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EPPO TALK
 เดิินหน้าแผนพลัังงานชาติิ National Energy Plan
	 สถานการณ์์พลัังงานไทยช่่วงรอบปีีท่�ผ่่านมา	 นอกจากจะม่
ปีระเด็็นการเย่ยวยาผ่ลักระทบกับปีระช่าช่นด้็านพลัังงานจากวิกฤต
โรคระบาด็โควิด็	 19	แล้ัว	 ยังม่ปีระเด็็นการจัด็ทำาแผ่นพลัังงานช่าติ	
(National Energy Plan) ท่�คณ์ะกรรมการนโยบายพลัังงาน
แห่่งช่าติ	(กพช่.)	ไฟเข่ียวให้่กระทรวงพลัังงาน	โด็ยสำานักงานนโยบาย
แลัะแผ่นพลัังงาน	 (สนพ.)	 เดิ็นห่น้าจัด็ทำาแผ่นพลัังงานช่าติข้ี�น
โด็ยเป็ีนการรวบ	 5	 แผ่นพัฒนาพลัังงานเดิ็ม	 ไม่ว่าจะเป็ีนแผ่น
พัฒนากำาลัังผ่ลิัตไฟฟ้า	 แผ่นพัฒนาพลัังงานทด็แทนแลัะพลัังงาน
ทางเลัือก	 แผ่นอนุรักษ์์พลัังงาน	 แผ่นบริห่ารจัด็การก๊าซธรรมช่าติ
แลัะนำ�ามันเชื่�อเพลิังเข้ีาเป็ีนแผ่นเด่็ยว	 ซ้�งม่เป้ีาห่มายต่อยอด็
ไปีส่่การใช้่พลัังงานสะอาด็	 เป็ีนมิตรต่อสิ�งแวด็ล้ัอมแลัะปีล่ัอย
ก๊าซคาร์บอนได็ออกไซด็์ในปีริมาณ์ตำ�า	 สามารถตามอ่านได็้ในฉบับ	
คอลััมน์ Special Scoop 
	 นอกจากน่�	 ยังม่บทความท่�น่าสนใจช่วนให้่ติด็ตาม	 อาทิ	
บทความด็้านอนุรักษ์์พลัังงาน	 ซ้�งจะพาไปีร้่จัก	 พลัังงานไฮโด็รเจน
ท่�ว่ากันว่าจะเป็ีนพลัังงานทางเลืัอกแห่่งอนาคต	 แลัะแวะอัพเด็ท
เรื�องราวราวขีองสถาน่ช่าร์จยานยนต์ไฟฟ้า	 เสริมองค์ความร้่เรื�อง
ใบรับรองการผ่ลัิตพลัังงานห่มุนเว่ยน	 แลัะแน่นอนยังคงรายงาน
สถานการณ์์การใช้่พลัังงานรอบ	6	เดื็อนแรกขีองปีี	2564	พร้อมกับ
สถานการณ์์การปีล่ัอยก๊าซคาร์บอนได็ออกไซด์็จากภาคการใช้่พลัังงาน
ปิีด็ท้ายด้็วยการร่วมสนุกตอบปัีญห่าชิ่งรางวัลักับเกมพลัังงาน
ลุ้ันขีองรางวัลัสุด็พิเศษ์อ่กเช่่นเคย
	 อ่กทั�ง	 ทางท่มงานวารสารฯ	 ต้องขีอความกรุณ์าคุณ์ผ้่่อ่าน
ทุกท่านได้็ตอบแบบสอบถามความพ้งพอใจเก่�ยวกับวารสาร	 (ท้ายเล่ัม)
ส่งกลัับมาเพื�อให้่ท่มงานได้็นำาข้ีอม่ลัท่�ได้็รับไปีพัฒนาปีรับปีรุงวารสาร
ให้่ด่็ยิ�งข้ี�น	โด็ยเราม่ขีองท่�ระล้ักจัด็ส่งมอบให้่ถ้งบ้าน
	 พบกับวารสารนโยบายพลัังงาน	ฉบับท่�	130	ได้็แล้ัว	ในร่ปีแบบ
ห่นังสืออิเล็ักทรอนิกส์	 (E-book)	 โด็ยสามารถเข้ีาไปีด็าวน์โห่ลัด็วารสาร
แลัะอ่านกันแบบออนไลัน์ได้็ท่�	www.eppo.go.th 

เจ้้าของ 

สำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัพลังง�นั (สำนัพ.)

ที่่�ปรึึกษา

ผ้�อำำ�นัวยก�รสำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัพลังง�นั

รอำงผ้�อำำ�นัวยก�รสำำ�นัักง�นันัโยบ�ยและแผนัพลังง�นั

จ้ัดที่ำาโดย

คณะทำำ�ง�นัว�รสำ�รด้��นันัโยบ�ยพลังง�นั

เลขทำ่� 121/1-2  ถนันัเพชรบุร่ แขวงทำุ�งพญ�ไทำ 

เขตร�ชเทำว่ กรุงเทำพฯ 10400

โทำร.0 2612 1555  โทำรสำ�ร 0 2612 1357

www.eppo.go.th
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บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน

OIL PLAN

PDP

AEDP

GAS PLAN

EEP

สำถ�นัก�รณ์ร�ค�นัำ��มัันัเช้�อำเพลิง

(มัิถุนั�ยนั - กันัย�ยนั 2564)

สำถ�นัก�รณ์พลังง�นัไทำย (ร�ยไตรมั�สำ)

    ช�วง 6 เด้้อำนัแรกขอำงปีี 2564

ก�รปีล�อำยก๊�ซค�ร์บอำนัได้อำอำกไซด้์ (CO2)

    จ�กก�รใช�พลังง�นั 6 เด้้อำนัแรกปีี 2564

ผลก�รปีระหยัด้พลังง�นัในัภ�ครัฐ ปีีงบปีระมั�ณ 2564

ฮโด้รเจนั พลังง�นัทำ�งเล้อำกแห�งอำนั�คต

แนัวทำ�งก�รพัฒนั�สำถ�นั่อำัด้ปีระจุไฟฟ้�

    สำำ�หรับย�นัยนัต์ไฟฟ้�

 Renewable EnergyCertificate: REC

Special Scoop

บที่ความด้านปิโตรึเลั่ยม 

บที่ความ

ด้านสถานการึณ์์

พลัังงาน

บที่ความด้านอนุรึักษ์พลัังงาน

แลัะพลัังงานที่ดแที่น

เคลั็ดลัับ

ปรึะหยัดพลัังงาน

หน้าหนว

แบบสอบถามความพึงพอใจ้

เกมพลัังงาน

5

56

57
58

CONTENS

16

37

สารบััญ

แผนัพลังง�นัช�ติ

(National Energy Plan)

เข็มัทิำศขับเคล่อำนัก�รพัฒนั�

พลังง�นัขอำงปีระเทำศไทำย
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แผนพลัังงานชาติิ (National Energy Plan)
เข็็มทิิศข็ับเคลั่�อนการพัฒนาพลัังงาน

ข็องประเทิศไทิย
 แผนพลัังงานชาติิ (National Energy Plan) ห่รือ

เดิ็มคือ	แผนบููรณาการพลัังงานระยะยาว พ.ศ. 2558 - 2579

(Thailand Integrated Energy Blueprint :TIEB)

เร่ยกได้็ว่าเป็ีนแผ่นพลัังงาน	 5	 เสาห่ลัักขีองปีระเทศ

ให้่ความสำาคัญทั�งในด้็านความมั�นคงขีองระบบไฟฟ้า	 ต้นทุน

การผ่ลิัตไฟฟ้าท่�เห่มาะสม	แลัะลัด็ผ่ลักระทบด้็านสิ�งแวด็ล้ัอม	

ผ่่านความเห่็นช่อบจากคณ์ะกรรมการนโยบายพลัังงาน

แห่่งช่าติ	(กพช่.)	ในช่่วงปีี	2558	ปีระกอบไปีด้็วย

	 1.	แผ่นพัฒนากำาลัังผ่ลิัตไฟฟ้าขีองปีระเทศ	(PDP)	

	 2.	แผ่นพัฒนาพลัังงานทด็แทนแลัะพลัังงานทางเลืัอก

	 	 (AEDP)

	 3.	แผ่นอนุรักษ์์พลัังงาน	(EEP)

	 4.	แผ่นบริห่ารจัด็การก๊าซธรรมช่าติ	(Gas	Plan)	

	 5.	แผ่นบริห่ารจัด็การนำ�ามันเชื่�อเพลิัง	(Oil	Plan)	

	 ปัีจจุบัน	เทคโนโลัยด่็า้นพลัังงานม่ความรดุ็ห่นา้ไปีมาก	

ปีระกอบกับปีระช่าคมโลักต่างห่ันมาให่้ความสำาคัญกับ

ปัีญห่าด้็านสิ�งแวด็ล้ัอมมากยิ�งข้ี�น	 ท่ามกลัางการเปีล่ั�ยนแปีลัง

ขีองสภาพภ่มิอากาศแลัะภาวะท่� โลักม่ อุณ์ห่ภ่มิ ส่ง ข้ี�น

อย่างเห็่นได็้ชั่ด็	 ซ้�งเมื�อวันท่�	 26	 ม่นาคม	 2564	 ท่�ปีระชุ่ม

คณ์ะกรรมการนโยบายพลัังงานแห่่งช่าติ	 (กพช่.)	 ได้็ม่มติ

เห็่นช่อบกรอบแผ่นพลัังงานช่าติ	 (National	 Energy	 Plan)	

แลัะให้่กระทรวงพลัังงาน	 โด็ยสำานักงานนโยบายแลัะ

แผ่นพลัังงาน	 (สนพ.)	 ได้็จัด็ทำารายลัะเอ่ยด็เพื�อเสนอต่อ	

คณ์ะกรรมการบริห่ารนโยบายพลัังงาน	 (กบง.)	 เพราะ

ตระห่นักว่าแผ่นพลัังงานช่าติ	 คือปีัจจัยสำาคัญในการกำาห่นด็

ทิศทางการพัฒนาภาคพลัังงานขีองปีระเทศไทยว่าจะไปี

ในทิศทางใด็	 แลัะจะพัฒนาอย่างไรให่้เกิด็ปีระโยช่น์ส่งสุด็

ต่อปีระเทศ	

เรึ่องจ้ากปก
Special Scoop
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“COP 26” จ้ะสนับสนุนให้

ปรึะเที่ศไที่ยสามารึถมุ�งส่�

พลัังงานสะอาด

6

	 สำาห่รับรายลัะเอ่ยด็แผ่นพลัังงานช่าติครั�งให่ม่น่�

จะทำาการบ่รณ์าการแผ่นพลัังงานเดิ็ม	ดั็งท่�กล่ัาวไว้ในตอนต้น

จำานวน	 5	 แผ่นมารวมไว้ในแผ่นเด่็ยวกัน	 ซ้�งม่เป้ีาห่มาย

ท่�สอด็คล้ัองกับวัตถุปีระสงค์การปีระชุ่มรัฐภาค่กรอบอนุสัญญา

สห่ปีระช่าช่าติว่าด้็วยการเปีล่ั�ยนแปีลังสภาพภ่มิอากาศ

ห่รือ	 “COP	 26”	 โด็ยจะสนับสนุนให้่ปีระเทศไทย

สามารถมุ่ง ส่่พลัังงานสะอาด็	 แลัะลัด็การปีลัด็ปีลั่อย

ก๊าซคาร์บอนได็ออกไซด์็สุทธิเป็ีนศ่นย์	(Carbon	Neutrality)	

ภายในปีี	ค.ศ.	2065	-	2070	

ทิิศทิางการพัฒนาพลัังงานของประเทิศติามแผนพลัังงานชาติิ

ท่ิ�สำำาคััญ ดัิงน่�

 ด้ิานไฟฟ้า

  เน้นการเพิ�มสัด็ส่วนพลัังงานทด็แทนแลัะพลัังงาน

สะอาด็จากโรงไฟฟ้าให่ม่	

 	ส่งเสริมการใช้่ยานยนต์ไฟฟ้า	

 	พัฒนายกระดั็บเทคโนโลัย่ระบบไฟฟ้า	 (Grid	

Modernization)	 เพื�อรองรับการผ่ลิัตไฟฟ้าแบบกระจายศ่นย์

ระบบไมโครกริด็	 ตลัอด็จนการผ่ลิัตเอง	 ใช้่เอง	 (Prosumer)

ท่�มากข้ี�น	

  มุ่งปีลัด็ลั็อกกฎระเบ่ยบการซื�อขีายไฟฟ้าเพื�อ

รองรับการผ่ลิัตเองใช้่เองดั็งกล่ัาว

 ด้ิานพลัังงานทิดิแทินแลัะอนุรักษ์์พลัังงาน 

 	ส่งเสริมการผ่ลิัตแลัะการใช้่พลัังงานทด็แทน

ในทุกภาคส่วนให้่มากข้ี�น

 	เพิ�มปีระสิทธิภาพการใช้่พลัังงานจากทุกภาคส่วน

ให้่เข้ีมข้ีนมากข้ี�น

 	การด็ำาเนินการทั� งห่มด็ได้็ รับการสนับสนุน

ด้็านขี้อม่ลัจากศ่นย์สารสนเทศพลัังงานแห่่งช่าติ	 ห่รือ	 NEIC	

ไว้รองรับการเปีล่ั�ยนแปีลังทางเทคโนโลัยท่่�จะเกิด็ขี้�นในอนาคต	

[ ]

เรึ่องจ้ากปก
Special Scoop
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 ด้ิานก๊าซธรรมชาติิ

  เน้นการเปิีด็เสร่แลัะการจัด็ห่าเพื�อสร้างความ

มั�นคงให้่กับระบบพลัังงานปีระเทศ	 เพราะเป็ีนเชื่�อเพลิัง

สะอาด็ท่�เป็ีนพลัังงานสำาคัญในการผ่ลิัตไฟฟ้า	

  วางแผ่นสร้างสมดุ็ลัระห่ว่างการจัด็ห่าในปีระเทศ

แลัะการนำาเข้ีา	LNG	

  มุ่งส่่การเป็ีนศ่นย์กลัางการซื�อขีาย	ห่รือ	LNG	Hub

 ด้ิานนำ�ามันเช้�อเพลิัง 

  ปีรับแผ่นพลัังงานภาคขีนส่งแลัะพิจารณ์า

การบริห่ารการเปีล่ั�ยนผ่่าน	แม้จะยังคงเป็ีนเชื่�อเพลิังห่ลัักขีอง

ปีระเทศในปีัจจุ บัน	 แต่จะได็้ รับผ่ลักระทบจากการใช้่

ยานยนต์ไฟฟ้าท่�ขียายตัวขี้�น	

  สร้างสมดุ็ลัระห่ว่างผ้่่ใช้่เชื่�อเพลิังช่่วภาพ	 (Bio	

Fuel)	แลัะ	EV

ทิศทางการพัฒนาพลังงานของประเทศตามแผนพลังงานชาติที่สําคัญ

ดานไฟฟา 

เนนการเพิ่มสัดสวนพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดจากโรงไฟฟาใหม 

สงเสริมการใชยานยนตไฟฟา 

พัฒนายกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟา (Grid Modernization) เพ�อรองรับการผลิตไฟฟา

แบบกระจายศูนยระบบไมโครกริด ตลอดจนการผลิตเอง ใชเอง (Prosumer) ที่มากขึ้น 

มุงปลดล็อกกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟาเพ�อรองรับการผลิตเองใชเองดังกลาว

ดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

สงเสริมการผลิตและการใชพลังงานทดแทนในทุกภาคสวนใหมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานจากทุกภาคสวนใหเขมขนมากขึ้น

การดําเนินการท้ังหมดไดรับการสนับสนุนดานขอมูลจากศูนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติ หรือ NEIC 

ไวรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ดานกาซธรรมชาติ

ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง 

ปรับแผนพลังงานภาคขนสง บริหารการเปลี่ยนผาน 

จากการใชยานยนตไฟฟาที่ขยายตัวขึ้น 

สรางสมดุลระหวางผูใชเชื้อเพลิงชีวภาพ 

(Bio Fuel) และ EV

เนนการเปดเสรีและการจัดหาเพ�อสรางความมั่นคงใหกับระบบพลังงานประเทศ  

วางแผนสรางสมดุลระหวางการจัดหาในประเทศและการนําเขา LNG 

มุงสูการเปนศูนยกลางการซื้อขาย หรือ LNG Hub

	 โด็ยจะนำาแผ่นพลัังงานช่าติไปีรับฟังความคิด็เห่็น

ทุกภาคส่วนในขัี�นตอนต่อไปี	 อาจกล่ัาวได้็ว่า	 แผ่นพลัังงานช่าติ

เปีร่ยบเสมือนแผ่นท่�	 ท่�จะช่่วยกำาห่นด็ทิศทางให้่นโยบาย

ด้็านพลัังงานขีองปีระเทศไทย	 ขัีบเคลืั�อนไปีอย่างม่เป้ีาห่มาย	

แลัะเกิด็การพัฒนาพลัังงานอย่างม่ปีระสิทธิภาพ	 เพื�อการ

พัฒนาเศรษ์ฐกิจแลัะสังคมอย่างยั�งยืน

เรึ่องจ้ากปก
Special Scoop
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กรอบนโยบายของแผนพลังงานชาติ

(Policy Direction) 

1 เพ่ิมสัดสวนการผลติไฟฟาใหม

โดยมสัีดสวนพลงังานหมนุเวียนไมนอยกวารอยละ 50 

พิจารณารวมกับตนทุนระบบกักเก็บพลงังานระยะยาว 

2 ปรบัเปล่ียนการใชพลงังานภาคขนสง

เปนพลงังานไฟฟาสีเขียว 

ดวยเทคโนโลยียานยนตไฟฟา (Electric Vehicle: EV) ตามนโยบาย 30@30 

โดยการปรบัเปลีย่นการใชพลงังานภาคขนสงมาเปน EV 

เพ�อเพ่ิมความสามารถในการลดการปลดปลอยกาซเรอืนกระจก (GHG) 

ปรับปรงุประสิทธิภาพการใชพลงังานในภาคขนสงใหมปีระสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

ท้ังยังชวยแกไขปญหาสภาพอากาศจากภาวะฝุนละออง PM 2.5 

  Decarbonization: การลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในภาคพลงังาน 

  Digitalization: การนําเทคโนโลยีดิจทัิลมาใชในการบริหารจดัการระบบพลงังาน 

  Decentralization: การกระจายศูนยการผลติพลงังานและโครงสรางพ้ืนฐาน 

  Deregulation: การปรับปรงุกฎระเบยีบรองรบันโยบายพลงังานสมยัใหม 

  Electrification: การเปลีย่นรูปแบบการใชพลงังานมาเปนพลงังานไฟฟา 

3 ปรบัเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชพลงังานมากกวารอยละ 30 

โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบรหิารจดัการพลงังานสมยัใหม 

มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการพลงังาน 

4 ปรบัโครงสรางกิจการพลงังานรองรับแนวโนม

การเปลีย่นผานพลงังาน (Energy Transition) 

แนวทาง

4D1E

 ส่ำวนกรอบูนโยบูายของแผนพลัังงานชาติิ (Policy 

Direction) เพ้�อขับูเคัล้ั�อนให้ภาคัพลัังงานสำามารถบูรรลุั

เป้าหมายมุ่งสู่ำพลัังงานสำะอาดิ ลัดิการปล่ัอยก๊าซคัาร์บูอนไดิ-

ออกไซด์ิภายในปี 2580 ม่รายลัะเอ่ยดิท่ิ�สำำาคััญ ประกอบูด้ิวย

 (1) เพิ�มสัำดิส่ำวนการผลิัติไฟฟ้าใหม่โดิยม่สัำดิส่ำวน

พลัังงานหมุนเว่ยนไม่น้อยกว่าร้อยลัะ 50

	 โด็ยพิจารณ์าร่วมกับต้นทุนระบบกักเก็บพลัังงาน

ระยะยาว

 (2) ปรับูเปลั่�ยนการใช้พลัังงานภาคัขนสำ่งเป็น

พลัังงานไฟฟ้าส่ำเข่ยว

	 ด้็วยเทคโนโลัย่ยานยนต์ไฟฟ้า	 (Electric	 Vehicle:	

EV)	ตามนโยบาย	30@30	ซ้�งการปีรับเปีล่ั�ยนการใช้่พลัังงาน

ภาคขีนส่งมาเป็ีน	 EV	 เป็ีนแนวทางท่�ช่่วยในการลัด็การปีลัด็ปีล่ัอย

ก๊าซเรือนกระจก	 เพื�อเพิ�มความสามารถในการลัด็การ

ปีลัด็ปีลั่อยก๊าซเรือนกระจก	 (GHG)	 ปีรับปีรุงปีระสิทธิภาพ

การใช้่พลัังงานในภาคขีนส่งให้่ม่ปีระสิทธิภาพเพิ�มมากข้ี�น

ทั�งยังช่่วยแก้ไขีปัีญห่าสภาพอากาศจากภาวะฝุุ่�นลัะออง

PM	2.5	

 (3) ปรับูเพิ�มประสิำทิธิภาพการใช้พลัังงาน มากกว่า

ร้อยลัะ 30

	 โด็ยการนำาเทคโนโลัย่แลัะนวัตกรรมการบริห่าร

จัด็การพลัังงานสมัยให่ม่	 มาเพิ�มปีระสิทธิภาพในการบริห่าร

จัด็การพลัังงาน

 (4) ปรับูโคัรงสำร้างกิจการพลัังงานรองรับูแนวโน้ม

การเปล่ั�ยนผ่านพลัังงาน (Energy Transition)

	 ตามแนวทาง	4D1E		คือ

 Decarbonization: 	 การลัด็การปีลั่อยก๊าซ

คาร์บอนได็ออกไซด์็ในภาคพลัังงาน	

 Digitalization: การนำาเทคโนโลัย่ดิ็จิทัลัมาใช้่ใน

การบริห่ารจัด็การระบบพลัังงาน	

 Decentralization:	 การกระจายศ่นย์การผ่ลัิต

พลัังงานแลัะโครงสร้างพื�นฐาน

 Deregulation:	 การปีรับปีรุงกฎระเบ่ยบรองรับ

นโยบายพลัังงานสมัยให่ม่

 Electrification:	 การเปีล่ั�ยนร่ปีแบบการใช้่

พลัังงานมาเป็ีนพลัังงานไฟฟ้า	

เรึ่องจ้ากปก
Special Scoop
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	 ทั�งน่� 	 เพื�อให่้ปีระเทศไทยสามารถขีับเคลืั�อนส่่	
Carbon	 Neutrality	 ภายในปีี	 ค.ศ.	 2065-2070	 อย่าง
ต่อเนื�อง	 แลัะเพื�อแสด็งถ้งจุด็ยืนแลัะการเตร่ยมการในการ
ปีรับเปีล่ั�ยนให้่รองรับแนวโน้มการเปีล่ั�ยนผ่่านระบบเศรษ์ฐกิจ
ส่่	neutral-carbon	economy	การเพิ�มข่ีด็ความสามารถใน
การแข่ีงขัีนขีองปีระเทศไทยแลัะโอกาสในการด้็งด่็ด็การลังทุน
จากนักลังทุนต่างปีระเทศท่�ม่นโยบายมุ่งเน้นการใช้่พลัังงาน
สะอาด็ภายในช่่วงเวลัา	1-10	ปีีข้ีางห่น้า	(พ.ศ.	2564	-	2573)
ซ้�งเป็ีนท่�มาขีองการจัด็ทำาแผ่นพลัังงานช่าติ	 โด็ย	 กพช่.	 ได้็
มอบห่มายให้่กระทรวงพลัังงาน	ด็ำาเนินการระยะเร่งด่็วน	คือ

1. จัดิทิำาแผนพลัังงานชาติิ
 ภายใต้กรอบนโยบายท่�ทำาให่้ภาคพลัังงานขีับเคลืั�อน
ภาคเศรษ์ฐกิจให่้สามารถรองรับแนวโน้มการเปีลั่�ยนผ่่านส่่
ระบบเศรษ์ฐกิจ	neutral-carbon	economy	ได้็ในระยะยาว	
ครอบคลุัมการขัีบเคลืั�อนพลัังงานทั�งด้็านไฟฟ้า	ก๊าซธรรมช่าติ
นำ�ามันเชื่�อเพลิัง	พลัังงานทด็แทน	แลัะอนุรักษ์์พลัังงาน

2. พิจารณาเพิ�มกำาลัังการผลิัติไฟฟ้าจากพลัังงานสำะอาดิ 
	 โด็ยพิจารณ์าเพิ�มกำาลัังการผ่ลิัตในร่ปีแบบต่าง	ๆ	แลัะ
ปีรับลัด็สัด็ส่วนการรับซื�อไฟฟ้าจากเชื่�อเพลัิงฟอสซิลั	 ภายใต้	
PDP2018	rev.1	ในช่่วง	10	ปีีข้ีางห่น้า	(พ.ศ.	2564	-	2573)	
ตามความเห่มาะสม	 อาทิ	 ปีรับสัด็ส่วนการผ่ลัิตไฟฟ้า
ให้่ม่การผ่่กพันกับเชื่�อเพลัิงฟอสซิลัเท่าท่�จำาเป็ีนแลัะสามารถ
รองรับการเพิ�มสัด็ส่วนการผ่ลิัตไฟฟ้าจากพลัังงานสะอาด็
ได้็ในระยะยาว	 การคำาน้งถ้งต้นทุนแลัะความก้าวห่น้า
ขีองเทคโนโลัย่เป็ีนสำาคัญ	

	 ทั�งน่�	ให้่นำาห่ลัักการวางแผ่นเชิ่งความน่าจะเป็ีนโอกาส
เกิด็ไฟฟ้าดั็บ	 (LOLE)	 มาใช้่เป็ีนเกณ์ฑ์์แทนกำาลัังผ่ลิัต
ไฟฟ้าสำารอง (Reserve	Margin)	 ซ้�งไม่สามารถวิเคราะห์่ผ่ลั
จากความไม่แน่นอนขีองพลัังงานห่มุนเว่ยน	 เพื�อให้่การ
ปีระเมินแลัะการวางแผ่นความมั�นคงระบบไฟฟ้าขีองปีระเทศ
ม่ความแม่นยำามากข้ี�น	

3.ปรับูปรุงโคัรงสำร้างพ้�นฐานระบูบูสำายส่ำงแลัะจำาหน่ายไฟฟ้า 
	 ให้่ม่ความยืด็ห่ยุ่น	 ม่ปีระสิทธิภาพ	 แลัะครอบคลุัม
พื�นท่�ศักยภาพขีองพลัังงานห่มุนเว่ยนในร่ปีแบบต่าง	 ๆ	 เพื�อ
รองรับปีริมาณ์กำาลัังการผ่ลิัตไฟฟ้าจากพลัังงานห่มุนเว่ยน
ในอนาคต	 แลัะสามารถตอบสนองต่อการผ่ลิัตไฟฟ้าได้็อย่าง
ทันท่วงท่โด็ยไม่กระทบกับความมั�นคงขีองปีระเทศ	
	 สำาห่รับกระบวนการจัด็ทำาแผ่นพลัังงานช่าติ	 คาด็ว่า
จะด็ำาเนินการแล้ัวเสร็จภายในปีี	2565	โด็ยเปิีด็ให้่ม่การรับฟัง
ความคิด็เห็่นกรอบแผ่นพลัังงานช่าติ	 ในช่่วงเด็ือนสิงห่าคม	 -
ตุลัาคม	 2564	 เพื�อนำาความเห็่นมาปีระกอบการจัด็ทำาแผ่น
5	แผ่นห่ลััก	แลัะรวมเป็ีนแผ่นพลัังงานช่าติ	ห่ลัังจากนั�นจะม่
การรับฟังความคิด็เห็่นร่างแผ่นพลัังงานช่าติ	 ก่อนนำาเสนอ	
กพช่.	ให้่ความเห็่นช่อบต่อไปี

เรึ่องจ้ากปก
Special Scoop
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สถานการณ์์ราคานำ�ามันเช่�อเพลิัง 
(มิถุนายน – กันยายน 2564)

1. ราคัานำ�ามันดิิบู

 มิถุนายน 2564	 ราคานำ�ามันดิ็บด่็ไบแลัะเวสต์เท็กซัส

เฉล่ั�ยอย่่ท่�ระดั็บ	 $71.57	 แลัะ	 $71.38	 ต่อบาร์เรลั	 ปีรับตัว

เพิ�มข้ี�นจากเดื็อนท่�แล้ัว	 $5.26	 แลัะ	 $6.20	 ต่อบาร์เรลั

ตามลัำาดั็บ	 ห่ลัังความต้องการใช้่นำ�ามันฟ้�นตัวจากการคลัาย

มาตรการลั็อกด็าวน์ในสห่รัฐฯ	 ยุโรปี	 แลัะจ่น	 ทำาให่้กิจกรรม

ทางเศรษ์ฐกิจกลัับมาด็ำาเนินการได็้อ่กครั�ง	 ปีระกอบกับ

นักวิ เคราะห่์คาด็ตลัาด็นำ�า มันด็ิบจะอย่่ ในภาวะต้งตัว

ห่ลัังความต้องการใช้่นำ�ามันเริ�มฟ้�นตัว	 ทางด้็านอุปีทานกลุ่ัม

โอเปีกพลััสซ้�งจะม่การปีระชุ่มในวันท่�	1	ก.ค.	64	เพื�อกำาห่นด็

นโยบายการผ่ลิัตสำาห่รับเดื็อน	 ส.ค.	 64	 เป็ีนต้นไปี	 อาจจะ

เพิ�มกำาลัังการผ่ลัิตอย่างจำากัด็เพื�อรักษ์าระด็ับราคานำ�ามัน	

รวมทั�งปีริมาณ์นำ�ามันดิ็บสห่รัฐฯ	 ม่แนวโน้มต้งตัวมากข้ี�น	

เนื�องจากความต้องการใช้่นำ�ามันท่�ม่แนวโน้มเพิ�มข้ี�นในช่่วง

ฤด่็ร้อน	 โด็ยเฉพาะอย่างยิ�งความต้องการใช้่นำ�ามันเบนซิน

สำาห่รับฤด็่กาลัขีับขี่�

 กรกฎาคัม 2564	ราคานำ�ามันดิ็บด่็ไบแลัะเวสต์เท็กซัส

เฉล่ั�ยอย่่ท่�ระดั็บ	 $72.90	 แลัะ	 $72.46	 ต่อบาร์เรลั	 ปีรับตัว

เพิ�มข้ี�นจากเดื็อนท่�แล้ัว	 $1.33	 แลัะ	 $1.08	 ต่อบาร์เรลั

ตามลัำาดั็บ	 จากความต้องการใช้่นำ�ามันท่�ยังคงม่แนวโน้ม

เติบโตส่งกว่าอุปีทานท่�เพิ�มข้ี�นอย่างจำากัด็ขีองกลุ่ัมโอเปีกแลัะ

ปีระเทศพันธมิตร	 นอกจากน่�	 ราคายังได้็รับแรงห่นุนจาก

ปีริมาณ์นำ�ามันดิ็บคงคลัังสห่รัฐฯ	 ท่�ปีรับลัด็ลังมากกว่าท่�ตลัาด็

คาด็การณ์์ไว้	 ขีณ์ะท่�นักวิเคราะห์่คาด็การณ์์ว่าอัตราการฉ่ด็

วัคซ่นต้านไวรัสโควิด็-19	 ท่�ปีรับตัวส่งข้ี�น	 จะช่่วยห่นุนความ

ต้องการใช้่นำ�ามัน	 เนื�องจากห่ลัายปีระเทศเริ�มผ่่อนคลัาย

มาตรการลั็อกด็าวน์	 ส่งผ่ลัให่้กิจกรรมทางเศรษ์ฐกิจฟ้�นตัว	

อย่างไรก็ตาม	 ราคายังคงเผ่ชิ่ญกับแรงกด็ดั็นต่อเนื�องจากการ

แพร่ระบาด็ขีองเชื่�อไวรัสโควิด็-19	 สายพันธ์ุเด็ลัตาท่�ยังคง

เพิ�มข้ี�นอย่างต่อเนื�องในห่ลัายปีระเทศ	 โด็ยเฉพาะในแถบ

เอเช่่ยตะวันออกเฉ่ยง	อังกฤษ์	แลัะทว่ปีอเมริกา

บที่ความด้านปิโตรึเลั่ยม
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สหรัึฐฯ แลัะ ออสเตรึเลั่ย

ปรึะกาศจ้ำากัดเที่่�ยวบิน

แลัะจ้ำานวนผู้่้โดยสารึแต�ลัะเที่่�ยวบิน 

ซึ่ึ�งจ้ะชะลัอการึฟื้้�นตัวของ

ความต้องการึใช้นำ�ามัน

บที่ความด้านปิโตรึเลั่ยม

 สิำงหาคัม 2564 ราคานำ�ามันดิ็บด่็ไบแลัะเวสต์เท็กซัส	

เฉล่ั�ยอย่่ท่�ระดั็บ	 $69.49	 แลัะ	 $67.73	 ต่อบาร์เรลั	 ปีรับตัว

ลัด็ลังจากเดื็อนท่�แล้ัว	$3.42	แลัะ	$4.73	ต่อบาร์เรลั	ตามลัำาดั็บ

ห่ลัังการแพร่ระบาด็ขีองไวรัสโควิด็-19	 สายพันธ์ุเด็ลัตา

ท่�ยังเพิ�มส่งข้ี�น	 โด็ยเฉพาะสห่รัฐฯ	 จ่น	 แลัะเอเช่่ย	 ส่งผ่ลัต่อ

การฟ้�นตัวขีองเศรษ์ฐกิจทั�วโลัก	 ทำาให่้ห่ลัายปีระเทศต้อง

ปีระกาศมาตรการลั็อกด็าวน์แลัะจำากัด็การเด็ินทางเพื�อ

ควบคุมการแพร่ระบาด็	 โด็ยปีระเทศจ่นปีระกาศมาตรการ

รับมือโควิด็-19	 Zerotolerance	 ทำาให้่กระทบต่อการฟ้�น

ตัวขีองเศรษ์ฐกิจ	 ขีณ์ะท่�	 สห่รัฐฯ	 แลัะ	 ออสเตรเล่ัยปีระกาศ

จำากัด็เท่�ยวบินแลัะจำานวนผ้่่โด็ยสารแต่ลัะเท่�ยวบิน	 ซ้�งจะ

ช่ะลัอการฟ้�นตัวขีองความต้องการใช้่นำ�ามัน	 รวมถ้งตลัาด็ยัง

กังวลัปีริมาณ์อุปีทานทั�วโลักท่�อาจเพิ�มข้ี�นจากขี้อตกลัง

เพิ�มกำาลัังการผ่ลัิตขีองกลัุ่มโอเปีกพลััส

 กันยายน 2564	 ราคานำ�ามันดิ็บด่็ไบแลัะเวสต์เท็กซัส

เฉล่ั�ยอย่่ท่�ระดั็บ	 $72.45	 แลัะ	 $71.39	 ต่อบาร์เรลั	 ปีรับตัว

เพิ�มข้ี�นจากเดื็อนท่�แล้ัว	 $2.96	 แลัะ	 $3.66	 ต่อบาร์เรลั

ตามลัำาดั็บ	 จากกลุ่ัมปีระเทศผ้่่ผ่ลิัตนำ�ามันดิ็บคาด็การณ์์

ความต้องการใช้่นำ�ามันจะฟ้�นตัวกลัับไปีส่งกว่าระดั็บก่อน

การแพร่ระบาด็ขีองเชื่�อไวรัสโควิด็-19	ในปีี	66	ท่�ระดั็บ	101.6	

ล้ัานบาร์เรลั/วัน	 ท่ามกลัางปัีจจุบันท่�กลุ่ัมโอเปีกพลััสยังคง

ปีระสบปัีญห่าในการเพิ�มกำาลัังการผ่ลิัตให้่เพ่ยงพอต่อ

ความฟ้�นตัวในการใช้่นำ�ามัน	 เนื�องจากการปีิด็ซ่อมบำารุงแลัะ

การลังทุนท่�จำากัด็ในช่่วงท่�ผ่่านมา	 ปีระกอบกับกลุ่ัมโอเปีกพลััส

ม่แนวโน้มคงมติเด็ิมในการเพิ�มกำาลัังการผ่ลัิตท่�ปีระมาณ์	

400,000บาร์เรลั/วัน	 สำาห่รับปีริมาณ์การผ่ลิัตในเดื็อน	 พ.ย.	

ในการปีระชุ่มวันท่�	4	ต.ค.	น่�	แม้ว่าห่ลัายปีระเทศ	เช่่น	สห่รัฐฯ

จะออกมาเร่ยกร้องให้่โอเปีกทำาการผ่ลิัตเพิ�มข้ี�น	 ขีณ์ะท่�

การผ่ลิัตนำ�ามันดิ็บขีองสห่รัฐฯ	 ยังคงจำากัด็จากผ่ลักระทบจาก

พายุเฮอริเคนไอด็าแลัะนิโคลััสท่� เคลืั�อนตัวผ่่านบริเวณ์

อ่าวเม็กซิโกตั�งแต่ต้นเดื็อนท่�ผ่่านมา	 ส่งผ่ลัให้่โครงสร้าง

พื�นฐาน	 ท่อขีนส่งนำ�ามันดิ็บแลัะกระบวนการผ่ลิัตได้็รับ

ความเส่ยห่าย	แลัะจำาเปี็นต้องห่ยุด็พักการผ่ลัิต

[ ]
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[ ]นำ�ามันด่เซึ่ลัปรัึบเพิ�มขึ�นจ้ากความต้องการึ 

ในหลัายปรึะเที่ศถ่กกดดัน

จ้ากมาตรึการึลั็อกดาวน์

บที่ความด้านปิโตรึเลั่ยม

2. ราคัากลัางนำ�ามันสำำาเร็จรูปติลัาดิภูมิภาคัเอเช่ย

 มิถุนายน 2564	 ราคานำ�ามันเบนซินออกเทน	 95,

92,	 91	 (Non-Oxy)	 แลัะนำ�ามันด่็เซลั	 เฉลั่�ยอย่่ท่�ระดั็บ	

$80.32,	$78.85,	$80.35	แลัะ	$78.82	ต่อบาร์เรลั	ปีรับตัว

เพิ�มข้ี�นจากเดื็อนท่�แล้ัว	 $4.13,	 $4.44,	 $4.88	 แลัะ	 $4.94	

ต่อบาร์เรลั	 ตามลัำาดั็บ	 จากปีริมาณ์การส่งออกนำ�ามันเบนซิน

ขีองจ่นปีรับตัวลัด็ลังอย่างมาก	 แม้ว่าความต้องการใช้่นำ�ามัน

ในภ่มิภาคเอเช่่ยยังคงซบเซาจากยอด็ผ้่่ติด็เชื่�อไวรัสโควิด็-19	

ท่�ยังส่งอย่่	 กอปีรกับ	 PetroChina	 ห่น้�งในบริษ์ัทนำ�ามัน

แห่่งช่าติขีองจ่นม่แผ่นจะห่ยุด็การส่งออกนำ�ามันสำาเร็จร่ปีทุกช่นิด็

จากโรงกลัั�นนำ�ามันในเครือ	 ในเดื็อน	ก.ค.	 64	 รวมถ้งโรงกลัั�น	

West	 Pacific	 Petrochemical	 Corp.	 (Wepec:

200,000	บาร์เรลั/วัน)	ซ้�ง	PetroChina	ถือหุ้่นให่ญ่	(84.5%)	

เนื�องจากโควตาส่งออกม่จำากัด็	 ส่วนราคานำ�ามันด่็เซลัปีรับตัว

เพิ�มข้ี�นจากการส่งออกนำ�ามันด่็เซลัท่�เพิ�มข้ี�นจากะวันออกกลัาง

ขีณ์ะท่�ความต้องการใช้่ในภ่มิภาคเอเช่่ยยังคงจำากัด็จากการ

บังคับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด็ในห่ลัายปีระเทศ

 กรกฎาคัม 2564 ราคานำ�ามันเบนซินออกเทน	 95,	

92,	 91	 (Non-Oxy)	 แลัะนำ�ามันด่็เซลั	 เฉล่ั�ยอย่่ท่�ระดั็บ	

$85.32,	$83.10,	$84.37	แลัะ	$79.86	ต่อบาร์เรลั	ปีรับตัว

เพิ�มข้ี�นจากเดื็อนท่�แล้ัว	 $5.00,	 $4.25,	 $4.03	 แลัะ	 $1.04	

ต่อบาร์เรลั	 ตามลัำาดั็บ	 จากความต้องการใช้่นำ�ามันเบนซิน

ท่�ส่งขี้�นในสห่รัฐฯ	 แลัะยุโรปี	 ขีณ์ะท่�ปีริมาณ์นำ�ามันเบนซิน

คงคลัังสห่รัฐฯ	ปีรับตัวลัด็ลังมากกว่าท่�นักวิเคราะห์่คาด็การณ์์

ว่าจะปีรับลัด็ลังเพ่ยง	 1.3	 ล้ัานบาร์เรลั	 อย่างไรก็ตาม	 ตลัาด็

ถ่กกด็ดั็นจากความต้องใช้่ในเอเช่่ยท่�ยังห่ยุด็ช่ะงักจากการ

แพร่ระบาด็ขีองไวรัสโควิด็-19	 ในขีณ์ะท่�ราคานำ�ามันด่็เซลั

ปีรับตัวเพิ�มข้ี�นจากความต้องการใช้่นำ�ามันด่็เซลัในห่ลัายปีระเทศ

ถ่กกด็ด็ันจากมาตรการลั็อกด็าวน์	 เช่่น	 ญ่�ปุี�น	 เกาห่ล่ัใต้	

นอกจากนั�นอุปีทานนำ�ามันด่็เซลัอาจเพิ�มข้ี�น	 ห่ลัังโรงกลัั�น

ฟิลิัปีปิีนส์	Bataan	กลัับมาด็ำาเนินการผ่ลิัต	จากท่�ห่ยุด็ด็ำาเนินการ	

5	เดื็อน
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 สิำงหาคัม 2564 ราคานำ�ามันเบนซินออกเทน	 95,

92,	 91	 (Non-Oxy)	 แลัะนำ�ามันด่็เซลั	 เฉล่ั�ยอย่่ท่�ระดั็บ	

$80.95,	$78.92,	$79.80	แลัะ	$76.52	ต่อบาร์เรลั	ปีรับตัว

ลัด็ลังจากเดื็อนท่�แล้ัว	 $4.37,	 $4.18,	 $4.58	 แลัะ	 $3.34

ต่อบาร์เรลัตามลัำาดั็บ	 ห่ลัังอุปีสงค์ยังคงจำากัด็จากการ

แพร่ระบาด็ขีองเชื่�อไวรัสโควิด็-19	ท่�ยังม่ผ้่่ติด็เชื่�อรายให่ม่ปีรับตัว

ส่งข้ี�นต่อเนื�อง	โด็ยเฉพาะในปีระเทศมาเลัเซ่ย	แลัะฟิลิัปีปิีนส์	

นอกจากน่�	 อุปีทานนำ�ามันเบนซินในภ่มิภาคยังปีรับตัวเพิ�มข้ี�น

ห่ลัังโรงกลัั�นในญ่�ปุี�นเริ�มกลัับมาด็ำาเนินการผ่ลิัตอ่กครั�ง

ห่ลัังจากปิีด็ซ่อมบำารุงในช่่วงก่อนห่น้า	 ขีณ์ะท่� อุปีทาน

นำ�ามันด่็เซลัในภ่มิภาคยังคงได้็รับแรงห่นุนจากปีริมาณ์

การส่งออกท่�เพิ�มข้ี�นจากปีระเทศเว่ยด็นาม	ห่ลัังความต้องการใช้่

นำ�ามันด่็เซลัในเว่ยด็นามได้็รับแรงกด็ดั็นจากการขียาย

มาตรการล็ัอกด็าวน์

 กันยายน 2564	ราคานำ�ามันเบนซินออกเทน	95,	92,	

91	 (Non-Oxy)	 แลัะนำ�ามันด่็เซลั	 เฉลั่�ยอย่่ท่�ระด็ับ	 $83.80,	

$81.85,	 $82.70	 แลัะ	 $82.62	 ต่อบาร์เรลั	 ปีรับตัวเพิ�มข้ี�น

จากเดื็อนท่�แล้ัว	$2.85,	$2.93,	$2.90	แลัะ	$6.10	ต่อบาร์เรลั

ตามลัำาดั็บ	 จากความต้องการใช้่นำ�ามันเบนซินในภ่มิภาค

ม่แนวโน้มปีรับตัวด่็ข้ี�น	 เนื�องจากจำานวนผ้่่ติด็เชื่�อไวรัสโควิด็-19	

ม่จำานวนลัด็ลัง	 ช่่วยห่นุนความต้องการใช้่นำ�ามันเบนซิน

ปีระกอบกับอุปีทานนำ�ามันเบนซินในภ่มิภาคได้็รับแรงกด็ดั็น

จากอัตราการกลัั�นขีองโรงกลัั�นนำ�ามันโด็ยรวมท่�ม่แนวโน้มจะ

ไม่ปีรับตัวเพิ�มข้ี�นในช่่วงไตรมาสสุด็ท้ายขีองปีีน่�	 ส่วนราคา

นำ�ามันด่็เซลัเพิ�มข้ี�นจากความต้องการนำ�ามันด่็เซลัท่�เพิ�มส่งข้ี�น

จากสิงคโปีร์แลัะออสเตรเล่ัยท่�จะเริ�มเปิีด็ปีระเทศ	เมื�อปีระช่ากร

ได้็รับวัคซ่นกว่า	 70%	 ในขีณ์ะท่�อุปีทานในภ่มิภาคยังค่อนข้ีาง

จำากัด็	กอปีรกับการส่งออกจากเอเช่่ยเห่นือท่�ปีรับลัด็ลังในช่่วง

การปิีด็ซ่อมบำารุงขีองโรงกลัั�น	 แลัะอุปีสงค์ขีองเว่ยด็นามแลัะ

ออสเตรเล่ัยท่�ปีรับตัวด่็ข้ี�น

รึาคานำ�ามันดิบตลัาดโลัก รึาคากลัางนำ�าม้นสำาเร็ึจ้รึ่ปตลัาดภู่มิภูาคเอเช่ย

บที่ความด้านปิโตรึเลั่ยม
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3. ราคัาขายปล่ักนำ�ามันเช้�อเพลิังของไทิย

 มิถุนายน - กันยายน 2564	 จากสถานการณ์์ราคา

นำ�ามันในตลัาด็โลักแลัะภาวะเงินเฟ้อขีองค่าเงินบาทขีองไทย	

รวมทั�งการส่งเสริมพลัังงานทด็แทน	 อัตรากองทุนนำ�ามัน

เชื่�อเพลิัง	 ส่งผ่ลัให้่ราคาขีายปีล่ักนำ�ามันเบนซินออกเทน	 95,	

แก๊สโซฮอลั	95	E10,	E20,	E85,	แก๊สโซฮอลั	91,	ด่็เซลัห่มุนเร็ว	B7,

ด่็เซลัห่มุนเร็ว,ด่็เซลัห่มุนเร็ว	 B20	 แลัะด่็เซลัพร่เม่ยม	 ณ์

วันท่�	 30	 กันยายน	 2564	 อย่่ท่�ระดั็บ	 38.56,	 31.15,

29.64,	 23.44,	 30.88,	 31.29,	 28.29,	 28.04	 แลัะ	 36.06	

บาท/ลิัตร	ตามลัำาดั็บ

36.0632.86 33.76 34.26 33.5631.72 29.68 26.60 32.25ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม

28.04

28.29

31.29

23.44

29.64

30.88

31.15

38.56

24.84 25.74 26.24 25.5425.59 22.10 19.32 24.35ดีเซลหมุนเร็ว B20

25.09 25.99 26.49 25.7924.80 19.71 24.60ดีเซลหมุนเร็ว

28.09 28.99 29.49 28.7928.36 26.42 22.55 27.60ดีเซลหมุนเร็ว B7

21.99 22.59 22.94 22.4420.88 20.04 17.73 21.50แกสโซฮอล 95 (E85)

26.44 27.54 28.44 27.7426.24 24.67 19.98 25.97แกสโซฮอล 95 (E20)

27.68 28.78 29.68 28.9828.71 27.42 21.65 27.21แกสโซฮอล 91

27.95 29.05 29.95 29.2528.98 27.68 21.92 27.48แกสโซฮอล 95 (E10)

35.36 33.46 37.36 36.6636.24 35.09 29.27 34.89เบนซินออกเทน 95

30 ก.ย.31 พ.ค. 30 มิ.ย. 31 ก.ค. 31 ส.ค.

25642561

(เฉลี่ย)

2562

(เฉลี่ย)

2563

(เฉลี่ย)

2564

(เฉลี่ย)

ราคาขายปลีกของไทย (หนวย : บาท/ลิตร)

82.62

82.70

81.85

83.80

73.88 78.82 79.86 76.5284.93 78.19 49.43 73.23ดีเซลหมุนเร็ว

75.47 80.35 84.37 79.8070.97 46.07 75.32เบนซินออกเทน 91 Non-oxy

74.42 78.85 83.10 78.9277.95 69.50 45.09 74.11เบนซินออกเทน 92

76.19 80.32 85.32 80.9580.23 72.58 46.70 75.93

น้ำมันสำเร็จรูปตลาดจรสิงคโปร (หนวย : เหรียญสหรัฐฯ /บารเรล)

เบนซินออกเทน 95

71.39

74.81

72.45

65.18 71.38 72.46 67.7365.20 57.03 39.25 65.00เวสตเท็กซัส

68.51 73.43 74.31 70.5871.96 64.12 43.28 68.00เบรนท

66.31 71.57 72.90 69.4969.65 63.51 42.27 66.31

น้ำมันดิบ (หนวย : เหรียญสหรัฐฯ /บารเรล)

ดูไบ

ก.ยพ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

25642561

(เฉลี่ย)

2562

(เฉลี่ย)

2563

(เฉลี่ย)

2564

(เฉลี่ย)

1.972.31 2.25 2.18 2.311.92 1.98 2.30 2.27เฉลี่ยรวม

1.54

1.71

1.36

3.68

4.23

2.65

2.49

3.16

2.05 2.14 2.32 2.022.13 1.96 2.32 1.91ดีเซลหมุนเร็ว B20

2.26 2.23 2.21 2.181.81 2.43 2.23ดีเซลหมุนเร็ว

1.92 1.86 1.79 1.831.76 1.86 2.07 1.91ดีเซลหมุนเร็ว B7

3.20 3.39 3.73 3.674.71 3.97 2.83 3.22แกสโซฮอล 95 (E85)

3.98 3.89 3.91 4.252.59 2.09 2.96 3.89แกสโซฮอล 95 (E20)

2.64 2.45 2.31 2.702.05 2.15 2.46 2.51แกสโซฮอล 91

2.50 2.31 2.16 2.541.95 2.01 2.32 2.37แกสโซฮอล 95 (E10)

3.46 3.35 2.86 3.232.71 2.91 3.70 3.32เบนซินออกเทน 95

ก.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

25642561

(เฉลี่ย)

2562

(เฉลี่ย)

2563

(เฉลี่ย)

2564

(เฉลี่ย)

หนวย : บาทตอลิตร

รึาคาเฉลั่�ยนำ�ามันเช้�อเพลัิง

ค�าการึตลัาดเฉลั่�ยของผู้่้ค้านำ�ามัน

บที่ความด้านปิโตรึเลั่ยม
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4. สำถานการณ์เอทิานอลัแลัะไบูโอด่ิเซลั

 การผลิัติเอทิานอลั	 กำาลัังการผ่ลิัตเอทานอลั	 รวม	

6.125	 ล้ัานลิัตร/วัน	 ม่ปีริมาณ์การผ่ลิัตเดื็อนสิงห่าคม	 2564	

อย่่ท่�ปีระมาณ์	 2.87	 ลั้านลิัตร/วัน	 โด็ยราคาเอทานอลั

แปีลังสภาพเดื็อนมิถุนายน	 -	 กันยายน	 2564	 อย่่ท่�	 25.84,	

25.68,	25.68	แลัะ	25.69	บาท/ลิัตร	ตามลัำาดั็บ

 การผลัิติไบูโอด่ิเซลั	 กำาลัังการผ่ลิัตไบโอด่็เซลั	 รวม	

8.27	 ล้ัานลิัตร/วัน	 ม่ปีริมาณ์การผ่ลิัตเดื็อนสิงห่าคม	 2564	

อย่่ท่�ปีระมาณ์	3.93	ล้ัานลิัตร/วัน	ราคาไบโอด่็เซลัในปีระเทศ

เฉล่ั�ยเดื็อนมิถุนายน	–	กันยายน	2564	อย่่ท่�	37.93,	36.70,	

39.13	แลัะ	40.30	บาท/ลิัตร	ตามลัำาดั็บ

ปรึิมาณ์การึจ้ำาหน�ายแลัะรึาคาเช้�อเพลัิงชว่ภูาพ

หมายเหตุิ : 2 ก.คั. 61 เริ�มจำาหน่ายนำ�ามันด่ิเซลัหมุนเร็ว B20 

  16 พ.คั. 62 เริ�มจำาหน่ายนำ�ามันด่ิเซลัหมุนเร็ว B10 

  1 ติ.คั. 63 เปล่ั�ยนช้�อจาก นำ�ามันด่ิเซลัหมุนเร็ว เป็น นำ�ามันด่ิเซลัหมุนเร็ว B7 แลัะ

     นำ�ามันด่ิเซลัหมุนเร็ว B10 เป็น นำ�ามันด่ิเซลัหมุนเร็ว

5. ฐานะกองทุินนำ�ามันเช้�อเพลิัง

 ฐานะกองทุนนำ�ามันฯ	ณ์	 วันท่�	 26	 กันยายน	 2564

ม่สินทรัพย์รวม	 46,496	 ล้ัานบาท	 ห่น่�สินกองทุน	 35,055	

ล้ัานบาท	ฐานะกองทนุนำ�ามันสุทธิ	11,441	ลัา้นบาท	แยกเปีน็

บัญช่่นำ�ามัน	 28,872	 ล้ัานบาท	 แลัะบัญช่่	 LPG	 -17,431	

ล้ัานบาท

บที่ความด้านปิโตรึเลั่ยม
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1. ภาพรวมเศรษ์ฐกิจ

	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษ์ฐกิจแลัะสังคมแห่่งช่าติ

(สศช่.)	 ได้็รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษ์ฐกิจไทย

ในไตรมาสท่�	 2/2564	 ขียายตัวร้อยลัะ	 7.5	 ปีรับตัวด่็ข้ี�น

จากการลัด็ลังร้อยลัะ	 2.6	 ในไตรมาสท่�	 1/2564	 มาจาก

การส่งออกสินค้าแลัะขียายตัวขีองการลังทุนในภาคเอกช่น	

อ่กทั�งได้็รับปัีจจัยสนับสนุนจากมาตรการการเย่ยวยาแลัะ

การกระตุ้นการใช้่จ่ายขีองภาครัฐ	 อย่างไรก็ตาม	 การแพร่

ระบาด็ขีองเชื่�อไวรัสโควิด็-19	 ระลัอกให่ม่ในช่่วงสงกรานต์	

ส่งผ่ลัให้่ความเชื่�อมั�นขีองผ้่่บริโภคปีรับตัวลัด็ลัง	 อ่กทั�ง

ยังไม่สามารถเปิีด็ปีระเทศเพื�อรับนักท่องเท่�ยวต่างช่าติได้็	

รวมคร้�งปีีแรกขีองปีี	 2564	 ขียายตัวร้อยลัะ	 2.0	 จากปัีจจัย

ดั็งกล่ัาวข้ีางต้น	ส่งผ่ลัต่อสถานการณ์์พลัังงานขีองปีระเทศใน

ช่่วง	6	เดื็อนแรกขีองปีี	2564	ดั็งน่�

สถานการณ์์พลัังงานไทิย (รายไติรมาส)
ช่วง 6 เดื่อนแรกข็องปี 2564

 “ในช่วง 6 เด้ิอนแรกของปี 2564 คัวามต้ิองการ

ใช้พลัังงานเชิงพาณิชย์ขั�นติ้น เพิ�มข้�นจากปีก่อน

ร้อยลัะ 2.8 จากสำถานการณ์การคัวบูคุัมการแพร่ระบูาดิ

ของเช้�อไวรัสำโคัวิดิ-19 ไดิ้ด่ิข้�นในช่วงติ้นปี 2564

โดิยเป็นการเพิ�มข้�นของการใช้พลัังงานเก้อบูทุิกประเภทิ

สำำาหรับูการใช้พลัังงานเชิงพาณิชย์ขั�นสำุดิท้ิายเพิ�มข้�น

ร้อยลัะ 2.6 ในทุิกประเภทิพลัังงาน ยกเว้นนำ�ามันสำำาเร็จรูป

โดิยการใช้นำ�ามันสำำาเร็จรูปลัดิลังร้อยลัะ 2.4 โดิยเป็น

การลัดิลังของนำ�ามันทุิกชนิดิ ยกเว้นนำ�ามันแก๊สำโซฮอลั 95

นำ�ามันเติาแลัะก๊าซปิโติรเล่ัยมเหลัว การใช้ก๊าซธรรมชาติิ/

LNG เพิ�มข้�นร้อยลัะ 4.1 ซ้�งส่ำวนใหญ่มาจากการใช้

ในภาคัอุติสำาหกรรมขณะทิ่�การใช้ถ่านหิน/ลัิกไนติ์ 

เพิ�มข้�นร้อยลัะ 4.9 ด้ิานการใช้ไฟฟ้า เพิ�มข้�นร้อยลัะ 1.0

โดิยเฉพาะสำาขาอุติสำาหกรรมยานยนต์ิ เหล็ักแลัะ

โลัหะพ้�นฐาน ในขณะท่ิ� การใช้ไฟฟ้าของภาคัคัรัวเร้อน

แลัะธุรกิจลัดิลัง”

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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2. อุปสำงค์ัแลัะอุปทิานพลัังงาน

 คัวามต้ิองการใช้พลัังงานเชิงพาณิชย์ขั�นต้ิน

ช่่วง	6	 เดื็อนแรกขีองปีี	2564	 เพิ�มข้ี�นจากปีีก่อนร้อยลัะ	2.8	

จากสถานการณ์์การควบคุมการแพร่ระบาด็ขีองเชื่�อไวรัส

โควิด็-19	 ได้็ด่็ข้ี�นในช่่วงต้นปีี	 2564	 โด็ยเป็ีนการเพิ�มข้ี�นขีอง

การใช้่พลัังงานเกือบทุกปีระเภท	 ทั�งการใช้่ก๊าซธรรมช่าติ

แลัะ	LNG	เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	7.0	การใช้่ถ่านหิ่น/ลิักไนต์เพิ�มข้ี�น

ร้อยลัะ	 5.5	 การใช้่ไฟฟ้าพลัังนำ�า/ไฟฟ้านำาเข้ีาเพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	

13.6	ในขีณ์ะท่�การใช้่นำ�ามันสำาเร็จร่ปีลัด็ลังร้อยลัะ	3.9

 การผลิัติพลัังงานเชิงพาณิชย์ขั�นต้ิน	เพิ�มข้ี�นจาก

ช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อนร้อยลัะ	3.4	โด็ยการผ่ลิัตก๊าซธรรมช่าติ

แลัะลิักไนต์เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	8.5	แลัะ	0.2	ตามลัำาดั็บ	ในขีณ์ะท่�

การผ่ลิัตพลัังนำ�าลัด็ลังร้อยลัะ	6.4	การผ่ลิัตคอนเด็นเสทลัด็ลัง

ร้อยลัะ	 1.2	 แลัะการผ่ลัิตนำ�ามันดิ็บลัด็ลังร้อยลัะ	 15.5

71 7069การนำเขา/การใช (%)
(3)

391 435392การใชที่ ไมเปนพลังงาน

(Non-Energy use)

11.4

-121 -158-153การเปลี่ยนแปลงสต็อก

2.5

3.4

เปลี่ยนแปลง

(%)

1,423 1,4581,398การนำเขา (สุทธิ)

859 888854การผลิต

2,013 2,070 2.82,012การใช 
(2)

2563 2564

ม.ค. - มิ.ย.

หนวย: พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

2563ป

การึใช้ การึผู้ลัิต แลัะการึนำาเข้าพลัังงานเชิงพาณ์ิชย์ขั�นต้น
(1)

              

(1)	 พลัังงานเชิ่งพาณิ์ช่ย์ขัี�นต้น	ปีระกอบด้็วย	นำ�ามันดิ็บ	 ก๊าซธรรมช่าติ	คอนเด็นเสท	ผ่ลิัตภัณ์ฑ์์นำ�ามันสำาเร็จร่ปี	 ไฟฟ้าจากพลัังนำ�า	แลัะถ่านหิ่น/ลิักไนต์

(2)	 การใช้่ไม่รวมการเปีลั่�ยนแปีลังสต็อก	 แลัะการใช้่ท่�ไม่เปี็นพลัังงาน	 (Non-Energy	 use)	 ได้็แก่	 การใช้่ยางมะตอย	 ก๊าซโซล่ันธรรมช่าติ	 (NGL)

	 คอนเด็นเสท	LPG	แลัะแนฟทา	ซ้�งเป็ีนวัตถุดิ็บในอุตสาห่กรรมปิีโตรเคม่

(3)	 การนำาเข้ีา/การใช้่	ไม่รวมพลัังงานทด็แทน

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 

 การนำาเข้า (สุำทิธิ) พลัังงานเชิงพาณิชย์ขั�นต้ิน 

เพิ�มข้ี�นจากช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อนร้อยลัะ	 2.5	 โด็ยเปี็นการ

เพิ�มข้ี�นขีองการนำาเข้ีาพลัังงานเกือบทุกปีระเภท	 การนำาเข้ีา

นำ�ามันดิ็บเพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 1.8	 การนำาเข้ีาถ่านหิ่นเพิ�มข้ี�น

ร้อยลัะ	 2.4	 การนำาเข้ีาก๊าซธรรมช่าติแลัะ	 LNG	 เพิ�มข้ี�น

ร้อยลัะ	 3.7	 แลัะการนำาเข้ีาไฟฟ้าจากปีระเทศเพื�อนบ้าน

เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	17.8	ในขีณ์ะท่�	การนำาเข้ีาคอนเด็นเสทลัด็ลัง

ร้อยลัะ	55.6
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การึใช้พลัังงานเชิงพาณ์ิชย์ขั�นสุดที่้าย

 การใช้พลัังงานเชิงพาณิชย์ขั�นสุำดิท้ิาย	 ช่่วง	 6	

เดื็อนแรกขีองปีี	 2564	 เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 2.6	 ซ้�งสอด็คล้ัอง

กับเศรษ์ฐกิจขีองปีระเทศท่�ปีรับตัวด่็ขี้�น	 โด็ยการใช้่นำ�ามัน

สำาเร็จร่ปีซ้�งม่สัด็ส่วนส่งสุด็ร้อยลัะ	 50	 ขีองการใช้่พลัังงาน

ขัี�นสุด็ท้ายม่การใช้่ลัด็ลังร้อยลัะ	4.2	ในขีณ์ะท่�การใช้่ไฟฟ้าซ้�ง

คิด็เป็ีนสัด็ส่วนรองลังมาร้อยลัะ	 23	 ม่การใช้่เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	

2.7	ก๊าซธรรมช่าติม่การใช้่เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	6.2	ถ่านหิ่นนำาเข้ีา

เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	27.0	แลัะลิักไนต์เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	51.4	

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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จากการท่�ผ้่่ใช้่รถยนต์	 NGV	 บางส่วนเปีล่ั�ยนมาใช้่นำ�ามัน	
เนื�องจากราคาอย่่ในระดั็บไม่ส่งมากนัก	อ่กทั�ง	ม่สถาน่บริการ
ทั�วถ้งมากกว่า	 ซ้�งเป็ีนการใช้่ขีองรถยนต์ท่�ใช้่	 NGV	 ร่วมกับ
นำ�ามันเบนซินร้อยลัะ	 79	 ขีองรถยนต์ท่�ใช้่	 NGV	 ทั�งห่มด็
 การผลัิติก๊าซโซล่ันธรรมชาติิ (NGL) การผ่ลิัต
ก๊าซโซล่ันธรรมช่าติ	 (NGL)	 อย่่ท่�ระดั็บ	 17,680	 บาร์เรลั
ต่อวัน	 เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 14.6	 โด็ยนำาไปีใช้่ในอุตสาห่กรรม
ตัวทำาลัะลัาย	 (Solvent)	 การใช้่ภายในปีระเทศ	 17,227	
บาร์เรลัต่อวัน	คิด็เป็ีนสัด็ส่วนร้อยลัะ	97	ขีองการผ่ลิัตทั�งห่มด็	
เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 21.2	 ท่�เห่ลืัอร้อยลัะ	 3	 ส่งออกไปีจำาห่น่าย
ต่างปีระเทศจำานวน	453	บาร์เรลัต่อวัน	ซ้�งลัด็ลังร้อยลัะ	62.7

3. ก๊าซธรรมชาติิ แลัะก๊าซโซล่ันธรรมชาติิ (NGL)
 การจัดิหาก๊าซธรรมชาติิ ช่่วง	 6	 เดื็อนแรกขีอง
ปีี	2564	รวมทั�งปีระเทศอย่่ท่�ระดั็บ	5,046	 ล้ัานล่ักบาศก์ฟุต
ต่อวัน	 เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 6.4	 โด็ยเป็ีนการผ่ลิัตภายในปีระเทศ
ร้อยลัะ	69	แลัะนำาเข้ีาจากต่างปีระเทศร้อยลัะ	31
 การใช้ก๊าซธรรมชาติิ อย่่ท่�ระดั็บ	 4,633	 ล้ัาน
ล่ักบาศก์ฟุตต่อวัน	 เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 4.1	 โด็ยเพิ�มข้ี�นเกือบทุก
สาขีาเศรษ์ฐกิจ	 ทั�งการใช้่เป็ีนเชื่�อเพลัิงในการผ่ลัิตไฟฟ้า
การใช้่ในโรงงานอุตสาห่กรรม	 การใช้่ในอุตสาห่กรรม
ปิีโตรเคม่แลัะอื�นๆ	ด้็านการใช้่เป็ีนเชื่�อเพลิังสำาห่รับรถยนต์	(NGV)
ซ้�งม่สัด็ส่วนการใช้่คิด็เป็ีนร้อยลัะ	 4	 ขีองการใช้่เชื่�อเพลิัง
ในภาคขีนส่งทางบกทั�งห่มด็	 การใช้่ลัด็ลังร้อยลัะ	 18.9

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 

การึใช้ก๊าซึ่ธรึรึมชาติรึายสาขา
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 นำ�ามันเติา

	 	 การผลิิตน้ำำ�ามััน้ำเตา	 อย่่ท่�ระดั็บ	 91	 พันบาร์เรลั

ต่อวัน	เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	4.7

  การใช้้น้ำำ�ามััน้ำเตา	 อย่่ท่�ระดั็บ	 34	 พันบาร์เรลั

ต่อวัน	 เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 18.9	 จากภาคขีนส่งทางทะเลัท่�ม่

การนำาเข้ีาแลัะส่งออกสินค้าเพิ�มข้ี�น	

  การน้ำำาเข้้าแลิะส่่งออกน้ำำ�ามััน้ำเตา	การนำาเข้ีาเพิ�มข้ี�น

ร้อยลัะ	 2,479.6	 ในขีณ์ะท่�การส่งออกนำ�ามันเตาลัด็ลัง

ร้อยลัะ	15.3

 นำ�ามันเคัร้�องบิูน

  การผลิิตน้ำำ�ามััน้ำเคร่�องบิิน้ำ	อย่่ท่�ระดั็บ	33	พันบาร์เรลั

ต่อวัน	ลัด็ลังร้อยลัะ	55.6

  การใช้้น้ำำ�ามััน้ำเคร่�องบิิน้ำ	อย่่ท่�ระดั็บ	30	พันบาร์เรลั

ต่อวัน	ลัด็ลังร้อยลัะ	53.3	เนื�องจากข้ีอจำากัด็ขีองการอนุญาต

ให้่ทำาการบินในช่่วงสถานการณ์์โควิด็-19	 ส่งผ่ลัให้่ความ

ต้องการใช้่นำ�ามันเครื�องบินลัด็ลังอย่างต่อเนื�อง

  การน้ำำาเข้้าแลิะส่่งออกน้ำำ�ามััน้ำเคร่�องบิิน้ำ	 การ

นำาเข้ีานำ�ามันเครื�องบิน	 ลัด็ลังร้อยลัะ	 83.2	 แลัะการส่งออก

ลัด็ลังร้อยลัะ	85.8

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 

4. ผลิัติภัณฑ์์นำ�ามันสำำาเร็จรูป

 ภาพรวมนำ�ามันสำำาเร็จรูป

  การผลิิตน้ำำ�ามััน้ำส่ำาเร็จรูป	 ช่่วง	 6	 เดื็อนแรก

ขีองปีี	 2564	 อย่่ท่�ระดั็บ	 1,015	 พันบาร์เรลัต่อวัน	 ลัด็ลัง

ร้อยลัะ	 3.8	 โด็ยเปี็นการลัด็ลังขีองการผ่ลัิตนำ�ามันเกือบ

ทุกช่นิด็	 ยกเว้นการผ่ลัิตนำ�ามันแก๊สโซฮอลั	 95	 นำ�ามันเตา

แลัะก๊าซปิีโตรเล่ัยมเห่ลัวท่�เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 4.4	 4.7	 แลัะ	 5.9

ตามลัำาดั็บ

  ด้้าน้ำการใช้้น้ำำ�ามััน้ำส่ำาเร็จรูป	 อย่่ท่�ระดั็บ	 855

พันบาร์เรลัต่อวัน	 ลัด็ลังร้อยลัะ	 2.4	 ซ้�งเป็ีนการลัด็ลังขีอง

การใช้่นำ�ามันสำาเร็จร่ปีเกือบทุกช่นิด็	ยกเว้นนำ�ามันแก๊สโซฮอลั	95

นำ�ามันเตา	แลัะก๊าซปิีโตรเล่ัยมเห่ลัว	เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	4.3	18.9	

แลัะ	8.7	ตามลัำาดั็บ

  การน้ำำาเข้้าแลิะส่่งออกน้ำำ�ามััน้ำส่ำาเร็จรูป	การนำาเข้ีา

นำ�ามันสำาเร็จร่ปี	 อย่่ท่�ระดั็บ	 37	 พันบาร์เรลัต่อวัน	 เพิ�มข้ี�น

ร้อยลัะ	21.2	ด้็านการส่งออกนำ�ามันสำาเร็จร่ปีอย่่ท่�ระดั็บ	186	

พันบาร์เรลัต่อวัน	ลัด็ลังร้อยลัะ	10.3	

 นำ�ามันเบูนซิน

  การผลิิตน้ำำ�ามััน้ำเบิน้ำซิิน้ำ	 อย่่ท่�ระดั็บ	 215	 พัน

บาร์เรลัต่อวัน	เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	0.4

  การใช้้น้ำำ�ามััน้ำเบิน้ำซิิน้ำ	 อย่่ท่�ระดั็บ	 187	 พันบาร์เรลั

ต่อวัน	 ลัด็ลังร้อยลัะ	 0.3	 ทั�งน่�	 เนื�องมาจากการระบาด็

ระลัอกให่ม่ขีองโควิด็-19	 ในช่่วงสงกรานต์ทำาให้่การท่องเท่�ยว

ลัด็ลัง	 อ่กทั� งมาตรการ	 work	 f rom	 home	 ขีอง

ห่ลัายห่น่วยงานทำาให้่การเดิ็นทางลัด็ลังส่งผ่ลัให้่ความ

ต้องการใช้่นำ�ามันเบนซินลัด็ลัง

 นำ�ามันด่ิเซลั

  การผลิิตน้ำำ�ามััน้ำดี้เซิลิ	 อย่่ท่�ระดั็บ	 463	 พันบาร์เรลั

ต่อวัน	ลัด็ลังร้อยลัะ	2.7

	 	 การใช้้น้ำำ�ามััน้ำดี้เซิลิ	 อย่่ท่�ระดั็บ	 408	 พันบาร์เรลั

ต่อวัน	ลัด็ลังร้อยลัะ	1.7	ทั�งน่�	การใช้่นำ�ามันด่็เซลัม่อัตราลัด็ลัง

อย่างต่อเนื�องตั�งแต่เดื็อนเมษ์ายนเป็ีนต้นมา	 เนื�องมาจาก

ปัีญห่าการระบาด็ขีองโควิด็-19	ระลัอกให่ม่ในช่่วงสงกรานต์

  การน้ำำาเข้้าแลิะส่่งออกน้ำำ�ามััน้ำดี้เซิลั	 การนำาเข้ีา	

เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 209.1	 ด้็านการส่งออก	 เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 2.3

ภาพ “รอยยิ�มคัวามสุำข” จาก โคัรงการประกวดิภาพถ่าย 
Energy Photography Contest 2011
รางวัลัชมเชยระดัิบูมัธยมศ้กษ์า โดิยเด็ิกหญิงตัิสำน่ม ด้ิอราแม
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การึจ้ัดหาแลัะการึใช้นำ�ามันสำาเรึ็จ้รึ่ป

 ก๊าซปิโติรเล่ัยมเหลัว (LPG โพรเพน แลัะบิูวเทิน)

  การผลิิต	 LPG	 อย่่ท่�ระดั็บ	 185	 พันบาร์เรลั

ต่อวัน	เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	5.9

  การใช้้	 LPG	 อย่่ท่�ระด็ับ	 195	 พันบาร์เรลัต่อวัน	

เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 8.7	 จากการใช้่เป็ีนวัตถุดิ็บในอุตสาห่กรรม

ปิีโตรเคม่	 ซ้�งม่สัด็ส่วนการใช้่ส่งสุด็คิด็เป็ีนร้อยลัะ	 43

ม่การใช้่เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 21.2	 ภาคครัวเรือน	 ม่การใช้่เพิ�มข้ี�น

ร้อยลัะ	 3.8	 แลัะภาคอุตสาห่กรรม	 ม่การใช้่เพิ�มขี้�นร้อยลัะ	

13.1	ในขีณ์ะท่�การใช้่	LPG	ในภาคขีนส่ง	ลัด็ลังร้อยลัะ	12.0	

ตามปีริมาณ์รถยนต์	 LPG	 ท่�ม่แนวโน้มลัด็ลังแลัะราคา	 LPG	

ท่�เพิ�มข้ี�น

  การน้ำำาเข้้าแลิะส่่งออก	 LPG	 การนำาเข้ีาเพิ�มข้ี�น

ร้อยลัะ	82.0	ด้็านการส่งออกลัด็ลังร้อยลัะ	22.2	
 การใช้พลัังงานภาคัขนส่ำงทิางบูก	 อย่่ท่�ระดั็บ	

13,661	 พันตันเท่ยบเท่านำ�ามันด็ิบ	 ลัด็ลังร้อยลัะ	 2.4	 ซ้�ง

เป็ีนการลัด็ลังขีองการใช้่นำ�ามันสำาเร็จร่ปีทุกปีระเภท	 ทั�งการ

ใช้่เบนซิน	 ด่็เซลั	 LPG	 แลัะ	 NGV	 เนื�องจากได็้รับผ่ลักระทบ

จากปัีญห่าการแพร่ระบาด็ขีองเชื่�อไวรัสโควิด็-19

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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2564 (ม.ค. - มิ.ย.)

 *รวมการใช้เพ้�อเป็นวัติถุดิิบูในอุติสำาหกรรมปิโติรเคัม่
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5. ถ่านหิน/ลิักไนต์ิ

 การจัดิหาลิักไนต์ิ/ถ่านหิน

  ปริมัาณการจัด้หาลิิกไน้ำต์/ ถ่่าน้ำหิน 	 อ ย่่ท่�

ระดั็บ	 9,192	 พันตันเท่ยบเท่านำ�ามันดิ็บเพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 1.4	

 	 การผลิิตลิิกไน้ำต์	 ลัด็ลังร้อยลัะ	 0.3	 ซ้�งปัีจจุบัน

การผ่ลิัตลิักไนต์ในปีระเทศเป็ีนการผ่ลัิตจากเห่มืองแม่เมาะ

ขีองการไฟฟ้าฝุ่�ายผ่ลิัตแห่่งปีระเทศไทย	(กฟผ่.)	ทั�งห่มด็

  การใช้้ลิิกไน้ำต์/ถ่่าน้ำหิน้ำ	 อย่่ ท่�ระดั็บ	 9,519	

พันตัน	 เท่ยบเท่านำ�ามันดิ็บ	 โด็ยการใช้่ถ่านห่ินเพิ�มข้ี�น

ร้อยลัะ	 5.7	 จากการใช้่ในภาคอุตสาห่กรรมท่� เพิ�มข้ี�น

ร้อยลัะ	 26.3	 ในขีณ์ะท่�การใช้่เพื�อผ่ลิัตกระแสไฟฟ้าลัด็ลัง

ร้อยลัะ	 26.8	 การใช้่ลิักไนต์เพิ�มขี้�นร้อยลัะ	 1.3	 ทั�งน่�

ร้อยลัะ	97	ขีองการใช้่ลิักไนต์เป็ีนการใช้่ในการผ่ลิัตไฟฟ้าขีอง	

กฟผ่.	 ส่วนท่�เห่ลัือร้อยลัะ	 3	 นำาไปีใช้่ภาคอุตสาห่กรรม

[ ]การึใช้ลัิกไนต์/ถ�านหิน

อย่�ที่่�รึะดับ 9,519 พันตัน

เที่่ยบเที่�านำ�ามันดิบ

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 

การึผู้ลัิตแลัะการึใช้ลัิกไนต์/ถ�านหิน
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6. ไฟฟ้า 
 กำาลัังผลิัติในระบูบู 3 การไฟฟ้า ณ์	 สิ�นเดื็อน

มิถุนายน	2564	อย่่ท่�		50,260	MW	โด็ยสัด็ส่วนกำาลัังการผ่ลิัต

ส่งสุด็คือ	กฟผ่.	32%	รองลังมาคือ	IPP	30%	SPP	19%	VSPP	

8%	 แลัะนำาเข้ีา/แลักเปีล่ั�ยนไฟฟ้าจากต่างปีระเทศ	 11%

 การผลิัติพลัังงานไฟฟ้า	 ช่่วง	 6	 เดื็อนแรกขีองปีี	

2564	 อย่่ท่�จำานวน	 105,641	 กิกะวัตต์ชั่�วโมง	 (รวม	 VSPP)	

เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 0.4	 โด็ยไฟฟ้านำาเข้ีา	 แลัะพลัังงานห่มุนเว่ยน

เพิ�มข้ี�น	ในขีณ์ะท่�การผ่ลิัตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมช่าติ	ถ่านหิ่น/ลิักไนต์

นำ�ามัน	แลัะพลัังนำ�าลัด็ลัง

 คัวามต้ิองการพลัังไฟฟ้าสูำงสุำดิของระบูบู 3

การไฟฟ้าของปี 2564 เกิด็ข้ี�นเมื�อวันท่�	 31	 ม่นาคม	 2564

เวลัา	14.49	น.	อย่่ท่�ระดั็บ	31,023	MW	เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	2.2	

เมื�อเท่ยบกับความต้องการพลัังไฟฟ้าส่งสุด็ในระบบ	3	การไฟฟ้า

ขีองปีีก่อน	

 การใช้ไฟฟ้า	 ช่่วง	 6	 เดื็อนแรกขีองปีี	 2564

รวมทั�งสิ�น	 95,126	 กิกะวัตต์ชั่�วโมง	 เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 1.0

โด็ยเพิ�มข้ี�นในสาขีาอุตสาห่กรรมท่�ม่สัด็ส่วนการใช้่ไฟฟ้าส่งสุด็ท่�

ร้อยลัะ	 45	 โด็ยกลุ่ัมอุตสาห่กรรมห่ลัักท่�ม่การใช้่ไฟฟ้าเพิ�มข้ี�น

อย่างชั่ด็เจน	ได้็แก่	อุตสาห่กรรมยานยนต์	อุตสาห่กรรมเห่ล็ัก

แลัะโลัห่ะพื�นฐาน	 โด็ยเพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 26.1	 แลัะ	 22.7

ตามลัำาดั็บ	 ในขีณ์ะท่�กลุ่ัมธุรกิจโรงแรมม่การใช้่ไฟฟ้าลัด็ลัง

อย่างชั่ด็เจน	 ร้อยลัะ	21.8	 ทั�งน่�	 ภาคครัวเรือนแลัะภาคธุรกิจ

ม่การใช้่ไฟฟ้าลัด็ลังร้อยลัะ	1.9	แลัะ	5.0	ตามลัำาดั็บ
 ค่ัาเอฟท่ิ 	 ช่่วง	 6	 เดื็อนแรกขีองปีี	 2564	 อย่่ท่�

อัตรา	-15.32	สตางค์ต่อห่น่วย

7. ฐานะกองทุินนำ�ามันเช้�อเพลิัง 

 ฐานะกองทุินนำ�ามันเช้�อเพลิัง	 ณ์	 วันท่� 	 27	

มิถุนายน	 2564	 กองทุนนำ�ามันม่สินทรัพย์รวม	 50,775

ล้ัานบาท	หน่�สิำนกองทุิน	 32,803	 ล้ัานบาท ฐานะกองทุิน

นำ�ามันสุำทิธิ	17,972	ล้ัานบาท	แยกเป็ีน	บัิญชี้น้ำำ�ามััน้ำ	31,559	

ล้ัานบาท	แลิะบัิญชี้	LPG	-13,587	ล้ัานบาท

การึใช้ไฟื้ฟื้้ารึายสาขา 

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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การปลั่อยก๊าซคาร์บอนไดืออกไซดื์ (CO2)
จากการใช้พลัังงาน 6 เดื่อนแรกปี 2564

	 ก า รปี ล่ัอยก๊ า ซ 	 CO 2	 จ ากการ ใช้่พ ลัั ง ง าน
ขีองปีระเทศไทย	 6	 เดื็อนแรกขีองปีี	 2564	 เพิ�มข้ี�นเล็ักน้อย
เมื�อเท่ยบกับช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อน	โด็ยเฉพาะในภาคอุตสาห่กรรม
ถ้งแม้จะม่การแพร่ระบาด็ขีองโรคติด็เชื่�อไวรัสโคโรนา	 2019	
(โควิด็-19)	อย่างรุนแรงเพิ�มมากข้ี�น	ทั�งในปีระเทศต่าง	ๆ	ทั�วโลัก
รวมทั�งปีระเทศไทยด้็วย	 ส่งผ่ลัให้่เกิด็การช่ะลัอตัวขีองเศรษ์ฐกิจ
ภายในปีระเทศอย่างเห็่นได้็ชั่ด็	แต่ในภาคอุตสาห่กรรมในช่่วง
คร้�งปีีแรกปีี	 2564	 ยังม่การขียายตัวเกือบทุกอุตสาห่กรรม	
โด็ยเฉพาะการผ่ลิัตอุตสาห่กรรมยานยนต์ม่การผ่ลิัตเพิ�มข้ี�น
ร้อยลัะ	 39.9	 ในขีณ์ะท่�ภาคการผ่ลิัตไฟฟ้า	 ภาคขีนส่ง
แลัะภาคเศรษ์ฐกิจอื�นๆ	 ม่การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้่
พลัังงานลัด็ลัง	 ส่งผ่ลัให้่เกิด็การช่ะลัอตัวขีองเศรษ์ฐกิจภายใน
ปีระเทศอย่างเห็่นได้็ชั่ด็
	 ทั�งน่�	 เมื�อเปีร่ยบเท่ยบดั็ช่น่การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2

ภาคพลัังงานขีองปีระเทศไทยกับต่างปีระเทศพบว่า	
ปีระเทศไทยม่อัตราการปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 ต่อการใช้่พลัังงาน	
แลัะอัตราการปีล่ัอยก๊าซ	CO2	ต่อห่น่วยการผ่ลิัตไฟฟ้า	(kWh)
ตำ�ากว่าค่าเฉล่ั�ยขีองกลุ่ัมปีระเทศอาเซ่ยน	 แลัะปีระเทศจ่น	
โด็ยม่รายลัะเอ่ยด็ด็ังน่�

1. ภาพรวมการปล่ัอยก๊าซ CO2 จากการใช้พลัังงานของประเทิศ
 การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	จากการใช้่พลัังงานขีองปีระเทศ
ในช่่วงท่� ผ่่านมาม่แนวโน้มเพิ�มข้ี�นนับตั� งแต่ห่ลัังภาวะ
เศรษ์ฐกิจตกตำ�า	 จาก	 145.5	 ล้ัานตัน	CO2	 ในปีี	 2541	 เป็ีน	
263.4	 ล้ัานตัน	 CO2	 ในปีี	 2561	 ห่รือเพิ�มข้ี�นเฉล่ั�ยร้อยลัะ	
3.0	 ต่อปีี	 สอด็คลั้องกับการใช้่พลัังงานขีองปีระเทศท่�เพิ�มขี้�น
เฉลั่�ยร้อยลัะ	 3.7	 ต่อปีี	 ส่วนปีี	 2562	 การปีลั่อยก๊าซ	 CO2 
จากการใช้่พลัังงานอย่่ท่�	 257.7	 ลั้านตัน	 CO2	 ซ้�งลัด็ลัง
ร้อยลัะ	 2.2	 เมื�อเท่ยบกับปีีก่อนห่น้า	 เนื�องจากการใช้่
พลัังงานทด็แทนท่�เพิ�มมากข้ี�นตามนโยบายการส่งเสริมพลัังงาน
ทด็แทนขีองรัฐบาลั	 จ้งทำาให้่การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้่

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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2. การปล่ัอยก๊าซ CO2 จากการใช้พลัังงาน
แยกรายภาคัเศรษ์ฐกิจแลัะรายชนิดิเช้�อเพลิัง

	 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษ์ฐกิจแลัะสังคมแห่่งช่าติ

(สศช่.)	 ได้็รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษ์ฐกิจไทย

ในไตรมาสท่�	2	ขีองปีี	2564	ขียายตัวร้อยลัะ	7.5	ปีรับตัวด่็ข้ี�น

จากการลัด็ลังร้อยลัะ	2.6	ในไตรมาสก่อนห่น้า	โด็ยส่วนห่น้�ง

เป็ีนผ่ลัจากฐานการขียายตัวท่�ตำ�าผิ่ด็ปีกติในช่่วงเด่็ยวกันขีอง

ปีีก่อนท่�ได้็รับผ่ลักระทบจากการระบาด็ระลัอกแรกในเดื็อน

เมษ์ายน	 2563	 	 รวมทั�งเป็ีนการขียายตัวในภาคการส่งออก	

การให้่การบริการด้็านอาห่าร	 ขีณ์ะท่�การท่องเท่�ยวยังไม่

ฟ้�นตัวจากปีัญห่าการแพร่ระบาด็ขีองโรคโควิด็-19	 อย่างไร

ก็ตาม	 การแพร่ระบาด็ระลัอกให่ม่ขีองโรคโควิด็-19	 ท่�ม่

ความรุนแรง	 แลัะยังม่ความไม่แน่นอนส่ง	 ด็้วยข้ีอจำากัด็

พลัังงานลัด็ลังแม้ว่าจะม่การใช้่พลัังงานเพิ�มข้ี�น	อย่างไรก็ตาม

ในปีี	 2563	 การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้่พลัังงานอย่่ท่�	

248.3	 ล้ัานตัน	 CO2	 ซ้�งลัด็ลังร้อยลัะ	 3.6	 เมื�อเท่ยบกับ

ปีีก่อนห่น้า	 เนื�องจากปัีญห่าการแพร่ระบาด็ขีองโรคโควิด็-19		

ท่�ม่การแพร่ระบาด็อย่างรุนแรงในปีระเทศจ่นตั�งแต่ช่่วง

ปีลัายเดื็อนมกราคม	 2563	 เป็ีนต้นมา	 แลัะส่งผ่ลักระทบต่อ

ฐานะการเงินขีองภาคครัวเรือน	 แลัะธุรกิจท่ามกลัาง

การว่างงานท่�ยังส่ง	 ความเส่�ยงขีองการส่งออก	 แลัะการผ่ลิัต

ภาคอุตสาห่กรรมจากการระบาด็ในพื�นท่�การผ่ลิัต	 ยังส่งผ่ลั

ให้่กิจกรรมทางด้็านบริการลัด็ลังเป็ีนวงกว้าง	 รวมคร้�งปีีแรก

ขีองปีี	 2564	 เศรษ์ฐกิจขียายตัวร้อยลัะ	 2.0	 ส่งผ่ลัต่อ

การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	จากการใช้่พลัังงาน	ดั็งน่�		
 การปล่ัอยก๊าซ CO

2
 จากการใช้พลัังงานแยก

รายภาคัเศรษ์ฐกิจ	 ในช่่วง	 6	 เดื็อนแรกขีองปีี	 2564	
ภาคัการผลิัติไฟฟ้า	 ม่สัด็ส่วนการปีล่ัอยก๊าซ	CO2	ส่งสุด็	คือ	
ร้อยลัะ	 36	 ขีองการปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 ทั�งห่มด็	 ม่การปีล่ัอย
ก๊าซ	 CO2	 ลัด็ลังร้อยลัะ	 4.2	 จากช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อน	
สำาห่รับภาคัอุติสำาหกรรมซ้�งม่สัด็ส่วนการปีล่ัอยก๊าซ	 CO2

ร้อยลัะ	 31	 ม่การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	 14.2

ปีระเทศต่าง	ๆ	ทั�วโลักรวมทั�งปีระเทศไทย	สำำาหรับูการปล่ัอย

ก๊าซ CO2 จากการใช้พลัังงานในช่วง 6 เด้ิอนแรกของ

ปี 2564	อย่่ท่�	125.1	ล้ัานตัน	CO2	ซ้�งเพิ�มข้ี�นเล็ักน้อยร้อยลัะ

0.8	 เมื�อเท่ยบกับช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อน	 โด็ยเป็ีนการเพิ�มข้ี�น

ขีองภาคอุตสาห่กรรม	 ในขีณ์ะท่�ภาคการผ่ลิัตไฟฟ้า	 ภาคขีนส่ง

แลัะภาคเศรษ์ฐกิจอื�น	ๆ	ลัด็ลัง		

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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เนื�องจากการใช้่พลัังงานท่�เพิ�มข้ี�นตามการผ่ลิัตภาคอุตสาห่กรรม
ท่�ขียายตัวเพิ�มขี้�นในเกือบทุกอุตสาห่กรรม	 โด็ยเฉพาะ
การผ่ลิัตอุตสาห่กรรมยานยนต์ม่การผ่ลิัตเพิ�มข้ี�น	 เนื�องจาก
ปีีก่อนโรงงานห่ยุด็ผ่ลิัตจากการล็ัอกด็าวน์	 ในส่วนขีอง
ภาคัการขนส่ำงซ้�งม่สัด็ส่วนการปีลั่อยก๊าซ	 CO2	 ร้อยลัะ	 27
ม่การปีลั่อยก๊าซ	 CO2	 ลัด็ลังจากช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อน
ร้อยลัะ	 5.1	 เนื�องจากมาตรการจำากัด็การเดิ็นทางในช่่วงขีอง
การแพร่ระบาด็ขีองโรคโควิด็	 -19	 แลัะมาตรการทำางาน
จากท่�บ้าน	 (Work	 from	 home)	 ทำาให้่การใช้่รถยนต์

ในการเดิ็นทางน้อยลัง	สำาห่รับภาคัเศรษ์ฐกิจอ้�น ๆ ซ้�งม่สัด็ส่วน
การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	 ร้อยลัะ	6	 ม่การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	ลัด็ลัง
จากช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อนร้อยลัะ	 1.3	 ตามการลัด็ลังขีอง
การใช้่พลัังงานในภาคเกษ์ตรกรรมท่�ได้็รับผ่ลักระทบจาก
ปัีญห่าภัยแล้ัง	 แลัะการใช้่พลัังงานขีองภาคพาณ์ิช่ยกรรมท่�
ได้็รับผ่ลักระทบจากการแพร่ระบาด็ขีองโรคโควิด็-19	 ส่งผ่ลั
ต่อภาคการท่องเท่�ยวจากการห่ด็ตัวขีองจำานวนนักท่องเท่�ยว
ต่างช่าติรวมถ้งการท่องเท่�ยวในปีระเทศ

 การปล่ัอยก๊าซ CO2  จากการใช้พลัังงาน

แยกรายชนิดิเช้�อเพลัิง	 เชื่�อเพลิังห่ลัักท่�ก่อให้่เกิด็การปีล่ัอย

ก๊าซ	CO2	ได้็แก่	นำ�ามันสำาเร็จร่ปี	ก๊าซธรรมช่าติ	แลัะถ่านหิ่น/

ลิักไนต์	โด็ยในช่่วง	6	เดื็อนแรกขีองปีี	2564	นำ�ามันสำาเร็จร่ปี

ม่สัด็ส่วนการปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 ส่งท่� สุด็	 คือร้อยลัะ	 37

รองลังมา	คือก๊าซธรรมช่าติ	ร้อยลัะ	32	แลัะถ่านหิ่น/ลิักไนต์	

ร้อยลัะ	 31	 ทั�งน่�	 นำ�ามันสำาเร็จร่ปี	 ม่การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2

ลัด็ลังจากช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อนร้อยลัะ	 3.8	 ในขีณ์ะท่�

ถ่านห่ิน/ลัิกไนต์	 แลัะก๊าซธรรมช่าติม่การปีลั่อยก๊าซ	 CO2 

เพิ�มข้ี�นร้อยลัะ	4.9	แลัะ	2.7	ตามลัำาดั็บ	

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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 ภาคัการผลิัติไฟฟ้า	การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	 ในช่่วง	

6	เดื็อนแรกขีองปีี	2564	ลัด็ลังร้อยลัะ	4.2	เมื�อเท่ยบกับช่่วง

เด่็ยวกันขีองปีีก่อน	 โด็ยสาเห่ตุท่�การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 ลัด็ลัง

เมื�อเท่ยบกับการผ่ลิัตไฟฟ้าท่�เพิ�มข้ี�นเพ่ยงเล็ักน้อย	 เนื�องจาก

ม่การใช้่ถ่านหิ่น/ลิักไนต์ในการผ่ลิัตไฟฟ้าลัด็ลัง	 ในขีณ์ะท่�

การใช้่พลัังงานทด็แทนในการผ่ลิัตไฟฟ้าท่�เพิ�มข้ี�น

	 โด็ยในช่่วง	6	เดื็อนแรกขีองปีี	2564	การปีล่ัอยก๊าซ	

CO2	 จากการใช้่ถ่านหิ่น/ลิักไนต์	 อย่่ท่�ระดั็บ	 15.8	 ล้ัานตัน

CO2	ลัด็ลังจากช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อนร้อยลัะ	16.3	เนื�องจาก

ในช่่วงคร้�งปีีแรกขีองปีี	 2564	 ม่การใช้่ถ่านหิ่นแลัะลัิกไนต์

ในการผ่ลิัตไฟฟ้าลัด็ลัง	ในขีณ์ะท่�การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	จากการ

ใช้่ก๊าซธรรมช่าติในการผ่ลัิตไฟฟ้า	 ซ้�งม่สัด็ส่วนส่งสุด็	 ร้อยลัะ	

65	ม่การปีล่ัอย	CO2	อย่่ท่�ระดั็บ	29.3	ล้ัานตัน	CO2	เพิ�มข้ี�น

จากช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อนร้อยลัะ	 3.9	 ตามปีริมาณ์การใช้่

ก๊าซธรรมช่าติในการผ่ลัิตไฟฟ้าท่�เพิ�มข้ี�น	 แลัะการปีลั่อย

ก๊าซ	 CO2	 จากการใช้่นำ�ามันสำาเร็จร่ปีในการผ่ลิัตไฟฟ้า

ม่ปีริมาณ์เพ่ยงเลั็กน้อยท่�ระด็ับ	 0.1	 ลั้านตัน	 CO2	 คิด็เป็ีน

สัด็ส่วนร้อยลัะ	 0.2	 ขีองการผ่ลิัตไฟฟ้าทั�งห่มด็	 ม่การปีล่ัอย	

CO2	เพิ�มข้ี�นเล็ักน้อยร้อยลัะ	0.9	

[ ]ในช�วงครึึ�งปีแรึกของปี 2564

มก่ารึใช้ถ�านหินแลัะลัิกไนต์

ในการึผู้ลัิตไฟื้ฟื้้าลัดลัง

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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 ภาคัการขนส่ำง การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	ภาคการขีนส่ง

ม่แนวโน้มเพิ�มข้ี�นอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ปีี	 2541	 ก่อนจะลัด็ลัง

ในปีี	 2551	 จากภาวะวิกฤติเศรษ์ฐกิจขีองสห่รัฐอเมริกา

ซ้�งส่งผ่ลักระทบต่อปีระเทศไทย	แลัะปัีจจุบันเริ�มกลัับมาม่แนวโน้ม

เพิ�มข้ี�น	 อย่างไรก็ตาม	 การเพิ�มข้ี�นห่รือลัด็ลังขีองการปีล่ัอยก๊าซ

CO2	 ภาคขีนส่งจะสอด็คล้ัองกับการใช้่นำ�ามันซ้�งม่ทิศทาง

เด่็ยวกับราคานำ�ามันท่�เพิ�มข้ี�นห่รือลัด็ลังในแต่ลัะช่่วงเวลัา	

เนื�องจากเชื่�อเพลัิงห่ลัักท่� ก่อให่้เกิด็การปีลั่อยก๊าซ	 CO2

ในภาคการขีนส่งเกิด็จากการใช้่นำ�ามันสำาเร็จร่ปี	ได้็แก่	นำ�ามันเบนซิน

ด่็เซลั	LPG	นำ�ามันเตาแลัะนำ�ามันเครื�องบิน	(เฉพาะใช้่ในปีระเทศ

ซ้�งม่ปีริมาณ์ไม่มากนัก)	 ซ้�งคิด็เป็ีนสัด็ส่วนถ้งร้อยลัะ	 96	 ขีอง

ปีริมาณ์การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	ในภาคการขีนส่งทั�งห่มด็	

	 ในช่่วง	 6	 เดื็อนแรกขีองปีี	 2564	 ภาคการขีนส่ง

ม่การปีลั่อยก๊าซ	 CO2	 อย่่ท่�ระด็ับ	 33.2	 ลั้านตัน	 CO2	 ลัด็ลัง

ร้อยลัะ	 5.1	 เนื�องจากการเด็ินทางท่�ลัด็ลังในช่่วงขีอง

การแพร่ระบาด็ขีองโรคโควิด็	 -19	 ทั�งน่�	 การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2 

จากการใช้่นำ�ามันสำาเร็จร่ปี	 อย่่ท่�ระดั็บ	 31.9	 ล้ัานตัน	 CO2 

ลัด็ลังร้อยลัะ	 4.5	 ในขีณ์ะท่�การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้่

ก๊าซธรรมช่าติในภาคขีนส่ง	 (NGV)	 ซ้�งคิด็เป็ีนสัด็ส่วนร้อยลัะ	 4

ม่การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	ท่�ระดั็บ	1.2	ล้ัานตัน	CO2	ลัด็ลังร้อยลัะ	

18.9	ตามปีริมาณ์การใช้่	NGV	 ท่�ลัด็ลัง	 เนื�องจากผ้่่ใช้่รถยนต์	

NGV	 บางส่วนหั่นมาใช้่นำ�ามันทด็แทน	 อ่กทั�ง	 ผ่ลักระทบ

จากการแพร่ระบาด็ขีองโรคโควิด็-19	 เป็ีนข้ีอจำากัด็ทำาให้่

การใช้่	NGV	ในการเดิ็นทางลัด็ลัง

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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 ภาคัอุติสำาหกรรม	 เชื่�อเพลัิงห่ลัักท่�ก่อให่้เกิด็

การปีลัอ่ยก๊าซ	CO2	ในภาคเศรษ์ฐกจิน่�	ได้็แก่	ถ่านหิ่น/ลิักไนต์	

ก๊าซธรรมช่าติ	แลัะนำ�ามันสำาเร็จร่ปี	คิด็เป็ีนสัด็ส่วนร้อยลัะ	59	

24	แลัะ	17	ตามลัำาดั็บ

	 ในช่่วง	6	เดื็อนแรกขีองปีี	2564	ม่การปีล่ัอยก๊าซ	CO2

ในภาคอุตสาห่กรรมรวมทั�งสิ�น	 39.3	 ล้ัานตัน	CO2	 เพิ�มข้ี�นจาก

ปีีก่อนร้อยลัะ	 14.2	 สอด็คล้ัองกับการผ่ลิัตสินค้าอุตสาห่กรรม

ในช่่วงคร้�งปีี	 2564	 ท่�ขียายตัวเกือบทุกอุตสาห่กรรม		

 ภาคัเศรษ์ฐกิจอ้�นๆ 	 การปีลั่อยก๊าซ	 CO2

ในภาคเศรษ์ฐกิจอื�นๆ	(ภาคธุรกิจแลัะครัวเรือน)	เกิด็จากการใช้่
นำ�ามันสำาเร็จร่ปีเพ่ยงอย่างเด่็ยว	 (ส่วนให่ญ่เป็ีน	 LPG)	 ในช่่วง

6	 เดื็อนแรกขีองปีี	 2564	 ม่การปีลั่อยก๊าซ	 CO2	 จากการใช้่

นำ�ามันสำาเร็จร่ปีรวม	7.4	ล้ัานตัน	CO2	ลัด็ลังจากช่่วงเด่็ยวกัน
ขีองปีีก่อนร้อยลัะ	1.3

โด็ยเฉพาะการผ่ลิัตขีองอุตสาห่กรรมห่ลััก	 ได้็แก่	 อุตสาห่กรรม

ยานยนต์	 อุตสาห่กรรมเห่ล็ัก	 โด็ยการปีล่ัอยก๊าซ	 CO2

จากการใช้่ถ่านหิ่น/ลิักไนต์อย่่ท่�ระดั็บ	23.3	ล้ัานตัน	CO2	เพิ�มข้ี�น

จากปีีก่อนร้อยลัะ	 26.5	 การใช้่ก๊าซธรรมช่าติ	 อย่่ท่�ระดั็บ

9.5	 ล้ัานตัน	 CO2	 เพิ�มข้ี�นจากปีีก่อนร้อยลัะ	 2.9	 ในขีณ์ะท่�

การใช้่นำ�ามันสำาเร็จร่ปี	 (นำ�ามันด่็เซลั	 นำ�ามันเตา	 นำ�ามันก๊าด็

แลัะ	 LPG)	 อย่่ท่�ระดั็บ	 6.6	 ล้ัานตัน	 CO2	 ลัด็ลังร้อยลัะ	 3.5	

จากช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อน	

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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3.ดัิชน่การปล่ัอยก๊าซ CO2 ภาคัพลัังงานของไทิย
 การปล่ัอยก๊าซ CO2 ต่ิอการใช้พลัังงาน ในช่่วง	

6	 เดื็อนแรกขีองปีี	 2564	 ม่การปีลั่อยก๊าซ	 CO2 เฉลั่�ย	 1.96	

พันตัน	CO2	ต่อการใช้่พลัังงาน	1	KTOE	ซ้�งลัด็ลังร้อยลัะ	1.2	

เมื�อเท่ยบกับช่่วงเด่็ยวกันขีองปีีก่อน	 โด็ยสาเห่ตุห่ลัักมาจาก

ปัีญห่าการแพร่ระบาด็ขีองโรคโควิด็-19	 ท่�ส่งผ่ลัให้่เกิด็

การช่ะลัอตัวขีองเศรษ์ฐกิจในปีระเทศแลัะเศรษ์ฐกิจโลัก

	 เมื�อเปีร่ยบเท่ยบการปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 ต่อการใช้่

พลัังงานขีองปีระเทศไทยกับต่างปีระเทศ	พบว่า	ปีระเทศไทย

ม่อัตราการปีล่ัอยก๊าซ	CO2	ในช่่วง	6	 เดื็อนแรกขีองปีี	2564	

ท่�ระดั็บเฉล่ั�ย	1.96	พันตัน	CO2	ต่อการใช้่พลัังงาน	1	KTOE	

นับเป็ีนอัตราท่�ค่อนข้ีางตำ�าเมื�อเท่ยบกับค่าเฉล่ั�ยขีองปีระเทศ

ในกลุ่ัมสห่ภาพยุโรปี	 ปีระเทศในภ่มิภาคเอเช่่ย	 (ไม่รวม

ปีระเทศจ่น)	 ปีระเทศสห่รัฐอเมริกา	 ปีระเทศจ่น	 รวมทั�ง

ค่าเฉล่ั�ยขีองโลัก	 ซ้�งม่การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 ปีี	 2561	 ในช่่วง	

2.00	-	3.00	พันตัน	CO2	ต่อการใช้่พลัังงาน	1	KTOE	การท่�

ปีระเทศไทยม่การปีลั่อย	 CO2	 ต่อการใช้่พลัังงานค่อนขี้างตำ�า

เป็ีนผ่ลัสืบเนื�องมาจากนโยบายขีองกระทรวงพลัังงาน	 อาทิ	

แผ่นพัฒนาพลัังงานทด็แทนแลัะพลัังงานทางเลัือก	 (AEDP)	

แลัะแผ่นพัฒนากำาลัังผ่ลิัตไฟฟ้าขีองปีระเทศไทย	 (PDP)

ซ้�งแผ่นด็ังกลั่าวม่การส่งเสริมการใช้่พลัังงานทด็แทนแลัะ

พลัังงานทางเลืัอกมากข้ี�น	 เช่่น	 การใช้่เชื่�อเพลิังช่่วภาพมาผ่สม

เพื�อทด็แทนการใช้่นำ�ามันด่็เซลัแลัะเบนซิน	แลัะการเพิ�มสัด็ส่วน

การใช้่พลัังงานห่มุนเว่ยนในการผ่ลัิตไฟฟ้า	 รวมทั�งการ

สนับสนุนการใช้่พลัังงานห่มุนเว่ยนในร่ปีแบบต่างๆ	 ท่�เป็ีน

พลัังงานสะอาด็เป็ีนมิตรต่อสิ�งแวด็ล้ัอมไม่ก่อให้่เกิด็มลัพิษ์

ทางอากาศตามห่ลัักเกณ์ฑ์์ขีอง	 Intergovernmental

Panel	 on	 Cl imate	 Change	 ( IPCC)	 นอกจากน่�

แผ่นอนุรักษ์์พลัังงาน	 (EEP)	 ได้็ม่การสนับสนุนการผ่ลิัต

แลัะการใช้่ อุปีกรณ์์ท่� ม่ปีระสิท ธิภาพ	 ทำาใ ห้่ภาพรวม

การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	 ขีองปีระเทศไทยอย่่ในระดั็บค่อนข้ีางตำ�า	

	 ทั�งน่�	 ในส่วนขีองปีระเทศจ่นม่การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2 

ส่งสุด็ท่�ระดั็บ	3.00	พันตัน	CO2	ต่อการใช้่พลัังงาน	1	KTOE	

เนื�องจากจ่นใช้่พลัังงานจากถ่านหิ่นส่งถ้งร้อยลัะ	 62	 ส่งผ่ลั

ให้่ปีระเทศจ่นเป็ีนปีระเทศท่�ม่การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 ส่งอย่่

ในอันดั็บต้น ๆ	ขีองโลัก

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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 การปล่ัอยก๊าซ CO2 ต่ิอหน่วยการผลิัติไฟฟ้า (kWh)

ในช่่วง	 6	 เดื็อนแรกขีองปีี	 2564	 ม่การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2

ต่อห่น่วยการผ่ลัิตไฟฟ้าเฉลั่�ยท่�ระด็ับ	 0.427	 กิโลักรัม

CO2	ต่อ	1	kWh	ลัด็ลังร้อยลัะ	4.6	เมื�อเท่ยบกับช่่วงเด่็ยวกัน

ขีองปีีก่อน

	 เมื�อเปีร่ยบเท่ยบการปีล่ัอยก๊าซ	CO2	ต่อ	kWh	ขีอง

ปีระเทศไทยกับต่างปีระเทศ	 ในปีี	 2560	 ซ้�งเปี็นข้ีอม่ลัล่ัาสุด็

ขีองสำานักงานพลัังงานระห่ว่างปีระเทศ	 (International	

Energy	 Agency	 :	 IEA)	 พบว่าปีระเทศไทยม่การปีล่ัอย

ก๊าซ	CO2	ต่อห่น่วยการผ่ลิัตไฟฟ้า	อย่่ท่�ระดั็บ	0.471	กิโลักรัม

CO2	ต่อ	1	kWh	ตำ�ากว่าค่าเฉล่ั�ยขีองปีระเทศในภ่มิภาคเอเช่่ย

(ไม่รวมปีระเทศจ่น)	 แลัะปีระเทศจ่น	 ซ้�งม่การปีล่ัอยก๊าซ	CO2

เฉล่ั�ยท่�ระดั็บ	0.610	แลัะ	0.623	กิโลักรัม	CO2	ต่อ	1	kWh	

ตามลัำาดั็บ	แลัะตำ�ากว่าค่าเฉล่ั�ยขีองโลักเล็ักน้อย	แต่อย่างไรก็ตาม

ยังส่งกว่า	 ปีระเทศสห่รัฐอเมริกา	 แลัะกลุ่ัมสห่ภาพยุโรปี	 ท่�ม่

การปีล่ัอยก๊าซ	CO2	อย่่ท่�ระดั็บ	0.353	แลัะ	0.286	กิโลักรัม	

CO2	 ต่อ	 1	 kWh	 ตามลัำาดั็บ	 เนื�องจากปัีจจัยด้็านเชื่�อเพลิัง

ในการผ่ลัิตไฟฟ้าขีองปีระเทศพัฒนาแลั้วท่�ม่การใช้่นิวเคล่ัยร์

ซ้� ง เปี็น เชื่� อ เพลิังท่� ไม่ ก่อ ให่้ เกิด็การปีลั่อย ก๊าซ	 CO2

ซ้�งปีระเทศสห่รัฐอเมริกา	 แลัะกลุ่ัมสห่ภาพยุโรปี	 ม่การใช้่

นิวเคล่ัยร์ในการผ่ลัิตไฟฟ้าคิด็เป็ีนสัด็ส่วนร้อยลัะ	 20	 แลัะ

22	 ตามลัำาดั็บ	 รวมถ้งการผ่ลัักด็ันแลัะสนับสนุนการใช้่

พลัังงานทด็แทนเพื�อลัด็ผ่ลักระทบจากปีญัห่าการเปีล่ั�ยนแปีลัง

สภาพภ่มิอากาศท่�ทว่ความรุนแรงข้ี�น	 ทำาให้่ห่ลัายปีระเทศ

รวมทั�งปีระเทศไทย	 ม่การใช้่พลัังงานทด็แทนในการผ่ลิัตไฟฟ้า

เพิ�มมากข้ี�น	 จ้งทำาให้่การปีล่ัอยก๊าซ	 CO2	 ต่อ	 kWh	 ม่

แนวโน้มลัด็ลังอย่างต่อเนื�อง	

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 

ข้อมูลั ณ วันท่ิ� 27 สิำงหาคัม 2564
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ผลัการประหยัดืพลัังงานในภาครัฐ 
ปีงบประมาณ์ 2564

	 ตามมติคณ์ะรัฐมนตร่	(20	ม่นาคม	2555)	เห็่นช่อบ

มาตรการลัด็ใช้่พลัังงานภาครัฐ	โด็ยให้่ส่วนราช่การ	รัฐวิสาห่กิจ

แลัะห่น่วยงานอื�นขีองรัฐ	 ด็ำาเนินการเพื�อลัด็การใช้่พลัังงาน	

แลัะถือปีฏิิบัติตามแนวทางแลัะมาตรการการลัด็การใช้่ไฟฟ้า

แลัะนำ�ามันอย่างเคร่งครัด็	 โด็ยในคราวปีระชุ่มคณ์ะรัฐมนตร่

เมื�อวันท่�	 1	 สิงห่าคม	 2560	 ฯพณ์ฯ	 นายกรัฐมนตร่	 ได้็ม่

ข้ีอสั�งการให่้ทุกส่วนราช่การด็ำาเนินการพัฒนาแลัะปีรับปีรุง

การทำางานภายในห่นว่ยงานให้่ม่ปีระสิทธิภาพยิ�งข้ี�น	อย่างน้อย

เดื็อนลัะ	1	งานห่รือกิจกรรม	โด็ยเฉพาะงานบริการปีระช่าช่น

เช่่น	การลัด็ปีริมาณ์เอกสาร	การลัดิการใช้พลัังงาน การลัด็

ภาระงบปีระมาณ์	การลัด็ขัี�นตอนการทำางานแลัะปีรมิาณ์งาน

ท่�ซำ�าซ้อน	 การบ่รณ์าการความร่วมมือระห่ว่างห่น่วยงาน

การแก้ไขีปัีญห่าการทุจริต	 การเพิ�มการอำานวยความสะด็วก

ให้่แก่ปีระช่าช่น	แลัะให้่สำานักงานคณ์ะกรรมการพัฒนาระบบ

ราช่การ	 (สำานักงาน	 ก.พ.ร.)	 กำาห่นด็แนวทางการรายงาน

ความคืบห่น้าแลัะตัวช่่�วัด็การปีระเมินผ่ลัการด็ำาเนินการ

เพื�อให้่ส่วนราช่การรายงานผ่ลัแลัะปีระเมินผ่ลัการปีฏิิบัติ

ตามข้ีอสั�งการ	เพื�อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตร่ต่อไปี

	 สำานักงาน	 ก.พ.ร.	 จ้งได้็กำาห่นด็เป็ีนตัวช่่� วัด็ใน

การปีระเมินส่วนราช่การแลัะจังห่วัด็ตามมาตรการปีรับปีรุง

ปีระสิทธิภาพในการปีฏิิบัติราช่การปีระจำาปีีงบปีระมาณ์

พ.ศ.	2561	แลัะได้็ร่วมกับสำานักงานนโยบายแลัะแผ่นพลัังงาน

(สนพ.)	 กระทรวงพลัังงาน	 กำาห่นด็ห่ลัักเกณ์ฑ์์แลัะแนวทาง

การปีระเมินผ่ลัตัวช่่� วัด็ในเรื�องการลัด็การใช้่พลัังงาน

โด็ยกำาห่นด็ให้่ทุกส่วนราช่การแลัะจังห่วัด็ต้องลัด็การใช้่ไฟฟ้า

แลัะนำ�ามันลังร้อยลัะ	 10	 เมื�อเท่ยบกับค่ามาตรฐานการใช้่

ไฟฟ้าแลัะนำ�ามันขีองแต่ลัะส่วนราช่การแลัะจังห่วัด็	 แลัะให้่

รายงานผ่่านเว็บไซต์	 e-report.energy.go.th	 เป็ีนปีระจำา

ทุกเดื็อน ดัิงรูปท่ิ� 1 ในห่น้าถัด็ไปี	 แสด็งแผ่นขีองห่น่วยงาน

ในการปีระเมินส่วนราช่การแลัะจังห่วัด็

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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	 ทั�งน่�	ในปีี	2564	ฯพณ์ฯ	นายกรัฐมนตร่	ยังได้็เน้นยำ�า

ให้่ห่น่วยงานราช่การใช้่ไฟฟ้าอย่างปีระห่ยัด็	 เพื�อสอด็รับกับ

การแก้ไขีปัีญห่าภาวะโลักร้อนท่� ทั�วโลักให่้ความสำาคัญ

โด็ยรัฐบาลัตั�งเป้ีาห่มายในการลัด็ก๊าซเรือนกระจกร้อยลัะ	

20-25	 ภายในปีี	 2573	 ซ้�งจะต้องได้็รับความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนเพื�อแก้ไขีปัีญห่าได็้อย่างยั�งยืน	 แลัะในปีี

เด่็ยวกัน	 สำานักงาน	 ก.พ.ร.	 ได้็มอบโอนงานการปีระเมิน

ผ้่่บริห่ารองค์การให่้กับสำานักงานคณ์ะกรรมการขี้าราช่การ

พลัเรือน	 (สำานักงาน	 ก.พ.)	 ด็ำาเนินการต่อ	 โด็ยปีรับไปีใช้่

ห่ลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธ่การปีระเมินผ่ลัการปีฏิิบัติราช่การขีอง

ข้ีาราช่การพลัเรือนสามัญ	 (ตามห่นังสือสำานักงาน	 ก.พ.

ท่�	นร	1012/ว20	ลังวันท่�	3	 กันยายน	พ.ศ.	2552)	สำาห่รับ

การปีระเมินผ่ลัการปีฏิิบัติราช่การแทน

	 รายลัะเอ่ยด็ผ่ลัการศ้กษ์าการใช้่ไฟฟ้าแลัะนำ�ามันเชื่�อเพลิัง

ขีองภาครัฐจากระบบการรายงานแลัะปีระมวลัผ่ลั	 e-report	

ขีอง	สนพ.	ปีระจำาปีีงบปีระมาณ์	พ.ศ.	2564	สรุปีได้็ดั็งน่�

 จากจำานวนห่น่วยงานภาครัฐจากระบบการ

รายงานแลัะปีระมวลัผ่ลั	 e-report	 ขีอง	 สนพ.	 ปีระจำา

ปีีงบปีระมาณ์	พ.ศ.	2564	พบว่า	ม่สัด็ส่วนขีององค์กรปีกครอง

ส่วนท้องถิ�นส่งท่�สุด็	 53.22%	 รองลังมาคือจังห่วัด็	 34.67%	

ส่วนราช่การ	6.16%	แลัะ	อำาเภอ	5.95%	รายลัะเอ่ยด็แสด็ง

ดัิงรูปท่ิ� 2

รูปท่ิ� 2 สัำดิส่ำวนหน่วยงานจากระบูบูการรายงานแลัะประมวลัผลั e-report ของ สำนพ.
ประจำาปีงบูประมาณ พ.ศ. 2564

สัดส�วนหน�วยงานจ้ากรึะบบการึรึายงานแลัะปรึะมวลัผู้ลั e-report ของ สนพ.

ปรึะจ้ำาปีงบปรึะมาณ์ พ.ศ. 2564

นายกรัฐมนตรี

หัวหนา

สวนราชการ

เทียบเทา

ปลัดกระทรวง

รอง

นายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวง

มหาดไทย

ผูวาราชการ

จังหวัด
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง นายอําเภอผูประเมิน

ผูถูกประเมิน หัวหนา

สวนราชการ

เทียบเทา

ปลัดกระทรวง

นายอําเภอปลัดกระทรวง ผูวาราชการ

จังหวัด

หัวหนา

สวนราชการ

ขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี

อธิบดี

หัวหนา

สวนราชการ

เทียบเทา

อธิบดี

ผูบริหาร

ทองถิ่น

กํานัน

ผูใหญบาน

รูปท่ิ� 1 หน่วยงานในการประเมินส่ำวนราชการแลัะจังหวัดิ

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 



34

 จากระบบการรายงานแลัะปีระมวลัผ่ลั	e-report	

ขีอง	สนพ.	ด้ิานการใช้ไฟฟ้า	ปีระจำาปีีงบปีระมาณ์	พ.ศ.	2564

พบว่าม่สัด็ส่วนห่น่วยงานท่�ใช้่ตำ�ากว่าค่ามาตรฐาน	 ส่งท่�สุด็คือ	

53.65%	 รองลังมาคือปีระเมินไม่ได้็	 34.12%	 แลัะใช้่เกิน

ค่ามาตรฐาน	12.23%	โด็ยกลุ่ัมอำาเภอม่สัด็ส่วนขีองห่น่วยงาน

ท่�ปีระเมินไม่ได้็ส่งท่�สุด็	 กลุ่ัมจังห่วัด็ม่สัด็ส่วนขีองห่น่วยงาน

ท่�ใช้่ไฟฟ้าตำ�ากว่าค่ามาตรฐานส่งท่�สุด็	 รายลัะเอ่ยด็แสด็ง

ดัิงรูปท่ิ� 3	แลัะติารางท่ิ� 1

ตารึางที่่� 1 จ้ำานวนหน�วยงานจ้ากรึะบบการึรึายงานแลัะปรึะมวลัผู้ลั e-report ของ สนพ.

ด้านการึใช้ไฟื้ฟื้้า ปรึะจ้ำาปีงบปรึะมาณ์ พ.ศ. 2564 (หน�วย: หน�วยงาน)

สัดส�วนหน�วยงานจ้ากรึะบบการึรึายงานแลัะปรึะมวลัผู้ลั e-report ของ สนพ.

ด้านการึใช้ไฟื้ฟื้้า ปรึะจ้ำาปีงบปรึะมาณ์ พ.ศ.2564

รูปท่ิ� 3 สัำดิส่ำวนหน่วยงานจากระบูบูการรายงานแลัะประมวลัผลั e-report ของ สำนพ. 

ด้ิานการใช้ไฟฟ้า ประจำาปีงบูประมาณ พ.ศ. 2564

สัดส�วนหน�วยงานจ้ากรึะบบการึรึายงานแลัะปรึะมวลัผู้ลั e-report ของ สนพ. 

ด้านการึใช้ไฟื้ฟื้้า ปรึะจ้ำาปีงบปรึะมาณ์ พ.ศ.2564

ปรึะเมินได้

ใช้ตำ�ากว�าค�า

มาตรึฐาน
กลัุ�ม

จ้ำานวนหน�วยงาน

ที่ั�งหมด

ใช้เกินค�า

มาตรึฐาน

ส�วนรึาชการึ 909 186 201 522

5,115 412 742 3,961

878 636 75 167

7,851 3,800 786 3,265

14,753 5,034 1,804 7,915

อำาเภูอ

รึวม

จ้ังหวัด

องค์กรึปกครึอง

ส�วนที่้องถิิ�น

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 



35

 จากระบบการรายงานแลัะปีระมวลัผ่ลั	e-report

ขีอง	สนพ.	ด้ิานการใช้นำ�ามันเช้�อเพลิัง ปีระจำาปีีงบปีระมาณ์	

พ.ศ.	2564	พบว่าม่สัด็ส่วนห่น่วยงานท่�ใช้่ตำ�ากว่าค่ามาตรฐาน

ส่งท่�สุด็คือ	 72.39%	 รองลังมาคือปีระเมินไม่ได้็	 21.78%	

รูปท่ิ� 4 สัำดิส่ำวนหน่วยงานจากระบูบูการรายงานแลัะประมวลัผลั e-report ของ สำนพ. 

ด้ิานการใช้นำ�ามันเช้�อเพลิัง ประจำาปีงบูประมาณ พ.ศ. 2564

ตารึางที่่� 2 จ้ำานวนหน�วยงานจ้ากรึะบบการึรึายงานแลัะปรึะมวลัผู้ลั e-report ของ สนพ.

ด้านการึใช้นำ�ามันเช้�อเพลัิง ปรึะจ้ำาปีงบปรึะมาณ์ พ.ศ. 2564 (หน�วย: หน�วยงาน)

แลัะใช้่เกินค่ามาตรฐาน	 5.83%	 โด็ยกลุ่ัมอำาเภอม่สัด็ส่วน

ขีองห่น่วยงานท่�ปีระเมินไม่ได้็ส่งท่�สุด็	 กลุ่ัมจังห่วัด็ม่สัด็ส่วน

ขีองห่น่วยงานท่�ใช้่นำ�ามันเชื่�อเพลิังตำ�ากว่าค่ามาตรฐานส่งท่�สุด็	

รายลัะเอ่ยด็แสด็งดัิงรูปท่ิ� 4 แลัะติารางท่ิ� 2

สัดส�วนหน�วยงานจ้ากรึะบบการึรึายงานแลัะปรึะมวลัผู้ลั e-report ของ สนพ.

ด้านการึใช้นำ�ามันเช้�อเพลัิง ปรึะจ้ำาปีงบปรึะมาณ์ พ.ศ.2564

สัดส�วนหน�วยงานจ้ากรึะบบการึรึายงานแลัะปรึะมวลัผู้ลั e-report ของ สนพ.

ด้านการึใช้นำ�ามันเช้�อเพลัิง ปรึะจ้ำาปีงบปรึะมาณ์ พ.ศ.2564

ปรึะเมินได้

ใช้ตำ�ากว�าค�า

มาตรึฐาน
กลัุ�ม

จ้ำานวนหน�วยงาน

ที่ั�งหมด

ใช้เกินค�า

มาตรึฐาน

ส�วนรึาชการึ 909 198 53 658

5,115 469 301 4,345

878 644 13 221

7,851 3,896 694 3,261

14,753 5,207 1,061 8,485

อำาเภูอ

รึวม

จ้ังหวัด

องค์กรึปกครึอง

ส�วนที่้องถิิ�น

บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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บที่ความด้านสถานการึณ์์พลัังงาน 
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ไฮโดรเจน พลัังงานทางเลัือก
แห่่งอนาคต

	 ปััจจุบัันและอนาคตจำาเป็ันต้องพ่ึ่�งพึ่าพึ่ลังงาน

ในการขัับัเคล่�อนเศรษฐกิจ	 ทัั้�งด้้านไฟฟ้าและเช่ื้�อเพึ่ลิงปิัโตรเลียม

ปัระเทั้ศไทั้ยผลิตไฟฟ้าโด้ยใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงฟอสซิิลเป็ันหลัก

แบ่ังออกเป็ัน	ก๊าซิธรรมชื้าติ	57.55%,	ถ่่านหิน	(รวมลิกไนต์)	

23.23%	พึ่ลังงานหมุนเวียน	(พึ่ลังงานนำ�าและอ่�น	ๆ)	17.66%	

อ่�น ๆ	 1.56%	 (สะสมเด่้อนมกราคม	 -	 สิงหาคม	 25641)

แต่เช่ื้�อเพึ่ลิงฟอสซิิลกำาลังจะหมด้ไปั	และทีั้�สำาคัญมีผลกระทั้บั

ต่อธรรมชื้าติและสิ�งแวด้ล้อม	 การพัึ่ฒนาแหล่งพึ่ลังงานทั้ด้แทั้น

เพ่ึ่�อความมั�นคงด้้านพึ่ลังงานขัองปัระเทั้ศ	 สำาหรับัผลิตไฟฟ้า

และเช่ื้�อเพึ่ลิงสำาหรับัการคมนาคมและการขันส่ง	 ก็ยัง

ไม่สามารถ่พ่ึ่�งพึ่าได้้ทั้ั�งหมด้	 และราคาก็ยังไม่สามารถ่แข่ังขััน

กับัเช่ื้�อเพึ่ลิงฟอสซิิลได้้	 ปัระกอบักับัการทีั้�หลายปัระเทั้ศ

ในโลกมุ่งส่่การเป็ัน “เศรษฐกิิจคาร์บอนต่ำำ�า (low-carbon 

economy)”	 จ่งทั้ำาให้มีการมองหาพึ่ลังงานใหม่ ๆ	 เพ่ึ่�อ

ลด้ผลกระทั้บัต่อสิ�งแวด้ล้อม

1ข้้อมููลข้องกิารไฟฟ้าฝ่่ายผลิต่ำแห่่งประเทศไทย (ไมูร่วมูโรงไฟฟ้า VSPP)

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน
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	 บัริบัทั้ขัองการพัึ่ฒนาเช่ื้�อเพึ่ลิงเพ่ึ่�อการคมนาคม

และการขันส่ง	 หลายปัระเทั้ศมีนโยบัายมาส่งเสริมการผลิต

การใช้ื้รถ่ยนต์ไฟฟ้า	 (Electric	 Vehicle:	 EV)	 มากข่ั�น	

อย่างไรก็ตาม	 พึ่ลังงานอีกชื้นิด้ทีั้�กำาลังได้้รับัการพัึ่ฒนาก็ค่อ	

พึ่ลังงานจากก๊าซิไฮโด้รเจน	 (H2)	 ซ่ิ�งสามารถ่ผลิตไฟฟ้า

ในการขัับัเคล่�อนเคร่�องยนต์ค่่กับัเซิลล์เช่ื้�อเพึ่ลิง	(Fuel	Cell:	FC)

ในรถ่ยนต์	โด้ยสหภาพึ่ยุโรปัและปัระเทั้ศญี�ปุั�น	เอาจริงเอาจัง

กับัการใช้ื้เซิลล์เช่ื้�อเพึ่ลิงค่่เทั้คโนโลยีไฮโด้รเจน	 (FCH)	 ซ่ิ�ง

เป็ันมิตรกับัสิ�งแวด้ล้อม	 ไม่มีการปัล่อยคาร์บัอน	 ในปััจจุบััน

มีพัึ่ฒนารถ่ยนต์ใน	2	แบับั	 ค่อ	 รถ่ยนต์ไฟฟ้าทีั้�ใช้ื้แบัตเตอร์รี�	

(Battery	 Electr ic	 Vehicle:	 BEV)	 และชื้นิด้ทีั้� ใช้ื้

ก๊าซิไฮโด้รเจนเป็ันเช่ื้�อเพึ่ลิงค่่กับัเซิลล์เช่ื้�อเพึ่ลิง	 (Fuel	 Cell	

Electric	Vehicle:	FCEV)	ซ่ิ�งจะเรียกสั�น	ๆ	ว่ารถ่ยนต์	FCEV	

มีระยะเวลาการเติมเช่ื้�อเพึ่ลิงสั�นกว่า	 และวิ�งได้้ระยะทั้างไกล

กว่ารถ่ยนต์	 EV	 แต่มีราคาเช่ื้�อเพึ่ลิงแพึ่งกว่า	 ในบัทั้ความนี�

จ่งจะกล่าวถ่่งนโยบัายการพึ่ัฒนาเชื้่�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนมาเปั็น

พึ่ลังงานทั้างเล่อกหน่�งทีั้�ใช้ื้ในภาคขันส่งและภาคการผลิตไฟฟ้า

ในภาพึ่รวมขัองสหรัฐอเมริกา	 สหภาพึ่ยุโรปั	 ญี�ปุั�น	 และ

ปัระเทั้ศไทั้ย

	 นโยบัายพึ่ลังงานขัองทัั้�วโลกอย่่ในช่ื้วงการเปัลี�ยนแปัลง

ส่่ยุคเทั้คโนโลยี	 และการปัรับัเปัลี�ยนให้เป็ันมิตรกับัสิ�งแวด้ล้อม

ด้้วยการลด้การปัลด้ปัล่อยก๊าซิเร่อนกระจกเป็ันศ่นย์	(Net	Zero

Greenhouse	 Gas	 Emissions:	 Net	 Zero	 GHG)	 ตาม

ความตกลงปัารีส	(Paris	Agreement)	ทีั้�มีข่ั�นเม่�อปีั	ค.ศ.	2015

โด้ยปัระเทั้ศสหรัฐอเมริกา	 ได้้ปัระกาศเป้ัาหมาย	Net	 Zero	

Greenhouse	 Gas	 Emissions	 ในยุโรปั	 ปัระเทั้ศญี�ปุั�น

รวมทัั้�งกลุ่มปัระเทั้ศ	 G7	 ในปีั	 ค.ศ.	 2050	 ส่วนจีนปัระกาศ

เป็ันปีั	 ค.ศ.	 2060	 ซ่ิ�งการปัระกาศนโยบัายหร่อเป้ัาหมาย	

Carbon	neutrality	หร่อเป็ันกลางทั้างคาร์บัอน	การปัระกาศ

ดั้งกล่าว	 จำาเป็ันต้องเริ�มต้นจากการลด้การใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงฟอสซิิล

ในภาคพึ่ลังงาน	 หร่อภาคขันส่งลงอย่างน้อย	 30-40%

ภายในปีั	ค.ศ.	2030	ถ่่งจะบัรรลุเป้ัาหมายในปีั	ค.ศ.	2050

	 ล่าสุด้ในการปัระชุื้ม	COP26	หร่อการปัระชุื้มสมัชื้ชื้า

ปัระเทั้ศภาคีอนุสัญญาสหปัระชื้าชื้าติว่าด้้วยการเปัลี�ยนแปัลง

สภาพึ่ภ่มิอากาศ	สมัยทีั้�	26	ทีั้�จัด้ข่ั�นระหว่างวันทีั้�	31	ตุลาคม	

ถ่่งวันทีั้�	 12	 พึ่ฤศจิกายน	 2564	ณ	 เม่องกลาสโกว์	 สหราชื้

อาณาจักร

	 ปัระเทั้ศทีั้�ปัลด้ปัล่อยก๊าซิคาร์บัอนส่ง	 อย่างเช่ื้น	

ปัระเทั้ศจีน	ปัระธานาธิบัดี้	 สี	 จิ�นผิง	ปัระกาศเม่�อปีัทีั้�แล้วว่า

จีนจะลด้การปัล่อยก๊าซิคาร์บัอนส่งสุด้ในปีั	2030	และจะสามารถ่

เป็ันกลางทั้างคาร์บัอนได้้ภายในปีั	2060	ยังให้คำามั�นว่าจะระงับั

การสนับัสนุนโครงการถ่่านหินในต่างปัระเทั้ศ	 และจะเริ�มลด้

การใช้ื้ถ่่านหินภายในปัระเทั้ศในปีั	2026	ปัระธานาธิบัดี้	 ไบัเด้น

นำาสหรัฐอเมริกา	 กลับัส่่ข้ัอตกลงปัารีสและให้คำามั�นว่าภายใน

ปีั	 2030	 สำาหรับัสหรัฐฯ	 จะลด้การปัล่อยก๊าซิเร่อนกระจกให้

ได้้ราว	 50-52%	 จากระดั้บัทีั้�ปัล่อยในปีั	 2005	 ส่วนสหราชื้

อาณาจักร	ปัระกาศว่าจะปัล่อยก๊าซิคาร์บัอนเป็ันศ่นย์ภายใน

ปีั	 2050	 และต่อมายังปัระกาศว่า	 ภายในปีั	 2035	 จะลด้

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน 
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การปัล่อยก๊าซิเร่อนกระจกลงให้ได้้	 78%	 เม่�อเทีั้ยบักับัระดั้บั

ปีั	 1990	 และสหภาพึ่ยุโรปัซิ่�งมีสมาชิื้ก	 27	 ปัระเทั้ศปัล่อย

ก๊าซิเร่อนกระจกราว	 8%	 ขัองโลกและในช่ื้วงไม่กี�ปีัทีั้�ผ่านมา	

EU	พึ่ยายามปัล่อยก๊าซิลด้ลงเร่�อย ๆ	 และตั�งเปั้าหมายใหม่ว่า

จะลด้การปัล่อยก๊าซิลงอย่างน้อย	 55%	 จากระดั้บัขัองปีั	

1990	ให้ได้้ภายในปีั	2030	และปัล่อยก๊าซิคาร์บัอนเป็ันศ่นย์	

ภายในปีั	2050	เป็ันต้น

	 สำาหรับัปัระเทั้ศไทั้ย	นายกิรัฐมูนต่ำรี พลเอกิ ประยุทธ์์

จันทร์โอชา	ได้้กล่าวในการปัระชุื้มระดั้บัผ้่นำา	(World	Leaders

Summit)	ในการปัระชุื้ม	COP26	ว่า

	 “วันนี�ผมมาพึ่ร้อมกับัเจตนารมย์ทีั้�เป็ันความท้ั้าทั้าย

อย่างยิ�งว่า	 ปัระเทั้ศไทั้ยจะยกระด้ับัการแก้ไขัปััญหาสภาพึ่

ภ่มิอากาศอย่างเต็มทีั้�	 และด้้วยทุั้กวิถี่ทั้าง	 เพ่ึ่�อให้ปัระเทั้ศไทั้ย

บัรรลุเป้ัาหมายความเป็ันกลางทั้างคาร์บัอน	 (Carbon	

neutrality)	 ภายในปีั	 2050	 และบัรรลุเป้ัาหมายการปัล่อย

ก๊าซิเร่อนกระจกสุทั้ธิเป็ันศ่นย์	 (Net	 zero	 greenhouse	

gas	 emission)	 ภายใน	 หร่อก่อนหน้าปีั	 2065	 ด้้วยการ

สนับัสนุนทั้างด้้านการเงินและเทั้คโนโลยีอย่างเต็มทีั้�

และเทั้่าเทั้ียม	 รวมถ่่งการเสริมสร้างขัีด้ความสามารถ่จาก

ความร่วมม่อระหว่างปัระเทั้ศและกลไกภายใต้กรอบัอนุสัญญา”

นายกรัฐมนตรีกล่าว

 คณะกิรรมูกิารนโยบายพลังงานแห่่งชาติ่ำ (กิพช.)	ใน

การปัระชุื้มเม่�อวันพุึ่ธทีั้�	4	สิงหาคม	พึ่.ศ.	2564	ได้้เห็นชื้อบักรอบั

“แผนพลังงานชาติ่ำ” ห่รือ National Energy Plan	 ซ่ิ�งได้้

กำาหนด้แนวนโยบัายภาคพึ่ลังงาน	 โด้ยมีเป้ัาหมายสนับัสนุนให้

ปัระเทั้ศไทั้ยสามารถ่มุ่งส่่พึ่ลังงานสะอาด้	และลด้การปัลด้ปัล่อย

ก๊าซิคาร์บัอนได้ออกไซิด์้สุทั้ธิเป็ันศ่นย์	 (Carbon	Neutrality)	

ภายในปีั	ค.ศ.	2065	 -	2070	 ต้องมาด่้กันว่า	กพึ่ชื้.	จะปัรับั

เป้ัาหมาย	 Carbon	 neutrality	 เป็ันภายในปีั	 2050	 ตามทีั้�

นายกรัฐมนตรีปัระกาศไว้หร่อไม่	?	อย่างไร

	 บัทั้ความนี�	 จ่งขัอกล่าวถ่่งนโยบัายด้้านการส่งเสริม

การใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจน	 ซ่ิ�งเป็ันพึ่ลังงานทั้างเล่อกหน่�งทีั้�ใช้ื้ใน

ภาคขันส่งและภาคการผลิตไฟฟ้าทีั้�สามารถ่ลด้การปัลด้ปัล่อย

ก๊าซิเร่อนกระจกได้้มากทีั้�สุด้เช่ื้�อเพึ่ลิงหน่�ง	ซ่ิ�งขัอหยิบัยกกรณี

ขัองปัระเทั้ศญี�ปุั�น	สหรัฐอเมริกา	สหภาพึ่ยุโรปั	และบัางส่วน

ขัองการใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนในปัระเทั้ศไทั้ย	 มาเพ่ึ่�อเป็ัน

แนวทั้างศ่กษาต่อไปั

	 ไฮโด้รเจนเปั็นธาตุทีั้�เบัาทีั้�สุด้และเปั็นองค์ปัระกอบั

ขัองนำ�า	 (H
2
O)	 ทีั้�มีมากทีั้�สุด้บันโลก	 นอกจากนี�ยังเป็ันธาตุ

ทีั้�รวมอย่่ในโมเลกุลขัองสารปัระกอบัอ่�น	ๆ	เช่ื้น	สารปัระกอบั

จำาพึ่วกไฮโด้รคาร์บัอน	(HC)	ซ่ิ�งเป็ันผลิตภัณฑ์์ขัองปิัโตรเลียม	

คุณสมบััติทัั้�วไปัขัองไฮโด้รเจน	ค่อ	ไม่มีสี	ไม่มีกลิ�น	ติด้ไฟง่าย	

มีความสะอาด้ส่ง	 ไม่เป็ันพิึ่ษและเป็ันมิตรกับัสิ�งแวด้ล้อม	

ปัระโยชื้น์ขัองการนำาก๊าซิไฮโด้รเจนมาใช้ื้งาน	 ค่อ	 ใช้ื้เป็ัน

เช่ื้�อเพึ่ลิงในการเผาไหม้และให้ความร้อนออกมา	 หร่อใช้ื้ใน

เซิลล์เช่ื้�อเพึ่ลิงโด้ยปัฏิิกิริยาทั้างเคมีแล้วเกิด้กระแสไฟฟ้า	

ซ่ิ�งสามารถ่นำาไปัใช้ื้ได้้ทั้ั�งในการขัับัเคล่�อนรถ่ยนต์ผลิต

กระแสไฟฟ้า	 ถ่่กนำาไปัใช้ื้ในเซิลล์ไฟฟ้าเคมีหร่อจุด้ระเบิัด้

ในเคร่�องสันด้าปัภายในเพ่ึ่�อให้พึ่ลังงานกับัอุปักรณ์อิเล็กทั้รอนิกส์

หร่อรถ่ไฟฟ้า	 ไฮโด้รเจนยังถ่่กใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงในยานอวกาศ

และมีศักยภาพึ่ทีั้�จะถ่่กผลิตในเชิื้งพึ่าณิชื้ยเ์พ่ึ่�อใช้ื้กับัการขันส่ง

ทัั้�งภาคพ่ึ่�นดิ้นและทั้างอากาศ

	 เช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนไม่ปัล่อยมลภาวะในสิ�งแวด้ล้อม	

สามารถ่ใช้ื้เปั็นเช่ื้�อเพึ่ลิงในการผลิตไฟฟ้า	 และในรถ่ยนต์	

จักรยานยนต์	 หร่อในโด้รนในอนาคต	 ซิ่�งปััจจุบััน	 การผลิต

ไฮโด้รเจนเม่�อพิึ่จารณาจากวัตถุ่ดิ้บัเป็ันหลักแบ่ังออกเป็ัน

3	 แหล่งหลัก	 ค่อ	 จากเช่ื้�อเพึ่ลิงฟอสซิิล	 เช่ื้น	 ก๊าซิธรรมชื้าติ	

ถ่่านหิน	 นำ�ามันปิัโตรเลียม	 จากแหล่งพึ่ลังงานหมุนเวียน

เช่ื้น	ชีื้วมวล	และนำ�า	เป็ันต้น	และจากพึ่ลังงานนิวเคลียร์	

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน
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 ชื�อข้องไฮโดรเจน:	 การผลิตก๊าซิไฮโด้รเจนดั้�งเด้ิม	

ค่อ	 การแปัรสภาพึ่เช่ื้�อเพึ่ลิงจากขัองแข็ังกลายเป็ันขัองเหลว	

(Gasification)	 หร่อการนำาสารไฮโด้รคาร์บัอนมาทั้ำาการ

เปัลี�ยนแปัลงโครงสร้างโมเลกุลด้้วยไอนำ�า	 (Steam	Methane

Reforming	:	SMR)	เช่ื้น	ถ่่านหิน	ก๊าซิธรรมชื้าติหร่ออ่�น ๆ	ซ่ิ�ง

กระบัวนการนี�ยังมีการปัล่อยก๊าซิคาร์บัอนได้ออกไซิด์้ออกมา	

จ่งเรียกว่า “ไฮโดรเจนสีีนำ�าต่ำาล”	(Brown	Hydrogen)	หร่อ	

“ไฮโดรเจนสีีเทา” (Grey	Hydrogen)	ต่อมามีการนำาไฮโด้รเจน

สีนำ�าตาลทีั้�มีส่วนผสมขัองก๊าซิคาร์บัอนได้ออกไซิด์้นั�น	มาผ่าน

กระบัวนการทั้างเคมีด้้วยความร้อน	 (Thermochemical	

Process)	 หร่อการทั้ำาให้ไฮโด้รเจนสีนำ�าตาลมีความบัริสุทั้ธิ�

มากข่ั�น	 และทั้ำาการกักเก็บัก๊าซิคาร์บัอนได้ออกไซิด์้ไว้ใต้ดิ้น	

(Carbon	 Capture	 Storage:	 CCS)	 เพ่ึ่�อนำาไฮโด้รเจน

ไปัใช้ื้ปัระโยชื้น์ต่อไปั	กระบัวนการนี�เรียกว่า	“ไฮโดรเจนสีีฟ้า”

(Blue	Hydrogen)	สำาหรับักระบัวนการผลิต “ไฮโดรเจนสีีเขี้ยว”

(Green	 Hydrogen)	 นั�น	 เกิด้จากการใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงชีื้วมวล	

(Biomass)	หร่อขัยะอินทั้รีย์	(Organic	Waste)	เพ่ึ่�อทั้ด้แทั้น

ถ่่านหินในกระบัวนการผลิตไฮโด้รเจนสีนำ�าตาล	 หร่อการใช้ื้

พึ่ลังงานหมุนเวียน	 (Renewable	 Energy)	 เช่ื้น	 พึ่ลังงาน

แสงแด้ด้	พึ่ลังงานลม	 หร่อในกระบัวนการแยกนำ�าด้้วยไฟฟ้า	

(Electrolysis)	 โด้ยแยกอะตอมไฮโด้รเจนออกจากโมเลกุล

ออกซิิเจน	 จ่งไม่เกิด้ก๊าซิคาร์บัอนได้ออกไซิด์้	 ซ่ิ�ง	 “ไฮโด้รเจน

สีเขีัยว”	 นี�จะตอบัโจทั้ย์ต่อเป้ัาหมายการลด้ก๊าซิเร่อนกระจก

ได้้มากทีั้�สุด้

นโยบายด้านพลังงานห่มุูนเวียน และไฮโดรเจนข้อง

ประเทศญีี่�ปุ่น

	 ปัระเทั้ศญี� ปุั�น มุ่งเป้ัาหมายเพิึ่�มสัด้ส่วนการใช้ื้

พึ่ลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้า	 อาทิั้	 แสงอาทิั้ตย์และลม

เป็ันแหล่งพึ่ลังงานสำาคัญ	 ในแผนพึ่ลังงานขัองปัระเทั้ศทัั้�งใน

ระยะกลางและระยะยาว	 ได้้กำาหนด้ว่าต้องควบัค่่ไปักับั

เทั้คโนโลยีแบัตเตอรี�และไฮโด้รเจนด้้วย	 ได้้ตั�งเป้ัาลด้การ

ปัล่อยก๊าซิเร่อนกระจกลงร้อยละ	26	ในปีั	2030	และร้อยละ	

80	 ในปีั	 2007	 เม่�อเทีั้ยบักับัปัริมาณการปัล่อยในปีั	 2013	
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ภาพที� 1 แสีดงแห่ล่งพลังงานที�สีำาคัญี่ และวิธี์กิารแปลงสีำาห่รับกิารผลิต่ำไฮโดรเจน

ภาพึ่จาก	https://www.theworldofhydrogen.com/gasunie/what-is-hydrogen/
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 ภาพที� 2 เรือ The Suiso Frontier ซ่ึ่�งเป็นผู้ให้่บริกิารไฮโดรเจนเห่ลวรายแรกิข้องโลกิที�เมืูองซิึ่ดนีย์ 

  Photo courtesy of HySTRA.

หร่อการปัล่อยก๊าซิเร่อนกระจกเปั็นศ่นย์	 (Net	 Zero	

Greenhouse	 Gas	 Emissions	 by	 2050)	 ในแผนฉบัับั

ปัรับัปัรุงใหม่นี�จะยังพ่ึ่�งพึ่าถ่่านหินเป็ันแหล่งพึ่ลังงานหลัก	

(base	 load)	 ในการผลิตไฟฟ้า	 สัด้ส่วนการใช้ื้พึ่ลังงานผลิต

ไฟฟ้าในปีั	2030	ว่าจะปัระกอบัด้้วยนิวเคลียร์ร้อยละ	20-22	

พึ่ลังงานหมุนเวียนร้อยละ	 22-24	 และถ่่านหินร้อยละ	 26

และนำ�ามันร้อยละ	3	

 ไฮโดรเจน กัิบกิารคมูนาคมู ข้นส่ีง	 ปัระเทั้ศญี�ปุั�น

ตั�งเป้ัาลด้การปัลด้ปัล่อยก๊าซิเร่อนกระจก	 ในปีั	 2050	 แต่

เน่�องจากญี�ปุั�นยังนำาเข้ัาถ่่านหินมาใช้ื้ในโรงไฟฟ้า	 ด้ังนั�น

เพ่ึ่�อให้บัรรลุเป้ัาหมายข้ัางต้นจ่งร่วมทั้ำาวิจัยแยกก๊าซิไฮโด้รเจน

จากถ่่านหิน	หร่อดั้กจับัคาร์บัอน	และเอาไฮโด้รเจนมาใช้ื้เป็ัน

พึ่ลังงาน	(CSS)	โด้ยเป็ันความร่วมม่อระหว่างบัริษัทั้	Kawasaki

Heavy	 Industries	 และรัฐบัาลออสเตรเลีย	 ใช้ื้งบัวิจัย	 390	

ล้านเหรียญสหรัฐ	 พัึ่ฒนาโครงการนำาร่องทีั้�เมลเบิัร์น	 โด้ยนำา

ไฮโด้รเจนเหลวจากกระบัวนการ	 CSS	 มาบัรรจุลงเร่อ	 ซ่ิ�ง

คาด้ว่าจะส่งออกไฮโด้รเจนจากออสเตรเลียเป็ันรายแรกขัองโลก

มาญี�ปุั�นในปัลายปีั	 2021	 นี�	 โด้ยเร่อช่ื้�อ	 Suiso	 Frontier

จะรวบัรวมไฮโด้รเจน	 1,250	 ล่กบัาศก์เมตร	 (330,000	

แกลลอน)	 ในขัณะทีั้�บัริษัทั้ฯ	 มีแผนจะสร้างเร่อบัรรทุั้ก

ก๊าซิไฮโด้รเจนเชิื้งพึ่าณิชื้ย์ขันาด้ใหญ่	 ทีั้�สามารถ่บัรรทุั้กได้้	

40,000	 ล่กบัาศก์เมตร	 (10.6	 ล้านแกลลอน)	 ในอนาคต

อันใกล้นี�	 เพ่ึ่�อนำาเช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนมาใช้ื้ในญี�ปุั�น	 ซ่ิ�งบัริษัทั้

รถ่ยนต์ขัองญี�ปุั�นได้้พัึ่ฒนาใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจน	 ควบัค่่

ไปักับัการพัึ่ฒนารถ่ยนต์ไฟฟ้า	 (EV)	 ข่ั�นอย่่กับันโยบัายบัริษัทั้

ขัองผ้่ผลิตรถ่ยนต์	 สำาหรับัเชื้่�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนมีสถ่านีสำาหรับั

เติมเช่ื้�อเพึ่ลิง	 เช่ื้นเดี้ยวกับัสถ่านีเติมนำ�ามันทัั้�วไปั	 ทั้ำาให้

รถ่ยนต์	 FCV	 เป็ันอีกทั้างเล่อกหน่�งทีั้�เป็ันมิตรกับัสิ�งแวด้ล้อม

อย่างมาก	 การเด้ินเคร่�องยนต์ค่อนขั้างเงียบั	 ระยะเวลาเติม

เช่ื้�อเพึ่ลิงสั�นเหม่อนกับัรถ่ยนต์นำ�ามันเม่�อเทีั้ยบักับัรถ่ยนต์	 EV	

ยกเว้นราคาเชื้่�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนทีั้�ราคาแพึ่งกว่ารถ่ยนต์	 EV	

ซ่ิ�งในการแข่ังขัันโอลิมปิัก	 ทีั้�โตเกียวทีั้�ผ่านมา	 ก็จะมีการใช้ื้รถ่	

Toyota	Mirai	 ทีั้�ใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจน	 เป็ันผ้่สนับัสนุนหลัก

ในการรับัส่งเจ้าหน้าทีั้�	และนักกีฬาด้้วย

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน
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 ไฮโดรเจน กัิบกิารผลิต่ำพลังงานไฟฟ้า	ในเม่องนามิเอะ

ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิื้มะได้อิจิ	 ทีั้�ปิัด้ตัวจากเหตุการณ์

ส่นามิ	เพีึ่ยง	6	ไมล์	องค์การพัึ่ฒนาพึ่ลังงานใหม่และเทั้คโนโลยี

อุตสาหกรรม	(NEDO)	ขัองญี�ปุั�นได้้สร้างโรงงาน	“ไฮโดรเจน

สีีเขี้ยว"	ทีั้�ใหญ่ทีั้�สุด้ในโลกบันพ่ึ่�นทีั้�ซ่ิ�งครั�งหน่�งเคยตั�งใจใหเ้ป็ัน

ทีั้�ตั�งขัองโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 บันพ่ึ่�นทีั้�กว่า	 44	 เอเคอร์	 ทีั้�ไม่

เหมาะสำาหรับัการทั้ำาเกษตรอีกต่อไปั	 หลังจากถ่่กนำ�าทั้ะเล

ท่ั้วมในช่ื้วงส่นามิปีั	 2554	 มีการสร้างโซิลาร์ฟาร์มขันาด้	 20	

เมกะวัตต์	 ใช้ื้แผงเซิลล์แสงอาทิั้ตย์	 68,000	 แผง	 แม้จะ

ไม่ต้องใช้ื้พึ่ลังงานแสงอาทั้ิตย์จ่ายเข้ัาระบับัสายส่งโด้ยตรง	

แต่นำามาใช้ื้ในกระบัวนการอิเล็กโทั้รไลต์นำ�าเพ่ึ่�อผลิตไฮโด้รเจน	

ภาพที� 4 Toyota Mirai รถยนต์่ำเซึ่ลล์เชื�อเพลิงไฮโดรเจน ผลิต่ำครั�งแรกิข้องโลกิกิำาลังเปลี�ยนแปลงทุกิสิี�ง 

(ภาพึ่จาก:	https://www.greenoptimistic.com/toyota-mirai-20150208)

(เป็ันก๊าซิแทั้นทีั้�จะเป็ันขัองเหลว)	และขันส่งต่อไปั	นอกจากนี�	

โรงงานยังจ่ายไฟฟ้าเพึ่่�อรักษาเสถ่ียรภาพึ่ขัองระบับัส่งไฟฟ้า

ในยามจำาเป็ันได้้ด้้วย	 ในอนาคตพึ่ลังงานหมุนเวียนจำานวนมาก

จ่ายเข้ัาระบับัส่งไฟฟ้า	 การรักษาเสถี่ยรภาพึ่ขัองระบับัส่งไฟฟ้า

จ่งเปั็นเร่�องยากมาก	 เน่�องจากเปั็นแหล่งพึ่ลังงานทีั้�ไม่เสถ่ียร

ข่ั�นอย่่กับัสภาพึ่อากาศ	 ซ่ิ�งการใช้ื้แบัตเตอรี�สำาหรับัการจัด้เก็บั

พึ่ลังงานได้้เพีึ่ยงระยะสั�นเท่ั้านั�น	ไฮโด้รเจน	จ่งเป็ันมาตรการทีั้�

สำาคัญในการกักเก็บัพึ่ลังงานเพ่ึ่�อใช้ื้ในยามต้องการ	 ในช่ื้วง

ระยะเวลาทีั้�ขัาด้แคลนหร่อระยะทั้ันทั้่วงทั้ี	 และไฮโด้รเจน

สามารถ่กักเก็บัพึ่ลังงานได้้เป็ันระยะเวลานาน
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ภาพที� 3 Supply chain demonstration framework.
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ภาพที� 5-6 สีนามูวิจัยพลังงานไฮโดรเจน ฟุกุิชิมูะ ในเมืูองนามิูเอะ (Kyodo/AP) และถังบรรจุก๊ิาซึ่ไฮโดรเจนอัด
ที� Fukushima Hydrogen Energy Research Field ในเมืูอง Namie ข้องญีี่�ปุ่น (Simon Denyer / The Washington Post)

(ภาพึ่จาก:	https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/japan-hydrogen-energy-carbon/2021/04/13/
0dd68e4e-9229-11eb-aadc-af78701a30ca_story.html)

ไฮโดรเจนกิับกิารเปลี�ยนแปลงสีภาพภูมิูอากิาศ และ

ส่ีงเสีริมูเศรษฐกิิจยั�งยืน ข้องสีห่ภาพยุโรป

 ระบบพลังงานภาพรวมู: ในอนาคตคาด้ว่าจะต้อง

พ่ึ่�งพึ่าไฟฟ้าจากพึ่ลังงานหมุนเวียนเป็ันหลัก	 โด้ยเช่ื้�อเพึ่ลิง

จากฟอสซิิล	 พึ่ลังงานชื้ีวมวลและพึ่ลังงานนิวเคลียร์จะลด้

บัทั้บัาทั้ลง	 แม้ว่าในปััจจุบััน	 มีรถ่ยนต์ไฟฟ้าทีั้�ใช้ื้แบัตเตอรี�

ในภาคขันส่งมากข่ั�น	แต่การขันส่งสินค้าโด้ยรถ่บัรรทุั้กขันาด้หนัก

ยังคงใช้ื้นำ�ามันอย่่	 รวมทัั้�ง	 ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก

ทีั้�ใช้ื้อุณหภ่มิส่งยังใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงฟอสซิิล	 สำาหรับัรถ่ยนต์นั�ง

จ่งมีตัวเล่อกระหว่างการใช้ื้พึ่ลังงานไฟฟ้าหร่อไฮโด้รเจน	

แม้ว่าการใช้ื้พึ่ลังงานไฟฟ้าโด้ยตรงจะปัระหยัด้พึ่ลังงาน

มากกว่าการผลิตไฮโด้รเจนก็ตาม	 แต่คาด้ว่าความต้องการ

ใช้ื้พึ่ลังงานไฟฟ้าทีั้�จะเพิึ่�มมากข่ั�น	 ทั้ำาให้ต้องมีการขัยาย

โรงไฟฟ้าและโครงข่ัายไฟฟ้าจำานวนมาก	 ซ่ิ�งเป็ันการลงทุั้น

ในโครงสร้างพ่ึ่�นฐานอย่่แล้ว	 ทั้ำาไมจ่งไม่หันมาผลิตไฮโด้รเจน

จากพึ่ลังงานหมุนเวียน	 ทีั้�จะได้้ไฮโด้รเจนทีั้�สะอาด้และ

เป็ันมิตรกับัสิ�งแวด้ล้อมด้้วย

 ภาคอุต่ำสีาห่กิรรมู:	 สถ่านการณ์การลด้การปัลด้ปัล่อย

ก๊าซิเร่อนกระจก	 (Decarbonisation)	 ขัองอุตสาหกรรม

โด้ยทัั้�วไปัทีั้�ยังต้องพ่ึ่�งพึ่าพึ่ลังงานไฟฟ้า	 จ่งเป็ันสาเหตุให้

การใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงคาร์บัอนตำ�าในการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า

ยังไม่สำาเร็จ	ส่วนการใช้ื้ไฮโด้รเจนเป็ันเช่ื้�อเพึ่ลิงในกระบัวนการผลิต

ยังเป็ันแค่ขัั�นเริ�มต้น	 ซิ่�งคาด้ว่าจะเริ�มใช้ื้เชิื้งพึ่าณิชื้ย์ในกลางปัี	

2021	 การใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนในกระบัวนการผลิตเหล็ก	

เพ่ึ่�อลด้การปัล่อยก๊าซิเร่อนกระจก	 ยังมีต้นทุั้นทีั้�ค่อนข้ัางส่ง	

จ่งจำาเป็ันต้องพัึ่ฒนาตลาด้เฉพึ่าะสำาหรับัเหล็กปัลอด้การ

ปัล่อยก๊าซิเร่อนกระจกนี�	 ในอุตสาหกรรมเคมีก็เช่ื้นกัน

การใช้ื้ไฮโด้รเจนเป็ันแหล่งพึ่ลังงานหลักสำาหรับัเทั้คโนโลยี

คาร์บัอนตำ�า	 จำาเป็ันต้องมีตลาด้ขันาด้ใหญ่พึ่อ	 และภาครัฐ

ต้องมีมาตรการสนับัสนุนเพ่ึ่�อให้สามารถ่ชื้ด้เชื้ยการลงทุั้น

และรักษาต้นทุั้นการผลิตขัองอุตสาหกรรม	 ให้สามารถ่

แข่ังขัันกับัอุตสาหกรรมทัั้�วไปัได้้

 ภาคข้นสี่ง:	 สหภาพึ่ยุโรปัยังไม่ปัระสบัผลสำาเร็จ

ในการลด้การปัล่อยก๊าซิเร่อนกระจก	เน่�องจากความต้องการ

การขันส่งทีั้�เพิึ่�มข่ั�นและยังใช้ื้เชื้่�อเพึ่ลิงฟอสซิิลอย่างต่อเน่�อง	

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน
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การใช้ื้แบัตเตอรี�ในยานพึ่าหนะยังเหมาะกับัระบับัขันส่ง
ในเม่อง	 มีการใช้ื้งานในวงจำากัด้	 สำาหรับัการขันส่งระยะ
ทั้างไกล	 หร่อการบิัน	 คาด้หวังว่าไฮโด้รเจนทีั้�สะอาด้จะเป็ัน
เช่ื้�อเพึ่ลิงทีั้�มาเติมเต็ม	 เน่�องจากได้้ระยะทั้างทีั้�ไกลกว่าการใช้ื้
แบัตเตอรี�	 และการเติมเช่ื้�อเพึ่ลิงใช้ื้เวลาใกล้เคียงกับัเติม
นำ�ามัน	ปััจจุบััน	มีรถ่เซิลล์เช่ื้�อเพึ่ลงิไฮโด้รเจนรว่มกบััไฟฟา้แลว้	
มีสถ่านีเติมเช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนถ่่ง	144	แห่งในยุโรปั	ซ่ิ�งถ่่อว่า
เติบัโตข่ั�นอย่างมาก
 ด้านกิารต่ำลาดและกิารพัฒนาเทคโนโลยี:	การพัึ่ฒนา
ตลาด้ไฮโด้รเจนจะข่ั�นอย่่กับัปััจจัยหลายปัระการ	 ได้้แก่
การสร้างตลาด้	 การลด้ต้นทุั้นการผลิต	 การสร้างโครงสร้าง
พ่ึ่�นฐาน	 การขันส่งและการจัด้เก็บั	 ต้นทัุ้นขัองเชื้่�อเพึ่ลิง
ไฮโด้รเจนส่วนใหญ่จะอย่่ทีั้�กระบัวนการอิเล็กโทั้รไลต์	 และ
ค่าไฟฟ้าขัองพึ่ลังงานหมุนเวียน	 ทีั้�นำามาผลิต	 ซ่ิ�งคาด้ว่าจะถ่่กลง
ในอนาคต	จากการศ่กษาโด้ย	Florence	School	of	Regulation
ชีื้�ว่า	 ความทั้้าทั้ายทีั้�สำาคัญ	 ค่อ	 การหาจุด้สมดุ้ลทีั้�เหมาะสม
ระหว่างการวิจัย	 การพัึ่ฒนาและการสาธิตเทั้คโนโลยีใหม่	 ๆ	
เพ่ึ่�อให้มั�นใจว่าจะได้้รับัการสนับัสนุนด้้านโครงสร้างพ่ึ่�นฐานทีั้�
สำาคัญ	การสร้างความต้องการขัองผ้่บัริโภค	ดั้งนั�น	จ่งจำาเป็ัน
ต้อง มีนโยบัายการส่ง เส ริมจากภาครัฐ	 ในการผลิต
การจัด้หา	การสร้างตลาด้ให้เติบัโตควบัค่่กันไปั
 นโยบายและความูคิดริเริ�มูข้องสีห่ภาพยุโรป: 
The	 Renewable	 Energy	 Directive	 (EU)	 2018/2001
ได้้ให้คำาจำากัด้ความ	 เช่ื้�อเพึ่ลิงทีั้�ผ่กพึ่ันตามกฎหมาย	 รวม
เช่ื้�อเพึ่ลิงปัระเภทั้ขัองเหลวหมุนเวียน	 และการขันส่งก๊าซิทีั้�มี
แหล่งกำาเนิด้ทีั้�ไม่ใช่ื้ทั้างชีื้วภาพึ่	 ซ่ิ�งรวมถ่่งไฮโด้รเจนด้้วย
ตามเป้ัาหมายทีั้�กำาหนด้ไว้ในคำาสั�งข้ัางต้น	(สัด้ส่วนร้อยละ	32	
ขัองพึ่ลังงานหมุนเวียนในการบัริโภคขัั�นสุด้ท้ั้ายขัองสหภาพึ่ยุโรปั
และสัด้ส่วนขัองพึ่ลังงานในภาคการขันส่งร้อยละ	 14
ภายในปีั	 2030)	 The	 Alternative	 Fuels	 Infrastructure	
Directive	 2014/94/EU	 กำาหนด้กรอบัการบ่ัรณาการและ
ข้ัอกำาหนด้ขัั�นตำ�า	 การเตรียมโครงสร้างพ่ึ่�นฐานเชื้่�อเพึ่ลิง
ทั้างเล่อกในปัระเทั้ศสมาชิื้ก	 สถ่านีเติมเช่ื้�อเพึ่ลิงสำาหรับั
ไฮโด้รเจน	 คำาสั�งทัั้�งสองจะได้้รับัการปัรับัปัรุงในไตรมาสทีั้�สอง
ปีั	2021	ภายใต้แพ็ึ่คเกจ	Fit	 for	55	 เพ่ึ่�อความมุ่งมั�นในการ
ด้ำาเนินการด้้านการเปัลี�ยนแปัลงสภาพึ่ภ่มิอากาศ
 กิลยุทธ์์ด้านไฮโดรเจนข้องสีห่ภาพยุโรป: เป้ัาหมาย
ขัองคณะกรรมาธิการยุโรปัเกี�ยวกับักลยุทั้ธ์เช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจน	

ตามปัระกาศ	 เม่�อวันทีั้�	 8	 กรกฎาคม	 2020	 ค่อ	 การเร่ง

การพึ่ัฒนาไฮโด้รเจนทีั้�สะอาด้	 เพ่ึ่�อให้มั�นใจว่ามันจะเปั็น

รากฐานทีั้�สำาคัญขัองระบับัพึ่ลังงานทีั้�เป็ันมิตรต่อสภาพึ่

ภ่มิอากาศ	 ภายในปีั	 2030	 ซ่ิ�งปััจจุบัันไฮโด้รเจนมีบัทั้บัาทั้

น้อยมากในการจดั้หาพึ่ลงังาน	การริเริ�มโครงการ	“ไฮโดรเจน

สีีนำ�าเงิน” จะมีการด้ำาเนินการทีั้�สำาคัญในช่ื้วงปีั	 2020	 ถ่่ง	

2050	 ซ่ิ�งเป็ันความท้ั้าทั้ายต่อความสามารถ่ในการแข่ังขััน	

ด้้านต้นทุั้น	กำาลังการผลิต	 โครงสร้างพ่ึ่�นฐาน	และด้้านความ

ปัลอด้ภัย	เป็ันต้น

	 ขัั�นตอนเชิื้งกลยุทั้ธ์	 ระยะแรก	 เป้ัาหมายในปีั	 พึ่.ศ.	

2024	 จะติด้ตั�งโรงงานไฮโด้รเจนอย่่ใกล้กับัศ่นย์ความต้องการ

เช่ื้น	 อุตสาหกรรมหร่อสถ่านีเติมนำ�ามัน	หร่อโครงสร้างพ่ึ่�นฐาน

โด้ยการขัยายการผลิตอิเล็กโทั้รไลต์ขันาด้ใหญ่	 (มากถ่่ง	 100	

เมกะวัตต์)	 แยกการติด้ตั�งสถ่านีเติมไฮโด้รเจนทีั้�มีอย่่และ

อำานวยความสะด้วกในการใช้ื้ไฮโด้รเจนในการใช้ื้งานขัั�นสุด้ท้ั้าย

การวางแผนโครงสร้างพ่ึ่�นฐานด้้านการขันส่งและวางกรอบั

การกำากับัด่้แล	 เพ่ึ่�อให้แน่ใจว่าตลาด้ไฮโด้รเจน	 เป็ันไปัตาม

กรอบันโยบัายทีั้�กำาหนด้	ในระยะทีั้�สอง	(พึ่.ศ.	2024	-	2030)	

โครงสร้างพ่ึ่�นฐานจะถ่่กนำาไปัใช้ื้งานมากข่ั�น	 ขัยายส่่เคร่อข่ัาย

ท้ั้องถิ่�น	 บันเกาะพ่ึ่�นทีั้�ห่างไกลหร่อกลุ่มไฮโด้รเจนในท้ั้องถิ่�น	

ซ่ิ�งไม่เพีึ่ยงแต่เพ่ึ่�อการปัรับัสมดุ้ลการผลิตพึ่ลังงานหมุนเวียน

เท่ั้านั�น	 แต่ยังรวมถ่่งการใช้ื้งานในอุตสาหกรรม	 การขันส่ง	

และเชิื้งพึ่าณิชื้ย์ด้้วย

	 ระยะนี�ค่อการพึ่ัฒนาโครงสร้างพ่ึ่�นฐานด้้านขันส่ง

ทัั้�วสหภาพึ่ยุโรปั	 การสร้างสถ่านทีั้�จัด้เก็บัขันาด้ใหญ่ข่ั�น

และการวางแผนเคร่อข่ัายไฮโด้รเจนในยุโรปัซ่ิ�งอาจรวมถ่่ง

การเปัลี�ยนโครงสร้างพ่ึ่�นฐานขัองก๊าซิทีั้�มีอย่่	 การระด้มทุั้น

ด้้านการวิจัยและนวัตกรรม	 คาด้ว่าจะมีบัทั้บัาทั้สำาคัญ

ในทั้ศวรรษหน้าเพ่ึ่�อเพิึ่�มปัระสิทั้ธิภาพึ่และขันาด้ส่งมอบั

อิเล็กโทั้รไลต์ทีั้�ระดั้บักิกะวัตต์	 (GW)	และเพิึ่�มขีัด้ความสามารถ่

ในการแข่ังขัันด้้านต้นทุั้นขัองไฮโด้รเจนจากพึ่ลังงานหมุนเวียน

ภายในปีั	 พึ่.ศ.	 2030	 หลังจากนั�น	 เทั้คโนโลยีไฮโด้รเจน

จากพึ่ลังงานหมุนเวียนจะก้าวส่่การใช้ื้ปัริมาณมากและอย่่

ระดั้บัเป้ัาหมาย	 ขัองกำาลังการผลิตติด้ตั�งสำาหรับัปีั	 พึ่.ศ.	 2024

ค่อ	 ผ้่ผลิตไฮโด้รเจนอิเล็กโทั้รไลต์จากพึ่ลังงานหมุนเวียน

อย่างน้อย	6	GW	(การผลิต	1	ล้านตัน)	เพิึ่�มข่ั�นเป็ัน	40	GW	

(การผลิต	10	ล้านตัน)	ในปีั	พึ่.ศ.	2030	เป็ันต้น

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน 
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ภาพที� 7 เรือข้นส่ีงเชื�อเพลิงไฮโดรเจนลำาแรกิข้องโลกิ จากิกิารร่วมูมืูอกัินพัฒนาข้องสีห่ภาพยุโรป

https://www.renewableenergymagazine.com/hydrogen/worlda-s-first-hydrogen-cargo-vessel-set-20210407

สีห่รัฐอเมูริกิา ในที�สุีดก็ิถ่งเวลาข้องไฮโดรเจน

	 ไฮโด้รเจนและเซิลล์เช่ื้�อเพึ่ลิง	 เป็ันหน่�งในเทั้คโนโลยี

ทีั้�ด้ำาเนินการตามคำาสั�ง	 เม่�อวันทีั้�	 20	 มกราคม	 2021	 ขัอง

ปัระธานาธิบัดี้	 โจ	ไบัเด้น	ตามข้ัอตกลงขัองการเปัลี�ยนแปัลง

สภาพึ่ภ่มิอากาศ	 กับัการเติบัโตทั้างเศรษฐกิจ	 กระทั้รวงพึ่ลังงาน

ขัองสหรัฐฯ	ได้้การให้เงินช่ื้วยเหล่อ	9	ล้านด้อลลาร์ในรัฐโอลันโด้

มีการก่อสร้างโครงการนำาร่องการใช้ื้จัด้เก็บัไฮโด้รเจนและอ่�น	ๆ

ตามเป้ัาหมายการใช้ื้พึ่ลังงานหมุนเวียน	 100%	 ภายในปีั	

พึ่.ศ.	2050	สำาหรับัแคลิฟอร์เนีย	ทีั้�เป็ันผ้่นำาด้้านพึ่ลังงานทั้ด้แทั้น

ต้องการผลักดั้นเช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนให้ทัั้นกับัยุโรปั	 โด้ย	

California	 Hydrogen	 Building	 Council	 ปัระกอบัด้้วย

บัริษัทั้ชัื้�นนำา	เช่ื้น	Black	&	Veatch,	Kiewit	และ	Parsons	Corp.

รวมทัั้�งยังมีโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ	 จำานวน	 11	 แห่งทีั้�ปัระกาศ 

แผนการใช้ื้ไฮโด้รเจนและก๊าซิธรรมชื้าติหร่อไฮโด้รเจน 

บัริสุทั้ธิ�ภายในสิ�นทั้ศวรรษนี�	 และคาด้ว่าจะมีมากข่ั�นอีกด้้วย

	 นอกจากนี�	 บัริษัทั้	 อุตสาหกรรมก๊าซิในสหรัฐฯ	

พึ่ร้อมกับัพัึ่นธมิตรปัระกาศ	 เม่�อปีั	 พึ่.ศ.	 2020	 ว่าจะมีการ

ลงทุั้นม่ลค่า	 7,000	 ล้านด้อลลาร์ฯ	 ในโรงงาน	“ไฮโดรเจน

สีีเขี้ยว” และโครงสร้างพ่ึ่�นฐานใน	 Neom	 เม่องแห่ง

อนาคตปัระเทั้ศซิาอุดิ้อาระเบัีย	 โด้ยตามแผนจะเปั็นฐาน

การผลิตไฮโด้รเจน	 ในปีั	พึ่.ศ.	 2025	 ซ่ิ�งจะผลิต	 “ไฮโด้รเจน

สีเขีัยว”	 จำานวน	 650	 ตันต่อวันสำาหรับัการส่งออกทัั้�วโลก	

สำาหรับั	 “ไฮโด้รเจนสีนำ�าเงิน”	 มีเปั้าหมายจะขันส่งไปั

ปัระเทั้ศญี�ปุั�น	 เป็ันแห่งแรกขัองโลก	 เพ่ึ่�อใช้ื้ในการผลิตไฟฟ้า

ในปีั	2021	นี�	และด้ำาเนินการโด้ย	บัริษัทั้	นำ�ามัน	Aramco	ทีั้�

ซ่ิ�งเป็ันบัริษัทั้ขัองรัฐบัาลขัองซิาอุฯ

	 ทั้างด้้าน	กิลุ่มูสีภากิารค้าไฮโดรเจน (Trade group 

the Hydrogen Council) กลุ่มสภาฯ	ได้้ก่อตั�งในปีั	2017	

โด้ยมีสมาชื้ิกเริ�มต้น	 11	 บัริษัทั้	 ปััจจุบัันมีธุรกิจภาคพึ่ลังงาน

และภาคอุตสาหกรรม	 จำานวน	 109	 ราย	 โด้ยมีรายได้้รวม

22	 ล้านล้านด้อลลาร์	 ได้้แก่	 Air	 Liquide,	 BMW,	 BP,	

Chevron,	 Microsoft,	 Mitsubishi	 Heavy	 Industries,	

Shell,	Total	และ	Petronas	เป็ันต้น	มีโครงการขันาด้ใหญ่	

228	โครงการ	หากด้ำาเนินการทัั้�งหมด้จนถ่่งปีั	2030	คาด้ว่า

จะมีม่ลค่าการลงทัุ้นปัระมาณ	 3	 แสนล้านด้อลลาร์	 โด้ย

บัริษัทั้	 McKinsey	 ปัระเมินภาพึ่รวมขัองกลุ่มสภาฯ	 ทีั้�

ร่วมม่อกันนี�	 คาด้ว่าจะมีม่ลค่าถ่่ง	 8	 หม่�นล้านด้อลลาร์

หากรวมถ่่งการลงทุั้นทีั้�อย่่ในการวางแผนขัั�นส่ง	 พึ่ร้อมการ

ตัด้สินใจลงทัุ้นขัั�นสุด้ท้ั้าย	 หร่ออย่่ระหว่างการก่อสร้าง

ในการลงทุั้นในธุรกิจเกี�ยวเน่�อง	เป็ันต้น

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน
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ภาพที� 9 กิารติ่ำดตั่ำ�งระบบกัิงหั่นแก๊ิสีข้อง GE ที�โรงไฟฟ้ากัิงหั่นแก๊ิสี Long Ridge ใน Hannibal ในรัฐโอไฮโอ

ทีั้�มา:	https://www.enr.com/articles/51290-has-hydrogens-time-finally-come

	 นอกจากนี�	 บัริษัทั้	 New	 Fortress	 ร่วมม่อกับั	

General	 Electric	 Corp.	 และ	 Long	 Ridge	 Energy

สร้างโรงไฟฟ้าแห่งแรกในสหรัฐฯ	 ทีั้�ใช้ื้ไฮโด้รเจนในการผสม

เช่ื้�อเพึ่ลิงในโรงไฟฟ้าพึ่ลังความร้อนร่วมขันาด้	485	เมกะวัตต์	

ในรัฐโอไฮโอ	 สร้างโด้ย	 Kiewit	 Power	 และจะเดิ้นเคร่�อง

เด่้อนพึ่ฤศจิกายน	 2021	 นี�	 จะใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนสัด้ส่วน

ปัระมาณ	15%	ขัองเช่ื้�อเพึ่ลิงการผลิตไฟฟ้า	และในระยะต่อไปั

โรงไฟฟ้าแห่งใหม่จะเปัลี�ยนเปั็นไฮโด้รเจนสีเขีัยว	 100%	

โครงการนี�เสร็จสมบ่ัรณ์แล้ว	80%	จะช่ื้วยให้	New	Fortress	

สามารถ่ด้ำาเนินธุรกิจทีั้�เกี�ยวเน่�องด้้านโลจิสติกส์	 การขันส่ง	

การจัด้เก็บัและพัึ่ฒนาเทั้คโนโลยีไฮโด้รเจนด้้วย	ซ่ิ�งทีั้�กล่าวมา

เป็ันแค่เพีึ่ยงบัางส่วนขัองการด้ำาเนินการด้้านเช่ื้�อเพึ่ลิง

ไฮโด้รเจนขัองสหรัฐฯ	ในปััจจุบััน	

ภาพที� 8 ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าเชื�อเพลิงก๊ิาซึ่ธ์รรมูชาติ่ำ Long Ridge ในรัฐโอไฮโอ กิำาลังผลิต่ำติ่ำดตั่ำ�ง 485 MW

ที�จะเดินเครื�องในปลายปี 2564 นี�

ทีั้�มา:	https://www.enr.com/articles/51290-has-hydrogens-time-finally-come

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน 
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กิารใช้เชื�อเพลิงไฮโดรเจนในประเทศไทย
 กิารผลิต่ำไฟฟ้าข้องไทย:	 การไฟฟ้าฝ่�ายผลิตแห่ง
ปัระเทั้ศไทั้ย	(กฟผ.)	ได้้พัึ่ฒนาระบับักกัเกบ็ัพึ่ลงังานด้้วยเซิลล์
เช่ื้�อเพึ่ลิง	(Hydrogen	Fuel	Cell)	ร่วมกับัพึ่ลังงานลม	(Wind	
Hydrogen	 Hybrid	 System)	 นับัเป็ันนวัตกรรมและ
เทั้คโนโลยีการกักเก็บัพึ่ลังงานไฟฟ้าร่ปัแบับัใหม่	 นับัเป็ัน
แห่งแรกขัองภ่มิภาคเอเชีื้ย	 เป็ันการกักเก็บัพึ่ลังงานไฟฟ้าใน
ร่ปัแบับัก๊าซิไฮโด้รเจน	 เม่�อกังหันลมผลิตไฟฟ้าได้้มากเกิน
ความต้องการขัองระบับั	 ไฟฟ้าจะถ่่กนำาไปัจ่ายให้กับัเคร่�อง	
Electrolyser	หร่อเคร่�องแยกนำ�าด้้วยไฟฟ้า	ซ่ิ�งจะทั้ำาหน้าทีั้�แยกนำ�า
(H2O)	 ทีั้�อย่่ทีั้�เคร่�อง	 Electrolyser	 ออกเป็ันก๊าซิออกซิิเจน	
(O2)	 และก๊าซิไฮโด้รเจน	 (H2)	 โด้ยทีั้�ก๊าซิไฮโด้รเจนจะถ่่ก
นำาไปักักเก็บัในถั่งบัรรจุก๊าซิไฮโด้รเจน	 ก่อนนำาก๊าซิไฮโด้รเจน
มาผลิตไฟฟ้าโด้ยผ่านเซิลล์เช่ื้�อเพึ่ลิง	 เพ่ึ่�อจ่ายไฟฟ้าในช่ื้วงทีั้�มี

ความต้องการไฟฟ้าส่ง	 ซ่ิ�งกังหันลมมักจะผลิตไฟฟ้าได้้มาก
ในช่ื้วงเวลากลางค่น	 เป็ันช่ื้วงเวลาทีั้�ความต้องการไฟฟ้าตำ�า	
โด้ยได้้นำาพึ่ลังงานทีั้�ผลิตได้้นี�มาเก็บัไว้ทีั้� ศ่นย์การเรียนร้่
กฟผ.	ลำาตะคอง	จ.นครราชื้สีมา
 ไฮโดรเจนกัิบวิถีชุมูชนข้องไทย:	โครงการบ้ัานผีเส่�อ
ทีั้�	 ต.สันผีเส่�อ	อ.เม่อง	จ.เชีื้ยงใหม่	 ทีั้�บ้ัานพัึ่กอาศัยแต่ละหลัง
ในโครงการเก็บัพึ่ลังงานแสงอาทั้ิตย์ตอนกลางวันไว้ใน
ร่ปัขัองก๊าซิไฮโด้รเจน	 เพ่ึ่�อนำาไปัผลิตไฟฟ้าใช้ื้เองทัั้�งกลางวัน
และกลางค่น	 เรียกได้้ว่าเปั็นนวัตกรรมใหม่	 เป็ันคำาตอบั
เพ่ึ่�อความต้องการพึ่ลังงานในอนาคตและเป็ันทั้างออกทีั้�จัด้เก็บั
พึ่ลังงานด้้วยวิธีทีั้�มีปัระสิทั้ธิภาพึ่	ลด้ผลกระทั้บัต่อทีั้�ดิ้นให้เหล่อ
น้อยทีั้�สุด้	 ระบับัปัระหยัด้และนำานำ�าฝ่นและนำ�าชื้ลปัระทั้าน
มาใช้ื้	มีระบับัอัตโนมัติในบ้ัานสำาหรับัศักยภาพึ่ในการปัระหยัด้
พึ่ลังงานและการลด้ปัลด้ปัล่อยคาร์บัอน	 และเป็ันมิตร
กับัสิ�งแวด้ล้อมมากทีั้�สุด้

ภาพที� 10 เซึ่ลล์เชื�อเพลิง (Hydrogen Fuel Cell) โรงไฟฟ้าลำาต่ำะคอง

(ภาพึ่จาก:	https://www.egat.co.th/index.php)

ภาพที� 11-12 โครงกิารบ้านผีเสืี�อ

(ภาพึ่จาก:	https://www.phisueahouse.com/)

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน
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 บัทั้ความนี�	 ได้้รวบัรวมและเสนอแนวคิด้นโยบัาย
พัึ่ฒนาเช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนเพ่ึ่�อเป็ันพึ่ลังงานทั้างเล่อกใน
อนาคต	 ขัองปัระเทั้ศญี�ปุั�น	 สหภาพึ่ยุโรปั	 และสหรัฐอเมริกา	
ซ่ิ�งนโยบัายการพัึ่ฒนาเช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนข่ั�นอย่่กับับัริบัทั้
ขัองปัระเทั้ศนั�น	 ๆ	 หลายปัระเทั้ศจะมุ่งเน้นไปัส่่การใช้ื้
รถ่ยนต์ไฟฟ้า	(EV)	มาแทั้นรถ่ยนต์สันด้าปั	ในขัณะทีั้�ผ้่พัึ่ฒนา
รถ่ยนต์	Fuel	Cell	ก็ยังมุ่งมั�นพัึ่ฒนาเทั้คโนโลยีทีั้�ปัระยุกต์ใช้ื้
ร่วมกับัแบัตเตอร์รี�ด้้วย	(FCEV)	โด้ยจุด้เด่้นขัองรถ่ยนต์	FCEV
อย่่ทีั้�มีระยะทั้างวิ�งไกลและใช้ื้เวลาเติมก๊าซิไฮโด้รเจนสั�น	
เท่ั้ากับัการเติมนำ�ามัน	 ส่วนจุด้อ่อนทีั้�สำาคัญก็ค่อปัระสิทั้ธิภาพึ่
โด้ยรวมตำ�ากว่ารถ่ยนต์ใช้ื้แบัตเตอรรี� 	 (BEV)	 จำานวน
ปัั�มเติมแก๊สไฮโด้รเจนยังมีน้อยเกินไปั	 เช่ื้�อเพึ่ลิงราคาแพึ่ง	
และราคารถ่ยนต์	FCEV	ก็ยังส่งกว่ารถ่ยนต์ปัระเภทั้อ่�น
	 ปัระเทั้ศญี�ปุั�นนับัเป็ันตัวอย่างทีั้�ดี้ในการพัึ่ฒนาและ
นำาไฮโด้รเจนมาใช้ื้ในการคมนาคมและการผลิตไฟฟ้า	 ตาม
เป้ัาหมายปัระเทั้ศ	Carbon	Neutral	 ในปีั	2050	 โด้ยความ
ร่วมม่อรัฐและเอกชื้น	ในสหภาพึ่ยุโรปัได้้ร่วมม่อกันวิจัย	RTD	
(research	 &	 technology	 development)	 เพ่ึ่�อเพิึ่�ม
คุณภาพึ่และลด้ต้นทุั้นตลอด้สายโซ่ิ	 FCH	 ครอบัคลุมทัั้�งด้้าน
การผลิต	การกระจายสถ่านี	การเก็บักัก	H2	โครงสร้างพ่ึ่�นฐาน
การเติม	H2	 และ	FC	ชื้นิด้ต่าง	ๆ	สำาหรับัสหรัฐอเมริกา	 ก็มี
ความพึ่ยายามผสมเชื้่�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนหร่อเปัลี�ยนนโยบัาย
มาใช้ื้ไฮโด้รเจนในการผลิตไฟฟ้า	 เพ่ึ่�อลด้การปัลด้ปัล่อย

เอกิสีารอ้างอิง
กรมพัึ่ฒนาคุณภาพึ่สิ�งแวด้ล้อม	https://www.deqp.go.th/
	 new/โจ-ไบัเด้น-กับัเป้ัาหมาย-net-zero/
กรมพัึ่ฒนาพึ่ลังงานทั้ด้แทั้นและอนุรักษ์พึ่ลังงาน	www.dede.go.th/
 ค่่ม่อความร้่ด้้านพึ่ลังงานไฮโด้รเจน
สำานักงานนโยบัายและแผนพึ่ลังงาน	www.eppo.go.th
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/World-s-first-
	 liquid-hydrogen-carrier-ship-launches-in-Japan
http://biomassmagazine.com/articles/14856/bio
	 mass-in-japanundefineds-best-energy-mix
www.bigth.com
www.egat.co.th
www.env.go.jp/earth/ondanka/lca/index.html
www.enr.com/articles/51290-has-hydrogens-time-
	 finally-come

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/
	 689332/EPRS_BRI	(2021)689332_EN.pdf
www.facebook.com/ERSFellowship/
https://hydrogenenergysupplychain.com/
www.meti.go.jp/english/press/2018/0703_002.htm
https://mainichi.jp/
http://newweb.mnre.go.th/
https://newsroom.toyota.co.jp/en/corporate/22833613.html
www.renewableenergymagazine.com/hydrogen/	
	 worlda-s-first-hydrogen-cargo-vessel-set-20210407	
https://thestandard.co/countries-net-zero-emissions/
www.washingtonpost.com/climate-solutions/japan-
	 hydrogen-energy-carbon/2021/04/13/0dd68e4e-
	 9229-11eb-aadc-af78701a30ca_story.html
https://www.tnnthailand.com/news/world/94990/

ก๊าซิเร่อนกระจกจากการใช้ื้เช่ื้�อเพึ่ลิงถ่่านหิน	 ในส่วนขัอง
ปัระเทั้ศไทั้ยก็กำา ลังศ่กษาการกำาหนด้นโยบัายการใช้ื้
ไฮโด้รเจนมาเปั็นพึ่ลังงานทั้างเล่อกในอนาคตด้้วยเชื้่นกัน
	 อย่างไรก็ดี้	 การพัึ่ฒนาพึ่ลังงานไฮโด้รเจน	 ยังคงมี
ข้ัอจำากัด้หลัก ๆ	อย่่	3	ปัระการ	นั�นค่อ
	 1.	 ไฮโด้รเจนเป็ันพึ่ลังงานทีั้�จัด้เก็บัและขันส่งยาก
	 2.	 การผลิตไฮโด้รเจนด้้วยเชื้่�อเพึ่ลิงสะอาด้	 (Green	
Hydrogen)	ใช้ื้ต้นทุั้นส่ง
	 3.	ไฮโด้รเจนมีคุณสมบััติทีั้�ต่างจากก๊าซิธรรมชื้าติ
จ่งต้องใช้ื้เทั้คโนโลยีขัั�นส่งในการนำาไปัปัระยุกต์ใช้ื้ทั้ด้แทั้น
ทีั้�ใช้ื้พึ่ลังงานดั้�งเดิ้ม
	 ซ่ิ�งหากสามารถ่ลด้ต้นทุั้นการผลิตได้้เช่ื้�อว่าในอนาคต 
เช่ื้�อเพึ่ลิงไฮโด้รเจนจะเป็ันพึ่ลังงานทั้างเล่อกทีั้�สำาคัญขัองโลก

อย่างแน่นอน

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน 
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แนวทางการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สำาห่รับยานยนต์ไฟฟ้า

	 สำานักงานนโยบัายและแผนพึ่ลังงาน	 (สนพึ่.)	

กระทั้รวงพึ่ลังงาน	 ได้้เสนอกรอบัแนวทั้างการพัึ่ฒนาสถ่านี

อัด้ปัระจุไฟฟ้าเพ่ึ่�อรองรับัยานยนต์ไฟฟ้าตามเปั้าหมายการใช้ื้

ยานยนต์ไฟฟ้า	 ต่อทีั้�ปัระชุื้มคณะกรรมการนโยบัายยานยนต์

ไฟฟ้าแห่งชื้าติ	ในการปัระชุื้มเม่�อวันทีั้�	12	พึ่ฤษภาคม	2564	

ทีั้�ผ่านมา	โด้ยแบ่ังออกเป็ัน	3	กรอบัแนวทั้าง	ได้้แก่
 กิรอบแนวทางที� 1	 การส่งเสริมการพัึ่ฒนา

โครงข่ัายสถ่านีอัด้ปัระจุไฟฟ้าอย่างเพีึ่ยงพึ่อ
 กิรอบแนวทางที� 2 	การสร้างกฎระเบีัยบั	มาตรฐาน	

และแนวทั้างเพ่ึ่�อให้เกิด้การพัึ่ฒนาสถ่านีอัด้ปัระจุไฟฟ้า
 กิรอบแนวทางที� 3		การส่งเสริมเทั้คโนโลยีด้้าน

สมาร์ทั้กริด้เพ่ึ่�อเช่ื้�อมโยงและบัริหารจัด้การการปัระจุไฟฟ้า

แบับับ่ัรณาการ

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน
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เป้าห่มูายกิารส่ีงเสีริมูสีถานีอัดประจุไฟฟ้าสีาธ์ารณะ

	 เป้ัาหมายการใช้ื้ยานยนต์ไฟฟ้าขัองคณะกรรมการ

นโยบัายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชื้าติ	กำาหนด้ไว้ว่า	ในปีั	ค.ศ.	2025

จะมีการใช้ื้ยานยนต์ไฟฟ้าทีั้�เป็ันรถ่ยนต์ส่วนบุัคคลในปัระเทั้ศ 

ปัระมาณ	225,000	 คันต่อปีั	 และเพิึ่�มข่ั�นเป็ัน	440,000	 คัน

ต่อปีั	 ในปีั	 ค.ศ.	 2030	 ดั้งนั�น	 จ่งได้้ตั�งเป้ัาหมายการส่งเสริม

ให้มีสถ่านีอัด้ปัระจุไฟฟ้าสาธารณะเพ่ึ่�อรองรับัการชื้าร์จ

ยานยนต์ไฟฟ้านอกเหน่อจากการชื้าร์จทีั้�บ้ัาน	เพ่ึ่�อให้ผ้่ใช้ื้งาน

ยานยนต์ไฟฟ้าเกิด้ความมั�นใจว่ามีสถ่านีปัระจุไฟฟ้าเพึ่ียงพึ่อ

และเป็ันปััจจัยส่งเสริมความต้องการซ่ิ�อยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ื้งาน

โด้ยตั�งเป้ัาหมายจำานวนหัวจ่ายแบับัเร็ว	 (Fast  /  DC

Charger)	 ทีั้�สถ่านีปัระจุไฟฟ้าสาธารณะในปีั	 ค.ศ.	 2025	

ปัระมาณ	 2,200	 -	 4,400	 หัวจ่าย	 และในปีั	 ค.ศ.	 2030	

ปัระมาณ	 12,000	 หัวจ่าย	 ซ่ิ�งปััจจุบััน	 ข้ัอม่ลจากสมาคม

ยานยนต์ไฟฟ้าไทั้ย	(เด่้อนกันยายน	2564)	ระบุัว่า	ปัระเทั้ศไทั้ย

มีหัวจ่ายแบับั	Fast	Charger	ในสถ่านีอัด้ปัระจุไฟฟ้าสาธารณะ

แล้ว	774	หัวจ่าย	และหัวจ่ายแบับัปักติ	(Normal	/	AC	Charger)

1,511	หัวจ่าย	รวม	2,285	หัวจ่าย

เปาหมายการสงเสริม

สถานีอัดประจุไฟฟาสาธารณะ

เปาหมายการใชยานยนตไฟฟา

ของคณะกรรมการนโยบายยานยนตไฟฟาแหงชาติ กาํหนดไววา 

ในป ค.ศ. 2025 จะมกีารใชยานยนตไฟฟา

ท่ีเปนรถยนตสวนบคุคลในประเทศประมาณ 225,000 คันตอป 

และเพ่ิมข้ึนเปน 440,000 คันตอป ในป ค.ศ. 2030

ต้ังเปาหมายจาํนวนหวัจายแบบเรว็ (Fast / DC Charger) 

ท่ีสถานีประจไุฟฟาสาธารณะในป ค.ศ. 2025 

ประมาณ 2,200 – 4,400 หวัจาย 

และในป ค.ศ. 2030 ประมาณ 12,000 หวัจาย 

	 สำาหรับัการด้ำาเนินงานขัอง	สนพึ่.	ตามกรอบัแนวทั้าง
การส่งเสริมการพัึ่ฒนาโครงข่ัายสถ่านีอัด้ปัระจุไฟฟ้าอย่าง
เพีึ่ยงพึ่อ	 ได้้ทั้ำาการศ่กษาแผนกิารพัฒนาสีถานีประจุไฟฟ้า
สีำาห่รับยานยนต์่ำไฟฟ้าข่้�น	 เพ่ึ่�อให้เกิด้การพัึ่ฒนาสถ่านี
อัด้ปัระจุไฟฟ้าทีั้�เพีึ่ยงพึ่อต่อความต้องการใช้ื้งานยานยนต์
ไฟฟ้า	 สอด้คล้องกับัเป้ัาหมายการใช้ื้ยานยนต์ไฟฟ้าขัอง
คณะกรรมการนโยบัายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชื้าติ	 ในช่ื้วงปีั
ค.ศ.	 2025	 -	 2030	 คำาน่งถ่่งมิติต่างๆ	 ในการพัึ่ฒนาสถ่านี

อัด้ปัระจุไฟฟ้าโด้ยไม่ให้เป็ันภาระต่อผ้่ใช้ื้ไฟฟ้าในอนาคต 

รูปแบบกิารพัฒนาสีถานีอัดประจุไฟฟ้า
 กิารอัดประจุยานยนต์่ำไฟฟ้าแบบใช้สีาย	สามารถ่
อัด้ปัระจุด้้วยไฟฟ้ากระแสสลับั	 (AC	 Charge)	 กำาลังไฟฟ้า
ปัระมาณ	3.7 - 22	กิโลวัตต์	ซ่ิ�งเป็ันร่ปัแบับัการอัด้ปัระจุพ่ึ่�นฐาน
ทีั้�สุด้และนิยมใช้ื้กันมากทีั้�สุด้ในบ้ัานหร่อพ่ึ่�นทีั้�ก่�งสาธารณะทีั้�
ผ้่ใช้ื้ไม่รีบัร้อนในการชื้าร์จ	เวลาในการชื้าร์จปัระมาณ	6	-	12	
ชัื้�วโมง	นอกจากนั�น	 ยังสามารถ่อัด้ปัระจุด้้วยไฟฟ้ากระแสตรง	
(DC	Charge)	 กำาลังไฟฟ้าปัระมาณ	50	 กิโลวัตต์ข่ั�นไปั	 เวลา
ในการชื้าร์จปัระมาณ	30	นาทีั้	-	1	ชัื้�วโมง	ซ่ิ�งมักจะให้บัริการ
ในสถ่านีอัด้ปัระจุไฟฟ้า	 เน่�องจากต้องการโครงสร้างพ่ึ่�นฐาน

ด้้านโครงข่ัายไฟฟ้าทีั้�จัด้ทั้ำาข่ั�นเป็ันการเฉพึ่าะ
 สีถานีสัีบเปลี�ยนแบต่ำเต่ำอรี� (Battery Swapping 
Station)	 ด้ำาเนินการโด้ยอัด้ปัระจุแบัตเตอรี�ไว้ล่วงหน้าเพึ่่�อ
รอการสับัเปัลี�ยนกับัแบัตเตอรี�ทีั้� มีความจุตำ�า	 เกิด้ความ
รวด้เร็วในการใช้ื้งาน	 นิยมใช้ื้มากกับัรถ่จักรยานยนต์ไฟฟ้า	
สำาหรับัรถ่ยนต์มีการให้บัริการแล้วในปัระเทั้ศจีน
 กิารอัดประจุยานยนต์่ำไฟฟ้าแบบไร้สีาย	จะทั้ำาให้
เกิด้ความสะด้วกสบัายแก่ผ้่ใช้ื้งานยานยนต์ไฟฟ้ามากข่ั�น	
ไม่ว่าจะเป็ันการอัด้ปัระจุไร้สายเม่�อรถ่จอด้อย่่กับัทีั้�หร่อเคล่�อนทีั้�
ก็ตาม	 วิธีการต่างๆ	 ในการอัด้ปัระจุไร้สาย	 เช่ื้น	 การเช่ื้�อมต่อ
แบับัเหนี�ยวนำา	 การเช่ื้�อมต่อด้้วยเรโซิแนนซ์ิแม่เหล็ก	 และ
การเช่ื้�อมต่อด้้วยคล่�นไมโครเวฟ	เป็ันต้น

[ ]เป้้าหมายการัใช้้ยานยนต์์ไฟฟ้า

ในปี้ ค.ศ. 2025 จะมียานยนต์์ไฟฟ้า

ที�เป็้นรัถยนต์์ส่่วนบุคคลั

ป้รัะมาณ 225,000 คันต่์อปี้

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน 
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	 ดั้งนั�น	 นอกจากการชื้าร์จยานยนต์ไฟฟ้าทีั้�บ้ัานแล้ว	

ผ้่ใช้ื้งานยานยนต์ไฟฟ้าสามารถ่ชื้าร์จยานยนต์ไฟฟ้าทีั้�สถ่านี

อัด้ปัระจุไฟฟ้าสาธารณะได้้	 ซ่ิ�งร่ปัแบับัการติด้ตั�งสถ่านีอัด้

ปัระจุไฟฟ้าโด้ยแบ่ังตามลักษณะพ่ึ่�นทีั้�	 อาทิั้	 สถ่านทีั้�ขัองรัฐ

หร่อสถ่านทีั้�ให้บัริการปัระชื้าชื้น	 สถ่านทีั้�ทั้ำางาน	 จุด้จอด้รถ่

ในอาคารหร่อพ่ึ่�นทีั้�เชิื้งพึ่าณิชื้ย์	ไหล่ทั้างหร่อริมถ่นน	ทั้างหลวง	

โด้ยพ่ึ่�นทีั้�ให้บัริการต่างๆ	 เหล่านี�สามารถ่ให้ผ้่ใช้ื้งานยานยนต์

ไฟฟ้าสามารถ่เข้ัาถ่่งสถ่านีอัด้ปัระจุไฟฟ้าได้้อย่างสะด้วกสบัาย

	 หากในอนาคตมีการใช้ื้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง

แพึ่ร่หลายมากข่ั�น	จะมีผลกระทั้บัทีั้�อาจเกิด้ข่ั�นต่อระบับัไฟฟ้า

เม่�อมีการชื้าร์จยานยนต์ไฟฟ้าจำานวนมาก	เช่ื้น	ผลกระทั้บัต่อ	

Load	 Profile	 จากการชื้าร์จยานยนต์ไฟฟ้าในช่ื้วงเวลา

เดี้ยวกัน	 ผลกระทั้บัต่ออุปักรณ์ในระบับัโครงข่ัายไฟฟ้า

หากไม่ได้้ออกแบับัมาเพ่ึ่�อรองรับัความต้องการพึ่ลังงานจาก

ยานยนต์ไฟฟ้าทีั้�เพิึ่�มข่ั�นมา	 ผลกระทั้บัจากความไม่สมดุ้ล

ขัองเฟสและแรงดั้นไฟฟ้าเม่�อมีการชื้าร์จจำานวนมาก

ในเคร่อข่ัายเดี้ยวกัน	 และผลกระทั้บัต่อเสถ่ียรภาพึ่ขัอง

โครงข่ัายไฟฟ้า	 เป็ันต้น	 โด้ยผลกระทั้บัเหล่านี�สามารถ่แก้ไขั

ได้้ด้้วยการบัริหารจัด้การการปัระจุไฟฟ้า	 เช่ื้น	 การควบัคุม

การอัด้ปัระจุไฟฟ้า	 การใช้ื้อัตราค่าไฟฟ้าตามชื้่วงเวลา

เป็ันแรงจ่งใจในช่ื้วงเวลาทีั้�มีผลกระทั้บัต่อระบับัน้อย	การบัริหาร

ความต้องการพึ่ลังงานไฟฟ้าในพ่ึ่�นทีั้�ให้เหมาะสม	 เป็ันต้น	

และในอนาคตจะนำาเทั้คโนโลยีสมาร์ทั้กริด้มาใช้ื้ในการ

บัริหารจัด้การร่วมด้้วย	 เพ่ึ่�อให้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็ันหน่�ง

ในแหล่งกักเก็บัพึ่ลังงานไฟฟ้าทีั้�สามารถ่จ่ายพึ่ลังงานไฟฟ้า

ให้กับัอาคารบ้ัานเร่อนหร่อระบับัไฟฟ้าในยามจำาเป็ันได้้	 รวมทัั้�ง

การส่งเสริมพึ่ลังงานหมุนเวียนหร่อพึ่ลังงานสะอาด้มาใช้ื้ใน

การอัด้ปัระจุยานยนต์ไฟฟ้าเพึ่่�อให้ยานยนต์ไฟฟ้าเปั็น

ยานยนต์ไร้มลพึ่ิษและเปั็นมิตรต่อสิ�งแวด้ล้อมอย่างแทั้้จริง

[ ]ผู้้้ใช้้งานยานยนต์์ไฟฟ้า

ส่ามารัถช้าร์ัจยานยนต์์ไฟฟ้าที�ส่ถานี

อัด้ป้รัะจุไฟฟ้าส่าธารัณะได้้

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน
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	 ปัระเทั้ศไทั้ย	 มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก

พึ่ลังงานหมุนเวียน	 ตามแผนพึ่ลังงานทั้ด้แทั้นและพึ่ลังงาน

ทั้างเล่อก	 (AEDP)	 โด้ยมีการด้ำาเนินนโยบัายและมาตรการ

การรับัซ่ิ�อไฟฟ้าในร่ปัแบับัต่างๆ	 ได้้แก่	 การกำาหนด้ราคา

รับัซ่ิ�อไฟฟ้า	 (Feed-in	 Tariff	 :	 FiT)	 การปัระม่ลราคา

รับัซ่ิ�อไฟฟ้า	 (Reverse	 Auction)	 การซ่ิ�อขัายใบัรับัรอง

พึ่ลังงานหมุนเวียน	 (Renewable	 Energy	 Certificate:	

RECs)	 เป็ันต้น	 โด้ยทีั้� ผ่านมาปัระเทั้ศไทั้ยได้้นำากลไก

การกำาหนด้ราคา	 มาใช้ื้เป็ันกลไกหลักในการส่งเสริมการผลิต

Renewable Energy Certificate: REC
ไฟฟ้าจากพึ่ลังงานหมุนเวียน	 ผ่านการบัริหารจัด้การกลไก

ราคาและภาษี	 โด้ยส่งผ่านค่าใช้ื้จ่ายเชิื้งนโยบัาย	 (Policy	

Expense)	 ดั้งกล่าวไปัยังผ้่ใช้ื้ไฟฟ้าผ่านโครงสร้างราคา

ค่าไฟฟ้า	 ด้้วยการบัริหารจัด้การไฟฟ้าในปััจจุบัันเปั็นแบับั

วางแผนแบับัรวมศ่นย์	(Centralized	Planning)

 การรับัรองการผลิตพึ่ลังงานหมุนเวียน	 (Renewable

Energy	Certificate:	REC)	เป็ันร่ปัแบับัหน่�งในการสนับัสนุนการผลิต

และการใช้ื้พึ่ลังงานหมุนเวียน	 โด้ยการรับัรองพึ่ลังงานไฟฟ้า

ในปัริมาณ	 1	 เมกะวัตต์-ชื้ั�วโมง	 (ตามหลักการโด้ยทั้ั�วไปั)	

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน 
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มาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพึ่ลังงานหมุนเวียน	 รวมถ่่งจะมีการ

ระบุัแหล่งพึ่ลังงานทีั้�ใช้ื้ผลิตไฟฟ้า	(เช่ื้น	จากพึ่ลังงานแสงอาทิั้ตย์	

จากพึ่ลังงานลม	เป็ันต้น)	ช่ื้วงเวลาการผลิต	(เช่ื้น	ผลิตข่ั�นในปีัใด้	

เป็ันต้น)	 ตำาแหน่งขัองผ้่ผลิตไฟฟ้าจากพึ่ลังงานหมุนเวียนเป็ันต้น	

จ่งถ่่อเป็ันร่ปัแบับัการสนับัสนุนพึ่ลังงานหมุนเวียนโด้ยใช้ื้

กลไกตลาด้	(Market	mechanism)	

โดยสีามูารถแจกิแจงกิลไกิ REC ต่ำามูในแต่่ำละมิูติ่ำดังต่่ำอไปนี� 

1. จำาแนกิต่ำามูรูปแบบกิารข้าย (โอนสิีทธิ์�) RECs ได้แก่ิ 
 รูปแบบรวมูกัิบไฟฟ้า (Bundled REC) 

เป็ันร่ปัแบับัการขัาย	RECs	พึ่ร้อมกับัไฟฟ้า
 รูปแบบแยกิกิับไฟฟ้า (Unbundled REC) 

เป็ันร่ปัแบับัการขัาย	 RECs	 แยกกับัไฟฟ้า	 ผ้่ทีั้�ซ่ิ�อ	 RECs

เพ่ึ่�อให้บัรรลุเป้ัาหมายในการส่งเสริมการใช้ื้พึ่ลังงานหมุนเวียน

โด้ยไม่ต้องผลิตหร่อใช้ื้ไฟฟ้าทีั้�ผลิตจากแหล่งพึ่ลังงานหมุนเวียน

โด้ยตรง	

2. จำาแนกิต่ำามูรูปแบบต่ำลาดซืึ่�อข้าย RECs ได้แก่ิ 
 ต่ำลาดภาคบงัคบั (Compliance REC Market)

เป็ันร่ปัแบับัตลาด้ทีั้�ผ้่ซ่ิ�ออาจเป็ันผ้่ผลิตไฟฟ้าหร่อผ้่ค้าปัลีก

ไฟฟ้าปัฏิิบััติตามข้ัอกำาหนด้ทีั้�เรียกว่า	Renewable	Portfolio

Standards	 (RPS)	 เพ่ึ่�อให้การผลิตและการขัายไฟฟ้าจาก

แหล่งพึ่ลังงานหมุนเวียนมีสัด้ส่วนทีั้�แน่นอน	 ซ่ิ�งผ้่ผลิตไฟฟ้า

สามารถ่บัรรลุเป้ัาหมายทีั้�กำาหนด้ตาม	 RPS	 โด้ยการซ่ิ�อ	 RECs

หร่อผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพึ่ลังงานหมุนเวียนขัองตนเอง
 ต่ำลาดภาคสีมัูครใจ (Voluntary REC Market)

เป็ันร่ปัแบับัตลาด้ทีั้�ผ้่ซ่ิ�อ	 RECs	 มีความสนใจในสิ�งแวด้ล้อม	

เพ่ึ่�อใช้ื้ชื้ด้เชื้ย	Carbon	footprint	หร่อซ่ิ�อเพ่ึ่�อให้บัรรลุเป้ัาหมาย

หร่อข้ัอผ่กพัึ่นทีั้�เกี�ยวกับัการซ่ิ�อพึ่ลังงานหมุนเวียน	 เช่ื้น

กลุ่มบัริษัทั้	RE100	ซ่ิ�งเป็ันการรวมตัวขัองกลุ่มผ้่ปัระกอบัการ

ภาคเอกชื้นชัื้�นนำาทัั้�วโลก	 โด้ยมีเป้ัาหมายส่งเสริมและผลักดั้น

ความต้องการและการผลิตพึ่ลังงานหมุนเวียน	เป็ันต้น	 

3. จำาแนกิต่ำามูระดับข้องมูาต่ำรฐาน RECs ได้แก่ิ 
 ระดับประเทศ  เป็ันกลไก	 RECs	 ทีั้�ถ่่กกำาหนด้

ข่ั�นมาเพ่ึ่�อใช้ื้ซ่ิ�อขัายกันภายในปัระเทั้ศเท่ั้านั�น
 ระดับภูมูิภาค	 เป็ันระบับั	 RECs	 ทีั้�ใช้ื้ข้ัอกำาหนด้

และเง่�อนไขัเดี้ยวกันในหลายปัระเทั้ศทีั้�อย่่ในภ่มิภาคเด้ียวกัน	

ทั้ำาให้สามารถ่ซ่ิ�อขัาย	RECs	กันในภ่มิภาคนั�น	ๆ	ได้้	
 ระดับสีากิล	 เป็ันระบับัทีั้�มีกฎระเบีัยบัและมาตรฐาน

ด้้าน	 RECs	 ทีั้�นำามาใช้ื้ในระดั้บัสากล	 โด้ยมิได้้เฉพึ่าะเจาะจง

อย่่ทีั้�ภ่มิภาคใด้หร่อปัระเทั้ศใด้เทั้่านั�นสามารถ่ใช้ื้ในปัระเทั้ศ

ทีั้�ให้การยอมรับัในกฎระเบัียบัและมาตรฐานด้ังกล่าว	 เช่ื้น	

International	 Renewable	 Energy	 Certificate	 (I-REC)	

และ	 Tradable	 Instrument	 for	 Global	 Renewables	

(TIGRs)	เป็ันต้น	

ตั่ำวอย่างใบรับรองพลังงานห่มุูนเวียนในต่่ำางประเทศ
ภาพึ่จาก	https://www.3blmedia.com/news/

what-renewable-energy-certificate

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน
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ต์ารัางที� 1 ต์ัวอย่างการัด้ำาเนินงาน RECs ในต์่างป้รัะเทศ

ส่หรัาช้อาณาจักรั อินเด้ียข้้อม้ลั ส่ิงคโป้รั์ ออส่เต์รัเลัีย

RECs

Reverse Auction 

การัป้รัะม้ลัภายใต์้โครังการั 

Solarnova

ส่ร้ัางกลัไกต์ลัาด้เพ่อ

รัองรัับการัจัด้ซื้้�อ 

พลัังงานหมุนเวียน

ข้องกลัุ่มบริัษ์ัท RE100

แลัะผู้้้ส่นใจอ่น ๆ

2 ช้นิด้  

I-REC แลัะ TIGR

I-REC รัับรัองโด้ย 

SP Group

TIGR รัับรัองโด้ย APX

ผู้้้ซื้้�อภาคส่มัครัใจ 

ซ่ื้�งส่่วนใหญ่่เป็้นบริัษั์ทข้นาด้ใหญ่่

ที�มีเป้้าหมายส่่งเส่ริัมพลัังงาน

หมุนเวียน

การัแข้่งข้ันรัะดั้บข้ายส่่ง

แลัะรัะดั้บข้ายป้ลัีก

RECs

Reverse Auction (ส่ำาหรัับ

การัผู้ลัิต์ไฟฟ้าจากพลัังงาน

หมุนเวียนข้นาด้เลั็ก

แลัะข้นาด้ใหญ่่)

FiT

(ส่ิ�นสุ่ด้ในเด้้อนมีนาคม

2562)

ส่ร้ัางกลัไกต์ลัาด้เพ่อให้

การัด้ำาเนินงานเป็้นไป้

ต์ามเป้้าหมายด้้านพลัังงาน

หมุนเวียน แลัะเพ่อให้

บรัิษั์ทค้าป้ลัีกไฟฟ้า

เป้ิด้เผู้ยเช้้�อเพลัิงที�ใช้ ้

ในการัผู้ลิัต์ไฟฟ้า

2 ช้นิด้  

ใบรัับรัองพลัังงานหมุนเวียน 

(Renewable Obligation 

Certificates: ROC)

แลัะใบรัับรัองการัผู้ลิัต์ไฟฟ้า

จากแหลั่งพลัังงานหมุนเวียน 

(Renewable Energy 

Guarantees of Origin : 

REGO) 

รัับรัองโด้ย Office of Gas

and Electricity Markets: 

Ofgem

ผู้้้ค้าป้ลีักไฟฟ้าเพ่อเป้ิด้เผู้ย

เช้้�อเพลัิงในการัผู้ลัิต์ไฟฟ้า

แลัะผู้้้ซื้้�อภาคส่มัครัใจ เช้่น

กลัุ่มบริัษ์ัท RE100

การัแข้่งข้ันรัะดั้บข้ายส่่ง

แลัะรัะดั้บข้ายป้ลัีก

RECs

Reverse Auction (ส่ำาหรัับ

การัผู้ลัิต์ไฟฟ้า

จากพลัังงานหมุนเวียน

ข้นาด้เลั็กแลัะข้นาด้ใหญ่่)

FiT

(ส่ำาหรัับการัผู้ลิัต์ไฟฟ้า

จากพลัังงานข้นาด้เลั็ก

ซื้่�งส่่วนใหญ่่เป็้นพลัังงาน

แส่งอาทิต์ย์บนหลัังคา

รัะดั้บครััวเรัอ้น)

ส่รั้างกลัไกต์ลัาด้เพ่อให้

การัด้ำาเนินงานเป็้นไป้

ต์ามเป้้าหมาย

ด้้านพลัังงานหมุนเวียน

2 ช้นิด้

Small Scale Technology 

Certificates: STCs 

(ส่ำาหรัับกำาลัังการัผู้ลิัต์

น้อยกว่า 100 kW) แลัะ 

Large Scale Technology 

Certificates: LGCs 

(ส่ำาหรัับกำาลัังการัผู้ลิัต์

มากกว่า 100 kW)

รัับรัองโด้ย Clean Energy 

Regulator: CER ซื้่�งเป็้น

หน่วยงานรััฐที�รัับผิู้ด้ช้อบ

ในการับริัหารัเป้้าหมาย

พลัังงานหมุนเวียนข้องรััฐบาลั

ผู้้้ซื้้�อที�ต้์องการัรัะบุการัผู้ลิัต์

ไฟฟ้าจากพลัังงานหมุนเวียน 

หรัอ้ผู้้้ซื้้�อภาคส่มัครัใจ ผู้้้ค้าป้ลีัก

ไฟฟ้า แลัะผู้้้ใช้้ไฟฟ้าข้นาด้ใหญ่่ 

เช้่น กลัุ่มบริัษ์ัทถลัุงเหลั็ก

การัแข้่งข้ันรัะดั้บข้ายส่่ง 

แลัะบางส่่วนในการั

ข้ายป้ลีัก

RECs

FiT

Reverse Auction

โด้ยผู้้้ผู้ลิัต์ส่ามารัถ

เลั้อกได้ท้ั�ง FiT แลัะ RECs

ส่รั้างกลัไกต์ลัาด้เพ่อให้เป้็นไป้

ต์ามข้้อกำาหนด้ข้องรััฐ 

(Renewable Portfolio

Obligation: RPO)

ซ่ื้�งเป็้นการักำาหนด้ส่ัด้ส่่วน

การัผู้ลัิต์แลัะข้ายไฟฟ้า

จากพลัังงานหมุนเวียน

1 ช้นิด้ 

I-REC

รัับรัองโด้ย

Central Electricity 

Regulatory Commission: 

CERC 

ผู้้้ซื้้�อที�ต้์องการัรัะบุการัผู้ลิัต์

ไฟฟ้าจากพลัังงานหมุนเวียน 

หรัอ้ผู้้้ซื้้�อภาคส่มัครัใจ รัวมทั�ง

บรัิษั์ทจำาหน่ายไฟฟ้า โรังไฟฟ้า 

แลัะผู้้้บรัิโภค

การัแข้่งข้ันรัะดั้บข้ายส่่ง

แลัะรัะดั้บข้ายป้ลัีก

โครังส่ร้ัาง

กิจการัไฟฟ้า

กลัไกการัส่นับส่นุน

พลัังงานหมุนเวียน

เหตุ์ผู้ลัข้องการัมี

RECs

รั้ป้แบบ RECs ที�ใช้้

หน่วยงานที�เกี�ยวข้้อง

ผู้้้ซื้้�อ RECs

รัาคา ต์ามอุป้ส่งค์แลัะอุป้ทาน

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน 
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ประโยชน์ข้อง RECs

	 1.	ผ้่ใช้ื้ไฟฟ้าสามารถ่เล่อกใช้ื้ไฟฟ้าทีั้�เกิด้จากแหล่ง

ผลิตไฟฟ้าพึ่ลังงานหมุนเวียนได้้	 ผ้่ใช้ื้ไฟฟ้าทีั้�ต้องการสนับัสนุน

หร่อสร้างภาพึ่ลักษณ์ด้้านพึ่ลังงานทีั้�เป็ันมิตรต่อสิ�งแวด้ล้อม	

แต่มีข้ัอจำากัด้ในการติด้ตั�งระบับัผลิตไฟฟ้าพึ่ลังงานหมุนเวียน

ในพ่ึ่�นทีั้�ขัองตนเอง

	 2.	ผ้่ผลิตไฟฟ้าพึ่ลังงานหมุนเวียนสามารถ่มีรายได้้

ส่วนเพิึ่�มเติมจากการขัาย	 RECs	 ได้้ทัั้�งภายในปัระเทั้ศ	 และ

ต่างปัระเทั้ศ

	 3.	เป็ันกลไกในการสนับัสนุนพึ่ลังงานหมุนเวียน

ในร่ปัแบับัทีั้�ไม่ต้องใช้ื้การอุด้หนุนซ่ิ�งกระทั้บักับัผ้่ใช้ื้ไฟฟ้า

ในวงกว้าง	 การใช้ื้	 RECs	 สามารถ่จำากัด้ค่าใช้ื้จ่ายทีั้�เกิด้ข่ั�น

ให้อย่่กับัผ้่ทีั้�ต้องการสนับัสนุนพึ่ลังงานหมุนเวียน	 โด้ยไม่ตก

ไปัเป็ันภาระขัองผ้่ใช้ื้ไฟฟ้ารายอ่�นทีั้�ไม่เกี�ยวข้ัอง	

อ้างอิง

มหาวิทั้ยาลัยเกษตรศาสตร์.	(2564)	โครงการศ่กษาแนวทั้างในการนำากลไก	RECs	มาปัรับัปัรุงนโยบัายและกลไกการส่งเสริม

การผลิตไฟฟ้าจากพึ่ลังงานหมุนเวียนขัองไทั้ย.	สำานักงานนโยบัายและแผนพึ่ลังงาน.

บัริษัทั้	อีวาย	คอร์ปัอเรทั้	เซิอร์วิสเซิส	จำากัด้.	(2563)	Renewable	Energy	Certificate

บทความด้้านอนุรัักษ์์พลัังงาน

แลัะพลัังงานทด้แทน
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ฉบับที่ 130 / 2564

 คณะทํางานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงคจะสํารวจความพึงพอใจของทานผูอาน เพ่ือนํา
ขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงวารสารนโยบายพลังงานใหดียิง่ข้ึน ผูรวมแสดงความคิดเห็น 4 ทานแรกจะไดรับ
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..................................................

2. ทานอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” เพราะเหตุใด

ทําใหรูและเขาใจเร่ืองพลังงาน

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

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

ทําใหรูสถานการณพลังงาน
นําไปใชในชีวิตประจําวันได

ไดความรูรอบตัว
อ่ืน ๆ .......................................
..................................................

6. วารสารนโยบายพลังงาน มีประโยชนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

7. ทานตองการให “วารสารนโยบายพลังงาน” 
เพ่ิมคอลัมนเก่ียวกับอะไรบาง

ท่ีทํางาน/หนวยงานท่ีสังกัด
ท่ีบาน
หนวยราชการ/สถานศึกษา

หองสมุด
www.eppo.go.th
อ่ืน ๆ

1. ทานอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” จากท่ีใด

มาก ปานกลาง นอย
5. ความพึงพอใจภาพรวมของ “วารสารนโยบายพลังงาน”

ราย 1 เดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน
8. ระยะเวลาการเผยแพร “วารสารนโยบายพลังงาน” ท่ีทานตองการ

ขอบคุณท่ีตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

แบบไฟล PDF (สงอีเมล) แบบ E-Magazine (อานทางเว็บไซต)
10. ทานสนใจรับ “วารสารนโยบายพลังงาน” รูปแบบใด

สนใจ ไมสนใจ
11. ทานสนใจรับไฟล “วารสารนโยบายพลังงาน” ทางอีเมลหรือไม

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

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

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

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

12. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

เคย ไมเคย

9. ทานเคยอาน “วารสารนโยบายพลังงาน”
บนเว็บไซตของสํานักงานหรือไม

0 - 10 นาที

เกณฑการใหคะแนน ระดับ
5 = มากท่ีสุดหรือดีมาก
4 = มากหรือดี
3 = ปานกลางหรือพอใช
2 = นอยหรือต่ํากวามาตรฐาน
1 = นอยท่ีสุดหรือตองปรับปรุงแกไข

11 - 20 นาที
21 - 30 นาที

31 - 40 นาที
41 - 50 นาที
51 - 60 นาที

มากกวา 60 นาที

3. ทานใชเวลาอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” ก่ีนาที

4. ความพึงพอใจตอรูปแบบ “วารสารนโยบายพลังงาน”

ความพึงพอใจตอคอลัมนภายใน “วารสารนโยบายพลังงาน”

รายการ 5 4 3 2 1

1.หนาปก มีความนาสนใจ
สอดคลองกับเน้ือหา 

4.สํานวนการเขียน  ทําความเขาใจไดงาย

5.ขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสม

6.รูปแบบตัวอักษร อานงาย

7.การใชสี ดูสบายตา นาอาน

2.เน้ือหา มีความทันสมัย นาสนใจ ตรงตาม
ความตองการ นําไปใชประโยชนได

3.ภาพประกอบ มีความนาสนใจ สอดคลอง
กับเน้ือหา ทําใหเขาใจเน้ือเร่ืองไดดีข้ึน

รายการ 5 4 3 2 1

เกมพลังงาน 

บทความเคล็ดลับประหยดัพลังงาน

บทความดานอนุรักษพลังงาน 
และพลังงานทดแทน

บทความดานสถานการณพลังงาน

บทความดานปโตรเลียม 

สกูปพิเศษ (Special Scoop) 

57



สงคําตอบพรอมช�อ-ที่อยู และเบอรโทรศัพท (ตัวบรรจง) มาที่ อีเมล iujai@outlook.co.th

หรือ บริษัท ไวส 32 มีเดีย แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 

105/16 หมู 11 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

วงเล็บมุมซองวา “เกมพลังงาน”

ช่ือ- นามสกุล ………………………………………………………...................……………........................................

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

โทรศัพท ……………………………………… อีเมล ………………………………………………………..........................

คําตอบ ……………………………………………………………........................……..............................................

ขนาด 5 วัตต มี ไมโครโฟนในตัว สามารถคุยโทรศัพท ได

เสียบชารจแบบ Micro ฟงเพลงได 6-10 ชั่วโมง

ระยะการสงขอมูล 8-10 เมตร

มูลคา 399 จํานวน 4 รางวัล 

สําหรับ 4 ทานที่รวมสนุกเทานั้น

แผนพลังงานชาติ
(National Energy Plan)

ประกอบดวยแผนพัฒนาพลังงาน

ดานใดบาง
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