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ผลงานทีส่ าคญัของ
กระทรวงพลงังาน
ในรอบปี 2559 

พลเอกอนนัตพร  กาญจนรตัน์
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน



สถานการณพ์ลงังาน ปี 2559

การใชพ้ลงังานของไทย

การใชพ้ลงังานรายชนดิ

การพึง่พาการน าเขา้พลงังาน

มลูคา่การน าเขา้พลงังาน

การใชพ้ลงังานของไทย
คาดวา่อยูท่ ีร่ะดบั 

2,648 พนับารเ์รลตอ่วนั* เพิม่ข ึน้จาก
ภาวะเศรษฐกจิทีป่รบัตวัดขี ึน้

ไทยยงัคงพึง่พา
การน าเขา้พลงังาน 48%
ของการใชพ้ลงังานท ัง้หมด

มลูคา่การน าเขา้พลงังานรวม 
7 แสนลา้นบาท

1.8%
คดิเป็น 8% 
ของ GDP

48%

ไฟฟ้า

: เพิม่ข ึน้ จากการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะ
ธรุกจิดา้นการทอ่งเทีย่ว

 4.3%
ราคาน า้มนัดบิดไูบ

: มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ตัง้แตช่ว่งตน้ปี              
โดยปรับตวัลดลงในชว่งไตรมาสสาม
จากการเพิม่ก าลงัผลติของกลุม่ OPEC
กอ่นจะขยับสงูขึน้ในไตรมาสสดุทา้ย

เฉลีย่ 40 $/BBL

*เทยีบเทา่น ้ามนัดบิ

ขอ้มลูเบือ้งตน้

LPG

: ลดลง ในภาคขนสง่ 
ปิโตรเคม ีและการใชเ้อง

LPG
 9.2%

รวมการใช ้LPG ทีใ่ชเ้ป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

น า้มนัส าเร็จรปู

: เพิม่ข ึน้ โดยเพิม่เกอืบทกุ
ประเภท ยกเวน้ LPG ทีล่ดลง

 3.9% กา๊ซธรรมชาติ

: เพิม่ข ึน้ จากการใชใ้น               
โรงแยกกา๊ซ และภาคอตุสาหกรรม

 0.1%

ถา่นหนิ/ลกิไนต์

: เพิม่ข ึน้ โดยการใชล้กิไนต ์  
เพิม่ข ึน้ ขณะทีก่ารใชถ้า่นหนิ 
ลดลง โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรม

 1.4%

ขอ้มูลจาก สนพ. 



ผลงานกระทรวงพลงังานในปี 2559

 เสรมิสรา้งความม ัน่คงดา้นไฟฟ้า
- ระบบผลติ/ ระบบสง่/ การซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบา้น
- ดแูลใหค้นไทยเขา้ถงึไฟฟ้าได ้99.63% โดยไมม่ ีBlack out

 พฒันาความม ัน่คงดา้นปิโตรเลยีม
- ไมเ่กดิการขาดแคลนปิโตรเลยีม
- ตอ่ระยะเวลาผลติปิโตรเลยีม / พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

 ลดภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานใหแ้กป่ระชาชน 

 ผลกัดนัใหเ้กดิการแข่งขนัในกจิการกา๊ซเสร ี

 LPG เสร ี

 ผลกัดนั พ.ร.บ. กองทุนน ้ามนัเชือ้เพลงิ

 ส่งเสรมิพลงังานทดแทน 

- FiT โซลาร์/ โซลาร์เสรี/ Bidding ชีวมวลภาคใต้ และขยะอตุสาหกรรม
 เพิม่ประสทิธภิาพการอนุรกัษพ์ลงังาน

- BEC/ Soft Loan/ LED

 ผลกัดนัโครงการประชารฐั

ม ัน่คง

ม ัง่ค ัง่

ย ัง่ยนื



เสรมิสรา้งความม ัน่คงดา้นไฟฟ้า

พฒันาระบบส่งรองรบัความมัน่คง

และพลงังานทดแทน 

ขยายกรอบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศ

เพือ่นบา้น จาก 7,000 MW  9,000 MW

เรง่รดั ผลกัดนั การพฒันาโรงไฟฟ้าตาม

แผน PDP 2015  



เสรมิสรา้งความม ัน่คงดา้นปิโตรเลยีม

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานกา๊ซธรรมชาติ
- LNG Receiving Terminal
- ทอ่กา๊ซธรรมชาติ

ตอ่ระยะเวลาผลติปิโตรเลยีม 
- แปลง B8/32 ในอา่วไทย
- แปลง SW1 จังหวดัเพชรบรูณ์

พฒันาระบบขนสง่น า้มนัทางทอ่
- สายเหนอื อยธุยา-ก าแพงเพชร-ล าปาง
- อสีาน สระบรุ-ีขอนแกน่



การปรบัคา่ไฟฟ้า (คา่ Ft)

ปรับลดคา่ Ft ชว่งเดอืนมกราคม 2558
– ธนัวาคม 2559

ลงจ านวน 52.68 สตางคต์อ่หน่วย

งวดเดอืน คา่ Ft ลดลง 
(สตางคต์อ่หน่วย)

มกราคม-เมษายน
2558

10.04

พฤษภาคม-สงิหาคม
2558

9.35

กนัยายน-ธันวาคม 
2558

3.23

มกราคม-เมษายน 
2559

1.57

พฤษภาคม-สงิหาคม
2559

28.49

กนัยายน-ธันวาคม 
2559

0

หมายเหตุ : 
เมือ่วนัที ่21 ธันวาคม 2559 กกพ. มมีตลิดคา่ Ft 
งวด ม.ค.-เม.ย.2560 ลดลง 4 สตางคต์อ่หน่วย 
มผีลใหค้า่ไฟฟ้าอยูท่ี ่3.3827 บาทตอ่หน่วย



การปรบัโครงสรา้งราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ

• ปรับอตัราภาษีสรรพสามติใหส้มดลุ
• ปรับอตัราการเก็บเงนิเขา้กองทนุน ้ามนัเชือ้เพลงิ เพือ่การ
บรหิารกองทนุน ้ามนัอยา่งยัง่ยนื และสง่เสรมิพลงังาน
ทดแทน

 ราคาสะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิและเกดิความเป็นธรรมตอ่

ทกุภาคสว่น



สนบัสนนุใหเ้กดิการแขง่ขนัในกจิการพลงังาน

สนบัสนนุการด าเนนิการเพือ่เปิดเสรธีรุกจิกา๊ซ LPG โดยไดร้บั
ความเห็นชอบใหเ้ปิดเสรสีว่นน าเขา้ต ัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2560 
เป็นตน้ไป

มต ิกพช. วนัที ่8 ธนัวาคม 2559 อนมุตัใิห ้กฟผ. ด าเนนิโครงการ 
Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) 
เพือ่รองรบัการน าเขา้ LNGในพืน้ทีอ่า่วไทยตอนบน

1.การเปิดเสรธีรุกจิกา๊ซ LPG

2.ผลกัดนัใหเ้กดิผูเ้ลน่รายใหมใ่นกจิการกา๊ซธรรมชาติ



จดัท ารา่ง พ.ร.บ.กองทนุน า้มนัเชือ้เพลงิ

เพือ่ปรับปรงุโครงสรา้งในการบรหิารกองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิใหม้คีวามชดัเจนและ
มกีฎหมายรองรับ

วัตถปุระสงคข์องการจัดตัง้กองทนุน ้ามันฯ ดงันี้
1. รักษาเสถยีรภาพระดบัราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ
2. สนับสนุนใหเ้ชือ้เพลงิชวีภาพมสีว่นตา่งราคาทีส่ามารถแขง่ขนักบัน ้ามันเชือ้เพลงิได ้
3. บรรเทาผลกระทบจากการปรับโครงสรา้งราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ
4. สนับสนุนการลงทนุการส ารองน ้ามันทางยทุธศาสตร์
5. สนับสนุนการลงทนุระบบโครงสรา้งพืน้ฐานน ้ามันเชือ้เพลงิ

ครม. เห็นชอบรา่ง พ.ร.บ. กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิแลว้ เมือ่วันที ่17 ส.ค.59
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีา



สง่เสรมิการผลติพลงังานจากแสงอาทติย์

ปรับ FIT โซลา่ร์

โครงการโซลา่รเ์สรี

โครงการโซลา่รส์หกรณ์

 ปรับลด FIT เพือ่ใหส้ะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ + ลดภาระคา่ไฟฟ้าใหก้บัประชาชน  

 กพช. มมีตเิมือ่ 26 ก.ย. 59 ปรับลดคา่ FIT ส าหรับ VSPP Solar จาก 5.66  --> 4.12 บาท/หนว่ย

 เป้าหมาย 100 MW

 สง่เสรมิใหป้ระชาชนผลติไฟฟ้าใชเ้อง + ตดิตัง้ Solar rooftop บนหลงัคาบา้นเรอืน/อาคารธรุกจิ

 สง่เสรมิการผลติไฟฟ้าในสหกรณ์

 ผูผ้า่นการคดัเลอืก  จ านวน 67 ราย รวม 281.32 MW

สถานะก าลงั
การผลติตดิต ัง้ 
Solar (MW)

อยูร่ะหวา่ง
พจิารณา

เซ็น PPA 
แลว้

COD แลว้ 
เป้า COD
ปี 59

ณ ธ.ค. 2559 4.25 74.15 2,655.94 1,679.03



ชวีมวล
กา๊ซ
ชวีภาพ

ขยะ
พลงังาน
น ้า 

พลงังาน
ลม

อืน่ๆ 

สง่เสรมิการผลติพลงังานทดแทนอืน่ๆ 

การรับซือ้ไฟฟ้าพืน้ทีภ่าคใต ้

การรับซือ้ไฟฟ้าจากขยะ

 15 ม.ค.59 ประกาศรับซือ้ FiT ระยะที ่1 ส าหรับพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้(ปัตตาน ี 

ยะลา  นราธวิาส) และ 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบา้ยอ้ย อ.นาทว)ี

 กา๊ซชวีภาพจากน ้าเสยี/ของเสยี จ านวน 1 โครงการ ก าลงัการผลติ 2 MW

 ชวีมวล จ านวน  4 โครงการ ก าลงัการผลติรวม 36 MW

 ขยะอตุสาหกรรม (เป้า 50 MW)  -> มผีูผ้า่นการคดัเลอืก 7 ราย ก าลงัการผลติ 41.83 MW

 ขยะชมุชน (เป้า 80 MW)          -> มเีป้าหมาย 8 จังหวัด ตามโครงการ Quick Win Project 

จากกระทรวงมหาดไทย 

สถานะก าลงั
การผลติ

ตดิต ัง้ (MW)

อยูร่ะหวา่ง
พจิารณา

เซ็น PPA แลว้ COD แลว้ 
เป้า COD
ปี 59

ณ ธ.ค. 2559 517.081 2,064.994 6,213.097 6,864.07



เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการอนรุกัษพ์ลงังาน

การจัดการพลงังานในโรงงาน/อาคารควบคมุ

Building Energy Code

 ก ากบัดแูลโรงงาน/อาคารภาครัฐและเอกชน 8,600 ราย

คดิเป็นผลประหยัด 320 ktoe

 ออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 120 ใบ 

 น ารอ่งบังคับใชก้บัอาคารภาครัฐตามมต ิครม. 20 อาคาร

 ผลักดันการบังคับใชก้ฎหมายรว่มกบั ก.มหาดไทย

 ปรับปรงุเกณฑใ์หเ้ขม้ขน้และทันสมัย

 มอบฉลากแบบอาคารประหยัดพลังงาน 83 อาคาร

Roadmap
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เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการอนรุกัษพ์ลงังาน

สง่เสรมิอปุกรณ์ประสทิธภิาพสงูและวสัดเุพือ่การอนุรักษ์พลงังาน

มาตรการสนับสนุนทางการเงนิ

 ปี 2559 มผีลการด าเนนิงานตดิฉลากอปุกรณ์ประหยัดพลงังาน (พพ.+กฟผ.) จ านวน 26 ลา้นใบ 

ผลประหยัด 207.9 ktoe แยกเป็น 

- ตดิฉลากประสทิธภิาพสงู (พพ.) ใน 11 ผลติภัณฑ ์จ านวน 5 ลา้นใบ ผลประหยัด 109.5 ktoe

- ตดิฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 (กฟผ.) ใน 28 ผลติภัณฑ ์จ านวน 21 ลา้นใบ ผลประหยัด 1,155 GWh (98.4 ktoe/ปี)

 เงนิทนุหมนุเวยีนดอกเบีย้ต า่เพือ่การอนุรักษ์พลงังาน (EE Revolving Fund)

- วงเงนิ Soft loan ปลอ่ยกูไ้ปแลว้ 1,037 ลา้นบาท กอ่ใหเ้กดิการลงทนุในภาคเอกชน 1,138 ลา้นบาท

- คดิเป็นผลประหยัด 210 ลา้นบาทตอ่ปี หรอื 6.84 ktoe ตอ่ปี 

- มาตรการ อาทิ เปลีย่น Boiler / Chiller / Air Compressor /ตดิตัง้ Solar rooftop

 Matching Fund 

- สนับสนุนการลงทนุการปรับเปลีย่นอปุกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ 71 แหง่

- วงเงนิสนับสนุน 750 ลบ.  ผลประหยัด 92 ลา้นหน่วย (8.5 ktoe/ปี)
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ใชก้ลไกกองทนุเพือ่สง่เสรมิ
การอนรุกัษพ์ลงังานสง่เสรมิ RE&EE

ปี 2559 ไดอ้นุมัตงิบประมาณจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิ
การอนรุกัษพ์ลงังาน รวม 14,427 ลา้นบาท 
เพือ่ด าเนนิโครงการสง่เสรมิการใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและสง่เสรมิพลังงานทดแทน 

กอ่ใหเ้กดิผลประหยัด 
กวา่ 20,000 ลา้นบาท



โครงการประชารฐั

• ชว่ยประชาชนตา้นภัยแลง้ และส่งเสรมิให ้
ประชาชนเขา้ถึงพลังงานทดแทนผ่าน
โค ร งก า รติดตั ้ ง ร ะบบสูบน ้ าพลั ง ง าน
แสงอาทติยส์ูภ้ัยแลง้ ๙๐๐ ระบบทั่วประเทศ

• ลดรายจา่ย เพิม่รายไดใ้หแ้กช่มุชน ผา่น
โครงการระบบอบแหง้พลังงานแสงอาทติย์

• รว่มมอืกบัสภา
อตุสาหกรรพัฒนา
และสนับสนุน
ผลติภัณฑช์มุชน

• ขับเคลือ่นพลังประชารัฐในการพัฒนา
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต ้
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

• เพิม่รายไดใ้หแ้กช่มุชน ผา่นโครงการระบบ
บอ่เลีย้งปลาพลังงานแสงอาทติย์

• ยกระดับคณุภาพชวีติ ผา่นโครงการไฟฟ้า
พลังน ้าชมุชน



16

การขบัเคลือ่นแผน TIEB

ปรับการบริหารจัดการด้าน Supply โดยการจัดล าดับ/
บริหารการเข้าระบบของโรงไฟฟ้า

ปรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปิดส ารวจผลิตรอบใหมแ่ละการประมูลสัมปทานที่

จะสิ้นอายุ

PDP

GAS



การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานของกระทรวงพลงังานในปี 2560

มั่นคง

ยั่งยนืมั่งคัง่

 การผลกัดนัการกระจายเชือ้เพลงิตามแผน PDP 2015

 การก าหนดมาตรการเพือ่สรา้งการยอมรับของ

ประชาชนตอ่การพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม ่(มาตรการคา่

ไฟฟ้า)

 การผลกัดนัการออก พรบ.ปิโตรเลยีม และการประมลู

สมัปทานทีส่ ิน้อายุ

 การพัฒนา Smart City/Smart Grid

 การขยายความรว่มมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นในการซือ้

ขายไฟฟ้า

 การก าหนดแนวทางการส ารองน ้ามันทางยทุธศาสตร์



การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานของกระทรวงพลงังานในปี 2560

มั่นคง

ยั่งยนืมั่งคัง่

 การบรหิารจัดการราคาน ้ามันเชือ้เพลงิอยา่งสมดลุ 

ในชว่งทศิทางราคาน ้ามันขาขึน้ 

 การสง่เสรมิการแขง่ขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาติ

 การเปิดใหม้กีารน าเขา้ LPG เสรี



การขบัเคลือ่นการด าเนนิงานของกระทรวงพลงังานในปี 2560

มั่นคง

ยั่งยนืมั่งคัง่

 การสง่เสรมิโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากของชมุชนใน

ลกัษณะ Social Enterprise ในรปูแบบ Distributed 

Generation

 การสง่เสรมิใหป้ระชาชนตดิตัง้ Solar Rooftop และมี

การขายไฟฟ้าได ้โดยไมเ่ป็นภาระดา้นคา่ไฟฟ้า

 การสง่เสรมิการวจัิยดา้น Energy Storage

 การขบัเคลือ่นการสง่เสรมิยานยนตไ์ฟฟ้าตาม 

Roadmap

 การก าหนดมาตรการรับซือ้ไฟฟ้าจาก RE Firm

 การเรง่รัดการรณรงคใ์หป้ระชาชนประหยัดพลงังาน 


