


ENERGY LEARNING ZONE
เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

แค่ขยับก็ได้พลังงาน
Sustainable Dance Floor

“ทางเดินให้พลังงาน” อนาคตอันใกล้
การให้พลงังานกบัแดนซ์คลบัอาจไม่ตอบโจทย์พลงังาน

ทดแทนในระดับมหภาค จึงมีการพัฒนาพื้นอีกชนิดเรียกว่า  

Sustainable Energy Floor ซึ่งมีหลักการเดียวกับ SDF  

แต่ตอบสนองกับแรงสะเทือนที่น้อยกว่า เพราะฉะนั้นแค่

การเดินปกติก็ให้พลังงานได้แล้วซึ่งเหมาะกับในย่านที่มี 

คนพลุกพล่าน

ไม่ว ่าจะเป็นแดนซ์ฟลอร์หรือทางเท้าก�าเนิด

พลังงานก็ให้แรงบันดาลใจแก่เราว่า แหล่งพลังงาน

ทดแทนนั้นอาจอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด และนี่อาจเป็น

ค�าตอบของพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคตก็เป็นได้

เมือ่การเคลือ่นไหวร่างกายเป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ซึง่ย่อมมพีลงังานทีเ่กดิขึน้และสญูไปทกุย่างก้าว จงึเกดิค�าถามขึน้ว่า  

“เราจะสามารถน�าพลงังานเหล่านัน้มาใช้ประโยชน์ได้หรอืไม่ ?” ทัง้นี ้Sustainable Dance Floor อาจเป็นค�าตอบเบือ้งต้นท่ีท�าให้

ทุกการเคลื่อนไหวของเราสร้างพลังงานไปด้วย

ก�าเนิด “แดนซ์ฟลอร์สร้างพลังงาน”

Sustainable Dance Floor (SDF) หรือ แดนซ์ฟลอร์

ก�าเนิดพลงังานอย่างยัง่ยนืได้รบัการพฒันาจากบรษิทั Energy 

Floors และเผยโฉมสู่สาธารณชนตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งตลอด 

หลายปีที่ผ่านมา SDF เปิดตัวในประเทศต่าง ๆ รวมถึง

โอลิมปิก เพื่อสร้างความตระหนักว่าพลังงานจลน์มีศักยภาพ

ในการเป็นพลงังานหมนุเวยีนควบคูไ่ปกบัการให้ความบนัเทงิ

เปลี่ยน “พลังเต้น” ให้เป็น “พลังงาน”
ด้วยการย�า่เท้าลงบนฟลอร์ ตวัโมดลูขนาด 75 x 75 x 20  

เซนติเมตร จะสั่นสะเทือน จากนั้นพลังงานจลน์ที่เกิดขึ้น 

จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานด้วยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก

ซึ่งติดตั้งอยู่ภายใน แล้วน�าไปเล้ียงหลอด LED ในฟลอร ์

เพื่อกระตุ้นให้คนเต้นต่อไป

พลังงานที่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแดนซ์ฟลอร์ น�้าหนัก

ของคนเต้น และรูปแบบการเคลื่อนไหว ซึ่งยิ่งย�่าเท้ามาก 

เท่าไหร่ก็จะได้พลังงานมากเท่านั้น โดยแต่ละโมดูลสามารถ

ผลติพลงังานได้สงูสดุถงึ 35 วตัต์ ทีค่่าเฉลีย่ประมาณ 5-20 วตัต์ 

ต่อคน และแม้ว่าพลังงานคนนั้นค่อนข้างจ�ากัด แต่ตัว SDF  

ก็สามารถใช้กบัอปุกรณ์ทีใ่ช้พลงังานต�า่ อาท ิหลอด LED หฟัูง  

หน้าจอขนาดเล็ก โทรศัพท์มือถือ หรือกล้องดิจิทัล

แถบวัดพลังงานติดตั้งอยู่ข้างฟลอร์



วารสารนโยบายพลังงานที่อยู่ในมือผู้อ่านฉบับนี้ถือเป็นฉบับท่ี 100  

พอดิบพอดี นับต้ังแต่วารสารนโยบายพลังงานฉบับปฐมฤกษ์ได้ปรากฏ 

สู่สายตาผู ้อ่าน และวารสารนโยบายพลังงานได้ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง 

ในการส่งต่อข่าวสารและนโยบายด้านพลังงานไปสู่ผู ้อ่านให้ได้รับข้อมูล 

ที่หลากหลายและรอบด้านมากยิ่งขึ้น เพราะสถานการณ์พลังงานน้ันม ี

ความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การส่ือสารท�าความเข้าใจระหว่าง

กันจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและทราบถึงความเป็นไปของ

ทิศทางพลังงานของประเทศ

ทั้งนี้ ก้าวย่างนับจากวารสารฉบับที่ 1-100 เราได้มีการพัฒนาวารสาร 

ให้ชวนอ่านและน่าติดตามมาเป็นล�าดับ ซึ่งปัจจุบันผู้อ่านสามารถติดตาม 

ความเคล่ือนไหวของวารสารได้ในหลากหลายช่องทาง ท้ังวารสารที่ส่งตรง 

ถึงมือผู ้อ ่าน การติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของส�านักงานนโยบายและ 

แผนพลังงาน www.eppo.go.th เฟซบุ๊ก รวมถึงการติดตามวารสารใน 

รปูแบบ e-Magazine ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.ebooks.in.th/Eppo-journal และ  

www.calameo.com ช่องทางเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงวารสารได้ง่าย 

และตรงกับช่องทางการติดตามของแต่ละท่าน

ก้าวย่างต่อจากนี้ไปทีมงานจะยังคงมุ่งม่ันในการน�าเสนอข่าวสาร 

ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานต่อไป และจะพยายามน�าเสนอช่องทาง 

ใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้อ่านติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้วารสารนโยบายพลังงานเป็นวารสารด้านพลังงานที่มีผู้อ่านติดตาม 

มากท่ีสุด...ก้าวย่างต่อจากนี้ไปจะเป็นก้าวแห่งการพัฒนาข่าวสารสาระ 

ด้านพลังงานที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์ของผู้อ่านทุกท่านตลอดไป

คณะท�ำงำน

เจ้าของ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
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“ก�ำหนดและก�ำกับนโยบำย” 

“Policy Formulation and Monitoring” 

ควำมภำคภูมิใจในชีวิตข้ำรำชกำร 

Pride of Government Official’s Life 

ENERGY LEARNING ZONE
สัมภาษณ์พิเศษ

“ณอคุณ สิทธิพงศ์” 

 “Norkun Sitthiphong” 

It is known to all who works in the government field 
that government official has to retire at the age of 60 years. 
Of course, when the life after retirement is changed, retirees 
must begin to plan their lives again…

In 2013, there are lots of government official in the 
Ministry of Energy retiring in this year. One of them is  
Mr. Norkun Sitthiphong, the former Permanent Secretary 
of Ministry of Energy. He has worked here for 32 years and 
taken a post of the permanent secretary of Ministry of Energy 
as the highest position of his government service life.  

Mr. Norkun Sitthiphong is considered to be the 
person who dedicated on making benefits and outstanding 
performances out of his profession to the energy industry 
throughout his service. It is not an exaggeration to say that 
“he” is the one who change the energy policy of Thailand, 
especially the main energy policy, which is like the “blueprint”, 
so that personnel in the Ministry of Energy in Thailand can 
perform the operation and move in the same direction in order 
to meet the objectives of the national energy security.

In this journal of energy policy, it is an honor to have  
Mr. Norkun Sitthiphong, the former permanent secretary 
of Ministry of Energy interviewed about his working life in 
the Ministry of Energy from the first day of his service until 
the date of his retirement, including his retirement planning.
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เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาคนทีท่�างานในแวดวงราชการ 
เมื่อมีอายุ 60 ปีต้องเกษียณอายุราชการ แน่นอนว่า
ชีวิตหลังจากนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไป และคงต้องเริ่มต้น
วางแผนชีวิตใหม่อีกครั้ง... 

ในปี 2556 นี้มีข้าราชการในกระทรวงพลังงาน
หลายท่านที่ต้องเกษียณอายุราชการ หนึ่งในนั้นคือ 
นายณอคณุ สทิธพิงศ์ อดตีปลดักระทรวงพลงังาน 
ซึ่งท่านอยู่ในแวดวงพลังงานมาร่วม 32 ปี และด�ารง
ต�าแหน่งปลดักระทรวงพลงังานอนัเป็นต�าแหน่งสงูสดุ
ในชีวิตราชการของท่าน

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ นับเป ็นผู ้ที่สร ้าง
คณุปูการและผลงานเด่นให้แก่วงการพลงังานมากมาย
ตลอดอายกุารท�างานของท่าน และคงไม่เกนิเลยไปนกั
หากจะพูดว่า “ท่าน” เป็นผู้เปลี่ยนโฉมหน้านโยบาย
พลงังานของประเทศไทย โดยเฉพาะนโยบายหลกัด้าน
พลังงานที่เปรียบเสมือน “พิมพ์เขียว” เพื่อให้บุคลากร
ทุกคนในกระทรวงพลังงานก้าวเดินและปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ

วารสารนโยบายพลงังานฉบบันีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก 
นายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน 
ให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตการท�างานในกระทรวงพลังงาน
นบัแต่วนัแรก จวบจนถงึวนัทีท่่านเกษยีณอายรุาชการ 
รวมถึงการวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณ
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Background of becoming the permanent 
secretary of Ministry of Energy 

Mr. Norkun Sitthiphong was born on July 20, 1953.b 

He is Bangkok citizenship at birth but he was raised up in 

Chiang Mai since his father performed the military service 

in Chiang Mai. He returned to Bangkok for continuing his 

study at Traim Udom Seuksa School and then entered 

into the Department of Mechanical Engineering, Faculty of 

Engineering, Chulalongkorn University. He also completed 

the Master’s Degree in M.S. (M.E.) from Oregon State 

University, USA and continued his Doctor of Philosophy 

(PhD) Degree (M.E.) at Oregon State University, USA.   

      

Mr. Norkun Sitthiphong started his governmental 

service from being a professor of Faculty of Engineering, 

Chiang Mai University. 

In 1982, he was appointed to be the Assistant Dean 

for Academic Affairs and Research, Faculty of Engineering, 

Chiang Mai University.    

In 1983, he was the head of Mechanical Engineering 

Department, Faculty of Engineering, Chiang Mai University.

In 1985, he was the Dean of Faculty of Engineering, 

Chiang Mai University.

In 1997, he was the Vice President for Research and 

Assets Affairs, Chiang Mai University.

In 2001, he was the Vice President for Academic 

Affairs, Chiang Mai University.

During the period of being the professor in Chiang 

Mai University, it was the beginning of his government 

service in the Ministry of Energy. He was considered 

to be the initial generation of government officials in the 

Ministry of Energy.  

To work in the field of energy is not easy. Over the 

past 32 years, it is the memorized and valuable progress 

of a government official who has performances and working 

principles for the next generation to further inherit his 

intention.     

เปิดประวัติกว่าจะมาเป็นปลัดกระทรวง
พลังงาน

นายณอคณุ สิทธพิงศ์ เกดิเมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 

2496 เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยก�าเนิด แต่ไป

เติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากต้องย้ายตามบิดา

ที่รับราชการทหารอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และกลับเข้า

มากรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียม

อดุมศกึษา และเข้าศกึษาต่อทีภ่าควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น 

ได้เข ้าศึกษาและส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

M.S. (M.E.) จาก Oregon State University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Ph.D. 

(M.E.) ที ่Oregon State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ เริ่มรับราชการครั้งแรกด้วย

การเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

โดยเมื่อปี 2525 ได้รับต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดี

ฝ ่ายวิชาการและงานวิ จัย คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี 2526 เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ป ี  2528 เป ็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี 2540 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ป ี  2544 เป ็นรองอธิการบดีฝ ่ ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ช ่วงที่ท�างานเป ็นอาจารย ์อยู ่ที่มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่นี่เอง คือจุดเริ่มต้นในการก้าวเข้ามารับราชการ

ในกระทรวงพลังงาน ซึ่งถือเป็นข้าราชการยุคแรก ๆ นับ

ตั้งแต่มีการตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นมา 

การก้าวเดินบนถนนสายพลังงานนั้นไม่ใช่เรื่อง

ง่าย 32 ปีที่ผ่านมาจึงเป็นก้าวย่างแห่งความทรงจ�าและ

มีคุณค่ายิ่งในชีวิตข้าราชการคนหนึ่ง ซึ่งได้ฝากผลงาน

และหลักคิดในการท�างานเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสาน

เจตนารมณ์ของท่านต่อไป
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Transparency is the key of operation 

The former Permanent Secretary of Ministry of 

Energy told about the attitudes that he always adheres to 

from the first date of performing government service until 

the date of retirement.

 “We have to work transparently which is considered 

to be the value of the Ministry of Energy. I established 

this value of the Ministry for over years. The operation 

of the Ministry of Energy focuses on the public as the 

center. When we are the center of the service, the 

organization should have clearer target of operation. 

However, the actual operation does not always conform 

to the framework. Sometimes it has to be out of the frame 

but such operation does not fail to comply with rules and 

regulations.” 

 “My major routine in working life is mostly 

concerned to the tasks since the Ministry of Energy has 

lots of duty and responsibility, for instances, accepting the 

government policy to implement in the energy security 

and the fair treatment in pricing, supporting energy 

saving and alternative energy in any forms together with 

environmental protection. It is fortunate that we have a 

good teamwork which always helps each other.”, said the 

former Permanent Secretary of Ministry of Energy.  

The former Permanent Secretary of Ministry of 

Energy continued that “The overall operation of the 

Ministry of Energy emphasizes on the benefits of the 

public. However, since we have lots of task to do, the 

operational concept of teamwork and distribution of 

authority is applied so that all officers can participate in the 

operation. As a result, all problems can be resolved with 

the ability of personnel. The tasks of Ministry of Energy 

require teamwork. We cannot work individually. Therefore, 

when I was the leader, I had to apply all strategies and 

policies of the Ministry to communicate to that entity and 

then monitor and process the result to see how far the 

established target was operated and what problems and 

barriers were.”       

ท�างานให้โปร่งใสคือหัวใจการท�างาน

อดีตปลัดกระทรวงพลังงานได้เล่าถึงทัศนคติที่ใช้

ยึดถือในการท�างานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเกษียณอายุ

ราชการให้ฟังว่า 

“เราต้องท�างานให้โปร่งใสซึ่งถือเป็นค่านิยมของ

กระทรวงพลังงาน ซึ่งผมเป็นคนก�าหนดค่านิยมของ 

กระทรวงฯ ขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมา การท�างานของ

กระทรวงพลังงานจะมองประชาชนเป็นศูนย์กลาง เมื่อ

เราลองเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการรับบริการแล้ว ท�าให้

องค์กรมีเป้าหมายในการท�างานชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่

การท�างานจริงจะท�าตามกรอบไม่ค่อยได้ บางครั้งก็ต้อง

ออกนอกกรอบบ้าง แต่การออกนอกกรอบในที่นี้ต้องไม่

ผิดกฎระเบียบ” 

“ชีวิตการท�างานเรียกได้ว่ากิจวัตรประจ�าวันหลัก ๆ 

จะอยู่กับการท�างานเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากกระทรวง

พลังงานมีงานที่ต้องดูแลค่อนข้างมาก ทั้งการรับนโยบาย

จากรัฐบาลให้ดูแลเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและดูแล

ให้เกิดความเป็นธรรมด้านราคา ส่งเสริมการประหยัด

พลังงานและพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่กับ

การดูแลสิ่งแวดล้อม แต่ก็ถือว่าโชคดีที่มีทีมงานดี ช่วย

กันคิด ช่วยกันท�างาน” อดีตปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

อดีตปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวต่อว่า “ภาพรวม

การท�างานของกระทรวงพลังงานจะเน้นประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นท่ีตั้ง แต่เน่ืองจากภาระหน้าท่ีมีมาก จึงมี

แนวคิดการท�างานแบบทีมเวิร์กและกระจายอ�านาจให้ทั่ว

ถึง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท�างาน ดังนั้นปัญหา

ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดจะต้องสามารถจัดการได้ ซึ่งไม่เกิน

ความสามารถของคนเรา งานของกระทรวงพลังงาน

ต้องท�างานกันเป็นทีม เราไม่สามารถท�างานคนเดียวได้  

ดังนั้น เมื่อผมเป็นผู้น�าก็ต้องพยายามท่ีจะน�ายุทธศาสตร์

และนโยบายต่าง ๆ ท้ังหมดของกระทรวงฯ ถ่ายทอดลง

ไปในหน่วยงานน้ัน ๆ แล้วต้องมีการติดตามประมวลผล

ดูว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ ด�าเนินการไปถึงไหน มีปัญหา

อุปสรรคอะไรบ้าง” 
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“งำนของกระทรวงพลังงำนต้องท�ำงำนกันเป็นทีม เรำไม่สำมำรถท�ำงำนคนเดียวได้ ดังนั้น เมื่อผม

เป็นผู้น�ำก็ต้องพยำยำมที่จะน�ำยุทธศำสตร์และนโยบำยต่ำง ๆ ทั้งหมดของกระทรวงฯ ถ่ำยทอดลง

ไปในหน่วยงำนนั้น ๆ”

“The tasks of Ministry of Energy require teamwork. We cannot work individually. Therefore, 

when I was the leader, I had to apply all strategies and policies of the Ministry to 

communicate to that entity”

ในช่วงชีวิตข้าราชการคนหนึ่งย่อมต้องมีช่วงเวลา

และผลงานอันเป็นความภาคภูมิใจแห่งตน ด้วยผลงาน

นัน้ประสบผลส�าเรจ็หรอืได้สร้างความเปลีย่นแปลงในด้าน

ดีให้เกิดขึ้นแก่สังคม อดีตปลัดกระทรวงพลังงานท่านนี้ก็

มีผลงานที่ตนเองภาคภูมิใจเช่นกัน ซึ่งก็คือ “การปฏิรูป

การก�ากับกิจการพลังงาน” เม่ือปี 2550 กระทรวง

พลังงานได้ท�าหน้าที่เป็นทั้งคนก�าหนดนโยบายและเป็น

คนก�ากับในคราวเดียวกัน โดยเม่ือปี 2549 ท่ีผ่านมาได้

รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน 

ยุคนั้นให้ยกร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายมากเพราะเป็นเรื่องของ

กฎหมาย และภาคภมูใิจทีส่ามารถยกร่างพระราชบญัญตัฯิ 

นั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยกร่าง  

การท�าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น การไปชี้แจง

ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาว่าด้วยประชาพิจารณ์ที่ด ู

รายมาตรา และการชี้แจงต่อรัฐสภาในรายละเอียดต่าง ๆ 

นีจ่งึเป็นงานแห่งความภาคภมูใิจ เพราะต้องทุม่เททัง้ก�าลงั

แรงกายและแรงใจอย่างเต็มก�าลังความรู้ความสามารถ 

 

และอีกงานที่ส�าคัญคือ “การดูแลความมั่นคง

ด้านพลังงาน” เพราะในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยต้อง

ประสบกับภาวะวิกฤติด้านพลังงานมากมาย จึงได้มี 

การจัดตั้งคณะท�างานขึ้นมาดูแลเรื่องภาวะวิกฤติ ดูแล

เรื่องภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ คณะกรรมการชุดนี้สามารถที่จะ

บริหารจัดการได้ดี ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ก๊าซขาดแคลน 

ช่วงวกิฤตไิฟฟ้าดบั และกิจการอืน่ท่ีก�าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

ที่ผ่านมาได้มีการซักซ้อมแผนที่ดีมาโดยตลอด

อย่างไรกด็ ีในอนาคตอนัใกล้นีป้ระเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC เพราะฉะนัน้เราต้องพยายามศกึษาข้อ

ได้เปรียบในเชิงที่ตั้งของประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญเพราะใน

ยทุธศาสตร์การเข้าสู ่AEC กระทรวงพลงังานได้จดัท�ายทุธศาสตร์

ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ว ่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยง 

พลังงาน การเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค และการปรับ

โครงสร้างราคาพลังงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อให้เกิด

สมดุลในการบริหารจัดการ 

“ก�าหนดและก�ากับนโยบาย” ความภาคภูมิใจในชีวิตข้าราชการ
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In a lifetime of a government official, it must have the 

period and performance which is his own pride because 

such performance is successful or causes the positive 

changes of the society. This former Permanent Secretary 

of Ministry of Energy also had his proud performance 

which was the “Reformation of Energy Regulation” in 

2007. The Ministry of Energy acted as the policy maker 

and regulator at the same time. In 2006, he was assigned 

by the Minister of Energy in that period to draft the Energy 

Industry Act. This was a very challenging task because it 

related to the law. He was so proud because this draft of 

the act was approved in the bill drafting process, public 

hearings process, clarification to the Advisory Committee 

on Public Hearings In each Section of the Act, and 

clarification to the Parliament in any details. This was his 

proud task because he dedicated and put his full efforts 

and abilities to this task.                  

วางแผนชีวิตหลังเกษียณ

อดีตปลัดกระทรวงพลังงานได้บอกถึงชีวิตหลัง

เกษยีณอายรุาชการว่า “จะไม่รบังานทีเ่กีย่วกบัพลงังาน 

หรือที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน เพราะท�างาน

ข้าราชการมานานถึง 38 ปี จึงรู้สึกเพียงพอแล้ว ส�าหรับ

กจิกรรมทีค่าดว่าน่าจะท�าเป็นประจ�ากค็อื การท่องเทีย่ว

และตกีอล์ฟ ออกไปสงัสรรค์กบัเพ่ือนเก่า ใช้เวลาทีเ่หลอื

ท�างานเพื่อการกุศล และอีกเรื่องส�าคัญที่พยายามท�าให้

ได้ก็คือ ‘การรีดน�้าหนัก’ ตั้งใจว่าจะลดให้ได้เพื่อสุขภาพ

ที่ดี” อดีตปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวอย่างอารมณ์ดี

Retirement Planning  

The former Permanent Secretary of Ministry of 

Energy revealed his life after retirement that “I will not 

perform any work related to the energy or the Ministry of 

Energy because I feel full with the government service 

for over 38 years. The activity that is expected to be my 

routine is tourism and golf, including meeting my old 

friends and spending time for charitable works. Another 

important target that I need to do is to ‘lose weight’. I 

intend to lose weight for good health”, said the former 

Permanent Secretary of Ministry of Energy cheerfully.     

In addition, there was another important task which 

was “Supervision of Energy Security”. Recently, 

Thailand encountered various crises of energy so the 

working group was established to supervise the condition 

of crises and emergencies. This committee is able to 

manage and handle any situations very well, such as, 

lack of gas, power outage crisis, and other activities 

stipulated in the Royal Decree.

However, in the near future, Thailand will participate 

in the ASEAN Economic Community or AEC so we 

have to study location advantages of Thailand. This is 

very important because, in an aspect of strategy of AEC 

participation, the Ministry of Energy already established 

the strategies, such as, the connection of energy, being 

the center of energy in the region, restructuring of energy 

price corresponding to the real situations for the balance 

of management.       

“Policy Formulation and Monitoring”, Pride of Government Official’s Life
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“สุดท้ำยนี้อยำกจะฝำกถึงประชำชนทุกคนว่ำพลังงำนเป็นเรื่องส�ำคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

พี่น้องประชำชนชำวไทยทุกคน เพรำะพลังงำนมีแต่รำคำจะแพงขึ้นเรื่อย ๆ เพรำะฉะนั้นแล้วเรำควรใช้

พลังงำนอย่ำงชำญฉลำดเพื่อเยำวชนรุ่นหลัง”

“Finally, I would like to tell the public that energy is the important matter. It relates to all 

Thai people because it becomes more expensive. As a result, people should use it wisely 

for the next generation.”

“สุดท้ายนี้อยากจะฝากถึงประชาชนทุกคนว่า

พลังงานเป็นเรื่องส�าคัญ เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับพี่น้อง

ประชาชนชาวไทยทุกคน เพราะพลังงานมีแต่ราคาจะ

แพงขึน้เรือ่ย ๆ  เพราะฉะนัน้แล้วเราควรใช้พลงังานอย่าง

ชาญฉลาดเพื่อเยาวชนรุ่นหลัง ส่วนทางด้านกระทรวง

พลังงานก็พยายามจะปลูกฝังจิตส�านึกให้ประชาชน

ใช้พลังงานอย่างประหยัด โดยเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วย 

การประหยัดน�้าและไฟฟ้า เพราะหลายคนมักยึดติด 

กับความสบายจนเคยตัว เช่น การท�าธุระในห้องน�้า 

เสรจ็แล้วไม่ปิดไฟ ไม่ปิดน�า้ หลงัออกมาจากห้องน�า้ ฯลฯ 

ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีเกิดจากความรับผิดชอบของแต่ละ

บุคคล” อดีตปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวทิ้งท้าย

“Finally, I would like to tell the public that energy 

is the important matter. It relates to all Thai people 

because it becomes more expensive. As a result, people 

should use it wisely for the next generation. Regarding 

to the Ministry of Energy, it attempts to foster the public 

to save the energy by simply beginning with the water 

and electricity saving. Many people stick to comfort, 

for example, do not turning off lights or water tap after 

using toilet. These behaviors arise from the individual 

responsibility“, the former Permanent Secretary of Ministry 

of Energy concluded.
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นับแต่วารสารนโยบายพลังงานฉบับปฐมฤกษ์ได้ปรากฏสู่สายตาผู้อ่าน จากวันนั้นจวบจนถึงปัจจุบันคือ

ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2556 นับเป็นฉบับที่ 100 พอดิบพอดี ซึ่งถือเป็นฉบับพิเศษที่ส�านักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน และคณะผู้จัดท�าวารสารมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “วารสาร

นโยบายพลังงาน” ได้ท�าหน้าที่เป็นส่ือกลางในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานต่าง ๆ ไปยังผู้อ่าน  

เพื่อให้ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนมาอย่างต่อเนื่อง

ENERGY LEARNING ZONE
SCOOP

ผู้อ่านท่ีติดตามความเคลื่อนไหวของวารสารมาโดยตลอด

คงจะเห็นถึงก้าวแห่งการพฒันาและความพยายามในการปรบัปรงุ

รปูแบบและเนือ้หาการน�าเสนอของวารสารให้มคีวามทนัสมยั 

สสีนัสวยงาม ชวนตดิตาม มาเป็นล�าดบั และปัจจบุนัยงัก้าวไป

สูก่ารเป็นวารสารรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Magazine) เพือ่ให้ 

ผู้อ่านเข้าถึงวารสารได้ในหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น

ต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาการก้าวย่างของวารสาร

นโยบายพลงังานฉบบัแรกจนมาถงึฉบบัที ่100 นี ้เป็นระยะเวลา 

กว่า 25 ปี ท่ีได้น�าเสนอข่าวสารความเคล่ือนไหวในแวดวง

พลงังานทีไ่ม่เคยหยดุนิง่ นัน่เพราะนโยบายต่าง ๆ  ด้านพลังงาน 

มีการน�าเสนอ ทบทวน รวมท้ังปรับปรุงให้มีความทันสมัย  

เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมาโดยล�าดับ ท�าให้ห้วงเวลา 

ที่ผ่านมาวารสารนโยบายพลังงานท�าหน้าท่ีเป็นสื่อกลาง 

น�าเสนอประเด็นด้านพลังงานที่ส�าคัญมากมาย

ในโอกาสนี้คณะผู ้จัดท�าวารสารจึงขอรวบรวมเรื่อง

เด่นประเด็นดังซึ่งเคยน�าเสนอไว้ในวารสาร และมีผลกระทบ 

ต่อสังคมและผู้คนในวงกว้าง ทั้งเรื่องพลังงานระดับโลกและ

พลงังานทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัประเทศไทยมาให้ได้ทราบกนั  

เพราะพลวัตด้านพลังงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนิ่ง  

ซึ่งทุกคนต้องปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์พลังงานที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรู ้เท่าทัน เพื่อให้เรายังมีพลังงานใช้ 

อย่างเพียงพอและมั่นคง

โดยประเด็นเด่นด้านพลังงานที่ส�าคัญมีดังนี้

 1	 วิกฤตการณ์น�้ามันครั้งที่	3	“อิรักบุกยึดคูเวต”

 2	 การปรับปรุงคุณภาพน�้ามัน

	 3	 การยกเลกิการจ�าหน่ายน�า้มนัเบนซนิพเิศษท่ีมี

ตะกั่ว	

 4	 การปรับราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง

 5	 การด�าเนนิงานตามแผนอนรุกัษ์พลงังาน	กองทุน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 6	 การพัฒนาพลังงานทดแทนของไทยใน	 15	ปี 

ข้างหน้า	(พ.ศ.	2551-2565)

 7	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	

(Power	Development	Plan)

 8	 การก�าหนดส่วนเพิม่อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า	(Adder)

 9	 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	 (Load	 

Forecast)

 10	 การส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอลและไบโอดีเซล

เหตุการณ์ส�าคัญด้านพลังงานเหล่านี้จะท�าให้ 

เห็นภาพและทิศทางพลังงานของโลกและประเทศไทย 

ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราสามารถน�าบทเรียนด้าน

พลังงานในอดีตมาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์

ปัจจบุนั และเป็นบทเรยีนเตอืนใจให้ผูค้นหนัมาตระหนกั

และให้ความส�าคัญกับปัญหาพลังงาน...ก่อนที่จะสาย

เกินไป

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 100

ก้าวแห่งการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน
ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
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ENERGY LEARNING ZONE
SCOOP

วิกฤตการณ์สงครามอ่าวเปอร์เซียได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 2533 โดยมีสาเหตุมาจาก “การบุกรุกประเทศ
คูเวตของกองทัพอิรัก” ซ่ึงท�าให้สหประชาชาติคว�่าบาตร
ทางเศรษฐกจิกบัประเทศอริกัทนัท ีการยดึครองประเทศคเูวต
ของอิรักท�าให้ราคาน�้ามันในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  
จากระดับ 18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงปลายเดือน
กรกฎาคม 2533 เป็น 28-32 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ภายใน 
2 สัปดาห์ โดยมีผลกระทบทันทีต่อการผลิตและการจัดหา
น�้ามันของโลก ดังนี้

ประการแรก การผลิตน�้ามันดิบของโอเปกในเดือน
กรกฎาคม 2533 มีจ�านวนรวมประมาณ 23.6  
ล้านบาร์เรลต่อวัน ในจ�านวนนี้เป็นของอิรัก-คูเวต 
5.1 ล้านบาร์เรลต่อวนั หรอืประมาณ 21.6% ของ
กลุม่โอเปก และคดิเป็น 10.5% ของการผลติของ 
โลกเสร ีการบกุยดึคเูวตประกอบกบัการคว�า่บาตร
ทางเศรษฐกิจต่ออิรักท�าให้การส่งออกน�้ามัน
จาก 2 ประเทศขาดหายไป การผลิตน�้ามันดิบ 
ของโลกจึงลดลง 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

 
ประการที่ 2 สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น น�าเข้า

น�้ามันดิบจากอิรักและคูเวตจ�านวน 606,000 บาร์เรลต่อวัน 
1.298 ล้านบาร์เรล และ 651,000 บาร์เรลต่อวัน ตามล�าดับ 
คิดเป็น 8-16% ของกลุ่มนี้ที่น�าเข้าประเทศ จึงจ�าเป็นต้องเร่ง
จัดหาน�้ามันจากแหล่งอื่นเพื่อมิให้เกิดปัญหาขาดแคลน

ประการที่ 3 หากอิรักสามารถยึดครองคูเวตได้อย่าง
ถาวรแล้ว ปริมาณส�ารองน�้ามันดิบ ก�าลังการผลิต และ
การกลั่นน�้ามันของอิรักจะเพิ่มขึ้น โดยอิรักจะกลายเป็น 
ชาติมหาอ�านาจน�้ามันหมายเลข 2 ของโลกทันที รองจาก
ประเทศซาอุดีอาระเบียเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบท่ีส�าคัญ 
ต่อตลาดน�้ามันของโลก ดังนี้

1. ราคาน�า้มนัเพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็
และมีความผันผวนสูง แต่โดยทั่วไปไม่มี 
การขาดแคลนน�้ามัน การเปล่ียนแปลงของ
ราคาน�้ามันในครั้งนี้นับว่าเป็นการเปล่ียนแปลง 

1

ท่ีเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา กล่าวคือ ราคาน�้ามันดิบเพิ่มขึ้น  
6.5 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล หรอืในอตัราร้อยละ 36 ในช่วงเวลา 
6 วนั และสงูกว่าจดุต�า่สดุในช่วงปี (ในเดอืนมถินุายน 2533) ถงึ 
75% ในช่วงวิกฤตการณ์น�้ามันครั้งที่ 2 ราคาน�้ามันใช้เวลาถึง  
7 เดือนที่จะเพิ่มขึ้น 167% ในช่วงเดือนตุลาคม 2521-
พฤษภาคม 2522 ราคาน�้ามันท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ 
เป็นผลมาจากการพัฒนาของตลาดน�้ามันที่มีการค้าตลอด  
24 ชั่วโมงในตลาด ซึ่งมีการแลกเปล่ียนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
และชัดเจน ตลาดน�้ามันท่ีได้พัฒนาไปมากนี้เองคือสาเหตุ
ส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้ไม่มีการขาดแคลนน�้ามันเกิดขึ้น  
ผู ้ที่ขาดน�้ามันสามารถเข้าไปหาซื้อน�้ามันจากแหล่งอื่นได ้

ในตลาด และราคาทีส่งูขึน้อย่างรวดเรว็ได้ช่วยลดการใช้  
การเก็งก�าไร และสะสมสต๊อกเพื่อเก็งก�าไร แต่ก็

ท�าให้ราคามีความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลง
ราคาวันละ 4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ถือเป็น
เรื่องปกติ

อย่างไรกต็าม ในบางช่วงน�า้มนัดบิบางชนดิ
มีราคาแตกต่างจากชนิดอื่นอย่างผิดปกติ เนื่องจาก

การผลิตของอิรักและคูเวตที่ขาดหายไปมีผลกระทบต่อผู้ใช้
ในแต่ละภูมิภาคไม่เท่ากัน เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย ปากีสถาน ฯลฯ 
น�าเข้าน�้ามันดิบจากคูเวตและอิรักเป็นจ�านวนมาก จึงต้องเร่ง
จัดซือ้น�า้มนัจากแหล่งอืน่ในตะวนัออกกลางเพือ่ทดแทน ท�าให้
ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมราคาน�้ามันดิบดูไบและโอมาน 
เพิ่มขึ้นมากเม่ือเทียบกับน�้ามันดิบเบรนท์และ West Texas  
Intermediate (WTI) กล่าวคอื ราคาน�า้มนัดิบดูไบซึง่ปกติมรีาคา 
ต�า่กว่าราคาน�า้มนัดิบเบรนท์และ WTI ในระดับ 2 เหรยีญสหรฐั 
ต่อบาร์เรล และ 3 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ตามล�าดบั ในช่วงหลงั 
ของเดอืนสงิหาคมราคาน�า้มนัดบิดไูบกลบัสงูกว่าเบรนท์เกอืบ  
2 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล และสงูกว่า WTI เกอืบ 1 เหรยีญสหรฐั 
ต่อบาร์เรล แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นเหตุการณ์ชั่วคราว
เท่านั้น เพราะเมื่อผ่านพ้นช่วงวิกฤตซึ่งทุกฝ่ายต้องเร่งจัดหา

น�้ามันจากแหล่งน�้ามันอื่นแทนน�้ามันที่หายไปแล้ว 
โครงสร้างราคาก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

 
2. ราคาน�้ามันก๊าดและน�้ามันดีเซล 

เพิ่มขึ้นมาก  การ เปลี่ ยนแปลงที่ ส� าคัญ 
อกีประการกค็อื ราคาน�า้มนัดเีซลและน�า้มนัก๊าด

เพิม่ขึน้มากเมือ่เทยีบกบัราคาน�า้มนัดบิ ส่วนราคา

วิกฤตการณ์น�้ามันครั้งที่ 3 “อิรักบุกยึดคูเวต”
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น�า้มันเตาเพิม่ขึน้ในอตัราทีต่�า่กว่าราคาน�า้มนัดบิ ดังจะเหน็ได้ 
ว่าราคาน�้ามันก๊าดในตลาดจรสิงคโปร์เพ่ิมขึ้นสู ่ระดับ 70 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงหนึ่ง ท�าให้สายการบินต่าง ๆ 
ได้รบัผลกระทบค่อนข้างมากจากวกิฤตการณ์ในอ่าวเปอร์เซยี 
ส่วนความแตกต่างระหว่างราคาน�้ามันดีเซลกับน�้ามันเตา
เพิ่มขึ้นจาก 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงปกติเป็น  
24 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปลายเดือนสิงหาคม ก่อนที่จะ
ลดลงมาเพียง 12 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

การทีอ่ริกับกุยดึคเูวตมใิช่แต่จะท�าให้การผลติน�า้มนัดบิ 
ลดลง 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวนั แต่ท�าให้ก�าลงักลัน่ของโลกลดลง 
ด้วย 1 ล้านบาร์เรลต่อวนั ก�าลงักลัน่ของผลติภณัฑ์เบาจะลดลง 
มากเป็นพิเศษ เพราะโรงกล่ันคูเวตเป็นโรงกลั่นที่มีหน่วย 
Conversion ในระดบัสงู ขณะเดยีวกนัน�า้มนัดบิทีผ่ลติออกมา
ทดแทนเป็นน�้ามันดิบท่ีค่อนข้างหนัก ฉะน้ันราคาผลิตภัณฑ์
เบาจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน�้ามันเตา ดังจะเห็นได้ว่าสัดส่วน
ระหว่างราคาน�้ามันเตาต่อน�้ามันดิบลดลงจาก 85%  
ซึ่งเป็นระดับปกติเหลือ 70% ในช่วงหนึ่งมีการเร่ง
สะสมสต๊อกน�้ามันก๊าดส�าหรับในช่วงฤดูหนาว 
อาทิ ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงใช้น�้ามันก๊าดในการให้
ความร้อนและผสมกับน�้ามันดีเซลให้เบาขึ้น 
รวมถึงมีการใช้น�้ามันก๊าดมากขึ้นเพื่อกิจการ
ทหารในการเตรียมสู้รบกับอิรัก

 
การปรับตัวของโลกต่อสถานการณ์ ใน
ตะวันออกกลาง

สถานการณ์ในตะวันออกกลางท�าให้ความต้องการ
น�้ามันของโลกชะลอลง “การปรับราคาขายปลีกน�้ามัน” 
เป็นบทเรียนส�าคัญที่ประเทศต่าง ๆ ได้รับจากวิกฤตการณ์
น�า้มัน 2 ครัง้ทีผ่่านมา การบรหิารนโยบายเศรษฐกจิจึงต้องเร่ง 
ปรบัราคาขายปลกีน�า้มนัในประเทศให้สงูขึน้ และอย่าพยายาม
ประวงิการปรบัราคาขายปลกีโดยการลดภาษหีรอืการอดุหนนุ
ด้วยวิธีการอื่น ประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้ปล่อยให้ราคา 
ขายปลีกน�้ามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 2-6 บาทต่อลิตร 
ในช่วง 3 เดือนแรกของวิกฤตการณ์น�้ามันมีบางประเทศ 
ที่พยายามประวิงการปรับราคา อาทิ ฝรั่งเศส ซึ่งเดิมมีระบบ
ราคาน�้ามันลอยตัว แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นรัฐบาลเข้ามา
ควบคมุราคาขายปลกี แต่ในทีส่ดุกป็รบัราคาขายปลกีให้สงูขึน้ 
ตามราคาในตลาดโลก

ส�าหรับประเทศในเอเชีย ประเทศที่ เป ็นประเทศ
อุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรม เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี 
ไต้หวัน สิงคโปร์ ฯลฯ ราคาขายปลีกน�้ามันเพิ่มสูงขึ้นตาม 
ราคาน�้ามันในตลาดโลก มีเพียงประเทศที่มีรัฐบาลอ่อนแอ
เท่าน้ันทีไ่ม่สามารถปรบัราคาน�า้มนัได้เท่าทีค่วร สิง่ทีน่่าสงัเกต 
คอื ประเทศเหล่านีเ้ป็นประเทศทีม่ฐีานะเศรษฐกจิและการเงนิ

ไม่มัน่คงอยูแ่ล้ว การประวงิการปรบัราคาได้ท�าให้ฐานะการเงนิ 
ยิง่ทรดุตวัลงไปอกี ในทีส่ดุกห็ลกีเลีย่งการปรบัราคาไม่ได้และ
ต้องปรับราคาให้สูงขึ้นกว่าที่ควร (เช่น ฟิลิปปินส์ ฯลฯ)

มาตรการและแนวนโยบายของรฐัในการแก้ไข
ปัญหาน�้ามันแพง

ราคาน�้ามันที่สูงขึ้นกว่าเท่าตัวหลังจากที่อิรักบุกยึด
คูเวต ท�าให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนัก ต้นทุน 
การผลติสนิค้าสงูขึน้ ภาวะเงนิเฟ้อถบีตวัขึน้อย่างรวดเรว็ ก�าลงัซือ้
ของประชาชนลดลง ตลาดหุ้นตกต�่า การลงทุนหยุดชะงัก  
เศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศประสบกับภาวะถดถอย 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกผลกระทบค่อนข้าง
แรง เพราะต้องน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศถึงร้อยละ 60 
ของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ราคาน�้ามันที่เพิ่มขึ้นเป็น 30 

เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ท�าให้ประเทศต้องเสยีเงนิตรา
ต่างประเทศในการซื้อน�้ามันเพิ่มขึ้นปีละ 45,000 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยจากวิกฤตการณ์
น�้ามันในครั้งที่ 3 นี้ แม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับ 

ครัง้ก่อน ๆ  แต่กม็ผีลท�าให้การขยายตวัของเศรษฐกจิ
ชะลอลงอย่างชัดเจน จากประสบการณ์วิกฤตการณ์น�้ามันใน 
2 ครั้งก่อนชี้ว่า วิธีการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจที่ถูกต้อง
ทีส่ดุในการรองรบัภาวะราคาน�า้มนัแพง คอื “การเร่งปรบัตวั 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่โดยเร็วที่สุด” อย่าประวิง
การปรบัตวั การด�าเนนินโยบายเช่นนีอ้าจท�าให้ผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิค่อนข้างแรงแต่จะสัน้ ต่างจากการประวงิการปรับตัว
จะท�าให้ผลกระทบยืดเย้ือ ซึ่งในท่ีสุดต้องมีการน�ามาตรการ 
ที่แรงกว่ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา

ในช่วง 3 เดือนหลังจากเกิดสถานการณ์ รัฐบาล 
ได้ก�าหนดมาตรการหลายด้านในการรองรบัสถานการณ์น�า้มนั
แพง โดยนโยบายและมาตรการรับมือสถานการณ์น�้ามันแพง
ของรัฐบาลแยกออกได้เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 มาตรการระยะสั้นในการจัดหาพลังงาน 
ให้เพียงพอกับความต้องการ มาตรการกลุ่มแรกที่ได ้
ด�าเนินการทันทีที่เกิดวิกฤตการณ์น�้ามันครั้งที่ 3 ได้แก่ 
มาตรการต่าง ๆ ในการจัดหาพลังงานเพื่อให้ประเทศไทย 
มพีลงังานเพยีงพอกบัการใช้ในประเทศ มาตรการเหล่านีท้�าให้
ไม่มีการขาดแคลนน�้ามันเกิดขึ้น ในบางประเทศที่การบริหาร 
พลังงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปรากฏว่าได้เกิด 
การขาดแคลนน�้ามันขึ้นและต้องมีการปันส่วนน�้ามัน
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กลุ่มที ่2 การก�าหนดแนวนโยบายเศรษฐกจิส่วนรวม 
ในการรองรับวิกฤตการณ์น�้ามันครั้งที่ 3 คณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจได้ก�าหนดแนวทางการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ส่วนรวมในการรองรับวิกฤตการณ์น�้ามันครั้งท่ี 3 ซ่ึงถือว่า
เป็นกรอบหลกัทีร่ฐับาลใช้บรหิารนโยบายเศรษฐกจิภายใต้ 
ภาวะวิกฤตอ่าวเปอร์เซีย โดยได้ก�าหนดแนวทาง 
ในด้านต่าง ๆ  ทัง้แนวนโยบายด้านการเงนิการคลงั  
แนวนโยบายทางด้านราคาน�า้มนั แนวนโยบาย
ด้านการประหยดัพลงังาน การปรับปรุงแนวนโยบาย
พัฒนาพลังงานในระยะปานกลางและระยะยาว 
นอกจากนั้นยังได้ลดภาษีน�าเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ อันเป็นการลดต้นทุนให้แก่นักลงทุนและ
ช่วยส่งเสรมิให้มกีารปรบัปรงุอปุกรณ์การผลติในโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ใช้พลังงานน้อยลง

กลุ่มที่ 3 การประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง มาตรการ 
กลุ ่ม ท่ี  3 น้ีนอกจากจะหวังผลในระยะยาวแล ้วยังมี
วตัถปุระสงค์หลกัให้ประชาชนได้เริม่ตระหนกัถงึความรนุแรง
ของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และเห็นถึงความจ�าเป็น 
ในการประหยดัน�า้มัน ซึง่อาจไม่มผีลในทางปฏบิตัทิีเ่หน็ได้ชดั
ในระยะสั้น แต่จะช่วยให้ประชาชนมีจิตส�านึกท่ีต้องประหยัด
พลังงาน และเป็นการเตรียมการสู่การน�ามาตรการที่รุนแรง
มากขึ้นมาใช้ในกรณีที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางลุกลาม
ออกไป

กลุ่มที่ 4 การปรับราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง  
การปรับราคาขายปลีกน�้ามันภายในประเทศเป็นมาตรการ 
ทีไ่ด้ผลทีส่ดุในการลดการใช้ ปรบัปรงุการใช้ให้มปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น และแบ่งเบาภาระของรัฐในการตรึงราคาน�้ามัน  
การเพิ่มราคาน�้ามันจะท�าให้ผู ้ใช้น�้ามันตระหนักถึงคุณค่า 
ทีแ่ท้จรงิของน�า้มนั การด�าเนนิการในส่วนนีแ้ยกเป็น 2 ส่วน คอื  
ส่วนแรก การน�าสตูรราคาน�า้มนัมาใช้ โดยยงัคงมกีองทนุน�า้มนั
เชื้อเพลิงในการตรึงราคาขายปลีกในช่วงสั้น และมีการใช้ 
ภาษีน�า้มนัเป็นด่านแรกในการรองรบัราคาในตลาดโลกทีส่งูขึน้  
เมื่อทั้งภาษีและกองทุนน�้ามันฯ รับภาระไม่ไหวแล้วจึงจะม ี
การปรับราคาขายปลีก ส่วนที่ 2 คือ การปรับราคาขายปลีก
ตามกลไกของสูตรราคา โดยมีการปรับราคา 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 
13 กันยายน และวันที่ 26 กันยายน 2533

กลุ่มที่ 5 มาตรการช่วยเหลือประชาชนอันเกิดจาก
ภาวะน�้ามันแพง เป็นมาตรการเฉพาะด้านเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่มีรายได้ต�่าจากผลกระทบของน�้ามันแพง

กลุ่มที่ 6 การทบทวนแนวนโยบายพัฒนาพลังงาน
ในระยะปานกลางและระยะยาว จากการที่ราคาน�้ามัน 
สงูขึน้มากและเหตุการณ์ดงักล่าวได้แสดงให้เหน็ว่า สถานการณ์
ในตะวันออกกลางมีความไม่แน่นอนสูง การพ่ึงพาพลังงาน

จากตะวันออกกลางสูงจะเป็นการเส่ียงต่อความมั่นคง 
ทางด้านพลังงานของประเทศ จึงได้มกีารทบทวนแนวนโยบาย
พลังงานในหลายด้าน เช่น การส�ารองน�้ามัน การกระจาย 
แหล่งพลังงาน ฯลฯ และการพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศ 

เช่น แก๊สโซฮอล ฯลฯ

ท้ังนี้ มาตรการดังกล่าวได้สอดคล้องกับ 
ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกและกองทุนการเงนิ
ระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวคอื ส�าหรบัประเทศ
ผู้น�าเข้าน�้ามัน ธนาคารโลกเสนอว่าควรด�าเนิน

มาตรการต่อไปนี้ในการรองรับสถานการณ์ 
น�้ามันแพง

• ปรับราคาขายปลีกน�้ ามันให ้ สูงขึ้นตามราคา 
ในตลาดโลกโดยเร็วที่สุด อย่าพยายามประวิงการปรับราคา
โดยการลดภาษีหรือการใช้มาตรการอื่นในการตรึงราคา  
โดยหวังว่าสถานการณ์จะไม่ยืดเยื้อและราคาอาจลดต�่าลง 
ในไม่ช้า เพราะหากราคาในตลาดโลกไม่ลดลงแล้ว การด�าเนนิ
นโยบายดังกล่าวจะมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ

• นโยบายการเงิน ราคาน�้ามันที่สูงขึ้นจะท�าให้ต้นทุน
การผลิตสินค้าสูงขึ้น ระดับราคาสินค้าต้องสูงขึ้น จึงควร 
ด�าเนินนโยบายการเงินที่รัดกุมเพื่อมิให ้การเพิ่มราคา 
สินค้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• นโยบายการคลัง โดยด�าเนินนโยบายการคลัง 
ที่ระมัดระวังในกรณีที่มีการลดภาษีน�้ามันเพื่อบรรเทา 
ผลกระทบของการเพิม่ราคาขายปลกี รฐัควรเพิม่ภาษชีนดิอืน่
หรือลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

• การกู้ยืมของรัฐบาลจากต่างประเทศและภายใน
ประเทศควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มการกู้ยืมจากทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เพราะดอกเบีย้ในตลาดการเงนิต่างประเทศ
ที่สูงขึ้นจะท�าให้ภาระหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการเพิ่ม 
การกูย้มืจากตลาดการเงนิภายในประเทศจะให้อตัราดอกเบีย้
สูงขึ้นและเกิดภาวะเงินตึงตัวด้วย

นอกจากนั้นธนาคารโลกได้ยกตัวอย่างประเทศที่ได ้
ด�า เนินนโยบายเศรษฐกิจที่ถูกต ้องหลังจากการเกิด
วิกฤตการณ์น�้ามันครั้งที่ 2 ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศชิลี  
และประเทศโคลมัเบยี ส่วนประเทศทีด่�าเนนินโยบายผดิพลาด
ซึ่งต่อมาได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรง ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอาร์เจนตินา

ส�าหรับการด�าเนินการเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงาน
อย่างเพียงพอ ตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศ  
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) ในการประชมุ 
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ครั้งที่ 6/2533 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2533 ได้มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียม เรื่อง 
มาตรการทางด้านการจัดหาพลังงาน โดยได้ด�าเนินการ 
ต่อไปนี้

1. การลดภาษีน�าเข ้าถ ่านหิน คณะอนุกรรมการ
นโยบายปิโตรเลียมได้ด�าเนินการลดภาษีน�าเข้าถ่านหินจาก
ร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 10 เพ่ือเร่งการใช้ถ่านหินทดแทน
น�้ามันเตา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง
ได้ทั้ง 2 ชนิด และเพ่ือเป็นการกระจายแหล่งและชนิดของ
พลังงานที่น�าเข้า ซึ่งจะมีผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
ทางด้านการจัดหาพลังงานมากยิ่งขึ้น

2. การน�าเข้าน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว จากเดิมที่รัฐควบคุม
การน�าเข้าน�้ามันดีเซลหมุนเร็วโดยก�าหนดวิธีการจัดสรร
โควตาการน�าเข้าเป็นรายไตรมาส แต่ภายใต้ภาวการณ์ 
ที่เป็นอยู่คณะอนุกรรมการเห็นว่ารัฐควรก�าหนดมาตรการ
ให้การน�าเข้ามีความคล่องตัวมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ หรือ
ยกเลิกการควบคุมการน�าเข้าน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้
น�้ามันเพียงพอตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศ และ 
เพื่อให ้การน�าเข ้าน�้ามันดีเซลหมุนเร็วมีความแน่นอน 
สม�่าเสมอมากย่ิงขึ้น คณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียม
ได้ด�าเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์การก�าหนดราคาน�าเข้าน�้ามัน
ดเีซลจากการประกาศราคาทกุสปัดาห์ โดยค�านวณจากราคา
ตลาดจรในสัปดาห์ก่อนมาเป็นการประกาศราคาสัปดาห์ละ  
2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2533 เป็นต้นมา

นอกจากนั้นยั งได ้ด� า เนินมาตรการในระยะ ส้ัน 
ในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ ได้แก่

• การจัดหาน�้ามันดิบ รัฐได้สั่งการให้บริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) เร่งจัดหาน�้ามันดิบเพ่ือทดแทนน�้ามันดิบ
คูเวตที่ขาดหายไป และให้ ปตท.พิจารณาการซื้อน�้ามันดิบ
จากแหล่งตะวันออกกลางและแหล่งตะวันออกไกล เพราะ 
เป็นแหล่งที่มีความมั่นคงกว่า

• การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�าหนด
ราคาน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิง เพ่ือให้การน�าเข้า
น�้ามันมีความแน่นอนและสม�่าเสมอภายใต้ 
ภาวการณ์ที่ราคาน�้ามันในตลาดจรสิงคโปร์มี 
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ซึง่คณะอนกุรรมการ
นโยบายปิโตรเลียมได้ด�าเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์
การก�าหนดราคาน�าเข้าน�้ามัน ซึ่งเดิมได้ก�าหนดจากราคา 
ในตลาดจรที่สิงคโปร์ โดยประกาศราคาทุกสัปดาห์มาเป็น 
การประกาศราคาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 
2533 เป็นต้นมา

• การผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ได้มีการเร่ง 
การผลติก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวไทยโดยให้ ปตท.เร่งการตดิตัง้  
Compressor ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อเพิ่มการผลิตก๊าซจาก 
580 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ท�าให้ได้สูงสุดเท่าท่ีจะท�าได้ 
ทั้งนี้ ปตท.ได้เพิ่มการผลิตก๊าซขึ้นไปถึงระดับ 610-650  
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

• การใช้คอนเดนเสท ในกรณีที่มีการขาดแคลนน�้ามัน
เกิดขึ้น รัฐจะให้โรงกลั่นในประเทศทั้ง 3 โรง น�าคอนเดนเสท
ไปกลั่นทั้งหมดแทนการส่งออก

• การน�าเข้าน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ ให้กระทรวงพาณชิย์
ด�าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การน�าเข้าน�้ามันดีเซลเพื่อให ้
การน�าเข้ามีความคล่องตัวมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อให้มี
น�้ามันเพียงพอตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศ

• การ เตรี ยมการหากมี การขาดแคลนน�้ ามั น  
คณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียมได้เตรียมมาตรการ 
ปันส่วนน�้ามันไว้หากมีการขาดแคลนน�้ามันเกิดขึ้น อาทิ  
ในกรณีที่มสีงครามในตะวันออกกลาง โดยมาตรการทางด้าน
พลังงานได้เน้นแนวนโยบายและมาตรการเร่งกระจายแหล่ง
และชนิดของพลังงาน ลดการน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ  
ส่งเสรมิการน�าเข้าถ่านหนิ และปรบัปรมิาณส�ารองตามกฎหมาย
ของน�้ามันให้สูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
อาจมีความยืดเยื้อ ประกอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงว่า 
ความไม่แน่นอนในการจัดหาน�้ามันจากต่างประเทศยังมีมาก 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงเห็นชอบให้เพิ่ม
ปริมาณส�ารองตามกฎหมายส�าหรับน�้ามันดิบและน�้ามัน
ส�าเรจ็รปู โดยมผีลบงัคบัใช้ภายใน 24 เดอืน นบัแต่วนัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา โดยน�้ามันดิบจากท่ีมีปริมาณส�ารอง 
4% (15 วัน) ให้เพิ่มเป็น 5% (18 วัน) ส่วนน�้ามันส�าเร็จรูป
จาก 3% (11 วัน) เพิ่มเป็น 5% (18 วัน) และเร่งรัดมาตรการ
การประหยัดน�้ามันและไฟฟ้า เช่น การปิดไฟฟ้าป้ายโฆษณา 
ฯลฯ มาตรการบงัคบัถอืเป็นมาตรการชัว่คราวและยกเลกิเมือ่

สถานการณ์คลี่คลายลง และเมื่อได้รับการปรับราคา
น�้ามันตามสูตรราคาแล้ว

วิ กฤตการณ ์น�้ า มั นครั้ งที่  3  และ 
ความไม่แน่นอนท�าให้ตลาดการเงินตึงตัว 
อย่างเหน็ได้ชดั ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ 

ปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบในระยะสั้น

นอกจากมาตรการดังข้างต้นยังมีมาตรการประหยัด
น�้ามันเชื้อเพลิงที่คณะรัฐมนตรีได้ก�าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ออกมา อาทิ
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• ควบคุมการใช้รถยนต์ของทางราชการและการใช้
น�้ามันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด โดยให้ลดการใช้รถยนต์ลง 
เท่าที่จ�าเป็น

• ก�าหนดโควตาการใช ้น�้ ามันของส ่วนราชการ  
โดยก�าหนดเป้าหมายโควตาการใช้น�้ามันให้ลดลง 10%

• การส่งหนงัสอืของทางราชการสนบัสนนุให้ใช้บรกิาร
ไปรษณีย์และโทรสาร หากจ�าเป็นต้องใช้รถยนต์ให้ใช้รถยนต์
ขนาดเล็ก

• มีการดูแล บ�ารุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ของ
ทางราชการให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้การได้เพือ่ประหยดัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

• เร่งรดัให้มกีารค้นหาและการใช้แหล่งพลงังานเชือ้เพลงิ
อืน่ทดแทนน�า้มัน ส�าหรบัเชือ้เพลงิอืน่ทีจ่ะน�ามาทดแทนน�า้มนั
ส�าหรับพาหนะรถยนต์นัน้ขอให้ระมดัระวงัเรือ่งความปลอดภยัด้วย

• ให้คณะอนุกรรมการวิชาการด้านวิศวกรรม
จราจรและขนส่งในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งมวลชนเพื่อลด
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลง 

• ลดการขนส ่งโดยรถบรรทุก และ
สนับสนุนให ้ใช ้รถไฟและการขนส่งทางน�้า 
ให้มากขึ้น 

• ส่งเสริมการใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลขนาดเล็กด้วย
การใช้มาตรการภาษีประจ�าปี โดยจัดเก็บภาษีประจ�าป ี
เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า ส�าหรับรถยนต์น่ังส่วนบุคคลท่ีมีขนาด 
ความจุของกระบอกสูบตั้งแต่ 2,000 ซีซีขึ้นไป

• กวดขันดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการก�าหนด
อัตราความเร็วของรถโดยเคร่งครัด

• ก�าหนดมาตรการท่ีจะน�านักท่องเท่ียวจากสนามบิน
ดอนเมืองเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ

• ทดลองเปิดเส้นทางเพ่ือให้ประชาชนใช้รถจักรยาน
เป็นพาหนะส�าหรับเดินทาง

• ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน 
ลดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศลง โดยตั้งอุณหภูมิ 
ที่เหมาะสมและใช้ในกรณีจ�าเป็นเท่านั้น

• ควบคุมการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศของ 
ส่วนราชการให้เป็นไปอย่างประหยัดและเท่าที่จ�าเป็นต่อ 
การปฏิบัติงาน

• ระหว่างช่วงพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  
ให้ปิดไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศลง ยกเว้นผู้ปฏิบัติงาน 
ระหว่างหยุดพักเวลาดังกล ่าว และให้เป ิดไฟฟ้าหรือ 
เครื่องปรับอากาศได้เฉพาะเท่าที่จ�าเป็น

• ดูแล รักษา และท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ตามก�าหนดระยะเวลา เพื่อลดการสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า

• ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าเสื่อมสภาพให้รีบแก้ไข

• สนับสนุนให้มีการใช้หลอดไฟฟ้านีออน (หลอด 
ฟลอูอเรสเซนต์) แทนหลอดไฟฟ้าแบบมไีส้เพิม่มากขึน้ โดยให้ 
ส�านักงบประมาณพิจารณาการขออนุมัติการก่อสร้างตาม 

รปูแบบรายการก่อสร้างของส่วนราชการต่าง ๆ  โดยพยายาม
ให้ใช้หลอดไฟฟ้านีออนให้มากที่สุด

• ลดการแพร่ภาพออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศัน์
ทุกสถานี โดยให้ปิดสถานีในเวลา 24.00 น. ทุกวัน

• ให้ใช้ไฟฟ้าโฆษณาป้ายสนิค้าหรอืบรกิาร หรอืประดบั 
สถานที่ท�าธุรกิจได้เฉพาะระหว่างเวลา 18.00-21.00 น.

• ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจควบคุมค่าใช้จ่าย 
เกีย่วกบัโทรศพัท์ ไฟฟ้าและน�า้ประปาให้เป็นไปอย่างประหยดั 
โดยก�าหนดเป้าหมายลดลง 10%

• เร ่งรัดให้มีการศึกษาเพื่อหาแหล่งพลังงานอื่น 
มาใช้แทนไฟฟ้า

ปี 2551 วิกฤตการณ์น�้ามันครั้งที่ 4

แม้ทั่วโลกจะผ่านวิกฤตการณ์น�้ามันครั้งที่ 3 
มาได้ แต่ก็ต้องมาประสบกับวิกฤตการณ์น�้ามัน
ครั้งที่ 4 ในปี 2551 ซึ่งราคาน�้ามันในตลาดโลก
ได้ท�าสถิติราคาพุ่งสูงสุดทะลุ 100 เหรียญสหรัฐ 
ต ่อบาร ์เรล เป ็นปัญหาใหญ่ที่ทุกประเทศ 

ทั่วโลกเป็นกังวล
 

สาเหตุของวิกฤตราคาน�้ามันในครั้งนั้นเกิดจากปัจจัย
ทั้งด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน โดยเฉพาะด้านอุปสงค์ของ
ประเทศอตุสาหกรรมในโลกที ่3 ได้แก่ ประเทศจนีและประเทศ
อินเดีย ที่มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ในขณะที่ด้านอุปทานน�้ามันมีความตึงตัวจากความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศอสิราเอลกบัประเทศเลบานอนซึง่เป็นประเทศ
ผูผ้ลติน�า้มนั และการทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเข้าไปมบีทบาท
ต่อการด�าเนินการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่าน 
และมแีนวโน้มการเกดิสงครามระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัอหิร่าน 
ท�าให้ส่งผลกระทบต่อก�าลงัการผลติในตะวนัออกกลางทีส่งูถึง 
15 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อวนั หรอืมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 20 
ของการผลิตน�้ามันในตลาดโลก เนื่องจากน�้ามันไม่สามารถ
ขนส่งผ่านช่องแคบเฮอร์มุดที่อยู่ในเขตอิหร่านได้

นอกจากนัน้ปัญหาการเมอืงและการประท้วงในประเทศ
เวเนซุเอลามีแนวโน้มส่งผลต่อความมั่นคงในทวีปแอฟริกา 
ความเสียหายของแหล่งน�้ามันในอ่าวเม็กซิโกจากพาย ุ
เฮอร์ริเคนแคทรีนา การลอบวางระเบิดท่อส่งน�้ามันและก๊าซ 
ในประเทศเม็กซิโกส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลง รวมถึง 
การท่ีกลุ่มกบฏมีแผนโจมตีกิจการน�้ามันของรัฐบาลเม็กซิโก 
ส่งผลให้อุปทานน�้ามันบริเวณชายฝั่งเม็กซิโกลดลง

การตัดสินใจโจมตีกลุม่กบฏเคร์ิดของรฐับาลตุรกที�าลาย 
ความมั่นคงของอิรัก และท�าให้การส่งออกน�้ามันบริเวณ  
Turkish Mediterranean Port หยุดชะงัก อุปทานน�้ามันดิบ 
จึงอยู่ในภาวะตึงตัว เนื่องจากกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปก 
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ชะลอการเพิ่มก�าลังการผลิต และยังไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
ปริมาณการผลิต

สถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไนจี เรียซึ่ ง 
เป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ามันรายใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก 
รวมถึงการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ประเทศ 
ผูส่้งออกน�า้มนัพยายามตรงึราคาน�า้มนัในระดบัสงู เพือ่ชดเชย
กับรายรับที่ลดลงเพราะเงินดอลลาร์อ่อนค่า

นอกจากการผลิตน�้ามันที่อยู ่ ในภาวะตึงตัวแล ้ว  
ความต้องการน�้ามันของกลุ ่มองค์กรความร่วมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for  
Economic Cooperation and Development)  
อยู่ในระดับสูง แต่ก�าลังการผลิตของโลกมีจ�ากัด
และมกีารเกง็ก�าไรในตลาดน�า้มนั ส่งผลให้ราคา 
น�า้มนัดบิในตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็
สู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์

โดยในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2551 ราคา
น�้ามันดิบ WTI และ Dubai ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 
เฉลี่ยที่ 97.8 และ 91.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในไตรมาส 1 
มาอยูท่ี ่123.9 และ 116.5 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ในไตรมาส 2  
และมาสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่ 145.3 และ 140.8 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2551

International Energy Agency (IEA) คาดว่า ในปี 2551 
ปริมาณน�้ามันที่ผลิตทั่วโลกจะอยู่ที่ 87.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
เทียบกับปี 2550 ที่อยู่ที่ 85.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น  
1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 1.8 ต่อปี

ในกลุ่ม OPEC แม้จะมีการเพิ่มก�าลังการผลิตแต่ก็ยัง
เพิม่ได้จ�ากดั คาดว่าก�าลงัการผลติในปี 2551 อยูท่ีร่ะดบั 36.8 
ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับปี 2550 ที่อยู่ที่ 35.5 ล้านบาร์เรล 
ต่อวนั หรือเพิม่ขึน้เพยีง 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวนั คดิเป็นอตัราเพิม่ 
ร้อยละ 3.7 ต่อปี ซ่ึงรวมผลของการประชุมกลุ่มผู้ผลิตและ
ส่วนในกลุ่ม Non-OPEC ก�าลังการผลิตในปี 2551 อยู่ที่ระดับ  
50.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เทียบกับปี 2550 ที่อยู ่ที่ 50.1  
ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ต่อปี 
จะเห็นว่าอุปทานจากกลุ่ม Non-OPEC มีค่อนข้างจ�ากัด 
เนื่องจากโรงกลั่นในหลายประเทศอยู ่ในภาวะเต็มก�าลัง 
การผลิต อีกทั้งการเพิ่มก�าลังการผลิตต้องใช้เงินทุนมหาศาล 
บาร์เรลละ 60-70 ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาน�้ามันพุ่งกระทบค่าครองชีพประชาชน

ราคาน�้ามันดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลให้ราคา
สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ แพงขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าที่มี

น�้ามันเป็นปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยการขนส่ง เช่น ปิโตรเคมี 
โลหะ เคมีภัณฑ์ พลาสติก อาหาร ฯลฯ และท�าให้สินค้า
ทดแทนน�้ามัน เช่น ปาล์มน�้ามัน มันส�าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย 
ฯลฯ มีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย หรือแม้แต่สินค้า
ที่ถือเป็นสินทรัพย์ เช่น ทองค�า ฯลฯ ก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน

นอกจากนัน้ราคาอาหาร ราคาสนิค้าเกษตรในตลาดโลก 
ก็ท�าสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ ดูได้จากราคาซื้อขายข้าว 
ล่วงหน้าที่ชิคาโก (CBOT) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 อยู่ที่ 
24.5 เหรยีญสหรฐั ต่อข้าวหนกั 100 ปอนด์ สาเหตหุลกัมาจาก
ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นตามจ�านวนประชากร

โลกที่สูงขึ้น ปริมาณผลผลิตมีจ�ากัดจนอาจน้อยลง 
ในอนาคตตามปัญหา Global Warming ภัยพิบัติ

ที่เกิดขึ้นกับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ เช่น 
เวียดนาม จีน ฯลฯ ท�าให้จ�ากัดปริมาณส่งออก 
รวมทั้งการเข้าเก็งก�าไรในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการถือครอง

เงินดอลลาร์สหรัฐ หลักทรัพย์ และราคาน�้ามัน 
ที่ผันผวนมากกว่า

วิกฤตน�้ามันสู่วิกฤตเงินเฟ้อโลก

ราคาน�า้มนัทีป่รบัตวัสงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ได้ส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อของประเทศเกิดใหม่มีแนวโน้มสูงกว่าประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ในปี 2551 อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยของโลก
ขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 5.5 ต่อปี ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในรอบ
ทศวรรษ โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาน�้ามันและอาหาร 
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนท�าสถิติสูงสุด ซึ่งหากแบ่งโลก 
ออกเป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว (Developed country) และประเทศ
เกิดใหม่ (Emerging country) จะเห็นว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยของ
ประเทศพัฒนาแล้วอยู่ในระดับที่ต�่ากว่า โดยสูงสุดที่ประมาณ
ร้อยละ 4.0 ต่อปี ในขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศเกิดใหม่
อยู่ในระดับที่สูงกว่า โดยสูงสุดที่ประมาณร้อยละ 8.0 ต่อปี 
และท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงท�าให้การด�าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจเป็นไปด้วยความยากล�าบากมากกว่าเดิม

รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ จึงต้องมีนโยบายรองรับ
สถานการณ์เงนิเฟ้อ ซึง่แต่ละประเทศได้มนีโยบายทีแ่ตกต่างกนั
ออกไปขึ้นอยู่กับกรอบนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ในบางประเทศใช้นโยบาย
อตัราเงนิเฟ้อเป้าหมาย (Inflation Targeting Policy) บางประเทศ 
ใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate 
Policy) บางประเทศใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเป้าหมาย 
(Exchange Rate Targeting Policy) ซึ่งนโยบายภาครัฐ 
ในภูมิภาคเอเชียแบ่งเป็นการใช้นโยบายผสมผสาน (Policy 
mixed) เพือ่จัดการกบัปัญหาเงนิเฟ้อผ่านนโยบายในด้านต่าง ๆ   
ทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
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รัฐบาลของบางประเทศได้ใช้นโยบายการคลังเพื่อลด
ภาวะความรุนแรงของปัญหาเงินเฟ้อ อาทิ รัฐบาลไทยใช ้
การเพิม่การกระจายรายได้ผ่านการปรบัข้ึนค่าจ้างและเงินเดอืน
ให้แก่ผูมี้รายได้น้อย รฐับาลอนิเดยีใช้มาตรการลดภาษนี�าเข้า 
น�้ามนัเพื่อลดต้นทุนการผลิต และรัฐบาลจีนได้เพิ่มอัตราภาษี 
เพื่อลดการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ (Fixed Asset) เพื่อลด
อปุสงค์ภายในประเทศ ขณะเดยีวกนัรฐัได้ให้เงนิอดุหนนุ 
แก่ประชาชนในกลุ ่มยากจน นอกจากนี้รัฐบาล 
บางประเทศ เช่น จีน อินเดีย มาเลเซีย ฯลฯ 
ยังมีการยกเลิกเงินอุดหนุนราคาน�้ามันเพื่อลด
ภาระของรฐัในภาวะทีร่าคาน�า้มนัปรบัตวัสงูขึน้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตและ 
ผูบ้รโิภคปรบัพฤตกิรรมการผลติและการบรโิภค
ให้เหมาะสมกับภาวะต้นทุนที่เป็นอยู่

นโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน

มีการพบว่าประเทศในเอเชียเกิดใหม่หลายประเทศ
สามารถปลูกพืชพลังงานทดแทนได้มาก เช่น มันส�าปะหลัง 
ปาล์มน�้ามัน อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็น
พลังงานทดแทนราคาน�้ามันที่แพงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง และ
รฐับาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาตแิล้ว เช่น มาเลเซยี
จะเร่งปลูกปาล์มน�้ามันให้มากขึ้น ไทยจะปลูก
มันส�าปะหลังให้มากขึ้น ฯลฯ และรัฐบาลไทย
ส่งเสริมให้มีการท�างานที่บ้านเพื่อลดการใช้
พลงังานและค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปท�างาน
ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน�้ามัน เป็นต้น นอกจากน้ี 
ยั ง มีการปรับค ่าสาธารณูปโภคขึ้นเพื่ อ ให ้ 
เหมาะสมกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ปี 2551 ประเทศไทยน�้ามันแพงทุบสถิติ

ต้องถือว่าปี 2551 เป็นปีท่ีประเทศไทยมีน�้ามันแพง 
ทบุสถติ ิคนไทยต้องตกใจกบัราคาน�า้มนัทีป่รบัเพิม่สงูขึน้อย่าง
ไม่หยดุนิง่ ถงึขัน้ท�าให้ราคาน�า้มนัขายปลกีหน้าป๊ัมขยบัขึน้ 
ทุกวัน จนกระทั่งท�าลายสถิติราคาน�้ามันแพงที่สุด 
ในประวตัศิาสตร์ นัน่คอื ราคาน�า้มนัดเีซลลติรละ 45 บาท 
เช่นเดียวกับราคาน�้ามันชนิดอื่นที่แพงขึ้นทันที

ผลกระทบจากน�้ามันแพงท�าให้ปั ๊มน�้ามันขนาดเล็ก 
ในต่างจงัหวดัต้องปิดกจิการไป 2,000-3,000 ราย ป๊ัมขนาดกลาง
ก็ทยอยถอนการลงทุนในประเทศไทย ส่วนปั๊มขนาดใหญ่ 
แม้ไม่ถึงกับปิดกิจการแต่ผลประกอบการก็ไม่ดีนัก เพราะ
มีการแทรกแซงราคาน�้ามันท้ังทางตรงและทางอ้อมจนไม่
สามารถปรับขึ้นราคาน�้ามันตามตลาดโลกได้

ขณะเดยีวกนัคนไทยผูใ้ช้บรกิารรถสาธารณะทกุประเภท 
ก็ต ้องแบกรับภาระค ่าโดยสารที่ทยอยปรับเพิ่มสูงขึ้น 

ครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งรถแท็กซี่ รถเมล์ ขสมก. เรือเมล์ รถร่วม
บริการเอกชน และรถ บขส. ส่วนรถบรรทุกขนส่งสินค้าและ 
เรือประมงกน็ดัชมุนมุประท้วงเพือ่เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลอื
ด้วยการจัดหาน�้ามันราคาถูก

ด้านผู ้ใช้รถยนต์ส่วนตัวก็หันไปเปล่ียนเครื่องยนต์ 
มาติดก๊าซ โดยเฉพาะก๊าซ LPG ซึ่งมีราคาถูกกว่า

น�้ามัน 3 เท่าตัว ท�าให้ร้านรับติดตั้งมีงานล้นมือ 
จนจ�านวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นจาก 
ไม่กี่แสนคันทะลุระดับล้านคันทันที ที่ส�าคัญ 
ยังท�าให้ประเทศไทยเปล่ียนจากผู้ส่งออก
ก๊าซ LPG มาเป็นผู้น�าเข้าก๊าซ LPG เป็น 

ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2551

ผลพวงจากราคาน�า้มนัแพงยงัไม่หยดุเพยีงเท่านัน้ 
เพราะน�้ามันคือปัจจัยพื้นฐานของการผลิตรวมถึงการขนส่ง 
จึงท�าให้หลายประเทศรวมถงึประเทศไทยต้องเผชญิกบัภาวะ
ข้าวยากหมากแพงและวิกฤตขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะ
ข้าวสารและน�้ามันพืช เพราะจู่ ๆ  ข้าวสารและน�้ามันพืชที่เคย
วางขายอยู่เต็มท้องตลาดก็หายไปในพริบตา แถมยังมีราคา
แพงขึ้นกว่าเดิมมาก

หนทางที่รัฐบาลน�ามาใช้เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนให้รอดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจ  
ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2551  
ผลการประชมุคณะรฐัมนตรใีนรฐับาลนายสมคัร 
สุนทรเวช อนุมัติมาตรการช่วยเหลือคนจน 

ด้วยการประกาศ “6 มาตรการ 6 เดอืน ฝ่าวกิฤต
เพ่ือคนไทยทุกคน” ด้วยการลดภาษีสรรพสามิต

น�้ามัน ให้ใช้น�้า ไฟฟ้าฟรี ในอัตราที่ก�าหนด รถเมล์ รถไฟฟรี  
เป็นต้น และมาตรการดังกล่าวก็ถูกขยายเวลาออกไป 
ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม แม้ราคาน�้ามันได้ลดลงอย่างชัดเจน 
ในช่วงปลายปี 2551 แต่ดูเหมือนว่าการลดราคาดังกล่าว 
ไม่ส่งผลต่อราคาสินค้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะยอม 
ลดลง เพราะท้ังผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ของไทยและผู้ค้ารายเล็ก
คือร้านข้าวแกงต่าง ๆ ราคาค่าก่อสร้างบ้าน รวมทั้งต้นทุน
ส�าคัญในภาคการเกษตร เช่น ปุ๋ย ฯลฯ ล้วนยืนยันว่าต้นทุน
การผลติอืน่ทีน่อกเหนอืจากค่าขนส่งทีเ่กีย่วพนักบัราคาน�า้มนั
ยังคงมีราคาสูงเช่นเดิม จึงมีเพียงค่ารถโดยสารสาธารณะ 
ที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้เท่านั้นที่ปรับลงบ้างเล็กน้อย 
ตามราคาน�้ามัน

วิกฤตการณ์น�้ามันที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนไทยและ 
คนทั่วโลกได้เรียนรู้สู่การปรับตัวในยุคที่พลังงานวิกฤต
และมีราคาแพง เพ่ือหาทางออกด้านพลังงานให้แก่
ประเทศร่วมกัน
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การเผาไหม้ของน�้ามันเชื้อเพลิงท�าให้มีการปล่อย 
สารพิษออกสู่บรรยากาศจ�านวนมาก จากการตรวจสอบ
ของ ส�านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ 
กรมอนามัย พบว่าปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ ฝุ ่นละอองและ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ส่วนปัญหาทีร่นุแรงมากขึน้จนเข้าใกล้ 
ระดับอันตราย ได้แก่ ก๊าซโอโซน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
และสารตะกั่ว

เพื่อลดปริมาณสารตะก่ัวที่ ถูกปล ่อยออกมาจาก 
การเผาไหม้ของน�้ามัน คณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แห่งชาตจิงึได้ก�าหนดให้ลดปรมิาณสารตะกัว่ในน�า้มนัเบนซนิ
จาก 0.40 กรัมต่อลิตร เหลือ 0.15 กรัมต่อลิตร ออกมา 
จ�าหน่ายก่อนปี 2536 รวมท้ังพิจารณาก�าหนดระยะเวลา 
และขั้นตอนในการน�าน�้ามันเบนซินชนิดไม่มีสารตะกั่ว 
มาใช้ ซึ่งเมื่อประกอบกับการติดตั้ง Catalytic Converter  
ในยานพาหนะแล้วจะช่วยลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์
ได้มาก

ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขต่อมา ได้แก่ 
การลดฝุ ่นละอองและปริมาณก๊าซซัลเฟอร ์
ไดออกไซด์ จากการส�ารวจของคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล ้อมแห ่ งชาติพบว ่ า  ฝุ ่ นละออง 
ในอากาศจ�านวนมากมีสาเหตุมาจากการใช้งาน 
เครื่องยนต์ดีเซล ส่วนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ถกูปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของน�า้มนัดเีซลเป็นส่วนใหญ่  
เพราะรัฐก�าหนดให้น�้ามันดีเซลมีปริมาณก�ามะถันได้ถึง 
1.0% โดยน�้าหนัก ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้นก่อให้เกิด 
ผลเสียหาย ดังนี้

1. เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 
ท�าให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็ว มีอายุการใช้งานสั้นลง

2. ท�าให้น�้ามันหล่อลื่นเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ
3. เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจาก 

เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเมื่อก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์เสริม (Synergistic) กับฝุ ่นละอองในอากาศ  
ก่อให้เกิดความเสียหายถาวรต่อถุงลมปอด

4. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กัดกร่อนวัสดุ
ก่อสร้างเกือบทุกชนิดในระยะยาวอาจท�าให้เกิดฝนกรด ฯลฯ

2

ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
ในการประชุมครั้งที่ 6/2533 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2533 จึงได้
พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียม
เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อก�าหนดคุณภาพของน�้ามันดีเซล 
หมุนเร็วที่มีผลต่อการเกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมด้วยกัน  
3 ประการ คือ ก) ดัชนีซีเทนหรือจ�านวนซีเทน ข) อัตรา
ปริมาณธาตุก�ามะถัน และ ค) จุดเดือดที่ 90% ของการกลั่น 
โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติดังนี้

1. ดัชนีค่าซีเทนหรือจ�านวนซีเทน ตามข้อก�าหนดเดิม
ที่ก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่า 47 มีความเหมาะสมกับความต้องการ
ของเครือ่งยนต์ดเีซลอยูแ่ล้ว จงึเหน็ควรให้คงค่าดชันซีเีทนไว้
เท่าเดิม

2. ให้เปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดในเรื่องปริมาณก�ามะถัน 
โดยลดจากเดิมไม่สูงกว่า 1.0% โดยน�้าหนัก เหลือเพียง 

ไม่สูงกว่า 0.5% โดยน�้าหนัก และพิจารณาด�าเนินการ
เป็น 2 ส่วน คือ

2.1 ในส่วนของการน�าเข้า

  • ให้มีการน�าเข้าน�้ามันดีเซลหมุน
เร็วที่มีปริมาณธาตุก�ามะถันไม่สูงกว่า 0.5%  
โดยน�้าหนัก ตามความสมัครใจ ซึ่งรัฐจะจ่าย 

เงินชดเชยให้ในส่วนของราคาท่ีเพิ่มขึ้น เพราะ 
เป็นสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์ในส่วนนี้โดยตรง

 • ให้ก�าหนดราคาน�าเข้าน�า้มนัดีเซลหมนุเร็วไว้เป็น 
2 ชนิด คือ ปริมาณธาตุก�ามะถันไม่เกิน 0.5% โดยน�้าหนัก 
และชนิดปริมาณธาตุก�ามะถันไม่เกิน 1.0% โดยน�้าหนัก

 2.2 ในส่วนของการผลิตในประเทศ

  • ก�าหนดราคา ณ โรงกล่ันของน�้ามันดีเซล 
หมุนเร็วไว้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดปริมาณธาตุก�ามะถันไม่เกิน 
0.5% โดยน�า้หนกั และชนดิปรมิาณธาตกุ�ามะถนัไม่เกนิ 1.0% 
โดยน�้าหนัก

  • ให้ระยะเวลาแก่โรงกลั่นประมาณ 3 ปี  
ในการสร้างหน่วยก�าจัดก�ามะถัน โดยก�าหนดให้น�้ามันดีเซล 
ที่จ�าหน่ายในประเทศต้องมีปริมาณก�ามะถันไม่เกิน 0.5%  
โดยน�้าหนัก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2536

3. ให้ลดอณุหภมู ิณ จดุ 90% ของการกลัน่ที ่370 องศา
เซลเซยีส เหลอื 357 องศาเซลเซยีส จะช่วยลดปัญหาควนัด�าได้

การปรับปรุงคุณภาพน�้ามัน

ENERGY LEARNING ZONE
SCOOP
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นอกจากนัน้ได้มเีรือ่งร้องเรยีนจากผูใ้ช้บางรายเกีย่วกบั 
คุณภาพน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว เช่น ท�าให้รถยนต  ์
เกิดอาการน็อก อัตราการเร่งลดลง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
มากขึ้น ฯลฯ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุม
ครั้งที่ 1/2535 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2535 จึงก�าหนดการแก้ไข
ปัญหาออกเป็น 2 ระยะ คือ

1.	มาตรการระยะสัน้ โดยด�าเนนิการปรบัปรงุ
คุณภาพน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว เพื่อแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการเร ่งของเครื่องยนต์และ 
อาการน็อก โดยผู้ค้าน�้ามันได้ด�าเนินการแก้ไข
คุณภาพน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว ดังนี้

 • เพิ่ม Front End Octane Number 
เป็น 89 RON

 • ก�าหนดไม่ให้มีสาร Aromatic เกิน 50%

 • ก�าหนดค่า Motor Octane Number (RON)  
อย่างต�่า 85

 การปรับปรุงคุณภาพดังกล่าวในขั้นแรกเป็นไป
โดยความสมัครใจ แต่กรมทะเบียนการค้าจะคอยติดตาม 
ตรวจสอบว่าเป็นไปตามน้ีหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามนี้ 
ทางราชการจะพิจารณาก�าหนดเป็นคุณภาพบังคับ

2.	มาตรการระยะปานกลาง/ระยะยาว ข้อเสนอ 
การปรบัปรงุคณุภาพน�า้มนัเชือ้เพลงิในเขตกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ
ได ้มีมติเห็นชอบในหลักการของการปรับปรุงคุณภาพ
น�้ามันเชื้อเพลิงตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการนโยบาย
ปิโตรเลียม ดังนี้

	 2.1	 น�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว	

  • ปรับปรุง Maximum Distillation Profile 
เพื่อให้น�้ามันเบาขึ้น เพื่อลดการปล่อยสารพิษและ 
Hydrocarbon ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2535

  • ก�าหนดปรมิาณออกซเิจนต�า่สดุ  
1-2% โดยน�้าหนัก เพื่อลดก๊าซคาร ์บอน 
มอนอกไซด์ ในกรณีท่ีใช้เมทิล เทอร์เทียรี 
บิวทิล อีเทอร์ (Methyl Tertiary Butyl Ether : 
MTBE) เทยีบเท่า 5.5-11% โดยปรมิาตร ตัง้แต่วนัที่  
1 กันยายน 2535

  • ก�าหนด Front End Octane Number อย่างต�า่  
87 RON ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2537 เพื่อลดสารพิษและ 
ให้เร่งเครื่องดีขึ้น

  • ก�าหนดปริมาณสาร Aromatic สูงสุด 50% 
โดยปริมาตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 และ 35% ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2543 เพื่อลดปริมาณสารพิษ

  • ลดปริมาณ Benzene สูงสุดจาก 5.0% เหลือ 
3.0% เพื่อลดก๊าซพิษ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2535

  • ก�าหนดให้ใช้ PFT/IVCD Detergent เพื่อ
ท�าความสะอาดเครือ่งยนต์และก๊าซพษิ ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 
2535

	 2.2	 น�้ ามัน เบนซินพิ เศษที่ มีตะกั่ ว  เ ส น อ
เปลี่ยนแปลงคล้ายเบนซินไร้สารตะกั่ว โดยมีการยกเลิก
การจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินพิเศษที่มีตะกั่ว	 ตั้งแต่วันที	่ 
1	มกราคม	2539

	2.3	 น�้ า มั น เ บนซิ น ธ ร รมด า  เ ส น อ
เปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ลด Maximum Distillation Profile 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2536

• ลดปริมาณสารตะก่ัวเหลือ 0.013 
กรัมต่อลิตร (คือเป็นไร้สารตะก่ัว) ต้ังแต่วันที่  

1 มกราคม 2539

 • ปรับค่าออกเทนจาก 83 RON เป็น 87 RON 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536

  • ลดปริมาณ Benzene สูงสุดจาก 5.0% เหลือ 
2.0% ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2536

  • ก�าหนดให้ใช้ Detergent เพือ่ท�าความสะอาด
เครื่องยนต์และก๊าซพิษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 ท�าให้
ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2539	 น�้ามันเบนซินธรรมดา 
จะกลายเป็นน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว

  ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะก�าหนดให้มี
น�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วอีกชนิด ซึ่งมีค่าออกเทนประมาณ 
92 RON

	 2.4	 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว ปรับปรุงคุณภาพน�้ามัน
ดีเซลให้เบาขึ้นเพื่อลดปัญหาควันด�าและลดปริมาณก�ามะถัน 
เพื่อรองรับรถยนต์ดีเซลที่จะติดตั้ง Catalytic Converter ดังนี้

  • ลดจดุกลัน่และ Viscosity เพือ่ให้น�า้มนัเบาข้ึน  
อาทิ จุดกลั่น ณ 90% ลดลงจาก 357 องศาเซลเซียส  

เพื่อลดควันด�า เขม่า และสาร Polyaromatic  
Hydrocarbon ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2536

• ลดจุดวาบไฟจาก 67 องศาเซลเซียส 
(ตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติว ่าด ้วย 
การเก็บรักษาน�้ามันเชื้อเพลิง) เหลือ 52  

องศาเซลเซยีส ตามประกาศของกระทรวงพาณชิย์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2535

• ลดปริมาณก�ามะถันจาก 0.5% เหลือ 0.25% 
โดยน�้าหนัก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 และ 0.05% ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2543 เพื่อเตรียมรับรถยนต์ดีเซลที่ติดต้ัง 
Catalytic Converter

  • ก�าหนดให ้เติม Detergent Addit ives  
เพื่อท�าความสะอาดเครื่องยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2535
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 
ก�าหนดให้มีการยกเลิกการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินพิเศษที่มี
สารตะกัว่ภายในแผนฉบบัที ่7 เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ผูค้้า
และผูบ้รโิภคได้เตรยีมตวัสนองนโยบายตามทีร่ะบไุว้ในแผนฯ 
กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศก�าหนดให้มีการยกเลิก 
การจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินพิเศษที่มีตะกั่วภายในปี 2539

เพื่อให้การลดปริมาณสารตะก่ัวในน�้ามันเบนซินและ 
น�าน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วมาใช้โดยเร็วที่สุด จึงได้มี 
การก�าหนดมาตรการหลายด้านเพื่อด�าเนินนโยบายดังกล่าว 
นอกจากนั้นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังได้
ก�าหนดให้มีการปรับโครงสร้างอัตราภาษีน�้ามันเชื้อเพลิงและ
ก�าหนดมาตรการเสริมอื่น ๆ สรุปการด�าเนินการได้ดังนี้

1.	มาตรการที่ได้มีการด�าเนินการในช่วงแรก
 1.1 การก�าหนดเป้าหมาย คือ
  •  ก�าหนดให ้ลดปริมาณสารตะกั่ว 

ในน�า้มนัเบนซนิ 0.40 กรมัต่อลติร เหลอื 0.15 กรมั
ต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535

  • ก�าหนดให้มกีารน�าน�า้มนัเบนซนิ
ไร้สารตะกั่วมาจ�าหน่ายโดยความสมัครใจ  
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2534 เป็นต้นไป

  • ก�าหนดให้รถยนต์ใหม่ต้องติดตั้ง 
Catalytic Converter ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2536 
เพื่อลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนออกไซด์ 
(NOx) และไฮโดรคาร์บอน (HC)

  • ให้มีน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วจ�าหน่าย 
อย่างทั่วถึงเพื่อรองรับรถยนต์ใหม่ท่ีต้องติดตั้ง Catalytic  
Converter ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2536 แต่หากการจ�าหน่าย 
น�้ ามันเบนซินไร ้สารตะกั่ ว เพิ่มขึ้นอย ่างรวดเร็วให ้มี 
การพิจารณาทบทวนข้อก�าหนดดังกล่าวเร็วข้ึนเป็นวันท่ี  
1 มกราคม 2536

 
 1.2 การก�าหนดคุณภาพน�้ามัน
  กระทรวงพาณชิย์โดยความเหน็ชอบในหลกัการ

ของคณะอนกุรรมการนโยบายปิโตรเลยีมได้ประกาศคณุภาพ
น�้ามันเบนซินชนิดที่มีสารตะกั่วต�่า 0.15 กรัมต่อลิตร และ
น�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2534
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 1.3 ก�าหนดให้รถยนต์ใหม่ต้องติดตั้ง Catalytic 
Converter

  กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศกระทรวงฯ 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2534 ก�าหนดให้รถยนต์ท่ีใช้น�้ามัน
เบนซินที่จะผลิตตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2536 เป็นต้นไป  
ต้องติดตั้งอุปกรณ์ขจัดมลพิษระบบ Catalytic Converter

 1.4 ก�าหนดราคา ณ โรงกลั่นและราคาน�าเข้าน�้ามัน
เบนซินที่มีตะกั่ว 0.15 กรัมต่อลิตร และเบนซินไร้สารตะกั่ว

  • ราคา ณ โรงกล่ันและราคาน�าเข้าน�้ามัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว คณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียม
ได้ก�าหนดราคา ณ โรงกลั่นและราคาน�าเข้าน�้ามันเบนซิน 
ไร้สารตะกั่วแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2534 โดยใช้ราคา 
ณ โรงกลั่นสิงคโปร์ของน�้ามันเบนซิน 95 RON ที่มีสารตะกั่ว 
0.15 กรัมต่อลิตร เป็นฐาน

  • ราคา ณ โรงกล่ันและราคาน�าเข้าน�า้มนัเบนซนิ
ที่มีสารตะกั่ว 0.15 กรัมต่อลิตร คณะอนุกรรมการฯ 

จะด�าเนินการก�าหนดราคาโดยใช้ราคาประกาศ  
ณ โรงกลั่นสิงคโปร์ของน�้ามันเบนซิน 95 RON  
ที่มีสารตะกั่ว 0.15 กรัมต่อลิตร เป็นฐาน

1.5 ก�าหนดราคาขายปลีก
   ราคาขายปลีกของน�้ ามันเบนซิน 

ไร ้สารตะกั่ว เพื่อให ้มีแรงจูงใจในการใช ้น�้ามัน
เบนซินไร ้สารตะกั่ว ซึ่งมีต ้นทุนสูงกว ่าน�้ามันเบนซิน 
ทีม่สีารตะกัว่ และเพือ่ให้การจ�าหน่ายน�า้มนัเบนซนิไร้สารตะกัว่ 
กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเพียงพอที่จะให้มีการจ�าหน่าย
ทั่วประเทศภายในวันที่ 1 กันยายน 2536 คณะอนุกรรมการ
นโยบายปิโตรเลียมจึงมอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับ 
การปรับราคาน�้ามันรับไปด�าเนินการก�าหนดราคาขายปลีก
น�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วให้ต�่ากว่าราคาขายปลีกน�้ามัน
เบนซินที่มีตะกั่วในระดับ 30 สตางค์ต่อลิตร (โดยในช่วง 
ที่ยังไม่ได้มีการลดภาษีสรรพสามิต กองทุนน�้ามันฯ เป็น 
ผู้รับภาระไปก่อน) และหากปรากฏว่าความแตกต่างของ
ราคาดังกล่าวก่อให้เกดิการทดแทนเรว็เกนิไปอนัจะท�าให้เกดิ
ปัญหาทางด้านการจดัหา หรอืท�าให้เกดิการทดแทนช้าเกนิไป
ก็อาจเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องให้มี 
น�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วจ�าหน่ายตามสถานีบริการน�้ามัน 

การยกเลิกการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินพิเศษที่มีตะกั่ว

ENERGY LEARNING ZONE
SCOOP
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ทั่วประเทศก่อนวันที่ 1 กันยายน 2536 โดยคณะกรรมการ
ก�ากับการปรับราคาน�้ามันได้ประกาศราคาขายปลีกน�้ามัน
เบนซินไร้สารตะกั่วไปแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2534

2. ราคาขายปลกีของน�า้มนัเบนซินชนดิมสีารตะกัว่ 
0.15	กรัมต่อลิตร คณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียมได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากบัการปรบัราคาน�า้มนัก�าหนด
ราคาขายปลีกให้เท่ากับราคาน�้ามันเบนซินที่มีสารตะกั่วสูง 
(0.40 กรัมต่อลิตร) และให้จ�าหน่ายตามสถานีบริการเป็น
ผลติภณัฑ์ชนดิเดยีวกนัเพือ่มใิห้มนี�า้มนัหลายประเภทเกนิไป  
ซึ่งจะก่อความสับสนให้แก่ผู้ใช้น�้ามัน

 กว่า 85% ของรถยนต์ที่ผลิตออกมาจ�าหน่าย
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาที่ใช้น�้ามันเบนซินสามารถ
เปลี่ยนมาใช ้น�้ ามันเบนซินไร ้สารตะกั่ วได ้  
คณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียมได้ขอให้
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและผูค้้าน�า้มนัด�าเนนิการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถยนต์ทราบว่า รถยนต์
ของตนสามารถใช้น�้ามันเบนซินไร้สารตะก่ัว 
ได้หรือไม่ น�้ามันเบนซินไร้สารตะก่ัวมีจ�าหน่ายท่ีใด 
ข้อดีของน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วมีอะไรบ้าง เป็นต้น

  การด�าเนนิการข้างต้นท�าให้ผูค้้าน�า้มนัให้ความสนใจ
ในการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินไร้สารตะก่ัวเป็นจ�านวนมาก  
โดย ปตท.และเชลล์ได้เริ่มจ�าหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2534 และภายในเดือนมิถุนายน 2534 จะจ�าหน่ายตาม 
สถานีบริการของ ปตท. เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ โมบิล บีพี 
และ Q8 กว่า 200 แห่ง

3.	มาตรการที่ด�าเนินการในช่วงที่	 2	 และจะต้อง
มีการด�าเนินการต่อไป คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2534 ได้อนุมัติให้ด�าเนินการตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในการประชุมครั้งท่ี  
4/2534 (ครั้งที่ 29) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2534 เรื่อง  
การลดปริมาณสารตะกั่วในน�้ามันเบนซินและน�้ามันเบนซิน
ไร้สารตะกั่ว ดังนี้

 3.1 อัตราภาษีสรรพสามิตน�้ามันเชื้อเพลิง
  • เห็นชอบในหลักการการก�าหนดอัตราภาษี

น�้ามันที่มีผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมมากในระดับท่ีสูงกว่า 
อัตราภาษีน�้ามันที่มีผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมน้อย

  • ให้ก�าหนดอัตราภาษีสรรพสามิต
ขั้นต�่าสุดและอัตราภาษีสรรพสามิตขั้นสูงสุด
ส�าหรบัน�า้มนัเบนซนิ น�า้มนัก๊าด และน�า้มนัดเีซล  
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงการคลังมีอ�านาจ 
ปรบัอตัราภาษสีรรพสามติน�า้มันเชือ้เพลงิดงักล่าว
ได้ในช่วงของอตัราต�า่สดุกบัอตัราสงูสดุ โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นคราว ๆ ไป

ตารางที่ 1 ภาษีสรรพสามิต
(บาท/ลิตร)

ต�่าสุด สูงสุด

เบนซิน	ตะกั่ว	0.40	กรัม/ลิตร 3.40 3.90

เบนซิน	ตะกั่ว	0.15	กรัม/ลิตร 3.10 3.60

เบนซินพิเศษ	ไร้สารตะกั่ว 2.40 2.90

ดีเซลหมุนเร็ว	ก�ามะถัน	1.0% 2.30 2.60

ดีเซลหมุนเร็ว	ก�ามะถัน	0.5% 2.20 2.50

ดีเซลหมุนช้า 2.30 2.60

น�้ามันก๊าด 2.30 2.60

หมายเหตุ : ได้มีการปรับอัตราภาษีน�้ามันสู ่อัตราสูงสุด 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2534

3.2 มาตรการทางด้านการผลิตและ
จ�าหน่ายรถยนต์

      • ใ ห ้ ก รมก า รขนส ่ ง ท า งบก 
รับจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์ 

แก๊สโซลีนเฉพาะรถยนต์ที่ติดต้ังอุปกรณ์ขจัดมลพิษ
ประเภท Catalytic Converter เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2536 เป็นต้นไป

  • ใ ห ้ ก ร ะท ร ว งอุ ต ส าหกร รมพิ จ า รณา 
ความเหมาะสมของการก�าหนดชนดิของ Catalytic Converter 
รวมทั้งก�าหนดมาตรฐานของไอเสีย (Emission Standard) 
ควบคู่ไปด้วย ส�าหรับรถยนต์ใหม่ที่จะผลิตในประเทศตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2536

  • ให้คณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียม 
รบัไปศกึษาความเป็นไปได้ของการติดต้ัง Catalytic Converter 
ในรถยนต์เก่า ซึง่จะช่วยลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ไนโตรเจนออกไซด์ และไฮโดรคาร์บอนได้เร็วขึ้น

  • ให้กระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนดให้รถยนต์
ใหม่ที่จะผลิตหลังวันที่ 1 กันยายน 2536 ซึ่งต้องติดตั้ง  
Catalytic Converter มีลักษณะอื่น ๆ ดังนี้

   - ก�าหนดขนาดหัวรับน�้ ามันให ้มีขนาด
สอดคล้องกับขนาดของหัวจ่ายน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว 
ตามมาตรฐานสากล

   - ติดข้อความให้ชัดเจนว่า “ใช้น�้ามันเบนซิน
ไร้สารตะกั่วเท่านั้น” บริเวณหัวรับน�้ามัน

- ระบุในคู ่มือเอกสารคู ่มือประจ�ารถยนต ์
ให้ชัดเจนว่ารถยนต์ใดใช้น�้ามันไร้สารตะกั่วได้

 
3.3 มาตรการเกี่ยวกับสถานีบริการและ

การจ�าหน่ายน�้ามัน 

   •  ให ้กรมโยธาธิการพิจารณา 
ค�าขออนุญาตจากสถานีบริการน�้ามันที่อาจต้อง

ก่อสร้างถังเก็บน�้ามัน และเพิ่มจ�านวนหัวจ่ายน�้ามันเพื่อให ้
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สามารถจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วโดยเร็ว และ 
เร่งด�าเนินการประกาศแก้ไขกฎเกณฑ์การตั้งสถานีบริการ
น�้ามันเชื้อเพลิงที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2533

  • ให้กรมโยธาธิการก�าหนดให้สถานีบริการ
น�้ามันเปลี่ยนแปลงหัวจ ่ายน�้ ามันเบนซินไร ้สารตะก่ัว 
ให้เลก็กว่าหวัจ่ายน�า้มนัเบนซนิชนดิมสีารตะกัว่ตามมาตรฐาน
สากล และสอดคล้องกับหัวรับน�้ามันของรถยนต์เพื่อกัน 
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ภายในวันที่ 1 กันยายน 2536

  • ในช ่ ว ง แ รกที่ มี ก า รน� าน�้ า มั น เบนซิ น 
ไร้สารตะกั่วมาจ�าหน่ายตามสถานีบริการอาจมีสารตะกั่ว 
เกินกว่าที่ก�าหนด จึงเห็นควรให้กรมทะเบียนการค้าร่วมกับ 
ผูค้้าน�า้มนัด�าเนนิการแก้ไขปัญหาดงักล่าว และให้กรมทะเบยีน 
การค้าพิจารณาผ่อนปรนคุณภาพเป็นการชั่วคราว

 3.4 การจัดหาน�า้มนั เหน็ชอบในหลักการการยกเว้น/ 
ลดหย่อนภาษีน�าเข้า MTBE และสารเพ่ิมค่าออกเทนอื่น ๆ  
ที่ใช้ในการผลิตน�้ามันเบนซินตะก่ัวต�่าในโรงกล่ันซึ่งเสียภาษี
ซ�้าซ้อน โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศลดภาษีน�าเข้า 
MTBE ซึ่งใช้ในการผลิตน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วจาก 30% 
เหลือ 1% ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2534 ส่วน Reformate  
ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์คล้ายกบัน�า้มนัเบนซนิขอคนืภาษสีรรพสามติ
ได้เมื่อน�ามาผสมเป็นน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว

 3.5 การตรวจสอบคุณภาพน�้ ามัน เห็นชอบ 
ในหลักการให้ส�านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซื้ออุปกรณ์
ตรวจสอบคุณภาพน�้ามัน โดยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียมจัดท�า
รายละเอยีดและน�าเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป

 3.6 การก�าหนดมาตรฐานไอเสยีรถยนต์
เก่าและการตรวจสอบปริมาณสารพิษจากไอเสีย

  • สมควรให้มีการก�าหนดมาตรฐานไอเสีย
จากรถยนต์เก่าให้เหมาะสม และก�าหนดให้มีการตรวจสอบ
ปริมาณสารพิษที่ออกมาจากไอเสียรถยนต์ว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่�าหนดหรอืไม่ โดยอาจก�าหนดให้มกีารตรวจสอบ
ปีละ 1 ครั้ง พร้อมกับการต่อทะเบียนรถยนต์

  • มอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบาย
ป ิโตรเลียมรับไปพิจารณารายละเอียดเ ก่ียวกับเรื่อง 
การตรวจสอบปรมิาณสารพิษ รวมทัง้พจิารณาความเหมาะสม 
ของการให้องค์กรเอกชน/สถานีบริการท่ีได้รับอนุญาตเป็น 
ผู้ตรวจสอบด้วย

 3.7 การเร่งการตดิตัง้ Catalytic Converter มอบหมาย 
ให้คณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียมรับไปพิจารณา 
ความเป็นไปได้ของการเร่งก�าหนดการให้รถยนต์ใหม่ต้องติดต้ัง 

Catalytic Converter จากวันที่ 1 กันยายน 2536 มาเป็นวันที่ 
1 มกราคม 2536 และน�าเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป

ผลการด�าเนินงานการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน
ไร้สารตะกั่ว

ตามที่ รั ฐบาลได ้ก� าหนดคุณภาพน�้ ามันเบนซิน 
ไร้สารตะก่ัวและก�าหนดราคาขายปลีกน�้ามันไร้สารตะกั่วให้ 
ต�า่กว่าน�า้มนัเบนซนิพเิศษทีม่ตีะกัว่ในระดับ 30 สตางค์ต่อลติร  
และได้มกีารจ�าหน่ายโดยความสมคัรใจตัง้แต่วันที ่1 พฤษภาคม 
2534 เป็นต้นมานั้น พอสรุปการด�าเนินงานได้ดังนี้

1. ในเดือนพฤษภาคม 2534 มีการจ�าหน่ายน�้ามัน
เบนซินไร้สารตะกั่วในระดับ 19.4 ล้านลิตร (0.63 ลิตรต่อวัน) 
หรือ 12.4% ของการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินพิเศษทั่วประเทศ
ในเดือนนั้น โดยมีผู้ค้าน�้ามัน 3 รายที่ท�าการจ�าหน่ายน�้ามัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว ได้แก่ ปตท. เชลล์ และเอสโซ่

2. ในเดือนมิถุนายน 2534 ได้มีผู้ค้าน�้ามันอีก 4 ราย  
ที่เริ่มจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว ได้แก่ คาลเท็กซ์ 
บีพี โมบิล และ Q8 โดยมีการจ�าหน่ายรวม 34.2 ล้านลิตร  
(1.14 ล้านลิตรต่อวัน) หรือ 21.7% ของการจ�าหน่ายน�้ามัน
เบนซนิพเิศษทัว่ประเทศ ในช่วงเดอืนสงิหาคม เดอืนธนัวาคม 
2534 และเดือนมกราคม 2535 ยอดขายน�้ามันเบนซิน 
ไร้สารตะกั่วเริ่มทรงตัว โดยมีระดับการจ�าหน่ายที่ 1.22, 

1.17, 1.11, 1.18, 1.18 และ 1.19 ล้านลิตรต่อวัน  
ตามล�าดับ

3. ในขณะนั้นมีสถานีบริการจ�านวน  
1,307 แห ่งทั่วประเทศที่จ�าหน ่ายน�้ ามัน
เบนซินไร้สารตะกั่ว โดยเป็นสถานีบริการใน

เขตกรุงเทพฯ จ�านวน 370 แห่ง หรือร้อยละ 84 
ของสถานีบริการในเขตกรุงเทพฯ ส่วนในเขตนอก

กรุงเทพฯ มีสถานีบริการท่ีจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินไร้สาร
ตะกั่วจ�านวน 937 แห่ง หรือ 33.4% จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้
ค้าน�้ามันมีเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังไม่มีน�้ามันเบนซินไร้
สารตะกั่วจ�าหน่าย

4. ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นิยมใช้น�้ามันเบนซิน 
ไร้สารตะกั่วมาก ดังจะเห็นได้ว่ายอดขายเบนซินไร้สารตะกั่ว
ในกรงุเทพฯ ในเดอืนธนัวาคมเท่ากบั 29.6% ของการจ�าหน่าย
น�้ามันเบนซินพิเศษในเขตกรุงเทพฯ ท้ังนี้เพราะประชาชน 
มคีวามรู้สึกว่าการใช้น�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วช่วยลดมลพิษ
และราคายังถูกกว่าด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจ�าหน่าย
น�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วจะกระจายไปเกือบทั่วประเทศแล้ว 
แต่ปรากฏว่าไม่เป็นที่นิยมของผู้ใช้ในส่วนภูมิภาค เพราะ
ประชาชนมีความเป็นห่วงว่าน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว 



นโยบายพลังงาน22

จะท�าให้เครือ่งยนต์เสยีหาย และปัญหามลพษิในส่วนภมูภิาค 
มีไม่มาก ท�าให้ประชาชนไม่เห็นคุณค่าของน�้ามันเบนซิน 
ไร้สารตะกั่วในการลดมลพิษ

5. ราคาในช่วงก่อนการยกเลิกการควบคุมราคา 
น�้ามันนั้น ความแตกต่างระหว่างราคาน�้ามันเบนซินที่มีตะกั่ว
กับเบนซินไร้สารตะกั่วเท่ากับ 30 สตางค์ต่อลิตร แต่หลัง
จากการยกเลิกการควบคุมราคาน�้ามันแล้ว ความแตกต่างนี ้
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งขึ้นและลง แต่ในช่วงเดือน
สงิหาคม-กนัยายน ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ของน�า้มนัเบนซนิ
ทั้ง 2 ชนิดแคบลงมาก ท�าให้ความแตกต่างระหว่างราคา 
ขายปลีกน�้ามันทั้ง 2 ชนิดลดเหลือ 22 สตางค์ต่อลิตร
เท่านั้น คณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียมจึงได้ปรับ 
อัตราเงินกองทุนท�าให้ความแตกต่างเพิ่มเป็น 48 สตางค์ต่อ
ลิตร โดยราคาขายปลีกเฉล่ียของน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว
เท่ากับ 8.59 บาทต่อลิตร ส่วนราคาเฉลี่ยของเบนซินพิเศษ
ที่มีตะกั่วเท่ากับ 9.07 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ หลังการยกเลิกการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินพิเศษ
ที่มีตะกั่วในปี 2539 คาดว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ท่ีเหลืออยู ่ 
จะสามารถใช้เบนซินไร้สารตะกั่วได้ ส่วนรถยนต์เก่าที่ยังค้าง
อาจใช้เบนซินธรรมดา ซ่ึงจะมีค่าออกเทน 87 RON หรือ 
ซื้อสาร Additive มาเติมลงในน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว  
โดย ปตท.จ�าหน่ายอยู่แล้วในราคา 10 บาทต่อกระป๋อง  
สาร Additive นี้นอกจากท�าหน้าที่เคลือบบ่าวาล์วแทน 
สารตะกัว่แล้ว ยงัมีคณุสมบตัทิีท่�าความสะอาดบรเิวณท่อไอดี
ได้ ดงันัน้จงึมผีลท�าให้การเผาไหม้สมบรูณ์ขึน้ จากการทดลอง
ของบริษัทผู้ผลิตพบว่าสาร Additive ชนิดท่ี ปตท.จ�าหน่าย
อยู่สามารถลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน
ได้บ้าง

การปรบัปรงุคุณภาพน�า้มนัเบนซนิไร้สารตะก่ัว
เพื่อแก้ไขปัญหาการเร่งเครื่องยนต์

เมื่อได้มีการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วตั้งแต่ 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2534 ได้มีเสียงร้องเรียนจากผู ้ใช ้
บางรายเกี่ยวกับคุณภาพน�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่ว 
เช่น ท�าให้รถยนต์เกิดอาการน็อก อัตราเร่งลดลง  
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น ฯลฯ

จากการทดสอบและวิเคราะห์สรุปได้ว่า
ปัญหาหลักคือ ค่า Front End Octane Number  
(FEON) หรือค่าออกเทนของส่วนกล่ันจาก 
จุดกลั่นเริ่มต้นถึงจุดกลั่นที่ 100 องศาเซลเซียส มีค่า  
Research Octane Number ไม่แน่นอน บางครั้งอยู่ในเกณฑ์
ต�า่กว่า 85 ท�าให้มผีลต่อการใช้งาน เครือ่งยนต์อาจเร่งไม่ออก

ค่า Front End Octane Number ต�่าจะมีผลต่อรถที่ใช้
คาร์บิวเรเตอร์มากกว่ารถที่ใช้หัวฉีดเชื้อเพลิง อาจมีการน็อก
ในจังหวะเร่งเครื่องเพราะน�้ามันเชื้อเพลิงส่วนเบาจะระเหย
ออกมาก่อน ถ้าส่วนนี้มีค่าออกเทนต�่าก็จะเกิดการน็อกได้

น�้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วควรมีการกระจาย Octane 
Number สม�่าเสมอเพื่อให้ FEON สูงใกล้เคียงกับ RON  
การผสมเชื้อเพลิงเพื่อให้การกระจาย Octane Number 
สม�่าเสมอท�าได้โดยเติมสารผสมประเภทออกซิเจนเนท เช่น 
MTBE ฯลฯ

นอกจากนั้นยังพบว่าน�้ามันเบนซินไร้สารตะก่ัวของ
บริษัทผู้ค้าแต่ละรายมีค่าปริมาณ Aromatic ไม่แน่นอนตั้งแต่ 
32.0-60.0% โดยปริมาตร Aromatic เม่ือมากกว่า 50%  
โดยปรมิาตร ปรมิาณ Benzene มแีนวโน้มเกนิ 3% (Benzene 
เป็นสารพษิท�าให้เกดิมะเรง็ได้) และ FEON ลดลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวคณะอนุกรรมการนโยบาย
ปิโตรเลียมจึงได้หารือกับผู ้ค้าน�้ามัน และได้ตกลงให้เร่ง 
ด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพดังนี้

• ก�าหนดค่า FEON อย่างต�่าเท่ากับ 89 RON

• ก�าหนดค่า Aromatic สงูสดุเท่ากบั 50% โดยปรมิาตร

• ก�าหนดค่า Motor Octane Number (MON) อย่างต�า่ 
เท่ากับ 85 

การด�าเนินการดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาปัญหามลพิษ
ทางอากาศจากการเผาไหม้ของน�้ามันเชื้อเพลิงที่ยังม ี
ความรุนแรง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ซึ่งปริมาณสารพิษบางประเภทอยู ่ในระดับสูงกว่าระดับ 
ในเมืองใหญ่ในต่างประเทศหลายเท่าตัว จึงเป็นเรื่องที่ผู้ใช้
น�า้มนัทกุคนต้องตระหนกัในการลดการใช้น�า้มนัเพือ่ลดมลพษิ
ร่วมกัน
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การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญด้านนโยบายราคาน�้ามัน 
ในอดีตที่ผ่านมา คือ การน�าสูตรราคาขายปลีกน�้ามันมาใช้  
ซ่ึงอาจกล ่าวได ้ว ่าเป ็นระบบการก�าหนดราคาน�้ามัน
แบบ “กึ่งลอยตัว” ในอดีตราคาขายปลีกน�้ามันไม่ค่อยม ี
การเปลี่ยนแปลง เพราะรัฐบาลเกรงว่าการปรับราคาน�้ามัน 
จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ดังนั้น เมื่อกองทุน 
น�้ามันฯ หมดหรือมีแนวโน้มว่าจะหมด รัฐก็จะลดภาษี
สรรพสามิตเพ่ือพยุงฐานะทางการเงินของกองทุนแทนที่
จะปรับราคาขายปลีกให้สูงขึ้น ท�าให้ผู้ใช้น�้ามันไม่ตระหนัก
ถึงคุณค่าที่แท้จริงของน�้ามันและเป็นภาระต่อฐานะ 
การคลังของประเทศ ในทางกลับกันเมื่อราคา
น�้ามันในตลาดโลกลดลงและกองทุนน�้ามันฯ  
มีเงินไหลเข้าเป็นจ�านวนมาก รัฐก็จะตรึงราคา
ขายปลีกให้นานที่สุด เพราะเกรงว่าหากมี 
การลดราคาน�้ามันแล้วต่อไปในอนาคตจะเพิ่ม
ราคามากไม่ได้

ในอดีตรัฐบาลได ้พยายามแยกการก�าหนดราคา
น�้ามันออกจากการตัดสินใจทางด้านการเมืองมาโดยตลอด  
ดังจะเห็นได้ว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 6 ได้ก�าหนดไว้ชัดเจนว่าจะด�าเนินการยกเลิก 
การควบคุมราคาน�้ามัน เพื่อให้การก�าหนดราคาเป็นไปตาม 
ภาวะตลาดและต้นทุนที่แท้จริง ดังน้ัน หลังจากที่ได้ม ี
การลดภาษีสรรพสามิตไปแล้วเมื่อต้นปี 2533 ซึ่งถือว่า
เป็นการลดชัว่คราว รฐับาลจึงได้เร่งด�าเนนิการทีจ่ะสร้างกลไก
ในการปรบัราคาใหม่ให้การปรบัราคาเป็นไปโดยอัตโนมติั และ
แยกออกจากการตดัสนิใจทางการเมอืง จงึมกีารด�าเนนิการ 
เพื่อก�าหนดสูตรราคาน�้ามันขึ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม 2533 และนับเป็น 
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายราคาน�้ามันที่ส�าคัญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 
ก�าหนดให้มีการยกเลิกการควบคุมราคาน�้ามันเชื้อเพลิง 
ซึ่งจะท�าให้ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้น ท�าให้มีการใช้น�้ามันอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างประหยัด อีกทั้งยังเป็น 
การแยกการก�าหนดราคาน�้ามันออกจากการตัดสินใจ 
ทางด้านการเมือง ซ่ึงขณะน้ันตลาดน�้ามันในประเทศไทย 
อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการยกเลิกการควบคุมราคา เพราะ

4

การแข่งขันในตลาดน�้ามันอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากมาตรการต่าง ๆ ที่ได้มีการด�าเนินการดังนี้

1. การผ่อนคลายการควบคมุการน�าเข้า ได้มกีารยกเลกิ
การควบคุมการน�าเข้าน�้ามันเบนซิน น�้ามันก๊าด และน�้ามัน
ดีเซล ท�าให้ผูค้้าน�า้มนัมแีหล่งจัดหาอย่างกว้างขวางทัง้ภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ ท�าให้โรงกลัน่น�า้มนัในประเทศ
ต้องปรบัปรงุตนเองให้มปีระสทิธภิาพสงูเพยีงพอทีจ่ะแข่งขนั
กับผลิตภัณฑ์น�้ามันที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

2. การส่งเสริมผู ้ค ้าน�้ามันรายใหม่ ได้มี 
การปรับปรุงเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต 
ผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 6 และมีการเร่ิมออก 
ใบอนุญาตอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2532 เป็นต้นมา 
ประกอบกับรัฐได้ก�าหนดให้โรงกลั่นบางจาก 

เป็นผู้จัดหาน�้ามันให้แก่ผู้ค้ารายเล็ก เพื่อให้ผู้ค้า
รายเลก็มแีหล่งซือ้น�า้มนัภายในประเทศทีแ่น่นอนและ

สม�่าเสมอ และมีโอกาสเติบโตเป็นผู้ค้าน�้ามันขนาดกลางได้

3 .  จ�านวนสถานีบริการน�้ ามันมีมากขึ้น และม ี
การกระจายสถานีบริการน�้ามันไปสู่ส่วนภูมิภาคเป็นจ�านวน
มาก นอกจากนั้นได้มีการก�าหนดให้แก้ไขกฎเกณฑ์การตั้ง
สถานีบริการน�้ามันเพื่อจูงใจให้มีการต้ังสถานีบริการมากขึ้น
โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค และแก้ไขกฎเกณฑ์ที่ไม่จ�าเป็น 
(ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย) เพื่อลดต้นทุนของ 
ผู้ประกอบการ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
2534 จึงได้มีมติให้ด�าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2534 (คร้ังที่ 29) 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2534 อนุมัติให้ด�าเนินการยกเลิก 
การควบคุมราคาน�้ามันเชื้อเพลิงและอนุมัติในหลักการ 
แนวทาง และขัน้ตอนในการด�าเนนิการ การยกเลกิการควบคมุ
ราคาน�้ามันจะด�าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การยกเลิก
การควบคมุราคาขายปลกีโดยระบบ “กึง่ลอยตวั” และส่วนที ่2 
การน�าระบบ “ลอยตัวเต็มที่” มาใช้

ส่วนที่ 1 การยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก 
โดยระบบกึง่ลอยตวั คอื การยกเลกิการก�าหนดราคาขายปลกี 
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การปรับราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง
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น�้ามันเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานครและในท้องท่ีอื่นท่ีมั่นใจ
ว่าจะไม่มีการขายในราคาเกินสมควร การยกเลิกการควบคุม
ราคาขายปลีกจะท�าให้ค่าการตลาดลอยตัว ผู้ค้าน�้ามันจะเป็น
ผู้ประกาศราคาขายปลีกตามสถานีบริการ ส่วนการก�าหนด
ราคา ณ โรงกลั่นและเงินกองทุนยังด�าเนินการตามกลไกของ
สูตรราคา โดยโรงกลั่นน�้ามันทั้ง 3 แห่งจะเป็นผู้ประกาศราคา
ขายปลีกหน้าโรงกลั่นให้ประชาชนทราบ

การยกเลิกการควบคุมราคานี้รัฐจะติดตามและก�ากับ
การเปลี่ยนแปลงราคาในแต่ละท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อมิให้มีการขายในราคาที่เกินสมควร โดยเฉพาะ
ในท้องที่ที่มีสถานีบริการน�้ามันจ�านวนน้อย หากมีการขาย 
ในราคาทีเ่กนิสมควรจะให้ ปตท.ในฐานะบรษิทัน�า้มนัแห่งชาติ 
เข้าไปแทรกแซงตลาด หรือให้คณะกรรมการส่วนจังหวัด
ก�าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดประกาศราคา
ควบคุมเป็นจุด ๆ

เมื่อได้มีการยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกน�้ามัน 
เชื้อเพลิงแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบ่อยขึ้น ซึ่งมี 
ผลให้ราคาขายปลกีเปลีย่นแปลงด้วย แต่จะให้การเปลีย่นแปลง
แต่ละครั้งอยู่ในระดับต�่า การน�าระบบ “ก่ึงลอยตัว” มาใช้นี ้
จะด�าเนินการพร้อมกันทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้นก๊าซหุงต้ม  
ซึ่งยังคงมีการควบคุมราคาขายปลีกไว้ก่อนจนกว่าจะมี 
การปรับโครงสร้างตลาดให้มีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์

ส่วนที่  2 การน�าระบบลอยตัวเต็มที่มาใช้ คือ  
การยกเลิกการก�าหนดราคา ณ โรงกล่ันและราคาน�าเข้า  
และลดบทบาทของกองทุนน�้ามันฯ ให้เหลือน้อยที่สุด  
การด�าเนินการในส่วนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อระบบ “กึ่งลอยตัว”  
ในส่วนที่ 1 ประสบความส�าเร็จ กล่าวคือ หลังจากด�าเนินการ 
ตามส่วนที่  1 มาระยะหนึ่งและพบว่าผู ้ ใช ้ เคยชินกับ 
การเปลี่ยนแปลงก็จะด�าเนินการค่อย ๆ ลดบทบาทกองทุน 
น�้ามันฯ เพื่อให้ราคาขายส่งเปล่ียนแปลงไปตามราคา  
ณ โรงกลั่นมากขึ้น จนในที่สุดจะยกเลิกการประกาศราคา  
ณ โรงกลั่นและราคาน�าเข้า เพื่อน�าไปสู่การลอยตัวราคา
น�้ามันเชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์ต่อไป แต่ท้ังน้ีจะยังคงเก็บ 
กลไกของกองทุนน�้ามันฯ ไว้เพ่ือสามารถน�ากลับมา
แทรกแซงตลาดน�า้มนัได้ในกรณจี�าเป็น เช่น ในกรณี
ที่เกิดวิกฤตการณ์น�้ามัน ฯลฯ

การด�าเนินการยกเลิกการควบคุมราคา
น�้ามัน แยกได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ใช้เวลา
ประมาณ 3 สัปดาห์

ขั้นตอนที่  2 การยกเลิกการควบคุมราคา 
ในครั้งแรก ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์

ขั้นตอนที่  3 การติดตามผลการด�าเนินการและ 
การปล่อยให้ราคาขายปลกีเปลีย่นแปลงไปตามราคาตลาดโลก 
มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 การเริ่มน�าระบบ “ลอยตัวเต็มที่” มาใช้

ในการเตรียมการได้มีการยกเลิกค�าสั่งนายกรัฐมนตรีที่  
3/2529 และค�าส่ังนายกรัฐมนตรีท่ี 1/2533 เรื่อง ก�าหนด
มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน�้ามัน 
เชื้อเพลิง และได้มีการออกค�าส่ังนายกรัฐมนตรีใหม่แทน 
ชุดเดิม คือ ค�าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2534 และ 9/2534 เรื่อง 
ก�าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น�้ามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2534

หลงัจากเตรยีมการในขัน้ตอนที ่1 ซึง่ใช้เวลาด�าเนนิการ 
ประมาณ 3 สัปดาห์ จึงได้เริ่มด�าเนินการตามขั้นตอนที่ 2  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2534 เพื่อยกเลิกการควบคุมราคา
น�า้มนั และในขณะทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการตามขัน้ตอนที ่3  
เพือ่เตรยีมการสู่ระบบลอยตัวเต็มที ่สรปุผลการด�าเนนิการได้ 
ดังนี้

1. คณะกรรมการก�ากบัการปรบัราคาน�า้มนัได้ประกาศ
ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่เป็นครัง้แรกเมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 
2534 ซึ่งต�่ากว่าราคาเดิม 60 สตางค์ต่อลิตร ส�าหรับน�้ามัน
เบนซิน และ 50 สตางค์ต่อลิตร ส�าหรับน�้ามันดีเซล โดยมี 
ผลบังคับย้อนหลังต้ังแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2534 เพื่อ
บรรเทาปัญหาการขาดทุนของผู้ค้าน�้ามันจากการเก็บส�ารอง
น�้ามัน

2. หลังการลดราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นเมื่อวันที่  
27 พฤษภาคม 2534 ผู้ค้าน�้ามันต่าง ๆ ได้ประกาศลดราคา
ขายปลีกน�้ามันตามสถานีบริการของตน โดยมีการทยอยลด
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2534 แต่ความรวดเร็วของการลด
ของผูค้้าน�า้มนัแต่ละรายและระดับการลดแตกต่างกนัเลก็น้อย

3. ราคาขายปลีกที่ลดลงในข้อ 2 ท�าให้ราคาขายปลีก
ของปั๊มหลอดแก้วทยอยลดลงด้วย แต่จะลดลงช้ากว่าราคา

ตามสถานีบริการ เพราะสต๊อกน�้ามันเก่าใช้เวลานาน
กว่าจะหมด อย่างไรก็ตาม ภายใน 2 สัปดาห์จาก 

การลดราคาขายส่งในครัง้แรก ราคาขายปลกีตาม
ป๊ัมหลอดแก้วโดยทัว่ไปได้ลดต�่าลงมาสอดคล้อง
กับราคาขายส่งใหม่

 
4. ราคาขายปลีกตามสถานีบริการที่ลดลง

ในข้อ 2 ท�าให้ราคาขายจรงิอยูใ่นระดบัต�า่กว่าราคา
ควบคุมของทางราชการ ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
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2534 จึงได้มีการยกเลิกประกาศราคาขายปลีกสูงสุดในเขต
กรุงเทพมหานคร และหลังจากนั้นจังหวัดต่าง ๆ 14 จังหวัด 
ก็ทยอยประกาศยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก ณ วันที่  
8 กรกฎาคม 2534 ยงัเหลอือกี 59 จงัหวดัทีย่งัไม่ได้มกีารยกเลิก  
ส่วนยางมะตอยได้มีการยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก 
ในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2534 และ 
ที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2534

ราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
ก�าหนดไว้ และโดยท่ัวไปสถานีบริการต่าง ๆ ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเคร่งครัด  
ส่วนค่าการตลาดผูค้้าน�า้มนัไม่ได้เพิม่ขึน้ตัง้แต่ปี 2529 ดงันัน้
หลังจากการยกเลิกการควบคุมราคาน�้ามัน ค่าการตลาดของ
ผู้ค้าน�้ามันจึงเพิ่มขึ้น

โรงกลั่นน�้ามันจะเป็นผู้ควบคุมประกาศราคาขายส่ง 
หน้าโรงกลั่นและคณะอนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียม 
จะก�าหนดเฉพาะอัตราเงินกองทุนเป็นอัตราคงที่เท่านั้น  
การด�าเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค แต่จะ
มีผลกระทบต่อเฉพาะโรงกลั่นน�้ามันและผู้ค้าน�้ามันที่ต้อง 
ปรับตัวในการด�าเนินธุรกิจให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่

ยกเลิกการควบคุมราคาน�้ามัน ส่งเสริมผู้ค้า
น�้ามันรายใหม่

การยกเลกิการควบคมุราคาน�า้มนัมผีลดต่ีอการส่งเสรมิ 
ผู ้ค ้าน�้ามันรายใหม่ โดยจากการปรับปรุงเง่ือนไข 
ในการออกใบอนุญาตผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 6  
และเริ่มออกใบอนุญาตอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2532 
เป็นต้นมา ประกอบกับรัฐได้ก�าหนดให้โรงกลั่น 
บางจากเป็นผู้จัดหาน�้ามันให้แก่ผู้ค้ารายเล็ก  
เพื่อให้ผู ้ค้ารายเล็กมีแหล่งซ้ือน�้ามันภายใน
ประเทศทีแ่น่นอนและสม�า่เสมอ และมโีอกาสเตบิโต
เป็นผู้ค้าน�้ามันขนาดกลางท่ีประสบความส�าเร็จได้  
ดังจะเห็นว่านอกเหนือจากผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 6 รายใหญ่ 
4 ราย คือ ปตท. เอสโซ่ เชลล์ และคาลเท็กซ์ ยังมีผู้ค้าน�้ามัน
รายเล็ก 11 ราย ที่เป็นบริษัทไทย และมีบริษัทข้ามชาติที่เริ่ม
เข้ามาประกอบกิจการในประเทศ 3 ราย ได้แก่ โมบิล Q8  
และบีพี ซึ่งมีส่วนแบ่งของตลาดประมาณ 10% นอกจากนั้น 
ยังมผีูค้้าส่งอีกเป็นจ�านวนมากทีเ่ป็นกลไกส�าคัญให้ตลาดน�า้มนั
มีการแข่งขนัสงู ท�าให้จ�านวนสถานบีรกิารน�า้มนัมมีากขึน้ และ
มีการกระจายสถานบีรกิารน�า้มนัไปสูส่่วนภมูภิาคเป็นจ�านวน
มาก โดยการขยายตวัของป๊ัมน�า้มนัได้เพิม่ขึน้จาก 3,475 แห่ง 
ในปี 2534 เป็น 12,208 แห่ง ในปี 2540

ตารางที่ 2 อัตราการขยายตัวของปั๊มน�้ามันทั่วประเทศ

ปี
จ�านวนปั๊มน�้ามัน

ทั่วประเทศ

เพิ่มขึ้น

ราย ร้อยละ

2534 3,475 - -

2535 3,764 289 8

2536 4,186 422 11

2537 5,765 1,576 38

2538 8,014 2,249 39

2539 10,045 2,031 25

2540 12,208 2,163 22

ในขณะที่จ�านวนปั ๊มน�้ามันที่เพิ่มขึ้นมากมีผลท�าให ้
ยอดขายต่อปั ๊มลดลงตามไปด้วย ปั ๊มน�้ามันขนาดใหญ  ่
เริม่ประสบปัญหาต้นทนุประกอบการทีสู่งขึน้และรายได้ต�า่ลง  
อันเนื่องมาจากการแข่งขันท่ีรุนแรงจนต�่ากว่าจุดคุ ้มทุน 
จึงได้เริ่มปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการค้า โดยเพิ่มกิจการ
อื่นเข้ามาเสริมรายได้ของปั๊มน�้ามันเพื่อความอยู่รอด อาทิ  
เป ิดร ้านมินิมาร ์ตและบริการล ้างรถอัตโนมัติ รวมถึง 
การจัดบรกิารห้องน�า้ทีส่ะอาดและสะดวกไว้คอยบรกิารลกูค้า 
ท�าให้เป็นจุดดึงดูดลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ดงันัน้จงึพอสรปุได้ว่าตัง้แต่มกีารน�าระบบน�า้มนัลอยตวั
มาใช้เป็นต้นมา ราคามีทั้งขึ้นและลง ซึ่งราคาขายปลีกน�้ามัน
เชื้อเพลิงมีการเปล่ียนแปลงตามราคาน�้ามันในตลาดโลก 
อยู่เสมอ
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กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนท่ีมีอยู่ 
ในประเทศ ทดแทนพลงังานทีต้่องน�าเข้าจากต่างประเทศและ 
มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม การด�าเนนิงานของกองทนุฯ รวมถงึ 
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล�าดับความส�าคัญของ 
การใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติก�าหนด โดยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ
คณะกรรมการกองทนุเพ่ือส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน โดยม ี
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เป็นฝ่ายเลขานกุาร

เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
กองทนุฯ จงึได้มีการจดัท�า “แผนอนรุกัษ์พลงังาน” เพือ่เป็น 
แนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงเป็นแผน 
การพฒันาด้านพลงังานทดแทนของประเทศ ซึง่ได้มกีารก�าหนด
เป้าหมายลดการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจหลัก ได้แก่  
การขนส่งและคมนาคม อุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัยและ 
ธุรกิจการค้า รวมถึงแผนส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน  
เพื่อให ้เกิดการลดการใช ้พลังงานของประเทศ 
นอกจากนี้ยังประกอบด้วยแผนพัฒนาบุคลากร
และการประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานที่มุ่งเน้น 
การให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชน และ
การเพิ่มจ�านวนและคุณภาพของบุคลากร
ด้านพลังงานให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ 
มี จ� านวน เพี ย งพอที่ จ ะช ่ วยสนั บสนุ น ให ้ 
การด�าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลการด�าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานในปี 
2548-2550 ท�าให้ทราบถึงศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
พลงังานหมนุเวยีนและการพฒันาประสทิธภิาพการใช้พลงังาน
ของประเทศไทยชัดเจนขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงาน
ประสบผลตามเจตนาของแนวทางการพฒันาและการอนรุกัษ์
พลังงานของประเทศ จึงได้มีการปรับปรุงแผนอนุรักษ์
พลังงาน โดยทบทวนศักยภาพความเป็นไปได้และเป้าหมาย
การประหยัดพลังงานของประเทศ รวมท้ังการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้มีแผน 
การด�าเนินงานที่มีเป้าหมายชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
โดย สนพ.ได้จัดท�าแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

5

ล�าดบัความส�าคญัการใช้จ่ายเงนิของกองทนุเพือ่ส่งเสรมิ 
การอนุรักษ์พลังงาน ในช่วงปี 2551-2554 และเสนอ 
กพช.รับทราบเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2550 และวันที่  
16 พฤศจิกายน 2550 รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550

แผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี 2551-2554 ก�าหนด 
เป้าหมายลดการใช้พลังงานลง 7,820 พันตันเทียบเท่า 
น�้ามันดิบ (ktoe) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของความต้องการ 
ใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศในปี 2554 และก�าหนด
เป้าหมายการน�าพลังงานหมุนเวียนมาใช้แทนพลังงาน 
เชิงพาณิชย์ 8,858 ktoe หรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของ 
ความต้องการใช้พลังงานในปี 2554 รวมทั้งมีแผนการพัฒนา 
บุคลากรและประชาสัมพันธ ์  ซึ่ งมีมาตรการส ่งเสริม
และสนับสนุนเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้  
ความเชีย่วชาญด้านพลงังาน รวมถงึความตระหนกัรูเ้กีย่วกบั
ความส�าคญัของพลงังานอย่างถกูต้อง และการสร้างจติส�านึก
ในการอนรุกัษ์พลงังาน เพือ่รองรบัแผนเพิม่ประสทิธิภาพและ
แผนพลังงานทดแทนของประเทศ

คณะกรรมการกองทุ น เพื่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม 
การอนุรักษ์พลังงานในการประชุมเมื่อวันที่  
4 พฤษภาคม 2552 ได้อนมุติังบประมาณประจ�าปี  
พ.ศ. 2552 จ�านวน 2,396 ล้านบาท เพื่อใช้
ในการด�าเนินงานโครงการตามแผนอนุรักษ์

พลังงาน โดยการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2552 ยึดตามภารกิจส�าคัญ 3 ด้าน ได้แก่

1. ภารกิจตามข้อก�าหนดและกฎหมายพระราชบัญญัติ
การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน มุง่เน้นทีก่ารอนรุกัษ์พลงังาน
ในโรงงานและอาคาร (มาตรา 8, 9, 19 และมาตรา 21)  
การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่งเสริม 
การใช้วัสดุเพื่ออนุรักษ์พลังงาน (มาตรา 23) และมาตรการ
ส่งเสริมและช่วยเหลือ (มาตรา 40) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ทั้งในส่วนของโรงงานและอาคารควบคุม โรงงานอาคาร 
ท่ีจะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง อาคารของรัฐ และโรงงาน 
และอาคารทัว่ไป รวมทัง้การศกึษาเพือ่ปรบัปรงุประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของอุปกรณ์และเครื่องจักร และมาตรการ
ช่วยเหลืออื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค ์ของพระราชบัญญัติ 

การด�าเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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การส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน ตวัอย่างของโครงการทีไ่ด้รบั 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ตามภารกิจนี้ 
ได้แก่

• โครงการปรับปรุงระบบการจัดท�ารายงานวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานควบคุม

• โครงการส่งเสริมและก�ากับการอนุรักษ์พลังงาน 
ในอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลง

• โครงการศึ กษารถจั กรยานยนต ์ เพื่ อ จั ดท� า
ประสิทธิภาพพลังงานฯ ตามพระราชบัญญัติ 2550

• โครงการลดใช้พลงังานในภาครฐั ปีงบประมาณ 2552

• โครงการสนับสนุนการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึก 
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

2. ภารกิจตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบายรัฐบาล
และกระทรวงพลังงานในด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน อาท ิการส่งเสรมิการใช้ก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัยานยนต์  
(NGV) การส่งเสรมิการใช้เอทานอลและไบโอดเีซล การส่งเสรมิ 
การใช้พลงังานทดแทน เช่น ก๊าซชวีภาพ ก๊าซชวีมวล 
พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย์ พลงัน�า้ พลงังาน
จากขยะ ฯลฯ รวมทั้งเน้นการสร้างเครือข่าย
ในระดับชุมชน หมู่บ้าน และภูมิภาค ตัวอย่าง 
ของโครงการที่ ได ้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการกองทุนฯ ตามภารกิจนี้ ได้แก่

• โครงการวิจัย สาธิต และพัฒนาการใช ้
ไบโอดีเซลชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิต

• การส่งเสริมระบบก๊าซชีวภาพในฟาร์มปศุสัตว์

• โครงการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากชีวมวล

• การพัฒนาปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานลม
ส�าหรับประเทศไทย

• โครงการปรับปรุ งแผนที่ ศั กยภาพพลั งงาน 
แสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมส�าหรับประเทศไทย

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชน

• โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานในภูมิภาค
 
3. ภารกิจตามเจตนารมณ์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 25  

แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ 
ตามแผนและเป้าหมายอนรุกัษ์พลงังาน ในช่วงปี 2551-2554 
มุ่งเน้นการด�าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายการอนรุกัษ์พลงังานตามพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิ 
การอนุรักษ์พลังงาน ตัวอย่างของโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ตาม
ภารกิจนี้ ได้แก่

• โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

• โครงการสนบัสนนุทนุวจิยัแก่นกัศกึษา
ระดับอุดมศึกษา

• โครงการพฒันาบคุลากรด้านการบรหิาร
จัดการพลังงาน

• โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน

• โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

การด�าเนนิงานตามแผนอนรุกัษ์พลงังานจะช่วยส่งเสรมิ 
การอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ของประเทศ โดยคาดว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกองทุนฯ จะช่วยลด
ปรมิาณการใช้พลงังานลงได้อกี 90.23 ktoe ต่อปี หรือเท่ากบั 
1,501 ktoe ณ ปี 2554 และมีการน�าพลังงานหมุนเวียน 
มาใช้แทนพลงังานเชงิพาณชิย์เพิม่ขึน้ 14.65 ktoe หรอืเท่ากบั 
108.87 ktoe ณ ปี 2554

ส�าหรับแผนอนุรักษ์พลังงานในช่วงปี 2555-2559  
จัดท�าขึ้นภายใต้ 3 กรอบหลัก อันประกอบด้วย

1. แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573)  
ทีก่ระทรวงพลงังานปรบัปรงุใหม่โดยก�าหนดกรอบการพฒันา 
แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศตามเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจขนาดใหญ่  
ภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย และ 
ภาคการขนส่ง เมื่อถึงปี 2573 จะสามารถ 
ลดพลังงานได้ทั้งสิ้น 38,200 ktoe ในปี 2555 
เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็น 25% 
ของพลังการใช้งานทั้งหมด

2. แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 

แทนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นจาก 7,413 ktoe  
ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็น 25% 
ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด

3. กรอบวตัถปุระสงค์การใช้เงนิกองทนุ ตามมาตรา 25  
ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2535

ดังนั้น กรอบการวางแผนการใช้จ ่ายเงินกองทุน 
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ในช่วง พ.ศ. 2555-2559  
ประกอบด้วยแผนงานรอง 3 แผน ได้แก่ แผนเพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้พลังงาน แผนพลังงานทดแทน และแผนงานบริหาร 
ทางกลยุทธ ์  ซึ่ งมีลักษณะเดียวกับแผนเดิมเพื่อให ้ม ี
ความต่อเนื่องของงาน

 
การด�าเนินงานตามแผนอนุรักษ ์พลังงาน

จนถึงปัจจุบันได้มีการด�าเนินงานทั้งการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใช้พลงังานในภาคอตุสาหกรรม 
การจัดการด้านการใช้พลังงานที่ครอบคลุม
อาคารส�านักงาน ธุรกิจ และการบริการ สถานที่
ราชการ และบ้านอยู่อาศัย การอนุรักษ์พลังงาน

ในภาคขนส่ง รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนให้ครอบคลมุทกุภาคส่วน ทัง้นี ้เพือ่เสรมิสร้าง 

ความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง
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ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่น�ำเข้ำพลังงำนจำก 
ต่ำงประเทศเป็นมูลค่ำหลำยล้ำนล้ำนบำททกุปีเพือ่กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศ และในช่วงที่ผ่ำนมำรำคำพลังงำน 
ในตลำดโลกได้เกิดควำมผันผวนอย่ำงต่อเน่ือง โดยรำคำ
น�้ำมันได ้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล ้วปรับลดลงอย ่ำงรวดเร็ว  
ซึง่ส่งผลกระทบต่อระบบพัฒนำเศรษฐกจิของประเทศ รวมทัง้ 
ส่งผลกระทบโดยตรงไปยังประชำชนทุกระดับ กระทรวง
พลงังำนจงึเลง็เหน็ว่ำควรต้องเร่งกำรจดัหำแหล่งพลงังำนอืน่
ทีห่ลำกหลำยให้มำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่พลงังำนหมนุเวยีน
ในประเทศที่ยังมีศักยภำพของผลผลิตทำงกำรเกษตร 
และผลผลิตเหลือใช้ทำงกำรเกษตรค่อนข้ำงสูง จึงได้ 
วำงนโยบำยพัฒนำพลังงำนทดแทนให ้เป ็น 
แหล่งพลังงำนหลักของประเทศ โดยได้จัดท�ำ 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 
2551-2565) ขึ้น เ พ่ือสร ้ำงควำมมั่นคง 
ด้ำนพลังงำนให้แก่ประเทศไทยและช่วยลด 
ผลกระทบต่อภำวะโลกร้อนด้วย

กำรจัดท�ำแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน 15 ปี หรือ
แนวทำงกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนของประเทศในอนำคต
ได้มีกำรก�ำหนดทิศทำงท่ีจะมุ่งพัฒนำพลังงำนทดแทนสู่ 
“พลงังำนหลกัของประเทศ ลดกำรพึง่พำกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัและ
สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้แก่ประเทศ ด้วยรำคำ 
ที่ประชำชนยอมรับ ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และชมุชน รวมทัง้ลดปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่ป็น
สำเหตุส�ำคัญของภำวะโลกร้อน”

อย่ำงไรกต็ำม กำรจดัท�ำแผนพลงังำนทดแทน กระทรวง
พลังงำนได้มีกำรก�ำหนดค่ำและข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ขึ้น  
โดยกำรวิเครำะห์จำกสถำนกำรณ์พลังงำนท่ีเกิดขึ้นจริง  
ทั้งด้ำนวัตถุดิบและควำมต้องกำรพลังงำนเพื่อก�ำหนด 
เป็นแผน โดยมีองค์ประกอบ คือ

1. ข้อสมมติฐาน โดยก�ำหนดว่ำกำรใช้พลังงำนของ
ประเทศทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต จะมค่ีำเป็น “อตัรำกำรขยำยตวั 
ของปริมำณกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยเป็น 2% ในช่วงปี  
2551-2554 และ 3% ในช่วงปี 2555-2565”
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2. วัตถุประสงค์ของแผน มุ ่งหวังให้ประเทศไทย 
ใช้พลังงำนทดแทนเป็นพลังงำนหลักของประเทศแทน 
กำรน�ำเข้ำน�้ำมัน และเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงในกำรจัดหำ
พลงังำนให้แก่ประเทศ พร้อมทัง้ส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนรปูแบบ 
ชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิต
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนในประเทศ ตลอดจนเพื่อวิจัย 
พฒันำ ส่งเสรมิเทคโนโลยพีลงังำนทดแทนทีม่ปีระสทิธภิำพสงู 
ให้มำกขึ้น

3. เป้าหมายของแผน จะ “เพิม่สดัส่วนกำรใช้พลงังำน
ทดแทนให้เป็น 20% ของกำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยของ

ประเทศภำยในปี 2565”

นอกจำกนีใ้นแผนพฒันำพลงังำนทดแทน 
15 ปี ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำพลังงำน
ทดแทนของประเทศไว้อย่ำงชดัเจนว่ำ ในปี 2565 

จะพัฒนำพลังงำนทดแทนให้ทดแทนกำรผลิต
ไฟฟ้ำให้ได้ถงึ 5,608 เมกะวตัต์ และทดแทนพลงังำน

ควำมร้อน 7,433 ktoe รวมทั้งเป็นเชื้อเพลิงในภำคขนส่ง 
ทัง้สิน้ 10,076 ktoe ซึง่คดิเป็นเชือ้เพลงิชวีภำพ 13.5 ล้ำนลติร
ต่อวัน และเป็น NGV 690 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

พร้อมท้ังได้เน้นกำรส่งเสริมพัฒนำพลังงำนทดแทน
ประเภทต่ำง ๆ ที่มีเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน ได้แก่ แสงอำทิตย์ 
94 ktoe พลังงำนลม 89 ktoe ไฟฟ้ำพลังน�้ำ 85 ktoe ชีวมวล 
8,693 ktoe ก๊ำซชีวภำพ 654 ktoe พลังงำนขยะ 107 ktoe 
ไบโอดีเซล 1,415 ktoe และ NGV 6,090 ktoe โดยให้ล�ำดับ
สัดส่วนของกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนประเภทต่ำง ๆ เป็น 
ชวีมวล 43.91% NGV 30.76% เอทำนอล 12.35% ไบโอดเีซล 
7.14% ก๊ำซชีวภำพ 3.30% พลังงำนขยะ 0.54% แสงอำทิตย์ 
0.47% พลังงำนลม 0.45% และไฟฟ้ำพลังน�้ำ 0.43% ของ 
กำรใช้พลังงำนทดแทนทั้งหมด

เนื่องจำกแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนเป็นกำรวำงแผน
ระยะยำวถึง 15 ปี จึงได้แบ่งแผนเป็น 3 ระยะ เพื่อให้เกิด 
ควำมชดัเจนในกำรด�ำเนนิกำร คอื ระยะสัน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2551-
2554 ระยะกลำงตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2559 และระยะยำวตั้งแต่ 
พ.ศ. 2560-2565 โดยแต่ละระยะได้ก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำ
พลังงำนทดแทนไว้ ดังนี้

การพัฒนาพลังงานทดแทนของไทย
ใน 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2551-2565)
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• ระยะสั้น (พ.ศ. 2551-2554) จะมุ่งเน้นส่งเสริม
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนที่ได้รับกำรยอมรับแล้ว (Proven 
Technologies) และมีศักยภำพแหล่งพลังงำนทดแทนสูง 
ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภำพ กำรผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อนจำก 
ชีวมวล และก๊ำซชีวภำพ โดยใช้มำตรกำรสนับสนุนทำงด้ำน
กำรเงินอย่ำงเต็มรูปแบบ และตั้งเป้ำหมำยไว้ที่ 10,961 ktoe 
หรือคิดเป็น 15.6% ของกำรใช้พลังงำนทั้งหมด

• ระยะกลาง (พ.ศ. 2555-2559) ส่งเสริม 
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน และ 
สนับสนุนพัฒนำต้นแบบเทคโนโลยีพลังงำน
ทดแทนใหม่ ๆ  ให้มคีวำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์
เพิม่มำกขึน้ รวมถงึส่งเสรมิกำรใช้เทคโนโลยใีหม่
ในกำรผลิตเชื้อเพลิงชีวภำพ และพัฒนำต้นแบบ 
Green City และน�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
กำรผลิตพลังงำนทดแทนระดับชุมชน โดยตั้งเป้ำหมำยไว้ท่ี 
15,579 ktoe หรือคิดเป็น 19.1% ของกำรใช้พลังงำนทั้งหมด

• ระยะยาว (พ.ศ. 2560-2565) ส่งเสริมเทคโนโลยี
พลังงำนทดแทนใหม่ ๆ ที่มีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ 
เช่น พลงังำนไฮโดรเจน ฯลฯ รวมถงึกำรขยำยผล Green City 
และพลงังำนชมุชน สนบัสนนุให้ประเทศไทยเป็นศนูย์ส่งออก 
เชื้อเพลิงชีวภำพและกำรส่งออกเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 
ในภูมิภำคอำเซียน โดยตั้งเป้ำหมำย 19,799 ktoe หรือ 
คิดเป็น 20.3% ของกำรใช้พลังงำนทั้งหมด

ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

เมื่อมีกำรก�ำหนดแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนแต่ละ
ประเภทไว้อย่ำงชัดเจนแล้ว กำรจะขับเคลื่อนแผนไปสู  ่
กำรปฏิบัติอย่ำงเห็นผลได้จ�ำเป็นต้องมีกลไกต่ำง ๆ อำทิ  
ต้องสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้เกดิ 
กำรขับเคลื่อนแผนไปในทิศทำงเดียวกัน และเป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล และอย่ำงเป็นรปูธรรม ควบคูไ่ปกบั 
กำรปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ ตลอดจนต้องสร้ำง
องค์ควำมรู้เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อน แล้วติดตำมประเมิน
ผลอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้แผนดังกล่ำวประสบผลส�ำเร็จ 
ตำมเป้ำหมำย

โดยแนวทำงส�ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนให้เกิดขึ้น
ได้มีดังนี้

1. ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 
โดยกำรก�ำหนดมำตรกำรจูงใจในระดบัทีเ่หมำะสมเพือ่เอือ้ต่อ 
กำรพัฒนำพลังงำนทดแทน และเป็นธรรมต่อประชำชน 
ทุกภำคส่วน อำทิ กำรก�ำหนดและทบทวนมำตรกำรส่วนเพิ่ม 
รำคำรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนให้เหมำะสมกับ

สภำพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 
สนับสนุนมำตรกำรทำงด้ำนภำษีและกำรลงทุนเพื่อจูงใจ 
ผู้ประกอบกำร ส่งเสริมกำรลงทุนและกำรประกันควำมเสี่ยง
ผ่ำน ESCO Fund สร้ำงควำมเชื่อม่ันด้ำนกิจกำรพลังงำน
ทดแทนให้แก่สถำบันกำรเงิน และผลักดันโครงกำรพลังงำน
ทดแทนสู่กลไกกำรพัฒนำที่สะอำด (CDM)

ขณะเดียวกันต้องบูรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ียุ่งยำกซับซ้อน หรือ
ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน
ของประเทศให้หมดไป พร้อมทัง้สร้ำงมำตรฐำน
เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนที่เป็นที่ยอมรับแล้ว
ถ่ำยทอดควำมรูเ้ชงิเทคนคิและตวัอย่ำงโครงกำร

พลังงำนทดแทนที่ประสบผลส�ำเร็จ เพื่อลด 
ควำมเส่ียงในกำรลงทุนด้ำนพลังงำนทดแทนในระยะ

เริ่มแรก

2. ส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด ้านพลังงาน  
โดยกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อศึกษำวิจัย พัฒนำ และสำธิต
อย่ำงต่อเนื่องต้ังแต่ต้นน�้ำไปจนถึงปลำยน�้ำ มีควำมคุ้มค่ำ 
เชิงพำณิชย์ สำมำรถน�ำไปพัฒนำต่อยอดให้เกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยครอบคลุมประเด็นทั้งด้ำนส�ำรวจแหล่งพลังงำน
ทีม่ศีกัยภำพ กำรวจิยัพฒันำเพือ่เพิม่ผลผลติพชืพลงังำน และ
กำรพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนที่มีประสิทธิภำพสูง  
พร้อมทั้งสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ภำยใต้หลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง

3. รณรงค์สร ้างจิตส�านึกและประชาสัมพันธ ์
ให้ความรู้ โดยรณรงค์ให้ประชำชนและภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพลังงำนทดแทนที่มีผลต่อ 
ควำมมัน่คงทำงด้ำนพลงังำน เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำพลังงำนทดแทน อีกท้ังเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้รับทรำบนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริม
พลังงำนทดแทนรูปแบบต่ำง ๆ พร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่ำย
พลังงำนทดแทนเพื่อเป็นกลไกในกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ 
และจดักำรให้มหีลกัสตูรกำรเรยีนด้ำนพลงังำนทดแทนต้ังแต่
ระดับกำรศึกษำพื้นฐำน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกด้ำนพลังงำน
ทดแทนให้แก่เยำวชนไทย ซึง่จะเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒันำ
ประเทศต่อไป

เม่ือแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน 15 ปีถูกก�ำหนดขึ้น
พร้อมกบัแนวทำงทีช่ดัเจน แต่กำรทีจ่ะท�ำให้แผนเกดิผลส�ำเรจ็ 
ได้ก็จ�ำเป็นต้องอำศัยปัจจัยต่ำง ๆ เข้ำช่วยซึ่งปัจจัยเหล่ำนั้น 
ได้แก่

• กำรก�ำหนดให้แผนพลังงำนทดแทน 15 ปี เป็น 
วำระแห่งชำติ



นโยบายพลังงาน30

• ภำครัฐต้องมีนโยบำยสนับสนุนพลังงำนทดแทน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะมำตรกำรจูงใจทำงด้ำนกำรเงิน 
อำท ิมำตรกำรส่วนเพิ่มรำคำรบัซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน โดยทบทวนอัตรำให้เหมำะสมกับ
เทคโนโลยีและสภำพเศรษฐกิจ และมำตรกำร 
ESCO Fund เพื่อส ่งเสริมกำรลงทุนและ 
รับประกันควำมเสี่ยง โดยเฉพำะอุตสำหกรรม
ขนำดเล็กและขนำดย่อม ตลอดจนมำตรกำร
สนับสนุนเงินลงทุนเพื่อช่วยลดภำระกำรลงทุน
เริม่แรกในเทคโนโลยพีลงังำนทดแทนรปูแบบใหม่ ๆ   
รวมถึงเงินกู ้ดอกเบี้ยต�่ำส�ำหรับกำรลงทุนผลิตพลังงำน
ทดแทนใหม่ ๆ

นอกจำกนี้ต ้องมีมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำม 
สทิธปิระโยชน์ BOI ส�ำหรบักำรลงทนุด้ำนพลงังำนทดแทน และ
มำตรกำรทีส่�ำคญั คอื มกีำรชดเชยรำคำขำยปลกีน�ำ้มนัดเีซล
และน�้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภำพต�่ำกว่ำ 
รำคำขำยปลีกน�้ำมันดีเซลและน�้ำมันเบนซินธรรมดำ

• ภำครัฐต้องด�ำเนินกำรจัดหำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ
รองรบักำรขยำยตวัของพลงังำนทดแทน เช่น กำรขยำยระบบ
สำยส่ง คลงัส�ำหรบัส�ำรองเชือ้เพลงิชวีภำพ ฯลฯ และด�ำเนนิกำร 
ปรับปรุงกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพลังงำน
ทดแทน ได้แก่ พระรำชบญัญตัร่ิวมทนุ กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรกำรน�ำเข้ำ-ส่งออกน�้ำมันปำล์มดิบ

• ทั้งนี้ยังมีอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส�ำคัญ คือ ทุกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ในกำรวิจัย
พัฒนำ สำธิต ส่งเสริม รณรงค์ เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์
ด ้ำนพลังงำนทดแทนภำยใต้กรอบกำรด�ำเนินงำนของ
แผน พร้อมทั้งสำมำรถเข้ำถึงแหล่งพลังงำนทดแทน อำทิ  
แหล่งพลังงำนลมและแหล่งพลังงำนน�้ำ กำรจัดหำวัตถุดิบ  
และกำรก�ำหนดให้มมีำตรฐำนเทคโนโลยแีละกำรผลติพลงังำน
ทดแทนขึ้น

หำกแผนพฒันำพลงังำนทดแทนด�ำเนนิกำร
ตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ได้ ในด้านเศรษฐกิจ
จะสำมำรถช่วยลดกำรน�ำเข ้ำพลังงำนได้
มำกกว่ำ 460,000 ล้ำนบำทต่อปี ในปี 2565 
และจะท�ำให้เกิดกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน 
ภำคเอกชนได้มำกกว่ำ 382,240 ล้ำนบำท  
พร้อมทัง้เกดิกำรจ้ำงงำนในอตุสำหกรรมทีเ่กีย่วข้อง
มำกกว่ำ 40,000 คน นอกจำกน้ียังช่วยสร้ำงรำยได้จำก 
กำรซื้อขำยคำร์บอนได้มำกกว่ำ 14,000 ล้ำนบำทต่อปี  
ช่วยลดกำรลงทุนของภำครัฐในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำจำก 
เชื้อเพลิงฟอสซิลมำกกว่ำ 3,800 เมกะวัตต์ พร้อมกับสร้ำง
รำยได้กลับเข้ำสู่ประเทศโดยกำรพัฒนำประเทศสู่ศูนย์กลำง

กำรส่งออกเอทำนอลและเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน ได้แก่ 
เซลล์แสงอำทิตย์ประสิทธิภำพสูง เทคโนโลยี Gasification 

และระบบผลิตก๊ำซชีวภำพในภูมิภำคอำเซียน

ส�ำหรับในด้านสังคมช่วยลดผลกระทบ
จำกกำรอพยพแรงงำนสูเ่มอืง โดยกำรสร้ำงงำน
ในพื้นที่ชนบท อำทิ โครงกำรส่งเสริมกำรปลูก 
ไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้ำชุมชน 

สีเขียวแบบครบวงจร และเกษตรกรมีรำยได้จำก
กำรขำยพืชผลกำรเกษตรที่มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

และมั่นคง ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ในประเทศให้เข้ำถึงพลังงำนอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง  
นอกจำกนี้จะช่วยพัฒนำสู่สังคมกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน 
ไดออกไซด์ (CO

2
) ต�่ำ (Low Carbon Society) และลด 

ผลกระทบต่อภำวะโลกร้อน
 
อย่ำงไรก็ตำม เม่ือวันท่ี 23 สิงหำคม 2554 รัฐบำล

ได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำที่จะส่งเสริมผลักดันกำรอนุรักษ์
พลงังำนเตม็รปูแบบตำมกำรส่งเสรมิกำรผลติ กำรใช้ ตลอดจน 
กำรวิจัยและพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก  
โดยตั้งเป้ำหมำยให้สำมำรถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ 
อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ภำยใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มีกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมอย่ำงครบวงจร ส่งเสริมและผลักดันกำรอนุรักษ์
พลังงำนอย่ำงเต็มรูปแบบ โดยลดระดับกำรใช้พลังงำน 
ต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภำยใน 20 ปี

ประกอบกับเมื่ อวันที่  11 พฤศจิกำยน 2554  
ในกำรประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 23 ซึ่งผู ้น�ำ 
กลุ่มเอเปกได้ตกลงจะร่วมกันส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน 
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ในกำรลดสัดส่วนของกำรใช้พลังงำน 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ (Energy Intensity : EI)  
ลงโดยรวมให้ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 45 ภำยในปี 2578 เมื่อ 
เทียบกับปี 2548 โดยประเทศไทยต้องมีส่วนร่วมในกำรลด 
กำรใช้พลังงำนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติลงร้อยละ  

26.5 ในปี 2573 ดังนั้น กระทรวงพลังงำนจึงได้ม ี
กำรปรบัปรงุนโยบำยด้ำนพลงังำนของประเทศไทย 

(Thailand Energy Policy) ขึ้น โดยมุ่งเน้น 
กำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas) ลง พร้อมทั้งกำรเป็น 
จดุเริม่ต้นในกำรให้ประเทศไทยก้ำวไปสูก่ำรเป็น

สังคมคำร์บอนต�่ำ (Low Carbon Society)

คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติในกำรประชุม
ครั้งที่ 6/2554 จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกแผนพัฒนำพลังงำน
ทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) และแผนอนุรักษ์พลังงำน  
20 ปี ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติเมือ่วนัที่  
16 มกรำคม 2552 และวันที่ 27 เมษำยน 2554 ตำมล�ำดับ 
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และมีมติเห็นชอบนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) และ
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564)

ทั้งนี้ แผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี ได้ก�ำหนดเป้ำหมำย 
ตำมนโยบำยของรัฐบำลท่ีลดระดับกำรใช้พลังงำนต่อผลผลิต 
(EI) ลงร้อยละ 25 ภำยใน 20 ปี โดยประเทศจะต้องลดกำรใช้
พลงังำนลง 38,200 ktoe ในปี 2573 หรอืคดิเป็นกำรลด
กำรปลดปล่อยก๊ำซ CO

2
 ลง 130 ล้ำนตนั จ�ำแนกเป็น 

ภำคอุตสำหกรรม ภำคขนส่ง ภำคอำคำรธุรกิจ
ขนำดใหญ่ และภำคอำคำรธุรกิจขนำดเล็กและ
บ้ำนทีอ่ยูอ่ำศยั เป็น 50, 47, 20 และ 13 ล้ำนตนั  
ตำมล�ำดับ โดยแบ่งแผนกำรด�ำเนินงำนตำม 
เป้ำหมำยที่จะลดเป็น 4 ระยะ ได้แก่

ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2554-2555) จ�ำนวน 8 ล้ำนตัน
ในปี 2555 

ระยะสั้น (พ.ศ. 2554-2559) จ�ำนวน 27 ล้ำนตัน 
ในปี 2559 

ระยะกลาง (พ.ศ. 2554-2564) จ�ำนวน 63 ล้ำนตัน 
ในปี 2564 

ระยะยาว (พ.ศ. 2554-2573) จ�ำนวน 130 ล้ำนตัน 
ในปี 2573 

และจำกค�ำประกำศของผู ้น�ำกลุ ่มประเทศเอเปก 
ประเทศไทยต้องลดค่ำ EI ให้ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 26.5 ภำยใน
ปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2548 ท�ำให้ประเทศไทยจะมีส่วนร่วม 
ในกำรลดกำรใช้พลังงำนลงให้ได้อย่ำงน้อย 35,900 ktoe  
ซ่ึงปัจจบุนัประเทศไทยมแีผนอนรุกัษ์พลงังำน 20 ปี มเีป้ำหมำย 
ที่จะลดค่ำ EI ลงให้ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ภำยใน 20 ปี หรือ
ปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2553 ท�ำให้ต้องลดกำรใช้พลังงำนลง
ให้ได้อย่ำงน้อย 38,200 ktoe แต่หำกค�ำนวณค่ำ EI โดยใช้ 
ปีฐำนในปี 2548 ไทยสำมำรถลด EI ได้ถึงร้อยละ 55 ซึ่ง
แสดงให้เหน็ว่ำไทยลดกำรปล่อยเรอืนกระจกจำกกำรลดค่ำ EI  
ได้ดีกว่ำเป้ำหมำยของเอเปกมำก

ส่วนแผนส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (AEDP 
2012-2021) ก�ำหนดเป้ำหมำยให้เพิม่กำรใช้พลงังำนทดแทน
และพลังงำนทำงเลือกเป็นร้อยละ 25 ของกำรใช้พลังงำน
ทั้งหมดภำยในปี 2564 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) มีเป้ำหมำยผลิตไฟฟ้ำ 
จำกพลงังำนทดแทน 5,625 เมกะวตัต์ และปรมิำณควำมร้อน
จำกพลังงำนทดแทน 11,426 ktoe

และระยะที ่2 (พ.ศ. 2560-2564) มเีป้ำหมำยผลติไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนทดแทน 9,201 เมกะวตัต์ และปรมิำณควำมร้อน
จำกพลังงำนทดแทน 24,931 ktoe

เมื่อด�ำเนินกำรตำมแผน AEDP (ค.ศ. 
2012-2021) จะลดกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัของประเทศ
ประมำณปีละ 574,000 ล้ำนบำท และลด 
กำรปล่อยก๊ำซ CO

2
 ได้ 76 ล้ำนตัน ในปี 2564 

พร้อมทั้งมีรำยได้จำกกำรขำยคำร์บอนเครดิต
ประมำณ 23,000 ล้ำนบำทต่อปี

กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก  
25% ใน 10 ปี จงึเป็นกลยทุธ์หนึง่ทีก่ระทรวงพลงังำนจัดท�ำขึน้ 
ซึ่งจะช่วยให้กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทำงเลือกในประเทศ
เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม ช่วยให้ภำคเอกชนและภำคส่วน 
ทีเ่กีย่วข้องมองเหน็ทศิทำงนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำพลงังำน
ของประเทศในอนำคตได้อย่ำงมีทิศทำงมำกยิ่งขึ้น
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ประเทศไทยได้จัดท�ำแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำ  
(Power Development Plan : PDP) เพือ่เป็นกรอบกำรลงทนุ
ขยำยก�ำลังผลิตไฟฟ้ำและระบบส่งไฟฟ้ำในอนำคตประมำณ 
10-15 ปี เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่เพิ่มสูงขึ้น  
โดยค�ำนึงถึงควำมมั่นคงของระบบพลังงำนไฟฟ้ำและภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยของผูใ้ช้ไฟฟ้ำเป็นหลกั ซึง่ทีผ่่ำนมำได้มกีำรปรบัปรงุ
แผน PDP เพื่อให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง
มำเป็นระยะ

แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) พ.ศ. 2546-2559 (PDP 
2003)

แผนพฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พ.ศ. 2546-
2559 (PDP 2003) เป็นแผนระยะยำวที่ กฟผ.
จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรลงทุนส�ำหรับ
กำรขยำยก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำและระบบส่งไฟฟ้ำ 
ในอนำคต โดยสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดท�ำแผน 
PDP 2003 กฟผ.ใช้ค ่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ  
ซึ่งจัดท�ำโดยคณะอนุกรรมกำรกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำเมื่อเดือนสิงหำคม 2545 เป็นฐำน โดยสมมติฐำนหลัก 
ในกำรจัดท�ำค่ำพยำกรณ์ฯ อำศัยฐำนกำรเจริญเติบโต 
ทำงเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9 และ 
ร้อยละ 4.7 ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ซึ่งได้ 
ค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเม่ือสิ้นแผนพัฒนำฯ 
ฉบบัที ่9 ฉบบัที ่10 และฉบบัที ่11 ในระดบั 21,648 เมกะวตัต์  
29,321 เมกะวัตต์ และ 38,851 เมกะวัตต์ ตำมล�ำดับ โดยมี
อัตรำกำรเพิ่มเฉลี่ยประมำณร้อยละ 6 ต่อปี

ส�ำหรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติใช ้ข ้อมูลที่ ได ้จำก 
กำรประมำณกำรของ ปตท. โดยก๊ำซธรรมชำติท่ีน�ำมำใช้
ผลิตไฟฟ้ำได้มำจำกแหล่งบนบกและจำกอ่ำวไทย รวมทั้ง 
กำรน�ำเข้ำก๊ำซจำกสหภำพพม่ำและแหล่งไทย-มำเลเซีย  
ส่วนรำคำเชื้อเพลิงที่ใช้ส�ำหรับโรงไฟฟ้ำต่ำง ๆ ประมำณกำร
โดยบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) และก�ำหนดควำมมั่นคง
ของระบบไฟฟ้ำด้วยตัวชี้วัดโอกำสไฟฟ้ำดับ (Loss of Load 
Probability : LOLP) ไม่เกิน 24 ชั่วโมงใน 1 ปี รวมทั้งก�ำหนด
ก�ำลังผลิตส�ำรองต�่ำสุดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15

7

อย่ำงไรก็ตำม แผน PDP 2003 เป็นแผนพัฒนำก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทยที่ กฟผ.เป็นผู ้จัดเตรียมแผน 
ในเบื้องต้น สะท้อนถึงแนวทำงกำรจัดหำไฟฟ้ำให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรไฟฟ้ำที่ เพิ่มขึ้นในอนำคต ซึ่งต ่อมำ 
คณะอนุกรรมกำรกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ ในเดือน
มกรำคม 2547 ได้ปรับค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำใหม ่
ให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้น กฟผ. 
จึงได้น�ำค่ำพยำกรณ์ดังกล่ำวมำใช้เป็นฐำนในกำรจัดท�ำ 
แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟา้ พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004) 
เพื่อให้แผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำมีควำมเหมำะสม สำมำรถ

จัดหำไฟฟ้ำได้เพียงพอต่อควำมต้องกำรไฟฟ้ำ 
ที่เพิ่มขึ้นในอนำคต

ส�ำหรับข้อสมมติฐำนในกำรจัดท�ำแผน 
PDP กฟผ.ได้ใช้ค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำ กรณเีศรษฐกจิขยำยตวัปำนกลำงเป็นฐำน 

โดยอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเฉล่ียเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 6.37 ระหว่ำงปี 2546-2549 และเฉลี่ยร้อยละ  

6.5 ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 และฉบับที่ 11 ท�ำให้
ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำเมื่อสิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9 ฉบับ
ที่ 10 และฉบับที่ 11 เท่ำกับ 22,738 เมกะวัตต์ 31,844 
เมกะวัตต์ และ 43,558 เมกะวัตต์ ตำมล�ำดับ โดยค�ำนึงถึง 
กำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล ให้น�ำเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้ำดีเซลที่ติดตั้งตำมโรงงำนอุตสำหกรรมและธุรกิจ 
ขนำดใหญ่มำเดินเครื่องในช่วงควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด 
ของปี (Peak Cut) ซึ่งลดควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำลงปริมำณ 
500 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2549

นอกจำกนี้ได้ก�ำหนดควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำด้วย
ตัวชี้วัดโอกำสไฟฟ้ำดับไม่เกิน 24 ชั่วโมงต่อปี และก�ำลังผลิต
ส�ำรองประมำณร้อยละ 15 ส่วนรำคำเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในโรงไฟฟ้ำ
ต่ำง ๆ  ประมำณกำรโดย บรษิทั ปตท. จ�ำกดั (มหำชน) พร้อมทัง้ 
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียน (Renewable 
Portfolio Standard : RPS) ก�ำหนดโรงไฟฟ้ำใหม่ต้องมี 
โรงไฟฟ้ำ RPS ร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป รวมทั้ง 
ได้พิจำรณำควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำกับประเทศ 
เพื่อนบ้ำน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ
พลังงำนระหว่ำงประเทศ

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
(Power Development Plan)
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ต่อมำในเดือนมีนำคม 2550 คณะอนุกรรมกำร 
กำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำได้ปรับค่ำพยำกรณ ์
ควำมต้องกำรไฟฟ้ำใหม่ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรใช ้
ไฟฟ้ำทีล่ดลงและสภำพเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยจดัท�ำ
เป็น 3 กรณี คือ กรณีฐำน กรณีต�่ำ และกรณีสูง โดย กฟผ.
จะได้น�ำค่ำพยำกรณ์ดังกล่ำวไปใช้ในกำรจัดท�ำแผน PDP 
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงำนจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 
ค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำและแผน PDP จ�ำนวน 3 ครัง้  
ได้แก่

1. กำรประชุมเตรียมกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำก 
ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศ (PDP 2006) เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2549

2. กำรสมัมนำเรือ่งทำงเลอืกกำรใช้เชือ้เพลงิในกำรผลติ
ไฟฟ้ำของประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2550

3. กำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นเรื่องกำรพยำกรณ์
ควำมต้องกำรไฟฟ้ำและแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำ (PDP) 
เมื่อเดือนเมษำยน 2550

กฟผ.ได้น�ำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำฉบับ
มีนำคม 2550 ไปใช้ในกำรจดัท�ำแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า  
พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007) ซึ่งเป็นแผนกำรก่อสร้ำง 
โรงไฟฟ้ำชนดิต่ำง ๆ  และระบบส่งไฟฟ้ำในระยะยำว 10-15 ปี  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปี 2550-2553 เป็นช่วงที่ 
โรงไฟฟ้ำอยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำง จะเป็นโครงกำรของ IPP  
เช่น บริษทั BLCP เพำเวอร์ จ�ำกดั และโครงกำรของ กฟผ. ฯลฯ  
และช่วงปี 2554-2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องมีกำรก่อสร้ำง 
โรงไฟฟ้ำใหม่ โดย กฟผ.ได้จดัท�ำแผนพฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำ
เป็น 3 กรณ ีตำมค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ คอื กรณฐีำน  
(B) กรณีต�่ำ (L) และกรณีสูง (H) และในแต่ละกรณีจัดท�ำเป็น  
3 แผนทำงเลอืก คอื 1) กรณค่ีำใช้จ่ำยต�ำ่สดุ (Least-cost plan) 
2) กรณีโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินท่ีมีควำมเป็นไปได้ และ 3) กรณี 
กำรจัดหำ LNG จ�ำนวน 10 ล้ำนตันต่อปี และรับซื้อไฟฟ้ำ 
ต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น โดยที่กำรจัดท�ำแผนในช่วงปี 2554-
2564 จะค�ำนึงถึงรำคำเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรจัดท�ำแผน PDP 
2007 ได้แก่ รำคำก๊ำซธรรมชำติ (252-261 บำทต่อล้ำนบีทียู)  
น�้ำมันเตำ (335 บำทต่อล้ำนบีทียู) น�้ำมันดีเซล (632 บำทต่อ
ล้ำนบีทียู) ลิกไนต์ (53-78 บำทต่อล้ำนบีทียู) ถ่ำนหินน�ำเข้ำ  
(91-96 บำทต่อล้ำนบทียี)ู และนวิเคลยีร์ (25.3 บำทต่อล้ำนบทียี)ู

นอกจำกน้ีได้ประมำณกำรต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ
ต�่ำสุด ได้แก่ โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ (2.08 บำท
ต่อหน่วย) โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินและโรงไฟฟ้ำ 
พลังควำมร้อนร่วม-ก๊ำซธรรมชำติ (2.12 และ 
2.29 บำทต่อหน่วย ตำมล�ำดับ) ส่วนโรงไฟฟ้ำ
พลังควำมร้อน-น�้ำมันและโรงไฟฟ้ำกังหันแก๊ส 
มีต้นทุนค่อนข้ำงสูงประมำณ 4.12 และ 7.93 บำท
ต่อหน่วย ตำมล�ำดับ

ส� ำห รั บก ำ รผลิ ต ไฟฟ ้ ำ จ ำกพลั ง ง ำนทดแทน 
พลังแสงอำทิตย์มีต้นทุนสูงที่สุด คือ 20.20 บำทต่อหน่วย  
รองลงมำคือ กังหันลมและขยะ มีต้นทุนประมำณ 5.98 และ 
4.63 บำทต่อหน่วย ตำมล�ำดบั และกำรผลติไฟฟ้ำจำกชวีมวลมี
ต้นทนุต�ำ่สุด คอื 2.63 บำทต่อหน่วย ซึง่ต้นทนุค่ำไฟฟ้ำเหล่ำนี้ 
จะถูกน�ำไปพิจำรณำในแผนทำงเลือกที่มีค่ำใช้จ่ำยต�่ำสุด

ในกำรประชมุ กพช. เมือ่วนัที ่9 เมษำยน 2550 ได้เหน็ชอบ 
ในหลกักำรกำรจดัท�ำแผนพฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำ (PDP 2007) 
และมอบหมำยให้ กฟผ.ด�ำเนินกำรจัดท�ำรำยละเอียดแผน 
กำรจัดหำเชื้อเพลิง แผนกำรลงทุนในระบบผลิตและระบบ 
ส่งไฟฟ้ำ และประมำณกำรฐำนะกำรเงนิ เสนอ กพช.พจิำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบต่อไป

ทัง้นี ้กฟผ.ได้จดัท�ำแผน PDP 2007 โดยใช้ค่ำพยำกรณ์ 
ควำมต้องกำรไฟฟ้ำเดือนมีนำคม 2550 กรณีฐำน และ
ประมำณกำรรำคำเชื้อเพลิง โดย ปตท.และ กฟผ. โดย 
โรงไฟฟ้ำท่ีน�ำมำคัดเลือกเข้ำแผนฯ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ำ 
พลังควำมร ้อน (ถ ่ำนหิน) 700 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้ำ 
พลังควำมร้อนร่วม (ก๊ำซธรรมชำติ/LNG) 700 เมกะวัตต์  
โรงไฟฟ้ำกังหันแก๊ส (ดีเซล) 230 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ำ 
พลังควำมร้อน (นิวเคลียร์) 1,000 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้ำ
ถ่ำนหินและนิวเคลียร์มีก�ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเร็วที่สุด 
ในปี 2557 และปี 2563 ตำมล�ำดับ มีกำรปลดโรงไฟฟ้ำ 
ออกจำกระบบในช่วงปี 2550-2564 จ�ำนวน 7,689 เมกะวัตต์

แผนนี้ค�ำนึงถึงนโยบำยกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
หมุนเวียน กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) 
ประเภท Firm เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 เมกะวัตต์ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพโรงไฟฟ้ำด้วยกำรติดตั้ง Combined Heat and 
Power (CHP) ท่ีโรงไฟฟ้ำของ กฟผ. กำรยกเลิกโครงกำร 
Peak Cut และส่งเสริมมำตรกำรประหยัดพลังงำน และ 
ได้ก�ำหนดควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำด้วยตัวชี้วัดโอกำส
ไฟฟ้ำดับ (Loss of Load Probability : LOLP) ไม่เกิน  
24 ชัว่โมงต่อปี และก�ำลงัผลติไฟฟ้ำส�ำรองประมำณร้อยละ 15

ส่วนกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำกประเทศเพือ่นบ้ำน รฐับำลไทย 
มีกำรพัฒนำควำมร่วมมือกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกประเทศ 

เพือ่นบ้ำน จำกสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว  
(สปป.ลำว) จ�ำนวน 5,000 เมกะวตัต์ ภำยในปี 2558  

สหภำพพม่ำ จ�ำนวน 1,500 เมกะวัตต์ ภำยใน
ปี 2553 และสำธำรณรัฐประชำชนจีน จ�ำนวน 
3,000 เมกะวัตต์ ภำยในปี 2560

แผน PDP 2007 มแีผนกำรจดัหำแหล่งผลติ
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
1. ปี 2550-2553 โรงไฟฟ้ำอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

รวม 7,885.25 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย (1) โรงไฟฟ้ำทีก่่อสร้ำง
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โดย กฟผ. 2,840 เมกะวัตต์ (2) ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่  
(IPP) 3,541.25 เมกะวัตต์ (3) SPP 147.3 เมกะวัตต์  
4) กำรรบัซือ้ไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว 920 เมกะวตัต์ (5) โครงกำร 
CHP 355 เมกะวัตต์ และ (6) โครงกำร RPS ที่ กฟผ.ผลิตเอง  
81.7 เมกะวัตต์ นอกจำกน้ีมีกำรปลดโรงไฟฟ้ำของ กฟผ. 
จ�ำนวน 1,482.6 เมกะวตัต์ รวมก�ำลงัผลติเพิม่ขึน้สทุธิ 
6,402.65 เมกะวัตต์

2. ปี 2554-2564 เป็นช่วงที่ต้องก่อสร้ำง 
โรงไฟฟ้ำใหม่และรับซ้ือไฟฟ้ำจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำนเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 31,791 เมกะวัตต์ 
ประกอบด้วย (1) กฟผ.จะสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ 
จ�ำนวน 16 โรงไฟฟ้ำ รวม 12,400 เมกะวัตต์  
(2) กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก IPP จ�ำนวน 18 โรงไฟฟ้ำ 
รวม 12,600 เมกะวัตต์ (3) กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก SPP 1,700 
เมกะวัตต์ และ (4) กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน 
5,091 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ กฟผ.ได้บรรจุโครงกำรใน สปป.ลำว  
ที่ ยั งไม ่ ได ้มีกำรลงนำมในสัญญำซื้อขำยไฟฟ ้ำแต ่มี 
ควำมชัดเจนแล้วไว้ในแผน ได้แก่ โครงกำรเทินหินบุน 
ส่วนขยำย น�้ำงึม 3 น�้ำเทิน 1 และน�้ำเงี๊ยบ รวมก�ำลังกำรผลิต 
1,444 เมกะวัตต์

แผน PDP 2007 ได้ก�ำหนดให้มีโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์
และโรงไฟฟ้ำใหม่เพิ่มขึ้น แทนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำ 
พลังควำมร้อนถ่ำนหินตำมแผน PDP ที่ใช้ค่ำควำมต้องกำร
ไฟฟ้ำฉบับเมษำยน 2549 ส ่งผลให้กำรปล่อยมลพิษ 
ทำงอำกำศลดลงมำก โดยเฉพำะ CO2 เน่ืองจำกโรงไฟฟ้ำ
นิวเคลียร์ใช้ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิงจึงไม่ปล่อยก๊ำซที่เป็น
มลพิษ เช่น NOx SOx CO

2
 ฯลฯ ตลอดจนไม่ก่อให้เกิด

ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจกและปัญหำภำวะโลกร้อน ดังนั้น 
จึงเห็นควรให้เร่งด�ำเนินกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ
กับประชำชนในเรื่องโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์โดยเร็ว เพ่ือให้ 
กำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์สำมำรถก่อสร้ำงได้ตำมแผนที่
วำงไว้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยำว

อย่ำงไรกด็ ีได้มกีำรปรบัปรงุกำรจดัท�ำแผน PDP 2007 
ใหม่อีกหลำยครั้งเพื่อให้ปริมำณก�ำลังผลิตไฟฟ้ำส�ำรองของ
ประเทศอยู่ในระดับที่เหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ลดภำระกำรลงทุนกำรขยำย 
โครงกำรผลติไฟฟ้ำและระบบส่งไฟฟ้ำทีไ่ม่จ�ำเป็นของประเทศ
ลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม

แผน PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปรับปรุง
จำกแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2550-2564 (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมี 
กำรปรบัปรงุค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำให้สอดคล้องกบั
ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงตั้งแต่ปลำยปี 2551 ซึ่งส่งผลให้
ก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำใหม่ในช่วงปี 2552-2564 ที่เพิ่มขึ้นจำก
ก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง ณ เดือนธันวำคม 2551 ลดลงจ�ำนวน 
5,091 เมกะวัตต์ เมื่อเทียบกับ PDP 2007 : ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 1 ซึ่งจะลดกำรลงทุนโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและระบบ 
ส่งไฟฟ้ำได้เป็นเงิน 481,260 ล้ำนบำทจำกแผนเดิม ดังนั้น 
กรอบกำรจัดหำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำใหม่ในช่วงปี 2552-2564  
มีจ�ำนวน 30,155 เมกะวัตต์ โดยจะจัดหำจำกโครงกำรที่ 
ด�ำเนินกำรโดย กฟผ. กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกต่ำงประเทศ และ

กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชน ได้แก่ ผู้ผลิต
ไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก 

(SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) 

ต่อมำคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนำคม 
2553 ได้เหน็ชอบตำมมตคิณะกรรมกำรนโยบำย

พลังงำนแห่งชำติ (กพช.) เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 
2553 เห็นชอบแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ซึ่งจัดท�ำขึ้น 
เพื่อควำมมั่นคงในกำรจัดหำไฟฟ้ำในอนำคต กระตุ ้น 
กำรลงทุนด้ำนพลังงำน สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู ้ผลิต
ไฟฟ้ำ รวมทั้งให้เห็นภำพกำรสนองตอบนโยบำยกำรลด 
กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกภำคกำรผลติไฟฟ้ำ โดยมุง่เน้น 
ควำมมั่นคงของก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำควบคู่ไปกับกำรดูแล
รักษำสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำพลังงำนทดแทน 15 ปี  
และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และกำรส่งเสริม 
กำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยระบบผลิตไฟฟ้ำและ
ควำมร้อนร่วม (Cogeneration)

 
จำกนั้นคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2553  

เหน็ชอบตำมมต ิกพช.เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิำยน 2553 เหน็ชอบ 
แผนแก้ไขปัญหำระยะสั้น (ปี 2554-2562) เพื่อรองรับ 
ควำมต้องกำรไฟฟ้ำทีเ่พิม่สงูกว่ำทีพ่ยำกรณ์ไว้ตำมแผน PDP 
2010 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมท้ังปัญหำควำมล่ำช้ำ
ของโรงไฟฟ้ำเอกชน (IPP) จึงได้ปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ดังนี้ 

1. เร่งด�ำเนินกำรพัฒนำโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือชุดที่ 2 
(800 เมกะวัตต์) ของ กฟผ. 

2 .  ปรับแผนกำรรับซื้ อไฟฟ ้ำจำกผู ้ผลิตไฟฟ ้ำ 
ขนำดเล็กด้วยระบบผลิตไฟฟ้ำและควำมร้อนร่วมกัน (SPP  
Cogeneration) 

3. เร่งโครงกำรโรงไฟฟ้ำวงัน้อยหน่วยที ่4 (800 เมกะวตัต์) 
และโครงกำรโรงไฟฟ้ำจะนะ หน่วยที่ 2 (800 เมกะวัตต์) ของ 
กฟผ. ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นจำกแผนเดิมอีก 3 เดือน

ภำยหลังคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2554  
ได้เหน็ชอบตำมมต ิกพช.เมือ่วนัที ่27 เมษำยน 2554 เหน็ชอบ 
แผนกำรปรบัเลือ่นโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์ออกไป 3 ปี เพือ่ทบทวน
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัภำยหลงัเกดิอบุตัเิหตใุนโรงไฟฟ้ำ
นวิเคลยีร์ฟกุชุมิำ จงึได้ปรบัปรงุแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
(PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ดังนี้
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1. ปรับเลือ่นก�ำหนดกำรเข้ำระบบของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
นิวเคลียร์ออกไปอีก 3 ปี ท�ำให้มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์
บรรจุในแผนรวม 4 โรง และเลื่อนก�ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนควำมร้อนร่วมทีใ่ช้ก๊ำซธรรมชำตเิป็นเชือ้เพลงิเข้ำมำ 
ทดแทนตำมแผน PDP 2010 เดิม ให้เร็วขึ้นจำกปี 2565  
เลื่อนมำเป็นปี 2563

2. กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำตเิพิม่ขึน้ ดงันัน้ กระทรวงพลงังำนจงึมอบหมำย 
ให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) ไปปรับแผนกำรจัดหำ 
ก๊ำซธรรมชำติและเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
เพือ่รองรบัควำมต้องกำรก๊ำซธรรมชำตทิีเ่พิม่ขึน้ให้เหมำะสม 
ต่อไป

ต่อมำเมื่อวันท่ี 19 สิงหำคม 2554 รัฐบำลได้แถลง
นโยบำยกำรด�ำเนนิกำรพฒันำประเทศ ซึง่จะส่งผลต่อทศิทำง
นโยบำยเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในอนำคต กระทรวง
พลังงำนจึงเห็นควำมจ�ำเป็นท่ีต้องปรับปรุงแผน PDP 2010 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เป็นแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรไฟฟ้ำท่ีคำดว่ำ 
จะเพิม่ขึน้ตำมแผนบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิฉบบัใหม่ของรัฐบำล 
ซึง่มโีครงกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนหลำยโครงกำร และเพือ่ให้
สอดคล้องกบันโยบำยด้ำนพลงังำนของรฐับำลในด้ำนกำรส่งเสรมิ
และผลักดันให้อุตสำหกรรมพลังงำนสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้
ประเทศ เพิม่กำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนพลงังำนและ
พฒันำให้เป็นศนูย์กลำงธรุกจิพลงังำนของภมูภิำค สร้ำงเสรมิ
ควำมม่ันคงทำงพลังงำน รวมท้ังให้มีกำรกระจำยแหล่งและ 
ประเภทพลังงำนใหม่ให้มีควำมหลำกหลำย กำรส่งเสริม
กำรผลิต กำรใช้ และพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
พลังงำนทำงเลือก โดยตั้งเป้ำหมำยให้สำมำรถ
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่ำงน้อยร้อยละ 
25 ภำยใน 10 ปี รวมท้ังส่งเสริมและผลักดัน
กำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงเต็มรูปแบบ โดยลด
ระดับกำรใช้พลังงำนต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 
ภำยใน 20 ปี

 
ปัจจุบันกระทรวงพลังงำนได้จัดท�ำแผนกำรพัฒนำ

พลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก 25% ใน 10 ปี  
(พ.ศ. 2555-2564) (Alternative Energy Development 
Plan : AEDP 2012-2021) และแผนอนุรักษ์พลังงำน 20 ปี  
(พ.ศ. 2554-2573) (Energy Efficiency Development Plan : 
EE 20 ปี) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2554 มีมติ
เห็นชอบตำมมติ กพช.เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2554 โดย

1. ให้น�ำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือกมำ
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล และกำรน�ำเข้ำน�้ำมันอย่ำงยั่งยืน 
ในอนำคต โดยแผน AEDP ได้ตั้งเป้ำหมำยเพิ่มสัดส่วน
ทดแทนพลังงำนไฟฟ้ำจำกเดิม 6% เป็น 10% 

2. ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรอนุรักษ ์พลังงำนไฟฟ้ำ  
โดยแผน EE 20 ปี ได้ตั้งเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำ 
จ�ำนวน 96,653 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2573

3. กำรลดผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน โดยให้ม ี
กำรกระจำยสัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
ในประเทศ กำรรับซื้อไฟฟ้ำต่ำงประเทศ และกำรก�ำหนด 
ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำส�ำรองที่เหมำะสม ก�ำหนดนโยบำยให้ 
คงสดัส่วนปรมิำณ CO

2
 Emission ไม่เกนิ 0.386 kgCO2/kWh 

ที่ก�ำหนดไว้เดิมตำมแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

เพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้ก�ำหนด
แนวทำงเพื่อควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนของประเทศ ดังนี้

• ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำส�ำรองของประเทศต้องไม่ต�่ำกว่ำ
ร้อยละ 15 ของควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุด (Peak Demand) 

• กำรจัดหำไฟฟ้ำในอนำคต ต้องจัดหำไฟฟ้ำจำก
พลังงำนหมุนเวียน โดยภำยในปี 2573 ประเทศจะมีสัดส่วน
พลังงำนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำกไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 5 ในแผน 
PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เป็นไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 10 
ของพลังงำนไฟฟ้ำทั้งหมด ปี 2555-2564 

• กำรจัดหำไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์  
จะลดสัดส่วนจำกแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 จำก 
ไม่เกนิร้อยละ 10 ลง เหลอืไม่เกนิร้อยละ 5 ของก�ำลงัผลิตทัง้หมด
ในระบบ โดยเลื่อนโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ออกไปอีก  
3 ปี จำกปี 2566 เป็นปี 2569 เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ด้ำนควำมปลอดภยันวิเคลยีร์ และสร้ำงกำรยอมรบัจำกประชำชน

• กำรจัดหำไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน พิจำรณำ 
ควำมจ�ำเป็นด้ำนควำมมัน่คงของระบบไฟฟ้ำภำคใต้กำรยอมรบั

ของประชำชนและเป้ำหมำยกำรลด CO
2

• ก� ำ ห น ด สั ด ส ่ ว น ก ำ ร รั บ ซื้ อ ไ ฟ ฟ ้ ำ 
ต่ำงประเทศไม่เกิน 15% ของก�ำลังผลิตทั้งหมด
ในระบบ โดยบรรจุโครงกำรที่มีกำรลงนำม 
ข้อตกลงรับซื้อไฟฟ้ำ (Tariff MOU) แล้วเข้ำไว้
ในแผน

•  เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช ้พลังงำน 
โดยกำรส่งเสรมิกำรผลติไฟฟ้ำอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

ด ้ วยระบบผลิ ต ไฟฟ ้ ำและควำมร ้ อนร ่ วมกั น  
(Cogeneration) โดยปรับปริมำณกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก 
SPP และ VSPP ระบบ Cogeneration ให้มีปริมำณ 
SPP ระบบ Cogeneration เพิ่มขึ้นในช่วงปลำยแผนตำม 
ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ และส�ำหรบัผูผ้ลติไฟฟ้ำ Cogeneration  
ขนำดเล็กที่ไม่ใช่ประเภท Firm จะรับซื้อโดยไม่ก�ำหนด 
ระยะเวลำและปริมำณ
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ในการประชุม กพช.เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549  
ได้พจิารณาเรือ่งแนวทางการส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Cogeneration โดย 
มีมติให้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
โดยใช้มาตรการจูงใจด้านราคาผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า
จากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) และผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก  
(VSPP) โดยก�าหนดส่วนเพิม่อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) จาก
ราคารบัซือ้ไฟฟ้าตามระเบยีบ SPP หรอื VSPP ตามประเภท 
เชื้อเพลิงและเทคโนโลยี โดยให้ค�านึงถึงภาระค่าไฟฟ้าของ
ประชาชน

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 กระทรวงพลังงาน 
ได้พจิารณาและมมีตเิหน็ชอบแนวทางส่งเสรมิการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวยีน และได้เหน็ชอบก�าหนดส่วนเพิม่ราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder) จากราคารับซื้อไฟฟ้าตามระเบียบ 
การรับซื้อไฟฟ้า แยกตามประเภทเชื้อเพลิง โดยมีแนวทาง 
ในการให้การสนับสนุน ได้แก่

1. ผู ้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 
ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ซึ่งขายไฟฟ้าเข้าระบบตามระเบียบ 
VSPP ได้รับส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าในอัตราคงที่

2. ผู ้ผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย 
ตามสัญญาเกินกว่า 10 เมกะวัตต์ จะเปิดให้มีการประมูล
แข่งขันส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า

จากผลการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน และส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ในเรือ่งต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนพบว่า ต้นทนุ 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความแตกต่างกัน 
ตามเทคโนโลยี ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  
ขนาดก�าลังการผลิต รวมทั้งรายละเอียดในการลงทุนต่าง ๆ  
ท�าให้ระดับส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder)  
มีความหลากหลาย ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให ้
ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก
เข้าสู ่ระบบเพิ่มขึ้น จึงควรก�าหนดส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) โดยพิจารณาจาก

1. ระยะเวลาการให ้การสนับสนุน  
ควรเป็นระยะเวลา 7 ปี นบัจากวนัเริม่ต้นซือ้ขาย
ไฟฟ้าตามสัญญา

2. การบังคับใช้ ก�าหนดส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือ
ไฟฟ้า (Adder) จากราคารับซื้อไฟฟ้าส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่มี
ปรมิาณพลงัไฟฟ้าเสนอขายไม่เกนิ 10 เมกะวตัต์ ซึง่ขายไฟฟ้า
เข้าระบบตามระเบียบ VSPP โดยให้การสนับสนุนเฉพาะ 
โรงไฟฟ้าใหม่ทีย่ืน่ค�าร้องขอขายไฟฟ้าตามระเบยีบการรบัซือ้ 
ไฟฟ้าจาก VSPP ภายหลังวันที่การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย 

8

ออกประกาศขยายระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก VSPP ส�าหรบั
ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบไม่เกิน 10 เมกะวัตต์

3. ส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) แยกตามประเภท
เชื้อเพลิง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 
แยกตามประเภทเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง/เทคโนโลยี
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ชีวมวล 0.30

พลงัน�า้ขนาดเลก็ (50-200 กโิลวตัต์) 0.40

พลังน�้าขนาดเล็ก (< 50 กิโลวัตต์) 0.80

ขยะ 2.50

พลังงานลม 2.50

พลังงานแสงอาทิตย์ 8.00

4. ภาระค่าไฟฟ้า มูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าตามส่วนเพิ่ม
ราคารบัซือ้ไฟฟ้าดงักล่าว ให้ส่งผ่านค่าไฟฟ้าตามสตูรการปรบั 
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (F

t
)

ม าตรการการ ให ้ ส ่ วน เพิ่ ม ร าคารั บซื้ อ ไฟฟ ้ า  
(Adder) ท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้มาต้ังแต่ปี 2550 ได้กระตุ้น 
ให้เกิดการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ของประเทศไทยในระดับหนึ่ง โดยหากเปรียบเทียบปริมาณ
พลังไฟฟ้าในระบบนับตั้งแต่เริ่มต้นนโยบายจนมาถึงปัจจุบัน
พบว่า มีพลังไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ได้เริ่ม
จ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าแล้วในปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 600 
เมกะวตัต์ และยงัมโีครงการพลงังานหมนุเวยีนทีจ่ะจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบของการไฟฟ้าอีกประมาณกว่า 3,000 เมกะวัตต์ 
ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานได้ม ี
การศกึษารวบรวมข้อมลู ประเมนิผล และวเิคราะห์
ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Adder 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้น�ามาสู่การเสนอแนวทาง
การปรับปรุงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนต่อ กพช. โดยสาระส�าคัญของ

มติ กพช. ประกอบด้วยการปรับปรุงอัตรา Adder 
ส�าหรับพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท การปรับปรุง

ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า และการก�าหนดเป้าหมายปริมาณ
พลังไฟฟ้าส�าหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ตามระเบียบ SPP และ VSPP ที่จะให้ส่วนเพิ่มฯ ในแต่ละปี 
ทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายในแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี 

ก�ำหนดส่วนเพิ่มอัตรำรับซื้อไฟฟ้ำ (Adder)
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อย่างไรก็ตาม นโยบาย Adder เป็นเพียงมาตรการ
สนับสนุนทางด้านราคาเพียงอย่างเดียว ซึ่งในการส่งเสริม 
การผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนให้สามารถน�านโยบายไปสู่
การปฏิบัติได้ จ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านอื่น ๆ 
ด้วย ซึง่สามารถสรปุประเดน็ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขดงันี้

1. ความเหมาะสมของการส่งผ่านค่า Adder ไปยัง
ค่า F

t
 เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับภาระจากการสนับสนุน

พลังงานหมุนเวียน หากมีการด�าเนินการส่งเสริมพลังงาน
หมนุเวยีนได้ตามเป้าหมายแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี 
จะท�าให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 8 สตางค์ต่อหน่วย ภายใน 
สิน้ปี 2565 แต่เนือ่งจากปัจจบุนัได้มผีูป้ระกอบการยืน่เสนอขาย 
ไฟฟ้าในปรมิาณทีเ่กนิกว่าเป้าหมาย จงึสมควรมกีารพจิารณา
ระดบัเพดานทีเ่หมาะสมของผลกระทบทีส่ามารถส่งผ่านไปยงั
ค่าไฟฟ้า จากนั้นการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในปริมาณ 
ที่เกินจากเพดานดังกล่าวควรให้ได้รับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนอื่น ๆ เช่น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งสามารถ
น�ามาใช้ได้ตามวตัถปุระสงค์ของพระราชบญัญตักิารประกอบ
กิจการพลังงานที่ให้มีการใช้เงินกองทุนฯ เพื่อส่งเสริม 
การใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช ้ 
ในการประกอบกิจการไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมน้อย

2. การปรับปรุงระดับเงินสนับสนุน
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนมี
การพฒันาอย่างต่อเนือ่งและหลากหลายมากขึน้ ท�าให้
ต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์เปลีย่นไป รวมทัง้ระดบัเงนิสนบัสนนุ 
ส�าหรับเทคโนโลยีบางประเภทจะแตกต่างกัน เช่น พลังงาน
แสงอาทติย์แบบ Solar Cell กบั Solar Thermal ฯลฯ จงึจ�าเป็น
ต้องมีการศึกษาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและปรับปรุงระดับ 
การสนับสนุนให้สอดคล้องกัน

3. ข ้อจ�ากัดทางด้านเทคนิคของระบบไฟฟ้า 
ในการรบัไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน เนือ่งจาก
พลังงานหมุนเวียนบางประเภท อาทิ พลังงานลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์มีลักษณะการผลิตไฟฟ้าที่ไม่สม�่าเสมอ 
(Intermittent) ท�าให้การไฟฟ้าซ่ึงเป็นผู้วางแผน ควบคุม 
และดูแลระบบไฟฟ้าเกิดข้อกังวลในการรับพลังไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวยีนในปรมิาณมาก ซึง่จากข้อมลูข้างต้นพบว่า 
หากโครงการท่ีการไฟฟ้าได้ตอบรับซ้ือไฟฟ้าไว้แล้วสามารถ
เกิดขึ้นได้จริง จะท�าให้มีปริมาณพลังไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในระบบอีกกว่า 3,000 เมกะวัตต์ ซึ่งท�าให้
การวางแผน ควบคุม และดูแลระบบไฟฟ้ามีความซับซ้อน
มากขึน้ เนือ่งจากระบบไฟฟ้าเดมิไม่ได้ออกแบบไว้ให้รบัไฟฟ้า
จากแหล่งผลิตท่ีมีลักษณะกระจัดกระจาย (Decentralized) 
และไม่สม�่าเสมอ (Intermittent) หากไม่มีการปรับปรุงกรอบ
การวางแผน ควบคุม และดูแลระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ
ปรากฏการณ์ท่ีก�าลังจะเกิดขึ้น จะท�าให้เกิดข้อจ�ากัดทาง
เทคนิคที่น�าไปสู่การชะลอการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน
ในที่สุด ยกตัวอย่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดเพดาน
ปริมาณพลังไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีระบบจะรับได้
ส�าหรับในแต่ละวงจร โดยวงจรระบบ 22 kV จะรับไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนได้ไม่เกิน 8 เมกะวัตต์ และระบบ  

33 kV จะรบัไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนได้ไม่เกนิ 10 เมกะวตัต์  
ท�าให้ผู ้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าในปริมาณที่เกินกว่าเพดาน 
ทีก่�าหนดไว้ได้รบัการปฏิเสธการตอบรบัซือ้ไฟฟ้า ดังนัน้ จงึควร 
มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อจ�ากัดด้านเทคนิคของระบบส่ง
และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทยในการรบัไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีลักษณะกระจัดกระจายและ 
ไม่สม�า่เสมอ รวมถงึแนวทางการปรบัปรงุระบบหรอืการบรหิาร 
จัดการระบบไฟฟ้าเพื่อให้ตอบรับพลังงานหมุนเวียนในระดับ
ที่สูงขึ้น (High Penetration of Renewable Energy) 

4. ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู ่ 
ภายใต้กฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โยธาผังเมือง 
สปก. กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ ท�าให้โครงการ 
ไม่สามารถเกดิขึน้ได้แม้จะมแีรงจงูใจทางด้านราคาทีเ่หมาะสม  
ยกตัวอย่าง โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ บางโครงการ 
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในบริเวณที่มีแหล่งขยะเนื่องจากจะเป็น 
การละเมิดกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผังเมือง และ
ส�าหรับพลังงานลมในบางพื้นท่ีมีศักยภาพสูง แต่เป็นพื้นที ่

ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ซึ่งท�าให้ไม่สามารถ 
ใช้พื้นท่ีดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจาก

การอนรุกัษ์ป่าไม้ได้ จงึจ�าเป็นต้องมกีารประสานงาน
กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่หาแนวทางร่วมกนั
ในการลดปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เกิดโครงการ 
ที่มีประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม

5. ผลกระทบจากนโยบายสนับสนุน
พลังงานหมุนเวียนต่อภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ แม้ว่า

การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การสร้างงาน ฯลฯ แต่ก็ควรมีการพิจารณาให้รอบด้านถึง
ความเป็นไปได้ที่นโยบายพลังงานหมุนเวียนจะส่งผลกระทบ 
ในแง่ลบกับภาคส่วนอื่นของเศรษฐกิจ ยกตัวอย่าง หากมี 
การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนประเภทไม้โตเร็ว ควรมี
มาตรการส่งเสรมิให้เกดิการใช้ประโยชน์พืน้ทีร่กร้างว่างเปล่า
ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในการเกษตรอื่น ๆ หรือเป็นพื้นท่ี
ผลิตพืชเกษตรแต่ได้ผลผลิตน้อย (Unproductive Areas)  
เพ่ือเป็นการป้องกนัการแก่งแย่งพ้ืนทีท่ีใ่ช้ในการปลกูพชือาหาร 
และป้องกันผลกระทบต่อราคาพืชอาหาร เป็นต้น

6. การกระจายตวัของการลงทนุในโครงการพลังงาน
หมนุเวยีนยงัเป็นการลงทนุโดยภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ 
และในขณะเดียวกันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ในระดับชุมชนก็ยังไม่แพร่หลาย ทั้งนี้ในการลงทุนในกิจการ 
VSPP ต้องมีทุน 10-100 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่สนใจใช้พลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชนอาจไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ 
จึงควรศึกษาแนวทางหรือมาตรการใหม่ ๆ ในการสนับสนุน
การผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนที่มีลักษณะ
ผลิตเอง ใช้เอง เป็นต้น

ส�านักนโยบายไฟฟ้าจึงมีภารกิจในการศึกษาวิเคราะห์ 
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อปุสรรคทีก่ล่าวมาแล้ว 
ข้างต้น พร้อมทั้งก�าหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในระยะยาวต่อไป



นโยบายพลังงาน38

ENERGY LEARNING ZONE
SCOOP

ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่สามารถกักเก็บได้ ความต้องการ
ในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน แต่เม่ือผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการไฟฟ้า
จ�าเป็นต้องมีไฟฟ้าให้ใช้ การก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า สายส่ง
ไฟฟ้า และสายจ�าหน่ายไฟฟ้านัน้ใช้เวลาหลายปี ตัง้แต่ขัน้ตอน 
การวางแผน การออกแบบ จนถงึการก่อสร้างซึง่อาจใช้เวลาถงึ  
7-10 ปี ประกอบกบัระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมกีารเชือ่มโยง 
กับประเทศเพือ่นบ้าน หากเกดิการขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศ
ก็ไม่สามารถน�าไฟฟ้าเข้าจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอ

ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการพยากรณ์การใช้
ไฟฟ้า เพื่อประเมินว่าการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 
จะเป็นอย่างไร ความต้องการไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น
เป็นปริมาณเท่าใด เพิ่มขึ้นในพื้นที่ส่วนไหน 
จากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มใด ท้ังน้ี เพื่อให้การไฟฟ้า
ทั้ง 3 แห่ง น�าไปเป็นข้อมูลในการวางแผน
ขยายก�าลังผลิตไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบ
สายจ�าหน่าย เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีจะ
เกดิขึน้ได้อย่างครบถ้วน พร้อมทัง้ให้ประชาชนทกุคนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เป็นหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ซึ่ง 
แต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน 
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน
การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า  
ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาและ 
ส่งเสรมิพลงังาน ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี 
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  
ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

หน ้า ท่ีหลักของคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ 
ความต้องการไฟฟ้า คือ จัดท�าการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะปานกลางและระยะยาวของประเทศ เพื่อใช ้
การวางแผนการลงทุนในการจัดหาไฟฟ้าให้ประเทศไทย 
มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอตลอดเวลา ทั้งนี้ เพราะการสร้าง 
โรงไฟฟ้าแต่ละโรงต้องใช้เวลาในการเตรียมการและด�าเนินการ  
5-7 ปี การพยากรณ์ของคณะอนุกรรมการฯ จึงไม่ใช่ 
การพยากรณ์ในระยะสั้น

ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าพลังงานไฟฟ้า

9

ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจะพยากรณ์ 
ทั้งค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ซึ่งมี
หน่วยเป็นกโิลวตัต์ (kW) หรอืเมกะวตัต์ (MW) 1 MW = 1,000 kW  
และพยากรณ์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy 
Demand) ซึ่งมีหน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) หรือ 
กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh = 106 kWh)

เหตุที่ต้องพยากรณ์เป็น 2 กรณี เพราะการไฟฟ้า
ต้องการทราบว่าในปีหนึ่ง ๆ ความต้องการพลังไฟฟ้า

สูงสุดจะเพิ่มขึ้นในปริมาณเท่าใด เพื่อวางแผนสร้าง
โรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบสายจ�าหน่าย รองรบั
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี 
ในขณะเดยีวกนักต้็องการทราบว่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในปีหนึ่ง ๆ เป็นปริมาณ
เท่าใด เพื่อวางแผนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้า รองรับความต้องการไฟฟ้าในแต่ละปีควบคู่
กันไป ดังนั้น การพยากรณ์พลังไฟฟ้าสูงสุดจะน�าไปสู่ 

การวางแผนการลงทนุในการก่อสร้าง อาท ิโรงไฟฟ้า ระบบส่ง/
จ�าหน่าย ส่วนการพยากรณ์พลงังานไฟฟ้าจะน�าไปสูก่ารลงทนุ
และเตรียมการในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า

 
วิธีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

วิธีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใช้หลักการ
พิจารณาการถือครอง และการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
(End Use) ซึ่งต้องใช้ข้อมูลเป็นจ�านวนมาก ประกอบด้วย
ข้อมูลในภาพกว้าง เช่น การขยายตัวของเศรษฐกิจ จ�านวน
ประชากร จ�านวนครัวเรือน มาตรการของรัฐทางด้านไฟฟ้า 
ฯลฯ และข้อมูลในระดับย่อย เช่น การใช้ไฟฟ้าต่อมูลค่าเพิ่ม
ของธุรกิจและอุตสาหกรรมในระดับย่อย ประเภทของบ้าน
อยู่อาศัย ระดับรายได้ การใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ประสิทธิภาพการขอใช้ไฟฟ้า และการขอรับการส่งเสริม 
การลงทุน (BOI) การใช้ไฟฟ้าต่อพื้นที่ใช้สอย อุณหภูมิ ฯลฯ 

ด ้วยวิธีการนี้ท�าให ้สามารถอธิบายค ่าพยากรณ์ 
ความต้องการไฟฟ้าได้ในทุกแง่มุมว่า ค่าพยากรณ์ที่เพิ่มขึ้น 
มาจากส่วนไหนและมีลักษณะอย่างไร การพยากรณ ์
ความต้องการไฟฟ้าต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่มาของการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะท�าให้การมองภาพ 
การใช้ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างมีระบบ ไม่ใช้วิธีการพยากรณ์
โดยประมาณค่าจากความสัมพันธ์อย่างหยาบ ๆ อาทิ ใช้ค่า
ความยืดหยุ่นหรือใช้อนุกรมเวลา (Time Trend) และการดู
แนวโน้มของข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตเท่านั้น

การพยากรณค์วามต้องการไฟฟ้า (Load Forecast)
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วิธีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การพยากรณ์พลังงานไฟฟ้า ใช้ข้อมูลจาก
ส่วนต่าง ๆ ดังที่กล่าวข้างต้นประกอบการพิจารณา โดยใช้
แบบจ�าลองทางคณติศาสตร์เป็นเครือ่งมอื ตามความเหมาะสม
ของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท ดังนี้

1. แบบจ�าลองบ้านอยู่อาศัย (Home Model) เป็น
แบบจ�าลองการใช้ไฟฟ้าของบ้านอยู ่อาศัย โดยท่ีการใช้
ไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยจะเริ่มจากการมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
แต่ละประเภท เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว หลอดไฟฟ้า 
ฯลฯ จากนั้นจะศึกษาการใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น 
ตู้เย็น มีขนาดการใช้ไฟฟ้าเท่าใด กินไฟกี่วัตต์ โทรทัศน์สี 
มีขนาดการใช้ไฟฟ้าเท่าใด เปิดบ่อยแค่ไหน นานเท่าใด  
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีขนาดการใช้ไฟฟ้าเท่าใด ใช้เม่ือใด  
นานแค่ไหน ฯลฯ โดยจ�าแนกตามประเภทบ้าน บ้านไม้ก็ม ี
การใช้ไฟฟ้าแบบหนึ่ง บ้านตึกก็มีการใช้ไฟฟ้าอีกแบบหนึ่ง 
และจ�าแนกตามรายได้ คนมรีายได้น้อย จ�านวนเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
ก็น้อย คนมีรายได้มาก จ�านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมาก ข้อมูล
เหล่านีไ้ด้จากการส�ารวจทีจ่ัดท�าขึน้เองหรอืได้จากการส�ารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม (SES) ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
เมื่อทราบข้อมูลในส่วนน้ีแล้วก็สามารถน�ามาค�านวณเป็น
จ�านวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละครัวเรือนได้

ข้อมูลที่ใช้ในแบบจ�าลองบ้านอยู่อาศัยจึงประกอบด้วย
• จ�านวนประชากร
• ขนาดครัวเรือนจ�าแนกตามรายได้ และประเภทบ้าน
• รายได้ของครัวเรือนจ�าแนกตามประเภทบ้าน
• จ�านวนเครื่องใช ้ไฟฟ้าจ�าแนกตามรายได้และ 

ประเภทบ้าน
• ประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท
• การใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าจ�าแนกตามรายได้

และประเภทบ้าน

2. แบบจ�าลองธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเป็นผู ้ใช้ไฟฟ้ากลุ ่มใหญ่ ใช้ไฟฟ้าประมาณ 
ร้อยละ 80 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด เนื่องจากกิจการของ
ธุรกิจแบบอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย การศึกษาการใช้
ไฟฟ้าแต่ละกจิการของธรุกจิและอตุสาหกรรมอย่างละเอยีดจงึ 
ท�าให้การส�ารวจข้อมูลของด้านธุรกิจ/อุตสาหกรรมมีความยุ่งยาก
กว่าการส�ารวจข้อมลูของประเภทบ้านอยูอ่าศยัมาก ซึง่จะท�าให้
การส�ารวจต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมาก การค�านวณ 
วิธีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในภาคธุรกิจและ
อตุสาหกรรมจงึแบ่งการใช้ไฟฟ้าตามรหสักจิการของธรุกจิและ
อุตสาหกรรม (Thailand Standard Industrial Classification : 
TSIC) และใช้ข้อมลูมลูค่าเพ่ิมแต่ละ TSIC (Energy Intensity) 
จาก สศช. มาหาสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อมูลค่าเพิ่ม
ของแต่ละ TSIC (Energy Intensity) โดยการศึกษา Energy 
Intensity แต่ละ TSIC นี้จะจ�าแนกตามภาคต่าง ๆ ด้วย

การพิจารณา Energy Intensity ของแต่ละ TSIC  
ในอนาคตต้องมกีารส�ารวจการใช้ไฟฟ้าของธรุกจิ/อตุสาหกรรม

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อติดตามเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้ จะน�ามาปรับปรุงข้อมูล Energy 
Intensity ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ข้อมูลที่ใช้ในแบบจ�าลองธุรกิจ/อุตสาหกรรม ได้แก่
• การใช้ไฟฟ้าตามรหัส TSIC จ�าแนกตามพื้นที่
• มูลค่าเพิ่มตามรหัส TSIC จ�าแนกตามพื้นที่
• ข้อมูลการส�ารวจตามโครงงานอุตสาหกรรมและ 

ธุรกิจต่าง ๆ

3. การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะสั้น 
(1-3 ปี) จะพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นตัวชี้ ประกอบด้วย 
ข้อมูลการขอใช้ไฟฟ้า ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน ข้อมูล 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น

ส่วนที่ 2 การพยากรณ์พลังไฟฟ้าสูงสุด วิธีการ
พยากรณ์ค่าพลงัไฟฟ้าสูงสุด ได้เปลีย่นแปลงวธิกีารพยากรณ์ 
ซึง่เดมิใช้ตวัประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor) เป็นตวัก�าหนด 
ค่าพลังไฟฟ้ามาเป็นใช้ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) 
เป็นตัวก�าหนดค่าพลังไฟฟ้าแทน กล่าวคือ หลังจากที่ได้ 
ค่าพยากรณ์พลงังานไฟฟ้าแล้วจะน�าค่าพยากรณ์พลงังานไฟฟ้า
ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ามาประมาณค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของ 
ผูใ้ช้ไฟฟ้าแต่ละกลุ่ม โดยใช้ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile)  
ของผู้ใช้ไฟฟ้ามาประมาณการ วิธีการนี้จะให้ค่าพลังไฟฟ้า
สูงสุดที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลาเดียวกัน (Coincident Demand) 
และท�าให้ทราบค่าพลงัไฟฟ้าในแต่ละชัว่โมงและค่าพลงัไฟฟ้า 
ต�่าสุดด้วย ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับการไฟฟ้า 
ในการน�าไปวิเคราะห์ใช้งานอย่างกว้างขวางต่อไป

นอกจากนี้งานที่คณะอนุกรรมการฯ ให้ความส�าคัญ
คือการส�ารวจผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า 
รายใหญ่ เช่น โรงปูน โรงเหลก็ โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ฯลฯ ซึง่มผีลต่อการใช้ไฟฟ้า รวมทัง้ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนซึง่ผลติ
ไฟฟ้าใช้เองและขายให้ลกูค้าข้างเคยีงด้วย ทัง้นี ้เพือ่ปรบัปรงุ
ข้อมูลให้ทันสมัยและจัดท�าการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ของประเทศให้ถูกต้องมากที่สุด

การจดัท�าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ามกีารปรบัให้ 
สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิในขณะนัน้มาโดยตลอด  
การปรับค่าพยากรณ์ฯ แต่ละครั้งมีระยะเวลาไม่แน่นอน  
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของค่าพยากรณ์ฯ ชดุนัน้กบัสถานการณ์
ในขณะนัน้ ค่าพยากรณ์ฯ บางชดุกใ็ช้เพยีงไม่กีเ่ดอืน ในขณะที่ 
บางชุดใช้ได้หลายปี ซึ่งการปรับค่าพยากรณ์จะด�าเนินการ
ปรับก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากที่คาดการณ์ไว้
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมน�้ามันแก๊สโซฮอล โดยก�าหนดให้ม ี
การใช้เอทานอลส�าหรับทดแทนสาร Methyl Tertiary Butyl 
Ether (MTBE) ในน�้ามันเบนซิน 95 วันละ 1 ล้านลิตร  
ในปี 2549 และเพิ่มเป็น 3 ล้านลิตร ในปี 2554 เพื่อใช้แทน
สาร MTBE ในน�้ามันเบนซิน 95 และแทนเนื้อน�้ามันในน�้ามัน
เบนซิน 91 ในสัดส่วนร้อยละ 10 ด้วย และเห็นชอบให้ต้ัง 
คณะท�างานร่วมระหว่างกระทรวงพลงังาน กระทรวงอตุสาหกรรม 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ก�าหนดมาตรการ
ส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล และ
สนับสนุนแผนการจัดการด้านวัตถุดิบตลอดจน
รูปแบบการน�าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 
2548 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ เพ่ือด�าเนินการก�าหนดนโยบาย
และแผนการบริหารและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศ 
และเป็นศูนย์กลางในการก�าหนดนโยบาย ก�ากับ ดูแล และ
ส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ พร้อมท้ังได้ออกระเบียบส�านัก 
นายกรฐัมนตรีว่าด้วยการยกเลกิ “ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี  
ว่าด้วย คณะกรรมการเอทานอลแห่งชาต ิพ.ศ. 2545” ลงวนัที่  
26 พฤษภาคม 2548 ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม 
เชือ้เพลงิชวีภาพมีอ�านาจครอบคลมุภารกจิของคณะกรรมการ
เอทานอลแห่งชาต ิว่าด้วยเรือ่งการอนญุาตจดัตัง้โรงงานผลติ
และจ�าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทน

มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2548 เหน็ชอบ 
ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ  
โดยเฉพาะในประเด็นการก�าหนดเป้าหมายวันที่ 1 มกราคม 
2550 ให้มีการใช้น�า้มนัแก๊สโซฮอล 95 ทัว่ประเทศ และยกเลกิ
น�้ามันเบนซิน 95 โดยในปี 2548 ให้เร่งขยายสถานีบริการ
จาก 730 แห่งเป็น 4,000 แห่ง และส่งเสริมการใช้น�้ามัน 
แก๊สโซฮอลให้ได้ 4 ล้านลิตรต่อวัน หรือประมาณร้อยละ 
50 ของน�้ามันเบนซิน 95 และปี 2551 ส่งเสริมให้ใช้น�้ามัน 
แก๊สโซฮอล 95 และ 91 ทั่วประเทศ

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเม่ือวันที่  
4 กันยายน 2549 เห็นชอบให้เปิดเสรีการขอจัดตั้งโรงงาน 
ผลิตและจ�าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง รวมท้ัง 
เพื่อเร่งรัดและส่งเสริมให้มีการผลิต

กระทรวงพลังงานได้ก�าหนดมาตรการส่งเสริมการใช้ 
น�้ามันแก๊สโซฮอลด้วยการเพิ่มส่วนต่างของราคาน�้ามัน 

10

เบนซิน 95 ให้สูงกว่าแก๊สโซฮอล 1.50 บาทต่อลิตร พร้อมเร่ง
กระจายการจ�าหน่ายน�า้มนัแก๊สโซฮอลทัว่ประเทศ โดยมสีถานี
บริการที่จ�าหน่ายน�้ามันแก๊สโซฮอล ณ เดือนกันยายน 2549 
จ�านวน 3,444 แห่ง ความต้องการเอทานอลส�าหรับผลิตเป็น
น�า้มนัแก๊สโซฮอลประมาณ 350,000 ลติรต่อวนั หรอืประมาณ
ร้อยละ 44 ของการใช้น�้ามันเบนซิน 95 ทั้งหมด

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพได้
เร่งรัดด�าเนินการเปิดเสรีโรงงานผลิตเอทานอล โดย 

มอบหมายให้กระทรวงพลงังาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง 
การคลัง ไปร่วมกันพิจารณายกเลิกข้อก�าหนด
ที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีการจัดต้ังโรงงาน
และจ�าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการดังกล่าว 
มีปัญหาในการด�าเนินการอยู่บ้าง อาทิ 
ด้านการผลิต ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 มีผู้ผลิต 

เอทานอลจ�านวน 5 ราย ก�าลังการผลิต 655,000 ลิตรต่อวัน  
แต่ผลิตจรงิเฉล่ีย 480,000 ลติรต่อวนั ในขณะทีค่วามต้องการใช้ 
เอทานอลเพือ่ทดแทนน�า้มนัเบนซนิ 95 ทัง้หมดอยูท่ีป่ระมาณ 
800,000 ลิตรต่อวัน

ด้านราคา ส่วนต่างระหว่างราคาน�้ามันเบนซินกับ 
เอทานอลมากขึ้นเนื่องจากราคาน�้ามันลดลง จากราคาน�้ามัน
เบนซิน ณ โรงกลั่นประมาณ 15 บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคา
เอทานอลเพิ่มขึ้น 25.30 บาทต่อลิตร มีผลให้ต้นทุนน�้ามัน 
แก๊สโซฮอลเพิม่สงูขึน้ด้วย ทัง้นี ้การเพิม่ขึน้ของราคาเอทานอล 
ดังกล่าวเกิดจากการแข่งขันในภาคการผลิตที่มีจ�ากัด

ด้านรถยนต์ กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ยังไม่ยืนยันว่ารถยนต์
รุ่นเก่าเครื่องยนต์ระบบคาร์บิวเรเตอร์จะสามารถใช้น�้ามัน 
แก๊สโซฮอลได้หรือไม่ หากมีการยกเลิกการจ�าหน่ายน�้ามัน
เบนซิน 95 ซึ่งยังมีการใช้งานประมาณ 500,000 คัน

ด้านสถานบีรกิารน�า้มนั กระทรวงพลงังานต้องใช้เวลา 
อีกระยะหนึ่งตรวจสอบสภาพถังเก็บน�้ามัน เม่ือต้องเปล่ียน
การจ�าหน่ายจากน�้ามันเบนซิน 95 เป็นน�้ามันแก๊สโซฮอล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานีบริการอิสระที่มีอยู่จ�านวนมาก
ในต่างจังหวัด

จากปัญหาในข้างต้นกระทรวงพลังงานได้ประชุม 
เม่ือวันท่ี 18 และ 26 ตุลาคม 2549 ร่วมกับโรงกล่ันน�้ามัน  
ผู ้ประกอบการรถยนต์ และผู้ประกอบการผลิตเอทานอล  
เพื่อประเมินความต้องการใช้และการผลิตเอทานอล รวมทั้ง
ความเป็นไปได้ในการที่จะยกเลิกการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน 
95 ในวันที่ 1 มกราคม 2550 สรุปได้ว่ายังไม่สามารถผลิต

การส่งเสริมการใชแ้ก๊สโซฮอลและไบโอดีเซล
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เอทานอลได้เพียงพอส�าหรับผสมในน�้ามันแก๊สโซฮอลเพื่อ
ทดแทนน�า้มันเบนซนิ 95 ได้ทัง้หมด จงึเหน็ควรเลือ่นก�าหนด
เวลายกเลิกจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน 95 ออกไปก่อนจนกว่า 
จะแน่ใจได้ว่ามีปริมาณการผลิตเอทานอลเพียงพอ

 

นโยบายเปิดเสรีและเลื่อนก�าหนดยกเลิก
การจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน 95

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่  
6 พฤศจิกายน 2549 เห็นชอบให้เล่ือนก�าหนดการยกเลิก 
การจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน 95 ออกไป โดยมอบหมายให้
กระทรวงพลงังานรบัไปพจิารณาความเหมาะสมของช่วงเวลา
ในการยกเลิกการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน 95 ต่อไป รวมทั้ง
เหน็ชอบให้ยกเลกิคณะกรรมการพฒันาและส่งเสรมิเชือ้เพลงิ
ชีวภาพ โดยให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเอทานอลและ 
ไบโอดีเซลขึ้นภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็นเอกภาพ  
มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบ 
กับแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายเปิดเสรีการจัดตั้งโรงงาน
ผลิตและจ�าหน่ายเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยให้
กระทรวงการคลังจัดท�าประกาศเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิต 
เอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง และให้ผู ้ขออนุญาตจัดตั้ง
โรงงานผลิตเอทานอลปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกประการ

จากมาตรการสนับสนุนเอทานอลของภาครัฐ ส่งผลให้ 
มีโรงงานได้รับอนุญาต 47 ราย ก�าลังผลิตรวม 12.3 ล้านลิตร
ต่อวัน โดยเดือนกันยายน 2551 มีการผลิต 11 ราย ก�าลัง
ผลิต 1.58 ล้านลิตรต่อวัน สามารถผลิตจริง 8 ราย ก�าลังผลิต
เฉลี่ย 0.85 ล้านลิตรต่อวัน นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตที่อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้างซึง่แล้วเสรจ็ในปี 2552 อกี 9 ราย ก�าลงัผลติเฉลีย่ 
2.19 ล้านลติรต่อวนั รวมก�าลงัผลติทัง้สิน้ 3.77 ล้านลติรต่อวนั  
มีสถานีบริการจ�าหน่ายแก๊สโซฮอล 4,132 แห่ง ปริมาณ 
การจ�าหน่าย 291.69 ล้านลติร หรอืเฉลีย่ 9.72 ล้านลติรต่อวนั

ส่งเสริมการใช้ E85 แบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ 
ผลการหารือและศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริม 
เชื้อเพลิงชีวภาพ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ของ
กระทรวงพลงังาน ต่อมาเมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2551 
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการผลิต 
การใช้ E85 กระทรวงพลังงานได้น�าเสนอร่าง
วาระแห่งชาติการส่งเสริมการใช้ E85 ของ
ประเทศไทยแบบบูรณาการ ซ่ึงท่ีประชุมเห็น
ควรให้น�าเสนอ กพช.พิจารณาเพ่ือให้ได้ข้อยุติ
ก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

กระทรวงพลังงานได้ก�าหนด Road Map การส่งเสริม
การใช้ E85 โดยในปี 2551-2552 โดยเริม่ทดลองน�าเข้ารถยนต์ 
FFV (Flexible Fuel Vehicle) เชงิพาณชิย์ประมาณ 1,000 คนั 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และเปิด Line การผลิต 
รถ FFV ในประเทศต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นไป การส่งเสริม 
การใช้ E85 ตาม Road Map ข้างต้นจะเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศ 447,377 ล้านบาท ภายใน 10 ปีข้างหน้า

แนวทางส่งเสริมการใช้ E85 ประกอบด้วยมาตรการ ดงันี้

• มาตรการด้านภาษีรถยนต์ ปี 2551-2552 ลดอากร
น�าเข้ารถยนต์ FFV จากร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 60 จ�านวน 
1,000 คัน ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV ขนาดความจ ุ
กระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี จากร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 22 
และขนาดความจุกระบอกสูบมากกว่า 2,000 ซีซี จากร้อยละ 
30 เหลือร้อยละ 27

• มาตรการส่งเสริมวัตถุดิบ การผลิตเอทานอล และ
น�้ามัน E85 ครบวงจร โดยส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอ้อยเป็น 
15 ตันต่อไร่ และมันส�าปะหลังเป็น 5 ตันต่อไร่ เพิ่มพื้นท่ี 
การเพาะปลกูในพืน้ทีร่กร้างว่างเปล่า และทีร่าชพสัด ุพจิารณา
ราคาเอทานอลให้สอดคล้องกับวัตถุดิบในประเทศ ก�าหนด
ราคา E85 ให้มีราคาขายปลีกต�่ากว่าแก๊สโซฮอล 95 (E10)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 สนบัสนนุการผลติน�า้มนั E85 ครบวงจร 
รวมทั้งจัดท�าโครงการ Fleet รถยนต์ E85 ตลอดจนสนับสนุน
เงินทุนส่งเสริมจากรัฐในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์วัตถุดิบและ
การใช้เซลลูโลสเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล การพัฒนา
รถยนต์ FFV เป็นต้น

เพื่อให ้การส ่งเสริมการใช ้  E85 เป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 
กพช.ได้มีการพิจารณาเรื่องการส่งเสริมการใช้ E85 ของ
ประเทศไทยแบบบูรณาการและได้มีมติดังนี้

• เหน็ชอบให้มกีารส่งเสรมิการใช้น�า้มนั E85 เป็นวาระ
แห่งชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการ 
ให้เกดิผลทางปฏิบตัใินระยะเวลาท่ีก�าหนดตามแผนปฏบิตักิาร
การส่งเสรมิการใช้ E85 ครบวงจร โดยให้กระทรวงพลงังานเป็น
ผูร้บัผดิชอบหลกัในการด�าเนนิงานและประสานกบัหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

• เห็นชอบให้กระทรวงการคลังลดอากรน�าเข้า จาก
ร้อยละ 80 เหลือเป็นร้อยละ 60 ส�าหรับรถยนต์ FFV ขนาด
ไม่เกนิ 2,000 ซซี ีและไม่เกนิ 2,500 ซซี ีจ�านวนไม่เกนิ 2,000 
คัน ที่จะน�าเข้าประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552

• เห็นชอบให้ใช้เงินจากกองทุนน�้ามันฯ ชดเชยภาระ
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ FFV อัตราร้อยละ 3 ให้แก่รถยนต์ 

FFV ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี และไม่เกิน 2,500 ซีซี  
ที่จะน�าเข้ามาจ�าหน่ายในราชอาณาจักร จ�านวน 

ไม่เกนิ 2,000 คนั ภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2552 
และใช้เงนิจากกองทนุน�า้มนัฯ ชดเชยภาระภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ FFV อัตราร้อยละ 3 ให้แก่
รถยนต์ FFV ที่ผลิตและต้องจ�าหน่ายภายใน 
ราชอาณาจักร ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

และหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป 
มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาโครงสร้าง

ภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ FFV ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ภาษีรถยนต์ประเภทอื่นทั้งระบบต่อไป
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ส�าหรับในปี 2554 การผลิตเอทานอลมีก�าลังการผลิต
รวม 2.93 ล้านลิตรต่อวัน โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตจาก 
กากน�้าตาล 9 แห่ง ก�าลังการผลิต 1.30 ล้านลิตรต่อวัน จาก
มันส�าปะหลัง 4 แห่ง ก�าลังการผลิต 0.63 ล้านลิตรต่อวัน และ
จากกากน�้าตาลและมันส�าปะหลัง 6 แห่ง ก�าลังการผลิต 1.00 
ล้านลิตรต่อวัน

เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล 
มากขึน้ คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) เมือ่วนัที่  
30 สิงหาคม 2554 จึงได้มีมติเห็นชอบปรับอัตราเงินกองทุน
น�า้มนัฯ ของน�า้มันแก๊สโซฮอล เพ่ือรกัษาส่วนต่างราคา
ขายปลีกของน�้ามันเบนซินกับน�้ามันแก๊สโซฮอล  
ดังนี้

1. ปรบัลดเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัฯ ของ
น�้ามันแก๊สโซฮอล 95 ลง 1.00 บาทต่อลิตร  
จาก 2.40 บาทต่อลิตร เป็น 1.40 บาทต่อลิตร

2. ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุน
น�้ามันฯ ของน�้ามันแก๊สโซฮอล 91 ขึ้น 1.50 บาท
ต่อลิตร จากส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ 0.10 บาทต่อลิตร 
เป็นชดเชย 1.40 บาทต่อลิตร

3. ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน�้ามันฯ ของ
น�้ามันแก๊สโซฮอล 95 E20 ขึ้น 1.50 บาทต่อลิตร จากชดเชย 
1.30 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 2.80 บาทต่อลิตร

การยกเลิกน�้ามันเบนซิน 91

การผลิตและการใช้เอทานอลในปี 2554 มีโรงงาน
ผลิตเอทานอล จ�านวน 19 แห่ง มีก�าลังการผลิตรวม 2.93  
ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณความต้องการใช้เอทานอล 1.3 
ล้านลิตรต่อวัน ท�าให้มีก�าลังการผลิตส่วนเกิน 1.63 ล้านลิตร 
ต่อวัน ดังนั้น การยกเลิกน�้ามันเบนซิน 91 จะช่วยเพิ่ม 
ความต้องการใช้เอทานอลโดยไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณ 
การผลิตไม่เพียงพอ เน่ืองจากโรงงานเอทานอลมีศักยภาพ
การผลิตเหลือเพียงพอรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้

กระทรวงพลงังานได้จดัท�าแผนพฒันาพลงังานทดแทน
และพลังงานทางเลือก 25% ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 
โดยก�าหนดให้ยกเลิกน�้ามันเบนซิน 91 ภายในปี 2555  
ซึ่งจะมีผลกระทบและข้อจ�ากัด คือ เนื่องจากโรงกลั่นน�้ามันมี 
ขดีความสามารถสงูสดุในการผลติน�า้มนัเบนซนิพ้ืนฐานเพยีง  
495 ล้านลิตรต่อเดือน ดังนั้น จึงไม่เพียงพอรองรับปริมาณ
ความต้องการใช้ทีร่ะดบั 525-507 ล้านลติรต่อเดอืนได้ จึงต้อง 
น�าเข้าจากต่างประเทศ ประมาณ 30-12 ล้านลิตรต่อเดือน

ผลกระทบจากการยกเลิกน�้ามันเบนซิน 91 พบว่า  
มีข้อดีคือ ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอล 19-21 ล้านลิตร 
ต่อเดอืน หรือ 0.6-0.7 ล้านลติรต่อวนั สามารถสร้างมลูค่าให้แก่ 
อุตสาหกรรมเอทานอลได้ 404-477 ล้านบาทต่อเดือน  
ลดการพึ่งพาน�้ามันจากต่างประเทศท�าให้ราคาผลผลิต
ทางการเกษตรมีเสถียรภาพ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร 
ในประเทศ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ส่วนข้อเสยีคอื โรงกลัน่น�า้มนัอาจไม่สามารถผลติน�า้มนัเบนซนิ 
พื้นฐาน (G-Base) หรือน�้ามันองค์ประกอบ (Components)  
บางตัวได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงต้องน�าเข ้า

ประมาณ 12-30 ล้านลติรต่อเดอืน ในขณะทีต้่องส่งออกน�า้มนั 
องค์ประกอบทีเ่หลอืจากการยกเลกิการผลติน�า้มนัเบนซนิ 91 
ประมาณ 96-113 ล้านลติรต่อเดือน ส่งผลให้มต้ีนทนุการผลติ
แก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้นหากบริหารจัดการไม่ดี

เลื่อนก�าหนดการยกเลิกน�้ามันเบนซิน 91

อย่างไรก็ดี สถานการณ์การผลิตและการใช้น�้ามัน 
เชือ้เพลงิปี 2555 โรงกลัน่น�า้มนัมกี�าลงัการผลติน�า้มนัเบนซนิ
พื้นฐานสูงสุดประมาณ 495 ล้านลิตรต่อเดือน และปริมาณ

ความต้องการใช้อยูท่ีร่ะดบั 296 ล้านลติรต่อเดอืน จงึมี
ก�าลงัการผลติส่วนเกนิ 199 ล้านลติรต่อเดอืน ขณะที่ 

โรงงานผลิตเอทานอลมีจ�านวน 20 แห่ง ก�าลัง
การผลิตรวม 104 ล้านลิตรต่อเดือน และ 
ความต้องการใช้เฉล่ีย 39 ล้านลิตรต่อเดือน 
ท�าให้มีก�าลังการผลิตส่วนเกิน 65 ล้านลิตร 
ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้น�้ามัน

กลุ่มเบนซินเฉลี่ยเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2555 
อยูท่ีร่ะดบั 625 ล้านลติรต่อเดอืน เป็นน�า้มนัเบนซนิ 91  

น�้ามันแก๊สโซฮอล 95 แก๊สโซฮอล 91 และน�้ามันแก๊สโซฮอล 
E20 อยู่ที่จ�านวน 274, 154, 167 และ 23 ล้านลิตรต่อเดือน 
ตามล�าดับ

จากผลการศึกษาของสถาบันป ิ โตร เลียมแห ่ ง
ประเทศไทยได้ประมาณการความต้องการใช้น�้ามันกลุ ่ม
เบนซินภายหลังยกเลิกเบนซิน 91 โดยคาดว่ากรณีที่ 1  
หากประชาชนจะเปลี่ยนไปใช้น�้ามันเบนซิน 95 ร้อยละ 17 
น�้ามันแก๊สโซฮอล 91 E10 ร้อยละ 58 และน�้ามันแก๊สโซฮอล 
95 E10 ร้อยละ 25 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น�้ามัน
เบนซินพื้นฐานอยู่ที่ 526 ล้านลิตรต่อเดือน และกรณีที่ 2  
หากประชาชนจะเปลี่ยนไปใช้น�้ามันเบนซิน 95 ร้อยละ 25 
น�้ามันแก๊สโซฮอล 91 E10 ร้อยละ 50 และน�้ามันแก๊สโซฮอล 
95 E10 ร้อยละ 25 จะส่งผลให้ปรมิาณความตอ้งการใช้น�้ามนั
เบนซินพื้นฐานอยู่ที่ 505 ล้านลิตรต่อเดือน โดยที่โรงกลั่น 
น�้ามันมีขีดความสามารถสูงสุดในการผลิตน�้ามันเบนซิน 
พืน้ฐานเพยีง 495 ล้านลติรต่อเดอืน จงึไม่เพยีงพอทีจ่ะรองรบั
ปริมาณความต้องการใช้ในกรณีที่ 1 ได้ ส�าหรับกรณีที่ 2 
ท�าให้ต้องมีการน�าเข้าน�้ามันเบนซินพื้นฐานจากต่างประเทศ  
หากไม่มีการส่งเสริมการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล E20 จะต้อง
น�าเข้าน�้ามันเบนซินพื้นฐาน 31 ล้านลิตรต่อเดือน หาก
มีมาตรการส่งเสริมการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล E20 จะต้อง 
น�าเข้าน�้ามันเบนซินพื้นฐาน 22 ล้านลิตรต่อเดือน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 กบง.ได้พิจารณาปัญหา 
การผลิตและการน�าเข้าน�้ามันเบนซินพื้นฐาน และได้มีมติ 
เห็นชอบให้น�าเสนอ กพช.พิจารณาเลื่อนก�าหนดการยกเลิก
น�า้มนัเบนซนิ 91 ออกไปอกี 3 เดอืน จากวนัที ่1 ตลุาคม 2555 
ไปเป็นวันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อให้โรงกลั่นสามารถบริหาร
จัดการการผลติน�า้มนัเบนซนิพืน้ฐานได้เพยีงพอใช้ในประเทศ 
และเพื่อแก้ไขปัญหาการน�าเข้าน�้ามันเบนซินพื้นฐานจึงควร
ปรับส่วนต่างราคาขายปลีกน�้ามันแก๊สโซฮอล 91 กับน�้ามัน
แก๊สโซฮอล E20 ให้มากขึ้น เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้
น�า้มนัแก๊สโซฮอล E20 มากขึน้ ซึง่จะมผีลท�าให้มกีารใช้น�า้มนั
เบนซนิพืน้ฐานในการผสมน�้ามนัแก๊สโซฮอลน้อยลง พร้อมทัง้ 
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เร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกิดการยอมรับการใช้น�้ามัน 
แก๊สโซฮอลในกลุ่มผู ้ใช้รถยนต์และจักรยานยนต์มากขึ้น 
เช่นกัน

การประกาศยกเลกิการจ�าหน่ายน�า้มนัเบนซนิ 91 ตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2556 ท�าให้ปรมิาณการใช้เอทานอลได้เพิม่ขึน้ 
จาก 1.3 ล้านลติรต่อวนั ในปี 2555 เป็น 2 ล้านลติรต่อวนั ท�าให้
มีปริมาณการใช้เอทานอลท่ีผลิตจากมันส�าปะหลังเพิ่มขึ้น 
เป็น 760,000 ลิตรต่อวัน จาก 200,000 ลิตรต่อวัน ในปี 2555 

อย่างไรก็ตาม แผนการส่งเสริมการใช้เอทานอล 
ในประเทศยังมีปัญหาบ้างในเรื่องของสถานีบริการน�้ามัน 
แก๊สโซฮอล E20 ทีม่เีพยีง 1,604 แห่ง จากสถานบีรกิารน�า้มนั
แก๊สโซฮอลทั้งหมด 4,875 แห่ง ซ่ึงยังไม่เพียงพอจะรองรับ
รถยนต์ E20 ทีม่ปีระมาณ 1 ล้านคนัในปัจจบุนั และเพิม่มากขึน้ 
ในอนาคต นอกจากน้ียงัมปัีญหาเรือ่งโครงสร้างภาษสีรรพสามติ
รถยนต์ E85 ที่ให้ส่วนลด 3% จากรถยนต์ E20 จ�ากัดเฉพาะ
รถยนต์ขนาด 1,780-3,000 ซีซี ท�าให้การเพิ่มขึ้นของรถยนต์  
E85 ยังมีจ�านวนน้อย ขณะที่จ�านวนสถานีบริการ E85  
มีจ�านวน 77 สถานี รวมถึงยังมีปัญหาการจ�าหน่ายเอทานอล 
95 ดกีรขีึน้ไป เพือ่รองรบัการใช้เอทานอล 95% เป็นเชือ้เพลงิ 
อาทิ ED 95 ในรถบัสเครื่องยนต์ดีเซลยังไม่สามารถท�าได้ 
และการที่ไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตเอทานอลจ�าหน่ายเอทานอลให้ 
ภาคอุตสาหกรรม และไม่อนุญาตให้ผู้ผลิตสามารถซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนเอทานอล (Swap) ได้

ทัง้น้ี รัฐบาลตัง้เป้าการใช้เอทานอลให้ได้ 3 ล้านลติรต่อวนั  
ในปี 2558 และ 9 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2564

การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล

ประเทศไทยมีความต้องการใช้น�้ามันดีเซลสูงสุด 
ในบรรดาผลติภณัฑ์น�า้มนัชนดิต่าง ๆ  และมอีตัราการขยายตวั 
สูงมากในแต ่ละป ี  ผลจากราคาน�้ามันดี เซลที่แพงขึ้น 
ส ่งผลกระทบต ่อภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง 
ในภาคการขนส่งและภาคการเกษตรซึง่เกีย่วข้องกับประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นผูท้ีม่รีายได้น้อยทีต้่องเผชญิกบั
ค่าครองชีพและต้นทุนด้านการเกษตรที่สูงขึ้น โดยมีการใช ้
สูงถึง 1,600 ล้านลิตรต่อเดือน หรือประมาณ 55  
ล้านลิตรต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) 
จงึเป็นเชือ้เพลงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจากวกิฤตราคา
น�้ามันที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านพลังงานโดยตรง จึงได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์เร่งส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลจาก
พืชน�้ามันที่มีในประเทศรวมท้ังจากน�้ามันพืชใช้แล้ว
ที่มีเหลืออยู่ไม่ต�่ากว่าปีละ 100 ล้านลิตร เพื่อให้คนไทย 
ได้ใช้แทนน�า้มนัดเีซลซึง่จะช่วยลดภาระการน�าเข้าน�า้มนัจาก 
ต่างประเทศทีม่รีาคาแพง โดยได้ก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ 
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา
วิกฤตราคาน�้ ามันแพงและเป ็นการสร ้างความม่ันคง 
ด้านพลังงานในระยะยาว

 

นอกจากนี้การที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
ท�าให ้มีการเพาะปลูกเป ็นทุนเดิมอยู ่แล ้ว โดยเฉพาะ 
ปาล์มน�า้มนัซึง่ถอืเป็นพชืพลงังานทีน่�ามาผลติเป็นไบโอดเีซล
ได้และมีศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าพืชน�้ามันชนิดอื่น ๆ 
รวมทั้งมีต้นทุนการผลิตต�่า ภาครัฐจึงให้การส่งเสริมการผลิต
ไบโอดีเซลจากปาล์มน�้ามัน 

กระทรวงพลังงานได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ไบโอดีเซลให ้ได ้ตามเป ้าหมายในเชิงรุก ครอบคลุม 
การด�าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ 

• การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลิตไบโอดีเซล
กับประชาชน 

• การส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชน�้ามัน และ
ปลูกปาล์มน�้ามันทั่วประเทศ 4 ล้านไร่ ภายในปี 2554 

• การสนับสนุนให ้ภาคเอกชนตั้ ง โรงงานผลิต 
ไบโอดีเซล รวมทั้งการวิจัยและทดสอบให้เกิดการใช ้ 
ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

นโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้ไบโอดีเซล

จากเป้าหมายของภาครัฐในการส่งเสริมการผลิตและ 
ใช้ไบโอดเีซลทดแทนการใช้น�้ามนัดเีซล มตคิณะรฐัมนตรีวนัที่  
12 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบในหลักการจัดตั้งบริษัท 
จดทะเบยีนเพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรในด้านการตลาด การเงนิ 
และการจดัการ โดยจดัตัง้บรษิทัจ�ากดัหรอืนติบิคุคลเฉพาะกจิ 
(Special Purpose Vehicle : SPV) เพือ่สนบัสนนุธรุกจิเกษตร 

วันที่ 18 มกราคม 2548 กระทรวงพลังงานร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสรมิการใช้ไบโอดเีซลจากปาล์มน�า้มนั โดยมเีป้าหมาย
ส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซล 8.5 ล้านลิตรต่อวัน  
เพื่อทดแทนการใช้น�้ามันดีเซล 10% ในปี 2555

ในการประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม 2548 
ได้มมีตเิหน็ชอบให้กระทรวงพลงังานปรบัยทุธศาสตร์พลงังาน 
โดยได้น�ายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของ
ประเทศมาด�าเนนิการ ซึง่ในระยะแรกเน้นให้ด�าเนนิมาตรการ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบราคาน�้ามันแพงในสาขาการผลิต 

ทีส่�าคญั เช่น ประมง เกษตร ขนส่ง ฯลฯ และในระยะยาว 
ให้เร่งรัดขยายเป้าหมายและส่งเสริมการใช้ NGV 

แก๊สโซฮอล และไบโอดีเซล เพื่อทดแทนการใช้
น�้ามันเชื้อเพลิง ซึ่ง ณ เดือนสิงหาคม 2549  
การส่งเสรมิการใช้ NGV ในรถยนต์มรีถทีใ่ช้ NGV  
จ�านวน 18,340 คนั และสถานบีรกิาร NGV จ�านวน 
66 สถานี ส่วนการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล  

ณ เดือนกรกฎาคม 2549 มีโรงงานผลิตเอทานอล
ได้แล้ว 5 แห่ง ก�าลังผลิตรวม 655,000 ลิตรต่อวัน  

แต่สามารถผลติได้จรงิ 495,000 ลติรต่อวนั และการส่งเสรมิใช้
ไบโอดีเซลมีโรงงานผลิต B100 จ�านวน 3 แห่ง ก�าลังผลิตรวม 
350,000 ลิตรต่อวัน และสถานีบริการ B5 จ�านวน 35 สถานี

ในปี 2549 การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลได้ก�าหนด 
เป้าหมายการจดัหาวตัถดุบิโดยขยายพืน้ทีป่ลกูปาล์ม 720,000  
ไร่ และในช่วงปี 2550-2555 ขยายพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ 4.7 
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ล้านไร่ (ในประเทศ 3.7 ล้านไร่ และในประเทศเพื่อนบ้าน  
1 ล้านไร่) สนับสนุนการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบในชุมชน
จ�านวน 60,000 ลิตรต่อวัน ภายในปี 2549 และส่งเสริมให้
มีการผลิตในระดับพาณิชย์อย่างน้อย 300,000 ลิตรต่อวัน 
ภายในปี 2550 และเพิ่มเป็น 8.5 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2555 
ส�าหรับการจ�าหน่ายไบโอดีเซลได้ก�าหนดให้มีการส่งเสริม 
การจ�าหน่าย B5 ในเขตกรงุเทพฯ และจงัหวดัเชยีงใหม่ ตัง้แต่
ปี 2550 และขยายทั่วประเทศในปี 2554 และตั้งแต่ปี 2555 
เป็นต้นไปให้มกีารส่งเสรมิการจ�าหน่าย B10 ทัว่ประเทศ ทัง้นี้ 
โดยมีมาตรการที่ต้องเร่งด�าเนินการในปี 2549 ดังนี้

1. การส่งเสริมการผลิตและใช้ไบโอดีเซล โดย
 • ด�าเนินการสร้างโรงผลิตไบโอดีเซล ก�าลังผลิต 

600,000 ลิตรต่อวัน เริ่มผลิตภายในเดือนตุลาคม 2550 และ
เจรจาร่วมทุนกับภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ก�าลังผลิตรวม 
500,000 ลิตรต่อวัน โดยมี ปตท.เป็นผู้รับผิดชอบ 

 • จ�าหน่ายน�้ามันปาล์มดิบส่วนเกินจากการผลิต
ไบโอดีเซล 300,000 ลิตรต่อวัน ให้แก่เรือประมง รถขนส่ง 
และประชาชนทั่วไปตามสถานีบริการน�้ามัน โดยมีกระทรวง
พลงังานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผูร้บัผดิชอบ 

 • ขยายสถานีบริการน�้ามันจาก 35 แห่ง 
เป็น 200 แห่ง ภายในเดือนกันยายน 2549  
โดยม ีปตท.และบรษิทั บางจาก จ�ากดั (มหาชน) 
เป็นผู้รับผิดชอบ

2. การส่งเสริมการปลูกพืชวัตถุดิบของ 
ไบโอดีเซล โดยด�าเนินการ 

 • ก�าหนดมาตรการจูงใจให้เกษตรกร 
หนัมาปลกูปาล์มแข่งกบัยาง โดยมกีระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ 

 • ส่งเสริม Contract Farming ระหว่างเกษตรกร- 
โรงสกัด CPO-โรงงาน B100 โดยมีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ 

 • เจรจาปลูกปาล์มกับประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 
200,000 ไร่ ในปี 2550 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบ

3. การส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลชุมชน โดยด�าเนิน
โครงการ 1 อ�าเภอ 1 ไบโอดเีซลชมุชน ซึง่มกีระทรวงพลงังาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ

4. การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล ในช่วงปี 2550-2555 
ซึ่งมีแผนการด�าเนินงานดังนี้

 • การจดัหาวตัถดุบิ โดยด�าเนนิการ 1) เร่งปลูกปาล์ม 
ในประเทศ 3.7 ล้านไร่ 2) ส่งเสรมิ Contract Farming ระหว่าง
เกษตรกร-โรงสกัด CPO-โรงงาน B100 และ 3) เจรจาปลูก
ปาล์มใหม่ในประเทศเพื่อนบ้าน 1 ล้านไร่ โดยมีกระทรวง
พลังงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบ

 • การส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล โดยด�าเนินการ  
1) ส่งเสริมการจัดตั้งโรงงาน B100 ของเอกชนให้ครบ  
8.5 ล้านลิตรต่อวัน โดยมีกระทรวงพลังงานและสถาบัน 
การเงินเป็นผู้รับผิดชอบ และ 2) จัดท�าโครงการ 1 อ�าเภอ  
1 ไบโอดีเซลชุมชน โดยมีกระทรวงพลังงานและองค์กร
ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ

 • การส่งเสรมิการใช้ไบโอดเีซล ด�าเนนิการ 1) ส่งเสรมิ 
การใช้น�า้มนัมากกว่า B10 และ 2) ขยายสถานบีรกิารไบโอดีเซล 
ท่ัวประเทศ โดยมีกระทรวงพลังงาน/บริษัทผู้ค้าน�้ามันเป็น
ผู้รับผิดชอบ

 • การวิจัยและพัฒนา ด�าเนินการโดย 1) ทดสอบ
การใช้ B10-100 กับรถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ โดยมี
กระทรวงพลังงาน บริษัทรถยนต์ และ ปตท.เป็นผู้รับผิดชอบ  
และ 2) สร้างมลูค่าเพิม่จากผลพลอยได้ในการผลติไบโอดเีซล 
ไปสู ่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีกระทรวงพลังงานและ
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

การปรับปรุงมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้ 
ไบโอดีเซล

เพื่อลดการพึ่งพาน�้ามันจากต่างประเทศ ภาครัฐได้มี 
นโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดย
ก�าหนดมาตรการยกเว้นการจดัเกบ็ภาษแีละเงนิส่งเข้ากองทนุ
น�้ามันฯ ส�าหรับไบโอดีเซล (B100) และกรมธุรกิจพลังงาน 
(ธพ.) ได้ออกประกาศก�าหนดคุณภาพน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว

บี 5 และก�าหนดให้ราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 
ต�่ากว่าน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว 0.70 บาทต่อลิตร และ 

ให้ค่าการตลาดของน�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 
มากกว่าน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว 0.20 บาทต่อลิตร

ในปี 2550 ราคา ณ โรงกลั่นน�้ามันดีเซล
หมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 18.0556 บาทต่อลิตร ส่วน 

ราคาไบโอดีเซล (B100) อยู่ที่ระดับ 24.55 บาท
ต่อลติร โดยมโีรงงานผลติไบโอดเีซล (B100) จ�านวน  

5 ราย ก�าลังการผลิตติดตั้ง 840,000 ลิตรต่อวัน แต่ผลิต 
ได้จรงิ 24,000 ลติรต่อวนั นอกจากนีย้งัมโีรงงานผลติไบโอดีเซล 
ที่อยู่ระหว่างพัฒนาคุณภาพตามประกาศ ธพ. จ�านวน 5 ราย 
ก�าลงัผลติประมาณ 1,070,000 ลติรต่อวนั โดยปรมิาณการใช้
ไบโอดเีซล (B100) เพือ่ผลติเป็นดเีซลหมนุเรว็บ ี5 อยูท่ีร่ะดบั 
42,000 ลิตรต่อวัน ส่วนการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 
เดือนมีนาคม 2550 อยู่ที่ระดับ 840,000 ลิตรต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 1.52 ของปริมาณการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วทั้งหมด 
55 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550  
ภาครัฐได้ปรับเพิ่มส่วนต่างราคาขายปลีกของน�้ามันดีเซล 
หมุนเร็วและน�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 แล้ว แต่ปริมาณการใช้
น�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ได้ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ปัญหาและอุปสรรคท่ีท�าให้การส่งเสริมการใช้น�้ามัน
ดีเซลหมุนเร็วบี 5 มีปริมาณเพิ่มขึ้นไม่มาก คือ ปริมาณ 
การผลิตและคุณภาพของไบโอดีเซล (B100) ที่ยังไม่แน่นอน 
และการขาดความมั่นใจและไม่ยอมรับของกลุ่มยานยนต์และ
ผู้ใช้รถยนต์ในเรื่องคุณภาพน�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 โดย 
ผู้ประกอบการรถยนต์ยังไม่ออกมารับรองรถยนต์ของตนเอง
ว่าสามารถใช้น�า้มนัดีเซลหมนุเรว็บ ี5 ได้ รวมทัง้สถานบีรกิาร
น�า้มนัเชือ้เพลงิมข้ีอจ�ากดัเรือ่งหวัจ่ายและถงัเกบ็น�า้มนัใต้ดนิ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 กบง.ได้พิจารณาเรื่อง  
การปรับปรุงมาตรการด้านคุณภาพและกองทุนน�้ามันฯ เพื่อ
การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์และได้มีมติดังนี้
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1. เห็นชอบให้ปรับปรุงคุณภาพน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว 
โดยให้สามารถผสมไบโอดีเซล (B100) ได้ในระดับไม่เกิน 
ร้อยละ 2 โดยปรมิาตร ให้เริม่มผีลบงัคบัใช้โดยเรว็ทีส่ดุ พร้อมทัง้ 
ก�าหนดมาตรการบังคับให้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วปกติต้องผสม
ไบโอดีเซล (B100) ในระดับร้อยละ 2 โดยปริมาตร ตั้งแต่วันที่  
1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้ ธพ.รับไป
ด�าเนินการออกประกาศต่อไป

2. ในการก�ากับดูแลคุณภาพน�้ามันไบโอดีเซล น�้ามัน
ดเีซลหมุนเรว็บ ี2 และบ ี5 มอบหมายให้ ธพ.รบัไปด�าเนนิการ 
ดังนี้ 1) เร่งด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพของน�้ามันดีเซล 
หมนุเรว็บี 5 ให้เป็นทีย่อมรบัเพือ่ให้กลุม่ผูป้ระกอบการรถยนต์
รับรองการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 และ 2) ด�าเนินการ
ตรวจสอบการผลิตของโรงงานผลิตไบโอดีเซล (B100) และ
พจิารณาก�าหนดให้ผูผ้ลติไบโอดเีซล (B100) ต้องจดทะเบยีน
หรือขอความเห็นชอบจาก ธพ.ก่อน จึงจะสามารถจ�าหน่าย
ไบโอดีเซลได้

3. เนื่องจากผู ้ค ้าน�้ามันมีข้อจ�ากัดในเรื่องอุปกรณ์ 
การผสมไบโอดเีซล และเพือ่เร่งให้มกีารน�าไบโอดเีซลมาผสม 
เป็นน�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 2 ก่อนวันบังคับใช้ ที่ประชุม 
จงึเหน็ชอบให้ใช้เงินกองทุนน�า้มนัฯ จ่ายชดเชยราคาไบโอดเีซล 
(B100) โดยให้ก�าหนดอตัราเงนิชดเชยเท่ากบัส่วนต่างระหว่าง
ราคาไบโอดีเซล (B100) กับราคา ณ โรงกลั่นของน�้ามันดีเซล
หมุนเร็ว บวกค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ 5 บาทต่อลิตร 
และยังคงก�าหนดให้ราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5  
ต�่ากว่าน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว 0.70 บาทต่อลิตร โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมสรรพสามิตรับผิดชอบ 
การตรวจสอบปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันไบโอดีเซลและ
สถาบนับรหิารกองทนุพลงังานรบัผดิชอบการจ่ายเงนิชดเชย
หรือรับเงินคืนกองทุนฯ

ต่อมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติ 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ให้ทบทวนเป้าหมายมาตรการ 
ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลในเดือนเมษายน 2551 ที่จะผสม
น�้ามันดีเซลหมุนเร็วด้วยไบโอดีเซล 2% และส่งเสริมการผลิต
และใช้ไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มที่เหลือจากการบริโภคในปี 
2552 และปี 2553 เร่งส่งเสรมิการปลกูปาล์มน�า้มนัในปี 2551 
เพือ่ให้ไบโอดเีซลเพยีงพอกบัความต้องการทีจ่ะผสมกบัน�า้มนั
ดเีซลหมุนเรว็ 5% ในปี 2554 และปรบัเป้าหมายการใช้น�า้มนั
ไบโอดีเซล ลดลงจาก 4 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 3 ล้านลิตรต่อวัน  
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการน�้ามันดีเซลท่ีได ้
ชะลอตัวลงจากอดีตที่เคยคาดการณ์ไว้

สถานการณ์น�้ามันไบโอดีเซล เดือน
พฤศจิกายน 2550 มีผู ้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้
คณุภาพ จ�านวน 7 ราย โดยมกี�าลงัการผลติรวม  
1,300,000 ลิตรต่อวัน และราคาไบโอดีเซล 
ในประเทศเฉลีย่เดอืนตลุาคมและเดอืนพฤศจกิายน 
อยู่ที่ 31.17 และ 35.03 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ 
ขณะเดียวกันการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5  
เดือนพฤศจิกายนมีจ�านวน 2.85 ล้านลิตรต่อวัน หรือมีการใช้ 
ไบโอดีเซล (B100) เฉลี่ย 142,500 ลิตรต่อวัน โดยมีบริษัท
น�้ามันที่จ�าหน่ายน�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 จ�านวน 2 ราย คือ 

ปตท.และบางจาก มีสถานีบริการรวมทั้งสิ้นจ�านวน 819 แห่ง 
แบ่งเป็น ปตท. 184 แห่ง และบางจาก 635 แห่ง ราคาขายปลกี 
น�้ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 อยู่ที่ 28.04 บาทต่อลิตร ซึ่งต�่ากว่า
น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว 1.00 บาทต่อลิตร โดยกองทุนน�้ามันฯ 
ชดเชยเท่ากับ 0.10 บาทต่อลิตร

ในปี 2550 การใช้ดีเซลเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.8 เนือ่งจากราคา
ทรงตัวอยู่ในระดับสูง แต่การใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นมากจาก  
0.7 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 10.8 พันบาร์เรล 
ต่อวัน เนื่องจากรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซล 
บี 5 จึงได้ก�าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ ในปี 2550 
เท่ากับ 0.59 บาทต่อลิตร เพื่อให้ราคาขายปลีกน�้ามันดีเซล 
บี 5 ต�่ากว่าน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว 0.70 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ 
กระทรวงพลังงานก�าหนดให้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วต้องผสม 
ไบโอดีเซลร้อยละ 2 โดยปริมาตร (บี 2) โดยจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป และก�าหนดจะใช้ 
B5 ทั่วประเทศในปี 2554

ความก ้าวหน ้าการด�าเนินการส ่งเสริมการผลิต  
ไบโอดีเซล ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์การลงทุน สนับสนุน
เงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทน ส่งผลให้ 
มีผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับ ธพ. 9 ราย ก�าลังผลิตรวม 2.18 
ล้านลิตรต่อวัน และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 13 ราย ก�าลัง 
การผลิตรวม 2.6 ล้านลิตรต่อวัน และจากมาตรการสนับสนุน
ด้านราคาและคุณภาพ ส่งผลให้มีสถานีบริการ 1,054 แห่ง  
มีการจ�าหน่าย B5 และ B2 จ�านวน 152.6 และ 1,368.8  
ล้านลติร หรอืเฉลีย่ 5.26 และ 47.2 ล้านลติรตอ่วนั ตามล�าดบั  
รวมต้องการ B100 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 จ�านวน 1.2 
ล้านลิตรต่อวัน 

สถานการณ์น�้ามันไบโอดีเซล ในเดือนมีนาคม 2552  
มีผู้ผลิตไบโอดีเซล 13 ราย ก�าลังการผลิตรวม 5.60 ล้านลิตร
ต่อวนั ปรมิาณความต้องการเฉลีย่ในเดอืนมนีาคมและในช่วง
วนัที ่1-18 เมษายน 2552 อยูท่ี ่1.71 และ 1.62 ล้านลติรต่อวนั  
ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉล่ียในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ 
26.96 และ 24.96 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ ส่วนการจ�าหน่าย
น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B5 ปริมาณ 21.89 และ 21.68 ล้านลิตร 
ต่อวนั ตามล�าดบั มสีถานบีรกิารรวม 2,866 แห่ง กองทนุน�า้มนัฯ  
ชดเชยน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B5 เท่ากับ 0.20 บาทต่อลิตร  
มีราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B5 ต�่ากว่าน�้ามันดีเซล
หมนุเรว็ 3.00 บาทต่อลติร จงึท�าให้การใช้น�า้มนั B5 เพิม่สงูขึน้ 

อย่างต่อเนื่อง

เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง 
ที่วารสารนโยบายพลังงานได้ท�าหน้าที่เป็น
สือ่กลางในการน�าเสนอข่าวสาร สาระความรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน สื่อสาร
และสร้างความเข้าใจไปยังผู ้อ่าน ตลอด 

ระยะเวลาการก้าวย่างจากจุดเริ่มต้นจนถึง
ปัจจุบัน เราสัญญาว่าจะท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง 

ทีด่ ีเพือ่ส่งผ่านข้อมลูด้านพลงังานไปยงัผูอ่้านให้ได้รบั 
ข้อมูลและประโยชน์สูงสุด
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สถานการณ์พลังงานไทย  
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556

1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) รำยงำนอตัรำกำรเตบิโต
ทำงเศรษฐกจิไทยไตรมำสแรกของปี 2556 ขยำยตวั
ร้อยละ 5.3 ชะลอลงจำกที่ขยำยตัวร้อยละ 19.1 ใน
ไตรมำสทีแ่ล้ว กำรขยำยตวัในด้ำนกำรผลติจำกฐำน
ที่ต�่ำมีปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญจำกสำขำกำรโรงแรม
และภัตตำคำร กำรก่อสร้ำง และอุตสำหกรรม 
ด้ำนกำรใช้จ่ำยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยตัว 
ของกำรใช ้จ ่ำยภำคครัวเรือนและกำรลงทุน 
ภำคเอกชน ในขณะที่กำรส่งออกขยำยตัวช้ำกว่ำ
คำดกำรณ์ โดยกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค
ของครัวเรือนขยำยตัวร้อยละ 4.2 จำกปัจจัย
สนับสนุนจำกมำตรกำรคืนภำษีให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์
คันแรกเป็นส�ำคัญ ด้ำนกำรลงทุนรวมขยำยตัว
ร้อยละ 6.0 เป็นกำรลงทุนภำคเอกชนท่ีขยำยตัว
ร้อยละ 3.1 และกำรลงทุนภำครัฐที่ขยำยตัวร้อยละ 
18.8 ในส่วนของกำรผลติภำคอตุสำหกรรมขยำยตวั 
จำกฐำนที่ต�่ำร้อยละ 4.8 จำกภำวะกำรส่งออกที่
ขยำยตัวในเกณฑ์ต�่ำร้อยละ 4.5 ตำมกำรชะลอตัว 
ของเศรษฐกิจโลกและกำรแข็งค่ำของเงินบำท  
เช่นเดยีวกบักำรผลติในภำคเกษตรทีข่ยำยตวัเพยีง
ร้อยละ 0.5 ส่วนภำคกำรท่องเที่ยวพบว่ำไตรมำส
นี้ขยำยตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 14.8 ตำมจ�ำนวน 
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่สูงเป็นประวัติกำรณ์ถึง 6.8  
ล้ำนคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้
ส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนไทยในประเทศ ดังนี้

ENERGY LEARNING ZONE
สถำนกำรณ์พลังงำน

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary  
Commercial Energy Consumption) ช่วง 3 เดือนแรกของปี 
2556 อยู่ที่ระดับ 2,040 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.1 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นเกือบทุก
ประเภทพลงังำน ทัง้กำรใช้ก๊ำซธรรมชำตซิึง่คดิเป็นสดัส่วนกำรใช้สงูสดุ 
ร้อยละ 45 ของกำรใช้พลงังำนขัน้ต้นทัง้หมด มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.8  
รองลงมำได้แก่ กำรใช้น�้ำมัน สัดส่วนร้อยละ 36 มีกำรใช้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 4.2 กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำ สัดส่วนร้อยละ 12 มีกำรใช้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.5 และกำรใช้ลิกไนต์ สัดส่วนร้อยละ 5 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
8.3 ในขณะทีก่ำรใช้ไฟฟ้ำพลงัน�ำ้/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำซึง่คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 45.3

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
เดือนมกราคม-มีนาคม 2556
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ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2555
เปลี่ยนแปลง (%) เปลีย่นแปลง (%) (ม.ค.-ม.ีค.)

2555 2556 2555 2556

การใช้ (2) 1,981 1,960 2,040 4.2 4.1

การผลิต 1,088 1,078 1,108 2.5 2.7

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,079 1,140 1,101 9.3 -3.4

การเปลี่ยนแปลงสต๊อก -146 -56 -177

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 331 314 345 -1.2 10.0

การน�าเข้า/การใช้ (%) 54 58 54

(1) พลงังานเชิงพาณชิย์ขัน้ต้น ประกอบด้วย น�า้มนัดบิ ก๊าซธรรมชาต ิคอนเดนเสท ผลติภณัฑ์น�า้มนัส�าเรจ็รปู ไฟฟ้าจากพลงัน�า้ และถ่านหนิ/ลิกไนต์
(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต๊อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG และ 

Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary  
Commercial Energy Production) ช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1,108 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบ 
ต่อวนั เพ่ิมขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 2.7 โดยมกีำรผลติ 
ก๊ำซธรรมชำติและกำรผลิตคอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 
7.3 และร้อยละ 16.0 ตำมล�ำดับ ในขณะที่กำรผลิตลิกไนต์
และกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำลดลงร้อยละ 1.8 และร้อยละ 49.7 
เนื่องจำกในช่วงไตรมำสแรกของปี 2556 มีปริมำณน�้ำใน 
อ่ำงเก็บน�้ำของ กฟผ. น้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึงเกือบร้อยละ 20  
โดยเฉพำะอ่ำงเกบ็น�ำ้ในภำคเหนอืและภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ท�ำให้สำมำรถปล่อยน�ำ้เพือ่ผลติไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ได้
น้อยกว่ำปีก่อน ด้ำนกำรผลติน�ำ้มนัดบิอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยร้อยละ 0.02

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (Final Modern Energy Consumption) ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่

ระดับ 1,330 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.9 เป็นผลสืบเนื่องจำก

กำรลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น โดยในช่วงไตรมำสแรกของปี 2556 กำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 6.0 ท้ังกำรลงทุนภำคเอกชนใน 

เครื่องมือเครื่องจักรและกำรก่อสร้ำง กำรลงทุนภำครัฐ รวมทั้งกำรขยำยตัวของกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 4.8 ส่งผล

ให้กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น โดยกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 56 ของ 

กำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยทั้งหมด มีกำรใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 กำรใช้ไฟฟ้ำ สัดส่วนร้อยละ 21 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5  

กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ สัดส่วนร้อยละ 13 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 และกำรใช้ลิกไนต์ สัดส่วนร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.2 ในขณะที่

กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 5.3 

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้น  
(Primary Commercial Energy Import (Net)) ช่วง 3 เดอืนแรก
ของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1,101 เทียบเท่ำพันบำร์เรลน�้ำมันดิบ 
ต ่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก ่อนร ้อยละ 3.4  
โดยเป็นกำรลดลงเกือบทุกประเภทพลังงำน ทั้งกำรน�ำเข้ำ 
น�้ำมันดิบสุทธิลดลงร้อยละ 3.7 กำรน�ำเข้ำถ่ำนหินสุทธิลดลง
ร้อยละ 22.4 กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำสทุธลิดลงร้อยละ 28.9 ในขณะที่ 
กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 และในส่วน
ของกำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิลดลงร้อยละ 19.4 ทั้งนี้
ประเทศไทยมีอัตรำกำรพึ่งพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศต่อ
ควำมต้องกำรใช้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 54 ซึ่งลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 58 
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2552 2553 2554 2555 2556 (ม.ค.-มี.ค.)

การใช้ 1,130 1,188 1,229 1,300 1,330

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 640 650 668 703 751

ไฟฟ้ำ 238 263 262 280 275

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 135 141 127 133 116

ลิกไนต์ 20 19 27 15 17

ก๊ำซธรรมชำติ 97 115 145 169 171

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3.4 5.2 3.5 5.7 2.9

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 1.8 1.4 2.8 5.3 3.7

ไฟฟ้ำ -0.2 10.5 -0.4 7.0 0.5

ถ่ำนหินน�ำเข้ำ 7.3 4.7 -9.9 4.2 -5.3

ลิกไนต์ -3.6 -1.2 41.6 -43.7 98.2

ก๊ำซธรรมชำติ 21.9 18.8 25.8 16.1 4.5

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
เดือนมกราคม-มีนาคม 2556

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ

ทัง้หมด 359 พนัล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.2 โดยน�ำ้มนัดบิ

ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 78 ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำทั้งหมด มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 279 พันล้ำน

บำท ลดลงร้อยละ 12.2 จำกปริมำณกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบช่วงดังกล่ำวที่ลดลง รวมทั้ง

รำคำน�ำ้มนัดบิเฉลีย่ในตลำดโลกช่วงไตรมำสแรกของปี 2556 อยูท่ีร่ะดบั 114 เหรยีญ

สหรัฐต่อบำร์เรล ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 119 เหรียญสหรัฐ

ต่อบำร์เรล ประกอบกับค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำต่อเนื่องในช่วงดังกล่ำวส่งผลให้มูลค่ำ 

กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับมูลค่ำกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินและไฟฟ้ำ 

น�ำเข้ำท่ีลดลงร้อยละ 35.2 และร้อยละ 50.0 ตำมปริมำณกำรน�ำเข้ำช่วงดังกล่ำวที่ 

ลดลง ในขณะทีน่�ำ้มนัส�ำเรจ็รปู ก๊ำซธรรมชำติ และก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) มมีลูค่ำ

กำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 25.0 ตำมล�ำดับ ตำมปริมำณ

ควำมต้องกำรใช้ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น 
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

ชนิด
(ม.ค.-มี.ค.) 2556 (ม.ค.-มี.ค.)

2555 2556 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 318 279 -12.2 78

น�้ามันส�าเร็จรูป 33 35 6.1 10

ก๊าซธรรมชาติ 26 27 3.2 8

ถ่านหิน 11 7 -35.2 2

ไฟฟ้า 5 2 -50.0 1

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 7 8 25.0 2

รวม 400 359 -10.2 100

การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
 หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

2551 144 85 229 812 1,040 46 925

2552 154 84 238 803 1,041 41 937

2553 153 89 242 816 1,058 30 962

2554 140 84 224 794 1,018 33 936

2555 149 90 239 860 1,099 41 977

2556 (ม.ค.-มี.ค.) 156 96 252 910 1,162 40 1,051

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2552 6.7 -1.4 4.0 -1.0 0.1 -10.5 1.2

2553 -0.6 5.6 1.6 1.6 1.6 -27.1 2.7

2554 -8.6 -5.1 -7.3 -2.7 -3.7 8.5 -2.7

2555 6.7 6.8 6.5 8.3 7.9 26.3 4.4

2556 (ม.ค.-มี.ค.) 0.02 16.0 5.5 -4.7 -2.7 -22.7 3.0

5.	น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

 การผลิตน�้ามันดิบและคอนเดนเสท ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 
มีปริมำณ 252 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของปริมำณ 
ควำมต้องกำรใช้ในโรงกลั่น เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.5

 การผลิตน�้ามันดิบ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 156.358 
พันบำร์เรลต่อวัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำรผลิตที่ระดับ 
156.328 พันบำร์เรลต่อวัน หรือเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.02 จำกกำรผลิตที่ 
เพิ่มขึ้นของแหล่ง Big Oil Project แหล่งสิริกิติ์ และแหล่งบัวหลวง

 การผลิตคอนเดนเสท ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 96 
พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 16.0 จำกกำรผลติ

ทีเ่พิม่ขึน้ของแหล่งฟนูำนและจกัรวำล แหล่ง
บงกช แหล่งตรำด แหล่งโกมินทร์ และแหล่ง
ภูฮ่อม

 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ 
ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 มีกำรน�ำเข้ำ
น�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 910 พันบำร์เรลต่อวัน 
ลดลงร้อยละ 4.7 จำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยส่วนใหญ่น�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศ 
ตะวนัออกกลำง ในส่วนของกำรส่งออกน�ำ้มนัดบิ 
อยู ่ที่ระดับ 40 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลง 
ร้อยละ 22.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน
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การจัดหาน�้ามันดิบ เดือนมกราคม-มีนาคม 2556

การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ เดือนมกราคม-มีนาคม 2556

* BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล (เดิม) ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา
** ตะวันออกกลาง ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย โอมาน กาตาร์ และอื่น ๆ
 ตะวันออกไกล ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และอื่น ๆ

 ก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2556 มีควำมสำมำรถในกำรกลัน่รวมทัง้สิน้ 1,099 พนับำร์เรล

ต่อวนั โดยไทยออยล์ (TOC) มกี�ำลงักำรกลัน่ 275 พันบำร์เรล

ต่อวัน ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรลต่อ

วัน เอสโซ่ (ESSO) มีก�ำลังกำรกลั่น 177 พันบำร์เรลต่อวัน 

สตำร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 150 พันบำร์เรล

ต่อวัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีก�ำลังกำรกล่ัน 

145 พันบำร์เรลต่อวัน บำงจำก (BCP) มีก�ำลังกำรกลั่น 120  

พันบำร์เรลต่อวัน และระยองเพียวริฟำยเออร์ (RPC) มีก�ำลัง

กำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน

 การใช้น�า้มนัดบิเพือ่การกลัน่ ช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1,050 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 96 ของควำมสำมำรถในกำรกลั่นทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 3.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 

15 มีนำคม–5 เมษำยน หน่วยกลั่นที่ 4 ของโรงกลั่นน�้ำมัน

บำงจำก ก�ำลังกำรกลั่น 38,000 บำร์เรลต่อวัน ปิดซ่อมบ�ำรุง 

ส่งผลให้กำรใช้ก�ำลงักำรกลัน่เฉลีย่ของโรงกลัน่น�ำ้มนับำงจำก

ลดลงเหลือร้อยละ 86
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การจัดหาก๊าซธรรมชาติ เดือนมกราคม-มีนาคม 2556

6.	ก๊าซธรรมชาติ

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ช ่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2556 มีกำรจัดหำรวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 5,111  

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยเป็นกำรผลิตภำยในประเทศร้อยละ 

80 และน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศร้อยละ 20

 การผลิตก๊าซธรรมชาติ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2556 กำรผลติภำยในประเทศอยูท่ีร่ะดบั 4,098 ล้ำนลกูบำศก์

ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.3 จำก

แหล่งบงกช แหล่งไพลนิ แหล่งฟูนำนและจกัรวำล แหล่งภฮู่อม 

แหล่งสิริกิติ์ เพิ่มก�ำลังกำรผลิตมำกขึ้น 

 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ ช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2556 อยู่ท่ีระดับ 1,013 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.6 จำกควำมต้องกำร

ใช้ในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับระหว่ำงวันที่ 1–22 

กุมภำพันธ์ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 2 ของ ปตท.หยุด

ซ่อมบ�ำรุง ส่งผลให้ต้องน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้น
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 การใช้ก๊าซธรรมชาต ิช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 4,677 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.2 โดยกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่ม

ขึน้ทกุสำขำ ทัง้กำรใช้เพือ่ผลติไฟฟ้ำซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

59 ของกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 อยู่ที่ระดับ 

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2553 2554 2555
2556 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การใช้ 4,039 4,143 4,534 4,677 8.2 100

ผลิตไฟฟ้ำ* 2,728 2,476 2,670 2,761 8.2 59

อุตสำหกรรม 478 569 628 625 2.4 13

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 652 867 958 988 11.7 21

เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) 181 231 278 303 9.2 7

* ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP
**ค่าความร้อนเท่ากับ 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ เดือนมกราคม-มีนาคม 2556

7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลติก๊ำซโซลนีธรรมชำต ิ(NGL) ช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 อยูท่ีร่ะดบั 19,458 บำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อนร้อยละ 9.8 โดยน�ำไปใช้ในอตุสำหกรรมตวัท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศปรมิำณ 14,643 บำร์เรลต่อวนั คดิเป็น

สัดส่วนร้อยละ 75 ของกำรผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 25 ส่งออกไปจ�ำหน่ำยยังประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 4,814 บำร์เรลต่อวัน

2,761 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน กำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำน

อตุสำหกรรมมกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.4 กำรใช้เป็นวตัถดิุบใน

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG)  

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 และกำรใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิง

ส�ำหรับรถยนต์ (NGV) มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2
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การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2555
2556 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 18,923 19,458 9.8 100

   กำรส่งออก 5,149 4,814 25.4 25

   กำรใช้ภำยในประเทศ 13,774 14,642 5.5 75

8.	ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 อยูท่ี่ระดบั 1,019 พันบำร์เรลต่อวนั เพิ่มขึน้จำกชว่งเดยีวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 2.2 โดยกำรผลิตน�้ำมันส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกำรผลิตน�้ำมันดีเซลและน�้ำมันเตำ 

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 817 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี

ก่อนร้อยละ 4.1 ทั้งนี้กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ยกเว้นน�้ำมันเบนซิน 91 ที่มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 87.2 ตำมนโยบำย

ส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนทดแทนซึง่ให้ยกเลกิกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเบนซนิ 91 ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2556 อย่ำงไรกด็ ีกำรจ�ำหน่ำย

น�้ำมันเบนซิน 91 ในต่ำงจังหวัดได้ผ่อนผันให้สำมำรถจ�ำหน่ำยได้จนถึงสิ้นเดือนมีนำคม 2556 เพื่อรอให้น�้ำมันคงเหลือในคลัง

หมด ท�ำให้ในช่วงไตรมำสแรกยังมีปริมำณกำรใช้น�้ำมันดังกล่ำวอยู่บำงส่วน

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามนัส�าเรจ็รปู ช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 มกีำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูทีร่ะดบั 66 พนับำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 ด้ำนกำรส่งออกมีปริมำณลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.8  

อยู่ที่ระดับ 183 พันบำร์เรลต่อวัน

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

2556 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 140 173 7 31 6.9 8.9 10.9 16.6

    เบนซิน 91 8 35 - 30 -87.2 -59.0 - 16.7

    เบนซิน 95 10 14 - 1 1,050.8 483.3 - 8.6

    แก๊สโซฮอล 91 54 55 - - 59.0 58.8 - -

    แก๊สโซฮอล 95 69 69 -      0.1 87.7 88.0 - -

    เบนซินพื้นฐำน - - 7 -  - - 21.5 -

ดีเซล 380 421 0.1 70 4.1 -3.6 -75.5 -20.6

น�้ามันก๊าด    0 6 - - -24.5 221.4 - -

น�้ามันเครื่องบิน 102 118 0.04 16 2.6 7.8 -3.8 37.5

น�้ามันเตา 39 108 6 65 5.7 -4.4 263.6 -13.9

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 156 194 53 0.2 2.1 9.2 -6.8 -40.4

รวม 817 1,019 66 183 4.1 2.2 1.4 -9.8

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป เดือนมกราคม 2551-มีนาคม 2556

 น�้ามันเบนซิน

 การผลิตน�้ามันเบนซิน ช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 173 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.9 โดยเบนซิน 91 ผลิตได้ 35  
พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 59.0 ในขณะที่แก๊สโซฮอล 91 
ผลิตได้ 55 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.8 เบนซิน 95  
ผลิตได้ 14 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 483.3  
เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมำกในช่วงดังกล่ำว  
และแก๊สโซฮอล 95 ผลิตได้ 69 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 88.0

	 การใช้น�้ามันเบนซิน ช่วง 3 เดือนแรกของปี  
2556 อยู่ที่ระดับ 140 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.9 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกจ�ำนวน
รถยนต์ Eco Car ที่เพิ่มขึ้นจำกนโยบำยรถยนต์คันแรกของ
รัฐบำล ทั้งนี้กำรใช้น�้ำมันเบนซินทุกประเภทเพิ่มขึ้นจำกผล
ของนโยบำยยกเลิกกำรใช้น�้ำมันเบนซิน 91 ซึ่งท�ำให้ปริมำณ
กำรใช้เบนซิน 91 ลดลงร้อยละ 87.2 ในขณะที่กำรใช้น�้ำมัน
เบนซิน 95 เพิ่มขึ้นถึงกว่ำ 10 เท่ำ จำก 1 พันบำร์เรลต่อวัน 
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2555 เป็น 10 พันบำร์เรลต่อวัน 
ในช่วงไตรมำสแรกของปีน้ี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,050.8  

เช่นเดยีวกบักำรใช้แก๊สโซฮอล 91 ซึง่เพิม่ขึน้ร้อยละ 59.0 และ 
กำรใช้แก๊สโซฮอล 95 เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.7 โดยท้ังกำรใช้ 
แก๊สโซฮอล 95 (E10) แก๊สโซฮอล 95 (E20) และแก๊สโซฮอล 
95 (E85) ยังคงมีกำรใช้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกมำตรกำร
จูงใจด้ำนรำคำและจ�ำนวนสถำนีจ�ำหน่ำยที่เพิ่มขึ้นจำกกำร
เปลี่ยนหัวจ่ำยเบนซิน 91 มำเป็นหัวจ่ำยแก๊สโซฮอล โดย ณ 
สิ้นเดือนมีนำคม 2556 มีสถำนีจ�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95 (E20) 
จ�ำนวน 1,604 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 จำกสิ้นปี 2555 ซึ่งมี
จ�ำนวนสถำนจี�ำหน่ำย 1,310 แห่ง และแก๊สโซฮอล 95 (E85) มี
สถำนจี�ำหน่ำยจ�ำนวน 77 แห่ง โดยแบ่งเป็นของ ปตท. 21 แห่ง 
บำงจำก 51 แห่ง ระยองเพียว 4 แห่ง และสยำมเฆมี 1 แห่ง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเบนซนิ ช่วง 3 เดือน
แรกของปี 2556 กำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 7 พนับำร์เรลต่อวนั เพ่ิม
ขึ้นร้อยละ 10.9 เนื่องจำกบำงจำกปิดซ่อมหน่วยกลั่นน�้ำมัน
หน่วยที่ 4 ในส่วนของหอกลั่นสุญญำกำศ ระหว่ำงวันที่ 15 
มีนำคม–5 เมษำยน ท�ำให้กลุ่มน�้ำมันเบนซินที่ผลิตเข้ำระบบ
ลดลง 1 ล้ำนลิตรต่อวัน ส่งผลให้กำรน�ำเข้ำเบนซินพื้นฐำนใน
ช่วงดังกล่ำวเพิ่มสูงขึ้น ส่วนกำรส่งออกเบนซินอยู่ที่ระดับ 31 
พันบำร์เรลต่อวัน โดยส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกเบนซิน 91 

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน เดือนมกราคม 2551-มีนาคม 2556
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล เดือนมกราคม 2551-มีนาคม 2556

	 เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงำนผลิตเอทำนอลท่ีเดิน

ระบบแล้ว 21 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 3.89 ล้ำนลิตรต่อวัน 

หรืออยู่ที่ระดับ 24 พันบำร์เรลต่อวัน โดยในช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2556 มีกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นพลังงำน 2.65 

ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ 17 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 46.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรำคำเฉลี่ย 

เอทำนอลช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่รำคำ 22.78 

บำทต่อลติร ใกล้เคยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซึง่อยูท่ีร่ำคำ 

22.19 บำทต่อลิตร

 น�้ามันดีเซล

 การผลิตน�้ามันดีเซล ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 421 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 3.6

	 การใช้น�้ามันดีเซล ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556  

อยู่ที่ระดับ 380 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 4.1 เนื่องจำกเป็นฤดูกำลเก็บเกี่ยวพืชผล

ทำงกำรเกษตรและฤดูหีบอ้อย ประกอบกับกำรตรึงรำคำ

น�้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน 30 บำทต่อลิตร ท�ำให้มีควำมต้องกำร

ใช้น�้ำมันดีเซลในช่วงดังกล่ำวเพิ่มขึ้น

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ช่วง 3 เดือน

แรกของปี 2556 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.1 พันบำร์เรลต่อวัน 

ส่วนกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 70 พันบำร์เรลต่อวัน เนื่องจำก

โรงกลั่นสำมำรถผลิตน�้ำมันดีเซลได้สูงกว่ำควำมต้องกำรใช้

ภำยในประเทศ
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 ไบโอดีเซล ในส่วนของกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 

ปัจจบัุนมีโรงงำนผลติทีไ่ด้คณุภำพตำมประกำศของกรมธรุกจิ

พลงังำน จ�ำนวน 12 รำย มกี�ำลงักำรผลติรวม 4.96 ล้ำนลติรต่อ

วัน หรือประมำณ 31 พันบำร์เรลต่อวัน โดยช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2556 มีกำรผลิตไบโอดีเซล บี 100 เพื่อใช้เป็นพลังงำน 

2.83 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ท่ีระดับ 18 พันบำร์เรลต่อวัน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำก 

กรมธุรกจิพลงังำนได้ออกประกำศปรบัเพิม่สดัส่วนไบโอดเีซล

ในน�้ำมันดีเซลจำกเดิมร้อยละ 3.5–5 มำอยู่ท่ีร้อยละ 4.5–5 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 เพื่อแก้ปัญหำปำล์มน�้ำมัน

ล้นตลำด

 น�้ามันเตา

 การผลิตน�้ามันเตา ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 

อยู่ที่ระดับ 108 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน

	 การใช้น�า้มนัเตา ช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 อยูท่ี่

ระดบั 39 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

ร้อยละ 5.7 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในภำคอตุสำหกรรม

อยู่ที่ระดับ 34 พันบำร์เรลต่อวัน ท่ีเหลือเป็นกำรใช้เป็น 

เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ 5 พันบำร์เรลต่อวัน

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเตา ช่วง 3 เดอืนแรก

ของปี 2556 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 6 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่ม

ขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่ำ 2 เท่ำ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

263.6 เพือ่ส�ำรองเตรยีมควำมพร้อมกรณแีหล่งก๊ำซพม่ำหยดุ

จ่ำยก๊ำซเข้ำระบบในช่วงวนัที ่5–14 เมษำยน ส่วนกำรส่งออก

น�้ำมันเตำอยู่ที่ระดับ 65 พันบำร์เรลต่อวัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

น�้ำมันเตำ Grade 5 ที่มีปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยใน

ประเทศ

 น�้ามันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเคร่ืองบิน ช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 118 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.8 จำกควำมต้องกำรใช้ภำยใน

ประเทศที่เพิ่มขึ้น

 การใช้น�้ามันเครื่องบิน ช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 102 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6 จำกกำรขนส่งทำงอำกำศที่

ขยำยตวัสงู สบืเนือ่งจำกจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วจำกต่ำงประเทศ

ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติกำรณ์ถึง 6.8 ล้ำนคน หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 18.9

 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเครื่องบิน ช่วง 3 

เดอืนแรกของปี 2556 มกีำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 0.04 พนับำร์เรล

ต่อวัน และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 16 พันบำร์เรลต่อวัน

 ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) โพรเพน และบวิเทน

	 การผลิต	LPG ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่

ระดบั 1,498 พนัตนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 

9.2 โดยเป็นกำรผลติจำกโรงแยกก๊ำซอยูท่ีร่ะดับ 1,024 พนัตนั 

เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.9 ในขณะที ่

กำรผลิต LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมันอยู่ที่ระดับ 474 พันตัน 

ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

ร้อยละ 0.4

	 การใช้	LPG  ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 

ระดับ 2,041 พันตัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 15.5 โดยกำรใช้ในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีคดิเป็นสัดส่วน 

กำรใช้สงูสดุร้อยละ 33 มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 15.7 ภาคครวัเรอืน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของปริมำณกำรใช้ทั้งหมด  

มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 10.8 เนื่องจำกกรมธุรกิจพลังงำนมี

มำตรกำรสกัดกั้นกำรลักลอบน�ำก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือนซึ่ง

มีรำคำถูกไปใช้ผิดประเภท รวมทั้งปรำบปรำมกำรลักลอบ

จ�ำหน่ำยไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน ส่งผลให้กำรใช้ LPG  

ภำคครวัเรอืนช่วงไตรมำสแรกของปีลดลง ภาคขนส่ง คดิเป็น 

สดัส่วนร้อยละ 19 มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 43.7 เนือ่งจำกมกีำร

ตรงึรำคำจ�ำหน่ำย LPG ภำคขนส่งไว้ที ่21.38 บำทต่อกโิลกรมั 

ซึ่งต�่ำกว่ำรำคำขำยปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศมำก  

ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ LPG เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์ยงัคงมี 

กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 15 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 96.5 เนื่องจำกมีกำรตรึง

รำคำ LPG ภำคอุตสำหกรรมไว้ท่ี 30.13 บำทต่อกิโลกรัม  

มำต้ังแต่เดือนกันยำยน 2555 เพื่อช่วยเหลือต้นทุนรำคำ

พลังงำนแก่ภำคอุตสำหกรรม ส่งผลให้ผู ้ประกอบกำรมี 

ควำมต้องกำรใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนกำรผลิต 

มำกขึ้น การใช้เอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 มีกำรใช้ลดลง

ร้อยละ 32.0
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	 การน�าเข้าและส่งออก	LPG	 ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 มีกำรน�ำเข้ำในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทน 

อยู่ที่ 409 พันตัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.9 เนื่องจำกในช่วงดังกล่ำวมีกำรผลิต LPG จำกโรงกลั่นน�้ำมัน

และโรงแยกก๊ำซในประเทศเพิ่มขึ้น ด้ำนกำรส่งออกอยู่ที่ 2 พันตัน โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ กัมพูชำ  

สปป.ลำว และพม่ำ ตำมล�ำดับ

สัดส่วนการใช้ LPG ปี 2546-2556 (เดือนมกราคม-มีนาคม)

การผลิตและการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2554 2555
ม.ค.-มี.ค. เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2556 (ม.ค.-มี.ค.)

การจัดหา 6,859 7,779 1,811 1,907 5.3

• การผลิต 5,422 6,049 1,371 1,498 9.2

  โรงแยกก๊ำซ 3,428 4,078 899 1,024 13.9

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,994 1,971 472 474 0.4

  อื่น ๆ

• การน�าเข้า 1,437 1,730 440 409 -6.9

ความต้องการ 6,906 7,396 1,770 2,043 15.4

• การใช้ 6,890 7,386 1,767 2,041 15.5

  ครัวเรือน 2,656 3,047 720 642 -10.8

  อุตสำหกรรม 718 614 158 310 96.5

  รถยนต์ 920 1,061 271 389 43.7

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 2,465 2,555 586 678 15.7

  ใช้เอง 131 110 32 22 -32.0

• การส่งออก 16 10 3 2 -40.4
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การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก ช่วง 3 เดอืนแรก

ของปี 2556 กำรใช้พลงังำนอยูท่ีร่ะดบั 5,915 พนัตนัเทยีบเท่ำ

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.8 โดย

เป็นกำรเพิม่ขึน้ทกุชนดิเชือ้เพลงิ ทัง้กำรใช้น�ำ้มนัดเีซล ซึง่คดิ

เป็นสดัส่วนร้อยละ 56 ของกำรใช้พลงังำนในกำรขนส่งทำงบก 

มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.2 รองลงมำคอื น�ำ้มนัเบนซนิ สดัส่วน

ร้อยละ 25 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 และกำรใช้ NGV และ 

LPG ในรถยนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 และร้อยละ 8 

ตำมล�ำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

การใช้	NGV เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.3 เนือ่งจำกผูใ้ช้รถหนัมำ

ใช้ NGV มำกขึน้ จำกรำคำทีถ่กูกว่ำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ โดยยงัคง

ตรึงรำคำขำยปลีก NGV ไว้ที่ 10.50 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่ 

วนัที ่16 สงิหำคม 2555 เป็นต้นมำ โดย ณ เดอืนมนีำคม 2556 

มีจ�ำนวนรถ NGV ทั้งสิ้น 396,473 คัน ทดแทนน�้ำมันเบนซิน

ร้อยละ 20.9 และทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 5.0 มีจ�ำนวน

สถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 485 สถำนี

 

การใช้	LPG	ในรถยนต์ เพิม่ขึน้ร้อยละ 43.7 สะท้อนให้

เหน็ถงึกำรทีผู่ใ้ช้รถส่วนหนึง่หนัมำใช้ LPG แทนกำรใช้น�ำ้มนั

เชื้อเพลิงเนื่องจำกมีรำคำถูกกว่ำ ทั้งนี้ จำกมติคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เม่ือวันท่ี 14 พฤษภำคม 2555 เห็นชอบให้ กบง. 

พิจำรณำกำรปรับรำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งให้รำคำไม่

เกนิต้นทนุ LPG จำกโรงกลัน่น�ำ้มนั โดยก�ำหนดอตัรำเงนิส่งเข้ำ

กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือนได้ตำมควำมเหมำะสม 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป โดย ณ เดือน

มีนำคม 2556 มีรถที่ใช้ LPG ทั้งสิ้น 1,043,099 คัน มีสถำนี

บริกำร LPG ทั่วประเทศจ�ำนวน 1,499 สถำนี 

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe)

2554 2555
2556 (ม.ค.-มี.ค.) เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2554 2555  2556 (ม.ค.-มี.ค.)

เบนซิน 5,462 5,741 1,498 25 -1.2 5.1 7.0

ดีเซล 11,627 12,459 3,294 56 1.6 7.2 4.2

LPG 1,073 1,238 454 8 35.3 15.3 43.7

NGV 2,068 2,498 670 11 27.1 20.8 9.3

รวม 20,231 21,935 5,915 100 3.9 6.1 6.8
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การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2555
2556 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 16,511 3,187 -15.9

• การผลิตลิกไนต์ 5,023 1,172 -1.6 100

  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตฯ 4,161 1,022 1.0 87

  เหมืองเอกชน 862 150 -16.2 13

• การน�าเข้าถ่านหิน 11,488 2,015 -22.4

ความต้องการ 16,407 3,966 6.3

• การใช้ลิกไนต์ 4,919 1,223 8.3 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 4,150 1,009 -1.3 82

  อุตสำหกรรม 769 214 98.2 18

• การใช้ถ่านหิน 11,488 2,743 5.5 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 4,856 1,316 20.4 48

  อุตสำหกรรม 6,632 1,427 -5.3 52

9.	ลิกไนต์/ถ่านหิน

 การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2556 มีปริมำณกำรจัดหำอยู่ที่ระดับ 3,187 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.9

	 การผลิตลิกไนต์ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556  

มีปริมำณ 1,172 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.6 โดยร้อยละ 87 ของกำรผลิต

ลิกไนต์ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำฝ่ำย

ผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�ำนวน 1,022 พนัตนัเทยีบเท่ำ 

น�้ำมันดิบ ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 13 เป็นกำรผลิตจำกเหมือง

เอกชน จ�ำนวน 150 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

	 การน�าเข้าถ่านหิน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 

มีปริมำณ 2,015 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.4

 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 

2556 มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 3,966 พันตันเทียบเท่ำ 

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.3 

	 การใช้ลิกไนต์ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556  

อยู่ที่ระดับ 1,223 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.3 โดยร้อยละ 82 ของปริมำณ

กำรใช้ลิกไนต์เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. 

ส่วนที่เหลือร้อยละ 18 ส่วนใหญ่น�ำไปใช้ในอุตสำหกรรม 

กำรผลิตปูนซีเมนต์

	 การใช้ถ่านหนิน�าเข้า ช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 

อยู่ท่ีระดับ 2,743 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 

5.5 โดยใช้ในภำคอุตสำหกรรมร้อยละ 52 ของปริมำณกำรใช้

ถ่ำนหิน ส่วนที่เหลือร้อยละ 48 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิต

ไฟฟ้ำของ SPP และ IPP
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10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 32,871 เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 
15,010 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 12,742 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 รับซื้อจำก 
SPP จ�ำนวน 2,714 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 และน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย จ�ำนวน 2,405 
เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 
มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 44,230 กิกะวัตต์ชั่วโมง  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำตำมชนิดของเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญ
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 สรุปได้ดังนี้

• กำรผลติไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำต ิคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 
69 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 30,419  
กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.8

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 21 อยู ่ที่ระดับ 9,157 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 9.3

ก�าลังการผลิตติดตั้งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 32,871 MW

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
เดือนมกราคม-มีนาคม 2556

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 
อยูท่ีร่ะดบั 1,742 กกิะวตัต์ชัว่โมง ลดลงร้อยละ 49.1 เนือ่งจำก
ปริมำณน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำของ กฟผ.ปีนี้น้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง
เกือบร้อยละ 20 ท�ำให้สำมำรถปล่อยน�้ำเพื่อผลิตไฟฟ้ำจำก 
โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำได้น้อยกว่ำปีก่อน

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลีย่นกบั
มำเลเซยี และอืน่ ๆ  คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 อยูท่ีร่ะดับ 2,544 
กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 18.7

• กำรผลติไฟฟ้ำจำกน�ำ้มนัเตำและน�ำ้มนัดเีซล คดิเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.7 อยู่ที่ระดับ 307 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำรใช้ที่ระดับ 103 กิกะวัตต์
ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 198.4 
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ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (Gross Peak Generation) ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 28 มีนำคม เวลำ 14.30 น. อยู่ที่ระดับ 27,083 เมกะวัตต์ โดยสูงกว่ำ Peak ของปี 2555 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 

พฤษภำคม เวลำ 14.30 น. ที่ระดับ 26,774 เมกะวัตต์ อยู่ 309 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

การใช้ไฟฟ้า ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 มีกำรใช้ไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้น 40,077 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 จำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ทั้งนี้กำรใช้ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมซึ่งเป็นสำขำหลักที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำ
สูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 ภำคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้
ไฟฟ้ำร้อยละ 22 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ภำคธุรกิจ สัดส่วนร้อยละ 18 ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 กิจกำรขนำดเล็กเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 10.4 ในขณะที่ส่วนรำชกำรและองค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไร ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 96.7 และภำคเกษตรกรรม ใช้ไฟฟ้ำ
ลดลงร้อยละ 5.2 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด * 

(เมกะวัตต์)
ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

(ร้อยละ)

2552 22,596 73.4

2553 24,630 75.9

2554 24,518 75.6

2555 26,774 73.1

2556 (ม.ค.-มี.ค.) 27,083 75.6

* ประมาณการโดย สนพ.

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2553 2554 2555
2556 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 33,216 32,799 36,447 8,822 2.9 22

กิจการขนาดเล็ก 15,586 15,446 17,015 4,418 10.4 11

ธุรกิจ 22,996 23,660 27,088 7,401 18.1 18

อุตสาหกรรม 68,039 67,942 72,334 18,098 3.9 45

ส่วนราชการและองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก�าไร 5,049 4,888 3,799 39 -96.7    0.1

เกษตรกรรม 335 297 377 140 -5.2 0.3

อื่น ๆ 4,080 3,823 4,718 1,160 -4.3 3

รวม 149,301 148,855 161,778 40,077 3.3 100

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ท่ีระดับ 11,871 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.3 โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำเกือบทุกกลุ่มมีกำรใช้เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยกเว้น 
ภำคอุตสำหกรรมที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตภมูภิาค ช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 อยูท่ีร่ะดบั 27,795 กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนั 
ของปีก่อนร้อยละ 4.4 โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำส่วนใหญ่มีกำรใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยกเว้นส่วนรำชกำรและ
องค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไรมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 98.5 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกมำตรกำรประหยัดพลังงำนของโครงกำรลด 
กำรใช้พลงังำนในภำครำชกำร ประกอบกบัตัง้แต่เดอืนตลุำคม 2555 ผูใ้ช้ไฟฟ้ำทีเ่ป็นหน่วยงำนรำชกำรถกูจดัเข้ำประเภทกจิกำร
ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่แล้ว
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การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ช่วง 3 เดือนแรกของ

ปี 2556 กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีส�ำคัญส่วนใหญ่มีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ตำมกำรขยำยตวั 

ของภำคกำรผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์ภำยในประเทศ 

และกำรเร่งก�ำลังผลิตเพื่อรองรับวันหยุดยำวช่วงเทศกำล

สงกรำนต์ โดยอตุสาหกรรมอาหาร มกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 

3.3 โดยเฉพำะกลุม่อำหำรวตัถดุบิน�ำเข้ำ ส่วนหนึง่เป็นผลจำก 

กำรแขง็ค่ำของเงนิบำทส่งผลให้รำคำวตัถดุบิลดลง จงึมกีำรน�ำเข้ำ 

วัตถุดิบมำผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับกำรกลับมำผลิตของ

ผลิตภัณฑ์ที่หยุดประกอบกำรจำกปัญหำอุทกภัยเมื่อปี 2554 

ท�ำให้ภำพรวมกำรใช้ไฟฟ้ำของอตุสำหกรรมอำหำรเพิม่สงูขึน้  

อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จำก 

กำรผลิตตำมค�ำสั่งซื้อของตลำดเอเชียและอำเซียนที่เพ่ิมขึ้น 

โดยเฉพำะจำกจนี ญีปุ่น่ อนิโดนเีซยี เวยีดนำม และบงักลำเทศ 

ส่งผลให้กำรใช้ไฟฟ้ำในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพิ่มสูงขึ้น 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 

โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นจำกกำรผลิตกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ำในบ้ำน

ประเภทท�ำควำมเยน็ อนัเป็นผลจำกฤดกูำลและสภำวะอำกำศ

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน จำกภำวะเศรษฐกจิทีข่ยำยตวัประกอบกบัมำตรกำรต่ำง ๆ  ของรฐับำล เช่น มำตรกำรลดค่ำครองชพี กำรปรบั
ขึ้นอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำและปรับขึ้นเงินเดือนข้ำรำชกำร ฯลฯ โดยในส่วนของ ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง มีควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้สบืเนือ่งจำกกำรขยำยตวัของกำรใช้จ่ำยเพือ่กำรอปุโภค-บรโิภคของครวัเรอืนในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 
2555 ทีข่ยำยตวัร้อยละ 4.2 ด้ำน ธรุกจิโรงแรมและภตัตาคาร มกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ตำมกำรเพิม่ขึน้ของโรงแรมและภตัตำคำรที่
ขยำยตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 14.8 โดยมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศขยำยตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.9 สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ 
ประกอบกบัมช่ีวงเทศกำลตรษุจนีและวำเลนไทน์เป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ภำคบรกิำรท่องเทีย่วมกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่สูงขึน้ เช่นเดียว
กับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตัวของสำขำอสังหำริมทรัพย์และ
ธุรกิจให้เช่ำที่อยู่อำศัยที่ขยำยตัวร้อยละ 4.4 โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญดังนี้

ทีค่่อนข้ำงร้อนท�ำให้มกีำรผลติตำมควำมต้องกำรใช้ในไตรมำส

นี้เพิ่มมำกขึ้น อุตสาหกรรมพลาสติก มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 5.2 โดยมีกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องใน 

หลำยผลติภณัฑ์ เช่น กลุม่บรรจภุณัฑ์ใส่อำหำร พลำสตกิครวัเรอืน 

เครื่องใช้ส�ำหรับเด็ก ชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ฯลฯ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 

โดยยังคงเป็นผลจำกผู้ประกอบกำรมีกำรเร่งผลิตรถยนต์เพื่อ

ทยอยส่งมอบให้ทันค�ำส่ังซื้อจำกโครงกำรรถยนต์คันแรกที่มี

ยอดคงค้ำงจำกปี 2555 รวมทัง้หลำยค่ำยรถยนต์มกีำรแนะน�ำ

รถยนต์รุน่ใหม่พร้อมกจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยเข้ำสูต่ลำดมำก

ขึน้ในช่วงต้นปี ในขณะที ่อตุสาหกรรมเหลก็และโลหะพืน้ฐาน 

มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 2.1 สำเหตุหลักจำกปัจจัยฐำน

ตัวเลขปีที่ผ่ำนมำที่อยู่ในระดับสูงจำกควำมต้องกำรใช้สินค้ำ

เพื่อกำรฟื้นฟูจำกเหตุอุทกภัย ส่งผลให้แม้ไตรมำสแรกของปี

นี้มีปริมำณกำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบ

กับปีท่ีผ่ำนมำจึงมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อกำรผลิตลดลงเล็กน้อย  

โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญ

ดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2553 2554 2555

(ม.ค.-มี.ค.) เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2554 2555
2556

(ม.ค.-มี.ค.)

1. อาหาร 8,335 8,956 9,721 2,372 2,450 7.5 8.5 3.3

2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,742 6,627 6,954 1,788 1,751 -1.7 4.9 -2.1

3. สิ่งทอ 6,568 6,182 6,038 1,462 1,501 -5.9 -2.3 2.7

4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,071 6,719 6,325 1,456 1,490 10.7 -5.9 2.3

5. พลาสติก 4,145 4,164 4,458 1,098 1,155 0.5 7.1 5.2

6. ซีเมนต์ 3,762 3,785 4,042 1,021 1,013 0.6 6.8 -0.7

7. ยานยนต์ 3,810 3,892 4,950 1,127 1,349 2.1 27.2 19.7

8. เคมีภัณฑ์ 2,995 2,191 2,155 552 535 -26.8 -1.7 -3.0

9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,657 2,779 3,012 742 776 4.6 8.4 4.7

10.การผลิตน�้าแข็ง 2,577 2,420 2,697 626 642 -6.1 11.5 2.5
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ค่าเอฟที  ในช่วงเดือนมกรำคม–เมษำยน 2556 อยู่ที่อัตรำ 52 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับขึ้นจำกค่ำเอฟทีในช่วงเดือน

กันยำยน–ธันวำคม 2555 ซึ่งอยู่ที่อัตรำ 48 สตำงค์ต่อหน่วย เนื่องจำกปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้นตำมควำมต้องกำรที่สูง

ขึ้น ประกอบกับต้นทุนเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งภำระจำกกำรตรึงค่ำ Ft ในงวดที่ผ่ำนมำ

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 มีจ�ำนวน 15,949 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 ฐำนะกองทุนน�้ำมันเท่ำกับติดลบ 13,098 ล้ำนบำท 

รายได้สรรพสามิต และฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�้ามัน รายรับ (รายจ่าย)

2549 74,102 -41,411 35,404

2550 76,962 0 41,411

2551 54,083 11,069 11,069

2552 123,445 21,294 10,225

2553 153,561 27,441 6,147

2554 92,766 -14,000 -41,441

2555 56,699 -16,800 -4,079

2556 (ม.ค.-มี.ค.) 15,949 -13,098 3,702

มกราคม 5,856 -15,114 1,686

กุมภาพันธ์ 4,882 -15,492 -378

มีนาคม 5,211 -13,098 2,394

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2553 2554 2555
(ม.ค.-มี.ค.) เปลี่ยนแปลง (%)

2555 2556 2554 2555 2556
(ม.ค.-มี.ค.) 

1. ห้างสรรพสินค้า 4,006 4,160 4,491 1,072 1,109 3.8 8.0 3.4

2. โรงแรม 3,327 3,340 3,671 909 977 0.4 9.9 7.4

3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,854 2,915 3,291 775 840 2.1 12.9 8.4

4. ขายปลีก 2,486 2,595 2,969 693 753 4.4 14.4 8.5

5. อสังหาริมทรัพย์ 2,467 2,507 2,789 652 702 1.6 11.2 7.6

6. โรงพยาบาลและสถานบรกิาร  
    ทางการแพทย์ 2,047 2,025 2,222 505 557 -1.0 9.7 10.4

7. ขายส่ง 1,730 1,899 2,242 531 559 9.8 18.1 5.2

8. ก่อสร้าง 890 950 980 230 245 6.7 3.2 6.4

9. สถาบันการเงิน 915 888 950 231 234 -2.9 7.0 1.5

10. ภัตตาคารและไนต์คลับ 812 789 869 208 217 -2.8 10.1 3.9
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สถานการณ์

ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง
1.	ราคาน�้ามันดิบ

มีนาคม 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $105.55 และ $92.87 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลด
ลงจากเดือนที่แล้ว $5.54 และ $2.40 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดอัตรา 
การเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาปีนี้มาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 จาก
การประมาณการก่อนหน้าทีร้่อยละ 2.0 เนือ่งจากการปรบัเพิม่
ภาษีและการตัดลดค่าใช้จ่ายรัฐบาล จ�านวนเงิน 85 พันล้าน
เหรยีญฯ โดยนกัวเิคราะห์คาดว่าอตัราการเตบิโตทีป่รบัลดลง
จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น�้ามันของสหรัฐอเมริกา 
อย่างไรก็ตาม IMF ยังคงอัตราการเติบโตของสหรัฐอเมริกา
ในปี 2557 ไว้ที่ระดับเดิมที่ร้อยละ 3 ประกอบกับการกลับมา
ของแหล่งผลติน�า้มันดบิในทะเลเหนอืได้ผ่อนคลายความกงัวล
ของตลาดต่ออุปทานน�้ามันดิบซ่ึงมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้น  
ส่งผลให้ราคาน�้ามันดิบโลกปรับลดลง โดยคาดว่าปริมาณ 
การผลติจะค่อย ๆ  ปรบัเพิม่ขึน้เข้าสูร่ะดบัปกตภิายในต้นเดอืน
เมษายน อีกทั้งราคาน�้ามันดิบยังคงได้รับแรงกดดันจากค่า
เงนิดอลลาร์ทีแ่ขง็ค่าขึน้เมือ่เทยีบกบัค่าเงนิยโูร อนัเป็นผลมา 
จากค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงต�่าสุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจาก 
ความกังวลของตลาดต่อยูโรโซนหลังจากต้นทุนการออก
พันธบัตรรัฐบาลอิตาลีระยะเวลา 5 ปี พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ  
5 เดือน อีกทั้งวิกฤติทางการเงินของไซปรัสก็ยังไม่มีภาพท่ี
ชัดเจนว่าจะมีผลต่อตลาดอย่างไร

เมษายน 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $101.68 และ $91.96 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 
ลดลงจากเดือนที่แล้ว $3.87 และ $0.91 ต่อบาร์เรล  

ตามล�าดับ จากความกังวลของนักลงทุนต่อการขยายตัว
ของอุปสงค์น�้ามันโลก หลังล่าสุดกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศออกมาปรับลดคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของโลกในปีนี้และปีหน้า ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.3 และร้อยละ 
4.0 จากคาดการณ์เดิมในเดือนมกราคมท่ีร้อยละ 3.5 และ 
ร้อยละ 4.1 โดยสาเหตุส�าคัญเนื่องจากการปรับลดรายจ่าย
ภาครัฐของสหรัฐอเมริกาและปัญหาหนี้สินในยุโรป โดย IMF 
คาดว่าเศรษฐกจิโลกจะกลบัมาขยายตวัได้ดอีกีครัง้ในปี 2014 
นอกจากนี้ดัชนีภาคการผลิตและบริการยูโรโซน (Composit) 
เดือนเมษายน ยังคงหดตัวอยู่ที่ 46.5 จากเดือนก่อนหน้า 
โดยดัชนีภาคการบริการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 46.6 และดัชนี
ภาคการผลิตปรับลดลงมาอยู่ท่ี 46.5 ขณะท่ีโรงกล่ันน�้ามัน 
Motiva ซึ่งมีก�าลังผลิต 600,000 บาร์เรลต่อวัน ที่ตั้งอยู่
บริเวณ Port Arthur ในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาจะเปิดใช้
หน่วยกลั่นน�้ามันดิบ (4) 205,000 บาร์เรลต่อวัน อีกครั้ง และ
เตรยีมเปิดหน่วยกลัน่น�า้มนั (2) 80,000 บาร์เรลต่อวนั หลงัปิด 
ไปกะทันหันเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาจากปัญหาทางเทคนิค

พฤษภาคม 2556 ราคาน�้ามันดิบดูไบ เฉลี่ยอยู ่ที่
ระดับ $100.33 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว 
$1.35 ต่อบาร์เรล จาก IMF ปรับลดคาดการณ์การเจริญ
เติบโตเศรษฐกิจจีนในปี 2556 ลงจากร้อยละ 8 สู่ระดับ 7.75 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจะส่งผลกระทบต่อ 
ภาคส่งออกสอดคล้องกบัองค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ 
และการพัฒนา (OECD) ที่ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ
จีนลงเช่นกัน จากระดับร้อยละ 8.5 สู่ระดับ 7.8 ในปี 2556 
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และลดลงจากระดบัร้อยละ 8.9 เหลอื 8.4 ในปี 2557 เนือ่งจาก
อปุสงค์ในประเทศทีช่ะลอตวัและการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก
ทีย่งัคงเปราะบาง ส่วนน�า้มนัดบิเวสต์เทก็ซสั เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั 
$94.64 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $2.69 
ต่อบาร์เรล จากแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะยัง
คงด�าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อ หลังตัวเลขเศรษฐกิจ
ออกมาไม่ดนีกั โดยการประกาศตวัเลขจดีพีสีหรฐัอเมรกิาครัง้
ที่ 2 ของไตรมาส 1 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 จากไตรมาสก่อน
หน้า ซึ่งน้อยว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 
ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการลดรายจ่ายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ประกอบกบัภาคธรุกจิทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการเกษตรชะลออตัรา
การจัดหาสินค้าส�าหรับสต๊อก

2.	ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

มนีาคม 2556  ราคาน�า้มนัเบนซนิออกเทน 95, 92 และ
น�า้มันดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $124.00, $120.78 และ $123.64 
ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $8.98, $9.00 และ 
$9.11 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั เนือ่งจากอปุสงค์ในภูมภิาคชะลอ
ตัวลงโดยเฉพาะอุปสงค์จากอินโดนีเซีย กอปรกับทางการจีน
ส่งออกน�้ามันเบนซินเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพิ่มขึ้น 85,000 
บาร์เรล อยู่ที่ระดับ 2.81 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้จีนส่งออกเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 เป็นต้นมา และมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากความสามารถในการกลั่นในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น 
นอกจากนีร้ฐับาลอนิเดยีก�าหนดเป้าหมายให้ใช้น�า้มนัเบนซนิ
ผสมเอทานอลในอัตราร้อยละ 5 ภายในเดือนมิถุนายน 2556 
ทัง้นีอ้ปุสงค์น�า้มนัเบนซนิในปีงบประมาณ 2555 (ส้ินสุดเดือน
มนีาคม 2555) อยูท่ี ่127.5 ล้านบาร์เรล ในขณะทีอ่ปุสงค์น�า้มนั
ดีเซลภายในภูมิภาคที่ปรับลดลงรวมถึงการขนย้ายน�้ามัน
จากทางเอเชียไปยังฝั่งตะวันตกท่ียังปิดอยู่ท�าให้เกิดอุปทาน 
ส่วนเกินในภูมิภาค

เมษายน 2556 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 
และน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $113.95, $110.77 และ 
$116.77 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $10.05, 
$10.01 และ $6.87 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ เนื่องจาก 
ความต้องการจากอินโดนีเซียลดลงจากการที่รัฐบาลอินโดนีเซีย 
ปรับลดการอุดหนุนราคาของน�้ามันเบนซิน ส่งผลให้ราคา
เบนซินในประเทศสูงขึ้น อีกทั้งปากีสถานมีแนวโน้มน�าเข้า
น�า้มนัเบนซนิลดลง ภายหลงัโรงกลัน่ Byco (120,000 บาร์เรล
ต่อวัน) เริ่มเปิดด�าเนินการ ทั้งนี้โรงกลั่นดังกล่าวมีสัญญาขาย
น�้ามันส�าเร็จรูปให้แก่บริษัทน�้ามันแห่งชาติของปากีสถาน 
(Pakistan State Oil) เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 ของ

ก�าลังการกลั่น ส่วนราคาน�้ามันดีเซลลดลงเนื่องจากแรงซื้อ
ในตลาดปรับลดลงในช่วงก่อนวันหยุดวันแรงงานของหลาย
ประเทศในภูมิภาค รวมทั้ง Arbitrage น�้ามันดีเซลจากเอเชีย 
อาทิ ไต้หวัน ไปภูมิภาคตะวันตก อาทิ ยุโรป ปิด

พฤษภาคม 2556 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95 และ 
92 เฉลีย่อยูท่ีร่ะดับ $114.40 และ $111.08 ต่อบาร์เรล ปรบัตวั 
เพิ่มขึ้นจากเดือนท่ีแล้ว $0.45 และ $0.31 ต่อบาร์เรล  
ตามล�าดับ จากอุปสงค์ที่ปรับเพิ่มของอินเดีย ศรีลังกา และ
อนิโดนเีซยี ในขณะทีโ่รงกลัน่ในไต้หวนัลดการส่งออกในเดอืน
มิถุนายน ประกอบกับ Petroleum Association of Japan 
(PAJ) รายงานปริมาณส�ารองน�้ามันเบนซินเชิงพาณิชย์ของ
ญ่ีปุ่น สัปดาห์ส้ินสุดวนัที ่25 พฤษภาคม 2556 ลดลง 0.1 ล้าน
บาร์เรล หรอืร้อยละ 0.6 มาอยูท่ีร่ะดบั 14.2 ล้านบาร์เรล อกีทัง้
นกัวเิคราะห์รอยเตอร์สรายงานราคาน�า้มนัเบนซนิในภมูภิาค
เอเชียปรับตัวลดลงตามตลาดสหรัฐอเมริกา ส่วนน�้ามันดีเซล
เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $116.72 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือน
ที่แล้ว $0.05 ต่อบาร์เรล เนื่องจากปริมาณน�้ามันดีเซลคงคลัง
ที่สิงคโปร์ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 โดยตลาดมองว่าปริมาณ
อุปทานมีเพียงพอแม้ว่าปริมาณน�้ามันดีเซลลดลงจากการลด
การผลิตและเหตุไฟไหม้ของโรงกลั่นในเอเชียเหนือ

3.	ราคาขายปลีก

มนีาคม-พฤษภาคม 2556 จากสถานการณ์ราคาน�า้มนั
ในตลาดโลกและภาวะเงนิเฟ้อของประเทศ รวมทัง้การส่งเสรมิ
พลงังานทดแทนและฐานะกองทนุน�้ามนัเชือ้เพลงิ ประกอบกบั 
ไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและ 
ค่าโดยสาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
จึงได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง โดย
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556–วันที่ 31 พฤษภาคม 
2556 ได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ โดยอัตราที่ปรับ
ขึน้อยูก่บัแต่ละชนดิน�า้มนั ท�าให้อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนั 
เชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ของน�้ามันเบนซิน 
95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และ
ดีเซล อยู่ที่ 9.70, 3.50, -0.90, -11.40, 1.40 และ 3.40 บาท
ต่อลติร ตามล�าดบั จากการปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุฯ และ
ราคาน�้ามันตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาขายปลีก
น�้ามันเบนซินออกเทน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85,  
แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2556 อยู่ที่ระดับ 45.15, 37.93, 32.98, 22.18, 37.93 และ 
29.99 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ
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2554 2555 2556 2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 106.32 109.05 105.14 111.09 105.55 101.68 100.33

เบรนท์ 111.26 111.86 109.12 116.90 109.82 102.96 103.35

เวสต์เท็กซัส 95.01 94.11 93.88 95.27 92.87 91.96 94.64

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

เบนซินออกเทน 95 119.77 123.42 121.20 132.98 124.00 113.95 114.40

เบนซินออกเทน 92 117.40 120.26 118.08 129.78 120.78 110.77 111.08

ดีเซลหมุนเร็ว 124.56 126.15 123.07 132.75 123.64 116.77 116.72

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556 2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 28 ก.พ. 31 มี.ค. 30 เม.ย. 31 พ.ค.

เบนซินออกเทน 95 44.49 46.26 46.34 48.75 46.25 44.35 45.15

แก๊สโซฮอล 95 E10 36.44 37.95 38.55 40.33 39.03 37.13 37.93

แก๊สโซฮอล 91 33.94 35.93 36.10 37.88 36.58 34.68 35.48

แก๊สโซฮอล 95 E20 32.93 34.33 33.36 34.88 34.08 32.18 32.98

แก๊สโซฮอล 95 E85 21.75 22.22 22.26 23.18 22.68 21.38 22.18

ดีเซลหมุนเร็ว 29.44 30.40 29.94 29.99 29.99 29.99 29.99

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556 2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

เฉลี่ยรวม 1.5654 2.1496 2.2537 2.7360 2.3402 1.9854 2.0815

ค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2554 2555 2556 2556

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

เบนซินออกเทน 95 5.41 5.09 2.66 2.45 2.98 2.92 1.95

แก๊สโซฮอล 95 E10 1.38 1.54 1.57 1.11 1.82 1.87 1.34

แก๊สโซฮอล 91 1.55 1.76 1.69 1.33 1.92 1.88 1.36

แก๊สโซฮอล 95 E20 2.38 2.56 1.78 1.51 2.03 1.99 1.23

แก๊สโซฮอล 95 E85 8.26 10.35 7.07 7.55 7.48 7.03 4.34

ดีเซลหมุนเร็ว 1.27 1.53 1.56 1.35 1.80 1.63 1.51

เฉลี่ยรวม 1.40 1.63 1.62 1.36 1.86 1.73 1.48
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31 ธ.ค. 55 31 ม.ค. 56 28 ก.พ. 56 31 มี.ค. 56 30 เม.ย. 56 31 พ.ค. 56

เบนซินออกเทน 95 8.50 8.50 9.20 9.20 9.70 9.70

แก๊สโซฮอล 95 E10 2.80 2.80 3.50 4.00 3.80 3.50

แก๊สโซฮอล 91 0.50 0.50 1.20 1.90 1.70 1.40

แก๊สโซฮอล 95 E20 -1.80 -1.80 -0.90 -0.20 -0.40 -0.90

แก๊สโซฮอล 95 E85 -11.80 -11.80 -11.10 -10.90 -10.90 -11.40

ดีเซลหมุนเร็ว 1.50 1.10 0.70 2.80 4.00 3.40

LPG ภาคครัวเรือน 
(บาท/กก.)

1.0349 1.0577 1.2483 1.3288 1.4309 1.5800

LPG ภาคขนส่ง 
(บาท/กก.)

4.0723 4.0951 4.2857 4.3662 4.4683 4.6174

LPG ภาคอุตสาหกรรม 
(บาท/กก.)

12.2549 12.2777 12.4683 12.5488 12.1409 10.8700

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง (ต่อ)

เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล

95 E10
แก๊สโซฮอล

91
แก๊สโซฮอล

95 E20
แก๊สโซฮอล 

95 E85
ดีเซล

หมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 22.8025 23.3130 23.1007 23.7395 25.6819 23.2823

ภาษีสรรพสามิต 7.0000 6.3000 6.3000 5.6000 1.0500 0.0050

ภาษีเทศบาล 0.7000 0.6300 0.6300 0.5600 0.1050 0.0005

กองทุนน�้ามันฯ 9.7000 3.5000 1.4000 -0.9000 -11.4000 3.4000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.8317 2.3795 2.2177 2.0475 1.0981 1.8856

รวมขายส่ง 43.2842 36.3725 33.8984 31.2969 16.7850 28.8235

ค่าการตลาด 1.7438 1.4556 1.4782 1.5730 5.0421 1.0902

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.1221 0.1019 0.1035 0.1101 0.3529 0.0763

รวมขายปลีก 45.15 37.93 35.48 32.98 22.18 29.99

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

4.1 การปรบัราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคครวัเรอืน 
  ตรึงราคาอยู่ท่ี 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ถึงเดือน
มิถุนายน 2556 ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

4.2 การปรบัราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรม
  (1) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 กบง.เห็นชอบ

แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม 
ดังนี้

- ให้ก�าหนดราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรม
ไว้ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม กรณีราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้นมาก ท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลั่น
น�้ามันเกิน 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ให้ก�าหนดราคาขายปลีก
ก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมไว้ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

- ให้ก�าหนดราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรม 
เป็นไปตามต้นทุนโรงกลั่นน�้ามันกรณีราคาก๊าซ LPG ตลาด
โลกปรับตัวลดลง ท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกล่ัน
น�้ามันต�่ากว่า 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (หน่วย : บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท/ลิตร
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เดือน ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย.56 พ.ค. 56

ราคา LPG CP 
($/Ton) 955 910 895   808 751

ราคาขายปลีก 
(บาท/กก.) 30.13 30.13 30.13 29.59 28.07

    (2)  ราคาก๊าซ LPG

4.3 การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง
  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้คง

ราคาขายปลกีก๊าซ LPG ภาคขนส่งไว้ที ่21.13 บาทต่อกโิลกรมั  
ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ส�านักงานนโยบายและแผน
พลงังาน (สนพ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการบรหิารนโยบาย
พลงังาน เรือ่ง การก�าหนดอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุส�าหรบัก๊าซที่
จ�าหน่ายให้โรงงานขนส่ง ฉบบัที ่69 ท�าให้ผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา 
7 ที่จ�าหน่ายก๊าซให้ภาคขนส่งต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพิ่มตั้งแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ในอัตรา
เดิมคือ 2.8036 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 
21.13 บาทต่อกิโลกรัม

 ต่อมา กบง. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เห็นชอบ
ให้ปรับเพิ่มราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งขึ้น 0.25 บาท
ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ส่งผลท�าให้ราคา 
ขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม

สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตัง้แต่เดอืนเมษายน 
2551–เดือนพฤษภาคม 2556 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 
110,823 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกล่ัน ต้ังแต่เดือน
มกราคม 2554–เดือนพฤษภาคม 2556 ได้มีการชดเชย 
ก๊าซ LPG ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลงิของโรงกลัน่น�้ามนัเป็นเงิน
ประมาณ 29,372 ล้านบาท

ภาคครัวเรือน   ภาคขนส่ง
ภาค

อุตสาหกรรม

ราคา ณ โรงกลั่น 9.7193 9.7193 9.7193

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ (1) 1.5800 1.5800 1.5800

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.0000 0.0000 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.9580 0.9580 0.9580

ราคาขายส่ง 14.6443 14.6443 14.6443

กองทุนน�้ามันฯ (2) - 3.0374   9.2900

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.2280 0.4406 0.8783

ราคาขายปลีก 18.13 21.38 28.07

โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนพฤษภาคม 2556
หน่วย : บาท/กก.

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG

เดือนเมษายน 2551-เดือนพฤษภาคม 2556

เดือน
ปริมาณน�าเข้า 

(ตัน)
อัตราเงินชดเชย 

(บาท/กก.)
เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

รวม ปี 51 446,414 17.80 7,948

รวม ปี 52 745,302 9.25 6,896

รวม ปี 53 1,593,135 13.97 22,262

รวม ปี 54 1,439,066 17.93 25,802

รวม ปี 55 1,676,567 21.48 36,020

ม.ค. 56 93,003 20.43 1,900

ก.พ. 56 181,495 18.73 3,400

มี.ค. 56 136,172 18.30 2,492

เม.ย. 56 135,116 15.74 2,127

พ.ค. 56 136,833 14.44 1,976

รวม ปี 56 682,620 17.43 11,895

รวมทั้งสิ้น 6,583,104 16.83 110,823

ประมาณการภาระเงินชดเชย LPG ของโรงกลั่นน�้ามัน

เดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม 2556

เดือน
ปริมาณผลิต

เพื่อเป็นเชื้อเพลิง 
(ตัน)

อัตราเงินชดเชย 
(บาท/กก.)

เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

รวม ปี 54 874,937 11.97 10,471

ม.ค. 55 93,050 12.89 1,200

ก.พ. 55 72,953 16.61 1,212

มี.ค. 55 77,252 20.58 1,590

เม.ย. 55 92,582 15.44 1,430

พ.ค. 55 96,539 12.05 1,164

มิ.ย. 55 82,224 9.12 750

ก.ค. 55 77,304 6.28 486

ส.ค. 55 69,818 10.68 746

ก.ย. 55 70,156 14.90 1,046

ต.ค. 55 82,006 15.81 1,297

พ.ย. 55 87,335 16.24 1,419

ธ.ค. 55 99,729 15.31 1,527

รวม ปี 55 1,000,948 13.85 13,864

ม.ค. 56 88,266 14.55 1,284

ก.พ. 56 75,499 13.25 1,000

มี.ค. 56 95,283 12.80 1,220

เม.ย. 56 86,488 10.71 926

พ.ค. 56 65,363 9.28 607

รวม ปี 56 410,899 12.26 5,037
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หมายเหตุ : 
* เงินฝากธนาคาร  รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน�้ามัน 505 ล้านบาท ครบก�าหนดถอนเงินฝาก วันที่ 25 มกราคม 2561 
            ตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงพลังงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
** หนี้สินรวม จ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดช�าระหนี้ได้ดังนี้
 1) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 เดือน     4,991 ล้านบาท 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน    5,518 ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน  1,341 ล้านบาท 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน  2,598 ล้านบาท  

    หนี้สินรวม 14,448 ล้านบาท
   หนี้เงินชดเชยค้างจ่าย เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต
***และประมาณการต่อโดยค�านวณจากปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง คูณอัตราเงินชดเชย

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

9,665

2,679
1,070

547
13,965

5,678
1,592
5,112
1,625

240
32

169
-

14,448
-483

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2556)
หน่วย : ล้านบาท

6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินรวม 13,965 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 14,448 ล้านบาท แยกเป็น
หนี้ค้างช�าระชดเชย 14,279 ล้านบาท งบบริหารและโครงการซึ่งได้อนุมัติแล้ว 169 ล้านบาท ฐานะกองทุนน�้ามันสุทธิ -483 ล้านบาท

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.   พ.ค.

เบนซิน 1.02 1.73 1.85 1.92 1.85

แก๊สโซฮอล 95 
(E10)

7.95 8.99 8.96 8.69 8.61

แก๊สโซฮอล 95 
(E20)

1.92 2.10 2.33 2.65 2.59

แก๊สโซฮอล 95 
(E85)

0.20 0.21 0.24 0.28 0.32

เบนซิน 91 3.00 0.35 0.20 0.00 0.00

แก๊สโซฮอล 91 8.03 8.83 9.11 9.10 9.18

เอทานอล 2.15 2.38 2.48 2.55 2.57

ดีเซลหมุนเร็ว   59.30   59.30   59.75 56.53 60.91

B100 2.37 2.37 2.39 2.26 2.44

ชนิดของ

น�้ามันเชื้อเพลิง

                           2556

ปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : ล้านลิตร/วัน

5.	สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

5.1 การผลิตเอทานอล ผู ้ประกอบการผลิต 
เอทานอล จ�านวน 21 ราย ก�าลังการผลิตรวม 4.02 ล้าน
ลิตรต่อวัน แต่มีรายงานการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็น 
เชื้อเพลิงเพียง 19 ราย มีปริมาณการผลิตประมาณ 2.38 
ล้านลิตรต่อวัน โดยราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือน
มีนาคม 2556 อยู่ที่ 23.36 บาทต่อลิตร เดือนเมษายน 
2556 อยู่ที่ 23.12 บาทต่อลิตร และเดือนพฤษภาคม 
2556 อยู่ที่ 26.19 บาทต่อลิตร

5.2 การผลิตไบโอดีเซล ผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้
คณุภาพตามประกาศของกรมธรุกจิพลงังาน จ�านวน 12 
ราย โดยมกี�าลงัการผลติรวม 4.95 ล้านลิตรต่อวนั การผลติ 
อยู่ที่ประมาณ 2.47 ล้านลิตรต่อวัน ราคาไบโอดีเซล 
ในประเทศเฉลี่ยเดือนมีนาคม 2556 อยู่ที่ 26.00 บาท
ต่อลิตร เดือนเมษายน 2556 อยู่ที่ 27.85 บาทต่อลิตร 
และเดือนพฤษภาคม 2556 อยู่ที่ 28.77 บาทต่อลิตร

เงินฝากธนาคาร*
รายได้ค้างรับ
 ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน�้ามัน
 ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG ภาคอุตสาหกรรม
 ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG ภาคขนส่ง
สินทรัพย์รวม
หนี้สิน
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน�้ามันภายในประเทศ ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาขายปลีก NGV ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยน�้ามันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชยส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติจากการเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนอม
 เจ้าหนี้ - เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย
 เจ้าหนี้ - เงินงบบริหารและสนับสนุนโครงการ
 เจ้าหนี้ - เงินกู้ยืม
หนี้สินรวม**
ฐานะกองทุนฯ สุทธิ
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ENERGY GAME ZONE
เกมพลังงาน

100 ฉบับวารสารนโยบายพลังงาน

เรื่องใดที่คุณคิดว่าส่งผลกระทบต่อผู้คนมากที่สุด

ท่านผู้อ่านสามารถร่วมสนุก โดยส่งค�าตอบพร้อมชื่อ-ท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ  

บริษัท ไดเร็คชั่น แพลน จ�ากัด 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22A ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 วงเล็บมุมซองว่า เกมพลังงาน ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่าน จะได้รับของรางวัลส่งให้ถึงบ้าน

ช่ือ-นามสกลุ……………………………………….......……………………………………………………..………………...........

ทีอ่ยู…่…………………………………………………….......……………………………………………..………........…….……

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

โทรศพัท์………………………………………โทรสาร…...……………………………E-mail…………....………….…..….........

  ในโอกาสที่วารสารนโยบายพลังงานด�าเนินงานมาถึงฉบับที่ 100 ซึ่งในฉบับนี้เราได้น�าเสนอ 10 นโยบายเด่น 

ด้านพลงังานทีมี่ความส�าคญัและส่งผลกระทบกบัผูค้นในวงกว้าง เราจงึอยากให้คณุผูอ่้านร่วมสนกุโดยแสดงความคดิเหน็ว่า  

เรื่องเด่น 10 เรื่องที่เราน�าเสนอไป คุณคิดว่าเรื่องใดมีความส�าคัญและส่งผลกระทบกับผู้คนในสังคมมากท่ีสุด พร้อมท้ัง 

ให้เหตุผลประกอบว่าเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น

นโยบายพลังงานที่มีความส�าคัญและส่งผลกระทบกับผู้คนในสังคมมากที่สุดคือ................................

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................................
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การ์ตูนประหยัดพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 100

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรปรับปรุงวำรสำร 

นโยบำยพลังงำนให้ดียิ่งข้ึน ผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 10 ท่ำนแรกจะได้รับของที่ระลึกจำกคณะท�ำงำนฯ เพียงแค่ท่ำนตอบแบบสอบถำมและเขียนชื่อ-ที่อยู ่

ตวับรรจงให้ชดัเจน ส่งไปที ่คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลงังำน ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลังงำน เลขที ่121/1-2  ถ.เพชรบุร ีแขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทวี 

กทม. 10400 หรือโทรสำร 0 2612 1358

หำกท่ำนใดต้องกำรสมัครสมำชิกวำรสำรฯ รูปแบบไฟล์ pdf สมัครได้ที่ e-mail : eppodp01@gmail.com

กรุณาท�าเครื่องหมาย üลงในช่อง � และเติมข้อความที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านลงในช่องว่าง

1 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” จำกที่ใด 
 � ที่ท�ำงำน/หน่วยงำนที่สังกัด � ที่บ้ำน 
 � หน่วยงำนรำชกำร/สถำนศึกษำ � ห้องสมุด 
 � www.eppo.go.th � อื่นๆ..................................
2 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ในรูปแบบใด 
 � แบบรูปเล่ม � ไฟล์ pdf ทำงอีเมล � E-Magazine
3 ท่ำนอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพรำะเหตุใด 
 � ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อกำรท�ำงำน � ข้อมูลหำได้ยำกจำกแหล่งอื่น 
	� ข้อมูลอยู่ในควำมสนใจ � มีคนแนะน�ำให้อ่ำน 
	� อื่นๆ...........................................
4 ท่ำนใช้เวลำอ่ำน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” กี่นำท ี
 � 0-10 นำที � 11-20 นำที � 21-30 นำทีี 
 � 31-40 นำที � 41-50 นำที � 51-60 นำทีี 
 � มำกกว่ำ 60 นำทีี
5 ควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน”
 ปก ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 เนื้อหา ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ตรงควำมต้องกำร � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ควำมทันสมัย � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 ภาพประกอบ ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ท�ำให้เข้ำใจเนื้อเรื่องดีขึ้น � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ขนำด � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 ส�านวนการเขียน	 ควำมเข้ำใจ � ง่ำย � ยำก � ไม่เข้ำใจ

 ขนาดตัวอักษร  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

 รูปแบบตัวอักษร  � อ่ำนง่ำย � อ่ำนยำก

 การใช้สี	 	 � ขัดตำ � สบำยตำ

 ขนาดรูปเล่ม  � เล็กไป � พอดี � ใหญ่ไป

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

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

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  สรุปข่ำวพลังงำนรำยไตรมำส

  ภำพเป็นข่ำว 

  สกู๊ป 

  สัมภำษณ์พิเศษ    

  สถำนกำรณ์พลังงำนไทย

  สถำนกำรณ์พลังงำนเชื้อเพลิง 

  ศัพท์พลังงำน

  เกมพลังงำน

  เทคโนโลยีพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

  กฎหมำยด้ำนพลังงำน

	13  “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” มีประโยชน์อย่ำงไร

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  ท�ำให้รู้และเข้ำใจเรื่องพลังงำน

  ท�ำให้รู้สถำนกำรณ์พลังงำน

  น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

  ได้ควำมรู้รอบตัว

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

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

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

	14  ท่ำนต้องกำรให้ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพิ่มคอลัมน์เกี่ยวกับ 
      อะไรบ้ำง
      ................................................................................................
      ................................................................................................
      ................................................................................................

	15  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
      ................................................................................................
      ................................................................................................
      ................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ชือ่-นำมสกลุ...................................................................................................หน่วยงำน.......................................................................................

อำชีพ/ต�ำแหน่ง.............................................................................................โทรศพัท์...................................................................................................

ทีอ่ยู่.........................................................................................................................................................อเีมล..............................................................

พลังงาน
นโยบาย

วารสาร



ความเคลื่อนไหวใน กบข.



100 ฉบับ100 ฉบับ
10 เรื่องเดน10 เรื่องเดน

นโยบายพลังงานนโยบายพลังงาน

100 ฉบับ
10 เรื่องเดน

นโยบายพลังงาน


