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เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

คงจะดีถ้าเรามีเครื่องใช้อเนกประสงค์ที่สามารถ
ท�าได้หลาย ๆ อย่างในเวลาที่ต้อง 
เดินทางไกล ที่ส�าคัญต้องสะดวก
และประหยัด

“B ioL i t e” คือ เต า ไฟฟ ้ า
อเนกประสงค์ในฝันของนักเดินทางไกล
และผู้ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพราะเป็นเตาที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ที่เราเก็บได ้
ตามธรรมชาติ ทั้งยังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างโทรศพัท์มอืถอื คอมพวิเตอร์ รวมถงึเครือ่งใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  ในพืน้ทีห่่างไกลทีไ่ม่มไีฟฟ้าใช้อกีด้วย 
ซึ่งขนาดของเตาก็กะทัดรัดพกพาสะดวก เรียกว่าเป็นเตาผลิตพลังงานสะอาดที่ “จิ๋วแต่แจ๋ว” จริง ๆ

Alexander Drummond และ Jonathan Cedar สองดีไซเนอร์เป็น 

ผู้พัฒนา “Biolite HomeStove” หรือเตาส�าหรับหุงต้ม ที่น�าเทคโนโลย ี

เทอร์โมอิเล็กทริกซึ่งผลิตไฟฟ้าจากความร้อนมาใช้ ท�าให้เตาสามารถผลิต

พลงังานจากวสัดธุรรมชาตไิด้ อาท ิกิง่ไม้ทีร่่วงหล่นอยูต่ามป่ามาใช้เป็นเชือ้เพลงิ

BioLite จึงตอบโจทย์ให้แก่การใช้งานในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 

และนักเดินทางไกลที่ต้องค้างอ้างแรมในป่า โดยเตาที่ว่านี้มีน�้าหนักเพียง  

1 กิโลกรัมเท่านั้น

นอกจากจะเป็นเตาที่เล็กกะทัดรัดและน�้าหนักเบาแล้ว ยังใช้ปริมาณ

ฟืนน้อย ลดการเกิดเขม่าและควันด�า แต่ให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

คงที่ และมีจุดเด่นที่ตัวกักเก็บพลังงานเชื้อเพลิงในรูปทรงครึ่งกระบอกสีส้ม  

ทีม่าพร้อมกบัช่องเสยีบ USB สามารถชาร์จโทรศพัท์หรอืต่อกบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า

อื่น ๆ ได้ด้วยพลังงานจากฟืนหรือเศษกิ่งไม้ เรียกว่าได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้

ประกอบอาหารโดยไม่เกิดเขม่าด�า ได้ประโยชน์สองต่อเลยทีเดียว

นบัเป็นสิง่ประดษิฐ์ทีผู่บ้รโิภคจะได้รบัประโยชน์อย่างคุม้ค่าส�าหรบัการใช้งานเตาประหยดัพลงังานใบนี ้สนนราคาอยูท่ี่  

40 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นราคาท่ีส�ารวจมาแล้วว่าประชาชนในถิ่นฐานทุรกันดารสามารถจ่ายได้ เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัย 

ในท่ีห่างไกลได้ใช้ไฟฟ้ากนัอย่างทัว่ถงึ รวมไปถงึผูค้นในค่ายอพยพและผูป้ระสบภยัทีย่งัขาดแคลนอปุกรณ์หงุหาอาหารด้วย

หลังจากที่เตาน้ีออกจ�าหน่ายไปแล้วประสบความส�าเร็จ จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ท�าครัวอื่น ๆ มาเพิ่มเติม เช่น 

เครื่องต้มน�้า กระทะไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงกิ่งไม้และผลิตไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกัน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม www.biolitestove.com

BioLite
เตาพลังงานสะอาด
เพื่อพื้นที่ห่างไกล



ปัจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกต่างประสบกับปัญหาความไม่ม่ันคงทาง

พลังงาน เน่ืองจากแหล่งเช้ือเพลิงฟอสซิลก�าลังจะหมดลงไป ในขณะที่ 

ความต้องการบริโภคพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องพยายามจัดหา

พลังงานชนิดอื่นมาทดแทน อาทิ การเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ น�้า ลม และชีวมวล รวมถึง 

มีมาตรการประหยัดพลังงานออกมาเพื่อชะลอและลดการจัดหาพลังงานลง

ในส่วนของกระทรวงพลงังานของไทยมแีนวทางจดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าฉบบัใหม่ หรอืแผนพฒันา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 (Power Development Plan : PDP 2015) ระยะยาว 20 ปี เพื่อ

ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาล และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (AEC) รวมถงึให้สอดคล้องกบัแนวโน้มทศิทางพลงังานโลก (World Energy Outlook) ของทบวงพลงังาน

โลก (International Energy Agency : IEA) โดยกระทรวงพลังงานจะต้องด�าเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพื่อน�าเสนอ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาต่อไป

นอกจากนั้นแล้วกระทรวงพลังงานยังได้ปรับกรอบระยะเวลาของแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหม่ ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหว่างปี 2558-2579 เช่นเดียวกับแผน 

PDP ฉบับใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งการปรับแผนต่าง ๆ ครั้งนี้จะค�านึงถึงปัจจัยส�าคัญคือ ความมั่นคง

ของระบบไฟฟ้าของประเทศ ความยั่งยืนทางพลังงาน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การกระจายแหล่งเช้ือเพลิง และ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตทางพลังงานของประเทศนั่นเอง
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•	นายสุเทพ	เหลี่ยมศิริเจริญ	ปลัด	ก.พลังงาน	เปิดเผยว่า	เมื่อวันที่	 
10	 เม.ย.ที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการปิดซ่อมบ�ารุงท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาตแิหล่งบงกชในอ่าวไทย	โดยจะปิดซ่อมระหว่างวนัที	่ 
10-27	เม.ย.	รวม	18	วนั	ส่งผลให้ก๊าซหายไปจากระบบจดัส่ง	630	
ล้าน	ลบ.ฟ./วนั	ปรากฏว่าการปิดซ่อมวนัแรกไม่มปัีญหาการผลติ 
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ	 จ.สงขลา	 ของ	 กฟผ.	 ส�าหรับแผน 
การบริหารจัดการเชื้อเพลิงดังกล่าว	ก.พลังงานได้เตรียมตัวล่วง
หน้ามานานกว่า	 4	 เดือน	 โดยซักซ้อมแผนตามสถานการณ์จริง	 
อาทิ	 กรณีที่ไม่อาจจัดหาเชื้อเพลิง	 เช่น	น�้ามันเตา	น�้ามันดีเซล	
ฯลฯ	 มาส�ารองไว้ให้แก่	 กฟผ.ได้	 ปตท.จะต้องมีแผนส�ารองคือ	
ต้องสามารถจัดหารถบรรทุกน�้ามันรวมทั้งเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
ราชบุรีเพิ่มเติมได้ในกรณีฉุกเฉิน	 ด้านนายชาครีย์	 บูรณกานนท์	 
รองกรรมการผู ้ จั ดกา ร ใหญ ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	 ปตท.	
กล่าวยืนยันว่า	 การหยุดซ่อมบ�ารุง
แหล่งก๊าซฯ	บงกชจะไม่ส่งผลกระทบ 
ใด	 ๆ	 ต ่อภาคประชาชนหรือ 
ภาคอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน	
เพราะ	 ปตท.ได้จัดหาเชื้อเพลิง
ส�ารองไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว

•	นายเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผอ.สนพ.	 กล่าวว่า	 ในวันที่	 23	 เม.ย.	 
จะมีการประชุมคณะท�างานจัดท�าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าครัง้ที	่3/57	เพือ่สรปุตวัเลขทัง้หมดให้แก่คณะอนกุรรมการ
พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าพิจารณาในเดือนพฤษภาคม	
เพื่อน�าไปจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่	หรือ	PDP	
ฉบบัปรบัปรงุใหม่	และหลงัจากนัน้จะเปิดรบัฟังความคดิเหน็จาก
ประชาชนในขั้นตอนต่อไป	 เบื้องต้นที่มีการศึกษาทางเลือกของ
ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าระบบแบ่งเป็น	 1.	 ก�าลังผลิตใหม ่
จะมาจากทกุประเภทเชือ้เพลงิ	2.	ก�าลงัผลติใหม่จากถ่านหนิและ
นิวเคลียร์เป็นหลัก	และ	3.	ก�าลังผลิตใหม่จากพลังงานทดแทน
ทั้งหมด	 ทั้งนี้จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที ่
ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมาท�าให้ความต้องการใช้ไฟลดลงต่อเนื่อง	
และต�่ากว่าที่แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าฉบับเดิม	ฉะนั้นจึงต้อง
ปรับแผน	PDP	ให้สอดคล้องมากขึ้น	รวมถึงยังต้องรอการจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่ที่จะมาอนุมัติแผน	PDP	ดังกล่าวด้วย

•	นายเสมอใจ	ศขุสเุมฆ	ผอ.สนพ.	เปิดเผยว่า	คณะกรรมการกองทนุ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 ได้สนับสนุนงบประมาณ	 41.9	
ล้านบาท	ให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)	ด�าเนิน
โครงการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานใน 
สภาอตุสาหกรรม	เพือ่จดัตัง้ศนูย์หลกั	1	แห่ง	และจดัตัง้ศนูย์ย่อย	
18	แห่งทั่วประเทศ	พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลอนุรักษ์พลังงาน
ผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 เพื่อรณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ	

1.3	 แสนแห่ง	 ให ้ความส�าคัญ 
เรื่องประหยัดพลังงานมากขึ้น	 
ในเบือ้งต้นคาดว่าจะมผีูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า	20%	
ที่ได้รับข้อมูลผ่านศูนย์ฯ	 ไปปฏิบัติ
ได้จริง	 และในอนาคตจะขยาย 
ให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่

•	นาย เ สมอ ใจ 	 ศุ ข สุ เ มฆ	
ผ อ . ส นพ . 	 เ ป ิ ด เ ผ ย ถึ ง 
ความพร้อมแก้ปัญหาวิกฤต
ไฟฟ้าภาคใต้ในช่วงแหล่งก๊าซเจดเีอปิดซ่อม	(13	ม.ิย.-10	ก.ค.	57)	 
ว่า	วนัที	่22	เม.ย.	สนพ.ได้นดัประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปตัวเลขปริมาณไฟฟ้าที่จะเกิดการขาดแคลน
ในพื้นที่ภาคใต้	 โดย	 สนพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ 
ภาคใต้ในเดือน	 พ.ค.	 57	 เพ่ือประสานกับภาคเอกชนและ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการขอความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า 
ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั	และขอความร่วมมอืจากภาคเอกชน
ในการช่วยลดใช้ไฟฟ้าในช่วงพีค	 18.30-22.30	 น.	 เพื่อไม่ให้ 
เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในวงกว้างหรือแบล็กเอาต์	 ทั้ง	 14	 จังหวัด	
เหมือนช่วงเดือน	พ.ค.	56

•	นายเสมอใจ	ศขุสเุมฆ	ผอ.สนพ.	เปิดเผยถงึความคบืหน้าโครงการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์หรอืโครงการโซลาร์ชมุชน	ที	่กพช.	
ให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้วนัที	่16	ก.ค.	56	ว่า	คณะ	กบง.ทีจ่ะต้อง
พจิารณาแนวทางและหลกัเกณฑ์การด�าเนนิการพฒันาโครงการ
ให้เป็นไปตามมติ	กพช.	 ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ออกมา
แล้ว	โดยให้กองทุนหมู่บ้านตาม	พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมอืงแห่งชาต	ิพ.ศ.	2547	เป็นเจ้าของโครงการ	กฟภ.และธนาคาร
ออมสินเป็นผู้สนับสนุนและพัฒนา
โครงการ	ส�าหรับในส่วนของกรอบ
ระยะเวลาที่ก�าหนดให้ด�าเนินการ
จ่ายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในป	ี
2557	นั้น	ทาง	สนพ.ก็เตรียมที่จะ
น�าเสนอต่อ	 กพช.	 เพ่ือขออนุมัติ
ให ้มีการขยายกรอบระยะเวลา 
การด�าเนินโครงการออกไป

•	นายดิเรก	 ลาวัณย์ศิริ	 ประธาน	 กกพ.	 เปิดเผยว่า	 กกพ. 
ได้เตรียมพร้อมด้านไฟฟ้ากรณีหยุดจ่ายก๊าซฯ	 แหล่งเจดีเอ	 
ช่วงวนัที	่13	ม.ิย.-10	ก.ค.	57	ซึง่จะกระทบต่อก�าลงัการผลติไฟฟ้า
ในภาคใต้	โดย	กฟผ.รายงานว่าจะดึงไฟฟ้าจากภาคกลางลงไป
ช่วยภาคใต้เพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการ	อย่างไรกด็	ีการหยดุ
จ่ายก๊าซฯ	จะมีความเสี่ยงในช่วงพีคเวลา	18.30-22.30	น.	ซึ่งมี
ความต้องการอยูท่ี	่2,400	เมกะวตัต์	แต่หากมกีารใช้ไฟฟ้าขึน้ไปถงึ	 
2,543	 เมกะวัตต์	 จะท�าให้เกิดความเส่ียงเพ่ิมอีกช่วงคือเวลา	
13.30-15.30	 น.	 ทั้งนี้ได้มีการวางแผนรับมือกรณีดังกล่าวไว้	 
3	แนวทาง	ได้แก่	1.	ขอความร่วมมอืภาคเอกชน	กลุม่อตุสาหกรรม	
ลดใช้พลังงาน	 2.	 รับซื้อไฟฟ้าเพิ่มจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก	 และ	 
3.	ตัดไฟในบางพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจ	อย่างไรก็ดี	การหยุด
ซ่อมแหล่งก๊าซฯ	 จะกระทบต่ออัตราค่าเอฟทีประมาณบวกลบ	 
1	 สตางค์	 ซ่ึงค่าเอฟทีงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมยังไม่มี 
การพิจารณาปรับขึ้นตามที่ เป ็นข ่าว	 นายเจน	 น�าชัยศิริ	 
รองประธาน	 ส.อ.ท.	 กล่าวว่า	 ส.อ.ท.จะเร ่งประสานกับ 
กลุม่อตุสาหกรรมเตรยีมเครือ่งป่ันไฟเพือ่รบัมอืในช่วงเวลาทีเ่ป็น
ความเสี่ยง
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•	 นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	

ปลัด	 ก.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 

การซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉิน

ด้านพลังงานปี	 2557	 เป็นอีกปีที่	 ก.พลังงานต้องประสบภาวะ

วกิฤตด้านพลังงาน	เนือ่งจากมกีารหยดุซ่อมของท่อก๊าซธรรมชาติ

ในพืน้ทีพ่ฒันาชายฝ่ังทะเลภาคใต้-มาเลเซยี	(เจดเีอ)	ในระหว่าง

วันที	่13	ม.ิย.-10	ก.ค.	รวม	28	วนั	ซึง่	กฟผ.	กฟภ.	กฟน.	กกพ.	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซ้อมแผนรับปัญหาดังกล่าวตลอดเวลา	 

และมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาปิดซ่อมจะสามารถรับมือกับปัญหาได้

โดยจะไม่เกดิปัญหาไฟฟ้าในภาคใต้ตกหรอืดบัครัง้ใหญ่เช่นทีเ่คย 

เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

•	 นายเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผอ.สนพ.	
กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดท�า 

แผน	 PDP	 ปี	 2557-2573	 ว ่า	 

ในกา รประ ชุมฯ 	 ครั้ ง ล ่ า สุ ด 

ยังไม่สามารถระบุค ่าพยากรณ์

ความต้องการใช้ไฟฟ้าฉบับใหม่ได	้

แม้ว่าจะเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดใหม่	 (พีค)	 เมื่อวันที่	 

23	เม.ย.	ที่ผ่านมาถึง	26,942	เมกะวัตต์	แต่	สนพ.ยังเชื่อมั่นว่า 

อาจเกิดพีคขึ้นใหม่อีกครั้งในเดือน	 พ.ค.	 ฉะนั้นทาง	 สนพ. 

จึงเห็นควรที่จะรอให้ได้ตัวเลขความต้องการใช้ไฟที่ชัดเจนก่อน

เพื่อให้แผน	PDP	คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

•	 นายเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผอ.สนพ.	 เปิดเผยว่า	 ที่ผ่านมา	 กพช.	
เห็นชอบให้	 สนพ.ร่วมเสนอตัวจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง 

การซือ้ขายไฟฟ้าในภมูภิาคลุม่น�า้โขง	6	ประเทศ	แต่ขณะนีย้งัไม่

สามารถด�าเนนิการได้เนือ่งจากมปีระเทศเสนอตวัแข่งขนัเพิม่ขึน้	

ซึ่งนอกจากไทยและจีนแล้วก็มี	สปป.ลาว	ท�าให้ต้องมีการเลื่อน

เปิดซองข้อเสนอใหม่	จากเดมิทีจ่ะต้องเปิดซองตัง้แต่การประชมุ

ที่เมืองดานัง	ประเทศเวียดนาม	เมื่อปลายปี	2556	ที่ผ่านมา

•	 นายสิทธิโชติ	 วันทวิน	 ผส.สนอ.	 เปิดเผยว่า	 ภาคอุตสาหกรรม 

มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงที่สุด	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

ปลูกฝ ังความรู ้ความเข ้าใจเรื่องการใช ้พลังงานอย ่างมี

ประสิทธิภาพให ้ แก ่บุ คลากร 

ภาคอุตสาหกรรม	 โดยเฉพาะ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ซึ่งอาจจะยังให้ความส�าคัญกับ 

เรื่องพลังงานไม่มากนัก	 เนื่องจาก

ขาดความพร้อมด้านทรัพยากร

•	นายกวนิ	ทงัสพุานชิ	เลขาธกิาร	กกพ.	หรอืเรกเูลเตอร์	เปิดเผยว่า	
ทาง	กกพ.ก�าลงัอยูใ่นระหว่างศกึษาโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ

ทั้งระบบใหม่	 จากปัจจุบันมีการคิดค�านวณราคาก๊าซเฉลี่ย 

รวมทั้งก๊าซที่มาจากอ่าวไทยและที่น�าเข้า	 ซึ่งท�าให้ผู้ใช้ไฟไม่ได้

รับความเป็นธรรม	 และกลายเป็นว่าธุรกิจก๊าซธรรมชาติสร้าง 

ความมั่นคงให้แก่	 บมจ.ปตท.	 ในฐานะผู ้ค้าก๊าซธรรมชาติ 

แต่เพียงรายเดียวในไทย	 อย่างไรก็ดี	 แนวทางดังกล่าว 

จะท�าให้	 ปตท.มีก�าไรจากธุรกิจก๊าซฯ	 ลดลง	 และประชาชน 

จะได้ใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกลง	แต่ก๊าซธรรมชาติ	 (NGV)	ส�าหรับ

ภาคขนส่งอาจต้องมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น	 เพราะราคาปัจจุบัน

ต�่ากว่าต้นทุนที่แท้จริง

•	นายน�าชัย	หล่อวัฒนตระกูล	ผู้ว่าการ	กฟภ.	 เปิดเผยว่า	กฟภ.

เตรียมพร้อมกับการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม

ไทย-มาเลเซีย	ตั้งแต่วันที่	13	มิ.ย.-10	ก.ค.	โดยให้	กฟผ.จัดส่ง 

ไฟฟ้าจากภาคกลางลงมาภาคใต้ประมาณ	 700	 เมกะวัตต์	 

ในช่วงปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของวันคือ	 ตั้งแต่เวลา	 18.00-

21.00	 น.	 เนื่องจากก�าลังการผลิตไฟฟ้าต�่ากว่าความต้องการ 

ใช้จรงิ	นอกจากนี	้กฟภ.จะรณรงค์ให้ประชาชนและผูป้ระกอบการ	 

14	จังหวัดภาคใต้ลดใช้ไฟฟ้า	150-200	เมกะวัตต์	แต่หากไม่ได้ 

ผลจ�าเป็นต้องใช้มาตรการเวียนดับไฟฟ้า	 19	 ระดับ	 ระดับละ	 

50	เมกะวัตต์	โดยจะดับไฟฟ้าจุดละ	1	ชั่วโมง

•	นายสมนึก	 บ�ารุ งสาลี 	 อธิบดี 
กรมธุรกิจพลังงาน	 เปิดเผยถึง

ปริมาณการใช ้น�้ามันเชื้อเพลิง 

เดือน	เม.ย.	ว่า	ในภาพรวมการใช้ 

ปรบัตวัลดลง	โดยน�า้มนักลุม่เบนซนิ 

มีปริมาณการใช้อยู ่วันละ	 22.7	 

ล้านลิตร	ลดลง	0.38%	จากเดือนก่อนหน้า	และหากเปรียบเทียบ

เดอืน	เม.ย.	56	พบว่าลดลงถงึ	0.90%	ขณะทีน่�า้มนัดเีซลมกีารใช้ 

วันละ	60.65	ล้านลิตร	ลดลง	0.11%	ทั้งนี้การใช้น�้ามันที่ลดลง 

ส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	ส่งผลให้นักท่องเที่ยว 

ลดตามไปด้วย	นอกจากนีย้งัมาจากแผนการรณรงค์ลดใช้พลงังาน 

ด้วย	ขณะที่ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในเดือน	 เม.ย.	อยู่ที่วันละ	

20.45	ล้าน	กก.	เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
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•	พล.อ.	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ผู้บัญชาการทหารบก	 ในฐานะ 

หัวหน้าคณะ	 คสช.	 เปิดเผยว่า	 เรื่องพลังงานต่าง	 ๆ	 และเรื่อง

รัฐวิสาหกิจต้องมีการทบทวนอย่างถี่ถ้วน	 เพราะมีความสลับ 

ซบัซ้อน	มคีวามต่อเนือ่งเชือ่มโยง	และมผีลกระทบต่ออีกหลายระบบ

ด้วยกัน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของการลดภาษี	 ลดราคา

น�้ามัน	 อย่างไรก็ตาม	 ที่ผ่านมาด�าเนินการโดยรัฐบาลมาอย่าง 

ต่อเนื่อง	ถ้าไม่สามารถปรับโครงสร้างได้แล้วไปลดราคามาก	ๆ	 

ตามที่ทุกคนเรียกร้อง	 ปัญหาจะตามมาต่อไปทั้งภาคขนส่ง	 

ภาคระบบสาธารณูปโภค	 ราคาสินค้าอีกมากมาย	 เพราะฉะนั้น

จะต้องมาคลีค่ลายกนัให้ได้โดยเรว็	

ต้นทุนที่มามาอย่างไร	 การจัดสรร

ผลประโยชน์	ก�าไร	และประโยชน์ 

ทีค่นไทยได้รบั	ต้องมาท�าความเข้าใจ

ด้วยกนัก่อนเพือ่จะได้เกดิการแก้ไข

อย่างยั่งยืน

•	พล.อ.อ.	 ประจิน	 จ่ันตอง	 ผู้บัญชาการทหารอากาศ	 ในฐานะ

หวัหน้าฝ่ายเศรษฐกจิ	คสช.	เปิดเผยหลงัเป็นประธานการประชมุ	

กบง.	 ครั้งแรกว่า	 ที่ประชุมมีมติให้เก็บเงินผู ้ใช้น�้ามันดีเซล 

เข้ากองทุนน�้ามันเพิ่มเติม	56	สต./ลิตร	จากเดิมที่เรียกเก็บเพียง	

25	สต./ลติร	รวมเป็นเงนิทีเ่รยีกเกบ็	81	สต./ลติร	การปรบัเพิม่ขึน้ 

ของเงนิสะสมเข้าสูก่องทนุน�า้มนัในส่วนของน�า้มนัดเีซลดงักล่าว	 

ท� า ให ้ กองทุนน�้ ามั นมี ร ายได ้ 

ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นประมาณวันละ	

30	ล้านบาท	หรือ	900	ล้านบาท/

เดือน	 จากปริมาณการใช้น�้ามัน

ดีเซลของประเทศไทยเฉล่ียวันละ	

55	ล้านลิตร

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ปลัด	 ก.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 

มีความเป็นไปได้ทีร่าคาพลงังานจะปรบัลง	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บันโยบาย

ของ	คสช.	อย่างไรกด็	ีจะเสนอให้	คสช.เร่งแต่งตัง้คณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 เพื่อพิจารณาปรับลดราคา

พลังงานทั้งระบบ	 และจะเสนอให้อนุมัติเงินกู้แก่สถาบันบริหาร

กองทุนพลังงานเพื่อเสริมสภาพคล่องกองทุนฯ	 ที่ติดลบ	 7,386	

ล้านบาท	 ขณะเดียวกันจะขอความชัดเจนในการเรียกประชุม	

กบง.ว่าท�าได้หรือไม่	เพราะ	กบง.และ	กพช.ท�าหน้าที่ดูแลราคา

พลังงาน	อย่างไรก็ดี	ในเรื่องของราคาน�้ามันในไทยเมื่อเทียบกับ

มาเลเซียจะเห็นว่า	 รัฐบาลมาเลเซียอุดหนุนผู้ใช้พลังงานท�าให้มี

ราคาต�่ากว่าของไทย	ซึ่งล่าสุด	คสช.ได้สั่งให้	 ก.พลังงานศึกษา

และพิจารณาปรับโครงสร้างพลังงานทุกชนิด

•	นายสุเทพ	 เหล่ียมศิริเจริญ	

ปลัด	 ก.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 

ปีนี้ 	 ก.พลังงานจะด�าเนิน

โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือนอย่างเข้มข้น	 

จึงมอบหมายให้พลังงานจังหวัด	76	แห่ง	จัดท�าแผนและกลยุทธ์

ด�าเนินการเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดของตนเองลดใช ้

ไฟฟ้า	 ขณะนี้ทั้งประเทศมีการใช้	 20	 ล้านครัวเรือน	 โดยมี 

เป้าหมายที่ต้องการลดใช้พลังงานโดยรวมลง	10%	ต่อปี

•	นายเสมอใจ	 ศุขสุเมฆ	 ผอ.สนพ.	 เปิดเผยว่า	 ก.พลังงาน 

มีความเป็นห่วงกรณีแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ	 (JDA-A18)	 

หยุดซ่อมบ�ารุงระหว่างวันที่	 13	มิ.ย.-10	 ก.ค.	 57	 รวม	 28	 วัน	 

จงึขอความร่วมมอืประชาชน	“เลีย่งและลดใช้”	พร้อมปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมลดใช้พลังงานด้วยการปิดแอร์	1	เครื่อง	ปรับแอร์เพิ่ม	

1	องศา	ปิดไฟ	1	ดวง	รวมทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

ในภาคใต้ลดการใช้ไฟฟ้าและเปล่ียนเวลาปฏิบัติงานในวันท่ีมี 

การหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ	 โดยเฉพาะช่วงเวลา	 18.30-22.30	

น.	 ซึ่งเป็นชั่วโมงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของวัน 

ในภาคใต้	 หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือตามแผนท่ีวางไว	้ 

คาดว่าจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ	234	 เมกะวัตต์	 และ

สามารถฝ่าวิกฤตพลังงานไฟฟ้าไปได้

•	นายปิยสวัสดิ์	 อัมระนันทน์	 อดีต	 รมว.พลังงาน	 ประธาน 

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพ่ือความย่ังยืน	 เปิดเผยภายหลังหารือ 

ร่วมกับทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจที่มี	 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร	 เทวกุล	 เป็น

หัวหน้าคณะ	 ว่า	 สนับสนุนให้	 คสช.ปรับโครงสร้างพลังงาน 

ทั้งระบบตามที่ประกาศไว้	 ดังนั้นการตรึงดีเซล	 30	 บาท/ลิตร	

หรือสั่งลดราคา	LPG	ครัวเรือน	50	สต./กก.	นั้นนับเป็นเรื่องที่ดี	 

แต่ควรเร่งปรับโครงสร้างโดยเร็ว	 ในส่วนของ	 LPG	 จะปรับ

เป็นเท่าไรคงต้องศึกษาทั้งระบบ	

เพราะที่ผ่านมาราคาหน้าโรงแยก

ก๊าซฯ	 333	 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน	 ใช้

มาตั้งแต่ปี	 2550	 ในขณะที่ราคา

ก๊าซธรรมชาติปรับมาแล้ว	 41%	 

ส่วนดีเซล	 เบนซิน	 ก็ควรปรับให้

เหมาะสมเช่นกัน

สรุปข่าว
มิ ถุ น า ย น

2 5 5 7

ประจ�าเดือน
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สมัมนาความมัน่คงด้านพลงังานไฟฟ้า
ภาคใต้

นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

กระทรวงพลงังาน เป็นประธานเปิดงานสมัมนาและ

ร่วมบรรยายเรื่อง “ความม่ันคงด้านพลังงานไฟฟ้า

ภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับ 

มาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ ์

การหยดุจ่ายก๊าซธรรมชาตจิากแหล่ง JDA-A18 ช่วงวนัที ่13 ม.ิย.-10 ก.ค. 2557 และเพือ่สร้างความมัน่ใจ

ให้แก่ประชาชนในพืน้ทีภ่าคใต้ โดยมนีายสมชยั โรจน์พพิฒัน์ หวัหน้ากองควบคมุระบบปฏบิตักิารภาคใต้ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่สื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วย

เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่

นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

กระทรวงพลังงาน น�าคณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่  

สนพ.เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อรับฟังข้อมูล 

การผลิตไฟฟ้า การจัดหาปริมาณน�้ามันส�ารอง และ

การตรวจสอบการท�างานของอุปกรณ์-ระบบของ 

โรงไฟฟ้ากระบี่ ในการเตรียมความพร้อมรองรับ 

การหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA-A18 ช่วงวันที่ 13 มิ.ย.-10 ก.ค. 2557 โดยมีนายพล คงเสือ  

ผูช่้วยผูว่้าการโรงไฟฟ้า 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายอรณุ อนิทะสะระ พลงังาน

จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ

เดินรณรงค์ชวนชาวใต้ลดใช้ไฟฟ้า

นายสชุาล ีสมุามาลย์ รองผูอ้�านวยการส�านกังาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

น�าคณะเจ้าหน้าที่ สนพ.ร่วมเดินรณรงค์ประหยัด

พลงังาน “ชาวใต้ร่วมใจ ลดใช้ไฟฟ้า ฝ่าวกิฤตพลงังาน” 

บรเิวณหน้าสถานรีถไฟ จ.ตรงั เพือ่ประชาสมัพนัธ์และ

ขอความร่วมมือพี่น้องชาวใต้ ร่วมกัน ปิดไฟ 1 ดวง / 

ปรับแอร์เพิ่มขึ้น 1 องศา / ปิดแอร์ 1 เครื่อง ในวันที่  

13 ม.ิย.-10 ก.ค.นี ้โดยเฉพาะช่วงเวลา 18.30-22.30 น. ซ่ึงเป็นชัว่โมงทีมี่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุของวนั 

ในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA-A18

ภาพเป็นข่าว
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สัมภาษณ์พิเศษ

อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงพลังงาน

ก้าวแรกกับยุทธศาสตร์
พลังงานที่ยั่งยืน
First step to sustainable 
energy strategy

เป็นโอกาสอันดีท่ีวารสารนโยบายพลังงาน 

ได้น�าผู ้อ ่านทุกท่านมารู ้จักกับปลัดกระทรวง

พลังงานคนใหม่ นายอารีพงศ์ ภู ่ชอุ ่ม กับ

แนวทางการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

พร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจการพัฒนา

พลังงานของประเทศไทย ภารกิจในฐานะ 

ปลัดกระทรวงพลังงานจะเป็นอย่างไร วันนี้ 

ท่านได้มาพูดคุยให้เราทราบกัน... 

ทบทวนแผนและนโยบายด้านพลังงาน

ภายหลังจากการเข ้ารับต�าแหน ่งปลัดกระทรวง

พลังงานเพื่อปรับทิศทางและการปฏิรูปพลังงานของประเทศ  

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ได้พูดคุย 

ถงึแผนและการด�าเนนิงานด้านพลงังานว่า นบัแต่นีไ้ปต้องมอง 

พลังงานของประเทศในมุมที่กว ้างและฐานะความเป ็น 

“อาเซียน” มากข้ึน เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่เขตการค้า

เสรีอาเซียน โดยเน้นมิติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่พลังงานของประเทศ กระทรวงพลังงานได้

It is an incredible occasion for energy policy 
journal to allow our readers to get to know 
the new Permanent Secretary of the Ministry 
of Energy, Mr. Areepong Bhoocha-oom  
and the direction towards creating  
a stable energy with continuous mission 
regarding Thailand energy development. 

What his missions are as Permanent 
Secretary of the Ministry of Energy would be 

revealed in this interview... 

Revision of the energy plan and policy

After being positioned Permanent Secretary of 
the Ministry of Energy, to adjust the direction and 
revolutionise the energy concept of the country, the 
new Permanent Secretary of the Ministry of Energy,  
Mr. Areepong Bhoocha-oom has shared about the plan 
and operation regarding energy that; from now, our 
vision will be towards energy of the country in a wide 
perspective and leaning towards becoming an ASEAN 
country to prepare to enter the ASEAN free trade zone. 

Areepong Bhoocha-oom,
Permanent Secretary,
Ministry of Energy
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ทบทวนแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) แผนพัฒนาและ

อนรุกัษ์พลงังาน รวมทัง้แผนพฒันาพลงังานทดแทน ซึง่ถอืเป็น 

แผนพลังงานหลัก ในส่วนของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้ 

ส�าหรับส่งเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้า หรือแม้แต่ส�าหรับระบบ

ขนส่ง ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อเพิ่มก�าลัง

การขนส่งก๊าซและกระจายตัวไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อสร้าง

ความมั่นคงด้านพลังงานและการให้ประชาชนได้เข้าถึงการใช้

พลังงานที่สามารถผลิตได้เองในประเทศมากขึ้น

ถ้ากล่าวถึงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ปี 2558-

2578 ขณะนี้ได้รับการเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ให้มีการทบทวนและปรับ 

เป ็นแผน PDP2015 ท่ีกรอบของแผนส้ินสุดท่ีป ี 2579  

ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ โดยอยู่ระหว่างการทบทวนเพ่ือให้ประเทศไทย

มีความมั่นคงบนพื้นฐานของแหล่งพลังงานที่สามารถน�าไปใช้

ผลติไฟฟ้าได้ตามศกัยภาพ รวมไปถงึการก�าหนดพืน้ทีโ่รงไฟฟ้า

ประเภทต่าง ๆ ให้มีความโปร่งใส เหมาะสม และเป็นธรรม  

และที่ส�าคัญต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

พร้อม ๆ ไปกับการปรับแผนพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน

ด้วย เพราะการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 

One of the policies emphasised 
is regarding stability and adding 
value to the nation’s energy. The 
ministry of energy has revised 
the Power Development Plan, 
Alternative Energy Development 
Plan, and Renewable Energy 
Development Plan- the main plans. 
As for the natural gas pipeline 
system to distribute fuels to power 
plants or even transportation 
system according to the Pipeline 
Master Plan to improve capacity 
in gas distribution around each 
provincial part to increase energy 
stability and for the people to 
access energy produced by the 
nation more efficiently. 

I f  refer red to the PDP 
2015-2035, the plan has now 
been approved by the National 
Commission on Energy Policy 
(NCEP) to be revised and adjusted 

to PDP 2015 ending in 2036 to comply with the period 
of The National Economic and Social Development 
Plan. Currently, the plan is being revised for the country 
to gain more stability on the basis of adopting energy 
source to produce electricity according to its capability, 
including specify certain areas of plants to be more 
transparent and ethical. Another important component 
is to take in consideration thoughts of the community 
as well as adjust the Alternative Energy Development 
Plan since using energy efficiently reflects lower cost of 
production in electricity generation. Electric cost at the 
present consists of capital and fuel costs. If management 
in electric saving could be more efficient, power plant 
expansion could be reduced from 1 plant to half a 
plant per year.

“Energy saving and efficient energy policies are 
policies everyone should give importance to since at 
the moment we are importing 80% of Oil from abroad 
and 20% of natural gas. We do not have a high amount 
of energy resources and therefore energy saving must 
begin from the people to be called true energy saving 
I think it is the most important component and must be 
recovered is pushing for a campaign for the people 
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จะสะท้อนไปถึงต้นทุนค่าไฟที่มีราคาถูกลง เนื่องจากค่าไฟ 

ทุกวันนี้ประกอบด้วยเงินลงทุนและค่าเช้ือเพลิง หากบริหาร

การประหยัดพลังงานให้มีประสิทธิภาพจะช่วยลดการขยาย 

โรงไฟฟ้าได้จากปีละ 1 โรง เป็นปีละครึ่งโรง

“นโยบายประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมี 

ประสทิธภิาพเป็นสิง่ทีท่กุคนควรให้ความส�าคญั เพราะทกุวนันี้

เราใช้น�้ามันน�าเข้าจากต่างประเทศถึง 80% ส่วนก๊าซธรรมชาติ

เราก็ซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านถึง 20% เราจึงมีพลังงาน

ไม่มาก การประหยัดพลังงานท่ีเริ่มต้นจากภาคประชาชน 

จึงเป็นการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง ส่ิงท่ีผมคิดว่าส�าคัญ

ท่ีสดุและต้องน�ากลบัมารือ้ฟ้ืนให้ได้คอืการรณรงค์ให้ประชาชน

ประหยดัพลงังาน เพราะปัจจุบนันีค้วามตระหนกัถงึการประหยดั 

พลงังานเริม่ลดน้อยลงไป เมือ่ก่อนถ้ายงัจ�าได้เราเคยมนีโยบาย 

‘พลังงานหารสอง’ และต่อด้วยนโยบาย ‘ฉลากเบอร์ 5’ แต่ 

ในวนันีก้ารประหยดัพลงังานของภาคประชาชนเริม่ลดถอยลง” 

ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวต่อว่า นโยบายท่ีน่าจับตา

มองในขณะนี้คือการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ซึ่งสามารถ

ประหยัดไฟได้มากกว่าหลอดไฟชนิดอื่น และช่วยลดการใช้

ไฟฟ้าได้ร้อยละ 40-85 เมื่อเทียบกับหลอดไฟท่ัวไป โครงการ

ที่ผ่านมาคือการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ของหน่วยงานราชการ 

และตดิตัง้โคมไฟถนนประหยดัพลงังานชนดิหลอด LED จ�านวน 

445,783 โคม ด้วยงบลงทุนประมาณ 8,760 ล้านบาท คาดว่า 

จะลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 400 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็น 

เงินที่ประหยัดได้ไม่น ้อยกว่า 980 ล้านบาทต่อปี และ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า 200,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี รวมท้ังยังเป็นการสนับสนุนแผน

อนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ของภาครฐัทีก่�าหนดให้ 

การประหยดัพลงังานทีเ่ริม่ต้นจากภาคประชาชนจงึเป็นการประหยัดพลังงานอย่างแท้จรงิ ส่ิงที่

ผมคิดว่าส�าคัญท่ีสดุและต้องน�ากลบัมารือ้ฟ้ืนให้ได้คอืการรณรงค์ให้ประชาชนประหยดัพลงังาน

Energy saving must begin from the people to be called true energy saving- 
I think it is the most important component and must be recovered is 
pushing for a campaign for the people to save energy

to save energy since now people are less concerned 
in this issue. In the past we had a ‘energy divided by 
two’ policy, followed by ‘Label number 5.’ However at 
the moment energy saving is being less emphasised,” 
claimed the permanent secretary.

The permanent secretary continued on that a 
policy that should be focused on at the moment is 
switching to LED light bulb. This alternative helps save 
electricity by far more than other light bulbs and help 
reduce electric use by 40-85% compared to typical 
light bulbs. The program in the past was changing light 
bulbs in government agencies to LED light bulb and 
install 445,783 street lamps with energy saving LED light 
bulbs. The program totalled value to 8,760 Million Baht 
and expected to save not less than 400 Million Unit per 
year or more than 980 Million Baht per year and reduce 
more than 200,000 ton of carbon dioxide. The program 
also supports the government’s 20 Year Alternative 
Energy Development Plan (2011-2030) which aims for 
the country to reduce energy usage by 25% in 2030. The 
Provincial Electricity Authority has employed to change 
light bulbs in large office buildings to LED light bulb 23 
Watt size of 5,000 bulbs to promote energy efficiency 
in office buildings. “Building regulations” at the present 
are also more transparent, with buildings more focused 
towards saving energy and the environment which will 
save 40% electric cost in each building.

Thailand’s energy price structure revolution

When asked of the strategies to develop the 
country’s energy, the permanent secretary announced 
that the strategies for Thailand is to look ahead “Do we 
have enough energy for the long run? how much stability 
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ประเทศไทยลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 25 ในปี 2573  

เมือ่เทยีบกบัปี 2548 ซึง่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ได้น�าร่อง

เปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารส�านักงานใหญ่มาเป็นหลอด

ประหยัดพลังงาน LED ขนาด 23 วัตต์ จ�านวน 5,000 หลอด 

ช่วยส่งเสรมิการประหยดัไฟภายในส�านกังานอาคารต่าง ๆ  ให้มี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของ “กฎอาคาร” ทุกวันนี้ 

มีความชัดเจนมากขึ้น มีตึกและอาคารท่ีใส่ใจส่ิงแวดล้อมและ

ประหยดัพลงังานมากขึน้ สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าภายใน

อาคารได้ถึง 40%

ปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศ

เมื่อถามถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานของประเทศ 

ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ยุทธศาสตร์พลังงานของ

ประเทศไทยต้องมองไปข้างหน้า คือ “เรามีพลังงานที่พอเพียง

ในระยะยาวหรือไม่ ? มีความมั่นคงเพียงใด ? และความมั่นคง

นี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ?” ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเรื่องท่ีส�าคัญมาก 

เพราะหัวใจหลักอยู่ที่การบริหารยุทธศาสตร์แหล่งพลังงานว่า 

มเีพยีงพอหรอืไม่ มรีาคาทีส่ามารถแข่งขนักบัประเทศเพือ่นบ้าน

ได้หรือไม่ เพราะ “พลังงาน” เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด ซึ่งจะเป็น

ตัวขับเคลื่อนการลงทุน

 

“ตอนนี้หลายคนยังมีความสับสนเรื่องราคาพลังงาน 

ในประเทศไทย มกีารพดูกนัว่า ‘ท�าไมราคาพลงังานในประเทศ

เพือ่นบ้านของเราจงึถกูกว่า ?’ ถ้าจะให้ตอบ ณ ตอนนีผ้มคดิว่า  

do we have? and how can we create this stability?” 
These are very essential topics since it is at the heart 
of the energy source management strategy, whether 
we have enough energy and are we price competitive 
relative to our neighbouring countries, since “energy” is 
the most important factor to drive capital investment.

“At the present, many people are confused 
regarding the energy price in Thailand. Controversies 
are going around as to ‘why energy prices in our 
neighbouring countries are cheaper?’ To answer this 
question, I think energy throughout the world is getting 
more expensive energy and many of the energy price 
mechanism we are applying at the present are to look 
after the Thai citizen. For instance in the Gulf of Thailand 
where raw material cost is cheaper, it is being used to 
generate the overall electricity which must be further 
investigate in the future if natural gas source in the Gulf 
of Thailand could be sustainable for a long time or not. 
Since many energy sources are reducing, the amount 
of energy usage is increasing but exploration of new 
energy sources have not been successful. Therefore, for 
the population to have sufficient energy, energy must 
be imported at high cost making electric cost higher in 
Thailand and not giving us the ability to compete with 
our neighbouring nations in raw material cost,” claimed 
the permanent secretary

นโยบายพลังงาน10



พลงังานของโลกนบัวนัยิง่แพงขึน้ กลไกราคาพลงังานทีเ่ราใช้อยู่ 

ทุกวันนี้ หลาย ๆ จุดเราพยายามดูแลเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ 

เช่น ก๊าซในอ่าวไทย ฯลฯ ซึ่งมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่า ก็น�ามา

ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ส่วนรวม ซึ่งต้องมาดูอีกครั้งในอนาคตว่า 

แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะมีใช้ไปได้อีกนานแค่ไหน 

เนือ่งจากแหล่งพลงังานต่าง ๆ  ในปัจจุบนัได้ลดจ�านวนลงเรือ่ย ๆ   

เพราะปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตลอด และยังไม่มี 

การส�ารวจพบแหล่งใหม่ ๆ ดังน้ันหากจะให้ประชาชน 

ได้ใช้พลังงานอย่างเพียงพอจ�าเป็นต้องน�าเข้าพลังงานจาก 

ต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ท�าให้ราคาไฟฟ้าในบ้านเราแพงข้ึน 

ท�าให้เราไปแข่งขนัเรือ่งราคาต้นทนุกบัประเทศเพือ่นบ้านไม่ได้” 

ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

มุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพื้นฐานราคาพลังงานของประเทศ

เพื่อนบ้านในกลุ ่มอาเซียนจะเห็นว่าโครงสร้างราคาของ

ประเทศไทยอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับราคาพลังงานทั้งหมด

ของโลก ซึ่งประเทศไทยถือว่าพลังงานมีราคาถูก หากดูจาก

สถติพิลงังานไฟฟ้าและน�า้มนัจะเหน็ว่าไทยยงัอยูท้่ายแถว ราคา 

ไม่ได้จัดว่าสูงมาก แต่ราคาพลังงานของไทยควรมีการมุ่งเน้น

เข้าสูต้่นทุนท่ีแท้จรงิ เพราะการทีร่าคาพลงังานไม่สะท้อนต้นทนุ 

จะไม่เกดิความยัง่ยนืในระยะยาว มตีวัอย่างจากหลายประเทศ 

ที่มีการอุดหนุนราคาพลังงานเป็นระยะเวลานาน ซึ่งแม้จะ

มีราคาพลังงานถูกกว่า แต่ก็ต้องใช้งบประมาณอุดหนุน

Aiming towards actual cost reflection

However, when considered the basis for energy 
price of our neighbouring countries who are ASEAN 
members, we can see where Thailand is in the price 
structure. Compared to the world’s energy price, 
Thailand is considered to have low energy price but 
if considered from statistic of electric energy and fuel, 
Thailand is ranking at the bottom. It is not considered 
that our price is high but price of energy for Thailand 
should be aimed towards actual cost reflection since 
energy price does not reflect actual cost. Sustainability 
will not arise in the long run. There are many examples 
from various countries that have subsidised energy price 
for a long period of time and even if energy price is 
cheaper, large amount of budget must be used to 
subsidise energy which led to issue of inventory discipline 
such as subsidising energy in Egypt and Indonesia which 
caused problem in budget status causing energy price 
to be adjusted for actual cost reflection to lessen budget 
issue. This reflects that subsidising energy price could 
not be sustained in the long run. 

“As for the main topic of energy price structure 
adjustment, energy price must be aimed to reflect 
actual cost and subsidy across usage group should not 
occur since it will create unethical issue towards giving 
benefit to the group receiving subsidy and another 
facing cost burden. In addition to continuous energy 

ราคาน�้ามันเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
Fuel price relative to neighbouring counties
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พลังงานเป็นจ�านวนมาก จนเป็นปัญหาเรื่องวินัยการคลัง อาทิ  

การอุดหนุนราคาพลังงานในอียิปต์และอินโดนีเซีย ท�าให ้

เกิดปัญหาสถานะการคลัง ท�าให้ต้องปรับราคาพลังงานใหม่ 

ให้มุง่สูต้่นทนุทีแ่ท้จรงิเพือ่ลดภาระทางการคลงั สะท้อนให้เหน็ 

ว่าการอุดหนุนราคาพลังงานไม่สามารถท�าได้ในระยะยาว

price subsidy, even though it will alleviate standard of 
living cost for the population, the negative aspect will 
occur in the long run where the government is losing 
collected money from tax that could be used for 
economic growth as well as using fuel inefficiently,” 
claimed the permanent secretary.

The permanent secretary continued 
that adjusted fuel price in the case of fuel 
price specification, benzine and gasohol 
drivers is obliged to subsidise the fuel fund. In 
the past, some of this fund has been used to 
subsidise LPG gas and diesel prices from 35 
million car users, there are 24 million benzine 
and gasohol drivers with only 8.9 million diesel 
drivers. The price burden they are taking on is 
unfair and adjustment in price structure must 
consider ethical aspect to create fairness for 
this group of drivers. The direction in price 
adjustment in the future must reduce burden 
which this group is giving subsidy and for 
the price mechanism to not be spoiled by 
another group.

As for LPG used in industry, price has 
been adjusted to reflect actual cost but 
household and transportation sectors are 
still being sold at lower than raw material 
cost. The fuel fund is subsidising the cost 
difference and in the past, up to 40,000 
Million Baht was used to subsidise LPG price. 
This reason stimulated the need to reconsider 
adjusting energy price for Thailand to be 
more appropriate but still rely on the basis 

“ไม่ควรมีการอุดหนุนข้ามกลุ่มการใช้ เนื่องจากเป็นการสร้างความไม่ยุติธรรมกับกลุ่มที่ต้อง

อุดหนนุราคาให้อกีกลุม่หนึง่ ท�าให้ต้องแบกรบัภาระต้นทนุทีต่นเองไม่ได้มส่ีวนในการใช้ประโยชน์”

Subsidy across usage group should not occur since it will create unethical 
issue towards giving benefit to the group receiving subsidy and another 
facing cost burden

นโยบายพลังงาน12



 “ส่วนประเดน็การปรบัโครงสร้างราคาพลงังาน จะต้องมี 

ราคาพลังงานที่มุ ่งเน้นเข้าสู ่ต้นทุนที่แท้จริง และไม่ควรมี 

การอุดหนุนข ้ามกลุ ่มการใช ้  เนื่องจากเป ็นการสร ้าง 

ความไม่ยุติธรรมกับกลุ่มท่ีต้องอุดหนุนราคาให้อีกกลุ่มหนึ่ง 

ท�าให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีตนเองไม่ได้มีส่วนในการใช้

ประโยชน์ นอกจากนั้นการอุดหนุนราคาพลังงานอย่างต่อเนื่อง  

แม้จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก ่ประชาชนได ้

แต่ก็ส่งผลเสียในระยะยาว ภาครัฐจะสูญเสียรายได้จาก 

การจัดเก็บภาษีน�้ามันในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก ส่งผลต่อ 

การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ และท�าให้การใช้น�า้มนัในประเทศ 

เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวต่อว่า การปรับโครงสร้าง

ราคาน�้ามัน กรณีการก�าหนดราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ผู้ใช้น�้ามัน

เบนซินและแก๊สโซฮอลต้องจ่ายเงินน�าเข้ากองทุนน�้ามัน  

ซึ่งที่ผ่านมาเงินในส่วนน้ีบางส่วนถูกน�าไปใช้อุดหนุนราคา 

ก๊าซ LPG และน�้ามันดีเซล จากผู้ใช้รถทั้งหมด 35 ล้านคัน  

มีผู้ใช้น�้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลซึ่งมีกว่า 24 ล้านคัน ขณะที่

กลุม่ผูใ้ช้ดเีซลมเีพยีง 8.9 ล้านคนั แต่ต้องรบัภาระราคาบางส่วน

แทนผูใ้ช้พลงังานอืน่ ๆ  ซึง่หลกัการปรบัโครงสร้างราคาจะต้อง

สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูใ้ช้กลุม่นี ้โดยทศิทางการปรบัราคา

ในอนาคตต้องลดภาระการอดุหนนุจากคนกลุม่นีล้ง ไม่ให้กลไก

ราคาถูกบิดเบือนโดยการอุดหนุนข้ามกลุ่ม

ในส่วนของ LPG ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ได้มีการปรับ

ราคาให้สะท้อนต้นทุนแล้ว แต่ในส่วนของภาคครัวเรือนและ

ภาคขนส่งยงัคงต�า่กว่าต้นทนุ ในส่วนนีจ้งึต้องใช้เงนิจากกองทนุ

น�า้มนัมาอดุหนนุ โดยทีผ่่านมามกีารอดุหนนุราคา LPG ไปแล้ว 

กว่า 40,000 ล้านบาท ด้วยเหตุน้ีจึงต้องมีการพิจารณาปรับ

โครงสร้างราคาพลังงานของประเทศไทยให้มีความเหมาะสม 

where low income LPG users will be supported by the 
government with consideration to the economy as a 
whole.

Strengthen the “Energy fund”

Natural resources are harder to find and the 
permanent secretary claimed that 70% of electric 
generation is being funded by the Gulf of Thailand. In 
the future, more alternatives will be in the picture to 
help strengthen the country’s stability. If viewed at the 
electric structure at the moment, electric demand in 
each region Bangkok and neighbouring cities, north, 
northeast, east, west, are still having enough energy 
and distribution. The south is lacking in electricity and 
is becoming an important issue that all parties must be 
involved to develop and resolve. These are things that 
requires development in energy stability to be well-suited 
to the demand in each region.

“As for future energy, if we look at the energy 
mechanism at the present, the country is exploring 
for alternative energy sources. At the moment we 
have an Infrastructure fund such as electric train fund, 
transportation fund. I think we should promote for the 
strengthening of the ‘energy fund’ for development of 
the country’s energy efficiency. This type of government 
mechanism will give rise to energy that Thai people are 
authentic owners,” claimed the permanent secretary.

As for renewable energy, the permanent secretary 
announced that the ministry of energy is giving the 
main consideration to the most appropriate cost and 
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แต่ยังคงยึดหลักที่จะให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถใช ้

ก๊าซ LPG ที่ภาครัฐดูแล และต้องค�านึงถึงภาคเศรษฐกิจ 

โดยรวมด้วย

เสริมสร้าง “กองทุนด้านพลังงาน” ให้แข็งแกร่ง

แหล ่ งพลั ง ง านตามธรรมชาติ นั บ วั น ย่ิ งหายาก  

ปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่า เราใช้ก ๊าซจากอ่าวไทย 

เพื่อผลิตไฟฟ้า 70% ในอนาคตจะต้องมีทางเลือกอื่นเข้ามา 

ช่วยเสริมสร้างความมัน่คงด้านพลงังานของประเทศ หากดจูาก

โครงสร้างไฟฟ้าในปัจจุบัน ในส่วนของความต้องการพลังงาน

ไฟฟ้าในแต่ละภาคทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 

ยังคงมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ส่วนภาคใต้มีปัญหา

เรื่องไฟฟ้าขาดและไม่เพียงพอเป็นเหตุผลส�าคัญท่ีทุกฝ่าย 

จะต้องร่วมมือกันพัฒนาและแก้ไข สิ่งเหล่านี้ต ้องอาศัย 

การพฒันาความมัน่คงด้านพลงังานให้เพยีงพอกบัความต้องการ

และความเหมาะสมของพื้นที่

 

“เรื่องของพลังงานในอนาคต หากมองกลไกหลักของ

พลงังานทุกวนันี ้ประเทศชาตต้ิองมกีารหาแหล่งพลงังานอ่ืน ๆ  

เข้ามาด้วย ปัจจบุนัเรามกีองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน อาท ิกองทนุ

รถไฟฟ้า กองทุนขนส่ง ผมคิดว่าเราควรจะเสริมสร้าง ‘กองทุน

ด้านพลังงาน’ ให้แขง็แกร่งขึน้ เพือ่เป็นตวัเสริมด้านพลงังานให้แก่ 

ประเทศไทย กลไกจากภาครัฐในส่วนนี้จะท�าให้ได้พลังงาน 

ทีค่นไทยเป็นเจ้าของอย่างแท้จรงิ” ปลดักระทรวงพลงังานกล่าว

ส่วนการพัฒนาพลังงานทดแทน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

กล่าวว่า กระทรวงพลังงานค�านึงถึงความเหมาะสมด้านต้นทุน

และเทคโนโลยีเป็นหลัก เมื่อพิจารณาและทบทวนแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแล้วต้องสอดคล้องกับ

แผน PDP บนพืน้ฐานทีส่ามารถด�าเนนิการได้จรงิ ซึง่ในระยะต้น 

จะด�าเนินการเรื่องโซลาร์เซลล์จ�านวน 3,000 เมกะวัตต์ ขณะที่ 

จะได้รบัการส่งเสรมิและพฒันาเรว็ ๆ  นีค้อื “โรงไฟฟ้าพลงังาน

ขยะ” ถึงแม้ผลตอบแทนทางการเงินจะไม่มากแต่จะได ้

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีดี เพราะสามารถแก้ปัญหา 

สิ่งแวดล้อมได้ ขณะน้ีอยู ่ในระหว่างด�าเนินการท่ีต้องมี 

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

ท้องถิ่นในการแบ่งแยกขยะและก�าจัดขยะด้วย แผนการนี ้

เป็นสิง่ท่ีอยากให้ท้องถิน่ลกุขึน้มาท�าร่วมกนั เป็นแผนระยะยาว

ที่กระทรวงพลังงานก�าลังหารือกัน

   

technology. The Alternative Energy Development 
Plan and Renewable Energy Development Plan must 
comply with the PDP on the basis that is able to be 
put into practical use. In the beginning stage, 3,000 
Megawatt solar cell will be proceeded while “Waste 
to Energy Power Plant” program will be given support 
and development. Even though monetary income 
from the program is not plentiful, economic gain will 
be obtained since it could resolve environmental issue 
while still proceeding with systematic management 
technique. This relates to local management in terms of 
separating waste and waste disposal. The plan requires 
corporation from the local and is a long term plan the 
ministry is consulting. 
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“อีกสิ่งหนึ่งที่อยากพูดถึงคือ ‘พลังงานถ่านหิน’ ซึ่งใน

ประเทศไทยมีถ่านหินอยู่แล้ว และมีราคาถูกกว่าก๊าซ LNG 

มากกว่าครึง่ แต่ปัญหาเรือ่งสิง่แวดล้อมกเ็ป็นเรือ่งส�าคญัทีไ่ม่อาจ 

มองข้ามได้ หากจะเปล่ียนมาเป็นถ่านหินสะอาด ทุกวันนี้

เทคโนโลยีพัฒนามากข้ึน ดังน้ันถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทย 

ต้องเปิดรบัสิง่เหล่านี ้หากมองด้านความมัน่คงทีจ่ะด�าเนนิต่อไป 

ในอนาคต ประเดน็นีต้้องมแีน่นอน” ปลดักระทรวงพลงังานกล่าว

การสร้างความมัน่คง พอเพยีง และเท่าเทยีมทางพลงังาน

จึงเป็นภารกิจที่ส�าคัญย่ิงของกระทรวงพลังงาน เพราะนับวัน 

พลังงานของประเทศไทยจะย่ิงลดน้อยลงไปทุกที การหา 

แหล่งพลงังานทดแทนทีม่ศีกัยภาพ และกระจายแหล่งพลงังาน

ให้หลากหลายจะช่วยเสรมิสร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้แก่

ประเทศได้

แต่เหนือส่ิงอื่นใดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและ 

มีประสิทธิภาพของคนในชาติ จะช่วยลดภาระการจัดหา

พลงังานและลดการสญูเสยีเงนิตราจากการน�าเข้าพลงังานจาก

ต่างประเทศลงได้...ขอเพยีงทกุคนร่วมมอืร่วมใจกนั เราจะได้มี

พลังงานไว้ใช้ต่อไปในวันข้างหน้า

“Another topic I want to talk about is ‘coal 
energy.’ We have a lot of coal resources in Thailand 
and is cheaper than LNG by more than halve but the 
pressing environmental issue is an important issue that 
could not be missed. We are should consider opening up 
to energy created by the current advance technology 
such as clean coal electricity which is a topic that must 
be investigated and explored if to increase stability in 
the future,” claimed the permanent secretary. 

To create stability, sufficiency, and equality in 
terms of energy is an important mission for the ministry 
of energy since energy in Thailand is decreasing day 
by day and finding a source of energy that is efficient 
and able to distribute various energy source will help 
promote stability in energy for the country.

Above all, for the country to save energy and use 
energy efficiently will help reduce burden in exploring 
energy and reduce money being wasted on importing 
energy source from foreign countries…what we need is 
for everyone to cooperate so that we will have energy 
to use in the future.
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ส่องทิศทาง
นโยบายความมั่นคงพลังงานไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “วิกฤติความเสี่ยงพลังงานกับอนาคตการพัฒนาเศรษฐกิจ

ไทย” โดยมี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ “นโยบายความมั่นคงด้านพลังงานไทย”  

โดยปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวในการแสดงปาฐกถาว่า กระทรวงพลังงานได้เตรียมเสนอกรอบการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลัง

ผลิตไฟฟ้าของประเทศในช่วง 20 ปีข้างหน้า หรือ พ.ศ. 2558-2578 (PDP 2015) เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (กพช.) พิจารณา และคาดว่าการจัดท�าแผนจะเสร็จและเสนอให้ กพช.พิจารณาได้ประมาณเดือนตุลาคมนี้  

โดยแผนดังกล่าวตั้งเป้าลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติลงให้ได้มากที่สุด ซ่ึงจะเน้นไปใช้พลังงานสีเขียวให้มากขึ้น และเลือก

พลังงานท่ีมีต้นทุนต�่าท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนพลังงานทดแทนให้ได้ 25% จากที่ปัจจุบันยังท�าไม่ได้ในระดับดังกล่าว เพราะ

พลังงานที่ใช้ยังต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งในเชิงการบริหารต้องเลือกแหล่งพลังงานที่มีราคาถูกที่สุด ได้แก่ ไบโอแมส

และไบโอแก๊ส แต่การพัฒนาต้องมีทิศทางและพื้นที่ที่ชัดเจน เนื่องจากแต่ละปีประเทศไทยต้องน�าเข้าพลังงานคิดเป็น 80% 

ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ คิดเป็นมูลค่าสูงถึงปีละ 1.4 ล้านล้านบาท

SCOOP
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ปรับแผน PDP ใหม่ลดพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ

ส�าหรับแผน PDP ใหม่จะลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติลง ซึ่งจากปัจจุบันประเทศไทย

ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าถึง 70% มีความเสี่ยงสูงใน 

ด้านความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า จึงจ�าเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานอื่นให้มากขึ้น  

เช่น ถ่านหินสะอาด การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้า ฯลฯ โดยจะหารือกับผู้น�ารัฐบาล 

เมยีนมาร์ทีข่ณะนีต้้องการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีม่ะรดิ ซึง่ประเทศไทยจะซือ้กระแสไฟฟ้า

เข้ามาใช้ในภาคใต้ทีย่งัขาดแคลน เพราะภาคใต้ของไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ร้างรายได้

เข้าประเทศปีละ 2 ล้านล้านบาท ท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นทุกปี

ทางด้านราคาน�้ามันดีเซลพบว่า น�้ามันดีเซลไทยราคาอยู่ที่ 29.85 บาทต่อลิตร  

แม้จะต�่ากว่าชาติอื่นแต่ก็สูงกว่าประเทศมาเลเซียที่มีราคาต�่ากว่า 20.50 บาทต่อลิตร 

เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียอุดหนุนราคาน�้ามัน ซึ่งราคาน�้ามันระดับนี้ประเทศไทยจะรักษา

เอาไว้ได้หรือไม่ ทั้งนี้จะพิจารณาโมเดลของประเทศมาเลเซียบางจุดว่าจะน�ามาใช้ในไทย

ได้อย่างไร

ทบทวนแอดเดอร์โครงการโซลาร์เซลล์

ส�าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือ 

โซลาร์เซลล์ ที่ผ่านมาได้รับอนุมัติไปแล้วจ�านวน 3,000 เมกะวัตต์  

แต่ยังมีเรื่องค่าแอดเดอร์ที่อยู ่ในระดับสูงเกินไป การเดินหน้า

โครงการใหม่ที่จะได้รับอนุมัติจึงอาจไม่ใช่แอดเดอร์อัตราเดิม 

โดยจะคิดจากต้นทุนการลงทุนในปัจจุบันท่ีราคาแผงโซลาร์เซลล์

ปรับลดลงแล้ว ท้ังน้ีจะก�าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนอีกครั้ง และ 

เมือ่แผงโซลาร์เซลล์หมดอาย ุผูท้�าโครงการต้องรบัผดิชอบเพือ่ไม่ให้ 

เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาการก�าจัดขยะชุมชนและขยะ

อุตสาหกรรม จะเน้นให้ความส�าคัญกับการผลิตกระแสไฟฟ้า

จากขยะ โดยจะมีการอนุมัติโครงการออกมาอีกหลายโครงการ 

ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การอนุมัตินี้ยังนับเป็น 

ส่วนน้อยเมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศ เนื่องจากขยะ

อุตสาหกรรมในภาพรวมปัจจุบันยังเข้าระบบไม่มาก หากสามารถ

คัดแยกออกมาจะน�ามาเป็นเชื้อเพลิงช่วยลดการน�าเข้าพลังงาน 

ลดของเสียจากการผลิตได้ ซึ่งกระทรวงพลังงานยินดีให้แอดเดอร์

เพราะจะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ส�าหรับการปรับโครงสร้างพลังงาน ขณะนี้อยู ่ระหว่าง 

การพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส�าหรับ 

ภาพรวมจะพบว่า NGV ภาคขนส่งยังเป็นการจ�าหน่ายราคาต�่า

กว่าต้นทุนจรงิ ซึง่จะปรบัเปลีย่นอย่างไรต้องรอผลการพจิารณา ส่วนสถานะกองทนุน�า้มนั 

เชื้อเพลิง ล่าสุดยังคงติดลบประมาณ 9,000 ล้านบาท และการที่ราคาน�้ามันตลาดโลกได้

ปรบัลดลงส่งผลให้ขณะนีม้เีงนิไหลกลบัเข้ากองทนุน�า้มันเชือ้เพลงิ เดอืนละ 2,700 ล้านบาท  

คาดว่ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงจะสมดุลเร็ว ๆ นี้
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อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ภาพรวมราคาพลังงานจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นกลุ่มเบนซิน 

ท่ีอาจเห็นการปรับลดลงบ้างตามทิศทางตลาดโลก การเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงส่วนของ

กลุม่เบนซนิอาจจะลดลงบ้าง แต่อาจลดไม่ได้มากเพราะถูกจดัเก็บเงนิเข้ากองทนุน�า้มันเชือ้เพลงิทีม่ี

ฐานะตดิลบเกอืบ 9,000 ล้านบาท ซึง่เป็นการน�าเงนิมาชดเชยข้ามกลุม่ให้ผูใ้ช้ โดยส่วนหนึง่กเ็พือ่ตรึง

ราคาน�้ามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร และก๊าซ LPG และ NGV ยังคงขายต�่ากว่าราคาต้นทุน 

ซึ่งยอมรับว่ากลุ่มผู้ใช้เบนซินมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ถึง 20 ล้านคัน คนกลุ่มนี้ถือว่าไม่ได้เป็นคนรวย 

ดังนั้นการจ่ายแพงต้องดูโครงสร้างให้รอบด้าน ทั้งดูแลค่าขนส่งและที่ส�าคัญต้องให้เข้าใจตรงกันว่า 

ท้ายท่ีสุดแล้วราคาพลังงานต้องมุ่งไปสู่ราคาตลาดโลก แต่การบริหารจะท�าอย่างไรไม่ให้กระทบ 

กับผู้ใช้

ปลดล็อกข้อจ�ากัดการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย

เมื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน

จะพบว่า กระทรวงพลังงานก�าลังมุ่งเน้นไปที่พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพและมีราคาต�่าที่สุด  

ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียน โดยตามแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปี ได้ก�าหนดเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน

ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ 25% ในปี 2564 ซึ่งข้อมูลจากมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมระบุว่า 

การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย ณ เดือนมีนาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 11.4% ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากปี 2556 ประมาณ 12.2%

ในช่วงทีผ่่านมา ผูพ้ฒันาโครงการด้านพลงังานหมนุเวยีน

ต้องประสบปัญหาอุปสรรคหลายด้าน ท�าให้การส่งเสริม

พลงังานหมนุเวยีนไม่บรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว้ อาท ิโครงการ

ขยะติดปัญหาการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติร่วมทุนฯ  

ซึ่งใช ้ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการค่อนข้างนาน 

โครงการชีวมวลมีปัญหาเรื่องการต่อต้านของชุมชนและปัญหา 

การขาดแคลนเชื้อเพลิง 

ส่วนโครงการแสงอาทิตย์ก็มีการก�าหนดนโยบายรับซื้อ

ไฟฟ้าที่ไม่ต่อเนื่อง การพิจารณารับซื้อไฟฟ้าก็เลือกปฏิบัติกับ

ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างไม่เท่าเทียมกัน รวมทั้งมาตรการ
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ของภาครัฐที่ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดมากมาย ท�าให้โครงการไม่เดินหน้าเท่าที่ควร รวมถึงปัญหาข้อจ�ากัด 

ของระบบส่งไฟฟ้าท่ีไม่เพียงพอกับศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ประเด็นส�าคัญคือ

ปัญหาอุปสรรคท่ีมาจากภาครัฐ โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า 

ปัญหาข้อจ�ากดัของระบบส่งไฟฟ้า ซึง่ คสช.และกระทรวงพลงังานควรจะต้องเร่งเข้ามาแก้ไขให้ได้โดยเรว็

นอกจากนั้นประเด็นเรื่องต้นทุนของโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนหลายประเภทได้ปรับลดลง 

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ในขณะท่ีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น ท�าให้

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแข่งขันกับเช้ือเพลิงฟอสซิลได้แล้ว ซ่ึงที่ผ่านมา 

การก�าหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะอ้างอิงกับต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ของ 

การไฟฟ้า (Avoided Cost) ซ่ึงในอดีตอ้างอิงกับราคาน�้ามันเตาที่

เป็นเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และต่อมาเป็นก๊าซธรรมชาติ  

อย่างไรกต็าม ปัจจบุนัสถานการณ์เปลีย่นไปพอสมควร ก๊าซธรรมชาติ

จากอ่าวไทยมีไม่เพียงพอ ส่วนก๊าซจากเมียนมาร์ก็มีปริมาณจ�ากัด 

เพราะเมียนมาร์มีความต้องการใช้ในประเทศมากขึ้น ขณะน้ี 

แหล่งก๊าซ LNG ที่น�าเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพงกว่าก๊าซ 

จากอ่าวไทยถึง 100% ดังนั้น ต้นทุนท่ีหลีกเล่ียงได้ของการไฟฟ้า 

ที่เหมาะสมส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในขณะน้ี 

ก็ควรจะอิงกับราคา LNG เมื่อเปรียบเทียบราคา LNG กับราคารับซื้อ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ตามสญัญารบัซ้ือ (FIT) ระยะเวลา 25 ปี  

จะเห็นได้ว่าค่าไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไม่ได้มีต้นทุนที่แพงกว่า LNG

ท้ังน้ี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ได้จัดท�า “ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนของประเทศไทย” เพื่อเสนอต่อ คสช.และกระทรวงพลังงาน โดยข้อเสนอแนวทางการพัฒนา

พลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย ประกอบด้วย 6 ข้อเสนอหลัก ได้แก่

1. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่ซ�้าซ้อน อาทิ แก้ไขมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงาน เพื่อให้ กกพ.ออกใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องขอความเห็นจากหน่วยงานอื่น 

แก้ไขนิยามของโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน โดยให้ยกเว้นระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

ที่ติดตั้งบนหลังคาไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้โรงไฟฟ้าขยะท่ีมูลค่าเงินลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท ได้รับ 

การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�าเนินการในกิจการ

ของรัฐ และให้ยกเลิกคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ 

เพื่อก�าจัดช่องทางในการเรียกผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือผู้มีอ�านาจและสร้างความโปร่งใส

2. คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการพลังงาน โดยด�าเนินการให้การอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าในรูปแบบ One Stop 

Service ออกใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าของกรมพัฒนาพลังงาน 

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จ�านวน 23 โครงการ ประสานงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย 

อย่างใกล้ชิดในการก�ากับดูแล ลดขั้นตอนในการติดต่อและใช้ระบบส่งข้อมูลแบบออนไลน์ รวมทั้ง 

การพัฒนาข้อมูลศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่ทันสมัยและแสดงข้อมูลเรื่องข้อจ�ากัดของระบบส่งไฟฟ้า 

ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการทราบก่อนการตัดสินใจลงทุน
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3. การก�าหนดมาตรการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ชัดเจน อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ 

เปิดให้ผู ้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีเป้าหมายระยะยาวให้กิจการ 

ด้านพลงังานหมนุเวยีนด�าเนนิการได้ โดยไม่มกีารอดุหนนุหรอือดุหนนุน้อยทีส่ดุ ใช้ระบบการแข่งขนั

ด้านราคาและหลีกเลี่ยงการให้โควตาการผลิต ควรแยกกิจการระบบผลิตไฟฟ้าออกจากกิจการ 

ระบบส่งไฟฟ้า พัฒนาระบบส่งไฟฟ้าแบบ Smart Grid และก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผน PDP

4. การส่งเสริมโครงการพลงังานแสงอาทติย์ โดยเร่งด�าเนนิการโครงการ SPP/VSPP ทีย่งัค้างอยู่  

ให้มกีารเจรจาโดยปรบัเงือ่นไขอตัราการรบัซือ้ไฟฟ้าให้เหมาะสม ส่วนโครงการ Solar rooftop จ�านวน 

200 เมกะวัตต์ ให้เปิดเสรีไม่มีการจ�ากัดโควตา ขยายก�าลังการผลิตติดตั้งได้เกินกว่า 10 กิโลวัตต์  

และไม่จ�ากดัเพยีงหลงัคาบ้านเท่านัน้ ส�าหรบัประเภทบ้านพกัอาศัย และโครงการตดิตัง้ส�าหรบัใช้เอง

ให้สามารถใช้วธิหัีกลบหน่วย (Net metering) และโครงการพลงังานแสงอาทติย์ระดบัชมุชน จ�านวน 

800 เมกะวัตต์ มอบหมายให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ด�าเนินการแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

และพิจารณารับซื้อไฟฟ้าโดยกระจายโครงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมครอบคลุมทุกภาคของประเทศ  

โดยใช้รูปแบบ BOT และก�าหนดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าโดยใช้วิธีการประมูลแข่งขัน

5. การส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ  

อาทิ ส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ระดับชุมชน เพื่อกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังชุมชน 

ที่มีศักยภาพ และเพ่ือลดกระแสการต่อต้านจากชุมชน  

อีกทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 

ร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า ให้การสนับสนุนด้านการผลิต 

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศ  

โดยก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ของอปุกรณ์และใช้เป็นเงือ่นไข

ในการพิจารณาให้การสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างความรู ้

ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องแก่ประชาชน รวมถึง 

การก�าหนดให้มกีารเรียนการสอน เรือ่ง ความรูด้้านพลงังาน 

และพลังงานหมุนเวียนไว ้ในหลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ

6. มาตรการท่ีจะใช้ในการส่งเสริมโครงการพลังงาน

หมุนเวียนอื่น ๆ อาทิ 1) มาตรการเช่าซื้ออุปกรณ ์

ผ่านโครงการ ESCO Fund หรือการให้เงินทุนหมุนเวียน

ผ่านสถาบันการเงินแก่โครงการ Solar rooftop ประเภท

บ้านพักอาศัย โครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใช้เอง 

ทัง้ในรปูแบบของไฟฟ้าและความร้อน 2) กองทนุเพือ่ส่งเสรมิ 

การอนุรักษ ์พลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เช ่น  

ให้ Investment Subsidy โครงการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่หรือ

โครงการขนาดเล็ก ฯลฯ       

คงต้องจับตามองว่าทิศทางพลังงานของประเทศไทยนับจากนี้ไปจะก้าวเดินไปในทิศทางใด 

ในวันที่พลังงานของประเทศเหลือน้อยลงไปทุกที...แต่หน้าท่ีของทุกคนวันนี้คือการใช้พลังงาน 

อย่างประหยัดและใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด

นโยบายพลังงาน20



สถานการณ์พลังงานไทย
ในช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2557
1. ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไทย

ไตรมำสแรกของปี 2557 หดตวัร้อยละ 0.6 เทยีบกบักำรขยำยตวั 

ร้อยละ 0.6 ในไตรมำสที่ผ่ำนมำ เป็นผลจำกกำรหดตัวของ

อุปสงค์ภำคเอกชนภำยในประเทศ โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้

เศรษฐกิจไม่ชะลอลงมำก ได้แก่ กำรใช้จ่ำยภำครัฐท่ีช่วย 

ให้เกิดกำรกระจำยงบประมำณเข้ำสู ่ระบบเศรษฐกิจและ 

กำรส่งออกเริ่มขยำยตัวขึ้น ทั้งนี้ไตรมำสแรกของปี 2557  

กำรใช้จ่ำยเพือ่กำรอปุโภคบรโิภคของครวัเรอืนหดตวัร้อยละ 3.0 

จำกสินค้ำประเภทคงทนที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนกำรลงทุน

รวมลดลงร้อยละ 9.8 โดยกำรลงทุนภำคเอกชนลดลงร้อยละ 

7.3 เป็นกำรลดลงทั้งกำรลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร

และหมวดกำรก่อสร้ำง เช่นเดียวกับกำรลงทุนภำครัฐซ่ึงลดลง

สถานการณ์พลังงาน

ร้อยละ 19.3 ตำมกำรลดลงของกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนภำครัฐ

ด้ำนกำรผลิตสำขำอุตสำหกรรมหดตัวร้อยละ 2.7 ติดต่อกัน

เป็นไตรมำสที่ 4 จำกอุปสงค์ภำยในประเทศที่ลดลง แม้ว่ำ

อุปสงค์ต่ำงประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ดี กำรส่งออก

สินค้ำขยำยตัวเล็กน้อยร้อยละ 0.9 ตำมแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

ที่ยังฟื้นตัวอย่ำงช้ำ ๆ และยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศ

อุตสำหกรรม ซ่ึงปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำน

ของประเทศดังนี้

2. อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Consumption) ช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2557  

อยู ่ที่ระดับ 2,024 เทียบเท่ำพันบำร์เรล 

น�้ำมันดิบต่อวัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 

โดยกำรใช้น�้ำมัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38  

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 กำรใช้ถ่ำนหิน 

น�ำเข้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 และกำรใช้ไฟฟ้ำ

พลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 

ขณะท่ีกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งคิดเป็น

สัดส่วนกำรใช้สูงสุดร้อยละ 44 ของกำรใช้

พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นทั้งหมดมีกำรใช ้

ลดลงร้อยละ 1.9 จำกกำรทีแ่หล่งก๊ำซธรรมชำติ

ยำดำนำและเยตำกุนของประเทศพม่ำ 

หยดุจ่ำยก๊ำซในช่วงต้นปี เช่นเดยีวกบักำรใช้

ลิกไนต์ที่ลดลงร้อยละ 5.1

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ม.ค.-มี.ค. 2557
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3. อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิ งพาณิชย ์ขั้ นต ้น (P r imary  

Commercial Energy Production) อยู่ทีร่ะดบั 1,101 เทยีบเท่ำ 

พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

โดยเพิม่ขึน้เลก็น้อยร้อยละ 0.1 ทัง้นีม้เีพยีงกำรผลิตก๊ำซธรรมชำต ิ

ซึง่คดิเป็นสดัส่วนสงูสดุร้อยละ 69 ของกำรผลติพลงังำนทัง้หมด 

ทีม่กีำรผลติเพิม่ขึน้ร้อยละ  3.7  ขณะทีก่ำรผลติพลงังำนชนดิอืน่ 

ลดลง ทั้งกำรผลิตน�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 13.1 กำรผลิต 

คอนเดนเสท ลดลงร้อยละ 3.2 โดยเป็นกำรลดลงของแหล่งผลติ

น�้ำมันดิบและคอนเดนเสทขนำดใหญ่ที่ส�ำคัญเกือบทุกแหล่ง  

อำทิ แหล่งสิริกิติ์ แหล่ง Big Oil Project แหล่งสงขลำ  

แหล่งบงกช แหล่งอำทติย์ และแหล่งไพลนิ และกำรผลติลกิไนต์ 

ลดลงร้อยละ 2.5

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

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

2556 2557 2556 2557

การใช้(2) 2,001 2,021 2,024 3.1 0.1

การผลิต 1,077 1,099 1,101 1.9 0.1

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,121 1,106 1,185 -3.4 7.1

การเปลี่ยนแปลงสต๊อก -141 -164 -74

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 339 349 336 11.2 -3.7

การน�าเข้า/การใช้ (%) 56 55 59

(1) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ประกอบด้วย น�้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลังน�้า และถ่านหิน/ลิกไนต์
(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต๊อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG และ 

Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary  

Commercial Energy Import (Net)) อยู่ที่ระดับ 1,185  

เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.1 โดยเป็น 

กำรเพิม่ขึน้ของกำรน�ำเข้ำถ่ำนหนิและไฟฟ้ำ ซึง่มกีำรน�ำเข้ำสทุธ ิ

เพิม่ขึน้ร้อยละ 54.0 และร้อยละ 57.9 ตำมล�ำดบั ขณะทีก่ำรน�ำเข้ำ 

น�ำ้มันดบิ และกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตแิละก๊ำซธรรมชำตเิหลว 

(LNG) มีกำรน�ำเข้ำสุทธิลดลงร้อยละ 5.1 และร้อยละ 24.5  

ตำมล�ำดับ โดยระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 2556-14 มกรำคม 

2557 แหล่งก๊ำซเยตำกุนหยุดซ่อมบ�ำรุง และวันที่ 1-2 มีนำคม 

2557 แหล่งยำดำนำหยุดซ่อมบ�ำรุง ส่งผลให้กำรน�ำเข้ำ 

ก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศพม่ำลดลง ด้ำนกำรส่งออกน�้ำมัน

ส�ำเร็จรูปสุทธิลดลงร้อยละ 59.1 ท้ังนี้ประเทศไทยมีอัตรำ 

กำรพึ่งพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำรใช้ในช่วง 

3 เดือนแรกของปี 2557 ท่ีระดับร้อยละ 59 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 55
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4. การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้สดุท้าย (Final Modern Energy Consumption) อยูท่ีร่ะดบั 1,323 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิ 

ต่อวัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.2 แม้ว่ำกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนและกำรลงทุนรวม 

ของประเทศลดลง แต่ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรใช้จ่ำยภำครัฐและกำรส่งออกท่ีเริ่มขยำยตัวข้ึน ส่งผลให้กำรใช้พลังงำน 

เชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ โดยกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 57 ของ 

กำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยทัง้หมด มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.2 เช่นเดยีวกบักำรใช้ก๊ำซธรรมชำต ิและถ่ำนหนิน�ำเข้ำ ทีม่กีำรใช้เพิม่ขึน้

ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 12.6 ตำมล�ำดบั ขณะทีก่ำรใช้ไฟฟ้ำและกำรใช้ลกิไนต์มกีำรใช้ลดลงร้อยละ 3.0 และร้อยละ 31.3 ตำมล�ำดบั

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2553 2554 2555 2556 2557 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณการใช้ 1,188 1,230 1,299 1,316 1,316

น�้ามันส�าเร็จรูป 650 668 703 722 752

ไฟฟ้า 263 262 280 284 273

ถ่านหินน�าเข้า 141 128 133 119 109

ลิกไนต์ 19 27 15 17 14

ก๊าซธรรมชาติ 115 145 169 174 175

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 5.2 3.5 5.7 1.3 0.2

น�้ามันส�าเร็จรูป 1.4 2.8 5.3 2.7 0.2

ไฟฟ้า 10.5 -0.4 6.8 1.6 -3.0

ถ่านหินน�าเข้า 4.7 -9.7 3.9 -10.0 12.6

ลิกไนต์ -1.2 41.6 -43.7 10.5 -31.3

ก๊าซธรรมชาติ 18.8 25.8 16.1 2.8 1.9
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

มูลค่าการน�าเข้า
ม.ค.-มี.ค. 2557 (ม.ค.-มี.ค.)

2556 2557 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 279 274 -1.7 73

น�้ามันส�าเร็จรูป 35 55 56.9 15

ก๊าซธรรมชาติ 27 21 -20.8 6

ถ่านหิน 7 12 58.9 3

ไฟฟ้า 3 4 56.7 1

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 8 8 -2.5 2

รวม 359 374 4.2 100

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557  

มมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำท้ังหมด 374 พนัล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.2 

โดยน�ำ้มนัส�ำเรจ็รูป และถ่ำนหนิ มมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ  

56.9 และร้อยละ 58.9 ตำมล�ำดับ จำกปริมำณกำรน�ำเข้ำและ

รำคำเชื้อเพลิงในตลำดโลกท่ีสูงข้ึน เช่นเดียวกับไฟฟ้ำน�ำเข้ำ  

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
ม.ค.-มี.ค. 2557

มมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 56.7 เนือ่งจำกมกีำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ

จำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี ขณะที่มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 

น�้ำมันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ และก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ลดลง 

ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 20.8 และร้อยละ 2.5 ตำมล�ำดบั ตำมปรมิำณ

กำรน�ำเข้ำพลังงำนดังกล่ำวที่ลดลง
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การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

2554 140 84 224 794 1,018 33 936

2555 149 90 239 860 1,099 41 979

2556 149 91 241 868 1,109 25 1,077

2557 (ม.ค.-มี.ค.) 136 93 228 836 1,065 10 1,023

 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2555 6.7 6.8 6.5 8.3 7.9 26.3 4.6

2556 0.1 1.4 0.8 0.6 0.7 -39.4 10.3

2557 (ม.ค.-มี.ค.) -13.1 -3.2 -9.4 -8.1 -8.4 -75.2 -6.2

5. น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

• การผลติน�า้มนัดบิและคอนเดนเสท มปีรมิำณ 228 พนับำร์เรลต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 22 ของปรมิำณควำมต้องกำร

ใช้ในโรงกลั่น ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.4

 การผลิตน�้ามันดิบ อยู่ที่ระดับ 136 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 13.1 จำกกำรผลิตที่ลดลงของแหล่งผลิตน�้ำมันดิบ

ส�ำคัญทุกแหล่ง ยกเว้นแหล่งนำสนุ่น แหล่งบำนเย็น และแหล่งเบญจมำศ

 การผลิตคอนเดนเสท อยู่ที่ระดับ 93 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.2 จำกกำรผลิตที่ลดลงของแหล่งผลิตคอนเดนเสท

ส�ำคัญทุกแหล่ง ยกเว้นแหล่งสตูล และแหล่งตรำด

• การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดิบ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 836 พันบำร์เรลต่อวัน  

ลดลงร้อยละ 8.1 โดยส่วนใหญ่น�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง ในส่วนของกำรส่งออกน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 10 พันบำร์เรล

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 75.2
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• ก�ำลังกำรกลั่นน�้ำมันดิบ ควำมสำมำรถในกำรกลั่น

รวมทั้งสิ้น 1,249 พันบำร์เรลต่อวัน โดยไทยออยล์ (TOP)  

มีก�ำลังกำรกลั่น 275 พันบำร์เรลต่อวัน บำงจำก (BCP)  

มีก�ำลังกำรกลั่น 120 พันบำร์เรลต่อวัน เอสโซ่ (ESSO)  

มีก�ำลังกำรกลั่น 177 พันบำร์เรลต่อวัน ไออำร์พีซี (IRPC)  

มกี�ำลงักำรกลัน่ 215 พนับำร์เรลต่อวนั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 

(PTTGC) มีก�ำลังกำรกล่ัน 280 พันบำร์เรลต่อวัน สตำร์

ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 165 พันบำร์เรลต่อวัน 

และอำร์พีซีจี (RPCG) มีก�ำลังกำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน

การจัดหาน�้ามันดิบ
ม.ค.-มี.ค. 2557

การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ
ม.ค.-มี.ค. 2557

 * 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

• กำรใช้น�้ำมันดิบเพื่อกำรกลั่น ช่วง 3 เดือนแรกของ 

ปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1,023 พันบำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 82 ของควำมสำมำรถในกำรกลั่นทั่วประเทศ ลดลง 

ร้อยละ 6.1 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนือ่งจำกมโีรงกลัน่น�ำ้มนั 

หลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรุง ทั้งโรงกลั่นน�้ำมันสตำร์ปิโตรเลียม

หยุดช่วงวันที่ 8 กุมภำพันธ์-10 เมษำยน โรงกลั่นพีทีทีโกลบอล  

ปิดซ่อมบ�ำรุงหน่วย VBU ช่วงวันที่ 25 กุมภำพันธ์-8 มีนำคม 

และโรงกลั่นไออำร์พีซีซ่อมบ�ำรุงหน่วย ADU 1 และ 2 ช่วงวันที่  

22 มีนำคม-11 เมษำยน
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6. ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 5,009 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.9 โดยเป็นกำรผลิต

ภำยในประเทศร้อยละ 85 และน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศร้อยละ 15

 การผลิตก๊าซธรรมชาติ กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ที่ระดับ 4,244 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จำก 

แหล่งเบญจมำศ แหล่งสตูล แหล่งโกมิน แหล่งยะลำ และแหล่งเจดีเอ เพิ่มก�ำลังกำรผลิตมำกขึ้น

 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว อยู่ที่ระดับ 765 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 24.5 เนื่องจำก

แหล่งก๊ำซเยตำกุนหยุดซ่อมบ�ำรุงระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 2556-14 มกรำคม 2557 และแหล่งยำดำนำหยุดซ่อมบ�ำรุงระหว่ำง 

วันที่ 1-2 มีนำคม 2557 ส่งผลให้กำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศพม่ำลดลง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ม.ค.-มี.ค. 2557
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7. ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

กำรผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) อยู่ท่ีระดับ 19,569 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรม 

ตวัท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศปรมิำณ 13,074 บำร์เรลต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 67 ของกำรผลติทัง้หมด ทีเ่หลอืร้อยละ  

33 ส่งออกไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ จ�ำนวน 6,495 บำร์เรลต่อวัน

• การใช้ก๊าซธรรมชาต ิอยู่ทีร่ะดบั 4,423 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุ 

ต่อวนั ลดลงร้อยละ 5.4 โดยเฉพำะกำรใช้เพือ่ผลติไฟฟ้ำซึง่คดิเป็น 

สดัส่วนร้อยละ 58 ของกำรใช้ทัง้หมด มกีำรใช้ลดลงร้อยละ 7.2 

อยูท่ีร่ะดบั 2,562 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั จำกกรณปีระเทศพม่ำ 

หยุดจ่ำยก๊ำซ ส่งผลให้โรงไฟฟ้ำตำมแนวท่อก๊ำซฝั่งตะวันตก 

ต้องเปลี่ยนไปใช ้เชื้อเพลิงอื่นในกำรผลิตไฟฟ้ำทดแทน  

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ม.ค.-มี.ค. 2557

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2554 2555 2556
2557 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ผลิตไฟฟ้า* 2,476 2,670 2,695 2,562 -7.2 58

อุตสาหกรรม 569 628 635 632 1.1 14

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 867 958 930 911 -7.8 21

เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ (NGV) 231 278 307 319 5.3 7

การใช้ 4,143 4,534 4,568 4,423 -5.4 100

 * ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP
 ** ค่าความร้อนเท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต.

เช่นเดียวกับกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและ 

อื่น ๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 7.8 

ขณะที่กำรใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) และ 

กำรใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรมมีกำรใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 1.1 ตำมล�ำดับ
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การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2556
2557 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 18,765 19,569 0.6 100

   การส่งออก 5,541 6,495 34.9 33

   การใช้ภายในประเทศ 13,224 13,074 -10.7 67

8. ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลติน�า้มนัส�าเรจ็รปู อยูท่ีร่ะดบั 971 พนับำร์เรลต่อวนั  

ลดลงร้อยละ 3.2 โดยเป็นกำรลดลงของกำรผลติน�ำ้มันส�ำเรจ็รปู

เกือบทุกประเภท โดยกำรผลิตน�้ำมันเบนซิน ลดลงร้อยละ 3.9 

น�ำ้มนัดเีซล ลดลงร้อยละ 3.7 น�ำ้มนัเตำ ลดลงร้อยละ 15.1 และ

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ลดลงร้อยละ 5.0 ยกเว้นกำรผลิตน�้ำมัน

เครื่องบิน และน�้ำมันก๊ำด ซึ่งมีกำรผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และ

ร้อยละ 217.1 ตำมล�ำดับ

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 904 พันบำร์เรลต่อวัน 

ใกล้เคยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยลดลงเลก็น้อยร้อยละ 0.1  

ทั้งนี้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเกือบทุกประเภทมีกำรใช้ลดลงเช่นกัน  

โดยกำรใช้น�้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 0.1 น�้ำมันดีเซลลดลง 

ร้อยละ 0.5 น�ำ้มนัก๊ำด ลดลงร้อยละ 2.5 และก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว  

ลดลงร้อยละ 1.9 ยกเว้นกำรใช้น�้ำมันเครื่องบิน และน�้ำมันเตำ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.6 ตำมล�ำดับ

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 3 เดือนแรก 

ของปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูปที่ระดับ 96 พันบำร์เรล 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.1 เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ 

ในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทนระหว่ำง

ก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศพม่ำหยุดจ่ำย ด้ำนกำรส่งออก

น�้ำมันส�ำเร็จรูปมีปริมำณลดลงร้อยละ 23.5 อยู่ที่ระดับ 140  

พันบำร์เรลต่อวัน

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

2557
(ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 140 162 20 23 -0.1 -3.9 190.3 -27.9

  เบนซิน 95 9 12 - 4 -5.3 -11.2 - 279.2

  แก๊สโซฮอล 91 59 78 - 18 -4.1 -9.0 - -39.3

  แก๊สโซฮอล 95 72 72 - 0.2 4.2 3.7 - 234.5

  เบนซินพื้นฐำน - - 20 - - - 184.7 -

ดีเซล 378 406 5 54 -0.5 -3.7 5,103.2 -23.6

น�้ามันก๊าด 0.2 18 - 0.2 -2.5 217.1 - -

น�้ามันเครื่องบิน 107 121 0.1 9 4.7 2.9 99.6 -44.3

น�้ามันเตา 40 92 8 55 3.6 -15.1 32.3 -16.1

ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว*

239 172 63 0.0 -1.9 -5.0 19.4 -91.0

รวม 904 971 96 140 -0.1 -3.2 45.1 -23.5

*รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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• น�้ามันเบนซิน

	 การผลิตน�้ามันเบนซิน อยู่ที่ระดับ 162 พันบำร์เรล 

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.9 โดยเบนซิน 95 ผลิตได้ 12 พันบำร์เรล

ต่อวนั ลดลงร้อยละ 11.2 แก๊สโซฮอล 91 ผลติได้ 78 พนับำร์เรล 

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 9.0 ขณะที่แก๊สโซฮอล 95 ผลิตได้  

72 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7

	 การใช้น�า้มนัเบนซนิ อยูท่ีร่ะดบั 140 พนับำร์เรลต่อวนั 

ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงเล็กน้อยร้อยละ 

0.1 ทั้งนี้กำรใช้น�้ำมันเบนซินเกือบทุกประเภทลดลง ทั้งกำรใช้ 

เบนซิน 95 มีปริมำณ 9 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.3  

กำรใช้แก๊สโซฮอล 91 มปีรมิำณ 59 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ  

4.1 ขณะท่ีกำรใช้แก๊สโซฮอล 95 มปีรมิำณ 72 พนับำร์เรลต่อวนั  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ทั้งกำรใช้แก๊สโซฮอล 95(E10) แก๊สโซฮอล 

95(E20) และแก๊สโซฮอล 95(E85) ที่มีกำรใช้เพิ่มขึ้นอย่ำง 

ต่อเนือ่งจำกมำตรกำรจงูใจด้ำนรำคำและจ�ำนวนสถำนจี�ำหน่ำย

ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนหัวจ่ำยเบนซิน 91 มำเป็นหัวจ่ำย 

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป
ม.ค.-มี.ค. 2557

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน
ม.ค. 2552-มี.ค. 2557

แก๊สโซฮอล โดย ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2557 มีสถำนีจ�ำหน่ำย 

แก๊สโซฮอล 95(E20) จ�ำนวน 2,273 แห่ง แบ่งเป็นของ ปตท. 

972 แห่ง บำงจำก 676 แห่ง ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก  

144 แห่ง เชลล์ 206 แห่ง เอสโซ่ 144 แห่ง เชฟรอน 120 แห่ง  

พีทีจี 9 แห่ง ระยองเพียว 1 แห่ง และซัสโก้ 1 แห่ง และ 

สถำนจี�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95(E85) จ�ำนวน 352 แห่ง โดยแบ่งเป็น 

ของ ปตท. 161 แห่ง บำงจำก 107 แห่ง ระยองเพียว 48 แห่ง 

ซัสโก้ 26 แห่ง และสยำมเฆมี 10 แห่ง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2557 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 20 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงกว่ำเท่ำตัว เนื่องจำกในช่วง

ไตรมำสแรกโรงกลั่นน�้ำมันหลำยแห่งปิดซ่อมบ�ำรุงท�ำให้

กลุ่มน�้ำมันเบนซินท่ีผลิตเข้ำระบบลดลง ส่งผลให้ต้องน�ำเข้ำ

เบนซินพื้นฐำนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนกำรส่งออกเบนซินอยู่ที่ระดับ 23  

พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 27.9
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	 เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงำนผลิตเอทำนอลที่เดินระบบแล้ว 21 โรง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 4.19  ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่

ระดับ 26 พันบำร์เรลต่อวัน โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นพลังงำน 3.14 ล้ำนลิตรต่อวัน หรือ

อยู่ที่ระดับ 20 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

• น�้ามันดีเซล

	 การผลิตน�้ามันดีเซล อยู่ที่ระดับ 406 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.7

	 การใช้น�้ามันดีเซล อยู่ที่ระดับ 378 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.5

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันดีเซล ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 5 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มสูงขึ้น 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนมำก เนื่องจำกกำรใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำรองในกำรผลิตไฟฟ้ำช่วงที่ประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำต ิ

ในเดอืนมกรำคมและเดอืนมนีำคม ด้ำนกำรส่งออกอยูท่ีร่ะดบั 54 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 23.6 เนือ่งจำกมคีวำมต้องกำรใช้ 

ภำยในประเทศในระดับสูง

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล
ม.ค. 2552-มี.ค. 2557
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• น�้ามันเตา

	 การผลิตน�้ามันเตา อยู่ที่ระดับ 92 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 15.1

	 การใช้น�า้มนัเตา อยู่ทีร่ะดบั 40 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 3.6 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงภำคอุตสำหกรรม  

ทีร่ะดบั 38 พนับำร์เรลต่อวนั ทีเ่หลอืใช้เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติ

ไฟฟ้ำ 2 พันบำร์เรลต่อวัน

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเตา ช่วง 3 เดอืนแรกของ 

ปี 2557 มกีำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 8 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ  

32.3 ด้ำนกำรส่งออกน�้ำมันเตำอยู่ที่ระดับ 55 พันบำร์เรลต่อวัน  

ลดลงร้อยละ 16.1 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นน�้ำมันเตำ Grade 5  

ที่มีปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

• น�้ามันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเครื่องบิน อยู่ที่ระดับ 121 พันบำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9

	 การใช้น�า้มันเครือ่งบนิ อยู่ทีร่ะดบั 107 พนับำร์เรลต่อวนั  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 จำกกำรขนส่งทำงอำกำศที่ขยำยตัวตำม 

กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มันเครือ่งบนิ ช่วง 3 เดอืนแรก 

ของปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 0.1 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 99.6 และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 9 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 44.3
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• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG โพรเพน และบิวเทน)

	 การผลิต	LPG อยู่ทีร่ะดบั 1,332 พนัตนั ลดลงร้อยละ 5.1  

โดยเป็นกำรผลติจำกโรงแยกก๊ำซทีร่ะดบั 856 พนัตนั ลดลงร้อยละ  

8.0 และกำรผลติ LPG จำกโรงกลัน่น�ำ้มนัอยูท่ีร่ะดบั 476 พนัตนั 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6

	 การใช้	LPG อยูท่ีร่ะดบั 1,848 พนัตนั ลดลงร้อยละ 1.9  

โดยกำรใช้ในภำคเศรษฐกิจหลักที่มีสัดส่วนกำรใช้สูงมีปริมำณ

กำรใช้ LPG ลดลง ท้ัง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งคิดเป็น

สัดส่วนกำรใช้สูงสุดร้อยละ 34 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 6.4 และ  

ภาคครัวเรือน สัดส่วนร้อยละ 32 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 9.4  

ท้ังนี ้ครม.มมีตเิมือ่วนัที ่13 สงิหำคม 2556 เหน็ชอบตำมมต ิกพช. 

ปรบัรำคำขำยปลกีก๊ำซ LPG ภำคครวัเรอืน โดยให้ปรบัขึน้เดอืนละ  

0.50 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2556 เป็นต้นไป  

จนสะท้อนรำคำต้นทุนโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่ 24.82 บำท 

ต่อกโิลกรมั และช่วยเหลอืกลุม่ผูไ้ด้รบัผลกระทบทัง้ในส่วนของ

ครวัเรอืนรำยได้น้อย ร้ำนค้ำ หำบเร่ แผงลอยอำหำรตำมเกณฑ์ 

ทีก่�ำหนด ด้ำนภำคเศรษฐกจิอืน่ ๆ  มปีรมิำณกำรใช้ LPG เพิม่ขึน้  

โดย ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 มีกำรใช้ลดลง

ร้อยละ 5.6 การใช้เอง สัดส่วนร้อยละ 1 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ  

0.8 และ ภาคขนส่ง สัดส่วนร้อยละ 25 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

19.4 เนื่องจำกมีกำรตรึงรำคำจ�ำหน่ำย LPG ภำคขนส่งไว้ที่ 

21.38 บำทตอ่กิโลกรัม ซึ่งต�่ำกวำ่รำคำขำยปลีกน�้ำมันเชื้อเพลงิ

ในประเทศมำก ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิง 

ในรถยนต์ยงัคงมกีำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนีส่้วนหนึง่ 

มำจำกกรมธุรกิจพลังงำนมีมำตรกำรสกัดกั้นกำรลักลอบ 

น�ำก๊ำซ LPG ไปจ�ำหน่ำยผิดประเภท รวมทัง้จ�ำกัดโควตำโรงบรรจุ 

LPG มำตั้งแต่เดือนมกรำคม 2556 ส่งผลให้ตัวเลขกำรใช้ LPG  

ภำคครัวเรือนลดลงโดยเพิ่มขึ้นในภำคขนส่ง
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สัดส่วนการใช้ LPG
ม.ค.-มี.ค. 2557

	 การน�าเข้าและส่งออก	 LPG ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรน�ำเข้ำในรูปแบบของ LPG โพรเพน และบิวเทนอยู่ที่  

489 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรหยุดซ่อมบ�ำรุงของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 2 หน่วยท่ี 3 และ 

หน่วยที่ 6 ส่งผลให้ต้องน�ำเข้ำ LPG โพรเพน และบิวเทนเพิ่มขึ้น และไม่มีกำรส่งออก LPG จ�ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ

การผลิตและการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2555 2556
ม.ค.-มี.ค. เปลี่ยนแปลง (%)

2556 2557 2557 (ม.ค.-มี.ค.)

การจัดหา 7,416 7,396 1,813 1,821 0.5

- การผลิต 5,686 5,447 1,404 1,332 -5.1

  โรงแยกก๊าซ 3,716 3,524 930 856 -8.0

  โรงกลั่นน�้ามัน 1,971 1,923 474 476 0.6

- การน�าเข้า 1,730 1,949 409 489 19.5

ความต้องการ 7,396 7,530 1,886 1,848 -2.0

- การใช้ 7,386 7,524 1,885 1,848 -1.9

  ครัวเรือน 3,047 2,409 642 582 -9.4

  อุตสาหกรรม 614 601 153 145 -5.6

  รถยนต์ 1,061 1,775 389 464 19.4

  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2,555 2,641 678 635 -6.4

  ใช้เอง 110 98 22 22 0.8

- การส่งออก 10 6 2 0 -91.1
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• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก อยู่ที่ระดับ 5,515 

พนัตนัเทียบเท่ำน�ำ้มนัดบิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.0 โดยเป็นกำรเพิม่ข้ึน 

ของกำรใช้ NGV และ LPG ในรถยนต์ ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  

13 และร้อยละ 10 ตำมล�ำดบั ขณะทีก่ำรใช้น�ำ้มนัเบนซิน ลดลง 

ร้อยละ 0.1 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง

ท�ำให้มคีวำมต้องกำรใช้น�ำ้มนัในกำรเดนิทำงลดลง และกำรใช้ 

น�้ำมันดีเซล ลดลงร้อยละ 0.6 เนื่องจำกกลุ่มผู้ประกอบกำร

ขนส่งส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมำใช้ LPG และ NGV  

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

	 การใช้	 NGV เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 เน่ืองจำกผู้ใช้รถ 

หันมำใช้ NGV ซึ่งมีรำคำถูกกว่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยรัฐบำล 

ยังคงตรึงรำคำขำยปลีก NGV ไว้ท่ี 10.50 บำทต่อกิโลกรัม 

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นมำ โดย ณ เดือนมีนำคม 

2557 มีจ�ำนวนรถ NGV ทั้งสิ้น 445,854 คัน ทดแทนน�้ำมัน

เบนซินได้ร้อยละ 22.2 และทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 4.9 

มีจ�ำนวนสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 491 สถำนี

	 การใช้	LPG	ในรถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 สะท้อน

ให้เหน็ถงึกำรทีผู่ใ้ช้รถส่วนหนึง่หนัมำใช้ LPG แทนกำรใช้น�ำ้มนั

เชื้อเพลิงเนื่องจำกรำคำที่ถูกกว่ำ โดย ณ เดือนมีนำคม 2557  

มีจ�ำนวนรถยนต์ตดิตัง้เครือ่งยนต์ LPG รวมทัง้สิน้ 1,158,403 คนั  

ทั้งนี้จำกมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2555 เห็นชอบให้

คณะกรรมกำรบรหิำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) พจิำรณำกำรปรบั 

รำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งให้รำคำไม่เกินต้นทุน LPG  

จำกโรงกลั่นน�้ำมัน โดยก�ำหนดอัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน�้ำมัน

เชื้อเพลิงในแต่ละเดือนได้ตำมควำมเหมำะสม เริ่มต้ังแต่วันที่ 

16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป อย่ำงไรก็ดีปัจจุบันอยู่ระหว่ำง

กำรศึกษำควำมเหมำะสมของกำรปรับโครงสร้ำงรำคำ LPG 

ภำคขนส่ง

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE)

2555 2556
2557 (ม.ค.-มี.ค.) เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2555 2556 2557 (ม.ค.-มี.ค.)

เบนซิน 5,741 6,106 1,496 27 5.1 6.4 -0.1

ดีเซล 11,906 10,712 2,772 50 2.3 -10.0 -0.6

LPG 1,238 2,071 542 10 15.3 67.3 19.4

NGV 2,498 2,753 705 13 20.8 10.2 5.3

รวม 21,383 21,641 5,515 100 5.6 1.2 -2.0
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9. ลิกไนต์/ถ่านหินน�าเข้า

• การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 3 เดือนแรกของ 

ปี 2557 มีปริมำณกำรจัดหำอยู่ที่ระดับ 4,159 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.2

	 การผลิตลิกไนต์ มีปริมำณ 1,056 พันตันเทียบเท่ำ

น�ำ้มนัดบิ ลดลงร้อยละ 2.7 โดยร้อยละ 92 ของกำรผลติลกิไนต์

ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของ กฟผ. จ�ำนวน 970 

พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ส่วนที่เหลือร้อยละ 8 เป็นกำรผลิต

จำกเหมืองเอกชน จ�ำนวน 86 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ

	 การน�าเข้าถ่านหิน มีปริมำณ 3,103 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.0

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557  

มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 3,845 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8

	 การใช้ลิกไนต์ อยู่ที่ระดับ 1,201 พันตันเทียบเท่ำ 

น�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 5.1 โดยร้อยละ 85 ของปริมำณกำรใช้

ลกิไนต์เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลติไฟฟ้ำของ กฟผ. ส่วนทีเ่หลอื

ร้อยละ 15 น�ำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรม 

กำรผลิตปูนซีเมนต์

	 การใช้ถ่านหนิน�าเข้า อยูท่ีร่ะดบั 2,644 พนัตนัเทยีบเท่ำ 

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 โดยใช้ในภำคอุตสำหกรรมและ

ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ SPP และ IPP ในสัดส่วน

ใกล้เคียงกัน

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2556
2557 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 15,460 4,159 34.2

- การผลิตลิกไนต์ 4,644 1,056 -2.7 100

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 4,203 970 -4.6 92

  เหมืองเอกชน 441 86 26.5 8

- การน�าเข้าถ่านหิน 10,816 3,103 54.0

ความต้องการ 15,846 3,845 2.8

- การใช้ลิกไนต์ 5,030 1,201 -5.1 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้า 4,182 1,024 1.6 85

  อุตสาหกรรม 847 177 -31.2 15

- การใช้ถ่านหิน 10,816 2,644 6.8 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 4,866 1,307 1.5 49

  อุตสาหกรรม 5,950 1,337 12.6 51
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ก�าลังการผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557

10. ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตในระบบไฟฟ้า ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 32,629 เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 

13,958 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 12,742 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 รับซื้อจำก SPP 

จ�ำนวน 3,525 เมกะวตัต์ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 11 และน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลีย่นกบัมำเลเซยี จ�ำนวน 2,405 เมกะวตัต์  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7
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การผลติพลงังานไฟฟ้า ช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2556 มกีำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 42,310 กกิะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ขึน้ร้อยละ  

4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสรุปเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 27,044  

กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 11.1

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 อยู่ที่ระดับ 9,205 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

• กำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงัน�ำ้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4 อยูท่ีร่ะดบั 1,742 กกิะวตัต์ชัว่โมง ใกล้เคยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.02

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 2,739  

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.8 จำกกำรขอรับซื้อไฟฟ้ำจำกโครงกำรเทิน-หินบุน น�้ำงึม 2 และน�้ำเทิน 2 สปป.ลำว เพิ่มขึ้น 

เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำช่วงที่ประเทศพม่ำหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือนมกรำคม

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกน�้ำมันเตำและน�้ำมันดีเซล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 456 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 48.3

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
ม.ค.-มี.ค. 2557
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ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 

เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนำคม เวลำ 14.30 น. อยู่ที่ระดับ 26,106 เมกะวัตต์ อย่ำงไรก็ดี Peak ที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่ Peak ของปี

การใช้ไฟฟ้า ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 มีกำรใช้ไฟฟ้ำรวมทั้งสิ้น 38,818 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 3.2 เนื่องจำก 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยสำขำที่ส�ำคัญเกือบทุกประเภทมีกำรใช้ไฟลดลง โดยกำรใช้ไฟฟ้ำใน ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสำขำหลักที่มี

กำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.8 ภาคครัวเรือน สัดส่วน

กำรใช้ไฟฟ้ำร้อยละ 21 ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 6.1 ภาคธุรกิจ สัดส่วนร้อยละ 18 ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 3.5 กิจการขนาดเล็ก  

ลดลงร้อยละ 5.5 ส่วนราชการและองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไร ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 14.9 เนือ่งจำกผูใ้ช้ไฟฟ้ำทีเ่ป็นหน่วยงำนรำชกำร

ถูกจัดเข้ำประเภทกิจกำรขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 ด้ำน ภาคเกษตรกรรม ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 22.3 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง อยู่ที่ระดับ 10,940 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 7.9 โดยเป็นกำรลดลงของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำ

ทุกประเภท

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค อยู่ที่ระดับ 27,461 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 1.2 โดยผู้ใช้ไฟฟ้ำเกือบทุกประเภทมีกำรใช้

ไฟฟ้ำลดลง ยกเว้นภำคเกษตรกรรม มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด
ในระบบของ กฟผ.* (เมกะวัตต์)

ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า
(ร้อยละ)

2553 24,010 75.9

2554 23,900 75.6

2555 26,121 75.2

2556 26,598 74.1

2557 (ม.ค.-มี.ค.) 26,106 75.0

* ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. ไม่รวมไฟฟ้าส่วนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (Station service)

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2554 2555 2556
2557 (ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 32,799 36,447 37,657 8,290 -6.1 21

กิจการขนาดเล็ก 15,446 17,013 18,374 4,176 -5.5 11

ธุรกิจ 23,660 27,088 30,413 7,141 -3.5 18

อุตสาหกรรม 67,942 72,336 72,536 17,769 -1.8 46

ส่วนราชการและองค์กร
ที่ไม่แสวงหาก�าไร

4,888 3,799 149 33 -14.9 0.1

เกษตรกรรม 297 377 354 171 22.3 0.4

อื่น ๆ 3,823 4,718 4,858 1,238 6.4 3

รวม 148,855 161,779 164,341 38,818 -3.2 100
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การใช้ไฟฟ้าภาคอตุสาหกรรม กลุม่อตุสำหกรรมทีส่�ำคญัส่วนใหญ่มกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงตำมกำรผลติภำคอตุสำหกรรมทีห่ดตวั 

ต่อเนื่องเป็นไตรมำสที่ 4 โดยกลุ่มอุตสำหกรรมที่ยังคงมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มข้ึน ได้แก่ อุตสำหกรรมอำหำรอิเล็กทรอนิกส์และ 

ยำนยนต์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 ร้อยละ 9.8 และร้อยละ 5.6 ตำมล�ำดับ ขณะที่อุตสำหกรรมหลักประเภทอ่ืน 

มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง ทั้ง อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.1 ตำมกำรหดตัวของค�ำสั่งซื้อจำก 

ตลำดออสเตรเลียและญี่ปุ ่น ประกอบกับโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐบำลถูกชะลอท�ำให้ควำมต้องกำรใช้เหล็กลดลง 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.8 จำกกำรลดกำรผลิตในผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอ ผ้ำผืน ผ้ำขนหนู และผ้ำลูกไม้และ

ยำงยืด ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกควำมต้องกำรของตลำดภำยในประเทศลดลง ประกอบกับควำมไม่ม่ันใจในสถำนกำรณ์กำรเมือง 

ส่งผลให้กำรผลิตชะลอตัว อุตสาหกรรมพลาสติก มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 3.6 จำกกำรชะลอกำรบริโภคของอุปสงค์ภำยใน

ประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรผลิตสินค้ำลดลงโดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญดังนี้

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ กลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญทุกกลุ่มมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง ยกเว้นสถำบันกำรเงินซึ่งยังคงมีกำรใช้ไฟฟ้ำใน

ระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 โดย ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง มีกำรใช้ไฟฟ้ำ 

ลดลงตำมกำรหดตัวของกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนช่วง 3 เดือนแรก ที่หดตัวร้อยละ 3.0 ด้ำน ธุรกิจโรงแรม และภัตตาคาร  

มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงตำมกำรชะลอตัวของภำคบริกำร เนื่องจำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่ลดลงร้อยละ 5.8 จำกที่ขยำยตัว 

ร้อยละ 9.3 ในไตรมำสก่อนหน้ำ เช่นเดียวกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง 

ตำมกำรบริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ซึ่งหดตัวร้อยละ 5.9 โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

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

2556 2557 2555 2556 2557 (ม.ค.-มี.ค.)

1. อาหาร 8,956 9,721 9,697 2,450 2,461 8.5 -0.2 0.5

2. เหล็กและโลหะพื้นฐาน 6,627 6,954 7,065 1,751 1,733 4.9 1.6 -1.1

3. สิ่งทอ 6,182 6,038 6,040 1,501 1,474 -2.3 0.03 -1.8

4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,719 6,325 6,547 1,490 1,636 -5.9 3.5 9.8

5. พลาสติก 4,164 4,458 4,531 1,155 1,113 7.1 1.6 -3.6

6. ซีเมนต์ 3,892 4,950 5,220 1,349 1,242 27.2 5.4 -7.9

7. ยานยนต์ 3,785 4,042 4,028 1,013 1,070 6.8 -0.3 5.6

8. เคมีภัณฑ์ 2,191 2,155 2,117 535 509 -1.7 -1.7 -4.8

9. ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,779 3,012 3,086 776 757 8.4 2.4 -2.4

10. การผลิตน�้าแข็ง 2,420 2,697 2,651 642 586 11.5 -1.7 -8.7
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ค่าเอฟที ในช่วงเดอืนมกรำคม-เมษำยน 2557 อยูท่ีอ่ตัรำ 59.00 สตำงค์ต่อหน่วย ปรบัเพิม่ขึน้ 5.00 สตำงค์ต่อหน่วย จำกค่ำเอฟท ี

ในช่วงเดือนกันยำยน-ธันวำคม 2556 ซึ่งอยู่ที่อัตรำ 54.00 สตำงค์ต่อหน่วย จำกกำรเตรียมรองรับกำรหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติของ

ประเทศพม่ำ ท�ำให้ต้องเพิ่มกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน น�้ำมันเตำ และน�้ำมันดีเซล ส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงในกำรผลิต

ไฟฟ้ำเพิ่มสูงขึ้น

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

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

2556 2557 2555 2556 2557 (ม.ค.-มี.ค.)

1. ห้างสรรพสินค้า 4,160 4,491 4,596 1,109 1,099 8.0 2.3 -0.9

2. โรงแรม 3,340 3,671 3,810 977 906 9.9 3.8 -7.3

3. อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ 2,915 3,291 3,494 840 804 12.9 6.2 -4.3

4. ขายปลีก 2,595 2,969 3,141 753 741 14.4 5.8 -1.6

5. อสังหาริมทรัพย์ 2,507 2,789 2,866 702 657 11.2 2.8 -6.4

6. โรงพยาบาลและสถานบริการ
   ทางการแพทย์

2,025 2,222 2,337 557 524 9.7 5.2 -6.0

7. ขายส่ง 1,899 2,242 2,277 559 547 18.1 1.6 -2.1

8. ก่อสร้าง 931 1,252 1,331 325 309 34.5 6.3 -5.0

9. สถาบันการเงิน 908 679 640 154 155 -25.2 -5.7 0.9

10. ภัตตาคารและไนต์คลับ 789 869 884 217 201 10.1 1.8 -7.1
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รายได้สรรพสามิต และฐานะกองทุนน�้ามัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�้ามัน
รายรับ

(รายจ่าย)

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 63,092 1,706 18,506

2557 (ม.ค.-มี.ค.) 16,191 -7,235 -8,941

มกราคม 5,671 -2,795 -4,501

กุมภาพันธ์ 5,312 -5,849 -3,055

มีนาคม 5,208 -7,235 1,385

11. รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 มีจ�ำนวน 16,191 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามัน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2557 ฐำนะกองทุนน�้ำมันติดลบ 7,235 ล้ำนบำท
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สถานการณร์าคาน�้ามันเชื้อเพลิง

สถานการณ์พลังงาน

1.	ราคาน�้ามันดิบ

เมษายน 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส  

เฉลีย่อยูท่ี่ระดบั $104.68 และ $102.02 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

จากเดือนที่แล้ว $0.37 และ $1.48 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ  

โดยได ้ รับแรงหนุนจากป ัญหาความไม ่สงบในยู เครน  

ขณะเดียวกันเหตุการณ์ความไม่สงบในไนจีเรียก็ปะทุขึ้นมา 

อีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดกังวลในเรื่องปัญหาอุปทานตึงตัว 

ประกอบกับสหรัฐฯ ได้ออกประกาศมาตรการคว�่าบาตร 

ต่อรัสเซียรอบใหม่ซึ่งนับเป็นครั้งท่ี 3 โดยประกาศคว�่าบาตร 

เจ้าหน้าทีรั่สเซยี 7 คน และบรษิทั 17 แห่ง ทีม่คีวามเก่ียวข้องกับ 

ประธานาธิบดีวลาดิมีร ์ ปูติน เพื่อเป็นการลงโทษรัสเซีย 

ต่อการแทรกแซงยูเครน โดยผลของการคว�่าบาตรครั้งนี้ท�าให้

กลุ่มบุคคลและผู้บริหารบริษัทหลายรายถูกอายัดทรัพย์สินท่ีมี

อยู่ทั้งหมดในสหรัฐฯ และห้ามเดินทางเข้าสหรัฐฯ โดดเด็ดขาด  

นอกจากนี้ยัง เพิ่มความเข ้มงวดในการออกใบอนุญาต 

การส่งออกอุปกรณ์ท่ีล้าสมัยบางชนิดไปรัสเซียซึ่งอาจจะ 

น�าไปใช้ทางการทหารได้

พฤษภาคม 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบ เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 

$105.77 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.09  

ต่อบาร์เรล จากความกงัวลต่อวกิฤตใินยเูครนทีท่วคีวามรนุแรง

มากขึน้ สร้างความกงัวลต่อความมัน่คงทางพลงังานของยูเครน

และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ราคาน�้ามันดิบถูกหนุนหลังท่าเรือ 

Zuetina ไม่สามารถด�าเนนิการส่งออกได้หลงัปรมิาณน�า้มนัดบิ 

ในถังเก็บน�้ามันดิบไม่เพียงพอ ประกอบกับแหล่งน�้ามันดิบ 

ที่เชื่อมต่อมาท่าเรือยังไม่กลับมาด�าเนินการผลิต ส่งผลให้

ปริมาณการส่งออกน�้ามันดิบของลิเบียปรับลดลง รวมทั้ง 

การกลับมาด� า เนินการของโรงกลั่ นภายหลั งฤดูกาล 

ปิดซ่อมบ�ารุงประจ�าปี ส่วนน�้ามันดิบเวสต์เท็กซัส เฉลี่ยอยู่ที่

ระดับ $101.89 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.13 

ต่อบาร์เรล จากนกัลงทนุเทขายท�าก�าไรล่วงหน้าจากการคาดว่า 

ปริมาณน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่จะประกาศโดยส�านักงาน

สารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) จะปรับเพิ่มขึ้น

สอดคล้องกับรายงานของสถาบันปิโตรเลียมด้านพลังงานของ

สหรัฐฯ (API) ที่รายงานว่าปริมาณน�้ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ  

ปรับเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 383.9 ล้านบาร์เรล 

ซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

มิถุนายน 2557 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส  

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $108.03 และ $105.24 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

เพิม่ขึน้จากเดอืนทีแ่ล้ว $2.26 และ $3.35 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

โดยได้รับแรงกดดันจากตลาดกลับมากังวลต่อสถานการณ์ 

ความไม่สงบในอิรักอีกครั้ง หลังจากสหประชาชาติออกมา

ประกาศตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากการเข้าโจมตี

ของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง (ISIL) และยังคงมีการต่อสู้ระหว่าง

รัฐบาลของอิรักและกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง เพื่อท่ีจะเข้ายึดคืน 

โรงกลั่นน�้ามันที่ใหญ่ที่สุดในอิรัก ในเมืองไบจิ อีกทั้งยังมี 

ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนและลิเบีย รวมทั้ง 

จากข่าวสหรฐัฯ จะอนญุาตให้สามารถส่งออกน�า้มนัคอนเดนเสท 

ซึ่งเป็นน�้ามันที่มีน�้าหนักค่อนข้างเบา แต่มีข้อแม้ว่าต้องผ่าน

กระบวนการผลติก่อน โดยการอนมุตัคิรัง้นีจ้ะส่งผลให้สามารถ

ระบายปริมาณคอนเดทเสทท่ีมีอยู่ในปริมาณสูงโดยเฉพาะ 

ในรฐัเทก็ซสัและลยุเซยีนาได้ นอกจากนัน้ยงัเป็นการส่งสญัญาณ 

เชิงบวกในการผ่อนคลายข้อห้ามในการส่งออกน�้ามันดิบของ

สหรัฐฯ ที่มีระยะเวลานานกว่า 40 ปี อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์

และเงื่อนไขของการส่งออกได้ยังคงไม่ได้ถูกประกาศออกมา

อย่างชัดเจน
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2.	ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

เมษายน 2557 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $121.39, $117.64 และ $122.90 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $2.02, $1.11 และ 

$1.22 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ เน่ืองจากอุปทานท่ีอยู่ในภาวะ

ตงึตวัในช่วงของการปิดซ่อมบ�ารงุของหลายโรงกลัน่ในภมูภิาค 

ประกอบกับอุปสงค์ในภูมิภาคมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

แข็งแกร่งจากปัจจัยหนุนในช่วงฤดูการท่องเที่ยว นอกจากนี้

คาดว่าความต้องการน�้ามันเบนซินจะปรับเพ่ิมข้ึนก่อนเข้าสู่ 

ช่วงถือศีลอด ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน รวมทั้ง 

ความต้องการใช้น�า้มนัดเีซลจากประเทศแถบแอฟรกิา เนือ่งจาก

ปรมิาณยานพาหนะทีเ่พิม่ขึน้มากกว่าก�าลงัการผลติในประเทศ 

ในขณะที่โรงกลั่นในภูมิภาคก�าลังอยู่ในช่วงปิดซ่อม

พฤษภาคม 2557 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95 และ 

92 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $121.43 และ $117.96 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

เพิม่ขึน้จากเดอืนทีแ่ล้ว $0.04 และ $0.31 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั  

จากตลาดกังวลว่าอุปทานในเอเชียยังไม่ปรับตัวดีข้ึนเน่ืองจาก

โรงกลัน่น�า้มนัในภมูภิาคอยูใ่นช่วงปิดซ่อมบ�ารงุ ขณะทีอ่ปุสงค์

จากภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกแข็งแกร่ง ท�าให้ผู้ค้าในยุโรป 

ส่งออกน�้ามันเบนซินมายังเอเชียลดลง นอกจากนี้อุปสงค์จาก

ตะวันออกกลางมีเพิ่มข้ึนเนื่องจากความต้องการส�ารองน�้ามัน

เบนซินส�าหรับเทศกาลถือศีลอด ส่วนน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่

ระดับ $122.35 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.55 

ต่อบาร์เรล เนือ่งจากความต้องการในภมูภิาคอยูใ่นระดบัต�า่จาก

ข้อห้ามไม่ให้มีการจับปลาในฝั่งทะเลจีนใต้ ตั้งแต่กลางเดือน 

พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ประกอบกับความต้องการ 

ในประเทศเวียดนามปรับลดลงในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา 

จากเศรษฐกิจซบเซา

มิถุนายน 2557 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95 และ 92  

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $123.74 และ $120.46 ต่อบาร์เรล ปรับตัว 

เพิม่ขึน้จากเดอืนทีแ่ล้ว $2.31 และ $2.51 ต่อบาร์เรล ตามล�าดบั  

จากอปุทานในภมูภิาคตงึตวัมากขึน้เนือ่งจากโรงกลัน่ในไต้หวัน

หยุดด�าเนินการหลังมีปัญหาทางเทคนิคที่หน่วยผลิตน�้ามัน

เบนซิน ขณะที่โรงกลั่นในสิงคโปร์ปิดซ่อมบ�ารุง นอกจากนี้

ตลาดยังมีแรงซื้อจากอินโดนีเซียที่สูงขึ้นหลังเข้าใกล้เทศกาล

ถือศีลอด และอุปสงค์จากเวียดนามท่ีเพิ่มข้ึนหลังโรงกล่ันของ

เวยีดนามขยายระยะเวลาการปิดซ่อมบ�ารงุไปจากเดมิต้นเดอืน

กรกฎาคมไปถึงต้นเดือนสิงหาคม ส่วนน�้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่

ระดับ $121.24 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $1.11 

3.	ราคาขายปลีก

เมษายน-มิถุนายน 2557 จากสถานการณ์ราคาน�้ามัน

ในตลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม

พลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับ 

ไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและ 

ค่าโดยสาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  

จึงได้มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิง โดย 

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 57-30 มิ.ย. 57 ได้มีการปรับ

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ โดยอัตราที่ปรับขึ้นอยู่กับแต่ละชนิด

น�้ามัน ท�าให้อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่  

30 มิถุนายน 2557 ของน�้ามันเบนซิน 95, แก๊สโซฮอล 95 

E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล อยู่ที่ 10.00, 

3.30, -1.05, -11.60, 1.20 และ 0.00 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ  

จากการปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุฯ และราคาน�า้มนัตลาดโลก 

ทีเ่ปลีย่นแปลง ส่งผลให้ราคาขายปลกีน�า้มนัเบนซนิออกเทน 95,  

แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85, แก๊สโซฮอล 91 และดเีซลหมนุเรว็  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยู่ที่ระดับ 48.75, 40.73, 35.78, 

24.58, 38.28 และ 29.85 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ
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ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 106.32 109.05 105.45 105.30 105.04 104.32 104.68 105.77 108.03

เบรนท์ 111.26 111.86 109.07 109.08 109.04 107.98 107.84 109.68 112.49

เวสต์เท็กซัส 95.01 94.11 97.98 100.86 100.87 100.53 102.02 101.89 105.24

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

เบนซินออกเทน 95 119.77 123.42 119.00 120.81 119.71 119.37 121.39 121.43 123.74

เบนซินออกเทน 92 117.40 120.26 116.03 117.70 116.70 116.53 117.64 117.96 120.46

ดีเซลหมุนเร็ว 124.56 126.15 123.28 121.71 123.53 121.68 122.90 122.35 121.24

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

เบนซินออกเทน 95 44.49 46.26 46.56 48.46 48.05 48.05 48.95 49.15 48.75

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 36.44 37.95 38.95 40.79 40.53 40.53 41.43 41.13 40.73

แก๊สโซฮอล 91 33.94 35.93 36.50 38.34 38.08 38.08 38.98 38.68 38.28

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 32.93 34.33 33.90 35.84 35.58 35.58 36.48 36.18 35.78

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 21.75 22.22 22.83 24.54 24.38 24.38 24.88 24.78 24.58

ดีเซลหมุนเร็ว 29.44 30.40 29.97 29.98 29.99 29.99 29.99 29.99 29.85

ค่าการตลาดและค่าการกลั่นเฉลี่ยของผู้ค้าน�้ามัน
หน่วย : บาท/ลิตร

2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เบนซินออกเทน 95 5.41 5.09 2.08 1.73 1.50 1.90 1.70 2.14 1.45

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 1.38 1.54 1.58 1.65 1.62 1.96 1.65 1.76 1.19

แก๊สโซฮอล 91 1.55 1.76 1.65 1.68 1.66 2.00 1.69 1.80 1.23

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 2.38 2.56 1.88 1.95 2.13 2.25 1.75 1.95 1.52

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 8.26 10.35 6.15 5.90 6.37 6.18 4.96 5.77 6.45

ดีเซลหมุนเร็ว 1.27 1.53 1.46 1.45 1.45 1.55 1.45 1.39 1.41

เฉลี่ยรวม 1.40 1.63 1.55 1.56 1.55 1.71 1.55 1.56 1.42

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

เฉลี่ยรวม 1.5654 2.1436 2.2224 2.2743 2.5153 2.4370 2.4828 2.1822 1.6622

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : บาท/ลิตร

31 ธ.ค. 56 31 ม.ค. 57 28 ก.พ. 57 31 มี.ค. 57 30 เม.ย. 57 31 พ.ค. 57 30 มิ.ย. 57

เบนซินออกเทน 95 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

แก๊สโซฮอล 91 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

แก๊สโซฮอล 95 (E20) -1.30 -1.30 -1.30 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05

แก๊สโซฮอล 95 (E85) -11.60 -11.60 -11.60 -11.60 -11.60 -11.60 -11.60

ดีเซลหมุนเร็ว -0.70 -0.20 -0.50 0.40 0.10 0.25 0.00

LPG ครัวเรือนรายได้น้อย 0.4913 0.4913 0.2923 0.3883 0.4739 0.4993 0.4299

LPG ภาคครัวเรือน (บาท/กก.) 2.8277 2.8277 3.0960 3.6593 4.2122 4.7049 4.6355

LPG ภาคขนส่ง (บาท/กก.) 3.5287 3.5287 3.3297 3.4257 3.5113 3.5367 3.4673

LPG ภาคอุตสาหกรรม (บาท/กก.) 11.7113 11.7113 11.5123 11.6083 11.6939 11.7193 11.6499

นโยบายพลังงาน 45



โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2557
หน่วย : บาท/ลิตร

เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล 
95 (E10)

แก๊สโซฮอล 
91

แก๊สโซฮอล 
95 (E20)

แก๊สโซฮอล 
95 (E85)

ดีเซลหมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 27.1588 27.3116 27.0823 27.3741 26.8878 26.2563

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 10.0000 3.3000 1.2000 -1.0500 -11.6000 0.0000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 3.1576 2.6454 2.4824 2.2914 1.1685 1.8558

รวมขายส่ง 48.2664 40.4370 37.9447 35.0255 17.8613 28.3676

ค่าการตลาด 0.4519 0.2738 0.3134 0.7051 6.2791 1.3854

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.0316 0.0192 0.0219 0.0494 0.4395 0.0970

รวมขายปลีก 48.75 40.73 38.28 35.78 24.58 29.85

4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

4.1 ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก

เดือน
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ราคา LPG CP ($/Ton) 845 915 868 864 1014 970 861 800 816 835

4.2 การปรับราคาขายปลีกก๊าซภาคครัวเรือน

 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2556  

เห็นชอบปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน โดยปรับขึ้น 

เดอืนละ 0.50 บาทต่อกโิลกรมั ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2556 เป็นต้นไป  

จนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ี 24.82 บาทต่อกิโลกรัม 

และเห็นชอบเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคา 

ดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่  

แผงลอยอาหาร ให้ซื้อก๊าซ LPG ราคาเดิม

 กระทรวงพลังงานได้จัดท�าโครงการบรรเทาผลกระทบ 

จากการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน โดยช่วยเหลือ 

ให้ครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน และครัวเรือนไม่มี

ไฟฟ้าใช้สามารถซื้อก๊าซ LPG ได้ในราคาเดิม ตามปริมาณการใช้จริง

แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร 

ซึ่งค้าขายโดยใช้ก๊าซ LPG ขนาดไม่เกิน 15 กิโลกรัม

 อย่างไรก็ตาม หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ได้ประกาศให้คงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนไว้ที่ 22.63 

บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
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4.3 การปรับราคาขายปลีกภาคอุตสาหกรรม

 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม 

ไม่เกนิต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น�า้มนั โดยวนัเดยีวกนัคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานเหน็ชอบให้ก�าหนดราคาขายปลกี 

ก๊าซ LPG ภาคอตุสาหกรรมไว้ที ่30.13 บาทต่อกโิลกรมั กรณรีาคาก๊าซ LPG ตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้มากท�าให้ต้นทนุราคาก๊าซ LPG 

จากโรงกลั่นน�้ามันเกิน 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ให้ก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมไว้ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม 

และให้ก�าหนดราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรมเป็นไปตามต้นทุนโรงกลั่นน�้ามันกรณีราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกปรับตัว

ลดลง ท�าให้ต้นทุนราคาก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามันต�่ากว่า 30.13 บาทต่อกิโลกรัม

 จากราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกอยูใ่นระดบัสงูส่งผลให้ต้นทนุราคาก๊าซ LPG จากโรงกลัน่น�า้มนัเกนิ 30.13 บาทต่อกโิลกรมั 

ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ 30.13 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงปัจจุบัน

4.4 การปรับราคาขายปลีกภาคขนส่ง

 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง ให้ราคาไม่เกิน

ต้นทุนก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเห็นชอบให้ปรับเพิ่ม

ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่งขึ้น 0.25 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ส่งผลท�าให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG 

ภาคขนส่ง อยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงปัจจุบัน

ราคาขายปลีกก๊าซ	LPG

เดือน
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ครัวเรือนรายได้น้อย 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13

ครัวเรือน 18.13 18.13 18.55 21.80 20.63 21.13 21.63 22.13 22.63 22.63

อุตสาหกรรม 20.25 28.71 29.74 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13 30.13

ขนส่ง 18.13 20.73 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38

โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	เดือนมิถุนายน	2557
หน่วย : บาท/กก.

ครัวเรือนรายได้น้อย ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม

ต้นทุน (เฉลี่ย) 21.7418 21.7418 21.7418 21.7418

ชดเชย -10.8724 -10.8724 -10.8724 -10.8724

ราคา ณ โรงกลั่น 10.8694 10.8694 10.8694 10.8694

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�้ามันฯ (1) 0.4299 0.4299 0.4299 0.4299

กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580

ราคาขายส่ง 14.6443 14.6443 14.6443 14.6443

กองทุนน�้ามันฯ (2) 4.2056 3.0374 11.2200

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.2280 0.5224 0.4406 1.0134

ราคาขายปลีก 18.13 22.63 21.38 30.13
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ประมาณการภาระเงินชดเชย	LPG	ของโรงกลั่นน�้ามัน
เดือนมกราคม-มิถุนายน	2557

เดือน
ปริมาณผลิตเพื่อ
เป็นเชื้อเพลิง 

(ตัน)

อัตรา
เงินชดเชย
(บาท/กก.)

เงินชดเชย
(ล้านบาท)

รวม ปี 54 874,937 11.97 10,471

รวม ปี 55 1,000,948 13.85 13,864

รวม ปี 56 999,003 12.68 12,667

ม.ค. 57 106,245 16.81 1,786

ก.พ. 57 72,701 16.02 1,164

มี.ค. 57 83,369 13.16 1,097

เม.ย. 57 79,819 11.55 922

พ.ค. 57 78,848 11.92 940

มิ.ย. 57 61,130 12.46 762

รวม ปี 57 482,112 13.84 6,671

รวมทั้งสิ้น 3,357,000 13.01 43,674

5.	สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

การผลิตเอทานอล ผู้ประกอบการผลิตเอทานอล จ�านวน 21 ราย ก�าลังการผลิตรวม 4.79 ล้านลิตรต่อวัน แต่มีรายงาน 

การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงเพียง 18 ราย มีปริมาณการผลิตประมาณ 2.89 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคาเอทานอล 

แปลงสภาพเดือนเมษายน-มิถุนายน 2557 อยู่ที่ 28.66, 27.83, และ 26.84 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

การผลติไบโอดเีซล ผูผ้ลติไบโอดเีซลทีไ่ด้คณุภาพตามประกาศของกรมธรุกจิพลงังาน จ�านวน 10 ราย โดยมกี�าลงัการผลติรวม  

4.95 ล้านลิตรต่อวัน การผลิตอยู่ที่ประมาณ 3.16 ล้านลิตรต่อวัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือนเมษายน-มิถุนายน 2557 

อยู่ที่ 32.35, 31.82 และ 30.29 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

 สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตัง้แต่เดอืนเมษายน 

2551-มิถุนายน 2557 ได้มีการชดเชยน�าเข้าเป็นเงิน 157,095 

ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ	LPG
เดือนเมษายน	2551-มิถุนายน	2557

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 1,722,338 21.26 36,609

รวม ปี 56 1,953,174 18.52 36,171

ม.ค. 57 180,362 25.60 4,617

ก.พ. 57 174,933 23.19 4,056

มี.ค. 57 134,212 18.87 2,533

เม.ย. 57 182,622 17.58 3,210

พ.ค. 57 182,038 19.42 3,534

มิ.ย. 57 181,083 19.09 3,457

รวม ปี 57 1,035,251 20.68 21,408

รวมทั้งสิ้น 8,934,680 17.58 157,095

 ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่น ตั้งแต่วันที่  

14 มกราคม-มิถุนายน 2557 ได้มีการชดเชยก๊าซ LPG  

ที่จ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกลั่นน�้ามัน เป็นจ�านวน 

3,357,000 ตัน ที่อัตราชดเชยเฉลี่ย 13.01 บาทต่อกิโลกรัม  

คิดเป็นเงินชดเชย 43,674 ล้านบาท
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ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา
2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ราคา (หน่วย : บาท/ลิตร)

เอทานอล 24.26 20.79 25.43 27.52 27.71 26.81 27.22 28.66 27.83 26.84

ไบโอดีเซล 38.88 34.34 28.95 34.39 36.66 38.01 37.36 32.35 31.82 30.29

2554 2555 2556 2557 2557

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ปริมาณการจ�าหน่าย (หน่วย : ล้านลิตร/วัน)

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.82 5.27 8.28 7.44 7.36 7.48 7.51 7.50 7.38

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.61 1.00 2.63 3.45 3.15 3.27 3.45 3.75 3.65

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.02 0.10 0.38 0.74 0.63 0.67 0.73 0.83 0.84

แก๊สโซฮอล 91 5.09 5.74 9.12 9.54 9.25 9.50 9.61 9.75 9.60

เอทานอล 1.23 1.38 2.59 3.02 2.82 2.92 3.02 3.18 3.14

ดีเซลหมุนเร็ว 52.58 55.99 53.34 58.82 57.90 59.02 59.21 58.97 58.99

B100 1.87 2.24 2.13 2.76 4.05 2.07 2.07 2.06 3.54

6.	ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2557 มีทรัพย์สินรวม 7,479 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 15,465 ล้านบาท  

แยกเป็นหนี้ค้างช�าระชดเชย 15,260 ล้านบาท งบบริหารและโครงการซ่ึงได้อนุมัติแล้ว 205 ล้านบาท ฐานะกองทุนน�้ามันสุทธิ

ติดลบ 7,986 ล้านบาท

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	(ณ	วันที่	29	มิถุนายน	2557)
หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากธนาคาร*
รายได้ค้างรับ
   ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน�้ามัน
   ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง
สินทรัพย์รวม
หนี้สิน
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน�้ามันภายในประเทศ ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาขายปลีก NGV ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชยน�้ามันเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย
  เจ้าหนี้ - เงินงบบริหาร และสนับสนุนโครงการ
หนี้สินรวม**
ฐานะกองทุนน�้ามันฯ สุทธิ

2,830

618
4,031
7,479

7,116
2,206
3,108
2,825

5
205

15,465
-7,986

หมายเหตุ :
* เงินฝากธนาคาร รวมเงินฝากโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน�้ามัน 505 ล้านบาท ครบก�าหนดถอนเงินฝาก วันที่ 25 มกราคม 2561 ตามข้อตกลง

ระหว่างกระทรวงพลังงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
** หนี้สินรวม จ�าแนกตามระยะเวลาครบก�าหนดช�าระหนี้ได้ดังนี้
 1) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 เดือน 6,361 ล้านบาท
 2) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 2-3 เดือน 6,645 ล้านบาท
 3) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 4-6 เดือน 854 ล้านบาท
 4) หนี้สินที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 7-12 เดือน 1,605 ล้านบาท
	 	 หนี้สินรวม	 15,465	ล้านบาท
 หนี้เงินชดเชยค้างจ่าย เป็นหนี้ที่รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบจากกรมสรรพสามิต และประมาณการต่อโดยค�านวณจากปริมาณ

การใช้น�้ามันเชื้อเพลิง คูณอัตราเงินชดเชย
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

นโยบายพลังงาน 49



(Comprehensive Energy Plan)
แผนพลังงานของรัฐเวอร์มอนต์

รัฐเวอร์มอนต์ (Vermont) เป็นรฐัขนาดเลก็ทีต่ัง้อยูท่างภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นหนึง่ในรฐั 

ซึ่งอยู่ในเขตที่เรียกว่า นิวอิงแลนด์ (New England) มีเขตแดนติดต่อกับประเทศแคนาดาทางด้านเหนือ รัฐนิวแฮมเชียร์ 

(New Hampshire) ทางด้านตะวันออก รัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) ทางด้านใต้ และรัฐนิวยอร์ก (New York)  

ทางด้านตะวนัตก เมอืงหลวง คอื มอนต์เพเลยีร์ (Montpelier) ทัง้นีเ้วอร์มอนต์เป็นรฐัทีม่ขีนาดใหญ่เป็นล�าดบัที ่45 โดยมเีนือ้ที่

ประมาณ 24,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 626,000 คน รัฐเวอร์มอนต์มีชื่อเล่นว่า “The Green Mountain 

State” เนื่องจากภูมิประเทศของรัฐมีภูเขาที่มีป่าไม้ปกคลุมอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจ�านวนมาก

นโยบายพลังงาน

แม้ว่ารัฐเวอร์มอนต์จะเป็นรัฐขนาดเล็กแต่ก็มีการจัดท�า

แผนพลังงานขึ้นมา โดยแผนดังกล่าวใช้ชื่อว่า แผนพลังงาน 

ที่ครอบคลุมปี 2011 (Comprehensive Energy Plan 2011 : 

CEP) โดยการจดัท�าแผนดงักล่าวผูว่้าการรฐั นายปีเตอร์ ชมัลนิ 

(Peter Shumlin) ตระหนกัถงึประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ  ทีม่ผีลกระทบ 

ต่อภาคพลังงานของรัฐเวอร์มอนต์ในขณะนั้น คือ

1) สภาพเศรษฐกิจที่ตกต�่าของสหรัฐอเมริกาอันเนื่อง 

มาจากวิกฤติการณ์ทางการเงิน หรือ Subprime Crisis ในปี 

2007 ซึง่ส่งผลให้การจ้างงานและงบประมาณของรฐัลดน้อยลง

2) การสิน้สดุการพึง่พาพลงังานนวิเคลยีร์ โดยในปี 2010 

วุฒิสภาของรัฐเวอร์มอนต์ได้ลงคะแนนเสียงไม่ให้มีการต่อ 

ใบอนุญาตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของบริษัทพลังงาน Vermont 

Yankee

3) ความวิตกกังวลต่อราคาไฟฟ้าและราคาเช้ือเพลิง

ฟอสซิลทีเ่พิม่สงูขึน้เนือ่งจากรฐัเวอร์มอนต์ไม่มีแหล่งทรพัยากร

พลังงานภายในรัฐ ท�าให้ต้องพึ่งพาการน�าเข้าจากภายนอก

4) ความวิตกกังวลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก 

รฐัเวอร์มอนต์เป็นรฐัทีม่คีวามสมบรูณ์ทางด้านทรพัยากรธรรมชาติ 

และมีทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ในสหรัฐอเมริกา คือ 

Lake Champlain ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในรัฐ
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รัฐเวอร ์มอนต์ได ้ ต้ังวิสัยทัศน์ของแผนพลังงานคือ  

การบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 90  

ภายในปี 2050 โดยมุ ่งลดการพึ่งพาน�้ามัน เพิ่มการใช้

มาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้ 

แหล่งพลังงานที่สะอาดและพลังงานหมุนเวียนในภาคการผลิต

ไฟฟ้า ภาคการท�าความร้อนและภาคการขนส่ง ส่งเสริมการใช้ 

รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) พร้อมท้ังส่งเสริมการใช้ 

ก๊าซธรรมชาติและเช้ือเพลิงชีวภาพ ท้ังน้ี การด�าเนินการ

มาตรการด้านพลงังานต่าง ๆ  นัน้จะต้องค�านงึถงึราคาพลงังาน

ในภาคธุรกิจและภาคท่ีอยู่อาศัยให้สามารถแข่งขันภายใน

ภูมิภาคได้

การด�าเนินการมาตรการด้านพลังงานท่ีส�าคัญเพื่อให้

บรรลวุสิยัทัศน์ของแผนนัน้ ได้มกีารก�าหนดมาตรการทีเ่ร่งด่วน 

5 มาตรการ คือ

1) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency 

first - Use less and Save Money) เป็นมาตรการท่ีได้รับ 

ความส�าคญัท่ีสดุ ซึง่ส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ

ในทุกภาคส่วน โดยให้มีการจัดท�าแผนน�าทาง (Roadmap) 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอาคาร และ 

ด�าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช ้พลังงาน 

ในครัวเรือนให้ได้ 80,000 ครัวเรือน ภายในปี 2020 (8,200 

ครวัเรอืนต่อปี) พร้อมทัง้ส่งเสรมิการลงทนุในโครงการปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพพลังงานในภาคพลังงานอื่น ๆ นอกเหนือจาก

ภาคไฟฟ้า

Vermont’s Energy Future :
Cleaner, Brighter, Affordable, and Secure

2) การใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคการผลิตไฟฟ้า 

อย่างต่อเนื่อง (Continued Progress on Renewable  

Electricity) มกีารส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน 

(Renewable Portfolio Standard : RPS) โดยก�าหนดเป้าหมาย 

ให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ 75  

ของการผลติไฟฟ้าทัง้หมดภายใน 20 ปี มกีารปรบัปรงุข้อเสนอ

โครงการที่ไม่ต้องประกวดราคา (Standard Offer Program : 

SOP) โดยเน้นไปที่โครงการพลังงานสะอาดซึ่งมีการผลิตไฟฟ้า 

ณ จุดใช้งาน (Distributed Generation) และมีการส่งเสริม 

ให้บริษัทสาธารณูปโภคพัฒนาหรือขยายกลไกการประมูล 

การจัดซื้อไฟฟ้า โดยเน้นไปที่โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดกลาง 

ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน

3) การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในการท�าความร้อน 

ในภาคธุรกิจและที่อยู ่อาศัย (Comfortable Homes,  

Affordably Heated) โดยหันไปใช้ก๊าซธรรมชาติและพลังงาน

หมุนเวียน ได้แก่ ชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มมากขึ้น 

ส�าหรับก๊าซธรรมชาตินั้นอาศัยจากการที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

มปีรมิาณก๊าซธรรมชาตเิป็นจ�านวนมากและราคาก๊าซธรรมชาติ

ในปัจจุบันก็ต�่ากว่าราคาเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่น ๆ นอกจากนี้ 

ก๊าซธรรมชาติยังตอบโจทย์ในเรื่องการลดการพึ่งพาการน�าเข้า 

น�้ามัน และยังเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าพลังงานฟอสซิลอื่น ๆ  

ช่วยในเรือ่งการรกัษาสภาพแวดล้อม แต่ทัง้นีจ้ะต้องมกีารขยาย

โครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ท่อก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมทั้งภายใน

รัฐและระหว่างรัฐ ส�าหรับการใช้พลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิง

ชีวภาพนั้นจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการลงทุนเปลี่ยน

อปุกรณ์ในระบบการท�าความร้อน เพือ่ให้รองรบัการใช้พลงังาน

ดงักล่าว รวมทัง้การพฒันาระบบการขนส่งเชือ้เพลงิเพือ่ให้ผูใ้ช้

พลังงานเข้าถึงพลังงานได้อย่างสะดวก
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4) ก า ร เ ป ลี่ ย น ร ะ บ บ 

การคมนาคมขนส่งและการใช้

ที่ดินอย่างฉลาด (Transportation-

Transformation and Smart Land Use) 

ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษา

และวางแผนเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิง 

ทางเลือกที่สะอาดในยานพาหนะเพื่อลดการใช้น�้ามัน ส�าหรับ

การใช้ที่ดินก็ให้มีการพัฒนาชุมชนเมืองและหมู่บ้านที่มีอยู่เดิม

อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการขยายการเจริญเติบโตไปในส่วน

อื่น ๆ และการเลือกสถานที่ก่อสร้างโครงการด้านพลังงานนั้น 

จะต้องมีการพิจารณา

และค�านึงถึงการอนุรักษ์

ทัศนียภาพที่สวยงาม

ของรัฐเวอร์มอนต์ควบคู่ 

ไปด้วย

5) รัฐตัวอย่างในการด�าเนินการด้านพลังงาน (State 

Leading by Example) หลังจากประสบกับพายุฤดูร้อน Irene 

ที่ก่อความเสียหายให้แก่อาคารและบ้านเรือนเป็นจ�านวนมาก 

ซึง่ส่งผลให้ต้องมกีารซ่อมแซมสาธารณปูโภคและอาคารต่าง ๆ   

รฐับาลเวอร์มอนต์จงึอาศยัโอกาสดงักล่าวให้ภาครฐัเป็นตวัอย่าง

หรือต้นแบบในเรื่องการเปล่ียนแปลงอาคารให้เป็นอาคาร

ประหยัดพลังงาน และได้มีการก�าหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน

ของรัฐลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 5 นอกจากนี้ยังส่งเสริม 

ให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคารของภาครัฐด้วย

ในการขับเคลื่ อนแผน

พลังงานให้ประสบความส�าเร็จ 

รัฐเวอร์มอนต์จะต้องค�านึงถึงปัจจัย

ที่ส�าคัญ 4 ประการ คือ 1) การจัดหา

เงินทุน (Finance and Funding) 2) นวัตกรรม

และความเชี่ยวชาญ (Innovation and Expertise) 3) การให้

ความช่วยเหลือและการศึกษา (Outreach and Education) 

และ 4) นโยบายและโครงสร้างด้านกฎระเบียบ (Regulatory  

Policy and Structure) ซึ่งในการด�าเนินมาตรการด้าน

พลังงานมาตรการใดมาตรการหนึ่งนั้นจะต้องน�าปัจจัยทั้ง 4 นี้ 

ไปพิจารณาควบคู่ด้วย

แผนดังกล่าวยังได้มีการระบุถึงผลประโยชน์ที่รัฐ 

จะได้รับหากสามารถด�าเนินการตามวิสัยทัศน์ที่วางไว ้

ได้ส�าเร็จ ซึ่งประกอบไปด้วยผลประโยชน์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การเสรมิสร้างความม่ันคงและความเป็นอสิระทางเศรษฐกจิ 

2) การรักษาสิ่งแวดล้อม 3) การขับเคลื่อนนวัตกรรมและ 

การสร้างงานภายในรัฐ และ 4) การเพิ่มการมีส่วนร่วมและ 

การลงทุนของชุมชน

ในปัจจุบันแผนพลังงานของรัฐเวอร์มอนต์เข้าสู่ปีที่ 3  

ของการด�าเนนิการ โดยผูว่้าการรฐัได้มอบหมายให้ The Climate  

Cabinet ท�าหน้าทีใ่นการตดิตามและตรวจสอบการด�าเนนิงาน

ตามแผนของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
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ในประเทศสหรฐัอเมรกิา อตุสาหกรรมไฟฟ้าได้มกีารปรบั 

โครงสร้างอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ 1980-90 โดยเฉพาะ 

กฎระเบยีบท่ีเปิดให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม อนัเป็นผลจาก

กฎหมายนโยบายพลังงาน (Energy Policy Act 1992 and 

major amendment in 2005) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของตลาดไฟฟ้าที่มีภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันกัน

อย่างมาก นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลกิจการพลังงาน 

ท่ีส�าคญัของสหรฐัอเมรกิา ได้แก่ Federal Energy Regulatory 

Commission (FERC) ได้ออกแนวทางปฏิบัติ (Guideline & 

order) ที่ส�าคัญหลายฉบับซึ่งลดการกีดกันอย่างไม่เป็นธรรม

ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเข้าถึงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

ที่กิจการพลังงานขนาดใหญ่เป็นเจ้าของ เช่น FERC Order 

888 ทีห้่ามผูใ้ห้บรกิารไฟฟ้าต้องเปิดให้ผูต้้องการใช้ระบบไฟฟ้า 

1 Regulatory Reform In the United States – Regulatory Reform in the Electricity Industry, OECD (1999)

ไฟฟ้า

ทีไ่ม่เป็นเจ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสามารถใช้ระบบโครงข่าย 

ไฟฟ้าร่วมกันได้ และผู้เป็นเจ้าของระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะต้อง 

เปิดเผยข้อมูลของระบบฯ อย่างต่อเนื่อง (Real time)  

ต่อสาธารณชน ฯลฯ การด�าเนินการดังกล่าวช่วยท�าให้เกิด 

การซ้ือขายกระแสไฟฟ้าระหว่างโครงข่ายเป็นไปอย่างม ี

กฎเกณฑ์และมีข้อมูลพื้นฐานรองรับ อันเป็นปัจจัยก่อให้เกิด 

การจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละรัฐในที่สุด

จากข้อมูลรายงาน OECD ในปี 19991 พบว่า อตุสาหกรรม

ไฟฟ้าในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาได้เปิดตลาดซ้ือขายไฟฟ้า 

ให้มีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะรัฐที่มี 

ความพร้อมในทางเศรษฐกิจ เช่น นวิยอร์ก แคลฟิอร์เนยี เทกซสั 

อิลลินอยส์ ฯลฯ ดังแสดงในรูปภาพข้างล่าง

การจัดท�านโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ในระดับนานาชาติ : ประเทศสหรัฐอเมริกา
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จากผลการศึกษาโดย Jaskow (1987)2 ได้ชี้ให้เห็นว่า 

การประหยัดต้นทุนต่อขนาดที่เพิ่มขึ้น (Scale economies)  

ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (Electricity generating) น้ันมี

ความแตกต่างน้อยมาก หลังจากก�าลังผลิตที่มากกว่า 500  

เมกะวตัต์ ดงันัน้ การส่งเสรมิให้กจิการไฟฟ้ามขีนาดใหญ่มากขึน้ 

ด้วยเหตุผลของการประหยัดต้นทุนต่อขนาดย่อมไม่ส่งผล

ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ท�าให้ผู้ก�ากับดูแลในหลายรัฐของ

สหรัฐอเมริกาจึงได้สนับสนุนการขยายตัวของโรงไฟฟ้าขนาด 

ที่เล็กลงและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยลง รวมถึงมุ่ง

เน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพของการเดินโรงไฟฟ้ามากกว่า 

การขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา

ในภาพรวม อตัราค่าไฟฟ้าเฉลีย่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา

อยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศอื่นในกลุ่ม OECD  

ซึ่งเมื่ออ้างอิงข้อมูลของ International Energy Agency  

ในปี 1998 ค่าเฉลีย่ของค่าไฟฟ้าในปี 1996 ส�าหรบัลกูค้าประเภท

อุตสาหกรรมต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในประเทศสหรัฐอเมริกา 

อยู่ที่ US$ 0.046 ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD 

อยู่ที่ US$ 0.056 (หลังจากการปรับฐานของค่าเงินแล้ว) และ

ค่าเฉลี่ยของค่าไฟฟ้าส�าหรับลูกค้าประเภทบ้านท่ีอยู่อาศัย 

ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ท่ี US$ 0.084  

ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD อยู่ที่ US$ 0.104  

ส่วนหนึง่ของราคาค่าไฟฟ้าทีต่�่ากว่าเกณฑ์เฉลีย่ของกลุม่ประเทศ 

OECD เป็นผลมาจากท้ังกลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและ

ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงท่ีมีความหลากหลายสูง

ในประเทศสหรัฐอเมริกา

อัตราค่าไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่ัวไป 

จะถกูก�าหนดและควบคมุเพดานราคาในกจิกรรมทีม่กีารแข่งขนั

ต�่าหรือมีการผูกขาดโดยธรรมชาติ (Monopoly) เช่น ค่าใช้

ระบบส่งหรือระบบจ�าหน่าย ฯลฯ และในรัฐที่กิจการไฟฟ้า 

ที่ผูกขาดและเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ อัตราค่าไฟฟ้าอาจจะ

อ้างอิงหรือไม่อ้างอิงจากต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal 

cost price) ของการให้บริการไฟฟ้าก็ได้ ดังนั้น โครงสร้าง

หรือนโยบายในการก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับสภาพ 

การแข่งขันและโครงสร้างของตลาดไฟฟ้าในรฐันัน้ ๆ  อย่างไรกดี็  

โดยส่วนใหญ่อัตราค่าไฟฟ้าส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่

อาศัยจะเป็นอตัราทีถู่กควบคุมโดยคณะกรรมการสาธารณปูโภค

ของรฐั (Public utility commission) เนือ่งจากผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ 

มีข้อจ�ากัดในการเข้าร่วมในตลาดไฟฟ้า ขณะที่มีหลายรัฐ 

ในสหรัฐอเมริกา เช่น แคลิฟอร์เนีย แมสซาชูเซตส์ ฯลฯ  

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายสามารถซ้ือขายในตลาด

ไฟฟ้าได้โดยตรง (Direct access) แต่จะควบคุมเพดาน 

อัตราสูงสุด (Maximumprices) และมีหลายรัฐเช่นกันที่มี

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าบางกลุ ่มที่ได้รับราคาค่าไฟฟ้าที่ต�่ากว่า

ต้นทุน ดังนั้น อัตราค่าไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาจะขึ้นอยู่กับ 

แต่ละประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้าและรัฐที่ผู ้ใช้ไฟฟ้าอาศัยอยู ่ 

รวมถึง ณ เวลาเดียวกัน ผู ้ใช้ไฟฟ้าในประเภทเดียวกัน 

อาจจะจ่ายค่าไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการ

ต่อรองซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่และในแต่ละ

ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

2 Competitive Electricity Markets and New Investment in Generating Capacity, PualJoskow, MIT, 1987

บทเรียนจากขั้นตอนในการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าในรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

   รัฐเนวาดา (Nevada State)

นโยบายในการก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้าถูกก�าหนดเป็น 

ส่วนหนึ่งของกฎระเบียบของรัฐ (Nevada Statutes -  

Chapter 703 & Sector 704) ที่อยู่บนพื้นฐานของความสมดุล

ระหว่างต้นทุนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถช�าระได้และต้นทุนที่ผู้ผลิต

ไฟฟ้าสามารถด�าเนนิกจิการได้อย่างต่อเนือ่ง ขัน้ตอนในการจดัท�า 

โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของรัฐจะด�าเนินการโดยผู้ให้บริการ

ไฟฟ้าเป็นผู้เสนอค�าขออนุญาตเพื่อปรับราคา (General Rate 

Case) ต่อคณะกรรมการกจิการสาธารณปูโภคของรฐั เบือ้งต้น  

GRC จะต้องแสดงหลกัฐานและเหตผุลประกอบอย่างเหมาะสม  

และแสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
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3  General Rate Case Process, Public Utilities Commissioner of Nevada, March 2012 

แต่ละประเภท ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน โดยผู้ให้บริการไฟฟ้าจะไม่สามารถขึ้นหรือ

เปลี่ยนแปลงราคาค่าไฟฟ้าได้จนกว่าค�าขออนุญาตเพื่อปรับราคาจะผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูล และได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ดังที่แสดงในแผนภาพข้างล่าง

ข้อมูลประกอบที่ส�าคัญใน GRC เพื่อใช้ในการรับฟัง 

ความเห็นสาธารณะ (Public hearing) ประกอบด้วย ค่าแรง 

ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง ภาษี ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้อง

เป็นต้นทุนที่แท้จริงและอยู่บนพื้นฐานของการด�าเนินงานท่ีมี

ประสทิธภิาพ (Reasonable and prudent) ทัง้นี ้GRC ต้องระบ ุ

ผลตอบแทนทางการเงนิทีเ่หมาะสมเพือ่ให้กจิการไฟฟ้าสามารถ

ด�าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นต้นทุน 

ท่ีเกดิขึน้แล้วและสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ ทัง้นี ้เนือ่งจาก

คณะกรรมการฯ ถือเป็นองค์กรของรัฐที่ด�าเนินการในรูปแบบ

เดียวกันกับศาลยุติธรรม ดังน้ัน คณะกรรมการฯ จะต้อง

พิจารณาหรือให้ความเห็นต่าง ๆ จากหลักฐานท่ีน�าเสนอ 

อย่างเป็นทางการเท่านั้น

ภายใต้กฎหมายของรัฐฯ หลังจากได้รับค�าขอ GRC 

คณะกรรมการฯ ต้องด�าเนนิการพจิารณาให้ความเหน็ต่อค�าขอ 

GRC ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน ทั้งนี้ ขั้นตอนของ GRC3 

ประกอบด้วย

1.	แต่งตั้งผู ้รับผิดชอบต่อการพิจารณาค�าขอ	 GRC	 

(Presiding Officer Assigned)

 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน  

โดยหลังจากที่มีค�าขอ GRC เสนอเข ้ามาต ่อประธาน 

คณะกรรมการฯ จะเป็นผูก้�าหนดให้คณะกรรมการหนึง่คนหรอื

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการพิจารณา

ค�าขอดังกล่าว

2.	ลงบันทึกเลขค�าขอ	 GRC	 (Docket	 Number	 

Assigned)

 ฝ่ายบริการขั้นตอนธุรกิจ (Business Process Service  

division) ของส�านักงานคณะกรรมการฯ จะก�าหนดหมายเลข

ของค�าขอหรือค�าร้อง (Docket number) เพื่อใช้ในการอ้างอิง

เรือ่งของค�าขอดงักล่าวในการด�าเนนิการต่าง ๆ  เช่น การประกาศ  
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การรับฟังความเห็นสาธารณะ การพิจารณา ฯลฯ เพื่อใช้ใน 

การติดตามความคืบหน้าของค�าขอในขั้นตอนต่าง ๆ

3.	ประกาศแจ้งต่อสาธารณะเบื้องต้น	 (Initial	 Notice	

Issued)

 ภายใน 10 วนัท�าการ คณะกรรมการฯ จะประกาศแจ้ง

ต่อสาธารณะเกี่ยวกับค�าขอ GRC โดยมีรายละเอียดประกอบ

ประกาศ ได้แก่

 • ข้อมูลโดยย่อของค�าขอ 

 • ผลกระทบในกรณีที่ค�าขอได้รับความเห็นชอบ 

 • วันสุดท้ายที่สามารถส่งความเห็นต่อค�าขอได้

 • วันที่จะด�าเนินการรับฟังความเห็นสาธารณะ

4.	แต่งตั้งผู้ร้องแย้งและผู้ให้ความเห็น	 (Interveners/

commenter)

 การเข้าร่วมในการรับฟังความเห็นจะต้องลงทะเบียน

และเป็นผูท่ี้มส่ีวนได้เสยีต่อค�าขอดงักล่าว เช่น ผูใ้ห้บรกิารไฟฟ้า 

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ หรือ 

เป็นผูร้้องแย้ง (Interveners) ทีไ่ด้รบัความเหน็จากคณะกรรมการ 

ทีแ่ต่งตัง้ขึน้เพือ่พจิารณาค�าขอ ทัง้นี ้แต่ละฝ่ายทัง้ผูเ้สนอค�าขอ

และผู้ร้องแย้งอาจแสดงหลักฐานผ่านค�าให้การ (Testimony) 

ก็ได้ และฝ่ายตรงข้ามสามารถสอบแย้งค�า (Cross Examine) 

ให้การของพยานที่อีกฝ่ายเป็นผู ้น�าเสนอก็ได้ ขณะที่ผู ้ให ้

ความเห็น (Commenter) ซึง่เป็นตวัแทนของผูบ้รโิภค อาจเสนอ 

ความเห็นที่ เป ็นลายลักษณ์อักษรหรือเข ้าร ่วมเพื่อแสดง 

ความเห็นต่อค�าขอก็ได้ อย่างไรก็ดี ความเห็นดังกล่าวจะไม่ถือ

เป็นหลกัฐานโดยตรงและจะไม่ใช้เป็นข้อมลูในการพจิารณาของ

คณะกรรมการฯ

5.	การตรวจสอบค�าขอจากคณะกรรมการคุ ้มครอง 

ผู้บริโภค	(Bureau	of	Consumer	Protection	Participation	

–	BCP)

 BCP ถือเป็นหน่วยงานหน่ึงของส�านักงานอัยการ 

แห่งรฐั (the Nevada Attorney General’s Office) ทีท่�าหน้าที่ 

เป็นตัวแทนของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กแห่งรัฐ

ในการให้ความเห็นต่อคณะกรรมการฯ

6.	ตรวจสอบหลกัฐานเพิม่เตมิ	(Discovery	Conducted)

 หลังจากที่ค�าขอได้เสนอต่อคณะกรรมการฯ และ 

ก่อนท่ีจะมีการรับฟังความเห็นสาธารณะ ผู้ท่ีคณะกรรมการ 

มอบหมายจะด�าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและประเดน็ต่าง ๆ   

ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้ขัน้ตอนการตรวจสอบอาจร้องขอให้ผูใ้ห้บรกิาร 

ไฟฟ้าส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือตอบข้อซักถามเพื่อประกอบ

การตรวจสอบ รวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานหรือสินทรัพย์ของ 

ผู้ให้บริการก็ได้

7.	รับฟังความเห็นจากสาธารณะครั้งที่	 1	 (Prehearing	

Conference	Held)

 การรบัฟังความเหน็จากสาธารณะครัง้ที ่1 เพือ่น�าเสนอ 

หลักฐานที่ปรากฏของแต่ละฝ่ายและก�าหนด โดยทั้งผู้เสนอ

ค�าขอและผู้ร้องแย้งจะเป็นผู้ตกลงก�าหนดวันให้ปากค�าพยาน

ของแต่ละฝ่ายและวันเวลาที่จะด�าเนินการรับฟังความเห็น

สาธารณะ

8.	ออกค�าสั่งเพื่อรับฟังความเห็นอย่างเป็นทางการ	 

(Procedural	Order	Issued)

 คณะกรรมการฯ จะออกค�าสัง่ให้ประกาศวนัเวลาทีท่ัง้

สองฝ่ายตกลงกันในการรับฟังความเห็นจากสาธารณะครั้งที่ 1 

ต่อสาธารณชน โดยประกาศนี้จะถูกบันทึกผ่านระบบ Docket 

Info บนเว็บไซต์ (Website) ของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะเปิด 

ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลา

9.	ประชมุกลุม่ย่อยของผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ	(Consumers	

Sessions	Held)

 ภายใต้กฎหมายของรัฐ คณะกรรมการฯ จะต้อง 

ด�าเนินการรับฟังความเห็นกลุ่มย่อยของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ  

โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการต่อผู ้ที ่

คณะกรรมการฯ เชญิเข้าร่วม ทัง้นี ้การประชมุกลุม่ย่อยดงักล่าว 

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคท่ีได้รับผลกระทบให้ความเห็น

โดยตรงต่อคณะกรรมการฯ
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10.	รับฟังความเห็นจากสาธารณะครั้งท่ี	 2	 (Hearings	

Held)

  ในการประชุมรับฟังความเห็นจากสาธารณะครั้งที่ 2  

แต่ละฝ่ายจะด�าเนินการน�าเสนอหลักฐานและพยานต่าง ๆ  

ต่อคณะกรรมการฯ และสอบแย้งหลักฐานและพยานของ 

แต่ละฝ่าย คณะกรรมการฯ อาจเป็นผู้ซักถามพยานโดยตรง

ก็ได้ หลักฐานและค�าให้การต่าง ๆ ในการรับฟังความเห็น

จากสาธารณะครั้งนี้จะถือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาของ 

คณะกรรมการฯ การรับฟังความเห็นฯ จะถูกบันทึกโดย 

เจ้าหน้าที่ชวเลขของศาลยุติธรรม

11.	ร่างความเห็นต่อค�าขอ	(Draft	Order	Issued)

  หลังจากมีการสรุปหลักฐานและค�าให้การต่าง ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ ท่ีมอบหมายจะเป็นผู้ด�าเนินการ 

พิจารณาให ้ความเห็นต ่อค�าขอและร ่างความเห็นของ 

คณะกรรมการฯ โดยความเห็นต่อค�าขออาจเป็นการอนุญาต 

ปฏิเสธ หรืออนุญาตบนเงื่อนไขก็ได้ ค�าร่างความเห็นต่อค�าขอ

จะต้องเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งในระบบ Docket Info ในเว็บไซต์

ของคณะกรรมการฯ ก่อนการประชุมของคณะกรรมการฯ  

ชุดใหญ่

12.	ประชุมคณะกรรมการฯ	(Agenda	Meeting)

  ร่างความเห็นต่อค�าขอจะถูกน�าเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ชุดใหญ่ (ประธานและกรรมการจ�านวน  

2 ท่าน) โดยคณะกรรมการจะใช้โอกาสซักถามหลักฐานและ 

ค�าให้การต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบร่างความเห็นและ

สามารถเปลีย่นแปลงร่างความเหน็ หลงัจากได้ข้อสรปุความเหน็ 

ต่อค�าขอ คณะกรรมการฯ ต้องลงความเห็นตัดสิน (Vote)  

ว ่าความเห็นต่อค�าขอเป็นอย่างไรและจะให้ด�าเนินการ 

ประกาศใช้หรือไม่

13.	ประกาศใช้	(Compliance	Tariffs)

  หลังจากคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบร่าง 

ความเห็นต ่อค�าขอในการประชุมของคณะกรรมการฯ  

ชุดใหญ่แล้ว เจ้าหน้าท่ีของส�านักงานคณะกรรมการฯ จะแจ้ง

ผลพิจารณาต่อผู ้ เสนอและประกาศความเห็นต ่อค�าขอ 

ต่อสาธารณชน

14.	เปิดโอกาสให้มกีารร้องเพือ่ยบัยัง้การประกาศใช้หรอื

ทบทวนหรือให้ด�าเนินการรับฟังความเห็นสาธารณะเพิ่มเติม	

(Petition	for	Reconsideration	or	Rehearing)

  ในกรณีที่ มีผู ้ ที่ ไม ่ เห็นด ้ วยกับความเห็นของ 

คณะกรรมการฯ สามารถด�าเนนิการร้องเรยีนต่อคณะกรรมการฯ  

ภายใน 10 วันท�าการหลังจากประกาศความเห็นของ 

คณะกรรมการฯ ต่อสาธารณชนแล้ว โดยค�าขอเพื่อยับยั้งหรือ

ทบทวน (Petition for Reconsideration or Rehearing)  

จะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ภายใน 40 วัน ทั้งนี้  

ในกรณทีีไ่ม่มคีวามเหน็ใด ๆ  จากคณะกรรมการฯ ให้ถอืว่าค�าขอ 

   รัฐเวอร์จิเนีย (Virginia State)

ในรฐัเวอร์จเินยี รฐัธรรมนญูแห่งรฐั ปี 1902 (The Virginia 

Constitution of 1902) ได้ก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐ (The State Corporation 

Commission (SCC)) โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอ�านาจ 

ภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐในการก�าหนดอัตราค่าบริการ 

ในหลากหลายธุรกิจ เช่น ประกันภัย รถไฟ หลักทรัพย์ 

สาธารณปูโภค สถาบนัการเงนิของรฐั ขายปลกี ฯลฯ นอกจากนี้ 

ในรัฐเวอร์จิเนียยังมีกฎหมายที่ควบคุมและก�ากับดูแลกิจการ

ไฟฟ้า หรือ Virginia Electric Utility Regulation Act of 2007 

ท่ีก�าหนดโครงสร้างและหลักเกณฑ์ท่ีใช้ก�าหนดอัตราค่าไฟฟ้า

อีกด้วย

เช่นเดียวกันกับรัฐเนวาดา กิจการไฟฟ้าต้องยื่นค�าขอ

เพื่อเปลี่ยนแปลงราคา (Rate Case) ต่อคณะกรรมการกิจการ 

แห่งรัฐหรือ SCC ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

กรรมการจ�านวน 3 ท่านและมีอายุด�ารงต�าแหน่งเทอมละ 6 ปี  

โดยกรรมการแต่ละท่านจะผลดักันเป็นประธานคณะกรรมการฯ  

ครั้งละ 2 ปี และโครงสร้างของการบริหารงานของ SCC  

เป็นไปตามแผนภาพในหน้าถัดไป

เพื่อยับยั้งหรือทบทวนดังกล่าวตกไป และให้สิทธิแก่ผู ้ร้อง 

ยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมต่อไปได้

บทบาทของผู้บริโภค	

คณะกรรมการฯ ในฐานะหน่วยงานของรัฐฯ จ�าเป็นต้อง 

แจ้งก�าหนดการหรือวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ  

ต่อสาธารณชนเป็นการล่วงหน้าและเปิดโอกาสให้มีประชาชน

แสดงความเหน็ในการประชมุของคณะกรรมการฯ ได้ นอกจากนี ้

ผู้บริโภคย่อมมีสิทธิในการเข้าร่วมรับฟังความเห็นกลุ่มย่อย

ในเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเอง โดยผู้บริโภคต้อง 

ลงทะเบยีนตามระเบยีบของการประชมุเพือ่บนัทกึเป็นหลกัฐาน

ของการประชุม
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นอกเหนอืจากกฎหมายของรฐัทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ รปูแบบ

และขั้นตอนในการพิจารณา Rate Case ยังถือตามแนวทาง 

ทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังานกลาง (FERC) 

ในการพิจารณา Rate Case จะด�าเนินงานในลักษณะของ 

การพจิารณาในศาลยตุธิรรม ซึง่ขัน้ตอนปฏบิตัขิองรฐัเวอร์จเินยี

เป็นไปในลักษณะเดียวกันท่ีกล่าวมาโดยละเอียดของข้ันตอน

ปฏิบัติของรัฐเนวาดา นอกจากนี้คณะกรรมการฯ จะแต่งตั้ง 

ผู ้พิจารณาการรับฟังความเห็น (Hearing Examiners)  

ให้ด�าเนินการรวบรวมหลักฐานและค�าให้การต่าง ๆ  เพื่อจัดท�า 

ค�าแนะน�า (Recommendations) เสนอต่อคณะกรรมการฯ 

และคณะกรรมการฯ ชุดใหญ่จะเป็นผู ้ตัดสินใจในขั้นตอน

สุดท้าย

ผู้บริโภคในรัฐเวอร์จิเนียสามารถมีส่วนร่วมในขั้นตอน 

การพิจารณาค�าขอเปล่ียนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าได้ 2 ช่องทาง 

ได้แก่ 

1. ผูบ้รโิภคต้องส่งความเหน็ผ่านทางจดหมาย หรอื อีเมล 

ถงึคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ จะถอืเป็นส่วนหนึง่ของ

หลักฐานประกอบการพิจารณาค�าขอฯ หรือ

2. ผูบ้ริโภคต้องขึน้ให้การต่อทีป่ระชมุการรบัฟังความเหน็

สาธารณะ ท้ังนี้ผู้ให้การจะต้องสาบานตนก่อนข้ึนให้การและ

ยินดีที่จะตอบในการสอบแย้งโดยผู้เสนอค�าขอฯ 

การด�าเนินการพิจารณาค�าขอ (Rate Case) จะยกเว้น

ส�าหรับกรณีที่ผู้เสนอค�าขอเป็นสหกรณ์ด้านไฟฟ้า (Electric  

Co-ops) ถ้าค�าขอเพือ่ขึน้ราคาค่าไฟฟ้าไม่เกนิร้อยละ 5 ภายใน 

3 ปี (ไม่รวมการปรับเพิ่มจากค่าเชื้อเพลิง) ค�าขอดังกล่าว

สามารถด�าเนนิการได้เลย โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รบัความเหน็ชอบ 

ของคณะกรรมการฯ
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   รัฐมิชิแกน (Michigan State)

คณะกรรมการก�ากบักจิการสาธารณปูโภคแห่งรฐัมชิแิกน 

(Michigan Public Service Commission) เป็นหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในการพิจารณาค�าขอเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตรา 

ค่าไฟฟ้า (Rate Case) ในรัฐมิชิแกน โดยระยะเวลาที่ใช ้

ในการพิจารณาได้ถึง 12 เดือน ทั้งนี้การพิจารณา Rate Case4 

ในรัฐมิชิแกนจะมีความแตกต่างในรัฐอื่น ๆ ที่กล่าวมา ได้แก่  

ในการแต่งตั้งประธานการพิจารณาจะแต่งตั้งจากผู้พิพากษา 

คดปีกครอง (Administrative Law Judge) ในขณะทีใ่นรัฐอืน่ ๆ  

ทีก่ล่าวมานัน้ประธานเพือ่การพจิารณาจะแต่งตัง้จากกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงานแห่งรัฐ

นอกจากนี้ในรัฐมิชิแกน ผู้น�าเสนอข้อมูลแต่ละฝ่าย 

จะด�าเนินการผ่านทนายความ ซึ่งเป็นผู้น�าเสนอหลักฐานและ 

ค�าให้การต่อประธานการพิจารณา และเมื่อแต่ละฝ่ายน�าเสนอ

หลกัฐานและพยานครบถ้วนแล้ว ประธานการพจิารณาจะเสนอ 

ข้อเสนอเพือ่ตดัสนิข้อเสนอของผูร้้อง (Proposal for Decision)  

ให้คณะกรรมการก�ากับกิจการสาธารณูปโภคแห่งรัฐเป็น 

ผู้ตัดสินใจในล�าดับสุดท้ายก่อนการประกาศใช้

   รัฐแคลิฟอร์เนีย (California State)

การจัดท�าอัตราค่าไฟฟ้าหรือการเปล่ียนแปลงอัตราค่า

ไฟฟ้าในรัฐแคลิฟอร์เนียจะด�าเนินการไปในหลักการเดียวกัน

ที่กล่าวมาในรัฐเนวาดาและรัฐเวอร์จิเนีย เนื่องจากหลักเกณฑ์

และขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปตามหลักการท่ีก�าหนดโดย FERC 

โดยคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California Public Utilities Commission) เป็นหน่วยงานหลัก

ที่รับผิดชอบในการด�าเนินการพิจารณาค�าขอ (Rate Case)

นโยบายอัตราค ่าไฟฟ ้าที่ เป ็นลักษณะเฉพาะของ 

รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แก่ อัตราค่าไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน (Baseline  

Quantities) ทั้งน้ีภายใต้กฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียก�าหนด

ให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าท้ังก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าต้องคิดอัตรา 

ค่าบริการเพิ่มข้ึนตามปริมาณท่ีใช้ท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้บริโภคใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ดังนั้น ผู้ให้บริการไฟฟ้าจึง

ก�าหนดขั้นของการใช้ไฟฟ้า (Tier) เพ่ือส่งสัญญาณทางราคา

กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะเก็บค่าไฟฟ้าเท่ากันตราบใดท่ีมีการใช้ไฟฟ้า

ไม่เกินขั้นของการใช้ไฟฟ้านั้น ๆ โดยขั้นของการใช้ไฟฟ้าแรก

ถูกเรียกว่า อัตราค่าไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน ซึ่งขั้นดังกล่าวจะสะท้อน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าขั้นต�่าประจ�าวันในแต่ละพื้นท่ี ดังนั้น  

อัตราค่าไฟฟ้าข้ันต�่าจึงแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่บริการและ 

ช่วงเวลาที่ใช้ในปี (ในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว)

4 The Rate Case: How Utility Rates are set, Michigan Public Services Commission, June 2011
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จุดเริ่มต้น

ด้วย คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตระหนักว่า แนวทางส�าคัญที่จะช่วยลด

อัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน จึงให้มีการด�าเนินโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักปลูกจิต

ส�านึกและให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึง

การประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง และน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กระทรวงพลังงาน จึงได้มอบหมายให้ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ด�าเนินกิจกรรมรณรงค์

เพื่อเข้าถึงภาคประชาชน โดยได้ด�าเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน : กลุ่ม

เยาวชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557

อนุรักษ์พลังงาน

โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” 
เริ่มสะกิดที่ “เยาวชน” ต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้า
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เป้าหมายโครงการ

• พิชิตความเป็นหนึ่ง สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานในสถานศึกษา (ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ) 

ครอบคลุมระดับก่อนปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 12 ล้านคนทั่วประเทศ)

• โดยเน้นชนิดเชื้อเพลิงที่ท�าการลดใช้ ได้แก่ ไฟฟ้า (ทางตรง) และพลังงานที่สิ้นเปลืองพลังงาน (ทางอ้อม) 

• สร้างกระแสการลดใช้พลังงานในกลุ่มเยาวชนด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากรูปแบบ

การแข่งขันลดใช้พลังงานระหว่างสถานศึกษา เพื่อเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับต่าง ๆ โดยมีรางวัลทุนสนับสนุน

การศึกษาสูงสุด 2 ล้านบาท เป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมแข่งขัน

สู่ความส�าเร็จในปีแรก หลังจากที่ สนพ. ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

เปิดตัว “โครงการพลังคิด สะกิดโลก” เพ่ือเชิญชวนให้สถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันลดใช้ไฟฟ้า เพื่อชิงทุนสนับสนุน 

การศึกษาสูงสุด 2 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมามีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 8,478 โรงเรียน  

คิดเป็นร้อยละ 52.39 จากโรงเรียนเป้าหมายทั่วประเทศ 16,182 โรงเรียน และ สนพ.ได้ด�าเนินการแข่งขันลดใช้ไฟฟ้ารอบ 

คดัเลอืกระดบัจงัหวดัแล้ว โดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบบลิค่าไฟ 3 เดอืน ระหว่างช่วงเดอืนธนัวาคม 2555-กมุภาพนัธ์ 2556 เปรยีบเทยีบกบั 

ช่วงเดือนธันวาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 ตามข้อมูลที่ได้รับจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรากฏผลว่า

สามารถประหยัดไฟฟ้าในช่วง 3 เดือน ลดลง 18.3 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้มูลค่า 84.6  

ล้านบาท จากข้อมลูข้างต้นหากโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการจ�านวน 8,478 โรงเรยีน ด�าเนนิการลดใช้พลงังานได้อย่างต่อเนือ่งตลอด

ท้ังปีจะสามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 73.1 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินที่จะประหยัดได้สูงถึง 338.5 ล้านบาทต่อปี  

นอกจากนี้ สนพ.ยังคาดการณ์ได้ว่าถ้าทุกโรงเรียนเป้าหมายทั่วประเทศจ�านวน 16,182 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการและสามารถ 

ลดใช้พลงังานอย่างจรงิจงัตลอดทัง้ปี จะประหยดัพลงังานได้ถึง 1,170 ล้านหน่วย คิดเป็นเงนิทีจ่ะประหยดัได้สงูถึง 5,415 ล้านบาท

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

“นบัได้ว่าโครงการพลงัคดิ สะกดิโลก เป็นโครงการรณรงค์กบักลุม่เยาวชน และสถาน 

ศกึษาทัว่ประเทศทีม่แีนวคดิการรณรงค์ปลกูจติส�านกึเป็นไปตามกรอบทีก่องทนุเพือ่

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งเป้าไว้ รวมถึงสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงาน

ในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ก่อให้เกิดการประหยัดและเห็นผล เป็นโครงการที่คุ้มค่า

ด้านการลงทุน และมีการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการแข่งขันลดใช้

พลังงานในสถานศึกษาอย่างเข้มข้น”
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แผน-ผลโครงการพลังคิด สะกิดโลก

•	 ส่วนที่	1	:	การแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา
•	 ส่วนที่	2	:	สรุปผลการแข่งขันรอบคัดเลือก	(เดือนธันวาคม	2556-กุมภาพันธ์	2557)
•	 ส่วนที่	3	:	สนพ.ประกาศผล	152	สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด	(เดือนพฤษภาคม	2557)
•	 ส่วนที	่4	:	สนพ.จดัตวิเข้ม	แนวทางพชิติสดุยอดโรงเรยีนลดใช้พลงังานระดับจงัหวัด	(วันที	่27	พฤษภาคม	2557)
•	 ส่วนที่	5	:	การผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ	
•	 ส่วนที่	6	:	การติดตามประเมินผลโครงการ

•	 ส่วนที่	7	:	บทสรุป	

•	 กิจกรรมรณรงค์ฯ
	 o	 จัดงานเปิดตัวโครงการ	“พลังคิด	สะกิดโลก”
  เมือ่วนัที ่12 พฤศจิกายน 2556 สนพ.ได้จัดงานแถลงข่าว 

เปิดตัวโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ณ ห้องแพลนนารี 
ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อลงนามใน
บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานกับภาคี ได้แก่ 
กระทรวงศกึษาธกิาร การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค เพื่อขบัเคลื่อนการรณรงคป์ระชาสมัพันธ์เพือ่ส่งเสรมิ
การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาทั่วประเทศ และเปิดตัว
โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” 6 ภูมิภาค 

	 o	 จัดงานเปิดตัว	LINE	Sticker	“ฮีโร่พลังคิด”
  เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 

2556 สนพ.ได้จัดงานเปิดตัว LINE Sticker 
“ ฮี โ ร ่ พ ลั ง คิ ด ”  เพื่ อ เ ป ็ น ช ่ อ งทา ง ใน 
การสื่อสารโครงการฯ และสาระความรู้เรื่อง
พลังงาน ณ โซนเอเทรียม 2 ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิร์ด โดยมีผู ้บริหารจาก สนพ.,  
ผู้บริหารจาก บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด, คุณวีระชัย ดวงพลา หรือ เดอะดวง 
ผู้ออกแบบคาแรกเตอร์ “ฮีโร่พลังคิด” และ 
คุณเจมส์ มาร์ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์  

โครงการ “พลงัคดิ 
สะกดิโลก” ร่วมงาน จนถงึปัจจบุนัมี
ยอดดาวน์โหลดและเป็นเพือ่น Line 
สนพ. ทั้งสิ้นกว่า 9.9 ล้านคน และ
มียอดดาวน์โหลดเป็นอันดับ 13 

(รวมทุกแบรนด์) และเป็นอันดับ 1 (ของประเภท Public & 
Services) ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

ส่วนที่	1	:	การแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา	

การแข ่งขันการลดใช ้พลังงานในสถานศึกษา  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

•	 คุณสมบัติการแข่งขัน	:
 - ต้องสมัครในนามสถานศึกษาเท่านั้น 
 - ต้องเป็นสถานศึกษาที่ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย 

  ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน 
  ภูมิภาค 

•	 ประเภทการแข่งขัน	:	
 - ต้องเป็นสถาบันการศึกษาเปิดสอนในระดับ 

  ก่อนปฐมวัย-ระดับประถมศึกษา และ/หรือ 
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 - และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

•	 รางวัล	:	
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  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 สนพ. 

ได้ใช้โอกาสวันเด็กแห่งชาติสอดแทรกแนวคิด วิธีประหยัด

พลังงาน และความก้าวหน้าโครงการในการจัดกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ (ส่วนกลางและ 6 ภูมิภาค) โดยได้

จัดงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ

กระตุ้นและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้โครงการ “พลังคิด  

สะกิดโลก” เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง 

แถลงข่าวผลลดใช้พลังงานในสถานศึกษา 

(3 เดือน)

• เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 สนพ.

ได้จดัแถลงผลลดใช้พลงังานในสถานศกึษาที่

ลานอีเดน ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ 

• จากการแข่งขันลดใช้ไฟฟ้ารอบ 

คดัเลอืกโดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบบลิค่าไฟ 3 เดอืน 

ระหว่างช่วงเดือนธันวาคม 2555-กุมภาพันธ์ 

2556 เปรียบเทียบกับช่วงเดือนธันวาคม 

2556-กุมภาพันธ์ 2557 ตามข้อมูลที่ได้รับ

ส่วนที่	2	:	สรุปผลการแข่งขันรอบคัดเลือก	(เดือนธันวาคม	2556-กุมภาพันธ์	2557)

• ทุกสถานศึกษาต้องด�าเนินการแข่งขันลดใช้ไฟฟ้ารอบคัดเลือก โดยเปรียบเทียบบิลค่าไฟ 3 เดือน ระหว่างช่วงเดือน
ธันวาคม 2555-กุมภาพันธ์ 2556 เทียบกับช่วงเดือนธันวาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 

• สถานศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันต้องลดการใช้ไฟฟ้าลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เทียบกับค่าไฟฟ้าเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา
จึงจะผ่านเข้ารอบ ผ่านเกณฑ์ลดค่าใช้ไฟฟ้าได้อย่างน้อย 10% โดยมี 4,250 โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 50 และแบ่ง 
ผลการประหยัดพลังงานทั่วประเทศ แบ่งตามภูมิภาค

ภาค จ�านวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 	หน่วยไฟฟ้าที่ลดลง 				คิดเป็นมูลค่า	(บาท)

กลาง 944 25.3% 10,907,737.16 50,502,823.05

ตะวันออก 403 21.5% 1,827,351.34 8,460,636.70

ตะวันตก 315 20.8% 886,001.90 4,102,188.80

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,594 13.8% 2,139,214.26 9,904,562.02

เหนือ 349 13.8% 1,499,604.88 6,943,170.59

ใต้ 645 9.2% 1,015,414.50 4,701,369.13

รวม 4,250 19.6% 18,275,324.04 84,614,750.31

ผลการประหยัดพลังงานทั่วประเทศ แบ่งตามภูมิภาค

จากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรากฏผลว่าสามารถประหยัดไฟฟ้าในช่วง 3 เดือน ลดลง 18.3 ล้านหน่วย 

หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้มูลค่า 84.6 ล้านบาท จากข้อมูลข้างต้นหากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 

8,478 โรงเรียน ด�าเนินการลดใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จะสามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 73.1 ล้านหน่วย

ต่อปี หรือคิดเป็นเงินท่ีจะประหยัดได้สูงถึง 338.5 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ สนพ.ยังคาดการณ์ได้ว่าถ้าทุกโรงเรียนเป้าหมาย 

ทั่วประเทศจ�านวน 16,182 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการและสามารถลดใช้พลังงานอย่างจริงจังตลอดท้ังปี จะประหยัดพลังงาน

ได้ถึง 1,170 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินที่จะประหยัดได้สูงถึง 5,415 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวเพลงโครงการ “เพลงพลังคิด  

สะกิดโลก” แต่งและขับร้องโดยศิลปินขวัญใจเยาวชน วงแทททูคัลเลอร์

 

	 o	 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติพร้อมกันทั่วประเทศ
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•	 การจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด	และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด  

  ณ โรงแรมเซนทารา แอดลาดพร้าว ห้องกรุงเทพ 4

 
•	 คณะกรรมการระดับภูมิภาคประชุมพิจารณาและ

ตัดสินรางวัลระดับจังหวัด	6	ภูมิภาค

 -  ระหว ่ า งวันที่  6 - 12  พฤษภาคม 2557  

  คณะกรรมการระดับจังหวัดได้พิจารณาและ 

  ตัดสินแผนลดการใช้พลังงานของสถานศึกษา 

  ระดับจังหวัด 6 ภูมิภาค และคัดเลือกให้เหลือ 

   152 สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับ 

  จังหวัด เพื่อให้สถานศึกษาเหล่านั้นเข ้าสู ่

  รอบการแข ่ งขันการน�าแผนรณรงค ์ที่ น� า 

  เสนอไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ระหว่าง 

  เดือนมิถุนายน 2557

ส่วนที่	 3	 :	 สนพ.ประกาศผล	 152	 สุดยอด
โรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด	 (เดือน
พฤษภาคม	2557)	

• สนพ.ได้ประกาศผล "สุดยอด 

โรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด" 

เรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงเรียนที่ชนะเลิศ

ระดับจังหวัดทั้งประเภทอนุบาล-ประถม

ศึกษา และประเภทมัธยมศึกษาหรือ 

เทียบเท่า ทั้งสิ้น 152 โรงเรียนทั่วประเทศ 

ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนละ 

250,000 บาท เมือ่ต้นเดอืนมถินุายน 2557 

และท�าพิธีมอบรางวัลระหว่างวันที่ 2-10 

มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา
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ส่วนที่	5	:	การผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โครงการ

ส่วนที่	4	:	สนพ.จัดติวเข้ม	แนวทางพิชิตสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด	(วันที่	27	พฤษภาคม	2557)

•	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการการเป็นโรงเรียนต้นแบบ	 สนพ.จึงได้จัดสัมมนา	 “แนวทางพิชิตสุดยอดโรงเรียนลดใช้
พลังงานระดับจังหวัด”	ให้แก่	152	สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 จัดสัมมนาติวเข้ม
ให้แก่ 152 โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องวิภาวดี โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอดเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยได้มีการสัมมนา
แนวทาง หลกัเกณฑ์การแข่งขนัในรอบระดบัภมูภิาคและระดบัประเทศ และการให้ความรูจ้ากวทิยากร เรือ่งการผลติคลปิรายงาน
แผน-ผลอย่างสร้างสรรค์

• เพื่อให้การสื่อสารและการรณรงค์มีประสิทธิภาพในการเข้าถึง มีเนื้อหาส่ือสารท่ีสร้างสรรค์เข้าใจง่ายต่อกลุ่ม 

เป้าหมาย สนพ.จึงได้มีการท�าการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ 

 - สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (ช่วงรับสมัคร) 

 - สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (ระหว่างแข่งขัน)

 - สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (ประกาศผลระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ)

 - สื่อรณรงค์และของที่ระลึกเพื่อน�าไปเผยแพร่ในสถานศึกษา

 - สื่อไลน์สติกเกอร์ (Line Sticker) และไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ (Line Official Account)

• ในระหว่างที่ทุกโรงเรียนร่วมคิดร่วมท�าลดใช้พลังงานอย่างเข้มข้น และในระหว่างการรณรงค์โครงการ สนพ.ได้

เลอืกใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์ทกุรปูแบบในการสือ่สารเพือ่สร้างการรบัรู ้เชญิชวนให้สถานศกึษาเข้าร่วมโครงการอย่างกว้างขวาง  

และยังเลือกใช้ช่องทางส่ือสารสมัยใหม่เพ่ือเข้าถึงเยาวชนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ นอกจากนี้ยังได้ใช้ไลน์ 

แอปพลิเคชันเป็นช่องทางส�าคัญในการสื่อสาร

ไปยังสถานศึกษาและเยาวชนทั่วประเทศ โดย 

ได้ด�าเนนิการเปิดตวัไลน์สตกิเกอร์ (Line Sticker) 

และไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ (Line Official  

Account) ชุดท่ี 1 ไปแล้วเมื่อวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2556-9 กรกฎาคม 2557 ซึ่งได้

รับผลตอบรับดีเกินคาด มียอดผู้ใช้ดาวน์โหลด

กว่า 9.9 ล้านคน ในจ�านวนนี้เป็นยอดผู้ใช้

ไลน์ที่เป็นเยาวชนกว่าร้อยละ 84 คิดเป็น 5.3  

ล้านคน โดยมีระดับความชอบไลน์ฮีโร่พลังคิด 

สูงถึงร้อยละ 92 จ�าแนกได้เป็นร้อยละ 60 

มีระดับความชอบคาแรกเตอร์ฮีโร ่พลังคิด  

มีแนวคิดสร้างสรรค์ เท่ โดนใจ ร้อยละ 23  

มคี�าฮติในกลุม่เยาวชน ร้อยละ 15 คาแรกเตอร์

มีลักษณะกวน ๆ ถูกใจ และร้อยละ 12 สีสัน

โดนใจกว่าไลน์สตกิเกอร์อืน่ และนบัเป็นสือ่ทีม่ี

ความคุ้มค่าในการสื่อสาร 
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ส่วนที่	6	:	การติดตามประเมินผลโครงการ	

จากการตดิตามและประเมนิผล “โครงการพลงัคดิ สะกดิโลก” ปรากฏผลดงันี ้(สรปุผลเบือ้งต้นจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโรงเรียน

จ�านวนกว่า 220 คน ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557)

- ผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่าโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” เป็นโครงการที่ดีมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.93 (จากคะแนนเต็ม 5) 

- ร้อยละ 99 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ อีกในปีถัดไป

- สิ่งที่โดดเด่นของโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” 

 �  เป็นโครงการที่ท�าให้เกิดการลดใช้พลังงานได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

	 �  รูปแบบการแข่งขันไม่กระทบกิจกรรมการเรียนการสอนหลัก เนื่องจากให้อิสระในการใช้กิจกรรม/วิธีการลดใช้พลังงานที่ 

  เหมาะสมกับโรงเรียนของตนเอง

	 �  สนับสนุนให้โรงเรียนและเยาวชนคิดค้นหาวิธีการลดใช้พลังงานในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์

	 �  โครงการสามารถกระตุ้นการปลูกจิตส�านึกและสร้างนิสัยการประหยัดพลังงานให้แก่เยาวชนอย่างยั่งยืน

 

ส่วนการประเมินผลส่ือและความคุ้มค่า	 ท่ีเผยแพร่และจัดขึ้นในช่วงระยะต้นและระยะกลาง โดยสัมภาษณ์เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

จ�านวน 300 คน ที่มีความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อโครงการตลอดจนประสิทธิภาพของส่ือและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ พบว่า  

ร้อยละ 76 ชื่อโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” เป็นที่รับรู้และจดจ�าส�าหรับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี รองลงมา ร้อยละ 32  

สร้างการรับรู้และจดจ�าโครงการแข่งขันลดใช้พลังงานในโรงเรียนให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

 

ทัง้นี ้สือ่และกจิกรรมประชาสมัพนัธ์ทีม่บีทบาทส�าคัญในการสร้างการรบัรูแ้ละชืน่ชอบ

ให้แก่เยาวชนกลุม่เป้าหมาย เรยีงล�าดบัดงันี ้อนัดบัที ่1 ร้อยละ 99 ภาพยนตร์ประชาสมัพนัธ์ 

เนื่องจากพรีเซนเตอร์เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชน, การน�าเสนอเนื้อหาที่มีความน่าติดตาม, 

การน�าเสนอภาพของการคิดค้น/หาทางออกใหม่ ๆ ในการประหยัดพลังงาน, การน�าเสนอ

เนือ้หาท่ีสนกุและเข้าใจง่าย, การแสดงถงึความร่วมมอืกนัของเยาวชนในการประหยดัพลงังาน 

และรองลงมา ร้อยละ 92 สือ่ไลน์สตกิเกอร์ “ฮโีร่พลงัคดิ” (LINE Sticker “Hero Palungkid”) และ 

LINE Official Account “สนพ.” และให้เหตุผลความชอบว่า ตัวการ์ตูนฮีโร่พลังคิดมีทั้งความน่ารัก

และความเท่, ข้อความทีใ่ช้โดนใจวยัรุน่/เป็นค�าทีว่ยัรุน่นยิมใช้, ตวัการ์ตนูมคีวามตลก

และบคุลกิกวน ๆ , สสีนัทีใ่ช้มคีวามโดดเด่นกว่าไลน์สตกิเกอร์อืน่ ๆ  และอนัดบั 3  

ร้อยละ 90 สื่อสังคมออนไลน์มีประสิทธิภาพและสามารถดึงดูดความสนใจ

ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
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ส่วนที่	7	:	บทสรุป	

ผลประหยัด เป็นส่ิงท่ีได้มา ท�าแล้วได้ผล แต่ระยะยาวที่เป็นความต้องการจริง ๆ ก็คือการสร้างจิตส�านึก อยากให้ 

เด็กไทย เยาวชนไทยมีวินัยการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า จะท�าให้ช่วยในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกวันนี้

เราใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกวัน กระทรวงพลังงานคาดการณ์ไว้แล้วว่าอีก 20 ปีข้างหน้า (ตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี  

ซึ่งมีเป้าหมายลดใช้พลังงานลงร้อยละ 20 ในปี 2573) จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตั้งเป้าลดการใช้ลงมาจากค่านั้น คือ 25 เปอร์เซ็นต์  

ซึ่งการจะท�าให้ถึงวันนั้นได้จ�าเป็นต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้...ในยามที่เศรษฐกิจดี อุตสาหกรรมขยายตัวก็จะใช้ไฟฟ้าเยอะ ย่อมมี 

ความต้องการมากกว่าวันนี้ “ราคาพลังงานมีแต่แพงข้ึน...ความต้องการมีแต่จะเพิ่มข้ึน เรา...คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกัน  
รวมพลังกันช่วยกันยื้อพลังงานราคาถูกให้อยู่กับเราไปให้นานที่สุดเท่าที่จะท�าได้”

“พลังคิด สะกิดโลก” เริ่มท่ี เยาวชน...ที่เป็นต้นกล้า 

ที่พร้อมจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้า แต่ใน 

ความเป ็นจริงจ� า เป ็นต ้องรณรงค์ ในทุกภาคส ่วน  
ให้ตระหนักคิดโดยเฉพาะผู้ใหญ่
...เคยถามตัวเองบ้างหรือยังว่า “วันนี้...คุณใช้ไฟฟ้า 

อย่างรู้คุณค่ามากน้อยแค่ไหน”
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ความปลอดภัยและระบบถังก๊าซ
ในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม

ในการประกอบกิจการธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้อง

กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ LPG ซึ่งจัดว่าเป็น  

“วัตถุอันตราย” ทั้งผู้ผลิต ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก และ

ผู ้ประกอบการ ไม่ควรมองข้ามตัวบทกฎหมาย 

ในเรื่องของการควบคุมความปลอดภัยของก๊าซ  

ซึง่จ�าเป็นต้องรกัษากฎเกณฑ์ตามมาตรฐานทีก่รมธุรกิจ

พลังงานได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของ

ชีวิตและทรัพย์สินในสถานท่ีปฏิบัติงานอุตสาหกรรม

ของท่านเอง

ผู้ประกอบการก๊าซ LPG ควรรู้

กระทรวงพลงังานได้มกีารประกาศชดัเจนเรือ่งหลกัเกณฑ์ 

ในการเก็บรักษา การก�าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ และ 

การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

ส�าหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงาน

ประกาศในเรื่องของหลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรมเรื่อง 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งผู้ผลิต ผู้น�าเข้า และผู้ส่งออก ต้องท�า

เรื่องแจ้งแก่กรมธุรกิจพลังงาน

 

ส�ำหรับสถำนที่ประกอบกำรท่ีมีก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 

รวมกันเกิน 500 กิโลกรัม ต้องขออนุญำตมีไว้ในครอบครอง 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ตำมมำตรำ 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ

วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 (กำรมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรำย) แต่หากมีก๊าซปิโตรเลียมเหลวมากกว่า 250 กิโลกรัม  

แต่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้ง 

การครอบครองต่อเจ้าหน้าทีพ่นกังาน เพือ่ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์

การเกบ็รกัษาตามทีก่รมธุรกจิพลงังานประกาศ โดยทางกรมธรุกจิ

พลังงานจะผ่อนผันให้แก่ผู้ประกอบการรายเก่าประมาณ 1 ป ี

หลังบังคับใช้ ทั้งนี้ผู ้ประกอบการจะต้องมีบุคลากรเฉพาะ 

ที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และหากมี 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้ในครอบครองเกิน 1,000 กิโลกรัม  

ต้องใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซ

 

กฎหมายด้านพลังงาน

เรื่องของถังเก็บและจ่ายก๊าซ

ถังเก็บและจ่ายก๊าซมีข้อก�าหนดตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ต้องมีความจุไม่เกิน 50,000 กิโลกรัม

2. เป็นถังที่ได้มาตรฐาน ASME Section VIII

3. ใช้ความดันในการออกแบบไม่น้อยกว่า 1.6 เมกะ 

ปาสกาลเมตร (หน่วยวัดความกด ความเค้นในระบบเอสไอ)

4. ถังเก็บและจ่ายก๊าซเก็บเฉพาะโพรเพน โพรพิลีน  

นอร์แมลบิวเทน ไอโซบิวเทน หรือบิวทิลีน ต้องเป็นถังออกแบบ

ผลิตหรือสร้างตามมาตรฐานท่ีกรมธุรกิจพลังงานประกาศ 

ก�าหนด

5. ให้ใช้ความดันในการออกแบบให้รับความดันของ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิดที่จะเก็บที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส

6. ถังเก็บและจ่ายก๊าซมี 2 แบบ คือ แบบเหนือพื้นดิน 

และแบบกลบหรือฝัง

7. ผิวภายนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบเหนือพื้นดิน 

ต้องทาสีรองพื้นกันสนิมไม่น้อยกว่าสองครั้ง แล้วทาทับหน้า 

ด้วยสีลดความร้อนจากภายนอกไม่น้อยกว่าสองครั้ง

8. ผิวภายนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซแบบกลบ หรือ 

ถงัเกบ็และจ่ายก๊าซแบบฝังไว้ในดนิ ต้องทาทบัด้วยวสัดปุ้องกนั

การผุกร่อน อาทิ ยางแอสฟัลต์ หรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนกันได้และ

ไม่ก่อให้เกิดมลพิษไม่น้อยกว่าสองครั้ง

9. ถังเก็บและจ่ายก๊าซต้องยึดแน่นกับฐาน ซ่ึงตัวฐาน 
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จะต้องยึดแน่นกับเสารับถัง ไม่เคลื่อนหรือลอยตัวได้ ต้องม ี

ความมัน่คงแขง็แรงพอทีจ่ะรบัน�า้หนกัของถงัเกบ็และจ่ายก๊าซได้

เพื่อความปลอดภัย

10. ถังเก็บและจ่ายก๊าซจะต้องมีแผ่นป้ายโลหะแสดง

รายละเอียดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดงรายละเอียด

ของมาตรฐานการออกแบบ เครื่องหมายการค้า และวิธีปฏิบัติ

เมื่อก๊าซรั่ว

ความปลอดภัยในสถานที่ใช้ก๊าซ LPG

สถำนที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว หมำยถึง สถำนประกอบกำร

ที่มีกำรเก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือ

วัตถุดิบส�ำหรับกระบวนกำรผลิต แต่ไม่รวมถึงกำรใช้เพื่อเป็น

เชือ้เพลงิส�ำหรบัหงุต้มในครวัเรอืน ซึง่มวีธิกีารเกบ็รกัษาส�าหรบั

สถานทีใ่ช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวตามทีก่รมธรุกจิพลงังานก�าหนด 

อาทิ การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ ให้มีระยะห่างตามตาราง 

ที่ก�าหนด โดยไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซซ้อนกัน และห้ามตั้ง 

ถังเก็บและจ่ายก๊าซไว้ในห้องใต้ดิน บริเวณที่ตั้งถังเก็บและ 

จ่ายก๊าซต้องมรีัว้โปร่งท�าด้วยวสัดทุนไฟสงูไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร  

ล้อมรอบถงัเกบ็และจ่ายก๊าซ และต้องสร้างก�าแพงกนัไฟความสงู 

ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ให้อยู่ห่างจากหัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียม

เหลว ไม่น้อยกว่า 5 เมตร

ทั้งนี้เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและการเกิดอัคคีภัยผู้ประกอบการ 

ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงและติดต้ังท่อน�้าประปาส�าหรับ 

ดับเพลิง โดยถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 50,000 ลิตร 

ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน�้ายาดับเพลิง 

หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่น ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ซึ่งต้องอยู่

ในสภาพที่ใช้งานได้ดี โดยต้องมีการตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือน

ในด้านของระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า วิธีเดินสาย

ไฟฟ้าต้องต่อลงดินและก�าหนดให้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ทุกชนิดที่จะน�ามาใช้ในบริเวณอันตราย ต้องเป็นชนิดทน 

การระเบิดและได้รับการรับรองจากส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อ

ก๊าซรั่วไว้บริเวณท่ีตั้งถังก๊าซหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซ 

อย่างน้อยบริเวณละหนึ่งเครื่อง

 

ส�าหรับผู ้ประกอบการที่ครอบครองก๊าซ LPG เกิน  

250 กิโลกรัม ต้องแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครองต่อกรมธุรกิจ

พลงังาน ส่วนโรงงานขนาดเลก็ทีค่รอบครองถงัก๊าซ LPG ขนาด 

48 กิโลกรัม ไม่เกิน 20 ถัง จะถือว่าอยู่ในกลุ่มครัวเรือน

การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัยเหล่านี้  

ผู้ประกอบการต้องเริ่มตรวจสอบก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรม

ของท่านว่ามปีรมิาณเท่าไหร่ และปฏบิตัติามข้อกฎหมายดงักล่าว

ให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่กิจการของท่านเอง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. กระทรวงพลังงาน www.energy.go.th
2. กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th
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พลังงานในบ้านเรานับวันยิ่งมีปริมาณน้อยลงเรื่อย ๆ ขณะที่การจัดหาพลังงานใหม่ ๆ ก็ท�าได้ยากขึ้น เพื่อลดภาระในการจัดหา

พลังงาน การประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่เราควรท�า ฉบับนี้เราอยากให้คุณผู้อ่านได้ร่วมเสนอแนะวิธีการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าที่ท�าเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน วิธีการของใครโดนใจรอรับรางวัลได้เลย

 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่บ้านของคุณ คือ ................................................................................................................................

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

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

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

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

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

เกมพลังงาน

ชือ่-นามสกลุ……………………………………….......…………………………………………………….............................……………….

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

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

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

ท่านผูอ่้านสามารถร่วมสนกุ โดยส่งค�าตอบพร้อมชือ่-ทีอ่ยูแ่ละ

เบอร์โทรศัพท์ (ตัวบรรจง) มาที่ โทรสาร 0 2247 2363 หรือ บริษัท 

ไดเร็คชั่น แพลน จ�ากัด 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22A ถนน

ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บ

มุมซองว่า เกมพลังงาน ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่าน จะได้รับของรางวัล  

“ตุ๊กตาไลน์พลังงานแสงอาทิตย์” ส่งให้ถึงบ้าน

ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่บ้าน
ท�าได้...ง่ายนิดเดียว
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การ์ตูนประหยัดพลังงาน



แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 104 เมษายน-มิถุนายน 2557

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู ้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรปรับปรุงวำรสำร 

นโยบำยพลังงำนให้ดีย่ิงข้ึน ผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น 10 ท่ำนแรกจะได้รับของที่ระลึกจำกคณะท�ำงำนฯ เพียงแค่ท่ำนตอบแบบสอบถำมและเขียนชื่อ-ท่ีอยู ่

ตัวบรรจงให้ชัดเจน ส่งไปที่ คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เลขที่ 121/1-2  ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี 

กทม. 10400 หรือโทรสำร 0 2612 1358

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

กรุณาท�าเครื่องหมาย ü ลงในช่อง � 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” กี่นำที 
 � 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

ชื่อ-นำมสกุล...................................................................................................หน่วยงำน.......................................................................................

อำชีพ/ต�ำแหน่ง.............................................................................................โทรศัพท์...................................................................................................

ที่อยู่.........................................................................................................................................................อีเมล..............................................................



ความเคลื่อนไหวใน กบข.
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