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 “Aard” คือนวัตกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่า วันน้ีพลังงาน

ทางเลือกเปิดกว้างมากย่ิงข้ึน เพราะพลังงานแสงอาทิตย์

และพลังงานลมจะมาอยู่รวมกันเป็นหน่ึงเดียว! แนวคิดนี้เกิด

จากทีมนักออกแบบชาวญี่ปุ ่นภายใต้ช่ือ “Arttu-

MattiImmonen” ได้น�าเสนอแนวคิดในการรวม

เอา 2 พลังงานสะอาดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

ผ่านสถาปัตยกรรมรูปทรงกลมที่สามารถรับ

พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมได้ 360 

องศา

 

ด้วยรูปทรงกลมที่ถูกออกแบบมาให้เป็นกังหัน

ลม ซึง่มใีบพดัเป็นแผงโซล่าเซลล์ชนดิยดืหยุน่ ท�าให้ Aard สามารถ

รบัพลงังานได้ทกุเวลา ทัง้กลางวนัและกลางคนื อกีทัง้ยงัสามารถ

หมุนเพื่อรับแสงหรือลมได้รอบทิศทาง จึงท�าให้นวัตกรรมนี้ 

สามารถผลติพลงังานสะอาดได้ตลอด 24 ชัว่โมง ผ่านรปูทรงกลม

สีน�้าเงินอันแสนอัจฉริยะ ซึ่งตั้งอยู่บนฐานอลูมิเนียมสูงเท่าต้นไม้ 

1 ต้น เปรียบเสมือน Aard เป็นต้นไม้สูงโปร่งที่ให้ร่มเงา และให้

พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง

  

นับเป็นเทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดท่ีน่าสนใจมากๆ 

และหวังว่าต่อไปในอนาคตเราทุกคนจะได้ใช้พลังงานสะอาดกัน

มากขึน้ เพือ่ทดแทนพลงังานสิน้เปลอืงทีใ่กล้จะเหลอืน้อยเตม็ท.ี..

เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

จะดีแค่ไหนหากทุกคนสามารถใช้พลังงานทางเลือก 

ได้หลากหลายมากข้ึน และจะดีแค่ไหนถ้ามีนวัตกรรมที่ 

สามารถผลิตพลังงานสะอาดได้ถึง 2 รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี 

เดียวกัน วันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว!

พลังงานลูกผสม
จากประเทศญี่ปุ่น

กังหันลมโซล่าเซลล์ 
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ติดตำมข่ำวสำรดำ้นพลังงำนจำกเรำได้ที่
          วารสารนโยบายพลังงาน

กำรจัดท�ำแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย (แผน PDP 

2015) เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและควำมสมดุลในภำคไฟฟ้ำ อีกทั้งยังเป็น 

กำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำน ลดรำคำน�้ำมันภำยในประเทศให้สอดคล้อง

กบัรำคำน�ำ้มนัในตลำดโลก เพือ่รองรบั AEC และประเทศในกลุม่ GMS รวมถงึ

รองรบักำรพฒันำพลงังำนทดแทน ซึง่สิง่เหล่ำนีจ้ะท�ำให้มองเหน็ควำมชดัเจน

ทำงด้ำนพลงังำนมำกยิง่ขึน้ และเป็นกำรรองรบัควำมต้องกำรในกำรใช้ไฟฟ้ำของประชำชนทีเ่พิม่มำกขึน้ 

วำรสำรนโยบำยพลงังำนเล่มนีจ้ะน�ำท่ำนผูอ่้ำนไปเจำะลกึถงึแผนพฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศไทย 

(แผน PDP 2015) พร้อมข้อมูลต่ำงๆ ในรูปแบบของบทควำมที่อำ่นเข้ำใจง่ำย รวมไปถึงข้อมูลขำ่วสำร

และสถำนกำรณ์พลังงำนไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปีที่ท่ำนผู้อ่ำนไม่ควรพลำด และพิเศษสุดกับ 

บทสัมภำษณ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน “ทวารัฐ สูตะบุตร” กับมุมมองของ 

คนพลงังำน และกำรท�ำงำนเพือ่พลงังำนไทย ทัง้หมดนีค้อืเรือ่งรำวของพลงังำนไทยทีน่่ำตดิตำมในฉบบันี้
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สรปุข่าวพลงังานรายไตรมาส

•	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
พระราชทานพระราชวโรกาสให้	นายณรงค์ชัย	อัครเศรณี	รมว.พน.	 
และ	 นายอารีพงษ์	 ภู่ชอุ่ม	 ปลัด	 ก.พน.	 เฝ้าทูลละอองพระบาท	 
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสื่อการเรียนการสอนเร่ืองพลังงาน	
จ�านวน	200	ชุด	ณ	ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

•	นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.พน.	 เปิดเผยว่า	 ผลงาน 
ในการท�างาน	6	เดือนทีผ่่านมา	ยอบรบัว่าสอบตก	เพราะไม่สามารถ
ท�าข้อสอบ	2	เรือ่งให้ส�าเรจ็ตามทีว่างไว้	คือ	1.	เปิดส�ารวจปิโตรเลยีม
รอบที่	 21	 2.	 ปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์
ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	 คือ	 15	 บาท/กก.	 ที่ยังไม่ส�าเร็จ	 ดังนั้น 
การท�างานใน	6	เดือนหลังจากนี้จะด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

•	นายอารีพงศ์	 ภู ่ชอุ ่ม	 ปลัด
ก.พลงังาน	กล่าวว่าช่วงเดอืนเมษายน
จะมีอากาศร้อนจัด	 ท�าให้ปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าสูงเพิ่มสูงขึ้นตามไป
ด้วย	 ดังนั้น	 ก.พลังงานจึงได้จัด
กจิกรรม	“รวมพลงัหาร	2	เดินหน้า
ประเทศไทย	 ลดใช้พลังงาน”	 เพื่อ
ขอความร่วมมือประชาชนปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมประหยดัพลงังานตามภารกจิ	1ล.	5ป.	พร้อมกนันีใ้นวนัที่	 
7-8	เมษายน	2558	สนพ.	จดักจิกรรมรณรงค์	รวมพลงัหารสอง	เดนิหน้า 
ประเทศไทย	ลดใช้พลังงาน	บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ/ตลาดนัด
รวมทรัพย์	ตลาดนัดพ็อกเก็ต	(ถนนโศกมนตรี)

•	นายทวารัฐ	สูตะบุตร	รองปลัด	ก.พน.	เปิดเผยว่า	ขณะนี้ 
มีผู ้ประกอบการย่ืนแสดงความจ�านงผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทติย์ทีติ่ดตัง้บนพืน้ดนิ	(โซลาร์ฟาร์ม)	ซึง่เป็นกลุม่ทีย่งัไม่ได้รบั
การตอบรับซื้อไฟฟ้าตามมติ	กพช.	พบว่าเมื่อครบก�าหนดวันสิ้นสุด
การขอวันที่	31	มี.ค.	มีผู้ประกอบการเหลือเพียง	3	ราย	รวมปริมาณ
ไฟฟ้าที่เสนอขาย	 38	 เมกะวัตต์	 พร้อมเร่งแก้ปัญหาระบบสายส่ง	
และดันโซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร	 800	
เมกะวัตต์	กลางปีหน้า

•	นายวฑิรูย์	กลุเจรญิวริตัน์	อธบิดี
กรมธุรกิจพลังงาน	 เผยขณะนี้เดิน
หน้าแผนน�้ามัน	 20	 ปี	 คุมก�าเนิด 
โรงกลั่น-พิจารณาเลิกขายระหว่าง
แก๊สโซฮอล์	 91	 แก๊สโซฮอล์	 95	
ด้านนายสิริวุทธิ์	 เสียมภักดี	นายก

สมาคมการค้าและผู้ผลิตเอทานอล
ไทย	หวัน่ผลกระทบต่อมอเตอร์ไซค์	ด้าน

นายวีระพล	 จิรประดิษฐกุล	 กกพ.เห็นชอบให้บุคคลที่	 3	 สามารถ
เข้าใจ-เชือ่มต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต	ิปตท.	และสถานแีอลเอน็จ ี
ของพีทีทีแอลเอ็นจี	ท�าให้เกิดแข่งขันกิจการก๊าซของประเทศ

•	นายอารีพงศ์	ภู่ชอุ่ม	ปลัด	ก.พลังงาน	เป็นประธานรับฟัง 
ความคิดเห็น	 กลุ ่มย่อย	 “ร่างแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย	พ.ศ.	2558-2579		(พดีพี	ี2015)”	ว่า	การบรหิารเชือ้เพลงิ
ผลติไฟฟ้าในระยะยาวต้องท�าให้เกดิความมัน่คง	ให้แข่งขนัทางการ
ค้าในเวทีโลกได้	 รวมถึงค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งครั้งนี้ได้น�าแผน
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 และแผนอนุรักษ์พลังงาน	 

มาประกอบการจัดท�า	 คาดการณ์ว่าจะท�าให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอด
แผนพีดีพี	20	ปี	อยู่ที่	4.587	บาท/หน่วย	โดยท้ายแผนคือ	ป	ี2579	
จะอยูท่ี่	5.55	บาท/หน่วย	ด้านนายชวลติ	พิชาลยั	ผอ.สนพ.	กล่าวว่า 
การร่างแผนพีดีพีครั้งนี้ถือเป็นการปรับใหญ่กว่าทุกครั้ง	 เนื่องจาก
ปัจจยัเศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลง	โดยอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
หรือจีดีพี	ปี	2556-2579	เฉลี่ยอยู่ที	่3.94%	จากแผนเดิมเฉลี่ยอยู่ที	่ 
4.41%	 และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 หรือ	 เออีซ	ี 
โดยกรณฐีานทีน่�าเอาแผนอนรุกัษ์พลงังานมาพจิารณา	100%	ภาพรวม 
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าสิ้นป	ี2579	จะอยู่ที่	70,410	เมกะวัตต์

•	นายวิฑูรย์	 กุลเจริญวิรัตน์	 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	 เผย
ได้ปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในน�า้มันดีเซลหมุนเร็วจาก	3.5%	เป็น	
7%	มีผลบังคับใช้วันที่	16	เม.ย.	เป็นต้นไป	โดยเดือน	มี.ค.	ที่ผ่านมา	 
ยอดการใช้น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็อยูท่ี	่60	ล้านลติร/วนั	คาดว่าหลงัจาก 
การปรับสัดส่วนไบโอดีเซลเป็น	บี7	แล้วจะสามารถเพิ่มยอดการใช้
ไบโอดีเซลในเดือนเม.ย.	เป็น	3.7	ล้านลิตร/วัน

•	นายทวารัฐ	สูตะบุตร	รองปลัดกระทรวงพลังงาน	กล่าวว่า	 
ขณะนี้	 กระทรวงพลังงานสามารถผลักดัน
โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะที่สามารถ	
จ่ายไฟฟ้าเข้าสู ่ระบบเชิงพาณิชย์
แล้ว	 21	 โครงการ	 ก�าลังการผลิต	 
74.717	 เมกะวัตต ์	 รวมทั้ งมี
โครงการที่ เซ็นสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าแล้วและอยู ่ระหว่างการ
ก่อสร้างอีก	 12	 โครงการ	 ก�าลัง 
การผลิต112.568	เมกะวัตต์

•	นายชวลติ	พชิาลยั	ผอ.สนพ.	เปิดเผยถงึกรณทีีท่างสมาคม 
ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนท�าหนงัสอืถงึนายกฯ	เพือ่คดัค้านมตขิอง	กพช.	ว่า	 
แนวทางการช่วยเหลือผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายเล็ก	 SPP	 ท่ีผลิต
ไฟฟ้าด้วยระบบผลติพลงังานร่วม	โคเจนเนอเรชัน่	หรอื	เอสพพีโีคเจน	 
ซึ่งก�าลังจะหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	ให้สามารถที่จะ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม	 โดยไม่ต้องประมูล
แข่งขันกันเหมือนที่ผ่านมา	 และ	 กฟผ.จะรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน	 20%	
ของก�าลงัการผลติเดมิ	ในราคาไม่เกนิอตัราค่าไฟฟ้ารปูแบบโรงไฟฟ้า 
ไอพพี	ีถอืว่าเหมาะสมแล้ว	ย�า้ไม่ทบทวนมต	ิกพช.ใหม่	ชีผู้ป้ระกอบการ 
ต้องยอมรับผลก�าไรลดลงรัฐบาลยังมีปัญหาปริมาณส�ารองไฟฟ้า

•	นายวรีะพล	จริประดษิฐกลุ	กรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	
เผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปร
อตัโนมตั	ิ(เอฟท)ี	ได้พจิารณาค่าไฟงวดใหม่เดอืน	พ.ค.-ส.ค.	จะปรบั 
ลดลงได้มากกว่า	 4.3	 สตางค์/หน่วย	 แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป
เนื่องจากได้ส่ังการให้กฟผ.ไปปรับปรุงตัวเลขต้นทุนน�้ามันมาใหม	่
โดยจะประกาศอย่างเป็นทางการ	วันที่	22	เม.ย.	นี้
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•	พล.อ.ประยุทธ	์จันทร์โอชา	นายกฯ	กล่าวว่า	ที่ประชุม	ครม.	
เห็นชอบให้	 นายอารีพงศ์	 ภู่ชอุ่ม	 ปลัด	 ก.พลังงาน	 ไปด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	ส่วน
การโยกย้ายในต�าแหน่งอื่นๆ	จะมีทยอยมาในเดือน	พ.ค.	และเป็นการ
โยกย้ายปกต	ิไม่ได้โยกย้ายเพราะมีความผิด	โดยคาดว่าการประชุม	ครม.	
สัปดาห์หน้าจะได้แต่งตั้งปลัดคนใหม่แทน	
และคาดว่าจะเป็น	นายครุจุติ	นาครทรรพ	 
รองปลัด	 ก.พลังงาน	 นอกจากนี้	
ร.อ.นพ.ยงยทุธ	มยัลาภ	โฆษกประจ�า
ส�านกันายกฯ	เผยว่า	ครม.	ได้แต่งต้ัง	
นายสุชาลี	สุมามาลย์	รอง	ผอ.สนพ.	
ให้ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ตรวจราชการ
กระทรวง	 ส�านักงานปลัดกระทรวง	
ก.พลังงาน

•	พล.อ.ประยุทธ	์จันทร์โอชา	นายกฯ	 เผยถึงมติ	กพช.	ว่าเห็น
ชอบให้ลดอัตราส�ารองเชื้อเพลิงตาม	พ.ร.ก.ป้องกันแก้ไขการขาดแคลน
น�้ามันเชื้อเพลิง	โดยปรับลดเหลือ	6-7%	จากเดิม	12%	หรือจาก	43	วัน	
เหลือ	 24-25	 วัน	 โดยแบ่งเป็นน�้ามันดิบ	 6%	 และน�้ามันส�าเร็จรูป	 1%	
ส่วนสัมปทานรอบที่	 21	 ต้องเตรียมการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก�าลัง
แก้ไขอยู่	 แต่จะไม่พูดเร่ืองสัมปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิต	 โดยจะ
ต้องรอกฎหมายใหม่ก่อนจะด�าเนินการต่อไป	 นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบ
ต่อสัมปทานแหล่งบงกช-เอราวัณ	ให้เชฟรอน-ปตท.สผ.

•	นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.พลังงาน	 เผยหลังการประชุม	
กบง.	 ว่าขณะนี้น�้ามันอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วคงจะไม่ลงในระดับ	 30-40	
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอกีแล้ว	โดย	กบง.ได้ปรบัลดอัตรากองทนุน�า้มนั
เชื้อเพลิงลงไปแล้ว	เก็บเงินส่วนองกลุ่มเบนซิน	0.50	บาทต่อลิตร	ยกเว้น 
อ	ี85	และดเีซล	0.40	บาทต่อลติร	นอกจากนีย้งัได้พจิารณาราคาก๊าซหงุต้ม	 
(แอลพีจี)	 เดือน	 พ.ค.	 ราคาขายปลีกแอลพีจีจะไม่เปล่ียนแปลงโดย 
อยู่ที	่23.96	บาทต่อ	กก.	รวมถึงแจ้งเรื่อง	ครม.ตกลงเบื้องต้น	(MOU)	
กับพม่า	 2	 ฉบับ	คือ	ความร่วมมือการซื้อเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ	 และ 
ก๊าซธรรมชาตเิหลว	(LNG)	ระยะเวลา	3	ปี	และความร่วมมอืเตรยีมสร้าง
คลัง	LNG	ในพม่า	และอีกฉบับคือความร่วมมือซื้อไฟฟ้า	10	ปี

•	 นายคุรุจิต	 นาครทรรพ	 รองปลัด
ก.พลังงาน	 เปิดเผยว่า	 ผลการประชุม	

กพช.	 เห็นชอบแผนพีดีพี	 2015	 โดย
ปรับลดค่าพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้าเหลือ	3.94%	จาก	4.41%	และ
ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุของ
แผนอยู่ที่	4.587	บาท/หน่วย	ส�าหรับ

การลดอัตราส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงลง
นายกฯ	ได้มอบให้	ก.พลังงงาน	ไปก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสม	 ซึ่งจะส่งผลดีโดยคาดว่าท�าให้ราคา
น�า้มนัลดลงลติรละ	9	สตางค์	และนอกจากน้ีเพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนได้
เห็นชอบกบัแผนโครงสร้างพืน้ฐานก๊าซธรรมชาต	ิโครงการลงทนุระยะที	่1	 

ของโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	 โดยให้	 ปตท.เป็นผู้ด�าเนินการ	
วงเงินลงทุน	 13,900	 ลบ.	 นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเร่งบริหาร
จดัการแหล่งก๊าซธรรมชาตทิีผ่ลติในประเทศ	รวมถงึการเปิดส�ารวจแหล่ง
ปิโตรเลยีมรอบที	่21	การบรหิารจัดการสมัปทานปิโตรเลยีมแหล่งเอราวณั
และบงกช	เนื่องจากพบว่าปริมาณก๊าซฯ	เริ่มลดลง	โดยสิ้นปี	57	ปริมาณ
ส�ารองก๊าซฯ	ทีพ่สิจูน์ได้เหลอืเพยีง	6	ปีกว่า	เมือ่รวมกบัแหล่งส�ารองก๊าซ
คาดว่าจะเหลือใช้	13	ปี

•	นายทวารัฐ	สูตะบุตร	รองปลัด	ก.พลังงาน	เผยว่า	กระทรวง
อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางส่งเสริมพลังงานทดแทน	 ซึ่งจะชัดเจน 
ในเดือน	มิ.ย.-ก.ค.58	เพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนครึ่งปีหลังใน	3	โครงการ	
คอื	1.	รบัซ้ือไฟฟ้าพลงังานทดแทนรูปแบบการแข่งขันราคา	2.	การส่งเสรมิ 
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ	์ 
3.	ส่งเสรมิการแปรรปูจากขยะเป็นไฟฟ้า	น�า้มนั	และความร้อน	ด้านนาย
พชิยั	ถิน่สนัตสิขุ	ประธาน	ส.อ.ท.	เผยเมด็เงนิลงทนุด้านพลงังานทดแทน
น้ัน	 คาดว่าส่วนของโซล่าร์จะเกิดข้ึนได้เร็วสุด	 และพลังงานทดแทน 
จะเป็นยุคทองอย่างแท้จริง

•	นายวีระพล	 จิรประดิษฐกุล	 กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 
เผยถึงโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา
ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย	ว่าได้ขอให้	กฟภ.เพิ่มจุดรับยื่นค�าขอขายไฟฟ้า
ให้มากขึ้น	 พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ	 ใน
ส�านักงาน	 กฟภ.ทุกแห่งทั่วประเทศ	 โดยผู้สนใจสามารถย่ืนค�าขอขาย
ไฟฟ้าได้ที่	กฟภ.	และ	กฟน.	ภายใน	30	มิ.ย.นี	้ทั้งนี้ที่ผ่านมา	ยอดค�าขอ 
ยืน่ตดิตัง้ได้เพยีง	20	เมกะวตัต์	ห่างเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ทีร่ะดบั	78.63	เมกะวตัต์	 
ย�้าข้ันตอนง่ายๆ	 ไม่ต้องย่ืนขอ	 รง.4	 ด้านนายอนันต์	 ตั้งตรงเวชกิจ	 
ผู้บริหารน�้าตาลบุรีรัมย	์เผยว่าในปีนี้บริษัทใช้งบลงทุน	1,100	ล้านบาท	
เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที	่3	ขนาดก�าลังผลิต	9.9	เมกะวัตต์	เพื่อ
รองรับปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นในฤดูการผลิต

•	นายวิฑูรย	์กุลเจริญวิรัตน	์อธิบดี
กรมธุรกิจพลังงาน	 เผยภายในเดือนนี้
เตรียมหารือกับกรมการขนส่งทางบก	
เพือ่เกบ็ภาษป้ีายทะเบยีนรถยนต์ทีใ่ช้
ก๊าซหงุต้ม	(แอลพจีี)	เพิม่ข้ึน	รวมทัง้
พิจารณาจัดเก็บภาษีน�าเข้าอุปกรณ์
ตัวถังแอลพีจีที่จะดัดแปลงน�ามา 
ติดต้ังใช้ในรถยนต์เพิ่มข้ึนเช่นกัน	 เพื่อ
ท�าให้ปริมาณรถยนต์ที่จะหันมาติดตั้ง 
แอลพีจีลดต�่าลง	 เนื่องจากที่ผ่านมาการใช้แอลพีจีภาคขนส่งขยายตัว 
ต่อเนือ่ง	ขณะเดยีวกันราคาแอลพจีีทีผ่่านมาได้รับการอุดหนนุในราคาต�า่ 
และต้องตรวจสอบมากกว่ารถยนต์ทั่วไป	 รวมถึงต้องการส่งสัญญาณ
ไปยังธุรกิจปั๊มแอลพีจ	ี ควรมีการชะลอการขยายจ�านวนปั๊ม	 นอกจากนี้ 
ได้บังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการลักลอบก๊าซหุงต้มไปเติมที่สถานี
บริการก๊าซแอลพีจี	 แต่ยังพบการกระท�าผิดอยู่	 ซึ่งการกระท�าดังกล่าว
ก่อให้เกิดอันตรายจากก๊าซรั่วไหล	และอาจเกิดระเบิดได้

•	นายสุนชัย	ค�านูณเศรษฐ	์ผู้ว่าการ	กฟผ.	เผยจากระดับราคา
น�้ามันตลาดโลกลดลงต่อเนื่องตั้งแต่กลางป	ี 57	 ส่งผลให้สะท้อนมายัง
ราคาก๊าซธรรมชาตทิีอ้่างองิน�า้มนัเตาย้อนหลงั	6-12	เดอืน	ลดลงมผีลให้ 
อัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัต	ิ(เอฟที)	ลดลงตลอดปีนี้	และหากระดับ
ราคามันดิบดูไบทรงตัวต่อเนื่องระดับ	 50-51	 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล 
ไปถึงสิ้นปีนี	้ก็จะส่งผลดีให้ค่าเอฟทีลดลงจนถึงงวด	ม.ค.-เม.ย.	59
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•	นายณรงค์ชัย	 อัครเศรณี	 รมว.พลังงาน	 ยืนยันว่า	 

จะเดินหน้านโยบายการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตก๊าซ 

หุงต้ม	(LPG)	ในภาคขนส่ง	เพือ่ความเป็นธรรม	ให้กับผู้ใช้น�า้มัน

เบนซิน	แก๊สโซฮอล	และน�้ามันดีเซล

•	นายณรงค์ชยั	อคัรเศรณ	ีรมว.

พลังงาน	 เปิดถึงกรณีนายกฯ	 ให้

ก.พลังงาน	 ศึกษาการน�าข้าว

เสือ่มคณุภาพในสต๊อกประมาณ	

1	ล้านตนั	มาผลติเป็นเอทานอล 

นั้น	ก.พลังงาน	และ	ก.พาณิชย์

เตรยีมหาข้อสรปุให้ทนัภายในเดอืน

ก.ค.	นี้

•	นายทวารัฐ	 สูตะบุตร	 รองปลัด	 ก.พลังงาน	 เผยว่า
แผนอนุรักษ์พลังงาน	 (พ.ศ.2558-2579)	 ท่ีผ่านความเห็นชอบ

จาก	กพช.	ไปแล้วนัน้	ได้ตัง้เป้าทีจ่ะลดความเข้มข้นของการใช้

พลังงานให้ได้	30%	ภายในป	ี2579	เมื่อเทียบกับป	ี2553	พร้อม

เตรยีมเสนอ	7	มาตรการ	คอื	การจดัการพลงังานในโรงงานและ

อาคารควบคุม,	 การใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร,	 การใช้เกณฑ์ 

มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์,	 สนับสนุนด้านการเงินท้ัง 

รูปแบบการให้เปล่าและสินเชื่อ,	 ส่งเสริมอุปกรณ์หลอดไฟฟ้า

แอลอีดี,	 การประหยัดพลังงาน	 EERs,	 การประหยัดพลังงาน

ในภาคขนส่ง	 นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ	 อีโค	 สติกเกอร์	

เพ่ือแสดงข้อมูลรถยนต์ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานประหยัด

พลังงาน	เริ่ม	1	ม.ค.	59

•	นายทวารัฐ	สูตะบุตร	รองปลัด	
ก.พลังงาน	 เผยว่าขณะนี้มีกระแส

ข่าวต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน

มากขึ้น	 ซึ่ง	 ก.พลังงาน	 อยาก

ให้คนในพื้นที่ท�าความเข้าใจ	

เพราะหากไทยไม่สามารถสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหิน	 9	 โรง	 ประมาณ	

7,000		เมกะวัตต์ได้	จะท�าให้ค่าไฟปลายแผนมอีตัราเพิม่ขึน้อกี	

50-60	สตางค์ต่อหน่วย	ท�าให้ค่าไฟรวมมากกว่า	6	บาทต่อหน่วย

•	นายทวารัฐ	 สูตะบุตร	 รองปลัด	 ก.พลังงาน	 เผยว่า	
กระทรวงเตรียมเรยีกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประเมนิความพร้อม

กรณแีหล่งก๊าซธรรมชาตพิืน้ทีพ่ฒันาร่วมไทย-มาเลเซยี	(เจดเีอ-

เอ18)	หยุดซ่อมบ�ารุงระหว่างวันที่	19-23	ก.ค.	ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อโรงไฟฟ้าจะนะ	ก�าลังการผลิตหายไป	800	เมกะวัตต์

•	นายธรรมยศ	ศรีช่วย	อธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน	 (พพ.)	 เปิดเผยว่าได้เตรียมขั้นตอนและ

หลักเกณฑ์การพิจารณาและประมูลรับซ้ือไฟฟ้ารูปแบบ	 FiT-

biding	 วิธีใหม่ในการประเมินและคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีนในปี	58-59	(ไม่รวมแสงอาทิตย์)	โดยประเมนิ

พืน้ทีจ่ากศกัยภาพของเชือ้เพลงิและสายส่ง	คาดว่าจะได้ข้อสรุป

ในเดือน	มิ.ย.-ก.ค.	นี้

•	นายวีระพล	 จิรประดิษฐกุล	 กรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน	 (กกพ.)	 เปิดเผยว่า	 แนวโน้ม

ค่าไฟฟ้าอตัโนมตั	ิ(เอฟท)ี	รอบใหม่

เดือน	ก.ย.-ธ.ค.58	ยังปรับลดลง

ตามต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ	

แต่ปรับลดไม่ถึงเป้าที่คาดไว	้

9.35	สตางค์ต่อหน่วย	เนื่องจาก

ยังมีปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง

•	นายสุนชัย	ค�านูณเศรษฐ์	ผู้ว่าการ	กฟผ.	เผยเมื่อวันที	่ 

11	ม.ิย.	เวลา	14.02	น.	มปีรมิาณการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ	หรอื	พคี		อยูท่ี่	 

27,345.8	เมกะวัตต์	ท�าลายยอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นครั้งที่	4	 

สาเหตุส�าคญัมาจากสภาพอากาศทีร้่อนอบอ้าวอณุหภูมิที	่36.7	

องศาเซลเซียส	ด้านนายสหรฐั	บญุโพธภิกัด	ีรองผูว่้าการกจิการ

สังคม	กฟผ.	กล่าวว่า	ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารอบ	5	เดือน	(ม.ค.-

พ.ค.)	อยูท่ี	่74,636	ล้านหน่วย	เพิม่ขึน้	1,556	ล้านหน่วย	คดิเป็น	 

2.1%	 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 โดยปริมาณการใช้

ไฟฟ้าทั้งปี	คาดว่าจะขยายตัวไม่ถึง	4%	ตามเป้าหมายที่วางไว้	

เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว

สรุปข่าว
มิถุนายน’5806
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นายชวลิต พิชาลัย  ผู้อ�านวยการส�านักงานนโบายและแผนพลังงาน 

พร้อมด้วย นางสาวภาวิณี โกษา  ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน 

ให้การต้อนรับนาย Asress Wildegiorgis, Director of Alternative Energy 

development and Promotion Directorate และคณะผูแ้ทนจากกระทรวงน�า้  

ชลประทาน และพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย  

ในโอกาสเข้าพบเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง "Energy 

Planning, Policy Strategy, Technical Design and Management"  

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 - 11.30 น. ณ ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ได้จดักจิกรรมให้ความรู ้

การอนุรักษ์พลังงานกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ อ.โคกเจริญ  

จ.ลพบุรี ซึ่งจัดเป็นฐานให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานเรื่องต่างๆ อาทิ  

ฐานมหัศจรรย์พลังงาน, พลังงานกับภาวะโลกร้อนและวิธีลดโลกร้อน,  

การเดินทางเพื่อโลกสวย, รักษ์น�้า รู้ใช้น�้าเพื่อการประหยัดพลังงาน,  

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างเพือ่โลกสวย, 1A5R กบัการอนรุกัษ์พลงังาน

และสิ่งแวดล้อม, เกมขนถ่ายพลังงาน ฯลฯ เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย.58  

โดยนักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ สนพ. ได้จัดกิจกรรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์

พลงังานแก่เยาวชนอย่างต่อเนือ่ง

เป็นประจ�าทุกปี เพื่อกระตุ ้น  

ปลูกฝ ัง ให ้ตระหนักถึงการ

ประหยัดพลังงาน และน�าวิธีการ

ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ�าวัน

ภาพเป็นข่าว

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัด

กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดสัมมนา 

“กรอบแผนพลงังานประเทศไทยในภาพรวม 

(Thailand Integrated Energy Blueprint : 

TIEB)” เพื่ออธิบายความส�าคัญ รายละเอียด

ต่างๆ และประกาศถึงความพร้อมของ 

การจดัท�ากรอบแผน TIEB รวมทัง้ได้แลกเปลีย่น

ความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะจาก 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิ ผู้แทนจากสถานทูต 

ทัว่โลกกว่า 40 ประเทศ นกัลงทนุประกอบการ 

ธรุกจิพลงังานทีเ่ข้าร่วมกว่า 100 ราย รวมทัง้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เป็นต้น

ทั้งนี้กรอบแผนพลังงานประเทศไทย

ในภาพรวม (TIEB) ถือเป็นแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติที่กระทรวงพลังงานได้จัดท�าขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยได้รวบรวม

แผนพลังงานของประเทศทั้งหมดเข้าไว้ในแผนเดียว ได้แก่ แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้า (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลงังานทางเลอืก (AEDP) แผนอนรุกัษ์พลงังาน (EEDP) แผนก๊าซธรรมชาต ิ(Gas Plan) และแผนน�า้มนัเชือ้เพลงิ (Oil Plan) เพือ่สร้าง

ความมั่นคงและตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศ สอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร

สมัภาษณ์พเิศษ

เข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 และเริ่มมีสายลม 

เย็นๆ ในช่วงเช้าจากอุณหภูมิอากาศที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งอาจส่งผลให้ยอดการใช้ไฟฟ้าจากครัวเรือนลดลงบ้าง แต่ 

ส�าหรับภาพรวมการใช้พลงังานโดยเฉพาะจากภาคอตุสาหกรรม 

และภาคขนส่ง 2 ภาคส่วนหลักท่ีมีการใช้พลังงานสิ้นเปลือง

สูงสุด ก็ยังมีแนวโน้มที่ใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น 

และยังขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เท่าที่ควร

วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี ้

จึงได้มาพูดคุยกับคนพลังงานตัวจริงอย่าง 

“ดร. ทวารฐั สตูะบตุร” ผูอ้�านวยการส�านกังาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ที่จะมา 

ไขค�าตอบถงึ ทศิทางการจดัท�าแผนบรูณาการ 

พลังงานของประเทศในระยะยาว รวมท้ังมุมมองด้าน 

การอนุรักษ์พลังงาน ที่นาทีนี้ถือว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง

Last quarter of 2015 has brought winter breeze 

and cool weather, causing slight decline of household 

energy consumption. However, overall energy 

consumption of all industries is increasing according 

to inefficient management, especially industrial and 

transportation sectors which consume 

massive energy.

This journal feature expert in 

energy industry, Dr. Twarath Sutabutr, 

Director-General of the Energy Policy 

and Planning Office (EPPO), to share 

about direction of long-term integrated 

energy blueprint of Thailand and 

perspectives towards energy conservation which is the 

critical issue.

ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) 

Dr. Twarath Sutabutr 
Director-General, The Energy Policy 
and Planning Office (EPPO)

กับแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ
เพื่ออนาคตพลังงานไทยที่ยั่งยืน

Thailand Integrated Energy 
Blueprint for Sustainability
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ก้าวแรกจากหลักการ 3A3E สู ่แผนบูรณาการ
พลังงานแห่งชาติ

ดร. ทวารัฐ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของร่างแผนบูรณาการ

พลังงานในระยะยาว ท่ีเริ่มต้นก้าวแรกมาจากรัฐบาล พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และท่านมีเป้าหมายที่จะ

น�าพาประเทศไทยสู่ความมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง พร้อมความ

สุขที่ยั่งยืน จึงท�าให้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี) ในขณะน้ัน ได้น�ามาเช่ือมโยงกับ

นโยบายด้านพลังงาน โดยใช้หลักการ 3A3E คือ

1.  Available หมายถึงพลังงานต้องมั่นคงและมีพอใช้

2. Affordable หมายถึงพลังงานต้องมีราคาเป็นธรรม 

อยู ่ในวิสัยที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานได้โดยมี 

ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

3.  Acceptable หมายถงึรปูแบบซึง่ยอมรบัได้ เนือ่งจาก

พลงังานนัน้มหีลายรปูแบบ มทีัง้สะอาดหมดจดไปจนถงึมมีลพษิ

หรือมีสิ่งปนเปื้อน จึงต้องมีเทคโนโลยีที่จะสามารถจัดการให ้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ส่วนหลัก 3E ซึ่งเป็นหลักด้านพลังงานที่ใช้กันทั่วโลก คือ

1.  Energy Security หรือความมั่นคงทางพลังงาน

2.  Economic Development หรอืพลงังานต้องเป็นฐาน

ของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ราคาจึงต้องเป็นธรรม

3.  Environmentally Friendly หรือระบบพลังงานที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพลังงานจึงได้น�าหลักการดังกล่าว พัฒนาเป็น 

แผนบรูณาการพลงังานแห่งชาต ิThailand Integrated Energy 

Blueprint (TIEB) โดยรวมเอาแผนบรูณาการทัง้ 5 เสาหลกั ได้แก่ 

1. แผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)  

2.  แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว (Gas Plan)  

3.  แผนบรหิารจดัการน�า้มนัเชือ้เพลงิ (Oil Plan) 4. แผนพฒันา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และ 5. แผน

อนุรักษ์พลังงาน (EEP) ซึ่งทั้ง 5 แผนดังกล่าว เปรียบเสมือน

เสาหลักในการค�้ายันให้ประเทศไทยมุ่งไปสู่ทางเดินบนถนน

พลังงานที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต

3A3E, from plan to country Integrated Energy 
Blueprint

Dr. Twarath shared that integrated blueprint for 

long-term energy has been originated by government 

of Gen. Prayuth Chan-ocha, Prime Minister who aims 

to bring Thailand to prosperity, stability, and sustainable 

happiness. Dr. Narongchai Akrasanee, ex-Minister of 

Energy has engaged such concept and energy policies 

by applying 3A3E model which include:

1. Available – Thailand’s energy supply has to be 

stable and sufficient.

2.  Affordable – Energy has to be fairly priced, so 

all Thai people can access energy at affordable prices.

3.  Acceptable – Energy must be in an acceptable 

form, because energy exists in many forms, both sparkly 

clean and positively polluted. So, technology needs to 

be used to manage energy in an acceptable manner.

The principles 3E are used globally and made up 

of the following:

1. Energy Security.

2. Energy Development

3. Environmental Friendliness.

Ministry of Energy has applied such model to 

develop Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB) 

which engages 5 pillars, including 1. Power Development 

Plan (PDP) 2. Gas Plan 3. Oil Plan 4. Alternative Energy 

Development Plan (AEDP) and 5. Energy Efficiency Plan 

(EEP). Such 5 plans are the solid foundation of Thailand 

to ensure prosperity, stability, and sustainability of energy 

in the future. 
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โ ด ย ห ลั ก ส� ำ คั ญ ข อ ง แ ผ น ฯ  คื อ ก ำ ร  
“สร้ำงสมดุล” ให้กับระบบพลังงำนของ
ประเทศ เพื่อไม่พ่ึงพำทำงใดทำงหนึ่ง
มำกไปหรือน้อยไป และช่วยให้ระดับรำคำ
พลังงำนอยู่ในระดับที่เป็นธรรม และระดับ
ควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
ที่ ไม ่น ้อยหน ้ำมำตรฐำนสำกลนั่นเอง  
ดร. ทวำรัฐ กล่ำว

Key objective of such plans is to create 
“balance” for country energy system in 
order to maintain fair price of energy, 
enhance environmental friendliness 
based on international standard, 
and minimize dependence on some 
mechanism, said Dr. Twarath

ดร. ทวารฐั เล่าว่า การบรูณาการแผนพลงังานครัง้นี ้นบัเป็น 

ครั้งแรกของประเทศไทยท่ีมีแผนบูรณาการครบทุกภาคส่วน 

เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านพลังงาน มีความ

คุ้มค่าในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และมีระบบพลังงานที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนต่อไป 

(รายละเอยีดของแผนทัง้ 5 เสาหลกั หากสนใจสามารถหาข้อมลู

เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน www.energy.go.th)

Dr. Twarath said that this is the first integrated 

energy plan of Thailand that involves all sectors to 

become stable country in term of energy, efficiency 

and sustainability, and environmental friendliness for 

future economic growth. (for more information about 

5 plans, please visit website of Ministry of Energy,  

www.energy.go.th).
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เดินหน้าพลังงานทดแทน-กระจายแหล่งเชื้อเพลิง 
สร้างสมดุลพลังงานไทย

ภายใต้แผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ เสาหนึ่งที่มี 

ความส�าคัญ ได้แก่ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก หรือ AEDP ดร. ทวารัฐ ได้ให้ข้อมูลว่า ภาพรวม 

เบือ้งต้นของการส่งเสรมิ กระทรวงพลงังานได้ก�าหนดเป้าหมาย

เพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนเป็นไม่น้อยกว่า 25% ภายใน

ปี 2564 และจะมีการปรับแผนเพื่อความยั่งยืน ให้รักษาสัดส่วน

การใช้ดังกล่าวให้ได้อย่างต่อเนื่องถึงปี 2579 โดยในส่วนท่ีได้

เริ่มด�าเนินการแล้วในขณะนี้ อาทิ จัดล�าดับความส�าคัญการ

ส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ

ให้ได้เต็มตามศักยภาพเป็นล�าดับแรก เพ่ือสร้างประโยชน ์

ร่วมกับเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาขยะ 

ล้นเมืองตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ ในส่วนของ สนพ. จะมีการน�าระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Grid มาใช้ เพื่อช่วยให้ระบบการ

บริหารจัดการพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าท�าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและช่วยสร้างความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าของ

ประเทศไทยยิ่งขึ้น

ดร. ทวารัฐ ยังได้กล่าวเสริมถึงเช้ือเพลิงทางเลือกที่มี

ความจ�าเป็นอย่างเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ซึ่งปัจจุบันถือเป็น

ทางเลือกส�าคัญของการสร้างความสมดุลให้แก่ระบบพลังงาน 

โดยความจ�าเป็นในการพิจารณาถ่านหินเพ่ือเป็นทางเลือกการ

ผลติไฟฟ้าดงักล่าว ต้องไม่ลมืว่าประเทศไทยมข้ีอจ�ากดัในเรือ่ง

ของทรัพยากรพลังงาน ดังนั้นตามหลักการแล้วเราไม่ควรปิด

ประตูใดประตูหนึ่งก่อนท่ีจะได้ศึกษาอย่างรอบคอบเสียก่อน 

เราควรจะเปิดประตูไว้เผื่อเป็นทางเลือก และ

ขณะนี้กระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างการท�างาน

อย่างหนัก เพื่อสร้างการยอมรับของประชาชน

ในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดนี้ 

มาเป็นทางเลือกหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้าง

ความมัน่คง และสร้างความสมดลุให้กบัระบบผลติ

ไฟฟ้าของประเทศ

Development of alternative energy sources 
and balance of country energy

Under Thailand Integrated Energy Blueprint, 

one of the important aspects is about establishment 

of Alternative Energy Development Plan (AEDP). 

Dr. Twarath shared that, Ministry of Energy plans to 

increase proportion of alternative energy to at least 

25% within 2021, and maintain such proportion to 2036 

to ensure sustainability. Currently implemented plan 

include energy generation from biomass waste and 

biogas as top priority in order to support agriculturalists 

and communities, and minimize waste based on 

government’s policies.

Furthermore, EPPO will apply Smart Grid to 

enhance efficiency of alternative energy management 

and reliability of electricity in Thailand. 

Dr. Twarath also mentioned that among highly 

essential alternative fuel sources is clean coal 

technology. This source is the alternative that creates 

balance for energy system. According to limitation of 

Thailand in term of energy resource, we need to carefully 

study various options. Ministry of Energy has worked very 

hard to create awareness among people regarding 

clean coal technology as one of the alternatives that 

originate stability and balance of country electricity 

system.
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แผนอนรุกัษ์พลงังาน เข้มข้นขึน้ด้วยมาตรการทาง
กฎหมาย-จูงใจการเงิน

ดร. ทวารัฐ ได้กล่าวถึงเสาต่อไปของแผนบูรณาการ

พลังงานซึ่งมีความส�าคัญ และถือเป็นเสาเอกการท�างาน

ของ สนพ. คือ แผนอนุรักษ์พลังงาน หรือ EEP โดยหัวใจ 

ของแผนอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะมีมาตรการที่เข้มข้นข้ึนนี้ คือ 

เรื่องของมาตรการทางกฎหมายและข้อบังคับควบคุมต่างๆ  

โดย ดร.ทวารัฐ ย�า้ว่า

Legal measures and financial support for  
full-scale energy conservation

Dr. Twarath said that another factor of Integrated 

Energy Blueprint which is the core of EPPO is Energy 

Efficiency Plan (EEP), in which the focus of this detailed 

measure is about legal measures and regulations.  

He emphasized

“กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นเรื่องท่ีต้องกระตุ้นผ่ำนมำตรกำรทำงกฎหมำย และต้องใช้
มำตรกำรทำงกำรเงนิเข้ำช่วยเสรมิ รวมทัง้เรือ่งของกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจด้วยข้อมลู
ที่ชัดเจน”

“Energy conservation should be encouraged through legal measures with 
financial support, as well as thorough information to promote understanding”
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มาตรการทางกฎหมายที่

จะเริ่มน�ามาบังคับใช้เช่น อาคาร

และโรงงานควบคุมตามกฎหมาย 

ซึ่งในเบื้องต้นหากไม่ด�าเนินการ 

อนุ รั กษ ์ พลั ง ง าน ให ้ ไ ด ้ ต าม

มาตรฐาน ก็จะมีการพิจารณาเก็บ

ค่าธรรมเนียมพิเศษเป็นมาตรการ

ควบคู ่ด้วย เพราะท่ีผ่านมาแม้

ภาครัฐได้ใช้มาตรการสนับสนุน

อย่างหลากหลาย เช่น รูปแบบ

เงินทุนหมุนเวียน เงินกู้ดอกเบี้ยต�า่ แต่ก็มีผู้ละเลยและไม่ใส่ใจ 

ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง

ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้องเพิ่มกฎข้อบังคับหรือก�าหนด

มาตรฐานเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โครงการสนับสนุนการ

ลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เพื่อ

การอนุรักษ์พลังงาน (DEDE SUBSIDY 80/20) โดยท่ีผ่านมา

ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมได้ง่าย แต่ต่อไปถ้าจะมี

โครงการลักษณะนี้ กระทรวงพลังงานคงต้องเพิ่มความเข้มข้น

ในการตรวจสอบก่อน เพราะหากเป็นอาคารควบคมุหรอืโรงงาน

ควบคุม แต่ไม่สามารถท�าตามแผนหรือกฎกติกาที่ให้ไว้ตั้งแต่

เบื้องต้นได้ ก็ไม่ควรได้ใช้สิทธิตามมาตรการช่วยเหลือเหล่านี้

ดร. ทวารัฐ ยังกล่าวเสริมถึงหนึ่งในมาตรการจูงใจใน 

การอนรุกัษ์พลงังานท่ีส�าคญั คอื มาตรการส่งเสรมิด้านการเงนิ 

โดยระบุว่า มาตรการทางการเงินท่ีมีอยู่ได้น�ามาปรับใช้กับ

โครงการต่างๆ และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ผ่านมา 

เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าเกิดผลประโยชน์ได้มากขึ้น

ขอยกตัวอย่างในส่วนของทางราชการ ซึ่งเริ่มต้นใช้เป็น

มาตรการบงัคบั มมีตจิาก ครม. ออกมา และปรบัเป็นตวัชีว้ดัผล

การปฏิบัติราชการ โดยชี้วัดทั้งในระดับกรมและระดับจังหวัด 

โดยส่วนราชการจะต้องกรอกข้อมูลว่าประหยัดพลังงานได้ 

เท่าไหร่ โดยมีการก�าหนดเป้าหมายว่าทุกหน่วยงานราชการ 

จะต้องลดใช้พลงังานได้ปีละ 10% เทยีบค่ามาตรฐาน EUI (ดชันี

การใช้พลังงาน) ซึ่งใช้มาแล้วประมาณ 7 ปี

Legal measures to be 

enforced include control 

of buildings and factories. 

Entrepreneurs are required 

to conserve energy based 

on standard. Failure to 

meet standard is subject 

to additional fee. Despite 

the fact that government 

has formerly enacted 

variety of measures to support the business in terms of 

cash flow and low-interest loan, there are some business 

owners who ignore energy conservation.

It is vital to initiate additional regulations or 

standards such as project to support investment for 

change or repair of machinery, equipment to facilitate 

energy conservation (DEDE SUBSIDY 80/20). Previously, 

entrepreneurs can apply for this subsidy with minor 

inspection. Ministry of Energy needs to monitor buildings 

and factories to ensure that they meet requirements of 

regulations prior to granting financial aid. 

Dr. Twarath also added that one of the 

encouragement plans to conserve energy is the financial 

aid as many projects have been supported by subsidy 

and deliver effective results to suit requirements in 

different circumstances.

For instance, government sector has set out the 

project by enforcing measures initiated by Cabinet and 

identifying key performance indicators in department 

and provincial levels. Government organizations are 

required to quantify how they conserve energy, with the 

annual target of 10% energy reduction based on Energy 

Use Intensity (EUI) which has been applied for 7 years.
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ซึ่งผมก็ส่งสัญญาณแล้วว่าปี 60 เป็นต้นไป EUI จะปรับ

ค่าขึน้ มคีวามเข้มข้นขึน้ และในปีหน้าจะปรบัค่าขึน้ในส่วนของ 

ราชการที่ประสงค์จะยกระดับการอนุรักษ์พลังงานของตัวเอง 

โดยตรวจสอบจากการใช้ไฟ อุปกรณ์การใช้ไฟ และการใช้ 

พลังงาน อาทิเช่น มีเครื่องปรับอากาศกี่ตัว มีหลอดไฟ 

กี่หลอด แล้วเขียนค�าขอมาว่าประสงค์จะปรับเปล่ียนอุปกรณ์

หรือปรับปรุงอุปกรณ์ภายในส�านักงาน อย่างเช่นมาตรการ

หลอดไฟ LED ที่ในส่วนของราชการได้มีการเปลี่ยนเรียบร้อย

แล้ว หรือหน่วยราชการใดประสงค์จะติดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ที่หลังคา (Solar Rooftop) เพื่อลดการใช้ไฟในช่วงกลางวัน 

ก็สามารถขอมาได้

สนพ. ยินดีจะสนับสนุนเต็มที่ โดยมีการพิจารณาจาก 

ผลการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในปีท่ีผ่านมา หาก

หน่วยงานราชการใดประหยัดพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยม และ

แสดงเจตจ�านงแน่วแน่ทีจ่ะยกระดบัตวัเองโดยการลงทนุนี ้สนพ.  

ก็จะมีงบประมาณทางการเงินช่วยสนับสนุนให้ เป็นต้น

I have signaled that from 2017 and onward, the 

EUI will increase with greater intensity, and the values 

will go up for government sectors seeking to raise their 

energy conservation standards. Electricity consumption, 

electrical appliances and energy use will be checked, 

e.g., how many air conditioners, how many light bulbs, 

and they can write requests and say they want to 

change or improve their office equipment such as using 

LEDs, which is already done in the government sector. 

Or if a government agency would like to install rooftop 

solar cells to reduce daytime energy consumption, they 

can do so by sending us a request.

The EPPO will provide full support. We will 

consider their energy conservation performance for 

the previous year and see which government agency 

has had excellent energy conservation and expressed 

determination to improve through the investment. 

Then the EPPO will allocate budget to support 

them.
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ฝากทุกฝ่ายร่วมปฏิบัติการเชื่อมั่นคนไทยทุกคน 
มีส่วนร่วมได้

ดร. ทวารัฐ ได้กล่าวทิ้งท้ายถึง สถานการณ์พลังงาน 

ในปัจจบุนัว่า ท่ีห่วงท่ีสดุ คอืคนไทยชอบเห่ออะไรเป็นพกัๆ ยาม

น�า้มนัแพงกอ็นรุกัษ์พลงังานกนั ตอนนีน้�า้มนัถกูลงแล้วกอ็าจจะ

ลมืความส�าคญัของการอนรุกัษ์พลงังานไป ดงันัน้ส�าหรบัคนไทย 

ผมยังเชื่อว่ากลไกราคาน้ันส�าคัญ ขอให้ราคาพลังงานสะท้อน

ต้นทุนที่แท้จริง ผมเช่ือว่าคนไทยจะปรับตัวและใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพได้

Participation of all Thai people is the key

Dr. Twarath concluded about situation of energy 

conservation that Thai people are likely to focus on 

specific campaign for a short period; they conserve 

energy when fuel cost is high and later ignore saving 

when price of fuel is decreasing. For Thailand, I believe 

that price mechanism is important; price should reflect 

actual cost, Thai people are able to adapt usage 

behavior and exploit energy efficiently.

Tip ประหยัดพลังงาน สไตล์ ผอ.สนพ. 

วิธีช่วยประหยัดพลังงำน มีวิธีมำกมำย  
แม้กระทัง่เรือ่งง่ำยๆ อย่ำงกำรตดิม่ำน มูล่ี่ 
หรือติดฟิล์มกันแสงก็ช่วยได้ โดย สนพ. 
ได้พยำยำมส่งสัญญำณให้กับหน่วยงำน
ต่ำงๆ นอกจำกกำรเปลี่ยนหลอดไฟก็
คือ องค์ประกอบอื่นๆ ที่สำมำรถประหยัด
พลังงำนได้

Energy saving tip from Director of 
EPPO

There are many ways to save energy, 
including easy methods such as 
installing curtain, bamboo blind, or 
window film. Apart from light bulb 
changing, EPPO has encouraged 
organizations to initiate energy saving 
tips.
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ที่ผ ่านมาสามารถยกตัวอย ่าง 

เรื่องราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG ซึ่งถือว่า 

เป็นนโยบายส�าคัญที่กระทรวงพลังงาน 

ได้ด�าเนินการส�าเร็จ ในการลอยตัว 

ราคาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเริ่มต้นมา

ตั้งแต ่ช ่วงเดือนกันยายน 2557 ท่ี

รัฐบาลได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่า จ�าเป็น 

ต้องทยอยลดการอุดหนุนราคา LPG  

และมีการด�า เนินการต ่อเนื่องจนท�าให ้ เกิดการปล ่อย 

ลอยตั วตามสูตรราคาที่ เหมาะสมและสะท ้อนต ้นทุน 

ที่แท ้จริง รวมไปถึงมีการช ่วยเหลือกลุ ่มครัวเรือนและ 

ผู ้มีรายได ้น ้อยที่ชัดเจน ซึ่งผมถือว ่านับเป ็นนโยบายที่ 

ประสบความส�าเร็จจากความตั้งใจจริงของกระทรวงพลังงาน

For instance, liquefied 

petroleum gas (LPG) price 

floating is one of success cases 

that Ministry of Energy has 

successfully implemented since 

September 2014. Government 

clearly demonstrated that it 

was essential to reduce price 

subsidy for LPG and continue the process until price 

floating mechanism reach suitable price range and 

reflect actual cost. Moreover, policies of government 

played important role in supporting low-income 

households. Commitment and plan of Ministry of Energy 

are considered successful project.

“หัวใจส�ำคัญของกระทรวงพลังงำนในปัจจุบันคือกำรมีแผนที่ชัดเจน และนอกจำกกำร
ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว กำรท�ำควำมเข้ำใจในเนื้อหำของแผน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่วำ่
จะเป็นภำคประชำชน ภำคธรุกจิ กลุม่อสงัหำรมิทรพัย์ ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทัง้หลำยเหล่ำนี้ 
ควรมีกำรท�ำควำมเข้ำใจในแผน เพื่อให้เห็นภำพรวมของแผนต่ำงๆ เพรำะแผนต่ำงๆ 
เหล่ำนี้สร้ำงขึ้นเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรและท�ำให้ประเทศชำติมั่นคง คุ้มค่ำ ย่ังยืนได้ 
ในอนำคต สิง่ทีท่กุคนมองข้ำมไปหำกมองดีๆ  จะเหน็ว่ำสิง่ทีน่่ำกลวั คอืประเทศไทยมปัีจจยั
เสี่ยงในกำรพึ่งพำก๊ำซธรรมชำติมำกเกินไป เพรำะฉะนั้นหัวใจส�ำคัญของแผนบูรณำกำร
ไม่ใช่เพยีงเป็นแผนเพือ่น�ำไปสูก่ำรปฏบิตัเิท่ำนัน้ แต่เป็นแผนทีก่่อนปฏบิตัจิะต้องท�ำควำม
เขำ้ใจกับภำคประชำชนให้ลึกซึ้งและอยู่ในวงกว้ำงครับ” ผอ.สนพ. กล่ำวทิ้งทำ้ย

“Right now, the core of the Ministry of Energy is having clear plans.  And other 
than following through with those plans correctly, we need to understand their 
contents and people concerned such as the public, business and real estate 
sectors. These people should understand the plans and know the overall picture 
of each plan, because they are created to integrate the country and provide 
stability, efficiency and sustainability in the future. As for what we overlook, 
if we look carefully, we will see the terrifying truth that Thailand is at risk for 
being too dependent on natural gas. Therefore, the core of the integration plan 
is that it must not only lead to action but become a plan that intrinsically and 
broadly builds public understanding,” the Director of EPPO concluded.

นโยบายพลังงาน   15



[ P D P  2 0 1 5 ]

SCOOP

AE
C

PDP
EEPAEDP

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579

จากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิของไทย และ

แผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านขนส่งตามนโยบายรฐับาล 

(นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) รวมทั้งการ 

เตรยีมการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic  

Community : AEC) ในปี 2558 ปัจจยัต่างๆ เหล่านีจ้ะส่งผลต่อ

การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวม ดงันัน้ กระทรวงพลงังาน

โดยส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงได้มีการจัดท�าแผน

พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ พ.ศ. 2558-

2579 (Power Development Plan : PDP 2015) เพื่อให้การ

วางแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศสอดคล้องกบัความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าทีจ่ะเกดิขึน้โดยสะท้อนแนวนโยบายของรฐับาล

และการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต

แผน PDP 2015 เป็นแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าใน 

ระยะยาว โดยคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) 

ในการประชมุเมือ่วนัที ่22 ตลุาคม 2557 มมีตเิหน็ชอบแนวทาง

การจดัท�าแผน PDP 2015 โดยให้มรีะยะเวลาของแผนสอดคล้อง

กับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตขิองส�านกังานคณะ

กรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) พร้อม

ทั้งจัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan :  

EEP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(Alternative Energy Development Plan : AEDP) ให้มี

กรอบระยะเวลาของแผนระหว่างปี 2558-2579 เช่นเดียวกับ

แผน PDP 2015

16   นโยบายพลังงาน



หลักการในการจัดท�าแผน PDP 2015

กระทรวงพลงังาน ได้ด�าเนนิการวางกรอบแผนบรูณาการพลงังานแห่งชาต ิโดยจัดท�าเป็น 5 แผนหลกั 

ได้แก่ (1) แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (3) แผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลงังานทางเลอืก (4) แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาตขิองไทย และ (5) แผนบรหิารจดัการน�า้มัน

เชื้อเพลิงเพื่อให้การบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (แผน PDP 2015) จะให้ความส�าคัญ

ในประเด็นดังต่อไปนี้

1.	ด้านความมั่นคงทางพลังงาน	 (Security) เพื่อให้มีความม่ันคง

ครอบคลมุท้ังระบบผลติไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้ารายพืน้ที ่

ตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพ่ือรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาต ิรวมถงึการกระจายสดัส่วนเชือ้เพลงิ (Fuel diversification) ทีใ่ช้ 

ในการผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิง

ชนิดใดชนิดหนึ่ง

2.	ด้านเศรษฐกจิ	(Economy) ค�านงึถงึต้นทนุการผลติไฟฟ้าทีเ่หมาะสม

ราคาค่าไฟฟ้ามคีวามเหมาะสมและมเีสถยีรภาพ ประชาชนไม่แบกรบัภาระสงู

เกนิไป รวมถงึจะต้องสะท้อนต้นทนุในการผลติและจ�าหน่ายประชาชนและภาค

ธุรกิจสามารถยอมรับได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศในระยะยาวและค�านึงถึงประสิทธิภาพ (Efficiency)

3.	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 (Ecology) ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

โดยเฉพาะมีเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิต

ไฟฟ้าจากการปลดปล่อยของโรงไฟฟ้าในปลายแผนได้ รวมทัง้ส่งเสรมิการผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

การบูรณาการแผนพลังงานแห่งชาติ
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แนวทางการจัดท�าแผน PDP 2015

1)	การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะยาว	(Load	Forecast)	: จัดท�าให้สอดคล้องกับอัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2557-2579 ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 (กรณีฐาน) โดยมี GDP เฉลี่ยที่ร้อยละ 3.94  

เทียบอัตราเฉลี่ยในแผนเดิมที่ร้อยละ 4.49

ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ ปี 2557-2579 (พลังไฟฟ้าสูงสุด)
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2)	แผนอนุรักษ์พลังงาน	(Energy	Efficiency	Plan	:	EEP)	: จากความต้องการใช้ไฟฟ้ากรณีปกติ 

ได้มีการปรับปรุงความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยค�านึงถึงแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยแผนอนุรักษ์พลังงาน  

20 ปี จะปรบัลดความเข้มการใช้พลงังานลงร้อยละ 30 เทยีบกับปี 2556 โดยในส่วนการลดการใช้พลงังาน

ไฟฟ้า คิดเป็น 89,672 ล้านหน่วย

3)	แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก	(Alternative	Energy	Development	Plan	:	

AEDP)	: ตามแนวทางการจัดท�าแผน PDP 2015 ก�าหนดให้มีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

ทดแทนจากปัจจุบันที่ร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมของประเทศ

ในปี 2579 คิดเป็นก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม 19,634.4 เมกะวัตต์

เป้าหมาย EE (พ.ศ. 2558-2579) ด้านไฟฟ้า จ�าแนกภาคเศรษฐกิจ

มาตรการ ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม
อาคาร

รวม	(GWh)
อาคารธุรกิจ อาคารรัฐ

1.	การจัดการโรงงานและอาคารควบคุม	(SEC) - 10,814 5,654 3,180 19,648

2.	มาตรการประสิทธิภาพพลังงานในอาคาร	(BEC) - - 11,975 1,711 13,686

3.	การใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์	
			(HEPs	&	MEPs)

8,936 6,226 7,609 989 23,760

4.	การสนับสนุนด้านการเงิน - 9,133 5,941 - 15,074

5.	มาตรการส่งเสริม	LED 3,354 3,303 3,711 1,264 11,632

6.	มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานการประหยัด
			พลังงานส�าหรับผู้ผลิตและจ�าหน่ายพลังงาน	(EERS)

1,343 2,367 2,162 - 5,872

รวม	(GWh) 13,633 31,843 37,052 7,144 89,672

เป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

ประเภท ขยะ ชีวมวล

ก๊าซ
ชีวภาพ	
(น�้าเสีย/
ของเสีย)

ก๊าซ
ชีวภาพ	
(พืช

พลังงาน)

พลังน�้า
ขนาดเล็ก
(<12	MW)

แสง
อาทิตย์

พลังลม
พลังน�า้

ขนาดใหญ่
รวม

ก�าลังผลิต	ป	ี2557 65.7 2,541.8 311.5 - 142.0 1,298.5 224.5 2,906.4 7,490.4

ก�าลังผลิต	ป	ี2559 500.0 5,570.0 600.0 680.0 376.0 6,000.0 3,002.0 2,906.4 19,634.4
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เป้าหมายของแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

4)	ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	 : พิจารณาเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้า บริเวณท่ีมีจุดเส่ียง

และมคีวามส�าคญัของประเทศได้แก่ ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในพืน้ทีภ่าคใต้ และพืน้ทีก่รงุเทพฯ และ

ปรมิณฑล ท้ังนีก้�าลงัผลติไฟฟ้าส�ารองของประเทศไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ของความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ

5)	การจัดสรรก�าลังผลิตไฟฟ้าและก�าหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า	 : โดยจัดสรรก�าลัง

ผลิตไฟฟ้าในส่วนของพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องตามแผน AEDP ก�าหนดให้มีการกระจายเชื้อเพลิง  

เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง

6)	นโยบายผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	(IPP)	และผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็	(SPP)	: จะด�าเนนิการ

ตามสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีข้อผูกพัน (Commit) แล้ว ส�าหรับโรงไฟฟ้า SPP ที่จะหมดอายุสัญญา 

จะส่งเสริมเฉพาะโครงการที่จ�าเป็นต้องผลิตไฟฟ้าและไอน�า้จ�าหน่ายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม

7)	แผนการลงทุนของการไฟฟ้า	: พฒันาระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า ให้สอดรบักบัการพฒันา

ระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเพือ่รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) โดยเชือ่มโยงกบัประเทศ

เพื่อนบ้าน การพัฒนา ASEAN Power Grid และประเทศในกลุ่ม GMS รวมถึงการวางแผนเพื่อรองรับ

การส่งเสริมพลังงานทดแทนในรายพื้นที่ และให้ความส�าคัญกับระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

20   นโยบายพลังงาน



สรุปแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015)

1) ภาพรวมของก�าลังการผลิตไฟฟ้าในช่วง ปี 2558-2579 มีดังนี้

ก�าลังผลิตไฟฟ้าช่วงปี	2558-2579 เมกะวัตต์

ก�าลังผลิตไฟฟ้า	ณ	ธันวาคม	2557 37,612

ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่	ในช่วงปี	2558-2579 57,459

ก�าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ	ในช่วงปี	2558-2579 -24,736

รวมก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้นถึงปี	2579 70,335

2) สรุปก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 รวม 57,459 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า
(หน่วย: เมกะวัตต์)

ประเภทโรงไฟฟ้า
โครงการที่ผูกพันแล้ว/เพื่อความมั่นคง

(ปี	58-68)
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่

(ปี	69-79)
รวม

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด 4,390 3,000 7,390

โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม	(ก๊าซธรรมชาติ) 14,878 2,600 17,478

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ - 2,000 2,000

โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส - 1,250 1,250

โรงไฟฟ้าระบบ	Cogeneration 3,695 424 4,119

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน - 12,105 12,105

โรงไฟฟ้าพลังน�า้สูบกลับ 500 1,601 2,101

รับซื้อจากต่างประเทศ 3,316 7,700 11,016

รวม 26,779 30,680 57,459

3) สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง

ชนิดเชื้อเพลิง ร้อยละ

พลังงานหมุนเวียน	(รวมพลังน�้าในประเทศ) 20

พลังน�้าต่างประเทศ 15

ก๊าซธรรมชาติ 37

ถ่านหินและลิกไนต์ 23

นิวเคลียร์ 5
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4) การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
)

(หน่วย : kg CO
2
/kWh)

ปริมาณการปล่อยก๊าซ	CO
2

2564 2569 2573 2579

PDP2010	Rev.3 0.407 0.403 0.385 -

PDP2015 0.399 0.370 0.342 0.319

(หน่วย : พันตัน)

ปริมาณการปล่อยก๊าซ	CO
2

2564 2569 2573 2579

PDP2010	Rev.3 103,982 122,885 133,539 -

PDP2015 93,689 98,947 99,818 104,075

5) ระดับก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารอง (Reserved Margin : RM) ตามแผน PDP 2015
(หน่วย : ร้อยละ)

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568

24.7 35.2 33.9 33.8 36.6 36.3 35.1 37.1 37.4 39.4 36.1

2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579

30.4 24.6 20.5 19.7 18.4 17.3 15.0 15.0 15.0 15.3 15.3

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีมติรับทราบแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ด้วยแล้ว
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สถานการณ์พลงังาน

1.	 ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจไทย

ไตรมำสแรกของปี 2558 ขยำยตัวร้อยละ 3.0 ปรับตัวดีขึ้นจำก

ไตรมำสที่สี่ของปี 2557 ที่ขยำยตัวร้อยละ 2.1 เป็นผลจำกกำร

บริโภคภำคเอกชน กำรลงทุนภำครัฐ และกำรส่งออกบริกำร 

ท้ังนีไ้ตรมำสแรกของปี 2558 กำรใช้จ่ำยเพือ่กำรอปุโภคบรโิภค

ของเอกชนขยำยตัวร้อยละ 2.4 จำกกำรใช้จำ่ยสินคำ้ในหมวด

สินค้ำไม่คงทนและกึ่งคงทน กำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 

10.7 เป็นผลมำจำกกำรลงทุนภำครัฐที่ขยำยตัวร้อยละ 37.8  

ทัง้ด้ำนกำรก่อสร้ำงและเครือ่งมอืเครือ่งจกัรทัง้นี ้ในด้ำนกำรผลติ 

ปรับตัวดีขึ้นในเกือบทุกภำคกำรผลิตโดยเฉพำะสำขำก่อสร้ำง 

สำขำโรงแรมและภัตตำคำร สำขำคมนำคมขนส่ง และสำขำ

อุตสำหกรรม ทั้งนี้ สำขำโรงแรมและภัตตำคำรขยำยตัวสูงขึ้น

ร้อยละ 13.5 ตำมจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศท่ีเพิ่มข้ึน

จำกกำรฟื้นตัวของภำคกำรท่องเที่ยว โดยจ�ำนวนนักท่องเที่ยว

ต่ำงประเทศในไตรมำสแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23.5 

เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีผ่่ำนมำ ส�ำหรบัรำคำน�ำ้มนัดบิ 

ในตลำดโลกเฉลี่ย 4 ตลำด (ดูไบ เบรนท์ โอมำน และ 

เวสท์เท็กซัส) อยู่ท่ี 52.59 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล ปรับตัว 

ลดลงร้อยละ 49.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว  

ที่มีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่ 103.76 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล ซึ่งปัจจัย 

เหล่ำนี้ส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศดังนี้

2.	 อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Consumption) ช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 2,096 เทียบเทำ่พันบำร์เรลน�้ำมันดิบ 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6 โดยกำร

ใช้ก๊ำซธรรมชำต ิซึง่คดิเป็นสดัส่วนกำรใช้สงูสดุร้อยละ 45 ของ 

กำรใช้พลงังำนเชงิพำณชิย์ขัน้ต้นทัง้หมดมีกำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 

3.9 กำรใช้น�ำ้มนัมสีดัส่วนร้อยละ 37 มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.4 

กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 จำกกำรใช้ที่เพิ่มขึ้น

ในภำคอตุสำหกรรม ส่วนกำรใช้ลกิไนต์ลดลงร้อยละ 20.3 และ

กำรใช้ไฟฟ้ำพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำ ลดลงร้อยละ 38.1 

สถานการณ์พลังงานไทย

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	 
ม.ค.-มี.ค.	2558

ในช่วง	3	เดือนแรก
ของปี 2558
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การใช้	การผลิต	และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น(1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�า้มันดิบ/วัน

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

2557 2558 2557 2558

การใช้ (2) 2,053 2,044 2,096 1.0 2.6

การผลิต 1,073 1,101 1,041 0.2 -5.5

การน�าเข้า (สุทธิ) 1,171 1,186 1,226 7.2 3.4

การเปลี่ยนแปลงสต็อก -178 -118 -179

การใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 368 362 350 3.8 -3.2

การน�าเข้า/การใช้ (%) 57 58 59

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

Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

3.	 อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิ งพาณิชย ์ขั้ นต ้น (P r imary 

Commercial Energy Production) อยู่ทีร่ะดบั 1,041 เทยีบเท่ำ 

พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.5 โดยกำรผลิต 

ก๊ำซธรรมชำตแิละลกิไนต์ลดลงร้อยละ 6.5 และ 7.7 ตำมล�ำดบั 

ส�ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำลดลงร้อยละ 49.0 ตำมปริมำณ

น�้ำในเขื่อนที่ลดลงในช่วงฤดูแล้ง ขณะที่กำรผลิตน�้ำมันดิบและ 

คอนเดนเสท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 และ 6.0 เมื่อเทียบกับ 

ฐำนกำรผลิตที่ต�่ำในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (Primary 

Commercial Energy Import (Net)) อยูท่ีร่ะดบั 1,226 เทยีบเท่ำ 

พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวันเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.4 โดยเป็น 

กำรเพิม่ขึน้ของกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตแิละก๊ำซธรรมชำตเิหลว 

(LNG) ที่มีกำรน�ำเข้ำสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.2 จำกกำรเพิ่ม 

แหล่งน�ำเข้ำและกำรท�ำสัญญำซื้อขำย LNG ระยะยำวฉบับแรก

ของบรษิทั ปตท. จ�ำกดั (มหำชน) ส�ำหรบัน�ำ้มนัดบิและถ่ำนหนิ 

มกีำรน�ำเข้ำสทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 3.0 และ 1.1 ตำมล�ำดบั ในขณะที่ 

ไฟฟำ้ มีกำรน�ำเข้ำสุทธิลดลงร้อยละ 20.3 เนื่องจำกฐำนที่สูง

ของช่วงเดยีวกนัในปี 2557 ด้ำนกำรส่งออกน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูสทุธิ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 135.1 เทียบกับฐำนในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มีกำรส่งออกลดลงมำก ท้ังน้ีประเทศไทยมีอัตรำกำรพึ่งพำ

พลังงำนจำกต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำรใช้ในช่วง 3 เดือน

แรกของปี 2558 ที่ระดับร้อยละ 59 เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ 58
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4.	 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้สดุท้าย (Final Modern Energy Consumption) อยูท่ีร่ะดบั 1,423 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิ 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.8 สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีข้ึนท้ังนี้กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป  

ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดร้อยละ 54 ของกำรใช้พลังงำนขั้นสุดท้ำยทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เช่นเดียวกับกำรใช้ไฟฟ้ำ

และก๊ำซธรรมชำติ มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และ 2.3 ตำมล�ำดับ ส�ำหรับถำ่นหินน�ำเข้ำ ที่มีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 13 ของกำรใช้

พลังงำนสุดท้ำยทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40.8 ในขณะที่กำรใช้ลิกไนต์มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 63.8

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558  

มีมูลคำ่กำรน�ำเข้ำทั้งหมด 220 พันลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 41.1 

เมือ่เทยีบกบัไตรมำสแรกของปี 2557 โดยมลูค่ำกำรน�ำเข้ำลดลง 

ในทุกชนิดพลังงำน ยกเว้นมูลคำ่กำรน�ำเข้ำกำ๊ซธรรมชำติและ

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ท่ีมีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำเพ่ิมขึ้นตำม

ปริมำณกำรน�ำเข้ำ โดยมีมูลคำ่กำรน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.8 

และ 26.2 ตำมล�ำดับ ส่วนมูลคำ่กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบและน�้ำมัน

ส�ำเร็จรูปลดลงรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก โดยลดลงร้อยละ 

49.4 และ 52.4 ตำมล�ำดับ เช่นเดียวกับรำคำถ่ำนหินใน 

ตลำดโลกที่ลดลงท�ำให้มูลค่ำกำรน�ำเข้ำถ่ำนหินลดลงร้อยละ 

10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนไฟฟ้ำน�ำเข้ำ 

มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำลดลงร้อยละ 18.2 เนือ่งจำกมีกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำ

จำกต่ำงประเทศลดลง

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย	 
ม.ค.-มี.ค.	2558

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�า้มันดิบ/วัน

2555 2556 2557
ม.ค.-มี.ค.

2557 2558

ปริมาณการใช้ 1,300 1,317 1,365 1,345 1,423

น�้ามันส�าเร็จรูป 704 723 727 753 775

ไฟฟ้า 280 284 292 273 283

ถ่านหินน�าเข้า 133 119 155 128 180

ลิกไนต์ 15 17 13 15 6

ก๊าซธรรมชาติ 169 174 178 175 179

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 5.7 1.3 3.6 1.7 5.8

น�า้มันส�าเร็จรูป 5.3 2.7 0.5 0.2 3.0

ไฟฟ้า 6.8 1.6 2.8 -3.0 3.5

ถ่านหินน�าเข้า 3.9 -10.0 29.9 32.9 40.8

ลิกไนต์ -43.7 10.5 -23.6 -26.6 -63.8

ก๊าซธรรมชาติ 16.1 2.9 2.5 1.9 2.3
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

มูลค่าการน�าเข้า
ม.ค.-มี.ค. 2558 (ม.ค.-มี.ค.)

2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ามันดิบ 274 139 -49.4 63

น�า้มันส�าเร็จรูป 54 26 -52.4 12

ก๊าซธรรมชาติ 21 31 46.8 14

ถ่านหิน 12 10 -10.4 5

ไฟฟ้า 4 3 -18.2 2

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 8 10 26.2 5

รวม 374 220 -41.1 100

การจัดหาและการใช้น�้ามันดิบ
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

2555 149 90 239 860 1,099 41 980

2556 149 91 241 868 1,109 25 1,078

2557 139 94 233 805 1,038 7 1,029

2558 (ม.ค.-มี.ค.) 143 98 241 851 1,093 - 1,123

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2556 0.1 1.4 0.8 0.9 0.9 -39.4 10.0

2557 -7.2 3.5 -3.1 -7.3 -6.4 -73.1 -4.6

2558 (ม.ค.-มี.ค.) 4.8 6.0 5.3 1.8 2.6 -100.0 0.4

5.	 น�า้มันดิบและคอนเดนเสท

• การผลิตน�า้มนัดบิและคอนเดนเสท มปีรมิำณ 241 พนับำร์เรลต่อวนั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 21 ของปรมิำณควำมต้องกำร

ใช้ในโรงกลั่นเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.3

	 การผลิตน�้ามันดิบ อยู่ที่ระดับ 143 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จำกกำรผลิตที่เพิ่มขึ้นของแหล่งผลิตในทะเล 

เช่น แหล่งบัวหลวงและแหล่งทำนตะวัน รวมทั้งแหล่งบนบก เช่น แหล่งนำสนุ่น

	 การผลติคอนเดนเสท อยูท่ีร่ะดบั 98 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.0 จำกกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้ของแหล่งผลติคอนเดนเสท 

ส�ำคัญ เช่น แหล่งบรรพต แหล่งสตูล และแหล่งโกมินทร์

• การน�าเข้าและส่งออกน�า้มันดิบ ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 851 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่น�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศตะวันออกกลำงและไม่มีกำรส่งออก 

น�้ำมันดิบตั้งแต่เดือนกันยำยน 2557 เป็นต้นมำ เนื่องจำกรัฐบำลได้ขอควำมร่วมมือให้บริษัทผู้ผลิตปิโตรเลียมลดกำรส่งออก 

น�้ำมันดิบจำกแหล่งผลิตในประเทศเป็นกำรชั่วครำว
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• ก�าลังการกลั่นน�้ามันดิบ ควำมสำมำรถในกำรกลั่นรวมทั้งสิ้น 1,241.5 พันบำร์เรลต่อวัน โดยไทยออยล์ (TOC)  

มีก�ำลังกำรกลั่น 275 พันบำร์เรลต่อวัน ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรลต่อวัน เอสโซ่ (ESSO) มีก�ำลังกำรกลั่น 

177 พันบำร์เรลต่อวัน สตำร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 155 พันบำร์เรลต่อวัน พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)  

มีก�ำลังกำรกลั่น 280 พันบำร์เรลต่อวัน บำงจำก (BCP) มีก�ำลังกำรกลั่น 120 พันบำร์เรลต่อวัน ระยองเพียวริฟำยเออร์ (RPCG)  

มีก�ำลังกำรกลั่น 17 พันบำร์เรลต่อวัน และโรงกลั่นน�้ำมันฝำง (FANG) มีก�ำลังกำรกลั่น 2.5 พันบำร์เรลต่อวัน

• การใช้น�้ามันดิบเพื่อการกลั่น ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 1,123 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4  

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 ของควำมสำมำรถในกำรกลั่นของประเทศ

การจัดหาน�า้มันดิบ	ม.ค.-ก.ย.	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
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การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ	ม.ค.-มี.ค.	2558

การจัดหาก๊าซธรรมชาต	ิม.ค.-มี.ค.	2558

6.	 ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 5,192 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยเป็นกำรผลิต

ภำยในประเทศร้อยละ 76 และน�ำเข้ำจำกตำ่งประเทศร้อยละ 24

	 การผลิตก๊าซธรรมชาติ กำรผลิตภำยในประเทศอยู่ที่ระดับ 3,967 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 6.5 จำกกำรผลิต

ที่ลดลงของแหล่งผลิตที่ส�ำคัญ คือ แหล่งบงกช แหล่งไพลิน แหล่งอำทิตย์ แหล่งโกมินทร์ และแหล่งเบญจมำศ 

	 การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว อยู่ที่ระดับ 1,225 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60.2  

เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่วนหนึง่เนือ่งมำจำกกำรเพิม่แหล่งน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำตแิหล่งใหม่ คอื แหล่งซอตก้ิำ (Zawtika) 

ประเทศพมำ่ โดยเริ่มมีกำรน�ำเข้ำตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2557 รวมทั้งจำกกำรที่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) ได้ลงนำมในสัญญำ

ซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) กับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited ประเทศกำตำร์ เพื่อซื้อ LNG ในปริมำณ 

2 ลำ้นตันต่อปีตลอดอำยุสัญญำ 20 ปี โดยเริ่มมีกำรส่งมอบตั้งแต่เดือนมกรำคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นสัญญำซื้อขำย LNG 

ระยะยำวฉบับแรกของประเทศไทยจำกเดิมที่เป็นกำรน�ำเข้ำด้วยสัญญำ Spot และ/หรือสัญญำระยะสั้น 
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• การใช้ก๊าซธรรมชาติ อยู่ท่ีระดับ 4,803 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 โดยเฉพำะกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำ 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 อยู่ที่ระดับ 2,839 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวัน จำกกำรใช้ 

ท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) ส�ำหรับกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ (โพรเพน อีเทน  

และ LPG) มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 กำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ในขณะที่กำรใช้ 

เพือ่เป็นเชือ้เพลงิส�ำหรบัรถยนต์ (NGV) มกีำรใช้ลดลงร้อยละ 0.4 เนือ่งจำกกำรปรบัเพิม่รำคำขำยปลกี NGV ภำคขนส่ง โดยรำคำ

ขำยปลีก NGV ภำคขนส่ง ณ เดือนมีนำคม 2558 อยู่ที่ 13.00 บำทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 2.50 บำทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 10.50 บำทต่อกิโลกรัม 

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2555 2556 2557
ม.ค.-มี.ค.

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ผลิตไฟฟ้า* 2,670 2,695 2,740 2,562 2,839 10.8

อุตสาหกรรม 628 635 653 632 663 4.9

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 958 930 960 911 985 8.1

เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ (NGV) 278 307 317 319 317 -0.4

การใช้ 4,534 4,568 4,669 4,423 4,803 8.6

* ใช้ใน EGAT, IPP และ SPP
** ค่าความร้อนเท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต.

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาต	ิม.ค.-มี.ค.	2558

7.	 ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลิตก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) อยู่ท่ีระดับ 20,253 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรม 

ตัวท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศจ�ำนวน 16,597 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของกำรผลิตทั้งหมด ที่เหลือ 

ร้อยละ 18 ส่งออกไปจ�ำหนำ่ยตำ่งประเทศ จ�ำนวน 3,656 บำร์เรลต่อวัน 
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8.	 ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 1,063 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 โดยเป็น 

กำรเพิม่ขึน้ของกำรผลติน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูเกอืบทกุประเภท ยกเว้นในส่วนของน�ำ้มนัเบนซนิ (ออกเทน 95) ทัง้นี ้กำรผลติน�ำ้มนัเบนซนิ

ภำพรวมเพิม่ขึน้ร้อยละ 12.0 จำกกำรเพิม่กำรผลติน�ำ้มนัแก๊สโซฮอลตำมปรมิำณควำมต้องกำรทีเ่พิม่ขึน้ส�ำหรบักำรผลติน�ำ้มนัดเีซล

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 กำ๊ซปิโตรเลียมเหลว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 น�้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 น�้ำมันเตำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และ

น�้ำมันกำ๊ด มีกำรผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ระดับ 913 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนโดยน�้ำมันเบนซินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.9 จำกกำรใช้เพิ่มขึ้นในส่วนของแก๊สโซฮอล ออกเทน 91 และ 95 น�้ำมันดีเซล 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 น�้ำมันเครื่องบินและน�้ำมันก๊ำด เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 และ 1.7 ตำมล�ำดับ ส่วนกำ๊ซปิโตรเลียมเหลวและน�้ำมันเตำ

มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 7.9 และ 17.7 ตำมล�ำดับ

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรน�ำเข้ำน�้ำมันส�ำเร็จรูป ที่ระดับ 66 พันบำร์เรล 

ต่อวัน ลดลงร้อยละ 31.4 ในทุกประเภทน�้ำมัน ในขณะที่กำรส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปมีปริมำณเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 อยู่ที่ระดับ  

193 พันบำร์เรลต่อวันโดยส่งออกเพิ่มขึ้นในเกือบทุกประเภทน�้ำมัน ยกเว้นน�้ำมันกลุ่มเบนซินที่มีกำรส่งออกลดลง 

การผลิต	การส่งออก	และการใช้	NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2555 2556 2557
ม.ค.-มี.ค.

2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

การผลิต 18,923 18,765 19,441 19,569 20,253 3.5

    กำรส่งออก 5,149 5,541 6,860 6,495 3,656 -43.7

    กำรใช้ภำยในประเทศ 13,774 13,224 12,581 13,074 16,597 26.9

การผลิต	การใช้	การน�าเข้า	และการส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป

2558 (ม.ค.-มี.ค.)
ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 160 178 13 19 13.9 9.6 -33.3 -17.7

   เบนซนิ (ออกเทน 95) 9 9 - 2 -5.2 -28.9 - -57.1

  แก๊สโซฮอล 91 69 86 - 16 15.2 10.6 - -10.3

  แก๊สโซฮอล 95 83 83 - 0.4 15.3 15.2 - 83.3

  เบนซินพื้นฐำน - - 13 - - - -32.0 -

ดีเซล 387 450 3 82 2.3 10.8 -39.0 53.2

น�้ามันก๊าด 0.2 23 - 0.3 1.7 28.1 - 42.0

น�้ามันเครื่องบิน 112 133 0.1 29 4.6 9.5 -33.4 227.9

น�า้มันเตา 33 97 5 61 -17.7 5.2 -36.2 12.0

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว* 220 182 45 1.0 -7.9 5.4 -29.5 4,454.2

รวม 913 1,063 66 193 0.8 9.3 -31.4 37.5

*รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�า้มันส�าเร็จรูป ม.ค.-มี.ค. 2558

• น�้ำมันเบนซิน

	 การผลิตน�้ามันเบนซิน อยู่ที่ระดับ 178 พันบาร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 โดยเบนซินออกเทน 95 ผลิตได้  

9 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 28.9 แก๊สโซฮอล 91 ผลิตได้ 

86 พนับาร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.6 ขณะทีแ่ก๊สโซฮอล 95 

ผลิตได้ 83 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2

	 การใช้น�้ามันเบนซิน อยู่ท่ีระดับ 160 พันบาร์เรล 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 ท้ังน้ีการใช้น�้ามันเบนซินเพิ่มขึ้น

ในเกือบทุกประเภท ยกเว้นน�้ามันเบนซิน (ออกเทน 95) ที่มี 

ความต้องการลดลงร้อยละ 5.2 การใช้แก๊สโซฮอล 91 มีปรมิาณ  

69 พันบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 ขณะท่ีการใช ้

แก๊สโซฮอล 95 มีปริมาณ 83 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 15.3โ ดยเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของแก๊สโซฮอล 95 (E10)  

แก๊สโซฮอล 95 (E20) และแก๊สโซฮอล 95 (E85) โดยเฉพาะ 

แก๊สโซฮอล E20 และ E85 ที่มีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก

มาตรการจูงใจด้านราคาและจ�านวนสถานีจ�าหน่ายท่ีเพิ่มขึ้น 

โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 มีสถานีจ�าหน่ายแก๊สโซฮอล 95  

(E20) จ�านวน 2,794 แห่งเพิ่มขึ้น 516 แห่ง เมื่อเทียบกับเดือน 

มีนาคม 2557และสถานีจ�าหน่ายแก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�านวน 

651 แห่ง เพิ่มขึ้น 299 แห่งเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2557

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มันเบนซิน ช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2558 การน�าเข้าอยู่ที่ระดับ 13 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลง

จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 33.3 ส่วนการส่งออกเบนซิน

อยู่ที่ระดับ 19 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 17.7
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• น�า้มันดีเซล

	 การผลิตน�้ามันดีเซล	 อยู่ท่ีระดับ 450 พันบำร์เรล 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8

	 การใช้น�า้มันดีเซล อยู่ที่ระดับ 387 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ตำมกำรปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในสำขำ

คมนำคมขนส่ง

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มันดีเซล ช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2558 กำรน�ำเขำ้อยู่ที่ระดับ 3 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลง

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 39.0 ด้ำนกำรส่งออกอยู่ท่ี

ระดับ 82 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.2

• น�า้มันเตา

	 การผลิตน�้ามันเตา	 อยู่ที่ระดับ 97 พันบำร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2

	 การใช้น�้ามันเตา	 อยู่ที่ระดับ 33 พันบำร์เรลต่อวัน  

มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 17.7 

	 การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเตา ช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2558 มีกำรน�ำเขำ้อยู่ที่ระดับ 5 พันบำร์เรลต่อวันลดลง 

ร้อยละ 36.2 ด้ำนกำรส่งออกน�ำ้มนัเตำอยูท่ีร่ะดบั 61 พนับำร์เรล

ต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 12.0 ทัง้นีส่้วนใหญ่เป็นน�ำ้มนัเตำ Grade 

5 ที่มีปริมำณเกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

• น�า้มันเครื่องบิน

	 การผลิตน�้ามันเครื่องบิน อยู่ที่ระดับ 133 พันบำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5

	 การใช้น�้ามันเครื่องบิน อยู่ท่ีระดับ 112 พันบำร์เรล 

ต่อวนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.6 ตำมกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว

	 การน�าเข้าและส่งออกน�า้มันเครื่องบิน ช่วง 3 เดือน

แรกของปี 2558 มีกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.1 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 33.4 และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 29 พันบำร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 227.9 เมื่อเทียบกับฐำนส่งออกท่ีต�่ำใน

ช่วงเดียวกันของปีก่อน

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG โพรเพน และบิวเทน) 

	 การผลิต	 LPG อยู่ที่ระดับ 1,407 พันตัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดย 

เป็นกำรผลิตจำกโรงแยกก๊ำซที่ระดับ 913 พันตัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 6.5 และผลิตได้จำกโรงกลั่นน�้ำมันที่ระดับ 494 พันตัน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 

	 การใช้	 LPG อยู ่ที่ระดับ 1,702 พันตัน ลดลง 

ร้อยละ 7.9 จำกช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยลดลงจำกกำรใช้

ในสำขำเศรษฐกจิทีม่สีดัส่วนกำรใช้สงู ทัง้กำรใช้ในอตุสำหกรรม

ปิโตรเคมี ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้สูงสุด ร้อยละ 32 มีกำรใช้ลดลง

ร้อยละ 0.2 ภำคครัวเรือนมีสัดส่วนร้อยละ 31 มีกำรใช้ลดลง

ร้อยละ 8.7 และ ภำคขนส่งสัดส่วนร้อยละ 26 มีกำรใช้ลดลง

ร้อยละ 4.1 ส่วนภำคเศรษฐกิจที่มีปริมำณกำรใช้ LPG เพิ่มขึ้น 

ได้แก่ภำคอตุสำหกรรมคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9 มกีำรใช้เพิม่ขึน้

ร้อยละ 4.1 และกำรใช้เป็นพลงังำน (ใช้เอง) มสีดัส่วนร้อยละ 2 

มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2557 

คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) ได้เห็นชอบ

แนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงรำคำ LPG โดยกำรบริหำรจัดกำร

รำคำ LPG ณ โรงกลัน่ให้เป็นรำคำเดยีวกนัท�ำให้รำคำขำยปลกี 

LPG เท่ำกันในทุกกลุ่มผู้ใช้ โดยรำคำขำยปลีก LPG ณ วันที่ 31 

มีนำคม 2558 อยู่ที่ 24.16 บำทต่อกิโลกรัม 

	 การน�าเข้าและส่งออก	 LPG ช่วง 3 เดือนแรก 

ของปี 2558 กำรน�ำเข้ำ LPG อยู่ที่ระดับ 345 พันตันลดลง 

ร้อยละ 29.5 และมีกำรส่งออก LPG ที่ระดับ 7 พันตัน
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สัดส่วนการใช	้LPG	ม.ค.-มี.ค.	2558

• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก อยู่ที่ระดับ 5,468 พันตัน เทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้น

ของกำรใช้น�้ำมันเบนซินและดีเซล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 และร้อยละ 46 ตำมล�ำดับ ขณะที่กำรใช้ LPG ลดลงร้อยละ 4.1 

และ NGV ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสำเหตุที่ส�ำคัญนำ่จะมำจำกกำรปรับเพิ่มรำคำ LPG และ NGV 

ตำมนโยบำยปรับโครงสร้ำงรำคำของรัฐบำลโดยมีรำยละเอียดดังนี้

การผลิตและการใช้	LPG,	โพรเพน	และบิวเทน
หน่วย : พันตัน

2555 2556 2557
ม.ค.-มี.ค.

2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

การจัดหา 7,416 7,419 7,605 1,823 1,751 -3.9

- การผลิต 5,686 5,447 5,506 1,334 1,407 5.5

  โรงแยกก๊ำซ 3,716 3,524 3,651 858 913 6.5

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,971 1,923 1,855 476 494 3.6

- การน�าเข้า 1,730 1,972 2,099 489 345 -29.5

ความต้องการ 7,396 7,531 7,525 1,843 1,709 -7.5

- กำรใช้ 7,386 7,525 7,515 1,848 1,702 -7.9

  ครัวเรือน 3,047 2,409 2,188 582 532 -8.7

  อุตสำหกรรม 614 602 577 145 151 -8.7

  รถยนต์ 1,061 1,775 1,974 464 445 -4.1

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 2,555 2,641 2,675 635 538 -0.2

  ใช้เอง 110 98 102 22 36 63.9

- การส่งออก 10 6 10 0.2 7 4,454.3

นโยบายพลังงาน			33



 การใช	้NGV ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 519 พันตัน เทียบเทำ่น�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 0.5 สำเหตุ

ส่วนหนึ่งมำจำกกำรปรับเพิ่มรำคำขำยปลีก NGV ภำคขนส่ง ภำยหลังจำกที่รัฐบำลได้ตรึงรำคำขำยปลีก NGV ไว้ที่ 10.50 บำท/ 

กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหำคม 2555 เป็นต้นมำ โดยได้เริ่มทยอยปรับขึ้นรำคำ NGV ภำคขนส่งตั้งแต่เดือนตุลำคม 2557  

ท�ำให้รำคำ ณ เดือนมีนำคม 2558 อยู่ที่ 13.00 บำทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ณ เดือนมีนำคม 2558 มีจ�ำนวนรถ NGV ทั้งสิ้น 466,845 คัน 

ทดแทนน�้ำมันเบนซินได้ร้อยละ 20.1 และทดแทนน�้ำมันดีเซลได้ร้อยละ 4.7 และมีสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 497 สถำนี

การใช้	LPG	ในรถยนต ์ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 702 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 4.1 

เนื่องจำกมีกำรปรับเพิ่มรำคำ LPG ตำมนโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนของรัฐบำล ประกอบกับรำคำน�้ำมันส�ำเร็จรูปที ่

ปรบัลดลง ท�ำให้ผูใ้ช้รถยนต์ LPG บำงส่วนหนักลบัไปใช้น�ำ้มันแทน โดยเฉพำะรถยนต์ทีใ่ช้ได้ทัง้ LPG และน�ำ้มันเบนซิน ทีมี่สดัส่วน 

สูงถึงร้อยละ 98 ของจ�ำนวนรถยนต์ติดตั้งเครื่องยนต์ LPG ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ปริมำณกำรใช้น�้ำมันเบนซินในภำคขนส่ง 

เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้รถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ LPG ณ เดือนมีนำคม 2558 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,240,783 คัน

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE)

2555 2556 2557
ม.ค.-มี.ค 2558 (ม.ค.-มี.ค.)

2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

เบนซิน 5,741 6,106 6,338 1,496 1,705 14.0 31

ดีเซล 11,915 10,719 9,670 2,482 2,542 2.4 46

LPG 1,238 2,071 2,304 542 519 -4.1 9

NGV 2,498 2,753 2,754 705 702 -0.5 13

รวม 21,391 21,649 21,065 5,225 5,468 4.6 100

9.	 ถ่านหิน/ลิกไนต์

• การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 3 เดือนแรกของ 

ปี 2558 มีปริมำณกำรจัดหำอยู่ที่ระดับ 4,113 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบลดลงร้อยละ 1.1

	 การผลิตลิกไนต์ มีปริมำณ 976 พันตันเทียบเท่ำ 

น�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 7.6 โดยร้อยละ 93 ของกำรผลิต

ลิกไนต์ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำ 

ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จังหวัดล�ำปำงส่วนที่เหลือ

ร้อยละ 7 เป็นกำรผลิตจำกเหมืองเอกชน จ�ำนวน 65 พันตัน

เทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

	 การน�าเข้าถ่านหิน มีปริมำณ 3,137 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558  

มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 4,305 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7

 การใช้ลิกไนต์ อยู ่ที่ระดับ 967 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 20.3 โดยร้อยละ 93 ของปริมำณกำร

ใช้ลิกไนต์เป็นกำรใช้เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 

จังหวัดล�ำปำงของ กฟผ. ส่วนที่เหลือร้อยละ 7 น�ำไปใช้ใน

ภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์ 

อุตสำหกรรมกระดำษ เป็นต้น

	 การใช้ถ่านหนิน�าเข้า อยูท่ีร่ะดบั 3,337 พนัตนัเทยีบเท่ำ 

น�้ำมันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 โดยใช้ในภำคอุตสำหกรรมใน

สัดส่วนร้อยละ 67 และใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ 
IPP และผู้ผลิตไฟฟำ้รำยเล็ก (SPP) ในสัดส่วนร้อยละ 33 ทั้งนี้ 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำในภำค
อุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซ่ึงสำเหตุส่วนหนึ่งน่ำจะมำจำกกำรปรับตัวลดลง
ของรำคำถำ่นหินน�ำเข้ำ34   นโยบายพลังงาน



10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 34,780 เมกะวัตต์ เป็นก�ำลังกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 

15,482 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.5 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 13,167 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.9 รับซื้อจำก 

SPP จ�ำนวน 3,727 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.7 และน�ำเขำ้จำก สปป.ลำว และแลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย จ�ำนวน 2,405 

เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.9

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ช่วง 3 เดือนแรกของ 

ปี 2558 เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2558 เวลำ 14.30 น. อยู่ที่ระดับ 26,072 เมกะวัตต์ แต่ทั้งนี้ ยังไม่ใช่พลังไฟฟำ้สูงสุด

ของระบบในปี 2558

การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE)

2555 2556 2557
ม.ค.-มี.ค 2558 (ม.ค.-มี.ค.)

2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 16,240 15,498 17,646 4,159 4,113 -1.1

- การผลิตลิกไนต์ 4,752 4,682 4,612 1,056 976 -7.6 100

  กำรไฟฟำ้ฝำ่ยผลิตฯ 4,109 4,229 4,245 970 911 -6.1 93

  เหมืองเอกชน 643 453 367 86 65 -24.4 7

- การน�าเข้าถ่านหิน 11,488 10,816 13,034 3,103 3,137 1.1

ความต้องการ 16,407 15,846 17,897 4,074 4,305 5.7

- การใช้ลิกไนต์ 4,919 5,030 4,863 1,213 967 -20.3 100

  ผลิตกระแสไฟฟำ้ 4,150 4,182 4,216 1,024 899 -12.2 93

  อุตสำหกรรม 769 847 647 189 68 -63.8 7

- การใช้ถ่านหิน 11,488 10,816 13,034 2,861 3,337 16.7 100

  ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 4,856 4,866 5,305 1,283 1,117 -12.9 33

  อุตสำหกรรม 6,632 5,950 7,728 1,577 2,220 40.8 67

ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด
ในระบบของ กฟผ.* (เมกะวัตต์)

ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ)

2553 24,010 76.1

2554 23,900 75.9

2555 26,121 75.5

2556 26,598 74.5

2557 26,942 75.2

2558 (ม.ค.-มี.ค.) 26,072 72.7

*ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ. ไม่รวมไฟฟ้าส่วนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า (Station service)
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การผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 43,447 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สรุปรำยละเอียดเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 31,006  

กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 จำกกำรเพิ่มกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของโรงไฟฟ้ำทั้ง IPP และ SPP

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 อยู่ที่ระดับ 7,951 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 14.1

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกน�้ำมันเตำและน�้ำมันดีเซล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 232 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 49.1

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 อยู่ที่ระดับ 889 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 49.0 ตำมกำรลดลง

ของปริมำณน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำช่วงฤดูแล้ง

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว และไฟฟำ้แลกเปลี่ยนกับมำเลเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 อยู่ที่ระดับ 2,188 กิกะวัตต์

ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 20.1

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนในระบบของ กฟผ.ที่รวมในส่วนของกำรผลิตไฟฟ้ำของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) 

ประเภทพลังงำนหมุนเวียนทั้งสัญญำ Firm และ Non-Firm คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 อยู่ที่ระดับ 1,181 กิกะวัตต์ชั่วโมง มีกำรผลิต

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2555 2556 2557
ม.ค.-มี.ค.

2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%)

ก๊ำซธรรมชำติ 119,368 119,218 120,314 26,998 31,006 14.9

ถำ่นหินน�ำเข้ำ/ลิกไนต์ 34,583 35,352 37,572 9,252 7,951 -14.1

น�้ำมัน 1,363 1,418 1,643 456 232 -49.1

พลังน�้ำ 8,431 5,412 5,164 1,742 889 -49.0

ไฟฟ้ำน�ำเขำ้/แลกเปลี่ยน 10,527 12,572 12,260 2,739 2,188 -20.1

พลังงำนหมุนเวียน* 2,701 3,427 3,993 1,124 1,181 5.1

รวม 176,973 177,399 180,945 42,310 43,447 20.7

*เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบของ กฟผ.

ก�าลังการผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า	ณ	สิ้นเดือนมีนาคม	2558
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การใช้ไฟฟ้า ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มีกำรใช้ไฟฟ้ำ

รวมทัง้สิน้ 40,583 กิกะวตัต์ชัว่โมง เพิม่ข้ึนร้อยละ 4.5โดยเพิม่ขึน้ 

ในเกือบทุกสำขำ ยกเว้นภาคเกษตรกรรม และผู้ใช้กลุ่มอื่นๆ 

(เช่น ไฟชั่วคราว) ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 41.9 และ 8.2  

ตำมล�ำดับ โดยกำรใช้ไฟฟ้ำในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น 

สำขำหลักท่ีมีกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45  

ของกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1  

ภาคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำร้อยละ 22 ใช้ไฟฟ้ำ 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.5 ภาคธรุกจิ สดัส่วนร้อยละ 19 ใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 6.7 กิจการขนาดเล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ส่วนราชการ 

และองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0  

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง	ม.ค.-มี.ค.	2558

	 การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง อยู่ท่ีระดับ 11,425  
กิกะวัตต์ชั่วโมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นในเกือบ
ทุกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำ ยกเว้นกลุ่มอุตสำหกรรม และส่วนรำชกำร
และองค์กรไม่แสวงหำก�ำไร ที่มีกำรใช้ไฟฟำ้ลดลง

 การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค อยู ่ ท่ีระดับ 28,726  
กิกะวัตต์ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 โดยผู ้ใช้ไฟฟ้ำเกือบ 
ทุกประเภทมกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ ยกเว้นกลุม่เกษตรกรรม และ 
ผู้ใช้ไฟฟ้ำกลุ่มอื่นๆ ที่มีกำรใช้ไฟฟำ้ลดลง

การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม กลุ ่มอุตสำหกรรม
ที่ส�ำคัญส่วนใหญ่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัว 

ของกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นตำมภำวะ 
เศรษฐกิจยกเว้นอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน และ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่มีกำรใช ้ไฟฟ้ำลดลงเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงร้อยละ 1.0 และ 1.4 ตำม
ล�ำดับ อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 และ 5.8 ตำมล�ำดับ ตำม
กำรขยำยตัวของกำรผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ มีกำรใช้ 
ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.8 ตำมกำรผลติทีเ่พิม่ขึน้และกำรขยำยตวั 
ของกำรส่งออกยำนยนต์ อุตสาหกรรมซีเมนต์ มีกำรใช้ไฟฟ้ำ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ตำมสำขำกำรก่อสร้ำงที่ขยำยตัวสูง ทั้งจำก 
กำรก่อสร้ำงเอกชนและกำรเร่งกำรก่อสร้ำงภำครัฐ โดยมี 
รำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

2555 2556 2557
ม.ค.-มี.ค 2558 (ม.ค.-มี.ค.)

2557 2558 เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 36,447 37,657 38,993 8,293 8,834 6.5 22

กิจกำรขนำดเล็ก 17,013 18,374 18,807 4,177 4,421 5.8 11

ธุรกิจ 27,088 30,413 31,362 7,137 7,618 6.7 19

อุตสำหกรรม 72,336 72,536 73,782 17,778 18,326 3.1 45

ส่วนรำชกำรและองค์กร
ที่ไม่แสวงหำก�ำไร

3,799 149 152 33 35 5.0 0.1

เกษตรกรรม 377 354 414 171 100 -41.9 0.2

ไฟไม่คิดมูลคำ่ 2,191 2,379 2,517 611 676 10.7 2

อื่น ๆ 2,527 2,479 2,592 625 574 -8.2 1

รวม 161,779 164,341 168,620 38,825 40,583 4.5 100
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การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ กกลุ่มธุรกิจท่ีส�ำคัญทุกกลุ่มมี

กำรใช้ไฟฟำ้เพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพำะ

ธุรกิจก่อสร้ำงที่มีกำรใช้ไฟฟำ้เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 18.2 ธุรกิจ

โรงแรม และ ภัตตาคารและไนต์คลับ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 

6.0 และ 6.6 ตำมล�ำดบั เนือ่งจำกกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรท่องเทีย่ว 

และจ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึนธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ และ อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์มีกำรใช้ 

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2555 2556 2557

ม.ค.-มี.ค. เปลี่ยนแปลง (%)

2557 2558 2556 2557
2558

(ม.ค.-มี.ค.)

1. อำหำร 9,721 9,697 10,281 2,464 2,547 -0.2 6.0 3.4

2. เหล็กและโลหะพื้นฐำน 6,954 7,065 7,252 1,736 1,718 1.6 2.7 -1.0

3. สิ่งทอ 6,038 6,040 6,036 1,474 1,453 0.0 -0.1 -1.4

4. อิเล็กทรอนิกส์ 6,325 6,547 6,960 1,636 1,732 3.5 6.3 5.8

5. พลำสติก 4,458 4,531 4,539 1,114 1,143 1.6 0.2 2.6

6. ยำนยนต์ 4,950 5,220 5,125 1,242 1,364 5.4 -1.8 9.8

7. ซีเมนต์ 4,042 4,028 4,137 1,070 1,120 -0.3 2.7 4.7

8. เคมีภัณฑ์ 2,155 2,117 2,098 509 517 -1.7 -0.9 1.5

9. ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 3,012 3,086 3,059 764 769 2.4 -0.8 0.7

10. กำรผลิตน�้ำแข็ง 2,697 2,651 2,705 586 628 -1.7 2.1 7.2

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2555 2556 2557

ม.ค.-มี.ค. เปลี่ยนแปลง (%)

2557 2558 2556 2557
2558

(ม.ค.-มี.ค.)

1. หำ้งสรรพสินคำ้ 4,491 4,596 4,743 1,099 1,140 2.3 3.2 3.7

2. โรงแรม 3,671 3,810 3,797 906 960 3.8 -0.3 6.0

3. อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ 3,291 3,494 3,687 804 894 6.2 5.5 11.2

4. ขำยปลีก 2,969 3,141 3,317 740 800 5.8 5.6 8.1

5. อสังหำริมทรัพย์ 2,789 2,866 2,881 657 687 2.8 0.5 4.6

6. โรงพยำบำลและ
   สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์

2,222 2,337 2,388 522 552 5.2 2.2 5.6

7. ขำยส่ง 2,242 2,277 2,411 547 598 1.6 5.9 9.3

8. สถำบันกำรเงิน 1,252 1,331 1,338 308 311 6.3 0.5 0.9

9. ก่อสร้ำง 679 640 688 152 180 -5.7 7.6 18.2

10. ภัตตำคำรและไนต์คลับ 869 884 893 201 215 1.8 0.9 6.6

ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจภำคบริกำร  

โดยมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 และ 11.2 ตำมล�ำดับ  

ส่วนกำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยในกำรอุปโภคบริโภคของ 

ภำคเอกชน ส่งผลต่อกำรใช้ไฟฟ้ำของธุรกิจห้างสรรพสินค้า 

ขายปลกี และขายส่ง โดยมกีำรใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.7, 8.1 

และ 9.3 ตำมล�ำดับ มีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่

ส�ำคัญ ดังนี้
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ค่าเอฟที ในช่วงเดือนมกรำคม-เมษำยน 2558 อยู่ที่

อัตรำ 58.96 สตำงค์ต่อหน่วยปรับลดลง 10.04 สตำงค์ต่อ

หน่วยจำกค่ำเอฟทีในช่วงเดือนกันยำยน-ธันวำคม 2557  

ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�า้มัน 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 66,787 15,860 14,154

2558 (ม.ค.-มี.ค.) 34,101 39,082 23,222

มกราคม 11,237 23,690 7,830

กุมภาพันธ์ 10,376 31,474 7,785

มีนาคม 12,489 39,082 7,608

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัต	ิ(Ft)
หน่วย : สตางค์/หน่วย

เดือนเรียกเก็บ Ft ขายปลีก เปลี่ยนแปลง

ม.ค.57 - เม.ย.57 59.00 5.00

พ.ค.57 - ส.ค.57 69.00 10.00

ก.ย.57 - ธ.ค.57 69.00 0.00

ม.ค.58 - เม.ย.58 58.96 10.04

ซึ่งอยู่ที่อัตรำ 69.00 สตำงค์ต่อหน่วยตำมกำรคำดกำรณ์รำคำ

เฉล่ียของเช้ือเพลิงทุกชนิดท่ีคำดว่ำจะลดลงตำมแนวโน้ม 

รำคำเชื้อเพลิงในตลำดโลก

11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�้ามัน

รายได้จากภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากร ช่วง  

3 เดอืนแรกของปี 2558 มเีงนิภำษสีรรพสำมติและภำษศีลุกำกร 

ส่งเขำ้กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งสิ้น 34,101 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 มีนำคม 2558  

มสีนิทรพัย์รวม 44,470 ล้ำนบำท หนีส้นิกองทนุ 5,388 ล้ำนบำท 

แยกเป็นหนี้ค้ำงช�ำระชดเชย 5,268 ล้ำนบำท งบบริหำรและ

โครงกำรซ่ึงได้อนุมัติแล้ว119 ล้ำนบำท ฐำนะกองทุนน�้ำมัน

สุทธิ 39,082 ลำ้นบำท
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1.	 ราคาน�้ามันดิบ

เมษายน 2558 ราคาน�า้มนัดบิดไูบและเวสต์เทก็ซสั เฉลีย่

อยู่ที่ระดับ $58.55 และ $54.34 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

จากเดือนที่แล้ว $3.89 และ $6.57 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ  

จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคง 

ปะทุต่อเนื่อง หลังจากที่ซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรเดิน

หน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มกบฏฮุตีในเยเมนที่ได้รับ 

การสนับสนุนจากอิหร่าน ขณะที่ส�านักงานสารสนเทศด้าน

พลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานตัวเลข

ปริมาณน�า้มนัดบิคงคลงั ณ จดุส่งมอบคชุชิง่ โอกลาโฮมา 

ปรบัลดลง 514,000 บาร์เรล ซึง่เป็นการปรบัลดลงครัง้แรกตัง้แต่

เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา เนื่องจากมีความต้องการ

น�้ามันดิบจากโรงกลั่นน�้ามันเป็นจ�านวนมาก นอกจากน้ีราคา

น�้ามันดิบยังได้รับแรงสนับสนุนจากผลการคาดการณ์ว่าราคา

น�้ามันดิบมีแนวโน้มกลับคืนสู่สภาวะสมดุลย์เน่ืองจากปริมาณ

อุปสงค์น�้ามันดิบโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีอุปทาน 

น�้ามันดิบในสหรัฐฯ ปรับลดลงจากการชะลอการลงทุน 

การส�ารวจและขุดเจาะน�้ามันดิบในช่วงที่ผ่านมา

พฤษภาคม 2558 ราคาน�้ามันดิบดูไบและเวสต์เท็กซัส 

เฉลีย่อยูท่ี่ระดบั $63.56 และ $59.29 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

จากเดือนที่แล้ว $5.01 และ $4.95 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ โดย 

ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ท่ีแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียโดยใน

เดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งการน�าเข้าน�้ามันดิบของ

ประเทศญี่ปุ่นได้ปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนหน้า มาอยู่ท่ี ระดับ 3.6 ล้านบาร์เรล/วัน

ขณะที่ประเทศจีนมีการน�าเข้าเพิ่มขึ้นมาแตะที่ระดับสูงสุดเป็น

ประวตักิารณ์ท่ี 7.4 ล้านบาร์เรล/วนั ซึง่มสีาเหตมุาจากปรมิาณ

ยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สถานการณ์ 

สถานการณ์พลงังาน

ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังคงส่งผลให้ตลาดมีความ

กงัวลต่อเสถยีรภาพของปรมิาณอปุทานน�า้มนัดบิอย่างต่อเนือ่ง 

โดยล่าสุดรัฐบาลลิเบียได้ส่งกองก�าลังทางอากาศเข้าโจมต ี

เรือบรรทุกน�้ามัน เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและส่งผลให้ 

เรอืบรรทกุน�า้มนัดงักล่าวได้รบัความเสยีหายจากเพลงิไหม้ ทัง้น้ี

เหตุการณ์โจมตีทางอากาศดังกล่าวสืบเนื่องจากความขัดแย้ง 

ทางการเมืองในประเทศระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายรัฐสภา  

ซึ่งยาวนานกว่า 4 ปี

มิถุนายน 2558 ราคาน�้ามันดิบดูไบ เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 

$61.79 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $1.77  

ต่อบาร์เรล โดยได้รบัปัจจยัลบจากความกงัวลเกีย่วกบัปัญหาหน้ี

กรซีก่อนการลงประชามตใินวนัที ่5 กรกฎาคม 2558 ซึง่จะส่งผล

ต่อโอกาสการรับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มเจ้าหนี้และอนาคตของ 

กรีซต่อการเป็นสมาชิกในกลุ่มยูโรโซน ประกอบกับตัวเลข 

การน�าเข้าน�า้มนัดบิจากประเทศอหิร่านมายงัภมูภิาคเอเชยีปรบัตวั 

สูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม มาอยู่ที่ระดับ 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน 

ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเดือนธันวาคม 2557 

แม้ว่าขณะนีข้้อตกลงนวิเคลยีร์ระหว่างอหิร่านและชาตมิหาอ�านาจ 

ทั้งหกยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ทันก�าหนดในวันที่ 30 

มิถุนายน ก็ตาม อย่างไรก็ดกี�าหนดเส้นตายได้เลือ่นออกไปเป็น

วันท่ี 7 กรกฎาคม โดยตลาดคาดการณ์ว่าหากชาติตะวันตก 

ยกเลกิการคว�า่บาตรอหิร่านจะส่งผลให้อหิร่านส่งออกน�า้มนัดบิ

ได้มากขึ้น ส่วนน�้ามันดิบเวสต์เท็กซัส เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $59.81 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว $0.52 ต่อบาร์เรล 

เนื่องจากมีแรงซื้อเพื่อท�าก�าไรจากการที่ตลาดคาดการณ์ว่า

ความต้องการใช้น�า้มนัดบิของสหรฐัฯ มแีนวโน้มจะปรบัเพิม่ขึน้

จากฤดูกาลท่องเที่ยวของสหรัฐฯ

สถานการณ์ราคาน�า้มันเชื้อเพลิง
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2.	 ราคาน�้ามันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

เมษายน 2558 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�้ามันดีเซล เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ $75.55, $73.07 และ $72.37  

ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.71, $2.73 และ 

$1.62 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบและตลาด

น�้ามันเบนซินในเอเชียคึกคักด้วยอิทธิพลหนุนจากสหรัฐฯ โดย

มี Arbitrage ของน�้ามันเบนซินที่มุ่งหน้าสู่ West Coast ของ

สหรัฐฯ อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับอุปสงค์ในเอเชียมีแนวโน้ม

สูงขึ้นโดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งจะเข้าสู่เทศกาล

รอมฎอน ช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ส�านักข่าว 

รอยเตอร์รายงานอุปทานน�้ามันเบนซินในยุโรปตึงตัวมาก

เนื่องจาก Arbitrage ไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกมีปริมาณ

มาก ขณะที่โรงกลั่นน�้ามันในยุโรปอยู่ในฤดูปิดซ่อมบ�ารุง ท�าให้

ก�าลังการกลั่นหายไปประมาณ 1 ล้านบาร์เรล/วัน ในช่วงเดือน

เมษายน-พฤษภาคม 2558

พฤษภาคม 2558 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 

และน�า้มันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $83.73, $81.10 และ $78.02 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $8.18, $8.03 และ 

$5.65 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ ตามราคาน�้ามันดิบและจาก

อปุสงค์ท่ีแขง็แกร่งในภมูภิาคก่อนเข้าสูช่่วงถอืศลีอด นอกจากนี้ 

อุปทานจากอินเดียลดลงโดยปริมาณการส่งออกน�้ามันเบนซิน

จากอินเดียหดตัว ร้อยละ 12.3 จากเดือนก่อน เนื่องจาก

อปุสงค์ในประเทศเพิม่ขึน้และโรงกลัน่อยูใ่นช่วงหยดุซ่อมบ�ารงุ  

ส่วนน�า้มนัดเีซลได้รบัแรงหนนุจากอปุสงค์ทีเ่พิม่ขึน้จากภมูภิาค

ตะวนัออกกลางเพือ่น�าไปใช้ในการผลติไฟฟ้าซึง่มคีวามต้องการ

ใช้สงูขึน้ในช่วงฤดรู้อนและยงัมอีปุสงค์จากทางด้านเกษตรกรรม 

เนื่องจากปริมาณน�้าฝนที่ต�่ากว่าปกติท�าให้ไม่สามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานน�้าได้เพียงพอ จึงต้องใช้น�้ามันดีเซล

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทน นอกจากนี้อุปทานน�้ามันดีเซล

ยังคงอยู่ในระดับต�่าจากการท่ีโรงกล่ันน�้ามันในภูมิภาคเอเชีย

หลายแห่งปิดซ่อมบ�ารุงประจ�าปีก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุน

ราคาน�า้มันดีเซลในช่วงนี้ได้

มิถุนายน 2558 ราคาน�้ามันเบนซินเปลี่ยนแปลงจาก

เดือนท่ีแล้วเล็กน้อยโดยราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95 เฉลี่ย

อยู่ที่ระดับ $83.96 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 

$0.23 ต่อบาร์เรล และเบนซินออกเทน 92 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 

$81.02 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.08 ต่อ

บาร์เรล เนือ่งจากอปุสงค์ในภมูภิาคทีย่งัคงอยูใ่นสภาวะอ่อนแรง 

เพราะประเทศจีนมีปริมาณการน�าเข้าน�้ามันเบนซินลดลง 

ขณะท่ีปริมาณการผลิตไม่ได้ปรับตัวเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับเดือน

ก่อนหน้า ในขณะที่ราคาน�า้มันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $74.73 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแล้ว $3.29 ต่อบาร์เรล 

เนื่องจากอุปทานในภูมิภาคท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะจาก

ประเทศจีนและไทย ประกอบกับโรงกลั่นในภูมิภาคเพิ่มก�าลัง

การผลิตและไม่มีท่าทีจะท�าการปิดซ่อมบ�ารุงส่งผลให้ปริมาณ

น�้ามันดีเซลล้นตลาด
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ราคาเฉลี่ยน�า้มันเชื้อเพลิง
2555 2556 2557 2558 2558

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

น�้ามันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

ดูไบ 109.05 105.45 96.63 56.55 45.57 55.44 54.66 58.55 63.56 61.79

เบรนท์ 111.86 109.07 99.48 58.45 48.49 58.02 56.48 60.77 64.68 62.82

เวสต์เท็กซัส 94.11 97.98 93.24 53.22 47.24 50.66 47.77 54.34 59.29 59.81

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

เบนซินออกเทน 95 123.42 119.00 110.97 74.17 57.42 70.46 73.84 75.55 83.73 83.96

เบนซินออกเทน 92 120.26 116.03 108.16 71.22 54.66 67.06 70.34 73.07 81.10 81.02

ดีเซลหมุนเร็ว 126.15 123.28 112.69 71.57 62.67 71.14 70.75 72.37 78.02 74.73

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/ลิตร)

2555 2556 2557 2558 2558

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

เบนซินออกเทน 95 46.26 46.56 46.25 34.88 33.96 36.26 34.46 34.06 34.76 35.66

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 37.95 38.95 38.84 28.77 26.90 29.70 28.90 28.50 29.00 29.50

แก๊สโซฮอล 91 35.93 36.50 36.38 27.67 25.58 28.38 27.58 27.68 28.18 28.68

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 34.33 33.90 34.22 26.27 24.18 26.98 26.18 26.28 26.78 27.28

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 22.22 22.83 24.07 22.92 21.68 23.48 23.48 22.98 22.88 23.38

ดีเซลหมุนเร็ว 30.40 29.97 29.63 26.01 25.09 27.39 26.09 25.49 25.99 25.59

3.	 ราคาขายปลีก

เมษายน-พฤษภาคม 2558 จากสถานการณ์ราคาน�้ามัน
ในตลาดโลกและภาวะเงินเฟ้อของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม
พลังงานทดแทนและฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ประกอบกับ 
ไม่ให ้ราคาขายปลีกน�้ามันส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งและ 
ค่าโดยสาร คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) จงึได้ 
มีการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง โดยในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 57-30 มิ.ย. 58 ได้มีการปรับอัตราเงิน 
ส่งเข้ากองทนุฯ โดยอตัราทีป่รบัขึน้อยูกั่บแต่ละชนดิน�า้มนั ท�าให้

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2558 ของน�้ามันเบนซิน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85,  
แก๊สโซฮอล 91 และดเีซล อยูท่ี ่6.15, 0.45, -1.90,-7.23, -0.05 และ 
0.05 บาท/ลติร ตามล�าดบั จากการปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุฯ 
และราคาน�า้มนัตลาดโลกทีเ่ปลีย่นแปลง ส่งผลให้ราคาขายปลกี 
น�้ามันเบนซินออกเทน 95, แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85,  
แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 อยู่ที่ระดับ 
35.66, 29.50, 27.28, 23.38, 29.50 และ 25.59 บาท/ลติร ตามล�าดบั

ค่าการตลาดและค่าการกลั่นเฉลี่ยของผู้ค้าน�้ามัน
หน่วย : บาทต่อลิตร

2555 2556 2557 2558 2558

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

เบนซินออกเทน 95 5.09 2.08 2.32 2.24 4.16 1.95 2.47 1.82 1.32 1.68

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 1.54 1.58 1.71 1.60 2.33 0.80 1.51 1.85 1.40 1.63

แก๊สโซฮอล 91 1.76 1.65 1.74 1.58 2.33 0.80 1.51 1.81 1.37 1.59

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 2.56 1.88 1.89 1.46 1.95 0.54 1.43 1.60 1.45 1.71

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 10.35 6.15 4.86 2.72 2.73 1.97 2.54 3.20 2.81 3.03

ดีเซลหมุนเร็ว 1.53 1.46 1.61 1.63 2.05 1.19 1.84 1.61 1.41 1.63

เฉลี่ยรวม 1.63 1.55 1.69 1.63 2.15 1.09 1.77 1.68 1.42 1.64

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�า้มัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

เฉลี่ยรวม 2.1436 2.2224 2.3035 3.1644 3.0324 2.9763 3.5972 2.8869 3.2126 3.2569
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อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
หน่วย : บาทต่อลิตร

31 ธ.ค. 57 31 ม.ค. 58 28 ก.พ. 58 31 มี.ค. 58 30 เม.ย. 58 31 พ.ค. 58 30 มิ.ย. 58

เบนซินออกเทน 95 9.15 9.15 9.15 7.15 6.65 6.15 6.15

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 3.65 3.25 3.25 2.25 0.95 0.45 0.45

แก๊สโซฮอล 91 2.25 2.25 2.25 1.25 0.45 -0.05 -0.05

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 0.20 0.20 0.20 -0.80 -1.40 -1.90 -1.90

แก๊สโซฮอล 95 (E85) -8.23 -8.23 -8.23 -7.23 -7.23 -7.23 -7.23

ดีเซลหมุนเร็ว 2.45 3.35 3.35 2.05 0.45 0.05 0.05

LPG ครัวเรือนรายได้น้อย 0.3427 0.3031 0.5380 0.3460 0.5344 0.6287 0.9520

LPG ภาคครัวเรือน (บาท/กก.) 5.9827 5.9431 0.5380 0.3460 0.5344 0.6287 0.9520

LPG ภาคขนส่ง (บาท/กก.) 5.9827 5.9431 0.5380 0.3460 0.5344 0.6287 0.9520

LPG ภาคอุตสาหกรรม (บาท/กก.) 5.9827 5.9431 0.5380 0.3460 0.5344 0.6287 0.9520

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2558
หน่วย : บาทต่อลิตร

เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล 95 

(E10)
แก๊สโซฮอล 91

แก๊สโซฮอล 95 
(E20)

แก๊สโซฮอล 95 
(E85)

ดีเซล 
หมุนเร็ว

ราคาน�า้มัน ณ โรงกลั่น 18.1717 19.1401 18.9060 20.0143 24.7663 17.0823

ภาษีสรรพสามิต 5.6000 5.0400 5.0400 4.4800 0.8400 4.2500

ภาษีเทศบาล 0.5600 0.5040 0.5040 0.4480 0.0840 0.4250

กองทุนน�้ามันฯ 6.1500 0.4500 -0.0500 -1.9000 -7.2300 0.0500

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.1512 1.7769 1.7255 1.6305 1.3097 1.5440

รวมขายส่ง 32.8829 27.1609 26.3755 24.9228 20.0200 23.6013

ค่าการตลาด 2.5954 2.1860 2.1537 2.2030 3.1402 1.8586

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.1817 0.1530 0.1508 0.1542 0.2198 0.1301

รวมขายปลีก 35.66 29.50 28.68 27.28 23.38 25.59

คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ได้ด�าเนนิการ 
ปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558  
ให้สะท้อนต้นทุนการผลิตและจัดหา เพื่อสร้างความเป็นธรรม 
ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคมากที่สุด โดยโครงสร้างราคาใหม่นี ้
จะก�าหนดราคาซือ้ตัง้ต้นของก๊าซ LPG (LPG Pool) จากต้นทนุ 
แหล่งผลิตและแหล่งจัดหา (โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่น 
น�า้มันเชื้อเพลิงและโรงอะโรเมติก การน�าเข้า และบริษัท ปตท.  
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.))  
เฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนักตามปริมาณการผลิตและจัดหาย้อนหลัง  
3 เดอืน และให้มกีารทบทวนราคาต้นทนุจากแหล่งผลติและแหล่ง 
จัดหาทุก 3 เดือน รวมทั้งให้ก�าหนดต้นทุนการจัดหาก๊าซ LPG  
จากแหล่งต่างๆ ให้สะท้อนต้นทุนมากที่สุด ส่งผลให้กองทุน 
น�า้มันไม่ต้องชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG และชดเชยก๊าซ LPG 
จากโรงกลั่นน�้ามัน

4.	 สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)
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5.	 สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

การผลติเอทานอล ผูป้ระกอบการผลติเอทานอล จ�านวน 

10 ราย ก�าลังการผลิตรวม 5.04 ล้านลิตร/วัน แต่มีรายงาน 

การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง 19 ราย มีปริมาณ 

การผลิตประมาณ 3.08 ล้านลิตร/วัน โดยราคาเอทานอล 

แปลงสภาพเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 อยู่ที่ 25.56, 26.03, 

และ 25.93 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

การผลิตไบโอดีเซล ผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตาม

ประกาศของกรมธรุกจิพลงังาน จ�านวน 10 ราย โดยมกี�าลงัการผลติ 

รวม 4.95 ล้านลติร/วนั การผลติ อยู่ทีป่ระมาณ 3.16 ล้านลติร/วัน 

ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉลี่ยเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558 

อยู่ที่ 30.24, 29.49 และ 31.11 บาท/ลิตร ตามล�าดับ

โครงสร้างราคาก๊าซ	LPG	ไตรมาส	2	ป	ี2558
หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม

เดือน เมษายน 58 พฤษภาคม 58 มิถุนายน 58

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 16.2145 16.1202 15.7969

ภาษีสรรพสามิต 2.1700 2.1700 2.1700

ภาษีเทศบาล 0.2170 0.2170 0.2170

กองทุนน�า้มันฯ 0.5344 0.6287 0.9520

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.0000 0.0000 0.0000

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 1.3395 1.3395 1.3395

รวมขายส่ง 20.4754 20.4754 20.4754

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 3.2566

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ค่าการตลาด) 0.2280 0.2280 0.2280

รวมขายปลีก 23.96 23.96 23.96

2555 2556 2557 2558 2558

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

ราคาก๊าซ LPG (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน)

ตลาดโลก (CP) 915 868 799 463 443 462 484 464 469 419

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ - - - 498 - 498 498 498 497 497

โรงกลั่นน�า้มัน - - - 431 - 442 464 444 449 399

น�าเข้า - - - 536 - 547 569 549 554 504

ปตท.สผ. - - - 418 - - - 424 425 412

LPG Pool - - - 488 - 499 507 495 494 469

ราคาขายปลีกของไทย (หน่วย : บาท/กก.)

ครัวเรือนรายได้น้อย 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13 18.13

ครัวเรือน 18.13 18.55 22.36 24.16 24.16 24.16 24.16 23.96 23.96 23.96

อุตสาหกรรม 28.71 29.74 29.07 24.16 24.16 24.16 24.16 23.96 23.96 23.96

ขนส่ง 20.73 21.38 21.80 24.16 24.16 24.16 24.16 23.96 23.96 23.96
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6.	 ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2558 มีสินทรัพย์รวม 48,049 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 5,504 ล้านบาท  

ฐานะกองทุนน�า้มันสุทธิ 42,545 ล้านบาท

2555 2556 2557 2558 2558

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

ราคา (หน่วย : บาทต่อลิตร)

เอทานอล 20.79 25.43 27.22 27.50 26.95 28.21 27.42 25.56 26.03 25.93

ไบโอดีเซล 34.34 28.95 32.45 36.93 36.95 39.46 34.62 30.24 29.49 31.11

ปริมาณการจ�าหน่าย (หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน)

ปริมาณการจ�าหน่ายและราคา

2555 2556 2557 2558 2558

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

เบนซิน 0.11 1.54 1.37 1.37 1.34 1.41 1.36 1.40 1.38

แก๊สโซฮอล 95 (E10) 5.27 8.28 7.49 8.35 8.19 8.55 8.32 8.78 8.63

แก๊สโซฮอล 95 (E20) 1.00 2.63 3.68 3.93 3.90 3.93 3.96 4.26 4.01

แก๊สโซฮอล 95 (E85) 0.10 0.38 0.91 0.88 0.90 0.86 0.88 0.93 0.87

แก๊สโซฮอล 91 5.74 9.12 9.84 10.90 10.73 11.09 10.88 11.18 10.83

เอทานอล 1.38 2.59 3.25 3.46 3.44 3.48 3.46 3.63 3.49

ดีเซลหมุนเร็ว 55.99 53.34 56.21 60.01 59.05 60.63 60.34 60.21 60.18

B100 2.24 2.13 2.72 3.60 3.54 2.12 2.11 2.11 3.61

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	(ณ	วันที่	28	มิถุนายน	2558)
หน่วย : ล้านบาท

น�้ามัน LPG รวม

จ�าแนกฐานะกองทุนน�้ามันและ LPG 37,849 9,707 47,556
เงินฝากธนาคาร *
รายได้ค้างรับ
  ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้ประกอบการค้าน�้ามัน 160 - 160
  ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG โรงกลั่น - 241 241
  ลูกหนี้ - รายได้ค้างรับจากผู้จ�าหน่าย LPG - 92 92
สินทรัพย์รวม 38,009 10,040 48,049
หนี้สิน
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่น�าเข้าจากต่างประเทศ ค้างจ่าย - 472 472
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงกลั่นน�้ามันภายในประเทศ ค้างจ่าย - 24 24
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ผลิตโดยโรงแยก ค้างจ่าย - 188 188
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ LPG ที่ค่าขนส่งระหว่างคลัง ค้างจ่าย - 136 136
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชยราคาก๊าซ NGV ค้างจ่าย - 1,825 1,825
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชยน�้ามันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ค้างจ่าย 2,678 - 2,678
  เจ้าหนี้ - เงินชดเชย ตามมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน�้ามัน ค้างจ่าย 81 - 81
  เจ้าหนี้ - เงินงบบริหาร และสนับสนุนโครงการ 100 - 10
หนี้สินรวม ** 2,859 2,645 5,504
ฐานะกองทุน สุทธิ 35,150 7,395 42,545

หมายเหตุ :
* เงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย เงินเริ่มต้นตามมติ กบง. 3 เม.ย. 58 และรายได้สุทธิสะสม ซึ่งจ�าแนกรายได้น�า้มัน และ LPG ตามสัดส่วนของ 
   รายรับ (ตาม Fact sheet ของ สนพ.)
** หนี้สินรวม  เป็นหนี้ที่รวบรวมจากเจ้าหนี้ ณ สิ้นเดือน พ.ค. 58 และ ประมาณการต่อถึงวันรายงาน โดยค�านวณจากปริมาณการใช้น�้ามัน 
   เชื้อเพลิง คูณอัตราเงินกองทุนฯ

ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

ฐานะกองทุน สุทธิ            35,150          7,395 42,545
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ไฟฟ้า

1. สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ 

ข้อเสนอโครงการปฏิรูปเร็ว (Quick Win)  

ของคณะกรรมาธกิารปฏิรปูพลงังาน สปช. เรือ่ง 

โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี 

โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้ (1) โครงการส่งเสริม

การติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย 

แสงอาทิตย์ส�าหรับบ้านและอาคาร) หมายถึง การผลิต

ไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์จากการตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์ 

บนหลังคาบ้านและอาคาร โดยก�าหนดให้น�าไฟฟ้าที่ผลิตได้

ไปใช้ในบ้านหรืออาคารก่อน แล้วส่งไฟฟ้าที่เหลือไปขายให้แก่ 

การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายได้ (2) เป้าหมาย ในช่วง พ.ศ. 2558-2563  

จะมีโซล่าร์รูฟขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ อย่างน้อย 100,000 ชุด  

และในอีก 20 ปีข ้างหน้าจะมีอย่างน้อย 1,000,000 ชุด  

รวมทั้งสิ้น 5,000 เมกะวัตต์ ส�าหรับอาคารขนาดกลางและใหญ่  

(3) ให้กระทรวงพลังงาน ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) การไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พิจารณาออกระเบียบ ประกาศ  

หลักเกณฑ์ให้การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์ 

รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ส�าหรับบ้านและ

อาคาร) เป็นไปอย่างสะดวก (4) ให้บรรจุโครงการส่งเสริม 

(ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ส�าหรับบ้านและอาคาร)
ตามข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

การติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี
โครงการส่งเสริม
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ตามข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

การตดิตัง้โซล่าร์รฟูอย่างเสร ี(ระบบผลติไฟฟ้าด้วยแสงอาทติย์

ส�าหรับบ้านและอาคาร) ไว้ในแผนการพัฒนาก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าระยะยาว (PDP 2558-2579) และ (5) ให้มีมาตรการ 

ส่งเสริมการลงทุนในด้านภาษีน�าเข้าและภาษีเงินได้ ซึ่ง สปช. 

จะได้น�าเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี ต่อไป

2. เมื่อวันจันทร์ท่ี 9 มีนาคม 2558 และวันอังคารที่  

7 เมษายน 2558 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ได้จัดประชุมหารือ เรื่อง โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์ 

รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ส�าหรับบ้าน

และอาคาร) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงาน กกพ. 

กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เพื่อเตรียมน�าผลการประชุมเสนอต่อ 

กบง. เพื่อพิจารณาต่อไป โดยท่ีประชุมวันดังกล่าวมีมติ ดังนี้  

(1) เห็นด้วยกับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์รูฟ

อย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ส�าหรับบ้านและ

อาคาร) โดยท่ีประชุมเน้นให้เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเป็น

หลกั แล้วจงึขายไฟฟ้าส่วนทีเ่หลอืให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย 

(2) การก�าหนดราคารบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการส่งเสรมิฯ จะต้อง

เป็นภาระค่าไฟฟ้าต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด และ  

(3) ควรมกีารก�าหนดพืน้ทีใ่นการด�าเนนิโครงการ (Pilot Project) 

เพื่อพิจารณาถึง ผลดี/ผลเสีย โดยพื้นที่ทดลองจะต้องอยู่ใน

พื้นที่รับผิดชอบของ กฟน. และ กฟภ. หน่วยงานละ 1 พื้นที่

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2558 (ครั้งที่ 4) วันพฤหัสบดีที่ 

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายเลขานุการ กบง. ได้เสนอกรอบ

และหลักการในการด�าเนินโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์ 

รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ส�าหรับบ้านและ

อาคาร) ในระยะแรกเพื่อให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

 (1) ก�าหนดระยะเวลาเริ่มต้นด�าเนินโครงการส่งเสริม

การตดิตัง้โซล่าร์รฟูอย่างเสร ี(ระบบผลติไฟฟ้าด้วยแสงอาทติย์

ส�าหรับบ้านและอาคาร) ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

 (2) ก�าหนดกรอบเป้าหมายโครงการน�าร่องในพืน้ทีใ่น

ความรับผิดชอบของ กฟน. และ กฟภ. ครอบคลุมการติดตั้ง

บนหลังคาบ้านอยู่อาศัยขนาดชุดละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ และ

บนอาคารชุดละไม่เกิน 500 กิโลวัตต์ ภายในปี 2558

 (3) มุง่เน้นให้เป็นการผลติไฟฟ้าเพือ่ใช้เองในบ้านและ

อาคารเป็นหลัก แล้วจึงขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่การไฟฟ้า

ฝ่ายจ�าหน่าย

 (4) การก�าหนดราคารับซื้อไฟฟ้าต้องเป็นภาระค่า

ไฟฟ้าต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด 

 (5) ระบบมิเตอร์ควรเป็นแบบมิเตอร์สุทธิ โดยควร

เสนอกระทรวงการคลังให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะปริมาณ

ไฟฟ้าที่มีการขายสุทธิเท่านั้น 

 (6) ให้ กฟภ. และ กฟน. คัดเลือกโครงการน�าร่อง 

พร้อมท้ังให้ สนพ. และการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง ประเมินผล

โครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาขยายการปฏิบัติ

ไปทั่วประเทศต่อไป

 (7) เห็นควรมอบให้ กบง. พิจารณาโครงการส่งเสริม

การตดิตัง้โซล่าร์รฟูอย่างเสร ี(ระบบผลติไฟฟ้าด้วยแสงอาทติย์

ส�าหรับบ้านและอาคาร) ในรายละเอียดต่อไป

4. ที่ประชุม กบง. ครั้งที่ 4/2558 (ครั้งที่ 4) วันพฤหัสบดี

ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พิจารณากรอบและหลักการ 

ดังกล่าวแล้ว มติดังต่อไปนี้

 (1) เหน็ชอบหลกัการการด�าเนนิโครงการส่งเสริมการ

ติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี โดยเน้นให้เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้

เองในบ้านและอาคารเป็นหลัก แล้วจึงขายไฟฟ้าส่วนที่เกินให้

แก่การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายให้น้อยทีส่ดุ โดยราคารบัซือ้ไฟฟ้าจะ

ต้องไม่ก่อภาระต่อประชาชน

 (2) มอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) รบัไปด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการตดิตัง้ 

โซล่าร์รูฟอย่างเสรี โดยให้ด�าเนินการในรูปแบบโครงการ

น�าร่อง (Pilot Project) ก่อน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ 

การด�าเนินโครงการ และให้ กฟภ. และ กฟน. คัดเลือกพื้นที่

ในการด�าเนินโครงการ Pilot Project พร้อมทั้งให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พพ. สนพ. และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

ประเมินผลโครงการ หากได้ผลดีสามารถบรรลุตามเป้าหมาย

ที่ก�าหนดก็ขอให้พิจารณาแนวทางขยายผลการปฏิบัติไป 

ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ และรายงานความก้าวหน้า 

การด�าเนินโครงการ Solar เสรี ให้คณะกรรมการบริหาร 

นโยบายพลังงาน (กบง.) ทราบเป็นระยะต่อไป

 (3) เห็นควรให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาดไม่เกิน 1,000 kWp 

สามารถด�าเนินการได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน (ร.ง. 4) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

เพือ่ส่งเสรมิให้มีการผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติย์ได้อย่างเสรี

ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการตดิตัง้ในสถานการศกึษา โรงพยาบาล และ

สถานที่อื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นปริมาณมาก

ปัจจุบัน พพ. อยู่ระหว่างการด�าเนินตามมติ กบง. โดย 

จะได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุม กบง. ทราบต่อไป
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ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณความต้องการไฟฟ้า 

เพิม่ขึน้ทุกปี หากมคีวามต้องการไฟฟ้าสงูสดุ (Peak Demand) 

เกดิเพิม่ขึน้อย่างกะทันหนั และสงูขึน้เกนิกว่าก�าลงัส�ารองไฟฟ้า

ของประเทศที่มีอยู่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหาย

ต่อระบบในภาครวม และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับใน 

วงกว้างหรอืไฟฟ้าดบัทัง้หมด (Blackout) ได้ในทีส่ดุ ประกอบกบั 

ปัญหาการยอมรับของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าในหลายพื้นที่  

ดังนั้นส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน จึงได้ริเริ่มและ

ด�ำเนินกำรศึกษำโครงกำรศึกษำกำรตอบสนองด้ำนโหลด 

(Demand Response) ในสภำวะวิกฤตด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ

ในระยะสั้นและระยะยำวในปีงบประมำณ 2557 เพื่อให้เกิด

ควำมมั่นใจในควำมน่ำเชื่อถือของระบบในระยะยำว ส่งเสริม

ให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ไฟฟ้ำของผูใ้ช้ไฟเองจำกรปูแบบ 

กำรใช้ปกติเดิม เพื่อตอบสนองต่อรำคำค่ำไฟในช่วงเวลำ

ต่ำงๆ นับเป็นกำรบริหำรกำรใช้ไฟฟำ้ในช่วงเวลำกำรใช้ไฟฟ้ำ

สงูสดุให้มศีกัยภำพในกำรลดควำมต้องกำรไฟฟ้ำสงูสดุ (Peak 

Demand) อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรสภำวะวกิฤตด้ำน

พลังงำนไฟฟ้ำ และเสริมควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำท้ังใน

ระยะสั้นและระยะยำว ทั้งนี้ ในการศึกษาดังกล่าว ยังได้มีการ

วเิคราะห์เทคโนโลยรีะบบกรดิอจัฉรยิะ (Smart Grid) ทีเ่กีย่วข้อง

กับระบบการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) 

เนื่องจากเป็นระบบการจัดจ่ายพลังงานในอนาคตท่ีรวมระบบ

จ่ายไฟฟ้ากับระบบสื่อสารเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้ากับผู้ผลิต

รูปแสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะของการตอบสนองด้านโหลด

การตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) 
ในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะสั้นและระยะยาว

สถานการณ์พลงังาน

ไฟฟ้ารายย่อย ท�าให้เกิดระบบทีค่าดการณ์ปรมิาณการใช้ไฟฟ้า 

สร้างสมดุลและความมั่นคงในการผลิตและใช้ไฟฟ้า ลดการ 

สูญเสียในระบบสายส่งและ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

ไฟฟ้าและศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบกริด

อัจฉริยะเพื่อการตอบสนองด้านโหลด (Smart Grid/Demand 

Response) ในพื้นที่น�าร่องที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย

• กำรตอบสนองด้ำนโหลดหรือ Demand Response 

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าจากรูปแบบการบริโภค

ไฟฟ้าปกติที่เกิดจากด้านอุปสงค์ในการตอบสนองต่อการ

เปลีย่นแปลงราคาไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึง่ๆ หรอืต่อผลตอบแทน

ทีอ่อกแบบมาเพือ่โน้มน้าวให้มกีารลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่

ราคาค่าไฟฟ้าสงู หรอืในขณะทีค่วามน่าเชือ่ถอืของระบบไฟฟ้า

อยู่ในสภาวะผิดปกติ

• ประเภทของกำรตอบสนองด้ำนโหลด โดยทั่วไป 

รูปแบบการตอบสนองด้านโหลดที่ให้ระดับความเชื่อมั่นใน 

การตอบสนองสงูกบัผูจ้�าหน่ายไฟฟ้าหรอืผูด้แูลระบบไฟฟ้า มกัก่อ 

ให้เกดิผลกระทบต่อความสะดวกสบายของผูใ้ช้ไฟฟ้า ในขณะที ่

รูปแบบการตอบสนองด้านโหลดที่ให้ระดับความเชื่อมั่นใน 

การตอบสนองต�า่กับผูจ้�าหน่ายหรอืดแูลระบบไฟฟ้า จะส่งผลกระทบ 

น้อยและให้อิสระกับผู้ใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า

ให้ควำมเชื่อมั่นกับผู้จ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำสูง/ให้ควำมเชื่อมั่นกับผู้จ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำต�่ำ

ให้ควำมสะดวกสบำยกับผู้ใช้ไฟฟำ้ต�่ำ/ให้ควำมสะดวกสบำยกับผู้ใช้ไฟฟ้ำสูง

บังคับให้ตอบสนอง/สมัครใจตอบสนอง  สั่งกำรได้โดยตรง/ไม่สำมำรถสั่งกำรได้โดยตรง

แจ้งล่วงหนำ้แบบปัจจุบันทันด่วน/แจ้งล่วงหนำ้ก่อน  ควบคุมโดยผู้จ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำ/ควบคุมโดยผู้ใช้ไฟฟ้ำ
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ตารางสรุปเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละด้าน ทั้ง 4 ด้าน กับระบบการตอบสนองด้านโหลด  
(DR type) ประเภทต่างๆ

เกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเหมำะสม

ระบบกำรตอบสนองด้ำนโหลด (DR Program Type)

Direct Load 
Control
(DLC)

Automated 
DR

(ADR)

Curtailable/
Interruptible 

Tariff

Time-of-Use 
Rate (TOU)

Critical Peak 
Pricing
(CPP)

(1) ด้ำนเทคนิค

• ควำมพร้อมและควำมเข้ำกันได้ของโครงสร้ำง 
  (Structure) ระบบผลิตไฟฟำ้

ระบบไฟฟ้าแบบ 
ขายปลีก/

กฟน./กฟภ.

ระบบไฟฟ้าแบบ
ขายปลีก/

กฟน./กฟภ.

ระบบไฟฟ้า
ขายส่ง/
กฟผ.

ระบบไฟฟ้า
ขายปลีก

กฟน./กฟภ.

ระบบไฟฟ้า 
ขายปลีก

กฟน./กฟภ.

• รูปแบบกำรสั่งกำร ควบคุม สมัครใจ สมัครใจ สมัครใจ-บังคับ สมัครใจ บังคับ
แต่มีสิทธิเลือก

• ควำมเชื่อถือได้ของเทคโนโลยี PCT-
ง่ายต่อการติดตั้ง

ใช้ AMI ร่วมกับ 
BMS

ต้องร้องขอ
เป็นกรณี

ใช้กับ EMS 
ของลูกค้า

ใช้กับ EMS 
ของลูกค้า

• ระบบสำธำรณูปโภคที่รองรับเชื่อมโยง ไม่จ�าเป็น
ต้องใช้ AMI

พัฒนาระบบ 
Open ADR

ใช้ระบบ 
Open ADR

ใช้ระบบ 
Open ADR

ใช้ระบบ 
Open ADR

• กำรติดตำมประเมินผลของผู้ดูแลระบบ
ต้องการ Load 
Aggregator

ต้องการ Load 
Aggregator

AMI มิเตอร์
ของ กฟผ.

AMI ของ 
กฟน./กฟภ.

AMI ของ 
กฟน./กฟภ.

(2) ดำ้นเศรษฐศำสตร์

• ศักยภำพกำรลดต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำและควำม 
   คุ้มคำ่ในเชิงเศรษฐศำสตร์

ระบบปรับอากาศ 
Split Type  

มีจ�านวนมาก

ระบบ Cooling 
และ Lighting 

อาคารขนาดใหญ่

ใช้กับระบบ 
Cooling/

Lighting/Process

ใช้ได้
หลากหลาย

ข้ึนอยูกั่บลูกค้า

ใช้ได้
หลากหลาย
ขึ้นอยู่กับลูกค้า

• รูปแบบกำรแบ่งปันผลประโยชน์ ให้ส่วนลดราคา
ค่าไฟ Fixed

ให้ส่วนลดค่าไฟ 
Fixed

ให้ราคาค่าไฟสูง
พิเศษ

ให้ราคาสูง
แบบคงที่

ให้ราคาสูง
พิเศษ

(3) ดำ้นกฎหมำย/กฎระเบียบ

• ควำมเข้ำกันได้กับนโยบำยและกฎระเบียบ
  กำรรับซื้อไฟฟ้ำ

ใช้ได้กับอัตรา
ค่าไฟ TOU ปกติ

สอดคล้องกับ 
Road map 

ระบบ Smart grid

สอดคล้องกับ 
Road map 

ระบบ Smart grid

ใช้การก�าหนด
อัตรา TOU 
พิเศษเพิ่ม

ร้องขอเป็นกรณี
พิเศษเฉพาะ

(4) ดำ้นสังคม-สิ่งแวดล้อม

• ควำมเหมำะสมกับกลุ่มเปำ้หมำย บ้านพักอาศัย/
ธุรกิจขนาดเล็ก

กิจการขนาด
กลาง & ใหญ่

กิจการขนาด
กลาง & ใหญ่

กิจการขนาด
กลาง & ใหญ่

กิจการขนาด
กลาง & ใหญ่

• ลักษณะกำรตอบสนองของผู้บริโภค สมัครใจ-ผู้ดูแล 
ISO ควบคุม

สมัครใจ-ผู้ ISO 
ควบคุม 

สมัครใจ-ลูกค้า
ควบคุม ลูกค้าสมัครใจ บังคับ-ลูกค้า

ควบคุม

• ผลกระทบต่อรูปแบบชีวิตควำมเป็นอยู่ อาจมีผลต่อ
ความรู้สึกลูกค้า

อาจมีผลต่อ
ความรู้สึกลูกค้า

อาจกระทบ
การผลิต

เลือก 
Opt-out ได้

เลือก 
Opt-out ได้

การตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) 
ในสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะสั้นและระยะยาว

• ระบบเทคโนโลยีกำรตอบสนองด้ำนโหลด แบ่งออก 
ตามคุณลักษณะหลัก (Key Characteristics) ที่แตกต่างกัน
ได้ดังนี้

1) ลักษณะของผลกระทบ/วิธีการที่ใช้รับมือในช่วงเกิด
เหตุการณ์วิกฤต (Triggering Method) ที่มีต่อความเชื่อถือได้
ของระบบ (Reliability Trigger Option) รวมถึงใช้เป็นบริการ
เสริมความมั่นคงของระบบ (Ancillary Service)

2) ลักษณะของกลไกผลักดันด้านการตลาด/ราคาค่า
ไฟฟ้า (Price Trigger Option)

3) ลักษณะการตอบสนองของผู ้บริโภค (Response 
Requirements) แบ่งเป็นภาคสมคัรใจจากผูบ้รโิภค (Voluntary 
reduction) และภาคบังคับ (Mandatory reduction)

4) รปูแบบการด�าเนนิงานระบบจ�าหน่าย (Implementation 
Option) แบ่งเป็นระบบการจ�าหน่ายไฟฟ้าแบบขายส่ง 
(Wholesale) หรือขายปลีก (Retail)

5) ความสามารถในการส่ังการ (Dispatchabil ity 
options) แบ่งเป็นระบบที่สามารถสั่งการได้ (Dispatchable) 
และระบบที่ไม่สามารถสั่งการได้ (Non-dispatchable)

6) รูปแบบของการแจ้งเตือน/การแจ้งความต้องการไป
ยังผู้บริโภค (Notification type) แบ่งเป็นการแจ้งเตือนขอลด
ความต้องการไฟฟ้าล่วงหน้า (Day Ahead) และการแจ้งเตอืน
แบบเร่งด่วนรายชั่วโมงภายในวัน (Day Of)

7) การควบคุม/การสัง่การตอบสนองด้านโหลด (Control 
method) แบ่งเป็นการควบคุมโดยฝั่งผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า
หรอืศนูย์สั่งจ่าย (Utility Control) และการควบคุมโดยผู้บรโิภค 
(Customer Control)
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ส�ำหรับคุณลักษณะที่น�ำมำใช้ในกำรแบ่ง 

ประเภทกำรตอบสนองด้ำนโหลดในโครงกำรศกึษำนี ้

คือ ลักษณะกลไกกำรตอบสนอง (Triggering  

Methods) ซึ่งจัดแบ่งกำรตอบสนองด้ำนโหลด  

ออกเป็น มำตรกำรตอบสนองด้ำนโหลดต่อ 

ควำมน่ำเชื่อถือของระบบ (Reliability-based 

Options) และมำตรกำรตอบสนองด้ำนโหลดต่อ 

กลไกรำคำ (Price-based Options)

ตารางสรุปเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละด้าน ทั้ง 4 ด้าน กับระบบการตอบสนองด้านโหลด  
(DR type) ประเภทต่างๆ (ต่อ)

เกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
ระบบกำรตอบสนองด้ำนโหลด (DR Program Type)

Capacity 
Market DR

Ancillary 
Service

Real Time 
Pricing

Back up 
diesel gen

Energy  
Storage

(1) ด้ำนเทคนิค

• ควำมพร้อมและควำมเข้ำกันได้ของโครงสร้ำง 
  (Structure) ระบบผลิตไฟฟ้ำ

ไม่สอดคล้อง 
กับโครงสร้ำง 

กำรรับซื้อไฟฟ้ำ
ในปัจจุบัน

ระบบไฟฟำ้ 
แบบส่ง/กฟผ.

ระบบไฟฟำ้ 
ขำยปลีก/

กฟน./กฟภ.

ระบบไฟฟำ้
ขำยปลีก

กฟน./กฟภ.

ระบบไฟฟำ้ 
ขำยปลีก

กฟน./กฟภ.

• รูปแบบกำรสั่งกำร ควบคุม
บังคับ-ขำยส่ง 

โดย กฟผ บังคับ สมัครใจ สมัครใจ สมัครใจ

• ควำมเชื่อถือได้ของเทคโนโลยี - Operation 
Reserves

ต้องมี Real 
Time AMI

ติดตั้งระบบ 
Syn. เพิ่ม

ติดตั้งระบบ 
Syn. เพิ่ม

• ระบบสำธำรณูปโภคที่รองรับเชื่อมโยง Real Time  
Online Market

ใช้ระบบ 
Open ADR

Real Time 
Online 

ใช้ระบบ 
Open ADR

ใช้ระบบ 
Open ADR

• กำรติดตำมประเมินผลของผู้ดูแลระบบ - กฟผ. กฟน./กฟภ. กฟน./กฟภ. กฟน./กฟภ.

(2) ดำ้นเศรษฐศำสตร์

• ศักยภำพกำรลดต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำและควำม 
   คุ้มค่ำในเชิงเศรษฐศำสตร์

ยังไม่เหมำะสม
กับประเทศไทย
เพรำะตลำด 
ไม่รองรับ

จุดประสงค์เพื่อ
เสริมควำมมั่นคง

ระบบไฟฟำ้

ยังไม่เหมำะสม
เพรำะตลำด

ปัจจุบัน
ไม่รองรับ

มีต้นทุนถูก
กวำ่สรำ้ง 

โรงไฟฟ้ำใหม่

มีต้นทุนสูง
ขนำดยังจ�ำกัด

• รูปแบบกำรแบ่งปันผลประโยชน์ ขึ้น-ลงตอบสนอง
ตำมตลำด

Available  
Payment

ตอบสนอง 
ตำมตลำด

ให้รำคำ
สูงแบบคงที่

ให้รำคำ
สูงแบบคงที่

(3) ด้ำนกฎหมำย/กฎระเบียบ

• ควำมเข้ำกันได้กับนโยบำยและกฎระเบียบกำร 
   รับซื้อไฟฟำ้

ตลำดกำร 
ซื้อขำยไฟฟ้ำ 

ของประเทศไทย 
ไม่รองรับ

ใช้กับโครงสร้ำง
กำรรับซื้อไฟฟำ้ 

IPP อยู่แล้ว

ตลำดกำร
ซื้อขำยไฟฟ้ำ
ยังไม่รองรับ

ใช้ได้
กับโครงสรำ้ง 
TOU เดิม

ใช้ได้
กับโครงสรำ้ง 
TOU เดิม

(4) ด้ำนสังคม-สิ่งแวดล้อม

• ควำมเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย กิจกำรขนำด
กลำง-ใหญ่

ผู้ผลิตไฟฟ้ำ
ขนำดใหญ่

กิจกำรขนำด
กลำง & ใหญ่

กิจกำรขนำด
กลำง & ใหญ่

กิจกำรขนำด
กลำง & ใหญ่

• ลักษณะกำรตอบสนองของผู้บริโภค บังคับ-ลูกคำ้
ควบคุม

บังคับ-ลูกคำ้
ควบคุม

สมัครใจ-ลูกค้ำ
ควบคุม

สมัครใจ-ลูกคำ้
ควบคุม

สมัครใจ-ลูกค้ำ
ควบคุม

• ผลกระทบต่อรูปแบบชีวิตควำมเป็นอยู่ - ต้องแจ้งลูกค้ำ
ล่วงหน้ำ

เลือก 
Opt-out ได้

ระบบ
อำจไม่รองรับ

ระบบ
อำจไม่รองรับ

ตอบสนองต่อความน่าเชื่อถือของระบบ
(Reliability-based Option)

ตอบสนองต่อกลไกราคา
(Price-based Option)

การตอบสนองด้านโหลด (Demand Response : DR)

ควบคุมโหลด
โดยตรง

(Direct Load 
Control : 

DLC)

ประมูล/ซื้อคืน
(Demand 
Bidding/
Buyback 
Program)

เชื่อมต่อกับ
ระบบจัดกำร
(AutoDR to 

EMS)

ตลำด
ก�ำลังไฟฟำ้
(Capacity 
Market 

Programs : CMP)

อัตรำคำ่ไฟฟ้ำ
ที่งดจ่ำยได้

(Interruptible 
Tariff)

เครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้ำส�ำรอง
(Backup 

Generator)

ตอบสนองแบบ
ฉุกเฉิน

(Emergency 
DR Program : 

EDRP)

อัตรำค่ำไฟฟ้ำ
ตำมช่วงเวลำ

กำรใช้
(Time of Use 
Rates : TOU)

อัตรำคำ่ไฟฟ้ำ
ช่วงวิกฤต

(Critical Peak 
Pricing : 
CPP)

อัตรำค่ำไฟฟ้ำ 
ณ เวลำ
ปัจจุบัน

(Real Time 
Pricing : RTP)

ระบบกักเก็บ
พลังงำน
(Energy 
Storage)

ก�ำลังผลิตเสริม
ควำมมั่นคง
(Ancillary 
Service)

อัตรำคำ่ไฟฟ้ำ
ส่วนลดช่วง

วิกฤต
(Peak Time 

Rebate : PTR)
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• กำรศึกษำเทคโนโลยีกำรลดใช้พลังงำนไฟฟ้ำด้ำน

โหลด (Demand Reduction) ประกอบไปด้วยกำรศึกษำ

ประเภทของกำรลดใช้พลังงำนไฟฟ้ำด้ำนโหลด ได้แก่ กำร

ปรับลดโหลด (Load Reduction) และกำรปลดโหลด (Load 

Shedding) ครอบคลมุเนือ้หำองค์ประกอบของระบบกำรปรบัลด 

โหลดอุปกรณ์ควบคุมกำรตอบสนองควำมต้องกำรไฟฟ้ำของ

โหลด (Demand Response Enabling Devices: DRED)  

ภำพรวมกำรท�ำงำนของระบบกำรปลดโหลดอัลกอริธึมของ 

กำรปลดโหลด (Load Shedding Algorithm) สถำปัตยกรรมของ

ระบบกำรปลดโหลด (Load Shedding System Architecture) 

และตัวอย่ำงกำรใช้งำนของระบบกำรปลดโหลด

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส�ำหรับกำรพัฒนำกำร 

ตอบสนองด้ำนโหลดในประเทศไทย

จำกกำรศึกษำประสบกำรณ์กำรตอบสนองด้ำนโหลด

ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ น�ำมำพิจำรณำกลั่นกรองให้

เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โครงสร้ำง และทิศทำงกำรพัฒนำ

 องค ์ประกอบของระบบกำรปรับลดโหลด ใน

กระบวนกำรของกำรปรับลดโหลด (Load Reduction)  

ส่วนประกอบส�ำคัญท่ีท�ำให้ระบบท�ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์

ประกอบไปด้วย 4 ส่วนได้แก่

1. ระบบตรวจวดั (Sensing and Monitoring Equipment)

2. ระบบสื่อสำร (Communication)

3. ระบบประมวลผล (Data Management)

4. อุปกรณ์สั่งกำร (Enabling Devices)

ภาพแสดงส่วนประกอบหลักของการปรับลดโหลด
(http://www.smartgrid.com.tw/Smart-Grid-Educations-AMI.html)

กิจกำรพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยผ่ำน

กระบวนกำรหำรือและรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยี โดยในกำรจัดท�ำข้อเสนอแนะเชงินโยบำยได้ครอบคลุม

ประเด็นหลัก 8 ดำ้น ประกอบด้วย

Wide Area Networks Field Area Networks

Utility
Company

Consumer

BPL Network

Fiber optic
Network

Concentrator Smart Meter

Smart Meter

Concentrator

Smart Meter

Power Lines

Wireless

Distribution Lines

Home

Shop

Factory

Shop

Distribution
Substation

Wireless
Network
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Low Interactive High Interactive 
Low Commitment High Commitment

1) ด้ำนกำรพัฒนำระบบสั่งกำรกำรตอบสนองดำ้นโหลด

รูปแสดงทิศทางการพัฒนาระบบการตอบสนองด้านโหลดไปสู่ระบบสั่งการอัตโนมัติ

รูปแสดงระบบการตอบสนองด้านโหลดซึ่งเป็นเครื่องมือเสริมจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า

(www.demandresponsesdirectory.com)

Manual Semi-Automated Fully Automated
Utility/ISO/CSP Utility/ISO/CSP Utility/ISO/CSP

1 1

2

3

3

2

1

1. DR event notice sent 
via text, phone call or 
email.

2. Decision to particaipate 
is made by a person.

3. Measures are initiated 
by people on site and 
limited to manually 
adjusted components 
such as light switches, 
thermostats, etc.

2

3

Load
Load

Load Load Load
Load

Load
Load

Load

Meter Meter Meter

1. DR event notice sent 
over the internet or 
private network.

2. Preprogrammed DR 
measures are initiated.

3. In some cases meter 
feedback is provided.

1. DR event notice sent 
via text, phone call or 
email.

2. Decision to particaipate 
is made by a person.

3. P re p ro g ra m m m e d 
D R  m e a s u r e s  a r e 
initiated by a person 
at a workstation.
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2) ด้ำนกำรเชื่อมโยงระบบกำรตอบสนองด้ำนโหลดกับโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ (Smart Grid)

3) ด้ำนโครงสร้ำงและบทบำทควำมรับผิดชอบส�ำหรับกำรตอบสนองด้ำนโหลด

รูปแสดงระบบการตอบสนองด้านโหลดซึ่งเป็นส่วนประกอบของระบบกริดอัจฉริยะ

รูปแสดงโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศปัจจุบัน

1. Smart Meter

2. Comm. System

3. Energy

 Management

 System (EMS)

4. Enabling
 Device
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รูปแสดงโครงสร้างการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลดระยะเริ่มต้น

รูปแสดงโครงสร้างการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลดระยะขยายผล
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รูปแสดงบทบาทของผู้รวบรวมปริมาณความต้องการไฟฟ้า

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบต่างๆ
รูปแบบ

โครงสรำ้ง
ข้อดี ข้อเสีย

• ผู้จ�าหน่ายไฟฟ้าต้องเพิ่มบทบาทและภาระการด�าเนินการ 
 ตอบสนองด้านโหลด นอกเหนอืจากบทบาทความรบัผดิชอบ 
 ในการเป็นผู้จ�าหน่ายและดูแลระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า
• ความเส่ียงในการด�าเนินงานเพื่อให้ได้เป้าหมายการ 
 ตอบสนองด้านโหลดอยู่กับผู้จ�าหน่ายไฟฟ้าเป็นหลัก
• อาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้า (Conflict of  
 Interest) ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
• หน่วยงานมขีนาดใหญ่ขาดความคล่องตวัในการด�าเนนิงาน 
 และการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า

• ยงัเป็นรปูแบบโครงสร้างทางธรุกจิทีค่่อนข้างใหม่ ต้องสร้าง 
 ความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในรูปแบบธรุกจิแบบนี้
• การพัฒนาและด�าเนินรูปแบบธุรกิจใหม่ จ�าเป็นต้องมีการ 
 ก�าหนดรปูแบบโครงสร้างธรุกจิและโครงสร้างผลตอบแทน 
 ทางธุรกิจที่เหมาะสม จูงใจให้หน่วยงานเอกชนสนใจ 
• ความยากของการก�าหนดโครงสร้างราคาค่าชดเชย Incentive 
  Pricing structure และผลตอบแทนทางธุรกิจที่เหมาะสม 
 และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต้องค�านึง 
 ถึงทั้งผลได้ผลเสียของภาครัฐ ภาคเอกชนที่ท�าหน้าที่เป็น 
 ผู้รวบรวมปริมาณความต้องการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า

•  สามารถประยกุต์ใช้กบัโครงสร้างระบบไฟฟ้าเดิมของประเทศไทย 
 ได้ไม่ยากนัก
• มีฐานลูกค้าเดิมและมีความคุ้นเคยกับลูกค้าเป็นอย่างดี
• มีระบบ Infrastructure โครงข่ายไฟฟ้าเดิมรองรับอยู่แล้ว ท�าให้ 
 ง่ายต่อการพัฒนาให้เกดิกลไกมาตรการการตอบสนองด้านโหลด 
 ในระยะสั้น ภายใน 1-2 ปี
• ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงลูกค้ากัน
• ปัจจุบันโครงสร้างรูปแบบนี้อยู ่ในระหว่างการพิจารณาเป็น 
 แนวทางการด�าเนินการด้าน DR ของประเทศในระยะสั้น โดย 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานสามารถควบคุม 
 มาตรฐานและก�ากับดูแลการด�าเนินงานได้ง่าย

• โครงสร้างการบริหารท่ีเป็นธุรกิจเอกชน มีความคล่องตัวใน 
 ขัน้ตอนการบรหิารงานและการด�าเนนิการในรปูแบบการแข่งขนั 
 เชิงธุรกิจแบบเสรีได้ง่ายกว่า
• ลดภาระการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานผู้ผลิต 
 ไฟฟ้าและผู้จ�าหน่ายไฟฟ้าเดิมในปัจจุบัน
• มีความสามารถให้บริการเสริมอื่นๆ ที่ครบวงจรเป็น Package  
 ส�าหรับลูกค้า ที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ 
 มากขึน้ เช่น การให้บรกิารวเิคราะห์การใช้พลงังาน หาศกัยภาพ 
 การประหยัดพลังงาน รวมถึงการให้บริการด้านการเงินในการ 
 ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ตอบสนองด้านโหลด เช่น ระบบบริหาร 
 จดัการพลงังาน Energy Management system (EMS) เป็นต้น

Traditional 
Utility 
Model

Load  
Aggregator 

Model
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลดแบบต่างๆ (ต่อ)
รูปแบบ

โครงสรำ้ง
ข้อดี ข้อเสีย

• ต้องมีโครงสร้างการก�ากับดูแลในการออกใบอนุญาติและ 
 มีความซับซ้อนในติดตามการก�ากับดูแล

• ยงัเป็นรปูแบบโครงสร้างทางธรุกจิทีค่่อนข้างใหม่ ต้องสร้าง 
 ความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในรูปแบบธรุกิจแบบนี้
• การพัฒนาและด�าเนินรูปแบบธุรกิจใหม่จ�าเป็นต้องมีการ 
 ก�าหนดรปูแบบโครงสร้างธรุกจิและโครงสร้างผลตอบแทน 
 ทางธุรกิจที่เหมาะสม จูงใจให้หน่วยงานเอกชนสนใจ 
• ความยากของการก�าหนดโครงสร้างราคาค่าชดเชย Incentive 
 Pricing structure และผลตอบแทนทางธุรกิจที่เหมาะสม 
 และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต้องค�านึงถึง 
 ทั้งผลได้ผลเสียของภาครัฐ ภาคเอกชนที่ท�าหน้าที่เป็น 
 ผู้รวบรวมปริมาณความต้องการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า 
• ต้องมีโครงสร้างการก�ากับดูแลในการออกใบอนุญาติและ 
 มีความซับซ้อนในติดตามการก�ากับดูแล

• ส่งเสริมให้เกิดตลาดการแข่งขันแบบเสรี และก่อให้เกิดการ 
 แข่งขันเชิงประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าและการ 
 จ�าหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ง่ายต่อการใช้กลไกราคาและการบรกิารเสรมิเป็นตวัขบัเคลือ่นให้ 
 เกิดการสมัครใจเข้าร่วมของลูกค้ารายย่อยผู้รวบรวมปริมาณ 
 ความต้องการไฟฟ้ามีความเข้าใจกระบวนการผลิตและลักษณะ 
 การใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
• ความเสี่ยงในการด�าเนินงานเพื่อให้ได้เป้าหมายการตอบสนอง 
 ด้านโหลดถูกกระจายออกไป ท�าให้เพิ่มโอกาสในการที่จะบรรลุ 
 เป้าหมาย

• จดุเด่นของลกัษณะผูใ้ห้บรกิารรวบรวมโหลดแบบกลุม่ผูป้ระกอบการ 
 อิสระในแต่ละธุรกิจ (Individual Customer Off-Load  
 Aggregator) คอืมคีวามสามารถในการเข้าถงึควบคมุสัง่การกลุม่ 
 สาขาย่อยๆ และสามารถรวบรวมโหลดได้ง่าย เนื่องจาก 
 โครงสร้างการบริหารและจัดการโหลดทั้งหมด สามารถก�าหนด 
 เป็นนโยบายสั่งการตรงจากบริษัทแม่ได้
• มคีวามสามารถรบัผดิชอบต่อพนัธะสญัญาหรอืให้ commitment  
 การันตีต่อความต้องการโหลดที่เรียกได้ดีกว่า รวมถึงลักษณะ 
 อุปกรณ์และการใช้พลงังานของสาขาต่างๆ มรีปูแบบทีค่ล้ายคลงึกนั 
  ส่งผลให้การด�าเนินการสามารถด�าเนินการได้ง่าย
• ง่ายต่อการใช้กลไกราคาและการใช้ประโยชน์จากการลดต้นทนุ 
 ค่าพลังงานขององค์กร เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการสมัครใจ 
 เข้าร่วมจากผู้ประกอบการ
• ง่ายต่อการขยายผลให้ครอบคลุมสาขาธุรกิจให้เพิ่มขึ้น ต่อยอด 
 จากโครงการน�าร่อง
• ลดภาระการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานผู้ผลิต 
 ไฟฟ้าและผู้จ�าหน่ายไฟฟ้าเดิมในปัจจุบัน
• ส่งเสริมให้เกิดตลาดการแข่งขันแบบเสรี และก่อให้เกิดการ 
 แข่งขันเชิงประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าและการ 
 จ�าหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Load  
Aggregator 

Model

Customer 
Provisioned 

Model
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ตารางแสดงประเด็นด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน ข้อสัญญาที่เป็นอุปสรรค

ประเด็นด้ำนกฎระเบียบ 
มำตรฐำน ข้อสัญญำที่เป็นอุปสรรค

ข้อเสนอแนะด�ำเนินกำร
ประเด็นที่ควรพิจำรณำ

ปรับปรุง เพิ่มเติม จัดท�ำใหม่

กฎระเบียบในการออกใบอนุญาตและก�ากับดูแล
ผู้รวบรวมปริมาณความต้องการไฟฟ้า

มาตรฐานและข้อก�าหนดส�าหรับอุปกรณ์ และ
เครือข่ายระบบการตอบสนองด้านโหลด

 	 	 O

		 	 O

• เพื่อขยายผลการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลดโดยใช ้
 ผู้รวบรวมปริมาณความต้องการไฟฟ้า

• เพ่ือควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของอุปกรณ์ เครือข่าย 
 การสือ่สาร และการเชือ่มต่อกบัโครงข่ายระบบไฟฟ้าอจัฉรยิะ
• ประกาศใช้มาตรฐาน OpenADR เป็นมาตรฐานของ 
 ประเทศ

4) ด้ำนกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรตอบสนองด้ำนโหลด

 	 	 O

	O

		 O

		 O

		 O

		 O	
	

• พฒันามาตรฐานการตรวจวดัและพสิจูน์ผลการด�าเนนิการ  
 โดยใช้มาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเป็นฐานตั้งต้น

• ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบเพื่ออนุญาตให้เกิดการ 
 เช่ือมโยงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และ กฟน./ 
 กฟภ. ส�าหรับการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลด

• ออกแบบราคาส่วนเพิ่มส�าหรับระดับการจ่ายไฟฟ้าเข้า 
 ระบบที่เพิ่มขึ้นเมื่อร้องขอในช่วงเวลาวิกฤต

• ออกแบบราคาส่วนเพิ่มส�าหรับระดับการจ่ายไฟฟ้าเข้า 
 ระบบที่เพิ่มขึ้นเมื่อร้องขอในช่วงเวลาวิกฤต

• ออกแบบราคาส่วนเพิ่มส�าหรับระดับการจ่ายไฟฟ้าเข้า 
 ระบบที่เพิ่มขึ้นเมื่อร้องขอในช่วงเวลาวิกฤต

• อนุญาตให้จ�าหน่ายเข้าระบบเกินกว่าระดับที่ก�าหนดได้ 
 โดยคิดราคาให้เมื่อร้องขอในช่วงเวลาวิกฤต

มาตรฐานและข้อก�าหนดส�าหรบัการตรวจวดัและ
พิสูจน์ผลการด�าเนินการ

กฎระเบยีบในการรกัษาข้อมูลความลบัของข้อมูล
ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน./กฟภ.
• กฟน./กฟภ.ไม่สามารถให้ข้อมูลปรมิาณการใช้ 
 ไฟฟ้า(Real-time Demand) ให้กับ กฟผ.ได้

สัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาด
ใหญ่ (IPP)
• ไม่มีค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มส�าหรับการผลิตไฟฟ้าท่ี 
 เพิ่มจากระดับปกติ ท�าให้ IPP ไม่มีแรงจูงใจ 
 ในการเพิ่มระดับการผลิตที่มีส�ารอง

สญัญารับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) 
แบบ Firm
• ไม่มีค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่มส�าหรับการผลิตไฟฟ้าท่ี 
 เพิ่มจากระดับปกติ ท�าให้ SPP ไม่มีแรงจูงใจ 
 ในการเพิ่มระดับการผลิตที่มีส�ารอง

สญัญารับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) 
แบบ Non-Firm
• ราคาค่าไฟฟ้าที่จ�าหน่ายเข้า Grid แบบ Non- 
 Firm ไม่จูงใจให้ด�าเนินการตอบสนองด้าน 
 โหลด

สัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (VSPP)
• ไม่คิดราคาค่าไฟฟ้าท่ีจ่ายเข้า Grid เกินกว่า 
 ระดับที่ก�าหนดในสัญญา

นโยบายพลังงาน   57



5) ด้ำนกำรออกแบบมำตรกำรตอบสนองดำ้นโหลดที่เหมำะสมกับผู้ใช้ไฟฟ้ำ

รูปแสดงกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีข้อจ�ากัดด้านเวลาในการตอบสนองด้านโหลดซึ่งแตกต่างกัน

รูปแสดงการจัดการกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีข้อจ�ากัดด้านเวลาในการตอบสนองด้านโหลดซึ่งแตกต่างกัน

(Public Utility Fortnightly, 2011)

(Public Utility Fortnightly, 2011)
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ตารางแสดงตัวอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพในการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลด
(Industrial Demand Side Response Potential, Climate Works, Australia, 2014)

6) ด้ำนกำรตรวจวัดและพิสูจน์ผลกำรด�ำเนินกำร (Measurement and Verification)

รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจวัดและพิสูจน์ผล (Measurement and Verification)
และกระบวนการประเมินผลและออกแบบมาตรการตอบสนองด้านโหลด
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ตารางแสดงแนวทางการประเมินผลที่สามารถใช้ได้กับการตอบสนองด้านโหลดรูปแบบต่างๆ
(Measurement and Verification for Demand Response, US Department of Energy, 2013)

7) ด้ำนกำรตลำดเพื่อกำรขยำยผลกำรด�ำเนินงำน
พิจารณาประเด็นด้านการส่งเสริมการตลาดส�าหรับมาตรการตอบสนองด้านโหลดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น พร้อม

แนวทางการส่งเสริมที่ควรพิจารณา

8) ด้ำนกำรออกแบบกลไกค่ำตอบแทน (Incentive Design)
จากโครงสร้างต้นทนุกจิการไฟฟ้าปัจจบุนั การพจิารณาโครงสร้างค่าใช้จ่าย (Cost Structure) ทีเ่พิม่เตมิจากการด�าเนนิการ

มาตรการการตอบสนองด้านโหลด และค่าตอบแทนในการจงูใจให้เข้าร่วม (Incentive or Compensate Cost) ควรมีการพจิารณา
• ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายคงที่ (Investment Cost หรือ Fixed Cost) 
• ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าด�าเนินการ (Operation Cost) ของแต่ละหน่วยงาน Business Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง 
• ต้นทุนที่เป็นค่าตอบแทนในการจูงใจให้เข้าร่วมหรือค่าตอบแทนต่อผลกระทบทางสังคมหรือโอกาสที่สูญเสีย  

 (Opportunities Loss) ของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 

Performance Evaluation Methodology
Valid for Service Type

Energy Capacity Reserves Regulation

a) Maximum Base Load ü ü ü บังคับ
แต่มีสิทธิเลือก

b) Meter Before/Meter After ü ü ü ใช้กับ EMS 
ของล 

üู
กค้า

c) Baseline Typc-I Interval Metering ü ü ü AMI ของ 
กฟน./กฟภ.

d) Baseline Typc-II Non-Interval Metering ü ü ü ให้ราคาสูง
พิเศษ

e) Metering Generator Output ü ü ü ใช้กับ EMS 
ของล 

üู
กค้า
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สรุปกรอบค่าใช้จ่าย (Cost Structure) ของมาตรการตอบสนองด้านโหลด 
Customer and Key Partner ค่ำใช้จำ่ย (Cost Structure) หรือค่ำตอบแทน (Incentive cost)

• เป็นค่าตอบแทนเพื่อจูงใจ (Incentive) ให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า

• เป็นค่าตอบแทนในเชิงผลตอบแทน หรือค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ

• ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินลงทุน (Investment cost) ในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมสั่งการตรงที่อุปกรณ์  
 และค่าอุปกรณ์เชื่อมโยงสั่งการ AutoDR อุปกรณ์ DRAS และ AMI/AMR meter เป็นต้น

• ต้นทุนในการด�าเนินการ (DR additional operation cost) ในส่วนของบุคลากรของหน่วยงาน 
 ผู้รวบรวมโหลด ในการบริหารงาน DR เพิ่มเติม 

• ต้นทุนในการออกใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงินและการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้า (DR Metering and  
 Billing) เพิ่มเติม (additional cost) ในส่วนที่เป็นลูกค้าที่เข้าร่วม DR ที่นอกเหนือจากลูกค้าที่ 
 เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าปกติ

• ค่าซ่อมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ DR (Maintenance cost) และค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ของ 
 สินทรัพย์ที่ใช้ในการด�าเนินงาน

• ค่าการตลาด (DR marketing cost & Recruiting cost) ในการประชาสมัพนัธ์ รบัสมคัรผูเ้ข้าร่วม  

• ค่าชดเชยต่อค่าต้นทุนเสียโอกาสทางธุรกิจ (จากรายได้ค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการด�าเนินการ DR)  
 โดยก�าหนดค่าตอบแทน Opportunities loss

1) กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า (End User)

2) หน ่วยงานผู ้รวบรวมโหลด (Load  
Aggregator) ทั้งที่เป็นหน่วยงานการ
ไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และหน่วยงานการไฟฟ้า
นครหลวง หรือผู้รวบรวมโหลดอิสระ

• ต้นทุนในการด�าเนินการ (DR additional operation cost) ในส่วนของบุคลากรของการไฟฟ้า  
 ในการบริหารงาน DR เพิ่มเติม 

• ต้นทุนในการให้บริการและบริหารงาน

• ต้นทุนในการด�าเนินการ (DR additional operation cost) ในส่วนของบุคลากรของการไฟฟ้า  
 ในการบริหารงาน DR เพิ่มเติม 

• ต้นทุนในการให้บริการและบริหารงาน

• ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (เพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการด้าน DR

3) หน่วยงานศูนย์ควบคุมการจ�าหน่าย
ไฟฟ้า (Distribution Network Operation : 
DNO)

4) หน่วยงานศนูย์ควบคุมสัง่การด้าน DRCC 
(Demand Response Control Center) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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รูปแสดงข้อเสนอหลักการพิจารณา DR-Incentive จากโครงสร้างองค์ประกอบการคิดค่า Ft

รูปแสดงลักษณะโครงสร้างต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการด�าเนินการ DR
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รูปแสดงร่างทิศทางการพัฒนาระบบการตอบสนองด้านโหลดส�าหรับประเทศไทย

รูปแสดงรูปแบบหลักการรับซื้อไฟฟ้าจ�าแนกตามลักษณะความสามารถในการให้บริการ 

โดยผลจากการจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายในด้านต่างๆ ทัง้หมด ได้ถกูน�ามาสรปุเป็นร่างทศิทางการพฒันาการตอบสนอง
ด้านโหลดส�าหรับประเทศไทย (Demand Response Direction Plan) และแสดงความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลดในประเทศไทย

2558-2562 เตรียมพร้อม 2563-2572 ขยายผล 2573-2577 ปรับสู่ Smart Grid

2578- Smart Grid

•	ก�ำหนดนโยบำยและทิศทำง	DR	ส�ำหรับประเทศ
•	ก�ำหนดโครงสร้ำงและบทบำทควำมรับผิดชอบ
•	พัฒนำองค์กร	และบุคลำกรเพื่อรองรับ	DR
•	น�ำร่องทดสอบมำตรฐำน	DR	และกระบวนกำร
ท�ำงำน

•	ปรับปรุงกฎระเบียบ	และกลไกในกำรก�ำกับดูแล
•	ก�ำหนดมำตรฐำนและกลไกตรวจวัดและพิสูจน์ผล
•	ก�ำหนดมำตรฐำนและกลไกกำรก�ำกับดูแลส�ำหรับ
อุปกรณ์

•	วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำด
•	พัฒนำกลไกและกำรให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

•	สนับสนุนสร้ำงเครือข่ำยผู้ผลิตจ�ำหน่ำยอุปกรณ์	DR
•	สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำอุปกรณ์	DR	ในประเทศ

•	ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแผนกำร	
ด�ำเนินกำร	DR	ของประเทศเป็นระยะ

•	พัฒนำรูปแบบและกำรด�ำเนินกำร	DR	โดยใช้
ประสบกำรณ์จำกโครงกำรน�ำร่อง

•	ขยำยผลกำรด�ำเนินกำร	DR	ไปสู่พื้นที่และ	
กลุ่มเปำ้หมำยผู้ใช้ไฟฟำ้ที่มีศักยภำพสูง

•	น�ำร่องและขยำยผลมำตรกำร	DR	โดยเชื่อมโยงกับ
กำรติดตั้งระบบ	Smart	Grid

•	น�ำร่องมำตรกำร	DR	ประเภท	Energy	Storage		
ที่ใช้กับโรงไฟฟำ้พลังงำนหมุนเวียน

•	ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและแผนกำร	
ด�ำเนินกำร	DR	ของประเทศเป็นระยะ

•	ขยำยผลและรักษำมำตรฐำนกำรด�ำเนินกำร	DR
•	ขยำยผลมำตรฐำน	DR	โดยเชื่อมโยงกับกำรติดตั้ง
ระบบ	Smart	Grid

•	ขยำยผลมำตรกำร	DR	ประเภท	Energy	Storage	
ที่ใช้กับโรงไฟฟำ้พลังงำนหมุนเวียน

•	พัฒนำ	DR	เป็นส่วนหนึ่งของระบบ	Smart	Grid	
เต็มรูปแบบ

DEMAND RESPONSE DIRECTION

SMART GRID ROADMAP

2557-2560
เตรียมความพร้อม

ด้านนโยบาย

2561-2565
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน

2566-2573
ขยายเครือข่าย
ทดสอบระบบ

2574-
ใช้งานระบบ
เต็มรูปแบบ
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รูปแสดงวัฏจักรการพัฒนาการตอบสนองด้านโหลดส�าหรับประเทศไทย

Plan Do

•	นโยบำยและแผนแม่บทส�ำหรับ	DR
•	กำรปรับปรุงกฎหมำยและข้อก�ำหนด
•	โครงสร้ำงควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
•	เปำ้หมำยและแผนปฏิบัติกำร	DR
•	กลไกก�ำกับดูแล

•	พัฒนำบุคลำกรและองค์กร
•	จัดท�ำมำตรฐำนอุปกรณ์
•	จัดท�ำมำตรฐำนตรวจวัดและพิสูจน์ผล
•	ศึกษำน�ำร่องพัฒนำมำตรกำร	DR	กับ
กลุ่มเป้ำหมำย

•	พัฒนำกลไกกำรให้ผลตอบแทน
•	พัฒนำระบบควบคุมสั่งกำร	มิเตอร	์	
โครงข่ำยสื่อสำร	และกำรเชื่อมโยงข้อมูล

•	ด�ำเนินกำรและขยำยผลมำตรกำร	DR
•	ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และกำรตลำด
•	สนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำในประเทศ
•	สร้ำงเครือขำ่ยผู้จ�ำหน่ำยอุปกรณ์

•	ทบทวนนโยบำยและแผน
•	ปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทำง
กำรด�ำเนินงำน

•	ก�ำกับดูแลมำตรฐำนกำรด�ำเนินกำร
•	ก�ำกับดูแลควำมโปร่งใสและเป็นธรรมผู้ใช้ไฟฟ้ำและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

•	ตรวจติดตำมและประเมินผล

Act Check
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ตารางแสดงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis & Mitigation Plan)
รูปแบบของควำมเสี่ยง (Risk) แนวทำง/แผนกำรรองรับควำมเสี่ยง (Risk Mitigation)

แนวทาง Avoid Risk:

-  ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัหาพลังงานและระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ต้อง 

 มีความเห็นชอบร่วมกันว่า ประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้องผลักดันให้มีมาตรการตอบสนองด้าน 

 โหลด DR ในระยะยาว เพื่อรองรับกับสถานการณ์วิกฤตพลังงานของประเทศในอนาคต แทน 

 การแก้ปัญหาแบบฉุกเฉินเป็นครั้งคราวในแต่ละปี

-  ก�าหนดให้มีการจัดท�าแผนที่น�าทาง DR Roadmap ที่ชัดเจน รวมถึง Action Plan 

-  พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับแผนการด�าเนินการ DR ในระยะยาว

แนวทาง Reduce Risk: 

- ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ (DR committee) และคณะท�างานขับเคลื่อนนโยบายและวางกรอบ 

 แผนยุทธ์ศาสตร์การด�าเนินการตอบสนองด้านโหลดของประเทศ (อาจเป็นส่วนหนึ่งในทีมคณะ 

 ท�างานร่วมของแผนงาน Smart grid ของประเทศ) เพื่อจัดท�าแผนที่น�าทาง DR Roadmap ที่ 

 ชดัเจน รวมถงึ Action Plan และมบีทบาทในการตดิตามการด�าเนนิงาน DR ให้ด�าเนนิการอย่าง 

 ต่อเนื่อง

-  จดัต้ังหน่วยงานกลางทีท่�าหน้าทีข่บัเคล่ือนแผนงาน DR และก�าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าทีข่อง 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

แนวทาง Mitigate Risk:

- ก�าหนดให้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงที่สามารถด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลร่วมกันได้  

 โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งรับผิดชอบเป็นผู ้ดูแลประสานงานในระหว่างที่ก�าลัง 

 พจิารณาปรบัปรงุแนวทางการบรหิารจดัการองค์กรการไฟฟ้าทัง้ 3 และข้อก�าหนดทางการบรหิาร 

 ปกครอง

-  พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการส่ือสารส่ังการและการเช่ือมโยง platform ข้อมลูในการสือ่สาร  

 2 ทางระหว่างหน่วยงาน

แนวทาง Mitigate Risk:

-  กรณีชั่วคราว-เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานระยะสั้น พิจารณาแนวทางการปลดล๊อก 

 ข้อจ�ากัดด้านกฎระเบียบในการรับซื้อไฟฟ้า หรือการจ่ายค่าชดเชยในการด�าเนินการตอบสนอง 

 ด้านโหลด ในส่วนมาตรการ DR ที่น�ามาเร่งรัดด�าเนินการหรือด�าเนินการเป็นโครงการสาธิต 

 น�าร่อง

-  กฎระเบียบบางอย่างที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพียงปรับปรุงเล็กน้อย สามารถน�ามาปรับปรุงเพื่อใช้ 

 กับมาตรการตอบสนองด้านโหลดได้ทันที เพื่อรองรับสภาวะวิกฤต เช่น อัตรา Interruptible  

 Rate หรือ กฎระเบยีบการขนานเคร่ืองของ Backup Generator หรือการรับซือ้ไฟฟ้าส่วนทีเ่กนิ 

 กว่าก�าลังการผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

-  พิจารณาแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์การ 

 ด�าเนนิการตอบสนองด้านโหลด (DR Roadmap) ทีก่�าหนดไว้ และควรพจิารณาให้สอดคล้องกบั 

 แผนการด�าเนินการด้าน Smart Grid ของประเทศ เช่น นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากระบบ 

 กกัวเกบ็พลงังาน หรอื กฎระเบยีบการก่อสร้างอาคารสมยัใหม่ทีร่องรบัการใช้งานร่วมกบั AutoDR  

 และ EMS เป็นต้น

1) การขาดทิศทางและนโยบายในการ 

ด�าเนินงานด้านการตอบสนองด้านโหลด

ในระยะยาว เพื่อรองรับต่อวิกฤตพลังงาน

ในอนาคตของประเทศ

2) การขาดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักที่

ชดัเจนในการขบัเคลือ่นแผนงานด�าเนนิการ

ตอบสนองด้านโหลดอย่างต่อเนื่อง

3) ปัญหาโครงสร้างการบริหารงานของ

หน่วยงานผู ้ผลิตไฟฟ้า (กฟผ.) และ  

หน่วยงานผู้จ�าหน่ายไฟฟ้า (กฟภ. และ 

กฟน.) ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง

ที่ต่างกัน มีผลกระทบต่อการเชื่อมโยง

ข้อมลูผูใ้ช้ไฟฟ้าและการตดิตาม-คาดการณ์ 

Demand-Supply ของประเทศ

4) ข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย-กฎระเบียบใน

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัญหาอุปสรรค

ต่อการด�าเนินการมาตรการตอบสนอง

ด้านโหลด

ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ตารางแสดงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis & Mitigation Plan) (ต่อ)
รูปแบบของควำมเสี่ยง (Risk) แนวทำง/แผนกำรรองรับควำมเสี่ยง (Risk Mitigation)

แนวทาง Accept Risk:

-  ก�าหนดให้คณะกรรมการ DR ที่รับผิดชอบมีการติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการ Smart  

 Grid เป็นระยะอย่างสม�า่เสมอ เพื่อน�ามาพิจารณาในการปรับปรุงแผนการด�าเนินการ DR ให้ 

 สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์

-  ก�าหนดให้การพัฒนาและทดสอบระบบการจัดการการตอบสนองด้านโหลด Open ADR ใน 

 ช่วงแรกและโครงการสาธิตด�าเนินการเฉพาะในพื้นที่น�าร่องโครงการ Smart Grid ก่อน และ 

 ให้สามารถสั่งการใช้งานได้อย่างอิสระโดยตรงผ่านระบบอุปกรณ์ Smart Meter และศูนย ์

 สัง่การ DRCC ในระหว่างทีโ่ครงข่าย Smart Grid ของประเทศอยูร่ะหว่างการพฒันา โดยก�าหนด 

 ให้ท�าการ Integrated ระบบการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับระบบโครงข่าย Smart Grid ใน 

 ช่วงท้ายที่ระบบ Smart Grid มีการติดตั้งและพัฒนาในระดับที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

แนวทาง Accept Risk:

- ควรท�าการศกึษาและออกแบบพฒันาระบบการตลาดซ้ือขายไฟฟ้าแบบตลาดเสรี (Deregulated  

 Electricity Market) รวมถงึโครงสร้างตลาดซือ้ขายไฟฟ้าแบบราคา ปัจจบุนั (Real Time Electric  

 Market) ท่ีเหมาะสมอย่างรอบคอบ และมีการทดลองใช้งานเพื่อทดสอบการยอมรับของผู้ใช ้

 ไฟฟ้า ก่อนการประกาศใช้งานจริง

 

 

แนวทาง Reduce Risk:

-  ก�าหนดให้มีการพัฒนาและทดสอบระบบการจัดการการตอบสนองด้านโหลด Open ADR ใน 

 ช่วงแรกและโครงการสาธิตด�าเนินการเฉพาะในพื้นที่น�าร่องโครงการ Smart Grid ก่อน

-  ก�าหนดให้มกีารเช่ือมโยงการพัฒนาระบบสาธารณปูโภคของระบบ DR เข้ากับระบบ Smart grid  

 เพื่อลดปัญหาอุปสรรคเรื่องความเข้ากันได้ของมาตรฐานการท�างานร่วมกันและสื่อสารแลก 

 เปลี่ยนข้อมูลกัน (Interoperability Standard) ของระบบ และลดความซ�า้ซ้อนของการลงทุน 

 พัฒนาระบบของประเทศ

แนวทาง Reduce Risk:

-  ศึกษาตัวอย่างลักษณะการด�าเนินการตอบสนองด้านโหลดที่ประสบความส�าเร็จต่างๆ ของ 

 ต่างประเทศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ประสบมาของต่างประเทศ เพื่อจัดท�าแนวทาง 

 การด�าเนินการที่เหมาะสม

-  ก�าหนดให้มีการศึกษาท�าความเข้าใจกระบวนการท�างานของผู้ประกอบการอาคาร/โรงงาน  

 ลักษณะการใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มเป้าหมายในโครงการน�าร่องสาธิต  

 เพื่อก�าหนดมาตรการด�าเนินการด้าน DR แต่ละรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละ 

 กลุ่มเป้าหมาย ก่อนการน�ามาขยายผล

-  ก�าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานพื้นฐาน Baseline การเก็บข้อมูลหลังการติดตั้ง 

 ระบบอย่างต่อเนื่องถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน M&V Standard ส�าหรับโครงการน�าร่อง 

 สาธิตมาตรการ DR ต่างๆ และก�าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการด�าเนินการ 

 เป็นระยะๆ ตลอดจนตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์อย่างสม�า่เสมอ

5) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะ Smart Grid ในอนาคต ไม่เป็น

ไปตามแผนการที่ก�าหนดไว้ ซึ่งจะส่ง 

ผลกระทบต่อแผนการด�าเนนิการตอบสนอง

ด้านโหลด Demand Response

6) ผลกระทบต่อภาคประชาชนในการใช้

นโยบายการปรบัเปลีย่นโครงสร้างค่าไฟฟ้า

จากรูปแบบ TOU ในปัจจุบัน เป็นแบบ 

Real Time Pricing ทีก่�าหนดไว้ในแผนงาน 

Smart Grid และการยอมรับของประชาชน

7) การขาดความพร้อมในด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบมิเตอร์

อัจฉริยะและการพัฒนา software ระบบ

การสื่อสารสั่งการและ platform ในการ

สื่อสาร 2 ทางระหว่าง DRAS Server กับ 

DRMS Server

8) การก�าหนดเป้าหมายและศักยภาพการ

ด�าเนินการ DR และแผนปฏิบัติการ DR  

ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าและ

การประกอบการของหน่วยงาน

ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีและกำรด�ำเนินกำร
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ตารางแสดงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis & Mitigation Plan) (ต่อ)
รูปแบบของควำมเสี่ยง (Risk) แนวทำง/แผนกำรรองรับควำมเสี่ยง (Risk Mitigation)

แนวทาง Reduce Risk:

-  ควรมีการก�าหนดนโยบายสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับการลงทุนในเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ใช้กับ 

 การตอบสนองด้านโหลดท่ีทนัสมยั และอปุกรณ์อเิลคทรอนกิส์ทีเ่กีย่วข้อง หรอืมาตรการลดหย่อน 

 ภาษีน�าเข้าอุปกรณ์ด้าน DR จากต่างประเทศ ส�าหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมในการ 

 ด�าเนนิการตอบสนองด้านโหลด ในกรณตีลาดผูผ้ลิตในประเทศไม่มคีวามพร้อมและจ�าเป็นต้อง 

 มีการน�าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นตลาดผู้ผลิตในประเทศ

-  ก�าหนดแผนการพัฒนามาตรฐานการผลิตเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ใช้กับการตอบสนองด้านโหลด  

 และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ให้รองรับต่อระบบ Open ADR หรือ IEEE 61850  

 ส�าหรับตลาดผู้ผลิตในประเทศ โดยส่งเสริมในรูปของโครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับ 

 ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานวิจัยในประเทศ

-  พัฒนาโครงการน�าร่องร่วมกับผู้ผลิตภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมตลาดผู้ผลิตในประเทศให้เป็นที ่

 แพร่หลาย และกระตุน้ตลาดการผลิตอปุกรณ์ในประเทศในระยะยาว เพือ่ลดการน�าเข้าอปุกรณ์ 

 และท�าให้อุปกรณ์มีราคาถูกลงในระยะยาว (Mass Production)

-  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับต่อการใช้งานร่วมกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน  

 เช่น ระบบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ที่ใช้ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม  

 เป็นต้น เพื่อรองรับต่อความผันผวนไม่แน่นอนของระบบการผลิตพลังงานทดแทน

แนวทาง Avoid Risk:

-  ก�าหนดมาตรฐานการผลิตและการน�าเข้าอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ DR ให้มีฟังก์ช่ันการท�างานท่ี 

 รองรับการสั่งการแบบ AutoDR หรือ Open ADR หรือ IEEE 61850 จากโรงงาน

-  ก�าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ที่จะติดตั้งในโครงการสาธิต หรือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทาง 

 การเงิน จะต้องได้มาตรฐานตาม standard AutoDR ในการจัดซื้อ-จัดจ้างจากผู้ผลิตอุปกรณ์  

 และจดัจ้างผูร้บัเหมาออกแบบตดิตัง้ โดยก�าหนดเป็นเงือ่นไขทีช่ดัเจนในสญัญา และต้องควบคมุ 

 การด�าเนินการโดยผู้ช�านาญการด้านการติดตั้งที่มีประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองหรือเป็นที ่

 ยอมรับในเรื่องของมาตรฐานงานติดตั้ง (หรือเป็นวิศวกรภายในประเทศที่ได้รับการรับรอง)

แนวทาง Avoid Risk:

- ก�าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานพื้นฐาน Baseline การเก็บข้อมูลหลังการติดตั้ง 

 ระบบอย่างต่อเนื่องถูกต้องเหมาะสม ตามมาตรฐาน M&V Standard และก�าหนดให้มีการ 

 ติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการด�าเนินการเป็นระยะๆ ตลอดจนตรวจสอบสภาพและความ 

 พร้อมของอุปกรณ์อย่างสม�า่เสมอ

แนวทาง Mitigation Risk:

-  ในระยะแรกส่งเสริมให้เกิด Knowledge Transfer จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ Supplier  

 ที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศ

-  จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ DR ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

-  ก�าหนดให้มีการจัดฝึกอบรมเก่ียวกับการพัฒนาระบบ AutoDR การใช้งานระบบให้กับผู้ม ี

 ส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนทีมงานผู้ใช้งานของผู้ประกอบการในโครงการสาธิต อย่างถูกต้อง โดย 

 ผูร้บัผดิชอบโครงการและวศิวกรผูอ้อกแบบรบัเหมาตดิตัง้อปุกรณ์ และมกีารทดสอบ Commissioning  

 และทดสอบการใช้งานระบบร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงาน

-  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยี Smart Grid และ Demand Response  

 ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ ในประเทศ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับในอนาคต

9) การขาดความพร้อมในด้านการผลิต 

(Supply) อุปกรณ์ของผู้ผลิตในประเทศ

10) การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไม่ได้

มาตรฐาน

11) การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล

พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าและตวัแปร

ที่มีผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้

ไฟฟ้า อาคาร/โรงงาน หรืออุปกรณ์ไม่

ถูกต้อง ส่งผลต่อการประเมินศักยภาพ 

การด�าเนินการ DR 

12) การขาดความพร้อมของบุคลากรใน

การด�าเนินการด้าน DR ขาดความรู้ความ

เข้าใจในระบบการท�างานของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าใน

ประเทศ
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ตารางแสดงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis & Mitigation Plan) (ต่อ)
รูปแบบของควำมเสี่ยง (Risk) แนวทำง/แผนกำรรองรับควำมเสี่ยง (Risk Mitigation)

แนวทาง Reduce Risk:
-  ก�าหนดให้มีการติดตามการท�างานฟังก์ชั่นและสมรรถภาพการท�างานของระบบ Demand  
 Response ท่ีติดตัง้ในโครงการสาธติ ทีไ่ม่ก่อให้เกดิความเส่ียงในการด�าเนนิธรุกจิเป็นระยะอย่าง 
 สม�่าเสมอเพื่อประเมินผลและหาแนวทางการปรับปรุงแผนงานและรูปแบบการด�าเนินการ  
 ก่อนการขยายผลในทุกๆ 5 ปี
-  ควรมีการก�าหนดนโยบายด้านการเงนิ และกรอบการก�าหนดผลตอบแทนทีช่ดัเจนและเป็นธรรม 
 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมด เพือ่จงูใจให้ผูป้ระกอบการเข้าร่วมโครงการแบบทีส่ามารถก�าหนด 
 เป็นพันธะสัญญา (Demand Commitment) เป้าหมายการลดโหลดที่ชัดเจน

แนวทาง Reduce Risk:
-  ควรมีการก�าหนดนโยบายด้านการเงนิ แหล่งทีม่าของเงนิสนบัสนนุการด�าเนนิการ DR และกรอบ 
 การก�าหนดผลตอบแทนที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยก�าหนดให้มี 
 การศึกษาโครงสร้างการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมในแต่ละมาตรการ เพื่อสร้าง 
 แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
-  ท�าการปรบัแก้ไขกฎระเบียบด้านผลตอบแทนท่ีเกีย่วข้องต่อการด�าเนนิการมาตรการการตอบสนอง 
 ด้านโหลด และเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ อาทิเช่น การปรับปรุงอัตราค่า 
 ชดเชย Interruptible Rate ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่ต้นทุนค่าไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง 
 ไป หรอืการปรบัปรงุข้อก�าหนดการรบัซือ้ไฟฟ้าตามสญัญาจากสญัญาจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนใน 
 ส่วนการรับซื้อไฟฟ้าที่เกินกว่าก�าลังการผลิตตามสัญญา ในช่วงสภาวะวิกฤต เป็นต้น
-  การส่งเสรมิให้มีมาตรการสนบัสนนุทางการเงนิส�าหรับผูป้ระกอบการทีม่คีวามสนใจและต้องการ 
 ที่จะปรับปรุงติดตั้งระบบ AutoDR เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ
-  การพจิารณาโครงสร้างอตัราผลตอบแทน (User Incentive) ควรค�านงึถงึค่าชดเชยค่าเสยีโอกาส 
 ทางธรุกจิ (Opportunity Loss) อนัเกดิผลกระทบจากการปรบัลดการความต้องการพลงังานหรอื 
 การชะลอการผลิตของผู้ประกอบการด้วย

แนวทาง Reduce Risk:
- พัฒนาโครงการน�าร่องร่วมกับผู้ประกอบการเอกชนที่มีสาขาหน่วยงานย่อยจ�านวนมาก ภายใต ้
 การบริหารงานของบริษัทแม่ต้นสังกัดเดียวกัน ที่มีความพร้อมในการท�าหน้าที่เป็นผู้รวบรวม 
 โหลดอิสระ Individual Load Aggregator เช่น Tesco Lotus, Big C หรือกลุ่ม Chain  
 ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น Central, The Mall เป็นต้น เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบ
-  ศึกษาและการก�าหนดรูปแบบโครงสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมจูงใจและ 
 เป็นธรรม และก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินงานของ Load Aggregator ที่ชัดเจนและกลไก 
 การก�ากับดูแลการด�าเนินการทางธุรกิจที่เหมาะสม

แนวทาง Mitigate Risk: 
-  ควรมกีารเตรยีมการรองรบัต่อการปรบัเปล่ียนไปใช้โครงสร้างตลาดแบบกลไกราคาแบบอตัราค่า 
 ไฟฟ้า Real Time Pricing (RTP) ตามแผนงาน Smart Grid ในอนาคต
-  ควรมีศึกษาโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าสะท้อนถึงการใช้พลังงานที่มคีวามแตกต่างกัน ทั้งในแต่ละ 
 ช่วงเวลาของวัน และมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลที่มีลักษณะการใช้พลังงานที่แตกต่างกันไป  
 Pricing ที่สะท้อนช่วงเวลาพีคสูงสุดและต้นทุนของการเดิน Peaking Plant ในช่วงพีคสูงสุดให้ 
 มากที่สุด
- การออกแบบกลไกราคาและการคิดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แท้จริง ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน  
 ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
-  ต้องสร้างกลไกป้องกันความผันผวนของการซื้อขายเพื่อรักษาสมดุลของกลไกอุปสงค์-อุปทาน 
 ในตลาดและก�าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบก�ากับดูแลเสถียรภาพของตลาดโดยหน่วยงาน 
 คณะกรรมการกลางในการก�ากับดูแลตลาดซื้อขายไฟฟ้า

13) ผลการด�าเนินการไม่เป็นไปตามความ
คาดหมายหรือเป็นไปตามแบบจ�าลอง 
การประมวลผลพยากรณ์ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า

14) การคาดเดาการมีส่วนร่วมได้ยาก 
และการยอมรับและมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการเข้าร่วมโครงการหรือ 
เข้าร่วมด�าเนินการด้านการตอบสนองด้าน
โหลดในสภาวะวิกฤต

15) ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงสร้าง
ธุรกิจในรูปแบบของ ผู้รวบรวมโหลดอิสระ 
Individual Load Aggregator

16) ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงสร้าง
ค่าไฟฟ้าแบบ Real Time Pricing และ
การใช้มาตรการ DR แบบกลไกราคา 
เช่น Critical Peak Pricing, Demand  
Bidding/Buyback Program หรอื Capacity 
Market Program ในอนาคตในกรณีที่
แผนงานพัฒนา Smart Grid ของประเทศ
มีการด�าเนินการเป็นไปตามแผนการระยะ
ยาวที่ก�าหนดไว้

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและกำรส่งเสริมกำรตลำด
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ตารางแสดงความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Analysis & Mitigation Plan) (ต่อ)
รูปแบบของควำมเสี่ยง (Risk) แนวทำง/แผนกำรรองรับควำมเสี่ยง (Risk Mitigation)

แนวทาง Avoid Risk:

-  การพิจารณาโครงสร้างอัตราผลตอบแทน (User Incentive) เพื่อชดเชยค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ  

 (Opportunity Loss) อันเกิดผลกระทบจากการปรับลดการความต้องการพลังงานหรือการชะลอ 

 การผลิต อาจมีการพิจารณาตามขนาดของ Demand ที่สามารถท�าได้ และ Commitment  

 (อาจพิจารณาในลักษณะ Progressive Rate ที่เหมาะสม) เพื่อสร้างแรงจูงใจที่คุ้มค่าต่อการ 

 ด�าเนินการ

แนวทาง Mitigation Risk:

-  ก�าหนดให้มีการศึกษาและติดตามตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการเดิน 

 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองซึ่งใช้น�า้มันดีเซลมีประสิทธิภาพต�า่และมลพิษสูงในช่วงสภาวะวิกฤต

-  ก�าหนดมาตรฐานและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมส�าหรับการก�าจัดขยะอุตสาหกรรมที่อาจจะมี 

 มากขึ้นในอนาคตหากเทคโนโลยีมีการพัฒนาและใช้งานอย่างแพร่หลาย

แนวทาง Mitigate Risk: 

- จัดท�าแผนการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์และความจ�าเป็นของภาครัฐที่จะต้อง 

 ด�าเนินมาตรการตอบสนองด้านโหลด หากเกิดวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า Blackout เกิดขึ้น  

 จะมีผลกระทบและความเสียหายต่อธุรกิจในภาพรวมของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  

 การยอมรับ และท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน

-  จัดท�าศึกษาส�ารวจผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและการด�ารงชีวิตของผู้ใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียม 

 แผนการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย

17) ความเสี่ยงในการกระทบต่อภาพรวม

การผลิตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้

หากต้องมีการชะลอหรือขยับช่วงเวลาการ

ท�างานออกไปเพื่อด�าเนินการตอบสนอง

ด้านโหลด อันมีผลต่อความสามารถใน

การแข่งขัน

18) ความเสี่ยงต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการด�าเนินมาตรการตอบสนองด้าน

โหลด อาทิเช่น การเดินเครื่อง Back Up 

Diesel Generator ที่มีประสิทธิภาพต�่า 

ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจมีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมในระดับท่ีสูงกว่ามาตรฐานท่ี

ก�าหนด หรือ การจัดการก�าจัดขยะทาง

เทคโนโลยีในอนาคต

19) ความไม่เข้าใจของประชาชนในภาพ

รวมเกี่ยวกับมาตรการการตอบสนองด้าน

โหลด ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชวีติความเป็น

อยูแ่ละภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าท่ีอาจสงูขึน้

ได้ในบางธุรกิจ หรือผู้มีรายได้น้อย

ควำมเสี่ยงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การน�ามาตรการการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ให้เกิดผลส�าเร็จในอนาคตซึ่งมีความต้องการ 
ด้านไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ใช้ไฟฟ้า และการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้รองรับกับมาตรการดังกล่าว
โดยพิจารณาผลกระทบด้านค่าไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนด้านพลังงานต่อไป
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