
นโยบายพลังงาน
ว า ร ส า ร

ฉบับที่ 94 ตุลาคม-ธันวาคม 2554

สัมภาษณ
พิเศษ

ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน
กรรมการผูอำนวยการใหญ

บรษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สถานการณพลังงานป 2554สถานการณพลังงานป 2554
และแนวโนมป 2555และแนวโนมป 2555และแนวโนมป 2555

การปรับโครงสรางราคาพลังงาน
พลังงานกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยน (ASEAN Economic Community : AEC)
“ขาวผัด” สรางแรงบันดาลใจ ใชพลังงานอยางรูคุณคา
“ไบโอดีเซลจากไขมันไก” หางาย ตนทุนต่ำ เพื่อพลังงานยั่งยืน www.eppo.go.th

ISSN 0859-3701



กบข.คาดเศรษฐกิจโลกปี 55 เติบโตใกล้เคียงปี 54 

เหตุปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปยังไร้ทางออกที่ชัดเจน 

ชี้เสี่ยงลุกลามสู่ภาคสถาบันการเงิน ส่วนเศรษฐกิจไทย

คาดโต 4-4.5% เหตุการใช้จ่ายซ่อมแซมน�้าท่วมของ 

ภาครัฐเป็นตัวกระตุ้น พร้อมมองการลงทุนปี 55 ยัง

ผันผวนสูง เพราะปัญหาหน้ียุโรปเป็นหลัก แย้มกลยุทธ์

ตัง้รบัตดิตามสถานการณ์ใกล้ชดิ และหาจงัหวะกลบัเข้า

ลงทุนหุ้นพื้นฐานดี ราคาถูก

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า แนวโน้ม

เศรษฐกิจโลกในปี 2555 น่าจะเติบโตใกล้เคียงปี 2554 โดย

ปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปท่ีไม่ได้รับการแก้ไข

ปัญหาที่ตรงจุดยังเป็นปัจจัยเสี่ยงส�าคัญต่อการขยายตัวของ

เศรษฐกจิโลก และต้องตดิตามว่าปัญหาดงักล่าวจะลกุลามไปสู ่

สถาบันการเงินหรือไม่ โดยคาดว่าเศรษฐกิจยุโรปในปี 2555 

จะเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ขณะที่เศรษฐกิจ

ในภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศเกิดใหม่ยังขยายตัวได้ดี  

แม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาในยุโรปบ้าง แต่ยังได้รับ 

แรงกระตุ้นจากความต้องการบริโภคภายในประเทศ

ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2555 คาดว่า 

จะขยายตัวประมาณ 4-4.5% เน่ืองจากการใช้จ่ายเพื่อ

ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เสียหายในช่วงน�้าท่วม และการผลิต

เพิ่มเพื่อชดเชยก�าลังการผลิตท่ีสูญเสียไปของภาครัฐจะเป็น

สมาชิก กบข. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 1179 กด 6 หรือ www.gpf.or.th

ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใ น  ก บ ข.

ปัจจัยหลักที่ช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ขณะที่ 

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยช่วงครึ่งแรกของปี 2555 มีโอกาส 

จะปรับตัวลดลงประมาณ 0.25% จากปัจจุบันท่ี 3.25%  

เพื่อลดภาระต้นทุนของประชาชนและภาคธุรกิจ

“เชื่อว่าในระยะสั้นกลุ ่มสหภาพยุโรปยังไม่สามารถ 

แก้ปัญหาหนี้สาธารณะได้ ซึ่งปัจจัยนี้จะกดดันให้ตลาดหุ้น

ทั่วโลกรวมทั้งไทยในปี 2555 มีความผันผวนสูง โอกาส 

ในการสร้างผลตอบแทนมจี�ากดักว่าปีทีผ่่านมา แต่หุน้กย็งัเป็น 

สินทรัพย์ที่การลงทุนน่าสนใจ เนื่องจากราคาหุ้นยังต�่ากว่า 

พื้นฐาน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ขณะที่ตลาด

ตราสารหนีโ้ลกในปี 2555 มแีนวโน้มผนัผวนเช่นกนั เนือ่งจาก

อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงในปีที่ผ่านมาอาจส่งผลให้ 

ผลตอบแทนการลงทนุไม่สงูเท่าปี 2554” นางสาวโสภาวดกีล่าว

ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนของ กบข.ในปีนี้ยังต้องติดตาม

ปัญหาหนีส้าธารณะในกลุม่ประเทศยโุรปอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้

หาจังหวะกลับเข้าลงทุนในหุ้น หากปัญหาหนี้ในกลุ่มสหภาพ

ยุโรปมีสัญญาณการแก้ไขปัญหาเชิงบวกที่ชัดเจน โดยหุ้น 

ในตลาดเกดิใหม่ เช่น จนี อนิเดยี เป็นต้น เพราะมคีวามน่าสนใจ 

มากกว่าตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้ว และราคาถูกกว่า 

ปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งมีอัตราเงินปันผลที่สูง ส่วนการลงทุน 

ในตราสารหนี้นั้น กบข.เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ 

คุณภาพดี พร ้อมทั้งเข ้าลงทุนในสินทรัพย ์ใหม ่ เช ่น 

อสังหาริมทรัพย์โลก โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น เพื่อกระจาย

ความเส่ียงของการลงทุนและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

ระยะยาวที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ

กบข.มองเศรษฐกิจโลกปี 55
เติบโตใกล้เคียงปี 54



ห้วงระยะเวลานับแต่นี้ไป เราคนไทยรวมถึงทุกประเทศทั่วโลก

ก�าลังเผชิญกับวิกฤตราคาพลังงานที่จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

อนัเนือ่งมาจากหลายปัจจยั ทัง้จากปรมิาณน�า้มนัดบิและการผลติทีล่ดลง  

ปัญหาความขดัแย้ง ปัญหาทางการเมอืงและเศรษฐกจิ ล้วนส่งผลกระทบ 

ต่อราคาพลังงานท้ังส้ิน เม่ือเชื้อเพลิงหลักอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ว่า 

จะเป็นน�า้มนัดบิ ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหนิ มแีนวโน้มราคาปรบัตวัสงูขึน้  

การหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอื่นจึงเป็นหนทางท่ีช่วย

บรรเทาปัญหาการขาดแคลนและลดต้นทุนพลังงานได้ในระดับหน่ึง  

ซึง่เชือ้เพลงิชวีภาพเป็นพลงังานทดแทนทีถ่กูจับตามอง และมแีนวโน้ม

น�ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนมากย่ิงขึ้น เพราะสามารถน�ามาผสมกับ

น�า้มนัประเภทต่าง ๆ  ได้ด ีโดยทีไ่ม่ท�าให้ประสทิธภิาพการท�างานลดลง 

โดยเฉพาะการน�า “เชื้อเพลิงชีวภาพ” หรือ Bio fuel มาใช้ ก�าลังได้รับ

ความสนใจทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ล่าสดุ บรษิทั การบนิไทย 

จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าร่องใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพส�าหรับ 

เครื่องบินของการบินไทย เพื่อหวังกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือวิจัยและ

พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพส�าหรับใช้ในเครื่องบินอย่างจริงจัง

วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้จึงขอน�าคุณผู้อ่านไปติดตาม

เที่ยวบินเที่ยวประวัติศาสตร์ของการบินไทยที่น�าร่องท�าการบินด้วย 

เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย ผ่าน 

ค�าบอกเล่าของ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) การน�าร่องทดลองใช้เชื้อเพลิง

อากาศยานชีวภาพครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐและ

ภาคเอกชนหันมาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยาน

ชีวภาพในประเทศไทยแล้ว ยังเป ็นส่วนหนึ่งที่ช ่วยลดปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซด์ทีป่ล่อยออกมาจากอตุสาหกรรมการบนิ จงึช่วยลด

ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

การลดปัญหาภาวะโลกร้อนถือเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้อง 

ร่วมมือร่วมใจกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นต้นเหตุของภาวะ 

โลกร้อน แม้จะช่วยกันคนละนิดแต่เมื่อรวมความร่วมมือร่วมใจของ 

ทกุคนกช่็วยลดอณุหภูมทิีก่�าลังสูงขึน้ให้แก่โลกใบนีไ้ด้ อย่ามองว่าการลด 

ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพราะเมื่อ 

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมาถงึ เราทกุคนย่อมได้รบัผลโดยเท่าเทยีม 

ช่วยกันลดอุณหภูมิให้แก่โลกเสียแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไป
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นโยบายพลังงาน I 3

E N E R G Y  N E W S  Z O N E

สรุปข่าวพลังงานรายไตรมาส

•	นายพิชัย	 นริพทะพันธุ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 และ
ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 กล่าวถึง	 มติ	 กพช.
เมื่อวันที่	 30	 กันยายนที่ผ่านมา	 เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างราคา
พลังงานทั้งระบบว่า	 เหมือนเหรียญ	 2	 ด้านที่มีผู้ได้รับผลกระทบจาก
ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น	 แต่ในทางกลับกันเป็นการผ่าทางตันเพื่อท�าให้
กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงด�ารงสถานะอยู่ได้ในระยะยาว	 เพราะที่ผ่านมา 
กองทนุน�า้มนัเช้ือเพลงิถกูน�าไปใช้ในทางทีผ่ดิ	เมือ่รฐับาลตัดสินใจผ่าตัด
นโยบายราคาพลังงาน	สถานะกองทุนน�า้มันเชือ้เพลิงจะกลบัมาเป็นบวก 
และมคีวามมัน่คงข้ึน	ป้องกนัการขาดแคลนและความผนัผวนด้านราคา	 
ส่วนบัตรเครดิตพลังงานจะเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที	่1	ธันวาคม	2554	
เป็นต้นไป	 ทางกระทรวงพลังงานจะเริ่ม
ออกบัตรให้กลุ ่มผู ้ขับรถแท็กซ่ีรอบแรก	
59,000	คัน	รถตู้โดยสาร	6,000	คัน	และ
รถตุก๊ตุก๊	6,700	คนั	โดยต้องเป็นผูใ้ช้	NGV	 
เท่านั้น	 ด้านนายไพรินทร์	 ชูโชติถาวร	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	
กล่าวว่า	การลอยตวัราคาพลงังานเป็นเรือ่งทีร่ฐับาลกล้าตดัสนิใจในสิง่ที่
ถูกต้อง	 เพราะราคาพลังงานเป็นเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์ที่ราคากับ
คณุค่าของพลงังานต้องสอดคล้องกนั	เพราะถ้าไม่สอดคล้องกันจะท�าให้
บดิเบอืนราคาและเกดิการใช้อย่างสิน้เปลือง	ส�าหรบับตัรเครดติพลงังาน
จะช่วยลดภาระของ	ปตท.ได้ระดบัหนึง่	โดย	ปตท.จะมกีารตดิตามการใช้	 
NGV	เป็นระยะ	ๆ 	หากมีการใช้ต่อเนือ่ง	ปตท.จะเร่งขยายสถานฯี	ให้ทนั
กับความต้องการที่เติบโตขึ้น

•	นายพิชัย	 นริพทะพันธุ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	 
เปิดเผยว่า	ได้ตั้งวอร์รูมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�า้ท่วม	โดยสั่งการ	ปตท.	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 และหน่วยงานเกี่ยวข้อง	
ประสานงานร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน�้ามันและก๊าซหุงต้ม 
ขาดแคลน	พร้อมกันนี้	ปตท.ได้เตรียมแจกน�า้มันบรรจุถังขนาด	15	ลิตร	
ทั้งน�้ามันเบนซินและดีเซลจ�านวน	 30,000	 ถัง	 รวม	 4.5–5	 แสนลิตร	 
เพ่ือน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมทั่วประเทศที่จ�าเป็นต้องใช ้
เชื้อเพลิงในกรณีฉุกเฉิน

•	นายพชร	 นริพทะพันธุ์	 โฆษกกระทรวงพลังงาน	 เปิดเผยว่า	
ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจ�านวน	58	จังหวัด	แบ่งออกเป็นระดับ
วกิฤต	10	จงัหวดั	ระดบัเดอืดร้อน	19	จงัหวดั	ได้รบัผลกระทบ	20	จงัหวัด	
และระดบัเตอืนภยั	9	จงัหวดั	โดยมจัีงหวดัทีอ่ยูใ่นเกณฑ์วกิฤต	10	จงัหวดั
และต้องปิดสถานบีรกิารน�า้มนัและก๊าซปิโตรเลยีมเหลว	(LPG)	โดยสรปุ
มสีถานบีรกิารน�า้มนัจ�าเป็นต้องปิดจ�านวน	31	แห่ง	และสถานก๊ีาซ	LPG	
จ�านวน	4	แห่ง	และโรงบรรจุก๊าซ	LPG	4	แห่ง	อย่างไรก็ตาม	ยังได้รับ 
การยืนยันว่าเส้นทางการขนส่งล�าเลียงน�้ามันและก๊าซเข้าไปยังพื้นที่
เดือดร้อนสามารถใช้งานได้	 ส�าหรับปริมาณน�้าในเขื่อนต่าง	 ๆ	 ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ	 กฟผ.	 ซึ่งได้มีการหารืออย่างใกล้ชิดกับ
กรมชลประทานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการควบคมุระดบัน�า้ในเขือ่น
ให้อยู่ระดับที่เหมาะสม	และมีผลกระทบโดยรวมน้อยที่สุด
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ตุลาคม’5410
• นายสุ เทพ	 เหลี่ยมศิริ เจริญ	 

ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ 
แผนพลงังาน	เปิดเผยว่า	กระทรวงพลงังาน 
เตรียมมาตรการด้านพลังงานในช่วงฟื้นฟู
หลังน�้าลดไว้แล้ว	 โดยมั่นใจว่าจะมีไฟฟ้า	
น�้ามัน	และก๊าซเพียงพอต่อความต้องการ
ใช้อย่างแน่นอน	 แม้	 กฟผ.จะไม่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้บางจุด	แต่ตอนนี้ก็มีปริมาณ

ส�ารองไฟฟ้าทีส่ามารถเรยีกใช้ได้ทนัทปีระมาณ	1,800	เมกะวตัต์	ทีผ่่านมา	 
ปลดักระทรวงพลงังานได้ประชมุเกีย่วกบัการรบัมอืทัง้ในส่วนไฟฟ้าและ
น�้ามัน	 ซึ่งทาง	 ปตท.ยืนยันว่ามีปริมาณน�้ามันในคลังเพียงพอ	 ส�าหรับ
ความคืบหน้าแผนกู้เงินของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงคาดว่าจะกู้เพียง	
6,000	ล้านบาท	จากกรอบวงเงนิ	1	หมืน่ล้าน	ซึง่เพยีงพอต่อสภาพคล่อง
ของกองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงอย่างแน่นอน	 เพราะในช่วงเดือนมกราคม	
2555	 จะเป็นช่วงทยอยลอยตัวราคาพลังงานประกอบกับทิศทางราคา
น�้ามันที่อ่อนลง	 โดยขณะนี้สถาบันบริหารกองทุนพลังงานอยู่ระหว่าง
การพจิารณาว่าจะกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิใด	ซึง่จะเป็นสถาบนัการเงนิ
ในประเทศไทย	คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้	และจะเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ	กบง.ต่อไป

•	นายสเุทพ	เหลีย่มศริเิจรญิ	ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและ
แผนพลังงาน	(สนพ.)	คาดว่า	เดือนธันวาคมไม่เกินเดือนมกราคม	2555	
จะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงอีกครั้ง	 ซึ่งเป็นผลมาจาก 
ปัญหาเศรษฐกจิยโุรปยงัไม่ฟ้ืนตวั	ประกอบกบัผูผ้ลติน�า้มนัรายใหญ่	อาท	ิ
ลเิบีย	เพิม่ก�าลงัการผลติท�าให้ราคาน�า้มนัลดลง	ส่วนแนวคิดการเกบ็ภาษี 
ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ติดตั้งถัง	 LPG	 กระทรวงการคลังจะด�าเนินการ	
เพราะเคยศึกษาแล้วพบว่าการเก็บภาษีป้ายเป็นปัญหาที่ยุ่งยากและ
ล�าบากในการตรวจสอบปริมาณรถยนต์	ด้านนายแม่สาย	ประภาสะวัต	 
นายกสมาคมผู ้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก ๊าซส�าหรับยานยนต์	 กล่าวว่า	 
การประกาศความชัดเจนส�าหรับนโยบายการปรับขึ้นราคาก๊าซ	 LPG	
และ	 NGV	 ของที่ประชุม	 กพช.เป็นเรื่องที่ดี	 เนื่องจากผู้ประกอบการ 
รอความชัดเจนจากรัฐบาลเพื่อก�าหนดทิศทางด�าเนินธุรกิจ	 ดังน้ัน	 
เมื่อมีความชัดเจนว่าจะปรับขึ้น	LPG	เพียง	75	สตางค์ต่อกิโลกรัม	และ	
NGV	50	สตางค์ต่อกโิลกรัม	ในระยะเวลา	12	เดอืน	ท�าให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจ 
ได้ง่ายขึ้น	คาดว่าจะมีผู้ติดตั้งลดลงประมาณ	20-30%

•	นายสทุศัน์	ปัทมสริวิฒัน์	ผูว่้าการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.) 
เปิดเผยว่า	 กฟผ.ได้เพิ่มระบบส�ารอง
ไฟฟ้ารับน�้าท่วมเป็น	 2,035	 เมกะวัตต	์ 
ซึง่สามารถรองรบักรณเีกดิปัญหาโรงไฟฟ้า
หลายแห่งที่ไม่สามารถเดินเครื่องผลิต
ไฟฟ้าได้	 นอกจากนี้	 ยังเฝ้าระวังสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงในกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	ซึ่งล่าสุดการไฟฟ้านครหลวง	
(กฟน.)	ได้ปรับเปลี่ยนโหลดจ่ายไฟของ	กฟน.	หลังจากสถานีย่อยรังสิต
ถกูน�า้ท่วมไปใช้สถานอีืน่	ๆ 	ส่วนสถานไีฟฟ้าแรงสงูย่อยรงัสติของ	กฟผ.
ยังคงจ่ายไฟได้ปกติ



4 I นโยบายพลังงาน

•	นายพิ ชั ย 	 น ริพทะพั นธุ ์	
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพลังงาน	 
เปิดเผยว่า	 สัปดาห์หน้ากระทรวงฯ	 
จะหารือกระทรวงการคลัง	 เพื่อขอให้
ชะลอการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต
น�า้มนัดเีซล	จากทีม่กีารปรบัลด	5	บาท
ต่อลติร	ซ่ึงจะมผีลถงึสิน้เดอืนธนัวาคมนี้	 
นอกจากนี้	 ในวันนี้	 30	 พฤศจิกายน	 จะประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแห่งชาต	ิ(กพช.)	เพือ่พจิารณามาตรการช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม	ภายใต้วงเงนิ	1	หมืน่ล้านบาท	และจะทบทวน
นโยบายการใช้ไฟฟรีให้เหลือ	50	หน่วยต่อเดือน	รวมทั้งมาตรการ
ลดภาระค่าไฟฟ้า	รวมวงเงินช่วยเหลือ	2	หมื่นล้านบาท	และล่าสุด
ได้เปิดตัวบัตรเครดิตพลังงานก๊าซ	 NGV	 ให้กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี	่ 
รถสามล้อ	 และรถตู้ร่วม	 ขสมก.	 ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ	 และ
ปรมิณฑล	วงเงนิ	3,000	บาทต่อเดอืน	โดยจะเปิดลงทะเบยีนตัง้แต่
วันที่	15-17	ธันวาคม	ที่เมืองทองธานี	และวันที่	19-24	ธันวาคม	
ที่เจเจมอลล์	จตุจักร	และเริ่มรับบัตรได้ตั้งแต่วันที	่25	ธันวาคม

•	นายพิชัย	นริพทะพันธุ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
กล่าวว่า	มแีนวคดิการผลกัดนัโครงการท่อขนส่งน�า้มนัไปภาคเหนอื
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนการขนส่งด้วยรถยนต์	 โดยให้	
ปตท.ซื้อหุ้นจากบริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	จ�ากัด	หรือ	แทปไลน์	
มากขึ้น	 การหาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่ไม่ขวางทางน�้าและ 

มรีะบบบรหิารจดัการทีส่ามารถป้องกนั
น�้าท่วมได้ดี	 อาจใช้พื้นที่ภาคใต้ซึ่ง 
กระทรวงฯ	 ก�าลังผลักดันโครงการ
แลนด์บริดจ์หรือสะพานเศรษฐกิจอยู่ 
ในเวลาน้ี	 และโครงการก่อสร้างระบบ
ทางน�้าที่เมื่อเป็นช่วงแล้งสามารถใช้
เป็นเส้นทางสัญจรของรถยนต์ได้

•	นายพชิยั	นรพิทะพนัธุ	์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน	
เปิดเผยภายหลงัการประชมุคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน	
(กบง.)	ว่า	ทีป่ระชมุมมีตใิห้มกีารปรับข้ึนราคาขายปลีก	NGV	ตามมติ	 
กพช.ที่ให้ปรับขึ้นราคาตั้งแต่วันที่	 16	 มกราคม	 2555	 เดือนละ	 
50	สตางค์ต่อกิโลกรัม	เป็นเวลา	1	ปี	รวม	6	บาทต่อกิโลกรัม	จาก
ราคาจ�าหน่ายปัจจุบัน	 8.50	 บาทต่อกิโลกรัม	 เป็น	 14.50	 บาท 
ต่อกิโลกรัม	 ซ่ึงการปรับราคาดังกล่าวจะท�าให้ภาระเงินชดเชย
กองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิในปี	2555	ลดลงจากประมาณ	5,800	ล้านบาท	 
เหลือเพียง	800	ล้านบาทเท่านั้น	นอกจากนี้	ยังเห็นชอบปรับลด
การจัดเกบ็เงนิเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ	ส�าหรับน�า้มนัแก๊สโซฮอล	 
95	 ลง	 1.20	 บาทต่อลิตร	 จาก	 1.40	 บาท	 คงเหลือเพียง	 0.20	
บาท	เพื่อท�าให้ราคาขายปลีกน�้ามันแก๊สโซฮอล	95	ถูกกว่าน�้ามัน
เบนซิน	 91	 และยังเห็นชอบการจัดเก็บเงินจากการใช้ก๊าซ	 NGV	
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พฤศจิกายน’5411
อีก	 2	 บาทต่อกิโลกรัม	 เข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง	 เพื่ออุดหนุน
โครงการบัตรเครดิตพลังงาน	 จะท�าให้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 
มีเงินเข้า	1,800	ล้านบาทต่อป	ีทั้งนี้โครงการบัตรเครดิตพลังงาน 
จะเปิดให้ลงทะเบยีนในวนัที	่16	พฤศจกิายนนี	้และจะเริม่ใช้ในวนัที่	 
1	 ธันวาคม	 2554–31	 ธันวาคม	 2558	 โดยกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 
รถแท็กซี	่รถตู้สาธารณะ	และรถสามล้อ	ประมาณ	1.56	แสนราย	
มีวงเงินเครดิต	3	พันบาท

•	นายไพรนิทร์	ชโูชตถิาวร	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ปตท.	
เปิดเผยว่า	ปตท.เห็นว่าการสร้างท่อส่งน�า้มันไปยังภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมคีวามจ�าเป็นมาก	เพือ่ให้สามารถขนส่ง
น�้ามันไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาวะที่ 
น�้าท่วมได้โดยรวดเร็ว	 เพราะปัจจุบันต้องขนส่งโดยใช้รถบรรทุก	
เมือ่มปัีญหาเส้นทางตดัขาดท�าให้การขนส่งได้ยาก	ส�าหรบันโยบาย
กระทรวงพลังงานที่จะให้	 ปตท.เข้าไปซื้อหุ้นในท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย	(แทปไลน์)	เพิ่มขึ้นจะต้องเจรจากับผู้ค้าน�้ามันรายอื่น	เพราะ
มีผู้ค้าน�้ามันรายอื่นถือหุ้นอยู่หลายรายซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เจรจา

•	นายดเิรก	ลาวลัย์ศริ	ิประธานคณะกรรมการก�ากบักจิการ
พลังงาน	(เรคกูเลเตอร์)	กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
เรคกูเลเตอร์ว่า	 ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
และเยียวยาผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาตท่ีประสบอุทกภัย	
คาดว่า	จะมีค่าใช้จ่ายกว่า	2	หมื่นล้านบาท	ประกอบด้วย	การตรึง
ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ	 (เอฟที)	 รอบเดือนมกราคม-เมษายน	
2555	คิดเป็นเงิน	7.7	พันล้านบาท	โดยให้	กฟผ.รับภาระไปก่อน	 
การยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการรายเดือนในบิลค่าไฟฟ้าให้แก่
ประชาชนผูป้ระสบอทุกภยั	เดอืนละ	8.1-38.22	บาท	ขึน้อยูก่บัขนาด
ของทีพ่กัอาศยั	ขณะทีภ่าคอตุสาหกรรมจะพจิารณาลดการจดัเกบ็
ค่าไฟฟ้าประกนัชัน้ต�า่	เดอืนละ	312	บาท	และยกเว้นค่าธรรมเนยีม	 

ส�าหรับผู ้ใช้ไฟฟ้าท่ีไม่แสวงหาก�าไร	
เดือนละ	 320	บาท	ส�าหรับค่าไฟฟ้าที่
ค้างช�าระในช่วงอุทกภัยจะให้	 กฟน.	
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 
ยืดเวลาการผ่อนช�าระหนี้ค ่าไฟฟ้า 
ออกไป	3	เดือน	และไม่คิดดอกเบี้ย

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผู ้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 กล่าวว่า	 มีการเสนอให้เล่ือน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปจากก�าหนดเดิมอีก	เนื่องจากประชาชน
ยังไม่ให้การยอมรับเท่าที่ควร	 จ�าเป็นต้องใช้เวลาท�าความเข้าใจ
อีกมาก	ส�าหรับแผนการเลื่อนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปจากแผน 
จะเป็นระยะเวลากี่ปีนั้นได้พิจารณาไว้หลายตัวเลือก	 ขณะนี ้
อยูร่ะหว่างการสรปุรายละเอยีดอกีครัง้ก่อนเสนอกระทรวงพลงังาน
ต่อไป
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•	นายพชิยั	นรพิทะพนัธุ	์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน	
กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์

รณรงค์การใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่า	ชดุ	“ข้าวผดั”	ภายในโครงการ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 5	 ธันวาคม	 2554	 

ถึงนโยบายการส่งเสรมิการใช้ไบโอดเีซล	(บ	ี100)	ในดเีซล	ว่า	ตัง้แต่

วันที	่1	มกราคม	2555	เป็นต้นไป	จะประกาศใช้ดีเซล	บี	5	เป็น 

เกรดเดียว	 จากปัจจุบันได้ผ่อนผันให้ผู้ค้าน�้ามันสามารถเติมได้ใน

สัดส่วนตั้งแต่	4-5%	เนื่องจากปริมาณ

ปาล์มน�้ามันในสต๊อกมีอยู ่เพียงพอ	 

ซ่ึงมีปริมาณส�ารองบี	 100	 มากถึง	 

2.7	แสนตัน	ซึ่งสูงกว่าระดับที่ควรมีอยู	่

1.5	แสนตันต่อเดือน

•	นายพชิยั	นรพิทะพนัธุ	์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน	
เปิดเผยภายหลังร่วมเปิดตัวโครงการบัตรเครดิตพลังงาน	 NGV	 

ซ่ึงมีนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน	 ว่า	 

อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มมาตรการช่วยเหลือให้แก่ผู ้ขับขี่ 

รถแท็กซี่	NGV	รองรับแผนการทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก	NGV	

ในปีหน้า	 โดยล่าสุดได้ออกบัตรเครดิตพลังงานที่เป็นท้ังวงเงิน

เครดิตและส่วนลดราคารวมมูลค่า	 9,000	 บาทแล้ว	 ซึ่งเบื้องต้น 

มั่นใจว่าบัตรเครดิตพลังงานจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วง 

ที่มีการปรับราคา	NGV	ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่	 16	 มกราคม	 2555	

ซึ่งในช่วงแรกของการปรับราคา	NGV	ผู้ที่ถือบัตรเครดิตพลังงาน

จะไม่ได้รับผลกระทบ	 โดยจะได้รับส่วนลดราคาก๊าซสูงสุด	 

2	บาทต่อกโิลกรมั	จนถงึเดอืนพฤษภาคม	2555	ด้านนายไพรนิทร์	 

ชูโชติถาวร	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการ	 

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	กล่าวว่า	ปตท.จะเร่งมาตรการแก้ไข

ปัญหาการเติมก๊าซ	 NGV	ที่มีความล่าช้า	 โดย	 ปตท.เตรียมเพิ่ม

สถานจ่ีายก๊าซ	NGV	อย่างไรกต็าม	ในส่วนของโครงการบตัรเครดิต

พลงังาน	NGV	คาดว่าจะมกีารออกบตัรเครดติให้กลุม่ผูป้ระกอบการ 

รถแท็กซี่จ�านวน	100,000	 ใบ	จากจ�านวนรถแท็กซี่	 75,000	คัน	 

ที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

•	นายพชิยั	นรพิทะพนัธุ	์รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน	
เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสินเชื่อโครงการ

ฟื ้นฟูสถานประกอบการน�้ามันเชื้อเพลิงระหว่างกลุ ่มธุรกิจ

พลังงานกับธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส รุ ป ข่ า ว ป ร ะ จํ า เ ดื อ น

ธันวาคม’5412
แห่งประเทศไทย	หรือ	SME	แบงก์	ว่า	ความร่วมมือในครั้งนี้เป็น 

การปล่อยสินเชื่อให้สถานประกอบการน�้ามันเชื้อเพลิงในวงเงิน	

500	ล้านบาท	เพื่อน�าไปใช้ในการฟื้นฟู 

กิจการที่ ได ้รับความเสียหายจาก

อุทกภัย	 ท้ังในส่วนของสถานีบริการ

น�า้มนัก๊าซ	LPG	ก๊าซ	NGV	โรงบรรจกุ๊าซ	 

และรถขนส่งน�้ามัน	 โดยจะได้สินเชื่อ 

ไม่เกิน	1	ล้านบาทต่อราย

•	นายพชิยั	นรพิทะพนัธุ	์รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	
เปิดเผยว่า	 กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง 

แผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้าใหม่	(PDP)	เนือ่งจากได้มกีารเลือ่น

การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปอีก	 3	 ปี	 พร้อมมอบนโยบาย 

ให้พิจารณาเชื้อเพลิงถ่านหินสะอาดเข้ามาแทนเพื่อกระจาย 

ความเส่ียงจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ	 นอกจากนี้	 ยังได้ประสาน

กระทรวงการต่างประเทศที่จะมีการพิจารณาเร่งด�าเนินการ

สรุปข้อตกลงแหล่งพัฒนาปิโตรเลียมพื้นท่ีทับซ้อนไทย-กัมพูชา 

เพื่อรองรับกับความต้องการใช้ก๊าซในระยะยาวของไทย	 ด้าน 

นายณอคุณ	สิทธิพงศ	์ปลัดกระทรวงพลังงาน	กล่าวว่า	หลังจาก

เลื่อนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป	 3	 ปี	 ท�าให้มีเวลา 

ท�าความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้นเพื่อให้เกิดการยอมรับ	 

อย่างไรก็ตาม	 ระหว่างนี้คงต้องพิจารณาทางเลือกเชื้อเพลิงอื่น 

เข้ามาทดแทนด้วย

•	นายสุเทพ	 เหลี่ยมศิริเจริญ	 ผู ้อ�านวยการส�านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	เปิดเผยว่า	สนพ.ได้มอบหมาย

ให้สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

วิจัยและศึกษาแนวทางการปลูกพืชพลังงาน	 2	 โครงการ	 โดย 

ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์

พลงังาน	24.8	ล้านบาท	โดยโครงการแรกจะมกีารน�าหญ้าชนดิต่าง	ๆ 	 

ในไทย	 10	 ชนิด	 มาท�าการศึกษาความเหมาะสมในการผลิต 

ก๊าซชีวภาพ	 และน�าไปต่อยอดผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดส�าหรับ

ยานยนต์ทดแทนก๊าซ	 NGV	 และ 

อีกโครงการเป็นการสร้างต้นแบบ 

ระบบผลิต	 CBG	 จากก๊าซชีวภาพ

เคลื่อนที่ได้	 และศึกษาวิธีการปรับแต่ง

รถยนต์ให้สามารถใช้ก๊าซ	CBG	 เป็น

เชื้อเพลิง
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เวิล์ดแก๊ส ร่วมกับ สนพ.
มอบถังแก๊สปิคนิค

บริษัท เวิล์ดแก๊ส (ประเทศไทย) 

จ�ำกดั ร่วมกบั ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ. ) มอบถงัแก๊สปิคนคิ ขนำด 4 กโิลกรมั พร้อมหวัเตำ  

จ�ำนวน 100 ถัง ให้แก่กระทรวงพลังงำน โดยมี นำยพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน

เป็นผู้รับมอบ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ณ อำคำร EnCo กระทรวงพลังงำน

สนพ. มอบถุงยังชีพและถังก๊าซ
หุงต้มให้แก่ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
เพื่อน�าไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นำยนที ทับมณี รองผู ้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวงพลังงำน มอบถุงยังชีพจ�ำนวน 210 ถุง และถังก๊ำซ

หุงต้มพร้อมหัวเตำจ�ำนวน 90 ถัง ให้แก่ นำวำเอก มำศพันธ์ ถำวรำมร เสนำธิกำรฐำนทัพเรือกรุงเทพ  

เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยยำ่นพุทธมณฑล ณ ฐำนทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2554

รมว.พลังงาน
มอบนโยบายพลังงาน

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงพลังงำน และนำยณอคุณ 

สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงำน ให้เกียรติมำเยี่ยมเยียน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.)  

พร้อมมอบนโยบำยพลังงำนท่ีส�ำคัญให้แก่ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สนพ. ซึ่งมี นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  

ผู้อ�ำนวยกำร สนพ. พร้อมคณะผู้บริหำร ให้กำรต้อนรับ

E N E R G Y  N E W S  Z O N E

ภาพเป็นข่าว
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

สัมภาษณ์พิเศษ

การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลรวมถึงกระบวนการผลิต

เชื้อเพลิงฟอสซิลในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะ 

แหล่งน�้ามันดิบ การขนส่ง การกล่ัน รวมท้ังการน�ามาใช้  

ล้วนก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจ�านวนมาก 

ทั้งยังเป็นการปล่อยธาตุคาร์บอนจากแหล่งกักเก็บใต้พิภพ  

ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็น

สาเหตุส�าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ปัญหาดังกล่าวท�าให้

ทั่วโลกเริ่มหันมาตระหนักและหามาตรการรับมือกับปัญหา 

ที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกันอย่างจริงจัง

 

“อุตสาหกรรมการบิน” ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม 

ท่ีปล ่ อยก ๊ าซ เรื อนกระจกสู ่ ชั้ นบรรยากาศอัน เนื่ อ ง

มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นกัน ข้อมูลจาก 

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ระบุว่า ถึงแม้ว่า 

ภาคการขนส่งทางอากาศจะมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเพยีง

ร้อยละ 2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของโลก แต่

ธรุกจิการบนินัน้มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง จงึได้มกีารตกลงกนั 

ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 50 ภายในปี  

2593 โดยเป็นเป้าหมายที่ตั้งขึ้นมาด้วยความสมัครใจ  

ซึ่งการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ถึงร้อยละ  

50 นัน้จ�าเป็นต้องพฒันาเครือ่งยนต์ให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้  

ใช้เชือ้เพลงิน้อยลง และประการส�าคญัคอืต้องมกีารใช้เชือ้เพลงิ 

ชวีภาพเข้ามาทดแทนเชือ้เพลงิจากฟอสซลิ ทัง้นีส้มาคมขนส่ง

ทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport  

Association - IATA) หรอืไออาตา เหน็ว่า หากภายในปี 2563 

อุตสาหกรรมการบินมีการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ

ประมาณร้อยละ 3-6 จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ได้ถึงร้อยละ 5

“การบินไทย” ได้ให้ความส�าคัญในการให้ความร่วมมือ

กบั IATA ทีต้่องการผลกัดนัให้สมาชกิในอตุสาหกรรมการบนิ 

ทั่วโลกมีส่วนร่วมยับยั้งการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

ให้ได้ในปี 2563 ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร ์

ปี 2554-2560 ของการบินไทยคือ การเดินทางแบบรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม (Travel Green) ที่มีการบริหารการใช้น�้ามัน

เชื้อเพลิงอากาศยาน (Fuel Management) โครงการพัฒนา

เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Aviation Biofuel Development) และโครงการที่ใช้พลังงาน

ทดแทนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีจ่ะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

จากการด�าเนินธุรกิจการบิน

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
น�ำร่องกำรบินไทย

ใช้เชื้อเพลิงอำกำศยำนชีวภำพ 

ยกระดับกำรบินเพื่อสิ่งแวดล้อม
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นายปิยสวัสดิ์เปิดเผยว่า การบินไทยได้ก�าหนดกลยุทธ์ 

“Travel Green” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้าน 

สิ่งแวดล้อมในฐานะสายการบินแห่งชาติ ด้วยการน�าร่อง 

ใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรม

การบินในประเทศไทย ภายใต้ “โครงการพัฒนาเชื้อเพลิง

อากาศยานชีวภาพในการบินอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้เกิด

อปุสงค์และอปุทานอนัจะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการใช้เชือ้เพลงิ 

อากาศยานชีวภาพอย่างย่ังยืนในอนาคต ซ่ึงเป็นโอกาส 

ในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และที่ส�าคัญยังเป็น 

ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐัในการสนบัสนนุและส่งเสรมิ

นโยบายเรื่องเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพอย่างชัดเจน

“การบินไทยมีวัตถุประสงค ์ เพื่ อกระตุ ้นให ้ เกิด 

ความยั่งยืนในด้านการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ 

เพื่อน�ามาใช้ทดแทนเช้ือเพลิงจากฟอสซิล จึงได้ก�าหนดเป็น 

แผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น 

บริษัทผู้จัดจ�าหน่ายน�้ามัน บริษัทผู้ผลิตน�้ามัน สถาบันวิจัย 

สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

กับการขนส่งทางอากาศ บริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน และบริษัท 

ผู้ผลิตเครื่องยนต์ในต่างประเทศ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพร่วมกัน โดยในส่วนของภูมิภาค

เอเชีย การบินไทยจะเป็นสายการบินแรกท่ีท�าการบินด้วย

เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในเท่ียวบินพาณิชย์ปกติภายใน

ประเทศ ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น 

สายการบินรักษ์สิ่งแวดล้อม” นายปิยสวัสดิ์กล่าว

 

ก�าหนดและทดสอบมาตรฐานของวสัดขุองอเมรกิา American 

Society for Testing and Materials (ASTM International) 

ได้รับรองมาตรฐานว่า น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพที่มี 

ส่วนผสมของน�้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพกับน�้ามัน Jet A-1 ได้ 

ตามมาตรฐานหมายเลข ASTM D7566 ท�าให้สายการบิน 

บางสายได้น�าเอาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพนี้มาใช้เพ่ือ

ขนส่งผู้โดยสาร อาทิ สายการบินเคแอลเอ็ม ท�าการบินใน 

เส้นทางอัมสเตอร์ดัม-ปารีส และสายการบินลุฟท์ฮันซ่า  

ใช้ท�าการบนิในเส้นทางฮมับร์ูก-แฟรงก์เฟิร์ต และสายการบนิ 

ฟินแอร์ ท�าการบนิในเส้นทางอมัสเตอร์ดัม-เฮลซงิก ิเป็นต้น และ

บริษัท โบอิ้ง คอมเมอร์เชียล หนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ 

ได้ออกเอกสารรับรอง (Service Letter) ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก 

โดยระบวุ่าเครือ่งบนิโบอิง้ทกุแบบในปัจจบุนัรวมทัง้เครือ่งบนิ

“เทคโนโลยีกำรผลิตน�้ำมันเช้ือเพลิง

อำกำศยำนชีวภำพในปัจจุบันนี้ท�ำให้ ได้

น�้ำมันอำกำศยำนที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ

น�้ำมันอำกำศยำน Jet A-1 โดยไม่ต้องมี 

กำรปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงอปุกรณ์ใด ๆ   

ของเครื่องบิน”

นายปิยสวสัดิก์ล่าวอกีว่า การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ

น�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยานชวีภาพในปัจจบุนันีท้�าให้ได้น�า้มนั

อากาศยานทีม่คีณุสมบตัเิหมอืนกบัน�า้มนัอากาศยาน Jet A-1 

โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใด ๆ  ของ

เครือ่งบนิหรอืเครือ่งยนต์เลย ซึง่เรยีกการทดแทนลกัษณะนีว่้า 

drop-in จากการทดสอบการใช้งานกับเครื่องยนต์เครื่องบิน 

การบินทดสอบของสายการบินต่าง ๆ เช่น แอร์นิวซีแลนด์, 

แจแปน แอร์ไลน์ส, คอนติเนนตัล แอร์ไลน์ส และสายการบิน 

เคแอลเอ็ม พบว่า น�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพนั้น 

มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด 

Jet A-1 ที่ผลิตมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จนท�าให้องค์กรท่ี

“การบินไทย” สายการบินแรกของเอเชีย
ที่ท�าการบินเที่ยวบินพาณิชย์ด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ 



นโยบายพลังงาน I 9

โบอิ้ง 787 ซึ่งจะส่งมอบเครื่องบินล�าแรกในเดือนกันยายนนี้

สามารถน�าน�า้มันเชื้อเพลิงชีวภาพผสมกับน�้ามัน Jet A-1 ได้

ในสัดส่วนสูงสุดถึง 50 : 50 และใช้แทนน�า้มัน Jet A-1 ได้

“การบินไทยมีแนวคิดพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อ

น�ามาเป็นทางเลือก จากปัจจุบันที่ใช้เฉพาะน�้ามัน Jet A-1 

ที่มาจากน�้ามันดิบ เพราะการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ

ที่ผลิตมาจากพืชนั้นเป ็นแนวทางที่ส�าคัญในการท�าให ้

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศลดลงอย่างยัง่ยนื เนือ่งจาก

ในกระบวนการเพาะปลูกพืชเหล ่าน้ีจะเกิดการดูดซับ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในบรรยากาศมีปริมาณลดลง ในขณะที่การใช้เชื้อเพลิงจาก

น�า้มันดิบจะไม่มีกระบวนการนี้ ท�าให้โดยภาพรวมแล้วน�้ามัน

เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีการควบคุมการเพาะปลูก การขนส่ง 

และการกลั่นอย่างมีประสิทธิภาพ จะท�าให้มีการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรอืนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ

น้อยกว่าเชื้อเพลิงที่มาจากน�้ามันดิบ อีกทั้งน�้ามันเชื้อเพลิง

ชีวภาพยังสามารถผลิตได้จากพืช สาหร่าย แม้กระทั่ง 

สารชีวมวลต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการผลิตขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา  

เชื้อเพลิงชีวภาพจึงเป็นพลังงานทางเลือกในภาวะที่มีปัญหา

การขาดแคลนพลงังาน หรอืการทีน่�า้มนัเชือ้เพลงิจากฟอสซลิ

มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายปิยสวัสดิ์กล่าว

ท้ังนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้จัดเท่ียวบินพิเศษที่ ทีจี  

8421 ที่ท�าการบินด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพและ 

เป็นเที่ยวแรกในประเทศไทย “THAI First Flight with  

Biofuels” เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2554 ทีผ่่านมา โดยออกเดนิทาง 

จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 14.00 น. ด้วยเครื่องบิน

แบบโบอิ้ง 777–200 โดยได้เชิญสื่อมวลชนและหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ท่ีให้การสนับสนุนโครงการร่วมเดินทางในเที่ยวบิน

พิเศษนี้ด้วย อาทิ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน), บริษัท  

วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั, บรษิทั ท่าอากาศยานไทย 

จ�ากัด (มหาชน), บริษัท โรล์สรอยซ์ และบริษัท โบอิ้ง จ�ากัด

นอกจากนี้  เพื่ อ ให ้ผู ้ โดยสารมีส ่ วนร ่ วมแสดง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนให้มีการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อน การบินไทยจึงได้ 

ท�าการบินด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในเที่ยวบิน

พาณิชย์เป็นสายการบินแรกในภูมิภาคเอเชีย “The First 

Passenger Biofuels Flight in Asia” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2554 เที่ยวบินที่ ทีจี 104 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่  

โดยการบินไทยได้น�ารายได้จากค่าโดยสารในเที่ยวบิน 

ดังกล่าวไปมอบให้แก่องค์กรด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน

ในประเทศไทยด้วย

 

“กำรใช ้น�้ ำมัน เชื้อ เพลิงชีวภำพที่

ผลิตมำจำกพืชนั้นเป็นแนวทำงที่ส�ำคัญ

ในกำรท�ำให้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ใน

อำกำศลดลงอย่ำงยั่งยืน เนื่องจำกใน

กระบวนกำรเพำะปลกูพชืเหล่ำนีจ้ะเกดิ

กำรดูดซับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

มีผลให้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ใน

บรรยำกำศมีปริมำณลดลง”
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นายป ิยสวัสดิ์กล ่าว

อีกว่า แนวคิดการเดินทาง

แบบรกัษ์สิง่แวดล้อม (Travel  

Green) น้ี เป ็นการแสดง 

ใ ห ้ เ ห็ น ถึ ง โ อ ก า ส แ ล ะ

ศักยภาพที่ประเทศไทยจะ

เป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ ตลอดจนความพร้อม

ของภาคการขนส่งทางอากาศที่จะท�าการบินด้วยเชื้อเพลิง 

ชีวภาพ ซึ่งเป็นแนวทางส�าคัญในการลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคต ซึ่งตามแนวคิด Travel Green 

นั้นจะเป็นการที่ทุกหน่วยงานได้ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุก

กระบวนการท�างาน และพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้พลงังาน มกีารใช้วสัดทุีเ่ป็นมติร 

กบัสิง่แวดล้อม ดงันัน้ ในการบนินอกจากจะมกีารใช้เชือ้เพลงิ 

ชีวภาพแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ยังได้น�าผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการท�างานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาทดลอง 

ให้บริการในเที่ยวบินนี้ด้วย อาทิ

 

• การลดการใช้กระดาษโดยการ Check-In และ  

Boarding ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Check-In และ 

Mobile 2D barcode boarding pass ซึ่งเป็นโครงการที่ท�า

ร่วมกันของหลายฝ่าย

• การปรับปรุงอุปกรณ์ของใช้บริการผู้โดยสารภายใน

เครื่องบินให้มีน�า้หนักเบา เพื่อลดน�้าหนักของเครื่องบิน

• การเลือกเมนูอาหารที่มีการค�านวณค่า Carbon  

Foo t p r i n t  ให ้ ผู ้ โ ดยสาร ได ้ รั บทราบปริ มาณก ๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่มีการปล่อยจากการเตรียมอาหาร

• มกีารใช้ Light Weight Container ทดแทน Container 

รุ่นเก่า

• เพิม่สดัส่วนการใช้น�า้มนัไบโอดเีซลกบัรถทีใ่ห้บรกิาร

ในลานจอด รวมทั้งการใช้รถไฟฟ้าในบางพื้นที่

• ในส่วนของเครื่องบินมีการล้างขัดเครื่องบินและ

ล้างเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องบินลดแรงเสียดทานและ

เครื่องยนต์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

เครื่องบิน 777-200 ทั้งหมดของการบินไทยมีการตกแต่ง 

อุปกรณ ์บางรายการตาม Pe r fo rmance  

Improvement Program (PIP) เพื่อท�าให ้

เครื่ อ งบินลดแรง เ สียดทาน ซึ่ งทาง โบอิ้ ง

ประเมินไว้ว่า PIP จะท�าให้ลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.03 ล้านกิโลกรัม 

ต่อปีต่อล�า

• ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ คู ่ ค ้ า เ พื่ อ 

ขอสนับสนุน Meal Box ที่ท�าจากกระดาษ 

รีไซเคิล แก้วน�้าที่ให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินท�าจาก

กระดาษหรือพลาสติกที่เป็นไบโอพลาสติก ย่อยสลายได้เอง

ในธรรมชาติ มาทดลองให้บริการผู้โดยสารบนเที่ยวบิน

 

นอกจากนั้นแล้วยังมีการน�าเทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติ

การบินใหม่ ๆ มาใช้ในการเดินอากาศที่ช่วยลดการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการบินมาประยุกต์ใช ้ให้

สอดคล้องกับแนวคิดการเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่

• การใช้ Surface Optimisation คือ การบริหาร

จัดการภาคพื้นที่สนามบิน เพื่อลดการดีเลย์ (Delay) และลด 

การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงในการวิ่งขึ้น 

• การใช้เทคนิค Continuous Climb คือ ให้เครื่องบิน 

บินไต่ระดับอย่างต่อเนื่องทดแทนการเปลี่ยนชั้นความสูง 

อย่างเร่งด่วน

• การบิน Direct Route คือ การบินลัดเป็นเส้นตรง 

ให้มีระยะทางบินใกล้ที่สุด

• การใช้เทคนคิ Continuous Descent Operation หรือ 

CDO คือ การร่อนลงจอดโดยลดระดับอย่างต่อเนื่องระหว่าง 

ที่บินเข้าสนามบิน

10 I นโยบายพลังงาน
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การใช้เทคนคิสนบัสนนุการจัดการบรหิารจราจรทางอากาศดังกล่าวจะเอือ้ให้เครือ่งบนิ 

ท�าการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะทาง ประหยัดเวลา และใช้พลังงานเครื่องยนต์

ได้เหมาะสมในทุกช่วงการบิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบินให้มีความทันสมัย ประหยัด

พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

กระตุ้นภาครัฐส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างจริงจัง

นายปิยสวัสดิ์กล่าวอีกว่า นอกจากวิธีการข้างต้นยังมี 

วิธีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากธุรกิจการบิน

ที่สามารถด�าเนินการได้อีกหลายวิธี เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี

เครือ่งบนิและเครือ่งยนต์ ซึง่จะเหน็ว่าเครือ่งบนิรุน่ใหม่มกีารใช้

เชื้อเพลิงหรือการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต�่า รวมทั้งการพัฒนา

และลงทนุด้านบรหิารจัดการการจราจรทางอากาศด้วยเครือ่งมอื 

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้เครื่องบินใช้น�้ามันน้อยลง และ 

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงตามไปด้วย แต่ทั้งสอง

วธินีีท้�าได้แค่เพยีงชะลอการเพิม่ขึน้ของ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ

เท่านัน้ แต่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้ จงึต้องหาน�า้มนั

เชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่เป็น Low Carbon 

Fuel มาใช้ร่วมกันจึงจะสามารถลด 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

เม่ือน�าวิธีการต่าง ๆ จากทุกหน่วยงานมาทดลองใช้ในเที่ยวบินพิเศษนี้ จะเห็นว่า

สามารถท�าให้เกิดเป็นเที่ยวบินรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในทุกกระบวนการ

“การน�าร่องใช้เชือ้เพลงิอากาศยานชวีภาพของการบนิไทยในครัง้นีถ้อืเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ี  

และเป็นก้าวส�าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง

ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพขึ้นในประเทศไทย เพราะไทยมีวัตถุดิบที่พร้อมส�าหรับน�ามาผลิต 

เชือ้เพลงิชวีภาพมากมาย หากภาครฐัมนีโยบายส่งเสรมิการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพอย่างจรงิจัง 

จนท�าให้เชือ้เพลงิชวีภาพมรีาคาถกูลงจนสามารถน�ามาใช้ในเชงิพาณชิย์ได้ จะเป็นโอกาสทีดี่

ของไทยในการลดการน�าเข้าเชือ้เพลงิจากต่างประเทศ และทีส่�าคญัยงัเป็นการผลกัดนัให้ไทย

ก้าวไปสู่การเป็น Bio Hub ของภูมิภาคได้อีกทางหนึ่ง” นายปิยสวัสดิ์กล่าวทิ้งท้าย
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ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชำติ (สศช.) รำยงำนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2554 

ขยำยตัวร้อยละ 0.1 โดยในช่วงไตรมำสแรกถึงไตรมำสที่สำม 

ภำวะเศรษฐกิจไทยมีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 3.2 ถึงแม้ว่ำ

ในช่วงเดือนมีนำคมที่ผ่ำนมำจะเกิดเหตุกำรณ์แผ่นดินไหว

และสึนำมิที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลต่อภำคอุตสำหกรรมของ

ไทยในช่วงไตรมำสที่สอง แต่สำมำรถกลับฟื้นตัวได้ในช่วง 

ไตรมำสที่สำม อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงปลำยไตรมำสที่สำม 

ต่อเนื่องถึงไตรมำสที่ส่ี ประเทศไทยประสบภัยพิบัติอุทกภัย 

ซึง่ส่งผลต่อภำคกำรผลติทัง้ภำคเกษตรและภำคอตุสำหกรรม 

โดยเฉพำะเขตนคิมอตุสำหกรรมในจงัหวดัพระนครศรอียธุยำ

และจงัหวดัปทมุธำนี รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อภำคกำรท่องเทีย่ว  

ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลต่อกำรใช้พลังงำนโดยรวมของประเทศ 

สรุปได้ดังนี้

สถานการณ์พลังงานปี 2554 

และแนวโน้มปี 2555

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

SCOOP

การใช้ การผลิต การน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2553 2554
2553 2554

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กำรใช้ 1,783 1,845 1,787 1,803 1,760 1,783 1,868 1,889 1,857 1,769

กำรผลิต 989 1,017 979 1,002 987 990 1,051 1,012 1,034 973

กำรน�ำเขำ้ (สุทธิ) 1,001 1,017 991 1,082 916 1,015 1,040 1,097 1,031 901

กำรน�ำเขำ้/กำรใช้ (%) 56 55 56 60 52 57 55 58 55 56

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

กำรใช้ 7.2 3.5 10.8 6.5 6.6 5.3 4.5 4.8 5.5 -0.7

กำรผลิต 10.6 2.9 10.0 11.2 12.4 8.6 7.4 1.0 4.8 -1.7

กำรน�ำเขำ้ (สุทธิ) 8.5 1.6 11.0 13.4 -2.7 12.7 5.0 1.4 12.6 -11.3

GDP (%) 7.8 0.1 12.0 9.2 6.6 3.8 3.2 2.7 3.7 -9.0

การใช้พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น ในปี 2554 เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 3.5 เมือ่เทยีบกบัปี 2553 หรอือยูท่ีร่ะดับ 1,845 เทยีบเท่ำ 

พนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิต่อวนั โดยก๊ำซธรรมชำตมิสีดัส่วนกำรใช้

มำกทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ 44 มกีำรใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.3 กำรใช้ 

น�้ำมันมีสัดส่วนรองลงมำที่ร้อยละ 36 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.3 กำรใช้ถ่ำนหนิน�ำเข้ำลดลงร้อยละ 3.4 กำรใช้ลกิไนต์เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 4.7 และกำรใช้ไฟฟ้ำพลงัน�ำ้/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพิม่ขึน้ร้อยละ  

48.5 เนื่องจำกมีกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำและ 

กำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้มีไฟฟ้ำ 

น�ำเข้ำจำกแหล่งน�ำ้งมึ 2 ขนำด 615 เมกะวตัต์ ซึง่เริม่จ่ำยไฟฟ้ำ 

ต้ังแต่เดือนมีนำคม 2554 เพื่อชดเชยก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง 

ในช่วงปลำยเดือนมิถุนำยนถึงต้นเดือนสิงหำคม 2554  

จำกเหตกุำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำตริัว่ในอ่ำวไทย ประกอบกบั 

ปริมำณน�้ำในเขื่อนมีมำกช่วงปลำยปี ทั้งนี้ ประเทศไทย 
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2554

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

การใช้ น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ ไฟฟ้า รวม 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3.3 3.3 -0.8 48.5 3.5

น�้ามัน
ส�าเร็จรูป 

ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ 
ลิกไนต์/
ถ่านหิน

พลังงาน
ทดแทน

รวม 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 8.7 -0.2 42.1 1.8 5.9 7.3

น�้ามันดิบ
น�้ามัน

ส�าเร็จรูป
ก๊าซธรรมชาติ 

+LNG
ถ่านหิน ไฟฟ้า รวม 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 30.1 41.0 29.6 7.6 59.2 30.1

เริ่มมีกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเหลว 

(LNG) ครัง้แรก ตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม 

2554

มูลค่าการใช้พลังงาน ในปี 

2554 มีมูลค่ำ 1,938,108 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ซ่ึงอยู ่ที่ระดับ 

1,805,596 ล้ำนบำท อยู่ 132,511 

ล้ำนบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

7.3 โดยมูลค่ำกำรใช้น�้ำมันเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 8.7 ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 42.1 ลิกไนต์/ถ่ำนหินเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1.8 และพลงังำนทดแทนเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 5.9 ในขณะทีม่ลูค่ำกำรใช้ไฟฟ้ำ

ลดลงร้อยละ 0.2

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ในปี  

2554 มีมูลค่ำรวม 1,236,541 ล้ำนบำท  

เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ซ่ึงอยู ่ที่ระดับ 

950,329 ล ้ำนบำท อยู ่  286,212  

ล้ำนบำท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

30.1 โดยมูลค่ำกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบ 

ซึ่งมีสัดส่วนมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ  

79 มมูีลค่ำกำรน�ำเข้ำเพ่ิมขึน้ เนือ่งจำก

รำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกที่สูงขึ้น

เพรำะป ัญหำควำมไม ่สงบภำยใน

ประเทศผู ้ผลิตน�้ำมันหลำยประเทศ 

มูลค่ำกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำเพ่ิมขึน้เนือ่งจำก

มีกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำกเขือ่นน�ำ้งมึ 2 ของ

ประเทศลำว ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2554 

และมูลค่ำกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำต ิ

เพิ่มขึ้นเ น่ืองจำกเริ่มมีกำรน�ำเข ้ำ 

ก๊ำซธรรมชำตเิหลว (LNG) เป็นครัง้แรก  

ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2554 เพื่อ 

ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและ 

NGV
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การน�าเข้าน�้ามันดิบลดลง 2.7%

2550 2551 2552 2553 2554
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2552 2553 2554

ปริมาณ
(พันบำร์เรล/วัน) 804 812 803 816 794 -1.0 1.6 -2.7

ราคาเฉลี่ย
($ US/บำร์เรล) 70.54 101.44 61.90 79.48 110.19 -39.0 28.4 38.7

มูลค่า (พันล้ำนบำท) 716 1,003 623 751 977 -37.9 20.6 30.1

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ชนิด 2551 2552 2553 2554
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2551 2552 2553 2554

เบนซิน 122 130 128 126 -2.9 5.6 -1.4 -1.1

  ธรรมดำ 91 74 74 78 85 -8.4 -0.4 5.0 9.4

  พิเศษ 48 56 50 41 7.0 15.0 -10.0 -17.6

    - แก๊สโซฮอล 42 53 49 40 62.5 23.8 -7.3 -16.8

    - 95 6 3 1 0.7 -69.1 -48.0 -56.7 -45.6

กำ๊ด 0.3 0.3 0.3 0.2 -13.7 12.5 -13.5 -14.9

ดีเซล 303 318 318 331 -5.7 4.6  0.1 3.8

เครื่องบิน 80 76 81 87 -5.9 -4.4 6.3 7.7

น�้ำมันเตำ 56 47 45 42 -22.1 -16.9 -4.2 -6.0

LPG** 117 119 131 141 17.4 0.9 10.0 7.7

รวม 679 690 704 728 -3.6 1.3 1.9 3.4

**ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี
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สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด

น�้ามันดิบ ปี 2554 มีปริมำณกำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 794 

พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 2.7 คิดเป็นมูลค่ำ 977,468 

ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 30.1 เนือ่งจำกรำคำน�ำ้มนัดบิเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 38.7 หรือเพิ่มขึ้น 30.71 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล  

จำกรำคำเฉลีย่น�ำ้มันดบิน�ำเข้ำ 79.48 เหรยีญสหรฐัต่อบำร์เรล

ในปี 2553 มำอยู่ที่ระดับ 110.19 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล 

ในปี 2554

น�้ามันส�าเร็จรูป ในปี 2554 มีกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูป

เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ร้อยละ 3.4 โดยกำรใช้น�้ำมันดีเซล 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 น�้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 และ 

LPG (ไม่รวมกำรใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี) มีกำรใช้ 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 7.7 ในขณะทีก่ำรใช้น�ำ้มนัเบนซนิลดลงร้อยละ 

1.1 และน�้ำมันเตำลดลงร้อยละ 6.0

• น�้ามันเบนซิน ในปี 2554 กำรใช้น�้ำมันเบนซินเฉลี่ย

อยู่ที่ระดับ 126 พันบำร์เรลต่อวันหรือ 20.1 ล้ำนลิตรต่อวัน 

หรอืลดลงร้อยละ 1.1 เมือ่เทยีบกบัปี 2553 ทัง้นี ้ปรมิำณกำรใช้ 

น�ำ้มนัเบนซนิน้อยทีส่ดุในช่วงเดอืนตลุำคม-พฤศจกิำยน 2554 

เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติอุทกภัย ประกอบกับ 

ตั้งแต่ต้นปีผู้ใช้รถบำงส่วนเปลี่ยนไปใช้ NGV แทน จึงเป็น

สำเหตสุ�ำคญัทีท่�ำให้กำรใชน้�้ำมนัเบนซินในปีนีล้ดลง ปัจจบุนั

กำรใช้เบนซนิธรรมดำมสีดัส่วนร้อยละ 67 แยกเป็นเบนซนิ 91  

ร้อยละ 42 และแก๊สโซฮอล 91 ร้อยละ 25 และเบนซินพิเศษ 

ร้อยละ 33 แยกเป็นเบนซิน 95 ร้อยละ 1 และแก๊สโซฮอล 95 

ร้อยละ 32
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• แก๊สโซฮอล ในปี 2554 มีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 58 ของปริมำณกำรใช้เบนซินทั้งหมด โดย 

มีปริมำณกำรใช้ลดลงจำก 12.0 ล้ำนลิตรต่อวันในปี 2553  

เป็น 11.5 ล้ำนลติรต่อวนัในปีนี ้หรอืลดลงร้อยละ 3.9 เนือ่งจำก

ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติอุทกภัยและมำตรกำรชะลอ 

กำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดภำระของ 

ผู้บริโภค ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหำคม 2554 ส่งผลให ้

รำคำขำยปลีกน�้ำมันเบนซิน 95 ลดลง 8.02 บำทต่อลิตร และ

น�้ำมันเบนซิน 91 ลดลง 7.17 บำทต่อลิตร ท�ำให้ตั้งแต่เดือน

สิงหำคมประชำชนหันกลับไปใช้เบนซินแทนแก๊สโซฮอล 

เพิ่มขึ้นมำก ถึงแม้วำ่วันที่ 31 สิงหำคม 2554 จะมีกำรปรับ 

อัตรำเงินส่งเข้ำและอัตรำเงินชดเชยจำกกองทุนน�้ำมัน 

เชื้อเพลิง เพื่อให ้มีส ่วนต่ำงรำคำระหว่ำงเบนซินและ 

แก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่จูงใจให้ประชำชนหันกลับมำใช้

แก๊สโซฮอลตำมเดิม

• น�้ามันดีเซล ในปี 2554 มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่

ระดบั 331 พนับำร์เรลต่อวนัหรอื 52.6 ล้ำนลติรต่อวนั เพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 3.8 เนื่องจำกรัฐบำลยังคงตรึงรำคำขำยปลีกน�้ำมัน

ดีเซลอยู่ที่ระดับ 29.99 บำทต่อลิตร ตั้งแต่ต้นปี 2554 รวมทั้ง 

มีมำตรกำรชะลอกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 

ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหำคม 2554 ส่งผลให้รำคำขำยปลีก

น�้ำมันดีเซลลดลงอีก 3.00 บำทต่อลิตร จึงจูงใจให้มีกำรใช ้

เพิ่มขึ้น นอกจำกนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม 2554 

เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ท�ำให้มีกำรใช้ดีเซลเพื่อกำรสูบน�้ำและ

ผลักดันน�้ำเพิ่มมำกขึ้น

การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน

การใช้ปี 2554 ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี ใช้เอง รวม 

ปริมาณการใช้
(ล้ำนลิตร/วัน)

13.5 3.6 4.7 10.5 1.7 34.0

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9.1 -7.8 35.3 30.8 -26.6 12.9

• LPG โพรเพน และบิวเทน ในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 

34.0 ล้ำนลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ร้อยละ 12.9  

โดยภำคครัวเรือนซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ  

40 ของปริมำณกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 

รองลงมำเป็นกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 กำรใช ้

เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 มีกำรใช ้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 เนื่องจำกมำตรกำรตรึงรำคำ LPG  

ภำคขนส่งให้อยู ่ในระดับต�่ำที่ระดับ 11.20 บำทต่อลิตร  

ในขณะทีก่ำรใช้ในภำคอตุสำหกรรมคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 11 

มกีำรใช้ลดลงร้อยละ 7.8 เนือ่งจำกรฐับำลมนีโยบำยปรบัรำคำ

ขำยปลกี LPG ในภำคอตุสำหกรรมให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จริง 

โดยก�ำหนดให้ปรับรำคำขึ้นไตรมำสละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 บำท

ต่อกโิลกรมั จ�ำนวน 4 ครัง้ โดยปี 2554 ได้ปรบัรำคำขึน้ไปแล้ว 

จ�ำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 19 กรกฎำคม 2554 และ 

ครั้งที่สองในวันที่ 1 ตุลำคม 2554
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การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV รวม 

2552 0.2 2.5 6.9 84.2 3.2

2553 12.0 8.9 23.5 26.8 13.3

2554 -9.3 33.0 19.2 27.5 2.6

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในปี 2554 มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 4,143 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2553  

ซึ่งอยู่ที่ระดับ 4,039 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 โดยเป็นกำรใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี

และอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.0 เนื่องจำกโรงแยกกำ๊ซธรรมชำติหน่วยที่ 6 ขนำดก�ำลังกำรผลิต  

800 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั เริม่ด�ำเนนิกำรผลติได้ตัง้แต่ปลำยปี 2553 ตลอดจนกำรผลติในเชงิพำณชิย์ได้ทัง้ปี 2554 กำรใช้เป็น

เชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2 และกำรใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 

ในขณะที่เป็นกำรใช้เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 9.3 เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในปีนี้ลดลง

 ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า ในปี 2554 อยู่ที่ 31,447 

เมกะวตัต์ เพิม่ขึน้จำกปี 2553 ซึง่อยูท่ี ่30,920 เมกะวตัต์ หรอื

เพิ่มขึ้น 527 เมกะวัตต์

ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ (Gross Peak Generation)  

เกิดขึ้น ณ วันอังคำรที่ 24 พฤษภำคม 2554 เวลำ 14.00 น. 

ที่ระดับ 24,518 เมกะวัตต์ โดยต�่ำกว่ำ Peak ของปี 2553  

ซึง่อยูท่ีร่ะดบั 24,630 เมกะวตัต์ อยู ่112 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็น

ลดลงร้อยละ 0.5 เนื่องจำกในช่วงต้นปี 2554 ยังคงมีอำกำศ

หนำวเยน็อยู ่ประกอบกบัฝนทีม่ำเรว็กว่ำปกต ิท�ำให้หน้ำร้อน

ปีนี้มีอำกำศเย็นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ

การผลิตไฟฟ้า ปริมำณกำรผลิตและกำรรับซื้อของ 

กฟผ. ในปี 2554 มีจ�ำนวน 162,343 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลง

จำกปี 2553 ร้อยละ 0.8 โดยมีสัดส่วนกำรผลิตไฟฟ้ำจำก 

ก๊ำซธรรมชำติคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 จำกลิกไนต์/ถ่ำนหิน

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 น�ำเข้ำคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7  

จำกพลงัน�ำ้คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 จำกน�ำ้มนัคดิเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 1 และจำกพลังงำนทดแทนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1

การใช้ไฟฟ้า ในปี 2554 อยู ่ที่ระดับ 148,297  

กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจำกปี 2553 ร้อยละ 0.3 เนื่องจำก 

ในช่วงต้นปีประเทศไทยมีอำกำศที่หนำวเย็นเป็นเวลำนำน
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และมีฝนตกมำกกว่ำปกติ รวมถึงเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวและ

สึนำมิในประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรม

และภำคธรุกจิของไทย ประกอบกบัในช่วงปลำยปีเกดิภยัพบิตัิ

อุทกภัยรวมถึงนิคมอุตสำหกรรมทั้ง 7 แห่ง ในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำและจังหวัดปทุมธำนี ส่งผลกระทบต่อ 

ภำคอตุสำหกรรม ครวัเรอืน และเกษตรกรรม โดยกำรใช้ไฟฟ้ำ

ในภำคอุตสำหกรรมมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

45 มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ภำคธุรกิจมีกำรใช้ไฟฟ้ำ

ลดลงร้อยละ 0.1 ภำคครัวเรือนมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ  

1.2 และภำคเกษตรกรรมมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 10.4

แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2555

จำกกำรประมำณกำรภำวะเศรษฐกิจของไทย โดย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชำติ (สศช.) คำดว่ำในปี 2555 เศรษฐกิจจะขยำยตัว 

ร้อยละ 5.5-6.5 โดยมปัีจจยัขบัเคลือ่นส�ำคญัจำกกำรฟ้ืนตัวและ

เร่งกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม กำรลงทุนเพื่อกำรบริหำร 

จัดกำรน�้ำของภำครัฐ ท้ังในส่วนของกำรเร่งรัดกำรลงทุน

เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้รับควำมเสียหำย

จำกน�้ำท่วมในช่วงปลำยปี 2554 และกำรก่อสร้ำงเพิ่มเติม 

รวมทั้งคำดว่ำรำคำน�้ำมันดิบตลำดโลกเฉลี่ยจะอยู่ในระดับ 

105–110 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 ที่ 
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2554

การใช้ Q1 Q2 Q3 Q4 รวม

ปริมาณการใช้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 35,728 38,353 39,285 34,930 148,297

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -0.3 -1.7 3.6 -2.8 -0.3

106.03 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล ส�ำนักงำนนโยบำยและ 

แผนพลังงำนจึงประมำณกำรควำมต้องกำรพลังงำนของ

ประเทศภำยใต้สมมุติฐำนดังกล่ำว ซึ่งพอสรุปสถำนกำรณ์

พลังงำนในปี 2555 ได้ดังนี้

ความต้องการพลงังานเชิงพาณชิย์ขัน้ต้น ในปี 2555  

คำดว่ำจะอยู่ที่ระดับ 1,937 พันบำร์เรลเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ

ต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2554 ร้อยละ 4.8 โดยควำมต้องกำร

น�้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 

7.4 จำกกำรน�ำเข้ำ LNG เพื่อใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำและ NGV 

เพิ่มขึ้น กำรใช้ลิกไนต์/ถ่ำนหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เนื่องจำก

โรงไฟฟ้ำเก็คโควันซึ่งใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิงเริ่มด�ำเนินกำร

ผลิตตั้งแต่ปลำยปี 2554 และพลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 1.9

น�้ามันส�าเร็จรูป ในปี 2555 คำดว่ำกำรใช้น�้ำมัน

เบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจำก

คำดว่ำกำรใช้น�้ำมันแก๊สโซฮอลน่ำจะปรับตัวเพิ่มขึ้น และ 

กำรยกเลกิกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเบนซนิ 91 ต้ังแต่วนัที ่1 ตลุำคม 

2555 ตำมนโยบำยรัฐบำล กำรใช้น�้ำมันดีเซลเพิ่มข้ึนร้อยละ  

2.9 กำรใช้น�้ำมันเครื่องบินคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 

เนือ่งจำกกำรท่องเทีย่วเริม่ฟ้ืนตัวจำกภำวะอทุกภัยปีทีผ่่ำนมำ 

กำรใช้ LPG คำดว่ำจะมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 เนื่องจำก



18 I นโยบายพลังงาน

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2550 2551 2552 2553 2554 2555f 

กำรใช้ 1,604 1,618 1,663 1,783 1,845 1,937

น�้ำมัน 667 634 643 652 674 696

กำ๊ซธรรมชำติ 615 648 682 784 810 870

ลิกไนต์/ถ่ำนหิน 279 301 303 310 308 316

พลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเขำ้ 43 36 35 36 54 55

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

กำรใช้ 3.8 0.9 2.8 7.2 3.5 4.8

น�้ำมัน -1.0 -5.0 1.4 1.5 3.3 3.3

กำ๊ซธรรมชำติ 6.2 5.4 5.2 15.0 3.3 7.4

ลิกไนต์/ถ่ำนหิน 12.8 7.7 0.7 2.4 -0.8 2.8

พลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเขำ้ -2.5 -17.4 -1.1 2.8 48.5 1.9

f ข้อมูลประมาณการ

หน่วย : ล้านลิตร

ชนิด 2550 2551 2552 2553 2554 2555f
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2553 2554 2555f

เบนซิน 7,337 7,121 7,524 7,417 7,332 7,398 -1.4 -1.1 0.9

ดีเซล 18,710 17,643 18,465 18,480 19,192 19,749 0.1 3.8 2.9

เครื่องบิน 4,932 4,637 4,432 4,712 5,076 5,320 6.3 7.7 4.8

น�้ำมันเตำ 4,222 3,287 2,731 2,615 2,445 2,024 -4.2 -6.0 -17.6

LPG* 5,812 6,828 6,894 7,587 8,178 9,094 10.0 7.7 11.2

รวม 41,030 39,516 40,046 40,811 42,235 43,585 1.9 3.4 3.3

*ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี
f ข้อมูลประมาณการ

ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

ประมาณการใช้น�า้มันส�าเร็จรูป

ควำมต้องกำรในภำคครัวเรือนและในรถยนต์ยังคงเพิ่มขึ้น  

ถึงแม้ว ่ำกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรมจะมีแนวโน้มลดลง  

ในขณะที่กำรใช้น�้ำมันเตำคำดว่ำลดลงร้อยละ 17.6 เนื่องจำก

กำรใช้น�้ำมันเตำในอุตสำหกรรมและในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลง 

ส่งผลให้ทัง้ปีคำดว่ำจะมปีรมิำณกำรใช้น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 3.3

LPG โพรเพน และบิวเทน ในปี 2555 คำดว่ำ

ปริมำณกำรใช้มีจ�ำนวน 7,687 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1  

โดยเป็นกำรขยำยตัวจำกภำคครัวเรือนและอุตสำหกรรม

ปิโตรเคมี โดยกำรใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ซึ่งยังคง 

เพิ่มขึ้นในอัตรำสูง เน่ืองจำกรัฐบำลมีนโยบำยตรึงรำคำ

ก๊ำซ LPG ในภำคครัวเรือนต่อไปจนถึงส้ินปี 2555 กำรใช ้

เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.0  

โดยกำรใช้เพิม่จำกระดบั 2,071 พนัตนั ในปี 2554 เป็น 2,796 

พนัตัน ในปี 2555 ในขณะทีก่ำรใช้ในภำคอตุสำหกรรมคำดว่ำ

จะเริม่ชะลอตัวลง เนื่องจำกรฐับำลมีนโยบำยทยอยปรบัรำคำ

ก๊ำซ LPG ในภำคอุตสำหกรรม ไตรมำสละ 3 บำท จ�ำนวน 

4 ไตรมำส โดยปี 2554 ได้ปรับขึ้นรำคำไปแล้ว 2 ครั้ง และ

ปี 2555 จะปรับขึ้นรำคำอีก 2 ครั้ง คือวันที่ 1 มกรำคม 2555 

และวันท่ี 1 เมษำยน 2555 และกำรใช้ในภำคขนส่งเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5.8 ซึ่งชะลอกำรขยำยตัวลงจำกปี 2554 เนื่องจำก

รฐับำลมนีโยบำยปรบัรำคำก๊ำซ LPG ตัง้แต่วนัที ่16 มกรำคม 

2555 โดยทยอยปรับเพิ่มรำคำในอัตรำ 0.41 บำทต่อลิตร  
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หน่วย : พันตัน

2550 2551 2552 2553 2554 2555f 

- การใช้ 4,116 4,788 5,208 5,943 6,707 7,687

  ครัวเรือน 1,884 2,124 2,231 2,435 2,656  2,874 

  อุตสำหกรรม 611 665 593 769 718  726

  รถยนต์ 572 776 666 680 920  973 

  Feed stocks 798 896 1,282 1,583 2,071  2,796

  ใช้เอง 251 328 435 466 342  318

- การผลิต 4,469 4,351 4,463 4,412 5,499  5,477

- การน�าเข้า  - 452 753 1,591  1,437  2,211 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

- การใช้ 17.0 16.3 8.8 14.1 12.9 15.1

  ครัวเรือน 9.5 12.7 5.0 9.2 9.1 8.2

  อุตสำหกรรม 17.4 8.8 -10.8 31.3 -7.8 1.2

  รถยนต์ 24.7 35.6 -14.1 2.1 35.3 5.8

  Feed stocks 14.3 12.3 43.1 23.4 30.8 35.0

  ใช้เอง 111.3 31.1 32.5 7.1 -26.6 -7.2

f ข้อมูลประมาณการ

ประมาณการผลิต การใช้ และการน�าเข้า LPG โพรเพน และบิวเทน

(0.75 บำทต่อกิโลกรัม) ทุกเดือน จ�ำนวน 12 ครั้ง ส่งผลให้รำคำก๊ำซ LPG ปรับเพิ่มขึ้นจำกรำคำ 11.20 บำทต่อลิตร เป็น 16.12 

บำทต่อลิตร ประกอบกับโครงกำรของรัฐบำลในกำรปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ LPG เป็น NGV ฟรี จ�ำนวน 20,000 คัน โดยเริ่มต้น

โครงกำรตั้งแต่ปลำยปี 2554

ก๊าซธรรมชาติ คำดว่ำปริมำณควำมต้องกำรในปี  

2555 จะเพิ่มขึ้นจำกปี 2554 ร้อยละ 6.1 โดยมีกำรใช ้

เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 กำรใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบ

ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 กำรใช้

เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 และ

กำรใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 

31.4 เน่ืองจำกภำครฐัมนีโยบำยส่งเสรมิกำรใช้ NGV ให้มำกขึน้  

หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2550 2551 2552 2553 2554 2555f 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2553 2554 2555f 

ผลิตไฟฟำ้ 2,346 2,423 2,435 2,728 2,476 2,553 12.0 -9.3 3.1 

โรงแยกกำ๊ซ 572 583 599 652 867 920 8.9 33.0 6.1 

อุตสำหกรรม 347 361 387 478 569 621 23.5 19.2 9.1 

NGV 24 77 143 181 231 304 26.8 27.5 31.4 

รวม 3,288 3,444 3,564 4,039 4,143 4,397 13.3 2.6 6.1 

หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู
f ข้อมูลประมาณการ

ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา

ได้แก่ โครงกำรตดิตัง้ก๊ำซ NGV ให้รถแทก็ซี ่LPG ฟรี จ�ำนวน 

20,000 คัน และโครงกำรบัตรเครดิตพลังงำน NGV ที่ได้

ด�ำเนินกำรไปก่อนกำรปรับรำคำ NGV ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่  

16 มกรำคม 2555 โดยทยอยปรบัเพิม่รำคำในอตัรำ 0.50 บำท

ต่อกิโลกรัม ทุกเดือน จ�ำนวน 12 ครั้ง ส่งผลให้รำคำ NGV 

ปรับเพิ่มขึ้นจำกรำคำ 8.50 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 14.50 บำท

ต่อกิโลกรัม
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ปี กิกะวัตต์-ชั่วโมง
การเปลี่ยนแปลง

กิกะวัตต์-ชั่วโมง ร้อยละ (%)

2550 147,026 5,107 3.6

2551 148,221 1,195 0.8

2552 148,364 143 0.1

2553 163,668 15,305 10.3

2554 162,343 -1,325 -0.8

2555f 171,597 9,254 5.7

f ข้อมูลประมาณการ

ประมาณการผลิตไฟฟ้า

ไฟฟ้า กำรผลิตไฟฟ้ำในปี 2555 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5.7 เนื่องจำกภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนและ

กำรใช้จ่ำยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงแผนบริหำรรำชกำร  

4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) และกำรเร่งรัดกำรลงทุนเพ่ือฟื้นฟู

ควำมเสียหำยจำกน�้ำท่วมในช่วงปลำยปี 2554 ในช่วง

ไตรมำสแรกของปี 2555 โดยกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคธุรกิจและ

อุตสำหกรรมขนำดใหญ่โดยเฉพำะในเขตนิคมอุตสำหกรรม

จ�ำนวน 7 แห่ง ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกน�ำ้ท่วมยงัคงไม่สำมำรถ

ด�ำเนินกำรผลิตได้ แต่ตั้งแต่ไตรมำสที่สองเป็นต้นไปคำดว่ำ 

จะเริ่มด�ำเนินกำรผลิตใหม่ได้อีกครั้ง ซ่ึงจะท�ำให้กำรใช้ไฟฟ้ำ 

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำยังคงมำจำก

ก๊ำซธรรมชำติเป็นหลักเม่ือเทียบกับเชื้อเพลิงอื่น ๆ โดย

ในปี 2555 ปตท.มีแผนที่จะน�ำเข้ำ LNG จ�ำนวน 140  

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (1.0 ล้ำนตัน) นอกจำกนี้ มีโรงไฟฟำ้

เข้ำระบบตำมแผน PDP 2010 ในปี 2555 ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 

SPP (Co-Gen) จ�ำนวน 704 เมกะวัตต์ SPP (Renewable) 

จ�ำนวน 65 เมกะวัตต์ และ VSPP จ�ำนวน 162 เมกะวัตต์ 

รวมกับเขื่อนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ จ�ำนวน 29 เมกะวัตต์ 

และกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำโครงกำรเขื่อนเทินหินบุนส่วนขยำยจำก 

สปป.ลำว จ�ำนวน 220 เมกะวัตต์
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

สถานการณ์พลังงาน

1.	ภาพรวมเศรษฐกิจ

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำนอัตรำกำรเจริญเติบโต

ทำงเศรษฐกิจไทยไตรมำสท่ี 3/2554 ขยำยตัวร้อยละ 

3.5 ขยำยตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ 

2.7 ในไตรมำสทีแ่ล้ว เป็นผลมำจำกอปุสงค์ต่ำงประเทศ

ที่ขยำยตัวสูงขึ้น โดยกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรสุทธิ

ขยำยตัวร้อยละ 9.9 ส่วนกำรผลิตในสำขำอุตสำหกรรม

เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยขยำยตัวร้อยละ 3.1 ปัจจัยส�ำคัญ 

มำจำกกำรผลิตรถยนต์เริ่มเข้ำสู ่ภำวะปกติจำกเดิม 

ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติในประเทศญ่ีปุ่น และ

กำรผลิตฮำร์ดดิสก์ขยำยตัวสูงขึ้นตำมภำวะกำรส่งออก  

บริกำรโรงแรมขยำยตัวร้อยละ 24.5 ตำมจ�ำนวน 

นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศที่ขยำยตัวร้อยละ 25.7  

โดยเฉพำะนักท่องเท่ียวจำกกลุ่มเอเชียตะวันออก เช่น 

จนี เกำหล ีญีปุ่น่ ฯลฯ นอกจำกนี ้ในส่วนของกำรใช้จ่ำย 

เพือ่กำรอปุโภค-บรโิภคของครวัเรอืนขยำยตวัร้อยละ 2.4  

โดยเฉพำะกำรใช้จ ่ำยในสินค้ำประเภทยำนยนต์ 

ขยำยตัวเพิ่มขึ้น กำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 3.3  

ซึง่ในส่วนของกำรลงทนุภำคเอกชนขยำยตวัร้อยละ 9.1 

ในขณะที่กำรลงทุนภำครัฐหดตัวร้อยละ 10.9 ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมำจำกโครงกำรลงทุนภำยใต้แผนปฏิบัติกำร 

ไทยเข้มแข็งท่ีเริ่มเบิกจ่ำยลดลง ซ่ึงปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผล

ต่อสถำนกำรณ์พลังงำนไทยในประเทศ ดังนี้

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

(เดือนมกราคม-กันยายน 2554)

สถานการณ์พลังงานไทย
ในช่วง  เดือนแรกของปี 2554

2.	อุปสงค์พลังงาน

ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ใน

ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 อยู่ที่ระดับ 1,879 เทียบเท่ำ 

พนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ร้อยละ 5.4 กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นเพิ่มขึ้นทุกชนิด  

โดยกำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร ้อยละ 4.2 กำรใช ้ 

ก๊ำซธรรมชำตเิพิม่ขึน้ร้อยละ 6.1 กำรใช้ถ่ำนหนิน�ำเข้ำเพิม่ขึน้

ร้อยละ 0.8 กำรใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และกำรใช้ไฟฟำ้

พลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 เนื่องจำกมีกำรผลิต

ไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำและรับซื้อไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว  

เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยก๊ำซธรรมชำติที่มีปริมำณลดลงจำก

เหตกุำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำตริัว่ในอ่ำวไทยตัง้แต่ปลำยเดอืน

มิถุนำยนถึงต้นเดือนสิงหำคม 2554

สัดส่วนกำรใช้พลงังำนเชงิพำณชิย์ขัน้ต้นในช่วง 9 เดอืน

แรกของปี 2554 ก๊ำซธรรมชำติมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมำคือน�้ำมันมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ  

36 ลิกไนต์/ถ่ำนหินน�ำเข้ำมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 17 และ 

พลังน�้ำ/ไฟฟ้ำน�ำเข้ำมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 3
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3.	อุปทานพลังงาน

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2554 อยูท่ีร่ะดบั 1,015 เทยีบเท่ำพนับำร์เรลน�ำ้มนัดบิ 

ต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.6 โดย

กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ กำรผลิตลิกไนต์ และกำรผลิตไฟฟ้ำ

พลังน�้ำ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ร้อยละ 13.4 และร้อยละ 21.5  

ตำมล�ำดับ ในขณะที่กำรผลิตน�้ ำมันดิบและกำรผลิต 

คอนเดนเสท ลดลงร้อยละ 11.1 และร้อยละ 2.5 ตำมล�ำดับ

การน�าเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น  

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 อยู่ที่ระดับ 1,055 เทียบเท่ำ

พนับำร์เรลน�ำ้มันดบิต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

ร้อยละ 5.8 โดยพลงังำนทีม่กีำรน�ำเข้ำเพิม่ขึน้ ได้แก่ กำรน�ำเข้ำ 

ถ่ำนหนิสทุธเิพิม่ขึน้ร้อยละ 5.5 กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำสทุธทิีเ่พิม่ขึน้ 

4.	การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายและมูลค่าการน�าเข้าพลังงาน

ร้อยละ 48.3 เนื่องจำกมีกำรน�ำเข้ำจำกโรงไฟฟ้ำน�้ำงึม 2 

ขนำด 615 เมกะวัตต์ ซึ่งเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำตั้งแต่เดือนมีนำคม 

2554 ประกอบกับกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว เพิ่มขึ้น 

ในช่วงที่เกิดเหตุกำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรั่วในอ่ำวไทย 

และกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เนื่องจำก 

เริ่มมีกำรน�ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) ต้ังแต่เดือน

พฤษภำคม 2554 ส่วนกำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบสุทธิอยู่ในระดับ

ท่ีใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะท่ีกำรส่งออก

น�้ำมันส�ำเร็จรูปสุทธิลดลงร้อยละ 11.7 ทั้งนี้ ประเทศไทย 

มีอัตรำกำรพึ่งพำพลังงำนจำกต่ำงประเทศต่อควำมต้องกำร 

ใช้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 อยู่ที่ระดับร้อยละ 56  

ซึ่งเท่ำกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การใช้ การผลิต และการน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (1)

หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2553
ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%) (ม.ค.-ก.ย.)

2553 2554 2553 2554

กำรใช้ (2) 1,783 1,783 1,879 7.9 5.4

กำรผลิต 989 989 1,015 11.2 2.6

กำรน�ำเขำ้ (สุทธิ) 1,002 998 1,055 7.4 5.8

กำรเปลี่ยนแปลงสต๊อก -80 -84 -130 - -

กำรใช้ที่ไม่เป็นพลังงำน (Non-Energy use) 288 287 320 15.5 11.5

กำรน�ำเขำ้/กำรใช้ (%) 56 56 56 - -

(1) พลังงานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย น�า้มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์น�้ามันส�าเร็จรูป ไฟฟ้าจากพลังน�้าและถ่านหิน/ลิกไนต์
(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต๊อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย NGL Condensate LPG และ  
 Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ในช่วง  

9 เดือนแรกของปี 2554 อยู ่ที่ระดับ 1,245 เทียบเท่ำ 

พันบำร์เรลน�้ำมันดิบต่อวัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 4.4 เป็นผลสบืเนือ่งมำจำกกำรขยำยตวัของ

กำรลงทุน โดยเฉพำะกำรลงทุนภำคเอกชนที่ขยำยตัวร้อยละ  

9.1 ปรับตัวดีขึ้นทั้งด้ำนกำรก่อสร้ำงและด้ำนเครื่องจักร 

เครื่องมือ โดยที่กำรใช้น�้ำมันส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6  

กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.4 และกำรใช้ไฟฟ้ำ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ในขณะที่กำรใช้ถ่ำนหินน�ำเข้ำลดลง 

ร้อยละ 3.4 และกำรใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 0.5

สัดส่วนกำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นสุดท้ำยในช่วง  

9 เดอืนแรกของปี 2554 กำรใช้น�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูมสีดัส่วนกำรใช้ 

มำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมำเป็นไฟฟ้ำมีสัดส่วน 

กำรใช้ร้อยละ 22 ส่วนลกิไนต์/ถ่ำนหนิน�ำเข้ำและก๊ำซธรรมชำติ 

มีสัดส่วนกำรใช้เท่ำกันที่ร้อยละ 12
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2554 มีมูลคำ่กำรน�ำเข้ำทั้งหมด 940 พันลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 33.0 มูลค่ำกำรน�ำเข้ำ

พลงังำนเพิม่ขึน้ทกุประเภท โดยน�ำ้มนัดบิซึง่มสีดัส่วนร้อยละ  

79 ของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำทั้งหมด มีมูลค่ำกำรน�ำเข้ำ 742  

พนัล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 33.3 ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลจำกรำคำ

น�ำ้มันดบิในตลำดโลกทีส่งูขึน้เพรำะปัญหำควำมไม่สงบภำยใน

ประเทศผู้ผลิตน�้ำมันหลำยประเทศ โดยรำคำน�้ำมันดิบเฉลี่ย 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 อยู่ที่ระดับ 110 เหรียญสหรัฐ 

ต่อบำร์เรล เพิม่ขึน้ 32 เหรยีญสหรฐัต่อบำร์เรล จำกช่วงเดียวกนั 

ของปีก่อน นอกจำกน้ี ประเทศไทยเริ่มมีกำรน�ำเข้ำ LNG 

ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2554 คิดเป็นมูลคำ่ 13 พันล้ำนบำท 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย
หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบ/วัน

2550 2551 2552 2553 
2554

(ม.ค.-ก.ย.)

การใช้ 1,088 1,098 1,133 1,192 1,245

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 652 629 640 650 670

ก๊ำซธรรมชำติ 74 87 106 123 154

ถ่ำนหินน�ำเขำ้ 108 125 131 138 136

ลิกไนต์ 21 20 20 19 18

ไฟฟ้ำ 233 236 237 262 267

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

การใช้ 4.6 0.9 3.2 5.2 4.4

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 2.2 -3.5 1.8 1.4 3.6

ก๊ำซธรรมชำติ 24.5 18.1 21.1 16.8 26.4

ถ่ำนหินน�ำเขำ้ 19.3 15.6 4.4 5.4 -3.4

ลิกไนต์ -28.9 -1.9 -3.6 -1.2 -0.5

ไฟฟ้ำ 4.5 1.3 0.3 10.4 0.7

อัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย

(เดือนมกราคม 2550-กันยายน 2554)
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มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน
หน่วย : พันล้านบาท

ชนิด 2553
2554

(ม.ค.-ก.ย.)

2554 (ม.ค.-ก.ย.)

เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

น�้ำมันดิบ 752 742 33.3 79

น�้ำมันส�ำเร็จรูป 69 71 39.1 8

ก๊ำซธรรมชำติ 84 71 11.0 8

ถ่ำนหิน 39 33 14.9 3

ไฟฟ้ำ 8 10 55.3 1

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) - 13 - 1

รวม 952 940 33.0 100

5.	น�้ามันดิบและคอนเดนเสท

• การผลิตน�้ามันดิบและคอนเดนเสท ในช่วง  

9 เดือนแรกของปี 2554 มีปริมำณ 226 พันบำร์เรลต่อวัน  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของปริมำณควำมต้องกำรใช้ 

ในโรงกลั่น ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.0 

เนือ่งจำกปัญหำอทุกภยัในหลำยจังหวดัท�ำให้ไม่สำมำรถขนส่ง

น�้ำมันผ่ำนเส้นทำงที่มีน�้ำท่วมได้

การผลิตน�้ามันดิบ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 

อยู่ที่ระดับ 140 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 11.1

การผลติคอนเดนเสท ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2554 

อยู่ที่ระดับ 86 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนร้อยละ 2.5

การผลิตน�้ามันดิบ
หน่วย : บาร์เรล/วัน

แหล่ง ผู้ผลิต 2553
2554 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ สัดส่วน (%)

Big Oil Project* Chevron Thailand E&P 36,998 30,805 22

เบญจมำศ Chevron Offshore 26,665 27,321 19

สิริกิติ์ PTTEP 21,808 23,349 17

จัสมิน Pearl Oil 13,868 12,916 9

สงขลำ NU Coastal 7,926 8,574 6

บัวหลวง SOGO Thailand 8,327 7,385 5

ทำนตะวัน Chevron Offshore 3,860 5,356 4

บำนเย็น Pearl Oil 3,891 4,781 3

นำสนุ่น Pan Orient Resources 6,689 2,582 2

ชบำ Chevron Offshore 3,739 2,304 2

อื่น ๆ
PTTEP, Chevron Offshore, Chevron Thailand 
E&P, Chevron Pattanee, SINO US Petroleum, 
Pacific Tiger Energy

19,403 14,873 11

รวมในประเทศ 153,174 140,246 100

* BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล (เดิม) ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา
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การใช้ก�าลังการกลั่นของประเทศ

(เดือนมกราคม-กันยายน 2554)

การจัดหาและการใช้น�า้มันดิบ
หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ปี
การจัดหา การใช้

น�้ามันดิบ คอนเดนเสท รวม น�าเข้า รวมทั้งสิ้น ส่งออก ใช้ในโรงกลั่น

2549 129 75 204 829 1,034 65 925

2550 135 79 213 804 1,018 52 921

2551 144 85 229 812 1,040 46 928

2552 154 84 238 803 1,041 41 937

2553 153 89 242 816 1,058 30 962

2554 (ม.ค.-ก.ย.) 140 86 226 812 1,038 32 953

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

2550 4.4 4.8 4.5 -3.0 -1.5 -20.5 -0.5

2551 7.3 8.0 7.2 0.9 2.2 -11.9 0.8

2552 6.7 -1.4 4.0 -1.0 0.1 -10.5 0.9

2553 -0.6 5.6 1.6 1.6 1.6 -27.1 2.7

2554 (ม.ค.-ก.ย.) -11.1 -2.5 -8.0 -0.1 -2.0 -2.5 -0.7

• การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัดบิ ในช่วง 9 เดอืนแรก 

ของปี 2554 มีกำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัดบิอยูท่ีร่ะดบั 812 พนับำร์เรล

ต่อวนั ลดลงเลก็น้อยจำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่

ร้อยละ 75 เป็นกำรน�ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง 

รองลงมำร้อยละ 8 น�ำเข้ำจำกกลุม่ประเทศตะวนัออกไกล และ

ร้อยละ 17 น�ำเข้ำจำกทีอ่ืน่ ๆ  ในส่วนของกำรส่งออกน�ำ้มนัดบิ

อยู่ที่ระดับ 32 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนร้อยละ 2.5

• ก�าลังการกลั่นน�า้มันดิบ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 

2554 มีควำมสำมำรถในกำรกลัน่รวมทัง้สิน้ 1,117 พนับำร์เรล

ต่อวนั โดยไทยออยล์ (TOC) มกี�ำลงักำรกลัน่ 275 พนับำร์เรล

ต่อวัน ไออำร์พีซี (IRPC) มีก�ำลังกำรกลั่น 215 พันบำร์เรล

ต่อวัน เอสโซ่ (ESSO) และ ปตท.อะโรเมติกส์และกำรกล่ัน 

(PTTAR) มีก�ำลังกำรกลั่นเท่ำกันที่ 170 พันบำร์เรลต่อวัน  

สตำร์ปิโตรเลียม (SPRC) มีก�ำลังกำรกลั่น 150 พันบำร์เรล

ต่อวัน บำงจำก (BCP) มีก�ำลังกำรกลั่น 120 พันบำร์เรล 

ต่อวัน และระยองเพียวริฟำยเออร์ (RPC) มีก�ำลังกำรกลั่น  

17 พันบำร์เรลต่อวัน
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6.	ก๊าซธรรมชาติ

• การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2554 มีกำรจัดหำรวมทั้งประเทศอยู่ที่ระดับ 4,601  

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.1 เม่ือเทียบกับ 

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยที่สัดส่วนร้อยละ 79 เป็นกำรผลิต

ภำยในประเทศ และที่เหลือร้อยละ 21 เป็นกำรน�ำเข้ำ

การผลิตก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ป ี  2554 กำรผลิตภำยในประเทศอยู ่ที่ ระดับ 3,617  

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 4.2 เนื่องจำกแหล่งมรกตซึ่งเป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำติ

แหล่งใหม่ของ ปตท.เริม่ท�ำกำรผลติได้ต้ังแต่เดือนพฤษภำคม 

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

แหล่ง ผู้ผลิต 2553
2554 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ สัดส่วน (%)

แหล่งผลิตภายในประเทศ 3,511 3,617 79

  แหล่งอ่าวไทย 3,343 3,460 76

    เจดีเอ องค์กรร่วมฯ 649 779 17

    บงกช PTTEP 596 622 14

    อำทิตย์ PTTEP 501 443 10

    ไพลิน Chevron E&P 430 425 9

    เอรำวัณ Chevron E&P 256 235 5

    ฟูนำนและจักรวำล Chevron E&P 199 177 4

    โกมินทร์ Chevron E&P 85 94 2

    เบญจมำศ Chevron Offshore 76 84 2

    สตูล Chevron E&P 82 108 2

    ยะลำ Chevron E&P 95 57 1

    อื่น ๆ Chevron E&P 374 436 10

  แหล่งบนบก 168 157 3

    ภูฮ่อม Amerada 87 94 2

    สิริกิติ์ PTTEP 63 46 1

    น�้ำพอง Exxon Mobil 18 17 0.4

แหล่งน�าเข้า* 853 984 21

    ยำดำนำ สหภำพพม่ำ 434 454 10

    เยตำกุน สหภำพพม่ำ 419 422 9

    LNG กำตำร์ รัสเซีย อินโดนีเซีย เปรู และไนจีเรีย - 108 2

รวม 4,364 4,601 100

* ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต

• การใช้น�า้มนัดบิเพือ่การกลัน่ ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2554 อยูท่ีร่ะดับ 953 พนับำร์เรลต่อวนั คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ  

85 ของควำมสำมำรถในกำรกลั่นทั่วประเทศ ซึ่งลดลงร้อยละ 0.7 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกมีกำรปิดซ่อมบ�ำรุง 

โรงกลั่นน�้ำมันของ PTTAR (AR-2) ซึ่งปิดซ่อมบ�ำรุงในช่วงวันที่ 20 มิถุนำยน ถึงวันที่ 6 กรกฎำคม 2554 รวมทั้งมีกำรปิด 

ซ่อมบ�ำรุงของโรงกลั่นน�้ำมัน SPRC ในช่วงวันที่ 1-25 กันยำยน 2554 และโรงกลั่นน�้ำมัน ESSO ในช่วงวันที่ 16 กันยำยน 

ถึงวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2554 เพ่ือเตรียมพร้อมในกำรผลิตน�้ำมันตำมมำตรฐำนยุโรป (ยูโร 4) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  

1 มกรำคม 2555
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2554 รวมทั้งแหล่งสตูลและแหล่ง JDA เพิ่มก�ำลังกำรผลิต

มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณ 

ลดลงในช่วงทีเ่กดิเหตกุำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำตริัว่ในอ่ำวไทย  

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในเดือนกรกฎำคม 2554 มีกำรผลิต 

ก๊ำซธรรมชำติเพียง 3,232 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวัน

การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2554 อยู่ที่ระดับ 984 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจำก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 13.8 เนือ่งจำกเริม่มกีำรน�ำเข้ำ 

LNG ตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม 2554 ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 2  

ของปริมำณกำรจัดหำทั้งหมด

• การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2554 อยูท่ีร่ะดบั 4,223 ล้ำนลกูบำศก์ฟตุต่อวนั เพิม่ขึน้จำก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.5 โดยเป็นกำรใช้เพื่อผลิต

ไฟฟ้ำคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ของกำรใช้ทัง้หมด อยูท่ีร่ะดบั 

2,551 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 6.9 นอกจำกนี้ 

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ (โพรเพน 

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา**
หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

สาขา 2551 2552 2553
2554 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การใช้ 3,444 3,564 4,039 4,223 5.5 100

ผลิตไฟฟ้ำ* 2,423 2,435 2,728 2,551 -6.9 60

อุตสำหกรรม 361 387 478 569 19.8 13

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ 583 599 652 869 41.4 21

เชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) 77 143 181 234 34.6 6

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

อีเทน และ LPG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 อยู่ที่ระดับ 869 

ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.4 ใช้เป็นเชื้อเพลิง

ในโรงงำนอุตสำหกรรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 อยู่ที่ระดับ 

569 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 และที่เหลือ

ร้อยละ 6 ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ (NGV) 

โดยเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีที่ก่อนร้อยละ 34.6 อยู่ที่

ระดับ 234 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน

7.	ก๊าซโซลีนธรรมชาติ	(NGL)

กำรผลติก๊ำซโซลนีธรรมชำต ิ(NGL) ในช่วง 9 เดอืนแรก 

ของปี 2554 อยู่ที่ระดับ 16,708 บำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำก 

ช ่วงเดียวกันของป ีก ่อนร ้อยละ 24.8 โดยน�ำไปใช ้ 

ในอุตสำหกรรมตัวท�ำละลำย (Solvent) ภำยในประเทศ

ปริมำณ 13,774 บำร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 

ของกำรผลิตทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 18 ส่งออกไปจ�ำหนำ่ยยัง

ประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 2,933 บำร์เรลต่อวัน

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
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8.	ผลิตภัณฑ์น�า้มันส�าเร็จรูป

การผลิตน�้ามันส�าเร็จรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2554 อยู่ที่ระดับ 967 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.8 โดยกำรผลิตน�้ำมันดีเซล

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 และก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 

14.2 ในขณะที่กำรผลิตน�้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 3.6 น�้ำมัน

เครื่องบินลดลงร้อยละ 1.5 และน�้ำมันเตำลดลงร้อยละ 2.5

การใช้น�า้มนัส�าเรจ็รปู ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2554 

อยู่ทีร่ะดบั 732 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 4.4 โดยกำรใช้น�้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 

น�ำ้มนัดเีซลเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.8 น�ำ้มนัเครือ่งบนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 

10.0 และก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 ในขณะที่ 

กำรใช้น�้ำมันเตำลดลงร้อยละ 5.9

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูป ในช ่วง  

9 เดอืนแรกของปี 2554 มกีำรน�ำเข้ำน�ำ้มนัส�ำเรจ็รปูอยูท่ีร่ะดับ 

54 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ  

0.5 ด้ำนกำรส่งออกมีปริมำณลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี

ก่อนร้อยละ 6.9 อยู่ที่ระดับ 188 พันบำร์เรลต่อวัน เนื่องจำก 

ควำมต้องกำรภำยในประเทศทีอ่ยูใ่นระดบัสงู โดยมรีำยละเอยีด

ของน�้ำมันส�ำเร็จรูปแต่ละชนิด ดังนี้

การผลิต การใช้ การน�าเข้า และการส่งออกน�า้มันส�าเร็จรูป (เดือนมกราคม-กันยายน 2554)

ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) เปลี่ยนแปลง (%)

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

เบนซิน 128 146 0.3 18 0.6 -3.6 - -26.1

  เบนซิน 91 50 62 - 13 -0.9 -3.1 - -7.2

  เบนซิน 95 1 6 - 5 -50.6 -49.9 - -50.4

  แก๊สโซฮอล 91 33 33 - - 25.3 25.1 - -

  แก๊สโซฮอล 95 44 45 - - -9.3 -8.2 - -

ดีเซล 330 405 1 87 3.8 0.8 8.9 -4.8

น�้ามันก๊าด 0.2 3 - 2 -17.9 -36.8 - -43.2

น�้ามันเครื่องบิน 88 106 0.2 18 10.0 -1.5 310.7 -28.0

น�้ามันเตา 44 102 6 62 -5.9 -2.5 158.2 11.3

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว* 142 204 47 0.5 9.9 14.2 -8.8 -45.0

รวม 732 967 54 188 4.4 1.8 -0.5 -6.9

*ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การผลิต การส่งออก และการใช้ NGL
หน่วย : บาร์เรล/วัน

รายการ 2553
2554 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การผลิต 13,962 16,708 24.8 100

กำรส่งออก 2,322 2,933 46.0 18

กำรใช้ภำยในประเทศ 11,639 13,774 21.0 82
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อัตราการขยายตัวของการใช้น�า้มันส�าเร็จรูป

(เดือนมกราคม 2550-กันยายน 2554)

• น�้ามันเบนซิน

การผลิตน�า้มนัเบนซนิ ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2554 

อยู่ที่ระดับ 146 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนร้อยละ 3.6 โดยเบนซนิ 91 ผลติได้ 62 พนับำร์เรลต่อวนั  

ลดลงร้อยละ 3.1 เบนซนิ 95 ผลติได้ 6 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลง 

ร้อยละ 49.9 และแก๊สโซฮอล 95 ผลิตได้ 45 พันบำร์เรลต่อวัน  

ลดลงร้อยละ 8.2 ในขณะที่แก๊สโซฮอล 91 ผลิตได้ 33  

พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1

การใช้น�้ามันเบนซิน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 

อยูท่ีร่ะดบั 128 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้จำกช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อนร้อยละ 0.6 โดยกำรใช้แก๊สโซฮอล 91 เพิม่ขึน้ร้อยละ 25.3 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ระดับ 33 พันบำร์เรลต่อวัน  

ในขณะที่กำรใช้เบนซิน 91 อยู่ที่ระดับ 50 พันบำร์เรลต่อวัน 

ลดลงร้อยละ 0.9 เบนซิน 95 อยู่ที่ระดับ 1 พันบำร์เรลต่อวัน  

ลดลงร้อยละ 50.6 และแก๊สโซฮอล 95 อยู ่ที่ระดับ 44  

พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 9.3 อย่ำงไรก็ตำม จำก

มำตรกำรชะลอกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันเบนซิน

(เดือนมกราคม 2550-กันยายน 2554)

เพื่อลดภำระของผู้บริโภค ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหำคม 

2554 ส่งผลให้รำคำขำยปลกีน�ำ้มนัเบนซนิ 95 ลดลง 8.02 บำท

ต่อลิตร น�้ำมันเบนซิน 91 ลดลง 7.17 บำทต่อลิตร ท�ำให้ช่วง

เวลำดังกลำ่วกำรใช้น�้ำมันเบนซิน 91 และเบนซิน 95 ปรับตัว 

เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กำรใช้แก๊สโซฮอล 91 และแก๊สโซฮอล 

95 ปรับตัวลดลง หลังจำกนั้นได้มีกำรปรับอัตรำเงินส่งเข้ำ

กองทนุน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและอตัรำเงนิชดเชยจำกกองทนุน�ำ้มนั

เชื้อเพลิงส�ำหรับน�้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล เพื่อรักษำส่วนต่ำง

ระหว่ำงน�้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 

สงิหำคม 2554 โดยน�ำ้มนัเบนซนิ 91 มรีำคำเท่ำกบัแก๊สโซฮอล  

95 E10 และมีรำคำสูงกว่ำแก๊สโซฮอล 91 และแก๊สโซฮอล 95 

E20 อยู่ 3.04 และ 4.54 บำทต่อลิตร ตำมล�ำดับ ส่งผลให้ผู้ใช้ 

น�้ำมันหันกลับมำใช้แก๊สโซฮอลเช่นเดิม ท้ังนี้ ณ สิ้นเดือน

กนัยำยน 2554 มสีถำนจี�ำหน่ำยแก๊สโซฮอล 95 (E20) จ�ำนวน 

768 แห่ง และแก๊สโซฮอล 95 (E85) จ�ำนวน 24 แห่ง โดยแบ่งเป็น 

ของ ปตท. 6 แห่ง และบำงจำก 18 แห่ง
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การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเบนซิน ในช่วง 9  

เดือนแรกของปี 2554 กำรน�ำเข้ำอยู่ที่ระดับ 0.3 พันบำร์เรล 

ต่อวนั กำรส่งออกอยูท่ีร่ะดบั 18 พันบำร์เรลต่อวนั โดยแบ่งเป็น 

กำรส่งออกเบนซิน 91 อยู่ที่ระดับ 13 พันบำร์เรลต่อวัน และ

เบนซิน 95 อยู่ที่ระดับ 5 พันบำร์เรลต่อวัน

เอทานอล ป ั จจุบันมี โ รงงำนผลิต เอทำนอลที่ 

เดนิระบบแล้ว 19 โรง มกี�ำลงักำรผลติรวม 3.08 ล้ำนลติรต่อวนั  

หรืออยู่ที่ระดับ 19 พันบำร์เรลต่อวัน มีกำรผลิตเอทำนอล 

เพื่อใช้เป็นพลังงำน 1.43 ล้ำนลิตรต่อวัน หรืออยู่ที่ระดับ  

9 พนับำร์เรลต่อวนั โดยรำคำเฉลีย่เอทำนอลในช่วง 9 เดอืนแรก 

ของปี 2554 อยู่ที่รำคำ 24.94 บำทต่อลิตร

• น�้ามันดีเซล

การผลิตน�า้มันดีเซล ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 

อยู่ที่ระดับ 405 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 0.8

การใช้น�้ามันดีเซล ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554  

อยู่ที่ระดับ 330 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 3.8 เนื่องจำกรัฐบำลยังคงตรึงรำคำ 

ขำยปลกีน�ำ้มนัดเีซลอยูท่ีร่ะดบั 29.99 บำทต่อลติร ตัง้แต่ต้นปี  

2554 รวมทั้งมีมำตรกำรชะลอกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุน

น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ ซ่ึงมีผลตัง้แต่วนัที ่27 สงิหำคม 2554 ส่งผลให้ 

รำคำขำยปลีกน�้ำมันดีเซลลดลง 2.80 บำทต่อลิตร จึงจูงใจ 

ให้มีกำรใช้เพิ่มขึ้น

การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัดเีซล ในช่วง 9 เดอืนแรก 

ของปี 2554 กำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 1 พนับำร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึน้ 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.9 ส่วนกำรส่งออกอยู่ที่

ระดับ 87 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 4.8

ไบโอดเีซล ในส่วนของกำรผลติไบโอดเีซล บ ี100 ปัจจบุนั 

มโีรงงำนผลิตทีไ่ด้คณุภำพตำมประกำศของกรมธุรกจิพลังงำน 

จ�ำนวน 16 รำย มีก�ำลังกำรผลิตรวม 6.5 ล้ำนลิตรต่อวัน หรือ

ประมำณ 41 พันบำร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2554 ได้มี

กำรปรับสัดส่วนกำรเติมไบโอดีเซลในน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

หลำยครัง้ซึง่แปรผนัตำมปรมิำณน�ำ้มนัปำล์มดิบทีอ่อกสู่ตลำด 

โดยในช่วงต้นปี 2554 มีปัญหำน�้ำมันปำล์มดิบขำดแคลน  

ส่งผลให้ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2554 เป็นต้นมำรัฐบำล 

มีนโยบำยปรับลดสัดส่วนกำรน�ำไบโอดีเซล บี 100 ผสมใน

น�ำ้มนัดเีซลหมนุเรว็จำกเดมิทีม่กีำรผสมร้อยละ 3 และร้อยละ 

5 ให้เหลอืเพยีงร้อยละ 2 เพือ่แก้ไขปัญหำดงักล่ำว หลงัจำกนัน้ 

เม่ือปัญหำเริ่มคล่ีคลำยเนื่องจำกผลผลิตปำล์มน�้ำมันที่ 

ออกสู่ตลำดมำกขึ้นจำกฝนท่ีตกต้ังแต่เดือนเมษำยน 2554 

ส่งผลให้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2554 รัฐบำลมีนโยบำย

ให้ผู้ผลิตสำมำรถปรับสัดส่วนไบโอดีเซลได้ตั้งแต่ร้อยละ 3-5  

หลงัจำกนัน้ปรมิำณผลผลติปำล์มน�ำ้มนัได้ออกสู่ตลำดมำกขึน้ 

อย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลจึงมีนโยบำยให้ผู ้ผลิตสำมำรถปรับ 

สดัส่วนไบโอดเีซลได้ตัง้แต่ร้อยละ 4-5 ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 

2554 จนถงึสิน้เดอืนตลุำคม 2554 รวมทัง้ให้ก�ำหนดมำตรฐำน

คุณภำพน�้ำมันดีเซลหมุนเร็วในระยะต่อไปตำมช่วงฤดูกำล 

โดยก�ำหนดให้สดัส่วนไบโอดเีซลในช่วงเดอืนมนีำคม-ตลุำคม

ซึ่งมีผลผลิตปำล์มน�้ำมันออกมำมำก มีสัดส่วนไบโอดีเซล 

ร้อยละ 4-5 และในช่วงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ซึ่ง 

มีผลผลิตปำล์มน�้ำมันออกมำน้อย มีสัดส่วนไบโอดีเซล 

ร้อยละ 3-5

• น�้ามันเตา

การผลิตน�้ามันเตา ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554  

อยูท่ีร่ะดบั 102 พนับำร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 2.5 เมือ่เทยีบกบั 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน

อัตราการขยายตัวของการใช้น�้ามันดีเซล

(เดือนมกราคม 2550-กันยายน 2554)
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การใช้น�า้มนัเตา ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2554 อยูท่ี่

ระดับ 44 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 5.9 โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิในภำคอตุสำหกรรม 

อยู่ที่ระดับ 38 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 14.3 ที่เหลือ

เป็นกำรใช้เป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำ 7 พนับำร์เรลต่อวนั  

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 115.0 เนื่องจำกในช่วงเดือนเมษำยน-

พฤษภำคม 2554 แหล่งกำ๊ซธรรมชำติ ได้แก่ แหล่งอำทิตย์ 

และแหล่ง JDA-B17 ปิดซ่อมบ�ำรุง ประกอบกับอุบัติเหตุ 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำตริัว่ในอ่ำวไทยตัง้แต่ปลำยเดือนมถินุำยนถงึ

ต้นเดอืนสงิหำคม 2554 ส่งผลให้มกีำรใช้น�ำ้มนัเตำในกำรผลติ

ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนกำ๊ซธรรมชำติในช่วงเวลำดังกลำ่ว

การน�าเข้าและส่งออกน�า้มนัเตา ในช่วง 9 เดอืนแรก

ของปี 2554 มีกำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 6 พนับำร์เรลต่อวนั เพิม่ขึน้ 

ถงึร้อยละ 158.2 โดยส่วนใหญ่ใช้ในกำรผลติไฟฟ้ำเพือ่ทดแทน

ก๊ำซธรรมชำติในช่วงที่เกิดเหตุกำรณ์ท่อก๊ำซรั่วในอ่ำวไทย 

นอกจำกนี้ มีกำรส่งออกน�้ำมันเตำอยู่ที่ระดับ 62 พันบำร์เรล

ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน�้ำมันเตำ Grade 5 ท่ีมีปริมำณ 

เกินควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ

• น�้ามันเครื่องบิน

การผลิตน�้ามันเครื่องบิน ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2554 อยู่ที่ระดับ 106 พันบำร์เรลต่อวัน ลดลงจำกช่วง

เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5

หน่วย : พันตัน

สาขา 2552 2553
ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2553 2554 2553 2554 (ม.ค.-ก.ย.)

การจัดหา 5,217 6,061 4,410 5,230 16.2 18.6

- การผลิต 4,463 4,412 3,210 4,137 -1.1 28.9

  โรงแยกก๊ำซ 2,622 2,603 1,843 2,484 -0.7 34.8

  โรงกลั่นน�้ำมัน 1,766 1,726 1,303 1,518 -2.3 16.5

  อื่น ๆ 75 83 64 135 10.5 110.1

- การน�าเข้า 753 1,649 1,200 1,094 118.9 -8.9

ความต้องการ 5,223 5,968 4,366 5,211 14.3 19.3

- การใช้ 5,208 5,943 4,347 5,200 14.1 19.6

  ครัวเรือน 2,231 2,435 1,799 1,977 9.2 9.9

  อุตสำหกรรม 586 769 572 563 31.3 -1.5

  รถยนต์ 666 680 495 688 2.1 39.0

  อุตสำหกรรมปิโตรเคมี 1,289 1,592 1,130 1,685 23.5 49.1

  ใช้เอง 435 466 351 286 7.1 -18.4

- การส่งออก 15 25 20 11 63.3 -45.1

การใช้น�า้มนัเครือ่งบนิ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 

อยู่ที่ระดับ 88 พันบำร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนร้อยละ 10.0 เป็นผลจำกกำรขนส่งทำงอำกำศทีข่ยำยตัว

ร้อยละ 3.3 รวมทั้งจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะ

นักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชียตะวันออก

การน�าเข้าและส่งออกน�้ามันเครื่องบิน ในช่วง  

9 เดอืนแรกของปี 2554 มกีำรน�ำเข้ำอยูท่ีร่ะดบั 0.2 พนับำร์เรล

ต่อวัน และมีกำรส่งออกอยู่ที่ระดับ 18 พันบำร์เรลต่อวัน

• ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) โพรเพน และบิวเทน

การผลิต LPG ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554  

อยู่ที่ระดับ 4,137 พันตัน เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 28.9 โดยเป็นกำรผลิตจำกโรงแยกก๊ำซอยู่ที่ระดับ 

2,484 พนัตัน เพิม่ขึน้จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 34.8 

เนือ่งจำกโรงแยกก๊ำซหน่วยที ่6 ของ ปตท.สำมำรถผลติ LPG 

ได้เกือบเต็มก�ำลังผลิตต้ังแต่เดือนมีนำคม 2554 นอกจำกนี้  

ในส่วนของกำรผลติ LPG จำกโรงกลัน่น�ำ้มนัอยูท่ีร่ะดบั 1,518 

พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เนื่องจำกนโยบำยของรัฐบำล 

ที่สนับสนุนให้โรงกลั่นน�้ำมันผลิต LPG เข้ำสู่ระบบมำกขึ้น

การใช้ LPG ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 อยูท่ีร่ะดบั  

5,200 พนัตัน เพิม่ขึน้จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 19.6 

โดยภำคครวัเรอืนซึง่มกีำรใช้เป็นสดัส่วนสงูทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ  

การผลิตและการใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน



32 I นโยบายพลังงาน

การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe)

2551 2552 2553
2554 (ม.ค.-ก.ย.) เปลี่ยนแปลง (%)

ปริมาณ สัดส่วน (%) 2552 2553 2554 (ม.ค.-ก.ย.)

เบนซิน 5,305 5,606 5,526 4,130 27 5.7 -1.4 0.7

ดีเซล 10,802 11,401 11,454 8,881 58 5.5 0.5 3.9

LPG 905 778 794 803 5 -14.1 2.1 39.0

NGV 692 1,282 1,623 1,569 10 85.2 26.6 34.6

รวม 17,705 19,067 19,396 15,382 100 7.7 1.7 6.9

38 ของปริมำณกำรใช้ทั้งหมด มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมำคือกำรใช ้

ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 มีกำรใช ้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.1 ตำมกำรขยำยตัวของธุรกิจปิโตรเคมี  

ส่วนกำรใช้ในรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 มีกำรใช ้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.0 ในขณะที่กำรใช้ในภำคอุตสำหกรรมซึ่ง 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 1.5 เนื่องจำก

รัฐบำลได้ประกำศปรับขึ้นรำคำขำยปลีก LPG ในภำค

อุตสำหกรรม ไตรมำสละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 บำทต่อกิโลกรัม 

โดยปรับขึ้นเป็นจ�ำนวน 4 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 เริ่มปรับขึ้นตั้งแต่

วันที่ 19 กรกฎำคม 2554

การน�าเข้าและส่งออก LPG ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2554 มกีำรน�ำเข้ำในรปูแบบของ LPG โพรเพน และบวิเทน  

อยู่ที่ระดับ 1,094 พันตัน ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 8.9 และมกีำรส่งออกอยูท่ีร่ะดบั 11 พนัตนั โดยส่วนใหญ่ 

ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ มำเลเซีย กัมพูชำ ลำว 

และพม่ำ ตำมล�ำดับ

สัดส่วนการใช้ LPG

• การใช้พลังงานในการขนส่งทางบก ในช่วง  

9 เดือนแรกของปี 2554 กำรใช้พลังงำนอยู่ท่ีระดับ 15,382 

พนัตนัเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้น�ำ้มนัดเีซล

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของกำรใช้พลังงำนในกำรขนส่ง 

ทำงบก รองลงมำคือกำรใช้น�้ำมันเบนซิน กำรใช้ NGV และ

กำรใช้ LPG ในรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ร้อยละ 10 

และร้อยละ 5 ตำมล�ำดับ ซึง่ในส่วนของกำรใช้ LPG ในรถยนต์  

และกำรใช้ NGV พบว่ำมีกำรใช้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนี้

การใช้ LPG ในรถยนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.0 ทั้งน้ี  

ณ สิน้เดอืนกนัยำยน 2554 มรีถทีใ่ช้ LPG จ�ำนวน 25,652 คนั  

รวมทัง้มรีถทีใ่ช ้LPG ร่วมกบัน�้ำมนัเบนซิน 774,825 คนั และ

ใช้ LPG ร่วมกับน�้ำมันดีเซล 5,603 คัน โดยมีสถำนีบริกำร 

LPG ทั่วประเทศจ�ำนวน 1,035 สถำนี
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การผลิตและการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ

2553
2554 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

การจัดหา 15,489 12,320 8.0 -

 การผลิตลิกไนต์ 4,938 4,178 13.1 100

 กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลิตฯ 3,960 3,232 9.0 77

 เหมืองเอกชน 978 946 29.8 23

 การน�าเข้าถ่านหิน 10,551 8,142 5.5 -

ความต้องการ 15,478 12,081 3.1 -

 การใช้ลิกไนต์ 4,927 3,939 8.1 100

 ผลิตกระแสไฟฟ้ำ 3,964 3,254 10.1 83

 อุตสำหกรรม 962 685 -0.5 17

 การใช้ถ่านหิน 10,551 8,142 0.8 100

 ผลิตกระแสไฟฟ้ำ (SPP และ IPP) 3,669 3,063 8.7 38

 อุตสำหกรรม 6,882 5,080 -3.4 62

9.	ถ่านหิน/ลิกไนต์

• การจดัหาลกิไนต์/ถ่านหนิ ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2554 มปีรมิำณกำรจดัหำอยูท่ีร่ะดบั 12,320 พนัตนัเทยีบเท่ำ 

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.0 

การผลิตลิกไนต์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554  

มีปริมำณ 4,178 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำก 

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 13.1 โดยร้อยละ 77 ของกำรผลติ 

ลิกไนต์ในประเทศผลิตจำกเหมืองแม่เมำะของ กฟผ. จ�ำนวน 

3,232 พนัตนัเทยีบเท่ำน�ำ้มนัดบิ เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.0 เมือ่เทยีบกบั 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน กำรผลิตลิกไนต์จำกเหมืองแม่เมำะ

จะน�ำไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำท่ีโรงไฟฟ้ำแม่เมำะทั้งหมด  

ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 23 เป็นกำรผลติจำกเหมอืงเอกชน จ�ำนวน 

946 พันตันเทียบเทำ่น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนร้อยละ 29.8

การน�าเข้าถ่านหิน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 

มีปริมำณ 8,142 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.5

• การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2554 มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 12,081 พันตันเทียบเท่ำ

น�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 

การใช้ลิกไนต์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554  

อยู่ที่ระดับ 3,939 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจำก 

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 8.1 โดยร้อยละ 83 ของปรมิำณ

กำรใช้ลิกไนต์เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. 

ส่วนที่เหลือร้อยละ 17 ส่วนใหญ่น�ำไปใช้ในอุตสำหกรรม 

กำรผลิตปูนซีเมนต์

การใช้ถ่านหินน�าเข้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 

อยู่ท่ีระดับ 8,142 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 

0.8 โดยร้อยละ 62 ของปริมำณกำรใช้ถ่ำนหินเป็นกำรใช้ใน 

ภำคอตุสำหกรรม ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 38 น�ำไปใช้เป็นเชือ้เพลงิ

ในกำรผลิตไฟฟ้ำของ SPP และ IPP

การใช้ NGV เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.6 เน่ืองจำกนโยบำยกำรส่งเสริมกำรใช้ NGV ของภำครัฐ โดยตรึงรำคำ NGV อยู่ที่  

8.5 บำทต่อกิโลกรัม ท�ำให้ประชำชนบำงส่วนตัดสินใจหันมำใช้ NGV กันมำกขึ้น ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2554 มีจ�ำนวน

รถยนต์ที่ติดต้ัง NGV ท้ังสิ้น 291,180 คัน โดยทดแทนน�้ำมันเบนซินร้อยละ 16.6 และทดแทนน�้ำมันดีเซลร้อยละ 5.3 และ 

มีจ�ำนวนสถำนีบริกำร NGV ทั้งหมด 457 สถำนี อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 231 สถำนี และต่ำงจังหวัด 226 สถำนี
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การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง

(เดือนมกราคม-กันยายน 2554)

ก�าลังการผลิตติดตั้งแยกตามผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554

รวมทั้งสิ้น 31,447 MW

10.	ไฟฟ้า

ก�าลังการผลิตติดตั้ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2554 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 31,447 เมกะวัตต์ เป็นกำรผลิตติดตั้งของ กฟผ. 

14,998 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 รับซื้อจำก IPP จ�ำนวน 12,082 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 รับซื้อจำก 

SPP จ�ำนวน 2,182 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เท่ำกับกำรน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว และแลกเปลี่ยนกับ

มำเลเซีย จ�ำนวน 2,185 เมกะวัตต์

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2554 มีกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ�ำนวน 124,240 กิกะวัตต์

ชั่วโมง ใกล้เคียงกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำตำมชนิดของเชื้อเพลิงที่ส�ำคัญ

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 สรุปได้ดังนี้

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ (รวม EGCO 

KEGCO รำชบุรี IPP และ SPP) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

67 ของปริมำณกำรผลิตไฟฟ้ำท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 88,222  

กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.4

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 20 อยู่ที่ระดับ 24,459 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.7

• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 

อยู่ที่ระดับ 5,344 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนร้อยละ 21.5 

• กำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ไฟฟ้ำแลกเปลี่ยน

กับมำเลเซีย และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 อยู่ที่ระดับ 

10,002 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

ร้อยละ 37.2
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• กำรผลิตไฟฟ้ำจำกน�้ำมันเตำและน�้ำมันดีเซล คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 1 อยู่ที่ระดับ 1,200 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 113.9

ทั้งนี้ กำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณลดลง 

ในขณะทีก่ำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงัน�ำ้ กำรน�ำเข้ำจำก สปป.ลำว 

รวมทัง้กำรผลติไฟฟ้ำจำกน�ำ้มนัเตำและน�ำ้มนัดเีซลมปีรมิำณ

เพิม่ขึน้ เนือ่งจำกเหตกุำรณ์ท่อส่งก๊ำซธรรมชำตริัว่ในอ่ำวไทย 

จงึจ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำไฟฟ้ำและใช้เชือ้เพลงิชนดิอืน่ในกำรผลติ

ไฟฟ้ำทดแทนก๊ำซธรรมชำติที่ผลิตได้ลดลง

ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ (Gross Peak Generation) 

ของปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคำรที่ 24 พฤษภำคม เวลำ 14.00 น. 

อยู่ที่ระดับ 24,518 เมกะวัตต์ โดยต�่ำกวำ่ Peak ของปี 2553  

ความต้องการไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

ปี ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวัตต์) ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ)

2546 18,121 73.9

2547 19,326 71.6

2548 20,538 74.9

2549 21,064 76.9

2550 22,586 74.3

2551 22,568 74.8

2552 22,596 73.4

2553 24,630 75.9

2554 (ม.ค.-ก.ย.) 24,518 77.4

ซึง่เกดิขึน้เมือ่วนัจนัทร์ที ่10 พฤษภำคม เวลำ 14.00 น. ทีร่ะดบั  

24,630 เมกะวตัต์ อยู ่112 เมกะวตัต์ หรอืคดิเป็นลดลงร้อยละ  

0.5

การใช้ไฟฟ้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 มีกำรใช้

ไฟฟ้ำรวมท้ังส้ิน 113,736 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ร้อยละ 0.6 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจำกอำกำศ

ที่หนำวเย็นเป็นช่วงเวลำนำนประกอบกับมีฝนตกมำกกว่ำ

ปกติ โดยกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมซึ่งเป็นสำขำหลัก

ที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำในระดับสูงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของ

กำรใช้ไฟฟ้ำทั้งประเทศ มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 

ภำคธุรกิจมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 และกำรใช้ไฟฟ้ำ

ท่ีไม่คิดมูลค่ำมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ซึ่งส่วนหนึ่ง

เป็นผลจำกนโยบำยของรัฐบำลในกำรลดค่ำครองชีพให้กับ
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การใช้ไฟฟ้ารายสาขา
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

สาขา 2551 2552 2553
2554 (ม.ค.-ก.ย.)

ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%)

ครัวเรือน 28,691 30,257 33,216 24,773 -3.2 22

กิจกำรขนำดเล็ก 13,730 14,342 15,586 11,706 -1.6 10

ธุรกิจ 21,052 21,341 23,005 17,797 2.0 16

อุตสำหกรรม 64,148 60,874 67,952 52,467 3.1 46

ส่วนรำชกำรและองค์กรที่
ไม่แสวงหำก�ำไร

4,392 4,677 5,049 3,702 -4.4 3

เกษตรกรรม 281 318 335 256 -13.4 0.2

กำรใช้ไฟฟ้ำที่ไม่คิดมูลค่ำ 1,777 1,843 2,034 1,597 6.3 1.4

อื่น ๆ 1,449 1,530 2,123 1,438 -7.3 1.3

รวม 135,520 135,181 149,301 113,736 0.6 100

ประชำชน โดยปรบัโครงสร้ำงค่ำไฟฟ้ำเพ่ือช่วยเหลอืผูท้ีใ่ช้ไฟฟ้ำไม่เกนิ 90 หน่วยต่อเดอืน ให้สำมำรถใช้ไฟฟ้ำได้ฟร ีซึง่เริม่ตัง้แต่ 

เดือนกรกฎำคม 2554 ในขณะที่กำรใช้ไฟฟ้ำในภำคครัวเรือนลดลงร้อยละ 3.2 เช่นเดียวกับกิจกำรขนำดเล็กที่ลดลงร้อยละ 1.6 

ส่วนรำชกำรและองค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไรกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 4.4 และภำคเกษตรกรรมมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 13.4 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์ฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในหลำยพื้นที่ของประเทศ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2554 อยู่ที่ระดับ 33,768 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจำก 

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 1.6 โดยกลุม่ผูใ้ช้ไฟฟ้ำทีม่กีำรใช้ 

ลดลงเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ได้แก่ ภำคครวัเรอืน  

ส่วนรำชกำรและองค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไร และกิจกำร 

ขนำดเล็ก ในขณะที่ภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมมีกำรใช้

ไฟฟำ้เพิ่มขึ้น

การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ในช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2554 อยู่ที่ระดับ 78,685 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจำก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.7 โดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ม ี

กำรใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 

ภำคอุตสำหกรรมและภำคธุรกิจ ในขณะท่ีภำคครัวเรือน  

ส่วนรำชกำรและองค์กรที่ไม่แสวงหำก�ำไร กิจกำรขนำดเล็ก 

และภำคเกษตรกรรม มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง

การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2554 กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มอตุสำหกรรมทีส่�ำคญัส่วนใหญ่ 

เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัย 

ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมมีดังนี้ 

อุตสำหกรรมอำหำรมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 จำก 

กำรขยำยตัวของกำรใช้จ่ำยเพื่ออุปโภค-บริโภคของครัวเรือน

ในหมวดอำหำรที่ขยำยตัวร้อยละ 2.1 อุตสำหกรรมพลำสติก

มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เนื่องจำกควำมต้องกำรของ

อุตสำหกรรมต่อเนื่อง นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 เนื่องจำกกำรขยำยตัว

ของกำรส่งออกสินค้ำในกลุ่มคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ 

ส่วนประกอบ อุตสำหกรรมยำนยนต์มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 7.2 เป็นผลจำกกำรฟื้นตัวเข้ำสู่ภำวะปกติหลังจำก

เกดิเหตกุำรณ์ภยัพบิตัใินประเทศญีปุ่น่ ในขณะทีอ่ตุสำหกรรม

เหล็กและเหล็กกล้ำมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 0.8 เนื่องจำก
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การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2551 2552 2553

ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2553 2554 2552 2553
2554

(ม.ค.-ก.ย.)

1. ห้ำงสรรพสินคำ้ 3,769 3,889 3,999 3,009 3,152 3.2 2.8 4.7

2. ขำยปลีก 3,330 3,385 3,652 2,776 2,871 1.7 7.9 3.4

3. อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ 2,418 2,554 2,864 2,200 2,210 5.6 12.1 0.5

4. โรงแรมทั่วไป 2,211 2,367 2,628 2,003 2,055 7.1 11.0 2.6

5. อสังหำริมทรัพย์ 2,215 2,257 2,456 1,867 1,875 1.9 8.8 0.5

6. โรงพยำบำลทั่วไป 1,640 1,721 1,891 1,461 1,422 5.0 9.8 -2.7

7. ขำยส่ง 1,545 1,517 1,740 1,302 1,401 -1.8 14.7 7.6

8. ก่อสร้ำง 1,145 909 920 701 699 -20.6 1.2 -0.3

9. สถำบันกำรเงิน 870 884 914 694 668 1.6 3.5 -3.8

10. ภัตตำคำร 501 493 487 374 353 -1.5 -1.2 -5.6

การใช้ไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง

ประเภท 2551 2552 2553

ม.ค.-ก.ย. เปลี่ยนแปลง (%)

2553 2554 2552 2553
2554

(ม.ค.-ก.ย.)

1. อำหำร 7,598 7,974 8,241 6,066 6,620 5.0 3.3 9.1

2. เหล็กและเหล็กกลำ้ 5,370 4,384 5,151 3,900 3,869 -18.4 17.5 -0.8

3. สิ่งทอ 4,513 4,268 4,707 3,528 3,492 -5.4 10.3 -1.0

4. พลำสติก 3,699 3,603 4,155 3,109 3,207 -2.6 15.3 3.2

5. อิเล็กทรอนิกส์ 4,532 4,203 4,125 3,130 4,027 -7.3 -1.9 28.7

6. ซีเมนต์ 4,214 3,766 3,785 2,857 2,903 -10.6 0.5 1.6

7. ยำนยนต์ 2,913 2,472 3,396 2,541 2,724 -15.1 37.4 7.2

8. เคมีภัณฑ์ 2,777 2,607 2,849 2,099 1,876 -6.1 9.3 -10.6

9. ยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 2,516 2,423 2,657 2,010 2,092 -3.7 9.6 4.1

10. กำรผลิตน�้ำแข็ง 2,201 2,342 2,575 2,005 1,849 6.4 9.9 -7.8

การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ในช่วง 9 เดือนแรกของ 

ปี 2554 กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยห้ำงสรรพสินค้ำ 

ธุรกิจขำยปลีกและขำยส่งมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 

เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สบืเนือ่งจำกกำรขยำยตวั

ของกำรใช้จ่ำยเพือ่กำรอปุโภค-บรโิภคของครวัเรอืนทีข่ยำยตวั 

ร้อยละ 2.4 ในส่วนของธุรกิจโรงแรมมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2.6 ตำมจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศท่ีขยำยตัว

ร้อยละ 25.7 นอกจำกนี้ ธุรกิจอพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์  

รวมทั้งธุรกิจอสังหำริมทรัพย์มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจำก

กำรขยำยตัวของกำรให้เช่ำที่อยู ่อำศัยที่ขยำยตัวร้อยละ 

2.4 และบริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์ท่ีขยำยตัวร้อยละ 11.8  

ในขณะที่โรงพยำบำลและธุรกิจก่อสร้ำงมีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง

เนื่องจำกอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลำยพื้นที่ โดยมีรำยละเอียด

กำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มธุรกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

ค�ำสัง่ซือ้ลดลงจำกกำรก่อสร้ำงทีล่ดลงในช่วงเกดิอทุกภยั และอตุสำหกรรมสิง่ทอมกีำรใช้ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 1.0 เนือ่งจำกต้นทนุ

วัตถุดิบที่มีรำคำสูงขึ้น โดยมีรำยละเอียดกำรใช้ไฟฟ้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
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11.	รายได้สรรพสามิตและฐานะกองทุนน�า้มัน

รายได้สรรพสามิต จำกน�้ำมันส�ำเร็จรูปในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 มีจ�ำนวน 78,335 ล้ำนบำท

ฐานะกองทุนน�า้มัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ฐำนะกองทุนน�้ำมันเท่ำกับติดลบ 317 ลำ้นบำท

รายได้สรรพสามิต และฐานะกองทุนน�า้มัน
หน่วย : ล้านบาท

ณ สิ้นปี ภาษีสรรพสามิต ฐานะกองทุนน�้ามัน รายรับ (รายจ่าย)

2548 77,021 -76,815 -26,588

2549 74,102 -41,411 35,404

2550 76,962 0 41,411

2551 54,083 11,069 11,069

2552 123,445 21,294 10,225

2553 153,561 27,441 6,147

2554 (ม.ค.-ก.ย.) 78,335 -317 -27,758

มกรำคม 12,514 25,183 -2,258

กุมภำพันธ์ 14,068 21,684 -3,499

มีนำคม 13,536 14,258 -7,426

เมษำยน 13,246 1,003 -13,255

พฤษภำคม 4,915 550 -453

มิถุนำยน 5,122 -1,253 -1,803

กรกฎำคม 4,861 -524 729

สิงหำคม 5,322  1,317 1,841

กันยำยน 4,751  -317 -1,634

ค่าเอฟที ในช่วงเดือนกันยำยน-ธันวำคม 2554 อยู่ท่ี 

อัตรำ -6.00 สตำงค์ต่อหน่วย ซึ่งสืบเนื่องมำจำกกำรปรับ

โครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำใหม่ โดยให้น�ำค่ำเอฟทีในงวดเดือน

พฤษภำคม-สิงหำคม 2554 จ�ำนวน 95.81 สตำงค์ต่อหน่วย 

ไปรวมในโครงสร้ำงอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลีกที่ใช้มำตั้งแต ่

เดอืนตลุำคม 2548 และให้ประกำศใช้อตัรำค่ำไฟฟ้ำใหม่ตัง้แต่

รอบเดือนกรกฎำคม 2554 ส่วนค่ำเอฟทีท่ีติดลบเน่ืองจำก

มีกำรน�ำเงินที่เรียกคืนจำกกำรลงทุนที่ต�่ำกว่ำแผนของ 

กำรไฟฟ้ำทั้งสำมแห่ง ประกอบด้วย กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) 

และกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) ระหว่ำงปี 2551-2553  

มำลดค่ำเอฟทีให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกรำยจ�ำนวน 6 สตำงค์ต่อ

หน่วย เป็นเวลำ 6 เดือน นับจำกเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 

2554 เพื่อลดภำระกำรจ่ำยค่ำไฟฟ้ำแก่ประชำชนและ 

ภำคอุตสำหกรรมที่ใช้ไฟฟ้ำเกิน 90 หน่วยต่อเดือน
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1.	ราคาน�า้มันดิบ

กันยายน 2554 ราคาน�้ามันดิบดูไบ เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ 

$106.30 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.29 

ต่อบาร์เรล จาก Oil Movements คาดการณ์ปริมาณการส่ง

ออกน�้ามันดิบจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตโอเปก เฉลี่ย 4 สัปดาห์                

สิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เพิ่มขึ้น 60,000 บาร์เรลต่อวัน 

มาอยู่ที่ 22.74 ล้านบาร์เรลต่อวัน ประกอบกับอาเซอร์ไบจาน

ผลิตน�า้มันดิบปี 2554 อยู่ที่ 312.8 ล้านบาร์เรล ซึ่งน้อยกว่าที่                                                                                 

คาดการณ์ไว้ที่ 350.2 ล้านบาร์เรล และเป็นระดับที่ต�า่กว่าปี 

2553 ที่ 345.6 ล้านบาร์เรล ขณะที่โรงกลั่น Pulau Bukom 

(500,000 บาร์เรลต่อวัน) ของเชลล์สิงคโปร์ต้องหยุดด�าเนินการ

และงดรับเรือขนส่งน�้ามันเข้าเทียบท่าขนส่งหลังเกิดเหตุ                                                                                          

เพลิงไหม้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแม้ว่าล่าสุด

สามารถยุติเหตุเพลิงไหม้ได้ ส่วนน�้ามันดิบเวสต์เท็กซัส 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $85.55 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือน

ที่แล้ว $0.73 ต่อบาร์เรล จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ

ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยนักลงทุนเทขายท้ังในตลาด

หุน้และตลาดสนิค้าโภคภณัฑ์ทัว่โลก อกีทัง้ Energy Informa-

tion Administration (EIA) ของสหรัฐอเมริการายงานปริมาณ

ส�ารองน�้ามันเชิงพาณิชย์สัปดาห์สิ้นสุดวันท่ี 23 กันยายน 

2554 เพิ่มขึ้นทุกชนิด โดยน�้ามันดิบเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์

ก่อน 1.92 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 340.96 ล้านบาร์เรล Distillates                          

เพิ่มขึ้น 0.07 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 157.68 ล้านบาร์เรล และ

เบนซินเพิ่มขึ้น 0.79 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ 214.87 ล้านบาร์เรล

ตุลาคม 2554 ราคาน�้ามันดิบดูไบ เฉล่ียอยู่ที่ระดับ 

$103.95 ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $2.35    

ต่อบาร์เรล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน�้ามันของคูเวต              

Mr. Mohammad al-Busairi รายงานปรมิาณการผลติน�า้มนัใน

เดอืนตลุาคม 2554 เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.05 อยูท่ี ่2.9 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน ประกอบกับ Bloomberg News Survey รายงานยอด

ผลิตน�้ามันดิบในประเทศกลุ่มโอเปก เดือนตุลาคม 2554 เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 0.4 อยู่ที่ระดับ 30.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งนับเป็น

ระดบัทีส่งูทีส่ดุตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2551 เนือ่งจากผลผลติ

จากประเทศลิเบียและแองโกลาเพิ่มขึ้น ขณะที่ National 

Oil Company (NOC) ของลิเบียรายงานก�าลังการผลิตน�้ามันดิบ                                                                                                   

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ปิโตรเลียม

ปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีระดับ 567,000 บาร์เรลต่อวัน และ

บริษัทเชลล์ไนจีเรียยกเลิก Force majeure การส่งออก               

น�้ามันดิบ Forcados และกลับมาด�าเนินการส่งออกภายหลัง

การซ่อมแซมระบบท่อขนส่งน�า้มนัแล้วเสรจ็ โดยมแีผนส่งออก

น�า้มนั Forcados ในเดอืนพฤศจกิายน 2554 ทีร่ะดบั 190,000 

บาร์เรลต่อวัน ส่วนน�้ามันดิบเวสต์เท็กซัส เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 

$86.45 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $0.90 ต่อ

บาร์เรล จากนาย Ben S. Bernanke ประธานธนาคารกลาง

สหรฐัอเมรกิา กล่าวว่า เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิาในช่วงไตรมาส

ที่ 3 ปี 2554 ปรับตัวดีขึ้นที่ระดับร้อยละ 2.5 และความเสี่ยง

ที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยยังคงอยู่

ในระดับสูง ท้ังนี้ FED ยังคงใช้นโยบายเปล่ียนการถือครอง

พันธบัตรจากระยะสั้นเป็นระยะยาว (Operation Twist) และ

คงอัตราดอกเบี้ยในระดับต�่าจนถึงกลางปี 2556 และประกาศ

พร้อมใช้นโยบายทางการเงนิเพิม่เติม อาท ิการซือ้หลกัทรัพย์

และหุ้นกู้ท่ีมีอสังหาริมทรัพย์ค�้าประกัน (Mortage-backed 

bond)
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พฤศจกิายน 2554 ราคาน�า้มนัดบิดไูบและเวสต์เทก็ซสั 

เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $109.00 และ $97.17 ต่อบาร์เรล ปรบัตวัเพิม่

ขึ้นจากเดือนที่แล้ว $5.05 และ $10.72 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ 

จากนกัลงทนุคลายความกงัวลต่อสถานการณ์วกิฤตหนีย้โุรป 

โดยอาจมีการอนมัุตกิฎและระเบยีบเพือ่ขยายศกัยภาพในการ

ปฏบิตังิานของกองทนุรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิของยโุรป 

(European Financial Stability Facility : EFSF) หลังจาก

ที่ผู้น�ายุโรปเห็นพ้องกันในหลักการโดยรวมถึงการเข้าไปรับ

ประกันบางส่วนให้นักลงทุน อาจท�าให้สามารถขยายมูลค่า 

EFSF จาก 4.4 แสนล้านยูโร ไปเป็นประมาณ 1 ล้านล้านยูโร 

กอปรกับท่าขนส่งน�า้มันหลัก 3 แห่งของเม็กซิโก ได้แก่ Dos 

Bocas, Cayo Arcas และ Coatzacoalcos ยงัคงปิดด�าเนนิการ

ชัว่คราวเน่ืองจากสภาพอากาศแปรปรวน ทัง้นีใ้นเดอืนตลุาคม 

2554 เม็กซิโกส่งออกน�้ามันดิบ 1.38 ล้านบาร์เรลต่อวัน และ

บริษัท Canadian Oil Sands ของแคนาดา แถลงปิดฉุกเฉิน

หน่วยผลิต Synthetic Crude ขนาด 100,000 บาร์เรลต่อวัน 

ของโรงงาน Syncrude Canada (350,000 บาร์เรลต่อวัน) ที่ 

Alberta ตอนเหนือ รวมท้ังบริษัท Statoil ของนอร์เวย์หยุด

ด�าเนินการผลิตน�้ามันดิบและก๊าซในทะเลนอร์เวย์เน่ืองจาก

พายุ Berit พาดผ่าน ซึ่งแท่นขุดดังกล่าวผลิตน�้ามันที่ระดับ 

130,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากน้ี ท่าเรือทางตอนใต้เมือง 

Basrah ของอิรักถูกลอบวางระเบิด

2.	ราคาน�า้มันส�าเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์

กันยายน 2554 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $124.36 และ $122.06 ต่อบาร์เรล ปรับตัว

เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $1.52 และ $2.31 ต่อบาร์เรล ตาม

ล�าดับ จากอิหร่านน�าเข้าน�้ามันเบนซิน จ�านวน 4-5 เที่ยวต่อ

เดือน จากภูมิภาคเอเชียผ่าน Traders เพื่อแลกเปลี่ยนน�้ามัน

เบนซินกับการขายน�้ามันดิบให้แก่จีนหลังโดนสหรัฐอเมริกา

คว�า่บาตร กอปรกับ Petroleum Planning & Analysis Cell 

(PPAC) ของอนิเดยีรายงานความต้องการน�า้มนัเบนซนิเดอืน

สงิหาคม 2554 ในประเทศเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.5 อยูท่ีร่ะดบั 10.37 

ล้านบาร์เรล ส่วนน�า้มันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $122.71 ต่อ

บาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.28 ต่อบาร์เรล จาก

ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีย�่าแย่อาจส่งผลในอุปสงค์น�้ามันดีเซล

ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงไตรมาสท่ี 4 อีกทั้ง

ปัญหาหนี้ของทางยูโรโซนส่งผลให้ระดับอุปสงค์ของน�้ามัน

ดเีซลฝ่ังยโุรปปรบัตวัลดลง ถงึแม้จะอยูใ่นช่วงฤดหูนาวกต็าม 

ขณะที่ International Enterprise Singapore (IES) รายงาน

ปริมาณส�ารอง Middle Distillates เชิงพาณิชย์ของสิงคโปร์

สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2554 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์

ก่อน 0.56 ล้านบาร์เรล อยู่ที่ระดับ 14.14 ล้านบาร์เรล

ตุลาคม 2554 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 92 และ

น�า้มนัดเีซล เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั $121.93 $119.90 และ $121.31 

ต่อบาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $2.43 $2.16 และ 

$1.40 ต่อบาร์เรล ตามล�าดับ จากปริมาณส�ารองเชิงพาณิชย์

ของยุโรป บริเวณ Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) 

สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2554 เพิ่มขึ้น 0.7 ล้านบาร์เรล 

หรือร้อยละ 14.1 อยู่ที่ 5.6 ล้านบาร์เรล ขณะที่ Ministry of 

Economy, Trade and Industry (METI) ของญี่ปุ่นรายงาน

ปรมิาณน�าเข้าในเดอืนกนัยายน 2554 อยูท่ี ่66,500 บาร์เรลต่อ

วนั ลดลงร้อยละ 33.9 และปรมิาณส่งออกอยูท่ี ่15,300 บาร์เรล

ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.5 อีกทั้ง Platts รายงานอุปสงค์ของ

เวยีดนามลดลง และมปีรมิาณส�ารองอยูใ่นระดับสูงเป็นผลจาก

สถานการณ์น�้าท่วมในประเทศ รวมทั้ง IES รายงานปริมาณ

ส�ารอง Light Distillates ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือน 

จากความต้องการใช้ในภูมิภาคปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม 

ตลาดคาดว่าอาจมอีุปสงค์น�้ามนัเบนซินเพิ่มขึ้นหลังเข้าสู่ช่วง

ปิดเทอมเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว

พฤศจิกายน 2554 ราคาน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 

92 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ $112.86 และ $111.17 ต่อบาร์เรล                        

ปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $9.07 และ $8.73 ต่อบาร์เรล 

ตามล�าดับ จากอินโดนีเซียมีแผนน�าเข้าในเดือนธันวาคม 

2554 อยู่ท่ี 7.5-8 ล้านบาร์เรล ต�่ากว่าเดือนก่อนซึ่งอยู่ที่

ระดับ 9 ล้านบาร์เรล ขณะที่อุปทานในภูมิภาคเอเชียอยู่ใน

ระดับสูงโดยเฉพาะอินเดียและเกาหลีใต้ รวมท้ัง Petroleum                                 

Association of Japan (PAJ) รายงานปริมาณส�ารอง

น�้ามันเบนซินเชิงพาณิชย์ของญ่ีปุ่นสัปดาห์ส้ินสุดวันท่ี 19 

พฤศจิกายน 2554 เพิ่มขึ้น 200,000 บาร์เรลต่อวัน (W-O-W) 

หรอืร้อยละ 0.1 อยูท่ี ่12.7 ล้านบาร์เรล ส่วนน�า้มนัดีเซล เฉลีย่

อยู่ที่ระดับ $127.94 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่

แล้ว $6.63 ต่อบาร์เรล จาก The General Administration of 

Customs ของจีนรายงานปริมาณส่งออกน�้ามันดีเซลในเดือน

ตุลาคม 2554 ลดลงร้อยละ 63 อยู่ที่ 967,000 บาร์เรล และ         

โรงกลัน่ Formosa (540,000 บาร์เรลต่อวนั) ของไต้หวนัมแีผน

ลดอัตราการกลั่นในเดือนธันวาคม 2554 ที่ระดับ 320,000 

บาร์เรลต่อวัน (-130,000 บาร์เรลต่อวัน M-O-M) เนื่องจาก

การปิดซ่อมบ�ารุงหน่วย RFCC และ VDU
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2552 2553 2554 2554

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

น�้ำมันดิบ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บำร์เรล)

ดูไบ 61.91 78.10 106.30 105.02 106.30 103.95 109.00

เบรนท์ 62.05 79.89 111.53 110.32 112.03 109.32 110.76

เวสต์เท็กซัส 61.92 79.49 94.76 86.28 85.55 86.45 97.17

น�้ำมันส�ำเร็จรูปตลำดจรสิงคโปร์ (หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บำร์เรล)

เบนซินออกเทน 95 70.38 88.40 120.35 122.85 124.36 121.93 112.86

เบนซินออกเทน 92 68.18 86.23 117.98 119.75 122.06 119.90 111.17

ดีเซลหมุนเร็ว 69.13 89.56 124.71 122.99 122.71 121.31 127.94

รำคำขำยปลีกของไทย (หน่วย : บำท/ลิตร)

2552 2553 2554 2554

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) 31 ส.ค. 30 ก.ย. 31 ต.ค. 30 พ.ย.

เบนซินออกเทน 95 37.97 41.15 45.02 39.92 39.32 40.32 39.02

เบนซินออกเทน 91 31.36 36.08 40.15 35.37 35.37 36.37 34.57

แก๊สโซฮอล 95 E10 27.52 32.34 36.72 35.37 35.37 36.37 33.29

แก๊สโซฮอล 91 26.72 30.84 34.15 32.34 32.34 33.34 31.54

แก๊สโซฮอล 95 E20 25.41 29.95 33.14 30.84 31.34 32.34 30.54

แก๊สโซฮอล 95 E85 18.99 19.21 21.84 21.32 21.32 21.92 20.72

ดีเซลหมุนเร็ว 24.80 28.68 29.46 26.99 27.49 27.99 29.49

3.	ราคาขายปลีก

กันยายน 2554 ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 95              

แก๊สโซฮอล 95 E10 และดีเซลหมุนเร็ว ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.60 

0.50 และ 0.50 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ ส่วนน�้ามันเบนซิน 91 

แก๊สโซฮอล 95 E10, E85 แก๊สโซฮอล 91 ไม่มีการปรับราคา

ขายปลีก ท�าให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 91 

แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85 แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล

หมุนเร็ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 อยู่ที่ระดับ 39.32 35.37 

35.37 31.34 21.32 32.34 และ 27.49 บาทต่อลติร ตามล�าดบั

ตุลาคม 2554 ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 95, 91             

แก๊สโซฮอล 95 E10, E20 แก๊สโซฮอล 91 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

1.00 บาทต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล 95 E85 และดีเซลหมุนเร็ว 

ปรับเพิ่มขึ้น 0.60 และ 0.50 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ โดย

ราคาขายปลีกน�า้มันเบนซินออกเทน 95, 91 แก๊สโซฮอล 95 

E10, E20, E85 แก๊สโซฮอล 91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 

31 ตลุาคม 2554 อยูท่ีร่ะดบั 40.32 36.37 36.37 32.34 21.92 

33.34 และ 27.99 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

พฤศจิกายน 2554 ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซิน 95, 

91, E20, E85 แก๊สโซฮอล 91 ปรับตัวลดลง 1.30 1.80 1.80 

1.20 1.80 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ และแก๊สโซฮอล 95 E10              

ปรับตัวลดลง 3.08 บาทต่อลิตร จากคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 มีมติ

ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันแก๊สโซฮอล 95 E10            

ลดลง 1.20 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซลหมุนเร็ว ปรับเพิ่มขึ้น 1.50 

บาทต่อลิตร ท�าให้ราคาขายปลีกน�้ามันเบนซินออกเทน 95, 

91 แก๊สโซฮอล 95 E10, E20, E85 แก๊สโซฮอล 91 และดีเซล                                                                                                             

หมุนเร็ว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 อยู่ที่ระดับ 39.02 

34.57 33.29 30.54 20.72 31.54 และ 29.49 บาทต่อลิตร 

ตามล�าดับ

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง
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ค่าการตลาดของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2552 2553 2554 2554

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

เบนซินออกเทน 95 5.55 4.89 5.39 5.55 5.37 5.43 6.40

เบนซินออกเทน 91 1.62 1.50 1.83 1.68 2.08 2.05 2.96

แก๊สโซฮอล 95 E10 1.58 1.52 1.40 1.51 0.98 0.79 1.84

แก๊สโซฮอล 91 1.81 1.75 1.57 1.70 1.12 0.94 2.02

แก๊สโซฮอล 95 E20 2.32 2.62 2.38 2.13 2.01 1.88 3.07

แก๊สโซฮอล 95 E85 4.77 5.06 8.08 9.00 9.21 8.10

ดีเซลหมุนเร็ว 1.49 1.51 1.22 1.28 1.46 1.45 1.10

เฉลี่ยรวม 1.65 1.56 1.34 1.39 1.47 1.43 1.44

ค่าการกลั่นของผู้ค้าน�้ามัน (หน่วย : บาท/ลิตร)

2552 2553 2554 2554

(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

เฉลี่ยรวม 0.8563 1.1234 1.5801 1.8190 1.4922 1.6112 1.3917

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�า้มันเชื้อเพลิง (หน่วย : บาท/ลิตร)

30 มิ.ย. 54 31 ก.ค. 54 31 ส.ค. 54 30 ก.ย. 54 31 ต.ค. 54 30 พ.ย. 54

เบนซินออกเทน 95 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00

เบนซินออกเทน 91 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00

แก๊สโซฮอล 95 E10 2.40 2.40 1.40 1.40 1.40 0.20

แก๊สโซฮอล 91 0.10 0.10 -1.40 -1.40 -1.40 -1.40

แก๊สโซฮอล 95 E20 -1.30 -1.30 -2.80 -2.80 -2.80 -2.80

แก๊สโซฮอล 95 E85 -13.50 -13.50 -13.50 -13.50 -13.50 -13.50

ดีเซลหมุนเร็ว 2.40 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00

LPG (บาท/กก.) 1.1893 1.0994 1.2443 1.3099 1.1316 0.9755

เบนซิน 95 เบนซิน 91
แก๊สโซฮอล

95 E10
แก๊สโซฮอล

91
แก๊สโซฮอล

95 E20
แก๊สโซฮอล 

95 E85
ดีเซล

หมุนเร็ว

ราคาน�้ามัน ณ โรงกลั่น 22.1316 21.6916 22.2256 22.0077 22.2324 21.4162 25.3254

ภาษีสรรพสามิต 7.0000 7.0000 6.3000 6.3000 5.6000 1.0500 0.0050

ภาษีเทศบาล 0.7000 0.7000 0.6300 0.6300 0.5600 0.1050 0.0005

กองทุนน�้ามันฯ 0.000 0.0000 0.2000 -1.4000 -2.8000 -13.5000 0.0000

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขายส่ง) 2.1057 2.0749 2.0724 1.9451 1.8090 0.6525 1.7907

รวมขายส่ง 32.1873 31.7165 31.6779 29.7328 27.6514 9.9737 27.3716

ค่าการตลาด 6.3857 2.6668 1.5066 1.6890 2.3996 10.0432 1.9798

ภาษมีลูค่าเพ่ิม (ขายปลกี) 0.4470 0.1867 0.1055 0.1182 0.1890 0.7030 0.1386

รวมขายปลีก 39.02 34.57 33.29 31.54 30.54 20.72 29.49

โครงสร้างราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
หน่วย : บาท/ลิตร

ราคาเฉลี่ยน�้ามันเชื้อเพลิง (ต่อ)

10.42
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4.	สถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)

กันยายน 2554 ราคาก ๊าซ LPG ในตลาดโลก
ปรับตัวลดลง 35 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู่ที่ระดับ 820                                                                                       
เหรียญสหรัฐต่อตัน จากข่าว Vietnam’s PV ต้ังเป้ายอด
จ�าหน่ายในปี 2011-2015 ให้ได้ 47.5 พันล้านตัน หรือเฉลี่ย 
9.5 พันล้านตันต่อปี และโปแลนด์น�าเข้าก๊าซ LPG จ�านวน 
120,000 ตัน เพื่อใช้ในรถไฟในเดือนสิงหาคม 2554 รวมทั้ง
โรงกลัน่ Formosa ในรฐัเทกซสัซึง่มกี�าลงัการผลติ 1.8 พนัล้าน
บาร์เรลต่อปี ปิดซ่อมบ�ารุง 40 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-10 
ตุลาคม 2554

ตุลาคม 2554 ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกปรับตัว        
ลดลง 53 เหรยีญสหรฐัต่อตนั มาอยูท่ีร่ะดบั 767 เหรยีญสหรฐั
ต่อตนั จากข่าวประเทศไทยทบทวนโครงสร้างราคาก๊าซ LPG 
โดยลดการชดเชยก๊าซ LPG และทยอยปรบัราคาขายปลกีก๊าซ 
LPG ในภาคขนส่งเดือนละ 0.75 บาทต่อกิโลกรัม จนสะท้อน
ต้นทุนโรงกลั่นน�้ามัน โดยยังคงตรึงราคาขายปลีกครัวเรือน                                                                                     
อกีทัง้เรยีกเกบ็เงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัของภาคปิโตรเคมี 1 บาท
ต่อกิโลกรัม นอกจากนั้น Saigon Petro ของเวียดนามมีแผน
ส่งเสริมให้มีการส่งออกก๊าซ LPG ในรูป Pressurized ไปยัง
ประเทศกัมพูชา และ ExxonMobil ออสเตรเลียมแีผนปิดซ่อม
บ�ารงุ 6 สปัดาห์ ตัง้แต่เดอืนตลุาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน 2554

พฤศจิกายน 2554 ราคาก๊าซ LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
7 เหรียญสหรัฐต่อตัน มาอยู ่ที่ระดับ 774 เหรียญสหรัฐ                     
ต่อตัน จากแอลจีเรียก�าหนดราคาโพรเพน เดือนพฤศจิกายน               
เพิ่มขึ้น 5 เหรียญสหรัฐต่อตัน และปรับราคาบิวเทนลดลง 35                  
เหรยีญสหรฐัต่อตนั และบงักลาเทศได้ส�ารองก๊าซเพิม่ขึน้จาก
ปี 2003 ประมาณ 38% รวมทัง้ลเิบยีได้มกีารน�าเข้าก๊าซ LPG 
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง Qatar Petroleum และ ExxonMobil เริ่ม
ด�าเนนิการโครงการ Barzan Gas มลูค่า 10.3 พนัล้านเหรยีญ
สหรัฐ ซึ่งสามารถผลิตแก๊สธรรมชาติในระยะแรกได้ 700,000 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

สถานการณ์ราคา LPG ในประเทศ รฐัได้ก�าหนดราคา
ก๊าซ LPG ณ โรงกลั่น ที่ระดับ 10.3238 บาทต่อกิโลกรัม และ
ก�าหนดราคาขายส่ง ณ คลงั ทีร่ะดบั 13.6863 บาทต่อกโิลกรมั 
ส่งผลให้ราคาขายปลีก ณ กรุงเทพฯ อยู่ที่ระดับ 18.13 บาท
ต่อกิโลกรัม

สถานการณ์การน�าเข้าก๊าซ LPG ตัง้แต่เดอืนเมษายน 
2551-พฤศจกิายน 2554 ได้มกีารน�าเข้ารวมทัง้สิน้ 4,110,176 
ตัน คิดเป็นภาระชดเชย 61,018 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่น ตั้งแต่วันที่ 
14 มกราคม-พฤศจิกายน 2554 ได้มีการชดเชยก๊าซ LPG 
ท่ีจ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงของโรงกล่ันน�้ามัน เป็นจ�านวน 785 
พันตัน รวมเป็นเงินประมาณ 9,500 ล้านบาท

ภาระเงินชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG

เดือนเมษายน 2551-พฤศจิกายน 2554

เดือน
ปริมาณน�าเข้า 

(ตัน)
อัตราเงินชดเชย 

(บาท/กก.)
เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

รวม ปี 51 446,414 17.80 7,948

รวม ปี 52 745,302 9.25 6,896

รวม ปี 53 1,593,135 13.97 22,262

ม.ค. 54 114,085 19.52 2,227

ก.พ. 54 113,744 16.45 1,871

มี.ค. 54 90,906 18.26 1,660

เม.ย. 54 74,348 19.36 1,439

พ.ค. 54 115,579 21.71 2,509

มิ.ย. 54 171,079 19.15 3,282

ก.ค. 54 146,800 17.25 2,532

ส.ค. 54 159,619 17.78 2,838

ก.ย. 54 133,151 17.16 2,285

ต.ค. 54 116,443 15.65 1,822

พ.ย. 54 89,253 16.22 1,448

รวม ปี 54 1,325,325 18.04 23,913

รวมทั้งสิ้น 4,110,176 14.85 61,018

นโยบายพลังงาน I 43

ประมาณการภาระเงินชดเชยก๊าซ LPG ของโรงกลั่นน�้ามัน 

เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2554

เดือน
ปริมาณผลิต

เพื่อเป็นเชื้อเพลิง 
(ตัน)

อัตราเงินชดเชย 
(บาท/กก.)

เงินชดเชย 
(ล้านบาท)

14-31 ม.ค. 54 36,656 16.18 593

ก.พ. 54 66,125 11.28 746

มี.ค. 54 72,039 11.80 850

เม.ย. 54 79,623 12.71 1,012

พ.ค. 54 83,226 14.51 1,207

มิ.ย. 54 82,878 12.70 1,053

ก.ค. 54 78,535 11.60 911

ส.ค. 54 78,699 11.99 944

ก.ย. 54 68,278 11.11 759

ต.ค. 54 66,732 10.08 673

พ.ย. 54* 72,322 10.40 752

รวม ปี 54 785,113 12.10 9,500

หมายเหตุ : * ข้อมูลปริมาณการผลิตเป็นตัวเลขเบื้องต้น
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5.	สถานการณ์เอทานอลและไบโอดีเซล

5.1 การผลิตเอทานอล ผู้ประกอบการผลิตเอทานอล 
จ�านวน 19 ราย ก�าลังการผลิตรวม 2.93 ล้านลิตรต่อวัน แต่มี
รายงานการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพียง 16 ราย 
มีปริมาณการผลิตประมาณ 1.38 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคา       
เอทานอลแปลงสภาพเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือน
พฤศจิกายน 2554 อยู่ที่ 25.08 24.29 และ 21.25 บาทต่อลิตร 
ตามล�าดับ

5.2 การผลิตไบโอดีเซล ผู ้ผลิตไบโอดีเซลที่ ได ้
คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน จ�านวน 12 ราย 
โดยมีก�าลังการผลิตรวม 1.16 ล้านลิตรต่อวัน การผลิตอยู่ที่
ประมาณ 2.54 ล้านลิตรต่อวัน ราคาไบโอดีเซลในประเทศ
เฉลีย่เดอืนกนัยายน เดอืนตลุาคม และเดอืนพฤศจกิายน 2554 
อยู่ที่ 36.93 31.35 และ 33.12 บาทต่อลิตร ตามล�าดับ

6.	ฐานะกองทุนน�า้มันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 มี
เงินสดในบญัช ี6,724 ล้านบาท มหีนีส้นิกองทนุ 18,104 ล้านบาท                      
แยกเป็นหนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายชดเชย 17,953 ล้านบาท 
และงบบริหารและโครงการซ่ึงได้อนุมัติแล้ว 151 ล้านบาท                  
ฐานะกองทุนน�า้มันฯ สุทธิ -11,380 ล้านบาท

หมายเหตุ : ยังไม่รวมหนี้เงินชดเชยค่าปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์รถแท็กซี่ (มติ กพช. 4/52) ประมาณ 130 ล้านบาท
  * ชดเชยตามปริมาณของกรมธุรกิจพลังงาน โดยชดเชยกิโลกรัมละ 2 บาท
  ** ชดเชยตามปริมาณของกรมธุรกิจพลังงานในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2554 และการประมาณการของ สนพ. โดยชดเชยกิโลกรัมละ 2 บาท
  *** ยอดชดเชยรวมประมาณ 3,800 ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 21 ล้านบาท
ที่มา : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

เงินสดในบัญชี

-  เงินฝาก ธ.ออมสิน (สลากออมสิน (อายุ 5 ปี) ตามมติ กบง.)

-  เงินฝาก ธ.ก.ส. (โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์ม (อายุ 10 ปี))

- เงินคงเหลือในบัญชี

หนี้สินกองทุน

- หนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินชดเชย

 หนี้ชดเชยก๊าซ LPG (ค่าขนส่งก๊าซในประเทศ)

 หนี้ชดเชยก๊าซ LPG กรณีน�าเข้าจากต่างประเทศ ปี 2554 (ปตท.) (ชดเชย ม.ค.-2 พ.ย.54)

 หนี้ชดเชยการตรึงราคาก๊าซ NGV  (มติ กบง. 4/53 ชดเชย ก.ย.53-ก.พ.54)*

 หนี้ชดเชยการตรึงราคาก๊าซ NGV  (มติ กบง. 8/54 ชดเชย มี.ค.54-มิ.ย.54)*

 หนี้ชดเชยการตรึงราคาก๊าซ NGV (มติ กพช. 3/54 ชดเชย ก.ค.54-ก.ย.54)**

 หนี้ชดเชยการตรึงราคาก๊าซ NGV (มติ กพช. ณ 30 ก.ย.54 ชดเชย 1 ต.ค.–21 พ.ย.54)**

 หนี้เงินชดเชยน�้ามันดีเซล และแก๊สโซฮอล

 หนี้เงินชดเชยการผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4

 หนี้เงินชดเชยก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน�้ามัน (มติ กบง. 2/54 ชดเชย 14 ม.ค.54)

 หนี้เงินชดเชยส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าขนอม

 หนี้เงินชดเชยจากการปรับลดราคาขายปลีก

- งบบริหารและโครงการซึ่งได้อนุมัติแล้ว

ฐานะกองทุนน�า้มันฯ

6,724

5,000

500

1,224

-18,104

-17,953

-360

-4,347

-2,069

-1,580

-1,258

-782

-1,234

-437

-1,822

-286

-3,779

-151

-11,380

ประมาณการฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554)
หน่วย : ล้านบาท
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ปิโตรเลียม

การปรับโครงสร้าง
ราคาพลังงาน

2551 2552 2553
2554

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เฉลี่ย

รวมความต้องการใช้ 372 398 456 538 483 556 539 554 546 563 568 551 543

• ครัวเรือน 177 186 203 219 199 221 214 217 217 226 238 228 219

• อุตสาหกรรม 55 49 65 65 62 72 60 68 67 61 58 57 64

• ขนส่ง 65 56 57 67 62 69 70 77 78 88 89 86 75

• ปิโตรเคมี 75 107 132 188 159 194 195 192 184 189 183 180 186

รวมการจัดหาในประเทศ 342 342 336 415 360 432 439 451 387 414 392 406 411

• การจัดหาจากโรงแยก 222 225 223 287 252 300 298 308 250 262 279 312 280

• การจัดหาจากโรงกลั่น 120 118 113 127 108 132 141 143 137 152 113 94 132

น�าเข้า 38 63 133 114 114 90 74 115 171 147 159 109 123

การจัดหาและความต้องการใช้ก๊าซ LPG
หน่วย : พันตัน/เดือน

จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554                  

จะท�าให้ราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งปรับขึ้น 0.75 บาทต่อกิโลกรัม ก๊าซ NGV ปรับขึ้น 0.50 บาท

ต่อกโิลกรมั ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ในขณะทีก๊่าซ LPG ภาคครวัเรอืนจะตรงึ

ราคาต่อไปถึงส้ินปี 2555 และส�าหรับน�้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลจะมีการทยอยปรับเพิ่ม

อัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเดือนละ 1 บาทต่อลิตร และดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 0.60 

บาทต่อลิตร

ในปี 2554 (เดือนมกราคม-กันยายน) การจัดหา              

ก๊าซ LPG ในประเทศมาจากการผลิตในประเทศ 411 พันตัน

ต่อเดือน (ร้อยละ 76) และจากการน�าเข้า 123 พันตันต่อ

เดือน (ร้อยละ 24) ส�าหรับส่วนที่ผลิตในประเทศมาจาก                        

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 280 พันตันต่อเดือน (ร้อยละ 67) และ

จากโรงกลั่นน�้ามัน 134 พันตันต่อเดือน (ร้อยละ 33) ส่วน         

ความต้องการใช้หลักจะอยู่ในภาคครัวเรอืน 219 พันตันต่อเดือน                                                      

(ร้อยละ 40) ที่เหลืออยู่ในภาคขนส่ง 75 พันตันต่อเดือน                               

(ร้อยละ 14) ภาคอุตสาหกรรม 64 พันตันต่อเดือน (ร้อยละ 

12) และภาคปิโตรเคมี 186 พันตันต่อเดือน (ร้อยละ 34)            

โดยมีรายละเอียดดังนี้
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สถานการณ์ราคา LPG

ปี 2553 ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 583-921 เหรียญสหรัฐต่อตัน เฉลี่ยอยู่ที่ 711 เหรียญสหรัฐ           
ต่อตัน และเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 2554 ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกอยู่ที่ระดับ 767 และ 774 เหรียญสหรัฐต่อตัน            
ตามล�าดับ คาดว่าในปี 2555 ราคาก๊าซ LPG จะเคลื่อนไหวในระดับ 850-950 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG จากการน�าเข้า : จากการที่รัฐก�าหนดราคา LPG ณ โรงกลั่นที่ระดับ 333 เหรียญสหรัฐ         
ต่อตัน ซึ่งอยู่ในระดับที่ต�า่กว่าต้นทุนท�าให้ความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการผลิตก๊าซ LPG ในประเทศ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงต้องมีการน�าเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ โดยตั้งแต่เดือนเมษายน 2551-พฤศจิกายน 
2554 มีการน�าเข้าทั้งสิ้น 4,110 พันตัน ท�าให้ต้องชดเชยราคาก๊าซ LPG จากการน�าเข้าคิดเป็นเงินประมาณ 61,018 ล้านบาท

ภาระการชดเชยก๊าซ LPG จากโรงกลั่น : จากการที่รัฐได้แก้ไขปัญหาด้านการจัดหาก๊าซ LPG โดยเพิ่มแรงจูงใจให้                              
โรงกลั่นน�า้มันน�ากา๊ซ LPG ที่จ�าหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และใช้ในกระบวนการกลั่น (Own Used) มาจ�าหน่ายเป็น                                                                                                                         
เชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนและเพ่ิมการผลิตก๊าซ LPG ให้มากขึ้น ท�าให้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงมีภาระชดเชยต้ังแต่วันท่ี 14 
มกราคม-ตุลาคม 2554 ประมาณ 8,715 ล้านบาท

สถานการณ์ก๊าซ NGV

- ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554 ความก้าวหน้าการขยายบริการและการใช้ NGV ในภาคขนส่งมีปริมาณการจ�าหน่ายก๊าซฯ 
6,895 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 248 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV จ�านวน 453 สถานี แบ่งเป็นสถานีแม่ 
19 สถานี สถานีลูก 434 สถานี ครอบคลุม 52 จังหวัด นอกจากนี้ มีจ�านวนรถ NGV สะสม 283,431 คัน แบ่งเป็น รถเบนซิน 
193,051 คัน รถดีเซล 38,699 คัน และรถ OEM 51,681 คัน 

ณ สิ้นปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 ณ 31 ส.ค. 54

จ�านวนสถานี (แห่ง) 28 43 102 166 303 391 428 434

จ�านวนรถ NGV (คัน) 3,998 10,285 25,371 55,868 127,735 162,020 225,668 283,431

ปริมาณการใช้ NGV 
(ตันต่อวัน)

85 153 260 652 2,057 3,740 5,032 6,895

- ภาระการชดเชยราคาก๊าซ NGV คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีการใช้เงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
ชดเชยราคาก๊าซ NGV ในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม โดยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553-สิงหาคม 2554 กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงมีภาระ
เงินชดเชย NGV สะสมประมาณ 6,202 ล้านบาท

ฐานะกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง

ฐานะกองทุนน�า้มันเชื้อเพลิง ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 มีเงินสดสุทธิ 6,724 ล้านบาท มีหนี้สินกองทุน 18,104           
ล้านบาท แยกเป็นหนี้ค้างช�าระเงินชดเชย 17,953 ล้านบาท และงบบริหารและโครงการซึ่งได้อนุมัติแล้ว 151 ล้านบาท                   
ฐานะกองทุนน�า้มันเชื้อเพลิงสุทธิติดลบ 11,380 ล้านบาท

การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน 

 จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ไปจนถึงสิ้นเดือน
กนัยายน 2554 เพือ่เตรยีมความพร้อมการปรบัโครงสร้างราคาก๊าซ LPG มใิห้เกดิผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของภาคครวัเรอืนและ
ต้นทุนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งลดภาระการชดเชยของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง กพช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 
จึงมีมติให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ดังนี้
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การปรับโครงสร้างราคาก๊าซ LPG 

ภาคครัวเรือน : ขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนต่อไปจนถึงสิ้นปี 2555 

ภาคขนส่ง : ขยายระยะเวลาการตรงึราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งต่อไปจนถงึวนัที ่15 มกราคม 2555 เพือ่เตรยีมจดัท�าบตัร
เครดิตพลังงาน และปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ LPG เป็น NGV โดยตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เริ่มปรับขึ้นราคาขายปลีกเดือนละ 
0.75 บาทต่อกโิลกรมั (0.41 บาทต่อลติร) โดยปรบัพร้อมกบัการขึน้ราคา NGV 0.50 บาทต่อกโิลกรมั จนไปสู่ต้นทนุโรงกลัน่น�า้มนั

ภาคอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี: ก�าหนดอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิส�าหรบัก๊าซทีใ่ช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บาท ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดภาระกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงจาก                   
การชดเชยการน�าเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ก๊าซในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีมีการขยาย
ตัวสูงขึ้นอย่างมาก 

การปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV

ปัจจุบันรัฐได้ตรึงราคาขายปลีก NGV ที่ระดับ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงส้ินเดือนกันยายน 2554 ซึ่งต�่ากว่าต้นทุน              
ณ ระดับราคาประมาณ 15.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็นผลท�าให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุน ประกอบกับปริมาณ                     
การจ�าหน่าย NGV ที่ขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ใช้รถได้หันมาใช้รถ NGV เพิ่มมากขึ้น การขาดทุนสะสมดังกล่าวเป็นอุปสรรค
ต่อผู้ประกอบการในการขยายสถานีบริการและการส่งเสริมการใช้ NGV ดังนั้น เพื่อให้มีการขยายสถานีบริการอย่างต่อเน่ือง
และครอบคลุมพื้นท่ีตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ รวมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการอย่างเพียงพอ กพช.จึงมีมติปรับ
ราคาขายปลีก NGV เพื่อให้สะท้อนต้นทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)  ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV ในระดับราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และคงอัตราเงินชดเชยในอัตรา 2 บาท
ต่อกิโลกรัมต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องบัตรเครดิตพลังงาน
และการปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ LPG เป็น NGV 

(2)  ทยอยปรบัขึน้ราคาขายปลกี NGV เดอืนละ 0.50 บาทต่อกโิลกรมั ตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 2555 จนถงึเดอืนธนัวาคม 
2555 เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ NGV มากเกินไป

(3)  ทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยลงเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม จ�านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555-                 
เดือนเมษายน 2555

(4)  เพื่อบรรเทาผลกระทบจากแนวทางการปรบัขึ้นราคาก๊าซ NGV ส�าหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ จึงมอบให้ กบง.รบั
ไปพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวต่อไป

การปรับราคาน�า้มันเชื้อเพลิง

จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 รับทราบมติ กพช. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เห็นชอบชะลอการเรียกเก็บ
เงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงจากน�้ามันเบนซิน 95 น�้ามันเบนซิน 91 และน�้ามันดีเซล เป็นการชั่วคราว และเมื่อรัฐบาลได้
เพิ่มรายได้ให้ประชาชนทุกภาคแล้ว และเพื่อลดภาระของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง กพช.จึงมีมติปรับราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ดังนี้

(1)   ทยอยปรับเพ่ิมอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงของน�้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล เดือนละ 1 บาทต่อลิตร 
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป โดยมอบให้ กบง.พิจารณาระยะเวลาการส่งเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงตาม                           
ความเหมาะสม

(2)   ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�า้มันเชื้อเพลิงของดีเซลหมุนเร็ว อัตรา 0.60 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 
2555 เป็นต้นไป โดยมอบให้ กบง.พิจารณาระยะเวลาการส่งเงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงตามความเหมาะสม
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2554 2555

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

บาท/ลิตร 11.20 11.20 11.20 11.61 12.01 12.42 12.82 13.23 13.63 14.04 14.44 14.85 15.25 15.66 16.06

บาท/กก. 20.70 20.70 20.70 21.45 22.20 22.95 23.70 24.45 25.20 25.95 26.70 27.45 28.20 28.95 29.70
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ปิโตรเลียม

การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การค�านวณราคาเอทานอลอ้างอิง

1.	มต	ิกบง.	ในการประชมุเมือ่วนัที	่29	กนัยายน	2554	ทีป่ระชมุได้มกีารพจิารณาการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์

การค�านวณราคาอ้างอิงเอทานอล	 และได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้หลักเกณฑ์การค�านวณราคา																																						

เอทานอลอ้างอิงจากต้นทุนการผลิต	 (Cost	 Plus)	 เช่นเดิมต่อไปอีก	 3	 เดือน	 จนถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2554																																																																																																	

โดยมีหลักเกณฑ์การค�านวณราคาเอทานอลอ้างอิงเดิม	ดังนี้

โดยที่	 	

P
Eth
	 คือ	 ราคาเอทานอลอ้างอิง	(บาท/ลิตร)	ประกาศราคาเป็นรายเดือนทุกเดือน

P
Mol
	 คือ	 ราคาเอทานอลที่ผลิตจากกากน�้าตาล	(บาท/ลิตร)	

P
Cas
	 คือ	 ราคาเอทานอลที่ผลิตจากมันส�าปะหลัง	(บาท/ลิตร)

Q
Mol
	 คือ	 ปริมาณการผลิตจากกากน�้าตาล	(ล้านลิตร/วัน)	ใช้ปริมาณการผลิตย้อนหลัง	1	เดือน

	 	 	 เช่น	ใช้ปริมาณการผลิตเดือนที่	3	น�าไปค�านวณราคาในเดือนที่	5	

Q
Cas
	 คือ	 ปริมาณการผลิตจากมันส�าปะหลัง	(ล้านลิตร/วัน)	ใช้ปริมาณการผลิตย้อนหลัง	1	เดือน

	 	 	 เช่น	ใช้ปริมาณการผลิตเดือนที่	3	น�าไปค�านวณราคาในเดือนที่	5

Q
Total	

คือ	 ปริมาณการผลิตทั้งหมด	(ล้านลิตร/วัน)	ใช้ปริมาณการผลิตย้อนหลัง	1	เดือน

	 	 	 เช่น	ใช้ปริมาณการผลิตเดือนที่	3	น�าไปค�านวณราคาในเดือนที่	5

โดยที	่	P
Mol 

= R
Mol 

+ C
Mol

   

R
Mol
	 คือ	 ต้นทุนกากน�้าตาลที่ใช้ในการผลิตเอทานอล	(บาท/ลิตร)	

C
Mol
	 คือ	 ต้นทุนการผลิตเอทานอลจากกากน�้าตาล	(บาท/ลิตร)	เท่ากับ	6.125	บาท/ลิตร

หมายเหตุ :  1) ราคากากน�้าตาล เป็นราคาส่งออกตามประกาศเผยแพร่โดยกรมศุลกากร โดยใช้ราคาเฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง 
   (บาท/กิโลกรัม) เช่น ราคาเฉลี่ยเดือนที่ 1, 2 และ 3 น�าไปค�านวณราคาในเดือนที่ 5
    2)   กากน�้าตาล 4.17 กิโลกรัม ที่ค่าความหวาน 50% เท่ากับเอทานอล 1 ลิตร 
   อ้างอิงรายงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

โดยที่	 P
Cas

 = R
Cas

 + C
Cas

R
Cas
	 คือ	 ต้นทุนมันส�าปะหลังที่ใช้ในการผลิตเอทานอล	(บาท/ลิตร)

C
Cas
	 คือ	 ต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันส�าปะหลัง	(บาท/ลิตร)	เท่ากับ	7.107	บาท/ลิตร

หมายเหตุ : 1) ใช้ราคามันสด เชื้อแป้ง 25% ตามประกาศเผยแพร่โดยกรมการค้าภายใน เฉลี่ย 1 เดือนย้อนหลัง (บาท/กิโลกรัม) 
   เช่น ราคามันสด เฉลี่ยวันที่ 16 เดือน 3 ถึงวันที่ 15 เดือน 4 น�าไปค�านวณราคาในเดือนที่ 5
  2) มันเส้น 2.63 กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์แป้งไม่น้อยกว่า 65 เท่ากับเอทานอล 1 ลิตร 
   อ้างอิงรายงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  3) หัวมันสด 2.38 กิโลกรัม ที่เชื้อแป้ง 25% แปรสภาพเป็นมันเส้น 1 กิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
  4) ค่าใช้จ่ายในการแปลงสภาพจากหัวมันสดเป็นมันเส้น 300 บาท/ตันมันเส้น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
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2.	สนพ.ได้มีการประชุมหารือกับทางกรมการค้า

ภายใน	(คน.)	เมือ่วนัที	่13	ตลุาคม	2554	เพือ่ศกึษาถงึวธิกีาร

ประกาศราคาล่วงหน้า	 และการสืบราคาซ้ือขายจริงในตลาด	

โดยกรมการค้าภายในชี้แจ้งว่าลักษณะของสินค้าของทาง

เกษตรนั้นต่างกันกับสินค้าพลังงาน	 ซ่ึงอาจมีปัญหาในการ

ให้ข้อมูลที่แท้จริง	 เนื่องจากกระทรวงพลังงานไม่มีกฎหมาย

บังคบัให้รายงานข้อมลู	และทีป่ระชมุเหน็ว่า	หากผูค้้า	ม.7	และ

โรงงานเอทานอลไม่ยินดีให้ความร่วมมือ	สนพ.ควรน�าข้อมูล

หารอืกบัทางกรมสรรพสามติ	เพือ่ขอข้อมลู	ปรมิาณ	และราคา

ซือ้ขายเฉลีย่ของผูค้้าเอทานอล	เพ่ือเป็นข้อมลูในการก�าหนด

ราคาอ้างอิงเอทานอล

3.	เมื่อวันที่	 21	 ตุลาคม	 2554	 ฝ่ายเลขานุการฯ	 ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพสามิต	 โดยกรมสรรพสามิตยินดีให้

ข้อมูลการซื้อขายเอทานอลระหว่างผู้ผลิตเอทานอลกับผู้ค้า	ม.7	ซึ่งตามปกติผู้ผลิตต้องแจ้งราคาและปริมาณการขายล่วงหน้า

ของแต่ละเดือนต่อกรมสรรพสามิตก่อนสิ้นเดือนก่อนหน้า	เพื่อใช้ในการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตตาม	พ.ร.บ.สุรา	พ.ศ.	2493	

มาตรา	8	เบญจ	ให้ผู้รับใบอนุญาตท�าสุราแจ้งราคาขาย	ณ	โรงงานสุราต่ออธิบดีตามแบบ	และภายในระยะเวลาที่อธิบดีก�าหนด	

ตามประกาศกรมสรรพสามิต	 เรื่องวิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราส�าหรับสุรากล่ันชนิดสุราสามทับ	 (เอทานอล)	 ที่น�าไปใช้

ผสมกับน�า้มันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง	พ.ศ.	2553	(ฉบับที่	2)	ลงวันที่	1	พฤศจิกายน	2553	ข้อ	1	โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม	

โดย	“ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4 ของ หมวด 3 แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องวิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราส�าหรับสุรา

กลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่น�าไปใช้ผสมกับน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตท�าสุรา ที่ประสงค์จะของดเว้นภาษีสุราส�าหรับเอทานอลที่ผลิตได้ต้องยื่นค�าขอ             

งดเว้นภาษสีรุาต่อสรรพสามติพืน้ทีท่ีโ่รงงานผลติเอทานอลตัง้อยู ่หรอืผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ทีเ่วบ็ไซต์กรมสรรพสามติ 

http://www.excise.go.th ตามแบบ (สอน.01) ท้ายประกาศนี้”

 

4.	มติ	 กบง.	 วันที่	 3	พฤศจิกายน	 2554	 เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การค�านวณราคาเอทานอลอ้างอิงใหม่	 โดยใช้ข้อมูล

การซื้อขายเอทานอลระหว่างผู้ผลิตเอทานอล	กับผู้ค้า	 ม.7	 จากกรมสรรพสามิต	 แทนที่	 การใช้หลักเกณฑ์การค�านวณราคา																		

เอทานอลอ้างอิงจากต้นทุนการผลิต	(Cost-plus)	โดยให้	สนพ.ออกประกาศทุกวันที่	1	ของเดือน	โดยเริ่มตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	

2555	เป็นต้นไป

5.	หลักเกณฑ์การค�านวณราคาประกาศเอทานอลอ้างอิงใหม่	เป็นดังนี้

โดยที่	

 
P
Eth
	 คือ	 ราคาประกาศเอทานอลอ้างอิง	(บาท/ลิตร)	ประกาศทุกวันที่	1	ของเดือน

	 	 	 เช่น	ตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2555	จนถึงสิ้นเดือนมกราคม	2555	

Q
1
		 คือ	 ปริมาณการขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมันส�าปะหลังและกากน�้าตาล

	 	 	 ขายให้แก่บริษัทผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา	7	(ลิตร)

P
1
		 คือ	 ราคาขายเอทานอลที่โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจากมันส�าปะหลังและกากน�้าตาล	

	 	 	 ขายให้แก่บริษัทผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา	7	(บาท/ลิตร)
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รายการ ผู้ผลิตเอทานอล ผู้ซื้อ ปริมาณ	(Qi) ราคา	(Pi) มูลค่า	(QiPi)

1

A

1 1,910,400 19.90 38,016,960

2 2 796,000 20.20 16,076,200

3 3 1,194,000 20.50 24,477,000

4 4 298,500 20.60 6,149,100

5 5 79,600 22.70 1,806,920

6 6 208,950 22.96 4,797,492

7 7 119,400 22.40 2,674,560

8 B 1 796,000 23.44 18,656,200

9
C

2 1,233,800 20.90 25,786,420

10 3 1,194,000 21.15 25,253,100

11

D

1 437,800 20.20 8,843,560

12 2 318,400 22.10 7,036,640

13 3 208,950 22.90 4,784,955

14 4 39,800 22.10 879,580

15 5 1,194,000 20.20 24,118,000

16 6 1,492,500 22.80 34,029,000

17 7 1,194,000 20.20 24,118,800

18 8 437,800 20.20 8,843,560

19

E

1 500,000 26.74 13,368,000

20 2 500,000 26.73 13,365,000

21 3 500,000 26.73 13,365,000

22 4 500,000 26.73 13,365,000

n	=	22 15,153,900 21.76 329,811,047

ตัวอย่างการค�านวณราคาเอทานอลเดือนกันยายน 2554 โดยสูตรใหม่

เปรียบเทียบราคาเอทานอลอ้างอิง สูตรเดิมกับสูตรใหม่

ราคาประกาศเอทานอลอ้างอิง	เดือนกันยายน	2554	=								=	(329,811,047/15,153,900)	=	21.76	บาท/ลิตร

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ราคาเอทานอลอ้างอิงโดยสูตรเดิม 24.24 25.22 24.28 23.65 23.08 24.29

ราคาเอทานอลอ้างอิงโดยสูตรใหม่ 22.83 22.32 22.46 22.26 21.76 -

 (บาท/ลิตร)
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ปัจจุบันรัฐได้ตรึงราคาขายปลีก NGV ที่ระดับ 8.50 

บาทต่อกโิลกรมั ซึง่ต�า่กว่าต้นทนุ ณ ระดบัราคาประมาณ 

15.58 บาทต่อกิโลกรัม (ประมาณการปี 2554) เป็นผล

ท�าให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุน ประกอบกับ

ปริมาณการจ�าหน่าย NGV ที่ขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจาก                

ผูใ้ช้รถได้หนัมาใช้รถ NGV เพิม่มากขึน้ การขาดทุนสะสม 

ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในการขยาย

สถานีบริการและการส่งเสริมการใช้ NGV นอกจากนี้                                                                                                    

ยังเป็นภาระของกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงที่ต้องเข้าไป

ชดเชยราคาอยู ่2.00 บาทต่อกโิลกรมั หรอืประมาณเดอืน

ละ 400 ล้านบาท ดงันัน้ เพ่ือเป็นการลดภาระของกองทนุ

น�า้มนัเชือ้เพลงิ และเพือ่ให้มกีารขยายสถานบีรกิารอย่าง

ต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

ไว้ รวมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการอย่าง                   

เพียงพอ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับราคาขายปลีก 

NGV เพื่อให้สะท้อนต้นทุน 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้

พิจารณาและเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง นโยบาย

การก�าหนดราคาก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (NGV)                      

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายการก�าหนดราคาก๊าซธรรมชาติ
ส�ำหรบัยำนยนต์ (NGV) และกำรบรรเทำผลกระทบ

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ปิโตรเลียม

จากการปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ส�ำหรบัรถรบัจ้ำงขนส่งผู้โดยสำรสำธำรณะ
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• ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ใน
ระดับราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัม และคงอัตราเงินชดเชยใน
อัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัมต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 
จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง
บัตรเครดิตพลังงานและการปรับเปล่ียนรถแท็กซ่ี LPG เป็น 
NGV

• ทยอยปรบัขึน้ราคาขายปลกีก๊าซ NGV เดอืนละ 0.50 
บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 จนถึงเดือน
ธันวาคม 2555 เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ NGV มากเกินไป

• ทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยลงเดือนละ 0.50 บาท
ต่อกิโลกรัม จ�านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 ถึง
เดือนเมษายน 2555

• เพื่อบรรเทาผลกระทบจากแนวทางการปรับขึ้น
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส�าหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ                 
โดยมอบให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)          
รับไปพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.ดังกล่าว คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2554 ได้เห็นชอบการบรรเทาผลกระทบจาก
การปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส�าหรับรถรับจ้างขนส่ง
ผูโ้ดยสารสาธารณะ (รถแทก็ซี ่รถตุ๊กตุ๊ก และรถตู้ร่วมโดยสาร 
ขสมก.) ดังนี้

• ให้มีการจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 
ก๊าซ NGV ส�าหรบัรถรบัจ้างขนส่งผูโ้ดยสารสาธารณะจากผูค้้า
น�า้มนั ตัง้แต่วนัที ่16-31 มกราคม 2555 ในอตัรา 0.50 บาทต่อ
กิโลกรัม และให้ทยอยปรับขึ้นเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม 
จ�านวน 3 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–เมษายน 2555

• ให ้คงอัตราเงินส ่งเข ้ากองทุนน�้ ามันเชื้อเพลิง                  
ก๊าซ NGV ส�าหรบัรถรบัจ้างขนส่งผูโ้ดยสารสาธารณะจากผูค้้า
น�้ามันเดือนละ 2.00 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-
ธันวาคม 2555

ทั้งนี้ เงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง ส�าหรับรถ
รับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะท่ีเก็บได้นั้นจะน�าไปใช้เป็น
เงินส่วนลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในโครงการบัตรเครดิต
พลังงานส�าหรับรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะต่อไป
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ปี 2554 ปี 2555

ต.ค.     พ.ย.    ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1-15 16-31

ราคาขายปลีก NGV 8.50 8.50 8.50 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50

อัตราเงินชดเชย
กองทุนน�า้มันฯ

2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.00 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

อัตราเงินส่งเข้ากองทุน
น�า้มันฯ ส�าหรับรถรับจ้าง
ขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ

0 0 0 0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV
หน่วย : บาท/กก.
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      จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ได้มีมติให้ทยอยปรับขึ้น

ราคาขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 

จนถงึเดอืนธนัวาคม 2555 เพือ่บรรเทาผลกระทบจากแนวทางการปรบัขึน้ราคาขายปลกี

ก๊าซ NGV ส�าหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายจัดให้มีบัตรเครดิต

พลังงานส�าหรบัผูป้ระกอบอาชพีรถรบัจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในวงเงนิทีเ่หมาะสม

กับค่าใช้จ่ายน�า้มันเชื้อเพลิงที่ใช้จริงต่อเดือน

โดยต่อมาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 และวันที่ 14 ธันวาคม 2554           

ได้เห็นชอบโครงการบัตรเครดิตพลังงานส�าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะท่ีใช้ก๊าซ NGV เป็น                 

เชื้อเพลิง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 81,275 คัน คิดเป็นผู้ขับรถ 156,275 คน ประกอบด้วย

(1)  รถแท็กซี่ ประมาณ 75,000 คัน คิดเป็นผู้ขับรถ 150,000 คน

(2)  รถตุ๊กตุ๊ก ประมาณ 1,675 คัน คิดเป็นผู้ขับรถ 1,675 คน

(3)  รถตู้ร่วมโดยสาร ขสมก. ประมาณ 4,600 คัน คิดเป็นผู้ขับรถ 4,600 คน

ทั้งนี้ บัตรเครดิตพลังงานสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวิธีการใช้บัตร             

ต้องใช้ 2 ใบ ควบคู่กัน ดังนี้

บัตรเครดิตพลังงาน

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ปิโตรเลียม

(1) บัตรเติมก๊าซ NGV เป็นบัตรประจ�ารถแต่ละคัน 

ออกโดย ปตท. เพื่อแสดงสิทธิของรถท่ีเข้าร่วมโครงการกับ

กระทรวงพลังงาน จ�านวน 81,275 ใบ

(2)  บัตรเครดิตพลังงาน เป็นบัตรรายบุคคล ออกโดย

ธนาคารกรงุไทย เพือ่แสดงสิทธิการได้รบัวงเงนิเครดิตพลงังาน

เป็นรายเดือน จ�านวน 156,275 ใบ

โครงการ

บัตรเครดิตพลังงาน
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โดยสทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้จากโครงการนี ้คอื การได้รบัวงเงนิเครดติ 3,000 บาทต่อเดอืน ทัง้นี ้ผูใ้ช้บตัรจะได้รบัเครดติพร้อม

ส่วนลดตามก�าหนดจนครบวงเงิน เมื่อใช้วงเงินครบ 3,000 บาท แต่ยังไม่ถึงรอบการช�าระเงิน ผู้ใช้บัตรยังคงได้รับส่วนลดตาม

ก�าหนด โดยต้องช�าระเป็นเงินสดแทนแต่ไม่เกินวงเงิน 6,000 บาท โดยการให้ส่วนลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV เป็นดังนี้

ราคาขายปลีก NGV ทั่วไป
ราคาขายปลีก NGV

โครงการบัตรเครดิตพลังงาน
อัตราส่วนลดของราคา

ขายปลีก NGV

1-15 ม.ค. 55 8.50 8.50 -

16-31 ม.ค. 55 9.00 8.50 0.50

ก.พ. 55 9.50 8.50 1.00

มี.ค. 55 10.00 8.50 1.50

เม.ย. 55 10.50 8.50 2.00

พ.ค. 55 11.00 9.00 2.00

มิ.ย. 55 11.50 9.50 2.00

ก.ค. 55 12.00 10.00 2.00

ส.ค. 55 12.50 10.50 2.00

ก.ย. 55 13.00 11.00 2.00

ต.ค. 55 13.50 11.50 2.00

พ.ย. 55 14.00 12.00 2.00

ธ.ค. 55 14.50 12.50 2.00

ธนาคารจะตัดยอดช�าระเงินทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน และก�าหนดวัน

ที่ต้องช�าระเงินภายในสิ้นเดือนโดยการช�าระเงินต้องช�าระเต็มวงเงินเท่านั้น                  

(ไม่สามารถช�าระบางส่วนได้) เม่ือช�าระเงินแล้ววงเงินจะกลับไปที่ 3,000 บาท 

หากไม่ช�าระเงินตามระยะเวลาท่ีก�าหนดให้ถือว่าผิดเงื่อนไขการใช้บัตรฯ และ

ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการช�าระล่าช้า ดังนั้น ผู้ใช้บัตรจะไม่ได้รับส่วนลด

และต้องช�าระค่าก๊าซ NGV ด้วยเงินสด ในกรณีที่ผู้ใช้บัตรไม่ช�าระเงินตาม

ก�าหนดเกิน 2 เดือน ธนาคารจะยกเลิกสิทธิการใช้บัตรดังกล่าว และขึ้นบัญชี

ไม่สามารถสมัครได้อีก
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หน่วย : บาท/กก.
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อีกหนึ่งทางเลือกบ้านอนุรักษ์พลังงาน

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

ไฟฟ้า

บ้านดิน 

เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการจิตอาสาสร้างอุโบสถดินของบ้านดิน

ไทย ทีอ่�าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน โดยการเข้าร่วมโครงการครัง้นี ้เดมิตัง้ใจเพยีงแค่ต้องการ

หากิจกรรมท�าในช่วงวันหยุดยาว แต่เมื่อเข้าร่วมจนจบโครงการกลับได้รับความรู้มากมาย             

เกีย่วกบับ้านดนิ ความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้จากการร่วมกจิกรรมในครัง้นีท้�าให้รูส้กึตืน่เต้น

อยากที่จะแบ่งปันข้อมูล ที่ได้รับรู้มาให้ทุกคนได้ทราบกัน อย่างเช่น การที่ได้รู้ว่าการก่อสร้าง

บ้านดินนอกจากจะต้นทุนต�่ากว่าบ้านที่สร้างด้วยปูนซีเมนต์แล้ว ยังช่วยให้ผู้อยู่อาศัยใน              

บ้านดินลดการใช้พลังงานได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับการอาศัยในบ้านที่สร้างด้วยปูนซีเมนต์ 

กิจกรรมจิตอาสาสร้างอุโบสถดิน จังหวัดน่าน

บ้านดินในอัฟกานิสถาน

บ้านดิน 
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สาเหตทุีท่�าให้ผูอ้ยูอ่าศยัในบ้านดนิใช้พลงังานทีต่�า่กว่าการอาศยัอยูใ่นสิง่ก่อสร้างจาก

วสัดอุืน่ กเ็นือ่งมาจากคณุสมบตัขิองดนิทีม่คีวามเป็นฉนวนท�าให้ช่วยบรรเทาความผนัผวน

ของอุณหภูมิภายนอก โดยในช่วงที่ภายนอกอากาศร้อน อากาศในบ้านจะยังคงเย็นสบาย

ท�าให้ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และหากเป็นประเทศในเขตหนาวที่อากาศภายนอกมี

อุณหภูมิต�า่ ผนังของบ้านดินจะช่วยรักษาอุณหภูมิไม่ให้อากาศเย็นจนเกินไปนัก ซึ่งก็จะ

ช่วยประหยัดพลังงานจากการเปิดเครื่องท�าความร้อน (Heater) ในประเทศเขตหนาวได้

การท�าบ้านดินมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและยังคงปรากฏหลักฐานให้เห็นในหลาย

ประเทศทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยได้มีการน�าแนวคิดการสร้างบ้านดินมาประยุกต์ให้

เข้ากับสังคมยุคใหม่ ท�าให้การสร้างบ้านดินกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วง 7 ปีที่

ผ่านมา โดยปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการก่อสร้างบ้านดินแนวใหม่แล้วประมาณ 3,000 

หลัง และคาดว่าจะมีการก่อสร้างบ้านดินเพิ่มในปี 2555 อีกประมาณ 400 หลัง ตัวอย่าง

โครงการบ้านดนิทีก่่อสร้างแล้วเสรจ็และเปิดให้บรกิาร เช่น บ้านพกัรบัรองของกรมก่อสร้าง

และพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ (หาดน�้าหนาว) จังหวัดชลบุรี



56 I นโยบายพลังงาน

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�าบ้านดินก็เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในธรรมชาติ ได้แก่ ดิน เศษวัสดุทางการเกษตร และน�้า 

โดยดินที่เหมาะสม ได้แก่ ดินร่วนปนทรายและดินจอมปลวก ส่วนเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น แกลบ ฟางข้าว หญ้า 

ฟางข้าวโพด ฯลฯ ซึง่ช่วยยดึเหนีย่วดนิและเพ่ิมความแขง็แรงทนทานให้แก่ตวับ้าน โดยมนี�า้เป็นส่วนประกอบให้เกดิ

การผสมผสานระหว่างวัตถุดิบดังกล่าว

การทีว่ตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการก่อสร้างบ้านดนิเป็นวตัถดิุบจากธรรมชาติ โดยไม่ผ่านกระบวนการผลติทีซ่บัซ้อน

เชน่วตัถดุบิอื่น ๆ  ท�าให้ชว่ยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ป็นตัวการให้เกดิภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะเมือ่เทยีบกบั

การใช้ปูนซีเมนต์ที่ต้องผ่านกรรมวิธีในการผลิตซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ในส่วนของการรื้อถอนก็

ยังไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซดังกล่าว เนื่องจากวัตถุดิบทั้งหลายสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ตามต้องการ 

 
บ้านดินในประเทศไทย

ด้วยคณุสมบตัขิองบ้านดนิทีใ่ช้วตัถดุบิทีห่าได้ตามธรรมชาตทิ�าให้มต้ีนทนุถกูกว่าการก่อสร้างบ้านด้วยวตัถดุบิ

ชนดิอืน่ กรรมวธิกีารผลติทีช่่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และคณุประโยชน์ในการช่วยลดการใช้พลงังานระหว่าง

การพักอาศัย ท�าให้บ้านดินกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกบ้านอนุรักษ์พลังงานที่น่าสนใจไม่น้อย

หากใครสนใจอยากเรียนรู้การท�าบ้านดินหรือกิจกรรมอาสาอื่น ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ 

http://www.baandinthai.com
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(ASEAN Economic Community : AEC)

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

นโยบายพลังงาน

พลังงานกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากปัญหาวิกฤตโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เช่น ความไม่มี

เสถียรภาพของระบบการเงินโลก ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงด้าน

อาหาร การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามพรมแดน โลกร้อน ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย 

เป็นต้น รวมถึงการพัฒนากรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค เพื่อประโยชน์

ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การต่อต้านภัยคุกคาม การสร้างโอกาสและเพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะเป็นการ

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนกับกลุ่มประเทศมหาอ�านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของ AEC             

จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของการค้าขายกบัตลาดภายในภมูภิาค และเป็นฐานของภมูภิาค

ในการส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆ นอกภูมิภาคได้ ซึ่งจะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวความคิดเรื่อง AEC มีจุดเริ่มมาจากการประชุมสุดยอด
อาเซยีนในปี 2546 ณ เกาะบาหล ีผูน้�าอาเซยีนได้ออกแถลงการณ์
เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่การเป็น AEC ภายในปี 2563 โดย
มีหลักการส�าคัญ 3 ประการ คือ ประชาคมความม่ันคงอาเซียน 
(ASEAN Security Community : ASC) ประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) 
และประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) แต่ต่อมาได้มี
การเร่งรัดเป้าหมายการจัดตั้ง AEC ให้เร็วขึ้นเป็นภายในปี 2558 
โดยอาเซยีนได้ก�าหนดให้มกีารจดัท�าแผนงานการจดัตัง้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนงานเชิงบูรณาการ
ด้านเศรษฐกิจส�าหรับประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ในแผนดังกล่าวได้ระบุ 
เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการด�าเนินมาตรการ 
ต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 แต่ให้มีความยืดหยุ่น 
ในการด�าเนินการบางมาตรการตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกัน 
ทัง้นี ้เพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายหลกัของการจดัตัง้ AEC นัน่คอื อาเซยีน
จะมีตลาดและฐานการผลิตร่วม (Single market and production 
base) การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี 
รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีขึ้น (Free flows of goods,  
services, investment, and skilled labors, and free flow of 
capital)

 แผนงานเชิงบูรณาการด้านเศรษฐกิจส�าหรับ 
การก้าวสู่ AEC ประกอบด้วย 4 แผนงานหลัก ดังนี้

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม โดยให้มี 
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือ
อย่างเสรี และการเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้ง
การส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาเศรษฐกิจส�าคัญของอาเซียนให้
เป็นรูปธรรม

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับประเด็น
นโยบายต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน การคุ้มครอง 
ผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
และนโยบายภาษี รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้าน
การขนส่ง การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค โดยส่งเสริม
การพัฒนาและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของ SMEs และการลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 
โครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for 
ASEAN Integration : IAI)
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4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยเน้น

การปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศ

ภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน 

ในส่วนของ “พลังงานภายใต้ AEC”  น้ันอยู ่ใน 

ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (ASEAN 

Ministers on Energy Meeting : AMEM) โดยด�าเนินการ

ภายใต้ “แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ

ด้านพลังงาน (ASEAN Plan of Action on Energy  

Cooperation : APAEC)” ซึ่งในปัจจุบันคือ ฉบับปี 2553–

2558 มีวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ในภาพรวม เพื่อ 

เสริมสร้างการรวมกลุ ่มหรือความร่วมมือในการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน การเสริมสร้าง

ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security) การร่วมกัน

ก�าหนดนโยบายเพื่อการปฏิรูปและเปิดตลาดพลังงานและ

นโยบายเพือ่สภาพแวดล้อมทีย่ัง่ยนื โดยได้ให้ความส�าคญักบั

โครงการด้านพลังงาน 7 โครงการหลัก ได้แก่

1) การเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน 

(Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP)

2) การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN 

Power Grid : APG) 

3) เทคโนโลยถ่ีานหนิและถ่านหนิสะอาด (Coal & Clean 

Coal Technology) 

4) พลังงานทดแทน (Renewable Energy : RE)

5) การเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานและการอนรุกัษ์

พลังงาน (Energy Efficiency and Conservation : EE&C)

6) นโยบายและการวางแผนพลงังานภมูภิาค (Regional 

Energy Policy & Planning)

7) พลังงานนิวเคลียร์ภาคพลเรือน (Civilian Nuclear 

Energy)

เช่น การจัดท�าเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

ต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้าน

การผลติ/จ�าหน่ายภายในภูมภิาคให้เชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิโลก
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แผนงานสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) BLUEPRINT

1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี E-ASEAN

นโยบายภาษี

นโยบายการแข่งขัน

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

การคุ้มครองผู้บริโภค

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประสานนโยบายทางเศรษฐกิจ

สร้างเครือข่ายการผลิตและจ�าหน่าย

จัดท�า FTA กับประเทศนอกภูมิภาค

เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี

เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี

เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี

เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น

ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่าง
สมาชิกเก่า-ใหม่

สนับสนุนการพัฒนา SMEs

2. สร้างเสริมขีดความสามารถการแข่งขัน

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
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• การเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ
อาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) 

 เป็นโครงการเชือ่มโยงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ในภูมิภาค มีความยาวรวมทั้งสิ้น 4,500 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่ 
อยู ่ใต ้ทะเล มีมูลค่าประมาณ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
ณ ปัจจบุนั มีโครงการเชือ่มโยงระบบท่อส่งก๊าซฯ แบบทวภิาคี  
ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน 8 โครงการ มีความยาวรวมทั้ง
สิ้นประมาณ 2,300 กิโลเมตร ท้ังน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของการเชื่อมโยงระหว่างกันของ TAGP อาเซียนจ�าเป็นต้อง 
ได้รบัการสนบัสนนุด้านเงนิทนุ รวมทัง้ก�าหนดกลไกและรปูแบบ
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อด�าเนินงานตามความตกลงที่มีอยู่

• การเชื่อมโยงระบบสายส ่งไฟฟ ้าอาเซียน  
(ASEAN Power Grid : APG)

การพฒันาโครงการเชือ่มโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซยีน 
(APG) มีมูลค่าประมาณ 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบัน
มีความก้าวหน้าโดยอยูร่ะหว่างด�าเนนิโครงการเชือ่มโยงระบบ
สายส่งไฟฟ้า 4 โครงการ และอยูร่ะหว่างการวางแผนโครงการ
เพิ่มเติมอีก 11 โครงการ เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน
ภายในปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการ APG มีความคืบหน้า
มากขึ้น อาเซียนจ�าเป็นต้อง 1) เร่งรัดการพัฒนาโครงการ 
เชือ่มโยง APG 15 โครงการ รวมถงึการก�าหนดรปูแบบและกลไก 
การสนับสนุนเงนิทนุ 2) พฒันาพลงังานจากแหล่งต่าง ๆ  โดยค�านงึ
ถงึความเหมาะสมระหว่างการผลติพลงังานกบัแหล่งพลงังาน
ในท้องถิน่ และ 3) สนบัสนนุการใช้ทรพัยากรในอาเซยีนอย่าง
เหมาะสม เช่น เงนิทนุ ผูเ้ชีย่วชาญ และวสัดอุปุกรณ์ทีน่�ามาใช้
ในสาขาการผลิต การส่ง และการจ�าหน่ายพลังงาน

• พลงังานทดแทน (Renewable Energy : RE) และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์
พลงังาน (Energy Efficiency and Conservation : EE&C) 

ในส่วนของ RE และ EE&C นั้น อาเซียนได้มี 
การเพิ่มกจิกรรมโดยครอบคลมุโครงการเสรมิสร้างสมรรถนะ  
(Capacity Building) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
เอกชนในโครงการ RE และ EE&C รวมทั้งการขยายตลาด
ส�าหรับสินค้า EE และ RE ท้ังนี้ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ปี 2553-
2558 (APAEC 2010-2015) ได้ก�าหนดเป้าหมายการลด
อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวม (Energy Intensity : EI) ของอาเซียนลง 
อย่างน้อยร้อยละ 8 ภายในปี 2558 โดยใช้ปี 2548  
เป็นปีฐานและก�าหนดเป้าหมายการใช้ RE ในระดับ
ภูมิภาคโดยรวม ในอัตราร้อยละ 15 ของพลังงาน 
รวมทั้งหมด ภายในปี 2558

• นโยบายและแผนพลังงานในภูมิภาค (Regional 
Energy Policy & Planning)

การวางนโยบายและแผนเพื่อสร ้างความร่วมมือ 
ด้านพลังงานในอาเซียน มุ ่งเน้นการส่งเสริมการแข่งขัน 
ด้านการตลาดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ การมีอุปทาน 
ด้านพลงังานทีเ่ชือ่ถอืได้และมัน่คง และการพฒันาด้านพลงังาน 
อย่างต่อเนื่องยั่งยืนในภูมิภาค
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• เทคโนโลยีถ่านหิน

และถ่านหินสะอาด (Coal & 

Clean Coal Technology) 

อาเซียนได้ด�าเนินกิจกรรมที่

หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและ

การใช้เทคโนโลยีถ่านหินและถ่านหินสะอาด 

(Coal & Clean Coal Technology) อย่างย่ังยืน ทั้งนี้  

แผนงานด้านพลงังานของประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ชีใ้ห้เหน็ถงึ 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการใช้ถ่านหินในการผลิต

พลังงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการส่งเสริมและ 

การขยายตัวของการใช้และการค้าถ่านหินที่สะอาดขึ้น ท�าให้

ประเทศสมาชกิอาเซยีนได้รบัประโยชน์ทางเศรษฐกจิร่วมกนั 

อันจะน�าไปสู่การรวมกลุ่มสาขาพลังงานในภูมิภาค

• พลังงานนิวเคลียร ์ภาคพลเรือน (Civilian 

 Nuclear Energy)

ในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ 

มีแผนที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เข้าใน

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของตน อาทิ ประเทศเวียดนาม

ได้ประกาศแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 8 แห่ง ภายใน

ปี 2573 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 15,000 ถึง 16,000 เมกะวัตต์ 

ประเทศอินโดนีเซียได้มีการวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ 4 แห่ง ภายในปี 2568 เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 

6,000 เมกะวัตต์ และประเทศไทยจากแผนพัฒนาก�าลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ฉบับ

ปรับปรุงเมื่อเดือนมีนาคม 2553 มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ 5 แห่ง โดยก�าหนดให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรก

เข้าระบบภายในปี 2563 แต่ภายหลังได้มีการปรับเลื่อนออก

ไป 3 ปี เป็นปี 2566 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 รวมทั้งเลื่อนก�าหนด

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีก 4 แห่ง ที่จะตามมาด้วย ส่วนประเทศ

สิงคโปร์ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการก�าหนดแผนการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนบทบาทของอาเซียนด้าน

พลงังานในภมูภิาค ความร่วมมอืด้านพลงังานของอาเซยีน

กับประเทศคู่เจรจา จึงครอบคลุมกิจกรรม แผนงาน และ

โครงการที่หลากหลาย กล่าวคือ กิจกรรม แผนงาน และ

โครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบอาเซียน +3 (ประเทศจีน ญี่ปุ่น 

และเกาหลใีต้) และอาเซยีน +6 (กลุม่ประเทศ +3 และประเทศ

ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม

ส�าคัญ ๆ ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ ได้แก่ การด�าเนินงานตาม

แผนงานความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอาเซียน-สหภาพ

ยุโรป ปี 2553 การพัฒนาแผนงานการเก็บส�ารองน�้ามัน

ส�าหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีน +3 การด�าเนนิโครงการกลไก 

การพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Development Mechanism) 

บทสรุป
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 

ที่จะถึงนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ รวมถึง

โอกาสและความท้าทายต่อประเทศไทย ดังนั้น ทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ผู้ประกอบการ และนักลงทุน 

จึงควรศึกษาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ท่ีถูกต้อง 

และร ่วมมือกันในการพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางใน 

การด�าเนนิงาน ทัง้ทางด้านนโยบาย การพฒันาคณุภาพสินค้า

และบริการ และพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรและ 

องค์กรในประเทศ อาทิ ภาครัฐซึ่งเป็นแกนน�าส�าคัญใน 

การออกนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ในการสร้างแรงจูงใจ

ให้แก่นักลงทุนต่างประเทศเพื่อเข้ามาลงทุนในประเทศ เช่น  

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล การเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางด้าน 

การลงทุนของต่างชาติโดย BOI เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการ

ควรมุ ่งเน้นการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสใน 

การขยายตลาดหรอืสร้างมลูค่าเพิม่แทนการแข่งขนัด้านราคา

อย่างเดยีว และในส่วนของนกัลงทนุควรปรบัเปลีย่นการลงทนุ

ของตนไปยังตลาดหรืออุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์

จาก AEC ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก้าวเข้าสู่ AEC และเป็น 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลก 
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E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

นโยบายพลังงาน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานของประเทศไทย 

ช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2554 ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีทิศทาง

ไปในแนวเดียวกับการใช้พลังงานของประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

โดยภาคการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักท่ีมีสัดส่วน 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 สูงสุด อย่างไรก็ดี ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของ 

ปีนี้ ภาคการผลิตไฟฟ้ามีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ลดลงเล็กน้อย 

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ  

ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 รองลงมา ยังคงมีแนวโน้ม 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ภาคพลังงานของประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า  

ช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2554 ประเทศไทยยังคงมีอัตราการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงานต�า่กว่าค่าเฉล่ียของกลุม่ประเทศในสหภาพ

ยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน รวมท้ังยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก 

แต่มีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh)  

สงูกว่าค่าเฉลีย่ของโลกและกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป ในขณะที่

มีอัตราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ลดลงจากช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 0.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
)

จากการใช้พลังงานช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2554

การปล่อยก๊าซ CO
2
 และการใช้พลังงานของไทย (ก.ย.)

2552
(2009)

2553
(2010)

(ม.ค.-ก.ย.) การเปลี่ยนแปลง (%)

2553
(2010)

2554
(2011) 2552 2553 2554

(ม.ค.-ก.ย.)

การใช้พลังงานของไทย 
(KTOE) 102,552 110,163 82,402 85,982 2.2 7.4 4.3

การปล่อยก๊าซ CO
2
 

(ล้านตัน CO
2
) 208.21 220.38 165.15 169.74 2.5 5.8 2.8

1.	ภาพรวมการปล่อยก๊าซ	CO
2
	จาก 

	 การใช้พลังงานของประเทศ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลงังานขึน้อยูก่บั 

ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิลขั้นต้นของประเทศ

ซึ่งได้แก่ น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์  

โดยการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช ้พลังงาน

ของประเทศในช่วงที่ผ ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่องมาโดยล�าดับ นับตั้งแต่หลังการฟื้นตัว

จากภาวะเศรษฐกิจตกต�่าจาก 145.35 ล้านตัน CO
2
 

ในปี 2541 เป็น 220.38 ล้านตนั CO
2
 ในปี 2553 หรอื

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2554 มีปริมาณ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รวม 169.74 ล้านตนั CO

2
 เพิม่ขึน้ 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการปล่อยก๊าซรวม 

165.15 ล้านตัน CO
2
 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ซึ่งมี

ทิศทางเป็นไปในทางเดียวกับการใช้พลังงานของ

ประเทศทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จากปี 2553 

มีการใช้พลังงานช่วง 3 ไตรมาสแรกที่ระดับ 82,402 

พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE) เพิ่มขึ้นเป็น 

85,982 KTOE ในช่วงเดียวกันของปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4.3 ท้ังนี้ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจช่วง 

3 ไตรมาสแรกปีนี้ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ 

ปีที่แล้วร้อยละ 3.1

2.	การปล่อยก๊าซ	 CO
2
	 จากการใช้ 

	 พลงังานแยกรายภาคเศรษฐกจิและ 
	 ชนิดเชื้อเพลิง

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2554 เกือบทุกภาค

เศรษฐกจิยงัคงมกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิม่ขึน้ ยกเว้น

ภาคการผลิตไฟฟ้า โดยเชื้อเพลิงส�าคัญที่มีสัดส่วน

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้พลังงานมากท่ีสุด 

ได้แก่ น�้ามันส�าเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 36 และร้อยละ 34 ของการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 ของประเทศ
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ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง 

ซึ่งมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ใกล้เคียงกัน คือ 

ร้อยละ 26 และร้อยละ 24 ของปริมาณการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ของประเทศ โดยมกีารปล่อยก๊าซทีร่ะดบั 

44.9 และ 42.5 ล้านตัน CO
2
 ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 

จากช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ล้วร้อยละ 5.0 และร้อยละ  

5.6 ตามล�าดับ เช่นเดียวกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ 

ซึง่แม้จะมสีดัส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 เพยีงร้อยละ  

8 แต่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีที่แล้วถึงร้อยละ 6.9 ในขณะที่ 

ภาคการผลติไฟฟ้าซึง่มสัีดส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 

สูงสุด คือร้อยละ 41 ของปริมาณการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ทัง้หมด ในช่วง 3 ไตรมาสแรกมกีารปล่อยก๊าซ  

67.5 ล้านตัน CO
2
 ลดลงจากช่วงเดียวกันของ 

ปีท่ีแล้วร้อยละ 1.1 ตามการผลิตไฟฟ้าท่ีลดลง 

ร้อยละ 0.03 รายละเอียดดังภาพ

• ภาคการผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิงส�าคัญ 

ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการผลิต 

ไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน/ลิกไนต์ 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 64 และร้อยละ 35 

ของปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในการผลิต 

ไฟฟ้าท้ังหมด โดยในช่วงท่ีผ่านมาก๊าซธรรมชาติ

และถ่านหิน/ลิกไนต์ยังคงมีแนวโน้มการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 สูงขึ้น ในขณะท่ีการปล่อยก๊าซ CO

2
 

จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป (น�้ามันดีเซลและ

น�้ามันเตา) ซึ่งโดยปกติใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ารอง 

ในการผลิตไฟฟ้า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเพียง 

เล็กน้อยและค่อนข้างทรงตัวอยู่ในระดับคงที่

อย่างไรก็ดี ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2554  

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ

ในการผลติไฟฟ้าลดลง โดยอยูท่ีร่ะดบั 40.5 ล้านตนั 

CO
2
 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.9 

ในขณะที่การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ถ่านหิน/

ลกิไนต์ในการผลติไฟฟ้าช่วงดงักล่าวยงัคงเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 9.5 โดยอยู่ที่ระดับ 26.3 ล้านตัน CO
2
 

ท้ังนี้ เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม

เกิดเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยรั่ว 

ท�าให้ต้องลดการจ่ายก๊าซธรรมชาติให้โรงไฟฟ้า 

อนัส่งผลให้ปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้ 

ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวลดลง 

ตามไปด้วย

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายภาคเศรษฐกิจ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายชนิดเชื้อเพลิง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายภาคเศรษฐกิจ (ก.ย.)

การปล่อยก๊าซ CO
2
 รายชนิดเชื้อเพลิง (ก.ย.)

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

(ม.ค.-ก.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2553
(2010)

2554
(2011) 2552 2553

2554
(ม.ค.-
ก.ย.)

ภาคการผลิตไฟฟ้า 84.0 90.6 68.2 67.5 41 -1.4 7.8 -1.1

ภาคอุตสาหกรรม 56.4 57.6 42.8 44.9 26 7.3 2.1 5.0

ภาคการขนส่ง 49.9 53.5 40.2 42.5 24 3.9 7.3 5.6

ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ 17.9 18.7 13.9 14.8 8 2.7 4.2 6.9

รวม 208.2 220.4 165.2 169.7 100 2.5 5.8 2.8

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

(ม.ค.-ก.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2553
(2010)

2554
(2011) 2552 2553

2554
(ม.ค.-
ก.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 79.8 80.7 60.2 62.9 36 1.7 1.2 4.4

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 62.4 63.9 48.3 49.9 29 0.4 2.3 3.2

ก๊าซธรรมชาติ 66.0 75.8 56.6 57.0 34 5.5 14.8 0.7

รวม 208.2 220.4 165.2 169.7 100 2.5 0.8 2.8
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การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคอุตสาหกรรม

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการผลิตไฟฟ้า

แยกรายชนิดเชื้อเพลิง (ก.ย.)

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคอุตสาหกรรม

แยกรายชนิดเชื้อเพลิง (ก.ย.)

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

(ม.ค.-ก.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2553
(2010)

2554
(2011) 2552 2553

2554
(ม.ค.-
ก.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 0.5 0.8 0.6 0.6 1 -55.1 53.3 -4.6

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 31.7 31.8 24.0 26.3 35 -2.0 0.2 9.5

ก๊าซธรรมชาติ 51.8 58.0 43.6 40.5 64 0.2 12.0 -6.9

รวม 84.0 90.6 68.2 67.5 100 -1.4 7.8 -1.1

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

(ม.ค.-ก.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2553
(2010)

2554
(2011) 2552 2553

2554
(ม.ค.-
ก.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 8.0 7.5 5.6 6.2 14 -10.3 -6.3 9.9

ถ่านหิน/ลิกไนต์ 30.7 32.0 24.3 23.5 60 3.0 4.5 -3.1

ก๊าซธรรมชาติ 11.3 14.0 10.3 12.8 26 20.5 24.4 23.9

รวม 49.9 53.5 40.2 42.5 100 3.9 7.3 5.6

• ภาคอตุสาหกรรม การปล่อยก๊าซ CO
2
 จาก

กระบวนการผลติภาคอตุสาหกรรมยงัคงมแีนวโน้ม 

เพิ่มขึ้น โดยเชื้อเพลิงส�าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ในภาคเศรษฐกจินี ้ได้แก่ ถ่านหนิ/ลกิไนต์

และก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ 

ดังกล่าวร้อยละ 60 และร้อยละ 26 ตามล�าดับ

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 มกีารปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 ในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 42.5  

ล้านตัน CO
2
 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ร้อยละ 5.6 โดยถ่านหิน/ลิกไนต์มีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ที่ระดับ 23.5 ล้านตัน CO

2
 ลดลงจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 ตามปริมาณ 

การใช้ถ ่านหิน/ลิกไนต์ ในกระบวนการผลิต 

ภาคอุตสาหกรรมช่วงดังกล่าวที่ลดลงร้อยละ 3.0 

ในขณะท่ีการใช้ก๊าซธรรมชาติและน�้ามัน

ส�าเร็จรูป (น�า้มันดีเซล น�า้มันเตา น�า้มันก๊าด และ 

LPG) ยังคงมีแนวโน้มการปล่อยก๊าซ CO
2
 เพิ่มขึ้น 

โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 

จากการใช้ก๊าซธรรมชาตทิีร่ะดบั 12.8 ล้านตนั CO
2
  

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 23.9 

เช่นเดียวกับการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปท่ีมีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 ทีร่ะดบั 6.2 ล้านตนั CO

2
 โดยเพ่ิมขึน้ร้อยละ  

9.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

• ภาคการขนส่ง เชือ้เพลงิส�าคญัทีก่่อให้เกดิ 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการขนส่ง ได้แก่ น�า้มนั

ส�าเร็จรูป (น�า้มันเบนซิน ดีเซล น�า้มันเตา น�า้มัน

เคร่ืองบนิ [เฉพาะในประเทศซึง่มปีรมิาณไม่มากนกั]  

และ LPG) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 94 ของ

ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
 ในภาคการขนส่ง

ทั้งหมด อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2547 การปล่อยก๊าซ 

CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในภาคการขนส่ง 

เริ่มมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ในขณะที่การปล่อย

ก๊าซ CO
2
 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติ ท่ีแม้จะมี

สัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 6 กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากน�้ามันส�าเร็จรูปมีราคาสูง 

ประกอบกบัรฐับาลมนีโยบายสนบัสนนุการใช้ NGV 

เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งทดแทนน�้ามันเบนซิน

และดีเซล
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ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปี 2554 มีการปล่อย

ก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป 41.2 ล้านตัน  

CO
2
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากช่วงเดียวกันของ 

ปีทีแ่ล้วซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 40.1 ล้านตัน CO

2
 

ในขณะทีก่ารใช้ก๊าซธรรมชาตมิกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 

ที่ระดับ 3.7 ล้านตัน CO
2
 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 2.8 ล้านตนั CO

2
 

ถึงร้อยละ 34.7 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีสูง 

ตามปริมาณการใช้ NGV ภาคขนส่งช่วงดังกล่าว 

ซึ่งมีการใช้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 34.7

• ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ การปล่อยก๊าซ CO
2
  

ในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เกิดจากการใช้น�้ามัน

ส�าเรจ็รปู (น�า้มนัเบนซนิ ดเีซล และ LPG) เช่นเดยีวกบั 

ภาคการขนส่ง ทั้งนี้ ตลอดช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้ม

การปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้น�้ามันส�าเร็จรูป 

เพิ่มสูงขึ้นมาโดยล�าดับ โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรก

ของปี 2554 มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 จากการใช้

น�า้มนัส�าเรจ็รปูรวม 14.8 ล้านตนั CO
2
 เพิม่ขึน้จาก 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.9

3.	 ดัชนีการปล่อยก๊าซ	 CO
2
	 ภาค 

	 พลังงานของไทย

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 

ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 มกีารปล่อยก๊าซ 

CO
2
 เฉลี่ย 1.97 พันตัน CO

2
 ต่อการใช้พลังงาน  

1 KTOE ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลีย่ 2.00 พนัตนั CO

2
 ต่อการใช้ 

พลังงาน 1 KTOE ร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญ

เนื่องจากประเทศไทยมีการใช้ก ๊าซธรรมชาติ 

เป็นหลัก ซึ่งเชื้อเพลิงชนิดนี้มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 

ต่อหน่วยการใช้พลังงานต�่ากว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล

ชนิดอื่น โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้มี 

การใช้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว  

(Liquid Natural Gas) ที่ระดับ 30,870 KTOE  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.0 ของปริมาณการใช้ 

พลงังานเชงิพาณชิย์ขัน้ต้น เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนั 

ของปีที่แล้วซึ่งมีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาต ิ

ร้อยละ 43.7 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 อันส่งผลให้

สดัส่วนการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลงังานของ

ประเทศในช่วงดังกล่าวลดลง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคการขนส่ง

แยกรายชนิดเชื้อเพลิง (ก.ย.)

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ

แยกรายชนิดเชื้อเพลิง (ก.ย.)

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

(ม.ค.-ก.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2553
(2010)

2554
(2011) 2552 2553

2554
(ม.ค.-
ก.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 53.3 53.7 40.1 41.2 94 4.8 0.7 2.9

ถ่านหิน/ลิกไนต์ - - - - - - - -

ก๊าซธรรมชาติ 3.0 3.8 2.8 3.7 6 84.1 26.8 34.7

รวม 56.4 57.6 42.8 44.9 100 7.3 2.1 5.0

หน่วย : ล้านตัน CO
2

2552
(2009)

2553
(2010)

(ม.ค.-ก.ย.)

สัดส่วน
(%)

การเปลี่ยนแปลง (%)

2553
(2010)

2554
(2011) 2552 2553

2554
(ม.ค.-
ก.ย.)

น�้ามันส�าเร็จรูป 17.9 18.7 13.9 14.8 100 2.7 4.2 6.9

ถ่านหิน/ลิกไนต์ - - - - - - - -

ก๊าซธรรมชาติ - - - - - - - -

รวม 17.9 18.7 13.9 14.8 100 2.7 4.2 6.9
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เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้ 

พลังงานของประเทศไทยกับต ่างประเทศ พบว ่า 

ประเทศไทยซึง่มอีตัราการปล่อยก๊าซ CO
2
 ช่วง 3 ไตรมาส

แรกของปีนี้ที่ระดับเฉลี่ย 1.97 พันตัน CO
2
 ต่อการใช้

พลังงาน 1 KTOE นับเป็นอัตราท่ีต�่ามากเม่ือเทียบกับ 

ทัง้ค่าเฉลีย่ของประเทศในกลุม่สหภาพยโุรปและประเทศ

ในกลุม่อาเซยีนทีม่กีารปล่อยก๊าซ CO
2
 ในช่วง 2.14 –2.56 

พนัตนั CO
2
 ต่อการใช้พลงังาน 1 KTOE รวมทัง้ยงัต�า่กว่า 

ค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 ค่อนข้างสูง 

คือเฉลี่ย 2.61 พันตัน CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต ่อหน่วยการผลิต

ไฟฟ้า (kWh) ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมี 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า โดย

มีการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน/ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง 

ในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มีปริมาณ

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูปลดลงซึ่งจะส่งผลต่อสัดส่วน 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh

ทัง้นี ้ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 มกีารปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 เฉลี่ยที่ระดับ 0.544 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh 

ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มกีารปล่อยก๊าซ CO
2
 

เฉลี่ยที่ระดับ 0.550 กิโลกรัม CO
2
 ต่อ 1 kWh หรือลดลง

ร้อยละ 1.0

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh 

ของประเทศไทยกับต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยม ี

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าสูงกว่า 

ค่าเฉลีย่ของโลกและกลุม่สหภาพยโุรปทีม่กีารปล่อยก๊าซ 

CO
2
 ในช่วง 0.335-0.502 กิโลกรัม CO

2
 ต่อ 1 kWh 

เน่ืองจากปัจจยัด้านเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า โดยปี 2550 

กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและของโลกมีการใช้นิวเคลียร์

ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงท่ีไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO
2
  

ในการผลติไฟฟ้าคดิเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ 32 และร้อยละ  

16 ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าท้ังหมดตามล�าดับ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งมี

การปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ยที่ระดับ 0.751 กิโลกรัม CO

2
 

ต่อ 1 kWh นับได้ว่าประเทศไทยยังมีอัตราการปล่อย 

ก๊าซ CO
2
 ต่อ kWh ในระดับต�่ากว่ามาก

• การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP ในช่วงก่อนเกิด

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี 2541 ประเทศไทยมีแนวโน้ม 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจนมาอยู่ 

ที่ระดับสูงสุดเฉล่ีย 52.86 ตัน CO
2
 ต่อล้านบาท ในปี 

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อการใช้พลังงาน (ก.ย.)

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (ก.ย.)

การปล่อยก๊าซ CO
2
 ต่อ GDP (ก.ย.)

2541 หลังจากนั้นก็ลดต�่าลงจนในปี 2551 มีระดับต�่าสุดที่ 46.55 

ตัน CO
2
 ต่อล้านบาท

โดยช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 มีการปล่อยก๊าซ 

CO
2
 เฉลี่ยที่ระดับ 48.31 ตัน CO

2
 ต่อล้านบาท ใกล้เคียงกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ย 48.48 ตัน  

CO
2
 ต่อล้านบาท หรือลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2554  

มีการปล่อยก๊าซ CO
2
 เฉลี่ยที่ระดับ 49.24 ตัน CO

2
 ต่อล้านบาท 

ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO
2
 

เฉลีย่ 49.08 ตัน CO
2
 ต่อล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้เลก็น้อยร้อยละ 0.3
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ตลอดระยะเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที ่

ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์บ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของ 

อาณาประชาราษฎร์และความมั่นคงของประเทศ และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลท่ีทรงพยายามช่วย

แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องพลังงานที่ให้ความส�าคัญ ทรงริเริ่มศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลอง และ

พัฒนาพลังงานทดแทนใหม่ ๆ หลายรูปแบบ อาทิ น�้ามันแก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล พลังน�้า เพื่อน�ามาใช้

ทดแทนพลงังานจากฟอสซลิ ซึง่แสดงถงึพระอจัฉรยิภาพ พระปรชีาสามารถ และสายพระเนตรอนัยาวไกล  

กระทรวงพลังงานได้เทิดพระเกียรติและยกย่องพระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” 

ยิ่งไปกว่านั้น แนวพระราชด�าริเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ยังเป็นหลักปรัชญาที่ประชาชนชาวไทยสามารถ

น้อมน�ามาปรับใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน นับว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรอย่างแท้จริง

“ข้าวผัด”
สร้างแรงบันดาลใจ ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

อนุรักษ์พลังงาน

สิ่งที่พ่อท�ำ…คือแบบอยำ่งและแรงบันดำลใจ 

ให้เรำคนไทยทุกคนรู้คุณคำ่และใช้พลังงำนอย่ำงพอเพียง
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ร่วมใจน้อมเกล้ำฯ ถวำยพระพร “รวมพลัง
ท�ำควำมดีถวำยพ่อ”

เ น่ืองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 

2554 ซึ่งนับเป็นปีมหามงคลยิ่งของประชาชนชาวไทย และ 

ยังความปลาบปลื้มมาสู ่พสกนิกรทุกหมู ่เหล่า กระทรวง

พลงังาน โดย ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) จงึ

เหน็ถงึโอกาสอนัดทีีจ่ะรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยทกุหมูเ่หล่า 

ได้ร ่วมใจน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรด้วยการ “รวมพลัง 

ท�าความดีถวายพ่อ” รวมทั้งรณรงค์ให้พสกนิกรชาวไทย

น้อมน�าพระราชจรยิวตัรเรือ่งการใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่าของ

พระองค์ท่านไปเป็นแรงบนัดาลใจประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั  

จึงได้จัดท�าภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ ชุด “ข้าวผัด” ซึ่ง 

จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศลดการใช้พลังงาน สามารถ

พึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างย่ังยืนจากมือของพวกเรา

ประชาชนชาวไทย

 

ภำพยนตร์ประชำสัมพันธ์รณรงค์กำรใช้
พลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ ชุด “ข้ำวผัด”

กระทรวงพลังงาน โดย ส�านักงานนโยบายและ 

แผนพลังงาน (สนพ.) เปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์

รณรงค์การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ชุด “ข้าวผัด” ภายใต้

โครงการ “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  

5 ธนัวาคม 2554” สร้างแรงบนัดาลใจให้ประชาชนใช้พลงังาน

อย่างรู้คุณค่า โดยยกตัวอย่างข้าวผัด 1 จาน เท่ากับใช้น�้ามัน

เชื้อเพลิงถึง 1/2 ลิตร

ภาพยนตร์ประชาสมัพนัธ์ฯ ชดุ “ข้าวผดั” มวีตัถปุระสงค์

เพือ่สร้างกระแสการมส่ีวนร่วมของประชาชนทกุหมูเ่หล่าให้ใช้

พลงังานอย่างรูค้ณุค่าตามรอยพระยคุลบาท และปลกุจติส�านกึ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดแรงบันดาล

ใจและพฤติกรรมการลดใช้พลังงานอย่างจริงจังจนเป็นนิสัย  

เฉกเช่นเดยีวกบัภาพยนตร์ประชาสมัพนัธ์ ชดุ “ยาสพีระทนต์” 

ที่ สนพ.ได้จัดท�าขึ้นเมื่อปี 2550

เนื้อเรื่องของภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ฯ ชุดนี้อ้างอิง

จากค�าบอกเล่าของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและ

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อครั้งตามเสด็จพระราชด�าเนิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 ซึ่ง 

พระราชจรยิวตัรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ด้านการใช้

พลงังานอย่างรูค้ณุค่าได้เป็นแบบอย่างก่อให้เกดิแรงบนัดาลใจ 

แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และข้าราชบริพารที่ตามเสด็จฯ  

ทุกคนได้ตระหนักว่าสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวล้วนแต่ต้องใช้พลังงาน

มากมายในการผลิต ดังนั้น ควรคิดก่อนใช้ เพิ่มความเอาใจใส่ 

และรอบคอบ เพื่อไม่ก่อให้เกิดการสูญเปล่าของพลังงาน

น้อมน�ำพระรำชจรยิวตัร เรือ่งกำรใช้พลงังำน
เป็นแรงบันดำลใจ

 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน ได้กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลอันยิ่งใหญ่นี ้

ถือว่าเป็นปีมหามงคลยิ่งของชาวไทย กระทรวงพลังงานจึง

ร่วมเทิดพระเกียรติ 

เชญิชวนให้ประชาชน

ชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ได้รวมพลงัท�าความดี 

ถวายพ่อ ด้วยการ

รณรงค์ให้พสกนิกร 

ช า ว ไ ท ย น ้ อ ม น� า 

พระราชจริยวัตรของ

พระองค์เรื่องการใช้

พลงังานอย่างรู้คณุค่า

ไปเป็นแรงบันดาลใจ

และน�าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ�าวัน

“นับเป็นโชคดีของประชาชนชาวไทยที่อยู ่ภายใต้

พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

พระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชน ด้วยสายพระเนตร

อันกว้างไกล พระองค์พระราชทานแนวทางการใช้พลังงาน

อย่างพอเพียง และทรงเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตด้วย

ความพอเพียงผ่านพระราชจริยวัตรอันเรียบง่าย กระทรวง

พลังงานจึงได้น้อมน�าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ประชาสัมพนัธ์รณรงค์

การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ชุด ‘ข้าวผัด’ ”
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ควำมประทับใจของบุคคลที่ตำมเสด็จฯ และ 
อยู่ในเหตุกำรณ์วันนั้น

น า ย ม นู ญ  มุ ก ข ์ ป ร ะ ดิ ษ ฐ ์  ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ 

รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นบุคคลหนึ่งที่ตาม

เสด็จฯ และอยู่ใน

เหตุการณ์วันนั้น 

ได ้ร ่วมถ ่ายทอด

ความประทั บ ใ จ

เมื่อ 30 ปีก่อน จาก 

ค� าบอก เล ่ าของ 

ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ

“บ่ายวันหนึ่ง 

ห ลั ง ก ลั บ จ า ก

ภารกิจ พวกเรายัง

ไม ่ได ้กินข ้าวเลย

รีบไปที่ห้องอาหาร 

เหลือเพียงข้าวผัด

ตดิก้นกระบะกบัไข่ดาวแห้ง ๆ  3-4 ใบ พวกเรารบีตกัมากนิกนั 

แต่มีจานหนึ่งตักวางไว้อยู่แล้ว ผมจะไปหยิบมา เสียงตอบว่า  

ของพระเจ้าอยูห่วั ท่านรบัสัง่ให้มาตกั พวกเราน�า้ตาแทบไหล 

ทรงเป็นถงึพระเจ้าแผ่นดนิจะรบัสัง่ให้ท�าถวายใหม่เท่าไรกไ็ด้ 

พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่ง

กว่าจะได้ข้าวผัดหนึ่งจานต้องสิ้นเปลืองพลังงานไปเท่าไร  

ซึ่งเหตุการณ์นั้นได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจส�าคัญท่ีท�าให้

คณะที่ตามเสด็จฯ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักคุณค่า

ของการใช้พลังงานมากขึ้น”

รวมพลังตำมรอยพระยุคลบำทด้วยกำรใช้
พลังงำนอย่ำงรู้คุณคำ่

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ ได้กล่าวเชิญชวนประชาชน

ชาวไทยให้รวมพลังตามรอยพระยุคลบาท

“ ส่ิงที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงท�า เป ็น 

แบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนรู้คุณค่า

และรู้จักใช้พลังงานอย่างพอเพียง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมขอเชิญชวนให้ประชาชน

ทกุหมูเ่หล่ารวมพลงัตามรอยพระยคุลบาทด้วยการใช้พลงังาน

อย่างรู้คุณค่า เพราะนี่คือแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการลดการใช ้

พลังงานอันมีส่วนช่วยในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร

และภาวะโลกร้อน พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ

พ ร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ หั ว 

ท� า ใ ห ้ พ ว ก เ ร า

ตระหนักว่า ทุกสิ่ง

ที่เราใช้บริโภคใน 

ชี วิ ต ป ร ะ จ� า วั น 

ล ้ วนแล ้ ว แต ่ ใ ช ้

พลังงานมหาศาล

ในกา รผลิ ต แล ะ

ขนส่ง เราจึงควร

ใช ้พลังงานอย่าง

รู้คุณค่าและให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด”

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ใช้พลังงาน

อย่างรู้คุณค่า ชุด “ข้าวผัด” นี้ จะเป็นแรงบันดาลใจ

ให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่าง

รู้คุณค่า และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการประหยัด

พลังงานในชีวิตประจ�าวันโดยพร้อมเพรียงกัน 

เพราะกว่าจะได้ข้าวผัด 1 จาน เท่ากับใช้น�้ามัน 

เชื้อเพลิงมากถึง 1/2 ลิตร ดังนั้น การใช้พลังงานอย่าง 

มีประสิทธิภาพและคิดก่อนใช้พลังงานทุกครั้ง จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถ

ประหยัดพลังงานได้อย่างมหาศาล
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กฎหมายด้านพลังงาน

จ า ก ก า ร ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มี 
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้การใช้พลังงานเพื่อตอบสนอง
กบัความเจรญิมอีตัราสงูขึน้ตามไปด้วย 
จึงเป็นภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ต้องลงทุนในการจัดหาพลังงานท้ังจากภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น 
กระทรวงพลังงานจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนรุกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 เพือ่ให้เหมาะสมกบั 
สถานการณ์ด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 มผีลบงัคบัใช้มาตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 
พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขปรับปรุงมาจาก 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
เพื่อให้มีความทันสมัยและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 
ไม่จ�าเป็น โดยไม่ได้ยกเลิกเน้ือความในฉบับเดิมแต่อย่างใด  
มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

1.	ให้รัฐมนตรีสามารถออกประกาศกระทรวงได้  
ในกรณีที่มีการแก้ไขปัญหาหรือข้อก�าหนดด้านวิชาการ  
รายละเอียดด้านเทคนิค หรือเรื่องท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง
กะทันหันอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรี
สามารถออกประกาศกระทรวงได้ทนัท ีเพ่ือเป็นการลดขัน้ตอน 
การออกกฎหมายล�าดับรองลงมา ส่งผลให้การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายท�าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 
2.	จัดให้มีการใช้ระบบการจัดการพลังงาน โดย

ก�าหนดให้มีการอนุรักษ์พลังงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคคลมากยิ่งข้ึน เน้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล
มากกว่าการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน 
สร้างความตระหนักร่วมกัน ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่องค์กร นอกจากน้ี ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายรวมไปถึง 
ขั้นตอนการด�าเนินงานด ้านการอนุรักษ ์พลังงานและ 
ความยั่งยืนของระบบการจัดการพลังงานด้วย 

3.	การก ่อสร ้างหรือต ่อเติมอาคาร  อาคาร 
ขนาดใหญ่ต้องได้รับการออกแบบตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้
ในกฎกระทรวงเรื่องการออกแบบก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 
ทั้งนี้ การออกแบบเพ่ือก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารขึ้นใหม่  
ผู้ออกแบบจะต้องออกแบบโดยค�านึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน

เป็นหลัก เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาแทนการแก้ไขท่ี
ปลายเหตุ

4.	จัดให้มีก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าของเครื่องจักร	

วัสดุและอุปกรณ์ การก�าหนดค่ามาตรฐานประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานขั้นต�่าสุดและการแสดงค่าประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ผลิตและจ�าหน่ายนั้น 
เพื่อเป็นการคุ ้มครองผู ้บริโภคในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสทิธิภาพ ส่งผลให้ความต้องการพลงังานลดลง นอกจากนี้  
ยงัจดัให้มกีารสนบัสนนุการวจิยัด้านเทคโนโลย ีและการขยาย 
ขอบข่ายการสนับสนุนทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการผลิต
เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ท่ีสามารถอนุรักษ์พลังงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

5.	การโอนย้ายกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน แต่เดิมกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สังกัดอยู่กับกระทรวงการคลัง และเปลี่ยนให้ย้ายมาสังกัด
กระทรวงพลังงานแทน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัว
ในการด�าเนินงาน

6. การแก้ไขปรับปรุงหลกัเกณฑ์และการด�าเนินการ

ของกองทุนฯ ในการด�าเนินการของกองทุนเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน มีบางขั้นตอนหรือบางวิธีการที่ท�าให้
มีการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ไม่ตรงตามเวลาที่ก�าหนด ไม่ครบ
ตามจ�านวน มีขั้นตอนในการเบิกจ่ายล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลต่อ
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้ จึงจ�าเป็น
ต้องมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมและสมเหตุสมผลใน 
การด�าเนินการ เพื่อความยุติธรรมส�าหรับทุกฝ่าย

7.	จัด ให ้มีระบบตรวจสอบและรับรอง  โดย 
การมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ตรวจสอบและรับการจัดการ 
พลังงานแทนเจ ้าหน ้าที่  ท�าให ้สามารถแก ้ไขป ัญหา 
การขาดแคลนบุคลากรของเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจสอบ
และปัญหาการว่างงานของภาคเอกชนได้ นอกจากนี้ ยังลด 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด�าเนินงานและการปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย เพือ่ให้การด�าเนนิการสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้

อย่างไรก็ดี แม้ว่าขณะนี้พระราชบัญญัติการส่งเสริม 
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จะประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ ทว่าในส่วนของกฎหมายลูกฉบับใหม่ที่จะ
มารองรบันัน้ยงัคงอยูใ่นขัน้ตอนการร่าง และจะมกีารประกาศ
ใช้ในโอกาสต่อไป

พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2550
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การ์ตูนประหยัดพลังงาน

70 I นโยบายพลังงาน



นโยบายพลังงาน I 71

ENERGY GAME ZONE

เกมพลังงาน

เกมพลงังานฉบบันีข้อทดสอบความรูข้องคณุผูอ่้านเกีย่วกบับ้านดนิ บ้านทีอ่ยูแ่ล้วแสนสบายใจ เพราะใช้ต้นทนุ

ต�า่กว่าบ้านทีส่ร้างด้วยปนูซเีมนต์ และยงัช่วยให้ผูอ้ยูอ่าศยัในบ้านดนิได้ลดการใช้พลงังานอกีด้วย หลงัจากท่ีได้อ่าน

เรื่อง บ้านดิน อีกหนึ่งทางเลือกบ้านอนุรักษ์พลังงาน กันไปแล้ว มาลองตอบค�าถามดูว่า คุณรู้จักบ้านดินดีแค่ไหน  

โดยเติมค�าตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง ถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลย 

1. วสัดอุปุกรณ์ทีใ่ช้ในการท�าบ้านดนิเป็นสิง่ทีห่าได้ง่ายในธรรมชาต ิได้แก่ ดนิ เศษวสัดทุางการเกษตร และ__________

2. เศษวัสดุทางการเกษตรที่น�ามาใช้สร้างบ้านดินได้ เช่น แกลบ __________ หญ้า ________________

3. ในประเทศไทยมีการน�าแนวคิดการสร้างบ้านดินมาประยุกต์ให้เข้ากับสังคมยุคใหม่ ท�าให้การสร้างบ้านดินกลับมาได้ 

 รับความนิยมอีกครั้งในช่วง ___________ ปีที่ผ่านมา

4. บ้านดินลดการใช้พลังงานได้ถึง __________ เมื่อเทียบกับการอาศัยในบ้านที่สร้างด้วยปูนซีเมนต์

5. ดินที่เหมาะสมในการน�ามาใช้สร้างบ้านดิน ได้แก่ ดินร่วนปนทราย และ ____________________

6. การที่วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านดินเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติโดยไม่ผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ท�าให้ 

 ช่วยลดการปล่อย ______________________ ที่เป็นตัวการให้เกิดภาวะโลกร้อน

7. คุณสมบัติของดินมี ___________________ จึงช่วยบรรเทาความผันผวนของอุณหภูมิภายนอกได้ 

8. ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการก่อสร้างบ้านดินแนวใหม่แล้วประมาณ __________ หลัง

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

หรือ บจก.ไดเร็คชั่น แพลน 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 22A ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า เกมพลังงาน ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่าน จะได้รับของรางวัลส่งให้ถึงบ้าน

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

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

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

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

ความรู้เรื่อง
 
บ้านดิน
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แบบสอบถามความเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน”
ฉบับที่ 94 ตุลาคม-ธันวาคม 2554

คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน มีควำมประสงค์จะส�ำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนผู้อ่ำน เพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบ 

กำรปรบัปรงุวำรสำรนโยบำยพลังงำนให้ดยีิง่ขึน้ ผูร่้วมแสดงควำมคดิเหน็ 10 ท่ำนแรกจะได้รบัของทีร่ะลกึจำกคณะท�ำงำนฯ เพยีงแค่ท่ำน

ตอบแบบสอบถำมและเขียนชื่อ-ที่อยู่ให้ชัดเจน ส่งไปที่ คณะท�ำงำนวำรสำรนโยบำยพลังงำน ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

เลขที่ 121/1-2  ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กทม. 10400 หรือโทรสำร 0 2612 1358

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

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

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 เนื้อหา ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ตรงควำมต้องกำร � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ควำมทันสมัย � มำก � ปำนกลำง � น้อย

 ภาพประกอบ ควำมน่ำสนใจ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  สอดคล้องกับเนื้อหำ � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ท�ำให้เข้ำใจเนื้อเรื่องดีขึ้น � มำก � ปำนกลำง � น้อย

  ขนำด � เล็กไป � พอด ี � ใหญ่ไป

 ส�านวนการเขียน	 ควำมเขำ้ใจ � งำ่ย � ยำก � ไม่เขำ้ใจ

 ขนาดตัวอักษร  � เล็กไป � พอด ี � ใหญ่ไป

 รูปแบบตัวอักษร  � อำ่นง่ำย � อำ่นยำก

 การใช้สี	 	 � ขัดตำ � สบำยตำ

 ขนาดรูปเล่ม  � เล็กไป � พอด ี � ใหญ่ไป

6 ระยะเวลำกำรเผยแพร่ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ที่ท่ำนต้องกำร 
 � รำย 1 เดือน � รำย 2 เดือน � รำย 3 เดือน
7 ทำ่นเคยอำ่น “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” บนเว็บไซต์ของส�ำนักงำนหรือไม่
 � เคย � ไม่เคย
8 ท่ำนสนใจรับ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” รูปแบบใด 
 � แบบเล่ม (ส่งไปรษณีย์)            � แบบไฟล์ pdf (ส่งอีเมล)  
 � แบบ E-Magazine (อ่ำนทำงเว็บไซต์)
9 ท่ำนสนใจรับไฟล์วำรสำรทำงอีเมลหรือไม่
 � สนใจ (โปรดกรอกอีเมล..............................................................) 
 � ไม่สนใจ

	10 ท่ำนมีเพื่อนที่สนใจรับไฟล์วำรสำรทำงอีเมลหรือไม ่
    � มี (โปรดกรอกอีเมล................................................................) 
    � ไม่มี
11  คอลัมน์ภำยใน “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” ที่ทำ่นชื่นชอบ 
  (โปรดท�ำเครื่องหมำย ü)

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  สรุปข่ำวพลังงำนรำยไตรมำส

  ภำพเป็นข่ำว 

  สกู๊ป 

  สัมภำษณ์พิเศษ    

  สถำนกำรณ์พลังงำนไทย

  สถำนกำรณ์พลังงำนเชื้อเพลิง 

  ศัพท์พลังงำน

  เกมพลังงำน

  เทคโนโลยีพลังงำนจำกต่ำงประเทศ

  กฎหมำยดำ้นพลังงำน

	12  “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” มีประโยชน์อย่ำงไร

	 	 	 ประเด็น	 มาก	 ปานกลาง	 น้อย
  ท�ำให้รู้และเข้ำใจเรื่องพลังงำน

  ท�ำให้รู้สถำนกำรณ์พลังงำน

  น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

  ได้ควำมรู้รอบตัว

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

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

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

	13  ทำ่นต้องกำรให้ “วำรสำรนโยบำยพลังงำน” เพิ่มคอลัมน์เกี่ยวกับ 
      อะไรบ้ำง
      ................................................................................................
      ................................................................................................
      ................................................................................................

	14   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
      ................................................................................................
      ................................................................................................
      ................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
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จากภาวะราคาน�า้มนัดเีซลทีเ่พิม่ขึน้ บรษิทัผูผ้ลติน�า้มนั
ต่าง ๆ  ควรหนัมาให้ความสนใจกบัไบโอดเีซลซึง่สามารถผลติ
ได้จากเศษเหลือท้ิงจากภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีราคาต้นทุนต�่า
อย่างเช่น ไขมันไก่คุณภาพต�่าจากโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์
ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยทางด้านเคมีแห่งมหาวิทยาลัย                  
อาคันซัสในสหรัฐอเมริกา จึงได้ท�าวิจัยและพัฒนาการผลิต
ไบโอดีเซลจากไขมันไก่ขึ้น เพื่อให้ได้เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด 
มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย์
ได้ในอนาคต

ไขมันไก่ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นไขมันไก่คุณภาพต�่า
ที่ได้จากโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ น�ามาผ่านกระบวนการ
ผลิตกระบวนการใหม่ที่เรียกว่า ซูเปอร์คริติคัล เมทานอล               
ทรีตเมนต์ (Supercritical methanol treatment) เป็น   
กระบวนการละลายไขมันไก่ด้วยความร้อนสูงและความดัน 
สูงจนถึงจุดเดือดของไขมันซ่ึงอยู่ท่ี 325 องศาเซลเซียส  

E N E R G Y  L E A R N I N G  Z O N E

เทคโนโลยีพลังงานจากต่างประเทศ

หาง่าย ต้นทุนต�่า 
เพื่อพลังงานยั่งยืน

“ไบโอดีเซลจากไขมันไก่” 

ไบโอดเีซลเป็นหนึง่ในพลงังานทดแทนในรปูแบบเชือ้เพลงิเหลวทีส่ามารถน�ามาใช้แทนน�า้มนั
ดีเซลได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ เมื่อพูดถึงวัตถุดิบที่น�ามาผลิตไบโอดีเซล คนส่วนใหญ่มัก
นึกถึงพืช เช่น ปาล์ม ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน ถั่วเหลือง ฯลฯ แต่มีคนจ�านวนไม่มากนักที่จะนึกถึง
ไขมันสัตว์ เช่น ไขมันไก่ ไขมันวัว ไขมันหมู ฯลฯ ซึ่งสามารถน�ามาผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เช่นกัน                                                                                                                                      
เราก�าลังพูดถึงไบโอดีเซลที่ได้จากไขมันไก่ ซึ่งก�าลังได้รับความสนใจและถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบ
ที่หาได้ง่ายและราคาถูก

เมื่อถึงจุดเดือด ไขมันไก่จะระเหยกลายเป็นไอและคงเหลือ
ส่วนที่เป็นของเหลวไว้ จากนั้นน�าของเหลวที่ได้มาผสมกับ 
เมทานอลเข้มข้น ในอัตราส่วน 40 ต่อ 1 และใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และได้ออกมาเป็นไบโอดีเซล 89%

ในอดีตความพยายามในการผลิตไบโอดีเซลจากไขมัน
ไก่ต ้องพบกับปัญหาและยังไม่สามารถน�ามาใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้ เนื่องจากปริมาณเอทานอลที่ใช้ยังไม่เหมาะสม                         
เกิดไขสบู่ในระหว่างกระบวนการผลิต และใช้เวลานานใน                                                                  
การท�าปฏิกิริยา แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้กระบวนการซูเปอร์          
คริติคัล เมทานอล ทรีตเมนต์ แล้ว ความร้อนสูงที่ใช้ใน
กระบวนการนี้ได้ท�าลายไขมันไปจนหมดสิ้น จึงท�าให้ปัญหา
การเกิดไขสบู่หมดไป 

อย่างไรก็ตาม การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันไก่ยังคง
อยู่ในช่วงของการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่ง
เชื้อเพลิงที่น่าเชื่อถือมากขึ้น และสามารถน�ามาใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีไบโอดีเซลที่ผลิตจากพืช                                                                                      
ต่าง ๆ อาทิ ถั่วเหลืองและปาล์ม แต่การผลิตจากพืชเหล่านี้
มีต้นทุนการผลิตที่สูง ท�าให้ไบโอดีเซลมีราคาสูงอยู่ ดังน้ัน 
หากสามารถใช้ไขมันไก่เพื่อผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์
ได้จะท�าให้มีต้นทุนการผลิตต�่าลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขาย                
ถูกลง นอกจากนี้ การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันไก่ยังส่งเสริม
ให้อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลเติบโตมากขึ้นด้วย
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