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กระทรวงพลังงานจับตาสถานการณ์พลังงานโลก 

เตรยีมพร้อมทุกมาตรการลดผลกระทบ และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  

กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์พลังงานอย่างใกล้ชิด หลังราคาพลังงานโลกทุกชนิดปรับ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อไปอีก พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เตรียมพร้อมมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านราคาแก่ประชาชน รวมทั้งการวางแผนรับมือจัดหาเชื้อเพลิง
ในช่วงเปลี่ยนผ่านการด าเนินงานแหล่งก๊าซธรรมชาติช่วงเดือนเมษายนนี้ให้ดีที่สุด ม่ันใจว่าจะก้าวผ่าน
สถานการณ์นี้ได้  

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนพลังงาน นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  และนายสมภพ พัฒนอริยางกูล  โฆษก                  
กระทรวงพลังงาน ได้ร่วมกันแถลงสถานการณ์พลังงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านราคา
ที่มีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2564 ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน เพ่ือเตรียมแผนรับมือ และ
ก าหนดมาตรการลดผลกระทบต่างๆให้ดีที่สุด 

 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยว่า “ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะด้านราคาน้้ามันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ได้มอบหมายให้
ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม  ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ใช้มาตรการต่างๆอย่างเต็มท่ี เพ่ือลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับประชาชน  และในปีนี้มีสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านการด้าเนินงานของแหล่ง               ก๊าซ
ธรรมชาติ แปลง G1/61 หรือแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วย ทั้งนี้ 
กระทรวงได้ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานภายใต้ กบง. ติดตาม
และก้ากับการด้าเนินการ  โดยยึดหลักการรักษาความม่ันคงในการจัดหาและค้านึงถึงผลกระทบค่าไฟฟ้าที่จะมี
ต่อประชาชนให้น้อยที่สุด คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัท ปตท.จ้ากัด 
(มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เร่งจัดหาเชื้อเพลิงและบริหารจัดการตามแผนที่ก้าหนด                    
โดยมีส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการด้าเนินการแต่ละ
มาตรการให้ เป็นไปตาม Merit Order รวมถึงพิจารณาแผนการน้าเข้า LNG  และการจัดสรรตาม                   
ความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้กระทบกับค่าไฟฟ้าและสร้างความม่ันใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า
ทั่วไปว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับอย่างแน่นอน” 
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ด้านนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนพลังงาน  เผยว่า “ราคาน้ ามันโลก         
ได้แรงหนุนจากหลายปัจจัย ทั้งการคาดการณ์ความต้องการใช้น้ ามันจะเพ่ิมขึ้นหลังจากโควิดคลี่คลาย และ
ปริมาณการผลิตที่ยังคงออกสู่ตลาดอย่างจ ากัด มีการคาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ Omicron 
จะคลี่คลายในครึ่งปีแรกของปีนี้ โดยรายงานฉบับเดือน ม.ค. 65 ของ OPEC คาดการณ์ความต้องการใช้น้ ามัน
โลกปี 2564 เพ่ิมขึ้น 5.65 ล้านบาร์เรลต่อวันจากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 96.63 ล้านบาร์เรลต่อวัน และปี 2565 
เพ่ิมขึ้น 4.16 ล้านบาร์เรลต่อวันจากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 100.79 ล้านบาร์เรลต่อวัน  ซึ่งเป็นตัวเลขความต้องการ
ที่สูงขึ้นมาก และมีผลต่อราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก  

ส่วนมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ปรับเป็น B5 ที่มีผลมาตั้งแต่วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
เผยว่า “กรมธุรกิจพลังงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาสัดส่วนการผสม ไบโอดีเซล       
(บี100) ในภาวะวิกฤติด้านราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ไดร้่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ เสนอ กบง. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับสูตรการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพใน
น้ ามันเชื้อเพลิงในภาวะปกติ เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (พ.ศ. 2565 ถึง 2566) ได้ก าหนดให้มีน้ ามันดีเซล
หมุนเร็ว 2 เกรด คือ น้ ามันดีเซลหมุนเร็วบี 7 และน้ ามันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ส าหรับใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
และระยะยาว (พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป) ได้ก าหนดเหลือน้ ามันดี เซลหมุนเร็วบี  7 เพียงเกรดเดียว  
ซึ่งมาตรการดังกล่าวกระทรวงพลังงานได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านราคาโดย
ค านึงถึงทุกฝ่าย ไม่ว่าจะทั้งผู้ใช้รถยนต์ดีเซลและเกษตรกรชวนสวนปาล์ม นอกจากนั้น เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีเวลาในการบริหารจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงในรถยนต์ โดยเฉพาะ
รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งจะกระทบกับการใช้น้ ามัน คณะอนุกรรมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน  ภายใต้คณะกรรมการปาล์มน้ ามัน ได้เริ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ ามัน
ปาล์มเป็นวัตถุดิบ เช่น ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น น้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ ผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
น้ ามันหล่อลื่นและจาระบีชีวภาพ รวมทั้งกรีนดีเซล และ BioJet ที่จะสามารถรองรับปริมาณน้ ามันปาล์มได้ใน
อนาคต 

ด้านนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินงานช่วงเปลี่ยน
ผ่านการด าเนินงานของแปลง G1/61 หรือแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตว่า 
“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประสานการเจรจาระหว่างบริษัทผู้รับสัมปทานรายเดิม (บริษัท เชฟรอนประเทศ
ไทยส ารวจและผลิต จ ากัด) และผู้รับสัญญารายใหม่ (บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด หรือ 
ปตท.สผ. อีดี) ซึ่งที่ผ่านมา ทั้ง 2 บริษัท ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติกลุ่มเอราวัณ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแปลง G1/61 เดินหน้าต่อไป 
โดยหลังจากนี้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะได้เร่งผลักดันให้บริษัท ปตท.สผ. อีดี วางแผนบริหารจัดการ และ
เตรียมการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง และได้ปริมาณตามเงื่อนไขในการ
ประมู ล โ ดย เ ร็ วที่ สุ ด  ซึ่ ง มั่ น ใ จ ได้ ว่ า ก า ร เปลี่ ย นผ่ าน การด า เ นิ น ง าน ในช่ ว ง เ ดื อน เมษาย นนี้                                    
กรมฯ จะสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยการประสานกับผู้รับสัมปทานรายอ่ืน ๆ ให้เตรียมความพร้อมให้ 
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ผลิตก๊าซธรรมชาติได้เต็มความสามารถตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ และเพ่ิมก าลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งอื่นๆ มาทดแทน 
 ส าหรับแผนการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในปี 2565 นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เผยว่า “การด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานรากในระยะต่อไป กระทรวงพลังงาน ได้ร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดปริมาณ และ Zoning ให้สอดคล้องกับศักยภาพ เป้าหมาย 
และนโยบายการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร โดยก าหนดพ้ืนที่เหมาะสมเพ่ือปลูกพืชพลังงาน และก าหนดพ้ืนที่
ที่มีความต้องการไฟฟ้า(ไฟตก/ไฟดับ/เสริมความมั่นคง) เพ่ือลดการสูญเสียในระบบส่ง และไม่เป็นภาระกับ
ระบบโครงข่ายพลังงาน และ ได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการเพิ่มมูลค่าพืชพลังงาน โดย
จะหาแนวทางการน าผลผลิตของการปลูกพืชพลังงานไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น  อุตสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนแผนการด าเนินงานโรงไฟฟ้า
ชุมชนฯ ในเฟสที่สอง 400 เมกะวัตต์ ในปี 2565 ดังนี้ (1) วิเคราะห์ประเมินผลโครงการน าร่อง (2) วิเคราะห์
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการขยายผลในระยะที่ 2 (3) ก าหนดรูปแบบเป้าหมายการด าเนิน
โครงการ ได้แก่ ก าหนดพ้ืนที่ จัดหาเทคโนโลยี ส่งเสริมการแปรรูปจัดเตรียมเชื้อเพลิง การสร้างรายได้จากการ
น าไปใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ประเมินต้นทุน ก าหนดราคารับซื้อเชื้อเพลิง (4) ก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าและ
โมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสม” 
 
“แม้ว่าสถานการณ์ด้านราคาพลังงานจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ
ประเทศไทย ผมขอเน้นย้้าว่า ประเทศไทยเป็นประเทศน้าเข้าน้้ามัน ไม่ได้มีแหล่งน้้ามันมากมายตามมี 
ปรากฎหรือมีการส่งต่อในสื่อโซเชียล ซึ่งการที่ประเทศไทยเป็นประเทศน้าเข้าน้้ามัน ท้าให้การขึ้นลงของราคา  
จะเป็นไปตามราคาตลาดโลกจริงๆ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานมีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์ 
เพ่ือเตรียมมาตรการต่างๆ มารองรับและบรรเทาผลกระทบ ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้อาศัยกลไกเงินกองทุนน้้ามัน
เชื้อเพลิงในการชดเชยราคาน้้ามันดีเซล เพ่ือไม่ให้กระทบกับประชาชนทุกภาคส่วนเนื่องจากน้้ามันดีเซลเป็น 
องค์ประกอบหนึ่งในต้นทุนสินค้าและบริการ ส่วนประเด็นเรื่องการจัดหาก๊าซธรรมชาติและการน้าเข้า LNG 
เพ่ือน้ามาทดแทนก๊าซธรรมชาติที่หายไปในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทาน กระทรวงพลังงานให้ได้ความส้าคัญ
ในการจัดล้าดับหรือ Merit order ในการเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการน้าเข้า LNG Spot 
การใช้น้้ามันทดแทน การรับซื้อไฟฟ้า หรือการเลื่อนแผนปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพ่ือให้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต 
ไฟฟ้ามีราคาท่ีต่้าที่สุด เพ่ือดูแลค่า Ft ให้ดีที่สุด  อย่างไรก็ด ีในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นวิกฤตพลังงานของ
โลก ซึ่งราคาน้้ามันดิบที่เพ่ิมขึ้นทุก 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจะส่งผลต่อราคาน้้ามันขายปลีก 20 สตางค์ต่อ
ลิตร ขอให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวในท้ายท่ีสุด 
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