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สรุปรายงานข่าว 

ประจ าวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

โดย 

บริษัท คาริสม่า มีเดีย จ ากัด  
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สรุปปริมาณข่าวประจ าวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ข่าวด้านนโยบาย จ านวน ......0......ข่าว 

ข่าวด้านไฟฟ้า จ านวน .......1......ข่าว 

ข่าวด้านก๊าซธรรมชาติ จ านวน .......0......ข่าว 

ข่าวด้านน  ามัน จ านวน .......2......ข่าว 

ข่าวด้านอนุรักษ์พลังงาน จ านวน .......0......ข่าว 

ข่าวด้านพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก จ านวน .......0......ข่าว 

ข่าวด้านอ่ืนๆ จ านวน .......3......ข่าว 
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สรุปประเด็นสถานการณ์พลังงานในสื่อสิ่งพิมพ์ 

ประจ าวันที ่30 พฤศจิกายน 2563  

ล าดับ หนังสือพิมพ์ สรุปประเด็นข่าว 

หมายเหตุ 
(+, กลาง, 

-) 

1 ข่าวสด  ข่าวสดท่ัวไทย: โคราช-ผวารถน  ามันรั่ว 
สภ.วังน ้ าเขียว จ.นครราชสีมา แจ้งว่า มีรถบรรทุกน ้ ามัน

เชื อเพลิงคันหนึ่ง ประสบปัญหาถังบรรจุเบนซินชนิดพิเศษ มีรอยแตก ขอ
ก้าลังอาสากู้ภัย และประสานขอรถน ้าเทศบาลศาลเจ้าพ่อ และรถน ้า 
อบต.วังน ้าเขียว ร่วมตรวจสอบและป้องกันพื นที่ โดยจุดเกิดเหตุพบ
รถบรรทุกน ้ามันเชื อเพลิง ทะเบียน 70-7047 ปทุมธานี มีร่องรอยการ
แตกรั่วที่บริเวณถังบรรจุน ้ามัน จึงเคลื่อนรถออกห่างจากถนน จากนั นเร่ง
ฉีดพรมน ้าตัวถังน ้ามันและจุดที่มีรอยแตก เพ่ือหล่อเย็นควบคุมอุณหภูมิ
ไม่ให้สูงเกินไป รอการเปลี่ยนถ่ายน ้ามันเชื อเพลิงออก ซึ่งสถานการณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ น 

 

ลบ 

2 กรุงเทพธุรกิจ  จับกระแส: เร่งเคลียร์ปัญหาไฟฟ้าส ารองล้นระบบ 
ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงส่งผลให้ "ก้าลังผลิตไฟฟ้า

ส้ารอง" ของประเทศเพ่ิมขึ นมาอยู่ที่ระดับ 50% จากที่ระดับความ
เหมาะสมควรอยู่ที่ระดับ 15-17% ของก้าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และ
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ นอีกหากภาครัฐไม่มีการด้าเนินการใดๆ เนื่องจากในปี 
65 เป็นต้นไปจะยังมีโรงไฟฟ้าใหม่ของเอกชนที่มีสัญญาซื อขายไฟฟ้า 
(PPA) ไปแล้ว จะจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเพ่ิมขึ น เรื่องนี เป็นอีกโจทย์ส้าคัญของ
ประเทศไทยและกระทรวงพลังงานที่ต้องเร่งหาทางออก ล่าสุดกลุ่มปฏิรูป
พลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) จึงได้ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงพลังงาน
เจรจาโรงไฟฟ้าของเอกชนที่ได้รับอนุมัติโดยมิได้ผ่านการประมูลให้ชะลอ
การลงทุนและเลื่อนก้าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (COD) พร้อมปรับแผน 
PDP สอดคล้องให้ทันต่อสถานการณ์ ไม่ให้มีการลงนามสัญญาซื อขาย
ไฟฟ้า (PPA) กับโรงไฟฟ้าใหม่ที่เป็นแบบ Firm นอกเหนือจากที่ได้มีการ
ลงนามไปแล้วเป็นต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส้ารองล้นระบบ 

 
 

บวก 



โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารพลังงาน  

 
 

3 มติชน 'ขาแท่น'หลุมผลิตปิโตรเลียม บ้านหลังใหม่ (ให้) สัตว์ทะเล 
กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และกรมประมง 

ได้อนุญ าตให้  สถาบันปิ โตรเลี ยมแห่ งประเทศไทย คณะประมง  
ม.เกษตรศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทช. 
และเชฟรอนประเทศไทยส้ารวจและผลิต ริเริ่มแนวคิดการใช้ขาแท่นหลุม
ปิโตรเลียม มาวางเป็นปะการังเทียม เพ่ือสร้างแหล่งเพาะพันธุ์ปะการัง 
และที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลภายใต้ใน "โครงการน้าขาแท่นหลุมผลิต
ปิโตรเลียม จ้านวน 7 ขาแท่น มาจัดวางเป็นปะการังเทียม เพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในพื นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ซึ่ง
ประสบความส้าเร็จในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเล พบปริมาณสัตว์
ทะเลเพ่ิมขึ น เป็นประโยชน์ต่อประมงพื นบ้าน และกลายเป็นแหล่งด้าน ้า
อีกแห่งหนึ่ง 

 

บวก 

4 ไทยโพสต์  จับประเด็น: กฟผ.ผุด 'EGAT E-Bike' 
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิดตัว

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ กฟผ. (EGAT E-Bike) จ้านวน 51 คัน และ
สถานี อัดประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping 
Station) เพ่ือส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในหน่วยงานตามนโยบาย
ของภาครัฐ ณ กฟผ. ส้านักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และขยายไป
ใช้งานในพื นที่ กฟผ. 19 แห่งทั่วประเทศ เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรสีเขียว 
ส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

บวก 

5 ทันหุ้น  ภาพข่าว: สังคมธุรกิจทันหุ้น: รางวัล 
นายอรรถพล ฤกษ์ พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. พร้อมด้วย นายอธิคม เติบศิริ ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั นต้นและก๊าซธรรมชาติ  
นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั นปลาย และ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยุ่งยืน เข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ ในงาน Thailand Corporate 
Excellence Awards 2020 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ
ไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

บวก 
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6 มติชน (กรอบ
บ่าย)  

ตลาดน  ามันกังวลยอดผู้ใช้ 'สนพ.'ชี ปัจจัยกดดันเพียบ 
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผอ.สนพ. เปิดเผยถึงราคาน ้ามันดิบว่า 

ตลาดยังคงกังวลต่อความต้องการใช้น ้ามัน เนื่องจากยอดผู้ติดเชื อไวรัสโค
วิด-19 คงเพ่ิมขึ นต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการกลับมาบังคับใช้มาตรการเข้มงวด
ทางสังคม ทั งนี ปริมาณน ้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ น หลังลิเบียปรับ
เพ่ิมก้าลังการผลิตน ้ามันดิบมาอยู่ที่ระดับ 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน ในช่วง
กลางเดือน พ.ย. 63 ประกอบกับนอร์เวย์ เตรียมปรับเพ่ิมก้าลังการผลิต
อีก 30,000 บาร์เรล/วัน ภายในสิ นปี 63 และการที่ 2 บริษัทยาออกมา
รายงานผลการทดสอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ว่าประประสิทธิภาพสูง
ถึง 95% ท้าให้หนุนการฟ้ืนตัวของอุปสงค์น ้ามัน รวมถึงการประชุมของ
โอเปคพลัส ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเสนอทางเลือกแผนการผลิตน ้ามัน ในที่
ประชุมใหญ่ วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 63 
 

บวก 

 



ปีที่: 34 ฉบับที่: 11739
วันที่: จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/ทัศนะ

หน้า: 7(ขวา)

คอลัมน์: จับกระแส: เร่งเคลียร์ปัญหาไฟฟ้าสำรองล้นระบบ

รหัสข่าว: C-201130011030 หน้า: 1/1

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 42.08 Ad Value: 58,912 PRValue : 176,736 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10960
วันที่: จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: โคราช-ผวารถน้ำมันรั่ว

รหัสข่าว: C-201130012085 หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.29 Ad Value: 10,219 PRValue : 30,657 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15604
วันที่: จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ขวา)

หัวข้อข่าว: ตลาดน้ำมันกังวลยอดผู้ใช้ 'สนพ.'ชี้ปัจจัยกดดันเพียบ

รหัสข่าว: C-201130038056 หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.80 Ad Value: 16,280 PRValue : 48,840 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8785
วันที่: จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(บนขวา)

คอลัมน์: จับประเด็น: กฟผ.ผุด 'EGAT E-Bike'

รหัสข่าว: C-201130008058 หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 8.92 Ad Value: 6,690 PRValue : 20,070 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 17 ฉบับที่: 4124
วันที่: จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/กระดานเซียน

หน้า: 18(ล่างขวา)

ภาพข่าว: สังคมธุรกิจทันหุ้น: รางวัล

รหัสข่าว: C-201130016057 หน้า: 1/1

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Col.Inch: 14.89 Ad Value: 8,189.50 PRValue : 24,568.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15604
วันที่: จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563
Section: ประชาชื่น/ชีวิตคุณภาพ - กระแสทรรศน์

หน้า: 19(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'ขาแท่น'หลุมผลิตปิโตรเลียม บ้านหลังใหม่ (ให้) สัตว์ทะเล

รหัสข่าว: C-201130020036 หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 86.16 Ad Value: 94,776 PRValue : 284,328 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15604
วันที่: จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563
Section: ประชาชื่น/ชีวิตคุณภาพ - กระแสทรรศน์

หน้า: 19(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'ขาแท่น'หลุมผลิตปิโตรเลียม บ้านหลังใหม่ (ให้) สัตว์ทะเล

รหัสข่าว: C-201130020036 หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 86.16 Ad Value: 94,776 PRValue : 284,328 คลิป: ขาว-ดำ(x3)


