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	 จากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น	 เป็นที่

จับตามองของทุกประเทศทั่วโลก	 ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการ

ใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ	 ในขณะที่แหล่งพลังงานของโลกมีอยู่อย่างจ�ากัด	

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 ส�าหรับประเทศไทยได้มีนโยบาย

ทีจ่ะพฒันาและจดัหาพลงังาน	 เพือ่ให้ทนักบัความต้องการใช้ภายใน

ประเทศ	 รวมทั้งได้มีการผลักดันมาตรการด้านประหยัดพลังงาน

ไปพร้อมกับการพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ

	 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 ในฐานะเป็น

หน่วยงานซึ่งมีบทบาทหลักในการเสนอแนะนโยบายและแผนการ

บริหารจัดการพลังงานให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้พลังงาน

ของประเทศ	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานในปี	 2552	 ที่ผ่านมา	

สนพ.	 ได้ผลักดันนโยบายต่างๆ	 เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคง

ด้านพลังงาน	 โดยเน้นการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ	 มีเสถียรภาพ	

และมีการกระจายทางเลือกในการใช้เช้ือเพลิง	 รวมถึงการผลักดัน

และส่งเสริมให้ภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชน	 หันมาใช้พลังงาน

ทดแทนเพิม่มากขึน้	 พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารศกึษาวจิยัพฒันา	 และ

น�าพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 อันจะ

น�ามาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีย่ังยืน

ในระยะยาว	

สารจากผู้อำานวยการ



	 รายงานประจ�าปีฉบับนี้	 ได้รวบรวมผลการด�าเนินงานด้านพลังงานที่ส�าคัญในช่วงปี	 2552	 ที่	

สนพ.	 ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น	 ซึ่งในภาพรวมน้ัน	 นับว่าประสบความส�าเร็จด้วยดีตลอดมา	 ในนาม

ของผู้บริหาร	 ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่	 สนพ.	 ทุกระดับ	 ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความ

สามารถ	 ด้วยความมุ่งมั่น	 ทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจ	 และมีความวิริยะอุตสาหะ	 พร้อมกันนี้ต้องขอ

ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ที่ได้ประสานความร่วมมือในการด�าเนินมาตรการต่างๆ	

จนท�าให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับผลกระทบด้านพลังงานทั้งในระดับประเทศและระดับโลกได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	 เหนือสิ่งอื่นใดต้องขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด	 เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านพลังงานของประเทศ	 สุดท้ายนี้

ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของ	 สนพ.	 อย่างต่อเนื่องตลอดไป	
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	 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน	 เป็นองค์กรท่ีมีบทบำท

ส�ำคัญในกำรเสนอแนะนโยบำยและบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน

ของประเทศ	 โดยเน้นกำรด�ำเนินงำนเป็นทีมและเปิดโอกำสให้บุคลำกร

ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน	 เริ่มตั้งแต่คณะผู้บริหำรที่มำก

ด้วยประสบกำรณ์	 ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่	

ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริม	 ผลักดันให้ประเทศมีกำรจัดหำและ

ใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	มีรำคำพลังงำนที่เป็นธรรม	รวมทั้ง	

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำน

ทดแทน		เพือ่ให้คนไทยได้ตระหนกัและใช้พลงังำนให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
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รองผูอำนวยการ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบาย
และแผนอนุรักษพลังงาน

และพลังงานทดแทน

Chief Knowledge Officer; CKO
Chief Change Officer; CCO

รองผูอำนวยการ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การวางแผนยุทธศาสตร

พลังงาน

● ฝายบริหารงานทั่วไป
● กลุมราคาปโตรเลียม
● กลุมธุรกิจปโตรเลียม
● กลุมอุตสาหกรรม
 ปโตรเคมี

Chief Information Officer; CIO
Chief Gender Equality Officer; CGEO

กลุมตรวจสอบภายในกลุมพัฒนาระบบบริหาร

สำนักบริหารกลาง
● กลุมบริหารงานทั่วไป
● กลุมบริหารงานบุคคล
● กลุมชวยอำนวยการและสื่อสารองคกร
● กลุมการคลัง
● กลุมกองทุนพลังงาน

ผูอำนวยการ
สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

● ฝายบริหารงานท่ั
 ปโ ี

สำนักนโยบายปโตรเลียม
และปโตรเคมี

ท่ัวไป
ี

ลียม

● ฝายบริหารงานทั่วไป
● กลุมพัฒนายุทธศาสตร
 พลังงาน
● กลุมบริหารยุทธศาสตร
 พลังงาน
● กลุมติดตามและ
 ประเมินผล

● ฝายบริหารงานทั่วไป
● กลุมพัฒนาสารสนเทศ
 พลังงาน
● กลุมวิเคราะหและ
 พยากรณ
● กลุมพัฒนาระบบ
 คอมพิวเตอร

● ฝายบริหารงานทั่วไป
● กลุมอนุรักษพลัังงาน
● กลุมพลัังงานทดแทน
● กลุมพัฒนาบุคลากร
 และประชาสัมพันธ
 ดานอนุรักษพลังงาน

● ฝายบริหารงานทั่วไป
● กลุมราคาไฟฟาและ
 คุณภาพบริการ
● กลุมสงเสริมการแขงขัน
 กิจการไฟฟา
● กลุมจัดหาพลังงาน
 ไฟฟา

กองนโยบาย
และแผนพลังงาน

ท่ัวไป


● ฝายบริหารงานท่ั
 ั

น
ศูนยพยากรณ

และสารสนเทศพลังงาน

ยบริหารงานท่ั
 ั  ัั

ท่ัวไป ● ฝาย


งาน
สำนักนโยบายอนุรักษพลังงาน

และพลังงานทดแทน

ยบริหารงานทั่วไป
 ไฟฟ

ท่ัวไป ● ฝาย


พลังงาน
ทน สำนักนโยบายไฟฟา
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กรอบอัตรากำาลัง

ค่านิยมหลัก

	 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาพลังงานของประเทศให้ยั่งยืน	 และการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนนั้น	
นอกเหนอืจากกรอบนโยบายทีช่ดัเจนแล้ว	 การจดัสรรบคุลากรทีม่คีวามสามารถให้เพยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นแต่ละส่วน	
ถือเป็นเรื่องท่ีส�าคัญที่ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ	 เพื่อกระจายก�าลังในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ		ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด		ซึ่งจะน�าไปสู่การด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จตรงตามภารกิจที่ได้ก�าหนดไว้

	 ราชการบริหารส่วนกลาง	 7	 3	 0	 0	 10	
	 ส�านักบริหารกลาง	 16	 16	 10	 20	 62
	 ส�านักนโยบายไฟฟ้า	 10	 5	 0	 0	 15
	 ส�านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	 12	 7	 0	 0	 19
	 ส�านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและ	 11	 3	 0	 0	 14
	 พลังงานทดแทน	
	 กองนโยบายและแผนพลังงาน	 10	 3	 0	 0	 13	
	 ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน	 9	 3	 0	 0	 12	

รวม	 75	 40	 10	 20	 145

สังกัด ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว รวม

	 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 ได้ก�าหนดค่านิยมและวัฒนธรรม
ของหน่วยงาน	 เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน	 สร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของบุคลากร	 เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กร	 ให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีย่ดึถอืเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานอย่างต่อเนือ่ง	 และเกดิผลในทาง
ปฏิบัติอย่างทั่วถึง	 เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการท�างานที่ดีต่อไปไว้ดังนี้	

E
Excellence

มุงความเปนเลิศ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึง
การพัฒนางานใหสูความเปนเลิศ โดยตอบสนอง
ตอเปาหมายและพันธกิจขององคกร

P
Partnership

กอเกิดเครือขาย
มุงเนนการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรในการ
ปฏิบัติงานรวมกันกับเครือขายที่ครอบคลุม
ภารกิจตางๆ ใหบรรลุผลสำเร็จ

P
Public Interest

เปาหมายสวนรวม มุงเนนการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน
และตอบสนองความตองการของสาธารณะ

O
Ownership

รวมใจหนึ่งเดียว
รวมใจหนึ่งเดียวมุงเนนการทำงานเปนทีม 
ความรวมแรงรวมใจ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานรวมกัน
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	 การด�าเนินนโยบายของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานตามภารกิจต่างๆ	 เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็นอีกหนึ่ง
องค์กรหลกัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทีส่�าคญัของชาต	ิ ซึง่ควรวางรากฐานและกรอบการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน	 พร้อมผลกัดนั
ภารกจิต่างๆ	 ให้ด�าเนนิการสอดคล้องกบันโยบายเพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายหลกั	 โดยมวีสิยัทศัน์	 พนัธกจิ	 เป้าหมายหลกั
ในการให้บริการ	และยุทธศาสตร์ในด�าเนินงาน	ดังต่อไปนี้

   

	 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
ที่ตั้งมั่นในหลักการ	 ค�านึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อม	 มีการด�าเนินการที่โปร่งใส	 เน้นการมีส่วนร่วม	
เป็นเครือข่าย	 และเป็นองค์กรเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

	 ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังานจะพฒันานโยบายและแผนพลงังาน	 ประสานงานในการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบัิติ
ติดตามประเมินผล	 และเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในด้านการจัดการ	 พัฒนา	 ส่งเสริมการอนุรักษ์	 และการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีภารกิจตามกฎหมายดังนี้

	 1.	 เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหาร	 และพัฒนาการพลังงานของประเทศ	
	 2.	 ก�าหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	 และก�าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ	
	 	 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	
	 3.	 ก�าหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการขาดแคลนน�้ามันเชื้อเพลิง	
	 4.	 ประสาน	 ตดิตาม	 และประเมนิผลการปฏบัิตติามนโยบายและแผนการบรหิาร	 และพฒันาการพลงังานของประเทศ	
	 	 รวมทั้งบริหารจัดการกองทุนพลังงาน	
	 5.	 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพลังงาน	 และการพยากรณ์แนวโน้มด้านพลังงานของประเทศ	
	 6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 หรือตามที่
	 	 กระทรวงพลังงานหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	
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ยุทธศาสตร์

	 1.	 เพื่อให้มีนโยบายและแผนด้านพลังงานที่เป็นที่ยอมรับ	 รวมทั้งมีระบบ	 กระบวนการการจัดการด้านพลังงาน	
	 	 ที่สอดรับกับสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศและของโลก	 และท�าให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ	
	 	 มั่นคง	ทั่วถึง	ในระดับราคาที่เหมาะสม	
	 2.	 เพื่อให้มีเครือข่ายการประสานงานและการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ	 ในการน�านโยบายและแผนด้านพลังงาน
	 	 ไปปฏบิตัใิห้มปีระสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้	 รวมทัง้มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานทีมี่ส่วนสนบัสนนุ
	 	 การบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนด้านพลังงาน	
	 3.	 เพื่อให้มีการปรับโครงสร้างกิจการพลังงานให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้น	
	 4.	 เพื่อให้มีรายงานผลการติดตามสถานการณ์ด้านพลังงาน	 และการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนด้าน
	 	 พลังงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	และมีระบบข้อมูลหลักด้านพลังงานของประเทศที่ทันต่อเหตุการณ์	
	 5.	 เพื่อให้ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานมีขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล	 ในฐานะ
	 	 องค์กรที่ต้ังมั่นในหลักการ	 ค�านึงถึงส่ิงแวดล้อม	 มีการด�าเนินการที่โปร่งใส	 เน้นการมีส่วนร่วม	 เป็นเครือข่าย
	 	 และเป็นองค์กรเรียนรู้	

เป้าหมายการให้บริการ

	 1.	 เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
	 2.	 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน	 ราคาเป็นธรรม	 มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย
	 3.	 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม
	 4.	 ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
	 5.	 ส่งเสริมการพัฒนา	 ผลิต	 และการใช้พลังงานคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
	 6.	 ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบายและแผนพลังงาน
	 7.	 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
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	 จากบทบาทหน้าที่และพันธกิจของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานในการเสนอแนะและผลักดันนโยบาย
พลังงานไปสู่การปฏิบัติ	 รวมทั้งก�าหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	 เพื่อให้ประเทศไทยมีการใช้
พลังงานอย่างพอเพียง	 มั่นคง	 และทั่วถึงในระดับราคาที่เหมาะสม	 โดยด�าเนินการตามกรอบนโยบายพลังงานของประเทศ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	(นายวรรณรัตน์	ชาญนุกูล)	ได้มอบไว้	เมื่อวันที่	12	มกราคม	2552	ดังนี้

นโยบายที่ 1 : ความมั่นคงด้านพลังงาน

	 พฒันาพลงังานให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึน้	 โดยจดัการพลงังานให้เพยีงพอมเีสถยีรภาพ	 ด้วยการเร่ง
ส�ารวจพฒันาแหล่งพลงังานประเภทต่างๆ	 ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ	 และเร่งให้มกีารเจรจากบัประเทศเพือ่นบ้าน
ในระดับรัฐบาลเพื่อร่วมพัฒนาแหล่งพลังงาน	 วางแผนพัฒนาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้	 เพื่อลด
ความเสีย่งด้านการจัดหา	 ความผนัผวนทางด้านราคา	 และลดต้นทนุการผลติ	 ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน
ที่มีศักยภาพ	 โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	 รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม
ในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นๆ	 มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า

นโยบายที่ 2 : พลังงานทดแทน

	 ด�าเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ	 โดยสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน	
โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล	 (E10,	 E20	 และ	 E85)	 ไบโอดีเซล	 ขยะ	 และมูลสัตว์	 เป็นต้น	
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน	ลดภาวะมลพิษ	 และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร	 โดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้
พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนหมู่บ้านภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม	 รวมทั้งสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ในภาคขนส่งให้มากขึ้น	 โดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ	 ตลอดจนส่งเสริมและวิจัย
พลงังานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	
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	 ก�ากบัดแูลราคาพลงังานให้อยู่	ในระดบัทีเ่หมาะสม	 มเีสถยีรภาพ	 และเป็นธรรมต่อประชาชน	 โดยก�าหนดโครงสร้าง
ราคาเชือ้เพลงิทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการพฒันาพชืพลงังาน	 รวมทัง้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิมากทีส่ดุ	 และบรหิารจดัการผ่าน
กลไกตลาดและกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ	 เพือ่ให้มกีารใช้พลงังานอย่างประหยดั	 และส่งเสรมิการแข่งขนัและการลงทนุในธรุกจิ
พลังงาน	 รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย	

	 ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานทั้งในภาคครัวเรือน	 อุตสาหกรรม	 บริการ	 และขนส่ง	 โดยรณรงค์ให้เกิด
วินัยและสร้างจิตส�านึกในการประหยัดพลังงาน	 และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 มีมาตรการจูงใจให้มี
การลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	 และมาตรการสนับสนุนให้ครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้า
ในช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุด	 รวมทั้งการวิจัยพัฒนาและก�าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน	
ตลอดจนสนบัสนนุการพฒันาระบบขนส่งมวลชนและการขนส่งระบบราง	 เพือ่ให้มกีารใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ	 และ
สามารถชะลอการลงทุนด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ	

นโยบายที่ 3 : กำากับดูแลราคาและความปลอดภัย

นโยบายที่ 4 : การอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 5 : การดูแลสิ่งแวดล้อม

	 ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานที่ให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	
โดยก�าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ	 รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด	 เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน	 และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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	 จากนโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานของส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน	 ตลอดระยะเวลาในการ
ด�าเนนิงานบริหารจดัการ	 การพฒันา	 ส่งเสรมิ	 และก�ากบัดแูลด้านพลังงาน	 แสดงให้เหน็ถงึศักยภาพการพฒันาของประเทศ	
และระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

	 ทั้งนี้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้ประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ในปี	 2552	 หดตัวร้อยละ	 2.3	 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงเม่ือปลายปี	 2551	 ต่อเนื่องมา
จนถึงปีนี้	 ส่งผลให้การส่งออกและการท่องเที่ยวไทยชะลอตัวลงมาก	 แต่	ในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้น	
ท�าให้คาดว่าปี	 2553	 เศรษฐกจิไทยจะขยายตวัประมาณร้อยละ	 3.0	 -	 4.0	 และราคาน�า้มนัดบิดไูบจะอยูใ่นระดบั	 75	 -	 85		
เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศ	 สรุปได้ดังนี้

	 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	 ในปี	 2552	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.5	 เมื่อเทียบกับปี	 2551	 หรืออยู่ที่ระดับ	
1,662	 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน	 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะหดตัวถึงร้อยละ	 2.3	 แต่การใช้พลังงาน
เชิงพาณิชย์ขั้นต้นยังคงเพิ่มขึ้น	 ได้แก่	 ก๊าซธรรมชาติ	 น�้ามัน	 และถ่านหิน	 โดยก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้มากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ	 41	 มีการใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ	 4.9	 เน่ืองจากส่วนหนึ่งน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมและในรถยนต์	 NGV	 เพิ่มขึ้น	
การใช้น�้ามันมีสัดส่วนรองลงมาที่ร้อยละ	 39	 แต่มีการใช้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	 1.1	 เนื่องจากราคาน�้ามันที่ลดต�่าลงกว่าปี
ที่ผ่านมา	 ส่งผลให้การใช้น�้ามันเบนซินและดีเซลเพ่ิมข้ึน	 และการใช้ถ่านหินซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ	 12	 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ	
2.6	 ในขณะที่ลิกไนต์มีสัดส่วนร้อยละ	 6	 มีการใช้ลดลงร้อยละ	 3.8	 เนื่องจากมีการน�าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ของ	 กฟผ.	 ลดลง	 สัดส่วนที่เหลือร้อยละ	 2	 คือ	 ไฟฟ้าพลังน�้าและไฟฟ้าน�าเข้ามีการใช้ลดลงร้อยละ	 1.4	 เนื่องจาก
ปริมาณน�้าในเขื่อนน้อย	

	 2551	 2552

	 	 	 	 Q1	 Q2	 	 Q3	 Q4	 Q1	 Q2	 	 Q3	 Q4

	 การใช้	 1,618	 1,662	 1,682	 1,677	 	 1,595	 1,539	 1,612	 1,692	 	 1,651	 1,693

	 การผลิต	 850	 896	 802	 897	 	 873	 828	 888	 899	 	 876	 917

	 การน�าเข้า	 (สุทธิ)	 942	 905	 1,094	 988	 	 890	 796	 886	 944	 	 919	 873

	 การน�าเข้า	 /	 การใช้	 (%)	 58	 54	 66	 59	 	 56	 52	 54	 56	 	 56	 52

	 อตัราการเปลีย่นแปลง	 (%)	

	 การใช้	 0.9	 2.5	 4.0	 4.2	 	 -0.3	 -3.2	 -4.1	 0.9	 	 3.5	 10.0

	 การผลิต	 7.1	 5.1	 1.6	 11.7	 	 8.3	 6.7	 10.8	 0.2	 	 0.3	 10.7

	 การน�าเข้า(สุทธิ)	 -5.6	 -4.1	 12.1	 -2.6	 	 -16.7	 -15.1	 -19.0	 -4.5	 	 3.3	 9.7

	 GDP	 (%)	 2.5	 -2.3	 6.4	 5.2	 	 2.9	 -4.2	 -7.1	 -4.9	 	 -2.7	 5.8

2551 2552

การใช้	 การผลิต	 การน�าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	 ปี	 2551	 -	 2552

หน่วย	 :	 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน
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การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	 ปี	 2551	 -	 2552	

หน่วย	 :	 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน

	 2551	 2552

	 	 	 	 Q1	 Q2	 	 Q3	 Q4	 Q1	 Q2	 	 Q3	 Q4

	 การใช้	 1,618	 1,662	 1,682	 1,677	 1,595	 1,539	 1,612	 1,692	 1,651	 1,693

	 น�้ามัน	 634	 643	 691	 652	 582	 618	 661	 637	 615	 658

	 ก๊าซธรรมชาติ	 648	 682	 629	 669	 685	 616	 624	 695	 696	 712

	 ถ่านหิน	 199	 205	 213	 209	 198	 180	 186	 222	 215	 196

	 ลิกไนต์	 101	 98	 103	 108	 100	 96	 98	 106	 97	 91

	 พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า	 36	 35	 45	 38	 30	 29	 44	 32	 29	 36

2551 2552
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ถานหิน/ลิกไนต

มูลค่าพลงังาน	 การใช้พลงังานมมีลูค่า	 1,564,520	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อน	 107,265	 ล้านบาท	 หรอืคดิเป็น
ลดลงร้อยละ	 6.4	 โดยมลูค่าการใช้พลงังานเกอืบทกุชนิดลดลง	 เนือ่งจากราคาพลงังานเฉลีย่ลดลง	 โดยเฉพาะน�า้มนัเบนซนิ
และดีเซลลดลงมากเมื่อเทียบกับปี	 2551

	 น�้ามันส�าเร็จรูป	 915,461	 955,370	 1,089,748	 955,715	 4.4	 14.1	 -12.3

	 ไฟฟ้า	 385,135	 390,731	 394,538	 428,938	 1.5	 1.0	 8.7

	 ก๊าซธรรมชาติ	 28,880	 35,110	 53,867	 49,272	 21.6	 53.4	 -8.5

	 ลิกไนต์/ถ่านหิน	 19,024	 23,764	 29,641	 28,319	 24.9	 24.7	 -4.5

	 พลังงานทดแทน	 97,142	 102,103	 103,991	 102,276	 5.1	 1.9	 -1.7

รวม	 1,445,642	 1,507,078	 1,671,785	 1,564,520	 4.3	 10.9	 -6.4

มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	 ปี	 2549	 -	 2552
หน่วย	 :	 ล้านบาท

2550 2551 2552

อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (%)
ชนิด	 2549	 2550	 2551	 2552

อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
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การน�าเข้าพลังงาน	 ในปี	 2552	 มีมูลค่ารวม	 760,986	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อน	 399,929	 ล้านบาท	 หรือ
คิดเป็นร้อยละ	 34.4	 โดยมูลค่าการน�าเข้าน�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูปลดลง	 เนื่องจากราคาน�้ามันดิบน�าเข้าลดลงจาก	
101.44	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรลในปี	 2551	 มาอยู่ที่ระดับ	 61.90	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ส่วนการน�าเข้าไฟฟ้า
ลดลงเนื่องจากปริมาณการน�าเข้าลดลงตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งชะลอตัวในปีนี้	 ในขณะที่มูลค่าการน�าเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น	
เนื่องจากปริมาณน�าเข้ามากขึ้นเพื่อทดแทนการผลิตลิกไนต์ในประเทศที่ลดลง

การส่งออกพลงังาน	ในปี	2552	มมีลูค่ารวม	235,141	ล้านบาท	ลดลงจากปีทีแ่ล้ว	84,071	ล้านบาท	หรอืคดิเป็น
ร้อยละ	26.3	การส่งออกน�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูปมีมูลค่ารวม	231,776	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	85,183	ล้านบาท	
หรือลดลงร้อยละ	26.9	โดยปริมาณการส่งออกน�้ามันดิบลดลงร้อยละ	14.9	และราคาส่งออกน�้ามันดิบลดลงร้อยละ	49

ชนิด	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552

	 น�้ามันดิบ	 644,933	 753,783	 715,789	 1,002,667	 623,024	 -5.0	 40.1	 -37.9

	 น�้ามันส�าเร็จรูป	 55,680	 62,350	 48,317	 26,745	 13,079	 -22.5	 -44.6	 -51.1

	 ก๊าซธรรมชาติ	 62,827	 77,843	 78,901	 90,506	 84,208	 1.4	 14.7	 -7.0

	 ถ่านหิน	 15,422	 18,896	 29,656	 36,456	 36,935	 56.9	 22.9	 1.3

	 ไฟฟ้า	 7,114	 8,294	 7,414	 4,540	 3,740	 -10.6	 -38.8	 -17.6

รวม	 785,976	 921,166	 880,078	 1,160,915	 760,986	 -4.5	 31.9	 -34.4

มูลค่าการน�าเข้าพลังงาน	 ปี	 2548	 -	 2552
หน่วย	 :	 ล้านบาท

2550 2551 2552

อัตราการเปลี่ยนแปลง	 	 (%)

มูลค่าการส่งออกพลังงาน	 ปี	 2549	 -	 2552
หน่วย	 :	 ล้านบาท

	 น�้ามันดิบ	 56,835	 45,812	 56,575	 26,490	 -19.4	 23.5	 -53.2

	 น�้ามันส�าเร็จรูป	 160,926	 159,077	 260,384	 205,286	 -1.1	 63.7	 -21.2

	 ไฟฟ้า	 1,730	 2,107	 2,253	 3,365	 21.8	 6.9	 49.4

	 รวม	 219,491	 206,995	 319,212	 235,141	 -5.7	 54.2	 -26.3

2550 2551 2552

อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (%)
	 ชนิด	 2549	 2550	 2551	 2552
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น�า้มนัดิบ	 ปี	 2552	 มปีรมิาณการน�าเข้าอยูท่ีร่ะดบั	 803	 พนับาร์เรลต่อวัน	 ลดลงร้อยละ	 1.3	 คดิเป็นมลูค่า	 623	
พันล้านบาท	 ซ่ึงลดลงร้อยละ	 37.9	 เน่ืองจากราคาน�้ามันดิบลดลงร้อยละ	 39.0	 จากราคาเฉลี่ยน�้ามันดิบน�าเข้า	 101.44	
เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรลในปี	 2551	 มาอยู่ที่ระดับ	 61.90	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรลในปี	 2552

สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด

น�้ามันส�าเร็จรูป	 ในปี	 2552	 มีการใช้น�้ามันส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากปี	 2551	 ร้อยละ	 1.3	 เนื่องจากการใช้ดีเซล
และเบนซินเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากราคาขายปลีกเฉลี่ยในปีนี้ต�่ากว่าปี	 2551	 มาก	 ท�าให้ประชาชนใช้น�้ามันเพิ่มมากข้ึน	
ส่วนการใช้	 LPG	 เพิ่มขึ้นเนื่องจากน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้ในภาคครัวเรือน	 ในขณะที่การใช้
น�้ามันเครื่องบินลดลงร้อยละ	 4.4	 เนื่องจากภาวะการท่องเที่ยวที่ซบเซาอันเป็นผลจากปัญหาความไม่สงบในประเทศและ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว	 ตลอดจนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 2009	 ส�าหรับน�้ามันเตาลดลงร้อยละ	 16.9	
เนื่องจากการใช้น�้ามันเตาในภาคอุตสาหกรรมลดลงมาก	 อีกทั้งการใช้น�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ	 กฟผ.	
ก็ลดลงมากเช่นกัน

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป	 ปี	 2549	 -	 2552
หน่วย	 :	 พันบาร์เรลต่อวัน

	 ปริมาณ	 828	 829	 804	 812	 803	 -3.0	 0.	 -1.3	
	 (พันบาร์เรล/วัน)	 	

	 ราคาเฉลี่ย	 53.88	 65.41	 70.54	 101.44	 61.90	 7.7	 43.8	 -39.0
	 ($	US/บาร์เรล)	 	

	 มูลค่า	 645	 754	 716	 1,003	 623	 -5.0	 40.1	 -37.9	
	 (พันล้านบาท)	

การน�าเข้าน�้ามันดิบ	 ปี	 2548	 -	 2552

	 ชนิด	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552
2550 2551 2552

อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (%)

ชนิด	 2549	 2550	 2551	 2552
25502549 2551 2552

อัตราการเปลี่ยนแปลง	 	 (%)

	 เบนซิน		 124	 	 126	 	 122	 	 130	 -0.4	 1.6	 -2.9	 5.6
	 	 ธรรมดา	 91	 79	 	 81	 	 74	 	 74	 4.5	 3.3	 -8.4	 -0.4

	พิเศษ	 46	 	 45	 48	 56	 -7.9	 -1.1	 7.0	 15.0
	 	 	 -	 แก๊สโซฮอล	 20	 	 26	 	 42	 	 53	 83.4	 28.1	 62.5	 23.8
	 	 	 -	 95	 25	 	 19	 	 6	 	 3	 -34.3	 -24.7	 -69.1	 -48.0
	 ก๊าซ		 	 0.3	 	 0.3	 	 0.3	 	 0.3	 -7.4	 -7.5	 -13.7	 12.5
	 ดีเซล	 	 317	 	 322	 	 304	 	 318	 -6.2	 1.8	 -5.7	 4.6
	 เครื่องบิน	 78	 	 85	 	 80	 	 76	 5.2	 9.1	 -5.9	 -4.4
	 น�้ามันเตา	 101	 	 73	 	 56	 	 47	 -5.6	 -27.8	 -22.1	 -16.9
	 LPG**		 87	 	 100	 	 118	 	 119	 16.2	 14.5	 17.4	 0.9

รวม	 707	 	 707	 	 679	 	 690	 -1.6	 -0.0	 -3.6	 1.3

หมายเหตุ	:	**	ไม่รวมการใช้	LPG	ที่ใช้เป็น	Feedstock	ในปิโตรเคมี
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	 l	น�า้มนัเบนซนิ	 ในปี	2552	การใช้น�า้มนัเบนซินในแต่ละเดอืนมปีรมิาณค่อนข้างคงทีเ่ฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั	20.6	 ล้านลติร
ต่อวัน	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 5.9	 เมื่อเทียบกับปี	 2551	 เนื่องจากราคาขายปลีกเฉลี่ยในปีนี้ที่ต�่ากว่าปี	 2551	 ซึ่งในปัจจุบัน
การใช้เบนซินธรรมดามีสัดส่วนร้อยละ	57	แยกเป็นเบนซิน	91	ร้อยละ	38	และแก๊สโซฮอล	91	ร้อยละ	19	และเบนซินพิเศษ
ร้อยละ	43	แยกเป็นเบนซิน	95	ร้อยละ	2	และแก๊สโซฮอล	95	ร้อยละ	41	

	 l	 แก๊สโซฮอล	 ในปี	 2552	 มีสัดส่วนการใช้มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 60	 ของปริมาณการใช้เบนซินทั้งหมด	 โดยมี
ปริมาณการใช้เพิ่มจาก	 9.2	 ล้านลิตรต่อวันในปี	 2551	 เป็น	 12.2	 ล้านลิตรต่อวันในปี	 2552	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 32.5	
โดยเป็นการใช้แก๊สโซฮอล	95	อยูท่ีร่ะดบั	 8.1	 ล้านลติรต่อวนั	 เพิม่ขึน้ร้อยละ	21.9	 ส่วนการใช้แก๊สโซฮอล	91	 เพิม่ขึน้สงูมาก	
เนือ่งจากรฐับาลได้มนีโยบายส่งเสรมิการใช้แก๊สโซฮอล	 91	 ด้วยการสร้างความมัน่ใจในกลุม่ผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์	 ทัง้นีร้ฐับาล
มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดการน�าเข้า	 โดยลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 แก๊สโซฮอลประมาณ	
4	-	6	บาทต่อลิตร	เพื่อให้ราคาขายปลีกแก๊สโซฮอลต�่ากว่าเบนซิน		

	 	 ณ	 สิน้เดอืนธนัวาคม	 2552	 สถานบีรกิารจ�าหน่ายน�า้มนัแก๊สโซฮอลมจี�านวนทัง้สิน้	 4,287	 แห่ง	 แบ่งเป็นสถานี
บรกิารจ�าหน่ายน�้ามนัแก๊สโซฮอล	 95	 (E10)	 4,111	 แห่ง	 สถานบีรกิารจ�าหน่ายน�้ามนัแก๊สโซฮอล	 91	 (E10)	 2,741	 แห่ง	
สถานีบริการจ�าหน่ายน�้ามันแก๊สโซฮอล	 (E20)	 271	 แห่ง	 และสถานีบริการจ�าหน่ายน�้ามันแก๊สโซฮอล	 (E85)	 5	 แห่ง

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

	 2549	 19.5	 19.5	 20.1	 20.3	 19.6	 19.7	 19.2	 19.1	 19.4	 19.6	 20.7	 20.5	 19.8

	 2550	 19.8	 20.5	 20.5	 20.5	 19.5	 20.6	 19.9	 20.6	 19.8	 20.0	 19.6	 20.1	 20.1

	 2551	 19.4	 20.0	 19.5	 20.1	 18.7	 18.6	 18.0	 19.0	 18.9	 19.4	 19.9	 22.0	 19.5

	 2552	 21.5	 21.0	 21.4	 21.1	 21.0	 20.3	 20.4	 19.9	 20.0	 20.1	 19.6	 21.0	 20.6

	 ∆	(%)	จากช่วง	 10.4	 5.3	 9.7	 5.2	 12.7	 8.9	 12.9	 4.8	 5.6	 3.9	 -1.8	 -4.5	 5.9
	เดียวกันของปีก่อน

	 ∆	(%)	จาก	 -2.5	 -2.0	 1.6	 -1.0	 -0.6	 -3.6	 0.3	 -2.3	 0.6	 0.5	 -2.7	 7.4
	 เดือนก่อน

ปริมาณการใช้น�้ามันเบนซิน	 ปี	 2549	 -	 2552	 รายเดือน
หน่วย	 :	 ล้านลิตร/วัน

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

	 2549	 3.4	 3.4	 3.5	 3.6	 3.5	 3.5	 3.5	 3.4	 3.4	 3.5	 3.6	 3.7	 3.5

	 2550	 3.4	 3.7	 3.6	 4.0	 4.1	 4.6	 4.6	 5.1	 5.3	 5.8	 6.3	 7.0	 4.8

	 2551	 7.1	 7.7	 7.7	 8.3	 8.1	 8.4	 8.6	 9.9	 10.3	 10.7	 11.3	 12.8	 9.2

	 2552	 12.6	 12.4	 12.5	 12.5	 12.5	 12.0	 12.1	 12.0	 12.0	 12.1	 11.7	 12.4	 12.2

	 ∆	(%)	จากช่วง	 77.4	 61.4	 63.5	 50.7	 54.4	 42.8	 40.6	 21.1	 15.9	 12.8	 3.3	 -2.8	 32.5
	เดียวกันของปีก่อน

	 ∆	(%)	จาก	 -1.1	 -1.7	 1.1	 -0.7	 0.2	 -3.7	 0.3	 -0.6	 -0.2	 0.9	 -2.9	 5.8
	 เดือนก่อน

ปริมาณการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล	 ปี	 2549	 -	 2552	 รายเดือน
หน่วย	 :	 ล้านลิตร/วัน
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l	 น�้ามันดีเซล	 ในปี	 2552	 มีปริมาณการใช้รวม	 50.6	 ล้านลิตรต่อวัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 5.0	 โดยในช่วงต้นปี	 2552	
ปริมาณการใช้เพ่ิมขึ้นมากเน่ืองจากราคาน�้ามันดีเซลต�่ากว่าปีที่ผ่านมา	 ต่อมาราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นท�าให้การใช้ลดลง	
อย่างไรกด็	ี ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี	 2552	 เศรษฐกจิไทยเริม่มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้	 ประกอบกบัราคาน�า้มนัดเีซลเฉลีย่
ในปีนี้ต�่ากว่าปีที่ผ่านมา	จึงท�าให้ปริมาณการใช้ของทั้งปีเพิ่มขึ้น

l	 ไบโอดีเซล	 (B5)	 ในปี	 2552	 ปริมาณการจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจาก	 10.3	 ล้านลิตรต่อวันในปี	 2551	 เป็น	 22.4	
ล้านลิตรต่อวันในปีนี้	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 116.4	 เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง	
ด้วยการลดอัตราเงินน�าส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของ	 B5	 ต�่ากว่าน�้ามันดีเซล	
เป็นผลให้ราคาขายปลีกของ	 B5	 ต�่ากว่าราคาน�้ามันดีเซล	 1.00	 -	 3.00	 บาทต่อลิตร	 ซึ่งเป็นเหตุให้การใช้น�้ามัน	 B5	 เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 	 ณ	สิ้นเดือนธันวาคม	2552	มีสถานีบริการน�้ามันไบโอดีเซล	 (B5)	รวมทั้งสิ้น	3,676	แห่ง	และมีบริษัทผู้ค้าน�้ามัน
ที่ขายน�้ามันไบโอดีเซล	 (B5)	 เป็นจ�านวนถึง	 11	 บริษัท	 โดยบางจากมีสัดส่วนสถานีบริการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	 28	
ปตท.	มีสัดส่วนรองลงมาคิดเป็นร้อยละ	25	เชลล์	ร้อยละ	16	และ	เอสโซ่	ร้อยละ	12	ตามล�าดับ

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

	 2549	 52.0	 54.5	 55.7	 52.1	 52.4	 49.1	 46.3	 46.2	 45.6	 46.1	 51.0	 51.2	 50.2

	 2550	 52.9	 53.5	 55.3	 52.4	 50.3	 52.4	 48.3	 50.1	 47.8	 48.2	 50.8	 51.9	 51.1

	 2551	 52.5	 52.4	 54.7	 53.7	 49.9	 45.4	 40.2	 42.8	 42.5	 45.0	 46.8	 52.5	 48.2

	 2552	 55.4	 51.4	 52.5	 52.9	 53.6	 48.6	 47.5	 46.7	 46.5	 47.5	 49.1	 55.1	 50.6

	 ∆	(%)	จากช่วง	 5.6	 -1.9	 -4.0	 -1.5	 7.3	 7.2	 18.1	 9.0	 9.3	 5.6	 5.1	 5.0	 5.0
	เดียวกันของปีก่อน

	 ∆(%)	จาก	 5.6	 -7.3	 2.1	 0.8	 1.2	 -9.2	 -2.4	 -1.7	 -0.4	 2.2	 3.4	 12.1
	 เดือนก่อน

ปริมาณการใช้น�้ามันดีเซล	 ปี	 2549	 -	 2552	 รายเดือน
หน่วย	 :	 ล้านลิตร/วัน

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

	 2549	 0.048	 0.054	 0.055	 0.090	 0.135	 0.115	 0.103	 0.092	 0.095	 0.110	 0.190	 0.326	 0.118

	 2550	 0.469	 0.670	 0.889	 1.072	 1.285	 1.505	 1.667	 1.793	 1.934	 2.101	 3.109	 4.042	 1.718

	 2551	 4.916	 5.330	 7.512	 8.455	 9.666	 10.650	 9.709	 10.782	11.824	13.183	14.440	17.270	 10.327

	 2552	 19.314	19.973	21.890	23.584	25.482	24.217	23.514	22.331	21.231	21.087	21.476	23.927	 22.352

	 ∆	(%)	จากช่วง	 292.9	 274.7	 191.4	 178.9	 163.6	 127.4	 142.2	 107.1	 79.6	 60.0	 48.7	 38.5	 116.4
	 เดียวกันของปีก่อน

	 ∆	(%)	จาก	 11.8	 3.4	 9.6	 7.7	 8.0	 -5.0	 -2.9	 -5.0	 -4.9	 -0.7	 1.8	 11.4
	 เดือนก่อน

ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 B5	 ปี	 2549	 -	 2552	 รายเดือน
หน่วย	 :	 ล้านลิตร/วัน



26 รายงานประจำาปี 2552  26 รายงานประจำารายงานประจำารายงานประจำ ปี 2552

l	 LPG	 โพรเพน	 และบิวเทน	 ในปี	 2552	 ปริมาณการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 8.2	 อยู่ที่ระดับ	 5,183	 พันตัน	 โดยมี
การใช้ในภาคครัวเรือนและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น	 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลตรึงราคา	 LPG	
ให้อยู่ระดับต�่า	 โดยปริมาณการใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มสูงขึ้นจากปี	 2551	 ถึงร้อยละ	 40.1

	 	 ในขณะที่การใช้	 LPG	 ในรถยนต์ปี	 2552	 ลดลงร้อยละ	 14.1	 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้	 NGV	
ทดแทน	 ประกอบกับระดับราคาน�้ามันในปีน้ีต�่ากว่าปีที่ผ่านมา	 ตลอดจนการใช้เป็นเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ	 11.0	 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

	 	 ทั้งนี้	 ณ	 สิ้นเดือนธันวาคม	 2552	 มีจ�านวนรถยนต์ที่ติดตั้ง	 NGV	 สะสมที่ระดับ	 162,023	 คัน	 และมีจ�านวน
สถานีบริการ	 NGV	 ทั้งหมด	 391	 สถานี	 อยู่ในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 191	 สถานี	 และต่างจังหวัด	 200	 สถานี	
โดยปริมาณที่ใช้ทดแทนน�้ามันเบนซินได้ร้อยละ	 12.2	 ทดแทนดีเซลได้ร้อยละ	 4.8	 โดยเฉล่ียสามารถทดแทนน�้ามันได้
ร้อยละ	 7.1	 ซึ่งทั้งปีปริมาณการใช้	 NGV	 เท่ากับ	 143	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 หรือประมาณ	 1.45	 ล้านตันต่อปี

ความต้องการ	 LPG	 โพรเพน	 และบิวเทน	 ปี	 2551	 -	 2552
หน่วย	 :	 พันตัน

	 อุปสงค์	 4,810	 5,198	 1,150	 1,271	 1,392	 1,386	 9.5	 8.1	 0.7	 6.1	 3.5	 23.4
	 (การใช้+ส่งออก)

	 -	การใช้	 4,788	 5,183	 1,147	 1,267	 1,389	 1,381	 16.3	 8.2	 1.8	 5.9	 3.3	 23.5	 100

	 	 ครัวเรือน	 2,124	 2,231	 529	 532	 576	 594	 12.7	 5.0	 5.2	 3.0	 3.6	 8.3	 43.0

	 	 อุตสาหกรรม	 658	 586	 119	 133	 160	 174	 9.3	 -11.0	 -32.0	 -18.4	 -6.9	 17.7	 11.3

	 	 รถยนต์	 	 	 	 	 	 	 776	 666	 168	 165	 165	 169	 35.6	 -14.1	 5.1	 -9.1	 -29.1	 -16.4	 12.9

	 	 อุตสาหกรรม	 903	 1,265	 252	 322	 361	 330	 11.9	 40.1	 24.5	 31.1	 19.7	 117.3	 24.4
	 	 ปิโตรเคมี

	 	 ใช้เอง	 328	 435	 79	 115	 127	 115	 31.1	 32.5	 -8.8	 27.3	 53.1	 66.8	 8.4

	 -	ส่งออก	 21	 15	 3	 4	 3	 5	 -92.3	 -29.3	 -80.2	 153.6	 1,052.4	 13.0

	 Q1	 Q2	 Q3	 Q4	 Q1	 Q2	 Q3	 Q4

25522551
2552

25522551
2552

อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (%) สัดส่วน
(%)
2552
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การใช้ก๊าซธรรมชาต	ิ ในปี	 2552	 ปรมิาณการใช้อยูท่ีร่ะดบั	 3,564	 ล้านลูกบาศก์ฟตุต่อวนั	 เพิม่ขึน้จากปี	 2551
ร้อยละ	 3.2	 เนื่องจากมีการใช้ในอุตสาหกรรมและในรถยนต์เพิ่มขึ้นมาก	 ทั้งนี้ในปีนี้มีการผลิตจากแหล่งอาทิตย์
ของ	 ปตท.สผ.	 และแหล่ง	 JDA	 ขององค์กรร่วมไทย	 -	 มาเลเซยี	 โดยก๊าซธรรมชาตถิกูน�าไปใช้ในภาคการผลติต่างๆ	 ได้แก่	
การผลติไฟฟ้าคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	 68	 ใช้ในโรงแยกก๊าซร้อยละ	 17	 ใช้ในอตุสาหกรรมร้อยละ	 11	 และใช้ในรถยนต์ร้อยละ	 4	

	 2548	 2549	 2550	 2551

	 ผลิตไฟฟ้า	 2,242	 2,257	 2,346	 2,423	 2,435	 68	 3.6	 0.2

	 โรงแยกก๊าซ	 491	 527	 572	 583	 599	 17	 2.2	 2.4

	 อุตสาหกรรม	 258	 291	 347	 361	 387	 11	 4.2	 6.9

	 NGV			 	 6	 11	 24	 77	 143	 4	 229.4	 84.1

	 	 	 	 	 	 	 รวม	 2,997	 3,086	 3,288	 3,444	 3,564	 100	 5.0	 3.1

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา	 ปี	 2548	 -	 2552
หน่วย	 :	 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

2552
สัดส่วน
(%)

2552
2551 2552

อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (%)

หมายเหตุ	:	ค่าความร้อน	1	ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ	1,000	บีทียู

การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน	 ในปี	 2552	 การใช้อยู่ที่ระดับ	 34	 ล้านตัน	 ลดลงจากปี	 2551	 (คิดจากค่าความร้อน)	
ร้อยละ	0.4	ประกอบด้วยการใช้ลิกไนต์	18	ล้านตัน	และถ่านหินน�าเข้า	16	ล้านตัน	เป็นการใช้ลิกไนต์ในภาคการผลิตไฟฟ้า
ของ	กฟผ.	จ�านวน	16	ล้านตัน	ที่เหลือจ�านวน	2	ล้านตัน	ถูกน�าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	ได้แก่	การผลิตปูนซีเมนต์	
กระดาษ	อุตสาหกรรมอาหาร	และอื่นๆ	

ไฟฟ้า

l	ก�าลงัการผลติตดิตัง้ไฟฟ้า	 ในปี	 2552	 อยูท่ี	่ 29,212	 เมกะวตัต์	 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกดิขึน้	 ณ	 วนัศกุร์ที	่
24	 เมษายน	 2552	 เวลา	 14.30	 น.	 อยู่ที่ระดับ	 22,596	 เมกะวัตต์	 สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี	 2551	 ซึ่ง
อยู่ที่ระดับ	 22,568	 เมกะวัตต์	 จ�านวน	 28	 เมกะวัตต์	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.1	 ส่งผลให้ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย	
(Load	 Factor)	 อยู่ที่ระดับร้อยละ	 75.0

l	การผลิตไฟฟ้า	 ปริมาณการผลิตและการรับซื้อของ	 กฟผ.	 ในปี	 2552	 มีจ�านวน	 148,364	 กิกะวัตต์ชั่วโมง	
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	 0.1	 โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ	 ดังนี้	 จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ	 71	
จากลิกไนต์/ถ่านหินร้อยละ	 20	 จากพลังน�้าร้อยละ	 5	 น�าเข้าและอื่นๆ	 ร้อยละ	 3	 และจากน�้ามันร้อยละ	 1

l	การใช้ไฟฟ้า	 ในปี	 2552	 อยูท่ีร่ะดบั	 134,793	 กกิะวตัต์ชัว่โมง	 เพิม่ขึน้จากปี	 2551	 ร้อยละ	 0.3	 ซึง่สอดคล้อง
กับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้	 โดยมีการใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวงและเขตภูมิภาคเป็นดังนี้

	 	 	 -	 เขตนครหลวง	การใช้อยู่ที่ระดับ	41,733	กิกะวัตต์ชั่วโมง	ลดลงร้อยละ	1.2	โดยครึ่งปีแรกลดลงร้อยละ	5.2	
	 	 	 	 แต่ครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.0
	 	 	 -	 เขตภูมิภาค	การใช้อยู่ที่ระดับ	90,165	กิกะวัตต์ชั่วโมง	เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.0	โดยครึ่งปีแรกลดลงร้อยละ	4.0	
	 	 	 	 แต่ครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ	6.0
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	 ปี	 2551	 -	 2552
หน่วย	 :	 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

	 กฟน.	 42,236	 41,733	 9,689	 10,638	 10,965	 10,435	 0.5	 -1.2	 -7.0	 -3.6	 0.0	 6.2

	 กฟภ.	 89,303	 90,165	 20,479	 22,845	 23,768	 23,073	 1.8	 1.0	 -7.0	 -1.1	 1.9	 10.6

	 ลูกค้าตรง	 2,873	 2,894	 711	 744	 662	 778	 6.3	 0.7	 -7.5	 -1.7	 -5.1	 19.6
	 กฟผ.	

	 ทั้งประเทศ	 134,412	134,793	 30,879	 34,227	 35,395	 34,292	 1.5	 0.3	 -7.0	 -1.9	 1.1	 9.5

	 Q1	 Q2	 Q3	 Q4	 Q1	 Q2	 Q3	 Q4
25522551

2552

25522551
2552

อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (%)

l	 การใช้ไฟฟ้ารายสาขา	 ในปี	 2552	 สาขาอตุสาหกรรมใช้ไฟฟ้าลดลงจากปี	 2551	 เพยีงร้อยละ	 1.1	 สาขาธรุกจิ
ลดลงร้อยละ	 1.5	 และอืน่ๆ	 ลดลงร้อยละ	 0.6	 ในขณะทีบ้่านและทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้ร้อยละ	 5.5	 สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมขึน้
ร้อยละ	 9.9	

l	 ค่าเอฟท	ี ในปีนีม้กีารปรบัตวัขึน้เพยีงครัง้เดยีวในงวดแรกโดยเพิม่ขึน้	 14.85	 สตางค์ต่อหน่วย	 จากเดมิในรอบปี
ที่ผ่านมา	 (ต.ค.	 -	 ธ.ค.	 2551)	 อยู่ที่	 77.70	 สตางค์ต่อหน่วย	 เป็น	 92.55	 สตางค์ต่อหน่วย

ค่าเอฟที	 ปี	 2552
หน่วย	 :	 สตางค์ต่อหน่วย

ประจ�าเดือน	 ค่าเอฟที	 การเปลี่ยนแปลงค่าเอฟที	 ค่าไฟฟ้าที่เก็บจากประชาชน	
	 	 (บาท/หน่วย)

ม.ค.	 -	 เม.ย.	 52	 92.55	 +14.85	 3.17

	 พ.ค.	 -	 ส.ค.	 52	 92.55	 -	 3.17	

	 ก.ย.	 -	 ธ.ค.	 52	 92.55	 -	 3.17
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	 จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย	 โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ
คาดว่าในปี	 2553	 เศรษฐกจิจะขยายตวัร้อยละ	 3.0	 -	 4.0	 และคาดว่าราคาน�้ามนัจะอยูใ่นระดบั	 75	 -	 85	 เหรียญสหรัฐฯ	
ต่อบาร์เรล	 ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังานจงึประมาณการความต้องการพลงังานของประเทศภายใต้สมมตุฐิานดงักล่าว	
ซึ่งสามารถสรุปสถานการณ์พลังงานในปี	 2553	 ได้ดังนี้

ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	 คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ	 1,717	 พันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน	 เพิ่มขึ้น
จากปี	 2552	 ร้อยละ	 3.3	 โดยความต้องการน�า้มันเพิม่ขึน้ร้อยละ	 1.7	 ก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้ร้อยละ	 4.1	 ลิกไนต์/ถ่านหิน	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.9	 และพลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ	 23.8

แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2553

น�้ามันส�าเร็จรูป	 ประมาณการว่าความต้องการใช้น�้ามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะคาดว่าปี	 2553	
ราคาน�้ามันยังคงทรงตัวอยู	่ในระดับ	 75	 -	 85	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 โดยการใช้น�้ามันเบนซินจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	 0.6	
และการใช้น�้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.0	ในขณะที่การใช้น�้ามันเครื่องบินคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.7	 เนื่องจากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลด้านบวกต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว	ในขณะที่	LPG	คาดว่าจะมีการใช้ลดลงร้อยละ	2.1	และ
การใช้น�า้มันเตาคาดว่ายงัคงลดลงร้อยละ	 5.4	 โดยส่วนหนึง่ลดลงตามแผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้า	 (Power	 Development	
Plan;	PDP)	ของ	กฟผ.	ส่งผลให้ทั้งปีคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น�้ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.7	โดยมีรายละเอียดดังนี้

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น	 ปี	 2548	 -	 2553
หน่วย	 :	 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน

	 	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553f		

	 การใช้	 1,520	 1,545	 1,604	 1,618	 1,662	 1,717

	 น�้ามัน	 689	 674	 667	 634	 643	 654

	 ก๊าซธรรมชาติ	 566	 579	 615	 648	 682	 710

	 ลิกไนต์/ถ่านหิน	 232	 248	 279	 301	 303	 312

	 พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า	 33	 44	 43	 36	 35	 43	

	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (%)		

	 การใช้	 4.8	 1.6	 3.8	 0.9	 2.5	 3.3

	 น�้ามัน	 0.4	 -2.3	 -1.0	 -5.0	 1.1	 1.7

	 ก๊าซธรรมชาติ	 9.2	 2.3	 6.2	 5.4	 4.9	 4.1

	 ลิกไนต์/ถ่านหิน	 8.4	 6.9	 12.8	 7.7	 0.7	 2.9

	 พลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า	 2.4	 35.2	 -2.5	 -17.4	 -1.4	 23.8

หมายเหตุ	:	f	ข้อมูลประมาณการ
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LPG	 ในปี	 2553	 คาดว่าปรมิาณการใช้มจี�านวน	 5,960	 พนัตนั	 เพิม่ขึน้สงูถงึร้อยละ	 15.0	 เนือ่งจากใช้เป็นวตัถดุบิ
ในอตุสาหกรรมปิโตรเคมเีพิม่ข้ึนถงึร้อยละ	 57.6	 โดยการใช้เพิม่จากระดบั	 1,265	 พนัตนั	 ในปี	 2552	 เป็น	 1,994	 พนัตนั	
ในปี	 2553	 ขณะที่การใช้ของภาคครัวเรือนและใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเช่นกัน	 อย่างไรก็ตามการใช้ใน
ภาคขนส่งจะลดลงร้อยละ	 14.9	 เนือ่งจากรฐับาลมนีโยบายส่งเสรมิให้รถแทก็ซีท่ีใ่ช้	 LPG	 จ�านวน	 30,000	 คัน	 เปล่ียนเป็น	
NGV	 แทน	 โดยโครงการน้ีจะเร่ิมด�าเนินการในต้นปี	 2553	 และจะท�าให้ความต้องการ	 LPG	 ในรถแท็กซี่ลดลงประมาณ
เดือนละ	 15,000	 -	 20,000	 ตัน

	 จากการทีค่วามต้องการภายในประเทศสงูขึน้มาก	 ท�าให้การผลติ	 LPG	 ไม่เพยีงพอ	 (ในกรณทีีโ่รงแยกก๊าซที	่ 6	 ของ	
ปตท.	 ที่มาบตาพุดไม่สามารถด�าเนินการผลิตได้)	 จึงคาดว่าจะมีการน�าเข้า	 LPG	 ประมาณเดือนละ	 120	 -	 140	 พันตัน

การผลิต	 การใช้	 และการน�าเข้า	 LPG	 ปี	 2548	 -	 2553
หน่วย	 :	 พันตัน

		 	 	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553f

	 -	 การใช้	 3,099	 3,518	 4,116	 4,788	 5,183	 5,960

	 	 	 ครัวเรือน	 1,604	 1,721	 1,884	 2,124	 2,231	 2,309
	 	 	 อุตสาหกรรม	 450	 511	 602	 658	 586	 612
	 	 	 รถยนต์	 303	 459	 572	 776	 666	 567
	 	 	 Feedstock	 720	 708	 807	 903	 1,265	 1,994
	 	 	 ใช้เอง	 22	 119	 251	 328	 435	 452

	 -	 การผลิต	 4,177	 4,159	 4,469	 4,351	 4,463	 4,341

	 -	 การน�าเข้า	 -	 -		 -		 452	 753	 1,635

	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (%)	

	 -	 การใช้	 11.8	 13.5	 17.0	 16.3	 8.2	 15.0

	 	 ครัวเรือน	 6.0	 7.3	 9.5	 12.7	 5.0	 3.5
	 	 อุตสาหกรรม	 2.1	 13.6	 17.8	 9.3	 -11.0	 5.0
	 	 รถยนต์	 34.5	 51.6	 24.7	 35.6	 -14.1	 -14.9
	 	 Feedstock	 21.5	 -1.7	 14.0	 11.9	 40.1	 57.6
	 	 ใช้เอง	 -	 434.1	 111.3	 31.1	 32.5	 3.8

	 	 ชนิด	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553f
	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (%)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 2551	 2552	 2553f

	 เบนซิน		 7,248	 7,215	 7,337	 7,121	 7,524	 7,570	 -2.9	 5.6	 0.6

	 ดีเซล	 	 19,594	 18,371	 18,710	 17,643	 18,465	 19,021	 -5.7	 4.6	 3.0

	 ก๊าซ+เครื่องบิน	 4,314	 4,538	 4,950	 4,651	 4,449	 4,793	 -5.9	 -4.3	 7.7

	 น�้ามันเตา	 6,205	 5,851	 4,222	 3,287	 2,731	 2,582	 -22.1	 -16.9	 -5.4

	 LPG*	 	 4,364	 5,074	 5,812	 6,828	 6,894	 6,751	 17.4	 0.9	 -2.1	

	 	 รวม	 41,725	 41,050	 41,030	 39,531	 40,064	 40,717	 -3.6	 1.3	 1.7

หมายเหตุ	:	*	ไม่รวมการใช้	LPG	ที่ใช้เป็น	Feedstock	ในปิโตรเคมี
	 f	ข้อมูลประมาณการ

การใช้น�้ามันส�าเร็จรูป	 ปี	 2548	 -	 2553
หน่วย	 :	 ล้านลิตร

หมายเหตุ	:	f	ข้อมูลประมาณการ



31 รายงานประจำาปี 2552  

 
 

 
 
 

31 รายงานประจำารายงานประจำารายงานประจำ ปี 2552

ก๊าซธรรมชาติ	 คาดว่าปริมาณความต้องการในปี	 2553	 จะเพิ่มขึ้นจากปี	 2552	 ร้อยละ	 4.1	 (ไม่รวมการใช้
ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ)	 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข้ึน	 ท�าให้มีการน�ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 16.4	 และภาคขนส่งในรถยนต์	 NGV	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 35.5	 โดยในปี	 2553	 จะมีแหล่งเจดีเอ	 บี17	
เข้ามาใหม่	 ซึ่งสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ	 300	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	

	 ปตท.	 คาดว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปี	 2553	 เม่ือรวมการใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	
จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	 12.2	 โดยใช้ในโรงแยกก๊าซเพิ่มขึ้นร้อยละ	 53.4

การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา	 ปี	 2548	 -	 2553

หน่วย	 :	 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

	 	 ชนิด	 2548	 2549	 2550	 2551	 2552	 2553f
	 อัตราการเปลี่ยนแปลง	 (%)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 2551	 2552	 2553f

	 ผลิตไฟฟ้า	 2,242	 2,257	 2,346	 2,423	 2,435	 2,440	 3.5	 0.2	 0.2

	 โรงแยกก๊าซ	 491	 527	 572	 583	 599	 919	 2.2	 2.4	 53.4

	 อุตสาหกรรม	 258	 291	 347	 361	 387	 450	 4.2	 6.9	 16.4

	 NGV	 	 6	 11	 24	 77	 143	 194	 229.4	 84.1	 35.5

	 	 	 	 	 	 	 	 รวม	 2,997	 3,086	 3,288	 3,444	 3,564	 3,999	 5.0	 3.1	 12.2

หมายเหตุ	:	ค่าความร้อน	1	ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ	1,000	บีทียู
	 f	ข้อมูลประมาณการ

ไฟฟ้า	 การใช้ไฟฟ้าในปีหน้าคาดว่าจะเพิม่ขึน้ร้อยละ	 4.0	
โดยการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจะปรับตัวสูงขึ้น
ต่อเนือ่งจากปลายปี	 2552	 เนือ่งจากเศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั	 และการ
ส่งออกขยายตัว	 การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นมาก
เพราะราคาต�่าเมื่อเทียบกับน�้ามัน	 และปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศมีเพียงพอ	 นอกจากน้ีมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เข้าระบบ	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้าพระนครเหนอื	 700	 เมกะวตัต์	 ส�าหรบั
การน�าเข้านัน้มกีารน�าเข้าไฟฟ้าจากโครงการน�า้เทนิ	 2	 สปป.	 ลาว	
920	 เมกะวัตต์	 ขณะที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าและ
น�้ามันเตาจะลดลงตามแผน	 PDP	 ของ	 กฟผ.
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	 ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต�่าไปทั่วโลกได้ส่งผลต่อราคาน�้ามันในตลาดโลกรวมทั้งประเทศไทย	 โดยในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี	 2552	 การใช้น�้ามันส�าเร็จรูปในประเทศลดลง	 และเม่ือเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี	 2552	
ท�าให้ปริมาณความต้องการใช้น�้ามันเริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง	 และส่งผลให้ราคาน�้ามันในตลาดโลกปรับสูงขึ้นตามไปด้วย	
ซึ่งในส่วนของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 ได้ด�าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน	
โดยมีมาตรการในหลายรูปแบบ	 ท�าให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาน�้ามันมากนัก	 ทั้งนี้	 สนพ.	
ได้สรุปสถานการณ์ราคาน�้ามันและมาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนไว้ดังนี	้

1. นำ้ามันดิบและนำ้ามันสำาเร็จรูปตลาดสิงคโปร์

สถานการณ์ราคาน�้ามันตลาดโลกปี	 2552	 ราคาน�้ามันดิบดูไบ	 เบนซิน	 95	 และดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ	
61.91,	 70.38	 และ	 69.13	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับปี	 2551	 อยู่ที่ระดับ	 32.27,	 32.89	
และ	 51.12	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ตามล�าดับ	 เนื่องจากการถดถอยทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ	 ที่มีปัญหา
เศรษฐกิจอย่างหนัก	 อีกทั้งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 อ่อนค่าลง

	 ในช่วงไตรมาสที่	 1	 ราคาน�้ามันได้ลดลงต�่าสุด	 โดยราคาเฉลี่ยน�้ามันดิบดูไบ	 เบนซิน	 95	 และดีเซล	 อยู่ที่ระดับ	
44.31,	 54.81	 และ	 53.06	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ตามล�าดับ	 หลังจากนั้นเศรษฐกิจได้เริ่มฟื้นตัวท�าให้ราคาน�้ามัน
ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยไตรมาสที	่ 4	 ราคาเฉล่ียน�า้มันดิบดูไบ	 เบนซิน	 95	 และดีเซล	 อยู่ที่ระดับ	 75.30,	 80.38	
และ	 81.54	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ตามล�าดับ
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ไตรมาส 1
 Dubai 94.18 61.91 44.31 59.30 67.78 75.30
 ULG95 103.27 70.38 54.81 68.81 76.64 80.38
 HSD 120.25 69.13 53.06 66.34 74.73 81.54
 LPG ($/TON) 774.83 509.58 449.00 402.00 531.67 655.67

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ราคาน�้ามันตลาดโลก	 ปี	 2551	 -	 2552

	 สถานการณ์	 LPG	 ตลาดโลกในปี	 2552	 ราคา	 LPG	 เฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั	 509.58	 เหรยีญสหรฐัฯ	 ต่อตนั	 ลดลงจาก
ปีก่อน	 265.25	 เหรยีญสหรฐัฯ	 ต่อตนั	 โดยราคา	 LPG	 ในเดอืนมกราคม	 2552	 อยูใ่นระดบั	 380	 เหรยีญสหรฐัฯ	 ต่อตนั	
และได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน�้ามัน	 โดยเพ่ิมขึ้นมาอยู่ในระดับ	 724	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อตัน	 ในเดือนธันวาคม	 2552		

2. ราคาขายปลีกนำ้ามันเชื้อเพลิง

	 เปรยีบเทยีบราคาเฉลีย่น�า้มนัเบนซนิและดเีซลตลาดโลก	 ระหว่างปี	 2551	 กบัปี	 2552	 จะพบว่าราคาน�า้มันเบนซนิ
และดีเซลตลาดโลกเฉลี่ยปี	 2552	 ต�่ากว่าปี	 2551	 ประมาณ	 32.89	 และ	 51.12	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ตามล�าดับ	
แต่ส่วนต่างราคาขายปลีกในประเทศไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าราคาตลาดโลก	 เนื่องมาจากในช่วงที่ราคาน�้ามันในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้นกลางปี	 2551	 รัฐบาลได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชน	 โดยการลดภาษี
สรรพสามิตและเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันท�าให้ราคาขายปลีกในประเทศไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกทั้งหมด	 ต่อมา
ในช่วงไตรมาสที	่ 4	 ปี	 2551	 ต่อเนือ่งมาถงึไตรมาสที	่ 1	 ปี	 2552	 ราคาน�า้มนัตลาดโลกลดต�า่ลง	 แต่ราคาขายปลกีน�า้มนั
ไม่ได้ปรับลดลงตามราคาตลาดโลกทั้งหมด	 เนื่องจากมีการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน�้ามันเชื้อเพลิง	 2	 ครั้ง	 เช่น	 ภาษี
สรรพสามิตแก๊สโซฮอลปรับเพิ่ม	 6.30	 บาทต่อลิตร	 ดีเซลหมุนเร็วปรับเพิ่ม	 3.30	 บาทต่อลิตร	 และปรับเงินส่งเข้ากองทุน
น�้ามันฯ	 เพื่อลดภาระ	 ท�าให้ราคาขายปลีกปรับลดไม่มากเม่ือเทียบกับราคาตลาดโลก	 เพื่อให้ประชาชนประหยัดและใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงท�าให้ราคาขายปลีกระหว่างปี	 2551	 กับปี	 2552	 ไม่แตกต่างกันมากนัก	 (ยกเว้นราคาน�้ามัน
เบนซิน	 95	 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายไม่ส่งเสริมการใช้	 โดยได้เพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 สูงขึ้น)	
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	 จากการทีรั่ฐได้ตรงึราคา	 LPG	 ท�าให้ราคาขายปลกี	 LPG	 อยูท่ีร่ะดบั	 18.13	 บาทต่อกโิลกรมั	 ส่งผลให้มกีารใช้	 LPG	
เพิม่มากขึน้	 ท�าให้การผลติในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้	 จงึมกีารน�าเข้าจากต่างประเทศประมาณ	 745	 พนัตนั	
โดยรฐับาลต้องใช้เงนิกองทนุน�า้มนัฯ	 ชดเชยส่วนต่างของราคาน�าเข้ากบัราคาทีผ่ลติในประเทศในปี	 2552	 ประมาณ	 6,896	
ล้านบาท	 รวมการชดเชยในช่วงปี	 2551	 -	 2552	 ทั้งสิ้น	 14,844	 ล้านบาท

3. การชดเชยนำาเข้า LPG

ราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง	 ป	ี 2551	 -	 2552
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ไตรมาส 1
 เบนซิน 91 33.42 31.36 25.17 30.93 34.35 34.82
 แกสโซฮอล 95 28.96 27.52 20.83 27.13 30.75 31.22
 ดีเซลหมุนเร็ว 31.29 24.80 19.74 24.51 27.32 27.50

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ดีเซลหมุนเร็ว แกสโซฮอล 95
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	 ปี	 2553	 คาดว่าราคาน�้ามันดิบดูไบจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง	 70	 -	 90	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ตามปัจจัย
พืน้ฐานและทศิทางภาวะเศรษฐกจิ	 รวมทัง้ความผนัผวนของค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ	 หากราคาน�้ามันดบิอยูท่ีร่ะดบั	 70	 -	 90	
เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 คาดว่าราคาขายปลีกในประเทศไทยส�าหรับน�้ามันเบนซิน	 91	 อยู่ที่	 34	 -	 38	 บาทต่อลิตร	
และน�้ามันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ	 27	 -	 31	 บาทต่อลิตร	 ตามล�าดับ	 อย่างไรก็ตามหากราคาน�้ามันดิบดูไบไม่สูงเกิน	 85	
เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ราคาขายปลกีดเีซลจะไม่เกิน	 30	 บาทต่อลติร	 (กรณภีาษ	ี อตัราเงนิกองทนุน�า้มนัฯ	 และกองทนุ
อนุรักษ์ฯ	 ไม่เปลี่ยนแปลง)

5. แนวโน้มราคานำ้ามันเชื้อเพลิง

6. กองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง

	 ในช่วงปี	 2552	 ได้มีการปรับเพิ่ม/ลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 หลายครั้ง	 เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มภาษี
สรรพสามิตน�้ามัน	 หลังสิ้นสุดนโยบาย	 6	 เดือน	 6	 มาตรการ	 เมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2552	 และเพื่อลดผลกระทบ
จากการเพิ่มภาษีสรรพสามิตของน�้ามันเชื้อเพลิง	 เมื่อวันที่	 14	 พฤษภาคม	 2552	 (รวมทั้งมีการปรับเพิ่มเพดานการเก็บเงิน
เข้ากองทุนน�้ามันฯ	 จาก	 7	 บาทต่อลิตร	 เป็น	 7.50	 บาทต่อลิตร	 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนน�้ามันฯ	 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

l	 วันที่	 31	 มกราคม	 2552	 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 ได้เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนน�้ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มภาษีสรรพสามิตน�้ามัน	 โดยปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ณ	 วันที่	
1	 กุมภาพันธ์	 2552	 หลังจากนั้น	 กบง.	 ได้อนุมัติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ในระหว่างวันที่	
13	 กุมภาพันธ	์ -	 13	 มีนาคม	 2552	 รวมทั้งหมด	 5	 ครั้งๆ	 ละประมาณ	 0.30	 -	 0.80	 บาทต่อลิตร	 ทั้งนี้กองทุนน�้ามันฯ	
รับภาระทั้งสิ้น	2,845	ล้านบาท

l	 วันที่	 6	 พฤษภาคม	 2552	 กบง.	 ได้เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มภาษี
สรรพสามิตน�้ามัน	 โดยปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ	 ณ	 วันที่	 14	 พฤษภาคม	 2552	 หลังจากนั้น	 กบง.	 ได้อนุมัติให้
ปรับขึ้นอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ในระหว่างวันที่	 16	 พฤษภาคม	 -	30	 กรกฎาคม	 2552	 รวมทั้งหมด	 8	 ครั้งๆ	 ละ
ประมาณ	0.30	-	0.70	บาทต่อลิตร	ทั้งนี้กองทุนน�้ามันฯ	รับภาระทั้งสิ้น	8,924	ล้านบาท	

	 การปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ในแต่ละครั้งจะไม่กระทบต่อราคาน�้ามันให้เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากการด�าเนินการ
ในช่วงน�้ามันขาลงและการปรับแต่ละครั้งไม่มาก	ท�าให้กระทบต่อภาวะเงินเฟ้อน้อยมาก
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l	 วันที่	 10	 สิงหาคม	 2552	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทา
ผลกระทบด้านพลังงานต่อประชาชนตามนโยบายรัฐบาล	 5	 มาตรการ	 ดังนี้

	 	 (1)	 ลดราคาขายปลีกน�้ามันดีเซลลง	2	บาทต่อลิตร	โดย
	 	 	 -	 ลดเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ	ในส่วนพัฒนาระบบการขนส่ง	0.50	บาทต่อลิตร
	 	 	 -	 ลดเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯ	ของน�้ามันดีเซล	0.20	บาทต่อลิตร
	 	 	 -	 ลดเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	ของน�้ามันดีเซลลง	1.17	บาทต่อลิตร
	 	 	 -	 เพือ่ให้ความแตกต่างระหว่างน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็	บ	ี5	กบัน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็	บ	ี2	ต่างกนั	1.20	บาทต่อลติร
	 	 	 	 จ�าเป็นต้องเพิ่มเงินชดเชยกองทุนน�้ามันฯ	อีก	0.58	บาทต่อลิตร	
	 	 	 -	 เพือ่รกัษาเสถยีรภาพกองทนุน�า้มันฯ	โดยเพิม่เงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มันฯ	ของน�า้มันเบนซนิ	95	และเบนซนิ	91
	 	 	 	 0.50	บาทต่อลิตร	โดยราคาขายปลีกไม่เปลี่ยนแปลง		
	 	 	 ทั้งนี้การด�าเนินการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ของน�้ามันดีเซล	 ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยส�าหรับ
	 	 	 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 บี	 5	 และปรับเพิ่มเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ของน�้ามันเบนซิน	 95	 และ	 91	 ดังกล่าว	
	 	 	 ท�าให้กองทุนน�้ามันฯ	มีรายรับรวมลดลงประมาณ	1,154	ล้านบาทต่อดือน
	 	 (2)	 ตรึงราคาขายปลีกก๊าซ	LPG	เป็นระยะเวลา	1	ปี	(สิงหาคม	2552	-	สิงหาคม	2553)	
	 	 (3)	 มาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถแท็กซี่ที่ใช้ก๊าซ	 LPG	 ให้เปลี่ยนเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติส�าหรับ
	 	 	 ยานยนต์	 (NGV)	 โดย	 กบง.	 เมื่อวันที่	 25	 พฤศจิกายน	 2552	 เห็นชอบให้ใช้เงินจากกองทุนน�้ามันฯ	 1,200	
	 	 	 ล้านบาท	ส�าหรับกลุ่มรถแท็กซี่จ�านวน	30,000	คัน
	 	 (4)	 ตรึงราคาก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์	 (NGV)	 ระดับราคา	 8.50	 บาทต่อกิโลกรัม	 เป็นระยะเวลา	 1	 ปี	
	 	 	 (สิงหาคม	 2552	 -	 สิงหาคม	 2553)	 โดยใช้เงินกองทุนน�้ามันฯ	 จ่ายชดเชยไม่เกินเดือนละ	 300	 ล้านบาท
	 	 (5)	 มาตรการตรึงค่า	Ft	จนถึงเดือนสิงหาคม	2553

l	 ฐานะกองทุนน�้ามันฯ	ณ	วันที่	 30	ธันวาคม	2552	มีเงินสดในบัญชี	30,777	ล้านบาท	มีหนี้สินกองทุนน�้ามันฯ	
9,709	ล้านบาท	แยกเป็นหนี้ค้างช�าระเงินชดเชย	9,442	ล้านบาท	และงบบริหารและโครงการที่ได้อนุมัติแล้ว	267	ล้านบาท	
ฐานะกองทุนน�้ามันฯ	สุทธิ	21,068	ล้านบาท





 
 

 

  

l	ด้านไฟฟ้า

l	ด้านปิโตรเลียม

l	ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

l	กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

l	กิจกรรมเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
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	 ความส�าเร็จในการด�าเนินภารกิจย่อมต้องเป็นสิ่งที่วัดค่าได้	 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลแห่งความมุง่มัน่ทุม่เท	 ในปี	 2552	

ที่ผ่านมาส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 ได้จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ด้านต่าง	 ๆ	 ครอบคลุม	 4	 มิติ		

	 มิติทั้งสี่ประกอบด้วย	 มิติที่	 1	 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ	 มิติที่	 2	 ด้านคุณภาพการให้บริการ	
มิติที่	 3	 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	 และมิติที่	 4	 ด้านการพัฒนาองค์กร

	 ผลการประเมนิในปี	 2552	 สนพ.	 มคีะแนนในภาพรวมเฉลีย่เท่ากบั	 4.81	 คะแนน	 จากคะแนนเตม็	 5.00	 คะแนน	
โดยมีรายละเอียดในด้านต่างๆ	 ดังนี้

ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประจ�าปีงบประมาณ	 2552

   

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินงาน

โดยผู้ประเมินภายนอก

	 1	 2	 3	 4	 5 ผลการ
ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

	 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล  44.50       4.7453

 ตามแผนปฏิบัติราชการ

	 1.1	ระดับความส�าเร็จของ	 	 22.50	 	 	 	 	 	 	 4.4962
	 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก
	 ในการบรรลุตามเป้าหมาย
	 ตามแผนปฏิบัติราชการ
	 ของกระทรวง

	 1.1.1	ระดับความส�าเร็จ	 ระดับ	 2.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.1005
	 ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์
	 พลังงานและแผนการลงทุน
	 พลังงาน	

	 1.1.2	ปริมาณส�ารอง	 ล้านล้าน	 2.00	 25	 26	 27	 28	 29	 29.03	 5.0000	 0.1005
	 ก๊าซธรรมชาติ	(2P)	ในรอบปี	 ลูกบาศก์
	 	 	 ฟุต

	 1.1.3	ระดับความส�าเร็จ	 ระดับ	 2.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.1005
	 ในการทบทวนปรับปรุง
	 แผนพัฒนาก�าลังการผลิต
	 ไฟฟ้าของประเทศ	(PDP)	
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินงาน

โดยผู้ประเมินภายนอก

	 1	 2	 3	 4	 5 ผลการ
ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

   

	 1.1.4	ระดับความส�าเร็จ	 ระดับ	 2.00	 1	 2	 3	 4	 5	 3.55	 3.5500	 0.0714
	 ในการส่งเสรมิการด�าเนนิการ
	 ตามแผนงานโครงการ
	 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

	 1.1.5	ระดับความส�าเร็จของ	 ระดับ	 2.00	 1	 2	 3	 4	 5	 2.10	 2.1000	 0.0422
	 การก�ากับดูแลค่าการตลาด
	 น�้ามันส�าเร็จรูปและ	LPG	
	 ที่เหมาะสม

	 1.1.6	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ	 ร้อยละ	 2.00	 15	 13	 11	 9	 7	 5.04	 5.0000	 0.1005
	 การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
	 ในภาคครัวเรือน

	 1.1.7	ระดับความส�าเร็จ	 ระดับ	 2.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.1005
	 การจัดท�าแผนแม่บทพัฒนา
	 พลังงานทดแทน	15	ปี	

	 1.1.8	ปริมาณการใช้	 ล้านลิตร		 1.50	 0.73	 0.85	 0.96	 1.08	 1.34	 1.23	 4.5769	 0.0690
	 เอทานอล	 /วัน	

	 1.1.9	ปริมาณการใช้	 ล้านลิตร		 1.50	 1.10	 1.16	 1.22	 1.28	 1.35	 1.60	 5.0000	 0.0754
	 ไบโอดีเซล	 /วัน

	 1.1.10	ระดับความส�าเร็จ	 	 2.00	 	 	 	 	 	 	 4.0000
	 ของการด�าเนินการตาม
	 มาตรการประหยัดพลังงาน

	 		1.1.10.1	มาตรการสินเชื่อ	 ktoe/ปี				 0.50	 2.5	 3.5	 4.5	 5.5	 6.5	 0.78	 1.0000	 0.0050
	 		พลังงานครัวเรือน

	 		1.1.10.2	มาตรการสินเชื่อ	 ktoe/ปี				 0.50	 40	 45	 50	 55	 60	 591.03	 5.0000	 0.0251
	 		พลังงาน

	 		1.1.10.3	Standby	Power		 ระดับ	 0.50	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.0251
	 		1	Watt

	 		1.1.10.4	Building	Energy		 ระดับ	 0.50	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.0251
	 		Code

	 		1.1.10.5	ISO	พลังงาน	 ระดับ	 	 1	 2	 3	 4	 5	 ยกเลกิตวัชีว้ดั
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตามมติ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 อ.ก.พ.ร.

	 1.1.11	ระดับความส�าเร็จ	 ระดับ	 1.50	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.0754
	 การเตรยีมพร้อมเพือ่ประเมิน
	 ประสทิธภิาพการใช้พลังงาน
	 ของประเทศ	Energy	Intensity	



44 รายงานประจำาปี 2552  

	 1.1.12	แผนศึกษาวิธีการ	 ระดับ	 2.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.1005
	 และทางเลือกที่เหมาะสม
	 ในการลดปริมาณก๊าซ
	 เรือนกระจก	(CO2)	

	 1.2	ระดบัความส�าเรจ็ของ	 	 	
	 ร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั	 	 	 กระทรวงเสนอใช้เป็นตวัช้ีวดัต่างๆ	 	
	 ในการด�าเนนิการตามแผน	 	 	 ทีป่รากฏในยทุธศาสตร์วจัิย
	 ปฏบิตัริาชการของกระทรวง	 	 	 และพฒันาพลังงานทดแทน
	 ทีม่เีป้าหมายร่วมกนัระหว่าง
	 กระทรวง

	 1.3	ระดบัความส�าเรจ็ของ	 ระดับ	 2.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.1005
	 การพฒันาศนูย์บรกิารร่วม
	 หรือเคาน์เตอร์บริการ
	 ประชาชน		

	 2.	ระดับความส�าเร็จของ

	 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	 กระทรวงพลังงานไม่มี

	 ในการบรรลตุามเป้าหมาย	 กลุ่มภารกิจ	จึงไม่มี	

	 ตามแผนปฏิบัติราชการ	 การประเมินผลในส่วนนี้	

	 ของกลุ่มภารกิจ

		3.	ระดับความส�าเร็จของ	 	 20.00	 	 	 	 	 	 	 5.0000	

	 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

	 ในการบรรลุตามเป้าหมาย

	 ตามแผนปฏิบัติราชการ

	 ของส่วนราชการระดับ

	 กรมหรือเทียบเท่า

		 3.1	การพิจารณาทบทวน	 ระดับ	 4.0	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.2010
	 แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติ
	 และแผนแม่บทท่อส่งก๊าซ
	 ธรรมชาติ

	 3.2	ระดับความส�าเร็จของ	 ระดับ	 	 1	 2	 3	 4	 5	 1.00	 1.0000	 0.0000
	 การศึกษาการปรับปรุง
	 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

	 3.3	ระดับความส�าเร็จของ	 ระดับ	 4.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.2010
	 การก�าหนดส่วนเพิ่มราคา
	 รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
	 หมุนเวียน	(ADDER)

	 3.4	ระดับความส�าเร็จของ	 ระดับ	 4.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.2010
	 การก�าหนดเป้าหมายการ
	 รับซื้อไฟฟ้าจาก	SPP	
	 ระบบ	Cogeneration

	 3.5	ระดับความส�าเร็จด้าน	 ล้าน	 4.00	 233	 248	 263	 280	 297	 304.20	 5.0000	 0.2010
	 การพัฒนาพลังงานทดแทน	 ลบ.ม./ปี
	 ในส่วนของการส่งเสริม
	 ระบบก๊าซชีวภาพ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินงาน

โดยผู้ประเมินภายนอก

	 1	 2	 3	 4	 5 ผลการ
ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก
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	 3.6	การจัดท�าระบบฐาน	 ระดับ	 4.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.2010
	 ข้อมูล	Emission	จากการใช้
	 พลงังานเชงิพาณชิย์รายสาขา
	 และรายเดือน	10	ปี

 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ  20.00       4.8021

 การให้บริการ

	 4.	ร้อยละของระดับความ	 ร้อยละ	 5.00	 65.00	 70.00	 75.00	 80.00	 85.00	 82.44	 4.4880	 0.2255

	 พึงพอใจของผู้รับบริการ

	 5.	ระดบัความส�าเรจ็ในการ	 ระดับ	 5.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.00	 0.2513

	 เปิดโอกาสให้ประชาชน

	 เข้ามามส่ีวนร่วมในการแสดง

	 ความคดิเหน็และร่วมตดิตาม

	 ตรวจสอบผลการปฏบิตัิ

	 ราชการ

	 6.	ระดบัความส�าเรจ็ของการ	 ระดับ	 5.00	 1	 2	 3	 4	 5	 4.87	 4.8706	 0.2448

	 ด�าเนินการตามมาตรการ

	 ป้องกันและปราบปราม

	 การทุจริต

	 7.	ระดับความส�าเร็จในการ	 ระดับ	 5.00	 1	 2	 3	 4	 5	 4.85	 4.85	 0.2437

	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ	

	 ราชการ

 มติทิี ่3 มติด้ิานประสทิธภิาพ  15.00       4.9867

 ของการปฏิบัติราชการ	

	 8.	ร้อยละของอัตราการ	 ร้อยละ	 4.00	 68	 71	 74	 77	 80	 98.92	 5.0000	 0.2010

	 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ

	 รายจ่ายลงทุน

	 9.	ระดับความส�าเร็จของการ	 ระดับ	 2.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.1005

	 ตรวจสอบภายใน			

	 10.	ระดบัความส�าเรจ็ของการ	 ระดับ	 3.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.1508

	 จดัท�าต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต

	 11.	ระดับความส�าเร็จของ	 ระดับ	 3.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.1508

	 การด�าเนนิการตามมาตรการ

	 ประหยัดพลังงานของส่วน

	 ราชการ

	 12.	ระดับความส�าเร็จของ	 ระดับ	 3.00	 1	 2	 3	 4	 5	 4.93	 4.9333	 0.1487

	 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักใน

	 การรักษามาตรฐานรอบ

	 ระยะเวลาการให้บริการ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินงาน

โดยผู้ประเมินภายนอก

	 1	 2	 3	 4	 5 ผลการ
ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการด�าเนินงาน

โดยผู้ประเมินภายนอก

	 1	 2	 3	 4	 5 ผลการ
ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

	 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนา  20.00        4.8419

 องค์กร

	 13.	ระดบัความส�าเรจ็ของการ	 	 20.00	 	 	 	 	 	 	 4.8419

	 ด�าเนินงานตามขั้นตอนการ

	 พัฒนาคุณภาพการบริหาร

	 จัดการภาครัฐ	(PMQA)

	 13.1	ระดับความส�าเร็จของ	 	 12.00	 	 	 	 	 	 	 4.8714
	 การด�าเนินการตามแผน
	 พัฒนาองค์การ

	 13.1.1	ร้อยละของการผ่าน	 ร้อยละ	 8.00	 60	 70	 80	 90	 100	 4.81	 4.8071	 0.3865
	 เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
	 จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
	 (วัดกระบวนการของแผน
	 พัฒนาองค์การในหมวดที่
	 ด�าเนินการ)

	 13.1.2	ระดับความส�าเร็จ	 ระดับ	 4.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.2010
	 ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั
	 ในการบรรลุเป้าหมาย
	 ความส�าเร็จของผลลัพธ์
	 ในการด�าเนินการตามแผน
	 พัฒนาองค์การ

	 13.2	ระดับความส�าเร็จของ	 ระดับ	 4.00	 1	 2	 3	 4	 5	 4.60	 4.5952	 0.1847
	 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก
	 ในการบรรลุเป้าหมาย
	 ความส�าเร็จของผลลัพธ์
	 การด�าเนินการของส่วน
	 ราชการตามเกณฑ์คุณภาพ
	 การบริหารจัดการภาครัฐ
	 ระดับพื้นฐาน	(หมวด	7)

	 13.3	ระดบัความส�าเรจ็เฉลีย่	 ระดับ	 4.00	 1	 2	 3	 4	 5	 5.00	 5.0000	 0.2010
	 ถ่วงน�้าหนักของการจัดท�า
	 แผนพัฒนาองค์การ
	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	

	 ผลคะแนน	ณ	มีนาคม	 น�้าหนัก	 99.50	 	 	 	 	 	 ค่าคะแนนที่ได้	 4.8125
	 พ.ศ.	2553	 รวม
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47 รายงานประจำารายงานประจำารายงานประจำ ปี 2552

   

2.1 ด้านไฟฟ้า

 
 

 
 
 

จากเหนือสู่ ใต้	 “ไฟฟ้า”	 คือพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยที่นับวันจะทวีความ

ส�าคญัมากยิง่ขึน้	 ส่งผลให้ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	 โดยในปี	 2552	 มกีารใช้ไฟฟ้าอยูท่ี	่ 1.34	 แสนกกิะวตัต์ชัว่โมง	

ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าอยู่ที่	 1.48	 แสนกิกะวัตต์ชั่วโมง	 ดังนั้น	 จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องวางแผนและพัฒนาจัดหาไฟฟ้าท้ังจาก

ภายในประเทศและต่างประเทศ		เพื่อให้คนไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนด้วยราคาที่เป็นธรรมในทุกช่วงเวลา	

l	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

	 ประเทศไทยได้จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า	 (Power	 Development	 Plan;	 PDP)	 เพื่อเป็นกรอบการลงทุน
ขยายก�าลังผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าในอนาคตประมาณ	 10	 -	 15	 ปี	 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น	
แผนดังกล่าวจัดท�าขึ้น	 โดยค�านึงถึงความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าและภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก	 จึงได้มี
การปรับปรุงแผน	 PDP	 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง

	 ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับล่าสุด	 คือ	 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย	 พ.ศ.	 2551	 -	 2564	 (PDP	 2007	 :	 ฉบบัปรบัปรงุคร้ังที	่ 2)	 ซึง่คณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบแผนดงักล่าวแล้วเมือ่
วันที่	 24	 มีนาคม	 2552	 โดยเห็นชอบให้ด�าเนินการตามแผนเฉพาะในปี	 2552	 -	 2558	 เพื่อให้ปริมาณก�าลังผลิตไฟฟ้า
ส�ารองของประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง	 ลดภาระการลงทุนการขยาย
โครงการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็นของประเทศลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	
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	 ส่วนแผนการด�าเนินงานในปี	 2559	 -	 2564	 ให้น�าไปพิจารณาทบทวนในการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศครั้งต่อไป	 เมื่อประมาณการภาวะเศรษฐกิจชุดใหม่	 ซึ่งกระทรวงพลังงานโดยส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
(สนพ.)	 และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ได้ร่วมกันจัดท�าแล้วเสร็จ	

	 ภายใต้แผน	 PDP	 2007	 :	 ฉบับปรับปรุงครั้งที่	 2	 ที่ได้ปรับปรุงจากแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	
พ.ศ.	 2550	 -	 2564	 (PDP	 2007	 :	 ฉบับปรับปรุงครั้งที่	 1)	 ได้ช่วยลดต้นทุน	 โดยมีการปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงต้ังแต่ปลายปี	 2551	 ซ่ึงส่งผลให้ก�าลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี	
2552	 -	 2564	 ที่เพิ่มข้ึนจากก�าลังการผลิตติดต้ัง	 ณ	 เดือนธันวาคม	 2551	 ลดลงจ�านวน	 5,091	 เมกะวัตต์	 เม่ือเทียบกับ
PDP	 2007	 :	 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที	่ 1	 ซึง่จะลดการลงทนุโครงการผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าได้เป็นเงนิ	 481,260	 ล้านบาท
จากแผนเดิม

	 ดังนั้น	 กรอบการจัดหาก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่	ในช่วงปี	 2552	 -	 2564	 มีจ�านวน	 30,155	 เมกะวัตต์	 โดยจะจัดหา
จากโครงการที่ด�าเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 การรับซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศและการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน	 ได้แก่	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่	 (IPP)	 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก	 (SPP)	 และผู้ผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กมาก	 (VSPP)	 สรุปภาพรวมก�าลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี	 2552	 -	 2564	 ดังนี้

ภาพรวมก�าลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปี	 2552	 -	 2564

	 	 	 ผู้ผลิตไฟฟ้า	 	 	 	

กฟผ.	 IPP	 SPP	 VSPP	 ต่างประเทศ	 โครงการ	 รวม
	 	 	 	 	 ใหม่

ปี	2552	-	2558

	 ก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น	(MW)	 3,769	 4,400	 1,985	 264	 2,187	 -	 12,605

	 สัดส่วนก�าลังการผลิต	ณ	ปี	2558	(%)	 41	 	 52	 	 7	 -	 100

	 ปี	2559	-	2564

	 ก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น	(MW)	 8,000	 1,600	 -	 300	 2,850	 4,800	 17,550

	 สัดส่วนก�าลังการผลิต	ณ	ปี	2564	(%)	 43	 	 37	 	 11	 9	 100

รวม	 11,769	 6,000	 1,985	 564	 5,037	 4,800	 30,155
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การรับซื้อไฟฟ้าจาก	 IPP

	 	 โรงไฟฟ้า	 โครงสร้างผู้ถือหุ้น	 เชื้อเพลิง	 ก�าลังผลิต	 ที่ตั้ง	 SCOD
	 	 	 	 	 (MW)

	 บริษัท	เก็คโค่-วัน	จ�ากัด		 Glow	IPP	=	65%	Hemaraj	=	35%	 Coal	 660	 ระยอง	 พ.ย.	2554		

	 บริษัท	เนชั่นแนลเพาเวอร์	 NPS	=	99.99%		 Coal	 4×135	 ฉะเชิงเทรา	 พ.ย.	2556		
	 ซัพพลาย	จ�ากัด	 Thai	Individuals	=	0.01%	 	 	 	 /มี.ค.	2557

	 บริษัท	สยามเอ็นเนอยี่	จ�ากัด	 Gulf	JP	=	99.94%	 Gas	 2×800	 ฉะเชิงเทรา	 มี.ค.	2556		
	 	 	 Thai	Individuals	=	0.06%	 	 	 	 /ก.ย.	2556

	 บริษัท	เพาเวอร์เจนเนอเรชั่น	 Gulf	JP	=	99.94%	 Gas	 2×800	 สระบุรี	 มิ.ย.	และ
	 ซัพพลาย	จ�ากัด	 Individual	Investors	=	0.06%	 			 	 	 ธ.ค.	2557

	 แผนการด�าเนนิการจัดหาก�าลงัผลติไฟฟ้าใหม่	ในปี	 2552	 -	 2558	 จ�านวน	 12,605	 เมกะวตัต์	 ประกอบด้วยโครงการ
ต่างๆ	 ดังนี้

	 (1)	 โครงการทีด่�าเนนิการโดย	 กฟผ.	 จ�านวน	 3,769	 เมกะวตัต์	 ประกอบด้วย	 โรงไฟฟ้าพระนครใต้	 ชดุที	่ 3	 (710	
	 	 เมกะวัตต์)	 โรงไฟฟ้าบางประกง	 ชุดที่	 5	 (710	 เมกะวัตต์)	 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	 ชุดที่	 1	 (670	 เมกะวัตต์)	
	 	 โรงไฟฟ้าวังน้อย	 ชุดที่	 4	 (800	 เมกะวัตต์)	 โรงไฟฟ้าจะนะ	 ชุดที่	 2	 (800	 เมกะวัตต์)	 และโรงไฟฟ้าพลังน�้า
	 	 ขนาดเล็ก	 (79	 เมกะวัตต์)
	 (2)	 การรับซื้อไฟฟ้าจาก	 IPP	 จ�านวน	 4,400	 เมกะวัตต์

	 (3)	 การรบัซือ้ไฟฟ้าจาก	 SPP	 จ�านวน	 1,985	 เมกะวตัต์	 ประกอบด้วย	 ระบบ	 Co-Generation	 1,644	 เมกะวัตต์	
	 	 และพลังงานหมุนเวียน	 341.5	 เมกะวัตต์
	 (4)	 การรับซื้อไฟฟ้าจาก	 VSPP	 จ�านวน	 264	 เมกะวัตต์
	 (5)	 การรบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้านจ�านวน	 2,187	 เมกะวตัต์	 ประกอบด้วย	 โครงการน�า้เทนิ	 2	 (920	 เมกะวตัต์)
	 	 โครงการน�้างึม	 2	 (596.6	 เมกะวัตต์)	 โครงการเทิน-หินบุนส่วนขยาย	 (220	 เมกะวัตต์)	 และโครงการใหม	่
	 	 (450	 เมกะวัตต์)	 ทั้งนี้	 โครงการใหม่ดังกล่าว	 คือ	 โครงการหงสาลิกไนต์	 ซึ่งเมื่อวันที่	 6	 พฤษภาคม	 2552	
	 	 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า	 (Tariff	 MOU)	
	 	 โครงการดังกล่าวและมอบหมายให้	 กฟผ.	 น�าร่าง	 Tariff	 MOU	 ที่ได้รับความเห็นชอบน้ันไปลงนามร่วมกับ
	 	 ผู้ร่วมทุนต่อไป

	 ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในปี	 2559	 -	 2564	 กระทรวงพลังงานโดย	 สนพ.	 จะพิจารณาทบทวนการจัดท�าแผน
พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศต่อไป	 เมื่อประมาณการภาวะเศรษฐกิจชุดใหม่	 ซึ่งกระทรวงพลังงานโดย	 สนพ.	 และ	
สศช.	 ร่วมกันจัดท�าแล้วเสร็จ	 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี	 2553



l	 การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

	 ปัจจบุนัไทยมแีผนการรับซ้ือไฟฟ้ากบัประเทศเพือ่นบ้านแบบทวิภาค	ี (Bilateral)	 ระหว่าง	5	ประเทศ	ได้แก่	สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 (สปป.	 ลาว)	 สหภาพพม่า	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 กัมพูชา	 และมาเลเซีย	 โดยมี
ความคืบหน้าในการลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (Memorandum	 of	 Understanding;	 MOU)	 เพื่อร่วมมือรับซื้อไฟฟ้า
กับประเทศต่างๆ	ดังนี้

	 	 ประเทศ	 วันที่ลงนาม	 ปริมาณรับซื้อ	(MW)	 ภายในปี	(พ.ศ.)

	 สปป.	ลาว	 	 22	ธ.ค.	2550	 7,000	 2558

	 สหภาพพม่า	 	 14	ก.ค.	2540	 1,500	 2553

	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 12	พ.ย.	2541	 3,000	 2560

	 กัมพูชา	 	 3	ก.พ.	2543	 ไม่ก�าหนดเวลา	 -

การลงนาม	 MOU	 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.	การรับซื้อไฟฟ้าจาก	สปป.	ลาว
											
ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความร่วมมือใกล้ชิดด้านการ

พัฒนาพลังงานกับไทยมาอย่างยาวนาน	 โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาล	
สปป.	 ลาว	 ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 เมื่อวันที่	 22	
ธันวาคม	 2550	 ที่จะส่งเสริมและให้ความร่วมมือพัฒนาไฟฟ้าใน	
สปป.	 ลาว	 จ�าหน่ายให้แก่ประเทศไทยในปริมาณ	 7,000	 เมกะวัตต์	
ภายในปี	2558		ปัจจบุนัม	ี2	โครงการ	ภายใต้	MOU	ดงักล่าว	ทีจ่่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 แล้ว	 ได้แก่	 โครงการเทิน	 -	 หินบุน	 ขนาดก�าลังผลิต	 187	
เมกะวัตต์	 และโครงการห้วยเฮาะ	 ขนาดก�าลังผลิต	 126	 เมกะวัตต์	
และอีก	 3	 โครงการที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว	 ได้แก่	
โครงการน�า้เทนิ	 2	 ขนาดก�าลงัผลติ	 920	 เมกะวตัต์	 โครงการน�า้งมึ	 2	
ขนาดก�าลังผลิต	615	เมกะวัตต์	และโครงการเทิน-หินบุน	ส่วนขยาย	
ขนาดก�าลังผลิต	220	เมกะวัตต์	โดยมีก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชงิพาณชิย์ในเดอืนธนัวาคม	2552	มนีาคม	2554	และมนีาคม	2555	
ตามล�าดับ	ส�าหรับโครงการหงสาลิกไนต์	ขนาดก�าลังการผลิต	1,473	
เมกะวัตต์	ได้มีการลงนาม	Tariff	MOU	แล้วเมื่อวันที่	13	พฤษภาคม	
2552
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THAILAND

NAM NGUM 1 DAM
(150 MW, COD 2514)

NAM NGUM 2 DAM
(615 MW, COD 2554)

NAM NGUM 3 DAM*
(440 MW, COD 2556)

NAM OU (7 CASCADE) DAMS*
(1,043 MW, COD 2558)

HONG SA LIGNITE*
(1,473 MW, COD 2556)

NAM NGIAB DAM*
(260 MW, COD 2557)

NAM THEUN 1 DAM*
(523 MW, COD 2557)

NAM THEUN 2 DAM*
(920 MW, COD 2552)

XESET 1 DAM
(45 MW, COD 2534)

HOUAY HO DAM
(126 MW, COD 2542)

THEUN-HINBUON DAM*
(220+220 MW, COD 2541+2555)

NAM LEUK DAM
(60 MW, COD 2545)

Watthana
Nakhon

Surin

Sisophon

Chaiyaphum

Nakhon
Ratchasima

Nong Ckok

Yasothon

Khon Kaen

Nam Phong

Udon Thani Sakonnakorn
Nakhonphanom

Roi Ei

Ubon 2
Sirindhorn Dam

Savannakhet

Lao PDR

Si Sa Ket

500 kv

500 kv

500 kv

500 kv

115 kv

500 kv

500 kv

230 kv
230 kv

230 kv

230 kv

230 kv

การรับซื้อไฟฟ้าจาก	 สปป.ลาว

การรับซื้อไฟฟ้าใน	สปป.	ลาว

โครงการปริมาณ	 รับซื้อ	 ก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
(เมกะวัตต์)

1.	โครงการที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ	กฟผ.	แล้ว

	 	 1.1	น�้าเทิน	-	หินบุน	 187	 31	มี.ค.	2541

	 	 1.2	ห้วยเฮาะ	 	 126	 3	ก.ย.	2542

	 2.	โครงการที่มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว	แต่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ	กฟผ.	

	 	 2.1	น�้าเทิน	2	 	 920	 ธ.ค.	2552

	 	 2.2	น�้างึม	2	 	 615	 มี.ค.	2554

	 	 2.3	เทิน	-	หินบุนส่วนขยาย	 220	 มี.ค.	2555

	 3.	โครงการที่ได้ลงนาม	Tariff	MOU	แล้ว

	 	 3.1	หงสาลิกไนต์			 1,473	 2558
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THAILAND

TASANG DAM

YAVATHIT DAM

TANINTHARYYI DAM

HUTGYI DAM

Kyaing Tong

UPPER
THANLWIN DAM

LOWER
THANLWIN DAM

MYANMAR

Mae Hong Son

Mae Moh

Bhumibol

Tak

Mae SotPaan

Thaton

Bugo
Rungoon

Phisanulok

Chom Bung

Ratchaburi

North
Bangkok

South
Bangkok

Ao Thai

Prachuap 
Khiri Khan

Bang Saphan

Rayong

การรับซื้อไฟฟ้าจากสหภาพพม่า

2.		การรับซื้อไฟฟ้าจากสหภาพพม่า

พม่านับเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยได้เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง	
โดยรฐับาลไทยและรฐับาลสหภาพพม่าได้มกีารลงนามในบนัทกึความเข้าใจเมือ่วนัที่	 14	 กรกฎาคม	 2540	 ทีจ่ะรบัซือ้ไฟฟ้า
จากสหภาพพม่าในปริมาณ	 1,500	 เมกะวัตต์	 ภายในปี	 2553

	 ต่อมารัฐบาลของทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�้าในลุ่มแม่น�้าสาละวินและลุ่มแม่น�้าตะนาวศรี	 เมื่อวันที่	 30	 พฤศจิกายน	 2548	 ประกอบด้วย	 4	 โครงการ	 ได้แก่	

	 (1)		โครงการโรงไฟฟ้าชายแดนสาละวินตอนบน	(4,000	เมกะวัตต์)
	 (2)	 โครงการโรงไฟฟ้าชายแดนสาละวินตอนล่าง	(500	เมกะวัตต์)	
	 (3)		โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยี	(600	-	2,000	เมกะวัตต์)
	 (4)	 โครงการไฟฟ้าพลังน�้าตะนาวศรี	(600	เมกะวัตต์)
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China

Lao PDR

Mae Hong son

JING HONG DAM

YUN NAN DAM

การรับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 โดยโครงการฮัจยีจะเป็นโครงการแรกที่จะท�าการพัฒนา	 และในเบื้องต้นสหภาพพม่าเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าบนลุ่ม
แม่น�้าสาละวิน	 2	 โครงการ	 คือ	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าฮัจยี (1,200	 เมกะวัตต์)	 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าท่าซาง	
(7,000	 เมกะวัตต์)

	 นอกจากนี	้ ในการประชมุคณะรฐัมนตรี	 เมือ่วนัที	่ 8	 ธนัวาคม	 2552	 ได้มมีตเิหน็ชอบร่างบนัทกึความเข้าใจการรบัซือ้
ไฟฟ้าโครงการมาย-กก	 และมอบหมายให้	 กฟผ.	 น�าร่างบนัทกึความเข้าใจฯ	 ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบแล้วนัน้	 ไปลงนามร่วมกบั
ผู้ลงทุนต่อไป

3.		การรับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 รฐับาลไทยและรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนีได้มีการลงนามในบนัทกึความเข้าใจเม่ือวนัที่	 12	 พฤศจกิายน	 2541	
ที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจ�านวน	 3,000	 เมกะวัตต์	 ภายในปี	 2560	 โดยจะพิจารณาจากโครงการที่มี
ศักยภาพ	 และจีนจะเป็นผู้คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมเสนอแก่ไทย

	 ปัจจบุนั	มคีวามร่วมมอืในการวางแผนและก่อสร้างระบบสายส่งเชือ่มโยงระหว่างสองประเทศ	รวมทัง้เจรจากบั	สปป.	ลาว
เรื่องค่าชดเชยอัตราค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินแนวสายส่งที่จะต้องก่อสร้างผ่าน	สปป.	ลาว
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4.		ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับกัมพูชา

	 กัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านอีกประเทศหน่ึง	 ที่ไทยได้ขยายความร่วมมือด้านพลังงานเพิ่มขึ้น	 เพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนทั้งสองประเทศ	 รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความตกลงโครงการความร่วมมือด้านพลังงาน
ไฟฟ้าเมื่อวันที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2543	 ที่จะสนับสนุนให้มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ

	 กฟผ.	 และการไฟฟ้ากมัพชูาได้ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเมือ่วนัที่	 2	 กรกฎาคม	 2545	 ทีจ่ะขายไฟฟ้าให้กบักมัพชูา
ในจังหวัดเสียมราฐ	 พระตะบอง	 และศรีโสภณ	 ประมาณ	 20	 -	 30	 เมกะวัตต์	 สัญญามีอายุ	 12	 ปี	 นับจากวันที่	 กฟผ.	
เริ่มขายไฟฟ้าให้กัมพูชา	 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเป็นแบบคิดตามช่วงเวลาของการใช้	 (TOU)	 โดยก�าหนดเป็นอัตราคงที่	
(Flat	 Rate)	 ทั้งนี้	 กฟผ.	 ได้เริ่มขายไฟฟ้าให้กับกัมพูชาแล้วตั้งแต่วันที่	 23	 พฤศจิกายน	 2550

	 ปัจจุบัน	 ผู้พัฒนาโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าสตึงนัม	 ขนาดก�าลังผลิต	
120	 เมกะวัตต์	 และโครงการโรงไฟฟ้าเกาะกงในกัมพูชา	 ขนาดก�าลังผลิต	 3,660	 เมกะวัตต์	 ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง	

Sisophon

Pluak 
Daeng

Bang
Pakong

Siem Reap

Battambang

Cambodia
STUENG NUM DAM

KOH KONG

การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับกัมพูชา
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5.	การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย

	 ความร่วมมือในการซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซียเริ่มมีขึ้นในปี	 2523	 โดย	 กฟผ.	 และการไฟฟ้ามาเลเซีย	
(Tenaga	 Nasional	 Berhad;	 TNB)	 ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 เพื่อขายไฟฟ้าให้ไทยจ�านวน	 80	 เมกะวัตต์	 โดยเชื่อม
ผ่านระบบส่ง	 115	 เควี	 และต่อมาทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า	 HVDC	 System	 Interconnection	
Agreement	 (SIA	 2002)	 ฉบับวันที่	 14	 พฤษภาคม	 2545	 อายุสัญญา	 25	 ปี	 โดยตกลงท�าข้อเสนอราคาขายล่วงหน้า
เดือนต่อเดือน

	 ในปี	 2547	 กฟผ.	 ได้จดัท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเพิม่เตมิ	 (Supplemental	 Agreement	 to	 HVDC	 SIA	 2002)	 ฉบบั
วนัที	่ 6	 พฤษภาคม	 2547	 เพือ่ซือ้ไฟฟ้าจาก	 TNB	 ในลักษณะ	 Bulk	 Energy	 ปรมิาณพลังไฟฟ้า	 330	 เมกะวตัต์	 (HVDC	
300	 MW	 +	 HVAC	 30	 MW)	 อายสุญัญา	 3	 ปี	 (มถินุายน	 2547	 ถงึ	 พฤษภาคม	 2550)	 อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคดิเป็น	 Tier	
ในปริมาณ	 Tier	 ละ	 25	 ล้านหน่วย	 ในราคาลดหลั่นลงตามล�าดับ	 โดยมีเงื่อนไขที่ผู้ขายสามารถเสนอปรับราคาเพิ่มขึ้นได้
หากต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น	

	 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตใินการประชมุเมือ่วนัที่	 14	 พฤศจกิายน	 2551	 ได้มมีตเิหน็ชอบร่างสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติม	 (Supplemental	 Agreement	 to	 HVDC	 SIA	 2002)	 โดยให้ปรับอัตรารับซ้ือไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก
สัญญาเดิม	 3.32	 RM	 Sen	 ต่อ	 kWh	 และมอบหมายให้	 กฟผ.	 ด�าเนินการเพื่อลงนามในสัญญาต่อไป	 ซึ่ง	 กฟผ.	
ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมฉบับใหม่กับมาเลเซียเพื่อทดแทนสัญญาเดิมแล้วเมื่อวันที่	 1	 เมษายน	 2552

MALAYSIA

Sadao
Hat Yai 2

Khlong Ngae
Bang Lang

Dam

Gurun

HVDC

HVAC

การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย
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สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 IPP	 ส�าหรับการประมูลแข่งขันปี	 2537

	 	 โครงการ	 สถานที่ตั้ง	 ก�าลังการผลิต	 เชื้อเพลิง	 วันเริ่มต้นซื้อ
	 	 	 โรงไฟฟ้า	 ติดตั้ง	(MW)	 	 ขายไฟฟ้า

	 ระยะที่	1	(2539	-	2543)

	 1.	บจก.	ผลิตไฟฟ้าอิสระ	(ประเทศไทย)	 ชลบุรี	 700.00	 ก๊าซธรรมชาติ	 2543

	 2.	บจก.	อิสเทิร์น	เพาเวอร์	แอนด์	อิเล็คตริค	 สมุทรปราการ	 350.00	 ก๊าซธรรมชาติ	 2546

	 3.	บจก.	ไตร	เอนเนอจี้	 	 ราชบุรี	 700.00	 ก๊าซธรรมชาติ	 2543

	 ระยะที่	2	(2544	-	2546)

	 1.	บจก.	ราชบุรี	เพาเวอร์	 	 ราชบุรี	 1,400.00	 ก๊าซธรรมชาติ	 2551

	 2.	บจก.	โกลว์	ไอพีพี	 	 ชลบุรี	 713.00	 ก๊าซธรรมชาติ	 2546

	 3.	บจก.	บีแอลซีพี	เพาเวอร์	 ระยอง	 1,346.50	 ถ่านหิน	 2549

	 4.	บจก.	กัลฟ์	เพาเวอร์	เจนเนอเรชั่น		 สระบุรี	 1,468.00	 ก๊าซธรรมชาติ	 2551

	 	 รวม	 	 6,677.50

	 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัท่ี	 19	 มถินุายน	 2550	 เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	
เมือ่วนัที	่ 4	 มถินุายน	 2550	 โดยเหน็ชอบหลกัการแนวทางการออกประกาศเชญิชวนรบัซือ้ไฟฟ้าส�าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน
ขนาดใหญ่	 (IPP)	 ส�าหรับการจัดหาไฟฟ้าในช่วงปี	 2555	 -	 2557	 จ�านวนประมาณ	 3,200	 เมกะวัตต์	

	 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน	 โดยส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 และคณะอนุกรรมการ
ประเมินและคดัเลอืกข้อเสนอการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน	 (คณะอนกุรรมการฯ)	 ด�าเนนิการออกประกาศเชิญชวน
การรับซื้อไฟฟ้าจาก	 IPP	 ซึ่ง	 สนพ.	 ได้ออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจาก	 IPP	 ระหว่างวันที่	 29	 มิถุนายน	 -	 27	
กรกฎาคม	 2550	 และคณะอนุกรรมการฯ	 ได้ด�าเนินการประเมินและคัดเลือกแล้วเสร็จ

l	 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

1.	การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่	(Independent	Power	Producer;	IPP)	

	 การพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศนอกจากจะมาจากภาครัฐ	 และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว	
รัฐยังได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากภาคเอกชน	ตั้งแต่ปี	2537	โดยการเปิดประมูลแข่งขันได้โครงการ	IPP	จ�านวน	7	โครงการ	
ก�าลังการผลิตรวม	 6,677.50	 เมกะวัตต์	 ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วตั้งแต่ปี	 2543	 -	 2551	 ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้ว	ยังก่อให้เกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจอีกด้วย	
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การรับซื้อไฟฟ้าจาก	 IPP	 ส�าหรับการประมูลแข่งขันในช่วงปี	 2555	 -	 2557

โรงไฟฟ้า/สถานที่ตั้ง	 ก�าลังการ	 เชื้อเพลิง	 SCOD	 ก�าหนดวัน	 วันลงนาม
	 ผลิต	 (MW)	 	 	 ที่จะต้องได้	 PPA
	 	 	 	 รับ	 EIA

บริษัท	เก็คโค่-วัน	จ�ากัด	นิคมอุตสาหกรรม	 660	 ถ่านหิน	 ต.ค.	2554	 ได้รับ	EIA	 10	ก.ย.	51
	 มาบตาพุด	จ.	ระยอง	 	 	 	 	 แล้ว	

บริษัท	เนชั่นแนล	เพาเวอร์ซัพพลาย	จ�ากัด	 540	 ถ่านหิน	 พ.ย.	2555/	 ได้รับ	EIA	 ยังไม่ได้
	 เขาหินซ้อน	จ.	ฉะเชิงเทรา	 	 	 มี.ค.	2556	 แล้ว	 ก�าหนด

บริษัท	สยาม	เอ็นเนอร์จี	จ�ากัด		 1,600	 ก๊าซ	 มี.ค.	2555/	 1	ธ.ค.	2553	 10	ต.ค.	51
	 อ.	บางคล้า	จ.	ฉะเชิงเทรา	 	 ธรรมชาติ	 ก.ย.	2555	

บริษัท	เพาเวอร์	เจนเนอเรชั่น	ซัพพลาย	จ�ากัด	 1,600	 ก๊าซ	 ก.ย.	2556/	 ได้รับ	EIA	 10	ต.ค.	51
	 อ.	หนองแซง	จ.	สระบุรี	 	 	 ธรรมชาติ	 มี.ค.	2557	 	แล้ว

รวม	 4,400

	 ต่อมา	 เมื่อวันที่	 18	 ธันวาคม	 2550	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ	
IPP	 ส�าหรบัการประมลูในช่วงปี	 2555	 -	 2557	 จ�านวน	 4	 โครงการ	 ก�าลังการผลิตรวม	 4,400	 เมกะวตัต์	 ตามมต	ิ กพช.	
เมื่อวันที่	 7	 ธันวาคม	 2550	

	 ทั้งนี้มีโครงการ	 IPP	 ที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วจ�านวน	 3	 โครงการ	 ประกอบด้วย	 โครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินของบริษัท	 เก็คโค่-วัน	 จ�ากัด	 ก�าลังการผลิต	 660	 เมกะวัตต์	 และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของบริษัท	
สยามเอ็นเนอร์จี	 จ�ากัด	 ก�าลังการผลิต	 1,600	 เมกะวัตต์	 และบริษัท	 เพาเวอร์	 เจนเนอร์เรชั่น	 ซัพพลาย	 จ�ากัด	 ก�าลัง
การผลิต	 1,600	 เมกะวัตต์	 และมีโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการเจรจาสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า	 จ�านวน	 1	 โครงการ	 คือ	
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท	 เนชั่นแนล	 เพาเวอร์	 ซัพพลาย	 จ�ากัด	 ก�าลังการผลิต	 1,600	 เมกะวัตต์	

	 หากมีการลงทุนจาก	 IPP	 จะท�าให้เกิดการลงทุนในระบบประมาณ	 163,000	 ล้านบาท	 กระจายไปในช่วงป	ี 2552	
ถึงปี	 2557

	 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาประสบปัญหาและอุปสรรค	 ดังนี้

	 1.	โครงการโรงไฟฟ้าบางคล้า	 ของบรษิทั	 สยามเอน็เนอร์จ	ี จ�ากดั	 (บรษิทัฯ)	 เป็นหนึง่ในสีบ่รษิทัทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก	
แต่เนือ่งจากมกีลุม่ผูค้ดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางคล้า	 ได้ชุมนมุปิดถนนเม่ือวนัที	่ 8	 -	 13	 มิถนุายน	 2552	 ท�าให้บรษิทัฯ	
ไม่สามารถด�าเนนิการใดๆ	 ได้	 จนน�าไปสูก่ารจัดท�าบนัทกึข้อตกลงระหว่างตวัแทนกลุม่ผูค้ดัค้านกบัส่วนราชการ	 ซึง่ประกอบ
ไปด้วย	 ส�านกันายกรฐัมนตร	ี กระทรวงพลงังาน	 และจงัหวดัฉะเชิงเทรา	 เม่ือวนัที	่ 13	 มิถนุายน	 2552	 โดยมีสรปุข้อตกลง
ให้จังหวัดท�าหนังสือถึงภาครัฐเพื่อให้บริษัทฯ	 พิจารณาหาสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่ไม่ใช่อ�าเภอบางคล้า	
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	 สืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าวน้ี	 สนพ.	 ได้มีหนังสือหารือกับคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 (กกพ.)	 เมื่อวันที่	
29	 กันยายน	 2552	 เกี่ยวกับการจัดหาสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ซึ่งอาจกระทบต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและเงื่อนไข
การประมูลแข่งขนั	 โดยสรปุคอื	 สถานทีก่่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นสาระส�าคัญรายการหนึง่ของข้อเสนอทีบ่รษิทัฯ	 ยืน่ต่อกระทรวง
พลังงานตามประกาศเชิญชวนการรับซ้ือไฟฟ้าส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ	่ และมีผลต่อต้นทุนราคาการผลิตไฟฟ้า
ของบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลให้บริษัทฯ	 ได้รับการคัดเลือก	

	 ดังนั้น	 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญของข้อเสนอของบริษัทฯ	
และมีผลต่อการพจิารณาคดัเลอืกทีไ่ด้ด�าเนนิการไปแล้ว	 โดยเฉพาะต่อผูย้ืน่ข้อเสนอรายอืน่ทีไ่ม่ผ่านการคดัเลอืก	 นอกจากน้ี	
ในกรณีที่ภาครัฐเห็นชอบการย้ายสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 อาจเป็นเหตุให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานที่ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าใช้สิทธิทางกฎหมายเรียกร้องค่าเสียหายจากภาครัฐได้	

	 2.	เพือ่ให้ได้ข้อยตุใินการแก้ไขปัญหาสถานทีต่ัง้โรงไฟฟ้าบางคล้า	 ปลดักระทรวงพลงังานได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะท�างาน
พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานที่ต้ังโรงไฟฟ้าบางคล้า	 โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน	 คณะท�างาน
ประกอบด้วยอธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ	 ผู้แทน	 สนพ.	 ผู้แทน	 กกพ.	 และผู้แทน	 กฟผ.	 มีผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวง
พลังงานเป็นคณะท�างานและเลขานุการ	 และผู้แทน	 สนพ.	 เป็นคณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ	 ท�าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการประมลูแข่งขนัการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนเมือ่ปี	 พ.ศ.	 2550	 และ
พจิารณาแนวทางทีเ่หมาะสมในการแก้ไขปัญหาสถานทีต่ัง้โรงไฟฟ้า	 พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอหรอืความเหน็ประกอบการพจิารณา	
โดยคณะท�างานฯ	 ได้มีการประชุมแล้ว	 2	 ครั้งเมื่อวันที่	 21	 ตุลาคม	 2552	 และวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 2552	 โดยได้เชิญ
ผู้เกี่ยวข้องคือ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	 และผู้แทนโครงการโรงไฟฟ้าบางคล้า	 ร่วมให้ความเห็นและเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหา

	 3.	เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างรอบคอบ	 ถกูต้องตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พลังงาน	 (นายวรรณรัตน์	 ชาญนุกูล)	 ได้มีค�าสั่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 ที่	 9/2552	 ลงวันที่	 23	
ธนัวาคม	 2552	 แต่งตัง้คณะอนกุรรมการพจิารณาแนวทางการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางคล้า	 โดยมี
ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธาน	 อนกุรรมการประกอบด้วยผูแ้ทน	 สนพ.	 ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 ส�านักงานอัยการสูงสุด	 และ
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 โดยมีผู้แทน	 สนพ.	 และส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงานเป็นฝ่ายเลขานุการ	 มีอ�านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาระเบียบ	 ข้ันตอน	 วิธีการ	 และอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน/องค์กร	 ตลอดจนประเด็นกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางการด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 ตามนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 เสนอแนะแนวทางการด�าเนินการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 พร้อมความเห็น
และข้อเสนอแนะในแต่ละแนวทางเสนอ	 กบง.	 เป็นระยะ	 ก่อนเสนอ	 กพช.	 ให้ความเหน็ชอบต่อไป	



59 รายงานประจำาปี 2552  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 ชีวมวล

	 	 	 โครงการ/สถานที่ตั้ง	 เชื้อเพลิง	 ปริมาณไฟฟ้า	 วัน	 SCOD	 	 สถานภาพโครงการ
	 	 	 	 	 เสนอขาย	 (MW)	 ที่อนุมัติ

	 1.	บ.	ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่	จก.	 ชานอ้อย	 10	 ม.ค.	52	 จ่ายไฟเข้าระบบ	
	 	 อ.	ภูเขียว	จ.	ชัยภูมิ	 13	พ.ย.	52

	 2.	บ.	ด่านช้าง	ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่	จก.	 ชานอ้อย	 10	 ม.ค.	52	 จ่ายไฟเข้าระบบ
	 	 อ.	ด่านช้าง	จ.	สุพรรณบุรี	 	 	 	 13	พ.ย.	52

	 3.	บ.	เนชั่นแนล	เพาเวอร์	ซัพพลาย	จก.	 ชิ้นไม้ยูคาสับ	 65	 1	ม.ค.	53	 ขอเลื่อน	SCOD	
	 	 อ.	ศรีมหาโพธิ	จ.	ปราจีนบุรี		 	 	 	 เป็น	31	พ.ค.	55

	 4.	บ.	ไฟฟ้าชีวมวล	จก.		 ชิ้นไม้ยูคาสับ	 90	 เม.ย.	53	 ขอเลื่อน	SCOD	
	 	 อ.	ศรีมหาโพธิ	จ.	ปราจีนบุรี	 	แกลบ	 	 	 เป็น	มิ.ย.	55

	 5.	บ.	ไทยเพาเวอร์	เจนเนอเรติ้ง	1	จก.	 น�้ามันยางค�า	 70	 ก.ค.	53	 ยังไม่ได้ยื่นค�าร้อง
	 	 อ.	ศรีมหาโพธิ	จ.	ปราจีนบุรี	 	 	 	 ขายไฟ

	 6.	บ.	แอ็ดวานซ์	อะโกร	จก.	(มหาชน)	 น�้ามันยางค�า	 25	 ม.ค.	54	 ยังไม่ได้ยื่นค�าร้อง
	 	 อ.	ศรีมหาโพธิ	จ.	ปราจีนบุรี	 	 	 	 ขายไฟ

	 7.	บ.	ไทยเพาเวอร์	ซัพพลาย	จก.	 ชิ้นไม้ยูคาสับ	 65	 ม.ค.	55	 ยังไม่ได้ยื่นค�าร้อง
	 	 อ.	พนมสารคาม	จ.	ฉะเชิงเทรา	 	 	 	 ขายไฟ

2.	 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก	 (Small	 Power	 Producer;	 SPP)

	 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก	 (SPP)	 นับเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยผู้ผลิตกลุ่มน้ีจะมี
บทบาทในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและชีวมวลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 กพช.	 ได้มีมติเมื่อวันที่	 26	 ธันวาคม	 2549	
เห็นชอบให้	 กฟผ.	 เปิดการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 ทุกประเภทเช้ือเพลิงตามที่ก�าหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า	 โดยให้
ขยายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากเดิม	 3,200	 เมกะวัตต์	 เป็น	 4,000	 เมกะวัตต์	

	 ต่อมาการไฟฟ้าทัง้	 3	 แห่ง	 ได้ออกประกาศระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ฉบบั	 พ.ศ.	 2550	 ซึง่ได้
รบัความเหน็ชอบจาก	 กพช.	 เมือ่วนัที	่ 9	 เมษายน	 2550	 ประกอบด้วย	 (1)	 ระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก	 SPP	 ประเภท
สัญญา	 Firm	 ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ	 Cogeneration	 (2)	 ระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก	 SPP	 ประเภทสัญญา	
Firm	 ส�าหรับการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน	 และ	 (3)	 ระเบยีบการรบัซ้ือไฟฟ้าจาก	 SPP	 ประเภทสญัญา	 Non-Firm	
โดยก�าหนดปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อเกินกว่า	 10	 เมกะวัตต์	 แต่ไม่เกิน	 90	 เมกะวัตต์	

	 ทัง้นี	้ กฟผ.	 ได้ออกประกาศรบัซือ้ไฟฟ้าจาก	 SPP	 โดยก�าหนดปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าจาก	 SPP	 ประเภทสญัญา	 Firm	
ระบบ	 Cogeneration	 จ�านวน	 500	 เมกะวัตต์	 และ	 SPP	 ประเภทสัญญา	 Firm	 ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน	 และ	 SPP	 ประเภทสัญญา	 Non-Firm	 รวม	 530	 เมกะวัตต์	 รวมปริมาณพลังไฟฟ้าที่ประกาศรับซื้อในรอบน้ี	
1,030	 เมกะวัตต์

	 นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการรัับซ้ือไฟฟ้าจาก	 SPP	 ให้มากขึ้น	 สนพ.	 ได้ออกประกาศเชิญชวนให้	 SPP	
ยื่นข้อเสนอขอรับส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า	 เมื่อวันที่	 1	 พฤษภาคม	 2550	 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ	 จ�านวน	 9	 โครงการ	
รวมปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขาย	 435	 เมกะวัตต์	 ทั้งนี้มี	 7	 โครงการ	 ที่ผ่านการประเมินคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอขอรับ
ส่วนเพิม่ราคารบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน	 ซึง่	 กบง.	 ได้มีมตเิหน็ชอบผลการประเมินคัดเลือกดงักล่าว	 เม่ือวนัที	่ 12	
ตุลาคม	 2550	 โดยมีรายละเอียดสถานภาพโครงการ	 ดังนี้
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	 คณะรัฐมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่ 18	 ธนัวาคม	 2550	 เหน็ชอบตามมต	ิ กพช.	 เมือ่วนัที	่ 16	 พฤศจกิายน	 2550	 รบัทราบ
ผลการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจาก	 SPP	 ระบบ	 Cogeneration	 ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 ฉบับ	 พ.ศ.	 2550	
และให้ขยายปริมาณพลงัไฟฟ้ารบัซ้ือจากโครงการใหม่ทีเ่ป็น	 SPP	 ระบบ	 Cogeneration	 ได้เกนิกว่า	 500	 เมกะวตัต์	 แต่ทัง้นี้	
ปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อรวมจากโครงการ	 SPP	 ทั้งหมดจะไม่เกิน	 4,000	 เมกะวัตต์

	 ตามมต	ิ กพช.	 เมือ่วนัที่	 26	 ธนัวาคม	 2549	 ซึง่กระทรวงพลงังาน	 และการไฟฟ้าทัง้	 3	 แห่ง	 ได้ร่วมกนัพจิารณา
รับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 ระบบ	 Cogeneration	 มีโครงการที่สามารถรับซื้อได้รวมทั้งสิ้น	 19	 โครงการ	 ปริมาณพลังไฟฟ้า
เสนอขาย	 1,644	 เมกะวัตต์	 โดยมีสถานภาพการรบัซือ้ไฟฟ้า	 ณ	 เดอืนธนัวาคม	 2552	 ดงันี้

สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 ระบบ	 Cogeneration

บริษัท	 ปริมาณไฟฟ้า	 SCOD	 วันลงนามสัญญา
	 (MW)

บมจ.	สยามเพาเวอร์	เจนเนอเรชั่น	(โครงการ	1)	 90	 30	ต.ค.	53	 26	มิ.ย.	52

	 บจ.	อมตะ	เพาเวอร์	(โครงการ	1)	 90	 1	ก.ย.	55	 6	พ.ย.	52
	 (นิคมฯ	อมตะนคร)	

	 บจ.	ที่ดินบางปะอิน		 	 90	 1	มิ.ย.	56	 6	พ.ย.	52

	 บจ.	โรจนะเพาเวอร์	(โครงการ	2)	 90	 1	มิ.ย.	56	 6	พ.ย.	52

	 บจ.	อมตะ	เพาเวอร์	จ�ากัด	(โครงการ	2)	 90	 1	มิ.ย.	56	 6	พ.ย.	52
	 (อุตสาหกรรมปลวกแดง)	

	 บจ.	บี.กรีม	บีไอพี	เพาเวอร์		 90	 1	มิ.ย.	57	 6	พ.ย.	52

	 บจ.	สระบุรี	บี	โคเจนเนอเรชั่น	 90	 1	ก.ย.	55	 20	พ.ย.	52

	 บจ.	อินดัสเทรียล	โคเจน	 	 90	 1	พ.ย.	55	 20	พ.ย.	52

	 บจ.	สระบุรี	เอ	โคเจนเนอเรชั่น	 90	 1	ธ.ค.	55	 20	พ.ย.	52

	 บจ.	ฉะเชิงเทรา	โคเจนเนอเรชั่น	 90	 1	มี.ค.	56	 20	พ.ย.	52

	 บจ.	อาร์ไอแอล	โคเจนเนอเรชั่น	 90	 1	เม.ย.	56	 20	พ.ย.	52

	 บจ.	ปทุม	โคเจนเนอเรชั่น	 	 90	 1	มิ.ย.	56	 20	พ.ย.	52

	 บจ.	คอมไบน์	ฮีท	แอนด์	เพาเวอร์	 90	 1	ก.ย.	56	 20	พ.ย.	52

	 บมจ.	โกล์ว	พลังงาน	(โครงการ	3)	 74	 1	มิ.ย.	55	 3	ธ.ค.	52

	 บจ.	นวนครการไฟฟ้า	 	 90	 1	ก.ค.	55	 3	ธ.ค.	52

	 บจ.	ไทย	เนชั่นแนล	พาวเวอร์	(โครงการ	2)	 90	 1	ธ.ค.	55	 ยังไม่ได้ลงนามสัญญา

	 บมจ.	สยามเพาเวอร์	เจนเนอเรชั่น	(โครงการ	2)		 90	 1	มิ.ย.	56	 ยังไม่ได้ลงนามสัญญา

	 บมจ.	ทีอาร์ซี	คอนสตรัคชั่น		 40	 1	ก.ค.	55	 ยังไม่ได้ลงนามสัญญา

	 บจ.	อมตะ	สตีม	ซัพพลาย	 	 90	 1	พ.ย.	55	 ยังไม่ได้ลงนามสัญญา
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หมายเหตุ	 เชื้อเพลิงนอกรูปแบบอื่นๆ	 ได้แก่	 น�้ามันยางด�า,	 wasted	 gas,	 ก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยได้

ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ	ประเภทเชื้อเพลิงนอกรูปแบบ

ปริมาณพลังไฟฟาที่ขายเขาระบบ ประเภทเชื้อเพลิงนอกรูปแบบ

หมายเหตุ เชื้อเพลิงนอกรูปแบบอ�น ๆ ไดแก น้ำมันยางดำ, wasted gas, กาซธรรมชาติที่เปนผลพลอยได

ชีวมวล (349.30 MW)

อ�น ๆ (32.72 MW)

พลังงานแสงอาทิตย (0 MW)

พลังน้ำ (0 MW)

พลังลม (0 MW)

ขยะ (0 MW)

กาซชีมวล (0 MW)

สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก	SPP	จ�าแนกตามประเภทเชื้อเพลิงสถานภาพการรับซื้อไฟฟาจาก SPP จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
(ณ เดือนธันวาคม 2552)
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อยูระหวางการพิจารณา ไดรับการตอบรับซื้อแลว (ยังไมลงนาม PPA) ลงนาม PPA แลว (รอ COD) ขายไฟฟาเขาระบบแลว

ปริมาณพลังไฟฟาที่ขายเขาระบบ ประเภทเชื้อเพลิงผสม

กาซเหลือจากกระบวนการผลิต 
น้ำมันเตา ถานหิน (45 MW)

ถานหิน น้ำมันยางดำ (8 MW)

ถานหิน เปลือกยูคาลิปตัส (180 MW)

ปริมาณพลังไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ	ประเภทเชื้อเพลิงผสม
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	 ภายในระยะเวลาไม่ถึง	 10	 ปี	 ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 เติบโตกว่าเท่าตัว	 ดังนี้

ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจาก	SPP	ในช่วงปี	2545	-	2552

	 ปี
	 SPP	ทีไ่ด้รบัการตอบรบัซือ้	 SPP	ทีข่ายเข้าระบบแล้ว

ปรมิาณ	 ส่วนต่าง	 ปรมิาณ	 ส่วนต่าง	
	 	 พลงัไฟฟ้า	(MW)	 ทีเ่พิม่ขึน้	(MW)	 พลงัไฟฟ้า	(MW)	 ทีเ่พิม่ขึน้	(MW)

	 2545	 2,354.94	 -	 1,974.60	 -

	 2546	 2,384.80	 29.86	 2,129.70	 155.10

	 2547	 2,519.50	 134.70	 2,228.80	 99.10

	 2548	 2,556.80	 37.30	 2,264.50	 35.70

	 2549	 3,262.12	 705.32	 2,383.60	 119.10

	 2550	 3,502.42	 240.30	 2,382.32	 -1.28

	 2551	 4,203.02	 700.60	 2,285.52	 -96.80

	 2552	 5,828.528	 1,625.50	 2,338.52	 53.00

2545	-	2552	 	 3,481.58	 	 363.92

	 จากผลการด�าเนินงานข้างต้น	 จะพบว่าในปี	 2550	 -	 2551	 มี	 SPP	 รายเดิม	 ได้ขอเปล่ียนไปใช้ระเบียบการรับซื้อ
ไฟฟ้าจาก	 VSPP	 เพิม่ขึน้	 ท�าให้ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีข่ายเข้าระบบลดลง	 ในปี	 2552	 กฟผ.	 ได้ท�าสญัญาซือ้ไฟฟ้าจาก	 SPP	
ระบบ	 Cogeneration	 17	 โครงการ	 โดยเป็นโครงการเดมิทีส่ญัญาเก่าได้สิน้สดุลงแล้วจงึได้ท�าสญัญาใหม่	 2	 ราย	 และเป็น
โครงการใหม่ตามระเบียบการรับซื้อปี	 2550	 จ�านวน	 15	 ราย	 รวมปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย	 1,474	 เมกะวัตต์	

	 ส�าหรบัเป้าหมายการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน	 จ�านวน	 5,604	 เมกะวตัต์	 มปีรมิาณพลงัไฟฟ้าจากชวีมวล
ที่ได้รับส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้าจ�านวน	 349.30	 เมกะวัตต์	 มีโครงการพลังงานลมที่ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว	
5	 โครงการ	 ปรมิาณพลงัไฟฟ้า	 340	 เมกะวตัต์	 มโีครงการพลงังานแสงอาทติย์ทีไ่ด้รบัการตอบรับซือ้ไฟฟ้าแล้ว	 1	 โครงการ	
ปริมาณพลังไฟฟ้า	 55	 เมกะวัตต์	 มีผู้ยื่นค�าขอขายไฟฟ้าด้วยเช้ือเพลิงจากขยะ	 4	 โครงการ	 ปริมาณพลังไฟฟ้า	 285.00	
เมกะวัตต์	 โดยยังไม่มีการยื่นค�าขอขายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและพลังน�้า	

	 เนือ่งจากพระราชบญัญตักิารประกอบกจิการพลงังาน	 พ.ศ.	 2550	 (พระราชบญัญตัฯิ)	 มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา	 (วนัที	่ 11	 ธนัวาคม	 2550)	 ตามความในมาตรา	 11	 (4)	 ก�าหนดให้คณะกรรมการก�ากบั
กิจการพลังงาน	 (คณะกรรมการก�ากับฯ)	 มีหน้าที่	 “ก�าหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าและการออกประกาศ
เชิญชวนการรับซ้ือไฟฟ้า	 รวมทั้งก�ากับดูแลข้ันตอนการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย”	 เพื่อให้การด�าเนินงาน
รับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติฯ	 มีผลบังคับใช้และคณะกรรมการก�ากับฯ	 ได้รับการแต่งตั้งแล้ว	
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 สามารถด�าเนินการจัดหาไฟฟ้าและก�ากับดูแลการด�าเนินงานตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	
กระทรวงพลงังานได้มหีนงัสอืลงวนัที	่ 4	 พฤศจกิายน	 2551	 ส่งมอบงานการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก	 SPP	 ให้คณะกรรมการก�ากบัฯ	
พิจารณาด�าเนินการต่อไป	 และให้รายงานความคืบหน้าการด�าเนินงานให้กระทรวงพลังงานทราบเป็นระยะ
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3.	 การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	 (Very	 Small	 Power	 Producer;	 VSPP)

	 รัฐบาลได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก	 (VSPP)	 ซึ่งมีปริมาณพลังไฟฟ้าขาย
เข้าระบบไม่เกิน	 1	 เมกะวัตต์	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากที่อยู่	ในพื้นที่
ห่างไกลให้มส่ีวนร่วมในการผลติไฟฟ้า	 โดยการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายได้ออกระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก	 VSPP	 เมือ่ปี	 2545	

	 ต่อมา	 กพช.	 ในการประชุมเมื่อวันที่	 4	 กันยายน	 2549	 ได้มีมติเห็นชอบการขยายระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจาก	
VSPP	 โดยเห็นชอบร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 VSPP	 ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	 และร่างระเบียบ
การรับซื้อไฟฟ้าจาก	 VSPP	 ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์ด้วยระบบ	 Cogeneration	 ส�าหรับปริมาณ
พลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบไม่เกิน	10	เมกะวัตต์	ทั้งนี้	กฟภ.	และ	กฟน.	ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก	VSPP	ส�าหรับ
ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายเข้าระบบไม่เกิน	10	เมกะวัตต์	เมื่อเดือนธันวาคม	2549	

	 สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 VSPP	 ณ	 เดือนธันวาคม	 2552	 มี	 VSPP	 ย่ืนแบบค�าขอจ�าหน่ายไฟฟ้า	 จ�านวน	
1,155	 ราย	ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม	 5,492.81	 เมกะวัตต์	 เป็นโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา	 258	 ราย	
ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม	 1,326.23	 เมกะวัตต์	 มีโครงการที่ได้รับการตอบรับซ้ือแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า	 (Power	 Purchase	 Agreement;	 PPA)	 186	 ราย	 ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม	 742.41	 เมกะวัตต์	 เป็น
โครงการที่ลงนาม	 PPA	 แล้ว	 563	 ราย	 ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม	 3,083.45	 เมกะวัตต์	 และมีโครงการที่ขายไฟฟ้า
เข้าระบบแล้วจ�านวน	 148	 ราย	 ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม	 340.72	 เมกะวัตต์	 จ�าแนกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า	ดังนี้

	 เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์	 3	 7.45	 1	 3.6	 11	 53.6	 2	 6

	 เชื้อเพลิงนอกรูปแบบ	 255	 1,318.78	 185	 738.81	 552	 3,029.85	 146	 334.72

	 รวม	 258	 1,326.23	 186	 742.41	 563	 3,083.45	 148	 340.72

ประเภทเชือ้เพลงิ
	 อยูร่ะหว่าง	 ได้รบัการตอบรบั	 ลงนาม	 PPA	 แล้ว	 ขายไฟฟ้า	 	
	 การพจิารณา	 ซือ้แล้ว	 	 (รอ	 COD*)	 เข้าระบบแล้ว
	 	 (ยงัไม่ลงนาม	 PPA)

จ�านวน
(ราย)

จ�านวน
(ราย)

จ�านวน
(ราย)

จ�านวน
(ราย)

ปรมิาณ
พลงัไฟฟ้า
เสนอขาย	
(MW)

ปรมิาณ
พลงัไฟฟ้า
เสนอขาย	
(MW)

ปรมิาณ
พลงัไฟฟ้า
เสนอขาย	
(MW)

ปรมิาณ
พลงัไฟฟ้า
เสนอขาย	
(MW)

สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก	VSPP	ณ	เดือนธันวาคม	2552

หมายเหตุ	:	*	COD	คือ	ก�าหนดการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	หรือ	Commercial	Operation	Date
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สถานภาพการรับซื้อไฟฟ้าจาก	VSPP	จ�าแนกตามประเภทเชื้อเพลิง

 

สถานภาพการรับซื้อไฟฟาจาก VSPP จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
(ณ เดือนธันวาคม 2552)
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อยูระหวางการพิจารณา ไดรับการตอบรับซื้อแลว (ยังไมลงนาม PPA) ลงนาม PPA แลว (รอ COD) ขายไฟฟาเขาระบบแลว

	 เป็นที่น่ายินดีว่า	 นโยบายการรับซ้ือไฟฟ้าจาก	 VSPP	 ของรัฐบาลที่ขยายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อตามระเบียบ
การรับซื้อไฟฟ้าจากไม่เกิน	1	เมกะวัตต์	เป็นไม่เกิน	10	เมกะวัตต์	และส่งเสริมการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าส่งผลส�าเร็จ
อย่างสูง	 มีผลท�าให้มี	 VSPP	 ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าและได้รับตอบรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก	 16.8	 เมกะวัตต์	 ในปี	 2549	
เป็น	 3,083.45	 เมกะวัตต์	 ในปี	 2552	 ที่ส�าคัญมี	 VSPP	 ที่เข้าร่วมโครงการจากประเภทเชื้อเพลิงที่หลากหลายมากขึ้น
เช่น	ขยะชุมชน	ไบโอดีเซล	พลังน�้า	และพลังงานแสงอาทิตย์	โดยสามารถจ�าแนกตามชนิดเชื้อเพลิงเป็นดังนี้

การกระจายเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าของ	 VSPP	 เปรียบเทียบปี	 2549	 และปี	 2552

	 ถ่านหิน	 -	 24	 24	 -	 6	 6
	 ก๊าซธรรมชาติ	 -	 29.6	 29.6	 -	 0	 0
	 พลังงานแสงอาทิตย์	 0.07	 1,331.887	 1,331.817	 0.01	 6.577	 6.567
	 ก๊าซชีวภาพ	 9.13	 71.371	 62.241	 5.87	 38.839	 32.969
	 แกลบ	 3.24	 92	 88.76	 2.5	 172.3	 169.8
	 กากอ้อย	 -	 1,026.20	 1,026.2	 -	 73.9	 73.9
	 ชีวมวลอื่นฯ	 4.43	 477.69	 473.26	 3.63	 205.94	 202.31
	 ขยะชมุชน	 -	 96.36	 96.36	 -	 8.6	 8.6
	 พลังน�้า	 -	 1.275	 1.275	 -	 0.54	 0.54
	 พลังลม	 -	 25.04	 25.04	 -	 0.33	 0.33
	 รวม	 16.87	 3,175.423	 3,158.553	 12.01	 513.026	 501.016

ประเภทเชือ้เพลงิ

ปี	 2549 ส่วนต่างธนัวาคม
2552 ปี	 2549 ส่วนต่างธนัวาคม

2552

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าเสนอขาย	 (MW)
(ได้รบัการตอบรบัซือ้ไฟฟ้า)

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าเสนอขาย	 (MW)
(ขายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว)
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l	 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ	 Cogeneration

	 รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 ด้วยการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลติไฟฟ้าด้วยระบบ	 Cogeneration	 ตัง้แต่ปี	 2535	 เป็นต้นมา	 โดยมีการขยายปรมิาณพลังงานไฟฟ้ารบัซือ้มาโดยตลอด	
จนกระท่ังในปี	 2540	 เกดิวกิฤตเศรษฐกจิ	 ท�าให้ต้องยตุกิารรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็	 (SPP)	 ระบบ	 Cogeneration	
เชื้อเพลิงพาณิชย์	 ประเภทสัญญา	 Firm	 และได้มีการส่งเสริมอีกครั้ง	 ในปี	 2543	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 21	
พฤศจิกายน	 2549	 เห็นชอบตามมติ	 กพช.	 วันที่	 6	 พฤศจิกายน	 2549	 ในการก�าหนดมาตรการในการจัดหาพลังงาน	
โดยส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 ด้วยการสนับสนุนให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต	 SPP	
ด้วยระบบ	 Cogeneration	 ในปริมาณที่เหมาะสมผ่านระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 และระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	 (VSPP)

	 เพือ่เป็นการด�าเนนิตามนโยบายและแผนพฒันาพลงังานของประเทศดงักล่าว	 ครม.	 จงึมมีตเิมือ่วนัที	่ 16	 มกราคม	
2550	 เหน็ชอบตามมต	ิ กพช.	 วนัที	่ 26	 ธนัวาคม	 2549	 โดยเหน็ชอบให้	 กฟผ.	 เปิดรบัซือ้ไฟฟ้าจาก	 SPP	 ทกุประเภท
เชื้อเพลิง	 ตามที่ก�าหนดในระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า	 และให้ขยายปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากเดิม	 3,200	 เมกะวัตต์	 เป็น	
4,000	 เมกะวตัต์	 ทัง้นี	้ การผลติไฟฟ้าของ	 SPP	 ระบบ	 Cogeneration	 (SPP-Cogen)	 สามารถน�าไฟฟ้าทีผ่ลติได้จ�าหน่าย
ให้การไฟฟ้าและลูกค้าอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง	 โดยโครงสร้างราคารับซ้ือไฟฟ้าก�าหนดจากหลักการต้นทุนที	่ กฟผ.	
สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต	 (Long	 Run	 Avoided	 Cost)	 จากการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 ซึ่งราคารับซื้อที่	 SPP	
ได้รับในแต่ละเดือน	 ประกอบด้วยค่าพลังไฟฟ้า	 (Capacity	 Payment)	 และค่าพลังงานไฟฟ้า	 (Energy	 Payment)	 และมี
การก�าหนดเงื่อนไขประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าด้วย

	 ในส่วนของการส่งเสรมิ	 Cogeneration	 ผ่านระเบยีบ	 VSPP	 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารใช้ประโยชน์จากไฟฟ้า
และไอน�้า	 ณ	 จุดใช้งาน	 โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน	 เมื่อมีไฟฟ้าเหลือจึงขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย	
และไม่มีการรับซือ้เป็นงวดๆ	 เหมอืน	 SPP	 แต่จะก�าหนดปรมิาณพลังไฟฟ้ารบัซือ้ไม่เกนิ	 10	 เมกะวตัต์	 โดยหลักการก�าหนด
โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าจาก	 VSPP	 จะก�าหนดจากต้นทุนที่การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายหลีกเลี่ยงได้	 (Avoided	 Cost)	 จาก
การซื้อไฟฟ้าจาก	 กฟผ.	 ดังนั้น	 ราคารับซ้ือไฟฟ้าที่	 VSPP	 ได้รับในแต่ละเดือนจะเป็นไปตามประกาศโครงสร้างค่าไฟฟ้า
ขายส่ง	 ณ	 ระดบัแรงดนัต�า่	 ทัง้นี	้ จะต้องมปีระสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในระเบยีบการรบัซ้ือไฟฟ้าด้วย

การด�าเนินงานการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP	 และ	 VSPP	 Cogeneration	 ที่ใช้เชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์

	 การรบัซือ้ไฟฟ้าจาก	 SPP-Cogen	 ทีใ่ช้เชือ้เพลงิพาณชิย์	 ได้แก่	 ก๊าซธรรมชาต	ิ ถ่านหนิ	 และน�า้มนัเตา	 ส�าหรบัการ
จดัหาไฟฟ้าตัง้แต่ปี	 2538	 -	 2557	 รวมทัง้สิน้	 49	 โครงการ	 ปรมิาณพลงัไฟฟ้าขายเข้าระบบตามสญัญา	 3,600.50	 เมกะวตัต์	
คิดเป็นสัดส่วนเปรียบเทียบกับปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบประมาณร้อยละ	 12	 ทั้งนี้	 หากคิดสัดส่วน	 SPP-Cogen	
เชือ้เพลงิพาณชิย์	 เฉพาะประเภทสญัญา	 Firm	 มจี�านวน	 44	 ราย	 ปรมิาณพลงัไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบตามสญัญา	 3,431.50	
เมกะวตัต์	 จะคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	 11.79	 ในปี	 2557	 ส�าหรบัปรมิาณพลังไฟฟ้ารบัซือ้จาก	 VSPP-Cogen	 ทีใ่ช้เช้ือเพลงิ
พาณชิย์	 คอื	 ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิ	 มโีครงการยืน่เสนอข้อเสนอรวม	 9	 ราย	 ปรมิาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม	 37.55	
เมกะวัตต์

	 การก�าหนดเง่ือนไขคุณสมบัติ	 Cogeneration	 และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของ	 SPP-Cogen	 ได้มีการปรับปรุง
หลกัเกณฑ์จากเดมิระเบียบกอ่นปี	 2550	 ก�าหนดให้	 SPP-Cogen	 จะต้องมีสดัส่วนการใชไ้อน�า้ไมต่�่ากว่าร้อยละ	 10	 และ
มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโดยรวมไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 45	 ส�าหรับระเบียบในปี	 2550	 ได้ก�าหนดในรูปแบบของอัตราการ
ประหยัดการใช้เชื้อเพลิง	 โดยใช้ดัชนีชี้วัดความสามารถในการใช้พลังงานปฐมภูมิในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อน
ร่วมกัน	 (Primary	 Energy	 Saving;	 PES)	 ตามชนิดเชื้อเพลิง	 โดยก�าหนดค่า	 PES	 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 10
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การก�าหนดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจาก	 Cogeneration	 ส�าหรับการจัดหาไฟฟ้าในปี	 2558	 -	 2564

	 การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ	 Cogeneration	 เป็นส่ิงที่ควรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้จากผลการศึกษาของ
ส�านักงานกองทุนวิจัยแห่งประเทศไทย	 (สกว.)	 ในปี	 2550	 ซึ่งได้ประเมินศักยภาพของการประหยัดพลังงานจากการผลิต
ไฟฟ้าและความร้อนร่วมโดยใช้ก๊าซธรรมชาต	ิ (CHP)	 โดยประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์
ของระบบ	 CHP	 หรือ	 Cogeneration	 พบว่าหากมีการส่งเสริมระบบ	 Cogeneration	 ในโรงงานและอาคารที่มีแนวท่อ
ก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี	 2563	 จะสามารถลดความต้องการพลังไฟฟ้าได้ประมาณ	 3,195	 เมกะวัตต์	 ซึ่งหากส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าประมาณร้อยละ	 60	 ของศักยภาพดังกล่าว	 คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าประมาณ	 2,000	 เมกะวัตต์

	 ตามแผน	 PDP	 2007	 (ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที	่ 2	 เดอืนมนีาคม	 2552)	 ประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุทีจ่ะ
เพิม่ขึน้ถงึ	 44,281	 เมกะวตัต์	 ในปี	 2564	 จ�าเป็นจะต้องมกี�าลงัการผลติตดิตัง้เพิม่เตมิในระหว่างปี	 2558	 -	 2564	 จ�านวน	
18,050	 เมกะวัตต์

	 ดังนั้นเพื่อให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ	 Cogeneration	 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 ควรมีการก�าหนดสัดส่วน
ของโรงไฟฟ้าประเภท	 Cogeneration	 ที่จะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในปี	 2558	 -	 2564	 ไว้ให้ชัดเจน	 เพื่อให้การจัดหาไฟฟ้า
สามารถด�าเนินการได้ตามแผนที่ก�าหนด	 ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า	
การพิจารณาคัดเลือกและการด�าเนินการของผู้ผลิตไฟฟ้า	 โดยหากยังคงสัดส่วนก�าลังการผลิตไฟฟ้าจาก	 SPP-Cogen	
ในระดับประมาณร้อยละ	 12	 ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะสามารถรับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP-Cogen	 ในระหว่างปี	
2558	 -	 2564	 ได้ประมาณ	 2,000	 เมกะวัตต์	

	 ทัง้นี	้ ในการพจิารณารบัซือ้ไฟฟ้าในแต่ละปี	 สามารถก�าหนดปรมิาณพลงัไฟฟ้ารบัซือ้ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิ	
ความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน�้า	 และความพร้อมในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในขณะนั้นได้

	 ในการด�าเนินงานรับซ้ือไฟฟ้าที่ผ่านมาสามารถสรุปข้อจ�ากัดและปัจจัยเส่ียงในการลงทุนผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ	
Cogeneration	 ได้ดังนี้
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1.	 ข้อจ�ากัดและปัจจัยด้านราคา

	 	 1.1	 ราคารับซื้อไฟฟ้าจาก	 SPP-Cogen	 จะสูงกว่าราคารับซื้อไฟฟ้าจาก	 IPP	 ซึ่งเป็นราคาที่ได้จากการประมูล		
แข่งขัน	 เนื่องจาก
	 	 	 (1)	 ปัจจัยทางด้านขนาดก�าลังการผลิต	 เทคโนโลยี	 และรูปแบบการใช้ประโยชน์ของไฟฟ้าและความร้อนที่
	 	 	 	 แตกต่างกัน	 ดังนั้น	 ในการก�าหนดโครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าจ�าเป็นต้องค�านึงถึงต้นทุนการผลิตที่มี
	 	 	 	 ลักษณะดังกล่าวด้วย
	 	 	 (2)	 โครงสร้างราคารบัซือ้ไฟฟ้าตามระเบยีบฯ	 ได้ก�าหนค่าความสิน้เปลอืงในการใช้เชือ้เพลงิเฉลีย่	 (Heat	 Rate)
	 	 	 	 คงที	่ ในขณะที	่ IPP	 จะต้องรบัประกนั	 Heat	 Rate	 ทีไ่ด้จากการประมลู	 ซึง่จะขึน้อยูก่บัระดบัการสัง่การ

	 	 	 	 เดินเครื่องโรงไฟฟ้าตามสัญญา	 ท�าให้ค่าพลังงานไฟฟ้า	 (Energy	 Payment;	 EP)	 ส�าหรบั	 SPP-Cogen
	 	 	 	 สูงกว่าค่า	 EP	 ที่รับซื้อจาก	 IPP	
	 	 	 (3)	 ราคาก๊าซธรรมชาติที่	 ปตท.	 จ�าหน่ายให้	 SPP	 จะสูงกว่า	 IPP	 ในส่วนของค่าด�าเนินการ	 (Margin)	
	 	 	 	 ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัดหาและจ�าหน่ายก๊าซโดย	 ปตท.	 โดยราคาก๊าซธรรมชาติที	่ ปตท.	
	 	 	 	 จ�าหน่ายให้	 SPP	 ก�าหนดค่า	 Margin	 ในอตัราร้อยละ	 9.33	 ของราคาเนือ้ก๊าซ	 ซึง่สูงกว่าทีเ่รยีกเกบ็จาก	
	 	 	 	 กฟผ.	 และ	 IPP	 ซึ่งก�าหนดค่า	 Margin	 ในอัตราร้อยละ	 1.75	 ท�าให้ค่า	 EP	 ส�าหรับ	 SPP-Cogen	
	 	 	 	 สูงกว่า	 IPP

	 	 1.2	 กฟผ.	 สามารถสัง่ลดการเดนิเครือ่งจาก	 SPP-Cogen	 ในช่วงทีร่ะบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ามีความต้องการต�่า	
(Off-Peak)	 ให้เหลอืไม่ต�า่กว่าร้อยละ	 65	 ของพลงัไฟฟ้าตามสญัญา	 ซึง่ท�าให้ประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้าลดลง	 และอาจ
ไม่สอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน�้าในขณะนั้น

2.	 ข้อจ�ากัดและปัจจัยอื่นที่มิใช่ราคา

	 	 2.1	 ไม่มีการจัดท�าคู่มือในการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าว่าใช้เกณฑ์ใดส�าคัญในการพิจารณา	 เช่น	 ในกรณีมีผู้ยื่น
ข้อเสนอจ�านวนมากราย	 ณ	 จุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเดียวกัน	 แต่มีขีดจ�ากัดของระบบส่งและระบบจ�าหน่ายที่จะต้องเลือก
ได้เพยีงบางราย	หรอืในกรณลีกูค้าไฟฟ้าและไอน�า้ยงัไม่มคีวามชดัเจน	เป็นต้น	ซึง่หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขของการรบัซือ้ไฟฟ้า
ที่ชัดเจนจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมมีความมั่นใจในการด�าเนินโครงการ

	 	 2.2	 ขีดจ�ากัดของระบบส่งและระบบจ�าหน่ายของประเทศในบางพื้นที่ 	ไม่สามารถรองรับ	 SPP-Cogen	 ให้
เชื่อมโยงได้	 ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ประสงค์จะใช้ไฟฟ้าและไอน�้าอยู่ในบริเวณดังกล่าว	 ท�าให้โรงไฟฟ้าต้องลงทุน
ปรับปรุงระบบสายส่งซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงขึ้น

	 	 2.3	 การส่งเสรมิ	SPP-Cogen	ควรมคีวามต่อเนือ่งควบคูก่บัความต้องการใช้ไฟฟ้าและการใช้ไอน�า้หรอืความร้อน
ในภาคอุตสาหกรรม	รวมทั้งต้องมีมาตรการส่งเสริมรูปแบบอื่นควบคู่ไปด้วย	
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แนวทางการก�าหนดเป้าหมายและรูปแบบการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ	 Cogeneration

	 1.	 เพือ่เป็นการส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพในกระบวนการผลติอตุสาหกรรม	อาคาร/สถานประกอบการ
ต่างๆ	 ด้วยการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าและความร้อนหรือความเย็นเพื่อใช้ในกิจการและเหลือขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า	
อันจะช่วยเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาไฟฟ้า	โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 ก�าหนดเป้าหมายปริมาณพลังไฟฟ้ารับซ้ือจาก	 SPP	 ระบบ	 Cogeneration	 ประเภทสัญญา	 Firm	 ที่ใช้
เชือ้เพลงิเชงิพาณชิย์	 ส�าหรบัการจดัหาไฟฟ้าช่วงปี	 2558	 -	 2564	 ปรมิาณ	 2,000	 เมกะวตัต์	 ทัง้นี	้ ในการพจิารณารบัซือ้
ไฟฟ้าในแต่ละปีสามารถก�าหนดปริมาณพลังไฟฟ้ารับซื้อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	 ความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน�้า	
และความพร้อมในการจดัหาก๊าซธรรมชาตใินขณะนัน้ได้	 ส�าหรบัระยะยาวให้ก�าหนดปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้าจาก	 SPP	 ระบบ	
Cogeneration	 เป็นร้อยละของความต้องการพลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตไว้ในแผน	 PDP	 ฉบับใหม่

	 	 1.2	 ผู้ผลิตไฟฟ้าระบบ	 Cogeneration	 ขนาดเล็ก	 ที่มีการผลิตไฟฟ้าและไอน�้าหรือความเย็น	 ณ	 จุดใช้งาน	
เห็นควรให้รับซื้อไฟฟ้าโดยไม่ก�าหนดระยะเวลาและปริมาณ

	 2.	 เพื่อให้การรับซื้อไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายในข้อ	 1.	 ให้คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานก�าหนดหลักเกณฑ์	
เงื่อนไขการรับซื้อไฟฟ้า	 โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 ก�าหนดราคารบัซือ้ไฟฟ้าทีส่ะท้อนต้นทนุการผลิตไฟฟ้า	 ค�านงึถงึผลตอบแทนทีเ่หมาะสมของการลงทนุอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 และจูงใจให้มีการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 2.2	 หลักเกณฑ์	 เงื่อนไขในการปฏิบัติการผลิตไฟฟ้าให้มีการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตามความพร้อมของผู้ผลิต
ไฟฟ้า	 และความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน�้า	 เพื่อให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด	

	 	 2.3	 	ให้มกีารประกาศจดุเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า	 ปรมิาณพลงัไฟฟ้าทีส่ามารถรบัได้ในแต่ละพืน้ที	่ พร้อมทัง้ประกาศ
แผนผังระบบส่ง/ระบบจ�าหน่าย	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน

	 	 2.4	 	ก�าหนดหลกัเกณฑ์เงือ่นไขในการพจิารณาตอบรบัซือ้ไฟฟ้า	 รวมทัง้เอกสารการยืน่ค�าร้องขอขายไฟฟ้า	 และ
จัดท�าคู่มือในการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า

	 3.	 กระทรวงพลงังานด�าเนนิการเจรจากบั	ปตท.	เพือ่
ปรับลดค่าด�าเนนิการ	(Margin)	ในโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาต	ิ
ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าระบบ	 Cogeneration	 ซ่ึงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในต่างประเทศที่มีการให้ราคาพิเศษ	 (Favorable	
Natural	 Gas	 Price)	 ส�าหรับการซื้อก๊าซโดยผู้ผลิตไฟฟ้า
ระบบ	 Cogeneration	 ซึ่งจะส่งผลให้ราคารับซื้อไฟฟ้าลดลง	
และเป็นการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนได้ในที่สุด
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l	 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยมาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ	 ในแถบอาเซียนที่มีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนด้วย
มาตรการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า	 (ส่วนเพิ่มฯ)	 ซึ่งการก�าหนดมาตรการส่วนเพิ่มฯ	 ได้เริ่มต้นต้ังแต่ปี	 2549	 เป็นต้นมา	
โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 ในการประชุมเม่ือวันที่	 26	 ธันวาคม	 2549	 ได้มีมติเห็นชอบการ
ก�าหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า	 ส�าหรับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ	 ในการก�าหนดมาตรการส่วนเพิ่มฯ	
ในรอบแรกนี้	 ได้มีการแยกมาตรการสนับสนุนเป็นสองลักษณะ	 คือการยื่นเสนอขาย	 (ส�าหรับ	 VSPP	 ทุกประเภท	 และ	
SPP	 ประเภทพลังงานลม	 พลังงานแสงอาทิตย์	 และขยะ)	 และการประมูลแข่งขัน	 (ส�าหรับ	 SPP	 ประเภทชีวมวล	 และ
ก๊าซชีวภาพ)

	 การปรับปรุงอัตราส่วนเพิ่มฯ	 ส�าหรับประเภทเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงบางชนิด	 โดยยังคงส่วนเพิ่มฯ	 พิเศษส�าหรับ	
3	 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ต่อไป	 และการก�าหนดส่วนเพิม่ฯ	 พเิศษส�าหรบัโครงการพลังงานหมุนเวยีนทีท่ดแทนการใช้น�า้มันดเีซล	
ส�าหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้ไฟฟ้าจากดีเซลของ	กฟภ.	(มติ	กพช.	วันที่	9	มีนาคม	2552)

	 นโยบายส่วนเพิ่มฯ	 ในประเทศแถบเอเชีย

	 ทัง้นี	้ในการยืน่เสนอขายไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน
ผ่านระเบียบ	VSPP	ก�าหนดให้ยื่นข้อเสนอ	ภายในสิ้นปี	พ.ศ.	
2551	 ส�าหรับการย่ืนเสนอขายผ่านระเบียบ	 SPP	 ไม่มีการ
ก�าหนดระยะเวลายื่นข้อเสนอแต่มีการก�าหนดเป้าหมาย
ปรมิาณพลงังานไฟฟ้ารบัซือ้ส�าหรบัเทคโนโลยแีต่ละประเภท
ไว้ด้วย

	 ต่อมาได้มีการปรบัปรงุมาตรการส่วนเพิม่ฯ	เป็นระยะๆ	
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มต้นทุน	 เทคโนโลยี	 และสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป	สามารถสรุปการปรับปรุงได้ดังนี้

	 -	 การก�าหนดส่วนเพิ่มพิเศษส�าหรับ	 3	 จังหวัด
	 	 ชายแดนภาคใต้	(มติ	กพช.	วันที่	4	มิถุนายน	2550)

	 -	 การปรบัปรงุส่วนเพิม่ฯ	ส�าหรบัโครงการพลงังานลม
	 	 จาก	2.50	บาทต่อหน่วย	เป็น	3.50	บาทต่อหน่วย	
	 	 การขยายระยะเวลาสนับสนุนส�าหรับโครงการ
	 	 พลังงานลมและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จาก	
	 	 7	ปี	 เป็น	 10	ปี	 และการขยายอายุสัญญาส�าหรับ	
	 	 SPP	ประเภท	non	-	firm	และ	VSPP	จาก	1	ปี	เป็น	
	 	 5	ปี	(มติ	กพช.	วันที่	16	พฤศจิกายน	2550)

2539	 :	 อินเดีย

2540	 :	 ศรีลังกา

2545	 :	 อินโดนีเซีย

2546	 :	 เกาหลีไต้

2548	 :	 จีน

2549	 :	 ไทย

2551	 :	 ฟิลิปปินส์

2553	 :	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย

(อยู่ระหว่างการจัดท�านโยบาย)
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การปรับปรุงส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	วันที่	9	มีนาคม	2552

	 	 	 	 	 ส่วนเพิม่ฯ	 ส่วนเพิม่ฯ	 ส่วนเพิม่	 ระยะเวลา	
	 	 	 	 เชือ้เพลงิ	 2550-2551	 ปี	2552	 พเิศษ*	 สนบัสนนุ	 เหตผุลสนบัสนนุ
	 	 	 	 	 (บาท/kWh)	 (บาท/kWh)	 (บาท/kWh)

	 1.	ชีวมวล

	 	 -	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	≤	1	MW	 0.30	 0.50	 1.00	 7	 เพิ่มขึ้น	เพื่อส่งเสริม
	 	 	 	 	 	 	 	 	 โรงไฟฟ้าระดับชุมชน

	 	 -	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	>1	MW	 0.30	 0.30	 1.00	 7	 เท่าเดิม

	 2.	ก๊าซชีวภาพ	

	 	 -	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	≤	1	MW	 0.30	 0.50	 1.00	 7	 เพิ่มขึ้น	เพื่อส่งเสริม
	 	 	 	 	 	 	 	 	 โครงการขนาดเล็กที่มีการ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 จัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระดับชุมชน

	 	 -	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	>1	MW	 0.30	 0.30	 1.00	 7	 เท่าเดิม	และก�าหนดนิยาม
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ให้ครอบคลุมแหล่งที่มา
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ของเชื้อเพลิงที่น�ามาผลิต
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นก๊าซชีวภาพ

	 3.	ขยะ	(ขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตราย	และไม่เป็นขยะที่เป็นอินทรีย์วัตถุ)

	 	 -	 ระบบหมักหรือหลุมฝังกลบขยะ	 2.50	 2.50	 1.00	 7	 เท่าเดิม

	 	 -	 พลังงานความร้อน	 2.50	 3.50	 1.00	 7	 เพิ่มขึ้น	เพราะมีต้นทุน		
	 	 	 (Thermal	Process)		 	 	 	 	 การคัดแยกขยะสูงกว่า

	 4.	พลังงานลม

	 	 -	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	≤	50	kW	 3.50	 4.50	 1.50	 10	 เพิ่มขึ้น	เพื่อส่งเสริมการ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ

	 	 -	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	>	50	kW	 3.50	 3.50	 1.50	 10	 เท่าเดิม	

	 5.	พลังน�้าขนาดเล็ก

	 	 -	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	 0.40	 0.80	 1.00	 7	 เพิ่มขึ้น	เพื่อส่งเสริมการ
	 	 	 50	ถึง	200	kW		 	 	 	 	 อนุรักษ์ป่าและต้นน�้า	และ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 การพัฒนาเทคโนโลยีใน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประเทศ

	 	 -	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	<	50	kW	 0.80	 1.50	 1.00	 7

	 6.	พลังงานแสงอาทิตย์	 8.00	 8.00	 1.50	 10	 เท่าเดิม

หมายเหตุ	:	*	ส�าหรับ	VSPP	ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	ในพื้นที่มีการผลิตไฟฟ้าจากน�้ามันดีเซลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

	 	 ส�าหรบัการปรบัปรงุอตัราส่วนเพิม่ฯ	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 นัน้	 มผีลบงัคบัใช้กบัผูย้ืน่เสนอขายทัง้ประเภท	 SPP	 และ	
VSPP	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการการจูงใจผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
ส่งเสริมการผลิตเทคโนโลยีและการสร้างงานในชุมชน	 การกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกล	 โดยสรุปการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามตารางดังนี้
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	 ในภาพรวมของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน	 นอกจากโครงการ	 SPP	 และ	 VSPP	 พลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อ
เข้าสูร่ะบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า	 (grid	 -	 connected)	 แล้ว	 ยังมีโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในพื้นที่
ห่างไกลโดยไม่เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า	 (off	 -	grid)	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตามแผนพฒันาพลงังาน	 15	 ปี	 ของกระทรวงพลงังาน	 โดยสรปุ	 ณ	 เดอืนมกราคม	 2553	 มปีรมิาณพลงัไฟฟ้าทีผ่ลติจาก
โครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งระบบ	 on	 -	 gr id	 และ	 off	 -	 grid	 ทั้งที่ได้ส่วนเพิ่มฯ	 และไม่ได้รับส่วนเพิ่มฯ	 รวมทั้งสิ้น	
7,914.98	 เมกะวัตต์	 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว	 716.92	 เมกะวัตต์	 ที่เหลืออยู่ระหว่างด�าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ
การรบัซือ้ไฟฟ้าจาก	 SPP	 และ	 VSPP	 7,198.06	 เมกะวตัต์	 หากโครงการทัง้หมดสามารถด�าเนนิการได้	 จะท�าให้ปรมิาณ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสูงกว่าเป้าหมายตามแผนฯ	 15	 ปี	 ยกเว้นพลังน�้าและชีวมวล	 เปรียบเทียบปริมาณ
พลังไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทกับเป้าหมายตามแผนฯ	 15	 ปี	 ดังรูป

	 ผลจากการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนด้วยมาตรการส่วนเพิ่มฯ	 ในช่วงสามปีที่ผ่านมาช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ลงทุนพลังงานหมุนเวียนอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยสามารถเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าเสนอขายจากโครงการพลังงานหมุนเวียน	
(รวม	SPP	และ	VSPP)	 ในปี	 2549	 (ก่อนมาตรการส่วนเพิ่มฯ	มีผลบังคับใช้)	 และปริมาณ	ณ	สิ้นปี	 2552	 (หลังมาตรการ
ส่วนเพิ่มฯ	มีผลบังคับใช้)	ดังแสดงในรูป

การเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าเสนอขายจากโครงการพลังงานหมุนเวียน	 ปี	 2549	 -	 2552การเปรียบเทียบปริมาณไฟฟาเสนอขายจากโครงการพลังงานหมุนเวียน ป 2549-2552
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	 จากผลการด�าเนินงานในรอบ	 3	 ปีที่ผ่านมา	 ฝ่ายนโยบายจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงอัตราส่วนเพิ่มฯ	 เป็นระยะๆ	
เพือ่ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพ	เทคโนโลย	ีและภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไป	สนพ.	จงึอยูร่ะหว่างการทบทวนปรบัอตัราส่วนเพ่ิมฯ	
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท	
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

การเปรียบเทียบปริมาณพลังไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกับเป้าหมายตามแผนฯ	 15	 ปี

หมายเหตุ	:	 *	 โครงการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว	 คือผลรวมของ	 (1)	 โครงการพลังงานหมุนเวียนตามระเบียบ	 SPP	 และ	 VSPP	
	 (2)	 โครงการพลังงานหมุนเวียนของ	 กฟภ.	 และ	 (3)	 โครงการพลังงานหมุนเวียนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
	 อนุรักษ์พลังงาน

การเปรียบเทียบพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนกับเปาหมายตามแผนฯ 15 ป
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l	 มาตรการตรึงค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ	 (ค่า	 Ft)	

	 ยคุน�า้มนัแพง	 ภาระทีต่กลงมาบนบ่าของประชาชนจงึมค่ีาน�า้มนัรถทีต้่องจ่ายมากขึน้	 ค่าไฟฟ้าจงึได้รบัการผ่อนคลาย
ด้วยการตรึงอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัไิว้เป็นการชัว่คราว	ทีผ่่านมาค่าไฟฟ้าทีก่ารไฟฟ้าเรยีกเกบ็จากผูใ้ช้ไฟฟ้าจะประกอบด้วย	
1)	 ค่าไฟฟ้าฐาน	 ประมาณ	 2.25	 บาทต่อหน่วย	 และ	 2)	 ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ	 (ค่า	 Ft)	
ซึ่งจะมกีารเปลี่ยนแปลงทุก	 4	 เดือน	 ตามค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยในเดือนพฤษภาคม	
ถึงสิงหาคม	 2552	 ค่า	 Ft	 อยู่ในระดับ	 92.55	 สตางค์ต่อหน่วย	 (ประกอบด้วย	 ค่า	 Ft	 คงที่	 46.83	 สตางค์ต่อหน่วย	 และ
ค่า	 Ft	 ที่เปลี่ยนแปลงไป	 (ค่า	 Ft	 ผันแปร)	 จ�านวน	 45.72	 สตางค์ต่อหน่วย)	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	
(กกพ.)	ได้ค�านึงถึงภาระและผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา	จึงให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	รับภาระค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นไว้แทนประชาชนประมาณ	19,136	ล้านบาท	

	 คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที	่ 11	 สงิหาคม	 2552	 เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ
เมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	 2552	 เร่ืองมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานต่อประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล	
โดยมีมาตรการหนึ่งคือ	 มาตรการตรึงค่า	 Ft	 ในระดับ	 92.55	 สตางค์ต่อหน่วย	 จนถึงเดือนสิงหาคม	 2553	 เพื่อเป็นการ
ลดภาระของประชาชนและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กับภาคอตุสาหกรรม	 โดยให้	 กฟผ.	 รบัภาระต้นทนุค่าไฟฟ้า
ไว้แทนประชาชนประมาณ	 10,000	 ล้านบาท	 เมื่อสิ้นสุดมาตรการในเดือนสิงหาคม	 2553	 ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย	
(ค่าไฟฟ้าฐานและค่า	 Ft)	 ของประชาชนจะอยู่ในระดับประมาณ	 3.18	 บาทต่อหน่วย

	 กระทรวงพลงังานได้ประสานการด�าเนนิการตามนโยบายดงักล่าวให้	 กกพ.	 รบัไปด�าเนนิการในรายละเอยีดกบั	 กฟผ.	
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแล้ว	 ซึง่จากสถานการณ์ราคาเชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงทีผ่่านมาท�าให้	 กฟผ.	 รบัภาระค่า	 Ft	 ในรอบ
เดือนกนัยายน	 -	 ธนัวาคม	 2552	 ไว้แทนประชาชนจ�านวน	 34.52	 สตางค์ต่อหน่วย	 หรอืคดิเป็นเงนิประมาณ	 20,821	 ล้านบาท	

l	 กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงของค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในปี	 2552

	 ต.ค.	51	-	ธ.ค.	51	 2.25	 0.7770	 +0.1485	 10,058	 3.0270	 +5.16%

	 ม.ค.	52	-	เม.ย.	52	 2.25	 0.9255	 +0.1485	 20,967	 3.1755	 +4.91%

	 พ.ค.	52	-	ส.ค.	52	 2.25	 0.9255	 -	 19,136	 3.1755	 -

	 ก.ย.	52	-	ธ.ค.	52	 2.25	 0.9255	 -	 20,821	 3.1755	 -

เดือน ค่าไฟฟ้าฐาน
(บาท/หน่วย) บาท/หน่วย บาท/หน่วย

เปลีย่นแปลง	
(บาท/หน่วย)

กฟผ.รบัภาระ
(ล้านบาท)

เปลีย่นแปลง
(ร้อยละ)

ค่าเอฟที
ค่าไฟฟ้ารวม	

(ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่)
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	 ประชาชนพร้อมยินดีต้อนรับโรงไฟฟ้าที่เข้าไปสร้างในชุมชน	 หากพวกเขาได้รับการดูแลด้านคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม	 รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการจัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	 (กองทุนรอบโรงไฟฟ้า)	 ในปี	
2550	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่ิงแวดล้อมของชุมชนในพ้ืนที่รอบ
โรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 ซึ่งก�าหนดให้โรงไฟฟ้าในประเทศที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ตั้งแต่	 6	 เมกะวัตต์ขึ้นไป	 เป็นผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนรอบโรงไฟฟ้าในอัตราที่แตกต่างกันตามชนิดของเช้ือเพลิงที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2550	 เป็นต้นไป	 โดยในช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นผู้เรียกเก็บเงินเข้ากองทุนโดยเรียกเก็บเงินคืนผ่านค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
โดยอัตโนมัติ	 (ค่า	 Ft)	 และจ่ายเงินเข้ากองทุนรอบโรงไฟฟ้าเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนแล้วเสร็จ

	 ในปี	 2551	 -	 2552	 มกีารจดัตัง้กองทนุพฒันาชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า	 (กองทนุรอบโรงไฟฟ้า)	 ตามนโยบายและ
แนวทางทีค่ณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ	 (กพช.)	 ให้ความเหน็ชอบเม่ือปี	 2550	 รวมจ�านวน	 73	 กองทนุ	 กระจาย
อยูใ่น	 37	 จงัหวดัทัว่ประเทศ	 โดย	 กฟผ.	 ได้มกีารเรยีกเกบ็เงนิเข้ากองทนุรอบโรงไฟฟ้าผ่านค่า	 Ft	 ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม	
2550	 -	 ธันวาคม	 2552	 รวมทั้งสิ้นประมาณ	 4,447.87	 ล้านบาท	 และได้โอนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้กับกองทุนรอบ
โรงไฟฟ้าทีจ่ดัตัง้แล้วเสรจ็	 และพร้อมรบัเงนิในการบริหารงานเพือ่พฒันาชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้าแล้วประมาณ	 3,888.14	
ล้านบาท	 ทัง้นี	้ ในการโอนเงนิให้แต่ละกองทนุรอบโรงไฟฟ้า	 กฟผ.	 จะหกัภาษ	ี ณ	 ทีจ่่ายไว้ร้อยละ	 1	 โดยมเีงนิส่วนทีเ่หลอื
ที่	 กฟผ.	 เก็บรักษาไว้ให้กับกองทุนรอบโรงไฟฟ้าที่ยังไม่ขอรับเงินโอนประมาณ	 553.39	 ล้านบาท	

	 เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน	 พ.ศ.	 2550	 ซึ่งก�าหนดให้มีการจัดตั้ง	 “กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า”	 ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า
ในลักษณะเดียวกับกองทุนรอบโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน	 โดยการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา	 97	 ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	 (กกพ.)	 ก�าหนดภายใต้กรอบนโยบายของ	 กพช.	 และต้องมีการแยกบัญชี
ตามกิจการที่ใช้จ่ายอย่างชัดเจน

	 ดังนั้น	กพช.	ในการประชุมครั้งที่	2/2552	(ครั้งที่	124)	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2552	ได้เห็นชอบนโยบายการน�าส่งเงิน
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และการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	 ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน	 เพื่อให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่จะจัดตั้งขึ้นเข้ามารับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะต่อไปดังนี้

u	 การน�าส่งเงนิกองทนุพฒันาไฟฟ้า	 ก�าหนดให้มกีารน�าส่งเงนิเข้ากองทนุพฒันาไฟฟ้าจากเงนิทีเ่รยีกเกบ็จากผูรั้บ
ใบอนญุาตการประกอบกิจการไฟฟ้า	 เงนิค่าปรบั	 และเงนิบรจิาค	 โดยให้	 กกพ.	 จดัสรรเงนิหรอืทรพัย์สินทีไ่ด้รบัให้กบัแต่ละ
บัญชีที่แยกตามกิจการในมาตรา	 97	 ตามความเหมาะสม	

u	 การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในมาตรา	 97	

u	 แนวทางการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน

	 1.	 ให้	 กฟผ.	 ยุติการเก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	 นับต้ังแต่ระเบียบการน�าส่งเงินและการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามีผลบังคับใช้	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ายังคง
สามารถบริหารงานไปจนครบวาระ	 (วาระการด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน	 2	 ปี)	 หลังจากนั้นควรมีการบริจาคเงินและทรัพย์สิน
ให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการตามมาตรา	 97(3)	 เพื่อใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ	 ต่อไป	

	 2.	 ให้มีการปรับปรุงสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า	 โดยให้การไฟฟ้าสามารถปรับราคารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามค่าใช้จ่ายที่เกิด
ขึ้นจริงของผู้รับใบอนุญาตฯ	 รายเดิม	 ที่ต้องน�าส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า	

	 3.	 ให้มีการจดัตัง้คณะท�างานร่วมกนัระหว่าง	 สนพ.	 และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	 (สกพ.)	 เพือ่
ประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 และชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้รับทราบ	 เพื่อป้องกันความสับสนและ
ให้การด�าเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านของกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 สนพ.	 ได้ร่วมกับ	 สกพ.	 จัดสัมมนาเรื่องแนวทางการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	
จ�านวน	 4	 ครั้ง	 ใน	 4	 ภาค	 ในระหว่างวันที่	 29	 เมษายน	 -	 20	 พฤษภาคม	 2552	 เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ด�าเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่านให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบมติ	 กพช.	
ดงักล่าว	 นอกจากนี	้ สกพ.	 ได้จดัให้มกีารสมัมนารบัฟังความคดิเหน็จากผูเ้กีย่วข้องหลายครัง้ในการจดัท�าร่างระเบยีบกองทนุ
พัฒนาไฟฟ้าที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม	

	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนรอบโรงไฟฟ้าได้ทยอยครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 2	 ปี	 ตั้งแต่
เดอืนธนัวาคม	2552	เป็นต้นไป	ดงันัน้	กพช.	ในการประชมุเม่ือวนัที	่28	ธนัวาคม	2552	จงึพจิารณาแนวทางการด�าเนนิงาน
ของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและมีมติดังนี้

	 1.	 มีมติเห็นควรให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 ที่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 2	 ปี	 ยังคงสามารถด�าเนินการ
บริหารกองทุนต่อไปได้อีกระยะหน่ึงจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 ชุดใหม่ตามระเบียบการน�าส่ง
และการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	 เพื่อให้การบริหารงานกองทุนรอบโรงไฟฟ้าสามารถด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง	
ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติตามหลักกฎหมาย	 ขอให้กระทรวงพลังงานหารือกับส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในเรื่องการโอนเงินให้กองทุนฯ	 ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนรอบโรงไฟฟ้าครบวาระด�ารงต�าแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนด�าเนินการต่อไป	

	 2.	 มอบหมายให้กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย	 ด�าเนินการขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ	 ดังกล่าว
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2.2 ด้านปิโตรเลียม

	 สถานการณ์ของราคาน�้ามันท่ีมีความผันผวน	 สร้างความเดือดร้อนให้คนไทย	 และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 ภาครัฐได้ออก

มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ	 อาทิ	 มาตรการด้านภาษี	 มาตรการให้ใช้น�้า	 ใช้ไฟฟ้าฟรี	 และจัดรถโดยสารประจ�าทางจ�านวน	 800	 คัน	

ใน	 73	 เส้นทาง	 เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เหล่านี้ท�าให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ

จากการปรับขึ้นของราคาน�้ามันมากนัก	 โดยสามารถสรุปสถานการณ์ราคาน�้ามันและมาตรการในการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ดังนี้	

l	 แนวทางการใช้เงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเพ่ิมภาษีสรรพสามิตน�้ามัน

	 ในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม	 2551	 ราคาน�้ามันมีความผันผวนอย่างมาก	 ราคาน�้ามันดิบดูไบได้ปรับตัว
สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	 โดยราคาสงูสดุอยูท่ีร่ะดบั	 140	 เหรยีญสหรฐัฯ	 ต่อบาร์เรล	 ณ	 วนัที	่ 4	 กรกฎาคม	 2551	 สาเหตจุาก
นักลงทุนและ	 Hedge	 Funds	 เข้าซื้อขายน�้ามันเพื่อท�าก�าไรและปัญหาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 ที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเน่ือง	
รวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดในประเทศผู้ผลิต	 เช่น	 ไนจีเรีย	 อิหร่าน	 อิรัก	 และเวเนซุเอลา	 ซึ่งเป็นปัจจัยทางความรู้สึกที่
สร้างความกังวลเกี่ยวกับปริมาณอุปทาน	 และสภาพอากาศหนาวเย็นในสหรัฐอเมริกา

	 จากสถานการณ์ราคาดงักล่าว	 ส่งผลให้ราคาน�้ามนัในประเทศมคีวามผนัผวนและแกว่งตวัขึน้ลงในระดบัสงู	 ซึง่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อทุกภาคเศรษฐกิจของประเทศ	

	 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2551	 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชน	
6	 มาตรการ	 6	 เดือน	 ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทย	 โดย	 1	 ใน	 6	 มาตรการ	 ได้แก่	 การลดภาษีสรรพสามิตน�้ามันแก๊สโซฮอล
และดเีซล	 ตัง้แต่วนัที	่ 25	 กรกฎาคม	 2551	 ถงึ	 31	 มกราคม	 2552	 หลงัจากนัน้ให้ภาษสีรรพสามติน�า้มนัแก๊สโซฮอลและ
ดีเซลกลับไปสู่อัตราเดิม	

	 อย่างไรก็ตาม	 ต้ังแต่สิงหาคม	 2551	 ราคาน�้ามันดิบและน�้ามันส�าเร็จรูปปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ณ	 วันที่	
23	 มกราคม	 2552	 ราคาน�้ามันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ	 42	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ลดลงจากช่วงที่สูงสุดเกือบถึง	 100	
เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยท�าให้ปริมาณความต้องการใช้ของสหรัฐฯ	 และยุโรปลดลง	
นอกจากนั้นหลังจากปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค	ประเทศจีนได้ลดการใช้ลงอย่างมาก	

	 จากสถานการณ์ราคาน�้ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 2552	 มีการทบทวน
อัตราภาษสีรรพสามติน�า้มนั	 และได้มมีตเิหน็ชอบอตัราภาษสีรรพสามิตน�า้มันใหม่ตัง้แต่วนัที	่ 1	 กมุภาพนัธ์	 2552	 เป็นต้นไป
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u	 การใช้เงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงบรรเทาผลกระทบจากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต

	 เพือ่เป็นการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากการปรบัเพิม่ภาษสีรรพสามติน�า้มนั	 คณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาติ	 (กพช.)	 เมื่อวันที่	 16	 มกราคม	 2552	 ได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงบรรเทาผลกระทบจาก
ราคาน�้ามันที่จะสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ามัน	 ในวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2552	 โดยการปรับลดอัตรา
เงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ	 เพือ่ให้ราคาน�า้มนัขายปลีกทยอยเพิม่ขึน้ในระดบัและในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม	 และไม่ให้ส่ง
ผลกระทบต่อประชาชนผูบ้รโิภค	 นอกจากนีไ้ด้มอบหมายให้	 คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน	 (กบง.)	 รบัไปพจิารณา
ด�าเนินการปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ซึ่ง	 กบง.	 ได้มีการด�าเนินการดังนี้

ครัง้ที	่ 1	 วนัที	่ 1	 กมุภาพนัธ์	 2552	 ได้ปรบัเพิม่ภาษสีรรพสามติน�า้มนั	 แต่เพือ่ไม่ให้ผูบ้รโิภคต้องรบัภาระมากเกนิไป	
จึงเห็นควรให้ใช้กองทุนน�้ามันฯ	 เข้าไปรับภาระบางส่วน	 โดยให้ราคาขายปลีกน�้ามันเพิ่มขึ้นเพียง	 1.55	 บาทต่อลิตร	 และ
กองทนุน�า้มนัฯ	 รับภาระวนัละ	 125	 ล้านบาท	 คดิเป็นภาระกองทนุน�า้มันฯ	 1,500	 ล้านบาท	 (ช่วงวนัที	่ 1	 -	 12	 ก.พ.	 52)

ครั้งที่	 2	 วันที่	 13	 กุมภาพันธ์	 2552	 ได้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันเช้ือเพลิงของน�้ามันแก๊สโซฮอล	 95
น�า้มันแก๊สโซฮอล	 91	 น�า้มนัแก๊สโซฮอล	 95,	 E20	 น�า้มนัแก๊สโซฮอล	 95,	 E85	 น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็	 B2	 และน�า้มนัดเีซล
หมุนเร็ว	 B5	 เพิ่มขึ้น	 0.60	 บาทต่อลิตร	 ซึ่งท�าให้ราคาขายปลีกเพิ่ม	 0.60	 บาทต่อลิตร	 ส่งผลให้กองทุนน�้ามันฯ	 เหลือ
ภาระวันละ	 89	 ล้านบาท	 คิดเป็นภาระกองทุนน�้ามันฯ	 623	 ล้านบาท	 (ช่วงวันที่	 13	 -	 19	 ก.พ.	 52)

	 จากอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ามันใหม่	 จะท�าให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นดังนี้

	 -	 น�้ามันเบนซิน	 95,	 91	 เพิ่มขึ้น	 1.55	 	บาทต่อลิตร	
	 -	 น�้ามันแก๊สโซฮอล	 95,	 91	 	 เพิ่มขึ้น	 5.28	 	บาทต่อลิตร	
	 -	 น�้ามันแก๊สโซฮอล	 95,	 E20	 	 เพิ่มขึ้น	 4.69	 	บาทต่อลิตร
	 -	 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 B2	 เพิ่มขึ้น	 3.88	 	บาทต่อลิตร
	 -	 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 B5	 เพิ่มขึ้น	 2.47	 	บาทต่อลิตร

อัตราภาษีสรรพสามิตน�้ามัน	 (ก.ค.	 51	 -	 ก.พ.	 52)

ชนิดน�้ามัน	 อัตราภาษีสรรพสามิต	 อัตราภาษีสรรพสามิต	 อัตราภาษีสรรพสามิต
24	 ก.ค.	 51	 25	 ก.ค.	 51	 -	 31	 ม.ค.	 52	 1	 ก.พ.	 52

เบนซิน	 95	 	 3.6850	 3.6850	 5.000
เบนซิน	 91	 	 3.6850	 3.6850	 5.000
แก๊สโซฮอล	 95	 3.3165	 0.0165	 4.500
แก๊สโซฮอล	 91	 3.3165	 0.0165	 4.500
แก๊สโซฮอล	 95,	 E20	 3.3165	 0.0165	 4.000
แก๊สโซฮอล	 95,	 E85	 3.3165	 0.0165	 0.750
ดีเซลหมุนเร็ว	 B2	 2.3050	 0.0050	 3.305
ดีเซลหมุนเร็ว	 B5	 2.1898	 0.0898	 2.190

หน่วย	 :	 บาท/ลิตร
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ครั้งที่	 3	 วันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2552	 ได้ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�า้มันฯ	 ของน�้ามันแก๊สโซฮอลและดีเซล
หมุนเร็ว	 บี	 2	 อีก	 0.80	 บาทต่อลิตร	 และดีเซลหมุนเร็ว	 บี	 5	 อีก	 0.26	 บาทต่อลิตร	 โดยไม่ท�าให้ราคาขายปลีก
ปรบัเพิม่ขึน้	 แต่ท�าให้ค่าการตลาดของผูค้้าอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	 ส่งผลให้กองทนุน�า้มนัฯ	 ลดการรบัภาระเหลอืวนัละ	 50	
ล้านบาท	 คิดเป็นภาระกองทุนน�้ามันฯ	 350	 ล้านบาท	 (ช่วงวันที่	 20	 -	 26	 ก.พ.	 52)

ครั้งที่	 4	วันที่	 27	กุมภาพันธ์	 2552	 	 ได้ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	ของน�้ามันแก๊สโซฮอล	0.60	บาท
ต่อลิตร	 และดีเซลหมุนเร็ว	 0.20	 บาทต่อลิตร	 โดยไม่ท�าให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น	 แต่ท�าให้ค่าการตลาดของผู้ค้า
อยู	่ในระดบัทีเ่หมาะสม	 ส่งผลให้กองทนุน�า้มนัฯ	 ลดการรบัภาระเหลอืวนัละ	 36	 ล้านบาท	 คดิเป็นภาระกองทนุน�า้มนัฯ	 252	
ล้านบาท	(ช่วงวันที่	27	ก.พ.	-	5	มี.ค.	52)

ครั้งที่	 5	 วันที่	 6	 มีนาคม	 2552	ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ของน�้ามันแก๊สโซฮอล	 0.70	บาทต่อลิตร	
และดีเซลหมุนเร็ว	บี	2	0.40	บาทต่อลิตร	โดยไม่ท�าให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น	แต่ท�าให้ค่าการตลาดของผู้ค้าอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม	ส่งผลให้กองทุนน�้ามันฯ	ลดการรับภาระเหลือวันละ	15	ล้านบาท	คิดเป็นภาระกองทุนน�้ามันฯ	120	ล้านบาท	
(ช่วงวันที่	6	-	13	มี.ค.	52)

ครัง้ที	่ 6	 วนัที	่ 14	 มนีาคม	 2552	 ปรบัเพิม่อตัราเงินส่งเข้ากองทนุน�้ามนัฯ	 ของน�า้มนัเบนซนิ	 91	 ได้	 1.00	 บาท
ต่อลติร	 น�า้มนัแก๊สโซฮอล	 95	 น�า้มนัแก๊สโซฮอล	 91	 ได้	 0.78	 บาทต่อลิตร	 น�า้มันแก๊สโซฮอล	 95	 E20	 ได้	 0.23	 บาท
ต่อลิตร	 และดีเซลหมุนเร็ว	 บี	 2	 ได้	 0.18	 บาทต่อลิตร	 โดยไม่ท�าให้ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น	 แต่ท�าให้ค่าการตลาดของ
ผูค้้าอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	 ซึง่ท�าให้อตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�้ามนัฯ	 ของน�า้มนัแก๊สโซฮอลและดเีซลหมนุเรว็กลับสูอ่ตัราเดมิ	

	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กุมภาพันธ	์ -	 13	 มีนาคม	 2552	 ได้ใช้เงินกองทุนน�้ามันฯ	 เข้ามาพยุงราคาน�้ามัน
จากการขึ้นภาษีสรรพสามิตน�้ามันทั้งสิ้น	 2,845	 ล้านบาท	

	 ต่อมารัฐบาลมีความจ�าเป็นจะต้องด�าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ	 เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์
เศรษฐกิจที่ถาโถมเข้ามาจากภายนอก	 และวิกฤตการณ์เศรษฐกิจนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้การจัดเก็บ
รายได้ภาษีของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เคยตั้งไว้	 รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องขึ้นภาษีสรรพสามิต
สินค้าหลายรายการ	 รวมถึงภาษีสรรพสามิตน�้ามันด้วย

	 โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี	วันที่	6	พฤษภาคม	2552	ได้มีการอนุมัติให้ปรับ
เพดานภาษีสรรพสามิตน�้ามันทุกประเภท	 จากเพดานลิตรละ	 5	 บาท	 เป็น	 10	 บาท	
รวมทั้งอนุมัติให้ปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน�้ามันเช้ือเพลิงอีกลิตรละ	 2	 บาท	 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	14	พฤษภาคม	2552
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การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน�้ามัน	 ในปี	 2552

	 ชนิดน�้ามัน	 อัตราภาษีสรรพสามิต	 อัตราภาษีสรรพสามิต	 เพิ่มขึ้น
1	 ก.พ.	 -	 13	 พ.ค.	 52	 ตั้งแต่	 14	 พ.ค.	 52	

เบนซิน	 95	 	 5.0000	 7.0000	 2.00
เบนซิน	 91	 	 5.0000	 7.0000	 2.00
แก๊สโซฮอล	 95	 4.5000	 6.3000	 1.80
แก๊สโซฮอล	 91	 4.5000	 6.3000	 1.80
แก๊สโซฮอล	 95,	 E20	 4.0000	 5.6000	 1.60
แก๊สโซฮอล	 95,	 E85	 0.7500	 1.0500	 0.30
ดีเซลหมุนเร็ว	 B2	 3.3050	 5.3100	 2.00
ดีเซลหมุนเร็ว	 B5	 2.1900	 5.0400	 2.85

	 -	 น�้ามันเบนซิน	 95,	 91	 เพิ่มขึ้น	 2.35	 	บาทต่อลิตร	
	 -	 น�้ามันแก๊สโซฮอล	 95,	 91	 	 เพิ่มขึ้น	 2.12	 	บาทต่อลิตร	
	 -	 น�้ามันแก๊สโซฮอล	 95,	 E20	 	 เพิ่มขึ้น	 1.88	 	บาทต่อลิตร
	 -	 น�้ามันแก๊สโซฮอล	 95,	 E85	 	 เพิ่มขึ้น	 0.35	 	บาทต่อลิตร
	 -	 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 B2	 เพิ่มขึ้น	 2.36	 	บาทต่อลิตร
	 -	 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 B5	 เพิ่มขึ้น	 3.35	 	บาทต่อลิตร

	 หากปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตของน�า้มันตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 6	 พฤษภาคม	 2552	 แล้ว	 จะส่งผล
ท�าให้ราคาขายปลีกน�้ามันเพิ่มขึ้นดังนี้

หน่วย	 :	 บาท/ลิตร
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u	 การใช้เงินกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงบรรเทาผลกระทบจากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต	 (ครั้งที่	 2)

	 เพือ่ไม่ให้ราคาขายปลกีน�า้มนัเพิม่ข้ึน	 เมือ่วนัที	่ 6	 พฤษภาคม	 2552	 คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน	 (กบง.)	
โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังานเป็นประธาน	 ได้มีมตเิหน็ชอบในหลักการให้ใช้เงนิกองทนุน�า้มันฯ	 บรรเทาผลกระทบ
จากราคาน�้ามันที่จะสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน�้ามันเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน�้ามันเปลี่ยนแปลง	

ครั้งที่	 1	 วันที่	 14	 พฤษภาคม	 2552	 ได้ปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน�้ามัน	 แต่เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องรับภาระจาก
ราคาขายปลีกท่ีสูงข้ึนตามภาษีสรรพสามิตน�้ามัน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธาน	 กบง.	 ได้เห็นชอบ
ให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ในอัตราเดียวกัน	 มีผลตั้งแต่วันที่	 14	 พฤษภาคม	 2552	 โดยที่กองทุนน�้ามันฯ	
รับภาระวันละ	 180	 ล้านบาท	 คิดเป็นภาระกองทุนน�้ามันฯ	 360	 ล้านบาท	 (14	 -	 15	 พฤษภาคม	 2552)

ครัง้ที	่ 2	 วนัที	่ 16	 พฤษภาคม	 2552	 ได้ปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มันฯ	 ของน�า้มันเบนซนิและน�า้มันแก๊สโซฮอล	
เพิ่มขึ้น	 0.40	 บาทต่อลิตร	 เพื่อลดภาระของกองทุนน�้ามันฯ	 จากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน�้ามันโดยไม่ท�าให้ราคา
ขายปลีกเปลี่ยนแปลง	 แต่ท�าให้ค่าการตลาดของผู้ค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม	 ส่งผลให้กองทุนน�้ามันฯ	 ลดการรับภาระ
เหลือวันละ	 171	 ล้านบาท	 คิดเป็นภาระกองทุนน�้ามันฯ	 513	 ล้านบาท	 (16	 -	 18	 พฤษภาคม	 2552)

ครั้งที่	 3	 วันที่	 19	 พฤษภาคม	 2552	 ได้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�า้มันฯ	 ของน�้ามันดีเซลเพิ่มขึ้น	 0.40	 บาท
ต่อลิตร	 เพื่อลดภาระของกองทุนน�้ามันฯ	 จากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน�้ามันโดยไม่ท�าให้ราคาขายปลีกเปล่ียนแปลง	
แต่ท�าให้ค่าการตลาดของผู้ค้าอยู่	ในระดับที่เหมาะสม	 ส่งผลให้กองทุนน�้ามันฯ	 ลดการรับภาระเหลือวันละ	 150	 ล้านบาท	
คิดเป็นภาระกองทุนน�้ามันฯ	 4,350	 ล้านบาท	 (19	 พฤษภาคม	 -	 16	 มิถุนายน	 2552)

ครัง้ที	่ 4	 วนัที	่ 17	 มถินุายน	 2552	 ได้ปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�้ามนัฯ	 ของน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็	 บ	ี 5	 เพิม่ขึน้	
0.30	 บาทต่อลิตร	 เพื่อลดภาระของกองทุนน�้ามันฯ	 จากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน�้ามันโดยไม่ท�าให้ราคาขายปลีก
เปลี่ยนแปลง	 แต่ท�าให้ค่าการตลาดของผู้ค้าอยู	่ในระดับที่เหมาะสม	 ส่งผลให้กองทุนน�้ามันฯ	 ลดการรับภาระเหลือวันละ	
144	 ล้านบาท	 คิดเป็นภาระกองทุนน�้ามันฯ	 1,008	 ล้านบาท	 (17	 -	 23	 มิถุนายน	 2552)

ครั้งที่	 5	 วันที่	 24	 มิถุนายน	 2552	 ได้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�า้มันฯ	 ของน�้ามันเบนซินเพิ่มขึ้น	 0.70	 บาท
ต่อลติร น�า้มนัแก๊สโซฮอลและดเีซลหมนุเรว็เพิม่ข้ึน	 0.40	 บาทต่อลติร	 เพือ่ลดภาระของกองทนุน�้ามนัฯ	 จากการปรบัเพิม่
ภาษีสรรพสามิตน�้ามันโดยไม่ท�าให้ราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลง	 แต่ท�าให้ค่าการตลาดของผู้ค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ส่งผลให้กองทุนน�้ามันฯ	 ลดการรับภาระเหลือวันละ	 120	 ล้านบาท	 คิดเป็นภาระกองทุนน�้ามันฯ	 1,680	 ล้านบาท	
(24	 มิถุนายน	 -	 7	 กรกฎาคม	 2552)

ครั้งที่	 6	 วันที่	 8	 กรกฎาคม	 2552	 ได้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ของน�้ามันเบนซินเพ่ิมขึ้น	 0.60	 บาท
ต่อลิตร	 น�้ามันแก๊สโซฮอลเพ่ิมขึ้น	 0.40	 บาทต่อลิตร	 และดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น	 0.50	 บาทต่อลิตร	 เพื่อลดภาระของ
กองทุนน�้ามันฯ	 จากการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน�้ามันโดยไม่ท�าให้ราคาขายปลีกเปล่ียนแปลง	 แต่ท�าให้ค่าการตลาดของ
ผูค้้าอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม	 ส่งผลให้กองทนุน�า้มันฯ	 ลดการรบัภาระเหลือวนัละ	 87	 ล้านบาท	 คิดเป็นภาระกองทนุน�า้มนัฯ	
261	 ล้านบาท	 (8	 -	 10	 กรกฎาคม	 2552)
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ครั้งที่	 7	 วันที่	 11	 กรกฎาคม	 2552	 ได้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ของน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 บี	 2	 เพิ่มขึ้น
0.40	 บาทต่อลิตร	 และดีเซลหมุนเร็ว	 บ	ี5	 เพิ่มขึ้น	 0.70	 บาทต่อลิตร	 เพื่อลดภาระของกองทุนน�้ามันฯ	 จากการปรับเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิตน�้ามันโดยไม่ท�าให้ราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลง	 แต่ท�าให้ค่าการตลาดของผู้ค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม	 ส่งผล
ให้กองทนุน�า้มนัฯ	ลดการรบัภาระเหลอืวนัละ	58	ล้านบาท	คดิเป็นภาระกองทนุน�า้มนัฯ	174	ล้านบาท	(11	-	13	กรกฎาคม	
2552)

ครัง้ที	่ 8	 วนัที	่ 14	 กรกฎาคม	 2552	 ได้ปรบัอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�้ามันฯ	 ของน�า้มันเบนซนิเพิม่ขึน้	 0.50	 บาท
ต่อลิตร	 น�้ามันแก๊สโซฮอล	 95,	 E10,	 แก๊สโซฮอล	 91	 เพิ่มขึ้น	 0.30	 บาทต่อลิตร	 และดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น	 0.30	 บาท
ต่อลิตร	 เพื่อลดภาระของกองทุนน�า้มันฯ	 จากการปรับเพ่ิมภาษีสรรพสามิตน�า้มัน	 โดยไม่ท�าให้ราคาขายปลีกเปล่ียนแปลง	
แต่ท�าให้ค่าการตลาดของผู้ค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม	 ส่งผลให้กองทุนน�้ามันฯ	 ลดการรับภาระเหลือวันละ	 34	 ล้านบาท

ครั้งที่	 9	 วันที่	 31	 กรกฎาคม	 2552	 ได้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ของน�้ามันแก๊สโซฮอล	 95,	 E10,	
E	 20,	 แก๊สโซฮอล	 91	 เพิม่ขึน้	 0.40	 บาทต่อลติร	 ดเีซลหมนุเรว็	 บ	ี 2	 เพิม่ขึน้	 0.20	 บาทต่อลติร	 ดเีซลหมนุเรว็	 บ	ี 5	
เพิม่ขึน้	 0.50	 บาทต่อลติร	 เพือ่ลดภาระของกองทนุน�า้มนัฯ	 จากการปรบัเพิม่ภาษสีรรพสามติน�า้มนั	 เนือ่งจากราคาน�า้มนั
ตลาดโลกปรบัตวัลดลงจงึไม่ท�าให้ราคาขายปลกีเปลีย่นแปลง	 แต่ท�าให้ค่าการตลาดของผูค้้าลดลงไปอยู่	ในระดบัทีเ่หมาะสม	
โดยจากการปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ครั้งนี้	 จะท�าให้กองทุนน�้ามันฯ	 หมดภาระจากการปรับเพิ่มภาษี
สรรพสามิตน�้ามัน

	 ตั้งแต่วันที่	 14	 พฤษภาคม	 ถึง	 30	 กรกฎาคม	 2552	 กองทุนน�้ามันฯ	 รับภาระจากการปรับข้ึนภาษีสรรพสามิต
น�้ามันแล้วเป็นจ�านวน	 8,924	 ล้านบาท	

	 จากการปรบัลดอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุน�า้มนัฯ	 ณ	 วนัทีมี่การปรบัเพิม่ภาษสีรรพสามิตน�า้มัน	 เพือ่ไม่ให้ราคาขายปลกี
น�้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาษีสรรพสามิต	 หลังจากนั้นค่อยทยอยปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน�้ามันฯ	 ให้กลับไปสู่
อัตราเดิมในช่วงที่ราคาน�้ามันตลาดโลกลดลง	 ซ่ึงเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทันทีแก่ประชาชน	 โดยกองทุนน�้ามันฯ
สูญเสียรายได้จากการลดผลกระทบจากการปรับเพ่ิมภาษีสรรพสามิตทั้ง	 2	 ครั้งเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ	 11,769	 ล้านบาท	
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l	 การขยายบริการและการใช้	 NGV	 ในปี	 2552

	 ท่ามกลางวิกฤติราคาน�้ามัน	 คนไทยยังมีโอกาสได้ปรับตัวโดยหันไปใช้พลังงานทางเลือก	 จนสามารถรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ได้เร่งด�าเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกให้ได้
มากที่สุด	

	 ในรอบปี	 2552	 ทีผ่่านมา	 ราคาน�า้มนัในตลาดโลกได้ขยบัตัวสงูขึน้	 โดยราคาน�า้มนัดบิดไูบปรับตวัสงูขึน้จากราคาเฉลีย่
ในเดอืนมกราคม	2552	ที	่ 44	 เหรยีญสหรฐัฯ	 ต่อบาร์เรล	 เป็น	75	 เหรยีญสหรฐัฯ	 ต่อบาร์เรลในเดือนธนัวาคม	2552	 ส่งผล
ให้ผูใ้ช้น�า้มันหนัมาใช้	 NGV	 เพิม่มากขึน้	 จากปรมิาณการใช้	 NGV	 เฉลีย่ต่อวนัในเดอืนธนัวาคม	 2551	 ที	่ 2,880	 ตนัต่อวนั	
เพิ่มขึ้นเป็น	 4,250	 ตันต่อวันในปี	 2552	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 47.5	 และจ�านวนรถยนต์	 NGV	 เพิ่มขึ้นจาก	 127,735	 คัน	
ในปี	2551	เป็น	162,033	คัน	ในปี	2552
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ปริมาณการใช้	 NGV	 เฉลี่ยต่อวัน	 (รายเดือน)	 ปี	 2552

	 ทั้งนี้	 เพื่อรองรับกับปริมาณการใช้	 NGV	 ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี	 2552	 กระทรวงพลังงาน	 และ	 ปตท.	 ได้เร่งด�าเนินการ
ขยายสถานีบริการ	 รวมถึงรถขนส่งก๊าซฯ	 โดยสถานีบริการ	 NGV	 ในปี	 2552	 ได้มีการขยายจ�านวนสถานีบริการ	 NGV	
เป็น	391	สถานี	 โดยเพิ่มขึ้นจากปี	2551	จ�านวน	88	สถานี	ครอบคลุม	50	จังหวัดทั่วประเทศ	และจ�านวนรถขนส่งก๊าซฯ	
เพิ่มขึ้นจาก	 805	 คัน	 ในปี	 2551	 เป็น	 1,180	 คัน	 ในปี	 2552	 ซึ่งจากการเพิ่มจ�านวนสถานีบริการและรถขนส่งก๊าซฯ	
ดังกล่าว	 ท�าให้ช่วยลดปัญหาการรอคิวในสถานีบริการ	 NGV	 ได้เป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร	
ระยะเวลาการรอคิวเติมก๊าซฯ	ได้ลดลงเหลือเฉลี่ย	5	นาทีต่อสถานีเท่านั้น
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l	 การทบทวนแผนการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์	 (NGV)

	 จากสถานการณ์ราคาน�า้มนัดบิดไูบทีไ่ด้ปรับตวัสงูขึน้จากไตรมาสแรกของปี	 2552	 ทีเ่ฉลีย่ประมาณ	 44	 เหรยีญสหรฐัฯ
ต่อบาร์เรล	 เป็นประมาณ	 73	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องมีการทบทวนแผนการส่งเสริมการใช้
ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์	 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความสามารถในการรองรับปริมาณรถยนต์ที่จะหันมา
ใช้	NGV	มากขึ้น	คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ	 (กพช.)	 ในการประชุมครั้งที่	 6/2552	 (ครั้งที่	 128)	 เมื่อวันที่	 26	
พฤศจิกายน	2552		ได้มีมติรับทราบการทบทวนแผนการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์	 (NGV)	จากแผนเดิม
ที่ได้เสนอในการประชุม	 กพช.	 ครั้งที่	 2/2552	 (ครั้งที่	 124)	 เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	 2552	 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป	ทั้งนี้การจัดท�าสมมติฐานราคาน�้ามันตามสถานการณ์	ณ	เดือนมีนาคม	ได้ใช้สมมติฐานที่ราคาน�้ามันดิบดูไบ
เฉลี่ยปี	2552	เท่ากับ	55	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล	และเฉลี่ยปี	2553	เท่ากับ	60	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล	

	 คณะกรรมการตดิตามการด�าเนนิการขยายบรกิารและส่งเสรมิการใช้ก๊าซธรรมชาตใินรถยนต์	 (NGV)	 ได้ปรบัเป้าหมาย
การส่งเสริมการใช้	 NGV	 ใหม่	 เพื่อปรับปรุงให้แผนการขยายโครงข่ายการให้บริการมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยในส่วนของปริมาณการใช้ก๊าซ	 NGV	 และสัดส่วนปริมาณการทดแทนน�้ามันในภาคขนส่ง	 ตั้งแต่ปี	
2552	 -	 2557	 นั้น	 ได้มีการปรับปรุงโดยใช้สมมติฐานราคาน�้ามันดิบดูไบในปี	 2553	 ที่	 72	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	
จากแผนเดิมที่ใช้สมมติฐานราคาน�้ามันดิบดูไบในปี	 2553	 ที่	 55	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรล	 ซึ่งผลจากราคาน�้ามันที่เพิ่ม
สูงขึ้นส่งผลให้การใช้	NGV	เพิ่มขึ้นสูงตามไปด้วย	โดยในปี	2557	มีแผนจะส่งเสริมให้มีการใช้	NGV	เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	8,815	ตัน
ต่อวัน	 (หรือทดแทนน�้ามันร้อยละ	 14.6)	 จากเดิมที่มีปริมาณการใช้	 NGV	 ในปี	 2552	 เฉลี่ย	 3,968	 ตันต่อวัน	 (หรือ
ทดแทนน�้ามันร้อยละ	7.1)	

การขยายสถานีบริการ	 NGV	 ในปี	 2552
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	 นอกจากนี	้ เพือ่ให้สามารถรองรบักบัปรมิาณการใช้ก๊าซ	 NGV	 ทีจ่ะเพิม่สงูขึน้	 จงึได้มกีารจดัท�าแผนการขยายสถานี
บริการส�าหรับปี	 2552	 -	 2557	 โดยในแผนใหม่นี้	 ได้ปรับลดจ�านวนสถานีบริการ	 NGV	 ลงจากแผนเดิม	 แต่เพิ่มปริมาณ
การจ�าหน่ายของแต่ละสถานขีึน้	 โดยเฉพาะสถานลูีกตามแนวท่อ	 (สถาน	ี Conventional)	 ซึง่ทาง	 ปตท.	 จะด�าเนนิการเพิม่
ปริมาณการจ�าหน่ายและขยายขนาดสถานีให้ใหญ่ขึ้น	 โดยในปี	 2557	 จะมีจ�านวนสถานีบริการ	 NGV	 เพิ่มขึ้นเป็น	 566	
สถาน	ี จาก	 391	 สถานใีนปี	 2552	 ทัง้นี	้ กระทรวงพลังงานมีแผนเพิม่สถานบีรกิารให้ครอบคลุมทกุจงัหวดัทัว่ประเทศด้วย
เช่นกัน

	 ในส่วนของแผนการจัดหารถขนส่งก๊าซ	 NGV	 นั้น	 มีการวางแผนที่จะเพิ่มจ�านวนรถขนส่งก๊าซ	 NGV	 เพื่อรองรับ
กับสถานีบริการที่เพิ่มขึ้น	 โดยจะมีรถขนส่งก๊าซ	NGV	 ซึ่งเป็นของเอกชน	 (Third	 Party	 Logistic;	 TPL)	 เข้ามาร่วมด้วยในปี	
2553	จ�านวน	150	คัน	ทั้งนี้	ตามแผนการจัดหาจะเพิ่มจ�านวนรถขนส่งก๊าซฯ	จาก	1,180	คัน	ในปี	2552	เป็น	2,235	คัน	
ในปี	2557

l	 การส่งเสริมไบโอดีเซล	 (B100)

	 นับวันความพร้อมด้านพลังงานทางเลือกของไทยมีเพ่ิมมากขึ้น	 คณะรัฐมนตร	ี เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 2552	 ได้มี
มติเห็นชอบกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน	 15	 ปี	 (พ.ศ.	 2551	 -	 2565)	 โดยก�าหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซลเพ่ือ
ทดแทนน�า้มนัดเีซล	 โดยใช้ไบโอดเีซลเป็นส่วนผสมในน�้ามนัดเีซลหมนุเรว็ไม่น้อยกว่า	 3.0	 ล้านลติรต่อวนั	 ภายในปี	 2554

	 เนื่องจากผลผลิตปาล์มน�้ามันที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล	 (B100)	 มีปริมาณเพียงพอ	 สามารถปรับ
อตัราส่วนผสมจากดเีซลหมนุเรว็	 (B2)	 เป็นน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็	 (B3)	 ได้	 และเพือ่ส่งเสรมิให้มกีารใช้ไบโอดเีซลเพิม่มากขึน้
เมื่อวันที่	 22	 เมษายน	 2553	 กบง.	 ได้มีมติเห็นชอบการก�าหนดให้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาต้องมีส่วนผสมของน�้ามัน
ไบโอดีเซลร้อยละ	 3	 (B3)	 และให้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 B5	 เป็นทางเลือก	 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่	 1	 มิถุนายน	 2553	
เป็นต้นไป

	 นอกจากนีย้งัเหน็ชอบการทบทวนหลกัเกณฑ์การก�าหนดราคาไบโอดเีซล	 (B100)	 เพือ่ให้สะท้อนถงึต้นทนุทีแ่ท้จรงิใน
อุตสาหกรรมไบโอดเีซล	 ซึง่ค�านงึถงึวตัถดุบิหลกัในการผลติไบโอดเีซล	 3	 ชนดิ	 คอื	 น�า้มนัปาล์มดบิ	 น�า้มนัปาล์มกึง่บรสิทุธิ์	
และสเตียรีน	

	 ผลการด�าเนินงานจนถึงเดือนเมษายน	 2553	 มีผู้ผลิตไบโอดีเซลที่ได้คุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน	
จ�านวน	 14	 ราย	 โดยมีก�าลังการผลิตรวม	 5.91	 ล้านลิตรต่อวัน	 ปริมาณความต้องการไบโอดีเซลในเดือนมีนาคม	 2553	
อยูท่ี	่ 1.72	 ล้านลติรต่อวนั	 ราคาไบโอดเีซลในประเทศเฉล่ียเดอืนมกราคม	 กมุภาพนัธ์	 มนีาคม	 เมษายน	 และพฤษภาคม	
2553	 อยู่ที่	 31.46,	 29.53,	 30.50,	 21.57	 และ	 22.98	 บาทต่อลิตร	 ตามล�าดับ	 ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซล
หมนุเรว็	 B5	 20.29	 ล้านลติรต่อวนั	 โดยมสีถานบีรกิารน�้ามนัดเีซลหมนุเรว็	 B5	 รวม	 3,742	 แห่ง	 ส�าหรบัราคาขายปลกี
น�า้มนัดเีซลหมุนเรว็	 B5	 กองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิได้จ่ายเงนิชดเชยน�้ามนัดเีซลหมนุเรว็	 B5	 เท่ากบั	 0.80	 บาทต่อลติร	 และ
ราคาขายปลกีดเีซลหมนุเรว็	 B5	 ต�า่กว่าน�า้มนัดเีซลหมนุเรว็	 1.20	 บาทต่อลติร	 จากแนวทางการส่งเสรมิไบโอดเีซลดงักล่าว	
จะส่งผลให้การใช้ไบโอดเีซล	 (B100)	 เพิม่ขึน้	 0.31	 ล้านลติรต่อวนั	 จาก	 1.75	 ล้านลติรต่อวนั	 เป็น	 2.06	 ล้านลติรต่อวนั
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l	 การส่งเสริมน�้ามันแก๊สโซฮอล

	 น�้ามันแก๊สโซฮอลเป็นอีกหนึ่งความหวังในการฝ่าวิกฤติด้านพลังงาน	 คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	
2552	 มมีตเิหน็ชอบกรอบแผนพฒันาพลงังานทดแทน	 15	 ปี	 (พ.ศ.	 2551	 -	 2565)	 โดยก�าหนดเป้าหมายการใช้เอทานอล
เพือ่ทดแทนน�า้มนัเบนซนิ	 โดยใช้เอทานอลเป็นส่วนผสมในน�า้มันแก๊สโซฮอลไม่น้อยกว่า	 3	 ล้านลิตรต่อวนั	 ภายในปี	 2554

	 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลมากข้ึน	 เมื่อวันที่	 29	 มกราคม	 2552	 กบง.	 ได้มีมติเห็นชอบการก�าหนด
หลักเกณฑ์การค�านวณราคา	 ณ	 โรงกลั่นส�าหรับน�้ามันแก๊สโซฮอล	 E85	 ดังนี้	 1)	 เห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินกองทุน
น�า้มันฯ	 เพือ่เป็นกลไกในการรกัษาระดบัค่าการตลาดของน�า้มนัแก๊สโซฮอล	 E85	 ให้ไม่ต�า่กว่าค่าการตลาดน�า้มนัแก๊สโซฮอล	
E10	 ประมาณ	 1.20	 บาทต่อลิตร	 และ	 2)	 เห็นชอบในหลักการให้ราคาขายปลีกน�้ามันแก๊สโซฮอล	 E85	 ต�่ากว่าราคา
ขายปลกีน�า้มันแก๊สโซฮอล	 E10	 ประมาณร้อยละ	 30

	 จากภาวะเศรษฐกิจตกต�่าทั่วโลก	 ท�าให้หยุดรายงานการซื้อขายเอทานอลตลาดบราซิล	 จึงไม่มีราคาเอทานอล
อ้างอิงในการซื้อขายในประเทศ	 ประกอบกับปัจจุบันโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศสามารถผลิตได้เพียงพอกับความ
ต้องการใช้	 โดยไม่มีการน�าเข้าเอทานอลจากต่างประเทศ	 การพิจารณาใช้ราคาอ้างอิงบราซิลจึงอาจไม่มีความจ�าเป็น	 และ
การผลติเอทานอลของประเทศไทยใช้วตัถดุบิทัง้กากน�้าตาลและมนัส�าปะหลงั	 ดงันัน้จงึควรพจิารณาราคาอ้างองิจากต้นทนุ
การผลิตแทนได้	

	 นอกจากนี้	 เมื่อวันที่	 1	 พฤษภาคม	 2552	 กบง.	 ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เพื่อค�านวณต้นทุนราคาเอทานอล
เป็นระบบการค�านวณจากตน้ทนุการผลิต	 (Cost	 Plus)	 จากวัตถดุิบการผลิต	 คือ	 กากน�า้ตาลและมันส�าปะหลงั	 โดยราคา
เอทานอลได้จากราคาเฉลี่ยของราคาเอทานอลที่ผลิตจากกากน�า้ตาลและมันส�าปะหลัง	 ซ่ึงใช้ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม	 2552

	 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล	 E85	 เพิ่มมากขึ้น	 กบง.	 ในการประชุมเมื่อวันที่	 24	 กันยายน	 2552	 ได้
มีมติเห็นชอบในหลักการให้ราคาขายปลีกน�า้มันแก๊สโซฮอล	 E85	 ต�่ากว่าราคาขายปลีกน�า้มันแก๊สโซฮอล	 E10	 ประมาณ
ร้อยละ	 40	 โดยใช้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการบริหารจัดการ	

	 เพื่อส่งเสริมให้มีการจ�าหน่ายน�้ามันแก๊สโซฮอล	 E85	 เพิ่มมากขึ้น	 เมื่อวันที่	 26	 มกราคม	 2553	 กบง.	 ได้มีมติ
เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการรักษาเสถียรภาพกองทุนน�า้มันเชื้อเพลิง	 โดยให้ส่วนต่างราคา
ขายปลีกน�้ามันแก๊สโซฮอล	 91	 ถูกกว่าน�้ามันแก๊สโซฮอล	 95	 ในระดับ	 1.50	 บาทต่อลิตร	 และให้ค่าการตลาดของน�า้มัน
แก๊สโซฮอล	 E85	 มากกว่าน�้ามันแก๊สโซฮอล	 95	 ในระดับ	 3.00	 บาทต่อลิตร	 นอกจากนั้นรักษาระดับค่าการตลาดและ
ส่วนต่างราคาขายปลีกกับน�้ามันเชื้อเพลิงโดยให้ราคาน�้ามันแก๊สโซฮอลต�่ากว่าน�้ามันเบนซิน	 	 และท�าให้ค่าการตลาดน�้ามัน
แก๊สโซฮอลสูงกว่าน�้ามันเบนซิน	 โดยใช้กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการบริหารจัดการ



	 ผลการด�าเนินการในเดือนมีนาคม	2553	มีผู้ประกอบการผลิตเอทานอล	จ�านวน	19	 ราย	ผลิตเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
เพียง	 17	 ราย	 โดยมีก�าลังการผลิตรวม	 2.925	 ล้านลิตรต่อวัน	 มีปริมาณการผลิตจริง	 1.309	 ล้านลิตรต่อวัน	 และราคา
เอทานอลแปลงสภาพเดือนมกราคม	 กุมภาพันธ์	 มีนาคม	 และเมษายน	 2553	 อยู่ที่	 24.33,	 21.01,	 20.16	 และ	
21.57	 บาทต่อลิตร	 ตามล�าดับ	 ทั้งนี้ในเดือนเมษายน	 2553	 มีปริมาณจ�าหน่ายน�้ามันแก๊สโซฮอล	 11.60	 ล้านลิตรต่อวัน	
และมีสถานีบริการ	 รวม	 4,302	 แห่ง	 ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันแก๊สโซฮอล	 E20	 0.35	 ล้านลิตรต่อวัน	 มีสถานีบริการ	
รวม	 326	 แห่ง	 โดยราคาขายปลีกน�้ามันแก๊สโซฮอล	 E20	 ต�่ากว่าราคาน�้ามันแก๊สโซฮอล	 95,	 E10	 2.30	 บาทต่อลิตร	
และปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันแก๊สโซฮอล	 E85	 0.0040	 ล้านลิตรต่อวัน	 สถานีบริการน�้ามันแก๊สโซฮอล	 E85	 จ�านวน
5	แห่ง	มีราคาขายปลีกน�้ามันแก๊สโซฮอล	E85	ต�่ากว่าราคาน�้ามันแก๊สโซฮอล	95,	E10	13.92	บาทต่อลิตร

l	 การขยายเวลาโครงการจ�าหน่ายน�้ามันในทะเลอาณาเขตให้ชาวประมงชายฝั่ง	 (น�้ามันม่วง)

	 รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากราคาน�้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น	 ในกลุ่มอาชีพประมงที่ได้รับความ
เดือดร้อน	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 14	 มีนาคม	 2549	 เห็นชอบโครงการจ�าหน่ายน�้ามันในทะเลอาณาเขตให้
ชาวประมงชายฝั่ง	 ราคาต�่ากว่าราคาน�้ามันดีเซลบนบกไม่น้อยกว่า	 2	 บาทต่อลิตร	 ก�าหนดให้จ�าหน่ายในพื้นที่ทะเล
อาณาเขตห่างฝั่งไม่น้อยกว่า	 5	 ไมล์ทะเล	 และต่อมาได้อนุมัติให้สามารถน�ามาจ�าหน่ายบริเวณใกล้ฝั่งหรือสถานีที่องค์การ
สะพานปลาก�ากับดูแลบนฝั่ง	 โดยมีระยะเวลาโครงการฯ	 6	 เดือน	 นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ�าหน่ายน�้ามันในโครงการฯ	 และ
ปริมาณน�้ามันที่จ�าหน่ายในโครงการฯ	 ไม่เกิน	 15	 ล้านลิตรต่อเดือน	 ทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และกระทรวง
พลงังานพจิารณาความเหมาะสมในการขยายเวลาการด�าเนนิโครงการฯ	 และปรมิาณน�า้มนัทีจ่�าหน่ายในโครงการฯ	 ในกรณี
ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่คลี่คลาย

	 การด�าเนินงานที่ผ่านมาตามมติคณะรัฐมนตรี	 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	 (กบง.)	 ได้อนุมัติเงินจาก
กองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิช่วยเหลอืและสนบัสนนุเงนิชดเชยเพือ่ลดราคาน�า้มนัดเีซลให้ต�า่กว่าปกต	ิ 2	 บาทต่อลติร	 ในโครงการ
ดงักล่าว	 และมกีารขยายเวลาของโครงการฯ	 ตัง้แต่ปี	 2551	 -	 2553	 มาเป็นล�าดบั	 และต่อมาเม่ือรฐับาลมีนโยบายส่งเสรมิ
การใช้น�า้มันดเีซล	 บ	ี 5	 เป็นพลงังานทางเลอืก	 ส่งผลให้ไม่สามารถจ�าหน่ายน�า้มนัในโครงการฯ	 ได้	 เนือ่งจากมรีาคาสงูกว่า
น�้ามันดีเซล	 บี	 5	 ลิตรละ	 1	 บาท	 ดังนั้น	 กบง.	 จึงได้มีมติให้ชดเชยราคาน�้ามันในโครงการฯ	 เพื่อให้ราคาต�่ากว่าน�้ามัน
ดีเซล	 บี	 5	 ลิตรละ	 2	 บาท	 และล่าสุดเมื่อวันท่ี	 2	 มีนาคม	 2553	 กบง.	 ได้มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาชดเชยราคาน�้ามัน
ในโครงการฯ	 ออกไปอกี	 เริม่ตัง้แต่วนัที	่ 2	 มนีาคม	 2553	 และสิน้สดุวนัที	่ 3	 กนัยายน	 2553	 (เป็นระยะเวลา	 6	 เดอืน)	
จากมตดิงักล่าวท�าให้สามารถช่วยเหลือชาวประมงชายฝ่ังทีก่ระจายตวัอยูใ่น	 18	 จงัหวดั	 และเรอืประมงทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ประมาณ	 3,000	 ล�า
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2.3 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

	 แม้ว่าภาครฐัจะมมีาตรการบรรเทาความเดอืนร้อนให้ประชาชนจากราคาน�้ามนัทีป่รบัเพิม่สงูข้ึน	 รวมทัง้การบรหิารนโยบายด้านพลงังาน

ของประเทศให้เพียงพอและม่ันคง	 แต่ส่ิงท่ีถือเป็นหัวใจหลักและส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศมีเสถียรภาพ

อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด	 คงจะไม่พ้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน	 และใช้พลังงานให้คุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด	 รวมถึงการพัฒนาหาแหล่งพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม	 ซ่ึงถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของส�านักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน	 (สนพ.)	 โดยตลอดระยะเวลา	 1	 ปีท่ีผ่านมานั้น	 สนพ.	 ได้ด�าเนินโครงการต่าง	 ๆ	 ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน	 ปี	 2552	

เพื่อสร้างแรงจูงใจด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกภาคส่วนดังต่อไปนี้

l	 การด�าเนินโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน	 ในปี	 2552

1.	ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

(1)	 โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา	 (DSM	 BIDDING)

	 	 อุตสาหกรรม	 ธรุกจิ	 และอาคารต่างๆ	 นัน้	 มสีดัส่วนการใช้พลงังานสงู	 หากใช้พลงังานอย่างประหยดัจะช่วย
ลดต้นทุนกิจการและช่วยเศรษฐกิจของชาติได้มาก	 กระทรวงพลังงานจึงได้ด�าเนินงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในกิจการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งมาตรการบังคับ	 เช่น	 พระราชกฤษฎีกาการก�าหนดอาคารและโรงงาน
ควบคมุมาตรฐานประสทิธภิาพพลงังานส�าหรบัอปุกรณ์	 เครือ่งจกัร	 และวสัด	ุ ได้แก่	 มาตรฐานประสิทธภิาพการใช้พลงังาน
ขัน้สงู	 หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม	 “ฉลากเบอร์ห้า”	 มาตรฐานประสทิธภิาพพลงังานขัน้ต�า่	 และมาตรการส่งเสรมิและช่วยเหลอื	
เช่น	 การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการให้ค�าปรึกษาด้านการใช้พลังงานในกิจการให้มีประสิทธิภาพ	 รวมถึงการ
สนบัสนนุการลงทนุเพือ่ใช้เครือ่งจักรอปุกรณ์ประสทิธภิาพสงู	 เช่น	 เงนิให้เปล่า	 เงนิทนุหมนุเวยีน	 เงนิกูด้อกเบีย้ต�า่	 เป็นต้น
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	 	 อย่างไรก็ตาม	 ยังคงมีผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 ดังนั้น	 ส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน	 จึงจัดท�า	 “โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา”	 ขึ้น	 เพื่อ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจูงใจให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานทั้งด้านไฟฟ้าและความร้อน	 โดยใช้เงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการเอกชนประเภทต่างๆ	 ที่ผ่านการคัดเลือกตามหน่วยพลังงานที่ประหยัดได้ใน	 1	 ปี	 และผู้เสนอขอรับเงิน
สนับสนุนต่อค่าพลังงานที่ประหยัดได้ต่อปีต�่าที่สุดจะมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ	ก่อน

	 	 ทัง้นี้	 กองทนุฯ	 ได้ให้เงนิสนบัสนนุทัง้สิน้	 8	 รอบ	 รวม	 1,037.5	 ล้านบาท	 ซึง่ในรอบที่	 7	 -	 8	 มเีงนิสนับสนุน
ผู้ประกอบการเอกชน	 รัฐวิสาหกิจ	 และมหาวิทยาลัย	 รวม	 600	 ล้านบาท	 เป็นระยะเวลา	 15	 เดือน	 ส�าหรับด�าเนินงาน
ตามแผนงานปี	 2553	 -	 2554	 ส�าหรับข้อก�าหนดในการขอรับการสนับสนุนมีดังนี้

	 	 1.	 เป็นผู้ประกอบการเอกชนที่ยื่นข้อเสนอซึ่งมีผลประหยัดพลังงาน	 ดังนี้
	 	 	 -	 พลังงานไฟฟ้า	 300,000	 kWh	 ต่อปีต่อแห่ง
	 	 	 -	 พลังงานความร้อน	 400	 MMBTU	 ต่อปีต่อแห่ง	 (ส�าหรับผู้ที่ยื่นข้อเสนอรอบที่	 1	 -	 6)
	 	 	 -	 พลังงานความร้อน	 3,500	 MMBTU	 ต่อปีต่อแห่ง	 (ส�าหรับผู้ที่ยื่นข้อเสนอรอบที่	 7	 -	 8)

	 	 2.	 ยื่นขอรับเงินสนับสนุนไม่เกินอัตรา	 ดังนี้

	 	 ประเภทพลังงาน	 อัตราสนับสนุนสูงสุด

	 ไฟฟ้า	 	 1	 บาท/kWh

	 ความร้อนจากเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ	 75	 บาท/MMBTU

	 ความร้อนจากเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิง	 15	 บาท/MMBTU
	 ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต	 หากระบบที่ท�าการปรับปรุงใช้เชื้อเพลิง
	 	 	 2	 ประเภท	 ที่อัตราสนับสนุนแตกต่างกัน	
	 	 	 จะคิดที่	 15	 บาทต่อล้านบีทียู	 (MMBTU)

	 	 ทั้งน้ีการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่จะยื่นขอรับการสนับสนุน	 ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านโครงการอื่นๆ

	 	 ส�าหรับขั้นตอนการด�าเนินงานมีดังนี้

	 	 1.	 ผู้ประกอบการจัดท�าข้อเสนอการประหยัดพลังงานเสนอ	 สนพ.	 เพื่อขอรับการสนับสนุนตามผลประหยัด
	 	 	 ที่คาดว่าจะได้ใน	 1	 ปี
	 	 2.	 สนพ.	 พิจารณาข้อเสนอ	 แล้วน�าเสนอคณะท�างานโครงการฯ	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
	 	 3.	 จัดล�าดับผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอ	 ตามค่าเฉล่ียของเงินสนับสนุนจากต�่าสุดไปสูงสุดและพิจารณาข้อเสนอ
	 	 	 ที่มีค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนต�่าสุดก่อนจนครบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
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	 	 4.	 สนพ.	 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
	 	 5.	 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก	 ลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุน
	 	 6.	 ที่ปรึกษาเพื่อตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด	 เข้าตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง
	 	 7.	 ผูไ้ด้รับเงนิสนบัสนนุด�าเนนิโครงการตามทีร่ะบใุนสญัญา	และรายงานให้	 สนพ.	ทราบเมือ่ด�าเนนิการเรยีบร้อยแล้ว	
	 	 	 เพื่อขอรับเงินสนับสนุนงวดที่	1	
	 	 8.	 หลงัจากทีผู่ไ้ด้รบัเงนิสนบัสนนุทดสอบระบบแล้ว	 ทีป่รกึษาเพ่ือตรวจวดัและพิสจูน์ผลประหยดัจะเข้าตรวจสอบ
	 	 	 ความพร้อมของการเริม่ต้นเดนิระบบทีป่รบัปรุงแล้ว	 และหาก	 สนพ.	 เหน็ชอบ	 กจ็ะได้รบัเงนิสนับสนนุงวดที	่ 2	
	 	 9.	 ที่ปรึกษาเพื่อตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด	 ตรวจวัดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย	 หาก	 สนพ.	 เห็นชอบ	 ก็จะ
	 	 	 จ่ายเงนิสนบัสนนุส่วนทีเ่หลอื	 ซึง่ได้จากการน�าเงนิสนบัสนนุรวมทีจ่ะได้รบัจรงิ	 หกัลบด้วยเงนิทีจ่่ายแล้วในงวด
	 	 	 ที่	 1	 และ	 2	 ให้กับผู้ได้รับเงินสนับสนุน

	 	 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้	 คือจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า	 500	 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี	
และลดความต้องการไฟฟ้าได้	 77	 เมกะวัตต์	 ลดปริมาณการใช้พลังงานความร้อนไม่น้อยกว่า	 1.7	 ล้านล้านบีทียูต่อปี	
เทียบเท่าน�้ามันดิบ	 48	 ล้านลิตรต่อปี	 และช่วยขยายตลาดอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง	 ส่งผลให้ต้นทุนของอุปกรณ์
ประสิทธิภาพสูงลดลง	ตลอดจนช่วยสร้างตลาดและเพิ่มลูกค้าให้กับกลุ่มธุรกิจงานบริการด้านพลังงาน

	 	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 สนพ.	 ได้ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการจัดท�าแผนและย่ืนข้อเสนอขอรับ
การสนับสนุน	 และรับข้อเสนอแล้ว	 6	 ครั้ง	 เมื่อวันที่	 20	 ธันวาคม	 2550,	 10	 เมษายน	 2551,	 21	 กรกฎาคม	 2551,	
29	 เมษายน	 2552,	 24	 มิถุนายน	 2552,	 และ	 26	 สิงหาคม	 2552	 ตามล�าดับ	 รวมแล้ว	 มีผู้ผ่านการพิจารณา	 190	 ราย
จากข้อเสนอทั้งหมด	 208	 ข้อเสนอ	 รวมวงเงินสนับสนุนกว่า	 340	 ล้านบาท	 และต่อมา	 สนพ.	 ได้ประกาศเชิญชวน
ผู้ประกอบการเอกชน	 รัฐวิสาหกิจ	 และมหาวิทยาลัย	 จัดท�าแผนและยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุน	 ในวันที่	 1	 ธันวาคม	
2552	วงเงินสนับสนุนราว	600	ล้านบาท	โดยมีก�าหนดรับซองข้อเสนอโครงการ	2	ครั้ง	งบประมาณครั้งละ	300	ล้านบาท	
คือ	รอบที่	7	รับข้อเสนอวันที่	15	กุมภาพันธ์	2553	และรอบที่	8	รับข้อเสนอวันที่	18	พฤษภาคม	2553		
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(2)	 โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง

	 	 พลังงาน	 เป็นต้นทุนหลักในการขนส่ง	 ซึ่งจะกลายเป็นต้นทุนสินค้าและภาระของผู้บริโภคในที่สุด	 โครงการ
ส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง	 เป็นโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมในด้านต่างๆ	 ให้ผู้ประกอบการกิจการขนส่ง
ลดการใช้พลงังานเชือ้เพลงิด้านขนส่งภายในองค์กร	 โดยการประชาสมัพนัธ์	 ช่วยเหลอื	 สนบัสนนุ	 และเผยแพร่ความรูต่้างๆ	
ไปสู่ผู้ประกอบการฯ	มีกิจกรรมหลักที่ด�าเนินการ	3	กิจการ	คือ

1.	 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงในกิจการบริการขนส่งสินค้า	 เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการลดการใช้พลังงานในการขนส่ง	 ด�าเนินการปรับปรุงการใช้พลังงานของตนเอง	
โดยมเีป้าหมายการส่งเสรมิให้มีการศกึษาความเป็นไปได้ในการลดการใช้น�้ามนัเชือ้เพลงิในกิจการบรกิารขนส่งสนิค้า	 จ�านวน
ไม่น้อยกว่า	 20	 ราย	 โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญเข้ามาช่วยในการวเิคราะห์หาแนวทางการปรบัปรงุ	 ด้วยหลักการด้านวศิวกรรมและ
เทคโนโลยี	 (Engineering	 and	 Technology)	 ด้านการบริหารจัดการ	 (Management)	 ด้านวิธีการขับรถ	 (Drive)	 และด้าน
การสร้างทมีงาน	 (Task	 Force)	 และเข้าให้ค�าแนะน�า	 รวมทัง้ท�าการศกึษาแนวทางการลดการใช้น�า้มนัให้กบัผูป้ระกอบการฯ	
ที่เข้าร่วมโครงการ	 พร้อมทั้งผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว	

	 	 ผลการด�าเนินงานในปี	 2552	 ได้ด�าเนินการส่งเสริมให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง
ในกิจการบริการขนส่งสินค้า	 จ�านวน	 25	 ผู้ประกอบการ	 โดยปัจจุบันผู้ประกอบการก�าลังด�าเนินการปรับปรุงตามผล
การศึกษาความเป็นไปได้

2.	 การส่งเสรมิสาธติการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานในกจิการขนส่ง	 เป็นกจิกรรมการส่งเสรมิและสาธติ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกิจการบริการขนส่ง	 โดยการช่วยสนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้ผู้ประกอบการ	
ทั้งประเภทการขนส่งสินค้า	 และ/หรือ	 การขนส่งคน	 รวมจ�านวนไม่น้อยกว่า	 20	 ราย	 เพื่อปรับปรุงหรือด�าเนินมาตรการ
ประหยัดการใช้พลังงานด้านขนส่ง

	 	 ผลการด�าเนินงานในปี	 2552	 ได้ด�าเนินการส่งเสริมและสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกิจการ
บรกิารขนส่ง	 จ�านวน	 24	 ผูป้ระกอบการ	 โดยปัจจบุนัผูป้ระกอบการก�าลงัด�าเนนิการปรบัปรงุตามมาตรการทีไ่ด้เสนอไว้กบั
สภาอุตสาหกรรม
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3.	 การส่งเสริมการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงานในกิจการขนส่ง	 เป็นกิจกรรมการอบรม
ให้ความรู้	 ความเข้าใจแก่บุคลากรของผู้ประกอบการกิจการขนส่งอย่างน้อย	 1,000	 คน	 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้	 เทคนิค
การขับขี่	 และเป็นการสร้างจิตส�านึกให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ให้ร่วมกันขับขี่อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน	 โดยเป็นการ
กระจายความรู้ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ	 5	 ภาค	 (ภาคกลาง	 ภาคเหนือ	 ภาคใต้	 ภาคตะวันออก	 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	
ทั่วทั้งประเทศ

	 	 ผลการด�าเนนิงานในปี	2552	ได้อบรมให้ความรู	้ความเข้าใจแก่บคุลากรของผูป้ระกอบการกจิการขนส่ง	ทัง้	5	ภาค
รวม	1,261	คน	

(3)	การด�าเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

	 	 ส่วนราชการนับเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนส�าคัญที่ลงมือประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง	 ในปี	 2548	 คณะรัฐมนตรี
ได้ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานราชการลดการใช้พลงังานลงร้อยละ	 10	-	15	 เทยีบกบัปรมิาณการใช้ไฟฟ้าและน�า้มนัเชือ้เพลงิของ
ปีงบประมาณ	2546	และก�าหนดเป็นตวัชีว้ดัผลงาน	(Key	Performance	Index;	KPI)	ของทกุหน่วยงาน	เริม่จากปีงบประมาณ	
2549	 โดย	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 เป็นผู้ก�าหนดตัวชี้วัด	 “ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน”	
ส่วนการก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการติดตามรายงานการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการได้มอบหมายให้	สนพ.	
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ	 ซึ่งในการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน	 สนพ.	 ได้อ�านวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงานราชการ	
โดยจัดท�าระบบการรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์	www.e-report.energy.go.th

	 	 หน่วยงานราชการต่างๆ	 สามารถลดการใช้พลังงานคิดเป็นมูลค่าของการประหยดัเงนิงบประมาณได้สูงถงึ	 1,335	
ล้านบาท	 ในปี	 2549	 แต่จากการตดิตามการปฏิบตัติามมาตรการลดการใช้พลงังานของหน่วยงานราชการ	 ส�านกังาน	 ก.พ.ร.	
และ	 สนพ.	 ได้รบัการอทุธรณ์จากหลายหน่วยงานท�าให้ทราบว่าการก�าหนดเป้าหมายการลดใช้พลังงานร้อยละ	 10	 -	 15	 นัน้
ท�าให้บางหน่วยงานมุง่ทีจ่ะท�าให้ได้ตามเป้าหมาย	 เช่น	 ไม่เปิดไฟทัง้ทีบ่รเิวณนัน้มแีสงสว่างไม่เพยีงพอ	 ไม่เปิดพดัลม	 ไม่เปิด
เครื่องปรับอากาศทั้งที่อุณหภูมิสูงจัดในบางช่วง	 การลดการใช้ลิฟต์ขณะที่มีการประชุมและต้องการความเร่งด่วน	 ซึ่งไม่เกิด
ผลดีต่อประสิทธิภาพในการท�างานและต่อสุขภาพจิตของข้าราชการ	 นอกจากนั้น	 แต่ละหน่วยงานยังมีบทบาทและภารกิจ
ต่างกนัหลายประการ	 ตลอดจนมกีารขยายตวัทกุปีทัง้ในด้านของจ�านวนบคุลากรและกจิกรรมทีต้่องปฏบิตั	ิ ซึง่ส่งผลโดยตรง
ถึงการใช้พลังงานโดยรวมของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
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	 	 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวคณะรัฐมนตรี	 จึงมีมติให้ปรับวิธีประเมินผลการใช้พลังงานของหน่วยราชการ	 โดยให้น�า	
“ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ”	 หรือปริมาณการใช้พลังงานที่ควรจะเป็นของหน่วยงานที่ก�าหนด	
โดยค�านึงถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน	 เช่น	 พื้นที่	 จ�านวนบุคลากร	 เวลาในการปฏิบัติงาน	
เป็นต้น	 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าและน�า้มันเช้ือเพลิงที่แท้จริงในแต่ละหน่วยงาน	 เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล
ด้านการประหยัดพลังงานของส่วนราชการตั้งแต่ปี	 2551	 เป็นต้นไป

	 	 ผลการด�าเนินงานในปี	 2552	 สนพ.	 ได้ด�าเนินการจัดสัมมนาให้หน่วยงานราชการที่ต้องด�าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี	 มีความเข้าใจถึงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน	 และวิธีการใช้เว็บไซต์	 www.e-report.
energy.go.th	 ให้มากขึน้	 เพือ่ให้สามารถรายงานข้อมลูได้ถกูต้องครบถ้วน	 นอกจากนี	้ ส�านกัวชิาการพลังงานภูมภิาค	 1	 -	 12
และพลังงานจังหวัด	 75	 จังหวัด	 ได้เข้าไปในหน่วยงานต่างๆ	 ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในวิธีด�าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน	 และร่วมตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานในพื้นที่ที่ใช้
พลงังานในระดบัทีส่งูกว่าเกณฑ์	 โดยให้ค�าแนะน�าการจดัท�าแผนปฏบิตักิารในหน่วยงาน	 เพือ่ให้การใช้พลงังานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด	 ซึ่งการให้บริการในส่วนนี้เกิดผลประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี

	 	 ปี	 2552	 หน่วยงานราชการทีป่ระเมนิผลตัวชีว้ดัการประหยดัพลงังานมกีารใช้ไฟฟ้ารวม	 2,563	 ล้านหน่วย	 คดิเป็น
ร้อยละ	68	ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน	และเมื่อเทียบกับปีฐาน	ปี	 2546	การใช้ไฟฟ้าลดลง	13.7	ล้านหน่วย	หรือ
คิดเป็นมูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้	41	ล้านบาท	ด้านน�้ามันเชื้อเพลิงมีปริมาณการใช้รวม	139	ล้านลิตร	คิดเป็นร้อยละ	77	
ของปริมาณการใช้น�้ามันมาตรฐาน	และเมื่อเทียบกับปีฐาน	ปี	2546	การใช้น�้ามันเชื้อเพลิงลดลง	69	ล้านลิตร	หรือคิดเป็น
มูลค่าพลังงานที่ประหยัดได้	1,725	ล้านบาท

	 	 (4)	 การลดใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

	 	 กลุ่มภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่
กระจายกนัอยูท่ัว่ประเทศ	 เป็นกลุม่ทีม่คีวามต้องการลดการใช้
พลังงานอย่างสูง	 จึงได้มีการน�าผลงานศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน	 เข้าไปให้ความรูใ้ห้ค�าแนะน�า
เกีย่วกบัแนวทางลดต้นทนุค่าใช้จ่ายด้านพลงังานในกระบวนการ
ผลิตสินค้าและบริการกับกลุ่มผู้ประกอบการ	พร้อมทั้งส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีที่มีการสาธิตใช้งานที่พิสูจน์ทราบแล้วใน
กระบวนการผลิต

	 	 กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	 จะส่งเสรมิ
ช่วยเหลือการออกแบบ	 และด�าเนินการก่อสร้างระบบซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่มีการสาธิตใช้งานที่พิสูจน์ทราบแล้วในกระบวนการผลิต	 โดยกองทุนฯ	 จะช่วยเหลือค่าออกแบบ	 ค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างบางส่วนเพ่ือผ่อนภาระค่าดอกเบี้ยในการลงทุนให้กับผู้ประกอบการผ่าน	 สนพ.	 ผลที่จะได้รับจากโครงการ
ในกลุม่ดงักล่าว	คาดว่าจะลดการใช้ถ่านหนิได้	15.5	ล้านกโิลกรมัต่อปี	และลดปรมิาณการใช้ก๊าซหงุต้มได้	15.8	ล้านกโิลกรมั
ต่อปี	หรือสามารถลดการใช้พลังงานลงได้	28.2	ktoeต่อปี	คิดเป็นมูลค่า	284.64	ล้านบาทต่อปี
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เตาอบแห้งล�าไย	

	 ส่งเสรมิขยายผลจากงานศกึษาวจิยัของมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่	 (มช.)	 ที่ออกแบบพัฒนาแนวทางลดการใช้
พลังงานในการอบแห้งล�าไยจ�านวน	 2	 แบบ	 คือ	 แบบ
อบทั้งเปลือก	 และแบบอบแห้งล�าไยเนื้อทอง	 สามารถ
ใช้ไม้ฟืนแทนก๊าซหงุต้มได้	มปีระสทิธภิาพเชงิความร้อน
ร้อยละ	 35	 และท�าให้ผู ้ประกอบการอบแห้งล�าไย	
ลดต้นทุนด้านพลังงานจากเดิม	 6.34	 บาทต่อกิโลกรัม
ล�าไยแห้ง	 เหลือพียง	 1.38	 บาทต่อกิโลกรัมล�าไยแห้ง	
เมื่อเทียบกับเตาอบแห้งแบบเดิม

	 ผลการด�าเนินงานในปี	 2552	 ได้ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการอบแห้งล�าไยทั่วประเทศมีการก่อสร้าง
เตาอบแห้งล�าไยแบบอบทั้งเปลือกและแบบอบแห้ง
ล�าไยเนื้อทอง	 รวม	 117	 เตา	 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานฯ

เตาเผาเซรามิก

	 ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเซรามิกลดการใช้	 LPG
ในการเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั ้นดินเผา	 โดยส่งเสริม
ขยายผลจากงานศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม	่
(มช.)	 ที่ออกแบบพัฒนาแนวทางลดการใช้พลังงาน
ของเตาเผาเซรามิกที่ใช้อยู่เดิม	 มาเป็นเตาเผาเซรามิก
ประสทิธภิาพสงู	 ประกอบด้วย	 1)	 การน�าความร้อนทิง้
มาอุ่นอากาศส�าหรบัเผาไหม้	2)	การควบคมุประสทิธภิาพ
การเผาไหม้	 3)	 การใช้อิฐโพรงแทนอิฐทนไฟเพื่อลด
น�้าหนักรถเข็นและข้างเตา	และ	4)	การเปลี่ยนผนังเตา
จากผนังอิฐทนไฟเป็นผนังเซรามิกไฟเบอร์	 ซึ่งสามารถ
ลดการใช้	 LPG	 ลงได้ร้อยละ	 35	 -	 50	 ของเตาเผา
เซรามิคเดิม

	 ผลการด�าเนินงานในปี	 2552	 ได้ส่งเสริมให้
ผู ้ประกอบการเผาเซรามิกทั่วประเทศปรับปรุงและ
เปลี่ยนมาใช้เตาเผาเซรามิกประสิทธิภาพสูง	 จ�านวน	
54	เตา	หรือขนาดรวม	330.83	ลูกบาศก์เมตร
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เตาอบกุนเชียง

ช่วยเหลือผู้ประกอบการอบกุนเชียงลดการใช้	
LPG	 ในการอบผลิตภณัฑ์กนุเชียง	 โดยส่งเสรมิขยายผล
จากงานศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 ที่ออกแบบพัฒนา
ตู้อบแห้งกุนเชียงประสิทธิภาพสูง	 	 ด้วยการติดต้ัง
ฉนวนตู้อบแห้ง	 การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ	
การออกแบบระบบระบายอากาศ	 และแนวทาง
การจัดเรียงกุนเชียงภายในตู้อบแห้ง	 ซึ่งสามารถลด
การใช้	 LPG	 ลงได้ร้อยละ	 60	 ของตู้อบกุนเชียงเดิม	

ผลการด�าเนินงานในปี	 2552	 ได้ด�าเนินการ
ส่งเสรมิผูป้ระกอบการอบผลิตภณัฑ์กนุเชียงทัว่ประเทศ	
ให้เปลี่ยนมาใช้ตู ้อบแห้งกุนเชียงประสิทธิภาพสูง	
จ�านวน	46	เตา

โรงบ่มใบยาสูบขนาดเล็ก

	 ส ่ ง เสริมขยายผลจากงานศึกษาวิจัยของ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	 (มช.)	 ทีอ่อกแบบพฒันาโรงบ่ม
ใบยาสูบแบบปรับปรุง	 สามารถใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนการใช้ถ่านหินลิกไนต์ได้	 มีประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนร้อยละ	 36	 ก่อให้เกดิการประหยดัพลงังาน
ได้ร้อยละ	 44.71	 รวมถึงสามารถลดการใช้แรงงานลง
ได้ร้อยละ	 33	 และท�าให้ผู้ประกอบการบ่มใบยาสูบ
ลดต้นทนุด้านพลงังานจากเดมิ	 3.50	 บาทต่อกโิลกรมั
ใบยาแห้ง	 เหลอืเพยีง	 2.62	 บาทต่อกโิลกรมัใบยาแห้ง	
เมื่อเทียบกับโรงบ่มใบยาสูบแบบดั้งเดิม

	 ผลการด�าเนินงานในปี	 2552	 ได้ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการบ่มใบยาสูบทั่วประเทศมีการก่อสร้าง
โรงบ่มใบยาสูบแบบปรับปรุง	 รวม	 298	 โรง
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2.	ด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน

ตั้งแต่ปี 2538	 ถึงปัจจุบัน	 สนพ.	 โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 ได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนา	
พร้อมทัง้สาธติการใช้เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพในรปูแบบต่างๆ	 ได้แก่	 ฟาร์มสุกร	 โรงแป้ง	 โรงฆ่าสัตว์	 และโรงน�า้มันปาล์ม
เป็นต้น	 พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาด้านการออกแบบ	 การอุดหนุนการลงทุน	 เป็นผลให้ผู้ประกอบการเกิดความ
มั่นใจและเกิดความสนใจลงทุนระบบผลิตก๊าซชีวภาพ	สามารถลดปัญหาน�้าเน่าเสีย	กลิ่นเหม็น	และน�าก๊าซชีวภาพมาใช้เป็น
พลังงานทดแทน	อีกทั้งเกิดองค์กรที่ด�าเนินงานด้านก๊าซชีวภาพอย่างหลากหลาย	เช่น	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	ฯลฯ	และยังมีภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ
ในด้านนี้อีกเป็นจ�านวนมาก	ที่เชื่อได้ว่าเป็นเครือข่ายส�าคัญในการร่วมกันแปรรูปน�้าเสียให้เป็นพลังงาน

	 จากการประเมนิศกัยภาพของการผลติก๊าซชวีภาพในประเทศไทย	 พบว่ามปีรมิาณก๊าซชวีภาพทีส่ามารถน�ามาใช้เป็น
พลังงานได้กว่า	 1,700	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 ทดแทนการใช้น�้ามันเตาได้กว่า	 935	 ล้านลิตรต่อปี	 คิดเป็นมูลค่ากว่า	
14,000	 ล้านบาทต่อปี	 	 ซ่ึงกระทรวงพลังงานได้ด�าเนินการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพมาอย่างต่อเนื่อง	 จนปัจจุบันได้
ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพไปแล้วกว่า	 300	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 และยังมีศักยภาพการส่งเสริมอีกเป็นจ�านวนมาก

	 สนพ.	 ได้เห็นความส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือ	 เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทยอย่างเต็ม
รปูแบบ	 โดยก�าหนดนโยบายเพือ่ท�าการสนบัสนนุการผลติก๊าซชวีภาพ	 ทัง้ในด้านการลงทนุ	 การพฒันาเทคโนโลย	ี เพือ่ให้
ก๊าซชีวภาพเป็นอีกทางเลือกของการใช้พลังงานในประเทศไทย	 และมีการด�าเนินงานเป็นไปได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมใน
ทกุส่วนทีเ่กีย่วข้อง	 โดยมแีผนงานการส่งเสรมิในช่วงปี	 2551	 -	 2555	 ทีมี่เป้าหมายในการผลิตก๊าซชีวภาพมากกว่า	 761.8	
ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี	 คาดว่าจะสามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้า	 204	 ล้านหน่วยต่อปี	 ทดแทนก๊าซหงุต้ม	 10.4	 ล้านกโิลกรัม
ต่อปี	 ทดแทนน�้ามันเตา	 308.9	 ล้านลิตรต่อปี	 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น	 5,400	 ล้านบาทต่อปี

	 ทัง้นี	้ สนพ.	 ได้แบ่งรปูแบบการส่งเสรมิก๊าซชวีภาพออกเป็น	 3	 ส่วน	 ได้แก่	 โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ
ภาคอตุสาหกรรม	 โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพภาคปศสุตัว์และกจิการทีเ่กีย่วข้อง	 และโครงการส่งเสรมิเทคโนโลยี
ก๊าซชีวภาพภาคชุมชน	 โดยสรุปรายละเอียดโครงการและผลการด�าเนินโครงการดังนี้
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(1)	 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพภาคอุตสาหกรรม	 ประกอบด้วย	 1	 โครงการ	 ดังนี้

(1.1)	 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม	

น�้าเสีย	 ที่เคยเป็นภาระในการก�าจัดจะกลายเป็นของมีค่าในโรงงาน	 เม่ือกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
	 	 อนุรักษ์พลังงาน	 โดย	 สนพ.	 ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
	 	 ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม	 ผ่านการประกาศรับข้อเสนอเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ	
	 	 เพือ่ขอรบัเงินสนบัสนนุจากกองทนุฯ	 ในการจดัท�าระบบผลติก๊าซชวีภาพจากน�า้เสยีของเสยีในโรงงานอุตสาหกรรม	
	 	 โดยกองทนุฯ	 ให้เงนิสนบัสนนุแก่	โรงงานทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	 ทีต้่องการลงทนุพฒันาระบบก๊าซชีวภาพเป็นจ�านวน
	 	 สูงถึง	 20%	 -	 50%	 ของวงเงินลงทุน	 แต่ไม่เกินวงเงินสนับสนุนสูงสุดที่ก�าหนดไว้ส�าหรับผู้ประกอบการแต่ละ
	 	 ประเภท	 เพือ่จงูใจให้ผูป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรมเร่งลงทนุก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน�า้เสีย	 และ
	 	 น�าก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นพลังงานทดแทน	 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการจัดท�าระบบผลิตก๊าซชีวภาพรวม	
	 	 338	 โรงงาน	 ครอบคลุมอุตสาหกรรมแป้ง	 น�้ามันปาล์ม	 น�้ายางข้น	 เอทานอล	 อาหาร	 และอื่นๆ	 ภายใน
	 	 ระยะเวลา	 5	 ปี	 (2551	 -	 2555)	 โดยใช้งบประมาณจ�านวน	 3,982,500,000	 บาท	 คาดว่าจะเกิดการน�า
	 	 ก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลังงานทดแทนประมาณ	 637.2	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 คิดเป็นมูลค่าประมาณ	 4,950	
	 	 ล้านบาทต่อปี

	 	 	 ผลการด�าเนนิงาน	 ณ	 เดอืนกมุภาพนัธ์	 2553	 สนพ.	 ได้ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ
	 	 ส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม	 มาแล้ว	 2	 ปี	 โดยเปิดรบัข้อเสนอเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุเงินลงทนุปีละ	 2	 ครัง้	
	 	 ในปี	 2551	 (ปีที	่ 1)	 มผีูเ้ข้าร่วมโครงการฯ	 และลงนามในสญัญาแล้วทัง้สิน้	 36	 ราย	 สามารถผลติก๊าซชวีภาพได้	
	 	 223.65	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 คิดเป็นมูลค่าทดแทน	 1,330.51	 ล้านบาทต่อปี	 และในปี	 2552	 (ปีที่	 2)	
	 	 รอบที่	 1	 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 และลงนามในสัญญาแล้ว	 14	 ราย	 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้	 93.67	
	 	 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี	 มลูค่าทดแทน	 619.74	 ล้านบาทต่อปี	 อย่างไรกต็าม	 ข้อเสนอเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุ
	 	 ในปี	 2552	 (ปีที่	 2)	 รอบที่	 2	 นั้น	 ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาให้เงินสนับสนุน	 โดยจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จ
	 	 ภายในเดือนมีนาคม	 2553	 ก่อนที่	 สนพ.	 จะด�าเนินโครงการฯ	 ในปี	 2553	 (ปีที่	 3)	 ต่อไป



99 รายงานประจำาปี 2552  

 
 

 
 
 

99 รายงานประจำารายงานประจำารายงานประจำ ปี 2552

 
 

 
 
 

(2)	 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพภาคปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง	

การด�าเนินกิจการในภาคปศุสัตว์ต้องมีภาระต้นทุนพลังงาน	 ทั้งไฟส่องสว่าง	 การระบายอากาศ	 ภาระ
ดังกล่าวจะลดลงเมื่อสัตว์ท่ีเลี้ยงไว้สามารถแปรสภาพเป็นแหล่งพลังงานได้เอง	 ภายใต้	 4	 โครงการ	 ประกอบด้วย

(2.1)	 โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 ระยะที่	 4	

	 	 	 กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน	 โดย	 สนพ.	 ได้ร่วมมอืกบัสถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังาน	 (สวพ.)
	 	 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 ระยะท่ี	 4
	 	 เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยกีารย่อยสลายสารอนิทรย์ีแบบไร้ออกซเิจนกบัฟาร์มเลีย้งสตัว์ในการ
	 	 ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์	 และใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพทดแทนพลังงานจากก๊าซเช้ือเพลิง	 น�้ามันเชื้อเพลิง	
	 	 และพลังงานไฟฟ้าภายในฟาร์ม	 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ
	 	 รองรบัปศสุตัว์จ�านวน	 240,000	 หน่วยปศสุตัว์	 หรอืเทยีบเท่าสกุรประมาณ	 2	 ล้านตวั	 ภายในระยะเวลา	 5	 ปี	
	 	 (2551	 -	 2555)	 ใช้งบประมาณจ�านวน	 488	 ล้านบาท	 โดยกองทุนฯ	 ให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการฯ	
	 	 ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ	 18	 ของเงินลงทุนติดต้ังระบบผลิตก๊าซชีวภาพ	 คาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้
	 	 ประมาณ	 67	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 ทดแทนพลังงานไฟฟ้าได้	 80	 ล้านหน่วยต่อปี	 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทดแทน
	 	 ประมาณ	 240	 ล้านบาทต่อปี	

	 	 	 ณ	 เดือนกุมภาพันธ์	 2553	 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 แล้ว	 จ�านวน	 262	 ฟาร์ม	 สามารถก่อสร้างระบบ
	 	 ผลิตก๊าซชีวภาพคิดเป็นปริมาตรระบบรวม	 250,675	 ลูกบาศก์เมตร	 สามารถรองรับของเสียจากสุกรประมาณ	
	 	 2,005,400	 ตัว	 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้	 73.15	 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	 	 	







102 รายงานประจำาปี 2552  

(1)	 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพภาคอุตสาหกรรม

ผลการด�าเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพภาคอุตสาหกรรม

จ�านวน	 ประเมินวงเงินลงทุน	 วงเงินสนับสนุน	 ผลิตก๊าซชีวภาพ	 มูลค่าทดแทน
(แห่ง)	 (ล้านบาท)	 (ล้านบาท)	 (ล้าน	ลบ.ม./ปี)	 (ล้านบาท/ปี)

เป้าหมาย	 338	 15,450.00	 3,090.00	 637.10	 4,950.20

ผลการด�าเนินงาน	 36	 3,868.32	 372.87	 223.65	 1,330.51
	 ปี	2551	(ปีที่	1)	

ผลการด�าเนินงาน	 14	 1467.11	 135.86	 93.68	 619.74
	 ปี	2552	(ก.พ.	53)	

ผลการด�าเนินงาน	 50	 5,335.43	 508.73	 317.33	 1,950.25
	 (ณ	เดือน	ก.พ.	53)

(2)	 โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพภาคปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง		

ผลการด�าเนินงานส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพภาคปศุสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง		

จ�านวน	 จ�านวนสุกร	 วงเงินสนับสนุน	 ผลิตก๊าซชีวภาพ	 มูลค่าทดแทน
(แห่ง)	 (ล้านตัว)	 (ล้านบาท)	 (ล้าน	ลบ.ม./ปี)	 (ล้านบาท/ปี)

เป้าหมาย	 1,145	 2.40	 535.00	 113.7	 389.7

ผลการด�าเนินงาน	 512	 2.12	 408.84	 79.79	 320.41	
	 (ณ	เดือน	ก.พ.	53)

(3)	 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพภาคชุมชน

ผลการด�าเนินงานส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพภาคชุมชน

จ�านวน	 รองรับเศษอาหาร	 วงเงินสนับสนุน	 ผลิตก๊าซชีวภาพ	 มูลค่าทดแทน
(แห่ง)	 (กก./วัน)	 (ล้านบาท)	 (ล้าน	ลบ.ม./ปี)	 (ล้านบาท/ปี)

	 เป้าหมาย	 300	 64.70	 144.00	 10.9	 60.4

ผลการด�าเนินงาน	 17	 9.60	 19.08	 0.35	 2.86
	 ปี	2551	(ปีที่	1)
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3.	ด้านการพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์

“คน”	 คอื	 ผูใ้ช้พลงังานให้หมดไป	 ดงันัน้การพฒันาคนจงึเป็นหวัใจส�าคญัของการใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่า
ทั้งในการพัฒนาความรู้ความสามารถ	 และสร้างจิตส�านึก	 โดยผ่านการพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์	
ที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

3.1	 ด้านการพัฒนาบุคลากร

สนพ.	 ได้ด�าเนินโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ	 ความเชี่ยวชาญ
สาขาพลังงาน	 และสนบัสนนุคนรุน่ใหม่ให้สนใจศกึษาวจัิยด้านพลังงานมากยิง่ขึน้	 โดยมีโครงการทีส่�าคญัประกอบด้วย	

(1)	 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

	 	 	 ในปี	 2552	 กองทนุเพือ่ส่งเสริมการอนรุกัษ์พลงังานได้ให้การสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่บคุลากรในหน่วยงาน
ของรัฐ	 สถาบันการศึกษาของรัฐ	 และสถาบันการศึกษาในก�ากับของรัฐ	 เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท	
และปริญญาเอก	 ทั้งในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ	 ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน	
และมีจ�านวนมากพอเพียงที่จะด�าเนินการให้งานด้านอนุรักษ์พลังงานเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด	 โดยมีหน่วยงานต่างๆ	
เสนอชื่อขอรับทุนการศึกษา	 จ�านวน	 34	 หน่วยงาน	 รวม	 43	 ทุน	 และมีผู้ได้รับจัดสรรทุนการศึกษารวม	 16	 ทุน	
ในวงเงิน	 19,686,102	 บาท	 ดังนี้	 1)	 แผนพลังงานทดแทน	 จ�านวน	 10	 ทุน	 เป็นเงิน	 14,028,320	 บาท	 ประกอบด้วย	
ทุนการศึกษาในประเทศ	 จ�านวน	 7	 ทุน	 เป็นเงิน	 3,103,800	 บาท	 และทุนการศึกษาต่างประเทศ	 จ�านวน	 3	 ทุน	
เป็นเงิน	 10,924,520	 บาท	 และ	 2)	 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 จ�านวน	 6	 ทุน	 เป็นเงิน	 5,657,782	 บาท	
ประกอบด้วย	 ทุนการศึกษาในประเทศ	 จ�านวน	 4	 ทุน	 เป็นเงิน	 670,870	 บาท	 และทุนการศึกษาต่างประเทศ	 จ�านวน	
2	 ทุน	 เป็นเงิน	 4,986,912	 บาท	

(2)	 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 	 	 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงาน	
เพื่อจูงใจให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 โท	 และเอก	 สนใจศึกษาวิจัยด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้น	 อันจะเป็นพื้นฐานความรู้
ที่จะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยในปี	 2552	 มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ทั้งของรัฐบาล
และเอกชน	 สนใจย่ืนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย	 รวมทั้งส้ิน	 229	 โครงการ	 จาก	 37	
สถาบันการศึกษา	 และมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนฯ	 รวม	 142	 โครงการ	 เป็นจ�านวนเงินรวม	
9,875,760	 บาท	 ดังนี้	
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แผนพลังงานทดแทน	 มีสถาบันการศึกษาได้รับทุนทั้งส้ิน	 25	 แห่ง	 รวม	 72	 โครงการ	 เป็นจ�านวนเงิน	
5,376,800	 บาท	 แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี	 36	 โครงการ	 ปริญญาโท	 23	 โครงการ	 และปริญญาเอก	 13	 โครงการ

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 มีสถาบันการศึกษาได้รับทุนทั้งสิ้น	 21	 แห่ง	 รวม	 70	 โครงการ	
เป็นจ�านวนเงิน	 4,498,960	 บาท	 แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี	 33	 โครงการ	 ปริญญาโท	 27	 โครงการ	 และปริญญาเอก
10	 โครงการ	

(3)	 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรต	ิ 80	 พรรษา	
5	 ธันวาคม	 2550

	 	 	 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้การสนับสนุนทุน	 จ�านวน	 12,753,200	 บาท	 แก่สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย	 (AIT)	 ระยะเวลา	 4	 ปี	 ตั้งแต่ปี	 2552	 -	 2556	 เพื่อด�าเนิน	 “โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ด้านพลงังานเพือ่เฉลมิพระเกยีรต	ิ 80	 พรรษา	 5	 ธนัวาคม	 2550”	 โดยโครงการฯ	 จะด�าเนนิการให้ทนุการศกึษาแก่บคุลากร
จากหน่วยงานของรัฐ	 สถาบนัการศกึษาของรฐั	 สถาบนัการศึกษาในก�ากบัของรฐั	 และหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ	 เข้ารบัการศึกษา
ระดับปริญญาเอก	 ภาควิชาพลังงาน	 คณะสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรและการพัฒนา	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย	 จ�านวน
ทั้งสิ้น	 10	 ทุน	 ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วง	 2	 ปีแรกของโครงการ	 โดยหัวข้อวิจัยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังงานของ
ประเทศ	 ซึง่ผูร้บัทนุสามารถเลอืกเรยีนสาขาวชิาทีม่คีวามเช่ือมโยงในด้านเทคโนโลยพีลังงาน	 เศรษฐศาสตร์และแผนพลังงาน	
กฎหมายพลังงาน	 การจัดการระบบไฟฟ้าก�าลัง	 โดยปัจจุบันโครงการฯ	 อยู่ระหว่างการรับนักศึกษารุ่นที่	 1	



105 รายงานประจำาปี 2552  

 
 

 
 
 

(4)	 โครงการศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 (ป	ี 2552)

	 	 	 กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานได้ให้เงนิสนบัสนนุแก่	 สนพ.	 ในการด�าเนนิโครงการศนูย์เผยแพร่ความรู้
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	
และสามารถน�าความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง	 โดยในช่วงเดือนมิถุนายน	 2552	 -	 กุมภาพันธ	์ 2553	
ศูนย์ฯ	 ได้จัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับนักเรียน	 นักศึกษา	 ครู	 อาจารย์	 จากสถานศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ	
ปริมณฑลและต่างจังหวัด	 และบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 เอกชน	 จ�านวน	 3,104	 คน	 จากเป้าหมายที่
ตั้งไว้	 2,700	 คน	 นอกจากนี้ศูนย์ฯ	 ยังได้รับเชิญให้ไปจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีความสนใจ	 จ�านวนทั้งสิ้น	 25,600	 คน

สถานีการเรียนรู้	 :	 พลังงานคืออะไร สถานีการเรียนรู้	 :	 การเลือกใช้อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ประหยัดพลังงาน

สถานีการเรียนรู้	 :	 แหล่งน�้า	 และการใช้น�้า
อย่างประหยัด

สถานีการเรียนรู้	 :	 ประเภทของหลอดไฟฟ้า
ประหยัดพลังงาน

การจัดนิทรรศการรณรงค์การประหยัดพลังงาน
นอกสถานที่

แหล่งน�้ และการใช้น�้

สถานีการเรียนรู้	 :	 การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการ
สร้างบ้าน	 และรูปแบบของบ้านที่ช่วย

ประหยัดพลังงาน



106 รายงานประจำาปี 2552  

(5)	 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและ
	 	 	 	 มัธยมศึกษา	 (ปีที่	 1)

	 	 	 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้การสนับสนุนทุน	 จ�านวน	 8,200,000	 บาท	 แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ี (มจธ.)	 เพือ่ด�าเนนิ	 “โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการด้านพลังงานเสรมิใน
หลกัสตูรประถมและมธัยมศกึษา	 ปีที	่ 1”	 โดยมเีป้าหมายและกจิกรรมของโครงการ	 คือ	 1)	 สร้างกรอบในการเรยีนการสอน
ทีน่�าเสนอองค์ความรูด้้านพลงังานใน	 8	 สาระวชิา	 4	 ช่วงชัน้	 2)	 ผลติต้นแบบสือ่/การทดลองการเรยีนการสอนบางหวัข้อ
ใน	 8	 สาระวิชา	 ระดับประถมและมัธยมศึกษา	 และ	 3)	 พัฒนาหลักสูตรจัดอบรมกลางส�าหรับครู/บุคลากรด้านพลังงาน	
ซึง่ผลทีจ่ะได้รบัของโครงการ	 ปีที	่ 1	 ได้แก่	 กรอบองค์ความรูด้้านพลงังานเสรมิในการเรยีนการสอนใน	 8	 สาระวชิา	 ระดบั
ประถมและมัธยมศึกษา	 ปัจจุบัน	 มจธ.	 อยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน	 ปี	 2551	 ใน	 8	 สาระวชิา	 และการจดัประชมุระดมสมองเพือ่รบัฟังความเหน็จากครหูรอืผูส้อนทีเ่ก่ียวข้องเพือ่
น�ามาใช้ในการปรับปรุงองค์ความรู้ด้านพลังงาน

(6)	 โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถมและ
	 	 	 	 มัธยมศึกษา

	 	 	 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้การสนับสนุนทุน	 จ�านวน	 14,000,000	 บาท	 แก่มูลนิธิ
สิ่งแวดล้อมไทย	 (มสท.)	 ด�าเนิน	 “โครงการอบรมบุคลากรในเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานระดับประถม
และมัธยมศึกษา”	ประกอบด้วยกิจกรรม	1)	 การพัฒนาโรงเรียนน�าร่องการบริหารจัดการโรงเรียน	ทั้งระบบด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน	 8	 โรงเรียน	 และ	 2)	 การฝึกอบรมขยายผลการเรียนรู้การบูรณาการการเรียนการสอน
ด้านพลังงานระดับประถมและมัธยมศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 1)	 ผู้บริหารโรงเรียน	 และครูประจ�าการระดับประถม
และมัธยมศึกษาในทุกสาระวิชา	 จากโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เทศบาล	 และโรงเรียน
เอกชนทั่วประเทศ	 อย่างน้อย	 600	 คน	 2)	 โรงเรียนน�าร่องการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน	 8	 โรงเรียน	 แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา	 4	 โรงเรียน	 และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	
4	 โรงเรียน	 3)	 การพัฒนาและจัดท�าสื่อการเรียนรู้เรื่องพลังงาน	 ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู้	
ในแต่ละระดับช่วงชั้น	 และ	 4)	 การขยายผลองค์ความรู้การบูรณาการการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม	 ปัจจุบัน	 มสท.	 อยู่ระหว่างการด�าเนินการฝึกอบรมขยายผลการเรียนรู้การบูรณาการการเรียนการสอน
ด้านพลังงาน		ให้กับโรงเรียนต่างๆ		ในทุกภูมิภาค		ซึ่งคาดว่าจะจัดฝึกอบรมในเดือนเมษายน	2553
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(7)	 โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ	 เรื่อง	 Solar	 Energy	 :	 Getting	 Down	 to	 Business

	 	 	 กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานได้ให้การสนบัสนนุทนุ	 จ�านวน	 4,457,620	 บาท	 แก่มูลนธิิพลงังาน
เพื่อสิ่งแวดล้อม	 (มพส.)	 ในการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ	 เรื่อง	 Solar	 Energy	 :	 Getting	 Down	 to	 Business	 เพื่อ
ก�าหนดแนวทางในการผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม	 และประชาสัมพันธ์ให้
นานาชาติได้ทราบถึงตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย	 ชักชวนให้มีการขยายการลงทุนในประเทศไทย	 ตลอดจน
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยได้ก�าหนดจัดการสัมมนา	
ในวันที่	 22	 -	 23	 มีนาคม	 2553	 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 โดยมีเป้าหมายจ�านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั้งในและ
ต่างประเทศ	 ประมาณ	 500	 คน	 ประกอบด้วย	 1)	 กลุ่มผู้ผลิตตลอดห่วงโซ่เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย	์ ตั้งแต่การผลิต
วัตถุดิบไปจนถึงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์	 รวมถึงบริษัทที่สนใจร่วมลงทุน	 ลงทุนโดยตรง	 หรือซ้ือ/ขายลิขสิทธ์ิทางด้าน
เทคโนโลยี	 2)	 กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนและภาครัฐ	 3)	 กลุ่มการเงิน	 การธนาคาร	 บริษัทหลักทรัพย์	 กลุ่มนักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ	 4)	 กลุ่มเครือข่ายระดับประเทศ	 ได้แก่	 หน่วยงานภาครัฐ	 ด้านนโยบาย	 ด้านปฏิบัติ	 ด้านการ
ส่งเสรมิการลงทนุ	 การรบัซือ้ไฟฟ้า	 และ	 5)	 กลุม่นกัวจิยัด้านพลงังาน	 สภาพภมูอิากาศ	 เศรษฐศาสตร์	 รวมถงึด้านนโยบาย

(8)	 โครงการร่วมในการผลิตบัณฑิตศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน	 และเทคโนโลยี
	 	 	 	 สิ่งแวดล้อม	 ระยะที่	 2

	 	 	 กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงานได้ให้การสนบัสนนุทนุ	 จ�านวน	 130,000,000	 บาท	 แก่มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ี (มจธ.)	 ระยะเวลา	 5	 ปี	 ตัง้แต่ปี	 2551	 -	 2555	 ในการด�าเนนิโครงการร่วมในการผลติบณัฑติ
ศึกษาและพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม	 ระยะที่	 2	 เพื่อผลิตบุคลากรในการวิจัยด้าน
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งการด�าเนินโครงการเป็นรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง	 5	 สถาบัน	 ได้แก่	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	 และสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร	 ภายใต้หน่วยงาน	 “บณัฑติวทิยาลยัร่วมด้านพลงังาน
และสิ่งแวดล้อม”	 (Joint	 Graduate	 School	 of	 Energy	 and	 Environment:	 JGSEE)	 และมี	 มจธ.เป็นแกนน�า	 โดยมี
เป้าหมายรับนักศึกษาภายใน	 5	 ปี	 จ�านวนทั้งสิ้น	 250	 คน	 แบ่งเป็นปริญญาโท	 150	 คน	 และปริญญาเอก	 100	 คน	

	 	 	 ผลการด�าเนนิงานในปีงบประมาณ	 2552	 บณัฑติวทิยาลยัร่วมฯ	 รบันกัศกึษา	 จ�านวน	 60	 คน	 ประกอบด้วย	
ปริญญาเอก	 18	 คน	 และปริญญาโท	 42	 คน	 มีจ�านวนนักศึกษาสะสมทั้งสิ้น	 (ตั้งแต่ปี	 2541	 -	 2552)	 ในภาคการศึกษา	
1/2552	 รวม	 431	 คน	 ประกอบด้วยปรญิญาเอก	 195	 คน	 และปรญิญาโท	 236	 คน	 มจี�านวนผูส้�าเรจ็การศกึษาทัง้สิน้	
จ�านวน	 168	 คน	 (ตัง้แต่เริม่ด�าเนนิโครงการในปี	 2541	 -	 2552)	 ประกอบด้วยปรญิญาเอก	 64	 คน	 และปรญิญาโท	 104	 คน	
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3.2	 ด้านการประชาสัมพันธ์

	 	 	 ในปี	 2552	 สนพ.	 ได้ด�าเนินโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน	 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน	 โดยใช้พลังงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	
ซึ่งโครงการที่ส�าคัญๆ	 ได้แก่	

(1)	 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน	

l	 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล	 ได้แก่	 ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์	
	 	 	 	 	 ชุด	 “ประหยัดพลังงาน	 ประหยัดเงิน”	

l	 กิจกรรมกระตุ้นจิตส�านึกเยาวชนและประชาชนด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1.	 กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานหน้าร้อน	 ณ	 สถานีบริการน�้ามัน
	 ปตท.	 30	 แห่ง	 และร้านเพาเวอร์บาย	 18	 แห่งในเขตกรุงเทพฯ	
	 โดยเชิญชวนประชาชนร่วมสนุกตอบค�าถามง่ายๆ	 เกี่ยวกับวิธีการ
	 ประหยดัพลงังานทัง้ไฟฟ้าและน�้ามนั	 พร้อมรบัของทีร่ะลกึกระบอกน�้า
	 คลายร้อนสีสันสดใสและสมุดบัญชีพลังงาน

2.	 จัดท�าคู่มือ	 “1	 วัน	 กับการประหยัดพลังงาน	 ส�าหรับเยาวชน”	
	 โดยรวบรวมข้อมูลวธีิการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน�้ามันไว้ในรูปแบบ
	 การ์ตูน	 ถ่ายทอดโดยการเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของเด็กคนหนึ่ง	
	 ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย	 พร้อมภาพประกอบสวยงาม	 อ่านแล้วสร้าง
	 ความเพลิดเพลินเหมาะกับกลุ่มเยาวชน

3.	 จัดท�าคู่มือ	 “หนาวน้ี...ถึงเวลา	 แอร์พักร้อน”	 โดยรวบรวมข้อมูล
	 แนะน�าวิธีการใช้แอร์	 ตลอดจนเคล็ดลับการบ�ารุงรักษาแอร์ที่ถูกต้อง	
	 เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน	 เพิ่มประสิทธิภาพ	 และประหยัด
	 พลังงานอีกด้วย

1

3

2
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(2)	 โครงการผลิตสื่อและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

	 	 	 สนพ.	 ได้ปรับปรุงเว็บไซต์	 www.eppo.go.th	 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและสาระน่ารู้
ด้านพลงังานได้รวดเรว็ยิง่ขึน้	 ทัง้นีย้งัคงแน่นไปด้วยข้อมลูข่าวสารพลงังานทีอ่พัเดทไว้ครบถ้วน	 อาท	ิ ข่าวพลงังานประจ�าวนั	
สาระวิธีการประหยัดพลังงานต่างๆ	 บทความด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 เป็นต้น	 ผู้สนใจสามารถคลิก
เข้าชม	 ได้ที่	 www.eppo.go.th	 นอกจากนี้ได้ผลิตเอกสารเผยแพร่ส�าหรับประชาชนทั่วไป	 อาทิ	 การประหยัดพลังงานใน
สถานที่ท�างาน	 คู่มือนี่สิ...บ้านหาร	 2	 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	 ไฟฟ้าแสงสว่าง	 1	 วันกับการประหยัดพลังงานส�าหรับ
เยาวชน	 น�า้มันแก๊สโซฮอล	 ไบโอดเีซล	 โปสเตอร์คดิก่อนใช้	 ประหยดัไฟไม่	ใช่เรือ่งยาก	 โปสเตอร์พลงังานหมนุเวยีน	 เป็นต้น



	 กิจกรรมช่วยเหลือสังคมนั้น	 สนพ.	 ถือเป็นอีก
ภารกิจหนึ่งที่มีการด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ	นั้น	สนพ.	มุ่งหวังเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด	 และเป็นการ
ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนและสังคมให้ดข้ึีน
ทั้งในด้านการให้ความสนับสนุนด้านต่างๆ	 แก่สังคม	
จนถึงการลงมือปฏิบัติเองของบุคลากรในหน่วยงาน	
โดยในปี	2552	ที่ผ่านมา	สนพ.	ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	
มากมาย	เช่น

2.4 กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
มอบทุนการศึกษา	 สวัสดิการของครู	 และอุปกรณ์การศึกษา	 แก่โรงเรียน
บ้านหนองแขม	 และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์	

อ�าเภอพร้าว	 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	 และ
ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายไฟฟ้า	 มอบสิ่งของบริจาคและทุนการศึกษา

แก่โรงเรียนบ้านเกาะกลาง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกระบี่

CSRCSRCSRCSRCSRCSR EPPOEPPOEPPOEPPO

ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน	 เรียนดีแต่ขาดแคลน	
และผู้ปกครองยากจน	 ณ	 โรงเรียนบ้านหนองบัว	
อ�าเภอกบินทร์บุรี	 จังหวัดปราจีนบุรี



ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 ร่วมกิจกรรมการปลูกป่า
ในพิธีการส่งมอบพื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์
ครบ	 50	 ปี

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 ร่วมบริจาคโลหิต
ณ	 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย

EPPO
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (มช.)	 จัดพาคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน	
เยี่ยมชมโครงการสาธิตการใช้แก๊สซิไฟเออร์ที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
ชีวมวลจากถ่านไม้เป็นพลังงานทดแทนการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของ
เครื่องยนต์เกษตรกรรม

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 จัดสัมมนากลุ่มย่อย	 จ�านวน	
4	 ครั้ง	 เน้นการเผยแพร่แนวทางและหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุน
ที่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร	 อุตสาหกรรมน�้ายางข้น	 อุตสาหกรรม
ปาล์มน�้ามันและอุตสาหกรรมแป้งมัน	(กากมัน)

นายแพทย์วรรณรัตน์	 ชาญนุกูล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
และนายวีระพล	 จิรประดิษฐกุล	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน	 ร่วมกันปลูกต้นกระถินยักษ์	 ณ	 โครงการธรรมรักษ์-
นิเวศน์	 2	 จ.ลพบุรี	 หนึ่งใน	 “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน”	
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ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน	ร่วมกบัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
เปิดระบบก๊าซชวีภาพจากขยะเศษอาหาร		“โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยี
ก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถาน
ประกอบการต่างๆ”	ณ	บริเวณหอพักนิสิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
โดยมนีายแพทย์วรรณรตัน์	ชาญนกุลู	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	
เป็นประธานเปิดงาน	และมีผู้บริหารสังกัดกระทรวงพลังงาน	-	จุฬาฯ	
ร่วมเป็นสักขีพยาน	 ทั้งนี้	 ระบบดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณขยะ
เศษอาหารจากโรงอาหารฯ	 ได้วันละ	 250	 กิโลกรัม	 ผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้ประมาณ	7,500	ลบ.ม.ต่อปี	ทดแทน	LPG	ในโรงอาหารฯ	ได้ปีละ	
3,800	กิโลกรัม	คิดเป็นมูลค่า	68,400	บาท

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวง
พลงังาน	พร้อมด้วยสือ่มวลชน	 เยีย่มชม	 บรษัิท	 ซาราฟ	 เอน็เนอร์ยี่	
จ�ากัด	 จ.กระบี่	 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก	 หรือ	 SPP	 ผลิต
ไฟฟ้าจากทะลายปาล์มเปล่าเป็นเชื้อเพลิง	 มีขนาดก�าลังการผลิต	 12	
เมกะวตัต์	และเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการผลติก๊าซชีวภาพจากโรงงาน
อุตสาหกรรม	 โดยน�าน�้าเสียจากการบีบทะลายปาล์มเปล่าจ�านวน	
250	 ลบ.ม./วัน	 เข้าบ�าบัดและผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าได้อีก	
1.2	เมกะวัตต์	

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงาน
ทดแทนกับส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ในโครงการ	 “ความร่วมมือการพัฒนา
และส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน”	 ซึ่งเป็นโครงการน�าร่อง
เพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชนทั้ง	2	รูปแบบ	คือ	
ระบบผลิตความร้อนและระบบผลิตไฟฟ้า	 รวม	 11	 ระบบ	หรือได้ค่า
พลังงานความร้อนรวม	0.478	ktoe	ต่อปี
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นายวีระพล	 จิรประดิษฐกุล	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน	(สนพ.)	กระทรวงพลงังาน		น�าคณะสือ่มวลชนพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่	 สนพ.	 เยี่ยมชม	 “ศูนย์สาธิตหมู่บ้านพลังงาน”	ณ	หมู่บ้าน
ไร่ป่าคา	 ต.ท่าตุ้ม	 อ.ป่าซาง	 จ.ล�าพูน	 ปัจจุบันหมู่บ้านไร่ป่าคาได้น�า
พลังงานทดแทนมาใช้หลายประเภท	 ได้แก่	 1.	บ่อหมักก๊าซชีวภาพ	
ขนาด	 100	 ลูกบาศก์เมตร	 ผลิตก๊าซชีวภาพได้	 40	 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน	 เทียบเท่า	 LPG	 18	 กก.	 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน		2.	แก๊สซิไฟเออร์	เชื้อเพลิง
ถ่านไม้เพือ่การสบูน�า้ส�าหรบัการเกษตรกรรม	 3.	 ตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์
เพื่อใช้กับปั๊มน�้า	 เครื่องผลิตน�้า	 RO	 ฯลฯ	 ทั้งนี้	 หมู่บ้านไร่ป่าคา	
เป็นหมู่บ้านพลังงานต้นแบบที่จะน�าความรู้ด้านการจัดการพลังงาน
ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆ	ต่อไป

นายวีระพล	 จิรประดิษฐกุล	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน	(สนพ.)	กระทรวงพลังงาน	น�าคณะสื่อมวลชนพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที	่สนพ.	เยีย่มชมโครงการ	“การพฒันาหวัเผาไหม้ประสิทธิภาพสงู
ส�าหรับเตาเซรามิก”	ณ	 โรงงานมีศิลป์เซรามิก	 จ.ล�าปาง	 ซึ่งภายหลัง
จากการปรบัปรงุพฒันาเตาและทดลองใช้งานเป็นเวลา	6	เดอืน	พบว่า
สามารถลดใช้พลังงานได้	30%	คิดเป็นเงิน	630	บาทต่อการเผา	1	ครั้ง	
หรือเดือนละ	10,380	บาท

ผูบ้รหิารกระทรวงพลงังาน	และนายอดลุย์	ฉายอรณุ	รองผูอ้�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 ร่วมเปิดงานสัมมนา	
“โครงการส่งเสรมิเทคโนโลยก๊ีาซชวีภาพ	เพือ่จัดการของเสียเศษอาหาร
จากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ”	 เพื่อชี้แจงรายละเอียด	
แนวทางการจัดเตรียมและขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอ	 และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ	
ทั้งนี้	 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 จะให้การสนับสนุน
การจัดสร้างระบบก๊าซชีวภาพในโรงแรม	 สถานศึกษา	 และโรงงาน
อุตสาหกรรม	 โดยตั้งเป้าเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ	 ให้ได	้
300	 แห่ง	 ภายใน	 5	 ปี	 ซึ่งจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ปีละ	 1.94	
ล้านลูกบาศก์เมตร	 และน�ามาใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม	 (LPG)	 ได้	 0.97	
ล้าน	กก.ต่อปี
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หมายเหตุ	 2552	 2551

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

(หน่วย	:	บาท)

	 สินทรัพย์

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียน
	 	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 2	 52,335,919.80	 86,105,365.43
	 	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 	 11,794.00	 8,400.00
	 	 	 รายได้ค้างรับ	 	 208,517.81	 9,485.89
	 	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 52,556,231.61		 86,123,251.32	
	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)	 3	 43,453,724.60	 53,036,555.55	
	 	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 43,453,724.60		 53,036,555.55	
	 รวมสินทรัพย์	 	 96,009,956.21		 139,159,806.87	

	 หนี้สิน

	 	 หนี้สินหมุนเวียน
	 	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 4	 2,574,235.82		 741,375.49	
	 	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 5	 512,325.77		 248,325.09	
	 	 	 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง	 17	 -	 -			
	 	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 	 -	 88,861.77	
	 	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 6	 11,303,074.76		 9,683,335.41	
	 	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 14,389,636.35		 10,761,897.76	
	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียน
	 	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 	 43,673,311.05		 21,768,952.44	
	 	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 	 500,000.00		 500,000.00	
	 	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 44,173,311.05		 22,268,952.44	
	 	 รวมหนี้สิน	 	 58,562,947.40		 	33,030,850.20	
	 สินทรัพย์สุทธิ	 	 37,447,008.81		 106,128,956.67	

	 สินทรัพย์สุทธิ

	 	 	 ทุน	 	 70,119,629.41		 70,119,629.41	
	 	 	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 7	 (32,672,620.60)	 36,009,327.26	
	 	 รวมสินทรัพย์สุทธิ	 	 37,447,008.81		 106,128,956.67	
	 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	 	 96,009,956.21		 139,159,806.87	
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หมายเหตุ	 2552	 2551

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552 

(หน่วย	:	บาท)

	 รายได้จากการด�าเนินงาน

	 	 รายได้จากรัฐบาล
	 	 	 รายได้จากงบประมาณ	 8	 74,721,626.59		 89,143,268.50	
	 	 	 รายได้อื่น	 	 -	 -			
	 	 	 รวมรายได้จากรัฐบาล	 	 74,721,626.59		 89,143,268.50	
	 	 รายได้จากแหล่งอื่น
	 	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 	 -	 -			
	 	 	 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	 9	 5,934,773.03		 46,429,737.75	
	 	 	 รายได้อื่น	 10	 2,100.00		 40,722,297.63	
	 	 	 รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 	 5,936,873.03		 87,152,035.38	
	 รวมรายได้จากการด�าเนินงาน	 	 80,658,499.62		 176,295,303.88	

	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

	 	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 11	 37,110,123.45		 38,887,917.30	
	 	 	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 	 2,775,457.21		 1,164,828.47	
	 	 	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 	 1,751,943.00		 1,559,364.90	
	 	 	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 	 174,856.31		 821,618.00	
	 	 	 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 12	 64,012,435.18		 107,907,110.00	
	 	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 13	 4,209,659.13		 3,784,968.03	
	 	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 14	 11,311,453.54		 11,596,299.37	
	 	 	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 	 86,000.00		 -			
	 	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 2,385,700.44		 1,912,180.72	
	 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 	 123,817,628.26		 167,634,286.79	

	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 	 (43,159,128.64)	 8,661,017.09	
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หมายเหตุ	 2552	 2551

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552

(หน่วย	:	บาท)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 	 -	 (158,014.60)

	 	 	 รายการอื่นๆ	ที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน	 	 -	 -			

รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน	 	 -	 (158,014.60)

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช่จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ	 	 (43,159,128.64)	 8,503,002.49	

รายการพิเศษ	 	 -	 -			

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		 	 (43,159,128.64)	 8,503,002.49	

	 1	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	

	 2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 3	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)

	 4	 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	 5	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	 6	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	 7	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

	 8	 รายได้จากงบประมาณ

	 9	 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	10	 รายได้อื่น

	11	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	12	 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

	13	 ค่าสาธารณูปโภค

	14	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

	15	 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน	(2552)

	16	 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

	17	 รายงานรายได้แผ่นดิน	
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552

หมายเหตุที่	1	สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

1.1	 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
	 	 	 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง	 ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบายบัญชี	 ส�าหรับหน่วยงาน
	 	 	 ภาครัฐ	ฉบับที่	2	ตามประกาศกระทรวงการคลัง	 เมื่อวันที่	6	มกราคม	2546	การจัดประเภทและการแสดงรายการ
	 	 	 ในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง	 ด่วนที่สุด	 ที่	 กค	 0423.2/ว410	 ลงวันที่	 21	 พฤศจิกายน	 2551	
	 	 	 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

1.2	 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
	 	 	 งบการเงินน้ีเป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม	 ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานส�านักงานนโยบาย
	 	 	 และแผนพลังงาน

1.3	 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
	 	 	 รายการที่ปรากฏในงบการเงิน	 รวมถึงสินทรัพย์	 หนี้สิน	 รายได้	 และค่าใช้จ่าย	 ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม	 แต่ให้
	 	 	 หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย	 และ
	 	 	 รวมถึงสินทรัพย์	 หนี้สิน	 รายได้	 และค่าใช้จ่าย	 ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของ
	 	 	 หน่วยงานเอง	 ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ	 ซึ่งเป็น
	 	 	 รายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง	และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด	

1.4	 การรับรู้รายได้
	 	 	 -	 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
	 	 	 -	 รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
	 	 	 -	 รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน	
	 	 	 -	 รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
	 	 	 -	 รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในงบรายได้และ
	 	 	 	 ค่าใช้จ่าย

1.5	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
	 	 	 -	 อุปกรณ์	แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	
	 	 	 -	 อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี	2540	ไม่น�ามาบันทึกบัญชี	แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
	 	 	 -	 อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2540	-	2545	บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่	30,000	บาทขึ้นไป
	 	 	 -	 อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2546	เป็นต้นไป	บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่	5,000	บาทขึ้นไป
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	 	 	 	 	 2552	 2551

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552 

หมายเหตุที่	2			เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

เงินสดในมือ	 -	 -			

	 	 เงินทดรองราชการ	 500,000.00	 500,000.00	

	 	 เงินฝากสถาบันการเงิน	-	เงินงบประมาณ	 176,115.50		 490,270.14	

	 	 เงินฝากสถาบันการเงิน	-	เงินนอกงบประมาณ	 -	 -			

	 	 เงินฝากคลัง	 51,659,804.30	 75,665,608.30	

	 รายการเทียบเท่าเงินสดอื่น	-	เงินฝากออมทรัพย์

	 ที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย	 -	 9,449,486.99	

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 52,335,919.80	 86,105,365.43	

หมายเหตุที่	3			ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)	

ที่ดินราชพัสดุในความครอบครอง		xx		ตารางวา

	 	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 63,221,884.93	 63,221,884.93	

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 25,860,277.92		 17,240,185.28	

	 	 อาคาร	และสิ่งปลูกสร้าง	(สุทธิ)	 37,361,607.01	 45,981,699.65	

	 	 1.6	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
	 	 	 ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทนุของอาคารและอปุกรณ์	 และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนโดยวธิเีส้นตรง	
	 	 	 ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์	ดังนี้
	 	 	 	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 15	-	40	 ปี
	 	 	 	 อุปกรณ์	 2	-	12	 ปี
	 	 	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 2	-	15	 ปี

(หน่วย	:	บาท)
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อุปกรณ์

	 	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 3,260,949.74		 3,260,949.74	

	 	 หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 1,970,824.95		 1,579,486.25	

	 	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	(สุทธิ)	 1,290,124.79		 1,681,463.49	

	 	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 4,475,281.89		 4,475,281.89	

	 	 หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 4,321,575.97		 4,110,775.97	

	 	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	(สุทธิ)	 153,705.92		 364,505.92	

	 	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 360,912.34		 360,912.34	

	 	 หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 291,624.00		 211,218.24	

	 	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(สุทธิ)	 69,288.34		 149,694.10	

	 	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 1,382,042.00		 1,382,042.00	

	 	 หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 980,351.43		 807,469.07	

	 	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	(สุทธิ)	 401,690.57		 574,572.93	

	 	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 10,040,947.58		 8,331,754.55	

	 	 หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 6,350,240.07		 4,695,471.46	

	 	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(สุทธิ)	 3,690,707.51		 3,636,283.09	

	 	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 77,604.14		 77,604.14	

	 	 หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 57,809.62		 42,956.62	

	 	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	(สุทธิ)	 19,794.52		 34,647.52	

	 	 ครุภัณฑ์อื่น	 734,020.00		 734,020.00	

	 	 หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	 267,214.06		 120,331.15	

	 	 ครุภัณฑ์อื่น	(สุทธิ)	 466,805.94		 613,688.85	

รวมที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)	 43,453,724.60		 7,054,855.90	

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552

(หน่วย	:	บาท)

	 2552	 2551
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552

(หน่วย	:	บาท)

	 2552	 2551

	 หมายเหตุที่	4			เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า	-	บุคคลภายนอก	 2,557,735.82		 737,375.49	

	 	 รับสินค้าใบส�าคัญ	 -	 -			

	 	 เจ้าหนี้อื่น	-	หน่วยงานรัฐ	 16,500.00		 4,000.00	

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น	 2,574,235.82		 741,375.49	

หมายเหตุที่	5			ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	 123,529.32		 64,116.76	

	 	 ใบส�าคัญค้างจ่าย	 341,243.31		 173,792.49	

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	-	บุคคลภายนอก	 47,553.14		 10,415.84	

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 512,325.77		 248,325.09	

หมายเหตุที่	6			หนี้สินหมุนเวียนอื่น	

เงินประกันผลงาน	 3,104,637.46		 1,499,024.11	

	 	 เงินประกันอื่นๆ	 8,198,437.30		 8,184,311.30	

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น	 11,303,074.76		 9,683,335.41	

หมายเหตุที่	7		รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิยกมา	 1,385,103.16		 18,382,100.67	

	 	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 (43,159,128.64)	 8,503,002.49	

	 	 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	 9,101,404.88		 9,124,224.10	

รวมรายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 (32,672,620.60)	 36,009,327.26	
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552

(หน่วย	:	บาท)	

	 	 	 	 	 2552	 2551

หมายเหตุที่	8			รายได้จากงบประมาณ	

รายได้จากงบบุคลากร	 29,285,214.79		 24,987,841.87	

	 	 รายได้จากงบด�าเนินงาน	 18,582,571.88		 19,300,895.75	

	 	 รายได้จากงบลงทุน	 1,179,172.10		 3,242,030.66	

	 	 รายได้จากงบอุดหนุน	 -	 -			

	 	 รายได้จากงบกลาง	 8,638,183.24		 10,147,925.80	

	 	 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	 17,510,654.05		 32,275,203.89	

	 	 หัก		เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	 (474,169.47)	 (810,629.47)

รวมรายได้จากงบประมาณ	 74,721,626.59		 89,143,268.50	

	 หมายเหตุที่	9			รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ	 	(1,857,853.00)	 20,950,000.00	

	 	 รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	รับเงินจากหน่วยงานอื่น	 -	 688,635.65	

	 	 รายได้จากการช่วยเหลือและการบริจาคจากเอกชน	 7,792,626.03		 24,791,102.10	

รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	 5,934,773.03		 46,429,737.75	

หมายเหตุที่	10			รายได้อื่น

รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	ปรับเงินฝากคลัง	 4,264,529.00		 93,031,930.11	

	 	 รายได้อื่น	 2,100.00		 40,000,000.00	

	 	 T/E	-	หน่วยงานโอนให้	บก.	-	เงินนอกงบประมาณ	 (4,264,529.00)	 (92,309,632.48)

รวมรายได้อื่น	 2,100.00		 40,722,297.63	

หมายเหตุที่	11			ค่าใช้จ่ายบุคลากร	

เงินเดือน	 22,554,530.68		 22,543,573.02	

	 	 ค่าล่วงเวลา	 1,416,380.00		 1,231,140.00	

	 	 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	 138,950.00		 311,970.00	
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552

(หน่วย	:	บาท)

	 2552	 2551

	 	 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	 4,670,450.32		 4,808,816.28	

	 	 เงินค่าครองชีพ	 600,083.21		 552,897.36	

	 	 ค่าจ้างประจ�า	 1,440,480.00		 1,368,460.00	

	 	 เงินรางวัล	 1,596,988.81		 2,633,111.69	

	 	 เงินชดเชยสมาชิก	กบข.	 361,140.82		 373,880.00	

	 	 เงินสมทบ	กบข.	 542,442.26		 560,926.00	

	 	 เงินสบทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พนง.	และลูกจ้างของรัฐ	 41,425.20		 39,081.60	

	 	 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	 236,144.00		 268,175.00	

	 	 ค่าเช่าบ้าน	 189,900.00		 149,400.00	

	 	 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ�าต�าแหน่ง	 180,190.00		 -			

	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	 38,100.00		 42,300.00	

	 	 เงินช่วยการศึกษาบุตร	 162,818.50		 157,373.34	

	 	 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก	-		รพ.รัฐ	 2,499,161.80		 2,505,973.81	

	 	 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน	-		รพ.รัฐ	 363,637.85		 1,276,690.20	

	 	 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก	-	รพ.เอกชน	 68,000.00		 46,000.00	

	 	 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน	-	รพ.เอกชน	 9,300.00		 18,149.00	

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	 37,110,123.45		 38,887,917.30	

หมายเหตุที่	12			ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	

ค่าวัสดุ	 3,002,133.08		 2,655,910.03	

	 	 ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรักษา	 533,880.59		 387,810.73	

	 	 ค่าเชื้อเพลิง	 247,028.30		 169,699.01	

	 	 ค่าจ้างเหมาบริการ	-	บุคคลภายนอก	 2,737,465.97		 1,517,669.90	

	 	 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	 3,100.00		 -			

	 	 ค่าจ้างที่ปรึกษา	 53,047,562.10		 85,676,456.85	

	 	 ค่าเบี้ยประกันภัย															 1,056.00		 -			

	 	 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์	 208,080.57		 48,792.00	
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552

(หน่วย	:	บาท)

	 2552	 2551

	 	 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	 1,126,000.00		 14,135,252.50	

	 	 ค่ารับรองและพิธีการ	 960.00		 1,800.00	

	 	 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	-	ภายนอก	 832,674.00		 832,674.00	

	 	 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	 192,280.00		 -			

	 	 ค่าประชาสัมพันธ์	 975,500.01		 1,650,141.40	

	 	 ค่าใช้สอยอื่นๆ	 1,104,714.56		 830,903.58	

รวมค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 64,012,435.18		 107,907,110.00	

หมายเหตุที่	13			ค่าสาธารณูปโภค		

ค่าไฟฟ้า	 2,032,596.87		 1,949,560.97	

	 	 ค่าน�้าประปาและน�้าบาดาล	 107,617.06		 105,192.09	

	 	 ค่าโทรศัพท์	 755,429.24		 672,234.35	

	 	 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	 1,160,317.96		 922,842.62	

	 	 ค่าไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	 153,698.00		 135,138.00	

รวมค่าสาธารณูปโภค	 4,209,659.13		 3,784,968.03	

หมายเหตุที่	14			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย		

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 8,620,092.64		 8,620,092.64	

	 	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 391,338.70		 520,523.74	

	 	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง	 210,800.00		 354,137.40	

	 	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	 80,405.76		 103,643.11	

	 	 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	 172,882.36		 213,137.29	

	 	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 1,674,198.17		 1,642,399.27	

	 	 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	 14,853.00		 22,034.77	

	 	 ครุภัณฑ์อื่น	 146,882.91		 120,331.15	

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย		 11,311,453.54		 11,596,299.37	
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552

	 แผนงบประมาณ	ปี	2552	

	 	 ผลผลิต	:	ข้อเสนอแนะนโยบาย

	 	 แผนและมาตรการเพื่อการ

	 	 บริหารจัดการด้านพลังงาน

	 	 	 งบบุคลากร	 	 30,060,900.00		 -	 -	 29,265,544.21	 795,355.79	

	 	 	 งบด�าเนินงาน	 	 20,364,100.00		 200,000.00		 1,596,350.00	 18,483,194.36	 84,555.64	

	 	 	 งบลงทุน	 	 1,812,700.00		 -	 -	 1,793,135.10		 19,564.90	

	 	 	 งบอุดหนุน	 	 -	 -	 -	 -	 -			

	 	 	 งบรายจ่ายอื่น	 	 20,220,000.00		 -	 7,105,840.00		 12,919,120.00		 195,040.00	

	 	 	 	 รวม	 72,457,700.00		 200,000.00		 8,702,190.00		 62,460,993.67		 1,094,516.33

	 หมายเหตุที่	15		รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน	(2552)

รายการ	 งบสุทธิ	 การส�ารองเงิน	 ใบสั่งซื้อ/สัญญา	 เบิกจ่าย	 คงเหลือ

	 หมายเหตุที่	16		รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน		

	 รายการ	 เงินกันไว้	 เบิกจ่าย	 คงเหลือ
	 	 	 เบิกเหลื่อมปี	(สุทธิ)

	 แผนงบประมาณ	ปี	2552	

	 	 ผลผลิต	:	ข้อเสนอแนะนโยบาย

	 	 แผนและมาตรการเพื่อการบริหาร

	 	 จัดการด้านพลังงาน

	 	 	 งบบุคลากร	 	 -	 -	 -			

	 	 	 งบด�าเนินงาน	 	 208,750.01		 208,750.01		 -			

	 	 	 งบลงทุน	 	 -	 -	 -			

	 	 	 งบอุดหนุน	 	 -	 -	 -			

	 	 	 งบรายจ่ายอื่น	 	 3,395,000.00		 1,945,000.00		 1,450,000.00	

	 	 	 	 รวม						 3,603,750.01		 2,153,750.01		 1,450,000.00
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ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552

(หน่วย	:	บาท)

	 2552	 2551

	 หมายเหตุที่	17			รายงานรายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน	-	ภาษี

	 	 	 รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น	 14,066,703.68		 -			

รวมรายได้แผ่นดิน	-	ภาษี	 14,066,703.68		 -			

รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี

	 	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 -	 16,305,000.00	

	 	 	 รายได้อื่น	 453,935.77		 312,538.14	

รวมรายได้นอกจากภาษี	 453,935.77		 16,617,538.14	

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	 14,520,639.45		 16,617,538.14	

หัก		 รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง	 -	 -			

	 	 	 รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฏหมาย	 -	 -			

รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย	 14,520,639.45		 16,617,538.14	

รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง	 (14,520,639.45)	 (16,617,538.14)	

	 -	 -			

ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง	 -	 -

-	 -			
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	 	 	 	 หน่วย	:	พันบาท	 อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง	

	 	 	 	 2552	 2551	 2552	 2551

	 สินทรัพย์

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 52,335.92		 86,105.37		 55%		 62%	

	 	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 11.79		 8.40		 0%		 0%	

				 	 รายได้ค้างรับ	 208.52		 9.49		 0%		 0%	

						 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 52,556.23		 86,123.25	 55%		 62%	

				 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)	 43,453.73		 53,036.56		 45%		 38%	

	 	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 43,453.73		 53,036.56		 45%		 38%	

	 รวมสินทรัพย์	 96,009.96		 139,159.81		 100%		 100%	

	 หนี้สิน

	 	 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 2,574.24		 741.38		 3%		 1%	

	 	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 512.33		 248.32		 1%		 0%	

	 	 	 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง	 -	 -	 0%		 0%	

	 	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 -	 88.86		 0%		 0%	

	 	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 11,303.07		 9,683.34		 12%		 7%	

	 	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 14,389.64		 10,761.90		 15%		 8%	

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 43,673.31		 21,768.95		 45%		 16%	

	 	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลัง	 500.00		 500.00		 1%		 0%	

	 	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 44,173.31		 22,268.95		 46%		 16%	

	 รวมหนี้สิน	 58,562.95		 33,030.85		 61%		 24%	

	 สินทรัพย์สุทธิ	 37,447.01		 106,128.96		 39%		 76%	

	 สินทรัพย์สุทธิ

	 	 	 ทุน	 70,119.63		 70,119.63		 73%		 50%	

	 	 	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 (32,672.62)	 36,009.33		 (34%)		 26%	

	 รวมสินทรัพย์สุทธิ	 37,447.01		 106,128.96		 39%		 76%	

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552
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รวมรายได	้ 80,658.50	 176,295.31	 100	%	 100	%

รายได้จากการด�าเนินงาน	

รายได้จากรัฐบาล

	 	 	 รายได้จากเงินงบประมาณ	 74,721.63		 89,143.27		 93%		 51%	

	 	 	 รายได้อื่นจากรัฐบาล	 -	 -	 0%		 0%

รวมรายได้จากรัฐบาล	 74,721.63		 89,143.27		 93%		 51%	

รายได้จากแหล่งอื่น

	 	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 -	 -	 0%		 0%	

	 	 	 รายได้จากการช่วยเหลือและบริจาค	 5,934.77		 46,429.74		 7%		 26%	

	 	 	 รายได้เงินนอกงบประมาณ	 -	 -	 0%		 0%	

	 	 	 รายได้อื่น	 2.10		 40,722.30		 0%		 23%	

รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 5,936.87		 87,152.04		 7%	 	49%	

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน	 80,658.50		 176,295.31		 100%		 100%	

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน

	 	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 37,110.12		 38,887.92		 46%		 22%	

	 	 	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 2,775.46		 1,164.83		 3%		 1%	

	 	 	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 1,751.94		 1,559.36		 2%		 1%	

	 	 	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 174.86		 821.62		 0%		 0%	

	 	 	 ค่าวัสดุ	ค่าใช้สอย		 64,012.44	 107,907.11		 79%		 61%	

	 	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 4,209.66		 3,784.97		 5%		 2%	

	 	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 11,311.45		 11,596.30		 14%		 7%	

	 	 	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 86.00		 0.00		 0%		 0%	

	 	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 2,385.70		 1,912.18		 3%		 1%	

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 123,817.63		 167,634.29		 154%		 95%	

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 (43,159.13)	 8,661.02		 (54%)		 5%	

หัก	รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�าเนินงาน	 - 158.02		 0%		 0%	

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกต	ิ (43,159.13)	 8,503.00		 (54%)		 5%	

รายการพิเศษ	 - -	 0%		 0%	

รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 (43,159.13)	 8,503.00		 (54%)		 5	%	

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่	30 กันยายน 2552

หน่วย	:	พันล้านบาท	 อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง	

2552	 2551	 2552	 2551
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	 1.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 2.	 ลูกหนี้ระยะสั้น
	 3.	 รายได้ค้างรับ	 4.	 ที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 (สุทธิ)

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2552	 โครงสร้างสินทรัพย์ประกอบด้วย	 สินทรัพย์หมุนเวียน	 52.56	 ล้านบาท	หรือลดลง
ร้อยละ	55	ของสินทรัพย์	และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	43.45	ล้านบาท	หรือร้อยละ	45	ของสินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลดลงจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	จ�านวนเงิน	33.77	ล้านบาท	หรือลดลง
ร้อยละ	 39.22	 	 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินนอกงบประมาณ	 เป็นรายรับแบบมีเงื่อนไข	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์	 เช่น	
เงินที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้หักเงินรายได้จากการจ�าหน่ายเอกสารเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้า	ค่าธรรมเนียม
การจัดท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 และค่าธรรมเนียมการประเมินคัดเลือก	 ไว้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา	 และ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประเมินการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอจนลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าแล้วเสร็จ	เงินบริจาคกรณี
มีเงื่อนไขจากการไฟฟ้านครหลวง	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับใน
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2551	 และด�าเนินงานตามโครงการต่างๆ	 ที่ก�าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้มีเงินที่ได้รับจัดสรร
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการต่างๆ	 ของกองทุนฯ	 ซึ่งได้ด�าเนินโครงการ
เสร็จสิ้นและน�าส่งเงินเหลือจ่ายคืนกองทุนฯ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(สุทธิ)	ลดลงจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	จ�านวนเงิน	9.58	ล้านบาท	หรือร้อยละ	
18.07	เกิดจากการเสื่อมราคาของสินทรัพย์
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	 1.	เจ้าหนี้ระยะสั้น	 2.	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
	 3.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 4.	รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
	 5.	ทุน	 6.	รายได้สูง	 (ต�่า)	 กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

โครงสร้างหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	 เป็นหนี้สินจ�านวนเงิน	 58.56	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 61	 ของหนี้สินและ
สินทรัพย์สุทธิ	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	จ�านวนเงิน	25.53	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	77	ส�าหรับสินทรัพย์
สุทธิ	 มีจ�านวนเงิน	 37.45	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 39	 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	 ลดลงจากปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2551	
จ�านวนเงิน	68.68	ล้านบาท	หรือร้อยละ	65

เจ้าหนี้ระยะสั้น	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	จ�านวนเงิน	1.83	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	247	เกิดจาก
การจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน	2552	ซึ่งเป็นการโอนเงินให้กับเจ้าหนี้โดยตรง

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2551	 จ�านวนเงิน	 0.26	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 106	
เกิดจากค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการในเดือนกันยายน	2552

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2551	 จ�านวนเงิน	 1.62	 ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 17	
ส่วนใหญ่เกิดจากเงินประกันผลงานจากการจ้างที่ปรึกษาของโครงการต่างๆ	 ที่ได้ด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
จากการรับเงินบริจาค	 และเงินที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการประเมินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอจนลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าแล้วเสร็จ
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รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2551	 จ�านวนเงิน	 21.90	 ล้านบาท	 หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ	101	เกิดจากการปรับปรุงบัญชีเงินนอกงบประมาณ	โอนเข้าบัญชีรายได้รอการรับรู้ระยะยาว	

สินทรัพย์สุทธิ	 ประกอบด้วยทุน	 มีจ�านวนเงิน	 70.12	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 73	 ของหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	
เกิดจากการบันทึกรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินตามเกณฑ์คงค้างในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2546

รายได้สูง	 (ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	มีรายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม	32.67	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	 34	 ของหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ	 เกิดจากการด�าเนินงานตามโครงการต่างๆ	 ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 การน�าส่งเงินคืนกองทุนดังกล่าวหลังจากด�าเนินงานเสร็จส้ินในแต่ละโครงการ	 และการ
ตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
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	 1.	รายได้จากรัฐบาล	 2.	 รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
	 3.	รายได้อื่น

	 รายได้จากรัฐบาล	 จ�านวนเงิน	 74.72	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 93	 ของรายได้จากการด�าเนินงาน	 ลดลงจากปี
งบประมาณ	 พ.ศ.	 2551	 จ�านวนเงิน	 14.42	 ล้านบาท	 หรือลดลงร้อยละ	 16.18	 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกันเหลื่อมปีที่ลดลง
เป็นจ�านวนเงิน	19.03	ล้านบาท	

	 รายได้จากเงนิช่วยเหลอืและเงนิบรจิาค	 จ�านวนเงนิ	 5.93	 ล้านบาท	 หรอืร้อยละ	 7	 ของรายได้จากการด�าเนนิงาน	
ประกอบด้วย	 การรับรู้รายได้จากเงินบริจาค	 จ�านวนเงิน	 7.72	 ล้านบาท	 การรับรู้ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค	
จ�านวนเงิน	 0.07	 ล้านบาท	 และน�าส่งเงินคืนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	 จ�านวนเงิน	 1.86	 ล้านบาท	 ในปี
งบประมาณ	พ.ศ.	 2552	 มีรายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาคลดลงจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2551	 คิดเป็นร้อยละ	 87	
เนื่องจากในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2551	 ได้ด�าเนินงานตามโครงการต่างๆ	 ที่ก�าหนดไว้จากการได้รับเงินบริจาค	 และเงิน
กองทุนฯ	ซึ่งบางโครงการได้เสร็จสิ้นในระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552		
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	 รายได้อื่น	 ลดลงจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2551	 เป็นจ�านวนเงิน	 40.72	 ล้านบาท	 หรือลดลงร้อยละ	 100	 เกิดจาก
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	ได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ	จ�านวนเงิน	14,800	บาท	
และน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	จ�านวนเงิน	12,700	บาท	แต่ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	ได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมการ
ประเมินการคัดเลือก	และค่าธรรมเนียมการจัดท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	จ�านวนเงิน	40	ล้านบาท

	 1.	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 2.	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
	 3.	 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 4.	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
	 5.	 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 6.	 ค่าสาธารณูปโภค
	 7.	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 8.	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
	 9.	 ค่าใช้จ่ายอื่น

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2552	 มีค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 จ�านวนเงิน	 123.82	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 154	 ของ
รายได้จากการด�าเนินงาน	 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2551	 ค่าใช้จ่ายลดลงเป็นจ�านวนเงิน	 43.82	 ล้านบาท	 หรือ
ลดลงร้อยละ	26			

ค่าใช้จ่ายบคุลากร	ลดลงจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	เป็นจ�านวนเงนิ	1.78	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	5	เกดิจาก
ข้าราชการ	พนักงานราชการ	ลาออกไปปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น	

ค่าบ�าเหนจ็บ�านาญ	 เพิม่ขึน้จากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	 เป็นจ�านวนเงนิ	1.61	 ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	138	
เกิดจากข้าราชการได้ลาออกไปปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นซึ่งมีสิทธิได้รับบ�าเหน็จบ�านาญ	 และมีผลท�าให้มีค่าใช้จ่ายด้าน
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ�านาญเพิ่มขึ้น
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2551	 เป็นจ�านวนเงิน	 0.19	 ล้านบาท	 หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ	 12	 เนื่องจากปัจจุบันมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับขีดสมรรถนะ	
เช่น	 การอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ปฏิบัติ	 การจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ความช�านาญในการใช้
โปรแกรมต่างๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ลดลงจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	เป็นจ�านวนเงิน	0.65	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	79	
เกิดจากมาตรการประหยัดพลังงานท�าให้มีการส่งเอกสารทางโทรสาร	หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	เพิ่มมากขึ้น

ค่าวัสดุ	และค่าใช้สอย	ลดลงจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	เป็นจ�านวนเงิน	43.90	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	41	
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าประชาสัมพันธ์	 เนื่องจากหน่วยงานได้รับเงินบริจาคแบบมีเงื่อนไขจากการไฟฟ้า-
นครหลวง	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และเงินอุดหนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน	 เพื่อน�ามาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์	 ซึ่งเป็นโครงการที่ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2552		
รายจ่ายส่วนใหญ่จะเกดิในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	ส�าหรบัเงนิอดุหนนุกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงานได้ด�าเนนิการ
เสร็จสิ้นในระหว่างปี	2552		

ค่าสาธารณูปโภค	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	เป็นจ�านวนเงิน	0.43	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	11		
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์		เกิดจากมาตรการประหยัดพลังงานท�าให้มีการติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์	
และการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มากขึ้น

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	ลดลงจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	 เป็นจ�านวนเงิน	0.28	ล้านบาท	หรือลดลง
ร้อยละ	 3	 เกิดจากการเสื่อมราคาของอาคาร	 ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ครุภัณฑ์อื่น	

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	 จ�านวนเงิน	 0.09	 ล้านบาท	 เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายได้
ไม่เกิน	15,000	บาท	ตามมาตรการการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552

ค่าใช้จ่ายอื่น	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	เป็นจ�านวนเงิน	0.47	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	25	ส่วนใหญ่
เป็นค่าใช้จ่ายหน่วยงานโอนให้กรมบัญชีกลาง	-	เงินนอกงบประมาณ	และค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานปรับเงินฝากคลัง
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	 	 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 ได้ด�าเนินการจัดตั้ง	 “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 สนพ.”	 เพื่อให้การบริการ	
การจัดระบบ	 การขอ	 การอนุญาต	 และการจัดหาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ	 สนพ.	 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย	 รวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	 และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	 สถานที่ตั้งอยู่	 ณ	 บริเวณ
ห้องสมุด	ชั้น	6	โดยเปิดท�าการ	วันจันทร	์-	วันศุกร์	เวลา	09.00	-	16.30	น.		
	
	 	 สนพ.	ได้มีการด�าเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ในปี	2552	ดังนี้

1.	ด้านการด�าเนินการเปิดเผยข้อมูล	ตามมาตรา	7	

	 	 สนพ.	ได้น�าข้อมลูในเรือ่งโครงสร้างและการจดัการองค์กร	ของ	สนพ.	สรปุอ�านาจหน้าทีท่ีส่�าคญัและวธิกีารด�าเนนิงาน	
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�าแนะน�าในการติดต่อกับ	สนพ.	ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา	และใน	Website	:	
www.eppo.go.th/infocenter				
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2.	ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ตามมาตรา	9

	 	 สนพ.	มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	มาตรา	9	อย่างเป็น
ระบบ	โดยมีการจัดท�าดรรชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ	ณ	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.	และใน	Website	:	www.eppo.go.th/
infocenter	 เพื่อง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลและสะดวกรวดเร็ว	 ซึ่งมีข้อมูลข่าวสาร	 ตามมาตรา	 9	 ครบถ้วน	 และมีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	

3.	ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ	

	 	 สนพ.	 ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ	 โดย
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 มอบหมายให้รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
เป็นประธานคณะท�างาน	และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด	

4.	การติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.

	 	 สนพ.	มีการเก็บรวบรวมสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการเป็นรายไตรมาส	เพื่อน�าเสนอผู้บริหารจากส�านัก/กอง/ศูนย์	
ที่มีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารจาก	สนพ.	ทั้งในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	ของ	สนพ.	สถานการณ์
ด้านพลังงาน	 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ	 ข้อมูลราคาน�้ามัน	 และราคาเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ	 ข้อมูล
ด้านไฟฟ้าและด้านอนุรักษ์พลังงาน	และข้อมูลด้านพลังงานต่างๆ	ที่สามารถสืบค้นได้จากห้องสมุด	สนพ.	ส�าหรับในรอบปี
ทีผ่่านมาไม่มีผูใ้ช้สทิธเิข้ามาขอตรวจด	ูและร้องเรยีนตามพระราชบญัญัตข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ณ	ศนูย์ข้อมลู
ข่าวสาร	สนพ.	
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5.	ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	พ.ศ.	2540	

	 และสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคลากรของ	สนพ.	และประชาชนทั่วไป

บุคลากรของ	 สนพ.

	 	 สนพ.	 มีการส่งเสริมสนับสนุน	 ให้ความรู้ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร	 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	 พ.ศ.	 2540	 เพื่อให้ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้าง	 สนพ.	 ได้ทราบถึง
สาระส�าคัญและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น	ดังนี้

	 	 (1)	 จัดโครงการอบรม	 เรื่อง	 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร	 สิทธิการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 เมื่อวันที่	 4	 มิถุนายน	 2552	 โดยเชิญวิทยากรจาก
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นผู้บรรยาย	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	2	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

	 	 (2)	 ส่งเจ้าหน้าที่	 สนพ.	 เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ	พ.ศ.	2540	ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ	ประจ�าปี	2552	เมื่อวันที่	8	กันยายน	2552	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ท่าพระจันทร์	กรุงเทพมหานคร	

	 	 (3)	 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	 พ.ศ.	 2540	 ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร	 เช่น	
การส่ง	 e-mail	 ถึงบุคลากรภายใน	 สนพ.	 จุลสาร	 สนพ.	 บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน	 สนพ.	 เว็บไซต์ของ	 สนพ.	
(www.eppo.go.th)	และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.	(www.eppo.go.th/infocenter)	เป็นต้น
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	 	 ประชาชนทั่วไป

	 	 (1)	 สนพ.	 มกีารประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการให้ประชาชนรบัทราบ	 และเผยแพร่เกีย่วกบั
ผลการปฏบิตัติามกฎหมายข้อมลูข่าวสารของราชการ	 โดยเฉพาะ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตามมาตรา	 9	 ให้ประชาชนรับทราบผ่าน
ช่องทางต่างๆ	 ดังนี้

	 	 	 -	 วารสารนโยบายพลังงาน		
	 	 	 -	 ป้ายอักษรตัววิ่ง	 ณ	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 และกรมปศุสัตว์
	 	 	 -	 ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 และทางสื่อโทรทัศน์ผ่านบริษัท	 อสมท.	 จ�ากัด	
	 	 	 	 (มหาชน)
	 	 	 -	 แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 สนพ.
	 	 	 -	 การประชาสัมพันธ์ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 ใน	 www.eppo.go.th/infocenter

	 	 (2)	 สนพ.	จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทาง	www.eppo.
go.th/infocenter	 และได้จัดท�าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ	 สนพ.	 ต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 สนพ.	
และจัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานและที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานราชการอิสระมหาวิทยาลัย	รัฐวิสาหกิจ	องค์กร
มหาชน	 และประชาชนทั่วไป	 ได้เสนอแนะความคิดเห็นต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	 สนพ.	 พร้อมทั้งได้ท�าสรุปผลการประเมิน
เสนอผูบ้ริหาร	 และคณะท�างานปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	 พ.ศ.	 2540	 เพือ่น�าผลการพจิารณา
มาใช้ประกอบการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสารของ	สนพ.	

6.	การจัดเก็บสถิติผู้มาใช้บริการ

	 	 สนพ.	ได้มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการของประชาชน	รายงานผู้บริหารทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	

7.	การตรวจสอบจากภาคประชาชน

	 	 ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมลูการประกาศประกวดราคา	 และประกาศสอบราคาได้ในเวบ็ไซต์	 www.eppo.go.th	
พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนในเว็บไซต์	 www.eppo.go.th/infocenter	

8.	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการให้บริการในอนาคต

	 	 สนพ.	 ได้มีการก�าหนดแผนการด�าเนินการเพื่อพัฒนาการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	สนพ.	อย่างต่อเน่ือง	
ทั้งในด้านการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของ	สนพ.	ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ
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