
 

 

ฉบบัที ่70 
ตลุาคม-ธนัวาคม 2548 

  

 

คงปฏเิสธไม่ไดว้่า พลังงานเป็น
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับคนทุกคนบน
โลกใบนี้ เพราะเราทุกคนต่างก็
ใชพ้ลังงานในชวีติประจ าวนัแทบ
ทัง้สิน้ และจากวกิฤตพิลังงานที่
ทั่ ว โ ล กก า ลั ง ป ร ะสบอยู่ ใ น
ปัจจุบัน  การช่วยกันอ นุ รั กษ์
พลังงานจึงไม่ใช่หนา้ที่ของ
ประเทศใดประเทศหนึง่ หรอืของ
ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหนา้ที่
ของคนทกุคนบนโลกใบนี ้
 
วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้ 
ได รั้บ เกียรติจาก นายวิเศษ  
จูภบิาล รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
พลั งงาน ใหส้ัมภาษณ์ เ รื่อง
นโยบายความมั่นคงดา้นพลังงาน 
ส่ วน เ รื่ อ ง เด่น ในฉบั บ จ ะพา 
ทกุทา่นไปรูจั้กกบั 3 สาวทตูรักษ์
พลังงาน รุ่นที่ 1 จากโครงการ
ปฏบิัตกิารหารสอง หรอื Energy 
Fantasia, Energy in Transport 
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
ด า้นการขนส่ง  ประ เ ด็นการ
ประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค 
การประชมุเขา้หนา้ทีอ่าวโุสและ
รั ฐ มนต รี ด ้า นพลั ง ง านของ 
BIMSTEC ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยคณะกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 



2548 และรายชือ่คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการไฟฟ้า การปรับ
โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า 
 
นอกจากนี้ คอลัมภ์ประจ า ก็มี
สถานการณ์ราคาน ้ามันเชือ่เพลงิ 
และสถานการณ์พลังงานไทย 
ปี 2548 มาใหอ้่านเชน่เคย และ
คณะท างานวารสารฯ ขอแนะน า
คอลัมน์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด คือ 
ท่านถาม สนพ.ตอบ ที่จะตอบ
ขอ้สงสัยดา้นพลังงานของผูอ้่าน
ทุกค าถาม และเกมเบาสมอง 
ที่ไม่ใช่ใหแ้ต่ความเพลิดเพลิน
แต่ นั งได ส้าระด า้นพลั ง ง าน 
อกีดว้ย 
 
คณะท างานวารสารฯ หวังว่า
ผูอ้่านคงจะไดรั้บประโยชน์และ
เพลดเพลินไปกับ เนื้ อหาใน
วารสารฯ นี้ และทีส่ าคัญอยา่ลมื
บอกต่อคนรอบข า้ งด ้ว ยน ะ 
 
คณะท างาน 

 สรปุขา่วพลังงานในรอบ 3 เดอืน 
 ภาพเป็นขา่ว 
 Scoop : การอนุรักษ์พลังงานดา้นการขนสง่ (Energy in Transport) 

การวางผังเมอืงใหเ้หมาะสม การสง่เสรมิการใชร้ถสาธารณะ และการ
ท าใหต้น้ทนุพลังงานสะทอ้นตน้ทนุแทจ้รงิ 

 โครงการเยาวชนเพือ่การอนุรักษ์พลังงาน "ปฏบิัตกิารหาร 2 (Energy 
Fantasia)" 

 การประชมุระดับเจา้หนา้ทีอ่าวโุส และระดับรัฐมนตรดีา้นพลังงาน ของ
กรอบความรว่มมอื BIMSTEC ครัง้ที ่1 

 สรปุประเด็นส าคัญการประชมุรัฐมนตรพีลังงานเอเปค ครัง้ที ่7 
 ระเบยีบ คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการไฟฟ้า พ.ศ. 2548 
 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการไฟฟ้า 
 การปรับโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า 
 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 สถานการณพ์ลังงานไทย ในชว่ง 9 เดอืนหลังของปี 2548 
 สมัภาษณพ์เิศษ - นายวเิศษ จภูบิาล รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน 
 เคล็ดลับประหยดัพลงังาน 
 ศัพทพ์ลังงาน 
 ทา่นถาม สนพ.ตอบ 

 เกมส ์/ ข าขันประหยดัพลังงาน 
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ไปวารสารฉบับที ่69 

 
กลับหนา้วารสารหลัก  

 
ไปวารสารฉบับที ่71 

ตอ้งการแสดงขอ้คดิเห็น โปรดคลกิเพือ่สง่ E-mail ถงึบรรณาธกิาร ไดท้ีน่ี่ 

 

  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
กมุภาพันธ ์2549 
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สนพ.จัดทำโครงการกำหนดเกณฑ์และจัดทำฉลากรถยนต์ประหยัดพลังงาน เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ผลิตและนำเข้ารถยนต์ คำนึงถึงความจำเป็นในการพัฒนาและผลิตรถยนต์ให้ใช้เชื้อเพลิงอย่าง

มีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์ โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในการกำหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารจัดทำมาตรฐานฉลากรถยนตป์ระหยัดพลังงาน

ในรถยนต ์2 ประเภท คอื รถยนตน่ั์งสว่นบุคคล และรถยนตบ์รรทกุสว่นบุคคล (ปิกอัพ)

สถาบนับริหารกองทนุพลังงาน (องคก์ารมหาชน) หรือ สบพ. จะเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปไดจ้องซ้ือพันธบัตร
3 แห่ง ท่ัวประเทศ ได้แก่ ธ.ทหารไทย ธ.กรุงไทย และ ธ.นครหลวงไทย ซ่ึงได้กำหนดวงเงินและอัตราผลตอบแทน
(ดอกเบีย้) ดงัน้ี พันธบัตร 1 ปี  ดอกเบีย้ 4.25% ต่อปี วงเงนิ 8,800 ล้านบาท / พันธบัตร 2 ปี ดอกเบีย้ 5.26%
ต่อปี วงเงิน 8,800 ล้านบาท และพันธบัตร 3 ปี ดอกเบีย้ 5.87% ต่อปี วงเงิน 8,800 ล้านบาท โดยประชาชนทัว่ไป
สามารถจองซ้ือพันธบัตรข้ันต่ำได้จำนวน 50,000 บาทต่อคน แต่ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดและกำหนดให้ผู้ซ้ือพันธบัตร
ทุกทา่นไดอั้ตราผลตอบแทนทกุๆ 3 เดือนต่อครัง้ จนครบอายพัุนธบัตร

ผลการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวันท่ี 17 ต.ค.48 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์
การกำหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ขายปลกีใหม ่กำหนดคา่ไฟฟา้ฐานไมเ่ปล่ียนแปลงเปน็เวลา 3 ปี (ต.ค.

2548-2551) อยู่ในระดบั 2.25 บาทตอ่หน่วย และการปรบัสตูร Ft ต้ังแต่เดอืนตุลาคม 2548 เป็นต้นไป
ประกอบดว้ยคา่ Ft คงทีท่ีร่ะดบั 46.83 สตางคต่์อหน่วย และคา่ Ft ใหม่ทีจ่ะเปล่ียนแปลง จะคำนวณ
เฉพาะค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้การไฟฟ้าเป็นผู้รับ
ภาระความเสีย่งไวเ้อง สำหรบัการปรบัคา่ Ft งวดเดอืน ต.ค.48-ม.ค.49 เพ่ิมข้ึน 10 สตางค ์สง่ผล
ให้ค่าไฟฟ้าท่ีจะเรียกเก็บจากประชาชนจากเดมิ 2.82 บาทต่อหน่วย เพ่ิมเป็น 3.68 บาทต่อหน่วย

กระทรวงพลังงานจัดทำโครงการ "ปฏิบัติการหาร 2 Energy Fantasia" ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่ง
กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างกระแสเรือ่งการอนุรักษ์พลังงานให้กับเด็กในระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี และเฟ้นหาทูตรักษ์พลังงาน ในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์
โดยการคดัเลือกเยาวชนจากกจิกรรมตา่งๆ เช่น Energy Plan, Energy Privilege, Energy
Race และ Energy Camp

นายกรัฐมนตรีเสนอแนวคิดตั้งกองทุนอุดหนุนค่าไฟ โดยตั้งวงเงินเบื้องต้นอยู่ที่ 5
พันล้านบาท อ้างลดผลกระทบประชาชน พร้อมสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน หาวธีิประกนัความเสีย่งประชาชนจาก กฟผ. โดย
การ "ซ้ือคนื" หากราคาตำ่กวา่การจอง

เนื่องจากสถานการณ์ไฟฟ้าและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้
ส่ือมวลชน ท้ังส่ือโทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ และวิทยุ มีความสนใจติดตามนโยบายพลังงานทดแทน
ของรัฐบาล และต้องการใหภ้าครฐัพัฒนาพลงังานทดแทนชนดิตา่งๆ นโยบายดา้นการหา
แหล่งเชื้อเพลิงแห่งใหม่ และมาตรการรณรงค์ประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทาง
สนพ. ได้จัดส่งข้อมูลการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนให้สื่อมวลชนทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่อง



 

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (สบพ.) ได้ลงนามสัญญากู้เงินจากสถาบันการเงิน 4 แห่ง คือ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน
ธ.นครหลวงไทย และ ธ.ทหารไทย จำนวน 3.2 หมื่นล้านบาท เพื่อให้กองทุนน้ำมันนำไปชำระหนี้ที่ได้ตรึงราคาน้ำมัน
ระหว่างวนัที ่10 มกราคม 2547-12 กรกฎาคม 2548 โดยมอีายสุญัญา 5 ปี และมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้คำ้ประกนั

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบการปรับอัตราเงินส่งเข้า
กองทนุน้ำมันเช้ือเพลิง สำหรบัน้ำมันเบนซนิและดเีซล โดยเพิม่เพดานการเกบ็เงินจาก 1.50 บาทตอ่ลิตร เปล่ียนเป็นไม่เกนิ
2.50 บาทตอ่ลิตร

กระทรวงพลังงานวิเคราะห์แนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ Ft งวด กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2549
เบื้องต้นคาดว่า มี 2 แนวทางที่จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) คือ 1.ดึงงบประมาณรัฐเข้า
สนบัสนนุ 2.ปรับข้ึนคา่ไฟในสว่นของผูใ้ช้ไฟเกนิกวา่ 400 หน่วยต่อเดอืน มาอดุหนนุแทน

กระทรวงพลังงานเปิดตัว 6 ผู้แทนคณะทูตรักษ์พลังงาน ซ่ึงได้มาจากการเข้าร่วมกิจกรรม Energy Fantasia และจะมีการ
คดัเลอืกรอบสดุทา้ยเฟน้หา 3 ทตูรักษพ์ลังงานในเดอืนธันวาคม

สำนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) จัดพาสือ่มวลชนเย่ียมชมโครงการกองทนุเพ่ือส่งเสริมการอนรัุกษ์พลังงาน
ท่ีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา

ราคานำ้มันยังคงมรีาคาสงูข้ึนอย่างตอ่เน่ือง และสือ่มวลชนจงึยังคงใหค้วามสนใจขา่วความเคลือ่นไหวราคานำ้มัน และ
มาตรการการสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของรัฐบาล นโยบายด้านการหาแหล่งเชื้อเพลิงแห่งใหม่ และมาตรการ
รณรงค ์ประหยัดพลงังานในรปูแบบต่างๆ ซ่ึงทาง สนพ. จะให้ข้อมูลเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสมและสมำ่เสมอ

  

  

สำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน เปิดเผยปรมิาณการใชน้้ำมันเช้ือเพลิง 10 เดอืน (ม.ค.-
ต.ค.48) มียอดการใชน้้ำมันเบนซนิลดลง 6.1% เม่ือเทยีบกบัช่วงเดอืนเดยีวกนัของปี 2547

รัฐบาลน้อมรับพระราชดำรัสในหลวงทรงแนะ “ไบโอดีเซล” พลังงานทดแทน โดยกระทรวงพลังงานได้เร่งเดินหน้า
โครงการผลิตไบโอดีเซลตามพระราชดำรัส จากเดิมต้ังเป้าหมายไว้ 8.5 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2555 เบ้ืองต้นได้วางกรอบภายใน
ปี 2550 ต้องผลิตไบโอดีเซล 100% ให้ได้กว่า 1 ล้านลิตรต่อวัน นอกจากน้ี ยังได้หารือกับผู้ประกอบการท่ีสนใจต้ังโรงงานผลิต
ไบโอดีเซล รวมทั้งได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอ สามารถรองรับการผลิตและเร่ง
ดำเนนิการดา้นการตลาด รวมทัง้ไดพิ้จารณาทางดา้นอืน่ๆ รวมไปถงึราคาทีจ่ะจำหน่าย



 

บมจ.ปตท. เปิดเผยแนวโน้มราคาก๊าซธรรมชาติในปี 2549 คาดว่าจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยประเมิน
ราคากา๊ซ เฉล่ียทัง้ปีอยู่ทีร่ะดบัสงู เป็นไปตามทศิทางราคานำ้มันทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างตอ่เน่ือง ทัง้น้ีราคากา๊ซ
จะทยอยปรับจาก 160-170 บาทต่อล้านบีทียู เพ่ิมเป็น 190 บาทต่อล้านบีทียู ซ่ึงจะทำให้ค่าไฟฟ้าในปี 2549
เพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก ปตท.ไม่สามารถนำส่วนลดราคาก๊าซในอนาคตมาช่วยเฉลี่ย
ทำให้ค่าไฟลดลงไดอี้กแล้ว

สนพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติในการกำหนดให้รัฐตรึงราคา
กา๊ซหงุต้มจนถึง 31 ธ.ค. 2548 ดงัน้ันภายในเดอืน ธ.ค.น้ี กระทรวงพลงังานจะเสนอ กพช. ขอความเหน็ชอบ
นโยบายเกีย่วกบักา๊ซหงุต้มใหม่ว่าจะลอยตวัหรือตรึงราคาตอ่ไป อย่างไรกต็าม ยอมรับว่าขณะนีร้าคากา๊ซหงุต้ม
เบ่ียงเบนไปจากความเปน็จริงถึง 9 บาทตอ่กโิลกรมั

นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน เร่งศึกษาการนำฟางข้าวผลิตเป็นเอทานอล เนื่องจากที่
ผ่านมาได้รับข้อมูลจากนายกรัฐมนตรีประเทศจีนว่าสามารถทำได้ ซึ่งหากเป็นจริงก็จะมีหลายฝ่ายได้รับ
ประโยชน์ โดยเฉพาะชาวนา

สือ่มวลชนยงัคงใหค้วามสนใจตดิตามนโยบายพลงังานทดแทนของรฐับาล รวมทัง้ต้องการใหรั้ฐบาล
เปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติของพืชพลังงานท่ีมีศักยภาพนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล นอกจากน้ี
ยังต้องการเห็นมาตรการประหยัดพลังงานที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทางการมาเลเซยีได้อนุมัติออกใบอนญุาตสรา้งโรงงานผลติเช้ือเพลิงไบโอดเีซล 9 แห่ง ให้กับ
บริษัทต่างๆ แล้ว รวมไปถึงนักลงทุนต่างชาติ เช่น สิงคโปร์ และอิตาลี เพื่อตอบรับดีมานด์
พลังงานทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น ในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกทะยานสูง ปีเตอร์ ชิน ฟาห์ คุย
รัฐมนตรกีระทรวงอตุสาหกรรมการเกษตรและสนิคา้โภคภณัฑ์ของมาเลเซยี กลา่ววา่ ความ
ต้องการเชื้อเพลิงไบโอดีเซลในตลาดโลกมีสูงมาก ทั้งจากชาติยุโรป รวมไปถึง โคลัมเบีย
อินเดยี เกาหลใีต้ ตุรก ีและชาตอ่ืินๆ โดยคาดวา่ความตอ้งการไบโอดเีซล ทัว่โลกจะเพิม่
สูงถึงระดับ 10.5 ล้านตันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งมาเลเซียนั้นมีศักยภาพที่จับส่วนแบ่ง
ในตลาดนี้ได้ถึง 10% พร้อมเสริมว่า เพียงแค่เยอรมนีประเทศเดียวก็มีความต้องการ
ไบโอดเีซลสงูถึงปีละ 2 ล้านตนั

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานพิจารณาควบคุมการใช้ก๊าซหุงต้ม
หรือ LPG สำหรบัยานยนต ์ เน่ืองจากมคีวามเปน็ห่วงเร่ืองทีผู้่ใช้รถยนตหั์นไปใชก้า๊ซ
หุงต้มเพ่ิมมาก ท้ังบรรดารถยนต์ส่วนตัว รถเพ่ือการเกษตรและอ่ืน ๆ  ทำให้การใช้ LPG
ผดิวตัถปุระสงค ์ทัง้ที ่ LPG เปน็กา๊ซทีมี่มูลคา่เพิม่มากกวา่การนำไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ
โดยราคาตลาดโลกมมีากกวา่ 500 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตัน

กระทรวงพลังงานประกาศนโยบายชัดเจนจะลอยตัว LPG ในอนาคต แต่ยังไม่
กำหนดระยะเวลา โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จะประชุมเพื่อ
ตัดสินว่าจะปรับราคา LPG อย่างไร โดยจะยังตรึงในอัตราเดิมหรือลดการชดเชย ซึ่ง
ในปัจจุบันกองทนุน้ำมันฯ มีภาระชดเชย LPG ประมาณ 500 ล้านบาทตอ่เดอืน
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3 ทูตรักษ์พลังงาน จากโครงการ Energy Fantasia ติดสตกิเกอร์
"ร่วมใจ คิดก่อนใช้พลังงาน" ให้กับ นายวิเศษ จูภิบาล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรณรงค์ให้คนไทย
ร่วมใจกันประหยัดพลังงาน ถวายเป็นพระราชสักการะในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย
กระทรวงพลังงานได้นำสติกเกอร์ไปแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน
"ไชโยปีใหม่ 2549" ณ สนามศุภชลาศัย คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2548
หรือขอรับได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลังหาร 2  โทร. 0 2612 1555
ต่อ 204-5

นายเมตตา บันเทงิสขุ ผู้อำนวยการสำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน
(สนพ.) กระทรวงพลังงาน (ที่ 6 จากซ้าย) นำคณะเจ้าหน้าที ่ สนพ.
และสื ่อมวลชน เยี ่ยมชมโรงเรียนบ้านนอกเวียง จ.พะเยา พร้อมมอบ
คอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง สื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และ
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โดยมี นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 (ที่ 5 จากซ้าย) และ นายนิวัฒน์
วิไลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านนอกเวยีง (ที ่4 จากซา้ย) ให้การตอ้นรับ

นายเมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน นำคณะเจ้าหน้าท่ี สนพ. และส่ือมวลชน
เย่ียมชม โครงการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยกีา๊ซชวีภาพจดัการนำ้เสยีโรงงาน
ผลิตภัณฑ์แป้งศรสียาม อ.เมือง จ.พะเยา ทีไ่ดรั้บการสนบัสนนุจากกองทนุ
เพ่ือสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลังงาน ในการนำกา๊ซชวีภาพทีไ่ดจ้ากเทคโนโลยี
ถังหมักแบบ A+UASBth นำไปผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ในโรงงานวันละ 800
กโิลวัตต์ ช่วยประหยดัคา่ไฟไดป้ระมาณ 6-7 หม่ืนบาทตอ่เดอืน และช่วย
ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากกลิ่นและแมลงรบกวน โดยมี นายวีระพันธ์
เกียรติภักดี ประธานมูลนิธิสถาบันก๊าซชีวภาพ ผู้ดำเนินโครงการฯ และ
นายนวัิฒน์ ฤทธวัิฒน์ เจ้าของโรงงานใหก้ารตอ้นรับ

นายนิโรจน์ อัตรปัญญาวิทย์ ผู้จัดการโครงการ และคณะทำงาน
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ท่ี 7 จากขวา)
ให้การตอ้นรับ ในโอกาสที ่นางสาวชนานญั บัวเขียว ผู้อำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลงังานทดแทน (คนกลาง) เย่ียมชมและ
เดินทางกบัรถไฟใช้ก๊าซธรรมชาตแิบบเช้ือเพลิงร่วมกับน้ำมันดีเซลใน
"โครงการทดลองและสาธิตการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
ร่วมกับน้ำมันดีเซลในรถไฟ" ซ่ึงได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจาก
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี
ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) ร่วมกันดำเนินงาน ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการทดลองวิง่ในเสน้ทาง
ลาดกระบัง-แหลมฉบัง และได้กำหนดระยะทดลองวิ่งประเมินผล
สมรรถนะเครื่องยนต์อัตราการใช้เชื ้อเพลิงเป็นเวลา 6 เดือน เพื ่อ
เป็นแนวทางพจิารณาความคุม้ทนุดา้นบรหิารการใชเ้ช้ือเพลิงของ รฟท.
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3 ทูตรักษ์พลังงาน จากโครงการ Energy Fantasia ติด
สตกิเกอร ์"ร่วมใจ คิดก่อนใช้พลังงาน" ให้กบั พ.ต.ท.ทกัษณิ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล
เพื่อรณรงค์ให้คนไทยร่วมใจกันประหยัดพลังงาน ถวายเป็น
พระราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยกระทรวงพลังงานได้นำ
สติกเกอร์ไปแจกให้กับประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน"ไชโยปีใหม่ 2549"
ณ สนามศุภชลาศัย คืนวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 หรือขอรับได้ท่ีศูนย์

ประชาสมัพันธ์รวมพลังหาร 2 โทร. 0 2612 1555 ต่อ 204-5

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดทำ Web Site
"Energy Fantasia" คน้หาเยาวชนในระดบัมัธยมศกึษาหรอืเทยีบเทา่ เพ่ือคดั
เลือกเข้าเป็น "ทูตรักษ์พลังงาน" ซึ ่งสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที ่
www.energyfantasia.com เพื่อร่วมเล่นเกมสะสมคะแนนและรับของที่ระลึก
มากมาย โดยผูมี้คะแนนสะสมสงูสดุ 10 คน จะไดเ้ข้ารว่มกจิกรรมตา่งๆ เพ่ือ
คดัเลอืกวา่ทีท่ตูรักษพ์ลังงาน โดย 10,000 คนแรกทีส่มคัรเปน็สมาชกิจะไดรั้บ
Tag ดีไซน์เก๋แสดงหมายเลขสมาชิกท่ีจัดทำข้ึนเป็นพิเศษ อย่ารอช้า รีบสมัครด่วน
เพราะคณุอาจเปน็ 1 ใน 6 คน ทีไ่ดรั้บคดัเลอืกใหร่้วมกจิกรรม Reality Show
ผา่นรายการ "กล้าดี" ทางสถานโีทรทศัน ์ช่อง 5 เป็นเวลา 2 เดอืน ชิงตำแหนง่
ทูตรักษ์พลังงานคนแรกของประเทศไทย รับทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ
และประสบการณพิ์เศษในการเปน็ Producer ผลิต Scoop และพิธีกรภาคสนามใน
รายการ "เจาะใจ" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง
พลังงาน  จัดทำโปสเตอร์บัญญัติ 10 ประการ ประหยัดพลังงาน
สำหรบัเยาวชนตอ้นรับเปิดเทอม ซ่ึงมีเน้ือหาสาระบอกวธีิประหยัด
พลังงานอย่างง่ายๆ และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนใช้พลังงาน
อย่างรูค้ณุคา่ แจกฟรใีห้กบัโรงเรยีนและประชาชนทัว่ไป ซ่ึงผู้สนใจ
สามารถขอรับโปสเตอร์ดังกล่าวได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์รวมพลัง
หาร 2 สำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 121/1-2 ถนนเพชรบรีุ
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือสามารถ
ดาวนโ์หลดขอ้มูลไดท่ี้ www.eppo.go.th หรือสอบถามรายละเอยีด
ไดท่ี้ 0 2612 1555 ต่อ 204-5

นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานหมนุเวียน สำนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวง
พลังงาน นำคณะเยาวชนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ 12-18 ปี
จากทัว่ประเทศ จำนวน 50 คน ทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ข้ารว่มกจิกรรม Energy
Camp ตามรอยตะวนัรวมพลงัหาร 2 คร้ังท่ี 3 "Energy Fantasia"  เย่ียมชม
กระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความ
สำคญัของการอนรัุกษพ์ลังงานและปลกูจติสำนกึในการประหยดัพลงังาน รวมถึง
ได้เรียนรู้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์ โดยมี นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง ผู้บริหาร
ด้านปฏิบัติการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เม่ือเร็วๆ น้ี



 


  

ปริมาณนำ้มันทีเ่ราใชใ้นประเทศนัน้ กวา่ 90 % ต้องนำเขา้
โดยส่วนใหญ่นำเข้ามาจากแหล่งน้ำมันในประเทศตะวันออก
กลาง ซึ่งทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ ก็จะทำให้ราคาน้ำมันใน
ตลาดโลกผันผวนไปด้วย สำหรับประเทศไทยคำนวณว่า
ถ้าราคานำ้มันดบิเพ่ิมข้ึน 10 $ ประเทศจะตอ้งจ่ายเงนิซ้ือเพ่ือ
นำเข้านำ้มันเพ่ิมข้ึนกวา่ 100,000 ล้านบาทตอ่ปี

สัดส่วนการใช้พลังงานของประเทศแบ่งออกเป็น ในภาค
ขนสง่ประมาณ 37 % ในภาคอตุสาหกรรม 36 % ในภาคธรุกจิ
การคา้และทีอ่ยู่อาศยั 21 % และในภาคเกษตรกรรม 6 %

ภาคการขนส่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใช้พลังงานสูงมากที่สุด
โดยใชใ้นการขนสง่ทางบก 79.4 % (โดยรถยนต ์78.9 % และ
โดยรถไฟ 0.5 %) การขนส่งทางอากาศ 14.7 % และการ
ขนส่งทางน้ำ 5.9 % โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางถนน
โดยรถยนต์ เนื่องจากจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณการใช้
น้ำมันเพิ่มตาม จึงจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันและพึ่งพาน้ำมัน
ดิบจากต่างประเทศมากขึ้น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับ
ผลกระทบด้านราคาและเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำมัน

รูปที่ 1 สัดส่วนการใช้พลังงานในภาคขนส่ง ทางบก (รถยนต์ รถไฟ)
ทางอากาศและทางนำ้ (ท้ังในประเทศและต่างประเทศ) (ข้อมูล สนพ. ปี 2546)



การลดการใช้และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน
ภาคขนส่งจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยอาศัยการบริหารจัดการ
ท่ีเหมาะสม เช่น การปรับปรุงแก้ไขและการบังคับใช้กฎระเบียบ
ที่มีอยู่ การวางผังเมือง การใช้วิธีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
เป็นต้น แม้ว่าอาจจะไม่ใช่เรื ่องง่ายและยากที่จะทำได้อย่าง
รวดเรว็ แต่กส็ามารถทำไดด้้วยความรูค้วามสามารถที่มีอยู่ใน
ประเทศ จากการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบการขนส่งของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง
และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

เสมอใจ ศุขสุเมฆ
samerjai@eppo.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนพลงังาน



 

2. ด้านการขนสง่

เมื่อจำเป็นต้องเดินทางออกจากชุมชนหรือหมู่บ้านก็ควร
ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะเป็นหลัก ดังนั้น การส่งเสริมการ
ใช้รถสาธารณะ (Public Transport) ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็น
เรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก่อน
การใชร้ถยนตส์ว่นบุคคล (Private Car)

3. ด้านราคาพลงังาน

เมื่อจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ราคาพลังงานที่ใช้ก็
ควรสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ต้นทุนพลังงานที่รวมถึงต้นทุน
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เข้าไวใ้นราคาดว้ย

 

เราควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับผังเมืองเป็นอันดับแรก
เพราะระบบผังเมืองที ่ดีจะช่วยสนับสนุนระบบขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพ  ในบริเวณหมู่บ้าน ชุมชน มีโรงเรียน โรงพยาบาล
หน่วยราชการ ร้านค้า ในระยะท่ีเดินได้ ซ่ึงสามารถทำได้โดยการ
วางผงัเมืองทีดี่และบังคบัใช้ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ซ่ึงต้องอาศยั
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ

เพื่อลดการเดินและการย้ายถิ่นฐาน จึงจำเป็นต้องพัฒนา
แหล่งจ้างงานและท่ีอยู่อาศัยท่ีพร้อม ทำให้มีแนวคิดในการพัฒนา

ชุมชนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองขนาดเล็กที่มี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง จำนวน 11 แห่ง และเชื่อมโยงกับ
กรงุเทพฯ โดยระบบรางและระบบถนนทีท่นัสมยั

เมืองที่มีศักยภาพและเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
รอบนอกเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ เช่น อยุธยา (ทางด้าน
เหนือ) ฉะเชิงเทรา (ทางด้านตะวันออก) สมุทรสาคร (ทางด้านใต้)
และนครปฐม (ทางดา้นตะวนัตก) ก็ควรไดรั้บการพฒันาเพือ่ลด
การยา้ยถิน่ฐานเขา้กรงุเทพฯ ลดปญัหาการจราจรในกรงุเทพฯ



เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กล่าวมาแล้ว การอนุรักษ์
พลังงานในภาคขนสง่จึงควรมุง่เน้นใน 3 แนวทาง กลา่วคอื

1. ด้านผังเมือง

การวางผังเมืองที ่ดีและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
ย่อมช่วยลดเวลาและพลังงานที่ใช้ในการเดินทางได้ในเบื้องต้น
โดยต้องพยายามทำให้หมู ่บ้านหรือชุมชน สามารถพึ่งพา
ตนเองในกิจกรรมทีจ่ำเป็นต่อการดำเนนิชีวิตประจำวันได้อย่าง
สมบูรณ์ในตัวเป็นอันดับแรก ให้ลำดับความสำคัญกับการ
เดนิเทา้ การใชจั้กรยานเดนิทางในหมูบ้่านเปน็สำคญั

รูปที่ 2 แผนการพัฒนาชุมชนขนาดเล็ก 11 แห่งรอบกรุงเทพฯ



 

รูปที ่4 เสน้ทางระบบรถไฟฟา้ในกรงุเทพฯ และปริมณฑล ทัง้สว่นใตด้นิและสว่นลอยฟา้

รูปที่ 3 เปรียบเทียบอัตราส่วนการขนส่งตาม Mode ต่างๆ ในเมือง
นิวยอร์ก กรุงเทพฯ โตเกียว และลอนดอน (ข้อมูล สนพ.)

 

หากตอ้งการเดนิทางตดิตอ่ธุระนอกชมุชน และต้องการลด
การเดินทางโดยรถยนต์ ก็จะต้องมีระบบการขนส่งสาธารณะรองรับ
เป็นระบบท่ีประหยัด สะดวก โดยมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
และมีการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งแบบผสมผสาน (Multi
Modal) ให้ผู้โดยสารสามารถใชร้ะบบการขนสง่ท่ีเช่ือมต่อกันได้
ระหว่างระบบการขนสง่มวลชนทีเ่ป็นแกนหลกั ไปสูร่ถเมล ์เรือ
หรือรถไฟได้โดยสะดวก โดยจะต้องมีการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ปรับปรุงระบบรถเมล์ เรือ และรถไฟให้สามารถสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างน่าพึงพอใจ

2.1  การปรบัปรงุระบบรถโดยสารประจำทาง

รถเมล์สาธารณะควรได้รับการปรับปรุงให้ดี ความสะอาด
สะดวก ปลอดภัย พนักงานเก็บเงินสุภาพ พนักงานขับรถบริการ
ดี มีจำนวนรถเพียงพอ มาตรงเวลา ไม่เบียดเสียด มีการ
ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถเพื่อรองรับระบบรถไฟฟ้า มีการ
ปรับปรุงระบบตั๋วให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชน
อ่ืน ๆ  มีการจดัระบบถนน สญัญาณไฟจราจร เพ่ือให้สทิธพิิเศษ
กับรถประจำทาง เช่น การจัดทำถนนเฉพาะรถประจำทาง (Bus
Way) การจัดทำช่องทางเฉพาะรถประจำทาง (Bus Lane)
จัดระบบสญัญาณไฟจราจร (Bus signal Priority)

2.2  การเรง่พฒันาระบบรถไฟฟา้ขนสง่มวลชน

เนื ่องจากระบบรถไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
รถยนต์ ซึ ่งประหยัดกว่า ตรงเวลากว่า ปลอดภัยกว่า
ซึ่งจะเห็นว่าเป็นที่นิยมในต่างประเทศ เมื่อคนนิยมใช้ก็จะ
ทำให้รถบนถนนลดลง ทั้งยังลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
และลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงรักษาถนนลงได้อีกมาก

ตัวอย่างจากมหานครนิวยอร์ก โตเกียว และลอนดอน
กล็ว้นแตใ่ชพ้ลงังานในการขนสง่ดว้ยระบบรถไฟ 55-72 %
แต่กรงุเทพฯ ใช้รถไฟเพยีง 3 % แต่ใช้รถเมล์และรถสว่นตัว
สูงมาก



 

ปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าได้รับการอนุมัติแผน และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ซึ่งก็จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมารองรับ
พร้อมโครงการ Park and Ride เพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้
ระบบรถไฟฟ้ามากข้ึน ซ่ึงแนวทางน้ีประสบความสำเรจ็อย่างสูง
ตัวอย่างโครงการ Park and Ride ที่หมอชิตและบางซื่อ
ซึ่งจอดรถได้มากกว่า 2,000 คัน ผู้ใช้สามารถจอดรถแล้วต่อ
รถไฟฟ้าได้อย่างสะดวก ช่วยประหยัดน้ำมัน ไม่ต้องขับรถ ช่วย
ลดปริมาณรถในเขตชั้นในเมืองได้ ในอนาคตรัฐยังจะเตรียม
พ้ืนทีร่องรบัโครงการลกัษณะดงักลา่วเพิม่มากขึน้

2.3  การพฒันาระบบขนสง่รูปแบบอืน่

การพัฒนาระบบรถไฟให้มีประสิทธิภาพ เช่น การ
พัฒนาระบบรถไฟรางคู่

การปรบัปรุงระบบรถแทก็ซี ่ / รถสามลอ้ ท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ  ซึ่งยังมีศักยภาพ
ในการเพิ ่มประสิทธิภาพในการขนส่งทางน้ำได้ เพราะจะ
ประหยัดกว่าการขนส่งทางบก เช่น การปรับปรุงการขนส่ง
ทางน้ำที่จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น

2.4  การปรับปรุงระบบจัดการจราจร

การตดิต้ังกล้องควบคมุความเรว็ หรือฝ่าฝืนกฎจราจร
อัตโนมัติ (Speed Camera/Red light Camera)

การใช้ระบบ ITS เพื ่อจัดระบบจราจร ควบคุม
และจัดจังหวะจราจร รวมถึงการแนะนำการเดินทางบนถนน
สายหลักและทางด่วน

การลดจุดตัดบริเวณทางแยกและทางรถไฟ โดยการ
จัดสร้างสะพานลอยและทางลอด

การจำกัดการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการจราจร
หนาแน่น เพ่ือลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลท่ีไม่จำเป็น (ภายหลัง
มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่พร้อมแล้ว)

การปรับปรุงจุดเชื ่อมต่อการเดินทาง กับบริการ
ขนสง่ในรูปแบบอ่ืนๆ ระหว่างบา้น โรงเรยีน ทีท่ำงาน ฯลฯ เช่น
การพฒันา BCAT (Bangkok City Air Terminal) ท่ีมักกะสนั
การพฒันาศนูย์การขนสง่กรงุเทพดา้นใต ้ (ศนูย์ตากสนิ)

2.5  สง่เสรมิการขนสง่น้ำมนัทางทอ่

การต่อขยายท่อจากมาบตาพุดมาที่ศรีราชา ต่อท่อ
น้ำมันเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ ขยายท่อน้ำมันไปภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจำกัดจำนวนของรถบรรทกุน้ำมัน จำกัดระยะทาง
วิ ่งของรถบรรทุกน้ำมัน เพื ่อป้องกันอุบัติภัย ลดปัญหา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

  ⌫

ถึงจะมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ
จนเป็นที่พึงพอใจสำหรับประชาชนแล้วก็ตาม การใช้รถยนต์
ส่วนบุคคลก็ยังมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นราคา
พลังงานจึงควรเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
และควรจะมีมาตรการอื่น ๆ เสริมเพื่อให้ผู้ใช้ตระหนักถึงการ
อนุรักษพ์ลังงานมากขึน้ เช่น

1. การสง่เสรมิพาหนะประหยดัพลงังาน
2. การใชม้าตรการดา้นภาษ ีและมาตรการจงูใจอ่ืนๆ

3.1  การสง่เสรมิพาหนะประหยดัพลงังาน

ส่งเสริมแนวทางการนำรถใหม่ที่มีประสิทธิภาพการใช้
น้ำมันสูงและมีมลพิษต่ำมาใช้แทนรถเก่า และมีการติดฉลาก
ให้กับรถยนต์เพื่อแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการ
จัดการด้านมลพิษ

รูปที่ 5 ตัวอย่างฉลาก (label) แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของรถ
ในยุโรป เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการพิจารณาการ
เลือกซ้ือ

3.2  มาตรการดา้นภาษ ีและมาตรการจงูใจ

มาตรการดา้นภาษี

1. การปรับเพ่ิมภาษีป้ายรถยนต์และค่าธรรมเนียมประจำปี
ตามอัตราการบริโภคน้ำมันและอายุการใช้งาน

2. การลดภาษีให้รถยนต์ประหยัดพลังงานและมลพิษต่ำ
โดยลดหย่อนภาษีนำเข้า ภาษีป้ายรถยนต์ประจำปี และ
ภาษีสรรพสามิตให้แก่รถยนต์ประหยัดพลังงานและมีมลพิษต่ำ

มาตรการจงูใจ

1. มาตรการรณรงคแ์ละประชาสมัพันธ์
2. ฝึกอบรมการขับขี ่เพื ่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

แก่ผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ 



 

  ⌦

  
 



สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) กระทรวงพลงังาน ได้จัดกจิกรรม
รณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่ม
เยาวชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2539
โดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง
เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็น
แนวร่วมในการประหยัดพลังงานอย่าง

ถาวร จนเม่ือวันที ่17 พฤษภาคม 2548 คณะรฐัมนตรีไดเ้ห็นชอบในแผนยทุธศาสตร์
การแกไ้ขปัญหาดา้นพลงังานของประเทศ โดยตัง้เป้าหมายในการลดใชพ้ลังงานโดย
รวมร้อยละ 15 ในปี 2551  และร้อยละ  20  ในปี 2552  ซ่ึงจะทำใหป้ระเทศชาตลิดคา่
ใช้จ่ายดา้นพลงังานไดถึ้ง 200,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให ้สนพ. จัดทำแผนการ
ดำเนินงานประชาสัมพันธ์สำหรับภาคประชาชนและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
สำคญัในการรณรงคล์ดใชพ้ลังงาน เพ่ือช่วยเศรษฐกจิของครอบครวัและประเทศชาติ

"ปฏิบัติการหาร 2 (Energy Fantasia)" เป็นโครงการรณรงค์เพ่ือให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ สร้างการรับรู้ สร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ผ่าน
กิจกรรมท่ีสนุกสนาน สร้างสรรค ์และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานวิชาการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 12 - 18 ปี และมุ่งหวังให้เกิดการ
ขยายผลสู่เครือข่ายแวดล้อมเยาวชน เช่น ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เป็นต้น ท้ังน้ี
โครงการ "ปฏิบัติการหาร 2 (Energy Fantasia)" ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
คัดเลือกเยาวชนมาเป็น "ทูตรักษ์พลังงาน" จำนวน 3 คน โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนท่ัวประเทศ มีส่วนร่วมในการให้คะแนนเพ่ือคัดเลือกตัวแทนเยาวชนมาดำรง
ตำแหน่ง "ทูตรกัษพ์ลงังาน" ดงักลา่วดว้ย



การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิด
กระแสและสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์
พลังงานในกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ โดย
เป ิดม ิต ิ ใหม ่ของโครงการประกวด
เยาวชนในการค้นหา "ทูตรักษ์พลังงาน"
เพื่อให้ได้ผู ้ที ่มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถเป็น "แกนนำเยาวชนเพ่ือรณรงค์
เรื่องอนุรักษ์พลังงาน" ได้อย่างแท้จริง
การคัดสรรเยาวชนจึงเน้น "การมีส่วน
ร่วมและทดลองปฏิบัติจริง" เป็นสาระ
สำคญั โดยเกาะกระแส "Reality Show"
ของรายการโทรทศัน ์และเลือกใช ้ Web
board เป็น "เครือ่งมือ" หรือ "สือ่" เพ่ือ
เข้าถึงและสอดคล้อง Lifestyle ของ
เยาวชน

วันเปิดตัวโครงการ เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2548
ณ  ลาน Center Point

 โดย ดร.พรชัย  รุจิประภา รองปลัดกระทรวงพลังงาน
เป็นประธาน



 

  
Energy Plan เป็นการคัดเลือก

โครงงานรณรงค์ลดการใช้พลังงาน
จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มี
แนวคิดเป็นระบบ มีความชัดเจนของ

เน้ือหาทีส่ามารถลดการสญูเสยีพลังงานไดจ้ริง และสามารถนำ
วิธีการดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม มีแนวโน้มในการ
กระตุ้นให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลแวดล้อมใกล้ชิด ปรับ
เปล่ียนพฤตกิรรมใหล้ดการใชพ้ลังงานได ้ เยาวชนเจา้ของ 20
โครงงานทีดี่ท่ีสุด จะไดเ้ข้ารว่มกจิกรรม Energy Camp
   

Energy Privilege เป็นกิจกรรม Online ผ่าน www.energy
fantasia.com เว็บไซต์ของโครงการฯ เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนนำ
เสนอแนวคดิและวธีิการประหยดัพลงังานตา่งๆ ได้แก่ (1) การ
ประกวดออกแบบโปสเตอรป์ระหยัดพลังงาน (2) ประกวดออก
แบบ (3) Desktop Wallpaper (4) ประกวดแตง่เพลงประหยดั
พลังงาน (5) ประกวดข้อความรณรงค์ประหยัดพลังงาน (6)
ประกวดรูปถ่าย หนุ่ม-สาว ประหยัดพลังงาน  โดยเปิดโอกาสให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าไปโหวตให้คะแนนแก่
ผลงานที่ชื่นชอบ คะแนนโหวตจะถูกนำไปรวมกับคะแนนของ
คณะกรรมการตัดสิน เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานดีที่สุด
จำนวน 10 คน เข้ารว่มกจิกรรม Energy Camp
  

• Energy Race หรือ
ปฏิบัติการตามล่า หาจุดรั่ว
ไหล เป็นกจิกรรมทีใ่ห้ความ
รู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในรูปแบบของ Aducation
(Adventure + Education)
เกมแรลลี ่ไปตามสถานที ่
ต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อหา
จุดรั่วไหล โดยเริ่มต้นที่ลาน
ตะวนัยิม้ สวนลมุพินี

• เยาวชน 160 คน แบ่ง
เป็น 40 ทีมทีมละ 4 คน  แต่ละคนจะไดรั้บ Energy Race Pass-
port ซึ่งจะมีหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน ด้านในประกอบไป
ด้วยแผนที่เส้นทางการแข่งขัน หน้าบันทึกคำตอบ และตาราง
คะแนน

• พ้ืนทีท่ีเ่ยาวชนทัง้ 40 ทมี ต้องใช้ความรูท้ีมี่อยู่บวกดว้ย
ความสามัคคีเข้าไปหาจุดรั่วไหลและวิธีประหยัดพลังงาน ในที่
ท่ีมีประชาชนสัญจรหนาแน่น ได้แก่ สถานีรถไฟหัวลำโพง สยาม
สแควร์ ตลาด อตก. สวนสาธารณะจตุจักร และตลาดนัดสวน
จตุจักร โดยกรรมการและพีเ่ล้ียงประจำกลุ่มจะให้ความเห็นร่วม
กันคัดเลือกเยาวชน 20 คน เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม Energy Camp
ต่อไป

แผนงานกิจกรรมรณรงค์เพื่อค้นหา "ทูตรักษ์พลังงาน"
ประกอบดว้ยกจิกรรมการคดัเลือก 3 รอบ คือ

 ⌫ 
สรรหา 50 เยาวชน เพ่ือเข้า Energy Camp ผ่าน 3 ช่องทาง

คือ

 ⌫ 
จาก 50 เยาวชน สู่การเปน็ผู้แทน "ทูตรักษพ์ลังงาน 6 คน"

 
กิจกรรม Energy Camp ค่ายตามรอยตะวนั เป็นกจิกรรม

ท่ีนำ 50 เยาวชนทีผ่่านการคดัเลอืก เข้ารว่มกจิกรรม Energy
Camp หรือค่ายตามรอยตะวัน ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม
2548 เพ่ือให้ความรู ้ให้ประสบการณ ์และไดท้ดลองปฏบัิติจริง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรม ณ ศูนย์รวมตะวนั จังหวัดกาญจนบรีุ ระหว่าง
วันที ่18-20 ตุลาคม 2548 สว่นนีจ้ะเน้นให้ความรูเ้กีย่วกบัเร่ือง
พลังงาน พร้อมสรา้งทกัษะความเปน็ผู้นำให้กบัเยาวชน

กิจกรรม ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันท่ี 20-22 ตุลาคม 2548 จะเน้นให้ความรู้
ในการใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานแนวทางใหม่ อาทิ
พลังงานแสงอาทติย์ เป็นต้น



 

  

กนกพร
แสนสุขสม

(เฮี้ยง)
อัสสัมชัญ
คอนแวนต์
กรุงเทพฯ

(ม. 6)

กวีพัฒน์
พิจารณ์
(บีม)

ยโสธรพิทยาคม
จ.ยโสธร (ม. 6)

กติตมิา ใจดี
(ฝน)

ตาคลีประชาสรรค์
จ.นครสวรรค์

(ม. 3)

จารุพงศ์
สรวมนาม

(จา)
วิสุทธิรังสี
จ.กาญจนบุรี

(ม. 6)

ฉัตรเฉลิม
เกษเวชสุริยา

(เคน)
ตาคลีประชาสรรค์
จ.นครสวรรค์

(ม. 2)

ชนิกา
ประยูรวงศ์
(ทราย)

ดรุณาราชบุรี
จ.ราชบุรี
(ม. 2)

ชมภัสสร
รัตนศิลปากร

(แมงปอ)
พิบูลวิทยาลัย

จ.ลพบุรี
(ม. 4)

ชานนท์
ธีระกุลพิศุทธิ์

(ชิน)
วัดสุทธิวราราม
กรุงเทพฯ

(ม. 5)

ณภัทร
จันทร์นวล

(ภัทร)
มัธยมวัดนายโรง

กรุงเทพฯ
(ม . 4)

ณัชชา ธีรรัฐ
(กิ๊บ)

เซนต์ฟังซิส
ซาเวียน
กรุงเทพฯ

(ม. 2)

ดลพร ยรรยง
(มิลค์)

พิจิตรพทิยาคม
จ.พิจิตร
(ม. 5)

ดลหทัย แซ่ตั้ง
(ต้นมินท์)

สตรีศรีสุริโยทัย
 กรุงเทพฯ

(ม. 2)

ธัชทร ไทยแช่ม
(มิกซ์)

กรรณสูต
ศึกษาลัย

จ.สุพรรณบุรี
(ม. 4)

ธัชพร ไทยแช่ม
(มีน)
สิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี
(ม. 4)

ดารินทร์
ชิตเมธาชิน

(เบญ)
ศรีพฤฒา
กรุงเทพฯ

(ม. 2)

ธัญญลักษณ์
พันธ์ุฟัก
(เกรท)

ไผทอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ

(ม. 3)

ธัญพงศ์
นิลสุวรรณ

(ปุ้ย)
ธาตุนารายณ์

วิทยา
จ.สกลนคร

(ม. 4)

นวพล ไวยวาสา
(ลูกหมู)

ธรรมศาสตร์
คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

(ม. 3)

ปราชญ์ญา
ทาประเสริฐ

(บรูไน)
ยุพราชวิทยาลัย
จ.เชียงใหม่

(ม. 5)

นภณัฏฐ์ชา
ชวาลธนนันต์

(ฟ้า)
วังนนท์
จ.นนทบุรี

(ม. 5)

ปรีชญา
แก้วสุวรรณ์
(บอมเบย์)
ตาคลปีระชา

สรรค์
จ.นครสวรรค์

(ม. 3)

ปาลีรัฐ
มัลลิกะมาส

(ปา)
กรุงเทพ
คริสเตียน
กรุงเทพฯ

(ม. 5)

พิภพ เตจ๊ะ
(ก้อง)

ดำรงราษฎร์
สงเคราะห์
จ.เชียงราย

(ม. 6)

เพ็ญพิชา
เพ็ญวรรณ

(พีช)
เขมะสิริ
อนุสสรณ์
กรุงเทพฯ

(ม. 5)

พงศ์เทพ
เพชรยูงทอง

(อาร์ต)
เซนต์หลุยส์
จ.ฉะเชิงเทรา

(ม. 6)

ฟ้า จันทรโชตะ
(ฟ้า)

เบญจมราชูทิศ
จ.นครศรีธรรมราช

(ม. 6)

ภัศธรินทร์
สงวนแก้ว

(จ้า)
ไผทอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ

(ม. 3)

ภูบด ีศรสัีงข์
(ก็อป)

อุทัยวิทยาคม
จ.อุทัยธานี

(ม. 5)

ภูมิ โชครศัมศีริิ
(มาร์ค)

ร.ร.โยธินบูรณะ
กรุงเทพฯ

(ม. 3)

ลลิตา ชุมสวัสดิ์
(มิ้ลล์)

ศรีธรรมราช
ศึกษา
จ.นครศรี
ธรรมราช
(ม. 5)

ลัดดาวัลย์
ทองฝอย

(ผึ้ง)
บางปะกอก
วิทยาคม
กรุงเทพฯ

(ม. 5)

วรกมล
เทียมบุญประเสริฐ

(ขวัญ)
สาธิต

มศว.ประสานมิตร
กรุงเทพฯ

(ม. 4)

วิชุตา
เทียมสุวรรณ

(จูน)
บางปะกอก
วิทยาคม
กรุงเทพฯ

(ม. 5)

ศศธิร ไชยดำ
(หยุย)
โพธิ์ทอง
วิทยาคาร
จ.ร้อยเอ็ด

(ม. 6)

ศิวนรรธน์
อุ้ยคัชชะ
(หนุ่ม)

สุโขทัยวิทยาคม
จ.สุโขทยั
(ม. 4)

สรัญญา
มณีวงศ์
(ใบเตย)

สาธติฯ ราชภฏั
อยุธยา
จ.อยุธยา
(ม. 6)

สสยิา ล้อคำ
(แตงโม)
เบญจมราช
รังสฤษฎ์

จ.ฉะเชิงเทรา
(ม. 4)

สุจิตรา แก้วใส
(นาง)
โพธิ์ทอง
วิทยาคาร
จ.ร้อยเอ็ด

(ม. 6)

สุเพ็ญพร
พันธ์สุวรรณ

(กุ้ง)
เบญจมมหาราช
จ.อุบลราชธานี

(ม. 5)

สุกฤต อ่องชาติ
(กิต)

ศรีพฤฒา
กรุงเทพฯ

(ม. 6)

สริุยะ น้อยพันธ์
(ไฮน์)

สุโขทัยวิทยาคม
จ.สุโขทยั
(ม. 4)

เสฏฐนันท์
ช่อฟ้า
(นันท์)

สตรีศรีน่าน
จ. น่าน
(ม. 5)

อนุชา อัตตะวิชา
(ต้น)

โพธิ์ทอง
วิทยาคาร
จ.ร้อยเอ็ด

(ม. 6)

อรุณชัย
วินโกมินทร์

 (ก้อง)
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

จ.ลำพูน
(ม. 5)

อธิพร นักรำ
(เบียร์)

ตาคลปีระชา
สรรค์

จ.นครสวรรค์
(ม. 5)

อาภา
พฤกษาชาติกุล

(น้ำตาล)
สตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพฯ

(ม. 4)

อาร์ติส
ยศอมรสุนทร

 (อาร์ท)
กรุงเทพ
คริสเตียน
กรุงเทพฯ

(ม. 3)

อาล ีสมานจติต์
(ลี)

อิสลามวิทยาลัย
กรุงเทพฯ

(ม. 6)

เอกลักษณ์
สิมพลีวงษ์

(นุก)
บางปะกอก
วิทยาคม
กรุงเทพฯ

(ม. 5)

อาราภรณ์
อัศวทรงศักดิ์

(หนิง)
Convent of the
Infant Jesus
กรุงเทพฯ

(ม. 5)

คือผู้ที่ผ่านการคัดสรรเป็นผู้แทนคณะทูตเข้ารอบสุดท้าย



 

 ⌫ 
จาก 6 ผู้แทน "ทูตรักษ์พลังงาน" สู่การเป็น "3 ทูตรักษ์

พลังงาน รุ่นที ่1"
 

เป็นปฏิบัติการภารกจิลับกบั  "6 ผู้แทนทตูปฏิบัติการหาร
2 Energy Fantasia" ในกิจกรรมรูปแบบ Reality Show ระหว่าง
วันที ่22-24 ตุลาคม 2548 ซ่ึงสถานทีห่รือภารกจิท่ีต้องปฏิบัติ
น้ัน ทัง้ 6 เยาวชนจะไมท่ราบลว่งหน้า โดยจะไดรั้บซองโจทย์
เป็นตัวกำหนดจุดหมายปลายทาง ภารกิจวัดใจที่ท้าทายให้
เยาวชนต้องร่วมกันตีความโจทย์ ตัดสินใจเลือกเส้นทาง หา
อาหาร ที่อยู่ และหาวิธีปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วง ฝ่าฟันไปให้ถึง
จุดหมาย ภายในเวลา 72 ชั่วโมง โดยมีกล้องโทรทัศน์ตาม
บันทึกภาพตลอดปฏิบัติการ ซึ่งภารกิจลับที่ 6 เยาวชนจะไป
ปฏิบัติการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ได้ตีความโจทย์ถูกต้องดังน้ี

จากเวลา 5 วัน 4 คืน ทีเ่ยาวชนทัง้ 50 คน ซ่ึงมาจากตา่ง
สถานศึกษา ต่างช้ันเรียน ต่างภูมิลำเนา ได้ก่อเกิดปรากฏการณ์
ใหม่ของการ "เข้าค่าย" อาจกล่าวได้ว่า โครงการนี้กระทรวง
พลังงานได้รับผลลัพธ์เกินความคาดหมาย จากท่ีจะได้ "3 ทูตรักษ์
พลังงาน" กลับได้พบ 50 เพชรเม็ดงาม หรือ 50 เมล็ดพันธุ์
คุณภาพดี ท่ีพร้อมจะเติบโตเป็นความหวังของชาติในอนาคต ท่ี
รู้รักสามคัค ีรู้สมานฉนัท ์คำวา่ "แข่งขัน" เลือนหายไปในวนัใด
ไม่มีใครสงัเกต โดยมคีำวา่ "มิตรภาพทีย่ิ่งใหญ่" ทีส่รา้งดว้ย 50
หัวใจเยาวชน ฉายให้เห็นอย่างชัดเจน  ทุกคนต่างพร้อมใจ ไม่ว่า
ใครจะเปน็ 6 คน ทีจ่ะกา้วเดนิต่อไป ตามขัน้ตอนการคดัเลอืก
ที่ได้กำหนดไว้ แต่ 50 เยาวชนจะไม่ทิ้งกัน จะยังคงความรัก
ความผูกพัน ร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันทำหน้าท่ี "ทูตรักษ์พลังงาน"
ในทกุๆ ท่ี ท่ีแต่ละคนจะกา้วตอ่ไป

เกณฑ์การเลอืก 6 เยาวชนทีเ่หมาะสมกบัการเปน็ "ทูต
รักษ์พลังงาน" กรรมการ 3 ท่าน พิจารณาจากความเป็นตัว
ของตวัเอง 3 ดา้น คอื "ศกัยภาพ", "เสนห์่", "สนกุ"

คนมีศักยภาพ ไม่ได้หมายถึง ต้องเก่งท่ีสุด ฉลาดทีสุ่ด แต่
คือคนที่สามารถจะพัฒนาได้ตลอดชีวิต

คนมีเสน่ห์ ไม่ได้หมายถึง หน้าตาดี แต่หมายความถงึเป็น
ที่รู้จักกาลเทศะดี รู้จักเรียน รู้จักเล่น รู้จักมีไมตรีต่อเพื่อนและ
อื่นๆ

คนที่สนุก หมายความถึง ทั้งตนเองและคนรอบข้างที่อยู่
ใกล้ๆ ก็สนุกไปด้วย

Energy Camp เป็นกิจกรรมที่จะวางพื้นฐานความรู้ด้าน
พลังงานใหเ้ยาวชนทัง้ 50 คน โดยเนน้ให้ "เข้าใจ" มใิช่ "จำ"
ท้ังดา้นทฤษฎแีละปฏิบัติ ทุกคนจะมโีอกาสเทา่เทยีมกนัในการ
แสดงออกถึงศักยภาพความเป็นผู้นำและทักษะในการสื่อสาร
ที่จะโน้มน้าวให้บุคคลใกล้ชิดเกิดความตระหนัก เห็นความ
สำคัญ โดยหวังผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การคัดสรร 6 เยาวชนที่
เหมาะสมกบัการเปน็ "ทูตรักษพ์ลังงาน"

ดลพร ยรรยง
(มิลค์)
พิจิตร

พิทยาคม
จ.พิจิตร
(ม. 5)

ศิวนรรธน์
อุ้ยคัชชะ
(หนุ่ม)
สุโขทัย
วิทยาคม
จ.สุโขทัย
(ม. 4)

กนกพร
แสนสุขสม

(เฮ้ียง)
อัสสัมชัญ
คอนแวนต์
กรุงเทพฯ
(ม. 6)

ณภัทร
จันทร์นวล

(ภัทร)
มัธยม

วัดนายโรง
กรุงเทพฯ
(ม . 4)

ลลิตา
ชุมสวัสด์ิ
(มิ้ลล์)

ศรีธรรมราช
ศึกษา

จ.นครศรี
ธรรมราช
(ม. 5)

เอกลักษณ์
สิมพลีวงษ์

(นุก)
บางปะกอก
วิทยาคม
กรุงเทพฯ
(ม. 5)

ภารกิจท่ี 1 "จงไปชว่ยคนบนเกาะ ให้มีเงินเหลอืใช้"
เดินทางจากค่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไปยัง

เกาะเกรด็ จ.นนทบรีุ และต้องไปหา "บ้านพีนั่ท" เพ่ือขอทีพั่ก
ค้างคนื ซ่ึงจะไปทำใหเ้จ้าของบา้นเปลอืงไฟฟ้า เปลืองน้ำกว่าที่
เคยใช ้ดงัน้ัน 6 เยาวชนจงึต้องตอบแทนดว้ยการ "รณรงคใ์ห้
60 ครวัเรือน บนเกาะเกรด็มเีงินเหลือใช้" และ "เพาะพนัธ์ุกลา้
ถ่ายทอดความรู้จากพี่ถึงน้อง"

โดย 6 เยาวชนที่สามารถแสดงศักยภาพทั้งด้านความรู้
ความสามารถ บุคลิกภาพ ความพร้อมท่ีจะเป็นทูตรักษ์พลังงาน
ที่ดี จนเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการสรรหา และผ่านการ
คัดเลือกเป็นผู้แทนคณะทูตรักษ์พลังงาน เพื่อแข่งขันปฏิบัติ
ภารกิจรอบสุดท้าย ประกอบด้วย



 

ทุกภารกจิของเยาวชนไดเ้ผยแพร่ในรายการ "กล้าด"ี ออก
อากาศทกุวันอาทติย์ 11.00-12.00 น. ทาง ททบ. 5 ระยะเวลา
2 เดือนเต็ม ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-24 ธันวาคม 2548
เพ่ือสร้างกระแสความสนใจสูป่ระชาชนท่ัวไป และเปิดโอกาสให้
ประชาชนมสีว่นร่วมโหวตใหค้ะแนนผา่นทาง www.energyfan
tasia.com  หรือสง่ไปรษณยีบัตรเพือ่โหวตใหค้ะแนนที ่ตู้ปณ.4
ปณจ.คลองจัน่ กรุงเทพฯ 10240

 
⌫  

โครงการปฏบัิติการหาร 2 (Energy Fantasia) ได้ประกาศ
ผลการคัดเลือก "ทูตรักษ์พลังงาน" ในรายการ "กล้าดี" ทาง
ททบ.5 เม่ือวันอาทติย์ท่ี 25 ธันวาคม 2548

ภารกจิที ่ 2 "ใช้รถ ลดใชพ้ลังงาน"
เดินทางโดยรถยนต์จากเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ไปยัง

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ริมถนนวิภาวดี ขาเข้า โดยท้ัง 6 คนจะ
ไดรั้บโจทย ์ "6 คน หารสอง ลองแขง่ขัน ลดใชน้้ำมัน ร่วมกนั
ตรวจสอบ 3 จุด 1.เร่ืองไสก้รองและนำ้กลัน่ 2.เช็กลมยาง และ
3.บรรทุกสิ่งของไม่จำเป็น พร้อมชวนเจ้าของรถยนต์ร่วมบูม
ปฏิบัติการ หาร 2" ภายใน 1 ช่ัวโมง ใครนำ ให้ชนะ

ภารกจิที ่ 3 "หาเครอืข่าย  ขยายผล"
เดินเทา้จากสถานบีริการนำ้มัน ปตท. ไปยังโรงภาพ-

ยนตรเ์มเจอรรั์ชโยธนิ IMAX เพ่ือรณรงคเ์ชิญชวนเยาวชนกลุม่
เป้าหมายของโครงการ Energy Fantasia ท่ีมีอายรุะหว่าง 12-
18 ปี เป็นสมาชกิเพิม่เติม ภายใน 2 ช่ัวโมง ใครหาสมาชกิได้
มากกวา่ ให้ชนะ

เม่ือเสรจ็สิน้ทัง้ 3 ภารกจิ คณะกรรมการยงัไม่สามารถสรปุ
คะแนนได้ เนื่องจาก 6 เยาวชนได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่ง
เดียว แม้ทุกคนจะออ่นเพลียจากการปฏบัิติภารกิจท่ีต่อเน่ืองมา
ต้ังแต่วันเร่ิมเข้าค่าย แต่ด้วยพลังหัวใจเกินร้อยของท้ัง 6 เยาวชน
จึงได้ช่วยกันปฏิบัติทุกภารกจิสำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้รายงาน
ตัวกบั นายวเิศษ จูภิบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน ณ
กระทรวงพลังงาน พร้อมการต้อนรับที่อบอุ่นจากนายพรชัย
รุจิประภา รองปลัดกระทรวงฯ และผู ้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงพลงังาน
  

"6 ผู้แทนทตูปฏิบัติการหาร 2 Energy Fantasia" ได้แยก
กันกลับไปปฏิบัติภารกิจอนุรักษ์พลังงานต่อทั้งที ่บ้านและ
โรงเรียน ในช่วงวันที่ 25 ตุลาคม-23 ธันวาคม 2548 โดยยัง
มีกล้องโทรทัศน์ตามบันทึกภาพ ซึ่งแต่ละคนได้นำความรู้
ประสบการณ์ที ่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ ไป
ประยุกต์ใช้โดย

EF1 ดลพร ยรรยง (น้องม้ิลค)์ จังหวัดพจิิตร มีแนวคดิใน
การใหค้วามรูแ้ละสรา้งเครอืข่ายใหเ้พ่ือนๆ ในโรงเรยีนปัจจุบัน
และโรงเรียนอนุบาล

EF2 ศิวนรรธ์ อุ้ยคัชชะ (น้องหนุ่ม) จังหวัดสุโขทัย จัด
รายการวทิยุในหอกระจายเสยีงของชุมชน ของในโรงเรียน และ
ออกอากาศในรายการวิทยุของจังหวัด

EF3 กนกพร แสนสุขสม (น้องเฮี้ยง) จังหวัดกรุงเทพฯ
จัดโครงการบ้านและชุมชนลดพลังงานผ่านผู้ปกครองของเด็ก
ในเนสิรเ์ซอร์ร่ี

EF4 ณภัทร จันทร์นวล (น้องพัท) จังหวัดกรงุเทพฯ จัด
กิจกรรมโปรโมต Energy Fantasia ในโรงเรียนและจัดโครงการ
ตลาดสดลดใชพ้ลังงาน

EF5 ลลิตา ชมุสวสัดิ ์(น้องม้ิลล์) จังหวัดนครศรธีรรมราช
จัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนและแหล่งรวมวัยรุ่นของจังหวัด
และจัดรายการวิทยุในจังหวัด

EF6 เอกลักษณ ์ สิมพลวีงษ ์ (น้องนุก) จังหวัดกรงุเทพฯ
ดำเนนิกจิกรรม Rally ประหยัดพลงังานในโรงเรยีนและชุมชน



 

โครงการนี้อาจกล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
เยาวชนทีเ่ข้ารว่มโครงการ "ปฏิบัติการหาร 2 ENERGY FAN-
TASIA" ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกกว่า 16,000 คนจากทั่วประเทศ
แม้จะไม่ไดถู้กคดัเลอืกเปน็ "ทตูรักษพ์ลังงาน" แต่ทกุคนกเ็ป็น
ฐานสำคัญในการร่วมรณรงค์ให้บุคคลใกล้ชิดได้ตระหนักและ
เห็นความสำคัญในการลดใช้พลังงาน ซึ่งเห็นได้จากการที่
สมาชิกได้เข้าไปในชุมชนต่างๆ ให้ความเข้าใจระหว่างการใช้
"หลอดไส้" กับ "หลอดประหยัดพลังงาน" จนทำให้เจ้าของ
ตลาดสดในหลายจงัหวัดเปล่ียนมาใช้ "หลอดประหยัดพลังงาน"

นอกจากน้ัน จากการท่ีเยาวชน 6 คน ว่าท่ี "ทูตรักษ์พลังงาน"
ได้ไปปฏิบัติภารกิจรณรงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้รับ
เชิญไปร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพลังงาน โดยสามารถตอบ
คำถามในรายการไดค้รบทุกข้อ ได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวนหน่ึง

ผลการตัดสิน "ทูตรักษ์พลังงาน" 3 คน ได้แก่ EF 1
นางสาวดลพร ยรรยง"มิลค"์ EF 3 นางสาวกนกพร แสนสขุสม
"เฮ้ียง"และ EF 5 ลลิตา ชุมสวัสด์ิ "ม้ิลล์" ท้ังน้ี "ทูตรักษ์พลังงาน"
ท้ัง 3 คนจะได้รับรางวัลเป็นเงินทุนการศึกษาคนละ 50,000 บาท
พร้อมด้วยโล่เกียรติคุณจากกระทรวงพลังงาน เกียรติบัตรจาก
สนพ. และรางวัลประสบการณพิ์เศษในการเปน็ตัวแทนเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน และเป็น
โปรดิวเซอร์ผลิตสารคดีสั ้นเพื่อรณรงค์อนุรักษ์พลังงานใน
รายการ "เจาะใจ" จำนวน 8 ตอนตอ่เน่ืองกนั ออกอากาศตัง้แต่
วันที่ 5 มกราคม 2549 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังให้โควตา
พิเศษแก่ทูตรักษ์พลังงานเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี โดยไม่ต้อง
สอบคดัเลอืกในปกีารศกึษา 2549 ดว้ย

การคัดเลือกในคร้ังน้ีมาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรก จากคะแนน
โหวตของประชาชนทัง้จากเว็บไซต์ www.energyfantasia.com
และไปรษณียบัตร ส่วนที่ 2 จากคะแนนของคณะกรรมการ 3
ท่าน คือ (1) นางสาวชนานญั บัวเขียว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2) ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์
ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และ (3) นางสาวดวงหทยั ศรทัธาทพิย์ นักแสดงและผู้
ผลิตรายการโทรทัศน์

ทูตรักษ์พลังงานทั้ง 3 คน จะเป็นตัวแทนเยาวชนที่มุ่งทำ
ประโยชน์เพื่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้พลังงานอย่าง
รู้คุณค่า สามารถสื่อสารให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญของ
พลังงาน ทูตรักษพ์ลังงานทัง้ 3 คน จะเป็นแกนนำในการขยาย
ผลการรณรงค์เพ่ือการประหยัดพลังงานจากครอบครวั โรงเรียน
ชุมชน สู ่กลุ ่มเป้าหมายที ่ใหญ่ขึ ้นระดับจังหวัดและระดับ
ประเทศต่อไป

 
⌫

นายวเิศษ  จูภิบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน นำ
3 ทูตรักษ์พลังงานและผู้แทนคณะทูตฯ รายงานตัวต่อ พ.ต.ท.ดร.
ทกัษณิ ชินวัตร นายกรฐัมนตร ีและคณะรฐัมนตร ีณ ทำเนยีบ
รัฐบาล เม่ือวันอังคารที ่26 ธันวาคม 2548 โดยไดรั้บการตอ้น
รับที่อบอุ่น

โดยดูจากคุณสมบัติหลัก 3 ส่วน คือ ไหวพริบปฏิภาณ
บุคลิกภาพที่ร่าเริง แจ่มใส ความสามารถในการสื่อสารและ
เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงคณะกรรมการตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินอย่างมาก เนื่องจากผู้แทนคณะทูตรักษ์
พลังงานท้ัง 6 คนล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็น "ทูตรักษ์
พลังงาน" ท้ังสิน้



 

   

สำนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน จะ
ยังคงก้าวต่อไปในงานสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะปลูกฝังจิตสำนึก
"การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า" ให้กับเยาวชนไทย ซ่ึงการ "สร้าง
ภูมิคุ้มกัน" วันน้ีให้กับเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงกับการใช้พลังงาน
ในอนาคต น่าจะดีกว่าการตามไปแก้ไขปัญหาในวันข้างหน้า
ขอเพียงทกุทา่นเปดิใจกวา้งรบัความตัง้ใจด ีช่ืนชมและใหก้ำลงั
ใจกับเยาวชนเหล่านี้ เพื่อให้เขาก้าวเดินต่อไปบนเส้นทาง
"คิดก่อนใช้พลังงาน"

เป็นความรูส้กึทีด่ ี ภูมิใจ และ
ดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการดีๆ
แบบนี้ อยากจะบอกกับน้องๆ ว่า
ถ้าปีหน้ามีอย่าล ืมสมัครนะคะ
แม้ว่ายังไม่มีค่ายแต่ก็มีกิจกรรม
อย่างอื ่นให้ทำอีกมากค่ะ อย่า

ลืมมาเปน็สมาชกิในโครงการของพวกเรานะคะ นอกจากนี้
ยังทำให้มีความรู้ต่างๆ มากมาย ทำให้เกิดจิตสำนึกโดย
ไม่รู้ตัวว่าเราต้องรู้จักรักษ์พลังงานและพร้อมที่จะใช้มัน
ให้คุม้คา่มากทีส่ดุ เพ่ือทีจ่ะมีเหลือใช้ในอนาคต โครงการนี้
ไม่ไดส้อนให้เรารูแ้คเ่ร่ืองการประหยดัพลงังาน แตยั่งสอน
มิตรภาพ การทำงาน และทีส่ำคญัทีส่ดุคอื คณุธรรม ไม่ใช่
แต่เป็นเพียงคนเก่ง แต่ต้องเป็นคนดีด้วย เพราะดีต้องมา
กอ่นเกง่ ประเทศชาตจึิงจะเจรญิ

สรุปความเห็นคณะกรรมการ:
เป็นคนท่ีมีความเป็นผู้นำสูง มีขีดความสามารถในการ

สือ่สาร มีเสนห์่ อบอุ่น และเปน็ศนูยร์วมจติใจ

ซึ่งทั้ง 6 คนและเพื่อนๆ ได้ตัดสินใจขอนำเงินรางวัลดังกล่าว
มาใช้ในการจดักจิกรรมใหค้วามรูกั้บเยาวชน โรงเรียนวัดปรมัย
ยิกาวาส จ.นนทบุรี ทั้งนี้เพราะ "เกาะเกร็ด" เป็นพื้นที่ปฏิบัติ
ภารกจิแรกของวา่ที ่"ทตูรักษพ์ลังงาน" ทัง้ 6 คน เม่ือวันที ่22-
24 ตุลาคม 2548 ที่ต้องห่างบ้านออกมาปฏิบัติภารกิจโดยไม่
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้จักคุ้นเคย แต่ได้รับ
น้ำใจจากชาวเกาะเกร็ดที่ได้ให้ความกรุณาทั้งด้านที่พักอาศัย
อาหาร ความร่วมมือในการร่วมรณรงค์ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
จนทำให้ภารกิจแรกสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี เป็นที่ซาบซึ้งประทับ
ในใจของทั้ง 6 เยาวชน เมื่อมีโอกาสจึงตั้งใจที่จะกลับมาทำ
ประโยชนใ์ห้กบัชุมชน "เกาะเกรด็" พร้อมกบัเพ่ือน 44 คน จาก
Energy Camp และสมาชกิใหมท่ี่อ่านพบขา่วใน website โดย
ต่างออกคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางกนัเอง และอาศยัความรูค้วาม
สามารถท่ีพวกเขาได้รับการวางพ้ืนฐานมาใช้ในการจัดค่ายอย่าง
เต็มที ่ซ่ึงกจิกรรมครัง้น้ี พวกเขาใชค้ำวา่ "คา่ยสญัจร ครัง้ที ่1"
ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างค่ายสัญจรครั้งต่อๆ ไป
ได้อีก

รู้สึกประทับใจมากๆ ที่ได้เข้า
ร่วมโครงการนี ้ เพราะทำให้ได้
ประสบการณใ์หม ่ ไดรั้บความรูใ้น
เร่ืองใหม่ๆ เช่น หลอดไส ้พลังงาน
ทั้งหมดที่หลอดนี้ใช้ ถูกทำให้เป็น
ความร้อนถึง 95 % แต่ให้แสงสว่าง

เพียงแค่ 5% เท่าน้ัน ทำให้ต้องหันมาปรับพฤติกรรมในการ
ใช้ชีวิตประจำวนัของตวัเอง นอกจากนียั้งเปิดโอกาสใหเ้รา
ได้พบเพื่อนใหม่ๆ ได้มิตรภาพมากขึ้น พวกเราที่เข้าค่าย
ด้วยกันทั้ง 50 คน รักกันมาก และสัญญากันว่าจะทำ
ภารกิจที่ได้รับให้ดีที่สุด ต้องช่วยกันในฐานะเป็น "ผู้แทน
ทูตรักษ์พลังงาน" ตอนไปปฏิบัติภารกิจที ่เกาะเกร็ด
จ.นนทบรีุ ต้องไปแนะวิธีการประหยดัพลังงานกบัชาวบา้น
60 ครวัเรือนทีอ่าศยัอยู่ทีน่ั่น เพ่ือให้เขามเีงินเหลือใช้ บาง
บ้านก็ดีใจเพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อน บางบ้านก็บอกว่ามี
ตังค์จ่าย ก็แย่ บางบ้านคิดว่าเราเป็นเซลล์ก็ไล่ให้ไปบ้านอ่ืน
แต่ก็รู้สึกดีท่ีได้ปฏิบัติภารกิจน้ี พวกเราจะพยายามใหเ้ต็มท่ี
ในการรณรงค์ให้คนรอบตัวเราได้รู ้ประโยชน์ของการ
ประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานไม่สามารถทำ
คนเดียวได้ ต้องช่วยกันเพื่อชาติค่ะ

สรุปความเห็นคณะกรรมการ:
เป็นคนมีศ ักยภาพในการทำงานประชาสัมพันธ์

สามารถแปรวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ดี มีความคล่องตัว
สดใส

รู ้สึกดีใจ ภูมิใจ แต่ในขณะ
เดียวกันคิดถึงเพื่อนๆ ที่เราร่วม
สขุร่วมทกุขม์าดว้ยกนั การไดร่้วม
กิจกรรมในโครงการนี ้ทำให้ได้
เพ่ือนมากขึน้ ไดมิ้ตรภาพทีด่ ีทีไ่ม่
ได้สร้างด้วยมือแต่สร้างด้วยใจ

กิจกรรมในโครงการทำให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน ม้ิลล์จะกลับไปบ้าน ไปบอกให้ทุกคนรู้แบบ
เดียวกับท่ีม้ิลล์ได้รู้ เช่น เร่ืองสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน
และจะไปบอกคนที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ี้ทะเลาะกนั
อยู่ให้ไดรู้้ จะไดเ้ลิกทะเลาะกนัเสยีท ี เพราะมเีร่ืองทีส่ำคญั
กว่ากำลังรอความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนเพื่อช่วยแก้ไข
อยู่ พลังงานมคีวามสำคญัมาก แต่เราละเลย เรามองขา้ม
เราควรจะช่วยกัน ประหยัดพลังงาน เราช่วยกันใช้ ก็ควร
จะช่วยกันประหยัด ถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเรา

สรุปความเห็นคณะกรรมการ:
เป็นคนท่ีมีไหวพริบปฏิภาณ   มีความต้ังใจและพร้อมท่ี

จะทำงานเพื่อสังคมอย่างดีเยี่ยม มีความคิดที่ลุ่มลึก



 

นับต้ังแต่จัดต้ังกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของกลุ่มเอเชียใต้
และประเทศไทย (BIMST-EC หรือ Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-
Thailand Economic Cooperation) ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ประเทศสมาชิก
ได้ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ รวม 6 สาขา ได้แก่ สาขาการค้าและการลงทุน
สาขาเทคโนโลย ีสาขาคมนาคมขนสง่ สาขาพลงังาน สาขาการทอ่งเทีย่ว และสาขา
ประมง ซ่ึงสมาชกิจะหมนุเวียนกนัรับผิดชอบหนา้ทีใ่นสาขาตา่งๆ โดยประเทศพมา่
เป็นประเทศนำ (Lead Country) ในสาขาพลงังานถงึ 3 วาระ และในปี พ.ศ. 2547
ได้จัดประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญสาขาพลังงานไปแล้ว 4 ครั้ง แต่ยังไม่เคยจัดประชุม
ระดับรัฐมนตรีพลังงาน

จึงมีการประชุมผู้นำ BIMST - EC (BIMST - EC SUMMIT) คร้ังแรก ข้ึน ณ
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2547 และทีป่ระชุมมีมติให้เปล่ียนช่ือกรอบ
ความรว่มมือ BIMST - EC ใหม่ เป็น Bay of Bengal Initiative of Multi Sectoral
Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) เน่ืองจากมีประเทศภูฐานและ
เนปาลเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการโดยประเทศสมาชิกท้ัง 7 ประเทศ เห็นว่า
ราคาน้ำมันเป็นปัญหาท่ีทำให้ทุกประเทศได้รับผลกระทบ จึงตกลงร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
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เร่ิมจากการส่งเสริมให้ใช้พลังงานภายในภูมิภาคให้
เกิดประโยชนสู์งสุดและเปน็ไปอย่างยัง่ยืน ซ่ึงเน้น
การพฒันาโครงการดา้น Hydrocarbon และ Hy-
dropower และการพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยง
ด้านพลังงานไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เกิด
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว รวมทั้งเร่งพัฒนาเทคโนโลยี
ด ้านพลังงานทดแทน ด้านอนุร ักษ์พลังงาน
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จึงจัด
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับ
รัฐมนตรีด้านพลังงาน ของกรอบความร่วมมือ
BIMSTEC ครั้งที่ 1 ขึ้นที่กรุงนิวเดลี ประเทศ
อินเดีย เม่ือวันท่ี 3-4 ตุลาคม 2548 มีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับความร่วมมือของสาขาพลังงานให้
เป็นจริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทย พร้อมด้วยผู ้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์
พลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท
กฟผ. จำกดั (มหาชน) เข้ารว่มประชมุ

จากการประชมุ ประเทศสมาชกิไดต้กลงรว่ม
กันที่จะผลักดันการพัฒนาพลังงานในภูมิภาคให้
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งที่ได้ดำเนินการอยู่และที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยเฉพาะพลังน้ำและถ่านหิน
ซ่ึงประเทศสมาชกิสว่นใหญมี่ศกัยภาพสงู  พร้อม
กันน้ีไดมี้การทำปฏญิญา (DECLARATION) เพ่ือ
เป็นสัญญาร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกที่จะ
ดำเนนิการในเรือ่งต่างๆ ดงัน้ี

1  กำหนดวสิยัทศันข์องการพฒันาโครงขา่ย
ไฟฟ้าและการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่างประเทศ
ให้ครอบคลุมทั้งภูมิภาค โดยประเทศไทยได้รับ
เป็นเจ้าภาพจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ให้
แล้วเสร็จภายใน 1 ปี พร้อมทั้งได้เสนอให้ความ
ช่วยเหลือทุนการฝึกอบรมด้านเทคนิคไฟฟ้าแก่
ประเทศสมาชิก

2 เห็นชอบร่วมกันให้โครงการเช่ือมโยงท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสมาชิกในภูมิภาค โดยไทยได้รับ
จะเป็นเจ้าภาพหลักในการศึกษาความเหมาะสม
ของกรอบโครงการเชื ่อมโยงท่อส่งก๊าซฯ ของ

ภูมิภาค และได้นำเสนอให้ทุนการฝึกอบรมด้าน
ก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศสมาชิก จำนวน 10 ทุน

3 พัฒนาแหล่งทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่ใน
ภูมิภาค ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซฯ ถ่านหิน พลังน้ำ
เช้ือเพลิงชีวภาพ และแหล่งอ่ืนๆ ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดและเต็มศักยภาพ เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง
ด้านพลังงาน โดยไทยเสนอจะเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Petroleum Reserve in
the BIMSTEC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปิโตรเลียม
ระหว่างประเทศสมาชิก

4 ควรให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของพลังน้ำให้เต็มที่ เนื ่องจากเป็นแหล่งผลิต
พลังงานท่ีสะอาด โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ความสามารถในการออกแบบ ก่อสร้าง และการ
บริหารจัดการ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ด้านโรงไฟฟ้า
พลังน้ำระหว่างประเทศสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น

5 ให้ความสำคัญเรื่องการใช้พลังงานอย่าง
มีประสทิธิภาพ และการอนรัุกษพ์ลังงานในอาคาร
การขนส่งและภาคอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ
สมาชิก โดยควรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
นโยบายและแผนงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ
สมาชิก รวมทั้งควรร่วมกันจัดทำมาตรฐานและ
สัญญลักษณ์การรับรองมาตรฐานพลังงานของ
กลุม่ BIMSTEC

6 ควรสนับสนุนโครงการ CDM (Clean
Development Mechanisms) ที่หลายประเทศ
สมาชิกได้ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาพลังงานอย่างย่ังยืนและม่ันคง จึงตกลงให้มี
การเชื่อมโยงระหว่างสถาบันต่างๆ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาและวิจัย ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน
แนวใหมท่ี่ประหยัดตน้ทนุ พร้อมทัง้ให้เกิดองคก์ร



 

เรียนรู้ขึ้นในประเทศสมาชิก โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านปฏิรูป การปรับโครงสร้างกฎ
ระเบียบด้านพลังงาน และได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์พลังงาน BIMSTEC (BIMSTEC Centre of
Energy) ข้ึน

นอกจากนี ้ประเทศสมาชกิ BIMSTEC ยังได้
ร ่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือ
ด้านพลังงาน (Plan of Action for Energy
Cooperation) 6 แผนงาน ไดแ้ก่

1. แผนงานด้านการพัฒนาโครงการ
BIMSTEC Trans Power Exchange and
Development โดยประเทศไทย (บริษัท กฟผ.
จำกัด (มหาชน)) เป็นผู ้ประสานงานหลักของ
โครงการ ได้ตกลงให้ไทยจัดประชุมคณะทำงาน
ของโครงการและใหร้ายงานผลภายใน 1 ปี พร้อม
ทัง้ให้ยกรา่งบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ของ Grid
Interconnections ด้วย และได้มอบให้อินเดีย
จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Harmonization of
Grid Standards ในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2548

2. แผนงานด้านการพัฒนาโครงการ
Trans BIMSTEC Gas Pipelines โดย
ประเทศไทย (บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน)) เป็น
ผู้ประสานงานหลักของโครงการ ได้ตกลงให้ไทยจัด
ประชุมคณะทำงานของโครงการ ครัง้ที ่ 1 ภายใน
ต้นปี พ.ศ. 2549  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการให้ครอบคลุมทุกประเทศสมาชิก รวมถึง
ประเทศศรีลังกา เนปาล และภูฐาน พร้อมกับขอ
ให้ไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Petroleum
Reserve of  BIMSTEC ในเวลาเดียวกันด้วย
นอกจากนี้ อินเดียได้รับที่จะจัดประชุมเกี่ยวกับ
Energy Charter Treaty เพ่ือการคา้ดา้นพลงังาน
ในราวเดอืนกมุภาพนัธ์-มีนาคม  พ.ศ. 2549

3. แผนงานการพัฒนาศักยภาพพลัง
น้ำ  โดยอินเดียได้รับท่ีจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ำในระหว่างประเทศสมาชิก

4. แผนงานด้าน Non-Conventional
Source of Energy โดยแบง่กิจกรรมออกเปน็

การพฒันา Web site ด้านพลงังานของ
BIMSTEC ท่ีประเทศพม่าดำเนินการอยู่ให้สามารถ
ช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับทุกประเทศสมาชิกได้
โดยอินเดียรับท่ีจะจัดทำ Concept Paper เก่ียวกับ
โครงสรา้งรายละเอยีดข้อมูล และเครือ่งมือในการ
ดำเนินการเว็บไซต์ ให้ใช้ประโยชน์ต่อประเทศ
สมาชิกได้

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านโรงไฟฟ้า
พลังน้ำขนาดเล็ก โดยกำหนดให้เนปาล เป็น
ผู้รับผิดชอบ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิต
ไฟฟ้าจากแกลบและดูงาน โดยไทยเป็นผู้รับผิดชอบ

ประสานกิจกรรมความร่วมมือด้าน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมอบให้ศูนย์
พลังงานแสงอาทิตย์ของอินเดีย บังกลาเทศ และ
ศรลัีงกา ร่วมกนัเป็นผู้รับผิดชอบ

มอบหมายให้คณะทำงานด้านพลังงาน
ทดแทนรับไปกำหนดประเภทของแหล่งพลังงานท่ี
ควรมีมาตรฐานเดียวกันสำหรับภูมิภาคนี้

5. แผนงานการพ ัฒนาด ้านเพ ิ ่ม
ประสิทธิภาพพลังงาน ได้กำหนดให้จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการในการรับรองผู้จัดการด้านพลังงาน
และ Energy Auditors ท่ีประเทศศรีลังกา และมอบ
ให้อินเดียจัดประชุมผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐานและ
สัญลักษณ์ของสินค้าด้านพลังงานในกลุ่ม BIMSTEC



 

ให้เกิดเป็นจริง ยิ่งกว่านั้นการประชุมครั้งนี้
ถือเป็นความก้าวหน้าของกรอบความร่วมมือ
BIMSTEC ทีป่ระเทศสมาชกิจะรว่มกนัผลักดนั
กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด
เพื่อการพัฒนาที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

สำหร ับประเทศไทยการเข ้ าร ่ วม
ประชุมได้ทำให้ทราบถึงพื้นฐานความต้องการ
ศักยภาพของทรัพยากรพลังงานและเทคโนโลยี
ในการพัฒนาพลังงานของประเทศสมาชิกมาก
ยิ่งขึ้น อันอาจจะนำไปช่วยกำหนดแนวทาง
การวางยุทธศาสตร์ต่างประเทศด้านพลังงาน
ของประเทศต่อไป  โดยพบว่าบางประเทศ
สมาชิกมีความชำนาญและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ-
ภาพ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ การ
ใช้ CNG ในรถยนต์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าในพ้ืนท่ีห่างไกลชนบท และการใช้พืช
น้ำมันในการผลิตน้ำมันดีเซล เป็นต้น ซึ่ง
สามารถนำมาใช้ประยุกต์เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาน้ำมันของอีกประเทศหนึ่งได้ อย่างไร
ก็ตาม ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ของภูมิภาคเป็น
ประเทศยากจน ขณะท่ียังมีทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรพลังงานที่สมบูรณ์ การประชุม
ครั้งนี้ได้ช่วยให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
และเป็นฉันมิตรที่ดีกับไทย จึงเป็นโอกาสดีที่
จะทำให้ไทยขยายขอบเขตการจัดหาแหล่ง
พลังงานใหม่นอกประเทศที่ใกล้ที่สุดเพิ่มขึ้นได้
ตลอดจนช่วยให้เกิดการต่อยอดการพัฒนา
เครือข่ายการเช่ือมโยงในโครงการท่ีไทยดำเนินการ
อยู่ เช่น ระบบสายส่งไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
และการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
และอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือในการต่อรอง
ทางการคา้และการลงทนุ รวมทัง้การเชือ่มโยง
เครือข่ายด้านไฟฟ้าและกา๊ซฯ ระหว่างอาเซยีน
และเอเชียใต้ โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยง ขณะเดียวกันการร่วมมือครั้งนี้ได้
ทำให้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านพลังงาน
ทดแทนท่ีประเทศอินเดียยินดีจะให้ความรู้ด้านน้ี
แก่ประเทศสมาชิก นับเป็นผลดีต่อไทยในการ
พัฒนาแนวทางใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน
ท่ีกำลังเกิดข้ึน และเกิดความร่วมมือแนวใหม่ร่วม
กันในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ
สมาชกิ เช่น การใชส้บูด่ำ (JATROPHA) เพ่ือ
การผลติน้ำมันดเีซล เป็นต้น 

เพื ่อกำหนดมาตรฐานของสินค้าพลังงานที ่ม ี
ประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้จัดประชุมประมาณ
ไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2549

6. แผนงานด้านความม่ันคงพลังงาน
ในภูมิภาค ได้กำหนดใหมี้กิจกรรมตา่งๆ คือ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อจัดทำ
Concept note ของการจดัต้ัง BIMSTEC Centre
of Energy โดยอินเดียจะจัดในช่วงวันที่ 25-27
มกราคม พ.ศ. 2549

จัดประชุมแลกเปลี ่ยนประสบการณ์
เพื ่อการเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้ถ่านหินของ
ประเทศสมาชิก ซึ ่งบังกลาเทศคาดว่าจะจัด
ประชุมในเดอืนกนัยายน 2549

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านไฟฟ้า
สหกรณ์ในเขตชนบท (Rural Electricity
Cooperatives)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านไฟฟ้า
ชนบท โดยเน้นไฟฟ้าในพื ้นที ่ชนบทห่างไกล
ซึ่งภูฐานได้รับกำหนดที่จะจัดประชุมในช่วงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2549

⌫ ⌫ 
ได้แก่

การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงาน
ครั้งนี้ เป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทย
กับกลุ่มประเทศเอเชียใต้ให้มีความสัมพันธ์มาก
ย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศ
สมาชิกยินดีท่ีจะเร่งดำเนินการความรว่มมือด้านน้ี

การประชมุครัง้ท่ี 2 จะจดัข้ึนท่ีประเทศไทยในชว่งกลางป ีพ.ศ. 2549
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยในการเดินทางเข้าร่วมประชุม
รัฐมนตรีพลังงานกลุ่มเอเปค คร้ังท่ี 7 (The
Seventh APEC Energy Ministers'
Meeting: EMM7) ณ เม ืองเก ียงจ ู
สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2548 ทั้งนี้เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและ
กำหนดนโยบายด้านพลังงานของภูมิภาค
เอเปค รวมท้ังเจรจาประสานความร่วมมือ
ด้านพลังงานท่ีประเทศไทยให้ความสำคัญ
กับภาคีสมาชิกอื่นในกรอบความร่วมมือ
ดังกล่าว ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานปลัด
กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และบริษัท ปตท.
จำกดั (มหาชน) เข้ารว่มเป็นคณะผูแ้ทน
ไทยในการเดินทางไปประชุมดังกล่าว
โดยสาระสำคัญจากการประชุมสามารถ
สรุปได้ดังน้ี

1.   การประชุมคร้ังน้ี เป็นคร้ังแรกท่ีมีการร่วมหารือกันระหว่างรัฐมนตรีพลังงาน
กลุ่มเอเปค (APEC) กับเลขาธกิารองค์การประเทศผูส่้งออกปิโตรเลียม (OPEC)
เกีย่วกบัปัจจัยทีท่ำใหร้าคานำ้มันเพ่ิมสงูข้ึน ซ่ึงทีป่ระชุมมีความเหน็ตรงกนัว่า ปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน คือ ความต้องการน้ำมันโดยรวม
ที่เพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของ
ประเทศจีน การลดกำลังการผลิตน้ำมันของประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปค
การขยายตัวของตลาดค้าน้ำมันล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้น ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตของ
โรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งมีจำกัดและไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ทันต่อความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ น้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบ
ทำใหป้รมิาณการผลตินำ้มนัลดลง หากโรงกลัน่ไดร้บัความเสยีหายจากภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาตจินต้องหยุดดำเนนิการ เช่น ในกรณขีองพายเุฮอร์ริเคน Katrina และ Rita
ที่สร้างความเสียหายต่อโรงกลั่นน้ำมันแถบอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา

2.  เลขาธิการโอเปค กล่าวถึงอนาคตทีก่ลุ่มโอเปคจะเพ่ิมปริมาณการผลติน้ำมัน
จากเดมิ 32.5 ล้านบารเ์รลต่อวัน ในปี 2548 เป็น 38 ล้านบารเ์รลต่อวัน ในปี 2553
โดยการขยายการผลิตในปี 2549 มาจากอินโดนีเซีย ซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน
สหพันธรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวเนซูเอลา นอกจากนี้ ยังมีการขยายการผลิตของ
แหล่งอ่ืนๆ นอกกลุม่โอเปค ซ่ึงมีปริมาณเทา่กบั 6.5 ล้านบารเ์รลต่อวันในช่วง 5 ปี
ข้างหนา้ ขณะทีค่วามตอ้งการใชใ้นชว่ง 5 ปีข้างหนา้ขยายตวัประมาณ 1.5% ต่อปี
เทา่กบัปริมาณการใชน้้ำมัน 8 ล้านบารเ์รลตอ่วัน โดยนำ้มันทีผ่ลิตเกนิมาประมาณ 4
ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ จะทำให้ราคาน้ำมันบรรเทาลงได้ในระยะ
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ปานกลาง โดยภาพรวมราคาน้ำมันของโอเปคจะอยู่ระหว่าง 30-50 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล (ราคาปี 2005) โดยมีราคาฐานประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ท้ังน้ีกำลังการผลิตของโรงกล่ันจะตรึงตัวไปอีกในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และน้ำมันท่ีผลิต
ได้ใหม่จะเป็น heavy crude ในขณะที่ตลาดมีความต้องการน้ำมันที่เป็น light
product ทำให้โรงกลั่นน้ำมันที่มีกระบวนการกลั่นที่ซับซ้อนจะได้ประโยชน์จาก
margin ท่ีเพ่ิมสงูข้ึน

3. สำหรับทิศทางอนาคตของโอเปค โอเปคมีโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมัน
เพิ่มขึ้น เพื่อจำหน่ายให้แก่ประเทศภายในกลุ่มโอเปค และประเทศผู้ใช้น้ำมันรายอ่ืน
โดยโอเปคไม่ต้องการให้น้ำมันมีราคาสูงเกินไป และยืนยันท่ีจะให้มีปริมาณน้ำมันสำรอง
อย่างพอเพยีง เพ่ือให้สถานการณร์าคานำ้มันม่ันคงขึน้ นอกจากนี ้เลขาธกิารโอเปค
ได้แสดงความตัง้ใจท่ีจะเข้าร่วมการประชมุระหว่างเอเปคและโอเปคในครัง้ต่อไป เพ่ือ
ให้มีการส่ือสารท่ีดีข้ึนระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้ใช้น้ำมัน โดยกลุ่มพลังงานเอเปค (APEC
Energy Working Group: EWG) จะไดร่้วมประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ดยิง่ข้ึนกบักลุม่
โอเปค ตลอดจนองค์กรด้านพลังงานระหว่างประเทศอื่นๆ โดยความร่วมมือในการ
ทำงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสของตลาด
ค้าพลงังาน และเพ่ือลดสภาวะการผนัผวนของราคานำ้มันลง

4. ที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ได้หารือถึงแนวทางและมาตรการต่างๆ
ภายใต้ผลกระทบวิกฤติราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มเศรษฐกิจเอเปคยังมี
ความต้องการใช้น้ำมันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยังมีข้อจำกัดการใช้น้ำมันอยู่ โดยได้
พยายามลดการพึ่งพาการใช้น้ำมันและสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

5. คณะรัฐมนตรีพลังงานเอเปคเห็นพ้องกันว่า การสนองตอบต่อสถานการณ์
ราคาและความขาดแคลนน้ำมัน จำเป็นต้องมีมาตรการด้านอุปสงค์และอุปทาน
พลังงานที่ให้ประสิทธิผลจึงจะสามารถลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
ในภูมิภาคได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย มาตรการสำรองน้ำมันทาง
ยุทธศาสตร์เพื่อลดความขัดแย้งด้านอุปทานน้ำมัน มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพ
เชื้อเพลิงที่ใช้กับยานยนต์และเชื้อเพลิงทางเลือกที่ใช้ในการขนส่ง มาตรการส่งเสริม
การลงทนุด้านการสำรวจการผลติและการกลัน่น้ำมันเพ่ิมข้ึน

6. สำหรบัมาตรการในการสนองตอบตอ่ราคานำ้มันทีส่งูขึน้ และการสนองตอบ
ต่อการพึ่งพาน้ำมันของกลุ่มเอเปค ที่ประเทศไทยนำเสนอต่อที่ประชุมฯ คือ การ
เปล่ียนจากการพึง่พานำ้มัน หรือเช้ือเพลิงฟอสซลิ มาใชพ้ลังงานชวีภาพ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากพืช
เช่น เอทานอลและไบโอดเีซล ในภาคการ
ขนส่ง ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานไทยได้เน้นย้ำในประเด็นน้ี พร้อม
ท้ังเสนอใหจั้ดตัง้ APEC Biofuels Task
Force ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานเฉพาะใน
การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนา
และการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงชีวภาพใน
ภูมิภาคเอเปคใหเ้ห็นผลเป็นรูปธรรมมาก
ยิ ่งขึ ้น ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการ
สนับสนุนจากท่ีประชุมเป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะอยา่งยิง่จากรฐัมนตรีพลังงานของ
ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ
ฟิลิปปินส์ ที่ได้กล่าวสนับสนุนข้อเสนอ
ของไทยในการประชุม และที่ประชุมมี
มติให้จัดต้ัง Task Force ดังกล่าว ภายใต้
กลุ ่มความร่วมมือพลังงาน (Energy
Working Group) นอกจากนี้ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลงังานไทย ยังเสนอให้
มีการกระชับความร่วมมือ และเพิ่มการ
ค้าขายพลังงาน โดยเฉพาะพลังงาน
ทางเลอืก เช่น ก๊าซธรรมชาต ิLNG และ
เช้ือเพลิงชีวภาพ ตลอดจนการแลกเปล่ียน
ข้อม ูลระหว่างก ัน ในระหว่างกล ุ ่ม
เอเปคและประเทศที่อยู่นอกกลุ่มมากขึ้น

7. ประเด็นด้านพลังงานอื ่นที ่ถูก
หยิบยกขึ้นหารืออย่างกว้างขวางในการ
ประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การส่งเสริม
ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน
การส่งเสริมการลงทุนในโครงการด้าน
พลังงาน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน พลังงานทดแทน และประสทิธิ-
ภาพพลงังาน โดยการสรา้งบรรยากาศที่
ดีท่ีอำนวยความสะดวกตอ่การลงทุน การ
เร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยด้ีานพลังงาน การ
แลกเปลี ่ยนความเชี ่ยวชาญและความ
ชำนาญที่มีอยู่ขององค์กรธุรกิจและการ
เงินต่างๆ ภายในกลุ่มเศรษฐกิจ APEC
และการประสานความร่วมมือกับกลุ ่ม
องค์กรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาพลังงาน
ท่ีสะอาดและยัง่ยืน 



 

โดยที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ มีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ให้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการไฟฟ้า เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน มาตรฐานทางวิชาการ
อัตราค่าบริการของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า วางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริม
การแข่งขันและป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดในทางมิชอบ พยากรณ์ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า และช่วยปฏิบัติงานบางอยา่งใหแ้กค่ณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) (๘) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะ
รัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
กำกบัดูแลกจิการไฟฟา้ พ.ศ. ๒๕๔๘"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบยีบนี้
"กิจการไฟฟา้" หมายความวา่ กิจการเกีย่วกบัการผลติ จัดใหไ้ดม้า จัดสง่ หรือ

จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า หรือกิจการอ่ืนใดตามกฎหมายวา่ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

"ระบบไฟฟ้า" หมายความวา่ สายไฟฟา้ เสาไฟฟา้ สถานไีฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
มาตรวัด หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์แก่การส่งหรือการจำหน่ายไฟฟ้า

"ระบบโครงขา่ยไฟฟา้" หมายความวา่ ระบบสง่ไฟฟา้หรอืระบบจำหนา่ยไฟฟา้
"ศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า" หมายความว่า ศูนย์ซ่ึงทำหน้าท่ีในการควบคุม

บริหาร และกำกับดูแลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีความสมดุล มั่นคง มีเสถียรภาพ
ความนา่เชือ่ถือ และมีประสทิธภิาพ

"อัตราคา่บรกิาร" หมายความวา่ อัตราคา่ไฟฟา้ หรือค่าตอบแทนสำหรบัการให้
บริการโดยผู้ประกอบกิจการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

"กรรมการ" หมายความวา่ กรรมการกำกบัดูแลกิจการไฟฟา้
"คณะกรรมการ" หมายความวา่ คณะกรรมการกำกบัดูแลกจิการไฟฟา้

ข้อ ๔ ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่มิได้กำหนด
ไวใ้นระเบยีบนี ้ ให้คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตเิป็นผูวิ้นจิฉัยช้ีขาด

ข้อ ๕ ให้นายกรฐัมนตรรัีกษาการตามระเบยีบน้ี

⌫⌫

 ๒๕๔๘



 

 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการไฟฟ้า ประกอบ

ด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น
อีกสามถึงห้าคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่
ได้รับการสรรหาจากผูท่ี้มีผลงาน หรือเคยปฏบัิติงานทีแ่สดงให้
เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ
หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ในสาขาวิชาชีพด้าน
พลังงาน เศรษฐศาสตร ์การเงนิ การบญัชี กฎหมาย วิศวกรรม
ศาสตร์ วิทยาศาสตร ์การบริหารจัดการ หรือสาขาอ่ืน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการไฟฟา้ ท้ังน้ี การนบัระยะเวลาในแตล่ะสาขา
วิชาชีพต่างๆ ข้างตน้สามารถนำมารวมกนัได้

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าตามวรรคหนึ่ง
เสนอนายกรัฐมนตรี เพื ่อแต่งตั ้งบุคคลหนึ่งทำหน้าที ่เป็น
กรรมการและเลขานกุาร ซ่ึงต้องอยู่ปฏิบัติหน้าทีเ่ต็มเวลา

การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ตามขอ้ ๑๓

ข้อ ๗ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
และเลขานุการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสบิห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบ

ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ

คนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที ่สุดให้

จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรบัความผดิทีไ่ด้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งของพรรคการเมือง
กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรค
การเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมอืง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง

(๖) ไม่ดำรงตำแหนง่ใด หรือเป็นหุ้นสว่น หรือผู้ถือหุ้นทีมี่
อำนาจบรหิารในหา้งหุน้สว่น บริษัท หรือองคก์รทีด่ำเนนิธุรกจิ
หรือดำเนินการในกิจการด้านพลังงานไฟฟ้า และไม่ประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ

ข้อ ๘ ประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ
และเลขานุการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการ
ซึ ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั ้งอีกวาระได้
แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ข้อ ๙ ในกรณท่ีีประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ
และกรรมการและเลขานกุารดำรงตำแหนง่ครบวาระแลว้ แต่ยัง
มิได้มีการแตง่ต้ังประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ และ
กรรมการและเลขานกุารข้ึนใหม่ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการและเลขานุการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ และกรรมการ
และเลขานกุารขึน้ใหม่

เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อ
ส้ินสุดวาระของกรรมการชดุเดมิ ให้ดำเนินการสรรหากรรมการ
ชุดใหมต่ามขอ้ ๑๓ เป็นการลว่งหน้าตามสมควร

ข้อ ๑๐ นายกรัฐมนตรีอาจกำหนดให้ประธานกรรมการ
หรือกรรมการบางคน มีจำนวนทั้งหมดไม่เกินสามคน เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทประจำ ซึ่งต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติได้

ข้อ ๑๑ นอกจากการพน้จากตำแหนง่ตามวาระ ประธาน
กรรมการ กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ และกรรมการและเลขานกุาร
พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคณุสมบติัหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามขอ้ ๗
(๕) นายกรัฐมนตรีให้ออกตามมติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ
เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

และยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่แทน ให้
กรรมการเทา่ท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะ
กรรมการกำกบัดูแลกิจการไฟฟ้าประกอบดว้ยกรรมการเทา่ท่ีมี
อยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสามคน และให้นำความ
ตามขอ้ ๙ วรรคสอง มาใชบั้งคบัโดยอนโุลม

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมอีำนาจหนา้ทีด่งัต่อไปน้ี
(๑) กำกับดูแลอัตราค่าบริการของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

ตามแนวทาง หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงือ่นไข ทีค่ณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด

(๒) กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและป้องกัน
การใช้อำนาจการผูกขาดในทางมิชอบ ตรวจสอบการดำเนิน
การของศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมทั้งกำหนด
วิธีการ และกำกบัการแขง่ขันการสรา้งโรงไฟฟา้ใหม่

๑



 

(๓) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า
โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริม และการเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในกิจการไฟฟ้า

(๔) กำหนดและกำกบัดูแลมาตรฐานทางวชิาการและความ
ปลอดภยัของการประกอบกจิการไฟฟา้ มาตรฐานและคณุภาพ
ในการให้บริการ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า
และผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องจากการประกอบ
กิจการไฟฟ้า รวมถึงพิจารณาการร้องเรียน การอุทธรณ์ของผู้ใช้
ไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าและผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
อันเนือ่งจากกจิการไฟฟา้

(๕) ให้คำแนะนำและเสนอแนะเกีย่วกบัการเชือ่มโยง การ
ใช้บริการ การปฏบัิติการ การควบคมุระบบโครงขา่ยไฟฟ้า และ
การซื้อขายไฟฟ้า

(๖) จัดทำและเสนอแนะการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
แผนการจัดหาไฟฟ้า และทางเลือกการใช้เชื ้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งแผนการขยาย
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

(๗) วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประสานแผนการลงทุนใน
กิจการไฟฟ้า

(๘) ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้า และกำหนด
หลักเกณฑแ์ละวธีิการ ในการประเมนิและคดัเลอืกขอ้เสนอการ
รับซ้ือไฟฟ้า รวมท้ังดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กำหนด

(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีจำเป็นเก่ียวกับการกำกบัดูแลกิจการ
ไฟฟ้า หรือตามทีก่ำหนดไวใ้นระเบยีบน้ี หรือกฎหมายอืน่ทีใ่ห้
เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

กรณีใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าเห็นว่า
เป็นเร่ืองอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ ให้ประธานกรรมการเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติพิจารณา

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการไฟฟ้าอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือกลั่นกรองเรื่องได้

 


ข้อ ๑๓ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้

(๑) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่งตั ้งคณะ
กรรมการสรรหาชุดหนึ่ง มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมี
ประสบการณ์ตามข้อ ๖ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๗ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(๒) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอช่ือผู้ได้รับการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ต่อคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้ง

รายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ซ่ึงต้องระบุให้ชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่า เป็นบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในดา้นใดด้านหน่ึง
ตามข้อ ๖ พร้อมทั้งความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อนั้น

(๓) เมื่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง
ต่อไป แต่ถ้านายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบรายช่ือใดให้ส่งเร่ืองกลับคืน
ให้คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติพิจารณาทบทวนได้

               


ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการตามข้อ ๖ อนุกรรมการ และคณะทำงาน
ตามข้อ ๑๒ วรรคสาม ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีกระทรวงการคลัง
กำหนด

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทประจำ และกรรมการและ
เลขานุการ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่กระทรวงการคลัง
กำหนด

 


ข้อ ๑๕ ในระยะเร่ิมแรกทียั่งไม่มีการจัดต้ังสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า ให้สำนักงานนโยบายและ
แผนพลงังานทำหนา้ทีเ่ปน็ฝา่ยเลขานกุารคณะกรรมการกำกบั
ดูแลกิจการไฟฟ้า

ข้อ ๑๖ ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน เสนอแตง่ต้ังประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ
และกรรมการและเลขานกุารตอ่คณะรฐัมนตร ีเพ่ือแต่งต้ังให้ทำ
หน้าที่กรรมการตามระเบียบนี้ โดยให้คณะกรรมการมีวาระ
ตามข้อ ๘ เว้นแต่จะมีการประกาศใช้กฎหมายเก่ียวกับการกำกับ
ดูแลกิจการไฟฟ้าก่อนครบวาระดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที ่๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พันตำรวจโท ทกัษณิ ชินวัตร

(ทักษณิ ชินวัตร)
นายกรฐัมนตรี

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๖ ง
วันทีป่ระกาศ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๔

๒

๓

๔



 


นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้วางระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2548
เพื ่อการจัดตั ้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า โดยได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื ่อวันที ่ 25 มีนาคม 2548 และมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต่อมาคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการไฟฟา้ (Electricity Regulatory Board) และใหมี้ผลต้ังแต่วันท่ี
1 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป

 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ได้เห็นชอบตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการไฟฟา้ เพ่ือทำหน้าท่ีกำกับดูแลอัตราคา่บริการของผูป้ระกอบกจิการไฟฟา้
กำหนดมาตรการส่งเสริมการแข่งขันและป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดในทางมิชอบ
กำหนดวธีิการและกำกบัการแขง่ขันการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ใหม ่กำกบัดแูลการปฏบัิติ
งานของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานทางวิชาการและ
ความปลอดภัยของการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้วางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2548 เพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ไฟฟ้า โดยไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วันท่ี 25 มีนาคม 2548 และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตามความในบทเฉพาะกาลข้อ 16 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการไฟฟ้า พ.ศ. 2548 กำหนดให้วาระเร่ิมแรก รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน
2548 ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า (The Electricity
Regulatory Board) จำนวน 7 ท่าน ตามขอ้เสนอของกระทรวงพลงังาน เพ่ือทำหนา้ที่
กำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน และให้มีผลตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2548 เป็นต้นไป

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการไฟฟ้า ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ

ด้านพลังงานและด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกิจการไฟฟ้า ตลอดจนนักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชนที่มีประสบการณ์ความรู้และความสามารถ
ในหลากหลายสาขา ซ่ึงเป็นคณุสมบติัทีเ่หมาะสมตอ่การปฏบัิติงานอยา่งแทจ้ริง ดงัน้ี

1. นายยงยทุธ  วิชัยดิษฐ ประธานกรรรมการ เคยดำรงตำแหนง่ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประธานกรรมการบริหารการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. กรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย
2.1 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการ บริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ธนาคารออมสนิ และกรรมการการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย

2.2 นายวชิิต หลอ่จีระชณุหกุ์ล อาจารยส์ถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า) คณะสถติิประยุกต ์มีผลงานทางวชิาการดา้นไฟฟา้จำนวนมาก



 

นายยงยทุธ  วิชัยดิษฐ
ประธานกรรมการ

กรรมการ
ดร.วิชิต

หล่อจีระชณุห์กุล

กรรมการ
นายชยัเกษม

นิติสิริ

กรรมการ
นายอนันต์
อัศวโภคิน

กรรมการ
นายอาคม

เติมพิทยาไพสิฐ

กรรมการ
นายวีระพล

จิรประดิษฐกุล

กรรมการ
นายศิริชัย
สายะศลิปี

2.3 นายชัยเกษม นิติสิร ิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
รองอัยการสูงสุด เป็นกรรมการในคณะกรรมการหลายหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
อัยการ และอาจารยพิ์เศษในสถาบนัการศกึษาอกีหลายแหง่

2.4 นายอนันต์  อัศวโภคิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท แลนด์ แอนด์
เฮาส ์จำกดั และเปน็กรรมการของบรษัิทอกีหลายแหง่

2.5 นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ
บรหิารนโยบายพลงังาน

3. นายศิริชัย สายะศิลปี อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้า
นครหลวง เป็นกรรมการและเลขานกุาร

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะทำ
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย

(รายละเอียดประวัติกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ไฟฟา้ปรากฏในเวบ็ไซตข์อง สนพ. www.eppo.go.th)

 ⌫
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าดังกล่าวจะมีอำนาจ

หน้าที่ตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการไฟฟา้ พ.ศ. 2548 ดังน้ี

(1) กำกับดูแลอัตราค่าบริการของผู ้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้าตามแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขที่คณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด

(2) กำหนดมาตรการส่งเสริมการแข่งขันและป้องกัน
การใช้อำนาจผูกขาดในทางมิชอบ ตรวจสอบการดำเนินการ
ของศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมทั ้งกำหนดวิธี
การและกำกับการแข่งขันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

(3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู ้ประกอบกิจการ
ไฟฟ้า โดยคำนงึถึงหลักธรรมาภบิาล การสง่เสรมิและการเพิม่
ประสิทธิภาพในกิจการไฟฟ้า

(4) กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานทางวิชาการและ
ความปลอดภัยของการประกอบกิจการไฟฟ้า มาตรฐานและ
คุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งมาตรฐานในการคุ้มครอง
ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ไดรั้บความเดอืดรอ้นเสยีหายอนัเน่ืองจากการ
ประกอบกิจการไฟฟ้า รวมถึงพิจารณาการร้องเรียน การ
อุทธรณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า และผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องจากกิจการไฟฟ้า

(5) ให้คำแนะนำและเสนอแนะเกี ่ยวกับการเชื ่อมโยง
การใชบ้ริการ การปฏบัิติการ การควบคมุระบบโครงขา่ยไฟฟา้
และการซือ้ขายไฟฟา้

(6) จัดทำและเสนอแนะการพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้า แผนการจัดหาไฟฟ้าและทางเลือกการใช้เช้ือเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศ และแผนการขยายระบบ
โครงขา่ยไฟฟา้

(7) วิเคราะห์ ตรวจสอบและประสานแผนการลงทุนใน
กิจการไฟฟา้ และ

(8) ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าและกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและคัดเลือกข้อเสนอ
การรับซื้อไฟฟ้า รวมทั้งดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด
 ⌫

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าได้มีการประชุม
ไปแล้วจำนวน 2 คร้ัง เม่ือวันท่ี 1 และ 22 ธันวาคม 2548 ท่ีผ่านมา
ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการ
กำกับดูแลการดำเนนิงานของผูป้ระกอบกจิการไฟฟา้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการผลิตไฟฟ้า
ตลอดจนกำกบัดูแลราคาคา่ไฟฟ้าและค่าบริการทีเ่หมาะสมและ
เป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการและประชาชนอยา่งแทจ้ริง  



 

คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื ่อวันที ่ 30 สิงหาคม 2548
เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า และคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) ได้ปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้าใหม่ตามหลักเกณฑ์ที ่
คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548
เป็นต้นไป

1. หลักเกณฑ์การกำหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า

คณะรัฐมนตรีในการประชุม
เม ื ่อว ันที ่ 30 สิงหาคม 2548
เห็นชอบ ตามมติ กพช. เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2548 เร่ืองหลักเกณฑ์
การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.1 โครงสร้างอัตราค่า
ไฟฟ้าให้คงรูปแบบโครงสรา้งอัตรา
ค่าไฟฟ้า ที่มีค่าไฟฟ้าฐานและค่า
ไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เช่นเดียวกับ
ในปัจจุบัน โดยการกำหนดโครง
สร้างค่าไฟฟ้าดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐาน
ที่ค่าไฟฟ้าขายปลีกเฉลี่ย เมื่อรวม
ค่า Ft ณ ระดับปัจจุบัน 0.4683
บาท/หน่วย ไม่มีการเปลีย่นแปลง

1.2 การปรับปรุงสูตร Ft
ใหม่ ให้มีองค์ประกอบหลักเพียง
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อ
ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่า Ft
ณ ระดับ 0.4683 บาท/หน่วย
เท่านั ้น โดยมอบหมายให้คณะ
อนุกรรมการกำกับสูตรการปรับ
อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติรับไป



พิจารณาดำเนนิงานการกำกบัดแูลคา่ Ft ให้มีการสง่ผ่านคา่ใชจ่้ายดา้นเชือ้เพลิง และ
ค่าซ้ือไฟฟ้าท่ีมีการบริหารการใช้เช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
โดยพิจารณาจากมาตรฐานค่าความสูญเสียในระบบ (Loss Rate) มาตรฐานอัตรา
การใช้ความร้อน (Heat Rate) ตลอดจนแผนการใช้เชื้อเพลิงและการสั่งเดินเครื่อง
ผลิตไฟฟ้า (Dispatch) โดยอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะมีการกำกับดูแลโดยองค์กร
กำกับดูแล

1.3 หลักเกณฑ์ทางการเงนิในการกำหนดโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้า พิจารณา
จากอตัราสว่นผลตอบแทนการลงทนุ (Return on Invested Capital: ROIC) เป็นหลัก
และพิจารณาอตัราสว่นรายไดสุ้ทธิต่อการชำระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio:
DSCR) และอัตราสว่นหน้ีสินต่อสว่นทนุ (Debt/Equity Ratio) ประกอบการพจิารณา

2. การปรบัโครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้าต้ังแต่เดือนตุลาคม 2548
เป็นต้นไป

กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เห็นชอบข้อเสนอการปรับ
โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ขายปลกี โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ขายสง่ สูตรการปรบัอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า และแนวทางการกำกบั
การดำเนินงานตามแผนการลงทุนของการไฟฟ้า โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคญัของการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าได้ดังน้ี

2.1 แผนการลงทุนและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เห็นควรให้

2.1.1 ใช้หลักการ CPI - X ในการควบคมุคา่ใชจ่้ายในการดำเนนิงานของ
การไฟฟ้า กล่าวคือ ให้การไฟฟ้าสามารถปรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ
การไฟฟ้าได้ตามอัตราเงินเฟ้อ (CPI) และมีการปรับลดต้นทุนการดำเนินงานในส่วนท่ี
สามารถควบคุมได้ โดยกำหนดค่าตัวประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ค่า X)
สำหรับกิจการผลิต กิจการระบบส่ง และกิจการระบบจำหน่ายและค้าปลีกไฟฟ้าใน
อัตรารอ้ยละ 5.8 2.6 และ 5.1 ต่อปี ตามลำดบั

2.1.2 นำคา่สมัประสทิธิค์วามยดืหยุน่ของตน้ทนุต่อปริมาณ (Cost Volume
Elasticity: CVE) เทา่กบั 0.8 มาใช ้กลา่วคอื การจำหนา่ยไฟฟา้ทีเ่พ่ิมข้ึน 1 หน่วย
จะยอมให้ส่งผ่านต้นทุนในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้เพียง 0.8 ของต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งทำให้
การกำกับดูแลเรื่องประสิทธิภาพมีความเข้มงวดขึ้น

2.2 หลักเกณฑ์ทางการเงิน (Financial Criteria) จะพิจารณาจากอัตราส่วน
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on Invested Capital: ROIC) เป็นหลัก และ
พิจารณาอัตราส่วนรายได้สุทธิต่อการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio:
DSCR) และอัตราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นทนุ (Debt/Equity Ratio) ประกอบ ซ่ึงกระทรวง
พลังงานได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลังและการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง ในการกำหนดอัตรา
ส่วนทางการเงินที่เหมาะสม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.2.1 กรณีไม่มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกและขายส่ง การ



 

ไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งจะมี ROIC เฉล่ียในระดับร้อยละ 6.5 โดย บมจ.
กฟผ. จะมีฐานะการเงนิท่ีดีกว่าการไฟฟา้ฝ่ายจำหน่ายค่อนข้าง
มาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
ตลอดจนการปรบัปรุงเงินชดเชยรายไดร้ะหว่างการไฟฟา้ เพ่ือ
ให้ฐานะการเงินของการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม

2.2.2 เน่ืองจาก บมจ. กฟผ. มีกำหนดการกระจายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2548 จึงจำเป็นต้องได้รับ
ผลตอบแทนเงินลงทุนที่จูงใจผู้ลงทุนในระดับหนึ่ง ในขณะที่
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายทั้งสอง การดำเนินการจดทะเบียนเป็น
บริษัทและการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องดำเนินการ
ในรายละเอียดและต้องมีความชัดเจนในอีกหลายประเด็น ได้แก่

(1) การลงทุนในกิจการเชิงสังคม (Public Service Obligation :PSO) และ (2) การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า หากมี
การจดทะเบยีนเป็นบริษัท ตลอดจนการเตรยีมการอืน่ๆ ดังน้ันจึงควรมกีารจดัสรรผลตอบแทนเงนิลงทนุให้ บมจ. กฟผ. ในระดบั
ที่สูงกว่าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย กล่าวคือ บมจ. กฟผ. ในระดับร้อยละ 8.39 และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในระดับร้อยละ 4.80
ซึ่งผลตอบแทนเงินลงทุนในระดับดังกล่าวจะเพียงพอต่อการลงทุนในอนาคตของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย

2.2.3  ดังน้ัน จึงเห็นควรกำหนดหลกัเกณฑท์างการเงนิ สำหรบัการไฟฟา้ทัง้ 3 แห่ง ในช่วงปี 2549-2551 ดังน้ี
  ⌫   

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ทางการเงินสำหรับการพิจารณากำหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภายหลังปี 2551 จะพิจารณากำหนด
ให้อัตราผลตอบแทนเงนิลงทนุของการไฟฟา้ทัง้ 3 แห่ง อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนทางการเงิน
(Weighted Average Cost of Capital:WACC) ในแต่ละ
กิจการไฟฟ้า

2.3 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง จะพิจารณาจาก
ฐานะการเงินของการไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง โดยกำหนดให้ บมจ. กฟผ.

มีอัตราส่วนผลตอบแทนเงินลงทุน (ROIC) เฉล่ียในระดับร้อยละ
8.39 และการไฟฟา้ฝา่ยจำหนา่ยม ีROIC เฉล่ียในระดบัร้อยละ
4.80 ในช่วงปี 2549 - 2551 ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ขายส่งที่เสนอราคาขายส่งเฉลี่ยจะลดลงจากค่าไฟฟ้าขายส่ง
ปัจจุบัน ร้อยละ 3.54 โดยราคาขายส่งเฉลี่ยเดือนตุลาคม
2548 - ธันวาคม 2551 อยู่ท่ีระดับ 1.6648 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง
เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ย 1.7259 บาท/หน่วย ตามโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งปัจจุบัน

   
หน่วย: บาท/หน่วย

* โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่เสนอ เป็นโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในลักษณะเดียวกับปัจจุบัน โดยมีการปรับค่าไฟฟ้า
ขายส่งลดลงจากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งปัจจุบัน จำนวน 6.11 สตางค์/หน่วย เพื่อเป็นการเกลี่ยฐานะการเงินให้
การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย



 

2.4 โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีก ค่าไฟฟ้าขายปลีก
เฉลี่ยเมื ่อรวม Ft ณ ระดับปัจจุบัน 46.83 สตางค์/หน่วย
ไม่มีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ี ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ค่าไฟฟ้าเดือน
ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุงโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกเล็กน้อยเพื่อให้มีความคล่องตัวในทาง
ปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) กำหนดวันแรงงานให้เป็นวันหยุดราชการแทน
วันพืชมงคล ในการคิดค่าไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของ
การใช ้(Time of Use Tariff: TOU) ต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นไป

(2) กำหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้าขายปลีก โดยให้ทบทวนการกำหนดค่าตัวประกอบ
กำลังไฟฟ้า (Power Factor) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาด
กลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง โดยให้คำนึงถึง
ผลกระทบต่อผู ้ใช้ไฟฟ้าประกอบด้วย ทั้งนี ้ มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการกำกับการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟา้รับไปพิจารณาจดัทำรายละเอยีดเสนอ กบง. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ต่อไป

2.5 สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

2.5.1 สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
ใหม่ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลักเพียงค่าใช้จ่ายด้าน
เช้ือเพลิงและคา่ซือ้ไฟฟ้าทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากคา่ Ft ณ ระดบั
0.4683 บาท/หน่วย โดยมอบหมายใหค้ณะอนกุรรมการกำกบั
สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ รับไปพิจารณาดำเนินงาน
ส่งผ่านค่าใช้จ ่ายด้านเชื ้อเพลิงและค่าซื ้อไฟฟ้าที ่ม ีการ
บริหารการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้ใช้
ไฟฟ้า โดยพิจารณาจากมาตรฐานค่าสูญเสียในระบบ (Loss
Rate) มาตรฐานอตัราการใชค้วามรอ้น (Heat Rate) ตลอดจน
แผนการใชเ้ช้ือเพลิงและการสัง่การเดนิเคร่ืองโรงไฟฟ้า

หน่วย : ล้านบาท

2.5.2 สูตร Ft ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นไป
เป็นดงัน้ี

Ft   =   Ft คงที ่+    FtG

โดยที่ Ft คือ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับ
อัตราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมติั (สตางค/์หน่วย)

Ft คงที ่ คือ ค่า Ft สำหรบัการเรยีกเกบ็ใน
เดอืนมิถุนายน - กันยายน 2548 เทา่กบั 0.4683 บาท/หน่วย
(สตางค์/หน่วย)

    FtG คือ การเปลีย่นแปลงของคา่เชือ้เพลิง
และค่าซื ้อไฟฟ้าของกิจการผลิตที่เปลี ่ยนแปลงไปจากการ
คำนวณ ค่า Ft คงที ่ณ ระดบั 46.83 สตางค/์หน่วย (สตางค/์
หน่วย)

ทัง้น้ี สตูร Ft ใหม่ จะเป็นประโยชนต่์อผู้ใช้ไฟฟ้ามาก
กว่าสูตร Ft ปัจจุบัน เนื่องจากค่า Ft จะเปลี่ยนแปลงตามค่า
เชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระผล
กระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นในปัจจุบัน

2.6 การชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า (Financial
Transfers)

2.6.1 เน่ืองจากการไฟฟา้ฝ่ายจำหน่ายมีต้นทุนในการ
จัดหาไฟฟ้าท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายปลีก
เป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ จึงควรมีการชดเชยรายได้จาก
กฟน. ไปยัง กฟภ. เพ่ือให้การไฟฟา้ทัง้ 2 แห่ง มีฐานะการเงนิ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะการชดเชยรายได้แบบ
เหมาจา่ย (Lump sum financial Transfer) จาก กฟน. ไปยัง
กฟภ. โดยกำหนดจำนวนเงินชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า
และหลักการในการปรับปรุงการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า
ดังน้ี



 

2.6.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงการชดเชย
รายได้ระหว่างการไฟฟ้า โดยให้การไฟฟ้าท้ัง 3 แห่ง จัดส่งฐานะ
การเงนิของการไฟฟา้ทีเ่กดิขึน้จริง (1 มกราคม - 31 ธันวาคม)
ให้ สนพ. หรือองคก์รกำกบัดแูลทีจ่ะจัดตัง้ขึน้ ภายในไตรมาส
แรกของปถัีดไป เพ่ือคำนวณการชดเชยรายไดใ้หม่ทีเ่หมาะสม
ต่อไป

2.6.3 หากมีการแปลงสภาพ กฟน. หรือ กฟภ.
เป็นบริษัท จำกัด (มหาชน) ให้กระทรวงการคลังร่วมกับ
กระทรวงพลงังาน พิจารณากำหนดแนวทางการชดเชยรายได้
ระหว่างการไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดภาระภาษีเงินได้ในการจ่าย
เงินชดเชยรายได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางการชดเชยรายได้
ระหว่างการไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า
ขายสง่ของ บมจ. กฟผ. ในช่วงปี 2549-2551

2.7 แนวทางกำกบัการดำเนนิงานตามแผนการลงทนุ
ของการไฟฟา้ กำหนดใหก้ารไฟฟา้ทัง้ 3 แห่ง รายงานความ
คืบหน้าการลงทุนของการไฟฟ้าให้ สนพ. หรือองค์กรกำกับดูแล
ท่ีจะจัดตัง้ข้ึนทกุ 6 เดือน โดยหากการลงทนุของการไฟฟา้ไม่
เป็นไปตามแผนการลงทนุทีก่ำหนดให ้สนพ. หรือองคก์รกำกบั
ดูแลที่จะจัดตั้งขึ้นพิจารณานำค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ไม่เป็นไป
ตามแผน พร้อมทั้งค่าปรับมาปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
ต่อไป

3. การปรบัค่า Ft สำหรบัการเรยีกเกบ็เดอืน
ตุลาคม 2548 - มกราคม 2549

คณะอนุกรรมการกำกับสูตรฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2548 ได้พิจารณาค่า Ft ตามกรอบของสูตรที่ได้รับ
อนุมัติจาก กพช. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 โดยเห็นชอบ
การปรับค่า Ft สำหรับการเรียกเก็บเดือนตุลาคม 2548 -
มกราคม 2549 เพิ่มขึ้น 10 สตางค์/หน่วย จากเดิม 46.83
สตางค์/หน่วย เป็น 56.83 สตางค์/หน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้า
ที่เรียกเก็บจากประชาชนเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.72 บาท/หน่วย
เป็น 2.82 บาท/หน่วย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.68

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ค่า Ft เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเกิด
ปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้า
จากพลงัน้ำ ทีมี่ต้นทนุต่ำทีส่ดุไดเ้ต็มที ่และตอ้งใช้เช้ือเพลิงอ่ืน
ผลิตไฟฟ้าแทน ประกอบกับราคาน้ำมันเตาและราคาก๊าซธรรมชาติ
มีการปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 14.18 บาท/ลิตร และ 188
บาท /ล้านบีท ีย ู ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
ราคากา๊ซธรรมชาติท่ีปรับตัวสูงข้ึนน้ัน ปตท. ได้นำส่วนลดราคา
ก๊าซธรรมชาติในอนาคตจากผู้ผลิตก๊าซฯ ในอ่าวไทยตั้งแต่ปี
2549 - 2551 ประมาณ 6,000 ล้านบาท มาเกลีย่ราคาจำหนา่ย
ก๊าซฯ ให้กับ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ในช่วง
ดังกล่าว ทำให้สามารถลดราคากา๊ซฯ ลงได ้28 บาท/ล้านบทีียู
มาอยู่ที่ระดับ 160 บาท/ล้านบีทียู แล้วก็ยังส่งผลให้ค่า Ft
ต้องปรับเพ่ิมข้ึนจำนวน 10 สตางค/์หน่วย 

(รายละเอียดการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและการ
ปรับค่าไฟฟ้าตามสูตร Ft ปรากฏในเว็บไซต์ของ สนพ.
www.eppo.go.th)



 

  
 

เดือนกันยายน 2548 ราคานำ้มันดบิ ดูไบและเบรนท์
เฉล่ียเดือน กันยายนอยู่ท่ี ระดับ $56.41 และ $63.13 ต่อบาร์เรล
ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน $0.19 และ $0.80 ต่อบาร์เรล
ตามลำดับ เนื่องจาก International Energy Agency (IEA)
ประกาศทีจ่ะส่งน้ำมันสำรองฉุกเฉิน ประมาณ 2 ล้านบาร์เรล/วัน
เพื ่อแก้ปัญหาอุปทานตึงตัวในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้
กลุ่มประเทศยุโรป ประกอบด้วย ฝรั่งเศส  สเปน อิตาลี และ
เยอรมันได้จัดส่งน้ำมันเบนซินสำรองฉุกเฉินจำนวนกว่า 30
Cargoes และคูเวตจะบริจาคน้ำมันสำเร็จรูปประมาณ 500
ล้านบาร์เรล เพื่อบรรเทาเหตุที่เกิดขึ้นจากเฮอริเคนแคทรีนา
และโอเปคยนืยันท่ีจะพิจารณาเพิม่เพดานการผลติอีก 500,000
บาร์เรล/วัน ในระหว่างการประชมุท่ีกรุงเวียนนาในวนัท่ี 19 - 20
กันยายน 2548 ประกอบกบัแหล่งผลิตน้ำมันและกา๊ซธรรมชาติ
ในเขตอ่าวเม็กซิโก สามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้เพิ่มขึ้น
และโรงกลัน่หลายแหง่เร่ิมกลบัมาดำเนนิการผลติ หลังจากทีไ่ด้
รับความเสียหายจากเฮอริเคนแคทรีนา

เดือนตุลาคม  2548 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์
เฉล่ียเดอืนตุลาคมอยูท่ี่ระดบั $53.64 และ $58.78 ต่อบารเ์รล
ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน $2.77 และ $4.35 ต่อบาร์เรล
ตามลำดับ จากเฮอริเคนวิลมาอ่อนกำลังลงจากระดับ 4 มาอยู่
ท่ีระดับ 3 ก่อนพัดข้ึนฝ่ังในรัฐฟลอริดา ในวันจันทร์ท่ี 24 ตุลาคม
2548 ประกอบกับแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลของเม็กซิโก
ไม่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว และยังคงดำเนินการ
ตามปกติ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการอพยพคนงานออกจาก
พ้ืนท่ี

เดือนพฤศจิกายน 2548 ราคาน้ำมันดิบดูไบและ
เบรนทเ์ฉล่ียอยู่ท่ีระดบั $51.39 และ $55.15 ต่อบารเ์รล ปรับตัว
ลดลงจากเดือนก่อน $2.25 และ $3.63 ต่อบาร์เรลตามลำดับ
จากอุณหภูมิในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาสูง
กว่าระดับปกติแม้ว่าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของฤดูหนาว และ
U.S. Minerals Management Service รายงานวา่ แหล่งผลิต
น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติในอ่าวเม็กซิโก สามารถกลับมา
ดำเนินการได้ ส่งผลให้ในระยะสั้น ตลาดคลายความกังวล
ในสภาวะอุปทานตึงตัว ทำให้ราคาน้ำมันดิบทุกชนิดปรับตัว
ลดลง ประกอบกบัปริมาณสำรองนำ้มันดิบในสหรฐัอเมริกาและ
ยุโรปมีการสะสมเพิ ่มขึ ้นโดย EIA (Energy Information
Administration) รายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบในสหรัฐ
อเมริกา สิ้นสุดประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 อยู่ที่ระดับ
323.6 ล้านบารเ์รล

เดือนธันวาคม 2548 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์
เฉล่ียอยู่ท่ีระดับ $53.20 และ $57.42 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพ่ิมข้ึน
จากเดือนก่อน $1.81 และ $2.27 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ
เนื ่องจากอุณหภูมิในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ
อเมริกาต่ำกว่าระดับปกติ ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเพื่อ
ความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้น และจากการลอบวางระเบิดท่อขนส่ง
น้ำมันในเวเนซูเอล่า ส่งผลให้การขนส่งน้ำมันจากท่อดังกล่าว
ต้องหยุดชะงกัลง ประมาณ 5 - 6 วัน


หน่วย : เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล



 

เครื ่องบิน และแนฟทา) มีผลตั้งแต่ 9
พฤศจกิายน 2548 (รัฐบาลไดย้กเลกิภาษี
นำเข้าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548) ส่วน
ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปรับตัวลดลง
จากปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนตัว โดยตลาด
คาดว่าอุปทานในเอเซียจะเพิ่มขึ ้นจาก
Cosmo Oil ประเทศญี่ปุ่น ออกประมูล
ขายนำ้มันดเีซลสง่มอบเดอืนพฤศจกิายน
2548  บริษัท GS Caltex ประเทศ
เกาหลีใต้ ออกประมูลขายน้ำมันดีเซล
ส่งมอบปลายเดือนพฤศจิกายน 2548 และ
บริษัท Formosa ประเทศไต้หวันออก
ประมูลขายน้ำมันดีเซลส่งมอบเดือน
ธันวาคม 2548

เดือนธันวาคม 2548 ราคาน้ำมัน
เบนซินออกเทน 95 และ 92 และดีเซล
หมุนเร็วเฉล่ียอยู่ทีร่ะดบั $61.01, $59.90
และ $63.83 ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดอืนกอ่น $0.45, $0.68 และ $2.24
ต่อบารเ์รล ตามลำดบั ราคานำ้มันเบนซนิ
ออกเทน 95 และ 92 ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
เน่ืองจากมผู้ีเสนอซือ้จำนวนมากในตลาด
สิงคโปร์ ประกอบกับ Chinese Petro-
leum Corp.(CPC) ปิดซ่อมบำรุงหน่วย
ผลิตน้ำมันเบนซนิ กำลงัการผลติ 50,000
บาร์เรล/วัน ส่วนราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากจีนเริ่มกลับเข้า
ซื้อเพื่อจะนำเข้าในเดือนธันวาคม 2548
ประมาณ 450,000 บาร์เรล ซึ่งนับเป็น
ปริมาณนำเข้าสูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคม
2548 และจากสภาพอากาศในเกาหลใีต้ท่ี
หนาวกว่าปกติ ส่งผลให้ความต้องการใช้
น้ำมันเพื ่อความอบอุ่นภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการนำน้ำมัน JET
จากเอเซียไปขายในแถบตะวันตกช่วง
ปลายเดือนธันวาคม 2548 ในปริมาณ
90,000 ตัน

 
เดือนกันยายน 2548 ราคานำ้มันเบนซนิออกเทน 95 และ 92 และดเีซลหมุน

เร็วเดอืนกนัยายน เฉล่ียอยู่ท่ีระดบั $78.89, $77.86 และ $75.33 ต่อบารเ์รล ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนจากเดอืนทีแ่ล้ว $5.70 $5.34 และ $4.67 ต่อบารเ์รล ตามลำดบั ราคานำ้มัน
เบนซนิออกเทน 95 และ 92 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนสงูสดุเปน็ประวติัการณต์ามราคานำ้มัน
เบนซินในสหรัฐอเมริกาท่ียังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เน่ืองจาก
ผลกระทบของพายุเฮอริเคนแคทรีนา ทำให้นักลงทุนในสิงคโปร์นำน้ำมันเบนซิน
ไปขายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อุปทานในภูมิภาคยังคงตึงตัวเนื่องจาก
จีนลดการส่งออก และยังคงมีความต้องการซ้ือจากอินโดนีเซียเข้ามาอย่างต่อเน่ือง ส่วน
ราคานำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ปรบัตวัเพิม่ขึน้เนือ่งจาก Sinopec ของจนีประมลูซือ้นำ้มนั
ดเีซล สง่มอบช่วงครึง่หลังของเดอืนตุลาคม 2548 กอ่นวันหยุดวนัชาตต่ิอเน่ือง (1-3
ตุลาคม 2548) ประกอบกับอินเดียยกเลิกการประมูลขายน้ำมันดีเซลส่งมอบเดือน
ตุลาคม 2548 เน่ืองจากราคาเสนอซือ้ต่ำ

เดือนตุลาคม 2548 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 และ 92 และดีเซลหมุนเร็ว
เฉล่ียเดือนตุลาคมอยูท่ี่ระดบั $69.10, $67.94 และ $72.62 ต่อบารเ์รล ปรับตัวลดลง
จากเดอืนทีแ่ล้ว $9.79 $9.92 และ $2.71 ต่อบารเ์รล ตามลำดบั ราคานำ้มันเบนซิน
ออกเทน 95 และ 92 ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า NYMEX
และ IPE ประกอบกับอินโดนีเซียชะลอการนำเข้าน้ำมันเบนซินในเดือนตุลาคม
เน่ืองจากราคาน้ำมันท่ีอยู่ในระดับสูงและรัฐบาลลดเงินชดเชย โดยปรับเพ่ิมราคาขายใน
ประเทศสง่ผลให้ความตอ้งการใชน้้ำมันเบนซินลดลง และเวียดนามยกเลกิการประมลู
ซื้อน้ำมันเบนซินออกเทน 95 ส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2548 เนื่องจากราคาเสนอ
ขายอยู่ในระดับสูง ส่วนราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาด
ซ้ือขายล่วงหน้า IPE และจีนลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลเดือนพฤศจิกายน 2548 เน่ืองจาก
ราคานำเขา้สงูกวา่ราคาขายในประเทศ $12 ต่อบารเ์รล

เดือนพฤศจกิายน 2548 ราคานำ้มันเบนซนิออกเทน 95 และ 92 และดเีซล
หมุนเร็วเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั $60.56, $59.21 และ $61.59 ต่อบารเ์รล ปรับตัวลดลงจาก
เดือนก่อน $8.55, $8.72 และ $11.03 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ ราคาน้ำมันเบนซิน
ออกเทน 95 และ 92 ปรับตัวลดลงจากตลาดคาดวา่อุปทานนำ้มันเบนซินจากอนิเดยี
ยังคงมีอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัเวียดนามจะลดการนำเขา้น้ำมันเบนซินออกเทน 92
เดือนธันวาคม 2548 ลง 50% มาอยูท่ี่ระดบั 5,000 ตัน (เดือนพฤศจกิายน นำเข้า
10,000 ตัน) หลังจากรัฐบาลประกาศเก็บภาษีนำเข้าน้ำมัน 5% (น้ำมันเบนซิน,



 

 


ราคาขายปลีกน้ำมันเช้ือเพลิง

เดือนกันยายน 2548 ผู้คา้นำ้มัน
ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินเพ่ิมข้ึน 3
ครัง้ๆ ละ 0.40 บาท/ลิตร เม่ือวันที ่ 3, 9
และ 17 กันยายน 2548 และปรับราคาขาย
ปลีกนำ้มันดเีซลหมนุเรว็เพ่ิมข้ึน 2 ครัง้ๆ
ละ 0.40 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 9 และ 17
กันยายน 2548 ในส่วนของปตท.จะปรับ
ราคาขายปลกีชา้กวา่ผูค้า้รายอืน่ๆ 1 วัน
โดยราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน
95 และ 91 และดเีซลหมุนเร็ว ณ วันที ่30
กันยายน 2548 อยู่ท่ีระดับ 27.74  26.94
และ 24.19 บาท/ลิตร ตามลำดบั

เดือนตุลาคม 2548 ผู้ค้าน้ำมัน
ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลง 4
ครัง้ๆ ละ 0.40 บาท/ลิตร รวมเป็น 1.60
บาท/ลิตร เม่ือวันที ่ 10, 21, 26 และ 28
ตุลาคม 2548 และปรับราคาขายปลีก
น้ำมันดเีซลหมุนเร็วลดลง 0.40 บาท/ลิตร
เม่ือวันที ่21 ตุลาคม 2548 โดยราคาขาย
ปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95 และ 91
และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2548 อยู่ท่ีระดับ 26.14, 25.34 และ 23.79
บาท/ลิตร ตามลำดบั

เดือนพฤศจิกายน 2548  ผู้ค้านำ้มันปรับราคาขายปลกีนำ้มันเบนซนิลดลง
3 ครั้ง รวมเป็น 1.30 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 1, 18 และ 30 พฤศจิกายน 2548
และปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง 3 ครั้ง รวมเป็น 1.10 บาท/ลิตร
เม่ือวันที ่1, 9 และ 14 พฤศจกิายน 2548 โดยราคาขายปลกีนำ้มันเบนซนิออกเทน
95 , 91 และ ดีเซล หมุนเร็ว  ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2548 อยู่ท่ีระดบั 24.84, 24.04
และ 22.69 บาท/ลิตร ตามลำดบั

เดือนธันวาคม 2548  ผู้คา้นำ้มันปรับราคาขายปลกีนำ้มันเบนซนิเพ่ิมข้ึน 3
ครัง้ๆ ละ 0.40 บาท/ลิตร รวมเป็น 1.20 บาท/ลิตร เม่ือวันที ่9, 15 และ 24 ธันวาคม
2548 และปรับราคาขายปลกีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2 คร้ังๆ ละ 0.40 บาท/ลิตร รวมเป็น
0.80 บาท/ลิตร เมื ่อวันที ่ 15 และ 24 ธันวาคม 2548 โดยราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซนิออกเทน 95 , 91 และดเีซลหมุนเร็ว ณ วันที ่31 ธันวาคม 2548 อยู่ที่
ระดับ 26.04 , 25.24 และ 23.49 บาท/ลิตร ตามลำดบั


                   หน่วย:เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล



 

⌫
                                                                                                                        หน่วย:บาทลิตร

 
ค่าการตลาดเฉล่ียในเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2548 อยู่ท่ีระดับ -0.0141, 0.9554, 1.1495 และ 0.3911

บาท/ลิตร ตามลำดบั ส่วนคา่การกลัน่เฉล่ียโดยรวมในเดอืนกนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน และธันวาคม 2548 อยู่ท่ีระดบั 2.7397,
2.7393, 1.4527 และ 1.0159 บาท/ลิตร ตามลำดบั โดยมรีายละเอยีดดังน้ี


หน่วย : บาท/ลิตร

⌫
 หนว่ย : บาท/ลิตร



 

 
ในระยะสัน้คาดวา่ราคานำ้มันยังคงมคีวามผนัผวน และแกวง่ตัวในระดบัสงู โดยราคานำ้มันดบิดไูบและเบรนทจ์ะเคลือ่นไหว

อยู่ท่ีระดับ $53 - $58 และ $58 - $63 ต่อบาร์เรล ตามลำดบั และคาดวา่ราคานำ้มันเบนซิน 95 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในตลาดจร
สิงคโปรจ์ะเคลือ่นไหวทีร่ะดบั $63 - $68 และ $65 - $70 ต่อบารเ์รล ตามลำดบั ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคา คือ การขยายตวัทาง
เศรษฐกจิของเอเชีย เช่น จีน อินเดยี และเหตุการณค์วามไมส่งบในประเทศผูผ้ลิตน้ำมัน อาท ิ ในอิรักยงัคงมกีารกอ่วินาศกรรม
อย่างต่อเนื่อง ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับประเทศตะวันตกเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผล
ต่ออุปทานน้ำมันโลก ประกอบกับโอเปคมีแนวโน้มที่จะลดปริมาณการผลิตก่อนเข้าสู่ไตรมาส 2 ปี 2549 โดยอิหร่านสนับสนุน
ให้ลดเพดานการผลติลง 1 ล้านบารเ์รล/วัน ในระหว่างการประชมุครัง้หน้าวนัที ่31 มกราคม 2549

 ⌫

6.1 สถานการณ ์LPG ราคา LPG ในตลาดเดอืนกนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน และธันวาคม 2548 อยู่ท่ีระดบั 434, 513,
543 และ 532 เหรียญ/ตัน ตามลำดบั

6.2 แนวโน้มของราคา จากการคาดการณ์ราคาก๊าซ LPG ตลาดโลกในช่วงเดือนมกราคม 2549 คาดว่า ราคาจะ
เคลือ่นไหวอยู่ในระดบั 550 - 580 $/ตัน อัตราเงนิชดเชยยงัคงอยูใ่นระดบัเดมิ 2.9578 บาท/กก. หรือ 581 ล้านบาท/เดอืน ณ
อัตราแลกเปลีย่น 41.3577 บาท/เหรียญสหรฐั



 

7.2 ฐานะกองทนุน้ำมันฯ ณ วันที ่ 23 ธันวาคม 2548 มีเงินสดสทุธิ 9,347 ล้านบาท มีหน้ีสินคา้งชำระ 84,961 ล้านบาท
แยกเปน็หน้ีเงินกูเ้ดิม (อายไุม่เกนิ 1 ปี) 15,660 ล้านบาท หน้ีพันธบัตร 24,600 ล้านบาท หน้ีสถาบนัการเงนิ อาย ุ5 ปี 32,000
ล้านบาท หน้ีเงินชดเชยตรงึราคาคา้งชำระ 2,256 ล้านบาท หน้ีชดเชยราคากา๊ซ LPG (ณ ส้ินเดอืนพฤศจกิายน 2458) 10,078
ล้านบาท หน้ีเงินคนืกรณอ่ืีนๆ 159 ล้านบาท ฐานะกองทนุน้ำมันสทุธิ ติดลบ 75,614 ล้านบาท มีรายละเอยีด ดังน้ี

   ⌫    

หมายเหต ุ :  1. หนี้ชดเชยราคาน้ำมันเป็นตัวเลขประมาณการ
    2. หนีช้ดเชยราคา LPG เปน็ตวัเลขประมาณการทีส่อบถามจากผูป้ระกอบการ
    3. ดอกเบี้ยค้างจ่ายประจำเดือนคำนวณจากจำนวนเงินกู้เดิมและเงินกู้สถาบันการเงินอายุ 5 ปี

   ⌫    

 
7.1 ปัจจุบันการจดัเกบ็อัตราเงนิสง่เข้ากองทนุน้ำมันเช้ือเพลิงของนำ้มันชนิดตา่งๆ เป็นดงัน้ี



 


  
 

 
ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2548 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 2

โดยเฉพาะภาคการสง่ออกคอมพวิเตอร ์ยานยนต ์และอิเล็กทรอนกิส ์ซ่ึงมีแนวโนม้การสง่ออก
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การนำเข้าเริ่มมีการชะลอตัวลงทั้งการนำเข้าน้ำมัน เหล็ก และวัตถุ
ดิบอ่ืนๆ โดยในเดือนกันยายนไทยเกนิดุลการค้า 818 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 23.8
การนำเข้ามีแนวโน้มชะลอตัวลงโดยขยายตัวร้อยละ 19.9 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ประกาศรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย 9 เดือนแรก
ของปีน้ี ขยายตวัร้อยละ 4.4

ท้ังน้ีในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2548 มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.1 ส่วนการนำเข้า
มีมูลคา่ขยายตวัร้อยละ 22.9 ในภาคการทอ่งเทีย่วไตรมาสที ่ 3 ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมต้นของฤดกูาร
ท่องเทีย่ว นักทอ่งเทีย่วต่างชาตยัิงคงลดลงรอ้ยละ 1.1 จากปญัหาความไมส่งบในพืน้ทีภ่าคใต้
ปัญหาภัยธรรมชาติและการระบาดของไข้หวัดนก จากปัจจัยเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆ
ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์พลังงานในประเทศดังนี้

 
ความตอ้งการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นต้น ของไทยในชว่ง 9 เดือนแรกของป ี 2548

อยู่ที่ระดับ 1,536 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 6.2 เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นทุกชนิด กล่าวคือ ความ
ต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ลิกไนต์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3 ถ่านหนิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.7 และไฟฟา้พลงัน้ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น



 

 

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น อยู่ที่ระดับ 736
เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 9.1 การผลิตพลังงานเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้น
กล่าวคือ การผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 ลิกไนต์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.9 การผลติน้ำมันดบิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29 ยกเวน้
การผลติไฟฟ้าพลังน้ำลดลงรอ้ยละ 1.2

การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้น อยู่ท่ีระดับ
1,015 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2547 ร้อยละ 3.2 โดยการนำเข้าน้ำมันดิบ
ลดลงร้อยละ 1.2 การนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ก๊าซ
ธรรมชาตินำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 การนำเข้าไฟฟ้าจาก
ประเทศลาวและมาเลเซยีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.8 ในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2548 มีการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ
42.9 อัตราการพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศต่อความต้องการ
ใช้อยู่ท่ีร้อยละ 66 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2547 ซ่ึงอยู่ท่ี
ระดับร้อยละ 68

2547         2548
(ม.ค. - ก.ย.)

เปลี่ยนแปลง%

(1) พลังงานเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสต ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ไฟฟ้าจาก
พลังน้ำและถ่านหิน/ลิกไนต์

(2) การใช้ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก และการใช้ที่ไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) ได้แก่ การใช้ยางมะตอย
NGL Condensate LPG และ Naptha เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันสุดท้าย ในช่วง 9 เดือน
แรกของ ปี 2548 อยู่ที่ 1,059 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ
ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 การใช้
พลังงานทุกชนิดเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ การใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพ่ิมข้ึน

              หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

การใช ้(2) 1,449.8 1,535.9  7.3  6.2
การผลติ 676.1  735.8  0.7  9.1
การนำเข้า (สุทธิ) 988.3 1,015.4          13.7  3.2
การเปล่ียนแปลงสต็อก -11.6   -9.1
การใช้ท่ีไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use) 226.2 224.3  3.4  0.1
การนำเขา้/การใช ้(%)   68.0   66.0

   2547   2548
   (ม.ค. - ก.ย.)

ตารางที ่1  การใช ้การผลติ และการนำเขา้พลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นตน้(1)

ร้อยละ 1.1 การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 การใช้ถ่านหินนำ
เข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 การใช้ลิกไนต์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และการใช้
กา๊ซธรรมชาตเิพ่ิมข้ึนร้อยละ 3



 

 

การนำเข้าพลังงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548
มีมูลค่าเท่ากับ 565.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 41.3 ทั้งนี้มูลค่านำเข้าน้ำมันดิบ
มีสัดส่วนสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 85 ของมูลค่าการนำเขา้ท้ังหมด
อยู่ท่ีระดับ 479 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 41 ก๊าซธรรมชาติท่ีมีสัดส่วนรองลงมามีมูลค่าการนำเข้า
45.7 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ36.4 น้ำมันสำเรจ็รูป คดิเปน็
สัดสว่นร้อยละ 4 มีมูลคา่การนำเขา้ 24.4 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึน
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 58.1 ถ่านหินและไฟฟ้ามี
มูลคา่การนำเขา้อยูท่ี่ระดบั 11.7 พันล้านบาท และ 5.1 พันล้าน
บาท ตามลำดบั มูลคา่ถา่นหนินำเข้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 52.8 และ
มูลคา่ไฟฟา้นำเขา้เพิม่ข้ึนร้อยละ 25.5

อัตราการขยายตวัของการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นสดุท้าย ม.ค 2538 - ก.ย 2548

              หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

2544 2545 2546 2547 2548
(ม.ค. - ก.ย.)

ตารางที ่ 2 การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์ัน้สดุทา้ย

การใช้ 820 880 931 1,020 1,059
นำ้มนัสำเรจ็รปู 547 579 612 661 663
ก๊าซธรรมชาติ 37 43 46 54 55
ถา่นหนินำเขา้ 33 40 61 67 88
ลิกไนต์ 40 43 24 37 42
ไฟฟ้า 164 175 187 200 215

อัตราการเปลีย่นแปลง (%)
การใช้ 4.9 7.3 5.8 9.6 4.2
นำ้มนัสำเรจ็รปู 2.5 5.9 5.7 8.0 1.1
ก๊าซธรรมชาติ 1.5 15.9 7.9 17.5 3.0
ถา่นหนินำเขา้ 27.1 22.8 52.8 9.3 27.0
ลิกไนต์ 22.5 7.5 -43.6 54 5.0
ไฟฟ้า 6.5 6.8 7.0 7.1 7.0



 

                      หน่วย : บาร์เรล/วัน

เบญจมาศ Chevron 39,565 50,482     46
สิริกิต์ิ Thai Shell 17,050 17,176     16
ทานตะวัน Chevron 4,503 5,630      5
ยูโนแคล Unocal 22,021 27,777     25
บึงหญ้าและบึงม่วง SINO US Petroleum 856 1,087      1
จัสมิน Pearl Oil - 4,273      4
นางนวล ปตท. สผ. - 1,667      2
ฝางและอ่ืนๆ กรมการพลงังานทหาร/ปตท. สผ. 1,521 3,095      3
รวมในประเทศ 85,516 109,520    100

    หมายเหตุ : BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนเเคล ประกอบด้วย แหล่งปลาทอง ปลาหมึก กะพง สุราษฎร์ และยะลา

ตารางที ่4  การผลิตนำ้มันดิบ

         แหลง่                                ผู้ผลิต                                     2547
     2548 (ม.ค. - ก.ย.)

                         ปริมาณ         สัดส่วน (%)

                      หน่วย : พันล้านบาท

น้ำมันดิบ 487 479 41.0 85
นำ้มนัสำเรจ็รปู 16 24 58.1 4
ก๊าซธรรมชาติ 46 46 36.4 8
ถ่านหิน 12 12 52.8 2
ไฟฟ้า 6 5 25.5 1
รวม 566 566 41.3 100

ตารางที ่3  มลูค่าการนำเขา้พลงังาน

ชนิด
2547 2548              2548 (ม.ค. - ก.ย.)
                    (ม.ค.-ก.ย.)         การเปลีย่นแปลง (%)            สัดส่วน (%)

 

การผลิตน้ำมันดิบในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548 อยู่ที่
110 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2547 เน่ืองจากแหล่งเบญจมาศซ่ึงเป็นแหล่งผลิต
ท่ีใหญ่ท่ีสุด คิดเปน็สดัสว่นร้อยละ 46 มีการผลติอยู่ท่ีระดบั 50
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
26.7 แหล่งยูโนแคลเป็นแหล่งผลิตที ่ม ีส ัดส่วนรองลงมา
มีการผลติอยู่ทีร่ะดบั 28 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.2
แหล่งสิริกิติ์มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 อยู่ที่ระดับ 17 พัน
บาร์เรลต่อวัน แหล่งทานตะวันมีการผลิตอยู่ท่ีระดับ 6 พันบาร์เรล
ต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.4 ในปี 2548 มีการผลติของแหล่งผลิต
จัสมินซึ่งเป็นแหล่งใหม่ เริ ่มผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี ้
มีการผลติอยู่ท่ีระดบั 4 พันบารเ์รลต่อวัน รวมทัง้แหล่งนางนวล
ได้เร่ิมการผลิตอีกคร้ังต้ังแต่เดือนพฤษภาคมปีน้ี ผลิตอยู่ท่ีระดับ
1.7 พันบารเ์รลต่อวัน



 

 

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548 อยู่ท่ีระดับ 2,300
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2547 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของปริมาณการใช้
ทั ้งหมด ส่วนใหญการผลิตได้จากอ่าวไทยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 70 ของการผลิตทั่วประเทศ แหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่
แหล่งบงกชของบริษัท ปตท.สผ. ผลิตอยู่ที่ระดับ 612 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แหล่งไพลินของบรษัิทยโูนแคล ผลิตอยูท่ี่ระดบั 440
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 แหล่งเอราวัณ
ผลิตอยู่ทีร่ะดบั 277 ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1

การนำเข้า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548 อยู่ที่ระดับ
871 ล้านลูกบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.1 เม่ือเทยีบกบั
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเปน็การนำเขา้จากสหภาพพมา่ทัง้
2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งยานาดา จำนวน 438 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
จากแหลง่เยตากนุ จำนวน 433 ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 53.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
การเพ่ิมปริมาณการส่งก๊าซต่อวัน (DCQ) ของแหล่งเยตากุนจาก
ระดับ 200 ล้านลูกบาศกฟุ์ตต่อวัน เป็นระดับ 400 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน

การใชน้้ำมนัดิบเพือ่การกลัน่ ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี
2548 อยู่ท่ีระดับ 924 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 1.4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของความ
สามารถในการกลั่นทั่วประเทศ การใช้น้ำมันเพื่อการกลั่นของ
โรงกล่ันส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึน โดยโรงกล่ันไทยออยล์ใช้น้ำมันดิบเพ่ือ
การกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 โรงกลั่นทีพีไอใช้น้ำมันดิบเพื่อ
การกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 โรงกลั่นเอสโซ่ใช้น้ำมันดิบเพื่อ
การกล่ันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.7 ยกเว้นโรงกล่ันบางจากใช้น้ำมันดิบ
เพื่อการกลั่นลดลงร้อยละ 29 โดยโรงกลั่นบางจากทำการ
ปิดซอ่มบำรุงต้ังแต่วันที ่ 24 มกราคม - 17 กุมภาพนัธ์ 2548
และโรงกลัน่ทพีีไอปิดซอ่มบำรุงต้ังแต่วันที ่4-13 มีนาคม 2548

การนำเขา้และสง่ออก ในช่วง 9 เดือนแรกของป ี 2548
มีการนำเข้าน้ำมันดิบอยู ่ที ่ระดับ 851 พันบาร์เรลต่อวัน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่ร้อยละ
79 เป็นการนำเข้าจากประเทศตะวันออกกลาง ที่เหลือร้อยละ
11 และ 10 เป็นการนำเข้าจากประเทศตะวนัออกไกลและท่ีอ่ืนๆ
การส่งออกอยู่ที่ระดับ 62 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.3 ส่วนใหญ่ส่งออกไปขายที่
ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากน้ำมันดิบที่ผลิตได้มีสารโลหะหนัก
ปนอยู่มาก ซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศ
ต้องการ

                    การจัดหา

2541 29,420 679,729 709,149 721,808
2542 34,006 698,895 732,901 741,956
2543 57,937 643,063 701,000 749,629
2544 61,914 678,210 740,124 756,013
2545 75,567 679,762 755,329 827,688
2546 96,322 709,762 806,084 846,091
2547 85,516 813,422 898,939 925,850
2548 (ม.ค.-ก.ย.) 109,520 788,385 897,905 923,840

การเปลีย่นแปลง (%)

2544 6.6 55.5 5.6 0.8
2545 22.1 0.2 2.1 9.5
2546 27.5 4.4 6.7 2.2
2547 -11.0 15.0 12.0 9.4
2548 (ม.ค.-ก.ย.) 29.0 3.2 0.9 1.4

ตารางที ่5  การจดัหาและการใชน้้ำมนัดิบ
                      หน่วย : พันล้านบาท

  ปี
                                                     ผลิตภายในประเทศ              นำเข้า (สุทธิ)       รวม

                                        ใช้ในโรงกล่ัน*

     * น้ำมันดิบ คอนเดนเสต และอื่นๆ



 

การใชก๊้าซธรรมชาต ิในช่วง 9 เดือนแรกของป ี2548 อยู่
ที่ระดับ 3,171 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการใช้เพื่อการผลิต
ไฟฟ้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด
คิดเปน็จำนวน 2,431 ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 4.3

               2548 (ม.ค. - ก.ย.)

แหล่งผลิตภายในประเทศ 2,158 2,300 73
แหล่งอ่าวไทย 2,069 2,205 70
เอราวัณ Unocal 274 277 12
ไพลิน Unocal 412 440 19
ฟูนานและจักรวาล Unocal 187 220 10
สตูล Unocal 104 120 5
กะพงและปลาทอง Unocal 10 8 0
อ่ืนๆ (7 แหล่ง) Unocal 275 297 13
บงกช PTT E&P 597 612 27
ทานตะวัน Chevron 61 63 3
เบญจมาศ Chevron 149 168 7
แหล่งบนบก 89 95 3
น้ำพอง Exxon Mobil 35 33 1
สิริกิต์ิ Thai Shell 54 62 3
แหล่งนำเข้า* 726 871 27
ยาดานา สหภาพพมา่ 439 438 14
เยตากุน สหภาพพม่า 287 433 14
รวม 2,884 3,171 100

   * ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต

ตารางที ่6  การผลิตก๊าซธรรมชาติ
                      หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

                  ผู้ผลิต 2547
                                                ปริมาณ สัดส่วน (%)

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
โรงงานอตุสาหกรรม คิดเปน็สดัสว่นร้อยละ 8 หรือปริมาณ 255
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 3 ที่เหลือใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโิตรเคมแีละอ่ืนๆ (โพรเพน อีเทน และ
LPG) ปริมาณ 485 ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.8



 

                     หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

                 สาขา     2542            2543          2544          2545           2546      2547       2548 (ม.ค. - ก.ย.)

ผลติไฟฟา้ 1,471 1,667 1,883 2,049 2,188 2,251      2,431
อุตสาหกรรม 127 153 177 199 218 250      255
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ 263 292 337 355 385 391      485
รวม 1,861 2,112 2,397 2,603 2,791 2,884       3,171

   หมายเหตุ : ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP

ตารางที ่ 7 การใชก๊้าซธรรมชาตริายสาขา

                     หน่วย : บาร์เรล/วัน

            รายการ   2547        2548 (ม.ค. - ก.ย.)

การผลติ 10,720 12,344 16.5
การส่งออก 1,365           3,364 222.9 27
การใชภ้ายในประเทศ 9,355           8,980 -6.0 73

ปรมิาณ            การเปลีย่นแปลง (%)         สัดสว่น (%)

ตารางที ่8 การผลติ การสง่ออก และการใช ้NGL

 

การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548
อยู่ที่ระดับ 863 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 3.2 ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อ
พิจารณารายชนดิพบวา่การผลติน้ำมันดเีซลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การผลิตน้ำมันเบนซิน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 การผลติน้ำมันเครือ่งบินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.8
และการผลติน้ำมันเตาลดลงรอ้ยละ 5.1

 ⌫ 

การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548 อยู่ที่ระดับ
12,344 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการใช้ในประเทศปริมาณ 8,980
บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 73 ของการผลิตท้ังหมด โดยลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6 ส่งออกไปจำหน่าย
ยังประเทศสงิคโปร์จำนวน 3,364 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 27 ของการผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 222.9



 

อัตราการขยายตวัของการใชน้้ำมนัสำเรจ็รูป ปี 2539 - ก.ย 2548

            ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั)                                            การเปลีย่นแปลง (%)
การใช ้     การผลติ   การนำเขา้  การสง่ออก       การใช้ การผลติ       การนำเขา้     การสง่ออก

   * ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ปริมาณการใชน้้ำมันสำเรจ็รูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี
2548 อยู่ทีร่ะดบั 729 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีว
กนัของปกีอ่นร้อยละ 2.2 โดยการใชน้้ำมันดเีซลเพิม่ข้ึนร้อยละ
4.9 ในขณะที่น้ำมันเบนซินลดลงร้อยละ 6.0 เป็นผลมาจาก
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น และมาตรการประหยัดพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพของภาครฐั ทำให้ประชาชนหันมาลดการใชน้้ำมัน
ลงอย่างเห็นได้ชัดเจน การใช้น้ำมันเตาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7 การใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 และน้ำมันเครื่องบิน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6

การนำเข้าและส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป การนำเข้ามี
ปริมาณเพิม่ข้ึน กลา่วคอื จาก 39 พันบารเ์รลต่อวัน ในช่วง 9
เดือนแรกของปก่ีอนมาอยูท่ี่ระดบั 41 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 7.2 เมื่อพิจารณารายชนิดพบว่าเป็นการนำเข้าน้ำมัน
เตาเพิม่ข้ึนร้อยละ 45.5 โดยเปน็การนำเขา้น้ำมันเตาคณุภาพดี
(กำมะถันต่ำ) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การนำ
เข้าน้ำมันดีเซลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 ตามความต้องการใช้ท่ีเพ่ิมข้ึน
ในขณะท่ีการนำเข้าน้ำมันเคร่ืองบินลดลงร้อยละ 96.9 การส่งออก
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.2 จาก 107 พันบารเ์รลต่อวัน มาอยูท่ีร่ะดบั
121 พันบารเ์รลต่อวัน

เบนซิน 126 160 - 34 -6.0 3.5 -100.0 68.4
  เบนซินธรรมดา 76 89 - 13 -5.5 7.0 -100.0 189.6
  เบนซินพิเศษ 50 71 - 20 -6.6 -0.4 -100.0 33.3
ดีเซล 346 367 16 30 4.9 1.9 3.7 -27.0
น้ำมันก๊าด 0.4 20 - 0.09 -7.8 9.7 - -73.2
น้ำมันเครือ่งบิน 73 83 0.04 9 0.6 7.8 -96.9 114.6
น้ำมันเตา 110 109 25 18 1.7 -5.1 45.5 15.7
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว* 74 124 - 31 8.0 11.1 - 17.5
รวม 729 863 41 121 2.2 3.2   7.2 13.2

ตารางที ่9 การผลติ การใช ้การนำเขา้ และการสง่ออกนำ้มนัสำเรจ็รูป ป ี2548 (ม.ค. - ก.ย.)



 

 

อัตราการขยายตวัของการใชน้้ำมันเบนซนิและดเีซล ปี 2542 - ก.ย 2548


การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของป ี2548 อยู่ท่ีระดับ 160

พันบารเ์รลตอ่วัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีกอ่น โดยเปน็การผลติเบนซนิธรรมดาเพิม่ข้ึนร้อยละ 7.0
ในขณะท่ีการผลิตเบนซินพิเศษลดลงข้ึนร้อยละ 0.4 ตามปริมาณ
การใช้ที่ลดลง

การใช ้อยู่ท่ีระดบั 126 พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 6.0
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการใช้น้ำมันเบนซิน
95 ลดลงร้อยละ 6.6 เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน 91 ลดลงร้อยละ
5.5 เนื่องจากการส่งเสริมให้ใช้แก๊สโซฮอส์ของรัฐบาลโดย
การลดภาษีน้ำมันแกส๊โซฮอล ์ ซ่ึงมีผลทำใหร้าคาตำ่กวา่นำ้มัน
เบนซิน 95 ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งหันไปใช้แก๊สโซฮอล์
เพิ่มขึ้นจาก 0.04 พันบาร์เรลต่อวัน ในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2548 มาอยู่ท่ีระดับ 0.4 พันบาร์เรลต่อวัน ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปีนี้

การสง่ออก ในชว่ง 9 เดอืนแรกของป ี 2548 อยู่ทีร่ะดบั
34 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 68.4 โดยเปน็การสง่ออก
เบนซิน 95 จำนวน 20 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.3
และเป็นการส่งออกเบนซิน 91 จำนวน 13 พันบาร์เรลต่อวัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 189.6

⌫
การผลิต น้ำมันดีเซลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548

อยู่ท่ีระดับ 367 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.6 เป็นการผลิต
น้ำมันดเีซลหมนุเรว็อยูท่ีร่ะดบั 366 พันบารเ์รลตอ่วัน ทีเ่หลอื
ร้อยละ 0.4 เป็นการผลิตน้ำมันดีเซลหมุนช้าท่ีระดับ 1 พันบาร์เรล
ต่อวัน

การใช ้ น้ำมันดีเซลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548 อยู่
ทีร่ะดบั 346 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 เม่ือเทยีบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อนการใช้ในช่วง 6 เดือนแรกสูงมาก
ถึงร้อยละ 10.2  แต่หลังจากรฐับาลประกาศลอยตวัราคานำ้มัน

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันดีเซลในช่วง 9
เดอืนแรกของป ี2548 อยู่ทีร่ะดบั 16 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึน
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.7 และเป็นการนำเข้า
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วท้ังหมด การส่งออกอยู่ท่ีระดับ 30 พันบาร์เรล
ต่อวัน ลดลงร้อยละ 27.0 มีผลทำให้มีการนำเข้าน้ำมัน
ดเีซลสทุธ ิ14 พันบารเ์รลต่อวัน

ดีเซลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป ทำให้การ
ใช้ลดลงโดยในช่วง 3 เดือนหลัง (ก.ค.- ก.ย.) การใช้ลดลงร้อยละ
5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2547



 


การผลิต ในช่วง 9 เดือนแรกของป ี 2548 อยู่ท่ีระดบั 83

พันบารเ์รลตอ่วัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.8
การใช้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2548 อยู่ที่ระดับ 73

พันบารเ์รลตอ่วัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6 เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีท่ีแล้ว ส่งผลให้การผลิตสูงกว่าความต้องการใช้ในประเทศ
ทำใหมี้การสง่ออก (สทุธ)ิ จำนวน 8.8 พันบารเ์รล ต่อวัน


การผลิต น้ำมันเตาในชว่ง 9 เดือนแรกของป ี2548 อยู่ท่ี

ระดับ 109 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 5.1 เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2547

การใช้ อยู่ทีร่ะดบั 110 พันบารเ์รลตอ่วัน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ
1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในการผลติไฟฟ้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 33.1 ในขณะทีใ่ช้เป็นเช้ือเพลิง
ในภาคอตุสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 7.8 สาเหตนุ่าจะมาจากราคา
น้ำมันท่ีปรับตัวสูงข้ึน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมหนัไปใช้เช้ือเพลิง
ชนิดอื่นแทน

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2548 อยู่ที่ระดับ 25 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
45.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพื่อมาใช้เป็น
เช้ือเพลิงในการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. เน่ืองจาก กฟผ. มีความ
จำเป็นท่ีต้องใช้น้ำมันเตาคุณภาพสูงในการผลิตไฟฟ้า (มีกำมะถัน
ต่ำ) และทำให้มีน้ำมันเตาส่งออก 18 พันบาร์เรลต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลให้ปริมาณการนำเขา้ (สุทธิ) จำนวน 8 พันบาร์เรลต่อวัน

           ชนิดของเชือ้เพลงิ              2547                 2548                          การเปลีย่นแปลง (%)

กา๊ซธรรมชาต ิ (ลา้นลบ.ฟุต/วนั)* 1,671 1,784 2.9 8.0
น้ำมันเตา (ล้านลติร) 1,296 1,444 114.2 33.1
ลิกไนต์ (พันตัน) 16,537 12,379 7.3 -0.4
ดีเซล (ล้านลติร) 55 46 143.1 -13.3

                   (ม.ค. - ก.ย.)           2547             2548 (ม.ค. - ก.ย.)

   * การใช้ของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี)

ตารางที่ 10  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

⌫ 
การผลิต การผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวในช่วง 9 เดือนแรก

ของปี 2548 อยู่ท่ีระดบั 124 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ
11.1 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากโรงแยกก๊าซ
ปตท. โรงที ่ 5 เร่ิมผลิตกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวเขา้สูร่ะบบ ต้ังแต่
เดอืนมกราคม รวมเป็นการผลติจากโรงแยกกา๊ซ ปตท. (โรงที่
1 - 5) คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 51 สว่นทีเ่หลือร้อยละ 49 เป็น
การผลติจากโรงกลัน่น้ำมัน และอ่ืนๆ ในประเทศ

การใช ้ อยู่ในระดับ 92 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
13.2 เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2547 การใชใ้นครวัเรือน
อยู่ที่ระดับ 51 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 การใช้
ในรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซิน

ปรับตัวสงู เป็นสาเหตใุห้รถแทก็ซีแ่ละรถยนตส์ว่นบคุคลหนัมา
ใช้ก๊าซ LPG มากขึ้น การใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40.3 การใช้เป็นเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย
ร้อยละ 0.3

การนำเข้าและการส่งออก ในช่วง 9 เดือนแรกของปี
2548 ประเทศไทยไม่มีการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่มี
การส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวจำนวน 31 พันบาร์เรลต่อวัน
สว่นใหญ่สง่ออกไปยงัประเทศในเอเชยี ไดแ้ก ่ประเทศสงิคโปร์
มีสัดส่วนสูงที่สุดร้อยละ 31 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด
รองลงมาได้แก่ประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 และ
เวียดนาม คิดเปน็สดัสว่นร้อยละ 28



 

           2547
                  ปริมาณ         สัดส่วน (%)   การเปลีย่นแปลง (%)

2548 (ม.ค. - ก.ย.)

                           หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ครวัเรอืน 48 51 55 6.6
อุตสาหกรรม 14 14 15 0.3
รถยนต์ 7 9 10 34.5
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 14 18 20 40.3
รวม 83 92 100 13.2

ตารางที ่11  การใช ้LPG

 

การผลิต ลิกไนตใ์นช่วง 9 เดือนแรกของป ี 2548
มีปริมาณ 16 ล้านตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.6 เม่ือเทยีบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยร้อยละ 80 ของการผลิต
ลิกไนต์ในประเทศ ผลิตจากเหมืองแม่เมาะ และกระบี่
ของ กฟผ. จำนวน 13 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1
ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 เป็นการผลิตจากเหมืองเอกชน
จำนวน 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 20.6 สว่นใหญ่เป็นการผลติจากแหลง่สมัปทาน
ของบริษัทบ้านปู โดยการผลิตลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะ
จะนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า

การใช ้ลิกไนต/์ถ่านหนิในชว่ง 9 เดอืนแรกของปน้ีี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน มาอยู่ที่ระดับ 22 ล้านตัน ประกอบด้วยการ
ใช้ลิกไนตใ์นภาคการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 12.4
ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 ที่เหลือจำนวน 3
ล้านตัน นำไปใช้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การ
ผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษและเยื่อกระดาษ รวมถึงใช้ใน
การบ่มใบยาสูบ การใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7
เป็นการใชใ้นอุตสาหกรรมจำนวน 5 ล้านตนั ทีเ่หลือใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP จำนวน 2
ล้านตัน

การนำเขา้ ถ่านหนิในช่วง 9 เดือนแรกของป ี2548
มีปริมาณ 7 ล้านตนั เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น
ร้อยละ 29.9 การนำเข้าถ่านหินจะนำไปใช้ในภาค
อุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของปริมาณ
การนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่เหลืออีกร้อยละ 23 ใช้ใน
การผลิต กระแสไฟฟ้าในโครงการ SPP โดยลดลงร้อยละ
10.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว



 

 

กำลังการผลิต ของไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
มีจำนวน 26,431 เมกะวตัต์ โดยเปน็การผลติติดตัง้ของ กฟผ.
15,795 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 รับซื้อจาก IPP
จำนวน 8,000 เมกะวตัต์ คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 30 รับซ้ือจาก
SPP จำนวน 1,996 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8
และนำเข้าจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับมาเลเซียจำนวน
640 เมกะวตัต์ คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 2

                     หน่วย: พันตัน

การผลติลกิไนต์ 20,038 15,647 3.6 100.0
การไฟฟา้ฝา่ยผลติฯ 16,657 12,501 0.1 79.9
เหมืองเอกชน* 3,381 3,145 20.6 20.1
   -  บ้านปู 2,168 1,351 -16.90 8.6
   -  ลานนา 488 23 -97.90 0.1
   -  อ่ืนๆ 725 1,771 231.3 11.3
การนำเข้าถ่านหิน 7,550 6,511 29.9
การจัดหา 27,588 22,158 10.2
การใชล้กิไนต์ 20,462 15,688 0.7 100.0
ผลิตกระแสไฟฟ้า 16,537 12,379 -0.4 78.9
อุตสาหกรรม 3,925 3,309 5.0 21.1
การใช้ถ่านหิน 7,550 6,511 15.7 100.0
อุตสาหกรรม 5,356 5,006 27.0 76.9
ผลิตกระแสไฟฟา้ (SPP) 2,194 1,504 -10.66 23.1
ความต้องการ 28,012 22,199 19.6

ปริมาณ                 อัตราเพิม่ (%)               สัดส่วน (%)
        2547

2548 (ม.ค. - ก.ย.)

ตารางที ่12 การผลิตและการใชลิ้กไนต/์ถ่านหนิ

   * ข้อมูลเบื้องต้น

กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2548



 

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปริมาณการผลิต
พลังงานไฟฟา้ของประเทศไทยในชว่ง 9 เดอืน
แรกของปี 2548 มีจำนวน 101,895 กิกะวัตต์
ชั ่วโมง เพิ ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 6.4 แยกเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้
เชื ้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ (รวม EGCO
KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) จำนวน 71,974
กิกะวตัต์ช่ัวโมง คิดเปน็สดัสว่นร้อยละ 71 จาก
ถ่านหิน/ลิกไนต์ จำนวน 15,360 กิกะวัตต์ช่ัวโมง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 เป็นการผลิตจาก
พลังน้ำ 4,298 กิกะวตัต์ช่ัวโมง คิดเปน็สดัสว่น
ร้อยละ 4 ท่ีเหลือเป็นการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตา
จำนวน 5,971 กกิะวตัต์ช่ัวโมง คดิเปน็สดัสว่น
ร้อยละ 6 และจากแหลง่อ่ืนๆ รวมทัง้การนำเขา้
ไฟฟ้าจากลาว และไฟฟ้าแลกเปล่ียนกับมาเลเซีย
จำนวน 4,293 กกิะวตัต์ช่ัวโมง คดิเปน็สดัสว่น
ร้อยละ 4

ตารางที ่13 กำลังการผลติตดิต้ังไฟฟ้า ณ เดือนกันยายน 2548

                                   กำลังการผลิตตดิต้ัง            สัดส่วน (%)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 15,795 60
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) 8,000 30
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 1,996 8
นำเข้าและแลกเปลี่ยน 640 2
รวม 26,431 100

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง



 

ความต้องการไฟฟ้าสูดสุด ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้
อยู่ในเดือนเมษายนท่ีระดับ 20,538 เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้องการ
ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2547 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 19,326 เมกะวัตต์อยู่
1,212 เมกะวัตต์ ค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าเฉล่ีย (Load Factor)
อยู่ที่ระดับร้อยละ 75.7 และมีกำลังผลิตสำรองไฟฟ้าต่ำสุด
(Reserved Margin) อยู่ท่ีระดับ 22.6

การผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สำคัญ
สรุปได้ดังนี้

(ก) การผลติไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาตใินช่วง 9 เดอืนแรก
ของปี 2548 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 สาเหตสุำคญัเน่ืองจาก กฟผ.
มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น
จากแหลง่ผลิตภายในประเทศ และการนำเขา้กา๊ซจากพมา่

(ข) การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน/ลิกไนต์ มีปริมาณใกล้เคียง
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ค) การผลติไฟฟ้าจากนำ้มันเตา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.6
(ง) การผลติไฟฟ้าพลังน้ำ ลดลงรอ้ยละ 1.2
(จ) การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล ลดลงร้อยละ 25.9

เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
(ฉ) การนำเขา้ไฟฟา้จาก สปป. ลาว และแลกเปลีย่นกบั

มาเลเซยี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.5


ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ ในช่วง 9 เดือนแรกของป ี2548 อยู่

ที่ระดับ 90,854 กิกะวัตต์ชั่งโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีทีแ่ล้วร้อยละ 6.2 โดยสาขาอตุสาหกรรม ซ่ึงเป็นสาขาทีมี่
สัดส่วนการใช้มากที่สุดร้อยละ 44 ของการใช้ทั ้งประเทศ
มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 สาขาธุรกิจและบ้านและ
ทีอ่ยู่อาศยั (คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 25 และร้อยละ 21) มีการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และร้อยละ 4.5 ตามลำดับ สาขา
เกษตรกรรมมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 และลูกค้าตรง
กฟผ. (รวมขายให้ประเทศเพ่ือนบ้าน)  มีการใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.7

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 3.1
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2547 อยู่ที ่ระดับ 30,267
กิกะวัตต์ชั่วโมง การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกสาขา กล่าวคือ สาขา
อุตสาหกรรมและธรุกจิ มีการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.6 เทา่ๆ
กัน อยู่ทีร่ะดบั 11,651 กิกะวตัต์ช่ัวโมง และ 10,286 กิกะวตัต์
ช่ัวโมง สำหรับบ้านและท่ีอยู่อาศัยมีการใช้ไฟฟ้า 6,656 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5

การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที ่ผ่านมาอยู ่ที ่ระดับ 58,759
กิกะวตัต์ช่ัวโมง โดยสาขาอตุสาหกรรมและธรุกิจมีการใชไ้ฟฟ้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เท่าๆ กัน กล่าวคือ อยู่ที่ระดับ 28,776
กกิะวตัต์ช่ัวโมง และ 12,341 กกิะวตัต์ช่ัวโมง สว่นการใชไ้ฟฟ้า
ประเภทบ้านและที่อยู่อาศัยมีการใช้ไฟฟ้า 12,801 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3



 

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Peak Demand of EGAT)

ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุ        ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟา้     กำลงัผลติสำรองไฟฟา้ตำ่สดุ

2540 14,506 73.5 8.3
2541 14,180 73.4 20.1
2542 13,712 76.1 22.1
2543 14,918 75.2 22.0
2544 16,126 73.5 30.9
2545 16,681 76.1 27.5
2546 18,121 73.9 35.1
2547 19,326 71.6 24.5
2548 (ม.ค.-ก.ย.) 20,538 75.7 22.6

   หมายเหตุ 1. โรงไฟฟ้า IPP ได้แก่ บ่อวิน และ EPEC  รวมกำลังการผลิต 1,063 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)

ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 46

2. โรงไฟฟ้า SPP จ่ายไฟเข้าระบบ (COD) ในระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2546 รวมกำลังการผลิต 114 เมกะวัตต์

ตารางที่ 14 ความต้องการไฟฟ้าและค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า

      ปี               (เมกะวตัต)์           (ร้อยละ)             ( ร้อยละ)



 

 

รายได้สรรพสามิตจากน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคมถึง
กันยายนปี 2548 มีจำนวน 58,139 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ในช่วง 9 เดือนแรกของป ี 2548 กองทนุน้ำมันยังคงมรีายจา่ย
จากการตรึงราคาน้ำมันของรัฐบาลเป็นผลให้ฐานะกองทุนน้ำมัน
ณ ส้ินเดอืนกันยายน 2548 ติดลบ 81,934 ล้านบาท 

ตารางที่ 16 รายได้ภาษีสรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ำมัน

         ปริมาณ                    เปลีย่นแปลง(% )
ณ ส้ินปี                                 ฐานะกองทนุน้ำมัน              รายรบั(รายจา่ย)              ภาษสีรรพสามติ

2535 1,930 (4,717) 40,693
2536 78 (1,852) 44,717
2537 -732 (810) 46,969
2538 -1,116 (384) 54,838
2539 787 1,903 58,899
2540 234 (552) 64,768
2541 4,606 4,371 66,139
2542 4,418 (187) 65,076
2543 -4,673 (9,091) 65,026
2544 -10,351 (5,978) 65,602
2545 -4,156 6,195 67,726
2546 -2,469 1,687 72,962
2547 -50,227 (47,758) 78,754
2548 (ม.ค. - มิ.ย.) -81,934 249 58,139

                    หน่วย : ล้านบาท

2548 (ม.ค. - ก.ย.)

ตารางที่ 15 การจำหน่ายไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้

2547
         ปริมาณ                     เปลีย่นแปลง (% )

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง
บ้านและท่ีอยู่อาศัย 8,335 6,656 5.0
ธุรกิจ 13,329 10,286 2.6
อุตสาหกรรม 15,098 11,651 2.6
อ่ืน ๆ 2,170 1,674 2.6

รวม 38,931 30,267 3.1
การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค
บ้านและท่ีอยู่อาศัย 16,204 12,801 4.3
ธุรกิจ 15,274 12,341 8.7
อุตสาหกรรม 35,619 28,776 8.7
เกษตรกรรม 245 209 14.8
อ่ืน ๆ 5,733 4,632 8.7

รวม 73,078 58,759 7.7
ลูกค้าตรง กฟผ. 2,128 1,828 14.7
รวมทั้งสิ้น 113,979 60,268 7.3



 



 

 
⌫

จากภาวะวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ีมีความผันผวนและ
ราคายงัคงสงูอย่างตอ่เน่ืองน้ัน ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหนึง่
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำมันมีราคาแพง เพราะไทยเป็น
ประเทศท่ียังต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศในแต่ละปีนับเป็น
มูลคา่มหาศาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่คอื น้ำมัน ซ่ึงกวา่ 90% ของ
น้ำมันที่ใช้ในประเทศยังต้องซื้อมาจากนอกประเทศ ดังนั้น
เราจึงจำเป็นต้องมีมาตรการรองรับทางด้านพลังงาน ได้แก่
การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานภายในประเทศให้มากที ่สุด
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง

ในฐานะที ่ “กระทรวงพลงังาน” เป็นองคก์รทีก่ำกบัดแูลให้
เกิดความมัน่คงด้านพลังงานแก่ประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในราคาทีเ่ป็นธรรม ส่งเสริมการ
แข่งขันระหว่างภาคเอกชน สร้างทางเลอืกในการใชพ้ลังงานแก่
ผู้บริโภค รวมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการ
อนุรักษ์พลังงานด้วย กองบรรณาธิการจึงขอนำบทสัมภาษณ์
ของ นายวเิศษ จูภิบาล รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์พลังงานของไทยในปี 2549 นี้ มา
เผยแพร่ต่อท่านผู้อ่านในฉบับนี้

อยากทราบแนวนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลในปี
2549 ว่าจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องใด ?

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
พลังงานของประเทศไทยตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ เม่ือวันท่ี
17 พฤษภาคม 2548 โดยจะยังคงเน้นหนักในเร่ืองของการประหยัด
พลังงาน การปรับโครงสร้างการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
การเร่งรัดส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน
การขยายความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดหาพลังงาน และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในทรัพยากรพลังงานโดยส่งเสริมการแข่งขัน
เสรี

ผลงานประหยัดพลังงานของไทยในปีท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร
บ้าง และรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรในปี
2549 น้ี ?

รัฐบาลมีความพอใจในผลการประหยัดพลังงานของประเทศ
โดยรวมในปีท่ีเพ่ิงผ่านไปเป็นอันมาก และในปี 2549 น้ี กระทรวง
พลังงานก็จะยังคงสานต่อนโยบายประหยัดพลังงานน้ีอย่างจริงจัง
และต่อเนื่องต่อไป



 

ในปี 2548 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้รณรงค์ให้มีการประหยัด
พลังงานอย่างจริงจังในโครงการ “รวมพลังไทย ลดใช้พลังงาน” โดย
เร่ิมเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน - ธันวาคม 2548 พบว่า มีการประหยดั
พลังงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 34,000 ล้านบาท โดยในภาค
การใช้ไฟฟ้าสามารถประหยดัได้ถึง 315 ล้านหน่วย (KW-hour)
คิดเป็นค่าพลังงานกวา่ 1,070 ล้านบาท

นอกจากนี ้ในภาคอตุสาหกรรมจะเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตลง และเสริมสร้างความ
สามารถในการแขง่ขัน ไดแ้ก่

• มีการเปลีย่นมาใชก๊้าซธรรมชาตแิทนน้ำมันเตามากขึน้

• ในนิคมอุตสาหกรรมมีการส่งเสริมให้ใช้ระบบ Combined
Heat & Power (หรือ Co-Generation) ผลิตทัง้ไฟฟ้าและความ
ร้อนร่วมกัน

• การผลติไฟฟ้าและนำ้เย็นในระบบ Distributed Genera-
tion ตามศนูย์การคา้ขนาดใหญต่ามแนวทอ่สง่กา๊ซ

• รวมทัง้การสง่เสรมิระบบ Gas District Cooling เช่น ท่ี
สนามบินสุวรรณภูมิ

• การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนอนุรักษ์
พลังงาน เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ SME สามารถลงทุนประหยัด
พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน (เช่น พลังงานชีวมวล (Biomass)
และกา๊ซชวีภาพ (Biogas) เป็นต้น)

• เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจำนวน
2,000 ล้านบาท โดยรว่มมือกับสถาบนัการเงนิให้กู้ดอกเบีย้ต่ำ
อีก 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการนำไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพเคร่ืองจักรอุปกรณ์การใช้พลังงาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ประกอบการมาก เพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
กำไรในการประกอบกิจการอย่างเห็นได้ชัด

สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอีกเรื่องก็คือ ในเรื่องของภาคการ
ขนสง่ ซ่ึงเป็นสว่นทีใ่ช้พลังงานมากทีส่ดุ และเกีย่วข้องกบัชีวิต
ประจำวันของพวกเราทุกคน เราจะต้องพัฒนาระบบมวลชน
ขนสง่ (Mode of Transportation) เพ่ือให้คนไทยหนัมาใชร้ะบบ
ขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น (Public Transport) เน้นการ
เปล่ียนจากการขนสง่คนจากระบบรถมาเปน็ระบบราง ปรับปรุง
ระบบขนสง่สนิคา้มาใชท้างนำ้และระบบรางใหม้ากขึน้ สง่เสรมิ
ขนส่งพลังงานทางท่อ เช่น ท่อน้ำมันและท่อก๊าซ และเปล่ียนการ
ใชเ้ช้ือเพลงิมาเปน็พลงังานทดแทนใหม้ากขึน้

กระทรวงพลงังานหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า จากผลการประหยดั
พลังงานในทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง จะทำให้ภาพรวมของ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยดีขึ้น โดยเราตั้ง
เป้าหมายว่า สัดส่วนอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่อ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือค่า Energy
Elasticity จะลดลงจาก 1.2:1 ในปัจจุบัน เป็น 1:1 หรือต่ำกว่าน้ัน
ภายในอกี 5 ปีข้างหนา้

ในประเด็นของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะดำเนินงานอย่างไร ?

ความม่ันคงทางด้านพลังงานถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวง
พลังงาน แม้ว่าประเทศไทยเราจะเป็นผู้นำเข้าพลังงานซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นน้ำมันในปทีีแ่ล้วเป็นมูลคา่ถงึกวา่ 600,000 ล้านบาท
(หรือกวา่ 8% ของ GDP) ซ่ึงนับว่าเปน็สถติิทีส่งูมาก นอกจาก
น้ัน มูลค่าพลังงานท่ีเราใช้ในแต่ละปีจะประกอบไปด้วยน้ำมันถึง
เกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ขณะที่น้ำมันที่ไทยเราใช้กว่า 90%
ต้อง import เข้ามา ฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันยังแพงอยู่เช่นนี้
ประกอบกับการบริโภคพลังงานโดยเฉพาะนำ้มันและไฟฟ้าของ
คนไทยยังเพ่ิมข้ึนในอัตราสูงอย่างน้ีต่อไปเร่ือยๆ ผลท่ีจะตามมา
ก็คือการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการซือ้พลังงาน ส่งผลต่อ
การขาดดลุทางการคา้ ดังน้ัน เราต้องพยายามสรา้งความมัน่คง
ให้กับประเทศของเราเอง เพ่ือลดการพึง่พาการนำเขา้พลงังาน
โดยการกำหนดยุทธศาสตร์จัดหาแหล่งพลังงานทั้งในและนอก
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาก๊าซธรรมชาติ การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังน้ำและใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด รวมทั้งส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนเพิม่ข้ึน

ผมขอเรยีนว่า เม่ือพูดถงึการจดัหากา๊ซธรรมชาตน้ัิน กา๊ซ
ธรรมชาติจะยังคงเป็นแหล่งพลังงานท่ีสำคัญของประเทศอยู่ต่อไป
ตราบใดที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังมีราคาสูง คาดว่า
ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติท่ีมีอยู่ในประเทศจะสามารถใช้ได้อีก



 

อย่างน้อยประมาณ 20 ปี แต่เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติยังเพ่ิมข้ึนอยู่โดยเฉพาะการใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า รัฐบาลจึงได้สนับสนุนให้มีการสำรวจและผลติก๊าซธรรม-
ชาติจากแหล่งในประเทศเพ่ิมข้ึน ควบคู่กับส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การในไทยแสวงหาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ
เข้ามาเสริมความมั่นคงด้านปริมาณสำรองอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังเห็นความสำคัญของการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงัน้ำ (Hydro Power) โดยสนบัสนนุให้มีการ
ผลิตในประเทศและร่วมลงทุนด้านพลังงานกับประเทศเพ่ือนบ้าน
เช่น โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำระหว่างไทย-ลาว, ไทย-พม่า
และไทย-กัมพูชา ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและทำให้ราคาไฟฟ้าต่อ
หน่วยของไฟฟ้ามีเสถียรภาพ เพราะการผลติไฟฟ้าจากพลงัน้ำ
น้ันมีต้นทนุคอ่นข้างคงที ่จึงไม่ปรับตัวข้ึน-ลงบ่อยครัง้ ต่างจาก
ราคาน้ำมันหรือเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่จะกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า
ผันแปรอัตโนมัติ หรือค่า Ft อันจะนำไปสู่ความสมดุลในเรื่อง
สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น

กระทรวงพลังงานยังจะเน้นส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อ
การผลติกระแสไฟฟา้อีกดว้ย โดยจะสานตอ่นโยบายเรือ่ง RPS
(Renewable Portfolio Standard) เพราะในปี 2554 จะมีโรง
ไฟฟ้าใหมข่องบริษัท กฟผ. จำกดั (มหาชน) หรือ บมจ.กฟผ.
เข้าระบบ ภายใต้นโยบาย RPS น้ี โรงไฟฟ้าใหม่จะต้องมีการใช้
พลังงานทดแทนในสดัสว่นร้อยละ 5 สว่นหน่ึงจะเป็นโรงไฟฟา้
จากพลังงานชีวมวลต่างๆ เช่น แกลบ ขยะ และจากพลังงานลม/
แสงอาทิตย์เข้ามาในระบบมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประเมิน
ว่าจะมีการส่งเสริมหรือเน้นไปที่เชื้อเพลิงใด เพราะพลังงาน
ทดแทนคงไม่เน้นเพียงพลังงานประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่จะ
ต้องมีเข้ามาทุกประเภท เพียงแต่สัดส่วนจะมากน้อยแตกต่าง
กนัไป โดยคำนงึถงึตน้ทนุการผลติของแตล่ะชนดิดว้ย

อยากเรียนถามเพิม่เติมถึงการส่งเสริมพลังงานทดแทนใน
ภาคขนส่งว่ามีความคืบหน้าไปอย่างไร ?

ในปีที่ผ่านมา นโยบายส่งเสริมให้มีการใช้แก๊สโซฮอล์
ประสบความสำเร็จมากเป็นท่ีน่าพอใจ โดยยอดการใช้แก๊สโซฮอล์
เมื่อสิ้นปี 2548 สูงขึ้นกว่า 12 เท่าจากเมื่อต้นปี กล่าวคือ
มียอดการใช้สูงถึงกว่า 3.5 ล้านลิตร/วัน สามารถทดแทนการ
นำเข้าน้ำมันเบนซินได้ถึง 10% จำนวนสถานีบริการท่ีมีแก๊สโซฮอล์
เพ่ิมจำนวนข้ึนมาถึงเกือบ 3,000 สถานีท่ัวประเทศแล้ว ผลทางอ้อม
คือ ราคาวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตเอทานอล ได้แก่ พืชผลทางการเกษตร
ก็สูงขึ้นด้วย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกอ้อย
และมันสำปะหลัง ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานมีแผนกำหนดไว้ว่า
วันที ่1 มกราคม 2550 จะยกเลกิการใชน้้ำมันเบนซนิ 95 อย่าง
ถาวร และปี 2551 จะเริ่มใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ทั่วทั้งประเทศ
นอกจากแก๊สโซฮอล์แล้ว เรายังต้องหาเชื้อเพลิงอื่นมาทดแทน
น้ำมันโดยเฉพาะในภาคขนสง่ซ่ึงใชน้้ำมันมากทีส่ดุ เช่น NGV
และไบโอดีเซล

ส่วนก๊าซธรรมชาตสิำหรบัยานยนต ์ (Natural Gas for
Vehicles หรือ NGV) เป็นแนวทางทีส่ำคญัในการสนบัสนนุให้
ภาคคมนาคมขนส่งหันมาใช้ NGV เพราะสามารถทดแทนนำ้มัน
เบนซินและดีเซลได้ 50-100% เลยทีเดียว ซึ่งจะช่วยลดการ
นำเข้านำ้มันจากตา่งประเทศอยา่งเหน็ไดชั้ด รัฐบาลไดก้ำหนด
ให้ราคา NGV ถูกกวา่ราคานำ้มันมากกวา่ครึง่ (8.55 บาท/กก.
หรือประมาณ 9 บาท/ลิตร) และสนบัสนนุให้รถแทก็ซี ่ รถขนสง่
สาธารณะ รถบรรทุก หรือแม้แต่รถยนต์ส่วนบุคคล ดัดแปลง
เครือ่งยนตใ์ห้หันมาใช ้NGV ไดแ้ก ่โครงการบตัรเงนิ/บัตรทอง
ของแท็กซี่  โครงการรณรงค์โดยอุดหนุนค่าติดตั้งอีกคันละ
10,000 บาท จำนวน 5,000 คัน จาก ปตท. เป็นต้น กระทรวง
พลังงานโดย ปตท. กมี็โครงการขยายสถานบีริการกา๊ซ NGV
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 58 สถานี เป็น 160 สถานีในปี 2549
และเพิ่มอีก 740 สถานีภายในปี 2553 ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด เพ่ือรองรับปริมาณรถใชก๊้าซ NGV ท่ีจะเพ่ิมข้ึนเป็น
180,000 คันในปี 2553
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ได้ทราบมาว่ารัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้างานส่งเสริมไบโอดีเซล
เพื่อสนองพระราชดำริ อยากขอเรียนถามรายละเอียด
และความคบืหนา้ ?

กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลเอา
ไว้พร้อมแล้ว ซึ่งได้กำหนดให้มีการใช้ไบโอดีเซลสัดส่วนผสม
5% (B5) ท่ัวประเทศในป ี2554 และสดัสว่นผสม 10% (B10)
ในปี 2555 หรือประมาณ 8.5 ล้านลติร/วัน โดยในสว่นของการ
ลงทนุต้ังโรงงานไบโอดเีซล ปัจจุบันมีผู้ผลิตจำหน่ายแลว้ ได้แก่
บริษัท โกลเด้น ไบโอดีเซล กำลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน และ
จะขยายเป็น 500,000 ลิตร/วัน บริษัท ราชาไบโอดีเซล กำลังการ
ผลิต 20,000 ลิตร/วัน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กำลังการผลิต 6,000 ลิตร/วัน ส่วนท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ได้แก่ บริษัท บางจาก กำลังการผลติ 300,000 ลิตร/
วัน และบริษัท TOC กำลงัการผลติ 200,000 ลิตร/วัน ชุมนุม

สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบ่ี จำกัด กำลังการผลิต 10,000
ลิตร/วัน เป็นต้น นอกจากน้ียังมีผู้ลงทุนอีกหลายรายสนใจลงทนุ
อย่างไรก็ดี รัฐต้องวางแผนเรื่องปริมาณวัตถุดิบในประเทศให้
เพียงพอในอนาคตด้วย

ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันปาล์มที่เหลือจากการ
อุปโภคบริโภค และส่งออกเพียง 500,000 ลิตร/วัน ซึ่งยังไม่
เพียงพอกับความต้องการนำมาผลิตไบโอดีเซล อย่างไรก็ตาม
ผมอยากจะเรยีนเพ่ิมเติมว่า การสง่เสรมิการผลติ B5 และ B10
ตามเป้าหมายทีก่ำหนด จำเป็นต้องเร่งเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกปาล์มและ
พืชน้ำมันอื่นๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ

นอกจากน้ี กระทรวงพลังงานร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณก์ารเกษตร (ธกส.) อยู่ระหว่างการดำเนนิโครงการ
ไบโอดีเซลชุมชน เป็นลักษณะโครงการสาธิตการผลิตและการใช้
ไบโอดเีซลขนาดเลก็ ทีส่ง่เสรมิให้มีการใชวั้ตถุดบิทัง้จากนำ้มัน
ปาล์ม  น้ำมันพืชใช้แล้ว และน้ำมันสบู่ดำ ให้ประชาชนไดเ้รียนรู้
วิธีการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน
ให้กับประชาชนในการใช้น้ำมันไบโอดีเซล โดยกำลังดำเนินการ
ใน 11 ชุมชนตัวอย่าง และจะขยายไปยังชุมชนที่มีศักยภาพ
อีก 100 แห่งตามจังหวัดต่างๆ ผมคาดว่า หากทุกหน่วยงานร่วม
ดำเนินการตามแผนส่งเสริมไบโอดีเซล จะช่วยให้ประเทศไทย
สามารถลดการนำเข้าน้ำมันดิบได้ถึงเกือบปีละ 70,000 ล้านบาท
ในปี 2555 และยังจะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านการจัดหา
พลังงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรภายในประเทศอีกด้วย 
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หาคำศพัท์ภาษาองักฤษเกีย่วกบัพลังงานทีซ่่อนอยู่จำนวน 10 คำ
ได้แก่...

N G F O S S I L F U E L C
A R U B A T L O S S U A O
T H Y D R O P O W E R N A
U A E T H Y P E R A O B L
R P H O T O V O L T A I C
A S S I S T A N T S M O A
L A B I O F U E L L E M R
G E O T H E R M A L I A P
A N S W E R E U S E V S O
S M O G A S O L I N E S L

1 พลังงานชีวมวล 2 พลังงานน้ำ
3 ก๊าซธรรมชาติ 4 พลังงานแสงอาทิตย์
5 พลังงานความรอ้นใต้พิภพ 6 แก๊สโซฮอล์
7 ถ่านหิน 8 เชื้อเพลิงชีวภาพ
9 น้ำมันเบนซิน 10 เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์

เฉลย

1. BIOMASS2. HYDROPOWER3. NATURAL GAS
4. PHOTOVOLTAIC5. GEOTHERMAL6. GASOHOL
7. COAL8. BIOFUEL9. GASOLINE
10. FOSSIL FUEL

NGFOSSILFUELC
ARUBATLOSSUAO
THYDROPOWERNA
UAETHYPERAOBL
RPHOTOVOLTAIC
ASSISTANTSMOA
LABIOFUELLEMR
GEOTHERMALIAP
ANSWEREUSEVSO
SMOGASOLINESL


ไอ้หนุ่มนักซิ่งคนหนึ่งซิ่งรถสปอร์ตออกไปชานเมือง

ขณะที่รถติดไฟแดงอยู่เขาก็ได้ยินเสียงเด็กเล็กๆ ดังอยู่
ข้างรถเขา “ซิ่งแข่งกันม้า” ด้วยความแปลกใจกับเสียงที่
ไม่รู้ที่มา และมองออกนอกหน้าต่างไม่เห็นใคร เขาจึงเปิด
ประตูรถออกมาดู

เขาเห็นเด็กคนหนึ่งขี่สามล้อเด็กเล่นจอดอยู่ข้างๆ เขา
“ซิ่งแข่งกันม้า” ไอ้หนูท้า
“ได้เลยไอ้หนู” นักซิ่งตอบ ไอ้หนุ่มหัวเราะแล้วปิด

ประตูรถ พอไฟเขียวไอ้หนุ่มก็เร่งเครื่องออกตัวไปด้วย
ความรวดเร็ว ผ่านไปเกือบร้อยเมตรไอ้หนุ่มก็ผ่อนคันเร่ง
พลางนึกตลกกับคำท้าของไอ้หนูสามล้อถีบ ทันใดนั้นเอง
เขาก็เห็นสามล้อเด็กเล่นวิ่งแซงขึ้นหน้าเขาไป ถึงแม้จะ
แปลกใจในความเรว็ของสามลอ้ถีบ แต่สญัชาตญิาณนกัซิง่
ทำให้เขาเหยียบคันเร่งแซงหน้าสามล้อของไอ้หนูขึ้นไปอีก
สักพักหนึ่งเมื่อมั่นใจว่าไอ้หนูตามไม่ทันแน่นอนแล้ว เขาก็
ผ่อนคันเร่งลงเช่นเดิม สามล้อถีบของไอ้หนูเร่งแซงรถ
สปอรต์ของเขาไดอี้กครัง้ เขาจงึเร่งเครือ่งแซงขึน้ไปอีก แต่
ทุกครั้งที่เขาผ่อนคันเร่งเขาก็จะพบว่าสามล้อถีบของไอ้หนู
แซงรถเขาข้ึนไปได้ทุกที ด้วยความประหลาดใจเขาจงึชะลอ
รถจอดข้างทาง เมื่อเขาเปิดกระจกรถชะโงกหน้าออกมา
เขาก็พบสามล้อจิ๋วเจ้าเก่าจอดอยู่ข้างๆ รถเขา ไอ้หนูคนขี่
อยู่ในสภาพผมชีต้ั้ง หน้าซดีเผอืด

ด้วยความสงสัยว่าทำไมเด็กน้อยจึงถีบสามล้อปั ่น
แข่งกับรถสปอร์ตของเขาได้ เขาจึงถามว่า “เฮ้ไอ้หนู
พี่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย ไหนลองบอกพี่
หน่อยซิว่าทำไงถึงได้ซิ่งเร็วยังงี้”

ไอ้หนูตอบปากคอสั่น “ป-ป-ประตูโระ-รถพี่หนะ-
หนะ-หนบีช-ช-เชอืกผูกรถ ผม” 






