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EPPO TALK
 สวัสดีทานสมาชิกวารสารนโยบายพลังงานทุกทาน ในวาระ
ของการเกษียณอายุราชการน� ้ผมขอเปนตัวแทนรวมอวยพร 
และกลาวอำลา พ่ีสมศรี กิจเจริญวงศ ผูอำนวยการกลุมการคลัง 
และ พี่ใหญ สุชาลี สุมามาลย ผูที่เคยทำงานรวมกับ สนพ. 
ในตำแหน�งรองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
และตอมาไดรับการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหน�งหัวหนาผูตรวจ
ราชการกระทรวงพลังงาน จนครบวาระ พรอมกันน�้พวกเรา
ชาว สนพ. ขอตั้งปณิทานจะนำขอคิดที่ทานไดแนะนำไว
มาปรับใชกับหนาท่ีการงานของพวกเรา เพ่ือพัฒนาสรางสรรค
ผลงานอันมีคุณภาพสูประเทศชาติ และรวมขับเคล่ือนพลังงาน
ของประเทศใหเกิดประโยชนอันสูงสุดแกพี่นองประชาชน 
ดวยความเคารพอยางสูง

 วารสารนโยบายพลังงานน�้ยังไดนำเสนอบทสัมภาษณ
ของพ่ีใหญ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในวาระ
เกษียณอายุราชการ อีกท้ังนำเสนอบทความเก่ียวกับพลังงาน
ตาง ๆ ท้ังบทความดานปโตรเลียม นโยบายสงเสริมเช้ือเพลิง
ชีวภาพของประเทศไทย บทความดานไฟฟา กรณ�ศึกษา 
แนวทางการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาขนาดเล็กมาก 
Miyakojima รวมถึงบทความดานอนุรักษพลังงาน เรื่องของ
ตนแบบไมโครกริด 3 ชุมชน จ.ลำพูน ซึ�งเปนบทความอันเปน
ประโยชน เพื่อใหผูอานไดตระหนักรูถึงคุณคาของพลังงาน 
และรูจักการใชพลังงานอยางรูคุณคา เพื่อรวมกันอนุรักษ
พลังงานของประเทศเปนไปอยางมั�นคงและยั�งยืน

เจ�าของ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ที่ปร�กษา
ผู�อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รองผู�อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
จัดทำโดย
คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุร� แขวงพญาไท เขตราชเทว�
กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2612 1555 โทรสาร 0 2612 1357
www.eppo.go.th
ออกแบบและจัดพ�มพ�
บร�ษัท ดร�มเว�ร�ค แอดเวอร�ไทซิ�ง จำกัด
โทร. 0 2195 7402-4 โทรสาร 0 2118 0661
www.dreamworkad.com(นายทวารัฐ สูตะบุตร)

ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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นายสุชาลี สุมามาลย�
หัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

Mr. Suchalee Sumamal
Chief of Inspector General, 
Ministry of Energy
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นโยบาย พลังงาน
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พ.ศ. 2544 - 2545 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2519 - 2521 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2561 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 รุนที่ 255/2018 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
พ.ศ. 2560 หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน 
 รุนที่ 9 (วพน.9) สถาบันวิทยาการพลังงาน
พ.ศ. 2559 หลักสูตร ผูตรวจราชการกระทรวง 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2558 
 - หลักสูตร ผูบริหารดานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุนที่ 4 
  สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
 - หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 
  รุนที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 - หลักสูตร นักบริหารดานพลังงานระดับสูง รุนที่ 2
พ.ศ. 2555 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุนที่ 76
พ.ศ. 2541 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงดาน
   นโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุนที่ 5

2018  Director Accreditation Program (DAP), class 255/2018, 
  Capital Market Academy
2017  Top Management in Energy Science Program, class 9 
  (TEA9), Thailand Energy Academy
2016  Ministry Inspector Course for fiscal year 2016, Office 
  of the Civil Service Commission 
2015 
 - The 4th Training Course on Public Law Executive, Public 
  Law Training and Development Institute 
 - The 6th Training Course on Administrative Justice for 
  Executives, Office of Administrative Court 
 - The 2nd Training Course on Energy Executive
2012  The 76th Training Course on Top Executive
1998  The 5th Training Course on Basic Concepts of Peaceful 
  Management of Conflicts in Public Policy 

2017 - Present   Inspector-General, Ministry of Energy
2015 - 2017      Inspector, Ministry of Energy
2013 - 2015      Deputy Director General, Energy Policy 
 and Planning Office, Ministry of Energy
2010 - 2013      Director, Petroleum and Petrochemical 
 Policy Bureau, Energy Policy and Planning 
 Office, Ministry of Energy

พ.ศ. 2561 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
พ.ศ. 2556 ชั้นประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.)
พ.ศ. 2553 ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย (ป.ม.)
พ.ศ. 2549 ชั้นทวิติยาภรณชางเผือก (ท.ช.)

2018  Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Noble 
 Order of the Crown of Thailand.
2013  Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted 
 Order of the White Elephant.
2010  Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order 
 of the Crown of Thailand.
2006 Knight Commander (Second Class) of the Most Exalted 
 Order of the White Elephant.

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

à¤Ã× èÍ§ÃÒªÍÔÊÃ ÔÂÒÀÃ³�

¡ÒÃ·Ó§Ò¹

(Education)

¡ÒÃÍºÃÁ (Training)

(Work Experience)

(Thai Royal Decoration 
Received)

2001 - 2002   Master of Public Administration, 
 Sripatum University
1976 - 1978   Bachelor of Economics, 
 Ramkhamhaeng Universityพ.ศ. 2560 - ปจจุบัน  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

พ.ศ. 2558 - 2560 ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
พ.ศ. 2556 - 2558 รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและ
 แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
พ.ศ. 2553 - 2556 ผูอำนวยการสำนักนโยบายปโตรเลียมและ
 ปโตรเคมี สำนักงานนโยบายและแผน 
 กระทรวงพลังงาน

นโยบาย พลังงาน
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เน��องในวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 น� ้มีบุคคลสำคัญ 2 ทานซึ�งเปนท่ีรักของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

จะเกษียณอายุราชการ คือ นางสาวสมศรี กิจเจริญวงศ ผูอำนวยการกลุมการคลัง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ นายสุชาลี สุมามาลย 
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

 ดังน้ันวารสารนโยบายพลังงานฉบับน�จึ้งไดจัดทำ Scoop พิเศษข้ึน โดยไดรับเกียรติจาก นายสุชาลี สุมามาลย หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

ซึ�งทานเคยดำรงตำแหน�งรองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และเคยรวมงานกับชาว สนพ. มาเปนระยะเวลายาวนาน รวมพูดคุย 

และเลาถึงประสบการณของการทำงานท่ีผานมา อีกท้ังยังฝากขอคิดอันเปนประโยชนไวใหกับคนพลังงานรุนตอไป เพ่ือใหสามารถนำไปปรับใชใน

ดานของการทำงาน และการดำเนินชีวิตได

On 1 October 2018, two important persons who are beloved by officials, employees, and contractors of the Energy Policy and Planning 

Office (EPPO) will retire from employment. The said two persons are Ms. Somsri Kitcharoenwong, Director Finance Group, Energy Policy 

and Planning Office and Mr. Suchalee Sumamal, Chief of Inspector General, Ministry of Energy. 

 This edition of Energy Policy Journal has made a special scoop. In this scoop, we have an honor to interview Mr. Suchalee Sumamal, 

Chief of Inspector General, Ministry of Energy. He used to hold a position of Deputy Director General, Energy Policy and Planning Office 

and used to work with EPPO folks for a long time. In this interview, Mr. Suchalee talked about his past work experience and leave some 

useful notes for the next generation of energy people so that they can adopt to use in the daily work and daily life

EPPO 
นโยบาย พลังงาน
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“ผมบรรจุรับราชการครั้งแรกที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ตอมาไดมีโอกาสยายเขามาทำงาน

ที่สำนักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ ในป 2536 (ปจจุบันคือสำนัก

งานนโยบายและแผนพลังงาน) ซึ�งขณะนั้นยังสังกัดอยูภายใตสำนัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยการชักชวนของรุนพ่ีท่ีรูจัก โดยเริ�มจาก

การเขามาทำงานดานชวยอำนวยการและประชาสัมพันธ และขยับ

โยกยายจนไดมาทำงานวิเคราะหนโยบายพลังงานทั้งดานปโตรเลียม

และไฟฟา เดินสายน�ม้าตลอด 20 ป กอนท่ีจะมารับตำแหน�งสุดทาย

คือหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงานในปจจุบัน” ตลอดระยะ

เวลาในการทำงานไดพบปญหาและอุปสรรคมากมาย “ในชวงที่เขา

มาทำงานแรก ๆ น้ัน ผมไดรับมอบหมายใหทำงานช้ินหนึ�ง แตดวย

ความท่ีเรายังไมมีประสบการณ บางคร้ังทำใหเรายึดความคิดของตัว

เองเปนหลัก มองวาสิ�งท่ีเราตกลงหรือตัดสินใจไปแลว เราตองรักษา

สัญญามากกวาการใหความสำคัญของนโยบายของผูบริหารท่ีตองการ

ปรับเปล่ียน จึงทำใหถูกตำหนิจากผูใหญ และสงตองานน้ันใหผูอ่ืนรับผิด

ชอบแทน สำหรับตัวผมน้ันมองวาการโดนตำหนิคือสิ�งท่ีเราตองเรียนรู

เพื่อพัฒนาการทำงานที่เหลือใหเต็มที่ที่สุดตอไป

 คนเรามีโอกาสทำงานผิดพลาด หรือทำงานแลวไมไดรับการ

เหลียวแล ดูแลจากผูบังคับบัญชา แตเราตองรูจักวิธีการแกปญหาท่ีดี 

รูจักใหกำลังใจตัวเอง โดยเราจะตองไมทอแท และตองพยายามคิดบวก 

แลวทำงานที่เหลืออยูใหเต็มที่ที่สุด คิดเสียวาประสบการณที่ผานมา

นั้นคือบทเรียนที่แสนวิเศษ  นำไปสูประสบการณที่ดี มีประโยชน 

เราตองขอบคุณปญหาที่เกิดขึ้นในอดีต”

การมีแรงบันดาลใจ คือไฟในการทำงาน
policy analysis for petroleum and electricity products. I have been 
working in this field for 20 years until my last position of Inspector-
General, Ministry of Energy today.” During my work I have 
encountered various problems and obstacles. “In my early career, 
when I was assigned a task, I mainly based my decision on what 
I thought. I viewed that we must keep commitment on the things 
we had made decisions on, rather than giving priority on the policy 
that the management would like to change. Because of this, I 
was reprimanded by the senior manager and was asked to pass 
the work to another person to carry forward instead. For me, being 
reprimanded is something we need to learn in order to further 
develop in the future. 

We all have opportunity to make mistakes or we have done 
work but were ignored by our supervisor. However, we need to 
learn how to solve the problem, encourage ourselves not to give 
up and think positive. We have to give our all to the remaining 
work. We have to think that the past experience is a wonderful 
lesson, which is a foundation for future good and useful experience. 
We have to thank the problems we had in the past for that.”

“I was first hired as government official in Office of the National 
Economic and Social Development Board (NESDB) and later 
moved to work at the National Energy Policy Office (currently 
Energy Policy and Planning Office) in 1993. At that time the Office 
was under supervision of Secretariat of the Prime Minister. I was 
persuaded to apply to work here by a senior acquaintance. I started 
working in the area of management and public relations. I moved 
from positions to positions until I ended up in performing energy 

Motivation is catalyst for work

นโยบาย พลังงาน
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“หากจะถามถึงผลงานชิ้นสำคัญ สำหรับผมมันไมใชผลงานที่ตองได

รับรางวัลดีเดนอะไร แคเราทำงานอะไรสักชิ้นที่มันทำใหเรารูสึกมี

ความภาคภูมิใจที่งานมันสำเร็จ และมีประโยชนตอประเทศชาติ 

ประชาชนอยางแทจริง งานช้ินน้ันมันก็โดดเดนในใจเรา จนไมมีวันลืม

สิ�งท่ีเราไดทำน้ันแลว สำหรับผมท่ีโดดเดนท่ีสุดคือ โครงการจำหน�าย

น้ำมันเช้ือเพลิงสำหรับชาวประมงในเขตตอเน��อง(โครงการน้ำมันเขียว) 

เพ่ือแกปญหาน้ำมันเถ่ือนท่ีจำหน�ายอยูกลางทะเล และลักลอบมาขาย

บนฝง ทำใหรัฐตองสูญเสียรายไดจากการเก็บภาษีจำนวนมาก และ

ชาวประมงที่ไปซื้อน้ำมันใชกลางทะเล ก็ไดน้ำมันไมมีคุณภาพ 

โกงปริมาณ ซึ�งชาวประมง ก็ไมกลาโวยวาย ตองทนเติมเพราะน้ำมัน

บนฝงมีการเสียภาษีและเงินเขากองทุน ทำใหราคาน้ำมันแพงกวากันมาก 

ความยากของโครงการน�ก็้คือ การท่ีจะตองเขาไปแกกฎหมายท่ีเก่ียวของ

“การรูจักเรียนรูความผิดพลาดในอดีตของตนเองและคนรอบขาง

เพื่อนำไปสูการพัฒนาตัวเองที่ดีในอนาคต เหมือนกับที่ผมเปน

คนดื้อไง เราไดเห็นผลจากการกระทำของเรา เห็นผลจากการ

กระทำของคนอื่น ก็จะเก็บตรงนั้นไวเปนบทเรียน และพยายาม

พัฒนาตัวเองใหดีข้ึน ถาเราพัฒนาตัวเองไมไดก็ไมตองคิดแมแต

จะพัฒนาคนอ่ืน ๆ หัวหนาบางคนตองการพัฒนาลูกนอง อยาก

ใหลูกนองเกง แตถาตัวคุณเองยังพัฒนาไมไดก็ไมมีทาง”

นอกจากการท่ีเราจะตองรูจักยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองแลว

น้ัน ทานสุชาลี ยังไดใหคำแนะนำถึงหลักของการเปนหัวหนาท่ีดี ซึ�งนั�น

ก็คือคือการคิดบวก “เราตองคิดบวก คิดดี และตองมีเมตตาธรรม
ตอผูใตบังคับบัญชา มองผูใตบังคับบัญชาเปนผูมีความสามารถ 
ดวยการพิจารณาอยางถองแท และมอบหมายงานใหถูกจริตกับ
คนน้ัน ๆ ซึ�งบางคร้ังเขาอาจจะทำงานผิดพลาด เราก็ควรใหโอกาสเขา 
ใหมองในแงดีเอาไววา คนที่ผิดพลาด คือ คนที่ทำงานยิ�งทำ
มากยิ�งผิดมาก ทำนอยก็ผิดนอย ไมทำก็ไมผิดเลย ซึ�งถาเรามัว
แตยกยองคนท่ีไมเคยทำผิดพลาด นั�นอาจจะหมายถึงวาคนคนน้ัน
ไมเคยทำงานเลยก็ได เพราะฉน้ันเราไมควรนำเร่ืองของความถูก
หรือผิดมาเปนตัวตัดสินคนคนหนึ�ง”

เร�ยนรู�ความผิดพลาดของผู�อ่ืน รู�จักพัฒนาตนเอง 

คือหลักสำคัญของการเป�นผู�นำที่ดี

“Learning from the past mistakes of yourself and people 
around you so that you can develop yourself for the future. 
Just like me, I’m a very stubborn guy. I saw the consequences 
of my actions and the consequences of other people, I tried 
to remember and took them as lessons. I tried to make 
myself better from there. If you can’t even develop yourself, 
don’t even think of developing others. Some managers would 
like to develop their employees, wanting them to improve 
and be better. But you can’t do that if you can’t even develop 
yourself.”

Besides accepting our own mistakes, Mr. Suchalee also gave 
us advice on the principle of a good leader – think positive. 
“We have to think positive, think good, and are compassionate 
towards our people. We have to look at our people as being 
capable. We have to carefully consider their abilities and assign 
tasks that are suitable for them. If sometimes they make mistakes, 
we should give them opportunity to prove themselves. We have 
to look on a bright side that people who make mistakes are those 
who really do the work. People who do a lot of work, make a 
lot of mistakes; people who do some work, make some mistakes; 
people who don’t do any work, don’t make any mistakes. By 
only giving praise to those who have never made mistakes might 
mean that you are praising those who have never actually worked. 
Because of this, we should not judge a person from doing right 
or wrong.”

Learning from other people’s mistakes and 

develop ourselves – principle of a good leader

งานที่ภูมิใจคืองานที่ทำแล�วมีความสุข

If you ask me about an outstanding contribution. For me, it doesn’t 
need to be something that deserves reward. It can only be doing 
a piece of work that make us proud of its completion and its 
benefit to the country and the public. That kind of work has a 
special place in our heart. We won’t forget this kind of work that 
we have accomplished. For me, the most distinguished one is 
Fuel Distribution Project for Fishermen in Contiguous Zone 
(Green Fuel Project). The project was established to solve the 
problem of illegal fuel sale in the sea which is smuggled for sale 
inland. This caused the government to lose income from tax 
collection. The fishermen who bought the fuel from sea also 
got low quality product in cheated quantity. The fishermen did 
not dare to make complaint and had to endure because the 
inland fuel was much more expensive because it was subject 
to fax and fuel fund. The difficulty in this project was to make 

Proud job is the job that makes you happy
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หลายๆหน�วยงานซึ�งเปนหน�วยงานคนละกระทรวง ซึ�งจะตองทำความ

เขาใจใหเกิดการยอมรับ รวมท้ังการนำชาวประมงมาเปนแนวรวมใน

การใหเบาะแส การลักลอบการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ ซึ�งเปน

งานยากมาก แตสามารถทำไดสำเร็จ และไดผลดีเกินคาด หลังจาก

ชาวประมงเริ�มหันมาใชน้ำมันในโครงการแทนการเติมน้ำมันแบบเดิม 

ผูคาน้ำมันเถ่ือนเริ�มทยอยมาเขาโครงการจำหน�ายน้ำมันเปนจำนวนมาก 

ทำใหปญหาลักลอบนำเขาน้ำมันเถื่อนทางทะเลลดลงอยางมาก 

กระทรวงการคลังเก็บภาษีน้ันไดเต็มเม็ดเต็มหน�วยมากข้ึน ผูประกอบการ

เรือประมงไดใชน้ำมันท่ีดีมีคุณภาพ และสามารถลดตนทุนน้ำมันเช้ือ

เพลิงไดอยางมาก”

amendments of laws which involve many government agencies 

from different ministries. The work required creating understanding 

and acceptance among various agencies. The fishermen were 

brought in alliance to give leads on the fuel smuggling. This was 

a really painstaking job. However, we were able to pull it off and 

achieved unexpected results. After fishermen turned to use the 

fuel in the project than the smuggled one. Illegal fuel traders 

gradually participated in the Fuel Distribution Project. As a result, 

the problem of fuel smuggling reduced drastically and the 

Ministry of Finance was able to collect more taxes, fishing 

boat owners got to use quality fuel, and fuel cost 

became much lower.”
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“ความสุขในการทำงานเกิดขึ้นไมได ถาเราไมมีความภูมิใจในการทำงาน
สิ�งแรกท่ีเราตองมี คือ เปาหมายในการทำงาน และสิ�งตอมาก็คือการลงมือทำ
อยางสุดความสามารถ งานเยอะ งานยาก ไมใชเร่ืองท่ีเราควรทอแท แตเปน
ความทาทายที่เราตองเผชิญ ถาเราทำมันสำเร็จ ความภูมิใจก็จะเกิดขึ้น 
ยิ�งหากงานท่ีทำน้ันกอใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติ ประชาชนในวงกวาง 
มันยิ�งทำใหเรารูสึกภูมิใจกับงานชิ้นนั้น ๆ จนไมมีวันลืม”

งานเยอะงานหนักไม�ใช�ป�ญหา แต�มันคือความท�าทาย

“Happy working cannot happen if we are not proud of our 
work. The first thing we need to have is objective. Then we 
do our best to achieve it. A lot of work or difficult work is 
not something that we should feel disheartened. Instead, 
it is a challenge we have to face. If we can succeed, we 
would feel proud. If the work is beneficial to the country 
and public in a wide-range, we would be very proud of 
such work that we would never forget about it.”

A lot of work is no problem, it is a challenge

“การทำงานใด ๆ มันยอมมีอุปสรรคในตัวของมันเองไมมากก็นอย แตถา
เราทำงานดวยความสามัคคี มีน้ำใจตอกัน มันยอมเปนความประทับใจที่
ไมรูลืม กรณ�ของผมที่จำไดไมลืมก็คือ สมัยทำงานอยูสำนักงานนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (สพช) หรือสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) 
ในปจจุบัน ตอนนั้นเปนหัวหนาฝายชวยอำนวยการและประชาสัมพันธ 
การทำวารสารนโยบายพลังงานสมัยนั้น ทำกันเอง เขียนเอง ออกแบบเอง 
เย็บเลมเอง มิไดมีการจางบริษัทมาทำ แตดวยจำนวนคนในฝายมีนอยมาก 
การถายเอกสาร การเรียงหนา การเขาเลม จำนวนเปนรอยเลม จึงใชเวลานานมาก 
สมัยนั้นพอเราเริ�มเอากองเอกสารมากองที่หนาระเบียงตึกเพื่อเรียงหนา 
จัดรูปเลมและเย็บเลม จะมีนองๆจากฝายอ่ืนมาชวยกันจำนวนมาก และเปน
อยางน�้ทุกครั้ง ทุกไตรมาส โดยผมมิไดเรียกรองหรือใหอะไรตอบแทนพวก
เขาเลย แตเขาไดความสุข ไดความเปนพี่นองที่ดีตอกัน รักกัน สามัคคีกัน 
แคน�้พวกเขาก็มีความสุขในการทำงานแลว และน��คือความประทับใจในการ
ทำงานที่ผมไมเคยลืมเลือน”

การมีน้ำใจต�อกัน สร�างความประทับใจไม�รู�ลืม

“Work of all kinds has its own obstacle, big or small. If we 
work harmoniously and be generous to each other, it will 
create a lasting impression. In my case, the unforgettable 
event was when I worked at National Energy Policy Office 
(NEPO) or Energy Policy and Planning Office (EPPO) today. 
I was working as Administrative Support and Public Relation 
Department Manager. To publish Energy Policy Journals at 
that time, we did everything by ourselves from writing articles 
to design, to binding documents into journals. We did not 
hire external party to do the work. Because there were not 
many people in the department, it took a long time to make 
photocopies, sort pages, and bind over hundred copies. In 
those days, when we started piling documents in front of the 
terrace to sort and bind the journals, there were a lot of people 
from other functions who came to help. This happened every 
time and every quarter. I did not make any demands or give 
them anything back in return. What we shared was joy, 
friendship, and unity. This made us really enjoy our work. 
This experience left a footprint in my heart that I would 
always remember.”

Being kind to each other creates lasting 
impression
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“ถาถามผมวาในฐานะผูตรวจราชการ ผมไดวางรากฐานอะไรไวกับ
ขาราชการรุนใหมบางมั้ย อยากบอกวา ผมคงไมตองวางฐานอะไร
ใหใครเปนการเฉพาะ เพราะจริง ๆ แลว ตำแหน�งผูตรวจราชการ 
เปนตำแหน�งท่ีผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเปนผูคัดเลือก แตอยาก
แนะนำวา ผูท่ีจะไดรับคัดเลือกมาเปนผูตรวจราชการ สิ�งท่ีสำคัญท่ีสุด คือ
 ขอแรก ตองเปนคนดี มีความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติ
งานเปนที่ประจักษ ซึ�งสิ�งที่วาน�้ตองเปนไปอยางสะสม ตอเน��อง 
ผมอยากใหการพิจารณาเปนไปตามเน�้อผา ถาระบบขาราชการ 
เราหลีกเล่ียงเร่ืองเสนสายไมได และก็ตองมีระเบียบหลักเกณฑไวเปน
เกราะปองกันคนไมเกงไมดีไมใหเขามา ผมยกตัวอยางรัฐวิสาหกิจ
ใหญบางแหง มีคนฝากเขาทำงานเปนรอยเปนพันคน เอกสารใบสมัคร
ถูกวางเรียงไว แตเขาก็มีหลักเกณฑเรื่องเกรดคะแนน และผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษไวคอนขางสูง ดังนั้นมีเสนอยางเดียวไมพอ 
ตองไปทำตัวเองใหเขาเกณฑกอน เขาจึงจะหยิบมาพิจารณา
 ขอสอง ตองเปนคนท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี คิดบวก คิดดี มองโลก
อยางสรางสรรค ไมเห็นแกตัว ไมหน�ปญหา” หากผูใดที่มีคุณสมบัติ
ครบทั้งสองขอตามที่กลาวมาแลวนั้น เชื่อวาบุคคลนั้นจะมาสามารถ
เติบโต เปนผูบริหารระดับสูงของกระทรวงไดอยางภาคภูมิใจ

หัวใจหลักของข�าราชการทีดี คือ การเป�นคนดี 
มีความรู� และไม�เห็นแก�ตัว

“ผมจะเกษียณอายุปน�แ้ลวจึงอยากจะฝากพวกนอง ๆ ท่ียังคงรับราชการ
อยูในชีวิตการทำงานขางหนาวา การทำงานยอมมีปญหาอุปสรรค 
ปญหามีไวใหแกไข มิใชหลีกหน� ปญหาคือเคร่ืองมือช้ันดีท่ีจะพิสูจน
ศักยภาพของคนเราวาเราดีพอท่ีจะข้ึนเปนผูบังคับบัญชาระดับสูงยิ�ง ๆ 
ขึ้นไปหรือไม ที่สำคัญที่สุด คือ การทำงานโดยไมประมาท ทำงาน
อยางถูกตอง โดยยึดถือระเบียบขอกฎหมาย ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม
ในการทำงานเปนที่ตั้ง แลวชีวิตในบั้นปลายของทุกทานก็จะมีความ
ภูมิใจกับอดีตที่ผานมา และมีความสุขกาย สุขใจกับอนาคตที่รอ
ทานอยู”

ดวงดาวแมวาจะไปอยูที่ฟาใดก็ยังคงสองแสงสวางเจิดจาอยูเสมอ 
เหมือนกับบุคคลพลังงานของเราในวันน� ้แมวาจะเกษียณอายุราชการ
ไปแลวนั้น ทานยังคงเปนบุคคลที่น�าเคารพนับถือ และเปนที่รักยิ�ง
ของเหลาบรรดาลูกนองทั้งหลาย  รวมถึงผลงานทั้งหลายที่ทานได
สรางไวน้ันยังคงเปนประโยชนตอประชาชน และตอประเทศชาติตอไป

ฝากไว�ให�คิด : “ป�ญหาคือเคร�่องมีชั้นดี มีไว�ให�แก� 
ไม�ควรหลีกหนี”

“If you asked me what I have done, as Inspector-General, to 
build foundation for new generation of government officers, I 
would say that I did not do that for anyone in particular. The 
position of Inspector-General is a top-level management position 
selected by the Ministry. I can only give recommendation that 
the person selected to sit in this position must possess the 
following qualifications:
 First of all, he or she must be a good, knowledgeable person 
with proven ability and performance. This must be accumulated 
continuously throughout the career. I hope that consideration 
and decision is made strictly according to the established criteria. 
But with bureaucratic system, sometimes it is inevitable to have 
some connections. However, criteria need to be set to prevent 
hiring incapable people. I would like to give an example of a 
certain large government enterprise. Thousands of people are 
asked to be considered for employment through connections. 
Piles and piles of application forms are stacked over one another. 
Still, the admission requirements have set relatively high minimum 
academic achievement (GPA) and English test result. With this, 
simply connection is no longer sufficient. You have to meet the 
requirements first in order to be eligible for consideration.
 Second, he or she needs to have good interpersonal skill, 
think positive, look at the world creatively, be unselfish, and not 
running away from problems.” I truly believe that anyone who 
meets the two qualifications above can grow to be a proud, 
capable executive of the Minister.
  

The key of being a good government official 
is being a good, knowledgeable, unselfish
person

“I will be retired this year. I would like to leave a few words for 
my juniors who are still serving the government. It’s inevitable 
to come across problems when working. Problems are there to
solve, not to avoid. Problems are great tools to prove our 
potentials – whether or not we are good enough to rise to higher 
positions. Most importantly is to work prudently and accurately 
in compliance with the laws and regulations and in adherence 
to work ethics and morals. In doing so, towards the end of your 
life, you will be proud with what you have done in the past and 
be happy, both physically and mentally, in the awaiting future.”

Stars, no matter where they are, can always shine brightly. The 
same also applies to the Energy person in our article today. 
Even though he will be retired from work, he will still be respected 
and loved by his employees. The contributions he made during 
his career will still continue be beneficial to the people and the 
country. 

Food for Thought: “Problems are great tools. 
They are there to solve, not to avoid.”
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 บานหลังน�้ มีรัก อุนไอรัก  เปนที่พัก ใจกาย ไมหมองหมน
 บานหลังน�้ มีพี่นอง ปองกมล บานหลังน�้ ทุกคน ยังผูกพัน
 ไมอยากเอย คําลา วาลาจาก มีแตเอย คําฝาก จากใจมั�น
 วารักพี่ อาลัยพี่ ทุกคืนวัน หากคิดถึง กันและกัน จงมาเยือน

พ่ีใหญ (นายสุชาลี สุมามาลย) หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เทาท่ีผม
ไดรูจักสนิทสนมกับ พ่ีใหญ พ่ีใหญเปนพ่ีท่ีน�ารักกับนองๆทุกคนใน สนพ. คุยเฮฮา 
ตลก สนุกสนาน แตทางดานวิชาการ พ่ีก็เปนพ่ีใหญท่ีให คําแนะนํากับนอง ๆ ทุกคน
ไดเสมอ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีดีมาก เปนท่ีรักและน�านับถือของนอง ๆ ทุกคน

พ่ีสมศรี (นางสาวสมศรี กิจเจริญวงศ) ผูอํานวยการกลุมการคลัง ทํางานเปนผูอํานวย
การกลุมการคลัง ทํางานทางดานการเบิกจายเงินงบประมาณ งบกองทุนฯ ใหกับ
พวกเราชาว สนพ. เปนผูท่ีทํางานดวยความต้ังใจ ทุมเท พัฒนางาน มีความรับผิด
ชอบมาก

งาน คือ หนาท่ีหลักสําคัญอยางหนึ�งของชีวิตไดเสร็จส้ินแลว ผมขอแสดงความยินดี
กับท้ัง 2 ทาน หวัง วาหลังเกษียณจะทําอะไร ก็ขอใหท้ังสองทานใชชีวิตหลังเกษียณ
อยางมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และสิ�ง ตาง ๆ ท่ีท้ังสองทานไดทําใหกับ สนพ. 
จะอยูในจิตใจของพวกเราตลอดไป

นายเพทาย  หมุดธรรม

รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน

บทกลอนโดย อาจารยกรเพชร เพชรรุง

ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร 
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

มุทิตาจิต …. แด พี่สุชาลี สุมามาลย หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
นับต้ังแตการเริ�มชีวิตราชการของพ่ีชาลี หรือ พ่ีใหญ ของนอง ๆ สนพ. จนยางเขา
สูวันเกษียณอายุราชการ ครบ 60 ป เปนระยะเวลาท่ียาวนานท่ีพ่ีใหญไดปฏิบัติหนาท่ี
รับใชทางราชการมาดวย ความอดทน และเสียสละ  ถือเปนเกียรติยศ อันสูงยิ�งใน
ชีวิตราชการของพ่ีใหญ ขอใหคุณความดีท่ีพ่ีใหญไดปฏิบัติมา จงสงผลคุมครองให     
พี่ใหญ และครอบครัว จงมีแตความสุข ความเจริญ ตลอดไป

มุทิตาจิต … แด พี่สมศรี กิจเจริญวงศ ผูอํานวยการกลุมการคลัง
เน��องในโอกาส … เกษียณอายุราชการของคุณสมศรี หรือ พ่ีสมศรี ของนองๆชาว 
สนพ. ผมขอใหคุณงามความ ดีท่ีพ่ีสมศรีไดสะสมมา ชวยสงผลใหพ่ีสมศรีและครอบครัว
ประสบแตความสุข ความเจริญมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ คิดหวังสิ�งใด ก็ขอใหสมหวังดังใจทุกประการ
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รักและเคารพ

“พี่ใหญ” ของนอง ๆ สนพ. เปนผูใหญทานหนึ�งที่ทำงานทุมเท และเสียสละใหกับ
ระบบราชการไทย และสนพ. แมวาในชวงบ้ันปลายการทำงานในกระทรวงพลังงาน 
ทานไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ซึ�งถือวาเปนจุด
สูงสุดและความสําเร็จในการรับ ราชการของพี่ใหญ และเปนความภาคภูมิใจ ของ
นอง ๆ สนพ. พ่ีใหญเปนพ่ีท่ีน�าเคารพ และเปนกันเองกับทุกคน คอยใหความชวย
เหลือ และมีน้ำใจมาโดยตลอดในโอกาสวาระเกษียญอายุราชการของพ่ีใหญ ขออํานาจ
คุณพระศรีรัตนตรัยสิ�งศักด์ิสิทธ์ิ ท้ังหลายจงดลบันดาลใหพ่ีใหญ และครอบครัวประสบ
แตความสุขกาย สุขใจ มีพลานามัยท่ี สมบูรณแข็งแรงตลอดไป หากมีโอกาสก็แวะ
กลับมาเยี่ยมเยียนทักทายนอง ๆ ที่ สนพ. บางนะครับ

การทํางานถึงวาระเกษียญอายุราชการของ “พ่ีสมศรี” ไดแสดงถึงความทุมเท ความ 
เสียสละ และทํางานหนักเพ่ือ สนพ. และประเทศชาติในโอกาสวาระเกษียณอายุราชการ 
ขอให “พ่ีสมศรี” มีความสุขกาย สุขใจ มีสุขภาพ แข็งแรงตลอดไป และหากมีโอกาส
ก็แวะเวียนมาหานองๆ สนพ. บางนะครับ

นายวัฒนพงษ คุโรวาท
รองผูอํานวยการสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

ขอแสดงมุทิตาจ�ตแด� “พ�่ใหญ�…สุชาลี”

ขอแสดงมุทิตาจ�ตแด� “พ�่สมศร�”

สมศรี แกวนุกูลกิจ
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการวางแผนยุทธศาสตร
พลังงาน

ขอแสดงความยินดีกับวันแหงความภาคภูมิใจ ในชีวิตของการเปนขาราชการ ประทับใจ
ในความเปน พี่ใหญของนองๆ นะคะ ที่เปยมลนไปดวยความเมตตาและเอื้ออาทร 
สําหรับทุกๆคน ตั้งแต สพช. เปนตนมา

ขอบคุณสําหรับวันเวลาดีๆ ที่เราไดอยูรวมกันใน สพช. จนถึง สนพ. ในวันน�้ ณ 
โอกาสน�้ขอใหพี่ใหญ มีสุขภาพที่แข็งแรงและเปนที่รักของพวกเราตลอดไปคะ

ขอแสดงความยินดีกับชีวิตขาราชการท่ีกาวมาจนถึงวันสุดทาย ดวยความภาคภูมิใจ 
ขอใหเวลาที่ตอ จากน�้เปนตนไปเปนวันเวลาแหงความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง
ตลอดไปนะคะ
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น.ส.ดาวทิพย วานิชานนท
ผูอำนวยการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ขอใหทานผูเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 2561 น�้ จงมีแตความสุขความสบายใจ
ในทุกๆ ดาน พรอม ทั้งมีสุขภาพแข็งแรง คุณความดีของทานที่ไดสรางไวในการ
ทํางานใหบานเมือง จะจารึกอยูในใจของพวกเราทุก คนเสมอไป ขอบคุณจากใจ

เม่ือถึงวันเวลาฟาก็เปล่ียน
กาลเกษียณเวียนมาน�าใจหาย
ตองอําลาจากกันแสนอาลัย

แตสายใยความผูกพันยังมั�นคง
คุณความดีประจักษเปนหลักฐาน

ตรากตรํางานอยางซ่ือสัตยมิไหลหลง
พัฒนา องคการ ใหยืนยง

เกียรติดํารงกองปรากฏมิวางวาย
ระยะทางจักเปนเคร่ืองพิสูจนมา
วันเวลาบอกคุณคาของคนได

ผานรอนเย็นอุปสรรคมามากมาย
ความดีงามท่ีสรางไวมิมีเลือน

ขออัญเชิญพระไตรรัตนมาปกปอง
จงคุมครองใหมีสุขหาใครเหมือน
เกียรติภูมิจะปรากฏเปนหลักเรือน
คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร

ตลอดระยะเวลาท่ีผมไดรวมงานกับคุณสุชาลี หรือ “พ่ีใหญ” และคุณสมศรี ดวยบุคลิก

ภาพท่ีพ่ีท้ังสอง เปนคนอารมณดี ทําใหรูสึกอบอุน และเปนกันเองในการทํางาน

หากนับระยะเวลาในการทํางานของพ่ีท้ังสองจนถึงวัยเกษียณในปน� ้พ่ี ๆ ไดปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ หนาท่ี  ท่ีไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ อุตสาหะ อดทน และเสียสละ

อยางแทจริง จนทําใหเกิดผลงาน มากมายท่ีนอง ๆ สนพ. จะไดยึดถือเปนแบบอยางใน

การทํางานตอไป และในโอกาสท่ีพ่ีอายุครบ 60 ป ผมขอ อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

และสิ�งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนคุณงามความดีที่พี่ไดกระทํามาตั้งแตอดีตจนถึง 

ปจจุบันไดโปรดดลบันดาลประทานพรใหพี่ทั้งสองประสบแตความสุขความเจริญ มี

สุขภาพกาย สุขภาพใจ สมบูรณแข็งแรงตลอดไป

นายทิพากร พูลสวัสด์ิ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและอนุรักษ
พลังงานและพลังงานทดแทน
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นางสาวภาวิณ� โกษา
ผูอำนวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน

เมื่อถึงวันเวลาฟาก็เปลี่ยน

กาลเกษียณเวียนมาจนใจหาย

ตองอําลาจากกันแสนอาลัย

แตสายใยผูกพันยังมั�นคง

ดวยรักและผูกพัน….กองนโยบายและแผนพลังงาน

ในชวงที่พี่ใหญหรือพี่สุชาลี เขามาทำงานที่สนพ. นอง ๆ จะเห็นถึงความตั้งใจใน
การทำงานของพ่ีใหญ ท่ีไดมีสวนรวมชวยกันผลักดันงานของ สนพ.ในหลาย ๆ ดาน 
ไมวาจะเปนงานดานสนับสนุน งานดานวิชาการงานพัฒนาองคกรเพ่ือใหเกิดความ
สำเร็จและเปนผลงานของชาว สนพ. ในหลายเร่ือง อีกท้ังพ่ีใหญยังคอยใหคำแนะนำ
ในการแกไขปญหาอุปสรรคการทำงานใหนอง ๆ เสมอ คอยดูแลนอง ๆ เสมือนเปน
พ่ีชาย มีการถามสารทุกขสุขบอยคร้ัง และถึงแมวาพ่ีใหญยายไปรับตำแหน�งท่ีสูงข้ึน 
ก็ยังใหความเปนกันเองกับชาว สนพ. เชนเดิม

ในวาระท่ีพ่ีใหญเกษียณอายุราชการในปน� ้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยไดปกปอง
คุมครองใหพี่ใหญ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ใชชีวิตหลังเกษียณอยางมีความสุข
ตลอดไป

พ่ีสมศรี กิจเจริญวงศ หรือ พ่ีสมของนอง ๆ หากมองถึงการทำงานของพ่ีสม นอง ๆ 
มองวาพ่ีสมเปนผูท่ีมีความรอบรู รอบคอบในเร่ืองระเบียบท่ีเก่ียวกับการเงิน การคลัง 
เปนอยางดี สามารถใหคำปรึกษา แนะนำแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบใหแกนองๆ 
ไดเขาใจและนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่นอง ๆ ไมมั�นใจใน
แนวการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเงิน จะตองไปหาพี่สมเพื่อขอคำแนะนำ ซึ�งพี่สมก็จะ
ชวยนอง ๆ เสมอ ทั้งน�้ไมวาวันเวลาจะผานไปนานแคไหน ชาว สนอ. ขอใหพี่สม 
มีความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป

นางสาวชนานัญ บัวเขียว

ผูอำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษพลังงานและ

พลังงานทดแทน

จากใจชาว สนอ. ถึงพ�่ใหญ� 

จากใจชาว สนอ. ถึงพ�่สมศร�
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ป�โตรเลียมป�โตรเลียม

ราคาขายปล�กก�าซ NGV ถูกกำหนดไวใหต่ำกวาตนทุนมาเปนระยะเวลานาน รัฐจึงมีนโยบาย
ปรับราคา NGV ใหสะทอนกับตนทุน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน อยางไร
ก็ตาม เพ่ือไมใหประชาชนผูมีรายไดนอยท่ีใชบริการรถโดยสารสาธารณะ ไดรับผลกระทบจากการปรับราคา
กาซ NGV รัฐจึงใหการสนับสนุนทางดานราคาสำหรับผูประกอบการใชกาซ NGV ในภาคการขนสง โดย
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 ไดเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(กพช.) เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2554 กำหนดแนวทางการปรับราคาขายปลีกกาซ NGV ดังน� ้(1) ขยายระยะ
เวลาตรึงราคาขายปลีกกาซ NGV ในระดับราคา 8.50 บาทตอกิโลกรัม และคงอัตราเงินชดเชยในอัตรา 2 บาท
ตอกิโลกรัม ตอไปต้ังแต 1 ตุลาคม 2554 จนถึง 15 มกราคม 2555 เพ่ือเตรียมความพรอมเร่ืองบัตรเครดิต
พลังงานและการปรับเปลี่ยนรถแท็กซี่ LPG เปน NGV (2) ทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีกกาซ NGV เดือนละ 
0.50 บาทตอกิโลกรัม ตั้งแต 16 มกราคม 2555 จนถึง ธันวาคม 2555 เพื่อไมใหกระทบตอผูใชกาซ NGV 
มากเกินไป (3) ทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยลงเดือนละ 0.50 บาทตอกิโลกรัม จำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต 
16 มกราคม 2555 – เมษายน 2555 (4) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากแนวทางการปรับขึ้นราคากาซ NGV 
สำหรับกลุมรถโดยสารสาธารณะ โดยมอบใหคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) รับไปพิจารณา
หาแนวทางการชวยเหลือกลุมดังกลาวตอไป

ราคาก�าซ NGV 
สำหรับรถโดยสารสาธารณะ
NGV Price Discount for Public Transportation

มาตรการส�วนลด
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It had been a long time that retail NGV price was set at a level lower than its true cost; the 

government, therefore, introduced the policy on NGV price adjustment to be cost reflective so 

as to create fairness for all stakeholders. However, in order to alleviate the impact of NGV 

price adjustment on low-income people using public transportation, price subsidies were provided 

by the government for operators using NGV in the transportation sector.  In this regard, the 

cabinet passed a resolution on 4 October 2011, giving consent to the National Energy Policy 

Council (NEPC) resolution of 30 September 2011 stipulating the guidelines on retail NGV price 

adjustment, as follows: (1) to extend the duration of retail NGV price stabilization at 8.50 

Baht/kilogram (kg) and to continue providing a subsidy at a rate of 2 Baht/kg from 1 October 2011 

to 15 January 2012, in order to allow a lead time for the preparation of Energy Credit Cards 

and for modification of LPG-fueled taxis to NGV-fueled ones; (2) to gradually increase the 

retail NGV price by 0.50 Baht/kg/month from 16 January 2012 to December 2012 so as not 

to create excessive impact on NGV users; (3) to gradually reduce the subsidy rate by 0.50 

Baht/kg/month, totaling 4 times, from 16 January 2012 to April 2012; and (4) to task the Committee 

on Energy Policy Administration (CEPA) to explore the approach to alleviate the impact of the 

NGV price increase on public transportation.
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 กระทรวงพลังงานและหน�วยงานท่ีเก่ียวของ คือ บริษัท ปตท. 
และ ธนาคารกรุงไทย จึงไดดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยรวมกันจัดทำ โครงการบัตรเครดิตพลังงานสำหรับผูประกอบ
อาชีพรถรับจางขนสงผูโดยสารสาธารณะกลุม รถแท็กซ่ี รถสามลอ 
และรถตูรวม ขสมก. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลข้ึน ในวงเงิน
ท่ีเหมาะสมกับคาใชจายน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีใชจริงตอเดือน เพ่ือแก
ปญหาความเดือดรอนจากการปรับข้ึนราคากาซ NGV ใหสะทอน
ตนทุนที่แทจริง โดยโครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV ไดทำให
ผูขับข่ีรถรับจางสาธารณะโดยเฉพาะกลุมรถแท็กซ่ี รถสามลอและ
รถตูรวม ขสมก.ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และรับสิทธิสวนลด
ราคาขายปลีกกาซฯ 50 สตางคถึง 2 บาทตอกิโลกรัม โดย กบง. 
เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 และวันท่ี 14 ธันวาคม 2554 ไดมี
มติเห็นชอบโครงการบัตรเครดิตพลังงานสำหรับผูประกอบอาชีพ
รถรับจางขนสงผูโดยสารสาธารณะที่ใชกาซ NGV เปนเชื้อเพลิง 
ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และการ
ใหสวนลดราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะต้ังแต
วันที่ 16 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

Pursuant to the government policy, the Ministry of Energy 
and concerned agencies (PTT Plc. and Krung Thai Bank) 
jointly implemented a project on Energy Credit Cards for those 
who earn their living from or operators of public transportation, 
i.e. taxis, tuk-tuks and public vans under a joint venture with 
the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA), in the areas of 
Bangkok and its vicinities, with a credit line suitable for the 
actual fuel cost per month, to ease difficulties caused by the 
NGV price increase in order to reflect the actual cost. The 
Energy Credit Cards for NGV purchase were issued for drivers 
of public transport vehicles, especially taxis, tuk-tuks and 
public vans joint ventured with the BMTA in Bangkok and 
its vicinities; they would also be eligible to receive retail NGV 
price discounts in a range of 0.50-2.00 Baht/kg.  On 3 November 
2011 and 14 December 2011, the CEPA passed resolutions 
approving the Energy Credit Card Scheme for those who 
earn their living from or operators of public transport vehicles 
using NGV as fuel, with the duration from 1 December 2011
 to 31 December 2015, and the offer of retail NGV price 
discounts for public transport vehicles from 16 January 2012 
to 31 December 2015.
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ปจจุบันโครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV ส้ินสุดลงแลว คงเหลือ
เฉพาะมาตรการการใหสวนลดราคาขายปลีก NGV สำหรับรถ
โดยสารสาธารณะ ซึ�ง กบง. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 
ไดมีมติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
พรอมทั้งไดขอความรวมมือ ปตท. ใหคงราคาขายปลีก NGV 
สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ 10.00 บาทตอกิโลกรัม เรื่อยมา
อยางตอเน��อง และตอมามีมติขอความรวมมือให ปตท. ปรับเพิ�ม
วงเงินชวยเหลือสำหรับกลุมรถโดยสารสาธารณะเดิมท่ีไดรับวงเงิน 
9,000 บาทตอเดือน เปน 10,000 บาทตอเดือน และกลุมรถสาธารณะ
เดิมที่ไดรับ 35,000 บาทตอเดือน เปน 40,000 บาทตอเดือน 
โดยใหชวยเหลือรถโดยสารสาธารณะไปจนกวาจะมีกลไกถาวรอ่ืน
มาดูแลแทน เชน พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

ผูมีสิทธิซื้อกาซฯ ในราคาสำหรับรถโดยสารสาธารณะ

สิทธิที่ไดรับจากบัตร ฯ :

1. รถขนาดเล็ก  : รถแม็กซี่ รถตูรวม ขสมก./ บขส. รถสามลอ
2. รถขนาดใหญ : รถโดยสารรวม ขสมก. บขส.

1. ซื้อกาซในราคา NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณธที่ภาครัฐกำหนดไว ( ปจจุบัน ราคาขายฯ ที่ 10.62 บาท/ กก.)
2. วงเงินซื้อกาซในราคา NGV สำหรับโดยสารสาธารณะ ของรถแตละจนาด
 * รถขนาดเล็ก : ไมเกิน 10,000 บาท/เดือน   รถขนาดใหญ : ไมเกิน 40,000บาท/เดือน

 Presently, the Energy Credit Card Scheme for NGV purchase 
has finished whereas the measure on retail NGV price discounts 
for public transportation is still ongoing. On 4 November 2015, 
the CEPA passed a resolution approving the extension of the 
measure up to 31 December 2016 and cooperation was 
requested from PTT to continue fixing the retail NGV price 
for public transportation at 10.00 Baht/kg. Later, a resolution 
was passed to solicit for PTT’s cooperation in increasing the 
credit line for the existing public transportation group, from 
9,000 Baht/month to 10,000 Baht/month, and for the existing 
public vehicles from 35,000 Baht/month to 40,000 Baht/month; 
the assistance for the public transportation group was requested 
to continue 

บัตรส�วนลดราคา NGV
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39.5

คุณภาพกาซฯ ฝงตะวันออก

Eastern gas quality

คา WI ควบคุม 
Controlled WI range

คุณภาพกาซฯ ฝงตะวันตก

16 ธค. 59

ปรับขอกำหนดครั้งที่ 2
2nd spec. adjustment
(WI 44-52 MJ/m3)

41.5

43.5

ปรับขอกำหนดครั้งที่ 1
1nd spec. adjustment
(WI 39-44 MJ/m3) 

ขอกำหนดปจจุบัน
Present specifications
(WI 37-42 MJ/m3) 

ประกอบกับกาซธรรมชาติของประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลง
คุณภาพ ดังนั้น เพื่อรองรับคุณภาพกาซฯที่เปลี่ยนแปลงไป 
กระทรวงพลังงาน จึงไดจัดทำแผนการบริหารจัดการคุณภาพ NGV 
ระยะยาว เพื่อที่จะปรับยกคุณภาพกาซ NGV ใหสูงขึ้น และลด
ปริมาณการเติมกาซเฉ��อยลง โดยต้ังแตเดือนธันวาคม 2559 ไดให 
ปตท. ไดปรับข้ึนคาความรอนควบคุมของกาซ NGV ภายใตกรอบ
กฎหมายปจจุบัน จาก 35,947 บีทียูตอกิโลกรัม (ดัชน�วอบบ้ีประมาณ 
39-40 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร) เปน 38,500 บีทียูตอกิโลกรัม 
(ดัชน�วอบบ้ีประมาณ 41-42 เมกะจูลตอลูกบาศกเมตร) ท้ังน� ้กบง. 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จึงไดมีมติเห็นชอบใหปรับราคา
ขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ จากเดิมอยูท่ี 10.00 
บาทตอกิโลกรัม เปน 10.62 บาทตอกิโลกรัม เพ่ือใหสะทอนกับ
การปรับปรุงคาความรอนในซึ�งมีการยกระดับใหสูงข้ึน ซึ�งการปรับ
คาความรอนและปรับราคาดังกลาวไมสงผลใหตนทุนตอหน�วย
ระยะการวิ�งรถโดยสารของผูประกอบการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 และขอความรวมมือให 
ปตท. คงราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ (ในเขต 
กทม./ปริมณฑล: รถแท็กซ่ี/ตุกตุก/รถตู รวม ขสมก. ในตางจังหวัด: 
รถโดยสาร/มินิบัส/สองแถว รวม ขสมก. รถโดยสาร/รถตู รวม บขส. 
และรถแท็กซี่) ที่ 10.62 บาทตอกิโลกรัม ไปอีก 1 ป นับตั้งแต
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และเมื่อครบ 1 ปแลวใหปรับราคา
ขายปลีก NGV ใหสะทอนตนทุน

In addition, the quality of domestic natural gas will be upgraded; 
therefore, in order to accommodate the changing natural gas 
quality, the Ministry of Energy has developed the Long-term 
NGV Quality Management Plan to upgrade the NGV quality 
and to reduce the volume of inert gas mixed. Since December 
2016, PTT has increased the control heating value of NGV, 
under the present legal framework, from 35,947 BTU/kg 
(about 39-40 megajoules (MJ)/m3 in Wobbe Index) to 38,500 
BTU/kg (about 41-42 MJ/m3 in Wobbe Index). Later, on 
2 May 2018 the CEPA passed a resolution granting approval 
for retail NGV price adjustment for public transportation, from 
10.00 Baht/kg to 10.62 Baht/kg, to reflect the heating value 
upgrade.  The adjustment of NGV heating value and price 
would create no impact on the cost per unit of distance traveled 
of the operators’ passenger fleets, and this has been put into 
effect as from 16 May 2018. Furthermore, cooperation has 
been requested from PTT to maintain the retail NGV price for 
public transportation (in the areas of Bangkok and its vicinities: 
taxis, tuk-tuks, public vans under a joint venture with the BMTA; 
in other provinces: passenger buses/mini-buses/pick-up taxis 
(“Song Taew”) joint ventured with the BMTA, passenger 
buses/public vans joint ventured with the Transport Co., Ltd., 
and taxis), at 10.62 Baht/kg for one more year as from 
16 May 2018, and after the completion of one-year’s period, 
the retail NGV price can be adjusted to reflect the actual cost.
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รถโดยสารสาธารณะ
รถทั�วไป

2555

รถโดยสาร
สาธารณะ

รถทั�วไป5,959

1,775
2,076

2,158
2,228

2,165 2,003 1,945

6,467 6,651 6,221 5,513 4,744 4,363

2556 2557 2558 2559 2560 มค.-พค.61

 จากมติ กบง. ดังกลาว จึงทำใหราคาขายปลีกกาซ NGV 
สำหรับรถยนตสวนบุคคลของสถาน�ภายในรัศมี 50 กิโลเมตรจาก
สถาน�แม อยูที่ 14.14 บาทตอกิโลกรัม และสำหรับสถาน�ลูกที่
อยูไกลจากสถาน�แมมากที่สุด (ไมรวมภาษี อบจ.) มีราคาอยูที่ 
18.14 บาทตอกิโลกรัม (ราคาใชต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 
จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และจะมีการปรับราคาตามสูตร
โครงสรางราคาทุกวันท่ี 16 ของแตละเดือนตอไป) สวนราคา NGV 
สำหรับรถโดยสารสาธารณะอยูที่ 10.62 บาทตอกิโลกรัม ซึ�งจะ
มีผลไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตามที่ กบง. มีมติไว 
 
 สถานการณ NGV ณ วันท่ี 31 พฤษภาคา 2561 ประเทศไทย
มีสถาน�บริการ NGV สะสมจำนวน 506 สถาน� แบงเปน สถาน�แม 
20 สถาน�และสถาน�ลูก 486 สถาน� ท้ังน� ้ต้ังแตเดือนมกราคม - 
พฤษภาคม 2561 มีปริมาณการจำหน�ายกาซ NGV เทากับ 6,309 
ตันตอวัน แบงเปน ปริมาณการจำหน�ายกาซ NGV ในรถยนตทั�วไป 
4,363 ตันตอวัน และปริมาณการจำหน�ายกาซ NGV รถโดยสาร
สาธารณะเทากับ 1,946 ตันตอวัน โดยมีจำนวนบัตรสวนลดราคา
ขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ ท่ีพรอมใชงานรวม
ท้ังส้ิน 84,364 ใบ แบงเปน รถแท็กซ่ี รถตูรวม ขสมก. รถสามลอ 
จำนวน 66,272 ใบ และรถโดยสารรวม ขสมก./บขส. รถตูรวม 
บขส. จำนวน 18,092 ใบ

 Pursuant to the aforesaid CEPA resolution, the retail 
NGV price for personal cars of gas filling stations located 
within a radial distance of 50 kilometers from a mother station 
is 14.14 Baht/kg and that for a daughter station which is 
located the farthest from a mother station (exclusive of PAO, 
or provincial administrative organization, tax) is 18.14 Baht/kg 
(the prices were effective from 16 May 2018 to 15 June 2018 
and after that would be subject to adjustment according to 
the price structure formula on the 16th of each month).  For 
public transportation, the NGV price will be 10.62 Baht/kg 
until 15 May 2019, pursuant to the CEPA resolution.

 With regard to the NGV situation, as at 31 May 2018 
the accumulated number of NGV service stations in Thailand 
has reached 506 stations, classified into 20 mother stations 
and 486 daughter stations.  From January to May 2018, the 
volume of NGV distribution was equal to 6,309 tons/day, 
divided into NGV distribution for general vehicles at 4,363 
tons/day and NGV distribution for public transportation at 
1,946 tons/day.  The number of retail NGV price discount 
cards for public transportation that are ready for use totaled 
84,364 cards, divided into 66,272 cards for taxis, public vans 
joint ventured with the BMTA, tuk-tuks; and 18,092 cards for 
passenger buses joint ventured with the BMTA/Transport Co., Ltd., 
public vans under a joint venture with the Transport Co., Ltd.

 In brief, there are many stakeholders in the NGV business, 
so any policy change will normally affect, both positively and 
negatively, the stakeholders.  The Ministry of Energy is 
determined to create fair competition in this business for all 
stakeholders, especially for low-income people who use the 
service of public transportation in daily life, with a view to 
attaining security, prosperity and sustainability of all Thai 
people.

ประเภทบัตรลดราคา NGV (ณ. 31 พ.ค. 61)

1. รถแท็กซ่ี รถตู�ร�วม รถสามล�อ
66,272

2. รถโดยสารร�วม ขสมก./บขส. รถตู�ร�วม บขส

รวม
Total

 โดยสรุปธุรกิจ NGV ประกอบดวยผูที่มีสวนไดสวยเสียหาย
หลายฝาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายใดก็มักจะกระทบทั้งเชิงบวก
และลบตอกลุมผูมีสวนเสีย ซึ�งกระทรวงพลังงานมีความมุงมันเปน
อยางยิ�งท่ีจะทำใหกิจการน�เ้ปนกิจกรรมท่ีมีการแขงขันอยางเปนธรรม
กับผูมีสวนเสียทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิงกับประชาชนผูมีรายได
นอยท่ีใชบริการรถโดยสารสาธารณะในชีวิตประจำวัน เพ่ือใหเกิด
ความมั�งคง มั้งคั�ง และยั�งยืนกับประชาชนคนไืยโดยทั�วกัน

18,092

84,364

จำนวนบัตร(ใบ)
Classification of NGV Discount Cards (as at 31 May 2018) No. of Discount Cards

Taxis, public vans joint ventured with the BMTA, tuk-tuks

Passenger buses joint ventured with the BMTA/Transport Co., Ltd., 
and public vans joint ventured with the Transport Co., Ltd.
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ป�โตรเลียมป�โตรเลียม

ตอนที่ 2 ไบโอดีเซล (B100) 

เชื้อเพลิงชีวภาพ
ของประเทศไทย

นโยบายส�งเสร�ม
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ไบโอดีเซล คือ เช้ือเพลิงเหลวท่ีผลิตจากไขมันพืช ไขมันสัตว หรือสาหรายขนาดเล็ก รวมถึงน้ำมันท่ีใชแลวจาก
การปรุงอาหาร ซึ�งเปนสารประกอบอินทรียประเภทไตรกลีเซอไรด โดยผานกระบวนการทรานเอสเทอริฟเคชั�น 
(Transesterification) หรือการเติมแอลกอฮอล เชน เมทานอลหรือเอทานอล และมีตัวเรงปฏิกิริยา เชน โซเดียมไฮดรอกไซด 
ภายใตภาวะอุณหภูมิสูง เพ่ือเปล่ียนไขมันใหเปนเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน (Fatty acid methyl ester) หรือเอทิลเอสเตอร
ของกรดไขมัน (Fatty acid ethyl ester) ขึ้นอยูกับประเภทของแอลกอฮอลที่ใชในกระบวนการผลิตและมีกลีเซอรอล
เปนผลพลอยได ซึ�งสามารถนำมาใชในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงเปนผูนำทางดานการ พัฒนาพลังงานทดแทนผานโครงการ
สวนพระองคมาตั้งแตป 2522 โดยมีโครงการผลิตแกสชีวภาพ เอทานอล แกสโซฮอลและไบโอดีเซลจากปาลม 
ซึ�งในสวนของพระราชดำริดานการพัฒนาน้ำมันปาลมเพ่ือใชกับเคร่ืองยนต ดีเซลน้ันการพัฒนาไบโอดีเซลจากน้ำมัน
ปาลมในช่ือ “การใชน้ำมันปาลมกลั�นบริสุทธ์ิเปนเช้ือเพลิงสำหรับ เคร่ืองยนตดีเซล” ไดจดสิทธิบัตรท่ีกระทรวงพาณิชย
เม่ือวันท่ี 9 เม.ย.2544 อีกท้ังในป 2546 ทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลจาก โครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัด
จากน้ำมันปาลม ในงาน บรัส เซลส ยูเรกา ซึ�งเปนงานแสดงสิ�งประดิษฐใหมของโลกวิทยาศาสตร ณ กรุงบรัสเซลส 
ประเทศเบลเยียม ทั้งน�้ปาลมเปนพืชที่ใหปริมาณน้ำมันตอพื้นที่ปลูกสูงอีกทั้งเกษตรกรสามารถผลิตใชเองไดภายใน
ประเทศซึ�งจะใชทดแทนการนำเขาเช้ือเพลิงจากตางประเทศไดทั�วโลกจึงต่ืนตัวในการพยายามหาพลังงานทดแทนมาใช
เพื่อเตรียมรองรับสถานการณหากน้ำมันลดนอยลงและเพื่อความประหยัดอีกดวย

กระบวนการผล�ตไบโอดีเซล

ความเป�นมาของไบโอดีเซลและแนวพระราชดำร�

น้ำมันพืชหรือ
น้ำมันสัตว

เมทานอลหรือ
เอทานอล

เมทิลเอสเตอรกลีเซอรีน
หรือเอทิลเอสเตอร
ซึ�งก็คือไบโอดีเซล

กลีเซอรีน
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 เม่ือคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษเข่ือนคลองทาดาน จังหวัดนครนายก 
ในวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.2544 รถยนตพระท่ีนั�งติดสต๊ิกเกอรทาย
รถวา "รถคันน�ใ้ชน้ำมันปาลม 100%" เดือนถัดมา บริษัท ปตท. 
จำกัด (มหาชน) เปดโครงการนำรองจำหน�ายน้ำมันดีเซลปาลม
บริสุทธิ์ในวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2544 
 สวนบริษัท บางจากปโตเลียม จำกัด (มหาชน) เขารวมทดลอง
ผลิตและจำหน�ายไบโอดีเซลที่สถาน�บริการน้ำมันบางจาก ถนน
มหิดล จังหวัดเชียงใหม เม่ือกลางป 2547 ในระยะแรกจำหน�าย
ใหกับรถยนตรับจางสองแถวที่เขารวมโครงการ 1,300 คัน 
ตอมาไดขยายการจำหน�ายใหกับประชาชนทั�วไป
 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ดวยการใหการสนับสนุนในการทำไบโอดีเซลชุมชน โดยมีเปา
หมายวาภายในป พ.ศ.2549 จะจัดใหมีไบโอดีเซลชุมชนใหได
60 แหง เพื่อรวมเฉลิมฉลองเน��องในวโรกาสทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ป โดยยึดแนวพระราชดำริเขาถึง เขาใจ พัฒนา 
ดวยการไปสำรวจและศึกษากอนวาพื้นที่ดังกลาวเหมาะจะทำ
ไบโอดีเซลจากอะไร หากพื้นที่ดังกลาวเหมาะกับการปลูกปาลม 
ก็สงเสริมใหประชาชนปลูกปาลม พ้ืนท่ีใดปลูกสบูดำอยูแลว ก็นำ
เคร่ืองทำไบโอดีเซลท่ีใชกับสบูดำเขาไปใหประชาชน หรืออาจเลือก
ใชน้ำมันพืชใชแลวซึ�งใชไดกับทุกพ้ืนท่ี อยางเชนท่ีชุมชนท่ีหนองจอก 
กรุงเทพมหานครก็มีการทำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใชแลว 
เพ่ือใชเติมเครื่องยนตทางการเกษตร

จากพระราชดำร�สู�ประชาชน
การใชไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศได เน��องมาจาก
การเผาไหมในเครื่องยนต คณะกรรมการไบโอดีเซลแหงชาติ 
(National Biodiesel) และสำนักงานปองกันสิ�งแวดลอม (US 
Environment Protection Agency) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดทำวิจัยและทดลองใชน้ำมันไบโอดีเซลสูตรตาง ๆ กับเคร่ืองยนต
ดีเซล และไดรายงานวาไบโอดีเซลสามารถลดมวลปลดปลอย
จากการเผาไหมไดอยางมีนัยสำคัญ ในกรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ
ก็ไดรายงานผลการทดลองใชน้ำมันไบโอดีเซลกับเคร่ืองยนตดีเซล
ขนาด 145 แรงมา วาสามารถลดควันดำไดมากกวา 40% นอก
จากน�้การใชไบโอดีเซลสามารถลดการปลอยแกสเรือนกระจก
ไดดวยเน��องจากผลิตจากพืช อีกท้ังการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมัน
พืชท่ีใชแลว จะชวยลดโอกาสในการนำน้ำมันท่ีใชแลวไปประกอบ
อาหารซ้ำ และยังชวยปองกันมิใหนำน้ำมันพืชที่ใชแลว ซึ�งมี
สารไดออกซินท่ีเปนสารกอมะเร็งไปผลิตเปนอาหารสัตวอีกดวย 
โดยทั�วไปการนำน้ำมันไบโอดีเซลไปใชประโยชน นิยมนำไปผสม
กับน้ำมันดีเซล ใหเปนน้ำมันสูตรตาง ๆ ตามองคประกอบระหวาง 
น้ำมันไบโอดีเซลกับน้ำมันดีเซล เชน
 - ดีเซลหมุนเร็ว มีสวนประกอบของน้ำมันดีเซล 93 % และ 
  B100 7%
 - B20 มีสวนประกอบของน้ำมันดีเซล 80 % และ B100 20%
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            กระทรวงพลังงานไดดำเนินการสงเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพอยางเปนรูปธรรมตั้งแต
         ป 2547 ทั้งการ อนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การเพิ�มสถาน�บริการ
       จำหน�ายเชื้อเพลิงชีวภาพ และประชาสัมพันธ สรางความเชื่อมั�นตอเชื้อเพลิงชีวภาพ 
      อยางไรก็ตามการใชเชื้อเพลิงชีวภาพก็ยังไมเพิ�มอยางมีนัยสำคัญ

           ในป 2551 เกิดวิกฤตการณพลังงานโลก ทำใหราคาน้ำมันดิบเพิ�มสูงกวา 150 
        เหรียญสหรัฐตอ บารเรล สงผลใหความตองการเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศเพิ�มขึ้น 
      เพื่อทดแทนและลดการนำเขาน้ำมันดิบ การใชไบโอเอทานอลเพิ�มจาก 0.71 ลานลิตร
    ตอวัน เปน 1.29 ลานลิตรตอวันและการใชไบโอดีเซลเพิ�มจาก 0.80 ลานลิตรตอวัน 
  เปน 1.40 ลานลิตรตอวัน

           ในป 2554 การใชไบโอดีเซลเริ�มเพิ�มขึ้นอยางมีนัยสำคัญอีกครั้ง เมื่อกระทรวง
        พลังงานไดเพิ�มสัดสวนผสมไบโอดีเซลในเน�้อน้ำมันดีเซลที่อัตราสวนรอยละ 3 - 5 

       แผน AEDP2015 ตามยุทธศาสตรปาลมน้ำมันและน้ำมันปาลม ป 2558 – 2569 
    และการอนุมานผลผลิตจากพื้นที่ที่เหมาะสมตอการปลูกปาลมทั้งประเทศและ
   น้ำมันปาลมคงเหลือจากการบริโภคเปนศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล คาดวา
จะสามารถผลิตไบโอดีเซลทดแทนดีเซลได 14 ลานลิตรตอวัน ในป 2579

           ในป 2557 ไดเพิ�มสัดสวนผสมไบโอดีเซลเปนรอยละ 7 อยางไรก็ตาม เน��องจากปริมาณ

        น้ำมันปาลมดิบซึ�งเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลมีความผันผวนทางฤดูกาลมาก ทำให

      ในบางชวงเวลา กระทรวงพลังงานตองลดสัดสวนการผสมไบโอดีเซลลงเพื่อให สมดุลกับ

    วัตถุดิบในประเทศ ในป 2557 ประเทศไทยมีโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพิ�มเปน 10 แหง กำลัง

 การผลิต รวม 4.96 ลานลิตรตอวัน และใชไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลรวม 1,054.92

ลานลิตร หรือเทียบเทา 2.89 ลานลิตรตอวัน

ประโยชน�ของการใช�ไบโอดีเซล 
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 โครงการสงเสริมการใชน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20” เพื่อสงเสริมความเชื่อมั�นตอการใชน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ท่ีมีสวนผสมของน้ำมันไบโอดีเซล รอยละ 20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญ กระตุนความตองการใชน้ำมันไบโอดีเซล
เพิ�มขึ้น โดยเริ�มจำหน�ายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

 จากสถานการณน้ำมันปาลมดิบลนตลาดและราคาตกต่ำ กระทรวงพลังงานไดหาแนวทางในการชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกผลปาลมน้ำมัน โดยดำเนินการจัดใหมีการจำหน�ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ใหกับรถเฉพาะกลุม 
เชน กลุมรถบรรทุกขนสงสินคา รถโดยสาร เรือโดยสาร โดยมีเปาหมายในการจำหน�าย B20 ท่ี 15 ลานลิตรตอวัน 
ซึ�งคาดวาจะสามารถเพิ�มปริมาณการใชน้ำมันปาลมดิบไดมากข้ึน จากเดิม 1.3 ลานตันตอป เปน 2 ลานตันตอป

ในเบ้ืองตนมีผูคาน้ำมันตามมาตรา 7 จำนวน 5 ราย ไดแก บริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก บางจาก ไออารพีซี 
ซัสโก และบริษัท ซัสโกดีลเลอร ไดแจงความประสงคเขารวมโครงการเพ่ือจำหน�ายน้ำมัน B20 ใหกับผูประกอบ
การเดินรถบรรทุก จำนวน 24 ราย และเรือดวน อีก 1 ราย ซึ�งกระทรวงพลังงาน คาดวาจะมีผูเขารวมโครงการ
เพิ�มข้ึนอีกในอนาคตโครงการสงเสริมการใชน้ำมัน B20 กำหนดใหราคาขายปลีกน้ำมัน B20 ต่ำกวาน้ำมันดีเซล
ปกติ 3 บาทตอลิตร มีวัตถุประสงคเพ่ือลดคาใชจายในสวนของน้ำมันเช้ือเพลิงซึ�งเปนตนทุนหลักในภาคการขนสง 
เปนผลใหลดตนทุนการขนสงสินคาและคาโดยสารอันจะเปนการชวยลดผลกระทบตอคาครองชีพของประชาชน

 กระทรวงพลังงานไดทำการศึกษาทดลองใช B20 ในรถยนตบรรทุกขนาดใหญบางยี่หอบางรุนแลว พบวา
ไมมีผลกระทบตอเคร่ืองยนตและอัตราส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงไมแตกตางกับการใชน้ำมันดีเซล หมุนเร็วปกติ 
นอกจากน�ยั้งทำใหระบบการเผาไหมของเคร่ืองยนตสะอาดยิ�งข้ึน เปนการชวยลดมลภาวะและสงผลดีตอสิ�งแวดลอม
อีกดวย แตท้ังน�ต้องเปล่ียนไสกรองน้ำมันเช้ือเพลิงและน้ำมันหลอล่ืน พรอมท้ังเปล่ียนถายน้ำมันหลอล่ืนเร็วข้ึน
กวาปกติ รถบรรทุกท่ีเขารวมโครงการควรมีความสามารถในการดูแลรักษาเคร่ืองยนตของตนเองได สวนรถยนต
สวนบุคคล รถปกอัพ รถบรรทุกขนาดเล็ก ขณะน�ยั้งไมมีผลการทดสอบท่ีแน�ชัด กระทรวงพลังงาน จึงยังไมแนะนำ
ใหใชในขณะน�้

จัดทำโดย นาย พงศธร เที่ยงภักดิ์ นักศึกษาฝกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน�

นโยบายส�งเสร�มน้ำมันดีเซล B20 
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1. ราคาน้ำมันดิบ 
พฤษภาคม 2561 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส เฉล่ียอยูท่ีระดับ $74.41 และ $70.00 ตอบารเรล ปรับตัวเพิ�มข้ึน
จากเดือนท่ีแลว $6.14 และ $3.67 ตอบารเรล ตามลำดับ จากกลุมประเทศผูผลิตน้ำมันดิบท้ังในและนอกกลุมโอเปก 
นำโดยซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหนาปรับลดกำลังการผลิตจนถึงส้ินปน� ้ซึ�งไดสงผลใหอุปทานน้ำมันดิบสวนเกินปรับ
ลดลง และผลักดันใหตลาดเขาสูภาวะสมดุลมากขึ้น กอปรกับปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาปรับลดลง
ตอเน��อง หลังประสบปญหาความไมสงบในประเทศและเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและเงินเฟอ รวมท้ังแรงกดดันท่ีมากข้ึน
หลังสหรัฐฯ เพิ�มมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินเพ่ือกดดันรัฐบาล หลังนาย Nicolas Maduro ไดรับเลือกเปนประธานาธิบดี
อีกคร้ัง รวมท้ังขาวโรงกลั�นรายใหญในประเทศจีนเตรียมท่ีจะเพิ�มการนำเขาน้ำมันดิบจากสหรัฐฯ เพ่ือตองการลดการ
ขาดดุลการคาจากสหรัฐฯ หลังไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน

มิถุนายน 2561 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสตเท็กซัส เฉล่ียอยูท่ีระดับ $73.59 และ $67.66 ตอบารเรล ปรับตัวลดลง
ากเดือนท่ีแลว 0.82 และ $2.34 ตอบารเรล ตามลำดับ จากความตองการน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในเดือนพฤษภาคม 
2561 จากโรงกลั�นน้ำมันในจีนลดกำลังการผลิต และเขาสูชวงปดซอมบำรุง ประกอบการผลิตน้ำมันดิบจาก
ซาอุดีอาระเบียมีแนวโนมจะปรับตัวเพิ�มขึ้นเปน 11 ลานบารเรลตอวันในเดือนกรกฎาคมน�้ หลังกลุมโอเปกไดมีมติ
ปรับเพิ�มกำลังการผลิตของกลุมเพื่อชดเชยอุปทานที่หายไปในตลาดโลก นอกจากน�้สหรัฐฯ ยังคงผลิตน้ำมันดิบใน 
ระดับ10.9 ลานบารเรลตอวัน จากรายงานของสำนักงานสารสนเทศดานพลังงานสหรัฐฯ (EIA)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
(พฤษภาคม – มิถุนายน 2561)

สถานการณ� 
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2. ราคากลางน้ำมันสำเร็จรูปตลาดภูมิภาคเอเชีย
พฤษภาคม 2561 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 , 92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $87.60 $85.31 และ $89.52 ตอบารเรล 
ปรับตัวเพิ�มข้ึนจากเดือนท่ีแลว $6.12, $6.88 และ $5.82 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบ และรายงานตลาดน้ำมันเบนซินในตะวันออก
กลางตึงตัวจากความตองการท่ีอยูในระดับสูงอาจดึงเท่ียวเรือจากตะวันตกมายังอาวเปอรเซียแทนท่ีจะมุงหนาไปชายฝงตะวันออกของสหรัฐฯ 
นอกจากน�้ไดรับแรงกดดันจากตลาดน้ำมันเบนซินสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ�มขึ้นจากอุปสงคในเอเชียอาคเนย
เพิ�มข้ึนสวนทางกับในเอเชียเหน�อท่ีลดลง รวมท้ังสำนักขาวรอยเตอรรายงานอินเดียสงออก ในเดือนเมษายน 2561 ลดลง 5.1 ลานบารเรล 
อยูที่ 11.6 ลานบารเรล และสงออกน้ำมัน Jet ลดลง 1.2 ลานบารเรล อยูที่ 3.8 ลานบารเรลเน��องจากอุปสงคภายในประเทศเพิ�มขึ้น 
รวมทั้งโรงกลั�นน้ำมันในประเทศหยุดซอมบำรุง

มิถุนายน 2561 ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95 , 92 และน้ำมันดีเซล เฉลี่ยอยูที่ระดับ $83.55, $81.52 และ $86.88 ตอบารเรล 
ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแลว $4.05, $3.79 และ $2.65 ตอบารเรล ตามลำดับ ตามราคาน้ำมันดิบและแรงกดดันจากอุปทานในภูมิภาคท่ียังคงอยู
ในระดับสูง โดยเฉพาะในประเทศจีน รวมท้ังโรงกลั�นหลายแหงในเอเชียเริ�มกลับมาดำเนินการหลังส้ินสุดฤดูปดซอมบำรุงโรงกลั�น ประกอบ
กับอุปสงคที่ปรับตัวลดลงในชวงฤดูมรสุมและการสงออกที่เพิ�มขึ้นจากประเทศอินเดีย
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ราคาขายปล�กน้ำมันเช้ือเพล�งของไทย
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561
 จากสถานการณราคาน้ำมันในตลาดโลกและภาวะเงินเฟอของคาเงินบาทของไทย รวมท้ังการสงเสริมพลังงานทดแทน อัตรากองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง สงผลใหราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, แกสโซฮอล 95 E10, E20, E85, แกสโซฮอล 91 และดีเซล ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2561 อยูที่ระดับ 36.52, 29.25, 26.74, 21.14, 28.98 และ 28.79 บาท/ลิตร ตามลำดับ

ราคาขายปล�กน้ำมันเช้ือเพล�งของไทย
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง

คาการตลาดและคาการกลั�นเฉลี่ยของผูคาน้ำมัน
หน�วย : บาทตอลิตร

 2558 2559 2560 2561 2561 
 ( ) ( ) ( ) ( ) . . . . . . . . . . . . 

 95 2.58 2.60 2.78 2.53 2.52 2.66 2.65 2.47 2.36 2.50 
 95 (E10) 1.72 1.66 1.77 1.78 1.66 1.77 1.75 1.78 1.86 1.87 

 91 1.68 1.60 1.76 1.82 1.64 1.74 1.72 1.81 2.02 2.03 
 95 (E20) 1.50 2.06 2.47 2.74 2.51 2.58 2.55 2.77 3.05 3.01 
 95 (E85) 2.37 4.26 4.20 5.12 4.83 4.85 4.59 5.18 5.72 5.52 

 1.72 1.75 1.56 1.64 1.46 1.63 1.68 1.61 1.80 1.65 
 1.72 1.77 1.71 1.98 1.63 1.78 1.94 1.89 2.06 2.02 

 (  : / ) 

 2.43 1.84 2.36 2.12 2.21 2.24 2.28 2.18 2.03 1.76 

 

 2558 2559 2560 2561 2561 

 ( ) ( ) ( ) ( ) . . . . . . . . . . . . 
 (  :  / ) 

 50.84 41.44 53.14 68.01 66.19 62.72 62.74 68.27 74.41 73.59 
 52.74 44.62 54.76 71.10 69.01 65.70 66.67 72.03 77.03 75.79 

 48.67 43.35 50.85 65.52 63.67 62.18 62.78 66.33 70.00 67.66 
 (  :  / ) 

 95 69.17 56.26 68.00 80.94 78.70 76.99 77.14 81.48 87.60 83.55 

 92 66.08 53.43 65.39 78.42 76.67 74.16 74.26 78.43 85.31 81.52 

 64.48 52.24 65.65 82.71 80.75 77.46 77.72 83.70 89.52 86.88 

 (  : / ) 

 2558 2559 2560 2561 2561 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 31 . . 28 . . 31 . . 30 . . 31 . . 30 . . 
 95 34.04 31.54 34.39 35.56 35.56 34.66 35.46 35.66 36.52 36.52 

 95 (E10) 27.59 24.51 27.17 28.42 28.45 27.55 28.35 28.55 29.25 29.25 

 91 26.75 24.16 26.88 28.15 28.18 27.28 28.08 28.28 28.98 28.98 
 95 (E20) 25.22 21.99 24.64 25.91 25.94 25.04 25.84 26.04 26.74 26.74 

 95 (E85) 21.98 18.14 19.97 20.71 20.94 20.44 20.34 20.64 21.14 21.14 

 24.53 23.26 25.63 27.79 27.89 26.69 27.59 27.89 28.79 28.79 
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4. สถานการณ�ก�าซป�โตรเล�ยมเหลว (LPG)
พฤษภาคม 2561 สถานการณราคากาซ LPG ตลาดโลก อยูท่ี 502.5 
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ�มข้ึนจากเดือนกอนหนา 30 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
เน��องดวยราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวเพิ�มสูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญ 
สงผลถึงการใช LPG เปนเช้ือเพลิงและวัตถุดิบทดแทนผลิตภัณฑปโตรเลียม
ประเภทอ่ืน โดยเฉพาะบริษัทจากประเทศไตหวันและเกาหลีใตท่ีนำเขา 
LPG สำหรับเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีทดแทนการใชแนฟทา
เพิ�มมากข้ึน สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานสารสนเทศดาน
การพลังงาน (EIA) รายงานปริมาณสำรองคงคลังของโพรเพนใน
สัปดาหส้ินสุด ณ วันท่ี 25 เมษายน 2561 อยูท่ี 35.71 ลานบารเรล 
ลดลง 0.16 ลานบารเรลเมื่อเทียบกับสัปดาหกอน ในขณะที่ปจจัย
กดดันตลาดมาจากประเทศญ่ีปุนท่ีมีวันหยุดยาว (Golden Week) ใน
ชวงสัปดาหแรกของเดือนพฤษภาคม สงผลใหคำสั�งซ้ือลดลง รวมถึง
ประเทศปากีสถานท่ีเพิ�มราคาขายปลีกในประเทศข้ึนถึงรอยละ 17 หลัง
จากราคาตลาดโลกปรับสูงขึ้นและคาเงินรูปออนคาลง ทำใหความ
ตองการในประเทศลดลงตาม

มิถุนายน 2561 สถานการณราคากาซ LPG ตลาดโลก อยูที่ 560 
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพิ�มข้ึนจากเดือนกอนหนา 57.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
โดยปรกติราคากาซ LPG จะปรับตัวลดลงในชวงเดือนน�้ จากความ
ตองการตามฤดูกาลท่ีนอยลงในชวงฤดูรอนของกลุมประเทศฝงตะวันตก 
แตในปน�ร้าคากาซ LPG ปรับตามสูงข้ึนเน��องดวยราคาน้ำมันดิบท่ีเพิ�มข้ึน
อยางตอเน��อง รวมถึงราคากาซ LPG ยังถือวาถูกกวาราคาแนฟทาซึ�งใช
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ทำใหความตองการ LPG อยูใน
ภาวะตึงตัว นอกจากน�จ้ากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรประเทศ
อิหราน สถานการณดังกลาวไดสงผลถึงกลุมธนาคารของประเทศอิหราน 
และอาจกระทบตอเน��องไปถึงการสงออก ซึ�งเปนปจจัยบวกตอราคา LPG 
โดยการสงออกกาซ LPG จากประเทศอิหรานในเดือนพฤษภาคม 2561 
อยูท่ี 4 แสนตัน ในขณะท่ีปจจัยกดดันตลาดมาจากประเทศจีนท่ีไดหยุด
ดำเนินการทาเรือชิงเตา (Qingdao) ระหวางวันท่ี 1 -6 มิถุนายนน� ้โดย
หามทำการขนสง LPG น้ำมันสำเร็จรูป และเคมีภัณฑอันตรายอื่นๆ 
เพื่อรองรับการประชุมองคการความรวมมือเซี่ยงไฮ

 

5. สถานการณ�ราคาก�าซ LNG
เมษายน 2561 ราคาเฉล่ียกาซธรรมชาติของประเทศไทย ณ เดือน
มีนาคม 2561 อยูท่ี 202.8991 บาท/ลานบีทียู และราคา Spot LNG 
เฉล่ียเดือนเมษายน 2561 ปรับตัวลดลงจากเดือนกอน 0.392 เหรียญ
สหรัฐฯ/ลานบีทียู มาอยูที่ระดับ 7.502 เหรียญสหรัฐฯ/ลานบีทียู 
จากความตองการกาซฯ ในตลาดลดลง จึงคาดการณวาราคา Asian 
Spot จะปรับเพียงในกรอบแคบๆ ในขณะท่ีอุปทานเท่ียวเรือจากโครงการ
ผลิต LNG ท้ังในภูมิภาคแปซิฟกและแอตแลนติกยังคงมีเพิ�มเขามา
ในตลาด Spot อยางตอเน��อง อาทิ โครงการ Wheatstone LNG 
ประเทศออสเตรเลีย โครงการ PNG LNG ประเทศปาปวนิวกิน� โครงการ 
Tangguh LNG ประเทศอินโดน�เซีย เปนตน

พฤษภาคม 2561 ราคาเฉล่ียกาซธรรมชาติของประเทศไทย ณ เดือน
เมษายน 2561 อยูที่ 216.4642 บาท/ลานบีทียู ราคา Spot LNG 
เฉลี่ยเดือนพฤษภาคม 2561 ปรับตัวเพิ�มขึ้นจากเดือนกอน 1.221 
เหรียญสหรัฐฯ/ลานบีทียู มาอยูท่ีระดับ 8.723 เหรียญสหรัฐฯ/ลานบีทียู 
จากความตองการเที่ยวเรือ LNG จากกลุม Portfolio และ Trading 
House เพ่ือปดสถานะการขาย (Short Position) มีเพิ�มมากข้ึน และ
จากราคาน้ำมันดิบและราคา NBP ท่ียังคงอยูท่ีระดับราคาสูง จึงมีผล
ตอราคา Asian Spot ในเชิงบวก ประกอบกับความตองการซ้ือ LNG 
จากประเทศจีนท่ีเพิ�มสูงข้ึนท้ังในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ตามท่ีรัฐบาล
จีนไดออกนโยบาย Coal-to-gas switching จึงทำใหผูซ้ือตางๆ ในจีน 
ตองเริ�มเตรียมตัวจัดหาสำหรับฤดูหนาว เพราะเกรงวาตลาด Spot 
จะตึงตัวในชวงฤดูหนาวที่จะถึงน�้ เน��องจากมีความไมแน�นอนของ
โครงการใหมๆ  ท่ีคาดวาจะเริ�มดำเนินการภายในปน� ้เชน Ichthys LNG, 
Prelude LNG, และ Cameroon LNG

 LNG PRICE MOVEMENT
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ต้ังแต�วันท่ี 7 พ.ย. 60  เป�นต�นไป เปล่ียนจากอ�างอิ�งราคา CP (รายเดือน) เป�น LPG (รายสัปดาห�)
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 2558 2559 2560 2561 2561 
 ( ) ( ) ( ) ( ) . . . . . . . . . . . . 

 (  : ) 
 26.51 23.12 24.81 24.04 24.57 24.45 24.44 23.59 23.59 23.59 

 31.02 35.05 28.85 24.58 23.48 24.73 25.53 23.37 23.80 27.46 
 (  : ) 

 2558 2559 2560 2561 2560 2561 

 ( ) ( ) ( ) ( ) . . . . . . . . . . . . 
 1.32 1.33 1.23 1.14 1.16 1.21 1.14 1.16 1.17 1.12 

 95 (E10) 10.27 10.77 11.89 12.22 11.89 12.55 12.22 12.56 12.64 12.89 

 95 (E20) 4.57 4.75 5.21 5.38 5.12 5.64 5.38 5.50 5.51 5.96 
 95 (E85) 0.82 0.87 1.05 1.07 1.03 1.17 1.07 1.10 1.10 1.19 
 91 11.54 11.12 10.65 10.20 10.11 10.64 10.20 10.43 10.39 10.24 

 3.45 3.53 3.81 3.85 3.73 4.03 3.85 3.94 3.95 4.11 
 62.73 60.21 61.69 64.07 63.37 66.13 64.07 66.05 67.04 65.20 

B100 4.08 3.83 3.08 3.20 3.17 3.31 3.20 4.29 4.36 4.24 

 

 

 50 .  
 

 
(  .) 

   

16 . . – 15 . . 61 14.14 10.62 18.14 
16 . . – 15 . . 61 14.06 10.62 18.06 

 
 ราคาเฉล่ียกาซธรรมชาติของประเทศไทย ณ เดือนพฤษภาคม 2561 อยูท่ี 214.6642 บาท/ลานบีทียู ราคา Spot LNG 
เฉลี่ยเดือนมิถุนายน 2561 (1 – 22 มิถุนายน 2561) ปรับตัวเพิ�มขึ้นจากเดือนกอน 1.697 เหรียญสหรัฐฯ/ลานบีทียู มาอยู
ที่ระดับ 10.420 เหรียญสหรัฐฯ/ลานบีทียู

 การผลิตเอทานอล กำลังการผลิตเอทานอล รวม 5.79 ลานลิตร/วัน มีปริมาณการผลิตเอทานอลประมาณ 4.44 ลานลิตร/วัน
โดยราคาเอทานอลแปลงสภาพเดือนพฤษภาคม 2561 อยูท่ี 23.59 บาท/ลิตร และเดือนมิถุนายน 2561 อยูท่ี 23.59 บาท/ลิตร
 การผลิตไบโอดีเซล กำลังการผลิตไบโอดีเซล รวม 7.24 ลานลิตร/วัน มีปริมาณการผลิตอยูท่ีประมาณ 4.15 ลานลิตร/วัน 
ราคาไบโอดีเซลในประเทศเฉล่ียเดือนพฤษภาคม 2561 อยูท่ี 23.80 บาท/ลิตร และเดือนมิถุนายน 2561 อยูท่ี 27.46 บาท/ลิตร

6. ราคาก�าซ NGV

7. สถานการณ�เอทานอลและไบโอดีเซล

ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2561 มีสินทรัพยรวม 40,308 ลานบาท หน�สิ้นกองทุน 9,956 ลานบาท ฐานะกองทุน
น้ำมันสุทธิ 30,352 ลานบาท

8. ฐานะกองทุนน้ำมันเช้ือเพล�ง
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ป�โตรเลียม

พลังงานไฟฟ�าเปนหนึ�งในปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต
ของมนุษย รวมทั้งเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทางดาน
เศรษฐกิจใหเจริญกาวหนา ในปจจุบัน ไดมีการขยายเขตท่ีอยูอาศัย
ไปตามพื้นที่ตางๆ ของประเทศ รวมทั้งพื ้นที ่ที ่อยู หางไกล
ท่ีสาธารณูปโภคดานระบบไฟฟาหลักไมสามารถเขาถึงได จึงจำเปน
ที่จะตองมีแนวทางการพัฒนาระบบไฟฟาเพื่อรองรับความตอง
การใชไฟฟาในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีนับวันมีแนวโนมจะเติบโตข้ึนเร่ือยๆ 
ซึ�งหนึ�งในแนวคิดการพัฒนาดังกลาว คือ การพัฒนาระบบโครง
ขายไฟฟาขนาดเล็กมาก หรือ Micro Grid ซึ�งเปนแนวคิดในการ
พัฒนาระบบผลิตไฟฟาในพ้ืนท่ีน้ันๆ เพ่ือจำหน�ายพลังงานไฟฟา
ใหกับครัวเรือนหรือผูใชไฟฟาในพ้ืนท่ีน้ันๆ ทำใหสามารถลดพลังงาน
ไฟฟาท่ีสูญเสียจากการสงพลังงานไฟฟามาเปนระยะไกลได รวมท้ัง
ลดมูลคาการลงทุนกอสรางระบบสงไฟฟาในระยะไกลดวย

Electricity is one important factor in the living of human 
beings and is a key factor to drive the economy to be 
prosperous. Nowadays, residential zones have been 
expanding into all areas of the country, including remote 
areas where electricity from the main power grid is not 
yet accessible. It is, therefore, necessary to set the 
approach to developing power systems to meet 
continuously increasing power demand in remote areas. 
One of the development concepts is Micro Grid 
development, which is a concept of developing a power 
generation system in a given area to distribute generated 
electricity to households or electricity users in that 
locality. This approach can reduce electricity loss in 
transmitting electricity from a long distance and also 
reduce the cost of power transmission system 
construction for a long distance.

แนวทางการพัฒนาระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าขนาดเล็กมาก (Micro Grid)
ของประเทศไทยบนเกาะ Miyakojima 
จังหวัด Okinawa ประเทศญี่ปุ�น

กรณีศึกษา 

Case Study: 

The Approach to 
Micro Grid Development
on Miyakojima Island, Okinawa Prefecture, Japan
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ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะท่ีถูกลอม
รอบดวยทะเล และมหาสมุทรรอบดาน มีการกระจายตัวของประชากร
ไปทั�วทุกพื้นที่รวมทั้งพื้นที่เกาะตางๆ รวมทั้งพื้นที่หมูเกาะของ
จังหวัดโอกินาวา ซึ�งเปนพื้นที่ที่มีจำนวนเกาะเล็กเกาะนอยเปน
จำนวนมากเปนพ้ืนท่ีอาณาเขตเปนบริเวณกวาง ในการน� ้การท่ี
จะกอสรางและพัฒนาระบบไฟฟาหลักใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเกาะตางๆ 
จึงเปนเร่ืองท่ียากและตองใชงบประมาณเปนจำนวนมาก ในการน� ้
ดวยประเทศญ่ีปุนเปนหนึ�งในประเทศท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ของระบบไฟฟากำลังเปนอยางมาก จึงไดมีการนำแนวคิดการพัฒนา
ระบบ Micro Grid มาประยุกตใชในการพัฒนาระบบไฟฟาบนพ้ืนท่ี 
โดยในที่น�้จะไดยกตัวอยางกรณ�ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
โครงขายไฟฟาขนาดเล็กมากบนเกาะ Miyakojima ซึ�งเปนหนึ�ง
ในหมูเกาะของจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุน

The geographical features of Japan are islands surrounded 
by seas and the ocean on all sides. Its population disperses 
throughout the land, including areas on several islands and 
those on the islands under jurisdiction of Okinawa Prefecture, 
which comprise a large number of small and tiny islands 
altogether constituting a wide boundary. Therefore, it is 
difficult and a huge budget will be required to construct and 
develop the main power grid to reach the areas on those 
islands. Given that Japan is one of the countries that have 
considerably advanced electric power system technologies, 
the concept of Micro Grid development is then applied to the 
development of local power systems. In this article, a case 
study on the approach to Micro Grid development on Miyakojima 
Island, which is one of the islands of Okinawa Prefecture in 
Japan, will be cited.
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 เกาะ Miyakojima เปนหนึ�งในหมูเกาะของจังหวัดโอกินาวา ประเทศญ่ีปุนอยูหางจากกรุงโตเกียว 
เมืองหลวงของประเทศญี่ปุนไปทางทิศตะวันตกเฉ�ยงใตเปนระยะทาง 2,000 กิโลเมตร และอยูหาง
จากเมือง Naha ซึ�งเปนเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวาเปนระยะทาง 300 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีลอมรอบเกาะ
ดวยมหาสมุทรรอบดาน มีภูมิประเทศเปนเกาะราบ ไมมีพ้ืนท่ีเปนภูเขาสูงมากนัก มีจำนวนประชากร
บนเกาะประมาณ 55,000 คน และมีพื้นที่เกาะคิดเปนพื้นที่ 205 ตารางกิโลเมตร
 แนวทางการพัฒนาระบบ Micro Grid บนพื้นที่เกาะ Miyakojima มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการ
จัดหาพลังงานไฟฟาใหมีความเพียงพอบนเกาะ เน��องจากไมสามารถที่จะพัฒนาระบบไฟฟาหลักให
มาเช่ือมโยงกับระบบไฟฟาบนเกาะได โดยสภาพการจัดหาพลังงานไฟฟาบนเกาะจะตองพึ�งพาโรงไฟฟา
จักรกลดีเซลเปนหลัก ซึ�งกอใหเกิดผลกระทบดานสิ�งแวดลอมจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และ
ราคาเช้ือเพลิงดีเซลท่ีมีราคาแพง สงผลกระทบตอราคาพลังงานไฟฟาท่ีผลิตได จึงไดมีการนำระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน อาทิเชน พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม ติดตั้ง
เพิ�มเติมเพ่ือเช่ือมโยงกับระบบไฟฟาหลักบนเกาะ Miyakojima แตอยางไรก็ตาม เน��องดวยคุณลักษณะ
การทำงานของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ�งมีความไมแน�นอนในการผลิตไฟฟา สงผล
กระทบตอเสถียรภาพของระบบไฟฟาหลัก จึงจำเปนท่ีจะตองนำระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 
เขามาผสมผสานเพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟาหลัก เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ Micro Grid 
บนเกาะ Miyakojima ใหมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบท่ีมีความเช่ือถือไดในการปฏิบัติการ
ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียดในการพัฒนาดังตอไปน�้

ข�อมูลเกาะ Miyakojima จังหวัด Okinawa

 Miyakojima Island, one of the islands of Okinawa Prefecture, Japan, is located about 
2,000 kilometers (km) southwest from Tokyo, the capital of Japan, and is 300 km far away 
from Naha City, which is the main island of Okinawa Prefecture. It is surrounded by the ocean 
on all sides and its topography is a flat island, with not much mountainous areas. The population 
on the island is approximately 55,000 people and the island area is 205 km2.
 The main objective of the approach to Micro Grid development on Miyakojima Island is 
to supply electricity to adequately meet the demand on the island because the main power 
grid cannot be developed to be interconnected with the local power system. The existing power 
supply on the island has to depend mainly on diesel-fueled power plants, which create 
environmental impact from the greenhouse gas emission, and the expensive diesel fuel affects 
the price of generated electricity. As a result, additional power generation systems using 
renewable energy, e.g. solar energy and wind energy, have been installed and connected to 
the main power system on Miyakojima Island.  However, due to the inconsistent generating 
characteristics of renewable energy generation systems, which affect the stability of the main 
power system, combined utilization of the energy storage system is necessary to maintain 
the stability of the main power system in order to improve and develop the Micro Grid on
Miyakojima Island to be efficient, stable and reliable. Details of the development are as follows.

Overview of Miyakojima Island, Okinawa Prefecture
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สภาพป�ญหาและความท�าทายด�านพลังงาน และระบบไฟฟ�า
กำลังบนเกาะ Miyakojima
1. ระบบไฟฟาบนพื้นที่เกาะที่ไมใชเกาะหลักของหมูเกาะโอกินาวา 
ตองพึ�งพากำลังผลิตไฟฟาจากเครื่องกำเนิดไฟฟาดีเซลเปนหลัก 
ซึ�งตองเผชิญกับปญหาและขอจำกัดตางๆ คือ
 - ผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ�มสูงขึ้น
 - ตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาที่เพิ�มสูงขึ้น
 - อัตราการปลดปลอยกาซเรือนกระจกตอหน�วยมีคาสูง

2. ขนาดกำลังผลิตไฟฟาที่มีขอบเขตกวางตั้งแตระดับ kW ไปจนถึง
ระดับ MW
 - การขาดเสถียรภาพของความถี่ของระบบไฟฟากำลัง อันเปน
  ผลมาจากแหลงผลิตพลังงานไฟฟาที่มีเสถียรภาพในการผลิต
  พลังงานไฟฟาอยางสม่ำเสมอที่อยูในเกณฑต่ำ อาทิเชน ระบบ
  ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม

3. อุปสรรคในการพัฒนาไฟฟาพลังงานลมในระดับ MW
  - ดวยขอจำกัดทางดานขนาดของระบบไฟฟากำลัง ทำใหเปน
   การยากในการพัฒนาไฟฟาพลังงานลมในระดับ MW บนพ้ืนท่ี
 เกาะ Miyakojima
  - อุปสรรคในการเคลื่อนยายและติดตั้งอุปกรณการกอสราง
   ขนาดใหญ เชน เครน เพื่อใชในการกอสรางและบำรุงรักษา

ลักษณะระบบไฟฟ�าบนพ�น้ท่ีเกาะ Miyakojima
 การจัดหาพลังงานไฟฟาบนพื้นที่เกาะ Miyakojima อยูภายใต
ความรับผิดชอบการดำเนินการโดย บริษัท Okinawa Electric Power 
Company มี Profile ความตองการใชและกำลังผลิตไฟฟาในพ้ืนท่ีเกาะ 
ดังน�้
 ความตองการใชไฟฟาบนเกาะ Miyakojima
  - ความตองการไฟฟาสูงสุด 52 เมกะวัตต (ชวงฤดูรอน)
  - ความตองการไฟฟาต่ำสุดชวงกลางวัน 22 เมกะวัตต (ชวง
  ฤดูหนาว)
  - การใชพลังงานไฟฟาตอป 262.4 GWh
  - ชวงเวลาเกิดความตองการพลังไฟฟาสูงสุดประมาณ 20.00 น. 
  ซึ�งเปนความตองการไฟฟาจากภาคครัวเรือนเปนหลัก

Energy-related Problems & Challenges and the 
Electric Power System on Miyakojima Island
1.Power systems on islands other than main islands of the Okinawa 
Islands must depend mainly on electricity generation from diesel 
generators, and the following problems and constraints are 
encountered:
 - Impact of increasing oil prices.
 - Increasing electricity generation cost.
 - A high rate of greenhouse gas emission per unit.
2. A wide range of electricity generating capacity, on a scale of 
kW to MW:
 - Lack of frequency stability of the power system, caused 
  by electricity generation sources of which the electricity 
  generation stability is low, such as the electricity generation 
  systems from solar energy and wind energy.
3. Obstacles to the development of wind power generation on a 
scale of MW:
 - Given the constraints relating to the power system capacity, 
  it is difficult to develop wind power generation on a scale of 
  MW on Miyakojima Island.
 - Obstacles to the transportation and installation of large 
  construction equipment, e.g. cranes, for the construction 
  and maintenance work.

Overview of the Power System on Miyakojima Island
 Okinawa Electric Power Company is responsible for power 
supply for all areas on Miyakojima Island. Profiles of power demand 
and generating capacity on the island are as follows:
 Power demand on Miyakojima Island:
  Peak power demand: 52 MW (during summer)
 - Lowest power demand during daytime: 22 MW (during winter)
 - Annual power consumption: 262.4 GWh
 - The peak is around 20.00 hrs., mainly from the household 
   sector
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ระบบผล�ตไฟฟ�าบนพ�น้ท่ีเกาะ Miyakojima
 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาบนพ้ืนท่ีเกาะ Miyakojima แบงออก
เปน 2 ชวงดวยกัน คือ ชวงกอนและภายหลังจากท่ีมีการติดต้ังระบบ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ท้ังน� ้ในปจจุบันมีกำลังผลิตติดต้ัง
ทั้งหมด สรุปได ดังน�้
 1. กอนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
  1.1 Diesel Emergency Generator (heavy oil C) 65 เมกะวัตต 
  จำนวน 7 โรง
  1.2 Gas Turbine (heavy oil A) 15 เมกะวัตต จำนวน 3 โรง
  ไฟฟารวมกำลังผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาประเภทพลังงานความ
  รอน 80 เมกะวัตต
 2. ภายหลังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
  2.1 ไฟฟาพลังงานลม 4.8 เมกะวัตต
  2.2 ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 4 เมกะวัตต (โครงการ Mega-solar)
  2.3 ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยท่ีติดต้ังโดยผูใชพลังงานท่ีเช่ือมโยง
  กับระบบไฟฟาหลัก 19.71 เมกะวัตต (Sunlight on the demand 
  side / Connectable Amount)
รวมกำลังผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 28.5 เมกะวัตต

แนวทางการพัฒนาระบบ Micro Grid บนเกาะ Miyakojima
 การพัฒนาระบบ Micro Grid บนเกาะ Miyakojima เปนการดำเนิน
การเช่ือมโยงระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเขากับระบบไฟฟา
หลักบนเกาะ Miyakojima ผสมผสานการใชงานกับระบบกักเก็บพลังงาน 
โดยมีวัตถุประสงคหลักของการพัฒนา คือ
 1. เพ่ือใชงานระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานลม
 2. เพื่อประเมินผลกระทบของระบบผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนตอระบบไฟฟาหลักบนเกาะ Miyakojima
 3. เพื่อสาธิตวิธีการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟาหลักที่
เช่ือมโยงกับระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนดวยระบบกักเก็บ
พลังงาน
 

Power Generation Systems on Miyakojima Island
 The development of power generation systems on Miyakojima 
Island can be divided into two stages, i.e. prior to and after the 
installation of renewable energy generation systems. The total 
installed generating capacity at present can be summarized in 
the following:
 1. Prior to the installation of renewable energy generation 
 systems:
 1.1 Diesel emergency generator (DEG) power generation 
 (heavy oil C): 65 MW (7 facilities)
 1.2 Gas turbine power generation (heavy oil A): 15 MW 
 (3 facilities) Total power generating capacity of thermal 
 facilities: 80 MW.
 2. After the installation of renewable energy generation systems:
 2.1 Wind power generation: 4.8 MW
 2.2 Solar power generation: 4 MW (mega-solar projects)
 2.3 Solar power generation installed by energy users (sunlight 
 on the demand side) and connected to the main power 
 system: 19.71 MW
Total power generating capacity of renewable energy facilities: 
28.5 MW.

The Approach to Micro Grid Development on 
Miyakojima Island 
 The Micro Grid development on Miyakojima Island is the 
implementation to interconnect renewable energy generation 
systems with the main power system on the island, combined 
with the use of energy storage system. The main objectives are:
 1.To utilize power generation systems from renewable energy, 
 e.g. solar energy and wind energy;
 2.To assess the impact of renewable energy generation 
 systems on the main power system on Miyakojima Island;
 3.To demonstrate the method of controlling stability of the 
 main power system that is interconnected with renewable 
 energy generation by using the energy storage system.
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การสาธิตการปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ�าจากการพัฒนา
ระบบ Micro Grid บนเกาะ Miyakojima 
1. การปรับปรุงคุณภาพพลังงานไฟฟาที่ไดจากการผลิตไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตย (PV)
วัตถุประสงค: ทดสอบความสามารถในการควบคุมคุณภาพพลังงาน
ไฟฟา และสมรรถนะของระบบกักเก็บพลังงาน
ผลลัพธ: แบตเตอร่ีประเภทโซเดียมซัลเฟอร (NaS) สามารถปรับปรุง
คุณภาพพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานแสงอาทิตย โดยจะทำให 
Output ของพลังงานไฟฟาท่ีไดมีความราบเรียบ (Smooth) มากยิ�งข้ึน
2. การปรับปรุงคุณภาพความถ่ีของระบบไฟฟาดวยระบบกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage)
วัตถุประสงค: เพื่อทดสอบฟงกชั�นการปรับปรุงคุณภาพความถี่ดวย
การผสมผสานระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตยและระบบกักเก็บพลังงาน 
เพื่อควบคุมความถี่ของระบบผลิตไฟฟาที่มีอยูในระบบ
ผลลัพธ: ในการประเมินการทดสอบดังกลาว การควบคุมและปรับปรุง
ความถ่ีจะถูกทำการประเมินท้ัง Normal State และ Emergency State 
ซึ�งเมื่อมีการใชระบบกักเก็บพลังงานชวยในการปรับปรุงเสถียรภาพ
ความถี่ของระบบไฟฟาแลว ทำใหความถี่ของระบบโดยรวมมีเสถียร
ภาพดียิ�งขึ้น

 Apart from the development of renewable energy generation 

from solar energy and wind energy on Miyakojima Island, the 

development of other renewable energy types has also been 

determined, for example, the mini-hydro power generation system 

and utilization of the ocean thermal energy conversion (OTEC).  

Furthermore, biomass power plants have been developed on the 

island, fueled by agricultural waste i.e. bagasse, derived Miyakojima 

Island’s local crop.  Based on the approach to Micro Grid 

development on Miyakojima Island, the potential exists to increase 

the share of renewable energy generation. When the implementation 

and locally developed electric power technologies are integrated, 

the areas on Miyakojima Island will serve as a good case study 

for the development of future island-type Micro Grids.
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 นอกจากการพัฒนาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภท
พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมบนพื้นที่เกาะ Miyakojima แลว 
ยังไดมีแนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ เพิ�มเติม
ดวย อาทิเชน ระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ำขนาดเล็ก และการใช
ประโยชนจากการแปรรูปพลังงานความรอนจากมหาสมุทรอีกดวย 
นอกจากน� ้ยังมีการพัฒนาโรงไฟฟาชีวมวลในพ้ืนท่ีเกาะซึ�งใชเช้ือเพลิง
จากวัสดุเหลือทิ้งจากการทำการเกษตรในพื้นที่ คือ ชานออย ซึ�งเปน
พืชทองถิ�นในพื้นที่เกาะ Miyakojima ทั้งน�้ จากแนวทางการพัฒนา 
Micro Grid ดังกลาวบนเกาะ Miyakojima อาจมีศักยภาพที่จะเพิ�ม
สัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเพิ�มเติมได ซึ�งเมื่อ
บูรณาการการปฏิบัติการกับเทคโนโลยีดานพลังงานไฟฟาที่ไดพัฒนา
ขึ้นในพื้นที่แลว พื้นที่เกาะ Miyakojima จะเปนพื้นที่แหงหนึ�งที่เปน
กรณ�ศึกษาที่ดีสำหรับการพัฒนาระบบ Micro Grid ในรูปแบบพื้นที่
เกาะตอไป

 

 Apart from the development of renewable energy generation 
from solar energy and wind energy on Miyakojima Island, the 
development of other renewable energy types has also been 
determined, for example, the mini-hydro power generation system 
and utilization of the ocean thermal energy conversion (OTEC).  
Furthermore, biomass power plants have been developed on the 
island, fueled by agricultural waste i.e. bagasse, derived Miyakojima 
Island’s local crop.  Based on the approach to Micro Grid 
development on Miyakojima Island, the potential exists to increase 
the share of renewable energy generation. When the implementation 
and locally developed electric power technologies are integrated, 
the areas on Miyakojima Island will serve as a good case study 
for the development of future island-type Micro Grids.

EPPO 
นโยบาย พลังงาน

NEWS38



ป�โตรเลียม

กระทรวงพลังงาน
สร�างต�นแบบ
ไมโครกร�ด 3 ชุมชน จ.ลำพ�น
ก.พลังงาน และ สนพ. จับมือสมาคมพลังงานทดแทนเพ�่อความยั่งยืน (สพย.) จัดทำต�นแบบ
ไมโครกร�ดชุมชน ผล�ตไฟฟ�าจากโซลาร�เซลล� พร�อมระบบกักเก็บพลังงานประส�ทธิภาพสูง 
วางโครงข�ายไฟฟ�าของชุมชน และระบบสูบน้ำ ในพ�น้ท่ี จ.ลำพ�น ให�มีไฟฟ�าใช�และมีความเป�นอยู�ดีข�น้ 
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 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปดเผยวา
ปจจุบันมีชุมชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีภูเขาทางภาคเหน�อของประเทศ ซึ�งหางไกลและเปนถิ�นทุรกันดาร การคมนาคมไม
สะดวก เปนพ้ืนท่ีท่ียากตอการวางระบบสาธารณูปโภค และจากการสำรวจพบวามีประชาชนจำนวน 365 ครัวเรือนใน 
3 ชุมชน อ.แมทา ไดแก ชุมชนบานปงผาง ชุมชนบานผาดาน ชุมชนบานแมสะแงะ เปนชุมชนที่ไมมีไฟฟาใช และ
ขาดแคลนระบบน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสำหรับการเกษตร

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหกับชุมชนในพ้ืนท่ีดังกลาว ใหมีไฟฟาและน้ำใชอยาง
ทั�วถึง เทาเทียมและเพียงพอ กระทรวงพลังงานโดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จึงได
มอบหมายใหสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั�งยืน (สพย.) ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดาร
ขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการติดตั้งระบบตนแบบไมโครกริด (Micro Grid) และวางระบบ
สายสงไฟฟาชุมชนตามศักยภาพการใชงานในแตละพ้ืนท่ี โดยใหชุมชนมีสวนรวม ท้ังน�้ไดนำเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟา
เซลลแสงอาทิตยรวมกับระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง  พรอมท้ังติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใช
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และสำหรับการเกษตร เปนการชวยลดภาระคาใชจายใหเกษตรกรและเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ที่ดีใหกับชุมชน

 โดยชุมชนบานผาดาน ชุมชนบานแมสะแงะ และชุมชนบานปงผาง ซึ�งเปน 3 ชุมชนท่ีขาดแคลนระบบไฟฟาและ
ประปา ในแตละชุมชนทางโครงการฯ ทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบ Grid Interactive 
ขนาดกำลังติดตั้ง 102 กิโลวัตต พรอมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ขนาดความจุ 307.20 
กิโลวัตต-ชั�วโมง และเสริมสรางความมั�นคงของระบบไฟฟา ดวยเคร่ืองกำเนิดไฟฟา พรอมวางโครงขายไฟฟาชุมชน

โคมไฟถนน และระบบสูบน้ำ ในแตละชุมชน ซึ�งชวยใหชุมชนจำนวน 365 ครัวเรือน มีไฟฟาและน้ำเพียงพอตอ
ความตองการ นอกจากนั้น ยังรวมกับชุมชนวางระบบบริหารจัดการรายไดเพื่อนำมาใชดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะ
ยาวเพื่อใหเกิดความยั�งยืน

EPPO 
นโยบาย พลังงาน

NEWS40



อนึ�ง ระบบไมโครกริด (Microgrids)  เปนโครงขายไฟฟาขนาดเล็กในอนาคตท่ีถูกพัฒนาข้ึน
ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี เชน แสงอาทิตย ลม น้ำและแหลงพลังงานในรูปแบบอ่ืนๆ ซึ�งจะทำให
พ้ืนท่ีเหลาน้ันมีความมั�นคงทางพลังงาน ชุมชนสามารถพึ�งพาตนเองได โดยปจจุบันการไฟฟา
สวนภูมิภาค หรือ PEA ไดเปดใชงานตนแบบสมารทไมโครกริดแหงแรกของประเทศไทย 
(The First Smart Microgrid Site of Thailand) ณ บานขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
เมื่อปลายป 2560 ที่ผานมา ถือเปนระบบบริหารจัดการแหลงผลิตไฟฟาจากพลังน้ำและ
พลังงานแสงอาทิตย ท่ีมีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงไวใชยามจำเปน เพิ�มความมั�น
คงดานพลังงานไฟฟาใหชุมชนบานขุนแปะและพื้นที่ใกลเคียงจำนวน 483 ครัวเรือน
 

“โครงการดังกลาว เริ�มดำเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 ปจจุบันไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตย พรอมระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง ถือเปนตนแบบการนำแบต
เตอร่ีลิเทียม (Litium Battery) มาใชงานรวมกับแบตเตอร่ีเหลว (Flow Battery) และเสริมสราง
ความมั�นคงของระบบไฟฟาดวยเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแหงแรกของประเทศ อันจะนำไปสูการเปน
ตนแบบไมโครกริดชุมชนที่มีความเสถียรภาพและสามารถพึ�งพาตนเองไดอยางยั�งยืน แลงจะ
เริ�มจายไฟฟาไดในเดือนมิถุนายน 2561 โดยชุมชนจะมีสวนรวมในการดึงไฟฟาจากโครงขาย
ไฟฟาชุมชนเขาสูครัวเรือนแตละหลังผานมิเตอรไฟฟา ซึ�งแตละครัวเรือนจะใชไฟฟาไดไมเกิน 
500 วัตต ซึ�งเพียงพอตอความตองการใชงาน และเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน
ดั้งเดิมนอยที่สุด” 

ผอ.สนพ. กล�าว

ดานนายดำรงค จินะกาศ นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหน�อ อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน 
เปดเผยวา ชุมชนบานผาดาน ชุมชนบานแมสะแงะ และชุมชนบานปงผาง จำนวน 365 ครัวเรือน 
มีปญหาขาดแคลนระบบไฟฟา เน��องจากพื้นที่ดังกลาวตั้งอยูในพื้นที่เขตอนุรักษพันธุสัตวปา 
ทำใหไมสามารถดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟาได ชาวบานจึงตองจุดเทียนและจุดตะเกียงเพื่อให
แสงสวางยามค่ำคืน การสัญจรคอนขางลำบาก เพราะไมมีไฟถนน ดังนั้นการที่กองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงานเขามาชวยดำเนินการติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
และระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงให จะชวยใหชาวชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีรายได
เพิ�มขึ้นจากการทอผาในชวงกลางคืน จากเดิมที่ทอผาไดในชวงเวลากลางวัน เปนตน”

นายกเทศมนตร�ตำบลทากาศเหนือ กล�าว
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ว�ธีการดำเนินงาน 
แบงการดำเนินงานออกเปน 4 โครงการ ประกอบดวย
 (1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมซนทุรกันดารตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชุมซนบานปงผาง 
  จังหวัดลำพูน (วงเงิน 26,359,960 บาท)
จัดสรางดนแบบ Micro Grid ชุมซนที่เหมาะสมในการใชงานในพื้นที่บานปงผาง โดยติดตั้งระบบตางๆ ดังน�้
  1) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบ Grid interactive ขนาดติดตั้ง 102 kw
  2) ระบบลักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง ขนาดกำลังติดตั้ง 307.20 kw
  3) เครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาด 50 kVA
  4) โครงขายไฟฟาชุมซน และโคมไฟถนน ระยะทาง 1,400 เมตร
  5) ระบบปมสูบนํ้า 3 แรงมา พรอมอุปกรณ

วัตถุประสงค�และเป�าหมาย 

 เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย โครงขาย

ระบบไฟฟาพรอมระบบเก็บสะสม พลังงานในแบตเตอรี่ และระบบ

สูบนํ้าในพื้นที่ชุมซนที่ไม1มีไฟฟาใช พื้นที่จังหวัดลำพูน (จำนวน 

4 โครงการในพื้นที่ 4 อำเภอ)

ระยะเวลา ตั้งแตป ตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2561

งบประมาณ 99,448,380 บาท

        จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ผู�เบิกเง�นกองทุนฯ  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

เจ�าของโครงการ  สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั�งยืน (ลพย.)

ภาพรวมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีว�ตชุมชนทุรกันดารตามแนว

พระราชดำร�เศรษฐกิจพอเพ�ยง
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(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมซนทุรกันดารตามแนวพระราช
 ดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชุมซนบานผาดาน จังหวัดลำพูน 
 (วงเงิน 40,985,960 บาท)
จัดสรางดนแบบ Micro Grid ชุมซนที่เหมาะสมในการใชงานใน
พื้นที่ บานผาดาน โดยติดตั้งระบบตางๆ จำนวน 2 ระบบ ดังน�้
 1) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบ Grid interactive 
  ขนาดกำลังติดตั้ง 102 kw ระบบลักเก็บพลังงานประสิทธิ
  ภาพสูง ขนาดกำลังติดตั้ง 307.20 kw เครื่องกำเนิดไฟฟา 
  ขนาด 50 kVA โครงขายไฟฟา ชุมซน พรอม โคมไฟถนน 
  ระยะทาง 1,900 เมตร และอาคารนิทรรศการอเนกประสงค 
  จำนวน 1 อาคาร
 2) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบ Stand Alone 
  ขนาดกำลัง- ติดตั้ง 19.80 kw และระบบเก็บสะสมพลังงาน
  ประสิทธิภาพสูง ขนาดกำลังติดตั้ง 100 กิโลวัตต
(3) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมซนทุรกันดารตามแนวพระ
 ราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชุมซน บานแมสะแงะ จังหวัดลำพูน 
 (วงเงิน 25,959,960 บาท)
 จัดสรางดนแบบ Micro Grid ชุมซนที่เหมาะสมในการใชงาน
 ในพื้นที่ บานแม สะแงะ โดยติดตั้งระบบตางๆ ดังน�้
 1) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบบ Grid interactive 
 ขนาดติดตั้ง 102 kw
 2) ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง ขนาดกำลังติดตั้ง 
 307.20 kw
 3) เครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาด 50 kVA
 4) โครงขายไฟฟาชุมซน และโคมไฟถนน ระยะทาง 1,000 เมตร
 5) ระบบปมสูบนํ้า 3 แรงมา พรอมอุปกรณ
 6) อาคารนิทรรศการอเนกประสงค จำนวน 1 อาคาร
(4) โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตรบาน
 โฮง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  (วงเงิน 6,142,500 บาท)
 - จัดสรางระบบสูบน้ำ โดยนำระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสง
  อาทิตยมาใชงานรวมกับระบบสูบน้ำ โดยออกแบบเปน 2 
  ระบบ โดยมีรายละเอียดดังน�้
  1)  ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย แบบ Grid Connected 
    ขนาดกำลังติดตั้ง 48 พรอมปมสูบน้ำ จำนวน 1 ระบบ 
  2)  ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย แบบขับตรง ขนาด
กำลังติดตั้ง 9 kW  พรอมระบบหอถังสูง จำนวน 1 ระบบ
ระบบดังกลาวจะสามารถสงจายน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกขาวเดิม
ได 102 ไร และพื้นที่สวนไมนอยหวา 50 ไร ซึ�งระบบดังกลาว
จะเปนระบบสาธิต นำรอง และเปนตนแบบใหชุมชนบริเวณใกล
เคียง เน��องจากชุมชนสวนใหญจะประสบกับปญหาไมสามารถแบก
รับคาใชจายดานพลังงานไฟฟาได
ผลการดำเนินการ
      ณ วันที่ 14 ก.พ. 61 อยูระหวางวางโครงขายเสาฟา และ
ติดตั้งระบบผลิตพลังงาน

 นโยบาย พลังงาน
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สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดจัดทำสถานการณพลังงาน 6 เดือนแรก
ของป 2561 โดยภาพรวมการใชพลังงานขั้นตนเพิ�มขึ้นรอยละ 0.5 ขณะที่อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ไตรมาสแรกขยายตัวรอยละ 4.8 เรงข้ึนจาก
การขยายตัวรอยละ 4.0 ในไตรมาสกอนหนา โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาค
เอกชน การสงออกสินคา และการลงทุนรวมท่ีขยายตัวในเกณฑดี ตลอดจนการขยายตัว
ของการผลิตท้ังภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจโดยเฉพาะดานบริการ
การทองเที่ยวซึ�งขยายตัวในเกณฑสูง โดยปจจัยดังกลาวสงผลตอสถานการณพลังงาน
ของประเทศในชวงครึ�งปแรกของป 2561 ดังน�้ 

การใช�พลังงานขั้นต�น เพิ�มขึ้นรอยละ 0.5 จากการใชน้ำมันที่เพิ�มขึ้นรอยละ 2.5 และ
การใชไฟฟานำเขาเพิ�มข้ึนรอยละ 7.4 จากการผลิตไฟฟาพลังน้ำของ สปป. ลาวท่ีเพิ�ม
ขึ้นเน��องจากมีน้ำมาก รวมทั้งการใชพลังงานหมุนเวียนที่เพิ�มขึ้นรอยละ 1.5 ในขณะที่
การใชกาซธรรมชาติ ลดลงรอยละ 2.2 เน��องจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางปะกง
ชุดที่ 4 ซึ�งใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ออกจากระบบตั้งแตเดือนมกราคม 2561 
ประกอบกับแหลงกาซธรรมชาติท้ังในประเทศและตางประเทศหยุดซอมบำรุงหลายคร้ัง 
ไดแก แหลงกาซธรรมชาติสิริกิติ์ หยุดซอมบำรุงระหวางวันที่ 15 – 26 มีนาคม 2561 
และแหลงกาซธรรมชาติยาดานาเยตากุน และซอติกาของเมียนมา หยุดซอมบำรุงระหวาง
วันที่ 13 – 25 เมษายน 2561 ดานการใชถานหิน/ลิกไนต เพิ�มขึ้นรอยละ 0.5  

การใช�พลังงานขั้นต�น

สถานการณ�
พลังงาน
6 เดือนแรกของป� 2561 และแนวโน�มป� 2561
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น้ำมันสำเร็จรูป การใชน้ำมันสำเร็จรูปอยูที่ระดับ 144.9 ลานลิตรตอวัน เพิ�มขึ้นรอยละ 2.4 โดยมีรายละเอียดดังน�้
 น้ำมันดีเซล ปริมาณการใชเฉลี่ยอยูที่ 66.9 ลานลิตรตอวัน เพิ�มขึ้นรอยละ 2.0 จากการใชในภาคขนสงทางบก
 ท่ีเพิ�มข้ึน โดยเฉพาะความตองการใชขนสงสินคาเกษตรชวงไตรมาสแรกของป 2561 ท่ีเพิ�มสูงตามการผลิตภาค
 การเกษตรที่ขยายตัวในเกณฑสูงจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ประกอบกับรัฐบาลตรึงราคาขายปลีกดีเซลไมให
 เกิน 30 บาทตอลิตร เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันตลาดโลกท่ีผันผวน สงผลใหภาพรวมการใชน้ำมันดีเซล
 ครึ�งปแรกเพิ�มขึ้น

 • น้ำมันเบนซินและแกสโซฮอล ปริมาณการใชเฉล่ียอยูท่ี 30.9 ลานลิตรตอวัน เพิ�มข้ึนรอยละ 3.5 จากการใชน้ำมัน
 กลุมแกสโซฮอล 95 ตามความตองการใชในการเดินทางที่สูงขึ้นเน��องจากปริมาณรถยนตที่เพิ�มขึ้น โดยเฉพาะ
 ความตองการใชเดินทางชวงเทศกาลตรุษจีนและวันหยุดยาวชวงสงกรานต อีกทั้งผูใชรถยนต LPG และ NGV 
 บางสวนหันมาใชน้ำมันทดแทนเน��องจากราคายังอยูในระดับไมสูงมากนัก และมีความสะดวกดานสถาน�บริการที่
 ทั�วถึงมากกวา

 • น้ำมันเคร่ืองบิน มีปริมาณการใชเฉล่ียอยูท่ี 20.0 ลานลิตรตอวัน เพิ�มข้ึนรอยละ 7.5 ตามการขยายตัวของภาค
  การทองเท่ียวท่ีมีจำนวนนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขาประเทศเพิ�มข้ึนจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนมดีข้ึน 
  รวมท้ังปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ�มข้ึนหลังองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ปลดธงแดง
  ดานการบินของไทยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

 • น้ำมันเตา มีปริมาณการใชเฉล่ียอยูท่ี 6.0 ลานลิตรตอวัน เพิ�มข้ึนรอยละ 0.1 จากการใชในภาคขนสงท่ีเพิ�มข้ึน
  เล็กนอย
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หน�วย: พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

การใช�พลังงานขั้นต�น

สถานการณ�พลังงานแต�ละชนิด
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• LPG โพรเพน และบิวเทน การใชอยูท่ีระดับ 3,274 พันตัน เพิ�มข้ึนรอยละ 7.0 โดย การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
มีสัดสวนการใชสูงสุดคิดเปนรอยละ 37 เพิ�มข้ึนถึงรอยละ 25.6 จากราคา LPG ท่ียังอยูในระดับต่ำกวาราคาแนฟทา ทำใหมีความ
ตองการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีมากข้ึน รองลงมาคือ ภาคครัวเรือน สัดสวนการใชรอยละ 33 เพิ�มข้ึนรอยละ 1.9 
จากฐานรายไดของประชาชนท่ีปรับตัว ดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทำใหมีความตองการใชเพ่ือการบริโภคมากข้ึน ดาน 
ภาคอุตสาหกรรม มีการใชเพิ�มข้ึนรอยละ 7.7 ตามการผลิตสินคาภาคอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวสูงข้ึน ขณะท่ีการใช ภาคขนสง คิดเปน
รอยละ 18 ยังคงลดลงรอยละ 11.6 จากการท่ีผูใชรถยนต LPG บางสวนหันมาใชน้ำมันทดแทนเน��องจากราคาขายปลีก LPG ในประเทศ
ท่ีปรับเพิ�มข้ึน ประกอบกับปริมาณรถยนต LPG ท่ีมีแนวโนมลดลง

ป�

ปร�มาณการใช�

เบนซินและแก�สโซ�ฮอล

2559

136.7

10.1

2560

139.8

3.4

141.4

3.9

2560
ม.ค.- มิ.ย.

14 4.9

3.5

2561

หน�วย: ลานลิตรตอวัน

หมายเหตุ : *น้ำมันเคร่ืองบินและน้ำมันกาด  **ไมรวมการใช LPG ท่ีใชเปน Feed stocks ในปโตรเคมี เดือน มิ.ย. 2561 เปนขอมูลเบ้ืองตน 

การใช�น้ำมันสำเร็จรูป

2558

131.9
เบนซินและแก�สโซ�ฮอล 29.0 30.1 29.9 30.926.4

ดีเซล 61.9 63.8 65.6 66.960.1

เครื่องบิน* 17.7 18.5 18.6 2016.6

น้ำมันเตา 6.2 5.8 6.0 6.05.6

อัตราการเปล�่ยนแปลง(%yoy) 3.9 2.0 1.4 2.44.3

เครื่องบิน* 7.2 4.2 4.0 7.59.4

LPG** -5.4 -1.3 -2.1 -1.5-5.5

LPG** 21.9 21.7 21.5 21.223.2

ดีเซล 3.3 2.7 1.9 2.04.1

13.2

น้ำมันเตา 10.5 -6.8 -9.8 0.1-1.5

ป�

ปร�มาณการใช�รายสาขา

ครัวเรือน

2559

6,134

0.8

2560

6,338

1.9

3,061

1.9

2560
ม.ค.- มิ.ย.

3,274

1.9

2561

หน�วย: พันตน

หมายเหตุ : เดือน มิ.ย. 2561 เปนขอมูลเบ้ืองตน 

การใช� LPG โพรเพนและบิวเทน

2558

6,695
ครัวเรือน 2,110 2,151 1,054 1,0742.094

อุตสาหกรรม 610 650 314 339594

รถยนต� 1,466 1,319 675 5971,731

อุตสาหกรรมป�โตเคมี 1,810 2,070 959 1,2042,124

อัตราการเปล�่ยนแปลง(%yoy) -8.4 3.3 1.6 7.0-10.9

รถยนต� -15.3 -10.0 -9.8 -11.6-12.3

ใช�เอง -10.5 8.9 -8.8 3.550.6

ใช�เอง 137 149 58 60153

อุตสาหกรรม 2.8 6.5 4.5 7.73.0

-4.3

อุตสาหกรรมป�โตเคมี -14.8 14.3 10.9 25.6-20.6
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• กาซธรรมชาติ มีปริมาณการใชอยูท่ีระดับ 4,703 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

เพิ�มขึ้นรอยละ 0.2 โดยใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และ

การใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี เพิ�มขึ้นรอยละ 6.6 และรอยละ 2.7 

ตามลำดับ ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการสงออกท่ีขยายตัว

ดีข้ึน ในขณะท่ีการใชเพ่ือผลิตไฟฟา ลดลงรอยละ 2.3 สวนหนึ�งเน��องจาก

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางปะกงชุดท่ี 4 กำลังผลิต 314 เมกะวัตต (MW) 

ออกจากระบบตั้งแตเดือนมกราคม 2561 และแหลงกาซธรรมชาติ

ยาดานา เยตากุน และซอติกา ของเมียนมาหยุดซอมบำรุงระหวาง

วันที่ 13 – 25 เมษายน 2561 สงผลตอโรงไฟฟาฝงตะวันตก โดย

ตองเรียกรับกาซจากอาวไทยและกาซธรรมชาติเหลว (LNG) เขามาเสริม 

เชนเดียวกับการใชเปนเช้ือเพลิงสำหรับรถยนต (NGV) ท่ีลดลงรอยละ 

8.5 จากผูใชรถยนต NGV บางสวนหันมาใชน้ำมันทดแทน เน��องจาก

ราคายังอยูในระดับไมสูงมากนัก และมีความสะดวกดานสถาน�บริการ

ที่ทั�วถึงมากกวา  

ล�กไนต�/ถ�านหิน มีการใช�อยู�ท่ีระดับ 9,275 พันตันเทียบเท�าน้ำมันดิบ ลดลงจากป�ก�อนร�อยละ 0.7   
 • ล�กไนต� การใชอยูท่ี 1,817 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ลดลง
รอยละ 15.5 โดยรอยละ 97 ของปริมาณการใชลิกไนต เปนการใช
ในภาคการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
ลดลงรอยละ 13.5 ตามปริมาณการผลิตลิกไนตของเหมืองในประเทศ
ที่ลดลง สวนที่เหลือรอยละ 3 นำไปใชในภาคอุตสาหกรรม อาทิ 
อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนตในกระบวนการผลิตปูน และ

อุตสาหกรรมกระดาษ เปนตน โดยการใชลิกไนตในภาคอุตสาหกรรม 
ลดลงรอยละ 50.7 เชนเดียวกัน 
 • ถ�านหินนำเข�า การใชอยูท่ี 7,457 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ 
เพิ�มข้ึนรอยละ 5.6 จากการใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาของ 
IPP และ SPP ที่เพิ�มขึ้นรอยละ 14.3 ขณะที่การใชในภาค
อุตสาหกรรม เพิ�มขึ้นรอยละ 0.8 

ความต�องการใช�

ผลิตกระแสไฟฟ�า (IPP/SPP)

หน�วย: พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ

การใช�ล�กไนต�/ถ�านหิน

2559

17,887
การใช�ลิกไนต� 4,297

ผลิตกระแสไฟฟ�า 4,064

อุตสาหกรรม 234

การใช�ถ�านหิน 13,590

5,221

8,369อุตสาหกรรม

2560

17,958
4,108

3,938

170

13,850

8,959

4,891

ปร�มาณ
ม.ค.- มิ.ย. 2561

9,275
1,817

1,762

55

7,457

4,584

2,873

เปล�่ยนแปลง%

0.7
-15.5

-13.5

-50.7

5.6

0.8

14.3

สัดส�วน%
-

100

97

3

100

61

39

หมายเหตุ : เดือน มิ.ย. 2561 เปนขอมูลเบ้ืองตน 

ป�

การใช�รายสาขา

ผลิตไฟฟ�า

4,692

-6.1

2560
ม.ค.- มิ.ย.

4,703

-1.6

2561

หน�วย: ลานลูกบาศทฟุตตอวัน

หมายเหตุ : เดือน มิ.ย. 2561 เปนขอมูลเบ้ืองตน 

การใช�ก�าซธรรมชาติรายสาขา

2558

4,764
ผลิตไฟฟ�า 2,724 2,6812.859

อุตสาหกรรม 712 759651

ป�โตรเคมี 1,008 1,035950

รถยนต� 248 227304

อัตราการเปล�่ยนแปลง(%yoy) -1.4 0.22.0

ป�โตรเคมี 13.5 2.7-1.0

อุตสาหกรรม 4.1 6.6-0.3

4.3

รถยนต� -14.2 -8.5

100

 สัดส�วน%

57

16

22

5

-4.1

2559

4,714
2.793

694

948

278

-0.8

-0.1

6.9

-2.0

-8.2

2560

4,682
2.719

724

995

243

-1.0

4.7

4.0

-2.9

-12.9
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ไฟฟ�า

 • ความต�องการพลังไฟฟ�าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ�า1 (System Peak) ของป 2561 เกิดเมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2561 ณ เวลา 13:51 น. ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต ลดลงรอยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ Peak ของป 2560 

ซึ�งอยูที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต เน��องจากปน�้มีพายุฤดูรอนเกิดขึ้นเร็วในหลายพื้นที่และฝนตกชุกตอเน��อง 

 • การใช�ไฟฟ�า2  ในชวง 6 เดือนแรกของป 2561 อยูที่ 92,628 ลานหน�วย เพิ�มขึ้นรอยละ 0.7 จากการใช

ไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ที่เพิ�มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการสงออกของประเทศ รวมทั้ง

การขยายตัวของภาคการทองเท่ียว ขณะท่ีการใชไฟฟาในภาคครัวเรือน องคกรไมแสวงหากำไร และเกษตรกรรมลดลง 

เน��องจากจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตอเน��องในชวงตนป ประกอบกับมีฝนตกชุก สงผลใหมีความตองการใชไฟฟา

สำหรับอุปกรณไฟฟาเพ่ือทำความเย็น รวมท้ังการใชเพ่ือสูบน้ำทางการเกษตรลดลง ท้ังน�ป้จจัยหนึ�งท่ีทำใหการใชไฟฟา

เพิ�มขึ้นไมสูงมากนักเน��องจากมีผูผลิตไฟฟาใชเองและ SPP นอกระบบเพิ�มขึ้น

 • การผล�ตไฟฟ�า2  ในชวง 6 เดือนแรกของป 2561 อยูที่ 101,482 ลานหน�วย เพิ�มขึ้นรอยละ 1.0 โดยใช

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพิ�มขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเวนการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติที่ลดลงเน��องจากโรงไฟฟา

บางปะกงชุดที่ 4 ออกจากระบบ

 • ค�าเอฟที  ชวงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561 อยูที่อัตรา -15.90 สตางคตอหน�วย คงที่ตอเน��องจากรอบ

เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

หน�วย: สตางคตอวัน

1ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟา ไมรวม Peak ของผูผลิตไฟฟาใชเอง (IPS) และ SPP 
นอกระบบ
2การใชไฟฟา และการผลิตไฟฟา ไมรวมผูผลิตไฟฟาใชเอง (IPS)

ค�าไฟฟ�าตามสูตรการปรับอัตราค�าไฟฟ�าโดยอัตโนมัติ

เดือนเร�ยกเก็บ Ft ขายปล�ก

ม.ค. - เม.ย. 2560 -37,29

พ.ค. - ส.ค. 2560 -24.77

ก.ย. - ธ.ค. 2560 -15.90

ม.ค. - เม.ย. 2561 -15.90

พ.ค. - ส.ค. 2561 -15.90

Ft ขายปล�ก

-4.00

12.52

8.87

0.00

0.00
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จากประมาณการเศรษฐกิจไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห�งชาติ (สศช.) คาดว�าเศรษฐกิจไทยในป� 2561 จะขยายตัวร�อยละ 4.2 - 4.7 โดยมีป�จจัย
สนับสนุนสำคัญจากการขยายตัวเร�งข�้นของเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวดีข�้นระดับราคา
ส�นค�าในตลาดโลก ซ่ึงจะสนับสนุนให�การส�งออกส�นค�าและบร�การขยายตัวดีต�อเน่ือง ประกอบ
กับแรงขับเคล�อ่นจากการใช�จ�ายและการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน�มอยู�ในเกณฑ�ดี การลงทุน
ภาคเอกชนมีการฟ��นตัวท่ีชัดเจนมากข�น้ รวมท้ังฐานรายได�ของประชาชน ในระบบเศรษฐกิจ
ปรับตัวดีข�น้ ด�านราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สศช. คาดการณ�ว�าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉล�ย่ ป� 
2561 อยู�ในช�วง 60 - 70 ดอลลาร�สหรัฐต�อบาร�เรล สูงข�้นจากความต�องการใช�น้ำมันที่
ขยายตัวในเกณฑ�ดีตามเศรษฐกิจโลก และอัตราแลกเปล�่ยนคาดว�าแข็งค�าข�้นอยู�ในช�วง 
31 - 32 บาทต�อดอลลาร�สหรัฐ ท้ังน้ี สนพ. ประมาณการความต�องการพลังงานของประเทศ
ป� 2561 ภายใต�สมมติฐานดังกล�าว สรุปได�ดังนี้

ความต�องการพลังงานข้ันต�น ป� 2561 คาดว�าอยู�ท่ีระดับ 2,647 พันบาร�เรลเทียบเท�าน้ำมันดิบ
ต�อวัน เพ��มข�น้เล็กน�อยร�อยละ 0.1 เม่ือเทียบกับป� 2560 จากการใช�พลังงานท่ีเพ��มข�น้เกือบ
ทุกประเภท โดยการใช�น้ำมันเพ��มข�้นร�อยละ 2.6 การใช�ถ�านหิน/ล�กไนต� เพ��มข�้นร�อยละ 1.0 
การใช�พลังงานหมุนเว�ยน คาดว�าจะเพ��มข�น้ร�อยละ 2.0 จากการใช�พลังน้ำท่ีเพ��มข�น้ และการ
ใช�ไฟฟ�านำเข�า คาดว�าจะเพ��มข�้นร�อยละ 0.3  ขณะที่การใช�ก�าซธรรมชาติลดลงร�อยละ 3.8 
 

พลังงานป� 2561
แนวโน�ม
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น้ำมันสำเร็จรูป ป 2561 เพิ�มข้ึนรอยละ 2.6 เม่ือเทียบกับป 2560 

โดยการใชน้ำมันดีเซล คาดวาจะเพิ�มขึ้นรอยละ 2.7 โดยเฉพาะจาก

การใชในภาคการขนสง ประกอบกับการใชทดแทนในโรงไฟฟาจะนะ

ชวงท่ีแหลงกาซธรรมชาติ JDA A-18 หยุดซอมบำรุงประจำประหวาง

วันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 ทั้งน�้กระทรวงพลังงานมี

นโยบายตรึงราคาขายปลีกดีเซลไมใหเกิน 30 บาทตอลิตร ในชวงท่ี

ราคาน้ำมันตลาดโลกมีความผันผวน และสงเสริมการจำหน�ายน้ำมัน

ดีเซล B20 ซึ�งมีราคาต่ำกวาดีเซลปกติ 3 บาทตอลิตร ต้ังแตวันท่ี 2 

กรกฎาคม 2561 โดยมุงเนนกลุมรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ

ขนาดใหญ เพ่ือสงเสริมการใชเช้ือเพลิงชีวภาพและลดผลกระทบของ

ประชาชนจากราคาน้ำมันตลาดโลกท่ียังคงมีแนวโนมปรับตัวเพิ�มสูงข้ึน 

ดานการใชเบนซินและแกสโซฮอล คาดวาเพิ�มขึ้นรอยละ 3.0 

จากความตองการใชในการเดินทางท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะการเดินทาง

ชวงเทศกาลทองเท่ียว ประกอบกับยอดจำหน�ายรถยนตท่ีคาดวา

ยังมีแนวโนมขยายตัวตามการคาดการณของ สศช. ท่ีคาดวา

ฐานรายไดประชาชนปรับตัวดีข้ึน การใชน้ำมันเคร่ืองบิน คาดวา

จะเพิ�มขึ้นรอยละ 7.0 ตามแนวโนมการขยายตัวของภาคการ

ทองเท่ียว ปริมาณการจราจรทางอากาศ รวมท้ังเศรษฐกิจโลก

ท่ีปรับตัวดีข้ึน สวนการใชน้ำมันเตา คาดวาจะลงลงรอยละ 1.7 

จากการใชในภาคอุตสาหกรรมท่ีลดลง ขณะท่ีการใช LPG ใน

สวนท่ีไมรวมการใชใน Feed stocks ของอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

คาดวาจะลดลงรอยละ 1.4 

ป�

ปร�มาณการใช�

น้ำมัน

ม.ค.- มิ.ย.
หน�วย: พันบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

หมายเหตุ : H1 ขอมูล ม.ค.- มิ.ย. (เดือน มิ.ย. เปนขอมูลเบื้องตน)
  H2 ขอมูล ก.ค.- ธ.ค. (ขอมูลประมาณการ)

แนวโน�มการใช�พลังงานขั้นต�น ป� 2561

น้ำมัน

ก�าซธรรมชาติ

ถ�านหิน/ลิกไนต�*

พลังงานหมุนเวียน

อัตราการเปล�่ยนแปลง(%yoy)

ถ�านหิน/ลิกไนต�*

ไฟฟ�านำเข�า

ไฟฟ�านำเข�า

ก�าซธรรมชาติ

พลังงานหมุนเวียน

2,491

2.7

H2

827

831

352

439

-0.5

1.3

-6.9

41

-5.4

18.2

2,803

2.5

H1

848

890

374

649

0.5

0.5

7.4

42

-2.2

1.5

2,647

2.6

ทั้งป�

838

861

363

544

0.1

1.0

0.3

-3.8

2.0

2558

2,625
767

919

352

563

3.0

-1.8

17.5

25

0.3

4.5

8.6

2559

2,689
798

901

357

599

2.4

1.7

37.1

34

-1.9

4.0

6.4

2560

2,645
816

895

360

533

-1.6

0.7

23.3

42

-0.7

2.3

-11.0

42
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LPG โพรเพน และบิวเทน ป 2561 คาดวาจะมีการใชเพิ�มขึ้นรอยละ 6.8 โดยเพิ�มขึ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ ทั้ง การใชใน

อุตสาหกรรมปโตรเคมี คาดวาจะมีการใชเพิ�มขึ้นรอยละ 24.0 จากความตองการใช เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี เน��องจาก

ราคา LPG ที่คาดวายังอยูในระดับต่ำกวาแนฟทา การใชใน ภาคครัวเรือน คาดวาเพิ�มขึ้นรอยละ 1.7 และภาคอุตสาหกรรม คาดวา

จะมีการใชเพิ�มข้ึนรอยละ 6.9 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงมีแนวโนมขยายตัวสูงข้ึน ขณะท่ี การใชในรถยนต ท่ีคาดวาจะลดลงรอยละ 

10.2 เน��องจากผูใชรถยนต LPG บางสวนหันมาใชน้ำมันทดแทนเน��องจากราคาขายปลีก LPG ในประเทศที่ปรับเพิ�มขึ้น

ป�

ปร�มาณการใช�

เบนซินและแก�สโซ�ฮอล

2561f
หน�วย: ลานลิตรตอวัน

หมายเหตุ : *  น้ำมันเครื่องบินและน้ำมัยกาด H1 ขอมูล ม.ค.- มิ.ย. (เดือน มิ.ย. เปนขอมูลเบื้องตน)
 ** ไมรวมการใช LPG ที่ใชเปน Feed Stocks H2 ขอมูล ก.ค.- ธ.ค. (ขอมูลประมาณการ)

แนวโน�มการใช�น้ำมันสำเร็จรูป ป� 2561

เบนซินและแก�สโซ�ฮอล

ดีเซล

เครื่องบิน*

น้ำมันเตา

อัตราการเปล�่ยนแปลง(%)

เครื่องบิน

LPG**

LPG**

ดีเซล

น้ำมันเตา

141.8

3.1

H2

31.2

63.9

19.6

5.5

2.6

6.6

-1.6

21.5

3.0

-2.7

144.9

3.5

H1

30.9

66.9

20.0

6.0

2.4

7.5

-1.5

21.2

2.0

0.1

143.4

3.0

ทั้งป�

31.1

65.4

19.8

5.8

2.6

7.0

-1.4

2.7

-1.7

2558

131.9
26.4

60.1

16.6

5.6

4.3

9.4

-5.5

23.2

4.1

13.2

-1.5

2559

136.7
29

61.9

17.7

6.2

3.9

7.2

-5.4

21.9

3.3

10.1

10.5

2560

139.8
30.1

63.8

18.5

5.8

2.0

4.2

-1.3

21.7

2.7

3.4

-6.8

21.4
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กาซธรรมชาติ ป 2561 คาดวาการใชจะลดลงรอยละ 0.6 จากการใชในภาคการผลิตไฟฟา และภาคขนสงที่ลดลง เน��องจากโรงไฟฟา
พลังความรอนรวมบางปะกงชุดที่ 4 ออกจากระบบตั้งแตตนป และแหลงกาซธรรมชาติยาดานา เยตากุน และซอติกาของเมียนมา หยุดซอม
บำรุงระหวางวันที่ 13 – 25 เมษายน สงผลตอโรงไฟฟาฝงตะวันตก ประกอบกับแหลงกาซธรรมชาติ JDA A-18 หยุดซอมบำรุงระหวาง
วันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม ซึ�งคาดวาจะสงผลใหโรงไฟฟาจะนะชุดที่ 1 และ 2 ตองหันไปใชน้ำมันเดินเครื่องแทนกาซธรรมชาติ 
เชนเดียวกับการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงที่ลดลงเน��องจากผูใช NGV บางสวนเปลี่ยนกลับไปใชน้ำมันเปนเชื้อเพลิง 

ไฟฟา ป 2561 คาดวาจะมีการใชไฟฟาอยูที่ 189,567 ลานหน�วย เพิ�มขึ้นรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับป 2560 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ที่คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น อยางไรก็ดีคาดวาความตองการใชไฟฟาอาจเพิ�มขึ้นไมสูงมากนัก เน��องจากมีผูผลิตไฟฟาใชเองและ SPP นอก
ระบบเพิ�มขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและฝนตกชุกตอเน��อง อาจสงผลใหมีความตองการใชไฟฟาลดลงไดในบางภาคเศรษฐกิจ 
ดานความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟา เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ เวลา 13:51 น. ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต 
ลดลงรอยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ Peak ป 2560

ป�

การใช� LPG รวม

ครัวเรือน

ม.ค.- มิ.ย.
หน�วย: พันตัน

หมายเหตุ : H1 ขอมูล ม.ค.- มิ.ย. (เดือน มิ.ย. เปนขอมูลเบื้องตน)
 H2 ขอมูล ก.ค.- ธ.ค. (ขอมูลประมาณการ)

แนวโน�มการใช� LPGโพรเพนและบิวเทน ป� 2561

ครัวเรือน

อุตสาหกรรม

รถยนต�

ป�โตรเคมี

อัตราการเปล�่ยนแปลง(%yoy)

รถยนต�

ใช�เอง

ใช�เอง

อุตสาหกรรม

ป�โตรเคมี

3,496

1.5

H2

1,114

356

588

1,365

6.7

-8.6

-18.7

74

6.0

22.9

3,274

1.9

H1

1,074

339

597

1,204

7.0

-11.6

3.5

60

7.7

25.6

6,770

1.7

ทั้งป�

2,188

695

1,185

2,569

6.8

-10.2

-10.1

6.9

24.1

2558

6.695
2,094

594

1,731

2,124

-10.9

-12.3

50.6

153

3.0

-4.3

-20.6

2559

6,134
2,110

610

1,466

1,810

-8.4

-15.3

-10.5

137

2.8

0.8

-14.8

2560

6,338
2,151

650

1,319

2,070

3.3

-10.0

-8.9

149

6.5

1.9

-14.3

134

หมายเหตุ F ขอมูลประมาณการ
ศูนยพยากรณและสารสนเทศพลังงาน สนพ.

ขอมูลเบื้องตน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

แนวโน�มการใช�ไฟฟ�า ป� 2561

ป� กิกะวัตต�ชั่วโมง

2555 161,779

2556 164,341

2557 168,685

2558 174,883

2559 182,847

กิกะวัตต�ชั่วโมง
12,924

2,562

4,344

6,148

8,014

ร�อยละ(%)
8.7

1.6

2.6

3.6

4.6

2560 185,124

2561 189,567

2,277

4,443

1.3

2.4

การเปล�่ยนแปลง
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1. เล�อกใช�ว�ธีการเดิน หร�อป��นจักรยานไปซื้อของบร�เวณใกล� ๆ แทนการใช�รถยนต�
2. เปล�่ยนมาใช�หลอด LED ช�วยลดค�าไฟได�
3. ลดการบร�โภคอาหารแช�แข็ง เนื่องจากกระบวนการผล�ตนั้นต�องใช�พลังงานธรรมชาติและไฟฟ�าสูง
4. ตั้งค�าพักหน�าจอคอมพ�วเตอร�เป�น Sleep ในช�วงเวลาที่ไม�ได�ใช�งานต�อเนื่องเป�นระยะเวลานาน
5. ไม�เส�ยบที่ชาร�จแบตเตอร�่มือถือทิ�งไว� ให�ดึงออกทันทีหลังจากใช�งานเสร็จ
6. พกผ�าเช็ดหน�า แทนการใช�ทิชชูสำหรับเช็ดหน�า 
7. หันมาใช�ถุงผ�า เพ�่อลดการใช�ถุงพลาสติก 
8. ปลูกต�นไม�สักต�น เพ�่อลดปร�มาณก�าซพ�ษในอากาศได�

ลดพลังงาน ลดโลกร�อน



6. ความพึงพอใจภาพรวมของ “วารสารนโยบายพลังงาน”
 มาก ปานกลาง  นอย
7. ระยะเวลาการเผยแพร “วารสารนโยบายพลังงาน” ที่ทานตองการ
 ราย 1 เดือน   ราย 2 เดือน   ราย 3 เดือน

1. ทานอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” จากที่ใด
 ที่ทำงาน/ หน�วยงานที่สังกัด  ที่บาน   
 หน�วยงานราชการ/สถานศึกษา  หองสมุด  
 www.eppo.go.th    อื่นๆ
2. ทานอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” ในรูปแบบใด
 แบบรูปเลม ไฟล pdf ทางอีเมล  E-Magazine
3. ทานอาน “ วารสารนโยบายพลังงาน” เพราะเหตุผลใด
 ขอมูลเปนประโยชนตอการทำงาน    ขอมูลหาไดยากจากแหลงอื่น
 ขอมูลอยูในความสนใจ  มีคนแนะนำใหอาน 
 อื่นๆ………………………..
4. ทานใชเวลาอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” กี่นาที
 0-10 นาที  11-20 นาที  21-30 นาที 
 31-40 นาที  41-50 นาที  51-60 นาที 
 มากกวา 60 นาที
5. ความพึงพอใจตอรูปแบบ “วารสารนโยบายพลังงาน”

ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………….หน�วยงาน…………………………………………………….

อาชีพ/ตำแหน�ง……………………………………………………………………….. โทรศัพท………………………………………

ที่อยู…………………………………………………………………………………………………………อีเมล………………………

แบบสอบถามความคิดเห็น “วารสารนโยบายพลังงาน” 
ฉบับที่ 126 มิถุนายน- กรกฎาคม 2561

www.eppo.go.th

 คณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน มีความประสงค�จะสำรวจ
ความคิดเห็นของท�านผู�อ�าน เพ�่อนำข�อมูลมาใช�ประกอบการปรับปรุง
วารสารนโยบายพลังงานให�ดียิ�งข�้น ผู�ร�วมแสดงความคิดเห็น 10 ท�านแรก
จะได�รับของที่ระลึกจากคณะทำงานฯ เพ�ยงแค�ท�านตอบ

แบบสอบถามและเข�ยนช่ือ-ท่ีอยู�ตัวบรรจงให�ชัดเจน ส�งไปท่ี คณะทำงาน
วารสารนโยบายพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
เลขท่ี 121/1-2 ถ.เพชรบุร� แขวงทุ�งพญาไท เขตราชเทว� กทม. 10400 
หร�อโทรสาร 0 2612 1357

หากทานใดตองการสมัครสมาชิกวารสารฯ รูปแบบไฟล pdf สมัครไดที่ e-mail : eppojournal@gmail.com

กรุณาทำเคร�่องหมาย ลงในช�อง และเติมข�อความ
ที่สอดคล�องกับความต�องการของท�านลงในช�องว�าง

8. ทานเคยอาน “วารสารนโยบายพลังงาน” บนเว็บไซต
 ของสำนักงานหรือไม
 เคย  ไมเคย
9. ทานสนใจรับ “วารสารนโยบายพลังงาน” รูปแบบใด
 แบบเลม (สงไปรษณ�ย)  แบบไฟล pdf (สงอีเมล) 
 แบบ E-Magazine (อานทางเว็บไซต)

10. ทานสนใจรับไฟลวารสารทางอีเมลหรือไม
 สนใจ (โปรดกรอกอีเมล………………………………..)
 ไมสนใจ
11. ทานมีเพื่อนที่สนใจรับไฟลวารสารทางอีเมลหรือไม
 มี (โปรดกรอกอีเมล……………………………………)
 ไมมี

12. คอลัมนภายใน “วารสารนโยบายพลังงาน” ท่ีทานช่ืนชอบ 
 (โปรดทำเคร่ืองหมาย )

ปก   ความน�าสนใจ  มาก  ปานกลาง นอย
  สอดคลองกับเน�อ้หา มาก  ปานกลาง นอย
เน�อ้หา ความน�าสนใจ  มาก  ปานกลาง นอย
  ตรงความตองการ มาก  ปานกลาง นอย
  นำไปใชประโยชนได มาก  ปานกลาง นอย
  ความทันสมัย  มาก  ปานกลาง นอย
ภาพประกอบ ความน�าสนใจ  มาก  ปานกลาง นอย
  สอดคลองกับเน�อ้หา มาก  ปานกลาง นอย
  ทำใหเขาใจเน�อ้เร่ืองดีข้ึน มาก  ปานกลาง นอย
  ขนาด   เล็กไป  พอดี ใหญไป
สำนวนการเขียน   ความเขาใจ  งาย  ยาก ไมเขาใจ
ขนาดตัวอักษร   เล็กไป  พอดี   ใหญไป
รูปแบบตัวอักษร   อานงาย  อานยาก
การใชสี   ขัดตา  สบายตา
ขนาดรูปเลม   เล็กไป  พอดี   ใหญไป

มากประเด็น ปานกลาง นอย

13. “วารสารนโยบายพลังงาน” มีประโยชนอยางไร

14. ทานตองการให “วารสารนโยบายพลังงาน” 
 เพิ�มคอลัมนเก่ียวกับอะไรบาง

15. ขอเสนอแนะเพิ�มเติม

มากประเด็น ปานกลาง นอย

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

ขอขอบคุณทุกท�านที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ทำใหรูและเขาใจเรื่องพลังงาน

ทำใหรูสถานการณพลังงาน

นำไปใชในชีวิตประจำวันได

ไดความรูรอบตัว

อื่นๆ

การประหยัดพลังงาน
Meet EPPO Rising Star

สนพ. รณรงค “ชั�วโมงชวยชาติ 
กลางวันและกลางคืน” ลดพีคไฟฟาหนารอน

สถานการณราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา
ของประเทศคืออะไร 

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด CO2
สรุปสถานการณพลังงานไทย ป 2560 

กิจกรรมภาพเปนขาว

 



การใชไบโอดีเซลนั้น
มีประโยชนอยางไร?

คำตอบโดนใจ 2 ทาน
รับฟรี กระบอกน้ำ

STARBUCKS 
มูลคา 500 บาท 

จำนวน 2 รางวัล 

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………

ที่อยู�…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

โทรศัพท�…………………………….Email……………………………………





ฉบับที่ 126 มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
สัมภาษณ

�นายสุชาล� สุมามาลย� หัวหน�าผู�ตรวจราชการกระทรวงพ
ลังงาน




