
 

 

ฉบบัที ่73 
กรกฎาคม-กนัยายน 2549 

  

 

ทกัทาย 

                เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ภู มิพลอดุ ลย เ ดชฯ  ค ร อง 
สริริาชสมบัตคิรบ 60 ปี ในปีนี้ 
วารสารนโยบายพลังงาน จึง
ขอน า "โครงการพระราชด าริ
ดา้นพลังงานทดแทน" ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
มาใหท้่ านผู อ้่ านได ช้ื่นชม 
พระอัจฉริยภาพ พระปรีชา
สามารถของพระองค์ พรอ้ม
ทัง้ขอเชญิชวนท่านผูอ้่านร่วม
เป็นหนึง่ในการด าเนนิตามรอย
พระราชจริยวัตร ในการใช ้

พลังงานอย่างเพียงพอของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ใน  "60 ล า้นใจ  ร่ วมถวาย
ปณิธาน ลดใชพ้ลังงานเพื่อ 
ในหลวง" 

หลั ง จ ากได ้ร่ ว มท าสิ่ง ดี ๆ  
เพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา
แลว้ ก็ขอพาท่านผูอ้่านไป
ตดิตามสถานการณร์าคาน ้ามัน
เชื้อเพลิง และสถานการณ์
พ ลั ง ง า น ไ ท ย  ต ล อ ด จ น
ความกา้วหนา้ของโครงการ



ความร่วมมือดา้นพลังงานใน
เวทีนานาชาติ และโครงการ
จัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
ใ น เ ขต เทศบ าล ว่ า แ ต่ ล ะ
โครงการด าเนินการไปแลว้
เ ป็ นอย่ า ง ไ รบ า้ ง  จ าก นั้น 
จะพาท่านผู อ้่ านไปสัมผั ส
แ น ว คิ ด  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์   
ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ  ค ว า ม
ภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลา
การท างานกวา่ 30 ปี ในวงการ
พลังงาน ของ นายเมตตา 
บั น เ ทิ ง สุ ข  ผู ้อ า น ว ย ก า ร
ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 

คณะท างานหวังว่าท่านผูอ้่าน
จะเพลดิเพลนิกับเนื้อหาสาระ
ทีเ่ราไดค้ัดสรรมาใหน้ะครับ 

คณะท างาน 

 สรปุขา่วพลังงานในรอบ 3 เดอืน 
 ภาพเป็นขา่ว 
 ศนูยบ์รกิารรว่มกระทรวงพลังงาน 
 Scoop : โครงการพระราชด ารดิา้นพลังงานทดแทน 
 60 ลา้นใจ รว่มถวายปณธิาน ลดใชพ้ลังงานเพือ่ในหลวง 
 การจัดการพลังงานและสิง่แวดลอ้มในเทศบาล 
 ความกา้วหนา้ความรว่มมอืดา้นพลังงานในเวทนีานาชาต ิ

o ผลการประชมุรัฐมนตรอีาเซยีนดา้นพลังงานครัง้ที ่24 และ 
o การประชมุรัฐมนตรดีา้นพลังงานอาเซยีน +3 (จนี ญีปุ่่ น 

เกาหล)ี ครัง้ที ่3 
 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 สถานการณพ์ลังงานไทยในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2549 

 สมัภาณพ์เิศษ เมตตา บันเทงิสขุ ผูอ้ านวยการส านักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน 
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ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
พฤศจกิายน 2549 
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นายกสมาคมผูค้้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม (LPG) ยืนยันว่าขณะน้ี
ผู้ประกอบการยงัไม่มีการปรบัราคาคา่ขนสง่ ทีจ่ากเดมิกำหนดดำเนนิการในวนัที ่ 1

มิถุนายน 2549 ดังน้ัน ผู้ค้าจะไม่ปรับราคาข้ึนตามด้วย และขอให้ยึดนโยบายเดิมไปจนถึง
สิ้นเดือนมิถุนายน โดยจะมีการหารือร่วมกันกับภาครัฐอีกครั้งว่าจะมีการลอยตัวราคา

กา๊ซหงุต้มอย่างไร ทีจ่ะกระทบผูบ้ริโภคใหน้้อยทีส่ดุ
กระทรวงพลงังาน เปิดโปรเจกตใ์หญ่ "Sunrise for Thai industrial Energy" เร่งประหยดั

พลังงานในภาคอุตสาหกรรม กระตุ้นผู้ประกอบการให้ประหยัดเพิ่มเติมกว่า 3,000 ล้านบาท
ในปี 2549 ต้ังเป้าดงึ SMEs เพ่ิมประสทิธิภาพการใชพ้ลังงานภายใน 6 เดือน จำนวน 3,000
ราย ม่ันใจลดใชพ้ลังงานได ้5,000 ล้านบาท

กระทรวงพลังงาน เตรียมพร้อมสถานการณ์ราคาน้ำมันที่แปรปรวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
บรรเทาปัญหาทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว โดยจับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้
การสนับสนุนและพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลอย่างครบวงจร คือมีปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
มีโรงหีบน้ำมันปาล์ม มีโรงกลั่น และผู้จำหน่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
คาดวา่จะดำเนนิการเรว็ ๆ  น้ี

กระทรวงพลังงาน เร่งหาพื้นที่สร้าง Park & Ride เพื่อต่อรถไฟฟ้า BTS และ
รถไฟฟ้ามหานคร 4 ทิศทาง คือ ด้านรังสิต สมุทรปราการ ชลบุรี และบางใหญ่
ซึ่งปัจจุบันมีรถยนต์เข้าเมืองเฉลี่ยวันละ 1,000 คัน คาดว่าช่วยลดปัญหาจราจร
และประหยัดการใชน้้ำมันไดถึ้งปีละ 18 ล้านบาท

อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ กรมศุลกากร กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน ซึ่งที ่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันในการหาแนวทาง
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยผู้พบเห็น
การคา้นำ้มันเถ่ือน โปรดแจง้ 1713

กระทรวงพลังงาน เปิดตัวโครงการปฏิบัติการหาร 2 energy
fantasia ปีที ่2  เพ่ือปลุกกระแสการประหยดัพลงังานใหก้บัเยาวชน
ท่ัวประเทศ โดยปีท่ีผ่านมามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากถงึ 20,000
คน จาก 2,000 โรงเรียน

คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
มีมติเห็นชอบแผนลงทุนประจำปีงบประมาณ 2549 ให้ฝ่ายบริหาร
กฟผ. ออกพนัธบัตรวงเงนิ 7,390 ล้านบาท



 

  

กระทรวงพลังงาน เตรียมรับมือพลังงานในประเทศขาด ซึ่งต้องกระจายแหล่ง
เชื้อเพลิงและผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วง 15 ปี โดยมุ่งเน้นใช้ถ่านหินสูงถึง 40% เพื่อลด
การใชก๊้าซลงใหเ้หลือ 40% จากปจัจุบันใช้อยู่ 68% ยืนยันต้องพ่ึงพาถา่นหนิ เพราะเปน็
เช้ือเพลิงท่ีมีราคาถกู ทำให้ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานได้ นอกจากนียั้งจะช่วยยืดอายุ
กา๊ซธรรมชาตจิากอา่วไทยใหมี้ใช้ไดน้านขึน้

ดร.ปิยสวสัดิ ์ อัมระนันทน ์แนะรัฐบาลควรยดืระยะเวลาการชำระหนีก้องทนุน้ำมันเช้ือเพลิง
เพื่อลดการเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระผู้บริโภคและภาคเอกชน ขณะเดียวกัน
ยังมีส่วนช่วยลดอัตราเงินเฟ้อได้อีกทาง พร้อมทั้งเสนอให้ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ และ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้มโดยเร็ว

กระทรวงพลงังาน ม่ันใจคร่ึงปีหลังราคานำ้มันขายปลกีจะไม่ปรับถึง 4 บาทตอ่ลิตร เหมือน
ครึ่งปีแรก ระบุต้องรอดูทิศทางสถานการณ์ปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อราคาให้สูงขึ้น ส่วน
ปริมาณการใชน้้ำมันดีเซลและเบนซนิในช่วง 6 เดือนทีผ่่านมา ลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ส่งผล
ให้การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 1.7% เทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2548

กระทรวงพลังงานเร่งส่งเสริม NGV โดยจะเพิ่มสถานีบริการให้ได้ 200 แห่ง
ภายในปีนี้ รวมทั้งได้เร่งส่งเสริมการผลิตถัง CNG ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการศกึษาวจัิย นอกจากนีไ้ด้จัดทำสารคด ีNGV เพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ให้ประชาชน  จะเร่ิมออกอากาศตอนแรก 3 สิงหาคม 2549

กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแผนงาน
นโยบายพลังงาน ซ่ึงได้นำแผนยุทธศาสตร์พลังงานบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่10 (2550-2554) โดยเนน้สง่เสรมิ
การใช้พลังงานทดแทน และการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมพลงังานใน 5 ปีข้างหนา้



 

  

กระทรวงพลังงาน สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ณ กรุงเวียงจันทน์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยแต่ละประเทศได้เน้นหลัก

ไปที่เรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน โดยตกลงให้มีความร่วมมือกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ความร่วมมือของโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสายส่งไฟฟ้า และแนวทาง

ความร่วมมือหากเกิดภาวะขาดแคลนนำ้มันในระยะส้ัน และยืนยันว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน
ในอาเซียน พร้อมที่จะส่งน้ำมันให้แก่ประเทศผู้ค้าน้ำมันอย่างเช่น ประเทศไทย สิงคโปร์
และฟิลิปปินส์

คณะรัฐมตรีแต่งตั ้งนายณอคุณ สิทธิพงศ์ เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ แทน
นายเชดิพงษ ์ สิริวิชช์ ซ่ึงจะเกษยีณอายรุาชการในเดอืนกนัยายน 2549

คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบลงทุนปี 2549 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จำนวน 1,800 ล้านบาท ลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าบางปะกงและพัฒนาระบบสายส่งใน
กรงุเทพฯ และปริมณฑล

กระทรวงพลังงาน เร่งส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล โดยกำหนดนโยบายการก่อสร้าง
โรงงานไบโอดีเซลให้มีความสอดคล้องกับการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกปาล์ม ที่ตั ้ง
คลังน้ำมัน เพ่ือป้องกันผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนกับน้ำมันใช้ประกอบอาหารและลดตน้ทุน
ค่าขนสง่ในการผสมไบโอดเีซล โดยตัง้เป้าหมายไวว่้า ในปี 2549 จะมีสถานบีริการ
ไบโอดเีซล B5  200 แห่ง จากปจัจุบันทีมี่อยู่ 35 แห่ง

กระทรวงพลังงาน เล็งปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงได้อีกโดยเฉพาะ
เบนซิน เนื่องจากเป็นช่วงที่ความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ไม่ขยายตัวและกำลังหมดฤดูท่องเที่ยว สำหรับสถานการณ์การใช้น้ำมัน
ในรอบ 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.49) เม่ือเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2548
ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลลดลง 8.4% และน้ำมันเบนซินมีปริมาณ
การใชล้ดลง 2%

กระทรวงพลังงาน เร่งประเมินภาพรวมปริมาณเอทานอลใน
ประเทศ และเตรียมการนำเข้าลอตพิเศษ 30 ล้านลิตร สำรองช่วง
ปลายปีป้องกันการขาดแคลนและฉุกเฉิน เพื่อรองรับมาตรการ
ยกเลิกจำหน่ายเบนซิน 95

สนพ. จัดเสวนาสัญจร : สื่อมวลชนภาคเหนือ เรื่อง "ทิศทาง
และอนาคตพลังงานไทย" เพ่ือสร้างเครือข่ายข้อมูลพลังงานสู่ท้องถ่ิน
ทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิแนวรว่มและการสนบัสนนุอยา่งกวา้งมากขึน้



 

  

   

นายเมตตา บันเท ิงส ุข ผู ้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล และนายบุญส่ง
เกิดกลาง รองผู้อำนวยการ สนพ. ร่วมกิจกรรม
เสวนาเรื ่อง "ทิศทางและอนาคตพลังงาน
ไทย" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้าง
ความสัมพันธ์ก ับผู ้ส ื ่อข่าวท้องถิ ่น รวมถึง
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที ่ อาทิ สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 8, 9, 10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (เขตภาคเหนือ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น โดยมุ ่งหวังให้เป็นการสร้าง
เครอืขา่ยขอ้มูลดา้นพลงังานสูท่อ้งถิน่ ทีจ่ะสง่ผลใหเ้กดิความรว่มมอืดา้นพลงังานในวงกวา้งเพิม่ขึน้

กระทรวงพลงังาน จัดสัมมนาระดมสมอง
เพื ่อกำหนดเกณฑ์และจัดทำฉลากหุงต้ม
LPG ประสทิธิภาพสงู เพ่ือเตรียมความพรอ้ม
ก่อนลอยตัวราคาก๊าซหุงต้มอย่างสมบูรณ์
ใ นปล ายป ี 2 5 4 9 โ ดยมอบหมาย ให ้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ เตีย (ท่ี 2 จากซา้ย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และ รศ.สำเริง จักรใจ (ซ้ายสุด)
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดำเนินโครงการฯ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการเตาหุงต้ม LPG และหน่วยงาน
รัฐท่ีเก่ียวข้อง อาท ิกรมธรุกจิพลังงาน สำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุร ักษ์พลังงาน เข้าร ่วมกันกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์การจัดทำฉลาก
แสดงประสทิธภิาพเตาหงุต้ม LPG ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลาการดำเนนิงานประมาณ 6 เดอืน



 




นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน
สำนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน
และคณะเจ้าหน้าท่ี สนพ. เย่ียมชมโครงการ "การสร้างพฤติกรรม
ประหยัดพลังงาน" จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเน้นการเรียนการสอน
แบบค้นคว้าวิธีประหยัดพลังงานด้วยตนเอง และมุ่งหวังให้

  ⌫

นายพงษ์ศักดิ ์ วังเสมอ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
(ซ้ายสุด) มอบรางวัลเชิดชูเก ียรติแก่หน่วยงาน
ราชการและร ัฐว ิสาหกิจในพื ้นท ี ่ร ับผ ิดชอบของ
สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดเชียงใหม่

⌫⌫⌫


นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนกัวิเคราะห์
แผนพลังงาน (คนที ่ 4 แถวยืนจากขวา) สำนกังาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที ่การไฟฟ้าจากประเทศเวียดนาม
เข้าเย่ียมชมศูนย์เผยแพร่ความรูด้้านการใชพ้ลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาการดำเนินการ
จัดการด้านไฟฟ้าและรับฟังนโยบายการประหยัดพลังงาน เพื่อนำข้อมูลความรู้และเทคนิคที่ได้รับ
ไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลแนวทางการประหยัด
พลังงานให้ประชาชนในประเทศเวียดนามได้ใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เยาวชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประชาสัมพันธ์ให้กับ
คนรอบข้าง โดยได้ดำเนินโครงการนำร่องในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา
จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 2.โรงเรียนจิตราวิทยา 3.โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ และ 4.โรงเรียน
รัตนาเอื้อวิทยา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนจิตราวิทยาให้การต้อนรับ

เช ียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แม่ฮ ่องสอน)
โดยหนว่ยงานลดใชไ้ฟฟ้าดเีด่น ไดแ้ก ่ตำรวจภธูรภาค
5 จ. เชียงใหม่ หน่วยงานลดใช้น้ำมันดีเด่น ได้แก่

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เชียงใหม่ โดยมี นายวรชัย อุตตมชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ที่ 2 จากขวา) และนายชุมพล ฐิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ
สำนกังานพลงังานภมิูภาคที ่ 10 (ขวาสดุ) ร่วมแสดงความยนิด ี ในงาน "รวมพลังราชการไทย
ลดใชพ้ลังงานสญัจร" ณ โรงแรมโลตสั ปางสวนแกว้ จังหวัดเชยีงใหม่



 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2549 กระทรวงพลังงานเปิด
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงานอย่างเป็นทางการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ ปลัด
กระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ในพิธีการเปิดศูนย์
บริการร่วมกระทรวงพลังงาน


 
  
 

เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานเบื้องต้นแก่
ผู้รับบริการ กอ่นทีจ่ะเข้าสูบ่ริการอืน่ ๆ เช่น

ข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านพลังงาน
เอกสารเผยแพรด้่านอนรัุกษ์พลังงาน
รับแจ้งและแนะนำการแกไ้ขปัญหาดา้นพลงังาน
การเผยแพรแ่ละให้บริการขอ้มูลพลังงาน
ข้อมูลราคาน้ำมัน
มาตรการประหยดัพลงังาน
งานบริการข้อมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ผ่านทาง
เว็บไซต์
งานบริการข้อมูลเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ผ่านทาง
เว็บไซต์


ช้ัน 3 อาคาร 4 สำนกังานปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน ถนนพระรามที ่1 แขวงรองเมอืง
เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์/โทรสาร 0 2226 4495, 0 2223 3344 ต่อ 2205
E-mail : servicecenter@energy.go.th   www.energy.go.th/serviceCenter/serviceCenter.asp

รายละเอียดการยื่นขออนุญาตสถานประกอบการ
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ข้อมูลทางด้านสถิติของเชื้อเพลิงพลังงานทางเว็บไซต์
บริการดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ต่าง ๆ ผ่านทางเวบ็ไซต์
ให้บริการ e-service ผ่านเวบ็ไซต์

 
เป็นการให้บริการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชน ซึ่ง

ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที ต้องส่งเร่ืองต่อไปยัง
ผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเร่ืองเพ่ือดำเนินการ
ต่อไป เช่น

แบบการขอเขา้ร่วมโครงการตา่ง ๆ
การรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

 
เป็นการให้บริการตามคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงาน

บริการของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในกระทรวงทีส่ามารถดำเนนิการ
ให้แล้วเสร็จได้ทันที โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการ
เจ้าของเรือ่ง เช่น การรบัชำระคา่ธรรมเนยีมใบอนญุาต


1 ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน

กับหน่วยงานตา่ง ๆ
2 สามารถขอคำปรึกษา หรือหาข้อมูลที่สำคัญได้ ที่ศูนย์

บริการร่วมเพียงอย่างเดียว
3 สามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตาม

คำขอได้ที่ศูนย์บริการร่วม หรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ได้โดยตรง

ศูนย์บริการร่วมจึงเป็นทางเลือกใหม่อีกทางเลือกหนึ่ง
สำหรับการติดต่อกับกระทรวงพลังงานในด้านต่าง ๆ ทั้ง
การขอรบับริการทีห่ลากหลาย การหาขอ้มูลเก่ียวกับพลังงาน
และยังเป็นช่องทางทีอ่ำนวยความสะดวกแกป่ระชาชนทีจ่ะขอ
รับข้อมูลและบริการตา่ง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงศนูย์บริการ
ร่วมกระทรวงพลังงาน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในวันและเวลา
ราชการ 

ศูนย์บริการร่วม (Service Link) คือ ศูนย์รับ
เร่ืองทีร่วมบริการตา่ง ๆ จากหนว่ยงานภายใตก้ระทรวง
พลังงานเข้าไว้ด้วยกัน เพื ่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการยืน่ขอรับบริการตา่ง ๆ ไดท่ี้จุดรบัเร่ือง
เพียงจุดเดียว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ภายใตก้ระทรวงพลงังานทีพ่ร้อมให้บริการ ได้แก่

1. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
2. สำนักงานนโยบายและแผนพลงังาน
3. กรมธุรกิจพลังงาน
4. กรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ
5. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน






 

โครงการพระราชดำริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมาย
ให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาดำเนินการมีหลายโครงการ
อาทิเช่น โครงการก๊าซโซฮอล์ โครงการทดลองผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลโคนม โครงการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแท่ง (แกลบอัดแท่ง) โครงการเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทติย์ โครงการกงัหันลมสบูน้ำ เป็นต้น


น้ำมันก๊าซโซฮอล์ หมายถึง น้ำมัน

เชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมแอลกอฮอล์และ
น้ำมันเบนซิน งานทดลองน้ำมันก๊าซโซฮอล์
เร่ิมข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2528 เม่ือพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินตรวจ
เยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
และมีพระราชกระแสรับสั ่งให้ดำเนินการศึกษาต้นทุนการผลิต
แอลกอฮอล์ (เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอล) จากอ้อย ในปี พ.ศ.
2528 เพราะในอนาคตอาจเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนหรือราคา




ปัจจุบันวิกฤติพลังงานเช้ือเพลิงเป็นเร่ืองท่ีหลายประเทศในโลกต่าง
ก็ไดรั้บผลกระทบไปตามๆ กัน ดังน้ัน ส่ิงทีห่ลายๆ ประเทศพยายาม
ทำกคื็อ หาพลังงานทางเลอืกอ่ืนมาทดแทน อาทเิช่น พลังงานชวีมวล
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ ไบโอดีเซล
ก๊าซโซฮอล ์ก๊าซ NGV ฯลฯ เพ่ือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา

สำหรับประเทศไทย การใช้พลังงานทดแทนจากพืช ดูจะเป็น
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
และนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพ
มีพระปรีชาสามารถ มีสายพระเนตรที่ยาวไกล พระองค์ทรงให้
โครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา ทำการศกึษา คิดคน้ ทดลองผลติ
พลังงานทดแทนมากวา่ 40 ปี แล้ว
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

“....น้ำมนัสมยัใหมแ่พง ไมรู้่ทำไมมนัแพง
แตก็่ยงัไงเปน็สมยันีอ้ะไร ๆ  ก็แพงขึน้ทุกที จะ
ให้น้ำมันถูกลงมาก็ลำบาก นอกจากหาวิธีท่ีจะ
ทำน้ำมันราคาถูกซ่ึงก็ทำได้เหมือนกัน ถูกกว่า
นิดหน่อยคือแทนที่จะใช้น้ำมันที่มีออกเทน
95 ก็ใช้ออกเทน 91 แล้วก็เติมแอลกอฮอล์
เข้าไปนิดหน่ึง ก็เป็นออกเทน 95 อาจเป็นได้ว่า
รถจะว่ิงไม่เร็วก็ดีเหมือนกัน รถไม่ว่ิงเร็วเกินไป
รถจะได้ไม่ชนมากเกินไป ก็จะช่วยประหยัด
ทั ้งหมดนี้เป็นความคิดที่ให้พอเพียง .......
พูดแบบคนไม่รู ้เร ื ่อง ไม่ร ู ้เร ื ่องการคลัง
การเศรษฐกิจ แต่ว่าลองนึกดูถ้าสมมุติว่า
ใช้ของที ่ทำในเมืองไทย ทำในประเทศได้
เองแลว้กท็ำได้ดีมาก อ้อยทีป่ลกูท่ีตา่ง ๆ เขา
บ่นว่ามีมากเกินไปขายไม่ได้ ราคาตก เราก็
ไปซ้ือในราคาท่ีดีพอสมควร มาทำแอลกอฮอล์
แล้วผู้ที่ปลูกอ้อยก็ได้เงิน ผู้ที่ทำแอลกอฮอล์
ก็ได้เง ิน....” ส่วนหนึ ่งของพระราชดำรัส
ที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พระราชทาน
แก่ผู ้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื ่องใน
วโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓
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อ้อยตกต่ำ การนำอ้อยมาแปรรูปเป็นเอทานอล เพ่ือใช้เป็น
พลังงานทดแทนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้
และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 925,500
บาท เป็นเงินทุนวิจัยใช้ในการดำเนินงาน เพื่อใช้สร้าง
อาคารและอุปกรณ์ในการทดลอง

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร
โครงการค้นคว้าน้ำมันเชื้อเพลิงและเริ่มผลิตเอทานอล
จากอ้อย เริ ่มผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 91% แต่ต้นทุน
การผลิตยังสูงอยู่มาก

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้มีการปรับปรุง
และพัฒนามาอยา่งตอ่เน่ือง จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2533 ไดรั้บ
การสนบัสนนุจากบรษัิท สรุาทพิย์ จำกดั ทำการปรบัปรุง
หอกลั ่นแอลกอฮอล์ให ้สามารถกล ั ่นแอลกอฮอล์ท ี ่
ความบรสิทุธิ ์ 95% ได ้ ในอัตรา 5 ลิตรต่อช่ัวโมง วัสดทุี่
ใช้หมักคือ กากน้ำตาล ซึ่ง บริษัท สุราทิพย์ จำกัด
น้อมเกล้าฯ ถวาย

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา ร่วมกับบริษัท สุราทิพย์ จำกัด ได้ขยายกำลัง
การผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการนำ
ไปผสมกับน้ำมันเบนซิน ในอัตราส่วนเอทานอลต่อ
เบนซินเท่ากับ 1 : 4 เชื้อเพลิงผสมที่ได้เรียกว่า น้ำมัน
ก๊าซโซฮอล์ น้ำมันก๊าซโซฮอล์ที่ผลิตได้นั้นถูกนำไปใช้
เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ทุกคันของโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดาที่ใช้น้ำมันเบนซิน ทดแทน
การเติมน้ำมันเบนซิน โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติเนื ่องในมหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบติั 50 ปี ของสำนกัพระราชวงั

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดโรงงานผลิตเอทานอลเป็นเชื ้อเพลิงที ่บริษัท
สุราทิพย์ จำกัด (ปัจจุบันคือกลุ่มบริษัท 43) น้อมเกล้าฯ
ถวายและดำเนินการกลั่นตลอดมาจนถึงปัจจุบัน กำลัง
การผลติหอกล่ัน 25 ลิตรต่อช่ัวโมง คิดเป็นต้นทุนการผลติ
แบบธุรกิจท่ัวไป 32 บาทต่อลิตร ถ้าคิดต้นทุนการผลิตแบบ
ยกเว้นต้นทุนคงท่ีราคา 12 บาทต่อลิตร (ทำการผลิต 4 คร้ัง
ต่อเดอืน) ไดเ้อทานอลประมาณ 900 ลิตรต่อการกลัน่ 1
ครั้ง ใช้กากน้ำตาลความหวานร้อยละ 49 โดยน้ำหนัก

ครั้งละ 3,640 กิโลกรัม น้ำกากส่า (น้ำเสียจากหอกลั่น)
ส่วนหน่ึงจะใช้รดกองปุ๋ยหมักท่ีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของ
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

วันที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 การปโิตรเลียมแห่ง
ประเทศไทยไดน้้อมเกลา้ฯ ถวายสถานบีริการกา๊ซโซฮอล์
เพ่ือให้ความสะดวกกบัรถยนต์ท่ีใช้ก๊าซโซฮอล์ในโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด
สถานีบริการก๊าซโซฮอล์ดังกล่าว

ต่อมาวันที ่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โครงการ
ส่วนพระองค์ฯ ร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
และสถาบ ันว ิจ ัยว ิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีแห ่ง
ประเทศไทย ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของเอทานอล
ท่ีใช้เติมรถยนต ์โดยโครงการสว่นพระองคฯ์ ส่งเอทานอล
ที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95 ไปกลั่นซ้ำเป็นเอทานอลที่มี
ความบรสิทุธิร้์อยละ 99.5 ทีส่ถาบนัวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย แล้วนำกลบัมาผสมกบัน้ำมัน
เบนซินธรรมดาในอัตราส่วน 1 : 9 ได้ก๊าซโซฮอล์ที่มีค่า
ออกเทนเทียบเท่าน้ำมันเบนซิน 95 เปิดจำหน่ายแก่
ประชาชนท่ีสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสำนักงานใหญ่
ถนนวภิาวดรัีงสติ กรงุเทพฯ

น้ำมันปิโตรเลียมซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอน เผาไหม้
อย่างไรก็จะมีสารที่เผาไหม้ไม่หมด (unburnt) เหลืออยู่
จากการเผาไหม้ อาทิ คาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon
monoxide) ในปร ิมาณที ่ส ูงซ ึ ่งเป ็นมลพิษ แต่ใน
เอทานอลแมว่้าจะมสัีดสว่นเพียงแค ่10 % ในกา๊ซโซฮอล์
ก ็สามารถลดมลพิษได้มาก เน ื ่องจากในเอทานอล
มีออกซเิจน (oxygen) เป็นส่วนประกอบ ออกซเิจนจะช่วย
ในการเผาไหมใ้ห้สมบรูณ์ ซ่ึงเป็นข้อไดเ้ปรียบ เอทานอล
จึงเป็นทั้งสารช่วยในการเผาไหม้และสารเพิ่มค่าออกเทน
(octane enhancer) อีกด้วย

⌫
น้ำมันดีโซฮอล์ หมายถึง

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการผสม
น้ำมันดีเซล เอทานอล และสาร
ที่จำเป็น สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิง
ให้กับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลได้



 

โดยโครงการส ่วนพระองค์สวนจิตรลดาร ่วมมือกับ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยอีกครั้งในปีพ.ศ. 2541
เพื่อทดลองผลิตก๊าซดีโซฮอล์

โดยทดลองผสมเอทานอลทีมี่ความบรสิทุธิร้์อยละ 95
กับน้ำมันดีเซล และสารอมัีลซิไฟเออร์ ในอัตราสว่น 14 :
95 : 1 สามารถนำดีโซฮอล์นี้ไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับรถยนต์เครื ่องยนต์ดีเซล เช่น รถกระบะ รถ
แทรกเตอร์ของโครงการส่วนพระองค์ฯ ผลการทดลอง
พบว่า ก๊าซดีโซฮอล์สามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ดีพอสมควร
และสามารถลดควนัดำไดถึ้งร้อยละ 50

อนึ่ง สารอิมัลซิไฟเออร์ คือ สารที่มีคุณสมบัติทำให้
แอลกอฮอล์กับน้ำมันดีเซลผสมเข้ากันโดยไม่แยกชั้น ซึ่ง
ประกอบดว้ยสาร PEOPS และ SB 407

ข้ันตอนการผลติดีโซฮอล์

ข้ันตอนการผลิตน้ำมันดีโซฮอล์ท่ีโครงการส่วนพระองค์
สวนจติรลดา โดยยอ่มีดังน้ี

1. นำน้ำมันดีเซล จำนวน 419 ลิตร ใส่ลงในถังผสม
แล้วเติมสารอมัิลซิไฟเออร์ชนิดที ่1 (SB 407) จำนวน 4.2
ลิตร เดินเครือ่งสบูหมุนเวียนเป็นเวลา 10 นาที

2. นำเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 95 โดย
ปริมาตร จำนวน 67 ลิตร ใส่ลงในถังผสม เติมสาร
อิมลัซไิฟเออรช์นดิที ่ 2 (PEOPS) จำนวน 4.3 กโิลกรมั
เดินเคร่ืองสูบหมุนเวียน เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง

⌫
อีกหน่ึงโครงการท่ีเกิดจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่ห ัว และได้ร ับความสนใจเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบันก็คือ โครงการ
ผลิตไบโอดีเซล เริ ่มขึ ้น
เม่ือปี พ.ศ. 2528 พระองค์
ทรงม ีพระราชดำร ิ ให ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สร้างโรงงานสกัดน้ำมัน

ปาล์มขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ.กระบี่ และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
บริสุทธิ์ขนาดเล็ก กำลังผลิตวันละ 110 ลิตร ที่ศูนย์
การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.นราธิวาส และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กองงาน

ส่วนพระองค์วิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งทดลองใช้น้ำมัน
ปาล์มกับเครื่องยนต์ดีเซลของกองงานส่วนพระองค์ ที่
วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงสามารถ
ใช้งานได้ดี ไม่ส่งผลเสียต่อเคร่ืองยนต์ ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ

น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ (R.B.D. palm olein) เป็น
น้ำมันที่สกัดจากผลปาล์มตามกรรมวิธีสะอาด ใช้ปรุง
อาหารรับประทานได้ ด้วยคุณสมบัติพิเศษน้ีจึงนำมาใช้กับ
เครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบ
ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปั๊มและหัวฉีดน้ำมันที่ผลิตมาด้วย
งานละเอียด จากผลการทดลองพบวา่ ไม่มีผลกระทบใด ๆ
ในทางลบกบัเคร่ืองยนต์ดีเซล

น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ร้อยละ 100 โดยปริมาตร
สามารถใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
โดยไมต้่องผสมกบัน้ำมันเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน ๆ หรืออาจใช้
ผสมกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนน้ำมันปาล์มต่อน้ำมันดีเซล
น้อยตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึง  99.99 ก็ได้เช่นกัน
การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ทำให้เพิ่มกำลังแรงบิด
ให้กับเครือ่งยนต์ ลดมลพษิในไอเสยีของเครือ่งยนต์ เพ่ิม
การหล่อลื่น ทำให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานได้นาน
ประหยัดเงินตราในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลได้
บางสว่น ช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี ้ยังเป็นทางเลอืก
ใหม่ในการใชน้้ำมันเช้ือเพลิงท่ีสามารถปลกูทดแทนได้

จากผลสำเร็จดังกล่าว วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้นายอำพล เสนาณรงค ์องคมนตร ี เป็นผู้แทนพระองค์
ยื่นจดสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ ในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์คือ "การใช้น้ำมันปาล์ม
กล่ันบริสุทธ์ิเป็นน้ำมันเช้ือเพลิงเคร่ืองยนต์ดีเซล" สิทธิบัตร
เลขท่ี 10764



พระบาทสมเด ็จพระเจ ้า

อยู่หัว ทรงมพีระราชดำร ิ ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2518 ว่าแกลบทีไ่ดจ้าก
การสีข้าวนอกจากจะนำไปเป็น
อาหารสัตว์ และทำเป็นปุ๋ยแล้ว
ควรจะนำมาทำเป็นเช้ือเพลิงด้วย



 

เพื่อเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ อีกทั้ง
ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่าไม้และสภาพแวดล้อมอีกทางหน่ึง
ดังน้ัน ในปี พ.ศ. 2523 โครงการสว่นพระองค์สวนจิตรลดา
จึงร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ศึกษา วิจัย ทดลองนำแกลบจากการสข้ีาวใน
สวนจิตรลดามาอัดเป็นแท่งและแปรสภาพให้เป็นเช้ือเพลิง
ซ่ึงในช่วงแรกเม่ือนำแกลบอัดแท่งไปใช้งานพบว่ามีควันมาก
ดังนั้น เพื่อกำจัดควันให้หมดไป จึงได้ทำการปรับปรุงให้
แกลบอัดแท่งกลายเป็นถ่านแกลบอัดแท่ง ซึ่งนอกจาก
จะไม่มีควันแล้ว ยังให้ความร้อนมากกว่าแกลบอัดแท่ง
อีกด้วย

และด้วยพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาของ
คนท่ัวโลก ทางคณะผู้จัดงานบรัสเซลส์ยูเรก้า (BRUSSELS
EUREKA) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม จึงทูลเกล้าฯ
ถวายรางวลัสิง่ประดษิฐ์ดีเด่นแดพ่ระองค ์ในปี พ.ศ. 2543
จำนวน 5 รางวลั จากผลงาน "กังหนัชยัพฒันา" ไดแ้ก่

1. รางวัลส่ิงประดิษฐ์ดีเด่นระดับโลก (เหรียญรางวัล
Prix OMPI : Organisation Mondiale De La Propriete
Intelietuelle) และเงินรางวัลจำนวน 2,000 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐฯ

2. รางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (เหรียญรางวัล Gold
Medal with Mention) และประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
จากบรสัเซลส ์ยูเรกา้

3. รางวลัผลงานประดษิฐดี์เด่นสูงสดุ (ถ้วยรางวลั
Grand Prix International : International Grand Prize)

4. รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น (ถ้วยรางวัล
Minister J.CHABERT : Minister of Economy of
Brussels Capital Region)

5. รางว ัลสรรเสร ิญพระอ ัจฉร ิยภาพด ้าน
การประดษิฐ์ (ถ้วยรางวลั Yugoslavia)

ต่อมาในป ีพ.ศ. 2544 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว
ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจากบรัสเซลส์ยูเรก้าอีกคร้ัง
จากผลงาน 3 ช้ิน ได้แก่ "ทฤษฎีใหม ่(The New Theory)"
"น้ำมันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม (Palm Oil
Formula)" และ "ฝนหลวง (Royal Rain Making)"
รวมทัง้สิน้ 5 รางวลั ไดแ้ก่

1. รางวัล D'Un Concept Nouveau de Deve-
lopment de la Thailande พร้อมถ้วยรางวัลทำด้วยเงิน
โดยคณะกรรมการตัดสินได้ลงมติเห็นชอบทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัลเทิดพระเกียรติคุณเป็นกรณีพิเศษแด่ผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นทั้ง 3 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจาก
แนวคดิใหมใ่นการพฒันาประเทศไทย

2.  รางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแห่งการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (Gold medal with
mention) พร้อมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติ จำนวน
3 รางวัล ให้แก่ผลงานประดิษฐ์คิดค้น "โครงการน้ำมัน
ไบโอดเีซล สตูรสกดัจากนำ้มันปาลม์"  "โครงการทฤษฎี
ใหม่" และ "โครงการฝนหลวง"

3. ถ้วยรางวัล SPECIAL PRIX for His Majesty
The King of Thailand พร้อมประกาศนียบัตรมอบให้
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นทฤษฎีใหม่ ปาล์มน้ำมัน ฝนหลวง
และประกาศนียบัตร Honored Member of BACCI
โดยเป็นรางวัลจาก Bulgarina American Chamber of
Commercial and Industry (BACCI)

รางวัลที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงได้รับ
การทูลเกล้าฯ ถวาย ล้วนเป็นผลงานการคิดค้นแนวใหม่
ในการพัฒนาประเทศ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติยินดี
แก่ประชาชนชาวไทยทัง้มวล

พระราชดำริด้านพลังงานทั้งหลายล้วนแล้วแต่มาจาก
การที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวทรงต้องการให้
ประชาชนพึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยืนน่ันเอง 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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⌫

จากนโยบายของประเทศในเรื่องการกระจายอำนาจ
การปกครองลงไปสู่ระดับท้องถิ่น ทำให้ความจำเป็นใน
การสร้างขีดความสามารถขององค์กรในระดับเทศบาลมี
ความเร่งด่วนมากขึ้น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้
จัดทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่
การฝกึอบรม การนำระบบการจดัการตา่ง ๆ มาปฏบัิติใช้
การพัฒนาองค์ความรู ้ด ้านการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ได้
ดำเนินการ นับเป็นสาระที่มีความสำคัญต่อความอยู่รอด
ของท้องถิ่นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กลยุทธ์
การจัดการที่เน้นการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ติดตามผล
ตลอดจนการทบทวนอย่างเป็นระบบ และการใช้ข้อมูล
ในการกำหนดลำดับความสำคัญของปัญหา การมีส่วนร่วม
ปรับปรุง รวมทั้งพัฒนากลไกที่ช่วยในการควบคุมด้าน
พลังงานและสิง่แวดลอ้ม เพ่ือปรับปรุงระดบัความสามารถ
ในการจัดการปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้
สนับสนุนให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดทำ "โครงการ
ส่งเสริมการจัดการพลังงานและสิ ่งแวดล้อมอย่างมี
ประส ิทธ ิภาพในระดับเทศบาล" โดยการนำระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001
และเทคนิค "เทคโนโลยีสะอาด" (Cleaner Technology)
มาจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้เกิด
การใช้และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และทราบถึง
สาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพ


เพื ่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู ้และ

ความเข้าใจในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสทิธภิาพ และมีทกัษะดา้นการจดัทำระบบการจดัการ
ส ิ ่งแวดล้อม ISO 14001 และเทคโนโลย ีสะอาด
ตลอดจนสามารถดำเนินการจัดทำระบบการจัดการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสำคัญในกิจกรรม
ทางตรงของเทศบาล รวมท้ังเพ่ือส่งเสริมให้ภาคีท่ีเก่ียวข้อง
เกดิความตระหนกัดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม พร้อมกบั



 

เร ียนร ู ้การจ ัดการพลังงานและสิ ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพจากการดำเนินงานของเทศบาล และ
สามารถเปน็แนวร่วม/ส่งเสริมงานด้านการจดัการพลงังาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต

⌫
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อให้บุคลากร

เป้าหมายมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะ ในเร่ือง

• การเสริมสร้างความตระหนักด้านพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม

• กระบวนการตัดสินใจโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองคก์รและภาคท่ีีเก่ียวข้อง

• การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด เพื ่อหา
โอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในกิจกรรมสำนักงานเทศบาล

• การประเม ินต ั วช ี ้ ว ั ดผลปฏ ิบ ัต ิ งานด ้ าน
ส่ิงแวดล้อมในสำนักงานเทศบาล

• การจัดทำระบบการจัดการสิ ่งแวดล้อม ตาม
แนวทางมาตรฐานสากล ISO 14001

• การตรวจประเม ินภายในระบบการจ ัดการ
สิง่แวดลอ้ม ISO 14001

2. เทศบาลแต่ละแห่งดำเน ินการตามแผนงาน /
โครงการทีก่ำหนดไว้

3. การติดตามและปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน โดย
ดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือหาขอ้บกพรอ่ง วิเคราะหปั์ญหา กำหนด
แนวทางแก้ไขและป้องกัน และดำเนินการตรวจติดตาม
ผลปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

4. ตรวจประเม ินระบบการจ ัดการพล ังงานและ
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 14001
โดยทีมที่ปรึกษาและการประเมินความสำเร็จของการใช้
เทคโนโลยีสะอาด

5. สรปุผลการดำเนนิงาน และแกไ้ขข้อบกพรอ่ง



 


ผลการดำเนินโครงการในระยะแรก ได้คัดเลือก

เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง และเทศบาลตำบล
แหลมฉบัง จ.ชลบุรี มาเป็นเทศบาลนำร่อง โดยเน้นที่
กระบวนการสร้างระบบการจัดการสิ ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล ISO 14001 และการบูรณาการเข้ากับ
ภาระงานปกติของเทศบาล ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน
ได้ดังน้ี

1. เทศบาลตำบลเมืองแกลง และเทศบาลตำบล
แหลมฉบัง มีระบบการจดัการพลงังานและสิง่แวดลอ้มทีมี่
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการใช้งานในระดับเทศบาล

2. บ ุคลากร ใน เทศบาลม ีความร ู ้ เ ร ื ่ อ ง ระบบ
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล
ISO 14001 มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติการจัดการพลังงาน
และสิ ่งแวดล้อม และสามารถจัดตั ้งระบบการจัดการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการเข้ากับโครงสร้าง
ของเทศบาล

3. ได ้แนวทางการแก ้ ไขป ัญหาพล ั งงานและ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีมาจากการระดมความคดิของแกนนำชมุชน
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในพื ้นที ่
ทำใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาไดต้รงจดุ

4. ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 9.14
คิดเป็นเงิน 27,923 บาท และในสำนกังานเทศบาลตำบล
แหลมฉบัง สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 14.49
คิดเป็นเง ิน 201,376 บาท เม ื ่อเทียบกับปี 2544
ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้แต่ละเทศบาลยังสามารถ
ดึงชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการได้กว่า
50% ของสมาชกิทีเ่ข้ารว่มโครงการทัง้หมด

5. ได้คู ่มือการจัดทำระบบการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในระดับเทศบาล ตามมาตรฐานสากล ISO
14001



 

ภาค ชื่อเทศบาล จังหวดั

เทศบาลนครสมุทรปราการ

เทศบาลเมอืงอ้อมน้อย

เทศบาลตำบลคลองดา่น

เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่

เทศบาลเมอืงสุโขทัยธานี

เทศบาลเมอืงสวรรคโลก

เทศบาลเมอืงพิจิตร

เทศบาลตำบลอุโมงค์

เทศบาลเมืองขลุง

เทศบาลเมอืงชลบุรี

เทศบาลตำบลบ้านเพ

เทศบาลตำบลท่าข้าม

เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ

เทศบาลตำบลนางรอง

เทศบาลตำบลโนนสูง

เทศบาลตำบลสค้ิีว

เทศบาลนครภเูก็ต

เทศบาลเมอืงป่าตอง

เทศบาลเมอืงตะกัว่ป่า

เทศบาลเมืองพังงา

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

ราชบุรี

สุโขทัย

สุโขทัย

พิจิตร

ลำพูน

จันทบรีุ

ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

ศรีสะเกษ

บุรีรัมย์

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ภูเก็ต

ภูเก็ต

พังงา

พังงา

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

รวม  20 แห่ง ประกอบดว้ย เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมอืง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 8 แห่ง

ผลการดำเนนิโครงการระยะที ่2 ไดข้ยายผลโครงการฯ ไปยังเทศบาลทีมี่ศกัยภาพ และบุคลากรใหค้วามรว่มมือ
ในการดำเนนิงาน จำนวน 20 แห่ง โดยคัดเลือกจากเทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลตำบลทัว่ประเทศ 1,133 แห่ง
ดังน้ี



 

รายชือ่เทศบาล ก่อนดำเนินการ

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/เดือน)
หลังดำเนินการ

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/เดือน)
คิดเป็น

1.  เทศบาลนครสมทุรปราการ

ปรมิาณไฟฟา้ท่ีใช้

ลดลง 44.29%138,090.00240,516.00

2.  เทศบาลตำบลอโุมงค์

3.  เทศบาลเมอืงพังงา

4.  เทศบาลตำบลสค้ิีว

5.  เทศบาลเมอืงชลบุรี

6.  เทศบาลตำบลคลองดา่น

7.  เทศบาลเมอืงสโุขทยัธานี

8.  เทศบาลเมอืงอ้อมน้อย

9.  เทศบาลตำบลศรดีอนไผ่

10. เทศบาลเมอืงป่าตอง

11. เทศบาลเมอืงพิจิตร
     - สำนกังานเทศบาล

     - กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

     - ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

12. เทศบาลเมอืงศรสีะเกษ

  44,704.98

  83,363.88

  25,195.80

263,320.62

  29,970.00

116,731.00

  81,252.00

  16,065.00

113,520.00

414,665.16

       425.27

        99.61

  63,886.98

  24,507.84

  74,568.00

  18,436.32

187,877.94

  26,154.00

  91,083.00

  71,346.00

  12,972.00

  93,900.00

350,619.36

      361.36

        79.65

  59,518.98

ลดลง 43.83%

ลดลง 30.93%

ลดลง 29.79%

ลดลง 28.65%

ลดลง 25.82%

ลดลง 23.8%

ลดลง 22.56%

ลดลง 19.25%

ลดลง 17.28%

ลดลง 14.25%

ลดลง 15.03%

ลดลง 20.04%

ลดลง 11.75%

โดยรูปแบบการดำเนินงาน ได้เน้นให้คณะทำงานในเทศบาลแต่ละแห่ง สร้างเครือข่ายในการจัดการพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม ด้วยการดงึชุมชน โรงเรียน หรือองค์กรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการอยา่งน้อย 2 องค์กรต่อ 1 เทศบาล จัดทำ
กิจกรรมการลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าและนำ้มันเช้ือเพลิงของเทศบาลลงใหไ้ด้อย่างนอ้ย 5% และจัดทำโครงการเพือ่แก้ไข
ปัญหาขยะมลูฝอยอย่างนอ้ย 1 โครงการตอ่ 1 เทศบาล โดยตัง้เป้าหมายวา่ นอกจากจะชว่ยลดการใชพ้ลังงานทัง้ไฟฟ้า
และน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว ยังสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรอื่นๆ และสามารถ
บูรณาการเขา้เป็นระบบการปฏบัิติงานปกตขิองเทศบาลอยา่งถาวรตอ่ไป ซ่ึงสรปุผลการดำเนนิงานไดด้งัน้ี

 
การดำเนนิโครงการลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า พบว่า จากเทศบาลทีเ่ข้ารว่มโครงการ 20 แห่ง มีเทศบาลถงึ 16 แห่ง

ที่สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงจากฐานเดิม โดยสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 333,094 หน่วย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.99 จากฐานเดิม (ปี 2547= 1,859,419.24 และปี 2548= 1,526,325.10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน) คิดเป็น
เงินท่ีประหยัดได้ 999,282 บาท



 

ก่อนดำเนินการ

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/เดือน)
หลังดำเนินการ

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/เดือน)
คิดเป็น

ปรมิาณไฟฟา้ท่ีใช้

56,592.00 51,378.00 ลดลง 9.21%

24,074.88
86,748.00

72,264.96
42,190.02

34,609.56

19,914.00
84,625.00

71,111.52
50,125.14

41,424.00

ลดลง 9.19%
ลดลง 2.45%

ลดลง 1.60%
เพ่ิมข้ึน 10.89%

เพ่ิมข้ึน 17.94%

13. เทศบาลตำบลโนนสูง

รายชือ่เทศบาล

14. เทศบาลเมอืงตะกัว่ป่า

15. เทศบาลเมอืงนางรอง

16. เทศบาลเมอืงสวรรคโลก

17. เทศบาลตำบลทา่ขา้ม
18. เทศบาลตำบลบ้านเพ

19. เทศบาลเมืองขลุง

20. เทศบาลนครภเูก็ต 0.215
กิโลวัตต์-ชม./ลบ.ม.

1,859,419.24รวม

เพ่ิมข้ึน 19.69%

 
การดำเนนิโครงการลดปรมิาณการใชน้้ำมันเช้ือเพลิง พบว่า จากเทศบาลทีเ่ข้ารว่มโครงการ 20 แห่ง มีเทศบาลถงึ

15 แห่ง ท่ีสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงลงจากฐานเดิม โดยสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงได้ 62,226
ลิตร หรือคดิเปน็ร้อยละ 6.40 จากฐานเดมิ (ปี 2547 = 972,783.88 ลิตร และปี 2548 = 910,557.76 ลิตร) คดิเปน็เงิน
ทีป่ระหยัดได ้1,493,424 บาท

รายชือ่เทศบาล ก่อนดำเนินการ

(ลิตร)
หลังดำเนินการ

(ลิตร)
คิดเป็น

น้ำมันเชื้อเพลิง

1.  เทศบาลเมอืงศรสีะเกษ 107,917.02

2.  เทศบาลตำบลคลองดา่น

3.  เทศบาลตำบลสค้ิีว

4.  เทศบาลตำบลบา้นเพ

5.  เทศบาลตำบลอโุมงค์

6.  เทศบาลเมอืงขลุง

7.  เทศบาลเมอืงสวรรคโลก

  18,792.00

  10,506.00

  44,077.98

    8,794.80

  42,873.48

  44,439.84

79,804.98

14,808.00

  8,388.00

36,846.00

  7,450.80

36,948.00

38,335.68

ลดลง 26.05%

ลดลง 21.20%

ลดลง 20.16%

ลดลง 16.40%

ลดลง 15.28%

ลดลง 13.81%

ลดลง 13.74%

หมายเหตุ : เทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการในเตาเผาขยะ

58,674.0049,748.40

เพ่ิมข้ึน 27.90%

ลดลง 19.99%

0.275
กิโลวัตต์-ชม./ลบ.ม.

1,526,325.10



 

 
ดำเนินงานโดยสำนักงานเทศบาลและภาคีท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ผลการดำเนินงานของเทศบาลท้ัง 20 แห่ง พบว่า

สามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 32,297.04 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.23 จากฐานเดิม สามารถประหยัดเงิน
ในการจดัการขยะไดถึ้ง 20,282,541 บาท

รายชือ่เทศบาล ก่อนดำเนินการ

(ลิตร)
หลังดำเนินการ

(ลิตร)
คิดเป็น

น้ำมันเชื้อเพลิง

8.  เทศบาลตำบลโนนสงู    29,034.0    25,116.00 ลดลง 13.49%

9.  เทศบาลเมอืงป่าตอง

10. เทศบาลเมอืงพังงา

11. เทศบาลเมอืงสโุขทยัธานี

12. เทศบาลเมอืงพิจิตร

13. เทศบาลเมอืงตะกัว่ป่า

14. เทศบาลนครสมทุรปราการ

15. เทศบาลนครภเูก็ต

16. เทศบาลเมอืงนางรอง

     97,233.18

     57,889.98

     20,485.00

     50,541.78

     53,502.84

     99,144.00

       9,043.00

     40,110.00

     32,167.98

  85,197.84

   52,572.00

  18,862.00

  48,604.02

   51,738.00

   96,324.00
     8,979.00

   41,508.00

  33,639.60

ลดลง 12.38%

ลดลง 9.18%

ลดลง 7.9%

ลดลง 3.83%

ลดลง 3.30%

ลดลง 2.84%
ลดลง 0.71%

เพ่ิมข้ึน 3.49%

เพ่ิมข้ึน 4.57%17. เทศบาลตำบลทา่ขา้ม

18. เทศบาลเมอืงชลบุรี

19. เทศบาลเมอืงอ้อมน้อย

20. เทศบาลตำบลศรดีอนไผ่

     66,330.00

    132,630.00

     16,314.00

รวม 1,011,618.68

เพ่ิมข้ึน 6.66%

เพ่ิมข้ึน 9.39%

เพ่ิมข้ึน 13.94%

ลดลง 6.47%

  70,746.00

145,080.00

   18,588.84

946,076.20



 

และเมื่อรวมผลการลดใช้พลังงานของภาคีต่างๆ ที่
เข้าร่วมโครงการกับเทศบาลท้ัง 20 แห่ง พบว่าผลประหยัด
โดยรวมของโครงการฯ เป็นที่น่าพอใจ โดยสามารถลด
ปริมาณไฟฟ้าลงได้รวม 369,100 หน่วย คิดเป็นเงิน
ทีป่ระหยัดได ้ 1,107,298 บาท ลดการใชน้้ำมันเช้ือเพลิง
ลงได้รวม 65,542 ลิตร คิดเป็นเงิน 1,573,008 บาท
และลดปริมาณขยะลงได้รวม 29,465 ตัน คิดเป็นเงิน
18,504,020 บาท นอกจากน้ียังสามารถสร้างเครือข่ายด้วย
การดงึภาคเีข้ารว่มโครงการได ้53 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรยีน
28 แห่ง ชุมชน 14 แห่ง โรงงาน 4 แห่ง บริษัทเอกชน 2
แห่ง และโรงแรม โรงพยาบาล สถานีอนามัย สหกรณ์

 

ส่ิงท่ีคาดหวังจากการดำเนินโครงการ ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ

1. บุคลากรทีมแกนนำจากเทศบาลในพื้นที่เป้าหมาย
เรียนรู้ทักษะในการจดัทำระบบการจดัการพลงังานและ
สิ ่งแวดล้อมในเทศบาล แห่งละ 5-10 คน รวมกัน
ประมาณ 200 คน และการตรวจประเมนิ แห่งละ 10-
20 คน รวมกนัประมาณ 200 คน

2. บุคลากรทีมสนับสนุนคือเจ้าหน้าที ่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 จากเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด รวมกันไม่ต่ำกว่า 200
คน ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานการจัดการ
พลังงานและสิง่แวดลอ้มในเทศบาล

- บุคลากรทีมแกนนำจากเทศบาลในพื้นที่เป้าหมาย
เรียนรู้ทักษะในการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน
และสิง่แวดลอ้มในเทศบาล รวม 436 คน

- บุคลากรทีมแกนนำจากเทศบาลในพื้นที่เป้าหมาย
เรียนรู้ทกัษะในการตรวจประเมนิ รวม 309 คน

บุคลากรทีมสนับสนุนได้รับการฝึกอบรมเกี ่ยวกับ
พ้ืนฐานการจัดการพลังงานและส่ิงแวดล้อมในเทศบาล
รวม 1,122 คน

3. บุคลากรจากหน่วยงานการศึกษาที่คาดว่า จะทำ
หน้าที่พัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเทศบาลในพื้นที่นั้นๆ
ในอนาคต เทศบาลละ 5 คน รวมกันประมาณ 100 คน
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำระบบการจัดการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเทศบาล และการตรวจ
ประเมินเทคโนโลยีสะอาด

บุคลากรจากหน่วยงานการศึกษา ได้รับการอบรม
เกี ่ยวกับการจัดทำระบบการจัดการพลังงานและ
สิ ่งแวดล้อมในเทศบาล และการตรวจประเม ิน
เทคโนโลยสีะอาด รวม 176 คน

4. บุคลากรหลกัจากภาคต่ีางๆ ในแต่ละเทศบาลเขา้มา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางส่วน ไม่เกินเทศบาลละ 10 คน
รวมกันท้ังหมดไม่เกิน 200 คน

บุคลากรหลักจากภาคีต ่างๆ เข ้ามามีส ่วนร ่วม
ในกจิกรรมกบัเทศบาล รวม 222 คน

และวัดในพระพุทธศาสนาอย่างละ 1 แห่ง รวมทั้งได้มี
การจัดตั้งโครงการเพื่อจัดการปัญหาด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของเทศบาลและภาคีรวม 149
โครงการอกีด้วย

ปัจจุบันมีเทศบาลเขา้รว่มโครงการฯ ในระยะที ่1 และ
2 รวม 22 แห่ง ซ่ึง สนพ. เช่ือว่าเทศบาลทัง้ 22 แห่งน้ี
จะร่วมใจกันประหยัดพลังงาน และร่วมมือกันพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญสามารถเป็นต้นแบบเทศบาล
ท่ีมีการจัดการด้านพลังงานให้แก่เทศบาลอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ
ต่อไป 



 

 


 

มิถุนายน 2549 ราคาน้ำมันดิบดูไบ เฉลี ่ยเดือน
มิถุนายนอยู่ที่ระดับ $65.22 ต่อบาร์เรล เฉลี่ยปรับตัว
เพ่ิมข้ึนจากเดอืนทีแ่ล้ว $0.22 ต่อบารเ์รล ในขณะทีร่าคา
น้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที ่ระดับ $69.33 ต่อบาร์เรล
ปรับตัวลดลงจากเดอืนทีแ่ล้ว $1.20 ต่อบารเ์รล เน่ืองจาก
นายอาลี ลาริจานี (หัวหน้าผู้เจรจาต่อรองของอิหร่าน)
ออกมากล่าวว่าอิหร่านรับพิจารณาข้อเสนอของสหภาพ
ยุโรป เพื่อให้อิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม
โดยคาดว่าจะมีการเจรจาต่อรองกันอีกครั ้งเพื ่อบรรลุ
ข้อสรปุทีย่อมรับไดท้ั้ง 2 ฝ่าย และนายซามเูอล บ้อดแมน
(รัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอเมริกา) แถลงว่า รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาจะนำนำ้มันสำรองทางยทุธศาสตรอ์อกมาใช้
ทันทีหากการขนสง่น้ำมันในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงักลง

กรกฎาคม 2549 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเบรนท์เฉล่ีย
เดือนกรกฎาคมอยู่ท่ีระดับ $69.17 และ $74.06 ต่อบาร์เรล
เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว $3.95 และ $4.73
ต่อบารเ์รล ตามลำดบั เน่ืองจากอหิร่านจะยงัไม่ให้คำตอบ
6 ชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ในเรื่องข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนการระงับโครงการทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ และจากตลาดยงัคงกังวลเก่ียวกับความไม่
แน่นอนของสถานการณค์วามตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มขบวนการติดอาวุธเฮชบอลเลาะห์
โดยนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกมาแถลงว่า กองทัพ
อิสราเอลจะเดินหน้าโจมตีต่อไป โดยใช้กำลังทางทหาร
กวาดล้างขบวนการเฮชบอลเลาะห์จนกว่าจะมีการปล่อย
ตัวทหารทั ้ง 2 นาย และแน่ใจว่าสามารถปลดอาวุธ
กลุ่มขบวนการดังกล่าวได้จนหมด นอกจากนั้นโรงกลั่น
ของสหรัฐอเมริกา 2 แห่งต้องปิดฉุกเฉิน คือโรงกล่ัน Valero
Energy Corp ในรัฐลุยเซียนา ประกาศปิดฉุกเฉิน
หน่วยผลิตเป็นเวลา 20 วัน และโรงกลัน่ ConocoPhillips
ในรัฐอิลลินอยส์ (306,000 บาร์เรล/วัน) ต้องปิดฉุกเฉิน
เนื ่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากผลกระทบของพายุ

สงิหาคม 2549  ราคานำ้มันดบิดูไบและเบรนท ์เฉล่ีย
เดอืนสงิหาคมอยูท่ีร่ะดบั $68.77 และ $73.72 ต่อบารเ์รล
เฉลี่ยปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $0.40 และ $0.33
ต่อบาร์เรล ตามลำดับ จากนักลงทุนเทขายทำกำไรใน
ตลาดลว่งหน้าและราคานำ้มันปรับลดผา่นแนวตา้นสำคญั
ที ่$70.00 ต่อบารเ์รล เป็นครัง้แรกในรอบ 2 เดอืน รวมทัง้
จากตลาดคลายความกงัวลเก่ียวกับพายุ Ernesto ท่ีนับเป็น
เฮอร์ริเคนลูกแรกของปีนี้ที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน
และไม่พัดผ่านหรือทำความเสียหายต่อแหล่งผลิตน้ำมัน
และก๊าซธรรมชาตใินอ่าวเม็กซิโก ประกอบกับไนจีเรียอาจ
ยกเลิกประกาศเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) สำหรับ
การส่งออกน้ำมันดิบ Bonny จากเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วเมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2549



 

 
มิถุนายน 2549 ราคานำ้มันเบนซินออกเทน 95, 92

เฉล่ียเดือนมิถุนายนอยู่ท่ีระดับ $82.76 $82.21 ต่อบาร์เรล
เฉลี่ยปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้ว $4.04 และ $3.96
ต่อบาร์เรล ตามลำดับ เนื่องจากอินโดนีเซียผู้ซื้อหลักใน
ภูมิภาคอาจชะลอการนำเขา้ในเดอืนกรกฎาคม 2549 ลง
เพราะปรมิาณสำรองในประเทศอยูใ่นระดบัสงู และคาดวา่
ความต้องการใช้เบนซินในญี่ปุ่นจะลดลง เนื่องจากเริ่ม
เข้าสูช่่วงฤดฝูน ส่วนราคานำ้มันดเีซลหมุนเร็วเฉล่ียเดอืน
มิถุนายนอยู่ที่ระดับ $85.88 ต่อบาร์เรล เฉลี่ยปรับตัว
เพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว $1.37 ต่อบาร์เรล เน่ืองจากอุปทาน
น้ำมันดีเซลจากตะวนัออกกลางลดลงเพราะความตอ้งการ
ใช้ในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับอินเดียออกประมูลซ้ือ
น้ำมันดีเซลส่งมอบครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม 2549
ปริมาณ 30,000 ตัน และอินโดนเีซียจะนำเข้าน้ำมันดีเซล
ส่งมอบเดอืนกรกฎาคม 2549 ปริมาณ 140,000 ตัน

กรกฎาคม 2549 ราคานำ้มันเบนซินออกเทน 95, 92
และดีเซลหมุนเร ็วเฉลี ่ยเดือนกรกฎาคมอยู ่ท ี ่ระดับ
$85.50,$84.47 และ $86.29 ต่อบารเ์รล โดยเฉลีย่ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนจากเดือนท่ีแล้ว $2.74, $2.26 และ $0.41 ต่อบาร์เรล
ตามลำดับ ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 ปรับตัว
เพ่ิมข้ึนตามราคาปิดน้ำมันดิบ WTI และ Brent ประกอบกับ
บริษัท Pertamina ของอินโดนีเซียออกประมูลซื้อน้ำมัน
เบนซินส่งมอบปลายเดือนกรกฎาคม 2549 ปริมาณ
320,000 ตัน และ 120,000 ตัน และบรษัิท Petrolimex
ของเวียดนามจะนำเข้าน้ำมันเบนซินส่งมอบช่วงไตรมาส 3
ปี 2549 ปริมาณรวม 316,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 29%

เม่ือเทยีบกบัช่วงไตรมาส 2 ปี 2549 (ไตรมาส 2 ปี 2549
เวียดนามนำเข้า 245,000 ตัน) ส่วนราคาน้ำมันดีเซล
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามราคาซ้ือขายน้ำมันท่ีใช้เพ่ือความอบอุ่น
ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ICE และจากความต้องการซื้อ
อย่างตอ่เน่ืองของเวยีดนาม โดยบรษัิท Petrolimex ของ
เวียดนามออกประมูลซื้อน้ำมันดีเซลปริมาณรวม 3.24
ล้านบารเ์รล สง่มอบช่วงไตรมาสที ่3 ปี 2549

สงิหาคม 2549 ราคานำ้มันเบนซนิออกเทน 95, 92
เฉลี่ยเดือนสิงหาคมอยู่ที ่ระดับ $81.22 และ $80.36
ต่อบารเ์รล เฉล่ียปรับตัวลดลงจากเดอืนทีแ่ล้ว $4.28 และ
$4.11 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการใช้
ในตลาดชะลอตวัทัง้จากเวยีดนามและอนิโดนเีซยี ขณะที่
อุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นโดยปริมาณสำรองที่สิงคโปร์ปรับ
เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน ถึงแม้ว่า Arbitrage จาก
เอเชียไปตะวันตกปิดจากใกล้สิ ้นสุดฤดูท่องเที่ยวของ
สหรัฐอเมริกา และค่าขนสง่ท่ียังคงอยูใ่นระดบัสูง ประกอบ
กับจีนจะกลับมาส่งออกน้ำมันเบนซินในเดือนกันยายน
2549 ปริมาณ 255,000 บาร์เรล ซึ่งนับเป็นการส่งออก
คร้ังแรกในรอบ 4 เดือน ส่วนราคานำ้มันดเีซลเฉล่ียเดอืน
สิงหาคมอยูท่ี่ระดับ $86.29 ต่อบาร์เรล ทรงตวัจากเดอืนท่ี
แล้ว ตามราคาซื้อขายน้ำมันดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
NYMEX ช่วงก่อนตลาดสิงคโปร์ปิด และจากความต้องการ
น้ำมันดีเซล ในตลาดลดลงเน่ืองจากส้ินสุดฤดูกาลท่องเท่ียว
ในสหรัฐอเมริกา ทำให้นักลงทุนลดปริมาณการส่งน้ำมัน
ดีเซลจากเอเชียไปสหรัฐอเมริกาลง และความต้องการใช้
น้ำมันดีเซลในญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวลดลง
ทำให้มีปริมาณสำรองน้ำมันดีเซลในประเทศอยู่ในระดับสูง

ทาปิส

58.10
72.63
67.39
73.81
78.35
73.22
78.16
78.53
75.43

โอมาน

49.55
63.37
57.55
64.82
68.96
65.22
69.17
68.77
65.30

ดูไบ

50.66
64.50
59.02
66.02
70.09
66.17
70.22
69.97
66.86

เบรนท์

54.85
68.19
62.41
70.08
73.88
69.33
74.06
73.72
68.57

WTI

56.55
68.57
63.23
70.45
73.65
70.88
74.33
73.03
70.24

ช่วงเวลา

2548
2549

ไตรมาส 1 (2549)
ไตรมาส 2 (2549)
 (ก.ค.- ส.ค. 49)
มิถุนายน 49
กรกฎาคม 49
สิงหาคม 49

31 สงิหาคม 49


หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล



 

 ⌫
มิถุนายน 2549  ผู้ค้าน้ำมัน ปรับราคาขายปลีก

น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง จำนวน 0.40 บาท/ลิตร
และปรับราคาลดลง 0.50 บาท/ลิตร ส่วนราคาขายปลีก
น้ำมันดีเซลหมุนเร็วปรับราคาเพิ่มขึ้น 0.30 บาท/ลิตร
ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91และ
ดีเซลหมุนเร็ว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 อยู่ท่ีระดับ 29.79
28.99 และ 27.54 บาท/ลิตร ตามลำดบั

กรกฎาคม 2549  ผู้ค้าน้ำมัน ปรับราคาขายปลีก
น้ำมันเบนซินเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 0.40 บาท/ลิตร จำนวน 3 คร้ัง
และปรับราคาขายปลกีน้ำมันเบนซินลดลง 0.40 บาท/ลิตร
จำนวน 2 ครั้ง ส่วนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
ปรับเพ่ิมข้ึน 0.40 บาท/ลิตร จำนวน 2 คร้ัง และปรับราคา
ขายปลกีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลงครัง้ละ 0.40 บาท/ลิตร
จำนวน 2 คร้ัง ทำใหร้าคาขายปลกีน้ำมันเบนซินออกเทน
95, 91และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2549 อยู่ท่ี
ระดบั 30.19 29.39 และ 27.54 บาท/ลิตร ตามลำดบั

สงิหาคม 2549  ผู้ค้านำ้มัน ปรับราคาขายปลกีน้ำมัน
เบนซินลดลง 0.40 บาท/ลิตร จำนวน 3 คร้ัง และปรับราคา
ลดลง 0.50 บาท/ลิตร ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน
ออกเทน 95, 91 และดเีซลหมุนเร็ว ณ วันที ่31 สิงหาคม
2549 อยู่ที่ระดับ 28.49 27.69 และ 27.54 บาท/ลิตร
ตามลำดับ

ช่วงเวลา
เบนซิน

ออกเทน 95

เบนซิน

ออกเทน 92
ก๊าด

ดีเซล

หมุนเร็ว

เตา

(2%S)

เตา

(3.5%S)

2548
2549

ไตรมาส 1 (2549)
ไตรมาส 2 (2549)
(ก.ค. - ส.ค. 49)
มิถุนายน 49
กรกฎาคม 49
สิงหาคม 49

31 สงิหาคม 49

62.38
77.54
67.29
83.63
83.31
82.76
85.50
81.22
72.98

61.36
76.70
66.39
82.92
82.37
82.21
84.47
80.36
72.28

67.97
82.75
75.83
85.53
88.54
86.18
87.57
89.47
89.11

64.35
79.37
69.36
84.43
86.29
85.88
86.29
86.29
85.66

41.30
52.65
50.58
53.58
53.82
52.07
55.13
52.57
48.94

40.23
50.87
48.42
51.96
51.33
50.00
52.77
49.96
46.21


หน่วย:เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล



 

 
ค่าการตลาดเบนซนิออกเทน 95 ในเดอืนมิถุนายน กรกฎาคม และสงิหาคม 2549 อยู่ท่ีระดบั 0.9781 0.8482 และ

1.6397 บาท/ลิตร และคา่การตลาดดเีซลหมุนเร็วในเดอืนมิถุนายน กรกฎาคม และสงิหาคม 2549 อยู่ทีร่ะดบั 0.5882
1.1441 และ 1.0966 บาท/ลิตร ตามลำดับ ส่วนค่าการกล่ันเฉล่ียในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2549 อยู่ท่ีระดับ
2.8495 2.1136 และ 1.7721 บาท/ลิตร ตามลำดบั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

⌫
หน่วย : บาท/ลิตร

ช่วงเวลา
เบนซิน

ออกเทน 95

24.20
28.34
26.71
28.94
29.87
29.69
30.07
29.67
28.49

เบนซิน

ออกเทน 91

23.10
27.55
25.91
28.14
29.11
28.89
29.27
28.94
27.69

ดีเซล

หมุนเร็ว

19.98
26.17
24.65
26.69
27.67
27.33
27.79
27.54
27.54

2548
2549

ไตรมาส 1 (2549)
ไตรมาส 2 (2549)
(ก.ค. - ส.ค. 49)
มิถุนายน 49
กรกฎาคม 49
สิงหาคม 49

31 สงิหาคม 49

⌫
หน่วย : บาท/ลิตร

ช่วงเวลา
เบนซิน

ออกเทน 95

เบนซิน

ออกเทน 91

ดีเซล

หมุนเร็ว

ค่าการกล่ัน

2548
มิ.ย. - ส.ค. 49

ไตรมาส 1 (2549)
ไตรมาส 2 (2549)
(ก.ค. - ส.ค.49)
มิถุนายน 49
กรกฎาคม 49
สิงหาคม 49

31 สงิหาคม 49

 0.8054
0.8832
1.2967
0.2291
1.2439
0.9781
0.8482
1.6397
2.1773

0.7680
0.6966
1.2313
-0.0271
0.9801
0.7174
0.5874
1.3729
1.9009

 0.6517
0.7178
0.8849
0.2823
1.1203
0.5882
1.1441
1.0966
1.4237

1.7645
1.8510
0.9301
2.7106
1.9429
2.8495
2.1136
1.7721
1.8395

รวม



 

 
คาดว่าราคาน้ำมันยังคงผันผวนสูงตามข่าวรายวัน

และมีแนวโนม้ปรับตัวลดลงอยา่งตอ่เน่ือง โดยราคานำ้มัน
ดิบดูไบและเบรนท์จะเคลื่อนไหวอยู่ที ่ระดับ $60-$70
และ $65-$75 ต่อบาร์เรล ตามลำดับ และคาดว่าราคา
น้ำมันเบนซิน 95 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในตลาดจร
สิงค์โปร์เคลื่อนไหวอยู่ที ่ระดับ $65-70 และ $75-80
ต่อบารเ์รล ตามลำดบั ปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ราคาคอื เร่ิมเข้าสู่
Low Demand Season ของน้ำมันเบนซนิ และเป็นช่วงที่
สหรัฐอเมริกาและยุโรปทยอยสะสมปริมาณสำรองน้ำมัน
เพ่ือความอบอุ่น (Heating Oil) สำหรับเตรียมไว้ใช้ในฤดูหนาว
และสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตส่งออก
น้ำมัน เช่น ไนจีเรีย อิหร่าน อิรัก ประกอบกับฤดูมรสุมของ
สหรัฐอเมริกายังไม่สิ้นสุด

 ⌫
6.1 สถานการณ ์LPG ราคากา๊ซ LPG ในตลาดโลก

เดือนสิงหาคม 2549 ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 45.00 $/ตัน
มาอยูท่ี่ระดบั 547.00 $/ตัน ตามราคานำ้มันดิบ และราคา
ก๊าซธรรมชาติในตลาดซื้อขายล่วงหน้า จากสถานการณ์
ความตึงเคร ียดทางการเม ืองระหว่างอิสราเอลและ
เลบานอน โดยเฉพาะ Butane ซ่ึงมีความตอ้งการนำมาใช้
เพื ่อเป็น Petrochemical feedstock และ Gasoline
Blending Component ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว รวมทั้ง
อุปทานในภูมิภาคค่อนข้างตึงตัว จากซาอุดีอาระเบีย
เริ่มสัญญาใหม่ตั้งแต่กรกฎาคม 2549 - มิถุนายน 2550
ปริมาณเดอืนละ 58,000 ตัน (700,000 กิโลตัน/ปี) ส่งผล
ให้เหลือ Cargo จัดซื้อแบบ Spot ลดลง ประกอบกับมี
ความต้องการซื้อมากจากญี่ปุ่นและจีนแม้ว่าจะอยู่ในช่วง
ฤดูร้อน ขณะที่อุปทานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตึงตัว โดยไทยส่งออกลดลง ความต้องการใช้ในประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น และโรงแยกก๊าซในประเทศปิดซ่อมบำรุงตั้งแต่
กลางเดอืนกรกฎาคม สำหรบัราคากา๊ซ LPG ณ โรงกลัน่
ของไทยอยูใ่นระดบั 11.9636 บาท/กก. (เป็นระดบัเพดาน
ของก๊าซ LPG สูงสุด 315 $/ตัน) อัตราเงินชดเชยจาก
กองทนุน้ำมันฯ อยู่ในระดบั 1.8937 บาท/กก. คิดเปน็เงิน
392 ล้านบาท/เดอืน

6.2  แนวโน้มของราคา จากการคาดการณร์าคากา๊ซ
LPG ตลาดโลกในชว่งเดอืนกันยายน 2549 คาดวา่ราคา
จะเคล่ือนไหวอยู่ในระดับ 554 - 558 $/ตัน อัตราเงินชดเชย
ยังคงอยู่ในระดับเดิม 1.8937 บาท/กก. หรือ 392 ล้านบาท/
เดอืน ณ อัตราแลกเปลีย่น 37.9796 บาท/เหรียญสหรฐัฯ



 


 ⌫   

หน่วย : บาท/ลิตร

ชนิดน้ำมัน
เงินส่งเข้ากองทุน

(บาท/ลิตร)

2.50
2.30
0.54
0.10
0.95

   -0.4175
0.06

   -1.8068

7.2 ฐานะกองทนุน้ำมันฯ ณ วันที ่31 สิงหาคม 2549
มีเงินสดสทุธ ิ14,135 ล้านบาท มีหน้ีสนิคา้งชำระ 66,102
ล้านบาท แยกเป็นหน้ีพันธบัตร 26,400 ล้านบาท หน้ีเงินกู้
สถาบนัการเงนิ 27,015 ล้านบาท หน้ีเงินชดเชยตรงึราคา


 ⌫   

หน่วย: ล้านบาท

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95
 น้ำมันเบนซิน ออกเทน 91

  น้ำมันแก๊สโซฮอล์
  น้ำมันก๊าด
  น้ำมันดีเซล
  น้ำมันม่วง
  น้ำมันเตา

  LPG

หมายเหตุ:

          *หน้ีชดเชยตรงึราคานำ้มันคา้งชำระเปน็ตัวเลขประมาณการ
        **หน้ีชดเชยราคา LPG เป็นตวัเลขประมาณการ

ท่ีมา : สถาบันบริหารกองทุนน้ำมัน

 
7.1 ปัจจุบันการจัดเก็บอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน

เช้ือเพลิงของน้ำมันชนิดต่างๆ เป็นดังน้ี

ค้างชำระ 1,402 ล้านบาท หน้ีชดเชยราคาก๊าซ LPG 11,126
ล้านบาท หน้ีเงินคืนกรณีอ่ืนๆ 159 ล้านบาท ฐานะกองทนุ
น้ำมันฯ สุทธติิดลบ 51,967 ล้านบาท มีรายละเอยีดดงัน้ี

เงินสุทธิ

• ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หน้ีสินค้างชำระ

• หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงนิ
• หน้ีพันธบัตร
• หน้ีเงินชดเชยตรงึราคาคา้งชำระ*
• หน้ีเงินชดเชยราคากา๊ซ LPG**
• หน้ีเงินคนืกรณอ่ืีนๆ
ฐานะกองทนุน้ำมันฯ สุทธิ

ประมาณการรายรบั/รายจ่าย
      เดือน ก.ย. 49

• รายรบัจากเงนิสง่เข้ากองทนุฯ
• ชำระหนีเ้งินกู้
• ชำระหน้ีเงินชดเชยตรงึราคานำ้มัน
• ชำระหน้ีชดเชยราคา LPG
• ชำระดอกเบีย้เงินกู้
รายจ่ายมากกว่ารายรับ

 14,135

14,135
-66,102

-27,015
-26,400
  -1,402
-11,126

-159
-51,967

2,501
-2,313

-5
-250
-122
-189



 


    

 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2549 จะมี

การขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.25-5.25 โดยในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสที่ 2 ชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกทั้งในด้านการผลิต การลงทุน และ
การใช้จ่ายของภาคเอกชน รวมทั ้ง การส่งออก เนื ่องจากราคาน้ำมันและ
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ความไม่เชื่อมั่นในสถานการณ์ทางการเมือง รวมทั้ง
การใช้จ่ายของภาครัฐที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในครึ่งปีแรกของปี 2549 นี้ ไทยมี
ดุลบัญชีเดินสะพดัเกนิดลุอยู่ 503 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ จากสภาพความไมแ่น่นอน
ทางการเมอืงซ่ึงสง่ผลกระทบตอ่การดำเนนินโยบายเศรษฐกจิ ประกอบกบัปัญหา
ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์พลังงาน
ภายในประเทศดงัน้ี

 
ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของ

ปี 2549 อยู่ที่ระดับ 1,563 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.2 โดยความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.2 ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 พลังน้ำและไฟฟ้านำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ
15.1 ในขณะที่ความต้องการใช้ลิกไนต์ลดลงร้อยละ 14.0 และน้ำมันสำเร็จรูป
มีความตอ้งการใชล้ดลงร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว

           สัดสว่นการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นตน้



 

 
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น อยู่ที่ระดับ

771 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.7 การผลิตพลังงาน
เกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้น กล่าวคือ การผลิตก๊าซธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2 การผลติน้ำมันดบิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.6
การผลิตคอนเดนเสตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 และการผลิต
พลังน้ำทีเ่พ่ิมข้ึนร้อยละ 11.2 เน่ืองจาก กฟผ. เดนิเครือ่ง
ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟา้ลำตะคองเพิม่ข้ึน ประกอบกบัได้
ประสานกับกรมชลประทานในการปล่อยน้ำผลิตไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน สว่นการผลติลิกไนตล์ดลงรอ้ยละ  14.7

การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้น อยู่ท่ี
ระดบั 1,014 เทยีบเทา่พนับารเ์รลนำ้มนัดบิตอ่วนั ลดลง
จากชว่งเดยีวกนัของปี 2548 ร้อยละ 3.9 โดยการนำเขา้
น้ำมันดิบลดลงร้อยละ 2.0 การนำเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.3 ก๊าซธรรมชาตินำเข้าลดลงร้อยละ 3.0
เนื่องจากการปิดซ่อมบำรุงของแหล่งเยตากุน ส่งผลให้
แหล่งยานาดาปรับลดปริมาณการส่งลงด้วยเพื่อรักษาค่า
ความร้อนให้เหมาะสมกับโรงไฟฟ้า การนำเข้าไฟฟ้าจาก
ประเทศลาวและมาเลเซยีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.1 จาก กฟผ.
เจรจาปรับแผนเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนห้วยเฮาะ
โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2549 มีการส่งออกน้ำมัน
สำเร็จรูปเพ่ิมข้ึนร้อยละ 351.3 อัตราการพ่ึงพาพลังงานจาก
ต่างประเทศต่อความต้องการใช้อยู่ที่ร้อยละ 65 ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปี 2548 ซ่ึงอยู่ท่ีระดับร้อยละ 68

2548         2549
(ม.ค.-ม.ิย.)

เปลีย่นแปลง% (ม.ค.-ม.ิย.)

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

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

              หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

การใช ้(2)

การผลติ
การนำเข้า (สุทธิ)
การเปล่ียนแปลงสต็อก
การใช้ท่ีไม่เป็นพลังงาน (Non-Energy use)
การนำเขา้/การใช ้(%)

   2548     2549

ตารางที ่1  การใช ้การผลิต และการนำเขา้พลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นตน้(1)

1,520.7
742.8
979.9
-16.4
218.4

1,563.0
770.6

1,014.2
6.9

214.8

7.6
8.7
5.7

    -
1.0

    -

0.2
0.2
5.7
-3.9

      -
-4.2

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ในช่วง 6
เดอืนแรกของป ี 2549 อยู่ที ่ 1,056 เทยีบเทา่พนับารเ์รล
น้ำมันดิบต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
2.7 โดยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 การใช้ถ่านหิน
นำเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.0 และการใชก๊้าซธรรมชาตเิพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5.6 ในขณะที่การใช้น้ำมันสำเร็จรูปลดลงร้อยละ
4.5 และการใชลิ้กไนตล์ดลงรอ้ยละ 32.1

     64.0 65.0



 

              หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบ/วัน

2545 2546 2547 2548 2549
(ม.ค.-ม.ิย.)

การใช้ 880 931 1,023 1,047 1,056
นำ้มนัสำเรจ็รปู 579 612 663 655 653
ก๊าซธรรมชาติ 43 46 54 55 57
ถา่นหนินำเขา้ 40 61 67 81 95
ลิกไนต์ 43 24 38 42 30
ไฟฟ้า 175 187 201 213 221

อัตราการเปลีย่นแปลง (%)
การใช้  7.3 5.8 9.6 2.5 -2.7
นำ้มนัสำเรจ็รปู    5.9  5.7 8.0 -1.2 -4.5
ก๊าซธรรมชาติ  15.9 7.9 17.5 1.9 5.6
ถา่นหนินำเขา้ 22.8 52.8 9.3 21.3 8.0
ลิกไนต์ 7.5 -43.6 54 12.2 -32.1
ไฟฟ้า 6.8 7.0 7.1 6.1 2.7

ตารางที ่2 การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นสดุท้าย

อัตราการขยายตวัของการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นสดุท้าย ม.ค. 2538 - ม.ิย. 2549

 
การนำเขา้ พลังงานในชว่ง 6 เดอืนแรกของป ี2549

มีมูลคา่เทา่กบั 460 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีวกนั
ของปีที่แล้ว ร้อยละ 28.0 ทั้งนี้ มูลค่านำเข้าน้ำมันดิบมี
สัดส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 82 ของมูลค่าการนำเข้า
ทั ้งหมดอยู ่ท ี ่ระดับ 376 พันล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 30.0 ก๊าซธรรมชาติเป็น
สัดส่วนรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 8 มีมูลค่าการนำเข้า 37
พันล้านบาท เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 27.0 น้ำมันสำเร็จรูป
มีมูลค่าการนำเข้า 34 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 12.3 ถ่านหินและไฟฟ้ามีมูลค่า
การนำเขา้อยูท่ี่ระดบั 9 พันล้านบาท และ 4 พันล้านบาท

ตามลำดับ มูลค่าถ่านหินนำเข้าเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 14.7
และมูลคา่ไฟฟา้นำเขา้เพิม่ข้ึนร้อยละ 36.5



 

ตารางที ่3 มูลค่าการนำเขา้พลงังาน

 
การผลติ น้ำมันดิบในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2549

อยู่ที่ 133 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.6 เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของป ี2548 เน่ืองจากการเพิม่อัตรา
การผลิตของแหล่งในกลุ่มเบญจมาศ ประกอบกับการที่
แหล่งนางนวลกลับมาผลิตอีกครั ้งและการผลิตของ
แหล่งใหม่ เช่น แหล่งจัสมิน โดยแหล่งเบญจมาศซึ่งเป็น
แหล่งผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 มีการผลิต
อยู่ท่ีระดบั 51 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีวกนั
ของปีก่อนร้อยละ 16.9 แหล่งยูโนแคลเป็นแหล่งผลิตที่มี

                      หน่วย : พันล้านบาท

น้ำมันดิบ 645 376 30.0 82
นำ้มนัสำเรจ็รปู 56 34 12.3 7
ก๊าซธรรมชาติ 63 37 27.0 8
ถ่านหิน 15 9 14.7 2
ไฟฟ้า 7 4 36.5 1
รวม 786 460 28.0 100

ชนิด
2549              2549 (ม.ค.-มิ.ย.)

                    (ม.ค.-มิ.ย.)         การเปลีย่นแปลง (%)            สดัสว่น (%)

สัดส่วนรองลงมามีการผลิตอยู่ท่ีระดับ 40 พันบาร์เรลต่อวัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 64.6 แหล่งสริิกต์ิิมีการผลติเพ่ิมข้ึนร้อยละ
9.2 อยู่ที่ระดับ 18 พันบาร์เรลต่อวัน แหล่งทานตะวันมี
การผลิตอยู่ที่ระดับ 9 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ
129.2 แหล่งจัสมินซึ่งเป็นแหล่งใหม่ที่เริ ่มทำการผลิต
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2548 มีการผลิตอยู่ที่ระดับ 10
พันบาร์เรลต่อวัน และแหล่งนางนวลได้กลับมาผลิต
อีกครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2548 ผลิตอยู่ที่ระดับ
0.8 พันบารเ์รลต่อวัน

                      หน่วย : บาร์เรล/วัน

เบญจมาศ Chevron 50,097 51,198 39
สิริกิต์ิ Thai Shell 17,129 18,426 14
ทานตะวัน Chevron 6,650 8,709 7
ยูโนแคล Unocal 29,794 39,756 30
บึงหญ้าและบึงม่วง SINO US Petroleum 1,098 913 1
จัสมิน Pearl Oil 5,768 9,653 7
นางนวล ปตท. สผ. 1,912 830 1
ฝางและอ่ืนๆ กรมการพลงังานทหาร/ปตท. สผ. 1,442 3,313 2
รวมในประเทศ 113,890 132,798 100

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

         แหลง่                                ผู้ผลิต                                     2548
     2549 (ม.ค.-มิ.ย.)

                         ปริมาณ         สัดสว่น (%)

ตารางที ่4  การผลิตน้ำมันดิบ

การใชน้้ำมันดิบเพือ่การกล่ัน ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2549 อยู่ท่ีระดับ 934 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91
ของความสามารถในการกลั่นทั่วประเทศ โดยโรงกลั่น
ไทยออยล์ใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1
โรงกลั่นสตาร์ปิโตรเลียมและโรงกลั่นระยองรีไฟเนอรี่

ใช้น้ำมันดบิเพ่ือการกลัน่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 เทา่ๆ กัน ใน
ขณะที่โรงกลั่นบางจากใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่นลดลง
ร้อยละ 9.9 โรงกลัน่เอสโซใ่ช้น้ำมันดบิเพ่ือการกลัน่ลดลง
ร้อยละ 4.0 และโรงกลั่นทีพีไอใช้น้ำมันดิบเพื่อการกลั่น
ลดลงรอ้ยละ 0.3

2548



 

การนำเข้าและส่งออก ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2549
มีการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ระดับ 832 พันบาร์เรลต่อวัน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.8 เป็นผลมาจาก
การบริหารการนำเข้าของภาครัฐและการลดกำลังการกล่ัน
ของโรงกลัน่บางจาก ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นการนำเขา้
จากกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง ท่ีเหลือร้อยละ 10 เทา่ๆ
กัน เป็นการนำเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกไกลและ
ท่ีอ่ืนๆ การส่งออกอยู่ท่ีระดับ 55 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึน

จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 1.4 โดยสง่ออกไปขาย
ที่ประเทศสิงคโปร์มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81
ส่งออกไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 9 และสง่ออกไปขายใหกั้บประเทศอืน่ๆ ได้แก ่จีน
และออสเตรเลยี คิดเปน็สดัสว่นรวมรอ้ยละ 10 เน่ืองจาก
น้ำมันดิบที่ผลิตได้มีสารโลหะหนักปนอยู่มาก ซึ่งไม่ตรง
กับคุณสมบัติที่โรงกลั่นภายในประเทศต้องการ

                    การจัดหา

การเปลีย่นแปลง (%)

                      หน่วย : บาร์เรล/วัน

  ปี
                                                     ผลิตภายในประเทศ              นำเข้า (สทุธิ)       รวม

                                        ใช้ในโรงกล่ัน*

     * น้ำมันดิบ คอนเดนเสต และอื่นๆ

ตารางที ่5  การจัดหาและการใชน้้ำมันดิบ

2541 29,420 679,729 709,149 721,808
2542 34,006 698,895 732,901 741,956
2543 57,937 643,063 701,000 749,629
2544 61,914 678,210 740,124 756,013
2545 75,567 679,762 755,329 827,688
2546 96,322 709,762 806,084 846,091
2547 85,516 813,422 898,939 925,850
2548 113,879 762,121 876,000 909,198
2549 (ม.ค.-มิ.ย.) 132,798 776,983 909,781 934,114

2545 22.1 0.2 2.1 9.5
2546 27.5 4.4 6.7 2.2
2547 -11.2 14.5 11.5 9.4
2548 32.8 -6.3 -2.6 -1.8
2549 (ม.ค.-มิ.ย.) 35.6 -2.0 2.1 1.4

 
การผลิตก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี

2549 อยู่ที่ระดับ 2,356 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น
จากชว่งเดยีวกนัของปี 2548 ร้อยละ 4.2 คิดเปน็สดัสว่น
ร้อยละ 73 ของปริมาณการจดัหาท้ังหมด ส่วนใหญ่ผลิตได้
จากอ่าวไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของปริมาณ
การผลติทัว่ประเทศ แหล่งผลิตสำคญั ไดแ้ก ่แหล่งบงกช
ของบรษัิท ปตท.สผ. ผลิตอยูท่ีร่ะดบั 631 ล้านลกูบาศก์
ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีที่แล้ว แหล่งไพลินของบริษัทยูโนแคล ผลิตอยู่ที่
ระดับ 454 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกัน
ของปีกอ่นร้อยละ 3.8 แหล่งเอราวณัผลิตอยู่ทีร่ะดบั 274
ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 1.8

การนำเขา้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2549 เป็นการนำเข้าจากพม่าท้ังหมด อยู่ท่ีระดับ 853 ล้าน
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 3.0 เม่ือเทยีบกบัปีท่ีแล้ว
โดยแหล่งเยตากุนผลิตได้ 413 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ลดลงร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
และแหล่งยานาดา ผลิตอยู่ทีร่ะดบั 440 ล้านลกูบาศกฟุ์ต
ต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากการปิดซ่อมบำรุงของแหล่งเยตากุน ส่งผลให้
แหล่งยานาดาปรับลดปริมาณการส่งลงด้วยเพื่อรักษา
ค่าความร้อนให้เหมาะสมกับโรงไฟฟ้า



 

               2549 (ม.ค.-มิ.ย.)

แหล่งผลิตภายในประเทศ 2,292 2,356 73
แหล่งอ่าวไทย 2,199 2,272 71
เอราวัณ Unocal 277 274 12
ไพลิน Unocal 435 454 19
ฟูนานและจักรวาล Unocal 221 257 11
สตูล Unocal 118 80 3
กะพงและปลาทอง Unocal 7 8 -
อ่ืนๆ (7 แหลง่) Unocal 333 356 15
บงกช PTT E&P 605 631 27
ทานตะวัน Chevron 38 64 3
เบญจมาศ Chevron 165 148 6
แหล่งบนบก 93 84 3
น้ำพอง Exxon Mobil 33 32 1
สิริกิต์ิ Thai Shell 60 52 2
แหล่งนำเข้า* 857 853 27
ยาดานา สหภาพพมา่ 431 440 14
เยตากุน สหภาพพม่า 426 413 13
รวม 3,149 3,209 100

   * ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติจากพม่า เท่ากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต

                      หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

                  ผู้ผลิต 2548
                                                ปรมิาณ สัดส่วน (%)

ตารางที ่6 การผลิตก๊าซธรรมชาติ

การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2549
อยู่ท่ีระดับ 3,209 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2
เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปทีีแ่ล้ว เป็นการใชเ้พ่ือผลิต
ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของการใช้ท้ังหมด จำนวน
2,404 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.8 เมื่อ
เทียบกบัปีท่ีแล้ว ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโิตรเคมี
และอ่ืนๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
16 ปริมาณ 516 ล้านลกูบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากชว่ง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.9 และที่เหลือร้อยละ 9 ใช้
เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณ 289 ล้าน
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.1

                     หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

                 สาขา     2543            2544          2545          2546           2547      2548       2549 (ม.ค.-มิ.ย.)

ผลิตไฟฟา้* 1,667 1,883 2,049 2,188 2,244 2,399 2,404
อุตสาหกรรม 153 177 199 218 251 259 289
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ 292 337 355 385 389 491 516
รวม 2,112 2,397 2,603 2,791 2,884 3,149 3,209

   * ใช้ใน EGAT, EGGO, ราชบุรี (IPP), IPP, SPP

ตารางที ่7 การใชก๊้าซธรรมชาตริายสาขา



 

 ⌫ 
การผลิต ในช่วง 6 เดอืนแรกของป ี2549 อยู่ทีร่ะดบั

12,798 บารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.4 เม่ือเทยีบกบั
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นการใช้ในประเทศปริมาณ
11,077 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของ

การผลติทัง้หมด โดยเพิม่ข้ึนจากชว่งเดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว
ร้อยละ 32.4 ท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 13 ส่งออกไปจำหนา่ยยงั
ประเทศสงิคโปร ์จำนวน 1,721 บารเ์รลต่อวัน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วร้อยละ 43.1

                     หน่วย : บาร์เรล/วัน

       2549 (ม.ค.-มิ.ย.)

การผลติ 12,232 12,798 12.4 100
การส่งออก 2,780 1,721 -43.1 13
การใชภ้ายในประเทศ 9,452 11,077 32.4 87

ปรมิาณ            การเปลีย่นแปลง (%)         สัดสว่น (%)

ตารางที ่8 การผลิต การสง่ออก และการใช ้NGL

 
การผลตินำ้มนัสำเรจ็รูป ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี

2549 อยู่ที่ระดับ 872 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.4 โดยการผลิตน้ำมันดีเซล

ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
การผลติน้ำมันเบนซนิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.4 ก๊าซปโิตรเลียม
เหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ส่วนการผลิตน้ำมันเครื่องบิน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.4 การผลติน้ำมันเตาเพิม่ข้ึนร้อยละ 6.0

ตารางที ่9 การผลติ การใช ้การนำเขา้ และการสง่ออกน้ำมนัสำเรจ็รูป ป ี2549 (ม.ค.-ม.ิย.)

            ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั)                                            การเปลีย่นแปลง (%)

การใช ้     การผลติ   การนำเขา้   การสง่ออก      การใช้ การผลติ       การนำเขา้     การสง่ออก

   * ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เบนซิน 124 159 - 35 -2.8 0.4 - 20.0
  เบนซินธรรมดา 75 85 - 10 -3.2 -5.5 - -13.7
  เบนซินพิเศษ 50 75 - 25 -2.2 8.3 - 43.8
ดีเซล 332 368 7 34 -9.4 -0.1 -70.9 90.4
น้ำมันก๊าด 18 - -11.1 -4.4 - -
น้ำมันเครือ่งบิน 79 91 1 8 7.1 17.4 2,635.3 144.8
น้ำมันเตา 119 113 27 21 9.5 6.0 11.4 39.6
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว* 81 123 - 23 11.3 1.2 - -22.2
รวม 736 872 35 122 -1.9 2.4 -26.8 27.8

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2549
อยู่ท่ีระดบั 736 พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงจากชว่งเดยีวกนั
ของปี 2548 ร้อยละ 1.9 โดยการใช้น้ำมันดีเซลเป็นสัดส่วน
มากทีส่ดุรอ้ยละ 45 ของปริมาณการใชท้ัง้หมด ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 9.4 การใช้เบนซินลดลง
จากปท่ีีแล้วร้อยละ 2.8 เป็นผลจากระดบัราคาทีป่รับตัวสูง
ขึ้น และมาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพของ
ภาครัฐทำให้ประชาชนลดการใชน้้ำมันอย่างชัดเจน การใช้
น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.3 และน้ำมันเคร่ืองบินเพ่ิมข้ึนร้อยละ  7.1

การนำเข้าและส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป การนำเข้ามี
ปริมาณ 35 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ท่ีแล้วร้อยละ 26.8 โดยเป็นการนำเขา้น้ำมันเตาคณุภาพดี
(กำมะถันต่ำ) เพื ่อใช้เป็นเชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ปริมาณ 47.19 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.8
การนำเข้าน้ำมันดีเซลในช่วง 6 เดือนแรกของปีน้ีอยู่ท่ีระดับ
7 พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 70.9 การสง่ออกเพิม่ข้ึน
ร้อยละ 27.8 จาก 96  พันบาร์เรลในช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว
มาอยูท่ี่ระดบั 122 พันบารเ์รลในปน้ีี

            รายการ   2548

0.3 0.5



 

อัตราการขยายตวัของการใชน้้ำมนัสำเรจ็รูป ป ี2539 - ม.ิย. 2549


การผลิต ในช่วง 6 เดอืนแรกของป ี2549 อยู่ทีร่ะดบั

159 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการผลิตเบนซินธรรมดา
อยู่ที่ระดับ 85 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 5.5 และ
เป็นการผลติเบนซนิพิเศษ 75 พันบารเ์รลตอ่วัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 8.3

การใช้ อยู่ท่ีระดบั 124 พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 2.8 โดยการใช้น้ำมัน
เบนซนิธรรมดาลดลงรอ้ยละ 3.2 และเบนซนิพิเศษลดลง
ร้อยละ 2.2 เนื่องจากระดับราคาที่สูงขึ้นและการส่งเสริม
ให้ใช้ก๊าซ NGV เพื่อทดแทนน้ำมันเบนซินของรัฐบาล
โดยการใช้ก๊าซ NGV เพิ่มขึ้นจาก 6.1 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน ในช่วง 6 เดอืนแรกของป ี2548 มาอยูท่ี่ระดบั 8.9
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี ้
อีกทั้งประชาชนส่วนหนึ่งหันไปใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์
ส่วนบุคคล ทำให้การใช้ในรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.8
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว

การใช้ก๊าซโซฮอล์เพิ่มขึ้นจาก 5 พันบาร์เรลต่อวัน
ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมาอยู่ที่ระดับ 22 พันบาร์เรล
ต่อวัน ในปีน้ี ซ่ึงรัฐบาลจะประกาศใหย้กเลกิการจำหนา่ย
เบนซิน 95 ท่ีเติมสาร MTBE ในวันที ่1 มกราคม 2550 น้ี

การสง่ออก ในช่วง 6 เดือนแรกของปน้ีีอยู่ท่ีระดับ 35
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที ่แล้ว โดยเป็นการส่งออกเบนซิน
ธรรมดาปรมิาณ 10 พันบารเ์รลต่อวัน และสง่ออกเบนซนิ
พิเศษ 25 พันบารเ์รลต่อวัน

⌫
การผลิต น้ำมันดเีซลในชว่ง 6 เดือนแรกของปน้ีีอยู่ท่ี

ระดบั 368 พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 0.1 ส่วนใหญ่
ร้อยละ 99.8 เปน็การผลตินำ้มนัดเีซลหมนุเรว็อยูท่ีร่ะดบั
367 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.1 ที่เหลือร้อยละ
0.2 เป็นการผลติน้ำมันดเีซลหมุนช้าทีร่ะดบั 1 พันบารเ์รล
ต่อวัน

การใช้ น้ำมันดีเซลในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่
ท่ีระดบั 332 พันบารเ์รลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 9.4 เม่ือเทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากรัฐบาลประกาศ
ลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2548
เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ทำให้การใช้
ลดลงมากในปน้ีี

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันดีเซลใน
ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2549 อยู่ท่ีระดับ 7 พันบาร์เรลต่อวัน
ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 70.9 เป็นการนำ
เข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทั้งหมดเช่นเดียวกับการส่งออก
โดยการส่งออกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 34 พัน
บารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90.4 การสง่ออกนำ้มันดเีซล
สทุธ ิอยู่ทีร่ะดบั 27 พันบารเ์รลต่อวัน



 

                                      2549                          การเปลีย่นแปลง (%)

กา๊ซธรรมชาต ิ (ลา้น ลบ.ฟุต/วนั)* 1,740 1,795 4.2 0.6
น้ำมันเตา (ล้านลติร) 1,851 1,358 42.8 44.8
ลิกไนต์ (พันตัน) 16,571 7,944 0.2 -4.5
ดีเซล (ล้านลิตร) 49 17 -10.5 -52.4

   * การใช้ของ EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบุรี)


การผลิต ในช่วง 6 เดอืนแรกของป ี2549 อยู่ทีร่ะดบั

113 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2548

การใช้ อยู่ที่ระดับ 119 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 9.5 โดยเป็นการใช้
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.8 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. (Power
Development Plan : PDP)

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าในช่วง 6 เดือนแรก
ของปีน้ีอยู่ท่ีระดับ 27 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.4
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการนำเข้ามาใช้
เป็นเช้ือเพลิงในการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. เน่ืองจาก กฟผ.
จำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันเตาคุณภาพสูง (มีกำมะถันต่ำ) ใน
การผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติในช่วงที่มีปัญหา
การ supply การส่งออกน้ำมันเตาอยู่ท่ี 21 พันบาร์เรลต่อวัน
ลดลงรอ้ยละ 39.6 เม่ือเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของป ี 2548
เป็นผลให้ปริมาณการนำเขา้ (สุทธิ) จำนวน 6 พันบารเ์รล
ต่อวัน

ตารางที ่10 ปริมาณการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟา้

 (ม.ค.-มิ.ย.)           2548          2549 (ม.ค.-มิ.ย.)


การผลิต ในช่วง 6 เดอืนแรกของป ี2549 อยู่ท่ีระดบั

91 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีวกนัของป ี2548
ร้อยละ 17.4

การใช้ ในช่วง 6 เดอืนแรกของปน้ีีอยู่ทีร่ะดบั 79 พัน
บาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.1

การนำเข้าและส่งออก การนำเข้าน้ำมันเครื่องบิน
ในช่วง 6 เดอืนแรกของปน้ีีอยู่ทีร่ะดบั 1  พันบารเ์รลต่อวัน
ในขณะที ่การส่งออกอยู ่ที ่ระดับ 8 พันบาร์เรลต่อวัน
ส่งผลให้การสง่ออก (สุทธิ) จำนวน  7 พันบารเ์รลต่อวัน

อัตราการขยายตวัของการใชน้้ำมนัเบนซนิและดเีซล ปี 2542 - มิ.ย. 2549

    ชนิดของเชือ้เพลงิ       2548

 



 

⌫ 
การผลิต ในช่วง 6 เดอืนแรกของป ี2549 อยู่ทีร่ะดบั

123 พันบาร์เรลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว
ร้อยละ 1.2 ทัง้น้ีโรงแยกกา๊ซ ปตท. โรงที ่5 เร่ิมผลิตกา๊ซ
ปิโตรเลียมเหลวเข้าสู่ระบบตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2548
รวมเป็นการผลิตจากโรงแยกก๊าซ ปตท. (โรงที่ 1-5)
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด
ท่ีเหลือร้อยละ 48 เป็นการผลิตจากโรงกล่ันน้ำมันและอ่ืนๆ
ในประเทศ

การใช้ อยู่ท่ีระดบั 81 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.3 เป็นการใช้ในครัวเรือน
อยู่ท่ีระดบั 52 พันบารเ์รลต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 เม่ือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว การใช้ในรถยนต์เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 49.8 อยู่ทีร่ะดบั 13 พันบารเ์รลตอ่วัน เน่ืองจาก

ตารางที ่11 การใช ้LPG

 
การผลิต ลิกไนตใ์นช่วง 6 เดือนแรกของป ี 2549 มี

ปริมาณ 9.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยร้อยละ 82 ของการผลิต
ลิกไนต์ในประเทศผลิตจากเหมืองแม่เมาะและกระบี่ ของ
กฟผ. จำนวน 7.8 ล้านตนั ลดลงรอ้ยละ 4.6 ส่วนทีเ่หลือ
ร้อยละ 18 เป็นการผลิตจากเหมืองเอกชน จำนวน 1.6
ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 32.1
โดยการผลิตลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะจะนำไปใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า

การใช้ ลิกไนต์/ถ่านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้
ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
มาอยูท่ี่ระดบั 14.6 ล้านตนั ประกอบดว้ย การใชลิ้กไนต์
9.4 ล้านตัน และถ่านหินนำเข้า 5.1 ล้านตัน โดยเป็นการใช้
ลิกไนต์ในภาคการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 7.9
ล้านตัน เหลือจำนวน 1.5 ล้านตัน นำไปใช้ภาค

อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษ
และเย่ือกระดาษ รวมถึงใช้ในการบ่มใบยาสูบ ขณะท่ีการใช้
ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 เป็นการใช้ในอุตสาหกรรม
จำนวน 3.7 ล้านตัน ที่เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าของ SPP และ IPP จำนวน  1.3 ล้านตัน

การนำเขา้ ถ่านหนิในช่วง 6 เดือนแรกของป ี2549 มี
ปริมาณ 5.2 ล้านตนั เพ่ิมข้ึนจากชว่งเดยีวกนัของปกีอ่น
ร้อยละ 18.3 การนำเข้าถ่านหินจะนำไปใช้ในภาค
อุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของปริมาณ
การนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ ้นร้อยละ 7.9 เมื ่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่เหลืออีกร้อยละ 27 ใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการ SPP และ IPP โดย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.0 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมี
การนำเข้าถ่านหินเพื่อนำมาใช้ในโรงไฟฟ้า BLCP ที่เริ่ม
ทำการ Test Run ต้ังแต่เมษายนปน้ีี

           2548
                  ปรมิาณ         สัดสว่น (%)      การเปลีย่นแปลง (%)

2549 (ม.ค.-มิ.ย.)

                           หน่วย : พันบาร์เรล/วัน

ครวัเรอืน 51 52 53 4.3
อุตสาหกรรม 14 16 16 12.6
รถยนต์ 10 13 13 49.8
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 18 17 18 -1.2
รวม 93 98 100 8.9

ราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวสูง เป็นสาเหตุทำให้รถแท็กซี่
และรถยนตส่์วนบุคคลหนัมาใชก๊้าซ LPG มากขึน้ การใช้
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลดลงร้อยละ 1.2 การใช้เป็น
เช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมเพิม่ข้ึนร้อยละ 12.6

การนำเข้าและการส่งออก ในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2549 ประเทศไทยไม่มีการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว
แต่มีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวปริมาณ 23 พัน
บารเ์รลต่อวัน ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของป ี2548 ร้อยละ
22.2 ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศในเอเชีย ได้แก่
ประเทศเวยีดนามมสัีดสว่นสงูท่ีสุดร้อยละ 38 ของปริมาณ
การส่งออกท้ังหมด รองลงมาได้แก่ประเทศสิงคโปร์ คิดเป็น
สัดสว่นร้อยละ 26 และประเทศจนี คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ
17 ตามลำดบั



 

 
กำลังการผลิตติดต้ัง ของไทย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน

2549 มีจำนวนรวมท้ังส้ิน 26,457 เมกะวัตต์ โดยเป็นการผลิต
ติดต้ังของ กฟผ. 15,795 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
60 รับซื้อจาก IPP จำนวน 8,000 เมกะวัตต์ คิดเป็น

กำลังการผลิตตดิตัง้แยกตามประเภทโรงไฟฟา้ ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2549

ตารางที ่12 การผลิตและการใชลิ้กไนต์/ถ่านหนิ

การผลติลกิไนต์ 21,429 9,578 -11.0 100.0
การไฟฟา้ฝา่ยผลติฯ 16,571 7,895 -4.6 82.4
เหมืองเอกชน* 4,858 1,683 -32.1 17.6
   -  บ้านปู 2,894 1,118 -30.9 66.4
   -  ลานนา 23 - -100.0 -
   -  อ่ืนๆ 1,941 565 -32.4 33.6
การนำเข้าถ่านหิน 8,568 5,203 18.3 -
การจัดหา 29,997 14,781 -2.5 -
การใชล้กิไนต์ 21,015 9,489 -10.4 100.0
ผลิตกระแสไฟฟ้า 16,571 7,944 -4.5 84.0
อุตสาหกรรม 4,444 1,544 -32.1 16.0
การใช้ถ่านหิน 8,568 5,142 17.4 100.0
อุตสาหกรรม 6,495 3,756 7.9 73.0
ผลติกระแสไฟฟา้ (SPP,IPP) 2,073 1,385 54.0 27.0
ความต้องการ 29,541 14,631 -2.3 -

ปริมาณ               อัตราเพิม่ (%)               สัดส่วน (%)
        2548

2549 (ม.ค.-มิ.ย.)

   * ข้อมูลเบื้องต้น

                                     กำลังผลิตตดิต้ัง            สัดส่วน (%)

ตารางที ่13 กำลังผลิตตดิตัง้ไฟฟ้า ณ เดือนมถุินายน 2549

สัดส่วนร้อยละ 30 รับซ้ือจาก SPP จำนวน 2,022 เมกะวัตต์
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 และนำเข้าจาก สปป.ลาว และ
แลกเปลี่ยนกับมาเลเซียจำนวน 640 เมกะวัตต์ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 15,795 60
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) 8,000 30
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 2,022 8
นำเข้าและแลกเปลี่ยน 640 2
รวม 26,457 100

                           หน่วย : พันตัน

                           หน่วย : เมกะวัตต์



 

ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด ในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2549 อยู่ในเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 21,064  เมกะวัตต์
สูงกว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2548 ซ่ึงอยู่ท่ีระดับ
20,538 เมกะวัตต์ อยู่ 526 เมกะวัตต์ ค่าตัวประกอบ
การใชไ้ฟฟ้าเฉลีย่ (Load Factor) อยู่ทีร่ะดบัร้อยละ 77.0
และมีกำลังผลิตสำรองไฟฟ้าต่ำสุด (Reserve Margin)
อยู่ทีร่ะดบั 22.10

การผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเช้ือเพลิงท่ีสำคัญ
สรุปได้ดังน้ี

(ก) การผลติไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาตใินช่วง 6 เดอืน
แรกของป ี2549 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.5

(ข) การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน/ลิกไนต์ ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.2 เนื่องจากมีการซ่อม
บำรุงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในช่วงต้นปีนี้

(ค) การผลิตไฟฟ้าจากนำ้มันเตา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 44.6
ตามแผนการเพิ่มกำลังการผลิตของ กฟผ.

(ง) การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 12.1
เนื่องจากการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าลำตะคอง
และการเพิ่มการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้า

(จ) การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล ลดลงร้อยละ 48.8

(ฉ) การนำเขา้ไฟฟา้จาก สปป.ลาว และแลกเปลีย่น
กบัมาเลเซยี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.6 จากการเพิม่การรบัซ้ือ
ไฟฟ้าจากเขือ่นห้วยเฮาะ ในฤดรู้อนจาก 10 ช่ัวโมงต่อวัน
เป็น 13 ช่ัวโมงต่อวัน

การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2549
อยู ่ท ี ่ระดับ 70,490 กิกะวัตต์ช ั ่วโมง เพิ ่มขึ ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.0 แยกเป็นการผลิตไฟฟ้า
โดยใชเ้ช้ือเพลิงจากกา๊ซธรรมชาต ิ(รวม EGCO KEGCO
ราชบุรี IPP และ SPP) จำนวน 47,711 กิกะวัตต์ช่ัวโมง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 จากถ่านหิน/ลิกไนต์ จำนวน

10,386 กิกะวัตต์ชั ่วโมง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15
เป ็นการผลิตจากพลังน ้ำ 3,783 กิกะว ัตต ์ช ั ่วโมง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ที่เหลือเป็นการผลิตไฟฟ้า
จากน้ำมันเตา จำนวน 5,011 กิกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8 และจากแหล่งอื่นๆ รวมทั้งการนำเข้า
ไฟฟ้าจากลาวและไฟฟ้าแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย จำนวน
3,000 กกิะวตัต์ช่ัวโมง คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 4

การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง



 

ตารางที ่14 ความตอ้งการไฟฟา้และคา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า

 ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุ      ค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟา้       กำลงัผลติสำรองไฟฟา้ตำ่สดุ

2540 14,506  73.5 8.3
2541 14,180  73.4 20.1
2542 13,712  76.1 22.1
2543 14,918  75.2 22.0
2544 16,126  73.5 30.9
2545 16,681  76.1 27.5
2546 18,121  73.9 35.1
2547 19,326  71.6 24.5
2548 20,538  74.9 22.6
2549 (ม.ค.-มิ.ย.) 21,064  77.0 22.1

      ปี
              (เมกะวตัต)์             (ร้อยละ)              ( ร้อยละ)

การใช้ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2549
อยู่ที่ระดับ 62,657 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ร้อยละ 4.0 โดยสาขาอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นสาขาท่ีมีสัดส่วน
การใชม้ากทีส่ดุรอ้ยละ 45 ของการใชท้ัง้ประเทศ มีการใช้
ไฟฟ้าเพิ ่มขึ ้นร ้อยละ 4.6 สาขาธุรกิจและบ้านและ
ที่อยู่อาศัย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 และร้อยละ 21)
มีการใช้ไฟฟ้าเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 4.0 และร้อยละ 2.8
ตามลำดับ สาขาเกษตรกรรมมีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ
2.8 และลูกคา้ตรง กฟผ. (รวมขายใหป้ระเทศเพือ่นบ้าน)
มีการใชเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 1.3

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9
เม่ือเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2548 อยู่ท่ีระดับ 20,463
กิกะวัตต์ช่ัวโมง เป็นการใช้ในอุตสาหกรรม 7,852 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8 การใช้ในธุรกิจอยู่ท่ีระดับ 6,932
กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.8 เช่นกัน
การใช้ในบ้านและที่อยู่อาศัยอยู่ที่ระดับ 4,550 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.1

การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 5.1
อยู่ที ่ระดับ 40,935 กิกะวัตต์ชั่วโมง โดยการใช้สาขา
อุตสาหกรรมและธุรกิจ มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8
เท่าๆ กัน กล่าวคือ อยู่ท่ีระดับ 20,125 กิกะวัตต์ช่ัวโมง และ
8,631 กิกะวัตต์ชั่วโมง ส่วนการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
และท่ีอยู่อาศัยมีการใช้ไฟฟ้า 8,783 กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพ่ิมข้ึน
จากช่วงเดียวกันของปี 2548 ร้อยละ 3.1



 

ตารางที ่16 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุน้ำมัน

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

2535 1,930 (4,717) 40,693
2536 78 (1,852) 44,717
2537 -732 (810) 46,969
2538 -1,116 (384) 54,838
2539 787 1,903 58,899
2540 234 (552) 64,768
2541 4,606 4,371 66,139
2542 4,418 (187) 65,076
2543 -4,673 (9,091) 65,026
2544 -10,351 (5,978) 65,602
2545 -4,156 6,195 67,726
2546 -2,469 1,687 72,962
2547 -50,227 (47,758) 78,754
2548 -75,089 (24,862) 77,021
2549 (มถุินายน) -54,074 21,015 37,358

                    หน่วย : ล้านบาท

2549(ม.ค.-มิ.ย.)
2548

         ปริมาณ                       เปลีย่นแปลง (% )

ตารางที ่15 การจำหนา่ยไฟฟา้แยกตามประเภทผูใ้ช้

 
รายได้สรรพสามิตจากน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคม

ถึงมิถุนายนป ี2549 มีจำนวน 37,358 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม ในช่วง 6 เดอืนแรกของป ี2549 กองทนุน้ำมันยังคง
มีรายจ่ายจากการตรึงราคาน้ำมันของรัฐบาลก่อนการประกาศ
ลอยตัว เป็นผลให้ฐานะกองทุนน้ำมัน ณ ส้ินเดือนมิถุนายน
2549 ติดลบ 54,074 ล้านบาท

การใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง
บ้านและท่ีอยู่อาศัย 8,367 4,550 2.1
ธุรกิจ 13,622 6,932 1.8
อุตสาหกรรม 15,430 7,852 1.8
อ่ืน ๆ 2,217 1,128 1.8

รวม 39,906 20,463 1.9
การใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค
บ้านและท่ีอยู่อาศัย 16,878 8,783 3.1
ธุรกิจ 16,453 8,631 5.8
อุตสาหกรรม 38,363 20,125 5.8
เกษตรกรรม 250 157 -2.8
อ่ืน ๆ 6,175 3,239 5.8

รวม 78,119 40,935 5.1
ลกูคา้ตรง กฟผ. 2,409 1,259 1.3
รวมทั้งสิ้น 120,433 62,657 4.0



 


⌫

⌫⌫⌫ 
⌫⌫

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
     มื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน นายวิเศษ จูภิบาล ได้นำคณะผู้แทนไทย
ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบาย
และแผนพล ั ง ง านกรมพ ัฒนาพล ั ง ง านทดแทน
และอนุร ักษ์พลังงาน  กระทรวงการต ่างประเทศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน)  เดินทางไปร่วมการประชุม รัฐมนตรี
อาเซียนด้านพลังงาน ครั ้งที ่ 24 ณ กรุงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสาระสำคัญ
ของการประชุมมีดังนี้

      ท่ีประชุมไดห้ารอืกันเกีย่วกบัแนวทางและมาตรการ
ทางยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างให้การดำเนินงานด้านพลังงาน
ของภูมิภาคอาเซยีนในอนาคตเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถแข่งขันได้และมีความย่ังยืน ท้ังน้ีเน่ืองจากพลังงาน
เป็นประเด็นสำคัญที่จะถูกหยิบยกขึ้นหารือในการประชุม
สุดยอดผู้นำอาเซียน ซ่ึงกำหนดจัดข้ึน ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ในเดือนธันวาคม 2549 น้ี
            ท่ีประชุมได้หารือกันถึงผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาน้ำมันในตลาดโลกและได้รับทราบรายงานความคืบหน้า
ของการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านพลังงานตามแผน
ปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme : VAP)
รวมทั้งความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือหลักๆ
ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน
ปี 2547-2552 (ASEAN Plan of Action for Energy Coo-
peration:  APAEC 2004-2009) โดยผลการประชุมสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังน้ี

1.     การดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างอนาคต
       พลงังานทีม่ัน่คงและยัง่ยนื

ท่ีประชุมได้เน้นความจำเป็นพ้ืนฐานของประเทศสมาชิก
อาเซียน ที่จะต้องมีการจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้
เพียงพอและมีราคาทีเ่หมาะสม เพ่ือการพฒันาทาง
เศรษฐกิจอย่างย่ังยืนและเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของภูมิภาค

ภายใต้ภาวะวิกฤติราคาน้ำมัน การพึ่งพิงแหล่ง
น้ำมันจากภายนอกภูมิภาคมีความเส่ียงต่อความม่ันคง
ในการจัดหาพลังงาน และจะกระทบต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ฉะนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น
จึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยให้บรรลุการพัฒนาพลังงาน
อย่างยัง่ยืนในอนาคต
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มีการเรียกร้องให้มีการลงทุนในการผลิตพลังงานและ
การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มี
การจัดหาพลังงานที ่เพียงพอและมีเสถียรภาพ
รวมทั้งให้มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
โดยคดิหาวธีิสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริม
การใช้ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยใีหม่ๆ รวมท้ัง
การกำหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนโดยภาคเอกชน

ท่ีประชุมตกลงสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
เช่น ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานชีวมวล และเชื้อเพลิง
ชีวภาพใหม้ากขึน้ และจะสง่เสรมิความรว่มมือด้าน
การซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

2. ความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้แผน
   ปฏิบัติการเวียงจันทน์ (VAP) และแผนการปฏิบัติ
   ความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ปี 2547-2552
      (APAEC 2004-2009)

มีการเห็นชอบท่ีจะร่วมกันปรับปรุงเอกสารความตกลง
เรื ่องความมั ่นคงด้านปิโตรเลียมของอาเซียน
(ASEAN Petroleum Security Agreement: APSA)
และบันทึกความเข้าใจเร่ืองการเช่ือมโยงระบบสายส่ง
ไฟฟ้าอาเซียน (Memorandum of Understanding on
the ASEAN Power Grid) เพ ื ่อการลงนาม
ในท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม ร ั ฐ มนต ร ี พ ล ั ง ง า น อ า เ ซ ี ย น
ในการประช ุมคร ั ้งต ่อไป (25thAMEM) ในปี
พ.ศ. 2550 ทั้งนี้จะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวโุสอาเซยีนดา้นพลงังาน วาระพเิศษ ในระหวา่ง
วันที ่ 14-16 พฤศจกิายนนี ้ณ เมืองหลวงพระบาง
สปป.ลาว เพื่อพิจารณาและสรุปร่างสุดท้ายของ
เอกสารทัง้ 2 ฉบับดงักลา่ว

ท่ีประชุมช่ืนชมท่ีมีกิจกรรมด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
พลังงาน และการอนรัุกษพ์ลังงานเพิม่ข้ึนอย่างมาก
ในประเทศสมาชกิอาเซยีน ตลอดจนใหค้วามชืน่ชม
ต่อการขยายตัวของตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์
ที ่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที ่ประชุม
ตกลงที่จะกระชับความร่วมมือในด้านนี้ให้มากขึ้น
เพื่อเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบจากราคา
น้ำมันที่แพงขึ้น

ท่ีประชุมตระหนักถึงความสำคัญของเช้ือเพลิงชีวภาพ
ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล
ของภูมิภาค จึงได้เน้นย้ำความจำเป็นท่ีจะต้องร่วมมือ
กันให้ใกล้ชิดขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ

ท่ีประชุมตกลงท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือด้านถ่านหิน
โดยคำนงึถึงผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มดว้ย

3.  รางวลัพลงังานอาเซยีนประจำป ี2549
      (ASEAN Energy Awards 2006)

ในคนืวันที ่26 กรกฎาคม 2549 ไดมี้พิธีมอบรางวลั
พลังงานอาเซียนประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ประสบ
ความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
พลังงานทดแทน โดยแบง่รางวลัเป็น 2 ประเภท ซ่ึง
ประเทศไทยไดรั้บรางวลัจำนวน 4 รางวลั ไดแ้ก่

1.  ประเภทอาคารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     ดีเด่น

 ประเทศไทยไดรั้บ 1 รางวลั ไดแ้ก่

อาคารธนาคารกรงุไทย สำนกังานใหญ่
   (รางวลัรองชนะเลศิประเภทอาคารปรบัปรุง)

2.  ประเภทโครงการพลงังานทดแทนดเีด่น
ซ่ึงประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศท้ัง 3 รางวัล ได้แก่

  โครงการโรงไฟฟา้ BMP (รางวลัชนะเลศิประเภท
  เช่ือมต่อกับระบบสง่ไฟฟ้า)

   โครงการผลิตไฟฟ้าจากระบบบำบัดน้ำเสียและก๊าซ
 ชีวภาพ (ชนะเลิศประเภทไม่เชื่อมต่อกับระบบ
  ไฟฟ้า)



 

   โครงการโรงไฟฟา้จากระบบไฟฟ้า-ความร้อนร่วม
   จากเช้ือเพลิงชีวมวล ของมูลนิธิพัฒนาส่ิงแวดล้อม
    และพลังงาน (ชนะเลิศประเภทพลังงานความร้อนร่วม)

3. รางวัลนักบริหารจัดการด้านพลังงานดีเด่นอาเซียน
ประจำป ี2549

      ผู้ไดรั้บรางวลัจากประเทศไทย ได้แก่

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์
ปลัดกระทรวงพลงังาน
เจ้าหน้าทีอ่าวุโสดา้นพลงังานอาเซยีนของไทย

นางสริิพร ไศละสตูร
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู ้ประสานงานไทยในกลุ ่มความร่วมมือด้าน
ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานของอาเซียน
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         ท่ีประชุมได้หารือกันเก่ียวกับแนวทางและมาตรการทาง
ยุทธศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความแน่นแฟ้นของการเป็นหุ้นส่วน
ด้านพลังงาน เพ่ือความย่ังยืนระหว่างภูมิภาคอาเซยีนและ
ประเทศ+3 (จีน ญ่ีปุ่น และเกาหล)ี

    ที่ประชุมได้หารือกันถึงผลกระทบจากความผันผวน
ของราคาน้ำมันในตลาดโลก และได้รับทราบรายงาน
ความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้ Forum ทั้ง 5
ของกรอบความร่วมมือด้านพลังงานนี้ อันประกอบด้วย
Oil Stockpiling  Forum, Oil Market Forum, Energy
Security Forum, Natural Gas Forum, และ New and
Renewable Energy Forum โดยประเด็นสำคัญของ
การประช ุมเป ็นการเร ่งร ัดการดำเน ินการในกรอบ
ความร่วมมือดังนี้

1. การเร่งรัดโครงการความรว่มมือ
     ระหวา่งอาเซยีน +3

          ที่ประชุมเห็นชอบให้กระชับความร่วมมือตามแผน
การดำเนินการตามกลุ ่มความร่วมมือทั ้ง 5 กลุ ่มให้
แน่นแฟ้น ทั ้งน ี ้สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี ่ป ุ ่น
และสาธารณรัฐเกาหลี รับรองว่าจะให้การสนับสนุนท้ังด้าน

เทคโนโลย ีและการเง ินในการสน ับสน ุนโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเว ียน การพัฒนาเช ื ้อเพลิงช ีวภาพ
และส่งเสริมการใช้ถ่านหินสะอาดในภูมิภาค

2. การเร่งรัดจัดตั้งคลังสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์

        ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการศกึษาการจัดทำคลัง
สำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยและฟิลิปปินส์
รวมท้ังให้ความเห็นชอบให้มีการดำเนินการศึกษาต่อไปใน
ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีแจ้งว่า
พร้อมให้ความช่วยเหลือในการศกึษาการจดัต้ังคลังสำรอง
น้ำมันทางยุทธศาสตร์ ให้กับประเทศสมาชิกอื ่น ๆ
ต่อไปด้วย 



 

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
คำแถลงข่าวร่วม

การประชมุรฐัมนตรพีลงังานอาเซยีน ครัง้ที ่ 24
ณ กรุงเวยีงจนัทน์  สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

27 กรกฎาคม 2549
"การดำเนินกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างอนาคตพลังงานของอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ

สามารถแข่งขันได้และยั่งยืน"

1.  การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน คร้ังท่ี 24 ได้จัดข้ึน
ณ กรุงเวียงจันทน ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

   ลาว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549  โดยมี ฯพณฯ
ดร.บอสายคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานและเหมืองแร่ของ สปป.ลาว ทำหน้าที ่
เป็นประธานในการประชุม และ ฯพณฯ นายเอส.
อิสวาร ัน ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการค ้าและ

    อุตสาหกรรม  สาธารณรฐัสิงคโปร ์เป็นรองประธานฯ

2.  รัฐมนตรีพลังงานฯ ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ
   แนวทางและมาตรการทางยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้าง
   อนาคตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้
     และย่ังยืนในภูมิภาคอาเซยีน เน่ืองจากพลงังานจะเปน็

ประเด็นสำคัญประการหนึ ่งในการประชุมสุดยอด
ผู้นำอาเซียน ท่ีกำหนดจะจัดข้ึนในเดือนธันวาคม 2549
ณ ประเทศฟิลิปปินส์  รัฐมนตรีพลังงานฯ ได้หารือกันถึง
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก
และได้รับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน
ภายใต้ความร่วมมือด้านพลังงานตามแผนปฏิบัติการ
เวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme: VAP)

   รวมทัง้ความกา้วหนา้ของโครงการความรว่มมือหลักๆ
ตามแผนปฏบัิติการความรว่มมือดา้นพลงังานอาเซยีน
ปี 2547-2552 (ASEAN Plan of  Action for Energy
Coperation: APAEC 2004-2009)

พิธีเปิดการประชุม
3. ฯพณฯ นายบัวสอน บุปผาวัน นายกรัฐมนตรีของ
สปป.ลาวได้กล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีพลังงาน
อาเซยีน ครัง้ที ่24 อย่างเป็นทางการ ในสุนทรพจน์
ของ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรไีดเ้น้นให้เห็นว่า การจดัหา

  พลังงานอย่างเพียงพอเป็นสิ ่งจำเป็นเพื ่อรองรับ
การ เต ิ บ โตทาง เศรษฐก ิ จอย ่ า ง รวด เ ร ็ ว ของ

  ภูม ิภาคอาเซ ียน และกล่าวย้ำว ่า เม ื ่อคำนึงถ ึง
ผลกระทบของราคาน้ำมันที ่เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง
ต ่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชน วาระเกี่ยวกับการพัฒนา

  พลังงาน ควรจะได้รับความเอาใจใส่ให้มากยิ ่งขึ ้น
    ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ได้แสดงความหวังว่า การค้า
การลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจาต่างๆ ในสาขาพลังงานจะมีเพิ่ม

    มากขึ้นในอนาคต

การบรรยายสรุปเก่ียวกับกิจกรรมของโอเปค
4. รัฐมนตรีพลังงานฯ มีความเห็นว่า ความมั่นคงด้าน
พลังงานของโลกเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
ของท ั ้ งประ เทศผ ู ้ ผล ิตและประ เทศผ ู ้ บร ิ โภค
รัฐมนตรีพลังงานฯ เห็นว่าความมั่นคงของอุปสงค์
ควรดำเนินควบคู ่ไปกับความมั ่นคงของอุปทาน
และเห็นว่าความโปร่งใสและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านพลังงานเป็นสิ ่งสำคัญสำหรับการคาดการณ์
และเสถยีรภาพของตลาด ดังน้ัน รัฐมนตรีพลังงานฯ จึง
มีความยินดีท่ีจะมีการเจรจาและความร่วมมือท่ีสร้างสรรค์
ในประเด ็นต่างๆ ด้านพลังงานกับกลุ ่มประเทศ
ผู ้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปค

การดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างอนาคต
พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืน
5.  รัฐมนตรีพลังงานฯ ได้เน้นความจำเป็นเบื้องต้นของ
   ประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะต้องมีการจัดหาพลังงาน



 

ที่เชื่อถือได้เพียงพอ และมีราคาที่เหมาะสมซึ่งเป็น
ส ิ ่ ง จ ำ เป ็ นสำหร ั บกา รพ ัฒนา เศ รษฐก ิ จ และ
การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
และเข้มแข็ง รัฐมนตรีพลังงานฯ ยังได้ชี้ให้เห็นว่า
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีความต้องการจ ัดหา
พลังงานที ่ เพ ิ ่มข ึ ้น เน ื ่องจากอุตสาหกรรมและ
การบร ิการต ่างๆ ล้วนบริโภคพลังงานมากขึ ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตที ่เพิ ่มขึ ้น

6. รัฐมนตรีพลังงานฯ ยืนยันถึงความสำคญัท่ีจะต้องคงให้
      เร่ืองความม่ันคงและเสถียรภาพด้านพลังงานเป็นวาระสำคัญ
ท่ีสุดวาระหน่ึง เน่ืองจากราคานำ้มันท่ีแพงข้ึนเป็นปัจจัย

     เส่ียงอย่างชัดเจนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน
ของภูมิภาคอาเซียน รัฐมนตรีพลังงานฯ มีความเห็น
ตรงกันว ่า การพึ ่งพ ิงแหล่งน ้ำม ันจากภายนอก
ภูมิภาคของอาเซียนจะมีผลกระทบต่อความมั ่นคง
ในการจ ัดหาพลังงานของภูม ิภาค ฉะน้ันการเพิม่

  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้พลังงาน
หมุนเวียนให้มากขึน้จึงเป็นส่ิงสำคญัท่ีจะช่วยก่อให้เกิด
อนาคตพลงังานทีย่ั่งยืนได้

7.  ร ัฐมนตร ีพล ังงานฯ ได ้เร ียกร ้องให้ม ีการลงทุน
  ในการผลิตและการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้าน
พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการจัดหาพลังงานที่
เพียงพอและมีเสถียรภาพ นอกจากน้ีรัฐมนตรีพลังงานฯ
ยังได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น โดยคิดหาวิธีการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือสง่เสรมิการใชพ้ลังงานหมนุเวียน สง่เสรมิกจิกรรม

  ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มากขึ้น
รวมท ั ้ งกำหนดนโยบายสน ับสน ุนการพ ัฒนา
พลังงานหมุนเวียนโดยภาคเอกชน

8. รัฐมนตรีพลังงานฯ ตกลงที่จะสนับสนุนการพัฒนา
พลังงานหมนุเวียน เช่น ไฟฟ้าพลงัน้ำ พลังงานชวีมวล
และเชื ้อเพลิงชีวภาพให้มากขึ ้น และจะส่งเสร ิม
ความร่วมมือด้านการซือ้ขายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน

9.  รัฐมนตรีพลังงานฯ ควรพยายามที่จะคงความยืดหยุ่น
และแก้ไขปัญหาวิกฤติราคาน้ำมันด้วยความพยายามท่ีไม่
หยุดย้ัง เพ่ือลดการพ่ึงพาการนำเข้าพลังงานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งน้ำมัน โดยแสวงหาหนทางที่มีประสิทธิภาพ

  มากขึ้นในการผลิตและใช้พลังงาน การนำพลังงาน

หมุนเวียนมาใช้ และการกำหนดมาตรการต่างๆ
เพื ่อปรับปรุงความพร้อมที ่จะรองรับภาวะฉุกเฉิน
รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน
แพงและการชะงักงันของการจัดหา

ความคืบหน้าของการดำเนินงานภายใต้แผน
ปฏิบัติการเวียงจันทน์ (VAP) และแผนปฏิบัติ
การความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน
ป ี 2547-2552
10.รัฐมนตรีพลังงานฯ เห็นชอบที่จะร่วมกันปรับแก้ไข
เอกสารความตกลงเรือ่งความม่ันคงด้านปิโตรเลียมของ
อาเซยีน (ASEAN Petroleum Security Agreement:
APSA)  และบันทึกความเข้าใจเรื ่องการเชื ่อมโยง
ระบบสายสง่ไฟฟ้าอาเซยีน (Memorandum of Under-
standing on the ASEAN Power Grid)   ให้แล้วเสรจ็
เพ ื ่ อ ให ้สามารถทำการลงนามได ้ ในท ี ่ประช ุม

  รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั ้งหน้า (25th AMEM)
ในปี 2550 ร ัฐมนตรีพลังงานฯ มีความยินดีใน
ความก้าวหน้าของการพัฒนา/การดำเนินการของ

      โครงการเช่ือมโยงระบบท่อส่งก๊าซและระบบสายส่งไฟฟ้า
อาเซียน ในประเทศสมาชิกอาเซียน

11.รัฐมนตรีพลังงานฯ ชื่นชมที่มีกิจกรรมด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น

   อย่างมากในประเทศสมาชกิอาเซยีน กิจกรรมดงักลา่ว
ครอบคลุมแผนงานจำนวนมาก ทั้งด้านการพัฒนา
ขีดความสามารถขององค์กร การเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนในแผนงานเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพ
พล ังงานและการอน ุร ักษ ์พล ังงานของอาเซ ียน
ตลอดจนการขยายต ัวของตลาดผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ม ี
ประสิทธิภาพพลังงานสูง รัฐมนตรีพลังงานฯ ตกลงที่
จะเร่งดำเนินการตามมาตรการความร่วมมือต่างๆ
ในด้านนี ้ให้มากขึ ้น ซึ ่งนอกเหนือจากผลที ่จะได้
ร ับในด้านอื ่นๆ แล้ว ยังจะช่วยลดผลกระทบจาก
ราคาน้ำมันที่ผันผวนและแพงขึ้น

12.รัฐมนตรีพลังงานฯ ตระหนักถึงบทบาทท่ีเด่นชัดข้ึนของ
     เช้ือเพลิงชีวภาพ ในการเป็นพลังงานทางเลือกหน่ึงท่ีจะ
ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของภูมิภาคอาเซียน
จึงได้เน้นย้ำความจำเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันให้ใกล้ชิดข้ึน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมการผลิต
และการใช้เชื ้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งมาตรการจูงใจ
ทางการเงนิ วิธีการอดุหนนุทางการเงนิ และโครงสรา้ง
พ้ืนฐานด้านการกำกบัดูแลท่ีเก่ียวข้อง



 

13.รัฐมนตรีพลังงานฯ ตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านถ่านหินให้มากขึ ้น  โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมด้วย

14.รัฐมนตรีพลังงานฯ ตระหนักถึงความพยายามอนัดีเด่น
ของศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for

   Energy : ACE) ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
อย ่างข ันแข ็งแก ่ เคร ือข ่ายพล ังงานสาขาต ่างๆ
ของอาเซ ียน ตลอดจนการตระเตร ียมโครงการ
การประสานงาน การอำนวยความสะดวก รวมทั้ง
การผล ักด ันความเป ็นห ุ ้นส ่วนร ่วมก ันท ั ้ งทาง
เทคนิคและทางการเงินกับบรรดาประเทศคู ่เจรจา
ของอาเซียน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศและ
องค์กรระดับภูมิภาคอื ่นๆ ในการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน
ปี 2547-2552

รางวลัพลงังานอาเซยีน ประจำป ี 2549
15.รัฐมนตรีพลังงานฯ ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากโครงการระดับชาติ
ที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 โครงการ เพื่อชิงรางวัล

   พลังงานอาเซียนประจำปี 2549 (ASEAN Energy
cAwards 2006) ในประเภทการประกวดอาคารอนรัุกษ์
พลังงานดีเด่น และการประกวดโครงการพลังงาน

     หมุนเวียนดเีด่นแห่งอาเซยีน

การประช ุมร ัฐมนตร ีพล ังงานอาเซ ียน
ครั้งที ่ 25
  การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั ้งที ่ 25
จะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในปี 2550

รายนามรัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุม

1) ฯพณฯ เปฮิน ดาโต๊ะ ฮาจี ยาห์ยา
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน สำนักนายกรฐัมนตรี
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

2) ฯพณฯ นายซยุ เซม
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม เหมืองแร่และ
    พลังงาน ราชอาณาจกัรกมัพูชา

3) ฯพณฯ ดร.เพอร์โนโม ยุสเจียนโตโร
    รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังานและเหมอืงแร่
    สาธารณรฐัอินโดนเีซีย

4)     ฯพณฯ ดร.บอสายคำ วงดาลา
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลงังานและเหมอืงแร่
       สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

5)      ฯพณฯ ดาโตะ๊ ชาซมัิน บิน อาบ ูมันซอร์
        รัฐมนตรช่ีวยวา่การกระทรวงพลงังาน
       น้ำและการสือ่สาร  ประเทศมาเลเซยี

6)     ฯพณฯ พลจตัวา ตัน เท
       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลงังาน
       สหภาพพมา่

7)     ฯพณฯ นายราฟาเอล พี. เอ็ม. โลตลิลา
       รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน
       สาธารณรฐัฟิลิปปินส์

8)     ฯพณฯ นายเอส. อิสวารนั
       รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคา้และอตุสาหกรรม
        สาธารณรฐัสงิคโปร์

9)     ฯพณฯ ดร.วิเศษ จูภิบาล
       รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน
        ราชอาณาจกัรไทย

10)   ฯพณฯ นายฮวง ทรัง ไฮ่
       รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม
        สาธารณรฐัสังคมนยิมเวียดนาม

11)   ฯพณฯ นายนโิคลัส ที. ดัมเมน
        รองเลขาธกิาร สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชีย
        ตะวันออกเฉียงใต้

16.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



 

JOINT MEDIA STATEMENT
24TH ASEAN MINISTERS ON ENERGY MEETING

VIENTIANE, LAO PDR, 27 JULY 2006
Strategizing for Efficient, Competitive and Sustainable ASEAN Energy Future

1. The 24th ASEAN Ministers on Energy (AMEM) was
held in Vientiane, Lao PDR on 27 July 2006.

    H.E. Dr. Bosaykham Vongdara, Minister of Energy and
Mines of Lao PDR chaired the 24th AMEM, with H.E.
Mr. S Iswaran, Minister of State (Trade and Industry) of
Singapore as Vice-Chairman.

2. The Ministers exchanged views on the strategic
directions and  measures for efficient, competitive and
sustainable energy future in ASEAN since energy will
be a key agenda in the forthcoming ASEAN Leaders’
Summit in December 2006 in the Philippines. The
Ministers discussed the adverse impacts of the volatility
of world oil prices. The Ministers were updated on the
implementation progress of the Vientiane Action
Programme (VAP) energy cooperation agenda as well
as the on the major cooperative programs and activities
under the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation
(APAEC) 2004-2009.

Opening Ceremony

3.  H.E. Mr. Bouasone Bouphavanh, Prime Minister of Lao
PDR, officially opened the 24th AMEM.  In his Keynote
Speech, the Prime Minister highlighted that the rapid
pace of the economic growth of the ASEAN region
requires an adequate energy supply.  He stressed that
the energy development agenda deserves more
attention, considering that the constant surge in oil
prices affects the socio-economic development and the
living conditions of the people.  He expressed hope
that the trade, investment and cooperation between
ASEAN Member Countries and dialogue partners in
the field of energy will increase in the future.

Briefing on OPEC Activities

4. The Ministers viewed that the global energy security is
the shared responsibility between producers and
consumers. The Ministers noted that the security of
demand should go hand-in-hand with security of supply
and that transparency and exchange of energy data
are important for market predictability and stability. In
this regard, the Ministers welcomed any constructive
dialogue and cooperation on energy-related issues with
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Strategic Responses for a Secure and
Sustainable  Energy Future

5.  The Ministers highlighted on the fundamental need of
ASEAN Member Countries for reliable, adequate and
affordable energy supplies which are essential for
strong and sustainable economic growth and
competitiveness.  The Ministers also highlighted that
ASEAN Member Countries will require increasing
energy supplies as industries and services consume
more energy to maintain increasing rhythm of growth.

6.  The Ministers affirmed the importance of maintaining
energy security and stability as a priority agenda, as
high oil prices are clear risks to sustained economic
growth of the ASEAN region. The Ministers collectively
viewed that ASEAN's reliance on external sources for
oil will have implications on the security of its energy
supply. Improvements in energy efficiency and
increases in the contribution from renewable energy
to supplies are both important for achieving a
sustainable energy future.



 

7.  The Ministers called for continued investments in energy
production and infrastructural development in order to
secure adequate and stable supply of energy. The
Ministers also called for further expanding renewable
energy by strengthening efficient support system for
their utilization, increasing research and development
activities towards technological innovation and creating
policies to support their development by the private
sector.

8. The Ministers agreed to strengthen renewable energy
development, such as hydropower, biomass, biofuels,
and to promote power trade cooperation in ASEAN.

9. The Ministers also agreed that ASEAN Member
Countries should strive to stay resilient and address
the challenges of soaring oil prices by making
continuous efforts to reduce dependency on imported
energy, particularly oil, finding more efficient ways to
generate and use of energy, embracing renewable
energy, and putting in place measures for improving
emergency preparedness and response capacity to
high oil prices and supply disruptions.

Headways in Implementation of the VAP
Energy Agenda and the ASEAN Plan of
Action for Energy Cooperation (APAEC)
2004-2009

10.The Ministers agreed to collectively work towards the
finalization of new ASEAN Petroleum Security
Agreement (APSA) and the Memorandum of
Understanding on the ASEAN Power Grid (APG) for
possible signing at the 25th AMEM in 2007.  The
Ministers were pleased with the progress in the
development/implementation of the gas pipeline and
electricity interconnection projects in the ASEAN
Member Countries.

11.The Ministers lauded the significant increase in Energy
Efficiency & Conservation (EE &C) activities in the
ASEAN Member Countries.  EE &C activities covered
numerous institutional capacity building programs,
increasing private sector involvement in ASEAN EE &C

programs, and in expanding markets for energy efficient
products. The Ministers agreed to further intensify
cooperative measures in this area to mitigate volatile
high oil prices, among others.

12.The Ministers recognized the emergence of biofuels
as one of the alternatives to reduce ASEAN's fossil
fuel consumption. The Ministers emphasized the
requirement for closer cooperation and exchange of
experience in promoting the biofuel production and
use, including relevant fiscal incentives, funding facilities
and regulatory infrastructure.

13.The Ministers agreed to strengthen cooperation in the
coal sector taking environmental concerns into account.

14.The Ministers recognized the good efforts by the
ASEAN Centre for Energy (ACE), which has been very
active in providing technical assistance to various
ASEAN energy sub-sector networks, project preparation,
coordination, facilitation and also in forging technical
and financial collaborative partnership with the ASEAN
dialogue partners and other international and regional
organizations in the implementation of the APAEC

    2004-2009.

ASEAN Energy Awards 2006

15.The Ministers congratulated the winners and runners-
up from the 25 national nominees for the ASEAN
Energy Awards 2006 under the ASEAN Best Practices
Competition for Energy Efficient Buildings and
Renewable Energy Project Competition.

25th ASEAN Ministers Energy Meeting

16. The 25th ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)
will be held in Singapore in 2007.
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List of Ministers

a)  H.E. Pehin Dato Haji Yahya, Minister of Energy, Prime
Minister's Office for Brunei Darussalam;

b)  H.E. Mr. Suy Sem, Minister of Industry, Mines and Energy
for Cambodia;

c)  H.E. Dr. Purnomo Yusgiantoro, Minister of Energy and
Mineral Resources for Indonesia;

d)  H.E. Dr. Bosaykham Vongdara, Minister of Energy and
Mines for Lao PDR;

e) H.E. Dato' Shaziman Abu Mansor, Deputy Minister of
Energy, Water and Communications of Malaysia;

f)  H.E. Brig. Gen. Than Htay, Vice Minister of Energy for
Myanmar;

g) H.E. Mr. Raphael P.M Lotilla, Secretary of Energy for
the Philippines;

h) H.E. Mr. S Iswaran, Minister of State of Trade and
Industry for Singapore;

i)  H.E. Dr. Viset Choopiban, Minister of Energy for
Thailand;

j)   H.E. Mr. Hoang Trung Hai, Minister of Industry for Viet
Nam; and

k) H.E Mr. Nicholas T Dammen, Deputy Secretary-
General of ASEAN.
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หากกล่าวถึงบุคคลท่ีมีบทบาทสำคญัในวงการพลังงาน
ของประเทศแล้ว นายเมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็น
บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานด้านพลังงานที่สำคัญ
และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยของเรา ดังนั้น
วารสารนโยบายพลังงานฉบับนี้จึงจะพาท่านผู้อ่านไปรู้จัก
กับ ผอ.เมตตา แม่ทัพของ สนพ. ให้มากยิ่งขึ้นว่า ท่าน
เริ่มเข้าสู่วงการพลังงานได้อย่างไร มีประสบการณ์สนุกๆ
ความประทับใจ ความภาคภูมิใจอะไรบ้างตลอดระยะเวลา
การทำงานในถนนสายพลงังานกวา่ 30 ปีท่ีผ่านมา

  
ก้าวแรกที่นับเป็นจุดเริ่มต้นให้ ผอ.เมตตา ได้เข้ามา

เก่ียวข้องกับพลังงานน้ัน เร่ิมมาจากการท่ี ผอ.เข้ารับราชการ
ในกองบัญชีธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
ในปี พ.ศ. 2517 และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทน้ำมัน เช่น เชลล์ เอสโซ่ เพ่ือเช็กสต็อกน้ำมัน
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2523-2524 เป็นช่วงวิกฤตราคา
น้ำมันโลกครั้งที่ 2 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปมีส่วน
ในการแก้ไขปัญหา คุณเมตตาจึงได้รับมอบหมายให้ไป
ช่วยสำรวจความต้องการใช้น้ำมันในภาคใต้ จากนั้นในปี
พ.ศ. 2528 คุณเมตตาก็ได้เข้าไปทำงานที่กองน้ำมัน
เชื ้อเพลิง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที ่คุณเมตตาถือว่าเป็น
การทำงานทีเ่ข้าไปเก่ียวข้องกับพลังงานโดยตรง

“ประมาณปี พ.ศ. 2528 กรมทะเบียนการค้าได้ตั้ง
กองน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น ผมก็เริ่มเข้าไปดำรงตำแหน่งใน
กองนำ้มันเช้ือเพลิง ซ่ึงถือว่าเปน็การเขา้ไปเกีย่วข้องอย่าง
เต็มตัวจริงๆ อยู่ในกองน้ำมันจริงๆ แล้วก็อยู่มาเรื่อยๆ
จนเป็นข้าราชการระดบั 7 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรกิจน้ำมัน

เช้ือเพลิง” ทา่นผูอ้ำนวยการ เมตตา เล่าใหเ้ราฟงั
ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 คุณเมตตาได้รับมอบหมาย

ให้เป็นทีมงานติดตามท่านอธิบดีกรมทะเบียนการค้าไป
ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที ่
ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่
ท่าน ผอ. ได้มีโอกาสทำงานด้านนโยบาย และได้ร่วมงานกับ
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ผู้มีบทบาทสำคัญซึ่งชักชวนให้
คุณเมตตา ย้ายออกจากกรมทะเบียนการค้ามาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองปโิตรเลียมใน สพช.

“ปี พ.ศ.2535 รัฐบาลได้จัดต้ังทีมงานท่ีทำเร่ืองนโยบาย
น้ำมันเป็นหน่วยงานถาวร เรียกว่า สพช. (สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ) ท่านปิยสวัสดิ์
ดำรงตำแหนง่เป็นรองเลขาธกิาร ทา่นกเ็ลยชวนใหผ้มโอน
จากกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นผู้อำนวยการกองปิโตรเลียม
ในปี พ.ศ. 2536 ซึ ่งผมก็ทำงานเรื ่อยมาจนได้เลื ่อน
ตำแหน่งเป็น รองเลขาธิการ ในปี พ.ศ. 2538 และเป็น
เลขาธกิาร ของ สพช. ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 และเม่ือ สพช.
ซึ่งเคยสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนชื่อเป็น สนพ.
(สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) สังกัดกระทรวง
พลังงาน ชื่อตำแหน่งปัจจุบันจึงถูกเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ”

⌫
จากประสบการณ์บนถนนสายพลังงานท่ียาวนาน ทำให้

ท่าน ผอ.เมตตา มีเรื่องราวประทับใจในการทำงานและ
เพ่ือนร่วมงานมาเลา่ให้พวกเราไดฟั้งกัน

ผอ. เล่าวา่ สมยัที ่ผอ. เป็นข้าราชการระดบัเล็กๆ เม่ือ
20 กว่าปีที่แล้ว รู้สึกประทับใจในการทำงานของผู้ใหญ่
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ที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล มีการวางแผน
ล่วงหน้า มีความต้ังใจท่ีจะแก้ปัญหาในขณะท่ีชาติกำลังอยู่ใน
วิกฤตการณรุ์นแรง มีการปพ้ืูนฐานเพือ่สรา้งความเขม้แข็ง
ให้ก ับประเทศ ทำให้ประเทศไทยสามารถผ ่านพ้น
วิกฤตการณ์ในครั้งนั้นมาได้

“สิ่งที่น่าประทับใจมากๆ คือการตัดสินใจของผู้บริหาร
ประเทศในยุคนั้น ที่ลงทุนขนาดใหญ่ เพื ่อขุดเจาะเอา
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยขึ้นมาใช้ ทำให้ ณ วันนี้เรามี
ความเข้มแข็งด้านพลังงานมากขึ้น และวิกฤตการณ์ราคา
น้ำมันไม่กระทบเรารุนแรงมากเหมือนในอดีต เราไม่มี
ปัญหาน้ำมันขาดแคลน ไม่มีปัญหาเรื่องไฟดับอย่างที่เคย
เป็นมา ทั้งนี้ก็เพราะสายตาอันยาวไกลของผู้ใหญ่ในอดีต
ท่ีน่าช่ืนชม”

นอกจากความประทบัใจในการทำงานของผูใ้หญ่หลาย
ท่านในอดีตแล้ว บุคคลอีกท่านหน่ึงท่ี ผอ. รู้สึกประทับใจก็คือ
ท่านปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เลขาธิการ สพช. ในสมัยนั้น
ซึ่งท่านเป็นผู้เปิดโอกาสให้ ผอ. ได้เข้าสู่วงการพลังงาน
อย่างเต็มตัว

“ผมประทับใจในตัวท่านเลขาฯ ปิยสวัสดิ์ เพราะท่าน
เป็นบุคคลซึ่งเปี่ยมไปด้วยความสามารถ มีความซื่อสัตย์
ตั้งใจทำงาน ขยันมุ่งมั่น เป็นกำลังสำคัญของประเทศใน
การแก้ไขปัญหา และจากความประทับใจในการทำงาน
ร่วมกัน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจย้ายออกจาก
กระทรวงพาณิชย์มาทำงานพลังงานอย่างเต็มตัว”

คุณภาพของข้าราชการ สนพ . ก็เป ็นอ ีกหนึ ่ง
ความประทบัใจ ของ ผอ. เช่นกัน

“ผมประทับใจในบุคลากรของ สนพ. เพราะเป็น
ข้าราชการท่ีมีคุณภาพสูงมาก แต่ข้าราชการมีเงินเดือนน้อย
ทำให้ในอดตี สนพ. สูญเสียคนดคีนเกง่ไปเป็นกำลงัสำคญั
ของภาคเอกชนบ้างก็มี”


เมื่อถามว่าอะไรเป็นความภูมิใจในชีวิตการทำงานบน

ถนนสายพลงังานของทา่น ผอ.เมตตา ท่านเลา่ใหเ้ราฟงัว่า
มีทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม มีเรื่องราวที่
น่าภูมิใจหลายเรื ่อง อาทิ การแก้ปัญหาน้ำมันเถื ่อน
(โครงการน้ำมันเขียว) การแลกเปลี่ยนถังก๊าซที่ไม่ได้
มาตรฐานจากประชาชนมาทำลาย (โครงการแลกถังขาว)
ฯลฯ เป็นต้น
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รูปท่ี 1 เรือจำหน่ายน้ำมันเขียว



 

“ประสบการณ์เรื่องหนึ่งที่ผมภูมิใจ คือ การแก้ปัญหา
น้ำมันเถื่อน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เพราะทำให้
รัฐขาดรายไดปี้หน่ึงเปน็พันๆ ล้านบาท ทำใหผู้้ขายนำ้มัน
ที่สุจริตอยู ่ไม่ได้ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำมัน
ไม่มีคุณภาพ ซึ่งความประทับใจนั้นมาจาก ‘การชนะ
โดยไมต้่องรบ’ คือถ้าเราไปไลยิ่ง ไล่ฆ่า ก็จะไม่ประทบัใจ
เท่าไร แต่น่ีไม่ต้องรบ เราสามารถทีจ่ะพลิกผันให้ศัตรูกลาย
เป็นมิตร เลิกแล้วต่อกัน กลับมาอยู่ฝ่ายเดียวกัน ทำให้
รัฐได้กำไรสองต่อจากการเปลี่ยนวิกฤตมาเป็นโอกาส มา
เป็นรายได ้การทีแ่ก้ปัญหาน้ำมันเถ่ือนได้ ทำให้ประเทศได้
ตลาดนำ้มันในทะเลมลูค่านบัหม่ืนล้านมาอยูใ่นมือเรา แล้ว
ทุกอย่างก็ละมุนละม่อมไปตามแบบไทยๆ ไม่มีการเสีย
เลือดเน้ือ รัฐบาลก็ได้ผลประโยชน์กลับมาปีหน่ึงร่วมๆ หม่ืน
ลา้นบาทจากเหตกุารณค์รัง้นัน้”

และท่านผู้อ่านยังคงจะจำกันได้ว่า ในยุคสมัยหนึ่งมี
ข่าวเรื่องก๊าซรั่ว ก๊าซระเบิด ไฟไหม้ค่อนข้างบ่อย ทั้งนี้
เป็นเพราะถังก๊าซที่ใช้กันอยู่ส่วนหนึ่งเป็นถังก๊าซไม่มียี่ห้อ
(ถังขาว) ซ่ึงไม่มีผู้รับผิดชอบซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการสูญเสีย

ชีวิตและทรพัย์สินเป็นจำนวนมาก ดังน้ัน ผอ. และทมีงาน
จึงทำ “โครงการรัฐช่วยราษฎร์แลกถังขาวฟรี” เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึ้น

“โครงการรัฐช่วยราษฎรแ์ลกถังขาวฟร ีเป็นอีกหนึง่
ความภูมิใจที่ได้ช่วยคนเป็นล้านๆ คนให้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะในอดีตถังก๊าซบางส่วนที่
ประชาชนใชกั้นตามบา้นเปน็ถังกา๊ซทีไ่ม่ได้มาตรฐาน ไม่มี
ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย เพราะเป็นถังไม่มียี่ห้อ ไม่มี
การรับประกันความปลอดภัย ซึ่งมีผู้ทุจริตลักลอบแอบ
ผลิตแล้วนำไปเร่ขายในราคาถูก เมื่อใช้ไปแล้วถังชำรุด
เกิดเหตุการณ์ก๊าซรั่ว ไฟไหม้ ไม่มีใครดูแลรับผิดชอบ
สนพ.จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยการระดมเงนิคร่ึงหน่ึงจาก
กองทุนน้ำมัน และอีกครึ่งหนึ่งจากบริษัทก๊าซยี่ห้อต่างๆ
เพ่ือนำไปผลติถังกา๊ซทีมี่ย่ีห้อ มีคุณภาพไดม้าตรฐาน แล้ว
นำไปเปลี่ยนให้ประชาชนฟรี ทำให้ประชาชนไม่ต้องเก็บ
ถังก๊าซทีไ่ม่มีคุณภาพ ซ่ึงเปรียบเสมอืนลกูระเบดิไวใ้นบ้าน
ทั้งนี ้เพื ่อช่วยลดโอกาสการเกิดอัคคีภัย ส่วนถังก๊าซที่
ไม่ได้มาตรฐานจำนวนหลายล้านลูกที่แลกมาได้ก็นำไป
ทำลาย แล้วนำไปหลอมโลหะกลบัมาใชใ้หม่”

แม้ว่าปัจจุบันถังก๊าซจะมียี ่ห้อ มีผู ้ร ับผิดชอบ มี
มาตรฐานแล้วก็ตาม แต่สิ ่งหนึ ่งที ่กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน มิได้ละเลยก็คือการผลักดันให้บริษัท
ก๊าซยีห้่อต่างๆ เคร่งครัดกบัการซอ่มบำรุงถังก๊าซทกุๆ 5 ปี
และทำการทดสอบมาตรฐานการผลิตและการซ่อมแซม
ถังก๊าซอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไป
อย่างย่ังยืน

 ⌦ 
แม้ว่าทา่น ผอ.จะหมดวาระการดำรงตำแหนง่เพ่ือย้าย

ไปอยู่หน่วยงานอืน่ แต่ท่านกยั็งอดหว่ง สนพ. ไม่ได ้และ
ได้ฝากขอ้คิดถึงชาว สนพ. คือ

“คนของ สนพ. ต้องเร่งพัฒนาตัวเองขึ้นมารับช่วง
การทำงานให้ทัน ผมมองเห็นการขาดช่วงของผู้บริหาร
ทีจ่ะข้ึนมารบัตำแหน่งในปัจจุบัน ถ้าเมือ่ไรทีข่าดชว่งกอ็าจ
มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นผู้บริหารแทน ซึ่งคนใน สนพ.
คงไม่อยากเห็นคนนอกมาได้ตำแหน่ง เมื่อไม่อยากเห็นก็
ต้องพัฒนาตัวเองให้เหมาะสม และสมควรกับตำแหน่ง
ที่จะขึ้นมารับ คนที่จะพัฒนาขึ้นมาทำงานในระดับบริหาร

รูปท่ี 2 ส่วนหน่ึงของถังก๊าซเป็นล้านลูกรอถูกทำลาย

รูปท่ี 3 ทีมงานท่ีร่วมกันทำโครงการถังขาว



 

จะต้องเร่งเรียนรู้ ทำความเขา้ใจกบัเร่ืองใหม่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้
ก ับวงการพลังงานในอนาคต ทั ้ง NGV ไบโอดีเซล
ก๊าซโซฮอล์ นิวเคลียร์ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ความรู้เดิม
ไม่เพ ียงพอ ควรเร ่งปร ับตัวให ้เข ้าก ับส ิ ่งแวดล้อม
การทำงานใหม ่เทคโนโลยใีหม่ๆ

และขอฝากขา้ราชการใน สนพ.ว่า อาชพีทีแ่ทจ้ริงของ
สนพ. คือการเป็นคนทำนโยบาย ต้องเป็นนักคิด สินค้า
ที ่แท้จริงของ สนพ. ที ่เอาไปขายให้กับรัฐบาลก็คือ
“ความคิด” เพราะฉะนั้นต้องเร่งทำตัวให้กลายเป็นคนที่
ผลิตสินค้าประเภทความคิดขึ้นมาให้มากๆ งานประจำ
ทั่วไปนั้นเป็นงานหน้าที่รอง ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองให้เป็น
นักคิดที่มีประสิทธิภาพ เราก็ไม่สามารถนำเสนอความคิด
เพื่อนำไปแปลงเป็นนโยบายและแผนเพื่อสร้างประโยชน์
ให้กับประเทศชาตไิด้”

⌦
ท่าน ผอ.ก็ยังมีความเป็นห่วงและผูกพันกับปัญหา

พลังงานของประเทศ ที่ท่านทุ่มเททำงานมาด้วยใจรัก
ตลอดกว่า 30 ปี และอยากฝากถึงผู้อ่านวารสารนโยบาย
พลังงาน ซึ่งมีทั้งผู้บริหารระดับสำคัญของประเทศ ผู้คน
ในแวดวงพลงังาน และประชาชนทัว่ไป

พลังงานเป็นปัจจัยที่ 5 ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ เพราะ
พลังงานช่วยให้ความสะดวกสบาย ทำให้เราไม่ต้อง
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ตัดไม้ แบกฟืน ตำข้าว แบกของ
ไม่ต้องเดิน ไม่ต้องขี่ม้าเหมือนเมื่อก่อน แต่กว่าจะมาเป็น
พลังงานให้เราได้ใช้กัน อาจต้องแลกกับความเสียหาย
ของสิง่แวดลอ้ม เช่น การสรา้งเขือ่นทำใหเ้กดิพืน้ทีน้่ำทว่ม
มีผลกระทบต่อสัตว์ป่า เป็นต้น ดังนั้นเราทุกคนจึงควรใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้เกิดผลกระทบกระเทือน
ต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด

“การใช้พลังงานของเราทุกคน ขอให้ตระหนักอยู ่
ตลอดเวลาว่า เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนกับชาวโลก สัตว์
ร ่วมโลก ป่าไม้และสิ ่งแวดล้อมทั ้งหลายมากเกินไป
เราทุกคนจึงควรใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
พลังงานไม่ใช่สิ ่งที่จะใช้ฟุ่มเฟือยได้ตามใจชอบ เพราะ
ทุกอย่างที ่เราใช้ไปก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้น
ถ้าเราไม่อยากเห็นผลด้านลบของการใช้พลังงานมากเกินไป
ก็ต้องช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัด รู ้คุณค่า และ
มีประสิทธิภาพ ส่วนของการผลิตพลังงานนั้นก็ต้องเคารพ
กฎ กติกา เพ่ือช่วยรักษาสิง่แวดลอ้มของโลกดว้ย”

จากเรื ่องราวประสบการณ์ ความประทับใจ และ
ความภาคภูมิใจท่ีได้รับการถ่ายทอดจาก ผอ.เมตตา ในคร้ังน้ี
ทำให้เห็นว่า ความสุขที ่เกิดขึ ้นไม่จำเป็นต้องมาจาก
การเป็นผู้รับเสมอไป หากแต่ความสุขที่เกิดจากการเป็น
ผู้ให้น้ันย่ิงใหญ่กว่า และเราควรเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมแรง
ร่วมใจกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของ
ลูกหลานเรา 






