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สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

จัดทําโดย
มูลนิธพิ ลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
กุมภาพันธ 2549

บทสรุปผูบริหาร
หาร
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น วางแผนยุทธ
ศาสตรพลังงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ ทางสํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน
จึงเห็นความจําเปนในการศึกษาและจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพการณการใชพลังงาน
ปจจุบันในระดับทองถิ่น โดยมีแนวทางใหสํานักงานพลังงานภูมิภาค (สพภ.) เขต 1-12 ซึ่งมีภารกิจกํากับดูแลธุรกิจ
พลังงาน ความปลอดภัย และดําเนินการดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ เปน
ศูนยกลางขอมูลดานพลังงานระดับทองถิ่นในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมอบหมายใหศูนยสงเสริมพลังงานชีว
มวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม เปนผูดําเนินการจัดเก็บรวบรวมสถิติขอมูลการใชพลังงานตั้งแต ป พ.ศ. 2543
ถึง 2547
พลังงานสามารถจําแนกไดหลายลักษณะตามขั้นตอนการผลิตหรือกระบวนการแปรรูปเชน พลังงาน
ขั้นตน หมายถึง พลังงานทุกประเภททั้งพลังงานปฐมภูมิและพลังงานทุติยภูมิ และพลังงานขั้นสุดทาย หมายถึง
พลังงานทุกประเภทที่เปนพลังงานขั้นสุดทายที่ผูบริโภคนําไปใช
พลังงานขั้นสุดทายซึ่งเปนพลังงานที่ทําการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ พลังงานเชิงพาณิชย และ
พลังงานหมุนเวียน ประกอบดวย
1) น้ํามันเบนซินและแกสโซฮอลทุกชิด
2) น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล
3) น้ํามันดีเซลหมุนชา
4) น้ํามันเตาทุกเกรด
5) กาซหุงตม
6) กาซธรรมชาติ
7) ถานหินนําเขาและถานหินที่ผลิตในประเทศ
8) ชีวมวลเชน แกลบ ชานออย เศษไมยางพารา และถานไมเปนตน
9) กาซชีวภาพที่เกิดจากบําบัดน้ําเสียเชนฟารมสุกร และโรงงานแปงมันสําปะหลังเปนตน
10) พลังงานไฟฟาที่จําหนายเขาระบบและขายตรง (ไมรวมสวนของผูผลิตไฟฟารายเล็กมาก - VSPP)
วิธีการสํารวจ จะติดตอขอขอมูลการบริโภคพลังงาน 5 ปยอนหลังจากหนวยงานทั้งราชการและเอกชนที่
มีขอมูลเหลานี้อยู จากนั้นนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรม Access เปนพื้นฐานโดยมีรายละเอียดขอมูลถึงราย
จังหวัด ขอมูลพลังงานที่ไดจะถูกแบงออก 6 สาขาเศรษฐกิจคือ
1) ที่อยูอาศัยหมายถึงบานเรือนทั่วไป ที่ไมไดประกอบอาชีพทางการคาใดๆ
2) อุตสาหกรรมหมายถึงโรงงานอุตสาหกรรมตางๆที่ผลิตสินคาเพื่อจําหนาย ไมรวมอุตสาหกรรมที่ผลิต
พลังงานเชน โรงกลั่นน้ํามัน โรงไฟฟา และเหมืองแรถานหินลิกไนท เปนตน
3) ขนสงหมายถึงการขนสงทางบก(รถยนต รถโดยสาร และรถไฟ) และทางน้ํา(เรือโดยสารตางๆ)
ยกเวนการขนสงทางอากาศ
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4) เกษตรกรรมประกอบดวย งานปาไม ประมง และเพาะปลูก
5) ธุรกิจ และบริการหมายถึงงานบริการตา งๆเชน ธนาคาร โรงแรม ภัตตาคาร หนวยงานราชการ
รานคาปลีก รานคาสง และไปรษณีย เปนตน
6) อื่นๆหมายถึงกิจกรรมที่ไมอยูใน 5 สาขาขางตนคือ งานกอสรางและเหมืองแรที่ไมใชแรพลังงาน
หนวยงานที่ไดใหขอมูลการบริโภคพลังงานแบงเปน 2 ระดับคือ
ก. แหลงขอมูลหลัก จํานวน 8 แหง มีขอมูลการผลิตและบริโภคพลังงาน ซึ่งสามารถนํามาใชไดโดยตรง
ไดแก
1) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ขอมูลน้ํามันเชื้อเพลิง)
2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ขอมูลถานหินและชีวมวล)
3) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ขอมูลไฟฟาขายตรงยังลูกคารายใหญและขอมูลการผลิตถาน
หินลิกไนทที่ใชในโรงไฟฟา)
4) การไฟฟานครหลวง (ขอมูลไฟฟา)
5) การไฟฟาสวนภูมิภาค (ขอมูลไฟฟา)
6) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ขอมูลกาซธรรมชาติ)
7) สถานเทคโนโลยีกาซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ขอมูลกาซชีวภาพ)
8) บริษัท ปภพ จํากัด (ขอมูลกาซชีวภาพ)
ข. แหลงขอมูลประกอบ จํานวน 6 แหง มีขอมูลอางอิง ซึ่งตองนํามาคํานวณเพื่อหาปริมาณพลังงานที่
บริโภคในแตละป ไดแก
9) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขอมูลจํานวนเรือประมงที่จดทะเบียน)
10) ศูนยสารสนเทศการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขอมูลปริมาณผลผลิตทางการเกษตร)
11) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม (ขอมูลปริมาณผลผลิตแร)
12) สํานักงานสถิติแหงชาติ (ขอมูลคาใชจายพลังงานในครัวเรือน)
13) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (ขอมูลพื้นที่โคนสวนยางพารา)
14) สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล (ขอมูลปริมาณการหีบออยของโรงงานน้ําตาล)
ขอมูลที่ไดถูกนํามาวิเคราะหและประมวลผลโดยโปรแกรมที่ไดออกแบบไว พบวามีขอมูลบางสวนขาด
หายไป และขอมูลการใชพลังงานบางจังหวัดสูงผิดปกติ ยกตัวอยางเชน
1) ขอมูลการบริโภคถานหินของโรงงานควบคุมขาดหายไปบางสวน เนื่องจากทางโรงงานไมไดสงขอมูล
มายังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานซึ่งเปนหนวยงานที่รวบรวมขอมูลดังกลาว
2) ไมมีขอมูลการใชน้ํามันเตาเพื่อผลิตไฟฟาของป 2543-2545 เนื่องจากในขณะนั้นทางกรมธุรกิจ
พลังงานยังไมไดแยกสวนที่ผลิตไฟฟาออกมาตางหาก
3) ขอมูลการบริโภคพลังงานชีวมวล(ขี้เลื่อย)ของจังหวัดสมุทรปราการป 2546 ที่ไดจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน มีคาสูงผิดปกติ เปนตน
หนา ข
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จากปญหาดังกลาว ทางคณะทํางานไดเพิ่มเติมและปรับปรุงขอมูลแตละสวน เพื่อใหใกลเคียงกับการ
บริโภคจริงใหมากที่สุด ผลสรุปของการบริโภคพลังงานทั้งประเทศเปนดังนี้
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กราฟแสดงการบริโภคพลังงานรวมทั้งประเทศ
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการรวบรวมขอมูลครั้งตอไปมีความถูกตองและแมนยํามากขึ้น ทางคณะทํางานมีขอเสนอใหมีการ
ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บขอมูล ดังนี้
1) กรมธุรกิจพลังงาน
• สํ า นั ก การค า และการสํ า รองน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ให มี ก ารจั ด แบ ง สาขาผู บ ริ โ ภคใหม ใ ห
สอดคลองกับ 6 สาขาเศรษฐกิจที่กําหนด และรวบรวมขอมูลการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง
ของผูคา ม.10 เพื่อสะทอนการบริโภคที่แทจริงของแตละจังหวัด
• กลุมงานไฟฟาสัมปทาน ใหมีการบันทึกขอมูลไฟฟาขายตรง
2) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ขอขอมูลการขายไอน้ําของโรงไฟฟาขนาดเล็ก (SPP)
3) การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค ลงรหัส TSIC ของผูใชไฟฟากิจการขนาดเล็กที่
เหลืออยู
4) สํานักงานพลังงานภูมิภาค 1-12 สุมสํารวจการใชพลังงาน (ถานไม ฟน และกาซหุงตม) ในครัวเรือน
เปนตน
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