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1. บทนาํ

ปี 2541 เป็นปีท䯾ี�หลายประเทศประสบปัญหาภาวะเศรษฐกจิตกต䯾ํ�าทัال�งในประเทศแถบเอเชยี ละตนิอเมรกิา และประเทศรัสเซยี
ประกอบกบัการเกดิปรากฏการณเ์อลนโีน ทาํใหเ้กดิสภาพอากาศท䯾ี�อุ่นกวา่ปกต ิสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชน้ํال�ามนัทั䯾�วโลกชะลอ
ตวัลงอยา่งมาก โดยมปีรมิาณการผลติอยู่ในระดบั 74.6 ลา้นบารเ์รล/วนั ในขณะท䯾ี�ปรมิาณความตอ้งการอยู่ในระดบั 74.2
ลา้นบารเ์รล/วนั จงึสง่ผลใหป้รมิาณนํال�ามนัสาํรองสงูเป็นประวตักิารณ ์ทาํใหร้าคานํال�ามนัดบิของปี 2541 ออ่นตวัลงมาอยู่ใน
ระดบั 12.114.4 เหรยีญสหรัฐฯ/บารเ์รล กลุ่มประเทศผู้ผลตินํال�ามนัจงึไดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารทบทวนเพดานการผลติของกลุ่ม
และตัال�งแตเ่ดอืนมถินุายนเป็นตน้มา กลุ่มประเทศผู้ผลตินํال�ามนัไดล้ดเพดานการผลติจากเดมิ 27.5 ลา้นบารเ์รล/วนั มาอยู่ใน
ระดบั 25.7 ลา้นบารเ์รล/วนั อยา่งไรกต็าม นักวเิคราะหค์าดวา่ในปี 2542 ประเทศท䯾ี�ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกจิจะเร䯾ิ�มฟืال�นตวั
และสภาพอากาศจะเร䯾ิ�มกลบัสู่ภาวะปกต ิซ䯾ึ�งจะสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชน้ํال�ามนัในปี 2542 เพ䯾ิ�มขึال�นจากปี 2541 ประมาณ 11.5
ลา้นบารเ์รล/วนั

สาํหรับประเทศไทยผลจากภาวะเศรษฐกจิตกต䯾ํ�าอยา่งรนุแรงในปี 2541 สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานภายในประเทศลด
ลงทัال�งนํال�ามนัและไฟฟา้ โรงกลั䯾�นนํال�ามนัในประเทศสว่นใหญต่อ้งลดกาํลงัการผลติลง และการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
(กฟผ.) ตอ้งปรับแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ โดยชะลอบางโครงการออกไปเพ䯾ื�อไมใ่หม้ปีรมิาณสาํรองการผลติไฟฟา้สงูเกนิ
ความจาํเป็น สว่นสถานการณต์ลาดนํال�ามนัในประเทศมกีารแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรง เน䯾ื�องจากปรมิาณความตอ้งการใชน้ํال�ามนั
ภายในประเทศลดลง ในขณะท䯾ี�ปรมิาณการผลติโดยรวมอยู่ในระดบัเดยีวกบัปีกอ่น ผู้คา้นํال�ามนัจงึใชน้โยบายดา้นราคา มาเป็น
กลยทุธใ์นธรุกจิคา้ปลกีนํال�ามนัเพ䯾ื�อรักษาสว่นแบง่ตลาดเอาไว ้ขณะเดยีวกนักไ็ดม้กีารสง่ออกนํال�ามนัมากขึال�น โดยในปี 2541 ได้
มกีารสง่ออกนํال�ามนัสาํเรจ็รปูสทุธจิาํนวน 66.3 พันบารเ์รล/วนั ซ䯾ึ�งนํال�ามนัสาํเรจ็รปูท䯾ี�มกีารสง่ออกมาก ไดแ้ก ่นํال�ามนัเบนซนิ
ดเีซล LPG และนํال�ามนัเคร䯾ื�องบนิ ยกเวน้นํال�ามนัเตาท䯾ี�การผลติในประเทศต䯾ํ�ากวา่ความตอ้งการเลก็นอ้ย จงึมกีารนาํเขา้สทุธิ
จาํนวน 8.0 พันบารเ์รล/วนั อยา่งไรกต็าม คาดวา่ในปีถดัไปจะมนีํال�ามนัเตาเหลอืเพ䯾ื�อกา รสง่ออก เน䯾ื�องจากมกีารใชก้า๊ซ
ธรรมชาตเิพ䯾ื�อทดแทนนํال�ามนัเตาในการผลติไฟฟา้มากขึال�น

การผลติไฟฟา้และการใชไ้ฟฟา้ของประเทศในชว่งปี 2541 ลดลงจากปีกอ่นรอ้ยละ 2.3 ซ䯾ึ�งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกจิท䯾ี�
ชะลอตวัลงอยา่งตอ่เน䯾ื�อง ในเขตนครหลวงซ䯾ึ�งเป็นเขตเศรษฐกจิมกีารใชไ้ฟฟา้ลดลงจากปีกอ่นรอ้ยละ 5.7 แตใ่นเขตภมูภิาค
มคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟา้เพ䯾ิ�มขึال�น โดยเพ䯾ิ�มขึال�นจากปีกอ่นรอ้ยละ 0.1 โดยเฉพาะการใชไ้ฟฟา้ประเภทท䯾ี�อยู่อาศยัซ䯾ึ�งเพ䯾ิ�มขึال�นใน
อตัราท䯾ี�สงูถงึรอ้ยละ 11.7 ทัال�งนีال� อาจเน䯾ื�องมาจากภาวะเศรษฐกจิท䯾ี�ตกต䯾ํ�า ทาํใหป้ระชาชนลดการเท䯾ี�ยวบรกิารนอกบา้นลง และ
ใชเ้วลาอยู่บา้นมากขึال�น หรอืประกอบกจิการภายในครัวเรอืน เพ䯾ื�อเสรมิรายไดแ้กค่รอบครัวเพ䯾ิ�มขึال�น

จากปัญหาภาวะเศรษฐกจิตกต䯾ํ�าท䯾ี�สง่ผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม รัฐบาลไดพ้ยายามดาํเนนิมาตรการตา่งๆ ท䯾ี�จะ
ชว่ยแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ ในสว่นของพลงังานกเ็ชน่เดยีวกนั ไดม้กีารดาํเนนิการเพ䯾ื�อชว่ยสนับสนนุการแกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นไปตามจดหมายแสดงเจตจาํนง ระหวา่งรัฐบาลไทยกบั
กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ ยกตวัอยา่งเชน่ การเสรมิสภาพคลอ่งใหก้บัธรุกจินํال�ามนั โดยมมีาตรการใหล้ดปรมิาณสาํรอง
นํال�ามนัเชืال�อเพลงิของประเทศลง เป็นการชั䯾�วคราว เพ䯾ื�อลดการนาํเขา้นํال�ามนัดบิและนํال�ามนัสาํเรจ็รปู ซ䯾ึ�งชว่ยประหยดัเงนิตราตา่ง



นํال�ามนัเชืال�อเพลงิของประเทศลง เป็นการชั䯾�วคราว เพ䯾ื�อลดการนาํเขา้นํال�ามนัดบิและนํال�ามนัสาํเรจ็รปู ซ䯾ึ�งชว่ยประหยดัเงนิตราตา่ง
ประเทศ และชว่ยเสรมิสภาพคลอ่งใหก้บัระบบการเงนิของประเทศ มกีารพจิารณาปรับปรงุคณุภาพนํال�ามนัเชืال�อเพลงิเพ䯾ื�อลดคา่
ใชจ้า่ย จากการเตมิสารเตมิแตง่ท䯾ี�ไมจ่าํเป็น ซ䯾ึ�งชว่ยลดตน้ทนุการผลตินํال�ามนั และประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการเตมินํال�ามนั ใหแ้ก่
ประชาชน และมาตรการลา่สดุคอื การลดภาษสีรรพสามตินํال�ามนัเตาจากรอ้ยละ 17.5 เหลอืรอ้ยละ 5 เพ䯾ื�อลดความบดิเบอืน
ของราคาเชืال�อเพลงิ และลดตน้ทนุการผลติใหแ้กภ่าคอตุสาหกรรม

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิท䯾ี�มตีอ่นโยบายดา้นการจัดหาพลงังานกค็อื ตอ้งมกีารเล䯾ื�อนโครงการรับซืال�อไฟฟา้ออกไป โดย
ไดม้กีารเจรจาผอ่นปรนกาํหนดการจา่ยกระแสไฟฟา้ในเชงิพาณชิย ์สาํหรับโครงการรับซืال�อไฟฟา้จากสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และโครงการรับซืال�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน และผู้ผลติรายเลก็ เพ䯾ื�อไมใ่หป้รมิาณสาํรอง
การผลติไฟฟา้สงูเกนิความจาํเป็น และชว่ยลดภาระการชาํระคา่ไฟฟา้ของ กฟผ. ลง รวมทัال�งยงัเป็นประโยชนต์อ่ผู้ลงทนุเอง
ซ䯾ึ�งประสบปัญหาความลา่ชา้ ในการจัดหาเงนิกู้ใหส้ามารถดาํเนนิโครงการตอ่ไปได ้นอกจากนีال� ยงัไดม้กีารเจรจาขอขยาย
ระยะเวลาการรับซืال�อไฟฟา้ จากสาธารณรัฐประชาชนจนีออกไปอกี 2 ปี จากเดมิ ภายในปี พ.ศ. 2558 เป็นปี พ.ศ. 2560 เพ䯾ื�อ
ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศ

นอกจากนีال� กฟผ. ไดรั้บอนมุตัใิหก้อ่หนีال�จากตา่งประเทศ โดยการออกพันธบตัร ในตลาดทนุตา่งประเทศ ในวงเงนิ 300 ลา้น
เหรยีญสหรัฐฯ โดยมธีนาคารโลกคํال�าประกนัเงนิตน้ และกระทรวงการคลงั คํال�าประกนัดอกเบีال�ย เพ䯾ื�อให ้กฟผ. สามารถจัดหาเงนิ
ทนุท䯾ี�มตีน้ทนุต䯾ํ�า มาใชส้าํหรับโครงการลงทนุกอ่สรา้ง โรงไฟฟา้และระบบสง่ไฟฟา้ของ กฟผ. และเพ䯾ื�อให ้กฟผ. เป็นท䯾ี�รู้จัก
ในตลาดตา่งประเทศ เพ䯾ื�อประโยชนใ์นการดาํเนนิงานตอ่ไปในอนาคต แตท่ัال�งนีال� กฟผ. จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเง䯾ื�อนไข
ของธนาคารโลก ท䯾ี�จะตอ้งรักษาสถานภาพทางการเงนิของ กฟผ. ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์䯾ี�กาํหนด คณะรัฐมนตรจีงึไดม้อบ
หมายใหห้นว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง ศกึษาถงึการปรับโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ เพ䯾ื�อใหรั้ฐบาลสามารถดาํเนนิการใหเ้ป็นไปตาม
เง䯾ื�อนไขของธนาคารโลกได ้ซ䯾ึ�งการศกึษาในเร䯾ื�องดงักลา่ว จะสง่ผลใหม้กีารปรับปรงุโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ท䯾ี�ลดลง และลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ท䯾ี�เปล䯾ี�ยนแปลงไป รวมทัال�งจะมกีาร ปรับปรงุสตูรการปรับอตัราคา่
ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิใหส้ะทอ้นถงึตน้ทนุท䯾ี�แทจ้รงิมากขึال�น

ในปี 2541 นีال� นับวา่มคีวามกา้วหนา้ในเร䯾ื�องของการแปรรปูรัฐวสิาหกจิดา้นพลงังาน เป็นอยา่งมาก โดยมแีรงกระตุ้นสว่นหน䯾ึ�ง
เกดิจากการขาดสภาพคลอ่งของภาครัฐ ซ䯾ึ�งความกา้วหนา้อนัดบัแรกคอื ความสาํเรจ็ในการดาํเนนิการขายหุ้นของ กฟผ. ใน
บรษัิทผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) และการขายหุ้นของ ปตท. ในบรษัิท ปตท. สาํรวจและผลติปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)
โดยไดร้าคาหุ้นสงูสดุท䯾ี� 126 บาท/หุ้น และ 300 บาท/หุ้น ตามลาํดบั โดย กฟผ. และ ปตท. มรีายไดจ้ากการขายหุ้นเป็น
จาํนวนเงนิ 9,838 ลา้นบาท และ 11,188 ลา้นบาท ตามลาํดบั ความกา้วหนา้ลาํดบัตอ่มากค็อื มกีารจัดทาํแผนแมบ่ทการ
ปฏริปูรัฐวสิาหกจิ แลว้เสรจ็ ซ䯾ึ�งไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรแีลว้เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 1 กนัยายน 2541 แมก้อ่นหนา้นีال�ไดม้ี
ปัญหาความขดัแยง้เกดิขึال�น จนตอ้งเรง่สรา้งความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งมากกต็าม แผนแมบ่ทดงักลา่วนีال� จะเป็นกรอบในการ
แปลงแผนไปสู่ภาคปฏบิตัติอ่ไป

นอกจากนีال� ยงัไดม้กีารดาํเนนิการเพ䯾ื�อสนับสนนุนโยบายการคา้เสรขีองรัฐบาล โดยการพัฒนาอตุสาหกรรมกา๊ซปโิตรเลยีม
เหลวใหไ้ปสู่การแขง่ขนัเสร ีโดยไดม้กีารกาํหนดแนวทาง และขัال�นตอนการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว อยา่ง
เป็นขัال�นตอน และเน䯾ื�องจากธรุกจิการคา้กา๊ซหงุตม้ เป็นธรุกจิท䯾ี�มคีวามซบัซอ้น ทัال�งในกระบวนการคา้ การจัดเกบ็ การบรรจ ุการ
จาํหนา่ย รวมทัال�งการขนสง่ และยงัมปัีญหาดา้นมาตรฐานความปลอดภยั จงึจาํเป็นตอ้งมกีารปรับปรงุควบคู่กนัไปดว้ย ดงันัال�น
ในปี 2541 จงึไดม้กีารศกึษาและทบทวนขัال�นตอนการดาํเนนิธรุกจิ การกาํหนดราคา และมาตรฐานความปลอดภยัอยา่ง
ละเอยีดในทกุ ขัال�นตอนของธรุกจิ เพ䯾ื�อนาํไปสู่การลอยตวัราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว อยา่งเป็นธรรมตอ่ทัال�งผู้คา้และผู้บรโิภค
โดยไมก่ระทบตอ่มาตรฐานความปลอดภยั และเป็นระบบท䯾ี�มกีารแขง่ขนัเสรอียา่งแทจ้รงิ

การดาํเนนินโยบายของรัฐในชว่งท䯾ี�ผา่นมา นอกจากจะเรง่สง่เสรมิการพัฒนา การผลติ การใชพ้ลงังาน และการสง่เสรมิการ
แขง่ขนัทางดา้นพลงังานแลว้ ในขณะเดยีวกนักไ็ดด้าํเนนินโยบายเพ䯾ื�อปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาในดา้นส䯾ิ�งแวดลอ้มท䯾ี�เกดิขึال�น
จากการผลติและการใชพ้ลงังานอกีดว้ย โดยเป็นนโยบายท䯾ี�ไดด้าํเนนิการมาอยา่งตอ่เน䯾ื�องจากปีท䯾ี�แลว้ ซ䯾ึ�งมาตรการท䯾ี�เดน่ชดั
ไดแ้ก ่การกาํหนดแนวทางและมาตรการการใชเ้ชืال�อเพลงิ ในโรงไฟฟา้สาํหรับโรงไฟฟา้ของ กฟผ. เพ䯾ื�อใหส้อดคลอ้งกบัรา่ง
มาตรฐานการระบายมลพษิของกรมควบคมุมลพษิท䯾ี�จะประกาศใหม ่โดยให ้กฟผ. ใชน้ํال�ามนัเตาท䯾ี�มคีณุภาพดขีึال�นในโรงไฟฟา้
เกา่ และใหใ้ชก้า๊ซธรรมชาต ิในโรงไฟฟา้เพ䯾ิ�มขึال�น ซ䯾ึ�งในขณะนีال�กรมควบคมุมลพษิไดผ้อ่นผันให ้กฟผ. ใชน้ํال�ามนัเตากาํมะถนั
ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.4 ในโรงไฟฟา้พระนครเหนอืไดเ้ป็นการชั䯾�วคราวจนกวา่จะมกีารประกาศคา่มาตรฐานใหม ่สาํหรับการแกไ้ข
ปัญหาดา้นส䯾ิ�งแวดลอ้มท䯾ี�โรงไฟฟา้แมเ่มาะนัال�น ไดม้กีารใชม้าตรการท䯾ี�เขม้งวดขึال�น โดยกาํหนดใหโ้รงไฟฟา้แมเ่มาะ ปฏบิตัติาม
แผนการเดนิเคร䯾ื�องผลติกระแสไฟฟา้ และระมดัระวงัในการเดนิเคร䯾ื�องผลติไฟฟา้มากขึال�น นอกจากนีال� ยงัไดม้กีารดาํเนนิการ
เรง่รัดบงัคบัใชน้ํال�ามนัดเีซลหมนุเรว็กาํมะถนัต䯾ํ�า ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ใหเ้รว็ขึال�น โดยไดม้กีารกาํหนดบงัคบัใชแ้ลว้ตัال�งแตว่นัท䯾ี� 1
มกราคม 2542 เป็นตน้ไป รวมทัال�งไดม้กีารดาํเนนิการศกึษา การจัดการนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใชแ้ลว้อยา่งเป็นระบบ และ
ประชาสมัพันธเ์พ䯾ื�อเผยแพรค่วามรู้เก䯾ี�ยวกบันํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใหแ้แกผู่้บรโิภค ทัال�งนีال� แนวทางและมาตรการตา่งๆ ดงักลา่วจะชว่ย
บรรเทาและแกไ้ขปัญหามลพษิทางอากาศใหล้ดลงได้

สาํหรับการดาํเนนินโยบายทางดา้นตา่งประเทศนัال�น ไดม้กีารพัฒนาความสมัพันธ ์และความรว่มมอืทางดา้นพลงังาน กบักลุ่ม
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเซยีแปซฟิคิ (APEC) กลุ่มสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ASEAN)
และกลุ่มเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํال�าโขง ซ䯾ึ�งแนวทางความรว่มมอืโดยสรปุนัال�น มุ่งเนน้นโยบายการแปรรปู การเปดิเสรี
ตลาดพลงังาน การสง่เสรมิและสนับสนนุบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการตา่งๆ ตลอดจนการรว่มมอืกนัแกไ้ข
และหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรงุกลไกความรว่มมอืระหวา่งประเทศสมาชกิ ใหม้ปีระสทิธภิาพย䯾ิ�งขึال�น

จากการพัฒนาพลงังานของประเทศในชว่งปีท䯾ี�ผา่นมา ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสาํเรจ็ และความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการ
ตามนโยบายและมาตรการตา่งๆ ของรัฐมาเป็นลาํดบั อยา่งไรกต็าม การพัฒนาดา้นพลงังานจาํเป็นตอ้งมกีารดาํเนนิงานตอ่ไป
โดยในปี 2542 จะเป็นปีท䯾ี�ลงสู่รายละเอยีดของแผนปฏบิตัใินเร䯾ื�องของการแปรรปูรัฐวสิาหกจิดา้นพลงังาน ใหเ้ป็นไปตาม
กรอบของแผนแมบ่ท และการศกึษาในรายละเอยีดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ เพ䯾ื�อพจิารณาปรับปรงุโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้
ใหม้คีวามเหมาะสมมากขึال�น



 

 

2. สถานการณพ์ลงังานในปี 2541

2.1 สถานการณร์าคานํȀามนัเชืȀอเพลงิ
2.1.1 ความตอ้งการและการผลตินํȀามนัดบิ

ผลจากภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกจิของหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเซยีท䯾ี�ประสบปัญหาวกิฤตทิางการเงนิ
ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ํال�ามนัดบิโดยรวมของปี 2541 ไมไ่ดเ้พ䯾ิ�มสงูขึال�นเชน่ทกุปี โดยทรงตวัอยู่ในระดบั 74.2 ลา้นบารเ์รลตอ่
วนั เพ䯾ิ�มขึال�นจากปี 2540 เพยีงรอ้ยละ 0.5 ในปี 2541 OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development) ไดเ้ปล䯾ี�ยนแปลงระบบขอ้มลู โดยไดเ้พ䯾ิ�มขอ้มลูจากกลุ่มสมาชกิใหมอ่กี 5 ประเทศ ซ䯾ึ�งประกอบดว้ยเมก็ซโิก
เกาหลใีต ้โปแลนด ์ฮงัการ ีและสาธารณรัฐเชค สง่ผลใหข้อ้มลูความตอ้งการใชน้ํال�ามนัของกลุ่ม OECD สะทอ้นถงึความ
ตอ้งการใชน้ํال�ามนัของโลกมากขึال�น คดิเป็นรอ้ยละ 65 ของความตอ้งการใชท้ัال�งหมด

ในปี 2541 ความตอ้งการใชน้ํال�ามนัของประเทศในกลุ่ม OECD อยู่ในระดบัเดยีวกบัปี 2540 โดยความตอ้งการใชน้ํال�ามนัของ
ประเทศแถบยโุรปและอเมรกิา เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 13.8 แตก่ถ็กูหกัลา้งดว้ยความตอ้งการใชท้䯾ี�ลดลงของญ䯾ี�ปุ่นและเกาหล ีท䯾ี�หด
ตวัลงถงึรอ้ยละ 5.7 และ 14.1 ตามลาํดบั จงึทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ํال�ามนัโดยรวมของกลุ่ม OECD อยู่ในระดบัทรงตวั สาํหรับ
ความตอ้งการใชน้ํال�ามนัในกลุ่มประเทศนอกกลุ่ม OECD มอีตัราการใชน้ํال�ามนัเพ䯾ิ�มขึال�นโดยรวมรอ้ยละ 1 แบง่กลุ่มการใชน้ํال�ามนั
ออกไดส้องประเภท ไดแ้กก่ลุ่มประเทศท䯾ี�ความตอ้งการใชส้งูขึال�น ซ䯾ึ�งสงูขึال�นในอตัรารอ้ยละ 24 และกลุ่มประเทศ ซ䯾ึ�งประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกจิ เชน่ จนี ฟลิปิปนิส ์อนิโดยนเีซยี และไทย ซ䯾ึ�งความตอ้งการใชน้ํال�ามนัลดลง ในอตัรารอ้ยละ 0.310

ดา้นการผลตินํال�ามนัดบิ ปรมิาณการผลติของปี 2541 อยู่ในระดบั 74.6 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ซ䯾ึ�งเป็นระดบัเดยีวกบัปีกอ่นหนา้นีال�
โดยปรมิาณการผลตินํال�ามนัดบิ ของกลุ่มประเทศนอกโอเปคอยู่ท䯾ี� 42.6 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ลดลงจากปีกอ่นหนา้นีال�รอ้ยละ 0.7
เป็นผลจากปรมิาณการผลติท䯾ี�ลดลง เน䯾ื�องจากการปดิซอ่มแซมของแหลง่ในอเมรกิา ทะเลเหนอื นอรเวยแ์ละอ䯾ื�นๆ สว่นการ
ผลติของกลุ่มโอเปคเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 0.7 ขึال�นมาอยู่ในระดบั 27.8 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ความตอ้งการใชน้ํال�ามนัท䯾ี�ออ่นตวัลงมากใน
ชว่งคร䯾ึ�งปีแรก ไดส้ง่ผลใหป้รมิาณการผลตินํال�ามนัดบิของโลก สงูกวา่ความตอ้งการใชใ้นระดบั 0.82.1 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั
และสง่ผลใหร้าคานํال�ามนัดบิตกต䯾ํ�ามาก กลุ่มประเทศผู้ผลตินํال�ามนั ตอ้งออกมาเรยีกรอ้งการลดปรมิาณการผลติ โดยกลุ่ม
ประเทศโอเปคไดม้กีารทบทวนเพดานการผลติของกลุ่ม 2 ครัال�ง เพดานการผลติเดมิอยู่ท䯾ี� 27.5 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั แตใ่นเดอืน
เมษายนไดล้ดลงมาอยู่ในระดบั 27.1 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั และตัال�งแตเ่ดอืนมถินุายนเป็นตน้มา เพดานการผลติอยู่ในระดบั 25.7
ลา้นบารเ์รลตอ่วนั และถา้ไมร่วมปรมิาณการผลติของอรัิค เพดานการผลติของกลุ่มโอเปคจะอยู่ท䯾ี� 24.4 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั

ปรมิาณความตอ้งการและการผลตินํȀามนัดบิของโลก
หนว่ย : ลา้นบารเ์รลตอ่วนั

  2540 2541 2541
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ความตอ้งการ 74.0 74.2 75.1 72.9 73.8 75.1
OECD 46.7 46.6 47.1 45.0 46.5 47.9
อ䯾ื�นๆ 27.3 27.6 28.0 27.9 27.3 27.2
การผลติ 74.6 74.6 76.0 75.0 73.7 73.8
โอเปค/นํال�ามนัดบิ 27.6 27.8 28.4 28.1 27.5 27.3
โอเปค/NGL&Cond. 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
นอกกลุ่มโอเปค 42.9 42.6 43.4 42.6 41.9 42.3
อ䯾ื�นๆ 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
+/ +0.6 +0.4 +0.9 +2.1 0.1 1.3

2.1.2 ราคานํȀามนัดบิ

จากภาวะเศรษฐกจิท䯾ี�ตกต䯾ํ�าในหลายประเทศ ในเอเซยี รัสเซยี และละตนิอเมรกิา และอากาศท䯾ี� อุ่นกวา่ปกตใินชว่งตน้ปี
เน䯾ื�องจากปรากฏการณเ์อลนโีน ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ํال�ามนัของปี 2541 ไดช้ะลอตวัลงมาก แมว้า่ประเทศผู้ผลตินํال�ามนัดบิจะ
ลดปรมิาณการผลติลงแลว้กต็าม แตก่ย็งัต䯾ํ�ากวา่ระดบัความตอ้งการท䯾ี�ออ่นตวัลงอยู่ 0.4 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั โดยเฉพาะในชว่ง
คร䯾ึ�งแรกของปี ท䯾ี�ปรมิาณการผลตินํال�ามนัดบิ อยู่ในระดบัท䯾ี�สงูกวา่ความตอ้งการใชถ้งึ 0.92.1 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ราคานํال�ามนัใน
ชว่งดงักลา่วจงึตกต䯾ํ�าเป็นประวตักิารณ ์และสง่ผลใหป้รมิาณนํال�ามนัสาํรองไดส้งูขึال�นมาก ในชว่งคร䯾ึ�งหลงัของปี แมว้า่ความ
ตอ้งการใช ้จะเร䯾ิ�มสงูขึال�นตามฤดกูาล และประเทศผู้ผลตินํال�ามนัดบิ จะลดปรมิาณการผลติลงแลว้กต็าม แตไ่มเ่พยีงพอท䯾ี�จะ ลด
ปรมิาณสาํรองลงมาอยู่ในระดบัปกต ิทาํใหร้าคานํال�ามนัดบิยงัคงออ่นตวัลงอยา่งตอ่เน䯾ื�อง ราคานํال�ามนัดบิในปี 2541 ไดอ้อ่นตวั
ลงกวา่ $ 5 ตอ่บารเ์รล เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่นหนา้นีال� โดยเฉล䯾ี�ยอยู่ในระดบั $12.1–14.4 ตอ่บารเ์รล

ในไตรมาสแรกของปี 2541 ราคานํال�ามนัดบิเคล䯾ื�อนไหวอยู่ในระดบั 12.416.0 ตอ่บารเ์รล โดยไดอ้อ่นตวัลงมากกวา่ $ 3 ตอ่
บารเ์รล ซ䯾ึ�งเป็นผลจากภาวะนํال�ามนัดบิลน้ตลาด ในไตรมาสนีال�ปรมิาณ การผลตินํال�ามนัดบิไดส้งูกวา่ความตอ้งการอยู่ 0.9 ลา้น



บารเ์รลตอ่วนั ความตอ้งการนํال�ามนัดบิเขา้กลั䯾�นได ้ลดลง จากการปดิซอ่มแซมโรงกลั䯾�นประจาํปีในยโุรปและอเมรกิา อากาศท䯾ี�
อุ่นกวา่ปกต ิและความตอ้งการใชน้ํال�ามนัท䯾ี�ชะลอตวัลงของประเทศ ท䯾ี�ประสบปัญหาทางเศรษฐกจิและการเงนิในเอเซยี แตท่าง
ดา้นการผลติกลบัเพ䯾ิ�มขึال�นจากการผลติเกนิโควตา้ของกลุ่มประเทศโอเปคซ䯾ึ�งอยู่ในระดบั 28.3 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ในขณะท䯾ี�
เพดานการผลติคอื 27.5 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ประเทศท䯾ี�ผลติเกนิโควตา้ไดแ้ก ่เวเนซเูอลา ไนจเีรยี สหรัฐอาหรับเอมเิรสต ์และ
กาตาร ์ราคานํال�ามนัดบิท䯾ี�ลดลงเป็นลาํดบัทาํใหป้ระเทศผู้ผลตินํال�ามนัดบิไมส่ามารถ วางเฉยได ้กลางเดอืนมนีาคม เวเนซเูอลา
ซาอดุอิาระเบยี และเมก็ซโิก ไดร้ว่มกนัผลกัดนัเกดิเป็นขอ้ตกลง ณ กรงุรยิาด โดยกลุ่มประเทศโอเปคและนอกกลุ่มโอเปค
บางประเทศ ไดป้ระกาศลดปรมิาณการผลติลงรวม 1.5 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั จากนอกกลุ่มโอเปค 0.3 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั และ
จากกลุ่มโอเปคไมร่วมประเทศอรัิค 1.2 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ตัال�งแตเ่ดอืนเมษายนเป็นตน้มา

ในไตรมาสท䯾ี�สอง แมว้า่ปรมิาณการผลตินํال�ามนัจะลดลง แตย่งันอ้ยกวา่ความตอ้งการท䯾ี�ออ่นตวัลงมากจากฤดหูนาวท䯾ี�ผา่นพน้
ไป ทาํใหใ้นไตรมาสนีال�ปรมิาณการผลตินํال�ามนัดบิไดม้ากกวา่ความตอ้งการใชถ้งึ 2.1 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ซ䯾ึ�งนัال�นหมายถงึภาวะ
นํال�ามนัลน้ตลาด และทาํใหป้รมิาณนํال�ามนัสาํรองในชว่งดงักลา่ว สงูเป็นประวตักิารณ ์ผลของขอ้ตกลงลดปรมิาณการผลตินํال�ามนั
ดบิ ณ กรงุรยิาด ทาํใหป้รมิาณการผลติของโอเปค ซ䯾ึ�งเป็นนํال�ามนัดบิชนดิหนักไดล้ดลงในไตรมาสนีال� ปรมิาณการผลติของกลุ่ม
โอเปคยกเวน้อรัิคไดล้ดลงรวม 1 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั แตไ่ดถ้กูหกัลา้งจากการท䯾ี�อรัิค สามารถเพ䯾ิ�มการผลติขึال�นอกี 0.7 ลา้น
บารเ์รล ตอ่วนั ทาํใหป้รมิาณสทุธทิ䯾ี�ลดลงของกลุ่มโอเปคในไตรมาสนีال�ลดลงเพยีง 0.3 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั แตเ่ม䯾ื�อเสรมิกบั
ความตอ้งการนํال�ามนัดบิชนดิหนักเขา้กลั䯾�นท䯾ี�เพ䯾ิ�มขึال�น กส็ามารถชว่ยพยงุราคานํال�ามนัดบิชนดิหนักใหท้รงตวัอยู่โดยไมไ่ดต้กต䯾ํ�าลง
ไปอกี

สว่นนํال�ามนัดบิชนดิเบา แมว้า่ปรมิาณการผลติจะลดลงถงึ 0.8 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั จากการปดิซอ่มแซมของแหลง่ทะเลเหนอื
และนอรเ์วย ์แตใ่นไตรมาสท䯾ี�สองนีال�ความตอ้งการนํال�ามนัดบิชนดิเบาเขา้กลั䯾�นไดล้ดลงในระดบัเดยีวกนั ดงันัال�น ผลของปรมิาณ
สาํรองท䯾ี�ยงัอยู่ในระดบัสงู จงึทาํใหร้าคานํال�ามนัดบิชนดิเบายงัออ่นตวัลงประมาณ $ 1 ตอ่บารเ์รล ราคานํال�ามนัดบิในไตรมาสนีال�
เฉล䯾ี�ยอยู่ในระดบั $ 12.2 – 14.6 ตอ่ บารเ์รล และแมว้า่ปรมิาณการผลติในไตรมาสนีال�จะลดลง แตก่ารลดปรมิาณการผลติ ก็
ไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายของขอ้ตกลง ตลาดนํال�ามนัยงัประสบภาวะนํال�ามนัลน้ตลาด และปรมิาณนํال�ามนัสาํรองท䯾ี�อยู่ในระดบัสงู จงึ
ทาํใหร้าคานํال�ามนัดบิในชว่งปลายไตรมาส ไดอ้อ่นตวัลงอกีครัال�ง กลุ่มโอเปคจงึตอ้งตดัสนิใจประกาศลดการผลติ ลงอกี 1.3
ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ทาํใหเ้พดานการผลติของกลุ่มโอเปคลงมาอยู่ในระดบั 24.6 ลา้นบารเ์รล ตอ่วนั เม䯾ื�อไมร่วมอรัิค

ในไตรมาสท䯾ี�สามความตอ้งการนํال�ามนัดบิเขา้กลั䯾�นไดเ้ร䯾ิ�มปรับตวัสงูขึال�น ซ䯾ึ�งเป็นผลจากการกลบัมากลั䯾�นตามปกตขิองโรงกลั䯾�น ท䯾ี�
ปดิซอ่มบาํรงุประจาํปีและการเพ䯾ิ�มสาํรองนํال�ามนัเพ䯾ื�อความอบอุ่น ในขณะ เดยีวกนัการลดปรมิาณการผลติเร䯾ิ�มเหน็ผลในไตรมาส
นีال�ปรมิาณการผลติไดล้ดลง 1.3 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั มาอยู่ในระดบัท䯾ี� 73.7 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ซ䯾ึ�งเป็นผลจากการลดปรมิาณการ
ผลติของกลุ่มโอเปค ปัญหาการปดิซอ่มแซมของแหลง่ในทะเลเหนอื และปัญหาของระบบทอ่สง่ในไนจเีรยี ปรมิาณการผลติ
นํال�ามนัดงักลา่ว เป็นระดบัเดยีวกบัความตอ้งการใชน้ํال�ามนั ดงันัال�น การผลติและความตอ้งการนํال�ามนัในไตรมาสนีال�จงึอยู่ในภาวะ
สมดลุ แตอ่ยา่งไรกต็าม ปรมิาณนํال�ามนัสาํรองซ䯾ึ�งอยู่ในระดบัสงูในชว่งกอ่นหนา้นีال� ซ䯾ึ�งตอ้งใชเ้วลาในการระบายนํال�ามนัดงักลา่ว
ยงัมผีลใหร้าคานํال�ามนัดบิในไตรมาสท䯾ี�สามยงัอยู่ในภาวะต䯾ํ�าอยู่ นํال�ามนัดบิชนดิเบายงัไดรั้บผลกระทบจากระดบันํال�ามนัสาํรองท䯾ี�
ยงัอยู่ในระดบัสงู ราคาในไตรมาสนีال� จงึออ่นตวัลงอกี $ 0.51 ตอ่บารเ์รล สว่นนํال�ามนัดบิชนดิหนักซ䯾ึ�งมคีวามตอ้งการมากกวา่
นํال�ามนัดบิชนดิเบาราคาอยู่ในระดบัทรงตวั

ในไตรมาสท䯾ี�ส䯾ี�แมว้า่ความตอ้งการใชน้ํال�ามนัเพ䯾ื�อความอบอุ่นจะเพ䯾ิ�มขึال�น แตก่ไ็มไ่ดเ้พ䯾ิ�มขึال�นสงูมากดงัเชน่ท䯾ี�คาดการณไ์ว้
เน䯾ื�องจากอากาศท䯾ี�อุ่นกวา่ปกต ิดา้นการผลตินํال�ามนัดบิในไตรมาสนีال�ยงัทรงตวัอยู่ในระดบัเดมิ ความตอ้งการใชน้ํال�ามนัมากกวา่
ปรมิาณการผลติอยู่ 1.3 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ซ䯾ึ�งในระดบัดงักลา่วปรมิาณนํال�ามนัสาํรองท䯾ี�อยู่ในระดบัสงูในชว่งกอ่นหนา้นีال�ยงั
สามารถรับได ้สง่ผลใหร้าคานํال�ามนัดบิในไตรมาสนีال�ไดต้กลงไปอกีประมาณ $ 1 ตอ่บารเ์รล ราคาเฉล䯾ี�ยอยู่ในระดบั $ 11.0
12.8 ตอ่บารเ์รล สาํหรับเหตกุารณต์งึเครยีดระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิค ในชว่งตน้เดอืนพฤศจกิายนไมม่ผีลตอ่ตลาดนํال�ามนั
ทัال�งนีال� เน䯾ื�องจากปรมิาณนํال�ามนัท䯾ี�มมีากในตลาด และการท䯾ี�สหรัฐอเมรกิาไดใ้ชก้าํลงัทางอากาศโจมตอีรัิคในชว่งกลางเดอืน
ธนัวาคม กไ็มส่ง่ผลตอ่ตลาดนํال�ามนัเชน่เดยีวกนั เน䯾ื�องจากเป็นเพยีงชว่งสัال�นๆ และสิال�นสดุอยา่งรวดเรว็

สาํหรับในปี 2542 นักวเิคราะหค์าดวา่ประเทศท䯾ี�ประสบปัญหาทางเศรษฐกจิจะเร䯾ิ�มฟืال�นตวั และสภาพอากาศจะเร䯾ิ�มกลบัมาสู่
ภาวะปกต ิซ䯾ึ�งจะมผีลทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ํال�ามนัของปีหนา้เพ䯾ิ�มขึال�นสงูกวา่ปีท䯾ี�ผา่นมา โดยคาดวา่จะเพ䯾ิ�มขึال�นประมาณ 11.5
ลา้นบารเ์รล ตอ่วนั สว่นทางดา้นการผลตินํال�ามนัดบิ คาดวา่จะเพ䯾ิ�มขึال�นในระดบั 0.81 ลา้นบารเ์รล ตอ่วนั โดยเป็นการเพ䯾ิ�มขึال�น
จากการผลตินอกกลุ่มโอเปคของแหลง่ในทะเลเหนอื ละตนิอเมรกิา และแอฟรกิา ในขณะท䯾ี�ปรมิาณการผลติของกลุ่มโอเปค
จะลดลงเลก็นอ้ย แมว้า่ประเทศในกลุ่มโอเปคจะผลติเกนิโควตา้แลว้กต็าม จากการคาดการณว์า่ความตอ้งการใชน้ํال�ามนั จะ
เพ䯾ิ�มสงูกวา่การเพ䯾ิ�มของการผลติดงักลา่ว ทาํใหนั้กวเิคราะหค์าดวา่ราคานํال�ามนัดบิของปี 2542 จะเพ䯾ิ�มสงูกวา่ระดบัของปี 2541
ประมาณ $ 1.21.5 ตอ่บารเ์รล โดยนํال�ามนัดบิเบรนทจ์ะอยู่ในระดบั $ 14.314.6 ตอ่บารเ์รล

ราคานํȀามนัดบิ
หนว่ย : เหรยีญสหรัฐฯตอ่บารเ์รล

นํال�ามนัดบิ 2540 2541 2541
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

โอมาน 18.55 12.09 12.67 12.36 12.26 11.06
ดไูบ 18.14 12.17 12.43 12.24 12.49 11.53
เบรนท์ 19.31 13.14 14.45 13.78 12.79 11.49
WTI 20.61 14.39 15.96 14.60 14.16 12.84
ทาปสิ 20.98 13.82 14.72 14.35 13.49 12.72

2.1.2 ราคาผลติภณัฑน์ํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร์



ในปี 2541 ท䯾ี�ผา่นมา ความตอ้งการใชน้ํال�ามนัในภมูภิาคเอเซยีไดอ้อ่นตวัจากปีกอ่นหนา้นีال� รอ้ยละ 2.06 มาอยู่ในระดบั 18.2
ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ซ䯾ึ�งสว่นใหญเ่กดิจากประเทศท䯾ี�ประสบปัญหาวกิฤต ิทางเศรษฐกจิและการเงนิ ไดแ้ก ่ญ䯾ี�ปุ่น เกาหลใีต ้จนี
และประเทศในเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ทางดา้น การผลติ ความสามารถในการกลั䯾�นของโรงกลั䯾�นในเอเซยีอยู่ในระดบั 20.4
ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ซ䯾ึ�งสงูกวา่ความตอ้งการใชข้องปี 2541 อยู่ 2.3 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั กาํลงัการกลั䯾�นท䯾ี�สงูกวา่ความตอ้งการใช้
ทาํใหต้ลาดนํال�ามนัสาํเรจ็รปูประสบภาวะเดยีวกบัตลาดนํال�ามนัดบิ คอื ภาวะนํال�ามนัลน้ตลาดและปรมิาณสาํรองท䯾ี�อยู่ในระดบัสงู
กอ่ใหเ้กดิความตกต䯾ํ�าของราคานํال�ามนัสาํเรจ็รปู โดยลดลงมากกวา่การออ่นตวัของราคานํال�ามนัดบิ ราคานํال�ามนัเบนซนิ กา๊ด
ดเีซล และเตา ไดล้ดลง $ 7, $ 9, $ 9 และ $ 5 ตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั ราคา นํال�ามนัเตาไดล้ดลงนอ้ยกวา่นํال�ามนัสาํเรจ็รปูชนดิ
อ䯾ื�น เน䯾ื�องจากในชว่งใดท䯾ี�โรงกลั䯾�นไดล้ดกาํลงักลั䯾�นลง โรงกลั䯾�นไดใ้ชน้ํال�ามนัเตาเป็นวตัถดุบิแทนนํال�ามนัดบิ ทาํใหร้าคานํال�ามนัเตา
ในชว่งนัال�นแขง็ตวั

ราคานํال�ามนัสาํเรจ็รปูท䯾ี�ตกต䯾ํ�าไดส้ง่ผลกระทบตอ่คา่การกลั䯾�น โดยคา่การกลั䯾�นของนํال�ามนัดไูบ ของโรงกลั䯾�นในสงิคโปร ์(Topping
/ Reforming) ไดล้ดลงจากปี 2540 ถงึ $ 0.49 ตอ่บารเ์รล มาตดิลบ ในระดบั $ 0.09 ตอ่บารเ์รล ซ䯾ึ�งผลของกาํลงักลั䯾�นท䯾ี�มี
สงูกวา่ความตอ้งการในยา่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกไกล ทาํใหก้ารเคล䯾ื�อนไหวของราคานํال�ามนัสาํเรจ็รปู มลีกัษณะ
เปล䯾ี�ยนแปลงขึال�นและลงสลบักนั โดยไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความตอ้งการตามฤดกูาลเชน่ท䯾ี�ผา่นมา เม䯾ื�อปรมิาณการกลั䯾�นไดม้ากกวา่
ความตอ้งการ ราคานํال�ามนัสาํเรจ็รปูจะตกต䯾ํ�าลง มผีลใหค้า่การกลั䯾�นลดลง ไมคุ่้มตอ่การกลั䯾�น โรงกลั䯾�นจะลดกาํลงัการกลั䯾�นลง
และเม䯾ื�อปรมิาณ นํال�ามนัในตลาดลดลง ราคานํال�ามนัสาํเรจ็รปูจะแขง็ตวัขึال�น ซ䯾ึ�งนาํไปสู่การสงูขึال�นของปรมิาณนํال�ามนั ในตลาดและมี
ผลใหร้าคาลดลงในท䯾ี�สดุ เป็นวฏัจักรสลบักนัไปมา

ความสามารถในการกล큔ัȀนและความตอ้งการใชน้ํȀามนัของกลุ่มประเทศในเอเซยี
หนว่ย : ลา้นบารเ์รลตอ่วนั

  2540 2541 2541
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ความสามารถในการกล큔ัȀน  20.44 20.44 20.44 20.44 20.44
 จนี  4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
 ญ䯾ี�ปุ่น  6.44 6.44 6.44 6.44 6.44
 เกาหลใีต้  2.92 2.92 2.92 2.92 2.92
 อนิเดยี  1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
 สงิคโปร์  1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
 อ䯾ื�นๆ  4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
ความตอ้งการใช้ 18.56 18.17 18.76 17.721 17.59 18.28
 จนี 3.96 3.95 3.91 4.18 3.92 3.64
 ญ䯾ี�ปุ่น 5.71 5.53 6.10 4.97 5.23 5.78
 เกาหลใีต้ 2.27 1.95 1.98 1.82 1.79 2.11
 อนิเดยี 1.76 1.83 1.85 1.81 1.74 1.90
 อ䯾ื�นๆ 4.86 4.92 4.92 4.95 4.91 4.84
กาํลงัการกล큔ัȀนสว่นเกนิ  +2.27 +1.68 +2.72 +2.86 +2.17
คา่การกล큔ัȀน * ($/lbbl) +0.40 0.09 0.23 +0.40 0.89 +0.36

* หมายเหต:ุ (1) ไมร่วมกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง
(2) * : เฉพาะ Topping/Reforming และเป็นนํال�ามนัดบิดไูบ

ในไตรมาสแรกของปี 2541 ความตอ้งการใชน้ํال�ามนัในเอเซยีอยู่ในระดบั 18.76 ลา้นบารเ์รล ตอ่วนั ซ䯾ึ�งชะลอตวัลงเม䯾ื�อเทยีบ
กบัปีกอ่นหนา้นีال� เป็นผลจากวกิฤตกิารณท์างเศรษฐกจิ และการเงนิของประเทศในแถบเอเซยี นอกจากนีال�อากาศท䯾ี�อุ่นกท็าํให้
ความตอ้งการใชน้ํال�ามนั เพ䯾ื�อความอบอุ่นไมส่งูเชน่ทกุปีท䯾ี�ผา่นมา ทางดา้นการผลติในไตรมาสนีال� จากการท䯾ี�ราคานํال�ามนัดบิถกูลง
ทาํใหโ้รงกลั䯾�นเรง่ผลตินํال�ามนัสาํเรจ็รปู ตลาดนํال�ามนัจงึประสบภาวะนํال�ามนัลน้ตลาด ซ䯾ึ�งสง่ผลใหร้าคานํال�ามนัผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู
ในตลาดจรสงิคโปร ์ไดป้รับตวัลดลง $ 24 ตอ่บารเ์รล ตามแตช่นดิผลติภณัฑเ์ม䯾ื�อเทยีบกบัชว่งปลายปีกอ่นหนา้นีال� คา่การก
ลั䯾�นในไตรมาสนีال� ตดิลบอยู่ในระดบั $ 0.23 ตอ่บารเ์รล

ในไตรมาสท䯾ี�สอง ความตอ้งการใชน้ํال�ามนัของกลุ่มประเทศในเอเซยีไดอ้อ่นตวัลง 1.04 ลา้น บารเ์รลตอ่วนั เน䯾ื�องมาจากการ
เขา้สู่ฤดรูอ้น ทาํใหค้วามตอ้งการนํال�ามนัเพ䯾ื�อความอบอุ่นลดลง สง่ผลใหเ้กดิปัญหานํال�ามนัลน้ตลาด และทาํใหป้รมิาณนํال�ามนั
สาํรองของกลุ่มนีال�ขึال�นมาอยู่ในระดบัสงู สง่ผลใหร้าคานํال�ามนักา๊ดและดเีซลออ่นตวัลงในระดบั $ 0.51.0 ตอ่บารเ์รล สว่นราคา
นํال�ามนัเบนซนิไดแ้ขง็ตวัขึال�นมา $ 1 ตอ่ บารเ์รล เน䯾ื�องจากความตอ้งการเพ䯾ื�อการขบัข䯾ี�รถยนตท์䯾ี�สงูขึال�นในชว่งฤดรูอ้น ราคานํال�ามนั
เตาในไตรมาสนีال� อยู่ในระดบัทรงตวั เน䯾ื�องจากมคีวามตอ้งการสาํหรับเป็นวตัถดุบิ ในชว่งตน้ไตรมาสท䯾ี�โรงกลั䯾�นไดล้ดปรมิาณ
การกลั䯾�นลง ราคานํال�ามนัเบนซนิท䯾ี�แขง็ตวัขึال�น ทาํใหค้า่การกลั䯾�นในไตรมาสนีال�ปรับตวัดขีึال�น อยู่ในระดบั $ 0.40 ตอ่บารเ์รล

ในไตรมาสท䯾ี�สามความตอ้งการใชน้ํال�ามนัของกลุ่มประเทศในเอเซยี ทรงตวัอยู่ในระดบั 17.59 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั คา่การกลั䯾�นท䯾ี�
ปรับตวัดขีึال�นในไตรมาสท䯾ี�สอง ทาํใหโ้รงกลั䯾�นเพ䯾ิ�มปรมิาณการกลั䯾�นใหส้งูขึال�น ผลท䯾ี�ตามมาทาํใหม้นีํال�ามนัสาํเรจ็รปูออกสู่ตลาดมาก
ขึال�น ในขณะท䯾ี�ปรมิาณสาํรองทางการคา้มรีะดบัสงูอยู่แลว้ ราคานํال�ามนัเบนซนิ ดเีซล และเตาในไตรมาสนีال� จงึออ่นตวัลงในระดบั
$ 13 ตอ่บารเ์รล มเีพยีงนํال�ามนักา๊ด ท䯾ี�ราคาอยู่ในระดบัทรงตวั ทัال�งนีال�เน䯾ื�องจากราคานํال�ามนักา๊ดผกูตดิกบัราคานํال�ามนัเคร䯾ื�องบนิ
ซ䯾ึ�งในไตรมาสนีال�ความตอ้งการใชน้ํال�ามนัเคร䯾ื�องบนิไดส้งูขึال�น การเพ䯾ิ�มปรมิาณการกลั䯾�นทาํใหน้ํال�ามนัลน้ตลาด และไดส้ง่ผลให ้คา่
การกลั䯾�นลดลงอกีครัال�ง ลงมาอยู่ในระดบัตดิลบท䯾ี� $ 0.89 ตอ่บารเ์รล แตก่ารลดกาํลงักลั䯾�นลง ไดส้ง่ผลใหค้า่การกลั䯾�นดขีึال�นใน
ชว่งปลายไตรมาส

ในไตรมาสท䯾ี�ส䯾ี�คา่การกลั䯾�นท䯾ี�ดขีึال�นในชว่งปลายไตรมาสท䯾ี�แลว้ และการคาดการณค์วามตอ้งการใชน้ํال�ามนัเพ䯾ื�อความอบอุ่นท䯾ี�จะ



ในไตรมาสท䯾ี�ส䯾ี�คา่การกลั䯾�นท䯾ี�ดขีึال�นในชว่งปลายไตรมาสท䯾ี�แลว้ และการคาดการณค์วามตอ้งการใชน้ํال�ามนัเพ䯾ื�อความอบอุ่นท䯾ี�จะ
เพ䯾ิ�มขึال�นในชว่งฤดหูนาว ทาํใหโ้รงกลั䯾�นในแถบเอเซยีไดเ้พ䯾ิ�มกาํลงัการกลั䯾�น สง่ผลใหม้นีํال�ามนัสาํเรจ็รปูออกมาสู่ตลาดมากขึال�น
แตท่างดา้นความตอ้งการใช ้แมจ้ะเพ䯾ิ�มสงูขึال�นตามฤดกูาล แตย่งัต䯾ํ�ากวา่การคาดการณ ์เน䯾ื�องจากอากาศท䯾ี�อุ่นกวา่ปกตแิละ
ประเทศท䯾ี�ประสบปัญหาเศรษฐกจิในเอเซยียงัไม ่ฟืال�นตวั นอกจากนีال�ในไตรมาสนีال�จนีไดห้า้มการนาํเขา้นํال�ามนัดบิและนํال�ามนัดเีซล
เพ䯾ื�อเป็นการชว่ยเหลอืโรงกลั䯾�นในประเทศระบายนํال�ามนัสาํรอง และลดคา่ใชจ้า่ยในการถอืสาํรอง แมค้วามตอ้งการใชน้ํال�ามนัใน
ไตรมาสนีال�จะสงูขึال�นมาอยู่ในระดบั 18.28 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั แตป่รมิาณนํال�ามนัในตลาดและปรมิาณสาํรองทางการคา้ ท䯾ี�มากกวา่
ความตอ้งการ กส็ง่ผลใหร้าคานํال�ามนัทกุชนดิปรับตวัลดลงหมด ราคานํال�ามนัเบนซนิ กา๊ด ดเีซล และเตาลดลง $ 1.2, $ 0.7, $
0.9 และ $ 1.2 ตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ราคาผลติภณัฑน์ํȀามนัสาํเรจ็รปูในสงิคโปร์
หนว่ย : เหรยีญสหรัฐฯตอ่บารเ์รล

ชนดินํال�ามนั 2540 2541 2541
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

เบนซนิออกเทน
97

25.40 18.14 19.25 20.11 17.16 16.04

เบนซนิออกเทน
98

23.87 16.27 17.42 18.23 15.35 14.09

กา๊ด 24.95 16.33 16.96 16.49 16.24 15.61
ดเีซลหมนุเรว็ 24.23 15.41 17.02 16.12 14.64 13.86
เตา (2%S) 16.69 11.32 10.58 11.90 10.99 11.83
เตา (3.5%S) 15.98 10.68 9.95 11.07 10.29 11.40

2.1.3 ราคาขายปลกีนํȀามนัเชืȀอเพลงิ

ในปี 2541 ท䯾ี�ผา่นมา แมว้า่คา่เงนิบาทจะออ่นตวัลงถงึ 18 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ โดยอยู่ ในระดบัเฉล䯾ี�ย 41.50 บาทตอ่เหรยีญ
สหรัฐ ทาํใหต้น้ทนุราคานํال�ามนัสงูขึال�นจากสว่นนีال� แตร่าคานํال�ามนัใน ตลาดโลกท䯾ี�ออ่นตวัลงในระดบั $ 79 ตอ่บารเ์รล กไ็ดส้ง่ผล
ใหต้น้ทนุราคานํال�ามนัโดยรวมของไทยลดลง ราคาขายปลกีนํال�ามนัดเีซลจงึออ่นตวัลงจากปีกอ่นหนา้ 27 สตางค/์ลติร สาํหรับ
นํال�ามนัเบนซนิแมว้า่ตน้ทนุจากผลของคา่เงนิบาท และราคาตลาดโลกไมส่งูขึال�น แตร่าคาขายปลกีนํال�ามนัเบนซนิไดป้รับตวัขึال�น
1.13–1.40 บาท/ลติร ซ䯾ึ�งเป็นผลจากการท䯾ี�รัฐไดข้ึال�นภาษสีรรพสามตินํال�ามนัเบนซนิ 1 บาท/ลติร เม䯾ื�อปลายเดอืนกมุภาพันธ์

ในไตรมาสแรกของปี 2541 แมว้า่คา่เงนิบาทจะออ่นตวัลงจากชว่งปลายปีประมาณ 2 บาท/เหรยีญสหรัฐ โดยเฉล䯾ี�ยอยู่ใน
ระดบั 47.10 บาท/เหรยีญสหรัฐ แตร่าคานํال�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดโลกท䯾ี�ออ่นตวัลงในระดบั $ 24 ตอ่เหรยีญสหรัฐ กส็ง่ผลให้
ตน้ทนุราคานํال�ามนัของไทยถกูลง ราคาขายปลกีนํال�ามนัดเีซลไดป้รับตวัลดลง 43 สตางค/์ลติร สาํหรับนํال�ามนัเบนซนิตน้ทนุราคา
นํال�ามนัท䯾ี�ถกูลง ไดถ้กูชดเชยดว้ยการขึال�นภาษสีรรพสามติ ทาํใหร้าคาขายปลกีนํال�ามนัเบนซนิปรับตวัสงูขึال�น 19 สตางค/์ลติร ใน
ไตรมาสนีال�

ในไตรมาสท䯾ี�สอง คา่เงนิบาทไดแ้ขง็ตวัขึال�นถงึ 6.6 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ อยู่ในระดบั 40.5 บาท/เหรยีญสหรัฐ เม䯾ื�อเสรมิกบั
การออ่นตวัลงของราคานํال�ามนัในตลาดโลก ทาํใหร้าคาขายปลกีนํال�ามนัดเีซลปรับตวัลงถงึ 1.45 บาท/ลติร และตน้ทนุท䯾ี�ลดลง
จากคา่เงนิบาทท䯾ี�แขง็ตวัขึال�นไดม้อีทิธพิลมากกวา่ตน้ทนุท䯾ี� สงูขึال�นจากการแขง็ตวัของราคาเบนซนิในตลาดโลก ราคาขายปลกี
นํال�ามนัเบนซนิในไตรมาสนีال�ปรับตวัลดลง 2747 สตางค/์ลติร

ในไตรมาสท䯾ี�สาม คา่เงนิบาทอยู่ในระดบัทรงตวัแตร่าคานํال�ามนัในตลาดโลกท䯾ี�ออ่นตวัลงไดส้ง่ผลใหร้าคาขายปลกีนํال�ามนั
เบนซนิและดเีซลไดป้รับลดลง 6679 สตางค/์ลติร

ในไตรมาสสดุทา้ย คา่เงนิบาทของไทยไดแ้ขง็ตวัขึال�นอกี 4.3 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ อยู่ในระดบัเฉล䯾ี�ย 37 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ
และเม䯾ื�อรวมผลของราคานํال�ามนัในตลาดโลกท䯾ี�ออ่นตวัลงกวา่ $ 2 ตอ่บารเ์รล มผีลใหร้าคาขายปลกีนํال�ามนัเชืال�อเพลงิของไทย
ไดป้รับตวัลดลงในระดบั 0.561.04 บาท/ลติร

ราคาขายปลกีนํȀามนัเชืȀอเพลงิของไทย
หนว่ย : บาทตอ่ลติร

ชนดินํال�ามนั 2540 2541 2541
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

เบนซนิออกเทน
95

10.48 11.86 12.63 12.36 11.69 10.77

เบนซนิออกเทน
91

10.09 11.20 12.19 11.72 10.96 9.93

เบนซนิออกเทน
87

 10.50  11.45 10.54 9.51

ดเีซลหมนุเรว็ 9.48 9.19 10.87 9.42 8.64 7.82

2.1.4 คา่การตลาดและคา่การกล큔ัȀน

ปี 2541 การแขง่ขนัในตลาดนํال�ามนัมคีวามรนุแรงมาก อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของสถานบีรกิารนํال�ามนัเชืال�อเพลงิในชว่ง 2
– 3 ปีท䯾ี�ผา่นมา จากปี 2538 จาํนวน 8,014 แหง่ เพ䯾ิ�มเป็น 14,044 แหง่ ในปี 2541 ในขณะท䯾ี�ความตอ้งการใชน้ํال�ามนัใน



ประเทศกลบัลดลง จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกจิตกต䯾ํ�า ปรมิาณนํال�ามนัท䯾ี�ผลติไดใ้นประเทศมมีากเกนิความตอ้งการ ทาํให้
มนีํال�ามนัเหลอืตอ้งสง่ออก ซ䯾ึ�งราคาสง่ออกนํال�ามนัมแีนวโนม้จะอยู่ในระดบัท䯾ี�ต䯾ํ�ากวา่ราคาในประเทศ เพราะความตอ้งการนํال�ามนั
ในภมูภิาคนีال�ถกูจาํกดัลง การจาํหนา่ยในประเทศยอ่มดกีวา่การสง่ออก ทาํใหบ้รษัิทเอสโซฯ่ ซ䯾ึ�งเป็นทัال�งโรงกลั䯾�นและผู้คา้สง่
นํال�ามนั จงึไดน้าํนโยบายทางดา้นราคามาเป็นกลยทุธในธรุกจิคา้ปลกี สง่ผลใหค้า่การตลาดของผู้คา้นํال�ามนัเฉล䯾ี�ยทัال�งปีอยู่ใน
ระดบัทรงตวัเม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่นหนา้นีال� คา่การตลาดเฉล䯾ี�ยทกุผลติภณัฑข์องประเทศอยู่ในระดบั 1.2930 บาท/ลติร สว่นคา่
การกลั䯾�นเฉล䯾ี�ยอยู่ในระดบั 0.7672 บาท/ลติร

ในไตรมาสแรกของปี 2541 คา่เงนิบาทท䯾ี�แขง็ตวัขึال�นอยา่งรวดเรว็ในชว่งเดอืนกมุภาพันธ์มนีาคม พรอ้มกบัการออ่นตวัลงของ
ราคานํال�ามนัในตลาดโลก ทาํใหต้น้ทนุราคานํال�ามนัของไทยลดลงอยา่งรวดเรว็ การทยอยปรับลดราคาขายปลกีของผู้คา้นํال�ามนั
ในชว่งนีال� ไดเ้ป็นการทยอยปรับลงครัال�งละไมเ่กนิ 30 สตางค/์ลติร ทัال�งนีال� เพ䯾ื�อชดเชยกบัชว่งท䯾ี�ทยอยปรับขึال�นในชว่งคร䯾ึ�งหลงัของ
ปี 2540 ซ䯾ึ�งปรับขึال�นต䯾ํ�ากวา่ตน้ทนุจรงิท䯾ี�เพ䯾ิ�มขึال�น การทยอยปรับลดลงทาํใหร้ะดบัเฉล䯾ี�ยคา่การตลาดในไตรมาสนีال�อยู่ในระดบัสงูท䯾ี�
1.6329 บาท/ลติร

ในไตรมาสท䯾ี�สอง การปรับราคาขายปลกีของผู้คา้นํال�ามนัสอดคลอ้งกบัการเปล䯾ี�ยนแปลงของตน้ทนุ ท䯾ี�เปล䯾ี�ยนไป คา่การตลาด
ของผู้คา้นํال�ามนัในไตรมาสนีال� จงึอยู่ในระดบัปกต ิโดยเฉล䯾ี�ยอยู่ท䯾ี� 1.3789 บาท/ลติร

ในคร䯾ึ�งหลงัของปี 2541 บรษัิท เอสโซฯ่ ไดน้าํนโยบายทางดา้นราคามาเป็นกลยทุธในธรุกจิ คา้ปลกี โดยปรับราคาขึال�นใน
ระดบัต䯾ํ�าและชา้สดุ และปรับลดลงในระดบัมากและเรว็ท䯾ี�สดุ ผู้คา้นํال�ามนัรายอ䯾ื�นๆ จาํเป็นตอ้งเดนิตามกลยทุธดงักลา่ว เพราะไม่
ตอ้งการสญูเสยีสว่นแบง่ทางตลาด ผลของการปรับราคาขายปลกีในลกัษณะดงักลา่ว ทาํใหค้า่การตลาดในไตรมาสท䯾ี�สาม
และส䯾ี�นีال�ไดล้งมาอยู่ในระดบัต䯾ํ�า เฉล䯾ี�ยอยู่ท䯾ี� 1.1139 และ 0.9449 บาท/ลติร ตามลาํดบั

ในปี 2541 ท䯾ี�ผา่นมา ธรุกจิการกลั䯾�นอยู่ในภาวะท䯾ี�ตกต䯾ํ�าตอ่เน䯾ื�องจากปีกอ่นหนา้นีال� เน䯾ื�องจากกาํลงัการกลั䯾�นในแถบเอเซยีมี
มากกวา่ความตอ้งการใช ้คา่การกลั䯾�นในปีนีال�จงึยงัคงอยู่ในระดบัต䯾ํ�าเฉล䯾ี�ยทัال�งปี อยู่ในระดบั 0.7672 บาท/ลติร โดยคา่การกลั䯾�น
ไตรมาสท䯾ี� 14 อยู่ในระดบั 0.9193, 0.8742, 0.5531 และ 0.7223 บาท/ลติร ตามลาํดบั

คา่การตลาด
หนว่ย : บาทตอ่ลติร

ชนดินํال�ามนั 2540 2541 2541
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

เบนซนิออกเทน 95 1.4935 1.7028 1.8489 1.6532 1.7174 1.5907
เบนซนิออกเทน 87
91

1.5781 1.7338 2.1313 1.7075 1.6827 1.4005

ดเีซลหมนุเรว็ 1.0533 1.1634 1.5232 1.3273 0.9812 0.8084
เฉล큔ีȀย 1.1406 1.2930 1.6329 1.3789 1.1139 0.9449

คา่การกล큔ัȀน
หนว่ย : บาทตอ่ลติร

ชนดินํال�ามนั 2540 2541 2541
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

เบนซนิออกเทน 95 0.8951 0.9152 1.1113 1.0892 0.6555 0.8050
เบนซนิออกเทน 87
91

0.8371 0.7978 0.9816 0.9568 0.5674 0.6853

ดเีซลหมนุเรว็ 0.8731 0.8072 1.0186 0.9133 0.5765 0.7205
เตา 0.6187 0.6048 0.6764 0.6793 0.4350 0.6284
เฉล큔ีȀย 0.7920 0.7672 0.9193 0.8742 0.5531 0.7223

 

2.2 สถานการณก์ารผลติ การใชแ้ละการนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิย์
ปี 2541 นับเป็นปีท䯾ี�ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกจิตกต䯾ํ�ารนุแรง โดยประเทศไดเ้ผชญิกบัปัญหาตา่งๆ เชน่ ปัญหาความ
มั䯾�นคงของสถาบนัการเงนิ หนีال�ตา่งประเทศ และเสถยีรภาพคา่เงนิบาท เป็นเหตใุหธ้รุกจิและอตุสาหกรรมตา่งๆ ตอ้งปดิกจิการ
และบางแหง่ตอ้งลดกาํลงัการผลติและมกีารปลดพนักงานออก สง่ผลใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิตดิลบถงึรอ้ยละ
8

ความตอ้งการพลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศในปี 2541 ลดลงรอ้ยละ 7.4 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2540 การผลติลดลงเลก็นอ้ย สง่
ผลใหก้ารนาํเขา้ลดลงรอ้ยละ 12.8 สดัสว่นการพ䯾ึ�งพาพลงังานจากตา่งประเทศ ลดลงจากรอ้ยละ 60.6 ในปี 2540 เหลอืรอ้ย
ละ 57.1

การผลติ การใชแ้ละการนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิย ์(1)
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลนํال�ามนัดบิ/วนั

รายการ 2540 2541 การเปล䯾ี�ยนแปลง (%)



2539 2540 2541
การใช ้(2) 1,175.7 1,089.2 11.2 4.9 7.4
การผลติ 523.4 522.8 14.6 16.3 0.1
การนาํเขา้ (สทุธ)ิ 712.5 621.3 14.9 3.0 12.8
การเปล䯾ี�ยนแปลงสตอ็ก 22.6 16.3   
การใชท้䯾ี�ไมเ่ป็นพลงังาน (Non
Energy use)

37.6 39.8 14 45.5 5.8

การนาํเขา้/การใช ้(%) 60.6 57.1      
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ
(%)

0.4 8.0      

(1) พลงังานเชงิพาณชิย ์ประกอบดว้ย นํال�ามนัดบิ กา๊ซธรรมชาต ิคอนเดนเสท ผลติภณัฑน์ํال�ามนัสาํเรจ็รปู ไฟฟา้จากพลงันํال�า
และถา่นหนิ/ลกิไนต์

(2) การใชไ้มร่วมการเปล䯾ี�ยนแปลงสตอ็ก และการใชท้䯾ี�ไมเ่ป็นพลงังาน (NonEnergy use)
ไดแ้ก ่การใชย้างมะตอย NGL Condensate LPG และ Naptha เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปโิตรเคมี

2.2.1 การใช้

ปรมิาณการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยใ์นปี 2541 ลดลงรอ้ยละ 7.4 โดยการใชพ้ลงังานเกอืบทกุชนดิลดลง ยกเวน้กา๊ซ
ธรรมชาต ิซ䯾ึ�งการใชย้งัคงเพ䯾ิ�มขึال�นในอตัราท䯾ี�สงูรอ้ยละ 8.6 เน䯾ื�องจากมกีารใชท้ดแทนนํال�ามนัเตาในโรงไฟฟา้บางปะกงและโรง
ไฟฟา้พระนครใต ้และทดแทนนํال�ามนัดเีซลท䯾ี�โรงไฟฟา้วงันอ้ยเน䯾ื�องจากการสรา้งทอ่กา๊ซแลว้เสรจ็ ปรมิาณการใชล้กิไนตใ์น
การผลติไฟฟา้ท䯾ี�แมเ่มาะลดลง เพราะวา่เคร䯾ื�องกาํจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(FGD) ซ䯾ึ�งพ䯾ึ�งตดิตัال�งท䯾ี�โรงไฟฟา้แมเ่มาะหนว่ยท䯾ี�
46 แลว้เสรจ็ แตไ่มส่ามารถใชง้านไดเ้ตม็ท䯾ี� ทาํใหต้อ้งลดกาํลงัการผลติไฟฟา้ท䯾ี�แมเ่มาะลง

การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิย์
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลนํال�ามนัดบิ/วนั

พลงังานเชงิพาณชิย์ 2540 2541 การเปล䯾ี�ยนแปลง(%)
ปรมิาณ สดัสว่น

(%)
2539 2540 2541

นํال�ามนัดบิและนํال�ามนั
สาํเรจ็รปู

681.3 610.9 56.1 7.8 0.6 10.3

กา๊ซธรรมชาติ 281.0 305.0 28.0 15.2 23.5 8.6
ถา่นหนิและลกิไนต์ 180.6 147.9 13.6 21.3 3.4 18.1
ไฟฟา้พลงันํال�าและนาํเขา้ 32.8 25.4 2.3 9.4 1.8 22.5
รวม 1,175.7 1,089.2 100.0 11.2 4.9 7.5

2.2.2 การผลติ

ในปี 2541 ภาพโดยรวมของการผลติพลงังานเชงิพาณชิยไ์มเ่ปล䯾ี�ยนแปลงจากปี 2540 มากนัก โดยในปีนีال�ปรมิาณการผลติ
นํال�ามนัดบิ คอนเดนเสท และกา๊ซธรรมชาตยิงัคงมอีตัราเพ䯾ิ�มขึال�น ขณะท䯾ี�การผลติลกิไนตล์ดลงทัال�งจากภาคเอกชนและ กฟผ. ซ䯾ึ�ง
การผลติของ กฟผ. ลดลง เน䯾ื�องจากปัญหา มลภาวะของโรงไฟฟา้แมเ่มาะ จงึตอ้งลดกาํลงัการผลติไฟฟา้ท䯾ี�โรงไฟฟา้ลง การ
ผลติไฟฟา้จากพลงันํال�าก ็ลดลงมาก เน䯾ื�องจากปรมิาณนํال�าในเข䯾ื�อนมนีอ้ย ปรมิาณการผลติพลงังานเชงิพาณชิยโ์ดยรวมอยู่ใน
ระดบั 524 พันบารเ์รลนํال�ามนัดบิ/วนั แยกเป็นการผลติกา๊ซธรรมชาตริอ้ยละ 58.2 ลกิไนตร์อ้ยละ 23.8 นํال�ามนัดบิรอ้ยละ 5.6
คอนเดนเสทรอ้ยละ 8.1 และไฟฟา้พลงันํال�ารอ้ยละ 4.3

การผลติพลงังานเชงิพาณชิย์
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลนํال�ามนัดบิ/วนั

พลงังานเชงิพาณชิย์ 2540 2541 การเปล䯾ี�ยนแปลง (%)

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 2539 2540 2541
นํال�ามนัดบิ 27.5 29.4 5.6 11.2 4.0 7.1
กา๊ซธรรมชาติ 281.0 305.0 58.2 15.2 23.5 8.1
คอนเดนเสท 40.8 42.2 8.1 18.9 25.7 3.4
ถา่นลกิไนต์ 142.7 124.9 23.8 14.7 8.4 12.5
ไฟฟา้พลงันํال�า 31.4 22.6 4.3 9.1 1.6 28.1
รวม 523.4 524.1 100.0 14.6 16.3 0.1

2.2.3 การนาํเขา้

ปรมิาณการนาํเขา้(สทุธ)ิ อยู่ในระดบั 621 พันบารเ์รล/วนั ลดลงถงึรอ้ยละ 12.8 การนาํเขา้ท䯾ี�ลดลงมากนีال� เป็นผลมาจาก
การนาํเขา้นํال�ามนัดบิมากลั䯾�นในประเทศลดลง และการนาํเขา้ถา่นหนิ ลดลงมากถงึรอ้ยละ 50.4 ในขณะเดยีวกนัไดม้กีารสง่
ออกสทุธขิองผลติภณัฑน์ํال�ามนัสาํเรจ็รปู ตดิตอ่กนัเป็นปีท䯾ี�สอง โดยมกีารสง่ออกสทุธ ิ62 พันบารเ์รล/วนั การนาํเขา้ไฟฟา้พลงั



นํال�าในปีนีال�สงูขึال�นมากถงึรอ้ยละ 112.0 เน䯾ื�องจากไดม้กีารนาํเขา้ไฟฟา้จากโครงการนํال�าเทนิหนิบนุ กาํลงัการผลติ 187 เมกะวตัต์
จาก สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ตัال�งแตว่นัท䯾ี� 31 มนีาคม 2541 เป็นตน้มา

ปรมิาณการนาํเขา้ (สง่ออก) พลงังานเชงิพาณชิย์
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลนํال�ามนัดบิ/วนั

พลงังานเชงิพาณชิย์ 2540 2541 การเปล䯾ี�ยนแปลง (%)
2539 2540 2541

นํال�ามนัดบิ 728.8 676.2 39.3 15.7 7.2
นํال�ามนัสาํเรจ็รปู (37.3) (61.7) 54.9 148.7 65.6
คอนเดนเสท (21.5) (16.4) 70.4 2.2 23.5
ถา่นหนิ 41.1 20.4 66.0 15.6 50.4
ไฟฟา้ 1.3 2.8 14.4 6.9 112.0
รวม 712.5 621.3 14.9 3.0 12.8

 

2.3 สถานการณพ์ลงังานแตล่ะชนดิ
2.3.1 กา๊ซธรรมชาติ

ปรมิาณการผลติและการใชก้า๊ซธรรมชาตมิแีนวโนม้เพ䯾ิ�มขึال�นอยา่งตอ่เน䯾ื�อง แมว้า่ในปี 2541 เศรษฐกจิไทยจะตกต䯾ํ�าอยา่ง
รนุแรงกต็าม ทัال�งนีال�เน䯾ื�องจากมกีารใชก้า๊ซธรรมชาตทิดแทน นํال�ามนัเตาและดเีซลในโรงไฟฟา้ของ กฟผ. โดย กฟผ. ไดเ้พ䯾ิ�มการ
ใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ䯾ื�อทดแทนการใช ้นํال�ามนัเตามากขึال�นโดยเฉพาะโรงไฟฟา้พระนครใต ้และทดแทนการใชน้ํال�ามนัดเีซลท䯾ี�โรง
ไฟฟา้วงันอ้ย และ โรงไฟฟา้นํال�าพอง การผลติกา๊ซธรรมชาตใินปี 2541 อยู่ในระดบั 1,699 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั เพ䯾ิ�มขึال�น รอ้ย
ละ 8.6 โดยในปี 2541 ไดม้แีหลง่ผลติใหมเ่พ䯾ิ�มขึال�น 2 แหลง่ คอื แหลง่ปลาหมกึ และแหลง่ปลาแดง มปีรมิาณการผลติใน
ระดบั 12 และ 39 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั ตามลาํดบั

แหลง่ผลติกา๊ซธรรมชาตทิ䯾ี�ใหญท่䯾ี�สดุคอืแหลง่บงกช โดยมปีรมิาณการผลติเฉล䯾ี�ย 437 ลา้น ลกูบาศกฟ์ตุ/วนั แหลง่สาํคญั
อ䯾ื�นๆ ไดแ้ก ่แหลง่เอราวณั แหลง่สตลู แหลง่ฟนูานและจักรวาล นอกจากนัال�นยงัมกีารนาํเขา้จากสหภาพพมา่เพ䯾ื�อมาใชผ้ลติ
ไฟฟา้ท䯾ี�โรงไฟฟา้ราชบรุ ีโดยไดม้กีารทดลองจา่ยเขา้ระบบทอ่ สง่กา๊ซในชว่งเดอืนสงิหาคม 2541 และนาํเขา้ใชผ้ลติไฟฟา้
ในโรงไฟฟา้ชั䯾�วคราวราชบรุขีนาด 25 เมกะวตัตใ์นชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2541 เป็นตน้มา โดยมปีรมิาณการใชเ้ฉล䯾ี�ย 2 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุ/วนั

การผลติกา๊ซธรรมชาติ
หนว่ย : ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั

แหลง่ผลติ ผู้ผลติ 2539 2540 2541
ปรมิาณ สดัสว่น (%)

แหลง่อา่วไทย   1,142 1,423 1,554 91.5
เอราวณั Unocal 268 294 299 17.6
สตลู Unocal 203 219 211 12.4
ฟนูานและจักรวาล Unocal 160 209 246 14.5
สตลูใต้ Unocal 46 67 66 3.9
กะพงและปลาทอง Unocal 61 131 102 6.0
บรรพต Unocal 10 18 16 0.9
สรุาษฎร์ Unocal 9 8 10 0.6
โกมนิทร์ Unocal 49 50 25 1.5
ปลาหมกึ Unocal   12 0.7
ปลาแดง Unocal   39 2.3
บงกช Total 336 344 437 25.7
ทานตะวนั Thaipo  83 90 5.3
แหลง่บนบก   125 140 145 8.5
นํال�าพอง Esso 65 79 90 5.3
สริกิติ쟽ิ� Thai Shell 60 61 55 3.2
แหลง่นาํเขา้       2  
ยาดานา สหภาพพมา่   2 
รวม   1,267 1,564 1,699 100.0

2.3.2 กา๊ซธรรมชาตเิหลว (NGL)

ปรมิาณการผลติในปี 2541 อยู่ในระดบั 5,185 บารเ์รล/วนั เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 6.8 ปรมิาณการใชใ้นประเทศอยู่ท䯾ี�ระดบั 3,136
บารเ์รล/วนั แยกเป็นการใชใ้น อตุสาหกรรมการกลั䯾�นนํال�ามนั 310 บารเ์รล/วนั (รอ้ยละ 9.9) และอตุสาหกรรมตวัทาํละลาย



(Solvent) จาํนวน 2,826 บารเ์รล/วนั (รอ้ยละ 90.1) และสง่ออก จาํนวน 3,064 บารเ์รล/วนั เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 16.3 เม䯾ื�อเทยีบ
กบัปีท䯾ี�ผา่นมา

การผลติ การสง่ออกและการใช ้NGL
หนว่ย : บารเ์รล/วนั

รายการ 2540 2541
ปรมิาณ การเปล䯾ี�ยนแปลง

(%)
สดัสว่น (%)

การผลติ 4,853 5,185 6.8  
การสง่ออก 2,635 3,064 16.3  
การใช้ 3,135 3,136  100.0
 กลั䯾�นนํال�ามนั 481 310 35.6 9.9
 SOLVENT 2,654 2,826 6.5 90.1

2.3.3 นํȀามนัดบิ

ปรมิาณการผลตินํال�ามนัดบิในปี 2541 อยู่ในระดบั 29,420 บารเ์รล/วนั เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 7.1 แหลง่ผลติท䯾ี�สาํคญั คอื แหลง่สริกิติ쟽ิ�
ผลติได ้20,658 บารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 70.2 และแหลง่ทานตะวนั จาํนวน 6,213 บารเ์รล/วนั รอ้ยละ 21.1 ปรมิาณการผลติ
ดงักลา่วคดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ของความตอ้งการนํال�ามนัดบิท䯾ี�ใชใ้นการกลั䯾�น (Crude Intake) เทา่นัال�น จงึตอ้งนาํเขา้จากตา่ง
ประเทศจาํนวนประมาณ 676,226 บารเ์รล/วนั คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 136,456 ลา้นบาท โดยนาํเขา้จากแหลง่
ตะวนัออกกลาง รอ้ยละ 84.1 แหลง่ตะวนัออกไกล รอ้ยละ 14.5 และจากแหลง่อ䯾ื�นๆ รอ้ยละ 1.4

ผลจากภาวะเศรษฐกจิตกต䯾ํ�าอยา่งรนุแรงในปี 2541 ทาํใหค้วามตอ้งการนํال�ามนัดบิเพ䯾ื�อใช ้ในการกลั䯾�น (Crude Intake) ของ
โรงกลั䯾�นภายในประเทศลดลงเหลอืระดบั 721,808 บารเ์รล/วนั หรอื รอ้ยละ 88 ของความสามารถในการกลั䯾�นซ䯾ึ�งอยู่ในระดบั
817,500 บารเ์รล/วนั โดยโรงกลั䯾�นท䯾ี�ลดกาํลงั การผลติ ไดแ้ก ่ไทยออยล ์ทพีไีอ และเอสโซ ่ขณะท䯾ี�โรงกลั䯾�นระยองฯ และโร
งกลั䯾�นสตารฯ์ ยงัคงสามารถ ผลติไดเ้ตม็กาํลงัการผลติ

การผลตินํȀามนัดบิแยกตามแหลง่
หนว่ย : บารเ์รล/วนั

แหลง่ ผู้ผลติ 2540 2541
ปรมิาณ สดัสว่น (%)

1. สริกิติ쟽ิ� Thai Shell 17,672 20,658 70.2
2. นางนวล Thai Shell 1,485  
3. ปรอืกระเทยีม Thai Shell 78 110 0.4
4. ทานตะวนั Thai Po 5,374 6,213 21.1
5. ฝาง กรมการพลงังานทหาร 1,324 1,030 3.5
6. หน䯾ึ�งและสอง ปตท. สผ. (BPเดมิ) 812 638 2.2
7. บงึหญา้และบงึมว่ง North Central 518 509 1.7
8. วเิชยีรบรุี Pacific Tiger Energy

(Thailand) Ltd.
198 221 0.8

9. ศรเีทพ Pacific Tiger Energy
(Thailand) Ltd.

3 39 0.1

รวม   27,463 29,420 100.0

2.3.4 ลกิไนต/์ถา่นหนิ

ปรมิาณการผลติลกิไนตข์องปี 2541 มจีาํนวน 19,996 พันตนั ลดลง รอ้ยละ 14.7 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีท䯾ี�ผา่นมา โดยรอ้ยละ 72.1
เป็นการผลติจากเหมอืงแมเ่มาะของการไฟฟา้ ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ท䯾ี�เหลอืรอ้ยละ 27.9 ผลติจากเหมอืง
เอกชน ทัال�งนีال�มผีู้ผลติรายใหญ ่คอื บรษัิท บา้นป ูและบรษัิท ลานนา ลกิไนตท์䯾ี�ผลติไดน้าํไปใชใ้นการผลติไฟฟา้ท䯾ี�โรงไฟฟา้
แมเ่มาะ จาํนวน 15,388 พันตนั ลดลงรอ้ยละ 14.6 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2540 เน䯾ื�องจากปัญหาของ FGD ท䯾ี�เพ䯾ิ�งตดิตัال�งได ้ไมน่าน
นักเกดิขดัขอ้งจนกอ่ใหเ้กดิปัญหามลภาวะท䯾ี�รนุแรงอกีครัال�งหน䯾ึ�ง ทาํให ้กฟผ. ตอ้งลดการใชล้กิไนต ์ในการผลติไฟฟา้ และซืال�อ
ลกิไนตค์ณุภาพด ีมปีรมิาณกาํมะถนัต䯾ํ�าจากเหมอืงเอกชน มาผสมกบัลกิไนตท์䯾ี�ผลติจากเหมอืงแมเ่มาะมาใช ้เพ䯾ื�อลดผลกระ
ทบจากมลภาวะท䯾ี�เกดิขึال�น

การใชล้กิไนต/์ถา่นหนิในภาคอตุสาหกรรมมจีาํนวนทัال�งสิال�น 6,977 พันตนั ลดลงรอ้ยละ 18.2 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2540 การใช้
ลกิไนต/์ถา่นหนิท䯾ี�ลดลงมากนีال� สาเหตมุาจากอตุสาหกรรมปนูซเีมนต ์ซ䯾ึ�งเป็นผู้ใชล้กิไนต/์ถา่นหนิหลกัในภาคอตุสาหกรรมได้
ลดการใชล้ง โดยจะเหน็ไดจ้ากการผลติซเีมนตใ์นปี 2541 ไดล้ดลงถงึรอ้ยละ 38.3

ปรมิาณการนาํเขา้ถา่นหนิไดล้ดลงอยา่งตอ่เน䯾ื�องตัال�งแตไ่ตรมาสท䯾ี� 3 ของปี 2540 แตเ่ร䯾ิ�มม ีแนวโนม้เพ䯾ิ�มขึال�นในชว่งไตรมาสท䯾ี� 3
ของปี 2541 อยา่งไรกต็าม การนาํเขา้ยงัคงลดลงรอ้ยละ 50.3 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น ทัال�งนีال�สว่นหน䯾ึ�งเป็นผลมาจากความตอ้งการ
ท䯾ี�ชะลอตวัลงของอตุสาหกรรม และอกีสว่นหน䯾ึ�งเป็นผลมาจากคา่เงนิบาทลดลง ทาํใหถ้า่นหนินาํเขา้มรีาคาสงูขึال�น ภาค
อตุสาหกรรมจงึหนัมาใชล้กิไนต ์ภายในประเทศทดแทนมากขึال�น



การผลติและการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิ
หนว่ย : พันตนั

การผลติ/นาํเขา้/การใช้ 2540 2541
ปรมิาณ อตัราเพ䯾ิ�ม (%) สดัสว่น(%)

การผลติลกิไนต์        
การไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ 17,692 14,419 18.5 72.1
เหมอืงเอกชน 5,746 5,577 3.0 27.9
 บา้นปู 2,406 2,532 5.2 12.7
 ลานนา 1,812 1,520 16.1 7.6
 อ䯾ื�นๆ 1,528 1,525 0.2 7.6
รวม 23,438 19,996 14.7 100.0
การนาํเขา้ถา่นหนิ 3,289 1,633 50.3  
การใชล้กิไนต์        
ผลติกระแสไฟฟา้ 18,011 15,388* 14.6 74.2
อตุสาหกรรม 5,236 5,344 2.1 25.8
รวม 23,246 20,732 10.8 100.0

* ปรมิาณการใชท้䯾ี�มากกวา่ปรมิาณการผลติ เน䯾ื�องจาก กฟผ. ซืال�อลกิไนตค์ณุภาพดจีากเอกชนมาใชร้ว่มกบัลกิไนตท์䯾ี�แมเ่มาะ เพ䯾ื�อแกไ้ขปัญหาเร䯾ื�องส䯾ิ�ง
แวดลอ้ม

2.3.5 นํȀามนัสาํเรจ็รปู

การใชน้ํال�ามนัสาํเรจ็รปูในปี 2541 ลดลงรอ้ยละ 10.0 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีท䯾ี�ผา่นมา ปรมิาณการใชอ้ยู่ในระดบั 629 พันบารเ์รล/วนั
ซ䯾ึ�งจาํนวนนีال�ยงัต䯾ํ�ากวา่การใชใ้นปี 2538 แมว้า่โรงกลั䯾�น ตา่งๆ จะลดกาํลงัการกลั䯾�นลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 88 ของกาํลงัการกลั䯾�น
กต็าม (โดยโรงกลั䯾�นท䯾ี�ลดกาํลงั การกลั䯾�น ไดแ้ก ่เอสโซ ่ไทยออยล ์และทพีไีอ ขณะท䯾ี�โรงกลั䯾�นนํال�ามนัระยองฯ และโรงกลั䯾�นส
ตารฯ์ ยงัสามารถผลติไดเ้ตม็กาํลงัการผลติ เน䯾ื�องจากสามารถหาตลาดสง่ออกได)้ แตก่ย็งัคงสงูกวา่ความตอ้งการภายใน
ประเทศ ทาํใหม้กีารสง่ออก (สทุธ)ิ จาํนวน 66.3 พันบารเ์รล/วนั โดยผลติภณัฑน์ํال�ามนัสาํเรจ็รปูท䯾ี�มกีาร สง่ออกมาก ไดแ้ก่
นํال�ามนัเบนซนิ ดเีซล LPG และนํال�ามนัเคร䯾ื�องบนิ ยกเวน้ นํال�ามนัเตาเทา่นัال�นท䯾ี�การผลติ ภายในประเทศต䯾ํ�ากวา่ความตอ้งการเลก็
นอ้ย จงึมกีารนาํเขา้ (สทุธ)ิ จาํนวน 8.0 พันบารเ์รล/วนั

จากภาวะเศรษฐกจิถดถอยและปัญหาสภาพคลอ่งในปี 2541 ทาํใหโ้รงกลั䯾�นบางแหง่ตอ้งลดการ ผลติลง โดยเฉพาะโรงกลั䯾�น
บางจาก ผลติในระดบั 90 พันบารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 75 ของกาํลงัการผลติ ไทยออยล ์และเอสโซ ่เหลอืระดบั 178 และ
114 พันบารเ์รล/วนั (รอ้ยละ 85 และ 79 ของกาํลงั การผลติ) และมแีนวโนม้วา่โรงกลั䯾�นดงักลา่วจะยงัคงผลติต䯾ํ�ากวา่กาํลงั
การผลติตอ่ไปอกี โดยเฉพาะโรงกลั䯾�นบางจากและโรงกลั䯾�นไทยออยล ์ท䯾ี�ประสบปัญหาสภาพคลอ่งและจะลดการกลั䯾�นเหลอื
เพยีงระดบั 160 พัน บารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 76 ของกาํลงัการผลติ สว่นโรงกลั䯾�นนํال�ามนัระยอง โรงกลั䯾�นสตารป์โิตรเลยีม รี
ไฟนน์䯾ิ�ง และทพีไีอ ยงัคงรักษาระดบัการผลติไดใ้นระดบัใกลเ้คยีงกบัปีกอ่น คอื 122, 121, และ 33 พันบารเ์รล/วนั ตาม
ลาํดบั



 

นํȀามนัเบนซนิ

ปรมิาณการใชใ้นปี 2541 อยู่ในระดบั 123.6 พันบารเ์รล/วนั ลดลงรอ้ยละ 2.4 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น สาเหตหุลกัมาจากการใช้
ในรถยนตไ์ดช้ะลอตวัลงอยา่งมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากปรมิาณการจาํหนา่ยรถยนต ์(รถยนตนั์䯾�งสว่นบคุคลและรถยนต ์ท䯾ี�ใชเ้พ䯾ื�อ
การพาณชิย)์ และรถจักรยานยนตล์ดลง จากระดบัเฉล䯾ี�ย 107,553 คนัตอ่เดอืนในปี 2540 เหลอื 52,922 คนัตอ่เดอืนในปีนีال�
การใชน้ํال�ามนัเบนซนิพเิศษในปีกอ่นมกีารขยายตวัในอตัราท䯾ี�สงูมาก แตใ่นปีนีال�การใชก้ลบัลดลงรอ้ยละ 7.6 ในขณะท䯾ี� การใช้
นํال�ามนัเบนซนิธรรมดา ซ䯾ึ�งปี 2539 และ 2540 ลดลง ในระดบัรอ้ยละ 5 แตใ่นปีนีال�กลบัมกีารใช ้เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 11.5 ทัال�งๆ ท䯾ี�
เศรษฐกจิไมค่อ่ยด ีสาเหตสุว่นหน䯾ึ�งมาจากนโยบายการเปล䯾ี�ยนคา่ออกเทน ของนํال�ามนัเบนซนิจากเดมิม ี2 ชนดิ คอื เบนซนิ
95 และ 83 มาเป็นเบนซนิคา่ออกเทน 95, 91 และ 87 ซ䯾ึ�งเร䯾ิ�มดาํเนนิการตัال�งแตเ่ดอืนพฤษภาคม 2541 โดยเบนซนิ 91 และ
87 จัดเป็นนํال�ามนัเบนซนิธรรมดา การ รณรงคใ์หม้กีารใชน้ํال�ามนัท䯾ี�มคีา่ออกเทน เหมาะสมกบัสภาพเคร䯾ื�องยนตท์䯾ี�แทจ้รงิ เร䯾ิ�ม
ทาํใหผู้้ใชร้ถยนตส์ว่นหน䯾ึ�งซ䯾ึ�งเดมิเคยใชเ้บนซนิพเิศษหนัมาใชน้ํال�ามนัเบนซนิ 91 และรถจักรยานยนตบ์างสว่น ซ䯾ึ�งเดมิเคยใช้
เบนซนิพเิศษ หนัมาใชเ้บนซนิธรรมดามากขึال�น การผลตินํال�ามนัเบนซนิมจีาํนวน 151.6 พันบารเ์รล/วนั ทาํใหม้กีารสง่ออกสทุธิ
29.1 พันบารเ์รล/วนั

 

 นํȀามนัดเีซล

ปรมิาณการใชอ้ยู่ในระดบั 263.4 พันบารเ์รล/วนั ลดลงรอ้ยละ 12.8 การใชช้ะลอตวัตามภาวะเศรษฐกจิตกต䯾ํ�าของประเทศ
โดยเฉพาะอยา่งย䯾ิ�ง ตัال�งแตไ่ตรมาสท䯾ี� 4 ของปี 2540 จนถงึปัจจบุนัยอดจาํหนา่ยรถปคิอพัและรถบรรทกุไดล้ดลงมาก ประกอบ
กบัภาวะการกอ่สรา้งในปีนีال�ชะลอตวัลงมาก สง่ผลใหก้ารใชน้ํال�ามนัดเีซลลดลงอยา่งตอ่เน䯾ื�อง อกีสว่นหน䯾ึ�งเป็นเพราะการลดการ
ใชน้ํال�ามนัดเีซลในการผลติกระแสไฟฟา้ลงถงึรอ้ยละ 58.0 ในขณะท䯾ี�มกีารผลติเฉล䯾ี�ยอยู่ในระดบั 283.2 พันบารเ์รล/วนั นํال�ามนั
ดเีซลมทีัال�งการนาํเขา้และสง่ออก โดยมกีารสง่ออกนํال�ามนัดเีซล (สทุธ)ิ 25.7 พันบารเ์รล/วนั



 นํȀามนัเตา

ปรมิาณการใชอ้ยู่ในระดบั 136.8 พันบารเ์รล/วนั ลดลงรอ้ยละ 12.6 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น ทัال�งนีال�เน䯾ื�องจากการลดการใชน้ํال�ามนั
เตาในภาคอตุสาหกรรม ประกอบกบัการใชน้ํال�ามนัเตาในการผลติกระแสไฟฟา้ลดลงรอ้ยละ 8.9 การใชไ้ดล้ดลงมากในชว่ง
ไตรมาสแรกของปีนีال�ตอ่เน䯾ื�องมาจนถงึ ไตรมาสท䯾ี� 3 แตก่ลบัมแีนวโนม้สงูขึال�นในชว่งปลายไตรมาสท䯾ี� 4 สว่นการผลตินํال�ามนัเตา
อยู่ในระดบั 135.2พันบารเ์รล/วนั ซ䯾ึ�งต䯾ํ�ากวา่ความตอ้งการใช ้จงึมกีารนาํเขา้สทุธ ิ8.0 พันบารเ์รล/วนั

ปรมิาณการใชเ้ชืȀอเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า

ชนดิของเชืȀอเพลงิ 2540 2541
ปรมิาณเชืȀอเพลงิ ปรมิาณเชืȀอเพลงิ การเปล큔ีȀยนแปลง

(%)
กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้นลบฟ./วนั) 1,170 1,205 2.9
นํال�ามนัเตา (ลา้นลติร) 4,665 4,253 8.9
ลกิไนต ์(พันตนั) 18,011 15,388 14.6
ดเีซล (ลา้นลติร) 729 306 58.0

 นํȀามนัเคร큔ืȀองบนิ

ปรมิาณการใชอ้ยู่ในระดบั 57.1 พันบารเ์รล/วนั ลดลงรอ้ยละ 6.4 จาก ปีกอ่น ในขณะท䯾ี�ผลติได ้61.5 พันบารเ์รล/วนั ลดลง
รอ้ยละ 6.3 เป็นผลใหม้กีารสง่ออกสทุธ ิจาํนวน 3.8 พันบารเ์รล/วนั



 กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG)

การผลติอยู่ในระดบั 70.0 พันบารเ์รล/วนั ลดลงรอ้ยละ 3.9 จากปีกอ่น แตย่งัคงสงูกวา่ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ โดย
การใชอ้ยู่ในระดบั 47.5 พันบารเ์รล/วนั แยกเป็นการใชเ้พ䯾ื�อการหงุตม้รอ้ยละ 65.2 ในภาคอตุสาหกรรมรอ้ยละ 15.3 ใน
รถยนตร์อ้ยละ 5.4 นอกจากนีال� ยงัถกูนาํไปใชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีจาํนวน 7.8 พันบารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ
14.0 มกีารสง่ออกสทุธจิาํนวน 14.5 พันบารเ์รล/วนั

การผลติ การใช ้การนาํเขา้ และการสง่ออกนํȀามนัสาํเรจ็รปู
ปี 2541

ชนดินํال�ามนั ปรมิาณ (พันบารเ์รล/วนั) การเปล䯾ี�ยนแปลง (%)
การใช ก้ารผลติการนาํเขา้ การสง่ออกการใช ก้ารผลติการนาํเขา้ การสง่ออก

เบนซนิ 123.6 151.6 0.5 29.6 2.4 6.5 58.7 11.9
 เบนซนิพเิศษ 85.7 102.1 0.2 18.6 7.6 9.4 44.8 6.5
 เบนซนิธรรมดา 37.9 49.6 0.3 11.0 11.5   64.7 31.9
ดเีซล 263.4 283.2 12.3 38.0 12.8 >4.8 64.2 12.8
กา๊ด 0.9 2.0   0.5 35.8 6.3 100.0 91.8
นํال�ามนัเคร䯾ื�องบนิ 57.1 61.5 0.3 4.1 6.4 6.3 93.0 14.6
นํال�ามนัเตา 136.8 135.2 11.4 3.4 12.6 9.8 30.0 72.1
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว 47.5 70.0 0.5 15.0 7.6 3.9 20.6  
รวม 629.4 703.6 24.3 90.6 10.0 6.2 54.2 9.0

 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุนํȀามนั

ในปี 2541 รัฐบาลมรีายไดภ้าษสีรรพสามติจากนํال�ามนัสาํเรจ็รปูประมาณ 66,355 ลา้นบาท เพ䯾ิ�มขึال�นจากปี 2540 เป็นจาํนวน
1,680 ลา้นบาท สาํหรับฐานะของกองทนุนํال�ามนั ณ สิال�นปี 2541 กองทนุนํال�ามนัมเีงนิเหลอืประมาณ 4,371 ลา้นบาท



รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุ
หนว่ย : ลา้นบาท

  กองทนุนํال�ามนั ภาษสีรรพสามติ
ณ สิال�นปี 2535 1,930 40,693
2536 211 44,717
2537 732 46,969
2538 1,116 54,838
2539 795 58,923
2540 235 64,675
2541 4,371 66,355

 

2.4 สถานการณไ์ฟฟ้า
2.4.1 กาํลงัการผลติไฟฟ้า

กาํลงัการผลติตดิตัال�งไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และกาํลงัการผลติตดิตัال�งไฟฟา้ของผู้ผลติไฟฟา้
อ䯾ื�นเพ䯾ื�อจาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. ณ สิال�นปี 2541 มจีาํนวนทัال�งสิال�น 18,164 เมกะวตัต ์โดยเป็นกาํลงัการผลติไฟฟา้ตดิ
ตัال�งของ กฟผ. จาํนวน 15,357 เมกะวตัต ์คดิเป็น สดัสว่นรอ้ยละ 84.6 กาํลงัการผลติตดิตัال�งไฟฟา้ของเอกชนจาํนวน 2,620
เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 14.4 และการรับซืال�อกระแสไฟฟา้จากตา่งประเทศ 187 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.0

กาํลงัการผลติตดิตัال�งไฟฟา้ของ กฟผ. จาํนวน 15,357 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย กาํลงัผลติตดิตัال�งจากโรงไฟฟา้ตา่งๆ
ดงันีال�

โรงไฟฟา้พลงันํال�าจาํนวน 2,874 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18.7
โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นจาํนวน 6,518 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 42.4
โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มจาํนวน 5,074 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.0
โรงไฟฟา้กงัหนัแกส๊จาํนวน 886 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5.8
โรงไฟฟา้ดเีซลจาํนวน 6 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.1

กาํลงัการผลติตดิตัال�งไฟฟา้ของเอกชนท䯾ี�เขา้มาเสรมิในระบบผลติไฟฟา้ จาํนวน 2,620 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย
บรษัิทผลติไฟฟา้ จาํกดั จาํนวน 2,056 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 78.5
ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Firm) จาํนวน 564 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 21.5

การรับซืال�อกระแสไฟฟา้จากตา่งประเทศท䯾ี�เขา้มาเสรมิในระบบผลติไฟฟา้ จาํนวน 187 เมกะวตัต ์ซ䯾ึ�งเป็นโรงไฟฟา้พลงั
นํال�านํال�าเทนิหนิบนุ จากประเทศ สปป.ลาว เร䯾ิ�มจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. ตัال�งแตเ่ดอืนมนีาคม 2541

2.4.2 การผลติพลงังานไฟฟ้า

ในปี 2541 ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟา้ของประเทศ มจีาํนวน 91,241 GWh ลดลงจาก ปีกอ่นรอ้ยละ 2.3 ในขณะท䯾ี�ความ
ตอ้งการพลงัไฟฟา้สงูสดุอยู่ในระดบั 14,180 เมกะวตัต ์ลดลงในอตัรารอ้ยละ 2.2 จงึมผีลทาํใหค้า่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟา้
เฉล䯾ี�ย (Load Factor) อยู่ในระดบัรอ้ยละ 73.4 ใกลเ้คยีงกบัปีท䯾ี�แลว้ ซ䯾ึ�งอยู่ในระดบั 73.5

ความตอ้งการไฟฟ้าและกาํลงัผลติสาํรอง

พ.ศ. ความตอ้งการพลงัไฟฟา้
สงูสดุ

(เมกะวตัต)์

กาํลงัผลติสาํรองเฉล䯾ี�ย
(รอ้ยละ)

คา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟา้
เฉล䯾ี�ย
(รอ้ยละ)

2535 8,904 18.5 73.5
2536 9,839 24.2 74.2



2537 11,064 19.1 74.3
2538 12,268 16.1 74.9
2539 13,311 17.1 75.1
2540 14,506 19.2 73.5
2541 14,180 27.6 73.4

การผลติพลงังานไฟฟา้ประกอบดว้ยพลงังานไฟฟา้ท䯾ี�ผลติจากแหลง่ตา่งๆ คอื จากกา๊ซธรรมชาต ิ(รวมบรษัิทผลติไฟฟา้
จาํกดั ซ䯾ึ�งใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ䯾ื�อผลติไฟฟา้อยา่งเดยีว) จาํนวน 46,319 GWh คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.8 จากนํال�ามนัเตา
จาํนวน 17,534 GWh คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19.2 จากลกิไนตจ์าํนวน 16,475 GWh คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18.1 จากพลงันํال�า
จาํนวน 5,089 GWh คดิเป็น สดัสว่นรอ้ยละ 5.6 จากนํال�ามนัดเีซล จาํนวน 989 GWh คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.1 และจากแห
ลง่อ䯾ื�นๆ จาํนวน 4,835 GWh คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5.2

การผลติพลงังานไฟฟา้ตามชนดิของเชืال�อเพลงิท䯾ี�สาํคญั พอสรปุไดด้งันีال�

1. การผลติไฟฟา้จากกา๊ซธรรมชาตเิพ䯾ิ�มขึال�นจากปีท䯾ี�แลว้รอ้ยละ 8.3 เน䯾ื�องจาก กฟผ. สามารถ รับกา๊ซธรรมชาตเิพ䯾ิ�มขึال�น
โดยนาํโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มวงันอ้ยเขา้ระบบตัال�งแตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2540 จาํนวน 205 เมกะวตัต์

2. การผลติไฟฟา้จากถา่นหนิลกิไนตล์ดลงรอ้ยละ 13.0 เม䯾ื�อเปรยีบเทยีบกบัปีท䯾ี�แลว้ ทัال�งนีال�มสีาเหตมุาจากการควบคมุ
มลพษิจากโรงไฟฟา้แมเ่มาะอยา่งเขม้งวดตัال�งแตเ่ดอืนกนัยายน 2541 เป็นตน้มา โดยกรมควบคมุมลพษิใหโ้รงไฟฟา้
แมเ่มาะหนว่ยท䯾ี� 17 ซ䯾ึ�งยงัไมไ่ดต้ดิตัال�ง FGD เดนิเคร䯾ื�องไดเ้พยีงคร䯾ึ�งหน䯾ึ�งของกาํลงัการผลติตดิตัال�ง ทาํให ้กฟผ. ตอ้งลด
การผลติไฟฟา้ท䯾ี�โรงไฟฟา้แมเ่มาะลง

3. การผลติไฟฟา้จากนํال�ามนัเตาลดลงรอ้ยละ 9.0 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีท䯾ี�ผา่นมา ทัال�งนีال� มสีาเหต ุมาจากความตอ้งการไฟฟา้ท䯾ี�เร䯾ิ�ม
ชะลอตวัลงและ กฟผ. ไดใ้ชก้า๊ซธรรมชาตใินการผลติไฟฟา้เพ䯾ิ�มมากขึال�น

4. การผลติไฟฟา้จากแหลง่อ䯾ื�นๆ เพ䯾ิ�มขึال�นถงึรอ้ยละ 65.3 เน䯾ื�องจากมกีารรับซืال�อไฟฟา้จาก ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP)
ประเภท Firm มากขึال�น คอื บรษัิท เดอะโคเจนเนอเรชั䯾�น จาํกดั (มหาชน) ไดข้ยายกาํลงัผลติไฟฟา้เพ䯾ิ�มขึال�น 90 เมกะ
วตัต ์ตัال�งแตเ่ดอืนตลุาคมปีท䯾ี�แลว้ บรษัิท ปโิตรเคมแีหง่ชาต ิจาํกดั (มหาชน) กาํลงัผลติ 32 เมกะวตัต ์ไดเ้ร䯾ิ�มผลติ
กระแสไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. ตัال�งแตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์2540 บรษัิท ทนุเทก็ซ ์ปโิตรเคมคิอลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั
(มหาชน) กาํลงัผลติ 12 เมกะวตัต ์ไดเ้ร䯾ิ�มผลติกระแสไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. ตัال�งแตเ่ดอืนเมษายน 2540 กรมการ
พลงังานทหาร กาํลงัการผลติ 9 เมกะวตัต ์สาํหรับปี 2541 SPP ท䯾ี�จา่ยไฟเขา้ระบบ ไดแ้ก ่บรษัิท พลงังานอตุสาหกรรม
จาํกดั 1 และ 2 กาํลงัการผลติ หนว่ยละ 55 เมกะวตัต ์เม䯾ื�อกมุภาพันธ ์2541 และกนัยายน 2541 บรษัิท อมตะเอกโก
เพาเวอร ์ขนาด 90 เมกะวตัต ์จา่ยไฟเขา้ระบบเดอืนกมุภาพันธ ์2541 บรษัิท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั กาํลงัการผลติ
41 เมกะวตัต ์จา่ยไฟเขา้ระบบเม䯾ื�อเดอืนเมษายน 2541 และบรษัิท กลัฟ์ โคเจนเนอเรชั䯾�น จาํกดั ขนาด 90 เมกะวตัต์
จา่ยไฟเขา้ระบบเดอืนกนัยายน 2541 และปรมิาณรับซืال�อพลงังานไฟฟา้จากประเทศเพ䯾ื�อนบา้นเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 117.6
กาํลงัผลติไฟฟา้จาก SPP ท䯾ี�เสรมิเขา้มาในระบบ ทาํใหค้วามตอ้งการไฟฟา้ของระบบ ลดลงประมาณ 370 เมกะวตัต์
เน䯾ื�องจาก SPP จาํนวน 8 ราย ท䯾ี�จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบดงักลา่วขา้งตน้ มกีาํลงัผลติไฟฟา้ตดิตัال�งทัال�งสิال�น 976 เมกะวตัต ์แต่
จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบเพยีง 564 เมกะวตัต ์กาํลงัผลติไฟฟา้สว่น ท䯾ี�เหลอืคอื 412 เมกะวตัต ์สว่นใหญป่ระมาณรอ้ยละ 90
SPP ไดข้ายตรงใหก้บัลกูคา้ท䯾ี�อยู่ในบรเิวณขา้งเคยีง สว่นท䯾ี�เหลอือกีรอ้ยละ 10 SPP ใชเ้อง ความตอ้งการไฟฟา้ของ
ลกูคา้ท䯾ี� SPP ขายตรงนัال�นเดมิเป็นผู้ใชไ้ฟฟา้ของการไฟฟา้ ดงันัال�น เม䯾ื�อม ีSPP เกดิขึال�น ความตอ้งการไฟฟา้ของระบบจงึ
หายไปสว่นหน䯾ึ�ง

5. การผลติไฟฟา้จากพลงันํال�า ลดลงจากปีท䯾ี�แลว้รอ้ยละ 28.1
6. การผลติไฟฟา้จากนํال�ามนัดเีซล ลดลงรอ้ยละ 59.5 เม䯾ื�อเปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีท䯾ี�แลว้ เน䯾ื�องจากความ
ตอ้งการไฟฟา้ท䯾ี�ชะลอตวัลง และ กฟผ. ใชเ้ชืال�อเพลงิท䯾ี�มรีาคาถกูกวา่ เชน่ กา๊ซ ธรรมชาต ิมาทดแทนมากขึال�น

2.4.3 การใชไ้ฟฟ้า



การใชพ้ลงังานไฟฟา้ในปีนีال�ชะลอตวั โดยการใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 79,900 GWh ลดลงตดิลบรอ้ยละ 2.7 จากปีท䯾ี�แลว้
เน䯾ื�องจากภาวะเศรษฐกจิของไทยท䯾ี�ยงัคงชะลอตวัลงอยา่งตอ่เน䯾ื�อง

ในเขตนครหลวง ซ䯾ึ�งเป็นเขตเศรษฐกจิไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิมากท䯾ี�สดุ เป็นผลใหก้ารใชไ้ฟฟา้ในเขตนครหลวง
ในปี 2541 อยู่ในระดบั 2,528 GWh/เดอืน ลดลงจากปีท䯾ี�แลว้รอ้ยละ 5.7 สาขาธรุกจิอตุสาหกรรมและอ䯾ื�นๆ ไดรั้บผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกจิท䯾ี�ชะลอตวัลงอยา่งมาก โดยมกีารใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 1,956 GWh/เดอืน ลดลงจากปีท䯾ี�แลว้รอ้ยละ 8.0

ในเขตภมูภิาค ความตอ้งการไฟฟา้อยู่ในระดบั 3,995 GWh/เดอืน เพ䯾ิ�มขึال�นจากปีท䯾ี�แลว้ รอ้ยละ 0.1 การใชป้ระเภทท䯾ี�อยู่อาศยั
ยงัคงเพ䯾ิ�มขึال�นในอตัราท䯾ี�สงูรอ้ยละ 11.7 ขณะท䯾ี�การใชไ้ฟฟา้ในสาขาธรุกจิอตุสาหกรรม และอ䯾ื�นๆ ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปี
ท䯾ี�แลว้ตดิลบรอ้ยละ 3.4 การใชไ้ฟฟา้ประเภท ท䯾ี�อยู่อาศยัในเขตนครหลวงและภมูภิาคเพ䯾ิ�มขึال�น ทัال�งๆ ท䯾ี�ภาวะเศรษฐกจิไมด่ ีอาจ
มสีาเหตจุากประชาชนลดการเท䯾ี�ยวบรกิารนอกบา้นลง และใชเ้วลาอยู่ในบา้นมากขึال�น หรอืประกอบกจิการภายในครัวเรอืนเพ䯾ื�อ
เสรมิรายไดแ้กค่รอบครัวเพ䯾ิ�มขึال�น

การใชไ้ฟฟา้ของสว่นราชการและองคก์รไมแ่สวงหากาํไรมอีตัราการใชล้ดลงมาก โดยในเขตนครหลวงลดลงรอ้ยละ 6.1 และ
เขตภมูภิาคลดลงรอ้ยละ 17.7 อนัเป็นผลมาจากมาตรการรณรงคข์อง รัฐบาลท䯾ี�ใหห้นว่ยราชการชว่ยกนัประหยดัไฟฟา้ในปี
2541

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของประเทศ
หนว่ย : GWh

พ.ศ. ท䯾ี�อยู่อาศยั ธรุกจิอตุสาหกรรม
และอ䯾ื�นๆ

เกษตรกรรม ลกูคา้ตรงของ
กฟผ.

รวม

2535 10,200 37,289 118 1,725 49,331
2536 11,390 41,883 133 1,825 55,231
2537 12,867 47,621 95 1,974 62,558
2538 14,197 54,429 104 2,140 70,870
2539 15,999 58,920 121 2,042 77,083
2540 17,322 62,580 167 2,005 82,075
2541 18,772 59,295 211 1,621 79,900
อตัราเพ䯾ิ�ม          
2536 11.7 12.3 13.2 5.8 12.0
2537 13.0 13.7 28.1 8.1 13.3
2538 10.3 14.3 8.7 8.4 13.3
2539 12.7 8.3 16.6 4.6 8.8
2540 8.3 6.2 37.7 1.8 6.5
2541 8.4 5.2 26.3 19.2 2.7

การจาํหนา่ยไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้
หนว่ย : GWh/เดอืน

ประเภทผู้ใช้ ปรมิาณการจาํหนา่ย : GWh/เดอืน อตัราเพ큔ิȀม : รอ้ยละ
2539 2540 2541 2540 2541

นครหลวง 2,617 2,682 2,528 2.5 5.7
ท䯾ี�อยู่อาศยั 508 556 572 9.4 3.0
ราชการและองคก์รไมแ่สวงหา
กาํไร

112 121 114 8.4 6.1

ธรุกจิ อตุสาหกรรม และอ䯾ื�นๆ 1,997 2,126 1,956 0.4 8.0
ภมูภิาค 3,637 3,991 3,995 9.7 0.1
ท䯾ี�อยู่อาศยั 825 888 992 7.6 11.7
ราชการและองคก์รไมแ่สวงหา
กาํไร

156 176 145 12.7 17.7

ธรุกจิ อตุสาหกรรม และอ䯾ื�นๆ 2,646 3,089 2,985 10.1 3.4
เกษตรกรรม 10 14 18 37.7 26.6
ลกูคา้ตรงของ กฟผ. 170 167 135 1.8 19.2
รวม 6,424 6,840 6,658 6.5 2.7

 

 

3. การจดัหาพลงังานเพ큔ืȀอตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศ



จากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในชว่งระยะเวลาท䯾ี�ผา่นมา สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิไทยในปี 2541 ยงัคงประสบปัญหาตอ่เน䯾ื�องจากปลาย
ปี 2540 โดยอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศในปี 2541 ลดลงรอ้ยละ 7.8 ภาคการผลติ ธรุกจิ และอตุสาหกรรม
หลายแหง่ตอ้งพยายามปรับตวั และตดัลดคา่ใชจ้า่ยในดา้นตา่งๆ ลง หรอืบางธรุกจิตอ้งปดิกจิการลง สง่ผลใหค้วามตอ้งการ
ใชพ้ลงังานของประเทศลดลงถงึรอ้ยละ 7.4 รัฐวสิาหกจิดา้นพลงังาน ซ䯾ึ�งไดแ้ก ่การปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) การ
ไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) จาํเป็นตอ้งมกีาร
ปรับแผนการลงทนุ เพ䯾ื�อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณด์า้นพลงังาน ของประเทศท䯾ี�เปล䯾ี�ยนแปลงไป อยา่งไรกต็าม
คาดวา่เศรษฐกจิจะคอ่ยๆ ฟืال�นตวัขึال�น และความตอ้งการพลงังานจะเพ䯾ิ�มขึال�นเป็นลาํดบั ดงันัال�น การจัดหาพลงังานใหเ้พยีงพอกบั
ความตอ้งการของประเทศ ยงัคงตอ้งดาํเนนิการตอ่ไป เพ䯾ื�อใหม้ทีางเลอืกในการใชพ้ลงังาน และมกีารกระจายแหลง่พลงังาน
มากขึال�น อนัจะกอ่ใหเ้กดิความมั䯾�นคงทางดา้นพลงังานแกป่ระเทศในระยะยาว

สาํหรับความคบืหนา้ในการดาํเนนิการจัดหาพลงังานทัال�งจากภายในประเทศและตา่งประเทศ ไดม้กีารพัฒนาความรว่มมอืกบั
มาเลเซยีในการพัฒนาโครงการใชป้ระโยชน ์จากกา๊ซธรรมชาตใินแหลง่พืال�นท䯾ี�พัฒนารว่มไทยมาเลเซยี การรับซืال�อไฟฟา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจนี สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสหภาพพมา่ ในขณะเดยีวกนักไ็ดม้กีารปรับ
แผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของ กฟผ. เพ䯾ื�อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศท䯾ี�ชะลอตวัลง และ
ไดม้กีารออกพันธบตัรของ กฟผ. ในตลาดทนุตา่งประเทศ โดยมธีนาคารโลกคํال�าประกนั เพ䯾ื�อให ้กฟผ. สามารถจัดหาเงนิทนุท䯾ี�
มตีน้ทนุต䯾ํ�า มาใชใ้นโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ และระบบสง่ไฟฟา้ท䯾ี�ไดรั้บอนมุตัจิากคณะรัฐมนตร ีและไดเ้ร䯾ิ�มดาํเนนิการ
กอ่สรา้งแลว้ นอกจากนีال� เพ䯾ื�อเป็นการชว่ยรักษาเงนิทนุสาํรองของประเทศไว ้ไดม้กีารศกึษาถงึความเป็นไปได ้ในการจัด
ทาํความตกลงแลกเปล䯾ี�ยนสนิคา้ของไทยกบันํال�ามนั โดยดาํเนนิการในลกัษณะของการคา้ตา่งตอบแทน การดาํเนนิการตาม
นโยบายและมาตรการดา้นตา่งๆ ดงักลา่ว สามารถสรปุไดด้งันีال�

3.1. การรบัซืȀอกา๊ซธรรมชาตจิากพืȀนท큔ีȀพฒันารว่มไทยมาเลเซยี
การดาํเนนิการเพ䯾ื�อพัฒนาสาํรวจและผลติกา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่พืال�นท䯾ี�พัฒนารว่มไทยมาเลเซยี (MalaysiaThailand Joint
Development Area : JDA) นัال�น ไดด้าํเนนิการมาเป็นลาํดบัตัال�งแตป่ี พ.ศ. 2522 จนถงึปัจจบุนั ปตท. และเปโตรนาสไดร้ว่ม
ลงนามในขอ้ตกลงหลกัการซืال�อขายกา๊ซธรรมชาต ิ(Gas Sales AgreementHeads of Agreement ; GSAHOA) ของแปลง
A18 และ B17 กบั C19 เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 22 เมษายน 2541 โดยมปีรมิาณซืال�อขายของแปลง A18 ในระยะแรกเทา่กบั 390 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และแปลง B17 กบั C19 ในระยะแรกเทา่กบั 250 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั

นอกจากนีال� ฝ่ายไทยและมาเลเซยียงัไดม้กีารรว่มทนุในโครงการทอ่สง่กา๊ซฯ TransThailandMalaysia หรอื TTM และ
โครงการใชป้ระโยชนก์า๊ซฯ JDA ใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย และรัฐทางเหนอืของ มาเลเซยีอกีดว้ย โดย ปตท.
รว่มกบัสาํนักงานคณะกรรมการประสานการพัฒนาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพ䯾ื�อนบา้น และหนว่ยงานอ䯾ื�นท䯾ี�
เก䯾ี�ยวขอ้ง อาท ิการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย กรมชลประทาน เป็นตน้ ไดร้ว่มกนัจัดทาํแผนปฏบิตักิาร โครงการ
พัฒนาการใชป้ระโยชนก์า๊ซจากพืال�นท䯾ี�พัฒนารว่มในพืال�นท䯾ี� 5 จังหวดัชายแดนภาคใต ้และไดม้กีารออกสาํรวจพืال�นท䯾ี�จรงิเม䯾ื�อตน้
เดอืนมถินุายน 2541 ท䯾ี�ผา่นมา เพ䯾ื�อพจิารณาหา ทางเลอืกท䯾ี�ตัال�งโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิและแนวทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตทิ䯾ี�เหมาะ
สม เพ䯾ื�อใหเ้กดิผลกระทบตอ่ประชาชนในพืال�นท䯾ี�นอ้ยท䯾ี�สดุ

3.2 การรบัซืȀอไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาชนจนี
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 4 พฤศจกิายน 2540 เหน็ชอบรา่งบนัทกึความเขา้ใจการรับซืال�อไฟฟา้ จากสาธารณรัฐประชาชน
จนี และมอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตร ีหรอืรัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ีท䯾ี�กาํกบัการบรหิารราชการ หรอืสั䯾�งการ หรอื
ปฏบิตัริาชการสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) เป็นผู้ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจดงักลา่ว แตท่ัال�งนีال�
หากทัال�งสองฝ่าย เหน็ควรใหม้กีารแกไ้ขรา่งบนัทกึใน รายละเอยีดปลกียอ่ยซ䯾ึ�งไมใ่ชก่ารเปล䯾ี�ยนแปลงในสาระสาํคญั กใ็หร้อง
นายกรัฐมนตรหีรอืรัฐมนตรปีระจาํ สาํนักนายกรัฐมนตรที䯾ี�ไดรั้บมอบหมายสามารถลงนามในบนัทกึดงักลา่วท䯾ี�ไดแ้กไ้ขแลว้

ตอ่มารัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสาวติต ์โพธวิหิค) และผู้แทนจากหนว่ยงานท䯾ี� เก䯾ี�ยวขอ้งไดเ้ดนิทางไปเยอืน
สาธารณรัฐประชาชนจนีในระหวา่ง 1114 พฤศจกิายน 2541 และไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเร䯾ื�อง การรับซืال�อไฟฟา้
จากสาธารณรัฐประชาชนจนี เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 12 พฤศจกิายน 2541 โดย มสีาระสาํคญัสรปุไดว้า่ประเทศไทยจะใหค้วามรว่มมอืกบั
สาธารณรัฐประชาชนจนีสนับสนนุให ้กฟผ. หรอื หนว่ยงานอ䯾ื�นท䯾ี�ไดรั้บมอบหมายรับซืال�อไฟฟา้จากโครงการในสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีใหไ้ด ้3,000 เมกะวตัต ์ภายในปี พ.ศ. 2560 และใหแ้ตล่ะฝ่ายแตง่ตัال�งคณะกรรมการผู้มอีาํนาจในการดาํเนนิการ
รับซืال�อไฟฟา้ จากสาธารณรัฐประชาชนจนี เพ䯾ื�อรว่มกนัพจิารณาในรายละเอยีดของการรับซืال�อไฟฟา้ตอ่ไป นอกจากนีال�ยงัไดม้ี
การเจรจาเพ䯾ื�อขยายความรว่มมอืทางดา้นพลงังานและเศรษฐกจิของทัال�ง 2 ประเทศ รวมทัال�งการแกไ้ขปัญหาอปุสรรค และรว่ม
มอืกนัในการพัฒนาโครงการผลติไฟฟา้ และการวางระบบสายสง่เช䯾ื�อมโยงระหวา่งสาธารณรัฐประชาชนจนีมายงัประเทศไทย

3.3 การรบัซืȀอไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว)
รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไดร้ว่มลงนามในบนัทกึ ความเขา้ใจเร䯾ื�อง ความ
รว่มมอืในการพัฒนาไฟฟา้ใน สปป.ลาว เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 19 มถินุายน 2539 เพ䯾ื�อรับซืال�อไฟฟา้จาก สปป.ลาว ในปรมิาณ 3,000 เมกะ
วตัต ์ภายในปี พ.ศ. 2549 ตอ่มา รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสาวติต ์โพธวิหิค) รว่มกบัผู้แทนจากหนว่ยงานท䯾ี�
เก䯾ี�ยวขอ้งไดเ้ดนิทางไปเยอืน สปป.ลาว อยา่งเป็นทางการ ในระหวา่งวนัท䯾ี� 2426 เมษายน 2541 ซ䯾ึ�งผลการหารอืท䯾ี�สาํคญั
คอื ทัال�งสองฝ่ายเหน็ควรใหม้กีารตดิตาม และทบทวนแผนการซืال�อขายไฟฟา้อยา่งใกลช้ดิ โดยใหม้กีารจัดทาํทกุๆ 3 เดอืน
เพ䯾ื�อใหส้ะทอ้นถงึสถานการณ ์ท䯾ี�แทจ้รงิภายหลงัเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิมากท䯾ี�สดุ และไดม้กีารหารอืเพ䯾ื�อเปล䯾ี�ยนแปลงเง䯾ื�อนไขการ
จา่ยเงนิอตัราคา่ไฟฟา้ใหม ่โดยในสว่นของเงนิบาทจะมกีารปรับปรงุการจา่ยอตัราคา่ไฟฟา้ใหเ้หมาะสมโดยใหส้ะทอ้นถงึการ
เปล䯾ี�ยนแปลงของอตัราแลกเปล䯾ี�ยน นอกจากนีال� ยงัไดม้กีารเจรจาเก䯾ี�ยวกบัการวางระบบสายสง่ไฟฟา้จาก สาธารณรัฐประชาชน



เปล䯾ี�ยนแปลงของอตัราแลกเปล䯾ี�ยน นอกจากนีال� ยงัไดม้กีารเจรจาเก䯾ี�ยวกบัการวางระบบสายสง่ไฟฟา้จาก สาธารณรัฐประชาชน
จนีผา่น สปป.ลาว มายงัประเทศไทย และหาลู่ทางในการพัฒนาโครงกา รกอ่สรา้งทอ่สง่ นํال�ามนัจากประเทศไทยผา่น
สปป.ลาว ไปยงัเมอืงคนุหมงิ สาธารณรัฐประชาชนจนี

สาํหรับความคบืหนา้ในการซืال�อขายไฟฟา้กบั สปป.ลาว ในปัจจบุนันัال�น มโีครงการท䯾ี� สปป.ลาว เสนอมา ใหฝ้่ายไทยพจิารณา
แลว้ จาํนวน 8 โครงการ มกีาํลงัผลติ ณ จดุสง่มอบรวม 3,576 เมกะวตัต ์ดงันีال�

1. โครงการท䯾ี�มกีารลงนามในสญัญาซืال�อขายไฟฟา้แลว้ จาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการนํال�าเทนิหนิบนุ และโครงการ
หว้ยเฮาะ

2. โครงการท䯾ี�ยงัไมม่กีารลงนามในสญัญาและอยู่ระหวา่งการเจรจาเพ䯾ื�อขอปรับเล䯾ื�อนการรับซืال�อไฟฟา้ จาํนวน 6 โครงการ
ไดแ้ก ่โครงการนํال�างมึ 2 โครงการนํال�างมึ 3 โครงการลกิไนตห์งสา โครงการเซเปียนเซนํال�านอ้ย โครงการนํال�าเทนิ 2 และ
โครงการเซคามาน 1 ซ䯾ึ�งตามแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของ กฟผ. พ.ศ. 25422554 หรอืแผน PDP 9901 ได้
กาํหนดใหม้กีารปรับเล䯾ื�อนการรับซืال�อไฟฟา้จากโครงการใน สปป.ลาว ออกเป็น 2 ชว่ง กลา่วคอื รับซืال�อในเดอืนธนัวาคม
2549 จาํนวน 1,600 เมกะวตัต ์และในเดอืนมนีาคม 2551 อกีจาํนวน 1,700 เมกะวตัต ์ทัال�งนีال� เพ䯾ื�อมใิหก้าํลงัผลติไฟฟา้
สาํรองของประเทศมมีากเกนิความจาํเป็น อนัมสีาเหตมุาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ ท䯾ี�ลดลงอยา่งมากตามภาวะ
เศรษฐกจิท䯾ี�ถดถอย

อยา่งไรกด็ ีคณะกรรมการพลงังานและไฟฟา้แหง่ สปป.ลาว (Committee for Energy and Electric Power : CEEP) ได้
เสนอขอใหค้ณะกรรมการประสานความรว่มมอืพัฒนาไฟฟา้ใน สปป.ลาว (คปฟ.ล.) และ กฟผ. พจิารณารับซืال�อไฟฟา้จาก
โครงการนํال�าเทนิ 2 กอ่นโครงการอ䯾ื�นๆ เน䯾ื�องจากมคีวามพรอ้มในดา้นขอ้มลู และไดผ้า่นเง䯾ื�อนไขดา้นเงนิกู้และส䯾ิ�งแวดลอ้มจาก
ธนาคารโลกแลว้ โดย CEEP คาดวา่จะสามารถสง่มอบไฟฟา้ให ้กฟผ. ไดป้ระมาณตน้ปี 2548 ซ䯾ึ�ง คปฟ.ล. กไ็ดพ้จิารณา
และเหน็ควรให ้กฟผ. รับซืال�อไฟฟา้จากโครงการ นํال�าเทนิ 2 ในชว่งกอ่นกาํหนดการรับซืال�อในเชงิพาณชิย ์(เดอืนธนัวาคม
2549) ไดต้ามท䯾ี� CEEP รอ้งขอ แตใ่ห ้รับซืال�อในราคา NonFirm สาํหรับโครงการอ䯾ื�นๆ อกี 5 โครงการ คปฟ.ล. ไดเ้สนอขอ
ให ้CEEP รับไปพจิารณาจัดเรยีงลาํดบัความสาํคญัของโครงการใหม ่ทัال�งนีال� เพ䯾ื�อหาความเป็นไปไดร้ว่มกนัท䯾ี�จะสง่มอบไฟฟา้
ตามปรมิาณ และระยะเวลาท䯾ี�กาํหนดไวใ้นแผน PDP 9901 ตอ่ไป

3.4 การรบัซืȀอไฟฟ้าจากสหภาพพมา่
ความรว่มมอืในการพัฒนาแหลง่นํال�าและไฟฟา้ระหวา่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพพมา่ไดเ้ร䯾ิ�มมขีึال�นตัال�งแตป่ี 2535 เป็นตน้มา
ซ䯾ึ�งตอ่มาไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเร䯾ื�อง การรับซืال�อไฟฟา้จากสหภาพพมา่ เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 4 กรกฎาคม 2540 โดย
ประเทศไทยจะรับซืال�อไฟฟา้จากโครงการในสหภาพพมา่ใหไ้ดป้รมิาณ 1,500 เมกะวตัต ์ภายในปี พ.ศ. 2553 และรัฐบาลของ
ทัال�งสองฝ่ายไดแ้ตง่ตัال�งคณะกรรมการ ดาํเนนิการรับซืال�อไฟฟา้จากสหภาพพมา่ขึال�น เพ䯾ื�อดาํเนนิการเจรจาและตกลงรายละเอยีด
ของโครงการ

ในปัจจบุนั สหภาพพมา่ไดเ้สนอโครงการผลติไฟฟา้ใหฝ้่ายไทยพจิารณาแลว้ จาํนวน 4 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการ
ผลติไฟฟา้พลงันํال�า จาํนวน 3 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการ NAM KOK ขนาด 42 เมกะวตัต ์โครงการ TASANG ขนาด 3,300
เมกะวตัต ์โดยมเีสน้ทางแนวสายสง่เขา้ทาง อ. แมอ่าย จ. เชยีงใหม ่และโครงการ HUTGYI ขนาด 300 เมกะวตัต ์มเีสน้ทาง
แนวสายสง่เขา้ทาง อ. แมส่อด จ. ตาก สว่นโครงการผลติไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม (Combined Cycle) อกีจาํนวน 1
โครงการ คอื โครงการ KANBAUK ขนาด 1,500 เมกะวตัต ์มเีสน้ทางแนวสายสง่เขา้ทาง อ. เมอืง (หว้ยนํال�าขาว) จ.
กาญจนบรุี

อยา่งไรกต็าม เน䯾ื�องจากในขณะนีال�สหภาพพมา่กาํลงัประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟา้เป็นอยา่งมาก ดงันัال�นเพ䯾ื�อเป็นการแกไ้ข
ปัญหาดงักลา่ว คณะกรรมการเพ䯾ื�อดาํเนนิการสง่ออกแหง่สหภาพพมา่จงึไดต้ดิตอ่ขอซืال�อไฟฟา้จากประเทศไทยเขา้ระบบใน
ปรมิาณ 100150 เมกะวตัต ์โดยใหส้ง่ไฟฟา้ผา่นจดุเช䯾ื�อมโยงจากสถานไีฟฟา้ แรงสงูฝั䯾�งไทยท䯾ี�อาํเภอแมส่อด จังหวดัตาก
ไปยงัสถานไีฟฟา้แรงสงูฝั䯾�งพมา่ท䯾ี�เหมอืง Bago (หงสาวด)ี รวม ระยะทาง 431 กโิลเมตร ซ䯾ึ�งบรษัิทผลติไฟฟา้ จาํกดั
(มหาชน) ไดเ้สนอเป็นผู้ลงทนุกอ่สรา้งสายสง่ในชว่งดงักลา่ว โดยในระยะแรกจะรับไฟฟา้จาก กฟผ. เขา้ระบบไฟฟา้ของ
สหภาพพมา่สง่ไปยงัเมอืง Bago และในอนาคตเม䯾ื�อมกีารรับซืال�อไฟฟา้จากสหภาพพมา่กอ็าจจะใชส้ายสง่เสน้นีال�สง่กลบัเขา้มา
ขายยงัฝั䯾�งไทย โดยคาดวา่โครงการกอ่สรา้งระบบสง่จะแลว้เสรจ็ และสามารถสง่ไฟฟา้ขายใหแ้กส่หภาพพมา่ไดป้ระมาณปี
พ.ศ. 25442545

3.5 การปรบัแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย (พ.ศ. 25422554)
เน䯾ื�องจากในชว่งปี 25402541 การใชไ้ฟฟา้ของประเทศมกีารขยายตวัต䯾ํ�ากวา่ท䯾ี�คาดการณไ์วม้าก คณะอนกุรรมการการ
พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ จงึไดม้กีารพจิารณาปรับคา่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ชดุใหม ่เม䯾ื�อเดอืนกนัยายน 2541 เพ䯾ื�อ
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการไฟฟา้ท䯾ี�ชะลอตวัลง และสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิท䯾ี�เปล䯾ี�ยนแปลงไป โดยไดป้รับคา่
พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้เป็น 3 กรณ ีคอื กรณเีศรษฐกจิฟืال�นตวัชา้ (Low Economic Recovery : LER) กรณเีศรษฐกจิ
ฟืال�นตวัปานกลาง (Moderate Economic Recovery : MER) และกรณเีศรษฐกจิฟืال�นตวัเรว็ (Rapid Economic Recovery :
RER) และในขณะนีال� กฟผ. ไดด้าํเนนิการปรับปรงุแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ชดุใหม ่เรยีกวา่ แผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้
ของ กฟผ. พ.ศ. 25422554 (PDP 9901 ฉบบัปรับปรงุ) โดยใชค้า่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ฉบบัเดอืนกนัยายน 2541
กรณเีศรษฐกจิฟืال�นตวัปานกลางเป็นฐานในการจัดทาํแผน ทัال�งนีال� เพ䯾ื�อไมใ่หก้าํลงัผลติไฟฟา้สาํรองของประเทศสงูเกนิความ
จาํเป็น โดยมแีนวทางในการจัดทาํแผน สรปุไดด้งันีال�

1. ในระหวา่งปี 25422554 จะมกีาํลงัผลติตดิตัال�งเพ䯾ิ�มขึال�นสทุธ ิจาํนวน 21,216.4 เมกะวตัต ์และเม䯾ื�อรวมกบักาํลงัผลติตดิ
ตัال�งในปัจจบุนั จาํนวน 18,174.5 เมกะวตัต ์แลว้จะทาํใหม้กีาํลงัผลติตดิตัال�งเม䯾ื�อสิال�นปี 2554 รวมทัال�งสิال�น จาํนวน 39,390.9
เมกะวตัต์



2. ชะลอโครงการของ กฟผ. ท䯾ี�ไดรั้บอนมุตัแิตย่งัไมผ่กูพันการกอ่สรา้งออกไป
3. โครงการรับซืال�อไฟฟา้จากเอกชนรายใหญ ่(IPP) ท䯾ี�อยู่ระหวา่งดาํเนนิการ ใหเ้จรจาผอ่นปรนกาํหนดวนัจา่ยไฟฟา้ใหช้า้
ออกไปได ้648 เดอืน รวม 5 โครงการ

4. โครงการรับซืال�อไฟฟา้จากเอกชนรายเลก็ (SPP) ใหเ้จรจาผอ่นปรนกาํหนดวนัจา่ยไฟฟา้ใหช้า้ออกไปได ้236 เดอืน
5. โครงการรับซืال�อไฟฟา้จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ท䯾ี�อยู่ระหวา่งการเจรจา สามารถเล䯾ื�อนวนั
จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบออกไปเป็นเดอืนธนัวาคม 2549 จาํนวน 1,600 เมกะวตัต ์และเดอืนมนีาคม 2551 จาํนวน 1,700
เมกะวตัต์

6. เงนิลงทนุในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท䯾ี� 8 (ปี 25402544) รวม 207,900 ลา้นบาท และในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท䯾ี� 9
(ปี 25452549) รวม 213,000 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิลงทนุในชว่งแผนฯ 89 จาํนวน 420,900 ลา้นบาท ซ䯾ึ�งลดลง
จากแผนเดมิ (PDP 9702) เป็นจาํนวน 175,000 ลา้นบาท

7. กาํลงัผลติไฟฟา้สาํรองต䯾ํ�าสดุของ PDP 9901 ฉบบัปรับปรงุ (กรณเีศรษฐกจิฟืال�นตวัปานกลาง : กรณฐีาน) ในชว่งปี
2543 ยงัคงมคีา่สงู โดยมคีา่อยู่ระหวา่งรอ้ยละ 33.552.1 และจะลดลงเป็นรอ้ยละ 25 ตัال�งแตป่ี 2549 เป็นตน้ไป
นอกจากนีال� กฟผ. ไดจั้ดทาํ “กรณศีกึษา” เพ䯾ื�อรองรับความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ท䯾ี�อาจเปล䯾ี�ยนแปลงเป็นกรณเีศรษฐกจิฟืال�น
ตวัเรว็ (RER) และกณเีศรษฐกจิฟืال�นตวัชา้ (LER) โดยทาํการศกึษากาํลงัผลติไฟฟา้สาํรองของระบบเพ䯾ิ�มเตมิอกี 2 กรณี
พบวา่ ในกรณเีศรษฐกจิฟืال�นตวัคอ่นขา้งเรว็ จะแกไ้ขโดยเปล䯾ี�ยนโครงการตา่งๆ ตัال�งแตป่ี 2548 ใหเ้รว็ขึال�น เพ䯾ื�อใหก้าํลงั
ผลติไฟฟา้สาํรองอยู่ในระดบัรอ้ยละ 25 แตถ่า้เป็นกรณเีศรษฐกจิฟืال�นตวัชา้ กาํลงัผลติไฟฟา้สาํรองจะสงูมาก กฟผ. จะ
ตอ้งปรับแผนการลงทนุใหม ่โดยพจิารณาเล䯾ื�อนโครงการตา่งๆ ออกไป และตดับางโครงการจากแผนฯ

การปรับปรงุแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ดงักลา่ว ไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรแีลว้ เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 16 กมุภาพันธ ์2542
ทัال�งนีال� ไดเ้หน็ชอบใหม้กีารปรับแผนโดยใหน้าํโรงไฟฟา้ทบัสะแกออกจากแผนการลงทนุของ กฟผ. ตามขอ้เสนอของ สพช.
เพ䯾ื�อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูกจิการไฟฟา้ ตามแผนแมบ่ทการปฏริปูรัฐวสิาหกจิ และไดม้อบหมายให ้กฟผ. และ
สพช. ตดิตามความคบืหนา้ของโครงการ IPP และ SPP อยา่ง ใกลช้ดิ โดยเฉพาะกาํหนดการจา่ยไฟฟา้ตามสญัญา รวมทัال�ง
ให ้กฟผ. และ สพช. รว่มกนัพจิารณาเล䯾ื�อนวนั เร䯾ิ�มตน้จาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบไดเ้ป็นรายๆ ไป ตามความเหมาะสม นอกจากนีال�
ยงัไดม้อบหมายให ้กฟผ. พจิารณาปรับแผนเป็นระยะๆ เน䯾ื�องจากภาวะเศรษฐกจิยงัมคีวามไมแ่นน่อนสงู รวมทัال�ง ให ้กฟผ. รับ
ไปศกึษาเกณฑก์าํหนดปรมิาณสาํรองการผลติไฟฟา้ของประเทศท䯾ี�เหมาะสมตอ่ไป

3.6. การออกพนัธบตัรในตลาดทนุตา่งประเทศ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.)
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 28 เมษายน 2541 อนมุตัแิผนการกอ่หนีال�จากตา่งประเทศประจาํปีงบประมาณ 2541 โดยมี
โครงการของ กฟผ. บรรจไุวใ้นแผนฯ รวม 7 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการโรงไฟฟา้ พลงัความรอ้นรว่มวงันอ้ย ระยะท䯾ี� 2
(600 เมกะวตัต)์ , โครงการโรงไฟฟา้ราชบรุ ี, โครงการโรงไฟฟา้ พลงัความรอ้นกระบ䯾ี� เคร䯾ื�องท䯾ี� 1 และ 2 (2x300 เมกะ
วตัต)์, โครงการระบบสง่ไฟฟา้เช䯾ื�อมโยงไทยมาเลเซยี ระยะท䯾ี� 2 , โครงการขยายระบบสง่ไฟฟา้ ระยะท䯾ี� 9 , โครงการขยาย
ระบบไฟฟา้ในเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล ระยะท䯾ี� 1 , และโครงการเงนิกู้เงนิบาทสมทบโครงการเงนิกู้จากตา่ง
ประเทศ ในวงเงนิรวมทัال�งสิال�น 818.41 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โดยจาํแนกเป็นเงนิกู้จาก The Export  Import Bank of Japan (J
 EXIM) 530.40 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ และจากตลาดการเงนิอ䯾ื�น 288.01 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ

ในสว่นของเงนิกู้จากตลาดการเงนิอ䯾ื�นนัال�น รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัไดเ้หน็ชอบให ้กฟผ. จัดหาเงนิกู้ดว้ยการออก
พันธบตัรในตลาดทนุตา่งประเทศ เพ䯾ื�อให ้กฟผ. สามารถจัดหาเงนิทนุท䯾ี�มตีน้ทนุต䯾ํ�ามาใชส้าํหรับโครงการลงทนุกอ่สรา้งโรง
ไฟฟา้และระบบสง่ไฟฟา้ของ กฟผ. ได ้และเพ䯾ื�อให ้กฟผ. เป็นท䯾ี�รู้จักในตลาดตา่งประเทศเพ䯾ื�อประโยชนใ์นการดาํเนนิงานตอ่
ไปในอนาคต โดยใหอ้อกพันธบตัรในวงเงนิรวมทัال�งสิال�น 300 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ซ䯾ึ�งมธีนาคารโลกคํال�าประกนัเงนิตน้ และ
กระทรวงการคลงัคํال�าประกนัดอกเบีال�ย ทัال�งนีال� เน䯾ื�องจากการออกพันธบตัรโดยไมม่กีารคํال�าประกนัจากธนาคารโลกจะทาํใหเ้สยี
อตัราดอกเบีال�ยคอ่นขา้งสงูคอื ประมาณรอ้ยละ 12.01112.511 ในขณะท䯾ี�การออกพันธบตัรโดยมธีนาคารโลกคํال�าประกนัเงนิ
ตน้จะมอีตัราดอกเบีال�ยท䯾ี�ต䯾ํ�าลงมาเพยีงรอ้ยละ 7.011 และเสยีคา่คํال�าประกนัของธนาคารโลกอกีรอ้ยละ 0.25 ของวงเงนิกู้
อยา่งไรกต็าม ธนาคารโลกไดก้าํหนดเง䯾ื�อนไขท䯾ี� กฟผ. จะตอ้งปฏบิตัติาม ดงันีال�

1. จะตอ้งรักษาสถานภาพทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเง䯾ื�อนไขของธนาคารโลก กลา่วคอื คา่ Selffinancing Ratio ตอ้งไม่
ต䯾ํ�ากวา่รอ้ยละ 25 และ Debt Service Coverage Ratio ไมต่䯾ํ�ากวา่ 1.3 : 1 ซ䯾ึ�งจะสง่ผลใหก้ารดาํเนนิงานของ กฟผ. มี
ประสทิธภิาพย䯾ิ�งขึال�น

2. จะตอ้งมขีอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลและ กฟผ. เก䯾ี�ยวกบัวธิกีารและกาํหนดโครงการรว่มทนุและการแปรรปูของ กฟผ.
(restructuring , corporatization and privatization) โดยใหร้วมถงึการพัฒนาการกอ่สรา้งและการดาํเนนิการเก䯾ี�ยว
กบัโรงไฟฟา้พลงัความรอ้น โดย กฟผ. จะตอ้งเร䯾ิ�มดาํเนนิการในสว่นของ

การปรับโครงสรา้งภายในหนว่ยงานของ กฟผ. (internal restructuring) ไปสู่ลกัษณะการ ดาํเนนิงานแบบ
บรษัิท
การทาํใหอ้ยู่ในรปูของแบบบรษัิท (corporatization)
การแปรรปู (privatization) โครงการโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มราชบรุ ีชดุท䯾ี� 1 ถงึ 3

3. ลดสดัสว่นโดยการขายหุ้นในบรษัิท ผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) ท䯾ี� กฟผ. ถอืครองอยู่ออกไป ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 14

ตอ่มา คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 11 สงิหาคม 2541 เหน็ชอบให ้กฟผ. ออกพันธบตัรในตลาดทนุตา่งประเทศ ในวงเงนิ
300 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ และ กฟผ. ไดม้กีารจัดทาํ Roadshow ท䯾ี�ประเทศสงิคโปร ์องักฤษ อติาล ีเนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนันี
และสหรัฐอเมรกิา ในระหวา่งวนัท䯾ี� 1628 กนัยายน 2541 ซ䯾ึ�งในชว่งท䯾ี�มกีารจัดทาํ Roadshow นีال� ภาวะตลาดมคีวามผันผวน
มาก แตก่ย็งัสามารถจัดจาํหนา่ยไดใ้นราคาท䯾ี�มากพอสมควร โดยมสีดัสว่นการจัดจาํหนา่ยในสหรัฐอเมรกิารอ้ยละ 30 และใน
ยโุรปรอ้ยละ 64 ซ䯾ึ�งนับวา่เป็นการเขา้สู่ตลาดยโุรป ท䯾ี�ประสบความสาํเรจ็อยา่งสงูสาํหรับพันธบตัรจากทวปีเอเซยี โดยสว่น
หน䯾ึ�งเป็นผลมาจากการทาํ Roadshow และการกาํหนดโครงสรา้งการคํال�าประกนัเงนิตน้และดอกเบีال�ยพันธบตัร ทาํใหนั้กลงทนุ
ยโุรปเพ䯾ิ�มความมั䯾�นใจ และตอบรับการลงทนุในตราสารหนีال�จากประเทศไทยเพ䯾ิ�มขึال�น



3.7 การคา้ตา่งตอบแทนในการนาํเขา้นํȀามนัดบิ
จากวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิของประเทศในชว่งท䯾ี�ผา่นมา ทาํใหรั้ฐบาลตอ้งดาํเนนินโยบายในการท䯾ี�จะรักษาเงนิทนุสาํรอง
ระหวา่งประเทศ ใหอ้ยู่ในระดบัท䯾ี�เพยีงพอตอ่การสรา้งความเช䯾ื�อมั䯾�น โดยมาตรการหน䯾ึ�งซ䯾ึ�งคาดวา่จะชว่ยรักษาเงนิทนุสาํรอง
ของประเทศไวไ้ดก้ค็อื การสนับสนนุการดาํเนนิงานและรว่มมอืกบัภาคเอกชน ในดา้นการคา้ตา่งตอบแทนในการนาํเขา้
ปโิตรเลยีม ดงันัال�น คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 9 ธนัวาคม 2540 มอบหมายใหส้าํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาต ิ(สพช.) รับไปดาํเนนิการพจิารณาความเป็นไปได ้ในการจัดทาํความตกลงแลกเปล䯾ี�ยนสนิคา้ของไทยกบันํال�ามนั หรอื
ดาํเนนิการในลกัษณะของการคา้ตา่งตอบแทน ซ䯾ึ�งตอ่มาไดม้กีารแตง่ตัال�ง “คณะกรรมการเสนอนโยบายการคา้ตา่งตอบแทน
ดา้นปโิตรเลยีม” ขึال�น เพ䯾ื�อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการสง่เสรมิการดาํเนนิการคา้ตา่งตอบแทนดา้น
ปโิตรเลยีม

คณะกรรมการฯ ดงักลา่วไดจั้ดทาํแนวทางการคา้ตา่งตอบแทนในการนาํเขา้นํال�ามนัดบิแลว้เสรจ็เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 22 กรกฎาคม 2541
และไดน้าํเสนอคณะอนกุรรมการการคา้ตา่งตอบแทน เพ䯾ื�อพจิารณาตอ่ไปแลว้ โดยม ีแนวทางโดยสรปุ คอื ใหรั้ฐตอ่รัฐเป็นผู้
ดาํเนนิการคา้ตา่งตอบแทน กบัประเทศท䯾ี�สนใจจะทาํการคา้ตา่งตอบแทนกบัไทยอยู่แลว้ โดยแยกออกเป็น 2 แหลง่ คอื
ประเทศอหิรา่น และประเทศตะวนัออกไกล โดยการคา้ตา่งตอบแทนกบัอหิรา่นให ้ปตท. ดาํเนนิการนาํเขา้นํال�ามนัดบิแทนโรง
กลั䯾�นนํال�ามนัในประเทศผา่นทางคณะกรรมาธกิารรว่ม ทางเศรษฐกจิเจรจาทางการคา้ระหวา่งไทยกบัอหิรา่น สว่นการคา้ตา่ง
ตอบแทนกบัประเทศตะวนัออกไกล ใหม้กีารซืال�อนํال�ามนัดบิจากประเทศเหลา่นีال�โดยการชาํระเงนิเป็น Local currency หรอืใชว้ธิี
หกับญัชโีดยไมต่อ้งชาํระเป็นเงนิเหรยีญสหรัฐฯ ทัال�งนีال� คณะอนกุรรมการการคา้ตา่งตอบแทนไดม้กีารประชมุเม䯾ื�อวนัท䯾ี� 2
เมษายน 2541 รับทราบแนวทางดงักลา่วแลว้

 

 

4. การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั

ในการสง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั มวีตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อชว่ยลดการลงทนุในการจัดหา
พลงังาน และคา่ใชจ้า่ยทางดา้นเชืال�อเพลงิ ของกจิกรรมการผลติ รวมทัال�ง ยงัชว่ยเพ䯾ิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด
พลงังาน ทัال�งนีال� โดยใชม้าตรการทางดา้นราคา เป็นมาตรการหน䯾ึ�งในการสรา้งแรงจงูใจ เพ䯾ื�อใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และประหยดั แตอ่ยา่งไรกต็าม จะตอ้งดาํเนนิการโดยควบคู่ไปกบั มาตรการอ䯾ื�นๆ ซ䯾ึ�งประกอบไปดว้ย มาตรการ
ในการสรา้งส䯾ิ�งจงูใจ การสรา้งจติสาํนกึ และมาตรการบงัคบั

การดาํเนนิการในชว่งท䯾ี�ผา่นมานัال�น รัฐบาลไดม้กีารปรับปรงุโครงสรา้งราคาของกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวเพ䯾ื�อใหร้าคาสะทอ้นถงึ
ตน้ทนุท䯾ี�แทจ้รงิมากขึال�น และมกีารเปล䯾ี�ยนแปลงไปตามกลไกตลาดเป็นระยะๆ ในขณะเดยีวกนักไ็ดม้กีารเพ䯾ิ�มภาษสีรรพสามติ
นํال�ามนัเชืال�อเพลงิ เพ䯾ื�อเป็นการหารายไดเ้พ䯾ิ�มใหแ้กรั่ฐบาล และไดม้นีโยบายในการปรับปรงุคณุภาพนํال�ามนัเบนซนิเพ䯾ื�อใหเ้หมาะ
สมกบัความตอ้งการและสมรรถนะของเคร䯾ื�องยนต ์ซ䯾ึ�งจะชว่ยลดตน้ทนุในการผลตินํال�ามนัเชืال�อเพลงิ และชว่ยลดการสญูเสยีเงนิ
ตราตา่งประเทศในการนาํเขา้สารเตมิแตง่ท䯾ี�ไมจ่าํเป็น

สว่นการดาํเนนิการดา้นไฟฟา้นัال�น รัฐบาลไดด้าํเนนินโยบายในการท䯾ี�จะกาํกบัดแูลราคาไฟฟา้ใหม้คีวามเหมาะสม ชดัเจนและ
โปรง่ใส โดยไดด้าํเนนิการตดิตามกาํกบัดแูลคา่ไฟฟา้มาอยา่งตอ่เน䯾ื�อง และมกีารปรับคา่ไฟฟา้ ตามสตูรการปรับอตัราคา่
ไฟฟา้โดยอตัโนมตัเิป็นระยะๆ รวมทัال�ง ไดม้กีารศกึษาถงึโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ เพ䯾ื�อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ท䯾ี�
เปล䯾ี�ยนแปลงไป ในขณะเดยีวกนักไ็ดด้าํเนนิการสง่เสรมิการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ เพ䯾ื�อใหม้กีารใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดัและ
มปีระสทิธภิาพ

สาํหรับการดาํเนนิการสง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั ตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ.
2535 นัال�น ในชว่งท䯾ี�ผา่นมาไดม้กีารดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังานในโรงงาน/อาคารควบคมุ การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน
การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพในกจิกรรมการผลติในชนบท การสง่เสรมิการศกึษาคน้ควา้ วจัิย และพัฒนา
เทคโนโลยดีา้นพลงังาน การพัฒนาบคุลากร และการประชาสมัพันธเ์พ䯾ื�อสรา้งจติสาํนกึในดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน เพ䯾ื�อให้
เกดิทศันคตทิ䯾ี�ดตีอ่การอนรัุกษพ์ลงังาน แกก่ลุ่มเปา้หมายอยา่งตอ่เน䯾ื�อง

การดาํเนนิการตา่งๆ ตามแนวทางดงักลา่วขา้งตน้ มคีวามกา้วหนา้ดงันีال�

4.1 การยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG)
ในชว่งท䯾ี�ผา่นมารัฐบาลไดม้นีโยบายในการท䯾ี�จะยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) เพ䯾ื�อใหร้าคากา๊ซ
ปโิตรเลยีมเหลวสะทอ้นถงึตน้ทนุท䯾ี�แทจ้รงิ ซ䯾ึ�งจะสง่ผลใหก้ารจัดหา การจาํหนา่ย และการใชเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวม
ทัال�ง ชว่ยสง่เสรมิใหต้ลาดกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวมกีารแขง่ขนักนัมากย䯾ิ�งขึال�น ซ䯾ึ�งคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 16 กนัยายน 2540
เหน็ชอบใหป้รับปรงุนโยบายราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว โดยนาํระบบลอยตวัเตม็ท䯾ี�หรอืก䯾ึ�งลอยตวัมาใชแ้ละปรับหลกัเกณฑ์
การกาํหนดราคา ณ โรงกลั䯾�นของกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว โดยให ้คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังานเป็นผู้กาํหนด
โครงสรา้งราคาและขัال�นตอนปฏบิตัทิ䯾ี�ชดัเจน โดยในปี 2541 ไดม้กีารดาํเนนิการมาเป็นลาํดบั ดงันีال�

4.1.1 คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังานไดป้รับโครงสรา้งราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวแลว้ รวม 3 ครัال�ง โดยเปล䯾ี�ยนแปลง
ตามกลไกราคาในตลาดโลกเป็นระยะๆ ดงันีال�



1. การปรับราคาครัال�งท䯾ี� 1 ไดป้รับหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลั䯾�นและราคานาํเขา้ใหอ้ยู่ระหวา่งราคานาํเขา้และสง่
ออก คอื เทา่กบัราคาประกาศเปโตรมนิบวกคา่ขนสง่ 30 เหรยีญสหรัฐฯตอ่ตนั พรอ้มปรับเพ䯾ิ�มราคาขายสง่และราคา
ขายปลกี

2. การปรับราคาครัال�งท䯾ี� 2 ไดป้รับหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลั䯾�นใหส้ะทอ้นถงึราคา สง่ออก คอืเทา่กบัราคาประ
กาศเปโตรมนิไมม่คีา่ขนสง่ ทาํใหช้ะลอการปรับราคาขายสง่และขายปลกี LPG ออกไป โดยราคาขายสง่และขายปลกี
จะเทา่เดมิ และโรงกลั䯾�นเป็นผู้รับภาระตน้ทนุในสว่นท䯾ี�เพ䯾ิ�มขึال�น

3. การปรับราคาครัال�งท䯾ี� 3 ไดป้รับหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลั䯾�น และราคานาํเขา้เทา่กบัราคาประกาศเปโตรมนิบ
วกคา่ขนสง่ 15 เหรยีญสหรัฐฯตอ่ตนั และปรับคา่การตลาดเพ䯾ิ�มขึال�น พรอ้มปรับราคาขายสง่และราคาขายปลกีลดลง

4.1.2 สพช. ไดท้าํการศกึษาเร䯾ื�อง “การพัฒนาอตุสาหกรรมกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) ของประเทศไทย” เพ䯾ื�อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาอตุสาหกรรมกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ซ䯾ึ�งจะนาํไปสู่การลอยตวัของราคากา๊ซฯ ในท䯾ี�สดุ และผลจากการศกึษาไดน้าํ
มาสู่การจัดทาํแนวทาง และขัال�นตอนการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว และแนวทางการปรับปรงุระบบการคา้
และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว เพ䯾ื�อเสนอขอความ เหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 10 กมุภาพันธ ์2542 และคณะรัฐมนตร ีเม䯾ื�อ วนัท䯾ี� 16 กมุภาพันธ ์2542 ตามลาํดบัแลว้ ซ䯾ึ�งมขีัال�นตอนโดยสรปุ ดงันีال�

(1) ขัال�นตอนการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว มดีงันีال�

การเตรยีมการ เพ䯾ื�อซกัซอ้มนโยบายและขัال�นตอนการปฏบิตัิ
การยกเลกิการควบคมุราคาขายปลกี โดยลดราคาขายสง่หนา้โรงกลั䯾�นและตดิตามตรวจสอบ ราคาขายปลกี
การดาํเนนิการภายหลงัการยกเลกิการควบคมุราคาขายปลกี และเตรยีมการสู่การลอยตวัเตม็ท䯾ี� โดยใหร้าคาขายสง่
หนา้โรงกลั䯾�น มกีารเปล䯾ี�ยนแปลงตามตลาดโลก ใหม้มีาตรการในการกาํกบัดแูลการกาํหนดราคา และดาํเนนิการเม䯾ื�อพบ
การกาํหนดราคาท䯾ี�สงูเกนิความ เหมาะสม
การใชร้ะบบราคา “ลอยตวัเตม็ท䯾ี�” โดยสมบรูณ ์ยกเลกิการกาํหนดราคา โดยรัฐทยอยลดอตัราเงนิชดเชยคา่ขนสง่ และ
ใชบ้ญัชคีา่ขนสง่มาตรฐาน เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคา ของแตล่ะจังหวดั

(2) ขัال�นตอนการปรับปรงุระบบการคา้และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว มดีงันีال�

การสง่เสรมิการแขง่ขนั โดยเปดิใหม้ผีู้คา้รายใหมเ่ขา้สู่ตลาดไดง้า่ยขึال�น มจีดุจาํหนา่ยปลกี เพ䯾ิ�มขึال�น และการใชบ้รกิาร
คลงั ปตท. อยา่งเทา่เทยีมกนั
การแกไ้ขความไมเ่ป็นธรรมในระบบการคา้ โดยออกกฎเกณฑห์า้มซืال�อขายนํال�ากา๊ซระหวา่ง ผู้คา้กบัโรงบรรจ ุและ
กาํหนดใหม้เีคร䯾ื�องหมายประจาํตวัผู้บรรจ ุเพ䯾ื�อปอ้งกนัการบรรจนุํال�า กา๊ซในถงัของผู้คา้อ䯾ื�นโดยไมไ่ดรั้บอนญุาต และการ
บรรจไุมเ่ตม็ถงั การคุ้มครองใหผู้้บรโิภคได ้รับคนืเงนิมดัจาํถงั รวมทัال�ง การลดคา่มดัจาํถงัใหม่
ความปลอดภยั โดยควบคมุการผลติถงัขาว และขจัดถงัขาวในตลาด โดยใหผู้้คา้กา๊ซ ลดคา่มดัจาํถงักา๊ซใหม ่และรับ
แลกถงัขาวกบัถงักา๊ซของผู้คา้

(3) ขัال�นตอนการประชาสมัพันธ ์โดยมกีลุ่มเปา้หมาย ดงันีال�

ประชาชน เพ䯾ื�อใหเ้ขา้ใจถงึประโยชนท์䯾ี�จะไดรั้บจากการยกเลกิการควบคมุราคา การปรับปรงุ ระบบการคา้และความ
ปลอดภยั
หนว่ยงานของรัฐ เพ䯾ื�อทาํความเขา้ใจในนโยบายและขัال�นตอนการปฏบิตั ิโดยการจัดประชมุและสมัมนา
ผู้ประกอบการ ผู้คา้กา๊ซ โรงบรรจแุละรา้นคา้ปลกี เพ䯾ื�อใหส้ามารถปรับตวัสู่ระบบการคา้ใหม ่โดยการพบปะ ประชมุและ
สมัมนา

4.1.3 ตอ่มา สพช. ไดด้าํเนนิการตามขัال�นตอนดงักลา่วขา้งตน้ โดยไดอ้อกคาํสั䯾�งนายกรัฐมนตร ีท䯾ี� 2/2542 เร䯾ื�อง กาํหนด
มาตรการเพ䯾ื�อแกไ้ข และปอ้งกนัภาวะการขาดแคลนนํال�ามนัเชืال�อเพลงิ ลงวนัท䯾ี� 30 มนีาคม 2542 เพ䯾ื�อเป็นคาํสั䯾�งหลกัในการ
แกไ้ข และกาํหนดกฎเกณฑข์องหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง เพ䯾ื�อใหม้กีารปรับปรงุระบบการคา้ ใหเ้ป็นธรรมและมมีาตรฐานความ
ปลอดภยัแกผู่้บรโิภค รวมทัال�งไดม้กีารดาํเนนิการปรับลดราคาขายสง่ LPG ซ䯾ึ�งเป็นผลมาจากการลดลงของราคาในตลาดโลก
โดยราคาขายสง่ LPG ไมร่วมภาษมีลูคา่เพ䯾ิ�มจะลดลงจากเดมิ 8.2525 บาท/กโิลกรัม เหลอื 7.3434 บาท/กโิลกรัม ซ䯾ึ�งมผีล
บงัคบัใชต้ัال�งแตว่นัท䯾ี� 30 มนีาคม 2542 เป็นตน้ไป ผลจากการปรับลดราคาขายสง่ LPG มผีลใหร้าคาขายปลกี LPG ปรับลดลง
ตาม โดยใหเ้ร䯾ิ�มมผีลตัال�งแตว่นัท䯾ี� 1 เมษายน 2542 เป็นตน้ไป การปรับลดราคาขายสง่และราคาขายปลกี LPG ดงักลา่วจะชว่ย
ลดคา่ใชจ้า่ยของประชาชน และโรงงานอตุสาหกรรม ซ䯾ึ�งจะสง่ผลใหป้ระชาชนมกีาํลงัซืال�อมากขึال�น เป็นการชว่ยกระตุ้น
เศรษฐกจิของประเทศอกีทางหน䯾ึ�ง

สรปุการปรบัราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลวในชว่งท큔ีȀผา่นมา

การปรบัราคา ราคาขายสง่ (บาท/กก.) ราคาขายปลกี ราคาขายปลกีถงั 15 กก.
ไมร่วม VAT รวม VAT (บาท/กก.) (บาท)

คร ัȀงท큔ีȀ 1: ตัال�งแตว่นัท䯾ี� 9
ต.ค. 2540 เป็นตน้ไป

9.8252 10.8077 13.40 201

คร ัȀงท큔ีȀ 2: ตัال�งแตว่นัท䯾ี� 8
ธ.ค. 2540 เป็นตน้ไป

9.8252 10.8077 13.40 201

คร ัȀงท큔ีȀ 3: ตัال�งแตว่นัท䯾ี� 2
ก.ค. 2541 เป็นตน้ไป

8.2525 9.0777 12.00 180

คร ัȀงท큔ีȀ 4: ตัال�งแตว่นัท䯾ี� 30
ม.ีค. 2542 เป็นตน้ไป

7.3434 7.8574* 10.70* 161*



หมายเหต ุ* เป็นราคาท䯾ี�มกีารปรับลดภาษมีลูคา่เพ䯾ิ�มจาก 10% เหลอื 7% และมผีลตัال�งแตว่นัท䯾ี� 1 เมษายน 2542 เป็นตน้ไป

4.2 การเพ큔ิȀมภาษสีรรพสามตินํȀามนัเชืȀอเพลงิ
รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสาวติต ์โพธวิหิค) ไดม้อบหมายให ้สพช. ดาํเนนิการศกึษาถงึ ผลกระทบของการ
เพ䯾ิ�มภาษสีรรพสามตินํال�ามนัเชืال�อเพลงิ เพ䯾ื�อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาหาแนวทางท䯾ี�เหมาะสม ในการเพ䯾ิ�มรายไดใ้หก้บั
ประเทศตามเง䯾ื�อนไขกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ (IMF) โดยไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ประชาชนและระบบเศรษฐกจิมาก
นัก ผลการศกึษาสรปุไดว้า่ การเพ䯾ิ�มภาษสีรรพสามตินํال�ามนัเบนซนิลติรละ 1 บาท จะมผีลทาํใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ชะลอตวัลงเพยีงรอ้ยละ 0.01 และแทบจะไมม่ผีลกระทบตอ่อตัราเงนิเฟอ้เลย นอกจากนีال� ยงัไมม่ผีลกระทบตอ่การ
เปล䯾ี�ยนแปลงโครงสรา้งการใชน้ํال�ามนัเชืال�อเพลงิ จากนํال�ามนัเบนซนิไปยงัดเีซล เน䯾ื�องจากการปรับเปล䯾ี�ยนเคร䯾ื�องยนตไ์ปใชน้ํال�ามนั
ดเีซล จะมตีน้ทนุท䯾ี�สงูกวา่ ในขณะเดยีวกนักจ็ะทาํใหป้ระชาชนใชน้ํال�ามนัอยา่งประหยดัมากขึال�น

ตอ่มา คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 24 กมุภาพันธ ์2541 เหน็ชอบใหเ้พ䯾ิ�มภาษสีรรพสามตินํال�ามนัเบนซนิ ลติรละ 1 บาท โดย
ใหม้ผีลบงัคบัใช ้ณ เวลา 00.01 นาฬกิา ของวนัท䯾ี� 25 กมุภาพันธ ์2541 เป็นตน้ไป การเพ䯾ิ�มภาษนีํال�ามนัเบนซนิลติรละ 1 บาท
จะทาํใหภ้าษนีํال�ามนัเบนซนิเพ䯾ิ�มจากลติรละ 2.585 บาท เป็นลติรละ 3.585 บาท หรอืเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 39 และจะทาํใหผู้้ใช้
นํال�ามนัเบนซนิตอ้งจา่ยคา่นํال�ามนัสงูขึال�นลติรละ 1.21 บาท (รวมภาษ ีมลูคา่เพ䯾ิ�มและภาษทีอ้งถ䯾ิ�น) โดยราคาขายปลกีเบนซนิ
พเิศษจะเพ䯾ิ�มขึال�นจาก 12.82 บาท/ลติร เป็น 14.03 บาท/ลติร และเบนซนิธรรมดาจะเพ䯾ิ�มขึال�นจาก 12.43 บาท/ลติร เป็น
13.64 บาท/ลติร ซ䯾ึ�งจะสง่ผลใหป้รมิาณการใชน้ํال�ามนัเบนซนิในปี 2541 ลดลงประมาณ 276 ลา้นลติร หรอื ลดลงรอ้ยละ 3.7
แตจ่ะทาํใหรั้ฐมรีายไดเ้พ䯾ิ�มขึال�นในปีงบประมาณ 2541 (7 เดอืน) ประมาณ 4,413 ลา้นบาท

4.3 การปรบัปรงุคณุภาพนํȀามนัเชืȀอเพลงิเพ큔ืȀอลดตน้ทนุการผลติ
สพช. ไดร้ว่มกบัหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งพจิารณาปรับปรงุคณุภาพนํال�ามนัเบนซนิ เพ䯾ื�อลดคา่ใชจ้า่ยจากการเตมิสารเตมิแตง่ท䯾ี�ไม่
จาํเป็น การผลตินํال�ามนัท䯾ี�มคีา่ออกเทนสงูกวา่มาตรฐาน และการใชน้ํال�ามนัอยา่งไมม่ ีประสทิธภิาพ และไดจั้ดทาํแนวทางเพ䯾ื�อ
เสนอขอความเหน็ชอบ จากคณะรัฐมนตรเีม䯾ื�อวนัท䯾ี� 9 ธนัวาคม 2540 ซ䯾ึ�งมแีนวทางในการดาํเนนิการดงันีال�

4.3.1 ยกเลกิการเตมิสารเคลอืบบา่วาลว์

ในปัจจบุนัมนีํال�ามนัเบนซนิพเิศษจาํหนา่ยอยู่ 2 ชนดิ คอื ชนดิท䯾ี�เตมิ และไมเ่ตมิสารเคลอืบบา่วาลว์ (Valve Seat Recession
Protection Additive) ซ䯾ึ�งการเตมิสารดงักลา่วนา่จะหมดความจาํเป็นแลว้ เน䯾ื�องจาก รถยนตท์䯾ี�ตอ้งใชส้ารเคลอืบบา่วาลว์เป็น
รถยนตร์ุ่นเกา่ท䯾ี�มบีา่วาลว์ออ่น ซ䯾ึ�งปัจจบุนัคงเหลอืใชง้านอยู่นอ้ยมาก และจากผลการศกึษาของ ปตท. พบวา่รถยนตด์งักลา่ว
สามารถใชน้ํال�ามนัท䯾ี�ไมเ่ตมิสารเคลอืบบา่วาลว์ได ้โดยไมม่ปัีญหาการสกึหรอของบา่วาลว์ผดิปกต ิถา้ขบัดว้ยความเรว็ตามท䯾ี�
กฎหมายกาํหนด คอื ไมเ่กนิ 90 กโิลเมตรตอ่ชั䯾�วโมง

4.3.2 เปล큔ีȀยนแปลงชนดิของนํȀามนัเบนซนิ

เน䯾ื�องจากการยกเลกินํال�ามนัเบนซนิพเิศษชนดิเตมิสารเคลอืบบา่วาลว์ จงึไดม้กีารพจิารณาปรับปรงุชนดิของนํال�ามนัเบนซนิ ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้ใชน้ํال�ามนัในปัจจบุนัมากขึال�น โดยเพ䯾ิ�มนํال�ามนัเบนซนิชนดิคณุภาพปานกลางระหวา่งเบนซนิ
พเิศษ และเบนซนิธรรมดา ดงันีال�

เบนซนิพเิศษ (มสีาร
เคลอืบบา่วาลว์)

เบนซนิพเิศษ เบนซนิชนดิใหม่ เบนซนิธรรมดา

ปัจจบุนั ออกเทน 95 ออกเทน 95  ออกเทน 87
อนาคต  ออกเทน 95 ออกเทน 91 ออกเทน 87

(ราคาสงู) (ราคาปานกลาง) (ราคาต䯾ํ�า)

การเปล䯾ี�ยนแปลงขอ้กาํหนดคณุภาพนํال�ามนัเบนซนิดงักลา่ว มผีลบงัคบัใชต้ัال�งแตว่นัท䯾ี� 1 พฤษภาคม 2541 เป็นตน้มา แต่
เน䯾ื�องจากในปัจจบุนัผู้คา้นํال�ามนัมกีารแขง่ขนักนัในดา้นคณุภาพของนํال�ามนัเบนซนิ โดยผลติใหม้คีา่ออกเทนสงูกวา่ท䯾ี�กฎหมาย
กาํหนด ดงันัال�น ในการดาํเนนิการดงักลา่ว จงึตอ้งขอความรว่มมอืจากผู้คา้นํال�ามนัใหร้ว่มมอืดว้ยความสมคัรใจ และไมก่อ่ใหเ้กดิ
ความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ ในการแขง่ขนัระหวา่งผู้คา้นํال�ามนั ซ䯾ึ�งหากผู้คา้นํال�ามนัรว่มมอืกนัทกุราย กจ็ะสามารถลดตน้ทนุการ
ผลตินํال�ามนัเบนซนิไดป้ีละประมาณ 1,777 ลา้นบาท และลดการสญูเสยีเงนิตราตา่งประเทศ ในสว่นของสารเตมิแตง่และสาร
เพ䯾ิ�มคณุภาพตา่งๆ ท䯾ี�ตอ้งนาํเขา้จากตา่งประเทศ

ในการดาํเนนิการปรับปรงุคณุภาพนํال�ามนัเบนซนิดงักลา่ว สพช. รว่มกบักรมทะเบยีนการคา้ไดด้าํเนนิการประชาสมัพันธผ์า่นส䯾ื�อ
ตา่งๆ โดยเร䯾ิ�มดาํเนนิการตัال�งแตเ่ดอืนเมษายน 2541 เป็นตน้มา ทัال�งนีال� เพ䯾ื�อเป็นการสรา้งความรู้ความเขา้ใจ และโนม้นา้วให้
ประชาชนเปล䯾ี�ยนแปลงพฤตกิรรม จากการใชน้ํال�ามนัเบนซนิท䯾ี�มคีณุภาพสงูเกนิความจาํเป็น มาใชน้ํال�ามนัท䯾ี�มคีณุภาพเหมาะสม
กบัเคร䯾ื�องยนต ์ซ䯾ึ�งจะชว่ยประหยดัเงนิใหป้ระชาชน โดยรถยนต ์ทั䯾�วไปและรถจักรยานยนตส์䯾ี�จังหวะ จะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยลง
ได ้70 สตางค/์ลติร และสาํหรับรถจักรยานยนตส์องจังหวะ จะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยลงได ้1.20 บาท/ลติร

4.4 การปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ
เน䯾ื�องจากการดาํเนนิกจิการดา้นไฟฟา้ในปัจจบุนั ยงัคงเป็นกจิการสาธารณปูโภคท䯾ี�มกีารผกูขาด จงึจาํเป็นท䯾ี�จะตอ้งมกีารกาํกบั
ดแูลราคาคา่ไฟฟา้ ใหม้คีวามเหมาะสม ชดัเจน และโปรง่ใส โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้ใชไ้ฟฟา้โดยมคีณะอนกุรรมการกาํกบั
สตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิเป็นผู้พจิารณาปรับอตัราคา่ไฟฟา้ ตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft)
ซ䯾ึ�งเป็นผลมาจากการเปล䯾ี�ยนแปลงของอตัราแลกเปล䯾ี�ยน และผลจากการเปล䯾ี�ยนแปลงของคา่ใชจ้า่ยอ䯾ื�นๆ ท䯾ี�อยู่นอกเหนอืการ
ควบคมุของการไฟฟา้ ซ䯾ึ�งในชว่งท䯾ี�ผา่นมาไดม้กีารปรับคา่ F  หลายครัال�ง เพ䯾ื�อใหส้อดคลอ้งกบัอตัราแลกเปล䯾ี�ยนและราคาเชืال�อ



ควบคมุของการไฟฟา้ ซ䯾ึ�งในชว่งท䯾ี�ผา่นมาไดม้กีารปรับคา่ Ft หลายครัال�ง เพ䯾ื�อใหส้อดคลอ้งกบัอตัราแลกเปล䯾ี�ยนและราคาเชืال�อ
เพลงิท䯾ี�เป็นจรงิ

แตเ่น䯾ื�องจากวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศลดต䯾ํ�าลง และ
ความผันผวนของอตัราแลกเปล䯾ี�ยนไดส้ง่ผลกระทบตอ่ภาระหนีال�สนิของการไฟฟา้ และตน้ทนุการผลติไฟฟา้ของประเทศ
ทาํใหม้คีวามจาํเป็นท䯾ี�จะตอ้งดาํเนนิการศกึษา โครงสรา้งตน้ทนุในกจิการไฟฟา้ใหม ่ทัال�งในระดบัการผลติ การสง่ และการจัด
จาํหนา่ยไฟฟา้ ตลอดจนสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิเพ䯾ื�อใหอ้ตัราคา่ไฟฟา้สะทอ้นถงึตน้ทนุท䯾ี�แทจ้รงิ มคีวาม
ชดัเจน และโปรง่ใส ดงันัال�น คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน จงึไดม้คีาํสั䯾�งเม䯾ื�อวนัท䯾ี� 11 พฤศจกิายน 2541 แตง่ตัال�ง
คณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้ โดยอตัโนมตัชิดุใหม ่โดยใหม้ผีู้แทนจากภาคเอกชนและนักวชิาการ เขา้
มามสีว่นรว่มในการพจิารณาปรับสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัดิว้ย

ตอ่มาคณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัชิดุใหม ่ไดม้กีารประชมุเม䯾ื�อวนัท䯾ี� 11 ธนัวาคม 2541
และเม䯾ื�อวนัท䯾ี� 24 มนีาคม 2542 เพ䯾ื�อปรับคา่ Ft ดงันีال�

1. การปรับ คา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในเดอืนธนัวาคม 2541  มนีาคม 2542 เทา่กบั 50.71 สตางคต์อ่หนว่ย หรอื
ลดลง 5.06 สตางคต์อ่หนว่ย เน䯾ื�องจากผลของราคานํال�ามนัในตลาดโลกท䯾ี�ลดต䯾ํ�าลง และอตัราแลกเปล䯾ี�ยนท䯾ี�ดขีึال�น

2. การปรับคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในชว่งเดอืนเมษายนกรกฎาคม 2542 เทา่กบั 32.61 สตางค/์หนว่ย อนัเป็นผลมา
จากคา่เงนิบาทแขง็ตวั และราคาเชืال�อเพลงิลดลง รวมทัال�ง มกีารปรับคา่พรเีม䯾ี�ยม นํال�ามนัเตา การปรับปรงุประสทิธภิาพ
ของระบบสง่และระบบจาํหนา่ย และการลดภาษสีรรพสามตินํال�ามนัเตา จากรอ้ยละ 17.5 เหลอืรอ้ยละ 5 ทาํใหส้ามารถ
ลดคา่ Ft ไดร้วม 18.10 สตางค/์หนว่ย นอกจากนีال� การปรับลดภาษมีลูคา่เพ䯾ิ�ม ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของ
รัฐบาลจากรอ้ยละ 10 เหลอืรอ้ยละ 7 มผีลทาํใหค้า่ไฟฟา้ลดลงอกี สง่ผลใหผู้้ใชไ้ฟไดรั้บการลดคา่ไฟฟา้ประมาณ
1,598 ลา้นบาท/เดอืน หรอื 19,176 ลา้นบาท/ปี หรอื 1,455 บาท/ราย/ปี

สรปุการปรบัคา่ Ft (ไมร่วม VAT) ในชว่งท큔ีȀผา่นมา
ปี หนว่ย : สตางค/์

หนว่ย
2540 เฉล䯾ี�ย 27.93
2541 มกราคม  มนีาคม 42.40

เมษายน  กรกฎาคม 50.15
สงิหาคม  พฤศจกิายน 55.77
ธนัวาคม 2541  มนีาคม 2542 50.71

2542 เมษายน  กรกฎาคม 32.61

4.5 การผอ่นผนัการคดิคา่ไฟฟ้าข ัȀนต큔ํȀา สาํหรบัผู้ประกอบการธรุกจิและ
อตุสาหกรรม
จากการชะลอตวัลงของสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนั สง่ผลใหผู้้ประกอบการอตุสาหกรรม ตอ้งปรับลดปรมิาณการผลติ เพ䯾ื�อลด
คา่ใชจ้า่ยท䯾ี�เกดิขึال�น อยา่งไรกต็าม คา่ใชจ้า่ยทางดา้นคา่ไฟฟา้ ยงัไมส่ามารถปรับลดลงไดเ้ทา่ท䯾ี�ควร เน䯾ื�องจากหลกัเกณฑก์าร
คดิอตัราคา่ไฟฟา้ต䯾ํ�าสดุ ซ䯾ึ�งกาํหนดใหค้า่ไฟฟา้ขัال�นต䯾ํ�าในแตล่ะเดอืน ตอ้งไมต่䯾ํ�ากวา่รอ้ยละ 70 ของคา่ความตอ้งการพลงัไฟฟา้
(Demand Charge) ท䯾ี�สงูสดุรอบ 12 เดอืนท䯾ี�ผา่นมา ประกอบกบัลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ของผู้ใชไ้ฟฟา้บางประเภท มลีกัษณะ
การใชไ้ฟฟา้เป็นฤดกูาล ไมส่ม䯾ํ�าเสมอและไมม่รีปูแบบท䯾ี�ชดัเจน การกาํหนดคา่ไฟฟา้ขัال�นต䯾ํ�ารอ้ยละ 70 มผีลใหธ้รุกจิการบรกิาร
ดงักลา่ว ตอ้งชาํระคา่บรกิารในชว่งเดอืนท䯾ี�ไมม่กีารดาํเนนิการ โดยคา่ไฟฟา้ขัال�นต䯾ํ�าจะยงัคงอยู่ไปอกี 12 เดอืน ทาํใหผู้้
ประกอบการอตุสาหกรรม รอ้งเรยีนขอผอ่นผันการคดิคา่ไฟฟา้ต䯾ํ�าสดุเป็นจาํนวนมาก

สพช. ไดห้ารอืกบัการไฟฟา้ทัال�ง 3 แหง่ เพ䯾ื�อพจิารณาปรับปรงุหลกัเกณฑก์ารคดิคา่ไฟฟา้ขัال�นต䯾ํ�า และไดน้าํเสนอตอ่คณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตเิพ䯾ื�อพจิารณา ซ䯾ึ�งคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 10 กมุภาพันธ ์2542 ใหป้รับปรงุหลกั
เกณฑก์ารคดิคา่ไฟฟา้ขัال�นต䯾ํ�า โดยใหค้าํนวณจากคา่ความตอ้งการพลงัไฟฟา้สงูสดุในชว่งเดอืนท䯾ี�ระบบมคีวามตอ้งการใช้
ไฟฟา้สงูสดุ (Peak Month) คอื ระหวา่งเดอืนมนีาคม  มถินุายน และใหผ้อ่นผันหลกัเกณฑก์ารคดิคา่ไฟฟา้ขัال�นต䯾ํ�าเป็นการ
ชั䯾�วคราว จากรอ้ยละ 70 ของคา่ความตอ้งการพลงัไฟฟา้ท䯾ี�สงูสดุในรอบ 12 เดอืนท䯾ี�ผา่นมา เหลอืเพยีงรอ้ยละ 0 ตัال�งแตค่า่
ไฟฟา้ประจาํเดอืนกมุภาพันธ ์2542 เป็นตน้ไป และถา้ตอ่ไปในอนาคตกาํลงัการผลติสาํรองลดต䯾ํ�ากวา่ระดบัมาตรฐานให้
พจิารณาเพ䯾ิ�มอตัราคา่ไฟฟา้ขัال�นต䯾ํ�าใหอ้ยู่ในระดบัท䯾ี�เหมาะสม

4.6 โครงการศกึษาโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 11 สงิหาคม 2541 มอบหมายให ้สพช. และหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งศกึษาเร䯾ื�องการปรับ
โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อศกึษาโครงสรา้งตน้ทนุในกจิการไฟฟา้ และ นาํเสนอโครงสรา้งอตัราคา่
ไฟฟา้ใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ท䯾ี�ลดลง และลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ ท䯾ี�เปล䯾ี�ยนแปลงไป รวมทัال�งปรับปรงุสตูร
การปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิใหส้ะทอ้นถงึตน้ทนุท䯾ี�แทจ้รงิ โดยมแีผนงานการศกึษาแบง่เป็น 3 ระยะ ดงันีال�

ระยะท큔ีȀ 1 ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูท䯾ี�มอียู่ในปัจจบุนั ไดแ้ก ่การพยากรณค์วามตอ้งการใชไ้ฟฟา้ แผนการลงทนุ แผนการ
ผลติ แบบจาํลองทางการเงนิ ตลอดจนเสนอแนะหลกัเกณฑท์างการเงนิ และนาํเสนอรายงานเบืال�องตน้
ระยะท큔ีȀ 2 คาํนวณตน้ทนุหนว่ยสดุทา้ย วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบโครงสรา้งคา่ไฟฟา้ ในปัจจบุนักบัตน้ทนุหนว่ยสดุทา้ย
ปรับปรงุแบบจาํลองทางการเงนิ และนาํเสนอรายงานความกา้วหนา้



ระยะท큔ีȀ 3 นาํเสนอหลกัเกณฑก์ารพจิารณาฐานะการเงนิของการไฟฟา้ โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ ขายสง่และขายปลกี
อตัราเงนินาํสง่รัฐ การปรับปรงุสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft) นาํเสนอรา่งรายงานการศกึษาฉบบั
สมบรูณ ์และรายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณ์

นอกจากนีال� ไดม้กีารแตง่ตัال�ง “คณะกรรมการกาํกบัการศกึษาการปรับปรงุโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้” ซ䯾ึ�งประกอบดว้ย ผู้แทนจาก
หนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวชิาการ เพ䯾ื�อทาํหนา้ท䯾ี�กาํกบัการศกึษาเร䯾ื�อง ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามขอบเขตการศกึษา
และขณะนีال� สพช. ไดด้าํเนนิการจัดจา้งบรษัิทท䯾ี�ปรกึษา Pricewaterhouse Coopers และ Merz & McLellan ดาํเนนิการ
ศกึษาโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ตัال�งแตว่นัท䯾ี� 11 มกราคม 2542 และไดจั้ดใหม้กีารสมัมนาครัال�งท䯾ี� 2 เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 10 มนีาคม 2542
เพ䯾ื�อนาํเสนอรายงานการศกึษาเบืال�องตน้และรับฟังความคดิเหน็จากผู้เขา้รว่มสมัมนา ทัال�งนีال� คาดวา่การศกึษาจะแลว้เสรจ็
ประมาณเดอืนกนัยายน 2542 นีال�

4.7 โครงการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า (Demand Side Management :
DSM)
สพช. ไดต้ดิตามการดาํเนนิโครงการการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ ซ䯾ึ�งมวีตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อใหป้ระชาชนและ ผู้ใชไ้ฟฟา้กลุ่มตา่งๆ
ใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพ โครงการดงักลา่วเป็นโครงการตอ่เน䯾ื�องมาตัال�งแต ่ปี 2536 ซ䯾ึ�งประกอบดว้ย
โครงการตา่งๆ คอื โครงการสง่เสรมิการใชตู้้เยน็ประหยดัไฟฟา้ โครงการสง่เสรมิ การใชเ้คร䯾ื�องปรับอากาศประหยดัไฟฟา้
โครงการสง่เสรมิใหม้กีารผลติ และการใชห้ลอดฟลอูอเรสเซนต ์ขนาด 18 และ 36 วตัต ์โครงการประชารว่มใจใชบ้ลัลาสต์
ประหยดัไฟฟา้ โครงการลา้นดวงใจรว่มใจภกัด쟽ิ�รว่มประหยดัไฟ ในสว่นของหลอดตะเกยีบประหยดัไฟฟา้ โครงการอาคารสี
เขยีว โครงการภาคอตุสาหกรรม โครงการหอ้งสเีขยีว และโครงการใบไมเ้ขยีว

นับตัال�งแตเ่ร䯾ิ�มดาํเนนิโครงการตัال�งแตป่ี 2536 จนถงึเดอืนมนีาคม 2542 สามารถลดกาํลงัไฟฟา้ลงได ้544 เมกะวตัต ์ลด
พลงังานไฟฟา้ได ้2,553 ลา้นหนว่ย และลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดล์งได ้1,904,457 ตนั คดิเป็นคา่กาํลงัไฟฟา้ท䯾ี�ประหยดั
ไดเ้ทา่กบั 1,254.78 ลา้นบาท หรอื 2,307.17 บาทตอ่กโิลวตัต ์และ คา่พลงังานไฟฟา้ท䯾ี�ประหยดัไดเ้ทา่กบั 0.4916 บาทตอ่
กโิลวตัต์ชั䯾�วโมง

4.8 การดาํเนนิการตามพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน
พ.ศ. 2535
พระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดขึال�นเพ䯾ื�อเป็นมาตรการในการกาํกบัดแูล สง่เสรมิและ
ชว่ยเหลอืเก䯾ี�ยวกบัการใชพ้ลงังาน โดยไดม้กีารจัดตัال�งกองทนุเพ䯾ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานขึال�น เพ䯾ื�อใชเ้ป็นทนุหมนุเวยีน
และใชจ้า่ยชว่ยเหลอืหรอือดุหนนุการดาํเนนิงาน เก䯾ี�ยวกบัการอนรัุกษพ์ลงังาน โดยมคีณะกรรมการกองทนุเพ䯾ื�อสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังานเป็นผู้ทาํหนา้ท䯾ี�เสนอแนวทาง หลกัเกณฑ ์เง䯾ื�อนไข และลาํดบัความสาํคญัของการใชจ้า่ยเงนิกองทนุฯ รวม
ทัال�งพจิารณาจัดสรรการใชจ้า่ยเงนิตามแนวทางท䯾ี�ไดก้าํหนดไว ้ซ䯾ึ�งการดาํเนนิการตามพระราชบญัญัตดิงักลา่ว สามารถแบง่
ออกเป็น 3 แผนงาน โดยมกีารดาํเนนิการในแตล่ะแผนงาน ดงันีال�

4.8.1 การดาํเนนิการตามแผนงานภาคบงัคบั

แผนงานภาคบงัคบัเป็นแผนงานเก䯾ี�ยวกบัการดาํเนนิงานตามกฎหมาย สาํหรับโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ การดาํเนนิ
การอนรัุกษพ์ลงังานในอาคารของรัฐ รวมทัال�งโรงงานและอาคารทั䯾�วไปท䯾ี�มคีวามประสงค ์จะดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังานเชน่
เดยีวกบัโรงงานและอาคารควบคมุ โดยมผีลการดาํเนนิงานดงันีال�

(1) โครงการโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุท큔ีȀกาํลงัใชง้าน กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน (พพ.) เป็นหนว่ยงานท䯾ี�
รับผดิชอบโครงการอาคารควบคมุ และโรงงานควบคมุท䯾ี�กาํลงัใชง้านภายใตแ้ผนงานภาคบงัคบั โดยมคีวามกา้วหนา้ในการ
ดาํเนนิงาน ดงันีال�

(1.1) อาคารควบคมุ พพ. ไดเ้ร䯾ิ�มดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังานสาํหรับอาคารควบคมุ ตัال�งแตป่ลายปี 2539 โดย
ขณะนีال�อยู่ในระหวา่งขัال�นตอนการดาํเนนิงาน ซ䯾ึ�งมคีวามกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน จนถงึวนัท䯾ี� 28 กมุภาพันธ ์2542
ดงันีال�

ไดม้กีารพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการแตง่ตัال�งผู้รับผดิชอบดา้นพลงังาน ของเจา้ของอาคารควบคมุแลว้
691 แหง่ คดิเป็นจาํนวนบคุลากร 1,091 คน
ไดอ้นมุตัเิงนิกองทนุฯ ใหแ้กเ่จา้ของอาคารควบคมุ เพ䯾ื�อทาํการตรวจสอบ และวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังาน
เบืال�องตน้ 935 แหง่ เป็นอาคารเอกชน 620 แหง่ และเป็นอาคารของสว่นราชการและรัฐวสิาหกจิ 315 แหง่
คดิเป็นเงนิ 292.4 ลา้นบาท และเจา้ของอาคารควบคมุไดส้ง่รายงานการตรวจสอบเบืال�องตน้ฯ ให ้พพ.
พจิารณาแลว้ จาํนวน 646 แหง่ ซ䯾ึ�งในจาํนวนนีال�ผา่นความเหน็ชอบจาก พพ. แลว้ 362 แหง่ ปรากฏวา่มี
การใชพ้ลงังานไฟฟา้ 1,927.86 ลา้นหนว่ย ตอ่ปี มศีกัยภาพท䯾ี�จะอนรัุกษพ์ลงังานได ้233.02 ลา้นหนว่ย
ตอ่ปี คดิเป็นคา่ใชจ้า่ยท䯾ี�ประหยดัได ้582.54 ลา้นบาทตอ่ปี โดยตอ้งใชเ้งนิลงทนุ ประมาณ 2,308.1 ลา้น
บาท
ไดอ้นมุตัใิหม้กีารขึال�นทะเบยีนท䯾ี�ปรกึษาดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานในอาคารควบคมุ ไปแลว้รวมทัال�งสิال�น 71
ราย ประกอบดว้ย ท䯾ี�ปรกึษาประเภท ก. 16 ราย และ ท䯾ี�ปรกึษาประเภท ข. 55 ราย

(1.2) โรงงานควบคมุ หลงัจากท䯾ี�พระราชกฤษฎกีากาํหนดโรงงานควบคมุ มผีลบงัคบัใชเ้ม䯾ื�อวนัท䯾ี� 17
กรกฎาคม 2540 ปรากฏวา่โรงงานควบคมุท䯾ี�ตอ้งดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังานตาม พรบ.ฯ ประกอบดว้ยโรงงานท䯾ี�มี



ขนาดการใชพ้ลงังานตัال�งแต ่10 เมกะวตัตข์ึال�นไป จาํนวน 261 แหง่ และโรงงานท䯾ี�มขีนาดการใชพ้ลงังานตัال�งแต ่3
เมกะวตัต ์แตไ่มถ่งึ 10 เมกะวตัต ์จาํนวน 508 แหง่ โดยขณะนีال�อยู่ระหวา่งขัال�นตอนการดาํเนนิงาน ซ䯾ึ�งมคีวาม
กา้วหนา้ในการดาํเนนิงานจนถงึวนัท䯾ี� 28 กมุภาพันธ ์2542 ดงันีال�

ไดม้กีารพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการแตง่ตัال�งผู้รับผดิชอบดา้นพลงังานของ เจา้ของโรงงานควบคมุแลว้
ดงันีال�

ปีท䯾ี� 1 เหน็ชอบแลว้ 179 แหง่ เป็นจาํนวนบคุลากร 376 คน
ปีท䯾ี� 2 เหน็ชอบแลว้ 122 แหง่ เป็นจาํนวนบคุลากร 184 คน

ไดอ้นมุตัเิงนิกองทนุฯ ใหแ้กเ่จา้ของโรงงานควบคมุ เพ䯾ื�อทาํการตรวจสอบ และวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังาน
เบืال�องตน้แลว้ 191 แหง่ เป็นโรงงานเอกชน 188 แหง่ และเป็นโรงงานสว่นราชการและรัฐวสิาหกจิ 3 แหง่
คดิเป็นเงนิ 19.1 ลา้นบาท
พพ. ไดอ้นมุตัใิหม้กีารขึال�นทะเบยีนท䯾ี�ปรกึษาดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานในโรงงาน ควบคมุไปแลว้ จาํนวน 41
ราย ประกอบดว้ย ท䯾ี�ปรกึษาประเภท ก. จาํนวน 5 ราย และท䯾ี�ปรกึษาประเภท ข. จาํนวน 36 ราย

(2) โครงการอาคารของรฐั

ระยะท䯾ี� 1 ไดด้าํเนนิการปรับปรงุและตดิตัال�งอปุกรณไ์ฟฟา้ประสทิธภิาพสงูใหก้บัอาคาร สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิท䯾ี�มี
ความตอ้งการพลงังานระบบไฟฟา้สงูกวา่ 100 กโิลวตัต ์แลว้เสรจ็ จาํนวน 414 อาคาร ขณะนีال� พพ. ไดด้าํเนนิการ
ประเมนิผล แลว้เสรจ็ จาํนวน 149 อาคาร พบวา่สามารถประหยดัพลงังานไฟฟา้ไดป้ระมาณ 19.94 ลา้นหนว่ยตอ่ปี
หรอืคดิเป็นเงนิท䯾ี�ประหยดัได ้39.90 ลา้นบาทตอ่ปี
ระยะท䯾ี� 2 คณะกรรมการกองทนุฯ ไดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 14 ตลุาคม 2541 เหน็ชอบใน หลกัการแผนปฏบิตักิารโครงการ
อาคารของรัฐ ให ้พพ. ดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังาน ตามโครงการอาคารของรัฐระยะท䯾ี� 2 ในปีท䯾ี� 1 วงเงนิ 592.9 ลา้น
บาท และให ้พพ. ปรับแผนฯ ระยะท䯾ี� 2 ตามผลการประเมนิโครงการของ สพช. เพ䯾ื�อเสนอตอ่คณะกรรมการ กองทนุฯ
พจิารณาอนมุตัใิหด้าํเนนิการในระยะท䯾ี� 2 ปีท䯾ี� 2 ตอ่ไป

(3) โครงการโรงงานและอาคารท큔ีȀอยู่ระหวา่งการออกแบบหรอืกอ่สรา้ง

คณะกรรมการกองทนุฯ ไดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 28 มกราคม 2542 อนมุตัแิผนปฏบิตักิารโครงการโรงงาน และอาคารท䯾ี�อยู่ระหวา่ง
การออกแบบหรอืกอ่สรา้ง ปี 2542 ในวงเงนิ 180 ลา้นบาท โดยหากมอีาคารควบคมุท䯾ี�เป็นสว่นราชการหรอืรัฐวสิาหกจิใด ท䯾ี�มี
การกอ่สรา้งอาคารเพ䯾ิ�มเตมิ และมคีวามประสงคจ์ะปรับปรงุแบบ และลงทนุตามแบบท䯾ี�ปรับปรงุใหมแ่ละใหผ้ลตอบแทนการ
ลงทนุคุ้มคา่ตามเง䯾ื�อนไขของกองทนุฯ ใหค้ณะอนกุรรมการกาํกบัดแูลแผนงานภาคบงัคบั มอีาํนาจอนมุตัคิา่ใชจ้า่ยจาก
โครงการโรงงานและอาคาร ท䯾ี�อยู่ระหวา่งการออกแบบหรอืกอ่สรา้ง ในวงเงนิไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ทัال�งนีال�เพ䯾ื�อเป็นตวัอยา่งใน
การอนรัุกษพ์ลงังานแกภ่าคเอกชน

(4) โครงการโรงงานและอาคารท큔ัȀวไปท큔ีȀกาํลงัใชง้าน พพ. ไดศ้กึษาแนวทางการดาํเนนิงาน โครงการสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังานในโรงงาน และอาคารขนาดเลก็และขนาดกลาง และไดน้าํเสนอคณะทาํงานเพ䯾ื�อพจิารณาการจัดทาํหลกัเกณฑ ์การ
ใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนในแผนงานภาคบงัคบั เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 30 พฤศจกิายน 2541 ซ䯾ึ�งคณะทาํงานฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบให ้พพ. ทาํ
โครงการนาํรอ่งเพ䯾ื�อใชใ้นการสนับสนนุโครงการ รว่มกบัโครงการสาธติของโครงการ DANCED (The Danish Cooperation
for Environment and Development) และให ้พพ. จัดทาํหลกัเกณฑแ์ผนการดาํเนนิงานและงบประมาณของโครงการฯ นาํ
เสนอคณะกรรมการกองทนุฯ พจิารณา เพ䯾ื�อนาํไปบรรจไุวใ้นโครงการโรงงานและอาคารทั䯾�วไปท䯾ี�กาํลงัใชง้านในแผนงานภาค
บงัคบัตอ่ไป

4.8.2 การดาํเนนิการตามแผนงานภาคความรว่มมอื

แผนงานภาคความรว่มมอืเป็นแผนงานเก䯾ี�ยวกบัการใหก้ารสนับสนนุ และรว่มมอืกบัหนว่ยงานของรัฐและเอกชน ท䯾ี�จะมผีล
ทาํใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมกีารพัฒนาพลงังานหมนุเวยีน และเทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนขึال�นมาใช้
ประโยชน ์โดยมโีครงการภายใตแ้ผนงานภาคความรว่มมอืแบง่ออกเป็น 3 โครงการใหญ่ๆ ดงันีال�

1. โครงการพลงังานหมนุเวยีนและกจิกรรมการผลติในชนบท
2. โครงการสง่เสรมิธรุกจิดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน
3. โครงการศกึษา วจัิย และพัฒนา

โดยมผีลการดาํเนนิงานในแตล่ะโครงการ ดงันีال�

(1) โครงการพลงังานหมนุเวยีนและกจิกรรมการผลติในชนบท มโีครงการท䯾ี�ไดรั้บการสนับสนนุ จากกองทนุฯ ตัال�งแตป่ี
2537 จนถงึเดอืนมนีาคม 2542 จาํนวนทัال�งสิال�น 8 โครงการ คดิเป็นวงเงนิรวมทัال�งสิال�น 526.494 ลา้นบาท โดยมโีครงการท䯾ี�
ดาํเนนิการเสรจ็สิال�นในระยะท䯾ี� 1 แลว้ จาํนวน 3 โครงการ และอยู่ระหวา่งการดาํเนนิการโครงการในระยะท䯾ี� 2 จาํนวน 3
โครงการ โดยมผีลการดาํเนนิงานดงันีال�

(1.1) โครงการสง่เสรมิกา๊ซชวีภาพเพ큔ืȀอเป็นพลงังานทดแทนและปรบัปรงุส큔ิȀงแวดลอ้มสว่นท큔ีȀ 1 : ฟารม์
เลีȀยงสตัวข์นาดกลางและใหญ ่ระยะท큔ีȀ 1 และ ระยะท큔ีȀ 2 (รวม 2 โครงการ)

กองทนุเพ䯾ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานไดใ้หก้ารสนับสนนุแกส่ถาบนัวจัิยและพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่สาํหรับการดาํเนนิโครงการในระยะท䯾ี� 1 ในวงเงนิ 22,401,439 บาท โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อสง่เสรมิใหเ้กดิการขยาย การสรา้งระบบกา๊ซชวีภาพในฟารม์เลีال�ยงสตัวจ์าํนวน 10,000 ลกูบาศก์
เมตร ในพืال�นท䯾ี�จังหวดัเชยีงใหม ่ลาํปาง เชยีงราย นครปฐม ราชบรุ ีและนครราชสมีา เพ䯾ื�อผลติและใชพ้ลงังาน
จากกา๊ซชวีภาพท䯾ี�ไดจ้ากมลูสตัว ์โดยเฉพาะในฟารม์เลีال�ยงสตัวข์นาดกลางและใหญ ่เพ䯾ื�อใชเ้ป็นพลงังานทดแทน
พลงังานจากกา๊ซเชืال�อเพลงิ (LPG) นํال�ามนัเชืال�อเพลงิ และพลงังานไฟฟา้ในฟารม์เลีال�ยงสตัวแ์ละอตุสาหกรรมเกษตร
ซ䯾ึ�งการดาํเนนิโครงการในระยะท䯾ี� 1 ไดแ้ลว้เสรจ็เม䯾ื�อเดอืนตลุาคม 2541 และเม䯾ื�อระบบกา๊ซชวีภาพใชง้านครบ 15



พลงังานจากกา๊ซเชืال�อเพลงิ (LPG) นํال�ามนัเชืال�อเพลงิ และพลงังานไฟฟา้ในฟารม์เลีال�ยงสตัวแ์ละอตุสาหกรรมเกษตร
ซ䯾ึ�งการดาํเนนิโครงการในระยะท䯾ี� 1 ไดแ้ลว้เสรจ็เม䯾ื�อเดอืนตลุาคม 2541 และเม䯾ื�อระบบกา๊ซชวีภาพใชง้านครบ 15
ปี คาดวา่จะสามารถผลติกา๊ซชวีภาพไดป้ระมาณ 27 ลา้นลกูบาศกเ์มตร หรอื เทยีบเทา่กา๊ซหงุตม้ 12 ลา้น
กโิลกรัม สามารถผลติปุ๋ยอนิทรยีไ์ด ้100,000 ตนั และลดปรมิาณนํال�าเสยีได ้11 ลา้นลกูบาศกเ์มตร คดิเป็น
จาํนวนเงนิสาํหรับพลงังานท䯾ี�ประหยดัได ้160.8 ลา้นบา ท

จากผลสาํเรจ็ของโครงการจงึไดม้กีารขยายโครงการดงักลา่วในระยะท䯾ี� 2 โดยไดรั้บการสนับสนนุจากกองทนุฯ
ในวงเงนิ 101,322,980 บาท เพ䯾ื�อตดิตัال�งระบบกา๊ซชวีภาพอกีจาํนวน 40,000 ลกูบาศกเ์มตร คาดวา่จะแลว้เสรจ็
ประมาณปี 2545 เม䯾ื�อระบบใชง้านครบ 15 ปี คาดวา่จะสามารถผลติกา๊ซ ชวีภาพไดป้ีละ 109.5 ลา้นลกูบาศก์
เมตร ขณะนีال�มผีู้เขา้รว่มโครงการแลว้ 8 ราย คดิเป็นระบบกา๊ซชวีภาพปรมิาตรรวม 25,000 ลกูบาศกเ์มตร

(1.2) โครงการสง่เสรมิกา๊ซชวีภาพจากมลูสตัวเ์พ큔ืȀอเป็นพลงังานทดแทนและปรบัปรงุส큔ิȀงแวดลอ้ม สว่น
ท큔ีȀ 2 : เกษตรกรรายยอ่ย ระยะท큔ีȀ 1 และ ระยะท큔ีȀ 2 (รวม 2 โครงการ)

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุแกก่รมสง่เสรมิการเกษตร สาํหรับการดาํเนนิโครงการในระยะท䯾ี� 1 ในวงเงนิ
10,653,200 บาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อสง่เสรมิใหเ้กษตรกรนาํวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตร ไดแ้ก ่มลูสตัว์
โดยเฉพาะจากสกุรและโคนม นาํมาผลติเป็นกา๊ซชวีภาพเพ䯾ื�อทดแทนพลงังานจากกา๊ซหงุตม้ (LPG) หรอืไมฟ้นื
ในครัวเรอืน โดยสง่เสรมิการขยายการสรา้งระบบกา๊ซชวีภาพแบบ Fixed Dome ขนาดไมเ่กนิ 100 ลกูบาศก์
เมตร ในฟารม์เลีال�ยงสตัวข์องเกษตรกรรายยอ่ย ใหไ้ดป้รมิาตรรวมของระบบจาํนวน 5,000 ลกูบาศกเ์มตร ใน
พืال�นท䯾ี�ภาคเหนอืและภาคตะวนัตก ซ䯾ึ�งการดาํเนนิโครงการในระยะท䯾ี� 1 ไดแ้ลว้เสรจ็เม䯾ื�อเดอืนกนัยายน 2541
สามารถกอ่สรา้งระบบกา๊ซชวีภาพใหเ้กษตรกรไดจ้าํนวน 263 ราย คดิเป็นปรมิาตรของระบบ 6,056 ลกูบาศก์
เมตร หลงัจากระบบกา๊ซชวีภาพใชง้านครบ 15 ปี คาดวา่จะสามารถผลติกา๊ซชวีภาพ ไดป้ระมาณ 9.15 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร หรอืเทยีบเทา่กา๊ซหงุตม้ 3.94 ลา้นกโิลกรัม คดิเป็นจาํนวนเงนิสาํหรับพลงังานท䯾ี�ประหยดัได้
52.8 ลา้นบาท นอกจากนีال� ยงัลดการปลอ่ยทิال�งกา๊ซมเีทน ซ䯾ึ�งกอ่ใหเ้กดิภาวะเรอืนกระจก ผลติปุ๋ยอนิทรยีท์䯾ี�พชื
สามารถนาํไปใชไ้ดเ้ลย และควบคมุนํال�าเสยีและกล䯾ิ�นท䯾ี�ปลอ่ยออกจากฟารม์เลีال�ยงสตัว์

จากผลสาํเรจ็ของโครงการจงึไดม้กีารขยายโครงการดงักลา่วในระยะท䯾ี� 2 โดย ไดรั้บการสนับสนนุจากกองทนุฯ
ในวงเงนิ 55,480,000 บาท เพ䯾ื�อสรา้งระบบกา๊ซชวีภาพขนาดเลก็ใหไ้ดป้รมิาตรรวมไมต่䯾ํ�ากวา่ 22,000 ลกูบาศก์
เมตร โดยกระจายไปทกุสว่นทั䯾�วประเทศท䯾ี�มกีารเลีال�ยงสตัวร์วมกนั หนาแนน่ คาดวา่โครงการจะแลว้เสรจ็ประมาณ
ปี 2545 ขณะนีال�มเีกษตรกรแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มโครงการแลว้ 687 ราย คดิเป็นปรมิาตรของระบบกา๊ซ
ชวีภาพรวม 21,176 ลกูบาศกเ์มตร เป็นระบบท䯾ี�สรา้งเสรจ็แลว้ใน ขณะนีال�รวม 74 ราย คดิเป็นปรมิาตรรวม 1,892
ลกูบาศกเ์มตร

(1.3) โครงการประหยดัพลงังานในการบม่ใบยาสบู ระยะท큔ีȀ 1 และ ระยะท큔ีȀ 2 (รวม 2 โครงการ)

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุแกค่ณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่สาํหรับการดาํเนนิโครงการใน
ระยะท䯾ี� 1 ในวงเงนิ 10,637,400 บาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อขยายระบบการบม่ใบยาสบูแบบความรอ้นรวมศนูย์
ใหม้กีารใชง้านมากขึال�น และเพ䯾ื�อปรับปรงุประสทิธภิาพ และการจัดการระบบใบยาสบูของประเทศอยา่งตอ่เน䯾ื�องใน
ระยะยาว ใหส้ามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศได ้โดยดาํเนนิการสง่เสรมิใหม้กีารตดิตัال�ง หรอืเพ䯾ิ�มกาํลงัผลติระบบ
บม่ใบยาสบู แบบความรอ้นรวมศนูย ์อยา่งนอ้ย 9 ลา้นกโิลกรัมใบยาแหง้ ในจังหวดัตา่งๆ ในเขตภาคเหนอื ซ䯾ึ�ง
การใชร้ะบบใหมจ่ะทาํใหใ้บยาท䯾ี�บม่ไดม้คีณุภาพด ีและชว่ยลดปรมิาณการใชเ้ชืال�อเพลงิในการบม่ใบยาสบู และ
เน䯾ื�องจากเชืال�อเพลงิท䯾ี�เลอืกใชเ้ป็นลกิไนต ์ท䯾ี�มคีณุภาพสงูมสีว่นประกอบของซลัเฟอร ์ต䯾ํ�ากวา่ลกิไนตท์䯾ี�ใชอ้ยู่ใน
โรงบม่แบบดัال�งเดมิ จงึชว่ยลดปรมิาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท์䯾ี�เกดิจากการเผาไหมล้งได้

การใชโ้รงบม่ระบบนีال�จะประหยดัการใชเ้ชืال�อเพลงิลกิไนตไ์ดป้ระมาณรอ้ยละ 67 ซ䯾ึ�งโครงการฯ ไดด้าํเนนิการจน
แลว้เสรจ็เม䯾ื�อเดอืนเมษายน 2541 โดยไดต้ดิตัال�งโรงบม่ใบยาสบูแบบความรอ้นรวมศนูย ์รวม 5 ชดุ ท䯾ี�จังหวดั
ลาํพนู 2 ชดุ จังหวดัเชยีงราย 2 ชดุ และจังหวดันา่น 1 ชดุ หลงัจากใชง้านโรงบม่ใบยาสบูครบ 15 ปี คาดวา่จะ
สามารถลดการใชล้กิไนตจ์ากแบบเดมิรอ้ยละ 67 คดิเป็นลกิไนตป์รมิาณ 29,362.5 ตนั และลดมลภาวะกา๊ซ
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์จาํนวน 1,174.5 ตนั เม䯾ื�อคดิเป็นจาํนวนเงนิในการประหยดัพลงังานสามารถประหยดัได้
20.6 ลา้นบาท

ในขณะนีال�ไดม้กีารดาํเนนิโครงการ ระยะท䯾ี� 2 โดยไดรั้บการสนับสนนุจากกองทนุฯ ในวงเงนิ 223,567,520 บาท
เพ䯾ื�อสง่เสรมิใหม้กีารตดิตัال�งหรอืปรับปรงุโรงบม่ เป็นระบบความรอ้นแบบรวมศนูยอ์ยา่งนอ้ย 9 ลา้นกโิลกรัมใบยา
แหง้ ในจังหวดัตา่งๆ ของภาคเหนอื ปัจจบุนัมโีรงบม่ฯ ท䯾ี�ดาํเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็รวม 13 ชดุ ในพืال�นท䯾ี�จังหวดั
นา่น ลาํปาง เชยีงใหม ่เชยีงราย และพะเยา มกีาํลงัผลติรวม 2,250,000 กโิลกรัมใบยาแหง้/ปี คาดวา่โครงการ
จะแลว้เสรจ็ประมาณ ปี 2543

(2) โครงการสง่เสรมิธรุกจิดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน มโีครงการท䯾ี�ไดรั้บการสนับสนนุจาก กองทนุฯ ตัال�งแตป่ี 2540 จนถงึ
เดอืนมนีาคม 2542 จาํนวนทัال�งสิال�น 6 โครงการ โดยมโีครงการท䯾ี�ดาํเนนิการ เสรจ็สิال�นแลว้ จาํนวน 1 โครงการ ดงันีال�

(2.1) โครงการสาธติระบบผลติและจาํหนา่ยไฟฟ้าจากแสงอาทติยบ์นหลงัคาบา้น

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุแกส่าํนักงานวจัิยและพัฒนา การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ในวงเงนิ
4,774,000 บาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อพัฒนาสาธติเทคโนโลยกีารผลติไฟฟา้จากเซลลแ์สงอาทติย ์และเพ䯾ื�อ
ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการผลติไฟฟา้ จากเซลลแ์สงอาทติยใ์ชเ้องภายในบา้นและขายสว่นเกนิใหก้บั กฟผ.
รวมทัال�งเพ䯾ื�อสง่เสรมิใหเ้กดิอตุสาหกรรมการผลติระบบเซลลแ์สงอาทติย ์บนหลงัคาบา้น ซ䯾ึ�งประกอบดว้ย แผง
เซลลแ์สงอาทติยต์ดิตัال�งบนหลงัคาบา้น ภายในบา้นจะมชีดุแปลงกระแสไฟฟา้ พรอ้มระบบควบคมุเพ䯾ื�อจา่ยไฟฟา้
เขา้ระบบรว่มกบัไฟฟา้เดมิท䯾ี�ใชอ้ยู่ ดงันัال�น ถา้ปรมิาณกาํลงัไฟฟา้ท䯾ี�ผลติไดเ้กนิความตอ้งการ จะจา่ยกระแสไฟฟา้



ยอ้นกลบัใหก้ารไฟฟา้ฯ ทาํใหร้ะบบดงักลา่ว ไมจ่าํเป็นตอ้งใชแ้บตเตอร䯾ี�ในการเกบ็พลงังานไฟฟา้สว่นเกนิ การ
สง่เสรมิใหป้ระชาชนใชพ้ลงังานจากเซลลแ์สงอาทติย ์จะเป็นการชว่ยใหร้าคาเซลลแ์สงอาทติย ์และอปุกรณ์
แปลงกระแสไฟฟา้มรีาคาถกูลงตามปรมิาณการสั䯾�งซืال�อ และเป็นการปลกูจติสาํนกึใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม ในการ
ผลติและใชพ้ลงังานไฟฟา้อยา่งประหยดั รวมทัال�ง มสีว่นชว่ยในการลดการทาํลายสภาพแวดลอ้ม จากการผลติ
พลงังานไฟฟา้ท䯾ี�มอียู่ในปัจจบุนั ซ䯾ึ�งโครงการไดด้าํเนนิการแลว้เสรจ็เม䯾ื�อเดอืนสงิหาคม 2541 และขณะนีال�อยู่
ระหวา่งการพจิารณาขยายโครงการออกไปในระยะท䯾ี� 2

(3) โครงการศกึษา วจิยั และพฒันา มโีครงการท䯾ี�ไดรั้บการสนับสนนุจากกองทนุฯ ตัال�งแตป่ี 2538 จนถงึเดอืนมนีาคม
2542 จาํนวนทัال�งสิال�น 52 โครงการ โดยมโีครงการท䯾ี�ดาํเนนิการเสรจ็สิال�นในชว่งปี 2541 ถงึเดอืนมนีาคม 2542 จาํนวน 4
โครงการ ดงันีال�

(3.1) โครงการจดัทาํแผนโครงการสวนพลงังาน

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุแกศ่นูยว์จัิยและฝกึอบรมพลงังานแสงอาทติย ์มหาวทิยาลยันเรศวร ในวงเงนิ
300,000 บาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อศกึษารายละเอยีดการจัดทาํโครงการเบืال�องตน้ และการศกึษาความเป็นไป
ได ้(Feasibility Study) ของการจัดทาํสวนพลงังานในแงก่ารตลาด การรว่มลงทนุของเอกชน การจัดการในเชงิ
ธรุกจิ และการกาํหนดเปา้หมายทางการตลาด โดยการจัดตัال�งสวนพลงังานขึال�นท䯾ี�มหาวทิยาลยันเรศวร เพ䯾ื�อเป็น
ศนูยก์ารทดสอบ การฝกึอบรม และการจัดแสดงสาธติการใชง้านของอปุกรณพ์ลงังานแสงอาทติย ์รวมทัال�งการ
ดาํเนนิงานดา้นธรุกจิของเอกชน ท䯾ี�เก䯾ี�ยวกบัระบบไฟฟา้จากเซลลแ์สงอาทติย ์ซ䯾ึ�งการดาํเนนิโครงการไดแ้ลว้
เสรจ็เม䯾ื�อเดอืนกรกฎาคม 2541 ผลท䯾ี�ไดจ้ากการดาํเนนิโครงการจะสามารถนาํมาใชเ้ป็นขอ้มลูในการจัดทาํแผน
หลกั (Master Plan) และแผนการดาํเนนิโครงการโดยละเอยีด เพ䯾ื�อเป็นแนวทางในการดาํเนนิการจัดตัال�งสวน
พลงังาน เพ䯾ื�อเป็นแหลง่กลางความรว่มมอืดา้นพลงังานในท䯾ี�ตา่งๆ ตอ่ไป

(3.2) โครงการวจิยัและพฒันาโปรแกรมเพ큔ืȀอชว่ยในการออกแบบอาคารประหยดัพลงังานจากขอ้มลูท큔ีȀ
ใชป้ระเมนิคา่ OTTV และ RTTV ตามพระราชบญัญตัเิพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุแกส่ถาบนัวจัิยพลงังาน จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ในวงเงนิ 4,252,000 บาท โดย
มวีตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อจัดทาํโปรแกรมท䯾ี�สามารถคาํนวณคา่การถา่ยเทความรอ้นของผนัง ดา้นนอกอาคาร (Overall
Thermal Transfer Value : OTTV) และคา่การถา่ยเทความรอ้นของหลงัคา (Roof Thermal Transfer Value
: RTTV) ท䯾ี�มคีวามงา่ยตอ่การใชง้าน และมปีระสทิธภิาพสงู โดยจัดทาํคู่มอื การใชโ้ปรแกรม ซ䯾ึ�งจะเป็นเอกสาร
แสดงขัال�นตอนการใช ้และขัال�นตอนการวเิคราะหผ์ลของโปรแกรมโดยละเอยีด ทัال�งนีال�เพ䯾ื�อใหผู้้ใชโ้ปรแกรมสามารถ
ทาํความเขา้ใจไดง้า่ยดว้ยการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง ซ䯾ึ�งการดาํเนนิโครงการไดแ้ลว้เสรจ็เม䯾ื�อเดอืนสงิหาคม 2541
โปรแกรมท䯾ี�จัดทาํขึال�น จะชว่ยใหส้ถาปนกิเขา้ใจภาพรวม ของการออกแบบอาคาร วา่มผีลกระทบถงึการใช้
พลงังานในอาคาร คา่ใชจ้า่ยและการลงทนุเบืال�องตน้อยา่งไร

(3.3) โครงการจดัสรรทรพัยากรเครอืขา่ยสารสนเทศดา้นพลงังานและส큔ิȀงแวดลอ้มของประเทศไทย

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุแกม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีในวงเงนิ 81,000 บาท โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อวเิคราะหโ์ครงการเครอืขา่ยสารสนเทศ ทางดา้นพลงังานและส䯾ิ�งแวดลอ้ม (Thailand Energy
and Environment Network; TEENET) ซ䯾ึ�งเสนอโดยหนว่ยงานตา่งๆ จาํนวน 8 หนว่ยงาน และหาแนวทางวธิี
การดาํเนนิการและส䯾ิ�งจาํเป็นตา่งๆ ในการท䯾ี�จะนาํไปสู่การจัดตัال�งเครอืขา่ย TEENET ท䯾ี�ม ีประสทิธภิาพ ซ䯾ึ�งการ
ดาํเนนิโครงการไดแ้ลว้เสรจ็เม䯾ื�อเดอืนสงิหาคม 2541 ผลจากการดาํเนนิโครงการ ทาํใหห้นว่ยงานท䯾ี�เขา้รว่มใน
เครอืขา่ย สามารถสบืคน้ขอ้มลูทางดา้นพลงังาน และส䯾ิ�งแวดลอ้มซ䯾ึ�งกนัและกนัได ้และทาํใหล้ดตน้ทนุในดา้น
ตา่งๆ เชน่ การจัดเกบ็ขอ้มลูท䯾ี�ซํال�าซอ้นกนั

(3.4) โครงการทดสอบเตาเผาอฐิชนดิประหยดัพลงังาน

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุแกภ่าควชิาวศิวกรรมเคร䯾ื�องกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
ในวงเงนิ 2,499,500 บาท เพ䯾ื�อพัฒนา/สรา้งเตาเผาอฐิแบบประหยดัพลงังานท䯾ี�เหมาะสมกบัการใชง้านใน
ประเทศไทย ซ䯾ึ�งการเผาอฐิดว้ยเตาเผาแบบประหยดัพลงังานท䯾ี�พัฒนาขึال�นนีال� จะมลีกัษณะท䯾ี�สามารถใชพ้ลงังาน
ความรอ้นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยนาํความรอ้นจากอฐิท䯾ี�สกุแลว้มาใชอุ้่นอากาศ ท䯾ี�จะใชใ้นการเผาเชืال�อเพลงิ
และนาํกา๊ซรอ้นหลงัการเผาไปอุ่นและอบแหง้ ดว้ยวธิดีงักลา่วจะทาํใหอ้ฐิและกา๊ซรอ้นออกจากเตาเผาดว้ย
อณุหภมูติ䯾ํ�า การเผาอฐิจงึมปีระสทิธภิาพสงู ซ䯾ึ�งการดาํเนนิโครงการไดแ้ลว้เสรจ็เม䯾ื�อเดอืนธนัวาคม 2541 เตาเผา
อฐิท䯾ี�พัฒนาขึال�นนีال� สามารถลดการใชพ้ลงังานชวีมวล ในอตุสาหกรรมการเผาอฐิลงไดป้ระมาณรอ้ยละ 40 และลด
การนาํเขา้เชืال�อเพลงิเพ䯾ื�อใชใ้นการเผาอฐิ รวมทัال�งทาํใหม้ไีมย้างพารา และผลผลติจากไมย้างพาราท䯾ี�ใชเ้ป็นสนิคา้
ออกไดม้ากขึال�น

4.8.3 การดาํเนนิการตามแผนงานสนบัสนนุ

กองทนุเพ䯾ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานไดใ้หก้ารสนับสนนุแกโ่ครงการภายใตแ้ผนงานสนับสนนุ โดยมโีครงการท䯾ี�สาํคญัซ䯾ึ�ง
ดาํเนนิการในชว่งปีงบประมาณ 2541 จนถงึเดอืนมนีาคม 2542 ดงันีال�

4.8.3.1 โครงการพฒันาบคุลากรมวีตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อสรา้งและพัฒนาบคุลากรใหส้ามารถดาํเนนิงานตามแผนงานอนรัุกษ์
พลงังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยประกอบดว้ยโครงการตา่งๆ 6 โครงการ ดงันีال�

(1) โครงการพฒันาหลกัสตูรส큔ืȀอการสอน แบบเรยีน คู่มอื และเคร큔ืȀองมอืท큔ีȀใชป้ระกอบการฝึก อบรมและทาํงาน
และหอ้งปฏบิตักิาร มโีครงการสาํคญัๆ ท䯾ี�ไดด้าํเนนิการดงันีال�



(1.1) การบรูณาการกระบวนการศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาท큔ัȀวประเทศ เร큔ืȀองการ
อนรุกัษพ์ลงังานและส큔ิȀงแวดลอ้ม (โครงการรุ่งอรณุ)

โครงการรุ่งอรณุเป็นโครงการความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐบาลและองคก์รเอกชน ซ䯾ึ�งไดแ้ก ่กระทรวงศกึษาธกิาร
สพช. และสถาบนัส䯾ิ�งแวดลอ้มไทย โดยมจีดุมุ่งหมาย เพ䯾ื�อพัฒนาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนการสอนเชงิ
บรูณาการ ใหก้บันักเรยีนในระดบัประถมและมธัยมศกึษา และนักเรยีนของกรมการศกึษานอกโรงเรยีน ใหม้คีวาม
รู้ เจตคต ิคา่นยิม และพฤตกิรรมท䯾ี�ถกูตอ้งเหมาะสมในการอนรัุกษพ์ลงังาน และทรัพยากรอ䯾ื�นท䯾ี�ไดม้าดว้ย
พลงังาน เพ䯾ื�อยงัผลตอ่การพัฒนาส䯾ิ�งแวดลอ้มท䯾ี�ยั䯾�งยนืในอนาคต โดยมรีะยะเวลาดาํเนนิงานระหวา่งปี 2540
2543 ในวงเงนิงบประมาณ 302,681,438 บาท ซ䯾ึ�งประกอบดว้ย กจิกรรมตา่งๆ 6 กจิกรรมหลกั ซ䯾ึ�งสามารถสรปุ
ผลการดาํเนนิงานของกจิกรรมตา่งๆ โดยแยกตามประเภทของผลลพัธไ์ดด้งันีال�

กจิกรรมในสว่นท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งกบัโรงเรยีนทดลอง 20 โรงเรยีนแรก โครงการรุ่งอรณุไดน้าํเอาแนวคดิ และ
กจิกรรมท䯾ี�โครงการไดพั้ฒนาขึال�นไปทดลองใช ้ในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา จาํนวน 20
แหง่ ในเขตกรงุเทพฯ นครปฐม และสมทุรปราการ โดยเร䯾ิ�มทดลองในชัال�น ป. 5 ม. 2 และ ม. 5 ตัال�งแตเ่ดอืน
มถินุายน 2541 ซ䯾ึ�งทางโครงการได ้จัดการอบรมในดา้นการพัฒนา และผลติส䯾ื�อใหแ้กค่รผูู้สอนในโรงเรยีน
ดงักลา่ว และยงัไดแ้ตง่ตัال�งคณะกรรมการขึال�นชดุหน䯾ึ�งเพ䯾ื�อตรวจเย䯾ี�ยม นเิทศกระบวนการเรยีนการสอน และ
ตดิตามประเมนิผลการทดลอง รวมทัال�ง ไดป้ระชมุหารอืรว่มกบัผู้บรหิาร และครผูู้สอนในโรงเรยีน เพ䯾ื�อ
ปรับปรงุและวางแผนในการดาํเนนิงานในชว่งตอ่ไป
กจิกรรมในสว่นท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งกบัการทดลองกรอบหลกัสตูรของโครงการ ไดด้าํเนนิการทดลองกรอบ
หลกัสตูรของโครงการในโรงเรยีนทัال�งหมด 300 แหง่ โดยในโรงเรยีน 20 แหง่แรกนัال�น ไดม้กีารทดลอง
กรอบ หลกัสตูรสาํหรับนักเรยีนชัال�น ป. 5 ม. 2 และ ม. 5 และจะขยายผลการ ทดลองอยา่งเป็นลาํดบัตอ่ไป
ในสว่นของโรงเรยีนอกี 280 แหง่นัال�น ไดม้กีารปรับปรงุและพัฒนาหลกัสตูรและกระบวนการฝกึอบรม รวม
ทัال�งคู่มอื นเิทศใหแ้กว่ทิยากรแกนนาํระดบัชาต ิ(National MentorNM) และ วทิยากรแกนนาํระดบัจังหวดั
(Provincial MentorPM) เพ䯾ื�อใชใ้นการ ดาํเนนิการฝกึอบรมครแูกนนาํ (Teacher MentorTM) ใน
โรงเรยีนท䯾ี� เขา้รว่มโครงการ 280 แหง่ ในจังหวดัตา่งๆ 30 จังหวดัทั䯾�วทกุภมูภิาค และขยายการอบรมไปสู่
ครทูัال�งโรงเรยีน (School BaseSB) ในโรงเรยีน ดงักลา่ว เพ䯾ื�อใหม้กีารบรูณาการเนืال�อหาเขา้สู่การเรยีนการ
สอนและ กจิกรรมตา่งๆ
กจิกรรมเก䯾ี�ยวกบัการพัฒนาและผลติส䯾ื�อ ขณะนีال�อยู่ระหวา่งการดาํเนนิการ เพ䯾ื�อกาํหนดแนวทางและวาง
ตน้แบบส䯾ื�อ ท䯾ี�จะใชใ้นการเรยีนการสอนสาํหรับ ระดบัการศกึษาตา่งๆ ไดแ้ก ่ประถมศกึษา มธัยมศกึษา
ตอนตน้ และมธัยม ศกึษาตอนปลาย นอกจากนีال� ทางโครงการยงัไดป้ระมวลส䯾ื�อเพ䯾ื�อการอนรัุกษ ์พลงังาน
และส䯾ิ�งแวดลอ้มขึال�น พรอ้มทัال�งคาํบรรยายสรปุ และไดจั้ดพมิพใ์น ลกัษณะของบรรณานกุรมส䯾ื�อพรอ้มคาํ
บรรยายสรปุ (Annotated Bibliography) สง่ใหแ้กโ่รงเรยีนและหนว่ยงานตา่งๆ ท䯾ี�มสีว่นรว่มกบักจิกรรม
ของโครงการ
กจิกรรมเก䯾ี�ยวกบัการพัฒนาบคุลากร การพัฒนาครแูละบคุลากรไดย้ดึหลกั บรูณาการฝ่ายตา่งๆ ในการ
ดาํเนนิการอบรม รวมทัال�ง การอบรมดา้นการ พัฒนาและใชส้䯾ื�อ การนเิทศตดิตามผล การดาํเนนิกจิกรรมรว่ม
กบัชมุชน และการจัดกจิกรรมสมชัชาฯ โดยในชว่งท䯾ี�ผา่นมาไดม้กีารอบรมครแูกนนาํ 1,120 คน การอบรม
ครใูนโรงเรยีน 4,200 คน และการจัดประชมุ เชงิปฏบิตักิารเพ䯾ื�อเพ䯾ิ�มความรู้และทกัษะในดา้นตา่งๆ แก่
วทิยากรระดบัชาต ิและระดบัจังหวดั
กจิกรรมท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งกบัสมชัชาเยาวชนเพ䯾ื�ออนรัุกษพ์ลงังานและส䯾ิ�งแวดลอ้ม ไดด้าํเนนิการสาํรวจองคก์รทัال�ง
ภาครัฐและเอกชน ท䯾ี�ดาํเนนิการเก䯾ี�ยวกบั เยาวชนท䯾ี�จัดกจิกรรมเก䯾ี�ยวกบัพลงังานและส䯾ิ�งแวดลอ้มทั䯾�วประเทศ
เพ䯾ื�อสนับสนนุใหเ้กดิเครอืขา่ยเยาวชน เพ䯾ื�อการอนรัุกษพ์ลงังานและ ส䯾ิ�งแวดลอ้มขึال�น นอกจากนีال� ยงัไดม้ี
การตดิตอ่ประสานงานการจัดตัال�ง ศนูยป์ระสานงานจัดตัال�งสมชัชาเยาวชนประจาํภมูภิาค 6 ภมูภิาค คอื ภาค
ใต ้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคเหนอื ภาคตะวนัออก ภาคกลาง และ กรงุเทพมหานคร และจังหวดัใน
ปรมิณฑล นอกจากนีال� ยงัไดม้กีารจัด สมัมนาในลกัษณะของ “คา่ยความรู้” ใหแ้กผู่้แทนนักเรยีนและ
เยาวชน นอกระบบโรงเรยีนในภาคตา่งๆ เพ䯾ื�อจัดตัال�งเครอืขา่ยเยาวชนภมูภิาค และไดม้ ีการประชมุเยาวชน
ภมูภิาค เพ䯾ื�อรว่มกนัสรปุประเดน็ปัญหาดา้น พลงังานและส䯾ิ�งแวดลอ้มท䯾ี�เยาวชนในแตล่ะภมูภิาคเหน็วา่มี
ความสาํคญั และมคีวามจาํเป็นเรง่ดว่น
การประเมนิและตดิตามผล ไดด้าํเนนิการประเมนิและตดิตามผลอยา่ง ตอ่เน䯾ื�องในทกุกจิกรรมท䯾ี�โครงการ
จัดขึال�น โดยมจีดุมุ่งหมายเพ䯾ื�อวเิคราะห ์ถงึประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานของโครงการรุ่งอรณุ เพ䯾ื�อใหผู้้
บรหิาร โครงการไดน้าํมากาํหนดนโยบายและแผนงานเพ䯾ื�อการปรับปรงุการ ดาํเนนิงานในระยะตอ่ไป ซ䯾ึ�ง
ในชว่งท䯾ี�ผา่นมาไดม้กีารตดิตามผลการ ทดลองแนวคดิและกจิกรรมของโครงการในโรงเรยีน 280 แหง่
โดย พบวา่โรงเรยีนสว่นใหญ ่ยงัไมม่คีวามเขา้ใจชดัเจนในเร䯾ื�องศนูยส์ง่เสรมิ การเรยีนรู้เพ䯾ื�อการอนรัุกษ์
พลงังานและส䯾ิ�งแวดลอ้ม นอกจากนีال� ยงัไดม้กีารตดิตามผลการปฏบิตักิจิกรรม ตามแผนปฏบิตักิารใน
โรงเรยีน 300 แหง่ โดยพบวา่โรงเรยีนท䯾ี�ประสบผลสาํเรจ็ในการดาํเนนิกจิกรรม มกัเป็นโรงเรยีน ท䯾ี�อยู่ใน
ชมุชน ท䯾ี�มกีารรวมตวักนัอยา่งเหนยีวแนน่ และมกีารทาํกจิกรรมทางสงัคมอยู่แลว้ หรอื ผา่นการดาํเนนิงาน
รว่มกบั NGO มากอ่น ดงันัال�น จงึจาํเป็นตอ้งเสรมิสรา้งการเรยีนรู้ ประสบการณ ์ระหวา่งโรงเรยีนในการ
ดาํเนนิกจิกรรมรว่มกบัชมุชน

(1.2) โครงการสง่เสรมิการเรยีนการสอนเร큔ืȀองการอนรุกัษพ์ลงังานในระดบัอดุมศกึษาดา้น
วศิวกรรมศาสตร์

สพช. ไดด้าํเนนิการสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษา เก䯾ี�ยวกบัการออกแบบอาคาร และวธิกีาร
ปรับปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในอาคารและโรงงาน เพ䯾ื�อพัฒนาบคุลากรใหส้ามารถดาํเนนิงาน ตามแผน
งานอนรัุกษพ์ลงังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซ䯾ึ�ง สพช. ไดป้ระสานงานไปยงัมหาวทิยาลยัตา่งๆ ในการจัดทาํ
แผนการดาํเนนิงานเพ䯾ื�อขอรับการสนับสนนุจากกองทนุฯ แลว้ โดยในปัจจบุนัมมีหาวทิยาลยั ท䯾ี�ไดรั้บการ
สนับสนนุจากกองทนุฯ จาํนวนทัال�งสิال�น 7 แหง่ รวม 9 โครงการ ดงันีال�



โครงการเปดิสอนวชิาเก䯾ี�ยวกบัการอนรัุกษแ์ละการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมหาวทิยาลยั
ขอนแกน่
โครงการหอ้งปฏบิตักิารอนรัุกษพ์ลงังาน โดยภาควชิาวศิวกรรมเคร䯾ื�องกล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
โครงการสรา้งชดุประลองและ Software ประกอบการสอนการจัดการพลงังาน โดยคณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์
โครงการหลกัสตูรพลงังานและส䯾ิ�งแวดลอ้มเบืال�องตน้เป็นวชิาบงัคบัประจาํภาคการศกึษาท䯾ี� 2 สาํหรับ
นักศกึษาชัال�นปีท䯾ี� 1 ภาควชิาวศิวกรรมเคร䯾ื�องกล   โดยคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนอื
โครงการหลกัสตูรการอนรัุกษพ์ลงังานในอาคารและโรงงานอตุสาหกรรม โดยภาควชิาวศิวกรรม
เคร䯾ื�องกล/เคม/ีไฟฟา้ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
โครงการหลกัสตูรวศิวกรรมนเิวศวทิยา (Ecological Engineering) 3 หนว่ยกติ โดยภาควชิาวศิวกรรมส䯾ิ�ง
แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
โครงการหลกัสตูรวศิวกรรมมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมพลงังาน โดยคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม่
โครงการพัฒนาการสอนและเพ䯾ิ�มประสทิธภิาพการศกึษาในวชิาการจัดการพลงังานในอาคาร โดยคณะส䯾ิ�ง
แวดลอ้ม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเซยี
โครงการเปดิหลกัสตูรปรญิญาโทนานาชาต ิเร䯾ื�องพลงังานทดแทน โดย ศนูยว์จัิยและฝกึอบรมพลงังาน
แสงอาทติย ์มหาวทิยาลยันเรศวร

(2) โครงการฝึกอบรมบคุลากรระยะส ัȀนในประเทศ

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุเงนิ เพ䯾ื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการฝกึอบรมบคุลากรระยะสัال�นในประเทศ สาํหรับโครงการของ
สพช. กรมบญัชกีลาง และกรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน (พพ.) ปีงบประมาณ 2541 ในวงเงนิ 11,171,308 บาท และ
ระหวา่งเดอืนตลุาคม 2541  มนีาคม 2542 ในวงเงนิ 12,211,270 บาท

(3) โครงการสง่บคุลากรเขา้รบัการฝึกอบรมและดงูานระยะส ัȀนในตา่งประเทศ

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุเงนิเพ䯾ื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรับสง่บคุลากรเขา้รับการ ฝกึอบรมระยะสัال�นในตา่งประเทศใหแ้ก ่สพช.
และ พพ. ปีงบประมาณ 2541 ในวงเงนิ 1,930,680 บาท และระหวา่งเดอืนตลุาคม 2541  มนีาคม 2542 ในวงเงนิ
350,200 บาท

(4) โครงการสง่บคุลากรเขา้รบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาท ัȀงในและตา่งประเทศ

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุเงนิเพ䯾ื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเขา้รับการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทัال�งในประเทศและตา่ง
ประเทศ ปีงบประมาณ 2541 ในวงเงนิ 41,221,510 บาท โดยเป็นทนุการศกึษาในประเทศจาํนวน 44 ทนุ แบง่เป็นปรญิญา
ตร ี17 ทนุ ปรญิญาโท 25 ทนุ และปรญิญาเอก 2 ทนุ และเป็นทนุการศกึษาในตา่งประเทศจาํนวน 12 ทนุ แบง่เป็นปรญิญา
โท 8 ทนุ และปรญิญาเอก 4 ทนุ สาํหรับปีงบประมาณ 2542 สพช. ไดอ้อกประกาศรับสมคัรนักศกึษาเขา้รับการศกึษาใน
ประเทศในสาขาวชิาท䯾ี�กาํหนด ในวงเงนิ 9 ลา้นบาท โดยกาํหนดปดิรับสมคัรวนัท䯾ี� 2 เมษายน 2542 สว่นทนุการศกึษาในตา่ง
ประเทศ สาํนักงาน กพ. กาํลงัดาํเนนิการคดัเลอืกนักศกึษาเพ䯾ื�อรับทนุรวม 15 ทนุ แบง่เป็นปรญิญาโท 10 ทนุ ปรญิญาเอก 5
ทนุ ในวงเงนิ 40 ลา้นบาท

(5) โครงการใหท้นุวจิยัแกน่กัศกึษาระดบัอดุมศกึษา

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุเงนิเพ䯾ื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรับทนุอดุหนนุการวจัิยแก ่นักศกึษาระดบัอดุมศกึษาในมหาวทิยาลยั
ของรัฐ ในปีงบประมาณ 2541 จาํนวน 63 โครงการ ในวงเงนิ 4,974,476 บาท สาํหรับปีงบประมาณ 2542 สพช. ไดป้ระกาศ
รับสมคัรขอ้เสนอโครงการทนุวจัิยแกนั่กศกึษา ซ䯾ึ�งในขณะนีال�คณะทาํงานทนุวจัิยนักศกึษาอยู่ระหวา่งการพจิารณาคดัเลอืกขอ้
เสนอโครงการท䯾ี�มนัีกศกึษาสง่เขา้มารวม 156 โครงการ

(6) โครงการอ큔ืȀนๆ

กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุเงนิเพ䯾ื�อเป็นงบประมาณสมทบหากงบประมาณท䯾ี�อนมุตัไิวส้าํหรับกจิกรรมท䯾ี�ระบไุวใ้นแผนแมบ่ทฯ
ไมพ่อกบัความตอ้งการ ปีงบประมาณ 2541 ในวงเงนิ 15 ลา้นบาท และปีงบประมาณ 2542 ในวงเงนิ 15 ลา้นบาท

4.8.3.2 โครงการประชาสมัพนัธส์พช. ไดม้กีารดาํเนนิการประชาสมัพันธใ์นหลายรปูแบบโดยผา่น ส䯾ื�อตา่งๆ และการจัด
ใหม้กีจิกรรมตา่งๆ โดยในชว่งปี 2541 จนถงึมนีาคม 2542 มโีครงการสาํคญัๆ คอื

(1) โครงการไทยชว่ยไทย รว่มใจประหยดัพลงังาน

สพช. ไดด้าํเนนิโครงการรณรงคเ์พ䯾ื�อใหเ้กดิการประหยดัพลงังานระดบัชาตทิ䯾ี�มุ่งใหเ้กดิการต䯾ื�นตวัตอ่การแกไ้ขวกิฤตการณท์าง
เศรษฐกจิ โดยการเสนอแนะวธิกีารประหยดัพลงังานท䯾ี�ปฏบิตัไิดง้า่ยในชวีติประจาํวนั และเรยีกรอ้งความรว่มมอืจากหนว่ยงาน
ของรัฐ เอกชน ส䯾ื�อมวลชน และประชาชนทกุระดบัทั䯾�วประเทศ โดยการประชาสมัพันธผ์า่นส䯾ื�อทกุแขนง มาตรการรณรงค์
ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื การประหยดันํال�ามนัและการประหยดัไฟฟา้ท䯾ี�ประชาชนสามารถปฏบิตัไิดง้า่ยในชวีติประจาํวนั โดยมี
ระยะเวลาดาํเนนิการตัال�งแตว่นัท䯾ี� 5 กมุภาพันธ ์2541  7 พฤษภาคม 2541 ซ䯾ึ�งวนัสดุทา้ยของการรณรงคจ์ะเป็นวาระสรปุของ
กจิกรรม โดยมกีารเผยแพรอ่อกอากาศทางเครอืขา่ยโทรทศันร์วมการเฉพาะกจิ

กจิกรรมท䯾ี�ไดด้าํเนนิการ ไดแ้ก ่การจัดใหม้สีปัดาหล์ดการสญูเสยีพลงังานในอาคาร ระหวา่งวนัท䯾ี� 927 มนีาคม 2541 สปัดาห์
ลดการสญูเสยีพลงังานในการเดนิทาง ระหวา่งวนัท䯾ี� 28 มนีาคม ถงึ 24 เมษายน 2541 และสปัดาหล์ดการรั䯾�วไหลไฟฟา้และ
นํال�าประปา ระหวา่งวนัท䯾ี� 25 เมษายน ถงึ 6 พฤษภาคม 2541 การดาํเนนิโครงการดงักลา่ว คาดวา่จะชว่ยลดความจาํเป็นใน



การสรา้งโรงไฟฟา้จาํนวนประมาณ 1,000 เมกะวตัต ์คดิเป็นเงนิประมาณ 50,000 ลา้นบาท และลดความตอ้งการพลงังาน
ไฟฟา้ไดร้อ้ยละ 5 จากปี 2540 คดิเป็นเงนิประมาณ 12,000 ลา้นบาท ตลอดจนชว่ยลดความตอ้งการใชน้ํال�ามนัไดอ้ยา่งนอ้ย
รอ้ยละ 5 จากปี 2540 คดิเป็นเงนิประมาณ 10,000 ลา้นบาท

นอกจากนีال� ยงัไดด้าํเนนิโครงการประกวดประหยดันํال�ามนัและไฟฟา้ ในปีรณรงคเ์พ䯾ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ภายใต้
โครงการไทยชว่ยไทย รว่มใจประหยดัพลงังาน โดยการประชาสมัพันธ ์ใหป้ระชาชนรว่มมอืกนัประหยดัพลงังาน และเขา้รว่ม
โครงการประกวดประหยดัไฟฟา้และนํال�ามนัของจังหวดั โดยกาํหนดใหว้นัท䯾ี� 8 พฤษภาคม 2541 เป็นวนัเร䯾ิ�มตน้การแขง่ขนั
ประหยดันํال�ามนัและไฟฟา้ระหวา่งจังหวดั ทั䯾�วประเทศ จนถงึปัจจบุนัมจัีงหวดัท䯾ี�สง่แผนงานเขา้รว่มโครงการทัال�งสิال�น 30 จังหวดั
ซ䯾ึ�งแผนงานท䯾ี�สง่เขา้รว่ม จะมกีจิกรรมรณรงคอ์นรัุกษพ์ลงังาน ครอบคลมุตัال�งแตร่ะดบัจังหวดัไปจนถงึระดบัอาํเภอ ตาํบล และ
หมู่บา้น ซ䯾ึ�งจังหวดัท䯾ี�ชนะเลศิประเภทประหยดันํال�ามนัและไฟฟา้ จะไดรั้บศนูยน์ทิศันพ์ลงังานเพ䯾ื�ออนาคตและแผน่สาํรดิสลกับน
แทน่หนิประกาศเกยีรตคิณุ สว่นจังหวดัท䯾ี�ชนะเลศิประเภทประหยดันํال�ามนั จะไดรั้บเซลลแ์สงอาทติยแ์ละ แผน่สาํรดิสลกับน
แทน่หนิประกาศเกยีรตคิณุ โดยจะมกีารแจง้ผลการแขง่ขนัในเดอืนกนัยายน 2542 นีال� แตก่อ่นจะถงึวนัประกาศผล คอื ในวนัท䯾ี�
23 พฤษภาคม 2542 จะมกีารเชญิชวนใหป้ระชาชนทั䯾�วประเทศรว่มใจกนัดบัไฟอกีครัال�งในเวลา 18.05 น. เป็นเวลา 15 นาที
โดยจะมกีารถา่ยทอดสดผา่นทางชอ่ง 9 อสมท. ผลจากการดาํเนนิการดงักลา่ว จะทาํใหป้ระชาชนมคีวามต䯾ื�นตวั และรว่มใจ
กนัประหยดัพลงังานมากย䯾ิ�งขึال�น รวมทัال�ง ทาํใหล้ดความจาํเป็นในการสรา้งโรงไฟฟา้ ลดความตอ้งการพลงัไฟฟา้ และความ
ตอ้งการใชน้ํال�ามนัของประเทศลง

(2) การรณรงคใ์หผู้้ใชน้ํȀามนัเปล큔ีȀยนแปลงการใชน้ํȀามนัเบนซนิคณุภาพสงูเกนิความจาํเป็น (“ใชเ้บนซนิใหถ้กู
ชนดิ ชว่ยเศรษฐกจิของประเทศ”)

ตามท䯾ี�รัฐบาลไดม้นีโยบายในการปรับปรงุคณุภาพของนํال�ามนัเบนซนิเพ䯾ื�อลดคา่ใชจ้า่ยจากการเตมิสารเตมิแตง่ท䯾ี�ไมจ่าํเป็น การ
ผลตินํال�ามนัท䯾ี�มคีา่ออกเทนสงูกวา่มาตรฐาน และการใชน้ํال�ามนัอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ โดยยกเลกินํال�ามนัเบนซนิประเภทออก
เทน 95 ท䯾ี�มสีารเคลอืบบา่วาลว์ และเพ䯾ิ�มนํال�ามนัเบนซนิประเภทออกเทน 91 ท䯾ี�มคีณุภาพปานกลาง และเบนซนิ 87 ท䯾ี�มี
คณุภาพต䯾ํ�า มผีลบงัคบัใชต้ัال�งแตว่นัท䯾ี� 1 พฤษภาคม 2541 เป็นตน้มานัال�น สพช. รว่มกบักรมทะเบยีนการคา้ไดจั้ดทาํโครงการ
ประชาสมัพันธ ์“ใชน้ํال�ามนัใหถ้กูชนดิ ชว่ยเศรษฐกจิของชาต”ิ ขึال�น เพ䯾ื�อโนม้นา้วและเปล䯾ี�ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้บรโิภค จาก
การใชน้ํال�ามนัเบนซนิท䯾ี�มคีณุภาพสงูเกนิความจาํเป็น และเพ䯾ื�อสรา้งทศันคตใิหผู้้บรโิภคใชน้ํال�ามนัอยา่งประหยดัและมี
ประสทิธภิาพ โดยการประชาสมัพันธใ์หผู้้บรโิภคมคีวามรู้ ความเขา้ใจในการเลอืกใชน้ํال�ามนัเบนซนิท䯾ี�มคีณุภาพเหมาะสมกบั
เคร䯾ื�องยนต ์และสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ ซ䯾ึ�งจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยจากการนาํเขา้สารตา่งๆ ท䯾ี�นาํมาผสมในนํال�ามนั และทาํให้
ประหยดัตน้ทนุการผลติในท䯾ี�สดุ โดยดาํเนนิการตัال�งแตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์ถงึ มถินุายน 2541

(3) การรณรงคป์ีอนรุกัษพ์ลงังานไทย ปี 2542

จากภาวะเศรษฐกจิท䯾ี�ตกต䯾ํ�าในปัจจบุนั ทาํใหป้ระชาชนเกดิความตระหนักท䯾ี�จะประหยดัคา่ใชจ้า่ยในดา้นตา่งๆ ลง โดยเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทางดา้นพลงังาน ดงันัال�น การรณรงคป์ีอนรัุกษพ์ลงังานไทย ปี 2542 จงึไดด้าํเนนิการตอ่เน䯾ื�องจากในปีท䯾ี�ผา่นมา
โดยมจีดุมุ่งหมายเพ䯾ื�อสง่เสรมิใหป้ระชาชน รว่มใจกนัประหยดัพลงังาน โดยกระทาํใหต้ดิเป็นนสิยัมใิชท่าํเม䯾ื�อเศรษฐกจิตกต䯾ํ�า
เทา่นัال�น พรอ้มกบัเป็นการใหข้อ้มลูเก䯾ี�ยวกบั สถานการณพ์ลงังาน วธิใีนการหยดัพลงังานในประเดน็ท䯾ี�ลกึซึال�งขึال�นจากปีกอ่น โดย
กลุ่มเปา้หมายยงัคงเป็นประชาชนทั䯾�วไป เยาวชน องคก์รตา่งๆ และส䯾ื�อมวลชน ซ䯾ึ�งจะมกีจิกรรมทัال�งท䯾ี�ผา่นส䯾ื�อมวลชน และท䯾ี�ไป
ถงึกลุ่มเปา้หมายแตล่ะกลุ่มโดยตรง เชน่ การประกวดประหยดันํال�ามนัและไฟฟา้ระหวา่งจังหวดั สถานวีทิยคุล䯾ื�นพลงังาน การ
ประกวดโรงเรยีนรวมพลงัหาร 2 คา่ยเยาวชนอนรัุกษพ์ลงังาน ปีท䯾ี� 3 องคก์รรวมพลงัหาร 2 ปีท䯾ี� 2 รวมถงึการโฆษณา
ประชาสมัพันธผ์า่นส䯾ื�อวทิย ุโทรทศัน ์และส䯾ื�อส䯾ิ�งพมิพ ์เป็นตน้ โดยมรีะยะเวลาดาํเนนิการตัال�งแตเ่ดอืนมนีาคม 2542 ถงึเดอืน
มนีาคม 2543

(4) การประชาสมัพนัธเ์พ큔ืȀอสรา้งความเขา้ใจเก큔ีȀยวกบัการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว

เน䯾ื�องจากคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 16 กมุภาพันธ ์2542 ใหย้กเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว เพ䯾ื�อใหเ้กดิการ
แขง่ขนัเสรใีนตลาดกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว และทาํใหร้าคาของกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวสะทอ้นถงึตน้ทนุท䯾ี�แทจ้รงิ อนัจะสง่ผลให้
ประชาชนเกดิความตระหนักถงึการใชก้า๊ซปโิตรเลยีมเหลวอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัال�น สพช. จงึไดด้าํเนนิการประชาสมัพันธ์
เพ䯾ื�อสรา้งความรู้ความเขา้ใจท䯾ี�ถกูตอ้งแกป่ระชาชน ถงึกระบวนการเปล䯾ี�ยนแปลง และตระหนักถงึประโยชนต์อ่ผู้บรโิภค ผู้ผลติ
และผู้ประกอบการคา้ ทกุระดบั ซ䯾ึ�งการประชาสมัพันธป์ระกอบดว้ย การจัดสนทนาทางรายการโทรทศันแ์ละวทิย ุประสานงาน
สง่ขอ้มลูใหนั้กขา่ว จัดการแถลงขา่ว จัดการสมัภาษณผ์ู้บรหิาร การผลติและเผยแพรส่ารคดทีางวทิยแุละหนังสอืพมิพ ์และ
ผลติวดิโีอเพ䯾ื�อใหข้อ้มลูเบืال�องตน้ ซ䯾ึ�งการดาํเนนิโครงการจะแบง่ออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะท䯾ี� 1 เร䯾ิ�มตัال�งแตเ่ดอืนมนีาคม ถงึ
เดอืนสงิหาคม 2542 และระยะท䯾ี� 2 เร䯾ิ�มตัال�งแตเ่ดอืนกรกฎาคม 2542 ถงึ เดอืนสงิหาคม 2543

 

 

5. การสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม

ในชว่งท䯾ี�ประเทศตกอยู่ในภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ อตุสาหกรรมการกลั䯾�นนํال�ามนัของประเทศกไ็ดรั้บผลกระทบเชน่เดยีวกนั อนั
เน䯾ื�องมาจากความตอ้งการใชเ้ชืال�อเพลงิลดลงอยา่งมากทัال�งภายในประเทศและภายใน ภมูภิาคเอเชยี ดงันัال�น เพ䯾ื�อเป็นการชว่ย
เสรมิสภาพคลอ่งใหแ้กอ่ตุสาหกรรมการกลั䯾�นนํال�ามนัของประเทศและธรุกจิท䯾ี�เก䯾ี�ยวเน䯾ื�อง รวมทัال�ง เพ䯾ื�อเป็นการสง่เสรมิการแขง่ขนั
อยา่งเป็นธรรมเพ䯾ื�อนาํไปสู่การใช ้การจัดหา และการจาํหนา่ยพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ รัฐบาลไดม้กีารดาํเนนิมาตรการใน
หลายๆ มาตรการ ไดแ้ก ่การปรับลดปรมิาณสาํรองนํال�ามนัเชืال�อเพลงิ การสนับสนนุใหม้กีารจัดตัال�งบรษัิทตวักลาง เพ䯾ื�อบรหิารงาน



ของบรษัิทโรงกลั䯾�น นํال�ามนั ระยองและสตาร ์การสนับสนนุทางการเงนิของ ปตท. เพ䯾ื�อเพ䯾ิ�มทนุในบรษัิททอ่สง่ปโิตรเลยีมไทย
จาํกดั และการลดภาษสีรรพสามตินํال�ามนัเตา เป็นตน้

นอกจากนีال� ยงัไดม้กีารทบทวนกฎเกณฑใ์นภาคธรุกจิยางมะตอย เพ䯾ื�อเป็นการลดการผกูขาดในธรุกจิ ดา้นพลงังาน และไดม้ี
การปรับปรงุมาตรการเพ䯾ื�อแกไ้ขปัญหาการลกัลอบนาํเขา้นํال�ามนัเชืال�อเพลงิใหม้ ีประสทิธภิาพมาเป็นลาํดบั ตลอดจน ไดม้กีาร
จัดทาํมาตรการในการสง่เสรมิคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทั䯾�วไปสาํหรับเกบ็นํال�ามนัเพ䯾ื�อใหก้ารแกไ้ขปัญหาการลกัลอบฯ มคีวามรัดกมุ
ย䯾ิ�งขึال�น ซ䯾ึ�งผลการดาํเนนิงานท䯾ี�ผา่นมามดีงันีال�

5.1 การปรบัปรงุปรมิาณสาํรองนํȀามนัเชืȀอเพลงิของประเทศ
รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสาวติต ์โพธวิหิค) ไดป้ระชมุหารอืกบั สพช. ปตท. กลุ่ม โรงกลั䯾�นนํال�ามนั และผู้คา้
นํال�ามนัรายใหญ ่7 ราย คอื บรษัิท ไทยออยล ์จาํกดั บรษัิทเอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) บรษัิท บางจากปโิตรเลยีม
จาํกดั (มหาชน) บรษัิท โรงกลั䯾�นนํال�ามนัระยอง จาํกดั บรษัิท สตารป์โิตรเลยีม รไีฟนน์䯾ิ�ง จาํกดั บรษัิท เชลลแ์หง่ประเทศไทย
จาํกดั และบรษัิทคาลเทก็ซ ์(ไทย) จาํกดั เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 4 ธนัวาคม 2540 และมคีวามเหน็รว่มกนัวา่ควรมกีารปรับปรงุแกไ้ขกฎ
เกณฑข์องรัฐในเร䯾ื�องการสาํรองนํال�ามนั เชืال�อเพลงิเป็นการชั䯾�วคราว โดยลดปรมิาณการสาํรองนํال�ามนัลง ทาํใหส้ามารถนาํนํال�ามนัท䯾ี�
สาํรองไวใ้นประเทศ บางสว่นมาจาํหนา่ยเพ䯾ื�อทดแทนการนาํเขา้จากตา่งประเทศ ซ䯾ึ�งจะชว่ยลดการสญูเสยีเงนิตราตา่ง
ประเทศ จากการนาํเขา้นํال�ามนัดบิและนํال�ามนัสาํเรจ็รปู ซ䯾ึ�งในปีหน䯾ึ�งๆ มมีลูคา่นาํเขา้ประมาณ 200,000 ลา้นบาท ลงไดส้ว่นหน䯾ึ�ง

ตอ่มา สพช. ไดจั้ดทาํแนวทางการดาํเนนิการในการลดอตัราการสาํรองนํال�ามนัเชืال�อเพลงิเสนอตอ่รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายก
รัฐมนตร ี(นายสาวติต ์โพธวิหิค) เพ䯾ื�อนาํเร䯾ื�องเสนอขอความเหน็ชอบตอ่คณะรัฐมนตร ีเม䯾ื�อ วนัท䯾ี� 9 ธนัวาคม 2540 ซ䯾ึ�งคณะ
รัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ ใหล้ดอตัราการสาํรองนํال�ามนัเชืال�อเพลงิจากอตัราเดมิตามประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัท䯾ี� 4 (พ.ศ.
2539) เป็นอตัราใหม ่คอื นํال�ามนัท䯾ี�จัดหาในประเทศทกุชนดิ ใหล้ดจากรอ้ยละ 5 เหลอืรอ้ยละ 3 นํال�ามนัดบิท䯾ี�นาํเขา้มาใน
ประเทศใหล้ดจากรอ้ยละ 5 เหลอืรอ้ยละ 3 และ นํال�ามนัสาํเรจ็รปูท䯾ี�นาํเขา้ในประเทศใหล้ดจากรอ้ยละ 10 เหลอืรอ้ยละ 6 และ
ยกเวน้การสาํรองนํال�ามนัดบิในสว่นท䯾ี�โรงกลั䯾�นนํال�ามนัจัดหามาเพ䯾ื�อใชใ้นการกลั䯾�นเพ䯾ื�อสง่ออกนํال�ามนัสาํเรจ็รปู โดยมอบหมายให้
กระทรวงพาณชิยรั์บไปดาํเนนิการดงักลา่ว โดยใหม้ผีลบงัคบัใชไ้ดท้นัท ีซ䯾ึ�งกระทรวงพาณชิยไ์ดด้าํเนนิการออกประกาศ
กระทรวงพาณชิย ์ฉบบัท䯾ี� 1 (พ.ศ. 2540) เร䯾ื�อง กาํหนดชนดิและอตัราของนํال�ามนัเชืال�อเพลงิท䯾ี�ตอ้งสาํรอง เพ䯾ื�อใหเ้ป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรแีลว้ โดยไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม่ 114 ตอนพเิศษ 122 ง ฉบบัลงวนัท䯾ี� 25 ธนัวาคม 2540 ซ䯾ึ�งมผีล
บงัคบัใชต้ัال�งแตว่นัท䯾ี�ออกประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นตน้ไป

จากการดาํเนนิการลดปรมิาณการสาํรองนํال�ามนัเชืال�อเพลงิดงักลา่วขา้งตน้ จะชว่ยลดการนาํเขา้นํال�ามนัดบิและนํال�ามนัสาํเรจ็รปูคดิ
เป็นมลูคา่รวมประมาณ 9,437 ลา้นบาท/ปี ทาํใหป้ระหยดัเงนิสาํรองระหวา่งประเทศไดป้ระมาณ 236 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ/ปี
และยงัชว่ยเพ䯾ิ�มสภาพคลอ่งของระบบการเงนิของประเทศประมาณ 11,064 ลา้นบาท/ปี

5.2 การจดัต ัȀงบรษิทัตวักลางเพ큔ืȀอบรหิารงานของบรษิทัโรงกล큔ัȀนนํȀามนั 2 ราย
บรษัิท โรงกลั䯾�นนํال�ามนัระยอง จาํกดั (RRC) ไดเ้สนอคาํรอ้งใหรั้ฐบาลสนับสนนุแผนการจัดตัال�งบรษัิทตวักลาง เพ䯾ื�อบรหิารงาน
ของบรษัิท สตารป์โิตรเลยีม รไีฟนน์䯾ิ�ง จาํกดั (SPRC) และบรษัิท โรงกลั䯾�นนํال�ามนัระยอง จาํกดั (RRC) เพ䯾ื�อบรรเทาปัญหา
สภาพคลอ่งทางการเงนิ และเพ䯾ื�อเพ䯾ิ�มผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของทัال�ง 2 บรษัิท สพช. ไดพ้จิารณาคาํรอ้งดงักลา่วและได้
จัดทาํขอ้เสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตร ีซ䯾ึ�งคณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 21 กรกฎาคม 2541 เหน็ชอบในหลกั
การแผนการจัดตัال�งบรษัิทตวักลาง และไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งรับไปดาํเนนิการ ดงันีال�

1. ใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมแกไ้ขเพ䯾ิ�มเตมิสญัญาจัดสรา้งและประกอบกจิการโรงกลั䯾�นปโิตรเลยีม เพ䯾ื�อใหบ้รษัิท RRC และ
SPRC สามารถจัดใหบ้รษัิทตวักลางเขา้มาบรหิารงานในโรงกลั䯾�นนํال�ามนัได้

2. ใหส้าํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุอนญุาตใหช้า่งฝีมอืตา่งชาตขิองทัال�งสองบรษัิทไปปฏบิตังิานในบรษัิท
ตวักลางได้

3. ใหก้รมทะเบยีนการคา้อนญุาตใหบ้รษัิทตวักลางประกอบกจิการบรหิารโรงกลั䯾�นนํال�ามนั และจาํหนา่ยผลติภณัฑน์ํال�ามนัได้
4. ใหก้รมสรรพสามติพจิารณาดาํเนนิการแกไ้ขกฎหมายและระเบยีบท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง เพ䯾ื�อใหส้ามารถรองรับการดาํเนนิการ
ยกเวน้การจัดเกบ็ภาษสีรรพสามติในสว่นของวตัถดุบิและผลติภณัฑป์โิตรเลยีม ซ䯾ึ�งถา่ยเทระหวา่ง 2 โรงกลั䯾�น

5. ใหก้ระทรวงการคลงัเรง่รัดใหก้รมสรรพากรพจิารณาสนับสนนุการรวมโรงกลั䯾�น โดยใหก้าํหนดแนวทางการดาํเนนิการมิ
ใหเ้กดิภาระคา่ใชจ้า่ยเก䯾ี�ยวกบัภาษเีงนิได ้ภาษหีกั ณ ท䯾ี�จา่ย และภาษมีลูคา่เพ䯾ิ�มสงูขึال�น

5.3 การเพ큔ิȀมทนุและสนบัสนนุทางการเงนิของการปิโตรเลยีมแหง่
ประเทศไทย ในบรษิทั ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จาํกดั
บรษัิท ทอ่สง่ปโิตรเลยีมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไดจั้ดตัال�งขึال�นเพ䯾ื�อดาํเนนิโครงการทอ่สง่นํال�ามนัจาก ศรรีาชาถงึสระบรุ ีตอ่มา
ผู้ถอืหุ้นไดห้ารอืและเหน็ชอบใหด้าํเนนิโครงการตอ่ทอ่เช䯾ื�อมจากศรรีาชาไปมาบตาพดุ เพ䯾ื�อใหส้ามารถรับนํال�ามนัผา่นทอ่เพ䯾ิ�ม
ได ้ซ䯾ึ�งจะตอ้งใชเ้งนิลงทนุเพ䯾ิ�มขึال�นโดยการเพ䯾ิ�มทนุจดทะเบยีนและจัดหาเงนิกู้เพ䯾ิ�ม ดงันัال�น ปตท. จงึไดจั้ดทาํเร䯾ื�องเสนอขอ
อนมุตัจิากคณะรัฐมนตรใีห ้ปตท. เพ䯾ิ�มทนุใน THAPPLINE และสนับสนนุ THAPPLINE ในการจัดหาเงนิกู้ ซ䯾ึ�งคณะรัฐมนตรไีด้
มมีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 4 พฤศจกิายน 2540 ให ้ปตท. คงสดัสว่นการถอืหุ้นไวต้ามเดมิ คอื รอ้ยละ 30.6 และกรณที䯾ี�ผู้ถอืหุ้นรายยอ่ย
สละสทิธกิารเพ䯾ิ�มทนุ ให ้ปตท. รับไปเจรจากบัผู้รว่มทนุรายอ䯾ื�นใหเ้พ䯾ิ�มสดัสว่นการถอืหุ้นแทน

ตอ่มา THAPPLINE ไดเ้รยีกเงนิเพ䯾ื�อเพ䯾ิ�มทนุจากผู้ถอืหุ้นรายอ䯾ื�น และในสว่นท䯾ี�ผู้ถอืหุ้นรายยอ่ยสละสทิธกิารซืال�อหุ้นเพ䯾ิ�มทนุนัال�น
ปตท. และ THAPPLINE ไดต้ดิตอ่บรษัิท Trans Canada International (TCI) ใหเ้ขา้รว่มทนุใน THAPPLINE สาํหรับใน



สว่นท䯾ี� ปตท. ถอืหุ้น โดยไดน้าํเสนอตอ่คณะกรรมการรัฐมนตรวีา่ดว้ยนโยบายเศรษฐกจิและคณะรัฐมนตรเีพ䯾ื�อพจิารณาอนมุตัิ
ให ้ปตท. เพ䯾ิ�มทนุใน THAPPLINE ในการดาํเนนิโครงการ ตอ่ทอ่เช䯾ื�อมมาบตาพดุศรรีาชา

เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 4 สงิหาคม 2541 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตอินมุตัติามมตคิณะกรรมการรัฐมนตรวีา่ดว้ยนโยบายเศรษฐกจิให ้ปตท. เพ䯾ิ�ม
ทนุใน THAPPLINE ไดต้ามสดัสว่นท䯾ี� ปตท. ถอืหุ้นอยู่รอ้ยละ 30.6 คดิเป็นเงนิ 115.5 ลา้นบาท และในกรณที䯾ี� THAPPLINE
จาํเป็นตอ้งเพ䯾ิ�มทนุ เพ䯾ื�อใหเ้ป็นไปตามเง䯾ื�อนไขของผู้ใหกู้้ และผู้ถอืหุ้น สว่นใหญใ่หก้ารสนับสนนุดว้ยแลว้ ให ้ปตท. สามารถ
เพ䯾ิ�มทนุไดอ้กีภายในวงเงนิ 218 ลา้นบาท เพ䯾ื�อรักษา สดัสว่นการถอืหุ้นเดมิท䯾ี�รอ้ยละ 30.6 หรอืให ้ปตท. ลดสดัสว่นการถอื
หุ้นลง กรณที䯾ี�มผีู้สนใจเขา้รว่มทนุหรอื ผู้รว่มทนุเดมิประสงคจ์ะเพ䯾ิ�มสดัสว่นการถอืหุ้นใน THAPPLINE ทัال�งนีال� สดัสว่นการถอืหุ้น
ของ ปตท. จะตอ้ง ไมต่䯾ํ�ากวา่รอ้ยละ 25 ตามท䯾ี�คณะรัฐมนตรกีาํหนด

5.4 การทบทวนกฎเกณฑใ์นภาคธรุกจิยางมะตอย
การดาํเนนิธรุกจิยางมะตอยในปัจจบุนันัال�นยงัเป็นธรุกจิท䯾ี�มกีารผกูขาด เน䯾ื�องจากกฎเกณฑข์องรัฐท䯾ี�เปดิชอ่งใหม้กีารเลอืกปฏบิตัิ
เพ䯾ื�ออาํนวยประโยชนใ์หก้บัผู้ประกอบการเพยีงรายเดยีว สพช. รว่มกบัหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง จงึไดพ้จิารณาปรับปรงุกฎ
ระเบยีบท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง โดยไดม้กีารปรับปรงุแกไ้ขระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการพัสด ุพ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ䯾ิ�มเตมิ พ.ศ.
2538 และ พ.ศ. 2539 ขอ้ 16 (5) เพ䯾ื�อไมใ่หเ้กดิสภาพผกูขาด และไดย้กเลกิกฎระเบยีบปฏบิตัขิองกรมทางหลวง และหนว่ย
งานของรัฐท䯾ี�กาํหนดใหผู้้รับเหมาท䯾ี�ประมลูงานของรัฐหรอืผู้จาํหนา่ยยางมะตอยใหก้บัรัฐตอ้งมใีบรับรองผลคณุภาพยาง
มะตอยของกรมทางหลวง และคาํสั䯾�งกรมทางหลวง ท䯾ี� 45/2539 ซ䯾ึ�งกาํหนดใหม้เีจา้หนา้ท䯾ี�ไปปฏบิตังิานควบคมุคณุภาพยาง
มะตอยท䯾ี�โรงงาน เน䯾ื�องจากการควบคมุคณุภาพ โดยการปฏบิตัติามระบบคณุภาพมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.)
เป็นมาตรการท䯾ี�เพยีงพอและรัดกมุอยู่แลว้ และกรมทางหลวงมจีาํนวนเจา้หนา้ท䯾ี�จาํกดัไมเ่พยีงพอกบัจาํนวนโรงงาน ซ䯾ึ�งอาจ
กอ่ใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัทิ䯾ี�อาํนวยประโยชนใ์หแ้กผู่้ประกอบการบางราย

5.5 มาตรการสง่เสรมิคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นท큔ัȀวไปสาํหรบัเกบ็นํȀามนั (คสน.)
เพ䯾ื�อเป็นการสง่เสรมิการประกอบกจิการคลงันํال�ามนัในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ และเพ䯾ื�อกาํหนดมาตรการปอ้งกนัการลกัลอบ
นาํเขา้นํال�ามนัเชืال�อเพลงิใหรั้ดกมุย䯾ิ�งขึال�น สพช. ไดม้กีารหารอืกบัหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง และไดจั้ดทาํขอ้เสนอมาตรการในการสง่
เสรมิคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทั䯾�วไปสาํหรับเกบ็นํال�ามนั (คสน.) ซ䯾ึ�งไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรแีลว้ เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 21
กรกฎาคม 2541 และมมีตใิหห้นว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งดาํเนนิการ ดงันีال�

1. ใหก้รมทะเบยีนการคา้แกไ้ขประกาศกระทรวงพาณชิยว์า่ดว้ยการนาํสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักร (ฉบบัท䯾ี� 124) พ.ศ.
2540 ใหผู้้นาํนํال�ามนัเขา้มาเกบ็ใน คสน. ไมต่อ้งเป็นผู้คา้นํال�ามนัตามมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญัตนิํال�ามนัเชืال�อเพลงิ พ.ศ.
2521 แตไ่มม่สีทิธนิาํนํال�ามนัดงักลา่วเขา้มาจาํหนา่ยในประเทศ เวน้แตผู่้นาํเขา้ท䯾ี�อยู่นอกราชอาณาจักร และมไิดม้ี
สาํนักงานตวัแทนหรอืสถานประกอบกจิการคา้ภายในราชอาณาจักรขายนํال�ามนัท䯾ี� นาํเขา้เกบ็ใน คสน. นัال�น ใหแ้กผู่้คา้
นํال�ามนัตามมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญัตนิํال�ามนัเชืال�อเพลงิ พ.ศ. 2521 เพ䯾ื�อนาํมาใชใ้นราชอาณาจักรได้

2. ใหก้รมศลุกากรแกไ้ขประกาศกรมศลุกากร ท䯾ี� 37/2541 เร䯾ื�อง ระเบยีบเก䯾ี�ยวกบัคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทั䯾�วไปสาํหรับเกบ็
นํال�ามนั ใหผู้้นาํเขา้มาเกบ็ใน คสน. ไมต่อ้งเป็นผู้คา้นํال�ามนัตามมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญัต ินํال�ามนัเชืال�อเพลงิ พ.ศ. 2521
และกาํหนดใหเ้จา้ของคลงัสนิคา้ตอ้งรายงานขอ้มลูเก䯾ี�ยวกบัการนาํเขา้ สง่ออก และเกบ็รักษานํال�ามนั ซ䯾ึ�งเป็นของผู้ท䯾ี�
มใิชผู่้คา้นํال�ามนัตามมาตรา 6 ตามท䯾ี�กรมทะเบยีนการคา้กาํหนด รวมทัال�ง ใหเ้จา้ของคลงัสนิคา้ตอ้งตดิตัال�งระบบเช䯾ื�อมโยง
ขอ้มลูไปยงัหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง เพ䯾ื�อแจง้การเดนิทางเขา้ออกของเรอืขนสง่นํال�ามนั และขอ้มลูอ䯾ื�นๆ ตามท䯾ี�กรมศลุกากร
กาํหนด

3. ใหก้รมสรรพสามติดาํเนนิการสนับสนนุการประกอบกจิการคลงันํال�ามนัท䯾ี�มกีารเกบ็นํال�ามนัไวร้อการสง่ออก โดยใหผู้้สง่
ออกสามารถนาํนํال�ามนัจากโรงกลั䯾�นไปเกบ็ไวท้䯾ี�คลงันํال�ามนัเพ䯾ื�อรอการสง่ออกได ้โดยไดรั้บการยกเวน้ภาษ ีและมเีง䯾ื�อนไข
ควบคมุการประกอบกจิการทาํนองเดยีวกนักบักรมศลุกากร กลา่วคอื ใหผู้้นาํนํال�ามนัเขา้มาเกบ็ในคลงัไมต่อ้งเป็นผู้คา้
นํال�ามนัตามมาตรา 6 และกาํหนดใหเ้จา้ของคลงันํال�ามนัตอ้งรายงานขอ้มลูเก䯾ี�ยวกบัการนาํเขา้ สง่ออก และเกบ็รักษา
นํال�ามนั ซ䯾ึ�งเป็นของผู้ท䯾ี�มใิชผู่้คา้นํال�ามนัตามมาตรา 6 ตามท䯾ี�กรมทะเบยีนการคา้กาํหนด รวมทัال�ง ใหเ้จา้ของคลงันํال�ามนัตอ้ง
ตดิตัال�งระบบเช䯾ื�อมโยงขอ้มลูไปยงัหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง เพ䯾ื�อแจง้การเดนิทางเขา้ออกของเรอืขนสง่นํال�ามนั และขอ้มลู
อ䯾ื�นๆ ตามท䯾ี�กรมสรรพสามติกาํหนด

4. ใหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาแกไ้ขปัญหาการแบง่แยกพืال�นท䯾ี�ในคลงันํال�ามนัสว่นท䯾ี�เป็นคลงัสนิคา้ ทณัฑบ์นทั䯾�วไปสาํหรับ
เกบ็นํال�ามนัของกรมศลุกากร และสว่นท䯾ี�เป็นคลงันํال�ามนัสง่ออกของกรมสรรพสามติออกจากกนั ซ䯾ึ�งทาํใหไ้มค่ลอ่งตวัใน
การประกอบกจิการและเป็นการลดขดีความสามารถของคลงันํال�ามนัในการรับนํال�ามนั

5. ใหย้กเลกิมตคิณะรัฐมนตรเีม䯾ื�อวนัท䯾ี� 13 สงิหาคม 2539 ซ䯾ึ�งใหก้รมศลุกากรระงับการอนญุาตใหจั้ดตัال�ง คสน. ไวก้อ่น
จนกวา่ปัญหาความเส䯾ี�ยงภยัในการเกดิการลกัลอบจะไดรั้บการแกไ้ขเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

6. ใหก้องทพัเรอื กรมตาํรวจ และกรมศลุกากร จัดใหม้หีนว่ยงานรับขอ้มลูจาก คสน. ของกรมศลุกากร และคลงันํال�ามนัท䯾ี�
ขออนญุาตนาํนํال�ามนัจากโรงกลั䯾�นเขา้มาเกบ็ไวเ้พ䯾ื�อรอการสง่ออก โดยไดรั้บยกเวน้ภาษสีรรพสามติ เพ䯾ื�อนาํไปใชใ้นการ
วางแผนการปฏบิตักิารปอ้งกนัและปราบปรามการลกัลอบนาํเขา้นํال�ามนัเชืال�อเพลงิ

5.6 การแกไ้ขปญัหาการลกัลอบนาํเขา้นํȀามนัเชืȀอเพลงิ
การลกัลอบนาํเขา้นํال�ามนัเชืال�อเพลงิเป็นปัญหาหน䯾ึ�งท䯾ี�ทาํใหรั้ฐตอ้งสญูเสยีรายได ้และกอ่ใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้คา้นํال�ามนั
สจุรติท䯾ี�เสยีภาษโีดยครบถว้น ซ䯾ึ�งคณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบใหม้กีารกาํหนดมาตรการในการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบนาํเขา้
นํال�ามนัเชืال�อเพลงิ ตัال�งแตป่ี พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา และไดม้กีารพจิารณาปรับปรงุ มาตรการเพ䯾ิ�มเตมิเพ䯾ื�อใหก้ารปราบปรามมี
ประสทิธภิาพย䯾ิ�งขึال�น และไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งรับไปปฏบิตั ิโดยการดาํเนนิการในชว่งปี 2541 มคีวามกา้วหนา้
ดงันีال�



1. กรมสรรพสามติไดด้าํเนนิการยกเลกิประกาศกรมสรรพสามติ เร䯾ื�อง กาํหนดคณุสมบตัสิารละลายประเภทไฮโดรคารบ์อน
(Hydrocarbon Solvent) ลงวนัท䯾ี� 20 พฤศจกิายน 2539 และออกประกาศกรมสรรพสามติ เร䯾ื�อง กาํหนดคณุสมบตัิ
สารละลายประเภทไฮโดรคารบ์อน และระเบยีบกรมสรรพสามติวา่ดว้ยการอนญุาตใหใ้ชส้ารละลายประเภท
ไฮโดรคารบ์อนท䯾ี�ไดรั้บการยกเวน้ภาษสีรรพสามติในอตุสาหกรรมตา่งๆ ลงวนัท䯾ี� 7 มกราคม 2541 แทน โดยมผีลใช้
บงัคบัตัال�งแตว่นัออกประกาศเป็นตน้ไป ทัال�งนีال� เพ䯾ื�อใหค้รอบคลมุสารละลายทกุชนดิท䯾ี�จะใชป้ลอมปนในนํال�ามนัเชืال�อเพลงิ
และเพ䯾ื�อควบคมุการจาํหนา่ยวา่ไดน้าํไปใชใ้นอตุสาหกรรมจรงิ

2. คณะกรรมการกฤษฎกีาไดป้ระชมุคณะกรรมการรา่งกฎหมายคณะท䯾ี� 1 เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 3 มนีาคม 2541 เพ䯾ื�อพจิารณาแกไ้ข
เพ䯾ิ�มเตมิรา่งพระราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัท䯾ี� ..) พ.ศ. …. เพ䯾ื�อใหอ้าํนาจในการรบิเรอื ทกุขนาดท䯾ี�ใชใ้นการกระทาํความ
ผดิตามกฎหมายศลุกากรได ้และกาํหนดมาตรการหา้มขนถา่ยส䯾ิ�งของในทะเลนอกเขตทา่ ซ䯾ึ�งสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาจะไดเ้สนอเร䯾ื�องไปยงัสาํนักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีเพ䯾ื�อนาํเสนอคณะรัฐมนตรตีอ่ไป

3. กรมสรรพสามติไดพ้จิารณาคดัเลอืกคณุสมบตัขิองสาร Marker ท䯾ี�จะนาํมาใชเ้ตมิในนํال�ามนัดเีซลหมนุเรว็ท䯾ี�สง่ออก โดย
ไดค้ดัเลอืกสาร Marker ของบรษัิท BASF เน䯾ื�องจากมคีวามเหมาะสมท䯾ี�สดุ

4. กรมสรรพสามติไดแ้กไ้ขกฎกระทรวง ฉบบัท䯾ี� 17 (พ.ศ. 2529) วา่ดว้ยการยกเวน้หรอืคนืภาษสีาํหรับสนิคา้ท䯾ี�สง่ออก
นอกราชอาณาจักร และการขอรับคนืหรอืยกเวน้ภาษสีาํหรับสนิคา้ท䯾ี�ผู้ประกอบการ อตุสาหกรรมมสีทิธไิดรั้บคนืหรอื
ยกเวน้ภาษ ีเพ䯾ื�อใหอ้าํนาจกรมสรรพสามติสามารถเตมิสาร Marker ในนํال�ามนัดเีซลหมนุเรว็ท䯾ี�สง่ออกได ้ซ䯾ึ�งขณะนีال�คณะ
รัฐมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบรา่งกฎกระทรวงดงักลา่วแลว้ เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 22 ธนัวาคม 2541 และตอ่มากรมสรรพสามติไดส้ง่
เร䯾ื�องใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัพจิารณาลงนามแลว้

5. กรมทะเบยีนการคา้ไดร้า่งประกาศกระทรวงพาณชิยว์า่ดว้ยการสง่ออกไปนอกราชอาณาจักรซ䯾ึ�งสนิคา้ (ฉบบัท䯾ี�..) พ.ศ.
…. โดยมสีาระสาํคญั คอื นํال�ามนัดเีซลหมนุเรว็ท䯾ี�จะนาํหรอืสง่ออกไปนอกราชอาณาจักรจะตอ้งเตมิสาร Marker ตาม
ระเบยีบท䯾ี�กรมศลุกากรหรอืกรมสรรพสามติกาํหนดแลว้แตก่รณี

สาํหรับการดาํเนนิการตามมาตรการแกไ้ขปัญหาลกัลอบนาํเขา้นํال�ามนัเชืال�อเพลงิในชว่งปี พ.ศ. 2541 ปรากฏวา่ สามารถจับกมุ
ผู้กระทาํความผดิสรปุไดด้งันีال�

ผลการจบักมุผู้กระทาํความผดิคดลีกัลอบนาํเขา้นํȀามนัเชืȀอเพลงิ ปี พ.ศ. 2541

ผลการจบักมุ หนว่ยงานท큔ีȀจบักมุ รวม
กองทพัเรอื กรมศลุกากร กรมตาํรวจ  

1.จับกมุผู้กระทาํความผดิ (ราย/คด)ี 7 19 251 277
2.ผู้ตอ้งหา (คน) 16 54 442 512
3.เรอืบรรทกุนํال�ามนั (ลาํ) 7 18 34 59
4.รถยนตบ์รรทกุนํال�ามนั (คนั)   80 80
5.ถงับรรจนุํال�ามนั (ถงั)    
6.รา้นจาํหนา่ย/สถานบีรกิาร (แหง่)   120 120
7.ปรมิาณนํال�ามนัท䯾ี�จับกมุ (ลติร) 249,210 1,822,193 4,129,857 6,201,260
ดเีซล 249,210 1,808,193 3,334,875 5,392,278
เบนซนิ  14,000 413,782 427,782
เตา   380,600 380,600
กา๊ด   600 600

5.7 การลดภาษสีรรพสามตินํȀามนัเตา
เน䯾ื�องจากอตุสาหกรรมการกลั䯾�นนํال�ามนัของประเทศตกอยู่ในภาวะวกิฤต โดยตอ้งประสบกบัภาวะความตอ้งการเชืال�อเพลงิลดลง
อยา่งมากภายในประเทศ และภายในภมูภิาคเอเซยี ทาํใหก้ารสง่ออกเป็นไปไดน้อ้ยเกดิภาวะ นํال�ามนัเตาลน้ตลาดและทวคีวาม
รนุแรงมากขึال�น โดยคาดวา่ภาวะนํال�ามนัเตาลน้ตลาด จะทวคีวามรนุแรงย䯾ิ�งขึال�นตัال�งแตป่ี 2543 เป็นตน้ไป ประกอบกบัมกีารจัดเกบ็
ภาษสีรรพสามตินํال�ามนัเตาในระดบัท䯾ี�สงูเม䯾ื�อเทยีบกบัเชืال�อเพลงิอ䯾ื�น ท䯾ี�แขง่ขนักบันํال�ามนัเตา เชน่ กา๊ซธรรมชาต ิและถา่นหนิ
เป็นตน้ จงึทาํใหก้ารใชน้ํال�ามนัเตามแีนวโนม้ลดลง ตน้ทนุในการผลติสนิคา้และบรกิารกส็งูกวา่ท䯾ี�ควร สง่ผลใหว้กิฤตกิารณด์า้น
การกลั䯾�นนํال�ามนัและภาวะเศรษฐกจิท䯾ี�ซบเซามคีวามรนุแรงย䯾ิ�งขึال�น

การผลติและการใชน้ํȀามนัเตา (ลา้นลติร)

  2541 2542 2543
การผลติในประเทศ 7,887 7,795 7,836
การใชใ้นประเทศ 7,940 7,229 4,967
 ไฟฟา้ 4,253 3,637 1,276
 อตุสาหกรรมและอ䯾ื�นๆ 3,688 3,592 3,691
การนาํเขา้สทุธ ิ(สง่ออก) 53 (566) (2,869)

ดงันัال�น เพ䯾ื�อลดความบดิเบอืนของอตัราภาษเีชืال�อเพลงิและลดตน้ทนุการผลติ ซ䯾ึ�งจะมผีลทาํใหก้าํลงัซืال�อของประเทศเพ䯾ิ�มขึال�น
และเป็นการชว่ยกระตุ้นภาวะเศรษฐกจิของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล สพช. จงึไดจั้ดทาํ ขอ้เสนอการลดภาษสีรรพ
สามตินํال�ามนัเตาจากรอ้ยละ 17.5 เหลอืรอ้ยละ 5 เพ䯾ื�อลดความบดิเบอืนของอตัราภาษ ีแตเ่พ䯾ื�อมใิหร้ายไดภ้าษขีองรัฐตอ้งลด
ลง ในขอ้เสนอนีال�จงึเสนอใหเ้พ䯾ิ�มอตัราภาษสีรรพสามตินํال�ามนัเบนซนิและดเีซล เพ䯾ื�อชดเชยรายไดภ้าษที䯾ี�ลดลง โดยใหล้ดอตัรา
เงนิสง่เขา้กองทนุนํال�ามนัเชืال�อเพลงิ สาํหรับนํال�ามนัเบนซนิและดเีซลเพ䯾ื�อใหร้าคาขายปลกีนํال�ามนัเบนซนิและดเีซลคงเดมิ ซ䯾ึ�งขอ้
เสนอดงักลา่วนีال�ไดรั้บความเหน็ชอบจาก คณะรัฐมนตรแีลว้เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 30 มนีาคม 2542



ในการลดอตัราภาษสีรรพสามตินํال�ามนัเตาดงักลา่วจะทาํใหร้าคาขายสง่นํال�ามนัเตาลดลง 52 สตางค/์ลติร หรอืลดลงรอ้ยละ 11
จากราคาเดมิ ซ䯾ึ�งจะสง่ผลใหต้น้ทนุการผลติทัال�งในภาคอตุสาหกรรมและภาคการผลติไฟฟา้ ลดลงรวม 1,874 ลา้นบาท และ
2,576 ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2542 และ 2543 ตามลาํดบั ซ䯾ึ�งตน้ทนุการผลติท䯾ี�ลดลงนีال�จะสง่ผลใหก้าํลงัซืال�อของประชาชน
สงูขึال�น เป็นการชว่ยกระตุ้นภาวะเศรษฐกจิของประเทศใหด้ขีึال�น โดยอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (GDP) จะขยายตวัในชว่ง
ท䯾ี�เหลอืของปีงบประมาณ 2542 ประมาณ 3,000 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.77 จากกรณที䯾ี�ไมม่กีารลดภาษี

 

 

6. การสง่เสรมิใหเ้อกชนมบีทบาทในกจิการพลงังานของประเทศ

นอกจากการจัดหาพลงังานใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศแลว้ แนวทางการพัฒนาพลงังานยงัมุ่งเนน้ในการสง่
เสรมิและสนับสนนุใหเ้อกชน เขา้มามบีทบาททางดา้นพลงังานมากขึال�น ทัال�งนีال�เพ䯾ื�อเพ䯾ิ�มการ แขง่ขนัในกจิการพลงังาน ซ䯾ึ�งจะ
ทาํใหก้จิการพลงังานมปีระสทิธภิาพมากขึال�น ผู้บรโิภคมพีลงังานใชอ้ยา่งเพยีงพอในราคาท䯾ี�เหมาะสมและไดรั้บคณุภาพบรกิาร
ท䯾ี�ดขีึال�น โดยเฉพาะภายใตส้ภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนั การเพ䯾ิ�ม บทบาทภาคเอกชนโดยการแปรรปูกจิการดา้นพลงังานนา่จะ
เป็นวธิที䯾ี�เหมาะสมท䯾ี�สดุท䯾ี�จะชว่ยลดภาระหนีال�สนิของประเทศ และดงึเงนิทนุเขา้มาจากตา่งประเทศ แตอ่ยา่งไรกต็าม การลด
บทบาทของรัฐในกจิการดา้นพลงังาน และเพ䯾ิ�มบทบาทเอกชนเป็นส䯾ิ�งท䯾ี�พงึทาํอยู่แลว้ไมว่า่ประเทศจะมปัีญหาทางการเงนิหรอื
ไม่

สาํหรับประเทศไทยนัال�นการแปรรปูกจิการดา้นพลงังานไดเ้ร䯾ิ�มดาํเนนิการมาหลายปีแลว้ โดยในชว่งระยะเวลา ท䯾ี�ผา่นมา ไดม้ี
การดาํเนนิการเพ䯾ื�อเพ䯾ิ�มบทบาทของภาคเอกชน โดยการรับซืال�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนในรปู Independent Power
Producers (IPPs) และ Small Power Producers (SPPs) การขายโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มระยองและขนอม ของ กฟผ.
ใหแ้กบ่รษัิทผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) หรอื บรษัิทในเครอืของบรษัิทผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) นับไดว้า่เป็นโครงการ
แรกท䯾ี�ใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทท䯾ี�ประสบความสาํเรจ็อยา่งดยี䯾ิ�ง ทาํใหผู้้ประกอบการดา้นพลงังานทัال�งในประเทศและตา่ง
ประเทศใหค้วามสนใจตอ่การลงทนุในธรุกจิพลงังานเพ䯾ิ�มมากขึال�น

แตเ่น䯾ื�องจากการชะลอตวัลงของภาวะเศรษฐกจิของประเทศและผลจากการเปล䯾ี�ยนแปลงอตัราแลกเปล䯾ี�ยนเป็นระบบลอยตวั
ในระยะท䯾ี�ผา่นมา ไดส้ง่ผลกระทบตอ่โครงการผลติไฟฟา้ของผู้ผลติเอกชน (IPP) และผู้ผลติรายเลก็ (SPP) ท䯾ี�ไดรั้บการคดั
เลอืกจาก กฟผ. ดงันัال�น รัฐบาลจงึไดพ้จิารณากาํหนดแนวทางและมาตรการตา่งๆ เพ䯾ื�อชว่ยเหลอืและบรรเทาปัญหาท䯾ี�เกดิขึال�น
กบัผู้ผลติไฟฟา้ดงักลา่ว

นอกจากนีال� เพ䯾ื�อเป็นการเสรมิสภาพคลอ่งและลดภาระการลงทนุของภาครัฐฯ ในปี 2541 ยงัไดม้กีารดาํเนนิการขายหุ้นของรัฐ
ท䯾ี�ดาํเนนิการไดเ้รว็ ในกจิการดา้นพลงังานควบคู่ไปกบัการเรง่แปรรปูและปรับโครงสรา้งกจิการดา้นพลงังานของประเทศ โดย
ไดม้กีารจัดทาํแผนแมบ่ทการปฏริปูรัฐวสิาหกจิ สาขาพลงังานแลว้เสรจ็ เพ䯾ื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับโครงสรา้งและแปรรปู
รัฐวสิาหกจิดา้นพลงังาน โดยมคีวามกา้วหนา้ในการดาํเนนิการสรปุไดด้งันีال�

6.1 การรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชน (Independent Power
Producer : IPP)
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 31 พฤษภาคม 2537 เหน็ชอบแนวทางการรับซืال�อไฟฟา้จากผู้ผลติเอกชนในรปู IPP เพ䯾ื�อ
เป็นการสนับสนนุใหเ้อกชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพัฒนาระบบไฟฟา้ของประเทศ อนัจะนาํไปสู่คณุภาพและบรกิารท䯾ี�ดขีึال�น
สพช. รว่มกบัหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งไดพ้จิารณากาํหนดรายละเอยีดของหลกัเกณฑ ์และ วธิกีารรับซืال�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้
เอกชน ตลอดจนการประเมนิและคดัเลอืกขอ้เสนอของผู้ผลติไฟฟา้เอกชน และดาํเนนิการเจรจาเพ䯾ื�อจัดทาํสญัญาซืال�อขาย
ไฟฟา้ระหวา่ง กฟผ. กบัผู้ผลติไฟฟา้เอกชนท䯾ี�ไดรั้บการคดัเลอืกแลว้

ผลการพจิารณาคดัเลอืกการรับซืال�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน ระยะท䯾ี� 1 (พ.ศ. 25392548) มจีาํนวน 3 ราย ปรมิาณรวม
1,721 เมกะวตัต ์โครงการท䯾ี�ไดรั้บการคดัเลอืกไดแ้ก ่Independent Power (Thailand) Co., Ltd. (IPT) Tri Energy Co.,
Ltd. (TECO) และ Eastern Power and Electric Co., Ltd. (EPEC) และระยะท䯾ี� 2 (พ.ศ. 25442546) จาํนวน 4 ราย
ปรมิาณรวม 4,114 เมกะวตัต ์โครงการท䯾ี�ไดรั้บคดัเลอืก ไดแ้ก ่Union Power Development Co., Ltd. Bowin Power Co.,
Ltd. BLCP Power และ Gulf Power Generation Co., Ltd.

แตเ่น䯾ื�องจากการเปล䯾ี�ยนแปลงระบบการกาํหนดอตัราแลกเปล䯾ี�ยนเงนิตราเป็นระบบลอยตวั เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 2 กรกฎาคม 2540 ไดส้ง่
ผลกระทบตอ่ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนท䯾ี�ไดรั้บการคดัเลอืกแลว้ เน䯾ื�องจากไดม้กีารกู้เงนิเป็นเงนิตราตา่งประเทศในการลงทนุ คณะ
อนกุรรมการประเมนิและคดัเลอืกขอ้เสนอจากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน จงึไดด้าํเนนิการเจรจากบัผู้พัฒนาโครงการทัال�ง 7 ราย เพ䯾ื�อ
บรรเทาผลกระทบตอ่ IPP อยา่งไรกต็าม ปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิท䯾ี�ตอ่เน䯾ื�องมาจนถงึปัจจบุนั สง่ผลตอ่ความตอ้งการไฟฟา้ของ
ประเทศ ท䯾ี�ขยายตวัต䯾ํ�ากวา่ท䯾ี�คาดการณไ์วม้าก และสง่ผลใหโ้ครงการ IPP หลายโครงการ ยงัคงมปัีญหาทางดา้นการเงนิ ดงั
นัال�น สพช. รว่มกบั กฟผ. จงึไดพ้จิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืแก ่IPP โดยขอใหโ้ครงการตา่งๆ ชีال�แจงความคบืหนา้ของโครงการ
ปัญหา และอปุสรรคการดาํเนนิการ ตลอดจนความจาํเป็นท䯾ี�จะตอ้งเล䯾ื�อนวนัเร䯾ิ�มตน้การจา่ยกระแสไฟฟา้เขา้ระบบ
(Commercial Operation Date : COD) โดยไดข้อ้ยตุสิาํหรับการขอเล䯾ื�อนกาํหนดการจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบแลว้ ดงันีال�

1. บรษัิท Eastern Power & Electric Co., Ltd. ขอเล䯾ื�อนกาํหนดการจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบออกไป 12 เดอืน
2. บรษัิท Bowin Power Co., Ltd. ขอเล䯾ื�อนกาํหนดการจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบออกไป 12 เดอืน



3. บรษัิท BLCP Power Limited ขอเล䯾ื�อนกาํหนดการจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบออกไป 48 เดอืน
4. บรษัิท Gulf Power Generation Co., Ltd. ขอเล䯾ื�อนกาํหนดการจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบออกไป 12 เดอืน
5. บรษัิท Union Power Development Co., Ltd. ขอเล䯾ื�อนกาํหนดการจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบออกไป 13 เดอืน

ทัال�งนีال� คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตไิดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 10 กมุภาพันธ ์2542 เหน็ชอบกาํหนดวนัเร䯾ิ�มตน้จา่ยไฟฟา้เขา้
ระบบตามผลการเจรจาดงักลา่ว และมอบหมายให ้สพช. และ กฟผ. ตดิตามความคบืหนา้ของโครงการอยา่งใกลช้ดิ โดย
เฉพาะกาํหนดการจา่ยไฟฟา้ตามสญัญา รวมทัال�ง ให ้กฟผ. และ สพช. รว่มกนัพจิารณาเล䯾ื�อนวนัเร䯾ิ�มตน้จาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ
ไดเ้ป็นรายๆ ไป ตามความเหมาะสม

6.2 การรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer :
SPP)
รัฐบาลมนีโยบายในการสง่เสรมิใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทในการผลติไฟฟา้มากขึال�น ประกอบกบัการพัฒนาอตุสาหกรรมของ
ประเทศ ทาํใหโ้รงงานอตุสาหกรรมท䯾ี�ตัال�งขึال�นใหมม่คีวามตอ้งการทัال�งไอนํال�าและกระแสไฟฟา้พรอ้มกนั เพ䯾ื�อใชใ้นกระบวนการ
ผลติของโรงงาน ดงันัال�นคณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 29 มกราคม 2534 ใหเ้อกชนสามารถผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้ และ
ไอนํال�าไดโ้ดยตรง โดยระบบ Cogeneration เพ䯾ื�อใชใ้นกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม ตอ่มาคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 17
มนีาคม 2535 เหน็ชอบรา่งระเบยีบการรับซืال�อไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ䯾ื�อให ้กฟผ. สามารถรับซืال�อไฟฟา้
จากผู้ผลติรายเลก็ได ้ซ䯾ึ�งมกีารผลติไฟฟา้โดยใชพ้ลงังานนอกรปูแบบ กากหรอืวสัดเุหลอืใชเ้ป็นเชืال�อเพลงิ และการผลติไฟฟา้
ดว้ยระบบ Cogeneration เพ䯾ื�อใหม้กีารใชพ้ลงังานนอกรปูแบบ และตน้พลงังานพลอยไดใ้นประเทศใหเ้กดิประโยชนม์ากย䯾ิ�ง
ขึال�น

แตเ่น䯾ื�องจากปัญหาวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิของประเทศ และการเปล䯾ี�ยนแปลงอตัราแลกเปล䯾ี�ยนเป็นระบบลอยตวัในชว่งท䯾ี�
ผา่นมา สง่ผลใหผู้้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) ท䯾ี�ไดรั้บการคดัเลอืกจาก กฟผ. แลว้ ประสบปัญหาในการดาํเนนิโครงการเชน่
เดยีวกบัโครงการ IPP คณะอนกุรรมการพจิารณานโยบายสง่เสรมิผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็จงึไดพ้จิารณากาํหนดมาตรการในการ
แกไ้ขปัญหาของผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) อยา่งไรกต็าม ยงัมผีู้ประกอบการ SPP บางรายยงัคงมปัีญหาดา้นการเงนิอยู่
และอาจจะไมส่ามารถดาํเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ ตามวนัเร䯾ิ�มตน้จาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบท䯾ี�กาํหนดในสญัญาได ้ประกอบกบัความ
ตอ้งการไฟฟา้ในปัจจบุนั มกีารขยายตวัในอตัราท䯾ี�ต䯾ํ�ากวา่ท䯾ี�คาดการณไ์วม้าก ดงันัال�น เพ䯾ื�อชว่ยเหลอืโครงการ SPP ดงักลา่ว
สพช. และ กฟผ. ไดร้ว่มกนัพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอื โดยใหเ้ล䯾ื�อนวนัเร䯾ิ�มตน้จาํหนา่ยกระแสไฟฟา้ (Commercial
Operation Date : COD) เขา้ระบบ หรอืชะลอโครงการไปกอ่น ประมาณ 236 เดอืน ซ䯾ึ�งคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่
ชาตไิดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 10 กมุภาพันธ ์2542 เหน็ชอบกาํหนดวนัเร䯾ิ�มตน้จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบตามผลการเจรจา ดงักลา่ว และมอบ
หมายให ้สพช. และ กฟผ. ตดิตามความคบืหนา้ของโครงการอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะกาํหนดการจา่ยไฟฟา้ตามสญัญา เชน่
เดยีวกบัโครงการ IPP

ปัจจบุนั (30 เมษายน 2542) ม ีSPP ลงนามในสญัญาแลว้จาํนวน 50 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้ เสนอขาย กฟผ. 2,156.47
เมกะวตัต ์ม ีSPP จาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบแลว้จาํนวน 37 ราย มปีรมิาณพลงังานไฟฟา้ท䯾ี�เสนอขาย 1,220.27 เมกะวตัต์

6.3 การดาํเนนิการขายหุ้นของรฐัในกจิการพลงังาน
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 16 กนัยายน 2540 ใหด้าํเนนิการขายหุ้นของรัฐท䯾ี�ดาํเนนิการไดเ้รว็ในกจิการของบรษัิท
บางจากปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน), บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั, บรษัิท ปตท. สาํรวจและผลติปโิตรเลยีม จาํกดั,
และบรษัิท ผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) โดยความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการขายหุ้นดงักลา่ว มดีงันีال�

6.3.1 การขายหุ้นของกระทรวงการคลงั และ ปตท. ในบรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)

กระทรวงการคลงัไดด้าํเนนิการวา่จา้งบรษัิทท䯾ี�ปรกึษาเพ䯾ื�อศกึษาแนวทางการขายหุ้นในบรษัิทบางจากฯ ซ䯾ึ�งผลการศกึษาเหน็
ควรใหข้ายหุ้นรอ้ยละ 40 ใหก้บัพันธมติรรว่มทนุ โดยวธิปีระมลูคดัเลอืก (Selective Bidding) และไมก่าํหนดวา่จะขายใหก้บั
ผู้ลงทนุไทยหรอืตา่งชาต ิแตเ่น䯾ื�องจากบรษัิท บางจากฯ เหน็ควรใหเ้สนอขายใหก้บัเอกชนรายยอ่ย และกาํหนดสดัสว่นการ
ถอืหุ้นของตา่งชาตไิมเ่กนิรอ้ยละ 20 คณะกรรมการพจิารณาการจาํหนา่ยหุ้นบางจากฯ จงึไดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 9 พฤศจกิายน
2541 เหน็ชอบใหจ้าํหนา่ยหุ้นบางจากฯ ท䯾ี�รัฐถอืโดย ปตท. รอ้ยละ 24 และธนาคารกรงุไทยรอ้ยละ 8 รวมรอ้ยละ 32 ดว้ยวธิี
Selective Bidding โดยยดึ แนวทางตามมตคิณะกรรมการกาํกบันโยบายดา้นรัฐวสิาหกจิ เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 18 มถินุายน 2541 ซ䯾ึ�งไม่
จาํกดัการขาย หุ้นใหก้บันักลงทนุตา่งประเทศ แตใ่นขณะเดยีวกนัใหค้าํนงึถงึการขายหุ้นใหก้บัคนไทยและนักลงทนุใน
ประเทศกอ่น หากมเีง䯾ื�อนไขการซืال�อท䯾ี�เทา่เทยีมกบันักลงทนุอ䯾ื�นทั䯾�วไป

ตอ่มาบรษัิทบางจากฯ ไดเ้สนอแนะแนวทางการจาํหนา่ยหุ้นบางจากฯ โดยการจาํหนา่ยหุ้นใหก้บันักลงทนุรอ้ยละ 16 โดยวธิี
Selective Bidding และเสนอขายใหก้บัประชาชนทั䯾�วไปท䯾ี�แสดงความจาํนงจะเสนอ ซืال�อหุ้นของบางจากฯ รอ้ยละ 16 ในราคา
เดยีวกบัท䯾ี�นักลงทนุเสนอซืال�อ และในกรณที䯾ี�ประชาชนแสดงความสนใจนอ้ยกวา่รอ้ยละ 16 ใหนั้กลงทนุรับซืال�อสว่นท䯾ี�เหลอืจาก
การเสนอขายใหป้ระชาชนทั䯾�วไป คณะกรรมการพจิารณาจาํหนา่ยหุ้นบางจากฯ จงึไดม้กีารพจิารณาทบทวนสดัสว่นการ
จาํหนา่ยหุ้นของบางจากฯ และไดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 24 กมุภาพันธ ์2542 มอบหมายใหบ้รษัิทท䯾ี�ปรกึษาฯ รับไปดาํเนนิการศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการจาํหนา่ยหุ้นใหก้บันักลงทนุรอ้ยละ 16 และประชาชนทั䯾�วไปรอ้ยละ 16 โดยใหก้าํหนดเง䯾ื�อนไขการเสนอ
ขายในแตล่ะแนวทางใหช้ดัเจนและนาํเสนอคณะกรรมการพจิารณาการจาํหนา่ยหุ้นบรษัิทบางจากฯ เพ䯾ื�อพจิารณากอ่นนาํ
เสนอคณะกรรมการกาํกบันโยบายดา้นรัฐวสิาหกจิ

6.3.2 การขายหุ้นของกระทรวงการคลงัในบรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)



กระทรวงการคลงัไดด้าํเนนิการแตง่ตัال�งคณะกรรมการพจิารณาการจา้งท䯾ี�ปรกึษาและพจิารณาเง䯾ื�อนไขการขายหุ้นของบรษัิทเอ
สโซฯ่ เพ䯾ื�อทาํหนา้ท䯾ี�ในการดาํเนนิการวา่จา้งบรษัิทท䯾ี�ปรกึษาทางการเงนิใหศ้กึษาวธิกีาร เง䯾ื�อนไข หลกัเกณฑ ์และดาํเนนิการ
เจรจาตอ่รอง รวมถงึการคดัเลอืกท䯾ี�ปรกึษาอสิระในการประเมนิราคา (Evaluator) ในกรณที䯾ี�เป็นการขายหุ้นคนืแกบ่รษัิทเอก็
ซอนฯ โดยคณะกรรมการฯ ไดแ้ตง่ตัال�งใหบ้รษัิท หลกัทรัพย ์เจ.เอฟ. ธนาคม จาํกดั และบรษัิท เดรสเนอรไ์คลนเ์วริท์ เบนสนั
แอดไวเซอร䯾ี� เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นท䯾ี�ปรกึษาทางการเงนิในการขายหุ้นท䯾ี�กระทรวงการคลงัถอืในบรษัิท เอส
โซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํนวนรอ้ยละ 12.5

ตอ่มา บรษัิทท䯾ี�ปรกึษาฯ ไดด้าํเนนิการศกึษาแนวทางการขายหุ้นดงักลา่วแลว้ และเหน็ควรใหก้ระทรวงการคลงั ใช้
กระบวนการเสนอขายโดยการเปดิประมลู พรอ้มกบัประเมนิราคาหุ้นแบบ 4bank กลา่วคอื ใหก้ระทรวงการคลงัและบรษัิท
เอก็ซอนฯ ดาํเนนิการคดัเลอืกสถาบนัการเงนิส䯾ี�แหง่ โดยกระทรวงการคลงัและบรษัิทเอก็ซอนฯ คดัเลอืกฝ่ายละ 2 แหง่ ซ䯾ึ�ง
เกณฑใ์นการคดัเลอืก จะใชป้ระสบการณใ์นการทาํงาน และขอ้ขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชนเ์ป็นหลกั และสถาบนัการเงนิทัال�ง
ส䯾ี�แหง่ จะไดรั้บขอ้มลูชดุเดยีวกบัท䯾ี�นักลงทนุอ䯾ื�น จะไดรั้บสาํหรับการประเมนิมลูคา่ จะใชค้า่เฉล䯾ี�ยของมลูคา่ท䯾ี�ไดจ้ากสถาบนั
การเงนิสองแหง่ โดยไมร่วมมลูคา่สงูสดุและต䯾ํ�าสดุ ทัال�งนีال� เม䯾ื�อทกุฝ่ายสามารถตกลงกนัในกระบวนการขายไดแ้ลว้ จาํเป็นท䯾ี�จะ
ตอ้งมกีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เพ䯾ื�อกาํหนดกระบวนการขายใหช้ดัเจน
และยนืยนั ในขอ้ตกลงท䯾ี�แตล่ะฝ่ายจะตอ้งปฏบิตัติามตอ่ไป

6.3.3 การขายหุ้นของ ปตท. ในบรษัิท ปตท.สผ. จาํกดั (มหาชน)

บรษัิทท䯾ี�ปรกึษาทางการเงนิของ ปตท. ไดท้าํการศกึษาแนวทางในการขายหุ้นของ ปตท. ในบรษัิท ปตท.สผ. แลว้ พบวา่
ควรขายหุ้นใหแ้กนั่กลงทนุทัال�งไทยและตา่งประเทศ โดยในสว่นของตา่งประเทศไดม้กีารจัดทาํ Road Show เพ䯾ื�อดาํเนนิการ
ขายหุ้นดงักลา่วในเอเชยี ยโุรป และสหรัฐอเมรกิา เม䯾ื�อปลายเดอืนพฤษภาคม และตน้เดอืนมถินุายน 2541 โดยเปดิใหม้กีาร
จองหุ้นระหวา่งวนัท䯾ี� 1115 มถินุายน 2541 และมกีารซืال�อขายหุ้นเม䯾ื�อวนัท䯾ี� 19 มถินุายน 2541 ซ䯾ึ�งประกอบดว้ย หุ้นเดมิของ
ปตท. 16.5 ลา้นหุ้น และหุ้นเพ䯾ิ�มทนุอกี 16 ลา้นหุ้น รวม 32.5 ลา้นหุ้น ซ䯾ึ�ง ปตท. ไดใ้หส้ทิธผิู้ซืال�อท䯾ี�จะขอซืال�อหุ้นเพ䯾ิ�ม
(Greenshoe Option) อกีจาํนวน 4.7933 ลา้นหุ้น การกาํหนดราคา ทาํโดยวธิกีารประมลูแบบสะสม (Book Building) โดย
กาํหนดราคาไวท้䯾ี� 300 บาทตอ่หุ้น ทาํใหม้รีายไดจ้ากการขายทัال�งสิال�นประมาณ 11,187.99 ลา้นบาท หลงัจากการขายหุ้นใน
ครัال�งนีال�ทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุ้นของ ปตท. ใน ปตท.สผ. ลดลงจากรอ้ยละ 71 เหลอืรอ้ยละ 61 และนักลงทนุทั䯾�วไปเพ䯾ิ�มขึال�นจาก
รอ้ยละ 29 เป็นรอ้ยละ 39

6.3.4 การขายหุ้นของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ในบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)

คณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 4 พฤศจกิายน 2540 ใหข้ายหุ้นของ กฟผ. ในบรษัิทผลติไฟฟา้จาํกดั (มหาชน) หรอื บผฟ.
จาํนวนรอ้ยละ 14.9 (หรอืจาํนวน 79 ลา้นหุ้น) ของจาํนวนหุ้นท䯾ี�ออกจาํหนา่ยแลว้ ทัال�งหมด รวมทัال�งหุ้นท䯾ี�สาํรองไวเ้พ䯾ื�อการใช้
สทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธขิอง บผฟ. ซ䯾ึ�งมจีาํนวนทัال�งสิال�น 530 ลา้นหุ้น ตอ่มา บผฟ. ไดแ้กไ้ขขอ้บงัคบัเร䯾ื�องการขยาย
เพดานการถอืหุ้นของคนตา่งดา้ว ใหเ้พ䯾ิ�มเพดานการถอืหุ้นของ คนตา่งดา้ว จากเดมิไมเ่กนิรอ้ยละ 30 เป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 45
ของจาํนวนหุ้นท䯾ี�ออกจาํหนา่ยแลว้ทัال�งหมด จาํนวน 522,709,200 หุ้น ดงันัال�น หาก กฟผ. เสนอขายหุ้นจาํนวน 79 ลา้นหุ้น
ตามมตคิณะรัฐมนตรดีงักลา่ว จะทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุ้นของคนตา่งดา้วเป็นรอ้ยละ 45.1 ซ䯾ึ�งเกนิจากท䯾ี� บผฟ. ไดแ้กไ้ขขอ้
บงัคบั ดงันัال�น คณะกรรมการคดัเลอืกพันธมติรรว่มทนุ จงึไดก้าํหนดเง䯾ื�อนไขในขอ้บงัคบัฉบบัสดุทา้ยของการประกวดราคา
(Final Bid Package) โดยใหผู้้เสนอซืال�อหุ้นท䯾ี�คดัเลอืกไวย้䯾ื�นขอ้เสนอเปล䯾ี�ยนแปลงจาํนวนหุ้นท䯾ี� กฟผ. จะขายแกพั่นธมติร รว่ม
ทนุ จากเดมิจาํนวน 79 ลา้นหุ้น เป็น 78 ลา้นหุ้น และ เปล䯾ี�ยนแปลงคู่สญัญาในรา่งสญัญาระหวา่งผู้ถอืหุ้น โดยใหม้คีู่สญัญา
เพยีง 2 ฝ่าย ไดแ้ก ่กฟผ. และพันธมติรรว่มทนุเทา่นัال�น

ตอ่มา คณะกรรมการคดัเลอืกพันธมติรรว่มทนุไดเ้ปดิประมลูคดัเลอืกพันธมติรรว่มทนุดว้ยวธิปีระมลูคดัเลอืก (Selective
Bidding) โดยไดค้ดัเลอืกผู้ชนะการประมลูแลว้เสรจ็เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 30 มถินุายน 2541 ซ䯾ึ�งผู้ชนะการประมลู คอื บรษัิท CLP Power
Projects (Thailand) Limited เน䯾ื�องจากมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเง䯾ื�อนไข โดยเสนอราคาซืال�อหุ้น จาํนวน 78 ลา้นหุ้น ในอตัรา
126 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นมลูคา่รวมทัال�งสิال�น 239.96 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 9,828 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปล䯾ี�ยน 1
เหรยีญสหรัฐฯ เทา่กบั 40.95 บาท) ทัال�งนีال� กฟผ. และบรษัิทดงักลา่ว ไดส้ง่มอบใบหุ้น และชาํระคา่หุ้นแลว้เสรจ็เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 23
กรกฎาคม 2541

6.4 แผนแมบ่ทการปฏริปูรฐัวสิาหกจิสาขาพลงังาน
ในการดาํเนนิการเพ䯾ื�อเพ䯾ิ�มบทบาทของภาคเอกชนไดม้กีารกาํหนดแนวทางท䯾ี�ชดัเจนและเหน็ผลเป็นรปูธรรมย䯾ิ�งขึال�น โดย
กระทรวงการคลงัไดว้า่จา้งบรษัิทท䯾ี�ปรกึษา Arthur Anderson จัดทาํแผนแมบ่ทการแปรรปู รัฐวสิาหกจิขึال�น ซ䯾ึ�งในสว่นของ
สาขาพลงังานนัال�น สพช. รว่มกบัหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งไดร้ว่มกนัพจิารณาแกไ้ข ปรับปรงุใหม้คีวามเหมาะสมย䯾ิ�งขึال�น โดยคณะ
กรรมการกาํกบันโยบายดา้นรัฐวสิาหกจิไดพ้จิารณาในภาพรวมแลว้ และไดน้าํเสนอคณะรัฐมนตรเีพ䯾ื�อพจิารณาเม䯾ื�อวนัท䯾ี� 1
กนัยายน 2541 ซ䯾ึ�งคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบตามแผนแมบ่ทการปฏริปูรัฐวสิาหกจิตามท䯾ี�คณะกรรมการกาํกบันโยบายดา้น
รัฐวสิาหกจิเสนอมา โดยในดา้นพลงังานสามารถแบง่ออกเป็น 3 สาขา คอื สาขาไฟฟา้ สาขากา๊ซธรรมชาต ิและสาขานํال�ามนั
การดาํเนนิงานในแตล่ะสาขาไดม้กีารกาํหนดแผนในการปฏริปูตลาดพลงังาน และมคีวามกา้วหนา้ในการดาํเนนิการดงันีال�

6.4.1 สาขาไฟฟ้า

6.4.1.1 แผนการดาํเนนิงาน สรปุไดด้งันีال�

(1) กาํหนดให ้กฟผ. แปรรปูโรงไฟฟา้ราชบรุภีายในปี 2542 และให ้กฟผ. แปลงสภาพโรงไฟฟา้เดมิท䯾ี�มอียู่จัดตัال�งเป็นบรษัิท
จาํกดั อยา่งนอ้ย 2 กลุ่มและลดสดัสว่นการถอืหุ้นของ กฟผ. ในบรษัิทผลติไฟฟา้ลงเพ䯾ื�อใหพ้น้สภาพการเป็นรัฐวสิาหกจิ
ภายในปี 2544 เพ䯾ื�อใหเ้กดิการแขง่ขนัท䯾ี�เป็นธรรมในกจิการผลติไฟฟา้ โดยผู้ผลติไฟฟา้จะซืال�อขายไฟฟา้ผา่นตลาดซ䯾ึ�งจะมกีาร
จัดตัال�งตลาดกลางซืال�อขายไฟฟา้ หรอื Wholesale Power Pool ในปี 2546 และจะมกีารจัดตัال�งบรษัิทระบบสง่ไฟฟา้แรงดนัสงู



หรอื Transmission Company และจัดตัال�งหนว่ยงานควบคมุระบบอสิระ หรอื Independent System Operator เพ䯾ื�อทาํ
หนา้ท䯾ี�สั䯾�งการผลติไฟฟา้ ซ䯾ึ�ง ทัال�งสองบรษัิทจะตอ้งไมม่โีรงไฟฟา้เป็นของตวัเอง เพ䯾ื�อทาํหนา้ท䯾ี�อยา่งอสิระ โดยมกีารจัดตัال�ง
องคก์รกาํกบัดแูลอสิระ หรอื Independent Regulator ซ䯾ึ�งจะเป็นผู้กาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ เพ䯾ื�อใหม้กีารบรกิารอยา่งมี
ประสทิธภิาพและในราคาท䯾ี�เป็นธรรม

(2) ในสว่นของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยทัال�งของ กฟน. และ กฟภ. จะตอ้งจัดตัال�งบรษัิทระบบสายจาํหนา่ยไฟฟา้แรงดนัต䯾ํ�า หรอื
Distribution Companies  DISCOs เพ䯾ื�อรับผดิชอบในระบบจาํหนา่ยไฟฟา้ภายในเขตพืال�นท䯾ี�ความรับผดิชอบของตน ซ䯾ึ�งจะ
ตอ้งมกีารกาํกบัดแูลดา้นราคาและคณุภาพบรกิารจากองคก์รกาํกบัดแูลอสิระ ในการจาํหนา่ยไฟฟา้ใหก้บัลกูคา้รายยอ่ยนัال�น
อาจเป็นหนา้ท䯾ี�ของบรษัิทระบบจาํหนา่ยไฟฟา้ (DISCOs) หรอืบรษัิทจาํหนา่ยรายยอ่ยอสิระ (SUPPLY) ซ䯾ึ�งลกูคา้รายใหญ่
สามารถท䯾ี�จะเลอืกซืال�อไฟฟา้ไดท้ัال�งจาก ผู้ผลติโดยตรงและจากตลาดกลางซืال�อขายไฟฟา้

6.4.1.2 ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการ

(1) การแปรรปูโรงไฟฟา้ราชบรุี

กฟผ. ไดว้า่จา้งบรษัิทท䯾ี�ปรกึษา Dresdner Kleinwort Benson Advisory Services (Thailand) Limited, Lehman
Brothers (Thailand) Limited, และ บรษัิทหลกัทรัพยไ์ทยพาณชิย ์จาํกดั เพ䯾ื�อ จัดทาํแผนระดมทนุจากภาคเอกชนใน
โครงการโรงไฟฟา้ราชบรุ ีซ䯾ึ�งผลการศกึษาไดแ้ลว้เสรจ็ และ กฟผ. ไดน้าํแผนฯ เสนอ สพช. เพ䯾ื�อนาํเสนอขออนมุตัจิากคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิละคณะรัฐมนตร ีซ䯾ึ�งคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 16 กมุภาพันธ ์2542 อนมุตัติามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเม䯾ื�อวนัท䯾ี� 10 กมุภาพันธ ์2542 เหน็ชอบแผนระดมทนุจากภาคเอกชนในโครงการ
โรงไฟฟา้ราชบรุตีามท䯾ี� กฟผ. เสนอ โดยมสีาระสาํคญัของแผนฯ ดงักลา่ว ดงันีال�

(1.1) วตัถปุระสงคข์องการระดมทนุจากภาคเอกชนในโครงการไฟฟา้ราชบรุ ีเพ䯾ื�อ สง่เสรมิบทบาทของภาคเอกชนและเพ䯾ิ�ม
การแขง่ขนัในกจิการผลติไฟฟา้ เพ䯾ื�อเพ䯾ิ�มประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร ในราคาท䯾ี�เป็นธรรมและลดภาระการลงทนุ และยงั
สามารถแกไ้ขปัญหาสภาพคลอ่งดา้นการเงนิท䯾ี�อาจจะเกดิขึال�นกบั กฟผ. ได ้ในชว่ง 23 ปีขา้งหนา้ โดยคาดวา่จะไดรั้บรายได้
จากการระดมทนุประมาณ 55,000 ลา้นบาท นอกจากนีال� ยงัสามารถดาํเนนิการระดมทนุไดเ้รว็ และลดผลกระทบของพนักงาน
เน䯾ื�องจากเป็นโรงไฟฟา้ใหมซ่䯾ึ�งไมม่พีนักงานประจาํ

(1.2) โครงการโรงไฟฟา้ราชบรุ ีเป็นโครงการท䯾ี�อยู่ระหวา่งการกอ่สรา้งซ䯾ึ�งประกอบดว้ยทรัพยส์นิตา่งๆ ดงันีال�

โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม ชดุท䯾ี� 13 (กาํลงัผลติรวม 2,175 เมกะวตัต)์

กาํหนดแลว้เสรจ็ กาํลงัผลติ (เมกะวตัต)์
 กงัหนัแกส๊ ชดุท䯾ี� 1 เคร䯾ื�องท䯾ี� 1 เม.ย. 2542 230

เคร䯾ื�องท䯾ี� 2 พ.ค. 2542 230
ชดุท䯾ี� 2 เคร䯾ื�องท䯾ี� 1 ม.ิย. 2542 230

เคร䯾ื�องท䯾ี� 2 ก.ค. 2542 230
ชดุท䯾ี� 3 เคร䯾ื�องท䯾ี� 1 ส.ค. 2542 230

เคร䯾ื�องท䯾ี� 2 ก.ย. 2542 230
 กงัหนัไอนํال�า ชดุท䯾ี� 1 เคร䯾ื�องท䯾ี� 1 เม.ย. 2543 265

ชดุท䯾ี� 2 เคร䯾ื�องท䯾ี� 1 ม.ิย. 2543 265
ชดุท䯾ี� 3 เคร䯾ื�องท䯾ี� 1 ม.ีค. 2544 265

โรงไฟฟา้พลงัความรอ้น เคร䯾ื�องท䯾ี� 1 และ 2 (กาํลงัผลติรวม 1,470 เมกะวตัต)์

กาํหนดแลว้เสรจ็ กาํลงัผลติ (เมกะวตัต)์
                         เคร䯾ื�องท䯾ี� 1 เม.ย. 2543 735

เคร䯾ื�องท䯾ี� 2 พ.ค. 2543 735

ทรัพยส์นิอ䯾ื�นท䯾ี�ใชร้ว่มกนั เชน่ อาคารสาํนักงาน แหลง่นํال�าและระบบบาํบดันํال�ารอ้น เป็นตน้

(1.3) แนวทางการดาํเนนิการแปรรปูโรงไฟฟา้ราชบรุ ีมขีัال�นตอนการดาํเนนิงานหลกั ดงันีال�

ขัال�นตอนท䯾ี� 1 กฟผ. จัดตัال�งบรษัิทราชบรุโีฮลดิال�ง โดย กฟผ. ถอืหุ้นรอ้ยละ 100
ขัال�นตอนท䯾ี� 2 บรษัิทราชบรุโีฮลดิال�ง และ กฟผ. รว่มกนัจัดตัال�งบรษัิทในเครอื 2 บรษัิท คอื บรษัิท ผลติไฟฟา้พลงัความ
รอ้นรว่มราชบรุ ีจาํกดั (บรษัิทในเครอืท䯾ี� 1) และบรษัิทผลติไฟฟา้ พลงัความรอ้นราชบรุ ีจาํกดั (บรษัิทในเครอืท䯾ี� 2)
โดยบรษัิทราชบรุโีฮลดิال�งถอืหุ้นรอ้ยละ 75 และ กฟผ. ถอืหุ้นรอ้ยละ 25
ขัال�นตอนท䯾ี� 3 กฟผ. ขายหุ้นท䯾ี�ถอือยู่ในบรษัิทราชบรุโีฮลดิال�งใหแ้กพั่นธมติรรว่มทนุ 1 ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ในราคา
ประมลู และพนักงาน กฟผ. ในสดัสว่นรอ้ยละ 2 ในราคาตามมลูคา่ ท䯾ี�ตราไว ้จากนัال�นบรษัิทราชบรุโีฮลดิال�งเพ䯾ิ�มทนุครัال�งท䯾ี�
1 โดยเสนอขายหุ้นเพ䯾ิ�มทนุใหแ้กผู่้ถอืหุ้นเดมิคอื กฟผ. พันธมติรรว่มทนุ 1 และพนักงาน กฟผ. โดย กฟผ. จะยงัคงถอื
หุ้นรอ้ยละ 49
ขัال�นตอนท䯾ี� 4 บรษัิทในเครอืท䯾ี� 1 เพ䯾ิ�มทนุและเสนอขายหุ้นเพ䯾ิ�มทนุใหแ้กบ่รษัิทราชบรุโีฮลดิال�ง และ กฟผ. ตามสดัสว่นการ
ถอืหุ้น 75:25 ตอ่มา กฟผ. ขายหุ้นท䯾ี�ถอือยู่รอ้ยละ 25 ในบรษัิทในเครอืท䯾ี� 1 ใหแ้กพั่นธมติรรว่มทนุ 2 ในราคาประมลู
ขัال�นตอนท䯾ี� 5 บรษัิทในเครอืท䯾ี� 1 จัดหาเงนิกู้เพ䯾ื�อซืال�อโรงไฟฟา้พลงั ความรอ้นรว่ม และท䯾ี�ดนิจาก กฟผ. เม䯾ื�อชาํระเงนิให้
กฟผ. กจ็ะรับโอนโรงไฟฟา้และท䯾ี�ดนิดงักลา่วจาก กฟผ. และในขณะเดยีวกนั บรษัิทราชบรุโีฮลดิال�งกรั็บโอนทรัพยส์นิท䯾ี�
ใชร้ว่มกนัและท䯾ี�ดนิท䯾ี�เหลอืจากการแบง่ขายใหแ้กบ่รษัิทในเครอืท䯾ี� 1 และ 2 พรอ้มชาํระเงนิให ้กฟผ.
ขัال�นตอนท䯾ี� 6 บรษัิทราชบรุโีฮลดิال�ง แปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน จาํกดั และเพ䯾ิ�มทนุครัال�งท䯾ี� 2 โดยเสนอหุ้นเพ䯾ิ�มทนุใหแ้ก่
ประชาชนทั䯾�วไป พนักงาน กฟผ. กองทนุสาํรองเลีال�ยงชพี กฟผ. ในขัال�นตอนนีال� กฟผ. จะลดสดัสว่นลงเหลอืประมาณรอ้ย



ประชาชนทั䯾�วไป พนักงาน กฟผ. กองทนุสาํรองเลีال�ยงชพี กฟผ. ในขัال�นตอนนีال� กฟผ. จะลดสดัสว่นลงเหลอืประมาณรอ้ย
ละ 33.342.5
ขัال�นตอนท䯾ี� 7 บรษัิทในเครอืท䯾ี� 2 เพ䯾ิ�มทนุและเสนอขายแกบ่รษัิทราชบรุโีฮลดิال�ง และ กฟผ. ตามสดัสว่นการถอืหุ้น 75:25
ตอ่มา กฟผ. ขายหุ้นท䯾ี�ถอือยู่รอ้ยละ 25 ในบรษัิทในเครอืท䯾ี� 2 ใหแ้กพั่นธมติรรว่มทนุ 3 ในราคาประมลู
ขัال�นตอนท䯾ี� 8 บรษัิทในเครอืท䯾ี� 2 จัดหาเงนิกู้เพ䯾ื�อซืال�อโรงไฟฟา้พลงั ความรอ้น และท䯾ี�ดนิจาก กฟผ. ตลอดจนรับโอนโรง
ไฟฟา้พลงัความรอ้นพรอ้มทัال�งชาํระเงนิใหแ้ก ่กฟผ.

(1.4) โครงสรา้งการถอืหุ้นขัال�นตอนสดุทา้ยของบรษัิทราชบรุ ีโฮลดิال�ง จะประกอบดว้ย กฟผ. ถอืหุ้นรอ้ยละ 33.342.5
พันธมติรรว่มทนุ 1 ถอืหุ้นรอ้ยละ 33.342.5 ประชาชนทั䯾�วไป พนักงาน กฟผ. และกองทนุสาํรองเลีال�ยงชพี กฟผ. ถอืหุ้นรวม
กนัรอ้ยละ 15.033.4 สาํหรับบรษัิทในเครอืทัال�ง 2 จะ ถอืหุ้นโดยบรษัิทราชบรุ ีโฮลดิال�ง และพันธมติรรว่มทนุ 2 และพันธมติร
รว่มทนุ 3 ในสดัสว่น 75 : 25 รายละเอยีดปรากฏตามแผนภาพ

ภายหลงัจากท䯾ี� กฟผ. ดาํเนนิการคดัเลอืกท䯾ี�ปรกึษาทางการเงนิ กฎหมาย เทคนคิ และผู้ประเมนิราคาทรัพยส์นิ การระดมเงนิ
ทนุจากพันธมติรรว่มทนุในบรษัิท ราชบรุโีฮลดิال�ง และบรษัิทในเครอืทัال�ง 2 จะดาํเนนิการขนานไปกบัการระดมเงนิกู้ของบรษัิท
ในเครอืทัال�ง 2

(2) การศกึษาเร큔ืȀองการกาํหนดโครงสรา้งอตุสาหกรรมไฟฟ้าและการจดัต ัȀงตลาดกลางซืȀอขายไฟฟ้า

สพช. ไดก้าํหนดใหม้กีารศกึษาเร䯾ื�องการกาํหนดโครงสรา้งอตุสาหกรรมไฟฟา้และการจัดตัال�งตลาดกลางซืال�อขายไฟฟา้ โดยใน
การศกึษา จะตอ้งมกีารกาํหนดรายละเอยีดโครงสรา้งอตุสาหกรรมไฟฟา้ กฎเกณฑก์ตกิาของตลาดกลางซืال�อขายไฟฟา้ การ
คดิคา่บรกิารสายสง่และสายจาํหนา่ยไฟฟา้ และการกาํกบัดแูลเพ䯾ื�อใหก้ารปรับโครงสรา้ง และแปรรปูกจิการไฟฟา้ประสบผล
สาํเรจ็ และจะรวมถงึการดาํเนนิการเผยแพร ่ทาํความเขา้ใจกบัผู้ท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งและประชาชนดว้ย โดยจะเป็นการแปลงแผน
แมบ่ทการปฏริปูรัฐวสิาหกจิสู่ภาคปฏบิตั ิมรีะยะเวลาการศกึษา 12 เดอืน และจะเร䯾ิ�มทาํการศกึษาในเดอืนพฤษภาคม 2542 นีال�

6.4.2 สาขากา๊ซธรรมชาติ

6.4.2.1 แผนการดาํเนนิงาน

กาํหนดใหม้กีารเปดิเสรใีนกจิการกา๊ซธรรมชาต ิตัال�งแตป่ี 2543 เป็นตน้ไป ซ䯾ึ�งจะตอ้งมกีารแยกกจิการระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ทอ่
จาํหนา่ย และกจิการจาํหนา่ยกา๊ซฯ ออกจากกนั เพ䯾ื�อใหบ้คุคลท䯾ี�สามสามารถใชบ้รกิารระบบทอ่กา๊ซธรรมชาตไิด้

6.4.2.2 ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการ

สพช. รว่มกบัหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งไดจั้ดทาํโครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาตใินระยะยาวขึال�น และไดน้าํเสนอตอ่คณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาตแิละคณะรัฐมนตรเีม䯾ื�อวนัท䯾ี� 10 กมุภาพันธ ์2542 และวนัท䯾ี� 16 กมุภาพันธ ์2542 ตามลาํดบั ซ䯾ึ�งคณะ
รัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบาย พลงังานแหง่ชาตใินแนวทางการปรับโครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาติ
ในระยะยาว โดยมอบหมายให ้ปตท. ใชเ้ป็นแนวทางในการแปรสภาพ ปตท. เป็นบรษัิทจาํกดั และมอบหมายใหห้นว่ยงานท䯾ี�
เก䯾ี�ยวขอ้งรับไปดาํเนนิการในสว่นท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งตอ่ไป รวมทัال�ง รับทราบแนวทางการแปรสภาพ ปตท. เป็นบรษัิทจาํกดั
(Corporatisation) และการแปรรปู ปตท. (Privatisation) ตามแนวทางการปรับโครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศ
ในระยะยาว ทัال�งนีال�แนวทางในการปรับโครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาตดิงักลา่ว มสีาระสาํคญัดงันีال�



(1) การปรบักจิการโครงสรา้งภายในของ ปตท. โดยการแยกกจิการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตขิอง ปตท. ออกจากกจิการ
จัดหาและจาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาตใินลกัษณะของการแบง่แยกตามกฎหมาย (Legal Separation)

(2) การใหบ้รกิารขนสง่กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่แกบ่คุคลท큔ีȀสาม หรอื Third Party Access ภายใตห้ลกัเกณฑ์
เง䯾ื�อนไข คณุภาพ บรกิาร และราคาคา่บรกิารท䯾ี�กาํหนด โดยจะเร䯾ิ�มใชส้าํหรับทอ่ของ ปตท. ท䯾ี�มขีดีความสามารถเหลอืท䯾ี�จะใช้
บรกิารได ้และสาํหรับทอ่เสน้ใหมท่ัال�งหมด

(3) การเปิดเสรใีนกจิการกา๊ซธรรมชาตโิดยจะเร䯾ิ�มใหม้กีารแขง่ขนัในแหลง่กา๊ซฯ และตลาดกา๊ซใหม่

(4) การใหเ้อกชนเขา้รว่มในการลงทนุและดาํเนนิการในระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตหิลกั โดยทอ่สง่กา๊ซฯ ทอ่ใหมท่䯾ี�
ไมอ่ยู่ในแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัท䯾ี� 2 ปี พ.ศ. 25412549 ใหเ้ปดิใหม้กีารแขง่ขนัได ้โดย สพช. และ
กระทรวงอตุสาหกรรมจะเป็นผู้กาํหนดหลกัการใหเ้อกชนเขา้รว่มในการลงทนุระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ตอ่ไป

(5) การกาํกบัดแูลในระยะส ัȀน เม䯾ื�อ ปตท. แปรรปูโดยใช ้พ.ร.บ. ทนุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. …. ภายใตม้าตรา 19 กาํหนดใหย้งัมี
อาํนาจตาม พ.ร.บ.ปตท. เดมิ เพ䯾ื�อใหท้าํหนา้ท䯾ี�กาํกบัดแูลรว่มกบั สพช. เป็นการชั䯾�วคราว จนกวา่จะมกีารจัดตัال�งองคก์รกาํกบั
ดแูลอสิระขึال�นมา

(6) การกาํกบัดแูลในระยะยาว เม䯾ื�อมกีารจัดตัال�งองคก์รกาํกบัดแูลอสิระแลว้เสรจ็ การดาํเนนิงานในการออกใบอนญุาตตา่งๆ
จะเป็นหนา้ท䯾ี�ขององคก์รกาํกบัดแูลอสิระ เพ䯾ื�อทาํหนา้ท䯾ี�กาํกบัดแูลกจิการระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิทอ่จาํหนา่ย การจัดหา
และจาํหนา่ยกา๊ซฯ ในดา้นราคาคา่ผา่นทอ่กา๊ซฯ การลงทนุขยายทอ่กา๊ซฯ คณุภาพบรกิาร และความปลอดภยั

6.4.3 การแปรรปู ปตท.

6.4.3.1 แผนการดาํเนนิงาน

ปตท. เป็นองคก์รท䯾ี�มบีทบาทสาํคญัในกจิกรรมดา้นการกลั䯾�นและจาํหนา่ยนํال�ามนั และมกีาร ลงทนุในกจิกรรมตา่งๆ ท䯾ี�เก䯾ี�ยวเน䯾ื�อง
กบัสาขาพลงังานอกีมาก ซ䯾ึ�งเป็นการลงทนุท䯾ี�ยงัไมเ่กดิผล ดงันัال�น ปตท. จงึควรพจิารณาปรับกลยทุธใ์หม ่โดยคาํนงึถงึผล
ตอบแทนจากการลงทนุเป็นท䯾ี�ตัال�ง โดยควรปรับโครงสรา้งและแปรรปูกจิการของ ปตท. ซ䯾ึ�งมทีางเลอืก 2 แนวทาง คอื การ
แปรรปูแบบรวมทัال�งองคก์ร (Integrated Initial Public Offering ; Integrated IPO) หรอืการแปรรปูแบบแยกธรุกจิกา๊ซ
(PTT Gas Initial Public Offering ; PTT Gas IPO)

6.4.3.2 ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการ

ปตท. ไดว้า่จา้งบรษัิทท䯾ี�ปรกึษา จาํนวน 9 ราย ทาํการศกึษาแนวทางการแปรรปูท䯾ี�เหมาะสมของ ปตท. และนาํเสนอคณะ
กรรมการ ปตท. พจิารณา ซ䯾ึ�งคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบรปูแบบการแปรรปู ปตท. แบบรวมกจิการ (Integrated IPO)
โดยใหม้กีารจัดโครงสรา้งแบบ Operating Holding Company ซ䯾ึ�งรปูแบบการรวมกจิการเป็นรปูแบบท䯾ี�จะทาํให ้ปตท.
สามารถประสานผลประโยชนข์องกจิการหลกัของ ปตท. ท䯾ี�ดาํเนนิการผา่นหนว่ยธรุกจิกา๊ซฯ นํال�ามนั และอนิเตอรเ์นชั䯾�นแนลได้
และจะสง่ผลให ้ปตท. มคีวามนา่เช䯾ื�อถอืทางการเงนิสงู และการจัดโครงสรา้งแบบ Operating Holding นีال� กจิการกา๊ซฯ และ
นํال�ามนัจะถกูดาํเนนิการ โดยหนว่ยธรุกจิท䯾ี�อยู่ภายใตอ้งคก์รทางกฎหมายเดยีวกนัดงัเชน่ในปัจจบุนั และจะมกีารปรับปรงุ
โครงสรา้งใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้การเปดิเสรธีรุกจิกา๊ซฯ ท䯾ี�ตอ้งแยกธรุกจิทอ่สง่กา๊ซฯ ออกจากธรุกจิการจัดหาและจาํ
หนา่ยกา๊ซฯ การแปรรปู ปตท. ดงักลา่วจะใชแ้นวทางตามรา่ง พรบ. ทนุรัฐวสิาหกจิเพ䯾ื�อแปรสภาพจาก ปตท. รัฐวสิาหกจิ
เป็นบรษัิท ปตท. จาํกดั /(มหาชน) และเม䯾ื�อภาวะตลาดมคีวามเหมาะสมกจ็ะดาํเนนิก าร จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยต์อ่
ไป ซ䯾ึ�งแนวทางดงักลา่วนีال� คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตไิดรั้บทราบแลว้ เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 10 กมุภาพันธ ์2542

โครงการผู้ผลติไฟฟ้าอสิระ (IPP) ท큔ีȀไดร้บัการคดัเลอืก
(สถานภาพ ณ วนัท큔ีȀ 26 มกราคม 2542)

โครงการ กลุ่มผู้ลงทนุ ขนาดกาํลงั
ผลติ (เมกะ
วตัต)์

เชืال�อเพลงิ วนัลงนาม
ในสญัญา

กาํหนดการจา่ย
ไฟฟา้เขา้ระบบ
เดมิ (SCOD)

กาํหนดการ
จา่ย ไฟฟา้เขา้
ระบบ ใหม่

ระยะท䯾ี� 1 (25392543)
ภาคตะวนัออก

1.Independent Power
(Thailand) Co., Ltd. อา่วไผ่
ชลบรุี

Thaioil 56%
Unocal 24%
Westinghouse 20%

700 กา๊ซ
ธรรมชาติ

10 พย 40
13 กพ 40

กย 2542 คงเดมิ

2. Eastern Power & Electric
Co., Ltd. บางบอ่ สมทุรปราการ

GMS Power PLC. 67%
Marubeni Corporation
33%

350 กา๊ว
ธรรมชาติ

19 พย 40 มค 2544 มค 2545
(เล䯾ื�อน 12
เดอืน)

ภาคตะวนัตก
1. Tri Energy Co., Ltd. ราชบรุี Banpu 37.5%

Texaco 37.5%
EME 25.0% (Edison
Mission Energy)

700 กา๊ซ
ธรรมชาติ

19 มยิ 41
10 ตค 40
22 พค 40

Jul 2000 คงเดมิ

ระยะท䯾ี� 2 (25442546)
1. Union Power Development
Co., Ltd. บางสะพาน

Union Energy 10%
Tomen 34%

1,400
(2 x 700)

ถา่นหนิ 19 พย 40
30 มยิ 40

หนว่ยท큔ีȀ 1
1 กย 2544

หนว่ยท큔ีȀ 1
1 ตค 2545



ประจวบครีขีนัธ์ Imatran Voima Oy
28%
Consolidated Electric
Power Asia (CEPA)
28%

  หนว่ยท큔ีȀ 2
1 ธค 2544

หนว่ยท큔ีȀ 2
1 มค 2546
(เล䯾ื�อน 13
เดอืน)

2. Bowin Power Co., Ltd. บอ่วนิ
ชลบรุี

Hemaraj 50%
Tractebel 50%

713 กา๊ซ
ธรรมชาติ

19 พย 40 1 เมย 2544 1 เมย 2545
(เล䯾ื�อน 12
เดอืน)

3. BLCP Power Limited ระยอง Banpu 47.5%
Loxley 5%
PowerGen 47.5%

1,346.5
(2 x 673.27)

ถา่นหนิ 19 พย 40 หนว่ยท큔ีȀ 1
1 ตค 2545
หนว่ยท큔ีȀ 2
1 กพ 2546

หนว่ยท큔ีȀ 1
1 ตค 2549 *
หนว่ยท큔ีȀ 2
1 กพ 2550 *
(เล䯾ื�อน 48
เดอืน)

4. Gulf Power Generation Co.,
Ltd. บอ่นอก ประจวบครีขีนัธ์

Gulf Electric 60%
Mission Energy 40%

734
(2 x 367)

ถา่นหนิ 22 ธค 40 หนว่ยท큔ีȀ 1
1 ตค 2544
หนว่ยท큔ีȀ 2
1 เมย 2545

หนว่ยท큔ีȀ 1
1 ตค 2545
หนว่ยท큔ีȀ 2
1 เมย 2546
(เล䯾ื�อน 12
เดอืน)

รวม 5,943.5

* อยู่ระหวา่งการเจรจา

 

สรปุการรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติรายเลก็
(สถานภาพ ณ 30 เมษายน 2542)

  Firm NonFirm รวม
1. ผู้ผลติรายเลก็ย큔ืȀนขอ้เสนอ
1.1 จาํนวน (ราย) 68 24 92
1.2 กาํลงัการผลติ (MW) 7,686.81 633.66 8,320.47
1.3 ปรมิาณพลงัไฟฟา้ท䯾ี�เสนอขาย (MW) 4,461.90 177.31 4,639.21
2. ผู้ผลติรายเลก็ท큔ีȀไดร้บัการตอบรบัซืȀอไฟฟ้า*
2.1 จาํนวน (ราย) 33 23 56
2.2 กาํลงัการผลติ (MW) 3,946.91 617.16 4,564.07
2.3 ปรมิาณพลงัไฟฟา้ท䯾ี�เสนอขาย (MW) 2,190.40 175.11 2,365.51
2.4. ประเภทเชืال�อเพลงิ (ราย)      
       ขยะ  1 1
       กากออ้ย  14 14
       แกลบ, เศษไม้ 3 3 6
       กา๊ซธรรมชาติ 21 1 22
       ถา่นหนิ 8 2 10
       นํال�ามนั 1  1
       กา๊ซชวีภาพ  1 1
       นํال�ายางดาํ (Black Liquor)  1 1
3. ผู้ผลติรายเลก็ลงนามในสญัญา
3.1 จาํนวน (ราย) 31 19 50
3.2 กาํลงัการผลติ (MW) 3,646.91 563.70 4,210.61
3.3 ปรมิาณพลงัไฟฟา้ท䯾ี�เสนอขาย (MW) 2,010.40 146.07 2,156.47
4. ผู้ผลติรายเลก็ขายไฟฟ้าเขา้ระบบ (ราย)
4.1 จาํนวน (ราย) 18 19 37
4.2 กาํลงัการผลติ (MW) 1,685.13 563.70 2,248.83
4.3 ปรมิาณพลงัไฟฟา้ท䯾ี�เสนอขาย (MW) 1,075.40 144.87 1,220.27
* ไมร่วมผู้ไมย่䯾ื�นหลกัคํال�าประกนัยนืยนัการขายไฟฟา้ และผู้ผลติรายเลก็ท䯾ี�ขอยกเลกิโครงการ

 

 

7. การแกไ้ขปญัหาส큔ิȀงแวดลอ้มท큔ีȀเกดิจากการใชพ้ลงังาน



7. การแกไ้ขปญัหาส큔ิȀงแวดลอ้มท큔ีȀเกดิจากการใชพ้ลงังาน

ในปัจจบุนัปัญหามลพษิทางอากาศของประเทศไดท้วคีวามรนุแรงมากขึال�นเป็นลาํดบั โดยปัจจัยหน䯾ึ�งท䯾ี� สง่ผลใหเ้กดิปัญหา
มลพษิทางอากาศ กค็อืการผลติและการใชพ้ลงังาน ซ䯾ึ�งหากขาดการควบคมุท䯾ี�ดกีจ็ะมผีลกระทบ ตอ่ส䯾ิ�งแวดลอ้มและคณุภาพ
ชวีติของประชาชน ดงัเชน่ปัญหาท䯾ี�เกดิขึال�นท䯾ี�โรงไฟฟา้แมเ่มาะ ในชว่งท䯾ี�ผา่นมารัฐบาลไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาส䯾ิ�งแวดลอ้มดงั
กลา่วมาอยา่งตอ่เน䯾ื�อง โดยไดก้าํหนดนโยบายและมาตรการ ในการท䯾ี�จะชว่ยปรับปรงุคณุภาพอากาศใหด้ขีึال�น มาตรการท䯾ี�เดน่
ชดัไดแ้ก ่การกาํหนดแนวทางและมาตรการการใชเ้ชืال�อเพลงิ ในโรงไฟฟา้ของ กฟผ. และการกาํหนดแนวทางในการปรับปรงุ
คณุภาพนํال�ามนัเชืال�อเพลงิ ตลอดจนการดาํเนนิการศกึษาการจัดการนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใชแ้ลว้ อยา่งเป็นระบบและประชาสมัพันธ์
เพ䯾ื�อเผยแพรค่วามรู้เก䯾ี�ยวกบันํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใหแ้กผู่้บรโิภค เพ䯾ื�อใหส้ามารถเลอืกซืال�อและใชน้ํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�น ท䯾ี�มคีณุภาพเหมาะสม
กบัเคร䯾ื�องยนต ์ซ䯾ึ�งการดาํเนนิการตามมาตรการตา่งๆ ดงักลา่ว มคีวามกา้วหนา้ดงันีال�

7.1 แนวทางการใชเ้ชืȀอเพลงิในโรงไฟฟ้าเพ큔ืȀอแกไ้ขปญัหามลพษิ
สพช. รว่มกบัหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง ซ䯾ึ�งประกอบดว้ย กรมควบคมุมลพษิ กฟผ. ปตท. บรษัิทผู้คา้นํال�ามนั และโรงกลั䯾�นนํال�ามนั ได้
พจิารณากาํหนดแนวทางและมาตรการการใชเ้ชืال�อเพลงิในโรงไฟฟา้สาํหรับโรงไฟฟา้ของ กฟผ. เพ䯾ื�อใหส้อดคลอ้งกบัรา่ง
มาตรฐานการระบายมลพษิ ของกรมควบคมุมลพษิ ท䯾ี�จะประกาศใหม ่ซ䯾ึ�งสามารถสรปุแนวทางและมาตรการ ไดด้งันีال�

1. ในชว่งปีงบประมาณ 25402542 ให ้กฟผ. ใชน้ํال�ามนัเตาท䯾ี�มคีณุภาพดขีึال�นในโรงไฟฟา้เกา่ และใหใ้ชก้า๊ซธรรมชาตใิน
โรงไฟฟา้เพ䯾ิ�มขึال�น

2. ใหด้าํเนนิการตดิตัال�งระบบกาํจัดฝุ่นละอองสาํหรับโรงไฟฟา้บางปะกงใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในปี 2542
3. ตัال�งแตป่ีงบประมาณ 2543 เป็นตน้ไป ให ้กฟผ. ใชก้า๊ซธรรมชาตทิดแทนนํال�ามนัเตาในโรงไฟฟา้มากขึال�น โดยให ้ปตท.
เรง่จัดหากา๊ซธรรมชาต ิและดาํเนนิการวางทอ่กา๊ซไปยงัโรงไฟฟา้ กฟผ. ใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในปี 2543 เพ䯾ื�อใหส้ามารถ
สง่กา๊ซฯ ไปยงัโรงไฟฟา้ของ กฟผ. ไดอ้ยา่งเพยีงพอ

มาตรฐานการระบายสารพษิของโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
(สว่นในลา้นสว่น)

ออกไซดข์องไนโตรเจน
(สว่นในลา้นสว่น)

ฝุ่นละออง
(มลิลกิรมั/ลกูบาศกเ์มตร)

1.โรงไฟฟา้แมเ่มาะ      
หนว่ย 13 : ไมต่ดิ เอฟ.จ.ีดี 3,800 500 250
หนว่ย 411 : หลงัตดิ เอฟ.จ.ีดี 320 500 250
หนว่ย 1213 : ตดิ เอฟ.จ.ีดี 350 350 250
2.บางปะกง 800 250 350
3.พระนครใต้ 800 180 240
4.พระนครเหนอื 500 180 150
5.สรุาษฎรธ์านี 1,000 200 350
6.โรงไฟฟา้ของ ไอพพี ีและเอสพพีี      
ขนาดโรงไฟฟา้ > 500 เมกะวตัต์ 320 350 120
ขนาดโรงไฟฟา้ 300500 เมกะวตัต์ 450 350 120
ขนาดโรงไฟฟา้ < 300 เมกะวตัต์ 640 350 120

หมายเหต ุมาตรฐานของโรงไฟฟา้ลาํดบัท䯾ี� 15 เป็นรา่งมาตรฐานใหม ่ท䯾ี�อยู่ระหวา่งการนาํเสนอขอความเหน็ชอบ ตอ่คณะกรรมการส䯾ิ�งแวดลอ้มแหง่
ชาต ิโดยยังไมม่ผีลบงัคบัใช้

ตอ่มา ไดม้กีารดาํเนนิการเพ䯾ื�อใหเ้ป็นไปตามแนวทางและมาตรการดงักลา่ว โดย ปตท. ไดจั้ดหานํال�ามนัเตากาํมะถนัต䯾ํ�า 1.0%
ใหก้บัโรงไฟฟา้พระนครเหนอื ตัال�งแตเ่ดอืนธนัวาคม 2540  มกราคม 2541 แตห่ลงัจากนัال�นการจัดหานํال�ามนัเตากาํมะถนัต䯾ํ�า
1.0% คอ่นขา้งหายากและมรีาคาแพง ประกอบกบัรัฐมนีโยบายใหล้ดการนาํเขา้นํال�ามนัจากตา่งประเทศ สพช. จงึไดป้ระชมุ
หารอืกบัหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง เพ䯾ื�อพจิารณาแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว โดยไดข้อ้สรปุวา่ใหโ้รงกลั䯾�นบางจาก จัดหานํال�ามนัเตา
กาํมะถนั 1.4% ให ้ปตท. เพ䯾ื�อจัดสง่ใหโ้รงไฟฟา้พระนครเหนอื ทดลองใชใ้นปรมิาณ 10 ลา้นลติร ในราคาปกต ิและให้
กฟผ. วดัปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์วา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานหรอืไม ่ซ䯾ึ�งโรงกลั䯾�นบางจากและ กฟผ. ได้
ดาํเนนิการตามมตทิ䯾ี�ประชมุดงักลา่วแลว้ โดย กฟผ. ไดร้ายงานผลการตรวจวดัปรมิาณการปลอ่ยสารมลพษิระหวา่งวนัท䯾ี� 24
กนัยายน  1 ตลุาคม 2541 (ท䯾ี� 50% Excess Air) เม䯾ื�อใชน้ํال�ามนัเตากาํมะถนั 1.31.4% ผลปรากฏวา่ปรมิาณการปลอ่ยสาร
มลพษิอยู่ในพกิดัท䯾ี�กาํหนดของคา่มาตรฐานเดมิ แตป่รมิาณ SO2 และฝุ่นละอองมคีา่เฉล䯾ี�ยสงูก วา่เกณฑก์าํหนดของรา่ง
มาตรฐานท䯾ี�จะประกาศใหม ่ดงันีال�

ns Serif">ปรมิาณมลสาร SO2
ppm

NO2
ppm

ฝุ่น
Mg/m3

หมายเหตุ

Unit 1 475 125 200  
Unit 2 ont 561 102  วดัท䯾ี� 100% Load
Unit 3 536 210 169 Sulfur Content 1.31.4%
เฉล큔ีȀย Unit 13 524 145 189  
รา่งมาตรฐานใหม่ 500 180 150  



สพช. ไดเ้ชญิหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง เพ䯾ื�อหารอืถงึแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักลา่วอกีครัال�ง โดยผลการหารอืสรปุไดว้า่กรม
ควบคมุมลพษิ ผอ่นผันใหโ้รงไฟฟา้พระนครเหนอืใชน้ํال�ามนัเตากาํมะถนัไมเ่กนิ 1.4% ไดเ้ป็นการชั䯾�วคราวจนกวา่จะมกีาร
ประกาศคา่มาตรฐานใหม ่โดยใหโ้รงกลั䯾�นบางจากจัดสง่นํال�ามนัเตาคณุภาพดงักลา่ว ใหโ้รงไฟฟา้พระนครเหนอื ตัال�งแตว่นัท䯾ี� 1
มนีาคม 2542 เป็นตน้ไป และให ้กฟผ. รายงานผลการดาํเนนิการให ้สพช. ทราบ และถา้กรมควบคมุมลพษิ จะประกาศใช้
รา่งมาตรฐานใหมใ่หแ้จง้ให ้กฟผ. และหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งทราบกอ่นลว่งหนา้ เพ䯾ื�อจะไดเ้ตรยีมกาํหนดแนวทางการดาํเนนิ
งานใหเ้หมาะสมตอ่ไป

7.2 การตดิตามการแกไ้ขปญัหาดา้นส큔ิȀงแวดลอ้มท큔ีȀโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ
ในการกาํหนดมาตรการและแนวทางการใชเ้ชืال�อเพลงิ ในโรงไฟฟา้เพ䯾ื�อแกไ้ขปัญหามลพษิ เพ䯾ื�อใหส้อดคลอ้งกบัรา่งประกาศ
มาตรฐานการระบายมลพษิ ซ䯾ึ�งกรมควบคมุมลพษิไดจั้ดทาํขึال�นใหมด่งัท䯾ี�กลา่วแลว้ในขอ้ 1 นัال�น ไดม้กีารกาํหนดแนวทาง และ
มาตรการการใชเ้ชืال�อเพลงิในโรงไฟฟา้แมเ่มาะของ กฟผ. เพ䯾ื�อแกไ้ขปัญหามลพษิดว้ย โดยมแีนวทางและมาตรการ ดงันีال�

1. โรงไฟฟา้ หนว่ยท䯾ี� 13 ชว่งเดอืนพฤศจกิายนพฤษภาคม ใหใ้ชล้กิไนตก์าํมะถนัไมเ่กนิ 1.2% ชว่งเดอืนมถินุายน
ตลุาคม ใหใ้ชล้กิไนตก์าํมะถนั 2.03.0% และตัال�งแต ่1 มกราคม 2543 ใหใ้ชล้กิไนต ์3.0% แตไ่มม่กีารตดิตัال�งระบบ
กาํจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(FGD) เน䯾ื�องจากเป็นโรงไฟฟา้เกา่จงึไมคุ่้มกบัการลงทนุ

2. โรงไฟฟา้ หนว่ยท䯾ี� 411 ชว่งเดอืนพฤศจกิายนพฤษภาคม ใหใ้ชล้กิไนตก์าํมะถนัไมเ่กนิ 1.2% ชว่งเดอืนมถินุายน
ตลุาคม ใหใ้ชล้กิไนตก์าํมะถนั 2.03.0% และตัال�งแต ่1 มกราคม 2543 เม䯾ื�อตดิตัال�ง FGD แลว้เสรจ็ใหใ้ชล้กิไนตก์าํมะถนั
3.0%

3. โรงไฟฟา้ หนว่ยท䯾ี� 1213 ตัال�งแต ่1 มกราคม 2543 เม䯾ื�อตดิตัال�ง FGD แลว้เสรจ็ใหใ้ชล้กิไนตก์าํมะถนั 3.0%

กฟผ. ไดด้าํเนนิการซืال�อถา่นหนิจากเหมอืงเอกชนท䯾ี�มปีรมิาณกาํมะถนัประมาณ 1% มาใชผ้สมกบัลกิไนตท์䯾ี�แมเ่มาะ โดยในปี
2541 ไดซ้ืال�อถา่นหนิจากเอกชนมาใชป้ระมาณ 850,000 ตนั และไดม้กีารใชน้ํال�ามนัดเีซล ในชว่งท䯾ี�มกีารเปล䯾ี�ยนแปลงของ
สภาพอากาศดว้ย พรอ้มกบัลดกาํลงัการผลติลง อยา่งไรกต็าม ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2541 โรงไฟฟา้แมเ่มาะไดก้อ่ปัญหา
ดา้นส䯾ิ�งแวดลอ้มอกี เน䯾ื�องจากการตดิตัال�ง FGD หนว่ยท䯾ี� 47 ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ และแมว้า่มเีคร䯾ื�องท䯾ี�ตดิตัال�งแลว้เสรจ็แตก่ท็าํงานได้
ไมเ่ตม็ท䯾ี�

ดงันัال�น ในการประชมุคณะอนกุรรมการเฉพาะกจิ เพ䯾ื�อแกไ้ขปัญหาภาวะมลพษิและฟืال�นฟสูภาพแวดลอ้มบรเิวณโรงไฟฟา้พลงั
ความรอ้น และเหมอืงถา่นหนิลกิไนตแ์มเ่มาะ จังหวดัลาํปาง เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 2 กนัยายน 2541 ท䯾ี�ประชมุไดก้าํหนดมาตรการในการ
จัดการปัญหากา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ระหวา่งรอการตดิ FGD ใหแ้ลว้เสรจ็ทัال�งหมด ดงันีال�

1. ใหค้วบคมุปรมิาณการระบายกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์จากโรงไฟฟา้แมเ่มาะ ในแตล่ะชั䯾�วโมง รวมกนัทกุหนว่ยไมเ่กนิ
15 ตนั/ชั䯾�วโมง

2. ใหเ้ดนิเคร䯾ื�องผลติกระแสไฟฟา้ท䯾ี�ไมม่รีะบบกาํจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(FGD) ใหน้อ้ยท䯾ี�สดุ หรอืเทา่ท䯾ี�จาํเป็น และ
ใหม้กีารนาํลกิไนตก์าํมะถนัต䯾ํ�ามาใช้

3. พจิารณาลดขอบเขตพืال�นท䯾ี�การจา่ยกระแสไฟฟา้ของโรงไฟฟา้แมเ่มาะ ใหเ้หลอืเพยีงพอตอ่ภาคเหนอื 5 จังหวดั เทา่นัال�น
(เชยีงราย เชยีงใหม ่ลาํปาง ลาํพนู และพะเยา)

4. ใหโ้รงไฟฟา้แมเ่มาะปฏบิตัติามแผนการเดนิเคร䯾ื�องผลติกระแสไฟฟา้ขา้งตน้อยา่งเครง่ครัด หากจะมกีารเปล䯾ี�ยนแปลง
ตอ้งขอความเหน็ชอบจากผู้วา่ กฟผ. หรอืรองผู้วา่ กฟผ. ท䯾ี�ดแูลโรงไฟฟา้แมเ่มาะ รวมทัال�งแจง้ผู้วา่ราชการจังหวดั
ลาํปางใหท้ราบลว่งหนา้ดว้ย

ทัال�งนีال� มาตรการดงักลา่วขา้งตน้มคีวามเขม้งวดมากขึال�น ซ䯾ึ�งจะชว่ยให ้กฟผ. มคีวามระมดัระวงัในการเดนิเคร䯾ื�องผลติไฟฟา้มาก
ขึال�น และจะสง่ผลใหปั้ญหามลพษิในบรเิวณโรงไฟฟา้แมเ่มาะบรรเทาลงได้

7.3 การปรบัปรงุคณุภาพนํȀามนัเชืȀอเพลงิ เพ큔ืȀอแกไ้ขปญัหามลพษิทาง
อากาศ
จากปรมิาณรถยนตท์䯾ี�เพ䯾ิ�มสงูขึال�นเร䯾ื�อยๆ และปัญหาการจราจรตดิขดั ทาํใหป้ระเทศไทยตอ้งประสบปัญหามลพษิทางอากาศ
อยา่งรนุแรง โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานครและเมอืงใหญ่ๆ ซ䯾ึ�งปัญหามลพษิท䯾ี�สาํคญั คอื ฝุ่นละออง (โดยเฉพาะฝุ่น
ละอองท䯾ี�เกดิจากนํال�ามนัดเีซลหมนุเรว็ในรถยนต)์ กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์และ สารไฮโดรคารบ์อน ซ䯾ึ�งเกดิจากไอเสยีของ
ยานพาหนะ ดงันัال�น เพ䯾ื�อเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว รัฐบาลได ้เหน็ชอบใหม้กีารดาํเนนิการปรับปรงุคณุภาพนํال�ามนัเชืال�อเพลงิ
โดยคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 5 มนีาคม 2539 เหน็ชอบแนวทางในการปรับปรงุคณุภาพนํال�ามนัเชืال�อเพลงิ ซ䯾ึ�ง สพช. และ
หนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งไดด้าํเนนิการใหเ้ป็นไปตามมตดิงักลา่วแลว้ และไดม้กีารเล䯾ื�อนกาํหนดเวลาบงัคบัใชน้ํال�ามนัดเีซลหมนุเรว็
กาํมะถนัต䯾ํ�าไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ใหเ้รว็ขึال�น จากตัال�งแตว่นัท䯾ี� 1 มกราคม 2543 เป็นตัال�งแตว่นัท䯾ี� 1 มกราคม 2542 รวมทัال�ง ให้
ปตท. เรง่นาํนํال�ามนัดเีซลหมนุเรว็กาํมะถนัไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 จาํหนา่ยใหอ้งคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพฯ ภายในวนัท䯾ี� 1
มกราคม 2540

นอกจากนีال� ไดม้กีารพจิารณาปรับปรงุคณุภาพนํال�ามนัเชืال�อเพลงิเพ䯾ิ�มเตมิ ในเร䯾ื�องของการกาํหนดปรมิาณสารตา่งๆ โดย สพช.
ไดจ้า้งผู้เช䯾ี�ยวชาญใหด้าํเนนิการศกึษา มขีอบเขตการศกึษา ดงันีال�

1. ใหพ้จิารณาทบทวนคณุสมบตั ิ(Specifications) ของนํال�ามนัเชืال�อเพลงิท䯾ี�ใชอ้ยู่ในปัจจบุนัของประเทศไทย
2. ใหพ้จิารณาทบทวนสภาพปัญหามลพษิทางอากาศ ของกรงุเทพมหานครในปัจจบุนั ตลอดจนมาตรการท䯾ี�ดาํเนนิการ
เพ䯾ื�อบรรเทาปัญหามลพษิท䯾ี�ใชอ้ยู่ พรอ้มทัال�งประมาณการแนวโนม้ของคณุภาพอากาศ ในกรงุเทพมหานครในอนาคต

3. ตรวจสอบสถานภาพการกลั䯾�นนํال�ามนัของโรงกลั䯾�น และแผนในการปรับปรงุคณุภาพนํال�ามนั
4. ใหพ้จิารณาทบทวนการเปล䯾ี�ยนแปลงของเทคโนโลยที䯾ี�ใชใ้นอตุสาหกรรมรถยนต์



5. ศกึษาผลกระทบท䯾ี�อาจเกดิขึال�นตอ่เคร䯾ื�องยนต ์จากการใชน้ํال�ามนัดเีซลกาํมะถนัต䯾ํ�า (0.05%) ท䯾ี�จะประกาศใชใ้นปี 2542
พรอ้มทัال�งประเมนิผลกระทบตอ่ผู้ใชร้ถยนต ์อตุสาหกรรมนํال�ามนัและอตุสาหกรรมรถยนต์

6. เสนอแนะแนวทางการปรับปรงุคณุภาพ ของนํال�ามนัเบนซนิและนํال�ามนัดเีซลของประเทศ ในชว่งปี พ.ศ. 25412548
พรอ้มทัال�งประเมนิผลกระทบตอ่ผู้ใชน้ํال�ามนั อตุสาหกรรมนํال�ามนั และอตุสาหกรรมรถยนต์

ผลจากการดาํเนนิการศกึษาดงักลา่ว จะทาํใหท้ราบถงึแนวทางในการปรับปรงุคณุภาพนํال�ามนัเชืال�อเพลงิของประเทศ เพ䯾ื�อ
แกไ้ขปัญหามลพษิทางอากาศ ท䯾ี�เกดิจากการเผาไหมข้องนํال�ามนัเชืال�อเพลงิ ในยานพาหนะอยา่งครบวงจร ตลอดจนทราบถงึ
ผลกระทบ ท䯾ี�จะเกดิขึال�นตอ่ผู้ใชร้ถยนต ์อตุสาหกรรมนํال�ามนั และอตุสาหกรรมรถยนต์

7.4 การจดัการนํȀามนัหลอ่ล큔ืȀนคณุภาพต큔ํȀา
เน䯾ื�องจากไดม้กีารนาํนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นคณุภาพต䯾ํ�า มาวางจาํหนา่ยในเขตตา่งจังหวดั ทาํใหเ้กดิความเสยีหาย แกเ่คร䯾ื�องจักร
เคร䯾ื�องยนต ์และกอ่ความเดอืดรอ้นใหแ้กป่ระชาชนในตา่งจังหวดัเป็นอยา่งมาก ดงันัال�น คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่
ชาต ิจงึไดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 19 มกราคม 2537 มอบหมายให ้สพช. และ กรมทะเบยีนการคา้ปรับปรงุขอ้กาํหนดคณุภาพนํال�ามนั
หลอ่ล䯾ื�น ใหท้นัสมยัและรัดกมุย䯾ิ�งขึال�น รวมทัال�ง ให ้สพช. รับไปศกึษาเก䯾ี�ยวกบัการกาํจัดหรอืนาํนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใชแ้ลว้มาใช้
ประโยชน ์ซ䯾ึ�ง สพช. และกรมทะเบยีนการคา้ไดด้าํเนนิการปรับปรงุขอ้กาํหนดคณุภาพนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�น และไดจั้ดทาํขอ้เสนอใน
การแกไ้ขปัญหานํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นคณุภาพต䯾ํ�า ตอ่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิลว้ เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 3 สงิหาคม 2537 และ
ไดม้กีารดาํเนนิการตามขอ้เสนอในการแกไ้ขปัญหาดงักลา่วมาเป็นลาํดบั สาํหรับแนวทางในการควบคมุคณุภาพนํال�ามนัหลอ่
ล䯾ื�น ของหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งในขณะนีال� มดีงันีال�

1. กระทรวงพาณชิย ์(กรมทะเบยีนการคา้) ไดอ้อกประกาศกระทรวงพาณชิย ์ฉบบัท䯾ี� 2 (พ.ศ. 2538) ลงวนัท䯾ี� 22
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 เพ䯾ื�อแกไ้ขปรับปรงุขอ้กาํหนดคณุภาพของนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นเหลว ท䯾ี�ใชก้บัเคร䯾ื�องยนตเ์บนซนิ 4
จังหวะ และเคร䯾ื�องยนตด์เีซลหมนุเรว็ ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านของเคร䯾ื�องยนต ์และครอบคลมุถงึชนดิของ
นํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นเหลวท䯾ี�มจีาํหนา่ยในทอ้งตลาด โดยกาํหนดใหผู้้ผลติและผู้นาํเขา้ ตอ้งผา่นการขึال�นทะเบยีนผลติภณัฑ์
นํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นเหลวกอ่นท䯾ี�จะจาํหนา่ย ทัال�งนีال�เพ䯾ื�อปอ้งกนัสนิคา้ท䯾ี�ไมไ่ดม้าตรฐาน โดยใหผู้้บรโิภคสงัเกตทะเบยีน
ผลติภณัฑบ์นฉลาก ท䯾ี�กรมทะเบยีนการคา้เป็นผู้ออกให ้ซ䯾ึ�งประกาศดงักลา่วมผีลบงัคบัใชเ้ม䯾ื�อพน้กาํหนด 90 วนั นับแต่
วนัท䯾ี� 21 มนีาคม พ.ศ. 2538 ซ䯾ึ�งเป็นวนัท䯾ี�ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

2. กระทรวงอตุสาหกรรม (กรมโรงงานอตุสาหกรรม) ออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
วตัถดุบิอนัตราย พ.ศ. 2535 ณ วนัท䯾ี� 27 ตลุาคม พ.ศ. 2537 เพ䯾ื�อใหโ้รงงานท䯾ี�ผลติ นํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�น หรอืโรงงานท䯾ี�มกีาร
ใชน้ํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นตอ้งจัดทาํรายงานวธิกีารเกบ็รักษา และวธิกีารกาํจัดทาํลายใหก้รมโรงงานอตุสาหกรรมทราบทกุๆ 3
เดอืน

3. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค สาํนักนายกรัฐมนตร ีไดอ้อกประกาศคณะกรรมการวา่ดว้ยฉลาก ฉบบัท䯾ี� 71 (พ.ศ.
2539) เร䯾ื�องกาํหนดนํال�ามนัเกยีร ์และนํال�ามนัเคร䯾ื�องเป็นสนิคา้ควบคมุฉลาก (ฉบบัท䯾ี� 2) ประกาศ ณ วนัท䯾ี� 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2539 ทัال�งนีال� เพ䯾ื�อประโยชนแ์กผู่้บรโิภคในการเลอืกใชอ้ยา่งถกูตอ้ง และปลอดภยั โดยนํال�ามนัเกยีรต์ามประกาศ
ฉบบันีال� จะครอบคลมุถงึนํال�ามนัท䯾ี�ใชส้าํหรับหลอ่ล䯾ื�นชดุเฟอืงท䯾ี�ใชใ้นยานยนต ์หรอืงานอตุสาหกรรม รวมทัال�งนํال�ามนัท䯾ี�ใช้
สาํหรับเกยีรอ์ตัโนมตั ิสว่นนํال�ามนัเคร䯾ื�องจะครอบคลมุถงึนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นเคร䯾ื�องยนต ์ท䯾ี�มกีารเผาไหมภ้ายในเคร䯾ื�องยนต์
ดเีซล และเคร䯾ื�องยนตเ์บนซนิ แตไ่มร่วมถงึนํال�ามนัเคร䯾ื�องท䯾ี�ใชก้บัเคร䯾ื�องยนตเ์บนซนิสองจังหวะ ซ䯾ึ�งนํال�ามนัเกยีร ์และนํال�ามนั
เคร䯾ื�องดงักลา่วจะนาํออกขาย ตอ้งปดิฉลากเป็นภาษาไทยท䯾ี�ภาชนะบรรจ ุโดยใหร้ะบชุ䯾ื�อผู้ผลติ และสถานท䯾ี�ประกอบการ
ของผู้ผลติ ชัال�นคณุภาพ ปรมิาตรสทุธ ิและคาํแนะนาํการใช ้หรอืขอ้หา้มใช้

นอกจากนีال�ในระหวา่งเดอืนพฤษภาคมกนัยายน 2541 สพช. ไดด้าํเนนิการประชาสมัพันธเ์ก䯾ี�ยวกบันํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�น ผา่นส䯾ื�อทาง
โทรทศัน ์วทิย ุและส䯾ิ�งพมิพ ์เพ䯾ื�อเผยแพรค่วามรู้เก䯾ี�ยวกบันํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นแกผู่้บรโิภค เพ䯾ื�อใหผู้้บรโิภคสามารถเลอืกซืال�อนํال�ามนั
หลอ่ล䯾ื�น ท䯾ี�มคีณุภาพเหมาะสมกบัเคร䯾ื�องยนต ์และในขณะนีال� สพช. อยู่ระหวา่งดาํเนนิการศกึษา การจัดการนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใช้
แลว้อยา่งเป็นระบบ เพ䯾ื�อใหท้ราบถงึแหลง่ท䯾ี�มาของนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใชแ้ลว้ และการนาํเขา้นํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใชแ้ลว้ไปใชป้ระโยชน์
ซ䯾ึ�งผลการศกึษาท䯾ี�ไดจ้ะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนนิการ ดงันีال�

1. พจิารณาจัดระบบการจัดเกบ็นํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใชแ้ลว้ อยา่งเป็นระบบและครบวงจร และไมท่าํลายระบบการจัดเกบ็ท䯾ี�มอียู่
แลว้ในปัจจบุนั โดยการสรา้งแรงจงูใจใหม้กีารรวบรวมนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใชแ้ลว้ เพ䯾ื�อนาํไปกาํจัดหรอืใชป้ระโยชนอ์ยา่งถกู
ตอ้งตามหลกัวชิาการ

2. พจิารณาแนวทางการนาํนํال�ามนัหลอ่ล䯾ื�นใชแ้ลว้ ท䯾ี�รวบรวมไดไ้ปกาํจัด หรอืใชป้ระโยชนอ์ยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ
ไดแ้ก ่การนาํไปใชเ้ผาในโรงงานปนูซเีมนต ์การใชเ้ป็นนํال�ามนัเชืال�อเพลงิทดแทนถา่นหนิ หรอืนํال�ามนัเตา เป็นตน้ ทัال�งนีال�
ตอ้งมกีารพจิารณาควบคมุมาตรฐานการขยายอตุสาหกรรมตา่งๆ โดยไมใ่หเ้ป็นแหลง่กาํเนดิมลพษิ

 

 

8. ความรว่มมอืดา้นพลงังานกบัตา่งประเทศ

ในการพัฒนาและสง่เสรมิความรว่มมอืกบัตา่งประเทศดา้นพลงังาน สพช. ในฐานะท䯾ี�เป็นผู้ประสานงานดา้นพลงังาน ในกลุ่ม
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเซยีแปซฟิคิ (APEC) กลุ่มสมาคมประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ASEAN)
และกลุ่มเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํال�าโขง ไดด้าํเนนิการพัฒนาความสมัพันธแ์ละความรว่มมอืกบักลุ่มองคก์รดงักลา่ว รวม



ทัال�งมบีทบาทในการกาํหนดทา่ทฝี่ายไทยในการเจรจา และพัฒนาแนวทางความรว่มมอืดา้นพลงังาน โดยในปี 2541 มกีาร
พัฒนาความรว่มมอืท䯾ี�สาํคญั ดงันีال�

8.1 ความรว่มมอืกบักลุ่มเอเปคดา้นพลงังาน

ในชว่งปี 2541 ไดม้กีารประชมุท䯾ี�สาํคญัของกลุ่มเอเปคดา้นพลงังาน คอื การประชมุเจา้หนา้ท䯾ี�อาวโุสและรัฐมนตรพีลงังาน
ของกลุ่มความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเซยีแปซฟิคิ ครัال�งท䯾ี� 3 ในระหวา่งวนัท䯾ี� 810 ตลุาคม พ.ศ. 2541 ณ เกาะ
โอกนิาวา ประเทศญ䯾ี�ปุ่น ซ䯾ึ�งท䯾ี�ประชมุไดม้กีารหารอืถงึบทบาทของสาขาพลงังาน ในการชว่ยแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณท์าง
เศรษฐกจิในภมูภิาคเอเซยี โดยมุ่งเนน้นโยบายการแปรรปู การเปดิเสร ีตลาดพลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพเป็นหลกั โดยท䯾ี�ประชมุไดใ้หค้วามเหน็ชอบในเร䯾ื�องตา่งๆ ดงันีال�

1. เหน็ชอบใหใ้ชห้ลกันโยบายท䯾ี�ไมผ่กูพันดา้นพลงังาน 14 ประการ เป็นแนวทางในการพัฒนา พลงังานของทกุประเทศ
กลา่วคอื การพัฒนาพลงังานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์างดา้นส䯾ิ�งแวดลอ้มและสงัคม เพ䯾ื�อใหก้ารพัฒนา
ภมูภิาคเอเซยีแปซฟิคิเป็นไปอยา่งยั䯾�งยนื

2. เหน็ชอบใหม้กีารกระจายประเภทของพลงังาน และสง่เสรมิการพัฒนาบรกิารพืال�นฐานดา้นพลงังาน โดยใชก้ลไกตลาด
เป็นตวักาํหนด ตลอดจนใหม้กีารถา่ยทอดและแลกเปล䯾ี�ยนขอ้มลูขา่วสารระหวา่งกนัดว้ย ทัال�งนีال� เพ䯾ื�อใหเ้กดิความมั䯾�นคง
ทางดา้นพลงังานในภมูภิาค

3. เหน็ชอบตามแนวคดิรเิร䯾ิ�มเพ䯾ื�อพัฒนากา๊ซธรรมชาต ิ(Natural Gas Investment Initiative) โดยสง่เสรมิใหเ้รง่รัดการ
ลงทนุผลติกา๊ซธรรมชาต ิบรกิารพืال�นฐานตา่งๆ และเครอืขา่ยกา๊ซธรรมชาต ิซ䯾ึ�งรวมถงึทอ่สง่กา๊ซ คลงักา๊ซ และระบบ
การจัดจาํหนา่ย

4. เหน็ชอบในหลกัการเร䯾ื�องประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน (Energy Efficiency Improvement Initiative) โดยเสรมิสรา้ง
ใหม้กีารปรับปรงุการผลติ การจัดสง่ และการใชพ้ลงังานใหด้ยี䯾ิ�งขึال�นอยา่งตอ่เน䯾ื�อง โดยใหแ้ตล่ะประเทศเสนอแผนงาน
และรายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนงานดว้ยความสมคัรใจ รวมทัال�ง ดาํเนนิการแจง้มาตรฐานท䯾ี�จะประกาศใชใ้หท้ราบ
ลว่งหนา้ เพ䯾ื�อสรา้งความโปรง่ใสใหแ้กภ่าคธรุกจิและอาํนวยความสะดวกทางการคา้

5. เหน็ชอบใหภ้าคเอกชนเขา้รว่มกจิกรรมดา้นพลงังานของเอเปคมากขึال�น โดยเฉพาะการลงทนุและการใชพ้ลงังานอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนใหม้กีารเจรจากนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนใหม้ากและ แนน่แฟน้ขึال�น

แนวทางท䯾ี�ไดรั้บความเหน็ชอบดงักลา่วขา้งตน้ สว่นใหญเ่ป็นเร䯾ื�องท䯾ี�ประเทศไทยไดม้กีารดาํเนนิการอยู่แลว้ เชน่ ในเร䯾ื�องของ
กลไกตลาด ประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังาน และการสง่เสรมิบทบาทของภาคเอกชนในกจิการพลงังาน ดงันัال�น แนวทาง
ความรว่มมอืดงักลา่ว จงึเป็นส䯾ิ�งท䯾ี�ยนืยนัถงึการดาํเนนินโยบายของประเทศท䯾ี�ถกูตอ้ง และยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย
การคา้เสร ีในระดบัภมูภิาคของโลกอกีดว้ย

8.2 ความรว่มมอืกบักลุ่มอาเซยีนดา้นพลงังาน

ในการประชมุรัฐมนตรอีาเซยีนดา้นพลงังาน ครัال�งท䯾ี� 14 ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 1 กรกฎาคม 2539
ไดม้มีตใิหย้กฐานะศนูยฝ์กึอบรมเพ䯾ื�อการจัดการและการวจัิยพลงังานของอาเซยีน ประชาคมยโุรป (ASEANEC Energy
Management Training and Research Centre : AEEMTRC) ซ䯾ึ�งกอ่ตัال�ง มาตัال�งแตป่ี พ.ศ. 2531 ขึال�นเป็นศนูยพ์ลงังาน
อาเซยีน (ASEAN Centre for Energy : ACE) ตัال�งแตว่นัท䯾ี� 1 มกราคม 2542 เป็นตน้มา โดยศนูยฯ์ นีال�จะอยู่ภายใตก้ารดแูล
ของหวัหนา้เจา้หนา้ท䯾ี�อาวโุสอาเซยีนดา้นพลงังาน (Senior Officials on Energy : SOE Leaders) และรัฐมนตรดีา้น
พลงังานของอาเซยีน (ASEAN Ministers on Energy : AME)

ตอ่มาในการประชมุเจา้หนา้ท䯾ี�อาวโุสอาเซยีนดา้นพลงังาน สมยัพเิศษ (Senior Officials Meeting on Energy : Special
SOME) ท䯾ี�เมอืงเซบ ูประเทศฟลิปิปนิส ์ระหวา่งวนัท䯾ี� 1112 สงิหาคม 2540 ท䯾ี�ประชมุมมีตเิหน็ชอบรา่งความตกลงวา่ดว้ยการ
จัดตัال�ง และบรหิารกองทนุศนูยพ์ลงังานอาเซยีน โดยไดเ้หน็ชอบใหป้ระเทศภาคอีาเซยีนจา่ยเงนิสนับสนนุประเทศละ
528,000 เหรยีญสหรัฐฯ โดยแบง่จา่ยเป็น 3 งวดๆ ละ 176,000 เหรยีญสหรัฐฯ ภายในวนัท䯾ี� 1 กมุภาพันธ ์2541, 1 มกราคม
2542 และ 1 มกราคม 2543 ตามลาํดบั ทัال�งนีال�ประเทศสมาชกิยงัคงเป็นเจา้ของเงนิจาํนวนท䯾ี�จา่ยนีال� และจะไดรั้บคนืเม䯾ื�อสิال�นสดุ
การดาํเนนิการของศนูย ์ในการดาํเนนิการจัดตัال�งศนูยด์งักลา่ว คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม䯾ื�อวนัท䯾ี� 27 มกราคม 2541 เหน็ชอบใน
ความตกลงวา่ดว้ยการจัดตัال�งศนูยพ์ลงังานอาเซยีน ตามท䯾ี� สพช. เสนอ และอนมุตัใิหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ
ลงนามผกูพันในความตกลงตามพธิกีารของอาเซยีนตอ่ไป



เม䯾ื�อความตกลงวา่ดว้ยการจัดตัال�งศนูยพ์ลงังานอาเซยีน ไดม้กีารลงนามโดยรัฐมนตรตีา่งประเทศอาเซยีนครบ ทกุประเทศแลว้
กระทรวงการตา่งประเทศจะตอ้งดาํเนนิการจัดทาํสตัยาบนัสารเพ䯾ื�อใหส้ตัยาบนัความตกลง ดงักลา่ว สพช. จงึไดน้าํเสนอขอ
อนมุตัติอ่คณะรัฐมนตรใีหค้วามเหน็ชอบเม䯾ื�อวนัท䯾ี� 24 พฤศจกิายน 2541 อนมุตัใิหก้ระทรวงการตา่งประเทศ ดาํเนนิการให้
สตัยาบนัความตกลงดงักลา่ว ซ䯾ึ�งในฐานะภาคอีาเซยีน ประเทศไทยจะไดรั้บประโยชนโ์ดยตรงจากการศกึษาวจัิย ซ䯾ึ�ง
ครอบคลมุสาขาพลงังานในภมูภิาคอาเซยีนทัال�งหมด อนัจะเปดิโอกาสใหไ้ทยเขา้ถงึแหลง่ขอ้มลูพลงังานทัال�งหมดของอาเซยีน
เพ䯾ื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการดาํเนนินโยบายสาขาพลงังานของไทย นอกจากนีال�ไทยยงัจะไดรั้บประโยชน ์จากการ
พัฒนาบคุลากรดา้นพลงังานทัال�งระดบัผู้บรหิาร และระดบัปฏบิตักิาร โดยเฉพาะในดา้นวชิาการซ䯾ึ�งศนูยพ์ลงังานอาเซยีน จะ
เป็นแหลง่ถา่ยทอดเทคโนโลยจีากแหลง่วชิาการทั䯾�วโลก สู่ประเทศภาคอีาเซยีนโดยตรง

นอกจากนีال� ในชว่งปี 2541 ไดม้กีารประชมุรัฐมนตรอีาเซยีนดา้นพลงังาน ครัال�งท䯾ี� 16 เม䯾ื�อวนัท䯾ี� 1 สงิหาคม 2541 ณ ประเทศ
สงิคโปร ์โดยท䯾ี�ประชมุไดรั้บทราบแผนงานปี 2541 ของคณะมนตรอีาเซยีนดา้นปโิตรเลยีม (ASCOPE) และไดรั้บรองมตขิอง
ท䯾ี�ประชมุเจา้หนา้ท䯾ี�อาวโุสอาเซยีนดา้นพลงังาน (SOME) ในการแปลงแผนวสิยัทศันอ์าเซยีน ค.ศ. 2020 สาขาพลงังานไปสู่
การปฏบิตั ิรวมทัال�ง รับรองแผนปฏบิตักิารของคณะทาํงาน (Sub sector Network) สามดา้น คอื ดา้นถา่นหนิ ดา้นการใช้
พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการอนรัุกษพ์ลงังาน และดา้นพลงังานใหมแ่ละพลงังานทดแทน ระหวา่งปี 25422547 ซ䯾ึ�ง
จะผนวกผลการดาํเนนิการเป็นสว่นหน䯾ึ�งของวสิยัทศันอ์าเซยีน ค.ศ. 2020 นอกจากนีال� ท䯾ี�ประชมุไดเ้หน็ชอบกบัโครงการเช䯾ื�อม
โยงสายสง่ไฟฟา้ใหม ่2 โครงการ คอื โครงการระหวา่งประเทศไทยลาว และประเทศเวยีตนามลาว เพ䯾ื�อเป็นสว่นหน䯾ึ�งของ
เครอืขา่ยเช䯾ื�อมโยงไฟฟา้อาเซยีน (ASEAN Power grid) ตามขอ้เสนอของคณะผู้วา่การไฟฟา้ของอาเซยีน (HAPUA)

8.3 ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํȀาโขง 6 ประเทศ
สพช. ไดส้ง่ผู้แทนเขา้รว่มในการประชมุระดบัเจา้หนา้ท䯾ี�อาวโุสและระดบัรัฐมนตร ีครัال�งท䯾ี� 8 โครงการพัฒนาความรว่มมอืทาง
เศรษฐกจิ ในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํال�าโขง 6 ประเทศ ในระหวา่งวนัท䯾ี� 29 กนัยายน  3 ตลุาคม 2541 ณ ธนาคารพัฒนาแหง่
เอเซยี ประเทศฟลิปิปนิส ์เพ䯾ื�อทบทวนและปรับกรอบแผนงาน/โครงการรวมทัال�งกลยทุธค์วามรว่มมอืฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
วกิฤตการณท์างเศรษฐกจิในปัจจบุนั โดยผลการประชมุในสว่นของสาขาพลงังานนัال�น ท䯾ี�ประชมุไดเ้หน็ชอบกบัขอ้เสนอของ
ฝ่ายไทย ในการพัฒนาความรว่มมอืดา้นพลงังานในอนภุมูภิาคฯ 2 ประการ ดงันีال�

1. ใหส้นับสนนุการพัฒนาระบบสายสง่เช䯾ื�อมโยงระหวา่งกนัในอนภุมูภิาคฯ และความเป็นไปไดใ้นการเช䯾ื�อมโยงไปยงัประ
เทศอ䯾ื�นๆ นอกอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํال�าโขงดว้ย

2. ใหส้นับสนนุการลงทนุของเอกชนในโครงการพัฒนาพลงังานไฟฟา้ในอนภุมูภิาคฯ และอาศยัการปรับบทบาท ของ
ความรว่มมอืระหวา่งภาคราชการและเอกชน เพ䯾ื�อเพ䯾ิ�มประสทิธภิาพการแขง่ขนั

ตอ่มา สพช. รว่มกบัธนาคารพัฒนาแหง่เอเชยี (Asian Development Bank : ADB) ไดจั้ดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการ
ไฟฟา้ ของประเทศในกลุ่มอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํال�าโขง ครัال�งท䯾ี� 5 (The Fifth Meeting of the Subregional Electric Power
Forum : EPF5) ขึال�น ในระหวา่งวนัท䯾ี� 1112 ธนัวาคม 2541 ณ โรงแรมสยาม ซติีال� กรงุเทพมหานคร โดยมผีู้เขา้รว่มประชมุ
ประกอบดว้ย ผู้แทนจากประเทศในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํال�าโขง 5 ประเทศ คอื มณฑลยนูนานของสาธารณรัฐประชาชนจนี
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เวยีดนาม กมัพชูา และประเทศไทย ตลอดจนผู้เช䯾ี�ยวชาญในสาขา
พลงังาน ทัال�งจากภายในและตา่งประเทศ รวมทัال�งกลุ่มผู้ลงทนุโครงการผลติไฟฟา้เอกชน ในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํال�าโขง

การประชมุในครัال�งนีال�มจีดุมุ่งหมาย เพ䯾ื�อชว่ยผลกัดนัใหเ้กดิความรว่มมอื ในการพัฒนาโครงการผลติไฟฟา้ ระหวา่งประเทศ ใน
กลุ่มอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํال�าโขง โดยเฉพาะโครงการผลติไฟฟา้พลงันํال�า (Hydropower Project) ซ䯾ึ�งจะกอ่ใหเ้กดิการพัฒนา
ระบบสายสง่ในอนภุมูภิาคฯ อนัจะนาํไปสู่การพัฒนาตลาดกลางซืال�อขายไฟฟา้ (Power Pool) ในตลาดจรท䯾ี�ใหป้ระโยชนส์งูสดุ
ทัال�งทางเศรษฐกจิและส䯾ิ�งแวดลอ้ม แกท่กุประเทศในอนภุมูภิาคฯ รวมทัال�ง ยงัเป็นศนูยร์วมในการประสานแหลง่เงนิทนุ เพ䯾ื�อ
พัฒนาโครงการจากภาครัฐและเอกชน ทัال�งในและตา่งประเทศ เชน่ ธนาคารพัฒนาแหง่เอเชยี และธนาคารโลก เป็นตน้

นอกจากนีال� ยงัเป็นการสง่เสรมิบทบาท ของภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการในอนภุมูภิาคฯ และเป็นการทบทวนประเมนิ
สถานการณค์วามตอ้งการใช ้และกาํลงัการผลติพลงังานทัال�งหมดในอนภุมูภิาคฯ ภายหลงัการเกดิวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ
รวมทัال�งการตดิตามผลการพัฒนาโครงการ ในสาขาพลงังาน ของแตล่ะประเทศ และประการสาํคญักค็อื การระดมความคดิ
เหน็จากผู้แทนของแตล่ะประเทศ ในการผนกึกาํลงักนัเพ䯾ื�อแกไ้ขปัญหา พรอ้มทัال�งหาแนวทางในการพัฒนากลยทุธ ์และ
ปรับปรงุกลไกความรว่มมอื ระหวา่งประเทศในกลุ่มอนภุมูภิาคฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพดมีากย䯾ิ�งขึال�นตอ่ไปในอนาคต
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