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1. บทนาํ
ปี 2542 นับวา่เป็นปีท꯰ี เป็นจดุเปล꯰ี ยนแปลงของราคาน㒿ํȀามนั กลา่วคอื ราคาน㒿ํȀามนัดบิซ꯰ึ งเคยตกต꯰ํ าอยู่ท꯰ี 
ระดบั $ 1011ตอ่บารเ์รล ในชว่งปลายปี 2541 ไดป้รับตวัสงูข㒿ึȀนถงึกวา่เทา่ตวัในชว่งปลายปี 2542
โดยมาอยู่ ท꯰ี ระดบั $ 2426 ตอ่บารเ์รล อนัเป็นผลมาจากความรว่มมอืในการลดปรมิาณการผลติ อยา่ง
ไดผ้ลของกลุ่มโอเปค และความตอ้งการใชน้㒿ํȀามนัในตลาดโลกท꯰ี เร꯰ิ มปรับตวัสงูข㒿ึȀน อนัเน꯰ื องมาจากการ
ฟ㒿ืȀนตวัทางเศรษฐกจิของโลก โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเซยี และถงึแมว้า่กลุ่มโอเปคจะเพ꯰ิ มปรมิาณการ
ผลติข㒿ึȀนมาในระดบัเดมิ แตใ่นระยะแรกกย็งัไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ ทาํใหร้าคาน㒿ํȀามนัยงัคงทรงตวั
อยู่ท꯰ี ระดบั $ 2730 ตอ่บารเ์รล ในชว่งคร꯰ึ งแรกของปี 2543 ราคาน㒿ํȀามนัในตลาดโลกท꯰ี ปรับตวัสงูข㒿ึȀน ได้
สง่ผลใหร้ะดบัราคาขายปลกีน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิในประเทศ ปรับตวัสงูข㒿ึȀนตาม ประกอบกบัการออ่นตวัลง
ของคา่เงนิบาท และการข㒿ึȀนภาษสีรรพสามติน㒿ํȀามนัเบนซนิ เม꯰ื อตน้ปี 2541 ย꯰ิ งเป็นปัจจัยเรง่ใหร้าคาขาย
ปลกีน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิในประเทศ ถบีตวัสงูย꯰ิ งข㒿ึȀน โดยราคาขายปลกีน㒿ํȀามนัเบนซนิและดเีซลในประเทศได้
ปรับตวัสงูข㒿ึȀนจากระดบั 10.40 และ 7.57 บาทตอ่ลติร ในชว่งตน้ปี 2542 มาอยู่ท꯰ี ระดบั 14.94 และ
11.88 บาทตอ่ลติร ในชว่งกลางปี 2543

อยา่งไรกต็าม นักวเิคราะหค์าดการณว์า่ แนวโนม้ราคาน㒿ํȀามนัในชว่งคร꯰ึ งหลงัของปี 2543 จะออ่นตวัลง
เน꯰ื องจากระดบัราคาน㒿ํȀามนัท꯰ี สงู จะทาํใหค้วามตอ้งการใชป้รับตวัลดลง อกีทั㒿Ȁงการประกาศเพ꯰ิ มปรมิาณ
การผลติของกลุ่มโอเปค และนอกกลุ่มโอเปคเม꯰ื อเดอืนมถินุายนท꯰ี ผา่นมา ไดท้าํใหน้㒿ํȀามนัดบิไหลเขา้สู่
ตลาดมากข㒿ึȀน ซ꯰ึ งในระยะยาวแลว้ปรมิาณสาํรองน㒿ํȀามนัของโลก จะกลบัมาสู่ระดบัปกต ิและตลาดจะอยู่
ในภาวะสมดลุ โดยราคายงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัท꯰ี สงู สว่นราคาน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูนั㒿Ȁน คาดวา่จะมกีาร



เปล꯰ี ยนแปลงปกตติามฤดกูาล โดยราคาน㒿ํȀามนัเบนซนิจะออ่นตวัลงหลงัฤดรูอ้น และหากการเพ꯰ิ มปรมิาณ
สาํรองน㒿ํȀามนัดเีซล ในชว่งฤดหูนาว ไมท่นัการณ ์อาจทาํใหร้าคาน㒿ํȀามนัดเีซลถบีตวัสงูข㒿ึȀนได้

จากภาวะเศรษฐกจิไทยท꯰ี เร꯰ิ มสง่สญัญาณฟ㒿ืȀนตวัมาตั㒿Ȁงแตไ่ตรมาสท꯰ี สองของปี 2542 และตอ่เน꯰ื องมา
จนถงึปลายปี ไดส้ง่ผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศ เร꯰ิ มปรับตวัสงูข㒿ึȀน โดยในปี
2542 ปรมิาณความตอ้งการไดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 3.3 เม꯰ื อเทยีบกบัปีกอ่น โดยยงัคงมกีารใชก้า๊ซธรรมชาติ
และลกิไนต/์ถา่นหนิในอตัราท꯰ี สงู สว่นการใชน้㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิและไฟฟา้พลงัน㒿ํȀาลดลงเลก็นอ้ย สาํหรับ
การผลติพลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศ และการนาํเขา้ ไดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 4.8 และ 9.0 ตามลาํดบั
เม꯰ื อเทยีบกบัปีกอ่น โดยมสีดัสว่นการพ꯰ึ งพาพลงังานจากตา่งประเทศ อยู่ในระดบัรอ้ยละ 62.2 และหาก
ในปี 2543 เศรษฐกจิขยายตวัตอ่เน꯰ื องมาอยู่ท꯰ี ระดบัรอ้ยละ 4.5 ตามท꯰ี คาดการณไ์ว ้คาดวา่การใช้
พลงังานเชงิพาณชิย ์จะเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 4.8 สดัสว่นการพ꯰ึ งพาพลงังานจากตา่งประเทศอยู่ในระดบัรอ้ย
ละ 59.6 ซ꯰ึ งลดลงจากปี 2542 ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ คาดวา่จะมกีารใชก้า๊ซธรรมชาต ิลกิไนต/์ถา่นหนิ ไฟฟา้พลงัน㒿ํȀา
และไฟฟา้นาํเขา้ เพ꯰ิ มข㒿ึȀนในอตัราท꯰ี สงู ในขณะเดยีวกนัการใชน้㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิจะยงัคงลดลงเลก็นอ้ย
เน꯰ื องจากมกีารใชก้า๊ซธรรมชาตทิดแทนน㒿ํȀามนัเตา ในการผลติไฟฟา้ และในภาคอตุสาหกรรมมากข㒿ึȀน

จากปัญหาวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิของประเทศ และภาวะความผันผวนของราคาน㒿ํȀามนัในชว่งท꯰ี ผา่น
มา ไดส้ง่ผลกระทบ ตอ่การดาํเนนินโยบาย และมาตรการทางดา้นพลงังานเป็นอยา่งมาก อยา่งไร
กต็าม สว่นหน꯰ึ งยงัคงเป็นมาตรการ ท꯰ี ดาํเนนิการตอ่เน꯰ื องจากปีกอ่นๆ แตก่ม็มีาตรการอกีสว่นหน꯰ึ งท꯰ี ออก
มา เพ꯰ื อใหส้อดคลอ้งเหมาะสม กบัสถานการณข์องประเทศท꯰ี เปล꯰ี ยนแปลงไป โดยเฉพาะมาตรการ
บรรเทาผลกระทบ จากราคาน㒿ํȀามนั ท꯰ี เพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀนไดใ้หค้วามสาํคญั ตอ่มาตรการในการอนรัุกษพ์ลงังาน
และการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนอ꯰ื นๆ เป็นอยา่งมาก เพ꯰ื อลดการใชน้㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิของประเทศ

สาํหรับการดาํเนนิการเพ꯰ื อสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการพลงังาน ในสว่นของการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ
ดา้นพลงังาน นับวา่กา้วหนา้ไปพอสมควร ทั㒿Ȁงกจิการดา้นไฟฟา้ กา๊ซธรรมชาตแิละน㒿ํȀามนั ตลอดจนการ
ยกรา่งกฎหมายจัดตั㒿Ȁงองคก์รกาํกบัดแูลอสิระสาขาพลงังาน นอกจากน㒿ีȀไดม้กีารดาํเนนิการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปัญหาส꯰ิ งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การใชก้า๊ซธรรมชาตทิดแทนน㒿ํȀามนัเตา และสง่เสรมิการนาํ
พลงังานหมนุเวยีนมาใช ้เพ꯰ื อลดปัญหาส꯰ิ งแวดลอ้มท꯰ี เกดิจากการผลติและการใชพ้ลงังาน อยา่งไร
กต็าม นอกเหนอืจากการดาํเนนิการตามมาตรการดงักลา่วขา้งตน้แลว้ การดาํเนนิการพัฒนาและสง่
เสรมิความรว่มมอืดา้นพลงังาน กบัตา่งประเทศยงัคงเป็นมาตรการ ท꯰ี จะตอ้งดาํเนนิการอยา่งตอ่เน꯰ื อง
เพ꯰ื อกระชบัความรว่มมอืและรักษาบทบาทของประเทศ ในเวทเีศรษฐกจิระหวา่งประเทศตอ่ไป

2. สถานการณร์าคาน폽ํ�ามนัและแนวโนม้
2.1 ราคาน폽ํ�ามนัดบิ ในปี 2542 เป็นปีท꯰ี เป็นจดุเปล꯰ี ยนของราคาน㒿ํȀามนั ตั㒿Ȁงแตเ่ดอืนเมษายน เป็นตน้มา
ราคาน㒿ํȀามนัดบิท꯰ี เคยอยู่ในสภาพตกต꯰ํ า ไดป้รับตวัสงูข㒿ึȀน จากระดบั $1011 ตอ่บารเ์รล ในชว่งปลายปี
2541 มาอยู่ในระดบั $2426 ตอ่บารเ์รล ในเดอืนธนัวาคม ซ꯰ึ งเป็นผลจากความรว่มมอืในการลด
ปรมิาณการผลติอยา่งไดผ้ลของกลุ่มโอเปค ในขณะท꯰ี ความตอ้งการใชน้㒿ํȀามนัในตลาดโลก ไดเ้พ꯰ิ มสงู
ข㒿ึȀน โดยเฉพาะความตอ้งการใชข้องประเทศตา่งๆ ในเอเซยีท꯰ี เพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀนจากภาวะเศรษฐกจิท꯰ี เร꯰ิ มปรับ
ตวัดขี㒿ึȀน ทาํใหป้รมิาณน㒿ํȀามนัสาํรองลดลงจากระดบัปกต ิและสง่ผลกระทบตอ่ราคาน㒿ํȀามนัในชว่งปลายปี
2542 ตอ่เน꯰ื องถงึคร꯰ึ งแรกของปี 2543 ซ꯰ึ งแมว้า่โอเปคจะเพ꯰ิ มปรมิาณการผลติข㒿ึȀนมาในระดบัเดมิ แตย่งั
ไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการใช ้ราคาน㒿ํȀามนัดบิกลางปี 2543 อยู่ในระดบั $2730 ตอ่บารเ์รล

ราคาน폽ํ�ามนัดบิและน폽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูในสงิคโปร์
หนว่ย : เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล

ชนดิน㒿ํȀามนั 2541 2542 2543 2542 2543
ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4ไตรมาส 1ไตรมาส 2

น폽ํ�ามนัดบิ                  
ดไูบ 12.1517.2025.48 11.07 15.25 19.75 22.73 24.38 25.08
เบรนท์ 13.1418.1327.56 11.53 15.79 20.96 24.26 27.09 27.21
น폽ํ�ามนัสาํเรจ็รปู                  
เบนซนิออกเทน 9517.1721.0230.85 14.62 18.94 25.16 25.37 30.70 31.00
กา๊ด 16.3121.4430.52 15.03 18.64 24.42 27.66 31.61 29.43
ดเีซลหมนุเรว็ 15.4019.1429.42 13.74 16.97 21.19 24.66 30.33 28.51



เตา (3.5%S) 10.7015.7424.35 9.93 13.30 17.85 21.87 23.29 25.42

2.2 ราคาน폽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์การสงูข㒿ึȀนของตน้ทนุราคาน㒿ํȀามนัดบิไดส้ง่ผลกระทบ
ตอ่ราคาน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปู โดยนับตั㒿Ȁงแตเ่ดอืนเมษายน ถงึส㒿ิȀนปี 2542 ราคาน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจร
สงิคโปร ์ไดแ้ก ่น㒿ํȀามนัเบนซนิ ดเีซล และเตา ไดป้รับตวัสงูข㒿ึȀน $12, $10 และ $8 ตอ่บารเ์รล หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 72, 70 และ 75 ตามลาํดบั แตก่ารปรับตวัยงัสงูข㒿ึȀนในระดบัท꯰ี ต꯰ํ ากวา่ราคาน㒿ํȀามนัดบิ เพราะ
กาํลงัการกลั꯰ นท꯰ี สงูกวา่ ความตอ้งการในภมูภิาคเอเซยี ทาํใหเ้กดิภาวะน㒿ํȀามนัลน้ตลาด และคา่การกลั꯰ น
ตกต꯰ํ าในคร꯰ึ งแรกของปี 2543 ราคาน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์ปรับตวัสงูข㒿ึȀนตามตน้ทนุราคา
น㒿ํȀามนัดบิ แตผ่ลจากการลดกาํลงักลั꯰ น เพราะคา่การกลั꯰ นตกต꯰ํ า ไดท้าํใหต้ลาดน㒿ํȀามนัตงึตวั เม꯰ื อการ
จัดหาถกูจาํกดัจากการปดิซอ่มแซมโรงกลั꯰ น โดยกระทนัหนั ราคาน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูโดยเฉล꯰ี ย จงึปรับตวั
สงูข㒿ึȀนกวา่ราคาน㒿ํȀามนัดบิ โดยราคาน㒿ํȀามนัเบนซนิ ดเีซล และเตาปรับตวัสงูข㒿ึȀน $6, $4 และ $4 ตอ่
บารเ์รล ตามลาํดบั

2.3 ราคาขายปลกีน폽ํ�ามนัเช폽ื�อเพลงิ การเปล꯰ี ยนแปลงของราคาน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูของไทยสอดคลอ้งกบั
ตน้ทนุท꯰ี เปล꯰ี ยนไป ซ꯰ึ งประกอบดว้ย การเปล꯰ี ยนแปลงของอตัราแลกเปล꯰ี ยน ภาษสีรรพสามติ และราคา
น㒿ํȀามนัดบิในตลาดโลก

(1) ตน้ทนุราคาน폽ํ�ามนัทꇾี�สงูข폽ึ�น จากฐานภาวะเศรษฐกจิทꇾี�เปลꇾี�ยนไป ผลจากคา่เงนิบาทท꯰ี  ออ่นตวั
ลงหลงัการลอยตวัคา่เงนิบาท และการข㒿ึȀนภาษสีรรพสามติน㒿ํȀามนัเบนซนิ เม꯰ื อตน้ปี 2541

การออ่นตวัของคา่เงนิบาท หากเปรยีบเทยีบคา่เงนิบาทในปลายปี 2543 กบักอ่นการลอยตวั
คา่เงนิบาทกลางปี 2540 คา่เงนิบาทไดอ้อ่นตวัจากระดบั 25.50 บาท/เหรยีญสหรัฐ มาอยู่ใน
ระดบั 39 บาท/เหรยีญสหรัฐ ทาํใหต้น้ทนุน㒿ํȀามนัเบนซนิ และดเีซลสงูข㒿ึȀน ในระดบั 2.3 บาท/ลติร
และกลางปี 2543 คา่เงนิบาทไดอ้อ่นตวัลงมาอยู่ในระดบั 40  41 บาท/เหรยีญสหรัฐ ตน้ทนุ
น㒿ํȀามนัเบนซนิ และดเีซลจงึสงูข㒿ึȀนมาอกี 0.300.40 บาท/ลติร
การเปลꇾี�ยนแปลงอตัราภาษสีรรพสามติและอตัรากองทนุน폽ํ�ามนัเช폽ื�อเพลงิ ตน้ปี 2541
รัฐบาลไดป้รับข㒿ึȀนภาษสีรรพสามติน㒿ํȀามนัเบนซนิ 1 บาท/ลติร ภาระภาษรีวมทั㒿Ȁงหมดเพ꯰ิ มข㒿ึȀน 1.21
บาท/ลติร นอกจากน㒿ีȀมกีารปรับระดบัอตัราภาษเีลก็นอ้ยอกี 23 ครั㒿Ȁง และมกีารลดภาษสีรรพ
สามติน㒿ํȀามนัดเีซลลง 0.42 บาท/ลติร เป็นการชั꯰ วคราว 3 เดอืน ตั㒿Ȁงแต ่5 ตลุาคม 2542  5
มกราคม 2543

(2) ตน้ทนุจากราคาน폽ํ�ามนัในตลาดโลก ในปี 2542 จากผลของการจาํกดัปรมิาณการผลติ ท꯰ี ไดผ้ล
ของกลุ่มโอเปค ทาํใหร้าคาน㒿ํȀามนัในตลาดโลกของปีท꯰ี ผา่นมา ไดแ้ขง็ตวัข㒿ึȀนเม꯰ื อเทยีบกบัปีกอ่นหนา้ สง่
ผลใหร้าคาขายปลกีน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูของไทย ไดแ้ขง็ตวัข㒿ึȀนตาม โดยปลายปี 2542 น㒿ํȀามนัเบนซนิและ
ดเีซลไดป้รับตวั สงูข㒿ึȀนจากผลของราคาตลาดโลกเม꯰ื อเทยีบกบัตน้ปี 3.3 และ 2.9 บาท/ลติร และคร꯰ึ ง
แรกของปี 2543 ราคาได ้แขง็ตวัข㒿ึȀนอกี 1.1 และ 1.0 บาท/ลติร ตามลาํดบั

หากเปรยีบเทยีบการเปล꯰ี ยนแปลงของราคาขายปลกีท꯰ี เกดิจากปัจจัยตา่งๆ เม꯰ื อกลางปี 2540 กบักลาง
ปี 2543 จะพบวา่การเปล꯰ี ยนแปลงของราคาจากผลของตน้ทนุตา่งๆ เป็น ดงัน㒿ีȀ

การเปลꇾี�ยนแปลงของตน้ทนุราคาน폽ํ�ามนัทꇾี�เกดิจากปจัจยัตา่งๆ
(เปรยีบเทยีบ ณ กลางเดอืนกรกฎาคม 2543 : ชว่งกอ่นลอยตวัคา่เงนิบาทกลางปี 2540)

หนว่ย : บาทตอ่ลติร

ปัจจัย เบนซนิ ดเีซล
1. อตัราแลกเปล꯰ี ยน
(25.5:40.1) +2.73 +2.63

2. ภาษี +1.79 +0.57
3. กองทนุ +0.38 +0.18
4. คา่การตลาด 0.63 0.20
5. ราคาตลาดโลก (โดย
ประมาณ) +2.19 +1.55

รวม +6.46 +4.73



ราคาขายปลกี (1) เบนซนิออกเทน 95 เม꯰ื อ 15 ก.ค. 43 : 15.89 บาท/ลติร /30 ม.ิย. 40
: 9.43 บาท/ลติร
(2) ดเีซลหมนุเรว็ เม꯰ื อ 15 ก.ค. 43 : 12.99 บาท/ลติร /30 ม.ิย. 40 : 8.30 บาท/ลติร

ราคาขายปลกีน폽ํ�ามนัเช폽ื�อเพลงิของไทย
หนว่ย : บาทตอ่ลติร

ชนดิน㒿ํȀามนั 2541 2542 2543 2542 2543
ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4ไตรมาส 1ไตรมาส 2

เบนซนิออกเทน 9511.8611.9914.79 10.40 11.28 12.72 13.51 14.63 14.94
เบนซนิออกเทน 9111.1911.1813.87 9.53 10.48 11.92 12.71 13.80 13.94
เบนซนิออกเทน 8711.1810.7213.45 9.11 10.05 11.50 12.29 13.38 13.52
ดเีซลหมนุเรว็ 9.18 8.97 11.80 7.57 8.45 9.41 10.41 11.71 11.88

2.4 คา่การตลาดและคา่การกลꇾั�น ระดบัคา่การตลาดของผู้คา้น㒿ํȀามนัในปัจจบุนั อยู่ในระดบัต꯰ํ าสดุ นับ
ตั㒿Ȁงแตย่กเลกิควบคมุราคาน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิเป็นตน้มา ทั㒿Ȁงน㒿ีȀเน꯰ื องจากการปรับราคาข㒿ึȀนในระดบัท꯰ี ต꯰ํ า และชา้
กวา่การปรับข㒿ึȀนของราคาน㒿ํȀามนัในตลาดโลก ซ꯰ึ งเป็นผลจากการแขง่ขนัท꯰ี สงูในตลาดน㒿ํȀามนั คา่การตลาด
เฉล꯰ี ยทกุผลติภณัฑข์องประเทศ โดยปกตแิลว้อยู่ในระดบั 1.20  1.30 บาท/ลติร แตใ่นปี 2542
เคล꯰ื อนไหวในระดบัเพยีง 0.50  1.10 บาท/ลติร และคร꯰ึ งแรกของปี 2543 เคล꯰ื อนไหวในระดบั 0.70 
1.00 บาท/ลติร สว่นทางดา้นคา่การกลั꯰ นกอ็ยู่ในระดบัท꯰ี ต꯰ํ าเชน่กนั เน꯰ื องจากกาํลงัการกลั꯰ นท꯰ี มมีากเกนิ
ความตอ้งการในภมูภิาคเอเซยี ทาํใหร้าคาน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูสงูข㒿ึȀนนอ้ยกวา่น㒿ํȀามนัดบิ คา่การกลั꯰ นของโรง
กลั꯰ นในปี 2542 จงึอยู่ในระดบัต꯰ํ าโดยเคล꯰ื อนไหว ในระดบั 0.30  0.60 บาท/ลติร แตใ่นปี 2543 คา่
การกลั꯰ นมกีารเคล꯰ื อนไหวข㒿ึȀนลงในระดบักวา้ง จากความ ผันผวนของราคาน㒿ํȀามนั โดยเคล꯰ื อนไหวใน
ระดบั 0.40  0.90 บาท/ลติร ในขณะท꯰ี คา่การกลั꯰ นเฉล꯰ี ยของปี 2541 เคยอยู่ในระดบั 0.76 บาท/ลติร

คา่การตลาดและคา่การกลꇾั�นของประเทศไทย
หนว่ย : บาทตอ่ลติร

ชนดิน㒿ํȀามนั 2541 2542 2543 2542 2543
ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4ไตรมาส1ไตรมาส 2

คา่การตลาด                  
เบนซนิออกเทน 95 1.69681.45231.6316 1.4106 1.4703 1.2061 1.7152 1.6703 1.5930
ดเีซลหมนุเรว็ 1.15340.71270.8141 0.5696 0.7861 0.5763 0.9148 0.7154 0.9129
คา่การตลาด
เฉลꇾี�ย 1.26110.84420.9490 0.7214 0.8988 0.6983 1.0534 08915 1.0065

คา่การกลꇾั�นรวม 0.76620.49490.7410 0.6886 0.4139 0.4866 0.4121 0.9380 0.5441

2.5 แนวโนม้ราคาน폽ํ�ามนั สถาบนั EIA (Energy Information Administration) ของสหรัฐอเมรกิา
วเิคราะหร์าคาน㒿ํȀามนัในชว่งคร꯰ึ งหลงัของปี 2543 โดยใชข้อ้เทจ็จรงิการประกาศเพ꯰ิ มปรมิาณการผลติ
ของโอเปค ในเดอืนมถินุายนท꯰ี ผา่นมา และการประกาศของซาอดุอิารเบยี ท꯰ี จะเพ꯰ิ มการผลติจากเพดาน
ใหมอ่กี 500,000 บารเ์รลตอ่วนั เม꯰ื อรวมกบัปรมิาณการผลตินอกกลุ่มโอเปคท꯰ี เพ꯰ิ มข㒿ึȀน 1 ลา้นบารเ์รลตอ่
วนั จะทาํใหม้นี㒿ํȀามนัดบิ ไหลเขา้มาในตลาดมากข㒿ึȀน ซ꯰ึ งจะทาํใหม้กีารสะสมสตอ๊ก เพ꯰ิ มข㒿ึȀนสู่ระดบัปกติ
และพอเพยีงกบัความตอ้งการของโลก ดงันั㒿Ȁนจงึคาดวา่ ราคาน㒿ํȀามนัดบิในชว่งคร꯰ึ งหลงัของปีน㒿ีȀ เม꯰ื อ
เทยีบกบัระดบัปลายเดอืนมถินุายน ราคาจะออ่นตวัลงในระดบั $45 ตอ่บารเ์รล โดยราคาน㒿ํȀามนัดบิ
WTI จะอยู่ในระดบั $27 ตอ่บารเ์รล (เทยีบเทา่ราคา น㒿ํȀามนัดบิเบรนท ์$26 ตอ่บารเ์รล)

สาํหรับการคาดการณข์องแหลง่อ꯰ื น นักวเิคราะหบ์างกลุ่ม มองวา่ขณะน㒿ีȀตลาดอยู่ในภาวะสมดลุ ราคา
น㒿ํȀามนัท꯰ี สงูข㒿ึȀนมาก ทาํใหค้วามตอ้งการใชใ้นชว่งคร꯰ึ งหลงัของปี จะออ่นตวัลงและอยู่ในระดบัต꯰ํ ากวา่ท꯰ี 
คาดการณไ์วเ้ดมิ บรษัิท Dresdner Kleinwort Benson และบรษัิท Purvin & Gertz เหน็วา่จากความ
ตอ้งการท꯰ี ออ่นตวัลง ปรมิาณการผลติท꯰ี เพ꯰ิ มข㒿ึȀนทั㒿Ȁงของโอเปค และนอกกลุ่มโอเปค จะพอเพยีงกบัการ
เพ꯰ิ มปรมิาณน㒿ํȀามนัสาํรอง ใหก้ลบัมาอยู่ในระดบัปกต ินักวเิคราะหม์องวา่ในปีน㒿ีȀการผลตินอกกลุ่มโอเปค
จะเพ꯰ิ มในระดบั 1.4  1.6 ลา้น บารเ์รล/วนั สาํหรับภาพของโอเปค จะมผีลตอ่การคาดการณร์าคาของ
ตลาด นักวเิคราะหโ์ดยรวม คาดวา่คร꯰ึ งปีหลงัราคาน㒿ํȀามนัดบิ จะออ่นตวัลงจากระดบักลางปี $45 ตอ่
บารเ์รล โดยภาพรวมราคายงัทรงตวัในระดบัสงู สาํหรับราคาน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูคาดวา่ ราคาน㒿ํȀามนัเบนซนิ



จะออ่นตวัลงหลงัฤดรูอ้น และหากการเพ꯰ิ มปรมิาณสาํรอง สาํหรับฤดหูนาวของน㒿ํȀามนัดเีซลไมท่นัการณ์
ราคาน㒿ํȀามนัดเีซล อาจถบีตวัสงูข㒿ึȀนมากเหมอืนราคาน㒿ํȀามนัเบนซนิ ในฤดรูอ้นท꯰ี ผา่นมา

หนว่ย : บาทตอ่ลติร

บรษัิท การคาดการณร์าคาน㒿ํȀามนัดบิเบรนท์
คร꯰ึ งหลงัปี
2543 ปี 2543 ปี 2544

CGES 26.75 26.75 24.40
Purvin & Gertz 26.50 26.50 23.50
RIE 26.40 26.60 NA
Honey Well 26.33 26.51 NA
Warburg Dillon Read 26.25 26.50 21.50
EIU 26.10 26.40 21.00
ABN Amro 25.30 26.00 22.00
Dentsche Bank 24.50 25.50 21.00
PFC 24.25 25.50 NA
D Kleinwort Benson 22.33 24.51 19.00
ราคาน㒿ํȀามนัดบิเบรนท์
(ก.ค. 2543) 28.80 28.80 28.80

ท꯰ี มา : Petroleum Argus; Vol 26 (3 July 2000)

โครงสรา้งราคาน폽ํ�ามนัเช폽ื�อเพลงิ (เปรยีบเทยีบกอ่น/หลงัลอยตวัคา่เงนิบาท)
หนว่ย : บาทตอ่ลติร

  เบนซนิออกเทน 95 น㒿ํȀามนัดเีซลหมนุเรว็
ม.ิย. 40 15 ก.ค.43 ม.ิย. 40 15 ก.ค. 43

ราคา ณ โรง
กลั꯰ น 4.2553 9.1774 4.0574 8.2381

  ราคาตลาด
โลก 24.31 $/bbl 37.98 $/bbl 22.87$/bbl 32.53 $/bbl

  อตัราแลก
เปล꯰ี ยน 25.84 บาท/$ 40.13

บาท/$
25.84
บาท/$

40.132
บาท/$

ภาษสีรรพ
สามติ 2.4400 3.6850 2.0700 2.3050

ภาษเีทศบาล 0.2440 0.3685 0.2070 0.2305
กองทนุน㒿ํȀา
มนัฯ 0.0800 0.4500 0.0800 0.2500

กองทนุ
อนรัุกษ์ 0.0300 0.0400 0.0300 0.0400

ราคาขายสง่ 7.0493 13.7209 6.4624 11.0636
ภาษมีลูคา่
เพ꯰ิ ม (VAT) 0.4935 0.9605 0.4524 0.7745

ราคาขายสง่
+ VAT 7.5428 14.6814 6.9148 11.8381

คา่การตลาด 1.7638 1.1279 1.2946 1.0754
ภาษมีลูคา่
เพ꯰ิ ม 0.1234 0.0789 0.0906 0.0753

ราคาขายปลกี 9.43 15.89 8.30 12.99



3. สถานการณก์ารผลติ การใชแ้ละการนาํเขา้พลงังานเชงิ
พาณชิย ์ปี 2542 และแนวโนม้ ปี 2543
3.1 ภาพรวมพลงังาน ปี 2542

ภาวะเศรษฐกจิไทยเร꯰ิ มฟ㒿ืȀนตวัตั㒿Ȁงแตไ่ตรมาสท꯰ี สองของปี 2542 และตอ่เน꯰ื องมาจนถงึปลายปี 2542 การ
ขยายตวัของเศรษฐกจิ กระจายตวัไปเกอืบทกุสาขาการผลติ โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรม ดงัจะเหน็ได้
จากดชันผีลผลติภาคอตุสาหกรรม ในปีน㒿ีȀเพ꯰ิ มข㒿ึȀนถงึรอ้ยละ 12.5 โดยมอีตุสาหกรรมหลายหมวดท꯰ี ขยาย
ตวัสงู ไดแ้ก ่หมวดยานยนต ์หมวดวสัดกุอ่สรา้ง โดยเฉพาะการผลติปนูซเีมนต ์ปนูเมด็ สง่ผลใหค้วาม
ตอ้งการพลงังานเชงิพาณชิย ์ของประเทศเร꯰ิ มปรับตวัสงูข㒿ึȀนตั㒿Ȁงแตไ่ตรมาสท꯰ี สอง หลงัจากท꯰ี ไดช้ะลอตวั
ลงมาตั㒿Ȁงแตป่ลายปี 2540 โดยความตอ้งการพลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศในปี 2542 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ย
ละ 3.3 เม꯰ื อเทยีบกบัปีกอ่น การใชก้า๊ซธรรมชาต ิและลกิไนต/์ถา่นหนิยงัคงเพ꯰ิ มข㒿ึȀนในอตัราท꯰ี สงู ใน
ขณะท꯰ี การใชน้㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ และไฟฟา้พลงัน㒿ํȀายงัคงลดลงเลก็นอ้ย การผลติพลงังานเชงิพาณชิยเ์พ꯰ิ ม
ข㒿ึȀนรอ้ยละ 4.8 สว่นการนาํเขา้เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 9.0 เม꯰ื อเทยีบกบัปีกอ่น สดัสว่นการพ꯰ึ งพาพลงังานจาก
ตา่งประเทศอยู่ในระดบัรอ้ยละ 62.2

3.2 แนวโนม้สถานการณพ์ลงังาน ปี 2543

จากแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิ ท꯰ี เร꯰ิ มฟ㒿ืȀนตวัอยา่งตอ่เน꯰ื องตั㒿Ȁงแตป่ี 2542 และหากในปี 2543 เศรษฐกจิ
ขยายตวัอยู่ในระดบัรอ้ยละ 4.5 การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศในปี 2543 คาดวา่จะเพ꯰ิ มข㒿ึȀน
รอ้ยละ 4.8 การผลติเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 9.3 การนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิยส์ทุธ ิจะเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 0.5
การนาํเขา้ท꯰ี เพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀน สว่นหน꯰ึ งมาจากการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากสหภาพพมา่ ขณะท꯰ี การนาํเขา้
น㒿ํȀามนัดบิลดลงรอ้ยละ 8.1 สดัสว่นการพ꯰ึ งพาพลงังานจากตา่งประเทศ อยู่ในระดบัรอ้ยละ 59.6 ซ꯰ึ งต꯰ํ า
กวา่ปีกอ่น

การใชก้า๊ซธรรมชาต ิลกิไนต/์ถา่นหนิ และไฟฟา้พลงัน㒿ํȀาและไฟฟา้นาํเขา้ คาดวา่จะเพ꯰ิ มข㒿ึȀนในอตัราท꯰ี 
สงู สว่นการใชน้㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิจะยงัคงลดลงรอ้ยละ 0.1 เน꯰ื องจากการใชก้า๊ซธรรมชาตทิดแทนน㒿ํȀามนั
เตา ในการผลติไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และในภาคอตุสาหกรรม
นอกจากน㒿ีȀในปี 2543 ราคาน㒿ํȀามนัดบิ มรีาคาข㒿ึȀนสงูมากทาํใหร้าคาน㒿ํȀามนัเตาสงูข㒿ึȀน กลุ่มโรงกลั꯰ นน㒿ํȀามนัท꯰ี 
มโีรงไฟฟา้ขนาดเลก็ของตนเอง ซ꯰ึ งแตเ่ดมิใชน้㒿ํȀามนัเตาท꯰ี ผลติไดเ้ป็นเช㒿ืȀอเพลงิ ไดเ้ปล꯰ี ยนมาใชก้า๊ซ
ธรรมชาตแิทน และนาํน㒿ํȀามนัเตาไปขาย หรอืสง่ออก

การผลติ การใชแ้ละการนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิย ์(1)
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน㒿ํȀามนัดบิตอ่วนั

การผลติ/การใช/้การนาํเขา้ 2542 2543 การเปล꯰ี ยนแปลง
(%)

2542 2543
การใช ้(2) 1,125.0 1,178.7 3.3 4.8
การผลติ 549.3 600.6 4.8 9.3
การนาํเขา้ (สทุธ)ิ 699.2 702.5 9.0 0.5
การนาํเขา้/การใช ้(%) 62.2 59.6    
อตัราการขยายตวัของ
เศรษฐกจิ (%) 4.2 4.5    

(1) พลงังานเชงิพาณชิย ์ประกอบดว้ย น㒿ํȀามนัดบิ กา๊ซธรรมชาต ิคอนเดนเสท ผลติภณัฑ์
น㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปู ไฟฟา้จากพลงัน㒿ํȀาและถา่นหนิ/ลกิไนต์
(2) การใชไ้มร่วมการเปล꯰ี ยนแปลงสตอ็ก และการใชท้꯰ี ไมเ่ป็นพลงังาน (NonEnergy
use) ไดแ้ก ่การใชย้างมะตอย NGL Condensate LPG และ Naptha เป็นวตัถดุบิใน
อตุสาหกรรมปโิตรเคมี



3.3 สถานการณพ์ลงังานแตล่ะชนดิในปี 2542 และปี 2543

 กา๊ซธรรมชาต ิปรมิาณการผลติและการใชก้า๊ซธรรมชาตปิี 2542 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนอยา่งตอ่เน꯰ื อง ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ
เน꯰ื องจากกา๊ซธรรมชาตเิป็นเช㒿ืȀอเพลงิ ท꯰ี ไมก่อ่ใหเ้กดิปัญหาดา้นมลภาวะ ทาํใหภ้าครัฐบาลสนับสนนุ ให้
มกีารใชก้า๊ซธรรมชาต ิในการผลติไฟฟา้เพ꯰ิ มมากข㒿ึȀน โดย กฟผ. ไดเ้พ꯰ิ มการใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ꯰ื อ
ทดแทนการใชน้㒿ํȀามนัเตา การผลติกา๊ซธรรมชาตใินปี 2542 อยู่ในระดบั 1,868 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั
เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 10.1 สาํหรับในปี 2543 คาดวา่การใชก้า๊ซธรรมชาตจิะเพ꯰ิ มข㒿ึȀนถงึรอ้ยละ 9.0 เน꯰ื องจากมี
การนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากสหภาพพมา่ มาใชเ้พ꯰ิ มมากข㒿ึȀนในโรงไฟฟา้ราชบรุ ีซ꯰ึ งจะเร꯰ิ มการผลติไฟฟา้
ไดต้ั㒿Ȁงแตก่ลางปี 2543 นอกจากนั㒿Ȁน การใชก้า๊ซธรรมชาตขิองภาคอตุสาหกรรม มแีนวโนม้เพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀน
มาก เน꯰ื องจากในปีน㒿ีȀราคาน㒿ํȀามนัเตาสงูมาก ทาํใหอ้ตุสาหกรรมท꯰ี สามารถใชก้า๊ซธรรมชาตทิดแทนได้
หนัมาใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ꯰ิ มข㒿ึȀน เชน่ กลุ่มโรงกลั꯰ นน㒿ํȀามนั ท꯰ี มเีคร꯰ื องกาํเนดิไฟฟา้ขนาดเลก็ของตนเอง
โดยปกตจิะใชน้㒿ํȀามนัเตา และกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) เป็นเช㒿ืȀอเพลงิในการผลติไฟฟา้ไดเ้ปล꯰ี ยนมา
ใชก้า๊ซธรรมชาตแิทน

 น폽ํ�ามนัดบิ ปรมิาณการผลติในปี 2542 อยู่ในระดบั 34,006 บารเ์รล/วนั เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 15.6 แหลง่
ผลติท꯰ี สาํคญั คอื แหลง่สริกิติิطȀผลติได ้23,384 บารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 68.8 ของการผลติทั㒿Ȁงหมด และ
แหลง่ทานตะวนัผลติได ้5,056 บารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 14.9 ของการผลติทั㒿Ȁงหมด สาํหรับในปี 2543
คาดวา่จะมกีารผลติน㒿ํȀามนัดบิในระดบั 53,117 บารเ์รล/วนั เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 56.2 แหลง่ผลติท꯰ี สาํคญัยงั
คงเป็นแหลง่สริกิติิطȀของบรษัิทไทยเชลล ์รองลงมาไดแ้ก ่แหลง่เบญจมาศท꯰ี เร꯰ิ มผลติกลางปี 2542
สามารถผลติไดเ้ตม็ท꯰ี ในปีน㒿ีȀท꯰ี ระดบั 18,000 บารเ์รล/วนั และแหลง่ทานตะวนัท꯰ี ผลติไดใ้นระดบั 9,000
บารเ์รล/วนั

 ลกิไนต/์ถา่นหนิ ปรมิาณการผลติลกิไนตป์ี 2542 อยู่ในระดบั 18.3 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 8.7 จาก
ปีท꯰ี แลว้ ในจาํนวนน㒿ีȀประมาณรอ้ยละ 65.6 ผลติจากเหมอืงแมเ่มาะของ กฟผ. การใชล้กิไนต/์ถา่นหนิใน
การผลติไฟฟา้ของ กฟผ.และผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) มจีาํนวนทั㒿Ȁงส㒿ิȀน 15.4 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ
4.1 เม꯰ื อเทยีบกบัปีกอ่น เน꯰ื องจากปัญหามลภาวะทาํให ้กฟผ. ตอ้งลดการใชล้กิไนตใ์นการผลติไฟฟา้
และจาํเป็นตอ้งซ㒿ืȀอลกิไนตค์ณุภาพด ีมปีรมิาณกาํมะถนัต꯰ํ าจากเหมอืงเอกชน มาผสมกบัลกิไนตท์꯰ี ผลติ
จากเหมอืงแมเ่มาะ มาใชเ้พ꯰ื อลดผลกระทบ จากมลภาวะท꯰ี เกดิข㒿ึȀน

ในปี 2542 การใชล้กิไนต/์ถา่นหนิในภาคอตุสาหกรรมมจีาํนวน 6.8 ลา้นตนั เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 8.5 เม꯰ื อ
เทยีบกบัปีท꯰ี ผา่นมา การใชท้꯰ี เพ꯰ิ มข㒿ึȀนน㒿ีȀเป็นผลมาจากการใชใ้นอตุสาหกรรมปนูซเีมนต ์ซ꯰ึ งปรมิาณการ
ผลติปนูเมด็ในปีน㒿ีȀเพ꯰ิ มข㒿ึȀนประมาณรอ้ยละ 28.0 เม꯰ื อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2541

สาํหรับในปี 2543 คาดวา่ปรมิาณการผลติลกิไนต ์จะใกลเ้คยีงกบัปีท꯰ี แลว้ คอื ในระดบั 18.3 ลา้นตนั
การผลติจากเหมอืงแมเ่มาะของ กฟผ. จะอยู่ในระดบั 13.4 ลา้นตนัซ꯰ึ งเพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากปีกอ่นรอ้ยละ 11.4
สว่นการผลติลกิไนตข์องภาคเอกชนคาดวา่จะลดลงมาก การใชล้กิไนต/์ถา่นหนิเพ꯰ื อผลติไฟฟา้ในปีน㒿ีȀ
คาดวา่จะเพ꯰ิ มจากปีกอ่นคอือยู่ในระดบั 16.3 ลา้นตนั เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 5.6 เพราะวา่การตดิตั㒿Ȁงหนว่ยกาํจัด



กา๊ซซลัเฟอร ์ไดออกไซดแ์ลว้เสรจ็ จงึสามารถเดนิเคร꯰ื องไดเ้ตม็ท꯰ี อกีครั㒿Ȁง โดยเป็นการใชล้กิไนต์
ประมาณ 14.4 ลา้นตนั ท꯰ี เหลอืประมาณ 1.9 ลา้นตนัใชถ้า่นหนินาํเขา้จากตา่งประเทศ การใชล้กิไนต/์
ถา่นหนิในภาคอตุสาหกรรม ในปี 2543 คาดวา่จะอยู่ในระดบั 6.7 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 2.0 ในขณะ
เดยีวกนัการผลติลกิไนตภ์ายในประเทศ จากภาคเอกชนลดลง เน꯰ื องจากลกิไนตภ์ายในประเทศมี
คณุภาพต꯰ํ า และราคาถา่นหนินาํเขา้มแีนวโนม้ลดลง ดงันั㒿Ȁน จงึคาดวา่การนาํเขา้ถา่นหนิเพ꯰ื อใชใ้น
อตุสาหกรรม จะอยู่ในระดบั 2.8 ลา้นตนั

 น폽ํ�ามนัสาํเรจ็รปู การใชน้㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูในปี 2542 อยู่ในระดบั 630.4 พันบารเ์รล/วนั เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ
0.1 จากปีกอ่น โดยการใชไ้ดเ้ร꯰ิ มปรับตวัสงูข㒿ึȀนตั㒿Ȁงแตก่ลางปีเป็นตน้มา เม꯰ื อเทยีบกบัการใชใ้นปี 2541
ซ꯰ึ งไดล้ดลงอยา่งมากถงึรอ้ยละ 10.0 การผลติน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูในปี 2542 ยงัคงสงูกวา่ความตอ้งการใช้
ในประเทศ แมว้า่คลงัเกบ็น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ ของโรงกลั꯰ นไทยออยล ์ไดรั้บความเสยีหายจากสาเหตเุพลงิ
ไหม ้ซ꯰ึ งทาํใหไ้มส่ามารถกลั꯰ นน㒿ํȀามนัไดใ้นชว่งเดอืนธนัวาคมกต็าม ในปีน㒿ีȀมกีารสง่ออกสทุธจิาํนวน 76.1
พันบารเ์รล/วนั โดยมกีารสง่ออกสทุธขิองน㒿ํȀามนัทกุชนดิ ยกเวน้น㒿ํȀามนัเตาซ꯰ึ งยงัมกีารนาํเขา้ในระดบั
10.3 พันบารเ์รล/วนั

สาํหรับในปี 2543 คาดวา่การใชน้㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิจะอยู่ในระดบั 631.7 พันบารเ์รล/วนั เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ
0.2 แตถ่า้หากคดิเฉพาะน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิท꯰ี ไมร่วมน㒿ํȀามนัเตา ท꯰ี ใชใ้นการผลติไฟฟา้ของ กฟผ. แลว้จะพบ
วา่ การใชน้㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิจะเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 2.7 โดยการใชน้㒿ํȀามนัดเีซลจะเร꯰ิ มปรับตวัสงูข㒿ึȀนรอ้ยละ 3.3
หลงัจากลดลง อยา่งตอ่เน꯰ื องมาตั㒿Ȁงแตป่ี 2541  2542 สว่นการใชน้㒿ํȀามนัเตาคาดวา่จะลดลงรอ้ยละ 8.7
ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ เน꯰ื องมาจากการลดการใชน้㒿ํȀามนัเตาในการผลติไฟฟา้ของ กฟผ. จากระดบั 64.8 พันบารเ์รล/วนั
ในปี 2542 เหลอื 53.2 พันบารเ์รล/วนั ในปี 2543 ในขณะท꯰ี การผลติน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิทั㒿Ȁงหมด คาดวา่จะ
ต꯰ํ ากวา่ปีท꯰ี แลว้เลก็นอ้ย คอื อยู่ในระดบั 687.4 พันบารเ์รล/วนั แมว้า่โรงกลั꯰ นไทยออยล ์จะไมส่ามารถ
ผลติไดต้ั㒿Ȁงแตป่ลายปี 2542 จนถงึกลางเดอืนมกราคม 2543 กต็าม โรงกลั꯰ นอ꯰ื นๆ ท꯰ี เหลอืสามารถเพ꯰ิ ม
การผลติมาทดแทนโรงกลั꯰ นไทยออยลไ์ดจ้าํนวนหน꯰ึ งในชว่งท꯰ี ขาดไป โดยเฉพาะโรงกลั꯰ นระยองและส
ตารฯ์ จะสามารถผลติไดเ้ตม็กาํลงัการผลติ การผลติน㒿ํȀามนัในปี 2543 คาดวา่จะยงัคงสงูกวา่ความ
ตอ้งการใชป้ระมาณ 55.7 พันบารเ์รล/วนั โดยคาดวา่จะมกีารสง่ออกน㒿ํȀามนัเบนซนิ ดเีซล และกา๊ซหงุ
ตม้ในระดบั 12.3, 7.2, และ 23.1 พันบารเ์รล/วนั ตามลาํดบั

 ธรุกจิการกลꇾั�น ปัจจบุนัประเทศไทยมโีรงกลั꯰ นน㒿ํȀามนัจาํนวน 6 โรง มกีาํลงัการกลั꯰ นรวม 830 พัน
บารเ์รล/วนั แตป่รมิาณการผลติจรงิของปี 2542 อยู่ในระดบั 742 พันบารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 89 ของ
กาํลงัการกลั꯰ น ในขณะท꯰ี ความตอ้งการใชน้㒿ํȀามนัในประเทศ (ไมร่วมการใชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรม
ปโิตรเคม)ี มอียู่เพยีง 630 พันบารเ์รล/วนั ท꯰ี เหลอืจงึตอ้งสง่ออก ราคาสง่ออกมแีนวโนม้ต꯰ํ ากวา่ราคาใน
ประเทศ เน꯰ื องจากความตอ้งการ ยงัไมฟ่㒿ืȀนตวัและกาํลงัการกลั꯰ นมมีากเกนิความตอ้งการ คา่การกลั꯰ นจงึ
อยู่ในระดบัต꯰ํ า 0.30  0.60 บาท/ลติร



จากอบุตัเิหตไุฟไหมค้ลงัน㒿ํȀามนั ของโรงกลั꯰ นไทยออยลเ์ม꯰ื อตน้เดอืนธนัวาคม 2542 มผีลให ้โรงกลั꯰ น
ไทยออยลต์อ้งหยดุผลติในเดอืนดงักลา่ว และสามารถผลติไดใ้นระดบัปกตอิกีครั㒿Ȁงในเดอืนกมุภาพันธ์
2543 อยา่งไรกต็ามความสามารถในการกลั꯰ นในชว่ง 3 เดอืนแรก จะยงัคงอยู่ในระดบัต꯰ํ า ทาํใหโ้รงกลั꯰ น
อ꯰ื นๆ พยายามเรง่การผลติเพ꯰ื อชดเชยสว่นท꯰ี ขาดหายไปของโรงกลั꯰ นไทยออยล ์โดยโรงกลั꯰ นน㒿ํȀามนั
ระยองและโรงกลั꯰ นสตารป์โิตรเลยีม รไีฟน꯰ิ งสามารถกลั꯰ นรวมกนัได ้300 พันบารเ์รล/วนั โรงกลั꯰ นเอสโซ่
โรงกลั꯰ นบางจาก และ TPI สามารถกลั꯰ นได ้145 , 100 และ 65 พันบารเ์รล/วนั ตามลาํดบั

 ไฟฟ้า กาํลงัการผลติตดิตั㒿Ȁงไฟฟา้ของ กฟผ. และกาํลงัการผลติตดิตั㒿Ȁงไฟฟา้ของผู้ผลติไฟฟา้อ꯰ื น
เพ꯰ื อจาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. ณ ส㒿ิȀนเดอืนธนัวาคม 2542 มจีาํนวนทั㒿Ȁงส㒿ิȀน 18,880 เมกะวตัต์
แยกเป็นกาํลงัการผลติไฟฟา้ตดิตั㒿Ȁงของ กฟผ. จาํนวน 15,140 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 80.2
กาํลงัการผลติตดิตั㒿Ȁงไฟฟา้ของเอกชน จาํนวน 3,400 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18 และการรับ
ซ㒿ืȀอกระแสไฟฟา้จากตา่งประเทศ จาํนวน 340 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.8

ในปี 2542 ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟา้ของประเทศ มจีาํนวนทั㒿Ȁงส㒿ิȀน 92,472 ลา้นหนว่ย (GWh)
เพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากปีกอ่นในอตัรารอ้ยละ 1.4 โดยการผลติพลงังานไฟฟา้ไดเ้ร꯰ิ มปรับตวัสงูข㒿ึȀนทกุเดอืน ในอตัรา
รอ้ยละ 4  5 ตั㒿Ȁงแตก่ลางปี 2542 เป็นตน้มา ในขณะท꯰ี ความตอ้งการพลงัไฟฟา้สงูสดุอยู่ท꯰ี เดอืนมนีาคม
อยู่ในระดบั 13,712 เมกะวตัต ์ลดลงรอ้ยละ 3.3 จากความตอ้งการสงูสดุในปีท꯰ี แลว้ท꯰ี อยู่ในระดบั
14,180 เมกะวตัต์

การใชพ้ลงังานไฟฟา้ของปีน㒿ีȀอยู่ในระดบั 80,798 GWh เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 1.1 จากปีกอ่น การใชเ้ร꯰ิ มปรับ
ตวัสงูข㒿ึȀนอยา่งตอ่เน꯰ื อง ตั㒿Ȁงแตเ่ดอืนมนีาคมเป็นตน้มา โดยเฉพาะการใชใ้นชว่งคร꯰ึ งหลงัของปี 2542 ได้
เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 5.3 โดยการใชใ้นภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมไดเ้ร꯰ิ มปรับตวัสงูข㒿ึȀน

สาํหรับในปี 2543 คาดวา่ความตอ้งการพลงังานไฟฟา้จะเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 7 ซ꯰ึ งจะใกลเ้คยีงกบัการ
พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ ชดุเศรษฐกจิฟ㒿ืȀนตวัปานกลาง กาํลงัการผลติไฟฟา้สาํรองต꯰ํ าสดุในปี
2542 อยู่ในระดบัรอ้ยละ 22.1 จากการคาดการณต์ามแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของ กฟผ. (PDP
9902) คาดวา่กาํลงัผลติไฟฟา้สาํรองต꯰ํ าสดุในปี 2543 จะอยู่ในระดบัรอ้ยละ 19.1 เพราะวา่ในชว่งท꯰ี 
ผา่นมาการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ของ กฟผ. ไมไ่ดเ้ป็นไปตามแผนฯ ท꯰ี กาํหนดไว ้โดยเฉพาะในปี 2542 ได้
มกีารชะลอโครงการโรงไฟฟา้ของ กฟผ. ไปแลว้ และคาดวา่จะชะลอออกไปอกีหลายโครงการ เชน่
โรงไฟฟา้ลาํตะคองเคร꯰ื องท꯰ี  3 และ 4 เล꯰ื อนจากปี 2546 ออกไปประมาณ 4 ปี โรงไฟฟา้พลงัความรอ้น
กระบ꯰ี เคร꯰ื องท꯰ี  2 เล꯰ื อนจากปี 2548 ออกไปอกีหน꯰ึ งปี จากความตอ้งการไฟฟา้ท꯰ี มแีนวโนม้ขยายตวั ตาม
ภาวะเศรษฐกจิท꯰ี ฟ㒿ืȀนตวั และการชะลอโครงการตา่งๆ ทั㒿Ȁงของ กฟผ. และเอกชน ปรมิาณกาํลงัผลติ
ไฟฟา้ท꯰ี เคยคาดวา่จะอยู่ในระดบัรอ้ยละ 40  50 ในชว่ง 4  5 ปีขา้งหนา้น㒿ีȀ จะอยู่ในระดบัท꯰ี ไมส่งูอยา่ง
ท꯰ี คาดไว้



4. การดาํเนนินโยบายและมาตรการในปี 2542 ถงึกลางปี
2543
ภาวะเศรษฐกจิไทยเร꯰ิ มฟ㒿ืȀนตวัตั㒿Ȁงแตไ่ตรมาสท꯰ี สองของปี 2542 เป็นตน้มา โดยมอีตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิในปี 2542 เฉล꯰ี ยรอ้ยละ 4.2 การขยายตวัของภาวะเศรษฐกจิ ไดส้ง่ผลใหค้วามตอ้งการ
พลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศปรับตวัสงูข㒿ึȀน อยา่งไรกต็ามในปี 2542 ราคาน㒿ํȀามนัไดป้รับตวัสงูข㒿ึȀน
ตั㒿Ȁงแตเ่ดอืนเมษายนเป็นตน้มา และตอ่เน꯰ื องมาจนถงึปี 2543 สง่ผลใหร้าคาน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูในประเทศ
ปรับตวัสงูข㒿ึȀน รัฐบาลจงึมนีโยบายใหม้กีารปรับเปล꯰ี ยนการใชน้㒿ํȀามนั เป็นกา๊ซธรรมชาตใิหม้ากข㒿ึȀน และ
เรง่รัดการดาํเนนิการตามมาตรการอนรัุกษพ์ลงังาน ใหเ้ป็นรปูธรรมมากข㒿ึȀน ซ꯰ึ งการดาํเนนินโยบายและ
มาตรการทางดา้นพลงังานในชว่งปี 2542 ถงึกลางปี 2543 มคีวามกา้วหนา้ในหลายเร꯰ื อง ดงัน㒿ีȀ

4.1 ดา้นการจดัหาพลงังาน

เน꯰ื องจากปรมิาณความตอ้งการพลงังานของประเทศ ไดช้ะลอตวัลงมากตั㒿Ȁงแตป่ี 2540 สง่ผลให้
แผนการจัดหาพลงังานของประเทศ ท꯰ี ไดก้าํหนดไวเ้ดมิ มสีว่นเกนิพลงังาน เหลอือยู่ในระบบเกนิความ
จาํเป็น ประกอบกบัรัฐบาลไดป้รับลดกรอบการลงทนุ ของทั㒿Ȁงภาครัฐและเอกชนลง เพ꯰ื อใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ จงึสง่ผลใหก้ารดาํเนนินโยบาย และมาตรการดา้นการจัดหาพลงังาน
ตอ้งมกีารปรับเปล꯰ี ยน เพ꯰ื อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณด์งักลา่ว โดยไดม้กีารดาํเนนิการท꯰ี สาํคญั ดงัน㒿ีȀ

(1) ไดม้กีารเจรจาเล꯰ื อนการรับซ㒿ืȀอไฟฟา้จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตาม
กรอบบนัทกึความเขา้ใจในปรมิาณ 3,000 เมกะวตัต ์จากเดมิท꯰ี กาํหนดไวภ้ายในปี 2549 ออกไปเป็น 2
ชว่ง คอื รับซ㒿ืȀอไฟฟา้ จาํนวน 1,600 เมกะวตัต ์ภายในปี 2549 และอกีจาํนวน 1,700 เมกะวตัต ์ภายใน
ปี 2551 เพ꯰ื อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศท꯰ี ลดลงตามภาวะเศรษฐกจิ รวมทั㒿Ȁง
ใหม้กีารตดิตาม ทบทวนแผนการซ㒿ืȀอขายไฟฟา้จากโครงการใน สปป.ลาว อยา่งใกลช้ดิ ปัจจบุนัมี
โครงการท꯰ี จาํหนา่ยกระแสไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. แลว้ 2 โครงการ คอื โครงการน㒿ํȀาเทนิหนิบนุ และ
โครงการหว้ยเฮาะ สว่นโครงการท꯰ี ไดต้กลงราคาซ㒿ืȀอขายไฟฟา้แลว้ คอื โครงการน㒿ํȀาเทนิ 2 และคาดวา่
จะมกีารลงนามในสญัญาซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ไดภ้ายในปี 2543 น㒿ีȀ

(2) ไดม้กีารหารอืในรายละเอยีดการรับซ㒿ืȀอไฟฟา้จากสาธารณรัฐประชาชนจนี จาํนวน 3,000 เมกะวตัต์
ภายในปี 2560 และไดข้อ้สรปุวา่โครงการโรงไฟฟา้จงิหงขนาด 1,500 เมกะวตัต ์จะสง่มอบไฟฟา้ให้
ไทยไดใ้นปี 2556 สว่นโครงการอ꯰ื นๆ อกี 1,500 เมกะวตัต ์จะสง่มอบไฟฟา้ใหไ้ทยไดใ้นปี 2557 โดย
ทั㒿Ȁงสองฝ่ายไดรั้บทราบเง꯰ื อนไขวา่ภายในปี 2546 ประเทศไทยจะนาํระบบการซ㒿ืȀอขายไฟฟา้แบบ
Power Pool มาใช้

(3) ไดม้กีารลงนามบนัทกึความเขา้ใจเร꯰ื อง โครงการความรว่มมอืดา้นพลงังานไฟฟา้กบัรัฐบาลกมัพชูา
เม꯰ื อวนัท꯰ี  18 มกราคม 2543 โดยทั㒿Ȁงสองฝ่ายจะสนับสนนุใหม้กีารซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ระหวา่งทั㒿Ȁงสองประเทศ
โดยฝ่ายไทยตกลงท꯰ี จะใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นวชิาการ และการฝกึอบรมในสาขาไฟฟา้ ใหแ้กห่นว่ย
งานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งของรัฐบาลกมัพชูา และใหม้กีารจัดตั㒿Ȁงตลาดกลางซ㒿ืȀอขายไฟฟา้แบบ Power Pool ข㒿ึȀน
ในแตล่ะประเทศ ตลอดจนรว่มมอืกนัในการวางแผน และกอ่สรา้งระบบสายสง่เช꯰ื อมโยงระหวา่งทั㒿Ȁงสอง
ประเทศ รวมทั㒿Ȁง กาํหนดนโยบายเปดิใหเ้ขา้ถงึเครอืขา่ย ของระบบสายสง่เพ꯰ื อการซ㒿ืȀอขายกบัประเท
ศอ꯰ื นๆ ในอนาคต

(4) ไดม้กีารปรับปรงุแผนการลงทนุของการไฟฟา้ทั㒿Ȁง 3 แหง่ ใหม้คีวามเหมาะสม โดยในสว่นของ
กฟผ. ไดม้กีารปรับแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของ กฟผ. พ.ศ. 25422554 โดยใชค้า่พยากรณค์วาม
ตอ้งการ ไฟฟา้เม꯰ื อเดอืนกนัยายน 2541 กรณเีศรษฐกจิฟ㒿ืȀนตวัปานกลางเป็นฐานในการจัดทาํ เพ꯰ื อไมใ่ห้
กาํลงัผลติไฟฟา้สาํรองของประเทศสงูเกนิความจาํเป็น โดยการชะลอโครงการท꯰ี ไดรั้บอนมุตั ิแตย่งัไม่
ผกูพันการกอ่สรา้งออกไป และเจรจาผอ่นปรนกาํหนดวนัจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ ของโครงการผู้ผลติไฟฟา้
เอกชนรายใหญแ่ละรายเลก็ รวมทั㒿Ȁงปรับลดเงนิลงทนุจาก 420,900 ลา้นบาท เหลอื 175,000 ลา้น
บาท ในสว่นของการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) ไดม้กีารปรับลดการลงทนุในแผนปรับปรงุ และขยาย
ระบบจาํหนา่ยพลงัไฟฟา้ ฉบบัท꯰ี  8 ปีงบประมาณ 25392544 จากเดมิ 57,099 ลา้นบาท คงเหลอื
39,077 ลา้นบาท และในสว่นของการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) ไดม้กีารปรับลดการลงทนุในแผนงาน
และโครงการพัฒนาระบบไฟฟา้ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท꯰ี  8 เชน่กนั จากเดมิมกีารลงทนุ 80,070
ลา้นบาท คงเหลอื 48,281 ลา้นบาท เพ꯰ื อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ ท꯰ี ลดลงตามภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยของประเทศ



(5) ไดม้กีารกาํหนดมาตรฐานคณุภาพบรกิารของ กฟน. และ กฟภ. โดย กฟน. ไดด้าํเนนิการ จัดทาํ
ระเบยีบเก꯰ี ยวกบัการจา่ยคา่ปรับ ตามมาตรฐานคณุภาพบรกิาร พ.ศ. 2543 รวมทั㒿Ȁง ดาํเนนิการออก
ประกาศ กฟน. เร꯰ื อง มาตรฐานคณุภาพบรกิารของการไฟฟา้นครหลวง ในสว่นของ กฟภ. ไดจั้ดทาํ
ระเบยีบการไฟฟา้สว่นภมูภิาค วา่ดว้ยมาตรฐานคณุภาพบรกิาร พ.ศ. 2543 รวมทั㒿Ȁง ออกประกาศ กฟภ.
เร꯰ื อง มาตรฐานการใหบ้รกิารท꯰ี  กฟภ. รับประกนักบัผู้ใชไ้ฟฟา้ ซ꯰ึ งมาตรฐานคณุภาพบรกิารของ กฟน.
และ กฟภ. ดงักลา่วมผีลบงัคบัใชต้ั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  1 เมษายน 2543 เป็นตน้มา ประกอบดว้ย

มาตรฐานทางดา้นเทคนคิ (Technical Standards) ประกอบดว้ย มาตรฐานแรงดนั ไฟฟา้
มาตรฐานการจา่ยไฟฟา้ และมาตรฐานความเช꯰ื อถอืไดข้องระบบไฟฟา้
มาตรฐานการใหบ้รกิาร (Customer Service Standards) ประกอบดว้ย มาตรฐานการให้
บรกิารทั꯰ วไป (Overall Standards) และมาตรฐานการใหบ้รกิารท꯰ี การไฟฟา้รับประกนักบัผู้ใช้
ไฟฟา้ (Guaranteed Standards) ซ꯰ึ งในสว่นหลงัน㒿ีȀมบีทลงโทษ โดยคดิเป็นคา่ปรับ ท꯰ี การไฟฟา้
จะตอ้งจา่ยใหผู้้ใชไ้ฟ ในกรณที꯰ี ไมส่ามารถปฏบิตัติามมาตรฐานท꯰ี กาํหนด โดยคา่ปรับจะอยู่
ระหวา่ง 50  2,000 บาท

ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิและสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
(สพช.) ทาํหนา้ท꯰ี กาํกบัดแูลและตดิตามการดาํเนนิงาน รวมทั㒿Ȁง ประเมนิผลการดาํเนนิงานใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานท꯰ี กาํหนด

4.2 ดา้นการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั

ในปี 2542 ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศเร꯰ิ มปรับตวัสงูข㒿ึȀน อนัเน꯰ื องมาจากการฟ㒿ืȀนตวัทาง
เศรษฐกจิของประเทศ อยา่งไรกต็าม ในปี 2542 เป็นปีท꯰ี ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากราคาน㒿ํȀามนั
ดบิและราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) ในตลาดโลกท꯰ี ปรับตวัสงูข㒿ึȀนมาก ซ꯰ึ งเป็นผลมาจากการลด
ปรมิาณการผลติน㒿ํȀามนัดบิ ของกลุ่มโอเปคและประเทศนอกกลุ่มโอเปค รวมทั㒿Ȁง การออ่นตวัลงของคา่
เงนิบาท ดงันั㒿Ȁนเพ꯰ื อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์꯰ี ประเทศเผชญิอยู่ รัฐบาลจงึไดก้าํหนดมาตรการตา่งๆ
เพ꯰ื อบรรเทาผลกระทบจากภาวะราคาน㒿ํȀามนัท꯰ี เพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀน ในขณะเดยีวกนักก็าํหนดมาตรการท꯰ี มุ่งเนน้ใหม้ี
การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดัควบคู่กนัไป โดยในชว่งท꯰ี ผา่นมาไดม้กีารดาํเนนิ
มาตรการดงัน㒿ีȀ

(1) ไดม้กีารกาํหนดคา่ตวัประกอบกาํลงัไฟฟา้ท꯰ี เหมาะสมของระบบไฟฟา้ไทย (Power Factor : P.F.)
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์꯰ี กาํหนดเพ꯰ื อเพ꯰ิ มประสทิธภิาพของระบบไฟฟา้ โดยคา่ P.F. ท꯰ี เหมาะสมระหวา่ง
การไฟฟา้ฝ่ายผลติ และการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยในปี 2544 มคีา่ระหวา่ง 0.875  0.925 และในปี 2548
มคีา่ระหวา่ง 0.900  0.950 โดยใหม้กีารกาํหนดบทปรับเม꯰ื อมคีา่ P.F. ต꯰ํ ากวา่ท꯰ี กาํหนด 5 บาท/kVar/
เดอืน

(2) สพช. ไดจ้า้งบรษัิทท꯰ี ปรกึษาดาํเนนิการศกึษาโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ใหม ่เพ꯰ื อใหส้อดคลอ้งกบั
ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ท꯰ี ลดลง และลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ท꯰ี เปล꯰ี ยนแปลงไป รวม
ทั㒿Ȁง ปรับปรงุสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัใิหส้ะทอ้นถงึตน้ทนุท꯰ี แทจ้รงิ ซ꯰ึ งขณะน㒿ีȀการจัดทาํ
รา่งรายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณไ์ดแ้ลว้เสรจ็ และคาดวา่จะมกีารประกาศใชโ้ครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้
ใหมป่ระมาณปลายปี 2543

(3) ไดม้กีารปรับคา่ไฟฟา้ตามสตูรการปรับคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Automatic Adjustment
Mechanism : Ft) อนัเป็นผลจากการเปล꯰ี ยนแปลงระบบอตัราแลกเปล꯰ี ยนเงนิตราของประเทศเป็นอตัรา
แลกเปล꯰ี ยนลอยตวัเม꯰ื อวนัท꯰ี  2 กรกฎาคม 2540 และการเปล꯰ี ยนแปลงของคา่ใชจ้า่ยอ꯰ื นๆ ท꯰ี อยู่นอก
เหนอืการควบคมุของการไฟฟา้ โดยคณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัิ
ไดม้กีารพจิารณาปรับคา่ Ft สาํหรับคา่ไฟฟา้ท꯰ี เรยีกเกบ็เป็นระยะ เพ꯰ื อใหส้อดคลอ้งกบัอตัราแลกเปล꯰ี ยน
และราคาเช㒿ืȀอเพลงิท꯰ี เป็นจรงิ โดยครั㒿Ȁงลา่สดุไดม้กีารปรับคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในชว่งเดอืน
สงิหาคม  ตลุาคม 2543 เทา่กบั 64.52 สตางค/์หนว่ย หรอืเพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากเดมิ 3 สตางค/์หนว่ย อนัเป็น
ผลมาจากราคาน㒿ํȀามนัเตา น㒿ํȀามนัดเีซล และกา๊ซธรรมชาตปิรับตวัสงูข㒿ึȀน การปรับคา่ Ft ดงักลา่วจะทาํให้
ผู้ใชไ้ฟประเภทบา้นอยู่อาศยัขนาดเลก็ จาํนวนรอ้ยละ 65 (8.6 ลา้นราย) ซ꯰ึ งมปีรมิาณการใชไ้ฟเฉล꯰ี ย
65 หนว่ย/เดอืน ตอ้งจา่ยคา่ไฟเพ꯰ิ มข㒿ึȀนประมาณ 1.95 บาท/เดอืน

สรปุการปรบัคา่ Ft (ไมร่วม VAT) ในชว่งทꇾี�ผา่นมา



ปี   สตางค/์หนว่ย
2540 เฉล꯰ี ย 27.93
2541 มกราคม  มนีาคม 42.40
  เมษายน  กรกฎาคม 50.45
  สงิหาคม  พฤศจกิายน 55.77
  ธนัวาคม 2541  มนีาคม 2542 50.71

2542 เมษายน  กรกฎาคม 32.61
  สงิหาคม  พฤศจกิายน 37.92
  ธนัวาคม 2542  มนีาคม 2543 56.32

2543 เมษายน  กรกฎาคม 61.52
  สงิหาคม  ตลุาคม 64.52

(4) คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังานไดม้มีตเิหน็ชอบการปรับโครงสรา้งราคาขายสง่ ไฟฟา้
โดยพจิารณาจากฐานะการเงนิของการไฟฟา้ทั㒿Ȁง 3 แหง่ และใหม้กีารปรับสว่นเพ꯰ิ ม (สว่นลด) ราคา
ขายสง่ไฟฟา้ระหวา่ง กฟผ. และการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยใหม้ผีลตั㒿Ȁงแตเ่ดอืนตลุาคม 2541 ไปจนกวา่จะ
มกีารปรับโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ใหม ่ดงัน㒿ีȀ

สว่นเพꇾิ�ม (สว่นลด) ราคาขายสง่ไฟฟ้า (ไมร่วมภาษมีลูคา่เพꇾิ�ม)
หนว่ย : บาท/หนว่ย

  ม.ค.  ม.ิย. 2540 ก.ค. 2540  ปจัจบุนั
กฟผ. ขาย กฟน. 0.2507 0.2577
กฟผ. ขาย กฟภ. (0.1461) (0.1005)

ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ กฟผ. ไดด้าํเนนิการปรับสว่นเพ꯰ิ ม (สว่นลด) ราคาขายสง่ไฟฟา้ตั㒿Ȁงแตใ่บแจง้หน㒿ีȀคา่ไฟฟา้ประจาํ
เดอืนมนีาคม 2543 และ กฟภ. ไดป้รับราคาขายสง่ยอ้นหลงัตั㒿Ȁงแตเ่ดอืนตลุาคม 2541  กมุภาพันธ์
2543 โดยไดด้าํเนนิการจา่ยเงนิคนืใหแ้ก ่กฟน. เป็นเงนิจาํนวน 1,304.14 ลา้นบาท

(5) กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน (พพ.) ไดจั้ดทาํมาตรการปอ้งกนัการนาํเอาเคร꯰ื องปรับอากาศเกา่
ท꯰ี ถกูถอดออกกลบัมาใชอ้กี โดยคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดม้อบหมายให ้พพ. เรง่
ดาํเนนิการศกึษาวธิกีารทาํลายเคร꯰ื องปรับอากาศเกา่ โดยไมใ่หเ้กดิผลกระทบตอ่ส꯰ิ งแวดลอ้มใหแ้ลว้
เสรจ็ ภายในเดอืนกนัยายน 2543 และหา้มหนว่ยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ ท꯰ี เขา้รว่มโครงการอาคาร
ของรัฐ ท꯰ี ไดด้าํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังานแลว้ นาํเคร꯰ื องปรับอากาศเกา่ ท꯰ี ถกูถอดออกแลว้กลบัมาใชอ้กี
แตใ่หเ้กบ็ไวเ้พ꯰ื อรอการทาํลาย หรอืจัดการตามแนวทาง ท꯰ี ไดรั้บจากผลการศกึษาของ พพ. และหา้ม
โอนเคร꯰ื องปรับอากาศเกา่ ท꯰ี ถกูถอดออกไปใหส้ว่นราชการอ꯰ื นท꯰ี ยงัขาดแคลน รวมทั㒿Ȁง ใหส้าํนักงบ
ประมาณอนมุตังิบประมาณคา่ใชจ้า่ย ในการบาํรงุรักษาเคร꯰ื องปรับอากาศท꯰ี แตล่ะหนว่ยงานของรัฐเสนอ
มา

(6) สพช. ไดม้กีารพจิารณาปรับอตัราเงนิกองทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ ในชว่งเวลาท꯰ี เหมาะสมเพ꯰ื อให้
กองทนุน㒿ํȀามนัฯ มฐีานะอยู่ในระดบัท꯰ี เพยีงพอ สาํหรับการตรงึราคาขายปลกีกา๊ซหงุตม้ เน꯰ื องจากกอง
ทนุฯ มภีาระตอ้งจา่ยเงนิชดเชยราคากา๊ซหงุตม้ในระดบั 1,026 ลา้นบาท/เดอืน โดยกองทนุฯ มรีายรับ
จากน㒿ํȀามนัชนดิอ꯰ื นประมาณ 583 ลา้นบาท/เดอืน และมเีงนิไหลออกจากกองทนุฯ สทุธ ิ443 ลา้นบาท/
เดอืน จงึทาํใหฐ้านะกองทนุฯ ลดลงมาอยู่ในระดบั 1,860 ลา้นบาท ดงันั㒿Ȁน สพช. จงึไดด้าํเนนิการปรับ
เพ꯰ิ ม/ลดอตัราเงนิสง่เขา้กองทนุฯ ของน㒿ํȀามนัเบนซนิและดเีซล ในชว่งเวลาท꯰ี เหมาะสมในชว่งท꯰ี ผา่นมา
ดงัน㒿ีȀ

น폽ํ�ามนัเบนซนิ ไดม้กีารปรับเพ꯰ิ มอตัราเงนิสง่เขา้กองทนุฯ จากเดมิ 0.15 บาท/ลติร เพ꯰ิ มเป็น
0.25 บาท/ลติร ตั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  12 เมษายน 2543 และตอ่มาไดม้กีารปรับเพ꯰ิ มอตัราเงนิสง่เขา้กอง
ทนุฯ ของน㒿ํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 จาก 0.25 บาท/ลติร เพ꯰ิ มเป็น 0.45 บาท/ลติร สว่นน㒿ํȀามนั
เบนซนิออกเทน 91 และ 87 เป็นอตัราเดมิ 0.25 บาท/ลติร โดยเร꯰ิ มมผีลตั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  1 มถินุายน
2543 เป็นตน้มา
น폽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็และดเีซลหมนุชา้ ไดม้กีารปรับเพ꯰ิ มอตัราเงนิสง่เขา้กองทนุฯ จากเดมิ
0.00 บาท/ลติร เพ꯰ิ มเป็น 0.15 บาท/ลติร โดยมผีลในชว่งวนัท꯰ี  24  27 เมษายน 2543 และตอ่
มาไดม้กีารปรับเพ꯰ิ มอตัราเงนิสง่เขา้กองทนุฯ ของน㒿ํȀามนัดเีซลหมนุเรว็และดเีซลหมนุชา้จาก
0.15 บาท/ลติร เป็น 0.25 บาท/ลติร โดยเร꯰ิ มมผีลตั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  28 เมษายน 2543 เป็นตน้มา แต่



เน꯰ื องจากราคาน㒿ํȀามนัท꯰ี ยงัคงปรับตวัเพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀน และเพ꯰ื อเป็นการบรรเทาผลกระทบตอ่ประชาชน
ทั꯰ วไป คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตจิงึไดม้มีตใิหป้รับลดอตัราการเกบ็เงนิเขา้กอง
ทนุฯ จาก 0.25 บาท/ลติร เหลอื 0 บาท/ลติร เป็นการชั꯰ วคราว โดยใหม้ผีลตั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  1
กนัยายน 2543 เป็นตน้ไป

(7) คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังานไดม้อบหมายให ้สพช. รว่มกบัสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีายกรา่งคาํสั꯰ งนายกรัฐมนตร ีท꯰ี  1/2540 เพ꯰ื อแกไ้ขเพ꯰ิ มเตมิ ในสว่นท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งกบัการดาํเนนิคดี
ตามกฎหมาย วา่ดว้ยการแกไ้ขและปอ้งกนัการขาดแคลนน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ เม꯰ื อผู้มหีนา้ท꯰ี สง่เงนิเขา้
กองทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ ไมส่ง่เงนิเขา้กองทนุฯ หรอืสง่ไมค่รบถว้น หรอืไมส่ง่ภายในระยะเวลาท꯰ี กาํหนด
เน꯰ื องจากบทลงโทษรนุแรงเกนิไป โดยออกเป็นคาํสั꯰ งนายกรัฐมนตรที꯰ี  2/2543 และไดป้ระกาศในราช
กจิจานเุบกษาแลว้เม꯰ื อวนัท꯰ี  27 มถินุายน 2543 ซ꯰ึ งมผีลบงัคบัใชต้ั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  28 มถินุายน 2543 เป็นตน้
มา

(8) สพช. และ พพ. ไดม้กีารดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังาน ตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังาน พ.ศ. 2535 ภายใตแ้ผนอนรัุกษพ์ลงังาน ระยะท꯰ี  1 ปีงบประมาณ 2538  2542 และไดท้าํการ
ประเมนิศกัยภาพการอนรัุกษพ์ลงังาน ในชว่งท꯰ี ผา่นมา ซ꯰ึ งประกอบดว้ย การดาํเนนิงานอนรัุกษพ์ลงังาน
ในอาคารของรัฐ จาํนวน 413 อาคาร และการสนับสนนุการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน และการใชพ้ลงังาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายใตแ้ผนงานภาคความรว่มมอื จาํนวน 91 โครงการ การดาํเนนิการดงักลา่ว
คาดวา่ จะกอ่ใหเ้กดิการอนรัุกษพ์ลงังาน และสามารถทดแทนพลงังานส㒿ิȀนเปลอืงได ้คดิเป็นเงนิ
ประมาณ 525 ลา้นบาท/ปี และสามารถชะลอการลงทนุ ในการสรา้งโรงไฟฟา้ไดค้ดิเป็นมลูคา่ 2,115
ลา้นบาท และเน꯰ื องจากแผนอนรัุกษพ์ลงังาน ระยะท꯰ี  1 ไดส้㒿ิȀนสดุลงในวนัท꯰ี  30 กนัยายน 2542 สพช.
จงึไดจั้ดทาํแผนอนรัุกษพ์ลงังาน ระยะท꯰ี  2 ปีงบประมาณ 2543  2547 เพ꯰ื อกาํหนดแนวทางการดาํเนนิ
งานอนรัุกษพ์ลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพมากข㒿ึȀน โดยใหค้วามสาํคญักบันโยบายตอ่ไปน㒿ีȀมากข㒿ึȀน เชน่ การ
สนับสนนุการใชเ้ซลลแ์สงอาทติย ์การอนรัุกษพ์ลงังานในสาขาขนสง่ การกาํหนดราคารับซ㒿ืȀอไฟฟา้ท꯰ี 
ผลติจากพลงังานหมนุเวยีน และการกาํหนดมาตรฐานประสทิธภิาพขั㒿Ȁนต꯰ํ าของอปุกรณเ์คร꯰ื องใชไ้ฟฟา้
เป็นตน้ ซ꯰ึ งแผนอนรัุกษพ์ลงังาน ระยะท꯰ี  2 น㒿ีȀคาดวา่จะกอ่ใหเ้กดิการอนรัุกษพ์ลงังาน โดยสามารถ
ทดแทนพลงังานไฟฟา้และเช㒿ืȀอเพลงิได ้คดิเป็นเงนิประมาณ 12,870 ลา้นบาท/ปี และสามารถลด
ความตอ้งการไฟฟา้ได ้คดิเป็นเงนิประมาณ 38,085 ลา้นบาท

(9) การดาํเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรเีพ꯰ื อแกไ้ขปัญหาน㒿ํȀามนัราคาสงู โดยคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิไดก้าํหนดมาตรการเพ꯰ื อบรรเทาผลกระทบ จากราคาน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูท꯰ี เพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀน เพ꯰ื อ
บรรเทาผลกระทบตอ่สาขาการผลติตา่งๆ และหนว่ยงานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้ง ไดม้กีารดาํเนนิการตามมาตรการ
ตา่งๆ ดงัน㒿ีȀ

 มาตรการอนรุกัษพ์ลงังานโดยใชก้องทนุเพꇾื�อสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังานใหก้ารสนบัสนนุ
ไดม้กีารดาํเนนิการดงัน㒿ีȀ

กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน (พพ.) ไดด้าํเนนิการปรับปรงุการใชพ้ลงังานในอาคารของรัฐ
แลว้เสรจ็ 413 อาคาร ในสว่นของโรงงานควบคมุ และอาคารควบคมุสว่นใหญ ่อยู่ระหวา่งการ
ตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังาน เพ꯰ื อดาํเนนิการปรับปรงุตอ่ไป โดยในปีงบประมาณ 2543 ได้
ดาํเนนิการตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังาน ในอาคารควบคมุไปแลว้ 148 แหง่ และโรงงานควบคมุ
256 แหง่
กระทรวงอตุสาหกรรมไดจั้ดทาํโครงการอนรัุกษพ์ลงังาน ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม โดยอยู่ระหวา่งการพจิารณากลั꯰ นกรอง ของคณะผู้เช꯰ี ยวชาญกลั꯰ นกรองโครงการ
ไดแ้ก ่โครงการลดตน้ทนุอตุสาหกรรมขนาดกลาง  ขนาดยอ่ม และสนับสนนุฐานการผลติ
เทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน, โครงการปรกึษาแนะนาํและสรา้งผู้เช꯰ี ยวชาญการบรหิารการจัดการ
พลงังาน แกโ่รงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม, โครงการกระตุ้นใหเ้กดิการอนรัุกษ์
พลงังาน ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม, โครงการตดิตั㒿Ȁงหมอ้ไอน㒿ํȀาสาํหรับ
เตาเผาอตุสาหกรรม, และโครงการสนับสนนุการตดิตั㒿Ȁงอปุกรณ ์เพ꯰ื อนาํพลงังานท꯰ี เหลอืท㒿ิȀงมาใช้
ประโยชนใ์นโรงงานอตุสาหกรรม
สพช. ไดด้าํเนนิการศกึษาการกาํหนดมาตรฐานประสทิธภิาพ การใชพ้ลงังานขั㒿Ȁนต꯰ํ าในอปุกรณ ์6
ประเภทแลว้เสรจ็ ไดแ้ก ่ตู้เยน็ เคร꯰ื องปรับอากาศ มอเตอร ์หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต ์หล
อดฟลอูอเรสเซนต ์และบลัลาสต ์ซ꯰ึ งตอ่มาคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดเ้หน็ชอบ
ใหส้าํนักงานมาตรฐานอตุสาหกรรม รับไปดาํเนนิการใหอ้ปุกรณด์งักลา่ว เป็นอปุกรณค์วบคมุ
มาตรฐานประสทิธภิาพ การใชพ้ลงังานไฟฟา้ขั㒿Ȁนต꯰ํ าตอ่ไป โดยกาํหนดใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั㒿Ȁงแตป่ี
2547 และเพ꯰ิ มความเขม้ขน้ของมาตรฐานทกุ 3 ปี โดยคาดวา่ ผลการดาํเนนิการในชว่งปี 2547 
2554 จะสามารถประหยดัพลงังานไฟฟา้ได ้3,213 ลา้นหนว่ย และประหยดัเช㒿ืȀอเพลงิ ได้



2554 จะสามารถประหยดัพลงังานไฟฟา้ได ้3,213 ลา้นหนว่ย และประหยดัเช㒿ืȀอเพลงิ ได้
ประมาณ 2,900 ลา้นบาท
ปตท. ไดด้าํเนนิโครงการปรับแตง่เคร꯰ื องยนตเ์พ꯰ื อประหยดัพลงังาน (Tuneup) ระยะท꯰ี  1 โดยจัด
ตั㒿Ȁงศนูยบ์รกิารตามสถานท꯰ี ราชการ เพ꯰ื อใหบ้รกิารแกร่ถราชการ และท꯰ี กรมการขนสง่ทางบก เพ꯰ื อ
ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนทั꯰ วไป ตั㒿Ȁงแตก่ลางเดอืนสงิหาคม 2543 คาดวา่จะใหบ้รกิารรถยนตไ์ด้
ประมาณ 17,000 คนั ภายใน 6 เดอืน และจะมโีครงการระยะท꯰ี  2 ขยายบรกิารไปยงัตา่งจังหวดั
โดยคาดวา่จะใหบ้รกิารรถยนตไ์ดป้ระมาณ 49,000 คนั ในระยะเวลา 3 ปี ซ꯰ึ งหลงัจากการปรับ
แตง่เคร꯰ื องยนตแ์ลว้ คาดวา่จะสามารถลดปรมิาณการใชน้㒿ํȀามนัลงไดร้อ้ยละ 5  10 ตอ่คนั
สพช. ไดด้าํเนนิโครงการทางเดยีวกนัไปดว้ยกนั (Car pool) เพ꯰ื อรณรงคใ์หป้ระชาชนลดการใช้
รถยนตส์ว่นตวั โดยจะจัดใหม้กีจิกรรม Car Free Day ในวนัท꯰ี  22 กนัยายน 2543 ซ꯰ึ งจะชว่ยลด
การใชน้㒿ํȀามนัลง
สพช. ไดด้าํเนนิโครงการรณรงคว์ธิปีระหยดัน㒿ํȀามนั โดยจัดทาํแผน่พับเสนอวธิปีระหยดัน㒿ํȀามนั
จาํนวน 300,000 ชดุ เพ꯰ื อใหค้วามรู้เก꯰ี ยวกบัวธิกีารประหยดัน㒿ํȀามนัแบบงา่ยๆ ดว้ยตนเองสาํหรับผู้
ใชร้ถทกุประเภท โดยจะแจกจา่ยประมาณปลายเดอืนสงิหาคม 2543 รวมทั㒿Ȁง เผยแพรผ่า่นทาง
Website ของ สพช.

 มาตรการปรบัเปลꇾี�ยนการใชพ้ลงังานในภาคการผลติไฟฟ้า อตุสาหกรรม และภาคขนสง่ ได้
มกีารดาํเนนิการดงัน㒿ีȀ

การเรง่ดาํเนนิการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ราชบรุใีหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ และการปรับเปล꯰ี ยนมาใชก้า๊ซ
ธรรมชาตใินโรงไฟฟา้ของ กฟผ. เพ꯰ิ มข㒿ึȀน จากเดมิมกีารใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช㒿ืȀอเพลงิ 1,137
ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ในปลายปี 2542 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนเป็น 1,350 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ในเดอืน
พฤษภาคม 2543
การสง่เสรมิใหม้กีารใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคอตุสาหกรรมเพ꯰ิ มข㒿ึȀน โดย ปตท. ไดจั้ดจา้งท꯰ี ปรกึษา
ดาํเนนิการศกึษาความเป็นไปได ้ของโครงการระบบทอ่กา๊ซธรรมชาตริอบกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล รวมทั㒿Ȁง จัดทาํการออกแบบเบ㒿ืȀองตน้ทางดา้นวศิวกรรม และการประเมนิผลกระทบส꯰ิ ง
แวดลอ้มเบ㒿ืȀองตน้ แลว้เสรจ็เม꯰ื อเดอืนมถินุายน 2543 และจะเสนอขออนมุตัดิาํเนนิโครงการ ตอ่
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) ภายในเดอืนตลุาคม
2543 นอกจากน㒿ีȀ ปตท. ไดม้กีารทบทวนแผนแมบ่ทการลงทนุขยายโครงขา่ยทอ่กา๊ซธรรมชาติ
ของ ปตท. และไดบ้รรจไุวใ้นแผนวสิาหกจิ ปตท. ปี 2544  2548 ขณะน㒿ีȀอยู่ระหวา่งการ
พจิารณาของ สศช. เพ꯰ื ออนมุตังิบลงทนุตอ่ไป
ปตท. ไดจั้ดทาํโครงการกอ่นการขยายตลาดของยานยนตใ์ชก้า๊ซธรรมชาต ิโดยไดด้าํเนนิการ
ดดัแปลงเคร꯰ื องยนตด์เีซลเป็นระบบเช㒿ืȀอเพลงิรว่ม (Dual  fuel System) รวม 16 คนั และ
ดดัแปลงเคร꯰ื องยนตเ์บนซนิเป็นระบบเช㒿ืȀอเพลงิสองชนดิ (Bi  fuel System) รวม 12 คนั แลว้
เสรจ็เม꯰ื อเดอืนมนีาคม 2543 โดยขณะน㒿ีȀอยู่ระหวา่งการประเมนิผลโครงการ คาดวา่จะแลว้เสรจ็
ปลายเดอืนสงิหาคม 2543
ปตท. ไดจั้ดทาํโครงการทดสอบ เพ꯰ื อตดิตั㒿Ȁงอปุกรณใ์ชก้า๊ซธรรมชาต ิแบบใหเ้ปลา่ ใหก้บัรถแทก๊
ซ꯰ี อาสาสมคัร จาํนวน 100 คนั ในปลายปี 2543 และในระยะตอ่ไปจะขยายการตดิตั㒿Ȁงอปุกรณใ์ช้
กา๊ซธรรมชาต ิใหร้ถแทก๊ซ꯰ี อกีจาํนวน 1,000 คนัเป็นโครงการนาํรอ่ง โดยคาดวา่จะทดแทนการ
ใชน้㒿ํȀามนัเบนซนิไดป้ระมาณ 50,000 ลติรตอ่วนั หรอืเทยีบเทา่กา๊ซธรรมชาต ิ36,000 กโิลกรัม
ตอ่วนั
ปตท. จะสรา้งสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาต ิ6 สถาน ีภายในปี 2543/2544 เพ꯰ื อใหบ้รกิารแกก่ลุ่ม
รถแทก๊ซ꯰ี  ท꯰ี จะเปล꯰ี ยนมาใชก้า๊ซธรรมชาติ

 มาตรการชว่ยเหลอืผู้ประกอบการรายสาขา ไดม้กีารดาํเนนิการดงัน㒿ีȀ

ปตท. ไดล้ดราคาเบนซนิและดเีซลใหแ้กเ่กษตรกรท꯰ี เป็นสมาชกิธนาคารเพ꯰ื อการเกษตรและ
สหกรณก์ารเกษตร โดยจากเดมิลดลง 0.15 บาทตอ่ลติร เป็น 0.25 บาทตอ่ลติร ตั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  1
เมษายน  30 กนัยายน 2543 โดยจาํหนา่ยน㒿ํȀามนัผา่นเครอืขา่ยสถานบีรกิารน㒿ํȀามนั ปตท.
ครอบคลมุ 64 จังหวดั และจะขยายการดาํเนนิงานใหค้รอบคลมุสถานบีรกิารน㒿ํȀามนัทั꯰ วทกุจังหวดั
ตอ่ไป
ปตท. ไดข้ยายระยะเวลาขายน㒿ํȀามนัราคาถกูใหก้ลุ่มประมงผา่นจดุจา่ย 100 แหง่ จนถงึส㒿ิȀนปี
2543 โดยใหส้ว่นลด 0.60 บาทตอ่ลติร นอกจากน㒿ีȀ คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม꯰ื อวนัท꯰ี  8 สงิหาคม
2543 เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายและมาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกร (คชก.) อนมุตัใิห้
ใชเ้งนิจากกองทนุรวมชว่ยเหลอืเกษตรกรในวงเงนิ 321 ลา้นบาท เพ꯰ื อชดเชยการขาดทนุใหแ้ก่



ชาวประมงท꯰ี รว่มโครงการเป็นระยะเวลา 4 เดอืน โดยการจา่ยชดเชยราคาน㒿ํȀามนัใหไ้มเ่กนิลติรละ
3 บาท
ปตท. ไดจ้าํหนา่ยน㒿ํȀามนัราคาถกู ใหแ้กผู่้ประกอบอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท꯰ี จด
ทะเบยีน ขอรับสว่นลดจากกรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม รวมทั㒿Ȁงหมด 305 ราย จนถงึส㒿ิȀนปี 2543
โดยใหส้ว่นลดเพ꯰ิ มเตมิจากสว่นลดการคา้ปกตสิาํหรับน㒿ํȀามนัดเีซลและน㒿ํȀามนัเตา 0.15 และ 0.07
บาท/ลติร ตามลาํดบั โดย ณ วนัท꯰ี  31 กรกฎาคม 2543 มผีู้ประกอบการไดรั้บการลดราคาน㒿ํȀามนั
แลว้ 21 ราย เป็นความตอ้งการใชน้㒿ํȀามนัดเีซล 61,500 ลติรตอ่เดอืน และน㒿ํȀามนัเตา 1,367,000
ลติรตอ่เดอืน
ใหก้ระทรวงคมนาคม ชดเชยราคาน㒿ํȀามนัใหก้บัผู้ประกอบการขนสง่ ท꯰ี ไมป่ระจาํทาง ดว้ยรถท꯰ี ใช้
ขนสง่สตัว ์หรอืส꯰ิ งของ ท꯰ี จดทะเบยีนกบักรมการขนสง่ทางบก (ปา้ยเหลอืง) จาํนวน 72,609 คนั
โดยชดเชยใหป้ระมาณ 1.20 บาท/ลติร คนัละ 40 ลติร/วนั เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดอืน โดย
ใหก้ระทรวงการคลงั จัดหาเงนิงบประมาณท꯰ี ตอ้งชดเชยใหใ้นวงเงนิประมาณ 313.7 ลา้นบาท

 มาตรการอꇾื�นๆ ไดม้กีารดาํเนนิการดงัน㒿ีȀ

สพช. ไดด้าํเนนิโครงการสง่เสรมิการใชน้㒿ํȀามนัเบนซนิ ใหเ้หมาะสมกบัเคร꯰ื องยนต ์โดยใช้
มาตรการจงูใจใหป้ระชาชน เปล꯰ี ยนมาใชน้㒿ํȀามนัเบนซนิออกเทน 91 มากข㒿ึȀน โดยปรับอตัราการ
เกบ็เงนิเขา้กองทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ สาํหรับเบนซนิออกเทน 95 เพ꯰ิ มข㒿ึȀน 0.20 บาท/ลติร และลด
คา่การตลาดของเบนซนิออกเทน 91 ลง 0.20 บาท/ลติร โดยมผีลตั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  1 มถินุายน 2543
เป็นตน้มา นอกจากน㒿ีȀ ไดม้กีารรณรงคป์ระชาสมัพันธผ์า่นส꯰ื อตา่งๆ โดยในชว่งท꯰ี ผา่นมาพบวา่
สดัสว่นการใชน้㒿ํȀามนัเบนซนิออกเทน 91 ไดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนตามลาํดบั จากรอ้ยละ 33 ในปี 2542 เป็น
รอ้ยละ 37 , 38 , 45 , 47 และ 51 ในเดอืนมกราคม , กมุภาพันธ ์, เมษายน , พฤษภาคม และ
มถินุายน 2543 ตามลาํดบั
ไดม้กีารตรงึราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว โดยใชก้องทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ เพ꯰ื อจา่ยชดเชยราคากา๊ซ
ปโิตรเลยีมเหลวจนถงึส㒿ิȀนปี 2543
ปตท. ไดม้กีารเจรจาใหโ้รงกลั꯰ นปรับลดราคา ณ โรงกลั꯰ น 1 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล เป็นการ
ชั꯰ วคราว ตั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  17 มนีาคม 2543 และเม꯰ื อวนัท꯰ี  16 สงิหาคม 2543 ปตท. ไดม้กีารเจรจากบั
โรงกลั꯰ นไทยออยล ์เพ꯰ื อขอใหป้รับลดราคา ณ โรงกลั꯰ นลง 1 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล
ในชว่งท꯰ี ภาวะตลาดน㒿ํȀามนัผดิปกตใิห ้ปตท. และโรงกลั꯰ นไทยออยล ์ใชห้ลกัการบรหิารคา่การก
ลั꯰ นและคา่การตลาด โดยนาํสว่นลดคา่การกลั꯰ นมาชว่ยตรงึ หรอืลดราคาขายปลกีน㒿ํȀามนัมใิหส้งูข㒿ึȀน
เพ꯰ื อบรหิารความผันผวนของตลาดเป็นการชั꯰ วคราว จนกวา่ตลาดน㒿ํȀามนัเขา้สู่ภาวะปกติ

4.3 ดา้นการสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการพลงังาน

รัฐไดม้นีโยบายสง่เสรมิและสนับสนนุใหภ้าคเอกชน เขา้มามบีทบาทในกจิการพลงังานมากข㒿ึȀน เพ꯰ื อ
เป็นการเพ꯰ิ มประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน และชว่ยลดภาระการลงทนุของภาครัฐ รวมทั㒿Ȁง ยงัชว่ยใหผู้้
บรโิภคไดรั้บคณุภาพบรกิารท꯰ี ดขี㒿ึȀน โดยในชว่งท꯰ี ผา่นมามคีวามกา้วหนา้ในการดาํเนนิการ ดงัน㒿ีȀ

(1) การดาํเนนิการตามขั㒿Ȁนตอนการยกเลกิ การควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว และการปรับปรงุ
มาตรฐานความปลอดภยั ไดม้กีารดาํเนนิการปรับราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ใหเ้ปล꯰ี ยนแปลง ตามกลไก
ราคาในตลาดโลกเป็นระยะๆ เพ꯰ื อใหต้ลาดในประเทศมกีารปรับตวั นอกจากน㒿ีȀไดม้กีารปรับปรงุขั㒿Ȁนตอน
การสง่เสรมิการแขง่ขนั โดยการแกไ้ขกฎระเบยีบ เพ꯰ื อใหผู้้คา้กา๊ซรายใหมเ่ขา้สู่ตลาดมากข㒿ึȀน และมจีดุ
จาํหนา่ยปลกีเพ꯰ิ มข㒿ึȀน รวมทั㒿Ȁง มกีารแกไ้ขความไมเ่ป็นธรรมในระบบการคา้ การออกกฎระเบยีบเพ꯰ื อ
คุ้มครองผู้บรโิภค การออกคาํสั꯰ งเพ꯰ื อปรับปรงุมาตรฐานความปลอดภยั และการปรับปรงุระบบความ
ปลอดภยั โดยกาํหนดใหก้ารบรรจกุา๊ซใสถ่งักา๊ซหงุตม้ จะตอ้งมกีารปดิผนกึล㒿ิȀนหรอืวาลว์ของถงักา๊ซ
พรอ้มแสดงเคร꯰ื องหมายประจาํตวั ของผู้บรรจถุงักา๊ซไวท้꯰ี ฝาปดิผนกึล㒿ิȀนดว้ย เพ꯰ื อเป็นหลกัประกนัให้
ประชาชนไดรั้บกา๊ซอยา่งครบถว้น และเพ꯰ื อใหส้ามารถเอาผดิแกผู่้บรรจกุา๊ซได ้หากมกีารบรรจไุมค่รบ
ถว้น รวมทั㒿Ȁง การหา้มบรรจกุา๊ซหงุตม้ลงถงัขาวอยา่งเดด็ขาด โดยไดผ้อ่นผันระยะเวลาใหผู้้ประกอบ
การโรงบรรจกุา๊ซปโิตรเลยีมเหลว สามารถบรรจกุา๊ซฯ ลงถงัขาวจากวนัท꯰ี  1 มนีาคม 2543 ออกไปอกี
1 ปี

(2) สพช. ทาํหนา้ท꯰ี เป็นศนูยร์วมในการประสานงานปราบปรามการลกัลอบนาํเขา้น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ ทั㒿Ȁง
ทางบกและทางทะเล รว่มกบัหนว่ยงานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้ง เพ꯰ื อใหก้ารดาํเนนิการปราบปรามการลกัลอบนาํเขา้
น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิมเีอกภาพและประสทิธภิาพ โดยในชว่งท꯰ี ผา่นมาไดม้คีวามคบืหนา้ในการดาํเนนิการ
ดงัน㒿ีȀ

 ไดม้กีารจัดรปูองคก์รการประสานงานปราบปรามการลกัลอบนาํเขา้น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ โดยใหม้กีารแตง่



 ไดม้กีารจัดรปูองคก์รการประสานงานปราบปรามการลกัลอบนาํเขา้น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ โดยใหม้กีารแตง่
ตั㒿Ȁงคณะกรรมการประสานงานการปอ้งกนั และปราบปรามการกระทาํความผดิเก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีม
(คปปป.) และใหม้ศีนูยป์ระสานงานการปอ้งกนั และปราบปรามการกระทาํความผดิเก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีม
(ศปปป.) ทาํหนา้ท꯰ี เป็นฝ่ายเลขานกุารของ คปปป. เพ꯰ื อใหก้ารปอ้งกนัและปราบปราม การกระทาํความ
ผดิเก꯰ี ยวกบัน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

 ศปนม. ไดจั้ดทาํแผนปอ้งกนัและปราบปรามการลกัลอบนาํเขา้น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิทางทะเล และไดจั้ด
ชดุปฏบิตักิารทางทะเล รวมทั㒿Ȁงไดจั้ดชดุปฏบิตักิารทางบก เพ꯰ื อดาํเนนิการปอ้งกนัและปราบปรามการ
ลกัลอบนาํเขา้น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ โดยในชว่งท꯰ี ผา่นมา (20 พ.ย. 42  31 ก.ค. 43) สามารถจับกมุผู้
กระทาํผดิคด ีลกัลอบนาํเขา้น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิไดจ้าํนวนทั㒿Ȁงส㒿ิȀน 127 ราย มผีู้ตอ้งหาจาํนวน 158 คน มี
ปรมิาณน㒿ํȀามนัท꯰ี จับกมุได ้ทั㒿Ȁงส㒿ิȀน จาํนวน 1,232,534 ลติร เป็นน㒿ํȀามนัเบนซนิ น㒿ํȀามนัดเีซล สารโซลเวน้ท์
และน㒿ํȀามนัเตา 211,709 ; 785,956 ; 95,000 และ 139,869 ลติร ตามลาํดบั

 กรมศลุกากรไดด้าํเนนิการออกคาํสั꯰ งกรมศลุกากร ท꯰ี  44/2542 เพ꯰ื อรองรับกบัความตกลงวา่ดว้ยการ
ขนสง่ทางถนน ระหวา่งไทยและลาว เป็นผลใหส้นิคา้ผา่นแดนทกุชนดิ รวมถงึน㒿ํȀามนัผา่นแดนของลาว
ท꯰ี ตกคา้งอยู่ในไทยครบ 90 วนั นับแตว่นันาํเขา้เป็นของตกคา้ง เพ꯰ื อใหฝ้่ายไทยสามารถดาํเนนิการกบั
สนิคา้ ดงักลา่วได ้และในชว่งท꯰ี ผา่นมา (20 พ.ย. 42  31 ก.ค. 43) กรมศลุกากรสามารถจับกมุผู้
กระทาํผดิได ้จาํนวน 37 ราย ผู้ตอ้งหา 23 คน ปรมิาณน㒿ํȀามนัดเีซลท꯰ี จับกมุได ้จาํนวนทั㒿Ȁงส㒿ิȀน 396,344
ลติร

 กรมสรรพสามติอยู่ระหวา่งดาํเนนิการโครงการตดิตั㒿Ȁงมเิตอรเ์พ꯰ิ มเตมิพรอ้มเช꯰ื อมโยง เครอืขา่ยระบบ
ขอ้มลู โครงการเตมิสาร Marker ในน㒿ํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ และโครงการควบคมุการใชส้ารละลายประเภท
ไฮโดรคารบ์อน (Solvent) มใิหน้าํไปปลอมปนในน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ รวมทั㒿Ȁง ไดม้กีารจัดการฝกึอบรมให้
แกเ่จา้หนา้ท꯰ี ตาํรวจและเจา้หนา้ท꯰ี สรรพสามติท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้ง และจัดชดุปฏบิตักิารตรวจของจังหวดั โดยใน
ชว่งท꯰ี ผา่นมา (20 พ.ย. 42  31 ก.ค. 43) สามารถจับกมุผู้กระทาํผดิได ้32 คด ีมปีรมิาณสารละลายท꯰ี 
จับกมุไดจ้าํนวน 547,100 ลติร นอกจากน㒿ีȀ ไดม้กีารเพกิถอนใบอนญุาตของผู้ประกอบการท꯰ี มไิดด้าํเนนิ
การตามวตัถปุระสงคท์꯰ี แจง้ไว ้รวมทั㒿Ȁงดาํเนนิมาตรการดา้นคด ีรวม 81 ราย และไดม้กีารปรับปรงุแก้
ประกาศราคาท꯰ี ใชเ้ป็นฐานในการเกบ็ภาษโีซลเวน้ทจ์าก 7.50 บาท/ลติร เป็น 12 บาท/ลติร เพ꯰ื อลด
แรงจงูใจในการปลอมปนน㒿ํȀามนั ซ꯰ึ งประกาศเม꯰ื อวนัท꯰ี  28 ธนัวาคม 2542

 กรมทะเบยีนการคา้ไดส้ง่หนว่ยตรวจสอบคณุภาพน㒿ํȀามนัเคล꯰ื อนท꯰ี  ตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี ตรวจ
สอบใน 12 จังหวดั จาํนวน 668 ราย พบผดิ 26 ราย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.9 และจากจาํนวน ตวัอยา่ง
1,834 ตวัอยา่ง พบผดิ 35 ตวัอยา่ง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.9 นอกจากน㒿ีȀ ไดอ้อกตรวจสอบคณุภาพน㒿ํȀามนั
ภายใตโ้ครงการธงเขยีว รว่มกบั ศปนม. รวมทั㒿Ȁง ไดท้าํการตรวจสอบคณุภาพน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิตามคาํรอ้ง
เรยีนของผู้บรโิภค ตรวจสอบแหลง่ตอ้งสงสยั รว่มกบั ศปนม. สบืหาเบาะแสแหลง่ปลอมปนน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอ
เพลงิ และดาํเนนิคดสีถานบีรกิารน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิท꯰ี มคีณุภาพไมไ่ดม้าตรฐาน

(3) การแกไ้ขปัญหาการรับซ㒿ืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ ่(Independent Power
Producers : IPP) และรายเลก็ (Small Power Producers : SPP) ท꯰ี ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาวกิฤติ
เศรษฐกจิของประเทศ และการเปล꯰ี ยนแปลงอตัราแลกเปล꯰ี ยนเป็นระบบลอยตวั โดยไดม้กีารพจิารณา
ใหเ้ล꯰ื อนวนัเร꯰ิ มตน้จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. เป็นรายๆ ไปตามความเหมาะสม ขณะน㒿ีȀโครงการ IPP
บางโครงการอยู่ระหวา่งทดสอบการเดนิเคร꯰ื อง และหลายโครงการกส็ามารถจัดหาเงนิกู้ไดเ้รยีบรอ้ย
แลว้ อยา่งไรกต็ามมโีครงการ IPP จาํนวน 2 ราย ท꯰ี ใชถ้า่นหนิเป็นเช㒿ืȀอเพลงิมสีถานท꯰ี ตั㒿Ȁงอยู่ท꯰ี จังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์และอกี 1 ราย ซ꯰ึ งใชก้า๊ซ ธรรมชาตเิป็นเช㒿ืȀอเพลงิ มสีถานท꯰ี ตั㒿Ȁงอยู่ท꯰ี จังหวดั
สมทุรปราการ ยงัไมส่ามารถดาํเนนิโครงการตอ่ไปได ้เน꯰ื องจากไดรั้บการคดัคา้นจากประชาชนในพ㒿ืȀนท꯰ี 
จงึตอ้งรอผลการจัดทาํประชาพจิารณ ์และการตดัสนิใจจากรัฐบาลในขั㒿Ȁนสดุทา้ย สว่นโครงการ SPP
ขณะน㒿ีȀสามารถจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. แลว้ 41 ราย มปีรมิาณพลงัไฟฟา้ท꯰ี เสนอขาย 1,580.77
เมกะวตัต ์(ณ พฤษภาคม 2543)จากจาํนวนท꯰ี ลงนามในสญัญาซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ 50 ราย และยงัอยู่
ระหวา่งการเจรจาลงนามในสญัญาซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ 2 ราย

(4) การแปรรปูรัฐวสิาหกจิดา้นพลงังาน แบง่ออกเป็น 3 สาขา คอื สาขาไฟฟา้ สาขากา๊ซ ธรรมชาติ
และการแปรรปู ปตท. ซ꯰ึ งขณะน㒿ีȀมคีวามกา้วหนา้ สรปุไดด้งัน㒿ีȀ

 สาขาไฟฟ้า : ไดม้กีารจัดทาํแผนระดมทนุ จากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟา้ราชบรุ ีและกาํหนด
แนวทางการระดมทนุท꯰ี เหมาะสม ซ꯰ึ งไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรแีลว้เม꯰ื อวนัท꯰ี  30
พฤศจกิายน 2542 โดยแผนดงักลา่วใหม้กีารระดมทนุจากประชาชนทั꯰ วไป รอ้ยละ 40 และจัดสรรหุ้น



ของบรษัิท ราชบรุโีฮลด㒿ิȀงท꯰ี จะจัดตั㒿Ȁงข㒿ึȀนใหแ้กพ่นักงาน กฟผ. และกองทนุสาํรองเล㒿ีȀยงชพี (ถา้ม)ี รอ้ยละ
15 และให ้กฟผ. รอ้ยละ 45 ซ꯰ึ งขณะน㒿ีȀไดม้กีารจัดตั㒿Ȁงบรษัิท ผลติไฟฟา้ราชบรุโีฮลด㒿ิȀง จาํกดั แลว้เม꯰ื อ
วนัท꯰ี  7 มนีาคม 2543 มทีนุ จดทะเบยีน 300 ลา้นบาท และมกีารจัดตั㒿Ȁงบรษัิทในเครอื คอื บรษัิท ผลติ
ไฟฟา้ราชบรุ ีจาํกดั เม꯰ื อวนัท꯰ี  20 มนีาคม 2543 ทนุจดทะเบยีน 10 ลา้นบาท นอกจากน㒿ีȀ กฟผ. ไดม้กีาร
วา่จา้งบรษัิทท꯰ี ปรกึษาทางการเงนิ เทคนคิ กฎหมาย และประเมนิราคาทรัพยส์นิ รวมทั㒿Ȁง ไดม้กีารแตง่
ตั㒿Ȁงคณะกรรมการดาํเนนิการระดมทนุ จากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟา้ราชบรุ ีเพ꯰ื อทาํหนา้ท꯰ี กาํกบั
ดแูลการดาํเนนิงานตามแผนระดมทนุฯ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ซ꯰ึ งการประเมนิราคาทรัพยส์นิ การ
กาํหนดอตัราคา่ไฟฟา้ รา่งสญัญาจะซ㒿ืȀอจะขายทรัพยส์นิ และรา่งสญัญาซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ไดจั้ดทาํแลว้
เสรจ็ และไดรั้บความเหน็ชอบ จากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิลว้ เม꯰ื อวนัท꯰ี  13
กรกฎาคม 2543 โดยจะมกีารขายหุ้นโรงไฟฟา้ราชบรุใีหแ้กป่ระชาชนทั꯰ วไปในเดอืนตลุาคม 2543 ใน
สว่นของการปฏริปูโครงสรา้งอตุสาหกรรมไฟฟา้ สพช. ไดด้าํเนนิการศกึษาเร꯰ื อง “โครงสรา้งตลาด
กลางซ㒿ืȀอขายไฟฟา้และโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ ระยะท꯰ี  1” เพ꯰ื อศกึษาแนวทางการแบง่แยกกจิการผลติ
และระบบสง่ รวมทั㒿Ȁง กฎเกณฑใ์นการจัดตั㒿Ȁงตลาดกลางซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ ซ꯰ึ งการศกึษาไดแ้ลว้เสรจ็และได้
รับความเหน็ชอบ จากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิลว้เม꯰ื อวนัท꯰ี  13 กรกฎาคม 2543 ขณะ
น㒿ีȀอยู่ระหวา่งการดาํเนนิการศกึษาในรายละเอยีดตอ่ไป

 สาขากา๊ซธรรมชาต ิ: ไดม้กีารจัดทาํโครงสรา้งอตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาตใินระยะยาวแลว้เสรจ็ ซ꯰ึ ง
โครงสรา้งดงักลา่วไดส้ง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเสร ีในกจิการกา๊ซธรรมชาต ิควบคู่ไปกบัการปรับ
โครงสรา้ง และการแปรรปู ปตท. โดยเปดิใหม้กีารซ㒿ืȀอขายกา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่กา๊ซธรรมชาตใิหม่
(New Gas Supply) ไดโ้ดยตรงระหวา่งผู้ผลติและผู้ใชก้า๊ซธรรมชาต ิและการใหส้มัปทานเอกชน เขา้
รว่มในการลงทนุและดาํเนนิการ ในระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตหิลกั (Transmission Pipeline) เสน้ใหม่
ทั㒿Ȁงหมด และระบบทอ่จาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาตปิลายทาง (Down Stream) รวมทั㒿Ȁง การใหบ้รกิารขนสง่
กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่แกบ่คุคลท꯰ี สาม (Third Party Access : TPA) ซ꯰ึ งกรมทรัพยากรธรณไีดจ้า้งท꯰ี 
ปรกึษา Pricewaterhouse Cooper เพ꯰ื อศกึษาในเร꯰ื องการเปดิใหบ้คุคลท꯰ี สามสามารถใชบ้รกิารระบบ
ทอ่สง่กา๊ซฯ ได ้โดยเร꯰ิ มตั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  22 กนัยายน 2542 ขณะน㒿ีȀรายงานการศกึษาเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ และ
อยู่ระหวา่งการพจิารณาเพ꯰ื อนาํเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตติอ่ไป

 การแปรรปู ปตท. : ไดม้กีารจัดทาํแนวทางการแปรรปู ปตท. ซ꯰ึ งไดรั้บความเหน็ชอบจาก รัฐบาล
แลว้ โดยรปูแบบการแปรรปู ปตท. จะเป็นแบบรวมกจิการ (Integrated Initial Public Offering) และมี
การจัดโครงสรา้งแบบ Operating Holding Company เพ꯰ื อให ้ปตท. สามารถประสานผลประโยชน์
ของกจิการหลกัของ ปตท. ท꯰ี ดาํเนนิการผา่นหนว่ยธรุกจิกา๊ซฯ น㒿ํȀามนั และอนิเตอรเ์นชั꯰ นแนลได ้และจะ
ชว่ยให ้ปตท. ม ีความนา่เช꯰ื อถอืทางการเงนิสงู ซ꯰ึ งการจัดโครงสรา้งแบบ Operating Holding น㒿ีȀ กจิกา
รกา๊ซฯ และน㒿ํȀามนั จะถกูดาํเนนิการโดยหนว่ยธรุกจิ ท꯰ี อยู่ภายใตอ้งคก์รทางกฎหมายเดยีวกนัดงัเชน่ใน
ปัจจบุนั และจะมกีารปรับปรงุโครงสรา้ง ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้การเปดิเสรธีรุกจิกา๊ซฯ ท꯰ี ตอ้งแยก
ธรุกจิทอ่สง่กา๊ซฯ ออกจากธรุกจิการจัดหาและจาํหนา่ยกา๊ซฯ การแปรรปู ปตท.ดงักลา่วจะใชแ้นวทาง
ตามรา่ง พรบ. ทนุรัฐวสิาหกจิซ꯰ึ งไดผ้า่นความเหน็ชอบจากรัฐสภา และการวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญู
แลว้ เพ꯰ื อแปรสภาพจาก ปตท. รัฐวสิาหกจิเป็นบรษัิท ปตท. จาํกดั/(มหาชน) และเม꯰ื อภาวะตลาดมี
ความเหมาะสม กจ็ะดาํเนนิการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยตอ่ไป

 การจดัต ั폽�งองคก์รกาํกบัดแูลอสิระสาขาพลงังาน : คณะกรรมการกาํกบันโยบายดา้นรัฐวสิาหกจิ
ไดน้าํเสนอแนวทางการจัดตั㒿Ȁงองคก์รกาํกบัดแูลอสิระ ตอ่รัฐบาลพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแลว้ เม꯰ื อวนั
ท꯰ี  19 ตลุาคม 2542 เพ꯰ื อใชเ้ป็นกรอบในการจัดตั㒿Ȁงองคก์รกาํกบัดแูลอสิระ รายสาขาตอ่ไป โดยในสว่น
ของสาขา พลงังาน คณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบ ใหส้าํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
และกระทรวงอตุสาหกรรมจัดตั㒿Ȁงคณะทาํงาน เพ꯰ื อดาํเนนิการยกรา่งกฎหมายจัดตั㒿Ȁงองคก์รกาํกบัดแูล
อสิระสาขาพลงังาน เพ꯰ื อเสนอตอ่รัฐสภาใหท้นักบัการพจิารณาในเดอืนพฤศจกิายน 2543 และเพ꯰ื อให้
สามารถจัดตั㒿Ȁงองคก์รกาํกบัดแูลอสิระสาขาพลงังานไดใ้นปี 2545 ตามกาํหนดเวลาในแผนแมบ่ทการ
ปฏริปูรัฐวสิาหกจิ ขณะน㒿ีȀไดม้คีาํสั꯰ งสาํนักนายกรัฐมนตร ีท꯰ี  นร 198/2542 ลงวนัท꯰ี  21 ธนัวาคม 2542
แตง่ตั㒿Ȁงคณะทาํงานยกรา่งกฎหมาย จัดตั㒿Ȁงองคก์รกาํกบัดแูลอสิระสาขาพลงังาน เพ꯰ื อดาํเนนิการยกรา่ง
กฎหมายดงักลา่วแลว้ ซ꯰ึ งการยกรา่งกฎหมายไดแ้ลว้เสรจ็ และไดจั้ดใหม้กีารสมัมนา เพ꯰ื อรับฟังความ
คดิเหน็จากประชาชนทั꯰ วไปเม꯰ื อวนัท꯰ี  24 สงิหาคม 2543 เพ꯰ื อนาํขอ้คดิเหน็มาพจิารณาปรับปรงุรา่ง
กฎหมายใหม้คีวามเหมาะสมตอ่ไป

4.4 การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสꇾิ�งแวดลอ้ม

การผลติและการใชพ้ลงังานมกักอ่ใหเ้กดิปัญหาผลกระทบตอ่ส꯰ิ งแวดลอ้มโดยเฉพาะคณุภาพอากาศ
ซ꯰ึ งหากจาํแนกการใชพ้ลงังานเป็นรายสาขาแลว้ สาขาคมนาคมขนสง่มกีารใชพ้ลงังานมากกวา่สาขา



อ꯰ื น คอื ประมาณรอ้ยละ 40 ของการใชพ้ลงังานโดยรวม ภาคอตุสาหกรรมประมาณรอ้ยละ 30 ภาค
ธรุกจิและท꯰ี อยู่อาศยัประมาณรอ้ยละ 20 สว่นท꯰ี เหลอืใชใ้นภาคเกษตรกรรมและเหมอืงแร ่ดงันั㒿Ȁน เพ꯰ื อ
ชว่ยลดปัญหาส꯰ิ งแวดลอ้ม ท꯰ี เกดิจากการใชพ้ลงังานในภาคการผลติตา่งๆ โดยเฉพาะในการผลติไฟฟา้
และภาคคมนาคมขนสง่ จงึไดม้กีารดาํเนนิการท꯰ี สาํคญัดงัน㒿ีȀ

(1) กฟผ. ไดน้าํกา๊ซธรรมชาตมิาใชใ้นการผลติไฟฟา้เพ꯰ื อทดแทนน㒿ํȀามนัเตามากข㒿ึȀน โดยในปี 2542
กฟผ. ใชน้㒿ํȀามนัเตาในการผลติไฟฟา้เพยีง 3,762 ลา้นลติร หรอืลดลงรอ้ยละ 12 จากปี 2541 ในสว่น
ของโรงไฟฟา้แมเ่มาะซ꯰ึ งใชล้กิไนตเ์ป็นเช㒿ืȀอเพลงิในการผลติไฟฟา้ กฟผ. ไดด้าํเนนิการตดิตั㒿Ȁงอปุกรณ์
กาํจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Flue Gas Desulphurization : FGD) ในเคร꯰ื องท꯰ี  4  7 แลว้เสรจ็
นอกจากนั㒿Ȁน กฟผ. ไดซ้㒿ืȀอลกิไนตท์꯰ี มกีาํมะถนัต꯰ํ า จากเหมอืงเอกชน มาผสมกบัลกิไนตท์꯰ี เหมอืงแมเ่มาะ
เพ꯰ื อลดปัญหาผลกระทบ จากกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์

(2) กองทนุเพ꯰ื อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ไดส้นับสนนุคา่ใชจ้า่ย เพ꯰ื อนาํพลงังานหมนุเวยีนมาใชใ้น
การผลติไฟฟา้ โดยเฉพาะการผลติไฟฟา้ดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ซ꯰ึ งมหีลายโครงการท꯰ี ไดด้าํเนนิการไป
แลว้ ไดแ้ก ่โครงการจัดตั㒿Ȁงระบบผลติไฟฟา้ดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์สาํหรับโรงเรยีนตาํรวจตระเวน
ชายแดน ท꯰ี ไมม่รีะบบจาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ถงึ และฐานปฏบิตักิารกองรอ้ยตาํรวจตระเวนชายแดนท꯰ี  336
และ 337 โครงการสาธติระบบผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้ จากเซลลแ์สงอาทติยบ์นหลงัคาอาคารศาลา
กลางจังหวดั ท꯰ี ชนะการประกวดตามโครงการประกวดการประหยดัพลงังาน ในปีรณรงคเ์พ꯰ื อสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังาน การตดิตั㒿Ȁงระบบผลติไฟฟา้ดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ใหแ้กห่มู่บา้นรอบศนูยศ์กึษาพัฒนา
หว้ยฮอ่งไครอ้นัเน꯰ื องมาจากพระราชดาํร ิการตดิตั㒿Ȁงระบบประจแุบตเตอร꯰ี  ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยใ์น
โครงการพัฒนาดอยตงุ อนัเน꯰ื องมาจากพระราชดาํร ิโครงการขยายเขตตดิตั㒿Ȁงระบบไฟฟา้ใหเ้กาะตา่งๆ
ท꯰ี ยงัไมม่ไีฟฟา้ใชจ้าํนวน 20 เกาะ โดยใชเ้ซลลแ์สงอาทติยแ์ละพลงังานลม เป็นตน้

(3) ปตท. ไดด้าํเนนิโครงการกอ่นการขยายตลาดการใชก้า๊ซธรรมชาตใินยานยนต ์โดยดาํเนนิการ
ดดัแปลงเคร꯰ื องยนตด์เีซลเป็นระบบเช㒿ืȀอเพลงิรว่ม (Dual Fuel System) ซ꯰ึ งใชไ้ดท้ั㒿Ȁงกา๊ซธรรมชาตแิละ
น㒿ํȀามนัดเีซล ประกอบดว้ย รถโดยสารประจาํทางของ ขสมก. รถโดยสารสนามบนิ รถเกบ็ขยะของ
กรงุเทพมหานคร รวมทั㒿Ȁงหมด 16 คนั และการดดัแปลงเคร꯰ื องยนตเ์บนซนิเป็นระบบเช㒿ืȀอเพลงิสองชนดิ
(Bifuel System) ซ꯰ึ งใชไ้ดท้ั㒿Ȁงน㒿ํȀามนัเบนซนิและกา๊ซธรรมชาต ิประกอบดว้ยรถยนตนั์꯰ งสว่นบคุคลของ
ปตท. และของเอกชน รวมทั㒿Ȁงหมด 12 คนั โดยจะประเมนิผลการทดสอบแลว้เสรจ็ในเดอืนสงิหาคม
2543 นอกจากนั㒿Ȁน มลูนธิสิถาบนัประสทิธภิาพพลงังาน (ประเทศไทย) ไดด้าํเนนิการปรับแตง่
เคร꯰ื องยนต ์(Tuneup) ดว้ยเคร꯰ื องมอือเิลก็ทรอนกิส ์และทาํการตรวจวดัมลภาวะท꯰ี เกดิจากเคร꯰ื องยนต์
ท꯰ี มกีารปรับแตง่ วา่สามารถลดมลภาวะไดม้ากนอ้ยเพยีงใด รวมทั㒿Ȁง จัดใหม้กีารฝกึอบรมแกส่ถาบนัการ
ศกึษาตา่งๆ และสว่นราชการท꯰ี สนใจเขา้รว่มโครงการ เพ꯰ื อพัฒนาความรู้เก꯰ี ยวกบัเคร꯰ื องยนต ์และการ
ซอ่มบาํรงุรักษาเคร꯰ื องยนต ์ใหถ้กูตอ้ง เพ꯰ื อประหยดัคา่ใชจ้า่ย ดา้นน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ และลดมลภาวะ

(4) คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม꯰ื อวนัท꯰ี  28 มนีาคม 2543 เหน็ชอบใหม้กีารผอ่นผัน การตดิตั㒿Ȁงอปุกรณ์
ควบคมุไอระเหย ของน㒿ํȀามนัเบนซนิในคลงัน㒿ํȀามนั รถบรรทกุน㒿ํȀามนั และสถานบีรกิารน㒿ํȀามนั ในเขต
กรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีและสมทุรปราการ จากเดมิกาํหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัท꯰ี  1
มกราคม 2543 เล꯰ื อนออกไปอกี 18 เดอืน เป็นภายในวนัท꯰ี  1 กรกฎาคม 2544 เน꯰ื องจากปรมิาณการใช้
น㒿ํȀามนัลดลง สง่ผลใหม้ลพษิทางอากาศไมร่นุแรงอยา่งท꯰ี คาดการณไ์ว ้และเพ꯰ื อเป็นการชว่ยเหลอืผู้คา้
น㒿ํȀามนัในภาวะท꯰ี เศรษฐกจิของประเทศถดถอย ซ꯰ึ งการตดิตั㒿Ȁงอปุกรณด์งักลา่วตอ้งนาํเขา้มาจากตา่ง
ประเทศ

4.5 ความรว่มมอืดา้นพลงังานกบัตา่งประเทศ

ในการพัฒนาและสง่เสรมิความรว่มมอืกบัตา่งประเทศดา้นพลงังาน สพช. ในฐานะท꯰ี เป็น ผู้ประสานงาน
ดา้นพลงังานในกลุ่มความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ ในภมูภิาคเอเซยี  แปซฟิคิ (APEC) และกลุ่มสมาคม
ประชาชาตแิหง่เอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ASEAN) ไดด้าํเนนิการพัฒนาความสมัพันธ ์และความรว่มมอื
กบักลุ่มองคก์รดงักลา่ว รวมทั㒿Ȁง มบีทบาทในการกาํหนดทา่ทฝี่ายไทยในการเจรจา และพัฒนาแนวทาง
ความรว่มมอืดา้นพลงังาน โดยในชว่งท꯰ี ผา่นมาไดม้กีารพัฒนาความรว่มมอืท꯰ี สาํคญั ดงัน㒿ีȀ

(1) สพช. ไดส้ง่ผู้แทนเขา้รว่มประชมุกลุ่มความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเซยี  แปซฟิคิ
(APEC) ดา้นพลงังาน ซ꯰ึ งมกีารประชมุตา่งๆ ดงัน㒿ีȀ

การประชมุ APEC Natural Gas Reform Workshop ระหวา่งวนัท꯰ี  8  10 พฤศจกิายน 2542 ซ꯰ึ ง
ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ โดยท꯰ี ประชมุไดม้กีารนาํเสนอถงึสถานภาพการดาํเนนิการ ปฏริปู



อตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศไทย บทเรยีน การทา้ทาย และความสาํเรจ็ในการดาํเนนิ
การปฏริปูอตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาต ิของประเทศสมาชกิ ซ꯰ึ งตอ่มาคณะผู้แทนไทยไดร้ายงาน
ผลการประชมุดงักลา่ว ตอ่ท꯰ี ประชมุ APEC Energy Working Group (EWG) ครั㒿Ȁงท꯰ี  18 ณ กรงุ
เวลลงิตั㒿Ȁน ประเทศนวิซแีลนด ์ระหวา่งวนัท꯰ี  18  19 พฤศจกิายน 2542 ซ꯰ึ งท꯰ี ประชมุ EWG เหน็
วา่การประชมุท꯰ี จัดในประเทศไทย นับเป็นกรณทีดสอบท꯰ี ประสบความสาํเรจ็ และเหน็ควรใหม้กีาร
จัดประชมุเชน่น㒿ีȀในประเทศอ꯰ื นๆ ตอ่ไป
การประชมุเตรยีมการเพ꯰ื อจัดการประชมุรัฐมนตรพีลงังาน APEC และการประชมุคณะทาํงานดา้น
พลงังานของ APEC (Energy Working Group : EWG) ครั㒿Ȁงท꯰ี  19 ณ กรงุบนัดาร ์เสร ีเบกาวนั
ประเทศบรไูน ระหวา่งวนัท꯰ี  6  7 เมษายน 2543 โดยมปีระเดน็ท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งโดยตรงกบั
ประเทศไทย 2 ประเดน็ คอื ท꯰ี ประชมุ EWG เหน็ชอบใหป้ระเทศไทยจัดโครงการสมัมนาเร꯰ื อง
“Clean Fossil Energy Technical Seminar” ซ꯰ึ งเป็นโครงการท꯰ี ประเทศไทยรับผดิชอบคา่ใช้
จา่ยเอง โดยกาํหนดการสมัมนาจะมขี㒿ึȀนประมาณตน้เดอืนพฤศจกิายน 2543 ท꯰ี กรงุเทพฯ
นอกจากนั㒿Ȁน ท꯰ี ประชมุเหน็ชอบใหป้ระเทศไทย เป็นเจา้ภาพจัดการประชมุ EWG ครั㒿Ȁงท꯰ี  23
ประมาณเดอืนพฤษภาคม 2545
การประชมุรัฐมนตรพีลงังานและเจา้หนา้ท꯰ี อาวโุสของกลุ่ม APEC ครั㒿Ȁงท꯰ี  4 ณ เมอืงซานดเิอโก
มลรัฐแคลฟิอรเ์นยี สหรัฐอเมรกิา ระหวา่งวนัท꯰ี  10  12 พฤษภาคม 2543 โดยท꯰ี ประชมุเหน็ชอบ
รว่มกนัท꯰ี จะผลกัดนัใหเ้กดิความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ความมั꯰ นคงดา้นพลงังาน การพัฒนา
และการใชพ้ลงังานอยา่งสะอาด ยั꯰ งยนื และมปีระสทิธภิาพ รวมทั㒿Ȁง คาํนงึถงึผลกระทบตอ่ส꯰ิ ง
แวดลอ้ม ซ꯰ึ งจะชว่ยลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก โดยเฉพาะอยา่งย꯰ิ งกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
นอกจากน㒿ีȀ ท꯰ี ประชมุไดเ้หน็ชอบใหค้ณะทาํงานดา้นพลงังาน ตดิตามความกา้วหนา้ในการดาํเนนิ
การตามแนวคดิรเิร꯰ิ มดา้นตา่งๆ และรายงานประสทิธผิลของการปฏบิตัติามแนวทางการดาํเนนิ
การแนวใหม ่ซ꯰ึ งเนน้ความรว่มมอืในการพัฒนา และการใชเ้ทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนและ
พลงังานใหม ่การแลกเปล꯰ี ยนขอ้มลูขา่วสารเก꯰ี ยวกบัตลาดน㒿ํȀามนั และการลดผลกระทบตอ่ส꯰ิ ง
แวดลอ้มอนัเน꯰ื องมาจากการผลติ การขนสง่ และการใชพ้ลงังาน ตลอดจนการประหยดัให้
รัฐมนตรพีลงังานทราบในการประชมุครั㒿Ȁงตอ่ไป

(2) รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสาวติต ์โพธวิหิค) และคณะผู้แทนไทยไดเ้ดนิทางไปรว่ม
ประชมุรัฐมนตรพีลงังานอาเซยีน ครั㒿Ȁงท꯰ี  18 ณ กรงุฮานอย ประเทศเวยีดนาม เม꯰ื อวนัท꯰ี  3 กรกฎาคม
2543 ซ꯰ึ งท꯰ี ประชมุไดเ้หน็ชอบรว่มกนั ในการพัฒนาโครงสรา้งพ㒿ืȀนฐานทางดา้นพลงังาน การกระจาย
แหลง่พลงังาน การใชเ้ทคโนโลยดีา้นพลงังานใหมแ่ละพลงังานทดแทน การเรง่ดาํเนนิการจัดทาํแผน
แมบ่ทระบบสายสง่ไฟฟา้ และทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิการเรง่ระดมทนุทั㒿Ȁงจากภายในและภายนอก เพ꯰ื อ
สนับสนนุการดาํเนนิการของโครงการดา้นพลงังาน ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ รวมทั㒿Ȁงไดม้กีารรายงานถงึ
ความสาํเรจ็ และความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการ ตามแผนปฏบิตักิารอาเซยีนสาํหรับความรว่มมอืดา้น
พลงังาน (พ.ศ. 2542  2547) ในรอบระยะเวลา 1 ปี นอกจากนั㒿Ȁน ท꯰ี ประชมุไดใ้หค้วามเหน็ชอบตอ่
กจิกรรมความรว่มมอืระหวา่งอาเซยีนและญ꯰ี ปุ่น โดยครอบคลมุดา้นความมั꯰ นคงทางดา้นพลงังาน ดา้น
ประสทิธภิาพพลงังานและการอนรัุกษพ์ลงังาน ตลอดจนดา้นพลงังานใหมแ่ละพลงังานทดแทน

(3) สพช. ไดจั้ดสมัมนาเชงิปฏบิตักิารและศกึษาดงูานโครงการ Energy Conservation and
Renewable Energy Utilization for Rural Development ข㒿ึȀน ในระหวา่งวนัท꯰ี  29 กมุภาพันธ ์ถงึ 3
มนีาคม 2543 โดยเป็นโครงการท꯰ี ไดรั้บการสนับสนนุจากกรมวเิทศสหการในนามของรัฐบาลไทย และ
องคก์รเพ꯰ื อการพัฒนาระหวา่งประเทศแหง่แคนาดาในนามของรัฐบาลแคนาดา (Canadian
International Development Agency  CIDA) โครงการดงักลา่วมวีตัถปุระสงคเ์พ꯰ื อสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังาน และการใชป้ระโยชนจ์ากพลงังานทดแทนอยา่งเตม็ท꯰ี  รวมถงึการถา่ยทอดความรู้ และ
เทคโนโลยดีา้นการอนรัุกษพ์ลงังา นและพลงังานทดแทน จากประเทศไทยใหก้บัผู้แทนจาก สปป.ลาว
เวยีดนาม และกมัพชูา

(4) สพช. ไดส้ง่ผู้แทนเขา้รว่มการประชมุระดบัเจา้หนา้ท꯰ี อาวโุส สาขาพลงังานในการประชมุกรอบ
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ บงักลาเทศ  อนิเดยี  พมา่  ศรลีงักา  ไทย (Bangladesh  India 
Myanmar  Sri Lanka  Thailand Economic Cooperation : BIMST  EC) ณ กรงุยา่งกุ้ง ประเทศ
สหภาพพมา่ ระหวา่งวนัท꯰ี  5  6 มถินุายน 2543 โดยท꯰ี ประชมุไดม้มีตเิหน็ชอบใหจั้ดทาํฐานขอ้มลูดา้น
พลงังานข㒿ึȀนท꯰ี พมา่ และจัดตั㒿Ȁงคณะทาํงานเพ꯰ื อกาํหนดกรอบความรว่มมอืดา้นการพัฒนากา๊ซธรรมชาติ
และการพัฒนาแหลง่พลงังานใหม ่และแหลง่พลงังานท꯰ี สามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้โดยความรว่มมอืใน
ชั㒿Ȁนตน้จะเนน้เร꯰ื องการแลกเปล꯰ี ยนขอ้มลู ประสบการณ ์และความรู้ดา้นเทคโนโลย ีและการหาแหลง่
สนับสนนุเงนิทนุ สาํหรับกจิกรรมความรว่มมอืดา้นการพัฒนาพลงังานในภมูภิาค



5. บทสรปุ
โดยภาพรวมการผลติ และการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศ มแีนวโนม้ท꯰ี จะปรับตวัสงูข㒿ึȀนเลก็
นอ้ยในปี 2543 หลงัจากท꯰ี ไดช้ะลอตวัลงมาตั㒿Ȁงแตป่ลายปี 2540 อยา่งไรกต็าม ประเทศไทยยงัคงมกีาร
พ꯰ึ งพาพลงังาน จากตา่งประเทศในอตัราท꯰ี สงูโดยเฉพาะน㒿ํȀามนั ดงันั㒿Ȁน ในปี 2542 ประเทศไทยจงึไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะราคาน㒿ํȀามนัท꯰ี เพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀน อนัเป็นผลมาจากการลดปรมิาณการผลติน㒿ํȀามนัดบิ ของ
กลุ่มโอเปคและนอกโอเปค ในขณะท꯰ี ความตอ้งการน㒿ํȀามนัของโลกเพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀน ประกอบกบัการออ่นตวัลง
ของคา่เงนิบาท จงึทาํใหป้ระเทศไทยไดรั้บผลกระทบตอ่เน꯰ื องมาจนถงึปี 2543 อยา่งไรกต็าม รัฐบาล
มไิดน้꯰ิ งนอนใจตอ่ปัญหาดงักลา่ว และไดพ้ยายามผลกัดนัใหม้มีาตรการตา่งๆ ออกมาเพ꯰ื อบรรเทาผลก
ระทบท꯰ี เกดิข㒿ึȀน ซ꯰ึ งประกอบดว้ย มาตรการอนรัุกษพ์ลงังาน การสง่เสรมิการใชน้㒿ํȀามนัใหเ้หมาะสม กบั
ความตอ้งการของเคร꯰ื องยนต ์การตรงึราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว และการพจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอื
โดยชดเชยราคาน㒿ํȀามนัใหเ้ป็นรายสาขา ตลอดจนการสง่เสรมิใหม้กีารเลอืกใชพ้ลงังานทดแทนอ꯰ื น
เป็นตน้ ในขณะเดยีวกนักไ็ดม้กีารตดิตามสถานการณร์าคาน㒿ํȀามนั รวมทั㒿Ȁง วเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระ
ทบตอ่เศรษฐกจิและสงัคมอยา่งใกลช้ดิ

ในสว่นของการดาํเนนินโยบายและมาตรการดา้นพลงังาน ของประเทศในชว่งท꯰ี เหลอื ของแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท꯰ี  8 กไ็ดม้กีารดาํเนนิการตอ่เน꯰ื องจากปีกอ่น และไดม้กีารปรับเปา้
หมาย และแนวทางการพัฒนาพลงังาน ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์างเศรษฐกจิ และสถานการณ์
ทางดา้นพลงังาน ท꯰ี เปล꯰ี ยนแปลงไป มาตรการสง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
ประหยดั ในภาวะท꯰ี น㒿ํȀามนัมรีาคาสงูข㒿ึȀนอยู่ในขณะน㒿ีȀ กลายเป็นมาตรการท꯰ี มคีวามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก
ในขณะเดยีวกนัการสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการพลงังาน โดยเรง่รัดการดาํเนนิการแปรรปู
รัฐวสิาหกจิดา้นพลงังาน ใหเ้ป็นไปตามกรอบของแผนแมบ่ทการแปรรปูรัฐวสิาหกจิ กเ็ป็นมาตรการท꯰ี 
ควรเรง่ดาํเนนิการ เพ꯰ื อชว่ยลดภาระการลงทนุของภาครัฐ และเพ꯰ื อเพ꯰ิ มประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน
ดา้นพลงังานของประเทศ ซ꯰ึ งในท꯰ี สดุแลว้จะทาํใหป้ระชาชนไดรั้บบรกิารท꯰ี มคีณุภาพและในราคาท꯰ี เป็น
ธรรม
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