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1. บทนาํ
ปี 2543 เป็นปีทᑟี�ราคาน㹟ํ�ามนัในตลาดโลก ไดป้รับตวัข㹟ึ�นสงูสดุ โดยราคาน㹟ํ�ามนัดบิ ไดป้รับตวัสงูข㹟ึ�นมาก
มาอยู่ในระดบั $2730 ตอ่บารเ์รล เทยีบกบัราคาน㹟ํ�ามนัดบิซᑟึ�งเคยตᑟํ�าสดุ อยู่ทᑟี�ระดบัราคาเฉลᑟี�ย $1416
ตอ่บารเ์รล ในปี 2536 และราคาน㹟ํ�ามนัดบิ กย็งัคงทรงตวัทᑟี�ระดบัราคาสงู ตอ่เนᑟื�องถงึในชว่งครᑟึ�งแรก
ของปี 2544 อยา่งไรกต็ามในชว่งหลงัของปี 2544 ราคาน㹟ํ�ามนัดบิในตลาดโลก ไดป้รับตวัลดลงคอ่น
ขา้งมาก ปัจจัยสาํคญั เกดิจากภาวะเศรษฐกจิโลก ทᑟี�หดตวัลง ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้㹟ํ�ามนัลดลง หลงั
เหตกุารณก์ารกอ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิา เมᑟื�อวนัทᑟี� 11 กนัยายน 2544 ราคาน㹟ํ�ามนัดบิในตลาดโลก
ไดป้รับตวัลดลงกวา่รอ้ยละ 30 จากระดบัประมาณ $2729 ตอ่บารเ์รล มาอยู่ทᑟี�ระดบั $ 1921 ตอ่
บารเ์รล

การกอ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิา ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่การผลติ และการจัดหาน㹟ํ�ามนัดบิ แตส่ง่ผลก
ระทบ ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้㹟ํ�ามนั ลดลงมาก แมว้า่ในปีน㹟ี�กลุ่มโอเปค จะลดปรมิาณการผลติลงแลว้
ถงึ 3 ครั㹟�ง แตก่ไ็มส่ามารถพยงุระดบัราคาน㹟ํ�ามนัดบิ ทᑟี�กาํหนดไวใ้นระดบั $2228 ตอ่บารเ์รล นัก
วเิคราะหค์าดการณว์า่ ราคาน㹟ํ�ามนัดบิ อาจจะยงัคงอยู่ในระดบัทᑟี�ตᑟํ�ากวา่ $20 ตอ่บารเ์รล จนกวา่จะพน้
ครᑟึ�งปีแรกของปีหนา้ ดงันั㹟�นในปี 2544 ระบบราคาน㹟ํ�ามนัลอยตวั ทᑟี�ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั ไดพ้สิจูนใ์หเ้หน็วา่
กลไกราคาสามารถทาํงาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยราคาขายสง่และขายปลกีน㹟ํ�ามนัในประเทศ ได้
ปรับตวัสงูข㹟ึ�น และลดลง ตามการปรับตวัสงูข㹟ึ�น และลดลงของราคาน㹟ํ�ามนัในตลาดโลก การปลอ่ยให้
ราคาน㹟ํ�ามนั เปลᑟี�ยนแปลงไปตามกลไกตลาด โดยรัฐไมเ่ขา้ไปแทรกแซง ดว้ยการลดภาษ ีหรอืใช้
กองทนุน㹟ํ�ามนัเช㹟ื�อเพลงิในการพยงุราคา จะสง่ผลดตีอ่เศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว

การดาํเนนินโยบายและมาตรการดา้นพลงังานของประเทศไทยในปี 2544 ไดเ้นน้เรᑟื�องการปรับ
โครงสรา้งกจิการพลงังาน นโยบายราคาพลงังานทᑟี�อาศยักลไกตลาด และใหร้าคาในประเทศ
เปลᑟี�ยนแปลง ตามราคาพลงังานของโลก การปรับปรงุระบบการคา้ และมาตรฐานความปลอดภยัทาง
ดา้นพลงังาน การสง่เสรมิและสนับสนนุการพัฒนาพลงังานหมนุเวยีน การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประหยดั การดาํเนนิการ ตามมาตรการอนรัุกษพ์ลงังาน รวมทั㹟�ง การปอ้งกนัและ
แกไ้ขปัญหาสᑟิ�งแวดลอ้ม ทᑟี�เกดิจากการผลติและการใชพ้ลงังาน ในขณะเดยีวกนัไดน้าํเสนอ ใหม้กีาร
ปรับองคก์รของรัฐทᑟี�จะกาํกบัดแูล ดา้นพลงังาน ใหม้เีอกภาพยᑟิ�งข㹟ึ�น โดยการนาํเสนอใหจั้ดตั㹟�งทบวง
พลงังานข㹟ึ�น จากการรวมหนว่ยงานกาํกบัของรัฐ ทᑟี�ปฏบิตังิานดา้นพลงังานจาก 5 กระทรวง มารวมอยู่
ภายใตก้ระทรวงเดยีวกนั ซᑟึ�งจะมผีลทาํใหก้ารบรหิารการจัดการ ดา้นพลงังานของประเทศ มี
ประสทิธภิาพยᑟิ�งข㹟ึ�น

 

 

กลบัสารบญั
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2. สถานการณร์าคานํȀามนัของโลก

2.1 ความตอ้งการและกาํลงัการผลตินํȀามนัดบิ

ความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัดบิของโลกในชว่ง 10 เดอืนแรกของปี 2544 อยู่ท큔ีȀระดบัเฉล큔ีȀย 76.1 ลา้น
บารเ์รล/วนั สงูกวา่ระดบัเฉล큔ีȀยในชว่งเดยีวกนั ของปีท큔ีȀผา่นมา เพยีงประมาณรอ้ยละ 1.0 อตัราความ
ตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัดบิในปีนᡕีȀ เพ큔ิȀมขᡕึȀนในอตัราท큔ีȀต큔ํȀากวา่ ท큔ีȀเคยคาดการณก์นัไว ้ทัᡕȀงนᡕีȀ เน큔ืȀองมาจากภาวะ
เศรษฐกจิของโลก ท큔ีȀมสีญัญาณของการถดถอยเร큔ิȀมขᡕึȀนมาตัᡕȀงแตช่ว่งไตรมาส 1 โดยธนาคารกลางของ
สหรัฐอเมรกิา ไดป้ระกาศลดอตัราดอกเบᡕีȀยลงครัᡕȀงแรกในเดอืนมกราคม ภาวะเศรษฐกจิท큔ีȀหดตวัลงในปี
นᡕีȀ ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัของโลกลดลง กลุ่มโอเปคตอ้งประกาศลดปรมิาณการผลติในปีนᡕีȀลงถงึ
3 ครัᡕȀง รวม 3.5 ลา้นบารเ์รล/วนั

การกอ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิาโดยการโจมตอีาคาร World Trade Center และ Pentagon ในวนั
ท큔ีȀ 11 กนัยายน 2544 เป็นการซᡕํȀาเตมิภาวะเศรษฐกจิของโลกท큔ีȀกาํลงัถดถอยใหร้นุแรงย큔ิȀงขᡕึȀน ธรุกจิท큔ีȀ
ไดรั้บผลกระทบอยา่งรนุแรง คอือตุสาหกรรมการบนิ สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัเคร큔ืȀองบนิ ลดลง
ถงึรอ้ยละ 15 ความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัดบิ ซ큔ึȀงตามปกต ิจะเพ큔ิȀมขᡕึȀนตามฤดกูาลประมาณ 2 ลา้นบารเ์รล/
วนั ในชว่งไตรมาส 4 เน큔ืȀองจากมกีารใชน้ᡕํȀามนั เพ큔ืȀอทาํความอบอุ่นในฤดหูนาว ของประเทศแถบซกีโลก
ดา้นเหนอื แตป่ีนᡕีȀความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนั ไมเ่พ큔ิȀมขᡕึȀนเทา่ท큔ีȀควร ทาํใหก้ลุ่มโอเปค ตอ้งประกาศลด
ปรมิาณการผลติเป็นครัᡕȀงท큔ีȀ 4 อกี 1.5 ลา้นบารเ์รล/วนั

การผลตินᡕํȀามนัดบิในชว่ง 10 เดอืนแรกของปีนᡕีȀอยู่ท큔ีȀระดบัเฉล큔ีȀย 76.6 ลา้นบารเ์รล/วนั สงูกวา่ในชว่ง
เดยีวกนัของปีท큔ีȀแลว้ประมาณรอ้ยละ 0.5 โดยปรมิาณการผลตินᡕํȀามนัดบิของกลุ่มโอเปคอยู่ท큔ีȀระดบั
เฉล큔ีȀย 27.5 ลา้นบารเ์รล/วนั เพดานการผลติตามโควตา้ท큔ีȀกาํหนดไวอ้ยู่ท큔ีȀระดบั 23.2 ลา้นบารเ์รล/วนั
(ไมร่วมอรัิก) กาํลงัการผลติ (Capacity) ของกลุ่มโอเปคโดยไมร่วมอรัิก ปัจจบุนัอยู่ท큔ีȀระดบั 28.7
29.3 ลา้นบารเ์รล/วนั ทาํใหก้ลุ่มโอเปคมกีาํลงัการผลติท큔ีȀสงูกวา่โควตา้ (Excess Capacity) อยู่ถงึ 5
6 ลา้นบารเ์รล/วนั ซ큔ึȀงรอ้ยละ 90 ของกาํลงัการผลติสว่นเกนินᡕีȀเป็นของซาอดุอิาระเบยี

ราคานᡕํȀามนัดบิท큔ีȀเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀนในชว่ง 2 ปีท큔ีȀผา่นมา ทาํใหก้ารลงทนุเพ큔ืȀอสาํรวจและขดุเจาะนᡕํȀามนัมมีากขᡕึȀน
โดยเฉพาะประเทศนอกกลุ่มโอเปค เน큔ืȀองจากมคีวามคุ้มทนุ การผลตินᡕํȀามนัดบิของประเทศนอกกลุ่ม
โอเปค มรีะดบัคุ้มทนุอยู่ท큔ีȀประมาณ $15 ตอ่บารเ์รล ปรมิาณการผลติของประเทศนอกกลุ่มโอเปค จงึมี
สญัญาณเพ큔ิȀมขᡕึȀน มาตัᡕȀงแตเ่ดอืนกนัยายนท큔ีȀผา่นมา จากบรเิวณทะเลเหนอื ท큔ีȀปรมิาณการผลติในเดอืน
กนัยายนเพ큔ิȀมขᡕึȀนถงึ 850,000 บารเ์รล/วนั จากประเทศองักฤษ นอรเ์วย ์เดนมารก์ และเนเธอแลนด์
สว่นประเทศในแถบทะเลสาบแคสเปีᡕȀยน กม็สีญัญาณของปรมิาณการผลติท큔ีȀจะเพ큔ิȀมขᡕึȀนเชน่กนั โดยคา
ซกัสถานคาดวา่ จะเพ큔ิȀมปรมิาณการผลติอกี 200,000 บารเ์รล/วนั ในชว่งไตรมาส 1 และ 2 ของปี
ค.ศ. 2002

ปรมิาณความตอ้งการและการผลตินํȀามนัดบิของโลก
หนว่ย : ลา้นบารเ์รล/วนั

  2543 2544
(10 เดอืน)

2544
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ตลุาคม 44

ความตอ้งการ 76.2 76.1 77.0 75.6 76.3 75.6
OECD 47.9 47.3 48.8 46.3 47.2 46.7
อ큔ืȀนๆ 28.3 28.8 28.3 29.2 29.1 28.9
การผลติ 76.5 76.6 76.9 75.6 76.3 76.8
โอเปค/นᡕํȀามนัดบิ 28.2 27.5 28.1 27.3 27.3 27



โอเปค/NGL&Cond. 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7
นอกกลุ่มโอเปค 44.1 44.6 44.4 44.0 44.7 45.4

อ큔ืȀนๆ 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
+/ +0.3 +0.5 0.1   +1.2

ท큔ีȀมา : วารสาร OIL MARKET INTELLIGENCE

ตารางการลดปรมิาณการผลติของกลุ่มโอเปค
หนว่ย : ลา้นบารเ์รล/วนั

วนัท꯰ี มผีลบงัคบัใช้ จาํนวนท꯰ี ลด ระดบัเพดานการผลติ
1 กมุภาพันธ ์2544 1.5 25.2
1 เมษายน 2544 1.0 24.2
1 กนัยายน 2544 1.0 23.2
1 มกราคม 2545** 1.5 21.17

** มเีง큔ืȀอนไขวา่ประเทศนอกโอเปคตอ้งลดปรมิาณการผลติลงดว้ย 500,000 บารเ์รล/วนั

 

ปรมิาณการผลติและกาํลงัการผลติของกลุ่มโอเปค
หนว่ย : พันบารเ์รล/วนั

  ไตรมาส 4
2544

ไตรมาส 1
2545

โควตา้ใหม่
1 ม.ค. 45

กาํลงัการผลติ
ไตรมาส 1
2545

กาํลงัการผลติสว่นเกนิ
ไตรมาส 1
2545

อลัจเีรยี 800 750 693 925 175
อนิโดนเีซยี 1,200 1,200 1,125 1,250 50
อหิรา่น 3,533 3,300 3,186 4,000 700
คเูวต 1,930 1,800 1,741 2,400 600
ลเิบยี 1,320 1,250 1,162 1,500 250
ไนจเีรยี 2,110 1,900 1,787 2,300 400
กาตาร์ 650 625 562 780 155
ซาอดุอิาระเบยี 7,666 7,300 7,053 10,00010,500 2,7003,200
สหรัฐอาหรับเอมเิรต 2,050 1,950 1,894 2,500 550
เวเนซเุอลา่ 2,670 2,550 2,497 3,100 550
โอเปค10 ประเทศ 23,933 22,625 21,700 28,75529,255 6,1306,630
อรัิก 2,766   N/A 3,000 100

รวม 26,699     31,75532,255 6,2306,730
ผลติปโิตรเลยีมชนดิ
อ큔ืȀน*

2,771        

รวมทัᡕȀงหมด 29,470 28,296      

* เชน่ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาตเิหลว และอ큔ืȀนๆ

ท큔ีȀมา : http://www.eia.doe.gov/cabs/opec.html

2.2 ราคานํȀามนัดบิ

ราคานᡕํȀามนัดบิเฉล큔ีȀยในชว่งปี พ.ศ. 2544 อยู่ในระดบัท큔ีȀต큔ํȀากวา่ปีท큔ีȀแลว้ประมาณ $34 ตอ่บารเ์รล โดย
นᡕํȀามนัดบิดไูบและเบรนทม์รีาคาอยู่ท큔ีȀระดบัเฉล큔ีȀย $22.9 และ $24.9 ตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั ในชว่ง คร큔ึȀง
แรกของปี 2544 ราคานᡕํȀามนัดบิยงัอยู่ในระดบัเฉล큔ีȀย ใกลเ้คยีงกบัชว่งเดยีวกนัของปีท큔ีȀแลว้ ชว่งหลงั
ของปี 2544 ราคานᡕํȀามนัดบิในตลาดโลกปรับตวัลดลงคอ่นขา้งมาก ปัจจัยสาํคญัท큔ีȀทาํใหร้าคานᡕํȀามนัดบิ
ปีนᡕีȀ ปรับตวัลดลงมาก เกดิจากภาวะเศรษฐกจิโลกท큔ีȀหดตวัลง ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัลดลง หลงั

http://www.eia.doe.gov/cabs/opec.html


เหตกุารณก์ารกอ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิา วนัท큔ีȀ 11 กนัยายน 2544 ราคานᡕํȀามนัดบิในตลาดโลก ได้
ปรับตวัลดลงกวา่รอ้ยละ 30 จากระดบัประมาณ $2729 ตอ่บารเ์รล มาอยู่ท큔ีȀระดบั $1921 ตอ่บารเ์รล
ในขณะท큔ีȀการกอ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิา ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่การผลติ และการจัดหานᡕํȀามนัดบิ
แตส่ง่ผลกระทบ ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัลดลงมาก แมว้า่ในปีนᡕีȀกลุ่มโอเปคจะลดปรมิาณการผลติ
ลงแลว้ถงึ 3 ครัᡕȀง แตก่ไ็มส่ามารถพยงุระดบัราคานᡕํȀามนัดบิ ใหอ้ยู่ในชว่ง Price Band ท큔ีȀกาํหนดไวใ้น
ระดบั $2228 ตอ่บารเ์รล ได ้นักวเิคราะหค์าดการณว์า่ ราคานᡕํȀามนัดบิจะยงัคงอยู่ในระดบัท큔ีȀต큔ํȀากวา่
$20 ตอ่บารเ์รล จนกวา่จะพน้คร큔ึȀงปีแรกของปีหนา้

ชว่งไตรมาส 1 เน큔ืȀองจากยงัคงอยู่ในชว่งฤดหูนาวของซกีโลกดา้นเหนอื การลดปรมิาณการผลติของ
กลุ่มโอเปค 1.5 ลา้นบารเ์รล/วนั ในวนัท큔ีȀ 1 กมุภาพันธ ์2544 ทาํใหร้าคานᡕํȀามนัดบิ ตัᡕȀงแตต่น้เดอืน
มกราคมจนถงึกลางเดอืนกมุภาพันธ ์ปรับตวัสงูขᡕึȀนประมาณ $5  6 ตอ่บารเ์รล ชว่งปลายไตรมาส 1
ภาวะเศรษฐกจิของสหรัฐอเมรกิา และประเทศในกลุ่ม OECD เร큔ิȀมแสดงอาการชะลอตวั สง่ผลใหค้วาม
ตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัลดลง ราคานᡕํȀามนัดบิจงึปรับตวัลดลงประมาณ $34 ตอ่บารเ์รล

ชว่งไตรมาส 2 กลุ่มโอเปคลดปรมิาณการผลติเป็นครัᡕȀงท큔ีȀ 2 ของปีนᡕีȀอกี 1 ลา้นบารเ์รล/วนั ในวนัท큔ีȀ 1
เมษายน 2544 จากภาวะเศรษฐกจิโลกมแีนวโนม้ชะลอตวัลงอยา่งชดัเจน ทาํใหค้วามตอ้งการใช้
นᡕํȀามนัของโลกลดลง ราคานᡕํȀามนัดบิตัᡕȀงแตต่น้เดอืนเมษายน จนถงึปลายเดอืนพฤษภาคมปรับตวัเพ큔ิȀม
ขᡕึȀน $4  5 ตอ่บารเ์รล โดยนᡕํȀามนัดบิดไูบและเบรนท ์ปรับตวัสงูขᡕึȀนมาอยู่ท큔ีȀระดบั $27  28 และ $29 
30 ตอ่บารเ์รล หลงัเดอืนพฤษภาคม จนถงึสᡕิȀนเดอืนมถินุายน ราคานᡕํȀามนัดบิปรับตวัลดลง $3.5  4.0
ตอ่บารเ์รล จากปรมิาณสาํรองทางการคา้เพ큔ิȀมสงูขᡕึȀน และความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนั เร큔ิȀมชะลอตวัลงจาก
ภาวะเศรษฐกจิโลกท큔ีȀชะลอตวัลง

ชว่งไตรมาส 3 เป็นชว่งท큔ีȀประเทศตา่งๆ เร큔ิȀมสาํรองนᡕํȀามนัดบิไวใ้ชใ้นชว่งไตรมาส 4 ซ큔ึȀงเป็นฤดหูนาว
นอกจากนᡕีȀ กลุ่มโอเปคประกาศลดปรมิาณการผลติอกี 1 ลา้นบารเ์รล/วนั เร큔ิȀมมผีลในวนัท큔ีȀ 1 กนัยายน
2544 เป็นครัᡕȀงท큔ีȀ 3 ในรอบปีนᡕีȀ ทาํใหร้าคานᡕํȀามนัดบิ ชว่งกอ่นการกอ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิา วนัท큔ีȀ
11 กนัยายน 2544 ปรับตวัสงูขᡕึȀน หลงัเหตกุารณก์อ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิา ราคานᡕํȀามนัดบิใน
ตลาดโลก ไดป้รับตวัลดลงอยา่งรวดเรว็ ประมาณ $6  8 ตอ่บารเ์รล เพราะเหตกุารณ ์ท큔ีȀเกดิขᡕึȀนสง่
ผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกจิของโลก การขยายตวัของการขดัแยง้ และการตอบโตข้องสหรัฐอเมรกิา
ตอ่กลุ่มผู้กอ่การรา้ย สง่ผลซᡕํȀาเตมิใหภ้าวะเศรษฐกจิโลก ถดถอยมากย큔ิȀงขᡕึȀน ทาํใหค้วามตอ้งการใช้
นᡕํȀามนัของโลกลดลง ปรมิาณนᡕํȀามนัดบิในตลาด มากกวา่ความตอ้งการใช ้สง่ผลใหป้รมิาณสาํรอง
นᡕํȀามนัดบิ ในชว่งกอ่นเขา้ฤดหูนาวของปีนᡕีȀ สงูกวา่ปีท큔ีȀผา่นมา ราคานᡕํȀามนัดบิเฉล큔ีȀยเม큔ืȀอเทยีบกบัชว่ง
ไตรมาส 2 ปรับตวัลดลงประมาณ $12 ตอ่บารเ์รล

ชว่งไตรมาส 4 การกอ่วนิาศกรรมไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่การจัดหานᡕํȀามนัดบิ แตส่ง่ผลกระทบอยา่ง
รนุแรง ตอ่ความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัดบิของโลก จากภาวะเศรษฐกจิถดถอยทั큔Ȁวโลก ทาํใหร้าคานᡕํȀามนัดบิ
ปรับตวั ลดลงอยา่งตอ่เน큔ืȀองกวา่รอ้ยละ 30 ความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูลดลงคอ่นขา้งมาก โดย
เฉพาะอยา่งย큔ิȀง นᡕํȀามนัสาํหรับเคร큔ืȀองบนิ เน큔ืȀองจากความกงัวลของผู้โดยสารตอ่การเดนิทางโดยเคร큔ืȀอง
บนิ แมว้า่การปฏบิตักิารทางทหาร ของสหรัฐอเมรกิาในอฟักานสิถาน จะทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ᡕํȀามนั
สาํหรับเคร큔ืȀองบนิเพ큔ิȀมขᡕึȀนบา้ง แตก่ไ็มส่ามารถชดเชยกบัความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัเคร큔ืȀองบนิ ในเชงิ
พาณชิยท์큔ีȀลดลงได ้นอกจากนᡕีȀยงัมสีญัญาณปรมิาณการผลติ เพ큔ิȀมขᡕึȀนจากกลุ่มนอกโอเปค โดยเฉพาะ
จากบรเิวณทะเลเหนอื และจากประเทศในแถบทะเลสาบแคสเปีᡕȀยน

กลุ่มโอเปคประกาศลดกาํลงัการผลติลงอกี 1.5 ลา้นบารเ์รล/วนั เหลอื 21.17 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยจะ
เร큔ิȀมมผีลในวนัท큔ีȀ 1 มกราคม 2545 แตเ่ป็นการประกาศอยา่งมเีง큔ืȀอนไขวา่ จะดาํเนนิการตอ่เม큔ืȀอประเทศผู้
สง่ออกนᡕํȀามนัรายใหญน่อกกลุ่มโอเปคลดปรมิาณการผลติลงดว้ย 500,000 บารเ์รล/วนั แมว้า่ประเทศ
นอกกลุ่มโอเปค จะใหค้วามรว่มมอืกบักลุ่มโอเปค แตจ่ากประสบการณใ์นอดตี ประเทศนอกกลุ่ม
โอเปค มกัไมไ่ดล้ดปรมิาณท큔ีȀผลติจรงิ แตล่ดจากแผนท큔ีȀตัᡕȀงเปา้ไวใ้นการผลติชว่งตอ่ไป ทาํใหป้รมิาณ
นᡕํȀามนัดบิท큔ีȀแทจ้รงิในตลาดไมล่ดลง

ราคานํȀามนัดบิ
หนว่ย : เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล

ชว่งเวลา โอมาน ดไูบ เบรนท์ WTI ทาปสิ
2542 17.24 17.20 18.13 19.20 18.84
2543 26.53 26.26 29.00 30.40 29.86



2544 (11
เดอืน)

22.94 22.88 24.87 26.04 25.43

ไตรมาส 1 23.58 23.70 26.31 28.78 26.92
ไตรมาส 2 25.31 25.15 27.56 27.85 28.35
ไตรมาส 3 24.11 24.04 25.57 26.64 25.66
ไตรมาส 4* 18.51 18.39 19.75 20.42 20.47

*1 ตลุาคม – 24 ธนัวาคม 2544

2.3 ราคาผลติภณัฑน์ํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร์

ราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูตลาดจรสงิคโปรช์ว่งปี พ.ศ. 2544 ลดลงจากปี พ.ศ. 2543 ทกุผลติภณัฑ ์โดย
นᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 ออกเทน 92 กา๊ด ดเีซล และเตา ลดลง $5.2, $5.5, $6.3, $6.1 และ
$4.1 ตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั การปรับตวัลดลงของราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปู เกดิจากภาวะเศรษฐกจิของ
โลก ท큔ีȀชะลอตวัทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัลดลง การกอ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิาไดส้ง่ผลให้
ความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัเคร큔ืȀองบนิ ลดลงถงึรอ้ยละ 15 ความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัท큔ีȀลดลงอยา่งรวดเรว็ สง่
ผลใหป้รมิาณสาํรองทางการคา้ของ นᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀน ราคาจงึลดลงอยา่งรวดเรว็

การเปล큔ีȀยนแปลงของราคาผลติภณัฑน์ᡕํȀามนัแตล่ะชนดิมดีงัตอ่ไปนᡕีȀ

นํȀามนัเบนซนิ ในชว่งไตรมาส 1 ตลาดเร큔ิȀมสาํรองนᡕํȀามนัเบนซนิไวใ้ช ้สาํหรับชว่งฤดรูอ้นท큔ีȀความ
ตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัเพ큔ืȀอยานพาหนะเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀน ทาํใหร้าคานᡕํȀามนัเบนซนิตัᡕȀงแตต่น้เดอืนมกราคม
จนถงึกลางเดอืนกมุภาพันธป์รับตวัสงูขᡕึȀนประมาณ $4  5 ตอ่บารเ์รล จนไปอยู่ท큔ีȀระดบั $32  33
ตอ่บารเ์รล หลงัจากกลางเดอืนกมุภาพันธจ์นถงึเดอืนมนีาคม ราคานᡕํȀามนัเบนซนิปรับตวัลดลง
ตามราคานᡕํȀามนัดบิ ชว่งไตรมาส 2 ราคานᡕํȀามนัเบนซนิเร큔ิȀมออ่นตวัลง เน큔ืȀองจากความตอ้งการใช้
ในชว่งฤดรูอ้น ไมส่งูเทา่กบัท큔ีȀประมาณการณไ์ว ้ภาวะเศรษฐกจิโลกท큔ีȀชะลอตวั ทาํใหป้ระชาชน
ลดการใชย้านพาหนะในชว่งฤดรูอ้น ชว่งไตรมาส 3 ราคานᡕํȀามนัเบนซนิออ่นตวัลงประมาณ $2
ตอ่บารเ์รล จากเหตกุารณก์ารกอ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิา ชว่งไตรมาส 4 โรงกลั큔Ȁนในประเทศ
อนิเดยี ไตห้วนั เกาลใีต ้มาเลเซยี และไทยไดร้ะบายนᡕํȀามนัเบนซนิออกสู่ตลาดมากขᡕึȀน รวมทัᡕȀง
ความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัเบนซนิในภมูภิาคลดลง ราคานᡕํȀามนัเบนซนิปรับตวัลดลงประมาณ $4.5
ตอ่บารเ์รล

นํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ ในไตรมาส 1 ความตอ้งการใชเ้ร큔ิȀมลดลงหลงัชว่งฤดหูนาว ราคานᡕํȀามนั
ดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัลดลงประมาณ $23 ตอ่บารเ์รล มาอยู่ท큔ีȀระดบั $2628 ตอ่บารเ์รล ใน
ไตรมาส 2 ราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูขᡕึȀน $2.6 ตอ่บารเ์รล เน큔ืȀองจากสาํรองต큔ํȀาในชว่ง
ไตรมาส 3 ราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัลดลงตามราคานᡕํȀามนัดบิและเหตกุารณก์าร
วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิา ในชว่งไตรมาส 4 ราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ออ่นตวัลงประมาณ $6
ตอ่บารเ์รล จากปรมิาณมากเกนิความตอ้งการของตลาด รวมทัᡕȀงความตอ้งการใชล้ดลง สง่ผลให้
สาํรองเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀน

นํȀามนักา๊ด ราคานᡕํȀามนักา๊ดคอ่นขา้งทรงตวัอยู่ท큔ีȀระดบั $2930 ตอ่บารเ์รล ตัᡕȀงแตไ่ตรมาส 1 ถงึ
ไตรมาส 3 ในชว่งไตรมาส 4 ธรุกจิการบนิของโลก ไดรั้บผลกระทบจากการกอ่วนิาศกรรมใน
สหรัฐอเมรกิา ทาํใหผู้้โดยสารเกดิความกลวั ไมก่ลา้เดนิทางโดยเคร큔ืȀองบนิ ทาํใหค้วามตอ้งการ
ใชน้ᡕํȀามนักา๊ด สาํหรับเคร큔ืȀองบนิลดลงคอ่นขา้งมาก ประมาณรอ้ยละ 15 แมว้า่การปฏบิตักิาร
ตอบโตผู้้กอ่การรา้ยของสหรัฐอเมรกิา โดยการโจมตอีฟักานสิถาน ท큔ีȀเร큔ิȀมขᡕึȀนเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 7 ตลุาคม
2544 จะทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ᡕํȀามนักา๊ด สาํหรับเคร큔ืȀองบนิเพ큔ิȀมขᡕึȀนบา้ง แตก่ไ็มส่ามารถชดเชย
ความตอ้งการใชใ้นเชงิพาณชิยท์큔ีȀลดลงได้

นํȀามนัเตา ราคานᡕํȀามนัเตาในไตรมาส 1 ถงึไตรมาส 3 ทรงตวัอยู่ท큔ีȀระดบัเฉล큔ีȀย $2123 ตอ่
บารเ์รล จากความตอ้งการใชส้มดลุกบัปรมิาณการผลติ โดยความตอ้งการใชส้ว่นใหญจ่ะมาจาก
ประเทศจนี ในชว่งไตรมาส 4 ราคานᡕํȀามนัเตาปรับตวัลดลงประมาณ $4 ตอ่บารเ์รล ตามราคา
นᡕํȀามนัดบิ และความตอ้งการใช ้ท큔ีȀลดลงจากภาวะเศรษฐกจิโลกท큔ีȀชะลอตวั

ราคาผลติภณัฑน์ํȀามนัสาํเรจ็รปูในสงิคโปร์
หนว่ย : เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล



ชว่งเวลา เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 92

กา๊ด ดเีซล
หมนุเรว็

เตา
(2%S)

เตา
(3.5%S)

2542 21.02 20.20 21.44 19.14 16.14 15.74
2543 32.64 30.20 34.39 32.58 25.41 24.66

2544 (11
เดอืน)

27.54 25.64 28.44 27.47 21.31 20.91

ไตรมาส 1 30.44 28.92 29.48 27.58 21.78 20.92
ไตรมาส 2 30.76 27.73 30.53 30.23 22.78 22.44
ไตรมาส 3 26.97 25.16 29.84 28.87 22.26 22.04
ไตรมาส 4* 21.83 20.66 23.54 22.83 18.21 18.04

*1 ตลุาคม  24 ธนัวาคม 2544

2.4 แนวโนม้ราคานํȀามนัดบิ

แนวโนม้ของราคานᡕํȀามนัดบิในชว่งปี พ.ศ. 2545 นักวเิคราะหส์ว่นใหญค่าดการณว์า่ ราคานᡕํȀามนัดบิเบ
รนทจ์ะอยู่ท큔ีȀระดบั $1820 ตอ่บารเ์รล นᡕํȀามนัดบิดไูบอยู่ท큔ีȀระดบั $1719 ตอ่บารเ์รล เน큔ืȀองจากภาวะ
เศรษฐกจิของโลกท큔ีȀชะลอตวัลง จากผลกระทบของการกอ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิา วนัท큔ีȀ 11
กนัยายน 2544 ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัของโลกลดลงมาก แมว้า่กลุ่มโอเปคและประเทศนอก
กลุ่มโอเปค ไดต้กลงท큔ีȀจะลดปรมิาณการผลติรวมกนั 2 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยเร큔ิȀมในวนัท큔ีȀ 1 มกราคม
2545 แตก่ารควบคมุปรมิาณการผลติของประเทศตา่งๆ ใหอ้ยู่ในระดบัเพดานการผลติท큔ีȀตกลงกนัไว้
เป็นเร큔ืȀองยาก เพราะปัจจบุนักลุ่มโอเปค กผ็ลติเกนิโควตา้ท큔ีȀกาํหนดอยู่แลว้ แมว้า่ประเทศรัสเซยี จะให้
ความรว่มมอืกบักลุ่มโอเปค ในการลดปรมิาณการผลติ แตก่ไ็มม่ากเทา่ท큔ีȀควร เน큔ืȀองจากอตุสาหกรรม
นᡕํȀามนัของประเทศรัสเซยี ไดแ้ปรรปูเป็นธรุกจิเอกชนเป็นสว่นใหญ ่ทาํใหเ้กดิความยุ่งยาก ท큔ีȀจะลด
ปรมิาณการผลติ จดุคุ้มทนุของการผลตินᡕํȀามนัของประเทศรัสเซยี อยู่ท큔ีȀระดบั $12 ตอ่บารเ์รล ในขณะ
ท큔ีȀกลุ่มโอเปคแมว้า่ตน้ทนุจะต큔ํȀากวา่ แตก่ลุ่มโอเปคสว่นใหญจ่ะมรีายไดจ้ากนᡕํȀามนัเป็นหลกั ทาํใหร้ะดบั
ราคานᡕํȀามนัท큔ีȀเหมาะสม ไมข่าดดลุงบประมาณอยู่ท큔ีȀระดบั $16 ตอ่บารเ์รล

แมว้า่ประเทศรัสเซยีอาจตอ้งลดปรมิาณการสง่ออกนᡕํȀามนัดบิลง แตรั่สเซยีกอ็าจสง่ออกนᡕํȀามนัสาํเรจ็รปู
เพ큔ิȀมมากขᡕึȀน ทาํใหป้รมิาณการสง่ออกของประเทศรัสเซยีโดยรวมไมล่ดลง ในชว่งท큔ีȀยงัคงเป็นสหภาพ
โซเวยีต ปรมิาณการผลตินᡕํȀามนัดบิของประเทศรัสเซยีอยู่ท큔ีȀระดบั 11 ลา้นบารเ์รล/วนั และลดลงมา
เหลอืประมาณ 6 ลา้นบารเ์รล/วนัในปี พ.ศ. 2539 สว่นประเทศซาอดุอิารเบยี ปรมิาณการผลติกอ่น
อรัิกบกุคเูวต อยู่ท큔ีȀระดบั 5 ลา้นบารเ์รล/วนั เพ큔ิȀมเป็น 8 ลา้นบารเ์รล/วนั หลงัจากนัᡕȀน ทาํใหป้ระเทศ
รัสเซยี ตอ้งการท큔ีȀจะดงึสว่นแบง่การตลาดคนื และหากองคก์ารสหประชาชาตเิลกิคว큔ํȀาบาตรประเทศ
อรัิก กจ็ะมกีารปรับปรงุอตุสาหกรรมนᡕํȀามนัดบิของประเทศอรัิก ทาํใหส้ง่ออกไดม้ากขᡕึȀน นอกจากนᡕีȀ
ปรมิาณการผลติของประเทศนอกกลุ่มโอเปคอ큔ืȀนๆ ในทะเลเหนอื และแถบทะเลสาบแคสเปีᡕȀยน กเ็พ큔ิȀม
สงูขᡕึȀน ดงันัᡕȀน การจาํกดัปรมิาณการผลติของกลุ่มโอเปค จะไมท่าํใหป้รมิาณนᡕํȀามนัในตลาดลดลงมาก
นัก แตช่ว่งคร큔ึȀงหลงัของปี ราคานᡕํȀามนัดบิอาจปรับตวัสงูขᡕึȀน จากภาวะเศรษฐกจิของโลก ท큔ีȀคาดวา่จะ
เร큔ิȀมฟᡕืȀนตวั ทาํใหค้วามตอ้งการใชเ้พ큔ิȀมสงูขᡕึȀน

 



 

 

กลบัสารบญั

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


 

 



สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

3. สถานการณร์าคานํȀามนัเชืȀอเพลงิภายในประเทศ

3.1. ราคาขายปลกีผลติภณัฑน์ํȀามนัเชืȀอเพลงิ

ราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิของประเทศไทยจะเปล큔ีȀยนแปลงตามราคาผลติภณัฑน์ᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูใน
ตลาดจรสงิคโปร ์และคา่เงนิบาท โดยโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัของไทยไดใ้ชร้าคานᡕํȀามนัในตลาดจรสงิคโปรเ์ป็น
ฐานในการกาํหนดราคานᡕํȀามนัขายสง่หนา้โรงกลั큔Ȁน โดยจะใชร้าคาเฉล큔ีȀยยอ้นหลงัประมาณ 3 วนั ทาํให้
ราคาขายสง่หนา้โรงกลั큔ȀนของไทยปรับตวัตามราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปรใ์นเวลาท큔ีȀใกล้
เคยีงกนั สว่นราคาขายปลกีนᡕํȀามนั ณ สถานบีรกิารนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิทั큔ȀวประเทศจะขᡕึȀนอยู่กบัราคาขายสง่
หนา้โรงกลั큔Ȁนซ큔ึȀงเป็นตน้ทนุของบรษัิทผู้คา้นᡕํȀามนั และภาวะการแขง่ขนัในตลาดนᡕํȀามนัของประเทศไทย
เอง จากจาํนวนบรษัิทผู้คา้นᡕํȀามนัเกอืบ 30 บรษัิท และจาํนวนสถานบีรกิารนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิทั큔Ȁวประเทศท큔ีȀ
มมีากกวา่ 15,000 แหง่ รวมทัᡕȀง ความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิในประเทศลดลงจากภาวะเศรษฐกจิ
ซ큔ึȀงเร큔ิȀมชะลอตวัมาตัᡕȀงแตป่ี พ.ศ. 2540 ทาํใหก้ารแขง่ขนัในตลาดนᡕํȀามนัของไทยอยู่ในระดบัสงู เจา้ของ
สถานบีรกิารนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิและผู้คา้นᡕํȀามนัตา่งนาํเอากลยทุธท์างการตลาดตา่งๆ มาใช ้เชน่ การลด
แจก และแถม เป็นตน้

ราคาขายปลกีนᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูของไทยเฉล큔ีȀยปี 2544 เม큔ืȀอเทยีบกบัปี 2543 ราคานᡕํȀามนัเบนซนิอยู่ใน
ระดบัท큔ีȀต큔ํȀากวา่เลก็นอ้ย สว่นราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็สงูกวา่ปีท큔ีȀแลว้ประมาณ 50 สตางค/์ลติร ทัᡕȀงนᡕีȀ
เกดิจากคา่เงนิบาทของไทยในปี พ.ศ. 2544 ออ่นตวัลงจากปีท큔ีȀแลว้ประมาณ 4.3 บาท/เหรยีญสหรัฐ
มาอยู่ท큔ีȀระดบัเฉล큔ีȀย 44.6 บาท/เหรยีญสหรัฐ สง่ผลตอ่ตน้ทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิของไทยประมาณ 70
สตางค/์ลติร

ราคาขายปลกี
หนว่ย : บาท/ลติร

ชว่งเวลา เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 91

ดเีซล
หมนุเรว็

2542 11.99 11.18 8.97
2543 15.64 14.68 12.95

2544 (11 เดอืน) 15.54 14.54 13.47
ไตรมาส 1 16.17 15.17 13.25
ไตรมาส 2 16.67 15.67 14.32
ไตรมาส 3 15.42 14.42 13.93
ไตรมาส 4* 13.79 12.79 12.59

*1 ตลุาคม  23 ธนัวาคม 2544

3.2. รายไดข้องผู้คา้นํȀามนั

รายไดข้องผู้คา้นᡕํȀามนัประกอบดว้ย 2 สว่น คอื สว่นของการผลติหรอืการกลั큔Ȁน และสว่นของการ
จาํหนา่ยหลงัจากออกจากโรงกลั큔Ȁนแลว้ รายไดข้องผู้ผลติหรอืโรงกลั큔Ȁน หมายถงึ คา่การกลั큔Ȁน
(Refining Margin) สว่นรายไดจ้ากการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัหลงัจากออกจากโรงกลั큔Ȁนแลว้หมายถงึ คา่การ
ตลาด (Marketing Margin)

(1) คา่การกล꯰ั น (Refining Margin)



คา่การกลั큔Ȁนเป็นรายไดข้องผู้ผลติหรอืโรงกลั큔Ȁน โดยพจิารณาจากผลตา่งระหวา่งราคา ณ โรงกลั큔Ȁนเฉล큔ีȀย
ทกุผลติภณัฑต์ามปรมิาณการผลติ กบัตน้ทนุราคานᡕํȀามนัดบิ (ราคา ณ โรงกลั큔Ȁน หมายถงึ ราคาขายสง่
หนา้โรงกลั큔Ȁนท큔ีȀหกัภาษ ีและกองทนุตา่งๆ แลว้) คา่การกลั큔Ȁนดงักลา่วเป็นคา่การกลั큔Ȁนโดยรวม สว่นคา่
การกลั큔Ȁนแยกตามผลติภณัฑน์ᡕํȀามนั จะพจิารณาจากคา่การกลั큔Ȁนรวมท큔ีȀแจงออกมาเป็นคา่การกลั큔Ȁนของ
แตล่ะผลติภณัฑ ์ตามสดัสว่นของปรมิาณการผลติและราคา ณ โรงกลั큔Ȁนของผลติภณัฑน์ᡕํȀามนัในชว่งนัᡕȀน
ๆ

คา่การกลั큔Ȁนเฉล큔ีȀยในปี พ.ศ. 2544 อยู่ท큔ีȀระดบั 0.7966 บาท/ลติร ($ 2.0 ตอ่บารเ์รล) ต큔ํȀากวา่คา่การก
ลั큔Ȁนของปีท큔ีȀแลว้ ซ큔ึȀงอยู่ท큔ีȀระดบัประมาณ 1.0 บาท/ลติร คา่การกลั큔ȀนระดบันᡕีȀเป็นระดบัท큔ีȀคอ่นขา้งต큔ํȀา ระดบั
คุ้มทนุของโรงกลั큔Ȁนจะอยู่ท큔ีȀระดบั $34 ตอ่บารเ์รล สาเหตทุ큔ีȀคา่การกลั큔Ȁนคอ่นขา้งต큔ํȀา เน큔ืȀองจากธรุกจิโรง
กลั큔ȀนนᡕํȀามนั เป็นธรุกจิท큔ีȀมกีารแขง่ขนัสงูในระดบัภมูภิาค และกาํลงัการกลั큔Ȁน (Capacity) ท큔ีȀเกนิความ
ตอ้งการของตลาด เน큔ืȀองจากความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัท큔ีȀลดต큔ํȀาลง ทาํใหโ้รงกลั큔Ȁนไมส่ามารถใชก้าํลงัการก
ลั큔Ȁนไดเ้ตม็ความสามารถ และการไหลเวยีนของนᡕํȀามนัในภมูภิาคท큔ีȀเป็นไปอยา่งเสร ีทาํใหโ้รงกลั큔Ȁนตอ้ง
เผชญิกบัการแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู สาํหรับการเปล큔ีȀยนแปลงของคา่การกลั큔Ȁนในปี พ.ศ. 2544 เป็นไปตาม
ตารางขา้งลา่งนᡕีȀ

คา่การกล꯰ั น
หนว่ย:บาท/ลติร

ชว่งเวลา คา่การกลั큔Ȁน
รวม

เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 91

ดเีซล
หมนุเรว็

เตา
(3.5%S)

2542 0.3880 0.4448 0.3945 0.4077 0.3263
2543 0.9994 1.0423 0.9764 1.0609 0.7749

2544 (11 เดอืน ) 0.7966 0.8396 0.7773 0.8524 0.6253
ไตรมาส 1 0.6708 0.7530 0.7018 0.7038 0.5189
ไตรมาส 2 0.7636 0.8476 0.7940 0.8155 0.5856
ไตรมาส 3 0.8227 0.8311 0.7683 0.8876 0.6545
ไตรมาส 4* 0.8522 0.8649 0.7847 0.9146 0.6936

*1 ตลุาคม 23 ธนัวาคม 2544

(2) คา่การตลาด (Marketing Margin)

คา่การตลาด คอื สว่นตา่งระหวา่งราคาขายปลกี ณ สถานบีรกิารนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ และราคาขายสง่หนา้
โรงกลั큔Ȁนในเวลาเดยีวกนั ซ큔ึȀงแสดงถงึรายไดข้องผู้คา้นᡕํȀามนัและสถานบีรกิารนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ แตโ่ดยท큔ีȀ
คา่การตลาดมกีารเปล큔ีȀยนแปลงตลอดเวลา เป็นกราฟรปูฟันเล큔ืȀอย กลา่วคอื ในชว่งเวลาท큔ีȀราคากาํลงัลด
ลง ราคาขายสง่หนา้โรงกลั큔Ȁนจะลดลงกอ่นราคาขายปลกี ณ สถานบีรกิารนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ ทาํใหค้า่การ
ตลาดสงูขᡕึȀน ในทางกลบักนัในชว่งเวลาท큔ีȀราคากาํลงัสงูขᡕึȀน ราคาขายสง่หนา้โรงกลั큔ȀนจะสงูขᡕึȀนกอ่นราคา
ขายปลกี ณ สถานบีรกิารนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิทาํใหค้า่การตลาดลดลง คา่การตลาดนอกจากจะแสดงถงึ
รายไดข้องผู้คา้นᡕํȀามนัและสถานบีรกิารนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิแลว้ ยงัรวมตน้ทนุอ큔ืȀนๆ ของผู้คา้นᡕํȀามนัไวด้ว้ย
เชน่ การเตมิสารเตมิแตง่ (Additive) เพ큔ืȀอลดมลพษิไอเสยีในรถยนต ์รวมทัᡕȀง คา่บรหิารจัดการอ큔ืȀนๆ
ของผู้คา้นᡕํȀามนัดว้ย คา่การตลาดจงึไมใ่ชก่าํไรของผู้คา้นᡕํȀามนั แตเ่ป็นรายไดท้큔ีȀยงัไมไ่ดห้กัตน้ทนุอ큔ืȀนๆ
นอกจากตน้ทนุนᡕํȀามนัเทา่นัᡕȀน สาํหรับการเปล큔ีȀยนแปลงของคา่การตลาดในชว่งปี พ.ศ. 2544 เป็นไป
ตามตารางดงัตอ่ไปนᡕีȀ

คา่การตลาดเฉล꯰ี ยของประเทศ
หนว่ย : บาท/ลติร

ชว่งเวลา เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 91

ดเีซล
หมนุเรว็

เฉล큔ีȀย

2542 1.4523 1.2381 0.7127 0.8442
2543 1.4799 1.2389 0.6799 0.8205

2544 (11 เดอืน) 1.7071 1.5596 1.2337 1.2889
ไตรมาส 1 1.6997 1.5029 1.1737 1.2417
ไตรมาส 2 1.6502 1.7408 1.0499 1.1403



ไตรมาส 3 1.7329 1.5909 1.2220 1.2866
ไตรมาส 4* 1.7306 1.5985 1.5381 1.4279

 





 

 

กลบัสารบญั

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


 



สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

4. สถานการณพ์ลงังานของไทยในปี 2544

4.1 สถานการณก์ารผลติ การใชแ้ละการนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิย์

เศรษฐกจิไทยในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2544 ยงัคงชะลอตวั เม�ือเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543 ตาม
การชะลอตวัลงของเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมรกิาและญ�ีปุ่น ซ�ึงเป็นคู่คา้สาํคญัของไทย สง่ผล
ใหก้ารสง่ออก ลดลงถงึรอ้ยละ 13 จากระยะเดยีวกนัของปีกอ่น ทั�งน�ีผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP)
ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีน�ี ขยายตวัรอ้ยละ 1.7 ต�ํากวา่รอ้ยละ 4.8 ในชว่งเดยีวกนัของปีท�ีแลว้ ดชันี
ผลผลติอตุสาหกรรมขยายตวั เพ�ิมข�ึนเพยีงรอ้ยละ 1.1 เป็นการชะลอตวัลงในทกุหมวด สนิคา้ ยกเวน้
หมวดยานยนตแ์ละอปุกรณข์นสง่ เคร�ืองด�ืม และอญัมณแีละเคร�ืองประดบั อยา่งไรกต็ามแมด้า้นการผลติ
สนิคา้ จะชะลอตวั แตด่า้นการบรกิาร ไดแ้ก ่สาขาโรงแรมและภตัตาคาร ยงัคงขยายตวัเพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 3.8
เม�ือเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น

อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ดา้นการผลติรายไตรมาส
ณ ราคาปีฐาน 2531

สาขา 2543 2544
มค.มคี. เมย.มยิ.กค.กย.มค.กย. มค.มคี. เมย.มยิ. กค.กย. มค.กย.

สาขาเกษตรกรรม 2.2 5.7 4.6 2.3 1.7 1.6 0.9 0.9
สาขานอกภาคเกษตร 6.2 6.4 2.8 5.1 1.8 1.9 1.7 1.8

รวม 5.3 6.4 2.9 4.8 1.8 1.9 1.5 1.7

ท�ีมา : สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ความตอ้งการพลงังานเชงิพาณชิยข์องไทยในชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 5.0 เม�ือ
เทยีบกบัระยะเดยีวกนัของปี 2543 การใชพ้ลงังานเกอืบทกุประเภทเพ�ิมข�ึน ยกเวน้ผลติภณัฑน์�ํามนั
สาํเรจ็รปู ท�ีการใชล้ดลงรอ้ยละ 4.5 การผลติพลงังานเชงิพาณชิย ์เพ�ิมข�ึนเพยีงเลก็นอ้ยรอ้ยละ 0.4
สาเหตจุากการผลติ กา๊ซธรรมชาตลิดลง เน�ืองจากตอ้งนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ มาใชต้ามภาระท�ี
ปตท. ไดท้าํสญัญาไว ้การผลติคอนเดนเสทลดลงเลก็นอ้ย เม�ือเทยีบกบัปีกอ่น การผลติไฟฟา้พลงัน�ํา
และน�ํามนัดบิ เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 5.7 และ 5.9 ตามลาํดบั โดยการผลติน�ํามนัดบิเพ�ิมข�ึน จากแหลง่เบญจมาศ
เป็นสาํคญั นอกจากน�ีบรษัิท ยโูนแคล ไดเ้ร�ิมทาํการผลติน�ํามนัดบิ จากแหลง่ผลติ ของยโูนแคลบรเิวณ
อา่วไทย ในชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 ผลติไดเ้ฉล�ีย 0.8 พันบารเ์รล/วนั ขณะท�ีการนาํเขา้พลงังาน
เชงิพาณชิย ์เพ�ิมข�ึนถงึรอ้ยละ 7.9 เม�ือเทยีบกบัระยะเดยีวกนัของปี 2543 สาเหตสุาํคญัมาจากการนาํเขา้
กา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ การนาํเขา้ถา่นหนิและน�ํามนัดบิ สง่ผลใหส้ดัสว่นการพ�ึงพาพลงังาน จากตา่ง
ประเทศ เพ�ิมข�ึนจากรอ้ยละ 59.6 ในปี 2543 เป็นรอ้ยละ 62.6 ในปีน�ี รายละเอยีด มดีงัน�ี

ตารางท�ี 1 การใช ้การผลติ และการนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิย(์1)
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน�ํามนัดบิ/วนั

  2543 2544 การเปล�ียนแปลง (%)
(ม.ค. – พ.ย.) 2543 2544

การใช ้(2) 1,144.4 1,205.8 2.5 5.0
การผลติ 588.7 596.6 7.2 0.4
การนาํเขา้ (สทุธ)ิ 682.1 755.3 3.7 7.9
การเปล�ียนแปลงสตอ็ก 41.3 54.7  
การใชท้�ีไมเ่ป็นพลงังาน (NonEnergy use) 85.0 91.4 12.5 8.2
การนาํเขา้/การใช ้(%) 59.6 62.6    



อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ (%) 4.3**      

(1) พลงังานเชงิพาณชิย ์ประกอบดว้ย น�ํามนัดบิ กา๊ซธรรมชาต ิคอนเดนเสท ผลติภณัฑ์
น�ํามนัสาํเรจ็รปู ไฟฟา้จากพลงัน�ําและถา่นหนิ/ลกิไนต์
(2) การใชไ้มร่วมการเปล�ียนแปลงสตอ็ก และการใชท้�ีไมเ่ป็นพลงังาน (NonEnergy use)
ไดแ้ก ่การใชย้างมะตอย NGL Condensate LPG และ Naptha เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรม
ปโิตรเคมี
** ขอ้มลูจากสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

(1) การใช ้ปรมิาณการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยใ์นชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 5.0 เม�ือ
เทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัของปีกอ่น การใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ�ิมข�ึนถงึรอ้ยละ 14.5 เป็นผลจากการใชก้า๊ซ
ธรรมชาตเิป็นเช�ือเพลงิ ในการผลติไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ IPP เพ�ิมสงูข�ึนมาก โดยเฉพาะการใชก้า๊ซ
ธรรมชาตใิน โรงไฟฟา้ราชบรุเีพ�ิมข�ึนถงึ 2 เทา่ เม�ือเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543 การใชล้กิไนตแ์ละ
ถา่นหนินาํเขา้เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 17.2 โดยสว่นใหญเ่ป็นการใชข้องอตุสาหกรรมและโรงไฟฟา้ของ SPP ขณะ
ท�ีการใชน้�ํามนัปโิตรเลยีม ลดลงรอ้ยละ 4.5 สาเหตจุาก กฟผ. ใชน้�ํามนัเตาลดลง สดัสว่นการใชพ้ลงังาน
เชงิพาณชิย ์ประกอบดว้ย น�ํามนัปโิตรเลยีมรอ้ยละ 46.2 กา๊ซธรรมชาตริอ้ยละ 36.0 ลกิไนตแ์ละถา่นหนิ
รอ้ยละ 15.0 ไฟฟา้พลงัน�ําและนาํเขา้ รอ้ยละ 2.8

ตารางท�ี 2 การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิย์
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน�ํามนัดบิ/วนั

  2543 2544 (ม.ค. – พ.ย.)
ปรมิาณ สดัสว่น (%) การเปล�ียนแปลง(%)

น�ํามนัดบิและน�ํามนัสาํเรจ็รปู 578.8 557.4 46.2 4.5
กา๊ซธรรมชาติ 379.7 434.6 36.0 14.5
ลกิไนตแ์ละถา่นหนิ 154.8 181.1 15.0 17.2
ไฟฟา้พลงัน�ําและนาํเขา้ 31.2 32.8 2.8 4.4

รวม 1,144.4 1,205.8 100.0 5.0

การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์ั�นสดุทา้ย ในชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 5.0 โดยการใช้
กา๊ซธรรมชาตเิพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 7.1 ลกิไนต/์ถา่นหนิเพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 23.1 และไฟฟา้ (รวมไฟฟา้ท�ีผลติจาก
SPP ดว้ย) เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 6.5 สว่นการใชน้�ํามนัเช�ือเพลงิ เปล�ียนแปลงไมม่ากนัก กลา่วคอืเพ�ิมข�ึนรอ้ยละ
1.6



(2) การผลติ ในชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 การผลติพลงังานเชงิพาณชิย ์เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 0.4 เม�ือ
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543 การผลติกา๊ซธรรมชาตลิดลงเน�ืองจาก ปตท. ตอ้งนาํเขา้กา๊ซธรรมชาติ
จากพมา่มาใชใ้นโรงไฟฟา้ราชบรุ ีและโรงไฟฟา้ของ IPP ตามสญัญาท�ีไดท้าํไว ้การผลติลกิไนตเ์พ�ิมข�ึน
รอ้ยละ 6.7 เน�ืองจากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (EGAT) ผลติลกิไนตจ์ากเหมอืงแมเ่มาะ เพ�ิม
สงูข�ึน สว่นการผลติไฟฟา้พลงัน�ําเพ�ิมข�ึน สาเหตมุาจากปรมิาณน�ําในเข�ือนมมีาก เชน่เดยีวกบัการผลติ
น�ํามนัดบิเพ�ิมข�ึน โดยเฉพาะจากแหลง่เบญจมาศ ท�ีสามารถผลติไดอ้ยา่งเตม็ท�ีในปีน�ี นอกจากน�ีมกีาร
ผลติน�ํามนัดบิเพ�ิมข�ึน จากแหลง่ผลติของบรษัิทยโูนแคลในอา่วไทย การผลติพลงังานเชงิพาณชิย์
ประกอบดว้ย กา๊ซธรรมชาตริอ้ยละ 57.8 ลกิไนตร์อ้ยละ 19.3 น�ํามนัดบิรอ้ยละ 10.3 คอนเดนเสทรอ้ยละ
8.0 และไฟฟา้พลงัน�ํา รอ้ยละ 4.6

ตารางท�ี 3 การผลติพลงังานเชงิพาณชิย์
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน�ํามนัดบิ/วนั

  2543 2544 (ม.ค. – พ.ย.)
ปรมิาณ สดัสว่น

(%)
การเปล�ียนแปลง

(%)
กา๊ซธรรมชาติ 350.1 344.7 57.8 2.7
ลกิไนต์ 107.0 115.2 19.3 6.7
น�ํามนัดบิ 57.9 61.3 10.3 5.9
คอนเดนเสท 47.5 47.8 8.0 0.3
ไฟฟา้พลงัน�ํา 26.1 27.7 4.6 5.7

รวม 588.7 596.6 100.0 0.4

(3) การนาํเขา้สทุธ ิในชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 มจีาํนวน 755 พันบารเ์รลน�ํามนัดบิ/วนั เพ�ิมข�ึน
รอ้ยละ 7.9 สาเหตสุาํคญัจากการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ โดย 11 เดอืนแรกน�ีมกีารนาํเขา้กา๊ซ
ธรรมชาตจิาํนวน 501 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั เพ�ิมข�ึนถงึ 4 เทา่เม�ือเทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนักบัปี 2543
นอกจากนั�น การนาํเขา้ถา่นหนิและน�ํามนัดบิ กม็อีตัราการเพ�ิมในระดบัท�ีสงูเชน่เดยีวกนั อยา่งไรกต็ามใน
ชว่ง 11 เดอืนแรกน�ีมกีารสง่ออกผลติภณัฑน์�ํามนัสาํเรจ็รปู เน�ืองจากการผลติ สงูกวา่ความตอ้งการภายใน
ประเทศมาก

ตารางท�ี 4 ปรมิาณการนาํเขา้ (สง่ออก) พลงังานเชงิพาณชิย์
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน�ํามนัดบิ/วนั

  2543 2544 (ม.ค. – พ.ย.)
ปรมิาณ การเปล�ียนแปลง (%)

น�ํามนัดบิ 643.1 673.2 2.7
กา๊ซธรรมชาติ 29.6 90.1 256.5



น�ํามนัสาํเรจ็รปู (43.4) (72.4) 125.4
คอนเดนเสท (4.4) (3.8) 21.5
ถา่นหนิ 52.2 63.2 24.5
ไฟฟา้ 5.1 5.0 2.1

รวม 682.1 755.3 7.9

มลูคา่การนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิย ์ในชว่ง 11 เดอืนแรก ของปีน�ีสงูถงึ 305,670 ลา้นบาท เพ�ิมข�ึน รอ้ย
ละ 7.1 เม�ือเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมลูคา่การนาํเขา้น�ํามนัดบิมสีดัสว่นสงูสดุ กลา่วคอืรอ้ยละ
85.8 รองลงมา ไดแ้ก ่มลูคา่การนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตริอ้ยละ 9.2 ถา่นหนิรอ้ยละ 2.3 ไฟฟา้รอ้ยละ 1.4
และน�ํามนัสาํเรจ็รปูรอ้ยละ 1.2

ตารางท�ี 5 มลูคา่การนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิย์
หนว่ย : ลา้นบาท

  2000 2001 (มค.  พย.)
มลูคา่ อตัราการเปล�ียนแปลง

(%)
น�ํามนัดบิ 285,862 262,334 0.2
กา๊ซธรรมชาติ 7,839 28,239 318.9
น�ํามนัสาํเรจ็รปู 9,160 3,650 59.8
ถา่นหนิ 5,068 7,046 61.6
ไฟฟา้ 4,562 4,401 4.3

รวม 312,490 305,670 7.1

4.2 สถานการณพ์ลงังานแตล่ะชนดิ

กา๊ซธรรมชาต ิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 มจีาํนวน 2,419 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุ/วนั เพ�ิมข�ึนถงึรอ้ยละ 14.5 การใชเ้พ�ิมข�ึน ทั�งภาคการผลติไฟฟา้และอตุสาหกรรม
เน�ืองจากใชท้ดแทนน�ํามนัเตา ท�ีมรีาคาสงูมากในปีน�ี โดยเฉพาะภาคการผลติไฟฟา้ ในสว่นของโรง
ไฟฟา้จากโครงการ IPP ท�ีใชก้า๊ซธรรมชาต ิเป็นเช�ือเพลงิเร�ิมผลติไฟฟา้ จา่ยเขา้ระบบของ กฟผ.
ไดแ้ก ่โรงไฟฟา้ราชบรุ ีท�ีเร�ิมผลติไฟฟา้ ตั�งแตเ่ดอืนตลุาคม 2543 โดยในชว่ง 11 เดอืนแรกของปี
2544 ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช�ือเพลงิ ในการผลติไฟฟา้สงูข�ึนถงึ 3 เทา่ ปรมิาณการผลติกา๊ซ
ธรรมชาตใินประเทศ มจีาํนวน 1,918 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั (รอ้ยละ 79) ลดลงจากชว่งเดยีวกนัของ
ปี 2543 รอ้ยละ 2.7 เน�ืองจากมกีารนาํเขา้จาก แหลง่ยาดานา และแหลง่เยตากนุจากประเทศพมา่
จาํนวน 501 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั (รอ้ยละ 21) แหลง่ผลติกา๊ซธรรมชาตทิ�ีสาํคญัไดแ้ก ่แหลง่
บงกช เอราวณั ไพลนิ สตลู ฟนูาน จักรวาล และแหลง่เบญจมาศ เป็นตน้

ตารางท�ี 6 การผลติกา๊ซธรรมชาติ
หนว่ย : ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั

  ผู้ผลติ 2543 2544 (ม.ค. – พ.ย.)
ปรมิาณ สดัสว่น (%)

แหลง่อา่วไทย   1,818 1,801 74.4
เอราวณั Unocal 278 268 11.1
ไพลนิ Unocal 234 221 9.1
ฟนูานและจักรวาล Unocal 208 201 8.3
สตลู Unocal 125 119 4.9
กะพงและปลาทอง Unocal 74 50 2.1
อ�ืนๆ (7 แหลง่) Unocal 899 182 7.5
บงกช PTT E&P 548 590 24.4
ทานตะวนั Chevron 57 52 2.1
เบญจมาศ Chevron 97 118 4.9
แหลง่บนบก   130 117 4.8
น�ําพอง Esso 71 60 2.5
สริกิติ�ิ Thai Shell 59 57 2.3



แหลง่นาํเขา้ *   164 501 20.7
ยาดานา สหภาพพมา่ 128 382 15.8
เยตากนุ สหภาพพมา่ 36 119 4.9

รวม   2,112 2,419 100.0

* คา่ความรอ้นของกา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ = 1,000 btu/ลบ.ฟตุ

กา๊ซธรรมชาตเิหลว (NGL) ปรมิาณการผลติอยู่ท�ีระดบั 10,019 บารเ์รล/วนั เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ
14.8ปรมิาณการใชใ้นประเทศอยู่ในระดบั 7,857 บารเ์รล/วนั ประกอบดว้ย การใชใ้นอตุสาหกรรม
ตวัทาํละลาย (Solvent) 6,829 บารเ์รล/วนั (รอ้ยละ 87) และใชใ้นโรงกลั�น 1,028 บารเ์รล/วนั
(รอ้ยละ 13) อกีสว่นหน�ึงสง่ออก ไปจาํหนา่ยยงัประเทศสงิคโปร ์จาํนวน 1,723 บารเ์รล/วนั ลดลง
รอ้ยละ 30.2 เม�ือเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543

ตารางท�ี 7 การผลติ การสง่ออกและการใช ้NGL
หนว่ย : บารเ์รล/วนั

รายการ 2543 2544 (ม.ค. – พ.ย.)
ปรมิาณ การเปล�ียนแปลง

(%)
สดัสว่น (%)

การผลติ 8,797 10,019 14.8 
การสง่ออก 2,563 1,723 31.9 
การใชภ้ายในประเทศ 6,080 7,857 30.2 100.0
 กลั�นน�ํามนั 399 1,028 134.6 13.1
 SOLVENT 5,681 6,829 22.0 86.9

น�ํามนัดบิ ปรมิาณการผลติในชว่ง 11 เดอืนแรกอยู่ท�ีระดบั 61 พันบารเ์รล/วนั เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 5.9
แหลง่ผลติสาํคญัไดแ้ก ่แหลง่เบญจมาศผลติได ้28 พันบารเ์รล/วนั และสริกิติ�ิผลติได ้21 พัน
บารเ์รล/วนั นอกจากนั�นยงัมแีหลง่ผลติของบรษัิทยโูนแคล ไดแ้ก ่แหลง่ปลาหมกึ และกะพง ท�ีเร�ิม
ทาํการผลติในเดอืนสงิหาคม 2544 โดยขณะน�ีผลติได ้2 พันบารเ์รล/วนั และคาดวา่ จะสามารถ
ผลติไดเ้พ�ิมมากข�ึนในปี 2545 ทั�งน�ีบรษัิทยโูนแคล มกีาํลงัการผลติอยู่ท�ีระดบั 15 พันบารเ์รล/วนั
ปรมิาณการผลติน�ํามนัดบิ และคอนเดนเสท คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของความตอ้งการใช ้เพ�ือการกลั�น
ภายในประเทศ จงึมกีารนาํเขา้จาํนวน 706 พันบารเ์รล/วนั คดิเป็นมลูคา่ 263,948 ลา้นบาท

ตารางท�ี 8 การผลติน�ํามนัดบิแยกตามแหลง่
หนว่ย : บารเ์รล/วนั

แหลง่ ผู้ผลติ 2543 2544 (ม.ค. – พ.ย.)
ปรมิาณ สดัสว่น (%)

1. สริกิติ�ิ Thai Shell 23,483 21,496 34.4
2. ปรอืกระเทยีม Thai Shell 102 93 0.2
3. หนองตมู Thai Shell 262 256 0.4
4. ทานตะวนั Chevron 7,454 7,927 12.7
5. เบญจมาศ Chevron 24,354 28,286 45.3
6. ฝาง กรมการพลงังานทหาร 878 641 1.0
7. หน�ึงและสอง ปตท. สผ. (BPเดมิ) 548 602 1.0
8. บงึหญา้และบงึมว่ง North Central 635 913 1.5
9. วเิชยีรบรุี Pacific Tiger Energy 200 182 0.3
10. ศรเีทพ Pacific Tiger Energy 21 16 0.0
11. ยโูนแคล Unocal  839 1.3

รวม   57,937 61,256 100.0

ลกิไนต/์ถา่นหนิ การผลติลกิไนตใ์นชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 มจีาํนวน 22.8 ลา้นตนั โดย
การผลติจากเหมอืงแมเ่มาะของ กฟผ. เพ�ิมข�ึนขณะท�ีการผลติจากเหมอืง ของเอกชนลดลง
เน�ืองจากปรมิาณสาํรอง ของเหมอืงเอกชนเหลอืนอ้ย ลกิไนตท์�ีผลติได ้ถกูนาํไปใชใ้นการผลติ
ไฟฟา้ ของโรงไฟฟา้แมเ่มาะจาํนวน 14.3 ลา้นตนั เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 10.2 สว่นการใชข้องภาคเอกชน
เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 20.9 และมกีารนาํเขา้ถา่นหนิ มาใชภ้ายในประเทศจาํนวน 4.6 ลา้นตนั เพ�ิมข�ึนรอ้ย



ละ 24.4 โดยเฉพาะอยา่งย�ิง มกีารนาํเขา้ถา่นหนิจากลาว และพมา่เพ�ิมข�ึนมาก โดยคาดวา่ในปี
2544 จะมกีารนาํเขา้จาก 2 ประเทศน�ีจาํนวน 1 ลา้นตนั การใชล้กิไนตแ์ละ ถา่นหนิของภาค
อตุสาหกรรมเพ�ิมสงูข�ึนถงึรอ้ยละ 23.1 สาเหตสุว่นหน�ึง เน�ืองจากใชท้ดแทนน�ํามนัเตาท�ีราคาสงู
มากในปีน�ี

ตารางท�ี 9 การผลติและการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิ
หนว่ย : พันตนั

  2543 2544 (ม.ค. – พ.ย.)
ปรมิาณ อตัราเพ�ิม (%) สดัสว่น(%)

การผลติลกิไนต์ 17,786 17,737 8.4 100.0
 การไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ 13,652 13,965 11.4 78.7
 เหมอืงเอกชน 4,134 3,772 1.2 21.3
    บา้นปู 1,938 2,371 32.7 13.4
    ลานนา 1,123 899 11.0 5.1
    อ�ืนๆ 1,073 501 50.9 2.8
การนาํเขา้ถา่นหนิ 4,183 4,621 24.4 
Supply 21,969 22,357 11.4 
การใชล้กิไนต์ 17,551 18,182 12.3 100.0
ผลติกระแสไฟฟา้ 14,121 14,339 10.2 78.9
อตุสาหกรรม 3,430 3,843 20.9 21.1
การใชถ้า่นหนิ 4,183 4,621 24.4 100.0
ผลติกระแสไฟฟา้ (SPP) 2,055 1,971 4.6 42.7
อตุสาหกรรม 2,128 2,650 44.9 57.3
Demand 21,734 22,803 14.6 

น�ํามนัสาํเรจ็รปู การใชน้�ํามนัสาํเรจ็รปูไดช้ะลอตวัลงอยา่งตอ่เน�ือง ตั�งแตไ่ตรมาสท�ี 3 ของปีกอ่น
จนถงึไตรมาสท�ี 3 ของปีน�ี แตไ่ดข้ยบัตวัสงูข�ึน ในเดอืนตลุาคมและพฤศจกิายน โดยปรมิาณการใช้
ใน 11 เดอืนแรกของปีน�ี อยู่ท�ีระดบั 585 พันบารเ์รล/วนั ลดลงรอ้ยละ 3.3 เม�ือเปรยีบเทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปี 2543 การใชน้�ํามนัสาํเรจ็รปูในเดอืนกนัยายน ลดลงรอ้ยละ 0.3 สว่นเดอืนตลุาคม
และพฤศจกิายน ขยบัตวัสงูข�ึนรอ้ยละ 2.7 และ 3.6 ตามลาํดบั เม�ือเทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปี
2543



น�ํามนัเบนซนิ ปรมิาณการใชใ้นชว่ง 11 เดอืนแรกของปีน�ี อยู่ในระดบั 118 พันบารเ์รล/วนั เพ�ิมข�ึน
รอ้ยละ 1.2 เม�ือเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ทั�งน�ี การใชน้�ํามนัเบนซนิพเิศษลดลงรอ้ยละ 13.4
ขณะท�ีการใชน้�ํามนัเบนซนิธรรมดาเพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 16.6 เป็นผลจากการรณรงคใ์หม้กีารใชน้�ํามนัท�ีมี
คา่ออกเทน ใหเ้หมาะสมกบัประเภทรถ และมาตรการดงักลา่ว ไดรั้บการตอบรับจากประชาชนดว้ยดี
ทาํใหม้กีารใชน้�ํามนัเบนซนิธรรมดา (ออกเทน 87 และ 91) เพ�ิมข�ึน โดยในชว่ง 11 เดอืนแรกน�ี
สดัสว่นการใชเ้บนซนิธรรมดา อยู่ท�ีระดบัรอ้ยละ 56 เบนซนิพเิศษรอ้ยละ 44 การผลติน�ํามนัเบนซนิ
มจีาํนวน 144 พันบารเ์รล/วนั ยงัคงมากกวา่ความตอ้งการใช ้จงึมกีารสง่ออกสทุธ ิ23 พันบารเ์รล/
วนั
 
น�ํามนัดเีซล ปรมิาณการใชใ้นชว่ง 11 เดอืนแรกของปีน�ีอยู่ในระดบั 260 พันบารเ์รล/วนัเพ�ิมข�ึน
รอ้ยละ 0.8 เม�ือเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543 การใชน้�ํามนัดเีซลไดป้รับตวัลดลงตอ่เน�ืองตั�งแต่
คร�ึงหลงัของ ปีกอ่นจนถงึไตรมาสท�ี 2 ของปีน�ี สาเหตสุว่นหน�ึงมาจากราคาน�ํามนัดเีซลอยู่ในระดบั
สงู และการใชเ้ป็นเช�ือเพลงิในการผลติไฟฟา้ลดลง ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิโดยรวมยงัไมด่ ีแต่
การใชไ้ดข้ยบัตวัสงูข�ึนในชว่งไตรมาสท�ี 3 จนถงึเดอืนพฤศจกิายนน�ี สาเหตจุากราคาน�ํามนัไดป้รับ
ตวัลดลง รวมทั�ง การนาํไปใชใ้นการทดสอบการเดนิเคร�ืองของระบบ Combine Cycle ท�ีโรงไฟฟา้
ราชบรุ ีในขณะท�ีการผลติเฉล�ียอยู่ในระดบั 286.8 พันบารเ์รล/วนั ซ�ึงสงูกวา่ความตอ้งการภายใน
ประเทศ จงึมกีารสง่ออกน�ํามนัดเีซล (สทุธ)ิ เป็นจาํนวน 22.2 พันบารเ์รล/วนั
 
น�ํามนัเตา ปรมิาณการใชอ้ยู่ในระดบั 78.6 พันบารเ์รล/วนั ลดลงถงึรอ้ยละ 30.6 เม�ือเทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปี 2543 ทั�งน�ีเน�ืองจากการใชน้�ํามนัเตา ในภาคการผลติกระแสไฟฟา้ ของการไฟฟา้
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงรอ้ยละ 74 สว่นการใชใ้นภาคอตุสาหกรรมและอ�ืนๆ ลดลง
รอ้ยละ 3.7 เน�ืองจากราคาน�ํามนัเตาอยู่ในระดบัท�ีสงู เป็นสาเหตใุหอ้ตุสาหกรรมบางแหง่ หนัไปใช้
เช�ือเพลงิอ�ืน แทนการผลติน�ํามนัเตาอยู่ในระดบั 113.3 พันบารเ์รล/วนั ซ�ึงสงูกวา่ความตอ้งการใช้
เป็นผลใหม้กีารสง่ออกน�ํามนัเตา (สทุธ)ิ จาํนวน 27.1 พันบารเ์รล/วนั

ตารางท�ี 10 ปรมิาณการใชเ้ช�ือเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า

ชนดิของเช�ือเพลงิ 2543 2544 (ม.ค. – พ.ย.)
ปรมิาณเช�ือเพลงิ ปรมิาณเช�ือเพลงิ การเปล�ียนแปลง

(%)
กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้น ลบฟ./วนั) 1,297 1,468 13.7
น�ํามนัเตา (ลา้นลติร) 2,364 615 73.5
ลกิไนต ์(พันตนั) 14,121 14,339 10.2
ดเีซล (ลา้นลติร) 29 58 103.6



น�ํามนัเคร�ืองบนิ ปรมิาณการใชใ้นชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 อยู่ในระดบั 63.9 พันบารเ์รล/วนั
เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 6.4 จากปีกอ่น ในขณะท�ีผลติได ้72.6 พันบารเ์รล/วนั ลดลงรอ้ยละ 1.3 อยา่งไร
กต็าม การผลติยงัคงสงูกวา่ ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ เป็นผลใหม้กีารสง่ออกสทุธ ิจาํนวน
6.6 พันบารเ์รล/วนั
 
กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ปรมิาณการใชเ้พ�ือเป็นพลงังาน (ใชใ้นครัวเรอืนอตุสาหกรรม และ
รถยนต)์ ในชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 อยู่ในระดบั 64.2 พันบารเ์รล/วนั เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 11.2
เม�ือเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น การใช ้LPG ในรถยนตเ์พ�ิมสงูข�ึนถงึรอ้ยละ 59.5 ทั�งน�ีเป็นผล
มาจากการนาํ LPG ไปใช ้ในรถแทก๊ซ�ี ปัจจบุนัรถแทก๊ซ�ีในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลเปล�ียนมา
ใช ้LPG เพ�ิมมากข�ึน เน�ืองจาก LPG มรีาคาถกูกวา่เบนซนิ และการใชข้องครัวเรอืน และ
อตุสาหกรรมเพ�ิมข�ึนมากเชน่กนั การใชเ้พ�ือเป็นวตัถดุบิ ของภาคอตุสาหกรรม (Feedstock) อยู่ใน
ระดบั 13 พันบารเ์รล/วนั เพ�ิมข�ึนถงึรอ้ยละ 32.6 ปรมิาณการผลติอยู่ในระดบั 111.9 พันบารเ์รล/วนั
ซ�ึงสงูกวา่ความตอ้งการใช ้จงึมกีารสง่ออกสทุธเิป็นจาํนวน 24.1 พันบารเ์รล/วนั

ตารางท�ี 11 การใช ้LPG
หนว่ย : พันบารเ์รลตอ่วนั

  2543 2544 (ม.ค. – พ.ย.)
2544 การเปล�ียนแปลง (%)

ครัวเรอืน 43 50 6.8
อตุสาหกรรม 10 12 6.5
รถยนต์ 5 9 59.5
อตุสาหกรรมปโิตรเคมี 9 13 32.7

รวม 67 84 14.2

ตารางท�ี 12 การผลติ การใช ้การนาํเขา้ และการสง่ออกน�ํามนัสาํเรจ็รปู
ปี 2544 (ม.ค. – พ.ย.)

  ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั) การเปล�ียนแปลง (%)
การใช ก้ารผลติ การนาํ

เขา้
การสง่
ออก

การใช้การผลติ การนาํ
เขา้

การสง่
ออก

เบนซนิ 117.7 143.7 2.3 25.1 1.2 2.9 315.5 23.7
 เบนซนิพเิศษ 51.7 72.1  18.3 13.4 4.8 100.0 40.5
 เบนซนิธรรมดา 66.1 71.5 2.3 6.8 16.6 12.1 581.7 6.4
ดเีซล 260.0 286.8 5.9 28.1 0.8 3.3 50.9 2.2
กา๊ด 1.0 10.1  5.4 17.4 32.4  6.2
น�ํามนัเคร�ืองบนิ 63.9 72.6 0.1 6.7 6.4 1.3 141.9 44.8
น�ํามนัเตา 78.6 113.3  27.1 30.6 6.9 100.0 130.1
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว 64.2 101.5  24.1 11.2 15.0  14.5
รวม 585.4 728.0 8.3 116.5 3.3 2.766.118.2 18.2

รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุน�ํามนั ในชว่ง 11 เดอืนแรกของปีน�ี รัฐบาลม ีรายได้
ภาษสีรรพสามติ จากน�ํามนัสาํเรจ็รปูประมาณ 65,602 ลา้นบาท เพ�ิมข�ึนจากปี 2543 เป็นจาํนวน
577 ลา้นบาท เม�ือพจิารณารายรับรายจา่ยของกองทนุ จะเหน็วา่เงนิกองทนุมรีายจา่ยมากกวา่
รายรับในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีน�ี อยา่งไรกต็าม ตั�งแตเ่ดอืนตลุาคมจนถงึเดอืนธนัวาคม มเีงนิไหล
เขา้กองทนุ เป็นผลใหฐ้านะกองทนุ น�ํามนั ณ ส�ินเดอืนธนัวาคม 2544 ตดิลบประมาณ 10,351 ลา้น
บาท

ตารางท�ี 13 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุ
หนว่ย : ลา้นบาท

  ฐานะกองทนุน�ํามนั รายรับ (รายจา่ย) ภาษสีรรพสามติ
ณ ส�ินปี 2535 1,930 (4,717) 40,693
2536 78 (1,852) 44,717
2537 732 (810) 46,969
2538 1,116 (384) 54,838



2539 787 1,903 58,899
2540 235 (552) 64,768
2541 4,606 4,371 66,139
2542 4,418 (187) 65,076
2543 4,673 (9,091) 65,026
2544 (ณ 31 ธ.ค. 44) 10,351 1,764 65,602

4.3 สถานการณไ์ฟฟ้า

(1) กาํลงัการผลติตดิต ั�ง กาํลงัการผลติตดิตั�งไฟฟา้ของ กฟผ. การรับซ�ือจากเอกชน และไฟฟา้นาํเขา้
ณ ส�ินเดอืนพฤศจกิายน 2544 มจีาํนวน 22,374 เมกะวตัต ์โดยเป็นกาํลงัการผลติตดิตั�งของ กฟผ.
จาํนวน 15,000 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 67.0 รับซ�ือจาก IPP จาํนวน 5,266 เมกะวตัต ์คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 23.5 รับซ�ือจาก SPP 1,768 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7.9 และนาํเขา้จาก
สปป.ลาว 340 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.5

(2) การผลติพลงังานไฟฟ้า ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟา้ของประเทศ ในชว่ง 11 เดอืนแรกของปี
2544 มจีาํนวน 95,774 กกิะวตัตช์ั�วโมง เป็นการผลติจาก กฟผ. รอ้ยละ 59 รับซ�ือจากเอกชนและนาํเขา้
รอ้ยละ 41 ปรมิาณการผลติเพ�ิมข�ึน จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ในอตัรารอ้ยละ 5.8 ในขณะท�ีความ
ตอ้งการไฟฟา้สงูสดุ ในปีน�ีอยู่ในระดบั 16,126 เมกะวตัต ์เพ�ิมข�ึนในอตัรารอ้ยละ 8.1 คา่ตวัประกอบการ
ใชไ้ฟฟา้เฉล�ีย (Load Factor) อยู่ในระดบัรอ้ยละ 74.1 ซ�ึงต�ํากวา่ปีท�ีผา่นมา และอตัราสาํรองไฟฟา้ขั�นต�ํา
(Reserved Margin) อยู่ในระดบั รอ้ยละ 31.0

ตารางท�ี 13 ความตอ้งการไฟฟ้าและคา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า

พ.ศ. ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ
(เมกะวตัต)์

คา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า
(รอ้ยละ)

2535
2536
2537
2538

8,904
9,839
11,064
12,268

73.5
74.2
74.3
74.9

2539
2540

13,311
14,506

75.1
73.5

2541 14,180 73.4
2542 13,712 76.1
2543 14,918 75.2

2544 (ม.ค. – พ.ย.) 16,126 74.1

การผลติพลงังานไฟฟา้ประกอบดว้ยพลงังานไฟฟา้ท�ีผลติจากแหลง่ตา่งๆ คอื จากกา๊ซธรรมชาต ิ(รวม
IPP และ SPP) จาํนวน 65,114 กกิะวตัต์ชั�วโมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 68 จากลกิไนต/์ถา่นหนิ (รวม
SPP) จาํนวน 18,264 กกิะวตัต์ชั�วโมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19 จากพลงัน�ํา จาํนวน 5,717 กกิะวตัต์
ชั�วโมง คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 6 จากน�ํามนัเตาจาํนวน 2,293 กกิะวตัต์ชั�วโมง คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ
2.4 จากนาํเขา้และอ�ืนๆ จาํนวน 4,386 กกิะวตัต์ชั�วโมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.6



การผลติพลงังานไฟฟา้ตามชนดิของเช�ือเพลงิท�ีสาํคญั พอสรปุไดด้งัน�ี

(ก) การผลติไฟฟา้จากกา๊ซธรรมชาตใินชว่ง 11 เดอืนแรกของปีน�ีเพ�ิมข�ึนจากปีท�ีแลว้รอ้ยละ 16.9
เน�ืองจากโรงไฟฟา้ราชบรุ ีไดจ้า่ยไฟเขา้ระบบของ กฟผ. โดยใชก้า๊ซธรรมชาตจิากประเทศพมา่ ประกอบ
กบับรษัิท ไตรเอน็เนอรย์ ีจาํกดั และบรษัิท ผลติไฟฟา้อสิระ (ประเทศไทย) จาํกดั แตล่ะบรษัิทมกีาํลงั
การผลติตดิตั�ง 700 เมกะวตัต ์และเป็นผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ ่(IPP) ไดเ้ร�ิมจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ
กฟผ. ในชว่งตน้ปี 2543 นอกจากน�ี ผู้ผลติไฟฟา้ SPP ท�ีใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช�ือเพลงิ จา่ยไฟฟา้เขา้มา
เสรมิในระบบ กฟผ. มากข�ึน

(ข) การผลติไฟฟา้จากถา่นหนิ/ลกิไนต ์เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 9.4 เป็นการเพ�ิมข�ึนในสว่นของ SPP คอื บ. ไทย
โคเจนเนอเรชั�น จก. ขนาด 90 เมกะวตัต ์ใชถ้า่นหนินาํเขา้เดนิเคร�ืองผลติไฟฟา้เตม็กาํลงั ตั�งแตป่ลาย
เดอืนมนีาคม 2543 เป็นตน้มา อกีสว่นหน�ึงเพ�ิมข�ึนท�ีโรงไฟฟา้แมเ่มาะ ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) ท�ีผลติเพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 10.6

(ค) การผลติไฟฟา้จากน�ํามนัเตาลดลงถงึรอ้ยละ 75.7 เม�ือเปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น
เน�ืองจากน�ํามนัเตามรีาคาสงู และกอ่ใหเ้กดิมลภาวะ ประกอบกบัเป็นนโยบายของรัฐบาล ทาํให ้กฟผ. ลด
การใชน้�ํามนัเตาลง และทดแทนโดยกา๊ซธรรมชาติ

(ง) การผลติไฟฟา้จากพลงัน�ํา เพ�ิมข�ึนจากระยะเดยีวกนัของปี 2543 ถงึรอ้ยละ 5.7 เน�ืองจาก น�ําในเข�ือน
มปีรมิาณมาก

(จ) การผลติไฟฟา้จากน�ํามนัดเีซล เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 75.9 เม�ือเปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น
เน�ืองจากในชว่งเดอืน กค.  สค. กฟผ. ไดท้าํการทดสอบการเดนิเคร�ืองของระบบ Combine Cycle โดย
ใชน้�ํามนัดเีซลท�ีโรงไฟฟา้ราชบรุี

(ฉ) การนาํเขา้ไฟฟา้จาก สปป. ลาว ลดลงรอ้ยละ 2.6

(3) การใชไ้ฟฟ้า ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ ณ ส�ินเดอืนพฤศจกิายน 2544 มจีาํนวน 85,658 กกิะวตัต์
ชั�วโมง ขยายตวัจากชว่งเดยีวกนัในปีกอ่นรอ้ยละ 6.5 โดยสาขาธรุกจิและอตุสาหกรรม ขยายตวัเพ�ิมข�ึน
รอ้ยละ 5.5 และ 5.7 ตามลาํดบั บา้นอยู่อาศยัเพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 10.2 และภาคเกษตรขยายตวัเพ�ิมข�ึนรอ้ยละ
16.0 ในขณะท�ีลกูคา้ตรง กฟผ. ลดลงรอ้ยละ 2.5

การใชไ้ฟฟา้ในเขตนครหลวง ขยายตวัข�ึนในอตัรารอ้ยละ 5.6 เม�ือเทยีบกบัปีกอ่น โดยการใช ้ไฟฟา้เพ�ิม
สงูข�ึนทกุสาขากลา่วคอื สาขาธรุกจิและสาขาอตุสาหกรรม มปีรมิาณการใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 10,605
และ 12,013 กกิะวตัต์ชั�วโมง หรอืเพ�ิมข�ึนจากชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2543 คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 สาํหรับ
สาขาบา้นอยู่อาศยั การใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 6,786 กกิะวตัต์ชั�วโมง เพ�ิมข�ึนจากปี 2543 คดิเป็นรอ้ยละ
7.5



การใชไ้ฟฟา้ในเขตภมูภิาค เพ�ิมข�ึนถงึรอ้ยละ 7.3 เม�ือเปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543 ในสาขา
ธรุกจิ สาขาอตุสาหกรรม การใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 9,779 และ 26,280 กกิะวตัต์ชั�วโมง เพ�ิมข�ึนจากชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 5.9 การใชไ้ฟฟา้ประเภทบา้นอยู่อาศยัอยู่ในระดบั 12,858 กกิะวตัต์ชั�วโมง
เพ�ิมข�ึนในอตัรารอ้ยละ 11.7

ในสว่นลกูคา้ตรงของ กฟผ. ความตอ้งการไฟฟา้ในชว่ง 11 เดอืนแรกของปี 2544 อยู่ในระดบั 1,565
กกิะวตัต์ชั�วโมง ลดลงจากปีกอ่นรอ้ยละ 2.5

ตารางท�ี 15 การจาํหนา่ยไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้
หนว่ย : กกิะวตัต์ชั�วโมง

  2543 2544 (ม.ค. – พ.ย.)
ปรมิาณ อตัราเพ�ิม (%)

การใชไ้ฟฟา้ในเขตนครหลวง
บา้นและท�ีอยู่อาศยั
ธรุกจิ
อตุสาหกรรม
อ�ืนๆ

6,882
10,996
12,456
1,790

6,786
10,605
12,013
1,726

7.5
5.0
5.0
5.0

รวม 32,124 31,130 5.6
การใชไ้ฟฟา้ในเขตภมูภิาค
บา้นและท�ีอยู่อาศยั
ธรุกจิ
อตุสาหกรรม
เกษตรกรรม
อ�ืนๆ

12,511
10,053
27,016
154

3,986

12,858
9,779
26,280
168

3,878

11.7
5.9
5.9
16.0
5.9

รวม 53,721 52,963 7.3
ลกูคา้ตรง กฟผ. 1,752 1,565 2.5

รวมท ั�งส�ิน 87,597 85,658 6.5

4.4 ประมาณการความตอ้งการพลงังานของไทยในปี 2544

ประมาณการความตอ้งการพลงังานเชงิพาณชิยใ์นปี 2544 คาดวา่จะเพ�ิมข�ึนจากปี 2543 รอ้ยละ 5.4โดย
ในชว่งเดอืน ธ.ค. 2544 ประมาณการวา่การใช ้จะเพ�ิมสงูข�ึนรอ้ยละ 7.0 จากเดอืนเดยีวกนัของปี 2543
ทั�งน�ีความตอ้งการพลงังานเชงิพาณชิย ์เกอืบทกุชนดิของปี 2544 เพ�ิมสงูข�ึน ยกเวน้น�ํามนัปโิตรเลยีม ท�ี
การใชล้ดลง โดยมรีายละเอยีด ดงัน�ี

ความตอ้งการน�ํามนัสาํเรจ็รปูลดลงรอ้ยละ 3.1 เม�ือเทยีบกบัปี 2543 เน�ืองจากการใชน้�ํามนัเตา เป็น
เช�ือเพลงิในการผลติไฟฟา้ของ กฟผ. ลดลงรอ้ยละ 28.8 ขณะท�ีการใชน้�ํามนัสาํเรจ็รปูชนดิอ�ืนเพ�ิม
ข�ึน เม�ือวเิคราะหก์ารใชน้�ํามนัสาํเรจ็รปูในเดอืนธนัวาคม 2544 จะพบวา่เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 6.3 เม�ือ
เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปี 2543 เป็นผลมาจากการใชน้�ํามนัเบนซนิและดเีซล ในเดอืนธนัวาคม
2544 เพ�ิมข�ึนถงึรอ้ยละ 3.3 และ 10.3 ตามลาํดบั สาเหตสุาํคญั เน�ืองจากในชว่งปลายปี 2544
ราคาน�ํามนัสาํเรจ็รปูมรีาคาลดลง ขณะท�ีในชว่งตน้ปีราคาน�ํามนัอยู่ในระดบัสงูมาก
 
ความตอ้งการใชล้กิไนตแ์ละถา่นหนินาํเขา้ในปี 2544 เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 14.8 และ 18.2 ตามลาํดบั
เป็นผลมาจาก กฟผ. สามารถใชล้กิไนตเ์ป็นเช�ือเพลงิในโรงไฟฟา้แมเ่มาะไดเ้พ�ิมข�ึน เน�ืองจากได้
รับการตดิตั�งเคร�ืองดกัจับ กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออ๊กไซดเ์รยีบรอ้ยแลว้ ประกอบกบัความตอ้งการลกิไนต์
และถา่นหนินาํเขา้ของเอกชนไดเ้พ�ิมสงูข�ึนเชน่กนั สาเหตสุาํคญัเน�ืองจาก ราคาน�ํามนัเตาสงูข�ึน
มาก อตุสาหกรรมบางแหง่ ไดเ้ปล�ียนมาใชถ้า่นหนิแทน

ตารางท�ี 16 ประมาณการความตอ้งการพลงังานเชงิพาณชิยข์ ั�นตน้ ปี 2544
หนว่ย:พันบารเ์รลน�ํามนัดบิ/วนั

พลงังาน 2543 2544* อตัราเพ�ิม(%)
2543 2544*

น�ํามนัปโิตรเลยีม 579 573 5.3 3.1
กา๊ซธรรมชาติ 380 429 13.0 14.7



ถา่นหนิ 52 62 27.3 18.2
ลกิไนต์ 103 115 12.7 14.8
ไฟฟา้พลงัน�ํา/ไฟฟา้นาํเขา้ 31 35 63.7 4.0
รวม 1,213 5.4    

ปี 2544 ตวัเลขประมาณการ ยกเวน้น�ํามนัปโิตรเลยีมและถา่นหนิเป็นขอ้มลูจรงิ

ไฟฟ้า ปรมิาณการผลติไฟฟา้ในปี 2544 อยู่ท�ีระดบั 103,854 ลา้นหนว่ย (GWh) เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ
5.5 เม�ือเทยีบกบัปี 2543 โดยการผลติไฟฟา้ในเดอืนธนัวาคม 2544 เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 1.4 เม�ือเทยีบ
กบัชว่งเดอืนเดยีวกนัในปี 2543 ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุ (Peak Demand) อยู่ในระดบั 16,126
MW เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 8.1

4.5 วเิคราะหป์ระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและการใชไ้ฟฟ้าของไทย

การใชพ้ลงังานโดยทั�วไป จะมทีศิทางในการขยายตวั สอดคลอ้งกบัการขยายตวั ของผลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) กลา่วคอื เม�ือ GDP มกีารขยายตวัเพ�ิมสงูข�ึน การใชพ้ลงังาน กจ็ะมกีารขยายตวั
เพ�ิมข�ึนเชน่เดยีวกนั ในทางตรงขา้มเม�ือ GDP ลดลงการใชพ้ลงังานกจ็ะลดลง

ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน ของประเทศตา่งๆ จะดไูดจ้ากหากประเทศใดม ีGDP สงู ขณะท�ีมกีารใช้
พลงังานนอ้ย อาจกลา่วไดว้า่ประเทศนั�น มปีระสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานด ีและสดัสว่นการใชพ้ลงังาน
ตอ่ GDP จะต�ํา ดงันั�นเม�ือนาํมาแสดงในรปูกราฟ ความลาดชนัของเสน้กราฟกจ็ะไมเ่พ�ิมสงูมาก

สาํหรับประเทศไทยเม�ือพจิารณาจากรปูกราฟ (กราฟ 1) เสน้กราฟมกีารปรับตวัสงูข�ึนตั�งแตป่ี 2535 –
2541 แสดงใหเ้หน็วา่การใชพ้ลงังานตอ่ GDP ของไทยนั�นเพ�ิมข�ึนมาตลอดในชว่งดงักลา่ว ซ�ึงหมายถงึ
การพัฒนาประเทศ ในชว่งท�ีผา่นมา มกีารใชพ้ลงังาน เพ�ิมมากกวา่การเพ�ิมของ GDP

กราฟ 1 การใชพ้ลงังานข ั�นสดุทา้ย ตอ่ GDP

 

อยา่งไรกต็าม หลงัจากท�ีประเทศไทย ประสบภาวะเศรษฐกจิตกต�ําอยา่งรนุแรงในปี 2541 การผลติ
ภายในประเทศ ไดม้กีารปรับโครงสรา้ง เพ�ือลดตน้ทนุ ทาํใหก้ารใชพ้ลงังาน เร�ิมลดลง จะเหน็ไดว้า่การใช้
พลงังานตอ่ GDP ลดลงในปี 2543 และ 2544 แสดงใหเ้หน็แนวโนม้การใชพ้ลงังาน ในการพัฒนา
ประเทศ มปีระสทิธภิาพเพ�ิมข�ึน

เม�ือพจิารณาเปรยีบเทยีบการใชพ้ลงังาน และ GDP ของไทยกบัประเทศตา่งๆ ของโลก (โดยใชเ้สน้เฉล�ีย
การใชพ้ลงังานของโลกเป็นมาตรฐาน) จากกราฟ 2 จะเหน็ไดว้า่ การใชพ้ลงังานของไทย อยู่สงูกวา่เสน้
การใชเ้ฉล�ียของโลกเลก็นอ้ย แสดงใหเ้หน็ถงึ การมปีระสทิธภิาพ ในการใชพ้ลงังาน ต�ํากวา่การใชเ้ฉล�ีย
ของโลก ซ�ึงจะตอ้งมกีารปรับปรงุ ใหด้ขี�ึนตอ่ไป อยา่งเชน่ประเทศญ�ีปุ่น เยอรมนั ฝรั�งเศส เป็นตน้



ถา้นาํจาํนวนประชากรเขา้มาพจิารณา จะเหน็ไดว้า่การใชพ้ลงังาน และ GDP ตอ่ประชากร (กราฟ 3) ไทย
ยงัคงมรีะดบั ของการมปีระสทิธภิาพ อยู่ใกลเ้คยีง ระดบัเฉล�ีย กบัประเทศตา่งๆ ของโลก

กราฟ 2 การใชพ้ลงังาน และ GDP

ในดา้นการวดัประสทิธภิาพ ของการใชไ้ฟฟา้ มแีนวคดิลกัษณะโดยรวม เชน่เดยีวกบัการใชพ้ลงังาน
กลา่วคอืเม�ือนาํเอาการใชไ้ฟฟา้ และ GDP ของไทยมาเปรยีบเทยีบกบัประเทศตา่งๆ ของโลก หรอืนาํ



เอาการใชไ้ฟฟา้ และ GDP ตอ่ประชากรของไทย มาพจิารณาเทยีบกบัของโลก (โดยใชเ้สน้การใชไ้ฟฟา้
เฉล�ียของโลกเป็นมาตราฐาน) ไทยกย็งัคงอยู่ในระดบัเฉล�ียจากทั�วโลก หรอืกลา่วไดว้า่ไทย มี
ประสทิธภิาพ ในการใชไ้ฟฟา้ปานกลาง โดยการใชไ้ฟฟา้ของไทย ในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ มี
ประสทิธภิาพ ดกีวา่รัสเซยี จนี อนิเดยี แคนาดา และมาเลเซยี

โดยสรปุประสทิธภิาพทั�งการใชพ้ลงังาน และการใชไ้ฟฟา้ของไทย ถอืไดว้า่มปีระสทิธภิาพปานกลาง
เม�ือเทยีบกบัประเทศตา่งๆ ของโลก ซ�ึงยงัคงตอ้งมกีารพัฒนา ปรับปรงุกนัใหด้ขี�ึนในอนาคต โดยการหา



มาตรการ หรอืแนวทางตา่งๆ เพ�ิมเตมิ อาทเิชน่ มาตรการประหยดัพลงังาน การใชเ้คร�ืองมอืเคร�ืองจักร ท�ีมี
ประสทิธภิาพและใชพ้ลงังานต�ํา เพ�ือใหเ้ราลดการใชพ้ลงังานลง ในขณะท�ีมกีารเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ อยา่งตอ่เน�ืองและยั�งยนื

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

5. การแปรรปูการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย

ความเป็นมา

1. เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 11 เมษายน 2544 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิรับทราบผลการประชมุ การ
ระดมความคดิเหน็ เพ큔ืȀอกาํหนดแนวทางการพัฒนาตลาดทนุ ซ큔ึȀงเหน็ชอบแผนเตรยีมความพรอ้มใน
การนาํรัฐวสิาหกจิ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยในจาํนวนนᡕีȀม ีการปโิตรเลยีมแหง่
ประเทศไทย (ปตท.) ซ큔ึȀงท큔ีȀประชมุเหน็ชอบ ท큔ีȀจะนาํเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งชา้ภายในเดอืน
พฤศจกิายน 2544

2. คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 10 กรกฎาคม 2542 เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาต ิเร큔ืȀองแนวทางการแปรรปูการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) และมอบหมายให้
สาํนักงานคณะกรรมการ นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) เป็นแกนกลางในการประสานงานกบั
หนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง เพ큔ืȀอเรง่รัดการจัดทาํประเดน็นโยบาย ใหส้อดคลอ้ง กบัระยะเวลาท큔ีȀกาํหนดไว้
กลา่วคอื สามารถระดมทนุจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดภ้ายในเดอืนพฤศจกิายน 2544 และใหม้กีารจัด
ตัᡕȀงคณะกรรมการดาํเนนิการ ระดมทนุจากภาคเอกชน เพ큔ืȀอทาํหนา้ท큔ีȀประเมนิราคาสนิทรัพย ์ราคาหุ้น
และวธิกีารขายหุ้น โดยคณะกรรมการชดุดงักลา่ว ประกอบดว้ย ผู้แทนจาก กระทรวงอตุสาหกรรม
(อก.) สพช. กระทรวงการคลงั (กค.) สาํนักงานอยัการสงูสดุ และ ปตท. พรอ้มทัᡕȀงมอบหมายใหค้ณะ
กรรมการดาํเนนิการระดมทนุฯ เรง่ดาํเนนิการ ตามขัᡕȀนตอนกฎหมายท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง กบัการเสนอขายหุ้น
และจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาท큔ีȀกาํหนดไว้

การดาํเนนิการในนโยบายท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งกบัการแปรรปูการปิโตรเลยีมแหง่
ประเทศไทย

การยกเลกิการควบคมุราคาขายปลกีกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) เพ큔ืȀอใหร้ะบบการคา้กา๊ซ
ปโิตรเลยีมเหลวเป็นระบบการคา้ก큔ึȀงลอยตวั และการกาํหนดแผนการชาํระหนᡕีȀของกองทนุนᡕํȀามนั
เชᡕืȀอเพลงิ แกเ่จา้หนᡕีȀทกุราย เร큔ิȀมตัᡕȀงแตไ่ตรมาสท큔ีȀ 4 ของปี 2544 เป็นตน้ไป โดยมเีปา้หมายชาํระ
หนᡕีȀทัᡕȀงหมดภายในปี 2547
รัฐมนีโยบายท큔ีȀจะไมใ่ช ้ปตท. เป็นกลไกในการแทรกแซงราคาอกีตอ่ไป หากรัฐตอ้งการ
คุ้มครอง ผู้บรโิภคจะกระทาํไดโ้ดยการกาํกบัดแูล ทัᡕȀงราคาและสภาวะการแขง่ขนัได ้โดยอาศยั
กลไกทางดา้น กฎหมายท큔ีȀมอียู่แลว้
สทิธพิเิศษในการขายนᡕํȀามนัแกห่นว่ยงานของรัฐ ในกรณกีารซᡕืȀอขายจาํนวนตัᡕȀงแต ่10,000 ลติร
ขᡕึȀนไปจะยงัคงมอียู่ตอ่ไป ยกเวน้กรณขีองการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ท큔ีȀยงัใหค้งการ
ซᡕืȀอจาก ปตท. และการประกวดราคาในสดัสว่น 80:20 ตอ่ไปจนกวา่ ปตท. จะสᡕิȀนสดุจากสภาพ
การเป็นรัฐวสิาหกจิใน ขณะท큔ีȀภาระหนᡕีȀท큔ีȀหนว่ยงานคา้งจา่ยกบั ปตท. กจ็ะสᡕิȀนสดุลงเชน่กนั
การกาํหนดโครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาต ิของประเทศไทยในระยะยาว โดยสาํหรับกจิการ
ระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิจะถกูแยกออกจากกจิการการจัดหา และจาํหนา่ยกา๊ซฯ ของ ปตท.
ในลกัษณะการ แบง่แยกตามกฎหมาย โดยจัดตัᡕȀงเป็นบรษัิท ปตท. ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิจาํกดั
ตามมตคิณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนั ท큔ีȀ 16 กมุภาพันธ ์2542 โดยม ีบมจ. ปตท. เป็นผู้ถอืหุ้นทัᡕȀงหมด
และใหม้กีารทาํสญัญาในการดาํเนนิกจิการ ระหวา่งกจิการทัᡕȀงสอง เพ큔ืȀอใหม้กีารดาํเนนิการ ท큔ีȀ
แยกออกจากกนัอยา่งเดด็ขาด นอกจากนัᡕȀนเหน็ควรใหม้กีาร จัดตัᡕȀงบรษัิท ปตท. ทอ่จัดจาํหนา่ย
กา๊ซธรรมชาต ิจาํกดั เพ큔ืȀอรองรับแผนการขยายการจาํหนา่ยกา๊ซฯ ของ ปตท. ดว้ย
การให ้ปตท. เป็นผู้ลงทนุในโครงการทอ่กา๊ซฯ ตามแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ฉบบัท큔ีȀ 3 ซ큔ึȀง
รวมถงึระบบทอ่สง่กา๊ซฯ เสน้ท큔ีȀ 3 (เอราวณัราชบรุ)ี ทัᡕȀงนᡕีȀเพ큔ืȀอเป็นการขยายโครงขา่ยระบบทอ่
กา๊ซฯ ของ ปตท.



การเปดิใหบ้รกิารขนสง่กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่แกบ่คุคลท큔ีȀสาม (Third Party Access) สาํหรับ
ระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ของ ปตท. ในสว่นท큔ีȀมขีดีความสามารถเหลอืท큔ีȀจะใหบ้รกิารได ้และทอ่กา๊ซฯ
เสน้ใหม่
การเปดิแขง่ขนัในแหลง่กา๊ซฯ และตลาดกา๊ซฯ ใหม ่(New Gas Supply/ Demand) และโดย
กาํหนดใหแ้หลง่/ตลาดกา๊ซฯ ใหม ่คอืแหลง่/ตลาดกา๊ซฯ ท큔ีȀนอกเหนอืจากสญัญา/ขอ้ผกูพันท큔ีȀ
ทาํไวก้บั ปตท. ในปัจจบุนั
การให ้กพช. ทาํหนา้ท큔ีȀกาํกบัดแูลกจิการกา๊ซธรรมชาต ิกาํกบัดแูลอตัราคา่บรกิารผา่นทอ่
คณุภาพการใหบ้รกิาร การลงทนุระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิรวมทัᡕȀงสง่เสรมิและขจัดขอ้อปุสรรค
ในการแขง่ขนั เป็นการชั큔Ȁวคราว จนกวา่จะมกีารจัดตัᡕȀงองคก์รกาํกบัดแูลอสิระขᡕึȀนมา
ปตท. จะยงัคงถอืหุ้นใน บรษัิท ปตท. สาํรวจและผลติปโิตรเลยีม ในสดัสว่นไมต่큔ํȀากวา่รอ้ยละ
51 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 4 พฤศจกิายน 2540 เพ큔ืȀอเป็นการสรา้งความมั큔Ȁนใจใหก้บันัก
ลงทนุ และเพ큔ืȀอใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการแปรรปู ปตท. ท큔ีȀกาํหนดให ้ปตท. สผ. เป็นหน큔ึȀงใน
บรษัิทลกูของ ปตท. ท큔ีȀจะ มุ่งเนน้การดาํเนนิธรุกจิแบบ Integrated Vertical Structure รวมทัᡕȀง
เพ큔ืȀอเป็นการสง่เสรมิและสนับสนนุ บทบาทของ ปตท. สผ. ใหเ้ป็นกลไกของรัฐในระดบัความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศ
ใหบ้รษัิท ไทยออยล ์จาํกดั เป็นโรงกลั큔Ȁนหลกั ในการสนับสนนุภาคการตลาดของธรุกจินᡕํȀามนั
ของ ปตท. และทยอยลดสดัสว่นการถอืหุ้นในโรงกลั큔Ȁนอ큔ืȀนๆ เม큔ืȀอโอกาสเอᡕืȀออาํนวย

ผลการดาํเนนิการระดมทนุจากภาคเอกชนในการแปรสภาพ ปตท.

เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 1 ตลุาคม 2544 การปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทยไดด้าํเนนิการแปลงสภาพ ภายใตพ้ระราช
บญัญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 โดยจัดตัᡕȀง บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) และไดรั้บโอนกจิการ
สทิธ ิหนᡕีȀ ความรับผดิ สนิทรัพย ์สว่นของทนุ พนักงาน และลกูจา้งทดลองงานทัᡕȀงหมด ท큔ีȀมอียู่ ณ วนั
จัดตัᡕȀง บมจ. ปตท. มาจากการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย โดยกาํหนดให ้บมจ. ปตท. มสีว่นทนุจด
ทะเบยีนท큔ีȀชาํระแลว้ 20,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นจาํนวน 2,000 ลา้นหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท

คณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 2 ตลุาคม 2544 เหน็ชอบในหลกัการของแนวทางและแผนการระดมทนุ ของ
ปตท. และมอบหมายใหค้ณะกรรมการดาํเนนิการระดมทนุฯ รับไปดาํเนนิการในการตดัสนิใจเร큔ืȀอง
ราคาและจาํนวนการเสนอขาย หลงัจากสᡕิȀนสดุขัᡕȀนตอนการนาํเสนอขอ้มลูตอ่นักลงทนุ (Roadshow)
ทัᡕȀงนᡕีȀ เพ큔ืȀอใหก้ารกาํหนดราคาสดุทา้ยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ

เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 2 ตลุาคม 2544 บมจ. ปตท. ไดด้าํเนนิการจดทะเบยีนเพ큔ิȀมทนุอกีจาํนวน 8,500 ลา้นบาท
โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่จาํนวน 850 ลา้นหุ้น มผีลให ้บมจ. ปตท. มทีนุจดทะเบยีนทัᡕȀงสᡕิȀน 28,500
ลา้นบาท (เป็นทนุท큔ีȀชาํระแลว้ 20,000 ลา้นบาท) แบง่เป็นหุ้นสามญั 2,850 ลา้นหุ้น มลูคา่ท큔ีȀตราไวหุ้้น
ละ 10 บาท

แนวทางของแผนการระดมทนุ รวมถงึรายละเอยีดตา่งๆ เก큔ีȀยวกบัการเสนอขายหุ้นของ บมจ. ปตท.
สามารถสรปุสาระสาํคญัได ้ดงันᡕีȀ

1) กาํหนดการขายหุ้น

ทาํการสาํรวจตลาดเบᡕืȀองตน้ (Premarketing) 15–26 ต.ค. 44
นาํเสนอขอ้มลูตอ่นักลงทนุ (Roadshow) ใน/ตา่งประเทศ 29 ต.ค.–20 พ.ย.44
กาํหนดการจองซᡕืȀอของนักลงทนุบคุคลธรรมดาในประเทศ 15–20 พ.ย. 44
พจิารณากาํหนดราคาเสนอขายสดุทา้ย (Final Price) 21 พ.ย. 44
หุ้น บมจ. ปตท. ทาํการซᡕืȀอขายใน ตลท. 6 ธ.ค. 44

2) การกาํหนดชว่งราคาการเสนอขายเบᡕืȀองตน้ (Preliminary Price Range) คอื 3135 บาทตอ่หุ้น
โดยใชร้าคาสงูสดุเป็นราคาเสนอขายเบᡕืȀองตน้สาํหรับนักลงทนุในประเทศ ประเภทผู้จองซᡕืȀอรายยอ่ย
และบคุคลทั큔Ȁวไป และใชใ้นการกระบวนการ Bookbuilding สาํหรับนักลงทนุประเภทสถาบนั ทัᡕȀงใน
ประเทศและตา่งประเทศ

3) จาํนวนหุ้นท큔ีȀเสนอขายแกป่ระชาชน และนักลงทนุทั큔Ȁวไปจาํนวน 800 ลา้นหุ้น และหุ้นจัดสรรเกนิ
จาํนวน (Overallotment or Greenshoe Option) ของกระทรวงการคลงั จาํนวน 120 ลา้นหุ้น โดยไม่

รวมหุ้นท큔ีȀเสนอขายใหแ้กพ่นักงาน ภายใตโ้ครงการการใหส้ทิธ ิแกพ่นักงาน บมจ. ปตท. ในการซᡕืȀอหุ้น



รวมหุ้นท큔ีȀเสนอขายใหแ้กพ่นักงาน ภายใตโ้ครงการการใหส้ทิธ ิแกพ่นักงาน บมจ. ปตท. ในการซᡕืȀอหุ้น
(ESOP Program)

4) กาํหนดสดัสว่นในการเสนอขายแกป่ระชาชน และนักลงทนุในประเทศ ประมาณรอ้ยละ 60 (480
ลา้นหุ้น) และนักลงทนุตา่งประเทศ ประมาณรอ้ยละ 40 (320 ลา้นหุ้น) และกาํหนดใหส้ามารถ
เปล큔ีȀยนแปลง สดัสว่นการเสนอขายหุ้น (Claw Back) ระหวา่งนักลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ ได้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 (120 ลา้นหุ้น)

5) นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : กาํหนดนโยบายในการจา่ยเงนิปันผลจาํนวน 2 บาทตอ่หุ้น สาํหรับผล
ประกอบการของ บมจ. ปตท. ปี 2544 และใหเ้สนอขอความเหน็ชอบ ตอ่ท큔ีȀประชมุผู้ถอืหุ้น ในการ
ประชมุสามญัประจาํปี ซ큔ึȀงจะจัดใหม้กีารประชมุภายในเดอืนเมษายน 2545

6) กาํหนดไมใ่หน้าํหุ้นออกมาขายในตลาดกอ่นระยะเวลา (Lock up period) ดงันᡕีȀ

ปตท. และ กค. จะไม ่ขาย จาํหนา่ย จา่ย โอน หุ้นทนุของ บมจ. ปตท. ท큔ีȀมสีถานะ เชน่เดยีวกบั
หุ้นสามญัท큔ีȀเสนอขายในครัᡕȀงนᡕีȀ ในชว่ง 365 วนันับจากวนัปดิการเสนอขาย (Closing Date) เวน้
แตไ่ดรั้บความยนิยอม จากผู้จัดการการจัดจาํหนา่ย และรับประกนัการจาํหนา่ย
นับจากวนัปดิการเสนอขาย (Closing Date) 180 วนั กค. สามารถขาย จาํหนา่ย จา่ย โอน หลกั
ทรัพยอ์큔ืȀนใดท큔ีȀสามารถแปลงสภาพ เป็นหุ้นทนุของ บมจ. ปตท. ท큔ีȀมสีถานะเชน่เดยีวกบัหุ้น
สามญัท큔ีȀเสนอขายในครัᡕȀงนᡕีȀ รวมถงึการเสนอขายหุ้น บมจ. ปตท. แบบเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) ไดโ้ดยมขีอ้กาํหนดวา่การแปลงสภาพหรอืการจะนาํหุ้น บมจ. ปตท. เขา้ทาํการซᡕืȀอ
ขายในตลาดฯ แลว้แตก่รณนัีᡕȀน จะทาํไดห้ลงัจาก 365 วนั นับจากวนัปดิการเสนอขาย (Closing
Date)

การจดัทาํ Roadshow ท ัȀงในและตา่งประเทศของ บมจ. ปตท.

ไดรั้บความสนใจจากนักลงทนุอยา่งกวา้งขวาง ดงัจะเหน็ไดจ้ากจาํนวนการจองซᡕืȀอหุ้น ของนักลงทนุ
ประเภทตา่งๆ มมีากกวา่จาํนวนท큔ีȀจัดสรร โดย

ประชาชนทั큔Ȁวไปในประเทศ ซ큔ึȀงสามารถจองซᡕืȀอหุ้น บมจ. ปตท. จาํนวนรวมทัᡕȀงสᡕิȀน 220 ลา้นหุ้น
ผา่นธนาคารพาณชิย ์5 แหง่ทั큔Ȁวประเทศ คอื ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรงุไทย
จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)
และ ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) ในระหวา่งวนัท큔ีȀ 15–20 พฤศจกิายน 2544 นัᡕȀน
ปรากฏวา่มผีู้สนใจลงทนุในหุ้น บมจ. ปตท. เป็นจาํนวนมากทาํใหก้ารจองซᡕืȀอเตม็จาํนวน 220
ลา้นหุ้น ภายในระยะเวลาเพยีง 1.07 นาท ีและทางธนาคารไดเ้ปดิใหผู้้สนใจจองซᡕืȀอหุ้นตอ่ โดย
ขᡕึȀนเป็นบญัชสีาํรอง (Waiting List) อกีประมาณ 120 ลา้นหุ้น

สดัสว่นของชว่งการจองซืȀอหุ้นท꯰ี เสนอขายใหก้บัประชาชน สาํหรบัหุ้นจาํนวนรวม 340 ลา้น
หุ้น

ชว่งการจองซืȀอหุ้น จาํนวนจองซืȀอ สดัสว่น (%)
1,0005,000 3,885 33.98
5,00110,000 2,249 19.67
10,00130,000 2,078 18.17
30,00160,000 1,058 9.25
60,001100,000 2,164 18.93
รวม 11,434 100

นักลงทนุสถาบนัในประเทศ ซ큔ึȀงสามารถจองซᡕืȀอหุ้น บมจ. ปตท. โดยวธิกีารประกวดราคาแบบ
สะสม (Book Building) มคีวามตอ้งการเกนิกวา่จาํนวนท큔ีȀจัดสรรเบᡕืȀองตน้กวา่ 3 เทา่
นักลงทนุสถาบนัตา่งประเทศ ซ큔ึȀงจองซᡕืȀอหุ้น บมจ. ปตท. โดยวธิกีารประกวดราคาแบบสะสม
(Book Building) มคีวามตอ้งการเกนิกวา่จาํนวนท큔ีȀจัดสรรเบᡕืȀองตน้กวา่ 6 เทา่

จากขอ้มลูปรมิาณความตอ้งการซᡕืȀอหุ้น บมจ. ปตท. ขา้งตน้ คณะกรรมการดาํเนนิการระดมทนุฯ และ
กรรมการผู้รับมอบอาํนาจแทนคณะกรรมการ บมจ. ปตท. ในการประชมุครัᡕȀงท큔ีȀ 6/2544 วนัท큔ีȀ 21



พฤศจกิายน 2544 จงึไดพ้จิารณาถงึปัจจัยตา่งๆ ท큔ีȀจาํเป็นตอ่การกาํหนดราคาเสนอขายสดุทา้ย (Final
Price) ท큔ีȀเหมาะสม การพจิารณาจัดสรรหุ้นใหก้บันักลงทนุกลุ่มตา่งๆ โดยประเมนิจากคณุภาพของนัก
ลงทนุ และความสาํเรจ็ของหุ้น ภายหลงัการนาํหุ้นเขา้เสนอขาย ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดม้มีติ
ดงันᡕีȀ

1) ราคาเสนอขายสดุทา้ย (Final Price) : อยู่ท큔ีȀราคา 35 บาทตอ่หุ้น

2) จาํนวนหุ้นท큔ีȀเสนอขาย : รวมจาํนวน 920 ลา้นหุ้น ประกอบดว้ย หุ้นสามญัออกใหมข่อง บมจ.
ปตท. 750 ลา้นหุ้น หุ้นสามญัเดมิของ กค. 50 ลา้นหุ้น และ หุ้นจัดสรรเกนิจาํนวน (Overallotment
or Greenshoe Option) ของ กค. 120 ลา้นหุ้น ทัᡕȀงนᡕีȀไมร่วมหุ้น ท큔ีȀเสนอขายใหแ้กพ่นักงาน ภายใต้
โครงการ การใหส้ทิธแิกพ่นักงาน บมจ.ปตท. ในการซᡕืȀอหุ้น (ESOP Program)

3) การจัดสรรหุ้นใหก้บันักลงทนุกลุ่มตา่งๆ : หนว่ย : ลา้นหุ้น

  จดัสรร
เบืȀองตน้

ภายหลงั
Clawback

Overallot
(120 ลา้น
หุ้น)

จาํนวน
จดัสรรสทุธิ

ในประเทศ        
 บคุคลธรรมดา
 Broker และผู้มอีปุการะคณุ
 สถาบนั

220
169
91

254
169
91

76.124
0

0.876

330.124
169
91.876

รวมหุ้นท꯰ี จดัสรรในประเทศ 480
(60%)

514 77 591
(64.24%)

ตา่งประเทศ 320
(40%)

286 43 329
(35.76%)

รวม 800 800 120 920

4) จาํนวนเงนิท큔ีȀไดรั้บจากการขายหุ้น :

  จาํนวนหุ้น
(ลา้นหุ้น)

ราคาตอ่หุ้น
(บาท)

เงนิท꯰ี ไดร้บั
(ลา้นบาท)

หุ้นเพ꯰ิ มทนุของ บมจ. ปตท. 750 35 26,2501/
หุ้นเดมิของ กค.
หุ้นเดมิของ กค.ในสว่นท큔ีȀเป็น
Greenshoeรวมการขายหุ้นเดมิของ
กค.

50
120
170

35
35
35

1,7501/
4,2002/
5,950

รวมท ัȀงสิȀน 920 35 32,2003/

หมายเหตุ

1/ บมจ. ปตท.และ กค.จะไดรั้บเงนิจากการขายหุ้น ภายหลงัจากท큔ีȀไดป้ฏบิตั ิตาม
เง큔ืȀอนไขบงัคบักอ่น(Condition Precedent) และไดด้าํเนนิการจดทะเบยีนเพ큔ิȀมทนุชาํระ
แลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

2/ การขายหุ้นเดมิของ กค. ในสว่นท큔ีȀเป็น Greenshoe นัᡕȀน กค. จะไดรั้บเงนิดงักลา่วภาย
หลงัสᡕิȀนสดุ Stabilization Period ซ큔ึȀงไมเ่กนิ 30 วนั หลงัจากหุ้นเขา้ทาํการซᡕืȀอขายใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์

3/ จาํนวนเงนิดงักลา่วยงัไมห่กัคา่ใชจ้า่ยท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัการขายหุ้น

ทัᡕȀงนᡕีȀ การขายหุ้น ปตท. ในครัᡕȀงนᡕีȀ มผีลใหม้เีงนิเขา้จากตา่งประเทศ เป็นจาํนวนประมาณ 11,500 ลา้น
บาท หรอืประมาณ 260 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ทาํให ้บมจ. ปตท. และกระทรวงการคลงั มรีายไดจ้าก
การขายหุ้นทัᡕȀงหมด 32,200 ลา้นบาท โดยสดัสว่นการถอืหุ้นของ กค. จะลดลงเหลอืรอ้ยละ 65.4 ใน
กรณขีายหุ้นในสว่นของ Greenshoe ไดท้ัᡕȀงหมด

การซืȀอขายหุ้น บมจ. ปตท. ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย



การซืȀอขายหุ้น บมจ. ปตท. ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

หุ้นของ บมจ. ปตท. ไดเ้ขา้ทาํการซᡕืȀอขาย ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 6 ธนัวาคม
2544 ปรากฏวา่หุ้นเปดิตลาดท큔ีȀราคา 38 บาท และปรับตวัขᡕึȀนไปสงูสดุท큔ีȀ 38.25 บาท ซ큔ึȀงเพ큔ิȀมขᡕึȀนจาก
ราคาจอง 3.25 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.28 และเน큔ืȀองจากมแีรงขาย ทาํกาํไรออกมาหนาแนน่ หลงั
จากนัᡕȀน จงึกดราคาหุ้นลงมาจนต큔ํȀาสดุท큔ีȀ 35.50 บาท กอ่นท큔ีȀจะปดิตลาดท큔ีȀ 35.75 บาท หรอืเพ큔ิȀมขᡕึȀนรอ้ย
ละ 2.14 จากราคาจองท큔ีȀ 35 บาทตอ่หุ้น

ทัᡕȀงนᡕีȀ การท큔ีȀหุ้นของ บมจ. ปตท. เขา้ทาํการซᡕืȀอขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ สง่ผลใหม้ลูคา่การซᡕืȀอขาย
รวมทัᡕȀงตลาดเพ큔ิȀมขᡕึȀนสงูสดุ ในรอบ 11 เดอืนโดยมมีลูคา่การซᡕืȀอขายรวม 19,536.24 ลา้นบาท เฉพาะ
หุ้นของ บมจ. ปตท. มมีลูคา่การซᡕืȀอขายทัᡕȀงสᡕิȀน 6,376.03 ลา้นบาท

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

6. การกาํกบัดแูลกจิการกา๊ซธรรมชาติ

ความเป็นมา

1. คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 13 สงิหาคม 2539 เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบาย พลงังาน
แหง่ชาต ิเร큔ืȀองนโยบายราคากา๊ซธรรมชาตแิละการกาํกบัดแูล โดยเหน็ชอบแนวทางการกาํกบัดแูลการ
กาํหนดราคากา๊ซธรรมชาต ิและอตัราคา่ผา่นทอ่ และกาํหนดใหม้กีารกาํกบัดแูล โดยคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) และสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.)
ดงันᡕีȀ

การพจิารณาอนมุตักิารจัดทาํแผนการจัดหากา๊ซธรรมชาตริะยะยาว และแผนการลงทนุระยะยาว
ของระบบทอ่กา๊ซธรรมชาต ิรวมทัᡕȀงการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารคาํนวณอตัราคา่ผา่นทอ่กา๊ซ
ธรรมชาต ิกอ่นการประกาศใช้
การพจิารณาอนมุตัสิญัญาซᡕืȀอขายกา๊ซธรรมชาตริะหวา่ง ปตท. กบัผู้ผลติ
การเปล큔ีȀยนแปลงหลกัการ ของนโยบายการกาํหนดราคากา๊ซธรรมชาต ิหลกัการในการกาํหนด
อตัราคา่ผา่นทอ่ และคา่การตลาด (คา่จัดหา/จาํหนา่ย)
การกาํกบัดแูลการปรับอตัราคา่ผา่นทอ่ โดยเร큔ิȀมตัᡕȀงแตป่ี 2540 เป็นตน้ไป

2. คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 10 กรกฎาคม 2542 เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาต ิเร큔ืȀองแนวทางการแปรรปูการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย โดยการกาํกบัดแูลกจิการกา๊ซ
ธรรมชาตใินระยะสัᡕȀนเหน็ควรให ้สพช. ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเพ큔ืȀอ
กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการการกาํหนดราคากา๊ซธรรมชาต ิและอตัราคา่บรกิารผา่นทอ่กา๊ซธรรมชาติ

ราคากา๊ซธรรมชาต ิและอตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซฯ ในปจัจบุนั

1. ราคาซᡕืȀอขายกา๊ซธรรมชาตริะหวา่ง ปตท. กบัผู้ใชก้า๊ซฯ

ราคากา๊ซธรรมชาตทิ큔ีȀจาํหนา่ยใหแ้ก ่การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย และผู้ผลติไฟฟา้อสิระ
(IPPs) ประกอบดว้ย ราคากา๊ซ = ราคาเฉล큔ีȀยของเนᡕืȀอกา๊ซธรรมชาต ิ+ คา่ตอบแทนในการ
จัดหาและจาํหนา่ย (1.75% ของราคาเฉล큔ีȀยของเนᡕืȀอกา๊ซ แตต่อ้งไมส่งูกวา่ 2.1525 บาท/ลา้นบี
ทยี)ู+คา่บรกิารสง่กา๊ซธรรมชาติ

ราคากา๊ซธรรมชาตทิ큔ีȀจาํหนา่ยใหแ้ก ่ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPPs) ประกอบดว้ย ราคากา๊ซ =
ราคาเฉล큔ีȀยของเนᡕืȀอกา๊ซธรรมชาต+ิคา่ตอบแทนในการจัดหาและจาํหนา่ย (9.33% ของราคา
เฉล큔ีȀยของเนᡕืȀอกา๊ซ แตต่อ้งไมส่งูกวา่ 11.4759 บาท/ลา้นบทียี)ู+คา่บรกิารสง่กา๊ซธรรมชาติ
ราคากา๊ซธรรมชาตทิ큔ีȀจาํหนา่ยใหแ้กภ่าคอตุสาหกรรม ใหใ้ชห้ลกัการของการกาํหนดราคา ตาม
ราคาเชᡕืȀอเพลงิท큔ีȀกา๊ซธรรมชาตเิขา้ไปทดแทน

2. แยกอตัราคา่บรกิารเป็น 3 พᡕืȀนท큔ีȀ ดงันᡕีȀ

พᡕืȀนท큔ีȀ 1 : ระบบทอ่กา๊ซธรรมชาตนิอกชายฝั큔Ȁงท큔ีȀระยอง
พᡕืȀนท큔ีȀ 2 : ระบบทอ่กา๊ซธรรมชาตนิอกชายฝั큔Ȁงท큔ีȀขนอม
พᡕืȀนท큔ีȀ 3 : ระบบทอ่กา๊ซธรรมชาตบินฝั큔Ȁง

3. อตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซธรรมชาตคิาํนวณตามคา่ความรอ้น ประกอบดว้ย



คา่บรกิารสว่นของตน้ทนุคงท큔ีȀ (Demand Charge) คาํนวณจากคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารคงท큔ีȀ
ของระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิคดิตามปรมิาณกา๊ซ ท큔ีȀตกลงในสญัญา มหีนว่ยเป็นบาทตอ่ลา้นบี
ทยีู
คา่บรกิารสว่นของตน้ทนุผันแปร (Commodity Charge) คาํนวณจากคา่ใชจ้า่ยการใหบ้รกิาร
สว่นผันแปร ของระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิคดิตามปรมิาณกา๊ซท큔ีȀมกีารรับสง่จรงิ มหีนว่ยเป็น
บาทตอ่ลา้นบทียีู

4. หลกัเกณฑใ์นการคาํนวณคา่บรกิาร สว่นท큔ีȀเป็นคา่บรกิารสว่นของตน้ทนุคงท큔ีȀ ท큔ีȀสาํคญัๆ มดีงันᡕีȀ

ผลตอบแทนการลงทนุ Return on Equity (ROE) รอ้ยละ 18 ณ อตัราแลกเปล큔ีȀยนในระดบั 25
บาท/เหรยีญสหรัฐฯ
คา่ใชจ้า่ยดาํเนนิการท큔ีȀคงท큔ีȀและคา่บาํรงุรักษาทอ่กา๊ซธรรมชาต ิรอ้ยละ 3 ของเงนิลงทนุ
โครงการ โดยกาํหนดใหค้งท큔ีȀไมม่ ีescalation
ขอ้กาํหนดเก큔ีȀยวกบัเงนิกู้โครงการ

สดัสว่นหนᡕีȀสนิตอ่สว่นของเจา้ของ (Debt to Equity) เทา่กบั 75:25
อตัราดอกเบᡕีȀยเงนิกู้ระยะยาวเทา่กบัรอ้ยละ 10.5 ตอ่ปี

คา่เส큔ืȀอมราคา คดิแบบวธิเีสน้ตรงตามจาํนวนอายรุะบบทอ่และปรมิาณสาํรองกา๊ซฯ

5. การปรับอตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซธรรมชาติ

การปรับเปล큔ีȀยนเป็นระยะ (Periodic Adjustment) ใหม้กีารทบทวนการคาํนวณคา่ผา่นทอ่ทกุ
ระยะเวลา 5 ปี และ/หรอื ในกรณที큔ีȀมกีารเปล큔ีȀยนแปลงการลงทนุในระบบ Main System
การปรับเปล큔ีȀยนตามดชัน ี(Index Adjustment)

โดยการปรับอตัราคา่บรกิารผา่นทอ่กา๊ซธรรมชาตดิงักลา่ว ใหอ้ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูล/ดาํเนนิการ
ของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ

การดาํเนนิการ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตใินการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 26 กนัยายน 2544 เหน็ชอบในหลกั
การรา่งประกาศคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเร큔ืȀองหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคากา๊ซ
ธรรมชาต ิและอตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซธรรมชาต ิซ큔ึȀงสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
ไดด้าํเนนิการจัดทาํขᡕึȀนเพ큔ืȀอกาํหนดหลกัเกณฑ ์การกาํหนดราคากา๊ซธรรมชาต ิและอตัราคา่บรกิารสง่
กา๊ซธรรมชาต ิในการกาํกบัดแูลกจิการกา๊ซธรรมชาต ิเป็นการชั큔Ȁวคราว จนกวา่จะมกีารจัดตัᡕȀงองคก์ร
กาํกบัดแูลอสิระขᡕึȀนมา ตามรา่ง พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. .... ทัᡕȀงนᡕีȀประกาศดงักลา่วให้
คงหลกัเกณฑเ์ดมิ ในการกาํหนดราคากา๊ซและอตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซ และเพ큔ิȀมเตมิขอ้กาํหนดในการ
คาํนวณอตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซ สาํหรับการบรกิารสง่กา๊ซ ตามแผนแมบ่ททอ่สง่กา๊ซธรรมชาตฉิบบัท큔ีȀ 3
ซ큔ึȀงรองนายกรัฐมนตร ี(นายพทิกัษ ์อนิทรวทิยนันท)์ ไดล้งนามในประกาศดงักลา่ว และมผีลบงัคบัใช้
ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 24 ตลุาคม 2544 โดยมสีาระสาํคญั ดงันᡕีȀ

1. ขอ้กาํหนดของระบบทอ่ ตามแผนแมบ่ท ระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตฉิบบัท큔ีȀ 3 ใชก้ารคาํนวณเชน่
เดยีวกบัระบบทอ่สง่กา๊ซในปัจจบุนั ยกเวน้

1) กาํหนดผลตอบแทนการลงทนุ (ROE) รอ้ยละ 16 ณ อตัราแลกเปล큔ีȀยนในระดบั 45 บาท/เหรยีญ
สหรัฐฯ โดยความเส큔ีȀยงจากอตัราแลกเปล큔ีȀยน ใหเ้ป็นความรับผดิชอบ ของผู้ใหบ้รกิารระบบทอ่สง่กา๊ซ

2) ใหท้อ่มอีายกุารใชง้าน 40 ปี

3) ขอ้กาํหนดเก큔ีȀยวกบัเงนิกู้ของโครงการ

สดัสว่นหนᡕีȀสนิตอ่สว่นของเจา้ของเทา่กบั 75 : 25
อตัราดอกเบᡕีȀยเงนิกู้ระยะยาวเทา่กบัรอ้ยละ 10.5 ตอ่ปี
การชาํระคนืเงนิกู้ใหเ้ป็นไปตามท큔ีȀจะตกลงกบั สพช.



2. ใหส้าํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) มอีาํนาจกาํหนดเสน้ทางของราคา
คา่บรกิาร (Price Path) ในการปรับคา่ใชจ้า่ยจากการลงทนุเพ큔ิȀมเตมิ หรอืการปรับแผนการลงทนุใหม่
เพ큔ืȀอมใิหภ้าระจากการลงทนุมผีลกระทบใหอ้ตัราคา่บรกิาร สาํหรับกา๊ซธรรมชาตปิรับสงูขᡕึȀนจากเดมิใน
ระดบัสงูในทนัที

3. เน큔ืȀองจากไดม้กีารทบทวนอตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซ ครัᡕȀงลา่สดุ เม큔ืȀอตน้ปี 2544 ดงันัᡕȀนหากไมม่กีารปรับ
เปล큔ีȀยนการลงทนุ อตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซในปัจจบุนั จะมผีลบงัคบัในชว่งปี พ.ศ. 25442548

4. กาํหนดใหผู้้ใหบ้รกิารระบบสง่กา๊ซ คาํนวณอตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซ ตามหลกัเกณฑข์องประกาศฉบบั
นᡕีȀ แลว้นาํเสนอสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิพรอ้มรายละเอยีดการคาํนวณ เพ큔ืȀอ
ขอความเหน็ชอบ และเม큔ืȀอไดรั้บความเหน็ชอบแลว้ ใหป้ระกาศใชไ้ด ้โดยใหผู้้ใหบ้รกิารระบบสง่กา๊ซ
ประกาศคา่บรกิารสง่กา๊ซ เพ큔ืȀอใหผู้้ใชบ้รกิารทราบโดยทั큔Ȁวกนั

5. ในกรณที큔ีȀ สพช. หรอืผู้ใหบ้รกิารระบบทอ่สง่กา๊ซ เหน็วา่อตัราคา่บรกิารท큔ีȀใหค้วามเหน็ชอบไปแลว้
ไมเ่หมาะสม จากการเปล큔ีȀยนแปลงตามขอ้กาํหนด หรอืมกีารเปล큔ีȀยนแปลง ของสภาพเศรษฐกจิและ
สงัคม หรอืการเปล큔ีȀยนแปลงทางเทคโนโลย ีเป็นเหตใุหผู้้ใชบ้รกิารเสยีประโยชน ์สพช. หรอืผู้ใช้
บรกิารทอ่สง่กา๊ซมสีทิธใินการให/้ขอทบทวนอตัราคา่บรกิารสง่กา๊ซ นอกจากนᡕีȀในสว่นของคา่
ตอบแทน ในการจัดหาและจาํหนา่ยกา๊ซใหม้สีทิธ癗ิȀทบทวนไดเ้ชน่กนั

6. ใหผู้้จัดหากา๊ซและผู้ใหบ้รกิารระบบสง่กา๊ซ จัดสง่ขอ้มลูท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง ในการคาํนวณอตัราคา่บรกิาร
สง่กา๊ซ ใหแ้ก ่สพช. ตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตามท큔ีȀ สพช. กาํหนดและใหผู้้จัดหากา๊ซ และผู้ให้
บรกิารเปดิเผยขอ้มลู เก큔ีȀยวกบัราคากา๊ซ และคา่บรกิารสง่กา๊ซ ตามหลกัเกณฑท์큔ีȀ สพช. กาํหนด

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

7. การแกไ้ขปญัหาราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว
และหนีȀสนิกองทนุนํȀามนัเชืȀอเพลงิ
สบืเน꯰ื องจากปัญหาโครงสรา้งราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวไมส่ะทอ้นตน้ทนุท꯰ี แทจ้รงิ กองทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอ
เพลงิตอ้งรับภาระจา่ยชดเชยในระดบัสงู ทาํใหฐ้านะของกองทนุตดิลบในระดบั 12,000 ลา้นบาท
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเม꯰ื อวนัท꯰ี  10 กนัยายน 2544 จงึไดเ้หน็ชอบแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวและหน㒿ีȀสนิกองทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ ตามขอ้เสนอของคณะ
ทาํงานศกึษาการแกไ้ขปัญหาโครงสรา้งราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวในระยะยาว ดงัน㒿ีȀ

7.1 การปรบัหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกล꯰ั นและราคานาํเขา้กา๊ซ LPG ใหป้รับลด
ราคา ณ โรงกลั꯰ นและราคานาํเขา้ใหเ้ทา่กบัราคาประกาศเปโตรมนิ (CP) –16 $/ตนั โดยเร꯰ิ มมผีล
บงัคบัใชต้ั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  16 สงิหาคม 2544 เป็นตน้ไป และเพ꯰ื อมใิหเ้ป็นภาระของผู้ผลติกา๊ซ LPG มากนัก
จงึใหป้ระกนัระดบัราคา ณ โรงกลั꯰ นและราคานาํเขา้ต꯰ํ าสดุท꯰ี  200 $/ตนั โดยใหพ้จิารณาเปล꯰ี ยนแปลง
ตามราคากา๊ซธรรมชาตทิกุ 6 เดอืน

7.2 การใชร้ะบบราคา “ก꯰ึ งลอยตวั” เพ꯰ื อใหก้องทนุน㒿ํȀามนัฯ มรีายไดเ้พยีงพอสาํหรับชาํระหน㒿ีȀท꯰ี 
ชดัเจน โดยการจาํกดัหน㒿ีȀท꯰ี กองทนุตอ้งชาํระในระดบัปัจจบุนั และใหผู้้ใชก้า๊ซเป็นผู้รับภาระในสว่นของ
หน㒿ีȀใหม ่ท꯰ี อาจเกดิจากความผันผวนของราคากา๊ซในอนาคต ดงันั㒿Ȁน เพ꯰ื อใหก้ารปรับราคาขายปลกีมี
ความคลอ่งตวั และสะทอ้นตน้ทนุ และแยกออกจากการตดัสนิใจทางการเมอืง จงึตอ้งยกเลกิการ
ควบคมุราคาขายปลกีกา๊ซหงุตม้ โดยนาํระบบราคา “ก꯰ึ งลอยตวั” มาใช ้กลา่ว คอื ยงัคงมกีารควบคมุ
ราคาขายสง่ ซ꯰ึ งจะมผีลทาํใหรั้ฐ ยงัสามารถกาํหนดราคาขายปลกีไดท้างออ้ม และยงัคงมกีารชดเชย
ราคากา๊ซหงุตม้จากกองทนุน㒿ํȀามนัฯ ในระดบัหน꯰ึ ง โดยรักษาระดบัเงนิไหลเขา้กองทนุน㒿ํȀามนัฯ สทุธิ
1,200 – 1,500 ลา้นบาท/ไตรมาส และใหผ้อ่นชาํระหน㒿ีȀไมต่꯰ํ ากวา่ 1,200 ลา้นบาท/ไตรมาส มเีปา้
หมายชาํระหน㒿ีȀหมดภายใน 3 ปี

ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (กกร.) เม꯰ื อวนัท꯰ี  15 ตลุาคม 2544 ไดม้มีตเิหน็
ชอบใหย้กเลกิควบคมุราคาขายปลกีกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวบรรจถุงั โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  1
พฤศจกิายน 2544 เป็นตน้มา

7.3 การสง่เสรมิการใชเ้ชืȀอเพลงิอ꯰ื นและการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช ้เพ꯰ื อลดภาระการจา่ย
ชดเชยของกองทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ และเป็นการชว่ยเหลอืภาคอตุสาหกรรมท꯰ี ใชก้า๊ซ LPG เป็นเช㒿ืȀอ
เพลงิ จงึควรใหม้กีารสนับสนนุใหภ้าคอตุสาหกรรมปรับเปล꯰ี ยนไปใชเ้ช㒿ืȀอเพลงิอ꯰ื นท꯰ี มรีาคาถกูกวา่ ดงัน㒿ีȀ

(1) การเปล꯰ี ยนไปใชก้า๊ซธรรมชาต ิ(NG) เน꯰ื องจากการท꯰ี กา๊ซธรรมชาต ิมรีาคาต꯰ํ ากวา่ราคากา๊ซ
LPG ดงันั㒿Ȁน จงึควรมกีารสง่เสรมิใหภ้าคอตุสาหกรรม ท꯰ี อยู่ในเขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และจังหวดัใน
พ㒿ืȀนท꯰ี บรเิวณรอบแนวทอ่สง่กา๊ซ NG ใหป้รับเปล꯰ี ยนไปใชก้า๊ซ NG เป็นเช㒿ืȀอเพลงิแทน โดยปัจจบุนัมี
การใชก้า๊ซ NG ในภาคอตุสาหกรรมประมาณ 29,200 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/ปี สามารถทดแทนกา๊ซ LPG
ได ้616,000 ตนั/ปี และเม꯰ื อระบบทอ่จาํหนา่ยกา๊ซรอบกรงุเทพฯ และปรมิณฑล (Bangkok Gas
Ring) ซ꯰ึ งคาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2550 โดย ปตท. มแีผนเพ꯰ิ มปรมิาณการใชก้า๊ซ NG ในภาค
อตุสาหกรรมเป็น 42,705 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/ปี ในปี 2550 คาดวา่ จะสามารถทดแทนกา๊ซ LPG ได้
900,000 ตนั/ปี

(2) อตุสาหกรรมท꯰ี อยู่นอกแนวทอ่จาํหนา่ยกา๊ซ NG ซ꯰ึ งไมส่ามารถใชก้า๊ซ NG แทนได ้รัฐควรจะ
สง่เสรมิใหเ้ปล꯰ี ยนไปใชเ้ช㒿ืȀอเพลงิอ꯰ื น ดงัน㒿ีȀ



การใชก้า๊ซ LPG ผสม Pentane โดย ปตท.อยู่ระหวา่งทาํการศกึษาและทดสอบ เพ꯰ื อ
กาํหนดสดัสว่นผสมท꯰ี เหมาะสม ซ꯰ึ งราคา Pentane อยู่ในระดบัต꯰ํ ากวา่ราคากา๊ซ LPG เม꯰ื อนาํมา
ผสมเป็น เช㒿ืȀอเพลงิชนดิใหมจ่ะทาํใหร้าคาถกูลง
การใชถ้า่นหนิ เป็นทางเลอืกหน꯰ึ งของเช㒿ืȀอเพลงิ ซ꯰ึ งมรีาคาต꯰ํ ากวา่น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ และกา๊ซ
LPG
นํȀามนัเตา จากการเปรยีบเทยีบราคาน㒿ํȀามนัเตากบัราคากา๊ซ LPG ท꯰ี รวมการจา่ยชดเชยจาก
กองทนุน㒿ํȀามนัฯ แลว้ ตน้ทนุราคาน㒿ํȀามนัเตาจะถกูกวา่

(3) อตุสาหกรรมท꯰ี ตอ้งใชเ้ชืȀอเพลงิสะอาด อตุสาหกรรมท꯰ี จาํเป็นตอ้งใชก้า๊ซ LPG เป็นเช㒿ืȀอเพลงิท꯰ี 
สะอาด และในกรณที꯰ี ระบบทอ่สง่กา๊ซไมส่ามารถสนับสนนุได ้เชน่ เซรามคิ และเคร꯰ื องปั㒿Ȁนดนิเผา ใน
พ㒿ืȀนท꯰ี ภาคเหนอืตอนบน ซ꯰ึ งท꯰ี ผา่นมา รัฐไดม้โีครงการสง่เสรมิการใหใ้ชเ้ตาเผาเซรามคิประสทิธภิาพสงู
โดยใชเ้งนิสนับสนนุจากกองทนุเพ꯰ื อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน แมว้า่ ราคาเตาประสทิธภิาพสงูจะ
แพงกวา่เม꯰ื อเทยีบกบัเตาอฐิโดยทั꯰ วไป แตจ่ะสามารถชว่ยประหยดัพลงังานไดถ้งึ 30 – 50% จงึ
สามารถคนืทนุในระยะยาว เพราะตน้ทนุในการผลติเซรามคิจะต꯰ํ าลง สามารถผลติเซรามคิไดเ้รว็ข㒿ึȀน มี
การสญูเสยีพลงังานนอ้ยลง และท꯰ี สาํคญั คอื คณุภาพของผลติภณัฑท์꯰ี ไดส้งูข㒿ึȀนและสม꯰ํ าเสมอ

(4) การชว่ยเหลอืภาคขนสง่และรถแทก็ซ꯰ี  ปัจจบุนัรัฐมโีครงการสง่เสรมิการใชก้า๊ซ ธรรมชาติ
(NGV) เป็นเช㒿ืȀอเพลงิทดแทนกา๊ซ LPG ในรถยนต ์ซ꯰ึ งจะมรีาคาถกูกวา่กา๊ซ LPGเน꯰ื องจาก ปตท.
กาํหนดราคากา๊ซ NGV ในระดบั 50% ของราคาขายปลกีน㒿ํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ โดย ปตท. ไดจั้ด
โปรแกรมสง่เสรมิการใชก้า๊ซ NGV ในรถแทก็ซ꯰ี  เป็นโครงการนาํรอ่งเพ꯰ื อตดิตั㒿Ȁงอปุกรณแ์บบใหเ้ปลา่กบั
รถแทก็ซ꯰ี จาํนวน 100 คนั ซ꯰ึ งไดด้าํเนนิการแลว้เสรจ็ ในปี 2543 และจะเพ꯰ิ มเป็น 1,000 คนั ในปี 2544
– 45 โดยไดรั้บเงนิสนับสนนุจากกองทนุเพ꯰ื อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน และ ปตท. มแีผนเพ꯰ิ มสถานี
บรกิารกา๊ซ NGV ภายในปี 2549 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนอกี 30 สถาน ีเพ꯰ื อรองรับรถแทก็ซ꯰ี ท꯰ี คาดวา่ จะเพ꯰ิ มข㒿ึȀนเป็น
7,125 คนั สามารถทดแทนการใชก้า๊ซ LPG ได ้104 พันตนั/ปี และในอกีแนวทางหน꯰ึ งยงัอาจเปล꯰ี ยน
ไปใชก้า๊ซ LPG ท꯰ี ผสมกา๊ซ Pentane ทดแทนได ้อยา่งไรกต็าม จะตอ้งรอผลการทดสอบ ของ ปตท.
ซ꯰ึ งตอ้งใชร้ะยะเวลาหน꯰ึ ง และจะตอ้งรอกา๊ซ Pentane จากโรงแยกกา๊ซหนว่ยท꯰ี  5 คาดวา่จะกอ่สรา้ง
แลว้เสรจ็ภายในปี 2548

7.4 การป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบสง่ออกกา๊ซหงุตม้ เพ꯰ื อลดภาระของการจา่ยชดเชย
ของกองทนุน㒿ํȀามนัฯ ท꯰ี เกดิจากการลกัลอบสง่ออกกา๊ซหงุตม้ รัฐควรเขม้งวดในการดแูลการสง่ออกกา๊ซ
หงุตม้ ซ꯰ึ งขณะน㒿ีȀกระทรวงพาณชิยอ์ยู่ระหวา่งการออกประกาศกระทรวงอนญุาตใหส้ง่ออกไดเ้ฉพาะผู้
คา้กา๊ซมาตรา 7 หรอืตวัแทนผู้คา้กา๊ซเทา่นั㒿Ȁน และใหส้าํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิไดด้าํเนนิการปราบ
ปราม การลกัลอบสง่ออกกา๊ซหงุตม้บรรจถุงั ตามตะเขบ็ชายแดนโดยผดิกฎหมายอยา่งเขม้งวดและ
จรงิจัง

7.5 การลดรายจา่ยของกองทนุนํȀามนัฯ ในการสนบัสนนุการปราบปรามนํȀามนัเถ꯰ื อน เน꯰ื องจาก
งานการปราบปรามน㒿ํȀามนัเถ꯰ื อนและการกระทาํความผดิเก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีม เป็นงานท꯰ี ตอ้งปฏบิตัอิยา่ง
เขม้งวดและตอ่เน꯰ื อง ซ꯰ึ งถอืเป็นงานประจาํอกีประเภทหน꯰ึ งของหนว่ยงานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้ง ดงันั㒿Ȁน จงึควรให้
ขอรับการสนับสนนุงบประมาณเชน่เดยีวกบังานปกตขิองหนว่ยงาน ซ꯰ึ งจะชว่ยลดรายจา่ยของกองทนุ
น㒿ํȀามนัฯ ไดป้ระมาณ 200 ลา้นบาท/ปี

7.6 แผนชาํระหนีȀกองทนุนํȀามนัเชืȀอเพลงิ เพ꯰ื อสรา้งความเช꯰ื อมั꯰ นใหแ้กเ่จา้หน㒿ีȀผู้ผลติกา๊ซปโิตรเลยีม
เหลว เหน็ควรใหใ้ชม้าตรการในการแกไ้ขปัญหาหน㒿ีȀสนิกองทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ โดยใหรั้กษาระดบัเงนิ
ไหลเขา้สทุธใินระดบั 1,200 – 1,500 ลา้นบาท/ไตรมาส มเีปา้หมายใหส้ามารถชาํระหน㒿ีȀหมดภายใน
ระยะเวลา 3 ปี โดยใหม้กีารทาํขอ้ตกลงระหวา่งรัฐกบัเจา้หน㒿ีȀในการยอมรับและปฏบิตัติามแผนการ
ชาํระหน㒿ีȀท꯰ี แนน่อน

ซ꯰ึ งคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน เม꯰ื อวนัท꯰ี  12 ตลุาคม 2544 มมีตเิหน็ชอบใหแ้จง้ยนืยนั
การชาํระหน㒿ีȀกองทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิตอ่เจา้หน㒿ีȀเงนิชดเชยการผลติกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ตามสดัสว่นหน㒿ีȀ
ณ ส㒿ิȀนเดอืนกนัยายน 2544 โดยรวมไมต่꯰ํ ากวา่ 1,200 ลา้นบาท/ไตรมาส ซ꯰ึ งเร꯰ิ มมผีลตั㒿Ȁงแตไ่ตรมาส 4
ปี 2544 เป็นตน้ไป และหากกองทนุชาํระหน㒿ีȀไมค่รบถว้นใหจ้า่ยดอกเบ㒿ีȀย ในอตัราดอกเบ㒿ีȀยเงนิใหกู้้ยมื
ลกูคา้ชั㒿Ȁนด ี(MLR) ลบ 1 ตอ่ปี นับแตว่นัถดัจากวนัส㒿ิȀนไตรมาส โดยคาํนวณจากเงนิสว่นท꯰ี จา่ยขาดใน
แตล่ะไตรมาสไปจนถงึวนัท꯰ี ชาํระครบถว้น ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ ในไตรมาส 4 กองทนุน㒿ํȀามนัฯ ไดจ้า่ยเงนิชาํระหน㒿ีȀให้
แกเ่จา้หน㒿ีȀไดค้รบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้

การชาํระหนีȀเงนิชดเชยกา๊ซ LPG ตามหนงัสอืยนืยนัของกองทนุนํȀามนัเชืȀอเพลงิ



การชาํระหนีȀเงนิชดเชยกา๊ซ LPG ตามหนงัสอืยนืยนัของกองทนุนํȀามนัเชืȀอเพลงิ
ในไตรมาส 4 ปี 2544

  หนีȀตาม
ขอ้ตกลง

สดัสว่นการจา่ย
ตอ่ไตรมาส

ยอดจา่ยจรงิ คงเหลอื

(ลา้นบาท) (%) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)
ปตท. 8,871 61.4 736 738 8,133
โรงกลั꯰ นระยอง 683 4.7 57 68 615
สตารร์ไีฟนน์꯰ิ ง 1,694 11.7 140 157 1,537
อตุสาหกรรมปโิตรเคมกีลัไทย 203 1.4 17 64 139
ไทยออยล์ 1,924 13.3 160 188 1,736
เอสโซ่ 969 6.7 80 100 869
บางจาก 116 0.8 10 46 70
รวม 14,460 100.0 1,200 1,361 13,099

ฐานะกองทนุน㒿ํȀามนัฯ ณ ส㒿ิȀนเดอืนธนัวาคม 2544 มยีอดเงนิคงเหลอืในบญัช ี4,345 ลา้นบาท โดยมี
รายรับจากน㒿ํȀามนัเบนซนิ น㒿ํȀามนักา๊ด น㒿ํȀามนัดเีซล และน㒿ํȀามนัเตา จาํนวน 882 ลา้นบาท/เดอืน รายจา่ย
เพ꯰ื อ ชดเชยราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวประมาณ 245 ลา้นบาท/เดอืน ทาํใหม้เีงนิไหลเขา้กองทนุสทุธิ
637 ลา้นบาท/เดอืน ในขณะเดยีวกนั กองทนุมหีน㒿ีȀคา้งชาํระอยู่ในระดบั 14,696 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิ
คา้งชาํระของกรม สรรพสามติ 14,653 ลา้นบาท (หน㒿ีȀเงนิชดเชยกา๊ซ LPG ตามขอ้ตกลง ณ ส㒿ิȀนเดอืน
กนัยายน 2544 และหน㒿ีȀใหม ่13,099 และ 1,421 ลา้นบาท ตามลาํดบั หน㒿ีȀกรณอี꯰ื นๆ 133 ลา้นบาท)
และหน㒿ีȀเงนิกองทนุคนืของกรมศลุกากรอกี 43 ลา้นบาท ฐานะกองทนุน㒿ํȀามนัฯ สทุธติดิลบ 10,351
ลา้นบาท

 



 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

8. การปรบัเพ꯰ิ มอตัราสาํรองนํȀามนัเชืȀอเพลงิตามกฎหมาย
8.1 เน꯰ื องจากเหตกุารณก์ารกอ่วนิาศกรรมในสหรัฐอเมรกิา เม꯰ื อวนัท꯰ี  11 กนัยายน 2544 คณะกรรมการ
พจิารณานโยบายพลงังานไดพ้จิารณาเก꯰ี ยวกบัมาตรการเตรยีมพรอ้มทางดา้นพลงังานเพ꯰ื อรองรับผลก
ระทบท꯰ี อาจเกดิข㒿ึȀน และไดเ้รยีนเชญิรองนายกรัฐมนตร ี(นายพทิกัษ ์อนิทรวทิยนันท)์ เป็นประธานท꯰ี 
ประชมุ โดยมหีนว่ยงานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งทั㒿Ȁงภาครัฐและเอกชน รว่มประชมุคณะกรรมการพจิารณานโยบาย
พลงังาน เพ꯰ื อพจิารณาแผนเตรยีมพรอ้มทางดา้นพลงังานเพ꯰ื อรองรับสถานการณท์꯰ี เกดิข㒿ึȀนใน
สหรัฐอเมรกิา ซ꯰ึ งคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิม꯰ื อวนัท꯰ี  12 กนัยายน 2544 เหน็ชอบใหเ้พ꯰ิ มปรมิาณสาํรอง
น㒿ํȀามนัตามกฎหมายจากรอ้ยละ 3 เป็นรอ้ยละ 5 และมอบหมายใหก้รมทะเบยีนการคา้ กระทรวง
พาณชิย ์รับไปดาํเนนิการออกประกาศกรมทะเบยีนการคา้ปรับเพ꯰ิ มอตัราสาํรองน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิตาม
กฎหมาย ดงัน㒿ีȀ

น㒿ํȀามนัดบิใหเ้พ꯰ิ มจากรอ้ยละ 3 เป็นรอ้ยละ 5
น㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูท꯰ี ผลติในประเทศทกุชนดิใหเ้พ꯰ิ มจากรอ้ยละ 3 เป็นรอ้ยละ 5
น㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูท꯰ี นาํเขา้มาในประเทศทกุชนดิใหเ้พ꯰ิ มจากรอ้ยละ 6 เป็นรอ้ยละ 10

เน꯰ื องจากในทางปฏบิตักิารปรับเพ꯰ิ มอตัราสาํรองน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิจะมผีลบงัคบัใชภ้ายหลงัจากการออก
ประกาศกรมทะเบยีนการคา้ 90 วนั คอืในวนัท꯰ี  26 ธนัวาคม 2544 ซ꯰ึ งอาจไมท่นัตอ่เหตกุารณ ์ดงันั㒿Ȁน
เพ꯰ื อใหก้ารปรับเพ꯰ิ มปรมิาณน㒿ํȀามนัสาํรองของประเทศมผีลบงัคบัใชเ้รว็ข㒿ึȀน คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิม꯰ื อ
วนัท꯰ี  18 กนัยายน 2544 ใหอ้อกคาํสั꯰ งนายกรัฐมนตร ีกาํหนดใหผู้้คา้น㒿ํȀามนัเกบ็รักษาน㒿ํȀามนัคงเหลอื
สาํหรับปอ้งกนัภาวะการขาดแคลนน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิโดยฉกุเฉนิ โดยมผีลบงัคบัใชภ้ายใน 30 วนั หลงั
จากวนัออกคาํสั꯰ ง ดงัน㒿ีȀ

ใหส้าํรองน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิท꯰ี กลั꯰ นหรอืผลติในราชอาณาจักรในอตัรารอ้ยละ 2
ใหส้าํรองน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิท꯰ี นาํเขา้มาในราชอาณาจักรในอตัรารอ้ยละ 4

8.2 ตอ่มาไดม้กีารออกคาํสั꯰ งนายกรัฐมนตรที꯰ี  5/2544 เร꯰ื อง กาํหนดมาตรการเพ꯰ื อแกไ้ขและปอ้งกนั
ภาวะการขาดแคลนน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ ลงวนัท꯰ี  19 กนัยายน 2544 โดยมผีลบงัคบัใชต้ั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  19
ตลุาคม 2544 เป็นตน้มา รวมทั㒿Ȁง เพ꯰ื อเป็นการรองรับการดาํเนนิการตามคาํสั꯰ งนายกรัฐมนตร ีกรม
ทะเบยีนการคา้จงึไดด้าํเนนิการออกประกาศกรมทะเบยีนการคา้ จาํนวน 2 ฉบบั ดงัน㒿ีȀ

(1) เร꯰ื อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีารเกบ็รักษาและสถานท꯰ี เกบ็รักษาน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิคงเหลอื ตามคาํ
สั꯰ งนายกรัฐมนตร ีท꯰ี  5/2544 เร꯰ื อง กาํหนดมาตรการเพ꯰ื อแกไ้ข และปอ้งกนัภาวะการขาดแคลนน㒿ํȀามนั
เช㒿ืȀอเพลงิ พ.ศ. 2544

(2) เร꯰ื อง แตง่ตั㒿Ȁงพนักงานเจา้หนา้ท꯰ี ตามพระราชกาํหนดแกไ้ขและปอ้งกนัภาวะการขาดแคลน น㒿ํȀามนั
เช㒿ืȀอเพลงิ พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2544

8.3 กรมทะเบยีนการคา้ไดด้าํเนนิการออกประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เร꯰ื อง กาํหนดชนดิและอตัราการ
สาํรองน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ พ.ศ. 2544 เพ꯰ื อปรับเพ꯰ิ มอตัราสาํรองน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิตามกฎหมาย ตามมตคิณะ
กรรมการพจิารณานโยบายพลงังานเม꯰ื อวนัท꯰ี  12 กนัยายน 2544 มผีลบงัคบัใชต้ั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี  26 ธนัวาคม
2544 เป็นตน้ไป

8.4 เน꯰ื องจากสถานการณไ์ดค้ล꯰ี คลายจนเขา้สู่ภาวะปกต ิโดยท꯰ี ปรมิาณน㒿ํȀามนัสาํรองในระดบัรอ้ยละ 5
สาํหรับน㒿ํȀามนัดบิและน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูนาํเขา้ และรอ้ยละ 10 สาํหรับน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูท꯰ี นาํเขา้ เป็นระดบัท꯰ี 
เหมาะสม จงึไดม้กีารออกคาํสั꯰ งนายกรัฐมนตร ีท꯰ี  7/2544 ลงวนัท꯰ี  23 พฤศจกิายน 2544 ยกเลกิคาํสั꯰ ง



นายกรัฐมนตร ีท꯰ี  5/2544 เร꯰ิ มมผีลบงัคบัใชใ้นวนัเดยีวกบัประกาศกรมทะเบยีนการคา้ คอืตั㒿Ȁงแตว่นัท꯰ี 
26 ธนัวาคม 2544 เป็นตน้ไป

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

9. โครงการปิดถนนเพၠืĐอประหยดัพลงังาน ลดมลพษิ
และสง่เสรมิการทอ่งเทၠีĐยว

ความเป็นมา

ปัจจบุนัประเทศไทยตอ้งสญูเสยีเงนิตรา ในการนาํเขา้นํ�ามนัจากตา่งประเทศ สงูถงึปีละ 300,000 ลา้น
บาท ทั�งนี�สว่นหน뱯ึ�งเป็นผลมาจากการท뱯ี�ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ท뱯ี�อาศยัอยู่ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล
ยงัใชร้ถยนต ์และรถจักรยานยนตส์ว่นบคุคลเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะในยา่นธรุกจิท뱯ี�สาํคญั ๆ สาํนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) ไดต้ระหนักถงึปัญหาท뱯ี�เกดิขึ�น ซ뱯ึ�งนอกจากจะทาํให้
ประเทศตอ้งสญูเสยีเงนิตราตา่งประเทศเป็นจาํนวนมหาศาลแลว้ ยงักอ่ใหเ้กดิมลภาวะเป็นพษิกบั
ประชาชนสว่นรวมดว้ย

สพช. โดยการสนับสนนุจากคณะกรรมการกองทนุเพ뱯ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน จงึไดม้อบหมายให้
ศนูยว์จัิยและพัฒนาการจราจรและขนสง่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี(มจธ.) จัดทาํ
“โครงการปดิถนนเพ뱯ื�อประหยดัพลงังาน ลดมลพษิ และสง่เสรมิการทอ่งเท뱯ี�ยว” ขึ�น เพ뱯ื�อทาํการศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดแนวทางของการปดิถนนบางสายเป็น ถนนคนเดนิแบบยัၠĐงยนื และจากผล
การสาํรวจความคดิเหน็ของสถาบนัราชภฏัสวนดสุติ ซ뱯ึ�งสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื�นท뱯ี�เปา้หมาย 5
พื�นท뱯ี� คอื สลีม ลาดหญา้ เยาวราช บางลาํพูขา้วสาร และเกาะรัตนโกสนิทร ์จาํนวน 5,076 ตวัอยา่ง สรปุ
ไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยท뱯ี�จะใหม้กีารปดิถนนสปัดาหล์ะ 1 วนั โดยเร뱯ิ�มตั�งแตช่ว่งบา่ยถงึกลางคนืของวนั
อาทติย ์ทั�งนี�บรเิวณท뱯ี�ควรปดิมากท뱯ี�สดุคอื ถนนสลีม เรၠิĐมตั᠀�งแตแ่ยกศาลาแดงถงึแยกนราธวิาสราชนครนิทร์
เป็นระยะทาง 980 เมตร

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

1. เพ뱯ื�อสง่เสรมิใหเ้กดิถนนคนเดนิ (Walking Street) ท뱯ี�ยั뱯�งยนืในเขตกรงุเทพมหานคร ซ뱯ึ�งจะชว่ยให้
ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร และนักทอ่งเท뱯ี�ยวมแีหลง่กจิกรรมท뱯ี�จะชว่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติท뱯ี�ดขีึ�น

2. เพ뱯ื�อใหป้ระชาชนมคีวามเขา้ใจและเหน็ความสาํคญัในการใชย้านพาหนะสว่นบคุคล โดยหนัมาเดนิทาง
ดว้ยระบบขนสง่สาธารณะ จักรยานหรอืการเดนิเทา้ เพ뱯ื�อประหยดัพลงังานและลดมลพษิในทอ้งถนน

3. เพ뱯ื�อกระตุ้นเศรษฐกจิของชมุชน และสง่เสรมิการทอ่งเท뱯ี�ยวบนถนนซ뱯ึ�งมศีกัยภาพเหมาะสมท뱯ี�จะทาํเป็น
ถนนคนเดนิ (Walking Street)

กจิกรรม

โครงการปดิถนนเพ뱯ื�อประหยดัพลงังาน ลดมลพษิ และสง่เสรมิการทอ่งเท뱯ี�ยว ไดด้าํเนนิการภายใต้
แนวคดิ Walking Street หรอื ถนนคนเดนิแบบยั뱯�งยนืซ뱯ึ�งกจิกรรมตา่งๆ ใชช้뱯ื�อวา่ “7 มหศัจรรยท์뱯ี�สลีม” หรอื
“7 Wonders @ Silom”



การดาํเนนิการดงักลา่วกาํหนดใหป้ดิถนนสลีม เพ뱯ื�อเป็นถนนเฉพาะใหค้นเดนิทกุวนัอาทติย ์ตั�งแตเ่วลา
12.00 น. – 24.00 น. เร뱯ิ�มจากวนัอาทติยท์뱯ี� 18 พฤศจกิายน 2544 ถงึวนัอาทติยท์뱯ี� 30 ตอ่เน뱯ื�องถงึวนั
จันทรท์뱯ี� 31 ธนัวาคม 2544 รวมระยะเวลาทั�งสิ�น 7 ครั�ง โดยจัดใหม้กีจิกรรมตา่งๆ ขึ�นบนถนนภายใต้
แนวคดิ “คนืชวีติใหช้มุชน คนืถนนใหค้นเดนิ” กจิกรรมดงักลา่วใชช้뱯ื�อวา่ “7 มหศัจรรยท์뱯ี�สลีม” (7
Wonders @ Silom) ดงันี�

1. Green LifeGreen Silom “เปดิโลกสี
เขยีว” วนัอาทติยท์뱯ี� 18 พฤศจกิายน 2544
2. Healthy Silom “พลงักาย พลงัใจ” วนัอาทติยท์뱯ี� 25 พฤศจกิายน 2544
3. The Melody of Silom “ถนนสายดนตร”ี วนัอาทติยท์뱯ี� 2 ธนัวาคม 2544
4. The Arts of Silom “เสน้สายลลีา” วนัอาทติยท์뱯ี� 9 ธนัวาคม 2544
5. Gift & Give “ของฝากจากใจ” วนัอาทติยท์뱯ี� 16 ธนัวาคม 2544
6. Silom Festival “สสีนัเหมนัต”์ วนัอาทติยท์뱯ี� 23 ธนัวาคม 2544
7. Silom New Year “สขุสนัตป์ีใหม”่ วนัอาทติยท์뱯ี� 30  วนัจันทรท์뱯ี� 31 ธนัวาคม

2544

เน뱯ื�องจากพัฒนาการของถนนคนเดนิท뱯ี�ประสบความสาํเรจ็ และนาํไปสู่การเป็นถนนคนเดนิท뱯ี�ยั뱯�งยนื
นอกจากจะตอ้งจัดทาํโครงสรา้งพื�นฐานทางดา้นกายภาพ ซ뱯ึ�งไดแ้กก่ารจัดการใหม้สีภาพทางภมูทิศันท์뱯ี�
เหมาะสม การกาํหนดพื�นท뱯ี�ใชส้อยสาํหรับกจิกรรม รวมทั�งการออกแบบจัดวาง Street Furniture ให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งทางกายภาพแลว้ ยงัจาํเป็นท뱯ี�จะตอ้งพัฒนาโครงสรา้งทางความคดิ ซ뱯ึ�ง
ไดแ้กร่ะบบวถิชีวีติและวฒันธรรมในชมุชน รวมถงึสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐศาสตร ์ทั�งในระดบัชมุชน
ทอ้งถ뱯ิ�น จนถงึระดบัเศรษฐกจิของเมอืง ดงันั�น การจัดทาํโครงการถนนคนเดนิ จงึจาํเป็นท뱯ี�จะตอ้งจัดหา
กจิกรรม ท뱯ี�สามารถผสานความตอ้งการ ของสว่นรวมเขา้ไวด้ว้ยกนัได ้ซ뱯ึ�งไดจั้ดโครงสรา้งกจิกรรมหลกัไว้
ดงันี�

สว่นทၠีĐ 1 กจิกรรมทၠีĐตอบสนองวตัถปุระสงคเ์ชงินโยบายของรฐั ไดแ้ก่

กจิกรรมเพ뱯ื�อการลดการใชพ้ลงังาน
กจิกรรมเพ뱯ื�อพัฒนาคณุภาพชวีติและส뱯ิ�งแวดลอ้ม
กจิกรรมเพ뱯ื�อตอบสนองการทอ่งเท뱯ี�ยว

สว่นทၠีĐ 2 กจิกรรมถนนคนเดนิ เป็นกจิกรรมเชงิสาธติ ไดแ้ก่

กจิกรรมเชงิสนัทนาการ
กจิกรรมเชงิศลิปะ สงัคม และวฒันธรรม

สว่นทၠีĐ 3 กจิกรรมของชมุชน ท뱯ี�ผู้อยู่อาศยัในชมุชนเป็นผู้กาํหนดและมสีว่นรว่มในการดาํเนนิการและรับ
ผดิชอบ ไดแ้ก่

กจิกรรมเพ뱯ื�อสนองเศรษฐกจิชมุชน
กจิกรรมเชงิภาพพจน์
กจิกรรมเชงิวฒันธรรมชมุชน
กจิกรรมหนา้บา้น



สว่นทၠีĐ 4 กจิกรรมนาํรอ่ง เพ뱯ื�อสรา้งการยอมรับ และเป็นจดุเร뱯ิ�มตน้ใหส้งัคมหนัมาใหค้วามสนใจ และ
นาํรอ่งสู่ความเป็นถนนคนเดนิ ไดแ้กก่จิกรรม “7 มหศัจรรยท์뱯ี�สลีม” ไดแ้ก ่กจิกรรมการประชาสมัพันธผ์า่น
ชอ่งทางตา่งๆ

สว่นทၠีĐ 5 กจิกรรมเพၠืĐอการบรกิาร ไดแ้ก่

กจิกรรมดา้นสาธารณปูโภค
กจิกรรมบรกิารดา้นสขุอนามยั
กจิกรรมดา้นการรักษาความปลอดภยัและอาํนวยความสะดวก

ผลการดาํเนนิงานทၠีĐผา่นมา

จากการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนท뱯ี�มารว่มงาน โดยทาํการสาํรวจ 3 ครั�ง รวม 1,200 ตวัอยา่ง
สามารถสรปุผลการดาํเนนิงานในภาพรวม ไดด้งันี�

1. ประชาชนเหน็ดว้ยกบัการรณรงคต์ามโครงการฯ นี� จาํนวนรอ้ยละ 85 ทั�งนี�เหน็วา่เก뱯ี�ยวขอ้งกบัการชว่ย
ประหยดัพลงังานรอ้ยละ 81 เพ뱯ื�อลดมลพษิรอ้ยละ 86 และเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเท뱯ี�ยวรอ้ยละ 79
นอกจากนี� ประชาชนยงัเหน็ดว้ยกบัการสนับสนนุใหม้โีครงการลกัษณะนี�ตอ่ไปท뱯ี�ถนนสลีมทกุๆ วนัอาทติย์
รอ้ยละ 87

2. การดาํเนนิงานท뱯ี�ผา่นมา นับไดว้า่บรรลวุตัถปุระสงคไ์ดเ้ป็นท뱯ี�นา่พอใจ ดงันี�

ผลการดาํเนนิงาน ผลการสาํรวจเปรยีบเทยีบกอ่นและหลงัการปิดถนน
กอ่น

(21ต.ค. 44)
คร ั僾งทၠีĐ 1

(18 พ.ย. 44)
คร ั僾งทၠีĐ 2

(25 พ.ย. 44)
คร ั僾งทၠีĐ 3

(2 ธ.ค. 44)
คร ั僾งทၠีĐ 4

(9 ธ.ค. 44)
คร ั僾งทၠีĐ 5

(16 ธ.ค. 44)
คร ั僾งทၠีĐ 6

(23 ธ.ค. 44)
คร ั僾งทၠีĐ 7

(30 ธ.ค. 44)
คร ั僾งทၠีĐ 8

(31 ธ.ค. 44)
การประหยดัพลงังาน

ปรมิาณผู้โดยสาร
รถไฟฟา้ BTS ท뱯ี�สถานี
ศาลาแดง (คน)

7,593 17,594
เพ뱯ิ�มจากปกติ
138%

22,179
เพ뱯ิ�มจากปกติ
193%

28,660
เพ뱯ิ�มจากปกติ
278%

27,677
เพ뱯ิ�มจากปกติ
265%

35,858
 

372%

31,977


325%

36,139


376%

42,022


453%
ลดมลพษิ

(เวลา 12.00–24.00 น.)
 ปรมิาณกา๊ซคารบ์อน มอน
นอกไซด ์CO 
(คา่เฉล뱯ี�ย 1 ชม. หนว่ย ppm)

สงูสดุ = 5
ต뱯ํ�าสดุ = 3.9

สงูสดุ = 2.2
ต뱯ํ�าสดุ = 1.4

สงูสดุ = 2.4
ต뱯ํ�าสดุ = 0.7

สงูสดุ = 3.1
ต뱯ํ�าสดุ = 0.9

สงูสดุ = 2.7
ต뱯ํ�าสดุ = 0.9

สงูสดุ = 3.9
ต뱯ํ�าสดุ = 0.5

สงูสดุ = 1.6
ต뱯ํ�าสดุ = 0.8

สงูสดุ = 2.4
ต뱯ํ�าสดุ = 0.4

สงูสดุ = 2.7
ต뱯ํ�าสดุ = 0.7

 ปรมิาณฝุ่นละออง
ในบรรยากาศขนาด
เลก็กวา่ 10 ไมครอน
(คา่เฉล뱯ี�ย 24 ชม. หนว่ย :
ไมโครกรัม/ลบ.ม.

95.1 46 47 68 33 39 38 47 50

หมายเหต ุตามมาตรฐานกองควบคมุมลพษิ

คา่เฉล뱯ี�ยปรมิาณกา๊ซคารบ์อนมอนนอกไซด ์CO ตอ่ชั뱯�วโมง ไมค่วรเกนิ 30 ppm

ปรมิาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ (คา่เฉล뱯ี�ย 24 ชั뱯�วโมง หนว่ย : ไมโครกรัม/ลบ.ม.) ไมค่วรเกนิ 120 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

10. การปรบัโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า
10.1 คณะรัฐมนตร ีในการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 ตลุาคม 2543 ไดม้มีตเิหน็ชอบ โครงสรา้งคา่ไฟฟา้ ขาย
ปลกี โครงสรา้งคา่ไฟฟา้ขายสง่ และขอ้เสนอ สตูรการปรับอตัรา คา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft) ใหม่
เพ큔ืȀอให ้สอดคลอ้งกบัภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ ท큔ีȀลดลง และลกัษณะการใชไ้ฟฟา้
ท큔ีȀเปล큔ีȀยนแปลงไป ทัᡕȀงนᡕีȀ การกาํหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ จะพจิารณาถงึ (1) การกาํหนดใหอ้ตัรา
คา่ไฟฟา้ สะทอ้นถงึตน้ทนุ ทางเศรษฐศาสตรม์ากท큔ีȀสดุ และเพ큔ืȀอสง่เสรมิ ใหม้กีารใชไ้ฟฟา้ อยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะสง่เสรมิ ใหม้กีารใช ้ไฟฟา้นอ้ยลง ในชว่งท큔ีȀมกีารใชไ้ฟฟา้ สงูสดุ ของระบบ
ไฟฟา้ (Peak) ซ큔ึȀงจะชว่ยลดการลงทนุ ในการผลติ และการจัดจาํหนา่ยไฟฟา้ ไดใ้นระยะยาว (2) การ
ไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ มฐีานะการเงนิ ท큔ีȀมั큔Ȁนคง และสามารถขยาย การดาํเนนิงานในอนาคต ไดอ้ยา่งเพยีง
พอ (3) การใหค้วามเป็นธรรม แกผู่้ใชไ้ฟฟา้ ประเภทตา่งๆ มากขᡕึȀน โดยลดการอดุหนนุคา่ไฟฟา้ จาก
ผู้ใชไ้ฟกลุ่มหน큔ึȀง โดยผู้ใชไ้ฟอกีกลุ่มหน큔ึȀง และ (4) ใหก้ารปรับอตัราคา่ไฟฟา้ มคีวามคลอ่งตวั และ
เป็นไปได ้โดยอตัโนมตั ิสอดคลอ้งกบัราคาเชᡕืȀอเพลงิ ท큔ีȀเปล큔ีȀยนแปลงไป ตามสภาวะตลาด ท큔ีȀมกีาร
แขง่ขนัมากขᡕึȀน

10.2 โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ขายปลกีใหม ่สามารถสรปุสาระสาํคญัไดด้งันᡕีȀ

(1) อตัราคา่ไฟฟา้ขายปลกีเฉล큔ีȀย ลดลงประมาณรอ้ยละ 2 และลดการอดุหนนุ ระหวา่งกลุ่ม ใหน้อ้ยลง
โดยไมท่าํใหผู้้ใชไ้ฟฟา้ กลุ่มใด ตอ้งจา่ยคา่ไฟฟา้ เพ큔ิȀมขᡕึȀน รวมทัᡕȀง ไดป้รับปรงุ การจาํแนกกลุ่มผู้ใช้
ไฟฟา้ใหม ่โดยกาํหนดใหก้ลุ่มผู้ใชไ้ฟ ประเภทกจิการขนาดกลาง ท큔ีȀมปีรมิาณการใชไ้ฟฟา้ เกนิกวา่
250,000 หนว่ย/เดอืน อยู่ในกลุ่มผู้ใชไ้ฟฟา้ ประเภทกจิการขนาดใหญ ่ทัᡕȀงหมด

(2) โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ สาํหรับกจิการผลติ กจิการระบบสง่ กจิการระบบจาํหนา่ย และ กจิการคา้
ปลกี จะมกีารแยกใหเ้หน็อยา่งชดัเจน

(3) มกีารปรับโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ แบบ Time of Use (TOU) ใหม ่เพ큔ืȀอใหส้ะทอ้นถงึตน้ทนุ และ
ลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ ท큔ีȀเปล큔ีȀยนแปลงไป ของผู้ใชไ้ฟฟา้ และไดข้ยายขอบเขตการใชอ้ตัรา TOU ให้
ครอบคลมุ ถงึผู้ใชไ้ฟฟา้ในกลุ่มธรุกจิและอตุสาหกรรม รวมทัᡕȀง ใชเ้ป็นอตัราเลอืก สาํหรับผู้ใชไ้ฟฟา้
ประเภทบา้นอยู่อาศยั กจิการขนาดเลก็ และสว่นราชการ

(4) รวมคา่ไฟฟา้ตามสตูร การปรับอตัราคา่ไฟฟา้ โดยอตัโนมตั ิ(Ft) ในขณะนัᡕȀน ซ큔ึȀงเทา่กบั 64.52
สตางค/์หนว่ย เขา้ไปในคา่ไฟฟา้ฐาน และกาํหนดคา่ Ft ใหม ่ณ จดุเร큔ิȀมตน้เทา่กบั 0 ซ큔ึȀงโครงสรา้งคา่
ไฟฟา้ใหม ่ดงักลา่ว ใหม้ผีลบงัคบัใช ้ตัᡕȀงแตค่า่ไฟฟา้เดอืนตลุาคม 2543 เป็นตน้ไป

10.3 จากการตดิตาม และประเมนิผล การดาํเนนิการ ภายหลงัการประกาศใช ้โครงสรา้งอตัราคา่
ไฟฟา้ใหม ่พบวา่ โครงสรา้งอตัรา TOU สามารถลดความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ ในชว่งท큔ีȀมกีารใชไ้ฟฟา้
สงูสดุ ของระบบไฟฟา้ (Peak) ไดป้ระมาณ 350 เมกะวตัต ์และหากมกีารตดิตัᡕȀงมเิตอร ์TOU ใหผู้้ใช้
ไฟฟา้ไดค้รบ จะสามารถลดความตอ้งการไฟฟา้ ในชว่ง Peak ลงไดอ้กี นอกจากนᡕีȀ การไฟฟา้ ได้
เตรยีมการจัดหามเิตอร ์TOU สาํหรับบา้นอยู่อาศยั และกจิการขนาดเลก็ โดยผู้ใชไ้ฟฟา้จะสามารถ
เลอืกใชอ้ตัรา TOU ไดใ้นราวเดอืนมกราคม 2545 และจะสามารถเลอืกได ้2 ระบบ คอื มเิตอร ์TOU
ชนดิ Single Phase ซ큔ึȀงผู้ใชไ้ฟฟา้สามารถอา่นการใชไ้ฟฟา้ไดด้ว้ยตนเอง มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ
15,000 – 17,000 บาท และ มเิตอรร์ะบบ Automatic Meter Reading (AMR) ซ큔ึȀงผู้ใชไ้ฟฟา้จะ
สามารถขอดขูอ้มลูการใชไ้ฟฟา้ไดท้큔ีȀการไฟฟา้ มคีา่ใชจ้า่ยเร큔ิȀมตน้ประมาณ 800 บาท และคา่ใชจ้า่ย
รายเดอืนอกีประมาณ 120 บาท



10.4 คา่ไฟฟา้ท큔ีȀเรยีกเกบ็จากผู้ใชไ้ฟฟา้ ประกอบดว้ย คา่ไฟฟา้ฐาน และคา่ไฟฟา้ตามสตูรการปรับ
อตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft) โดยสตูรการคาํนวณคา่ Ft ใหม ่จะแยกการคาํนวณคา่ไฟฟา้ของ
แตล่ะกจิการไฟฟา้ (Unbundle) ไดแ้ก ่กจิการผลติ (Generation) กจิการระบบสง่ (Transmission)
กจิการระบบจาํหนา่ย (Distribution) ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งคา่ไฟฟา้ขายปลกี มกีารนาํคา่ใชจ้า่ย
ดา้นการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ (DSM) ออกจากสตูร Ft สาํหรับการปรับปรงุประสทิธภิาพของกจิการ
ไฟฟา้ (Efficiency Factors) หรอืคา่ X สาํหรับกจิการผลติ กจิการระบบสง่ และกจิการระบบจาํหนา่ย
ซ큔ึȀงมคีา่เทา่กบัรอ้ยละ 5.8 2.6 และ 5.1 ตอ่ปี ไดน้าํไปรวมไวใ้นโครงสรา้งคา่ไฟฟา้ฐาน นอกจากนᡕีȀ
ใหก้ารไฟฟา้มสีว่นรว่มในการรับภาระอตัราแลกเปล큔ีȀยนดว้ยในระดบัหน큔ึȀง

10.5 ภายหลงัการประกาศใชโ้ครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ใหม ่คา่ Ft เรยีกเกบ็จะมคีา่เทา่กบั 0 เป็นระยะ
เวลา 4 เดอืน (ตลุาคม 2543 – มกราคม 2544) และมกีารปรับคา่ Ft ครัᡕȀงแรกในเดอืนกมุภาพันธ์
2544 ทัᡕȀงนᡕีȀ คณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิไดด้าํเนนิการปรับคา่
ไฟฟา้ตามสตูร Ft ไปแลว้ จาํนวน 3 ครัᡕȀง ดงันᡕีȀ

(1) วนัท큔ีȀ 14 กมุภาพันธ ์2544 เหน็ชอบคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในเดอืนกมุภาพันธ์พฤษภาคม
2544 เทา่กบั 24.44 สตางคต์อ่หนว่ย ซ큔ึȀงมสีาเหตมุาจากราคากา๊ซธรรมชาต ินᡕํȀามนัเตาและนᡕํȀามนั
ดเีซล ไดป้รับตวัเพ큔ิȀมขᡕึȀนจากราคาท큔ีȀใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณ ประกอบกบั อตัราแลกเปล큔ีȀยนท큔ีȀออ่นตวั
ลงจากระดบั 38 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ มาอยู่ ณ ระดบั 43 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ เป็นหลกั สง่ผลใหค้า่
ไฟฟา้เฉล큔ีȀยท큔ีȀเรยีกเกบ็จากประชาชนเพ큔ิȀมขᡕึȀนจาก 2.2097 บาทตอ่หนว่ย เป็น 2.4541 บาทตอ่หนว่ย
หรอืเพ큔ิȀมขᡕึȀนรอ้ยละ 11.1 ของคา่ไฟฟา้ฐาน

(2) วนัท큔ีȀ 14 มถินุายน 2544 เหน็ชอบคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในเดอืนมถินุายน – กนัยายน 2544
เทา่กบั 27.13 สตางค/์หนว่ย หรอืเพ큔ิȀมขᡕึȀน 2.69 สตางค/์หนว่ย ซ큔ึȀงมสีาเหตมุาจาก ตน้ทนุคา่เชᡕืȀอเพลงิ
โดยเฉพาะกา๊ซธรรมชาตไิดป้รับตวัสงูขᡕึȀนเป็นหลกั สง่ผลใหค้า่ไฟฟา้เฉล큔ีȀยท큔ีȀเรยีกเกบ็จากประชาชน
เพ큔ิȀมขᡕึȀนจาก 2.45 บาท/หนว่ย เป็น 2.48 บาท/หนว่ย หรอืเพ큔ิȀมขᡕึȀนรอ้ยละ 1.10

(3) วนัท큔ีȀ 12 ตลุาคม 2544 เหน็ชอบคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในเดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม
2545 เทา่กบั 22.77 สตางค/์หนว่ย หรอืลดลง 4.36 สตางค/์หนว่ย ซ큔ึȀงสาเหตหุลกัท큔ีȀชว่ยใหค้า่ Ft
ปรับลดลง เน큔ืȀองจาก สพช. ไดพ้จิารณาปรับลดงบลงทนุของการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ในปี 2544 – 2546
ลงไดป้ระมาณ 55,000 ลา้นบาท สง่ผลใหค้วามตอ้งการรายไดใ้นการสมทบการลงทนุของการไฟฟา้
ทัᡕȀง 3 แหง่ ลดลง 14,000 ลา้นบาท ซ큔ึȀงจะนาํมาเฉล큔ีȀยลดคา่ไฟฟา้ใหก้บัประชาชนปีละ 7,000 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นคา่ไฟฟา้ท큔ีȀลดลง 7 สตางค/์หนว่ย เป็นระยะเวลา 2 ปี เม큔ืȀอพจิารณาประกอบกบัการ
คาํนวณคา่ Ft ตามปกตซิ큔ึȀง คา่ Ft จะเพ큔ิȀมขᡕึȀน 2.64 สตางค/์หนว่ย ทาํใหค้า่ Ft ลดลง 4.36 สตางค/์
หนว่ย สง่ผลใหค้า่ไฟฟา้เฉล큔ีȀยท큔ีȀเรยีกเกบ็จากประชาชนลดลงจาก 2.48 บาท/หนว่ย เป็น 2.43 บาท/
หนว่ย หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 2 คดิเป็นเงนิท큔ีȀประชาชนประหยดัไดก้วา่ 4,000 ลา้นบาท/ปี

คา่ไฟฟ้าตามสตูร Ft

เดอืน คา่ Ft
(สตางค/์หนว่ย)

การเปล�ียนแปลง
(สตางค/์หนว่ย)

ตลุาคม 2543 – มกราคม 2544 0.00  
กมุภาพันธ ์2544 – พฤษภาคม 2545 24.44 +24.44
มถินุายน 2544 – กนัยายน 2544 27.13 +2.69
ตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 22.77 4.36

10.6 เน큔ืȀองจากการปรับโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ และอตัราคา่ไฟฟา้ตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้
โดยอตัโนมตั ิ(Ft) ใหม ่ในชว่งท큔ีȀผา่นมาประชาชนยงัไมม่คีวามเขา้ใจเพยีงพอ โดยมขีอ้ซกัถามและขอ้
รอ้งเรยีนเป็นจาํนวนมาก รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายจาตรุนต ์ฉายแสง) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน จงึไดม้คีาํสั큔Ȁงแตง่ตัᡕȀงคณะอนกุรรมการศกึษาโครงสรา้งอตัรา
คา่ไฟฟา้และอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft) เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 2 พฤษภาคม 2544 เพ큔ืȀอศกึษาทบทวนความ
เหมาะสมของโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้และคา่ไฟฟา้ตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft)



อกีครัᡕȀงหน큔ึȀง คณะอนกุรรมการศกึษาฯ ไดด้าํเนนิการตามภารกจิท큔ีȀไดรั้บมอบหมาย โดยมขีอ้เสนอแนะ
และความเหน็สรปุไดด้งันᡕีȀ

10.6.1 ราคากา๊ซธรรมชาต ิเหน็ควรให ้ปตท. เรง่เจรจาสญัญาซᡕืȀอขายกา๊ซธรรมชาต ิใหผู้้ขา
ยกา๊ซฯ รว่มรับภาระอตัราแลกเปล큔ีȀยนเพ큔ิȀมขᡕึȀน ปรับปรงุสตูรราคากา๊ซธรรมชาตใิหม้กีารอา้งองิราคา
ถา่นหนิเพ큔ืȀอใหร้าคากา๊ซธรรมชาตมิเีสถยีรภาพมากขᡕึȀน พจิารณาการปรับลดดาํเนนิการ (Margin)
อตัราคา่ผา่นทอ่ และภาระ Take or Pay

10.6.2 การรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชน เหน็ควรใหม้กีารปรับปรงุโครงสรา้งราคารับซᡕืȀอ
ไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน ประกอบดว้ย การเกล큔ีȀยราคารับซᡕืȀอไฟฟา้ (Levelize) การทบทวนความ
เหมาะสมของ การสง่ผา่นผลกระทบของอตัราแลกเปล큔ีȀยน และอตัราผลตอบแทนการลงทนุของบรษัิท
ผลติไฟฟา้ในเครอืของ กฟผ.

10.6.3 ประสทิธภิาพของการไฟฟ้า เหน็ควรใหม้กีารกาํหนดมาตรฐานอตัราการใชค้วามรอ้น
(Heat Rate) และมาตรฐานคา่ความสญูเสยี (Loss Rate) เพ큔ืȀอเป็นกรอบในการดาํเนนิงานของการ
ไฟฟา้ นอกจากนᡕีȀ เหน็ควรให ้สพช. พจิารณาการชะลอแผนการลงทนุของการไฟฟา้ หากพบวา่
สามารถลดคา่ไฟฟา้ใหแ้กผู่้ใชไ้ฟฟา้ได ้กใ็หด้าํเนนิการโดยเรง่ดว่น

10.6.4 เงนินาํสง่รฐั เงนิชว่ยเหลอืคา่ไฟฟ้า และโบนสัของการไฟฟ้า คณะอนกุรรมการศกึษาฯ
เหน็วา่

(1) อตัราเงนินาํสง่รัฐควรเป็นไปตามเกณฑท์큔ีȀกระทรวงการคลงักาํหนด ไมค่วรมกีารเรยีกเกบ็เพ큔ิȀมเตมิ
จากท큔ีȀกาํหนดไวเ้ดมิ

(2) เงนิชว่ยเหลอืคา่ไฟฟา้ เหน็ควรใหก้ระทรวงการคลงัพจิารณาในภาพรวมของผลตอบแทนและ
โครงสรา้งเงนิเดอืนของรัฐวสิาหกจิ โดยอาจปรับปรงุเงนิชว่ยเหลอืคา่ไฟฟา้ ใหอ้ยู่ในรปูแบบอ큔ืȀน

(3) โบนัสของการไฟฟา้ เหน็ควรใหก้ระทรวงการคลงัรับไปพจิารณาแนวทางในการคาํนวณโบนัสของ
การไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ใหม้หีลกัเกณฑเ์ดยีวกนั โดยพจิารณาจากกาํไรจากผลการดาํเนนิงาน และ
ประสทิธภิาพของการไฟฟา้

10.6.5 แนวทางในการกาํหนดคา่ Ft คณะอนกุรรมการศกึษาฯ เหน็วา่ไมส่มควรยกเลกิสตูร Ft
และเหน็ควรใหม้กีารจัดเกบ็คา่ Ft ในอตัราคงท큔ีȀตอ่หนว่ย (Flat Rate) เชน่ในปัจจบุนั นอกจากนᡕีȀ เหน็
ควรใหค้ณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิเป็นผู้พจิารณากาํหนดคา่ Ft
ตอ่ไป โดยใหม้ผีู้แทนผู้บรโิภครายยอ่ยเขา้รว่มเป็นอนกุรรมการเพ큔ิȀมเตมิดว้ย

10.6.6 โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้าฐาน เหน็ควรใหก้าํหนดสว่นลดคา่ไฟฟา้เป็นกรณพีเิศษแกผู่้ใช้
ไฟฟา้ท큔ีȀสามารถงดจา่ยไฟฟา้ไดเ้ป็นการชั큔Ȁวคราวในชว่งท큔ีȀกาํลงัการผลติไฟฟา้สาํรองยงัสงูอยู่ และ
ใหก้ารไฟฟา้ เรง่รัดการจัดหามเิตอร ์TOU สาํหรับผู้ใชไ้ฟฟา้บา้นอยู่อาศยั รวมทัᡕȀง พจิารณาหา
แนวทางการลดภาระคา่มเิตอร ์โดยอาจพจิารณาสง่เสรมิใหม้กีารผลติมเิตอรใ์นประเทศ

10.7 คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ในการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 สงิหาคม 2544 ไดม้มีตเิหน็
ชอบในหลกัการขอ้เสนอของคณะอนกุรรมการศกึษาฯ และใหน้าํขอ้เสนอดงักลา่วมาใชป้ระกอบการ
พจิารณาปรับคา่ Ft ในรอบเดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 ซ큔ึȀงหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งไดร้ายงาน
ความคบืหนา้การดาํเนนิการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 22
กนัยายน 2544 โดยผู้ใชไ้ฟฟา้ไดรั้บประโยชนจ์ากการดาํเนนิการดงักลา่วแลว้ ดงันᡕีȀ

10.7.1 ราคากา๊ซธรรมชาติ

(1) ปตท. ไดเ้จรจาสญัญาซᡕืȀอขายกา๊ซฯ แหลง่บงกช ไดส้ว่นลดคา่กา๊ซฯ จาํนวน 863 ลา้นบาท ซ큔ึȀง
ไดน้าํสว่นลดคา่กา๊ซฯ จาํนวน 328 ลา้นบาท มาลดคา่ไฟฟา้ใหแ้กผู่้ใชไ้ฟฟา้บา้นอยู่อาศยัประเภท
1.1 (บา้นอยู่อาศยัท큔ีȀใชพ้ลงังานไฟฟา้ไมเ่กนิ 150 หนว่ยตอ่เดอืน และตดิตัᡕȀงเคร큔ืȀองวดัหนว่ยไฟฟา้
ขนาดไมเ่กนิ 5 แอมแปร)์ ซ큔ึȀงมจีาํนวนประมาณ 8.78 ลา้นราย โดยยกเวน้คา่บรกิารรายเดอืน 8.76
บาท/ราย (ไมร่วมภาษ ีมลูคา่เพ큔ิȀม) และลดคา่พลงังานไฟฟา้เทา่กบั 45.06 สตางค/์หนว่ย (ไมร่วม
ภาษมีลูคา่เพ큔ิȀม) ในใบเสรจ็รับเงนิคา่ไฟฟา้ประจาํเดอืนสงิหาคม 2544 สาํหรับเงนิสว่นท큔ีȀเหลอืจาํนวน

535 ลา้นบาท ไดน้าํมาลดคา่ F  สาํหรับการเรยีกเกบ็ในรอบเดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 ซ큔ึȀง



535 ลา้นบาท ไดน้าํมาลดคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในรอบเดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 ซ큔ึȀง
สามารถลดคา่ไฟฟา้ใหแ้กผู่้ใชไ้ฟฟา้ทกุประเภทได ้1.67 สตางค/์หนว่ย

(2) ปตท. ไดด้าํเนนิการตรงึราคากา๊ซฯ สาํหรับคาํนวณคา่ดาํเนนิการในชว่งเดอืนมถินุายน – กนัยายน
2544 ไวท้큔ีȀราคา 122.15 บาท/ลา้นบทียี ูสง่ผลใหส้ามารถลดคา่ดาํเนนิการไดป้ระมาณ 73 ลา้นบาท
นอกจากนᡕีȀ ตัᡕȀงแตเ่ดอืนตลุาคม 2544 เป็นตน้ไป ปตท. จะกาํหนดอตัราคา่ดาํเนนิการสงูสดุในการจัด
หากา๊ซฯ สาํหรับ กฟผ. และ IPP เทา่กบั 2.1525 บาท/ลา้นบทียี ูและ SPP เทา่กบั 11.4759 บาท/
ลา้นบทียี ู(คาํนวณบนราคาเนᡕืȀอกา๊ซฯ 123 บาท/ลา้นบทียี)ู

10.7.2 ประสทิธภิาพของการไฟฟ้า

(1) จากการกาํหนดมาตรฐานอตัราการใชค้วามรอ้น (Heat Rate) และการกาํหนดมาตรฐานคา่ความ
สญูเสยี (Loss Rate) ทาํให ้กฟผ. ตอ้งรับภาระคา่ Heat Rate เน큔ืȀองจากโรงไฟฟา้พระนครใตม้คีา่
Heat Rate ต큔ํȀากวา่มาตรฐานในชว่งเดอืนมถินุายน – สงิหาคม 2544 จาํนวน 17.78 ลา้นบาท ซ큔ึȀงนาํ
มาลดคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในรอบเดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 ได ้0.06 สตางค/์หนว่ย
ทัᡕȀงนᡕีȀ คณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิจะไดน้าํมาใชใ้นการพจิารณา
ปรับคา่ Ft ในรอบ ตอ่ๆ ไป เพ큔ืȀอกาํกบัดแูลไมใ่หก้ารไฟฟา้สามารถสง่ผา่นตน้ทนุคา่ไฟฟา้ท큔ีȀไมเ่หมาะ
สมมายงัคา่ Ft ได้

(2) สพช. ไดพ้จิารณาปรับลดงบลงทนุของการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ในปี 2544 – 2546 ลงไดป้ระมาณ
55,000 ลา้นบาท สง่ผลใหค้วามตอ้งการรายไดใ้นการสมทบการลงทนุของการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่
ลดลง 14,000 ลา้นบาท ซ큔ึȀงจะนาํมาเฉล큔ีȀยลดคา่ไฟฟา้ใหก้บัประชาชนปีละ 7,000 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นคา่ไฟฟา้ท큔ีȀลดลง 7 สตางค/์หนว่ย เป็นระยะเวลา 2 ปี

จากการดาํเนนิการดงักลา่ว สง่ผลใหค้า่ Ft ท큔ีȀเรยีกเกบ็จากประชาชนในรอบเดอืนตลุาคม 2544 –
มกราคม 2545 ลดลงจาก 27.13 สตางค/์หนว่ย ในชว่งกอ่นหนา้ เป็น 22.77 สตางค/์หนว่ย หรอื
ลดลง 4.36 สตางค/์หนว่ย สง่ผลใหค้า่ไฟฟา้เฉล큔ีȀยท큔ีȀเรยีกเกบ็จากประชาชนลดลงจาก 2.48 บาท/
หนว่ย เป็น 2.43 บาท/หนว่ย หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 2 คดิเป็นเงนิท큔ีȀประชาชนประหยดัไดก้วา่
4,000 ลา้นบาท/ปี

10.7.3 แนวทางในการกาํหนดคา่ Ft ไดก้าํหนดใหม้ผีู้แทนผู้บรโิภครายยอ่ยเขา้รว่มเป็น
อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรฯ รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายจาตรุนต ์ฉาย
แสง) ไดแ้ตง่ตัᡕȀงคณะอนกุรรมการสรรหาผู้แทนผู้บรโิภครายยอ่ยในคณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับ
อตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 31 ตลุาคม 2543 เพ큔ืȀอทาํหนา้ท큔ีȀกาํหนดระเบยีบการสรรหา และ
ดาํเนนิการสรรหาเพ큔ืȀอใหไ้ดผู้้แทนผู้บรโิภครายยอ่ยในคณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรฯ จาํนวน 1 คน โดย
ใหด้าํเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดเวลา 3 เดอืน ซ큔ึȀงขณะนᡕีȀ คณะอนกุรรมการสรรหาฯ ไดด้าํเนนิ
การออกประกาศรับสมคัรผู้แทนผู้บรโิภครายยอ่ยในคณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรฯ แลว้ โดยมกีาํหนด
รับสมคัรตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 25 ธนัวาคม 2544 ถงึวนัท큔ีȀ 8 มกราคม 2545 และคาดวา่จะสามารถคดัเลอืกผู้
แทนผู้บรโิภครายยอ่ยแลว้เสรจ็ และนาํเสนอรัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตรพีจิารณาไดป้ระมาณ
ปลายเดอืนมกราคม 2545

 

 

กลบัสารบญั
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สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

11. การปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า

1. ความเป็นมา

1.1 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม꯰ื อวนัท꯰ี  25 กรกฎาคม 2543 และวนัท꯰ี  3 ตลุาคม 2543 เหน็ชอบ ขอ้เสนอ
การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ และการจัดตั㒿Ȁงตลาดกลางซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ และแผนการดาํเนนิงานใน
การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ และการจัดตั㒿Ȁงตลาดกลางซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ และมอบหมายให ้สพช. การ
ไฟฟา้ทั㒿Ȁง 3 แหง่ และหนว่ยงานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้ง รับไปดาํเนนิการในกจิกรรมท꯰ี ไดรั้บมอบหมาย โดยมอบ
หมายใหค้ณะอนกุรรมการประสานการดาํเนนิงาน ในอนาคตของการไฟฟา้ ซ꯰ึ งมเีลขาธกิารคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเป็นประธาน ประกอบดว้ย ผู้แทนจากสาํนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) สาํนักงานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ีสาํนักงาน
เศรษฐกจิการคลงั กรมบญัชกีลาง และการไฟฟา้ทั㒿Ȁง 3 แหง่ เป็นผู้กาํกบัดแูลการดาํเนนิงาน ของ
หนว่ยงานดงักลา่ว ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ ใหก้ระทรวงการคลงันาํแผนดงักลา่ว ไปใชเ้ป็นหลกัเกณฑห์น꯰ึ ง ในการ
ประเมนิผลการดาํเนนิงานของการไฟฟา้ทั㒿Ȁง 3 แหง่

1.2 โครงสรา้งกจิการไฟฟา้ ท꯰ี คณะรัฐมนตรมีมีตเิหน็ชอบ สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน㒿ีȀ

(1) ภายใตโ้ครงสรา้งกจิการไฟฟา้ในอนาคต การแขง่ขนัจะเร꯰ิ มตั㒿Ȁงแตก่ารผลติไฟฟา้โดยผู้ผลติไฟฟา้
หรอืบรษัิทผลติไฟฟา้ (Generation Companies : GenCos) จะแขง่ขนัเสนอราคาขายและปรมิาณ
ไฟฟา้ ท꯰ี ตนจะผลติเขา้สู่ตลาดกลางซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ (Power Pool) โดยมศีนูยค์วบคมุระบบอสิระ
(Independent System Operator : ISO) เป็นหนว่ยงานในตลาดกลาง ท꯰ี คดัเลอืกโรงไฟฟา้ท꯰ี เสนอ
ราคาต꯰ํ าสดุ ใหเ้ดนิเคร꯰ื องกอ่นตามลาํดบั จนกระทั꯰ งไดป้รมิาณไฟฟา้ตามความตอ้งการในแตล่ะชว่ง
เวลา

(2) มกีารจัดตั㒿Ȁงตลาดกลางซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ในปี 2546 ประกอบดว้ยศนูยค์วบคมุระบบอสิระ (ISO) เป็นผู้
สั꯰ งการเดนิเคร꯰ื องโรงไฟฟา้และควบคมุระบบไฟฟา้โดยรวม ศนูยป์ฏบิตักิารทางการตลาด (Market
Operator : MO) ดาํเนนิการรว่มกบั ISO ทาํหนา้ท꯰ี ในสว่นของตลาด ท꯰ี จะกาํหนดราคาคา่ไฟฟา้ใน
ตลาดกลาง และศนูยบ์รหิารการชาํระเงนิ (Settlement Administrator : SA) ดแูลทางดา้นบญัชแีละ
การชาํระเงนิคา่ซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ โรงไฟฟา้พลงัความรอ้น ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
(กฟผ.) จะจัดตั㒿Ȁงเป็นบรษัิท ผลติไฟฟา้ 1 และ 2 จาํกดั และจะถกูแปรรปูออกไปในท꯰ี สดุ เพ꯰ื อใหม้ี
จาํนวนผู้แขง่ขนัเพยีงพอ และใหก้จิการผลติไฟฟา้ แยกเป็นอสิระจากธรุกจิระบบสง่ไฟฟา้

(3) ในสว่นของการจัดหาไฟฟา้ ผู้ใชไ้ฟสว่นใหญจ่ะซ㒿ืȀอไฟฟา้ จากบรษัิทระบบจาํหนา่ยและจัดหา
ไฟฟา้ (REDCo) ซ꯰ึ งเป็นกจิการท꯰ี ถกูกาํกบัดแูลโดยรัฐ การดาํเนนิการจะแยกออกเป็น 2 สว่น คอื สว่น
ระบบสายจาํหนา่ย (DisCo) ทาํการสง่ไฟฟา้แรงต꯰ํ าไปยงัสถานท꯰ี  ท꯰ี ใชไ้ฟและสว่นการจัดหาไฟฟา้
(SupplyCo) ซ꯰ึ งมหีนา้ท꯰ี ตดิตั㒿Ȁงและวดัมเิตอร ์ออกใบเรยีกเกบ็เงนิ รับชาํระเงนิจากผู้ใชไ้ฟ โดยจะให้
บรกิารแกผู่้ใชไ้ฟฟา้ ในเขตความรับผดิชอบของตน (ในปัจจบุนั REDCos คอื การไฟฟา้นครหลวง
(กฟน.) และการไฟฟา้สว่นภมูภิาค กฟภ.) บรษัิทระบบจาํหนา่ย และจัดหาไฟฟา้ จะทาํหนา้ท꯰ี สง่ผา่น
ราคา ท꯰ี มกีารแขง่ขนัในระดบัขายสง่ไปยงัผู้ใชไ้ฟ นอกจากน㒿ีȀ ผู้ใชไ้ฟยงัมทีางเลอืก ท꯰ี จะใชบ้รกิาร
ไฟฟา้ จากบรษัิทคา้ปลกีไฟฟา้ ท꯰ี ตอ้งการเขา้มาแขง่ขนั โดยอาจจะใหบ้รกิารเสรมิตา่งๆ ควบคู่ไปกบั
การจาํหนา่ยไฟฟา้ หรอืทาํสญัญากบัผู้ใชไ้ฟฟา้ในการประกนัคา่ไฟฟา้

1.3 ภายหลงัการเปล꯰ี ยนรัฐบาลใหมใ่นเดอืนกมุภาพันธ ์2544 ไดม้กีารประชมุระดมความคดิเหน็ เพ꯰ื อ
กาํหนดแนวทางการพัฒนาตลาดหุ้นไทย โดยม ีฯพณฯ นายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน เม꯰ื อวนัท꯰ี  31
มนีาคม 2544 ท꯰ี ประชมุไดก้าํหนดแผนการนาํรัฐวสิาหกจิ เขา้จดทะเบยีน และกระจายหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยในสว่นของ กฟผ. และการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ย จะมกีารจด



ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และลดสดัสว่นการถอืหุ้นของภาครัฐภายในไตรมาสท꯰ี  3 และ 4 ของปี
2546 ตามลาํดบั

1.4 ตอ่มามกีารจัดสมัมนาเร꯰ื อง การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ และรา่งพระราชบญัญัตกิารประกอบ
กจิการพลงังาน พ.ศ. . . .เม꯰ื อวนัท꯰ี  13 กรกฎาคม 2544 โดยมรัีฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี
(นายจาตรุนต ์ฉายแสง) เป็นประธาน ท꯰ี ประชมุไดพ้จิารณารปูแบบ การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ 3
รปูแบบ คอื (1) รปูแบบตามท꯰ี คณะรัฐมนตรมีมีตอินมุตัเิม꯰ื อวนัท꯰ี  25 กรกฎาคม และ 3 ตลุาคม 2543
(2) การใหบ้รกิารผา่นระบบสายสง่สายจาํหนา่ย (Third Party Access : TPA) ตามขอ้เสนอของ
กฟผ. และ (3) รปูแบบการผกูขาดโดยผู้ซ㒿ืȀอ (Monopsonist) ของผู้แทนสถาบนัสหสัวรรษ ซ꯰ึ งเสนอ
ใหม้กีารจัดตั㒿Ȁงบรษัิทควบคมุระบบสง่ไฟฟา้ (TransCo) ซ꯰ึ งจะทาํหนา้ท꯰ี เป็นผู้ซ㒿ืȀอไฟฟา้รายเดยีว
(Monopsonist) และแปรรปูโรงไฟฟา้พลงัความรอ้น ของ กฟผ. ยกเวน้โรงไฟฟา้แมเ่มาะออกเป็นราย
โรง ในขณะเดยีวกนัใหม้กีารแบง่แยก กฟน. และ กฟภ. เป็นบรษัิทระบบจาํหนา่ย จาํนวน 1015
บรษัิท ทาํหนา้ท꯰ี ผกูขาดการจัดจาํหนา่ยไฟฟา้ในเขตตา่งๆ

จากผลการสมัมนา รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ีเหน็ควรใหม้กีารปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้
ตามกรอบท꯰ี คณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิหน็ชอบเม꯰ื อวนัท꯰ี  25 กรกฎาคม และ 3 ตลุาคม 2543 ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ ใหม้กีาร
ปรับเปล꯰ี ยนรายละเอยีด ในบางสว่นตามความเหมาะสม และใหม้กีารพจิารณาเพ꯰ิ มเตมิในประเดน็ตา่งๆ
ไดแ้ก ่การปอ้งกนัการผกูขาด และความผันผวนทางราคา ความมั꯰ นคงของระบบไฟฟา้ การชว่ยเหลอืผู้
ใชไ้ฟฟา้ท꯰ี มรีายไดน้อ้ย การกระจายไฟฟา้ไปสู่ชนบท และความสอดคลอ้งกบันโยบายการกระจายหุ้น
ของรัฐบาล โดยมอบหมายให ้สพช. ดาํเนนิการศกึษาเพ꯰ิ มเตมิ เพ꯰ื อศกึษาเปรยีบเทยีบในรายละเอยีด
การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ทั㒿Ȁง 3 รปูแบบ

2. ผลการดาํเนนิงาน

2.1 สพช. ไดด้าํเนนิการตามท꯰ี รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตรมีอบหมาย โดยไดว้า่จา้งท꯰ี ปรกึษา
บรษัิท Barker, Dunn & Rossi ทาํการศกึษาเปรยีบเทยีบ ขอ้ดขีอ้เสยี ของขอ้เสนอการปรับ
โครงสรา้งกจิการไฟฟา้ 3 รปูแบบดงักลา่ว ผลการศกึษาสรปุไดด้งัน㒿ีȀ

1. รปูแบบท꯰ี  1 โครงสรา้งกจิการไฟฟา้ตามท꯰ี คณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิหน็ชอบเม꯰ื อวนัท꯰ี  25 กรกฎาคม
และ 3 ตลุาคม 2543 ซ꯰ึ งจะมกีารจัดตั㒿Ȁงตลาดกลางซ㒿ืȀอขายไฟฟา้ จะทาํใหเ้กดิการแขง่ขนั นาํมา
ซ꯰ึ งการเพ꯰ิ มประสทิธภิาพ และราคาคา่ไฟฟา้ ท꯰ี สะทอ้นถงึตน้ทนุมากท꯰ี สดุ และผู้ผลติรายใหม ่จะ
มคีวามมั꯰ นใจในการลงทนุ เน꯰ื องจากกฎ กตกิามคีวามชดัเจน โปรง่ใส

2. รปูแบบท꯰ี  2 การใหบ้รกิารผา่นสายสง่สายจาํหนา่ย (TPA) จะไมก่อ่ใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่ง
แทจ้รงิ เพราะ กฟผ. สามารถใชอ้าํนาจผกูขาดในระบบสง่ เอ㒿ืȀอประโยชนใ์หก้บัโรงไฟฟา้ของตน
หรอื กดีกนัผู้ผลติรายอ꯰ื น สง่ผลใหผู้้ผลติรายใหม ่ไมม่คีวามมั꯰ นใจท꯰ี จะมาลงทนุในระบบ

3. รปูแบบท꯰ี  3 ตามขอ้เสนอของสถาบนัสหสัวรรษ เป็นการผกูขาดโดยผู้ซ㒿ืȀอ ซ꯰ึ งไมแ่ตกตา่งจาก
ระบบปัจจบุนัท꯰ี ม ีกฟผ. เป็นผู้ผกูขาดกจิการการผลติและระบบสง่มากนัก

ดงันั㒿Ȁน รปูแบบตลาดกลางฯ จงึเป็นรปูแบบท꯰ี สง่เสรมิใหเ้กดิการแขง่ขนั และมกีารปรับปรงุประสทิธภิาพ
ในกจิการไฟฟา้มากท꯰ี สดุ ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ หากตอ้งการนาํระบบ TPA มาปฏบิตัใินประเทศไทย กค็วรเป็นเพยีงขั㒿Ȁน
ตอนหน꯰ึ ง ในการเดนิไปสู่การแขง่ขนัอยา่งสมบรูณ ์ในรปูแบบของตลาดกลางซ㒿ืȀอขายไฟฟา้

2.2 ความคบืหนา้การดาํเนนิงาน การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ของการไฟฟา้ทั㒿Ȁง 3 แหง่

1. การไฟฟา้ทั㒿Ȁง 3 ไดร้ว่มกนัจัดสมัมนาเพ꯰ื อพจิารณารา่ง Grid Code และ Distribution Code รา่ง
ท꯰ี  1 ซ꯰ึ งท꯰ี ปรกึษาบรษัิท KEMA Consulting ไดจั้ดทาํแลว้เสรจ็ โดยคาดวา่ท꯰ี ปรกึษา จะสามารถ
ปรับปรงุรา่งดงักลา่ว ตามขอ้คดิเหน็ท꯰ี ไดจ้ากการสมัมนา และจัดทาํเป็นรา่งท꯰ี  2 ไดแ้ลว้เสรจ็
ภายในเดอืนมกราคม 2545

2. กฟน. ไดจั้ดทาํกรอบแผนการดาํเนนิงานปรับโครงสรา้ง กฟน. และรายละเอยีดแผนการแปรรปู
กฟน. เพ꯰ื อเตรยีมความพรอ้มองคก์รสาํหรับการแขง่ขนัในกจิการไฟฟา้ และจดทะเบยีนทั㒿Ȁง
องคก์รเป็นบรษัิท ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และกระจายหุ้นภายในไตรมาสท꯰ี  4 ปี
2546 โดยแผนดงักลา่ว ไดรั้บความเหน็ชอบ จากคณะอนกุรรมการประสานการดาํเนนิงานใน
อนาคตของการไฟฟา้แลว้เม꯰ื อวนัท꯰ี  16 ตลุาคม 2544 และ 21 ธนัวาคม 2544

3. กฟภ. ไดด้าํเนนิการวา่จา้งท꯰ี ปรกึษา เพ꯰ื อทาํการศกึษาเร꯰ื องแผนงานการปรับโครงสรา้งองคก์ร
และการพัฒนาระบบงานของหนว่ยธรุกจิหลกั ตามขอบเขตและรายละเอยีดงาน ท꯰ี ไดรั้บความ



เหน็ชอบจากคณะอนกุรรมการประสานฯ ขณะน㒿ีȀไดค้ดัเลอืกบรษัิทท꯰ี ปรกึษาแลว้เสรจ็ คาดวา่ท꯰ี 
ปรกึษาจะเร꯰ิ มดาํเนนิงาน ไดใ้นเดอืนกมุภาพันธ ์2545

4. การดาํเนนิการปรับโครงสรา้งองคก์รของ กฟผ. ไดรั้บการตอ่ตา้นจากพนักงานและผู้บรหิาร สง่
ผลใหก้ารดาํเนนิการตามแผนฯ ลา่ชา้

2.3 เน꯰ื องจากยงัไมม่กีารเปล꯰ี ยนแปลงมตคิณะรัฐมนตร ีกระทรวงการคลงั จงึยงัคงใชแ้ผนการดาํเนนิ
งาน การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ ตามท꯰ี คณะรัฐมนตรมีมีตเิหน็ชอบเม꯰ื อวนัท꯰ี  25 กรกฎาคม และ 3
ตลุาคม 2543 มาใชเ้ป็นหลกัเกณฑห์น꯰ึ งในการประเมนิผลการดาํเนนิงาน ของการไฟฟา้ทั㒿Ȁง 3 ตอ่ไป

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

12. การจดัต ั�งกระทรวงพลงังาน

สถานการณป์จัจบุนั

อาํนาจหนา้ท꯰ี ของรัฐในเร꯰ื องพลงังานบญัญัตไิวใ้นกฎหมายหลายฉบบัโดยสว่นหน꯰ึ งเป็นกฎหมายท꯰ี 
เก꯰ี ยวกบัพลงังานโดยเฉพาะ เชน่ พระราชบญัญัตปิโิตรเลยีม พ.ศ. 2514 พระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิ
อนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 และอกีสว่นหน꯰ึ งแทรกอยู่เป็นสว่นยอ่ยในกฎหมายท꯰ี ไมเ่ก꯰ี ยวขอ้งกบั
พลงังานโดยตรง เชน่ การกาํหนดราคาน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิและกา๊ซหงุตม้ อยู่ในกฎหมายวา่ดว้ยการ
กาํหนดราคาสนิคา้ทั꯰ วไป และการนาํเขา้สง่ออกน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิอยู่ในกฎหมายวา่ดว้ยการนาํเขา้สง่
ออกสนิคา้ทั꯰ วไปจงึมผีลทาํใหก้ารดาํเนนิการของรัฐเก꯰ี ยวกบัพลงังานกระจายกนัอยู่ในหนว่ยงานกวา่
20 หนว่ยงานใน 9 กระทรวงโดยสว่นใหญม่ไิดเ้ป็นสายงานหลกัของหนว่ยงาน ดงักลา่วและมฐีานะ
เป็นเพยีงระดบัของกองหรอืสาํนัก

การดาํเนนิงานจงึข㒿ึȀนอยู่กบันโยบายของผู้บรหิารหนว่ยงานแตล่ะแหง่ ซ꯰ึ งจะพจิารณาเฉพาะในกรอบ
อาํนาจหนา้ท꯰ี ตามกฎหมายของตน โดยไมไ่ดค้าํนงึถงึภาพรวมของพลงังานทั㒿Ȁงหมด และไมม่กีาร
ประสานงานระหวา่งหนว่ยงาน ผลทาํใหก้ารบรหิารงานพลงังานไมม่เีอกภาพ และขาดทศิทางท꯰ี 
ชดัเจน หลกัเกณฑข์องแตล่ะหนว่ยงานท꯰ี กาํหนดใหเ้อกชนตอ้งปฏบิตัไิมส่อดคลอ้งกนัและบางครั㒿Ȁงขดั
แยง้กนั ผู้ลงทนุประกอบกจิการดา้นพลงังานจงึไมม่คีวามมั꯰ นใจและการคุ้มครองผู้บรโิภคไมไ่ดผ้ล
เพราะไมม่หีนว่ยงานใดเป็นเจา้ของเร꯰ื องท꯰ี จะทาํการประสานการ แกไ้ขปัญหาและควบคมุดแูลใหเ้ป็น
ไปตามกฎหมายอยา่งจรงิจังและทั꯰ วถงึ สภาพของโครงสรา้งการบรหิารงานท꯰ี ออ่นแอดงักลา่วกอ่ให้
เกดิผลเสยีแกป่ระเทศชาตอิยา่งชดัเจน เม꯰ื อเกดิวกิฤตการณน์㒿ํȀามนัโลกข㒿ึȀนในระหวา่งปี 2524 – 2526
โดยน㒿ํȀามนัขาดแคลนและมรีาคาแพง รัฐบาลประสบปัญหาไมส่ามารถจัดการใหห้นว่ยงานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้ง
ดาํเนนิการแกไ้ขปัญหาอยา่งสอดคลอ้งและมกีารรว่มมอืกนัอยา่งแทจ้รงิ ทาํใหม้าตรการแกไ้ขผลกระ
ทบตอ่เศรษฐกจิและความเดอืดรอ้นของประชาชน ไมไ่ดผ้ลเทา่ท꯰ี ควร ลา่ชา้ และไมท่นัเหตกุารณ์

รัฐบาลไดแ้กไ้ขปัญหาโดยการรวมศนูยก์ารดาํเนนิการในระดบันโยบายข㒿ึȀน แตย่งัคงแยกกนัไปปฏบิตัิ
ซ꯰ึ งในท꯰ี สดุไดพั้ฒนามาเป็นคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตใินปัจจบุนั ซ꯰ึ งชว่ยแกไ้ขปัญหาได้
สว่นหน꯰ึ งในระดบันโยบาย แตย่งัไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ตม็ท꯰ี ในระดบัปฏบิตั ิหากจะแกไ้ขปัญหา
ไดอ้ยา่งส㒿ิȀนเชงิจะตอ้งเป็นการรวมศนูยอ์ยา่งสมบรูณ ์ทั㒿Ȁงนโยบาย อาํนาจตามกฎหมาย การจัดการ เงนิ
งบประมาณ อตัรากาํลงัและแผนงานตา่งๆ อยู่ในกระทรวงเดยีวกนั โดยการรวบรวมหนว่ยงานท꯰ี 
เก꯰ี ยวขอ้งจากกระทรวงตา่งๆ และหรอืโอนอาํนาจตามกฎหมายมารวมกนัและจัดตั㒿Ȁงเป็นกระทรวง
พลงังาน

แนวทางในการจดัต ั�งกระทรวงพลงังาน

เพ꯰ื อใหก้ารกาํหนดนโยบายและการดาํเนนิงานเก꯰ี ยวกบัดา้นพลงังานของประเทศมเีอกภาพ สาํนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) จงึเสนอใหห้นว่ยงานท꯰ี มบีทบาท หนา้ท꯰ี  และภารกจิ
เก꯰ี ยวขอ้งโดยตรงกบัพลงังานในปัจจบุนั ประกอบไปดว้ยหนว่ยงานระดบักรม 4 แหง่ หนว่ยงานระดบั
กอง 4 กอง และหนว่ยงานท꯰ี เป็นรัฐวสิาหกจิอกี 5 รัฐวสิาหกจิ รวมกนัจัดตั㒿Ȁงเป็นกระทรวงพลงังาน
ประกอบดว้ย

1. สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
2. กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน
3. สาํนักงานพลงังานปรมาณเูพ꯰ื อสนัติ
4. กรมการพลงังานทหาร
5. กองอตุสาหกรรมน㒿ํȀามนั สาํนักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม
กองเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาต ิกรมทรัพยากรธรณี



6. กองเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาต ิกรมทรัพยากรธรณี
7. กองควบคมุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิและกา๊ซ กรมโยธาธกิาร
8. สาํนักน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ กรมทะเบยีนการคา้
9. การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
10. การปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย
11. การไฟฟา้นครหลวง
12. การไฟฟา้สว่นภมูภิาค
13. บรษัิท บางจากปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน)

การพจิารณาการปรบัโครงสรา้งและการบรหิารงานภาครฐั

ในการประชมุเชงิปฏบิตักิารเร꯰ื อง การปรับบทบาท ภารกจิและโครงสรา้งสว่นราชการ (ครั㒿Ȁงท꯰ี  1) เม꯰ื อวนั
ท꯰ี  45 สงิหาคม 2544 ณ โรงแรมรอยลัคลฟิ บชี รสีอรท์ พัทยา จังหวดัชลบรุ ีผู้รว่มประชมุไดใ้ห้
ความคดิเหน็ท꯰ี หลากหลายโดยสรปุเป็นกรอบแนวความคดิของการจัดภารกจิและโครงสรา้งองคก์ร
ภาครัฐใน 4 กลุ่ม คอื กลุ่มเศรษฐกจิ กลุ่มบรหิาร กลุ่มสงัคม และกลุ่มมั꯰ นคง ผลจากการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารดงักลา่วเป็นประโยชนอ์ยา่งย꯰ิ งตอ่การปฏริปูระบบราชการในมติขิองการปรับ บทบาท ภารกจิ
และโครงสรา้งสว่นราชการ ซ꯰ึ งนายก รัฐมนตร ี(พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิวตัร) ประธานการประชมุเชงิปฏบิตัิ
การดงักลา่ว มคีวามเหน็วา่ควรท꯰ี จะนาํขอ้เสนอแนะจากการประชมุระดมความคดิของแตล่ะกลุ่มและ
กรอบการจัด บทบาท ภารกจิ และโครงสรา้งไปวเิคราะหแ์ละทบทวนใหไ้ดข้อ้สรปุท꯰ี ชดัเจน จงึมอบ
หมายใหส้าํนักงาน ก.พ. จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารอกีใหม้คีวามตอ่เน꯰ื อง สาํนักงาน ก.พ. จงึไดจั้ดใหม้ี
การประชมุเชงิปฏบิตักิารเร꯰ื อง มติใิหมใ่นการปรับโครงสรา้งและ การบรหิารงานภาครัฐ เม꯰ื อวนัท꯰ี  28
กนัยายน 2544 และโดยท꯰ี ยงัมบีางประเดน็ท꯰ี การพจิารณายงัไมไ่ดข้อ้ยตุ ินายกรัฐมนตรจีงึมอบหมาย
ใหส้าํนักงาน ก.พ. จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารฯ อกีครั㒿Ȁงหน꯰ึ ง เพ꯰ื อพจิารณาขอ้สรปุ เก꯰ี ยวกบัรปูแบบการ
ปรับ บทบาท ภารกจิ และโครงสรา้งสว่นราชการ ตลอดจนแนวทางการปรับปรงุการบรหิารงานภาครัฐ
เพ꯰ื อนาํไปปฏบิตัใิหเ้ป็นรปูธรรมตอ่ไป

ตอ่มาไดม้กีารประชมุเชงิปฏบิตักิารเร꯰ื อง มติใิหมใ่นการปรับโครงสรา้งและการบรหิารงานภาครัฐ ครั㒿Ȁงท꯰ี 
2 เม꯰ื อวนัท꯰ี  2 พฤศจกิายน 2544 ท꯰ี ตกึสนัตไิมตร ีทาํเนยีบรัฐบาล ไดม้มีตใิหม้กีารจัดตั㒿Ȁง “ทบวง
พลงังาน” ข㒿ึȀนเพ꯰ื อใหเ้กดิเอกภาพในการบรหิารจัดการดา้นพลงังานของประเทศโดยมเีง꯰ื อนไข ดงัน㒿ีȀ

1. รวมหนว่ยงานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งทางดา้นพลงังานทั㒿Ȁงสว่นราชการและรัฐวสิาหกจิเพ꯰ื อจัดตั㒿Ȁงเป็นทบวง
พลงังาน โดยมเีง꯰ื อนไขวา่จะตอ้งโอนอาํนาจในการกาํกบัดแูลท꯰ี กระจัดกระจายอยู่ไปไวท้꯰ี องคก์รกาํกบั
ดแูลการประกอบ กจิการพลงังานท꯰ี จะจัดตั㒿Ȁงข㒿ึȀนตามขอ้ 2 กอ่น

2. จัดตั㒿Ȁงองคก์รกาํกบัดแูลการประกอบกจิการพลงังานเป็นหนว่ยงานของรัฐท꯰ี มคีวามเป็นอสิระในการ
บรหิารงาน อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของประธานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังานแหง่ชาต ิโดย
อาํนาจหนา้ท꯰ี ในการกาํกบัดแูลท꯰ี จะนาํมารวมไว ้ไดแ้ก ่การใหส้มัปทานประกอบกจิการไฟฟา้ของกรม
โยธาธกิาร ตามประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัท꯰ี  58 การอนญุาตผลติพลงังานควบคมุ (ไฟฟา้) ตาม พ.ร.บ.
การพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน พ.ศ. 2535 การอนญุาตการเช꯰ื อมโยงระบบไฟฟา้ ตาม พ.ร.บ. การ
ไฟฟา้ฝ่ายผลติ พ.ศ. 2511 และอาํนาจการกาํกบัดแูลดา้นพลงังานของ กพช. เพ꯰ื อกาํกบักจิการ
พลงังานท꯰ี มลีกัษณะผกูขาด ไดแ้ก ่กจิการไฟฟา้ กา๊ซธรรมชาต ิและกจิการอ꯰ื นท꯰ี กาํหนดในพระราช
กฤษฎกีา เพ꯰ื อแกไ้ขปัญหาความซ㒿ํȀาซอ้นของอาํนาจหนา้ท꯰ี ของหนว่ยงานตา่งๆ

3. การโอนยา้ยรัฐวสิาหกจิดา้นพลงังานมาสงักดัทบวงพลงังานใหด้าํเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัแผนการ
ปรับโครงสรา้ง และแปรรปูกจิการพลงังานท꯰ี คณะรัฐมนตรมีมีตเิหน็ชอบ ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ สาํหรับรัฐวสิาหกจิดา้น
พลงังานท꯰ี แปรรปูโดยมกีารแบง่แยกกจิการบางสว่นออกไปจัดตั㒿Ȁงเป็นบรษัิทจาํกดั กจิการในสว่นท꯰ี 
เหลอืยงัคงมสีถานะเป็นรัฐวสิาหกจิในสงักดัทบวงพลงังาน ซ꯰ึ งจะมกีารปรับโครงสรา้งและแปรรปู
กจิการพลงังานในระยะ ตอ่ไป

โครงสรา้งภารกจิทบวงพลงังาน

นอกเหนอืจากเง꯰ื อนไขดงักลา่วแลว้ยงัไดก้าํหนด บทบาท หนา้ท꯰ี และภารกจิ พรอ้มกบัการแยกกลุ่ม
งานและสว่นราชการของทบวงพลงังาน ออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดงัน㒿ีȀ



1. กลุ่มนโยบายและแผน มภีารกจิในการบรหิารงานกลาง และเป็นฝ่ายเลขานกุารของคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิมสีาํนักงานปลดัทบวงพลงังาน และสาํนักคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิเป็น 2 หนว่ยงานท꯰ี มภีารกจิหลกั คอื

เสนอแนะนโยบายและแผนการบรหิารและแผนการพัฒนาการพลงังานของประเทศ
กาํหนดมาตรการดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน และกาํหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ กองทนุเพ꯰ื อ
สง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน
กาํหนดมาตรการแกไ้ขปอ้งกนัการขาดแคลนน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิและไฟฟา้
ประสานงานและตดิตามประเมนิผลการนาํนโยบายไปปฏบิตัิ
บรหิารกองทนุดา้นพลงังาน

2. กลุ่มกาํกบักจิการพลงังาน มภีารกจิเก꯰ี ยวกบัดแูลทรัพยากรพลงังาน และกาํกบักจิการพลงังาน มี
สายงานทรัพยากรพลงังาน คอื กรมเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาต ิและสายงานกาํกบักจิการพลงังาน คอื กรม
กจิการ พลงังาน มภีารกจิหลกัในการ

กาํกบักจิการพลงังาน
ใหส้มัปทานการผลติเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาติ
จัดเกบ็ภาษเีช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาติ
ควบคมุดแูลผู้รับสมัปทาน จัดทาํสญัญากบัผู้รับอนญุาตจัดตั㒿Ȁงและขยายโรงงานเช㒿ืȀอเพลงิ
ธรรมชาติ
กาํกบั ดแูลและออกใบอนญุาตเก꯰ี ยวกบัการคา้ การเกบ็รักษา การขนสง่ การสาํรวจ และการ
กาํหนดคณุภาพปโิตรเลยีม
ตดิตามประเมนิผล

3. กลุ่มพฒันาและสง่เสรมิพลงังาน มหีนา้ท꯰ี ในการสง่เสรมิสนับสนนุ และพัฒนาพลงังาน มกีรม
พัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน ทาํหนา้ท꯰ี หลกัในการ

วจัิยและพัฒนาพลงังานทดแทน
กาํหนดระเบยีบมาตรฐาน เผยแพร ่ถา่ยทอดเทคโนโลยเีก꯰ี ยวกบัการผลติ การแปรรปู การสง่
การใช ้และการอนรัุกษแ์หลง่พลงังาน
รณรงคแ์ละใหค้วามรู้เก꯰ี ยวกบัการอนรัุกษพ์ลงังาน
ตดิตามประเมนิผล

4. องคก์รอสิระ มหีนา้ท꯰ี ในการออกสมัปทานและการกาํกบัดแูลกจิการพลงังาน มคีวามเป็นอสิระใน
การบรหิารภายใตค้ณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังานแหง่ชาติ

สรปุแนวการจดัต ั�งทบวงพลงังาน

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) ไดด้าํเนนิการประสานงานกบัหนว่ยงาน
ตา่งๆ เพ꯰ื อระดมความคดิในการจัดตั㒿Ȁงทบวงพลงังาน โดยไดเ้ชญิประชมุหารอืระหวา่งหนว่ยราชการท꯰ี 
เก꯰ี ยวขอ้งในวนัท꯰ี  13 ธนัวาคม 2544 ประกอบดว้ย กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน (พพ.) สาํนัก
น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ (กรมทะเบยีนการคา้) กองควบคมุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิและกา๊ซ (กรมโยธาธกิาร) กอง
อตุสาหกรรมน㒿ํȀามนั (สาํนักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม) กองเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาต ิ(กรม
ทรัพยากรธรณ)ี และผู้แทนสาํนักงาน ก.พ. ไดแ้ก ่นายเฉลมิ ศรผีดงุ รองเลขาธกิาร ก.พ. (เลขาธกิาร
คณะกรรมการปฏริปูระบบราชการ) และนางสาวเยาวพร ปยิมาพรชยั เจา้หนา้ท꯰ี วเิคราะหง์านบคุคล 8 ว
ผลการหารอืไดข้อ้สรปุแนวทางท꯰ี ไดน้าํเสนอคณะทมีท꯰ี ปรกึษารองนายก รัฐมนตร ี(นายสมคดิ จาตศุรี
พทิกัษ)์ ซ꯰ึ งม ีดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณ ีเป็นประธาน เม꯰ื อวนัท꯰ี  17 ธนัวาคม 2544 และไดม้มีตอิยา่ง
ชดัเจน ดงัน㒿ีȀ

1) ทบวงพลงังานจะประกอบไปดว้ย หนว่ยงานราชการ 3 กลุ่มงาน ไดแ้ก ่กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มกาํกบักจิการพลงังาน และกลุ่มพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน

1.1 กลุ่มนโยบายและแผน จะทาํหนา้ท꯰ี เก꯰ี ยวกบัการบรหิารงานกลางและนโยบายพลงังาน มสีาย
งานบรหิารงานกลางคอื สาํนักงานปลดัทบวงพลงังาน และสายงานนโยบายคอื สาํนักงานคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ



1.2 กลุ่มกาํกบักจิการพลงังาน ทาํหนา้ท꯰ี เก꯰ี ยวกบัทรัพยากรพลงังานและกาํกบัธรุกจิพลงังาน มสีาย
งานทรัพยากรพลงังาน ไดแ้ก ่กรมเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาต ิและสายงานกาํกบักจิการพลงังานคอื กรม
กจิการ พลงังาน การท꯰ี จาํเป็นตอ้งแยกเป็น 2 สายงาน เน꯰ื องจากมคีวามแตกตา่งกนั ทั㒿Ȁงทางดา้น
ประเภทของบคุลากร และภารกจิในความรับผดิชอบท꯰ี แตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน

1.3 กลุ่มพฒันาและสง่เสรมิพลงังาน จะทาํหนา้ท꯰ี สง่เสรมิ สนับสนนุและพัฒนาพลงังาน ไดแ้ก่
กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน

2) หนว่ยงานที�จะทาํหนา้ที�กาํกบัดแูลกจิการพลงังาน ควรจะเป็นหนว่ยงานอสิระท꯰ี ทาํหนา้ท꯰ี  ให้
สมัปทานและกาํกบัดแูลกจิการพลงังาน โดยใหอ้ยู่ในกาํกบัของทบวงพลงังาน นอกจากนั㒿Ȁน การ
บรหิารกองทนุดา้น พลงังานทกุกองทนุ กเ็หน็ควรใหจั้ดตั㒿Ȁงเป็นหนว่ยงานอสิระภายใตท้บวงพลงังาน

3) หนว่ยงานรฐัวสิาหกจิ ประกอบดว้ย การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) บรษัิท ปตท.
จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทบางจากปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) ทั㒿Ȁงยงัเหน็ควรใหน้าํการไฟฟา้
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) มาสงักดัทบวงพลงังานดว้ย เน꯰ื องจากตอ้งการ
ใหม้คีวามคลอ่งตวัและมเีอกภาพในการแปรรปูรัฐวสิาหกจิของการไฟฟา้ดงักลา่ว นอกจากนั㒿Ȁนใน
ปัจจบุนัการลงทนุของทั㒿Ȁง กฟผ. กฟภ. และกฟน. บางสว่นยงัมคีวามซ㒿ํȀาซอ้นและสญูเปลา่อยู่ดว้ย

4) กรมการพลงังานทหาร ซ꯰ึ งสงักดักระทรวงกลาโหมนั㒿Ȁน ภารกจิใดท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งกบัการสาํรวจ ขดุ
เจาะและพัฒนาพลงังาน ควรโอนภารกจินั㒿Ȁนมาทบวงพลงังาน สว่นภารกจิในการจัดหาพลงังานใหก้บั
กองทพัยงัคงเป็น ภารกจิหลกัของกรมการพลงังานทหารกระทรวงกลาโหมตอ่ไป

สรปุผลใหจ้ดัต ั�งทบวงพลงังานเป็นกระทรวงพลงังาน

สาํนักงาน ก.พ. ซ꯰ึ งทาํหนา้ท꯰ี ฝ่ายเลขานกุาร ไดส้รปุแนวทางทั㒿Ȁงหมดของการปรับโครงสรา้งกระทรวง
ทบวงกรมตา่งๆ นาํเสนอในการประชมุหารอืรว่มกนัของรองนายกรัฐมนตรทีั㒿Ȁง 5 ทา่น และผา่นการ
พจิารณาของ5 รองนายกรัฐมนตรทีั㒿Ȁงหมดแลว้ เม꯰ื อวนัท꯰ี  27 ธนัวาคม 2544 หลงัจากนั㒿Ȁน รองนายก
รัฐมนตรทีั㒿Ȁง 5 ไดน้าํหารอืกบันายกรัฐมนตรเีม꯰ื อวนัท꯰ี  9 มกราคม 2545 ผลการหารอืไดข้อ้สรปุใหจั้ด
โครงสรา้งระบบราชการใหมเ่ป็น 20 กระทรวง 61 ทบวง และ 60 กรม และกระทรวงพลงังานเป็น
หนึ�งใน 20 กระทรวง

 



 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

13. การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าถา่นหนิท樱ี�จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

1. ความเป็นมาของโครงการ

คณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 12 กนัยายน 2535 เหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิเร큔ืȀองแนวทางในการดาํเนนิงานในอนาคตของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
(กฟผ.) โดยกาํหนดขัᡕȀนตอนและแนวทางใหเ้อกชนเขา้มามบีทบาทเพ큔ิȀมขᡕึȀนในกจิการไฟฟา้ในประเทศ
ภายใตโ้ครงการผู้ผลติไฟฟา้อสิระ (Independent Power Producer, IPP) และโครงการผู้ผลติไฟฟา้
เอกชนรายยอ่ย (Small Power Producer, SPP)

ตอ่มาคณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 31 พฤษภาคม 2537 ให ้กฟผ. และสาํนักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) รว่มกนัรา่งประกาศรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้อสิระ ตาม
นโยบายของรัฐบาล ซ큔ึȀง กฟผ. ไดอ้อกประกาศรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก IPP เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 15 ธนัวาคม 2537 มี
การแตง่ตัᡕȀงคณะอนกุรรมการประเมนิและคดัเลอืกขอ้เสนอการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนเม큔ืȀอ
23 มกราคม 2538 โดยมผีู้วา่การการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเป็นประธาน ผู้แทน สพช. ผู้
แทนสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและผู้แทนสาํนักงานเศรษฐกจิ
การคลงัเป็นกรรมการ และเม큔ืȀอปดิรับขอ้เสนอเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 30 มถินุายน 2538 มผีู้ผลติไฟฟา้เอกชนย큔ืȀนขอ้
เสนอทัᡕȀงสᡕิȀน 32 ราย รวม 50 โครงการ

คณะอนกุรรมการฯ ไดพ้จิารณาคดัเลอืกบรษัิทผู้ผลติไฟฟา้เอกชนท큔ีȀมขีอ้เสนอดที큔ีȀสดุ 7 ราย เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ
19 มนีาคม 2539 เป็นโครงการท큔ีȀใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชᡕืȀอเพลงิ 4 ราย และใชถ้า่นหนิเป็นเชᡕืȀอเพลงิ 3
ราย โครงการโรงไฟฟา้ท큔ีȀจังหวดัประจวบครีขีนัธข์องบรษัิท กลัฟ์ เพาเวอรเ์จเนอเรชั큔Ȁน (โรงไฟฟา้บอ่น
อก) และบรษัิทยเูน큔ีȀยน เพาเวอร ์ดเิวลลอปเมนท ์(โรงไฟฟา้หนิกรดู) เป็น 2 ใน 7 โครงการท큔ีȀไดรั้บ
การ คดัเลอืก

เน큔ืȀองจากประชาชนบางสว่นในจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ไมเ่หน็ดว้ยกบัโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ ทัᡕȀง 2
แหง่ท큔ีȀจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์จงึไดร้วมตวักนัคดัคา้นและนาํไปสู่การชมุนมุประทว้งและปดิกัᡕȀนการ
จราจรบนถนนเพชรเกษมในระหวา่งวนัท큔ีȀ 810 ธนัวาคม 2541 คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 15
ธนัวาคม 2541 ใหจั้ดทาํประชาพจิารณเ์พ큔ืȀอรับฟังความคดิเหน็ของประชาชนในฐานะผู้มสีว่นไดส้ว่น
เสยีในการดาํเนนิโครงการกอ่สรา้งท큔ีȀจังหวดัประจวบครีขีนัธท์ัᡕȀง 2 แหง่ดงักลา่ว โดยแตง่ตัᡕȀงคณะ
กรรมการประชาพจิารณ ์เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 17 กมุภาพันธ ์2542

คณะกรรมการประชาพจิารณโ์ครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ท큔ีȀจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซ큔ึȀงม ีศ. ดร. สปิปน
นท ์เกตทุตั เป็นประธานกรรมการ ไดจั้ดใหม้กีารทาํประชาพจิารณโ์ครงการโรงไฟฟา้บอ่นอกของ
บรษัิท กลัฟ์ เพาเวอร ์เจเนอเรชั큔Ȁน จาํกดั เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 1011 กนัยายน 2542 ณ หอ้งประชมุองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์และจัดทาํประชาพจิารณโ์ครงการโรงไฟฟา้หนิกรดู ของบรษัิทยู
เน큔ีȀยน เพาเวอร ์ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 2425 กมุภาพันธ ์2543 ณ หอ้งประชมุองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวดัประจวบครีขีนัธ์

2. รายงานของคณะกรรมการประชาพจิารณฯ์

คณะกรรมการประชาพจิารณไ์ดร้ายงานและวเิคราะหผ์ลกระทบในแตล่ะประเดน็ พรอ้มทัᡕȀง สรปุความ
เหน็ และมขีอ้สงัเกต 3 กรณ ีดงันᡕีȀ

2.1 กรณที樱ี�รฐับาลจะตดัสนิใจใหด้าํเนนิโครงการตอ่ไป รัฐบาลจะตอ้งแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้
ระหวา่งฝ่ายเหน็ดว้ยกบัฝ่ายคดัคา้น โดยใชก้ระบวนการไกลเ่กล큔ีȀยและประนปีระนอม และจะตอ้งมี
มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบส큔ิȀงแวดลอ้มอยา่งใกลช้ดิ และควรจัดใหม้ ี“คณะกรรมการรว่ม



มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบส큔ิȀงแวดลอ้มอยา่งใกลช้ดิ และควรจัดใหม้ ี“คณะกรรมการรว่ม
ไตรภาค”ี เพ큔ืȀอทาํหนา้ท큔ีȀดงักลา่ว

2.2 กรณที樱ี�รฐับาลระงบัการดาํเนนิโครงการ หนว่ยงานของรัฐบาลตอ้งศกึษาผลกระทบท큔ีȀจะเกดิ
ขᡕึȀนภายหลงัตามสญัญาท큔ีȀไดก้ระทาํไวก้บับรษัิทผู้ผลติไฟฟา้ เพ큔ืȀอกาํหนดแนวทางการเจรจาเร큔ืȀองคา่
เสยีหายกบับรษัิท และรักษาภาพลกัษณข์องรัฐบาลเก큔ีȀยวกบัการสง่เสรมิการลงทนุจากตา่งประเทศ

2.3 กรณที樱ี�รฐับาลพจิารณาชะลอหรอืเล樱ื�อนเวลาดาํเนนิโครงการ รัฐบาลจะตอ้งสรา้งความเขา้ใจ
กบัประชาชน องคก์รปกครองทอ้งถ큔ิȀนทัᡕȀงในพᡕืȀนท큔ีȀโครงการและพᡕืȀนท큔ีȀใกลเ้คยีงอยา่งตอ่เน큔ืȀอง ภายใต้
เง큔ืȀอนไขการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบตอ่ส큔ิȀงแวดลอ้ม และการจัดสรรงบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการ
ดาํเนนิการตามมาตรการตา่งๆ รวมทัᡕȀงผลประโยชนท์큔ีȀประชาชนจะไดรั้บ และหนว่ยงานของรัฐตอ้ง
ศกึษาผลกระทบเก큔ีȀยวกบัสญัญาท큔ีȀไดก้ระทาํไวก้บับรษัิทผู้ผลติไฟฟา้

คณะรัฐมนตรรัีบทราบรายงานผลการจัดทาํประชาพจิารณข์องทัᡕȀง 2 โครงการ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 10 ตลุาคม
2543 และมมีตใิหค้งนโยบายการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากเอกชนตามขอ้ผกูพันเดมิ รวมทัᡕȀงใหรั้ฐมนตรปีระจาํ
สาํนักนายกรัฐมนตร ีแตง่ตัᡕȀงคณะกรรมการเสรมิสรา้งความเขา้ใจกบัประชาชนในโครงการกอ่สรา้งโรง
ไฟฟา้ท큔ีȀจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์(กสป.)

ประชาชนบางสว่นในจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ยงัคงตอ่ตา้นการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ทัᡕȀงสองแหง่ตอ่ไป
โดยเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 1 มนีาคม 2544 ตวัแทนกลุ่มผู้คดัคา้นไดเ้ขา้พบรัฐบาล ณ ทาํเนยีบรัฐบาล โดยมรีอง
นายกรัฐมนตร ี(นายพทิกัษ ์อนิทรวทิยนันท)์ และรัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายจาตรุนต์
ฉายแสง) เป็นตวัแทนฝ่ายรัฐบาลรับฟังปัญหาของตวัแทนกลุ่มผู้คดัคา้น

3. ประเดน็นโยบายยทุธศาสตรด์า้นพลงังาน

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิในฐานะหนว่ยงานทาํหนา้ท큔ีȀศกึษาวเิคราะห ์นาํ
เสนอนโยบายและแผนการบรหิารและพัฒนาพลงังานของประเทศ ไดย้นืยนันโยบายท큔ีȀจะใหเ้อกชนมี
บทบาทเพ큔ิȀมขᡕึȀนในกจิการไฟฟา้ ความมั큔Ȁนคงในการจัดหาพลงังานไฟฟา้และการกระจายแหลง่และชนดิ
ของเชᡕืȀอเพลงิในการผลติไฟฟา้

3.1 ความม樱ั�นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้

การกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ท큔ีȀจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์มคีวามจาํเป็นตอ่ความมั큔Ȁนคงของระบบไฟฟา้ในบรเิวณ
ภาคตะวนัตกและภาคใตต้อนบนเป็นอยา่งย큔ิȀง จากขอ้มลูจาํนวนไฟฟา้ตกไฟฟา้ดบั ของการไฟฟา้สว่น
ภมูภิาค (กฟภ.) พบวา่ ในชว่ง 3 ปีท큔ีȀผา่นมา ผู้ใชไ้ฟฟา้ตัᡕȀงแตเ่ขตจังหวดัเพชรบรุลีงไป มปัีญหาไฟฟา้
ดบัมากท큔ีȀสดุ ซ큔ึȀงเป็นผู้ใชไ้ฟฟา้ท큔ีȀอยู่ในเขตการไฟฟา้เพชรบรุ ีนครศรธีรรมราช และยะลา

สาเหตขุองปัญหาไฟฟา้ดบัในภาคใตส้ว่นหน큔ึȀงมาจากโรงไฟฟา้ฐาน ท큔ีȀจา่ยไฟฟา้ใหก้บัพᡕืȀนท큔ีȀดงักลา่วมี
นอ้ยและอยู่ไกลมาก โดยโรงไฟฟา้ท큔ีȀจา่ยไฟฟา้มายงัพᡕืȀนท큔ีȀเขตจังหวดัสมทุรสาคร สมทุรสงคราม
นครปฐม ราชบรุ ีเพชรบรุ ีและประจวบครีขีนัธ ์จะรับไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พระนครใตเ้ป็นหลกั สว่น
จังหวดัท큔ีȀเหลอืในภาคใต ้จะรับไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ขนอมเป็นหลกั

3.2 การสญูเสยีในระบบสายสง่

เน큔ืȀองจากระยะทางตัᡕȀงแตจั่งหวดัเพชรบรุลีงไป ถงึตอนใตข้องประเทศมรีะยะทางไกลมาก ทาํให้
สายสง่ไฟฟา้ตอ้งมคีวามยาวมากตามไปดว้ย กอ่ใหเ้กดิการสญูเสยีในระบบสายสง่มากขᡕึȀน และหาก
โรง ไฟฟา้ฐานเกดิขดัขอ้ง กจ็ะทาํใหเ้กดิไฟฟา้ดบัเป็นบรเิวณกวา้ง และตอ้งผลติไฟฟา้จากโรงไฟฟา้
อ큔ืȀนมา เสรมิแทน ดงันัᡕȀน พᡕืȀนท큔ีȀในเขตจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซ큔ึȀงเป็นรอยตอ่ระหวา่งภาคกลางและภาค
ใต ้จงึเป็นพᡕืȀนท큔ีȀท큔ีȀมคีวามจาํเป็นในการสรา้งโรงไฟฟา้ ซ큔ึȀงนอกจากจะชว่ยเสรมิความมั큔Ȁนคงใหก้บัระบบ
ไฟฟา้ในพᡕืȀนท큔ีȀภาคตะวนัตกและภาคใตต้อนบนนᡕีȀไดแ้ลว้ ยงัลดความสญูเสยีในระบบสายสง่ไดอ้กีดว้ย

3.3 มกีารกระจายชนดิและแหลง่เช∴ื�อเพลงิมากข∴ึ�น

ปัจจบุนัรัฐบาลมนีโยบายท큔ีȀตอ้งการใหม้กีารกระจายแหลง่และชนดิของเชᡕืȀอเพลงิใหห้ลากหลายใน
ปัจจบุนัมกีารใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชᡕืȀอเพลงิหลกัในการผลติกระแสไฟฟา้ถงึรอ้ยละ 70 ซ큔ึȀงเป็นสดัสว่น
ท큔ีȀสงูเกนิไป จงึควรมกีารกระจายชนดิของเชᡕืȀอเพลงิจากกา๊ซธรรมชาตไิปสู่การใชเ้ชᡕืȀอเพลงิชนดิอ큔ืȀนดว้ย

โดยไมผ่กูตดิกบัเชᡕืȀอเพลงิชนดิใดชนดิหน큔ึȀงมากจนเกนิไป และการเลอืกใชถ้า่นหนิเป็นเชᡕืȀอเพลงิมี



โดยไมผ่กูตดิกบัเชᡕืȀอเพลงิชนดิใดชนดิหน큔ึȀงมากจนเกนิไป และการเลอืกใชถ้า่นหนิเป็นเชᡕืȀอเพลงิมี
ขอ้มลูท큔ีȀสาํคญั ท큔ีȀใชใ้นการพจิารณาประกอบดงันᡕีȀ

ถา่นหนิมปีรมิาณสาํรองมาก เน큔ืȀองจากถา่นหนิเป็นเชᡕืȀอเพลงิท큔ีȀมแีหลง่สาํรองอยู่มากมายทั큔Ȁว
โลกเกอืบ 100 ประเทศ ในทกุภมูภิาคของโลก ในขณะท큔ีȀกา๊ซธรรมชาตแิละนᡕํȀามนัมแีหลง่สาํรอง
หลกัอยู่ท큔ีȀประเทศแถบตะวนัออกกลางและรัสเซยีถงึกวา่รอ้ยละ 70 ของแหลง่สาํรองทัᡕȀงหมด
ประมาณวา่หากมกีารใชใ้นอตัราเทา่ปัจจบุนั และไมม่กีารคน้พบเพ큔ิȀมเตมิ จะมถีา่นหนิใชไ้ดไ้ป
อกีถงึ 220 ปี สว่นกา๊ซธรรมชาตแิละนᡕํȀามนั จะมใีชไ้ดเ้พยีง 64 ปี และ 42 ปี ตามลาํดบั (เฉพาะ
กา๊ซธรรมชาตใินอา่วไทย จะใชไ้ดเ้พยีง 20 ปีเทา่นัᡕȀน)
 
ถา่นหนิมรีาคาถกูกวา่และมเีสถยีรภาพมากกวา่ โดยจะเหน็ไดจ้ากราคาถา่นหนิในชว่งปี
25382540 ถา่นหนิมรีาคา 4050 บาท/ลา้นบทียี ูในขณะท큔ีȀกา๊ซธรรมชาตแิละนᡕํȀามนัมรีาคา
70100 บาท/ลา้นบทียี ูและ 80110 บาท/ลา้นบทียี ูตามลาํดบั และนับตัᡕȀงแตป่ี 2541 เป็นตน้
มา ราคาของกา๊ซธรรมชาตแิละนᡕํȀามนักย็งัคงเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀนอยา่งตอ่เน큔ืȀอง ในขณะท큔ีȀราคาถา่นหนิ
กลบัลดลง และมคีวามผันผวนของราคานอ้ยกวา่
 
ถา่นหนิมเีทคโนโลยที樱ี�พสิจูนแ์ลว้ ปัจจบุนัมกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติไฟฟา้ โดยใช้
ถา่นหนิเป็นเชᡕืȀอเพลงิ เรยีกวา่ Clean Coal Technology หรอืเทคโนโลยถีา่นหนิสะอาด
สามารถลดมลสารจากการเผาไหมล้งมาก โดยสามารถลดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์ดส้งูสดุถงึ
รอ้ยละ 9599 และลดออกไซดข์องไนโตรเจนไดส้งูสดุมากกวา่รอ้ยละ 90 เทคโนโลยดีงักลา่ว
นᡕีȀยงัคงมกีารพัฒนาใหก้า้วหนา้ย큔ิȀงขᡕึȀน เพ큔ืȀอชว่ยลดตน้ทนุของโรงไฟฟา้ถา่นหนิในอนาคต ดงันัᡕȀน
ถา่นหนิจงึยงัคงเป็นทางเลอืกเชᡕืȀอเพลงิในการผลติไฟฟา้ของหลายๆ ประเทศตอ่ไป

3.4 กาํลงัการผลติไฟฟ้าสาํรองท樱ี�เหมาะสม

ปัจจบุนัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในประเทศไดป้รับตวัสงูขᡕึȀนอยา่งตอ่เน큔ืȀองตัᡕȀงแตก่ลางปี 2542 หลงัจากท큔ีȀ
ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศเพ큔ิȀมขᡕึȀนเพยีงเลก็นอ้ยมาตลอดนับแตป่ระเทศไทยประสบภาวะ
วกิฤตทางเศรษฐกจิ ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้จะเพ큔ิȀมขᡕึȀนมากกวา่ท큔ีȀพยากรณไ์วต้ามภาวะเศรษฐกจิท큔ีȀคอ่ยๆ
ฟᡕืȀนตวั ทาํใหก้าํลงัผลติไฟฟา้สาํรองต큔ํȀาสดุในระดบัรอ้ยละ 30 ในปัจจบุนัอาจจะลดลงอยา่งรวดเรว็

กาํลงัการผลติไฟฟา้สาํรองของประเทศตามแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของ กฟผ. พ.ศ. 25452559
(PDP 2001) คาดวา่กาํลงัผลติไฟฟา้สาํรองต큔ํȀาสดุจะลดลงจากรอ้ยละ 30 เหลอืรอ้ยละ 15 ใน
ปีงบประมาณ 2549 และถา้รัฐบาลยกเลกิโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้บอ่นอกและหนิกรดู กจ็ะสง่ผลให้
กาํลงัผลติไฟฟา้สาํรองต큔ํȀาสดุเหลอืเพยีงรอ้ยละ 5.8 ในปีงบประมาณ 2549 ซ큔ึȀงเป็นอตัราสาํรองท큔ีȀต큔ํȀา
กวา่มาตรฐานท큔ีȀจะเป็นอนัตรายตอ่ความมั큔Ȁนคงของระบบไฟฟา้ในประเทศไทย

4. การวเิคราะหผ์ลกระทบส樱ิ�งแวดลอ้ม

4.1 การพจิารณา EIA

สาํนักงานนโยบายและแผนส큔ิȀงแวดลอ้มไดพ้จิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส큔ิȀงแวดลอ้ม
โครงการโรงไฟฟา้บอ่นอก และโครงการทา่เทยีบเรอืขนถา่ยถา่นหนิ ของบรษัิทกลัฟ์ เพาเวอร ์เจเนอ
เรชั큔Ȁน จาํกดั ท큔ีȀตาํบลบอ่นอก ในประเดน็ตา่งๆ ทางดา้นส큔ิȀงแวดลอ้มครบถว้นแลว้ และเหน็ชอบรายงาน
เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 23 เมษายน 2540 และวนัท큔ีȀ 26 พฤษภาคม 2541 ตามลาํดบั

สาํนักงานนโยบายและแผนส큔ิȀงแวดลอ้ม ยงัไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงาน EIA ของโครงการ
โรงไฟฟา้ของบรษัิท ยเูน큔ีȀยน เพาเวอร ์ท큔ีȀตาํบลธงชยั อาํเภอบางสะพาน ครัᡕȀงแรกเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 25
พฤษภาคม 2541 และรายงาน EIA การศกึษาเพ큔ิȀมเตมิระบบนเิวศทางทะเล กรณกีารคน้พบปะการังใน
ทะเลบรเิวณดา้นหนา้โครงการ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 ตลุาคม 2543 และยงัไดเ้หน็ชอบรายงานโครงการทา่เทยีบ
เรอืขนถา่ยถา่นหนิ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 16 มนีาคม 2541 ซ큔ึȀงรายงานดงักลา่วมกีารศกึษาประเดน็ดา้นส큔ิȀงแวดลอ้ม
อยา่งครบถว้น

4.2 ผลกระทบทางสงัคม วถิชีวีติ การทอ่งเท樱ี�ยว และความสมัพนัธช์มุชน

โครงการไดพ้ยายามลงไปแกไ้ขปัญหาผลกระทบทางดา้นสงัคม วถิชีวีติ การทอ่งเท큔ีȀยว และความเป็น
อยู่ของชมุชน โดยไดรั้บขอ้เสนอการจัดตัᡕȀงกองทนุและกรรมการไตรภาค ีเพ큔ืȀอลดผลกระทบจากความ



แตกแยกของชมุชน เพ큔ืȀอกาํกบัดแูลการดาํเนนิการของโรงไฟฟา้ในอนาคต และเพ큔ืȀอทาํความเขา้ใจ
ไกลเ่กล큔ีȀยและแกไ้ขปัญหาอยา่งประนปีระนอมมาโดยตลอด

5. บทสรปุ

เน큔ืȀองจากโครงการดงักลา่วไดด้าํเนนิการมาอยา่งตอ่เน큔ืȀอง เป็นเวลานานตัᡕȀงแตป่ี 2537 เพ큔ืȀอสรา้งความ
เช큔ืȀอมั큔Ȁนในการลงทนุของตา่งประเทศท큔ีȀมตีอ่ประเทศไทย นโยบายของรัฐบาลในการสง่เสรมิและ
สนับสนนุใหเ้อกชนเขา้มสีว่นรว่มในการผลติไฟฟา้เพ큔ืȀอลดภาระการลงทนุภาครัฐ เพ큔ืȀอความมั큔Ȁนคงใน
การจัดหาพลงังานและระบบไฟฟา้ในภาคใตแ้ละลดความสญูเสยีในระบบสายสง่ ใหม้กีารกระจาย
แหลง่และชนดิของเชᡕืȀอเพลงิในการผลติไฟฟา้ เพ큔ืȀอลดความเส큔ีȀยงและเพ큔ิȀมขอ้ตอ่รองราคาพลงังานใน
อนาคต รวมทัᡕȀงโครงการดงักลา่วไดผ้า่นความเหน็ชอบเร큔ืȀองผลกระทบตอ่ส큔ิȀงแวดลอ้มโดยไมม่ปีระเดน็
ใดท큔ีȀจะตอ้งทาํการศกึษาเพ큔ิȀมเตมิ โดยเฉพาะอยา่งย큔ิȀงเพ큔ืȀอหลกีเล큔ีȀยงปัญหาการเรยีกคา่เสยีหายจาก
บรษัิท และเพ큔ืȀอใหเ้ป็นไปตามแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
พ.ศ. 2544 – 2559 (PDP 2001) สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) จงึเหน็
ควรใหม้กีารดาํเนนิโครงการ กอ่สรา้งโรงไฟฟา้ถา่นหนิท큔ีȀจังหวดัประจวบครีขีนัธต์ามมตคิณะรัฐมนตรี
ตามเดมิตอ่ไป

อยา่งไรกต็ามโครงการดงักลา่วยงัอยู่ระหวา่งกระบวนการรับฟังความคดิเหน็จากหลายๆ ฝ่าย ทัᡕȀงรับฟัง
ความคดิเหน็จากประชาชนในพᡕืȀนท큔ีȀของ รมต. ประจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายจาตรุนต ์ฉายแสง) การ
จัดประชมุรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งคอื การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย สาํนักงาน
นโยบายและแผนส큔ิȀงแวดลอ้ม สพช. รมต.วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละส큔ิȀงแวดลอ้ม (นายสนธยา คณุ
ปลᡕืȀม) รมต. จาตรุนต ์ฉายแสง โดยมรีองนายกรัฐมนตร ี(นายพทิกัษ ์อนิทรวทิยะนันท)์ เป็นประธาน
และการประชมุรว่มหารอืกบันักวชิาการฝ่ายคดัคา้นโครงการ ซ큔ึȀงขณะนᡕีȀยงัไมม่ขีอ้ยตุเิก큔ีȀยวกบัโครงการนᡕีȀ
ขอ้สรปุของโครงการจะยดึถอืผลประโยชนข์องประเทศเป็นหลกั และจะมกีารตดัสนิใจขัᡕȀนสดุทา้ยใน
เดอืนมกราคม 2545

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

14. การสนบัสนนุการรบัซ䩤ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิหน็ชอบระเบยีบการรับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็เม�ือวนัท�ี 17 มนีาคม 2535
ตอ่มา กฟผ. ไดป้ระกาศรับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็งวดท�ี 1 เม�ือวนัท�ี 30 มนีาคม 2535 โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ�ือให ้กฟผ. สามารถรับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็ท�ีผลติไฟฟา้โดยใชพ้ลงังานนอกรปู
แบบ กากหรอืเศษวสัดเุหลอืใชเ้ป็นเช�ือเพลงิ และการผลติไฟฟา้ดว้ยระบบ Cogeneration อนัเป็นการ
ใชพ้ลงังานนอกรปูแบบและตน้พลงังานพลอยไดใ้นประเทศใหเ้กดิประโยชนม์ากย�ิงข�ึน อกีทั�งเป็นการ
ชว่ยแบง่เบาภาระทางดา้นการลงทนุของรัฐในระบบการผลติและระบบจาํหนา่ยไฟฟา้ดว้ย

การรับซ�ือไฟฟา้จาก SPP ไดก้าํหนดโครงสรา้งราคารับซ�ือไฟฟา้โดยใชห้ลกัการตน้ทนุท�ีหลกีเล�ียงได้
(Avoided Cost) โดย SPP ท�ีขายไฟฟา้ในลกัษณะสญัญา Firm ท�ีมรีะยะเวลาสญัญามากกวา่ 5 ถงึ
25 ปี จะไดรั้บคา่พลงัไฟฟา้ (Capacity Payment) และคา่พลงังานไฟฟา้ (Energy Payment) ซ�ึง
กาํหนดจากคา่ ทนุกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ คา่เช�ือเพลงิในการผลติไฟฟา้ คา่ดาํเนนิการและคา่บาํรงุรักษาท�ี
กฟผ. สามารถหลกีเล�ียงไดใ้นอนาคต (Long Run Avoided Cost) และ SPP ท�ีขายไฟฟา้ในลกัษณะ
สญัญา NonFirm รวมทั�ง SPP ประเภทสญัญา Firm ท�ีมรีะยะเวลาสญัญานอ้ยกวา่ 5 ปี จะไดรั้บ
เฉพาะคา่พลงังานไฟฟา้ ซ�ึงกาํหนดจากคา่เช�ือเพลงิในการผลติพลงังานไฟฟา้ คา่ดาํเนนิการรักษา
และคา่บาํรงุรักษาของโรงไฟฟา้ท�ี กฟผ. สามารถหลกีเล�ียงไดใ้นระยะสั�น (Short Run Avoided
Energy Cost)

ผลการดาํเนนิงาน

1. กฟผ. ไดรั้บขอ้เสนอขายไฟฟา้รวมทั�งส�ิน 105 ราย แตม่บีางรายท�ีถกูปฏเิสธและบางรายท�ีขอถอน
ขอ้เสนอ โดยเฉพาะอยา่งย�ิงหลงัจากคา่เงนิบาทลอยตวัเม�ือเดอืนกรกฎาคม 2540 ในปัจจบุนัม ีSPP
ท�ีไดรั้บการตอบรับซ�ือไฟฟา้รวม 63 ราย โดย กฟผ. ไดล้งนามในสญัญาซ�ือขายไฟฟา้แลว้จาํนวน 57
ราย และกาํลงัอยู่ระหวา่งการเจรจา 6 ราย หากทกุโครงการแลว้เสรจ็และสามารถจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ
ไฟฟา้ได ้ปรมิาณรับซ�ือทั�งส�ินจะสงูถงึ 2,308 เมกะวตัต ์ณ เดอืนพฤศจกิายน 2544 ม ีSPP 47
โครงการ ท�ีจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. แลว้ มปีรมิาณเสนอขายไฟฟา้รวม 1,957 เมกะวตัต์
จาํแนกตามประเภทเช�ือเพลงิได ้ดงัน�ี

โครงการ SPP ท牠ี�จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบ

เช䩤ื�อเพลงิ จาํนวน
โครงการ

ปรมิาณไฟฟ้า
จา่ยเขา้ระบบ
(เมกะวตัต)์

กา๊ซธรรมชาติ 18 1,353
น�ํามนัเตา 1 9
ถา่นหนิ 4 196
ถา่นหนิและพลงังานนอกรปูแบบ 3 190
พลงังานนอกรปูแบบ
(กากออ้ย, แกลบ, เศษไม,้ขยะ, น�ํามนัยางดาํ)

20 164

เช�ือเพลงิผสม
(กา๊ซท�ีเหลอืจากกระบวนการผลติ/น�ํามนัเตา/ถา่นหนิ)

1 45

รวม 47 1,957

2. การรับซ�ือไฟฟา้ตั�งแตป่ี 2535 เป็นตน้มา ปรมิาณการเสนอขายไฟฟา้ของผู้ผลติรายเลก็ท�ีใช้



2. การรับซ�ือไฟฟา้ตั�งแตป่ี 2535 เป็นตน้มา ปรมิาณการเสนอขายไฟฟา้ของผู้ผลติรายเลก็ท�ีใช้
พลงังานหมนุเวยีนเป็นเช�ือเพลงิในปัจจบุนัมนีอ้ยมาก กลา่วคอื มปีรมิาณไฟฟา้เสนอขายเพยีง 200
เมกะวตัต ์เม�ือเทยีบกบัศกัยภาพ ในการนาํพลงังานนอกรปูแบบมาผลติไฟฟา้ในปัจจบุนัซ�ึงอยู่ในระดบั
สงู ประกอบกบั การปฏบิตัติามระเบยีบ SPP ในปัจจบุนั ทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยในการเช�ือมโยงระบบเป็น
จาํนวนมาก ซ�ึงอาจไมคุ่้มคา่ในการลงทนุ ดงันั�น เพ�ือสง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานนอกรปูแบบ กากและ
เศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตร เป็นเช�ือเพลงิในการผลติไฟฟา้มากย�ิงข�ึน อนัจะเป็นการสง่เสรมิ ใหม้ี
การใชต้น้พลงังานพลอยไดใ้นประเทศ ใหเ้กดิประโยชนแ์ละมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และเป็นการสง่เสรมิ
การอนรัุกษพ์ลงังาน กองทนุเพ�ือสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน จงึไดม้โีครงการสง่เสรมิผู้ผลติรายเลก็
ท�ีใชพ้ลงังานนอกรปูแบบ กากหรอืเศษวสัดเุหลอืใชเ้ป็นเช�ือเพลงิ โดยใหผู้้ผลติไฟฟา้ท�ีสนใจเขา้รว่ม
โครงการเสนอราคาคา่ไฟฟา้ในสว่นท�ีเพ�ิมจากราคา คา่ไฟฟา้ตามระเบยีบการรับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติ
รายเลก็ ผู้ท�ีเสนอราคาต�ําสดุและไมเ่กนิกวา่อตัราท�ีกาํหนด จะไดรั้บการอดุหนนุคา่ไฟฟา้จากกองทนุฯ
ทั�งน�ีในชว่ง 5 ปีแรก กาํลงัการผลติรวมท�ีจะไดรั้บเงนิสนับสนนุ ประมาณ 300 เมกะวตัต์

ขณะน�ีโครงการดงักลา่ว อยู่ระหวา่งการพจิารณาขอ้เสนอของผู้ผลติรายเลก็ ท�ีย�ืนขอ้เสนอขอรับการ
สนับสนนุดงักลา่ว

3. การกาํหนดราคารับซ�ือไฟฟา้จาก SPP ประเภทสญัญา Firm ท�ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีน และ SPP
ประเภทสญัญา NonFirm เดมิ ราคารับซ�ือไฟฟา้ จะอา้งองิราคาน�ํามนัเตา เม�ือราคาน�ํามนัเตาใน
ตลาดโลกปรับตวัสงูข�ึน สง่ผลใหร้าคารับซ�ือไฟฟา้เฉล�ียจาก SPP ประเภทสญัญา NonFirm สงูกวา่
ราคารับซ�ือไฟฟา้เฉล�ียจาก SPP ประเภทสญัญา Firm (เฉล�ียทกุชนดิเช�ือเพลงิ) นอกจากน�ี ตน้ทนุท�ี
หลกีเล�ียงไดต้ั�งแตป่ี 2544 เป็นตน้ไป จะเป็นการผลติไฟฟา้จากกา๊ซธรรมชาต ิดงันั�น เพ�ือใหร้าคารับ
ซ�ือไฟฟา้จาก SPP สอดคลอ้งกบัตน้ทนุท�ีหลกีเล�ียงไดท้�ีเปล�ียนแปลงไป คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิม�ือ
วนัท�ี 10 กรกฎาคม 2544 เหน็ชอบหลกัการกาํหนดอตัรารับซ�ือไฟฟา้สาํหรับ SPP ท�ีใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีนเป็นเช�ือเพลงิ โดยอา้งองิราคากา๊ซธรรมชาตแิทนการอา้งองิราคาน�ํามนัเตา

ทั�งน�ี กฟผ. ไดอ้อกประกาศโครงสรา้งอตัรารับซ�ือไฟฟา้ใหมแ่ลว้ เม�ือวนัท�ี 1 สงิหาคม 2544 โดยมผีล
บงัคบัใชก้บั SPP ท�ีจะขอรับการสนับสนนุจากกองทนุเพ�ือสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ตามโครงการ
สง่เสรมิผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท�ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีน SPP ท�ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีนประเภท Firm
โครงการใหม ่และ SPP ประเภท NonFirm ท�ีจะย�ืนขอขายไฟฟา้ใหมก่บั กฟผ. ทั�งน�ี SPP ท�ีไดรั้บ
การตอบรับซ�ือไฟฟา้จาก กฟผ. และ SPP ท�ีมสีญัญาซ�ือขายไฟฟา้เดมิสามารถเจรจาขอเปล�ียน
โครงสรา้งราคารับซ�ือไฟฟา้ใหมไ่ด้

4. SPP ในปัจจบุนัจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบวา่ดว้ยการเดนิเคร�ืองกาํเนดิไฟฟา้ขนานเพ�ือจา่ยเขา้ระบบ
จาํหนา่ยของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ย ทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยในการเช�ือมโยงระบบไฟฟา้และการตรวจสอบ
อปุกรณเ์ป็นจาํนวนมาก ผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนท�ีมขีนาดเลก็มากๆ จงึไมส่ามารถจา่ยไฟฟา้
เขา้ระบบตามนโยบาย SPP ได ้คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิม�ือวนัท�ี 3 ตลุาคม 2543 เหน็ควรใหม้กีาร
ออกระเบยีบเพ�ิมเตมิเป็นกรณพีเิศษสาํหรับการรับซ�ือไฟฟา้จากโครงการ SPP ขนาดเลก็ เพ�ือสง่เสรมิ
ใหม้กีารผลติไฟฟา้โดยใชพ้ลงังานนอกรปูแบบ กากหรอืเศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตร กา๊ซชวีภาพ
จากฟารม์เล�ียงสตัวเ์ป็นเช�ือเพลงิ โดยเฉพาะโครงการขนาดเลก็ ทั�งน�ี มอบหมายให ้สพช. และการ
ไฟฟา้ทั�ง 3 แหง่ รว่มกนัดาํเนนิการตอ่ไป ตอ่มา คณะอนกุรรมการประสานการดาํเนนิงานในอนาคต
ของการไฟฟา้ ในการประชมุเม�ือวนัท�ี 16 ตลุาคม 2544 ไดม้มีตเิหน็ชอบในหลกัการรา่งระเบยีบการ
รับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก และเหน็ควรใหแ้ตง่ตั�งคณะทาํงานจัด
ทาํระเบยีบการรับซ�ือไฟฟา้และการเดนิเคร�ืองกาํเนดิ ไฟฟา้ของผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาด
เลก็มาก เพ�ือจัดทาํระเบยีบการรับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก และ
ระเบยีบการเดนิเคร�ืองกาํเนดิไฟฟา้ ขนานกบัระบบของการไฟฟา้ ฝ่ายจาํหนา่ย โดยกาํหนดระยะเวลา
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 เดอืน ขณะน�ีอยู่ระหวา่งการพจิารณาของคณะทาํงานฯ ซ�ึงคาดวา่จะดาํเนนิการ
แลว้เสรจ็และเสนอ กพช. เพ�ือพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบไดใ้นราวเดอืนกมุภาพันธ ์2545

5. เพ�ือเป็นการสง่เสรมิและสนับสนนุผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายเลก็ท�ีใชว้สัดเุหลอืใชท้างการเกษตรเป็น
เช�ือเพลงิ ซ�ึงหมายรวมถงึ แสงอาทติย ์ลม ชวีมวล ชวีภาพ ขยะ กากวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตร หรอื
กากจากการผลติผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม หรอืการเกษตร สพช. จงึไดเ้สนอแผนอนรัุกษพ์ลงังาน ระยะ
ท�ี 2 ในชว่งปีงบประมาณ 25432547 ของกองทนุเพ�ือสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน โดยใหม้ี
“โครงการ สง่เสรมิผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ท牠ี�ใชพ้ลงังานหมนุเวยีน” เป็นอกีโครงการหน�ึงภายใต้
แผนงานภาคความรว่มมอื ซ�ึงคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดอ้นมุตัแิผนอนรัุกษพ์ลงังาน
ดงักลา่ว ในการประชมุครั�งท�ี 4/2542 เม�ือวนัท�ี 4 ตลุาคม 2542 โดยโครงการสง่เสรมิผู้ผลติไฟฟา้ราย



เลก็ ท�ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีนดงักลา่ว จะเป็นการใชเ้งนิจากกองทนุฯ เขา้ไปสนับสนนุ และชดเชยสว่น
ตา่ง จากราคารับซ�ือของ กฟผ. เพ�ือเป็นแรงกระตุ้นใหม้ลีงทนุผลติ และขายไฟฟา้ท�ีใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีน เป็นเช�ือเพลงิท�ีมอียู่ในประเทศใหม้ากข�ึน ซ�ึงจะชว่ยใหรั้ฐลดคา่ใชจ้า่ยในการนาํเขา้
พลงังาน และลดผลกระทบตอ่ส�ิงแวดลอ้ม ท�ีเกดิจากการใชพ้ลงังานไดด้ว้ย โดยกองทนุฯ จะประกาศ
เชญิชวนใหผู้้ผลติไฟฟา้รายเลก็ฯ เสนอราคาคา่ไฟฟา้ ในสว่นท�ีเพ�ิมจากราคารับซ�ือของ กฟผ. ใน
โครงการผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ โดยกองทนุฯ จะจา่ยเงนิสนับสนนุใหก้บัผู้ท�ีเสนอราคาต�ําสดุและไมเ่กนิ
กวา่ราคากลางท�ีกาํหนด ตามแผนฯ ในชว่งปี 25432547 กาํหนดจะทาํการนาํรอ่งกอ่นประมาณ 300
MW ในวงเงนิรวม 2,060 ลา้นบาท

สพช. เม�ือวนัท�ี 16 กรกฎาคม 2544 ไดอ้อกประกาศเพ�ือเชญิชวนใหผู้้สนใจลงทนุ และผู้ผลติไฟฟา้
รายเล ็กท�ีใชพ้ลงังานนอกรปูแบบ เช�ือเพลงิกาก เศษวสัดเุหลอืใช ้ขยะมลูฝอยหรอืไม ้หรอืใช้
พลงังาน หมนุเวยีนเป็นเช�ือเพลงิ ไดย้�ืนขอ้เสนอกบั สพช. เพ�ือขอการสนับสนนุคา่พลงังานไฟฟา้ท�ี
เพ�ิมข�ึน จากอตัรารับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท�ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีน ท�ี กฟผ. ไดก้าํหนด
ราคารับซ�ือไฟฟา้ไว ้โดย สพช. จะใชเ้งนิจากกองทนุเพ�ือสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน จาํนวน 2,060
ลา้นบาทถว้น เพ�ือจงูใจใหม้กีารลงทนุผลติ และขายไฟฟา้ท�ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีน เป็นเช�ือเพลงิมาก
ข�ึน โดยกองทนุฯ จะทาํการคดัเลอืก และจา่ยเงนิสนับสนนุ ใหก้บัผู้ท�ีมขีอ้เสนอท�ีเหมาะสม และเสนอ
ขอรับเงนิสนับสนนุ คา่พลงังานไฟฟา้ท�ีเพ�ิมข�ึน จากอตัรารับซ�ือไฟฟา้ จากผู้ผลติรายเลก็ไมเ่กนิ 0.36
บาทตอ่กโิลวตัตช์ั�วโมง เป็นระยะเวลา 5 ปี ซ�ึงในการพจิารณา คดัเลอืกดงักลา่ว สพช. จะใชร้ะเบยีบ
การรับซ�ือไฟฟา้ จากผู้ผลติรายเลก็ (เฉพาะการผลติไฟฟา้จากพลงังานนอกรปูแบบ กาก หรอืเศษ
วสัดเุหลอืใชเ้ป็นเช�ือเพลงิ และระบบ Cogeneration) ท�ี กฟผ. ไดก้าํหนดไว ้พจิารณาประกอบกบัขอ้
กาํหนด และหลกัเกณฑใ์นการย�ืนขอ้เสนอท�ี สพช. กาํหนด พรอ้มกนัน�ี สพช. ไดก้าํหนดเวลาใหผู้้
สนใจย�ืนซองขอ้เสนอตอ่ สพช. ในวนัท�ี 15 ตลุาคม 2544 ซ�ึงปรากฏวา่เม�ือครบกาํหนดวนัย�ืนซองขอ้
เสนอ ในวนัท�ี 15 ตลุาคม 2544 แลว้ ไดม้ผีู้สนใจย�ืนขอ้เสนอไวก้บั สพช. รวมทั�งส�ิน 43 ราย คดิเป็น
พลงัไฟฟา้ท�ีเสนอขายทั�งส�ิน 775.36 MW คดิเป็นจาํนวนเงนิท�ีขอรับการสนับสนนุทั�งส�ิน ประมาณ
6,400 ลา้นบาท ซ�ึงเกนิกวา่เปา้หมายท�ี สพช. กาํหนดไว ้โดยโครงการฯ มกีารเลอืกใชเ้ช�ือเพลงิท�ี
หลากหลาย และสว่นใหญเ่ป็นการใชเ้ช�ือเพลงิ จากชานออ้ยและแกลบ ดงัรายละเอยีดปรากฏใน
ตารางดงัตอ่ไปน�ี

สรปุจาํนวนผู้ย牠ื�นขอ้เสนอเพ牠ื�อขอรบัการสนบัสนนุจากกองทนุฯ 
ในโครงการสง่เสรมิผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ท牠ี�ใชพ้ลงังานหมนุเวยีน

ชนดิเช䩤ื�อเพลงิท牠ี�ใช้ จาํนวน 
(ราย)

ปรมิาณพลงัไฟฟ้า
ท牠ี�เสนอขาย (MW)

1. แกลบ 12 244.6
2. ชานออ้ย 11 72.66
3. เศษไม้ 1 20
4. แกลบ/เศษไม/้ชานออ้ย/ปาลม์ 8 228
5. เหงา้มนัสาํปะหลงั 1 22
6. กา๊ซชวีภาพ 1 0.94
7. พลงัน�ําขนาดเลก็ 3 32
8. น�ํามนัยางดาํ (Black Liquor) 2 115
9. อ�ืนๆ 4 40.16

รวม 43 775.36

ตามท�ีไดม้ผีู้สนใจย�ืนขอ้เสนอฯ เพ�ือขอรับการสนับสนนุจากโครงการฯ เป็นจาํนวนมากคดิเป็นพลงั
ไฟฟา้ท�ีเสนอขายรวม 775.36 MW นั�น ซ�ึงประกอบดว้ยโครงการในลกัษณะตา่งๆ เชน่ โครงการ
กอ่สรา้ง โรงไฟฟา้ใหม ่โครงการปรับปรงุประสทิธภิาพของระบบผลติไฟฟา้เดมิ/ปรับปรงุประสทิธภิาพ
การใชพ้ลงังานในโรงงานเดมิ เพ�ือใหม้ปีรมิาณพลงัไฟฟา้เหลอืท�ีจะเสนอขายเขา้ระบบของการไฟฟา้
ท�ีเพ�ิมข�ึน ซ�ึงในจาํนวนน�ีบางโครงการอาจประสบปัญหาไมส่ามารถขายไฟฟา้เขา้ระบบไดต้ามแผนท�ี
เสนอไว ้เน�ืองจากเป็นโครงการท�ีขาดความเหมาะสมของแหลง่เช�ือเพลงิหรอืแหลง่เช�ือเพลงิซ�ําซอ้น
กนั ขาดความเหมาะสมทางดา้นวศิวกรรมของระบบผลติไฟฟา้ ผู้ย�ืนขอ้เสนอขาดประสบการณใ์นการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟา้ โครงการ ขาดความพรอ้มดา้นการเงนิ/แหลง่เงนิทนุ เป็นตน้

เพ�ือใหด้าํเนนิการคดัเลอืกใหก้ารสนับสนนุของกองทนุฯ เป็นไปอยา่งเหมาะสม คณะทาํงาน โครงการ
สง่เสรมิผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท�ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีนท�ีคณะอนกุรรมการกาํกบัดแูลแผนงาน ภาคความ



รว่มมอืไดแ้ตง่ตั�งข�ึนจะทาํหนา้ท�ีพจิารณาขอ้เสนอของผู้ย�ืนขอ้เสนอ ดาํเนนิการคดัเลอืก โดยพจิารณา
ความเหมาะสมของปัจจัยในดา้นตา่งๆ ทั�งทางดา้นเทคนคิ และทางดา้นการเงนิ เชน่ ความเป็นไปได้
ทางดา้นเทคนคิและวศิวกรรมของระบบผลติไฟฟา้ ความพรอ้มและความเช�ือถอืไดข้องแหลง่พลงังาน
หรอืเช�ือเพลงิ ประสบการณใ์นการพัฒนาโรงไฟฟา้ ความพรอ้มดา้นการเงนิ การประมาณการทางดา้น
การเงนิของโครงการ และผลตอบแทนทางดา้นการเงนิ เป็นตน้ ซ�ึงโครงการท�ีผา่นเกณฑก์ารพจิารณา
ทางดา้นเทคนคิและการเงนิดงักลา่วแลว้จะถกูนาํมาเรยีงลาํดบัตามคา่เฉล�ียของเงนิท�ีขอรับการ
สนับสนนุตลอดอายโุครงการของผู้ย�ืนขอ้เสนอ (Average Levelized Addor) จากคา่ต�ําสดุไปจนถงึ
สงูสดุ ทั�งน�ีเพ�ือใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการในการพจิารณาของคณะอนกุรรมการฯ และคณะกรรมการ
กองทนุฯ ในการอนมุตัใิหก้ารสนับสนนุตอ่ไป

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

15. การรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่(IPP)

ความเป็นมา

1. คณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิม�ือวนัท�ี 31 พฤษภาคม 2537 เหน็ชอบแนวนโยบายในการรับซ�ือไฟฟา้จาก ผู้
ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ ่(Independent Power Producers : IPP) โดยกาํหนดปรมิาณรับซ�ือไฟฟา้
จาํนวน 3,800 เมกะวตัต ์สาํหรับการรับซ�ือในชว่งปี 25392545 และกาํหนดใหก้ารไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) และ สพช. รว่มกนัรา่ง “ประกาศการรับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน” และให้
กฟผ. เป็นผู้ดาํเนนิการออกประกาศเชญิชวน

ตอ่มาในเดอืนเมษายน 2538 กฟผ. ไดป้ระกาศรับซ�ือไฟฟา้เพ�ิมอกีประมาณ 10% รวมกาํลงัผลติท�ี
ตอ้งการรับซ�ือประมาณ 4,200 เมกะวตัต ์หลงัจากนั�นความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ไดเ้พ�ิมข�ึนอยา่งรวดเรว็ คณะ
รัฐมนตร ีในการประชมุเม�ือวนัท�ี 13 สงิหาคม 2539 จงึมมีตใิหเ้พ�ิมปรมิาณการรับซ�ืออกี 1,600 เมกะวตัต์
และใหอ้าํนาจ กฟผ. ท�ีจะพจิารณาเพ�ิมลดปรมิาณการรับซ�ือไฟฟา้จากเอกชนไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 เพ�ือ
ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟา้ไดร้วดเรว็ย�ิงข�ึน

2. การประเมนิและคดัเลอืกขอ้เสนอจาก IPP ดาํเนนิการภายใตค้ณะอนกุรรมการประเมนิและ คดัเลอืกขอ้
เสนอการรับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน มผีู้วา่การ กฟผ. เป็นประธาน อนกุรรมการประกอบดว้ย ผู้
แทนจาก สพช. สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) และสาํนักงาน
เศรษฐกจิการคลงั (สศค.) มผีู้ชว่ยผู้วา่การการจัดการบรษัิทในเครอืและพัฒนาธรุกจิ กฟผ. เป็น
อนกุรรมการและเลขานกุาร มหีนา้ท�ีกาํหนดรายละเอยีดของหลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการประเมนิและคดั
เลอืกเพ�ือใหก้ารประเมนิและคดัเลอืกดาํเนนิการภายใตห้ลกัการท�ีชดัเจน และสอดคลอ้งกบัประกาศรับซ�ือ
ไฟฟา้จากผู้ผลติ ไฟฟา้เอกชน รวมทั�งประเมนิและคดัเลอืกขอ้เสนอท�ีไดรั้บจากการประกาศการรับซ�ือ
ไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้ เอกชน ตลอดจนดาํเนนิการเจรจาเพ�ือจัดทาํสญัญาซ�ือขายไฟฟา้ระหวา่ง กฟผ.
กบัผู้ย�ืนขอ้เสนอ

3. กฟผ. ไดอ้อกประกาศการรับซ�ือไฟฟา้จาก IPP รอบแรกเม�ือวนัท�ี 15 ธนัวาคม 2537 และกาํหนดย�ืน
ขอ้เสนอในวนัท�ี 30 มถินุายน 2538 เม�ือถงึกาํหนดวนัย�ืนขอ้เสนอ มผีู้ย�ืนขอ้เสนอ 32 ราย รวม 50
โครงการ ประกอบดว้ย ขอ้เสนอ 88 ทางเลอืก รวมกาํลงัการผลติทั�งส�ิน 39,000 เมกะวตัต ์หรอืประมาณ
9 เทา่ของกาํลงัการผลติท�ีตอ้งการ โดยใชเ้ช�ือเพลงิกา๊ซธรรมชาต ิ37 ราย ถา่นหนิ 12 ราย และออรมิั
ลชั�น 1 ราย

4. ในการคดัเลอืกโครงการ กาํหนดใหผู้้ผลติไฟฟา้เอกชนเสนออตัราคา่ไฟฟา้ พรอ้มสตูรการปรับราคา
โดยการประเมนิและคดัเลอืกโครงการ จะพจิารณาจากปัจจัยทางดา้นราคา (Price Factor) 60% และ
ปัจจัยอ�ืนท�ีไมเ่ก�ียวกบัราคา (NonPrice Factor) 40% ทั�งน�ี ในการคดัเลอืกโครงการกาํหนดแนวทางวา่
ราคาท�ีตกลงซ�ือจากโครงการ IPP จะไมส่งูกวา่ราคาท�ี กฟผ. ผลติไดเ้อง หรอืคา่ใชจ้า่ยท�ีหลกีเล�ียงได้
ของ กฟผ. (Avoided Cost)

ผลการดาํเนนิงาน

โครงการ IPP ท�ีไดรั้บการคดัเลอืกและลงนามในสญัญาซ�ือขายไฟฟา้แลว้ รวมทั�งส�ิน 7 ราย แบง่เป็น การ
รับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนระยะท�ี 1 (พ.ศ. 25392543) จาํนวน 3 ราย ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็น
เช�ือเพลงิ กาํลงัผลติรวม 1,750 เมกะวตัต ์และการรับซ�ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนระยะท�ี 2 (พ.ศ
25442546) จาํนวน 4 ราย รวม 4,193.5 เมกะวตัต ์ใชถ้า่นหนิเป็นเช�ือเพลงิ 3 ราย และใชก้า๊ซธรรมชาติ
เป็น เช�ือเพลงิ 1 ราย โดยมคีวามคบืหนา้โครงการ สรปุไดด้งัน�ี

โครงการ IPP ท큔ีȀไดร้บัการคดัเลอืกและมสีญัญาซืȀอขายไฟฟ้ากบั กฟผ.

เชืȀอเพลงิ



ผู้ผลติเอกชน กาํลงัการผลติ
(เมกะวตัต)์

กาํหนดจา่ยไฟฟ้า
เขา้ระบบ

เชืȀอเพลงิ

ระยะท큔ีȀ 1      
1. บ. ผลติไฟฟา้อสิระ (ประเทศไทย) จก. 700 15 ส.ค. 2543 กา๊ซธรรมชาติ
2. บ. ไตรเอน็เนอรจ์�ี จก. 700 1 ก.ค. 2543 กา๊ซธรรมชาติ
3. บ. อสีเทอรน์ เพาเวอร ์อเิลค็ตรกิ จก. 350 31 ก.ค. 2545 กา๊ซธรรมชาติ
ระยะท큔ีȀ 2 (25442546)      
1. บ. ยเูน�ียน เพาเวอร ์ดเิวลลอปเมน้ท ์จก. 1,400 เคร�ืองท�ี 1 : 1 ต.ค. 2548

เคร�ืองท�ี 2 : 1 ม.ค. 2549
ถา่นหนิ

2. บ. บอ่วนิ เพาเวอร ์จก. 713 1 เม.ย. 2545 กา๊ซธรรมชาติ
3. บ. บแีอลซพี ีจก. 1,346.5 เคร�ืองท�ี 1 : 1 ต.ค. 2549

เคร�ืองท�ี 2 : 1 ก.พ. 2550
ถา่นหนิ

4. บ. กลัฟ์ อเิลค็ตรกิ จก. 734 เคร�ืองท�ี 1 : 1 ต.ค. 2547
เคร�ืองท�ี 2 : 1 เม.ย. 2548

ถา่นหนิ

รวมทั�งส�ิน 5,943.5    

1. โครงการกา๊ซธรรมชาติ

โครงการ Tri Energy Co., Ltd. (TECO) และโครงการ Independent Power (Thailand) Co., Ltd.
(IPT) จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. แลว้ เม�ือวนัท�ี 1 กรกฎาคม 2543 และวนัท�ี 15 สงิหาคม 2543 ตาม
ลาํดบั สาํหรับโครงการ Eastern Power & Electric Co., Ltd. (EPEC) ขณะน�ี อยู่ระหวา่งดาํเนนิการ
กอ่สรา้งโรงไฟฟา้ และระบบสง่เช�ือมโยง และโครงการ Bowin Power Co., Ltd. (BOWIN) ไดก้อ่สรา้ง
โรงไฟฟา้ และระบบสง่เช�ือมโยงเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขณะน�ีอยู่ระหวา่งการทดสอบการเดนิเคร�ือง

2. โครงการถา่นหนิ

2.1 โครงการ IPP 2 โครงการ ท�ีตั�งอยู่ท�ีจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์คอื บรษัิท Gulf Power Generation Co.,
Ltd. หรอืโครงการโรงไฟฟา้บอ่นอก และบรษัิท Union Power Development Co., Ltd. หรอืโครงการ
โรงไฟฟา้หนิกรดู ไดรั้บการตอ่ตา้นคดัคา้นจากประชาชนในพ�ืนท�ี จงึไดม้กีารแตง่ตั�งคณะกรรมการประชา
พจิารณโ์ครงการโรงไฟฟา้ท�ีจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์เพ�ือทาํหนา้ท�ีรับฟังความคดิเหน็ ของผู้มสีว่นไดส้ว่น
เสยีกรณโีครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ และจัดใหม้กีารทาํประชาพจิารณต์ามขั�นตอนของระเบยีบสาํนักนายก
รัฐมนตรวีา่ดว้ยการรับฟังความคดิเหน็สาธารณะ โดยวธิปีระชาพจิารณ ์พ.ศ. 2539 โดยคณะกรรมการฯ
ไดจั้ดทาํประชาพจิารณส์าํหรับโครงการดงักลา่วแลว้

2.2 คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม�ือวนัท�ี 10 ตลุาคม 2543 ไดม้มีตรัิบทราบรายงานผลการจัดทาํประชา
พจิารณโ์ครงการดงักลา่ว และใหย้งัคงนโยบายใหเ้อกชนลงทนุและรับซ�ือไฟฟา้จากภาคเอกชน ตามขอ้
ผกูพันเดมิ รวมทั�งการกระจายประเภท ของพลงังานเพ�ือผลติไฟฟา้ และการใชพ้ลงังานถา่นหนิ และเพ�ือ
เป็นการสรา้งความเขา้ใจใหเ้กดิข�ึนกบัประชาชนในพ�ืนท�ีใหด้ขี�ึน จงึใหแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการข�ึนคณะหน�ึง
ประกอบดว้ย ผู้แทนสว่นราชการท�ีเก�ียวขอ้ง ผู้แทนของประชาชนในพ�ืนท�ี และผู้แทนบรษัิทผู้ประกอบการ

ตอ่มารัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสาวติต ์โพธวิหิค) ไดม้คีาํสั�งแตง่ตั�งคณะกรรมการเสรมิ
สรา้งความเขา้ใจกบัประชาชน โครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ท�ีจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์(กสป.) เม�ือวนัท�ี 7
พฤศจกิายน 2543 โดยมรีองปลดักระทรวงมหาดไทย (นายอภยั จันทนจลุกะ) เป็นประธาน เพ�ือรับทราบ
ขอ้มลูเบ�ืองตน้ จากหนว่ยงานท�ีเก�ียวขอ้ง เพ�ือพจิารณาจัดทาํแผนประชาสมัพันธ ์อยา่งไรกต็าม ประชาชน
บางสว่นในพ�ืนท�ีจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ยงัคงมทีา่ทตีอ่ตา้นโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ทั�ง 2 โรงอยู่จนถงึ
ปัจจบุนั โดยตวัแทนกลุ่มผู้คดัคา้นการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ถา่นหนิ ท�ีจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ไดเ้ขา้พบ
รัฐบาล โดยมรีองนายกรัฐมนตร ี(นายพทิกัษ ์อนิทรวทิยนันท)์ และรัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี
(นายจาตรุนต ์ฉายแสง) เป็นตวัแทนฝ่ายรัฐบาลรับฟังปัญหาจากตวัแทนกลุ่มผู้คดัคา้น

2.3 ภายหลงัมตคิณะรัฐมนตรดีงักลา่ว โครงการโรงไฟฟา้บอ่นอก และโครงการโรงไฟฟา้หนิกรดู ได้
ดาํเนนิการ ดงัน�ี

2.3.1 โครงการโรงไฟฟ้าบอ่นอก และประชาชนในพ�ืนท�ีตาํบลบอ่นอก ไดร้ว่มกนั จัดตั�งกองทนุประกนั
ผลกระทบดา้นส�ิงแวดลอ้ม และกองทนุเพ�ือการพัฒนาชมุชน โดยบรหิารงานในรปูแบบของคณะกรรมการ
ไตรภาค ีซ�ึงประกอบดว้ย ตวัแทนผู้ทรงคณุวฒุ ิผู้แทนจากตาํบลบอ่นอก และผู้แทนโครงการ มอีาํนาจ
หนา้ท�ีในการพจิารณาขอ้เสนอ ของคณะกรรมการกองทนุประกนัผลกระทบดา้นส�ิงแวดลอ้ม และคณะ
กรรมการกองทนุเพ�ือการพัฒนาชมุชน การดาํเนนิการดงักลา่ว มวีตัถปุระสงคเ์พ�ือสรา้งหลกัประกนัและ



ความมั�นใจ ใหก้บัประชาชนในพ�ืนท�ี และเปดิโอกาสใหป้ระชาชน มสีว่นรว่มในการตดิตามตรวจสอบการ
ดาํเนนิการของโครงการโรงไฟฟา้ รวมถงึใหต้วัแทนประชาชน มสีว่นรว่มในการพัฒนาชมุชนของตนเอง
ซ�ึงเป็นแนวทางสาํคญัในการนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาในพ�ืนท�ีอยา่งแทจ้รงิ ทั�งน�ี ตวัแทนทั�ง 3 ฝ่าย ไดล้ง
นามในบนัทกึขอ้ตกลง การกอ่ตั�งกองทนุประกนัผลกระทบดา้นส�ิงแวดลอ้ม และกองทนุเพ�ือการพัฒนา
ชมุชน แลว้เม�ือวนัท�ี 8 มถินุายน 2544

2.3.2 โครงการโรงไฟฟ้าหนิกรดู ไดด้าํเนนิการตามแผนปฏบิตักิารท�ีกาํหนดใน รายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบส�ิงแวดลอ้ม เร�ืองการสนับสนนุการมสีว่นรว่มของประชาชนในการควบคมุตรวจสอบโครงการ
โรงไฟฟา้หนิกรดู รว่มกบัภาครัฐและภาคโครงการในรปูแบบคณะกรรมการไตรภาค ีและการใหส้ทิธิ
ประโยชนโ์ดยตรงตอ่ชมุชนตาํบลธงชยั และตาํบลใกลเ้คยีงอกี 3 ตาํบล รวมถงึชมุชนประมงชายฝั�ง ซ�ึง
บรษัิทฯ มพัีนธะจะตอ้งจัดใหก้บัชมุชนดงักลา่ว โดยไดจั้ดตั�งกองทนุพัฒนาชมุชนเพ�ือคณุภาพชวีติและส�ิง
แวดลอ้ม กองทนุเพ�ือกจิกรรมสาธารณประโยชน ์กองทนุค�ําประกนัเงนิกู้ เพ�ือสง่เสรมิอาชพีจาํนวนสบิลา้น
บาท โครงการชดเชยและฟ�ืนฟรูะบบนเิวศนท์างทะเลท�ีประเมนิได ้และเงนิประกนัชดเชยความเสยีหาย ท�ี
ไมส่ามารถประเมนิลว่งหนา้ได้

2.4 เน�ืองจากทั�ง 2 โครงการประสบปัญหาความลา่ชา้ในการดาํเนนิงาน จากการทาํประชาพจิารณ ์จงึขอ
เล�ือนกาํหนดวนัเร�ิมตน้จา่ยไฟฟา้เชงิพาณชิย ์(Commercial Operation Date: COD) โดยโครงการโรง
ไฟฟา้บอ่นอกขอเล�ือน COD ออกไปอกี 1 ปี และไมม่กีารปรับคา่ใชจ้า่ยใดๆ สาํหรับโครงการโรงไฟฟา้
หนิกรดูขอเล�ือน COD ออกไปอกี 24 เดอืน โดยขอปรับคา่ไฟฟา้ในสว่นของคา่ความพรอ้มจา่ย
(Availability Payment) เพ�ิมข�ึนรอ้ยละ 4.22 ทั�งน�ี ทั�ง 2 โครงการไดล้งนามแกไ้ขสญัญาแลว้ เม�ือวนัท�ี 5
กมุภาพันธ ์2544 และวนัท�ี 17 พฤษภาคม 2544 ตามลาํดบั ขณะน�ีทั�ง 2 โครงการไดรั้บอนมุตัริายงาน
ผลกระทบส�ิงแวดลอ้ม (EIA) แลว้ และอยู่ระหวา่งดาํเนนิการจัดหาเงนิกู้ คดัเลอืกผู้รับเหมาในสว่นของ
การกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ การเจรจาสญัญาตา่งๆ ไดแ้ก ่สญัญาปฏบิตักิารและบาํรงุรักษาโรงไฟฟา้ สญัญา
จัดหาถา่นหนิ และขอใบอนญุาต จากหนว่ยงานราชการในสว่นท�ียงัเหลอือยู่

2.5 โครงการ BLCP ขณะน�ีบรษัิทฯ อยู่ระหวา่งการศกึษาการขดุลอกรอ่งน�ํา ท�ีจะกอ่สรา้งทา่เทยีบเรอื
เพ�ือขนถา่ยถา่นหนิ เน�ืองจากโครงการลา่ชา้ไปมาก จงึตอ้งทาํการศกึษาใหม ่ในสว่นของสทิธใินการเขา้
ใชป้ระโยชนใ์นพ�ืนท�ี ซ�ึงเป็นสถานท�ีกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ของบรษัิทฯ อยู่ระหวา่งการพจิารณารว่มกนั
ระหวา่งการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และกรมเจา้ทา่
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16. มาตรการประหยดัพลงังาน
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม怊ื�อวนัท怊ี� 31 กรกฎาคม 2544 ไดรั้บทราบผลการดาํเนนิงาน เร怊ื�องการอนรัุกษ์
พลงังาน ตามท怊ี�สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) ไดร้ายงานใหท้ราบ และ
คณะรัฐมนตรมีคีวามเหน็วา่ ในปัจจบุนัประเทศไทย มกีารใชไ้ฟฟา้ในท怊ี�สาธารณะ โดยไมม่กีาร
ประหยดั และไมม่กีารดแูลรับผดิชอบอยา่งจรงิจัง จงึมมีตมิอบหมายให ้สพช. ดาํเนนิการตรวจสอบ
และประสานงานกบัหนว่ยงาน ท怊ี�เก怊ี�ยวขอ้ง เพ怊ื�อดาํเนนิการแกไ้ขโครงสรา้งเร怊ื�องดงักลา่วในภาพรวมทัꠊ�ง
ระบบ ซ怊ึ�ง สพช. และหนว่ยงานท怊ี�เก怊ี�ยวขอ้งไดร้ว่มหารอืเก怊ี�ยวกบัแนวทางการแกไ้ข หรอืกาํหนด
มาตรการตา่งๆ ท怊ี�สามารถดาํเนนิการไดใ้นปัจจบุนั การพจิารณาปอ้งกนัผลกระทบตอ่ผู้ท怊ี�เก怊ี�ยวขอ้ง
หากมกีารกาํหนดมาตรการการใชน้ꠊํ�ามนัเชꠊื�อเพลงิ ไฟฟา้ หรอืพลงังานอ怊ื�น หรอืการดาํเนนิกจิการท怊ี�ตอ้ง
ใชเ้ชꠊื�อเพลงิ หรอืพลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพมากย怊ิ�งขꠊึ�น

ตอ่มาเม怊ื�อวนัท怊ี� 11 กนัยายน 2544 ไดม้กีารกอ่วนิาศกรรมตกึ “เวลิดเ์ทรด เซน็เตอร”์ และอาคาร “เพน
ตากอน” ของประเทศสหรัฐอเมรกิาไดส้ง่ผลกระทบตอ่ภาวะความมั怊�นคงของเศรษฐกจิโลกและ
สถานการณท์างดา้นพลงังาน โดยราคานꠊํ�ามนัในตลาดโลกเร怊ิ�มขยบัตวัสงูขꠊึ�น ถงึแมว้า่สถานการณท์怊ี�
เกดิขꠊึ�นจะยงัไมม่ผีลกระทบตอ่การผลติและการคา้นꠊํ�ามนัของโลก รวมทัꠊ�งราคานꠊํ�ามนัเชꠊื�อเพลงิไดก้ลบัสู่
ภาวะปกต ิโดยราคานꠊํ�ามนัดบิและนꠊํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดโลกไดล้ดลงสู่ระดบัเดยีวกบักอ่นเกดิ
เหตกุารณใ์นสหรัฐอเมรกิา จงึทาํใหร้าคาขายปลกีในประเทศลดลงดว้ย แตค่ณะกรรมการพจิารณา
นโยบายพลงังาน เหน็ควรใหม้กีารดาํเนนิมาตรการเรง่ดว่นท怊ี�ไมร่นุแรงนัก เพ怊ื�อลดการใชพ้ลงังานท怊ี�
สามารถปฏบิตัไิดท้นัท ีและรองรับวกิฤตการณด์า้นพลงังานท怊ี�อาจเกดิขꠊึ�น ดงันꠊี�

1. เรง่การดาํเนนิงานตามแผนอนรุกัษพ์ลงังาน กรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน (พพ.) มหีนา้ท怊ี�
จะตอ้งสง่เสรมิใหเ้กดิการอนรัุกษพ์ลงังานในโรงงานควบคมุและอาคารควบคมุ ซ怊ึ�งมปีระมาณ 4,140
แหง่ จาํเป็นท怊ี�ตอ้งใหเ้กดิการลงทนุปรับปรงุการใชพ้ลงังานใหเ้รว็ท怊ี�สดุ สว่น สพช. ซ怊ึ�งมหีนา้ท怊ี�ใหก้าร
สนับสนนุการใชพ้ลงังาน หมนุเวยีนท怊ี�มอียู่ภายในประเทศ และไดรั้บหมอบหมายใหก้ารสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังานในสาขาขนสง่ การผลติไฟฟา้ดว้ยพลงังานหมนุเวยีน การนาํของเสยีกลบัมาใชเ้ป็น
พลงังาน (Recycle และพลงังานขยะ) และ การอนรัุกษพ์ลงังานในอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เลก็ จะตอ้งเรง่ดาํเนนิการใหเ้กดิผลโดยเรง่ดว่น ตอ่ไป

2. มาตรการรณรงค ์โดยเรง่รณรงคใ์หป้ระชาชนประหยดันꠊํ�ามนัและไฟฟา้ ใหเ้ป็นวาระแหง่ชาต ิเพ怊ื�อ
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิในประเทศ โดยพจิารณาปรับแนวทางใหเ้หมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั และ
เพ怊ิ�มเตมิ ขอ้มลูและแงม่มุในการประชาสมัพันธใ์หเ้หมาะสม และตวัอยา่งขอ้มลูท怊ี�จะส怊ื�อสาร ไดแ้ก ่ทกุ
คนมหีนา้ท怊ี�ประหยดัพลงังานใหแ้กป่ระเทศ ในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่1) ดา้นนꠊํ�ามนั โดยการใชร้ถขนสง่
สาธารณะใหม้ากขꠊึ�น ไมข่บัรถคนเดยีวโดยตอ้งมเีพ怊ื�อนรว่มทางไปดว้ย หรอืตอ้งวางแผนกอ่นออกเดนิ
ทางเพ怊ื�อลดเท怊ี�ยวการเดนิทาง ตลอดจนการใชเ้คร怊ื�องมอืส怊ื�อสารอ怊ื�นแทนการเดนิทาง และการบาํรงุ
รักษารถยนตใ์หอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ ตรวจเชค็ลมยางและไสก้รองอากาศ เป็นตน้ และ 2) ดา้น
ไฟฟา้ โดยการตัꠊ�งอณุหภมูเิคร怊ื�องปรับอากาศท怊ี� 25 องศาเซลเซยีล หรอืหมั怊�นทาํความสะอาดแผน่กรอง
อากาศ ของเคร怊ื�องปรับอากาศ หรอืปดิเคร怊ื�องใชไ้ฟฟา้ท怊ี�เคร怊ื�อง อยา่เปดิรโีมทคอนโทรล หรอือยา่เสยี
ปลꠊั�กแชเ่คร怊ื�องทาํนꠊํ�ารอ้นอตัโนมตั ิเป็นตน้

3. มาตรการบงัคบั ไดแ้ก่

3.1 เรง่รัดการดาํเนนิงานตามกฎหมายท怊ี�มอียู่แลว้ ไดแ้ก ่ตอ้งดบัเคร怊ื�องยนตท์กุครัꠊ�งท怊ี�จอดรถ หรอืหา้ม
จอดในพꠊื�นท怊ี�หา้มจอดและปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งเครง่ครัด หรอืตรวจวดัควนัดาํ และควนัขาวอยา่ง
เขม้งวดและตอ่เน怊ื�อง รวมทัꠊ�งปอ้งกนัและตรวจจับการแขง่รถยนต ์และรถจักรยานยนต์



3.2 จาํกดัความเรว็รถยนตส์งูสดุ ไดแ้ก ่บนทางธรรมดา จาํกดัความเรว็ท怊ี� 90 กม./ชม. โดยใหม้กีาร
ปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครัด หรอืบนทางดว่น ลดความเรว็สงูสดุ จาก 110 เหลอื 90 กม./ชม.
หรอืบนมอเตอรเ์วย ์ลดความเรว็สงูสดุ จาก 120 กม./ชม.เหลอื 100 กม./ชม.

3.3 ใชพ้ระราชกาํหนดแกไ้ขและปอ้งกนัภาวะการขาดแคลนนꠊํ�ามนัเชꠊื�อเพลงิ พ.ศ. 2516 ในการออก
คาํสั怊�งนายกรัฐมนตรบีงัคบัใชม้าตรการตา่งๆ ดงันꠊี�

ปดิสถานบีรกิารนꠊํ�ามนัในเขตเมอืง ระหวา่ง 24.00 – 05.00 น. แตย่งัคงใหเ้ปดิสถานบีรกิาร บน
ถนนสายหลกัระหวา่งเมอืงได้
ปดิไฟปา้ยโฆษณา ไฟสอ่งปา้ยโฆษณา และไฟสอ่งตกึ ภายหลงัเวลา 24.00 น.
ปดิไฟถนนท怊ี�ไมม่รีถคบัคั怊�งตลอดสาย และเปดิไฟถนนเฉพาะบรเิวณทางแยก หลงั 24.00 น.
ปดิหา้งสรรพสนิคา้ ในชว่ง 22.00 น. – 10.00 น.

3.4 มาตรการสาํหรับสว่นราชการ

เรง่ดาํเนนิการตามมต ิครม.เม怊ื�อวนัท怊ี� 28 พฤศจกิายน 2543 ท怊ี�ใหห้นว่ยราชการระดบักรม จัดตัꠊ�ง
คณะทาํงานท怊ี�มหีวัหนา้สว่นราชการเป็นประธาน เพ怊ื�อรับผดิชอบในคณะทาํงาน การกาํหนดแผน
งานนโยบาย และเปา้หมายในการลดพลงังานใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 5 เปอรเ์ซน็ต์
ใหร้ถราชการท怊ี�ใชน้ꠊํ�ามนัเบนซนิออกเทน 91 ได ้ตอ้งใชอ้อกเทน 91 โดยใหก้รมบญัชกีลางออก
เป็นระเบยีบบงัคบั และใหส้าํนักงานตรวจเงนิแผน่ดนิ ตรวจสอบการปฏบิตัขิองสว่นราชการ
อยา่งเครง่ครัด
ใหม้กีารดแูลบาํรงุรักษาเคร怊ื�องยนต ์ของรถราชการ ใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ
ใหใ้ชบ้รกิารไปรษณยีแ์ละอนิเตอรเ์นต แทนการสง่เอกสารดว้ยรถยนต์
ใหป้รับอณุหภมูหิอ้งปรับอากาศเป็น 26 องศาเซลเซยีล และรณรงคใ์หเ้ลกิใสส่ทู ซ怊ึ�งจาํเป็นท怊ี�
ขา้ราชการการเมอืง และขา้ราชการประจาํระดบัสงู ตอ้งทาํเป็นตวัอยา่ง สพช. ประมาณวา่
มาตรการนꠊี� จะสามารถประหยดัไฟฟา้ไดป้ระมาณปีละ 4,000 ลา้นบาท

4. มาตรการอ큔ืȀน เรง่มาตรการปดิถนน เชน่ ปดิถนนขา้วสารและถนนบรเิวณบางลาํภ ูสลีม และเร怊ิ�ม
ทยอยปดิถนนท怊ี�สามารถปดิไดโ้ดยไมม่ผีลกระทบดา้นการจราจรมากนัก ทัꠊ�งนꠊี� หากสถานการณม์คีวาม
รนุแรงขꠊึ�น สพช. จะนาํเสนอมาตรการประหยดัพลงังานเพ怊ิ�มเตมิตอ่ไป
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17. โครงการประหยดัไฟ กาํไร 2 ตอ่

ท툙ี�มาและวตัถปุระสงคโ์ครงการ

ดว้ยนโยบายของรัฐท툙ี�มเีปา้หมายใหป้ระชาชนของชาตเิหน็ความสาํคญัและนาํแนวความคดิการประหยดั
พลงังานมาปฏบิตัอิยา่งจรงิจังนั툙�น ทางสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิหรอื สพช. จงึ
ถอืเป็นพันธกจิหลกัท툙ี�จะดาํเนนิกจิกรรมรณรงคด์า้นการประหยดัพลงังานในรปูแบบตา่งๆ โดยมี
วตัถปุระสงคห์ลกัเพ툙ื�อใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรมตอ่การประหยดัการใชพ้ลงังานของประเทศโดยรวมซ툙ึ�ง
สพช. ไดด้าํเนนิการรณรงคภ์ายใต ้“โครงการรวมพลงัหาร 2” มาอยา่งตอ่เน툙ื�อง

ดงันั툙�น ในปี พ.ศ. 2544 น툙ี� สพช. จงึไดเ้รง่ผลกัดนัการรณรงคเ์พ툙ื�อประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟา้ ในรปู
แบบการจัดกจิกรรมแขง่ขนัภายใต ้“โครงการประหยดัไฟ กาํไร 2 ตอ่” ซ툙ึ�งจัดเป็นวาระแหง่ชาตทิ툙ี�ตอ้งการ
ความรว่มมอืจากทกุฝ่าย ในอนัท툙ี�จะดาํเนนิโครงการเพ툙ื�อเป็นการกระตุ้นใหป้ระชาชนมกีารปรับพฤตกิรรม
อยา่งทนัท ีในลกัษณะท툙ี�ประชาชนสามารถมสีว่นรว่มกบั กจิกรรมไดด้ว้ยวธิงีา่ยๆ ทั툙�งยงัเป็นการปลกูฝัง
แนวคดิในการประหยดัพลงังานใหก้บัประชาชนอยา่งเหน็ผลในเชงิปฏบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจน

โครงการประหยดัไฟ กาํไร 2 ตอ่ เป็นโครงการรณรงคเ์พ툙ื�อการประหยดัพลงังานไฟฟา้โดยเนน้ท툙ี�กลุ่มเปา้
หมายภาคท툙ี�อยู่อาศยัซ툙ึ�งเป็นกลุ่มท툙ี�มอีตัราบรโิภคไฟฟา้สงูถงึ 22% ของการใชไ้ฟฟา้ทั툙�งประเทศ

โครงการประหยดัไฟ กาํไร 2 ตอ่ จงึมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพ툙ื�อกระตุ้นใหก้ลุ่มผู้ใชไ้ฟฟา้ในภาคท툙ี�อยู่อาศยั
เกดิการปรับเปล툙ี�ยนพฤตกิรรมอยา่งจรงิจัง และทนัทโีดยสรา้งแรงจงูใจดว้ยการใหส้ว่นลดการใชไ้ฟฟา้แก่
ประชาชน ซ툙ึ�งจะวดัจากหนว่ยการใชไ้ฟฟา้ของแตล่ะครัวเรอืนในแตล่ะเดอืนโดยครัวเรอืนท툙ี�มสีทิธ툙ิ�ไดรั้บ
สว่นลดคา่ไฟฟา้ในครั툙�งน툙ี�ไดแ้ก ่ประเภท 1.1 ไดแ้กค่รัวเรอืนท툙ี�เป็นผู้ใชไ้ฟฟา้บา้นอยู่อาศยัขนาดเลก็ซ툙ึ�งมี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ไมเ่กนิ 150 หนว่ยตอ่เดอืน และประเภท 1.2 เป็นผู้ใชไ้ฟฟา้บา้นอยู่อาศยัขนาดใหญ่
ซ툙ึ�งมปีรมิาณการใชไ้ฟฟา้เกนิกวา่ 150 หนว่ยตอ่เดอืน ซ툙ึ�งปัจจบุนัมจีาํนวนของผู้ใชไ้ฟฟา้ทั툙�ง 2 ประเภท
12 ลา้นราย แบง่เป็นการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) 11 ลา้นราย และการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) 1 ลา้น
ราย โดยการดาํเนนิโครงการเพ툙ื�อการกระตุ้นเตอืนในลกัษณะน툙ี�จะทาํใหป้ระชาชนเหน็ผลจรงิท툙ี�เกดิข툙ึ�นกบั
ตนเองในทนัท ีและคาดวา่จะเป็นแรงจงูใจใหเ้กดิการปรับเปล툙ี�ยนพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดัได้
รวดเรว็ย툙ิ�งข툙ึ�น

ทั툙�งน툙ี�การคดิคาํนวณและใหส้ว่นลดคา่ไฟฟา้ สาํหรับครัวเรอืนท툙ี�เขา้รว่มในการประหยดัไฟฟา้ตั툙�งแตเ่ดอืน
กนัยายน 2544 จนถงึเดอืนสงิหาคม 2545 โดยหากครัวเรอืนสามารถทาํการประหยดัหนว่ยไฟฟา้ลงได้
ตั툙�งแต ่10 เปอรเ์ซน็ตข์툙ึ�นไป จะไดรั้บรางวลัเป็นสว่นลดคา่ไฟฟา้อกี 20 เปอรเ์ซนตข์องหนว่ยไฟฟา้ท툙ี�
ประหยดัไดใ้นเดอืนนั툙�น ซ툙ึ�งใบเสรจ็คา่ไฟฟา้จะระบสุว่นลดใหโ้ดยอตัโนมตัโิดยครัวเรอืนไมต่อ้งทาํการ ลง
ทะเบยีนเพ툙ื�อสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมแตอ่ยา่งใด

ผลท툙ี�คาดวา่จะไดร้บั

หากทกุครัวเรอืนในประเทศไทย ชว่ยกนัลดการใชไ้ฟฟา้ลงไดเ้พยีง 10 เปอรเ์ซน็ต ์นอกจากจะไดส้ว่นท툙ี�
คนืเป็นมลูคา่ตวัเงนิถงึ 20 เปอรเ์ซน็ต ์ของหนว่ยไฟฟา้ท툙ี�ประหยดัได ้ยงัจะสง่ผลเทา่กบัประเทศสามารถ
ลดการใชไ้ฟฟา้ไดเ้ป็นจาํนวน 2,000 ลา้นหนว่ยตอ่ปี หรอืคดิเป็นเงนิท툙ี�สามารถประหยดัไดถ้งึ 4,000 ลา้น
บาท อนัถอืเป็นการมสีว่นรว่มชว่ยประหยดัเงนิตราตา่งประเทศและชว่ยฟ툙ื�นฟเูศรษฐกจิได้

นอกจากน툙ี�จะเป็นจดุเร툙ิ�มตน้ท툙ี�จะกระตุ้นใหป้ระชาชนปรับเปล툙ี�ยนพฤตกิรรมในการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และตดิเป็นนสิยัถาวรตลอดไป

ระยะเวลาการดาํเนนิกจิกรรม



โครงการประหยดัไฟ กาํไร 2 ตอ่ น툙ี�มรีะยะเวลา 1 ปี โดยเร툙ิ�มในเดอืนกนัยายน 2544 – เดอืนสงิหาคม
2545 และหากสามารถรณรงคไ์ดเ้ป็นผลสาํเรจ็ สพช. จะขยายโครงการตอ่ไปเพ툙ื�อรว่มสนับสนนุการ
ประหยดัพลงังานไฟฟา้ของประชาชนทั툙�วประเทศ

การดาํเนนิกจิกรรม

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) เป็นหนว่ยงานท툙ี�รับผดิชอบ และไดรั้บการ
สนับสนนุจากการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) โดยไดรั้บการสนับสนนุงบ
ประมาณจากกองทนุเพ툙ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานท툙ี�ไดส้นับสนนุงบประมาณแกท่ั툙�ง 2 หนว่ยงาน เพ툙ื�อ
เป็นงบประมาณชดเชยสว่นลดคา่ไฟฟา้เป็นเงนิจาํนวน 800 ลา้นบาท

ผลการรณรงค์

โครงการประหยดัไฟ กาํไร 2 ตอ่ ไดเ้ปดิตวัเม툙ื�อวนัท툙ี� 10 สงิหาคม 2544 จนถงึวนัท툙ี� 31 พฤศจกิายน
2544 ผลปรากฏ ดงัน툙ี�

  กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน รวม
หนว่ยไฟฟา้ท툙ี�ลดได ้(หนว่ย)
จาํนวนเงนิท툙ี�ประหยดัได ้(บาท)
จาํนวนเงนิสว่นลด (บาท)

96,893,102
299,673,236
56,628,415

179,579,117
559,418,152
108,810,815

321,253,860
1,000,119,826
204,579,919

597,726,075
1,859,211,214
370,019,149

กจิกรรมประชาสมัพนัธ์

การประชาสมัพันธ ์และรณรงคไ์ดแ้บง่การดาํเนนิงานออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่

การประชาสมัพนัธผ์า่นส툙ื�อตา่งๆ ไดแ้ก่

ภาพยนตรป์ระชาสมัพันธ ์จาํนวน 3 เร툙ื�อง
เร툙ื�อง จ툙ิ�งจก ความยาว 45 วนิาที
เร툙ื�อง ปล툙ั�กไฟ ความยาว 30 วนิาที
เร툙ื�อง เคร툙ื�องปรับอากาศ ความยาว 30 วนิาที

ส툙ื�อส툙ิ�งพมิพ ์จาํนวน 5 ช툙ิ�น
สารคดสีั툙�นแนะนาํวธิปีระหยดัไฟในครัวเรอืน ความยาว 1 นาท ีจาํนวน 24 ตอน ออกอากาศวนัเสาร์
เวลาประมาณ 12.09 น. ชอ่ง 5 และวนัอาทติย ์เวลาประมาณ 14.59 น. ชอ่ง 5 เร툙ิ�ม 13 ตลุาคม
2544 – 31 ธนัวาคม 2544
ส툙ื�อวทิย ุเผยแพรส่ปอตประชาสมัพันธท์างวทิย ุจาํนวน 1 ช툙ิ�น

การรณรงค์

การรณรงคม์เีปา้หมายท툙ี�จะใหค้วามรู้ความเขา้ใจแกป่ระชาชนทั툙�วประเทศเก툙ี�ยวกบัโครงการ และแนะนาํวธิี
การประหยดัพลงังาน โดยมกีลยทุธก์ารดาํเนนิงาน แบง่ออกเป็น 2 กลยทุธ ์ไดแ้ก ่วธิเีชงิรกุ และวธิเีชงิรับ

กลยทุธเ์ชงิรกุ

1. จดัทมีรณรงค ์เพ툙ื�อออกพ툙ื�นท툙ี�ทั툙�วประเทศเพ툙ื�อแนะนาํโครงการและวธิกีารประหยดัไฟฟา้ พรอ้มแจก
คู่มอื ประหยดัไฟ กาํไร 2 ตอ่ โดยไดเ้ขา้รว่มรณรงคใ์นกจิกรรมตา่งๆในตา่งจังหวดั เชน่ งานแขง่ขนัเรอื
ยาวประเพณ ีจ.พษิณโุลก งานประเพณสีารทเดอืนสบิ จ.นครศรธีรรมราช งานประเพณไีหลเรอืไฟ
จ.นครพนม ฯลฯ สว่นในกรงุเทพฯ ไดจั้ดกจิกรรมรณรงค ์ในสถานท툙ี�ตา่งๆ ซ툙ึ�งประกอบดว้ย หนว่ยงานของ
รัฐ และเอกชน โรงเรยีนในเขตกทม. และปรมิณฑล สวนสาธารณะ เชน่ สวนลมุพนิ ีสวนเบญจสริ ิตลาด
นัดจตจัุกร เป็นตน้

2. จดัทมีคาราวาน เพ툙ื�อออกเผยแพรคู่่มอื แนะนาํวธิกีารประหยดัไฟฟา้ในครัวเรอืน แกเ่จา้ของบา้นโดย
ทั툙�วไป

3. การประชาสมัพนัธผ์า่นส툙ื�อมวลชน

สพช. ไดด้าํเนนิการประชาสมัพันธเ์ก툙ี�ยวกบัโครงการ โดยการใหข้า่วสารผา่นส툙ื�อมวลชนแขนงตา่งๆ เชน่



สพช. ไดด้าํเนนิการประชาสมัพันธเ์ก툙ี�ยวกบัโครงการ โดยการใหข้า่วสารผา่นส툙ื�อมวลชนแขนงตา่งๆ เชน่
ในรายการโทรทศันแ์ละวทิย ุประชาสมัพันธผ์า่นหนา้จอตู้ ATM และผู้ใช ้โฟนลงิค ์โดยการสง่ขอ้ความ
ประชาสมัพันธเ์ขา้เคร툙ื�องโฟนลงิค ์เป็นตน้

กลยทุธเ์ชงิรบั

จดัต ั㐛�งศนูยอ์าํนวยการฯ เพ툙ื�อเป็นศนูยร์วมขอ้มลูโครงการ “ประหยดัไฟ กาํไร 2 ตอ่” สาํหรับประชาชนผู้
ตอ้งการสอบถามรายละเอยีด หรอืตอ้งการขอ้มลูเพ툙ิ�มเตมิ โดยการจัดระบบการแบง่ออกเป็น 2 แบบ คอื
บรกิารขอ้มลูโดยตรง และบรกิารขอ้มลูทางโทรศพัท ์โดยใชเ้บอรเ์ดยีวกนักบัสายดว่นหาร 2 “02612
1040” ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่(ตดิกบัท툙ี�ตั툙�ง สพช.)

นอกจากนั툙�นยงัไดร้ว่มมอืกบัการไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้สว่นภมูภิาค ดาํเนนิกจิกรรมประชาสมัพันธ์
และรณรงคต์า่งๆ เชน่ ผลติปา้ยประชาสมัพันธ ์3 มติ ิผลติสตกิเกอร ์ตดิตั툙�ง ณ สาํนักงาน การไฟฟา้สว่น
กลาง และการไฟฟา้เขต 12 เขต จัดทาํปา้ยผา้ตดิท툙ี�สาํนักงาน กฟภ. ทั툙�วประเทศ 1,000 แหง่ เป็นตน้

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

18. รา่งแผนยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษพ์ลงังานของประเทศไทย

1. ความเป็นมา

1.1 รัฐมนตรปีระจาํสาํนักรัฐมนตร ี(นายจาตรุนต ์ฉายแสง) ในฐานะประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูล
และตดิตามการดาํเนนิการ ตามนโยบายการประหยดัพลงังานของประเทศ ไดส้ั큔Ȁงการใหส้าํนักงานคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) จัดสมัมนาแผนยทุธศาสตรก์ารอนรัุกษพ์ลงังาน ของ
ประเทศไทยขᡕึȀน เพ큔ืȀอระดมความคดิเหน็จากตวัแทน ทัᡕȀงภาคราชการและเอกชน กอ่นท큔ีȀจะนาํแผนฯ ไป
ใชง้านในระยะตอ่ไป โดยไดก้าํหนดกรอบแนวคดิและประเดน็ท큔ีȀ สพช. จะตอ้งจัดเตรยีมในการสมัมนา
ดงันᡕีȀ

1. นาํเสนอเปา้หมายของการสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน และการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนใหช้ดัเจน
รวมถงึเปา้หมายรวมของประเทศวา่ ในแตล่ะปี ประเทศจะมคีวามตอ้งการใชพ้ลงังาน เพ큔ิȀมขᡕึȀนใน
ปรมิาณเทา่ใด พรอ้มกาํหนดแผนกลยทุธใ์นการดาํเนนิงาน ท큔ีȀจะนาํไปสู่เปา้หมายดว้ย ซ큔ึȀงหาก
จาํเป็นจะตอ้งแกไ้ขกฎหมาย หรอืระเบยีบการเบกิจา่ยเงนิกองทนุฯ ในประเดน็ใดกค็วรท큔ีȀจะตอ้ง
นาํเสนอดว้ย

2. กาํหนดเปา้หมาย ของการใชจ้า่ยเงนิของกองทนุฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนนิการในปัจจบุนั
เน큔ืȀองจากจาํนวนเงนิท큔ีȀใชจ้า่ยในแตล่ะปีต큔ํȀากวา่เปา้หมายท큔ีȀมอียู่มาก ดงันัᡕȀนจงึควรดาํเนนิการใน
เร큔ืȀองนᡕีȀ อยา่งเรง่ดว่นและมปีระสทิธภิาพ

3. ควรหาวธิกีารเพ큔ิȀมการนาํนโยบาย และแผนการดาํเนนิงาน สู่การปฏบิตัใิหเ้รว็กวา่ท큔ีȀเป็นอยู่ โดย
ใหส้รา้งความรว่มมอืระหวา่งรัฐกบัเอกชนใหม้ากขᡕึȀน และใหด้งึภาคเอกชนเขา้มารว่มงานใหม้าก
ขᡕึȀนดว้ย

4. สาํหรับการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน ท큔ีȀมคีวามชดัเจนในเร큔ืȀองของเปา้หมาย และวธิกีาร
ดาํเนนิการไปสู่เปา้หมายแลว้ กค็วรท큔ีȀนาํเสนอตอ่คณะกรรมการกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังาน เพ큔ืȀอกาํหนดเป็นกรอบของแนวทาง ในการใหก้ารสนับสนนุตอ่ไป สว่นในเร큔ืȀองอ큔ืȀนๆ ท큔ีȀ
ยงัไมช่ดัเจน กใ็หด้าํเนนิการศกึษาเพ큔ิȀมเตมิและนาํเสนอตอ่ท큔ีȀประชมุในโอกาสตอ่ไป

สพช. ไดร้า่ง “แผนยทุธศาสตรก์ารอนรัุกษพ์ลงังานของประเทศ” ท큔ีȀสอดคลอ้งกบักรอบแนวคดิ และ
ประเดน็ดงักลา่วขา้งตน้แลว้เสนอตอ่คณะกรรมการฯ พจิารณากอ่นจะนาํเสนอตอ่ท큔ีȀประชมุในงาน
สมัมนา ท큔ีȀจัดขᡕึȀนท큔ีȀโรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์กรงุเทพมหานคร ในวนัท큔ีȀ 20 ธนัวาคม 2544

2. แนวทางสง่เสรมิดาํเนนิการอนรุกัษพ์ลงังานในโรงงาน/อาคารและบา้น

2.1 อปุสรรคในการดาํเนนิงาน

(1) ภาคโรงงาน/อาคาร

เจา้ของโรงงาน/อาคารยงัขาดทกัษะ และไมไ่ดใ้หค้วามสาํคญัตอ่การใชพ้ลงังาน ในการ
ประกอบกจิการ หรอืบางราย กไ็มท่ราบวา่จะตอ้งเร큔ิȀมตน้อยา่งไร และไมท่ราบจะคน้หาคาํตอบ
ได ้จากแหลง่ขอ้มลูใดในเร큔ืȀองการอนรัุกษพ์ลงังาน
ขาดบคุลากรทางดา้นท큔ีȀปรกึษาดา้นพลงังาน ท큔ีȀจะสนับสนนุเจา้ของโรงงาน/อาคารในการตรวจ
วนิจิฉัยและเสนอแนะ วธิปีรับปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน ใหก้บัโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ
เจา้ของโรงงาน/อาคารขาดการรับรู้ และการยอมรับถงึความคุ้มคา่ ในการลงทนุทางดา้นเทคนคิ
และผลตอบแทนท큔ีȀจะเกดิขᡕึȀน
การขาดการสนับสนนุการลงทนุ ในสว่นท큔ีȀเพ큔ิȀมขᡕึȀนจากการปรับปรงุเคร큔ืȀองจักรอปุกรณ ์เทคโนโลยี
และกระบวนการผลติ เพ큔ืȀอเพ큔ิȀมประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน



ความไมพ่รอ้มของเคร큔ืȀองจักรอปุกรณ ์ท큔ีȀมปีระสทิธภิาพสงู ในตลาดภายในประเทศ และตลาด
ทอ้งถ큔ิȀน
ไมม่กีารลงโทษเจา้ของโรงงาน/อาคาร ท큔ีȀไมด่าํเนนิการตามกฎกระทรวง ท큔ีȀออกตามพระราช
บญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535

(2) ภาคบา้นอยู่อาศยั

การอนรัุกษพ์ลงังานในภาคบา้นอยู่อาศยั ไดม้กีารรณรงคก์ระตุ้นจติสาํนกึและสรา้งทศันคต ิให้
แกส่าธารณชนอยา่งตอ่เน큔ืȀอง ภายใตโ้ครงการรวมพลงัหารสองของ สพช. และโครงการจัดการ
ดา้นการใชไ้ฟฟา้ของ กฟผ. แตส่큔ิȀงท큔ีȀจาํเป็นตอ้งดาํเนนิการควบคู่กนัไป คอื การยกระดบั
ประสทิธภิาพ ของเคร큔ืȀองใชไ้ฟฟา้หลกัในบา้น และการพัฒนายกระดบั ศนูยท์ดสอบ
ประสทิธภิาพเคร큔ืȀองใชไ้ฟฟา้ ใหไ้ดม้าตรฐาน เป็นท큔ีȀยอมรับในระดบัสากล

2.2 เป้าหมายในการอนรุกัษพ์ลงังาน ในโรงงาน อาคาร และบา้นอยู่อาศยั

การใชพ้ลงังานเปรยีบเทยีบกรณมีแีละไมม่นีโยบายอนรุกัษพ์ลงังาน
ในโรงงาน อาคาร และบา้นอยู่อาศยั

2.3 กลยทุธใ์นการดาํเนนิงาน

1. เลอืกวธิดีาํเนนิการท큔ีȀทาํไดโ้ดยงา่ยและมคีา่ใชจ้า่ยในการลงทนุท큔ีȀไมส่งูนัก
2. พัฒนาบคุลากรดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานใหม้คีณุภาพ และปรมิาณท큔ีȀมากเพยีงพอ
3. สง่เสรมิการสาธติวธิปีระหยดัพลงังานและเทคโนโลยปีระสทิธภิาพพลงังาน เพ큔ืȀอใหเ้กดิปรับ
เปล큔ีȀยนทศันะ และพฤตกิรรมการใชพ้ลงังาน และทรัพยากรธรรมชาตทิกุชนดิในทกุสาขาการ
ผลติ

4. ในขัᡕȀนแรกใชเ้งนิจากกองทนุฯ เป็นเคร큔ืȀองมอืในการกระตุ้น เพ큔ืȀอใหก้ารดาํเนนิมาตรการอนรัุกษ์
พลงังานเกดิผลอยา่งรวดเรว็ และคอ่ยๆ ลดลงโดยปลอ่ยใหธ้รุกจิและอปุสงคต์า่งๆ เป็นไปตาม
กลไกตลาด จนกระทั큔Ȁงอยู่ไดด้ว้ยตวัเองอยา่งยั큔Ȁงยนื

5. กาํหนดเปา้หมายอนรัุกษพ์ลงังาน แตล่ะมาตรการท큔ีȀชดัเจน และมกีารเช큔ืȀอมโยงกนัเป็นอยา่งดไีป
สู่ภาคการปฏบิตั ิท큔ีȀสามารถวดัผลการอนรัุกษพ์ลงังานในแตล่ะภาคการผลติไดอ้ยา่งชดัเจน

6. แกร้ะเบยีบหรอืกฎหมายท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง เพ큔ืȀอทาํใหก้ารกาํหนดมาตรการท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัการอนรัุกษ์
พลงังานทาํไดอ้ยา่งรวดเรว็ย큔ิȀงขᡕึȀน



2.4 มาตรการในการดาํเนนิงาน

(1) ภาคโรงงาน/อาคาร

มาตรการบงัคบัตามกฎหมาย

ปรับปรงุกฎกระทรวง ระเบยีบและขัᡕȀนตอนการดาํเนนิงานของ พพ. ใหเ้กดิความคลอ่งตวัย큔ิȀงขᡕึȀน
เรง่กาํหนดคา่ธรรมเนยีมพเิศษการใชไ้ฟฟา้ เพ큔ืȀอใชบ้งัคบัการชาํระคา่ธรรมเนยีมสาํหรับโรงงาน
ควบคมุและอาคารควบคมุ ท큔ีȀไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย
ปรับปรงุรปูแบบการใหก้ารสนับสนนุโรงงานควบคมุ และอาคารควบคมุ เชน่ กาํหนดเพดานการ
ใหก้ารสนับสนนุสาํหรับเคร큔ืȀองจักรอปุกรณ ์ท큔ีȀพสิจูนแ์ลว้วา่ ประหยดัพลงังานไดจ้รงิ และคุ้มคา่
ตอ่การลงทนุ (Standard Measure) ใหก้ารสนับสนนุโรงงานควบคมุ และอาคารควบคมุในรปู
ของเงนิหมนุเวยีน ดอกเบᡕีȀยต큔ํȀา สง่เสรมิใหบ้รษัิทบรกิารดา้นพลงังาน (Energy Service
Company) ใหส้ามารถทาํธรุกจิใหบ้รกิารโรงงานควบคมุ และอาคารควบคมุใหไ้ดใ้น
ประเทศไทย
เรง่รัดโครงการอนรัุกษพ์ลงังาน ของอาคารควบคมุท큔ีȀเป็นสว่นราชการและรัฐวสิาหกจิเป็นกรณี
พเิศษ (Fast Track)
สง่เสรมิใหม้กีารสาธติโรงงาน ตน้แบบดา้นอนรัุกษพ์ลงังานในอตุสาหกรรมแตล่ะประเภท (Best
Practice)
ใหห้วัหนา้สว่นราชการใหค้วามสาํคญั ตอ่การอนรัุกษพ์ลงังานในหนว่ยงาน และใหส้าํนักงบ
ประมาณอนมุตังิบประมาณ แกห่นว่ยราชการสาํหรับซᡕืȀออปุกรณเ์คร큔ืȀองใชไ้ฟฟา้ประสทิธภิาพสงู

มาตรการสง่เสรมิ

สง่เสรมิการฝกึอบรมทกัษะและใหค้วามรู้เร큔ืȀองการอนรัุกษพ์ลงังาน เชน่ จัดทาํเอกสาร คู่มอื ส큔ืȀอ
การเรยีนการสอน โดยรวบรวมจากท큔ีȀหนว่ยงานตา่งๆ ไดท้าํไวแ้ลว้มาเรยีบเรยีงใหเ้ป็นเร큔ืȀอง
เดยีวกนั เพ큔ืȀอเผยแพรใ่หค้วามรู้แกเ่จา้ของโรงงาน/อาคาร
สนับสนนุการตรวจวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังาน และการบาํรงุรักษาเคร큔ืȀองจักรอปุกรณเ์พ큔ืȀอเพ큔ิȀม
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน
สนับสนนุงานวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยที큔ีȀเอᡕืȀอประโยชนใ์หก้บัโรงงาน/อาคาร เพ큔ืȀอปรับปรงุหรอื
ยกระดบัของเทคโนโลยที큔ีȀใชอ้ยู่ใหม้ปีระสทิธภิาพ
สนับสนนุใหม้กีารพัฒนาบคุลากรเพ큔ืȀอเพ큔ิȀมปรมิาณและสรา้งบคุลากรมอือาชพีและสรา้งความเขม้
แขง็ใหก้บังานบรกิารตรวจวดัและปรับปรงุประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน ใหม้กีารกระจายอยู่ทั큔Ȁว
ทกุภมูภิาค รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน นัก
วชิาการ และผู้แทนประชาชน เพ큔ืȀอนาํไปสู่การทาํงานรว่มกนัในลกัษณะเครอืขา่ยจนบงัเกดิผล
ตามเปา้หมาย
จัดตัᡕȀงศนูยใ์หค้าํปรกึษา เพ큔ืȀอใหเ้ป็นแหลง่และขอ้มลูแกเ่จา้ของโรงงาน/อาคาร ในเร큔ืȀองท큔ีȀ
เก큔ีȀยวขอ้งกบัการลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ประชาสมัพันธแ์ผนงานอนรัุกษพ์ลงังาน ไปยงัผู้เก큔ีȀยวขอ้งใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเปา้หมายโดยตรง เพ큔ืȀอ
ปลกูจติสาํนกึและใหค้วามรู้ใหเ้กดิการต큔ืȀนตวั ตลอดจนนาํความรู้ท큔ีȀไดไ้ปปรับเปล큔ีȀยนพฤตกิรรม
การบรโิภคพลงังาน และทรัพยากรธรรมชาตอิ큔ืȀนใหม้ปีระสทิธภิาพ

(2) ภาคบา้นอยู่อาศยั

จัดตัᡕȀงศนูยป์ระชาสมัพันธ ์เผยแพร ่และสาธติการใชพ้ลงังานท큔ีȀถกูวธิ ีใหก้บับคุคลทั큔Ȁวไป เพ큔ืȀอสง่
เสรมิการสาธติวธิปีระหยดัพลงังานและเทคโนโลยปีระสทิธภิาพพลงังาน เพ큔ืȀอใหเ้กดิปรับเปล큔ีȀยน
ทศันะและพฤตกิรรมการใชพ้ลงังาน และทรัพยากรธรรมชาตทิกุชนดิในทกุสาขาการผลติ ซ큔ึȀง
เป็นวธิที큔ีȀประชาชนสามารถนาํไปใชป้ฏบิตัไิดอ้ยา่งทนัท ีและมลีกัษณะท큔ีȀงา่ยตอ่การปฏบิตั ิโดย
ไมจ่าํเป็นท큔ีȀจะตอ้งลงทนุตดิตัᡕȀง หรอืซᡕืȀอหาอปุกรณม์าเสรมิ
การตัᡕȀงศนูยใ์หค้าํปรกึษา เพ큔ืȀอใหเ้ป็นแหลง่และขอ้มลูแกป่ระชาชน ในเร큔ืȀองท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัการ
ออกแบบและปรับปรงุตวับา้น
สง่เสรมิดา้นการใชอ้ปุกรณเ์คร큔ืȀองใชไ้ฟฟา้ ท큔ีȀมปีระสทิธภิาพสงู เชน่ การกาํหนดมาตรฐาน
ประสทิธภิาพการใชไ้ฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀา การแกพ้ระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานฯ เพ큔ืȀอ
ใหม้าตรฐานขัᡕȀนต큔ํȀาอปุกรณไ์ฟฟา้ท큔ีȀไดรั้บความเหน็ชอบจาก กพช. สามารถนาํไปประกาศและ
บงัคบัใชต้ามกฎหมายไดท้นัท ีสง่เสรมิการขายเคร큔ืȀองจักรอปุกรณท์큔ีȀตดิฉลากประหยดัพลงังาน
โดยทาํการประชาสมัพันธค์วบคู่ไปกบัมาตรการจงูใจทางการเงนิ



สง่เสรมิใหม้หีอ้งปฏบิตักิารทดสอบอปุกรณไ์ฟฟา้ ท큔ีȀไดม้าตรฐาน สามารถรับรองมาตรฐาน
อปุกรณเ์คร큔ืȀองใชไ้ฟฟา้ท큔ีȀมปีระสทิธภิาพสงูนัᡕȀนๆ ได ้โดยเป็นท큔ีȀยอมรับในระดบัสากล
สนับสนนุการศกึษาเพ큔ืȀอออกแบบบา้นใหป้ระหยดัพลงังาน ใหม้ากขᡕึȀนและเหมาะสมกบัสภาพภมูิ
อากาศรอ้นชᡕืȀนของประเทศ ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารกอ่สรา้งบา้นประหยดัพลงังาน

3. แนวทางสง่เสรมิดาํเนนิการอนรุกัษพ์ลงังานในสาขาขนสง่

3.1 อปุสรรคในการดาํเนนิงาน

1. ในปัจจบุนัมคีวามซᡕํȀาซอ้นของหนา้ท큔ีȀในการกาํหนดนโยบาย กาํกบัดแูล ดาํเนนิงาน รวมถงึความ
ไมช่ดัเจนในการกาํหนดทศิทางเน큔ืȀองจากมหีลายหนว่ยงานในระดบักระทรวงท큔ีȀทาํหนา้ท큔ีȀกาํหนด
นโยบายและวางแผน เชน่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และสาํนักนายกรัฐมนตรี
สว่นหนา้ท큔ีȀในการกาํกบัดแูลอยู่ในความรับผดิชอบของหนว่ยงานราชการอสิระหรอืกรม เชน่
กทม. กรมการขนสง่ทางบก รวมถงึรัฐวสิาหกจิ ท큔ีȀทาํหนา้ท큔ีȀกาํกบัดแูลตนเอง จัดหาโครงสรา้ง
พᡕืȀนฐานและใหบ้รกิารแขง่ขนักบัภาคเอกชน ทัᡕȀงนᡕีȀ นาํไปสู่การขาดการประสานงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพในดา้นการวางแผนการพัฒนาการลงทนุในโครงสรา้งพᡕืȀนฐาน และการใชง้บ
ประมาณ

2. การเตบิโตของอปุสงคต์อ่พᡕืȀนท큔ีȀถนนมมีากกวา่ขดีความสามารถทาํใหเ้กดิการจราจร ตดิขดั
กระจายอยา่งตอ่เน큔ืȀอง เน큔ืȀองจากปัจจัยตา่งๆ ดงันᡕีȀ

การลงทนุดา้นศกัยภาพและเครอืขา่ยถนนไมเ่พยีงพอ เน큔ืȀองจากขาดถนนรวมและการกระจา
ยการจราจรเพ큔ืȀอรองรับการจราจรระหวา่งถนนสายหลกั ทางดว่น และซอยตา่งๆ
การขาดการประสานและวางแผนการขนสง่กบัการวางผังเมอืงและภมูภิาค
การขาดการควบคมุการใชแ้ละพัฒนาพᡕืȀนท큔ีȀ
ระบบขนสง่สาธารณะท큔ีȀมปีรมิาณไมเ่พยีงพอและขาดประสทิธภิาพในการเช큔ืȀอมตอ่กบัระบบการ
เดนิทางในรปูแบบอ큔ืȀนๆ
การขาดมาตรการในการจาํกดัปรมิาณรถสว่นตวัในพᡕืȀนท큔ีȀจราจรตดิขดั
ความบกพรอ่งดา้นสถาบนัและกฎหมายท큔ีȀไมเ่อᡕืȀอตอ่การกาํหนดนโยบายในระดบัสงู การบงัคบั
ใชก้ฎเกณฑอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ ฯลฯ
รัฐขาดแคลนเงนิทนุสนับสนนุการดาํเนนิโครงการระบบขนสง่มวลชน

3. รัฐเรยีกเกบ็เงนิจากผู้ใชแ้ละผู้ไดรั้บประโยชนจ์ากโครงสรา้งพᡕืȀนฐานดา้นการขนสง่ในอตัราต큔ํȀา
4. บคุลากรท큔ีȀมคีวามรู้ความสามารถในการกาํหนดแผนงานดา้นการขนสง่มจีาํนวนไมเ่พยีงพอ

3.2 เป้าหมายในการอนรุกัษพ์ลงังานในสาขาขนสง่



การใชพ้ลงังานเปรยีบเทยีบกรณ ีมแีละไมม่นีโยบายอนรุกัษพ์ลงังานในสาขาขนสง่

3.3 กลยทุธใ์นการดาํเนนิการ

1. การปฏบิตัติามมาตรการประหยดัไฟฟา้และนᡕํȀามนัตามมตคิณะรัฐมนตรี
2. เพ큔ิȀมประสทิธภิาพการจัดการการจราจรและการขนสง่
3. ปรับราคาคา่ขนสง่ใหส้ะทอ้นตน้ทนุท큔ีȀแทจ้รงิ ผา่นนโยบายดา้นภาษแีละกลไกทางตลาด เพ큔ืȀอ
ปรับเปล큔ีȀยนพฤตกิรรมการเดนิทาง จากการใชพ้าหนะสว่นตวั เป็นการใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ

4. เพ큔ิȀมประสทิธภิาพของเชᡕืȀอเพลงิและเคร큔ืȀองยนตแ์ละการใชเ้ชᡕืȀอเพลงิทางเลอืกอ큔ืȀนๆ

3.4 มาตรการดาํเนนิการ

มาตรการระยะส ั�น (ในชว่งปี 2545 – 2549)

เป็นมาตรการท큔ีȀจะดาํเนนิการ โดยเนน้ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ดงันᡕีȀ

(1) มาตรการประหยดัไฟฟา้และนᡕํȀามนัตามมตคิณะรัฐมนตรี

รณรงคใ์หป้ระชาชนขบัรถยนตไ์มเ่กนิความเรว็สงูสดุตามท큔ีȀกฎหมายจราจรกาํหนด
ใหส้าํนักงานตาํรวจแหง่ชาตแิละหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง กาํกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฏหมาย
โดยเครง่ครัด
ใหร้ถราชการท큔ีȀใชน้ᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 91 ได ้ตอ้งใชอ้อกเทน 91
ใหม้กีารดแูลบาํรงุรักษาเคร큔ืȀองยนตข์องรถราชการใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่เสมอ
มาตรการปดิถนน
ใหท้กุหนว่ยงานจัดทาํแผนปฏบิตักิารลดการใชร้ถของหนว่ยงานลง และรายงานการใชน้ᡕํȀามนั
เชᡕืȀอเพลงิแตล่ะเดอืน

 (2) การเพ큔ิȀมประสทิธภิาพการจัดการจราจรและขนสง่ เชน่ การควบคมุปรมิาณรถสว่นตวั ในเขตตวั
เมอืงชัᡕȀนใน การจัดระบบจราจรเพ큔ืȀอลดความแออดั การจัดใหม้รีถโรงเรยีนในทกุโรงเรยีน (School
Bus) มาตรการรถรับสง่พนักงาน (Fleet Car) การจัดระบบรถของสาํนักงานขนาดใหญ ่เพ큔ืȀอใหม้กีาร
วางแผนการใชร้ถและเสน้ทาง รวมถงึการบาํรงุรักษารถ การสง่เสรมิดงึดดู ใหใ้ชร้ะบบขนสง่มวลชน
เป็นตน้

(3) สง่เสรมิการศกึษา วจัิย ฝกึอบรม และลงทนุดา้นขนสง่มวลชนในเมอืงใหญท่ั큔Ȁวประเทศ



มาตรการระยะยาว (ในชว่งปี 25502554)

เป็นมาตรการท큔ีȀตอ้งอาศยัในการดาํเนนิการโดยมุ่งดาํเนนิการทั큔ȀวทัᡕȀงประเทศ ซ큔ึȀงโดยทั큔Ȁวไปจะอยู่ในรปู
ของโครงการประเภทตา่งๆ ท큔ีȀตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลายหนว่ยงาน หรอืตอ้งใชง้บประมาณสงู
ในการดาํเนนิการ รวมทัᡕȀงโครงการศกึษา วจัิย ฝกึอบรม และโครงการสาธติทัᡕȀงนᡕีȀประกอบดว้ย

1. มาตรการสนับสนนุใหม้กีารขนสง่สนิคา้ทางรถไฟและทางนᡕํȀามากย큔ิȀงขᡕึȀน เชน่ การสง่เสรมิใหม้ี
การใชร้ถไฟทางคู่

2. สง่เสรมิระบบการขนสง่สาธารณะใหเ้ป็นระบบการขนสง่หลกัของประเทศ เชน่ ปรับปรงุคณุภาพ
และประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของระบบขนสง่สาธารณะและก큔ึȀงสาธารณะอยา่งเป็นองคร์วม
โดยเฉพาะรถเมล ์และเรง่รัดการกอ่สรา้งระบบขนสง่มวลชนตา่งๆ ใหเ้สรจ็ตามท큔ีȀกาํหนด การจัด
สรา้งสถานเีช큔ืȀอมตอ่ (Inter Mode) เพ큔ืȀอการปรับเปล큔ีȀยนยานพาหนะในการขนสง่ และ/หรอืการ
เดนิทางท큔ีȀสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั เช큔ืȀอมโยงการเดนิทางระหวา่งระบบ เป็นตน้

3. เพ큔ิȀมขดีความสามารถในการวเิคราะห/์จัดเกบ็ขอ้มลูทางดา้นขนสง่ เพ큔ืȀอใชป้ระโยชน ์ในการ
วางแผนแกไ้ขปัญหาดา้นขนสง่ ดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน และใชก้าํหนดเปา้หมาย

4. สนับสนนุการเพ큔ิȀมศกัยภาพ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ큔ิȀนและประชาชน ในการมสีว่น
รว่มพัฒนา ระบบจราจรและขนสง่ในระดบัทอ้งถ큔ิȀน และระดบัประเทศ ทัᡕȀงดา้นการวางแผนการ
ตรวจสอบดแูล ตลอดจนแกไ้ขปัญหาดา้นการจราจรและขนสง่

5. สง่เสรมิการพัฒนาบคุลากร และเทคโนโลยดีา้นการจราจรและขนสง่
6. ปรับปรงุกลไกทางราคา ในการปรับพฤตกิรรมการใชย้านพาหนะสว่นตวัมาใชร้ะบบขนสง่
สาธารณะ เชน่ การเกบ็คา่ใชจ้า่ยในการใชร้ถยนตแ์ละยานพาหนะ (Road Pricing) เพ큔ิȀมภาษี
ปา้ย ประจาํปี เพ큔ิȀมภาษนีᡕํȀามนัใหร้วมคา่ใชจ้า่ยทางส큔ิȀงแวดลอ้ม ท큔ีȀเกดิจากการใชย้านพาหนะ การ
ลดภาษรีถยนตท์큔ีȀประหยดัพลงังาน เกบ็ภาษคีา่ขนสง่สนิคา้ เป็นตน้

4. แนวทางสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน

4.1 อปุสรรคและปจัจยัในการพฒันาพลงังานหมนุเวยีน

การนาํพลงังานหมนุเวยีนมาใชง้านในประเทศไทยยงัประสบอปุสรรคอยู่หลายประการ บางสว่น
เก큔ีȀยวขอ้งกบัปัญหาดา้นเทคโนโลย ีในขณะท큔ีȀบางสว่นเก큔ีȀยวขอ้งกบัปัญหาทางการตลาด ซ큔ึȀงการนาํ
พลงังานหมนุเวยีนมาใชง้านและสามารถอยู่ในตลาดไดอ้ยา่งยั큔ȀงยนืนัᡕȀน ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลาย
ประการ ดงันᡕีȀ

1. บคุลากรดา้นพลงังานหมนุเวยีนยงัมอียู่ไมม่ากนัก และจาํกดัอยู่เฉพาะในสถาบนัการศกึษา
ทาํใหม้ขีดีจาํกดัในการพัฒนาเทคโนโลยพีลงังานหมนุเวยีนและการนาํมาประยกุตใ์ชง้าน

2. ตน้ทนุตอ่หนว่ยของพลงังานหมนุเวยีนยงัสงูมาก
3. ผู้ใชย้งัขาดความรู้ความเขา้ใจและไมท่ราบถงึศกัยภาพทางเศรษฐศาสตรข์องการนาํพลงังาน
หมนุเวยีน เชน่ ลดการพ큔ึȀงพาแหลง่เชᡕืȀอเพลงินาํเขา้อ큔ืȀน ประหยดัเงนิตราตา่งประเทศ เสรมิความ
มั큔Ȁนคงดา้นพลงังานของประเทศใหด้ขีᡕึȀน และลดผลกระทบตอ่สภาวะแวดลอ้ม

4. ขาดโครงสรา้งทางการตลาดท큔ีȀแขง็แกรง่ ทาํใหผู้้ท큔ีȀมศีกัยภาพในการผลติหรอืใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีนไมไ่ดรั้บทราบขอ้มลูผา่นตวัแทนจาํหนา่ยเพ큔ืȀอใชใ้นการตดัสนิใจลงทนุ

5. ขอ้จาํกดัในความพรอ้มของเทคโนโลยบีางประเภท เชน่ การใชน้ᡕํȀามนัจากพชืเป็นเชᡕืȀอเพลงิ การ
ใชเ้ซลลเ์ชᡕืȀอเพลงิ พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ เป็นตน้ ซ큔ึȀงยงัอยู่ในขัᡕȀนตอนการวจัิย ท큔ีȀยงัตอ้งการ
ศกึษาและใชเ้วลาเพ큔ิȀมเตมิจงึจะนาํไปสู่การใชง้านในระดบัเชงิพาณชิยไ์ด้

6. นโยบายดา้นส큔ิȀงแวดลอ้มท큔ีȀยงัไมเ่อᡕืȀอประโยชนต์อ่การเรง่ใหม้กีารนาํพลงังานหมนุเวยีนมาใชง้าน
ใหแ้พรห่ลายและมคีวามยั큔Ȁงยนื

4.2 เป้าหมายในการพฒันาพลงังานหมนุเวยีน



การใชพ้ลงังานเปรยีบเทยีบกรณมีแีละไมม่นีโยบายการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน

4.3 กลยทุธใ์นการดาํเนนิการ

1. พัฒนาบคุลากรในดา้นพลงังานหมนุเวยีน ใหม้คีณุภาพและปรมิาณท큔ีȀเพยีงพอ ตลอดจนวาง
รากฐานการสรา้งความรู้เพ큔ืȀอพัฒนาประเทศในระยะยาว ทัᡕȀงในระดบัการสอนและการวจัิยระดบั
การประยกุตใ์ชแ้ละระดบัปฏบิตักิาร รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนัเพ큔ืȀอผลกัดนั
ใหก้ารดาํเนนิการพัฒนาพลงังานทดแทนบรรลผุลสาํเรจ็ตามเปา้หมาย

2. ทาํใหร้าคาตอ่หนว่ยของพลงังานหมนุเวยีนลดลง โดยอาจใชม้าตรการดา้นอตัราภาษ ีและใน
ชว่งแรกรัฐอาจใชเ้งนิจากกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานสรา้งความตอ้งการใหก้บั
ตลาด สนับสนนุสง่เสรมิใหม้กีารสาธติตดิตัᡕȀงอปุกรณ ์หรอืรับซᡕืȀอพลงังานหมนุเวยีนในราคาท큔ีȀสงู
ขᡕึȀน หรอืสนับสนนุใหม้กีารพัฒนาขᡕึȀนใชเ้องในประเทศ และสง่เสรมิใหม้กีารสง่ออกเทคโนโลยี
ไปยงัตา่งประเทศ

3. ออกระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้สาํหรับผู้ผลติรายเลก็มากซ큔ึȀงเป็นผู้ผลติไฟฟา้ท큔ีȀใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีนเป็นแหลง่พลงังาน

4. เปดิโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มามบีทบาทอยา่งเตม็ท큔ีȀ
5. การประชาสมัพันธส์รา้งคา่นยิมในการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน

4.4 มาตรการดาํเนนิการ

มาตรการทั�วไป

1. สนับสนนุใหม้ทีนุการศกึษา ทนุวจัิย และทนุพัฒนานักวจัิยในแตล่ะเทคโนโลยเีพ큔ืȀอเพ큔ิȀมปรมิาณ
และคณุภาพ และวางรากฐานการสรา้งความรู้เพ큔ืȀอพัฒนาประเทศในระยะยาว ทัᡕȀงในระดบัการ
สอนและการวจัิย ระดบัการประยกุตใ์ช ้และระดบัปฏบิตักิาร ตลอดจนพัฒนาความรู้และ
ประสบการณใ์หท้ดัเทยีมกบัตา่งประเทศ รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนัระหวา่ง
หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน นักวชิาการ และผู้แทนประชาชน เพ큔ืȀอนาํไปสู่การทาํงานรว่มกนัใน
ลกัษณะเครอืขา่ยจนบงัเกดิผลตามเปา้หมาย

2. กาํหนดราคารับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีน ใหม้รีาคาท큔ีȀเหมาะสม
เป็นท큔ีȀจงูใจตอ่การลงทนุใชพ้ลงังานหมนุเวยีนเพ큔ืȀอเป็นเชᡕืȀอเพลงิและเพ큔ืȀอผลติไฟฟา้ และควร
แกไ้ขระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ เพ큔ืȀอลดตน้ทนุในการเช큔ืȀอมโยงระบบเขา้
กบัระบบจาํหนา่ยของการไฟฟา้

เรง่ออกระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มากท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีนเป็น



3. เรง่ออกระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มากท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีนเป็น
แหลง่พลงังาน

4. จัดตัᡕȀงศนูยท์큔ีȀประกอบดว้ยองคค์วามรู้ในศาสตรนั์ᡕȀนๆ เพ큔ืȀอเป็นแหลง่บรกิารขอ้มลูและใหค้าํปรกึษา
ในดา้นพลงังานหมนุเวยีน ท큔ีȀเป็นประโยชนท์ัᡕȀงในดา้นการเรยีนการสอน การวจัิยพัฒนา และการ
ลงทนุ

มาตรการเฉพาะดา้น

(1) พลงังานแสงอาทติย์

สง่เสรมิการใชพ้ลงังานแสงอาทติยเ์พ큔ืȀอผลติกระแสไฟฟา้ ทัᡕȀงในพᡕืȀนท큔ีȀหา่งไกลท큔ีȀยงัไมม่สีายสง่/
สายจาํหนา่ยของการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (Stand Alone หรอื Solar Home System) และเพ큔ืȀอ
ผลติกระแสไฟฟา้บนหลงัคาบา้นและตอ่เขา้ระบบจาํหนา่ยของการไฟฟา้ (Roof top) และการ
สาธติระบบผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้เพ큔ืȀอเสรมิความมั큔Ȁนคงของระบบจาํหนา่ยของการไฟฟา้ (Grid
Support)
สง่เสรมิการใชพ้ลงังานแสงอาทติยใ์นรปูความรอ้น เชน่ การทาํนᡕํȀารอ้นทัᡕȀงในระดบับา้นอยู่อาศยั
โรงแรม โรงพยาบาล ระดบัอตุสาหกรรม เคร큔ืȀองสกดัสารไลศ่ตัรพูชื อตุสาหกรรมอบแหง้ผักและ
ผลไม ้การผลติไฟฟา้ระบบความรอ้น เป็นตน้
สง่เสรมิการผลติและประกอบเซลลแ์สงอาทติยข์ᡕึȀนในประเทศ

(2) พลงังานลม

สนับสนนุการใชพ้ลงังานลมในการสบูนᡕํȀาเพ큔ืȀอใชใ้นการอปุโภค/บรโิภค/เพ큔ืȀอการเกษตร
สนับสนนุใหเ้อกชนและหนว่ยงานของรัฐผลติไฟฟา้ดว้ยพลงังานลม เพ큔ืȀอใชเ้องหรอืขายไฟฟา้
ใหแ้กก่ารไฟฟา้ฯ

(3) กา๊ซชวีภาพ

สนับสนนุใหห้นว่ยงานของรัฐและเอกชน ใหม้กีารตดิตัᡕȀงระบบกา๊ซชวีภาพจากมลูสตัว ์ในฟารม์
เลᡕีȀยงสตัวข์นาดตา่งๆ ทัᡕȀงขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่รวมถงึสง่เสรมิการสาธติและตดิ
ตัᡕȀงระบบกา๊ซชวีภาพในโรงงานอตุสาหกรรม การสาธติเทคโนโลยกีารผลติกา๊ซชวีภาพ สาํหรับ
ระบบบาํบดันᡕํȀาเสยีชมุชน และระบบบาํบดันᡕํȀาเสยีในโรงฆา่สตัวข์องเทศบาลตา่งๆ
สนับสนนุการวจัิยเพ큔ืȀอพัฒนาระบบผลติกา๊ซชวีภาพ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขᡕึȀน รวมถงึสนับสนนุ
การศกึษา วจัิย พัฒนาอปุกรณ ์และเคร큔ืȀองมอืท큔ีȀสามารถนาํกา๊ซชวีภาพ ไปใชง้านอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

(4) พลงังานชวีมวล

สนับสนนุการผลติ หรอืการเพ큔ิȀมประสทิธภิาพการผลติไฟฟา้ของอตุสาหกรรมเกษตร ท큔ีȀมวีสัดุ
เหลอืใชใ้นทางการเกษตร เพยีงพอท큔ีȀจะใชเ้ป็นเชᡕืȀอเพลงิหรอืผลติกระแสไฟฟา้ ทัᡕȀงเพ큔ืȀอใชเ้อง
ภายในโรงงานของตน และพลงัไฟฟา้ท큔ีȀเหลอืใช ้สามารถขายเขา้สู่ระบบจาํหนา่ยของการไฟฟา้
สง่เสรมิใหม้กีารผลติ และใชเ้ตาหงุตม้ประสทิธภิาพสงู เป็นท큔ีȀนยิมในตลาด
สง่เสรมิการสาธติและเผยแพรอ่ตุสาหกรรมผลติถา่น ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขᡕึȀน
เสรมิการศกึษาวจัิยเพ큔ืȀอนาํวสัดเุหลอืใชใ้นการเกษตร มาใชเ้ป็นพลงังาน

(5) สง่เสรมิการใชน้ํ�ามนัจากพชืเป็นเชื�อเพลงิ

กาํหนดมาตรฐานคณุภาพนᡕํȀามนั
ดาํเนนิการประชาสมัพันธเ์ก큔ีȀยวกบัความเหมาะสมท큔ีȀจะนาํนᡕํȀามนัพชืมาใชใ้นเคร큔ืȀองยนตป์ระเภท
ตา่งๆ
การยกเวน้ภาษสีรรพสามตินᡕํȀามนั และเงนิเกบ็เขา้กองทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ และเงนิ เกบ็เขา้
กองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ในสว่นของนᡕํȀามนัพชื หรอื Ester ท큔ีȀผลติจากนᡕํȀามนัพชื
ในอตัราสว่นท큔ีȀผสมในนᡕํȀามนัดเีซล โดยเรยีกเกบ็ภาษ ีสรรพสามติ เฉพาะในสว่นของนᡕํȀามนัดเีซล
เทา่นัᡕȀน
ควรใหห้นว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งศกึษาวจัิยเพ큔ิȀมเตมิ เพ큔ืȀอใหเ้กดิการผลติ และใชน้ᡕํȀามนัพชืใน
เคร큔ืȀองยนตด์เีซล ใหม้ากขᡕึȀนในระยะยาว โดยการศกึษาวจัิยตอ้งครอบคลมุถงึผลกระทบทัᡕȀงทาง

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และส큔ิȀงแวดลอ้ม



ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และส큔ิȀงแวดลอ้ม
สนับสนนุการศกึษาเพ큔ืȀอหาทางนาํนᡕํȀามนัพชืใชแ้ลว้ หรอืนᡕํȀามนัพชืท큔ีȀไมใ่ชพ่ชืเศรษฐกจิมาใช้

(6) พลงันํ�า

สง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงันᡕํȀาขนาดจ㉗Ȁวผลติไฟฟา้ระดบัหมู่บา้น อยา่งยั큔Ȁงยนื
ปรับปรงุประสทิธภิาพหรอืขยายกาํลงัการผลติไฟฟา้ดว้ยพลงันᡕํȀา ในแหลง่ท큔ีȀมศีกัยภาพและมี
ความมั큔Ȁนคงสงูในการผลติไฟฟา้

(7) พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ

ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพัฒนา แหลง่พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ เพ큔ืȀอนาํขᡕึȀนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
เป็นแหลง่พลงังานสาํหรับผลติไฟฟา้ และนาํพลงังานความรอ้นสว่นท큔ีȀเหลอืไปใชใ้นกจิกรรมตอ่เน큔ืȀอง

(8) การใชเ้ซลลเ์ชื�อเพลงิ

สนับสนนุการวจัิยเพ큔ืȀอใหม้กีารผลติเซลลเ์ชᡕืȀอเพลงิแบบคารบ์อเนตขᡕึȀนในประเทศไทย

4.5 สรปุผลจากการดาํเนนิงานตามมาตรการ

หากสามารถดาํเนนิงานไดต้ามมาตรการและเปา้หมายขา้งตน้แลว้ ประเทศไทยจะมสีดัสว่นการใช้
พลงังาน ณ ปลายปี 2549 และ 2554 ดงันᡕีȀ

พลงังาน ปลายปี 2544 ปลายปี 2549 ปลายปี 2554
ktoe รอ้ยละ ktoe รอ้ยละ Ktoe รอ้ยละ

นᡕํȀามนั 27,267 54.35% 34,308 46.95% 44,083 40.19%
พลงังานหมนุเวยีน 9,935 19.80% 15,210 20.81 % 23,266 21.21%
กา๊ซธรรมชาติ 1,516 3.02% 3,466 4.74% 5,268 4.80%
ถา่นหนิ 3,400 6.78% 4,217 5.77% 15,104 13.77%
ไฟฟา้ 7,886 15.72% 11,052 15.12% 12,659 11.54%
การอนรัุกษพ์ลงังาน 161 0.32% 4,823 6.60% 9,306 8.48%

รวม 50,165 100% 73,076 100% 109,686 100.%

เป้าหมาย
การอนรุกัษพ์ลงังานรวม



 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2544/index.html


สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

19. การปรบัปรงุระบบการคา้และมาตรฐานความปลอดภยั
กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมေื�อวนัทေี� 16 กมุภาพันธ ์2542 เหน็ชอบแนวทางและขัေ�นตอนการยกเลกิการ
ควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว และการปรับปรงุระบบการคา้และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซ
ปโิตรเลยีมเหลว โดยมอบหมายหนว่ยงานทေี�เกေี�ยวขอ้งรับไปดาํเนนิการตอ่ไป ซေึ�งตามแนวทางการ
ปรับปรงุระบบการคา้ และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว จะตอ้งมกีารดาํเนนิการ 3 ขัေ�น
ตอน ไดแ้ก ่1) การขจัดการบรรจกุา๊ซฯ ทေี� ผดิกฎหมาย 2) การขจัดถงักา๊ซหงุตม้ทေี�ผดิกฎหมาย (ถงั
ขาว) และ 3) การเรง่รัดใหม้กีารซอ่มบาํรงุถงักา๊ซหงุตม้ (ซอ่มใหญ ่5 ปี)

ในชว่งทေี�ผา่นมาหนว่ยงานทေี�เกေี�ยวขอ้งไดร้ว่มกนัดาํเนนิการขจัดการบรรจกุา๊ซฯ ทေี�ผดิกฎหมายไดเ้สรจ็
สေิ�นลงแลว้มผีลการดาํเนนิการสรปุไดด้งันေี�

1. ดา้นการคุ้มครองผู้บรโิภค ไดด้าํเนนิการใหม้กีารตดิ Seal ทေี�หวัจา่ยของถงักา๊ซหงุตม้ โดยมี
หมายเลขประจาํตวัของผู้บรรจเุพေื�อปอ้งกนัไมใ่หบ้รรจกุา๊ซฯ ขาดนေํ�าหนัก และกาํหนดใหอ้อกใบรับเงนิ
มดัจาํ ถงักา๊ซหงุตม้ เพေื�อเป็นหลกัฐานใหป้ระชาชนขอรับเงนิคนืเมေื�อเลกิใชถ้งักา๊ซฯ ตลอดจน การให้
พนักงานเจา้หนา้ทေี�ตรวจสอบแทนกนัได ้เพေื�อเพေิ�มขดีความสามารถในการตรวจสอบใหม้ากขေึ�น

2. ดา้นความปลอดภยั ไดด้าํเนนิการขจัดการบรรจกุา๊ซฯ ขา้มยေี�หอ้ เพေื�อใหผู้้คา้กา๊ซเจา้ของยေี�หอ้ รับ
ผดิชอบซอ่มบาํรงุถงัตามกฎหมาย และการกาํหนดขอ้ความถงักา๊ซหงุตม้เป็นภาษาไทย เพေื�อให้
ประชาชนสามารถอา่นเขา้ใจไดง้า่ย

3. ดา้นสง่เสรมิการแขง่ขนั ไดป้รับลดปรมิาณการคา้ของผู้คา้กา๊ซขัေ�นตေํ�าจาก 100,000 เมตรกิตนั/ปี
เป็น 50,000 เมตรกิตนั/ปี เพေื�อเพေิ�มจาํนวนผู้คา้กา๊ซและงา่ยตอ่การขออนญุาตเป็นผู้คา้กา๊ซ รวมทัေ�ง ได้
กาํหนดใหส้ถานบีรกิารนေํ�ามนัเชေื�อเพลงิจาํหนา่ยกา๊ซหงุตม้เพေื�อเพေิ�มจาํนวนผู้คา้ปลกี

ผลดจีากการดาํเนนิการแลว้เสรจ็ในการขจัดการบรรจกุา๊ซฯ ทေี�ผดิกฎหมาย ทาํใหเ้กดิการนาํถงัใหมเ่ขา้
สู่ตลาด และซอ่มแซมถงัเกา่รวม 5.5 ลา้นใบ หรอืรอ้ยละ 47 ของถงัทัေ�งหมดในตลาด และทาํใหเ้กดิผู้
คา้กา๊ซฯ รายใหมข่ေึ�น 2 ราย คอื บรษัิท ยเูนေี�ยนแกส๊ (ยေี�หอ้ปกินกิ) และ บรษัิท แสงทอง (ยေี�หอ้ ST)
จากเดมิซေึ�งมอียู่ 4 ราย คอื ปตท. ยนูคิแกส๊ เวลิดแ์กส๊ และสยามแกส๊ และทาํใหถ้งักา๊ซฯ ทกุใบมี
seal รับประกนัวา่มกีา๊ซฯ เตม็นေํ�าหนักทေี�ระบไุวข้า้งถงั

สาํหรับในขัေ�นตอนทေี� 2 เป็นการขจัดถงักา๊ซหงุตม้ทေี�ผดิกฎหมาย (ถงัขาว) มแีนวทางการดาํเนนิการ
ดงันေี�

1. กาํหนดพေื�นทေี�แลกเปลေี�ยนถงัขาวทัေ�วประเทศออกเป็น 10 พေื�นทေี� ไดแ้ก ่1) กรงุเทพมหานครและ
ปรมิณฑล 2) ภาคกลาง 3) ภาคตะวนัออก 4) ภาคตะวนัตก 5) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอน
ลา่ง 6) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 7) ภาคเหนอืตอนลา่ง 8) ภาคเหนอืตอนบน 9) ภาค
ใตต้อนบน 10) ภาคใตต้อนลา่ง (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) และมรีะยะเวลาแลกเปลေี�ยนถงั
ขาวพေื�นทေี�ละ 2 เดอืน ระยะเวลาดาํเนนิการหา่งกนัพေื�นทေี�ละ 1 เดอืน รวมระยะเวลาดาํเนนิการ 11
เดอืน โดยจะเรေิ�มทาํการแลกเปลေี�ยนถงัขาวสาํหรับพေื�นทေี�แรก (กทม. และปรมิณฑล) ในวนัทေี� 15
มกราคม 2545 สาํหรับพေื�นทေี�อေื�นเรေิ�มทกุวนัทေี� 1 ของเดอืน และเพေื�อใหก้ารดาํเนนิการแลกเปลေี�ยน
ถงัขาวเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สพช. จงึไดก้าํหนดใหม้กีารสมัมนาใหค้วามรู้ความเขา้ใจขัေ�น
ตอนการแลกเปลေี�ยนกบัผู้ เกေี�ยวขอ้งกอ่นเรေิ�มตน้โครงการในพေื�นทေี�ประมาณ 15 วนั

2. วธิกีารแลกเปลေี�ยนถงัขาว ใหร้า้นคา้ปลกีกา๊ซหงุตม้เป็นตวัแทนของประชาชนทေี�เป็นลกูคา้ของ
ตน นาํถงัขาวไปแลกเปลေี�ยนเป็นกา๊ซหงุตม้ของผู้คา้กา๊ซฯ รายใดรายหนေึ�ง ณ โรงบรรจใุนพေื�นทေี�

ซေึ�งมอียู่ในทกุจังหวดั และตวัแทนผู้คา้กา๊ซฯ จะทาํหนา้ทေี�เป็นตวัแทนผู้คา้กา๊ซฯ ในการนาํถงั



ซေึ�งมอียู่ในทกุจังหวดั และตวัแทนผู้คา้กา๊ซฯ จะทาํหนา้ทေี�เป็นตวัแทนผู้คา้กา๊ซฯ ในการนาํถงั
กา๊ซยေี�หอ้ของผู้คา้กา๊ซฯ ไปแลกเปลေี�ยนกบัรา้นคา้ปลกีกา๊ซหงุตม้ พรอ้มกนันေี�ถงัใหมส่าํหรับ
โครงการแลกเปลေี�ยนทေี�โรงบรรจทุกุใบจะตอ้งมขีอ้ความวา่ “รัฐชว่ยราษฎรแ์ลกถงัขาวฟร”ี
ปรากฏอยู่บนถงักา๊ซ

3. การใชเ้งนิกองทนุนေํ�ามนัเชေื�อเพลงิจา่ยชว่ยเหลอืผู้คา้กา๊ซในการจัดหาถงักา๊ซฯ ใหมม่าแลกถงั
ขาว ในวงเงนิไมเ่กนิ 600 ลา้นบาท ภาครัฐและเอกชนจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยฝ่ายละรอ้ยละ 50
โดยทยอยจา่ยแตล่ะพေื�นทေี�

4. เพေิ�มอตัราคา่การตลาดของกา๊ซหงุตม้ขေึ�นอกี 10 สตางค/์กโิลกรัม จากเดมิ 2.9566 บาท/
กโิลกรัม เป็น 3.0566 บาท/กโิลกรัม โดยผู้คา้กา๊ซฯ จะลดราคาจาํหนา่ยสง่ลง 10 สตางค/์
กโิลกรัม เพေื�อผา่นคา่การตลาดตอ่ไปยงัรา้นคา้ปลกี โดยพေื�นทေี�แลกเปลေี�ยนถงัพေื�นทေี�ทေี� 1 และ 2 ผู้
คา้กา๊ซจะแบกรับภาระตน้ทนุดงักลา่วไปกอ่น และตัေ�งแตพ่ေื�นทေี�ทေี� 3 เป็นตน้ไป (มนีาคม 2545)
รัฐจะลดราคาขายสง่ ณ คลงักา๊ซลง 10 สตางค/์กโิลกรัม ดงันัေ�น ผู้คา้กา๊ซฯ จะมรีายไดช้ดเชย
ในสว่นทေี�แบกภาระกอ่นในพေื�นทေี�ทေี� 1 และ 2

กาํหนดเวลาและพ騦ื�นทဥี�สาํหรบัการดาํเนนิการแลกเปลဥี�ยนถงัขาว
ระหวา่ง มกราคมพฤศจกิายน 2545

ภาค/จงัหวดั จาํนวน
โรงบรรจุ
กา๊ซฯ
(แหง่)

กาํหนดเวลา
การแลกเปลဥี�ยน

(01) กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
กรงุเทพมหานคร
นนทบรุี
ปทมุธานี
สมทุรปราการ
สมทุรสาคร

43
10
6
7
11
9

15 มกราคม 15 มนีาคม 2545

(02) ภาคกลาง
ชยันาท
นครปฐม
พระนครศรอียธุยา
ลพบรุี
สระบรุี
สงิหบ์รุี
อา่งทอง
สพุรรณบรุี

30
3
8
5
5
3
1
1
4

1 กมุภาพนัธ์31 มนีาคม 2545

(03) ภาคตะวนัออก
จันทบรุี
ฉะเชงิเทรา
ชลบรุี
ตราด
นครนายก
ปราจนีบรุี
ระยอง
สระแกว้

41
5
8
11
1
3
5
7
1

1 มนีาคม30 เมษายน 2545

(04) ภาคตะวนัตก
กาญจนบรุี
ประจวบครีขีนัธ์
เพชรบรุี
ราชบรุี
สมทุรสงคราม

20
6
5
3
5
1

1 เมษายน 31 พฤษภาคม 2545

(05) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง
ชยัภมูิ
นครราชสมีา
บรุรัีมย์

39
4
13
5

1 พฤษภาคม30 มถินุายน 2545



บรุรัีมย์
ยโสธร
ศรสีะเกษ
สรุนิทร์
อาํนาจเจรญิ
อบุลราชธานี

1
3
7
1
5

(06)ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน
กาฬสนิธุ์
ขอนแกน่
นครพนม
มหาสารคาม
มกุดาหาร
รอ้ยเอด็
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบวัลาํภู
อดุรธานี

42
3
8
3
4
1
4
3
5
4
2
5

1 มถินุายน31 กรกฎาคม 2545

(07) ภาคเหนอืตอนลา่ง
กาํแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
พจิติร
พษิณโุลก
เพชรบรูณ์
สโุขทยั
อตุรดติถ์
อทุยัธานี

30
2
3
4
3
4
6
4
4
0

1 กรกฎาคม31 สงิหาคม 2545

(08) ภาคเหนอืตอนบน
เชยีงราย
เชยีงใหม่
นา่น
พะเยา
แพร่
แมฮ่อ่งสอน
สาํปาง
ลาํพนู

42
8
16
4
3
2
1
6
2

1 สงิหาคม30 กนัยายน 2545

(09) ภาคใตต้อนบน
กระบေี�
ชมุพร
นครศรธีรรมราช
พังงา
ภเูกต็
ระนอง
สรุาษฎรธ์านี

41
4
7
10
4
2
3
11

1 กนัยายน31 ตลุาคม 2545

(10) ภาคใตต้อนลา่ง
ตรัง
นราธวิาส
ปัตตานี
พัทลงุ
ยะลา
สงขลา
สตลู

32
5
3
4
3
3
10
4

1 ตลุาคม30 พฤศจกิายน 2545
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สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

20. โครงการจาํหนา่ยนํȀามนัเชืȀอเพลงิสาํหรบัชาวประมงใน
เขตตอ่เน큔ืȀอง

1. ความเป็นมา

1.1 คณะรัฐมนตร ีเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 ตลุาคม 2543 ไดม้มีตเิหน็ชอบแนวทางการดาํเนนิโครงการจาํหนา่ย
นᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิสาํหรับชาวประมงในเขตตอ่เน큔ืȀองตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเม큔ืȀอ
วนัท큔ีȀ 28 กนัยายน 2543 โดยมอบหมายใหห้นว่ยงานตา่งๆ คอื กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร กรม
ทะเบยีนการคา้ และกรมสรรพากร รับไปดาํเนนิการออกระเบยีบหลกัเกณฑเ์ง큔ืȀอนไข เพ큔ืȀอรองรับ
โครงการดงักลา่ว รวมทัᡕȀงเพ큔ืȀอใหม้กีารยกเวน้ภาษอีากรตา่ง ๆ ซ큔ึȀงจะทาํใหร้าคานᡕํȀามนัในโครงการถกูลง
สามารถแขง่ขนัได้

1.2 กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร และกรมทะเบยีนการคา้ ไดด้าํเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตร ีดงันᡕีȀ

(1) กรมทะเบยีนการคา้ ไดอ้อกประกาศกระทรวงพาณชิย ์เร큔ืȀอง กาํหนดคณุภาพนᡕํȀามนัดเีซลสาํหรับใช้
กบัเคร큔ืȀองยนตห์มนุเรว็ ฉบบัท큔ีȀ 10 (พ.ศ. 2543) ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ 27 ตลุาคม 2543 และประกาศกรม
ทะเบยีนการคา้ เร큔ืȀอง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง큔ืȀอนไขของการเกบ็ การขนสง่ และการขอความเหน็
ชอบในขอ้กาํหนดคณุภาพของนᡕํȀามนัดเีซลสาํหรับใชก้บัเคร큔ืȀองยนตห์มนุเรว็ท큔ีȀผู้คา้นᡕํȀามนัผลติ และ
จัดหามาเพ큔ืȀอสง่ออก ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ 9 มกราคม พ.ศ. 2544

(2) กรมสรรพสามติ ไดอ้อกประกาศกระทรวงการคลงั เร큔ืȀอง ยกเวน้ภาษสีรรพสามติ (ฉบบัท큔ีȀ 63)
ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ 6 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544 และประกาศกรมสรรพสามติ เร큔ืȀอง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เง큔ืȀอนไขในการยกเวน้ภาษสีาํหรับนาํมนัดเีซลท큔ีȀนาํไปจาํหนา่ยในเขตตอ่เน큔ืȀองนอกราชอาณาจักร
ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ 13 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544

(3) กรมศลุกากรไดอ้อกประกาศกระทรวงการคลงั ท큔ีȀ ศก. 1/2544 เร큔ืȀอง การยกเวน้อากรศลุกากร
ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ 6 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544 และประกาศกรมศลุกากรท큔ีȀ 7/2544 เร큔ืȀอง ระเบยีบปฏบิตัิ
เก큔ีȀยวกบัการพจิารณาอนญุาตใหข้นถา่ยนᡕํȀามนัดเีซลในเขตตอ่เน큔ืȀองของราชอาณาจักร ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ
16 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544

(4) กรมสรรพากรออกพระราชกฤษฎกีา ฉบบัท큔ีȀ 390 พ.ศ. 2544 ใหย้กเวน้ภาษมีลูคา่เพ큔ิȀมสาํหรับการ
ขายนᡕํȀามนัดเีซลของสถานบีรกิารจาํหนา่ยนᡕํȀามนักลางทะเลในเขตตอ่เน큔ืȀองของราชอาณาจักรไทย โดย
มผีลบงัคบัใชต้ัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 28 กนัยายน 2544 เป็นตน้ไป

1.3 สพช. ไดด้าํเนนิการจัดสมัมนาแนวทางปฏบิตัใินการดาํเนนิโครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ
สาํหรับชาวประมงในเขตตอ่เน큔ืȀอง ในวนัท큔ีȀ 23 กมุภาพันธ ์2544 ณ กรมสรรพสามติ โดยไดเ้ชญิหนว่ย
งานตา่งๆ ท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งทัᡕȀงภาคราชการและเอกชน ซ큔ึȀงประกอบดว้ย กรมศลุกากร กรมสรรพสามติ กรม
ทะเบยีนการคา้ กรมสรรพากร กรมเจา้ทา่ สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิและ สพช. รวมทัᡕȀง ผู้คᡕํȀานᡕํȀามนั
โรงกลั큔Ȁน ผู้ประกอบการขนสง่นᡕํȀามนั ผู้จาํหนา่ยนᡕํȀามนั และสมาคมการประมงแหง่ประเทศไทย เพ큔ืȀอเขา้
รว่มชᡕีȀแจงทาํความเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง큔ืȀอนไขในการดาํเนนิโครงการท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัหนว่ย
งานตา่งๆ เพ큔ืȀอจะไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามขอ้กาํหนดของรัฐ ตอ่ไป

1.4 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิพ큔ิȀมเตมิ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 26 มถินุายน 2544 เร큔ืȀอง โครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัสาํหรับ
ชาวประมงในเขตตอ่น큔ืȀอง โดยเหน็ควรใหด้าํเนนิการ ดงันᡕีȀ



(1) ในขัᡕȀนตอนการควบคมุการจาํหนา่ย แมว้า่มกีารกาํหนดมาตรการตา่ง ๆ ท큔ีȀคอ่นขา้งรัดกมุ แตอ่าจมี
ปัญหารั큔Ȁวไหลจากการแบง่สรรผลประโยชนไ์ด ้จงึควรใหม้กีารตรวจสอบท큔ีȀเป็นระบบเปดิใหบ้คุคล
ภายนอกเขา้มาตรวจสอบได้

(2) ควรจัดตัᡕȀงคณะทาํงานเพ큔ืȀอทาํหนา้ท큔ีȀกาํกบัดแูลใหก้ารปฏบิตัติามโครงการเกดิความรัดกมุและมี
ประสทิธภิาพ โดยใหม้ผีู้แทนกรมสรรพสามติเป็นประธานคณะทาํงาน และใหห้นว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งสง่
ผู้แทนเขา้รว่มเป็นคณะทาํงาน ประกอบดว้ย กรมสรรพากร กรมศลุกากร กรมเจา้ทา่ กรมทะเบยีนการ
คา้ กรมประมง สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิและสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ

1.5 เพ큔ืȀอใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 26 มถินุายน 2544 กระทรวงการคลงัไดม้คีาํสั큔Ȁงแตง่
ตัᡕȀงคณะกรรมการกาํกบัดแูลโครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัดเีซลสาํหรับชาวประมงในเขตตอ่เน큔ืȀองของราช
อาณาจักร เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 19 ตลุาคม 2544

1.6 ในสว่นของการตรวจสอบท큔ีȀเป็นระบบเปดิใหบ้คุคลภายนอกเขา้มาตรวจสอบ สพช.ไดป้ระสานใหม้ี
การจัดตัᡕȀงคณะทาํงานประสานความรว่มมอืภาคเอกชนในการแกไ้ขปัญหานᡕํȀามนัเถ큔ืȀอน โดยประกอบ
ดว้ยผู้แทนผู้คา้นᡕํȀามนัตามมาตรา 7 และสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซ큔ึȀงไดม้กีารประชมุเพ큔ืȀอสรปุ
ขอ้ด ีขอ้เสยี และขอ้เสนอแนะสาํหรับโครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิสาํหรับชาวประมงในเขตตอ่
เน큔ืȀอง รวมทัᡕȀงประเมนิผลความสาํเรจ็โครงการและรายงานใหค้ณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
ทราบ

2. ผลการดาํเนนิโครงการ

คณะกรรมการกาํกบัดแูลโครงการฯ ไดร้วบรวมรายงานผลการดาํเนนิโครงการจากหนว่ยงานท큔ีȀ
เก큔ีȀยวขอ้ง คอื กรมศลุกากร กรมทะเบยีนการคา้ กรมสรรพสามติ สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิและ
สมาคมการประมงแหง่ประเทศไทย และสรปุสาระสาํคญัผลการดาํเนนิโครงการในชว่งท큔ีȀผา่นมาได้
ดงันᡕีȀ

2.1 จาํนวนผู้เขา้รว่มโครงการนับตัᡕȀงแตไ่ดเ้ร큔ิȀมโครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิในเขตตอ่เน큔ืȀอง ในวนัท큔ีȀ
30 เมษายน 2544 จนถงึวนัท큔ีȀ 18 ธนัวาคม 2544 มจีาํนวนผู้เขา้รว่มโครงการ ดงันᡕีȀ

(1) บรษัิทผู้คา้นᡕํȀามนัตามมาตรา 7 มจีาํนวน 5 ราย ประกอบดว้ย

1. บรษัิท อตุสาหกรรมปโิตรเคมกีลัไทย จาํกดั (มหาชน)
2. บรษัิท ไทยออยล ์จาํกดั
3. บรษัิท โรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัระยอง จาํกดั
4. บรษัิท สตารป์โิตรเลยีม รไีฟนน์큔ิȀง จาํกดั
5. บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน)

(2) บรษัิทผู้คา้นᡕํȀามนัในเขตตอ่เน큔ืȀอง มจีาํนวน 13 ราย ประกอบดว้ย

1. บรษัิท รวมมติรมารนีออยล ์จาํกดั
2. สหกรณก์ารประมงบา้นแหลม จาํกดั
3. บรษัิท สยามนาว ีจาํกดั
4. บรษัิท โลมาอนัดามนั ปโิตรเลยีม จาํกดั
5. หา้งหุ้นสว่นจาํกดั เอม็.ย.ูออยล์
6. บรษัิท อา่วไทย ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั
7. หา้งหุ้นสว่นจาํกดั คา้นᡕํȀามนัประมงไทย
8. บรษัิท เอกเฉลมิโชค จาํกดั
9. บรษัิท ทา่ฉลอม มารนีออยล ์จาํกดั
10. บรษัิท มหาชยัมารนีออยล ์จาํกดั
11. บรษัิท แหลมทอง ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั
12. หา้งหุ้นสว่นจาํกดั เจ แอนด ์มาย
13. หา้งหุ้นสว่นจาํกดั มนตรทีวสีนิ

(3) เรอืบรรทกุนᡕํȀามนัและสถานบีรกิารนᡕํȀามนั (Tanker) มจีาํนวน 25 ลาํ



(4) สมาคมประมงทอ้งถ큔ิȀนท큔ีȀเสนอเขา้รว่มโครงการ จาํนวน 28 สมาคม

(5) เรอืประมงท큔ีȀจดทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ จาํนวน 6,148 ลาํ

2.2 การจาํหนา่ยนᡕํȀามนัในเขตตอ่เน큔ืȀอง

(1) ปรมิาณนᡕํȀามนัดเีซลท큔ีȀขอยกเวน้ภาษเีพ큔ืȀอนาํไปจาํหนา่ยในเขตตอ่เน큔ืȀองของราชอาณาจักร ตัᡕȀงแตว่นั
ท큔ีȀ 30 เมษายน ถงึวนัท큔ีȀ 15 ธนัวาคม 2544 มจีาํนวนทัᡕȀงสᡕิȀน 76,772,774 ลติร

(2) การจาํหนา่ยนᡕํȀามนัดงักลา่ว ในปัจจบุนัครอบคลมุจังหวดัในพᡕืȀนท큔ีȀอา่วไทยตอนบน จนถงึจังหวดั
สรุาษฎรธ์าน ีและภาคใตต้อนลา่งในจังหวดัปัตตาน ีสาํหรับดา้นอนัดามนัมสีมาคมประมงทอ้งถ큔ิȀน เสนอ
เขา้รว่มโครงการแลว้แตย่งัไมม่กีารดาํเนนิการ

2.3 ราคานᡕํȀามนัท큔ีȀจาํหนา่ยในเขตตอ่เน큔ืȀองราคานᡕํȀามนัท큔ีȀจาํหนา่ยในเขตตอ่เน큔ืȀอง จะเปล큔ีȀยนแปลงตาม
ราคาหนา้โรงกลั큔Ȁน เม큔ืȀอเปรยีบเทยีบกบัราคานᡕํȀามนัท큔ีȀจาํหนา่ยโดยเรอืตา่งชาตนิอกเขตตอ่เน큔ืȀอง ราคา
นᡕํȀามนัในเขตตอ่เน큔ืȀอง จะสงูกวา่เลก็นอ้ย ประมาณลติรละ 20  30 สตางค ์แตค่ณุภาพของนᡕํȀามนัท큔ีȀ
จาํหนา่ยในเขตตอ่เน큔ืȀองจะดกีวา่นᡕํȀามนัท큔ีȀจาํหนา่ยโดยเรอืตา่งชาตนิอกเขตตอ่เน큔ืȀอง

2.4 ผลการตรวจสอบการกระทาํความผดิ

(1) ผลการตรวจสอบคณุภาพนᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ท큔ีȀสถานบีรกิารนᡕํȀามนั เรอื และรถยนต ์ของกรม
ทะเบยีนการคา้ ตัᡕȀงแตเ่ดอืนมนีาคม ถงึเดอืนตลุาคม 2544 จากตวัอยา่งนᡕํȀามนัทัᡕȀงหมด 4,534 ตวัอยา่ง
พบการกระทาํความผดิเก큔ีȀยวกบัอณุหภมูกิารกลั큔Ȁนและปรมิาณกาํมะถนัท큔ีȀอาจสนันษิฐานไดว้า่เป็นนᡕํȀามนั
จากตา่งประเทศ เพยีง 13 ตวัอยา่ง หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.29 แตไ่มพ่บนᡕํȀามนัสเีขยีวหรอืนᡕํȀามนัท큔ีȀเตมิ
สารมารค์เกอรแ์ตอ่ยา่งใด

(2) ผลการตรวจสอบการกระทาํความผดิของผู้คา้นᡕํȀามนั เรอืขนสง่นᡕํȀามนั และเรอืประมง โดยกรม
ศลุกากร ปรากฏวา่ไมพ่บการกระทาํความผดิแตอ่ยา่งใด

3. การตอ่อายโุครงการ

สพช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดพ้จิารณาผลการประเมนิ
โครงการของคณะกรรมการกาํกบัดแูลโครงการของภาคราชการและคณะทาํงานของภาคเอกชนแลว้
มคีวามเหน็วา่โครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัสาํหรับชาวประมงในเขตตอ่เน큔ืȀอง ไดก้อ่ใหเ้กดิผลดตีอ่เศรษฐกจิ
สว่นรวมของประเทศ และผู้ประกอบการคา้นᡕํȀามนัในประเทศ รวมถงึชาวประมงอยา่งมาก ถงึแมจ้ะมขีอ้
เสยีในการปฏบิตัอิยู่บา้ง แตก่ส็ามารถท큔ีȀจะดาํเนนิการแกไ้ขในระยะตอ่ไปได ้ฝ่ายเลขานกุารฯ จงึเหน็
วา่รัฐบาลควรสนับสนนุใหโ้ครงการนᡕีȀมกีารดาํเนนิตอ่ไป

ดงันัᡕȀน สพช. จงึไดส้รปุขอ้เสนอในการดาํเนนิโครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ สาํหรับชาวประมงใน
เขตตอ่เน큔ืȀอง เสนอขอความเหน็ชอบตอ่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตใินการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ
26 พฤศจกิายน 2544 และตอ่มาคณะรัฐมนตร ีเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 18 ธนัวาคม 2544 ไดม้มีตเิหน็ชอบตามมติ
คณะกรรมการฯดงันᡕีȀ

3.1 เหน็ชอบใหม้กีารตอ่อายโุครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิสาํหรับชาวประมงในเขตตอ่เน큔ืȀองอยา่ง
ถาวร โดยมเีง큔ืȀอนไขจะตอ้งมกีารประเมนิผลโครงการอยา่งนอ้ยปีละครัᡕȀง หากคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาตเิหน็วา่ผลการประเมนิไมเ่หมาะสมท큔ีȀจะดาํเนนิโครงการตอ่ ควรใหเ้สนอคณะรัฐมนตรี
เพ큔ืȀอมมีตใิหย้ตุโิครงการตอ่ไป

3.2 มอบหมายใหก้รมสรรพากรเรง่ดาํเนนิการออกพระราชกฤษฎกีาเพ큔ืȀอขอยกเวน้ภาษมีลูคา่เพ큔ิȀม
สาํหรับการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัในโครงการฯในลกัษณะตอ่เน큔ืȀองอยา่งถาวร โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ
1 มกราคม 2545 เป็นตน้ไป

3.3 มอบหมายใหค้ณะกรรมการกาํกบัดแูลโครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัดเีซลสาํหรับชาวประมง ในเขตตอ่
เน큔ืȀองของราชอาณาจักร ประสานงานตดิตามเรง่รัดใหส้มาคมการประมงแหง่ประเทศไทยผลกัดนัใหโ้ค
รงการฯ มกีารขยายตวัครอบคลมุทกุพᡕืȀนท큔ีȀ สามารถตอบสนองความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัของชาวประมงได้
อยา่งทั큔Ȁวถงึ ภายในปี 2545
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สถานการณ ์นโยบาย
และมาตรการพลงังานของไทยปี 2544

 

21. ความคบืหนา้การซ㑸ื�อขายไฟฟ้ากบัประเทศเพ屴ื�อนบา้น

1. การซ㑸ื�อขายไฟฟ้ากบัประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว)

1.1 รัฐบาลไทยไดต้กลงรับซ虴ื�อไฟฟา้จาก สปป. ลาว ในจาํนวน 3,000 เมกะวตัต ์โดยมกีารลงนามใน
บนัทกึความเขา้ใจ (MOU) เม屴ื�อวนัท屴ี� 19 มถินุายน 2539 โดยในขณะน虴ี�มโีครงการ ท屴ี�จา่ยกระแสไฟฟา้
เขา้ระบบของ กฟผ. แลว้ 2 โครงการ คอื โครงการน虴ํ�าเทนิหนิบนุ และโครงการหว้ยเฮาะ สว่น
โครงการท屴ี�ยงัไมม่กีารลงนาม ในสญัญาซ虴ื�อขายไฟฟา้มจีาํนวน 6 โครงการ แบง่การสง่มอบไฟฟา้ออก
เป็น 2 ระยะ คอื โครงการน虴ํ�าเทนิ 2 โครงการน虴ํ�างมึ 2 โครงการน虴ํ�างมึ 3 และโครงการลกิไนตห์งสา
ฝ่ายไทยจะรับซ虴ื�อไฟฟา้จากทั虴�ง 4 โครงการในปรมิาณรวมกนัไมเ่กนิ 1,600 เมกะวตัต ์โดยโครงการใด
สามารถเจรจาจนไดข้อ้ยตุกิอ่นกใ็หส้ง่มอบไฟฟา้กอ่นโครงการอ屴ื�น และมกีาํหนดท屴ี�จะสง่มอบไฟฟา้ใน
เดอืนธนัวาคม 2549 สาํหรับปรมิาณไฟฟา้ท屴ี�เหลอืจะไปรวมกบัโครงการอ屴ื�นๆ อกี 2 โครงการ ไดแ้ก่
โครงการเซเปียนเซน虴ํ�านอ้ย และโครงการเซคามาน เพ屴ื�อใหไ้ดป้รมิาณไฟฟา้ท屴ี�จะรับซ虴ื�อรวมกนัไมเ่กนิ
1,700 เมกะวตัต ์และจะสง่มอบไฟฟา้ในเดอืนมนีาคม 2551

1.2 ในสว่นของความคบืหนา้ของการรับซ虴ื�อไฟฟา้จากโครงการน虴ํ�าเทนิ 2 กาํลงัการผลติ 920.4 เมกะ
วตัต ์ทั虴�ง 2 ฝ่าย ไดม้กีารตกลงราคาคา่ไฟฟา้ จนไดข้อ้ยตุแิลว้อยู่ท屴ี�ระดบั 4.219 เซน็ตส์หรัฐ/กโิลวตัต์
ชั屴�วโมง และไดน้าํมาสู่การลงนามใน MOU ฉบบัขอ้ผกูพันเบ虴ื�องตน้ (Initial MOU) โครงการน虴ํ�าเทนิ 2
เม屴ื�อวนัท屴ี� 26 พฤษภาคม 2543 ระหวา่ง กฟผ. กบักลุ่มผู้ลงทนุโครงการน虴ํ�าเทนิ 2 ซ屴ึ�งตอ่มาคณะ
รัฐมนตร ีไดม้มีตเิหน็ชอบกบัรา่งบนัทกึความเขา้ใจดงักลา่ว และอนมุตัใิห ้กฟผ. นาํไปลงนามรว่มกบั
กลุ่มผู้ลงทนุโครงการน虴ํ�าเทนิ 2 เม屴ื�อวนัท屴ี� 25 กรกฎาคม 2543 ทั虴�งน虴ี� กฟผ. และกลุ่มผู้ลงทนุโครงการ
น虴ํ�าเทนิ 2 ไดม้กีารลงนาม MOU ไปแลว้ เม屴ื�อวนัท屴ี� 3 สงิหาคม 2543

1.3 ตอ่มา ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี(พันตาํรวจโททกัษณิ ชนิวตัร) ไดเ้ดนิทางไปเยอืน สปป. ลาว อยา่ง
เป็นทางการในระหวา่งวนัท屴ี� 1314 มถินุายน 2544 และไดช้虴ี�แจงนโยบายสาํคญัของฝ่ายไทยในเร屴ื�อง
พลงังานไฟฟา้ สรปุไดด้งัน虴ี�

(1) รัฐบาลไทยยงัคงรักษาขอ้ตกลงท屴ี�ใหไ้วก้บัฝ่ายลาว แตใ่นขั虴�นแรกน虴ี�ฝ่ายไทยจะรับซ虴ื�อไฟฟา้จาก
โครงการใน สปป. ลาว โดยการจัดทาํเป็นสญัญาซ虴ื�อขายไฟฟา้ระยะยาว ท屴ี�ระบรุาคารับซ虴ื�อท屴ี�แนน่อนใน
ปรมิาณ 1,500 เมกะวตัต ์ซ屴ึ�งจะเตม็จาํนวนท屴ี�โครงการน虴ํ�าเทนิ 2

(2) ขอใหท้ั虴�งสองฝ่ายรว่มมอืกนัเรง่รัด การเจรจาซ虴ื�อขายไฟฟา้ของโครงการน虴ํ�าเทนิ 2 ใหแ้ลว้เสรจ็โดย
เรว็

(3) ใหช้ะลอการเจรจารับซ虴ื�อจากโครงการอ屴ื�นๆ ท屴ี�ถดัจากโครงการน虴ํ�าเทนิ 2 ไวก้อ่น โดยรัฐบาลจะ
ประเมนิความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในประเทศอกีครั虴�ง

(4) รัฐบาลไทยพรอ้มท屴ี�จะรับซ虴ื�อไฟฟา้จาก สปป. ลาว มากกวา่การใชเ้งนิในจาํนวนท屴ี�ใกลเ้คยีงกนั ไป
ซ虴ื�อพลงังานจากประเทศ ท屴ี�พัฒนาแลว้มาผลติไฟฟา้ในไทย

1.4 ฯพณฯ นายกรัฐมนตร ีสปป.ลาว ไดเ้ดนิทางมาเยอืนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ ในระหวา่งวนั
ท屴ี� 1719 สงิหาคม 2544 และไดร้อ้งขอใหฝ้่ายไทย เรง่ดาํเนนิการเจรจา สญัญาซ虴ื�อขายไฟฟา้
โครงการน虴ํ�าเทนิ 2 ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ เพ屴ื�อนาํไปสู่การลงนาม ในสญัญาซ虴ื�อขายไฟฟา้ ภายในเดอืน
ตลุาคม 2544 ซ屴ึ�ง ฯพณฯ นายก รัฐมนตร ี(พันตาํรวจโททกัษณิ ชนิวตัร) รับท屴ี�จะมาดาํเนนิการใหแ้ลว้
เสรจ็ตามกาํหนดการดงักลา่ว

2. การซ㑸ื�อขายไฟฟ้ากบัสหภาพพมา่



2. การซ㑸ื�อขายไฟฟ้ากบัสหภาพพมา่

2.1 รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพพมา่ไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเร屴ื�อง การรับซ虴ื�อไฟฟา้จาก
สหภาพพมา่ เม屴ื�อวนัท屴ี� 4 กรกฎาคม 2540 โดยประเทศไทยจะรับซ虴ื�อไฟฟา้จากโครงการในสหภาพ
พมา่ในปรมิาณ 1,500 เมกะวตัต ์ภายในปี พ.ศ. 2553 โครงการผลติไฟฟา้ท屴ี�มคีวามเป็นไปได ้ซ屴ึ�ง
สหภาพพมา่จะพัฒนาเพ屴ื�อเสนอขายใหไ้ทยม ี4 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการน虴ํ�ากก โครงการฮจัยี
โครงการทา่ซาง และโครงการคานบวก

2.2 ในตน้ปี 2542 คณะกรรมการเพ屴ื�อดาํเนนิการสง่ออกไฟฟา้แหง่สหภาพพมา่ ไดเ้สนอท屴ี�จะขอซ虴ื�อ
ไฟฟา้จากประเทศไทยเขา้ระบบในปรมิาณ 100150 เมกะวตัต ์เน屴ื�องจากสหภาพพมา่ประสบปัญหา
การ ขาดแคลนไฟฟา้อยา่งมาก โดยไดเ้สนอขอให ้กฟผ. สง่ไฟฟา้ผา่นจดุเช屴ื�อมโยงจากสถานไีฟฟา้
แรงสงูฝั屴�งไทยท屴ี� อาํเภอแมส่อด จังหวดัตาก ไปยงัสถานไีฟฟา้แรงสงูฝั屴�งพมา่ท屴ี�เมอืง Bago (หงสาวด)ี
รวมระยะทางของสายสง่ทั虴�งส虴ิ�น 431 กโิลเมตร โครงการน虴ี�ปัจจบุนั กฟผ. ไดด้าํเนนิการศกึษาความเป็น
ไปไดข้องระบบสายสง่ท屴ี�จะขาย ไฟฟา้เขา้ระบบของพมา่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และอยู่ระหวา่งการ
ประสานกบัการไฟฟา้พมา่เพ屴ื�อหารอืใน รายละเอยีดของผลการศกึษาตอ่ไป ทั虴�งน虴ี� ในสว่นของการ
ลงทนุกอ่สรา้งสายสง่ของฝั屴�งสหภาพพมา่ บรษัิทผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) รับท屴ี�จะเป็นผู้ดาํเนนิการ
ลงทนุในการกอ่สรา้งสายสง่ชว่งดงักลา่ว โดยคาดวา่การดาํเนนิโครงการน虴ี�จะแลว้เสรจ็ และสามารถสง่
ไฟฟา้ขายใหแ้กส่หภาพพมา่ไดป้ระมาณปี 25472548

3. การซ㑸ื�อขายไฟฟ้ากบัสาธารณรฐัประชาชนจนี

3.1 รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจนี ไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ เร屴ื�องการรับ
ซ虴ื�อไฟฟา้จากสาธารณประชาชนจนี จาํนวน 3,000 เมกะวตัต ์เม屴ื�อวนัท屴ี� 12 พฤศจกิายน 2541 โดย
กฟผ. จะรับซ虴ื�อไฟฟา้จากโครงการโรงไฟฟา้พลงัน虴ํ�ายนูนานจงิหง กาํลงัผลติ 1,500 เมกะวตัต ์ในปี
2556 และอกี 1 โครงการ กาํลงัผลติ 1,500 เมกะวตัต ์ในปี 2557

3.2 คณะกรรมการซ虴ื�อขายไฟฟา้ไทยจนี ไดม้กีารประชมุรว่มกนัในเดอืนกนัยายน 2543 และไดข้อ้
สรปุท屴ี�สาํคญัคอื

(1) ทั虴�ง 2 ฝ่าย ไดล้งนามในความตกลงเร屴ื�อง “การรว่มลงทนุในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา้พลงัน虴ํ�ายู
นนานจงิหง ระหวา่งกลุ่มผู้ลงทนุไทยจนี” เม屴ื�อวนัท屴ี� 5 กนัยายน 2543 โดยแบง่การลงทนุออกเป็น 2
ฝ่าย ในสว่นของฝ่ายจนีจะรว่มกนัลงทนุรอ้ยละ 30 ประกอบดว้ย The State Power Corporation of
China (SP), The Yunnan Electric Power Co., Ltd. (YEPG), Yunnan Provincial Development
and Investment Co., Ltd. (YPDI) และฝ่ายไทยรอ้ยละ 70 โดยมบีรษัิท GMS Power Public Co.,
Ltd. (GMS) เป็นหวัหนา้กลุ่มผู้ลงทนุของฝ่ายไทย

(2) ทั虴�ง 2 ฝ่าย ไดต้กลงท屴ี�จะใชร้ะบบสายสง่ขนาด 500 kV DC สง่ไฟฟา้จาํนวน 3,000 เมกะวตัต ์โดย
แนวสายสง่จากจนีมาไทยจะผา่นพ虴ื�นท屴ี�ของ สปป.ลาว และมสีถานจีดุเปล屴ี�ยนกระแสไฟฟา้ (Coverter
Station) อยู่ในอาณาเขตของสาธารณรัฐประชาชนจนี

(3) ทั虴�ง 2 ฝ่าย ไดเ้หน็ชอบใหโ้รงไฟฟา้พลงัน虴ํ�ายนูนานจงิหง เขา้รว่มการซ虴ื�อขายไฟฟา้ในตลาดกลาง
ซ虴ื�อขายไฟฟา้ (Power Pool) ของไทย

(4) ทั虴�ง 2 ฝ่าย ไดเ้หน็ชอบกบัแผนงานเบ虴ื�องตน้ของโครงการโรงไฟฟา้พลงัน虴ํ�ายนูนานจงิหง ท屴ี�จะ
ดาํเนนิการในระยะตอ่ไป ไดแ้ก ่การศกึษาความเป็นไปไดข้องระบบสายสง่ การปรับปรงุสญัญาดา้น
การปฏบิตักิาร ขอ้ตกลงท屴ี�เก屴ี�ยวขอ้งกบัการซ虴ื�อขายไฟฟา้ การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ รวม
ทั虴�งการจัดเตรยีมและเร屴ิ�มงานกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ฯ อยา่งเป็นทางการ ในปี 2549 เพ屴ื�อใหโ้ครงการฯ
สามารถสง่มอบไฟฟา้ใหไ้ทยตามกาํหนดในปี 2556

4. การซ㑸ื�อขายไฟฟ้ากบัประเทศกมัพชูา

4.1 รัฐบาลไทยและรัฐบาลกมัพชูาไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเร屴ื�อง โครงการความรว่มมอื
ดา้นพลงังานไฟฟา้กบัรัฐบาลกมัพชูาเม屴ื�อวนัท屴ี� 3 กมุภาพันธ ์2543 โดยทั虴�งสองฝ่ายจะสนับสนนุการซ虴ื�อ
ขายไฟฟา้ระหวา่งทั虴�งสองประเทศ ฝ่ายไทยรับท屴ี�จะใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นวชิาการ และการฝกึอบรม



ในสาขาไฟฟา้ใหแ้กห่นว่ยงานของรัฐบาลกมัพชูา รวมถงึความรว่มมอืกนัในการวางแผน และกอ่สรา้ง
ระบบสายสง่เช屴ื�อมโยง ระหวา่งทั虴�งสองประเทศ

4.2 ทั虴�ง 2 ฝ่าย ไดแ้ตง่ตั虴�งคณะกรรมการทาํหนา้ท屴ี�ประสานงาน โครงการความรว่มมอืดา้นพลงังาน
ไฟฟา้ ระหวา่งประเทศไทยกบักมัพชูาแลว้ โดยในสว่นของฝ่ายกมัพชูา ไดแ้ตง่ตั虴�งรัฐมนตรชีว่ยวา่การ
กระทรวงอตุสาหกรรม เหมอืงแรแ่ละพลงังาน (H.E. Mr. Ith Praing) เป็นประธานกรรมการ ขณะท屴ี�ใน
สว่นของฝ่ายไทย ไดแ้ตง่ตั虴�งผู้วา่การการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ เพ屴ื�อ
รว่มกนัพจิารณาในรายละเอยีดของโครงการดงักลา่ว

4.3 ในการประชมุรว่มกนัครั虴�งลา่สดุท屴ี�กรงุเทพฯ เม屴ื�อวนัท屴ี� 23 มนีาคม 2544 คณะกรรมการของทั虴�ง 2
ฝ่าย ไดห้ารอืในรายละเอยีดของการท屴ี�ประเทศกมัพชูา จะรับซ虴ื�อไฟฟา้จาก กฟผ. ในปรมิาณ 2530
เมกะวตัต ์เพ屴ื�อจา่ยไฟฟา้ใหก้บั 3 จังหวดัของกมัพชูา ไดแ้ก ่บนัเทอมนีเจย เสยีมราฐ และพระตะบอง
ทั虴�งน虴ี� ในการประชมุคณะกรรมการโครงการความรว่มมอืดา้นพลงังานระหวา่งประเทศไทยกบักมัพชูา
ฝ่ายไทย เม屴ื�อวนัท屴ี� 14 สงิหาคม 2544 ท屴ี�ผา่นมาท屴ี�ประชมุไดม้มีตเิหน็ชอบให ้กฟผ. ใชส้ายสง่ของ
กฟภ. สง่ไฟฟา้จากสถานวีฒันานครไปยงัชายแดนไทย ท屴ี�อาํเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแกว้ โดย
อตัราคา่ไฟฟา้ท屴ี�จะจาํหนา่ยใหแ้กก่มัพชูา ณ จดุสง่มอบเทา่กบัผลบวกของอตัราคา่ไฟฟา้ขายปลกี
ประเภทกจิการขนาดใหญ ่(115 kV) รวมกบัคา่เฉล屴ี�ยเงนิชดเชยรายไดท้屴ี� กฟภ. ไดรั้บจาก กฟน.
เทา่กบั 0.1459 บาท/หนว่ย และคา่ไฟฟา้ผันแปร นอกจากน虴ี�ไดเ้หน็ชอบรา่งสญัญาซ虴ื�อขายไฟฟา้
ระหวา่ง กฟผ. กบัการไฟฟา้กมัพชูา และมอบหมายให ้กฟผ. นาํไปเจรจากบัฝ่ายกมัพชูาในการ
ประชมุรว่มครั虴�งตอ่ไปในปลายเดอืนกนัยายน 2544

4.4 ในสว่นของการกอ่สรา้งสายสง่ชว่งตอ่จากชายแดนไทยไปยงั 3 จังหวดัของกมัพชูา ปัจจบุนั
บรษัิท ผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บความเหน็ชอบจากรัฐบาลกมัพชูาใหเ้ป็นผู้กอ่สรา้งสายสง่
ชว่งดงักลา่ว โดยมคีวามคบืหนา้ท屴ี�สาํคญัคอื ผลการศกึษาทางดา้นเทคนคิของระบบสายสง่ไฟฟา้ได้
รับความเหน็ชอบจากคณะ รัฐมนตรขีองกมัพชูาแลว้ และอยู่ระหวา่งการจัดทาํรา่งสญัญากอ่สรา้ง
สายสง่ไฟฟา้ ทั虴�งน虴ี� คาดวา่ กฟผ. จะสามารถจา่ยไฟฟา้ใหแ้ก ่3 จังหวดัของกมัพชูาไดป้ระมาณปี
2547
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22. การแกไ้ขปญัหาส꯰ิ งแวดลอ้มจากพลงังาน
การผลติและการใชพ้ลงังานในอดตีไดก้อ่ใหเ้กดิปัญหาผลกระทบตอ่ส꯰ิ งแวดลอ้มและคณุภาพชวีติของ
ประชาชนเป็นอยา่งมาก ซ꯰ึ งรัฐไดม้กีารกาํหนดนโยบายและมาตรการในการดาํเนนิงานเพ꯰ื อลดปัญหา
ส꯰ิ งแวดลอ้มท꯰ี เกดิข㒿ึȀนไวอ้ยา่งเดน่ชดัและไดด้าํเนนิการมาอยา่งตอ่เน꯰ื อง โดยสง่ผลใหม้ลพษิทาง
อากาศของประเทศไดล้ดลงมาเป็นลาํดบั ดงัจะเหน็ไดจ้ากปรมิาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท์꯰ี เกดิจาก
การใชพ้ลงังานไดล้ดลงจาก 1,028,000 ตนั ในปี 2539 เหลอืเพยีง 254,000 ตนั ในปี 2544 สาํหรับ
ประเดน็ปัญหาความขดัแยง้ของประชาชนในการดาํเนนิ โครงการทางดา้นพลงังานนั㒿Ȁน ไดม้กีาร
ตดิตามตรวจสอบอยา่งใกลช้ดิเป็นระยะๆ และประชาสมัพันธเ์ผยแพรใ่หป้ระชาชนไดรั้บรู้และเกดิความ
เขา้ใจท꯰ี ถกูตอ้ง รวมทั㒿Ȁงไดเ้ปดิโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มมากย꯰ิ งข㒿ึȀน นอกจากน㒿ีȀไดเ้รง่ดาํเนนิ
การเพ꯰ื อสรา้งกลไกการตรวจสอบของภาครัฐใหด้ขี㒿ึȀนเพ꯰ื อเป็นการสรา้งความมั꯰ นใจใหก้บัประชาชน ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ
สามารถสรปุผลการดาํเนนิงานเพ꯰ื อแกไ้ขปัญหาส꯰ิ งแวดลอ้มจากการใชพ้ลงังานในภาคการผลติตา่งๆ
ไดด้งัน㒿ีȀ

1. ภาคการผลติไฟฟ้าและอตุสาหกรรม ไดม้กีารดาํเนนิการดงัน㒿ีȀ

สง่เสรมิใหม้กีารใชล้กิไนตก์าํมะถนัต꯰ํ าจากเหมอืงเอกชนมาผสมกบัลกิไนตข์อง กฟผ. ในการ
ผลติไฟฟา้เพ꯰ื อลดปัญหาผลกระทบจากกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
สนับสนนุใหม้กีารใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ꯰ื อทดแทนน㒿ํȀามนัเตาในการผลติไฟฟา้
ขยายพ㒿ืȀนท꯰ี การใชน้㒿ํȀามนัเตากาํมะถนัต꯰ํ า (2%) เพ꯰ิ มเตมิอกี 11 จังหวดั ในปี 2544
กาํหนดมาตรฐานการระบายกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นโรงไฟฟา้/โรงงานใหมเ่ขม้งวดข㒿ึȀน
สง่เสรมิใหม้กีารนาํเอาพลงังานชวีมวลและพลงังานหมนุเวยีนมาใชใ้นการผลติไฟฟา้
ประชาสมัพันธแ์ละเผยแพรค่วามรู้ ความเขา้ใจใหก้บัประชาชนในพ㒿ืȀนท꯰ี ท꯰ี มโีครงการกอ่สรา้งโรง
ไฟฟา้และในบรเิวณใกลเ้คยีง ตลอดจนสนับสนนุการมสีว่นรว่มของประชาชนในการควบคมุและ
ตรวจสอบการดาํเนนิการของผู้ประกอบการโรงไฟฟา้

2. ภาคการขนสง่ ไดม้กีารดาํเนนิการดงัน㒿ีȀ

ตดิตั㒿Ȁงอปุกรณค์วบคมุไอระเหยน㒿ํȀามนัเบนซนิในคลงัน㒿ํȀามนั รถบรรทกุน㒿ํȀามนั และสถานบีรกิาร
น㒿ํȀามนั ในเขตกรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีปทมุธาน ีและสมทุรปราการแลว้เสรจ็ภายในวนัท꯰ี  1
กรกฎาคม 2544
ทดสอบการตดิตั㒿Ȁงอปุกรณก์ารใชก้า๊ซธรรมชาต ิในรถแทก็ซ꯰ี อาสาสมคัร จาํนวน 100 คนั โดยได้
ดาํเนนิการแลว้เสรจ็เม꯰ื อตน้ปี 2544 และไดข้ยายโครงการนาํรอ่ง การตดิตั㒿Ȁงอปุกรณใ์ชก้า๊ซ
ธรรมชาต ิในรถแทก็ซ꯰ี อาสาสมคัรอกี 1,000 คนั
ขยายจาํนวนสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาตขิอง ปตท. เพ꯰ื อรองรับความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตใิน
อนาคต
การพจิารณายกเวน้/ลดหยอ่นอากรขาเขา้ของอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ และรถยนตท์꯰ี ใชก้า๊ซฯ
ประสานงานกบัผู้ประกอบการอตุสาหกรรมรถยนตภ์ายในประเทศ ในการสง่เสรมิใหม้กีารผลติ
และจาํหนา่ยรถยนตท์꯰ี ใชก้า๊ซฯ ใหม้ากข㒿ึȀน
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23. บทสรปุ
จากสถานการณร์าคาน㒿ํȀามนัในตลาดโลกในปี 25432544 ซ꯰ึ งราคาน㒿ํȀามนัมคีวามผันผวน และไดป้รับ
ตวัข㒿ึȀนลงตามสถานการณ ์ประเทศไทยเป็นประเทศ ท꯰ี มอีตัราการนาํเขา้พลงังานในอตัราท꯰ี สงู การ
บรหิารพลงังานของประเทศในระยะตอ่ไป จงึตอ้งมคีวามระมดัระวงัมากย꯰ิ งข㒿ึȀนโดยเฉพาะในเร꯰ื องของ
ความมั꯰ นคงดา้นพลงังาน อยา่งไรกต็ามภายใตน้โยบายระบบราคาน㒿ํȀามนัลอยตวั ไดพ้สิจูนใ์หเ้หน็วา่
กลไกตลาด สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลาดน㒿ํȀามนัในประเทศมกีารแขง่ขนักนัมาก โดย
ปราศจากการเขา้ไปแทรกแซงของรัฐ ซ꯰ึ งจะสง่ผลดตีอ่เศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว

แนวโนม้ความตอ้งการพลงังานในอนาคต จะยงัคงเพ꯰ิ มข㒿ึȀนตามการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย ท꯰ี คาด
วา่จะเร꯰ิ มฟ㒿ืȀนตวัในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท꯰ี  9 นโยบายและมาตรการหลายๆ อยา่งจะตอ้งดาํเนนิการ
อยา่งจรงิจังและตอ่เน꯰ื องตอ่ไป โดยเฉพาะการอนรัุกษพ์ลงังาน การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประหยดั ควบคู่ไปกบัสง่เสรมิโครงการศกึษาวจัิย ในการนาํพลงังานทดแทน ข㒿ึȀนมาใชป้ระโยชน์
ใหม้ากข㒿ึȀน

ความกา้วหนา้และความสาํเรจ็ ในการดาํเนนินโยบาย และมาตรการตา่งๆ ในชว่งท꯰ี ผา่นมา ตลอดจน
นโยบายและมาตรการ ท꯰ี จะดาํเนนิการตอ่ไปในอนาคต จะสง่ผลใหภ้าพรวมการบรหิารจัดการ ดา้น
พลงังานของประเทศ มปีระสทิธภิาพมากข㒿ึȀน อยา่งไรกต็ามนโยบาย ในการกระจายแหลง่ และชนดิ
ของพลงังาน จะมผีลตอ่ความมั꯰ นคงทั㒿Ȁงดา้นปรมิาณและราคาพลงังาน ยงัเป็นนโยบายและมาตรการท꯰ี 
จาํเป็นสาํหรับประเทศท꯰ี พ꯰ึ งพงิพลงังานจากตา่งประเทศในสดัสว่นท꯰ี สงูตอ่ไป
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