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นโยบายพลงังานและมาตรการ
เพ꯰ื อการพฒันาดา้นพลงังานในปี 2545

บทสรปุสาํหรบัผู้บรหิาร
การกาํหนดนโยบายและมาตรการดา้นพลงังานในปี 2545 สาํนักนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)
ไดก้าํหนดขึ�นตามสภาวะการณท์างเศรษฐกจิ และภาวะฉกุเฉนิที�เกดิขึ�นทั�งภายในประเทศและตา่ง
ประเทศ โดยไดค้าํนงึถงึนโยบายของรัฐบาลเป็นสาํคญั ซึ�งในปี 2545 ภาวะเศรษฐกจิของประเทศและ
โลกไดเ้ริ�มฟื�นตวัขึ�นจงึ ทาํใหค้วามตอ้งการดา้นพลงังานเพิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�องตลอดปี แมว้า่ในเดอืน
กนัยายนไดเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ ระหวา่งสหรัฐอเมรกิากบัอรัิกขึ�น และในปีนี�ภาครัฐ ไดม้กีาร
ปรับปรงุระบบการบรหิารราชการใหมภ่ายในประเทศ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการณปั์จจบุนั และเกดิ
ความคลอ่งตวัในการทาํงาน จงึทาํใหข้บวนการดาํเนนิงานดา้นพลงังาน ถกูรวมไวท้ี�กระทรวงพลงังาน
อยา่งไรกต็าม สนพ. ไดม้กีารกาํหนดนโยบายและมาตรการดา้น พลงังานที�ดาํเนนิการในปี 2545
สามารถสรปุไดด้งันี�

1. สถานการณร์าคานํȀามนัเชืȀอเพลงิ ปี 2545 และแนวโนม้ ปี
2546

1.1 สถานการณร์าคาในปี 2545

ราคานํ�ามนัดบิในปี 2545 ไดป้รับตวัสงูขึ�นอยา่งตอ่เนื�องมากกวา่ 10 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล โดย
ราคาเฉลี�ยอยู่ที�ระดบั 23 – 25 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ซึ�งเป็นผลจากมาตรการลดปรมิาณการผลติ
ของกลุ่มโอเปคที�ไดผ้ล และการขยายตวัทางเศรษฐกจิของโลก นอกจากนี� ความวติกกงัวลเกี�ยวกบั
โอกาสที�จะเกดิสงครามระหวา่งสหรัฐอเมรกิากบัอรัิกในตะวนัออกกลาง และเหตกุารณป์ระทว้ง
ทางการเมอืงในเวเนซเูอลา่ที� อาจจะสง่ผลตอ่การผลตินํ�ามนัของโลกได ้อยา่งไรกต็าม ขณะนี�กลุ่ม
โอเปคไดม้กีารเพิ�มโควตา้การผลติเป็น 23.0 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยจะเริ�มตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2546
เป็นตน้ไป

ราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปรใ์นปี 2545 ไดป้รับตวัสงูขึ�นทกุชนดิ โดยราคาเฉลี�ยของ นํ�ามนั
เบนซนิออกเทน 95, 92 ดเีซลหมนุเรว็ และนํ�ามนัเตาอยู่ที�ระดบั 28.0, 26.8, 27.5 และ 23.4 เหรยีญ
สหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั สว่นนํ�ามนักา๊ดไดป้รับตวัลดลงอยู่ที�ระดบั 28 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล

ราคาขายปลกีนํ�ามนัเชื�อเพลงิในไทย ณ สถานบีรกิารนํ�ามนัเชื�อเพลงิซึ�งจะขึ�นอยู่กบัราคาขายสง่หนา้
โรงกลั�นเป็นตน้ทนุของบรษัิทผู้คา้นํ�ามนั และภาวะการแขง่ขนัในตลาดนํ�ามนัของไทย โดยราคาขาย
ปลกี นํ�ามนัฯ เฉลี�ยของนํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และนํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ลดลงอยู่ที�ระดบั
15.29, 14.29 และ 13.12 บาท/ลติร ตามลาํดบั

สว่นคา่การตลาดเฉลี�ยของปี 2545 อยู่ที�ระดบั 1.38 บาท/ลติร โดยเพิ�มขึ�น 0.06 บาท/ลติร จากปี
2544 และคา่การกลั�นเฉลี�ยอยู่ในระดบั 0.67 บาท/ลติร ซึ�งตํ�ากวา่จดุคุ้มทนุของโรงกลั�นซึ�งจะอยู่ที�
ระดบั 3 – 4 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล เนื�องจากธรุกจิโรงกลั�นนํ�ามนัมกีารแขง่ขนัสงูในระดบัภมูภิาค
และกาํลงัการกลั�น (Capacity) ที�เกนิความตอ้งการของตลาด

1.2 แนวโนม้ราคานํȀามนัปี 2546

แนวโนม้ราคานํ�ามนัดบิในปี 2546 คาดวา่จะอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2545 โดยราคานํ�ามนัดบิดไูบจะ
เคลื�อนไหวอยู่ที�ระดบั 20 – 25 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล เนื�องจากปัจจัยตา่งๆ กลา่วคอื อปุทานนํ�ามนั
ของโลกที�เพิ�มขึ�น ซึ�งกลุ่มโอเปคจะปรับเพิ�มเพดานการผลติเป็น 23.0 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั ขณะที�
อปุสงคจ์ะ ปรับตวัเพิ�มขึ�นนอ้ยกวา่ โดย EIA ไดป้ระมาณความตอ้งการใชน้ํ�ามนัของโลก จะเพิ�มขึ�น
รอ้ยละ 1.7 ลา้นบารเ์รล ตอ่วนั นอกจากนี� ปัญหาการขดัแยง้ที�อาจทาํใหเ้กดิสงคราม ใน



ตะวนัออกกลาง หรอืการกอ่วนิาศกรรม ของขบวนการกอ่การรา้ย ยงัมอีทิธพิลตอ่การเปลี�ยนแปลง
ราคานํ�ามนัฯ ได้

สว่นแนวโนม้ราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์คาดวา่ราคานํ�ามนัเบนซนิและดเีซลหมนุเรว็ในปี
2546 จะเคลื�อนไหวอยู่ในระดบั 25 – 29 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล และ 24 – 29 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล ตามลาํดบั

สาํหรับราคาขายปลกีนํ�ามนัสาํเรจ็รปูของไทย ที�เคลื�อนไหวตามราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจร
สงิคโปร ์และคา่เงนิบาท คาดวา่ราคาขายปลกีของนํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็
อยู่ที�ระดบั 14 – 16, 13 – 15, และ 12 – 14 บาท/ลติร ตามลาํดบั

2. สถานการณพ์ลงังานของประเทศไทยในชว่ง 9 เดอืนแรก
ของปี 2545
สาํหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ อยู่ที�รอ้ยละ 4.9 ซึ�ง
เกดิจากความตอ้งการภายในประเทศ ไดเ้พิ�มขึ�น และภาครัฐไดม้มีาตรการตา่งๆ เพื�อเรง่กระตุ้น
เศรษฐกจิให ้ฟื�นตวัขึ�น จงึไดส้ง่ผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิย ์ทกุประเภทของประเทศ
เพิ�มขึ�นถงึรอ้ยละ 6.1 เมื�อเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2544 และการผลติพลงังานเชงิพาณชิย์
เพิ�มขึ�น เป็นรอ้ยละ 5.7 แตอ่ยา่งไรกต็าม อตัราการพึ�งพาพลงังานเชงิพาณชิยจ์ากตา่งประเทศ ยงัคง
อยู่ที�ระดบัรอ้ยละ 63 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ โดยปรมิาณการนาํเขา้และสง่ออก
พลงังานของประเทศ เพิ�มขึ�นเป็นรอ้ยละ 8.2 และ 20.5 ตามลาํดบั

การผลติ

การผลติพลงังานแตล่ะชนดิในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 พบวา่พลงังานทกุชนดิมกีารผลติเพิ�มขึ�น
โดยเฉพาะนํ�ามนัดบิมปีรมิาณการผลติอยู่ที�ระดบั 74 พันบารเ์รลตอ่วนั หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 22 จาก
แหลง่ผลติที�สาํคญั คอื แหลง่เบญจมาศ และแหลง่สริกิติิ�ที�ผลติไดถ้งึรอ้ยละ 75 ของการผลติทั�งหมด
นอกจากนี� ปีนี�มแีหลง่ผลติใหมเ่กดิขึ�น 3 แหลง่ ไดแ้ก ่แหลง่มะลวินัของบรษัิทเชฟรอน แหลง่สงักระ
จายของบรษัิท ปตท.สผ. และแหลง่ยะลาของบรษัิทยโูนแคล

สว่นปรมิาณการผลติกา๊ซธรรมชาตอิยู่ที�ระดบั 2,022 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 4.7
และแหลง่ผลติที�สาํคญั คอื แหลง่บงกชอยู่ที�ระดบั 598 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั ขณะที�กา๊ซธรรมชาติ
เหลว (NGL) มปีรมิาณการผลติอยู่ที�ระดบั 10,836 บารเ์รลตอ่วนั หรอืเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 7.6

สาํหรับถา่นหนิ/ลกิไนต ์ปรมิาณการผลติเพิ�มขึ�นเพยีงรอ้ยละ 0.3 ซึ�งสว่นใหญผ่ลติจากเหมอืงแมเ่มาะ
และเหมอืงกระบี�ของ กฟผ. (รอ้ยละ 77) และที�เหลอืไดจ้ากภาคเอกชน

กาํลงัการผลติตดิตั�งไฟฟา้รวมของประเทศ ณ เดอืนกนัยายน 2545 อยู่ที�ระดบั 23,754 เมกะวตัต ์เป็น
กาํลงัผลติตดิตั�งของ กฟผ. รอ้ยละ 63 และจากการรับซื�อจาก IPP และ SPP ที�รอ้ยละ 34 รวมทั�งจาก
การ นาํเขา้จาก สปป.ลาว และมาเลเซยีเป็นรอ้ยละ 3 โดยสามารถผลติไฟฟา้ไดจ้าํนวน 83,347 กกิะ
วตัตช์ั�วโมง หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.7 เมื�อพจิารณาปรมิาณการผลติไฟฟา้ตามประเภทเชื�อเพลงิ พบ
วา่การผลติไฟฟา้จากา๊ซฯ พลงันํ�า และนํ�ามนัดเีซลไดเ้พิ�มขึ�นรอ้ยละ 8.5, 6.2 และ 7.1 ตามลาํดบั
ขณะที�การผลติไฟฟา้จากถา่นหนิ/ลกิไนต ์นํ�ามนัเตา และการนาํเขา้จากตา่งประเทศ ไดล้ดลงอตัรา
รอ้ยละ 6.7 19.9 และ 2.9 ตามลาํดบั

การใช้

การใชน้ํ�ามนัดบิในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 อยู่ที�ระดบั 825 พันบารเ์รล/วนั หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ
9.2 ทั�งนี�โรงกลั�นสว่นใหญใ่นประเทศมกีารใชน้ํ�ามนัดบิเพิ�มขึ�น แมว้า่จะมบีางโรงกลั�นจะหยดุปดิบาํรงุ
โรงกลั�นในบางชว่งเวลาของปีกต็าม

สว่นปรมิาณการใชก้า๊ซฯ อยู่ที�ระดบั 2,624 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 7.8 ซึ�งเป็นการ
ใชก้า๊ซธรรมชาตทิี�ผลติขึ�นภายในประเทศ และนาํเขา้จากพมา่ โดยใชใ้นการผลติไฟฟา้ในโครงการ
ของ IPP และ SPP รวมทั�งภาคอตุสาหกรรมในสดัสว่นรอ้ยละ 86 และ14 ตามลาํดบั ขณะที� NGL มี



ปรมิาณการใชใ้นประเทศอยู่ที�ระดบั 8,157 บารเ์รลตอ่วนั และถกูใชใ้นอตุสาหกรรมตวัทาํละลาย และ
อกีสว่นหนึ�ง จะถกูสง่ออกไปจาํหนา่ยยงัประเทศสงิคโปร ์จาํนวน 1,043 บารเ์รลตอ่วนั

สาํหรับถา่นหนิ/ลกิไนต ์ปรมิาณการใชอ้ยู่ที�ระดบั 14.7 ลา้นตนั หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 0.4 โดยเป็นการ
ใชใ้นการผลติไฟฟา้และภาคอตุสาหกรรมในสดัสว่นรอ้ยละ 76 และ 24 ตามลาํดบั

การใชไ้ฟฟา้ของประเทศอยู่ที�ระดบั 74,191 กกิะวตัตช์ั�วโมง หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.6 โดยการใชใ้น
ภาคธรุกจิ ภาคอตุสาหกรรม และภาคที�อยู่อาศยั ไดเ้พิ�มขึ�นรอ้ยละ 6.0 6.6 และ 2.3 ตามลาํดบั สว่น
ภาคเกษตรกรรมและลกูคา้ตรง กฟผ. มกีารใชไ้ฟฟา้เพิ�มขึ�นเป็นรอ้ยละ 9.3 และ 13.3 ตามลาํดบั
สาํหรับเขตกรงุเทพมหานครการใชเ้พิ�มขึ�นอยู่ที�ระดบั 26,676 กกิะวตัตช์ั�วโมง หรอืรอ้ยละ 3.8 และ
การใชไ้ฟฟา้ในเขต ภมูภิาคอยู่ที�ระดบั 46,049 กกิะวตัตช์ั�วโมง หรอืเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6.4

การนาํเขา้

การนาํเขา้นํ�ามนัดบิและคอนเดนเสทของไทย มสีดัสว่นรอ้ยละ 15 ของความตอ้งการใชท้ั�งประเทศ
โดยปรมิาณการนาํเขา้นํ�ามนัดบิสทุธจิาํนวน 689 พันบารเ์รล/วนั ซึ�งสว่นใหญม่าจากประเทศใน
ตะวนัออกกลางถงึรอ้ยละ 72 และปรมิาณนํ�ามนัดบิที�ผลติขึ�นภายในประเทศ ไดถ้กูสง่ออกไปยงั
ประเทศสงิคโปร ์เนื�องจาก นํ�ามนัดบิที�ผลติขึ�นมคีณุสมบตั ิไมต่รงกบัความตอ้งการของโรงกลั�นภายใน
ประเทศ ขณะที�การนาํเขา้กา๊ซธรรมชาต ิจากแหลง่ยาดานาและเยตากนุ ของประเทศพมา่ไดเ้พิ�มขึ�น
รอ้ยละ 19.6 หรอืจาํนวน 601 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั โดยนาํไปใชเ้พื�อผลติไฟฟา้ที�โรงไฟฟา้ราชบรุี
และโรงไฟฟา้วงันอ้ย สว่นการนาํเขา้ถา่นหนิ/ลกิไนตม์ปีรมิาณ เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 7.3 หรอืจาํนวน 4.0
ลา้นตนั ถกูนาํไปใชเ้พื�อผลติไฟฟา้ในโครงการ IPP ประมาณ 1.8 ลา้นตนัและภาคอตุสาหกรรม 2.2
ลา้นตนั

ผลติภณัฑน์ํȀามนัสาํเรจ็รปู

ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 ปรมิาณการผลตินํ�ามนัสาํเรจ็รปูไดเ้พิ�มขึ�นรอ้ยละ 0.9 จากชว่งเวลา
เดยีวกนัของปีกอ่น ขณะที�ความตอ้งการใชเ้พิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.2 แตก่ระนั�น ปรมิาณการผลตินํ�ามนั
สาํเรจ็รปู มมีากวา่การใชภ้ายในประเทศ จงึสง่ผลใหป้รมิาณการสง่ออก มจีาํนวน 86 พันบารเ์รลตอ่วนั

สว่นนํ�ามนัเบนซนิมปีรมิาณการผลติลดลงรอ้ยละ 2.9 แตป่รมิาณการใชเ้พิ�มขึ�นรอ้ยละ 6.5 อยา่งไร
กต็ามยงัคงมกีารนาํเขา้นํ�ามนัเบนซนิธรรมดา และชนดิพเิศษเป็นจาํนวน 5.2 พันบารเ์รลตอ่วนั และ
การสง่ออกจาํนวน 20.9 พันบารเ์รลตอ่วนั

การผลติและการใชน้ํ�ามนัดเีซล ไดเ้พิ�มขึ�นเป็นรอ้ยละ 7.6 และ 5.7 ตามลาํดบั ทั�งนี� ปรมิาณการนาํ
เขา้และสง่ออก ไดเ้พิ�มขึ�นอยู่ที�ระดบั 16 และ 39 พันบารเ์รลตอ่วนั ตามลาํดบั

สว่นนํ�ามนัเตามกีารผลติที�ลดลงรอ้ยละ 10.9 แตป่รมิาณการใชไ้ดเ้พิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.6 จงึสง่ผลให้
ปรมิาณการสง่ออกอยู่ที�ระดบั 10 พันบารเ์รลตอ่วนั

การผลติของกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) ไดล้ดลงรอ้ยละ 0.8 ขณะที�ปรมิาณการใชเ้พิ�มขึ�นอยู่ที�ระดบั
70 พันบารเ์รลตอ่วนั ซึ�งสว่นใหญถ่กูใชเ้ป็นเชื�อเพลงิในครัวเรอืน (รอ้ยละ 70) นอกจากนั�น ไดถ้กูสง่
ออกไปยงั ตา่งประเทศ จาํนวน 21 พันบารเ์รลตอ่วนั

สว่นนํ�ามนัเครื�องบนิมกีารผลติ และการใชเ้พิ�มขึ�นรอ้ยละ 7.9 และ 0.9 ตามลาํดบั ขณะที�ปรมิาณการ
สง่ออก (สทุธ)ิ จาํนวน 11 พันบารเ์รลตอ่วนั

นอกจากนี� รายไดภ้าษสีรรพสามติ จากนํ�ามนัสาํเรจ็รปูในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 มจีาํนวน
51,364 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ�นจากปีที�ผา่นมาจงึสง่ผลใหฐ้านะกองทนุนํ�ามนัเชื�อเพลงิ ตดิลบลดลงอยู่ที�
ระดบั ตดิลบ 5,310 ลา้นบาท ณ สิ�นเดอืนกนัยายน 2545

3. การปรบัโครงสรา้งองคป์ระกอบของคณะกรรมการดา้น
พลงังาน



เมื�อพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญัติ
ปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มผีลบงัคบัใชต้ั�งแตว่นัที� 3 ตลุาคม 2545 ไดท้าํใหม้กีาร
เปลี�ยนแปลงโครงสรา้งสว่นราชการเกดิขึ�น และในสว่นพระราชบญัญัตปิรับปรงุฯ ไดม้กีารแก้
บทบญัญัตขิองพระราชบญัญัต ิคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ใหม ่จงึสง่ผลให้
องคป์ระกอบของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) ถกูเปลี�ยนแปลงไป โดยมรีอง
นายกรัฐมนตร ี(นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช) เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรวีา่การกระทรวง
พลงังานและกระทรวงที�เกี�ยวขอ้งดา้นพลงังาน เป็นกรรมการ ทั�งนี�มผีู้อาํนวยการสาํนักงานนโยบาย
และแผนพลงังาน ทาํหนา้ที�เป็นกรรมการและเลขานกุาร รวมกรรมการจาํนวน 17 คน

ตอ่มาในการประชมุ กพช. ครั�งที� 5/2545 (ครั�งที� 92) ไดม้มีตใิหป้รับปรงุคณะกรรมการ ที�ถกูแตง่ตั�ง
ขึ�นโดย กพช. กลา่วคอื ที�ประชมุไดม้มีตใิหแ้ตง่ต ัȀงคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานขึ�น
เพื�อปฏบิตัหินา้ที�แทนคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ประกอบดว้ยกรรมการ 11 คน โดยมี
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน เป็นประธานกรรมการ นอกจากนี� ไดม้มีตใิหแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการสง่
เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใิน ภาคขนสง่ขึ�น เพื�อชว่ยในการดาํเนนิการสง่เสรมิการใชก้า๊ซฯ ใหเ้ป็นไป
ตามแนวที�ถกูตอ้งและเหมาะสม โดยมปีลดักระทรวงพลงังาน เป็นประธานกรรมการ พรอ้มทั�งให้
ยกเลกิคณะกรรมการอาํนวยการปฏบิตังิานของสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาตใินการปอ้งกนัและปราบปราม
การกระทาํความผดิเกี�ยวกบัปโิตรเลยีม และคณะกรรมการประสานงานการปอ้งกนัและปราบรามการก
ระทาํความผดิเกี�ยวกบัปโิตรเลยีม และใหแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการกระทาํความ
ผดิเกี�ยวกบัปโิตรเลยีมขึ�นแทนกรรมการทั�งสองคณะ โดยมรัีฐมนตร ีวา่การกระทรวงพลงังาน เป็น
ประธานกรรมการฯ ทั�งนี� คณะกรรมการทั�งสามคณะที� กพช. ตั�งขึ�นใหม ่จะม ีผู้อาํนวยการสาํนักงาน
นโยบายและแผนพลงังาน เป็นกรรมการและเลขานกุาร

4. นโยบายและมาตรการพลงังาน
สาํหรับนโยบายดา้นพลงังานในปี 2545 ซึ�งถกูกาํหนดขึ�นโดยมตขิองคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาต ิ(กพช.) ประกอบดว้ย นโยบายดา้นอนรัุกษพ์ลงังาน ดา้นกา๊ซธรรมชาต ิดา้นปโิตรเลยีม และ
ดา้นไฟฟา้ ซึ�งมนีโยบายและมาตรการที�สาํคญัดงันี�

4.1 นโยบายดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน

(1) แผนยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษพ์ลงังานในชว่งปี พ.ศ. 2545  2554

จากที�มคีาํสั�งนายกรัฐมนตร ีใหแ้ตง่ตั�งคณะกรรมการกาํกบัดแูลและตดิตามการดาํเนนิงาน ตาม
นโยบายประหยดัพลงังานของประเทศขึ�น และตอ่มาไดม้กีารแตง่ตั�งคณะอนกุรรมการ ขึ�นอกี 3 คณะ
เพื�อจัดทาํแผนและเปา้หมายการอนรัุกษพ์ลงังาน ของประเทศในระยะตอ่ไป และเมื�อวนัที� 14
พฤษภาคม 2545 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบแผนยทุธศาสตรก์ารอนรัุกษพ์ลงังานในชว่งปี 2545 –
2554 ซึ�งมอีงคป์ระกอบ 4 ดา้นหลกั ไดแ้ก ่ดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานทั�งในโรงงาน/อาคารและบา้นที�
อยู่อาศยั ดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน ในสาขาขนสง่ ดา้นการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนโดยการสนับสนนุให้
ทนุการศกึษา วจัิย และพัฒนาเทคโนโลย ีและดา้นการพัฒนาบคุลากร โดยใหเ้กดิองคก์รความรู้ดา้น
การอนรัุกษพ์ลงังาน และการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน รวมทั�งการประชาสมัพันธเ์กี�ยวกบัความสาํคญั และ
ผลกระทบของการใชพ้ลงังาน อยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพตอ่เศรษฐศาสตร ์สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม

(2) มาตรการอนรุกัษพ์ลงังานในสาขาขนสง่

จากมตคิณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ไดเ้หน็ชอบเรื�องมาตรการประหยดัพลงังาน เมื�อเดอืน
กนัยายน 2544 ซึ�งภาครัฐไดม้กีารดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังานในสาขาขนสง่ ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรการดงักลา่ว โดย สนพ. ไดด้าํเนนิกจิกรรมตา่งๆ ไดแ้ก ่การใหท้นุสนับสนนุ เพื�อจัดทาํแผนสรา้ง
ทางรถจักรยาน ในเขตเทศบาลเมอืง เทศบาลนคร และเมอืงพัทยา การจัดทาํหลกัสตูรการฝกึอบรม
การใชร้ถอยา่งถกูวธิ ีเพื�อประหยดัพลงังาน และการสง่เสรมิการใชเ้ชื�อเพลงิที�สะอาด รวมทั�งการสง่
เสรมิการใชน้ํ�ามนัเบนซนิ ใหถ้กูชนดิ สาํหรับในปี 2545 สนพ. ไดด้าํเนนิโครงการปดิถนนเพื�อประหยดั
พลงังานลดมลพษิ และสง่เสรมิการทอ่งเที�ยว โดยเริ�มดาํเนนิการปดิถนนสลีมเป็นแหง่แรก และตอ่มา
ไดข้ยายไปสู่ภมูภิาคอื�น ไดแ้ก ่ถนนทา่แพ จังหวดัเชยีงใหม ่และถนนถลาง จังหวดัภเูกต็ ตามลาํดบั
นอกจากนี� ไดด้าํเนนิโครงการรณรงคห์ยดุรถซดนํ�ามนัเพื�อ สง่เสรมิและสนับสนนุการประหยดันํ�ามนั
ในพาหนะสว่นบคุคล และปลกุจติสาํนกึในการประหยดันํ�ามนั ใหก้บัประชาชนทั�วประเทศ



4.2 นโยบายดา้นกา๊ซธรรมชาติ

(1) การใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่

กา๊ซธรรมชาตทิี�ใชใ้นยานพาหนะ (Natural Gas for Vehicle : NGV) ไดถ้กูใชท้ดแทน นํ�ามนัเบนซนิ
และดเีซล และเพื�อเป็นการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาต ิในภาคขนสง่ใหม้ากขึ�น คณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
เหน็ชอบให ้ปตท. เรง่ดาํเนนิการสนับสนนุการใช ้NGV ใหเ้รว็ขึ�น ปตท. จงึไดด้าํเนนิการโครงการ
ดดัแปลง เครื�องยนตด์เีซลและเบนซนิ เพื�อใหใ้ชก้า๊ซธรรมชาตไิด ้และโครงการแทก็ซี�อาสาสมคัรใช้
NGV ตลอดจนได ้จัดทาํแผนปรับปรงุและกอ่สรา้งสถานเีตมิกา๊ซจาํนวน 5 สถาน ีขณะเดยีวกนั สนพ.
ไดใ้หเ้งนิสนับสนนุจาก กองทนุเพื�อการสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานแก ่ปตท. ในการดาํเนนิโครงการ
ตา่งๆ เพื�อขยายการใช ้NGV ใหม้ากขึ�น และกระทรวงการคลงัไดใ้หก้ารสนับสนนุ ในการจัดหาแหลง่
เงนิกู้ระยะยาว ดอกเบี�ยตํ�า เพื�อตดิตั�งอปุกรณห์รอืซื�อรถยนต ์ที�ใชก้า๊ซธรรมชาต ินอกจากนี�หนว่ยงาน
ตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ไดใ้หก้ารสนับสนนุ ทั�งแงก่ารปรับปรงุกฎ ระเบยีบ การกาํหนดพกิดัอตัราภาษตีา่งๆ
เพื�อเป็นการสนับสนนุการใช ้NGV

ตอ่มาเมื�อวนัที� 14 พฤศจกิายน 2545 กพช. ไดม้มีตเิหน็ชอบแผนการสง่เสรมิการนาํ กา๊ซธรรมชาตมิา
ใชเ้ป็นเชื�อเพลงิในภาคขนสง่ในชว่งปี 2546 – 2551 ตามขอ้เสนอของ ปตท. โดยรายละเอยีดของ
แผนดงักลา่ว ประกอบดว้ย การขยายจาํนวนสถานบีรกิาร NGV การขยายทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิให้
ครอบคลมุรอบเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล การขยายจาํนวนรถที�ใช ้NGV การกาํหนดราคาจาํหนา่ย
NGV และการกาํหนดนโยบายและมาตรการสง่เสรมิการใช ้NGV ในภาคขนสง่และหนว่ยงานของรัฐ
รวมทั�งใหม้กีารแตง่ตั�งคณะกรรมการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ขึ�น

(2) การจดัหากา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ภายในประเทศและตา่งประเทศ

ปัจจบุนัแนวโนม้การใชก้า๊ซธรรมชาตไิดเ้พิ�มขึ�นอยา่งตอ่เนื�อง โดยเฉพาะในภาคการผลติไฟฟา้ และ
ภาคอตุสาหกรรม ประมาณรอ้ยละ 77 และ 8 ตามลาํดบั ปตท. ซึ�งไดรั้บมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
ใหเ้รง่รัดการจัดหากา๊ซธรรมชาต ิทั�งจากแหลง่สมัปทานในอา่วไทย และจากแหลง่ตา่งประเทศ รวม
ทั�ง การขยายเครอืขา่ยโครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิและเมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2544 คณะรัฐมนตรี
ไดม้มีตเิหน็ชอบแผน แมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัที� 3 พ.ศ. 2544 – 2554 ตามที� ปตท.
เสนอ ซึ�งมโีครงการที� ปตท. ขออนมุตัดิาํเนนิการในชว่งปี 2544 – 2554 ทั�งหมด 8 โครงการ ไดแ้ก่
โครงการตดิตั�ง Compressor กาญจนบรุ ี(ปี 2546) โครงการระบบทอ่สง่กา๊ซฯ รอบกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล (ปี 2547) โครงการตดิตั�ง Compressor ราชบรุ ี(ปี 2547) โครงการกอ่สรา้งแทน่ผลติแหง่
ใหม ่(ERP2) (ปี 2548) โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จาก KP 475 ไปยงั ERP – บางปะกง (ปี 2548/2551)
โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากแหลง่พื�นที�พัฒนารว่มไทย – มาเลเซยี (ปี 2549 – 2552) และโครงการทอ่
สง่กา๊ซฯ จากทอ่สง่กา๊ซฯ เสน้ที� 3 ไปอาํเภอทบัสะแก จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์(ปี 2553) ซึ�งขณะนี�
ปตท. ไดจั้ดทาํรายละเอยีดของโครงการเสนอ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตแิลว้ และอยู่ระหวา่งการจัดทาํรายงานผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม ตอ่สาํนักงานนโยบายและแผน
สิ�งแวดลอ้มพจิารณา

4.3 นโยบายดา้นปิโตรเลยีม

(1) มาตรการประหยดัพลงังานเพ꯰ื อรองรบัสถานการณข์ดัแยง้ระหวา่งสหรฐัอเมรกิาและอริกั

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2545 รองนายกรัฐมนตร ี(นายสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ)์ ไดเ้ชญิประชมุหนว่ยงาน
ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อหารอื เรื�อง ผลกระทบของราคานํ�ามนัเชื�อเพลงิจากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่ง
สหรัฐอเมรกิาและอรัิก และตอ่มาคณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิหน็ชอบตามมต ิกพช. เรื�องมาตรการประหยดั
พลงังานเพื�อรองรับสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิก และมาตรการกาํกบัดแูล
ราคาสนิคา้อปุโภคบรโิภค โดยที�มาตรการประหยดัพลงังานเพื�อรองรับสถานการณฯ์ ไดแ้บง่ออกเป็น
3 ระดบั คอื

มาตรการระดบัตน้ โดยเมื�อราคานํ�ามนัเชื�อเพลงิอยู่ในระดบัสงูแตย่งัไมเ่กดิภาวะขาดแคลนนํ�ามนัเชื�อ
เพลงิ โดยเนน้การประชาสมัพันธแ์ละรณรงคป์ระหยดัพลงังาน ซึ�งเป็นมาตรการบงัคบัสาํหรับสว่น
ราชการ และมาตรการสาํหรับประชาชนทั�วไป ทั�งการประหยดัไฟฟา้และนํ�ามนั

มาตรการระดบักลาง ใชเ้มื�อเกดิการขาดแคลนนํ�ามนัเชื�อเพลงิในระดบัไมร่นุแรง สามารถจัดหา



มาตรการระดบักลาง ใชเ้มื�อเกดิการขาดแคลนนํ�ามนัเชื�อเพลงิในระดบัไมร่นุแรง สามารถจัดหา
นํ�ามนัเชื�อเพลงิไดต้ํ�ากวา่ปรมิาณการใช ้โดยเนน้ใหท้กุสว่นราชการตอ้งลดปรมิาณการใชไ้ฟฟา้และ
ลด คา่ใชจ้า่ยในสว่นนํ�ามนัเชื�อเพลงิลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 และสาํหรับประชาชนทั�วไปไดบ้งัคบั
และเขม้งวด เกี�ยวกบัความเรว็ของรถยนตแ์ละการจาํกดัเวลาการเปดิ – ปดิสถานบีรกิารนํ�ามนัเชื�อ
เพลงิและหา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้

มาตรการระดบัรนุแรง ใชเ้มื�อการจัดหาเชื�อเพลงิอยู่ในระดบัไมถ่งึรอ้ยละ 80 ของปรมิาณการใช้
ถอืวา่เป็นวกิฤตการณท์ี�รนุแรง โดยที�นายกรัฐมนตรจีะออกคาํสั�งนายกรัฐมนตรคีวบคมุนํ�ามนั คงเหลอื
และการจาํหนา่ย และรัฐนาํระบบการกาํหนดราคานํ�ามนัเชื�อเพลงิมาใชเ้ป็นการชั�วคราว พรอ้มทั�ง อาจ
จะมกีารปันสว่นนํ�ามนัเชื�อเพลงิโดยการจัดลาํดบัความสาํคญัของผู้ใชน้ํ�ามนัเชื�อเพลงิ

นอกจากนี� กระทรวงพาณชิย ์โดยกรมการคา้ภายในไดม้มีาตรการกาํกบัดแูลราคาสนิคา้อปุโภคบรโิภค
ทั�งดา้นราคา ปรมิาณ และคณุภาพขึ�น เพื�อใหเ้กดิประโยชนแ์ละเกดิความเป็นธรรมตอ่ผู้บรโิภค โดย
แบง่มาตรการออกเป็น

สถานการณส์นิคา้ในภาวะปกต ิโดยตน้ทนุสนิคา้สว่นใหญ ่ไมส่งูขึ�นหรอืสงูขึ�นไมเ่กนิรอ้ยละ 5 และ
ราคานํ�ามนัเบนซนิ 95 และนํ�ามนัดเีซลอยู่ระดบัลติรละ 17.95 และ 14.54 บาท ตามลาํดบั จะมกีาร
ดาํเนนิมาตรการเกี�ยวกบัตดิตามภาวะราคาจาํหนา่ยอยา่งใกลช้ดิ และกาํกบัดแูลปอ้งกนัการฉวย
โอกาส เอาเปรยีบผู้บรโิภค พรอ้มทั�งเปดิสายดว่น 1569 ตลอด 24 ชั�วโมง เพื�อรับเรื�องรอ้งเรยีนจากผู้
บรโิภค

สถานการณส์นิคา้ในภาวะผดิปกต ิโดยตน้ทนุสนิคา้ปรับตวัสงูขึ�นทาํใหร้าคาสนิคา้สงูขึ�น รอ้ยละ 5
 20 แตป่รมิาณสนิคา้มเีพยีงพอกบัความตอ้งการจะมกีารดาํเนนิมาตรการเกี�ยวกบั กาํหนดรายการ
สนิคา้และบรกิารควบคมุเพิ�มเตมิ จัดการระบบการผลติและการจาํหนา่ยสนิคา้ และปอ้งกนัมใิหเ้กดิการ
กกัตนุสนิคา้ พรอ้มทั�งจัดรา้นคา้ธงฟา้ราคาประหยดั

สถานการณส์นิคา้ในภาวะวกิฤต เมื�อตน้ทนุสนิคา้ปรับตวัสงูขึ�นมากและวตัถดุบิสาํคญัในการผลติ
สนิคา้เริ�มขาดแคลน และราคานํ�ามนัเชื�อเพลงิ ปรับสงูขึ�นมาก จงึจาํเป็นตอ้งใชม้าตรการควบคมุราคา
จาํหนา่ยอยา่งเขม้งวด และควบคมุปรมิาณการใช ้และจัดหาสนิคา้ที�จาํเป็นตอ่การครองชพี ตลอดจน
จัดระบบการจาํหนา่ยใหป้ระชาชนมสีนิคา้ที�เพยีงพอกบัความตอ้งการในการครองชพี

(2) การสง่เสรมิและสนบัสนนุการใชเ้อทานอลเป็นเชืȀอเพลงิ เพื�อการพัฒนาแหลง่พลงังาน
ทดแทนภายในประเทศใหม้ากขึ�น สาํหรับทดแทนการนาํเขา้นํ�ามนัจากตา่งประเทศ สนพ. ไดน้าํขอ้
เสนอของคณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตเิสนอตอ่ กพช. และคณะรัฐมนตร ีโดยมมีตเิหน็ชอบใหม้ี
การยกเวน้การเรยีกเกบ็ภาษสีรรพสามติในนํ�ามนัแกส๊โซฮอลต์ลอดไป และกาํหนดราคาจาํหนา่ยนํ�ามนั
แกส๊โซฮอลใ์หต้ํ�ากวา่ราคาจาํหนา่ยนํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 พรอ้มกบัใหม้กีารลดหยอ่นอตัราเงนิสง่
เขา้กองทนุนํ�ามนัเชื�อเพลงิและกองทนุเพื�อ สง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน สาํหรับนํ�ามนัแกส๊โซฮอล์
เทา่กบั 0.27 และ 0.36 บาท/ลติร ตามลาํดบั นอกจากนี� ใหม้กีารสง่เสรมิการประชาสมัพันธก์ารใชเ้อ
ทานอลเป็นเชื�อเพลงิ และกาํหนดใหร้ถยนตข์องหนว่ยงานราชการและรัฐวสิาหกจิเลอืกใชน้ํ�ามนัแกส๊
โซฮอลเ์ป็นลาํดบัแรก และตอ่มาเมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม 2545 คณะรัฐมนตร ีไดม้มีตอินมุตักิารขอตั�ง
โรงงานผลติและจาํหนา่ยเอทานอลเพื�อใชเ้ป็นเชื�อเพลงิของผู้ประกอบการ จาํนวน 8 ราย ซึ�งมขีนาด
กาํลงัการผลติรวมกนัทั�งสิ�น 1,502,000 ลติรตอ่วนั

(3) การปรบัปรงุระบบการคา้และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG)

จากแนวทางการปรับปรงุระบบการคา้และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ซึ�งไดรั้บความ
เหน็ชอบจากคณะรัฐมนตร ีไดก้าํหนดใหม้กีารผลกัดนัและเรง่รัดใหผู้้คา้กา๊ซฯ ตามมาตรา 7 รับผดิ
ชอบตอ่การบรรจกุา๊ซ และดาํเนนิการขจัดถงัขาวออกจากตลาด พรอ้มทั�งเรง่รัดใหม้กีารซอ่มบาํรงุถงั
กา๊ซหงุตม้ตามมาตรฐาน ตอ่มาคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน (กพง.) ไดเ้หน็ชอบให้
ยกเลกิการควบคมุราคาขายปลกี LPG โดยใชร้ะบบราคากึ�งลอยตวัทนัท ีและเหน็ชอบแนวทางการ
ดาํเนนิการแลกเปลี�ยนถงัขาวเพื�อชว่ยเหลอืประชาชนใหเ้ลกิใชถ้งัขาวและใหจ้า่ยเงนิจากกองทนุ
นํ�ามนัเชื�อเพลงิเพื�อชว่ยเหลอืผู้คา้กา๊ซฯ ในการแลกเปลี�ยนถงัขาวในวงเงนิ 600 ลา้นบาท และ สนพ.
ไดด้าํเนนิโครงการ “รัฐชว่ยราษฎร ์แลกถงัขาวฟร”ี เพื�อดาํเนนิการแลกเปลี�ยนถงัขาวในแตล่ะจังหวดั
โดยกาํหนดพื�นที�ดาํเนนิการ 10 พื�นที� ทั�วประเทศ เริ�มดาํเนนิการระหวา่งเดอืนมกราคมถงึพฤศจกิายน
2545 ณ วนัที� 30 พฤศจกิายน 2545 มถีงัขาวแลกเปลี�ยนไดจ้าํนวน 1,065,738 ใบ และถกูทาํลาย
แลว้ จาํนวน 871,858 ใบ คดิเป็นรอ้ยละ 82
(4) การปรบัปรงุมาตรการกาํกบัดแูลราคานํȀามนัเชืȀอเพลงิ



(4) การปรบัปรงุมาตรการกาํกบัดแูลราคานํȀามนัเชืȀอเพลงิ

สนพ. ไดอ้อกมาตรการกาํกบัดแูลราคาและคา่การตลาดนํ�ามนัเชื�อเพลงิเพื�อคุ้มครองผู้บรโิภค โดย
ทาํการกาํกบัดแูลการกาํหนดราคาและคา่การตลาดของผู้คา้นํ�ามนั และกาํกบัดแูลราคาขายปลกีของ
สถานบีรกิารทั�วประเทศ และม ีปตท. และบางจาก เป็นกลไกของรัฐในการรักษาระดบัราคานํ�ามนัให้
เหมาะสม แต ่ตอ่มาเมื�อ ปตท.ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื�อวนัที� 10
กรกฎาคม 2545 จงึทาํใหก้ารใช ้ปตท. เป็นกลไกในการกาํกบัดแูลราคาและคา่การตลาดนํ�ามนัเชื�อ
เพลงิไมส่ามารถดาํเนนิการไดต้อ่ไป ปัจจบุนัการกาํกบัดแูลราคาจงึอาศยัอาํนาจตามกฎหมายที�มอียู่
ไดแ้ก ่พระราชกาํหนดแกไ้ขและปอ้งกนัภาวะการขาดแคลนนํ�ามนัเชื�อเพลงิ พ.ศ. 2516 พระราช
บญัญัตวิา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 และ พระราชบญัญัตกิารแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ.
2542 สนพ. จงึไดเ้สนอการปรับปรงุมาตรการกาํกบัดแูลราคา นํ�ามนัตอ่ กพช. ซึ�งประกอบดว้ย
มาตรการการรักษาระดบัราคา มาตรการการกาํกบัดแูลราคาของสถาน ีและมาตรการการใชอ้าํนาจตาม
กฎหมายและที�ประชมุ กพช. ไดม้มีตเิหน็ชอบในหลกัการนโยบายการกาํหนดชว่งราคานํ�ามนัสงูสดุ
และตํ�าสดุ โดย มอบหมายให ้กพง. เป็นผู้พจิารณากาํหนดรายละเอยีดขั�นตอนการดาํเนนิการและเหน็
ชอบใหย้กเลกิการควบคมุราคาขายสง่กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว โดยใหน้าํระบบราคากา๊ซ “ลอยตวัเตม็ที�”
มาใช ้พรอ้มทั�งมอบหมายให ้สนพ.และกรมการคา้ภายในรับไปดาํเนนิการ เพื�อกาํหนดมาตรการกาํกบั
ดแูลราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวเพื�อคุ้มครองผู้บรโิภค

4.4 นโยบายดา้นไฟฟ้า

(1) การผอ่นผนัการคดิคา่ไฟฟ้าสาํหรบัผู้ประกอบการธรุกจิและอตุสาหกรรม

การไฟฟา้ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารคดิคา่ไฟฟา้ขั�นตํ�าสาํหรับผู้ใชไ้ฟฟา้ประเภทกจิการขนาดใหญ่
กจิการขนาดกลาง และกจิการเฉพาะอยา่งที�มคีวามตอ้งการพลงัไฟฟา้เฉลี�ยใน 15 นาทสีงูสดุตั�งแต่
30 กโิลวตัต ์คดิในอตัราไมต่ํ�ากวา่รอ้ยละ 70 ของคา่ความตอ้งการพลงัไฟฟา้ (Demand Charge) ที�
สงูสดุ ในรอบ 12 เดอืนที�ผา่นมา และในปี 2542 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตผิอ่นผันการคดิคา่ไฟฟา้ขั�นตํ�า
ใหก้บัธรุกจิและอตุสาหกรรมจากรอ้ยละ 70 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 0 ตั�งแตค่า่ไฟฟา้ประจาํเดอืน
กมุภาพันธ ์2542 เป็นตน้มา ตอ่มาในเดอืนตลุาคมปี 2543 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิหก้ารคดิคา่ไฟฟา้ขั�น
ตํ�ากาํหนดใหอ้ตัราคา่ไฟฟา้ตํ�าสดุในแตล่ะเดอืนตอ้งไมต่ํ�ากวา่รอ้ยละ 70 โดยใหม้กีารยกเวน้การเรยีก
เกบ็คา่ไฟฟา้ขั�นตํ�าตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื�อวนัที� 16 กมุภาพันธ ์2542 จนถงึเดอืนกนัยายน 2545
ศนูยน์ทิรรศการ และการประชมุไบเทค และการไฟฟา้ไดร้อ้งเรยีนขอใหพ้จิารณาขยายระยะเวลาผอ่น
ผันการคดิคา่ไฟฟา้ขั�นตํ�าออกไปอกีระยะหนึ�ง ซึ�ง กพช. และคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ควรใหม้กีาร
ขยายระยะเวลาการผอ่นผันการคดิคา่ไฟฟา้ขั�นตํ�าออกไปอกี 1 ปี จนถงึเดอืนกนัยายน 2546 พรอ้มทั�ง
มอบหมายให ้สนพ. และการไฟฟา้ทั�ง 3 แหง่ รว่มดาํเนนิการประชาสมัพันธ ์รณรงค ์เสรมิสรา้งความ
เขา้ใจตอ่ผู้ใชไ้ฟฟา้ถงึแนวนโยบายในการคดิคา่ไฟฟา้ขั�นตํ�าดว้ย

(2) การรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก

จากนโยบายรัฐบาลเพื�อสง่เสรมิใหม้กีารผลติไฟฟา้โดยใชพ้ลงังานนอกรปูแบบ กากหรอืเศษวสัดุ
เหลอืใชท้างการเกษตร กา๊ซชวีภาพ โดยเฉพาะโครงการขนาดเลก็ คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมื�อเดอืน
ตลุาคม 2543 ใหม้กีารออกระเบยีบเพิ�มเตมิเป็นกรณพีเิศษสาํหรับการรับซื�อไฟฟา้จากโครงการ SPP
ขนาดเลก็ นอกจากนี� เพื�อเป็นการสง่เสรมิใหผู้้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก ซึ�งหมาย
ถงึผู้ผลติไฟฟา้ทั�ง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั�วไปที�มเีครื�องกาํเนดิไฟฟา้ของตนเองและมปีรมิาณ
พลงัไฟฟา้ขายเขา้ระบบ ไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต ์กพช. และคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมื�อเดอืน พฤษภาคม
2545 เหน็ชอบรา่งระเบยีบการรับซื�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก รวมทั�ง
รา่งระเบยีบวา่ดว้ยการเดนิเครื�องกาํเนดิไฟฟา้ขนานกบัระบบของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยสาํหรับปรมิาณ
พลงัไฟฟา้ไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต ์และมอบหมายให ้คณะอนกุรรมการประสานงานการดาํเนนิงานใน
อนาคตของการไฟฟา้เรง่จัดทาํตน้แบบสญัญาไฟฟา้ เพื�อใหก้ารไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยดาํเนนิการออก
ประกาศรับซื�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก ตอ่ไป และเมื�อวนัที� 10
มถินุายน และ 15 กรกฎาคม 2545 การไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้สว่นภมูภิาคไดอ้อกประกาศรับ
ซื�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก ตามลาํดบั

(3) การทบทวนการคนืหลกัคํȀาประกนัของผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ไดด้าํเนนิการรับซื�อไฟฟา้จาก SPP ตั�งแตป่ี 2535 ถงึ



การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ไดด้าํเนนิการรับซื�อไฟฟา้จาก SPP ตั�งแตป่ี 2535 ถงึ
ปัจจบุนั ไดรั้บขอ้เสนอขายไฟฟา้รวมทั�งสิ�น 108 ราย และปัจจบุนัม ีSPP ที�ไดรั้บการตอบรับซื�อไฟฟา้
รวม 69 ราย โดย กฟผ. ไดล้งนามสญัญาซื�อขายไฟฟา้แลว้จาํนวน 60 ราย และอยู่ระหวา่งการเจรจา
9 ราย ซึ�งหาก ทกุโครงการแลว้เสรจ็ จะมปีรมิาณรับซื�อไฟฟา้ทั�งสิ�นสงูถงึ 2,304 เมกะวตัต ์และตาม
ระเบยีบการรับซื�อไฟฟา้จาก SPP จะตอ้งยนืหลกัคํ�าประกนัใหก้บั กฟผ. ไดแ้กห่ลกัคํ�าประกนัการยื�น
ขอ้เสนอ หลกัคํ�าประกนั การปฏบิตัติามสญัญา และหลกัคํ�าประกนัการยกเลกิสญัญาฯ ซึ�งเมื�อมกีาร
ปรับระบบอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราเป็นลอยตวั คณะรัฐมนตรเีมื�อเดอืนพฤศจกิายน 2540 ไดเ้หน็ชอบ
ให ้กฟผ. แจง้ให ้SPP ยนืยนัความประสงค ์จะดาํเนนิโครงการ หาก SPP รายใดไมป่ระสงคจ์ะดาํเนนิ
โครงการตอ่ไป ให ้กฟผ. คนืหลกัคํ�าประกนั ให ้SPP ดงักลา่ว ในปัจจบุนั กฟผ. ไดค้นืหลกัคํ�าประกนั
ใหก้บั SPP ที�แจง้ยกเลกิโครงการแลว้รวม 10 ราย

เมื�อเดอืนกนัยายน 2545 กพช. ไดม้มีตเิหน็ชอบเรื�องการทบทวนการคนืหลกัคํ�าประกนัของผู้ผลติ
ไฟฟา้รายเลก็ โดยใหย้กเลกิการคนืหลกัคํ�าประกนัใหก้บัผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) ที�ยกเลกิ
โครงการโดยมผีลบงัคบัใชภ้ายหลงัวนัที� 31 ธนัวาคม 2545 เพื�อเปดิโอกาสให ้SPP สามารถพจิารณา
ความเป็นไปได ้ในการดาํเนนิโครงการตอ่ไปหรอืยกเลกิโครงการ

(4) แนวทางการแปรรปูการไฟฟ้านครหลวง

ตามที�คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมื�อเดอืนตลุาคม 2543 เหน็ชอบแนวทางและแผนการดาํเนนิงานการปรับ
โครงสรา้งกจิการไฟฟา้และการจัดตั�งตลาดกลางซื�อขายไฟฟา้ และมอบหมายให ้สนพ. การไฟฟา้ทั�ง
3 แหง่ และหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งรับไปดาํเนนิการในกจิกรรมที�ไดรั้บมอบหมาย และตอ่มาเมื�อวนัที� 14
พฤษภาคม 2545 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบแผนการแปรรปูการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) โดย
กฟน. จะจดทะเบยีน ทั�งองคก์รเป็นบรษัิทจาํกดั และกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์หแ้ลว้เสรจ็
ภายในเดอืนมถินุายน 2547 สาํหรับแผนการแปรรปู กฟน. ประกอบดว้ย

การเตรยีมความพรอ้มขององคก์ร กฟน. โดยการจัดจา้งที�ปรกึษาการแปรรปูเพื�อชว่ยในการ
ดาํเนนิการปรับโครงสรา้งองคก์รและระบบบญัช ีโดยมรีะยะเวลาดาํเนนิการตั�งแตเ่ดอืน
พฤศจกิายน 2545 – ตลุาคม 2547
 
การเตรยีมการเพื�อจดทะเบยีนเป็นบรษัิทมหาชน จาํกดั โดยจะใช ้พรบ. ทนุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ.
2542 ในการเปลี�ยนสภาพเป็นบรษัิท ซึ�งคาดวา่จะสามารถจดทะเบยีนตั�งเป็นบรษัิทจาํกดั ได้
ภายในเดอืนมนีาคม 2547
 
การเตรยีมการกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์โดยจะมกีารนาํเสนอขอ้มลูตอ่นักลงทนุ (Road
Show) เริ�มตั�งแตเ่ดอืนมนีาคม 2547 และเสนอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเดอืนมถินุายน
2547

(5) มาตรฐานคณุภาพบรกิารของการไฟฟ้าฝ่ายจาํหนา่ย

สนพ. ไดต้ดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงานตามมาตรฐานคณุภาพบรกิารของการไฟฟา้ฝ่าย
จาํหนา่ย และพบวา่การดาํเนนิงานของการไฟฟา้ทั�ง 2 แหง่ เป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนดไวเ้กอืบ
ทั�งหมด แตจ่ากการสอบความคดิเหน็ของผู้ใชไ้ฟฟา้ของสถาบนัวจัิยพลงังานจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ซึ�งเป็นที�ปรกึษาของ สนพ. พบวา่ ผู้ใชจ้าํนวนหนึ�งยงัไมไ่ดรั้บความสะดวกและพงึพอใจ
ที�มตีอ่การใชบ้รกิาร สนพ. จงึไดข้อให ้มกีารปรับปรงุเกณฑม์าตรฐานบางประการใหเ้ขม้งวดขึ�น ไดแ้ก่
มาตรฐานความเชื�อถอืไดค้วรเป็นไปตาม มาตรฐานสากล มาตรฐานการใหบ้รกิารทั�วไปควรมกีารปรับ
เกณฑม์าตรฐานใหเ้ขม้ขน้ มาตรฐานที�การไฟฟา้รับประกนัควรปรับเกณฑม์าตรฐานใหเ้ขม้ขน้ ตอ่มา
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2545 เหน็ชอบเรื�องมาตรฐานคณุภาพบรกิารของการ
ไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ย โดยใหม้กีารปรับปรงุเกณฑม์าตรฐานคณุภาพบรกิารของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ย
ตามขอ้เสนอของที�ปรกึษาสถาบนัวจัิยพลงังาน โดยเริ�มดาํเนนิการตั�งแตเ่ดอืนเมษายน 2545 เป็นตน้
ไป

(6) การกาํกบัดแูลอตัราคา่ไฟฟ้าและการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้า
อตัโนมตัิ

คณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิไดม้กีารพจิารณาปรับคา่ไฟฟา้ตาม
สตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft) ในชว่งเดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม 2546 ดงันี�



สาํหรับชว่งเดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 ไดป้รับคา่ Ft ลดลง 4.36 สตางค ์ตอ่หนว่ย สง่ผล
ใหค้า่ไฟฟา้เฉลี�ยที�เรยีกเกบ็จากประชาชนลดลงเหลอื 2.43 บาท/หนว่ย ซึ�งเนื�องจากการปรับลด งบ
ลงทนุของการไฟฟา้ทั�ง 3 แหง่ ในปี 2545 – 2546 และในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์– พฤษภาคม 2545
คา่ Ft ไดถ้กูปรับลดลง 0.82 สตางคต์อ่หนว่ย คา่ Ft อยู่ที�ระดบั 21.95 สตางค/์หนว่ย สง่ผลใหค้า่
ไฟฟา้เฉลี�ยที�เรยีกเกบ็จากประชาชนลดลงเหลอื 2.51 บาท/หนว่ย เนื�องจากอตัราแลกเปลี�ยนตอ่ภาระ
หนี�ของการไฟฟา้ลดลงจากเดมิ และคา่เชื�อเพลงิ และคา่ไฟฟา้ที�เพิ�มขึ�นไดส้ง่ผลใหค้า่ Ft เพิ�มขึ�น
1.23 สตางค/์หนว่ย รวมทั�งคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงานของการไฟฟา้ในสว่นที�ไมใ่ชค่า่เชื�อเพลงิและ
คา่ซื�อไฟฟา้ลดลง 0.60 สตางคต์อ่หนว่ย นอกจากนี� การปรับคา่ Ft ไดน้าํสว่นลดไฟฟา้ 7 สตางค/์
หนว่ย จากการปรับลดงบลงทนุของการไฟฟา้ทั�ง 3 แหง่ ในปี 2545 – 2546 มาพจิารณาดว้ย

ตอ่มาในชว่งเดอืนมถินุายน – กนัยายน 2545 การปรับคา่ Ft อยู่ในระดบัเดมิ คอืเทา่กบั 21.95
สตางค/์หนว่ย เป็นผลใหค้า่ไฟฟา้เฉลี�ยที�เรยีกเกบ็จากผู้ใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 2.51 บาท/หนว่ย และใน
ชว่งเดอืนตลุาคม 2545 – มกราคม 2546 การปรับคา่ Ft ยงัคงอยู่ในระดบัที�เทา่กบั 21.95 สตางค/์
หนว่ย โดยคา่ ไฟฟา้เฉลี�ยที�เรยีกเกบ็จากผู้ใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 2.51 บาท/หนว่ย

(7) การรบัซืȀอไฟฟ้าจากประเทศเพ꯰ื อนบา้น

สนพ. ไดด้าํเนนินโยบายการจัดหาแหลง่พลงังานจากแหลง่ตา่งๆ ทั�งในประเทศและ ตา่งประเทศเพื�อ
ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศ ซึ�งปัจจบุนั สนพ. ไดด้าํเนนิการนโยบายในการจัดหา
แหลง่ผลติไฟฟา้จากภายนอกประเทศใหม้ากขึ�น โดยไดด้าํเนนิการดงันี�

การรบัซืȀอไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ปัจจบุนัโครงการไฟฟา้ที�รัฐบาล สปป.ลาว ไดจ้า่ยกระแสไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. แลว้ มี
จาํนวน 2 โครงการ คอื โครงการ นํ�าเทนิ – หนิบนุ กาํลงัผลติ 187 เมกะวตัต ์และโครงการหว้ย
เฮาะ กาํลงัผลติ 126 เมกะวตัต ์ไดส้ง่มอบไฟฟา้เขา้ระบบ กฟผ. เมื�อปี 2541 และปี 2542 ตาม
ลาํดบั นอกจากนี� อกี 6 โครงการ ซึ�งยงัไมไ่ดล้งนามในสญัญาซื�อขายไดแ้บง่การสง่มอบเป็น 2
ระยะ คอื ระยะแรก ไดแ้ก ่โครงการ นํ�าเทนิ 2 โครงการนํ�างมึ 2 และโครงการนํ�างมึ 3 ซึ�งจะสง่
มอบไฟฟา้ในเดอืนธนัวาคม 2549 และระยะที� 2 อกี 3 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการลกิไนต ์หงสา
โครงการเซเปียน – เซนํ�านอ้ย และโครงการเซคามาน จะสง่มอบไฟฟา้ ในเดอืนมนีาคม 2551
ทั�งนี� ในปี 2545 กฟผ. และกลุ่มผู้ลงทนุไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจและไดม้กีารเจรจาใน
รายละเอยีดของรา่งสญัญาซื�อขายไฟฟา้ของโครงการนํ�าเทนิ 2 ขนาดกาํลงัผลติ 920 เมกะ
วตัต ์แลว้ และคาดวา่จะลงนามในชว่งตน้ปี 2546 โดยจะจา่ยไฟฟา้ให ้กฟผ. ประมาณตน้ปี
2552 สว่นโครงการอื�นๆ คณะกรรมการนโยบายพลงังานและไฟฟา้แหง่ สปป.ลาว ไดข้อใหฝ้่าย
ไทยดาํเนนิการเจรจราอตัราคา่ไฟฟา้และหลกัการซื�อขายไฟฟา้ในระยะแรก โดยเรยีงลาํดบั
ไดแ้ก ่โครงการลกิไนต ์หงสา นํ�างมึ 3 และนํ�างมึ 2
 
การซืȀอขายไฟฟ้ากบัประเทศสหภาพพมา่

รัฐบาลไทยและรัฐบาลพมา่ไดร้ว่มกนัลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเรื�อง การรับซื�อไฟฟา้จาก
สหภาพพมา่เมื�อปี 2540 และพมา่ไดเ้สนอโครงการผลติไฟฟา้ที�จะขายใหไ้ทย จาํนวน 3
โครงการ ไดแ้ก ่โครงการฮจัย ีโครงการทา่ซาง และโครงการคานบวก ซึ�งมกีาํลงัผลติตดิตั�ง
300, 3,600 และ 1,500 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั ปัจจบุนัสหภาพพมา่ไดเ้สนอขอให ้กฟผ. ขาย
ไฟฟา้ให ้โดยใหส้ง่ไฟฟา้ผา่นจดุเชื�อมโยงจากสถาน ีไฟฟา้แรงสงูฝั�งไทยที�อาํเภอแมส่อด
จังหวดัตาก ไปยงัสถานไีฟฟา้ที�เมอืง Bago (หงสาวด)ี ระยะทาง 431 กโิลเมตร โดยมบีรษัิท
ผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) เป็นผู้ลงทนุ ซึ�งคาดวา่ไทยจะสามารถสง่ไฟฟา้ใหแ้กส่หภาพพมา่
ไดป้ระมาณ 2547  2548
 
การรบัซืȀอไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาชนจนี

เมื�อปี 2541 รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจนีไดร้ว่มกนัลงนามในบนัทกึความ
เขา้ใจเพื�อรับซื�อไฟฟา้จากสาธารณรัฐประชาชนจนี จาํนวน 3,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2560
คอื โครงการโรงไฟฟา้พลงันํ�ายนูนาน จงิหง กาํลงัผลติ 1,500 เมกะวตัต ์จะสง่มอบไฟฟา้ให้
ไทยในปี 2556 และอกี 1 โครงการ ขนาด 1,500 เมกะวตัต ์โดยจะสง่มอบไฟฟา้ใหไ้ทยในปี



2557 ขณะนี�กลุ่มผู้ลงทนุไทย – จนี ได ้ลงนามความตกลงในการลงทนุกอ่สรา้งโครงการยนู
นาน จงิหง แลว้เมื�อเดอืนกนัยายน 2543 และทั�ง 2 ฝ่าย ไดต้กลงที�จะใชร้ะบบสายสง่ขนาด
500 kv DC แบบวงจรเดี�ยว (Single Pole) เพื�อสง่ไฟฟา้จาํนวน 1,500 เมกะวตัต ์สาํหรับ
โครงการดงักลา่ว และจะใชร้ะบบสายสง่แบบสองวงจร (Bi Pole) ในปี 2557 เพื�อสง่ไฟฟา้
จาํนวน 3,000 เมกะวตัต ์โดยแนวสายสง่จากจนีมาไทยจะผา่นพื�นที�ของ สปป.ลาว
 
โครงการความรว่มมอืดา้นพลงังานไฟฟ้าระหวา่งไทยและกมัพชูา

รัฐบาลกมัพชูาไดต้กลงที�จะรับซื�อไฟฟา้จากไทยไปยงั 3 จังหวดัของกมัพชูา ไดแ้ก ่จังหวดัเสยี
มราฐ พระตะบอง และศรโีสภณ ประมาณ 20 – 30 เมกะวตัต ์ในปลายปี 2544 โดยทั�งสองฝ่าย
ไดม้กีารเจรจาเงื�อนไขตา่งๆ ที�สาํคญัแลว้ และราคาที� กฟผ. จาํหนา่ยใหก้มัพชูาเทา่กบัอตัราคา่
ไฟฟา้ที� กฟภ. จาํหนา่ยใหแ้กผู่้ใชใ้นประเทศตามโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้รวมกบัคา่ชดเชยราย
ไดต้อ่หนว่ยจาํหนา่ยของ กฟภ. ตอ่มาเมื�อเดอืนตลุาคม 2545 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ
สญัญาซื�อขายไฟฟา้ระหวา่ง กฟผ. และการไฟฟา้กมัพชูาเพื�อจา่ยไฟฟา้ใหก้บั 3 จังหวดัของ
กมัพชูาในประมาณปลายปี 2547

สาํหรับในระยะยาว ประเทศในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํ�าโขง 6 ประเทศ (สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม
สหภาพพมา่ ยนูนานของจนี และประเทศไทย) ไดต้กลงที�จะจัดทาํโครงการกอ่สรา้งเครอืขา่ย
ของสายสง่และสง่เสรมิการซื�อไฟฟา้ในอนภุมูภิาค และเมื�อวนัที� 3 พฤศจกิายน 2545 ณ
ประเทศกมัพชูา ในการประชมุ GMS Summit ไดม้กีารลงนามระหวา่งนายกรัฐมนตรขีองทั�ง 6
ประเทศ ในความตกลงวา่ดว้ยการ กอ่สรา้งเครอืขา่ยสายสง่และการซื�อขายไฟฟา้ในอนภุมูิ
ภาคฯ (Inter – Government Agreement on Regional Power Trade : IGA) เรยีบรอ้ยแลว้
 
ความรว่มมอืในการแลกเปล꯰ี ยนพลงังานไฟฟ้ากบัมาเลเซยี

รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซยีไดม้คีวามรว่มมอืในการแลกเปลี�ยนซื�อขายพลงังานไฟฟา้ตาม
โครงการระบบสง่ไฟฟา้เชื�อมโยงไทย – มาเลเซยี ตั�งแตป่ี 2524 เป็นตน้มา ตอ่มาในเดอืน
ตลุาคม 2544 กฟผ. และการไฟฟา้มาเลเซยี (Tenaga Nasional Berhad : TNB) ไดเ้จรจา
รว่มกนัเพื�อหาขอ้ยตุใิน หลกัการซื�อขายไฟฟา้พรอ้มกบัรว่มกนัจัดทาํรา่งสญัญาซื�อขายไฟฟา้
(HVDC System Interconnection Agreement : SIA 2001) และไดล้งนามชื�อยอ่ (Initial)
แลว้ โดยมกีารกอ่สรา้งระบบเชื�อมโยงไฟฟา้แรงสงูกระแสตรงไทย  มาเลเซยี ไดแ้ลว้เสรจ็
พรอ้มที�จะแลกเปลี�ยนและซื�อขายไฟฟา้ตั�งแตเ่ดอืนมถินุายน 2545 เป็นตน้ไป และในเดอืน
ธนัวาคม นายกรัฐมนตรไีทย และนายกรัฐมนตรมีาเลเซยีไดท้าํการเปดิสถานไีฟฟา้แรงสงูคลอง
แงะและกรูนุ ตามลาํดบั

(8) การรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)

การดาํเนนิการรับซื�อไฟฟา้จาก SPP ไดเ้ริ�มตั�งแตป่ี 2535 เป็นตน้มา และปัจจบุนั กฟผ. ไดรั้บ ขอ้
เสนอขายไฟฟา้รวมทั�งสิ�น 108 ราย และม ีSPP ที�ไดรั้บการตอบรับซื�อไฟฟา้รวม 69 ราย โดยไดจ้า่ย
ไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. แลว้จาํนวน 50 ราย ปรมิาณเสนอขายไฟฟา้รวม 1,970 เมกะวตัต ์และในปี
2544 สนพ. ไดอ้อกประกาศใหก้ารสนับสนนุการรับซื�อไฟฟา้ที�ผลติจากพลงังานหมนุเวยีน โดยใหก้าร
สนับสนนุเงนิจากกองทนุเพื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานในวงเงนิ 2,060 ลา้นบาท ในการใหก้าร
สนับสนนุคา่พลงังานไฟฟา้ที�เพิ�มขึ�นจากอตัรารับซื�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้ ซึ�งมผีู้ยื�นขอ้เสนอขอรับ
การสนับสนนุคา่พลงังานไฟฟา้จาก สนพ. จาํนวน 43 ราย โดยมผีู้ผา่นการพจิารณาไดรั้บเงนิสนับสนนุ
17 ราย ตอ่มาไดม้กีารพจิารณาคดัเลอืกเพื�อรับเงนิสนับสนนุจากกองทนุฯ เป็นครั�งที� 2 โดยมผีู้ผา่น
การพจิารณาจาํนวน 14 ราย รวมทั�ง 2 ครั�ง มผีู้ผา่นการพจิารณาในขั�นตน้ รวมทั�งสิ�น 31 ราย คดิเป็น
พลงัไฟฟา้ที�ขายเขา้ระบบทั�งสิ�น 511 เมกะวตัต ์ซึ�งกองทนุฯ จะตอ้งใหก้ารสนับสนนุรวมทั�งสิ�น 2,991
ลา้นบาท แตอ่ยา่งไรกต็าม ขอ้เสนอทั�ง 31 โครงการ อาจจะไมส่ามารถดาํเนนิการไดท้ั�งหมด
เนื�องจากอาจไดรั้บปรมิาณชวีมวลไมเ่พยีงพอหรอืการตอ่ตา้นจากประชาชนในพื�นที� จงึจาํเป็นตอ้งมี
การสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนในพื�นที� อบต. ที�ตั�งไฟฟา้ของแตล่ะโครงการเพื�อ นาํมาประกอบ
การพจิารณากอ่นนาํเสนออนมุตัเิงนิสนับสนนุจากกองทนุฯ ตอ่ไป
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นโยบายพลงังานและมาตรการ
เพ꠫ื�อการพฒันาดา้นพลงังานในปี 2545

สถานการณร์าคานᰬํ�ามนัเชᰬื�อเพลงิ ปี 2545
และแนวโนม้ ปี 2546

1. สถานการณร์าคานᰬํ�ามนัเชᰬื�อเพลงิ ปี 2545

1.1 ราคานᰬํ�ามนัดบิ

ราคานํ�ามนัดบิเฉล꠫ี�ยของปี 2545 อยู่ในระดบั 23 – 25 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล เป็นระดบัท꠫ี� ทรงตวัเม꠫ื�อ
เทยีบกบัปี 2544 แมว้า่ราคานํ�ามนัดบิในปีนี�ไดป้รับตวัสงูขึ�นอยา่งตอ่เน꠫ื�องกวา่ 10 เหรยีญสหรัฐ ตอ่
บารเ์รล ซ꠫ึ�งเป็นผลมาจากมาตรการลดปรมิาณการผลติ ของกลุ่มโอเปคท꠫ี�ไดผ้ล และการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิของโลก ท꠫ี�สงูกวา่การคาดการณ ์รวมทั�ง ความวติกกงัวลของตลาดนํ�ามนัเก꠫ี�ยวกบัโอกาส ท꠫ี�
จะเกดิสงครามในตะวนัออกกลาง จากประเดน็ความวติกกงัวลไดเ้ป็นสาเหต ุทาํใหร้าคานํ�ามนัดบิใน
ชว่งปลายปี 2545 มคีวามผันผวนสงู โดยท꠫ี�ในชว่งตน้ปีราคานํ�ามนัดบิอยู่ท꠫ี�ระดบั 16 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล และปลายปีราคา ไดเ้คล꠫ื�อนไหวในระดบั 25 – 30 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล แมว้า่ปรมิาณ
นํ�ามนัดบิในตลาดจะเพ꠫ิ�มสงูขึ�นมาก จากการท꠫ี�กลุ่มโอเปคผลติเกนิโควตา้ถงึ 2.7 ลา้นบารเ์รล/วนั แต่
ความวติกกงัวลเร꠫ื�องสถานการณ ์ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิกไดก้ลบัมา โดยสหรัฐอเมรกิาไดก้ลา่ว
หาวา่ อรัิกละเมดิมตคิณะมนตรคีวามมั꠫�นคงแหง่สหประชาชาต ิโดยสง่รายงานอาวธุรา้ยแรงไมค่รบถว้น
ประกอบกบัเหตกุารณป์ระทว้งทางการเมอืงในเวเนซเูอลา่ ท꠫ี�สง่ผลกระทบตอ่การผลตินํ�ามนัของโลก
นอกจากนี� ระดบัปรมิาณนํ�ามนัสาํรองของกลุ่มประเทศพัฒนาแลว้ (OECD) ยงัอยู่ในระดบัต꠫ํ�าสดุ ใน
รอบ 5 ปี อยา่งไรกต็าม ผลการประชมุโอเปคในวนัท꠫ี� 12 ธนัวาคม 2545 เหน็ชอบใหเ้พ꠫ิ�มโควตา้การ
ผลติอกี 1.3 ลา้นบารเ์รล/วนั เป็น 23.0 ลา้นบารเ์รล/วนั เร꠫ิ�มมผีลตั�งแตว่นัท꠫ี� 1 มกราคม 2546 เป็นตน้
ไป โดยใหป้ระเทศสมาชกิลดปรมิาณการผลติจรงิลงเพ꠫ื�อใหอ้ยู่ในโควตา้รวม 1.4 ลา้นบารเ์รล/วนั

สาํหรบัไตรมาสท꠫ี� 1 ราคานํ�ามนัดบิท꠫ี�ปรับตวัสงูขึ�นอยา่งตอ่เน꠫ื�องประมาณ 5  6 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล โดยปัจจัยสาํคญัท꠫ี�มผีลตอ่ราคานํ�ามนัดบิ คอื ความตอ้งการใชน้ํ�ามนัของโลกเพ꠫ิ�มสงูขึ�นจาก
ภาวะเศรษฐกจิของโลกท꠫ี�เร꠫ิ�มฟื�นตวั โดยเฉพาะสหรัฐอเมรกิา ประกอบกบัความตอ้งการใชน้ํ�ามนั
สาํหรับยานพาหนะท꠫ี�เพ꠫ิ�มสงูขึ�น เน꠫ื�องจากเร꠫ิ�มเขา้สู่ฤดรูอ้น ในขณะท꠫ี�อปุทานเร꠫ิ�มตงึตวัจากการรว่มมอื
กนัลดปรมิาณการผลติรวม 2 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยเป็นการลดปรมิาณการผลติของกลุ่มโอเปค 1.5
ลา้นบารเ์รล/วนั (เพดานใหมไ่มร่วมอรัิกลดลงเหลอื 21.7 ลา้นบารเ์รล/วนั) และประเทศนอกกลุ่ม
โอเปคอกี 500,000 บารเ์รล/วนั เร꠫ิ�มมผีลตั�งแตว่นัท꠫ี� 1 มกราคม 2545 เป็นตน้ไป ทาํใหน้ํ�ามนัดบิออก
สู่ตลาดนอ้ยลง นอกจากนี� เหตรุะเบดิท꠫ี�หลมุขดุเจาะนํ�ามนัทางตอนเหนอื ของคเูวตบรเิวณอลัรดุาตาย์
น ทาํใหป้รมิาณการสง่ออกนํ�ามนัดบิของคเูวตลดลง และความกงัวลเก꠫ี�ยวกบัความตงึเครยีด ระหวา่ง
สหรัฐอเมรกิากบัอรัิก ในการปราบปรามการกอ่การรา้ย และความขดัแยง้อยา่งรนุแรง ระหวา่งอสิราเอล
กบัปาเลสไตน ์ไดเ้ป็นปัจจัยทางดา้นจติวทิยา ท꠫ี�สง่ผลกระทบตอ่ราคานํ�ามนัดบิ เน꠫ื�องจาก หากความ
ขดัแยง้ขยายตวัออกไปมากขึ�น จะสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกนํ�ามนัของตะวนัออกกลาง ราคานํ�ามนั
ดบิดไูบและเบรนท ์เฉล꠫ี�ยของไตรมาสท꠫ี� 1 อยู่ท꠫ี�ระดบั 20.10 และ 21.51 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตาม
ลาํดบั

ไตรมาสท꠫ี� 2 ราคานํ�ามนัดบิไดป้รับตวัเพ꠫ิ�มขึ�นจากไตรมาสท꠫ี� 1 ประมาณ 3.6 – 4.8 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล เน꠫ื�องจากความขดัแยง้อยา่งรนุแรงระหวา่งอสิราเอล  ปาเลสไตน ์และอรัิกไดอ้อกมาเรยีกรอ้ง
ใหก้ลุ่มอาหรับใชน้ํ�ามนัเป็นอาวธุ เพ꠫ื�อเป็นขอ้ตอ่รองใหส้หรัฐอเมรกิายตุกิารสนับสนนุอสิราเอล แต่
ประเทศกลุ่มอาหรับสว่นใหญไ่มเ่หน็ดว้ย โดยอรัิกไดป้ระกาศหยดุสง่ออกนํ�ามนัดบิเร꠫ิ�มตั�งแตว่นัท꠫ี� 8
เมษายน 2545 รวมเป็นเวลา 30 วนั และไดก้ลบัมาสง่ออกนํ�ามนัดบิอกีครั�ง เม꠫ื�อวนัท꠫ี� 8 พฤษภาคม
2545 ปรมิาณการผลตินํ�ามนัดบิ ในไตรมาสท꠫ี� 2 ของกลุ่มโอเปค อยู่ในระดบั 23.1 ลา้นบารเ์รล/วนั สงู



กวา่โควตา้ 1.4 ลา้นบารเ์รล/วนั ราคา นํ�ามนัดบิดไูบและเบรนทเ์ฉล꠫ี�ยของไตรมาส 2 อยู่ท꠫ี�ระดบั 24.36
และ 25.12 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาสท꠫ี� 3 ราคานํ�ามนัดบิไดป้รับตวัสงูขึ�นจากชว่งไตรมาสท꠫ี� 2 ประมาณ 1.1 – 2.02 เหรยีญสหรัฐ
ตอ่บารเ์รล จากการคาดการณว์า่ ความตอ้งการใชน้ํ�ามนัดบิของโลกในไตรมาสท꠫ี� 4 ซ꠫ึ�งเป็นชว่งฤดู
หนาว จะเพ꠫ิ�มสงูขึ�นประมาณ 1.5 – 2.0 ลา้นบารเ์รล/วนั ทาํใหป้ระเทศตา่ง ๆ เร꠫ิ�มสาํรองนํ�ามนัดบิเพ꠫ิ�ม
มากขึ�น และจากความวติกกงัวลวา่ อาจจะเกดิสงครามในตะวนัออกกลาง โดยสหรัฐอเมรกิาไดเ้พ꠫ิ�ม
กาํลงัทหาร และสง่เรอืบรรทกุเคร꠫ื�องบนิ และอปุกรณท์างทหารเขา้ไปในอา่วเปอรเ์ซยี รวมทั�งผลกระ
ทบจากการเกดิพายโุซนรอ้น Isidore และ Lili ในบรเิวณอา่วเมก็ซโิก ทาํใหโ้รงกลั꠫�นนํ�ามนัในบรเิวณ
นั�น ตอ้งหยดุการดาํเนนิการชั꠫�วคราว ประกอบกบัผลการประชมุของกลุ่มโอเปค เม꠫ื�อวนัท꠫ี� 19 กนัยายน
2545 ท꠫ี�เมอืงโอซากา้ ประเทศญ꠫ี�ปุ่น ไดต้กลงท꠫ี�จะคงปรมิาณการผลตินํ�ามนัดบิ สาํหรับไตรมาสท꠫ี� 4
ถงึกลางปี 2546 ไวท้꠫ี�ระดบั 21.7 ลา้นบารเ์รล/วนั แตป่รมิาณการผลติจรงิของกลุ่มโอเปคในไตรมาสท꠫ี�
3 อยู่ในระดบั 23.3 ลา้นบารเ์รล/วนั สงูกวา่โควตา้ 1.6 ลา้นบารเ์รล/วนั ราคา นํ�ามนัดบิดไูบและเบ
รนทเ์ฉล꠫ี�ยของไตรมาส 3 อยู่ท꠫ี�ระดบั 25.54 และ 26.91 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาสท꠫ี� 4 ราคานํ�ามนัดบิไดป้รับตวัลดลงจากไตรมาสท꠫ี� 3 ประมาณ 0.1 – 0.4 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล โดยในชว่งคร꠫ึ�งแรกของไตรมาส ราคาไดป้รับตวัลดลงประมาณ 1 – 2 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล
จากสถานการณใ์นตะวนัออกกลางผอ่นคลายลง โดยอรัิกยอมรับมตกิารปลดอาวธุรา้ยแรงของคณะ
มนตรคีวาม มั꠫�นคงแหง่สหประชาชาตอิยา่งไมม่เีง꠫ื�อนไข ประกอบกบัตลาดโลกคาดวา่ อปุทานนํ�ามนั
ดบิมเีพยีงพอสาํหรับชว่งฤดหูนาว เน꠫ื�องจากอรัิกสง่ออกนํ�ามนัดบิเพ꠫ิ�มขึ�นและกลุ่มโอเปคยงัคงผลติ
นํ�ามนัเกนิโควตา้ แตใ่นชว่งปลายของไตรมาส ราคานํ�ามนัดบิไดป้รับตวัสงูขึ�น จากเหตกุารณป์ระทว้ง
นัดหยดุงานในเวเนซเูอลา่ซ꠫ึ�งเป็นผู้สง่ออกรายใหญอ่นัดบั 5 ของโลก (ณ วนัท꠫ี�รายงาน 8 มกราคม
2546 การประทว้งยงัไมย่ตุ)ิ ทาํใหป้รมิาณการผลติ นํ�ามนัดบิของเวเนซเูอลา่ลดลงจากระดบัปกต ิ3.1
ลา้นบารเ์รล/วนั เหลอื 650,000 บารเ์รล/วนั รวมถงึผลการประชมุโอเปคในวนัท꠫ี� 12 ธนัวาคม 2545
เหน็ชอบใหเ้พ꠫ิ�มโควตา้การผลติอกี 1.3 ลา้นบารเ์รล/วนั เป็น 23.0 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยมผีลตั�งแตว่นั
ท꠫ี� 1 มกราคม 2546 และใหส้มาชกิลดปรมิาณการผลติ ใหอ้ยู่ในระดบัโควตา้ จากปัจจบุนัการผลติอยู่
ในระดบั 24.4 ลา้นบารเ์รล/วนั เกนิโควตา้ใหม ่1.4 ลา้นบารเ์รล/วนั และความวติกกงัวลวา่อาจจะเกดิ
สงครามในตะวนัออกกลาง ไดก้ลบัมาอกีครั�ง จากการท꠫ี�สหรัฐอเมรกิาไดก้ลา่วหาวา่ อรัิก สง่รายการ
อาวธุไมค่รบถว้น ซ꠫ึ�งเป็นการละเมดิมาตรการขององคก์าร สหประชาชาต ิแตอ่ยา่งไรกต็าม คณะผู้
ตรวจสอบอาวธุของสหประชาชาต ิจะรายงานผลการตรวจสอบภายในวนัท꠫ี� 27 มกราคม 2546 และ
ราคานํ�ามนัดบิดไูบและเบรนทเ์ฉล꠫ี�ยของไตรมาสนี� มาอยู่ท꠫ี�ระดบั 25.12 และ 26.68 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล ตามลาํดบั

ปรมิาณการผลติ และกาํลงัการผลติของกลุ่มโอเปค
หนว่ย : พันบารเ์รล/วนั

ประเทศ 2545 โควตา กาํลงัการผลติ
2545ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1 ม.ค. 45 1 ม.ค. 46

อลัจเีรยี 781 822 845 933 693 735 1,100
อนิโดนเีซยี 1,160 1,120 1,110 1,100 1,125 1,192 1,200
อหิรา่น 3,341 3,360 3,380 3,500 3,186 3,377 3,850
คเูวต 1,544 1,875 1,910 1,940 1,741 1,845 2,400
ลเิบยี 1,272 1,310 1,320 1,350 1,162 1,232 1,400
ไนจเีรยี 1,991 1,940 1,871 2,004 1,787 1,894 2,300
กาตาร์ 593 633 640 690 562 596 850
ซาอดุอิาระเบยี 6,996 7,468 7,550 8,000 7,053 7,475 10,00010,500
สหรัฐอาหรับเอมเิรต 1,949 1,963 1,970 2,007 1,894 2,007 2,600
เวเนซเุอลา่ 2,570 2,614 2,720 2,905 2,497 2,647 2,750
โอเปค 10 ประเทศ 22,783 23,105 23,316 24,429 21,700 23,000 28,45029,950
อรัิก 2,394 1,530 2,166 2,364 N/A N/A 3,050
รวม 25,177 24,636 25,483 26,793 N/A N/A 31,50032,000
ปโิตรเลยีมชนดิอ꠫ื�น* 2,998 2,751 2,751 2,761 N/A N/A  
รวมท ัᰬ�งหมด 28,175 27,387 28,234 29,554 N/A N/A  



* เชน่ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาตเิหลว และอ꠫ื�นๆ
ท꠫ี�มา : http://www.eia.doe.gov/cabs/opec.html

ตารางการเปรยีบเทยีบโควตา้การผลติของกลุ่มโอเปค
หนว่ย : ลา้นบารเ์รล/วนั

วนัท꠫ี�มผีลบงัคบัใช้ เปล꠫ี�ยนแปลง 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 21.7
1 มกราคม 2546 +1.3 23.0

ราคานᰬํ�ามนัดบิ
หนว่ย : เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล

ชว่งเวลา ทาปิส โอมาน ดไูบ เบรนท์ WTI
2542 18.84 17.24 17.20 18.13 19.20
2543 29.86 26.53 26.26 29.00 30.40
2544 25.33 22.86 22.81 24.78 25.90
2545 25.64 23.91 23.81 25.15 26.09

ไตรมาส 4 (2544) 20.47 18.51 18.39 19.74 20.44
ไตรมาส 1 21.30 20.15 20.10 21.51 21.55
ไตรมาส 2 25.52 24.49 24.36 25.12 26.34
ไตรมาส 3 27.29 25.59 25.54 26.91 28.30
ไตรมาส 4 28.35 25.34 25.12 26.68 28.20

1.2 ราคาผลติภณัฑน์ᰬํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร์

ราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปูตลาดจรสงิคโปรใ์นปี 2545 เม꠫ื�อเทยีบกบัปี 2544 ราคานํ�ามนัเบนซนิ ออกเทน
95, 92 ,ดเีซลหมนุเรว็ และนํ�ามนัเตา ปรับตวัสงูขึ�น 0.50, 1.48, 0.15 และ 2.17 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล มาอยู่ท꠫ี�ระดบั 28.00, 26.84, 27.45 และ 23.40 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั สว่น
นํ�ามนักา๊ด ไดป้รับตวัลดลง 0.32 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล มาอยู่ท꠫ี�ระดบั 27.98 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล โดยรายละเอยีดความเคล꠫ื�อนไหวของราคาในแตล่ะไตรมาสสรปุได ้ดงันี�

ไตรมาสท꠫ี� 1 ราคานํ�ามนัเบนซนิปรับตวัสงูขึ�นจากความตอ้งการท꠫ี�เพ꠫ิ�มสงูขึ�น เน꠫ื�องจากไดเ้ร꠫ิ�ม มกีาร
สะสมสาํรองนํ�ามนัเพ꠫ื�อไวใ้ชใ้นชว่งฤดรูอ้น ซ꠫ึ�งประเทศตา่งๆ ในยโุรป สหรัฐอเมรกิาและเอเซยี จะมกีาร
ใช ้ยานพาหนะเพ꠫ิ�มมากขึ�น ประกอบกบัอปุทานตงึตวัจากการท꠫ี�โรงกลั꠫�น Shuaiba ของคเูวตเกดิเพลงิ
ไหม ้(กาํลงัการกลั꠫�น 200,000 บารเ์รล/วนั) และปดิซอ่มบาํรงุกะทนัหนัในชว่งกลางเดอืนกมุภาพันธ์
รวมทั�งการปดิซอ่มบาํรงุประจาํปีของโรงกลั꠫�นไทยออยลแ์ละเอสโซ ่สว่นนํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ไดป้รับตวั
ลดลง จากความตอ้งการใชห้ลงัฤดหูนาวท꠫ี�ลดลง สาํหรับนํ�ามนักา๊ดปรับตวัสงูขึ�น จากการขยายเสน้
ทางการบนิและการเพ꠫ิ�มเท꠫ี�ยวบนิของสายการบนิในภมูภิาคเอเซยี ทาํใหป้รมิาณความตอ้งการใชน้ํ�ามนั
สาํหรับเคร꠫ื�องบนิเพ꠫ิ�มมากขึ�น สว่นนํ�ามนัเตา จนีซ꠫ึ�งเป็นผู้ใชน้ํ�ามนัเตารายใหญท่꠫ี�สดุของเอเซยีมกีารนาํ
เขา้นํ�ามนัเตามากขึ�นในชว่งเทศกาลตรษุจนี ราคานํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 กา๊ด และเตา เฉล꠫ี�ยใน
ไตรมาสท꠫ี� 1 ปรับตวัสงูขึ�น 2.43, 0.08,และ 0.80 เหรยีญสหรัฐตอ่ บารเ์รล มาอยู่ท꠫ี�ระดบั 24.26,
23.56 และ 18.99 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั สว่นนํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัลดลง 0.22
เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล มาอยู่ท꠫ี�ระดบั 22.47 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล

ไตรมาสท꠫ี� 2 ราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปูทกุผลติภณัฑป์รับตวัสงูขึ�น ตามราคานํ�ามนัดบิและความตอ้งการใช้
ในภมูภิาคท꠫ี�เพ꠫ิ�มขึ�น โดยเฉพาะนํ�ามนัเบนซนิปรับตวัสงูขึ�นเน꠫ื�องจากเป็นชว่งฤดรูอ้นท꠫ี�ความตอ้งการใช้
เพ꠫ื�อขบัข꠫ี�ยานพาหนะเพ꠫ิ�มสงูขึ�น สว่นดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูขึ�นจากแรงซื�อของเวยีดนาม อนิโดนเีซยี
ปากสีถาน และศรลีงักา รวมทั�งตลาดไดค้าดการณว์า่ เกาหลใีตจ้ะสง่ออกไดน้อ้ยลงจากการโรงกลั꠫�น
ในประเทศปดิซอ่มบาํรงุ สว่นนํ�ามนักา๊ดและนํ�ามนัเตาปรับตวัสงูขึ�นตามราคานํ�ามนัดบิ และความ
ตอ้งการใชข้องจนีท꠫ี�เพ꠫ิ�มขึ�นมาก ราคานํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 นํ�ามนักา๊ด นํ�ามนัดเีซล และนํ�ามนัเตา

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


เฉล꠫ี�ยในไตรมาสท꠫ี� 2 ปรับตวัสงูขึ�น 5.23, 3.64, 5.21 และ 4.81 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล มาอยู่ท꠫ี�
ระดบั 29.49, 27.20, 27.68 และ 23.80 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาสท꠫ี� 3 ราคานํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 ปรับตวัลดลง จากความตอ้งการใชน้ํ�ามนัเบนซนิ ใน
ภมูภิาคเอเซยีลดลง ทาํใหป้รมิาณสาํรองทางการคา้เพ꠫ิ�มสงูขึ�น นอกจากนี� ยงัมอีปุทานออกมาสู่ตลาด
จากโรงกลั꠫�นในประเทศจนี อนิเดยี และไทย สว่นนํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูขึ�น เน꠫ื�องจากการสั꠫�งซื�อ
จากอนิโดนเีซยี และโรงกลั꠫�นนํ�ามนัในอหิรา่นสง่ออกนํ�ามนัดเีซลลา่ชา้กวา่กาํหนด สว่นนํ�ามนักา๊ดและ
นํ�ามนัเตาปรับตวัสงูขึ�นตามราคานํ�ามนัดบิและปรมิาณการซื�อเพ꠫ื�อสะสมไวส้าํหรับชว่งฤดหูนาว ราคา
นํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 เฉล꠫ี�ยของไตรมาส 3 ปรับตวัลดลง 0.6 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล มาอยู่ท꠫ี�
ระดบั 28.91 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล สว่น นํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ นํ�ามนักา๊ด และนํ�ามนัเตา ปรับตวัสงู
ขึ�น 1.12, 2.65 และ 1.7 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล มาอยู่ท꠫ี�ระดบั 28.80, 29.85 และ 25.51 เหรยีญ
สหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาสท꠫ี� 4 ราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปูเคล꠫ื�อนไหวในทศิทางเดยีวกบันํ�ามนัดบิ โดยในชว่งคร꠫ึ�งแรกของ
ไตรมาส ราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปูทกุผลติภณัฑอ์อ่นตวัลงตามราคานํ�ามนัดบิ โดยนํ�ามนัเบนซนิออกเทน
95 อปุสงคใ์นภมูภิาคเบาบาง ยกเวน้ออสเตรเลยีและนวิซแีลนดท์꠫ี�เขา้สู่ชว่งฤดรูอ้น ในขณะท꠫ี�อปุทานมี
ปรมิาณ คอ่นขา้งมากจากการสง่ออกของจนี ไตห้วนัและอนิเดยี สว่นนํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ กา๊ดและเตา
มอีปุทานเขา้มาในตลาดมากขึ�นจากการสง่ออกของจนี อนิเดยีและไทย ประกอบกบัมนีํ�ามนัปรมิาณ
มากจากตะวนัออกกลางและยโุรปเขา้มาในภมูภิาค แตใ่นชว่งคร꠫ึ�งหลงัของไตรมาสท꠫ี� 4 ราคานํ�ามนั
สาํเรจ็รปูทกุผลติภณัฑป์รับตวัสงูขึ�น ตามราคานํ�ามนัดบิ จากความวติกกงัวลวา่จะเกดิสงครามระหวา่ง
สหรัฐอเมรกิากบัอรัิกกลบัมาอกีครั�ง และการประทว้งในเวเนซเูอลา่ยงัไมย่ตุ ิรวมทั�งตลาดคาดวา่
สมาชกิกลุ่มโอเปคจะใหค้วามรว่มมอืลดปรมิาณการผลติในอยู่ในระดบัโควตา้ใหม ่โดยซาอดุอิารเบยี
ไดแ้จง้ลดปรมิาณการจาํหนา่ยนํ�ามนัดบิใหแ้กล่กูคา้ในยโุรปและ เอเซยีตั�งแตเ่ดอืนมกราคม 2546
เป็นตน้ไป ราคานํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 ดเีซลหมนุเรว็ และนํ�ามนักา๊ด เฉล꠫ี�ยในไตรมาสท꠫ี� 4 ปรับตวั
สงูขึ�น 0.31, 2.01 และ 1.45 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล มาอยู่ท꠫ี�ระดบั 29.22, 30.81 และ 31.30
เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั สว่นนํ�ามนัเตาปรับตวัลดลง 0.25 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล มาอยู่ท꠫ี�
ระดบั 25.26 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล

ราคาผลติภณัฑน์ᰬํ�ามนัสาํเรจ็รปูในสงิคโปร์
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 27.50 25.36 28.30 27.30 21.23 20.83
2545 28.00 26.84 27.98 27.45 23.40 23.04

ไตรมาส 4 (2544) 21.83 20.70 23.48 22.69 18.19 18.02
ไตรมาส 1 24.26 23.14 23.56 22.47 18.99 18.75
ไตรมาส 2 29.49 28.38 27.20 27.68 23.80 23.51
ไตรมาส 3 28.91 27.57 29.85 28.80 25.51 25.21
ไตรมาส 4 29.22 28.18 31.30 30.81 25.26 24.63

1.3 สถานการณร์าคานᰬํ�ามนัเชᰬื�อเพลงิของไทย

ราคาขายปลกีนํ�ามนัเชื�อเพลงิของประเทศไทย จะเปล꠫ี�ยนแปลงตามราคาผลติภณัฑน์ํ�ามนัสาํเรจ็รปูใน
ตลาดจรสงิคโปร ์และคา่เงนิบาท โรงกลั꠫�นนํ�ามนัของไทยใชร้าคานํ�ามนัในตลาดจรสงิคโปรเ์ป็นฐานใน
การกาํหนดราคานํ�ามนัขายสง่หนา้โรงกลั꠫�น โดยจะใชร้าคาเฉล꠫ี�ยยอ้นหลงัประมาณ 3 วนั ทาํใหร้าคา
ขายสง่หนา้ โรงกลั꠫�นของไทยปรับตวัตามราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปรใ์นเวลาท꠫ี�ใกลเ้คยีง
กนั สว่นราคาขายปลกีนํ�ามนั ณ สถานบีรกิารนํ�ามนัเชื�อเพลงิ จะขึ�นอยู่กบัราคาขายสง่หนา้โรงกลั꠫�น ซ꠫ึ�ง
เป็นตน้ทนุของบรษัิทผู้คา้นํ�ามนั และภาวะการแขง่ขนัในตลาดนํ�ามนัของประเทศไทย

ราคาขายปลกีนํ�ามนัเชื�อเพลงิในปี 2545 อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2544 โดยราคาขายปลกีเฉล꠫ี�ยของ
นํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 ,91 และนํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ลดลง 0.23 , 0.23 และ 0.31 บาท/ลติร มาอยู่
ในระดบั 15.29, 14.29 และ 13.12 บาท/ลติร ตามลาํดบั โดยปัจจัยคา่เงนิบาทในปี 2545 แขง็ตวัขึ�น



เม꠫ื�อเทยีบกบัปีท꠫ี�ผา่นมา 1.5 บาท/เหรยีญสหรัฐ ทาํใหต้น้ทนุราคานํ�ามนัของไทยลดลงประมาณ 0.30
บาท/ลติร

ไตรมาสท꠫ี� 1 ราคาขายปลกีนํ�ามนัสาํเรจ็รปูเฉล꠫ี�ยปรับตวัสงูขึ�น เม꠫ื�อเทยีบกบัไตรมาสท꠫ี� 4 ของปี 2544
ตามตน้ทนุราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปรแ์ละอตัราแลกเปล꠫ี�ยน โดยราคาขายปลกีนํ�ามนั
เบนซนิออกเทน 95 และ 91 ปรับตวัสงูขึ�น 0.35 และ 0.35 บาท/ลติร มาอยู่ท꠫ี�ระดบั 14.15 และ
13.15 บาท/ลติร ตามลาํดบั สว่นนํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัลดลง 0.33 บาท/ลติร มาอยู่ท꠫ี�ระดบั
11.88 บาท/ลติร

ไตรมาสท꠫ี� 2 ราคาขายปลกีนํ�ามนัสาํเรจ็รปูเฉล꠫ี�ยปรับตวัสงูขึ�นจากไตรมาสท꠫ี� 1 โดยราคาขายปลกี
นํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 , 91 และนํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูขึ�น 1.67 , 1.67 และ 1.4 บาท/ลติร
มาอยู่ ท꠫ี�ระดบั 15.82, 14.82 และ 13.28 บาท/ลติร ตามลาํดบั

ไตรมาสท꠫ี� 3 ราคาขายปลกีนํ�ามนัสาํเรจ็รปูเฉล꠫ี�ยปรับตวัลดลงจากไตรมาสท꠫ี� 2 โดยราคาขายปลกี
เบนซนิออกเทน 95 , 91 และนํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัลดลง 0.46 , 0.46 และ 0.05 บาท/ลติร มา
อยู่ท꠫ี�ระดบั 15.36 , 14.36 และ 13.23 บาท/ลติร ตามลาํดบั

ไตรมาสท꠫ี� 4 ราคาขายปลกีนํ�ามนัสาํเรจ็รปูเฉล꠫ี�ยปรับตวัสงูขึ�นจากไตรมาสท꠫ี� 3 โดยราคาขายปลกี
เบนซนิออกเทน 95 , 91 และนํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็สงูขึ�น 0.50 , 0.50 และ 0.88 บาท/ลติร มาอยู่ท꠫ี�
ระดบั 15.86 , 14.86 และ 14.11 บาท/ลติร ตามลาํดบั

ราคาขายปลกี
หนว่ย : บาท/ลติร

ชว่งเวลา เบนซนิออกเทน 95 เบนซนิออกเทน 91 ดเีซลหมนุเรว็
2542 11.99 11.18 8.97
2543 15.64 14.68 12.95
2544 15.52 14.52 13.43
2545 15.29 14.29 13.12

ไตรมาส 4 (2544) 13.80 12.80 12.21
ไตรมาส 1 14.15 13.15 11.88
ไตรมาส 2 15.82 14.82 13.28
ไตรมาส 3 15.36 14.36 13.23
ไตรมาส 4 15.86 14.86 14.11

1.4 คา่การตลาด

คา่การตลาด คอื สว่นตา่งระหวา่งราคาขายปลกี ณ สถานบีรกิารนํ�ามนัเชื�อเพลงิ และราคาขายสง่หนา้
โรงกลั꠫�นในเวลาเดยีวกนั ซ꠫ึ�งแสดงถงึรายไดข้องผู้คา้นํ�ามนัและสถานบีรกิารนํ�ามนัเชื�อเพลงิ โดยรวมถงึ
ตน้ทนุอ꠫ื�นๆ ของผู้คา้นํ�ามนัไวด้ว้ย เชน่ การเตมิสารเตมิแตง่ (Additive) เพ꠫ื�อลดมลพษิไอเสยีใน
รถยนต ์รวมทั�ง คา่บรหิารจัดการอ꠫ื�นๆ ของผู้คา้นํ�ามนัดว้ย คา่การตลาดจงึไมใ่ชก่าํไรของผู้คา้นํ�ามนั แต่
เป็นรายไดท้꠫ี�ยงัไมไ่ดห้กัตน้ทนุอ꠫ื�นๆ นอกจากตน้ทนุราคานํ�ามนัเทา่นั�น

คา่การตลาดเฉล꠫ี�ยของปี 2545 อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2544 โดยคา่การตลาดเฉล꠫ี�ยเพ꠫ิ�มขึ�นเลก็
นอ้ย 0.06 บาท/ลติร มาอยู่ท꠫ี�ระดบั 1.38 บาท/ลติร สาํหรับการเปล꠫ี�ยนแปลงของคา่การตลาดในปี
2545 เป็นไปตามตารางขา้งลา่งนี�

คา่การตลาดเฉล꠫ี�ยของประเทศ
หนว่ย:บาท/ลติร

ชว่งเวลา เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 91

ดเีซล
หมนุเรว็

เฉล꠫ี�ย

2542 1.4523 1.2381 0.7127 0.8442
2543 1.4799 1.2389 0.6799 0.8205
2544 1.7639 1.6310 1.2988 1.3218



2545 1.7042 1.5201 1.3254 1.3786
ไตรมาส 4 (2544) 1.7538 1.6160 1.4985 1.4959

ไตรมาส 1 1.4724 1.3246 1.3931 1.3493
ไตรมาส 2 1.8206 1.6563 1.4299 1.4546
ไตรมาส 3 1.6757 1.4535 1.2363 1.2777
ไตรมาส 4 1.8228 1.6152 1.2235 1.3243

1.5 คา่การกล꠫ั�น

คา่การกลั꠫�นเป็นรายไดข้องผู้ผลติหรอืโรงกลั꠫�น โดยพจิารณาจากผลตา่งระหวา่งราคา ณ โรงกลั꠫�นเฉล꠫ี�ย
ทกุผลติภณัฑ ์ตามปรมิาณการผลติ กบัตน้ทนุราคานํ�ามนัดบิ (ราคา ณ โรงกลั꠫�น หมายถงึ ราคาขายสง่
หนา้โรงกลั꠫�นท꠫ี�หกัภาษ ีและกองทนุตา่งๆ แลว้) คา่การกลั꠫�นดงักลา่วเป็นคา่การกลั꠫�นโดยรวม สว่นคา่
การกลั꠫�น แยกตามผลติภณัฑน์ํ�ามนั จะพจิารณาจากคา่การกลั꠫�นรวมท꠫ี�แจงออกมา เป็นคา่การกลั꠫�นของ
แตล่ะผลติภณัฑ ์ตามสดัสว่นของปรมิาณการผลติ และราคา ณ โรงกลั꠫�นของผลติภณัฑน์ํ�ามนัในชว่ง
นั�นๆ

คา่การกลั꠫�นเฉล꠫ี�ยของปี 2545 อยู่ในระดบั 0.67 บาท/ลติร (2.4 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล) ใกลเ้คยีงกบั
ปี 2544 แตเ่ป็นระดบัต꠫ํ�ากวา่จดุคุ้มทนุของโรงกลั꠫�น ซ꠫ึ�งจะอยู่ท꠫ี�ระดบั 3  4 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล
สาเหตทุ꠫ี�คา่การกลั꠫�นคอ่นขา้งต꠫ํ�า เน꠫ื�องจากธรุกจิโรงกลั꠫�นนํ�ามนั เป็นธรุกจิท꠫ี�มกีารแขง่ขนัสงู ในระดบั
ภมูภิาค และกาํลงัการกลั꠫�น (Capacity) ท꠫ี�เกนิความตอ้งการของตลาด เน꠫ื�องจากความตอ้งการใช้
นํ�ามนัท꠫ี�ลดต꠫ํ�าลง ทาํให ้โรงกลั꠫�นไมส่ามารถใชก้าํลงัการกลั꠫�นไดเ้ตม็ความสามารถ และการไหลเวยีน
ของนํ�ามนัในภมูภิาค ท꠫ี�เป็นไปอยา่งเสร ีทาํใหโ้รงกลั꠫�นตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู สาํหรับ
การเปล꠫ี�ยนแปลงของคา่การกลั꠫�นในปี พ.ศ. 2545 เป็นไปตามตารางขา้งลา่งนี�

คา่การกล꠫ั�น
หนว่ย:บาท/ลติร

ชว่งเวลา คา่การกล꠫ั�น
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 0.6320 0.6709 0.6211 0.6749 0.5749
2545 0.6683 0.7117 0.6633 0.7071 0.5695

ไตรมาส 4 (2544) 0.6246 0.6246 0.5663 0.6720 0.5079
ไตรมาส 1 0.4737 0.5365 0.4924 0.4971 0.3990
ไตรมาส 2 0.6089 0.6807 0.6338 0.6419 0.5283
ไตรมาส 3 0.5494 0.5819 0.5451 0.5803 0.4892
ไตรมาส 4 1.0364 1.0434 0.9777 1.1040 0.8572

2. แนวโนม้ราคานᰬํ�ามนัปี 2546
2.1 ราคานᰬํ�ามนัดบิ แนวโนม้ราคานํ�ามนัดบิในปี 2546 นักวเิคราะหส์ว่นใหญค่าดการณว์า่ราคา นํ�ามนั
ดบิจะอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2545 แตจ่ะออ่นตวัลงเม꠫ื�อเทยีบกบัชว่งไตรมาสท꠫ี� 4 ของปี 2545 โดย
ราคานํ�ามนัดบิดไูบจะเคล꠫ื�อนไหวอยู่ท꠫ี�ระดบั 20  25 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ปัจจัยหลกัท꠫ี�ทาํใหร้าคา
นํ�ามนัดบิปรับตวัลดลง คอื อปุทานท꠫ี�เพ꠫ิ�มขึ�นมากทั�งกลุ่มโอเปค และนอกกลุ่มโอเปค (เพ꠫ิ�มขึ�น 0.9
และ 1.0 ลา้นบารเ์รล/วนั ตามลาํดบั) โดยลา่สดุกลุ่มโอเปคไดป้รับเพ꠫ิ�มเพดานการผลติ 1.3 ลา้น
บารเ์รล/วนั เป็น 23.0 ลา้นบารเ์รล/วนั ในขณะท꠫ี�อปุสงคป์รับเพ꠫ิ�มขึ�นนอ้ยกวา่ จากภาวะเศรษฐกจิของ
สหรัฐอเมรกิาและโลกฟื�นตวัชา้กวา่ท꠫ี�ประมาณการไวเ้ดมิ ธนาคารกลางของสหรัฐอเมรกิา ปรับลด
อตัราดอกเบี�ยลงรอ้ยละ 0.5 อยู่ท꠫ี�ระดบั 1.25% ต꠫ํ�าสดุในรอบ 40 ปี (ภาวะเศรษฐกจิสหรัฐอเมรกิา
ขยายตวัประมาณรอ้ยละ 3 ความตอ้งการใชน้ํ�ามนัเพ꠫ิ�มขึ�นประมาณ 0.8 ลา้น บารเ์รล/วนั) โดย
Energy Information Administration (EIA) ประมาณการความตอ้งการใชน้ํ�ามนัของโลก เพ꠫ิ�มขึ�น
รอ้ยละ 1.7 หรอื 1.3 ลา้นบารเ์รล/วนั เป็น 77.6 ลา้นบารเ์รล/วนั ในขณะท꠫ี�ประมาณการผลติเพ꠫ิ�มขึ�น
รอ้ยละ 2.5 หรอื 1.9 ลา้นบารเ์รล/วนั เป็น 77.9 ลา้นบารเ์รล/วนั



ผลจากราคานํ�ามนัดบิปรับตวัสงูขึ�นในไตรมาสท꠫ี� 3  4 ในปี 2545 มาอยู่ท꠫ี�ระดบั 2730 เหรยีญสหรัฐ
ตอ่บารเ์รล แลว้แตช่นดินํ�ามนัดบิ ทาํใหป้ระเทศตา่งๆ เพ꠫ิ�มกาํลงัการผลติและสง่ออกนํ�ามนัดบิมากย꠫ิ�ง
ขึ�น ปัจจบุนักลุ่มโอเปคมกีารผลติเกนิโควตา้อยา่งตอ่เน꠫ื�องถงึ 2 –3 ลา้นบารเ์รล/วนั ซ꠫ึ�งเป็นสญัญาณ
บง่ชี�วา่ การควบคมุปรมิาณการผลติ ของประเทศสมาชกิ ใหอ้ยู่ในระดบัเพดานการผลติ ท꠫ี�ตกลงกนัไว้
เป็นเร꠫ื�องยาก

สว่นประเทศนอกกลุ่มโอเปค ไดแ้ก ่ประเทศแถบทะเลเหนอื ทะเลสาบแคสเปี�ยนและรัสเซยี มกีาร
สาํรวจและผลตินํ�ามนัดบิเพ꠫ิ�มมากขึ�น โดยรัสเซยีมเีปา้หมาย ท꠫ี�จะเป็นผู้ผลติรายใหญท่꠫ี�สดุของโลก
แซงหนา้ซาอดุอิารเบยี ปัจจบุนัปรมิาณการผลติของรัสเซยี อยู่ในระดบั 7.3 – 7.5 ลา้นบารเ์รล/วนั
(ซาอดุอิารเบยีผลติอยู่ท꠫ี�ระดบั 7.9 ลา้นบารเ์รล/วนั) รัสเซยีมศีกัยภาพการผลติไดถ้งึระดบั 10 ลา้น
บารเ์รล/วนั นอกจากนั�น เมก็ซโิก ซ꠫ึ�งเป็นผู้ผลตินํ�ามนัรายใหญ ่ลาํดบัท꠫ี� 8 ของโลก มแีผนเพ꠫ิ�มการสง่
ออกในปี 2546 จากปัจจบุนัสง่ออกท꠫ี�ระดบั 1.66 ลา้นบารเ์รล/วนั เป็น 1.86 ลา้นบารเ์รล/วนั

แตอ่ยา่งไรกต็าม ยงัมปัีจจัยอ꠫ื�นๆ ท꠫ี�มอีทิธพิลตอ่การเปล꠫ี�ยนแปลง ของราคานํ�ามนัเชื�อเพลงิ ไดแ้ก่
ปัญหาความขดัแยง้ท꠫ี�อาจทาํใหเ้กดิสงครามในตะวนัออกกลาง เชน่ สหรัฐอเมรกิา – อรัิก, อสิราเอล –
ปาเลสไตน ์รวมถงึการวนิาศกรรมของขบวนการกอ่การรา้ย

2.2 ราคานᰬํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์จะเคล꠫ื�อนไหวเปล꠫ี�ยนแปลงตามราคานํ�ามนัดบิ และ
ความตอ้งการใชใ้นภมูภิาค นอกจากนี� การเปล꠫ี�ยนแปลงราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปูแตล่ะชนดิ จะเป็นไปตาม
ชว่ง ฤดกูาลดว้ย โดยราคานํ�ามนัเบนซนิซ꠫ึ�งเป็นนํ�ามนัท꠫ี�ใชใ้นการขบัข꠫ี�ยานพาหนะ ราคาจะปรับตวัสงู
ขึ�นในชว่งฤดรูอ้น เน꠫ื�องจากมกีารใชพ้าหนะในชว่งนี�มาก สว่นนํ�ามนัดเีซลและนํ�ามนัเตาเป็นนํ�ามนัเพ꠫ื�อ
ความอบอุ่น ราคาจะปรับตวัสงูขึ�นในฤดหูนาว โดยคาดวา่ ราคานํ�ามนัเบนซนิและดเีซลหมนุเรว็ใน
ตลาดจรสงิคโปรป์ี 2546 จะเคล꠫ื�อนอยู่ในระดบั 25 – 29 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล และ 24 – 29
เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

2.3 ราคาขายปลกีนᰬํ�ามนัสาํเรจ็รปูของไทย จะเคล꠫ื�อนไหวตามราคานํ�ามนัสาํเรจ็รปู ในตลาดจร
สงิคโปร ์และคา่เงนิบาท หากคา่เงนิบาทเคล꠫ื�อนไหวอยู่ระดบั 43 – 44 บาท/เหรยีญสหรัฐ คาดวา่
ราคาขายปลกีนํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็อยู่ท꠫ี�ระดบั 14 – 16 , 13 – 15 และ
12 – 14 บาท/ลติร ตามลาํดบั

 

 

กลบัสารบญั
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นโยบายพลงังานและมาตรการ
เพ‰ื‰อการพฒันาดา้นพลงังานในปี 2545

สถานการณพ์ลงังานของประเทศไทย
ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545

1. ภาวะเศรษฐกจิ
จากแนวโนม้ของเศรษฐกจิไทยในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 ท꯰ี ขยายตวัสงูข㒿ึȀนถงึรอ้ยละ 4.9 เม꯰ื อ
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 ซ꯰ึ งเป็นการฟ㒿ืȀนตวัท꯰ี ชดัเจนจากปีท꯰ี ผา่นมา อนัเน꯰ื องจากอปุสงคภ์ายใน
ประเทศและตา่งประเทศไดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀน และจากขอ้มลูอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) ของ
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิด ้รายงานวา่ GDP รายไตรมาสของปีน㒿ีȀ
ขยายตวัตอ่เน꯰ื องตั㒿Ȁงแตไ่ตรมาสแรกถงึไตรมาสท꯰ี  3 และมแีนวโนม้ท꯰ี จะขยายตวัไดด้ตีอ่ไปในไตรมาส
สดุทา้ย โดยดชันผีลผลติอตุสาหกรรมขยายตวัรอ้ยละ 7.3 เม꯰ื อเทยีบกบั 9 เดอืนแรกของปี 2544 ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ
อตุสาหกรรมท꯰ี ยงัคงขยายตวัอยู่ในเกณฑร์ะดบัสงู ไดแ้ก ่หมวดวสัด ุกอ่สรา้ง หมวดยานยนตแ์ละอปุกรณ์
ขนสง่ โดยเฉพาะการผลติรถยนตเ์พ꯰ื อการพาณชิย ์และรถจักรยานยนต ์ท꯰ี มกีารขยายตวัเพ꯰ิ มข㒿ึȀนอยา่งตอ่
เน꯰ื องตั㒿Ȁงแตต่น้ปี เป็นตนัมา

อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ดา้นการผลติรายไตรมาส
ณ ราคาปีฐาน 2531

หนว่ย : %

สาขา
2544 2544 2545

ก.ค. –
ก.ย.

ต.ค. – ธ.ค.ม.ค.  ธ.ค.ม.ค.  ม.ีค. เม.ย.  ม.ิย.ก.ค.ก.ย.ม.ค.ก.ย.

เกษตรกรรรม 0.5 6.8 3.3 2.6 0.7 1.1 1.5
นอกภาค
เกษตรกรรม

1.9 1.9 1.8 4.0 5.6 6.2 5.2

รวม 1.8 2.5 1.9 3.9 5.1 5.8 4.9

ท꯰ี มา : สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

2. ภาพรวมสถานการณพ์ลงังาน
ความตอ้งการพลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศไทยในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 6.1
เม꯰ื อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 หรอืจาํนวน 1,282 พันบารเ์รลน㒿ํȀามนัดบิตอ่วนั ซ꯰ึ งเป็นการเพ꯰ิ มข㒿ึȀน
ของ ความตอ้งการพลงังานทกุประเภทโดยสดัสว่นการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์องพลงังานแตล่ะประเภท
ประกอบดว้ย น㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ กา๊ซธรรมชาต ิถา่นหนิ/ลกิไนต ์และไฟฟา้พลงัน㒿ํȀา/ไฟฟา้นาํเขา้รอ้ยละ 46,
37, 15 และ 3 ตามลาํดบั

การผลติพลงังานเชงิพาณชิยไ์ดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 5.7 หรอือยู่ท꯰ี ระดบั 636 พันบารเ์รลน㒿ํȀามนัดบิตอ่วนั โดย
การเพ꯰ิ มข㒿ึȀนของพลงังานทกุประเภท ทั㒿Ȁงน㒿ีȀการผลติน㒿ํȀามนัดบิไดเ้พ꯰ิ มสงูข㒿ึȀนถงึรอ้ยละ 22.5 เน꯰ื องจากสาเหตุ
สาํคญัคอื มแีหลง่ผลติใหมเ่พ꯰ิ มข㒿ึȀน 3 แหลง่ ไดแ้ก ่แหลง่มะลวินั ของบรษัิท เชฟรอน แหลง่สงักระจาย
ของ ปตท.สผ. และแหลง่ยะลา ซ꯰ึ งเป็นแหลง่ผลติหน꯰ึ งในโครงการ BIG OIL PROJECT ของบรษัิท ยโูน
แคล ท꯰ี  ประกอบดว้ยแหลง่ปลาหมกึ กะพง สรุาษฎร ์และยะลา รวมทั㒿Ȁง การผลติกา๊ซธรรมชาตไิดเ้พ꯰ิ มสงู
ข㒿ึȀนรอ้ยละ 4.7

การนาํเขา้พลงังานสทุธใินชว่ง 9 เดอืนแรกของปีน㒿ีȀเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 8.2 มจีาํนวน 814 พันบารเ์รลน㒿ํȀามนัดบิ
ตอ่วนั ซ꯰ึ งสาเหตสุาํคญัมาจากการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ เพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀนถงึรอ้ยละ 19.6 สว่นการนาํเขา้
น㒿ํȀามนัดบิไดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนเลก็นอ้ยอยู่ท꯰ี ระดบัรอ้ยละ 0.8 ขณะท꯰ี การนาํเขา้สทุธคิอนเดนเสท น㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปู และ



ไฟฟา้มอีตัราลดลง อยา่งไรกต็าม อตัราการพ꯰ึ งพาพลงังานเชงิพาณชิยจ์ากตา่งประเทศอยู่ท꯰ี ระดบัรอ้ยละ
63 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ โดยท꯰ี มลูคา่การนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิยม์จีาํนวน
250,760 ลา้นบาท ซ꯰ึ งลดลงจากชว่งเดยีวกนัของปีท꯰ี ผา่นมา สว่นการสง่ออกน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูยงัคงดาํเนนิ
การอยู่ เน꯰ื องจากปรมิาณการกลั꯰ น สงูกวา่ความตอ้งการตอ่การใชใ้นประเทศ

ตารางท‰ี‰ 1 การใช ้การผลติ และการนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิย*์
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน㒿ํȀามนัดบิ/วนั

  2544 2545
ม.ค.  ก.ย. เปล꯰ี ยนแปลง%

การใช ้(2) 1,203.3 1,281.5 6.1
การผลติ 594.4 635.9 5.7
การนาํเขา้ (สทุธ)ิ 754.7 813.7 8.2
การเปล꯰ี ยนแปลงสตอ็ก 38.0 19.0
การใชท้꯰ี ไมเ่ป็นพลงังาน (NonEnergy use) 107.6 149.1 11.8
การนาํเขา้/การใช ้(%) 63.0 63.0
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ (%)** 1.8 4.9

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

การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์ั㒿Ȁนสดุทา้ยในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 ไดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 6.9 เม꯰ื อเทยีบ
กบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น กลา่วคอื การใชล้กิไนตย์งัคงเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 19.2 ซ꯰ึ งสว่นใหญไ่ดน้าํไปใชใ้น
อตุสาหกรรม การผลติปนูซเีมนต ์ท꯰ี มกีารขยายตวัสงูข㒿ึȀนจากมาตรการกระตุ้นอสงัหารมิทรัพยข์องภาครัฐ
ท꯰ี ไดส้ง่ผลใหธ้รุกจิ กอ่สรา้งขยายตวัอยา่งตอ่เน꯰ื อง สาํหรับการใชก้า๊ซธรรมชาต ิใชถ้า่นหนินาํเขา้ น㒿ํȀามนั
สาํเรจ็รปูและไฟฟา้ไดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนเป็นรอ้ยละ 11.3 7.3 6.0 และ 5.6 ตามลาํดบั

3. สถานการณพ์ลงังานแตล่ะชนดิ

3.1 น䄱ํ〰ามนัดบิ



การผลติ ปรมิาณการผลติน㒿ํȀามนัดบิในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 อยู่ท꯰ี ระดบั 74 พันบารเ์รลตอ่วนั เพ꯰ิ ม
ข㒿ึȀนรอ้ยละ 22.5 และแหลง่ผลติท꯰ี สาํคญัไดแ้ก ่แหลง่เบญจมาศ ผลติไดใ้นระดบั 35 พันบารเ์รลตอ่วนั
หรอื คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 47 ของปรมิาณการผลติน㒿ํȀามนัดบิของประเทศ และแหลง่สริกิติิطȀ ผลติอยู่ท꯰ี 
ระดบั 21 พัน บารเ์รลตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 28 สว่นปรมิาณการผลติน㒿ํȀามนัดบิในชว่ง 9 เดอืนแรก
ของปีน㒿ีȀ ไดเ้พ꯰ิ มสงูข㒿ึȀนมาก เน꯰ื องจากมแีหลง่ผลติใหมเ่พ꯰ิ มข㒿ึȀน 3 แหลง่ ไดแ้ก ่แหลง่มะลวินั ของบรษัิท
เชฟรอน และแหลง่สงักระจาย ของบรษัิท ปตท.สผ. ท꯰ี ไดเ้ร꯰ิ มทาํการผลติในเดอืนมถินุายน 2545 รวมทั㒿Ȁง
แหลง่ยะลา ซ꯰ึ งเป็นหน꯰ึ งในโครงการ Big Oil Project ของบรษัิท ยโูนแคล (ขณะน㒿ีȀไดด้าํเนนิการผลติ 4
แหลง่ ไดแ้ก ่แหลง่ปลาหมกึ กะพง สรุาษฎร ์และยะลา) โดยแหลง่ยะลาไดเ้ร꯰ิ มทาํการผลติตั㒿Ȁงแตเ่ดอืน
พฤษภาคม 2545 เป็นตน้มา และในเดอืนกนัยายนสามารถผลติไดใ้นระดบั 6 พันบารเ์รลตอ่วนั

ตารางท‰ี‰ 2 การผลติน䄱ํ〰ามนัดบิแยกตามแหลง่
หนว่ย : บารเ์รล/วนั

แหลง่ ผู้ผลติ 2544 2545 (ม.ค. – ก.ย.)
ปรมิาณ สดัสว่น (%)

1. สริกิติิطȀ Thai Shell 21,212 20,789 28.0
2. ปรอืกระเทยีม Thai Shell 92 0 0.0
3. หนองตมู Thai Shell 253 0 0.0
4. วดัแตน Thai Shell 11 0 0.0
5. ทานตะวนั Chevron 7,938 6,053 8.1
6. เบญจมาศ Chevron 28,906 35,091 47.2
7. มะลวินั Chevron  432 0.6
8. ฝาง กรมการพลงังานทหาร 658 623 0.8
9. หน꯰ึ ง (กาํแพงแสน) และสอง (อู่ทอง) ปตท. สผ. (BPเดมิ) 597 465 0.6
10. สงักระจาย ปตท. สผ.  90 0.1
11. บงึหญา้และบงึมว่ง SINO US Petroleum 902 828 1.1
12. วเิชยีรบรุี Pacific Tiger Energy 180 133 0.2
13 ศรเีทพ Pacific Tiger Energy 16 13 0.0
14. นาสนุ่น Pacific Tiger Energy 0 2 0.0
15. ยโูนแคล Unocal 1,149 9,762 13.1

รวม   61,914 74,281 100.0

หมายเหต ุ: ยโูนเเคล ประกอบดว้ย แหลง่ปลาหมกึ กะพง สรุาษฎร ์และยะลา

การใช ้การใชน้㒿ํȀามนัดบิเพ꯰ื อการกลั꯰ นสาํหรับ 9 เดอืนแรกของปี 2545 อยู่ท꯰ี ระดบั 825 พันบารเ์รล ตอ่วนั
เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 9.2 โดยโรงกลั꯰ นสว่นใหญม่กีารใชน้㒿ํȀามนัดบิเพ꯰ิ มข㒿ึȀน ยกเวน้โรงกลั꯰ นบางจากท꯰ี ใชน้㒿ํȀามนัดบิ
ลดลงจาก 76 พันบารเ์รลตอ่วนั เป็น 75 พันบารเ์รลตอ่วนั และโรงกลั꯰ นเอสโซ ่ใชน้㒿ํȀามนัดบิลดลงจาก 135
พัน บารเ์รลตอ่วนั เป็น 125พันบารเ์รลตอ่วนั เน꯰ื องจากไดห้ยดุทาํการเพ꯰ื อซอ่มบาํรงุไป 2 ชว่งเวลา คอื
ระหวา่งวนัท꯰ี  12  16 กมุภาพันธ ์และวนัท꯰ี  9  24 มนีาคม 2545 นอกจากน㒿ีȀ โรงกลั꯰ น บรษัิท ระยองเพยีว
รฟิายเออร ์จาํกดั ไดใ้ชน้㒿ํȀามนัดบิลดลงจาก 11 พันบารเ์รลตอ่วนั เป็น 8 พันบารเ์รลตอ่วนั เน꯰ื องจากหยดุ
ซอ่มบาํรงุระหวา่ง 24 เมษายน – 14 มถินุายน 2545

ตารางท‰ี‰ 3 การจดัหาและการใชน้䄱ํ〰ามนัดบิ
หนว่ย : บารเ์รล/วนั

ปี
การจดัหา

*ใชใ้นโรงกล‰ั‰นผลติภายใน
ประเทศ

นาํเขา้ (สทุธ)ิ รวม

2540 27,463 728,758 756,221 767,460
2541 29,420 679,729 709,149 721,808
2542 34,006 698,896 732,902 741,956
2543 57,937 643,065 701,002 749,629
2544 61,914 678,211 740,125 756,013

2545 (ม.ค.ก.ย.) 74,281 689,193 763,474 825,149
การเปล꯰ี ยนแปลง (%)

2543 70.8 8.1 4.5 1.0



2544 6.9 5.2 5.4 0.8
2545 (ม.ค.ก.ย.) 22.5 1.9 3.6 9.2

* น㒿ํȀามนัดบิ คอนเดนเสท และอ꯰ื นๆ

การนาํเขา้ เน꯰ื องจากปรมิาณการผลติน㒿ํȀามนัดบิและคอนเดนเสทของไทยมสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 15 ของ
ความตอ้งการใชใ้นประเทศ จงึตอ้งมกีารนาํเขา้น㒿ํȀามนัดบิ โดยในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 ปรมิาณการ
นาํเขา้สทุธมิจีาํนวน 689 พันบารเ์รลตอ่วนั สว่นใหญเ่ป็นการนาํเขา้จากตะวนัออกกลาง คดิเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 72 และท꯰ี เหลอืนาํเขา้จากตะวนัออกไกล และจากแหลง่อ꯰ื นๆ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19 และ 9
ตามลาํดบั

การสง่ออก ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 ไทยสง่ออกน㒿ํȀามนัดบิเป็นปรมิาณ 42 พันบารเ์รลตอ่วนั จาก
แหลง่เบญจมาศและแหลง่ทานตะวนัของบรษัิท Chevron ปรมิาณการสง่ออกเพ꯰ิ มข㒿ึȀนถงึรอ้ยละ 20.5 เม꯰ื อ
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 8,760 ลา้นบาท โดยรอ้ยละ 49 ของปรมิาณการ
สง่ออก ทั㒿Ȁงหมดจะสง่ไปยงัประเทศสงิคโปร ์สาเหตทุ꯰ี ตอ้งสง่ออกน㒿ํȀามนัดบิ เน꯰ื องจากองคป์ระกอบของ
น㒿ํȀามนัดบิจาก 2 แหลง่ ขา้งตน้มสีารโลหะหนัก (สารปรอท) ปนอยู่มาก ซ꯰ึ งไมต่รงกบั specific ท꯰ี โรงกลั꯰ น
ภายในประเทศตอ้งการ เป็นผลใหต้อ้งสง่ออกเกอืบทั㒿Ȁงหมด

3.2 กา๊ซธรรมชาติ

การผลติ ปรมิาณการผลติกา๊ซธรรมชาตใินชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 4.7 โดยผลติ
อยู่ในระดบั 2,022 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 77 ของปรมิาณท꯰ี ใชท้ั㒿Ȁงหมด ในปีน㒿ีȀมี
แหลง่ผลติแหลง่ใหมเ่พ꯰ิ มข㒿ึȀน ไดแ้ก ่แหลง่ยะลา ของบรษัิทยโูนแคล ไดเ้ร꯰ิ มทาํการผลติตั㒿Ȁงแตเ่ดอืน
พฤษภาคม เป็นตน้มาและผลติไดเ้ฉล꯰ี ยท꯰ี ระดบั 8 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั

กา๊ซธรรมชาตสิว่นใหญถ่กูผลติข㒿ึȀนจากแหลง่ในอา่วไทย แหลง่ผลติท꯰ี สาํคญัคอื แหลง่บงกช ผลติอยู่ท꯰ี 
ระดบั 598 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30 ของปรมิาณการผลติภายในประเทศ รอง
ลงมาไดแ้ก ่ไพลนิ เอราวณั ฟนูานและจักรวาล ตามลาํดบั

ตารางท‰ี‰ 4 การผลติกา๊ซธรรมชาติ
หนว่ย : ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั

  ผู้ผลติ 2544 2545 (ม.ค. – ก.ย.)
ปรมิาณ สดัสว่น (%)

แหลง่ผลติภายในประเทศ   1,900 2,022 77.1
แหลง่อา่วไทย 1,783 1,906 72.6
  เอราวณั Unocal 266 271 10.3
  ไพลนิ Unocal 212 295 11.2
  ฟนูานและจักรวาล Unocal 199 228 8.7
  สตลู Unocal 118 117 4.5
  กะพงและปลาทอง Unocal 48 30 1.1
  อ꯰ื นๆ (7 แหลง่) Unocal 186 167 6.4
  บงกช PTT E&P 584 598 22.8
  ทานตะวนั Chevron 52 51 1.9
  เบญจมาศ Chevron 118 148 5.6
  มะลวินั Chevron  1 
แหลง่บนบก   117 116 4.4
  น㒿ํȀาพอง Esso 60 59 2.2
  สริกิติิطȀ Thai Shell 57 57 2.2
แหลง่นาํเขา้ *   496 601 22.9
  ยาดานา สหภาพพมา่ 377 428 16.3
  เยตากนุ สหภาพพมา่ 119 173 6.6

รวม   2,396 2,624 100.0

* คา่ความรอ้นของกา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ = 1,000 btu/ลบ.ฟตุ



การใช ้การใชก้า๊ซธรรมชาตใินชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 7.8 โดยปรมิาณการใชอ้ยู่ท꯰ี 
ระดบั 2,624 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ประกอบดว้ย การใชก้า๊ซธรรมชาตทิ꯰ี ผลติในประเทศ 2,022 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั (รอ้ยละ 77) กา๊ซธรรมชาตนิาํเขา้ 601 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั (รอ้ยละ 23) การใช้
เพ꯰ิ มข㒿ึȀนมากในภาคการผลติไฟฟา้จากโครงการ IPP โดยเฉพาะโรงไฟฟา้ราชบรุ ีและจากผู้ผลติไฟฟา้ราย
เลก็ (SPP) ท꯰ี ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช㒿ืȀอเพลงิ และอกีสว่นหน꯰ึ งเป็นการใชใ้นภาคอตุสาหกรรม เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ย
ละ 11.3 กลา่วคอื เพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากระดบั 212 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เป็น 236 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั

การนาํเขา้ ปรมิาณการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตใินชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 สงูข㒿ึȀนรอ้ยละ 19.6 เม꯰ื อ
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 คอื เพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากระดบั 503 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เป็น 601 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ซ꯰ึ งเป็นการนาํเขา้จากพมา่ ประกอบดว้ย แหลง่ยาดานา จาํนวน 428 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ
ตอ่วนั และเยตากนุ จาํนวน 173 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เพ꯰ื อนาํไปใชใ้นการผลติไฟฟา้ท꯰ี โรงไฟฟา้ราชบรุี
และโรงไฟฟา้วงันอ้ย

ตารางท‰ี‰ 5 การจดัหาและการใชก้า๊ซธรรมชาติ
หนว่ย: ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั

ปี
การจดัหา การใช้

การผลติ การนาํเขา้ รวม ไฟฟ้า* อตุสาหกรรม
และอ‰ื‰นๆ

รวม

2540 1,564  1,564 1,220 344 1,564
2541 1,698 2 1,700 1,345 355 1,700
2542 1,860 2 1,861 1,473 388 1,861
2543 1,948 164 2,113 1,606 507 2,113
2544 1,900 496 2,396 2,087 309 2,396

2545 (ม.ค. –
ก.ย.)

2,022 601 2,624 2,263 361 2,624

สดัสว่น (%)
2543 92.2 7.8 100.0 76.0 24.0 100.0
2544 79.3 20.7 100.0 87.1 12.9 100.0

2545 (มค. – ก.ย.) 77.1 22.9 100.0 86.2 13.8 100.0

*ใชใ้น EGAT, EGGO, ราชบรุ ี(IPP), IPP, SPP

3.3 กา๊ซธรรมชาตเิหลว (NGL)

การผลติกา๊ซธรรมชาตเิหลว ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 มปีรมิาณ 10,836 บารเ์รลตอ่วนั เพ꯰ิ มข㒿ึȀน
รอ้ยละ 7.6 เม꯰ื อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 การใชใ้นประเทศอยู่ท꯰ี ระดบั 8,157 บารเ์รลตอ่วนั
เป็นการใชใ้นอตุสาหกรรมตวัทาํละลาย (Solvent) ทั㒿Ȁงหมด อกีสว่นหน꯰ึ งไดส้ง่ออกไปจาํหนา่ยยงัประเทศ

สงิคโปร ์เป็นจาํนวน 1,043 บารเ์รลตอ่วนั ซ꯰ึ งปรมิาณการสง่ออกไดล้ดลงรอ้ยละ 44.8 เม꯰ื อเทยีบกบั 9



สงิคโปร ์เป็นจาํนวน 1,043 บารเ์รลตอ่วนั ซ꯰ึ งปรมิาณการสง่ออกไดล้ดลงรอ้ยละ 44.8 เม꯰ื อเทยีบกบั 9
เดอืนแรกของปีกอ่น

ตารางท‰ี‰ 6 การผลติ การสง่ออกและการใช ้NGL
หนว่ย : บารเ์รล/วนั

รายการ 2544 2545 (ม.ค. – ก.ย.)
ปรมิาณ การเปล‰ี‰ยนแปลง (%) สดัสว่น (%)

การผลติ 9,982 10,836 7.6 
การสง่ออก 1,833 1,043 44.8 
การใชภ้ายในประเทศ 7,743 8,157 8.5 100.0
    กลั꯰ นน㒿ํȀามนั 941  100.0 
    SOLVENT 6,802 8,157 18.1 100.0

3.4 ผลติภณัฑน์䄱ํ〰ามนัสาํเรจ็รปู

การผลติน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนเพยีงเลก็นอ้ย คอื รอ้ยละ 0.9 เม꯰ื อ เทยีบ
กบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยท꯰ี การผลติน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูหลกัเกอืบทกุชนดิลดลง ยกเวน้ น㒿ํȀามนัดเีซล
และน㒿ํȀามนัเคร꯰ื องบนิ ขณะท꯰ี ความตอ้งการใชน้㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 5.2 กลา่วคอื เป็นการเพ꯰ิ มข㒿ึȀน
ของน㒿ํȀามนัฯ ทกุชนดิ อยา่งไรกต็าม ปรมิาณการผลติน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูยงัคงสงูกวา่ความตอ้งการใชภ้ายใน
ประเทศ เป็นผลให ้ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีน㒿ีȀมกีารสง่ออกน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูสทุธเิป็นจาํนวน 86 พันบารเ์รล
ตอ่วนั และเป็นการ สง่ออกน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปูทกุชนดิ

ตารางท‰ี‰ 7 การผลติ การใช ้การนาํเขา้ และการสง่ออกน䄱ํ〰ามนัสาํเรจ็รปู
ปี 2545 (ม.ค. – ก.ย.)

ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั) การเปล‰ี‰ยนแปลง (%)
การใช ก้ารผลติ การนาํเขา้ การสง่ออกการใช ก้ารผลติ การนาํเขา้ การสง่ออก

เบนซนิ 124.5 140.2 5.2 20.9 6.5 2.9 256.3 21.8
เบนซนิพเิศษ 50.9 67.4 0.2 17.0 1.2 7.1  11.9
เบนซนิธรรมดา 73.6 72.8 5.0 3.9 12.6 1.3 245.4 47.4
ดเีซล 276.7 305.5 15.6 39.1 5.7 7.6 146.2 44.1
น㒿ํȀามนักา๊ด 1.1 7.3  4.3 11.3 23.5  26.0
น㒿ํȀามนัเคร꯰ื องบนิ 64.5 77.5 1.2 12.2 0.9 7.9 3248.1 75.7
น㒿ํȀามนัเตา 83.9 103.7  10.3 5.6 10.9  65.6
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว* 66.8 100.0  21.2 4.6 0.8  14.2
รวม 617.4 734.4 21.9 107.9 5.2 0.9 180.5 10.8

*ไมร่วมการใชเ้พ꯰ื อเป็นวตัถดุบิ



 น䄱ํ〰ามนัเบนซนิ

การผลติ การผลติน㒿ํȀามนัเบนซนิในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 ลดลงรอ้ยละ 2.9 เม꯰ื อเทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่น โดยการผลติน㒿ํȀามนัเบนซนิธรรมดาเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 1.3 ขณะท꯰ี การผลติเบนซนิพเิศษลด
ลงรอ้ยละ 7.1 ซ꯰ึ งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัสดัสว่นการใช ้แมว้า่ปรมิาณการผลติน㒿ํȀามนัเบนซนิจะลดลง
แตย่งัคงมปีรมิาณสงูกวา่ความตอ้งการใชใ้นประเทศจาํนวน 16 พันบารเ์รลตอ่วนั

การใช ้ปรมิาณการใชใ้นชว่ง 9 เดอืนแรกของปีน㒿ีȀอยู่ท꯰ี ระดบั 125 พันบารเ์รลตอ่วนั เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 6.5
เม꯰ื อเทยีบกบั 9 เดอืนแรกของปี 2544 ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ ปรมิาณการใชเ้พ꯰ิ มสงูข㒿ึȀนมากตั㒿Ȁงแตป่ลายไตรมาสท꯰ี  4 ของปี
กอ่นตอ่เน꯰ื องมาถงึไตรมาสท꯰ี  3 ของปีน㒿ีȀ เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกจิ ท꯰ี ยงัคงมแีนวโนม้ดขี㒿ึȀน สงัเกตได้
จากปรมิาณการจาํหนา่ยรถยนตส์ว่นบคุคล และรถจักรยานยนตท์꯰ี ยงัคงขยายตวัสงูข㒿ึȀน สว่นการใชเ้บนซนิ
พเิศษลดลงรอ้ยละ 1.2 ขณะท꯰ี เบนซนิธรรมดา มกีารใชเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 12.6 ทั㒿Ȁงน㒿ีȀเป็นผลมาจากการ
รณรงค ์ใหม้กีารใชน้㒿ํȀามนัท꯰ี มคีา่ออกเทนใหเ้หมาะสมกบัประเภทรถ สง่ผลใหม้กีารใชน้㒿ํȀามนัเบนซนิธรรมดา
(ออกเทน 87 และ 91) เพ꯰ิ มข㒿ึȀน โดยสดัสว่นการใชน้㒿ํȀามนัเบนซนิธรรมดา เพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากรอ้ยละ 56 ในปีกอ่น
มาอยู่ท꯰ี รอ้ยละ 59 ในปีน㒿ีȀ

การนาํเขา้และสง่ออก แมว้า่ปรมิาณการผลติน㒿ํȀามนัเบนซนิ ยงัคงสงูกวา่ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ
แตม่กีารนาํเขา้น㒿ํȀามนัเบนซนิธรรมดา และเบนซนิพเิศษ เป็นจาํนวนรวม 5.2 พันบารเ์รลตอ่วนั ประกอบ
ดว้ย เบนซนิพเิศษ 0.2 พันบารเ์รลตอ่วนั เบนซนิธรรมดา 5 พันบารเ์รลตอ่วนั ขณะท꯰ี มกีารสง่ออก
(เบนซนิธรรมดา และเบนซนิพเิศษ) เป็นจาํนวน 20.9 พันบารเ์รลตอ่วนั สง่ผลใหส้ง่ออก (สทุธ)ิ 16 พัน
บารเ์รลตอ่วนั

 น䄱ํ〰ามนัดเีซล

การผลติ ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 การผลติน㒿ํȀามนัดเีซลเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 7.6 เม꯰ื อเทยีบกบั ชว่ง
เดยีวกนัของปี 2544 โดยปรมิาณการผลติอยู่ท꯰ี ระดบั 306 พันบารเ์รลตอ่วนั ประกอบดว้ย การผลติน㒿ํȀามนั
ดเีซลหมนุเรว็ 304 พันบารเ์รลตอ่วนั และดเีซลหมนุชา้ 2 พันบารเ์รลตอ่วนั

การใช ้การใชน้㒿ํȀามนัดเีซลไดเ้ร꯰ิ มขยบัตวัสงูข㒿ึȀน ตั㒿Ȁงแตช่ว่งไตรมาสท꯰ี  4 ปี 2544 ตอ่เน꯰ื องมาถงึ ไตรมาสท꯰ี 
สองของปีน㒿ีȀ และไดป้รับตวัลดลงในชว่งปลายไตรมาสท꯰ี สาม อยา่งไรกต็าม ภาพรวมการใชน้㒿ํȀามนัดเีซลใน
ชว่ง 9 เดอืนแรกของปีน㒿ีȀ เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 5.7 กลา่วคอื ปรมิาณการใชอ้ยู่ท꯰ี ระดบั 277 พันบารเ์รลตอ่วนั
เน꯰ื องจากภาวะเศรษฐกจิมแีนวโนม้ดขี㒿ึȀน โดยอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีน㒿ีȀ
เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 4.9 และปรมิาณการจาํหนา่ยรถท꯰ี ใชเ้พ꯰ื อการพาณชิยไ์ดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนถงึรอ้ยละ 44.5 นอกจากน㒿ีȀ
เป็นผลมาจากการนาํไปใชท้ดสอบการเดนิเคร꯰ื องของระบบ Combine Cycle ท꯰ี โรงไฟฟา้ราชบรุ ีกอ่นโอน
ใหบ้รษัิทผลติไฟฟา้ราชบรุ ีโฮลด㒿ิȀง จาํกดั



การนาํเขา้และสง่ออก การนาํเขา้น㒿ํȀามนัดเีซลในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 ไดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนมาก จากระดบั
6 พันบารเ์รลตอ่วนั ในปีกอ่นเป็น 16 พันบารเ์รลตอ่วนัในปีน㒿ีȀ เป็นการนาํเขา้ดเีซลหมนุเรว็ทั㒿Ȁงหมด เชน่
เดยีวกบัการสง่ออกท꯰ี เพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากระดบั 27 พันบารเ์รลตอ่วนั ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีกอ่น เป็น 39 พัน
บารเ์รลตอ่วนั ในปีน㒿ีȀ จงึมปีรมิาณสง่ออก (สทุธ)ิ จาํนวน 24 พันบารเ์รลตอ่วนั

 น䄱ํ〰ามนัเตา

การผลติ การผลติน㒿ํȀามนัเตาในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 ลดลงจากระดบั 117 พันบารเ์รล ตอ่วนั เป็น
104 พันบารเ์รลตอ่วนั หรอืลดลงรอ้ยละ 10.9 เม꯰ื อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 อยา่งไรกต็าม
ปรมิาณการผลติยงัคงสงูกวา่ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ

การใช ้ปรมิาณการใชอ้ยู่ท꯰ี ระดบั 84 พันบารเ์รลตอ่วนั เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 5.6 เม꯰ื อเทยีบกบัชว่ง เดยีวกนัของ
ปีกอ่น เป็นการเพ꯰ิ มข㒿ึȀนของการใชใ้นภาคอตุสาหกรรมถงึรอ้ยละ 11.2 เน꯰ื องจากเศรษฐกจิไดป้รับตวั ดขี㒿ึȀน
ขณะท꯰ี การใชเ้พ꯰ื อเป็นเช㒿ืȀอเพลงิในการผลติกระแสไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)
ลดลง รอ้ยละ 24.6 ตามนโยบายของรัฐบาลใหล้ดการใชน้㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิในการผลติกระแสไฟฟา้ โดยใช้
กา๊ซธรรมชาตทิดแทน

การนาํเขา้และสง่ออก เน꯰ื องจากปรมิาณการผลติในประเทศยงัคงสงูกวา่ความตอ้งการใช ้จงึ ไมม่ี
การนาํเขา้น㒿ํȀามนัเตาตั㒿Ȁงแตป่ี 2544 มาจนถงึ 9 เดอืนแรกของปี 2545 ขณะท꯰ี มปีรมิาณการสง่ออกอยู่ท꯰ี 
ระดบั 10 พันบารเ์รลตอ่วนั

ตารางท‰ี‰ 8 ปรมิาณการใชเ้ช䄱ื〰อเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า

ชนดิของเช䄱ื〰อเพลงิ
2544

2545 (ม.ค. – ก.ย.)
ปรมิาณเช䄱ื〰อเพลงิ การเปล‰ี‰ยนแปลง

(%)
กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้นลบฟ./วนั) 1,504 1,649 6.7
น㒿ํȀามนัเตา (ลา้นลติร) 647 404 24.6
ลกิไนต ์(พันตนั) 15,744 11,106 4.6
ดเีซล (ลา้นลติร) 75 39 10.0

 น䄱ํ〰ามนัเคร‰ื‰องบนิ



การผลติน㒿ํȀามนัเคร꯰ื องบนิในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนถงึรอ้ยละ 7.9 เม꯰ื อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนั
ของปี 2544 การใชเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนเลก็นอ้ยรอ้ยละ 0.9 สว่นปรมิาณการนาํเขา้ในปีน㒿ีȀเพ꯰ิ มข㒿ึȀนมาก กลา่วคอื เพ꯰ิ มข㒿ึȀน
จากระดบั 0.03 พันบารเ์รลตอ่วนั เป็น 1.2 พันบารเ์รลตอ่วนั อยา่งไรกต็าม ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีน㒿ีȀ มี
การสง่ออกน㒿ํȀามนัเคร꯰ื องบนิเป็นจาํนวน 12 พันบารเ์รลตอ่วนั เป็นผลใหม้กีารสง่ออก (สทุธ)ิ จาํนวน 11
พันบารเ์รลตอ่วนั

 กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG)

การผลติ การผลติกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 มปีรมิาณ 100 พันบารเ์รลตอ่วนั
ลดลงรอ้ยละ 0.8 แยกเป็นการผลติจากโรงแยกกา๊ซของ ปตท. (โรงท꯰ี  1 – 4) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 47
โรงแยกกา๊ซไทยเชลล ์รอ้ยละ 3 ท꯰ี เหลอืรอ้ยละ 50 เป็นการผลติจากโรงกลั꯰ นน㒿ํȀามนัและอ꯰ื นๆ ทั㒿Ȁงน㒿ีȀปรมิาณ
การผลติยงัคงสงูกวา่ความตอ้งการใชใ้นประเทศ

การใช ้ปรมิาณการใชใ้นชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 4.0 โดยการใชอ้ยู่ท꯰ี ระดบั 79 พัน
บารเ์รลตอ่วนั แยกเป็นการใช ้LPG เป็นเช㒿ืȀอเพลงิ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 85 ของปรมิาณการใชท้ั㒿Ȁงหมด ท꯰ี 
เหลอืใชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15

การใช ้LPG เป็นเช㒿ืȀอเพลงิ ประกอบดว้ย การใชใ้นครัวเรอืน ในรถยนต ์และในอตุสาหกรรม โดยการใชใ้น
ครัวเรอืน มสีดัสว่นสงูสดุ กลา่วคอื รอ้ยละ 70 ของปรมิาณการใชเ้ป็นเช㒿ืȀอเพลงิ โดยปรมิาณการใชอ้ยู่ท꯰ี 
ระดบั 47 พันบารเ์รลตอ่วนั ท꯰ี เหลอืเป็นการใชใ้นอตุสาหกรรม และในรถยนต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19
และ 11 ตามลาํดบั โดยท꯰ี การใชใ้นรถยนตไ์ดล้ดลงรอ้ยละ 6.0 เน꯰ื องจากการปรับราคาขายปลกี LPG มี
ราคาเพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀน และจาํนวนรถแทก๊ซ꯰ี ท꯰ี เปล꯰ี ยนมาใชเ้ช㒿ืȀอเพลงิ LPG เร꯰ิ มอ꯰ิ มตวั

สาํหรับการใชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปโิตรเคมใีนชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 มปีรมิาณ 12 พัน
บารเ์รลตอ่วนั ซ꯰ึ งใกลเ้คยีงกบัปีกอ่น

การนาํเขา้และการสง่ออก เน꯰ื องจากประเทศไทยสามารถผลติกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวไดม้ากกวา่ความ
ตอ้งการใชใ้นประเทศ จงึไมม่กีารนาํเขา้ ขณะท꯰ี มกีารสง่ออกอยา่งตอ่เน꯰ื อง โดยสว่นใหญส่ง่ออกไปยงั
ประเทศในเอเซยี ไดแ้ก ่จนี มสีดัสว่นสงูสดุคอืรอ้ยละ 39 ของปรมิาณการสง่ออกทั㒿Ȁงหมด รองลงมาไดแ้ก่
สงิคโปร ์เวยีดนาม คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 29 และ 16 ตามลาํดบั โดยในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีน㒿ีȀสง่ออก
เป็นจาํนวน 21 พันบารเ์รลตอ่วนั

ตารางท‰ี‰ 9 การใช ้LPG
หนว่ย : พันบารเ์รลตอ่วนั



2544
2545 (ม.ค. – ก.ย.)

ปรมิาณ สดัสว่น (%) การเปล‰ี‰ยนแปลง
(%)

ครัวเรอืน 46 47 59.4 3.0
อตุสาหกรรม 11 13 16.0 19.5
รถยนต์ 8 7 9.5 6.0
อตุสาหกรรมปโิตรเคมี 12 12 15.1 0.3
รวม 77 79 100.0 4.0

3.5 ถา่นหนิ/ลกิไนต์

การผลติ การผลติลกิไนตใ์นชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 มปีรมิาณ 14.7 ลา้นตนั เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 0.3
เม꯰ื อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 แยกเป็นการผลติจากเหมอืงแมเ่มาะและกระบ꯰ี ของการไฟฟา้ฝ่าย
ผลติ แหง่ประเทศไทย จาํนวน 11.3 ลา้นตนั หรอืลดลงรอ้ยละ 2.3 โดยมสีดัสว่นการผลติคดิเป็นรอ้ยละ
77 ของปรมิาณการผลติทั㒿Ȁงหมด ท꯰ี เหลอืผลติจากเหมอืงเอกชน ปรมิาณการผลติอยู่ท꯰ี ระดบั 3.4 ลา้นตนั
เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 10.0 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 23

การใช ้ปรมิาณการใชล้กิไนตใ์นชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 0.4 เม꯰ื อเทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่น การใชอ้ยู่ท꯰ี ระดบั 14.7 ลา้นตนั ประกอบดว้ย การใชใ้นภาคการผลติไฟฟา้ของ กฟผ.
คดิเป็นรอ้ยละ 76 ท꯰ี เหลอืนาํไปใชใ้นภาคอตุสาหกรรมคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 24 การใชใ้นอตุสาหกรรม
เพ꯰ิ มข㒿ึȀนถงึ รอ้ยละ 19.3 ทั㒿Ȁงน㒿ีȀเน꯰ื องจากการนาํไปใชใ้นอตุสาหกรรมการผลติปนูซเีมนตท์꯰ี ขยายตวัสงูมาก
ตามการฟ㒿ืȀนตวัของ อสงัหารมิทรัพย ์สาํหรับการใชถ้า่นหนินาํเขา้ในภาคอตุสาหกรรมเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 5.6
เป็นผลใหก้ารใชถ้า่นหนิ/ลกิไนตใ์นชว่ง 9 เดอืนแรกของปีน㒿ีȀ ยงัคงขยายตวัเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 1.7

การนาํเขา้ ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 ปรมิาณการนาํเขา้ถา่นหนิเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 7.3 เม꯰ื อเทยีบกบั
ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยนาํเขา้เป็นจาํนวน 4.0 ลา้นตนั เพ꯰ื อนาํไปใชใ้นการผลติกระแสไฟฟา้ใน
โครงการ SPP ประมาณ 1.8 ลา้นตนั (รอ้ยละ 45) และใชใ้นภาคอตุสาหกรรม 2.2 ลา้นตนั (รอ้ยละ 55)

ตารางท‰ี‰ 10 การผลติและการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิ
หนว่ย : พันตนั

  2544 2545 (ม.ค. – ก.ย.)
ปรมิาณ อตัราเพ‰ิ‰ม (%) สดัสว่น(%)

การผลติลกิไนต์ 19,607 14,654 0.3 100.0
  การไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ 15,447 11,261 2.3 76.8
  เหมอืงเอกชน 4,160 3,393 10.0 23.2
     บา้นปู 2,622 2,089 7.4 14.3
     ลานนา 979 557 25.8 3.8
     อ꯰ื นๆ 559 747 91.7 5.1
การนาํเขา้ถา่นหนิ 4,945 3,953 7.3 
    Supply 24,552 18,607 1.7 
การใชล้กิไนต์ 19,935 14,706 0.4 100.0
ผลติกระแสไฟฟา้ 15,744 11,105 4.6 75.5
อตุสาหกรรม 4,190 3,601 19.3 24.5
การใชถ้า่นหนิ 4,945 3,953 7.3 100.0
ผลติกระแสไฟฟา้ (SPP) 2,150 1,764 9.4 44.6
อตุสาหกรรม 2,795 2,189 5.6 55.4
    Demand 24,880 18,659 1.7 

3.6 ไฟฟ้า

กาํลงัการผลติตดิต ั䄱〰ง กาํลงัการผลติตดิตั㒿Ȁงไฟฟา้ ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การ
รับซ㒿ืȀอจากเอกชน และไฟฟา้นาํเขา้ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 มจีาํนวน 23,754 เมกะวตัต ์โดยเป็น
กาํลงัผลติตดิตั㒿Ȁงของ กฟผ. 15,000 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 63 รับซ㒿ืȀอจาก IPP 6,346 เมกะวตัต์

คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 27 รับซ㒿ืȀอจาก SPP 1,768 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7 และนาํเขา้จาก



คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 27 รับซ㒿ืȀอจาก SPP 1,768 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7 และนาํเขา้จาก
สปป.ลาว และ มาเลเซยี 640 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3

ตารางท‰ี‰ 11 กาํลงัผลติตดิต ั䄱〰งไฟฟ้า
ณ กนัยายน 2545
หนว่ย : เมกะวตัต์

  กาํลงัผลติตดิต ั䄱〰ง สดัสว่น (%)
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 15,000 63
ผู้ผลติไฟฟา้อสิระ (IPP) 6,346 27
ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) 1,768 7
นาํเขา้ 640 3

รวม 23,754 100

การผลติพลงังานไฟฟ้า ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟา้ของประเทศในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 มี
จาํนวน 83,347 กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง เพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 5.7 ประกอบดว้ยการผลติของ
กฟผ. คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 56 ท꯰ี เหลอืเป็นการรับซ㒿ืȀอจากเอกชน การนาํเขา้ และอ꯰ื นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 44

ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุในชว่ง 9 เดอืนแรกน㒿ีȀอยู่ท꯰ี เดอืนเมษายน ณ ระดบั 16,681 กกิะวตัต ์สงูกวา่
ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุของปี 2544 ซ꯰ึ งอยู่ท꯰ี ระดบั 16,126 กกิะวตัต ์เป็นผลใหม้คีา่ตวัประกอบการใช้
ไฟฟา้เฉล꯰ี ย (Load Factor) อยู่ท꯰ี ระดบัรอ้ยละ 76.3 และมอีตัรากาํลงัผลติสาํรองไฟฟา้ต꯰ํ าสดุ (Reserved
Margin) อยู่ท꯰ี ระดบัรอ้ยละ 27.5

ตารางท‰ี‰ 12 ความตอ้งการไฟฟ้าและคา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า

ปี ความตอ้งการไฟฟ้า
สงูสดุ

(เมกะวตัต)์

คา่ตวัประกอบการใช้
ไฟฟ้า
(รอ้ยละ)

กาํลงัผลติสาํรองไฟฟ้าต‰ํ‰า
สดุ

(รอ้ยละ)
2536 9,839 74.2 12.1
2537 11,064 74.3 13.6
2538 12,268 74.9 5.6
2539 13,311 75.1 8.6
2540 14,506 73.5 8.3
2541 14,180 73.4 20.1
2542 13,712 76.1 22.1
2543 14,918 75.2 22.0
2544 16,126 73.5 30.9

2545 (มค.
กย.)

16,681 76.3 27.5

การผลติพลงังานไฟฟา้ ประกอบดว้ยพลงังานไฟฟา้ท꯰ี ผลติจากเช㒿ืȀอเพลงิชนดิตา่งๆ คอื จากกา๊ซธรรมชาติ
(รวม EGCO IPP และ SPP) จาํนวน 58,685 กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 70 จากถา่นหนิ/
ลกิไนต ์จาํนวน 14,068 กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง หรอืรอ้ยละ 17 จากพลงัน㒿ํȀา 5,267 กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง หรอืรอ้ยละ
6 จากน㒿ํȀามนัเตา จาํนวน 1,591 กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง หรอืรอ้ยละ 2 และจากแหลง่อ꯰ื นๆ รวมทั㒿Ȁงการนาํเขา้ไฟฟา้
จากลาวและมาเลเซยี จาํนวน 3,737 กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 5



การผลติพลงังานไฟฟ้าตามชนดิของเช䄱ื〰อเพลงิท‰ี‰สาํคญั พอสรปุไดด้งัน䄱ี〰

การผลติไฟฟา้จากกา๊ซธรรมชาต ิในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากชว่งเดยีวกนัของปี
2544 รอ้ยละ 8.5 สาเหตสุาํคญัเน꯰ื องจากบรษัิทผลติไฟฟา้ราชบรุ ีโฮลด㒿ิȀง จาํกดั ไดรั้บโอนโรง
ไฟฟา้ราชบรุพีลงัความรอ้นรว่มชดุท꯰ี  1 และชดุท꯰ี  2 ซ꯰ึ งมกีาํลงัการผลติตดิตั㒿Ȁงรวม 1,450 เมกะวตัต์
จากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย เม꯰ื อวนัท꯰ี  18 เมษายน 2545 ซ꯰ึ งใชก้า๊ซธรรมชาต ิเป็นเช㒿ืȀอ
เพลงิในการผลติไฟฟา้ สง่ผลใหป้รมิาณการผลติไฟฟา้จากกา๊ซธรรมชาตเิพ꯰ิ มข㒿ึȀน และประกอบกบั
บรษัิท บอ่วนิ เพาเวอรด์เีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั มกีาํลงัการผลติตดิตั㒿Ȁง 713 เมกะวตัต ์ท꯰ี ใชก้า๊ซ
ธรรมชาตเิป็นเช㒿ืȀอเพลงิในการผลติไฟฟา้ไดเ้ร꯰ิ มทดลองจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. ตั㒿Ȁงแตเ่ดอืน
มกราคม 2545 เป็นตน้มา นอกจากน㒿ีȀ ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) ท꯰ี ใชก้า๊ซธรรมชาต ิเป็นเช㒿ืȀอเพลงิ
ไดจ้า่ยไฟฟา้เขา้มาเสรมิในระบบ กฟผ. มากข㒿ึȀน 
 
การผลติไฟฟา้จากถา่นหนิ/ลกิไนต ์ลดลงรอ้ยละ 6.7 เน꯰ื องจากการผลติไฟฟา้ของ กฟผ. ท꯰ี ใช้
ลกิไนตเ์ป็นเช㒿ืȀอเพลงิลดลงถงึรอ้ยละ 6.3
 
ผลติไฟฟา้จากน㒿ํȀามนัเตา ไดล้ดลงถงึรอ้ยละ 19.9 เม꯰ื อเทยีบกบั 9 เดอืนแรกของปี 2544 ซ꯰ึ งเป็น
ผลจากนโยบายของรัฐบาลให ้กฟผ. ลดการใชน้㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิในการผลติไฟฟา้และทดแทน โดย
การใชก้า๊ซธรรมชาติ
 
การผลติไฟฟา้จากพลงัน㒿ํȀา เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 6.2 เม꯰ื อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น
 
การผลติไฟฟา้จากน㒿ํȀามนัดเีซล เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 7.1 เม꯰ื อเทยีบกบั 9 เดอืนแรกของปี 2544 เน꯰ื องจาก
กฟผ. ไดท้าํการทดสอบการเดนิเคร꯰ื องในระบบ Combine Cycle โดยใชน้㒿ํȀามนัดเีซลท꯰ี โรงไฟฟา้
ราชบรุี
 
การนาํเขา้ไฟฟา้จาก สปป. ลาว และมาเลเซยีในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 ลดลงรอ้ยละ 2.9
เม꯰ื อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544

การใชไ้ฟฟ้า

ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 อยู่ระดบัท꯰ี  74,191 กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง เพ꯰ิ มข㒿ึȀนจาก 9
เดอืนแรกของปีท꯰ี ผา่นมา รอ้ยละ 5.6 โดยสาขาธรุกจิและสาขาอตุสาหกรรมไดม้กีารใชไ้ฟฟา้เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ย
ละ 6.0 และ 6.6 ตามลาํดบั ขณะท꯰ี บา้นและท꯰ี อยู่อาศยั มกีารใชเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 2.3 สาํหรับภาคเกษตรและ
ลกูคา้ตรง กฟผ. มกีารใชเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 9.3 และ 13.3 ตามลาํดบั

การใชไ้ฟฟา้ในเขตนครหลวง ไดข้ยายตวัเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 3.8 เม꯰ื อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น การใช้
ไฟฟา้ไดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนทกุสาขา กลา่วคอื สาขาธรุกจิและสาขาอตุสาหกรรม มกีารใชไ้ฟฟา้ 9,115 และ 10,324
กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง ตามลาํดบั หรอืเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 4.4 สาํหรับประเภทบา้นและท꯰ี อยู่อาศยั มกีารใชไ้ฟฟา้
5,777 กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 1.9



การใชไ้ฟฟา้ในเขตภมูภิาค ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 6.4 เม꯰ื อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนั
ของปีกอ่น โดยสาขาธรุกจิและสาขาอตุสาหกรรม มกีารใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 8,597 และ 23,101 กกิะ
วตัตช์ั꯰ วโมง ตามลาํดบั หรอืเพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 7.6 สว่นการใชไ้ฟฟา้ประเภทบา้นและท꯰ี อยู่อาศยัมกีารใช้
ไฟฟา้ 10,755 กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง เพ꯰ิ มข㒿ึȀนรอ้ยละ 2.6

ในสว่นลกูคา้ตรงของ กฟผ. ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 อยู่ในระดบั 1,467
กกิะวตัตช์ั꯰ วโมง เพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากชว่งเดยีวกนัของปี 2544 รอ้ยละ 13.3

ตารางท‰ี‰ 13 การจาํหนา่ยไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้
หนว่ย : กกิะวตัต์ชั꯰ วโมง

2544
2545 (มค.  กย.)

ปรมิาณ เปล‰ี‰ยนแปลง
(%)

การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง
บา้นและท꯰ี อยู่อาศยั 7,286 5,777 1.9
ธรุกจิ 11,502 9,115 4.4
อตุสาหกรรม 13,028 10,324 4.4
อ꯰ื นๆ 1,872 1,460 2.7

รวม 33,688 26,676 3.8
การใชไ้ฟฟ้าในเขตภมูภิาค
บา้นและท꯰ี อยู่อาศยั 13,882 10,775 2.6
ธรุกจิ 10,627 8,597 7.6
อตุสาหกรรม 28,559 23,101 7.6
เกษตรกรรม 179 167 9.3
อ꯰ื นๆ 4,214 3,409 7.6

รวม 57,461 46,049 6.4
ลกูคา้ตรง กฟผ 1,717 1,467 13.3

รวมท ั䄱〰งส䄱ิ〰น 92,866 74,191 5.6

3.7 รายไดส้รรพสามติและฐานะกองทนุน䄱ํ〰ามนั

รายไดภ้าษสีรรพสามติจากน㒿ํȀามนัสาํเรจ็รปู ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 มจีาํนวนประมาณ 51,364
ลา้นบาท เพ꯰ิ มข㒿ึȀนจากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 1,189 ลา้นบาท เม꯰ื อพจิารณา รายรับ รายจา่ยของกองทนุฯ
ในชว่งเดอืนมกราคม – กนัยายน จะเหน็วา่กองทนุฯ มรีายรับเกดิข㒿ึȀนจงึสง่ผลใหฐ้านะกองทนุตดิลบลดลง
จาก 10,351 ลา้นบาท เม꯰ื อส㒿ิȀนเดอืนธนัวาคม 2544 เป็นตดิลบ 5,310 ลา้นบาท ณ ส㒿ิȀนเดอืนกนัยายน
2545

ตารางท‰ี‰ 14 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุ
หนว่ย : ลา้นบาท

ณ ส䄱ิ〰นปี ฐานะกองทนุน䄱ํ〰ามนั รายรบั (รายจา่ย) ภาษสีรรพสามติ
2535 1,930 (4,717) 40,693
2536 78 (1,852) 44,717
2537 732 (810) 46,969
2538 1,116 (384) 54,838
2539 787 1,903 58,899
2540 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 10,351 (5,678) 65,602

2545 ณ ส㒿ิȀนเดอืน ก.ย. 5,310 5,041 51,364

 



 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2545/index.html


นโยบายพลงังานและมาตรการ
เพ큔ืȀอการพฒันาดา้นพลงังานในปี 2545

การปรบัโครงสรา้งองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการดา้นพลงังาน

1. คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
จากการท꯰ี รัฐบาลไดม้กีารกาํหนดนโยบายการบรหิาร และพัฒนาของประเทศใหม ่โดยการ
เปล꯰ี ยนแปลงโครงสรา้งสว่นราชการใหม ่ตามกฎหมายปฏริปูระบบราชการ พ.ศ. 2545 ท꯰ี ประกอบดว้ย
พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัท꯰ี  5) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญัตปิรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทาํใหม้กีารเปล꯰ี ยนแปลงโครงสรา้งสว่นราชการ โดยมกีระทรวงเพ꯰ิ ม
ข㒿ึȀนเป็น 20 กระทรวง และสว่นราชการระดบักรมเพ꯰ิ มข㒿ึȀนเป็น 142 กรม สาํหรับในสว่นพระราชบญัญัติ
ปรับปรงุฯ ไดม้กีารแกบ้ทบญัญัตขิองพระราชบญัญัตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิพ.ศ.
2535 ใหม ่กลา่วคอื ใหเ้ปล꯰ี ยนคาํวา่ “สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต”ิ เป็น
“สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน” คาํวา่ “รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ
การพลงังาน” เป็น “รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน” คาํวา่ “อธบิดกีรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน”
เป็น “อธบิดกีรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรัุกษพ์ลงังาน” และคาํวา่ “เลขาธกิารคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาต”ิ เป็น “ผู้อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน” ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ ผลจากการ
ปรับปรงุกฎหมายท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งจงึทาํใหม้กีระทรวงพลงังานเกดิข㒿ึȀน โดยมนีายพงศเ์ทพ เทพกาญจนา
เป็น รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน ซ꯰ึ งประกอบดว้ย 4 กรม ไดแ้ก ่กรมเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาต ิกรม
ธรุกจิพลงังาน กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรัุกษพ์ลงังาน และสาํนักงานนโยบายและแผน
พลงังาน นอกจากน㒿ีȀ ไดท้าํใหอ้งคป์ระกอบคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.)
เปล꯰ี ยนแปลงไปเพยีงเลก็นอ้ย และประกอบกบัคาํสั꯰ งสาํนักนายกรัฐมนตรที꯰ี  300/2545 เร꯰ื องมอบหมาย
และมอบอาํนาจให ้รองนายกรัฐมนตร ีปฏบิตัริาชการแทนนายกรัฐมนตร ีโดยรองนายกรัฐมนตร ี(นาย
พรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช) ปฏบิตัหินา้ท꯰ี ประธานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิจงึทาํใหอ้งค์
ประกอบของ กพช. เปล꯰ี ยนเป็นดงัน㒿ีȀ

1) รองนายกรัฐมนตร ี(นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช) ประธานกรรมการ
2) รองนายกรัฐมนตรี กรรมการ
3) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม กรรมการ
4) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั กรรมการ
5) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ กรรมการ
6) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
7) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม กรรมการ
8) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย์ กรรมการ
9) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
10)รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน กรรมการ
11) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม กรรมการ
12)ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กรรมการ
13) เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา กรรมการ
14) เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ กรรมการ
15)ผู้อาํนวยการสาํนักงบประมาณ กรรมการ

16)
อธบิดกีรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์
พลงังาน กรรมการ

17)ผู้อาํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กรรมการและ
เลขานกุาร



2. คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน
จากภายหลงัการปรับโครงสรา้งระบบราชการใหม ่ทาํใหบ้างหนว่ยราชการ ถกูสบัเปล꯰ี ยนกระทรวงท꯰ี 
ตอ้งสงักดัใหม ่การปฏบิตัหินา้ท꯰ี ของคณะกรรมการตา่งๆ ดา้นพลงังานเกดิการตดิขดั อาทเิชน่ คณะ
กรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน จงึไดน้าํเสนอในการประชมุ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิครั㒿Ȁงท꯰ี  5/2545 (ครั㒿Ȁงท꯰ี  92) เม꯰ื อวนัท꯰ี  14 พฤศจกิายน 2545
ใหม้กีารปรับปรงุองคป์ระกอบของคณะกรรมการตา่งๆ ทางดา้นพลงังาน ซ꯰ึ งท꯰ี ประชมุไดม้มีตใิหแ้ตง่ตั㒿Ȁง
คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานข㒿ึȀน เพ꯰ื อปฏบิตัหินา้ท꯰ี แทนคณะกรรมการพจิารณานโยบาย
พลงังาน โดยมอีงคป์ระกอบคณะกรรมการ จาํนวน 11 คน ซ꯰ึ งตอ่มาไดม้คีาํสั꯰ งคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิท꯰ี  4/2545 เร꯰ื องแตง่ตั㒿Ȁงคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน โดยใหย้กเลกิคาํสั꯰ ง
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิท꯰ี  4/2543 เร꯰ื องแตง่ตั㒿Ȁงคณะกรรมการพจิารณานโยบาย
พลงังาน ลงวนัท꯰ี  18 ตลุาคม 2543 และใหแ้ตง่ตั㒿Ȁง คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน
(กพง.) ข㒿ึȀน โดยมอีงคป์ระกอบคอื

1) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน ประธานกรรมการ
2) ปลดักระทรวงพลงังาน กรรมการ
3) ปลดักระทรวงคมนาคม กรรมการ
4) ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส꯰ิ งแวดลอ้ม กรรมการ
5) ปลดักระทรวงพาณชิย์ กรรมการ
6) ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กรรมการ
7) เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ กรรมการ
8) เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา กรรมการ
9) ผู้อาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั กรรมการ
10)ผู้อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กรรมการและ

เลขานกุาร
11)ผู้แทนสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กรรมการและผู้ชว่ย

เลขานกุาร

โดยคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานมอีาํนาจและหนา้ท꯰ี  ดงัน㒿ีȀ

1. เสนอแนะนโยบาย แผนการบรหิารและพัฒนา และมาตรการทางดา้นพลงังาน
2. เสนอความเหน็เก꯰ี ยวกบัแผนงาน และโครงการทางดา้นพลงังาน ของหนว่ยงาน รวมทั㒿Ȁงเสนอ
ความเหน็เก꯰ี ยวกบัการจัดลาํดบัความสาํคญั ของแผนงานและโครงการดงักลา่วดว้ย

3. กาํหนดราคาและอตัราเงนิกองทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ ตามกรอบและแนวทางท꯰ี คณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาตมิอบหมาย รวมทั㒿Ȁงปฏบิตังิานอ꯰ื น ตามท꯰ี นายกรัฐมนตรมีอบหมาย ใน
การบรหิารกองทนุน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ และตามกฎหมายวา่ดว้ยการแกไ้ข และปอ้งกนัภาวะการ
ขาดแคลนน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ

4. เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางดา้นราคาพลงังาน และกาํกบัการเปล꯰ี ยนแปลงของอตัราคา่
ไฟฟา้ ตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัิ

5. พจิารณาและเสนอความเหน็ ตอ่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเก꯰ี ยวกบัพระราช
กฤษฎกีา กฎกระทรวง และมาตรการอ꯰ื นๆ ท꯰ี จะออกตามกฎหมาย วา่ดว้ยการสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังาน

6. ขอใหก้ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถ꯰ิ น รัฐวสิาหกจิ หรอืบคุคลใดๆ เสนอรายละเอยีด
ทางวชิาการ การเงนิ สถติ ิและเร꯰ื องตา่งๆ ท꯰ี จาํเป็นท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งกบันโยบาย แผนการบรหิารและ
พัฒนาพลงังานของประเทศได้

7. ปฏบิตังิานอ꯰ื นๆ ตามท꯰ี คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิหรอืประธานคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาตมิอบหมาย

8. แตง่ตั㒿Ȁงคณะอนกุรรมการชว่ยปฏบิตังิานในหนา้ท꯰ี ตามความจาํเป็น

3. คณะกรรมการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่
จากนโยบายดา้นพลงังานของรัฐบาลท꯰ี สนับสนนุใหม้กีารใชก้า๊ซธรรมชาตทิดแทนน㒿ํȀามนัเพลงิใหม้าก
ข㒿ึȀน สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน จงึไดเ้สนอในการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่



ชาต ิครั㒿Ȁงท꯰ี  5/2545 (ครั㒿Ȁงท꯰ี  92) ใหม้กีารพจิารณาเร꯰ื องการสง่เสรมิ และสนับสนนุการนาํกา๊ซธรรมชาติ
มาใชเ้ป็นเช㒿ืȀอเพลงิ ในภาคการขนสง่ โดยใหม้กีารจัดตั㒿Ȁงคณะกรรมการข㒿ึȀน 1 คณะ เพ꯰ื อชว่ยในการ
ดาํเนนิการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาต ิใหเ้ป็นไปตามแนวทาง ท꯰ี ถกูตอ้งและเหมาะสม และท꯰ี ประชมุ
ไดม้มีตใิห ้แตง่ต ัȀงคณะกรรมการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ ข㒿ึȀน โดยมอีงค์
ประกอบและหนา้ท꯰ี ความรับผดิชอบ ดงัน㒿ีȀ

องคป์ระกอบ

1) ปลดักระทรวงพลงังาน ประธานกรรมการ
2) ปลดักรงุเทพมหานคร กรรมการ
3) อธบิดกีรมควบคมุมลพษิ กรรมการ
4) อธบิดกีรมธรุกจิพลงังาน กรรมการ
5) กรรมการผู้จัดการใหญ ่บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) กรรมการ
6) เลขาธกิารคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ กรรมการ
7) ผู้อาํนวยการองคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ กรรมการ
8) ผู้อาํนวยการสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั กรรมการ
9) นายกสมาคมวศิวกรรมยานยนตไ์ทย กรรมการ
10)ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย กรรมการ
11)ผู้แทนกระทรวงคมนาคม กรรมการ
12)ผู้แทนสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ กรรมการ
13)ผู้แทนผู้ประกอบการแทก็ซ꯰ี  กรรมการ
14)ผู้อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กรรมการและ

เลขานกุาร
15)ผู้แทนสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กรรมการและผู้ชว่ย

เลขานกุาร

อาํนาจหนา้ท큔ีȀ

1. ศกึษาและพจิารณาความเหมาะสมของแนวทางในการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาค
ขนสง่

2. ใหค้าํปรกึษา และขอ้เสนอแนะแนวทางท꯰ี เหมาะสม ในการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาค
ขนสง่ ตอ่สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กอ่นนาํเสนอขอความเหน็ชอบ ตอ่คณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาตติอ่ไป

3. แตง่ตั㒿Ȁงคณะอนกุรรมการฯ และคณะทาํงานฯ เพ꯰ื อชว่ยเหลอืการปฏบิตัขิองคณะกรรมการฯ ตาม
ท꯰ี เหน็สมควร

4. มอีาํนาจเชญิผู้แทนของสว่นราชการ และหนว่ยงานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้ง เพ꯰ื อช㒿ีȀแจงรายละเอยีดในขอ้
เทจ็จรงิ คาํอธบิาย คาํแนะนาํ หรอืจัดสง่เอกสารตามท꯰ี เหน็สมควร

4. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิ
เก큔ีȀยวกบัปิโตรเลยีม
คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม꯰ื อวนัท꯰ี  21 พฤษภาคม 2545 ไดม้มีตรัิบทราบคาํสั꯰ งของนายกรัฐมนตร ีท꯰ี 
มบีญัชามอบหมายใหรั้ฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายพงศเ์ทพ เทพกาญจนา) มอีาํนาจใน
การกาํหนดแนวทางปฏบิตั ิกาํกบั ดแูลและควบคมุการปฏบิตัริาชการของสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิใน
สว่นท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งกบัการปอ้งกนั และปราบปรามการกระทาํผดิเก꯰ี ยวกบัน㒿ํȀามนัเช㒿ืȀอเพลงิ โดยไมร่วมถงึ
การบรหิารงานบคุคล ทั㒿Ȁงน㒿ีȀเพ꯰ื อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล และตอ่มา รองนายกรัฐมนตรี
(นายพทิกัษ ์อนิทรวทิยนันทน)์ ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิจงึไดม้คีาํสั꯰ งคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิท꯰ี  1/2545 และ 2/2545 เร꯰ื อง แตง่ตั㒿Ȁงคณะกรรมการอาํนวยการ
ปฏบิตังิาน ของสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิในการปอ้งกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิเก꯰ี ยวกบั
ปโิตรเลยีม และแตง่ตั㒿Ȁงคณะกรรมการประสานงานการปอ้งกนั และปราบปรามการกระทาํผดิเก꯰ี ยวกบั
ปโิตรเลยีม ตามลาํดบั โดยทั㒿Ȁง 2 คณะมรัีฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายพงศเ์ทพ เทพ
กาญจนา) เป็นประธานกรรมการ



เน꯰ื องจากพระราชบญัญัตปิรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดโ้อนอาํนาจหนา้ท꯰ี เก꯰ี ยวกบัการ
กาํกบั ดแูลงานดา้นพลงังานในสาํนักนายกรัฐมนตร ีและหนว่ยงานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งใหไ้ปอยู่ท꯰ี กระทรวง
พลงังาน และไดม้กีารเปล꯰ี ยนแปลงหนา้ท꯰ี ของหนว่ยงานเดมิ ท꯰ี เคยปฏบิตังิานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งดา้นพลงังาน
โดยใหโ้อนอาํนาจหนา้ท꯰ี เฉพาะดา้นพลงังานไปยงัหนว่ยใหม ่ท꯰ี สงักดักระทรวงพลงังาน ทาํใหอ้งค์
ประกอบของคณะกรรมการ ท꯰ี ทาํหนา้ท꯰ี ในการปอ้งกนั และปราบปรามการกระทาํความผดิ เก꯰ี ยวกบั
ปโิตรเลยีม มกีารเปล꯰ี ยนแปลงไป และในการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิครั㒿Ȁงท꯰ี 
5/2545 (ครั㒿Ȁงท꯰ี  92) ไดม้กีารพจิารณา เร꯰ื อง การปรับปรงุคณะกรรมการท꯰ี เก꯰ี ยวกบัน㒿ํȀามนัเถ꯰ื อน ให้
สอดคลอ้งกบัการปรับระบบราชการ ซ꯰ึ งท꯰ี ประชมุไดม้มีตใิหแ้ตง่ตั㒿Ȁงคณะกรรมการ ข㒿ึȀนมาคณะหน꯰ึ ง เพ꯰ื อ
ปฏบิตัหินา้ท꯰ี แทนคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการกระทาํความผดิ เก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีมแทน
คณะกรรมการอาํนายการปฏบิตังิาน ของสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิในการปอ้งกนัและปราบปรามการก
ระทาํความผดิ เก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีม และคณะกรรมการประสานงานการปอ้งกนั และปราบปรามการกระ
ทาํความผดิเก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีมท꯰ี ถกูยกเลกิไป

ขณะน㒿ีȀสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังานไดจั้ดทาํ รา่งคาํส큔ัȀงการแตง่ต ัȀงคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการกระทาํความผดิเก큔ีȀยวกบัปิโตรเลยีม เสนอตอ่ประธาน กพช. เพ꯰ื อพจิารณาลง
นาม โดยคณะกรรมการดงักลา่ว มอีงคป์ระกอบและหนา้ท꯰ี ดงัน㒿ีȀ

องคป์ระกอบ

1) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน ประธานกรรมการ
2) ปลดักระทรวงพลงังาน รองประธาน

กรรมการ
3) ปลดักระทรวงมหาดไทย รองประธาน

กรรมการ
4) ปลดักระทรวงการคลงั รองประธาน

กรรมการ
5) ผู้บญัชาการตาํรวจแหง่ชาติ รองประธาน

กรรมการ
6) ผู้แทนสาํนักงานอยัการสงูสดุ กรรมการ
7) อธบิดกีรมศลุกากร หรอืผู้แทน กรรมการ
8) อธบิดกีรมสรรพสามติ หรอืผู้แทน กรรมการ
9) อธบิดกีรมธรุกจิพลงังาน หรอืผู้แทน กรรมการ
10)อธบิดกีรมประมง หรอืผู้แทน กรรมการ
11)อธบิดกีรมการขนสง่ทางน㒿ํȀาและพาณชิยนาว ีหรอืผู้แทน กรรมการ
12)อธบิดกีรมสรรพากร หรอืผู้แทน กรรมการ
13)อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม หรอืผู้แทน กรรมการ
14)กรรมการผู้จัดการใหญ ่บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน)หรอืผู้แทน กรรมการ
15)ผู้อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กรรมการและ

เลขานกุาร
16)ผู้แทนสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน กรรมการและผู้ชว่ย

เลขานกุาร
17)ผู้แทนสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาติ กรรมการและผู้ชว่ย

เลขานกุาร
18)ผู้แทนกรมสรรสามติ กรรมการและผู้ชว่ย

เลขานกุาร

อาํนาจและหนา้ท큔ีȀ

1. พจิารณาและเสนอความเหน็เก꯰ี ยวกบันโยบาย แผนงาน และโครงการในการปอ้งกนั และปราบ
ปรามการกระทาํความผดิเก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีม

2. รับมอบนโยบายจากคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่
ชาต ิและคณะรัฐมนตรนีาํมาสู่แผนงานปฏบิตักิารของหนว่ยงานท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้ง

3. ตดิตาม ดแูล ประสาน สนับสนนุ และเรง่รัดการดาํเนนิงาน ของหนว่ยงานราชการท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งกบั
การปอ้งกนั และปราบปรามการกระทาํความผดิเก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีม



4. ขอใหก้ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถ꯰ิ น รัฐวสิาหกจิหรอืบคุคลใดๆ เสนอรายละเอยีด
ทางวชิาการ การเงนิ สถติ ิและเร꯰ื องตา่งๆ ท꯰ี จาํเป็นและเก꯰ี ยวขอ้งเพ꯰ื อเป็นขอ้มลูสนับสนนุการ
วางแผนปฏบิตังิานปอ้งกนั และปราบปรามการกระทาํความผดิเก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีม

5. พจิารณาเสนอแนะและประสานการจัดทาํงบประมาณของหนว่ยงานตา่งๆ เพ꯰ื อใหก้ารใชง้บ
ประมาณในภาพรวมเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

6. พจิารณากาํหนดแนวทางปฏบิตังิานของสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิท꯰ี เก꯰ี ยวขอ้งกบัการปอ้งกนั
และปราบปรามการกระทาํความผดิเก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีม

7. กาํกบั ดแูล และควบคมุการปฏบิตังิานของสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิในการปอ้งกนัและปราบ
ปรามการกระทาํความผดิเก꯰ี ยวกบัปโิตรเลยีม ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบั
นโยบายของรัฐ

8. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของหนว่ยงานตา่งๆ ตามแผนงานโครงการท꯰ี กาํหนด
9. แตง่ตั㒿Ȁงคณะอนกุรรมการ คณะทาํงาน ชดุปฏบิตักิารรว่ม เพ꯰ื อชว่ยเหลอืการปฏบิตังิานในหนา้ท꯰ี 
ตามความจาํเป็น

10. ปฏบิตัหินา้ท꯰ี อ꯰ื นๆ ตามท꯰ี คณะรัฐมนตร ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิและคณะ
กรรมการบรหิารนโยบายพลงังานมอบหมาย

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2545/index.html


นโยบายพลงังานและมาตรการ
เพ푫ื�อการพฒันาดา้นพลงังานในปี 2545

นโยบายดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน

แผนยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษพ์ลงังาน
ในชว่งปี พ.ศ. 2545  2554

1. ความเป็นมา
นายกรัฐมนตรไีดม้คีาํสั푫�งเม푫ื�อวนัท푫ี� 11 กรกฎาคม 2544 แตง่ตั﹫�งคณะกรรมการกาํกบัดแูลและ ตดิตาม
การดาํเนนิงานตามนโยบายประหยดัพลงังานของประเทศข﹫ึ�น เพ푫ื�อทาํหนา้ท푫ี�กาํกบัดแูลใหก้ารดาํเนนิ
การลดปรมิาณการใชพ้ลงังานของประเทศเกดิผลอยา่งจรงิจัง คลอ่งตวั รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ
ตลอดจนบรรลผุลสาํเรจ็ตามแนวนโยบายของรัฐ ซ푫ึ�งตอ่มาไดม้กีารแตง่ตั﹫�งคณะอนกุรรมการข﹫ึ�นมา 3
คณะ ประกอบดว้ย 1) คณะอนกุรรมการสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานในโรงงาน อาคารและบา้น 2)
คณะอนกุรรมการสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานในสาขาขนสง่ และ 3) คณะอนกุรรมการสง่เสรมิการใช้
พลงังานหมนุเวยีน เพ푫ื�อรว่มจัดทาํแผนและเปา้หมายการอนรัุกษพ์ลงังานของประเทศใหม้คีวามชดัเจน
ย푫ิ�งข﹫ึ�น ซ푫ึ�งคณะอนกุรรมการแตล่ะดา้นไดม้กีารประชมุรว่มกนัหลายครั﹫�ง โดยเชญิผู้แทนทั﹫�งภาคราชการ
และเอกชนทกุหนว่ยงานท푫ี�เก푫ี�ยวขอ้ง รวมทั﹫�งผู้ทรงคณุวฒุจิากหลายองคก์รเขา้รว่มประชมุระดมความ
คดิเหน็ เพ푫ื�อจัดทาํแผนและเปา้หมายการอนรัุกษพ์ลงังานของประเทศในระยะตอ่ไป ตอ่มาไดม้กีารจัด
ทาํแผนยทุธศาสตรก์ารอนรัุกษพ์ลงังาน ในชว่งปี พ.ศ. 2545 – 2554 ข﹫ึ�น และไดน้าํเสนอคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิละคณะรัฐมนตรใีหค้วามเหน็ชอบเม푫ื�อวนัท푫ี� 18 เมษายน 2545
และวนัท푫ี� 14 พฤษภาคม 2545 ตามลาํดบั

2. กรอบความคดิและแนวทางในการจดัทาํ แผนยทุธศาสตร์
การอนรุกัษพ์ลงังาน
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม푫ื�อวนัท푫ี� 14 พฤษภาคม 2545 เหน็ชอบแนวทางการดาํเนนิงานแผนยทุธศาสตร์
การอนรัุกษพ์ลงังาน ในชว่งปี พ.ศ. 2545 – 2554 ซ푫ึ�งมสีาระสาํคญั คอื

2.1 การจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษพ์ลงังาน ในชว่งปี พ.ศ. 2545 – 2554 มกีรอบ
ความคดิและแนวทางหลกัๆ ดงัน﹫ี�

(1) เรง่เตรยีมการปรับโครงสรา้งการบรหิารการจัดการพลงังานใหเ้หมาะสม และแกไ้ขกฎหมาย
ระเบยีบ ท푫ี�เก푫ี�ยวขอ้ง ใหเ้อ﹫ื�ออาํนวยตอ่โครงสรา้งใหม่

(2) เรง่ใหม้กีารพัฒนาพลงังานจากเช﹫ื�อเพลงิท푫ี�เป็นชวีมวลและพลงังานทดแทนอ푫ื�นๆ เพ푫ื�อชว่ยลดการ
พ푫ึ�งพาเช﹫ื�อเพลงิและพลงังานนาํเขา้ ซ푫ึ�งตอ้งคาํนงึถงึความพรอ้มของนโยบายดา้นอ푫ื�นๆ ท푫ี�เก푫ี�ยวขอ้งดว้ย

(3) เรง่จัดทาํแผนประหยดัและเพ푫ิ�มประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในทกุสาขา โดยเนน้การประหยดั
พลงังานในภาคขนสง่ และใหค้วามสาํคญักบังานศกึษาวจัิยอยา่งจรงิจัง พรอ้มทั﹫�งเรง่พัฒนาบคุลากร
ใหม้คีณุภาพและปรมิาณท푫ี�เพยีงพอและวางรากฐานการสรา้งความรู้เพ푫ื�อพัฒนาประเทศในระยะยาว

(4) เรง่สรา้งเครอืขา่ยเพ푫ื�อรณรงคเ์ร푫ื�องการอนรัุกษพ์ลงังาน และสง่เสรมิใหเ้กดิความรว่มมอืจากทั﹫�งนัก
วชิาการและภาคเอกชน



2.2 องคป์ระกอบของแผนยทุธศาสตรก์ารอนรุกัษพ์ลงังานของประเทศ ในชว่งปี พ.ศ. 2545
– 2554 ประกอบดว้ย 4 ดา้นหลกั คอื

(1) ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน ประกอบดว้ย

การอนรุกัษพ์ลงังานในโรงงาน/อาคารและบา้นท푫ี�อยู่อาศยั มุ่งสง่เสรมิการฝกึอบรมทกัษะ
และการใหค้วามรู้เร푫ื�องการอนรัุกษพ์ลงังาน การพัฒนาบคุลากร พรอ้มทั﹫�งเรง่ปรับปรงุกฎ
กระทรวง ระเบยีบและขั﹫�นตอนการดาํเนนิงานตาม พ.ร.บ.การสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ.
2535 ตลอดจนปรับปรงุรปูแบบของการใหก้ารสนับสนนุจากกองทนุเพ푫ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังาน ซ푫ึ�งจะสง่ผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศภายใน 10 ปีขา้งหนา้ลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 4.21 หรอืคดิเป็นจาํนวนรวม 1,862.8 พันตนัเทยีบเทา่น﹫ํ�ามนัดบิ/ปี
 
การอนรุกัษพ์ลงังานในสาขาขนสง่ มุ่งเนน้การเพ푫ิ�มประสทิธภิาพการจัดการจราจร และการ
ขนสง่คนและสนิคา้ รวมทั﹫�งการดาํเนนิการท푫ี�ทาํใหม้กีารนาํรถใหมท่푫ี�มปีระสทิธภิาพการใชน้﹫ํ�ามนั
สงู และมมีลพษิต푫ํ�ามาใชแ้ทนรถเกา่ รวมทั﹫�งสนับสนนุใหม้กีารขนสง่สนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ
พรอ้มกบัสง่เสรมิการขนสง่สาธารณะใหเ้ป็นระบบขนสง่หลกัของประเทศ ตลอดจนสนับสนนุให้
ผู้ประกอบการขนสง่รายยอ่ยรวมตวักนัเพ푫ื�อจัดธรุกจิศนูยข์นสง่สนิคา้ (Depot) กระจายทั푫�ว
ประเทศ ซ푫ึ�งหากการดาํเนนิการตามแผนประสบผลสาํเรจ็ คาดวา่จะชว่ยใหค้วามตอ้งการใช้
น﹫ํ�ามนัและเช﹫ื�อเพลงิอ푫ื�นๆ ของประเทศ ภายใน 10 ปีขา้งหนา้ ลดลงในอตัรารอ้ยละ 22.16 หรอื
คดิเป็นจาํนวนรวม 7,094.65 พันตนัเทยีบเทา่น﹫ํ�ามนัดบิ/ปี

(2) ดา้นการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน มุ่งสนับสนนุใหท้นุการศกึษา ทนุวจัิย และทนุพัฒนา นักวจัิยใน
แตล่ะเทคโนโลย ีและเรง่สรา้งเครอืขา่ยการทาํงานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน นัก
วชิาการ และผู้แทนประชาชน ตลอดจน เรง่ทาํใหร้าคารับซ﹫ื�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small
Power Producer : SPP) ท푫ี�ใชพ้ลงังานหมนุเวยีนเป็นเช﹫ื�อเพลงิอยู่ในระดบัท푫ี�เหมาะสม รวมทั﹫�ง เรง่
แกไ้ขระเบยีบการรับซ﹫ื�อไฟฟา้จาก SPP ขนาดเลก็มาก และสนับสนนุการจัดตั﹫�งศนูยบ์รกิารขอ้มลู เพ푫ื�อ
ทาํหนา้ท푫ี�ใหค้าํปรกึษาและใหบ้รกิารขอ้มลูในดา้นพลงังานหมนุเวยีน หากแผนการสง่เสรมิการใช้
พลงังานหมนุเวยีนดาํเนนิการอยา่งมปีระสทิธภิาพในระยะ 10 ปีขา้งหนา้ ประเทศไทยจะมกีารใช้
พลงังานหมนุเวยีน รอ้ยละ 9.39 ซ푫ึ�งจะชว่ยลดการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยไ์ดถ้งึ 5,068.83 พันตนั
เทยีบเทา่น﹫ํ�ามนัดบิ/ปี

(3) ดา้นการพฒันาบคุลากร เพ푫ื�อเพ푫ิ�มจาํนวนและคณุภาพของบคุลากรใหเ้พยีงพอในการนาํเปา้
หมายของแผนอนรัุกษพ์ลงังานไปสู่การปฏบิตั ิโดยมุ่งดาํเนนิการใหเ้กดิองคก์รความรู้ดา้นการอนรัุกษ์
พลงังานและการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน บรูณาการอยู่ในหลกัสตูรประถมศกึษา มธัยมศกึษาและ
อดุมศกึษาของประเทศ พรอ้มทั﹫�งสง่เสรมิใหผู้้ท푫ี�จบการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแลว้ ใหไ้ดรั้บการฝกึ
อบรมเพ푫ิ�มเตมิดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานและพลงังานหมนุเวยีน

(4) ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดาํเนนิการประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนทั푫�วไปทราบถงึความสาํคญัและ
ผลกระทบของการใชพ้ลงังานอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพท푫ี�มตีอ่เศรษฐศาสตร ์สงัคมและส푫ิ�งแวดลอ้ม
พรอ้มทั﹫�งเผยแพรว่ธิกีารประหยดัพลงังานท푫ี�ทาํไดง้า่ยในชวีติประจาํวนัและมกีารลงทนุต푫ํ�าหรอืไมม่เีลย
ตลอดจนรายงานผลสาํเรจ็และผลตอบแทนการลงทนุในการอนรัุกษพ์ลงังาน และการใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีนใหป้ระชาชนทราบ เพ푫ื�อจงูใจใหม้ผีู้อนรัุกษพ์ลงังานและใชพ้ลงังานหมนุเวยีนมากข﹫ึ�น

3. ประโยชนท์푫ี�ประชาชนไดร้บั
เม푫ื�อแผนยทุธศาสตรก์ารอนรัุกษพ์ลงังาน ในชว่งปี 2545 – 2554 ไดน้าํไปสู่การปฏบิตัอิยา่งจรงิจัง
แลว้ จะทาํใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพมากข﹫ึ�น และชว่ยลดความตอ้งการ
ใชพ้ลงังานของประเทศลง โดยจะมกีารผลติและการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนมากข﹫ึ�นซ푫ึ�งจะชว่ยลดการ
พ푫ึ�งพาเช﹫ื�อเพลงิจากตา่งประเทศลง และจะทาํใหป้ระชาชนทั푫�วไปไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการ
ประหยดัพลงังาน และหนัมาใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพย푫ิ�งข﹫ึ�น ตลอดจนจะทาํใหป้ระชาชนมคีวาม
รู้ความเขา้ใจในเร푫ื�องการอนรัุกษพ์ลงังานและพลงังานหมนุเวยีนมากข﹫ึ�น

 



มาตรการอนรุกัษพ์ลงังานในสาขาขนสง่
1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม푫ื�อวนัท푫ี� 5 ตลุาคม 2542 เหน็ชอบเร푫ื�องสถานการณร์าคาน﹫ํ�ามนัเช﹫ื�อเพลงิ ผลกระ
ทบ และทางเลอืก โดยใหเ้พ푫ิ�มประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังาน โดยเรง่รัดดาํเนนิการตามแผนอนรัุกษ์
พลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพและเหน็ผลเป็นรปูธรรมย푫ิ�งข﹫ึ�น และในสว่นการอนรัุกษพ์ลงังานในสาขา
ขนสง่ไดก้าํหนดใหม้กีารดาํเนนิการ ดงัน﹫ี�

1.1 มาตรการระยะส ั걯�น ไดก้าํหนดใหข้า้ราชการ และผู้นาํทางสงัคมประพฤตตินใหเ้ป็นตวัอยา่งในการ
ประหยดัพลงังาน และรณรงคใ์หม้กีารลดการใชร้ถยนตส์ว่นบคุคล โดยสง่เสรมิใหม้กีารใชพ้าหนะรว่ม
กนัไปท푫ี�หมายเดยีวกนั (Car Pool) และการใชร้ถจักรยานและบรกิารขนสง่มวลชน ตลอดจนลดการ
เดนิทางดว้ยการตดิตอ่ส푫ื�อสารในลกัษณะอ푫ื�นๆ แทน นอกจากน﹫ี� ใหจั้ดการจราจรโดยรว่มมอืกนัระหวา่ง
หนว่ยงานท푫ี�เก푫ี�ยวขอ้ง ในการใหส้ทิธริถสาธารณะ และรถยนตส์ว่นบคุคลท푫ี�มผีู้โดยสารตั﹫�งแต ่3 คนข﹫ึ�น
ไป ไดส้ทิธใินการใชเ้สน้ทางดว่น เป็นตน้ รวมทั﹫�งจัดทาํใหม้กีารรณรงคใ์หค้วามรู้ ความเขา้ใจแกผู่้ใช้
รถในการวางแผนกอ่นเดนิทาง และสนับสนนุใหม้กีารตรวจสภาพและปรับแตง่เคร푫ื�องยนตอ์ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

1.2 มาตรการระยะปานกลาง โดยการรว่มมอืและสนับสนนุองคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพฯ ในการ
ปรับปรงุคณุภาพการใหบ้รกิาร และเรง่รัดการกอ่สรา้งระบบขนสง่มวลชนใหแ้ลว้เสรจ็ตามกาํหนด และ
สนับสนนุการจัดเกบ็ภาษเีพ푫ื�อใหเ้กดิการใชร้ถสาธารณะใหม้ากท푫ี�สดุ นอกจากน﹫ี�สง่เสรมิการจาํหนา่ย
รถยนตป์ระสทิธภิาพสงู โดยใชเ้งนิจากกองทนุเพ푫ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานสนับสนนุการ
ประชาสมัพันธ ์เพ푫ื�อจงูใจใหม้กีารตดิฉลากหรอืโฆษณาประชาสมัพันธร์ถยนตป์ระสทิธภิาพสงู ตลอด
จนสง่เสรมิการใชเ้ช﹫ื�อเพลงิท푫ี�สะอาด เชน่ กา๊ซธรรมชาตอิดั (Compressed Natural Gas : CNG) ใน
รถประจาํทางหรอืการใชย้านพาหนะท푫ี�สามารถเปล푫ี�ยนชนดิเช﹫ื�อเพลงิได ้เชน่ Hybrid Vehicles หรอื
ยานพาหนะอ푫ื�นท푫ี�ประหยดัพลงังานและกอ่ใหเ้กดิมลพษินอ้ยในเขตเมอืงเพ푫ื�อชว่ยลดมลภาวะทาง
อากาศ

1.3 มาตรการระยะยาว โดยการสนับสนนุกรมการผังเมอืงใหน้าํผังเมอืงท푫ี�มผีลตอ่การลดความ
ตอ้งการในการเดนิทางมาใชอ้ยา่งจรงิจัง และโดยการรว่มมอืกบักระทรวงศกึษาธกิารในการปรับปรงุ
คณุภาพของโรงเรยีนใหใ้กลเ้คยีงกนั เพ푫ื�อลดความตอ้งการในการเดนิทางและเพ푫ิ�มคณุภาพชวีติ

ตอ่มาคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม푫ื�อวนัท푫ี� 28 พฤศจกิายน 2543 เหน็ชอบแนวทางรณรงคเ์พ푫ื�อประหยดั
น﹫ํ�ามนั เพ푫ื�อใหห้นว่ยงานของรัฐปฏบิตัใิหเ้กดิการประหยดัน﹫ํ�ามนัอยา่งตอ่เน푫ื�องในระยะปานกลางและ
ระยะยาว โดยการใหห้นว่ยงานราชการระดบักรมและวสิาหกจิจัดตั﹫�งคณะทาํงาน เพ푫ื�อกาํหนดแผนงาน
และ เปา้หมายในการลดการใชพ้ลงังานในหนว่ยงานของตน และใหส้าํนักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรอืน (กพ.) สนับสนนุอยา่งจรงิจัง ใหเ้กดิการโอนยา้ยขา้ราชการมาทาํงานใกลบ้า้น รวม
ทั﹫�งใหก้ระทรวงศกึษาธกิารปรับปรงุโรงเรยีนของรัฐใหม้คีณุภาพใกลเ้คยีงกนั และเรง่รัดนโยบายรับ
นักเรยีนท푫ี�มบีา้นอยู่ใกลโ้รงเรยีน นอกจากน﹫ี� ใหก้ระทรวงคมนาคมและกรงุเทพมหานคร สรา้งทาง
จักรยานใหม้เีครอืขา่ยกวา้งขวาง และปลอดภยัโดยอาจกาํหนดให ้Local Road เป็นทางจักรยานดว้ย

คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังานในการประชมุเม푫ื�อวนัท푫ี� 17 และ 22 กนัยายน 2544 ได้
พจิารณาเร푫ื�องมาตรการประหยดัพลงังาน โดยเหน็ชอบใหม้กีารดาํเนนิมาตรการเรง่ดว่นท푫ี�ไมร่นุแรง แต่
สามารถปฏบิตัไิดท้นัทเีพ푫ื�อลดการใชพ้ลงังาน และเพ푫ื�อเตรยีมพรอ้มในการรองรับวกิฤตการณด์า้น
พลงังาน โดยเรง่ดาํเนนิการตามแผนอนรัุกษพ์ลงังาน การรณรงคแ์ละขอความรว่มมอืใหม้กีารประหยดั
พลงังาน การกาํกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย และเรง่ดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังานในสว่น
ราชการ

2. การดาํเนนิการ
ภาครัฐไดม้กีารดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังานในสาขาขนสง่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการท푫ี�ออกไปดงัน﹫ี�



2.1 การดาํเนนิกจิกรรม Car Free Day ในวนัท푫ี� 22 กนัยายน 2543 ไดม้กีารจัดกจิกรรมหลาย
กจิกรรม เชน่ การเผยแพรเ่อกสารเร푫ื�อง " วธิปีระหยดัน﹫ํ�ามนั " การเผยแพรโ่ปสเตอร ์" In town
without my car : 22 กนัยา จอดรถไวบ้า้นชว่ยกนัประหยดัน﹫ํ�ามนั " และรว่มเดนิรณรงคใ์นวนัคารฟ์รี
เดย ์เป็นตน้ และ ผลจากการรว่มรณรงคข์องทกุหนว่ยงานท푫ี�เก푫ี�ยวขอ้ง พบวา่ทาํใหก้ารจราจรบนถนน
เบาบางลงกวา่วนัปกตทิั푫�วไปรอ้ยละ 5 – 10 สว่นบนทางดว่นเบาบางลงรอ้ยละ 15 – 20 นอกจากน﹫ี�
เม푫ื�อเปรยีบเทยีบกบัในวนัท푫ี� 21 กนัยายน 2543 แลว้ ปรมิาณมลพษิโดยรวมลดลงรอ้ยละ 9 โดยกา๊ซ
คารบ์อนมอนออกไซดล์ดลงรอ้ยละ 2 และฝุ่นละออง ขนาดเลก็ลดลงรอ้ยละ 16 รวมทั﹫�งมผีู้ใชบ้รกิาร
รถ ขสมก. รถไฟชานเมอืง และรถไฟบทีเีอสเพ푫ิ�มข﹫ึ�น

2.2 การปรบัแตง่เคร푫ื�องยนตเ์พ푫ื�อเพ푫ิ�มประสทิธภิาพการใชเ้ช걯ื�อเพลงิ ไดม้กีารดาํเนนิการดงัน﹫ี�

ปตท. ไดด้าํเนนิโครงการปรับแตง่เคร푫ื�องยนตเ์พ푫ื�อประหยดัพลงังาน (Tune  up) ในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลตั﹫�งแตเ่ดอืนตลุาคม – ธนัวาคม 2543 โดยใหบ้รกิารท푫ี�กรมการ
ขนสง่ทางบกเป็นระยะเวลา 3 เดอืน และท푫ี�หนว่ยงานราชการและรัฐวสิาหกจิรวม 10 แหง่ๆ ละ
ประมาณ 10 วนั โดยใชเ้งนิสนับสนนุจากกองทนุเพ푫ื�อการสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานในวงเงนิ
7.278 ลา้นบาท เม푫ื�อส﹫ิ�นสดุโครงการมรีถ เขา้รว่มโครงการทั﹫�งส﹫ิ�น 14,453 คนั คดิเป็นรอ้ยละ 85
ของเปา้หมายท푫ี�กาํหนดไว ้โดยเป็นรถยนตเ์บนซนิ 10,463 คนั และรถยนตด์เีซล 3,900 คนั
คาดวา่จะชว่ยประหยดัคา่เช﹫ื�อเพลงิใหแ้กร่ถท푫ี�เขา้รว่มโครงการคดิเป็นเงนิประมาณ 13 ลา้นบาท
 
ศนูยอ์นรัุกษพ์ลงังานแหง่ประเทศไทย ไดจั้ดการฝกึอบรมอาจารยข์องสถาบนัเทคโนโลยรีาช
มงคลจากทั푫�วประเทศ เพ푫ื�อพัฒนาความรู้เก푫ี�ยวกบัเคร푫ื�องยนตใ์หท้นัตอ่เทคโนโลยที푫ี�เปล푫ี�ยนแปลง
ไป และเนน้ใหต้ระหนักถงึความสาํคญัในการซอ่มบาํรงุรักษาเคร푫ื�องยนตใ์หถ้กูตอ้งตาม
คณุลกัษณะของรถยนต ์รวมทั﹫�ง เพ푫ื�อใหน้าํความรู้และทศันคตทิ푫ี�ไดรั้บจากการฝกึอบรมไป
ถา่ยทอดใหแ้กนั่กศกึษาตอ่ไป

2.3 การใหท้นุสนบัสนนุเพ푫ื�อจดัทาํแผนสรา้งทางจกัรยาน และรณรงคข์푫ี�จกัรยานแบบครบ
วงจร ในระดบัเทศบาล สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดป้ระกาศใหท้นุเม푫ื�อวนัท푫ี� 6
มนีาคม 2544 โดยใชเ้งนิจากกองทนุเพ푫ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน เพ푫ื�อสนับสนนุการจัดทาํแผน
สรา้งทางจักรยานใหม้เีครอืขา่ยใหก้วา้งขวางและปลอดภยั โดยเร푫ิ�มท푫ี� เทศบาลเมอืง เทศบาลนคร
และเมอืงพัทยา โดยคดัเลอืกเทศบาลท푫ี� จัดทาํแผนเบ﹫ื�องตน้ท푫ี�ดที푫ี�สดุ 10 แหง่ จาก 99 แหง่ทั푫�ว
ประเทศ

2.4 การจดัทาํหลกัสตูรการฝึกอบรมการใชร้ถอยา่งถกูวธิเีพ푫ื�อประหยดัพลงังาน สนพ. ได้
ประสานงานกบักรมการขนสง่ทางบก เพ푫ื�อจัดใหม้หีลกัสตูรฝกึอบรมการใชร้ถอยา่งถกูวธิเีพ푫ื�อประหยดั
พลงังาน โดยสาระสาํคญัของการฝกึอบรมดงักลา่วจะเนน้ใหม้กีารใชร้ถยนตอ์ยา่งถกูวธิ ีเชน่ ขบัรถ
ดว้ยความเรว็สม푫ํ�าเสมอ 60 – 80 กโิลเมตรตอ่ชั푫�วโมง ไมเ่รง่เคร푫ื�องยนตก์อ่นออกรถ และการใช ้Car
Pool เป็นตน้ มรีะยะเวลาดาํเนนิการ 5 ปี ตั﹫�งแตป่ี พ.ศ. 2543 – 2547 โดยดาํเนนิการฝกึอบรมแก่
พนักงานขบัรถทั푫�วราชอาณาจักร และผู้ประกอบการ ขนสง่รถโดยสารไมป่ระจาํทางและรถบรรทกุ ท푫ี�
สาํนักงานขนสง่ใน 75 จังหวดัทั푫�วประเทศ รวมทั﹫�ง ไดจั้ดหนว่ยเคล푫ื�อนท푫ี�ออกไปจัดฝกึอบรมใหแ้ก่
นักศกึษาในสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

2.5 การสง่เสรมิการใชเ้ช걯ื�อเพลงิท푫ี�สะอาด สนพ. ไดป้ระสานงานกบักรมควบคมุมลพษิและ
องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) ในการจัดใหม้กีารใชร้ถโดยสารไฟฟา้แบบผสมผสาน
(Hybrid buses) โดยดดัแปลงเคร푫ื�องยนตด์เีซลในรถเกา่ของ ขสมก. จาํนวน 20 คนั ใหใ้ชพ้ลงังาน
ไฟฟา้จากระบบแบตเตอร푫ี�แทน โดยนาํเคร푫ื�องยนตด์เีซลขนาดใหญอ่อกและเปล푫ี�ยนเป็นเคร푫ื�องยนต์
ขนาดเลก็ซ푫ึ�งเดนิเคร푫ื�องอยา่งสม푫ํ�าเสมอปั푫�นไฟไปเกบ็ไวใ้นแบตเตอร푫ี� เพ푫ื�อใชใ้นการขบัเคร푫ื�องยนตซ์푫ึ�งจะ
สามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานลงรอ้ยละ 49

2.6 โครงการเรง่ดว่นเพ푫ื�อประชาสมัพนัธว์ธิกีารประหยดัพลงังาน สนพ. ไดด้าํเนนิการ
ประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนเขา้ใจถงึสถานการณน์﹫ํ�ามนั และทางเลอืกใชน้﹫ํ�ามนัเบนซนิตามคา่ออกเท
นท푫ี�เหมาะสมกบัเคร푫ื�องยนตร์วมถงึจงูใจใหผู้้ใชน้﹫ํ�ามนัปรับเปล푫ี�ยนพฤตกิรรมในการเลอืกเตมิน﹫ํ�ามนั
เบนซนิใหถ้กูชนดิ โดยเฉพาะการผลกัดนัใหผู้้ท푫ี�สามารถเตมิน﹫ํ�ามนัเบนซนิท푫ี�มคีา่ออกเทน 91 ได ้แต่
เตมิน﹫ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 ใหก้ลบัมาเลอืกใช ้น﹫ํ�ามนัเบนซนิท푫ี�เหมาะสมกบัเคร푫ื�องยนต ์คอื ออกเทน
91 โดยแบง่กจิกรรม 2 ลกัษณะ คอื การรณรงคโ์ดยใชส้푫ื�อตา่งๆ อาท ิโทรทศัน ์วทิย ุส푫ื�อส푫ิ�งพมิพ ์และ
การรณรงคโ์ดยใชก้จิกรรมกระตุ้น นอกจากน﹫ี� สนพ. ยงัไดร้ว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆอาท ิกรมทะเบยีน



การคา้ กระทรวงพาณชิย ์สมาคมยานยนตแ์หง่ประเทศไทย และบรษัิทผู้คา้น﹫ํ�ามนัเพ푫ื�อกระตุ้นใหผู้้ใช้
น﹫ํ�ามนัเลอืกน﹫ํ�ามนัเบนซนิท푫ี�มคีา่ออกเทนท푫ี�เหมาะสมกบัเคร푫ื�องยนต ์ซ푫ึ�งคาดวา่จะเกดิกระแสความนยิมใน
การเตมิน﹫ํ�ามนัท푫ี�มคีา่ออกเทนเหมาะสมกบัเคร푫ื�องยนต ์และมกีารปรับเปล푫ี�ยนพฤตกิรรมอยา่งเป็นรปูธรรม

2.7 การสง่เสรมิการใชน้걯ํ�ามนัเบนซนิใหถ้กูชนดิ ผู้คา้น﹫ํ�ามนัและสถานบีรกิารน﹫ํ�ามนัไดม้กีาร ปรับ
เปล푫ี�ยนปา้ยแสดงคา่ออกเทนของน﹫ํ�ามนัเบนซนิท푫ี�ตู้จา่ยโดยแสดงคา่ออกเทนขั﹫�นต푫ํ�าตามท푫ี�กฎหมาย
กาํหนด คอื ออกเทน 91 และออกเทน 95 โดยเร푫ิ�มตั﹫�งแต ่1 กมุภาพันธ ์2543 เป็นตน้มา และโรงกลั푫�น
น﹫ํ�ามนัไดป้รับลด คา่ออกเทนของน﹫ํ�ามนัเบนซนิจาก 97 RON มาเป็น 95 RON โดยเร푫ิ�มมผีลตั﹫�งแต ่1
มนีาคม 2543 เป็นตน้มา นอกจากน﹫ี�ไดม้กีารรณรงคป์ระชาสมัพันธผ์า่นส푫ื�อตา่งๆ เพ푫ื�อใหผู้้ใชร้ถยนตใ์ช้
น﹫ํ�ามนัใหถ้กูประเภทกบัความตอ้งการของเคร푫ื�องยนต ์โดยในชว่งท푫ี�ผา่นมาสดัสว่นการใชน้﹫ํ�ามนัเบนซนิ
91 ไดเ้พ푫ิ�มข﹫ึ�นตามลาํดบั จากเฉล푫ี�ยรอ้ยละ 27 ในปี 2540 เพ푫ิ�มเป็นเฉล푫ี�ยรอ้ยละ 33, 49 และ 55 ในปี
2542 ,2543 และ 2544 ตามลาํดบั ซ푫ึ�งสามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยไดร้วม 2,653 ลา้นบาท

2.8 โครงการปิดถนนเพ푫ื�อประหยดัพลงังาน ลดมลพษิและสง่เสรมิการทอ่งเท푫ี�ยว สนพ. ได้
ดาํเนนิโครงการปดิถนนเพ푫ื�อประหยดัพลงังาน ลดมลพษิและสง่เสรมิการทอ่งเท푫ี�ยว โดยไดด้าํเนนิการ
ปดิถนนสลีมเป็นแหง่แรกเพ푫ื�อใหเ้ป็นโครงการนาํรอ่ง ซ푫ึ�งจากการดาํเนนิโครงการปดิถนนฯ ท푫ี�ถนนสลีม
ทกุวนัอาทติย ์ในระหวา่งวนัท푫ี� 18 พฤศจกิายน ถงึวนัท푫ี� 31 ธนัวาคม 2544 พบวา่ประสบความสาํเรจ็
เป็นอยา่งด ีดงันั﹫�น จงึไดม้กีารขยายผลไปสู่ภมูภิาคอ푫ื�น ไดแ้ก ่ถนนทา่แพร จังหวดัเชยีงใหม ่(ระหวา่ง
วนัท푫ี� 3 กมุภาพันธ ์– 7 เมษายน 2545) และถนนถลาง จังหวดัภเูกต็ (ระหวา่งวนัท푫ี� 21 เมษายน – 2
มถินุายน 2545)

2.9 โครงการรณรงคห์ยดุรถซดน걯ํ�ามนั สนพ. ไดด้าํเนนิโครงการ ‘รวมพลงัหยดุรถซดน﹫ํ�ามนั" ภาย
ใตแ้ผนรณรงคเ์พ푫ื�อสง่เสรมิและสนับสนนุการประหยดัน﹫ํ�ามนัในพาหนะสว่นบคุคล เพ푫ื�อรณรงคป์ลกูจติ
สาํนกึในการประหยดัน﹫ํ�ามนัใหก้บัประชาชนทั푫�วประเทศ และกระตุ้นใหก้ลุ่มเปา้หมายมพีฤตกิรรมท푫ี�ถกู
ตอ้งโดยวธิกีารท푫ี�สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิในชวีติประจาํวนั และมกีารใชน้﹫ํ�ามนัอยา่งรู้คณุคา่ ประหยดัและ
มปีระสทิธภิาพ โดยไดเ้สนอแนะแนวทางการประหยดัน﹫ํ�ามนัท푫ี�สามารถนาํไปปฏบิตัไิดจ้รงิในชวีติประจาํ
วนั โดยการจัดทาํแคมเปญโฆษณา ประชาสมัพันธผ์า่นส푫ื�อภาพยนตร ์โทรทศัน ์และส푫ื�อส푫ิ�งพมิพ ์ทั﹫�งน﹫ี�
ไดด้าํเนนิการในระยะท푫ี� 1 ในชว่งเดอืนสงิหาคม 2544 – มกราคม 2545 แลว้พบวา่ประสบผลสาํเรจ็จงึ
ไดด้าํเนนิโครงการตอ่ในระยะท푫ี� 2 ในชว่งเดอืนสงิหาคม 2545 – กมุภาพันธ ์2546

2.10 โครงการอ푫ื�นๆ ไดแ้ก ่โครงการสนับสนนุใหเ้กดิการโอนยา้ยขา้ราชการใหไ้ดท้าํงานใกลบ้า้น
ของสาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (กพ.) และโครงการปรับปรงุโรงเรยีนของรัฐใหม้ี
คณุภาพ ใกลเ้คยีงกนัและเรง่รัดนโยบายรับนักเรยีนท푫ี�มบีา้นอยู่ใกลโ้รงเรยีนของกระทรวงศกึษาธกิาร
เป็นตน้

3. ประโยชนท์푫ี�ประชาชนไดร้บั
ในการสง่เสรมิและสนับสนนุการอนรัุกษพ์ลงังานในสาขาขนสง่ ไดช้ว่ยใหป้รมิาณการใชน้﹫ํ�ามนัในภาค
ขนสง่ลดลง และจะสง่ผลดตีอ่เจา้ของรถและเศรษฐกจิของชาต ิและชว่ยลดมลภาวะในอากาศอนัเป็น
ผลมาจากการลดการใชร้ถยนตส์ว่นตวั ตลอดจนทาํใหจ้าํนวนรถยนตใ์นทอ้งถนนลดลง ซ푫ึ�งจะสง่ผลดี
ตอ่การประหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของประชาชน

 

 

กลบัสารบญั
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นโยบายพลงังานและมาตรการ
เพꀤื�อการพฒันาดา้นพลงังานในปี 2545

นโยบายดา้นกา๊ซธรรมชาติ

การใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่
1. ความเป็นมา
กา๊ซธรรมชาตทิꀤี�ใชใ้นยานพาหนะ (Natural Gas for Vehicle : NGV) ไดม้กีารใชอ้ยา่งแพรห่ลายทัꀤ�ว
โลก ทัꀤ�งในการทดแทนนꀤํ�ามนัเบนซนิและดเีซล เนꀤื�องจากเป็นเชꀤื�อเพลงิทꀤี�สะอาดและปลอดภยั
ประเทศไทย ไดม้กีารนาํกา๊ซธรรมชาตใินรปูกา๊ซธรรมชาตอิดั (Compressed Natural Gas : CNG)
มาใชก้บัรถโดยสารประจาํทางของ ขสมก. ตัꀤ�งแตป่ี 2536 โดยมสีถานบีรกิาร 1 แหง่ ทꀤี�รังสติ ตอ่มาใน
ปี 2542 ตอ่เนꀤื�องถงึตน้ปี 2543 ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาราคานꀤํ�ามนัเพꀤิ�มสงูขꀤึ�น อนัเป็นผลมาจาก
กลุ่มประเทศโอเปคและประเทศ ผู้สง่ออกนꀤํ�ามนันอกกลุ่มโอเปคไดล้ดปรมิาณการผลติลง ดงันัꀤ�นเพꀤื�อ
เป็นการลดการพꀤึ�งพานꀤํ�ามนัใหน้อ้ยลง รวมทัꀤ�งลดปัญหาผลกระทบตอ่สꀤิ�งแวดลอ้ม รัฐบาลจงึไดเ้รง่
ดาํเนนิการสง่เสรมิใหม้กีารนาํกา๊ซธรรมชาตมิาใชใ้หแ้พรห่ลายมากยꀤิ�งขꀤึ�น โดยคณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
เมꀤื�อวนัทꀤี� 5 ตลุาคม 2542 และวนัทꀤี� 28 มนีาคม 2543 เหน็ชอบใหเ้รง่ดาํเนนิมาตรการปรับเปลꀤี�ยนการ
ใชน้ꀤํ�ามนั มาใชก้า๊ซธรรมชาตใิหม้ากขꀤึ�นในภาคการขนสง่ โดยมอบหมายใหบ้รษัิท ปตท. จาํกดั
(มหาชน) เรง่ดาํเนนิการตามแผนการขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชꀤื�อเพลงิ ในภาคขนสง่ใหบ้รรลุ
ผลสาํเรจ็ และตอ่มา คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมꀤื�อวนัทꀤี� 5 กนัยายน 2543 เหน็ชอบให ้ปตท. เรง่ดาํเนนิ
การสนับสนนุการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชꀤื�อเพลงิในยานยนต ์ใหเ้รว็ขꀤึ�นโดยการขยายจาํนวนรถโดยสาร
NGV ทꀤี�ใชก้า๊ซธรรมชาตเิพꀤิ�มขꀤึ�น และเรꀤิ�มตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์ชก้า๊ซในรถแทก็ซꀤี�

2. การดาํเนนิงาน
เพꀤื�อเป็นการสง่เสรมิใหม้กีารใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ใหม้ากขꀤึ�น หนว่ยงานทꀤี�เกꀤี�ยวขอ้งไดม้กีาร
ดาํเนนิการดงันꀤี�

2.1 ปตท. ไดม้กีารดาํเนนิการเพꀤื�อสง่เสรมิใหม้กีารใชก้า๊ซธรรมชาตใินยานพาหนะดงันꀤี�

ดาํเนนิโครงการกอ่นการขยายตลาดของยานยนตใ์ชก้า๊ซธรรมชาต ิโดยการดดัแปลงเครꀤื�องยนต์
ดเีซลเป็นระบบเชꀤื�อเพลงิรว่ม (Dual – fuel System) รวม 16 คนั และดดัแปลงเครꀤื�องยนต์
เบนซนิเป็นระบบเชꀤื�อเพลงิสองชนดิ (Bi – fuel System) รวม 12 คนั แลว้เสรจ็เมꀤื�อเดอืนมนีาคม
2543
 
ดาํเนนิโครงการแทก็ซꀤี�อาสาสมคัรใชก้า๊ซธรรมชาต ิ(NGV) ไดด้าํเนนิการตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ
ในรถแทก็ซꀤี�อาสาสมคัร จาํนวน 100 คนั โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยในวงเงนิลงทนุ 4 ลา้นบาท ตัꀤ�งแต่
เดอืนพฤศจกิายน 2543 และแลว้เสรจ็เมꀤื�อเดอืนมนีาคม 2544 โดยเรꀤิ�มใหบ้รกิารจา่ยกา๊ซฯ กบั
แทก็ซꀤี�อาสาสมคัร ตัꀤ�งแตว่นัทꀤี� 2 มกราคม 2544 ณ สถานรัีงสติ ในราคาจาํหนา่ยกา๊ซฯ ใหก้บัรถ
แทก็ซꀤี� NGV คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของราคานꀤํ�ามนัดเีซล
 
จัดทาํแผนปรับปรงุและกอ่สรา้งสถานเีตมิกา๊ซฯ จาํนวน 5 สถาน ีประกอบดว้ย สถาน ีรังสติ, รา้
นกมิจนีปโิตรเลยีม (หลกัสꀤี�), สถานบีรกิารนꀤํ�ามนัศรเีจรญิภณัฑ ์(ถนนวภิาวดรัีงสติ), สถานกีา๊ซฯ
11 ของ ปตท. , และสถานกีาํแพงเพชร 2
 
ไดด้าํเนนิโครงการแทก็ซꀤี�อาสาสมคัรใชก้า๊ซธรรมชาต ิโดยดาํเนนิโครงการนาํรอ่งเพꀤื�อ ตดิตัꀤ�ง
อปุกรณใ์ชก้า๊ซธรรมชาตสิาํหรับรถแทก็ซꀤี�อาสาสมคัรจาํนวน 1,000 คนั โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย ใน



วงเงนิ ลงทนุ 40 ลา้นบาท ใชง้บประมาณของ ปตท. จาํนวน 20 ลา้นบาท และเงนิสนับสนนุ
จากกองทนุเพꀤื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน จาํนวน 20 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พꀤื�อเป็น
เชꀤื�อเพลงิทางเลอืกทดแทนการใช ้กา๊ซหงุตม้ (LPG) แกผู่้ประกอบการรถแทก็ซꀤี� รวมทัꀤ�งเพꀤื�อ
ชว่ยสนับสนนุนโยบายรัฐบาลทꀤี�จะลอยตวัราคา LPG ซꀤึ�งในระยะตอ่ไป ปตท. มแีผนทꀤี�จะขยาย
การตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ ในรถแทก็ซꀤี�จาํนวน 10,000 คนั ภายใน 5 ปี
 
ในระยะยาว ปตท. ไดม้แีผนการขยายสถานบีรกิารกา๊ซฯ ในอนาคต เพꀤื�อใหผู้้ใช ้ยานยนตท์ꀤี�ใช้
กา๊ซธรรมชาตมิคีวามมัꀤ�นใจในการจัดหากา๊ซฯ โดยขณะนꀤี�มสีถาน ีNGV เปดิใหบ้รกิาร 5 สถานี
และปลายปี 2545 จะดาํเนนิการเพꀤิ�มอกี 3 สถาน ีทัꀤ�งนꀤี� มเีปา้หมายการกอ่สรา้งสถานบีรกิารตาม
แนวทอ่สง่กา๊ซฯ รอบกรงุเทพฯ และปรมิณฑลใหไ้ด ้30 สถาน ีภายในปี 2550

2.2 สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน ไดใ้หเ้งนิสนับสนนุจากกองทนุเพꀤื�อการสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังานแก ่ปตท. ในการดาํเนนิโครงการตา่งๆ ดงันꀤี�

การตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์ชก้า๊ซในรถแทก็ซꀤี�จาํนวน 1,000 คนั ในวงเงนิ 20 ลา้นบาท
 
การปรับปรงุและเปลꀤี�ยนแปลงเครꀤื�องยนตข์องรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ ขสมก. จาํนวน
82 คนั ทꀤี�มอีายกุารใชง้าน 7 ปี ใหเ้หมาะสมกบัคณุภาพกา๊ซฯ ในประเทศไทยในวงเงนิ 65 ลา้น
บาท
 
ขยายจาํนวนรถโดยสารประจาํทาง NGV ทꀤี�ใชก้า๊ซธรรมชาตเิพยีงอยา่งเดยีวจาํนวน 70 คนั ใน
วงเงนิ 400  420 ลา้นบาท

2.3 กระทรวงการคลงัไดใ้หก้ารสนับสนนุโดยการจัดหาแหลง่เงนิกู้ระยะยาวดอกเบꀤี�ยตꀤํ�า ใหก้บัหนว่ย
งานของรัฐ ในการตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์ชก้า๊ซธรรมชาตใินรถยนต ์หรอืซꀤื�อรถยนตท์ꀤี�ใชก้า๊ซธรรมชาต ิรวมทัꀤ�ง
ใหธ้นาคารของรัฐสนับสนนุเงนิกู้ระยะยาวดอกเบꀤี�ยตꀤํ�าแกเ่อกชนในการตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์ชก้า๊ซธรรมชาติ
ในรถยนต ์หรอืซꀤื�อรถยนตใ์ชก้า๊ซธรรมชาติ

2.4 กรมศลุกากรไดจั้ดทาํกาํหนดพกิดัอตัราภาษขีองอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ ในรถยนต ์และในสถานบีรกิาร
กา๊ซฯ รวมทัꀤ�งรถยนตท์ꀤี�ใชก้า๊ซฯ

2.5 สาํนักงานเศรษฐกจิการคลงัไดป้รับลดอากรนาํเขา้เครꀤื�องจักร เครꀤื�องมอืและอปุกรณท์ꀤี�ไมม่กีาร
ผลติในประเทศลงเหลอืรอ้ยละ 3 ซꀤึ�งรวมถงึอปุกรณน์าํเขา้เกꀤี�ยวกบัการนาํกา๊ซฯ มาใชใ้นภาคคมนาคม
ขนสง่บางรายการ อยา่งไรกต็าม ยงัมอีปุกรณบ์างรายการในประเภทพกิดัยอ่ยไมอ่ยู่ในระบบฮารโ์มไน
1996 (HS1996) ซꀤึ�ง ปตท. จะประสานงานกบักรมศลุกากรและสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงัในการ
พจิารณากาํหนดพกิดัภาษใีหถ้กูตอ้ง และการยกเวน้อากรนาํเขา้ตอ่ไป

2.6 กรมการขนสง่ทางบกไดด้าํเนนิการรว่มกบั ปตท. ในการปรับปรงุกฎ ระเบยีบ และมาตรฐานความ
ปลอดภยัของรถยนตใ์ชก้า๊ซธรรมชาตใิหท้นัสมยั

2.7 กรมโยธาธกิารไดจั้ดตัꀤ�งคณะทาํงานเพꀤื�อยกรา่งขอ้กาํหนดในการควบคมุสถานประกอบกจิการกา๊ซ
ธรรมชาต ิเพꀤื�อใชเ้ป็นมาตรฐานความปลอดภยั

2.8 กรมทะเบยีนการคา้ไดป้ระสานงานจัดทาํระเบยีบและขัꀤ�นตอนการตรวจรับรองมเิตอรข์อง ตู้จา่
ยกา๊ซฯ ในสถานบีรกิารกา๊ซฯ

2.9 กระทรวงอตุสาหกรรมไดป้ระสานงานกบัผู้ประกอบการอตุสาหกรรมรถยนตภ์ายในประเทศในการ
ศกึษาผลกระทบของการยกเวน้/ลดหยอ่นอากรขาเขา้ของรถยนตใ์ชก้า๊ซฯ ตอ่ผู้ประกอบการดงักลา่ว
และสง่เสรมิใหม้กีารผลติและจาํหนา่ยรถยนตใ์ชก้า๊ซฯ ใหม้ากขꀤึ�น

2.10 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุไดใ้หก้ารสนับสนนุการใชส้ทิธปิระโยชนก์ารลงทนุกบั ผู้ประกอบ
การธรุกจิการตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์ชก้า๊ซธรรมชาตใินรถยนต ์และผู้ผลติอปุกรณต์า่งๆ ทꀤี�ใชใ้นสถานบีรกิาร
กา๊ซฯ และรถยนตใ์ชก้า๊ซธรรมชาติ

ในการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเมꀤื�อวนัทꀤี� 14 พฤศจกิายน 2545 ไดม้มีตเิหน็
ชอบแผนการสง่เสรมิการนาํกา๊ซธรรมชาตมิาใชเ้ป็นเชꀤื�อเพลงิในภาคการขนสง่ในชว่งปี 2546 – 2551

ตามทꀤี� ปตท.จัดทาํเสนอ ซꀤึ�งมสีาระสาํคญั ดงันꀤี�



ตามทꀤี� ปตท.จัดทาํเสนอ ซꀤึ�งมสีาระสาํคญั ดงันꀤี�

1) การขยายจาํนวนสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาต ิ(สถานบีรกิาร NGV)

เพꀤื�อรองรับปรมิาณความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคการขนสง่ทꀤี�จะเพꀤิ�มขꀤึ�นในอนาคต บรษัิท ปตท.
จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ตรยีมแผนการกอ่สรา้งสถานบีรกิาร NGV ดงันꀤี�

(1) ปตท. จะเรง่ขยายจาํนวนสถานบีรกิาร NGV ในเขตกรงุเทพฯ และตามแนวทอ่ กา๊ซฯ ทꀤี�มอียู่ใน
ปัจจบุนั

(2) ปตท. จะเรง่ดาํเนนิโครงการทอ่สง่กา๊ซฯ ไทรนอ้ยโรงไฟฟา้พระนครเหนอื/ใต ้ใหเ้สรจ็สꀤิ�นภายใน
สꀤิ�นปี 2547 และเรง่ขยายสถาน ีNGV ตามแนวทอ่ควบคู่ไปดว้ยกนั

(3) ปตท. มแีผนเรง่รัดการกอ่สรา้งสถานบีรกิาร NGV ในชว่งปี 25452551 ดงันꀤี�

ปี 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
จาํนวนกอ่สรา้งสถาน ี(สถาน)ี 8 22 20 20 20 20 10
จาํนวนสถานสีะสม (สถาน)ี 8 30 50 70 90 110 120
จาํนวนเงนิลงทนุ (ลา้นบาท) 294 891 821 797 810 787 400
เงนิลงทนุสะสม (ลา้นบาท) 294 1,185 2,006 2,803 3,613 4,400 4,800
ประมาณการเงนิชว่ยเหลอื 30% (ลา้นบาท) 88 268 246    
ประมาณการเงนิชว่ยเหลอืสะสม (ลา้นบาท) 88 356 602    

หมายเหต ุ: ปัจจบุนั ปตท. ไดด้าํเนนิการสรา้งสถาน ีNGV แลว้ 8 สถาน ีและม ี5 สถานทีꀤี�เปดิให้
บรกิารเรยีบรอ้ยแลว้

โดยการกอ่สรา้งสถานบีรกิาร NGV ในชว่งปี 25452547 ปตท. จะขอรับการสนับสนนุจากกองทนุเพꀤื�อ
สง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานในลกัษณะเงนิใหเ้ปลา่จาํนวนทัꀤ�งสꀤิ�น 602 ลา้นบาท ซꀤึ�งคดิเป็นสดัสว่นการ
ลงทนุประมาณ 30% ของคา่ใชจ้า่ยทัꀤ�งหมด เพꀤื�อใชใ้นการสรา้งสถานบีรกิาร NGV จาํนวนทัꀤ�งสꀤิ�น 50
สถาน ี(ซꀤึ�งรวม 8 สถานทีꀤี�มใีนปัจจบุนัดว้ย เนꀤื�องจาก ปตท. ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยในสว่นดงักลา่วไปกอ่น)
ทัꀤ�งนꀤี�เนꀤื�องจากการลงทนุในชว่งแรกนꀤี�ยงัใหผ้ลตอบแทนการลงทนุทꀤี�คอ่นขา้งตꀤํ�า หลงัจากนัꀤ�น ปตท. จะ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเองทัꀤ�งหมด

2) การขยายทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใิหค้รอบคลมุรอบเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล

เพꀤื�อขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคอตุสาหกรรมและภาคคมนาคมขนสง่ ปตท. จะดาํเนนิโครงการ
ระบบทอ่จาํหนา่ยกา๊ซฯ รอบกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โดยคาดวา่จะแลว้เสรจ็กลางปี 2548 ซꀤึ�งจะ
ทาํใหส้ามารถตอ่ทอ่จากระบบทอ่สง่กา๊ซฯ หลกัไปยงัสถานบีรกิาร NGV เป็นผลทาํใหค้า่ใชจ้า่ยในการ
ขนสง่ถกูลงกวา่การขนสง่โดยการใชร้ถขนสง่กา๊ซฯ

3) การขยายจาํนวนรถทꀤี�ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช並ื�อเพลงิ

การขยายจาํนวนสถานบีรกิาร NGV ดงักลา่วในขอ้ 1.1 มวีตัถปุระสงคเ์พꀤื�อรองรับจาํนวนรถทꀤี�ใชก้า๊ซ
NGV เป็นเชꀤื�อเพลงิทꀤี�เพꀤิ�มขꀤึ�นจากปัจจบุนั (ปัจจบุนัมรีถทꀤี�ใชก้า๊ซ NGV เป็นเชꀤื�อเพลงิประมาณ 1,200
คนั ซꀤึ�งแบง่ออกเป็น รถแทก็ซꀤี� 1,100 คนั รถโดยสารประจาํทาง ขสมก. 82 คนั และรถโดยสารสว่นตวั
18 คนั) โดย ปตท. คาดวา่ในปี 2551 จะมจีาํนวนรถทꀤี�ใชก้า๊ซ NGV เพꀤิ�มขꀤึ�นอกีประมาณ 44,500 คนั
โดยแบง่เป็น รถยนตโ์ดยสารสว่นบคุคลและรถแทก็ซꀤี� จาํนวน 40,000 คนั และรถขนสง่มวลชน รถเกบ็
ขยะ และรถบรรทกุ จาํนวน 4,500 คนั

ทัꀤ�งนꀤี�การเพꀤิ�มจาํนวนรถยนต ์NGV ดงักลา่วบางสว่นจาํเป็นตอ้งขอรับการสนับสนนุจาก กองทนุเพꀤื�อสง่
เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานและงบประมาณของหนว่ยงานทꀤี�เกꀤี�ยวขอ้ง ไดแ้ก ่บรษัิท ปตท. จาํกดั
(มหาชน) กทม. และ ขสมก. เป็นตน้ ซꀤึ�งประกอบดว้ย

(1) การเพꀤิ�มจาํนวนรถยนต ์NGV ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมꀤื�อวนัทꀤี� 28 มกราคม 2543 และวนัทꀤี� 5
กนัยายน 2543

การตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ (Conversion kit) ใหแ้กร่ถแทก็ซꀤี� จาํนวน 1,000 คนั โดยไมค่ดิคา่



การตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ (Conversion kit) ใหแ้กร่ถแทก็ซꀤี� จาํนวน 1,000 คนั โดยไมค่ดิคา่
ใชจ้า่ย ในวงเงนิรวม 50 ลา้นบาท โดยขอรับการสนับสนนุ จากกองทนุเพꀤื�อสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังาน จาํนวน 20 ลา้นบาท และ ปตท. รว่มลงทนุอกี 30 ลา้นบาท (เรꀤิ�มตัꀤ�งแตเ่ดอืน มนีาคม
2545 และคาดวา่จะตดิตัꀤ�งแลว้เสรจ็ทัꀤ�ง 1,000 คนั ภายในสꀤิ�นปี 2545)
 
การจัดซꀤื�อรถโดยสาร NGV ใหมใ่หก้บั ขสมก. โดยขอรับการสนับสนนุจากกองทนุฯ จาํนวน
690 ลา้นบาท และ ขสมก. สนับสนนุคา่ใชจ้า่ยในการดแูลรักษาตลอดระยะเวลา 10 ปี ซꀤึ�งคดิ
เป็นมลูคา่ปัจจบุนัเทา่กบั 643 ลา้นบาท (ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการขอรับการสนับสนนุจากกอง
ทนุฯ)
 
การปรับปรงุและซอ่มแซมเครꀤื�องยนตร์ถโดยสาร NGV ของ ขสมก. จาํนวน 44 คนั ซꀤึ�งปัจจบุนั
ไมไ่ดใ้ชง้านเนꀤื�องจากเสยีใชก้ารไมไ่ด ้โดยขอรับการสนับสนนุจากกองทนุฯ ทัꀤ�งหมด จาํนวน
50 ลา้นบาท (ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการขอรับการสนับสนนุจากกองทนุฯ)
 
การจัดซꀤื�อรถเกบ็ขยะ NGV ใหมใ่หแ้ก ่กรงุเทพมหานคร จาํนวน 69 คนั ในวงเงนิรวม 244 ลา้น
บาท โดยขอรับการสนับสนนุจากกองทนุเพꀤื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานจาํนวน 160 ลา้นบาท
และ กรงุเทพมหานครรว่มลงทนุ 84 ลา้นบาท (ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการขอรับการสนับสนนุจาก
กองทนุฯ)

(2) การเพꀤิ�มจาํนวนรถยนต ์NGV อꀤื�นๆ

โครงการรถแทก็ซꀤี�ใชก้า๊ซธรรมชาต ิ10,000 คนั โดยผู้ประกอบการแทก็ซꀤี�จะขอรับการสนับสนนุ
จากกองทนุฯ ในลกัษณะเงนิกู้ดอกเบꀤี�ยตꀤํ�าผา่นสถาบนัการเงนิ เพꀤื�อชว่ยเหลอืผู้ประกอบการ
แทก็ซꀤี�สาํหรับคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัꀤ�งอปุกรณ ์NGV โดยจะตดิตัꀤ�งปีละ 2,000 คนั และเรꀤิ�มดาํเนนิ
การในปี 2546 เป็นตน้ไป
 
โครงการปรับปรงุรถใชง้านของบรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอืใหเ้ป็นรถ NGV
จาํนวน 600 คนั โดยใชง้บประมาณของ ปตท. ทัꀤ�งหมด

4) การกาํหนดราคาจาํหนา่ย NGV

ปัจจบุนัราคาขายปลกี NGV อา้งองิกบัราคาขายปลกีของนꀤํ�ามนัดเีซล โดยมรีาคาทꀤี�ประมาณ รอ้ยละ
50 ของราคานꀤํ�ามนัดเีซล ซꀤึ�งตัꀤ�งแต ่ปี 2550 เป็นตน้ไป ปตท. จะปรับราคาขายปลกี NGV ใหมท่ꀤี�จะใช้
กบัผู้ใชก้า๊ซในภาคการขนสง่ทัꀤ�งหมดทัꀤ�วประเทศ ดงันꀤี�

 ปี 2546  2549 (1 ม.ค. 46 – 31 ธ.ค. 49) : ราคา NGV = 50% ของราคานꀤํ�ามนั ดเีซล

 ปี 2550 (1 ม.ค. 50 – 31 ธ.ค. 50) : ราคา NGV = 55% ของราคานꀤํ�ามนัเบนซนิ 91

 ปี 2551 (1 ม.ค. 51 – 31 ธ.ค. 51) : ราคา NGV = 60% ของราคานꀤํ�ามนัเบนซนิ 91

 ปี 2552 เป็นตน้ไป : ราคา NGV = 65% ของราคานꀤํ�ามนัเบนซนิ 91

ทัꀤ�งนꀤี� ปตท. ไดก้าํหนดเพดานราคาขายปลกี NGV ไวท้ꀤี�ระดบัไมเ่กนิ 10 บาท/ลติรเทยีบเทา่เบนซนิ 91
(10.34 บาท/กก. NGV) แมว้า่ราคานꀤํ�ามนัจะมกีารปรับราคาเพꀤิ�มสงูขꀤึ�นในระดบัใดกต็าม

5) การกาํหนดนโยบายสง่เสรมิการใช ้NGV เป็นเช並ื�อเพลงิในภาคการขนสง่

(1) ใหเ้งนิสนับสนนุการตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์นรถแทก็ซꀤี�และรถสว่นบคุคล รวมทัꀤ�งการซꀤื�อรถโดยสารสว่น
บคุคล NGV ในระยะ 5 ปีแรกเป็นเงนิคนัละ 10,00015,000 บาท (คดิเป็นเงนิประมาณ 400  600
ลา้นบาทในชว่งปี 25462551)

(2) จัดหารถบรกิารสาธารณะใหมใ่นเขต กทม. ทꀤี�ใชก้า๊ซ NGV เป็นเชꀤื�อเพลงิ เพꀤื�อ ทดแทนรถเกา่ทꀤี�
หมดอายกุารใชง้าน เชน่ รถโดยสาร ขสมก. และ รถจัดเกบ็ขยะ กทม. เป็นตน้

(3) หนว่ยงานของรัฐตอ้งสนับสนนุการใชร้ถ NGV เป็นอนัดบัแรก



6) มาตรการสง่เสรมิการใชร้ถ NGV ทꀤี�ตอ้งการการสนบัสนนุจากหนว่ยงานตา่งๆ ของภาครฐั

(1) กระทรวงคมนาคม :

การลดหยอ่นภาษทีะเบยีนรถประจาํปี สาํหรับรถ NGV โดยรถ NGV ชนดิ Dedicated ไดรั้บ
สว่นลด 75% สาํหรับรถ NGV ชนดิ BiFuel ไดรั้บสว่นลด 50%
 
การกาํหนดสดัสว่นรถแทก็ซꀤี� NGV ตอ่รถใชเ้ชꀤื�อเพลงิชนดิอꀤื�น โดยกาํหนดใหร้ถแทก็ซꀤี�ใหมต่อ้ง
เป็นรถ NGV อยา่งนอ้ย 25% ของจาํนวนรถใหม่
 
การกาํหนด Car Zone ทꀤี�ตอ้งใชร้ถ NGV เทา่นัꀤ�น เชน่ สนามบนินานาชาต ิเขตทꀤี�มมีลพษิสงู
เป็นตน้
 
ใหก้รมขนสง่ทางบกเรง่รัดปรับปรงุ แกไ้ขกฎกระทรวงทꀤี�เกꀤี�ยวกบัรถ NGV ใหท้นัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน NGV ในตา่งประเทศ
 
ใหก้รมการขนสง่ทางบกอนญุาตใหร้ถขนสง่กา๊ซฯ NGV วꀤิ�งไดต้ลอด 24 ชัꀤ�วโมง ในเขต
กรงุเทพฯ

(2) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสꀤิ�งแวดลอ้ม :

จัดทาํมาตรฐานไอเสยีทꀤี�เขม้งวดสาํหรับรถยนต ์รถโดยสาร และรถบรรทกุ ในเขต กรงุเทพฯ

(3) กระทรวงการคลงั :

ธนาคารของรัฐและสถาบนัการเงนิ ใหเ้งนิกู้ระยะยาวดอกเบꀤี�ยตꀤํ�าแกผู่้ตดิตัꀤ�งอปุกรณก์า๊ซฯ NGV,
ผู้ซꀤื�อรถ NGV และผู้ประกอบการสถานบีรกิาร NGV
 
กรมศลุกากร/สรรพกร/สรรพสามติ
 
ลดหยอ่นอากรนาํเขา้ของถงักา๊ซฯ NGV (จาก 10%) และเครꀤื�องอดักา๊ซฯ (จาก 3%) ใหเ้หลอื
1%
 
ลดหยอ่นหรอืยกเวน้อากรนาํเขา้และภาษสีรรพสามติ CKD (Chassis with Engine and
Accessories) ของรถ NGV ทัꀤ�ง รถยนต,์ รถโดยสาร และรถบรรทกุ
 
การนาํคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัꀤ�งอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ ถงักา๊ซฯ และราคาสว่นเพꀤิ�มของรถ NGV มาใช้
ลดหยอ่นภาษรีายไดบ้คุคลธรรมดาและภาษนีติบิคุคลได้

(4) กระทรวงอตุสาหกรรม :

โดยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ใหส้ทิธปิระโยชนก์ารลงทนุสงูสดุกบั กจิการดงัตอ่ไปนꀤี�
คอื ผู้ผลติถงั NGV ผู้ประกอบการ/ตดิตัꀤ�งอปุกรณ ์NGV ผู้ผลติ/ประกอบรถ NGV และผู้ประกอบการ
สถาน ีNGV

(5) กระทรวงพลงังาน :

โดยกรมธรุกจิพลงังาน ใหเ้รง่รัดจัดทาํประกาศเรꀤื�องหลกัเกณฑค์วามปลอดภยัของสถานบีรกิาร NGV
โดยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน NGV ในตา่งประเทศ เพꀤื�อสง่เสรมิการขยายจาํนวนสถานบีรกิาร NGV
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดย

อนญุาตใหต้ดิตัꀤ�งอปุกรณ ์NGV ไดใ้นสถานบีรกิารนꀤํ�ามนั
 
ไมน่าํมาตรฐานความปลอดภยัของ LPG มาใชก้บัสถาน ีNGV
 
สรา้งอาคารสองชัꀤ�นไดเ้ชน่เดยีวกบัสถานบีรกิารนꀤํ�ามนั



(6) กระทรวงมหาดไทย :

โดยกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกาํหนดใหส้ามารถสรา้งสถานบีรกิาร NGV ไดใ้นพꀤื�นทꀤี�ทꀤี�อนญุาตให้
กอ่สรา้งสถานบีรกิารนꀤํ�ามนัได้

(7) สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ:

อนญุาตใหร้ถขนสง่กา๊ซฯ NGV วꀤิ�งไดต้ลอด 24 ชัꀤ�วโมงในเขตกรงุเทพฯ

7) ผลประโยชนแ์ละผลกระทบทꀤี�ไดร้บั

การใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชꀤื�อเพลงิในภาคขนสง่ นอกจากจะเป็นการใชพ้ลงังานทꀤี�มอียู่ ภายในประเทศ
ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแลว้ ยงัเป็นการชว่ยลดการพꀤึ�งพาพลงังานจากตา่งประเทศ ซꀤึ�งสามารถประหยดั
เงนิตราทꀤี�ออกนอกประเทศ และชว่ยลดผลกระทบจากราคานꀤํ�ามนัดบิทꀤี�มแีนวโนม้เพꀤิ�มสงูขꀤึ�นในอนาคต
อยา่งไรกต็าม เมꀤื�อพจิารณาถงึผลประโยชนแ์ละผลกระทบทꀤี�ไดรั้บภายในระยะเวลา 10 ปี จากการ
ดาํเนนิการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ในขอ้ 1.1  1.6 โดยเฉพาะการขยายจาํนวน
สถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาต ิ120 สถาน ีและการขยายจาํนวนรถทꀤี�ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชꀤื�อเพลงิ
จาํนวน 44,500 คนั ภายในปี 2551 สรปุ ไดด้งันꀤี�

ผลประโยชนท์ꀤี�ไดร้บั ผลกระทบทꀤี�ไดร้บั
1. ภาครัฐ

ประหยดัเชꀤื�อเพลงิไดม้ลูคา่ 10,00013,000
ลา้นบาท (1)
ไดค้า่ภาคหลวงและภาษอีꀤื�นๆ เพꀤิ�มเตมิ
มลูคา่11,40012,400 ลา้นบาท
ชว่ยลดปัญหามลภาวะ ซꀤึ�งคดิเป็นมลูคา่
58,500 ลา้นบาท (2)

รวม 79,90083,900 ลา้นบาท

1. ภาครัฐและผู้ประกอบการ

ตอ้งซꀤื�ออปุกรณ/์สว่นเพꀤิ�มรถ NGV มลูคา่
5,7508,400 ลา้นบาท
คา่กอ่สรา้งสถาน ีNGV มลูคา่ 4,800 ลา้น
บาท
สญูเสยีภาษนีꀤํ�ามนัมลูคา่ 26,00027,000
ลา้นบาท

รวม 36,55040,200 ลา้นบาท
1. ผู้ประกอบการแทก็ซꀤี�

ประหยดัคา่เชꀤื�อเพลงิมลูคา่ 6,500 –7,300
ลา้นบาท

1. ผลประโยชนด์า้นเศรษฐกจิ

ประหยดัเงนิตราตา่งประเทศในการนาํเขา้
นꀤํ�ามนัดบิมลูคา่ 39,00048,500 ลา้นบาท

1. การสนบัสนนุอꀤื�นๆ จากภาครฐั

ตอ้งการเงนิชว่ยเหลอืจากกองทนุเพꀤื�อสง่
เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานจาํนวน 1,493 ลา้น
บาท
เงนิชว่ยเหลอืซꀤื�อรถ NGV/ลดหยอ่น/ยกเวน้
อากร มลูคา่ 4,5006,750 ลา้นบาท
เงนิชว่ยเหลอืตดิตัꀤ�งอปุกรณ ์400600 ลา้น
บาท
สว่นลดอากรนาํเขา้ 200 ลา้นบาท/ปี
สว่นลดภาษรีถยนต ์60 ลา้นบาท/ปี

หมายเหต ุ:

1. เฉพาะราคาเชꀤื�อเพลงิไมร่วมภาษี
2. จากการศกึษากรมควบคมุมลพษิ : คา่รักษาพยาบาลจากปัญหาฝุ่นละอองในอากาศมมีลูคา่ 15
บาท/กรัม/ปี, รถ NGV ทดแทนดเีซลชว่ยลดฝุ่นละอองเฉลꀤี�ยประมาณ 250 กรัม/คนั/วนั

3. ณ ระดบันꀤํ�ามนัดบิ 2025 US$/BBL, อตัราแลกเปลꀤี�ยน 42 บาท/ US$

2. มอบหมายใหห้นว่ยงานตา่งๆ ทꀤี�เกꀤี�ยวขอ้งรับไปดาํเนนิการในสว่นทꀤี�เกꀤี�ยวขอ้ง ตามแนวทางการสง่
เสรมิและสนับสนนุการนาํกา๊ซธรรมชาต ิมาใชก้บัเชꀤื�อเพลงิในภาคการขนสง่ โดยในสว่นทꀤี�ขอรับการ
สนับสนนุทางดา้นการเงนิ จากกองทนุเพꀤื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน จะตอ้งเป็นไปตามระเบยีบของ
กองทนุฯ

3. เหน็ชอบใหม้กีารแตง่ตัꀤ�งคณะกรรมการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่โดยประกอบดว้ย
ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธานกรรมการ และหนว่ยงานอꀤื�นๆ ทꀤี�เกꀤี�ยวขอ้ง รวมทัꀤ�ง ตวัแทนจากผู้
ประกอบการรถแทก๊ซꀤี�เป็นกรรมการ โดยมสีาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน เป็นกรรมการและ



ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธานกรรมการ และหนว่ยงานอꀤื�นๆ ทꀤี�เกꀤี�ยวขอ้ง รวมทัꀤ�ง ตวัแทนจากผู้
ประกอบการรถแทก๊ซꀤี�เป็นกรรมการ โดยมสีาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน เป็นกรรมการและ
เลขานกุาร เพꀤื�อทาํหนา้ทꀤี�ศกึษาและเสนอแนะแนวทางทꀤี�เหมาะสมในการสง่เสรมิและผลกัดนัการใช้
กา๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ กอ่นนาํเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตเิพꀤื�อพจิารณาตอ่ไป
และมอบหมายให ้บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) กลบัไปจัดทาํรายละเอยีด “แผนการสง่เสรมิและ
สนับสนนุการนาํกา๊ซธรรมชาต ิมาใชเ้ป็นเชꀤื�อเพลงิในภาคการขนสง่ ในชว่งปี พ.ศ. 2546  2551”
เพꀤื�อนาํเสนอคณะกรรมการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ เพꀤื�อพจิารณาและนาํเสนอคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเพꀤื�อพจิารณาอกีครัꀤ�งหนꀤึ�งใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 45 วนัตอ่ไป

ทัꀤ�งนꀤี� คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดอ้อกคาํสัꀤ�งทꀤี� 3/2545 เรꀤื�องแตง่ตัꀤ�งคณะกรรมการสง่
เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่แลว้เมꀤื�อวนัทꀤี� 9 ธนัวาคม 2545 โดยมรีองนายกรัฐมนตร ี(นาย
พรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช) เป็นผู้ลงนาม

3. ประโยชนท์ꀤี�ประชาชนไดร้บั
3.1 ชว่ยลดปัญหามลพษิทางอากาศ เนꀤื�องจากกา๊ซ NGV เป็นเชꀤื�อเพลงิทꀤี�สะอาดไมก่อ่ใหเ้กดิควนัดาํ
หรอืสารพษิทꀤี�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของประชาชน เชน่ CO และ NOX เป็นตน้

3.2 ชว่ยลดการพꀤึ�งพาพลงังานจากตา่งประเทศ โดยลดการนาํเขา้นꀤํ�ามนัเชꀤื�อเพลงิ และมกีารใช ้กา๊ซ
ธรรมชาตซิꀤึ�งเป็นพลงังานทꀤี�จัดหาไดภ้ายในประเทศมากขꀤึ�น ทาํใหส้ามารถสงวนเงนิตราตา่งประเทศได้
สว่นหนꀤึ�งทาํใหผู้้บรโิภคมทีางเลอืกในการใชเ้ชꀤื�อเพลงิมากขꀤึ�น และชว่ยลดผลกระทบจากการทꀤี�นꀤํ�ามนั
ราคาสงูขꀤึ�น รวมทัꀤ�งลดผลกระทบจากการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว



การจดัหากา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ภายใน
ประเทศ

และตา่งประเทศ
1. ความเป็นมา
เนꀤื�องจากประเทศไทยไดน้าํกา๊ซธรรมชาตมิาใชเ้พꀤิ�มขꀤึ�นอยา่งตอ่เนꀤื�อง โดยเฉพาะในภาคการผลติ
ไฟฟา้และภาคอตุสาหกรรม เพꀤื�อใชท้ดแทนนꀤํ�ามนัเตาทꀤี�มรีาคาสงูมาก ประกอบกบักา๊ซธรรมชาตเิป็น
ทรัพยากรทꀤี�สามารถจัดหาไดจ้ากแหลง่ภายในประเทศ และเป็นเชꀤื�อเพลงิทꀤี�สะอาด รัฐบาลจงึไดส้ง่
เสรมิใหม้กีารใชก้า๊ซธรรมชาตใินการผลติไฟฟา้และในอตุสาหกรรมมาโดยตลอด เมꀤื�อวนัทꀤี� 5 ตลุาคม
2535 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตมิอบหมายให ้ปตท. ดาํเนนิการเรง่รัดการจัดหากา๊ซธรรมชาต ิทัꀤ�งจาก
แหลง่สมัปทานในอา่วไทย และจากแหลง่ตา่งประเทศ รวมทัꀤ�ง การขยายเครอืขา่ยโครงการทอ่สง่กา๊ซ
ธรรมชาต ิเพꀤื�อตอบสนองความตอ้งการทꀤี�คาดวา่ จะเพꀤิ�มสงูขꀤึ�นทัꀤ�งจากความตอ้งการของ กฟผ. โรง
ไฟฟา้เอกชน (IPP) และอตุสาหกรรมตา่งๆ ตอ่มาเมꀤื�อ วนัทꀤี� 29 พฤศจกิายน 2537 คณะรัฐมนตรไีดม้ี
มตอินมุตัใิห ้ปตท. สาํรวจและผลติปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) เขา้รว่มลงทนุในโครงการสาํรวจ และ
พัฒนาแหลง่กา๊ซธรรมชาตใินอา่วเมาะตะมะ และเหน็ชอบหลกัการรา่งสญัญา ซꀤื�อขายกา๊ซฯ จาก
แหลง่ยาดานา โดยใหน้าํเงꀤื�อนไขหลกัๆ ของสญัญากา๊ซฯจากแหลง่ยาดานามายกรา่งสญัญา ซꀤื�อขา
ยกา๊ซฯ ระหวา่ง ปตท. กบั กฟผ. โดยอตัราคา่ผา่นทอ่ควรสะทอ้นถงึการแบง่ภาระความเสꀤี�ยงระหวา่ง
ปตท. และ กฟผ. นอกจากนꀤี� ไดอ้นมุตัใินหลกัการใหโ้ครงการโรงไฟฟา้ราชบรุ ีเป็นโครงการเรง่ดว่น
เพꀤื�อใหโ้ครงการแลว้เสรจ็ตามกาํหนด

2. การดาํเนนิการ
ปตท. ไดจั้ดทาํแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัทꀤี� 1 ในชว่งปี 2540 – 2548 ขꀤึ�น เพꀤื�อใช้
เป็นกรอบการลงทนุในการกอ่สรา้งระบบทอ่และอปุกรณต์า่งๆ โดยมโีครงการทัꀤ�งสꀤิ�น 12 โครงการ
วงเงนิลงทนุทัꀤ�งสꀤิ�น ประมาณ 78,052 ลา้นบาท (ณ อตัรา แลกเปลꀤี�ยน 25 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ)



วงเงนิลงทนุทัꀤ�งสꀤิ�น ประมาณ 78,052 ลา้นบาท (ณ อตัรา แลกเปลꀤี�ยน 25 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐฯ)
โดยไดรั้บความเหน็ชอบ จากคณะรัฐมนตรเีมꀤื�อวนัทꀤี� 26 พฤศจกิายน 2539 แตเ่นꀤื�องจากไดเ้กดิวกิฤต
เศรษฐกจิตัꀤ�งแตป่ี 2540 สง่ผลใหป้รมิาณความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตขิองประเทศ ลดลงอยา่งมาก
ปตท. จงึไดท้บทวนปรับปรงุแผนฯ โดยไดจั้ดทาํแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัทꀤี� 2 ปี
พ.ศ. 2541 – 2549 ขꀤึ�น ซꀤึ�งไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรแีลว้ เมꀤื�อวนัทꀤี� 4 พฤศจกิายน 2540
ทัꀤ�งนꀤี� โดยมสีาระสาํคญัคอืชะลอการวางทอ่สง่กา๊ซฯ เสน้ทꀤี� 3 จากอา่วไทยไปยงัจังหวดัราชบรุ ีและมี
แผนตดิตัꀤ�งเครꀤื�องเพꀤิ�มความดนักา๊ซฯ ในทะเล พรอ้มทัꀤ�งไดป้รับเลꀤื�อน ระยะเวลาในการลงทนุ ใหเ้หมาะ
สมกบัแผนความตอ้งการกา๊ซฯ ในขณะนัꀤ�น ซꀤึ�งประกอบดว้ยแผนการกอ่สรา้งรวมทัꀤ�งสꀤิ�น 12 โครงการ
วงเงนิลงทนุทัꀤ�งสꀤิ�นประมาณ 78,078 ลา้นบาท (ทꀤี�อตัราแลกเปลꀤี�ยน 36 บาทตอ่ เหรยีญสหรัฐฯ)

นอกจากนꀤี� เนꀤื�องจากการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ราชบรุแีละโครงการกอ่สรา้งทอ่สง่กา๊ซฯ ราชบรุ ี– วงันอ้ย
ลา่ชา้กวา่กาํหนดจงึทาํใหไ้มส่ามารถรับกา๊ซธรรมชาตจิากสหภาพพมา่ไดต้ามสญัญา สง่ผลใหม้ภีาระ
ผกูพันตอ้งจา่ยเงนิคา่กา๊ซฯ ลว่งหนา้ไปกอ่น (ภาระ Take or Pay) คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิมꀤื�อวนัทꀤี�
25 กรกฎาคม 2543 เหน็ชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาภาระจากการจัดหากา๊ซธรรมชาต ิทꀤี�มมีากกวา่
ความตอ้งการ โดยเรง่รัดการใชก้า๊ซธรรมชาตใิหม้ากขꀤึ�น ทัꀤ�งในภาคการผลติไฟฟา้ ภาคอตุสาหกรรม
และภาคขนสง่ รวมทัꀤ�งใหม้กีารแบง่ภาระความรับผดิชอบ ภาระดอกเบꀤี�ยทꀤี�เกดิจากภาระ Take or Pay
ใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นทꀤี�เหมาะสม โดยไมใ่หเ้ป็นภาระกบัผู้บรโิภคมากนัก

คณะอนกุรรมการศกึษาโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้และอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft) ไดม้มีต ิเมꀤื�อวนั
ทꀤี� 24 พฤษภาคม 2544 ให ้ปตท. ดาํเนนิการเจรจาเพꀤื�อขอเกลꀤี�ยราคากา๊ซธรรมชาต ิรวมทัꀤ�งทบทวน
ดชันรีาคาในสตูรราคากบัผู้รับสมัปทานและพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการลดคา่ดาํเนนิการ (Margin)
ให ้สอดคลอ้งกบัสภาวการณปั์จจบุนั ซꀤึ�งตอ่มา ปตท. ไดเ้จรจากบัผู้ผลติกา๊ซฯ แหลง่บงกช 3 ราย คอื
ปตท. สาํรวจและผลติปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) บรษัิท โททาลฟนีา่เอลฟ์ เอก็ซพ์ลอเรชัꀤ�น
ประเทศไทย จาํกดั และบรษัิท บรติชิกา๊ซ เอเชยีแปซฟิคิ จาํกดั ใหล้ดราคากา๊ซฯ ทꀤี� ปตท. ซꀤื�อเกนิ
จากทꀤี�ทาํสญัญาไวใ้นชว่งเดอืนสงิหาคม – พฤษภาคม 2545 รวม 8 เดอืน จาํนวน 31.14 พันลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุ โดยผู้ผลติกา๊ซฯ แหลง่บงกช ไดใ้หส้ว่นลดคา่กา๊ซฯ จากกา๊ซฯ สว่นเกนิทꀤี� ปตท. ซꀤื�อ คดิ
เป็นเงนิจาํนวน 863 ลา้นบาท โดย ปตท. ตอ้งรับกา๊ซฯ จากแหลง่บงกช ซꀤึ�งมรีาคาแพงกวา่แหลง่ยโูน
แคลเพꀤิ�มขꀤึ�น คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 535 ลา้นบาท ดงันัꀤ�นผลประโยชนส์ทุธทิꀤี�ไดรั้บมเีพยีง 328 ลา้น
บาท ซꀤึ�ง ปตท. ไดน้าํไปเป็นสว่นลดใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟา้ประเภทบา้นอยู่อาศยัทꀤี�มรีายไดน้อ้ย

ปตท. ไดจั้ดทาํขอ้เสนอแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัทꀤี� 3 พ.ศ. 2544 – 2554 เพꀤื�อ นาํ
เสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิและคณะรัฐมนตรพีจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ เมꀤื�อวนัทꀤี�
10 กนัยายน 2544 และ 25 กนัยายน 2544 ตามลาํดบั ซꀤึ�งทꀤี�ประชมุไดม้มีตเิหน็ชอบแผนดงักลา่ว เพꀤื�อ
ใชเ้ป็นกรอบในการลงทนุกอ่สรา้งระบบทอ่ โดยมโีครงการทꀤี�จะอนมุตัใินชว่งปี 2544 – 2554 จาํนวน
8 โครงการ ในวงเงนิ ลงทนุทัꀤ�งสꀤิ�น 93,060 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปลꀤี�ยน 45 บาทตอ่เหรยีญ
สหรัฐฯ) นอกจากนꀤี�ไดเ้หน็ชอบใหใ้ชแ้ผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตดิงักลา่ว เป็นกรอบของการ
พจิารณาในรายละเอยีดของโครงการในชว่งปี 2544 – 2554 โดยไมต่อ้งเสนอขออนมุตัใินระดบั
นโยบายอกี ยกเวน้โครงการทꀤี�มปีระเดน็นโยบายพเิศษ โดยมโีครงการทꀤี�จะขออนมุตัดิาํเนนิการในชว่ง
ปี 2544 – 2554 ดงันꀤี�

โครงการ กาํหนดแลว้เสรจ็
1 โครงการตดิตัꀤ�ง Compressor กาญจนบรุี พ.ศ. 2546
2 โครงการระบบทอ่สง่กา๊ซฯ รอบกรงุเทพฯ และปรมิณฑล พ.ศ. 2547
3 โครงการตดิตัꀤ�ง Compressor ราชบรุี พ.ศ. 2547
4 โครงการกอ่สรา้งแทน่ผลติแหง่ใหม ่(ERP2) พรอ้มตดิตัꀤ�ง

Compressor และวางทอ่สง่กา๊ซฯ จาก ERP2 ไปยงั KP475
พ.ศ. 2548

5 โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จาก KP475 ไปยงั ERP  บางปะกง พ.ศ. 2548
6 โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากแหลง่พꀤื�นทꀤี�พัฒนารว่มไทย – มาเลเซยี พ.ศ. 2549  2552
7 โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จาก KP475 ไปยงั ERP  บางปะกง พ.ศ. 2551
8 โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ จากทอ่สง่กา๊ซฯ เสน้ทꀤี� 3 ไปอาํเภอทบัสะแก

จังหวดัประจวบครีขีนัธ์
พ.ศ. 2553

ทัꀤ�งนꀤี� ปตท. ไดด้าํเนนิการจัดทาํรายละเอยีดของโครงการทꀤี�จะดาํเนนิการในชว่งปี 2544 – 2554 ดงั
กลา่ว เสนอตอ่สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) แลว้ และอยู่
ระหวา่งการจัดทาํรายงานผลกระทบสꀤิ�งแวดลอ้ม เสนอสาํนักงานนโยบายและแผนสꀤิ�งแวดลอ้ม (สผ.)
พจิารณา



3. ประโยชนท์ꀤี�ประชาชนไดร้บั
จาการสง่เสรมิใหม้กีารเรง่รัดจัดหากา๊ซธรรมชาตมิาใชใ้หม้ากขꀤึ�น ซꀤึ�งจะสง่ผลใหผู้้บรโิภคมทีางเลอืก
ในการใชพ้ลงังานมากยꀤิ�งขꀤึ�น และชว่ยลดมลพษิภาวะทางอากาศใหล้ดลง เนꀤื�องจากกา๊ซธรรมชาตเิป็น
เชꀤื�อเพลงิทꀤี�สะอาด และสง่ผลกระทบตอ่สꀤิ�งแวดลอ้มนอ้ย อนัจะสง่ผลใหป้ระชาชน มสีขุภาพดขีꀤึ�น

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2545/index.html


นโยบายพลงังานและมาตรการ
เพ큔ืȀอการพฒันาดา้นพลงังานในปี 2545

นโยบายดา้นปิโตรเลยีม

มาตรการประหยดัพลงังาน
เพ큔ืȀอรองรบัสถานการณข์ดัแยง้ระหวา่ง

สหรฐัอเมรกิาและอริกั
1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตร ีเม晱ื�อวนัท晱ี� 31 กรกฎาคม 2541 ไดม้มีตรัิบทราบผลการดาํเนนิงาน เร晱ื�องการอนรัุกษ์
พลงังาน พรอ้มทั遱�ง ไดม้คีวามเหน็วา่ปัจจบุนัประเทศไทยมกีารใชไ้ฟฟา้ในท晱ี�สาธารณะ โดยไมม่กีาร
ประหยดัและไมม่กีารดแูลรับผดิชอบอยา่งจรงิจัง คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตมิอบหมายให ้สนพ. ดาํเนนิ
การ ตรวจสอบและประสานงานกบัหนว่ยงานท晱ี�เก晱ี�ยวขอ้งเพ晱ื�อดาํเนนิการแกไ้ขโครงสรา้งเร晱ื�องดงักลา่ว
ในภาพรวมทั遱�งระบบ อาท ิคา่ใชจ้า่ยกระแสไฟฟา้ เป็นตน้

ตอ่มาเม晱ื�อวนัท晱ี� 11 กนัยายน 2544 ไดม้กีารกอ่วนิาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดส้ง่ผลกระทบตอ่
สภาวะความมั晱�นคงของเศรษฐกจิโลกและสถานการณท์างดา้นพลงังาน โดยราคาน遱ํ�ามนัในตลาดโลก
เร晱ิ�มขยบัตวัสงูข遱ึ�น และแมว้า่ปรมิาณน遱ํ�ามนัสาํรองภายในประเทศจะมเีพยีงพอ คณะกรรมการพจิารณา
นโยบายพลงังาน (กพง.) จงึไดม้อบหมายใหก้ระทรวงพาณชิย ์ดาํเนนิการเพ晱ิ�มอตัราสาํรองน遱ํ�ามนัตาม
กฎหมาย ทั遱�ง น遱ํ�ามนัดบิและน遱ํ�ามนัสาํเรจ็รปู จากเดมิรอ้ยละ 3 เป็นรอ้ยละ 5 ของการใชใ้นแตล่ะปี และ
ในการประชมุ กพง. เม晱ื�อวนัท晱ี� 17 และ 22 กนัยายน 2544 ไดพ้จิารณาเร晱ื�องมาตรการประหยดัพลงังาน
โดยเป็นการดาํเนนิมาตรการเรง่ดว่นท晱ี�ไมร่นุแรงนัก แตส่ามารถปฏบิตัไิดท้นัท ีเพ晱ื�อลดการใชพ้ลงังาน
และเพ晱ื�อเตรยีมพรอ้มในการรองรับวกิฤตการณด์า้นพลงังานท晱ี�อาจจะเกดิข遱ึ�น โดยการเรง่ดาํเนนิงาน
ตามแผนอนรัุกษพ์ลงังาน การรณรงคแ์ละขอความรว่มมอืใหม้กีารประหยดัพลงังาน และมาตรการ
เสรมิคอืการเรง่มาตรการปดิถนน เชน่ ปดิถนนขา้วสาร ถนนสลีม และถนนเยาวราช เป็นตน้

เม晱ื�อวนัท晱ี� 30 กนัยายน 2545 รองนายกรัฐมนตร ี(นายสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ)์ ไดเ้ชญิประชมุหนว่ยงาน
ท晱ี�เก晱ี�ยวขอ้งเพ晱ื�อหารอื เร晱ื�อง ผลกระทบของราคาน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิจากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่ง
สหรัฐอเมรกิาและอรัิก และท晱ี�ประชมุไดม้มีตมิอบหมายให ้สนพ. รับไปจัดทาํขอ้เสนอมาตรการ
ประหยดัพลงังาน เพ晱ื�อนาํเสนอคณะรัฐมนตรใีนการประชมุในวนัท晱ี� 8 ตลุาคม 2545

2. มาตรการประหยดัพลงังาน
คณะรัฐมนตร ีเม晱ื�อวนัท晱ี� 8 ตลุาคม 2545 ไดม้มีตเิหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบาย พลงังานแหง่
ชาต ิเร晱ื�องมาตรการประหยดัพลงังานเพ晱ื�อรองรับสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิก
และมาตรการกาํกบัดแูลราคาสนิคา้อปุโภคบรโิภค โดยมรีายละเอยีด ดงัน遱ี�คอื

2.1 มาตรการประหยดัพลงังานเพ큔ืȀอรองรบัสถานการณค์วามขดัแยง้ ระหวา่ง
สหรฐัอเมรกิาและอริกั

2.1.1 มาตรการระดบัตน้ เม晱ื�อราคาน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิอยู่ในระดบัสงูแตย่งัไมเ่กดิภาวะขาดแคลน น遱ํ�ามนั
เช遱ื�อเพลงิ โดยเนน้การประชาสมัพันธแ์ละการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน ซ晱ึ�งประกอบดว้ย มาตรการ
บงัคบัสาํหรับสว่นราชการ และมาตรการรณรงคป์ระชาสมัพันธผ์า่นทางส晱ื�อตา่งๆ ไดแ้ก ่ส晱ิ�งพมิพ ์วทิยุ



โทรทศัน ์ใบปลวิ เพ晱ื�อจงูใจใหป้ระชาชนทั晱�วไป ปรับเปล晱ี�ยนพฤตกิรรมลดการใชพ้ลงังานลง โดย
มาตรการบางสว่นไดม้กีารดาํเนนิการอยู่แลว้ ดงัน遱ี�คอื

(1) มาตรการสาํหรบัสว่นราชการ เป็นมาตรการบงัคบั หนว่ยงานท晱ี�ฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามจะมโีทษ
ทางวนัิย โดยมอบหมายใหห้วัหนา้สว่นราชการเป็นผู้กาํกบัดแูล ตรวจสอบผลการดาํเนนิการแลว้ให้
รายงานตอ่ สนพ. เป็นประจาํทกุไตรมาส เพ晱ื�อสรปุรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่
ชาต ิ(กพช.)/คณะรัฐมนตรตีอ่ไป ดงัน遱ี�

ไฟฟ้า ใหท้กุสว่นราชการ ลดปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 จากปรมิาณการใช้
เฉล晱ี�ยตอ่เดอืนของปีงบประมาณ 2544 โดยใหม้กีารดาํเนนิการ ดงัน遱ี�

กาํหนดชว่งระยะเวลาใหเ้ปดิเคร晱ื�องปรับอากาศ
ใหป้รับอณุหภมูหิอ้งปรับอากาศเป็น 25 –26 องศาเซลเซยีส
ใหด้แูลการใชล้ฟิท ์โดยหลกีเล晱ี�ยงการใชล้ฟิทก์รณขี遱ึ�นลงชั遱�นเดยีว หรอืกาํหนดใหห้ยดุชั遱�น
เวน้ชั遱�น และควรปรับปรงุลฟิทใ์หส้ามารถตดัไฟ ไดโ้ดยอตัโนมตั ิหากไมม่กีารใชง้านเป็น
เวลานาน
ใหป้ดิไฟโฆษณา ไฟสอ่งปา้ยและไฟสอ่งอาคารราชการ หลงัเวลา 21.00 น.
ใหก้ารทางพเิศษแหง่ประเทศไทย กรมทางหลวง และกรงุเทพมหานคร ลดการใชไ้ฟฟา้
สาธารณะท晱ี�ไมจ่าํเป็นลง เชน่การปดิไฟถนนท晱ี�ไมม่รีถคบัคั晱�งตลอดสาย และปดิไฟถนน
เฉพาะบรเิวณทางแยกหลงั 24.00 น. โดยใหพ้จิารณาถงึความปลอดภยัและความจาํเป็น
ในแตล่ะเสน้ทาง
 

นํȀามนั ใหท้กุสว่นราชการลดคา่ใชจ้า่ยในสว่นน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 จากคา่ใช้
จา่ยเฉล晱ี�ยตอ่เดอืนของปีงบประมาณ 2544 โดยใหม้กีารดาํเนนิการ ดงัน遱ี�

ใหร้ถยนตข์องสว่นราชการท晱ี�ใชน้遱ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 91 ได ้ตอ้งใช ้ออกเทน 91 โดย
ใหก้รมบญัชกีลางออกเป็นระเบยีบบงัคบั และใหส้าํนักงานตรวจเงนิแผน่ดนิ ตรวจสอบ
การปฏบิตัขิองสว่นราชการอยา่งเครง่ครัด
กวดขนั ดแูล ใหม้กีารปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งเครง่ครัด โดยเฉพาะในเร晱ื�องการกาํหนด
อตัราความเรว็ของรถยนต์
การสง่หนังสอืของทางราชการ สนับสนนุใหใ้ชบ้รกิารไปรษณยีแ์ละโทรสาร หากจาํเป็น
ตอ้งใชร้ถยนตข์นาดเลก็
ควบคมุการใชร้ถยนตข์องทางราชการ และการใชน้遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ อยา่งประหยดั โดยให้
มกีารลดการใชร้ถยนตล์งเทา่ท晱ี�จาํเป็น

ท ัȀงนีȀ หากสว่นราชการใดไมส่ามารถลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าหรอืลดคา่ใชจ้า่ยในสว่นนํȀามนั
เชืȀอเพลงิลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ได ้ขอใหจ้ดัทาํคาํชีȀแจงเหตผุลตอ่ สนพ. เพ큔ืȀอประกอบการ
พจิารณา

(2) มาตรการสาํหรบัประชาชนท큔ัȀวไป โดยให ้สนพ. รณรงค ์ประชาสมัพันธ ์ใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณปั์จจบุนั เพ晱ื�อกระตุ้นใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน ดงัน遱ี�

ไฟฟ้า
ตั遱�งอณุหภมูเิคร晱ื�องปรับอากาศท晱ี� 2526 องศาเซลเซยีล
ดแูล บาํรงุรักษา เคร晱ื�องไฟฟา้ทกุชนดิ และเม晱ื�อจะซ遱ื�อใหม ่ใหเ้ลอืกซ遱ื�อ ชนดิท晱ี�มี
ประสทิธภิาพสงู เทา่นั遱�น
ขอความรว่มมอืภาคเอกชน ในการปดิไฟปา้ยโฆษณา ไฟสอ่งปา้ย โฆษณา และไฟสอ่ง
อาคาร หลงัเวลา 24.00 น.
ขอความรว่มมอืหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ใหก้าํหนดชว่งระยะเวลาเปดิหา้งสรรพสนิคา้
โดยใชเ้วลาเปดิไมเ่กนิวนัละ 12 ชั晱�วโมง
 

นํȀามนั
ใชร้ถขนสง่สาธารณะใหม้ากข遱ึ�น
รณรงคใ์หป้ระชาชนขบัรถยนตไ์มเ่กนิความเรว็สงูสดุ ตามท晱ี�กฏหมายจราจรกาํหนด คอื
บนทางธรรมดา 90 กม./ชม. บนทางดว่น 110 กม./ชม. และบนมอเตอรเ์วย ์120 กม./
ชม. และช遱ี�แจงใหป้ระชาชน เหน็ถงึประโยชนข์องการขบัรถยนตใ์นระดบั 90 กม./ชม. ทั遱�ง
ดา้นความปลอดภยัและลดคา่ใชจ้า่ยจากการใชน้遱ํ�ามนั



ท ัȀงนีȀ มาตรการในระดบัตน้ ใหด้าํเนนิการทนัท ีเม큔ืȀอคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ

2.1.2 มาตรการระดบักลาง เป็นมาตรการบงัคบัเพ큔ืȀอลดการใชพ้ลงังานใหอ้ยู่ในระดบัการ
จดัหา การใชม้าตรการน遱ี�จะเร晱ิ�มเม晱ื�อเร晱ิ�มมกีารขาดแคลนน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิเกดิข遱ึ�น โดยการจัดหาอยู่ใน
ระดบัต晱ํ�ากวา่ปรมิาณการใชแ้ตไ่มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 การใชม้าตรการบงัคบัน遱ี� จะทาํเป็นการชั晱�วคราว
เฉพาะชว่งท晱ี�มกีารขาดแคลนน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิเทา่นั遱�น ดงัน遱ี�

(1) มาตรการสาํหรบัสว่นราชการ

ใหท้กุสว่นราชการ ลดปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 จากปรมิาณการใชเ้ฉล晱ี�ยตอ่
เดอืนของปีงบประมาณ 2544
ใหท้กุสว่นราชการ ลดคา่ใชจ้า่ยในสว่นน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิลงไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 20 จากคา่ใชจ้า่ย
เฉล晱ี�ยตอ่เดอืนของปีงบประมาณ 2544

(2) มาตรการสาํหรบัประชาชนท큔ัȀวไป

การบงัคบัและเขม้งวดกบัการจาํกดัความเรว็รถยนตไ์มเ่กนิ 80 กโิลเมตร/ชั晱�วโมง
การจาํกดัเวลาการเปดิปดิสถานบีรกิารน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ วนัธรรมดาเปดิไดไ้มเ่กนิวนัละ 16
ชั晱�วโมงและปดิบรกิารในวนัอาทติย ์ยกเวน้การขายน遱ํ�ามนัดเีซลใหเ้ปดิบรกิารไดใ้นวนัอาทติย์
เพ晱ื�อไมใ่หม้ปัีญหาเร晱ื�องการขนสง่
หา้มใชไ้ฟฟา้เพ晱ื�อโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืประดบัสถานท晱ี�ทาํธรุกจิ
กาํหนดชว่งระยะเวลาเปดิของหา้งสรรพสนิคา้ และสถานท晱ี�อ晱ื�นๆ ท晱ี�ใชไ้ฟฟา้มาก โดยใชเ้วลาเปดิ
ไมเ่กนิวนัละ 12 ชั晱�วโมง

ท ัȀงนีȀ ใหร้ฐัมนตรที큔ีȀกาํกบัดแูลดา้นพลงังาน เป็นผู้พจิารณาความจาํเป็นและความเหมาะสมกบั
สถานการณ ์หากเหน็วา่จาํเป็นใหน้าํเสนอ คณะรฐัมนตร/ีกพช. อนมุตักิารใชม้าตรการระดบั
กลาง บางมาตรการหรอืทกุมาตรการ แลว้แตจ่ะเหน็วา่เหมาะสมกบัสถานการณ์

2.1.3 มาตรการระดบัรนุแรง เม큔ืȀอการจดัหาอยู่ในระดบัไมถ่งึรอ้ยละ 80 ของปรมิาณการใช้
ถอืวา่เป็นวกิฤตการณท์큔ีȀรนุแรง จาํเป็นตอ้งใชม้าตรการท晱ี�เขม้งวดข遱ึ�น เพ晱ื�อใหเ้กดิประโยชนท์าง
เศรษฐกจิสงูสดุ และบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน ไดม้ากท晱ี�สดุ รวมถงึมาตรการปอ้งกนัการ
กกัตนุการควบคมุ การจาํหนา่ย และการปันสว่นน遱ํ�ามนั

นายกรัฐมนตร ีใชอ้าํนาจตามพระราชกาํหนดแกไ้ข และปอ้งกนัภาวะการขาดแคลนน遱ํ�ามนัเช遱ื�อ
เพลงิ พ.ศ. 2516 ออกคาํสั晱�งนายกรัฐมนตร ีควบคมุน遱ํ�ามนัคงเหลอื และควบคมุการจาํหนา่ย
โดยผู้คา้น遱ํ�ามนัสามารถจาํหนา่ยน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิไดเ้ทา่ท晱ี�รัฐอนญุาตเทา่นั遱�น
รัฐกลบัไปใชร้ะบบการกาํหนดราคาน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิเป็นการชั晱�วคราว
รัฐปันสว่นน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ โดยจัดลาํดบัความสาํคญัของผู้ใชน้遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ เพ晱ื�อใหเ้กดิ
ประโยชนท์างเศรษฐกจิสงูสดุและบรรเทาความเดอืดรอ้น ของประชาชนไดม้ากท晱ี�สดุ

ท ัȀงนีȀ ใหร้ฐัมนตรที큔ีȀกาํกบัดแูลดา้นพลงังาน เป็นผู้พจิารณาเสนอ กพช./ คณะรฐัมนตรอีนมุตัิ
การใชม้าตรการระดบัรนุแรง เม큔ืȀอปรากฎวา่การจดัหานํȀามนัเชืȀอเพลงิอยู่ในระดบัไมถ่งึรอ้ยละ
80 ของปรมิาณการใชใ้นประเทศ

2.2 มาตรการกาํกบัดแูลราคาสนิคา้อปุโภคบรโิภค

กระทรวงพาณชิย ์โดยกรมการคา้ภายใน จะกาํกบัดแูลสนิคา้อปุโภคบรโิภค ทั遱�งดา้นราคา ปรมิาณ และ
คณุภาพ เพ晱ื�อใหเ้กดิประโยชนแ์ละเกดิความเป็นธรรมตอ่ผู้บรโิภค ดงัน遱ี�

2.2.1 สถานการณส์นิคา้ ในภาวะปกติ

ตน้ทนุสนิคา้สว่นใหญไ่มส่งูข遱ึ�นหรอืสงูข遱ึ�นไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ทาํใหร้าคาสนิคา้อปุโภคบรโิภคมกีาร
เปล晱ี�ยนแปลงเลก็นอ้ย แตป่รมิาณสนิคา้มเีพยีงพอกบัความตอ้งการ ไมข่าดแคลน โดยราคาน遱ํ�ามนั
เบนซนิ 95 ลติรละ 17.59 บาท น遱ํ�ามนัดเีซลลติรละ 14.54 บาท หรอืเปล晱ี�ยนแปลงอกีเลก็นอ้ย



มาตรการ

(1) ตดิตามภาวะราคาจาํหนา่ยอยา่งใกลช้ดิ โดยใหร้าคาสนิคา้สอดคลอ้งกบัภาวะตน้ทนุท晱ี�แทจ้รงิ
ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอกบัความตอ้งการ และกระจายถงึผู้บรโิภคอยา่งทั晱�วถงึ โดยกาํหนสนิคา้ท晱ี�เฝ้า
ตดิตาม (Watch List) 73 รายการเพ晱ื�อสรา้งระบบการตดิตามเพ晱ื�อเตอืนภยั (Warning System)

(2) ตรวจสอบตดิตามกาํกบัดแูลป้องกนัการฉวยโอกาสเอาเปรยีบผู้บรโิภค ใหม้กีารตรวจสอบ
ผู้ประกอบการคา้ ในแหลง่ผลติ ตลาดสด แหลง่จาํหนา่ยเป็นประจาํ เพ晱ื�อใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย
อยา่งเครง่ครัด โดยใชอ้าํนาจตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยราคาสนิคา้
และบรกิาร พ.ศ. 2542 และกาํหนดการลงโทษไวใ้นขั遱�นสงูสดุทางอาญา

(3) ตรงึราคาจาํหนา่ยสนิคา้ โดยขอความรว่มมอืผู้ประกอบการ แจง้การเปล晱ี�ยนแปลงราคาสนิคา้
และเหตผุล กอ่นการออกจาํหนา่ย

(4) คงมาตรการกฎหมายในการควบคมุสนิคา้และบรกิารในปจัจบุนั คอื กาํหนดสนิคา้และ
บรกิารควบคมุ จาํนวน 18 รายการ ตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 และ
การกาํหนดใชม้าตรการดแูลตามมาตรา 25 และ มาตรา 26 รวมทั遱�งกาํหนดใหป้ดิปา้ยแสดงราคาสนิคา้
และบรกิารจาํนวน 190 รายการ

(5) เปิดสายดว่น 1569 ตลอด 24 ช큔ัȀวโมง เพ晱ื�อรับเร晱ื�องรอ้งเรยีนจากผู้บรโิภค ท晱ี�ไมไ่ดรั้บความเป็น
ธรรมในการซ遱ื�อสนิคา้และบรกิาร โดยใหม้กีารตรวจสอบขอ้เทจ็ และดาํเนนิการใหเ้สรจ็ส遱ิ�นทกุรายการ

2.2.2 สถานการณส์นิคา้ ในภาวะผดิปกติ

ตน้ทนุสนิคา้ปรับสงูข遱ึ�น ทาํใหร้าคาสนิคา้สงูข遱ึ�น รอ้ยละ 5 – 20 ปรมิาณสนิคา้ม ีเพยีงพอกบัความ
ตอ้งการ ยงัไมข่าดแคลน เน晱ื�องจากวา่เกดิภาวะสงคราม ระหวา่งสหรัฐอเมรกิา และอรัิก ทาํใหภ้าวะ
ราคาน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิปรับสงูข遱ึ�น โดยอปุสงคน์遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิในประเทศ มเีพยีงรอ้ยละ 80 ของความ
ตอ้งการใช้

มาตรการ

(1) กาํหนดรายการสนิคา้และบรกิารควบคมุเพ큔ิȀมเตมิ ตามความจาํเป็นและสถานการณข์องสนิคา้
แตล่ะชนดิ และกาํหนดใชม้าตรการควบคมุดา้นราคา เพ晱ื�อมใิหผู้้บรโิภคตอ้งรับภาระ และเดอืดรอ้นจาก
ภาวะราคาสนิคา้และบรกิารปรับสงูข遱ึ�น เชน่ การกาํหนดราคาจาํหนา่ย หรอื การกาํหนดอตัรากาํไร
สงูสดุตอ่หนว่ย สว่นเหล晱ื�อมการคา้ในแตล่ะชว่งการคา้

(2) จดัการระบบการผลติและการจาํหนา่ยสนิคา้ รวมถงึสนิคา้ท큔ีȀเป็นปจัจยัการผลติ ใหเ้กดิ
ความสมดลุระหวา่งอปุสงคแ์ละอปุทาน โดยตรวจปรมิาณการผลติการจาํหนา่ยของสนิคา้ และวตัถดุบิ
อยา่งใกลช้ดิ

(3) ป้องกนัมใิหเ้กดิการกกัตนุสนิคา้ โดยใชม้าตรการ ตามมาตรา 25 เพ晱ิ�มเตมิ คอื กาํหนด
มาตรการกาํหนดใหผู้้ผลติ ผู้จาํหนา่ย แจง้ปรมิาณสถานท晱ี�เกบ็แผนการผลติ แผนการจาํหนา่ย หรอื
กาํหนดใหม้กีารเกบ็ หรอืเพ晱ิ�มปรมิาณการเกบ็สาํรอง

(4) จดัรา้นคา้ธงฟ้าราคาประหยดั จาํหนา่ยสนิคา้อปุโภคบรโิภคในราคาถกู เพ晱ื�อลดภาระคา่ครอง
ชพีแกผู่้บรโิภคกวา้งขวางข遱ึ�น

(5) เช큔ืȀอมโยงใหผู้้จาํหนา่ยปลกีรบัสนิคา้โดยตรงจากผู้ผลติ/ผู้แทนจาํหนา่ย เพ晱ื�อเป็นการลด
ตน้ทนุในการจาํหนา่ยสนิคา้ และใหผู้้บรโิภคซ遱ื�อสนิคา้ไดใ้นราคาท晱ี�ลดลง

2.2.3 สถานการณส์นิคา้ ในภาวะวกิฤต

ตน้ทนุสนิคา้ปรับสงูข遱ึ�นมาก วตัถดุบิสาํคญัในการผลติสนิคา้เร晱ิ�มขาดแคลน ทาํให ้สนิคา้ปรับราคาสงู
ข遱ึ�นมากกวา่ รอ้ยละ 20 ปรมิาณสนิคา้เร晱ิ�มขาดแคลนและอาจไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการ เน晱ื�องจาก

ภาวะสงครามขยายผลในภมูภิาคตะวนัออกกลางและตอ่เน晱ื�อง ทาํใหภ้าวะราคาน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิปรับสงู



ภาวะสงครามขยายผลในภมูภิาคตะวนัออกกลางและตอ่เน晱ื�อง ทาํใหภ้าวะราคาน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิปรับสงู
ข遱ึ�นมาก และปรมิาณมนีอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของความตอ้งการใช้

มาตรการ

(1) กาํหนดรายการสนิคา้ควบคมุเพ큔ิȀมเตมิ ใหค้รอบคลมุถงึสนิคา้จาํเป็นแกก่ารครองชพี และ
สนิคา้ท晱ี�เป็นปัจจัยในการผลติท晱ี�สาํคญั

(2) ควบคมุราคาจาํหนา่ยอยา่งเขม้งวด โดยการกาํหนดราคาจาํหนา่ย และหา้มการจาํหนา่ยเกนิ
กวา่ราคาท晱ี�กาํหนด

(3) ควบคมุปรมิาณการใช ้จาํหนา่ย หรอืเปล큔ีȀยนสภาพสนิคา้ รวมทั遱�งควบคมุการขนยา้ย เพ晱ื�อ
จัดสรรใหป้รมิาณสนิคา้ เพยีงพอกบัความตอ้งการ และเกดิกระจายอยา่งเป็นธรรม

(4) กาํหนดใหม้กีารปนัสว่นสนิคา้ ตามหลกัเกณฑ ์เง晱ื�อนไขท晱ี�กาํหนด เพ晱ื�อใหส้นิคา้ มเีพยีงพอกบั
ความตอ้งการของผู้บรโิภค

(5) จดัหาสนิคา้ท큔ีȀจาํเป็นตอ่การครองชพี จดัระบบการจาํหนา่ย ใหป้ระชาชนสนิคา้ เพยีงพอกบั
ความตอ้งการในการครองชพี

 

การสง่เสรมิและสนบัสนนุ
การใชเ้อทานอลเป็นเชืȀอเพลงิ

1. ความเป็นมา
เพ晱ื�อการพัฒนาแหลง่พลงังานทดแทนภายในประเทศใหม้ากข遱ึ�น สาํหรับทดแทนการนาํเขา้น遱ํ�ามนัจาก
ตา่งประเทศ และเป็นการชว่ยลดการขาดดลุการคา้ตา่งประเทศ รวมทั遱�งชว่ยแกไ้ขปัญหาผลติผล
ทางการเกษตรภายในประเทศ ท晱ี�ลน้ตลาด ตลอดจน เป็นการชว่ยรักษาเสถยีรภาพ ของราคาพชืผล
ทางการเกษตร คณะรัฐมนตรเีม晱ื�อวนัท晱ี� 19 กนัยายน 2541 ไดเ้หน็ชอบในหลกัการโครงการผลติ
แอลกอฮอลจ์ากพชื เพ晱ื�อใชเ้ป็นเช遱ื�อเพลงิ โดยมอบหมายใหก้ระทรวงอตุสาหกรรม รับไปพจิารณาแตง่
ตั遱�งคณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตขิ遱ึ�น

ตอ่มาในเดอืนมนีาคม 2544 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) ไดม้มีตเิหน็ชอบผลการ
พจิารณาของคณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาต ิในประเดน็ของการยกเวน้ภาษสีรรพสามติ และการสง่
เงนิเขา้กองทนุฯ ใหม้คีวามชดัเจน

2. การดาํเนนิงาน
สนพ. ไดน้าํขอ้เสนอของคณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตเิสนอตอ่ กพช. และคณะรัฐมนตรไีด้
พจิารณาเม晱ื�อวนัท晱ี� 18 เมษายน 2545 และวนัท晱ี� 14 พฤษภาคม 2545 ตามลาํดบั และไดม้มีตเิหน็ชอบ
ใน หลกัการ ดงัน遱ี�

2.1 ใหม้กีารยกเวน้การเรยีกเกบ็ภาษสีรรพสามติ ของเอทานอลหนา้โรงงาน และภาษสีรรพสามติใน
สว่นของเอทานอล ท晱ี�เตมิในน遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอลต์ลอดไป

2.2 การกาํหนดราคาจาํหนา่ยน遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอล ์ใหต้晱ํ�ากวา่ราคาจาํหนา่ยน遱ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95
โดยความแตกตา่งของราคา อยู่ในระดบัท晱ี�ต晱ํ�ากวา่ 1 บาทตอ่ลติร เชน่ 0.50 – 0.70 บาทตอ่ลติร

2.3 ใหม้กีารลดหยอ่นอตัราเงนิสง่เขา้กองทนุน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ และกองทนุเพ晱ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษ์



2.3 ใหม้กีารลดหยอ่นอตัราเงนิสง่เขา้กองทนุน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ และกองทนุเพ晱ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังาน สาํหรับน遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอล์

2.4 ใหก้าํหนดคณุภาพน遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอลข์遱ึ�นเป็นการเฉพาะ โดยใหต้ดิตามผลการใชน้遱ํ�ามนั แกส๊โซ
ฮอลจ์ากผู้ใชแ้ละผู้ผลติ รวมทั遱�งพจิารณาผลกระทบตา่งๆ ท晱ี�อาจเกดิข遱ึ�นจากการใชน้遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอล์
และดาํเนนิการทดลองการใชน้遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอล ์ในเชงิปฏบิตั ิและภาคสนามเพ晱ิ�มเตมิตามความจาํเป็น

2.5 ยกเลกิการใชส้าร MTBE ในน遱ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 โดยการใชก้ลไกดา้นการตลาดท晱ี�ได้
กาํหนดราคาจาํหนา่ยน遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอล ์ใหต้晱ํ�ากวา่น遱ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 ซ晱ึ�งจะทาํใหเ้กดิการเลกิ
ใช ้MTBE โดยอตัโนมตัิ

2.6 จัดตั遱�งกองทนุรักษาระดบัราคาเอทานอล โดยในปัจจบุนัยงัไมม่คีวามจาํเป็นท晱ี�จะตอ้งจัดตั遱�งกอง
ทนุฯ แตใ่นอนาคตอาจมคีวามจาํเป็น ดงันั遱�น จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาต ิรับไป
ศกึษาและจัดทาํรายละเอยีดพรอ้มขอ้เสนอเก晱ี�ยวกบัการจัดตั遱�งกองทนุรักษาระดบัราคาเอทานอล เพ晱ื�อ
เสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตพิจิารณาตอ่ไป

2.7 สง่เสรมิใหม้กีารประชาสมัพันธก์ารใชเ้อทานอลเป็นเช遱ื�อเพลงิ เพ晱ื�อรณรงคใ์หป้ระชาชน ไดรั้บ
ความรู้ความเขา้ใจและรว่มกนัใชน้遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิท晱ี�มเีอทานอลเป็นสว่นผสม โดยใหก้องทนุเพ晱ื�อสง่
เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานสนับสนนุงบประมาณเพ晱ื�อการดงักลา่ว

2.8 มาตรการสนับสนนุเพ晱ิ�มเตมิ โดยกาํหนดใหร้ถยนตข์องหนว่ยงานราชการ และรัฐวสิาหกจิตา่งๆ
เลอืกใชน้遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอลเ์ป็นอนัดบัแรก และสง่เสรมิและสนับสนนุใหก้ลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต ์และ
กลุ่มอตุสาหกรรมโรงกลั晱�นน遱ํ�ามนัปโิตรเลยีม มคีวามพรอ้มท晱ี�จะรองรับการผลติและการใชน้遱ํ�ามนัเช遱ื�อ
เพลงิท晱ี�ม ีเอทานอลเป็นสว่นผสม ตลอดจนสง่เสรมิและสนับสนนุใหม้กีารจัดตั遱�งโรงงานผลติเอทานอล
ของผู้ประกอบการขนาดยอ่มและขนาดกลาง โดยองคก์รหรอืสถาบนัเกษตรกรท晱ี�มศีกัยภาพ เพ晱ื�อใหม้ี
แหลง่ผลติเช遱ื�อเพลงิจาก ผลผลติทางการเกษตร กระจายอยู่ทั晱�วไปในทอ้งถ晱ิ�นตา่งๆ ของประเทศ
เป็นตน้

ตอ่มาคณะรัฐมนตร ีเม晱ื�อวนัท晱ี� 30 กรกฎาคม 2545 ไดม้มีตเิหน็ชอบอนมุตักิารขอตั遱�งโรงงานผลติและ
จาํหนา่ยเอทานอล เพ晱ื�อใชเ้ป็นเช遱ื�อเพลงิของผู้ประกอบการจาํนวน 8 ราย ตามขอ้เสนอของคณะ
กรรมการ เอทานอลแหง่ชาต ิดงัน遱ี�คอื

1) ใหบ้รษัิท พรวไิล อนิเตอรเ์นชั晱�นแนล กรุ๊ป เทรดด遱ิ�ง ท晱ี�จังหวดัอยธุยา ผลติเอทานอลท晱ี�มคีวาม
บรสิทุธٍิ�ของแอลกอฮอล ์99.5% โดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 25,000 ลติรตอ่วนั

2) ใหบ้รษัิท ท.ีเอส.บ ีเทรดด遱ิ�ง จาํกดั (บรษัิท ไทยอะโกร เอน็เนอรย์晱ี� จาํกดั) ท晱ี�จังหวดันครสวรรค์
เพ晱ื�อผลติเอทานอลท晱ี�มคีวามบรสิทุธٍิ�ของแอลกอฮอล ์99.5% โดยมขีนาดกาํลงัผลติไมเ่กนิ 150,000
ลติรตอ่วนั

3) ใหบ้รษัิท อนิเตอรเ์นชั晱�นแนล แกส๊โซฮอล ์คอรป์อเรชั晱�น จาํกดั จัดตั遱�งโรงงานผลติเอทานอลท晱ี�มี
ความบรสิทุธٍิ� ของแอลกอฮอล ์99.5% ท晱ี�จังหวดัระยอง โดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 500,000
ลติรตอ่วนั

4) ใหบ้รษัิท แสงโสม จาํกดั ท晱ี�จังหวดันครปฐม ผลติเอทานอลท晱ี�มคีวามบรสิทุธٍิ�ของแอลกอฮอล์
99.5% โดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 100,000 ลติรตอ่วนั

5) ใหบ้รษัิท ไทยงว้น เมทลั จาํกดั (บรษัิท ไทยงว้น เอทานอล จาํกดั) จัดตั遱�งโรงงานผลติ เอทานอล
ท晱ี�มคีวามบรสิทุธٍิ�ของแอลกอฮอล ์99.5% บรเิวณจังหวดัชยัภมูหิรอืขอนแกน่ โดยมขีนาดกาํลงัการ
ผลติไมเ่กนิ 130,000 ลติรตอ่วนั

6) ใหบ้รษัิท น遱ํ�าตาลขอนแกน่ จาํกดั จัดตั遱�งโรงงานผลติเอทานอลท晱ี�มคีวามบรสิทุธٍิ�ของแอลกอฮอล์
99.5% ท晱ี�จังหวดัขอนแกน่ โดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 85,000 ลติรตอ่วนั

7) ใหบ้รษัิท อลัฟ่า เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั จัดตั遱�งโรงงานผลติเอทานอลท晱ี�มคีวามบรสิทุธٍิ�ของแอลกอฮอล์
99.5% ท晱ี�จังหวดันครสวรรค ์โดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 212,000 ลติรตอ่วนั

8) ใหบ้รษัิท ไทยเนชั晱�นแนล พาวเวอร ์จาํกดั จัดตั遱�งโรงงานผลติเอทานอลท晱ี�มคีวามบรสิทุธٍิ�ของ



8) ใหบ้รษัิท ไทยเนชั晱�นแนล พาวเวอร ์จาํกดั จัดตั遱�งโรงงานผลติเอทานอลท晱ี�มคีวามบรสิทุธٍิ�ของ
แอลกอฮอล ์99.5% ท晱ี�จังหวดัระยอง โดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 300,000 ลติรตอ่วนั

นอกจากน遱ี� ไดม้มีตใิหห้นว่ยงานท晱ี�เก晱ี�ยวขอ้งรับไปดาํเนนิการ โดยในการอนญุาตตั遱�งโรงงานผลติ และ
จาํหนา่ยเอทานอลเพ晱ื�อใชเ้ป็นเช遱ื�อเพลงิ ควรใหก้าํหนดเง晱ื�อนไขในการกาํกบัดแูล และตรวจสอบผลกระ
ทบตอ่ส晱ิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะระบบการจัดการน遱ํ�าเสยีและกล晱ิ�นท晱ี�ปลอ่ยจากโรงงาน ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายอยา่งเครง่ครัด เพ晱ื�อปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิปัญหาดา้นส晱ิ�งแวดลอ้ม และควรจัดตั遱�งโรงงานบรเิวณ
นคิมอตุสาหกรรมเขตประกอบการอตุสาหกรรม ชมุชนอตุสาหกรรม หรอืบรเิวณท晱ี�ตั遱�ง ซ晱ึ�งจะไมก่อ่ให้
เกดิปัญหาดา้นส晱ิ�งแวดลอ้มแกป่ระชาชนและชมุชน พรอ้มทั遱�ง กาํหนดแนวทางการจัดจาํหนา่ยหุ้นของ
แตล่ะโรงงาน ใหก้บัเกษตรกรตามขอ้เสนอของผู้ประกอบการใหช้ดัเจน เพ晱ื�อใหเ้กษตรกรมโีอกาสซ遱ื�อ
หุ้นไดใ้นราคาท晱ี�เป็นธรรม

สาํหรับประเดน็เร晱ื�องอตัราเงนิสง่เขา้กองทนุน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ สาํหรับน遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอล ์เม晱ื�อวนัท晱ี� 2
กนัยายน 2545 คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ไดม้มีตเิหน็ชอบใหก้าํหนดอตัราเงนิสง่เขา้
กองทนุ น遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิสาํหรับน遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอลใ์หเ้ทา่กบั 0.27 บาท/ลติร โดยมอบหมายให ้สนพ.
รับไปดาํเนนิการออกประกาศคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน และตอ่มาคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิในการประชมุเม晱ื�อวนัท晱ี� 12 กนัยายน 2545 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหก้าํหนดอตัรา
เงนิสง่เขา้กองทนุเพ晱ื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน สาํหรับน遱ํ�ามนัแกส๊โซฮอลใ์หเ้ทา่กบั 0.036 บาท/
ลติร และมอบหมายให ้สนพ. รับไปดาํเนนิการออกประกาศคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
ซ晱ึ�งประกาศทั遱�งสองฉบบัจะมผีลบงัคบัใชพ้รอ้มกนั

 

การปรบัปรงุระบบการคา้
และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซปิโตรเลยีม

เหลว
1. ความเป็นมา
จากกฎระเบยีบเก晱ี�ยวกบัความปลอดภยัของธรุกจิกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ทั遱�งในแงก่ารขนถา่ยกา๊ซท晱ี�ผลติ/
นาํเขา้สู่ทอ่กา๊ซ ระบบการขนสง่กา๊ซเพ晱ื�อไปยงัคลงักา๊ซ โรงบรรจ ุปั全�มกา๊ซ ผู้บรโิภค ยงัมกีฎเกณฑท์晱ี�
จาํเป็นตอ้งแกไ้ขใหม้คีวามปลอดภยัตอ่ชวีติและทรัพยส์นิของประชาชนมากข遱ึ�น คณะรัฐมนตรจีงึไดม้ี
มตเิม晱ื�อวนัท晱ี� 16 กมุภาพันธ ์2542 ไดเ้หน็ชอบแนวทางและขั遱�นตอนการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซ
ปโิตรเลยีมเหลว และการปรับปรงุระบบการคา้ และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซปโิตรเลยีมเหลวโดย
จะตอ้งมกีารดาํเนนิการสง่เสรมิการแขง่ขนัในระบบการคา้และการขจัดถงัขาวออกจากตลาดใหส้มบรูณ์
กอ่นดาํเนนิการยกเลกิการควบคมุราคาในท晱ี�สดุ

สาํหรับแนวทางการปรับปรงุระบบการคา้และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว จะตอ้งมี
การดาํเนนิการตามขั遱�นตอนตามลาํดบั คอื 1) การผลกัดนัและเรง่รัดใหผู้้คา้กา๊ซฯ ตามมาตรา 7 รับผดิ
ชอบตอ่การบรรจกุา๊ซฯ ลงถงักา๊ซหงุตม้ของตนเอง รวมถงึผู้ประกอบการโรงบรรจกุา๊ซหงุตม้ตอ้งบรรจุ
กา๊ซฯ ลงถงักา๊ซหงุตม้ ภายใตเ้คร晱ื�องหมายการคา้ท晱ี�ตนไดรั้บอนญุาตใหบ้รรจเุทา่นั遱�น 2) การดาํเนนิการ
ขจัดถงัขาวออก จากตลาด และ 3) การเรง่รัดใหม้กีารซอ่มบาํรงุถงักา๊ซหงุตม้ตามมาตรฐานและระยะ
เวลาท晱ี�กฎหมายกาํหนด แตก่ารดาํเนนิการในชว่งท晱ี�ผา่นมา ไมส่ามารถเสรจ็ส遱ิ�นภายในระยะเวลาท晱ี�ได้
กาํหนดไว ้เน晱ื�องจากประสบปัญหาดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่การจัดการแลกเปล晱ี�ยนถงักา๊ซหงุตม้ของโรงบรรจ ุ
และคา่ใชจ้า่ยท晱ี�เพ晱ิ�มข遱ึ�น ในการจัดหาถงักา๊ซใหม ่เขา้ตลาดเป็นจาํนวนมาก ดงันั遱�นคณะกรรมการ
พจิารณานโยบายพลงังาน จงึไดม้มีตเิม晱ื�อวนัท晱ี� 29 มนีาคม 2544 ผอ่นผันใหผู้้ประกอบการโรงบรรจุ
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว สามารถบรรจกุา๊ซฯ ลงถงัขาวท晱ี�มเีคร晱ื�องหมายผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (ม.อ.ก.)
ตอ่ไปไดอ้กี 1 ปี นับตั遱�งแตว่นัท晱ี� 1 เมษายน 2544 เพ晱ื�อเป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้นท晱ี�จะเกดิข遱ึ�นแก่
ประชาชนท晱ี�ใชถ้งัขาว โดยไดม้อบหมายใหส้าํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิและ
กรมโยธาธกิาร รับไปรว่มกนัพจิารณากาํหนดแผนการรับแลกเปล晱ี�ยนถงัขาว ออกจากตลาดตอ่ไป



ตอ่มาคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน (กพง.) ไดม้มีตเิม晱ื�อวนัท晱ี� 12 กนัยายน 2544 เหน็ชอบ
แนวทางการดาํเนนิการแลกเปล晱ี�ยนถงัขาว เพ晱ื�อชว่ยเหลอืประชาชนใหเ้ลกิใชถ้งัขาว และใหจ้า่ยเงนิ
จากกองทนุน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิชว่ยเหลอืผู้คา้กา๊ซ ในการแลกเปล晱ี�ยนถงัขาวในวงเงนิ 600 ลา้นบาท

2. การดาํเนนิงาน
สพช. ไดด้าํเนนิโครงการ “รัฐชว่ยราษฎร ์แลกถงัขาวฟร”ี เพ晱ื�อดาํเนนิการแลกเปล晱ี�ยนถงัขาว ในแตล่ะ
จังหวดัโดยกาํหนดพ遱ื�นท晱ี�ดาํเนนิการใน 10 พ遱ื�นท晱ี� ทั晱�วประเทศ มรีะยะเวลาการแลกเปล晱ี�ยนถงัขาวพ遱ื�นท晱ี�ละ
2 เดอืน และดาํเนนิการหา่งกนัพ遱ื�นท晱ี�ละ 1 เดอืน เร晱ิ�มดาํเนนิการระหวา่งเดอืนมกราคมถงึพฤศจกิายน
2545 รวมระยะเวลา 11 เดอืน ตอ่มา กพง. ในการประชมุเม晱ื�อวนัท晱ี� 6 ธนัวาคม 2544 ไดม้มีตอินมุตังิบ
ประมาณสนับสนนุกองทนุน遱ํ�ามนัฯ ในวงเงนิ 4 ลา้นบาทใหค้ณะอนกุรรมการสว่นจังหวดั ในการตรวจ
สอบถงัขาว เพ晱ื�อใชใ้นการดาํเนนิการรณรงคป์ระชาสมัพันธ ์แลกเปล晱ี�ยนถงัในพ遱ื�นท晱ี� โดยการจัดทาํ
โครงการประชาสมัพันธ ์ของคณะอนกุรรมการสว่นจังหวดัฯ

ปัจจบุนัโครงการ “รัฐชว่ยราษฎร ์แลกถงัขาวฟร”ี ไดด้าํเนนิการแลกเปล晱ี�ยนถงัขาวในพ遱ื�นท晱ี� 1
(กรงุเทพฯ และปรมิณฑล), พ遱ื�นท晱ี� 2 (ภาคกลาง), พ遱ื�นท晱ี� 3 (ภาคตะวนัตก), พ遱ื�นท晱ี� 4 (ภาคตะวนัออก),
พ遱ื�นท晱ี� 5 (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง), พ遱ื�นท晱ี� 6 (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน), พ遱ื�นท晱ี� 7
(ภาคเหนอืตอนบน), พ遱ื�นท晱ี� 8 (ภาคเหนอืตอนลา่ง), พ遱ื�นท晱ี� 9 (ภาคใตต้อนบน), และพ遱ื�นท晱ี� 10 (ภาคใต้
ตอนลา่ง) โดยท晱ี� พ遱ื�นท晱ี� 1  9 ไดด้าํเนนิการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ทั晱�วประเทศใน 10 พ遱ื�นท晱ี� รวมพ遱ื�นท晱ี�สว่น
ขยายดว้ย จนถงึวนัท晱ี� 30 พฤศจกิายน 2545 มถีงัขาวท晱ี�แลกเปล晱ี�ยนไดจ้าํนวน 1,065,738 ใบ และถกู
ทาํลายแลว้จาํนวน 871,858 ใบ หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 82 และจากผลการแลกถงัขาว ดงักลา่วสามารถ
ชว่ยประชาชน ใหเ้ลกิใชถ้งัขาวไดป้ระมาณ 1 ลา้น ครัวเรอืน

สพช. ไดเ้บกิจา่ยเงนิชว่ยเหลอืผู้คา้กา๊ซตามมาตรา 7 ตามหลกัฐานการตรวจนับถงัของคณะ
อนกุรรมการสว่นจังหวดัฯ ไปแลว้ เป็นจาํนวนเงนิ 137,097,520 บาท และหากโครงการแลว้เสรจ็ จะ
สามารถชว่ยเหลอืประชาชน ใหเ้ลกิใชถ้งัขาวไมต่晱ํ�ากวา่ 1 ลา้นครัวเรอืน

3. ประโยชนท์큔ีȀประชาชนไดร้บั
จากการดาํเนนิโครงการ “รัฐชว่ยราษฎร ์แลกถงัขาวฟร”ี ไดช้ว่ยใหต้ลาดกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว มกีาร
แขง่ขนัมากย晱ิ�งข遱ึ�นและการจัดหา การจาํหนา่ย และการใชก้า๊ซปโิตรเลยีมเหลว เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และชว่ยยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั ของระบบการคา้กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ท晱ี�ชว่ย
คุ้มครองผู้บรโิภคมาก ย晱ิ�งข遱ึ�น ซ晱ึ�งในแงช่วีติและทรัพยส์นิ จากการใชก้า๊ซหงุตม้ในครัวเรอืนของ
ประชาชน

 

การปรบัปรงุมาตรการกาํกบัดแูล
ราคานํȀามนัเชืȀอเพลงิ

1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม晱ื�อวนัท晱ี� 5 ตลุาคม 2536 เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่
ชาตเิร晱ื�อง การประเมนิผลระบบราคาน遱ํ�ามนัลอยตวั รวมถงึมาตรการคุ้มครองผู้บรโิภค โดยเหน็วา่ ระบบ
ราคาน遱ํ�ามนัลอยตวัท晱ี�ใชอ้ยู่เป็นระบบท晱ี�ด ีและไดท้าํงานตามท晱ี�ควรจะเป็น รัฐไมค่วรเขา้ไปควบคมุราคา
อกี โดยใหม้กีารแทรกแซงนอ้ยท晱ี�สดุ เพ晱ื�อไมใ่หเ้กดิผลกระทบตอ่ความมั晱�นใจของนักลงทนุ อยา่งไร
กต็าม ควรมมีาตรการเพ晱ื�อคุ้มครองผู้บรโิภค แตไ่มค่วรเขม้งวดจนเกนิไป ทั遱�งน遱ี� ม ีปตท. และบางจากใน
ฐานะหนว่ยงานของรัฐเป็น กลไกรักษาระดบัราคาน遱ํ�ามนัใหเ้หมาะสม และมสีาํนักงานนโยบายและ
พลงังาน (สนพ.) เป็นผู้ตดิตามกาํกบั ดแูลราคาและคา่การตลาดอยู่แลว้

สาํหรับมาตรการกาํกบัดแูลราคา และคา่การตลาดน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ เพ晱ื�อคุ้มครองผู้บรโิภค ประกอบดว้ย



สาํหรับมาตรการกาํกบัดแูลราคา และคา่การตลาดน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ เพ晱ื�อคุ้มครองผู้บรโิภค ประกอบดว้ย
2 สว่น คอื 1) การกาํกบัดแูลการกาํหนดราคาและคา่การตลาดของผู้คา้น遱ํ�ามนั 2) การกาํกบั ดแูลราคา
ขายปลกีของสถานบีรกิารทั晱�วประเทศ ซ晱ึ�งมสีาระสาํคญั ดงัน遱ี�คอื

1.1 การกาํกบัดแูลราคา และคา่การตลาดของผู้คา้นํȀามนั สพช. และกรมการคา้ภายใน ตดิตาม
กาํกบัดแูลการกาํหนดราคาขายสง่ ราคาขายปลกีและคา่การตลาด เพ晱ื�อคุ้มครองผู้บรโิภค โดยม ีปตท.
และบางจาก ในฐานะหนว่ยงานของรัฐ เป็นกลไกรักษาระดบัน遱ํ�ามนัใหเ้หมาะสม โดยใหม้กีาร
เปล晱ี�ยนแปลงราคา สอดคลอ้งกบัราคาน遱ํ�ามนัในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา

1.2 การกาํกบัดแูลราคาของสถานบีรกิาร มหีนว่ยงานเก晱ี�ยวขอ้ง 3 ฝ่าย คอื จังหวดั กรมการคา้
ภายใน และ สพช. รว่มกนัดาํเนนิการ ดงัน遱ี�

(1) การรักษาระดบัราคา ให ้ปตท. บางจาก และผู้คา้น遱ํ�ามนั สอดสอ่งดแูลไมใ่หส้ถานบีรกิารท晱ี�แสดง
เคร晱ื�องหมายการคา้ของตน กาํหนดราคาสงูกวา่ท晱ี�กาํหนด และให ้ปตท. เรง่ขยายสถานบีรกิาร ในพ遱ื�นท晱ี�
หา่งไกล

(2) การรับแจง้ราคา ใหส้าํนักงานการคา้ภายในจังหวดั แจง้ราคาขายปลกีของสถานบีรกิารในจังหวดั
ของตน (ซ晱ึ�งสถานบีรกิารน遱ํ�ามนั มหีนา้ท晱ี�ตอ้งรายงานราคา ณ วนัท晱ี� 15 ของทกุเดอืน) ตอ่ สนพ. โดย
เรว็ท晱ี�สดุอยา่งสม晱ํ�าเสมอและเครง่ครัด เพ晱ื�อ สนพ. จะใชว้เิคราะหป์ระเมนิความเคล晱ื�อนไหว ของราคา
ขายปลกีและคา่การตลาดตอ่ไป

(3) การตดิตามราคา ใหจั้งหวดัดแูลใหส้ถานบีรกิาร ตดิปา้ยแสดงราคาขายปลกีหนา้สถานบีรกิาร
อยา่งชดัเจน ตรวจสอบใหม้กีารกาํหนดราคาขายปลกีท晱ี�หวัจา่ย กบัราคาท晱ี�ตดิประกาศใหต้รงกนั และ
ดแูลใหส้ถานบีรกิารกาํหนดราคาขายปลกี ใหอ้ยู่ในระดบัท晱ี�เหมาะสม

(4) การดาํเนนิการ หากพบวา่สถานบีรกิารกาํหนดราคาขายปลกีสงูเกนิเหมาะสม ให ้ผู้คา้น遱ํ�ามนัซ晱ึ�ง
เป็นเจา้ของเคร晱ื�องหมายการคา้แกไ้ขปัญหา หรอืให ้ปตท. แทรกแซงราคา หากไมส่ามารถแกไ้ขได้
ใหค้ณะกรรมการสว่นจังหวดักาํหนดราคาสนิคา้ และปอ้งกนัการผกูขาด พจิารณาแกไ้ขโดยใชอ้าํนาจ
ตามกฎหมาย

2. ปญัหาและอปุสรรค
ในปัจจบุนัการใช ้ปตท. เป็นกลไกในการกาํกบัดแูลราคา และคา่การตลาดน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ ไมส่ามารถ
ดาํเนนิการไดอ้กีตอ่ไป เน晱ื�องจาก ปตท. ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเม晱ื�อวนั
ท晱ี� 10 กรกฎาคม 2545 ท晱ี�กาํหนดใหรั้ฐจะไมใ่ช ้ปตท. เป็นกลไกในการแทรกแซงราคาน遱ํ�ามนั การ
กาํกบัดแูลทางดา้นราคาน遱ํ�ามนัและสภาวะการแขง่ขนั จะอาศยัอาํนาจตามกฎหมายท晱ี�มอียู่ ไดแ้ก ่พระ
ราชกาํหนดแกไ้ขและ ปอ้งกนัภาวะการขาดแคลนน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ พ.ศ. 2516 พระราชบญัญัตวิา่ดว้ย
ราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญัตกิารแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2542 นอกจากน遱ี�
ตลาดน遱ํ�ามนัมสีถานบีรกิารน遱ํ�ามนั เช遱ื�อเพลงิเพ晱ิ�มข遱ึ�นจาก 3,475 ราย ในปี 2534 เป็น 16,179 ราย ในปี
2545 สถานบีรกิารน遱ํ�ามนัอสิระเพ晱ิ�มข遱ึ�น รอ้ยละ 60 (จาํนวน 11,801ราย) จากสถานบีรกิารทั遱�งหมด
16,179 ราย และสถานบีรกิารของผู้คา้น遱ํ�ามนั รายใหญ ่(ปตท. เชลล ์เอสโซ ่คาลเทก็ซ ์และบางจาก)
ไดล้ดลงคอ่นขา้งมาก ซ晱ึ�งการกาํกบัดแูลการกาํหนดราคาขายปลกีของสถานบีรกิารอสิระ ผา่นผู้คา้
น遱ํ�ามนัเจา้ของเคร晱ื�องหมายการคา้ ไมส่ามารถกระทาํได ้เน晱ื�องจากไมไ่ดอ้ยู่ในเครอืขา่ยของผู้คา้น遱ํ�ามนั
ขณะเดยีวกนั การดาํเนนิการตามกฎหมายของกระทรวงพาณชิย ์ในกรณที晱ี�ผู้คา้น遱ํ�ามนัหรอืสถานบีรกิาร
กาํหนดราคาน遱ํ�ามนัสงูเกนิสมควร ยงัไมม่กีารออกประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ ์มาตรฐาน เพ晱ื�อใหถ้อืวา่
การกระทาํดงักลา่วเป็นความผดิ ตาม พรบ. วา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 มาตรา 29

3. การดาํเนนิงาน
สนพ. ไดจั้ดทาํขอ้เสนอปรับปรงุมาตรการการกาํกบัดแูลราคาน遱ํ�ามนั และแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ราคาน遱ํ�ามนัแพง ตอ่ท晱ี�ประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเม晱ื�อวนัท晱ี� 8 กรกฎาคม 2545
ดงัน遱ี�



3.1 การรกัษาระดบัราคา มอบหมายใหก้ระทรวงการคลงัใชส้ทิธติามกฎหมายของผู้ถอืหุ้นใหญข่อง
ปตท. และบางจาก โดยใหเ้จา้หนา้ท晱ี�ของรัฐท晱ี�เขา้ไปเป็นกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ กาํกบัดแูลไมใ่ห้
เกดิภาพพจนว์า่ บรษัิทของรัฐทาํการคา้เพ晱ื�อกาํไรสงูสดุ โดยไมค่าํนงึถงึความเดอืดรอ้นของประชาชน
ตามหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบการกาํกบัดแูลกจิการท晱ี�ด ี(Good Corporate Governance and
Management)

3.2 การกาํกบัดแูลราคาของสถานบีรกิาร

การรักษาระดบัราคา ไดก้าํหนดใหผู้้คา้น遱ํ�ามนัดแูลสถานบีรกิาร ท晱ี�แสดงเคร晱ื�องหมายการคา้ของตน ให้
รักษาระดบัราคา และใหส้าํนักงานการคา้ภายในจังหวดั แจง้ราคาขายปลกีของสถานบีรกิารในจังหวดั
ของตน (ซ晱ึ�งสถานบีรกิารน遱ํ�ามนัมหีนา้ท晱ี�ตอ้งรายงานราคา ณ วนัท晱ี� 15 ของทกุเดอืน) ตอ่ สนพ. โดยเรว็
ท晱ี�สดุอยา่งสม晱ํ�าเสมอและเครง่ครัด นอกจากน遱ี� ใหจั้งหวดัดแูลและตรวจสอบสถานบีรกิาร ใหม้กีาร
กาํหนดราคาขายปลกี ท晱ี�หวัจา่ยกบัราคาท晱ี�ตดิประกาศใหต้รงกนั และใหก้าํหนดราคาขายปลกีใหอ้ยู่ใน
ระดบัท晱ี�เหมาะสม ทั遱�งสถานบีรกิารของผู้คา้น遱ํ�ามนั มาตรา 7 และสถานบีรกิารอสิระ และหากพบวา่สถานี
บรกิาร กาํหนดราคาขายปลกีเกนิเหมาะสม ใหผู้้คา้น遱ํ�ามนัซ晱ึ�งเป็นเจา้ของเคร晱ื�องหมายการคา้ แกไ้ข
ปัญหา หากไมส่ามารถแกไ้ขได ้ใหค้ณะกรรมการสว่นจังหวดั วา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พจิารณา
แกไ้ขโดยใชอ้าํนาจตามกฎหมาย

3.3 การใชอ้าํนาจตามกฎหมาย มอบหมายใหก้รมการคา้ภายในรว่มกบั สนพ. รับไปพจิารณา
กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีารตามพระราชบญัญัต ิวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 เพ晱ื�อให้
สามารถดาํเนนิการตามกฎหมาย กบัผู้คา้น遱ํ�ามนัและสถานบีรกิารน遱ํ�ามนัเช遱ื�อเพลงิ ท晱ี�เอาเปรยีบผู้บรโิภค
ไดต้อ่ไป

ทั遱�งน遱ี� ท晱ี�ประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดม้มีตเิหน็ชอบในหลกัการนโยบาย การ
กาํหนดชว่งราคาน遱ํ�ามนัสงูสดุและต晱ํ�าสดุ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน
(กพง.) เป็นผู้พจิารณากาํหนดรายละเอยีดขั遱�นตอนการดาํเนนิการ และเหน็ชอบในหลกัการ ใหย้กเลกิ
การควบคมุราคาขายสง่กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว โดยใหน้าํระบบราคากา๊ซ ”ลอยตวัเตม็ท晱ี�” มาใชโ้ดยมอบ
หมายให ้กพง. เป็นผู้พจิารณากาํหนดระยะเวลาและขั遱�นตอนในการดาํเนนิการ พรอ้มทั遱�งมอบหมายให้
สนพ. และกรมการคา้ภายในรับไปดาํเนนิการ เพ晱ื�อกาํหนดมาตรการกาํกบัดแูลราคากา๊ซปโิตรเลยีม
เหลว เพ晱ื�อคุ้มครองผู้บรโิภค

 

 

กลบัสารบญั

 

 

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2545/index.html


นโยบายพลงังานและมาตรการ
เพ꯰ื อการพฒันาดา้นพลงังานในปี 2545

นโยบายดา้นไฟฟ้า

การผอ่นผนัการคดิคา่ไฟฟ้า
สาํหรบัผู้ประกอบการธรุกจิและอตุสาหกรรม
1. ความเป็นมา
จากการไฟฟา้จาํเป็นตอ้งลงทนุในดา้นกาํลงัการผลติระบบสายสง่ และสายจาํหนา่ย เพ큔ืȀอพรอ้มจา่ย
ไฟฟา้ใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟา้ตลอดเวลา แมว้า่ผู้ใชไ้ฟฟา้จะใชไ้ฟฟา้ในระยะสัᡕȀนเฉพาะเดอืนใดเดอืนหน큔ึȀง
เทา่นัᡕȀน การไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยจงึไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀาสาํหรับผู้ใชไ้ฟฟา้
ประเภทกจิการขนาดใหญก่จิการขนาดกลาง และกจิการเฉพาะอยา่งท큔ีȀมคีวามตอ้งการพลงัไฟฟา้เฉล큔ีȀย
ใน 15 นาทสีงูสดุตัᡕȀงแต ่30 กโิลวตัตข์ᡕึȀนไป ในชว่งกอ่นเดอืนธนัวาคม 2534 คดิในอตัรารอ้ยละ 30
และภายหลงัการปรับปรงุโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ ในเดอืนธนัวาคม 2534 ไดม้กีารเปล큔ีȀยนแปลงคา่
ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀาเป็นอตัราไมต่큔ํȀากวา่รอ้ยละ 70 ของคา่ความตอ้งการพลงัไฟฟา้ (Demand Charge) ท큔ีȀ
สงูสดุในรอบ 12 เดอืนท큔ีȀผา่นมา (สᡕิȀนสดุในเดอืนปัจจบุนั)

จากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในชว่งท큔ีȀผา่นมา ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิบางประเภทท큔ีȀมคีวามหลากหลาย มี
การใชไ้ฟฟา้ท큔ีȀไมส่ม큔ํȀาเสมอและไมม่รีปูแบบท큔ีȀชดัเจน เชน่ ผู้ประกอบการใหบ้รกิารกจิการศนูย์
นทิรรศการ และการประชมุไมม่ผีู้ใชบ้รกิารอยา่งตอ่เน큔ืȀอง ซ큔ึȀงการกาํหนดคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀารอ้ยละ 70
ทาํใหอ้ตุสาหกรรมและธรุกจิ ใหบ้รกิารดงักลา่วไมส่ามารถปรับคา่ใชจ้า่ยดา้นไฟฟา้ลดลงไดเ้ทา่ท큔ีȀควร
ดงันัᡕȀน คณะรัฐมนตรใีนการประชมุ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 16 กมุภาพันธ ์2542 จงึไดม้มีตผิอ่นผันการคดิคา่ไฟฟา้
ขัᡕȀนต큔ํȀาใหก้บัธรุกจิและอตุสาหกรรมจาก รอ้ยละ 70 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 0 ตัᡕȀงแตค่า่ไฟฟา้ประจาํเดอืน
กมุภาพันธ ์2542 เป็นตน้มา

ตอ่มาในการประชมุคณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 ตลุาคม 2543 ไดม้มีตเิหน็ชอบเร큔ืȀองการปรับ โครงสรา้ง
อตัราคา่ไฟฟา้ โดยในสว่นของการคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀา กาํหนดใหอ้ตัราคา่ไฟฟา้ต큔ํȀาสดุในแตล่ะเดอืน
ตอ้งไมต่큔ํȀากวา่รอ้ยละ 70 โดยใหม้กีารยกเวน้การเรยีกเกบ็คา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀาตามมตคิณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ
16 กมุภาพันธ ์2542 จนถงึเดอืนกนัยายน 2545

2. การดาํเนนิงาน
จากมตคิณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอเดอืนตลุาคม 2543 ท큔ีȀเก큔ีȀยวกบัการคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀาไดส้ง่ผลกระทบ ใหแ้กผู่้
ใชไ้ฟฟา้และการไฟฟา้ โดยท큔ีȀผู้ใชไ้ฟฟา้ไมส่ม큔ํȀาเสมอ อาท ิศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค
และชมรมผู้เลᡕีȀยงกุ้งจังหวดัปัตตานไีดท้าํเร큔ืȀองรอ้งเรยีนขอใหพ้จิารณาขยายระยะเวลาผอ่นผันการคดิ
คา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀา ออกไปอกีระยะหน큔ึȀง ขณะท큔ีȀการขยายระยะเวลาการคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀาจากรอ้ยละ 70
เหลอืรอ้ยละ 0 ตอ่ไป จะทาํใหร้ายไดข้องการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยลดลงประมาณ 21 ลา้นบาท/เดอืน
หรอื 254 ลา้นบาท/ปี

เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 2 กนัยายน 2545 ในการประชมุคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ไดม้มีต ิเหน็ควรให้
มกีารขยายระยะเวลาการผอ่นผันการคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀาออกไปอกี 1 ปี จนถงึเดอืน กนัยายน 2546
และมอบหมายให ้สนพ. และการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ รว่มกนัดาํเนนิการประชาสมัพันธ ์รณรงคเ์สรมิสรา้ง
ความ เขา้ใจตอ่ผู้ใชไ้ฟฟา้ ถงึแนวนโยบายในการคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀา ตลอดจนแนวทางท큔ีȀผู้ใชไ้ฟฟา้
สามารถรอ้งขอตอ่การไฟฟา้เพ큔ืȀอแกไ้ขปัญหาการคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀา เชน่ การตดัฝากมเิตอรใ์นเดอืนท큔ีȀ
ไมม่กีารใชไ้ฟฟา้ เพ큔ืȀอมใิหเ้กดิปัญหาการรอ้งเรยีนขอขยายระยะเวลาการคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀาเม큔ืȀอสᡕิȀนสดุ



ระยะเวลาผอ่นผันในเดอืนกนัยายน 2546 และ ตอ่มา ในการประชมุคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาตแิละคณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 12 กนัยายน 2545 และวนัท큔ีȀ 8 ตลุาคม 2545 ตามลาํดบั ได้
พจิารณาเร큔ืȀองการผอ่นผันการคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀา สาํหรับผู้ประกอบธรุกจิและอตุสาหกรรม และไดม้มีติ
เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังานเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 2 กนัยายน 2545

3. ประโยชนท์꯰ี ประชาชนไดร้บั
จากมตขิองคณะรัฐมนตรดีงักลา่วขา้งตน้ ไดช้ว่ยใหผู้้ใชไ้ฟฟา้ท큔ีȀมลีกัษณะการใชเ้ป็นฤดกูาลหรอื ผู้ใช้
ไฟฟา้ไมส่ม큔ํȀาเสมอ เชน่ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุโรงแรมท큔ีȀจัดการประชมุใหมเ่ป็นครัᡕȀงคราว
อตุสาหกรรมมนัสาํปะหลงั และอตุสาหกรรมนᡕํȀาตาล เป็นตน้ สามารถลดคา่ใชจ้า่ยดา้นคา่ไฟฟา้ไดใ้น
ชว่งระยะท큔ีȀไดรั้บการผอ่นผัน

 

การรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก

1. ความเป็นมา
จากนโยบายรัฐบาลในการสง่เสรมิและสนับสนนุภาคเอกชน ใหเ้ขา้มามบีทบาทและมสีว่นรว่มใน
กจิการผลติไฟฟา้ เพ큔ืȀอเพ큔ิȀมประสทิธภิาพการดาํเนนิการและการใหบ้รกิาร รวมทัᡕȀง เป็นการลดภาระการ
ลงทนุของภาครัฐดว้ย จงึไดม้กีารออกประกาศรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small Power
Producer : SPP) ตัᡕȀงแตป่ี 2535 จนถงึปัจจบุนั ม ีSPP 50 โครงการ ท큔ีȀจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ.
แลว้ มปีรมิาณขายไฟฟา้รวม 1,970 เมกะวตัต ์อยา่งไรกต็าม ปรมิาณพลงัไฟฟา้เสนอขายสว่นใหญม่า
จากการผลติไฟฟา้โดยใชพ้ลงังาน เชงิพาณชิย ์ในขณะท큔ีȀปรมิาณการผลติไฟฟา้จากพลงังาน
หมนุเวยีนมปีรมิาณพลงัไฟฟา้ขายเขา้ระบบยงันอ้ยมากเม큔ืȀอเทยีบกบัศกัยภาพท큔ีȀมอียู่ในปัจจบุนั เพ큔ืȀอ
เป็นการสง่เสรมิการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 ตลุาคม
2543 ใหม้กีารออกระเบยีบเพ큔ิȀมเตมิเป็นกรณพีเิศษสาํหรับการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากโครงการ SPP ขนาด
เลก็ เพ큔ืȀอสง่เสรมิใหม้กีารผลติไฟฟา้โดยใชพ้ลงังานนอกรปูแบบ กากหรอืเศษวสัดเุหลอืใชท้างการ
เกษตร กา๊ซชวีภาพจากฟารม์เลᡕีȀยงสตัวเ์ป็นเชᡕืȀอเพลงิ โดยเฉพาะโครงการขนาดเลก็ ทัᡕȀงนᡕีȀ มอบหมาย
ให ้สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) และการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ รว่มกนัดาํเนนิการ

2. การดาํเนนิงาน
เพ큔ืȀอเป็นการสง่เสรมิใหผู้้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก ซ큔ึȀงหมายถงึผู้ผลติไฟฟา้ทัᡕȀงภาค
รัฐบาล เอกชน และประชาชนทั큔Ȁวไปท큔ีȀมเีคร큔ืȀองกาํเนดิไฟฟา้ของตนเอง และมปีรมิาณพลงัไฟฟา้ขาย
เขา้ระบบไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต ์และเป็นการกระจายโอกาสไปยงัพᡕืȀนท큔ีȀหา่งไกลใหม้สีว่นรว่มในการผลติ
ไฟฟา้ คณะอนกุรรมการประสานการดาํเนนิงานในอนาคตของการไฟฟา้ซ큔ึȀงมเีลขาธกิารคณะกรรมกาา
รนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิเป็นประธาน และประกอบดว้ย ผู้แทนจาก สาํนักงานพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิสาํนักงานปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ีสาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั กรมบญัชกีลาง
และการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ในการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 20 มนีาคม 2545 ไดเ้หน็ชอบรา่งระเบยีบการรับซᡕืȀอ
ไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก รา่งระเบยีบวา่ดว้ยการเดนิเคร큔ืȀองกาํเนดิไฟฟา้
ขนานกบัระบบของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ย สาํหรับปรมิาณพลงัไฟฟา้ไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต ์และแบบ
คาํขอจาํหนา่ยไฟฟา้และการเช큔ืȀอมโยงระบบไฟฟา้ โดย สนพ. ไดจั้ดประชมุสมัมนาเพ큔ืȀอรับฟังความคดิ
เหน็จากผู้ท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง และนักวชิาการผู้ทรงคณุวฒุใินหลายสาขา เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 เมษายน 2545 และได้
นาํความเหน็ของท큔ีȀประชมุไปปรับปรงุรา่งระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีน
ขนาดเลก็มาก

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิและคณะรัฐมนตรไีดม้กีารพจิารณาเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 18 เมษายน
2545 และ 14 พฤษภาคม 2545 ตามลาํดบั และไดม้มีตเิหน็ชอบรา่งระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้



ผลติไฟฟา้ พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก รวมทัᡕȀง รา่งระเบยีบวา่ดว้ยการเดนิเคร큔ืȀองกาํเนดิไฟฟา้
ขนานกบัระบบของ การไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยสาํหรับปรมิาณพลงัไฟฟา้ไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต ์พรอ้มกบั
แบบคาํขอจาํหนา่ยไฟฟา้และ การเช큔ืȀอมโยงระบบไฟฟา้ และมอบหมายใหค้ณะอนกุรรมการประสาน
การดาํเนนิงานในอนาคตของการไฟฟา้เรง่จัดทาํตน้แบบสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้ เพ큔ืȀอใหก้ารไฟฟา้ฝ่าย
จาํหนา่ยดาํเนนิการออกประกาศการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากตอ่
ไป

ตอ่มา การไฟฟา้นครหลวงไดอ้อกประกาศการรับซᡕืȀอไฟฟา้ จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาด
เลก็มาก เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 10 มถินุายน 2545 โดยมผีลตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 1 มถินุายน 2545 เป็นตน้ไป สว่นการไฟฟา้
สว่นภมูภิาคไดอ้อกประกาศการรับซᡕืȀอไฟฟา้ฯ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 15 กรกฎาคม 2545

3. ประโยชนท์꯰ี ประชาชนไดร้บั
การรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก เป็นการชว่ยสนับสนนุใหป้ระชาชน
ไดน้าํวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรมาใชใ้หเ้กดิประโยชนม์ากขᡕึȀน ทาํใหป้ระชาชนประหยดัคา่ใชจ้า่ย
ดา้นคา่ไฟฟา้ไดแ้ละเป็นการเพ큔ิȀมแหลง่ผลติไฟฟา้ใหก้ระจายไปทั큔ȀวพᡕืȀนท큔ีȀของประเทศ

 

การทบทวนการคนืหลกัคํȀาประกนั
ของผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็

1. ความเป็นมา
เม큔ืȀอคณะรัฐมนตรไีดม้มีตใินการประชมุวนัท큔ีȀ 17 มนีาคม 2535 เหน็ชอบใหอ้อกระเบยีบการซᡕืȀอไฟฟา้
จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ และการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ไดป้ระกาศการรับซᡕืȀอ
ไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็ (SPP) โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ큔ืȀอให ้กฟผ. สามารถรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก SPP ท큔ีȀผลติ
ไฟฟา้โดยใช ้พลงังานนอกรปูแบบ กาก หรอืเศษวสัดเุหลอืใชเ้ป็นเชᡕืȀอเพลงิ และการผลติไฟฟา้ดว้ย
ระบบ Cageneration อนัเป็นการใชพ้ลงังานนอกรปูแบบและตน้พลงังานพลอยไดใ้นประเทศใหม้าก
ย큔ิȀงขᡕึȀน

2. การดาํเนนิงาน
การดาํเนนิการรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก SPP ตัᡕȀงแตป่ี 2535 ถงึปัจจบุนั กฟผ. ไดรั้บขอ้เสนอขายไฟฟา้ รวมทัᡕȀง
สᡕิȀน 108 ราย ในปัจจบุนัม ีSPP ท큔ีȀไดรั้บการตอบรับซᡕืȀอไฟฟา้รวม 69 ราย โดย กฟผ. ไดล้งนามสญัญา
ซᡕืȀอขายไฟฟา้แลว้จาํนวน 60 ราย และอยู่ระหวา่งการเจรจา 9 ราย ถา้หากทกุโครงการแลว้เสรจ็ และ
สามารถจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบไดจ้ะมปีรมิาณรับซᡕืȀอไฟฟา้ทัᡕȀงสᡕิȀนสงูถงึ 2,304 เมกะวตัต ์โดยมรีาย
ละเอยีดดงันᡕีȀ

โครงการ SPP มจีา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ

ประเภทเชืȀอเพลงิ จาํนวนโครงการ ปรมิาณไฟฟ้าจา่ยเขา้ระบบ
(เมกะวตัต)์

1. กา๊ซธรรมชาติ 21 1,543.00
2. นᡕํȀามนั 1 9.0
3. ถา่นหนิ 4 196.00
4. ถา่นหนิและพลงังานนอกรปูแบบ 3 190.00
5. พลงังานนอกรปูแบบ
(กากออ้ย, แกลบ, เศษไม)้

39 320.74

6. เชᡕืȀอเพลงิผสม 1 45



(กา๊ซท큔ีȀเหลอืจากกระบวนการผลติ/นᡕํȀามนั
เตา/ถา่นหนิ)
รวม 69 2,303.74

โดยท큔ีȀปรมิาณการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากโครงการ SPP ตัᡕȀงแตป่ี 2537 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2545 คดิเป็น
ปรมิาณรวม 40,465 ลา้นหนว่ย มลูคา่การรับซᡕืȀอไฟฟา้ 76,859 ลา้นบาท ในราคารับซᡕืȀอไฟฟา้เฉล큔ีȀย
1.01  2.23 บาท/หนว่ย

3. การคนืหลกัคํȀาประกนัของผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็
ตามระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก SPP SPP ประเภท Firm จะตอ้งย큔ืȀนหลกัคᡕํȀาประกนัใหก้บั กฟผ. ดงันᡕีȀ

3.1 หลกัคᡕํȀาประกนัการย큔ืȀนขอ้เสนอ โดยย큔ืȀนพรอ้มคาํรอ้งการขายไฟฟา้ในวงเงนิเทา่กบั 500 บาทตอ่
กโิลวตัต ์ตามปรมิาณพลงัไฟฟา้ท큔ีȀเสนอขาย โดย กฟผ. จะคนืหลกัคᡕํȀาประกนัการย큔ืȀนขอ้เสนอใหแ้ก่
SPP ท큔ีȀไมไ่ดรั้บการคดัเลอืกภายใน 30 วนั หลงัแจง้ผลการคดัเลอืก สาํหรับ SPP ท큔ีȀไดรั้บการคดัเลอืก
กฟผ. จะคนื หลกัคᡕํȀาประกนัการย큔ืȀนขอ้เสนอในวนัลงนามในสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้

3.2 หลกัคᡕํȀาประกนัการปฏบิตัติามสญัญาฯ โดยย큔ืȀนในวนัลงนามในสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้ ใน วงเงนิ
เทา่กบัรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ปัจจบุนัของคา่พลงัไฟฟา้ท큔ีȀจะไดรั้บทัᡕȀงหมดตามสญัญา โดยใชอ้ตัราสว่น
ลด (Discount Rate) เทา่กบัอตัราดอกเบᡕีȀยของเงนิฝากประจาํ 12 เดอืน ของธนาคารกรงุไทย จาํกดั
(มหาชน) จะคนืหลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาฯ เม큔ืȀอ SPP ไดเ้ร큔ิȀมปฏบิตัติามสญัญาฯ ถกูตอ้งครบ
ถว้นโดยสมบรูณแ์ลว้

3.3 หลกัคᡕํȀาประกนัการยกเลกิสญัญาฯ โดยย큔ืȀนกอ่นวนัเร큔ิȀมตน้ซᡕืȀอขายไฟฟา้ตามสญัญาฯ ใน วงเงนิ
เทา่กบัรอ้ยละ 10 ของคา่พลงัไฟฟา้ท큔ีȀ SPP จะไดรั้บในระยะเวลา 5 ปีแรกของสญัญาฯ โดยจะคนืหลกั
คᡕํȀาประกนัดงักลา่วเม큔ืȀออายสุญัญาสᡕิȀนสดุ หรอืเม큔ืȀอการไฟฟา้ไดเ้รยีกเงนิคา่พลงัไฟฟา้ครบถว้นในกรณที큔ีȀ
สญัญาถกูยกเลกิกอ่นครบอายสุญัญาฯ

ตอ่มาเม큔ืȀอมกีารเปล큔ีȀยนแปลงการแลกเปล큔ีȀยนเงนิตราเป็นระบบอตัราแลกเปล큔ีȀยนลอยตวั เม큔ืȀอ วนัท큔ีȀ 2
กรกฎาคม 2540 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 4 พฤศจกิายน 2540 เหน็ชอบเร큔ืȀองมาตรการการแกไ้ข
ปัญหาของผู้ผลติรายเลก็ โดยให ้กฟผ. แจง้ให ้SPP ยนืยนัความประสงคจ์ะดาํเนนิโครงการ หาก SPP
รายใด ไมป่ระสงคจ์ะดาํเนนิโครงการตอ่ไป ให ้กฟผ. คนืหลกัคᡕํȀาประกนัใหแ้ก ่SPP ดงักลา่ว โดยการ
เล큔ืȀอนหรอืยกเลกิโครงการในชว่งเวลาดงักลา่วจะเป็นประโยชนต์อ่ประเทศโดยรวม เน큔ืȀองจากความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศลดลงอยา่งมาก และมปีรมิาณพลงัไฟฟา้สาํรอง (Reserve Margin) อยู่
ในระดบัสงู ทัᡕȀงนᡕีȀ กฟผ. ไดด้าํเนนิการตามมตดิงักลา่ว โดยคนืหลกัคᡕํȀาประกนัใหก้บั SPP ท큔ีȀแจง้ยกเลกิ
โครงการรวม 7 ราย

คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 25 เมษายน 2543 ไดม้มีตเิหน็ชอบ เร큔ืȀองการคนืหลกั คᡕํȀาประกนั
ของ SPP โดยมอบหมายให ้สนพ. และ กฟผ. รว่มกนัพจิารณาเล큔ืȀอนกาํหนดวนัเร큔ิȀมตน้จาํหนา่ยไฟฟา้
เขา้ระบบของโครงการ SPP โดยครอบคลมุถงึการเล큔ืȀอนกาํหนดวนัลงนามในสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้ และ
การ ยกเลกิโครงการของ SPP ดว้ย และให ้กฟผ. คนืหลกัคᡕํȀาประกนัใหก้บั SPP ท큔ีȀยกเลกิโครงการ
โดยมโีครงการ SPP ท큔ีȀยกเลกิโครงการ และ กฟผ. ไดค้นืหลกัคᡕํȀาประกนัแลว้จาํนวน 3 ราย

เม큔ืȀอเดอืนพฤษภาคม 2545 กฟผ. ไดข้อใหท้บทวนยกเลกิการคนืหลกัคᡕํȀาประกนัตามมตคิณะ รัฐมนตรี
เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 25 เมษายน 2543 ซ큔ึȀงไมม่กีาํหนดระยะเวลาสᡕิȀนสดุ รวมทัᡕȀงสถานการณใ์นปัจจบุนั กฟผ. ยงั
คงเปดิรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก SPP ท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีนเป็นเชᡕืȀอเพลงิ และปรากฏวา่ยงัคงมผีู้มคีวาม
สามารถในการลงทนุและสนใจเสนอขายไฟฟา้กบั กฟผ. ในลกัษณะสญัญาประเภท Firm ซ큔ึȀงตอ้งมี
หลกัคᡕํȀาประกนัตา่งๆ อยา่งตอ่เน큔ืȀอง การใหก้ารชว่ยเหลอืเร큔ืȀองการคนืหลกัคᡕํȀาประกนัดงักลา่วอาจไม่
เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั โดยท큔ีȀภาวะเศรษฐกจิของประเทศไดเ้ร큔ิȀมทรงตวัขᡕึȀน และผู้เสนอ
โครงการสามารถวเิคราะหค์วามเหมาะสมโครงการบนพᡕืȀนฐานของสภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนัได ้โดยใหม้ี
ผลบงัคบัใชภ้ายหลงัวนัท큔ีȀ 31 ธนัวาคม 2545 เพ큔ืȀอเปดิโอกาสให ้SPP สามารถพจิารณาความเป็นไป
ไดใ้นการดาํเนนิโครงการตอ่ไป หรอืยกเลกิโครงการกอ่นถงึกาํหนดท큔ีȀมผีลบงัคบัใชใ้หมน่ᡕีȀ

คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 8 ตลุาคม 2545 ไดม้มีตเิหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิในการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 12 กนัยายน 2545 เร큔ืȀองการทบทวนการคนืหลกัคᡕํȀาประกนั



ของผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ โดยใหย้กเลกิการคนืหลกัคᡕํȀาประกนัใหก้บัผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) ท큔ีȀ
ยกเลกิ โครงการ โดยใหม้ผีลบงัคบัใชภ้ายหลงัวนัท큔ีȀ 31 ธนัวาคม 2545 เพ큔ืȀอเปดิโอกาสให ้SPP
สามารถพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนนิโครงการตอ่ไปหรอืยกเลกิโครงการ

 

แนวทางการแปรรปูการไฟฟ้านครหลวง
1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 25 กรกฎาคม 2543 และวนัท큔ีȀ 3 ตลุาคม ไดเ้หน็ชอบแนวทางและ
แผนการดาํเนนิงานการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้และการจัดตัᡕȀงตลาดกลางซᡕืȀอขายไฟฟา้ และมอบ
หมายให ้สนพ. การไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ และหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งรับไปดาํเนนิการในกจิกรรมท큔ีȀไดรั้บ
มอบหมาย โดยมอบหมายใหค้ณะอนกุรรมการประสานการดาํเนนิงานในอนาคตของการไฟฟา้ เป็นผู้
กาํกบัดแูลการดาํเนนิงานของหนว่ยงานดงักลา่ว ทัᡕȀงนᡕีȀในสว่นของการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) กาํหนด
ให ้กฟน. แบง่แยกบญัชรีะหวา่งหนว่ยงานดา้นระบบจาํหนา่ย และหนว่ยงานจัดหาไฟฟา้ รวมทัᡕȀงแยก
หนว่ยธรุกจิเสรมิ 4 หนว่ยออกเป็นบรษัิทจาํกดั และแปรรปูไปในท큔ีȀสดุ

ในการประชมุระดมความคดิเหน็เร큔ืȀอง แนวทางการพัฒนาตลาดหุ้นไทย เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 31 มนีาคม 2544 ซ큔ึȀง
ม ีฯพณฯ นายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน ไดก้าํหนดแนวทางการนาํรัฐวสิาหกจิเขา้จดทะเบยีนและกระจาย
หุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยในสว่นของ กฟน. จะมกีารกระจายหุ้นในไตรมาสท큔ีȀ 4
ของปี 2546 ดงันัᡕȀน เพ큔ืȀอใหแ้ผนการปรับโครงสรา้ง กฟน. มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายดงักลา่ว คณะ
อนกุรรมการประสานฯ ในการประชมุ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 7 กนัยายน 2544 และ 20 มนีาคม 2545 ไดเ้หน็ชอบ
ใหน้าํ กฟน. ทัᡕȀงองคก์รเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละใหเ้ล큔ืȀอนกาํหนดการกระจายหุ้นไปอกี 6
เดอืน เป็นเดอืนมถินุายน 2547 เน큔ืȀองจาก การประกวดราคาจัดจา้งท큔ีȀปรกึษาดา้นการแปรรปูประสบ
ปัญหา

2. การดาํเนนิงาน
เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 14 พฤษภาคม 2545 ในการประชมุคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบแผนการแปรรปู การไฟฟา้
นครหลวง (กฟน.) โดย กฟน. จะจดทะเบยีนทัᡕȀงองคก์รเป็นบรษัิทจาํกดั และกระจายหุ้นในตลาด หลกั
ทรัพยใ์หแ้ลว้เสรจ็ ภายในเดอืนมถินุายน 2547 โดยใช ้พ.ร.บ. ทนุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 ในการ
เปล큔ีȀยนสภาพเป็นบรษัิทและมอบหมายให ้กฟน. รับไปดาํเนนิการตามแผนการแปรรปู กฟน. โดย
แผนการแปรรปู กฟน. ประกอบดว้ย การเตรยีมความพรอ้มขององคก์ร การเตรยีมการเพ큔ืȀอจดทะเบยีน
เป็นบรษัิท มหาชน จาํกดั และการนาํบรษัิทการไฟฟา้นครหลวง จาํกดั เขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ큔ึȀงมสีาระสาํคญั ดงันᡕีȀ

2.1 การเตรยีมความพรอ้มขององคก์ร กฟน. โดยจะจัดจา้งท큔ีȀปรกึษาการแปรรปูเพ큔ืȀอชว่ยในการดาํเนนิ
การปรับโครงสรา้งองคก์ร กระบวนงาน และระบบบญัช ีจัดหาระบบ ERP Software และการเตรยีมการ
ดา้นเทคโนโลยเีพ큔ืȀอรองรับการแขง่ขนั โดยมรีะยะเวลาดาํเนนิการตัᡕȀงแตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2545 
ตลุาคม 2547

2.2 การเตรยีมการเพ큔ืȀอจดทะเบยีนเป็นบรษัิทมหาชน จาํกดั กฟน. จะใชพ้ระราชบญัญัตทินุ
รัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 ในการเปล큔ีȀยนสภาพเป็นบรษัิท โดยคาดวา่ กฟน. จะสามารถจัดทาํแผนการ
แปลงทนุเป็นหุ้นไดแ้ลว้เสรจ็ในตน้ปี 2546 และนาํเสนอตอ่ กพช. คณะกรรมการนโยบายทนุ
รัฐวสิาหกจิ และคณะ รัฐมนตรเีพ큔ืȀอพจิารณาและสามารถจดทะเบยีนจัดตัᡕȀงเป็นบรษัิทจาํกดัไดภ้ายใน
เดอืนมนีาคม 2547

2.3 การเตรยีมการกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์กฟน. จะจัดหาผู้จัดจาํหนา่ยและรับประกนัการ
จาํหนา่ยหุ้น (Underwriter) เพ큔ืȀอชว่ยดาํเนนิการเสนอขายหุ้นโดยคาดวา่จะสามารถนาํเสนอขอ้มลูตอ่
นักลงทนุ (Road Show) เร큔ิȀมตัᡕȀงแตเ่ดอืนมนีาคม 2547 และเสนอขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดใ้น
เดอืนมถินุายน 2547



แตอ่ยา่งไรกต็าม ธรุกจิหลกัของ กฟน. คอื ธรุกจิระบบจาํหนา่ยและการจัดหาไฟฟา้ การนาํ กฟน. จด
ทะเบยีนและกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยใหป้ระสบผลสาํเรจ็จาํเป็นตอ้งมกีรอบ
การกาํกบัดแูลท큔ีȀชดัเจนโปรง่ใส โดยใหม้กีารจัดตัᡕȀงองคก์รกาํกบัดแูลอสิระใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นการจด
ทะเบยีนบรษัิท กฟน. ในเดอืนมนีาคม 2547 จงึควรเรง่ใหม้กีารพจิารณารา่ง พ.ร.บ. ประกอบกจิการ
พลงังาน พ.ศ. …. เพ큔ืȀอจัดตัᡕȀงองคก์รกาํกบัดแูลอสิระสาํหรับกจิการไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาต ิโดยรา่ง
พ.ร.บ. ควรผา่นความ เหน็ชอบจาก รัฐสภาและมผีลใชบ้งัคบัภายในกลางปี 2546 เพ큔ืȀอใหม้รีะยะเวลา
ในการจัดตัᡕȀงคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังานแหง่ชาตใิหเ้สรจ็ทนักอ่นการจดทะเบยีนบรษัิท กฟน.
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ큔ึȀงจะเป็นการใหค้วามมั큔Ȁนใจแกนั่กลงทนุ

 

มาตรฐานคณุภาพบรกิาร
ของการไฟฟ้าฝ่ายจาํหนา่ย

1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 5 มนีาคม 2539 เหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่
ชาต ิเร큔ืȀองแนวทางในการปรับโครงสรา้งและการแปรรปูกจิการไฟฟา้ของประเทศ โดยมอบหมายให้
สนพ. จัดทาํระบบการประเมนิผลและมาตรฐานคณุภาพบรกิารของการไฟฟา้ เพ큔ืȀอใหก้ารปฏบิตังิาน
ของการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ คาํนงึถงึคณุภาพใหบ้รกิารแกผู่้ใชไ้ฟฟา้ ซ큔ึȀงมาตรฐานคณุภาพบรกิารดงั
กลา่วจะใชป้ระกอบการประเมนิผลการเป็นรัฐวสิาหกจิท큔ีȀดขีองการไฟฟา้ตอ่ไปดว้ย

ตอ่มา สนพ. ไดร้ว่มหารอืกบัการไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) การไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) และ ผู้ใช้
ไฟฟา้ ในการจัดทาํมาตรฐานคณุภาพบรกิารโดยแบง่เป็น 2 กลุ่ม คอืมาตรฐานทางดา้นเทคนคิ
(Technical Standards) และมาตรฐานการใหบ้รกิารท큔ีȀการไฟฟา้รวมรับประกนักบัผู้ใชไ้ฟฟา้
(Guaranteed Standards) จะมกีารกาํหนดคา่ปรับท큔ีȀการไฟฟา้จะตอ้งจา่ยใหผู้้ใชไ้ฟฟา้ในกรณที큔ีȀไม่
สามารถปฏบิตัติามมตรฐานท큔ีȀกาํหนด ซ큔ึȀงคา่ปรับอยู่ระหวา่ง 502,000 บาท

2. การดาํเนนิงาน
สนพ. ไดต้ดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิงาน ตามมาตรฐานคณุภาพบรกิาร ของการไฟฟา้ฝ่าย
จาํหนา่ย พบวา่การดาํเนนิงานของการไฟฟา้ทัᡕȀง 2 แหง่ คอื กฟน. และ กฟภ. เป็นไปตามมาตรฐานท큔ีȀ
กาํหนดไวเ้กอืบทัᡕȀงหมด แตอ่ยา่งไรกต็าม จากการสอบถามความคดิเหน็ของผู้ใชไ้ฟฟา้พบวา่ ผู้ใช้
ไฟฟา้จาํนวนหน큔ึȀงยงัคงไมไ่ดรั้บความสะดวกและความพงึพอใจท큔ีȀมตีอ่การใชบ้รกิาร สถาบนัวจัิย
พลงังาน จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ซ큔ึȀงเป็นท큔ีȀปรกึษาของ สนพ. ในโครงการท큔ีȀปรกึษาเร큔ืȀองมาตรฐาน
คณุภาพบรกิารของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ย จงึไดข้อใหม้กีารปรับปรงุเกณฑม์าตรฐานบางประการให้
เขม้งวดขᡕึȀน ดงันᡕีȀ

2.1 มาตรฐานความเช꯰ื อถอืได ้ควรปรับสตูรการคาํนวณสตูรดชันจีาํนวนไฟฟา้ดบัตอ่ราย ตอ่ปี
(SAIFI) และดชันรีะยะเวลาไฟฟา้ดบัตอ่รายตอ่ปี (SAIDI) ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล เน큔ืȀองจากวธิี
การคาํนวณของ กฟน. ยงัใชส้มมตฐิานจาํนวนผู้ใชไ้ฟแตล่ะสายนอ้ยมจีาํนวนเทา่กนั ซ큔ึȀงไมส่อดคลอ้ง
กบัความ เป็นจรงิ

2.2 มาตรฐานการใหบ้รหิารท꯰ั วไป เร큔ืȀองการจา่ยไฟคนื การรอ้งเรยีน การอา่นคา่หนว่ย ไฟฟา้ และ
การตอบขอ้รอ้งเรยีน เสนอใหม้กีารปรับเกณฑม์าตรฐานใหเ้ขม้ขᡕึȀน

2.3 มาตรฐานท꯰ี การไฟฟ้ารบัประกนั ใหม้กีารปรับเกณฑม์าตรฐานใหเ้ขม้ขᡕึȀน ยกเวน้เร큔ืȀอง การแก้
ปัญหาไฟฟา้ดบั และระยะเวลาท큔ีȀลกูคา้รายใหมข่อใชไ้ฟฟา้ใหใ้ชเ้กณฑเ์ดมิซ큔ึȀงมคีวามเหมาะสมอยู่แลว้

2.4 ภายใตเ้กณฑม์าตรฐาน ท큔ีȀกาํหนดในปัจจบุนั ยงัมมีาตรฐานหลายขอ้ท큔ีȀไมส่ามารถประเมนิได้
อยา่งชดัเจน จงึควรมกีารปรับปรงุโดยมุ่งเนน้การจัดระบบการใหบ้รกิารผู้ใชแ้ละพัฒนาระบบการ จัด



เกบ็ขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพมากขᡕึȀน

ในการประชมุคณะรัฐมนตร ีเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 14 พฤษภาคม 2545 ไดม้มีตเิหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิในการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 18 เมษายน 2545 เร큔ืȀอง มาตรฐานคณุภาพบรกิาร
ของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ย โดยใหม้กีารปรับปรงุเกณฑม์าตรฐานคณุภาพบรกิารของการไฟฟา้ฝ่าย
จาํหนา่ยตามขอ้เสนอของท큔ีȀปรกึษา สถาบนัวจัิยพลงังาน จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เก큔ีȀยวกบัมาตรฐาน
ความเช큔ืȀอถอืได ้มาตรฐานการใหบ้รกิารทั큔Ȁวไป มาตรฐานท큔ีȀการไฟฟา้รับประกนั และการจัดระบบการให้
บรกิารผู้ใชแ้ละพัฒนาระบบการจัดเกบ็ขอ้มลูใหม้ปีระสทิธภิาพมากขᡕึȀน โดยใหเ้ร큔ิȀมดาํเนนิการตัᡕȀงแต่
เดอืนเมษายน 2545 เป็นตน้มา นอกจากนᡕีȀ ไดเ้หน็ชอบให ้สนพ. เรง่รัดดาํเนนิการตามมตคิณะ
รัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 2 พฤศจกิายน 2542 ในการกาํกบับรษัิทท큔ีȀปรกึษาเพ큔ืȀอสาํรวจความคดิเหน็ของผู้ใช้
ไฟฟา้เก큔ีȀยวกบัการใหบ้รกิารของ กฟน. และ กฟภ. โดย ใหก้ารไฟฟา้ทัᡕȀง 2 แหง่ เป็นผู้ออกคา่ใชจ้า่ย

3. ประโยชนท์꯰ี ประชาชนไดร้บั
จากมตคิณะรัฐมนตรขีา้งตน้ ซ큔ึȀงเป็นการปรับปรงุมาตรฐานคณุภาพบรกิารของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ย
เม큔ืȀอ กฟน. และ กฟภ. ดาํเนนิการตามมตดิงักลา่ว จะเป็นการชว่ยใหผู้้ใชไ้ฟฟา้ไดรั้บบรกิารท큔ีȀมี
คณุภาพ รวดเรว็ และมคีวามเช큔ืȀอถอืในบรกิารไดม้ากย큔ิȀงขᡕึȀน นอกจากนᡕีȀ สามารถนาํแผนการปรับปรงุ
คณุภาพบรกิารของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิผลการดาํเนนิงานประจาํปี
ของรัฐวสิาหกจิของกระทรวงการคลงัได้

 

การกาํกบัดแูลอตัราคา่ไฟฟ้า
และการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้า

ตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าอตัโนมตัิ
1. ความเป็นมา
เม큔ืȀอคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 ตลุาคม 2543 เหน็ชอบการปรับโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ใหม ่ซ큔ึȀง
ประกอบดว้ย โครงสรา้งคา่ไฟฟา้ขายปลกีโครงสรา้งคา่ไฟฟา้ขายสง่ และหลกัการขอ้เสนอสตูรการ
ปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft) ซ큔ึȀงคณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดย
อตัโนมตัจิะเป็นผู้ดาํเนนิการปรับคา่ไฟฟา้ตามสตูร Ft ภายใตห้ลกัการดงักลา่ว

ทัᡕȀงนᡕีȀ การกาํหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ขายปลกี ประกอบดว้ย อตัราคา่ไฟฟา้ขายปลกีเฉล큔ีȀยท큔ีȀลดลง
ประมาณรอ้ยละ 2 และลดการอดุหนนุระหวา่งกลุ่มใหน้อ้ยลงโดยไมท่าํใหผู้้ใชไ้ฟฟา้กลุ่มใดตอ้งจา่ย
คา่ไฟฟา้เพ큔ิȀมขᡕึȀน รวมทัᡕȀงกาํหนดใหก้ลุ่มผู้ใชไ้ฟประเภทกจิการขนาดกลางท큔ีȀมปีรมิาณการใชไ้ฟฟา้เกนิ
กวา่ 250,000 หนว่ย หรอืมคีวามตอ้งการพลงัไฟฟา้เกนิกวา่ 1,000 กโิลวตัตข์ᡕึȀนไป อยู่ในกลุ่มผู้ใช้
ไฟฟา้ประเภทกจิการ ขนาดใหญท่ัᡕȀงหมด นอกจากนᡕีȀไดร้วมคา่ไฟฟา้ตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้
โดยอตัโนมตั ิ(Ft) ในปัจจบุนั เทา่กบั 64.52 สตางค/์หนว่ย เขา้ไปในคา่ไฟฟา้ฐานและกาํหนดคา่ Ft
ใหม ่ณ จดุเร큔ิȀมตน้เทา่กบัศนูยเ์ป็น ระยะเวลา 4 เดอืน (ตลุาคม 2543  มกราคม 2544) โดย
โครงสรา้งคา่ไฟฟา้ใหมด่งักลา่วไดม้ผีลบงัคบัใชต้ัᡕȀงแตค่า่ไฟฟา้ เดอืนตลุาคม 2543 เป็นตน้มา

2. การดาํเนนิงาน
คณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรฯ ไดม้กีารพจิารณาปรับคา่ Ft สาํหรับคา่ไฟฟา้ท큔ีȀเรยีกเกบ็ในชว่งเดอืน
ตลุาคม 2544 – มกราคม 2546 ดงันᡕีȀ



2.1 ปรับคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในชว่งเดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 ลดลง 4.36 สตางค/์
หนว่ย จาก 27.13 สตางค/์หนว่ย เป็น 22.77 สตางค/์หนว่ย สง่ผลใหค้า่ไฟฟา้เฉล큔ีȀยท큔ีȀเรยีกเกบ็ จาก
ประชาชนลดลงจาก 2.48 บาท/หนว่ย เป็น 2.43 บาท/หนว่ย หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 2 คดิเป็นเงนิ
ท큔ีȀประชาชนประหยดัไดก้วา่ 4,000 ลา้นบาท/ปี สาเหตหุลกัท큔ีȀทาํใหค้า่ Ft ลดลง เน큔ืȀองจากการปรับลด
งบลงทนุของการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ในปี 2545  2546 จาํนวน 55,000 ลา้นบาท สง่ผลใหค้วาม
ตอ้งการรายไดใ้นการ สมทบการลงทนุของการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ลดลงประมาณ 14,000 ลา้นบาท ซ큔ึȀง
สามารถนาํมาเฉล큔ีȀยลดคา่ไฟฟา้ใหก้บัประชาชนไดป้ีละ 7,000 ลา้นบาท คดิเป็นคา่ไฟฟา้ท큔ีȀลดลง 7
สตางค/์หนว่ย เป็นเวลา 2 ปี แตเ่น큔ืȀองจากการปรับคา่ Ft ตามสตูรปกต ิเพ큔ิȀมขᡕึȀน 2.64 สตางค/์หนว่ย
ทาํใหค้า่ Ft ลดลงสทุธเิทา่กบั 4.36 สตางคต์อ่หนว่ย

2.2 ปรับคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์– พฤษภาคม 2545 ลดลง 0.82 สตางค/์
หนว่ย จาก 22.77 สตางค/์หนว่ย เป็น 21.95 สตางค/์หนว่ย สง่ผลใหค้า่ไฟฟา้เฉล큔ีȀยท큔ีȀเรยีกเกบ็ จาก
ประชาชนลดลงจาก 2.52 บาท/หนว่ย เป็น 2.51 บาท/หนว่ย หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 0.32 คดิเป็น
เงนิท큔ีȀประชาชนประหยดัไดป้ระมาณ 65 ลา้นบาท/เดอืน อนัเป็นผลมาจาก 1) อตัราแลกเปล큔ีȀยนตอ่
ภาระหนᡕีȀของการไฟฟา้ลดลงจากเดมิ 1.84 สตางค/์หนว่ย 2) คา่เชᡕืȀอเพลงิและคา่ไฟฟา้ท큔ีȀเพ큔ิȀมขᡕึȀนสง่
ผลใหค้า่ Ft เพ큔ิȀมขᡕึȀน 1.23 สตางค/์หนว่ย 3) คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงานของการไฟฟา้ในสว่นท큔ีȀไมใ่ช่
คา่เชᡕืȀอเพลงิและคา่ซᡕืȀอไฟฟา้ลดลง 0.60 สตางค/์หนว่ย และ 4) ปัจจัยอ큔ืȀน ๆ สง่ผลใหค้า่ Ft เพ큔ิȀมขᡕึȀน
0.39 สตางค/์หนว่ย ทัᡕȀงนᡕีȀ การปรับคา่ Ft ดงักลา่ว ไดน้าํสว่นลดคา่ ไฟฟา้ 7 สตางค/์หนว่ย จากการ
ปรับลดงบลงทนุของการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ในปี 2545 – 2546 จาํนวน 55,000 ลา้นบาท มาพจิารณา
ดว้ย

2.3 ปรับคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในชว่งเดอืนมถินุายน – กนัยายน 2545 ในระดบัเดมิ คอื เทา่กบั
21.95 สตางค/์หนว่ย สง่ผลใหค้า่ไฟฟา้เฉล큔ีȀยท큔ีȀเรยีกเกบ็จากผู้ใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 2.51 บาท/หนว่ย
เชน่เดยีวกบัในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์ พฤษภาคม 2545 ทัᡕȀงนᡕีȀ การคาํนวณคา่ Ft ตามสตูรปกต ิคา่ Ft
จะเพ큔ิȀมขᡕึȀน 0.05 สตางค/์หนว่ย ซ큔ึȀงเป็นผลจาก 1) คา่เชᡕืȀอเพลงิและคา่ซᡕืȀอไฟฟา้ไดป้รับตวัสงูขᡕึȀน ทาํให้
คา่ Ft เพ큔ิȀมขᡕึȀน 0.67 สตางค/์หนว่ย 2) ผลกระทบอตัราแลกเปล큔ีȀยนตอ่ภาระหนᡕีȀของการไฟฟา้ เพ큔ิȀมขᡕึȀน
0.92 สตางค/์หนว่ย 3) คา่ใชจ้า่ย ท큔ีȀไมใ่ชค่า่เชᡕืȀอเพลงิและคา่ซᡕืȀอไฟฟา้ลดลง 1.55 สตางค/์หนว่ย
และ 4) ปัจจัยอ큔ืȀนๆ เพ큔ิȀมขᡕึȀน 0.01 สตางค/์หนว่ย ทัᡕȀงนᡕีȀ การปรับคา่ Ft ดงักลา่ว ไดน้าํสว่นลดคา่ไฟฟา้ 7
สตางค/์หนว่ย จากการปรับลดงบลงทนุของการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ในปี 25452546 มาพจิารณาดว้ย

2.4 ปรับคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในชว่งเดอืนตลุาคม 2545  มกราคม 2546 ในระดบัเดมิ คอื
เทา่กบั 21.95 สตางค/์หนว่ย สง่ผลใหค้า่ไฟฟา้เฉล큔ีȀยท큔ีȀเรยีกเกบ็จากผู้ใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 2.51
บาท/หนว่ย ทัᡕȀงนᡕีȀ การคาํนวณคา่ Ft ตามสตูรปกต ิคา่ Ft จะเพ큔ิȀมขᡕึȀน 0.02 สตางค/์หนว่ย ซ큔ึȀงเป็นผล
จาก 1) คา่เชᡕืȀอเพลงิ และคา่ซᡕืȀอไฟฟา้ไดป้รับตวัสงูขᡕึȀน ทาํใหค้า่ Ft เพ큔ิȀมขᡕึȀน 1.77 สตางค/์หนว่ย 2)
ผลกระทบอตัราแลกเปล큔ีȀยนตอ่ภาระหนᡕีȀของการไฟฟา้ลดลง 0.08 สตางค/์หนว่ย 3) คา่ใชจ้า่ยท큔ีȀไมใ่ช่
คา่เชᡕืȀอเพลงิและคา่ซᡕืȀอไฟฟา้ลดลง 1.04 สตางค/์หนว่ย และ 4) ปัจจัยอ큔ืȀนๆ ลดลง 0.63 สตางค/์
หนว่ย ทัᡕȀงนᡕีȀ การปรับคา่ Ft ดงักลา่ว ไดน้าํสว่นลดคา่ ไฟฟา้ 7 สตางค/์หนว่ย จากการปรับลดงบลงทนุ
ของการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ในปี 2545  2546 มาพจิารณาดว้ย

3. ประโยชนท์꯰ี ประชาชนไดร้บั
จากการปรับคา่ Ft อยา่งตอ่เน큔ืȀอง ซ큔ึȀงทาํใหโ้ครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้มคีวามสอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกจิ ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ไดล้ดลงและลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ไดเ้ปล큔ีȀยนแปลงไป ซ큔ึȀงสง่ผลให้
ประชาชนเสยีคา่ไฟฟา้ในระดบัราคาท큔ีȀเหมาะสมและเป็นธรรมย큔ิȀงขᡕึȀน แตอ่ยา่งไรกต็าม ไดม้กีารรอ้ง
เรยีนจากผู้ประกอบการอตุสาหกรรมและประชาชนทั큔ȀวไปทกุครัᡕȀงท큔ีȀมกีารปรับคา่ Ft เน큔ืȀองจากประชาชน
และผู้ประกอบการบางสว่น ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร큔ืȀองของการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัิ
(Ft) ดงันัᡕȀน สนพ. จงึไดเ้รง่รัดใหก้าร ไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ดาํเนนิการประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนไดรั้บรู้
และเขา้ใจในการปรับอตัราคา่ไฟฟา้ตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft) โดยเรว็

 

การรบัซืȀอไฟฟ้าจากประเทศเพ꯰ื อนบา้น



การรบัซืȀอไฟฟ้าจากประเทศเพ꯰ื อนบา้น
1. การรบัซืȀอไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว)
รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ไดร้ว่มลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ฉบบัแรก เม큔ืȀอ วนัท큔ีȀ 4
มถินุายน 2536 โดยฝ่ายไทยจะรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก สปป.ลาว จาํนวน 1,500 เมกะวตัต ์ภายในปี 2543
และตอ่มา ไดม้กีารรว่มลงนามในบนัทกึความเขา้ใจฉบบัท큔ีȀสอง เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 19 มถินุายน 2539 เพ큔ืȀอขยาย
การ รับซᡕืȀอไฟฟา้ใหไ้ด ้3,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2549

โครงการไฟฟา้ท큔ีȀจา่ยกระแสไฟฟา้เขา้ระบบของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) แลว้ มี
จาํนวน 2 โครงการ คอื โครงการนᡕํȀาเทนิ – หนิบนุ กาํลงัผลติ 187 เมกะวตัต ์ไดส้ง่มอบไฟฟา้เขา้
ระบบ กฟผ. เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 31 มนีาคม 2541 และโครงการหว้ยเฮาะ กาํลงัผลติ 126 เมกะวตัต ์ไดส้ง่มอบ
ไฟฟา้เขา้ระบบ กฟผ. เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 กนัยายน 2542 สว่นโครงการอ큔ืȀนๆ ท큔ีȀรัฐบาล สปป.ลาว เสนอใหฝ้่าย
ไทยพจิารณารับซᡕืȀอม ี6 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการนᡕํȀาเทนิ 2 โครงการลกิไนตห์งสา โครงการนᡕํȀางมึ 3
โครงการนᡕํȀางมึ 2 โครงการเซเปียน – เซนᡕํȀานอ้ย และโครงการเซคามาน

รัฐบาล สปป.ลาว ไดจั้ดลาํดบัความสาํคญัของโครงการท큔ีȀจะสง่มอบไฟฟา้ โดยโครงการท큔ีȀจะ สง่มอบ
ในลาํดบัถดัไป คอื โครงการนᡕํȀาเทนิ 2 ขนาดกาํลงัผลติ 920 เมกะวตัต ์ไดม้กีารลงนามในบนัทกึความ
เขา้ใจระหวา่ง กฟผ. กบักลุ่มผู้ลงทนุ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 8 สงิหาคม 2543 และไดล้งนามขัᡕȀนตน้ (Initial) ในรา่ง
สญัญา ซᡕืȀอขายไฟฟา้ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 5 กมุภาพันธ ์2545 ซ큔ึȀงตอ่มา กฟผ. และกลุ่มผู้ลงทนุ ไดม้กีารเจรจา
ในรายละเอยีดของรา่งสญัญาใหส้มบรูณต์ามขอ้ตกลงเดมิและไดร้ว่มลงนามขัᡕȀนตน้ (ReInitial) ใน
รา่งสญัญาดงักลา่วอกีครัᡕȀง เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 27 มถินุายน 2545 ทัᡕȀงนᡕีȀ กฟผ. ไดน้าํสง่รา่งสญัญาฯ ใหส้าํนักงาน
อยัการสงูสดุพจิารณาตรวจรา่งและ ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการพจิารณาการตรวจรา่งสญัญาจากสาํนักงาน
อยัการสงูสดุ ซ큔ึȀงคาดวา่จะพจิารณาแลว้เสรจ็และนาํไปสู่การลงนามในสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้โครงการ
นᡕํȀาเทนิ 2 ในชว่งตน้ปี 2546 และจะสามารถจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. ไดห้ลงัจาก 6 ปีนับจากวนั
ลงนามในสญัญาหรอืประมาณตน้ปี 2552

สาํหรับโครงการอ큔ืȀนๆ คณะกรรมการนโยบายพลงังานและไฟฟา้แหง่ สปป.ลาว (Coordinating
Committee for Development of Electric Power : CDEP) ไดข้อใหฝ้่ายไทยดาํเนนิการเจรจาอตัรา
คา่ไฟฟา้และหลกัการซᡕืȀอขายไฟฟา้ในระยะแรก โดยเรยีงลาํดบัความสาํคญัของโครงการ ไดแ้ก่
โครงการลกิไนตห์งสา นᡕํȀางมึ 3 และนᡕํȀางมึ 2 โดยคณะกรรมการประสานความรว่มมอืพัฒนาไฟฟา้ใน
สปป. ลาว (คปฟล.) จะไดพ้จิารณาจัดลาํดบัความสาํคญัของโครงการและวนัท큔ีȀเหมาะสมในการจา่ย
ไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. สาํหรับ 2 โครงการท큔ีȀเหลอื ไดแ้ก ่โครงการเซเปียน – เซนᡕํȀานอ้ย และเซคา
มาน 1 ทัᡕȀง 2 ฝ่ายจะเร큔ิȀมเจรจาหลงัจากเจรจาโครงการลกิไนตห์งสา นᡕํȀางมึ 3 และนᡕํȀางมึ 2 แลว้เสรจ็

2. การซืȀอขายไฟฟ้ากบัประเทศสหภาพพมา่
รัฐบาลไทยและรัฐบาลพมา่ ไดร้ว่มกนัลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเร큔ืȀองการรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก สหภาพ
พมา่ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 4 กรกฎาคม 2540 โดยทัᡕȀงสองฝ่ายจะสง่เสรมิและรว่มมอืกนัในการพัฒนาโครงการ
ผลติไฟฟา้ในสหภาพพมา่ เพ큔ืȀอขายไฟฟา้ใหแ้กป่ระเทศไทยในปรมิาณ 1,500 เมกะวตัต ์ภายในปี
2553 ตอ่มา รัฐบาลของทัᡕȀงสองฝ่ายไดด้าํเนนิการแตง่ตัᡕȀงคณะกรรมการผู้มอีาํนาจในการดาํเนนิการซᡕืȀอ
ขายไฟฟา้โดยคณะกรรมการของทัᡕȀง 2 ฝ่าย ไดม้กีารประชมุรว่มกนั โดยมขีอ้สรปุท큔ีȀสาํคญัคอื พมา่ได้
เสนอโครงการผลติไฟฟา้ท큔ีȀจะขายใหไ้ทยจาํนวน 3 โครงการ คอื

1) โครงการผลติไฟฟา้พลงันᡕํȀา จาํนวน 2 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการฮจัยกีาํลงัการผลติตดิตัᡕȀง 300
เมกะวตัต ์และโครงการทา่ซางกาํลงัการผลติตดิตัᡕȀง 3,600 เมกะวตัต์

2) โครงการผลติไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม (Combined Cycle) คอื โครงการคานบวกกาํลงั การผลติ
ตดิตัᡕȀง 1,500 เมกะวตัต์

ปัจจบุนัสหภาพพมา่ประสบปัญหาการขาดแคลนไฟฟา้อยา่งมาก คณะกรรมการเพ큔ืȀอดาํเนนิการ สง่
ออกไฟฟา้แหง่สหภาพพมา่จงึไดแ้สดงความประสงคท์큔ีȀจะขอซᡕืȀอไฟฟา้จากประเทศไทยเขา้ระบบใน
ปรมิาณ 100 – 150 เมกะวตัต ์โดยเสนอขอให ้กฟผ. สง่ไฟฟา้ผา่นจดุเช큔ืȀอมโยงจากสถานไีฟฟา้แรง



ปรมิาณ 100 – 150 เมกะวตัต ์โดยเสนอขอให ้กฟผ. สง่ไฟฟา้ผา่นจดุเช큔ืȀอมโยงจากสถานไีฟฟา้แรง
สงูฝั큔Ȁงไทย ท큔ีȀอาํเภอ แมส่อด จังหวดัตาก ไปยงัสถานไีฟฟา้แรงสงูฝั큔Ȁงพมา่ท큔ีȀเมอืง Bago (หงสาวด)ี
รวมระยะทาง 431 กโิลเมตร โดยบรษัิท ผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) (Electricity Generating Public
Company Limited – EGCO) เป็นผู้ลงทนุ กอ่สรา้งสายสง่ในชว่งดงักลา่ว ในระยะแรกจะรับไฟฟา้
จาก กฟผ. เขา้ระบบไฟฟา้ของสหภาพพมา่สง่ไปยงัเมอืง Bago และในอนาคตเม큔ืȀอมกีารรับซᡕืȀอไฟฟา้
จากสหภาพพมา่อาจจะใชส้ายสง่เสน้นᡕีȀสง่กลบัมาฝั큔Ȁงไทย ซ큔ึȀงคาดวา่ไทยจะสามารถสง่ไฟฟา้ใหแ้ก่
สหภาพพมา่ไดป้ระมาณปี 2547  2548

3. การรบัซืȀอไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาชนจนี
รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจนี ไดร้ว่มกนัลงนามในบนัทกึความเขา้ใจเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 12
พฤศจกิายน 2541 เพ큔ืȀอรับซᡕืȀอไฟฟา้จากสาธารณรัฐประชาชนจนี จาํนวน 3,000 เมกะวตัต ์ภายในปี
2560 ไดแ้ก ่โครงการโรงไฟฟา้พลงันᡕํȀายนูนานจงิหงขนาดกาํลงัผลติ 1,500 เมกะวตัต ์ซ큔ึȀงจะสง่มอบ
ไฟฟา้ใหไ้ทย ในปี 2556 และอกี 1 โครงการในปรมิาณ 1,500 เมกะวตัต ์คาดวา่จะสง่มอบไฟฟา้ให้
ไทยในปี 2557

สาํหรับความคบืหนา้ในการเจรจารับซᡕืȀอไฟฟา้พบวา่กลุ่มผู้ลงทนุไทย – จนีไดล้งนามความตกลงใน
การลงทนุกอ่สรา้งโครงการโรงไฟฟา้พลงันᡕํȀายนูนานจงิหงเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 5 กนัยายน 2543 โดยแบง่การ
ลงทนุ ออกเป็น 2 ฝ่าย คอื ฝ่ายจนีจะมสีดัสว่นการลงทนุรอ้ยละ 30 และฝ่ายไทยรอ้ยละ 70 นอกจาก
นᡕีȀ ทัᡕȀง 2 ฝ่าย ไดต้กลงท큔ีȀจะใชร้ะบบสายสง่ขนาด 500 kV DC แบบวงจรเด큔ีȀยว (Single Pole) เพ큔ืȀอสง่
ไฟฟา้จาํนวน 1,500 เมกะวตัต ์จากโครงการโรงไฟฟา้พลงันᡕํȀายนูนานจงิหง ในปี 2556 และเพ큔ิȀมเป็น
3,000 เมกะวตัต ์เพ큔ืȀอสง่ไฟฟา้อกี 1 โครงการ โดยจะใชร้ะบบสายสง่แบบสองวงจร (Bi Pole) ในปี
2557 โดยแนวสายสง่จากจนีมาไทยจะผา่นพᡕืȀนท큔ีȀของ สปป.ลาว และมสีถานจีดุเปล큔ีȀยนกระแสไฟฟา้
(Converter Station) อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจนี ปัจจบุนัฝ่ายจนีกาํลงัดาํเนนิการเจรจาเพ큔ืȀอจัดทาํ
บนัทกึความเขา้ใจท큔ีȀจะใหรั้ฐบาล สปป.ลาว อนญุาตใหจ้นีสรา้งสายสง่ผา่น สปป.ลาว มายงั
ประเทศไทย

4. โครงการความรว่มมอืดา้นพลงังานไฟฟ้า ระหวา่ง
ประเทศไทยกบักมัพชูา
รัฐบาลไทยและรัฐบาลกมัพชูาไดม้กีารลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงเร큔ืȀอง โครงการความรว่มมอืดา้น
พลงังานไฟฟา้เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 กมุภาพันธ ์2543 โดยทัᡕȀงสองฝ่ายจะสนับสนนุใหม้กีารซᡕืȀอขายไฟฟา้ระหวา่ง
ทัᡕȀงสองประเทศ โดยเฉพาะการซᡕืȀอขายในตลาดไฟฟา้ท큔ีȀจะจัดตัᡕȀงขᡕึȀนในอนาคต ตอ่มาทัᡕȀง 2 ฝ่าย ไดร้ว่ม
ลงนาม ในขอ้ตกลงเร큔ืȀอง โครงการความรว่มมอืดา้นพลงังานไฟฟา้ และไดม้กีารแตง่ตัᡕȀงคณะกรรมการ
โครงการความรว่มมอืดา้นพลงังานไฟฟา้ระหวา่งประเทศไทยกบักมัพชูา เพ큔ืȀอรว่มกนัพจิารณา
โครงการความรว่มมอืดา้น พลงังานไฟฟา้ระหวา่ง 2 ประเทศ นอกจากนᡕีȀ ฝ่ายไทยไดต้กลงท큔ีȀ จะให้
ความชว่ยเหลอืในดา้นวชิาการและการฝกึอบรมในสาขาไฟฟา้แกรั่ฐบาลกมัพชูา ซ큔ึȀงจะเป็นประโยชน์
ตอ่การพัฒนาประสทิธภิาพโครงการผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้ของประเทศกมัพชูาใหด้ขีᡕึȀนในอนาคต

ในปัจจบุนัฝ่ายกมัพชูาไดต้กลงท큔ีȀจะรับซᡕืȀอไฟฟา้จากไทยไปยงั 3 จังหวดั ของกมัพชูา ไดแ้ก ่จังหวดั
เสยีมราฐ พระตะบอง และศรโีสภณ ประมาณ 20 – 30 เมกะวตัต ์ในปลายปี 2544 ทัᡕȀง 2 ฝ่าย ไดม้ี
การเจรจาตกลงเง큔ืȀอนไขท큔ีȀสาํคญั อาทเิชน่ อตัราคา่ไฟฟา้ วธิกีารจา่ยเงนิ อายสุญัญา และการแกไ้ข
ปัญหาขอ้พพิาทตา่งๆ ในรา่งสญัญา ซᡕืȀอขายไฟฟา้จนไดข้อ้ยตุเิรยีบรอ้ยแลว้ ซ큔ึȀงราคาท큔ีȀ กฟผ.
จาํหนา่ยใหก้มัพชูาเทา่กบัอตัราคา่ไฟฟา้ท큔ีȀ กฟภ. จาํหนา่ยใหแ้กผู่้ใชใ้นประเทศตามโครงสรา้งอตัรา
คา่ไฟฟา้รวมกบัคา่ชดเชยรายไดต้อ่หนว่ยจาํหนา่ยของ กฟภ. ซ큔ึȀงจะเป็นราคาคา่ไฟฟา้ท큔ีȀสะทอ้นถงึ
ตน้ทนุ ณ จดุสง่มอบบรเิวณชายแดนไทย  กมัพชูา นอกจากนัᡕȀน การตกลงขายไฟฟา้ใหก้บั 3 จังหวดั
ของกมัพชูาจะเป็นการชว่ยลดกาํลงัการผลติไฟฟา้สาํรอง สว่นเกนิในระยะ 5 ปีขา้งหนา้

ตอ่มา คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 8 ตลุาคม 2545 ไดม้มีตเิหน็ชอบสญัญาซᡕืȀอขาย ไฟฟา้
ระหวา่ง กฟผ. กบัการไฟฟา้กมัพชูาตามมตเิหน็ชอบของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตใิน
การประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 12 กนัยายน 2545 โดย กฟผ. สามารถจา่ยไฟฟา้ใหแ้ก ่3 จังหวดัของกมัพชูาได้
ในประมาณปลายปี 2547

สาํหรับสาระสาํคญัของสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้ระหวา่ง กฟผ. และการไฟฟา้กมัพชูา สรปุได้



สาํหรับสาระสาํคญัของสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้ระหวา่ง กฟผ. และการไฟฟา้กมัพชูา สรปุได้

1. อายสุญัญา 12 ปีนับจากวนัท큔ีȀ กฟผ. เร큔ิȀมขายไฟฟา้ใหก้ารไฟฟา้กมัพชูา โดยมจีดุสง่มอบ
บรเิวณชายแดนไทย  กมัพชูา 
 

2. โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้เป็นแบบคดิตามชว่งเวลาของการใช ้(Time of Use Rate) โดย จะ
ทาํการทบทวนอตัราคา่ไฟฟา้ทกุๆ 4 ปีนับจากวนัท큔ีȀ กฟผ. เร큔ิȀมขายไฟฟา้ใหก้ารไฟฟา้กมัพชูา
 

3. การระงับขอ้พพิาท หากมขีอ้โตแ้ยง้หรอืขอ้พพิาทเกดิขᡕึȀน ใหคู้่สญัญาทัᡕȀงสองฝ่ายแตง่ตัᡕȀง ผู้แทน
เพ큔ืȀอพจิารณารว่มกนั หากไมส่ามารถยตุขิอ้พพิาทไดภ้ายใน 60 วนัใหใ้ชก้ระบวนการพจิารณา
ของ อนญุาโต ตลุาการ การพจิารณาคดดีาํเนนิการในประเทศสงิคโปร ์ใชภ้าษาองักฤษและ
กฎหมายองักฤษบงัคบั ทัᡕȀงนᡕีȀ คาํตดัสนิของอนญุาโตตลุาการใหถ้อืเป็นท큔ีȀสดุ

ในระยะยาว หลงัจากท큔ีȀประเทศไทยจัดตัᡕȀงตลาดซᡕืȀอขายไฟฟา้ (Power Market) ประมาณปี 2548
ไทยยนิดใีหก้มัพชูาเขา้มามสีว่นรว่มในการซᡕืȀอขายไฟฟา้ดงักลา่ว ทัᡕȀงนᡕีȀประเทศในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ᡕํȀา
โขง 6 ประเทศ (สปป.ลาว กมัพชูา เวยีดนาม สหภาพพมา่ ยนูนานของสาธารณรัฐประชาชนจนี และ
ประเทศไทย) ไดต้กลงท큔ีȀจะจัดทาํโครงการกอ่สรา้งเครอืขา่ยของสายสง่และสง่เสรมิการซᡕืȀอขายไฟฟา้
ในอนภุมูภิาคฯ แลว้ โดยธนาคารโลกและธนาคารเพ큔ืȀอการพัฒนาแหง่เอเชยีไดใ้หก้ารสนับสนนุทาง
ดา้นวชิาการและคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ซ큔ึȀงประเทศในอนภุมูภิาคลุ่ม
แมน่ᡕํȀาโขงทัᡕȀง 6 ประเทศ ไดร้ว่มลงนามในพันธะขอ้ผกูพันเบᡕืȀองตน้ (Policy Statement) รวมทัᡕȀง ได้
เหน็ชอบใหจั้ดทาํโครงการนᡕีȀแลว้ ซ큔ึȀงจะนาํไปสู่การจัดทาํความตกลงวา่ดว้ยการกอ่สรา้งเครอืขา่ย
สายสง่และการซᡕืȀอขายไฟฟา้ในอนภุมูภิาคฯ (Inter  Governmental Agreement on Regional
Power Trade : IGA) ทัᡕȀงนᡕีȀ IGA ไดรั้บความเหน็ชอบจากรัฐบาลของทกุประเทศ ในอนภุมูภิาคฯ และ
ไดล้งนามในการประชมุ GMS Summit ระหวา่งนายกรัฐมนตรขีองทัᡕȀง 6 ประเทศ เม큔ืȀอ วนัท큔ีȀ 3
พฤศจกิายน 2545 ณ ประเทศกมัพชูาแลว้

5. ความรว่มมอืในการแลกเปล꯰ี ยนพลงังานไฟฟ้ากบัมาเลเซยี
รัฐบาลไทยและมาเลเซยีไดม้คีวามรว่มมอืในการแลกเปล큔ีȀยนและซᡕืȀอขายพลงังานไฟฟา้ตาม โครงการ
ระบบสง่ไฟฟา้เช큔ืȀอมโยงไทย – มาเลเซยี ตัᡕȀงแตป่ี 2524 จนถงึปัจจบุนั และในปีงบประมาณ 2544
กฟผ. ไดแ้ลกเปล큔ีȀยนพลงังานไฟฟา้กบัการไฟฟา้มาเลเซยี (Tenaga Nasional Berhad : TNB)
ปรมิาณ 71.5 เมกะวตัต ์และซᡕืȀอไฟฟา้จาก TNB ปรมิาณ 8.66 ลา้นหนว่ย ขณะท큔ีȀขายไฟฟา้ให ้TNB
ในปรมิาณ 5.36 ลา้นหนว่ย แตเ่น큔ืȀองจากระบบสง่เช큔ืȀอมโยง 132 เคว ีวงจรเด큔ีȀยวระหวา่งไทยกบั
มาเลเซยีเป็นวงจรขนาดเลก็ ดงันัᡕȀนเพ큔ืȀอเป็นการเพ큔ิȀมเสถยีรภาพของระบบ กฟผ. และ TNB จงึไดล้งทนุ
กอ่สรา้งระบบสง่เช큔ืȀอมโยงไฟฟา้แรงสงูกระแสตรงไทย – มาเลเซยี (HVDC System
interconnectrion) ขนาด 300 kV

กฟผ. และการไฟฟา้มาเลเซยี (Tenaga Nasional Berhad : TNB) ไดเ้จรจารว่มกนัเพ큔ืȀอหา ขอ้ยตุิ
เก큔ีȀยวกบัหลกัการการซᡕืȀอขายไฟฟา้พรอ้มกบัรว่มกนัจัดทาํรา่งสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้ (HVDC System
Interconnection Agreement : SIA 2001) และไดล้งนามในสญัญาไปแลว้เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 14 พฤษภาคม
2545 โดยท큔ีȀการกอ่สรา้งระบบเช큔ืȀอมโยงไฟฟา้แรงสงูกระแสตรงไทย – มาเลเซยี ไดแ้ลว้เสรจ็และเร큔ิȀม
แลกเปล큔ีȀยนและ ซᡕืȀอขายพลงังานไฟฟา้แลว้ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 3 มถินุายน 2545 เป็นตน้ไป และท큔ีȀผา่นมา
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรไีทย (พันตาํรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร) และนายกรัฐมนตรมีาเลเซยี (ดร. มหาธรี์
โมฮมัหมดั) ไดร้ว่มกนัทาํพธิเีปดิ โครงการอยา่งเป็นทางการ โดยวนัท큔ีȀ 21 ธนัวาคม 2545 ไดท้าํพธิี
เปดิ ณ สถานไีฟฟา้แรงสงูกรูนุ ฝั큔Ȁงมาเลเซยี และวนัท큔ีȀ 22 ธนัวาคม 2545 ไดม้พีธิเีปดิท큔ีȀสถานไีฟฟา้
แรงสงูคลองแงะในฝั큔Ȁงไทย

 

การรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็
(Small Power Producers : SPP)



1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 17 มนีาคม 2535 เหน็ชอบรา่งระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติราย
เลก็ ซ큔ึȀง กฟผ. ไดม้กีารประกาศรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็งวดท큔ีȀ 1 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 30 มนีาคม 2535
จาํนวน 300 เมกะวตัต ์ปรากฏวา่มผีู้ผลติรายเลก็ย큔ืȀนขอ้เสนอขายไฟฟา้เกนิกวา่ปรมิาณท큔ีȀประกาศรับซᡕืȀอ
เป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัความตอ้งการไฟฟา้ไดเ้พ큔ิȀมสงูขᡕึȀนมากกวา่ท큔ีȀคาดการณไ์ว ้คณะรัฐมนตรจีงึ
ไดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 28 พฤศจกิายน 2538 ใหข้ยายปรมิาณการรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก 300 เมกะวตัตเ์ป็น
1,444 เมกะวตัต ์และตอ่มา ไดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 กรกฎาคม 2539 ใหข้ยายปรมิาณการรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก
1,444 เมกะวตัต ์เป็น 3,200 เมกะวตัต ์สาํหรับการรับซᡕืȀอไฟฟา้ในชว่งปี 2539 – 2543 รวมทัᡕȀงใหม้ี
การรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็ท큔ีȀผลติไฟฟา้จากพลงังานนอกรปูแบบ กาก หรอืเศษวสัดเุหลอืใช้
เป็นเชᡕืȀอเพลงิตอ่ไป โดยไมก่าํหนดปรมิาณในการรับซᡕืȀอไฟฟา้ นอกจากนᡕีȀ ไดม้อบหมายให ้สนพ. รว่ม
กบัการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ จัดทาํการศกึษาปรับปรงุระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็ สาํหรับ
การรับซᡕืȀอไฟฟา้ในชว่งปี 2544 เป็นตน้ไป และศกึษาความเหมาะสมในการใหผู้้ใช ้ไฟฟา้สามารถ
เลอืกซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติเอกชนไดโ้ดยตรง

เน큔ืȀองจากปัญหาวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิของประเทศ และการเปล큔ีȀยนแปลงอตัราแลกเปล큔ีȀยนเป็น
ระบบลอยตวัในชว่งท큔ีȀผา่นมาสง่ผลใหผู้้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) ท큔ีȀไดรั้บการคดัเลอืกจาก กฟผ. แลว้
ประสบปัญหาในการดาํเนนิโครงการ คณะรัฐมนตรจีงึไดม้ตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 16 กมุภาพันธ ์2542 มอบหมาย
ให ้สนพ. และ กฟผ. รว่มกนัพจิารณาเล큔ืȀอนวนัเร큔ิȀมตน้จาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบไดเ้ป็นรายๆ ไปตาม
ความเหมาะสม อยา่งไรกต็าม มบีางโครงการท큔ีȀขอยกเลกิโครงการและขอคนืหลกัคᡕํȀาประกนั ดงันัᡕȀน
คณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 25 เมษายน 2543 ไดม้มีตใิหพ้จิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืโครงการ SPP โดย
รอบคลมุถงึการยกเลกิโครงการและการคนืหลกัคᡕํȀาประกนัให ้SPP

2. การดาํเนนิการ
การดาํเนนิการรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก SPP ตัᡕȀงแตป่ี 2535 จนถงึปัจจบุนั กฟผ. ไดรั้บขอ้เสนอขายไฟฟา้รวม
ทัᡕȀงสᡕิȀน 108 ราย แตม่บีางรายท큔ีȀถกูปฏเิสธและบางรายท큔ีȀขอถอนขอ้เสนอ โดยเฉพาะอยา่งย큔ิȀงหลงัจาก
คา่เงนิบาทลอยตวัเม큔ืȀอเดอืนกรกฎาคม 2540 ปัจจบุนัม ีSPP ท큔ีȀไดรั้บการตอบรับซᡕืȀอไฟฟา้รวม 69 ราย
โดยไดล้งนามในสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้แลว้จาํนวน 60 ราย และอยู่ระหวา่งการเจรจา 9 ราย จา่ยไฟฟา้
เขา้ระบบของ กฟผ. แลว้จาํนวน 50 ราย มปีรมิาณเสนอขายไฟฟา้รวม 1,970 เมกะวตัต์

สนพ. ไดอ้อกประกาศใหก้ารสนับสนนุคา่พลงังานไฟฟา้ท큔ีȀเพ큔ิȀมขᡕึȀนจากอตัรารับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติ
ไฟฟา้รายเลก็ท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีน เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 16 กรกฎาคม 2544 โดยใหก้ารสนับสนนุเงนิจาก
กองทนุเพ큔ืȀอ สง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ในวงเงนิรวม 2,060 ลา้นบาท เพ큔ืȀอให ้กฟผ. สามารถรับซᡕืȀอ
ไฟฟา้ท큔ีȀผลติจาก พลงังานหมนุเวยีนไดอ้กีประมาณ 300 เมกะวตัต ์ซ큔ึȀงผลจากการออกประกาศเชญิ
ชวนใหม้กีารย큔ืȀนขอ้เสนอเพ큔ืȀอขอรับเงนิสนับสนนุจากกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ปรากฏวา่
มผีู้สนใจย큔ืȀนขอ้เสนอขอรับการสนับสนนุคา่พลงังานไฟฟา้จาก สนพ. รวมทัᡕȀงสᡕิȀน 43 ราย โดยมผีู้ผา่น
การพจิารณา 37 ราย แตเ่น큔ืȀองจาก สนพ. สามารถจัดสรรเงนิกองทนุฯ ใหไ้ดจ้าํนวน 2,060 ลา้นบาท
ซ큔ึȀงจะสามารถใหก้ารสนับสนนุเงนิไดเ้พยีง 17 ราย คดิเป็นพลงัไฟฟา้ท큔ีȀขายเขา้ระบบทัᡕȀงสᡕิȀน 313 เมกะ
วตัต ์คดิเป็นเงนิท큔ีȀกองทนุฯ ใหก้ารสนับสนนุ 1,956 ลา้นบาท (เฉล큔ีȀย 0.17 บาทตอ่กโิลวตัต ์ ชั큔Ȁวโมง)
แตเ่น큔ืȀองจากคณะกรรมการกองทนุฯ เหน็วา่ขอ้เสนอ 17 ราย ท큔ีȀผา่นการ คดัเลอืกนัᡕȀน มแีนวโนม้วา่จะ
ไมส่ามารถดาํเนนิการไดท้ัᡕȀงหมด เน큔ืȀองมาจากปรมิาณชวีมวลไมเ่พยีงพอ, ไดรั้บการตอ่ตา้นจาก
ประชาชนในพᡕืȀนท큔ีȀ, หรอือาจไมส่ามารถจัดหาเงนิทนุไดเ้พยีงพอ ดงันัᡕȀนคณะกรรมการกองทนุฯ จงึได้
จัดสรรเงนิเพ큔ิȀมเตมิอกี 1,000 ลา้นบาท เพ큔ืȀอใหส้ทิธกิบัผู้ผา่นการพจิารณาท큔ีȀเหลอือกี 20 ราย ไดย้큔ืȀน
ขอ้เสนอขอรับเงนิสนับสนนุใหม ่แตท่ัᡕȀงนᡕีȀใหย้큔ืȀนขอ้เสนอ ขอรับเงนิสนับสนนุคา่พลงังานไฟฟา้ ไดส้งูสดุ
ไมเ่กนิ 0.225 บาทตอ่กโิลวตัต ์– ชั큔Ȁวโมง (หรอืเทา่กบัอตัราสนับสนนุสงูสดุในกลุ่ม 17 รายแรก)

คณะกรรมการกองทนุฯ ในการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 20 มถินุายน 2545 ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของ ผู้มาใช้
สทิธใินการย큔ืȀนขอ้เสนอ เพ큔ืȀอขอรับเงนิสนับสนนุจากกองทนุฯ จาํนวน 19 ราย ปรากฏวา่ มผีู้ผา่นการ
พจิารณาคดัเลอืกเพ큔ืȀอรับเงนิสนับสนนุจากกองทนุฯ จาํนวน 14 โครงการ และผลจากการพจิารณาโค
รงการฯ รวม 2 ครัᡕȀง สรปุไดว้า่มผีู้ย큔ืȀนขอ้เสนอท큔ีȀผา่นการพจิารณาในขัᡕȀนตน้ รวมทัᡕȀงสᡕิȀน 31 ราย คดิเป็น
พลงัไฟฟา้ท큔ีȀขายเขา้ระบบทัᡕȀงสᡕิȀน 511 เมกะวตัต ์คดิเป็นเงนิท큔ีȀกองทนุฯ จะตอ้งใหก้ารสนับสนนุ รวมทัᡕȀง
สᡕิȀน 2,991 ลา้นบาท แตอ่ยา่งไรกต็าม ขอ้เสนอทัᡕȀง 31 โครงการดงักลา่ว อาจไมส่ามารถดาํเนนิการได้
ทัᡕȀงหมด เน큔ืȀองจากอาจไดรั้บการตอ่ตา้นจากประชาชนในพᡕืȀนท큔ีȀโครงการฯ จงึจาํเป็นท큔ีȀจะตอ้งมกีาร



สาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนในพᡕืȀนท큔ีȀ อบต. ท큔ีȀตัᡕȀงไฟฟา้ของแตล่ะโครงการ เพ큔ืȀอนาํมาประกอบการ
พจิารณากอ่นนาํเสนออนมุตัเิงนิสนับสนนุจากกองทนุฯ ตอ่ไป

3. ประโยชนท์꯰ี ประชาชนไดร้บั
ภายหลงัเม큔ืȀอภาครัฐสนับสนนุใหม้กีารรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก SPP ไดส้ง่ผลใหภ้าคเอกชนเขา้มามบีทบาท
ในการจัดหาพลงังานไฟฟา้มากขᡕึȀน ซ큔ึȀงนาํไปสู่การเพ큔ิȀมประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารตอ่ประชาชน และ
เพ큔ิȀมความมั큔Ȁนคงใหก้บัระบบไฟฟา้ของประเทศ และชว่ยใหป้ระชาชนมทีางเลอืกการใชเ้ชᡕืȀอเพลงิได้
หลากหลายขᡕึȀน โดยการใชต้น้พลงังานพลอยไดใ้นประเทศ ใหเ้กดิประโยชนม์ากย큔ิȀงขᡕึȀน เพ큔ืȀอทดแทน
การใชน้ᡕํȀามนั

 

 

กลบัสารบญั
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