
สรปุผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรฐับาล
ดา้นพลงังาน

ต ั폽�งแตธ่นัวาคม 2540  กนัยายน 2541

 

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ

1. ดา้นการจดัหาพลงังาน ประกอบดว้ย

การรับซ뇽ื�อกา๊ซธรรมชาตจิากพ뇽ื�นทꇾี�พัฒนารว่มไทยมาเลเซยี (MalaysiaThailand
Joint Development Area หรอื JDA)
ความคบืหนา้ในการรับซ뇽ื�อไฟฟา้จากประเทศเพꇾื�อนบา้น
การปรับแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
(พ.ศ. 2540  2554)
การคา้ตา่งตอบแทนในการนาํเขา้น뇽ํ�ามนัดบิ
การปรับปรงุปรมิาณสาํรองน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิของประเทศ

2. ดา้นการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย

การกาํกบัดแูลราคาน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิและคา่การตลาด
การปรับโครงสรา้งราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG)
การปรับปรงุคณุภาพน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ
การตดิตามกาํกบัดแูลคา่ไฟฟา้
การดาํเนนิการเพꇾื�อแกไ้ขปัญหาเกꇾี�ยวกบัคา่ไฟฟา้
การปรับคา่ไฟฟา้ตามสตูรการปรับคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัิ
เงꇾื�อนไขการออกพันธบตัรในตลาดทนุตา่งประเทศ ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย
โครงการการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้
การดาํเนนิการเพꇾื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน

3. ดา้นการสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการพลงังาน ประกอบดว้ย

การทบทวนกฎเกณฑใ์นภาคธรุกจิยางมะตอย
การจัดตั뇽�งบรษัิทตวักลางเพꇾื�อบรหิารงานของบรษัิทโรงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนั 2 ราย
มาตรการสง่เสรมิคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัꇾ�วไปสาํหรับเกบ็น뇽ํ�ามนั (คสน.)
การเพꇾิ�มบทบาทของภาคเอกชนในรัฐวสิาหกจิดา้นพลงังาน
แผนแมบ่ทการปฏริปูรัฐวสิาหกจิสาขาพลงังาน
การรับซ뇽ื�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน (Independent Power Producer : IPP)
การรับซ뇽ื�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small Power Producer : SPP)
การแกไ้ขปัญหาการลกัลอบนาํเขา้น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ

4. ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสꇾิ�งแวดลอ้ม

การตดิตามการแกไ้ขปัญหาผลกระทบสꇾิ�งแวดลอ้ม จากโครงการทอ่สง่กา๊ซ
ธรรมชาตจิากแหลง่ยาดานา

5. ดา้นความรว่มมอืกบัตา่งประเทศดา้นพลงังาน

การประชมุรัฐมนตรอีาเซยีนดา้นพลงังาน ครั뇽�งทꇾี� 16



 

สรปุผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรฐับาลดา้นพลงังาน
(ต ั폽�งแตธ่นัวาคม 2540  กนัยายน 2541)

ตามนโยบายของรัฐบาลดา้นพลงังาน ไดก้าํหนดใหม้กีารจัดหาพลงังานใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ
มคีณุภาพ ม ีความมัꇾ�นคง และในระดบัราคาทꇾี�เหมาะสม ในขณะเดยีวกนั กส็ง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการพลงังาน และสง่เสรมิ
บทบาทของภาคเอกชนมากข뇽ึ�น เพꇾื�อนาํไปสู่การจัดหา การจาํหนา่ย และการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ เพꇾื�อชว่ยลดภาระการลงทนุของภาครัฐบาล ไดอ้กีทางหนꇾึ�ง นอกจากน뇽ี� แนวทางการ
พัฒนาพลงังาน ยงัไดค้าํนงึถงึปัญหาทางดา้นสꇾิ�งแวดลอ้ม เนꇾื�องจาก การผลติและการใชพ้ลงังาน มกั
จะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สꇾิ�งแวดลอ้ม และคณุภาพชวีติของประชาชน นอกจากน뇽ี� ยงัไดด้าํเนนิ
นโยบาย และมาตรการทางดา้นพลงังาน ทꇾี�ชว่ยสนับสนนุการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ และการเงนิ
ของประเทศอกีดว้ย

ผลการดาํเนนิงานในชว่งทꇾี�ผา่นมา (ตั뇽�งแตธ่นัวาคม 2540  กนัยายน 2541) สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น
5 ดา้น ดงัน뇽ี�

1. ดา้นการจัดหาพลงังาน
2. ดา้นการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั
3. ดา้นการสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการพลงังาน
4. ดา้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาสꇾิ�งแวดลอ้ม
5. ดา้นความรว่มมอืกบัตา่งประเทศดา้นพลงังาน

โดยมผีลงานสาํคญัๆ ในแตล่ะดา้น สรปุไดด้งัน뇽ี�

1. ดา้นการจดัหาพลงังาน
1.1 การรบัซ폽ื�อกา๊ซธรรมชาตจิากพ폽ื�นทꇾี�พฒันารว่มไทยมาเลเซยี

รัฐบาลไทยและมาเลเซยี ไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ ในการจัดตั뇽�งองคก์รรว่มไทยมาเลเซยี
(MalaysiaThailand Joint Development Area หรอื MTJA) เมꇾื�อวนัทꇾี� 21 กมุภาพันธ ์2522 เพꇾื�อ
สาํรวจและ แสวงประโยชนจ์ากทรัพยากรปโิตรเลยีม ในพ뇽ื�นทꇾี�พัฒนารว่มไทยมาเลเซยี และตอ่มา
ปตท. และ เปโตรนาส ในฐานะกลุ่มผู้ซ뇽ื�อไดม้กีารลงนามใน Heads of Agreement (HOA) เมꇾื�อวนัทꇾี�
19 กนัยายน 2540 ในการซ뇽ื�อกา๊ซฯ ฝ่ายละ 50:50 เพꇾื�อนาํกลบัไปใชป้ระโยชนใ์นประเทศตน และรว่ม
ศกึษาความเป็นไปไดข้องการรว่มทนุ ในโครงการทอ่สง่กา๊ซฯ TransThailandMalaysia หรอื TTM
และ โครงการใชป้ระโยชนก์า๊ซฯ JDA ใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต ้ของไทย และรัฐทางเหนอืของ
มาเลเซยี

เมꇾื�อวนัทꇾี� 22 เมษายน 2541 ปตท. และเปโตรนาส ไดม้กีารลงนามในขอ้ตกลงหลกัการซ뇽ื�อขาย กา๊ซ
ธรรมชาต ิ(GSAHOA) ของแปลง A18 และ B17 กบั C19 กบักลุ่มผู้ขายในราคาและเงꇾื�อนไข
เดยีวกนั โดยมปีรมิาณซ뇽ื�อขายของแปลง A18 ในระยะแรกเทา่กบั 390 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และ
แปลง B17 กบั C19 ในระยะแรกเทา่กบั 250 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั โดยในการพัฒนาการใช้
ประโยชนก์า๊ซธรรมชาตนัิ뇽�น จะประกอบดว้ย การวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตจิากแปลงสมัปทาน A18 ใน
พ뇽ื�นทꇾี� JDA เชꇾื�อมกบัระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ในทะเลของ ปตท. ใน แปลงสมัปทาน B17 และการวางทอ่สง่
กา๊ซฯจากแปลงสมัปทาน A18 ข뇽ึ�นฝัꇾ�งทꇾี�จังหวดัสงขลาและผา่นไปยงัชาย แดนไทยมาเลเซยี ทꇾี�
อาํเภอสะเดา รวมทั뇽�ง การกอ่สรา้งโรงแยกกา๊ซธรรมชาตทิꇾี�จังหวดัสงขลา

ในขณะน뇽ี�หนว่ยงานทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้ง ไดร้ว่มจัดทาํแผนปฏบิตักิารโครงการพัฒนาการใชป้ระโยชนก์า๊ซจาก
พ뇽ื�นทꇾี�พัฒนารว่มในพ뇽ื�นทꇾี� 5 จังหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเมꇾื�อตน้เดอืนมถินุายน 2541 ทꇾี�ผา่นมาคณะผู้
จัดทาํแผน ปฏบิตักิารฯ ไดอ้อกสาํรวจพ뇽ื�นทꇾี�จรงิ เพꇾื�อพจิารณาหาทางเลอืกทꇾี�ตั뇽�งโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ
และแนวทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิทꇾี�เหมาะสม เพꇾื�อใหเ้กดิผลกระทบตอ่ประชาชนในพ뇽ื�นทꇾี�นอ้ยทꇾี�สดุ

1.2 ความคบืหนา้ในการรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากประเทศเพꇾื�อนบา้น



1.2 ความคบืหนา้ในการรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากประเทศเพꇾื�อนบา้น

(1) การรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาชนจนี

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมꇾื�อวนัทꇾี� 4 พฤศจกิายน 2540 เหน็ชอบรา่งบนัทกึความเขา้ใจการรับ
ซ뇽ื�อไฟฟา้ จากสาธารณรัฐประชาชนจนีในปรมิาณ 3,000 เมกะวตัต ์ภายในปี ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558) และให ้แตล่ะฝ่ายแตง่ตั뇽�งคณะกรรมการผู้มอีาํนาจ ในการดาํเนนิการรับซ뇽ื�อ
ไฟฟา้ จากสาธารณรัฐประชาชนจนี เพꇾื�อรว่มกนั พจิารณาในรายละเอยีดของโครงการ
ขณะน뇽ี�คณะกรรมการฯ ไดจั้ดทาํรา่งบนัทกึความเขา้ใจเสรจ็แลว้ และฝ่ายไทย อยู่ระหวา่ง
การเตรยีมการเยอืนสาธารณรัฐประชาชนจนีอยา่งเป็นทางการ ซꇾึ�งคาดวา่จะมกีารลงนาม
ในบนัทกึ ความเขา้ใจดงักลา่วไดป้ระมาณปลายปี 2541

(2) การรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป.ลาว ไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจรว่ม เพꇾื�อรับซ뇽ื�อไฟ
ฟา้จาก สปป.ลาว ในปรมิาณ 3,000 เมกะวตัต ์เมꇾื�อวนัทꇾี� 19 มถินุายน 2539 โดยมี
โครงการทꇾี� สปป.ลาว เสนอมาให ้ฝ่ายไทยพจิารณา จาํนวน 8 โครงการ มกีาํลงัผลติ ณ
จดุสง่มอบรวมทั뇽�งส뇽ิ�น 3,276 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย โครงการน뇽ํ�าเทนิหนิบนุ โครงการ
หว้ยเฮาะ โครงการลกิไนตห์งสา โครงการน뇽ํ�างมึ 2 โครงการน뇽ํ�างมึ 3 โครงการเซเปียนเซ
น뇽ํ�านอ้ย โครงการน뇽ํ�าเทนิ 2 และโครงการเซคามาน 1

ตอ่มา เมꇾื�อวนัทꇾี� 2426 เมษายน 2541 รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสาวติต์
โพ ธวิหิค) รว่มกบัผู้แทนจากหนว่ยงานทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้งไดเ้ดนิทางไปเยอืน สปป. ลาว อยา่ง
เป็นทางการ ผลการหารอื ทꇾี�สาํคญั คอื ทั뇽�ง 2 ฝ่าย เหน็ควรใหม้กีารตดิตาม และทบทวน
แผนการซ뇽ื�อขายไฟฟา้อยา่งใกลช้ดิ โดยใหม้กีารจัดทาํทกุๆ 3 เดอืน เพꇾื�อใหส้ะทอ้นถงึ
สถานการณท์ꇾี�แทจ้รงิภายหลงัเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิมากทꇾี�สดุ และไดม้กีารหารอื เพꇾื�อ
เปลꇾี�ยนแปลงเงꇾื�อนไขการจา่ยเงนิอตัราคา่ไฟฟา้ใหม ่โดยในสว่นของเงนิบาท จะมกีาร
ปรับปรงุสตูรการจา่ย อตัราคา่ไฟฟา้ใหเ้หมาะสม โดยสะทอ้นถงึการเปลꇾี�ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลꇾี�ยน นอกจากน뇽ี� ยงัไดม้กีารเจรจาเกꇾี�ยวกบั การวางระบบสายสง่ไฟฟา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจนีผา่น สปป. ลาว มายงัประเทศไทย และหาลู่ทางในการ พัฒนา
โครงการกอ่สรา้งทอ่สง่น뇽ํ�ามนัจากประเทศไทยผา่น สปป. ลาว ไปยงัเมอืงคนุหมงิ
สาธารณรัฐประชาชนจนี

(3) การรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากสหภาพพมา่

การเจรจาเพꇾื�อพัฒนาความรว่มมอืในดา้นการพัฒนาแหลง่น뇽ํ�าและไฟฟา้ ระหวา่งรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลสหภาพพมา่ ไดเ้รꇾิ�มมขี뇽ึ�นตั뇽�งแตป่ี 2535 เป็นตน้มา และตอ่มาไดม้กีารลง
นามในรา่งบนัทกึความเขา้ใจฯ ดงักลา่วแลว้ เมꇾื�อวนัทꇾี� 4 กรกฎาคม 2540 โดย
ประเทศไทยจะรับซ뇽ื�อไฟฟา้จากโครงการในสหภาพพมา่ใหไ้ด ้ปรมิาณ 1,500 เมกะวตัต์
ภายในปี พ.ศ. 2553

รัฐบาลของทั뇽�งสองฝ่ายไดพ้จิารณาแตง่ตั뇽�ง คณะกรรมการดาํเนนิการรับซ뇽ื�อไฟฟา้จาก
สหภาพพมา่ เพꇾื�อดาํเนนิการเจรจาและตกลงรายละเอยีดของโครงการ โดยฝ่ายสหภาพ
พมา่ ไดเ้สนอโครงการผลติไฟฟา้ ใหฝ้่ายไทยพจิารณา จาํนวน 4 โครงการ ประกอบดว้ย
โครงการผลติไฟฟา้พลงัน뇽ํ�า จาํนวน 3 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการ NAM KOK ขนาด 55
เมกะวตัต ์โครงการ HUTGYI ขนาด 400 เมกะวตัต ์โครงการ TASANG ขนาด 3,600
เมกะวตัต ์และโครงการผลติไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่ม (Combined Cycle) จาํนวน 1
โครงการ คอื โครงการ KANBAUK ขนาด 1,500 เมกะวตัต ์ซꇾึ�งอยู่ระหวา่งการศกึษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการ

ในขณะน뇽ี� กฟผ. ไดด้าํเนนิการศกึษาความเป็นไปไดเ้บ뇽ื�องตน้ ของการกาํหนดเสน้ทาง
แนวสายสง่ไฟฟา้ ทꇾี�จะเชꇾื�อมโยงบรเิวณชายแดน ระหวา่งประเทศสหภาพพมา่กบั
ประเทศไทยไวแ้ลว้ 5 เสน้ทาง โดยเสน้ทาง ดงักลา่วจะหลกีเลꇾี�ยงพ뇽ื�นทꇾี�ป่าบรเิวณ 1A
พ뇽ื�นทꇾี�สาํหรับสตัวป์่าอาศยั และพ뇽ื�นทꇾี�ป่าบรเิวณอทุยานแหง่ชาต ิไดแ้ก ่บรเิวณอาํเภอ
แมส่าย จังหวดัเชยีงราย บรเิวณอาํเภอแมอ่าย จังหวดัเชยีงใหม ่บรเิวณอาํเภอเมอืง
(บา้นหว้ยน뇽ํ�าขาว) จังหวดักาญจนบรุ ีบรเิวณอาํเภอแมส่อด จังหวดัตาก และบรเิวณ



อาํเภอเมอืง จังหวดัแมฮ่อ่งสอน โดยทั뇽�ง 2 ฝ่าย จะดาํเนนิการจัดตั뇽�งคณะทาํงานข뇽ึ�น เพꇾื�อ
ศกึษาในรายละเอยีด ของเสน้ทางแนวสายสง่ไฟฟา้ ซꇾึ�งจาํเป็นตอ้งพาดผา่น พ뇽ื�นทꇾี�ป่า
บรเิวณชายแดนของทั뇽�ง 2 ประเทศตอ่ไป

1.3 การปรบัแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (พ.ศ.
25402554)

เนꇾื�องจากในชว่งปี 25402541 การใชไ้ฟฟา้ของประเทศมกีารขยายตวัตꇾํ�ากวา่ทꇾี�คาดการณไ์วม้าก
คณะอนกุรรมการการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ จงึไดพ้จิารณาปรับคา่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้
ชดุใหม ่เมꇾื�อวนัทꇾี� 18 กนัยายน 2541 เพꇾื�อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการไฟฟา้ทꇾี�ชะลอตวัลง โดยไดจั้ด
ทาํคา่พยากรณอ์อกเป็น 3 กรณ ีคอื กรณเีศรษฐกจิฟ뇽ื�นตวัชา้ กรณเีศรษฐกจิฟ뇽ื�นตวัปานกลาง และกรณี
เศรษฐกจิฟ뇽ื�นตวัเรว็ และในขณะน뇽ี� กฟผ. กาํลงัจัดทาํแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ชดุใหม ่เพꇾื�อให้
สอดคลอ้งกบัคา่พยากรณ ์โดยมแีนวทางเบ뇽ื�องตน้ในการปรับ คอื การเลꇾื�อนโครงการบางโครงการออก
ไป เชน่ โครงการโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นราชบรุ ีโครงการโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นกระบꇾี� โครงการ
IPP และโครงการรับซ뇽ื�อไฟฟา้จาก สปป.ลาว เป็นตน้

1.4 การคา้ตา่งตอบแทนในการนาํเขา้น폽ํ�ามนัดบิ

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมꇾื�อวนัทꇾี� 9 ธนัวาคม 2540 มอบหมายใหส้าํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) รับไปดาํเนนิการพจิารณาความเป็นไปได ้ในการจัดทาํความตกลงแลก
เปลꇾี�ยนสนิคา้ของไทยกบัน뇽ํ�ามนั หรอืดาํเนนิการในลกัษณะของการคา้ตา่งตอบแทน ซꇾึ�งตอ่มาไดม้กีาร
แตง่ตั뇽�ง คณะกรรมการเสนอนโยบายการคา้ตา่งตอบแทนดา้นปโิตรเลยีม เพꇾื�อเสนอแนะนโยบาย
แนวทาง และมาตรการในการสง่เสรมิการดาํเนนิ การคา้ตา่งตอบแทนดา้นปโิตรเลยีม

คณะกรรมการฯ ดงักลา่วไดจั้ดทาํแนวทางการคา้ตา่งตอบแทนในการนาํเขา้น뇽ํ�ามนัดบิแลว้เสรจ็เมꇾื�อวนั
ทꇾี� 22 กรกฎาคม 2541 และไดน้าํเสนอคณะอนกุรรมการการคา้ตา่งตอบแทน ซꇾึ�งมรีองนายกรัฐมนตรี
(นายศภุชยั พานชิภกัดิ�) เพꇾื�อพจิารณาตอ่ไปแลว้ โดยมแีนวทางพอสรปุไดด้งัน뇽ี�

1. ใหรั้ฐตอ่รัฐเป็นผู้ดาํเนนิการคา้ตา่งตอบแทน กบัประเทศทꇾี�สนใจจะทาํการคา้ตา่งตอบแทนกบั
ไทยอยู่แลว้ เชน่ อหิรา่น อนิโดนเีซยี มาเลเซยี เป็นตน้ โดยใหก้ารปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย
(ปตท.) ในฐานะทꇾี�เป็น หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ดาํเนนิการซ뇽ื�อขายน뇽ํ�ามนัดบิแทนโรงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนัใน
ประเทศ โดยผา่นกระทรวงการตา่งประเทศ และกรมการคา้ตา่งประเทศ

2. แหลง่น뇽ํ�ามนัดบิทꇾี�โรงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนัสามารถรับไดม้ ี2 แหลง่ คอื ประเทศอหิรา่น และประเทศ
ตะวนัออกไกล โดยการคา้ตา่งตอบแทนกบัอหิรา่นให ้ปตท. ดาํเนนิการนาํเขา้น뇽ํ�ามนัดบิ แทน
โรงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนัในประเทศ ผา่นทางคณะกรรมาธกิารรว่มทางเศรษฐกจิ เจรจาทางการคา้ระหวา่ง
ไทยกบัอหิรา่น สว่นการคา้ตา่งตอบแทน กบัประเทศตะวนัออกไกล ไดแ้ก ่อนิโดนเีซยี
มาเลเซยี บรไูน ฯลฯ ซꇾึ�งเป็นประเทศทꇾี�มกีารตดิตอ่คา้ขายกนัอยู่แลว้ ใหม้กีารซ뇽ื�อน뇽ํ�ามนัดบิจาก
ประเทศเหลา่น뇽ี� โดยการชาํระเงนิเป็น Local currency หรอืใชว้ธิหีกับญัชโีดยไมต่อ้งชาํระ เป็น
เงนิเหรยีญสหรัฐฯ

1.5 การปรบัปรงุปรมิาณสาํรองน폽ํ�ามนัเช폽ื�อเพลงิของประเทศ

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมꇾื�อวนัทꇾี� 9 ธนัวาคม 2540 เหน็ชอบใหล้ดอตัราการสาํรองน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ จาก
อตัราเดมิเป็นอตัราใหม ่คอื น뇽ํ�ามนัทꇾี�จัดหาในประเทศทกุชนดิ ใหล้ดจากรอ้ยละ 5 เหลอืรอ้ยละ 3
น뇽ํ�ามนัดบิทꇾี�นาํเขา้มาในประเทศ ใหล้ดจากรอ้ยละ 5 เหลอืรอ้ยละ 3 และน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูทꇾี�นาํเขา้ใน
ประเทศ ใหล้ดจากรอ้ยละ 10 เหลอืรอ้ยละ 6 และยกเวน้การสาํรองน뇽ํ�ามนัดบิ ในสว่นทꇾี�โรงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนั
จัดหามา เพꇾื�อใชใ้นการกลัꇾ�น เพꇾื�อสง่ออกน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปู โดยมผีลบงัคบัใชต้ั뇽�งแตว่นัทꇾี� 25 ธนัวาคม
2540 เป็นตน้ไป

ตอ่มา คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมꇾื�อวนัทꇾี� 21 กรกฎาคม 2541 ไดพ้จิารณาขอ้เสนอของผู้คา้น뇽ํ�ามนั
ตามมาตรา 6 ทꇾี�ขอใหรั้ฐบาลพจิารณาปรับลดอตัราการสาํรองน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิจากรอ้ยละ 3 เป็นรอ้ยละ
1.5 และขอใหผ้อ่นผันขอ้กาํหนด ในประกาศกระทรวงพาณชิยท์ꇾี�กาํหนดใหผู้้คา้น뇽ํ�ามนัตามมาตรา 6
สามารถเกบ็น뇽ํ�ามนัดบิ หรอืน뇽ํ�ามนัองคป์ระกอบแทนน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูได ้หรอืทดแทนกนัไดร้อ้ยละ 100
และการเกบ็น뇽ํ�ามนัสาํรองทั뇽�งน뇽ํ�ามนัดบิ และน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปู ใหค้ดิตามคา่เฉลꇾี�ยปรมิาณสาํรองในเดอืน
นั뇽�นๆ เป็นเกณฑโ์ดยคาํนงึถงึระดบัตꇾํ�าสดุรายวนั ซꇾึ�งคณะรัฐมนตรไีดพ้จิารณาแลว้ มมีตใิหค้งอตัราการ
สาํรองน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิไวอ้ยา่งเดมิ และใหห้นว่ยงานทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้ง พจิารณาใหก้ารสนับสนนุ เพꇾื�อผอ่น
ผันขอ้กาํหนดในประกาศกระทรวงพาณชิย ์ตามขอ้เสนอของกลุ่มผู้คา้น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ ตามมาตรา 6



ผันขอ้กาํหนดในประกาศกระทรวงพาณชิย ์ตามขอ้เสนอของกลุ่มผู้คา้น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ ตามมาตรา 6
ตอ่ไป

จากการดาํเนนิการลดปรมิาณการสาํรองน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิดงักลา่ว จะชว่ยลดการนาํเขา้น뇽ํ�ามนัดบิ และ
น뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปู คดิเป็นมลูคา่รวมประมาณ 9,437 ลา้นบาท/ปี ทาํใหป้ระหยดัเงนิสาํรองระหวา่ง
ประเทศไดป้ระมาณ 236 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ/ปี และยงัชว่ยเพꇾิ�มสภาพคลอ่ง ของระบบการเงนิของ
ประเทศประมาณ 11,064 ลา้นบาท/ปี

2. ดา้นการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั
และมปีระสทิธภิาพ

2.1 การกาํกบัดแูลราคาน폽ํ�ามนัเช폽ื�อเพลงิและคา่การตลาด

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) ไดอ้อกสาํรวจ และกาํกบัดแูลราคา และ
คา่การตลาดน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ ซꇾึ�งปรากฏวา่สถานการณร์าคาน뇽ํ�ามนัในปี 2541 ตลาดน뇽ํ�ามนัมกีารแขง่ขนั
สงูมาก เนꇾื�องจากมผีู้คา้น뇽ํ�ามนัรายใหมเ่ขา้สู่ตลาดมากข뇽ึ�น ทาํใหผู้้คา้น뇽ํ�ามนัทꇾี�มอียู่เดมิสญูเสยีสว่นแบง่
การตลาด ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิของประเทศชะลอตวั ความตอ้งการใชน้뇽ํ�ามนัของปี 2541 ลดลง
ประมาณรอ้ยละ 10 สง่ผลใหก้ารแขง่ขนัรนุแรงยꇾิ�งข뇽ึ�น โดยผู้คา้น뇽ํ�ามนัไดน้าํนโยบายทางดา้นราคา มาบ
รหิารธรุกจิคา้ปลกีน뇽ํ�ามนั เพꇾื�อหวงัเพꇾิ�มยอดขาย ใหส้งูข뇽ึ�น โดยปรับราคาขายปลกีข뇽ึ�นในอตัราทꇾี�ตꇾํ�า และ
ชา้กวา่ผู้คา้รายอꇾื�นๆ และปรับราคาลดลงในอตัราทꇾี�สงูและเรว็ทꇾี�สดุ ทาํใหค้า่การตลาดในชว่งเดอืน
มถินุายน และกรกฎาคม อยู่ในระดบัตꇾํ�ากวา่ปกต ิโดยใชว่งเดอืนมถินุายน ผู้คา้น뇽ํ�ามนัไดป้รับลดคา่การ
ตลาดของตน โดยการปรับลดราคาขายปลกีลง 1020 สตางค/์ลติร ทั뇽�งทꇾี�ตน้ทนุจรงิ มไิดล้ดลงแต่
อยา่งใด จากสภาวะการแขง่ขนัทꇾี�สงูมากเชน่น뇽ี� ทาํใหผู้้คา้น뇽ํ�ามนัตอ้งไปเจรจากบัโรงกลัꇾ�น เพꇾื�อขอใหล้ด
ราคา ณ โรงกลัꇾ�นลง อนัจะสง่ผลใหร้าคา ณ โรงกลัꇾ�นของไทยปรับลดลงมาใกลเ้คยีงกบัราคาสง่ออก
มากยꇾิ�งข뇽ึ�น ซꇾึ�งขณะน뇽ี� สพช. อยู่ระหวา่งดาํเนนิการวเิคราะหค์า่การตลาดทꇾี�เหมาะสม

2.2 การปรบัโครงสรา้งราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG)

คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ไดด้าํเนนิการปรับโครงสรา้งราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว เพꇾื�อ
ใหร้าคาสะทอ้นถงึตน้ทนุทꇾี�แทจ้รงิ โดยในครั뇽�งแรกไดม้กีารปรับหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรง
กลัꇾ�นและราคา นาํเขา้ตั뇽�งแตว่นัทꇾี� 9 ตลุาคม 2540 เป็นตน้ไป ใหอ้ยู่ระหวา่งราคานาํเขา้ และราคาสง่
ออก คอื เทา่กบัราคาประกาศเปโตรมนิ บวกคา่ขนสง่ 30 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั พรอ้มกบัปรับเพꇾิ�ม
ราคาขายสง่และขายปลกีรวมภาษมีลูคา่ เพꇾิ�มเทา่กบั 10.8077 บาท/กโิลกรัม และ 13.40 บาท/
กโิลกรัม ตามลาํดบั หรอืถงักา๊ซขนาด 15 กโิลกรัม ราคาถงัละ 201 บาท และครั뇽�งทꇾี� 2 ในชว่งปลายปี
2540 เนꇾื�องจากราคากา๊ซในตลาดโลกไดป้รับสงูข뇽ึ�น และคา่เงนิบาทไดอ้อ่นตวัลง คณะกรรมการ
พจิารณานโยบายพลงังาน จงึใหป้รับหลกัเกณฑร์าคา ณ โรงกลัꇾ�นใหส้ะทอ้นถงึราคาสง่ออก คอื
เทา่กบัราคาประกาศเปโตรมนิไมม่คีา่ขนสง่ เพꇾื�อมใิหผู้้บรโิภคตอ้งรับภาระ จากการปรับข뇽ึ�นราคาขาย
ปลกีกา๊ซหงุตม้

ตอ่มา ราคากา๊ซในตลาดโลกไดป้รับตวัลดลงคอ่นขา้งมาก คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน
จงึใหป้รับโครงสรา้งราคาอกีครั뇽�ง โดยใหป้รับหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลัꇾ�นและราคานาํเขา้
กา๊ซ LPG เทา่กบัราคาประกาศเปโตรมนิบวก 15 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั และใหป้รับคา่การตลาดกา๊ซ
หงุตม้เพꇾิ�มข뇽ึ�น 0.30 บาท/กโิลกรัม เป็น 2.6566 บาท/กโิลกรัม พรอ้มทั뇽�งใหป้รับราคาขายสง่ และขาย
ปลกีรวมภาษมีลูคา่เพꇾิ�มลดลง เทา่กบั 9.0777 บาท/กโิลกรัม และ 12.00 บาท/กโิลกรัม ตามลาํดบั
หรอืถงักา๊ซขนาด 15 กโิลกรัม ราคาถงัละ 180 บาท ตั뇽�งแตว่นัทꇾี� 2 กรกฎาคม 2541 เป็นตน้มา

2.3 การปรบัปรงุคณุภาพน폽ํ�ามนัเช폽ื�อเพลงิ

รัฐบาลไดพ้จิารณาใหม้กีารปรับปรงุคณุภาพน뇽ํ�ามนัเบนซนิ เพꇾื�อลดคา่ใชจ้า่ยจากการเตมิสารเตมิแตง่ทꇾี�
ไมจ่าํเป็น การผลติน뇽ํ�ามนัทꇾี�มคีา่ออกเทนสงูกวา่มาตรฐาน และการใชน้뇽ํ�ามนัอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ
โดยคณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิมꇾื�อวนัทꇾี� 9 ธนัวาคม 2540 ใหย้กเลกิการเตมิสารเคลอืบบา่วาลว์ และสาร
ทาํความสะอาดหวัฉดีและล뇽ิ�นไอด ีซꇾึ�งจะชว่ยลดตน้ทนุการผลติน뇽ํ�ามนัในประเทศลงประมาณ 192 ลา้น
บาท/ปี และใหล้ดคา่ออกเทนของน뇽ํ�ามนัเบนซนิพเิศษ จากออกเทน 97 ลดเป็น 95 และเพꇾิ�มน뇽ํ�ามนั
เบนซนิพเิศษชนดิออกเทน 91 ซꇾึ�งจะชว่ยลดตน้ทนุการผลติน뇽ํ�ามนัในประเทศลง ประมาณ 1,777 ลา้น
บาท/ปี โดยมผีลบงัคบัใชต้ั뇽�งแตว่นัทꇾี� 1 พฤษภาคม 2541 เป็นตน้ไป ซꇾึ�งในการดาํเนนิการปรับปรงุ



เบนซนิพเิศษชนดิออกเทน 91 ซꇾึ�งจะชว่ยลดตน้ทนุการผลติน뇽ํ�ามนัในประเทศลง ประมาณ 1,777 ลา้น
บาท/ปี โดยมผีลบงัคบัใชต้ั뇽�งแตว่นัทꇾี� 1 พฤษภาคม 2541 เป็นตน้ไป ซꇾึ�งในการดาํเนนิการปรับปรงุ
คณุภาพน뇽ํ�ามนัเบนซนิดงักลา่ว นอกจากจะชว่ยประหยดัตน้ทนุในการผลติแลว้ ยงัชว่ยประหยดัเงนิให้
ประชาชน โดยรถยนตท์ัꇾ�วไปและรถจักรยานยนต ์4 จังหวะ จะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยลงได ้70 สตางค/์
ลติร และสาํหรับรถจักรยานยนต ์2 จังหวะ จะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยลงได ้1.20 บาท/ลติร

2.4 การตดิตามกาํกบัดแูลคา่ไฟฟ้า

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) ไดต้ดิตามสถานการณท์างเศรษฐกจิและ
พจิารณาปรับปรงุโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ ขายปลกีและขายสง่ วธิกีารกาํหนดคา่ไฟฟา้ และสตูรการ
ปรับอตัรา คา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิเพꇾื�อใหอ้ตัราคา่ไฟฟา้สะทอ้นถงึตน้ทนุทꇾี�แทจ้รงิ โดยไดม้กีารดาํเนนิ
การดงัน뇽ี�

1. โครงการศกึษาโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า
สพช. ไดจั้ดทาํขอบเขตการศกึษา (TOR) เพꇾื�อใหม้กีารศกึษาเรꇾื�องโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ อกี
ครั뇽�งหนꇾึ�ง โดยมวีตัถปุระสงคเ์พꇾื�อเสนอโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะวกิฤต
เศรษฐกจิ ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ทꇾี�ลดลง และลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ทꇾี�เปลꇾี�ยนแปลงไป รวมทั뇽�ง
ปรับปรงุสตูรการปรับอตัรา คา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัใิหส้ะทอ้นถงึตน้ทนุทꇾี�แทจ้รงิ ซꇾึ�งขณะน뇽ี�ไดจั้ด
ทาํรา่งขอบเขตการศกึษา (TOR) แลว้เสรจ็ และคาดวา่จะดาํเนนิการไดใ้นปีงบประมาณ 2542

2. การจดัสมัมนาประชาพจิารณ์
สพช. ไดว้างแผนใหม้กีารจัดสมัมนาประชาพจิารณ ์เกꇾี�ยวกบัการศกึษาโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้
ตามขอ้ (1) เพꇾื�อรับฟังขอ้คดิเหน็ และนาํมาประกอบการศกึษาใหม้คีวามสมบรูณย์ꇾิ�งข뇽ึ�น โดยจะ
เรꇾิ�มสมัมนาประชา พจิารณต์ั뇽�งแตเ่รꇾิ�มรา่งขอบเขตการศกึษา และรายละเอยีดของขอบเขตการ
ศกึษา จนถงึรายงานฉบบัสมบรูณ ์โดยเน뇽ื�อหาในการสมัมนา จะครอบคลมุถงึแนวนโยบายทัꇾ�วไป
ในการกาํหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ การพยากรณ ์การใชไ้ฟฟา้ การจัดทาํแผนพัฒนากาํลงั
การผลติ และแผนการลงทนุของการไฟฟา้ ฐานะการเงนิของการไฟฟา้ เพꇾื�อสรา้งความเขา้ใจถงึ
ปัจจัยตา่งๆ ทꇾี�มผีลตอ่การกาํหนดคา่ไฟฟา้

2.5 การดาํเนนิการเพꇾื�อแกไ้ขปญัหาเกꇾี�ยวกบัคา่ไฟฟ้า

หนว่ยงานทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้งไดด้าํเนนิการแกไ้ขปัญหา เกꇾี�ยวกบัคา่ไฟฟา้เพꇾื�อชว่ยผอ่นคลายความเดอืดรอ้น
ใหแ้กห่นว่ยงานของภาครัฐและภาคเอกชน โดยไดม้กีารพจิารณาลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ของสนามกฬีา
ในสงักดัการกฬีาแหง่ประเทศไทย และจัดประเภทใหม ่เพꇾื�อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ของ
สนามกฬีา ซꇾึ�งจะชว่ยใหส้ามารถลดคา่ไฟฟา้ลงได ้นอกจากน뇽ี� ไดพ้จิารณาขยายระยะเวลาการชาํระหน뇽ี�
คา่ไฟฟา้ ใหแ้กภ่าคธรุกจิ และอตุสาหกรรม ทꇾี�กาํหนดไวใ้หช้าํระภายใน 30 วนั ขยายเป็น 60 วนั นับ
จากวนัแจง้หน뇽ี� รวมทั뇽�ง ไดพ้จิารณาปรับปรงุ หลกัเกณฑก์ารคดิคา่ไฟฟา้ขั뇽�นตꇾํ�า เพꇾื�อใหผู้้ใชไ้ฟฟา้
สามารถลดคา่ใชจ้า่ยดา้นไฟฟา้ลงได ้ตามระดบัการผลติทꇾี�ลดลง เนꇾื�องจากภาวะเศรษฐกจิถดถอย เพꇾื�อ
ชว่ยผอ่นคลายปัญหาการขาดสภาพคลอ่ง ใหแ้กภ่าคธรุกจิและอตุสาหกรรม

2.6 การปรบัคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ

จากการเปลꇾี�ยนแปลงระบบการแลกเปลꇾี�ยนเงนิตรา ของประเทศเป็นอตัราแลกเปลꇾี�ยนลอยตวั เมꇾื�อวนัทꇾี�
2 กรกฎาคม 2540 ไดส้ง่ผลใหร้าคาเช뇽ื�อเพลงิทꇾี�ใชใ้นการผลติไฟฟา้ และราคารับซ뇽ื�อไฟฟา้จากผู้ผลติ
เอกชนม ีราคาสงูข뇽ึ�น ทาํใหม้กีารปรับคา่ไฟฟา้ตามสตูร Ft เพꇾิ�มข뇽ึ�น 16 สตางค/์หนว่ย ในเดอืน
พฤศจกิายน 2540 กลา่วคอื เพꇾิ�มจาก 26.73 สตางค/์หนว่ย เป็น 42.40 สตางค/์หนว่ย โดยคา่ Ft
เทา่กบั 42.40 สตางค/์หนว่ย ใชเ้รยีกเกบ็ในใบ เรยีกเกบ็เงนิคา่ไฟฟา้ตั뇽�งแตพ่ฤศจกิายน 2540 ถงึ
เดอืนมนีาคม 2541 ตอ่มาไดม้กีารปรับคา่ไฟฟา้โดยการปรับ ผา่นราคาขายเฉลꇾี�ยตามแผน (Ppk) ใน
สตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิเพꇾื�อใหส้อดคลอ้งกบัอตัราแลก เปลꇾี�ยนเงนิตรา ซꇾึ�งจะทาํให้
ฐานะการเงนิของการไฟฟา้ทั뇽�ง 3 แหง่ดขี뇽ึ�น และอยู่ในเกณฑท์ꇾี�เหมาะสม การปรับคา่ Ppk ดงั กลา่ว มี
ผลทาํใหค้า่ Ft เดอืนเมษายน 2541 เพꇾิ�มข뇽ึ�นเป็น 50.45 สตางค/์หนว่ย โดยใชเ้รยีกเกบ็ในใบเรยีกเกบ็
เงนิคา่ ไฟฟา้ตั뇽�งแตเ่ดอืนเมษายน  กรกฎาคม 2541

2.7 เงꇾื�อนไขการออกพนัธบตัรในตลาดทนุตา่งประเทศ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมꇾื�อวนัทꇾี� 28 เมษายน 2541 อนมุตัแิผนการกอ่หน뇽ี�จากตา่งประเทศประจาํปี งบ
ประมาณ 2541 โดยมโีครงการของ กฟผ. บรรจไุวใ้นแผนฯ รวม 7 โครงการ ซꇾึ�งรัฐมนตรวีา่การ



กระทรวงการคลงั ไดเ้หน็ชอบในหลกัการให ้กฟผ. จัดหาเงนิกู้ดว้ยการออกพันธบตัร ในตลาดทนุตา่ง
ประเทศ ในวงเงนิรวมทั뇽�งส뇽ิ�น 300 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โดยมธีนาคารโลกค뇽ํ�าประกนัเงนิตน้ และ
กระทรวงการคลงัค뇽ํ�าประกนัดอกเบ뇽ี�ย ซꇾึ�งจะชว่ยให ้กฟผ. สามารถจัดหาเงนิทนุทꇾี�มตีน้ทนุตꇾํ�า มาใช้
สาํหรับโครงการลงทนุกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ และระบบสง่ไฟฟา้ของ กฟผ. ได ้ในขณะเดยีวกนั กฟผ. ก็
จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงꇾื�อนไขของธนาคารโลก คอื เงꇾื�อนไขทꇾี�จะตอ้งรักษาสถานภาพ ทางการ
เงนิ ซꇾึ�งไดแ้ก ่Selffinancing Ratio ไมใ่หต้ꇾํ�ากวา่ 25% และ Debt Service Coverage Ratio ไมใ่ห้
ตꇾํ�ากวา่ 1.3 : 1 ซꇾึ�งจะสง่ผลใหก้ารดาํเนนิงานของ กฟผ. มปีระสทิธภิาพยꇾิ�งข뇽ึ�น

ตอ่มา คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมꇾื�อวนัทꇾี� 11 สงิหาคม 2541 เหน็ชอบตามผลการพจิารณาของ คณะ
กรรมการรัฐมนตรวีา่ดว้ยนโยบายเศรษฐกจิในเรꇾื�องดงักลา่วดว้ยแลว้ และไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานทꇾี�
เกꇾี�ยวขอ้ง ดาํเนนิการศกึษาและจัดทาํมาตรการตา่งๆ ทꇾี�รัฐบาลสามารถดาํเนนิการเพꇾื�อใหเ้ป็นไปตาม
เงꇾื�อนไขของธนาคารโลก ใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาทꇾี�กาํหนด และรายงานใหค้ณะกรรมการรัฐมนตร ีวา่
ดว้ยนโยบายเศรษฐกจิและคณะรัฐมนตร ีทราบเป็นระยะ

2.8 โครงการการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า

การดาํเนนิโครงการการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ มวีตัถปุระสงคเ์พꇾื�อใหป้ระชาชนและผู้ใชไ้ฟฟา้กลุ่ม
ตา่งๆ ใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ซꇾึ�งเป็นโครงการตอ่เนꇾื�องตั뇽�งแตป่ี 2536 เป็นตน้มา
โดยในชว่งปี 2541 มคีวามกา้วหนา้ในการดาํเนนิงานแตล่ะโครงการ ดงัน뇽ี�

1. โครงการสง่เสรมิการใชตู้้เยน็ประหยดัไฟฟ้า
ไดม้กีารออกมาตรการบงัคบัใหผู้้ผลติตู้เยน็ตดิฉลาก แสดงระดบัประสทิธภิาพโดยคณะ
กรรมการ วา่ดว้ยฉลากตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 ไดอ้อกประกาศคณะ
กรรมการวา่ดว้ยฉลาก ฉบบัทꇾี� 74 (พ.ศ. 2540) โดยมผีลบงัคบัใชเ้มꇾื�อวนัทꇾี� 13 กมุภาพันธ ์พ.ศ.
2541 ทั뇽�งน뇽ี� กฟผ. จะสุ่มตวัอยา่งสาํรวจตลาด หากพบตู้เยน็ยꇾี�หอ้ใดไมต่ดิฉลากฯ กฟผ. จะ
รายงานแกค่ณะกรรมการวา่ดว้ยฉลากตามพระราชบญัญัตคิุ้มครอง ผู้บรโิภคเพꇾื�อดาํเนนิการตาม
กฎหมายตอ่ไป

2. โครงการสง่เสรมิการใชเ้ครꇾื�องปรบัอากาศประหยดัไฟฟ้า
ไดม้มีาตรการจงูใจใหผู้้บรโิภคซ뇽ื�อเครꇾื�องปรับอากาศทꇾี�มขีนาดตั뇽�งแต ่18,000 บทียี/ูชม. ข뇽ึ�นไป
โดยใหเ้งนิกู้ปลอดดอกเบ뇽ี�ย 5,000 บาท สาํหรับเครꇾื�องปรับอากาศระดบัประสทิธภิาพ 4 และ
10,000 กบั 20,000 บาท สาํหรับเครꇾื�องปรับอากาศระดบัประสทิธภิาพ 5 และไดด้าํเนนิการมอบ
บตัรสทิธพิเิศษใหก้บับรษัิท ผู้ผลติและ/หรอืนาํเขา้เครꇾื�องปรับอากาศประหยดัไฟฟา้ ในชว่ง
เดอืนมกราคมสงิหาคม 2541 ไปแลว้ 88,640 ชดุ

3. โครงการประชารว่มใจใชบ้ลัลาสตป์ระหยดัไฟฟ้า
เป็นการรณรงคใ์หป้ระชาชนเลอืกซ뇽ื�อและใชบ้ลัลาสตเ์บอร ์5 นริภยั แทนการใชบ้ลัลาสต์
ธรรมดา โดยกาํหนดใหบ้รษัิททꇾี�เขา้รว่มโครงการจะตอ้งเป็นบรษัิททꇾี�ผลติและ/หรอืนาํเขา้
ผลติภณัฑบ์ลัลาสตแ์กนเหลก็ชนดิ ทꇾี�ใชก้บัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์ขนาด 18 วตัต ์และ 36 วตัต์
จะตอ้งผา่นการทดสอบจากสาํนักงานมาตรฐานผลติ ภณัฑอ์ตุสาหกรรม และไดรั้บการรับรอง
จาก กฟผ. แลว้ ซꇾึ�งจะใชช้ꇾื�อวา่ “บลัลาสตเ์บอร ์5 นริภยั” ขณะน뇽ี�บรษัิท ผู้ เขา้รว่มโครงการฯ ทꇾี�
ผา่นการทดสอบทั뇽�งหมดไดแ้จง้จาํนวนการผลติในปี 2541 ให ้กฟผ. ทราบ เพꇾื�อจัดทาํฉลาก
แสดงระดบัประสทิธภิาพของบลัลาสตเ์บอร ์5 นริภยัใหแ้กบ่รษัิทแลว้ โดยในชว่งเดอืน
กมุภาพันธ์สงิหาคม 2541 จาํนวนฉลากทꇾี� กฟผ. มอบใหผู้้ผลติทꇾี�ตอบรับผลและขอรับฉลากไป
แลว้ รวมทั뇽�งส뇽ิ�น 178,416 ชดุ

4. โครงการลา้นดวงใจ รว่มใจภกัดิ� รว่มประหยดัไฟ ในสว่นของหลอดตะเกยีบประหยดั
ไฟฟ้า
ไดม้กีารกระจายหลอดประหยดัไฟฟา้ไปยงัรา้นเซเวน่ อเีลฟเวน่ สาขาตา่งๆ โดยเรꇾิ�มวาง
จาํหนา่ย หลอดประหยดัไฟฟา้เนชัꇾ�นแนล รุ่นใหม ่EFT 15E 67C (แสงขาว) สู่ผู้บรโิภค ตั뇽�งแต่
วนัทꇾี� 1 มถินุายน 2541 ในราคาหลอดละ 285 บาท โดยในระยะแรกมหีลอดฯ สาํรองคงคลงั
ประมาณ 80,000 หลอด และขณะน뇽ี�อยู่ ระหวา่งการพจิารณาจัดจาํหนา่ยในหา้งสรรพสนิคา้บ헽�กซี
ดว้ย

5. โครงการเสรมิสรา้งทศันคตปิระหยดัไฟฟ้า
ไดม้กีารดาํเนนิโครงการหอ้งเรยีนสเีขยีว (GREEN LEARNING ROOM) โดยนาํอปุกรณ ์เสรมิ
สรา้งกจิกรรมประหยดัไฟฟา้ไปตดิตั뇽�งในหอ้งเรยีน ในโรงเรยีนระดบัอนบุาล ประถมศกึษา และ
มธัยมศกึษา ทัꇾ�วประเทศ โดยมเีปา้หมาย 100 แหง่ ในปี 25402541 โดยในปี 2541 ไดม้กีาร
จัดอบรมผู้บรหิารโรงเรยีน ครผูู้สอนของโรงเรยีนในโครงการและศกึษานเิทศก ์เพꇾื�อใหท้ราบถงึ



แนวทางการดาํเนนิงานครบทั뇽�ง 100 โรงเรยีน ตามเปา้หมายแลว้ และไดจั้ดพธิเีปดิหอ้งเรยีนสี
เขยีวแลว้ 15 แหง่

6. โครงการอาคารสเีขยีว
โครงการอาคารสเีขยีวไดท้ดลองปรับปรงุระบบไฟฟา้แสงสวา่งอาคารสาํนักงานใหญช่ั뇽�นทꇾี� 23
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยเปลꇾี�ยนการใชห้ลอดฟลอูอเรสเซนต ์ขนาด 40 วตัต ์3
หลอดตอ่โคม เป็นขนาด 36 วตัต ์2 หลอดตอ่โคม และไดน้าํเสนอผลการดาํเนนิงาน ในอาคาร
ตน้แบบดงักลา่ว ใหค้ณะกรรมการ ของธนาคารกรงุเทพฯ พจิารณาเพꇾื�อปรับปรงุอาคาร
สาํนักงานใหญท่ั뇽�งอาคาร และสาํนักงานทกุสาขาในประเทศ แลว้ ขณะน뇽ี�อยู่ระหวา่งการทาํ
บนัทกึขอ้ตกลง นอกจากน뇽ี� ยงัไดด้าํเนนิการใหค้าํแนะนาํ และแกไ้ขปรับเปลꇾี�ยนระบบ ปรับ
อากาศทꇾี�สาํนักงานใหญแ่หง่ใหม ่ของการทา่เรอืแหง่ประเทศไทย จากระบบ Air Cooled
Package เป็น Air Water Chiller ซꇾึ�งจะชว่ยใหส้ามารถลดการใชไ้ฟฟา้ จากระบบปรับอากาศ
ลงไดร้อ้ยละ 40

นับตั뇽�งแตเ่รꇾิ�มดาํเนนิโครงการตั뇽�งแตป่ี 2536 จนถงึเดอืนสงิหาคม 2541 สามารถลดกาํลงัไฟฟา้
ลงได ้457 เมกะวตัต ์ลดพลงังานไฟฟา้ได ้2,143 ลา้นหนว่ย และลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
ลงได ้1,598,590 ตนั คดิเป็นคา่กาํลงัไฟฟา้ทꇾี�ประหยดัได ้2,261.29 บาท/กโิลวตัต ์และคา่
พลงังานไฟฟา้ทꇾี�ประหยดัได ้0.4824 บาท/ กโิลวตัต์ชัꇾ�วโมง

2.9 การดาํเนนิการเพꇾื�อสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน

กองทนุเพꇾื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานไดใ้หก้ารสนับสนนุเงนิกองทนุฯ เพꇾื�อดาํเนนิโครงการและ
กจิกรรม ตา่งๆ ทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้งกบัการสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน และการนาํพลงังานหมนุเวยีนข뇽ึ�นมาใช้
ประโยชน ์ใหแ้พรห่ลายมากข뇽ึ�น โดยในชว่งทꇾี�ผา่นมามโีครงการและกจิกรรมทꇾี�สาํคญัๆ ดงัน뇽ี�

1. โครงการไทยชว่ยไทยรว่มใจประหยดัพลงังาน เป็นโครงการรณรงค ์ใหเ้กดิการประหยดั
พลงังานระดบัชาต ิทꇾี�มุ่งใหเ้กดิการตꇾื�นตวั ตอ่การแกไ้ขวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ โดยการเสนอ
แนะวธิกีารประหยดัพลงังาน และเรยีกรอ้งความรว่มมอืจากหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน สꇾื�อมวลชน
และประชาชนทกุระดบัทัꇾ�วประเทศ โดยการประชาสมัพันธ ์ผา่นสꇾื�อทกุแขนง โดยเรꇾิ�มดาํเนนิการ
ตั뇽�งแตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์2541 เป็นตน้มา ซꇾึ�งไดแ้ก ่การจัดใหม้สีปัดาหล์ดการสญูเสยีพลงังานใน
อาคาร ระหวา่งวนัทꇾี� 927 มนีาคม 2541 สปัดาหล์ดการสญูเสยีพลงังานในการเดนิทาง ระหวา่ง
วนัทꇾี� 28 มนีาคม ถงึ 24 เมษายน 2541 และสปัดาหล์ดการรัꇾ�วไหลไฟฟา้ และน뇽ํ�าประปา ระหวา่ง
วนัทꇾี� 25 เมษายน ถงึ 6 พฤษภาคม 2541 เพꇾื�อกระตุ้นใหป้ระชาชนทัꇾ�วไปรว่มใจกนัประหยดั
พลงังาน และประชาสมัพันธ ์ใหท้ราบถงึวธิกีารประหยดัพลงังานไฟฟา้ และน뇽ํ�ามนัทꇾี�ปฏบิตัไิด้
งา่ยในชวีติประจาํวนั

2. โครงการวนัจดุประกายเพꇾื�อการอนรัุกษพ์ลงังาน เมꇾื�อวนัทꇾี� 7 พฤษภาคม 2541 ไดจั้ดใหม้ ีการ
รณรงคใ์หป้ระชาชนทัꇾ�วไป ไดท้ราบถงึผลการรว่มใจกนัประหยดัพลงังานของคนทั뇽�งประเทศ
โดยทาํการ ถา่ยทอดสดทางโทรทศันแ์ละวทิยเุครอืขา่ยของกองทพัและ อสมท. เพꇾื�อเชญิชวน
ใหป้ระชาชนปดิไฟทꇾี�ไมไ่ดใ้ช ้อยา่งนอ้ยบา้นละ 1 ดวง เป็นเวลาประมาณ 12 นาท ีและแจง้ผล
ของการประหยดัพลงังานใหป้ระชาชนไดท้ราบ ในชว่งเวลาดงักลา่วดว้ย ซꇾึ�งผลปรากฏวา่
สามารถลดการใชไ้ฟฟา้ลงไดป้ระมาณ 300 เมกะวตัต ์คดิเป็นคา่เช뇽ื�อเพลงิ ทꇾี�ประหยดัได้
194,967 บาท

3. การจัดประกวดจังหวดัประหยดัพลงังาน เพꇾื�อเป็นการสนับสนนุปีรณรงคเ์พꇾื�อสง่เสรมิการ อนรัุกษ์
พลงังานเพꇾื�อใหเ้กดิการประหยดัพลงังานระดบัชาต ิกองทนุเพꇾื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานได้
สนับสนนุ ใหม้กีารจัดประกวดจังหวดัประหยดัน뇽ํ�ามนัและไฟฟา้ โดยจะมกีารวดัตวัเลขเปรยีบ
เทยีบปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ และน뇽ํ�ามนัของแตล่ะจังหวดั ระหวา่งวนัทꇾี� 7 พฤษภาคม 2541  7
พฤษภาคม 2542 เพꇾื�อเปรยีบเทยีบวา่จังหวดัใด มอีตัราการใชไ้ฟฟา้และน뇽ํ�ามนัในจังหวดัของตน
ลดลงมากทꇾี�สดุ โดยจังหวดัทꇾี�ชนะเลศิประกวดประหยดัน뇽ํ�ามนัและ ไฟฟา้จะไดรั้บรางวลัเป็น
“ศนูยน์ทิศันพ์ลงังานเพꇾื�ออนาคต” จังหวดัทꇾี�ชนะเลศิประกวดประหยดัน뇽ํ�ามนัจะไดรั้บ รางวลัเป็น
“เซลลแ์สงอาทติยต์ดิตั뇽�งบนศาลากลางจังหวดั” และจังหวดัทꇾี�ชนะเลศิประกวดประหยดัไฟฟา้
จะไดรั้บรางวลัเป็น “หอ้งเรยีนสเีขยีว”

4. การจัดโครงการประชาสมัพันธแ์ละนทิรรศการการอนรัุกษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังาน แสง
อาทติยเ์พꇾื�อสꇾิ�งแวดลอ้ม กองทนุเพꇾื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ไดส้นับสนนุใหม้กีารดาํเนนิ
โครงการ ดงักลา่วในระหวา่งวนัทꇾี� 1 กรกฎาคม  31 สงิหาคม 2541 เพꇾื�อรณรงคใ์หค้วามรู้ และ
แนวทางเกꇾี�ยวกบัการ ประหยดัพลงังาน รวมถงึ การแสวงหาพลงังานทดแทน โดยเฉพาะอยา่ง
ยꇾิ�งพลงังานแสงอาทติยแ์กก่ลุ่มเปา้หมาย ระดบัจังหวดั พรอ้มทั뇽�งการประชาสมัพันธ ์โครงการ



ประกวดแผนรณรงค ์การประหยดัพลงังานในระดบัจังหวดั แกผู่้บรหิาร เพꇾื�อรณรงคก์ารประหยดั
พลงังานในทกุจังหวดั และใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการประหยดัพลงังาน และการแสวงหา
พลงังานทดแทน

5. โครงการสวนอนรัุกษพ์ลงังาน เป็นการจัดสรา้งสวนอนรัุกษพ์ลงังาน เพꇾื�อใหค้วามรู้เกꇾี�ยวกบั
พลงังาน และการอนรัุกษพ์ลงังานแกเ่ดก็และประชาชนทัꇾ�วไป จัดสรา้งข뇽ึ�นทꇾี�ศนูยว์ทิยาศาสตร์
เพꇾื�อการศกึษา จังหวดัอบุลราชธาน ีโดยมลีกัษณะเป็นนทิรรศการถาวรกลางแจง้ ขนาด 2,800
ตารางเมตร เพꇾื�อหลกีเลꇾี�ยงการใช ้ไฟฟา้ในการจัดแสดง มกีารนาํเสนอสาระในเชงิสนกุสนาน
(Edutainment Museum) แบง่เป็น 8 สถาน ีคอื สว่นเตรยีมชม โลกพลงังาน พลงังานทꇾี�ใชใ้น
ปัจจบุนั ปัญหาสꇾิ�งแวดลอ้มทꇾี�เกดิจากพลงังาน วกิฤตพิลงังานไทย พลงังานทดแทน ฉลาดใช้
พลงังาน และ 1A 3R ประหยดัพลงังาน สวนอนรัุกษพ์ลงังานน뇽ี�ไดเ้ปดิตวัอยา่งเป็น ทางการเมꇾื�อ
วนัทꇾี� 25 สงิหาคม 2541 และจะเสรจ็ส뇽ิ�นโครงการในเดอืนธนัวาคม 2541 หลงัจากนั뇽�นจะมอบ
สวนอนรัุกษพ์ลงังานใหก้บัสาํนักงานการศกึษานอกโรงเรยีนตอ่ไป

6. โครงการสง่เสรมิการใชเ้ซลลแ์สงอาทติย ์กองทนุเพꇾื�อสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานไดใ้หก้าร
สนับสนนุโครงการตา่งๆ ทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้งกบัการใชป้ระโยชนจ์ากเซลลแ์สงอาทติย ์ไดแ้ก่

โครงการสาธติระบบผลติ และจาํหนา่ยไฟฟา้ จากเซลลแ์สงอาทติยบ์นหลงัคาบา้น เป็น
โครงการ นาํรอ่งโครงการแรก ทꇾี�สนับสนนุเงนิลงทนุรอ้ยละ 45.7 ของเงนิลงทนุทั뇽�งระบบ
ในการตดิตั뇽�งระบบเซลลแ์สง อาทติย ์ใหผู้้สนใจเขา้รว่มโครงการ จาํนวน 10 หลงั
ปรมิาณไฟฟา้ทꇾี�ผลติไดจ้ากระบบน뇽ี�ประมาณ 3,750  4,500 หนว่ย/ปี หรอืประมาณ 300
หนว่ย/เดอืน ซꇾึ�งจะชว่ยชะลอการเผาไหมเ้ช뇽ื�อเพลงิ เพꇾื�อผลติไฟฟา้ไดป้ีละประมาณ
1,200  1,500 ลติร และยงัเป็นการสนับสนนุอตุสาหกรรม การผลติเซลลแ์สงอาทติยใ์น
ประเทศ ใหข้ยายตวัเพꇾิ�มข뇽ึ�น ซꇾึ�งจะสง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นคณุภาพ และราคาใน
อนาคต
โครงการระบบผลติไฟฟา้แบบผสมผสานดว้ยพลงังานสะอาด เขตรักษาพันธุ์สตัวป์่าหว้ย
ขาแขง้ เป็นโครงการผลติไฟฟา้แบบผสมผสาน โดยตดิตั뇽�งระบบผลติไฟฟา้ดว้ยเซลลแ์สง
อาทติย ์กงัหนัลม และเครꇾื�องยนต ์ดเีซล ทꇾี�เขตรักษาพันธุ์สตัวป์่าหว้ยขาแขง้ จังหวดั
อทุยัธาน ีพ뇽ื�นทꇾี�รวม 2,574.64 ตารางกโิลเมตร โดยตดิตั뇽�งแผง เซลลแ์สงอาทติยข์นาด
10.5 กโิลวตัต ์ซꇾึ�งจะเป็นการนาํพลงังานทดแทนมาใชป้ระโยชน ์เพꇾื�อลดการใชน้뇽ํ�ามนั
ดเีซล และลดคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่น뇽ํ�ามนัดเีซล ไปยงัเขตรักษาพันธุ์สตัวป์่า
โครงการศกึษาและวจัิยการใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์ในอตุสาหกรรมอบแหง้ผัก เป็น
โครงการ พัฒนาตน้แบบเครꇾื�องอบแหง้ผัก ทꇾี�ใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์รว่มกบัพลงังาน
ไอน뇽ํ�ารอ้น ทꇾี�ไดจ้ากการเผาไหมน้뇽ํ�ามนัเตา ในการอบแหง้ผัก เชน่ กระหลꇾํ�าดอก กระหลꇾํ�า
ปล ีใบหอม พรกิ เป็นตน้ เพꇾื�อลดการใชน้뇽ํ�ามนัเตา และไมม่ผีลตอ่สภาวะแวดลอ้ม ซꇾึ�ง
ตน้แบบทꇾี�ไดจ้ากโครงการ จะนาํไปสาธติและเผยแพรใ่นระดบัอตุสาหกรรมตอ่ไป

3. ดา้นการสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการพลงังาน
3.1 การทบทวนกฎเกณฑใ์นภาคธรุกจิยางมะตอย

หนว่ยงานทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้งไดพ้จิารณาใหม้กีารปรับปรงุกฎระเบยีบทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้งกบัภาคธรุกจิยางมะตอย ใน
ปัจจบุนัซꇾึ�งยงัขาดการแขง่ขนัอยา่งเสร ีบนพ뇽ื�นฐานความเป็นธรรม เพꇾื�ออาํนวยประโยชนใ์นการแขง่ขนั
โดยพจิารณาใหม้กีารปรับปรงุแกไ้ข ระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการพัสด ุพ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพꇾิ�มเตมิ พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 ขอ้ 16 (5) เพꇾื�อไมใ่หเ้กดิสภาพการผกูขาด และยกเลกิกฎ
ระเบยีบปฏบิตัขิองกรมทางหลวงและ หนว่ยงานของรัฐ ทꇾี�กาํหนดใหผู้้รับเหมาทꇾี�ประมลูงานของรัฐ
หรอืผู้จาํหนา่ยยางมะตอยใหก้บัรัฐ ตอ้งมใีบรับรอง ผลคณุภาพยางมะตอยของกรมทางหลวง และคาํ
สัꇾ�งกรมทางหลวง ทꇾี� 45/2539 ซꇾึ�งกาํหนดใหม้เีจา้หนา้ทꇾี�ไปปฏบิตั ิงานควบคมุคณุภาพยางมะตอย ทꇾี�
โรงงานเพꇾื�อไมใ่หเ้กดิการเลอืกปฏบิตั ิซꇾึ�งจะเป็นการอาํนวยประโยชนใ์นการแขง่ขนั ใหก้บัผู้ประกอบ
การอยา่งเป็นธรรม

3.2 การจดัต ั폽�งบรษิทัตวักลางเพꇾื�อบรหิารงานของบรษิทัโรงกลꇾั�นน폽ํ�ามนั 2 ราย

ดว้ยบรษัิท โรงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนัระยอง จาํกดั (RRC) ไดเ้สนอคาํรอ้งใหรั้ฐบาลสนับสนนุแผนการจัดตั뇽�ง
บรษัิทตวักลาง เพꇾื�อบรหิารงานของบรษัิท สตารป์โิตรเลยีม รไีฟนน์ꇾิ�ง จาํกดั (SPRC) และบรษัิท โรง
กลัꇾ�นน뇽ํ�ามนั ระยอง จาํกดั (RRC) ทั뇽�งน뇽ี� เพꇾื�อเป็นการบรรเทาปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงนิ และเพꇾื�อ

เพꇾิ�มผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ ของทั뇽�ง 2 บรษัิท ซꇾึ�งคณะรัฐมนตรไีดพ้จิารณาแลว้ และมมีตเิมꇾื�อวนัทꇾี�



เพꇾิ�มผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ ของทั뇽�ง 2 บรษัิท ซꇾึ�งคณะรัฐมนตรไีดพ้จิารณาแลว้ และมมีตเิมꇾื�อวนัทꇾี�
21 กรกฎาคม 2541 เหน็ชอบในหลกัการ แผนการจัดตั뇽�งบรษัิทตวักลาง และไดม้อบหมายใหห้นว่ย
งานทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้งรับไปดาํเนนิการแกไ้ขกฎระเบยีบทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้ง และพจิารณาใหก้ารสนับสนนุการรวมโรง
กลัꇾ�นดงักลา่ว

3.3 มาตรการสง่เสรมิคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทꇾั�วไปสาํหรบัเกบ็น폽ํ�ามนั (คสน.)

คณะรัฐมนตรไีดพ้จิารณาขอ้เสนอมาตรการสง่เสรมิคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัꇾ�วไปสาํหรับเกบ็น뇽ํ�ามนั (คสน.)
ในดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ เพꇾื�อสง่เสรมิการประกอบกจิการคลงัน뇽ํ�ามนั และไดม้มีตเิมꇾื�อวนัทꇾี� 21
กรกฎาคม 2541 เหน็ชอบตามขอ้เสนอใหค้ลงัสนิคา้ทณัฑบ์น สามารถรับฝากน뇽ํ�ามนั ทꇾี�ผลติจากโรง
กลัꇾ�นน뇽ํ�ามนัในประเทศหรอืผู้นาํเขา้มา เพꇾื�อรอการสง่ออกได ้และไดม้อบหมายใหห้นว่ยงาน ทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้ง
รับไปดาํเนนิการแกไ้ขกฎระเบยีบทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้ง เพꇾื�อใหผู้้ประกอบกจิการสามารถดาํเนนิการได ้เชน่

1. ใหผู้้นาํน뇽ํ�ามนัเขา้มาเกบ็ในคลงั คสน. ไมต่อ้งเป็นผู้คา้น뇽ํ�ามนัตามมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญัติ
น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ พ.ศ. 2521

2. ใหผู้้สง่ออกสามารถนาํน뇽ํ�ามนัจากโรงกลัꇾ�นไปเกบ็ไวท้ꇾี�คลงัน뇽ํ�ามนัเพꇾื�อรอการสง่ออกได ้โดยไดรั้บ
การยกเวน้ภาษี

3. แกไ้ขปัญหาการทꇾี�ตอ้งแบง่แยกพ뇽ื�นทꇾี�ในคลงัน뇽ํ�ามนัสว่นทꇾี�เป็นคลงั คสน. ของกรมศลุกากร และ
สว่นทꇾี�เป็นคลงัน뇽ํ�ามนัสง่ออกของกรมสรรพสามติออกจากกนั ซꇾึ�งทาํใหไ้มค่ลอ่งตวัในการ
ประกอบกจิการ และเป็นการลดขดีความสามารถ ของคลงัน뇽ํ�ามนัในการรับน뇽ํ�ามนั

อยา่งไรกต็าม ผู้ประกอบกจิการคลงัสนิคา้มหีนา้ทꇾี�ตอ้งรายงานขอ้มลูเกꇾี�ยวกบัการนาํเขา้ สง่ออก การ
เกบ็รักษาน뇽ํ�ามนั และขอ้มลูอꇾื�นๆ ใหก้รมทะเบยีนการคา้ กรมศลุกากร และกรมสรรพสามติทราบ รวมทั뇽�ง
ใหก้องทพัเรอื กรมตาํรวจ และกรมศลุกากร จัดใหม้หีนว่ยงานรับขอ้มลูจากคลงั คสน. เพꇾื�อนาํไปใชใ้น
การวางแผน และปฏบิตักิารปอ้งกนั และปราบปรามการลกัลอบ นาํเขา้น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิใหรั้ดกมุ

3.4 การเพꇾิ�มบทบาทของภาคเอกชนในรฐัวสิาหกจิดา้นพลงังาน

ดว้ยคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมꇾื�อวนัทꇾี� 16 กนัยายน 2540 เหน็ชอบแนวทางในการเรง่แปรรปูกจิการ ดา้น
พลงังาน ซꇾึ�งประกอบดว้ย การขายหุ้นของรัฐทꇾี�ดาํเนนิการไดเ้รว็ในกจิการของบรษัิท บางจาก
ปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) หรอื บจป., บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั, บรษัิท ปตท. สาํรวจ
และผลติปโิตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) หรอื ปตท.สผ., และบรษัิท ผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) รวมทั뇽�ง
การแปรรปู กฟผ. กฟน. กฟภ. และ ปตท. ซꇾึ�งในสว่นของการดาํเนนิการขายหุ้นของรัฐทꇾี�ดาํเนนิการได้
เรว็ ไดม้กีารดาํเนนิการดงัน뇽ี�

1. การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยไดด้าํเนนิการขายหุ้นในบรษัิท ผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน)
รอ้ยละ 14.9 ใหแ้กพั่นธมติรรว่มทนุ โดยคณะกรรมการคดัเลอืกพันธมติรรว่มทนุ ไดค้ดัเลอืกผู้
เสนอซ뇽ื�อหุ้น เมꇾื�อวนัทꇾี� 30 มถินุายน 2541 ซꇾึ�งผู้ชนะการคดัเลอืก คอื บรษัิท China Light &
Power ซꇾึ�งเสนอราคาสงูสดุดว้ยมลูคา่ 239.96 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 9,838 ลา้น
บาท (อตัราแลกเปลꇾี�ยน 40.99 บาท ตอ่ 1 เหรยีญสหรัฐฯ) คดิเป็นราคาหุ้น 126 บาทตอ่หุ้น

2. การปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) ไดด้าํเนนิการขายหุ้นในบรษัิท ปตท.สผ. จาํกดั
(มหาชน) โดย ปตท. ไดเ้ปดิใหม้กีารซ뇽ื�อขายหุ้นเมꇾื�อวนัทꇾี� 19 มถินุายน 2541 ซꇾึ�งประกอบดว้ย
หุ้นเดมิของ ปตท. 16.5 ลา้นหุ้น และหุ้นเพꇾิ�มทนุอกี 16 ลา้นหุ้น รวมเป็น 32.5 ลา้นหุ้น ซꇾึ�ง
ประมาณรอ้ยละ 92 เป็นการขายใหนั้กลงทนุ จากตา่งประเทศ โดย ปตท. ไดรั้บเงนิจากการ
ขายหุ้นครั뇽�งน뇽ี�คดิเป็นเงนิประมาณ 11,000 ลา้นบาท หลงัจากการขายหุ้น ครั뇽�งน뇽ี�ทาํใหส้ดัสว่น
การถอืหุ้นของ ปตท. ใน ปตท.สผ. ลดลงเหลอืรอ้ยละ 60

3.5 แผนแมบ่ทการปฏริปูรฐัวสิาหกจิสาขาพลงังาน

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมꇾื�อวนัทꇾี� 1 กนัยายน 2541 เหน็ชอบแผนแมบ่ทการปฏริปูรัฐวสิาหกจิตามทꇾี� คณะ
กรรมการกาํกบันโยบายดา้นรัฐวสิาหกจิเสนอมา โดยในสว่นของสาขาพลงังาน ประกอบดว้ย การ
แปรรปู รัฐวสิาหกจิ 4 แหง่ คอื การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟา้นครหลวง
(กฟน.) การไฟฟา้ สว่นภมูภิาค (กฟภ.) และการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) ซꇾึ�งสามารถแยก
การพจิารณาออกเป็น 3 สาขา คอื สาขาไฟฟา้ สาขากา๊ซธรรมชาต ิและสาขาน뇽ํ�ามนั โดยมแีนวทาง
การดาํเนนิการในแตล่ะสาขา สรปุไดด้งัน뇽ี�



(1) กจิการไฟฟ้า

การดาํเนนิการปรับเปลꇾี�ยนโครงสรา้งและรปูแบบโครงสรา้งของกจิการไฟฟา้ในอนาคต
(Electricity Supply Industry : ESI) สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ระยะ คอื

ระยะทꇾี� 1 (เรꇾิ�มมพีระราชบญัญัตทินุรัฐวสิาหกจิบงัคบัใชจ้นถงึปี 2544) ใหแ้ปร
สภาพ กฟผ. ทั뇽�งหมดเป็นบรษัิทจาํกดั โดยเป็นหนว่ยธรุกจิทมีอีาํนาจบรหิารงาน
ดว้ยตนเอง ดาํเนนิงานในรปูแบบศนูยก์าํไร (Profit Centres) และใหเ้อกชนเขา้
รว่มทนุในโรงไฟฟา้ราชบรุภีายใตก้ารกาํกบัดแูลทꇾี�เป็นธรรม โดยในระยะแรก กฟผ.
จะยงัคงเป็นผู้รับซ뇽ื�อ/ผู้จาํหนา่ยไฟฟา้หลกั
ระยะทꇾี� 2 (ปี 25422545) กฟผ. ทาํหนา้ทꇾี�เป็นผู้จาํหนา่ยไฟฟา้กลาง (Central
Supplier) และเป็นบรษัิทผู้ถอืหุ้นใหญ่
ระยะทꇾี� 3 (ปี 25452547 เป็นตน้ไป) ในระยะยาวใหม้กีารแขง่ขนั ในรปูแบบ ของ
ศนูยก์ลางรับซ뇽ื�อไฟฟา้แบบขายสง่ (Wholesale Power Pool) และการนาํรปูแบบ
การแขง่ขนัมาใชก้บัการขายปลกี (Retail Competition) โดยบรษัิทผลติไฟฟา้
(GENCOs) จะทาํการประมลูเสนอราคาขายสง่ไฟฟา้ ใหศ้นูยก์ลางรับซ뇽ื�อไฟฟา้
แบบขายสง่ (Pool) ซꇾึ�งการจา่ยไฟ จะกาํหนดลาํดบัตามราคาประมลูตꇾํ�าสดุ ตาม
ความตอ้งการในชว่งเวลา นั뇽�นๆ โดยมหีนว่ยงานดาํเนนิกจิการไฟฟา้อสิระ
(Independent System Operator : ISO) ทาํหนา้ทꇾี�รับผดิชอบใน การกาํหนด
ลาํดบัการจา่ยไฟ และรับผดิชอบดา้นความมัꇾ�นคงของระบบ ตลอดจนการตกลง
ราคาสาํหรับการซ뇽ื�อขายไฟฟา้

(2) กจิการกา๊ซธรรมชาติ

การดาํเนนิการปรับโครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาตใินอนาคตควรปรับปรงุใหม้รีปูแบบทꇾี�มี
การ แขง่ขนักนัมากข뇽ึ�น โดยไดข้อ้สรปุเบ뇽ื�องตน้โครงสรา้งกจิการกา๊ซฯ ทꇾี�เป็นทꇾี�ยอมรับใน
หลกัการแลว้ คอื

การแยกกจิการทอ่กา๊ซฯ และกจิการจัดจาํหนา่ยกา๊ซฯ ของ ปตท. ออกจากกนัโดย
เดด็ขาด โดยจัดตั뇽�งเป็นรปูบรษัิทจาํกดัข뇽ึ�น เพꇾื�อใหเ้กดิความโปรง่ใสและสะดวกตอ่
การกาํกบัดแูล
การใหผู้้ผลติสามารถขายกา๊ซฯ ใหแ้กผู่้บรโิภคไดโ้ดยตรง (Third Party Access)
โดยใช ้บรกิารทอ่สง่กา๊ซฯ ภายใตข้อ้กาํหนดและเงꇾื�อนไขทꇾี�เป็นธรรม ซꇾึ�งจะทาํใหผู้้
บรโิภคสามารถเลอืกซ뇽ื�อกา๊ซฯ จากผู้ผลติ ขั뇽�นตน้ (Upstream producess) หรอื
เลอืกซ뇽ื�อจากเจา้ของกจิการทอ่สง่กา๊ซฯ กไ็ด้

(3) กจิการน폽ํ�ามนั

ในปัจจบุนักจิการน뇽ํ�ามนัของประเทศไทยเป็นตลาดทꇾี�เปดิเสรแีละมกีารแขง่ขนั โดยมี
ปตท. เป็น ผู้มบีทบาททꇾี�สาํคญัในกจิการกลัꇾ�นและการคา้น뇽ํ�ามนั ซꇾึ�ง ปตท. ไดม้กีารลงทนุ
ในกจิการดา้นพลงังานหลายอยา่ง และการถอืหุ้นในโรงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนั รวมทั뇽�ง การรว่มทนุกบั
ตา่งประเทศ อยา่งไรกต็าม การลงทนุดงักลา่วเป็นการลงทนุ ทꇾี�สงูและยงัไมบ่งัเกดิผล
กอ่ใหเ้กดิการสญูเสยีเงนิจาํนวนมหาศาล ดงันั뇽�น แนวทางทꇾี�เหมาะสมกค็อื ปตท. จะตอ้ง
ถอนตวัออกจากการลงทนุในลกัษณะดงักลา่ว และนาํรายไดไ้ปใชใ้นกจิการทꇾี�กอ่ใหเ้กดิ
ผลคุ้มคา่ โดยเฉพาะในกจิ การสาํรวจกา๊ซฯ และกจิการทอ่ ซꇾึ�งทางเลอืกรปูแบบ
โครงสรา้งของ ปตท. ทꇾี�เป็นไปไดม้ ี2 ทาง คอื การนาํ ปตท. เขา้ตลาดหลกัทรัพยใ์นรปู
แบบ Holding Company และการนาํกจิการ ปตท. กา๊ซ เขา้ตลาดหลกัทรัพย์

3.6 การรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชน (Independent Power Producer : IPP)

การรับซ뇽ื�อไฟฟา้จากผู้ผลติเอกชนในรปู Independent Power Producer (IPP) ไดม้กีารดาํเนนิการ
เจรจาเพꇾื�อจัดทาํสญัญาซ뇽ื�อขายไฟฟา้ระหวา่ง กฟผ. กบัผู้ผลติไฟฟา้เอกชนทꇾี�ไดรั้บการคดัเลอืกแลว้
รวม 7 ราย แบง่ เป็น การรับซ뇽ื�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน ระยะทꇾี� 1 (พ.ศ. 2539  2543) จาํนวน
3 ราย รวม 1,750 เมกะ วตัต ์และการรับซ뇽ื�อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชน ระยะทꇾี� 2 (พ.ศ. 2544 
2546) จาํนวน 4 ราย รวม 4,193.5 เมกะวตัต์



จากการเปลꇾี�ยนแปลงระบบอตัราแลกเปลꇾี�ยนเงนิตราเป็นระบบอตัราแลกเปลꇾี�ยนลอยตวั เมꇾื�อวนัทꇾี� 2
กรกฎาคม 2540 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนทꇾี�ไดรั้บการคดัเลอืกแลว้ เนꇾื�องจากมกีารกู้เงนิ
เป็นเงนิตรา ตา่งประเทศในการลงทนุ คณะอนกุรรมการประเมนิ และคดัเลอืกขอ้เสนอ จากผู้ผลติ
ไฟฟา้เอกชน จงึไดพ้จิารณาใหม้ ีการปรับสตูรราคาซ뇽ื�อขายไฟฟา้ใหม ่และปรับสญัญาซ뇽ื�อขายไฟฟา้
ในสว่นทꇾี�ไมเ่กꇾี�ยวขอ้งกบัสตูรราคาตามทꇾี�ไดม้กีาร ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ระหวา่ง กฟผ.
กบัผู้ผลติไฟฟา้อสิระทั뇽�ง 7 โครงการไปแลว้ ซꇾึ�ง กฟผ. ได ้ดาํเนนิการแกไ้ขสญัญาซ뇽ื�อขายไฟฟา้ กบัผู้
ผลติไฟฟา้อสิระทั뇽�ง 7 โครงการแลว้

อยา่งไรกต็าม ปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิทꇾี�ตอ่เนꇾื�องมาจนถงึปัจจบุนั สง่ผลตอ่ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของ
ประเทศทꇾี�ขยายตวัตꇾํ�ากวา่ทꇾี�คาดการณไ์วม้าก และสง่ผลใหโ้ครงการ IPP หลายโครงการตอ้ง
เปลꇾี�ยนแปลงโครงสรา้ง ผู้ถอืหุ้น โดยโครงการ IPP หลายโครงการยงัคงมปัีญหาทางดา้นการเงนิ สง่
ผลใหก้ารจา่ยไฟฟา้เขา้ระบบลา่ชา้ ออกไปอกีประมาณ 6 เดอืน  3 ปี ดงันั뇽�น จงึไดม้กีารพจิารณาให้
ความชว่ยเหลอืแก ่IPP โดยขอใหโ้ครงการตา่งๆ ช뇽ี�แจงความคบืหนา้ของโครงการ ปัญหาและ
อปุสรรคการดาํเนนิการ ตลอดจนความจาํเป็นทꇾี�จะตอ้งเลꇾื�อนวนัเรꇾิ�มตน้ การจา่ยกระแสไฟฟา้เขา้ระบบ
(Commercial Operation Date : COD) ซꇾึ�งคาดวา่จะหาขอ้ยตุไิดป้ระมาณปลายเดอืน กนัยายน
2541

3.7 การรบัซ폽ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer : SPP)

เนꇾื�องจากมผีู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ทꇾี�ไดรั้บคดัเลอืกจาก กฟผ. แลว้ประสบปัญหาในการดาํเนนิโครงการ
คณะอนกุรรมการพจิารณานโยบายสง่เสรมิผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ จงึไดพ้จิารณากาํหนดมาตรการในการ
แกไ้ขปัญหา ของผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ โดยใหม้กีารดาํเนนิการแกไ้ขสญัญาซ뇽ื�อขายไฟฟา้ระหวา่ง
กฟผ. และ SPP ใหม้ ีความชดัเจนยꇾิ�งข뇽ึ�น และให ้SPP ทꇾี�มคีวามประสงคจ์ะขายไฟฟา้ให ้กฟผ. เกนิ
กวา่ปรมิาณพลงัไฟฟา้ตามสญัญา สามารถยꇾื�นขอ้เสนอตอ่ กฟผ. ได ้รวมทั뇽�ง ใหม้กีารผอ่นผัน
คณุสมบตัขิอง SPP ตามทꇾี�ระบไุวใ้นระเบยีบการรับซ뇽ื�อไฟฟา้ จากผู้ผลติรายเลก็

การแกไ้ขปัญหาดงักลา่วชว่ยใหผู้้ประกอบการ SPP หลายรายไมม่ปัีญหาเรꇾื�องเงนิกู้ และสามารถ
ดาํเนนิโครงการตอ่ไปไดจ้นแลว้เสรจ็ โดยในปัจจบุนั (ณ วนัทꇾี� 27 กรกฎาคม 2541) ม ีSPP ลงนามใน
สญัญาแลว้ จาํนวน 51 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้เสนอขาย กฟผ. 2,257.5 เมกะวตัต ์ม ีSPP จาํหนา่ย
ไฟฟา้เขา้ระบบแลว้ จาํนวน 28 ราย กาํลงัการผลติรวม 1,417.48 เมกะวตัต์

อยา่งไรกต็าม ในปัจจบุนัยงัมผีู้ประกอบการ SPP บางรายยงัคงมปัีญหาดา้นการเงนิอยู่ และอาจจะ ไม่
สามารถดาํเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ตามวนัเรꇾิ�มตน้จาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบทꇾี�กาํหนดในสญัญาได ้ประกอบ
กบั ความตอ้งการไฟฟา้ในปัจจบุนั มกีารขยายตวัในอตัราทꇾี�ตꇾํ�ากวา่ทꇾี�คาดการณไ์วม้าก ดงันั뇽�น จงึไดม้ี
การพจิารณาให ้ความชว่ยเหลอืแก ่SPP โดยขอใหโ้ครงการ SPP ทꇾี�มปัีญหาช뇽ี�แจงความกา้วหนา้ของ
โครงการ ปัญหาและอปุสรรค การดาํเนนิการ ตลอดจนความจาํเป็นหากตอ้งเลꇾื�อนวนัเรꇾิ�มตน้จาํหนา่ย
กระแสไฟฟา้ (Commercial Operation Date : COD) เขา้ระบบ หรอืบางโครงการอาจจาํเป็นตอ้ง
ชะลอโครงการไปกอ่น ซꇾึ�งขณะน뇽ี�อยู่ระหวา่งการพจิารณาเพꇾื�อหา ขอ้ยตุแินวทางการแกไ้ขปัญหาของ
โครงการ SPP ดงักลา่ว คาดวา่จะแลว้เสรจ็ประมาณปลายเดอืนกนัยายน 2541

3.8 การแกไ้ขปญัหาการลกัลอบนาํเขา้น폽ํ�ามนัเช폽ื�อเพลงิ

การดาํเนนิการแกไ้ขปัญหาการลกัลอบนาํเขา้น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิในชว่งทꇾี�ผา่นมามกีารดาํเนนิการ ดงัน뇽ี�

1. หนว่ยงานปราบปรามการลกัลอบนาํเขา้น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ สามารถจับกมุผู้กระทาํผดิในระหวา่ง
เดอืนมกราคมสงิหาคม 2541 ซꇾึ�งลกัลอบนาํเขา้และคา้น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย
ไดจ้าํนวน 4.7 ลา้นลติร เพꇾิ�มข뇽ึ�นจากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 2.8 ลา้นลติร

2. ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญัตกิารเดนิเรอืในนา่นน뇽ํ�าไทย (ฉบบัทꇾี� 15) พ.ศ. 2540 และพระ
ราชบญัญัตศิลุกากร (ฉบบัทꇾี� 15) พ.ศ. 2540 เพꇾื�อเพꇾิ�มอาํนาจใหเ้จา้หนา้ทꇾี�ของรัฐในเขตตอ่
เนꇾื�องให ้สามารถดาํเนนิการกบัเรอืทꇾี�มาจอดลอยลาํและลกัลอบนาํเขา้น뇽ํ�ามนัได้

3. ไดม้กีารออกประกาศกรมศลุกากร ทꇾี� 81/2540 เรꇾื�อง ระเบยีบเกꇾี�ยวกบัคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัꇾ�วไป
สาํหรับเกบ็น뇽ํ�ามนั ลงวนัทꇾี� 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 เพꇾื�อแกไ้ขปัญหาความเสꇾี�ยงภยั ในการลกัลอบ
นาํเขา้น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ

4. ไดม้กีารออกประกาศกรมสรรพสามติ เรꇾื�อง กาํหนดคณุสมบตัสิารละลาย ประเภท
ไฮโดรคารบ์อน และระเบยีบกรมสรรพสามติ วา่ดว้ยการอนญุาตใหใ้ชส้ารละลาย ประเภท



ไฮโดรคารบ์อน ทꇾี�ไดรั้บการยกเวน้ภาษ ีสรรพสามติในอตุสาหกรรม เพꇾื�อใหค้รอบคลมุ
สารละลายทกุชนดิ ทꇾี�จะใชป้ลอมปนในน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ

5. กรมสรรพสามติไดพ้จิารณาคดัเลอืกคณุสมบตัขิองสาร Marker ทꇾี�เหมาะสมทꇾี�สดุแลว้ เพꇾื�อเตมิ
ในน뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ทꇾี�สง่ออก และในการดาํเนนิการเตมิสาร Marker ดงักลา่ว หนว่ยงานทꇾี�
เกꇾี�ยวขอ้งจะตอ้ง ดาํเนนิการแกไ้ขกฎระเบยีบทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้ง เพꇾื�อใหอ้าํนาจเจา้หนา้ทꇾี�ในการดาํเนนิ
การไดต้อ่ไป

6. ไดม้กีารออกมาตรการสง่เสรมิคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทัꇾ�วไปสาํหรับเกบ็น뇽ํ�ามนั (คสน.) ในดา้นการคา้
ระหวา่งประเทศ เพꇾื�อสง่เสรมิการประกอบกจิการคลงัน뇽ํ�ามนั ในขณะเดยีวกนักก็าํหนดมาตรการ
ปอ้งกนัการลกัลอบ นาํเขา้น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิใหรั้ดกมุยꇾิ�งข뇽ึ�น

4. ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาสꇾิ�งแวดลอ้ม
 การตดิตามการแกไ้ขปญัหาผลกระทบสꇾิ�งแวดลอ้ม จากโครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิจาก
แหลง่ยาดานา

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมꇾื�อวนัทꇾี� 29 พฤศจกิายน 2537 ใหบ้รษัิท ปตท.สผ. เขา้รว่มลงทนุในโครงการ
สาํรวจและพัฒนากา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ยาดานา (YADANA) และแหลง่กา๊ซฯ บรเิวณใกลเ้คยีงใน
อา่วเมาะตะมะ ซꇾึ�งการรับซ뇽ื�อกา๊ซฯ จากแหลง่ยาดานา มวีตัถปุระสงคเ์พꇾื�อใชเ้ป็นเช뇽ื�อเพลงิ สาํหรับโรง
ไฟฟา้ราชบรุ ีของ กฟผ. โดยในการ ดาํเนนิการกอ่สรา้งโครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิจากชายแดน
ไทยพมา่ มายงัโรงไฟฟา้ราชบรุ ีตอ้งผา่นป่าสมบรูณ ์และบางสว่นตอ้งผา่นชมุชน จงึไดรั้บการ
คดัคา้นจากกลุ่มอนรัุกษ ์กลุ่มนักศกึษา และชาวบา้นบางกลุ่ม นับตั뇽�งแตต่น้ปี 2540 เป็นตน้มา และ
กระแสการคดัคา้นมมีากข뇽ึ�นเป็นลาํดบั

ดงันั뇽�น เพꇾื�อเป็นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดงักลา่ว รัฐบาลจงึไดพ้จิารณาแตง่ตั뇽�งคณะกรรมการ เพꇾื�อ
แกไ้ขปัญหากรณโีครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิจากแหลง่ยาดานา โดยมนีายอานันท ์ปันยารชนุ เป็น
ประธานฯ เพꇾื�อรับฟังขอ้เทจ็จรงิ และเสนอความเหน็ ขอ้เสนอแนะเกꇾี�ยวกบัโครงการดงักลา่ว ตอ่นายก
รัฐมนตร ีโดยมรีะยะเวลา ดาํเนนิการศกึษาตั뇽�งแตว่นัทꇾี� 1320 กมุภาพันธ ์2541 ซꇾึ�งภายหลงัจากการรับ
ฟังการช뇽ี�แจงและความคดิเหน็จาก ทกุฝ่ายทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้งแลว้ คณะกรรมการฯ ไดม้ขีอ้เสนอแนะมาตรการ
เพꇾื�อแกไ้ขปัญหาสรปุไดด้งัน뇽ี�

1. มาตรการเรง่ดว่น   รัฐบาลตอ้งเรง่รัดใหห้นว่ยราชการทꇾี�เกꇾี�ยวขอ้ง และ ปตท. ดแูลแกไ้ขความ
ทกุขร์อ้นเฉพาะหนา้ ของราษฎรทꇾี�ไดรั้บผลกระทบจากโครงการโดยทนัที

2. มาตรการตอ่เนꇾื�อง ประกอบดว้ย การตดิตามและลดผลกระทบในโครงการ มาตรการคุ้มครอง
สꇾิ�งแวดลอ้มในระยะยาว การปรับปรงุกฎหมาย ตา่งๆ เพꇾื�อใหป้ระชาชน ไดเ้ขา้มามบีทบาทและมี
สว่นรว่มมากยꇾิ�งข뇽ึ�น ในกระบวนการตดัสนิใจ และการจัดวางมาตรการ เพꇾื�อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ
ขอ้มลูเกꇾี�ยวกบันโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอยา่งยꇾิ�งขอ้มลู เกꇾี�ยวกบัโครงการขนาดใหญข่องรัฐ
ทꇾี�มผีลกระทบตอ่ชมุชน สงัคม และสꇾิ�งแวดลอ้ม

ตอ่มานายกรัฐมนตรไีดพ้จิารณารายงานการรับฟังขอ้เทจ็จรงิ ขอ้วนิจิฉัย และขอ้เสนอแนะเพꇾื�อแกไ้ข
ปัญหาตา่งๆ จากคณะกรรมการฯ แลว้ มคีวามเหน็วา่ โครงการดงักลา่วมคีวามเหมาะสม ทꇾี�จะดาํเนนิ
การตอ่ไปได ้และเมꇾื�อวนัทꇾี� 29 กรกฎาคม 2541 ทꇾี�ผา่นมาประเทศไทยไดเ้รꇾิ�มรับกา๊ซฯ จากแหลง่ยาดา
นาเขา้ระบบเป็นครั뇽�งแรก และจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 สปัดาห ์ในการรับกา๊ซฯ จากชายแดนไทย ทꇾี�
บา้นอตีอ่งถงึโรงไฟฟา้ราชบรุ ีโดยในชว่ง 34 เดอืนแรก จะมคีวามตอ้งการใชก้า๊ซฯ จากแหลง่น뇽ี�
ประมาณ 510 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั

5. ดา้นความรว่มมอืกบัตา่งประเทศดา้นพลงังาน
 การประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนดา้นพลงังาน คร ั폽�งทꇾี� 16

คณะผู้แทนไทย ประกอบดว้ย รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสาวติต ์โพธวิหิค) และ ผู้แทน
จากสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิกรมพัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน กรมอาเซยีน
กรมทรัพยากรธรณ ีการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย และการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ไดเ้ขา้



รว่มประชมุรัฐมนตรอีาเซยีนดา้นพลงังาน ครั뇽�งทꇾี� 16 ณ ประเทศสงิคโปร ์เมꇾื�อวนัทꇾี� 1 สงิหาคม 2541
โดยทꇾี�ประชมุไดรั้บทราบแผนงาน ของคณะมนตรอีาเซยีนดา้นปโิตรเลยีม (ASCOPE) ทꇾี�จะดาํเนนิการ
ในปี 2541 รวมทั뇽�ง ผลการศกึษาโครงการ TransASEAN Gas Pipeline และไดรั้บรองมตขิองทꇾี�
ประชมุเจา้หนา้ทꇾี�อาวโุสอาเซยีนดา้นพลงังาน (SOME) ในการแปลงแผนวสิยัทศันอ์าเซยีน ค.ศ.
2020 สาขาพลงังานไปสู่การปฏบิตั ิรวมทั뇽�ง รับรองแผนปฏบิตักิารของคณะทาํงาน (Sub sector
Network) สามดา้น คอื 1. ดา้นถา่นหนิ 2. ดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการอนรัุกษ์
พลงังาน และ 3. ดา้นพลงังานใหมแ่ละพลงังานทดแทน ระหวา่งปี 25422547 ซꇾึ�งจะผนวกผลการ
ดาํเนนิการ เป็นสว่นหนꇾึ�งของวสิยัทศันอ์าเซยีน ค.ศ. 2020 นอกจากน뇽ี� ทꇾี�ประชมุไดเ้หน็ชอบกบั
โครงการเชꇾื�อมโยงสายสง่ไฟฟา้ใหม ่2 โครงการ คอื โครงการระหวา่งประเทศไทยลาว และประเทศ
เวยีตนามลาว เพꇾื�อเป็นสว่นหนꇾึ�งของเครอืขา่ยเชꇾื�อมโยงไฟฟา้อาเซยีน (ASEAN Power grid) ตามขอ้
เสนอของคณะผู้วา่การไฟฟา้ของอาเซยีน (HAPUA)

 

กองนโยบายและแผนพลงังาน
ตลุาคม 2541
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