
สรปุผลการดาํเนนิงานดา้นพลงังานท䯾ี�สาํคญั
ในรอบปี 2541

 

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) ในฐานะท큔ีȀเป็นสาํนักเลขานกุารของคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดท้าํหนา้ท큔ีȀเสนอแนะนโยบาย และมาตรการทางดา้นพลงังาน
ของประเทศตอ่คณะรัฐมนตร ีตลอดจนตดิตามดแูล ประสาน สนับสนนุ และเรง่รัดการดาํเนนิงานของ
สว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ และภาคเอกชนท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัพลงังาน เพ큔ืȀอใหม้กีารดาํเนนิงานท큔ีȀสอดคลอ้ง
กบันโยบาย และมาตรการดา้นพลงังานของประเทศ โดยในรอบปี พ.ศ. 2541 ท큔ีȀผา่นมาจนถงึปัจจบุนั
ไดม้กีารดาํเนนิการดา้นตา่งๆ ท큔ีȀสาํคญั ดงันᡕีȀ

1. ดา้นการจดัหาพลงังาน

1.1 การรบัซ᯽ื�อกา๊ซธรรมชาตจิากพ᯽ื�นท䯾ี�พฒันารว่มไทยมาเลเซยี

สพช. ไดต้ดิตามและสนับสนนุการพัฒนาสาํรวจและผลติกา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่พᡕืȀนท큔ีȀพัฒนารว่ม
ไทยมาเลเซยี (MalaysiaThailand Joint Development Area : JDA) โดยเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 22 เมษายน
2541 การปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) และเปโตรนาส ในฐานะกลุ่มผู้ซᡕืȀอไดม้กีารลงนามใน
ขอ้ตกลงหลกัการซᡕืȀอขายกา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ JDA ของแปลง A18 และ B17 กบั C19 กบักลุ่ม
ผู้ขายมปีรมิาณซᡕืȀอขาย ในระยะแรกรวม 640 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั นอกจากนᡕีȀ ยงัไดม้กีารรว่มทนุใน
โครงการทอ่สง่กา๊ซฯ TransThailandMalaysia หรอื TTM และโครงการใชป้ระโยชนก์า๊ซฯ JDA ใน
5 จังหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย และรัฐทางเหนอืของมาเลเซยีอกีดว้ย

1.2 ความคบืหนา้ในการซ᯽ื�อขายไฟฟ้ากบัประเทศเพ䯾ื�อนบา้น

รัฐบาลไทยไดม้กีารพัฒนาความรว่มมอืดา้นไฟฟา้ กบัประเทศเพ큔ืȀอนบา้น ซ큔ึȀงไดแ้ก ่สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) สหภาพพมา่ และสาธารณรัฐประชาชนจนี โดยมคีวามคบื
หนา้สรปุได ้ดงันᡕีȀ

(1) การซ᯽ื�อขายไฟฟ้าระหวา่งไทยกบั สปป. ลาว

ในระหวา่งวนัท큔ีȀ 2426 เมษายน 2541 รัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสาวติต ์โพธวิหิค)
รว่มกบัผู้แทนจากหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งไดเ้ดนิทางไปเยอืน สปป. ลาว อยา่งเป็นทางการเพ큔ืȀอตดิตาม
ความคบืหนา้โครงการรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก สปป. ลาว โดยมผีลการหารอืท큔ีȀสาํคญั คอื ทัᡕȀง 2 ฝ่าย เหน็ควร
ใหม้กีารตดิตามและทบทวนแผนการซᡕืȀอขายไฟฟา้อยา่งใกลช้ดิ โดยใหม้กีารจัดทาํทกุๆ 3 เดอืน เพ큔ืȀอ
ใหส้ะทอ้นถงึสถานการณท์큔ีȀแทจ้รงิภายหลงัเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิมากท큔ีȀสดุ และไดม้กีารหารอื เพ큔ืȀอแกไ้ข
เง큔ืȀอนไขการจา่ยอตัราคา่ไฟฟา้ใหเ้หมาะสม โดยสะทอ้นถงึผลกระทบของคา่ไฟฟา้ จากการ
เปล큔ีȀยนแปลงของอตัราแลกเปล큔ีȀยน รวมทัᡕȀง ยงัไดม้กีารเจรจาเก큔ีȀยวกบัการวางระบบสายสง่ไฟฟา้ จาก
สาธารณรัฐประชาชนจนี ผา่น สปป. ลาว มายงัประเทศไทย และหาลู่ทางในการพัฒนาโครงการ
กอ่สรา้งทอ่สง่นᡕํȀามนั จากประเทศไทยผา่น สปป. ลาว ไปยงัเมอืงคนุหมงิ สาธารณรัฐประชาชนจนี

ในปัจจบุนัโครงการท큔ีȀคณะกรรมการพลงังานและไฟฟา้แหง่ สปป. ลาว (Committee for Energy and
Electric Power: CEEP) ไดเ้สนอมาให ้คณะกรรมการประสานความรว่มมอืพัฒนาไฟฟา้ใน สปป. ลาว
(คปฟล.) ของฝ่ายไทยพจิารณาแลว้ มจีาํนวน 8 โครงการ โดยมกีาํลงัผลติ ณ จดุสง่มอบรวมทัᡕȀงสᡕิȀน
3,576 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย โครงการท큔ีȀมกีารลงนามในสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้แลว้ จาํนวน 2
โครงการ ไดแ้ก ่โครงการนᡕํȀาเทนิหนิบนุ และโครงการหว้ยเฮาะ และโครงการท큔ีȀอยู่ระหวา่งการเจรจา
เพ큔ืȀอขอปรับเล큔ืȀอนการรับซᡕืȀอไฟฟา้ อกีจาํนวน 6 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการนᡕํȀางมึ 2 โครงการนᡕํȀางมึ 3
โครงการลกิไนตห์งสา โครงการเซเปียนเซนᡕํȀานอ้ย โครงการนᡕํȀาเทนิ 2 และโครงการเซคามาน 1
สาเหตทุ큔ีȀการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) มคีวามจาํเป็นตอ้งขอปรับเล큔ืȀอนการรับซᡕืȀอไฟฟา้



สาเหตทุ큔ีȀการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) มคีวามจาํเป็นตอ้งขอปรับเล큔ืȀอนการรับซᡕืȀอไฟฟา้
สบืเน큔ืȀองมาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศ ท큔ีȀลดลงมากตามภาวะเศรษฐกจิท큔ีȀถดถอย โดย
คปฟล. เหน็ควรใหม้กีารเจรจากบั CEEP เพ큔ืȀอขอปรับเล큔ืȀอนการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากโครงการใน สปป.
ลาว ออกไปเป็น 2 ชว่ง กลา่วคอื จะรับซᡕืȀอไฟฟา้ในเดอืนธนัวาคม 2549 จาํนวน 1,600 เมกะวตัต ์และ
ในเดอืนมนีาคม 2551 อกีจาํนวน 1,700 เมกะวตัต ์ทัᡕȀงนᡕีȀโครงการท큔ีȀ CEEP ไดข้อใหฝ้่ายไทยพจิารณา
รับซᡕืȀอกอ่นโครงการอ큔ืȀนๆ คอื โครงการนᡕํȀาเทนิ 2 เน큔ืȀองจากมคีวามพรอ้มในดา้นขอ้มลู และไดผ้า่น
เง큔ืȀอนไขดา้นเงนิกู้และส큔ิȀงแวดลอ้มจากธนาคารโลกแลว้

(2) การซ᯽ื�อขายไฟฟ้าระหวา่งไทยกบัสหภาพพมา่

สหภาพพมา่ไดเ้สนอโครงการผลติไฟฟา้ใหไ้ทยพจิารณารับซᡕืȀอ ตามกรอบของบนัทกึความเขา้ใจ ซ큔ึȀง
ไดม้กีารลงนามแลว้ระหวา่งรัฐบาลของทัᡕȀง 2 ประเทศ ในปรมิาณ 1,500 เมกะวตัต ์ภายในปี พ.ศ.
2553 จาํนวน 4 โครงการ คอื

(2.1) โครงการผลติไฟฟา้พลงันᡕํȀา 3 โครงการ คอื

โครงการ NAM KOK กาํลงัผลติตดิตัᡕȀง 42 เมกะวตัต ์โดยมเีสน้ทางแนวสายสง่บรเิวณอาํเภอ
แมอ่าย จังหวดัเชยีงใหม่
โครงการ HUTGYI กาํลงัผลติตดิตัᡕȀง 300 เมกะวตัต ์โดยมเีสน้ทางแนวสายสง่บรเิวณอาํเภอ
แมส่อด จังหวดัตาก
โครงการ TASANG กาํลงัผลติตดิตัᡕȀง 3,300 เมกะวตัต ์โดยมเีสน้ทางแนวสายสง่บรเิวณอาํเภอ
แมอ่าย จังหวดัเชยีงใหม่

(2.2) โครงการผลติไฟฟา้พลงังานความรอ้นรว่ม (Combined Cycle) 1 โครงการ คอืโครงการ
KANBAUK กาํลงัผลติตดิตัᡕȀง 1,500 เมกะวตัต ์โดยมเีสน้ทางแนวสายสง่บรเิวณอาํเภอเมอืง (บา้นหว้ย
นᡕํȀาขาว) จังหวดักาญจนบรุี

อยา่งไรกด็เีน큔ืȀองจากในปัจจบุนัสหภาพพมา่ กาํลงัประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟา้อยา่งมาก และเพ큔ืȀอ
แกไ้ขปัญหาดงักลา่ว คณะกรรมการเพ큔ืȀอดาํเนนิการสง่ออกไฟฟา้แหง่สหภาพพมา่ ไดต้ดิตอ่ขอซᡕืȀอ
ไฟฟา้จากประเทศไทยเขา้ระบบในปรมิาณ 100150 เมกะวตัต ์โดยเสนอขอให ้กฟผ. สง่ไฟฟา้ผา่น
จดุเช큔ืȀอมโยงจากสถานไีฟฟา้แรงสงูฝั큔Ȁงไทย ท큔ีȀอาํเภอแมส่อด จังหวดัตาก ไปยงัสถานไีฟฟา้แรงสงูฝั큔Ȁง
พมา่ท큔ีȀเมอืง Bago (หงสาวด)ี ซ큔ึȀงคาดวา่โครงการกอ่สรา้งสายสง่ดงักลา่ว จะแลว้เสรจ็และสามารถสง่
ไฟฟา้ขายใหแ้กส่หภาพพมา่ไดป้ระมาณปี 25442545

(3) การซ᯽ื�อขายไฟฟ้าระหวา่งไทยกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี

ความรว่มมอืดา้นการพัฒนาพลงังานไฟฟา้ ระหวา่งประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจนี ไดเ้ร큔ิȀม
ขᡕึȀนเม큔ืȀอเดอืนมถินุายน 2536 เป็นตน้มา โดยไดม้กีารลงนามในผลการประชมุรว่มกนัระหวา่ง กฟผ. กบั
การไฟฟา้ยนูนานของสาธารณรัฐประชาชนจนี เพ큔ืȀอสง่เสรมิเอกชนในการลงทนุพัฒนาโครงการพลงันᡕํȀา
และการกอ่สรา้งระบบสง่ไฟฟา้เพ큔ืȀอใหส้ามารถขายไฟฟา้เขา้ระบบของไทย นอกจากนᡕีȀในเดอืนมนีาคม
2539 กฟผ. และเจา้หนา้ท큔ีȀระดบัสงูจากหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งดา้นไฟฟา้ของสาธารณรัฐประชาชนจนี
กไ็ดม้กีารหารอืเพ큔ืȀอแลกเปล큔ีȀยนนโยบายการรับซᡕืȀอไฟฟา้ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการจงิหง เพ큔ืȀอ
จาํหนา่ยไฟฟา้ใหก้บัประเทศไทย แตอ่ยา่งไรกด็คีวามรว่มมอืดงักลา่วในขณะนัᡕȀน ยงัเป็นขอ้ตกลงท큔ีȀไม่
เป็นทางการแตอ่ยา่งใด

ดงันัᡕȀน ในเวลาตอ่มาทัᡕȀงสองฝ่าย จงึไดร้ว่มมอืกนัจัดทาํรา่งบนัทกึความเขา้ใจ การรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก
สาธารณรัฐประชาชนจนี เพ큔ืȀอใหม้ขีอ้ตกลงอยา่งเป็นทางการในระดบัรัฐตอ่รัฐ โดยฝ่ายไทยจะรับซᡕืȀอ
ไฟฟา้จากสาธารณรัฐประชาชนจนี ในปรมิาณ 3,000 เมกะวตัต ์ภายในปี พ.ศ. 2560 และไดม้กีารลง
นามในบนัทกึความเขา้ใจรับซᡕืȀอไฟฟา้ ระหวา่งรัฐมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตร ี(นายสาวติต ์โพธิ
วหิค) และประธานและหวัหนา้คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทไฟฟา้แหง่รัฐ ของสาธารณรัฐประชาชน
จนี (นายเกา เหยยีน) เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 12 พฤศจกิายน 2541 ณ กรงุปักก큔ิȀง ทัᡕȀงนᡕีȀงานท큔ีȀทัᡕȀงสองฝ่ายจะตอ้งรว่ม
มอืกนัดาํเนนิการในขัᡕȀนตอนตอ่ไป ตามบนัทกึความเขา้ใจฯ กค็อื การแตง่ตัᡕȀงคณะกรรมการผู้มอีาํนาจ
ในการดาํเนนิการรับซᡕืȀอไฟฟา้ การคดัเลอืกผู้ลงทนุ และการเจรจาสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้สาํหรับแตล่ะ
โครงการท큔ีȀมคีวามเป็นไปไดเ้ป็นรายๆ ไป ระหวา่งคณะกรรมการของทัᡕȀงสองฝ่ายท큔ีȀไดรั้บการแตง่ตัᡕȀงกบั
ผู้ลงทนุ ทัᡕȀงนᡕีȀเพ큔ืȀอใหก้ารปฏบิตัติามบนัทกึความเขา้ใจฉบบันᡕีȀ บงัเกดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม และเป็น
ประโยชนต์อ่ประชาชนของทัᡕȀงสองประเทศใหม้ากท큔ีȀสดุ และจะนาํไปสู่ความรว่มมอืดา้นพลงังานอ큔ืȀนๆ
ตอ่ไป อาท ิเชน่ การขยายความรว่มมอืในการกอ่สรา้งทอ่สง่นᡕํȀามนัเช큔ืȀอมตอ่จากประเทศไทยผา่น



ตอ่ไป อาท ิเชน่ การขยายความรว่มมอืในการกอ่สรา้งทอ่สง่นᡕํȀามนัเช큔ืȀอมตอ่จากประเทศไทยผา่น
สปป. ลาว ขᡕึȀนไปยงัมณฑลยนูนานของสาธารณรัฐประชาชนจนี และการขยายความรว่มมอืในการ
สรา้งเครอืสายสง่เช큔ืȀอมโยง ระหวา่งประเทศในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ᡕํȀาโขง 6 ประเทศ เป็นตน้

1.3 การปรบัแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (พ.ศ.
25422554)

เน큔ืȀองจากในชว่งปี 25402541 การใชไ้ฟฟา้ของประเทศมกีารขยายตวัต큔ํȀากวา่ท큔ีȀคาดการณไ์วม้าก
คณะอนกุรรมการการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ จงึไดพ้จิารณาปรับคา่พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้
ชดุใหม ่เม큔ืȀอเดอืนกนัยายน 2541 เพ큔ืȀอใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการไฟฟา้ท큔ีȀชะลอตวัลง โดยไดจั้ดทาํ
คา่พยากรณอ์อกเป็น 3 กรณ ีคอื กรณเีศรษฐกจิฟᡕืȀนตวัชา้ กรณเีศรษฐกจิฟᡕืȀนตวัปานกลาง และกรณี
เศรษฐกจิฟᡕืȀนตวัเรว็ ซ큔ึȀงตอ่มา กฟผ. ไดจั้ดทาํแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของ กฟผ. พ.ศ. 2542
2554 (PDP 9901 ฉบบัปรับปรงุ) โดยใชก้รณเีศรษฐกจิฟᡕืȀนตวัปานกลางเป็นฐานในการจัดทาํ โดยมี
แนวทางในการปรับแผน คอื การชะลอโครงการของ กฟผ. ท큔ีȀมไิดผ้กูพันการกอ่สรา้งออกไป และ
เจรจาผอ่นปรนกาํหนดวนัจา่ยไฟฟา้ สาํหรับโครงการผู้ผลติไฟฟา้เอกชน รายใหญ ่(IPP) ผู้ผลติไฟฟา้
เอกชนรายเลก็ (SPP) และโครงการรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก สปป.ลาว เป็นตน้ ทัᡕȀงนᡕีȀ คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอ
วนัท큔ีȀ 16 กมุภาพันธ ์2542 เหน็ชอบในแผนดงักลา่วแลว้ แตใ่หม้กีารแกไ้ขแผนฯ โดยใหน้าํโรงไฟฟา้
ทบัสะแกออกจากแผนการลงทนุของ กฟผ. และมอบหมายให ้กฟผ. และ สพช. ตดิตาม ความคบื
หนา้ของโครงการ IPP และ SPP อยา่งใกลช้ดิ รวมทัᡕȀง ใหร้ว่มกนัพจิารณาเล큔ืȀอนวนัเร큔ิȀมตน้จา่ยไฟฟา้
เขา้ระบบไดเ้ป็นรายๆ ไปตามความเหมาะสม

2. ดา้นการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประหยดั

2.1 การยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG)

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 16 กนัยายน 2540 เหน็ชอบใหป้รับปรงุนโยบายราคากา๊ซปโิตรเลยีม
เหลว โดยนาํระบบลอยตวัเตม็ท큔ีȀหรอืก큔ึȀงลอยตวัมาใช ้และปรับหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลั큔Ȁน
ของกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว โดยใหค้ณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน (กพง.) เป็นผู้กาํหนด
โครงสรา้งราคาและขัᡕȀนตอนปฏบิตัทิ큔ีȀชดัเจน ซ큔ึȀงในชว่งท큔ีȀผา่นมา กพง. ไดม้กีารพจิารณาปรับโครงสรา้ง
ราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ใหเ้ปล큔ีȀยนแปลงตามราคาตลาดโลกเป็นระยะๆ รวม 3 ครัᡕȀง ดงันᡕีȀ

(1) การปรับราคาครัᡕȀงท큔ีȀ 1 ไดป้รับหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลั큔Ȁนและราคานาํเขา้ใหอ้ยู่
ระหวา่งราคานาํเขา้และสง่ออก คอื เทา่กบัราคาประกาศเปโตรมนิบวกคา่ขนสง่ 30 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่
ตนั พรอ้มปรับเพ큔ิȀมราคาขายสง่ และราคาขายปลกีรวมภาษมีลูคา่เพ큔ิȀมเทา่กบั 10.8077 บาท/กโิลกรัม
และ 13.40 บาท/กโิลกรัม ตามลาํดบั

(2) การปรับราคาครัᡕȀงท큔ีȀ 2 ไดป้รับหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลั큔Ȁนใหส้ะทอ้นถงึราคาสง่ออก
คอื เทา่กบัราคาประกาศเปโตรมนิไมม่คีา่ขนสง่ ทาํใหช้ะลอการปรับราคาขายสง่และขายปลกี LPG
ออกไป โดยราคาขายสง่และขายปลกีจะเทา่เดมิ และโรงกลั큔Ȁนเป็นผู้รับภาระตน้ทนุในสว่นท큔ีȀเพ큔ิȀมขᡕึȀน

(3) การปรับราคาครัᡕȀงท큔ีȀ 3 ไดป้รับหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลั큔Ȁน และราคานาํเขา้เทา่กบั
ราคาประกาศเปโตรมนิบวกคา่ขนสง่ 15 เหรยีญสหรัฐฯ ตอ่ตนั และปรับคา่การตลาดเพ큔ิȀมขᡕึȀน 0.30
บาท/กโิลกรัม เป็น 2.6566 บาท/กโิลกรัม พรอ้มปรับราคาขายสง่และราคาขายปลกีรวมภาษมีลูคา่
เพ큔ิȀมลดลงเทา่กบั 9.0777 บาท/กโิลกรัม และ 12.00 บาท/กโิลกรัม ตามลาํดบั

ตอ่มา สพช. ไดจั้ดทาํแนวทาง และขัᡕȀนตอนการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลว และ
แนวทางการปรับปรงุระบบการคา้ และมาตรฐานความปลอดภยักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว เพ큔ืȀอเสนอขอ
ความเหน็ชอบตอ่ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิและคณะรัฐมนตรซี큔ึȀงไดรั้บความเหน็ชอบ
แลว้ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 10 กมุภาพันธ ์2542 และเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 16 กมุภาพันธ ์2542 ตามลาํดบั

สพช. ไดด้าํเนนิการตามขัᡕȀนตอนดงักลา่วขา้งตน้ โดยไดด้าํเนนิการออกคาํสั큔Ȁงนายกรัฐมนตรเีร큔ืȀอง



สพช. ไดด้าํเนนิการตามขัᡕȀนตอนดงักลา่วขา้งตน้ โดยไดด้าํเนนิการออกคาํสั큔Ȁงนายกรัฐมนตรเีร큔ืȀอง
กาํหนดมาตรการเพ큔ืȀอแกไ้ข และปอ้งกนัภาวะการขาดแคลนนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ ลงวนัท큔ีȀ 30 มนีาคม 2542
เพ큔ืȀอเป็นคาํสั큔Ȁงหลกัในการแกไ้ข และกาํหนดกฎเกณฑข์องหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง เพ큔ืȀอใหม้กีารปรับปรงุ
ระบบการคา้ใหเ้ป็นธรรม และมมีาตรฐานความปลอดภยัแกผู่้บรโิภค รวมทัᡕȀงไดม้กีารดาํเนนิการปรับลด
ราคาขายสง่ LPG ซ큔ึȀงเป็นผลมาจากการลดลงของราคาในตลาดโลก โดยราคาขายสง่ LPG ไมร่วม
ภาษมีลูคา่เพ큔ิȀมจะลดลงจากเดมิ 8.2525 บาท/กโิลกรัม เหลอื 7.3434 บาท/กโิลกรัม ซ큔ึȀงมผีลบงัคบั
ใชต้ัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 30 มนีาคม 2542 เป็นตน้ไป ผลจากการปรับลดราคาขายสง่ LPG มผีลใหร้าคาขายปลกี
LPG ปรับลดลงตาม โดยใหเ้ร큔ิȀมมผีลตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 1 เมษายน 2542 เป็นตน้ไป การปรับลดราคาขายสง่
และราคาขายปลกี LPG ดงักลา่วจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยของประชาชน และโรงงานอตุสาหกรรม ซ큔ึȀงจะสง่
ผลใหป้ระชาชนมกีาํลงัซᡕืȀอมากขᡕึȀน เป็นการชว่ยกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ อกีทางหน큔ึȀง

2.2 การปรบัปรงุคณุภาพน᯽ํ�ามนัเช᯽ื�อเพลงิเพ䯾ื�อลดตน้ทนุการผลติ

สพช. ไดร้ว่มกบัหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง พจิารณาปรับปรงุคณุภาพนᡕํȀามนัเบนซนิ เพ큔ืȀอลดคา่ใชจ้า่ยจาก
การเตมิสารเตมิแตง่ท큔ีȀไมจ่าํเป็น การผลตินᡕํȀามนัท큔ีȀมคีา่ออกเทนสงูกวา่มาตรฐาน และการใชน้ᡕํȀามนัอยา่ง
ไมม่ปีระสทิธภิาพ และไดจั้ดทาํแนวทางเพ큔ืȀอเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9
ธนัวาคม 2540 ซ큔ึȀงคณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิหด้าํเนนิการดงันᡕีȀ

(1) ยกเลกิการเตมิสารเคลอืบบา่วาลว์และสารทาํความสะอาดหวัฉดีและลᡕิȀนไอด ีซ큔ึȀงจะชว่ยลดตน้ทนุ
การผลตินᡕํȀามนัในประเทศลงประมาณ 192 ลา้นบาท/ปี

(2) ลดคา่ออกเทนของนᡕํȀามนัเบนซนิพเิศษจากออกเทน 97 ลดเป็น 95 และเพ큔ิȀมนᡕํȀามนัเบนซนิพเิศษ
ชนดิออกเทน 91 ซ큔ึȀงจะชว่ยลดตน้ทนุการผลตินᡕํȀามนัในประเทศลงประมาณ 1,777 ลา้นบาท/ปี

โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 1 พฤษภาคม 2541 เป็นตน้มา ซ큔ึȀงในการดาํเนนิการปรับปรงุคณุภาพ
นᡕํȀามนัเบนซนิดงักลา่ว สพช. รว่มกบักรมทะเบยีนการคา้ไดด้าํเนนิการประชาสมัพันธผ์า่นส큔ืȀอตา่งๆ โดย
เร큔ิȀมดาํเนนิการตัᡕȀงแตเ่ดอืนเมษายน 2541 เป็นตน้มา ทัᡕȀงนᡕีȀ เพ큔ืȀอเป็นการสรา้งความรู้ความเขา้ใจ และ
โนม้นา้วใหป้ระชาชนเปล큔ีȀยนแปลงพฤตกิรรม จากการใชน้ᡕํȀามนัเบนซนิท큔ีȀมคีณุภาพสงูเกนิความจาํเป็น
มาใชน้ᡕํȀามนัท큔ีȀมคีณุภาพเหมาะสมกบัเคร큔ืȀองยนต ์ซ큔ึȀงจะชว่ยประหยดัเงนิใหป้ระชาชน โดยรถยนตท์ั큔Ȁวไป
และรถจักรยานยนตส์큔ีȀจังหวะ จะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยลงได ้70 สตางค/์ลติร และสาํหรับรถ
จักรยานยนต ์สองจังหวะจะสามารถลดคา่ใชจ้า่ยลงได ้1.20 บาท/ลติร

2.3 การปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ

การดาํเนนิกจิการดา้นไฟฟา้ในปัจจบุนั ยงัคงเป็นกจิการสาธารณปูโภคท큔ีȀมกีารผกูขาด จงึจาํเป็นท큔ีȀจะ
ตอ้งมกีารกาํกบัดแูลราคาคา่ไฟฟา้ ใหม้คีวามเหมาะสม ชดัเจน และโปรง่ใส โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผู้
ใชไ้ฟฟา้ โดยมคีณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิเป็นผู้พจิารณาปรับ
อตัราคา่ไฟฟา้ตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิ(Ft) ซ큔ึȀงเป็นผลมาจากการเปล큔ีȀยนแปลง
ของอตัราแลกเปล큔ีȀยน และผลจากการเปล큔ีȀยนแปลงของคา่ใชจ้า่ยอ큔ืȀนๆ ท큔ีȀอยู่นอกเหนอืการควบคมุของ
การไฟฟา้ ซ큔ึȀงในชว่งท큔ีȀผา่นมาไดม้กีารปรับคา่ Ft หลายครัᡕȀง เพ큔ืȀอใหส้อดคลอ้งกบัอตัราแลกเปล큔ีȀยนและ
ราคาเชᡕืȀอเพลงิท큔ีȀเป็นจรงิ

แตเ่น큔ืȀองจากวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของ
ประเทศลดต큔ํȀาลง และความผันผวนของอตัราแลกเปล큔ีȀยน ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ภาระหนᡕีȀสนิของการ
ไฟฟา้ และตน้ทนุการผลติไฟฟา้ของประเทศ ทาํใหม้คีวามจาํเป็นท큔ีȀจะตอ้งดาํเนนิการศกึษาโครงสรา้ง
ตน้ทนุในกจิการไฟฟา้ใหม ่ทัᡕȀงในระดบัการผลติ การสง่ และการจัดจาํหนา่ยไฟฟา้ ตลอดจนสตูรการ
ปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตั ิเพ큔ืȀอใหอ้ตัราคา่ไฟฟา้สะทอ้นถงึตน้ทนุท큔ีȀแทจ้รงิ มคีวามชดัเจน และ
โปรง่ใส ดงันัᡕȀน คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังานจงึไดม้คีาํสั큔Ȁงเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 11 พฤศจกิายน 2541
แตง่ตัᡕȀงคณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัชิดุใหม ่โดยใหม้ผีู้แทนจาก
ภาคเอกชน และนักวชิาการเขา้มามสีว่นรว่ม ในการพจิารณาปรับสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดย
อตัโนมตัดิว้ย

คณะอนกุรรมการกาํกบัสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัชิดุใหม ่ไดม้กีารประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 11
ธนัวาคม 2541 และไดม้มีตเิหน็ชอบใหม้กีารปรับคา่ Ft สาํหรับการเรยีกเกบ็ในเดอืนธนัวาคม 2541
เทา่กบั 50.71 สตางคต์อ่หนว่ย หรอืลดลง 5.06 สตางคต์อ่หนว่ย โดยคา่ Ft นᡕีȀจะใชเ้รยีกเกบ็ไปอกี 4



เดอืน คอื ระหวา่งเดอืนธนัวาคม 2541มนีาคม 2542 ตอ่มา เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24 มนีาคม 2542 คณะอนกุรรม
การฯ ไดม้กีารพจิารณาปรับคา่ไฟฟา้ตามสตูรการปรับคา่ Ft อกีครัᡕȀง สาํหรับการเรยีกเกบ็ในชว่งเดอืน
เมษายนกรกฎาคม 2542 อนัเป็นผลมาจากคา่เงนิบาทแขง็ตวั และราคาเชᡕืȀอเพลงิลดลง รวมทัᡕȀง มกีาร
ปรับคา่พรเีม큔ีȀยมนᡕํȀามนัเตา และการปรับปรงุประสทิธภิาพ ของระบบสง่และระบบจาํหนา่ย ทาํให้
สามารถลดคา่ Ft ลงได ้15.50 สตางค/์หนว่ย ประกอบกบั รัฐบาลไดม้มีาตรการลดภาษสีรรพสามติ
นᡕํȀามนัเตาจากรอ้ยละ 17.5 เหลอืรอ้ยละ 5 ทาํใหส้ามารถลดคา่ Ft ไดอ้กี 2.60 สตางค/์หนว่ย รวมลด
ลง 18.10 สตางค/์หนว่ย ดงันัᡕȀน คา่ Ft จากเดมิท큔ีȀเรยีกเกบ็ 50.71 สตางค/์หนว่ย จะลดลงเหลอื
เทา่กบั 32.61 สตางค/์หนว่ย ซ큔ึȀงจะสง่ผลใหป้ระชาชนและภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม สามารถ
ประหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นคา่ไฟฟา้ลงได้

2.4 การออกพนัธบตัรในตลาดทนุตา่งประเทศ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
(กฟผ.)

ในการลงทนุโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ของ กฟผ. จาํเป็นท큔ีȀจะตอ้งมกีารกู้เงนิจากตา่งประเทศเพ큔ืȀอมา
ลงทนุสว่นหน큔ึȀง โดยเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 28 เมษายน 2541 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตอินมุตัแิผนการกอ่หนᡕีȀจากตา่ง
ประเทศ ประจาํปีงบประมาณ 2541 โดยมโีครงการของ กฟผ. บรรจไุวใ้นแผนฯ รวม 7 โครงการ ทัᡕȀงนᡕีȀ
กระทรวงการคลงัไดเ้หน็ชอบให ้กฟผ. จัดหาเงนิกู้ดว้ยการออกพันธบตัรในตลาดทนุตา่งประเทศ ใน
วงเงนิรวมทัᡕȀงสᡕิȀน 300 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ โดยมธีนาคารโลกคᡕํȀาประกนัเงนิตน้ และกระทรวงการคลงัคᡕํȀา
ประกนัดอกเบᡕีȀย

สพช. ไดพ้จิารณาเร큔ืȀองดงักลา่วแลว้เหน็วา่ การออกพันธบตัรในตลาดทนุตา่งประเทศของ กฟผ. จะ
ชว่ยให ้กฟผ. สามารถจัดหาเงนิทนุท큔ีȀมตีน้ทนุต큔ํȀา มาใชส้าํหรับโครงการลงทนุกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ และ
ระบบสง่ไฟฟา้ของ กฟผ. ได ้โดย กฟผ. จะตอ้งรักษาสถานภาพทางการเงนิ ใหเ้ป็นไปตามเง큔ืȀอนไข
ของธนาคารโลก กลา่วคอื คา่ Selffinancing Ratio ตอ้งไมต่큔ํȀากวา่รอ้ยละ 25 และ Debt Service
Coverage Ratio ไมต่큔ํȀากวา่ 1.3 : 1 ซ큔ึȀงจะสง่ผลใหก้ารดาํเนนิงานของ กฟผ. มปีระสทิธภิาพย큔ิȀงขᡕึȀน ดงั
นัᡕȀน สพช. จงึไดจั้ดทาํขอ้เสนอเพ큔ืȀอขอความเหน็ชอบตอ่คณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 11 สงิหาคม 2541 เพ큔ืȀอ
ให ้กฟผ. ออกพันธบตัรในตลาดทนุตา่งประเทศ ในวงเงนิ 300 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ

ตอ่มา ไดม้กีารจัดทาํ Roadshow ท큔ีȀประเทศสงิคโปร ์องักฤษ อติาล ีเนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนัน ีและ
สหรัฐอเมรกิา ในระหวา่งวนัท큔ีȀ 1628 กนัยายน 2541 ซ큔ึȀงในชว่งท큔ีȀมกีารจัดทาํ Roadshow นᡕีȀ ภาวะ
ตลาดมคีวามผันผวนมาก ทาํใหก้ารจาํหนา่ยพันธบตัรของ กฟผ. ในครัᡕȀงนᡕีȀไมไ่ดรั้บความสนใจเทา่ท큔ีȀ
ควร แตอ่ยา่งไรกต็ามยงัสามารถ จัดจาํหนา่ยไดใ้นราคาท큔ีȀมากพอสมควร โดยมสีดัสว่นการจัดจาํหนา่ย
ในสหรัฐอเมรกิารอ้ยละ 30 และในยโุรป รอ้ยละ 64 ซ큔ึȀงนับวา่เป็นการเขา้สู่ตลาดยโุรป ท큔ีȀประสบความ
สาํเรจ็อยา่งสงูสาํหรับพันธบตัรจากทวปีเอเซยี โดยสว่นหน큔ึȀงเป็นผลมาจากการทาํ Roadshow และ
การกาํหนดโครงสรา้งการคᡕํȀาประกนัเงนิตน้ และดอกเบᡕีȀยพันธบตัร ทาํใหนั้กลงทนุยโุรปเพ큔ิȀมความมั큔Ȁนใจ
และตอบรับการลงทนุในตราสารหนᡕีȀจากประเทศไทยเพ큔ิȀมขᡕึȀน

2.5 การศกึษาเร䯾ื�องโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 11 สงิหาคม 2541 เหน็ชอบการออกพันธบตัรในตลาดทนุตา่งประเทศ
ของ กฟผ. โดยมเีง큔ืȀอนไขให ้กฟผ. ตอ้งรักษาสถานภาพทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเง큔ืȀอนไขของ
ธนาคารโลก และไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งดาํเนนิการศกึษาและจัดทาํมาตรการตา่งๆ ท큔ีȀ
รัฐบาลสามารถดาํเนนิการเพ큔ืȀอใหเ้ป็นไปตามเง큔ืȀอนไขของธนาคารโลก ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาท큔ีȀ
กาํหนด โดยมเีร큔ืȀองการศกึษาการปรับ โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้เป็นเร큔ืȀองหน큔ึȀงท큔ีȀ สพช. และหนว่ยงานท큔ีȀ
เก큔ีȀยวขอ้งไดรั้บมอบหมาย

ตอ่มาไดม้กีารแตง่ตัᡕȀง “คณะกรรมการกาํกบัการศกึษาการปรับปรงุโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้” ซ큔ึȀง
ประกอบดว้ย ผู้แทนจากหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวชิาการ เพ큔ืȀอทาํหนา้ท큔ีȀกาํกบัการศกึษา
เร큔ืȀองดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามขอบเขตการศกึษา และขณะนᡕีȀ สพช. ไดด้าํเนนิการจัดจา้งบรษัิทท큔ีȀปรกึษา
PricewaterhouseCoopers และ Merz & McLellan ดาํเนนิการศกึษาโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ตัᡕȀงแต่
วนัท큔ีȀ 11 มกราคม 2542 โดยม ีวตัถปุระสงคเ์พ큔ืȀอศกึษาโครงสรา้งตน้ทนุในกจิการไฟฟา้ และนาํเสนอ
โครงสรง้อตัราคา่ไฟฟา้ใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ท큔ีȀลดลง และลกัษณะการใชไ้ฟฟา้
ท큔ีȀเปล큔ีȀยนแปลงไป รวมทัᡕȀง ปรับปรงุสตูรการปรับอตัรา คา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัใิหส้ะทอ้นถงึตน้ทนุท큔ีȀแท้
จรงิ ทัᡕȀงนᡕีȀ แนวทางในการศกึษาจะมกีารศกึษาโครงสรา้งตน้ทนุ ทัᡕȀงในระดบัการผลติ การสง่ และการ
จาํหนา่ยไฟฟา้ เพ큔ืȀอกาํหนดโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ใหมท่ัᡕȀงในระดบัขายปลกี และขายสง่ใหม้คีวาม
เหมาะสมและสะทอ้นถงึตน้ทนุท큔ีȀแทจ้รงิ ซ큔ีȀงคาดวา่การศกึษาจะแลว้เสรจ็ประมาณเดอืนกนัยายน 2542



เหมาะสมและสะทอ้นถงึตน้ทนุท큔ีȀแทจ้รงิ ซ큔ีȀงคาดวา่การศกึษาจะแลว้เสรจ็ประมาณเดอืนกนัยายน 2542
นᡕีȀ

2.6 การผอ่นผนัการคดิคา่ไฟฟ้าข ั᯽�นต䯾ํ�า สาํหรบัผู้ประกอบการธรุกจิและอตุสาหกรรม

จากการชะลอตวัลงของสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนั สง่ผลใหผู้้ประกอบการอตุสาหกรรม ตอ้งปรับลด
ปรมิาณการผลติเพ큔ืȀอลดคา่ใชจ้า่ยท큔ีȀเกดิขᡕึȀน อยา่งไรกต็าม คา่ใชจ้า่ยทางดา้นคา่ไฟฟา้ยงัไมส่ามารถ
ปรับลดลงได ้เทา่ท큔ีȀควร เน큔ืȀองจากหลกัเกณฑก์ารคดิอตัราคา่ไฟฟา้ต큔ํȀาสดุ ซ큔ึȀงกาํหนดใหค้า่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀา
ในแตล่ะเดอืนตอ้งไมต่큔ํȀากวา่รอ้ยละ 70 ของคา่ความตอ้งการพลงัไฟฟา้ (Demand Charge) ท큔ีȀสงูสดุ
รอบ 12 เดอืนท큔ีȀผา่นมา ประกอบกบัลกัษณะการใชไ้ฟฟา้ ของผู้ใชไ้ฟฟา้บางประเภทมลีกัษณะการใช้
ไฟฟา้ เป็นฤดกูาลไมส่ม큔ํȀาเสมอและไมม่รีปูแบบ ท큔ีȀชดัเจน การกาํหนดคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀารอ้ยละ 70 มผีล
ใหธ้รุกจิการบรกิารดงักลา่ว ตอ้งชาํระคา่บรกิารในชว่งเดอืน ท큔ีȀไมม่กีารดาํเนนิการ โดยคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀา
จะยงัคงอยู่ไปอกี 12 เดอืน ทาํใหผู้้ประกอบการอตุสาหกรรม รอ้งเรยีนขอผอ่นผันการคดิคา่ไฟฟา้ต큔ํȀา
สดุเป็นจาํนวนมาก

สพช. ไดห้ารอืกบัการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ เพ큔ืȀอพจิารณาปรับปรงุหลกัเกณฑก์ารคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀา และ
ไดน้าํเสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตเิพ큔ืȀอพจิารณา ซ큔ึȀงคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิม큔ืȀอวนั
ท큔ีȀ 10 กมุภาพันธ ์2542 ใหป้รับปรงุหลกัเกณฑก์ารคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀา โดยใหค้าํนวณจากคา่ความ
ตอ้งการพลงัไฟฟา้สงูสดุ ในชว่งเดอืนท큔ีȀระบบมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟา้สงูสดุ (Peak Month) คอื
ระหวา่งเดอืนมนีาคมมถินุายน และใหผ้อ่นผันหลกัเกณฑก์ารคดิคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀาเป็นการชั큔Ȁวคราว จาก
รอ้ยละ 70 ของคา่ความตอ้งการพลงัไฟฟา้ท큔ีȀ สงูสดุในรอบ 12 เดอืนท큔ีȀผา่นมา เหลอืเพยีงรอ้ยละ 0
ตัᡕȀงแตค่า่ไฟฟา้ประจาํเดอืนกมุภาพันธ ์2542 เป็นตน้ไป และถา้ตอ่ไปในอนาคต กาํลงัการผลติสาํรอง
ลดต큔ํȀากวา่ระดบัมาตรฐาน ใหพ้จิารณาเพ큔ิȀมอตัราคา่ไฟฟา้ขัᡕȀนต큔ํȀาใหอ้ยู่ในระดบัท큔ีȀเหมาะสม

2.7 โครงการการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า

สพช. ไดต้ดิตามการดาํเนนิโครงการการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ ซ큔ึȀงมวีตัถปุระสงคเ์พ큔ืȀอใหป้ระชาชน
และผู้ใชไ้ฟฟา้กลุ่มตา่งๆ ใชไ้ฟฟา้อยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพ โดยเป็นโครงการตอ่เน큔ืȀองตัᡕȀงแตป่ี
2536 เป็นตน้มา โดยในชว่งปี 2541 ไดม้กีารดาํเนนิโครงการตา่งๆ ประกอบดว้ย โครงการสง่เสรมิการ
ใชตู้้เยน็ประหยดัไฟฟา้ โครงการสง่เสรมิใหม้กีารผลติและการใชห้ลอดฟลอูอเรสเซนต ์ขนาด 18 และ
36 วตัต ์โครงการสง่เสรมิการใชเ้คร큔ืȀองปรับอากาศประหยดัไฟฟา้ โครงการประชารว่มใจใชบ้ลัลาสต์
ประหยดัไฟฟา้ โครงการลา้นดวงใจรว่มใจภกัด癗ิȀรว่มประหยดัไฟในสว่นของหลอดตะเกยีบประหยดั
ไฟฟา้ โครงการอาคารสเีขยีว โครงการภาคอตุสาหกรรม โครงการหอ้งสเีขยีว และโครงการใบไม้
เขยีว ซ큔ึȀงนับตัᡕȀงแตเ่ร큔ิȀมดาํเนนิโครงการตัᡕȀงแตป่ี 2536 จนถงึเดอืนธนัวาคม 2541 สามารถลดกาํลงั
ไฟฟา้ลงได ้503 เมกะวตัต ์ลดพลงังานไฟฟา้ได ้2,345 ลา้นหนว่ย และลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์
ลงได ้1,749,788 ตนั คดิเป็นคา่กาํลงัไฟฟา้ท큔ีȀประหยดัได ้1,192.20 ลา้นบาท หรอื 2,370.60 บาท/
กโิลวตัต ์และคา่พลงังานไฟฟา้ท큔ีȀประหยดัได ้0.5084 บาท/กโิลวตัต์ชั큔Ȁวโมง

2.8 โครงการไทยชว่ยไทยรว่มใจประหยดัพลงังาน

สพช. ไดด้าํเนนิโครงการรณรงคเ์พ큔ืȀอใหเ้กดิการประหยดัพลงังานระดบัชาต ิท큔ีȀมุ่งใหเ้กดิการต큔ืȀนตวั ตอ่
การแกไ้ขวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ โดยการเสนอแนะวธิกีารประหยดัพลงังานท큔ีȀปฏบิตัไิดง้า่ยในชวีติ
ประจาํวนั และเรยีกรอ้งความรว่มมอืจากหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ส큔ืȀอมวลชน และประชาชนทกุระดบั
ทั큔Ȁวประเทศ โดยการประชาสมัพันธผ์า่นส큔ืȀอทกุแขนง มาตรการรณรงคป์ระกอบดว้ย 2 สว่น คอื การ
ประหยดันᡕํȀามนัและการประหยดัไฟฟา้ ท큔ีȀประชาชนสามารถปฏบิตัไิดง้า่ยในชวีติประจาํวนั โดยมรีะยะ
เวลาดาํเนนิการตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 5 กมุภาพันธ ์2541  7 พฤษภาคม 2541 ซ큔ึȀงวนัสดุทา้ยของการรณรงคจ์ะ
เป็นวาระสรปุของกจิกรรม โดยมกีารเผยแพร ่ออกอากาศทางเครอืขา่ยโทรทศันร์วมการเฉพาะกจิ

กจิกรรมท큔ีȀไดด้าํเนนิการ ไดแ้ก ่การจัดใหม้สีปัดาหล์ดการสญูเสยีพลงังานในอาคาร ระหวา่งวนัท큔ีȀ 927
มนีาคม 2541 สปัดาหล์ดการสญูเสยีพลงังานในการเดนิทางระหวา่งวนัท큔ีȀ 28 มนีาคม ถงึ 24 เมษายน
2541 และสปัดาหล์ดการรั큔Ȁวไหลไฟฟา้และนᡕํȀาประปา ระหวา่งวนัท큔ีȀ 25 เมษายน ถงึ 6 พฤษภาคม
2541 การดาํเนนิโครงการดงักลา่ว คาดวา่จะชว่ยลดความจาํเป็นในการสรา้งโรงไฟฟา้จาํนวนประมาณ
1,000 เมกะวตัต ์คดิเป็นเงนิประมาณ 50,000 ลา้นบาท และลดความตอ้งการพลงังานไฟฟา้ไดร้อ้ยละ
5 จากปี 2540 คดิเป็น เงนิประมาณ 12,000 ลา้นบาท ตลอดจนชว่ยลดความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัได้
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5 จากปี 2540 คดิเป็นเงนิประมาณ 10,000 ลา้นบาท



2.9 โครงการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานแสงอาทติย์

กองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ไดใ้หก้ารสนับสนนุโครงการตา่งๆ ท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัการใช้
ประโยชนจ์ากพลงังานแสงอาทติย ์โดยมโีครงการท큔ีȀดาํเนนิการเสรจ็สᡕิȀนแลว้ ดงันᡕีȀ

โครงการสาธติระบบผลติและจาํหนา่ยไฟฟ้า จากเซลลแ์สงอาทติยบ์นหลงัคาบา้น เป็น
โครงการนาํรอ่งโครงการแรกท큔ีȀสนับสนนุเงนิลงทนุรอ้ยละ 45.7 ของเงนิลงทนุทัᡕȀงระบบ ในการ
ตดิตัᡕȀงระบบเซลลแ์สงอาทติยใ์ห ้ผู้สนใจเขา้รว่มโครงการ จาํนวน 10 หลงั ปรมิาณไฟฟา้ท큔ีȀผลติ
ไดจ้ากระบบนᡕีȀประมาณ 3,750  4,500 หนว่ย/ปี หรอืประมาณ 300 หนว่ย/เดอืน ซ큔ึȀงจะชว่ย
ชะลอการเผาไหมเ้ชᡕืȀอเพลงิเพ큔ืȀอผลติไฟฟา้ไดป้ีละประมาณ 1,200  1,500 ลติร และยงัเป็นการ
สนับสนนุอตุสาหกรรมการผลติเซลลแ์สงอาทติยใ์นประเทศใหข้ยายตวัเพ큔ิȀมขᡕึȀน ซ큔ึȀงจะสง่ผลให้
เกดิการแขง่ขนัดา้นคณุภาพและราคาในอนาคต
โครงการระบบผลติไฟฟ้าแบบผสมผสานดว้ยพลงังานสะอาด สาํหรบัอทุยานแหง่ชาติ
และเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่า เป็นโครงการผลติไฟฟา้แบบผสมผสานโดยตดิตัᡕȀงระบบผลติไฟฟา้
ดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์กงัหนัลม และเคร큔ืȀองยนตด์เีซล ท큔ีȀอทุยานแหง่ชาตติะรเุตา จ. สตลู
อทุยานแหง่ชาตภิกูระดงึ จ. เลย และเขตรักษาพันธุ์สตัวป์่าหว้ยขาแขง้ จังหวดัอทุยัธาน ีโดย
ตดิตัᡕȀงแผงเซลลแ์สงอาทติย ์คดิเป็นกาํลงัผลติรวม 25.5 กโิลวตัต ์ซ큔ึȀงจะเป็น การนาํพลงังาน
ทดแทนมาใชป้ระโยชน ์เพ큔ืȀอลดการใชน้ᡕํȀามนัดเีซล และลดคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่นᡕํȀามนัดเีซล
ไปยงัเขตรักษาพันธุ์สตัวป์่า
โครงการศกึษาและวจิยัการใชพ้ลงังานแสงอาทติยใ์นอตุสาหกรรมอบแหง้ผกั เป็น
โครงการพัฒนา ตน้แบบเคร큔ืȀองอบแหง้ผักท큔ีȀใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์รว่มกบัพลงังานไอนᡕํȀา
รอ้นท큔ีȀไดจ้ากการเผาไหมน้ᡕํȀามนัเตา ในการอบแหง้ผัก เชน่ กระหล큔ํȀาดอก กระหล큔ํȀาปล ีใบหอม
พรกิ เป็นตน้ เพ큔ืȀอลดการใชน้ᡕํȀามนัเตาและไมม่ผีลตอ่สภาวะแวดลอ้ม ซ큔ึȀงตน้แบบท큔ีȀไดจ้าก
โครงการจะนาํไปสาธติและเผยแพรใ่นระดบัอตุสาหกรรมตอ่ไป
โครงการเพ䯾ื�อพฒันาแพรข่ยายการใชร้ะบบเคร䯾ื�องทาํน᯽ํ�ารอ้นจากแสงอาทติยใ์น
ประเทศไทย เป็นโครงการเพ큔ืȀอแพรข่ยายการใชร้ะบบเคร큔ืȀองทาํนᡕํȀารอ้นจากแสงอาทติย ์โดยมุ่ง
เนน้การพัฒนาประสทิธภิาพเคร큔ืȀองทาํนᡕํȀารอ้น ท큔ีȀใชพ้ลงังานจากแสงอาทติยท์큔ีȀผลติในประเทศให้
มคีณุภาพด ีมรีาคาท큔ีȀเหมาะสมกบัฐานะและความตอ้งการใช ้ของประชาชนผู้ใช ้โดยการศกึษา
พฤตกิรรมการใชแ้ละปรมิาณการใชพ้ลงังานในการทาํนᡕํȀารอ้น ระยะเวลาการใช ้ผลกระทบใน
ชว่งท큔ีȀมคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟา้สงู (Peak load) การวจัิย วเิคราะหก์ารตลาด การเกบ็ขอ้มลู และ
สาธติการใชร้ะบบทาํนᡕํȀารอ้นใหเ้ป็น ท큔ีȀยอมรับของผู้ใช ้เพ큔ืȀอนาํไปสู่การสง่เสรมิใหม้กีารใชใ้หแ้พร่
ขยายตอ่ไป

2.10 การสง่เสรมิการเรยีนการสอน และพฒันาบคุลากรดา้นพลงังาน

ในปี 2541 กองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ไดใ้หก้ารสนับสนนุโครงการเพ큔ืȀอสง่เสรมิการเรยีน
การสอน และผลติบคุลากรท큔ีȀมคีวามรู้ความเช큔ีȀยวชาญ ดา้นพลงังาน ในระดบัอดุมศกึษาท큔ีȀสาํคญั ดงันᡕีȀ

โครงการรว่มในการผลติบณัฑติศกึษา และพฒันางานวจิยั ดา้นเทคโนโลยพีลงังาน
และส䯾ิ�งแวดลอ้ม ซ큔ึȀงเป็นโครงการภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่ง 5 มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื
สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร แหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร ์และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัในการรว่มกนัผลติบณัฑติระดบั
ปรญิญาโท และระดบัปรญิญาเอกดา้นเทคโนโลยพีลงังานและส큔ิȀงแวดลอ้ม เพ큔ืȀอสรา้งผลงาน
วจัิยท큔ีȀเป็นมาตรฐานสากล โดยม ีเปา้หมายใหม้ผีลงานตพีมิพใ์นวารสารนานาชาตอิยา่งนอ้ย 60
เร큔ืȀองตอ่ปี
โครงการสง่เสรมิการเรยีนการสอนเร䯾ื�องการอนรุกัษพ์ลงังานในคณะวศิวกรรมศาสตร ์มี
วตัถปุระสงคห์ลกัในการใหก้ารสนับสนนุคณะวศิวกรรมศาสตรข์องมหาวทิยาลยัตา่งๆ ทั큔Ȁว
ประเทศ ในการจัดหาอปุกรณก์ารเรยีนการสอน การจัดตัᡕȀงหอ้งทดลองและหอ้งปฏบิตักิารดา้น
พลงังาน และการเพ큔ิȀมทกัษะและความรู้ของอาจารยแ์ละนักศกึษาในดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน
และการใชพ้ลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ



3. ดา้นการสง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในกจิการ
พลงังาน

3.1 การทบทวนกฎเกณฑใ์นภาคธรุกจิยางมะตอย

สพช. รว่มกบัหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง ไดพ้จิารณาใหม้กีารปรับปรงุกฎระเบยีบ ท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัภาคธรุกจิ
ยางมะตอย ในปัจจบุนัซ큔ึȀงยงัขาดการแขง่ขนัอยา่งเสร ีบนพᡕืȀนฐานความเป็นธรรม โดยไดพ้จิารณาใหม้ี
การปรับปรงุแกไ้ข ระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยการพัสด ุพ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ큔ิȀมเตมิ พ.ศ. 2538
และ พ.ศ. 2539 ขอ้ 16 (5) เพ큔ืȀอไมใ่หเ้กดิสภาพการผกูขาด และไดย้กเลกิกฎระเบยีบปฏบิตัขิองกรม
ทางหลวง และหนว่ยงานของรัฐท큔ีȀกาํหนดใหผู้้รับเหมาท큔ีȀประมลูงานของรัฐ หรอืผู้จาํหนา่ยยางมะตอย
ใหก้บัรัฐ ตอ้งมใีบรับรองผลคณุภาพยางมะตอย ของกรมทางหลวง และคาํสั큔Ȁงกรมทางหลวง ท큔ีȀ
45/2539 ซ큔ึȀงกาํหนดใหม้เีจา้หนา้ท큔ีȀไปปฏบิตังิานควบคมุคณุภาพ ยางมะตอยท큔ีȀโรงงานเพ큔ืȀอไมใ่หเ้กดิ
การเลอืกปฏบิตั ิซ큔ึȀงจะเป็นการอาํนวยประโยชนใ์นการแขง่ขนัใหก้บัผู้ประกอบการอยา่งเป็นธรรม

3.2 การจดัต ั᯽�งบรษิทัตวักลาง เพ䯾ื�อบรหิารงานของบรษิทัโรงกล䯾ั�นน᯽ํ�ามนั 2 ราย

สพช. ไดพ้จิารณาคาํรอ้งของบรษัิท โรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัระยอง จาํกดั (RRC) ซ큔ึȀงเสนอใหรั้ฐบาลสนับสนนุ
แผนการจัดตัᡕȀงบรษัิทตวักลาง เพ큔ืȀอบรหิารงานของบรษัิท สตารป์โิตรเลยีม รไีฟนน์큔ิȀง จาํกดั (SPRC)
และบรษัิท โรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัระยอง จาํกดั (RRC) ทัᡕȀงนᡕีȀ เพ큔ืȀอเป็นการบรรเทาปัญหาสภาพคลอ่งทางการ
เงนิและเพ큔ืȀอเพ큔ิȀมผลตอบแทนทางเศรษฐกจิของทัᡕȀง 2 บรษัิท และไดจั้ดทาํขอ้เสนอขอความเหน็ชอบ
จากคณะรัฐมนตร ีซ큔ึȀงคณะรัฐมนตรไีดพ้จิารณาแลว้มมีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 21 กรกฎาคม 2541 เหน็ชอบในหลกั
การแผนการจัดตัᡕȀงบรษัิทตวักลาง และไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง รับไปดาํเนนิการแกไ้ขกฎ
ระเบยีบท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง และพจิารณาใหก้ารสนับสนนุการรวมโรงกลั큔Ȁนดงักลา่ว

3.3 มาตรการสง่เสรมิคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นท䯾ั�วไปสาํหรบัเกบ็น᯽ํ�ามนั (คสน.)

สพช. ไดจั้ดทาํขอ้เสนอมาตรการสง่เสรมิ คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นทั큔Ȁวไปสาํหรับเกบ็นᡕํȀามนั (คสน.) ในดา้น
การคา้ระหวา่งประเทศ เพ큔ืȀอสง่เสรมิการประกอบกจิการคลงันᡕํȀามนั และไดเ้สนอขอความเหน็ชอบจาก
คณะรัฐมนตร ีซ큔ึȀงคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 21 กรกฎาคม 2541 เหน็ชอบตามขอ้เสนอใหค้ลงั
สนิคา้ทณัฑบ์น สามารถรับฝากนᡕํȀามนัท큔ีȀผลติจากโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัในประเทศ หรอืผู้นาํเขา้มาเพ큔ืȀอรอการ
สง่ออกได ้และไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง รับไปดาํเนนิการแกไ้ขกฎระเบยีบท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง
เพ큔ืȀอใหผู้้ประกอบกจิการสามารถดาํเนนิการได้

3.4 การลดภาษสีรรพสามติน᯽ํ�ามนัเตา

เน큔ืȀองจากอตุสาหกรรมการกลั큔ȀนนᡕํȀามนัของประเทศตกอยู่ในภาวะวกิฤต โดยตอ้งประสบกบัภาวะความ
ตอ้งการเชᡕืȀอเพลงิ ลดลงอยา่งมากภายในประเทศ และภายในภมูภิาคเอเซยี ทาํใหก้ารสง่ออกเป็นไป
ไดน้อ้ย เกดิภาวะนᡕํȀามนัเตาลน้ตลาดและทวคีวามรนุแรงมากขᡕึȀน โดยคาดวา่ภาวะนᡕํȀามนัเตาลน้ตลาดจะ
ทวคีวามรนุแรงย큔ิȀงขᡕึȀนตัᡕȀงแตป่ี 2543 เป็นตน้ไป

ดงันัᡕȀน เพ큔ืȀอเป็นการชว่ยเหลอือตุสาหกรรมการกลั큔ȀนนᡕํȀามนัของประเทศ สพช. จงึไดจั้ดทาํขอ้เสนอการ
ลดภาษสีรรพสามตินᡕํȀามนัเตาจาก 17.5% เหลอื 5% โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ큔ืȀอลดความบดิเบอืน ของ
อตัราภาษเีชᡕืȀอเพลงิและลดตน้ทนุการผลติ ซ큔ึȀงจะมผีลทาํใหก้าํลงัซᡕืȀอของประเทศเพ큔ิȀมขᡕึȀน และเป็นการ
ชว่ยกระตุ้นภาวะเศรษฐกจิ ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ซ큔ึȀงจะตอ้งเรง่ดาํเนนิการในขณะนᡕีȀ แต่
เพ큔ืȀอมใิหร้ายไดภ้าษขีองรัฐตอ้งลดลง ในขอ้เสนอนᡕีȀ จงึเสนอใหเ้พ큔ิȀมอตัราภาษ ีสรรพสามตินᡕํȀามนั
เบนซนิและดเีซล เพ큔ืȀอชดเชยรายไดภ้าษที큔ีȀลดลง โดยใหล้ดอตัราเงนิสง่เขา้กองทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ
สาํหรับนᡕํȀามนัเบนซนิและดเีซล เพ큔ืȀอใหร้าคาขายปลกีนᡕํȀามนัเบนซนิและดเีซลคงเดมิ

ในการลดอตัราภาษสีรรพสามตินᡕํȀามนัเตาดงักลา่ว จะทาํใหร้าคาขายสง่นᡕํȀามนัเตาลดลง 52 สตางค/์
ลติร หรอืลดลง 11% จากราคาเดมิ ซ큔ึȀงจะสง่ผลใหต้น้ทนุการผลติทัᡕȀงในภาคอตุสาหกรรม และภาค
การผลติไฟฟา้ลดลง รวม 1,874 ลา้นบาท และ 2,576 ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2542 และ 2543
ตามลาํดบั ซ큔ึȀงตน้ทนุการผลติท큔ีȀลดลงนᡕีȀ จะสง่ผลใหก้าํลงัซᡕืȀอของประชาชนสงูขᡕึȀน เป็นการชว่ยกระตุ้น



ภาวะเศรษฐกจิของประเทศใหด้ขีᡕึȀน โดยอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ (GDP) จะขยายตวัในชว่งท큔ีȀ
เหลอืของปีงบประมาณ 2542 ประมาณ 3,000 ลา้นบาท หรอื 0.07% จากกรณที큔ีȀไมม่กีารลดภาษี

3.5 การเพ䯾ิ�มบทบาทของภาคเอกชนในรฐัวสิาหกจิดา้นพลงังาน

เพ큔ืȀอใหก้ารแปรรปูดา้นพลงังานดาํเนนิการไดเ้รว็ และเป็นการสนับสนนุการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิของ
ประเทศ สพช. จงึไดจั้ดทาํแนวทางในการเรง่แปรรปูกจิการดา้นพลงังาน เสนอขอความเหน็ชอบจาก
คณะรัฐมนตร ีเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 16 กนัยายน 2540 โดยแนวทางหน큔ึȀงคอื การดาํเนนิการขายหุ้นของรัฐท큔ีȀดาํเนนิ
การไดเ้รว็ในบรษัิท บางจากปโิตรเลยีม จาํกดั บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จาํกดั บรษัิท ปตท.
สาํรวจและผลติปโิตรเลยีม จาํกดั (ปตท. สผ.) และ บรษัิทผลติไฟฟา้ จาํกดั โดย สพช. และหนว่ย
งานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งไดรั้บมอบหมายใหไ้ปจัดทาํรายละเอยีดการขายหุ้นดงักลา่ว

ตอ่มาไดม้กีารดาํเนนิการขายหุ้นของรัฐในบรษัิท ผลติไฟฟา้ จาํกดั และบรษัิท ปตท. สผ. จาํกดั สรปุ
ไดด้งันᡕีȀ

(1) กฟผ. ไดด้าํเนนิการขายหุ้นในบรษัิท ผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 14.9 ใหแ้กพั่นธมติร
รว่มทนุ โดยคณะกรรมการคดัเลอืกพันธมติรรว่มทนุ ไดค้ดัเลอืกผู้เสนอซᡕืȀอหุ้นเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 30 มถินุายน
2541 ซ큔ึȀงผู้ชนะการคดัเลอืก คอื บรษัิท China Light & Power ซ큔ึȀงเสนอราคาสงูสดุดว้ยมลูคา่ 239.96
ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 9,838 ลา้นบาท (อตัราแลกเปล큔ีȀยน 40.99 บาท ตอ่ 1 เหรยีญ
สหรัฐฯ) คดิเป็นราคาหุ้น 126 บาทตอ่หุ้น โดย กฟผ. และบรษัิทดงักลา่วไดส้ง่มอบใบหุ้นและชาํระคา่
หุ้นแลว้เสรจ็เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 23 กรกฎาคม 2541

(2) ปตท. ไดด้าํเนนิการขายหุ้นในบรษัิท ปตท.สผ. จาํกดั (มหาชน) โดยไดเ้ปดิใหม้กีารซᡕืȀอขายหุ้น
เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 19 มถินุายน 2541 ซ큔ึȀงประกอบดว้ย หุ้นเดมิของ ปตท. 16.5 ลา้นหุ้น และหุ้นเพ큔ิȀมทนุอกี 16
ลา้นหุ้น รวมเป็น 32.5 ลา้นหุ้น ซ큔ึȀงประมาณรอ้ยละ 92 เป็นการขายใหนั้กลงทนุจากตา่งประเทศ โดย
ปตท. ไดรั้บเงนิจากการขายหุ้นครัᡕȀงนᡕีȀ คดิเป็นเงนิประมาณ 11,000 ลา้นบาท หลงัจากการขายหุ้นครัᡕȀง
นᡕีȀทาํใหส้ดัสว่นการถอืหุ้นของ ปตท. ใน ปตท.สผ. ลดลงเหลอืรอ้ยละ 60 และนักลงทนุทั큔Ȁวไปเหลอื
รอ้ยละ 39

3.6 แผนแมบ่ทการปฏริปูรฐัวสิาหกจิสาขาพลงังาน

สพช. รว่มกบัหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง ไดร้ว่มกนัจัดทาํแผนแมบ่ทการแปรรปูรัฐวสิาหกจิดา้นพลงังาน
เสนอตอ่คณะกรรมการกาํกบันโยบายดา้นรัฐวสิาหกจิ เพ큔ืȀอเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี
เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 1 กนัยายน 2541 เพ큔ืȀอใชเ้ป็นกรอบในการกาํหนดขอบเขต ทศิทางการแปรรปูและปรับ
โครงสรา้งรัฐวสิาหกจิ โดยในสว่นของพลงังานสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 สาขา คอื สาขาไฟฟา้
สาขากา๊ซธรรมชาต ิและสาขานᡕํȀามนั โดยมคีวามกา้วหนา้ในแตล่ะสาขา ดงันᡕีȀ

(1) สาขาไฟฟ้า ในแผนแมบ่ทฯ ไดก้าํหนดให ้กฟผ. แปรรปูโรงไฟฟา้ราชบรุ ีภายในปี 2542 และ
ให ้กฟผ. แปลงสภาพโรงไฟฟา้เดมิท큔ีȀมอียู่ จัดตัᡕȀงเป็นบรษัิทจาํกดัอยา่งนอ้ย 2 กลุ่ม รวมทัᡕȀง ลด
สดัสว่นการถอืหุ้นของ กฟผ. ในบรษัิทผลติไฟฟา้ลง เพ큔ืȀอใหพ้น้สภาพการเป็นรัฐวสิาหกจิภายในปี
2544 โดยในสว่นของการแปรรปูโรงไฟฟา้ราชบรุ ีสพช. ไดน้าํแผนระดมทนุจากภาคเอกชนใน
โครงการโรงไฟฟา้ราชบรุขีอง กฟผ. เสนอขอความเหน็ชอบตอ่คณะรัฐมนตรแีลว้ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 23 มนีาคม
2542 เพ큔ืȀอใหเ้ป็นไปตามขัᡕȀนตอนการดาํเนนิงาน ตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้รว่มงาน
หรอืดาํเนนิการในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาตรา 9 (2) เพ큔ืȀอให ้กฟผ. สามารถดาํเนนิการวา่จา้งท큔ีȀ
ปรกึษา เพ큔ืȀอดาํเนนิการตามแผนฯ ใหแ้ลว้เสรจ็ตามกาํหนด และเพ큔ืȀอใหห้นว่ยงานตา่งๆ รับไปดาํเนนิ
งานในสว่นท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งไดต้อ่ไป

(2) สาขากา๊ซธรรมชาต ิไดก้าํหนดใหม้กีารเปดิเสรใีนกจิการกา๊ซธรรมชาต ิตัᡕȀงแตป่ี 2543 เป็นตน้
ไป โดยแยกกจิการระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ทอ่จาํหนา่ย และกจิการจาํหนา่ยกา๊ซฯ ออกจากกนั เพ큔ืȀอให้
บคุคลท큔ีȀสามสามารถใชบ้รกิารระบบทอ่กา๊ซธรรมชาตไิด ้ทัᡕȀงนᡕีȀจะตอ้งมกีารกาํกบัดแูลโดยองคก์รกาํกบั
ดแูลอสิระ เพ큔ืȀอกาํหนดราคาท큔ีȀเป็นธรรม และเพ큔ืȀอใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนัในการใชบ้รกิาร ตอ่มา
สพช. ไดจั้ดทาํแนวทางในการปรับโครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาต ิและนาํเสนอตอ่คณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิซ큔ึȀงคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 10 กมุภาพันธ ์2542 เหน็ชอบ
โครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาตใินระยะยาว และมอบหมายให ้ปตท. ใชเ้ป็น แนวทางในการแปรสภาพ
ปตท. เป็นบรษัิทจาํกดั ตามโครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาต ิซ큔ึȀงกาํหนดใหม้กีารแยกระบบทอ่สง่และ
ทอ่จาํหนา่ย (Transportation & Distribution Pipelines) และการจัดจาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาต ิ(Gas



Traders) ออกจากกนั โดยการจัดตัᡕȀงบรษัิทท큔ีȀดาํเนนิการดา้นทอ่สง่กา๊ซฯ ออกตา่งหาก รวมทัᡕȀงการสง่
เสรมิการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาต ิโดยการเปดิใหบ้คุคลท큔ีȀสามสามารถใชบ้รกิารระบบทอ่
สง่กา๊ซธรรมชาตไิด ้ทัᡕȀงนᡕีȀจะตอ้งมกีารกาํกบัดแูลโดยองคก์รกาํกบัดแูลอสิระ เพ큔ืȀอกาํหนดราคาท큔ีȀเป็น
ธรรม และเพ큔ืȀอใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนัในการใชบ้รกิาร

(3) สาขาน᯽ํ�ามนั ในแผนแมบ่ทฯ ไดก้าํหนดใหม้กีารปรับโครงสรา้งและแปรรปูกจิการของ ปตท. เป็น
ปตท. จาํกดั / (มหาชน) โดยการจัดตัᡕȀงโครงสรา้งภายในแบบ Operating Company ซ큔ึȀงกจิการกา๊ซ
ธรรมชาตแิละนᡕํȀามนั จะเป็นหนว่ยธรุกจิท큔ีȀอยู่ภายใตอ้งคก์รทางกฎหมายเดยีวกนั โดยมบีรษัิท ปตท.
ทอ่สง่กา๊ซฯ และบรษัิท ในเครอือ큔ืȀนๆ เป็นบรษัิทลกู

4. ดา้นความรว่มมอืกบัตา่งประเทศดา้น
พลงังาน

ในการพัฒนาและสง่เสรมิความรว่มมอืกบัตา่งประเทศดา้นพลงังาน สพช. ในฐานะท큔ีȀเป็นผู้ประสานงาน
ดา้นพลงังานในกลุ่มความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเซยีแปซฟิคิ (APEC) และกลุ่มสมาคม
ประชาชาตแิหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ASEAN) ไดด้าํเนนิการพัฒนาความสมัพันธ ์และความรว่ม
มอืกบักลุ่มองคก์ร ดงักลา่ว รวมทัᡕȀง มบีทบาทในการกาํหนดทา่ทฝี่ายไทยในการเจรจา และพัฒนา
แนวทางความรว่มมอืดา้นพลงังาน โดยในปี 2541 มกีารพัฒนาความรว่มมอืท큔ีȀสาํคญั ดงันᡕีȀ

4.1 ความรว่มมอืกบักลุ่มเอเปคดา้นพลงังาน

ในชว่งปี 2541 ไดม้กีารประชมุท큔ีȀสาํคญัของกลุ่มเอเปคดา้นพลงังาน คอื การประชมุเจา้หนา้ท큔ีȀอาวโุส
และรัฐมนตรพีลงังานของกลุ่มความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเซยีแปซฟิคิ ครัᡕȀงท큔ีȀ 3 ใน
ระหวา่งวนัท큔ีȀ 810 ตลุาคม พ.ศ. 2541 ณ เกาะโอกนิาวา ประเทศญ큔ีȀปุ่น ซ큔ึȀงท큔ีȀประชมุไดม้กีารหารอืถงึ
บทบาทของสาขาพลงังาน ในการชว่ยแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเซยี โดยมุ่ง
เนน้นโยบายการแปรรปู การเปดิเสรตีลาดพลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นหลกั
โดยท큔ีȀประชมุไดใ้หค้วามเหน็ชอบในเร큔ืȀองตา่งๆ ดงันᡕีȀ

(1) เหน็ชอบใหใ้ชห้ลกันโยบายท큔ีȀไมผ่กูพันดา้นพลงังาน 14 ประการ เป็นแนวทางในการพัฒนา
พลงังานของทกุประเทศ กลา่วคอื การพัฒนาพลงังานจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์างดา้นส큔ิȀง
แวดลอ้มและสงัคม เพ큔ืȀอใหก้ารพัฒนาภมูภิาคเอเซยีแปซฟิคิเป็นไปอยา่งยั큔Ȁงยนื

(2) เหน็ชอบใหม้กีารกระจายประเภทของพลงังาน และสง่เสรมิการพัฒนาบรกิารพᡕืȀนฐานดา้นพลงังาน
โดยใชก้ลไกตลาดเป็นตวักาํหนด ตลอดจนใหม้กีารถา่ยทอด และแลกเปล큔ีȀยนขอ้มลูขา่วสารระหวา่ง
กนัดว้ย ทัᡕȀงนᡕีȀ เพ큔ืȀอใหเ้กดิความมั큔Ȁนคงทางดา้นพลงังานในภมูภิาค

(3) เหน็ชอบตามแนวคดิรเิร큔ิȀมเพ큔ืȀอพัฒนากา๊ซธรรมชาต ิโดยสง่เสรมิใหเ้รง่รัดการลงทนุผลติกา๊ซ
ธรรมชาต ิบรกิารพᡕืȀนฐานตา่งๆ และเครอืขา่ยกา๊ซธรรมชาต ิซ큔ึȀงรวมถงึทอ่สง่กา๊ซ คลงักา๊ซ และระบบ
การจัดจาํหนา่ย

(4) เหน็ชอบในหลกัการเร큔ืȀองประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน โดยเสรมิสรา้งใหม้กีารปรับปรงุการผลติ
การจัดสง่ และการใชพ้ลงังานใหด้ยี큔ิȀงขᡕึȀนอยา่งตอ่เน큔ืȀอง โดยใหแ้ตล่ะประเทศเสนอแผนงาน และ
รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนงานดว้ยความสมคัรใจ รวมทัᡕȀงดาํเนนิการแจง้มาตรฐานท큔ีȀจะประกาศ
ใชใ้หท้ราบลว่งหนา้ เพ큔ืȀอสรา้งความโปรง่ใสใหแ้กภ่าคธรุกจิ และอาํนวยความสะดวกทางการคา้

(5) เหน็ชอบใหภ้าคเอกชนเขา้รว่มกจิกรรมดา้นพลงังานของเอเปคมากขᡕึȀน โดยเฉพาะการลงทนุและ
การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนใหม้กีารเจรจากนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน ใหม้าก
และแนน่แฟน้ขᡕึȀน

แนวทางท큔ีȀไดรั้บความเหน็ชอบดงักลา่วขา้งตน้ สว่นใหญเ่ป็นเร큔ืȀองท큔ีȀประเทศไทยไดม้กีารดาํเนนิการอยู่
แลว้ เชน่ ในเร큔ืȀองของกลไกตลาด ประสทิธภิาพของการใชพ้ลงังาน และการสง่เสรมิบทบาทของภาค
เอกชนในกจิการพลงังาน ดงันัᡕȀน แนวทางความรว่มมอืดงักลา่ว จงึเป็นส큔ิȀงท큔ีȀยนืยนัถงึการดาํเนนิ



นโยบายของประเทศท큔ีȀถกูตอ้ง และยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการคา้เสร ีในระดบัภมูภิาค
ของโลกอกีดว้ย

4.2 ความรว่มมอืกบัอาเซยีนดา้นพลงังาน

สาํหรับความกา้วหนา้ของความรว่มมอืทางดา้นพลงังานกบักลุ่มอาเซยีนในชว่งปี 2541 นัᡕȀน ไดม้กีาร
ประชมุรัฐมนตรอีาเซยีนดา้นพลงังาน ครัᡕȀงท큔ีȀ 16 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 1 สงิหาคม 2541 ณ ประเทศสงิคโปร ์โดยท큔ีȀ
ประชมุไดรั้บทราบแผนงานของคณะมนตรอีาเซยีนดา้นปโิตรเลยีม (ASCOPE) ท큔ีȀจะดาํเนนิการในปี
2541 และไดรั้บรองมตขิองท큔ีȀประชมุเจา้หนา้ท큔ีȀอาวโุสอาเซยีนดา้นพลงังาน (SOME) ในการแปลงแผน
วสิยัทศันอ์าเซยีน ค.ศ. 2020 สาขาพลงังานไปสู่การปฏบิตั ิรวมทัᡕȀงรับรองแผนปฏบิตักิารของคณะ
ทาํงาน (Sub sector Network) สามดา้น คอื ดา้นถา่นหนิ ดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และการอนรัุกษพ์ลงังาน และดา้นพลงังานใหมแ่ละพลงังานทดแทน ระหวา่งปี 25422547 ซ큔ึȀงจะ
ผนวกผลการดาํเนนิการเป็นสว่นหน큔ึȀงของวสิยัทศันอ์าเซยีน ค.ศ. 2020 นอกจากนᡕีȀ ท큔ีȀประชมุไดเ้หน็
ชอบกบัโครงการเช큔ืȀอมโยงสายสง่ไฟฟา้ใหม ่2 โครงการ คอื โครงการระหวา่งประเทศไทยลาว และ
ประเทศเวยีตนามลาว เพ큔ืȀอเป็นสว่นหน큔ึȀงของเครอืขา่ยเช큔ืȀอมโยงไฟฟา้อาเซยีน (ASEAN Power grid)
ตามขอ้เสนอของคณะผู้วา่การไฟฟา้ของอาเซยีน (HAPUA)
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