
แนวทางการพฒันาพลงังาน
ในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ฉบบัท締ี 8
(พ.ศ. 25402544)

 

คาํนาํ
ตามท締ีไดม้กีารประกาศใชแ้ผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท締ี 8 (พ.ศ. 25402544)
ตั퓌懋งแตว่นัท締ี 1 ตลุาคม 2539 เป็นตน้มา และคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม締ือวนัท締ี 4 ตลุาคม 2539 เหน็ชอบ
คู่มอืการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8 ไปสู่การปฏบิตั ิเพ締ือใหก้ระทรวง ทบวง กรม ใชเ้ป็นแนวทางใน
การจัดทาํแผนปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้งกบัแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8 อยา่งเป็นรปูธรรมตอ่ไปนั퓌懋น

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(สพช.) ในฐานะท締ีเป็นหนว่ยงานท締ีดาํเนนิการ ใน
รปูแบบกลไกของคณะกรรมการนโยบายระดบัชาต ิจงึมหีนา้ท締ีตามคู่มอืการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี
8 ไปสู่การปฏบิตั ิโดยมหีนา้ท締ีในการประสานและจัดทาํแผนปฏบิตั ิเพ締ือเป็นกรอบใหห้นว่ยงานท締ีรับผดิ
ชอบ ในแตล่ะเร締ืองนาํไปกาํหนดไวเ้ป็นสว่นหน締ึงของแผนปฏบิตักิารกระทรวง ซ締ึง สพช. และหนว่ยงาน
ท締ีเก締ียวขอ้งดา้นพลงังาน ไดร้ว่มกนัจัดทาํแผนปฏบิตักิารดา้นพลงังานในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8
โดยไดม้กีารพจิารณากาํหนดเปา้หมาย แนวทาง และมาตรการทางดา้นพลงังานในชว่งแผนพัฒนาฯ
ฉบบัท締ี 8 ใหม้คีวามชดัเจน เพ締ือใชเ้ป็นกรอบในการจัดทาํแผนงาน/โครงการดา้นพลงังาน ของหนว่ย
งานท締ีเก締ียวขอ้งใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั ในขณะเดยีวกนั สพช. กใ็ชเ้ป็นกรอบในการกาํกบัดแูลให้
หนว่ยงานท締ีเก締ียวขอ้งดาํเนนิ การใหบ้รรลผุลตามเปา้หมายท締ีไดก้าํหนดไว้

เอกสารเร締ือง “แนวทางการพัฒนาพลงังานในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท締ี 8
(พ.ศ. 25402544)” ท締ีจัดทาํข퓌ึ懋นฉบบัน퓌ี懋 เป็นสว่นหน締ึงท締ีไดบ้รรจอุยู่ในแผนปฏบิตักิารดา้นพลงังาน ใน
ชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8 ดงักลา่วขา้งตน้ ซ締ึงไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาตแิลว้ เม締ือวนัท締ี 30 กรกฎาคม 2540

กองนโยบายและแผนพลงังาน
สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ

30 กรกฎาคม 2540

 

พลงังานเป็นปัจจัยพ퓌ื懋นฐานในการผลติท締ีสาํคญัของประเทศ การพัฒนาขดีความสามารถของ ประเทศ
ใหส้ามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศได ้จาํเป็นตอ้งมพีลงังานเพยีงพอ เพ締ือตอบสนองความตอ้งการใช้
ในกจิกรรมทางเศรษฐกจิตา่งๆ โดยพลงังานท締ีจัดหาได ้จะตอ้งมรีาคาท締ีเหมาะสม และมคีณุภาพท締ีดี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู้ใช ้ในขณะเดยีวกนักจิกรรมการผลติ จะตอ้งมกีารใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประหยดั ดงันั퓌懋น เพ締ือใหบ้รรลเุปา้หมายการพัฒนาพลงังานดงักลา่ว จงึไดก้าํหนดเปา้
หมายการพัฒนาพลงังานในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8 ไวด้งัน퓌ี懋

1. เป้าหมายการพฒันาพลงังาน
1.1 เพ締ิมการผลติพลงังานเชงิพาณชิยใ์นอตัรารอ้ยละ 5.0 ตอ่ปีในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8



1.2 กาํหนดใหก้ารใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศ เพ締ิมข퓌ึ懋นในอตัราใกลเ้คยีงกบัอตัราการขยายตวั
ของผลติภณัฑม์วลรวมในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8

1.3 รักษาสดัสว่นการพ締ึงพาพลงังานจากตา่งประเทศใหอ้ยู่ในระดบัไมเ่กนิรอ้ยละ 75 ในปี 2544

1.4 กาํหนดเปา้หมายการผลติกา๊ซธรรมชาต ิ(ไมร่วมแหลง่พ퓌ื懋นท締ีพัฒนารว่มไทยมาเลเซยี : JDA)
น퓌ํ懋ามนัดบิ คอนเดนเสท และถา่นหนิ/ลกิไนตใ์นประเทศ ดงัน퓌ี懋

  2539 2544
กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั) 1,270 2,424
คอนเดนเสท (บารเ์รล/วนั) 35,700 42,500
น퓌ํ懋ามนัดบิ (บารเ์รล/วนั) 26,500 28,050
ถา่นหนิ/ลกิไนต ์(ลา้นตนั/ปี) 21.3 21.9
 เพ締ือใชใ้นการผลติไฟฟา้ 16.4 14.4
 เพ締ือใชใ้นภาคอตุสาหกรรม 4.9 7.5

1.5 กาํหนดเปา้หมายการนาํเขา้พลงังานจากแหลง่ตา่งประเทศ ดงัน퓌ี懋

  2544
การรบัซ�ือไฟฟ้าจากโครงการใหม ่(เมกะวตัต)์  
 สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 313
 มาเลเซยี (ซ퓌ื懋อ/แลกเปล締ียน) 300
กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั)  
 สหภาพพมา่ 729
 แหลง่พ퓌ื懋นท締ีพัฒนารว่มไทยมาเลเซยี (JDA) 503

1.6 เพ締ิมกาํลงัการผลติไฟฟา้โดยโรงไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย จาํนวน 6,200
เมกะวตัต ์และซ퓌ื懋อไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายใหญใ่นรปูของ Independent Power Producers (IPP)
จาํนวน 4,120 เมกะวตัต ์และรับซ퓌ื懋อจากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small Power Producers  SPP) ซ締ึง
ผลติไฟฟา้ดว้ยพลงังานนอกรปูแบบ หรอืระบบผลติไฟฟา้พลงัความรอ้นและไฟฟา้รว่มกนั
(Cogeneration) ในระดบั 2,500 เมกะวตัต ์ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8

1.7 กาํหนดเปา้หมายการลดการใชไ้ฟฟา้ จากมาตรการการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ในระดบั 1,400
เมกะวตัต ์ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8 และลดการใชพ้ลงังานจากการดาํเนนิงานตามพระราช
บญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานในระดบัเทยีบเทา่น퓌ํ懋ามนัดบิ ประมาณ 1 ลา้นตนัตอ่ปี ในปี
สดุทา้ยของแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8

1.8 กาํหนดมาตรฐานความมั締นคงของระบบไฟฟา้ดงัน퓌ี懋

(1) กาํหนดใหก้าํลงัผลติสาํรองของระบบไฟฟา้อยู่ในเกณฑไ์มต่締ํากวา่รอ้ยละ 2025 ของ
ความตอ้งการพลงัไฟฟา้สงูสดุตอ่ปี ภายในส퓌ิ懋นแผนพัฒนาฯ ฉบบัท締ี 8

(2) กาํหนดจาํนวนไฟฟา้ดบัตอ่ผู้ใชไ้ฟฟา้หน締ึงรายในรอบปี ดงัน퓌ี懋

หนว่ย : จาํนวนครั퓌懋ง/ปี/ผู้ใชห้น締ึงราย
  2539 2544
ในเขต กฟน.    
ไฟฟา้ดบัถาวร 5.42 3.72
 เขตอตุสาหกรรม 5.60 4.47
 เขตเมอืงและธรุกจิ 4.71 3.23
 เขตชนบท 8.47 5.81



ในเขต กฟภ.    
ไฟฟา้ดบัถาวร 19.10 17.50
 เขตอตุสาหกรรม 5.20 4.40
 เขตเมอืงและธรุกจิ 13.90 12.70
 เขตชนบท 20.10 18.30

(3) กาํหนดระยะเวลาไฟฟา้ดบัตอ่ผู้ใชไ้ฟหน締ึงรายในรอบปี ดงัน퓌ี懋

หนว่ย : นาท/ีปี/ผู้ใชห้น締ึงราย
  2539 2544
ในเขต กฟน.    
ไฟฟา้ดบัถาวร 132.93 99.65
 เขตอตุสาหกรรม 153.94 115.40
 เขตเมอืงและธรุกจิ 113.89 85.38
 เขตชนบท 240.84 180.54
ในเขต กฟภ.    
ไฟฟา้ดบัถาวร 1,719.00 1,050.00
 เขตอตุสาหกรรม 208.00 132.00
 เขตเมอืงและธรุกจิ 1,042.50 635.00
 เขตชนบท 1,869.30 1,152.90

1.9 จาํกดัระดบัการปลอ่ยกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์จากการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิย ์ดงัน퓌ี懋

หนว่ย : พันตนั
  2539 2544
 ยานพาหนะ 59 20
 การผลติไฟฟา้ 677 205
 อตุสาหกรรมและอ締ืนๆ 246 330

รวม 982 555

 

2. แนวทางการพฒันาพลงังาน
เพ締ือใหก้ารบรหิารและพัฒนาพลงังานของประเทศ บรรลเุปา้หมายดงักลา่วขา้งตน้ จงึไดม้กีาร กาํหนด
กลยทุธในการพัฒนาไวด้งัน퓌ี懋

2.1 จดัหาพลงังานใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ มคีณุภาพ มคีวามม締ันคง และในระดบัราคาท締ี
เหมาะสม โดย

2.1.1 เรง่การสาํรวจและพัฒนาปโิตรเลยีมและถา่นหนิ

(1) สง่เสรมิและสนับสนนุใหม้กีารสาํรวจ และพัฒนาแหลง่ปโิตรเลยีมภายใน
ประเทศ รวมทั퓌懋งสนับสนนุใหม้กีารใชป้ระโยชนข์อ้มลูปโิตรเลยีม และ
เทคโนโลยที締ีทนัสมยั เพ締ือใหก้ารสาํรวจ และพัฒนาปโิตรเลยีมของประเทศ
เป็นไปอยา่งตอ่เน締ือง และมปีระสทิธภิาพย締ิงข퓌ึ懋น

(2) เรง่รัดใหม้กีารพัฒนาแหลง่ปโิตรเลยีมภายใตอ้งคก์รรว่มไทยมาเลเซยี
ตามพระราชบญัญัตอิงคก์รรว่มไทยมาเลเซยี พ.ศ. 2533 เพ締ือใหม้กีาร



สาํรวจและพัฒนากา๊ซธรรมชาต ิจากพ퓌ื懋นท締ีพัฒนารว่มข퓌ึ懋นมาใชป้ระโยชนโ์ดย
เรว็

(3) เรง่รัดใหม้กีารสาํรวจหาแหลง่ถา่นหนิเพ締ิมเตมิ เพ締ือจัดหาปรมิาณสาํรอง
ใชเ้ป็นพลงังานพ퓌ื懋นฐานตอ่ไปในอนาคต โดยปรับปรงุแกไ้ขกฎเกณฑต์า่งๆ ท締ี
เป็นอปุสรรคตอ่การพัฒนาถา่นหนิ โดยเฉพาะการแกไ้ขพระราชบญัญัตแิร่
เพ締ือใหก้ารพัฒนาถา่นหนิเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเป็นระบบ และเรง่
ดาํเนนิการนาํแหลง่ถา่นหนิท締ีกรมทรัพยากรธรณ ีไดส้าํรวจไวแ้ลว้ เปดิให้
เอกชนลงทนุ รวมทั퓌懋งเรง่รัดใหม้กีารจัดหาเทคโนโลยสีมยัใหม ่เพ締ือการใช้
ประโยชนถ์า่นหนิทั퓌懋งดา้นการผลติกระแสไฟฟา้ และภาคอตุสาหกรรม โดย
เกดิผลกระทบตอ่ส締ิงแวดลอ้มนอ้ยท締ีสดุ เชน่ ถา่นหนิผสมน퓌ํ懋า การแปรสภาพ
ถา่นหนิใหเ้ป็นกา๊ซ การทาํถา่นโคก้ และการใชส้ารพลอยได้

(4) เรง่รัดใหม้กีารศกึษาความเป็นไปไดใ้นการพัฒนาแหลง่หนิน퓌ํ懋ามนั บรเิวณ
แอง่แมส่อด จังหวดัตาก

2.1.2 เรง่ใหม้กีารเจรจาและพัฒนาพลงังานกบัประเทศเพ締ือนบา้น

(1) เรง่ดาํเนนิการเจรจาและหาขอ้ยตุใินการรับซ퓌ื懋อไฟฟา้จากโครงการใน
ประเทศ สปป.ลาว เพ締ือใหส้ามารถรับซ퓌ื懋อไฟฟา้จากประเทศ สปป.ลาว ได้
เพ締ิมเป็น 3,000 เมกะวตัต ์ตาม จาํนวนท締ีตกลงในบนัทกึความเขา้ใจระหวา่ง
ทั퓌懋ง 2 ประเทศ

(2) พัฒนาและปรับปรงุการเช締ือมโยงสายสง่ไฟฟา้ระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศเพ締ือนบา้น โดยเฉพาะในกลุ่มอนภุมูภิาคลุ่มแมน่퓌ํ懋าโขง 6 ประเทศ
เพ締ือประโยชนท์างดา้นเศรษฐกจิ และดา้นความมั締นคงของระบบไฟฟา้

(3) สนับสนนุใหม้กีารรว่มศกึษาความเหมาะสมของโครงการไฟฟา้พลงัน퓌ํ懋า
ในลุ่มแมน่퓌ํ懋าโขง ลุ่มแมน่퓌ํ懋าสาละวนิ และในประเทศเพ締ือนบา้น รวมทั퓌懋งเปดิ
โอกาสใหผู้้ลงทนุ/รัฐบาลของประเทศ ดงักลา่วย締ืนขอ้เสนอขายไฟฟา้ใหแ้ก่
ประเทศไทย โดยรับขอ้เสนอดงักลา่วไวพ้จิารณาอยา่งจรงิจัง และดาํเนนิ
การเจรจาหาขอ้ยตุใินการรับซ퓌ื懋อไฟฟา้

(4) เจรจากบัรัฐบาลเวยีดนามและกมัพชูา เพ締ือกาํหนดเสน้แบง่เขตแดนทาง
ทะเล ในบรเิวณพ퓌ื懋นท締ีคาบเก締ียวในอา่วไทย และ/หรอื แสวงประโยชนจ์าก
ทรัพยากรปโิตรเลยีมรว่มกนั

(5) ดาํเนนิการเจรจาและหาขอ้ยตุใินการซ퓌ื懋อกา๊ซธรรมชาตเิพ締ิมเตมิจาก
ประเทศสหภาพพมา่ เชน่ จากแหลง่เยตากนุ (Yetagun) และดาํเนนิการ
โครงการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาต ิจากสหภาพพมา่ใหเ้สรจ็ตามกาํหนดเวลา

(6) เจรจากบัประเทศมาเลเซยีในการรับซ퓌ื懋อไฟฟา้ และ/หรอื กา๊ซธรรมชาติ

(7) ดาํเนนิการเจรจากบัประเทศอนิโดนเีซยีในการซ퓌ื懋อกา๊ซธรรมชาต ิจาก
แหลง่นาทนูา (Natuna)

2.1.3 ศกึษาความเหมาะสม และกาํหนดรปูแบบการกาํกบัดแูลการใชพ้ลงังานปรมาณ ูใน
การผลติไฟฟา้ รวมทั퓌懋งเรง่จัดหาพลงังานจากแหลง่นอกประเทศ โดยเฉพาะกา๊ซธรรมชาติ
เหลว (LNG) น퓌ํ懋ามนัดนิ (Orimulsion) และถา่นหนิจากตา่งประเทศ ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอ
กบัความตอ้งการใชใ้นประเทศ เพ締ือใหม้กีารกระจายแหลง่และชนดิของเช퓌ื懋อเพลงิ และมี
ตน้ทนุการผลติท締ีเหมาะสม

2.1.4 สนับสนนุใหธ้รุกจิทางดา้นพลงังานของไทย ไปรว่มลงทนุและพัฒนาพลงังานใน
ตา่งประเทศ ซ締ึงจะมสีว่นชว่ยในการเสรมิสรา้งความมั締นคงในการจัดหาพลงังาน

2.1.5 ลงทนุเพ締ือเพ締ิมกาํลงัผลติสาํรอง และปรับปรงุระบบสง่และจาํหนา่ยไฟฟา้เพ締ือเพ締ิม
ความมั締นคงของระบบไฟฟา้ โดยเฉพาะอยา่งย締ิงในเขตอตุสาหกรรมและพ퓌ื懋นท締ีเศรษฐกจิ



ใหมใ่นภมูภิาคตา่งๆ รวมทั퓌懋งเรง่นาํสายไฟฟา้ลงใตด้นิ โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพและเมอืง
ใหญใ่นภมูภิาค โดยใหก้ารไฟฟา้ประสานงาน และรว่มมอืกบัหนว่ยงานผังเมอืงอยา่งใกล้
ชดิ เพ締ือใหก้ารรวมระบบสาธารณปูโภค สอดคลอ้งกบัการวางผังเมอืง

2.1.6 กาํหนดมาตรฐานคณุภาพบรกิารของกจิการไฟฟา้ เป็นเง締ือนไขในการใหบ้รกิาร
และในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของการไฟฟา้ทั퓌懋ง 3 แหง่ โดยกาํหนดระบบจงูใจ
ใหก้ารไฟฟา้ปรับปรงุ คณุภาพบรกิาร และมกีารกาํหนดบทปรับในกรณที締ีการไฟฟา้ ไม่
สามารถปฏบิตัติามเง締ือนไขได้

2.2 สง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั

การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั จะชว่ยลดทั퓌懋งการลงทนุในการจัดหา
พลงังาน และคา่ใชจ้า่ยทางดา้นเช퓌ื懋อเพลงิของกจิกรรมการผลติ ดงันั퓌懋น การใชพ้ลงังาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ จะชว่ยเพ締ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก ทั퓌懋งน퓌ี懋
มาตรการทางดา้นราคา ซ締ึงจะสรา้งแรงจงูใจใหม้กีารใชพ้ลงังาน อยา่งมปีระสทิธภิาพ
เป็นมาตรการแรกท締ีจะตอ้งดาํเนนิการ โดยมาตรการอ締ืนจะประกอบดว้ยทั퓌懋งการใหส้締ิงจงูใจ
การสรา้งจติสาํนกึ และมาตรการบงัคบั ดงัน퓌ี懋

2.2.1 ปรับปรงุโครงสรา้งราคาน퓌ํ懋ามนัเช퓌ื懋อเพลงิ เพ締ือใหร้าคาสะทอ้นถงึตน้ทนุทาง
เศรษฐศาสตรม์ากย締ิงข퓌ึ懋น และรักษาระบบการกาํหนดราคาในปัจจบุนั ซ締ึงทาํใหร้าคา
เปล締ียนแปลงไปตามกลไกตลาด และสภาวะการแขง่ขนั โดยปราศจากการตดัสนิใจระดบั
การเมอืง เพ締ือใหเ้กดิการใชพ้ลงังาน อยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั

2.2.2 ปรับปรงุระบบการกาํหนดและโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ ทั퓌懋งราคาขายปลกีและราคา
ขายสง่ เพ締ือใหส้ะทอ้นถงึตน้ทนุท締ีแทจ้รงิ มโีครงสรา้งท締ีโปรง่ใส มคีวามคลอ่งตวั และ
แยกออกจากการตดัสนิใจทางการเมอืงอยา่งแทจ้รงิ ในขณะเดยีวกนัมแีรงจงูใจใหก้าร
ไฟฟา้ ปรับปรงุประสทิธภิาพการดาํเนนิงานและคณุภาพบรกิาร และสง่เสรมิการจัดการ
ดา้นการใชไ้ฟฟา้และการเพ締ิมบทบาทเอกชน

2.2.3 กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคากา๊ซธรรมชาตแิละคา่ผา่นทอ่ และพัฒนา
ระบบการกาํกบัดแูลใหม้คีวามชดัเจนและโปรง่ใส โดยใหก้จิการทอ่กา๊ซเป็นกจิการ
สาธารณปูโภค และใหก้ารซ퓌ื懋อขายสะทอ้นถงึขอ้ผกูพันทางดา้นปรมิาณ ตน้ทนุท締ีแทจ้รงิ
และพลงังานท締ีใชท้ดแทน และคณุภาพของเช퓌ื懋อเพลงิ รวมทั퓌懋งใหเ้กดิความมั締นใจแกผู่้ผลติ
และผู้ใชก้า๊ซธรรมชาต ิและมแีรงจงูใจใหผู้้จาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาต ิปรับปรงุประสทิธภิาพ
การดาํเนนิงาน

2.2.4 เรง่รัดใหม้กีารดาํเนนิการโครงการการจัดการดา้นการใชไ้ฟฟา้ และการอนรัุกษ์
พลงังานตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 เพ締ือใหม้กีารนาํ
แผนงานอนรัุกษพ์ลงังานสู่การปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะ

(1) การใชก้องทนุเพ締ือสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ในการใหส้締ิงจงูใจแก่
โครงการทางดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน

(2) การเรง่ดาํเนนิการอนรัุกษพ์ลงังานในโรงงานและอาคารควบคมุ

(3) การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนท締ีมผีลกระทบตอ่ส締ิงแวดลอ้มนอ้ย
มาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย รวมทั퓌懋งการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพในกจิกรรมการผลติในชนบท

(4) สง่เสรมิการศกึษา คน้ควา้ วจัิย และพัฒนาเทคโนโลยดีา้นพลงังานและ
การอนรัุกษพ์ลงังาน รวมทั퓌懋งการนาํเอาผลการศกึษามาใชใ้นโรงงาน อาคาร
และครัวเรอืน

(5) พัฒนาบคุลากรและสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐและเอกชน เพ締ือ
นาํแผนอนรัุกษพ์ลงังานมาสู่การปฏบิตัใิหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ



2.2.5 เรง่รัดใหม้กีารกาํหนดมาตรฐานการทดสอบ และมาตรฐานระดบัประสทิธภิาพ การ
ใชพ้ลงังานขั퓌懋นต締ําของเคร締ืองมอือปุกรณต์า่งๆ รวมทั퓌懋งการตดิฉลากแสดงประสทิธภิาพการ
ใชพ้ลงังาน และสง่เสรมิใหม้กีารผลติเคร締ืองมอือปุกรณท์締ีมปีระสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน
สงู และการผลติอปุกรณห์รอื วสัดทุ締ีชว่ยใหเ้กดิการอนรัุกษพ์ลงังาน

2.2.6 สง่เสรมิใหม้กีารจัดตั퓌懋งศนูยข์อ้มลูเทคโนโลยอีนรัุกษพ์ลงังาน (Energy Efficiency
Technology Information Center) ตามเมอืงใหญ่ๆ ทั締วประเทศ เพ締ือเป็นแหลง่สาธติ
อปุกรณอ์นรัุกษพ์ลงังาน และใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ แกป่ระชาชนและผู้สนใจใน
ทอ้งถ締ิน

2.2.7 ดาํเนนิการประชาสมัพันธ ์เพ締ือสรา้งจติสาํนกึในดา้นอนรัุกษพ์ลงังาน และใหเ้กดิ
ทศันคตทิ締ีดตีอ่การอนรัุกษพ์ลงังาน ใหก้บักลุ่มเปา้หมายทกุกลุ่มอยา่งตอ่เน締ือง

2.3 สง่เสรมิการแขง่ขนัในกจิการพลงังาน และเพ締ิมบทบาทของภาคเอกชน

การเพ締ิมการแขง่ขนัในกจิการทางดา้นพลงังาน และการสง่เสรมิบทบาทภาคเอกชนจะนาํ
ไปสู่การใช ้การจัดหาและการจาํหนา่ยพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนลดภาระ
การลงทนุของรัฐ สง่เสรมิการพัฒนาตลาดทนุ และการระดมเงนิออมจากภาคเอกชน และ
ใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มพัฒนาพลงังานดว้ย โดย

2.3.1 ปิโตรเลยีม

(1) ปรับโครงสรา้งและแปรรปูการปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย ใหม้ี
ประสทิธภิาพและความคลอ่งตวัในการปฏบิตังิาน สามารถแขง่ขนักบัภาค
เอกชนไดแ้ละนาํไปสู่ระบบการคา้ ปโิตรเลยีมท締ีมปีระสทิธภิาพและการ
แขง่ขนัมากย締ิงข퓌ึ懋น โดยแยกกจิการน퓌ํ懋ามนัและกจิการกา๊ซของ ปตท. ออก
เป็นบรษัิทในเครอืของ ปตท. โดย ปตท. ถอืหุ้นทั퓌懋งหมดในขั퓌懋นแรก และนาํ
หุ้นของบรษัิทในเครอืดงักลา่ว บางสว่นกระจายใหป้ระชาชนถอืหุ้น ดว้ย
การนาํหุ้นเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ในรปูแบบท締ี
เหมาะสม

(2) พัฒนาระบบการขนสง่กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่ ของการปโิตรเลยีมแหง่
ประเทศไทยใหเ้ป็น Common Carrier ในระยะยาว เพ締ือใหม้รีะบบการขนสง่
กา๊ซ ท締ีสามารถใหบ้รกิารแกผู่้ซ퓌ื懋อขายกา๊ซรายอ締ืนๆ และสามารถรองรับการ
ขายกา๊ซไดโ้ดยตรง รวมทั퓌懋งพจิารณาสง่เสรมิบทบาทของภาคเอกชน ใน
ธรุกจิการขนสง่กา๊ซทางทอ่ในระบบสาขา

(3) สง่เสรมิตลาดการคา้น퓌ํ懋ามนัสาํเรจ็รปู ใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเสรตีอ่
เน締ืองจาก ท締ีไดด้าํเนนิการมาแลว้ เชน่ สง่เสรมิใหม้กีารลงทนุเพ締ิมกาํลงักลั締น
ปโิตรเลยีม ในประเทศอยา่งเสร ีและใหก้จิการกลั締นน퓌ํ懋ามนัสามารถประกอบ
ธรุกจิบนพ퓌ื懋นฐานท締ีเทา่เทยีมกนั สง่เสรมิใหม้สีถานบีรกิารน퓌ํ懋ามนั ภายใต้
เคร締ืองหมายการคา้หลายชนดิมากข퓌ึ懋น ลดการผกูขาดจากการปโิตรเลยีมแหง่
ประเทศไทย ในการจัดซ퓌ื懋อน퓌ํ懋ามนัของหนว่ยงานราชการ และปรับปรงุขั퓌懋นตอน
การขออนญุาตตั퓌懋งสถานบีรกิารน퓌ํ懋ามนัใหม้คีวามรวดเรว็ รวมทั퓌懋งการแกไ้ขกฎ
เกณฑก์ารตั퓌懋งสถานบีรกิาร ใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิ
สงัคมและ เทคโนโลยใีนปัจจบุนั เพ締ือกระจายสถานบีรกิารสู่ภมูภิาค และลด
ตน้ทนุในการประกอบกจิการในเขตเมอืง ซ締ึงท締ีดนิมรีาคาแพง

(4) สง่เสรมิธรุกจิกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ใหม้กีารแขง่ขนักนัมากย締ิงข퓌ึ懋นอยา่ง
เป็น ธรรมในทกุขั퓌懋นตอน โดยเฉพาะการยกเลกิการควบคมุการนาํเขา้กา๊ซ
ปโิตรเลยีมเหลว และการลดการอดุหนนุผู้ผลติกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวใน
ประเทศ รวมทั퓌懋งดาํเนนิการยกเลกิการควบคมุราคากา๊ซปโิตรเลยีมเหลวใน
ท締ีสดุ

(5) เชญิชวนผู้ลงทนุตา่งประเทศ และผู้ลงทนุไทยเขา้รว่มทนุ ในโครงการ
ในบรเิวณพ퓌ื懋นท締ีพัฒนาชายฝั締งทะเลภาคใต ้เชน่ โรงกลั締นน퓌ํ懋ามนั คลงัเกบ็

ปโิตรเลยีม คลงัจาํหนา่ยปโิตรเลยีม และส締ิงกอ่สรา้งองคป์ระกอบพ퓌ื懋นฐาน



ปโิตรเลยีม คลงัจาํหนา่ยปโิตรเลยีม และส締ิงกอ่สรา้งองคป์ระกอบพ퓌ื懋นฐาน
ตา่งๆ

(6) ปรับปรงุระบบการขนสง่น퓌ํ懋ามนั และกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ของประเทศให้
มปีระสทิธภิาพ เพ締ือลดตน้ทนุการขนสง่น퓌ํ懋ามนัในระยะยาว โดยกระจาย
ศนูยก์ลางการจา่ยน퓌ํ懋ามนั และกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ออกจาก
กรงุเทพมหานคร รวมทั퓌懋งพจิารณาดาํเนนิการ ขยายโครงขา่ยทอ่ขนสง่น퓌ํ懋ามนั
เพ締ิมเตมิจากระบบปัจจบุนั ไปยงัภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

2.3.2 ไฟฟ้า

(1) เรง่รัดการดาํเนนิการในการซ퓌ื懋อไฟฟา้จากโรงไฟฟา้เอกชนรายใหญ่
(Independent Power Producer  IPP) ตามท締ีไดม้กีารประกาศไปแลว้
และจากผู้ผลติรายเลก็ (Small Power Producer  SPP) รวมทั퓌懋งใหม้กีาร
ประกาศรับซ퓌ื懋อไฟฟา้ในระยะตอ่ไปดว้ย

(2) ปรับปรงุและแปรรปูโครงสรา้งของกจิการไฟฟา้ เพ締ือเพ締ิมการแขง่ขนัและ
ประสทิธภิาพ รวมทั퓌懋งปรับปรงุโครงสรา้งองคก์ร และการบรหิารงานของ
รัฐวสิาหกจิทางดา้นไฟฟา้ ใหเ้ป็นเชงิพาณชิยม์ากข퓌ึ懋น เพ締ือเพ締ิมประสทิธภิาพ
ในการบรหิารการลงทนุ และการพัฒนาบคุลากร ทั퓌懋งน퓌ี懋 ในระยะปานกลาง ควร
กาํหนดใหก้จิการสายสง่ มคีวามเป็นกลางในการพจิารณารับซ퓌ื懋อไฟฟา้จากผู้
ผลติตา่งๆ โดยในระยะยาวควรใหร้ะบบสายสง่และสายจาํหนา่ยเป็น
Common Carrier และเปดิโอกาสใหผู้้ผลติไฟฟา้ ขายไฟฟา้ไดโ้ดยตรงแก่
ผู้ใชไ้ฟฟา้บางประเภท โดยใชบ้รกิารสายสง่และสายจาํหนา่ย ภายใตห้ลกั
เกณฑก์ารกาํหนดคา่ใชบ้รกิารสายสง่ และสายจาํหนา่ยท締ีเป็นธรรม

2.4 ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาส締ิงแวดลอ้มจากการพฒันาและการใชพ้ลงังาน รวมท ั�งปรบัปรงุ
ใหก้จิการทางดา้นพลงังานดาํเนนิการอยา่งมคีวามปลอดภยัมากย締ิงข�ึน

2.4.1 ใหม้กีารศกึษาความเหมาะสมในการขยายพ퓌ื懋นท締ีบงัคบัใชน้퓌ํ懋ามนัเตาชนดิท締ี 14 ท締ีมี
กาํมะถนัไมเ่กนิ 2.0% โดยน퓌ํ懋าหนัก และชนดิท締ี 5 ท締ีมกีาํมะถนัไมเ่กนิ 0.5% โดยน퓌ํ懋าหนัก
ออกไปยงัจังหวดัอ締ืนๆ ท締ีมโีรงงานอตุสาหกรรมตั퓌懋งอยู่ นอกเหนอืไปจากเขต
กรงุเทพมหานคร และสมทุรปราการ เชน่ ฉะเชงิเทรา สมทุรสาคร และปทมุธาน ีเป็นตน้
รวมทั퓌懋งพจิารณาความเหมาะสมในการลดปรมิาณกาํมะถนั ในน퓌ํ懋ามนัเตาลงจากเดมิ ตาม
สภาพความรนุแรงของปัญหาในเขตกรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ และจังหวดัอ締ืนๆ ท締ีมี
โรงงานอตุสาหกรรมตั퓌懋งอยู่อยา่งหนาแนน่

2.4.2 เรง่ใหม้กีารจาํหนา่ยน퓌ํ懋ามนัดเีซลกาํมะถนั 0.05% โดยน퓌ํ懋าหนัก ภายในวนัท締ี 1
มกราคม 2542 เพ締ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานไอเสยีรถยนตท์締ีจะประกาศใช ้และ
พจิารณาการปรับปรงุขอ้กาํหนดคณุภาพน퓌ํ懋ามนัเบนซนิ และน퓌ํ懋ามนัดเีซลหมนุเรว็เพ締ือลด
มลภาวะเพ締ิมเตมิจากท締ีไดด้าํเนนิการไปแลว้ เชน่ การลดกาํมะถนัในน퓌ํ懋ามนัเบนซนิ การเพ締ิม
คา่ซเีทน และการลดความถว่งจาํเพาะในน퓌ํ懋ามนัดเีซล เป็นตน้

2.4.3 ใหม้กีารควบคมุและกาํกบัดแูลการจัดเกบ็และกาํจัดกากน퓌ํ懋ามนัหลอ่ล締ืนและน퓌ํ懋ามนั
หลอ่ล締ืนใชแ้ลว้ รวมทั퓌懋งสง่เสรมิการลงทนุในการนาํน퓌ํ懋ามนัหลอ่ล締ืนใชแ้ลว้ กลบัมาใช้
ประโยชนอ์ยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

2.4.4 กาํหนดใหค้ลงัน퓌ํ懋ามนั รถบรรทกุน퓌ํ懋ามนั สถานบีรกิารน퓌ํ懋ามนัเช퓌ื懋อเพลงิ ในเขต
กรงุเทพมหานคร และเมอืงใหญต่อ้งตดิตั퓌懋งอปุกรณก์กัเกบ็ไอน퓌ํ懋ามนั

2.4.5 สง่เสรมิใหม้กีารใชเ้ช퓌ื懋อเพลงิท締ีสะอาด เชน่ กา๊ซธรรมชาต ิและกา๊ซปโิตรเลยีม
เหลว เป็นตน้ ในโรงงานอตุสาหกรรมโดยเฉพาะในพ퓌ื懋นท締ีท締ีมโีรงงานหนาแนน่ และในโรง
ไฟฟา้เพ締ือทดแทนน퓌ํ懋ามนัเตา รวมทั퓌懋งเรง่ดาํเนนิการขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตใินยาน
พาหนะในเชงิพาณชิย ์เพ締ือชว่ยลดมลพษิทางอากาศ โดยเฉพาะในเขตกรงุเทพมหานคร



2.4.6 ปรับปรงุมาตรฐาน และกฎระเบยีบท締ีเก締ียวกบัความปลอดภยัในการขนสง่ การเกบ็
รักษา และในการใชพ้ลงังาน โดยเฉพาะรถบรรทกุปโิตรเลยีม เรอืบรรทกุปโิตรเลยีม และ
การใชก้า๊ซปโิตรเลยีมเหลว และใหม้กีารบงัคบัใชอ้ยา่งจรงิจัง

2.4.7 สนับสนนุการกาํจัดขยะ เพ締ือลดปัญหาส締ิงแวดลอ้มเป็นพษิตามแหลง่ชมุชน โดยมี
พลงังานเป็นผลพลอยได้

2.5 พฒันากฎหมายท締ีเก締ียวขอ้งกบัพลงังาน และกลไกการบรหิารงานดา้นพลงังาน

2.5.1 เรง่ดาํเนนิการออกพระราชบญัญัตคิวบคมุน퓌ํ懋ามนัเช퓌ื懋อเพลงิ พ.ศ. .... เพ締ือใชแ้ทน
พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการเกบ็รักษาน퓌ํ懋ามนัเช퓌ื懋อเพลงิ พ.ศ. 2474 ท締ีลา้สมยัมาก และ
ดาํเนนิการแกไ้ขพระราชบญัญัตนิ퓌ํ懋ามนัเช퓌ื懋อเพลงิ พ.ศ. 2521 ซ締ึงไดผ้า่นการพจิารณาของ
คณะรัฐมนตรแีลว้

2.5.2 แกไ้ขประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัท締ี 28 กฎหมายและกฎระเบยีบอ締ืนๆ ท締ีเก締ียวขอ้งกบั
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว เพ締ือใหธ้รุกจิกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวมคีวามปลอดภยั และเป็นไปอยา่ง
มรีะบบ และมคีวามเสมอภาคระหวา่งผู้ประกอบการ

2.5.3 พจิารณาความเหมาะสม ในการกาํหนดใหอ้งคก์รกาํกบัดแูลกจิการดา้นพลงังาน มี
ความเป็นอสิระ (Independent Regulatory Body) เพ締ือสรา้งความมั締นใจแกผู่้ลงทนุ แต่
ในขณะเดยีวกนัใหค้วามเป็นธรรมแกป่ระชาชนผู้ใชบ้รกิาร
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