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1. THAILAND’S ENERGY SITUATION 

1.1 Energy Reserves 

Crude oil: As of 31 December 1999, Thailand’s total proved reserves of crude oil is 156.2 million 
barrels (MMBls), divided into 82 MMBls of onshore reserve, which is mainly from Sirikit field, and 
74 MMBls of offshore reserve, of which major resources are Benchamas, Pakakrong, Maliwan and 
Tantawan fields. 

Natural Gas: The total proved reserve is 12,168 billion cubic feet (bcf), of which 11,308 bcf is 
offshore reserve. Major offshore resources are Bongkot, Pailin, Satun, Erawan, Benchamas, 
Pakakrong, Maliwan, Tantawan and JDA (only the portion belonging to Thailand). Major onshore 
resources are Nam Phong and Sirikit. 

Condensate: As of 31 December 1999, the total proved reserve is 212.7 MMBls. All are offshore, 
with Erawan, Pailin, Bongkot and JDA as major resources. 

Coal: Most of Thailand’s proved coal reserve has low calorific value and is of lignite type, with a 
total volume of 2,128 million tons. The main resource is Mae Moh basin in Lampang province in 
the north of Thailand, with a reserve of 1,240 million tons. 

Thailand Energy Reserves 
as of 31 December 1999 

Source Crude 
(Million Barrels) 

Condensate 
(Million Barrels) 

Natural Gas 
(bcf) 

Coal 
(Million Tons) 

Off shore 73.8 212.7 11,308.2 - 

On shore 82.4 - 859.8 2,128 

Total 156.2 212.7 12,168.0 2,128 

1.2 Energy Demand and Supply 

(a) Primary Energy Demand: It was estimated that the primary energy demand in 2000, under 
the assumption that the economic growth rate was 4.2%, would be at a level of 71,229 Ktoe, 
accounting for a growth rate of 1.7% compared with the 1999 records. Demand for natural gas, 
hydropower and imported electricity would increase at a high rate whereas renewable energy 
demand would slightly increase. On the other hand, petroleum demand would decrease by 5.6% 
since crude oil and petroleum products prices in this year were exorbitantly high, resulting in 
reduced consumption of petroleum products by the residential sector whereas certain commercial 



and industrial activities have turned to use natural gas instead of oil. Demand of lignite/coal would 
slightly decrease compared with 1999. Petroleum product demand would account for the highest 
proportion of the primary energy demand, sharing 40.5%. Next to this were natural gas, 
renewable energy, lignite/coal and electricity with a share of 26.4%, 19.9%, 10.8% and 2.4% 
respectively. 

The economic growth rate during 2001-2005 is expected to be at a level of 4.3% - 4.7% and 
during 2006-2010 to be at a level of 4.5% - 4.7%. Consequently, energy demand during 2001-
2005 is forecasted to increase at an average rate of 4.3%. In this respect, petroleum demand will 
increase at an average rate of 3.6%, natural gas at 4.7% and lignite/coal at 9.9% since, pursuant 
to the Power Development Plan (PDP) of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), 
IPP coal-fired power plants are expected to become operational in 2004. It is anticipated that 
hydropower utilization will decrease at an average rate of 6.2% while renewable energy utilization 
will increase at an average rate of 2.7%. 

Primary energy demand during 2006-2010 is forecasted to increase at an average rate of 4.6%, 
with increased consumption of all energy types, i.e. petroleum and natural gas will increase by 
4.7%, hydropower and imported electricity will increase at an average rate of 16.5% as there will 
be greater import of electricity from the Lao PDR in 2007. Lignite/coal will increase at an average 
rate of 4.2%. The share of each energy type in 2010 will not be much different from that in 2000, 
with petroleum still accounting for the highest share of 39.4%. Natural gas, lignite/coal, electricity 
and renewable energy will share 27.1%, 13.8%, 2.4% and 17.3% respectively. 

Forecasted Primary Energy Consumption 

Energy Type Consumption (Ktoe) Growth (%) Share (%) 

1999 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Petroleum 30,574 28,848 34,443 43,300 -5.6 3.6 4.7 40.5 39.2 39.4 

Natural Gas 16,781 18,795 23,658 29,795 12.0 4.7 4.7 26.4 26.9 27.1 

Lignite/Coal 7,728 7,686 12,304 15,118 -0.5 9.9 4.2 10.8 14.0 13.8 

Hydro & 
Imported 
Elec. 

951 1,700 1,236 2,658 78.8 -6.2 16.5 2.4 1.4 2.4 

Renewable 
Energy 

13,975 14,201 16,216 19,028 1.6 2.7 3.3 19.9 18.5 17.3 

Total 70,008 71,229 87,857 109,899 1.7 4.3 4.6 100 100 100 

Thailand’s dependence on the import of energy resources has substantially decreased, from 98 % 
in 1980 to 63% in 2000. However, oil remains the major fuel import dependence of the country. 

(b) Power Generation: In 2000, the total generating capacity and power purchase of Thailand 
reached 97,759 GWh, a 5.7% increase from 1999. This could be divided into the generation by 
EGAT’s power plants (71.1%), purchase from IPPs and SPPs (26.1%) and import from the Lao PDR 
(2.8%). Power generation in 2005 is forecasted to be 132,782 GWh, or an average increasing rate 
of 6.3%. The share of EGAT generation is expected to decrease from 71.1% in 2000 to 46.2% in 
2005 and 32.2% in 2010. On the contrary, IPP generation will significantly increase from 16.4% in 
2000 to 50.6% in 2010. Similarly, power import from the Lao PDR will increase from 2.8% in 2000 
to 9.8% in 2010. However, the share of power purchase from SPPs will slightly decrease from 
9.8% in 2000 to 7.4% in 2010. 

Forecasted Power Generation by Type 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 



EGAT 
69,48

8 
68,701 56,163 57,993 58,891 61,290 63,041 62,017 62,289 61,093 59,716 

-Hydro 3,853 3,642 3,642 4,446 4,349 4,466 4,749 4,556 4,563 4,590 4,999 

-Fuel Oil 
12,93

5 
6,158 5,611 2,937 2,642 3,068 4,273 3,713 2,505 2,135 1,951 

-Lignite 
16,11

5 
14,931 15,413 17,784 16,708 16,950 18,460 17,052 17,414 16,057 17,165 

-NG 
36,50

1 
43,916 31,439 32,694 35,169 36,783 35,536 36,673 37,784 38,288 35,578 

-Diesel 63 29 33 109               

-Others 21 25 25 23 23 23 23 23 23 23 23 

Purchas
ed 

28,27
1 

34,984 54,273 59,880 66,078 71,492 78,851 89,973 
100,79

8 
113,11

6 
125,71

4 

-IPP 
15,99

9 
20,269 38,291 43,400 49,561 54,928 59,789 63,461 70,293 81,083 93,848 

  -NG 
15,99

9 
20,269 38,291 43,400 37,176 39,710 42,965 40,423 42,024 41,019 39,722 

  -Coal         12,385 15,218 16,824 23,038 24,900 24,822 24,822 

  -Other 
IPP 

                3,369 15,242 29,304 

-SPP 9,571 12,025 13,292 13,619 13,724 13,724 15,978 13,724 13,724 13,724 13,724 

-Imported 2,701 2,690 2,690 2,861 2,793 2,840 3,084 12,788 16,781 18,309 18,142 

Grand 
Total 

97,75
9 

103,68
5 

110,43
6 

117,87
3 

124,96
9 

132,78
2 

141,89
2 

151,99
0 

163,08
7 

174,20
9 

185,43
0 

Among the fuel types used in power generation in 2000, natural gas remained the major fuel. The 
share of power generation by fuel type was as follows: natural gas 60.3%, lignite/coal 19.6%, fuel 
oil 13.2%, hydropower 3.9% and imported electricity 2.8%. It is forecasted that natural gas will 
remain the major fuel used in power generation in 2010, accounting for a share of 62.2%. The 
share of power generation using lignite/coal as fuel will increase to 24.3% and that of power 
import from the Lao PDR will increase to 9.8%. Nonetheless, power generation using fuel oil as 
fuel will dramatically decrease from 13.2% in 2000 to only 1.1% in 2010. The share of hydropower 
generation will slightly decrease to 2.7% in 2010. 

Forecasted Power Generation by Fuel Type 

Fuel Type Unit: % 

1980 1999 2000 2005 2010 

Hydro 8.38 3.70 3.90 3.40 2.70 

Natural Gas 0.00 59.00 60.30 65.60 62.20 

Oil 77.30 17.20 13.30 2.30 1.10 

Coal and Lignite 9.28 17.70 19.60 26.50 24.30 



Import 5.04 2.40 2.80 2.20 9.80 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1.3 Oil Demand and Supply 

(a) Consumption of Petroleum Products: In 2000, demand for petroleum products was 609 
KBD, a 45% decrease from the 1999 records. The major reason was that the prices of petroleum 
products during the year were so high that the overall petroleum consumption decreased. 
Consumption of gasoline decreased by 3.9% and that of diesel by 2.0%. The main reason for the 
decreased consumption of these two products was assumed to result from less use of cars by the 
general public. As for fuel oil, the consumption dramatically decreased by 22.3% compared with 
the 1999 records since EGAT had reduced the use of fuel oil for power generation and, as an 
alternative, turned to use more natural gas, which is clean fuel and is cheaper than fuel oil. 
Moreover, some industries had also shifted to use more natural gas instead of fuel oil. The share of 
consumption by product type in 2000 was as follows: diesel, 42.4%; gasoline, 19.1%; fuel oil, 
17.5%; LPG, 11.0%; jet, 9.8% and kerosene, 0.1%. 

Demand for petroleum products of Thailand in 2005 is expected to be 739 KBD, an average 
increasing rate of 3.9%. Demand for gasoline, diesel, jet and LPG tends to increase while demand 
for fuel oil will decrease. This will be in line with the policy on fuel utilization in power generation of 
EGAT, i.e. to reduce the use of fuel oil and to promote the use of natural gas as a substitute. It is 
anticipated that the demand for petroleum products in 2010 will be 932 KBD, an average 
increasing rate of 4.7% with increasing demand for all petroleum product types except for 
kerosene. 

Given that EGAT has planned to reduce the use of fuel oil for power generation to only 8 KBD by 
2010, the structure of petroleum product demand will change from that in 2000. That is, the share 
of consumption by product type in 2010 will be as follows: diesel, 44.5%; gasoline, 21.4%; LPG, 
13.1%; fuel oil, 10.8% (a decrease from 17.5% in 2000); jet, 10.2% and kerosene, 0.1%. 

During the period 2000-2010, petroleum product production capacity of Thailand will be 
considerably higher than domestic demand. As a result, during the mentioned period, Thailand will 
be an exporter of petroleum products. 

Forecasted Petroleum Product Consumption 

Sector 
Consumption (KBD) Growth (%) Share (%) 

1999 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

LPG 58 67 92 122 15.7 6.5 5.8 11.0 12.4 13.1 

Gasoline 121 116 154 199 -3.9 5.8 5.3 19.1 20.8 21.4 

Kerosene 1 1 1 0 -8.9 -5.4 -5.5 0.1 0.1 0.1 

Jet Fuel 57 60 77 95 5.2 5.2 4.3 9.8 10.4 10.2 

Diesel 264 258 326 415 -2.0 4.8 4.9 42.4 44.1 44.5 

  High 
Speed 

261 256 324 412 -1.9 4.8 5.0 42.1 43.8 44.2 

     EGAT 2 1 0 0 -53.7 -27.7 1.5 0.2 0.0 0.0 

     Others 259 255 323 412 -1.4 4.8 5.0 41.9 43.8 44.2 

  Low Speed 2 2 2 3 -19.7 3.4 2.9 0.3 0.3 0.3 

Fuel Oil 137 107 89 100 -22.3 -3.5 2.4 17.5 12.1 10.8 



  EGAT 65 48 13 8 -26.3 -23.3 -10.0 7.9 1.7 0.8 

  Others 72 58 77 93 -18.7 5.6 3.9 9.6 10.4 10.0 

TOTAL 638 609 739 932 -4.5 3.9 4.7 100.0 100.0 100.0 

An analysis of petroleum product consumption by economic sector in 2000 shows that the 
transportation sector accounted for 62.5% of the total consumption, followed by the industrial 
sector, 23.3% and others 14.2%. As for the consumption in 2010, the share of the transportation 
sector will increase to 69.7% while that of the industrial sector will decrease to 16.4%, mainly due 
to the decrease in utilization of petroleum products as fuel in power generation by EGAT. Other 
sectors will account for the remaining 13.9%. 

Forecasted Petroleum Consumption by Sector 

Sector 
Consumption (KBD) Growth (%) Share (%) 

1999 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Transportation 398 380 502 649 -4.5 5.7 5.3 62.5 67.9 69.7 

Industry 157 142 131 153 -9.6 -1.6 3.2 23.3 17.7 16.4 

Others 83 86 106 129 3.6 4.2 4.1 14.2 14.3 13.9 

Total 638 609 739 932 -4.6 3.9 4.8 100.0 100.0 100.0 

(b) Production of Petroleum Products: Production of petroleum products in 2000 was 706 
KBD, a decrease of 0.8% from 1999. In this year, certain refineries, such as Thai Oil, Bangchak 
and Esso, did not operate at their full production capacity; the utilization ratio was merely at 
88.2%. 

The production in 2005 is estimated to be 905 KBD, accounting for an average increasing rate of 
3.7% and that in 2010 to be 942 KBD, an average increasing rate of 0.8%. The production share 
of each petroleum product will be rather stable during 2000-2001. In the year 2010, the 
production share is expected as follows: diesel, 40.0%; gasoline, 21.8%; fuel oil, 16.2%; LPG, 
12.3% and jet/kerosene, 9.7%. 

Forecasted Petroleum Product Production 

Sector 
Production (KBD) Growth (%) Share (%) 

1999 2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

LPG 77 88 117 116 15.1 5.2 -0.2 12.5 12.9 12.3 

Gasoline 149 139 191 205 1.4 4.8 1.5 19.7 21.1 21.8 

Jet/Kerosene 77 81 88 91 7.0 1.4 0.5 11.5 9.7 9.7 

Diesel 274 277 306 337 10.6 3.8 0.6 39.2 40.5 40.0 

Fuel Oil 135 121 143 153 -6.3 2.5 1.3 17.1 15.8 16.2 

Total 712 706 905 942 5.6 3.7 0.8 100.0 100.0 100.0 

1.4 Oil Import Projection 

For Thailand, the total consumption of crude oil in 1998 stood at an average of 708 KBD, down 
from 757 KBD for 1997. The crude oil import in 1998 was 679 KBD, down from 729 KBD in 1997. 



Thailand’s level of dependence on imports in both years was at approximately 95% and is 
expected to continue in the foreseeable future. The major source of crude oil for Thailand is the 
Middle East, which makes the country more vulnerable to possible disruptions in oil supply from 
that region. 

Crude Oil Imports 

Source Unit: thousand barrels per day (KDB) 

1997 1998 1999 2000 

Middle East 562 574 557 500 

Far East 141 96 104 132 

Other Sources 26 9 39 43 

Total Crude Import 729 679 700 675 

Indigenous Crude 28 29 34 57 

Total Crude 
Consumption 

757 708 734 732 

Presently, Thailand is a net exporter of petroleum products. However, with increasing consumption 
of petroleum products forecasted over the next 10 years and no significant refining capacity 
increases planned, Thailand is projected to become a net importer of petroleum products by the 
year 2010. This is reflected in the following table: 

Present and Projected Exports (Imports) of Petroleum Products 

Product   Unit: thousand barrels per day (KBD) 

1997 1998 1999 2000 2001 2005 2010 

LPG 17 15 23 21 22 25 (6) 

Gasoline 33 29 29 20 52 36 6 

Kerosene/Jet 
Fuel 

5 5 19 18 26 11 (5) 

Diesel (6) 26 15 15 59 40 (37) 

Fuel Oil (7) (8) 10 0 44 54 52 

Total 42 67 96 74 203 166 10 

Note: Figures within ( ) represent net imports. 

1.5 Existing Crude and Petroleum Products Storage 

The present total storage capacity of crude oil in Thailand is approximately 28 Mbbl (million 
barrels) and the total storage of petroleum products (excluding LPG) is approximately 39 Mbbl. 
This brings the total existing storage capacity to approximately 67 Mbbl, equivalent to 96 days of 
consumption in 1997, well above the normal working requirements of 40-45 days. However, actual 
stocks are lower than the storage capacity. 

The six refineries account for essentially all the crude oil storage in Thailand. The total storage of 
major petroleum products (excluding LPG) with these companies is at the level of 16.8 Mbbl. Apart 



from the refinery storage, a significant portion of the storage capacity of petroleum products is 
with oil traders and distributors. 

Summary of Oil Storage Capacity in Thailand 

Item Storage Capacity in million barrels (Mbbl) 

Refineries Other Total 

Gasoline 4.1 5.9 10.0 

Kerosene/Jet Fuel 1.9 2.5 4.4 

Diesel 6.6 9.0 15.6 

Fuel Oil 4.2 4.8 9.0 

Products 16.8 22.2 39.0 

Crude Oil 27.7 - 27.7 

Total 44.5 22.2 66.7 

1.6 Mandatory Storage Level 

At present, the only stockpiling is under the Fuel Act of 1978 which requires the private sector to 
stockpile a certain percentage of the annual throughputs/sales amounts. 

For crude oil, both producers and importers were required to stock 5% of annual throughput 
(equivalent to about 18 days throughput) until December 1997. Marketers of petroleum products 
were also required to stock 5% of annual throughput until December 1997. Importers of petroleum 
products were required to stock 10% of annual imports (equivalent to about 36 days) until 
December 1996. For diesel and fuel oil, this requirement was reduced to 5% in December 1997. 

Oil Stockpiling Rates for Thailand 

  
Prior to Dec 96 Dec96-Dec97 Dec97-Present 

Production Import Production Import Production Import 

Crude Oil 5% 5% 5% 5% 3% 3% 

Gasoline 5% 10% 5% 10% 3% 6% 

Kerosene/Jet 5% 10% 5% 10% 3% 6% 

Diesel 5% 10% 5% 5% 3% 6% 

Fuel Oil 5% 10% 5% 5% 3% 6% 

Notes : 

• Stockpiling rates are given as percentage of total annual throughput or sales amounts. 
• Stockpiling obligations are over and above the normal working volume requirements of the 

companies. 
• Source: Department of Commercial Registration, Ministry of Commerce. 

Due to the economic downturn in 1997, the mandatory stockpiling regulations require refineries to 
stock 3% of crude oil based on their throughput (equivalent to about 11 days) and marketers and 
importers to stock 3-6% of different petroleum products based on sales. 



2. ENERGY SECURITY POLICY 

Energy security policy remains the prime policy of the country as currently 60% of domestic 
energy consumption has to depend on imported energy, and it is projected to increase to 80% in 
the next decade. Therefore, it is important to promote domestic energy resource development, 
both petroleum and coal resources. However, since the potential of our domestic energy resources 
is quite low, in the long run, priorities will have to be given to energy cooperation with neighboring 
countries. So far, we have made several agreements with our neighboring countries on energy 
exploration and development for mutual utilization, including the construction of energy networks 
in this region to enhance the regional energy security. 

2.1 Promotion of Indigenous Energy Resource Development 

• Domestic Oil 

The Thai government aims to promote and encourage the exploration and development of 
domestic petroleum resources, and encourage the application of petroleum information and 
modern technology so that the petroleum exploration and development of the country would be 
continuous and more efficient. 
 
Moreover, foreign and Thai investors are encouraged to engage in joint ventures on energy 
development projects at all stages of the business, for example, the crude oil transportation 
pipeline system, refineries, storage terminals, distribution terminals and other infrastructure. 

• Natural gas 

Another strategy is to promote and encourage the exploration and development of natural gas in 
the Joint Development Area (JDA) in compliance with the domestic demand and the development 
of other natural gas-based projects, for example, a joint venture project on natural gas 
development from the JDA and a joint venture project on the Trans-Thailand-Malaysia natural gas 
pipeline. 

• Coal 

Promotion of the exploration for additional coal resources to ensure adequate primary energy 
reserves for future use is encouraged, including speeding up concession granting to the private 
sector to develop coal mines initially explored by the Department of Mineral Resources. 

• Nuclear 

There is no plan to use nuclear energy at least in the next 10 - 15 years. 

• Hydro 

Hydropower has been developed for power generation since 1964. The potential of hydropower in 
Thailand is estimated at 15,155 megawatts (MW). As of April 2000, EGAT had 2,880 MW of 
installed capacity of hydropower, whereas the Department of Energy Development and Promotion 
(DEDP) and the Provincial Electricity Authority (PEA) operated 49 MW of installed capacity. The 
remaining hydropower resources are difficult to exploit due to the environmental impact on the 
resource areas a power project would entail. Therefore, future development of hydropower 
resources will be limited to a few small-scale projects which are considered most economical and 
environmentally friendly. 

As part of the rural electrification program, bringing electricity to 98% of villages in Thailand by 
1997, small hydropower sites have been identified as economically suitable for more accurate cost 
estimates and detailed engineering work. It should be noted, however, that a thorough feasibility 
study of a small hydropower project tends to indicate that the cost of electricity generated from a 
suitable hydropower site can be more economical than electricity generated from a set of 



photovoltaic plants. One way to further reduce the capital cost of a small hydropower plant is to 
run a commercially available pump as a turbine. 

2.2 Diversification of Energy Sources 

Although oil will remain a major energy of the country, the ratio of the total demand will 
continuously decrease, from 40.5% in 1999 to 39.4% in 2010. Moreover, Thailand also 
emphasizes diversification of energy sources to secure a stable supply of energy. Natural gas and 
coal will gradually replace oil, particularly for use as fuel in power generation and in the industrial 
sector. Utilization of natural gas in power generation has been intensified since the year 2000. 
Imported coal will play an important role as fuel in power generation by Independent Power 
Producers (IPPs) from 2004 onwards. 

(a) Power Purchase from Neighboring Countries 

Negotiation with neighboring countries on energy development has been a means to provide an 
adequate amount of energy to satisfy the demand of the country and to ensure the supply 
security. Thailand has executed Memorandum of Understandings and/or power purchase 
agreements with Lao PDR, Myanmar, the People’s Republic of China and Cambodia. 

• 

A Memorandum of Understanding (MOU) was signed on 4 June 1993, under which Thailand agreed 
to purchase 1,500 MW of electricity from projects in Lao PDR. Later, a second MOU was signed on 
19 June 1996, increasing the purchase to 3,000 MW by 2006. In addition, Lao PDR also agreed to 
support passage of the transmission system from a third country, hence facilitating Thailand’s 
purchase of power from Yunnan province of the People’s Republic of China in the future. 

Power purchase from Lao PDR 

However, the decreasing demand after the economic crisis has made it necessary for Thailand to 
delay the purchase of 3,000 MW from the Lao PDR to two phases. That is, to purchase 1,600 MW 
by 2006 and 1,700 MW by 2008 to be in line with the decreasing demand. 

• 

Myanmar has significant potential for hydro and natural gas. Preliminary studies by Myanmar 
government on 196 projects indicate a total capacity of 37,000 MW. An MOU was signed on 4 July 
1997 for Thailand to purchase up to 1,500 MW of electricity from projects in Myanmar by 2010. 

Power purchase from Myanmar 

• 

An MOU was signed on 12 November 1998 for purchase of 3,000 MW from China by 2017. The 
ADB estimates that Yunnan province of P.R. China has hydropower generating capability of 90,000 
MW. The first possible project for power sale is Jing Hong Project, with 1,500 MW for sale to 
Thailand. 

Power purchase for P.R. China 

• 

According to the bilateral Agreement signed on 3 February 2000, Thailand agrees to promote 
power trade and provide training and technical assistance relating to the power system to 
Cambodia. Initially, Thailand will sell power to four provinces in Cambodia, i.e. Banteay Meanchey, 
Battambang, Siem Reap and Koh Kong, with a total capacity of 20-30 MW. After the establishment 
of the Thailand Power Pool in 2003, Thailand will support Cambodia to participate in this market. 

Power Sector Cooperation Program with Cambodia 

(b) Promotion of Natural Gas Utilization 

Resulting from the government’s policy to promote the use of natural gas instead of fuel oil in 
power generation, utilization of natural gas in power generation continually increased from 42.3% 
in 1995 to 59.0% in 1999. A plan has been set to modify EGAT’s power plants using fuel oil to be 
able to use natural gas instead. 



Most of domestic natural gas fields are located in the Gulf of Thailand. Foreign sources include 
Malaysia-Thailand Joint Development Area (JDA), Yadana and Yetagun Fields in Myanmar. 

It is expected that during the period 2000-2010, around 1,700-2,290 mmscfd of the total natural 
gas supply would be obtained from domestic sources while around 530-990 mmscfd would be 
imported from foreign sources. 

(c ) Promotion of Coal Utilization 

In 1999, total coal consumption in Thailand was about 22.8 million tons. Coal utilization in 
electricity generation accounted for almost 70% of the total domestic coal consumption. The rest 
was used as fuel in the industrial sector, comprising the cement industry, paper mill, fiber factory, 
calcium oxide making process and tobacco curing. 

 Due to the comparatively low cost of supplies and low political risks of supply disruptions 
compared with other major energy sources, it is foreseeable that coal will remain a major fuel, 
next to natural gas, for electricity generation. Coal utilization by Independent Power Producers (or 
IPPs) is expected to start in 2004, when some IPP plants are scheduled to complete, at a level of 
about 3 million tons, and then is forecast to rapidly increase to 5.5 and 8.8 million tons in 2005 
and 2010 respectively. For Small Power Producers (SPPs), coal demand is expected to be at a level 
of 2.15 million tons per year during the period 2000 to 2010. 

To address the concern over the impact of coal utilization on the environment, the application of 
modern technology would also be encouraged so that utilization of coal in electricity generation 
and in the industrial sector would cause minimal impacts on the environment. 

(d) Promotion of New and Renewable Energy 

To ensure that there will be adequate energy for future use, consideration has been given to all 
potential energy resources that are both economically viable and environmentally friendly. 
Renewable energy is clean energy; however, its development as a large resource cannot be 
materialized and the production cost is still very high. Although renewable energy technologies 
have nowadays been more sophisticated and hence have helped to reduce some of the production 
costs, the overall costs are still high compared with those of commercial primary energy which is 
currently in use. 

Consequently, the government has to take the role in promoting renewable energy technology 
development, using financial support from the Energy Conservation Promotion Fund (ENCON 
Fund). The ENCON Fund had provided financial support to promote renewable energy utilization, 
and renewable energy research and development. For example: 

• 

Promotion has been made on the establishment of a biogas system in livestock farms to make use 
of manure, residues or wastewater by using biogas technology. This has not only alleviated the 
farm owners’ energy cost for wastewater treatment but also produced biogas that can be used as 
a substitute energy source for liquefied petroleum gas (LPG), petroleum and electricity. 

Utilization of biogas technology 

• 

The Thai government has a target to increase the electricity generating capacity by using the solar 
system at a minimum capacity of 4 MW nationwide by the end of 2001. A major project has been 
implemented by EGAT with an installation of a 500-kW solar power system in Mae Hong Sorn 
province, in the northern part of Thailand, of which the areas are mountainous in order to enhance 
the security of the power system in the province. Since the topographical features of the province 
are mountainous and the population is scattered in the mountainous areas, an enormous 
investment on the grid system would, otherwise, have been required. An assessment will be made 
on technical problems and impacts on the society and environment as well as the potential 
investment by the private sector in constructing manufacturing plants to produce or assemble 
solar cells and other component parts in Thailand. 

Promotion of Photovoltaic (PV) Power System 



The government has also allocated financial assistance from the ENCON Fund for various 
demonstration projects on solar energy. Examples of such projects are: 

o the installation of solar cells on ten household rooftops in the Bangkok metropolitan area; 
o the installation of the PV-pumping system in rural villages, via the sub-district 

administrative organizations, to help alleviate the water shortage problem 
o the R&D on the development of a solar dryer prototype to be used in the food drying 

industry instead of the former steam dryers using fuel oil; and the feasibility study on the 
installation of a solar power and wind energy system (hybrid system) on each island. 

• 

Wind is another source of energy that can be used instead of oil. However, there is still a lack of 
up-to-date data on wind energy potential and the distribution of wind resources in Thailand. 
Hence, there has not been much progress on the development of power generation projects or 
other forms of use of wind energy resources. Consequently, the ENCON Fund has provided support 
for the Department of Energy Development and Promotion (DEDP) to carry out a project to 
compile existing wind energy data and those from weather-measuring satellites to develop a “Wind 
Map.” This will help with the evaluation of the wind energy potential in Thailand for determination 
of economic viability of wind energy and potential of wind resource development. 

Wind Energy 

Besides, the ENCON Fund has supported the Provincial Electricity Authority (PEA) to carry out a 
study on wind energy potential at four places on the south coast of Thailand. The wind 
measurement system, especially designed to measure wind energy potential, has been installed by 
the PEA to obtain accurate data for assessment of the feasibility of wind turbine installation for 
power generation, the energy to be obtained from the wind turbine system and the operational 
efficiency of the system. If the wind energy in the targeted areas is high, the PEA will further 
install a grid-connected wind farm for power generation, with a minimum generating capacity of 
1,000 kW. 

• 

Thailand, being an agricultural country, has a vast potential of agro-industrial residues and wastes 
such as rice husk, sawdust, corncobs, coconut shells and outer covering, leaves, bagasse or 
weeds, which are left decaying in the fields as fertilizer or awaiting burning. The ENCON Fund has 
provided financial assistance for an R&D project on the utilization of agricultural residues or wastes 
to generate energy as alternative fuel, called “the Green Fuel Briquette,” instead of using charcoal, 
firewood, LPG or electricity. 

Utilization of Agricultural Residues as Fuel 

Moreover, support has been given to a research on utilizing cassava rhizome, through gasification 
process, to produce fuel gas to be used as fuel in solid waste incineration since cassava rhizome 
has a high heating value. Wastes will be pre-heated prior to incineration in order to save energy. 
The gasifier developed under this project can be used with other fuel types, e.g. fuel wood from 
such trees as eucalyptus, horse tamarind, and other quick-growing trees. This will help get rid of 
1-2 tons of small-sized wastes in the communities near the cassava growing areas. 

• 

The Thai government, via the ENCON Fund, has supported a study on the guidelines on 
determining pricing subsidies for power generated by agricultural or industrial wastes (or 
biomass). The amount of power generated can be used on site, and the excessive amount, if any, 
can be sold back to the system of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) under 
the Regulations for the Purchase of Power from Small Power Producers (SPPs). 

Promotion of Small Power Producers (SPPs) Using Renewable Energy as Fuel 

During Phase 2 of the ENCON Program, covering the fiscal period 2000-2004, the ENCON Fund has 
a clear policy to promote and support SPPs using biomass or other forms of renewable energy 
(such as solar, biogas, municipal wastes) as fuel. An allocation of 2,060 million baht from the 
ENCON Fund will be used in the form of pricing subsidies per unit of electricity (kWh) generated by 
renewable energy, on top of the EGAT’s SPP purchasing price. The objective of this project is to 
maximize the use of domestic energy resources in power generation. This will help to reduce the 



government burden on imported energy and to reduce the adverse impact on the environment 
resulting from energy utilization. A target of 300 MW of generating capacity has been set for the 
first five years of the project. 

(e) Other Measures to secure energy supply include: 

• Support the joint development of the interconnection transmission networks and power 
purchase among the Greater Mekong Sub-region (GMS), in order to create mutual 
economic benefits and reliability of the power system. 

• Support the cooperation in developing power generation projects, especially hydro-power 
projects and promote the private sector role in the power project development in the GMS. 

• Accelerate negotiations with the governments of Vietnam and Cambodia concerning 
petroleum resources in contiguous or overlapping zones in the Gulf of Thailand so as to 
foster exploration and development of petroleum resources. 

• Encourage the Thai energy companies to enter joint ventures on energy development 
abroad, which will help enhance the country’s energy supply security. 

2.3 Improvement of Energy Efficiency 

(a) Policy Measures 

Promotion of efficient and economical use of energy is one challenge for which the government has 
formulated policies and strategies to achieve. This is because efficient and economical use of 
energy will help reduce not only investment requirements in energy supply but also fuel costs in 
various production processes. In this regard, basic policy measures to be implemented are pricing 
measures, provision of incentives, raising of the general public’s awareness, and compulsory 
measures. Some examples of the implementation to achieve this goal are as follows: 

• 

First, the petroleum pricing structure has been revised so that it reflects the actual economic 
costs of supply. The current pricing mechanism that allows prices to fluctuate according to the 
market forces and competition will be maintained, without political intervention. 

Pricing Measures 

Next, the electricity tariff for both retail and wholesale levels has been improved in order to 
reflect the actual supply costs and to be transparent. At the same time, an incentive system will be 
created for the electricity utilities to improve their operational efficiency and service quality. 

Guidelines in determining natural gas prices and pipeline tariff are being worked out, and a 
clear and transparent regulatory system is being developed. 

• 

In addition, the Demand Side Management (DSM) Program has been intensified. The DSM 
Program was established in 1993 to promote energy conservation and efficient use of electricity. 
Market transformation strategy has been introduced, that is, local manufacturers and importers 
are stimulated to produce and import energy-saving and efficient appliances while consumers are 
provided with education and energy conservation awareness through various media. 

Provision of Incentives 

Several campaigns have been launched with emphasis placed on utilization of high-efficiency 
electric appliances, such as the voluntary labeling project for energy-efficient lighting equipment, 
refrigerators, air-conditioners and motors. 

Besides, intensive efforts have been made to speedily materialize the establishment of 
Thailand’s testing laboratories; promotion of high-efficiency equipment production; and 
establishment of minimum energy efficiency standards, initially for six products, namely, 
refrigerators, air-conditioners, motors, fluorescent lamp ballast, fluorescent tubes and compact 
fluorescent. 



• 

Public relations work has been implemented to raise people’s awareness and benefits to be 
obtained from energy conservation. The PR activities are implemented under the “Divide by 
Two” campaign, popularly known as “Harn Song (÷ 2).” The campaign aims at motivating the 
general public to reduce energy consumption and to cut back the use of energy and natural 
resources without reducing personal comfort or the quality of life. 

Public Awareness Campaigns 

Examples of activities are: the production of series of television commercials on energy 
conservation which have proven to be very popular among the public, dissemination of energy 
conservation issues through various types of media, energy camps for students, plays and cultural 
shows based on energy conservation themes and the establishment of energy information centers 
to disseminate materials, posters, and other printed matters on energy conservation and 
renewable energy related issues. 

• 

These relate to mandatory energy conservation implementation as specified by laws and 
regulations enforced under the Energy Conservation Promotion Act, involving designated factories 
and buildings, government buildings and other buildings whose owners are interested in energy 
conservation. 

Compulsory Measures 

“Designated factories” and “designated buildings” are factories and buildings with an installed 
electrical capacity of more than 1 MW or 1,175 kilovolt-amperes (kVA). 

The owner of such a factory or building must conserve energy, audit and analyze energy utilization 
in his factory/building, in accordance with the standards, criteria and methods prescribed in 
relevant Ministerial Regulations. In this connection, the owner may request for a grant from the 
ENCON Fund to undertake the requisite energy conservation measures. 

In addition, the ENCON Fund also provides financial support for the improvement in the design or 
construction of new government or state-enterprise buildings, with a view to conserving energy so 
as to demonstrate the outcome of such implementation to the general public. 

(b) Implementation Mechanism 

• Energy Conservation Program: financial support to promote energy conservation 
and renewable energy utilization 

The Energy Conservation Promotion Act (the Act) was passed by the government in March 1992 
with mandates to promote energy conservation discipline and energy conservation investment in 
factories and buildings. This Act is seen as innovative as it blends incentives with mandatory 
regulations to facilitate the implementation of mandated energy-efficiency measures. The Energy 
Conservation Program is implemented under the Act. 

One major tool of the government to promote energy conservation and use of renewable energy 
and to facilitate the implementation of energy-efficiency measures is the Energy Conservation 
Promotion Fund. The ENCON Fund provides financial support to government agencies, state 
enterprises, non-government organizations, individuals, and businesses that wish to implement 
measures to increase efficiency in energy utilization. 

The Energy Conservation Program is divided into three sub-programs, namely: Compulsory 
Program, Voluntary Program and Complementary Program. 

- Compulsory Program, as detailed earlier, relates to mandatory energy conservation 
implementation as specified by laws and regulations enforced under the Energy Conservation 
Promotion Act, involving designated factories and buildings, government buildings and other 
buildings whose owners are interested in energy conservation. 



The Compulsory Program is overseen by the Department of Energy Development and Promotion 
(DEDP). 

- Voluntary Program involves provision of financial assistance by the Fund to support energy 
conservation efforts by government and private agencies aiming at more efficient and economical 
use of energy, promulgation of utilization of renewable energy which has less adverse impact on 
the environment, promotion of products and services which contribute to energy conservation, as 
well as promotion of R&D projects and development of energy conservation related technology. 

- Complementary Program consists of training, public relations, and management & monitoring 
sub-programs. 

The Training Sub-Program aims to develop human resources with right skills and knowledge for 
both the public and the private sectors so as to eventually achieve effective implementation of the 
Energy Conservation Program as a whole. 

The Public Relations (PR) Sub-Program is being undertaken to change consumers’ behavior with a 
view to achieving energy saving objectives. PR activities are carried out under the “Divide by Two” 
campaign as mentioned earlier. Efforts will continue to motivate people to save energy and change 
their wasteful behavior in energy consumption. A particular theme will be developed for each year, 
for example, in 2001 the tentative theme will be “Energy Saving in Transportation.” 

The Management & Monitoring Sub-Program covers the expenditures of all government agencies 
responsible for the implementation of the Energy Conservation Program. 

The Voluntary and Complementary Programs are implemented by the National Energy Policy Office 
(NEPO). 

2.4 Emergency Preparedness of Oil Supply 

• Policy to Establish and Build Emergency Oil Stockpile 

The present stockpiling in Thailand consists only of mandatory storage requirements imposed on 
the oil companies based on throughput/sales. 

However, with a view to ensuring the energy security of the country, consideration on an official oil 
stock is currently being made. The National Energy Policy Office has undertaken a study 
onNational Oil Stockpiling Strategy and we are now considering stockpiling options utilized in other 
countries in order to determine which model would be suitable and viable for application to 
Thailand as well as the optimum level of the long-term oil stockpiling together with appropriate 
implementation plan and institutional issues. 

2.5 International Cooperation 
Having bilateral/multilateral contracts with neighboring oil-exporting countries for the exchange of 
energy products in emergency cases is another means to ensure energy supply security and to 
protect the country against oil crises. 

(a) APEC 

The world oil situation could be addressed from both the supply and the demand ends. On the 
supply side, many APEC member economies have been seeking increase of OPEC oil production. 
OPEC agreed to increase oil production at several intervals during the course of the past few years. 
However, prices have not responded in a downward direction to appropriate and sustainable levels. 
APEC is better placed to address the demand side, and bring oil supply and demand closer to 
equilibrium. The international oil price situation presents APEC with an opportunity to respond 
within the boundaries of its existing fields of cooperation. The APEC Energy Working Group (EWG) 
has an Expert Group on Energy Efficiency and Conservation as well as an Expert Group on New 
and Renewable Energy Technologies. 



In mid-2000, Thailand pursued the diplomatic efforts urging greater APEC cooperation in the issue 
of oil and energy through the APEC EWG and APEC SOM mechanism. These efforts world merely 
carried out without focusing merely on the interest of Thailand or any particular party, but focusing 
on the interest of the APEC region as a whole. The interest of both oil exporting and oil importing 
economies have been taken into account with a view to creating stability of the oil market and oil 
prices as well as to enhancing steady and stable growth of the world economy. 

With support from all APEC member economies, the energy security issue was finally addressed in 
the APEC Leaders’ Declaration on the occasion of the Eighth APEC Economic Leader Meeting held in 
Brunei Darussalam, on 15-16 November 2000. In the APEC Leaders’ Declaration, leaders 
addressed their concern on the energy security that “We noted through the risks posed by oil price 
volatility to the world economic recovery and for developing economies that are heavily dependent 
on oil market conditions, and the need to stabilize prices at sustainable levels. We call for 
appropriate increases in supplies and other necessary measures to promote long-term price 
stability in the mutual interests of consumers and producers. We welcome the many ongoing 
cooperation activities within APEC which will help reduce vulnerability and promote market stability 
and note the efforts made this year by APEC members to address the volatility.” 

The APEC Energy Working Group with support from Korea will arrange a planning meeting on 
Energy Security Initiative, as endorsed by the Economic Leaders, in March 2001 in Seoul. The 
meeting will focus mainly on oil stockpiling and oil market information. 

(b) ASEAN 

• ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) 

At the Senior Officials’ Meeting on Energy of the Eighteenth ASEAN Ministers on Energy Meeting 
(SOME of the 18th AMEM) in Hanoi, Vietnam, on 3 July 2000, the ASEAN Council on Petroleum 
(ASCOPE) informed the meeting that all ten ASEAN member countries had already acceded 
to/ratified the ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA). This agreement stipulates that any 
member country whose normal supply drops to less than 80% of its normal requirements can ask 
the exporting members of ASEAN to supply 10% of said requirements. 

Since the inception of the APSA in 1986, it has never been actually executed, although it was once 
nearly implemented during the Gulf war crisis. In severe crude oil and/or petroleum product supply 
disruptions affecting not only one single country, but the whole region, the security of oil supplies 
from the neighboring countries could become uncertain and threatened. Neighboring countries 
might not be able to increase their production fast enough and/or might decide to sell crude oil 
and petroleum products at an inflated price. 

A review of APSA is being undertaken by ASCOPE following its proposal at the SOME of 18thAMEM 
in July 2000. After the review, the implementation procedures should be tested in a simulated 
crisis situation, and amended as necessary to remedy possible deficiencies. The test would be 
repeated until the process is streamlined. 

• ASEAN Energy Network 

At the 17th ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) held in Bangkok in July 1999, the Ministers 
adopted the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (1999-2004) which has served as the 
guide in the identification, formulation and implementation of specific projects and activities in the 
ASEAN energy sector. The Ministers also reaffirmed their commitment to the development of an 
integrated ASEAN energy network consisting of the ASEAN Power Grid and the Trans-ASEAN 
Gas Pipeline Projects as the ASEAN energy sector’s collective and coordinated program to 
achieve sustainable economic growth, greater economic integration and international 
competitiveness in the ASEAN region. 

- ASEAN Power Grid The success of implementation of the ASEAN Power Grid will enhance the 
potential for economic development in ASEAN as reliability of power supply will attract investors. 
Member countries will benefit from the fuel mix for power generation. Also, the success of this 



project implementation will necessitate sharing of technology, expertise and experience and this 
will facilitate further cooperation among ASEAN countries. 

The development of transmission infrastructure, which is essential for energy trade, is highlighted 
to help sustain energy security, and the need to coordinate a framework for the establishment of 
an ASEAN Power Pool in the future. Currently, many ASEAN countries are accelerating the 
restructuring and privatization of the electricity supply industry, with the future establishment of 
the ASEAN Power Pool in mind. 

- Trans-ASEAN Gas Pipelines ASEAN gas pipelines are regionally considered an important 
element for further economic recovery and sustained development, regional energy security, and 
satisfying international requirements on the environment. Several gas pipeline projects have 
already been identified or planned, linking various parts of the ASEAN region, including: 

a. Malaysia - Thailand Joint Development Area (JDA) Pipeline 
b. Indonesia (West Natuna and Sumatra) - Singapore Pipeline 
c. Myanmar (Yadana) - Thailand Pipeline 
d. Myanmar (Yetagun) - Thailand Pipeline, and 
e. Sabah (Malaysia) - Palawan (Philippines) Pipeline. 

As natural gas has good combustion qualities and will lead to fuel savings and lower emissions, it 
is predicted that more gas fired power plants will be established. So the regional demand for gas 
will significantly increase. Early completion of the Trans-ASEAN Gas Pipeline project will bring 
about better quality of life for ASEAN, apart from the energy supply security. 

(c) ASEAN-MITI 

The Special Senior Officials’ Meeting on Energy (SOME) held in Jakarta on 11 March 2000 endorsed 
the Terms of Reference and the holding of the SOME-MITI Consultations on Energy, to pave way 
for closer cooperation between ASEAN and Japan in the cooperation areas, which cover Energy 
Security Planning, Energy Efficiency and Conservation, and New & Renewable Energy. The first 
consultation was held on 30 June 2000 back to back with the SOME/18thAMEM in Hanoi, during 
which the SOME/MITI Energy Work Program for 2000-2001 was considered. The meeting also 
stressed that the SOME-MITI Consultations must have tangible outcomes, especially in investment 
promotional activities and in the mutual exchange of information on “best practices” in the energy 
sector. 

As a consequence of this, several meetings were organized. The First Meeting of the ASEAN Energy 
Security Project was held in Bangkok on 4 November 2000, with a view to establishing the project 
implementation, in particular the development of the report on “Energy Security Policies in ASEAN 
Countries.” The Regional Meeting on the Energy Security Project was held on 14 December 2000 in 
Tokyo, and the Third Meeting on the Energy Supply Security Planning in ASEAN on 15 January 
2001 in Jakarta. Thailand participated in these meetings and exchanged information on Thailand 
energy situation with other participants. 

(d) International Energy Agency (IEA) 

Thailand has recently been approached by the IEA in early February 2001 to discuss energy 
cooperation via energy dialogue and exchanges of energy information. 

3. EMERGENCY MEASURES TO REMEDY OIL CRISIS 

3.1 Elements of Emergency Preparedness 

(a) Long-Term Measures 

For any country, enhancing oil security requires both long-term and short-term measures. Long-
term measures could include: 



• Diversification of oil supply sources, 
• Improved oil use efficiency, 
• Alternative energy sources, 
• Improving market efficiency – privatization, liberalization of markets, removal of subsidies, 

(b) Short-Term Measures 

While long-term policy measures could reduce the risks of supply disruptions, alleviating the 
effects of an oil crisis, once it occurs, requires short-term measures. Emergency preparedness and 
response measures for the short-term are very important elements of a strategy for alleviating 
some of the effects of an oil crisis, especially for countries as heavily dependent on imports as 
Thailand. Short-term measures could include: 

• Information sharing, 
• Demand restraint, 
• Fuel substitution (limited between oil and gas), 
• Surge oil production, and 
• Emergency oil stocks. 

Among these measures, except for information sharing which is essential, emergency oil stocks 
seem to be the most important and useful means of dealing with an oil crisis because of the 
limited effectiveness of other measures for certain countries. 

3.2 Thailand’s Oil Security Policy 

The present policy of Thailand is directed by the following: 

• Oil stockpiling obligation on refineries and importers/marketers under the Petroleum Act 
(enacted in 1978); 

• International cooperation: as detailed in Item 2.5. 
• Implementation plan on remedy and prevention of shortage under the Emergency Decree 

(enacted in 1973): during a crisis, this decree provides the Prime Minister with extensive 
authority in issuing orders on production, distribution, export, import etc. of all types of 
liquid fuels. The decree also covers regulation or working hours and working days of 
business establishments. 

3.3 Emergency Decree of 1973 

The Emergency Decree on Remedy and Prevention of Shortage of Petroleum Oil, B.E. 2516 (AD 
1973) provides the Prime Minister with extensive authority in designating measures to remedy and 
prevent shortage of petroleum products. Under the decree, the Prime Minister can issue orders on 
the following matters: 

1. Production, distribution, export, import, etc. of all types of liquid fuels; 
2. Production or distribution of electricity; 
3. Consumption of fuel oil and electricity by regulating working hours and working days of 

business establishments; and 
4. Rationing of all types of liquid fuels. 

NEPO, as the central agency responsible for energy management and development in Thailand and 
reporting directly to the Prime Minister, has direct responsibilities to conduct, oversee, and 
coordinate actions in conformity with the legislation, which has thus far served as the enabling law 
for the setting of prices for petroleum products and for establishment of the Oil Fund. NEPO, 
therefore, has the direct responsibilities in managing the Oil Fund and in formulating policies and 
measures relating petroleum product prices and the Oil Fund. The Oil Fund was created for 
subsidizing the retail prices of LPG. Revenue is generated for this Fund by means of an extra tax in 
the retail prices of gasoline, diesel and fuel oil. The current tax rates for this purpose are as 
follows: 



Product Tax Rate to Oil Fund 
(Baht/litre) 

As of 5 Jan 2001 

Gasoline: ULG 95 
  ULG 91 
  ULG 87 

0.50 
0.30 
0.30 

High Speed Diesel 0.50 

Low Speed Diesel 0.50 

Fuel Oil 0.06 

The Emergency Decree was originally issued for a period of one year but has since been extended 
indefinitely. The provisions of the Decree have not been used so far and there are no detailed 
implementation plans. 

3.4 Emergency Response Measures 

Severity levels of crisis should be clearly defined. A crisis, as defined by IEA, is a shortfall in supply 
to 93% or less of normal requirements and should trigger measures for curbing demand and 
increasing domestic supply, including: 

• Applying fuel switching to the extent feasible to decrease the demand of crude oil and its 
derivatives. 

• Limiting and eventually eliminating export of petroleum products. This should be coupled 
with international cooperation and sharing of information. 

• Maximizing the production of domestic oil and gas to the extent feasible by utilizing surge 
production capacity. 

• Demand restraint. There are various degrees of demand restraint measures as outlined in 
the following table. 

Prior to a crisis, only Persuasion and Public Information measures are warranted. If a crisis sets in, 
Administrative Measures may be necessary. Finally, as a last resort, if a crisis persists for a long 
time, more severe measures including Allocation and Rationing may be utilized. 

It must be emphasized that curbing demand incurs a heavy penalty due to its negative effect on 
the GDP. 

• Drawdown from the strategic reserve is perhaps the most important measure in a crisis. It 
has to be done in cooperation with other countries. 

• Invoking APSA to provide additional supplies from oil producing ASEAN countries. 

A more severe crisis (perhaps defined as shortfall to 90% or less of normal requirements) would 
require more severe measures. The most important measure, of course, would be drawing down 
on the strategic reserve. 

Degrees of Demand Restraint Measures 

Persuasion and Public Information 

Measure Activity Targeted 

Low cost persuasion campaign 
Road Transport/Air Conditioning/ 
Lighting 

Strong publicity campaign Road Transport/Air Conditioning/ 



Lighting 

Administrative Measure 

Measure Activity Targeted 

Increased Surveillance of Existing 
Speed Limits 

Road Transport 

Compulsory Reductions in Cooling 
and Lighting in Public Buildings 

Air Conditioning /Ambient Lighting 

Car-Pooling Road Transport 

Reduction of Speed Limits Road Transport 

Sunday Driving Bans Road Transport 

Odd and Even License Plate 
Fueling Restrictions 

Road Transport 

Tax Increases on Petroleum 
Products 

Specific Petroleum Products 

Reduced Opening Hours of Service 
Stations 

Road Transport 

Allocation and Rationing Measures 

Measure Activity Targeted 

Percentage Reduction Bulk Users Crude Oil and Petroleum Products 

Percentage Reduction to Retailers Petroleum Products 

Rationing with coupons to retailer 
or  end users 

Petroleum Products 

3.5 Organizations 

Thailand’s energy policies and plans are developed by the National Energy Policy Council (NEPC) 
which is chaired by the Prime Mister of Thailand with Ministers from related Ministries as 
committee members. The NEPC is in charge of developing and overseeing all aspects of the 
national energy policy and the national energy management plan. The National Energy Policy 
Office (NEPO) acts as the Secretariat to the NEPC. 

One of the important responsibilities of NEPO is recommending measures to remedy and prevent 
shortage of petroleum products as well as coordinating the activities of related agencies under 
these measures. The Department of Commercial Registration (DCR), Ministry of Commerce, 
monitors in compliance with the current mandatory stockpiling requirements imposed on oil 
companies. 

4. CONCLUSION 

Thailand recognizes the importance of emergency preparedness of energy supply since we have to 
depend substantially on energy import, especially oil. Emphasis has been placed on diversification 
of energy sources and efficient and economical use of energy. Thailand’s oil dependency has 
decreased a great deal from 93.6% in 1980 to 55.1% in 2000. As oil stockpiling would be crucial 
for the remedy of oil shortage or crisis, serious consideration would be required on establishing an 
official oil stock. The National Energy Policy Office has undertaken a study on National Oil 
Stockpiling Strategy and we are now considering stockpiling options utilized in other countries in 
order to determine which model would be suitable and viable for application to Thailand. 



In addition, Thailand will support cooperation in improving the ASEAN Petroleum Security 
Agreement (APSA) so that its implementation would be efficient as that of IEA. Also, we are willing 
to share energy information and exchange energy dialogue at both intra-regional and inter-
regional levels with a view to strengthening the energy security in Asia. 
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3 rd ASEAN Energy Business Forum 
เวทีหารือภาคธุรกิจดานพลังงานอาเซียน

ครั้งที่ 3 
รายงานการประชุม 

3rd ASEAN Energy Business Forum 
ณ โรงแรมแมนดารนิ ประเทศสิงคโปร 
ระหวางวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ 2544 

 

บริษัท Singapore Power ไดเปนเจาภาพจัดประชุม “เวทีหารือภาคธุรกิจดาน
พลังงานอาเซียนคร้ังท่ี 3” (3rd ASEAN Energy Business Forum - 
AEBF) ณ โรงแรมแมนดาริน ประเทศสิงคโปร ระหวางวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2544 
โดยมีผูแทนจากประเทศอาเซียน และประเทศในยุโรป ใหความสนใจเขารวมสัมมนา 
ทั้งสิ้น ประมาณ 150 คน สําหรับประเทศไทยไดสงผูแทนเขารวมทั้งสิ้น 12 คน จาก 
5 หนวยงานหลักคือ 

1. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ จํานวน 2 คน 
2. กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน จํานวน 2 คน 
3. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํานวน 2 คน 
4. การไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 2 คน 
5. บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) จาํนวน 4 คน 

สาระสําคัญของการประชุม “เวทีหารือภาคธุรกิจดานพลังงานอาเซียนคร้ังที่ 3” มีดังน้ี 

1. แนวโนมพลังงานอาเซียนและการพัฒนา 

จากการคาดการณ การจัดหาพลังงานและความตองการใชพลังงานของอาเซียนจะ
เติบโตอยางตอเน่ืองไปจนถึงทศวรรษหนา โดยจะเพิ่มข้ึนจากระดับ 366.09 ลานตัน
เทียบเทานํ้ามันดิบ (ตทนด.) ในป 2543 ถึงระดับ 581.37 ลาน ตทนด.ในป 2553 
การพัฒนาพลังงานจะเกิดข้ึนในหลายดาน ซึ่งจําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนดาน
การลงทุนในโครงการเหลานั้น โครงการเหลานั้นไดแก 



1) การเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาในอาเซียน (ASEAN Power Installed Capacity) 
คาดวาตองใชเงินทั้งสิ้นประมาณ 69 พันลานเหรียญสหรัฐ 

2) การปฏิรูปกิจการไฟฟาในอาเซยีน (Power Restructuring) โดยในปจจุบัน 
สิงคโปรมีความกาวหนาที่สุดในการปฏิรูปกิจการไฟฟาในกลุมอาเซียนและคาดวาจะ
สามารถจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟาไดในปหนา (2545) ในขณะที่ประเทศไทย
ไดรับการคาดหมายวามีความกาวหนาในการพัฒนาในดานน้ีเปนลําดับที่ 2 รองจาก
สิงคโปร 

3) การพัฒนาประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) อาเซยีนประสบ
ความสําเร็จอยางดีย่ิงในการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จากประมาณ
การคาดวาอาเซียนจะสามารถประหยัดเงินไดถึง 30 พันลานเหรียญสหรัฐ จากการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ในชวงป 2543-2548 และจะเพิ่มข้ึนเปน 47 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ในชวงป 2548-2553 

4) การใชพลังงานทดแทนและพลังงานใหม (New and Renewable Energy) 
อาเซียนไดพยายามสงเสริมใหมีการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานทดแทนและ
พลังงานใหม ถึงแมวาจะคิดเปนสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต
กระแสไฟฟาดวยวิธีอ่ืน โดยคาดวาในชวงป 2544-2553 กําลังการผลิตกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานทดแทนและพลังงานใหมในอาเซียนจะเพิ่มข้ึนอีก 2,406 เมกวัตต ซึ่ง
คาดวาจะใชเงินลงทุนไมต่ํากวา 3.6 พันลานเหรียญสหรัฐในการพัฒนา 

5) การลดปริมาณกาซพิษจากการพัฒนาและการใชพลังงานในภูมิภาคอาเซียน 
กําลังไดรับความสนใจอยางมาก โดยคาดวาภายในป 2553 อาเซียนจะสามารถลด
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ซลัเฟอรออกไซด และไนโตรเจนออกไซด ไดถงึ 
57.0, 1.14 และ 0.24 ลานตัน ตามลําดับ 

6) การเชื่อมโยงเครือขายพลังงานอาเซียน ประกอบดวยโครงการสําคัญ 2 โครงการ 
คือโครงการเชื่อมโยงทอสงกาซธรรมชาติอาเซียน ซึ่งกําลังอยูในชวงของการจัดทํา
แผนแมบทการดําเนินการ และในขณะเดียวกันไดทําการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการเชื่อมโยงทอสงใน 7 จุดหลักโดยคาดวาจะใชเงินลงทุนตลอดทั้งโครงการ
นับแตป 2543 เปนจาํนวน 15 พันลานเหรียญสหรัฐ สําหรับอีกโครงการหน่ึงคือ 
โครงการเชื่อมโยงสายสงไฟฟาในอาเซียน ซึ่งไดมีการจัดตั้งคณะทํางานรางแผน
แมบทเพื่อทําการเชื่อมโยงและคาดวาจะมีการเชื่อมโยงสายสงไฟฟาใน 14 จุดหลัก 
กอนที่จะเชื่อมโยงเขาดวยกันทั้งหมดในข้ันสุดทาย 

2. การปฏิรูปกิจการพลังงานในสิงคโปร 

การปฏิรูปกิจการพลังงานในสิงคโปรไดดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกับประเทศ
ไทย แตสิงคโปรมีความกาวหนาที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
การปฏิรูปกิจการพลงังานเกิดข้ึนในสองสาขาหลกัคอื 1) การปฏิรูปกิจการไฟฟา และ 
2) การปฏิรูปกิจการกาซธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการแขงขันใน
กิจการน้ันๆ อันจะนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค หลักการสําคัญในการปฏิรูป



กิจการทั้งสองนั้นมีเปาหมายเพื่อลดบทบาทของภาครัฐ และสงเสริมใหภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในการผลิต และจัดจําหนาย โดยหนวยงานของรัฐ คือ สํานักงาน
สาธารณูปโภคกลาง (Public Utilities Board - PUB) จะจาํกัดบทบาทของตนอยูแต
เพียงผูกํากับดูแล ใหเกิดความเปนธรรมในการแขงขัน รวมทั้งใหเกิดความเปนธรรม
แกผูบริโภค ในอันที่จะมีพลังงานบริโภคอยางเพียงพอ ณ ระดับราคาที่เหมาะสม 

3. การเปล่ียนแปลงธุรกิจพลังงานในเศรษฐกิจยุคใหม 

การดําเนินกิจการดานพลังงานในอนาคตขางหนา จะตองมีการปรับตัวใหสอดคลอง
กับระบบเศรษฐกิจโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป และผูประกอบการจะตองรูจกัใช
ประโยชนจากความกาวหนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเคร่ืองมือทางการ
เงินที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ และลดความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของตลาดที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรงในยุคหนา โดยผูรวมอภิปรายไดตั้ง
ขอสังเกตตอการดําเนินธุรกิจดังน้ี 

1) การดําเนินธุรกิจพลังงานในยุคหนาจะมีความซับซอนมากข้ึน ธุรกิจจะตองปรับ
สภาพตัวเองใหมีความถนัดและความชํานาญเฉพาะดานมากข้ึน โดยอาศัย
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปเปนปจจัย
ผลักดันใหเกิดการปรับตัว เชนในการดําเนินกิจการไฟฟาตามรูปแบบเดิมจะ
ประกอบดวย 3 สวนหลักคือ ระบบการผลิต ระบบการจัดสง และระบบการจัดจําหนาย 
แตในอนาคตระบบตางๆ อาจจะมีการแตกตัว เพื่อใหสามารถดูแลงานที่มีความ
ซับซอน และเขาถึงตลาดไดดีข้ึน 

2) โดยปกติการยกเลิกการควบคุมตลาดพลังงานเพื่อสงเสริมการแขงขัน จะเปนผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญๆ 3 ประการคอื 

• ระดับราคาปรับตัวลดลงจนเกือบใกลเคียงกับตนทุนหนวยสุดทายของ
การผลติ 

• ระดับราคามีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากความหลากหลายของอุป
สงคและอุปทานในตลาด 

• ความนาเชื่อถือของผูประกอบธุรกิจพลังงานลดลงและทําใหตนทุนใน
การทําธุรกิจเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผูประกอบการมีความเสี่ยงเพิ่มข้ึนจาก
ความผันผวนของตลาดเสรี 

3) ดวยสาเหตุที่ความผันผวนในตลาดเพิ่มสูงข้ึน ผูประกอบการจึงจําเปนตองรูจัก
เลือกใชเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง (risk management) ที่เหมาะสมกับธุรกิจตน 
เพราะจากประสบการณที่ผานมาไดแสดงใหเห็นวาผูประกอบการที่ขาดความสนใจใน
การบริหารความเสี่ยงอยางดีพอ อาจนําพาความเสียหายอยางใหญหลวงแกธุรกิจได 

4) นอกจากน้ีการคาพลังงานจะมิไดจํากัดอยูแตเพียงในรูปการซื้อขายสินคาพลังงาน 
(physical trading) อีกตอไป จากแนวโนมการเจริญเตบิโตของตลาดการเงนิจะ
สงผลใหการคาพลังงานแปรสภาพเปนสินคาทางการเงิน (financial trading) อีก



ชนิดหน่ึง โดยคาดวามูลคาการคาสินคาพลังงานในรูปของ financial trading จะคิด
เปน 1.5-2 เทา ของมลูคาการคาในรูปของ physical trading 

5) การคาขายผานผานทางตลาดอิเลคโทรนิค (e-marketplace) จะไดรับความนิยม
อยางมากในอนาคต เพราะจะชวยลดตนทุนในการทําธุรกรรมลงอยางมาก และจะชวย
ลดอุปสรรคในการเชื่อมโยงระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยสามารถจําแนกการทําธุรกิจ
ผานทางตลาดอิเลคโทรนิค ไดเปนสองกลุมใหญคือระหวางธุรกิจกับธุรกิจ หรือ B2B 
(Business to Business) และระหวางธุรกิจกับผูบริโภค หรือ B2C (Business to 
Consumer) ภาคธุรกิจจึงตองเตรียมตัวใหพรอมตอการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญน้ี ทั้ง
ในดานขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

4. การจัดประชุม “เวทีหารือภาคธุรกิจดานพลังงาน
อาเซียนครั้งท่ี 4” (4th ASEAN Energy Business 
Forum – AEBF 4) 

การจดัประชมุ “เวทีหารือภาคธุรกิจดานพลังงานอาเซียนคร้ังที่ 4” ณ ประเทศไทย 
คาดวาจะมีข้ึนในราวตนป 2545 โดยบริษัทผลิตไฟฟาจํากัด (มหาชน) (EGCO) จะ
เปนเจาภาพจัดการประชุมในนามประเทศไทย และจะไดมีการหารือรวมกันระหวาง
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของเพื่อเตรียมการจัดประชุมตอไป 

  

  

  

  

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2544 
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บทเรยีนปญหาไฟฟาดบัจาก
แคลิฟอรเนีย 

  

วิกฤตการณไฟฟาในแคลิฟอรเนีย 

จากวารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที4่8 เดือนเมษายน-มถินุายน 2543 ไดเคย
นําเสนอเร่ือง “การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในประเทศสหรัฐอเมริกา” ซึ่งกลาวถึง
ประสบการณในการปรับโครงสรางกิจการไฟฟา การดาํเนินการของตลาดกลางซือ้
ขายไฟฟาในรัฐแคลิฟอรเนียแลวน้ัน ในชวงแรกหลังการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขาย
ไฟฟา ของรัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่งเร่ิมเปดดําเนินการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541 ราคาคา
ไฟฟาไดในอัตราลดลงรอยละ 10 แตรัฐแคลิฟอรเนียไดเร่ิมประสบวิกฤตพลังงาน
ไฟฟาตั้งแตชวงฤดูรอนป 2543 โดยมีการดับไฟในบางพื้นที่เปนเวลานาน ผูใชไฟ
ตองจายคาไฟที่สูงข้ึนกวาเดิมถึง 3 เทา และผูใหบริการไฟฟาก็ประสบปญหาการ
ขาดทุน เปนจํานวนมหาศาล ซึ่งสาเหตุหลักของวิกฤตการณดังกลาวสรุปไดดังน้ี 

1. ตลาดกลางซื้อขายไฟฟาของแคลิฟอรเนีย มีการควบคุมราคาขายปลีก
ไฟฟา ที่ขายไฟใหกับประชาชนลดลงรอยละ 10 คงที่ เปนระยะเวลา 4 
ป หลังจากเร่ิมจัดตั้งข้ึนในป 2539 แตไดมีการบังคับใหผูจําหนายและ
คาปลีกไฟฟาซื้อไฟฟาจากตลาดกลางในราคาขายสงที่ลอยตัว โดยไม
มีการทําสัญญาควบคุมราคาใดๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากราคาที่ผัน
ผวน ซึ่งเมื่อราคาขายสงสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ขณะที่ราคาขายปลีกไม
สามารถขยับข้ึนได จึงทําใหผูขายไฟฟารับภาระขาดทุนไวเอง 

2. ขอจํากัดดานการออกใบอนุญาตดานสิ่งแวดลอม ที่เขมงวดกวา
กฎหมายในทวปียุโรปมาก ทาํใหการขออนุญาตสรางโรงไฟฟา เปนไป
ดวยความลาชาและยากลําบาก 

3. จากสาเหตุทั้ง 2 ประการดังกลาวขางตน ทําใหไมจูงใจใหมีผูผลิตราย
ใหมเขามาในระบบ ขณะที่รัฐแคลิฟอรเนียในชวง 2 ปที่ผานมามีความ
ตองการใชไฟฟาไดเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว จาก 2-3% เปน 6-7 % ทํา
ใหกําลังการผลิตไฟฟาสํารองอยูในระดับที่ต่ํามาก จึงทําใหมีการเวียน
ดับไฟในบางพื้นที่เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบโดยรวม 

4. การแยกศูนยกลางบริหารการซื้อขายไฟฟา (Power Exchange: PX) 
ออกจากศนูยกลางควบคมุระบบไฟฟา (Independent System 
Operator: ISO) ทําให ISO ไมสามารถสั่งเดินเคร่ืองไดอยางมี
ประสทิธภิาพ ประกอบกับองคกรกํากับดแูลอิสระของรัฐแคลฟิอรเนียไม
มีอํานาจในการกํากับดูแลไดอยางมีเอกภาพ โดยมีอํานาจดูแลเฉพาะ
กิจการสายจําหนายและคาปลีก ขณะที่ดานการกํากับดูแล ISO PX และ
กิจการสายสง อยูในความดแูลขององคกรกํากับดแูลในระดบัรัฐบาล
กลาง ดังน้ัน การปองกันปญหาไมใหเกิดข้ึนจึงคอนขางยุงยากและ
ซบัซอน 



5. การทีต่ลาดกลางซือ้ขายไฟฟาทางแคลฟิอรเนีย ออกแบบใหมตีลาด
การซือ้ขายบริการเสริมความมัน่คงของระบบ (Ancillary Services 
Market) โดยการประมลูราคาซือ้ขายระบบทกุชัว่โมง ควบคูกบัตลาด
การซื้อขายพลังงาน ณ เวลาดําเนินการจริง (Real Time Energy 
Market) จึงทําใหเกิดการเก็งกําไร (Gaming) โดยผูผลิตไฟฟาจะนํา
กําลงัการผลติของตนไปเสนอขายในตลาดหน่ึง แตเปลีย่นไปขายอีก
ตลาดหนึ่งที่ราคาสูงกวาโดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอความมั่นคงของ
ระบบ สงผลใหราคาคาไฟในทั้ง 2 ตลาด ถูกปนข้ึนสูงมาก 

6. การเรียกเก็บตนทุนติดคาง (Stranded Cost) ของบริษัทผลิตไฟฟาได
หมดลงเร็วกวาที่คาดการณไวมาก สงผลใหการคุมครองราคาคาไฟตาม
กฎหมายสิ้นสุดลงในทันที ดังน้ันผูใชไฟจึงตองจายคาไฟตามราคา
ตลาดซึ่งกําหนดโดยอุปสงคและอุปทาน จากสาเหตุตาง ๆ ที่กลาว
มาแลวขางตนจึงทําใหผูใชไฟตองจายคาไฟที่ข้ึนมากถึง 3 เทาตัว 

เรียนรูจากบทเรียน 

จากวิกฤตการณดังกลาวเปนบทเรียนที่ดีมาก ที่ประเทศไทย จะมีแนวทางในการ
ปองกัน มิใหเกิดปญหาไฟฟาดับได ภายหลังการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟา 
สําหรับแผนการปรับโครงสรางกิจการไฟฟา และการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟา
ของไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเมื่อเดือนตุลาคมปที่แลว ไดมีการศึกษาอยาง
รอบคอบ เพื่อกําหนดโครงสรางกิจการไฟฟาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทย 
และไดมกีารนําขอบกพรองของรัฐแคลฟิอรเนียรวมทัง้ประสบการณของประเทศตางๆ 
มาพิจารณาอยางถ่ีถวน เพื่อปองกันมิใหปญหาไฟดับเกิดข้ึนในประเทศไทย โดย
จะตองดําเนินการ ดังน้ี 

1. องคกรกํากับดแูลอิสระ จะตองออกกฏระเบียบทีเ่หมาะสม ไมบดิเบือน
กลไกตลาด เชน ควบคมุราคาขายปลกี หรือกฎเกณฑดานการออก
ใบอนุญาตทีเขมงวดเกินไป หรือมีข้ันตอนที่ยุงยากและลาชา ซึ่งจะไม
จูงใจใหผูผลิตรายใหมเขามาในตลาด 

2. ตองใหความสําคัญตอเปาหมายในการจัดหาพลังงานอยางเพียงพอ 
และในระดับราคาที่เหมาะสมเปนลําดับแรก เพราะปญหาไฟดับสราง
ความเสียหายและเดือดรอนแกผูใชไฟฟาเปนอยางมาก ดังน้ันตลาด
กลางซื้อขายไฟฟา ซึ่งจะจัดตั้งในอนาคต จึงมีหนาที่กําหนดกําลังผลิต
สํารองของประเทศ ใหเพียงพอเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบ ใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม ซึ่งคาใชจายในสวนน้ี จะถูกสงตอไปยังผูบริโภค โดย
การเรียกเก็บในใบเสร็จคาไฟฟา สําหรับในชวงแรกที่เขาสูระบบการซื้อ
ขายในตลาดกลางซื้อขายไฟฟา คาดวาประเทศไทยมีกําลังผลิตสํารอง
เหลืออยูมากประมาณ 30-40% จึงมั่นใจไดวาจะไมมีปญหาไฟฟาขาด
แคลนหรือไฟฟาตกดบัจากระบบในตลาดกลางซือ้ขายไฟฟาแนนอน 

3. ในสวนของบริการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา หรือ Ancillary Service 
ไมไดอนุญาตใหมีการเปดประมูลซื้อขายไฟฟา แตจะใชวิธีการจัดหา
โดยใชสัญญาประมาณ 1 ป เหมือนประเทศอ่ืน ๆ จึงทําใหปญหาการ



ปนราคาเพื่อเก็งกําไร หรือ Gaming จะไมเกิดข้ึน นอกจากน้ียังได
กําหนดใหมีสัญญาควบคุม หรือ Vesting Contract เพื่อดึงกําไร
สวนเกินจากผูผลิตไฟฟาแลวนํามาลดตนทุนติดคาง และเปนการลด
แรงจูงใจเพื่อไมใหผูผลิตไฟฟาใชอํานาจเหนือตลาดในการเก็งกําไร 

4. ตลาดกลางซื้อขายไฟฟาของประเทศไทยจะไมแยก PX และ ISO ออก
จากกัน เหมือนในกรณีของรัฐแคลิฟอรเนีย แตจะรวมทั้ง 2 สวนเขา
ดวยกัน และไดเพิ่มเติมศูนยกลางการชําระเงิน (Settlement 
Administrator: SA) เขาไวดวย เพื่อใหการบริหารงานของตลาดกลาง
ซื้อขายไฟฟามีการทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

5. ประการสาํคญั อํานาจหนาทีข่ององคกรกํากับดแูลอิสระ ของไทย 
ตามที่กําหนดไวราง พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลงังาน ซึง่ไดผานการ
อนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีไปแลว ไดใหความเปนอิสระในการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ดานนโยบาย
ออกจากอํานาจการกํากับดแูล ซึง่องคกรกํากับดแูลของไทยจะมเีพยีง
องคกรเดยีวเพือ่ใหอํานาจในการกํากับดแูลเปนไปอยางมเีอกภาพ 
ในขณะที่รัฐแคลิฟอรเนียจะมี 2 องคกร คอืในระดบัรัฐ และระดบัรัฐบาล
กลาง 

การแปรรูปกิจการไฟฟาและการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟาของประเทศไทย ซึ่ง
จะเร่ิมดําเนินการในปลายป 2546 มีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ การใหเอกชนมีบทบาท
เพิ่มข้ึนในกิจการดานไฟฟา และทําใหการแขงขันมากข้ึน โดยที่ผูบริโภคก็จะไดรับ
ผลประโยชนจากราคาคาไฟฟาที่ถูกลงเมื่อเทียบกับที่ยังเปนกิจการผูกขาดเชนเดิม 
สามารถลดภาระการลงทุนของรัฐและหนี้สินของประเทศ โดยเฉพาะของ กฟผ. ใน
ปจจุบันมีถึง 2 แสนกวาลานบาท นอกจากน้ี เงนิทีไ่ดจากการแปรรูปกิจการไฟฟา 
การไฟฟาทั้ง 3 แหง สามารถนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟา กิจการสายสง 
สายจําหนาย และการบริการใหแกผูใชไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน ประการ
สําคัญคือ ผูใชไฟฟามีทางเลือกมากข้ึนเมื่อมีตลาดกลางซื้อขายไฟฟา ทําใหผูคา
ปลีกตองเอาใจผูใชบริการดานราคา และคุณภาพบริการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูใชไฟ ดังน้ัน นโยบายน้ีควรเดินหนาตอไป เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ แตอยางไรก็ดี 
ประสบการณในการแปรรูปกิจการไฟฟา และการจดัตัง้ตลาดกลางซือ้ขายไฟฟาใน
ประเทศตาง ๆ ทั้งที่สําเร็จเปนอยางดี เชน ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหราช
อาณาจักร และที่ลมเหลวอยางในกรณีรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา คงเปนบทเรียน
และประสบการณที่สําคัญเพื่อปองกันปญหาไฟดับมิใหเกิดข้ึนในอนาคตเมื่อมีการ
จัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟาในประเทศไทย 

  

  

  

  



 

 

การปรับอัตราคาไฟฟา 
ตามสตูรการปรับอตัราคาไฟฟาโดย

อัตโนมัติ (Ft) 
  

คณะอนุกรรมการกํากับสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ ในการประชุมคร้ังที่ 
2/2544 (คร้ังที่ 96) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2544 ไดพิจารณาเร่ืองคาไฟฟาตาม
สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) และมีมติเห็นชอบคา Ft สาํหรับการ
เรียกเก็บในเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2544 เทากับ 24.44 สตางคตอหนวย สงผล
ใหคาไฟฟาเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากประชาชนเพิ่มข้ึนจาก 2.2097 บาทตอหนวย เปน 
2.4541 บาทตอหนวย หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 11.1 

1. ความเปนมา 

1.1 คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 เห็นชอบใหมีการใชสูตรการ
ปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) เพื่อใหอัตราคาไฟฟาสะทอนถึงตนทุนที่แทจริง 
และลดผลกระทบของความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงตอฐานะการเงินของการไฟฟา 
โดยใหมีการปรับอัตราคาไฟฟาเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
และอยูนอกเหนือการควบคมุของการไฟฟา 

1.2 การไฟฟาทั้ง 3 แหง ไดเรียกเก็บคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดย
อัตโนมัติ (Ft) ตั้งแตการเรียกเก็บเงินคาไฟฟาประจําเดือนกันยายน 2535 โดยมีการ
นําคา Ft ที่คํานวณไดไปรวมกับคาไฟฟาตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาปกติ โดยคา 
Ft จะเปลีย่นแปลงเปนรายเดอืน ตอมามกีารรองขอจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย ไมตองการให Ft มีการเปลี่ยนแปลงบอยเกินไป จึงมีการพิจารณาใชคาถัวเฉลี่ย
โดยใชคาเฉลี่ย 4 เดือน 

คาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) 

ป เดือน คา Ft (สตางค/หนวย) 

2535   6.17 

2536   2.92 

2537   5.20 

2538   16.64 

2539   23.05 

2540   27.93 



2541   50.23 

2542   40.88 

2543 ม.ค. – ม.ีค. 56.32 

  เม.ย. – ก.ค. 61.52 

  ส.ค. – ก.ย. 64.52 

1.3 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2543 เร่ือง การปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟา โดยไดเห็นชอบขอเสนอ
โครงสรางอัตราคาไฟฟาขายสง โครงสรางอัตราคาไฟฟาขายปลีก และรายละเอียด
ใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟา โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตคาไฟฟาประจําเดือนตุลาคม 
2543 เปนตนไป นอกจากน้ี ไดเหน็ชอบในหลกัการขอเสนอสตูรการปรับอัตราคา
ไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการกํากับสตูรการปรับอัตรา
คาไฟฟาโดยอัตโนมัติรับไปดําเนินการปรับคาไฟฟาตามสูตร Ft ภายใตหลกัการ
ดังกลาว 

2. การปรบัปรงุสูตรการปรบัอตัราคาไฟฟาโดยอตัโนมตั ิ

การปรับปรุงสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2543 สามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังน้ี 

2.1 รวมคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) ในขณะน้ัน 
เทากับ 64.52 สตางคตอหนวย เขาไปในคาไฟฟาฐาน และกําหนดคา Ft ใหม ณ 
จุดเร่ิมตนเทากับ 0 

2.2 คา Ft จะเทากับ 0 เปนระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2543 – มกราคม 2544) และ
จะมกีารปรับคา Ft ใหมคร้ังแรกในเดือนกุมภาพันธ 2544 

3. สูตรการปรบัอตัราคาไฟฟาโดยอตัโนมตั ิ(Ft) 

สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 ไดมีการปรับปรุงรายละเอียดของสูตรใหมีความชัดเจน
โปรงใสย่ิงข้ึน โดยนําคาใชจายในการจัดการดานการใชไฟฟา (DSM) ออกจากสตูร 
Ft และใหการไฟฟารวมรับภาระความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ดวย สงผลใหคาไฟฟาที่คํานวณตามสูตร Ft ใหมจะต่ํากวาคาไฟฟาตามสูตร Ft เดิม 
คาไฟฟาตามสูตร Ftใหม จะเปลี่ยนแปลงตามปจจัยหลัก ดังนี ้

3.1 คาใชจายดานเช้ือเพลิง (นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล กาซธรรมชาติ ลิกไนต และ
ถานหนินําเขา) คาซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน และคาซื้อไฟฟาจากตางประเทศ 



ที่เปลี่ยนแปลงไปจากคาเชื้อเพลิง และคาซื้อไฟฟาฐานที่ใชในการกําหนดโครงสราง
อัตราคาไฟฟา 

3.2 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน ในการชําระคืนเงินกูและดอกเบ้ีย
ตางประเทศของการไฟฟา เน่ืองจากการไฟฟายังไมมีอิสระในการบริหารจัดการหน้ีได
อยางแทจริง ในชวง 6 เดือนแรก ใหการไฟฟาสามารถปรับผลกระทบที่เกิดข้ึนจริงที่
แตกตางจากอัตราแลกเปลีย่นฐาน ณ 38 บาท/เหรียญสหรัฐ ผานสูตร Ft ไดทั้งหมด 

สําหรับการคํานวณคา Ft ที่ใชเรียกเก็บตั้งแตเดือนเมษายน 2544 เปนตนไป การ
ไฟฟาจะตองรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยในระดับหน่ึง กลาวคือ การไฟฟา
จะตองรับภาระ 5% แรก หากอัตราแลกเปลีย่นออนตวัลงจากอัตราแลกเปลีย่นฐาน 
และมีการกําหนดเพดานใหปรับคาไฟฟาผานสูตร Ft ไดไมเกิน 45 บาท/เหรียญสหรัฐ 
และหากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งคาข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยนฐาน ใหการไฟฟาคืน
ผลประโยชนใหประชาชน ผานสูตร Ft ทั้งหมด 

อัตราแลกเปลี่ยนในการคํานวณสูตร Ft 

การไฟฟารับภาระ   

  45 บาท/เหรียญสหรัฐ 

ประชาชนรับภาระผาน Ft   

  X + 5% 

การไฟฟารับภาระ   

  อัตราแลกเปลี่ยนฐาน (X) 

ลดคาไฟฟาใหประชาชน 
 

3.3 รายไดท่ีเปลี่ยนแปลงไปของการไฟฟา (MR) เนื่องจากราคาขาย
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการฐานะการเงิน ยังคงใหมีการปรับ MR ในชวง 6 
เดอืนแรก เพือ่เปนการประกันวาคาไฟฟาขายปลกีจะลดลงรอยละ 2.11 เมื่อพน
กําหนดดังกลาวใหนํา MR ออกจากสตูร Ft 

3.4 การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายในการดําเนินงานของการไฟฟา ในสวนท่ี
ไมใชคาเช้ือเพลิง และคาซ้ือไฟฟา (Non-Fuel Cost) ซึ่งจะมีการปรับตามอัตรา
เงินเฟอ และหนวยจําหนายที่เปลี่ยนแปลงไปจากฐานที่ใชในการกําหนดโครงสราง
คาไฟฟาฐาน ทั้งน้ี ไดมีการดูแลเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการไฟฟาดวย
แลวในการกําหนดโครงสรางคาไฟฟาฐาน โดยการไฟฟาจะตองปรับลดคาใชจายใน
กิจการผลติ กิจการระบบสง และกิจการระบบจาํหนายในอัตรารอยละ 5.82.6 และ 
5.1 ตอป ตามลําดับ 



4. การปรบัคาไฟฟาตามสูตรการปรบัอตัราคาไฟฟาโดย
อัตโนมัติประจําเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2544 

คณะอนุกรรมการกํากับสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ ในการประชุมคร้ังที่ 
2/2544 (คร้ังที่ 96) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2544 ไดพิจารณาเร่ืองคาไฟฟาตาม
สูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) และมีมติเห็นชอบคา Ft สาํหรับการ
เรียกเก็บในเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2544 เทากับ 24.44 สตางคตอหนวย สงผล
ใหคาไฟฟาเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากประชาชนเพิ่มข้ึนจาก 2.2097 บาทตอหนวย เปน 
2.4541 บาทตอหนวย หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 11.1 ของคาไฟฟาฐาน 

ปจจัยหลักที่มีผลกระทบตอการเพิ่มข้ึนของคา Ft คือ 

4.1 คาเช้ือเพลิง และคาซ้ือไฟฟา ที่เพิ่มข้ึนในชวงเดือนตุลาคม 2543 – มกราคม
2544โดยราคากาซธรรมชาติไดปรับตัวสูงข้ึน 23.07 บาทตอลานบีทียู จากราคาฐาน 
115.20 บาทตอลานบีทียู เปน 138.27 บาทตอลานบีทียู นอกจากน้ีราคานํ้ามันเตา
และนํ้ามันดีเซลก็ไดปรับตัวเพิ่มข้ึน 0.66 และ 1.05บาทตอลติรเปน7.36 บาทตอลติร 
และ 10.73 บาทตอลิตร ตามลําดับจากราคากาซธรรมชาติที่เพิ่มข้ึนสงผลใหคาซื้อ
ไฟฟาจากเอกชนเพิ่มข้ึนดวย ผลกระทบจากคาเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาที่เพิ่มข้ึน
จากราคาฐาน คิดเปนรอยละ 94 ของคา Ft ที่เพิ่มข้ึน หรือเพิ่มข้ึน 22.99 สตางคตอ
หนวย 

การเปลี่ยนแปลงของราคาเช้ือเพลิงท่ีใชในการคํานวณคา Ft 

เชื้อเพลิง ราคาฐาน ต.ค.43 – ม.ค.44 การเปลี่ยนแปลง 

นํ้ามันเตา (บาท/ลิตร) 6.70 7.36 +0.66 

นํ้ามันดีเซล (บาท/ลิตร) 9.68 10.73 +1.05 

กาซธรรมชาต(ิบาท/ลานบีทยีู)     

 - อาวไทยและพมา 115.20 138.27 +23.07 

ลิกไนต (บาท/ตัน) 569.70 569.70 - 

4.2 อัตราแลกเปลี่ยน ที่ออนตัวลงจากระดับ 38 บาทตอเหรียญสหรัฐ มาอยู ณ 
ระดบั 43 บาทตอเหรียญสหรัฐ มีผลกระทบตอภาระการชําระหนี้ของ 3 การไฟฟา 
สงผลใหคา Ft เพิ่มข้ึนอีกประมาณ 4.34 สตางคตอหนวย 

อยางไรก็ตาม จากภาวะอัตราเงินเฟอที่ลดลงเหลือประมาณรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับ
อัตราเงินเฟอฐาน ณ ระดับรอยละ 2.83 ทําใหคาใชจายในการดําเนินงานของการ
ไฟฟาในสวนที่ไมใชคาเชื้อเพลิง (Non-fuel cost) ลดลง สงผลใหคา Ft ลดลง 2.19 



สตางคตอหนวย นอกจากนี้รายไดของการไฟฟาที่สูงกวาประมาณการตามแผน (MR) 
สงผลใหคา Ft ลดลงอีก 0.70 สตางคตอหนวย 

ทั้งน้ี ใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาใหม สําหรับผูใชไฟประเภท
กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ และกิจการเฉพาะอยาง ทีใ่ชอตัรา TOU จะมี
การแยกคาไฟฟา และคา Ft ในแตละกิจการอยางชัดเจน ไดแก กิจการผลิต กิจการ
ระบบสง และกิจการระบบจําหนายและกิจการคาปลีก โดยคา Ft สาํหรับการเรียกเก็บ
ระหวางเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม 2544 เทากับ 24.44 สตางคตอหนวย สามารถ
จําแนกรายละเอียดคาไฟฟาในแตละกิจการไดดังน้ี 

คา Ft จําแนกตามกิจการไฟฟา 

กจิการผลิต 24.75 สตางคตอหนวย 

กจิการระบบสง  0.59 สตางคตอหนวย 

กจิการระบบ

จาํหนาย 
สตางคตอหนวย -0.90 

รวม 24.44 สตางคตอหนวย 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของคา Ft 

  สตางค/หนวย รอยละ (%) 

คาเชื้อเพลิงและการรับซื้อไฟฟา +22.99 +94 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน +4.34 +18 

คาใชจายในการดําเนินงานสวนท่ีไมใชคา

เชื้อเพลิง 
-2.19 -9 

รายไดของการไฟฟาท่ีสูงกวาแผน (MR) -0.70 

รวม 

-3 

24.44 

  

100 

ตัวอยางใบแจงหนี้คาไฟฟา 



 



 

  

  

  

  



 

 

โครงการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง 
สาํหรบัชาวประมงในเขตตอเนือ่ง 

  

1. ความเปนมา 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ไดจัดสัมมนาเร่ือง “การลกัลอบ
นําเขานํ้ามันกลางทะเล : ปญหาและมาตรการ” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543 ณ 
โรงแรมธารา สุขุมวิท กรุงเทพฯ การสัมมนาดังกลาว เปนการระดมความคิดและรับฟง
ผลการศึกษา ของคณะวิจัยของสถาบันฯ โดยที่คณะวิจัยฯ ไดมีขอเสนอแนะดานแนว
ทางการปองกัน และปราบปรามการลกัลอบนําเขานํ้ามนั ขอหน่ึงทีว่า 

“ใหจัดระบบการคากลางทะเล โดยทําสถานีบริการกลางทะเลใหเปนธุรกิจโดยบริษัท
ผูคานํ้ามันที่ถูกตอง ควรจะไดมีการพิจารณาหรือสนับสนุนใหเกิดข้ึน เพราะที่จริงแลว
ธุรกิจดังกลาว ก็ไมผิดกฎหมายอยูแลว แตยังทํากันในลักษณะลักลอบ ซึ่งถาทําให
ธุรกิจถูกตองเต็มรูปแบบ จะชวยแกปญหาการลักลอบนํ้ามันข้ึนฝงไดระดับหน่ึง 
เน่ืองจากผูคานํ้ามันที่ถูกตองจะควบคุมไดงายกวา เพราะอยางไรก็ตามธุรกิจน้ี คงจะ
ไมมวีนัหมดไป เน่ืองจากเรือประมงไทย คงตองออกไปจบัปลา ในนานนํ้าสากลไกล
ออกไปเร่ือย ๆ และจําเปนตองใชบริการสถานีบริการลอยนํ้า แตปจจุบันตองไปเติม
นํ้ามันจัดบริการ โดยผานคนตางชาติ ” 

สมาคมประมงแหงประเทศไทย ซึ่งไดเขารวมในการสัมมนาคร้ังนี้ดวย จึงไดนําผล
การศึกษาดังกลาวมาศึกษา และประชุมในคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมการประมง
แหงประเทศไทย และมีมติเห็นวา ขอเสนอที่ทางสถาบันฯ ไดนําเสนอไวนาจะมีความ
เปนไปได และสมควรที่จะหยิบยกข้ึนมาหารือ ศึกษาและวิจัยอยางจริงจัง ทั้งน้ีเพื่อ
ผลประโยชนของชาติทางทะเล และชาวประมงเองก็ยังไดรับประโยชน และยัง
สามารถบรรเทาความเดือดรอน ในเร่ืองตนทุนการประมงในสวนของน้ํามัน ถาหากมี
การจัดตั้งสถานีบริการ (TANKER) จําหนายน้ํามันทางทะเลจริง ก็จะสงผลใหเปนการ
เพิม่ประสทิธภิาพ ของการปองกันและปราบปรามการลกัลอบนําเขานํ้ามนัอีกดวย 

ดวยเหตุน้ี สมาคมการประมงแหงประเทศไทย จึงไดมีหนังสือถึงสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2543 เสนอ
ขอใหพิจารณาใหมีการจัดตั้งสถานี (Tanker) จําหนายนํ้ามันในเขตตอเน่ือง เพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของชาวประมง ในเร่ืองตนทุนการทําประมง และชวยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปองกัน และปราบปรามการลกัลอบนําเขานํ้ามนัทางทะเล 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (สพช.) ไดพิจารณาขอเสนอ
ดังกลาวแลวเห็นวา นาจะเกิดผลดีตอประเทศชาติโดยสวนรวม ทั้งโรงกลั่นนํ้ามัน 
ผูคานํ้ามัน ชาวประมง เน่ืองจากจะทําใหชาวประมงไดใชนํ้ามันราคาถูก และโรงกลั่น
ยังสามารถนํากําลังการผลิตสวนเกินในประเทศมาจําหนาย ซึ่งสามารถลดการสูญเสีย



เงินตราตางประเทศไดถึงประมาณปละ 15,000 ลานบาท และยังสามารถทดแทน
โครงการลดราคาน้ํามันเพื่อชวยเหลือชาวประมงของกระทรวงเกษตรและสหกรณได
ในระยะยาว นอกจากน้ัน ยังชวยใหหนวยงานของรัฐสามารถพฒันาระบบการปองกัน
และปราบปรามการลักลอบนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิงทางทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพอีก
ดวย ดังน้ัน สพช. จึงไดขอความเห็นชอบในหลักการตอรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต โพธิวิหค) เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งระบบ
การคาน้ํามันกลางทะเลอยางถูกตองตามกฎหมาย และหลังจากนั้น สพช. ได
ประสานงานและประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของหลายคร้ัง ไดแก กรม
ศุลกากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมทะเบียนการคา กรมสรรพสามิต กรมเจาทา 
กรมประมง และ ปตท. รวมทั้งภาคเอกชน คือ สมาคมการประมงแหงประเทศไทย จึง
ไดขอสรุปถึงความเปนไปไดในการจัดตั้งระบบการคานํ้ามันกลางทะเลในเขตตอเน่ือง 
นําเสนอผลการศึกษาเบื้องตนตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2543 คณะกรรมการฯ รับทราบผลการศกึษาดงักลาว 
และมีมติใหไปดําเนินการศึกษาและจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอคณะ
กรรมการฯ ใหความเหน็ชอบ ตอไป 

โดยมติของคณะกรรมการฯ ดังกลาว สพช. จึงไดจัดใหมีการประชุมเพื่อจัดทําขอ
กฎหมายเก่ียวกับการอนุญาตใหจําหนายนํ้ามันในเขตตอเน่ือง การยกเวนภาษีอากร
และการควบคมุการนําเขา รวมทัง้แผนปฏิบตักิารเบ้ืองตนในการดาํเนินการของ
โครงการ และมาตรการควบคุมปองกันมิใหมีการลักลอบนําน้ํามันในโครงการกลับเขา
มาจําหนายในเขตราชอาณาจักร และนําเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติใหความเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2543 และตอมา
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณา ใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 ไดเห็นชอบแนวทางการดําเนินโครงการ
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับชาวประมงในเขตตอเนื่อง โดยมอบหมายให
หนวยงานตางๆ รับไปดําเนินการ ดังน้ี 

1. ใหกรมสรรพสามิตพิจารณาดําเนินการยกเวนภาษีสรรพสามิต สําหรับ
นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันที่คลายกันที่ผูประกอบอุตสาหกรรมไดจําหนาย
ไปยังเรือจําหนายนํ้ามันกลางทะเล (Tanker) ในเขตตอเนื่อง (12 - 24 
ไมลทะเล) โดยมีวัตถุประสงคในการจําหนายใหแกชาวประมง เพื่อใช
เปนเชื้อเพลิงสําหรับเรือประมงในทะเล ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 103 แหง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
  

2. ใหกรมศุลกากรพิจารณาอนุญาตใหเรือจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ชาวประมงในเขตตอเนื่อง สามารถขนถายสิ่งของใดๆ ได ตามมาตรา 
37 ตรี แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 (แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540) 
  

3. ใหกรมศุลกากรพิจารณากําหนดใหการสงออกนํ้ามันเชื้อเพลิงออกไป
จําหนายในเขตตอเน่ือง ระบุจุดหมายปลายทางวา “เขตตอเนื่อง” 



รวมทั้ง พิจารณายกเวนอากรขาเขาสําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ชาวประมง
ซื้อในเขตตอเน่ือง และนํ้ามันเชื้อเพลิงที่อยูในถังใชการปกติของ
ยานพาหนะที่นํามาจากนอกราชอาณาจักร เพื่อใชสําหรับยานพาหนะ
เทาน้ัน 
  

4. ใหกรมทะเบียนการคาไปพจิารณาออกประกาศกําหนดคณุภาพนํ้ามนั
เชื้อเพลิงที่จะสงออกไปจําหนายในเขตตอเน่ืองใหสอดคลองกับ
หลักการของโครงการฯ และเหมาะสมกับสภาพการใชงานในทะเล 
  

5. ใหกรมสรรพากรสนับสนุนโครงการฯ โดยการเรงรัดการคนื
ภาษีมูลคาเพิ่มใหเร็วที่สุด เพื่อใหผูจําหนายนํ้ามันในโครงการฯ 
สามารถแขงขันราคา กับผูจําหนายนํ้ามันในตางประเทศได และให
หนวยงานที่เก่ียวของ ใหความรวมมือในการใหขอมูล ที่จําเปนตองใช 
ในการตรวจสอบความถูกตอง ของภาษีมูลคาเพิ่มที่ขอคืน 

2. การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตร ี

กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมทะเบียนการคา ไดดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีแลว แตสําหรับในสวนของกรมสรรพากร สพช. ไดจัดประชุมหารือกับ
หนวยงานราชการที่เก่ียวของ โรงกลั่นนํ้ามัน ผูคานํ้ามัน และสมาคมการประมงแหง
ประเทศไทย ผลปรากฎวามีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน กลาวคือ การสงนํ้ามัน
ออกไปจาํหนายใหกับชาวประมงในเขตตอเน่ือง มไิดเปนการสงโดยตรงจากโรงกลัน่ 
(ผูผลิต) ไปยังเขตตอเน่ือง แตจะมีการซื้อขายระหวางโรงกลั่นกับผูคานํ้ามันตาม
มาตรา 6 ในประเทศทอดหน่ึงกอน และผูคานํ้ามันตามมาตรา 6 จึงจําหนายตอใหกับ
เรือขนสงและจําหนายนํ้ามันเพื่อไปจําหนายใหกับชาวประมงในเขตตอเน่ือง ทั้งน้ี 
เพราะโรงกลั่นนํ้ามันเห็นวาไมคุมคาที่ตองแยกถังเก็บนํ้ามันดังกลาว เน่ืองจากมี
คุณภาพไมเหมือนกับนํ้ามันสําหรับจําหนายในประเทศ ทําใหสูญเสียความคลองตัวใน
การกลั่นนํ้ามัน และยังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขมงวดกวาการจําหนายตามปกติ
ดวย ทําใหผูคานํ้ามันตามมาตรา 6 ตองรับภาระภาษีมูลคาเพิ่มไวจนกวาจะขอคืนได 
นอกจากน้ันการนํานํ้ามันไปจําหนายในเขตตอเน่ือง อาจไมเขาขายเปน “สงออก” 
ตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 มาตรา 77/1 (14) ซึ่งตองเปนการ
สงสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อสงไปตางประเทศ แตการสงนํ้ามันไป
จําหนายในเขตตอเนื่องไมสามารถระบุจุดหมายปลายทางที่ตางประเทศได จึงอาจไม
สามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มได และถึงแมขอคืนภาษีได แตระยะเวลาในการคืน
ภาษีมูลคาเพิ่ม อาจลาชา เพราะจุดสงออกกระจายอยูตามคลังนํ้ามันชายฝงทะเลใน
หลายจังหวัด และตองรอการยืนยันความถูกตองจากหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งจะเกิด
ตนทุนที่สูงข้ึนจากดอกเบ้ียของเงินที่จมอยูในภาษีที่ยังไมไดรับคืน ทําใหราคานํ้ามัน
ที่จําหนายสูงกวาราคานํ้ามันจากตางประเทศที่มาแขงขันการจําหนายในทะเล 

เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว สพช. จึงเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในสวน
ของกรมสรรพากร เปนดงัน้ี 



1. เปลี่ยนจากการเสียภาษีมูลคาเพิ่มกอน แลวเรงรัดการคืนภาษีโดยเร็ว
ที่สุด ตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม เปนการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากรมาตรา 81 (1) (น) ในสวนของการประกอบการ
จําหนายนํ้ามันสําหรับชาวประมงในเขตตอเน่ือง ซึ่งตองดําเนินการโดย
การออกพระราชกฤษฎีกา โดยในทางปฏิบตันิ้าํมนัสวนน้ี จะแยกออกได
อยางชัดเจน เน่ืองจากมีมาตรฐานคุณภาพและสี แตกตางจากนํ้ามัน ที่
ผลิตสําหรับจําหนายในประเทศ 
  

2. การที่โรงกลั่นเปนกิจการที่ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ทําใหโรง
กลั่นไมมีสิทธินําภาษีซื้อของนํ้ามันดิบและคาใชจายตางๆ ไปหักภาษี
ขายในสวนของนํ้ามันที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ ซึ่งเปนยอดขาย
สวนใหญของโรงกลั่น หากเปนเชนน้ีโรงกลั่นก็จะไมเขารวมโครงการ
หรือถาเขารวมก็ตองเอาภาษีซื้อเขามารวมอยูในราคาดวย ทําใหนํ้ามัน
ที่จําหนายในเขตตอเน่ืองแพงกวานํ้ามันที่นํามาจําหนายจาก
ตางประเทศ ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการแกไขปญหาในสวนน้ีใหกับโรง
กลั่นดวย โดยตองกําหนดใหการจําหนายนํ้ามันสําหรับชาวประมงใน
เขตตอเน่ืองไมถือเปนมูลคาของฐานภาษี โดยใหถือเปนคาตอบแทน
ตามที่มีลักษณะและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
ตามมาตรา 79 (4) 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เหน็ชอบตามขอเสนอดงักลาว และ
ไดมอบหมายให กรมสรรพากรเรงดําเนินการตอไป เพื่อใหมีผลทางปฏิบัติโดยเร็ว
ที่สุดภายในเดือนมกราคม 2544 

3. ผลการดําเนินการ 

หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2543 เพื่อใหสามารถรองรับการดําเนินโครงการดังกลาวได โดยมีผลการดําเนินการ 
ดังน้ี 

กรมทะเบียนการคา ไดออกประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง กําหนดคุณภาพนํ้ามัน
ดีเซลสําหรับใชกับเคร่ืองยนตหมุนเร็ว ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2543) ประกาศ ณ วนัที ่27 
ตุลาคม 2543 และประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ของการเก็บ การขนสง และการขอความเหน็ชอบในขอกําหนดคณุภาพของนํ้ามนั
ดีเซลสําหรับใชกับเคร่ืองยนตหมุนเร็วที่ผูคานํ้ามันผลิต และจัดหามาเพื่อสงออก 
ประกาศ ณ วนัที ่9 มกราคม พ.ศ. 2544 

กรมสรรพสามิต ไดออกประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ยกเวนภาษีสรรพสามติ (ฉบับ
ที่ 63) ประกาศ ณ วนัที ่6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 และประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเวนภาษีสําหรับนํามันดีเซลที่นําไปจําหนาย
ในเขตตอเน่ืองนอกราชอาณาจกัร ประกาศ ณ วนัที ่13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 



กรมศลุกากร ไดออกประกาศกระทรวงการคลงั ที ่ศก. 1/2544 เร่ือง การยกเวนอากร
ศลุกากร ประกาศ ณ วนัที ่6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 และประกาศกรมศลุกากรที ่
7/2544 เร่ือง ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตใหขนถายนํ้ามันดีเซลใน
เขตตอเน่ืองของราชอาณาจกัร ประกาศ ณ วนัที ่16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 

สพช. ไดดําเนินการจัดสัมมนาแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินโครงการจําหนายนํ้ามัน
เชื้อเพลิง สําหรับชาวประมงในเขตตอเน่ือง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2544 ณ กรม
สรรพสามิต โดยไดเชิญใหหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งภาคราชการและเอกชน 
ซึง่ประกอบดวย กรมศลุกากร กรมสรรพสามติ กรมทะเบียนการคา กรมสรรพากร กรม
เจาทา สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ สพช. รวมทั้ง ผูค้ํานํ้ามัน โรงกลั่น 
ผูประกอบการขนสงน้ํามัน ผูจําหนายน้ํามัน และสมาคมการประมงแหงประเทศไทย 
เพื่อเขารวมชี้แจงทําความเขาใจในหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนิน
โครงการที่เก่ียวของกับหนวยงานตางๆ เพื่อจะไดนําไปใชเปนแนวทางปฏิบัติให
ถูกตองตามขอกําหนดของรัฐ ตอไป ซึ่งโครงการไดมีผลในทางปฏิบัติแลวนับตั้งแต
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 เปนตนมา 

แตถึงอยางไรก็ตาม ในการดําเนินการในสวนของกรมสรรพากร ซึง่จะตองออกเปน
พระราชกฤษฎีกา และประกาศกรมสรรพากร เพื่อยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มน้ัน 
กรมสรรพากรแจงวา จะตองนําเร่ืองน้ีขอความเห็นชอบจากรัฐบาลชุดใหมอีกคร้ังหน่ึง 
กอนที่จะดําเนินการในข้ันตอไป 

  

  

  

  

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2544 
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ประกาศคณะอนุกรรมการกํากับดูแลแผนงานภาคความรวมมือ
กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ฉบับที่ 

 
 

เรื่อง การเปดใหทุนสนับสนุนเพื่อจัดทําแผนสรางทาง
จักรยานและรณรงคข่ีจักรยานแบบครบวงจร 
ในระดับเทศบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2544 



ประกาศคณะอนุกรรมการกํากับดูแลแผนงานภาคความรวมมือ 
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ฉบับที่ 1/2544 
เร่ือง การเปดใหทุนสนับสนุนเพ่ือจัดทําแผนสรางทางจักรยานและรณรงคข่ีจักรยานแบบครบวงจร  

ในระดับเทศบาล 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลแผนงานภาคความรวมมือ ในฐานะคณะอนุกรรมการภายใต คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน มีหนาที่ในการกํากับดูแลการใชจายเงินจากกองทุนฯ ตามแผนอนุรักษ
พลังงาน ภายใตแผนงานภาคความรวมมือ และพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฯ เพื่อใชจายในโครงการตางๆ ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญการใชจายเงินของกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด

คณะอนุกรรมการฯ มีความประสงคจะใหการสนับสนุนหนวยราชการบริหารสวนทองถิ่นในระดับเทศบาล
ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหหนวยงานไดจัดทําแผนสรางทางจักรยานและรณรงคข่ีจักรยานแบบ
ครบวงจรในรูปแบบที่ปลอดภัยและมีเสนทางที่เหมาะสมกับทองถิ่นของตนเอง โดยประชาชนในพื้นที่จะใหความ
รวมมือและมีสวนรวมในการชวยลดปริมาณการใชพลังงานในภาพรวมของประเทศลง ซ่ึงแผนงานที่จัดทําเสร็จ
แลวน้ันจะไดเปนประโยชนตอการนําไปเสนอขอสนับสนุนคาใชจายจากแหลงทุนตางๆ เพื่อนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติและการพัฒนาในทองถิ่นนั้นตอไป

ผูมีสิทธิในการย่ืนขอเสนอราคาจะตองเปนหนวยราชการบริหารสวนทองถิ่นที่อยูภายใตโครงสรางการ
บริหารของกรมการปกครอง ที่มีชื่อเรียกวา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา

รายละเอียดการจัดทําขอเสนอโครงการ ขอกําหนดของการย่ืนขอเสนอ กําหนดเวลาและการพิจารณา  
ขอเสนอโครงการฯ ดูรายละเอียดในเอกสารทายประกาศฉบับน้ี

ผูสนใจติดตอขอทราบรายละเอียด ไดที่ ฝายพลังงานทดแทนและพลังงานใหม กองอนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โทรศัพท  ตอ 

 โทรสาร  หรือ   ตั้ งแต วันที่     มีนาคม   จนถึ งวันที่   
พฤษภาคม 

ประกาศ ณ วันท่ี    มีนาคม พ ศ

ลงช่ือ
นายภิรมยศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ประธานอนุกรรมการกํากับดูแลแผนงานภาคความรวมมือ



เอกสารประกาศคณะอนุกรรมการกํากับดูแลแผนงานภาคความรวมมือ
กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ฉบับที่ 1/2543 
เร่ือง การเปดใหทุนสนับสนุนเพ่ือจัดทําแผนสรางทางจักรยานและรณรงคข่ีจักรยานแบบครบวงจร  

ในระดับเทศบาล 
ลงวันที่     6  มีนาคม  พ.ศ.2544 

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการฯ ของคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแลแผนงานภาคความรวมมือ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สํานักงาน” มีความประสงคจะใหทุนสนับสนุนหนวยราชการ
บริหารสวนทองถิ่นในระดับเทศบาล ในการจัดทําแผนสรางทางจักรยานและรณรงคขี่จักรยานแบบครบวงจร ดวย
เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

เอกสารแนบทายเอกสารประกาศ
แบบคําขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
แนวทางการจัดทําขอเสนอ
แผนปฏิบัติการและขั้นตอนการใหทุน
หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ
แบบสัญญา หนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอตองเปนหนวยราชการบริหารสวนทองถิ่นที่อยูภายใตโครงสรางการบริหารของ

กรมการปกครอง ที่มีชื่อเรียกวา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา

การย่ืนขอเสนอโครงการ

สํานักงานไดแบงขั้นตอนการยื่นขอเสนอออกเปน  ขั้นตอน คือ

การเสนอแผนเบื้องตน เปนการจัดทําแผนและแนวคิด
เบื้องตนโดยยอในการจัดการเพื่อสรางทางจักรยานโดยมีเครือขายกวางและปลอดภัยในพืน้ท่ีของผูย่ืนขอเสนอ 
โดยแผนเบื้องตนควรมีความชัดเจนในระดับที่สามารถแสดงใหสํานักงานเขาใจในทิศทางและเจตนาของผูยื่นขอ
เสนอไดวาจะทําใหเทศบาลของตนเองใชจักรยานเปนพาหนะหลักแทนการใชรถจักรยานยนตและรถยนต โดย
หลักการและเหตุผลใดในแนวคิดที่นําเสนอน้ัน พรอมทั้งกําหนดเปาหมาย และวิธีการดําเนินการใหบรรลุวัตถุ
ประสงคและเปาหมาย และกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ซึ่งสํานักงานสามารถใหแนวทางในการจัดทําแผนเบื้อง
ตน ดังนี้

ความเปนมา เชน สภาพเมือง สภาพการจราจรและการใชจักรยานท่ีเปนอยู ปญหาทีเ่ปน
อยู

วัตถุประสงค ที่ตองสอดคลองกับโครงการ
เปาหมายและกิจกรรมหลัก เชน วิธีการสรางทางจกัรยานในพ้ืนท่ีของผูย่ืนขอเสนอ การ
รณรงคใหประชาชนขี่จักรยานแบบครบวงจร การรายงานและการประเมินผล



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ
งบประมาณ โดยละเอียดที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อจัดทําแผนเบื้องตน 
องคกรและการบริหาร และความรวมมือของประชาชนในทองถิ่น

การเสนอแผนโดยละเอียด ทุกขั้นตอน อยางนอยตองประกอบ
ดวย

บทนํา
วัตถุประสงค เปาหมาย
สภาพการจราจรและการใชจักรยานที่เปนอยู ปญหาท่ีเปนอยู
แผนการสรางทางจักรยานซึ่งจะตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้
• เสนทาง และแผนท่ีของเสนทางท่ีจะสรางทางจักรยาน
• เหตุผลที่เลือกเสนทางดังกลาว
• วิธีการสรางทางจักรยาน
• ระยะเวลาในการสรางทางจักรยานดังกลาว
แผนการรณรงค กลยุทธและการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการข่ีจักรยาน
กิจกรรมหลักดานการสงเสริมการใชจักรยานทดแทนรถยนต การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม การประชาสัมพันธ เผยแพร การถายทอดความรู
หลักการและเหตุผลที่เลือกแนวทางนั้น และแนวทางอื่นที่ไมเลือกปฏิบัติ
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ และดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ
วิธีการและขั้นตอนดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน
รายงานความกาวหนา การติดตามและการประเมินผล
รายละเอียดคาใชจาย และแผนการใชจายเงินของโครงการ
ผังองคกรและการบริหาร ระบุหนาที่ ความรับผิดชอบ
ประวัติและประสบการณของผูรวมโครงการ

เงื่อนไขและแนวทางการจัดทําขอเสนอโปรดดูเอกสารแนบทายประกาศ ตามขอ  และ ขอ 

ข้ันตอนการใหทุน ดูแผนปฏิบัติการในเอกสารแนบทายประกาศตามขอ 

ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําแผนเบื้องตนตามขอ  ใหสํานักงาน ภายใน  พฤษภาคม 

คณะผูเชี่ยวชาญกล่ันกรองโครงการฯ จะพิจารณาแผนเบื้องตนของผูยื่นขอเสนอแตละราย 
ตามเกณฑที่สํานักงานกําหนด ในขอ  ซ่ึงอาจมกีารเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้โดยสํานักงานไมจําเปน
ตองแจงตอผูยื่นขอเสนอเพื่อทราบลวงหนา

ขอเสนอที่แผนเบื้องตนผานเกณฑการพิจารณาตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญกล่ันกรองโครงการฯ 
และไดรับคะแนนในลําดับที่ดีที่สุด  รายแรก จะไดรับการนําเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ



เงินจากกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการจัดทําแผนโดยละเอียดตามวงเงินที่ขอสนบัสนุน ทั้งนี้ไมเกิน 
 บาท ราย โดยผูยื่นขอเสนอตองพรอมที่จะทําหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนกับสํานักงาน 

ตามแบบในขอ  ภายใน  วัน นับจากวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาจากสํานักงาน
ผูที่ไดรับการสนับสนุนฯ ตองจัดทําแผนโดยละเอียดที่มีหัวขอตามที่ปรากฏในขอ  

เปนอยางนอย และเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณตามที่ผูเชี่ยวชาญกล่ันกรองโครงการฯ จะไดมีขอเสนอแนะไว แลวย่ืน
ใหสํานักงานพิจารณาภายใน  วัน นับจากวันท่ีลงนามในหนังสือยืนยัน

ผูเช่ียวชาญวิเคราะหโครงการฯ พิจารณา ของผูย่ืนขอเสนอมาตาม 
และสรุปความเห็นใหสํานักงานเพื่อใหความเห็นชอบใน น้ัน กอนเจาของแผนงานแตละรายจะ
นําไปเสนอขอสนับสนุนคาใชจายจากแหลงเงินทุนตางๆ เชน สํานักงบประมาณ เงินอุดหนุนชวยเหลือจากตาง
ประเทศและในประเทศ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอไป

การย่ืนขอเสนอโครงการ

  ผูย่ืนขอเสนอโครงการทําหนังสือนําสง ถึง “ประธานคณะอนุกรรมการกาํกับดูแลแผนงานภาค
ความรวมมือ” มาพรอมกับขอเสนอโครงการ จํานวน 10 ชุด และบันทึกลงใน Diskette 1 แผน โดยจดหมายจะ
ตองลงนามโดยผูมีอํานาจในการลงนามของหนวยงานนั้น หรือผูที่ไดรับมอบหมายโดยลายลักษณอักษรจาก
ผูมีอํานาจลงนามในการทําขอตกลงหรือสัญญาผูกพัน โดยจาหนาซองใหชัดเจนวา “ขอเสนอแผนเบ้ืองตนเพ่ือ
จัดทาํแผนสรางทางจักรยานและรณรงคข่ีจักรยานแบบครบวงจร ของเทศบาล……………” และยื่นดวยตนเอง 
หรือ สงทางไปรษณียท่ี 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
 ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

โทร  ตอ   โทรสาร   หรือ 

หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ

สํานักงานไดแบงเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการออกเปน  ระดับ ตามขั้นตอนการคัดเลือก 
คือการพิจารณาแผนเบื้องตน และ การพิจารณาแผนโดยละเอียด โดยมีเกณฑการพิจารณาปรากฏตามเอกสาร
แนบทายประกาศ ขอ 

การทําสัญญาหรือหนังสือยืนยัน

ผูยื่นขอเสนอที่แผนเบื้องตนผานเกณฑการพิจารณาตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญกล่ันกรองโครงการฯ 
และไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดทําแผนโดยละเอียดตามวงเงินท่ีขอสนับสนุน ตามขอ  ตองทํา
หนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนกับสํานักงาน ตามแบบในขอ 

การควบคุมการดําเนินการโครงการ 

ผูที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ จะตองยินยอมใหเจาหนาที่หรือบุคคลที่สํานักงานมอบหมาย 
เขาไปในสถานท่ีทําการของหนวยงานหรือสถานท่ีดําเนินโครงการ เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล
โครงการ การดําเนินการโครงการหากเกิดอุปสรรคไมสามารถดําเนินการไดดวยประการใดก็ดี หนวยงานท่ีไดรับ



การสนับสนุนจากกองทุนฯ จะตองรายงานใหทางสํานักงานทราบทันที เพ่ือพิจารณาหาทางแกไขหรือดําเนินการ
ตามที่สมควรตอไป และผูที่ไดรับการสนับสนุนจะตองดําเนินโครงการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฎรายละเอียด
ในหนังสือยืนยันหรือสัญญาของแตละโครงการ โดยเครงครัด

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลแผนงานภาคความรวมมือ 

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
  มีนาคม พ ศ

 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศ 
 

 แบบคําขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
 
 
 
 
 



 แบบคําขอ
 

แบบคําขอที่  หนา เลขท่ีโครง
การ

แบบคําขอ
การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

สําหรับ แผนงานภาคความรวมมือ

ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน
 ชื่อหนวยงาน ไ

 ทะเบียนการคาเลขท่ี เลขที่ภาษีมูลคาเพิ่ม
 ที่ตั้งหนวยงาน

      เลขท่ี ถนน แขวง ตําบล
      เขต อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย

 สถานท่ีติดตอทางไปรษณีย
      เลขท่ี ถนน แขวง ตําบล
      เขต อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย

 หมายเลขโทรศัพท โทรสาร
 ประเภทของหนวยงาน

หนวยราชการ                                  รัฐวิสาหกิจ
สถาบันการศึกษา                              องคกรเอกชนท่ีไมมุงคากําไร
อ่ืน ๆ ระบุ 

 กอตั้งขึ้นเมื่อป พ ศ

ขอมูลดานการเงินของหนวยงาน กอนเสนอโครงการ  ป
 งบประมาณของหนวยงาน               ป บาท     ป บาท
 รายงานการเงินประจําป                 ป ป 
 ประมาณการคาใชจายของโครงการ   ป บาท     ป บาท

บุคลากรในหนวยงาน
 จํานวนเจาหนาที่รวมทั้งหมด คน แบงเปน  สํานักงานกลาง คน    พ้ืนท่ีโครงการ คน        

              วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี คน                    วุฒิปริญญาโท คน
              วุฒิปริญญาตรี คน                    วุฒิสูงกวาปริญญาโท คน

 ช่ือผูจัดการโครงการ ตําแหนง
 ชื่อผูมีอํานาจลงนามในสัญญากับ สพช ตําแหนง

เฉพาะเจาหนาที่เทาน้ัน
เลขท่ีโครงการ วันท่ีไ
เสนอ



ประเภทของกิจกรรมท่ีขอรับการสนับสนุน จํานวนเงินท่ีได
สนับสนุน
วันที่พิจารณาขอเสนอ เจาหนาที่
ชอบ
เจาหนาที่ลงนาม



แบบคาํขอท่ี  หนา        เลขที่โครง
การ

โครงการภายใตแผนงานภาคความรวมมือทีข่อรับการสนับสนุน
โครงการศึกษา วิจัย และพัฒนา

 ชื่อและที่ตั้งโครงการ
 ช่ือเต็มและช่ือยอของโครงการ

 พ้ืนท่ีต้ังโครง
การ

โครงการที่ไดดําเนินการ

ช่ือโครงการท่ีไดดําเนินการ

     แหลงเงินทุน เสร็จสิ้นเมื่อป พ ศ

     แหลงเงินทุน เสร็จสิ้นเมื่อป พ ศ

     แหลงเงินทุน เสร็จสิ้นเมื่อป พ ศ

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

 ลักษณะของโครงการโดย
ยอ



 ระยะเวลาการดําเนินการตามโครงการ ป

คาใชจายที่ตองการขอรับการสนับสนุน

ขอรับการสนบัสนนุจากกองทุนเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ                   
การจัดทําแผนของโครงการโดยละเอียด           วงเงินขอรับการสนับสนุน บาท   
การบริหารงานตามโครงการ                         ประมาณคาใชจายเบ้ืองตน บาท            
ผูรวมโครงการ                                         ประมาณคาใชจายเบ้ืองตน บาท



แบบคําขอที่  หนา        เลขที่โครงการ

เอกสารประกอบคําขอ
เอกสารประกอบคําขอ ในกรณีจัดเตรียมแผนเบ้ืองตนของโครงการ และขอการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการ จัดเตรียมแผน

ของโครงการโดยละเอียด ใหทําเคร่ืองหมาย หนาหัวขอท่ีไดจัดเตรียมขอมูลประกอบ

แผนเบ้ืองตนของโครงการ  ประกอบดวย

ความเปนมา
วัตถุประสงค 
เปาหมายและกิจกรรม กําหนดเปาหมายและประเภทของกิจกรรมหลัก ๆ
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
งบประมาณ ซ่ึงจะแยกเปนรายกิจกรรมและประเภทของคาใชจายและ

          ระยะเวลาของการใชจายในแตละปและการกําหนดท่ีมาของเงินทุน
องคกรและการบริหารงาน

 
เอกสารประกอบคําขอ ในกรณีจัดเตรียมแผนงานข้ันรายละเอียดและขอการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการปฏิบัติการโครงการ 

ใหทําเคร่ืองหมาย หนาหัวขอท่ีไดจัดเตรียมขอมูลประกอบ

แผนของโครงการศกึษา วิจัยและพฒันา โดยละเอียด ประกอบดวย
บทนํา
วัตถุประสงค 
ลักษณะปญหาที่เกิดขึ้น
ความเปนมาของปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ความจําเปนในการศึกษาวิจัย  
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัย 
ความเหมาะสมในการดําเนินเพื่อแกปญหา
ขอบเขตของงานวิจัย
วิธีการวิจัย

ขั้นตอนงานตางๆ 
ของโครงการวิจัย

อุปกรณการวิจัย 
หรอื เทคโนโลยีที่จะนํามาใชในโครงการ

ประสบการณที่ผาน
มา 

หลักฐานอางอิง
ระยะเวลาการศึกษา

วิจัยและแผนการดําเนินงาน
รายงานความกาว

หนา การติดตามและการประเมินผล
ผลที่คาดวาจะไดรับ

จากการดําเนินโครงการ
รายละเอียดคาใช

จาย



แผนการใชจายเงิน
ของโครงการ

ความเปนไปไดใน
การนําผลการศึกษาวิจัยไปใชนอกพื้นที่

องคกรและการ
บริหาร 

ประวัติและประสบ
การณของผูรวมวิจัยในโครงการ 



แบบคําขอที่  หนา        เลขที่โครงการ

เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงาน
เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงาน                                                               

นิติบุคคลตามกฎหมายไทย
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล                          
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีให

                   บุคคลอ่ืนลงนามในแบบคําขอแทน                                            
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม                                               

นิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศ                                                  
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม        
สําเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว                  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและรายการขางตนถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ

 ลงชื่อ

 ตําแหนง

 



 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศ 
 

 แนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการ
 
 
 
 
 



ขอเสนอแผนของโครงการ

โครงการ   ชื่อโครงการ

เสนอ

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

เสนอโดย



หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน



  สรุปผูบริหาร

โครงการ

ชื่อโครงการ 

วันที่เสนอโครงการ

ประเภทของโครงการ  

โครงการศึกษา วิจัย และพัฒนา

หนวยงาน

สรุปโครงการโดยยอ

วัตถุประสงคโครงการ
สาระสําคัญของโครงการ เชน ขอบเขตของงานวิจัยและวิธีวิจัย เทคโนโลยี
ที่จะนํามาใช สภาพของปญหา การยอมรับของสังคมตอการดําเนินโครงการ
เปนตน



งบประมาณ

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตลอดโครงการเปนเงิน
ท้ังส้ิน ลานบาท โดยแบงเปนดังนี้

ปแรก ปสอง รวม
• คาจาง
• คาตอบแทน
• คาใชสอย
• วัสดุ
• คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง
• คาใชจายอื่นๆ ถามี

รวม

งวดการขอเบิกจายเงินสนับสนุน จะตองสอดคลองกับรายการความกาวหนาของ
โครงการและฐานะทางการเงินของโครงการ

การบริหารโครงการ

 บริหารโครงการโดย...............................................ซึ่งเปนเจาของโครงการ 
 โดยมี............................……………............................เปนผูอํานวยการโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ  

 ระยะเวลาดําเนินการท้ังโครงการ........................ป นับตั้งแตลงนามในหนังสือยืนยัน 



ประโยชนท่ีมีตอการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม

 โครงการดังกลาวสามารถกอใหเกิดการอนุรักษพลังงานดังนี้
•
•
•
•
•

 โครงการดังกลาวกอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมโดยสามารถลด
•
•
•
• 

 
 

ความเปนไปไดในการนําผลการศกึษาวิจัยไปใช

ดานวิชาการ
ดานอุตสาหกรรม และพาณิชย

 
 



 รายละเอียดขอเสนอโครงการที่จะตองจัดทํา

• โครงการ ชื่อโครงการ

บทนํา

เปนการเสนอเรื่องนําเกี่ยวกับ แนวความคิดริเริ่มในงานวิจัยพรอมระบุสาขาวิชาของงานวิจัย 
แสดงความคิดเห็นตอความสําคัญของปญหา และชี้แนะถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูเสนอตองานวิจัย 
และแสดงแผนการวิจัยพอเปนสังเขป

วัตถุประสงค

 จะตองระบุอยางกระชับและชัดเจนถึงวัตถุประสงคหลักของโครงการ พรอมทั้งชี้แจงถึงความ
จริงในวัตถุประสงคโดยละเอียดของการศึกษาวิจัย เพื่อมิใหมีการเขาใจผิดตอจุดมุงหมายของการ
ดําเนินงานตามโครงการ

ลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้น

เพื่อเปนการอธิบายและชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน พรอมรายละเอียดของปญหา 
และความจําเปนในการแกปญหา

ความเปนมาของปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

เพื่อเปนการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดปญหาในปจจุบัน โดยรวบรวมจากขอมูลในอดีต
เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยใจความเนนไปในทางแสดงถึงความเขาใจตอปญหา

ความจําเปนในการศึกษาวิจัย

เพื่อช้ีแจงถึงผลเสียตางๆ หรือจุดดอยท่ีเกิดข้ึนจากปญหาดังกลาว และแสดงถึงความจํา
เปนที่ควรจะดําเนินการบางสิ่งบางอยางขึ้นมาเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ผลประโยชน ท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัย

เพื่อระบุผลประโยชนทั้งหมดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลของการศึกษาวิจัย
สําเร็จเปรียบเทียบสภาพปญหาปจุบัน เปนการหาขอสนับสนุนถึงความจําเปนที่ตองมีศึกษาวิจัย

ความเหมาะสมในการดําเนินการเพ่ือแกปญหา

เปนการแสดงถึงเหตุผลทางวิชาการเกี่ยวกับแผนดําเนินการ และวิธีวิจัยท่ีเสนอในขอ
เสนอสามารถใชแกปญหาได เปนการสนับสนุนความเปนไปไดในการจัดทําโครงการศึกษา วิจัย

ขอบเขตของงานวิจัย

เปนการกําหนดขอบเขตของโครงการวิจัยวาขอบเขตของงานวิจัยจะครอบคลุมเพียงใด จะจัด
ทําอะไรบางในขอบเขตที่กําหนดขึ้นนี้ใหชัดแจง เชน ระบุวางานวิจัยนี้เปนการออกแบบอุปกรณใหม 
หรือเปนการทดลองอุปกรณ หรือเปนการปรับปรุงเทคนิคตางๆ นอกจากนี้อาจเปนการชี้แจงใหเขาใจ
วาโครงการวิจัยนี้ไมไดครอบคลุมถึงเนี้องานใดบาง

วิธีการวิจัย

ระบุถึงวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียด เพื่อเนนในการตอบคําถาม
วา ทําอยางไร ในโครงการวิจัยนี้ โดยเปรียบเทียบขอดีขอดอยกับวิธีวิจัยอื่นๆ ในกรณีที่มี
การจัดสรางหรือติดตั้งอุปกรณใหรายละเอียดแบบการกอสรางและอธิบายถึงขั้นตอนการทํางานท้ัง
ระบบ

ขั้นตอนงานตางๆ ของโครงการวิจัย

เพื่อเปนการแยกแยะโครงการวิจัยออกเปนงานตางๆ อยางเปนขั้นตอน เพื่อใหเกิดการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเม่ีอดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆ จนครบถวนจะสําเร็จเปน
งานของโครงการวจัิยท้ังหมด และเสร็จตามเวลาที่กําหนด 



อุปกรณการวิจัย หรือ เทคโนโลยีที่จะนํามาใชในโครงการ

ระบุถึงอุปกรณตางๆ ที่ใชในโครงการวิจัย เชน เครื่องมือสํารวจ  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
และอื่นๆ ซึ่งกอนที่จะตัดสินใจเตรียมขอเสนอโครงการฯ ควรพิจารณาถึงรายการอุปกรณตางๆ ท่ีจะ
ใช เพราะไมวาจะมีอยูแลวหรือตองจัดเตรียมใหม ก็หมายถึงเปนคาใชจายในการดําเนินการของโครง
การ การชึ้แจงถึงอุปกรณที่ใชทําใหทราบถึงขอบเขตและการขยายงานของโครงการวิจัยได และเปนการ
เตรียมการทํางานในครั้งนี้

ประสบการณที่ผานมา

สรุปงานวิจัยหรือผลการศึกษาที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกับงานที่จะดําเนินการวิจัย โดยอาง
ความสําเร็จของงานในอดีตท่ีมัปญหาคลายกับขอเสนอโครงการศึกษาวิจยัใหม

หล กัฐานอางอ ิง

หมายถึงผลการวิจัยที่เกี่ยวของและจะนําไปประกอบในการทําการวิจัย

ระยะเวลาการศึกษาวิจัยและแผนการดําเนินงาน

ระบุระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการโดยอาจระบุถึงวัน เดือน หรอืป 
แผนการดําเนินงานอาจกําหนดวา การทํางานจะดําเนินการอยางมีลําดับและเสร็จสิ้นตามวันที่กําหนด
ไว โดยการระบุเวลานี้ควรทําอยางรอบคอบ จัดเตรียม แสดงกิจ
กรรมและชวงระยะเวลาการทํางาน ดังเชน

ตารางแสดงระยะเวลาและแผนในการดําเนินงานของโครงการ

รายการ ปแรก ปที่สอง หมายเหตุ

• ลงนามในขอตกลง ↔
• รายละเอียดที่จะตอง
   ดําเนินการตลอดโครงการ
• รายงานความกาวหนา ↔ ↔
• ติดตามและประเมินผล ↔ ↔ ↔



การต ดิตามและรายงานความกาวหนา

จะตองระบุรายละเอียดเกีย่วกบัขอเสนอแผนงานในการรายงานความกาวหนา ติดตามผลและ
ประเมินผลของโครงการในแตละชวงเวลา เชน

รายละเอียด กําหนดเวลาสงรายงาน รายละเอียดของกิจกรรมที่จะสง
รายงานความกาวหนาครั้งแรก 
รายงานความกาวหนาครั้งที่สอง 

รายงานความกาวหนาครั้งสุดทาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินตามโครงการ

ตองระบุรายละเอียดอยางชัดเจนถงึลักษณเฉพาะของผลงานท่ีไดจากโครงการวิจัย ตั้งแตเริ่มตน
จนเสร็จส้ินโครงการ เนื่องจากจะไดเปนการปองกันการเขาใจไมตรงกันระหวางผูดําเนินการวิจัย
และ ผูพิจารณา

รายละเอียดคาใชจาย

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในระยะเวลา ป เปนเงินทั้ง
ส้ิน บาท โดยแบงได ดังนี้ จําแนกรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินงานแตละประเภทให
ชัดเจน พรอมทั้งจะตองแจกแจงรายละเอียดของคาใชจายตอปริมาตรหรือตอหนวยดวย

ตารางแสดงงบประมาณคาใชจายท่ีใชในการดําเนินงานตามโครงการ
 

รายการ ปที่ รวม
• คาตอบแทน

• คาใชสอย

• คาวสัดุ

• คาครุภัณฑส่ิงกอสราง

• คาใชจายอ่ืน ๆ
รวม



แผนการใช จายเงินของโครงการ

จะตองระบุรายละเอียดของการเบิกจายเงินในแตละงวดที่ขอเบิกจายเงินพรอมท้ังรายงานความ
กาวหนาของการดําเนินงานประกอบการเบิกจายในแตละงวดดวย เชน

คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ

งวดท่ี รายการท่ีเบิก จาย จํานวนเงิน บาท เงื่อนไข
งวดท่ี • คาตอบแทน

• คาใชสอย
• คาวสัดุ
• คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง
• คาใชจายอ่ืน ๆ ถามี

รวม
งวดท่ี • คาตอบแทน

• คาใชสอย
• คาวสัดุ
• คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง
• คาใชจายอ่ืน ๆ ถามี

รวม
งวดสุดทาย • คาตอบแทน

• คาใชสอย
• คาวสัดุ
• คาครุภัณฑและส่ิงกอสราง
• คาใชจายอ่ืน ๆ ถามี

รวม

ความเปนไปไดในการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช

ระบุถึงแนวทางความเปนไปไดของการนําผลการศึกษาวิจัยของโครงการไปใชหลังจากที่
ดําเนินการศึกษาวิจัยแลวเสร็จทั้งดานวิชาการ อุตสาหกรรมและพาณิชย



องคกรและการบริหาร

จะตองระบุรายละเอียดตาง ๆ ดังน้ี

ก เจาของโครงการ    ชื่อหนวยงาน สถาบันที่เสนอโครงการ
    ผูอํานวยการโครงการ ชื่อ ตําแหนงผูรับผิดชอบในการบริหารโครงการ

ข องคกรที่เกี่ยวของ
• ดานเทคนิค ถามี
• ดานวิจัยพัฒนา ถามี
• ดานอื่น ๆ

ค รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางในการบริหารโครงการ
ง จัดทําแผนผังแสดงความสัมพันธขององคกรและการบริหารองคกร 
   พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบในแตละสายงาน เชน

โครงการ

คณะท่ีปรึกษา ผูอํานวยการโครงการ ฝายบริหาร

ฝายการเงินและบัญชี ฝายอบรมประชาสัมพันธ ฝายติดตามและประเมินผล

ประวัติและประสบการณของผูรวมวิจัยในโครงการ

ระบุรายชื่อพรอมท้ังประวัติการทํางานของบุคลากรหลักที่รวมทําการศึกษาวิจัย และประวัติการ
ทํางานของนักวิจัยแตละบุคคล



 เอกสารสนับสนุนอื่นๆ

 แบบรูปของเทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่นํามาใชในโครงการ 
 ประวัติการทํางานของแตละบุคลากรที่รวมบริหารโครงการ
 บันทึกขอตกลงตางๆ ท่ีเก่ียวของ
 เอกสารแสดงสิทธิ ถามี
 เอกสารอางอิง



 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศ 
 

 แผนปฏิบัติการและข้ันตอนการใหทุน
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ โครงการ สงเสรมิการใชจักรยานอยางครบวงจร  
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 สพช. ออกประกาศ 
2 หนวยงานฯ จัดทํา ยื่นเสนอตอ สพช. 
3 ปดรับขอเสนอโครงการฯ
4 ผูเชี่ยวชาญวิเคราะหโครงการฯ เบื้องตน
5 สพช. แจงผลการพิจารณา เบื้องตน
7 โครงการที่ผานเกณฑการพิจารณา

ทําหนังสือยืนยันรับเงินสนับสนุนคาจัดทํา 
8 หนวยงานฯ ทํา เสนอตอ สพช.
9 ผูเชี่ยวชาญวิเคราะหโครงการฯ โดยละเอียด
10 สพช. แจงผลการพิจารณา โดยละเอียด
12 เจาของแผนฯ นําไปยื่นของบประมาณเพื่อจัดทําโครงการ

 



 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายประกาศ 
 

1.4 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ
 
 
 
 
 



หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการ 

1. หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาเบื้องตน 

 ประเด็นในการพิจารณา

 แผนการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคและเปาหมาย พิจารณาความชัดเจนของวัตถุประสงค รวมท้ังเปาหมายการอนุรักษ
พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม ที่ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ 

ขั้นตอนและการดําเนินการ พิจารณาสภาพเมือง สภาพการจราจร และการใชจักรยานท่ีเปนอยู 
ปญหาทีเ่ปนอยู ความเปนไปไดของวิธีการและเทคนิคการปฏิบัติงาน 
เชน แนวคิดในการสรางทาง แนวคิดที่จะทําใหมีการใชจักรยานอยาง
ครบวงจร การเขาถึงผูรวมโครงการที่เปนกลุมเปาหมาย แนวคิดที่จะ
ทําใหโครงการน้ีอยูไดอยางย่ังยืน บทบาทและการใหความสําคัญจาก
ผูบริหารระดับสูงของเทศบาล ความเหมาะสมของการรณรงค และ
การเผยแพรผลงานโครงการ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อไดผลบรรลุตาม  
เปาหมายของโครงการ ภายใตแผนและระยะเวลาที่เหมาะสม

แผนการประเมินผล พิจารณารูปแบบ หลักการและวิธีการประเมินผล ขอมูลที่จัดเก็บ วิธี
การจัดเก็บ การวิเคราะห การกาํหนดดชันีช้ีวัดความสําเร็จของโครง
การ ตามเปาหมาย ที่ตั้งไว

ความเชื่อมั่นในการดําเนินการ พิจารณาแผนเบื้องตนในภาพรวม วามีความสอดคลองกันทั้งใน
ดานแนวคิด ขอบเขตงาน วิธีการ ขั้นตอน และบุคลากร ตลอดจน
นโยบายหรือแผนพัฒนาฯ ของเทศบาล รวมถึงแนวโนมของวิธีการ
จัดหางบประมาณจากแหลงเงินทุนตางๆ เพื่อนําแผนไปปฏิบัติให
เกดิความความสําเร็จ และพิจารณาโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดหรือ
ไมประสบความสําเร็จตามท่ีคาดหวังไว

 การเงิน

 ความเหมาะสมของคาใชจาย :  พิจารณาความเหมาะสมของกําลังคน อัตราคาจาง คาอุปกรณ ความ
จําเปน และความสอดคลองกับลักษณะงาน และสัดสวนเงินท่ีขอรบั
การสนับสนุนท่ีจะนําไปใชจายในการจัดทําแผนโดยละเอียด รวมถึง
การมีสวนรวมลงทุนจากหนวยงานของผูย่ืนขอรับการสนับสนุน 



2. หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณาโดยละเอียด 

 ประเด็นในการพิจารณา

 องคกรการบริหาร

รายละเอียดโครงสรางการบริหารโครงการ โดยพิจารณารูปแบบการบริหารโครงการ ความครอบคลุม
ขอบเขตของงานในโครงการ ทั้งนี้โครงสรางการบริหารดังกลาวตองสอดคลองและรองรับกับขอบเขตการทํางาน
ในโครงการ เพื่อใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

หนาที่ความรับผิดชอบและประสบการณ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคลากรตอหนาที่รับ
ผิดชอบในแตละกิจกรรมของโครงสรางการบริหารโครงการ เชน คุณวุฒิและประสบการณของบุคลากรดังกลาว 
รวมถึงการกําหนดจํานวนของบุคลากรและระยะเวลาการทํางานของบุคลากรแตละคนในโครงการ

ความเชื่อมั่นในองคกรการบริหารงาน โดยพิจารณาความชัดเจนและเปนเหตุเปนผลของรูปแบบ
การบริหารโครงการ รวมท้ังรูปแบบความรวมมือ และการประสานงาน ที่จะมีผลตอความสําเร็จของโครงการ

 การดําเนินงาน 

วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยพิจารณาความชัดเจนของวัตถุประสงคในการสงเสริมใหมีการขี่    
จักรยานเพื่อการอนุรักษพลังงานในเขตเทศบาลของตน และเปาหมายของความสําเร็จ

ขั้นตอนและการดําเนินการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงาน เชน แผนระยะส้ัน
ถึงระยะยาว การดําเนินงานแตละขั้นตอน ความเช่ือมโยงระหวางแผนงาน ผลท่ีคาดวาจะไดรับในชวงเวลาน้ันๆ 
ความรวมมือ การสรางความเขาใจ ความครบถวนของแผนงาน ลําดับงาน เปนตน เพื่อใหไดผลบรรลุตามเปา
หมายของโครงการ ภายใตระยะเวลาดําเนินงานท่ีเหมาะสม

แผนการประเมินผล โดยพิจารณารูปแบบ และวิธีการประเมินผล โดยมุงเนนถึงแนวทางการ
ประเมินผลที่กอใหเกิดผลสําเร็จแหงการดําเนินการของโครงการในชวงระยะเวลาดําเนินโครงการ  และภายหลังที่
โครงการไดดําเนินการจนแลวเสร็จ โดยเปรียบกับดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการตามเปาหมายที่ตั้งไว

การประชาสัมพันธ เผยแพร โดยพิจารณาแผนการประชาสัมพันธเพื่อใหไดมาซึ่งผูรวมโครงการ 
ตลอดจนการเผยแพรโครงการ

ความเชื่อมั่นในการดําเนินการ โดยพิจารณางาน การกําหนดแผนการทํางาน แนวทางการการถาย
ทอดเทคโนโลยีและการเผยแพรเทคโนโลยี ที่จะมีผลตอความสําเร็จของโครงการ

 เทคโนโลยี

การตรวจสอบเอกสารหรือผลงานที่มีผูทําไวแลว โดยพิจารณาราย
ละเอียดการตรวจสอบเอกสารหรือผลงานที่มีผูทําไวแลว ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนการนํา
ผลการศึกษาวิจัยท่ีผานมาไปใชงาน

เทคโนโลยีที่จะนํามาใชในโครงการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของทางเลือกท่ีจะนํามาใช เหตุผล
ในการเลือกใชและเหตุผลที่ไมเลือกใชวิธีอื่น แนวโนมในการกระตุนและปลูกจติสํานึกในประชาชนในพืน้ท่ีใชจักร
ยานเปนพาหนะประจําวัน และการวิเคราะหและเปรียบเทียบกับวิธีการที่ใชอยูเดิมทั้งในดานความสามารถในการ
อนุรักษพลังงาน ความสะดวก ปลอดภัยในการใชงาน ความสามารถในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม



ผลที่คาดวาจะไดรับ โดยพิจารณาประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการทั้งในดานพลังงาน 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ความย่ังยืนของโครงการ โดยพิจารณาความนาเช่ือถือ และความมั่นคง 
ตลอดจนความยั่งยืนของโครงการในทางปฏิบัติ ความสามารถในการขยายผลโครงการ วามีมาก

เพียงใด โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนฯ
ความเชื่อมั่นในความสําเร็จ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดหรือไมประสบความสําเร็จ

ตามที่คาดหวังไว จากความไมแนนอนของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ และความเปนไปไดในการสงเสริม
ใหเกิดการใชงานอยางแพรหลาย

 การเงิน

รายละเอียดและความเหมาะสมของคาใชจาย โดยพิจารณาความเหมาะสมของกําลังคน อัตราคาจาง 
คาอุปกรณ และสัดสวนเงินท่ีขอรบัการสนับสนุน

แผนการเงินโครงการ โดยพิจารณาการวางแผนดานการเงิน และการหมุนเวียนของเงินตลอดระยะ
เวลาโครงการ ความสามารถในการสรรหาแหลงเงินทุนเพื่อนํามาใชจายตามแผนงานใหสําเร็จลงตามที่ไดวางแผนไว

ผลตอบแทนทางดานการลงทุน โดยพิจารณารูปแบบของผลตอบแทนทางการเงิน 
และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ตลอดจนความเหมาะสมของสัดสวนการสนับสนุนการลงทุนใน
สวนผูเขารวมโครงการ

 การประเมินขอเสนอและวิธีการใหคะแนน

 การประเมนิขอเสนอโครงการ ขอเสนอจะผานเกณฑมาตรฐานได ท่ีระดับ  คะแนน

ประเด็นในการพิจารณา
ะแนน 

• วัตถุประสงคและเปาหมาย
• ข้ันตอนและการดําเนินการ
• แผนการประเมินผล
• ความเชื่อมั่น
• การเงิน

 การใหคะแนน 

  การพิจารณาใหคะแนนในแตละหัวขอของแตละประเด็นที่พิจารณาตามขอ 2.2.1 เปนดังน้ี 
 

การพิจารณา 
วงคะแนน 

ไมนาเชื่อถือเลย
นาเชื่อถือบางสวน

พอใช
ดี



ดีมาก
สมบูรณ



 

 

ทะเลจีนใต และหมูเกาะสแปรทลยี 
ชนวนแหงความขดัแยงดานสทิธิ

ครอบครอง 

 

บริเวณทะเลจีนใตกลาวไดวาเปนเสนทางการจราจรทางทะเลที่คับคั่งที่สุดเปนอันดับ
สองของโลก ประมาณกันวาเกือบคร่ึงหน่ึงของเรือบรรทกุสนิคาขนาดใหญระดบั
ซุปเปอรแทงเกอรจะตองเดินทางผานเสนทางทะเลจีนใต นอกจากน้ีพื้นที่ในเขต
ทะเลจีนใตยังมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร เน่ืองจากคาดวาในบริเวณน้ีมีแหลง
นํ้ามันและกาซธรรมชาติอุดมสมบูรณ และมีหลายประเทศที่ตองใชพลังงานจํานวน
มาก 



ทะเลจีนใตเปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟค โดยมีอาณาบริเวณจากทางดาน
ตะวันตกเฉียงใต ครอบคลุมจากประเทศสิงคโปร และชองแคบมะละกา ไปจนถึงพื้นที่
ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณชองแคบไตหวัน ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดน้ัน มี
ทั้งแนวปะการัง หินโสโครก และเกาะเล็กเกาะนอยประมาณ 200 เกาะ ในแนวหมู
เกาะสแปรทลีย (Spratly Islands) และหมูเกาะพาราเซล (Paracel Islands) เกาะ
หรือโขดหินเหลานี้จํานวนมากเปนเพียงยอดแหลมโผลข้ึนมาจากทะเล เปนอุปสรรค
ในการเดินเรือ และไมเหมาะแกการตั้งถ่ินฐานใดๆ โดยพื้นที่รวมทั้งสิ้นของ หมูเกาส
แปรทลียมีไมถึง 3 ตารางไมล ซึ่งเปนเน้ือที่อันนอยนิด แตทวามีความสําคัญทางดาน
ยุทธศาสตรและการเมืองย่ิงนัก เพราะหากสามารถอางสิทธิการเปนเจาของเหนือ
ดินแดนดังกลาวไดสําเร็จ ก็จะนําไปสูการอางสิทธิเพิ่มเติมในนานนํ้าใกลเคียง และ
ยอมรวมถึงทรัพยากรนํ้ามันและกาซธรรมชาติอันมหาศาล ใตทองทะเลอีกดวย 

ที่ผานมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียตะวันออก มีอัตราสูงที่สุด
แหงหนึ่งในโลก ถึงแมวาจะประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อประมาณ 3 ปกอน
ก็ตาม โดยที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงเชนน้ี ยอมควบคูกันกับความ
ตองการใชพลังงานที่เพิ่มสูงข้ึน มีการคาดกันกันวาในชวงระยะเวลา 20 ปจากน้ีไป 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียตะวันออกจะดําเนินไปอยางตอเน่ือง 
และการใชพลังงานโดยเฉพาะนํ้ามันจะเพิ่มข้ึนทุกป เฉลี่ยรอยละ 3 ตอป โดยที่เกือบ
คร่ึงหน่ึงจะมาจากประเทศจีน ซึ่งจะทําใหปริมาณการใชนํ้ามันเพิ่มข้ึนจาก ระดับ 12 
ลานบารเรลตอวันในป 2543 เปนกวา 20 ลานบารเรลตอวัน ภายในป 2563 หรือ
เพิ่มข้ึนถึง 2 ใน 3 ของระดับการใชพลังงานในปจจุบัน 

อยางไรก็ตาม ความตองการใชนํ้ามันที่เพิ่มสูงข้ึนน้ี ยังคงตองพึ่งพาการนําเขานํ้ามัน 
จากแถบตะวนัออกกลางและแอฟริกา ซึง่การขนสงนํ้ามัน รวมทั้งการขนสงสินคาอ่ืนๆ 
เขาสูภูมิภาคน้ี สวนใหญจะตองผานทางชองแคบมะละกา แลวตอไปยังพื้นที่สวนอ่ืน
ของทะเลจีนใต กอนขนสงตอไปยังประเทศตางๆ ในเอเซีย-แปซิฟค ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงความสําคัญเชิงยุทธศาสตร ของทะเลจีนใตตอภูมิภาคเปนอยางย่ิง 

การอางสิทธใินเขตทะเลจนีใต 

ขณะน้ีมีความขัดแยงในหลายประเด็นเก่ียวกับการอางสิทธิเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต 
แตจุดที่มีความขัดแยงที่สุดและไดรับการจับตามองจากทั่วโลกคือ การอางสิทธิเหนือ
หมูเกาะสแปรทลีย และหมูเกาะพาราเซล และบอยคร้ังที่ความขัดแยงน้ีเก่ียวพันถึง
การอางสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาตินํ้ามัน และกาซธรรมชาติ ดังสามารถสรุปไดพอ
สังเขปดังน้ี 

1. จีนไดเผยแพรแผนท่ีทางการของตน โดยแสดงเขตพ้ืนท่ีคลุมเครือวา อาจจะครอบคลุมบริเวณหมูเกาะนาทูนา อันเปน

แหลงกาซธรรมชาติขนาดใหญของอินโดนีเซียดวย ทําใหอินโดนีเซียตอบโตดวยการจัดซอมรบทางทหารท่ีใหญท่ีสุด 

เทาท่ีเคยมีมาในบริเวณหมูเกาะนาทูนาในป พ.ศ. 2539 
2. ฟลิปปนสไดทําการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสท ในแหลง “มาลาปายา และคามาโก” ซ่ึงอยูใน

นานนํ้าท่ีจีนกําลังอางสิทธิ โดยท่ีจีนไมเคยไดทักทวงมากอน 



3. แหลงกาซธรรมชาติหลายแหงของมาเลเซีย บริเวณนอกชายฝงของเกาะซาราวัค ก็อยูในนานนํ้าท่ีจีนอางสิทธิ แตจีน

ก็ไมเคยทักทวงการพัฒนาแหลงกาซเหลาน้ีเชนเดียวกันกับแหลงกาซของฟลิปปนส 
4. เวียดนามและจีน ตางอางสิทธิเหนือแหลงนํ้ามันในพ้ืนท่ีนอกชายฝงเวียดนาม โดยจีนอางสิทธิในพ้ืนท่ีทางตะวันตก

ของหมูเกาะสแปรทลียน้ีวาเขต Wan Bei-21 (WAB-21) ซ่ึงเปนเขตท่ีเวียดนามเรียกวา Block 133, 
134, 135 ความขัดแยงน้ีทําใหบริษัทโคโนโค และปโตรเวียดนาม ไมสามารถเขาเจาะสํารวจบริเวณดังกลาวได

ตามกําหนด นอกจากน้ีแหลงนํ้ามัน Dai Hung (หมใีหญ) ของเวียดนามก็อยูในเขตนานนํ้าท่ีจีนอางสิทธิเชนกัน 
5. ในพ้ืนท่ีบริเวณอาวไทย ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของทะเลจีนใตท่ีมีกาซธรรมชาติอุดมสมบูรณ แตยังไมมีการกําหนดเสนแบง

เขตแดนในทะเลจีนใตท่ีชัดเจน แมกระน้ันไดมีหลายบริษัทท่ีไดลงนามในขอตกลงเพ่ือทําการขุดสํารวจไปแลว แตยัง

ไมสามารถเริ่มดําเนินการไดในบริเวณ ท่ียังมีขอพิพาทกันระหวางกัมพูชากับไทย ในสวนพ้ืนท่ีทับซอนระหวางไทยกับ

เวียดนาม โดยไดมีการเจรจาตกลงกันไดต้ังแตเมื่อเดือนสิงหาคม 2540 อีกท้ังไดมีการลงนามขอตกลงความ

รวมมือ ในการสํารวจและพัฒนาในพ้ืนท่ีพัฒนารวม ไทย-มาเลเซีย และมาเลเซีย-เวียดนาม (อันหลังมีผลต้ังแต 4 
มถินุายน 2536) 

การอางสิทธิตางๆ น้ีมีรากฐานมาตั้งแตในประวัติศาสตร แตก็อยูบนหลักการซึ่งเปนที่
ยอมรับกันเปนสากล ซึ่งอนุญาตใหแตละประเทศสามารถอางสิทธิเหนืออาณาเขต
นอกชายฝงบริเวณที่เปนไหลทวีปของประเทศน้ันๆ ได รวมทั้งอนุสัญญา
สหประชาชาติป 2525 วาดวยกฎหมายทางทะเล (United Nations Convention on 
the Law of the Sea) 

กฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติ 

อนุสัญญาสหประชาชาติป 2525 ไดกําหนดแนวทางตางๆ เก่ียวกับสถานภาพของหมู
เกาะตางๆ เขตไหลทวีป เขตทะเลปด และขอบเขตนานนํ้า บทบัญญัติที่เก่ียวของกับ
กรณีของทะเลจีนใตมีดังน้ี 

1. มาตรา 3 ซ่ึงบัญญัติวา “ทุกรัฐมีสิทธิกําหนดเขตนานนํ้าทางทะเลของตน แตท้ังน้ีตองไมเกิน 12 ไมลทะเล” 
2. มาตรา 55-75 นิยามแนวความคิดของเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) ซ่ึง

หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีอยูในรัศมี 200 ไมลทะเล ถัดจากนานนํ้าของประเทศน้ันๆ โดยประเทศหรือรัฐชายฝงของเขต

เศรษฐกิจเฉพาะ จะม ี“อํานาจอธิปไตยในการสํารวจและใช การอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไมวา

จะเปนสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไมมีชีวิต ในบริเวณนานนํ้าเหนือพ้ืนทะเลบริเวณน้ัน รวมท้ังพ้ืนทะเลและช้ันดินใตพ้ืนทะเล

บริเวณน้ันดวย…” 
3. มาตรา 76 นิยามคําวาเขตไหลทวีปของประเทศหน่ึงๆ วา เปนบริเวณท่ี “ประกอบดวยพ้ืนทะเลและช้ันดินของพ้ืนท่ี

ใตผิวนํ้า ท่ีครอบคลุมบริเวณ ท่ีถัดจากนานนํ้าของประเทศน้ันๆ ไปตลอดแนวท่ีทอดยาวตามธรรมชาติ ของเขตแดน

ทางบกของประเทศ จนถึงสดุขอบทวีปหรอืจนถึงระยะ 200 ไมลทะเล…” บทบัญญัติน้ีมีความสําคัญเน่ืองจาก

มาตรา 77 กําหนดใหแตละประเทศสามารถใช “อํานาจอธิปไตยเหนือเขตไหลทวีปเพ่ือวัตถุประสงคแหงการสํารวจ

พ้ืนท่ีดังกลาวและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีน้ัน” 
4. มาตรา 121 ซ่ึงกําหนดวาบริเวณโขดหิน หินโสโครก ท่ีไมเอื้อตอการต้ังถ่ินอาศัยของมนุษย หรือไมสามารถดํารงชีพ

ในเชิงเศรษฐกิจของตนเองไดอยางย่ังยืน จะไมสามารถกําหนดเปนเขตเศรษฐกิจเฉพาะ หรือเขตไหลทวีปได 



การกําหนดเขตเศรษฐกิจเฉพาะตามบทบัญญัติดังกลาว กอใหเกิดความเปนไปได ที่
จะมีการอางสิทธิเหนือพื้นที่ ที่คาบเก่ียวกันในบริเวณที่เปนก่ึงทะเลปด เชนทะเลจีน
ใต เพราะประเทศใดก็ตามที่สามารถใหประชากรของตนตั้งถ่ินฐานบนเกาะตางๆ ใน
ภูมิภาคแถบน้ีได ก็จะสามารถอางสิทธิเพื่อขยายเขตนานนํ้าของตนออกมาได ทําให
เกิดการปะทะกันระหวางผูอางสิทธิหลายประเทศในแถบทะเลจีนใต เมื่อตางฝายตาง
พยายามที่จะจัดตั้งถ่ินฐานบนเกาะตางๆ (สวนใหญจะเปนกองกําลังทหาร) เพื่อมิให
ขัดตอบทบัญญัติของมาตรา 121 ในการอางสิทธิเหนือบริเวณน้ันๆ ของตน 

อนุสัญญาดานกฎหมายทางทะเล ยังกําหนดใหประเทศที่มีการอางสิทธิในพื้นที่ทับ
ซอนกัน แกปญหาดังกลาว โดยการเจรจาตกลงกันบนพื้นฐานแหงความจริงใจ การใช
หลกัการ “พื้นที่พัฒนารวม (Joint Development Area)” ดังกรณีในอาวไทย นับเปน
แนวทางหน่ึงในการแกปญหาการอางสิทธิในทะเลจีนใต ที่ประสบผลสําเร็จเปนอยาง
ด ี

ความขัดแยงในภูมิภาคและการแกปญหา 

ผูอางสิทธิในอาณาบริเวณหมูเกาะสแปรทลียตางก็เขาถือครองเกาะตางๆ ในหมูเกาะ
น้ี และ/หรือจัดตั้งกองกําลังทหารและสรางปอมปราการตามแนวปะการังตางๆ 
ประเทศบรูไน ซึ่งไมไดอางสิทธิเหนือบริเวณใดของหมูเกาะสแปรทลีย และไมไดเขา
ครอบครองเกาะใดๆ แตไดประกาศเขตเศรษฐกิจเฉพาะซึ่งครอบคลุมแนวปะการังลูอิ
ซา (Louisa Reef) ไวดวย 

ในชวง 2 ทศวรรษทีผ่านมา มกีารปะทะกันประปรายของกองทหารกลุมเลก็ๆ การ
ปะทะคร้ังรุนแรงที่สุดเกิดข้ึนในป 2517 เมื่อจีนบุกเขายึดครองหมูเกาะพาราเซลจาก
เวียดนาม และในป 2531 เมื่อกองทัพเรือของจีนและเวียดนาม เกิดปะทะกันข้ึน
บริเวณแนวปะการังจอหนสนั (Johnson Reef) ในหมูเกาะสแปรทลีย สงผลใหเรือ
ของเวียดนามจมไปหลายลําและลูกเรือกวา 70 คน เสียชีวิต 

อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีบทบาทนํา ในการใชแนวคิดริเร่ิมทางการทูต และ
ขอตกลงความรวมมือตางๆ เพื่อแกปญหาในทะเลจีนใต โดยเฉพาะอยางย่ิง การ
เจรจาผานเวทีประชุมของกลุมความรวมมือประชาชาติ แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
หรืออาเซียน ทําใหเกิดกระบวนการไกลเกลี่ยโดยสันติวิธีในการแกปญหาการอาง
สทิธปิกครองเหนือบริเวณตางๆ กลุมสมาชกิอาเซยีนประกอบดวยประเทศตางๆ ใน
แถบทะเลจีนใต ยกเวนจีนและไตหวัน และไดจัดการประชุมคณะทํางานกลุมตางๆ 
กับจีนและไตหวัน ในประเด็นปญหา ที่เก่ียวของอันเปนการเสริมสรางความรวมมือ
และมิตรภาพ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการแกปญหาขัดแยงอ่ืนๆ ที่รุนแรงกวาในภูมิภาคน้ี 
อินโดนีเซียไดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานดังกลาวเปนคร้ังแรกในป 2533 
นอกจากน้ี ประเด็นความขัดแยงตางๆ เหลาน้ียังไดถูกหยิบยกข้ึนหารือกันในเวที
หารือของภูมภิาคอาเซยีน (ASEAN Regional Forum: ARF) ซึ่งเปนระดับการประชุม
ที่ใหญกวาและจัดข้ึนพรอมกับการประชุม ASEAN Post Ministerial Conference 
โดยมีประเทศเขารวมประชุม 22 ประเทศ ซึ่งลวนมีบทบาทดานความมั่นคงของ
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟค และรวมถึงสมาชิกอาเซียนทั้งหมดดวย 



ในป 2539 รัฐมนตรีอาเซียนไดมีมติเห็นพองกันวา ควรจะมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติ 
(Code of Conduct) ของภูมิภาคสําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในทะเลจีนใต 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการดานตางๆ เชน การศึกษาวิจัยดาน
วิทยาศาสตร การปราบปรามโจรสลัดและขบวนการคายาเสพติด โดยไมกอใหเกิด
ปญหาความขัดแยงเก่ียวกับอํานาจอธิปไตย ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2542 ภาคีอาเซียนไดผลักดันใหมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติ
โดยทั่วไปสําหรับการแกปญหาขอพิพาท ซึ่งยกรางโดยฟลิปปนสและเวียดนาม แต
การทําความตกลงในลักษณะดังกลาวจําเปนตองใหประเทศที่ไมไดเปนภาคีอาเซียน 
เชน จีนและไตหวัน เขามามีสวนรวมดวยเพื่อใหเกิดความรอบดานและครอบคลุมผูมี
สวนเก่ียวของทุกฝาย ในประเด็นน้ี จีนซึ่งเปนสมาชิกของ ARF ไดแยงวาการ
แกปญหาขอพิพาทเร่ืองเขตแดนควรเปนประเด็นหารือระดับทวิภาคี อยางไรก็ดี 
สมาชิก ARF อ่ืนๆ เชน สหรัฐอเมริกา ตางใหเหตุผลวาสมาชิก ARF ทั้งหมดลวนมี
ความสนใจในประเด็นตางๆ ที่มีผลกระทบตอสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคน้ี 
และเห็นวาเปนการเหมาะสมแลวที่มีการหารือประเด็นเหลาน้ีกันในระดับเวที ARF 
ความเห็นในประเด็นดังกลาวมีหลากหลาย อาทิเชน 

1. จีนไดเริ่มเปดการเจรจากับกลุมอาเซียนเก่ียวกับแนวคิดเรื่อง “ระเบียบปฏบิตัิ” ซ่ึงจะใชกําหนดการปฏิบัติการตางๆ 

ของผูอางสิทธิท้ังหลาย แตยังไมมีความคืบหนาเทาท่ีควร เน่ืองจากภาคีอาเซียนตองการผลักดันใหเกิดพันธะผูกพันท่ี

ชัดเจนเพ่ือยับย้ังการเขายึดครองแนวปะการังหรือการกอสรางใหมเพ่ิมเติมจากเดิม ในขณะท่ีฝายจีนตองการพันธะ

ผูกพันแบบกวางๆ เพ่ือยับย้ังการกระทําท่ีอาจจะ “ทําใหสถานการณยุงยากมากข้ึน” 
2. รัฐมนตรีตางประเทศของมาเลเซีย นายซาเอ็ด ฮามิด บิน ซาเอ็ด จาฟาร อัลบาร กลาววา เขาเช่ือวาประเทศตางๆ ใน

อาเซียนไดเคยเห็นพองกันวา กรณีพิพาทเรื่องเขตแดนเปนเรื่องภายในอาเซียน และไมควรนําเขาสูเวทีหารือระหวาง

ประเทศอืน่ๆ เพ่ือแกปญหา 
3. เวียดนามไดจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือเจรจากับจีนแบบทวิภาคี เพ่ือแกปญหาแนวเขตแดนท่ีเปนกรณีพิพาทกันอยูใน

บริเวณอาวตังเก๋ีย (ซ่ึงจีนเรียกวา Beibu Wan และเวียดนามเรยีกวา Vinh Bac Bo) และบริเวณหมูเกาะส

แปรทลยี ตลอดจนแนวเขตแดนบนบก นอกจากน้ี เวียดนามยังตองการใหรวมปญหาขอพิพาทในบริเวณหมูเกาะ

พาราเซลไวใน “ระเบียบปฏบิตัิ” ฉบับใดฉบับหน่ึง แตความคิดน้ีไมเปนท่ียอมรับของภาคีอาเซียนอื่นๆ เน่ืองจากกรณี

พิพาทบริเวณหมูเกาะพาราเซล เปนปญหาระหวางเวียดนามกับจีนเทาน้ัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

นํ้ามัน 

เปาหมายดานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทะเลจีนใตที่สําคัญที่สุดคือนํ้ามัน เน่ืองจาก
มีการคนพบนํ้ามันบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลจีนใตของประเทศตางๆ หลายแหงมีการ
ประมาณกันวาปริมาณนํ้ามันสํารองที่ไดรับการยืนยันแลว (proven reserves) สูงถึง 
7.7 พันลานบารเรล ในขณะที่ปจจุบันมีการผลิตรวมของทั้งภูมิภาค อยูที่ระดับกวา 
1.8 ลานบารเรลตอวัน โดยการผลิตนํ้ามันของมาเลเซียมีปริมาณเกือบคร่ึงหน่ึงของ
ปริมาณการผลติรวมของภูมภิาค 



ดวยเหตุที่มีการคนพบนํ้ามันทั่งอาณาบริเวณอ่ืนของทะเลจีนใต จึงมีการคาดการณกัน
วาบริเวณหมูเกาะสแปรทลีย จะเปนแหลงที่อุดมไปดวยทรัพยากรนํ้ามันอีกแหลง
หน่ึง ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ยังไมไดมีการตรวจสอบ และยืนยันตัวเลขปริมาณ
นํ้ามันสํารอง ที่แทจริงในพื้นที่ดังกลาวอยางเปนทางการ เพียงแตจีนไดคาดการณไว
ในดานดีวา สแปรทลีย จะกลายเปน อาวเปอรเซียที่สองของโลก 

กาซธรรมชาติ 

กาซธรรมชาติอาจจะเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมากที่สุดในทะเลจีนใต โดยพบ
มากในประเทศบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และฟลิปปนส จากการ
สํารวจประมาณกันวา รอยละ 60-70 ของทรัพยากรไฮโดรคารบอนในภูมภิาคเปนกาซ
ธรรมชาติ โดยอเมริกาคาดวาจะมีปริมาณกาซธรรมชาติทั้งที่ขุดพบแลวและยังไมขุด
พบทั้งสิ้น 266 ลานลานลบ.ฟ. และที่เกาะสแปรทลียมีประมาณ 35 หมื่นลานลบ.ฟ. 
ในขณะที่นักวิเคราะหจากจีนคาดวาจะมีปริมาณกาซธรรมชาติสํารองสูงถึง 2,000 
ลานลานลบ.ฟ. ซึ่งเปนตัวเลขที่แตกตางกันมากและยังหาขอสรุปไมได 

ในสวนของปริมาณความตองการคาดกันวาความตองการใชกาซธรรมชาติของ
ประเทศกําลังพัฒนาในเขตทะเลจีนใตจะเพิ่มข้ึนรอยละ 7 ตอปในชวง 2 ทศวรรษ
หนาซึ่งจะทําใหปริมาณความตองการกาซธรรมชาติสูงถึง 20 ลานลานลบ.ฟ.ตอป 
ภายในป 2563 หรือคิดเปน 4 เทาของระดับในปจจุบัน และอาจเพิ่มสูงกวาน้ีก็เปนได
หากการขยายตัวของโครงสรางพื้นฐานตางๆ เปนไปอยางตอเน่ือง 

ในขณะน้ีมาเลเซียไมไดเปนเพียงผูผลิตนํ้ามันรายใหญของภูมิภาค แตยังเปนผูผลิต
กาซรายใหญของภูมิภาคอีกดวย ถึงแมวาการพัฒนาการจัดหากาซธรรมชาติของ
มาเลเซียจะชะงักงันในชวงที่ผานมา แตการพัฒนาการจัดหากาซธรรมชาติในแหลง
อ่ืนๆ ของภูมิภาคยังดําเนินตอไป โดยเฉพาะในเขตอาวไทย บริเวณชายฝงประเทศ
จีนและเวียดนาม รวมทั้งบริเวณหมูเกาะนาทูนาของอินโดนีเซีย 

กาซธรรมชาติเหลว (LNG) 

จากขอมลูพบวาการขนสง LNG ประมาณสองในสามของปริมาณการคา LNG ทั้งโลก
ในป 2541 จะตองผานเสนทางทะเลจีนใต เนื่องจากประเทศทางเอเซีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน เปนผูใช LNG มากเปน
อันดับที่ 1, 2 และ5 ของโลกตามลําดับ ซึ่งผูผลิต LNG รายใหญจะกระจายอยูตาม 
พื้นที่ในแถบทะเลจีนใต รวมทั้งในแถบตะวันออกกลาง โดยมีบรูไน และมาเลเซีย 
เปนผูผลิตรายใหญของภูมิภาคน้ี ซึ่งในป 2541 ปริมาณการผลติรวมกันของทัง้สอง
ประเทศน้ี เทียบเทากับรอยละ 25 ของปริมาณการผลติ LNG ทั้งโลก 

สรปุ 

โดยสรุปอาจกลาวไดวา พื้นที่ทะเลจีนใต มีความสําคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และเชิง
ยุทธศาสตรความมั่นคงดานพลังงาน ของเอเซียตะวันออกอยางมาก โดยประเทศใน



เอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงตองพึ่งพาการใชพลังงาน ที่ขนสงผานเสนทางน้ีสูง
มาก (ประมาณรอยละ 60 ของความตองการพลังงานในประเทศนั้น) และแมแต
ประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใตเอง ก็ยังคงตองพึ่งพารายไดจากการคาขาย
ทรัพยากรพลังงาน ที่ขุดพบไดในอาณาบริเวณของประเทศตน และดวยผลประโยชน
อันมหาศาลน้ีเอง ที่นําไปสูความขัดแยงที่นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน ตราบใดที่ยังไม
สามารถหาขอยุติในการอางสิทธิที่คาบเก่ียวกันได การจัดตั้งกระบวนการเจรจาไกล
เกลี่ยโดยสันติวิธี และจัดทํา “ระเบียบปฏิบตัิ” ที่ยอมรับรวมกัน จึงจําเปนตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อเปนหลักประกันตอความความมั่นคงและความสงบสุข
ของภูมภิาค 

  

  

  

  

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
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สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงป 2543 

  

1. ราคาน้ํามันดิบ 

ในป พ.ศ. 2543 ราคานํ้ามันดิบไดปรับตัวสูงข้ึนประมาณ US$10 ตอบารเรล จาก
ระดบั $22-26 ตอบารเรล ในเดือนมกราคม 2543 มาอยูในระดับเฉลี่ย $32-36 ตอ
บารเรล ในเดือนพฤศจิกายน 2543 เน่ืองจากปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ ที่ลดลงสูระดับ
ทีต่่าํมาก จากการลดปริมาณการผลติ เพือ่กดดนัราคาของโอเปค ในขณะทีภ่าวะ
เศรษฐกิจของโลกเร่ิมฟนตัว ทําใหความตองการใชนํ้ามันของโลกเพิ่มข้ึน 

ในไตรมาสแรกของป 2543 จากเดือนมกราคม จนถึงตนเดือนมีนาคม ราคานํ้ามันดิบ
ปรับตัวสูงข้ึน ประมาณ $6-8 ตอบารเรล มาอยูที่ระดับ $28-33 ตอบารเรล เปนผลมา
จากความตองการนํ้ามันที่เพิ่มสูงข้ึนในฤดูหนาว การจํากัดปริมาณการผลิตของกลุม
โอเปค ในปที่ผานมา ทําใหปริมาณสํารองนํ้ามันดิบลดต่ําลงมาก ตั้งแตชวง
กลางเดือนมีนาคมจนสิ้นไตรมาสแรกราคานํ้ามันดิบปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว
ประมาณ $4-6 ตอบารเรล เน่ืองจากมีการคาดการณวากลุมโอเปคจะเพิ่มปริมาณการ
ผลติข้ึนอีก ผลการประชมุของกลุมโอเปคในวนัที ่28 มีนาคม 2543 กลุมโอเปค 9 
ประเทศ (ไมรวมอิหราน) ตกลงเพิ่มปริมาณการผลิตข้ึนอีก 1.452 ลานบารเรล/วนั 
และหากรวมอิหรานจะเปน 1.7 ลานบารเรล/วัน ทําใหเพดานการผลิต โดยรวม
อิหรานของโอเปค เพิ่มข้ึนเปน 22.976 ลานบารเรล/วนั ประเทศนอกกลุมโอเปคคอื
เม็กซิโก และนอรเวย เพิ่มปริมาณการผลิตข้ึนอีก 150,000 และ 100,000 บารเรล/
วัน ตามลําดับ มีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายนเปนตนไป 

ในไตรมาสที่สอง ชวงตนเดือนเมษายน ราคานํ้ามันปรับตัวลดลงตอเน่ือง จากเดือน
มีนาคมอีกประมาณ $4 ตอบารเรล มาอยูที่ระดับ $20-22 ตอบารเรล จากการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตของโอเปค หลังจากน้ันตั้งแตกลางเดือนเมษายน จนถึงตนเดือน
พฤษภาคม ราคานํ้ามันดิบไดปรับตัวสูงข้ึนอีกประมาณ $7-8 ตอบารเรล มาอยูที่ระดับ 
$26-30 ตอบารเรล เน่ืองจากปริมาณการใชนํ้ามันที่เพิ่มสูงข้ึน จากภาวะเศรษฐกิจ
ของโลกที่เร่ิมฟนตัว รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเซียเร่ิมฟนตัว
จากวิกฤตการณทางการเงิน ทําใหความตองการใชนํ้ามันเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี
ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบในตลาดโลก ก็ยังอยูในระดับที่ต่ํามาก ตั้งแตกลางเดือน
เมษายน จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ราคานํ้ามันดิบคอนขางจะทรงตัว โดยมีราคา
เคลื่อนไหวอยูที่ระดับ $26-30 ตอบาเรล 

ในไตรมาสที่สาม เดือนกรกฎาคม ราคาน้ํามันดิบปรับตัวลดลง ประมาณ $3-4 ตอ
บารเรล มาอยูที่ระดับเฉลี่ย $24-26 ตอบาเรล เน่ืองจากกลุมโอเปค เพิม่ปริมาณการ
ผลิตข้ึนอีก 708,000 บารเรล/วัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎคม ทาํใหปริมาณนํ้ามนั ออกสู



ตลาดมีมากข้ึน หลังจากน้ันตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม จนถึงกลางเดือนกันยายน 
ราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ประมาณ $8-12 ตอบารเรล จนเปนระดับ
สูงสุดในรอบป โดยมีราคาอยูที่ระดับ $32-38 ตอบารเรล ราคานํ้ามันดิบระดับน้ีเปน
ระดับราคาสูงที่สุด นับตั้งแตวิกฤตการณนํ้ามันของโลกคร้ังที่ 2 ในป 2521 เปนตนมา 
เนื่องจากปริมาณสํารองน้ํามันดิบของโลกลดต่ําลงมาก โดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปน
ประเทศผูบริโภคนํ้ามันรายใหญของโลก ปริมาณสํารองลดต่ําลงมากที่สุดในรอบ 24 
ป รวมทั้งเปนชวงที่ใกลเขาสูฤดูหนาว ประเทศตางๆในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เรง
สํารองนํ้ามันไวเพื่อใชเปนนํ้ามัน สําหรับความอบอุนในฤดูหนาว หลังจากชวง
กลางเดือนกันยายน ราคานํ้ามันดิบเร่ิมออนตัวลง โดยปรับตัวลดลงประมาณ $4-8 
ตอบารเรลมาเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ $28-30 ตอบารเรล เน่ืองจากประเทศตางๆ เร่ิม
นํานํ้ามันสํารองออกมาใช สหรัฐอเมริกานํานํ้ามันดิบสํารองทางยุทธศาสตร 
(Strategic Petroleum Reserve) ออกมาใช 30 ลานบารเรล และในวันที่ 10 
กันยายน กลุมโอเปคไดประกาศเพิ่มปริมาณการผลิตข้ึนอีก 800,000 บารเรล/วนั มี
ผลตั้งแตวันที่ 30 ตุลาคม เปนตนไป 

ในไตรมาสที่สี่ ตั้งแตเดือนตุลาคม จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ราคานํ้ามันดิบ
คอนขางจะทรงตัว โดยเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ $30-32 ตอบารเรล หลังจากน้ัน จึง
ปรับตัวสูงข้ึนอีก $2-3 ตอบารเรล จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน จากน้ันราคา
นํ้ามันดิบไดปรับตัว ลดลงอยางรวดเร็วในเดือนธันวาคม โดยปรับตัวลดลง $10-12 
ตอบารเรล มาอยูที่ระดับ $20-24 ตอบารเรล เน่ืองจากสภาพอากาศในฤดหูนาว 
ไมไดหนาวเย็นเทาที่ควร ทําใหปริมาณนํ้ามันดิบที่ประเทศตางๆ สํารองไวใชในฤดู
หนาว ไมไดลดลงมากนัก 

ราคาน้ํามันดิบ 
หนวย : เหรียญสหรัฐ / บารเรล 

ชนิดน้ํามัน 2542 2543 2543 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ไตรมาส 

4 

โอมาน 17.24 26.45 25.09 25.48 28.21 27.00 

ดไูบ 17.20 26.16 24.38 25.08 27.68 27.50 

เบรนท 18.13 28.89 27.09 27.21 31.26 29.99 

WTI 19.26 30.34 28.83 28.87 31.73 31.92 

ทาปส 18.84 29.75 27.27 28.22 32.42 31.10 

2. ราคาผลิตภณัฑน้าํมนัสําเรจ็รปูในตลาดจรสิงคโปร 



ป 2543 จากการที่ราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงข้ึนมาก และปริมาณสํารองนํ้ามันใน
ตลาดโลกที่ลดต่ําลงมาก โรงกลั่นของคูเวตเกิดอุบัติเหตุไฟไหม ทําใหปริมาณนํ้ามัน
สําเร็จรูปในตลาด เกิดภาวะตึงตัวมาก ราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร จึง
ปรับตัวสูงข้ึนตามราคานํ้ามันดิบ โดยนํ้ามันเบนซิน กาด ดีเซล และเตา ปรับตัวสูงข้ึน
กวา $14, $18, $16 และ $10 ตอบารเรล ตามลําดับ 

ในไตรมาสแรกของป 2543 ราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร ปรับตัวสูงข้ึน 
$10-12 ตอบารเรล เมื่อเทียบกับชวงปลายปกอนหนาน้ี สวนหน่ึงเปนการปรับตัว
สูงข้ึน ตามราคานํ้ามันดิบ และยังเน่ืองมาจากปริมาณนํ้ามันที่ถูกจํากัด จากการลด
กําลังการกลั่น และปญหาการปดซอมแซม และการเกิดอุบัติเหตุ ของโรงกลั่นหลาย
แหง ในออสเตรเลีย ญี่ปุน เปนตน นอกจากน้ีโรงกลั่นตางๆ เห็นวา การจํากัดปริมาณ
นํ้ามันในตลาด ทําใหราคานํ้ามันสําเร็จรูป แข็งตัวข้ึน มากกวาราคานํ้ามันดิบ สงผลดี
ตอคาการกลั่น จึงไดชะลอการเพิ่มกําลังกลั่น สงผลใหตลาดนํ้ามันตึงตัวมากข้ึน แต
หลังจากกลางเดือนมีนาคมเปนตนมา ราคาน้ํามันเร็จรูปปรับตัวลดลง ประมาณ $8 ตอ
บารเรล ซึ่งเปนการปรับตัวลดลง ตามราคานํ้ามันดิบ และความตองการที่ลดต่ําลง 
หลังชวงฤดูหนาว 

ในไตรมาสที่สอง ชวงตนเดือนเมษายน ราคานํ้ามันสําเร็จรูป ในตลาดจรสิงคโปร ยัง
ปรับตวัลดลงตอเน่ือง จากไตรมาสแรกอีก $2-3 ตอบารเรล มาเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 
$25-28 ตอบารเรล หลังจากตนเดือนเมษายนเปนตนไป จึงปรับตัวสูงข้ึน $7-8 ตอ
บารเรล มาเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ $32-35 ตอบารเรล เปนการปรับตวัตามราคา
นํ้ามันดิบ รวมทั้งการปรับตัวสูงข้ึนตามฤดูกาลของนํ้ามันเบนซินที่ความตองการใชจะ
เพิ่มสูงข้ึนในฤดูรอน 

ในไตรมาสที่สาม ปริมาณการกลั่นที่ขาดหายไป ของโรงกลั่นที่ปดซอมแซมใน
ไตหวัน อินโดนีเซีย และการประสบอุบัติเหตุไฟไหมโรงกลั่น Mini–Al-Ahmadi ของ
คูเวตทําใหราคานํ้ามันเบนซิน กาด ดีเซลปรับตัวสูงข้ึน $6, $13 และ $12 ตอบารเรล 
ตามลําดับ สวนน้ํามันเตาปรับตัวลดลงประมาณ $4 ตอบารเรล ในชวงกลางเดอืน
สิงหาคม เน่ืองจากจีนซึ่งเปนผูซื้อรายใหญหยุดซื้อทําใหมีแรงซื้อเขามาในตลาดนอย 

ในไตรมาสที่สี่ คาการกลั่นที่ปรับตัวสูงข้ึนมาก จากราคานํ้ามันสําเร็จรูปที่แตกตาง 
จากราคานํ้ามันดิบมาก จูงใจใหโรงกลั่นในภูมิภาคเอเซียตะวันออก เพิ่มปริมาณการ
ผลิตข้ึน ประกอบกับความตองการนํ้ามันเบนซิน ลดลงหลังฤดูรอน ทําใหราคาออนตัว
ลง สวนดีเซลคาการกลั่นที่สูงข้ึนทําใหมีนํ้ามันออกสูตลาดมากข้ึน ราคานํ้ามันเบนซิน 
กาด ดีเซล และเตาออนตัวลงจากระดับสูงสุดในชวงกลางเดือนตุลาคมจนถึงสิ้นป 
ประมาณ $12,$18, $17 และ $10 ตอบารเรล ตามลําดับ 

ราคาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร 
หนวย : เหรียญสหรัฐ / บารเรล 

ชนิดน้ํามัน 2542 2543 2543 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 



เบนซนิออกเทน 

95 
21.02 32.51 30.70 31.00 36.47 31.88 

เบนซนิออกเทน 

92 
20.20 31.08 29.43 29.80 34.89 30.20 

กาด 21.44 34.27 31.61 29.43 37.81 38.21 

ดเีซลหมนุเร็ว 19.14 32.44 30.33 28.51 36.49 34.42 

เตา(2%S) 16.13 25.32 23.87 26.16 25.32 25.92 

เตา(3.5%S) 15.74 24.57 23.29 25.42 24.47 25.11 

3. ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย 

ในป 2543 คาเงนิบาทของไทยออนตวัลงประมาณ 8 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่
ระดบั 43-44 บาท/เหรียญสหรัฐ ทําใหตนทุนราคานํ้ามัน จากคาเงินบาทสูงข้ึน
ประมาณ 2 บาท/ลิตร และราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร  ซึ่งใชเปนราคา
อางอิงราคาขายปลีกนํ้ามันสําเร็จรูปของไทยปรับตัวสูงข้ึนประมาณ $14-16 ตอ
บารเรล ทําใหตนทุนสวนน้ีเพิ่มข้ึน 3-4 บาท/ลิตร แตราคาขายปลีกนํ้ามันสําเร็จรูป
ของไทยปรับข้ึนนอยกวาตนทุนที่เพิ่มข้ึน โดยเบนซินปรับตัวสูงข้ึนประมาณ 3 บาท/
ลิตร และดีเซลปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 4 บาท/ลิตร 

ในไตรมาสแรกของป 2543 คาเงนิบาทของไทยออนตวัลงประมาณ 1 บาท/เหรียญ
สหรัฐ มาอยูที่ระดับเฉลี่ย 38 บาท/เหรียญสหรัฐ สวนราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดจร
สิงคโปร ปรับตัวสูงข้ึนประมาณ $10-12 ตอบารเรล ทําใหตนทุนราคานํ้ามันของไทย
ทั้งสองสวนน้ี เพิ่มข้ึนประมาณ 3 บาท/ลติร ราคาขายปลกีนํ้ามนัเบนซนิของไทย
ปรับตัวเพิ่มข้ึน 2.0 บาท/ลิตร ดีเซลปรับตัวเพิ่มข้ึน 1.8 บาท/ลิตร ซึ่งเปนการปรับข้ึน
นอยกวาตนทุนที่เพิ่มข้ึน ในเดือนมีนาคมราคาขายปลีกนํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดจร
สิงคโปร ปรับตัวลดลงประมาณ 8-10 ตอบารเรล ทาํใหราคาขายปลกีของไทยปรับ
ลดลงตาม โดยเบนซินปรับลดลง 1.3 บาท/ลิตร ดีเซลปรับลดลง 0.7 บาท/ลิตร 

ในไตรมาสทีส่อง คาเงนิบาทของไทยออนตวัลงอีก 1.3 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่
ระดบั 39.3 บาท/เหรียญสหรัฐ ราคาขายปลีกนํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร 
ปรับตัวสูงข้ึน $6-8 ตอบารเรล ทําใหตนทุนราคานํ้ามันของไทยสูงข้ึน 2.2 บาท/ลติร 
ราคาขายปลีกนํ้ามันสําเร็จรูปของไทยในไตรมาสน้ี นํ้ามันเบนซินปรับตัวเพิ่มข้ึน 1.9 
บาท/ลิตร ดีเซลปรับตัวเพิ่มข้ึน 1.6 บาท/ลิตร 

ในไตรมาสที่สาม คาเงินบาทออนตัวลง 3.5 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ 42.8 
บาท/เหรียญสหรัฐ สวนราคานํ้ามันสําเร็จรูป ในตลาดจรสิงคโปร ปรับตัวสูงข้ึน $8-10 
ตอบารเรล มาอยูที่ระดับ $40-42 ตอบารเรล ซึ่งเปนระดับที่สูงสุดในปน้ี ทําใหตนทุน
ราคานํ้ามัน ของไทยสูงข้ึน 2.8 บาท/ลิตร ซึ่งในชวงน้ีโรงกลั่นในประเทศ ไดลดราคา



หนาโรงกลั่นลง เพื่อใหผูคานํ้ามัน สามารถตรึงราคาขายปลีกนํ้ามันในประเทศ ไมให
ปรับตัวสูงข้ึน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของผูบริโภค ราคานํ้ามันเบนซินและดีเซล
ของไทยในไตรมาสน้ี จึงปรับตัวสูงข้ึนเพียง 0.9 และ 1.6 บาท/ลิตร ตามลําดับ 

ในไตรมาสที่สี่ คาเงินบาทของไทยออนตัวลง 1.0 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยูที่ระดับ
ประมาณ 43.5-44.0 บาท/เหรียญสหรัฐ แตในชวงไตรมาสน้ี ราคาขายปลีกนํ้ามัน
สําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร ออนตัวลง โดยเบนซินออนตัวลงประมาณ 3-4 ตอ
บารเรล และดีเซลออนตัวลง $7-8 ตอบารเรล ทําใหตนทุนราคานํ้ามันของไทย
ปรับตัวลดลง โดยเบนซินและดีเซลปรับตัวลดลง 0.64 และ 2.4 บาท/ลติร 
ตามลําดับ ราคาขายปลีกของไทยน้ํามันเบนซินและดีเซล ปรับตัวลดลง 1.2 และ 1.6 
บาท/ลิตร ตามลําดับ 

ราคาขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิงของไทย 
หนวย: บาทตอลติร 

ชนิดน้ํามัน 2542 2543 2543 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เบนซนิออกเทน 

95 
11.99 15.64 14.63 14.94 16.43 16.52 

เบนซนิออกเทน 

91 
11.18 14.68 13.75 13.94 15.43 15.52 

เบนซนิออกเทน 

87 
10.72 14.26 13.38 13.52 15.01 15.10 

ดเีซลหมนุเร็ว 8.97 12.95 11.71 11.88 13.76 14.44 

4.คาการตลาดและคาการกล่ัน 

จากการออนตวัลงของคาเงนิบาท และการปรับตวัสงูข้ึนอยางมาก ของราคานํ้ามนัใน
ตลาดโลก สรางความเดือดรอนใหผูบริโภคกลุมตางๆ ผูคานํ้ามัน จึงไดตรึงราคาขาย
ปลีกไวชวงหน่ึง ทําใหคาการตลาดในป 2543 อยูในระดับที่ต่ํามาก และในบางชวงก็
ติดลบ สวนคาการกลั่น เน่ืองจากราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปรปรับตัว
สูงข้ึนเร็วกวาราคานํ้ามันดิบ ความแตกตางระหวางราคานํ้ามันดิบ และนํ้ามันสําเร็จรูป
มีสูง คาการกลั่นในป 2543 จึงคอนขางสูง 

ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง จากการปรับตัวสูงขึ้น ของราคาน้ํามันในตลาดโลก
และการออนตวัของคาเงนิบาททาํใหราคาขายปลกีในประเทศ ปรับตวัสงูข้ึนไม
เทากับตนทุนที่เพิ่มข้ึน คาการตลาดโดยรวมของผูคานํ้ามันจึงอยูในระดับต่ําประมาณ 
0.8-1.0 บาท/ลิตร สวนคาการกลั่นในไตรมาสแรกเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 0.7-1.3 



บาท/ลติร ($3.0-5.6 ตอบารเรล) สวนไตรมาสที่สองลดลงมาอยูท่ีระดับ 0.4-0.8 
บาท/ลติร ($1.7-3.5 ตอบารเรล) 

ในไตรมาสที่สาม เน่ืองจากการตรึงราคาขายปลีก ของผูคานํ้ามันในประเทศ ทําใหคา
การตลาดของไทยลดต่ําลงมาก โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน คา
การตลาดนํ้ามันดีเซลติดลบอยูที่ระดับประมาณ 18 สตางค/ลิตร คาการตลาดโดยรวม
ของประเทศอยูทีร่ะดบั 0.1-0.2 บาท/ลิตร คาการกลั่นปรับตัวสูงข้ึนมาอยูที่ระดับ 
1.5-1.6 บาท/ลติร ($6.0 ตอบารเรล) เน่ืองจากราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดโลก
ปรับตัวสูงข้ึนมากกวาราคานํ้ามันดิบ 

ในไตรมาสที่สี่ ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกเร่ิมปรับตัวลดลง ทําใหคาการตลาดเร่ิมดี
ข้ึน และกลับเขาสูปกติในเดือนธันวาคม โดยคาการตลาดเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 0.5-
1.6 บาท/ลิตร คาการกลั่นในชวงไตรมาสสุดทายของป ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่
สาม มาเคลื่อนไหวอยูที่ระดับ 0.8-1.5 บาท/ลติร ($2.7-5.5 ตอบารเรล) จุดคุมทุน
ของคาการกลั่นจะอยูที่ระดับ $3 – 4 ตอบารเรล 

คาการตลาด 
หนวย: บาทตอลติร 

ชนิดน้ํามัน 2542 2543 2543 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เบนซนิออกเทน 

95 
1.4523 1.4799 1.6703 1.5930 0.9533 1.7068 

เบนซนิออกเทน 

87-91 
1.2381 1.2389 1.4442 1.2035 0.7620 1.5505 

ดเีซลหมนุเร็ว 0.7127 0.6799 0.7154 0.9129 0.2098 0.8819 

เฉล่ีย 0.8442 0.8205 0.8915 1.0065 0.3572 1.0283 

คาการกลั่น 
หนวย: บาทตอลติร 

ชนิดน้ํามัน 2542 2543 2543 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

เบนซนิออกเทน 

95 
0.4448 1.0423 0.9996 0.5926 1.4269 1.1500 

เบนซนิออกเทน 0.3945 0.9764 0.9297 0.5552 1.3463 1.0744 



87-91 

ดเีซลหมนุเร็ว 0.4077 1.0609 0.9929 0.5598 1.4474 1.2433 

เตา 0.3263 0.7749 0.7577 0.4870 0.9543 0.9005 

คาการกล่ันรวม 0.3880 0.9994 0.9380 0.5441 1.3458 1.1695 

  

  

  

  

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2544 
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สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ป 
2544 

  

1. ราคาน้ํามันดิบ 

ในชวงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมกราคมที่ผานมา ราคานํ้ามันดิบปรับตัวสูงข้ึนประมาณ 
$1 ตอบารเรล เฉลี่ยที่ $22.7 - 29.5 ตอบารเรล โดยชวงแรกของเดอืนไดปรับตวั
สงูข้ึน เน่ืองจากการคาดการณการลดปริมาณการผลตินํ้ามนัของกลุมโอเปค ผลการ
ประชุมของกลุมโอเปคไดตกลงลดกําลังการผลิตลง 1.5 ลานบารเรล/วัน มีผลตั้งแต
เดือนกุมภาพันธเปนตนไป ทําใหโควตาการผลิตของกลุมโอเปคไมรวมอิรัก ลดลง
เหลือ 26.2 ลานบารเรล/วัน ในชวงคร่ึงหลังของเดือนราคานํ้ามันดิบไดปรับตัวลดลง
เล็กนอย สะทอนสภาพตลาดที่ปรับตัวสูสมดุล มีการคาดการณวาเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศผูใชนํ้ามันรายใหญของโลกจะชะลอตัวลง ซึ่งจะมีผลให
ความตองการใชนํ้ามันลดลง ก็ทําใหตลาดผอนคลายเร่ืองสํารองต่ํา 

ในเดือนกุมภาพันธราคานํ้ามันดิบเฉลี่ยปรับตัวสูงข้ึน $2 ตอบารเรล โดยในชวงแรก
ของเดอืนปรับตวัสงูข้ึน $3 ตอบารเรล เน่ืองจากการเขามาเก็งกําไรในตลาดลวงหนา
ของกองทุนทางการเงินตาง ๆ และเปนผลจากปริมาณน้ํามันในตลาดที่ลดลงจากการ
ลดปริมาณการผลติของโอเปค นอกจากน้ี อากาศทีห่นาวเย็นของซกีโลกตอนเหนือก็
ทําใหความตองการใชนํ้ามันชวงน้ีสูงข้ึน แตในชวงคร่ึงหลังของเดือนราคานํ้ามันดิบ
ไดปรับตัวลดลง $1 ตอบารเรล จากอากาศที่อุนข้ึนทําใหความตองการใชนํ้ามันลดลง 
และการคาดการณภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากผลของราคานํ้ามันที่สูงข้ึนมากในป
ที่ผานมา จะทําใหความตองการใชนํ้ามันปน้ีไมเพิ่มสูงข้ึนมาก ปญหาความขัดแยงใน
ตะวนัออกกลางจากการทีส่หรัฐอเมริกาและอังกฤษโจมตทีางอากาศตออิรักในชวง
กลางเดือน ไมสงผลตอตลาดนํ้ามันมากนัก เพราะสถานการณไมไดขยายตัวออกไป 

ในเดือนมีนาคมราคานํ้ามันดิบในชวงแรก ไดปรับตัวสูงข้ึนอีกประมาณ $1 ตอบารเรล 
มาอยูที่ระดับ$24.2-28.0 ตอบารเรล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผานมา ซึ่งเปนผลจาก
แนวโนมวากลุมโอเปคจะลดกําลังการผลิตลงอีก โดยอางเหตุผลของความตองการที่
จะลดลงจากฤดูหนาวที่หมดไป การประชุมของกลุมโอเปคในวันที่ 16 มีนาคม 2544 
ที่ผานมา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย กลุมโอเปคตกลงลดปริมาณการผลิตลง 
1,000,000 บารเรล/วัน โดยจะเร่ิมมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2544 สวนกลุมนอกโอเป
คคาดวาจะลดกําลังการผลิตลงประมาณ 200,000-300,000 บารเรล/วัน 

ราคาน้ํามันดิบ 
หนวย : เหรียญสหรัฐ / บารเรล 



ชวงเวลา โอมาน ดูไบ เบรนท WTI ทาปส 

2542 17.24 17.20 18.13 19.20 18.84 

2543 26.53 26.26 29.00 30.40 29.86 

2544 (2 
เดอืน) 23.68 23.78 26.91 29.58 26.94 

ม.ค. 22.70 22.85 25.96 29.56 26.03 

ก.พ. 24.75 24.80 27.95 29.60 27.86 

มี.ค.* 23.56 23.72 25.30 27.43 27.10 

20 มี.ค. 22.84 23.14 24.00 25.76 26.05 

* 1-20 มีนาคม 2544 

2. ราคาผลิตภณัฑน้าํมนัสําเรจ็รปูในตลาดจรสิงคโปร 

เดือนมกราคม ราคานํ้ามันเบนซินปรับตัวสูงข้ึน $0.5 ตอบารเรล ซึ่งเปนการปรับตัว
ตามราคาน้ํามันดิบสวนหนึ่ง และการปดซอมแซมประจําปของโรงกลั่นใน
สหรัฐอเมริกา ราคานํ้ามันเบนซินในอเมริกาไดจูงใจใหมีการนําเขาจากเอเชีย สําหรับ
นํ้ามันกาด ดีเซล และเตา ปริมาณนํ้ามันที่ออกสูตลาดมาก ในขณะที่ความตองการใน
ภูมิภาคเบาบาง จึงทําใหราคาปรับตัวลดลง $3, $1 และ $1 ตอบารเรล ตามลําดับ 

เดือนกุมภาพันธ ราคานํ้ามันสําเร็จรูปตลาดจรโดยรวมไดปรับตัวสูงข้ึน ราคานํ้ามัน
เบนซิน กาด และเตา ปรับตัวสูงข้ึน $0.5, $1.5 และ $1.5 ตอบารเรล ตามลําดับ ซึ่ง
เปนการปรับข้ึนตามราคานํ้ามันดิบ และความตองการใชของนํ้ามันเบนซินและนํ้ามัน
เตาในภูมิภาคที่เร่ิมสูงข้ึน สําหรับนํ้ามันกาด อากาศที่หนาวเย็นของเอเชียตอนเหนือ
ชวงตนเดือน ทําใหความตองการนํ้ามันกาดชวงดังกลาวสูงข้ึน แตนํ้ามันดีเซล 
ปริมาณนํ้ามันที่ออกสูตลาดในปริมาณสูง มีผลใหราคาในเดือนน้ีเฉลี่ยออนตัวลง $1 
ตอบารเรล 

ในชวงแรกของเดือนมีนาคม ราคานํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปรทุกผลิตภัณฑ 
ไดปรับตัวข้ึนประมาณ $1 ตอบารเรล ซึ่งเปนการปรับตามราคานํ้ามันดิบ และจาก
ทาทกีารลดปริมาณการผลติของโอเปค ราคานํ้ามนัเบนซนิออกเทน 95 เบนซนิออก
เทน 92 กาด ดเีซล และเตา ณ วนัที ่20 มีนาคมที่ผานมา อยูที่ $30.1, $28.8, 
$27.6, $25.6 และ $21.4 ตอบารเรล ตามลําดับ 

ราคาผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปในสิงคโปร 
หนวย : เหรียญสหรัฐ / บารเรล 



ชวงเวลา เบนซิน 

ออกเทน

95 

เบนซิน 

ออกเทน 92 

กาด ดีเซลหมุน

เร็ว 

เตา 

(2%S) 

เตา 

(3.5%S) 

2542 21.02 20.20 21.44 19.14 16.14 15.74 

2543 32.64 30.20 34.39 32.58 25.41 24.66 

2544 (2 เดอืน) 30.76 29.35 29.84 27.96 21.61 20.60 

ม.ค. 30.01 28.75 29.08 28.41 20.84 19.79 

ก.พ. 31.51 29.96 30.61 27.51 22.39 21.42 

มี.ค.* 30.68 29.00 29.26 26.52 22.45 21.68 

20 ม.ีค. 28.75 26.85 27.55 25.63 21.42 20.80 

* 1-20 มีนาคม 2544 

3. สถานการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย 

3.1 

เดือนมกราคม 2544 ราคาขายปลกีนํ้ามนัเบนซนิของไทยปรับข้ึน 1 คร้ัง จํานวน 30 
สตางค/ลิตร ปรับลง 1 คร้ัง จํานวน 20 สตางค/ลิตร นํ้ามันดีเซลดีเซลปรับลง 1 คร้ัง 
จาํนวน 20 สตางค/ลิตร เดือนกุมภาพันธนํ้ามันเบนซินปรับข้ึน 3 คร้ัง รวม 90 
สตางค/ลิตร ปรับลง 1 คร้ัง จํานวน 30 สตางค/ลิตร นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วปรับข้ึน 2 
คร้ัง รวม 50 สตางค/ลิตร และปรับลง 3 คร้ัง รวม 70 สตางค/ลิตร และในชวงแรก
ของเดือนมีนาคม ไดมีการปรับราคาขายปลีกนํ้ามันเบนซินและดีเซลข้ึน 1 คร้ัง 30 
สตางค/ลิตร ปรับลง 1 คร้ัง จํานวน 20 สตางค/ลิตร โดยราคาขายปลีกนํ้ามัน
สําเร็จรูปของไทย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2544 นํ้ามนัเบนซนิออกเทน 95, 91, 87 และ
ดีเซลหมุนเร็ว อยูที่ระดับ 16.39, 15.39, 14.97 และ 13.04 บาท/ลิตร ตามลําดับ 

ราคาขายปลีก 

ราคาขายปลีก 
หนวย : บาท / ลิตร 

ชวงเวลา เบนซิน 

ออกเทน 95 

เบนซิน 

ออกเทน 91 

เบนซิน 

ออกเทน 87 

ดีเซลหมุน

เร็ว 

2542 11.99 11.18 10.72 8.97 

2543 15.64 14.68 14.26 12.95 

2544 (2 เดอืน) 16.13 15.13 14.71 13.27 



มกราคม 15.86 14.86 14.44 13.43 

กุมภาพันธ 16.36 15.36 14.95 13.23 

มีนาคม* 16.40 15.40 14.87 13.05 

20 มี.ค. 16.39 15.39 14.98 13.04 

* 1-20 มี.ค. 2544 

3.2 

ในชวงตนเดือนมกราคมราคานํ้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน แตราคาขายปลีกใน
ประเทศไมสามารถปรับตัวตามไดทัน คาการตลาดโดยรวมของประเทศไดลดลงต่ํา
กวาระดบั 1 บาท/ลิตร หลังจากน้ันคาการตลาดไดเร่ิมขยับตัวข้ึน โดยตั้งแต
กลางเดือนมกราคมจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ คาการตลาดอยูที่ระดับประมาณ 1.2-
1.4 บาท/ลิตร คาการตลาดเฉลี่ยทุกผลิตภัณฑของประเทศ เดือนมกราคม เดือน
กุมภาพันธ และเดือนมีนาคม อยูที่ระดับ 1.19, 1.30 และ 1.15 บาท/ลิตร ตามลําดับ 

คาการตลาด และคาการกล่ัน 

สําหรับคาการกลั่น จากการที่ราคานํ้ามันสําเร็จรูปในภูมิภาคเอเซียออนตัวลง เมื่อ
เทียบกับราคานํ้ามันดิบ ทําใหความแตกตางระหวางราคานํ้ามันดิบและราคานํ้ามัน
สําเร็จรูปแคบลง คาการกลั่นจึงปรับตัวลดลง โดยในชวงเดือนมกราคม คาการกลั่นอยู
ที่ระดับ 1.0-1.2 บาท/ลติร ($4-4.5 ตอบารเรล) และตั้งแตตนเดือนกุมภาพันธถึงตน
เดือนมีนาคม คาการกลั่นปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับเพียง 0.4-0.6 บาท/ ลติร ($1.5-
2 ตอบารเรล) ในขณะที่คาการกลั่นที่คุมทุนอยูในระดับ $3-4 ตอบารเรล 

คาการตลาดเฉลี่ยของประเทศ 
หนวย: บาทตอลติร 

ชวงเวลา เบนซิน 

ออกเทน 95 

เบนซิน 

ออกเทน 87-91 

ดีเซล

หมุนเร็ว 

เฉลี่ย 

2542 1.4523 1.2381 0.7127 0.8442 

2543 1.4799 1.2389 0.6799 0.8205 

2544 (2 เดอืน) 1.6730 1.5058 1.2137 1.2648 

มกราคม 1.5620 1.3998 1.1503 1.1930 

กุมภาพันธ 1.7085 1.5378 1.2560 1.3038 

มีนาคม* 1.5460 1.3811 1.1033 1.1545 



18 มี.ค. 1.8713 1.7622 1.2181 1.3179 

คาการกลั่น 
หนวย: บาทตอลติร 

ชวงเวลา คาการกลั่น

รวม 

เบนซิน 

ออกเทน 95 

เบนซินออก

เทน 87-91 

ดีเซลหมุน

เร็ว 

เตา 

(3.5%S) 

2542 0.3880 0.4448 0.3945 0.4077 0.3263 

2543 0.9994 1.0423 0.9764 1.0609 0.7749 

2544 (2 เดอืน 

) 
0.7151 0.7987 0.7446 0.7526 0.5406 

มกราคม 1.0177 1.1198 1.0430 1.0802 0.7531 

กุมภาพันธ 0.4125 0.4776 0.4462 0.4249 0.3282 

มีนาคม* 0.5106 0.5491 0.5605 0.5246 0.4197 

18 มี.ค. 0.4698 0.5224 0.5087 0.4843 0.3878 

* 1-18 มีนาคม 2544 

  

  

  

  

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2544 
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สถานการณพลังงานป 2543 

  

1. สถานการณการผลิต การใชและการนําเขาพลังงาน
เชิงพาณิชย 

เศรษฐกิจไทยป 2543 ยังคงอยูในชวงฟนตัวตอเน่ืองจากปลายป 2542 ในชวงคร่ึง
แรกของปมีการขยายตัวตอเน่ืองแตไดชะลอตัวลงในชวงคร่ึงหลังของป ดัชนีผลผลิต
สินคาอุตสาหกรรมในป 2543 ขยายตวัเพียงรอยละ 3 โดยอุตสาหกรรมหมวดยาน
ยนตและวัสดุกอสรางยังคงขยายตัวตามแผนการผลิตเพื่อสงออก ในขณะเดียวกัน
ความตองการภายในประเทศยังอยูในระดับต่ํา ทําใหผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวไมมาก 

ความตองการพลังงานเชิงพาณิชยของประเทศในป 2543 เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 2.7 
เมือ่เทยีบกับป 2542 การใชกาซธรรมชาติ ไฟฟาพลังนํ้า และไฟฟานําเขาเพิ่มข้ึนใน
อัตราที่สูง ในขณะที่การใชนํ้ามันดิบและ นํ้ามันสําเร็จรูปรวมทั้งการใชลิกไนตและถาน
หินลดลง การผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 7.5 เชนเดียวกับการนําเขาสุทธิเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 
9.8 เมื่อเทียบกับปกอนสงผลใหสัดสวนการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ เพิ่มข้ึน
จากระดบัรอยละ 58.5 ในป 2542 เปนรอยละ 62.5 ในป 2543 

ตารางท่ี 1 การใช การผลิต และการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบ/วัน 

  2542 2543 
การเปล่ียนแปลง 

(%) 
2542 2543 

การใช (2) 1,125.1 1,155.3 3.3 2.7 
การผลติ 549.3 590.3 4.8 7.5 
การนําเขา (สุทธิ) 657.6 722.2 5.8 9.8 
การเปลี่ยนแปลงสต็อก 6.3 71.9 - - 
การใชที่ไมเปนพลังงาน 
(Non-Energy use) 75.5 85.2 19.1 12.9 

การนําเขา/การใช (%) 58.5 62.5     
อัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ (%) 4.2 4.5**     

1. พลังงานเชิงพาณิชย ประกอบดวย นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ คอน
เดนเสท ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป ไฟฟาจากพลังนํ้าและถาน
หิน/ลกิไนต 



2. การใชไมรวมการเปลี่ยนแปลงสต็อก และการใชที่ไมเปน
พลังงาน (Non-Energy use) ไดแก การใชยางมะตอย NGL 
Condensate LPG และ Napthaเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตร
เคม ี

3. ** ประมาณการโดยสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ

1.1 การใช ปริมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยในป 2543 เพิ่มข้ึนรอยละ 2.7 โดย
การใชกาซธรรมชาติ และไฟฟาพลังนํ้าและนําเขาเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 15.8 และ 
60.9 ตามลําดับ การใชกาซธรรมชาติที่เพิ่มข้ึนมากน้ีเปนผลมาจาก การใชใน SPP 
และในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 และ 22.6 ตามลําดับ นอกจากน้ี ยังนําไปใช
ผลิตกระแสไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) ซึ่งเร่ิมทํา
การผลิตเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2543 และบริษัท TRI Energy Company Ltd. ได
เร่ิมทดลองจายเขาระบบเมื่อเดือน เมษายน 2543 

ตารางท่ี 2 การใชพลังงานเชิงพาณิชย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบ/วัน 

  

2542 2543 

ปริมาณ สัดสวน 
(%) 

การ
เปล่ียนแปลง

(%) 
นํ้ามันดิบและ
นํ้ามันสําเร็จรูป 611.2 580.4 50.2 -5.0 

กาซธรรมชาต ิ 336.2 389.5 33.7 15.8 
ลิกไนตและถาน
หิน 158.6 154.8 13.4 -2.4 

ไฟฟาพลังนํ้า
และนําเขา 19.1 30.6 2.7 60.9 

รวม 1,125.1 1,155.3 100.0 2.7 



 

การใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันสุดทาย ในป 2543 เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 1.0 โดยการ
ใชนํ้ามันเชื้อเพลิง และลิกไนต/ถานหินลดลง สวนการใชกาซธรรมชาติและไฟฟา 
(รวมไฟฟาที่ผลิตจาก SPP ดวย) เพิ่มข้ึนรอยละ 18.1 และ 7.8 ตามลําดับ เมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา 

 

1.2 การผลิต การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยในป 2543 เพิ่มข้ึนรอยละ 7.5 เมื่อเทียบ
กับป 2542 การผลิตสวนใหญเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะนํ้ามันดิบ ยกเวนการผลิตถานลิกไนต
ลดลงรอยละ 10.1 เน่ืองจากการใชถานหินนําเขาในภาคอุตสาหกรรมทดแทนถาน
ลิกไนต จะเห็นไดจากมีการนําเขาถานหินเพิ่มข้ึนรอยละ 27.3 การผลิตพลังงานมี



จํานวนทั้งสิ้น 590.3 พันบารเรลนํ้ามันดิบ/วัน แยกเปนการผลิตกาซธรรมชาติรอยละ 
59.5 ลิกไนตรอยละ 18.2 นํ้ามันดิบรอยละ 9.8 คอนเดนเสทรอยละ 8.1 และไฟฟา
พลังนํ้ารอยละ 4.4 

ตารางท่ี 3 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบ/วัน 

  

2542 2543 
ปริมาณ สัดสวน 

(%) 
การ

เปล่ียนแปลง 
(%) 

นํ้ามันดิบ 34.0 58.1 9.8 70.8 
กาซธรรมชาต ิ 335.7 351.1 59.5 4.6 
คอนเดนเสท 45.2 47.7 8.1 5.5 
ถานลิกไนต 119.3 107.3 18.2 -10.1 
ไฟฟาพลังนํ้า 15.1 26.2 4.4 72.8 

รวม 549.3 590.3 100.0 7.5 

1.3 การนําเขา ปริมาณการนําเขา(สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยในป 2543 อยูที่ระดับ 
722.2 พันบารเรลนํ้ามันดิบ/วัน เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 9.8 เปนผลมาจากการนําเขาไฟฟา
จากประเทศเพื่อนบานเพิ่มข้ึนรอยละ 14.7 การนําเขาถานหินเพิ่มข้ึนรอยละ 27.3 
เน่ืองจากนํามาใชเพิ่มข้ึนในอุตสาหกรรม และ SPP 

นอกจากน้ันยังมีการนําเขากาซธรรมชาติจากพมา แหลงยาดานาและแหลงเยตากุน 
เพื่อมาใชเปน เชื้อเพลิงในโรงไฟฟาราชบุรี จํานวน38.5 พันบารเรลนํ้ามันดิบตอวัน 

ตารางท่ี 4 ปริมาณการนําเขา (สงออก) พลงังานเชิงพาณิชย 
หนวย : เทียบเทาพันบารเรลนํ้ามันดิบ/วัน 

  

2542 2543 

ปริมาณ 
การ

เปล่ียนแปลง 
(%) 

นํ้ามันดิบ 698.9 675.0 -3.4 
กาซธรรมชาต ิ 0.5 38.5 - 
นํ้ามันสําเร็จรูป (75.0) (43.5) -42.0 
คอนเดนเสท (11.7) (4.4) -62.3 
ถานหิน 41.0 52.2 27.3 
ไฟฟา 3.9 4.5 14.7 

รวม 657.6 722.2 9.8 

  

2. สถานการณพลังงานแตละชนิด 



2.1 กาซธรรมชาต ิปริมาณการผลติและการใชกาซธรรมชาตขิองป 2543 เพิ่มข้ึน
อยางตอเน่ือง ทั้งน้ี เน่ืองจากกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่กอใหเกิดปญหาดาน
มลภาวะนอยกวาเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ทําใหภาครัฐบาลสนับสนุนใหมีการใชกาซ
ธรรมชาติทดแทน โดยเฉพาะการผลิตไฟฟา โดย กฟผ. ไดเพิ่มการใชกาซธรรมชาติ
เพื่อทดแทนการใชนํ้ามันเตามากข้ึน ประกอบกับผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปมีราคา
สูงข้ึนอยางตอเน่ืองอุตสาหกรรมที่ใชนํ้ามันเตาหรือ LPG เปนเชื้อเพลิงไดเปลี่ยนมา
ใชกาซธรรมชาติแทน เชน กลุมโรงกลั่นนํ้ามัน ซึ่งเคยใชกาซ LPG ในการผลิตไฟฟา
ของตนเองไดเปลี่ยนมาใชกาซธรรมชาติเพิ่มข้ึนเปนตน การผลิตและนําเขากาซ
ธรรมชาติในป 2543 อยูที่ระดับ 1,954 และ 214 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ตามลําดับ 
รวมเปน 2,168 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ซึ่งเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 15.8 เมือ่เทยีบกับป 2542 

แหลงผลิตกาซธรรมชาติที่ใหญที่สุด คือ แหลงบงกช ในป 2543 มีปริมาณการผลิต
ลดลงรอยละ 5.0 เมือ่เทยีบกับป 2542 โดยผลิตอยูที่ระดับ 550 ลานลูกบาศกฟุต/วนั 
ทั้งน้ีเน่ืองจากหยุดเพื่อซอมบํารุงในเดือนกันยายนเปนเวลาประมาณ 10 วัน แหลง
สําคัญอื่นๆ ไดแก แหลงเอราวัณ แหลงสตูล แหลงฟูนานและจักรวาล โดยเฉพาะ
แหลงเบญจมาศของบริษัท เชฟรอน ปริมาณการผลิตเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึนมากจากระดับ 
30 ลานลูกบาศกฟุต/วนัในป 2542 เปน 97 ลานลูกบาศกฟุต/วนั ในป 2543 แหลง
ไพลิน และแหลงตราดของบริษัทยูโนแคล มีการผลิตเฉลี่ยสูงข้ึนมากเชนกัน 
กลาวคอื จากระดบั 67 และ 24 ลานลูกบาศกฟุต/วนั ในป 2542 มาอยูที่ระดับ 234 
และ 71 ลานลูกบาศกฟุต/วนัในป 2543 ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีการนําเขาจาก
สหภาพพมา 2 แหลงคือ จากแหลงยาดานาเพื่อมาใชผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาราชบุรี 
โดยเร่ิมนําเขาใชผลิตไฟฟาเพื่อพาณิชยในระบบกังหันแกสขนาด 230 MW ตั้งแต
เดือนธันวาคม 2542 โดยปริมาณนําเขาป 2543 ที่ระดับ 179 ลานลูกบาศกฟุต/วนั 
และเร่ิมนําเขาจากแหลงเยตากุนในเดือนพฤษภาคม 2543 ที่ระดับเฉลี่ย 35 ลาน 
ลกูบาศกฟตุ/วัน 

ตารางท่ี 5 การผลิตกาซธรรมชาต ิ
หนวย : ลานลูกบาศกฟุต/วัน 

    
2542 2543 

ปริมาณ สัดสวน (%) 
แหลงอาวไทย ผูผลิต 1,719 1,824 84.1 
เอราวัณ Unocal 306 279 12.9 
สตูล Unocal 171 126 5.8 
ฟนูานและจกัรวาล Unocal 253 209 9.6 
สตูลใต Unocal 73 54 2.5 
กะพงและปลาทอง Unocal 71 74 3.4 
บรรพต Unocal 14 14 0.6 
สุราษฎร Unocal 4 1 0.05 
โกมนิทร Unocal 16 24 1.1 
ปลาหมึก Unocal 9 3 0.1 
ปลาแดง Unocal 32 31 1.4 
ไพลนิ Unocal 67 234 10.8 
ตราด Unocal 24 71 3.3 



บงกช PTT E&P 578 550 25.4 
ทานตะวัน Chevron 72 57 2.6 
เบญจมาศ Chevron 30 97 4.5 
แหลงบนบก   149 130 6.0 
นํ้าพอง Esso 93 71 3.3 
สิริกิติ ์ Thai Shell 56 59 2.7 
แหลงนําเขา   3 214 9.9 
ยาดานา สหภาพพมา 3 179 8.3 
เยตากุน สหภาพพมา - 35 1.6 

รวม   1,871 2,168 100.0 

2.2 กาซธรรมชาติเหลว (NGL) ปริมาณการผลิตอยูที่ระดับ 8,673 บารเรล/วัน ซึ่ง
ต่ํากวาปริมาณการผลิตปกติ เน่ืองจากโรงแยกกาซหนวยที่ 1 หยุดซอมบํารุงรักษา
ประจําปและหยุดผลิตกระทันหัน ในชวงเดือนสิงหาคมเปนเวลาประมาณ 17 วนั 
อยางไรก็ตาม เมือ่เปรียบเทยีบกับป 2542 การผลิตยังคงเพิ่มข้ึนรอยละ 33.1 ปริมาณ
การใชในประเทศอยูในระดับ 6,097 บารเรล/วนั ประกอบดวย การใชในอุตสาหกรรม
ตัวทําละลาย (Solvent) 5,696 บารเรล/วัน และใชในโรงกลั่น 401 บารเรล/วัน อีก
สวนหนึ่งสงออกไปจําหนายยังประเทศสิงคโปร จํานวน 2,570 บารเรล/วัน ลดลงรอย
ละ 24.9 เมือ่เทยีบกับป 2542 

ตารางท่ี 6 การผลิต การสงออกและการใช NGL 
หนวย : บารเรล/วัน 

รายการ 2542 2543 

ปริมาณ 
การ

เปล่ียนแปลง 
(%) 

สัดสวน 
(%) 

การผลติ 6,515 8,673 33.1   
การสงออก 3,423 2,570 -24.9   
การใช 3,403 6,097 79.1 100.0 
- กลั่นนํ้ามัน 464 401 -13.8 6.4 
- SOLVENT 2,939 5,696 93.8 93.4 

2.3 น้ํามันดิบ ปริมาณการผลติในป 2543 อยูในระดับ 58,096 บารเรล/วัน เพิ่มข้ึน
ถึงรอยละ 70.8 แหลงผลิตที่สําคัญ คือ แหลงสิริกิติ์ผลิตได 23,547 บารเรล/วัน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 40.5 และแหลงเบญจมาศของบริษัทเชฟรอนปริมาณการผลิตได
เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดยป 2543 ผลิตที่ระดับ 24,421 บารเรล/วัน คิดเปนรอยละ 
42.0 ของการผลิตทั้งหมด นอกจากน้ันยังมีแหลงนํ้ามันของบริษัทไทยเชลลเร่ิม ทํา
การผลิตอีกคร้ัง คือ แหลงหนองตูมเร่ิมทําการผลิตชวงไตรมาสแรกของป 2543 โดย
ผลิตไดในระดับ 263 บารเรล/วัน ปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบภายในประเทศในป 2543 
คิดเปนรอยละ 7.9 ของความตองการนํ้ามันดิบที่ใชในการกลั่น (Crude Intake) 
เทาน้ัน จึงตองนําเขาจากตางประเทศจํานวน 674,978 บารเรล/วัน คิดเปนมูลคา
ประมาณ 285,862 ลานบาท โดยนําเขาจากแหลงตะวันออกกลาง รอยละ 74.0 
แหลงตะวันออกไกล รอยละ 19.6 และจากแหลงอื่นๆ รอยละ 6.4 



ตารางท่ี 7 การผลิตน้ํามันดิบแยกตามแหลง 
หนวย : บารเรล/วัน 

แหลง ผูผลิต 2542 2543 

ปริมาณ สัดสวน 
(%) 

1. สิริกิติ ์ Thai Shell 23,384 23,547 40.5 
2. ปรือ
กระเทียม Thai Shell 33 102 0.2 

3. หนองจกิ Thai Shell 2 - - 
4. หนองตมู Thai Shell - 263 0.5 
5. ทานตะวัน Chevron 5,056 7,474 12.9 
6. เบญจมาศ Chevron 3,223 24,421 42.0 

7. ฝาง กรมการ
พลงังานทหาร 996 881 1.5 

8. หน่ึงและ
สอง 

ปตท. สผ. 
(BPเดมิ) 546 549 0.9 

9. บึงหญาและ
บึงมวง North Central 570 636 1.1 

10. วิเชียรบุรี 

Pacific Tiger 
Energy 
(Thailand) 
Ltd. 

140 201 0.3 

11. ศรเีทพ 

Pacific Tiger 
Energy 
(Thailand) 
Ltd. 

21 21 0.04 

12. วัดแตน Thai Shell 36 - - 
รวม   34,006 58,096 100.0 

2.4 ลิกไนต/ถานหิน ปริมาณการผลิตลิกไนตในป 2543 มจีาํนวน 17,786 พันตัน 
ลดลงรอยละ 2.6 เมือ่เทยีบกับป 2542 โดยรอยละ 76.8 เปนการผลิตจากเหมืองแม
เมาะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่เหลือรอยละ 23.2 ผลติจาก
เหมืองเอกชน ทั้งน้ีมีผูผลิตรายใหญ คือ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) สัดสวนการ
ผลิตคิดเปนรอยละ 10.9 และบริษัท ลานนา จํากัด (มหาชน) สัดสวนรอยละ 6.3 
ลิกไนตที่ผลิตไดนําไปใชในการผลิตไฟฟาที่โรงไฟฟาแมเมาะ จํานวน 14,121 
พันตัน เพิ่มข้ึนเล็กนอยเพียงรอยละ 1.6 เมือ่เทยีบกับป 2542 

การใชลกิไนต/ถานหินในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟา (เฉพาะ SPP) มีจํานวน
ทั้งสิ้น 7,572 พันตัน แยกเปนการใชถานหินนําเขาจํานวน 4,172 พันตัน เพิ่มข้ึนถึง
รอยละ 27.3 เมือ่เปรียบเทยีบกับป 2542 และการใชลิกไนตที่ผลิตไดในประเทศ
จาํนวน 3,400 พันตัน ลดลงถึงรอยละ 33.1 ทั้งน้ีเปนผลมาจากถานหินนําเขามี
คุณภาพสูง และมีราคาถูกลง ทําใหภาคอุตสาหกรรมใชถานหินเพิ่มข้ึนประกอบกับ
การนําเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ไดแก ปโตรเลียมโคก (Petroleum Coke) เขามาใชเพื่อ



ทดแทนการใชถานหินและลิกไนตโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมซีเมนต จึงทําให
ภาพรวมการใชลิกไนต/ถานหินลดลงรอยละ 7.7 

ตารางท่ี 8 การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน 
หนวย : พันตัน 

  
2542 2543 

ปริมาณ อัตราเพ่ิม 
(%) 

สัดสวน
(%) 

การผลิตลิกไนต         
การไฟฟาฝายผลติฯ 12,021 13,652 13.6 76.8 
เหมอืงเอกชน 6,240 4,134 -33.8 23.2 
   - บานปู 2,794 1,938 -30.6 10.9 
   - ลานนา 1,567 1,123 -28.3 6.3 
   - อื่นๆ 1,879 1,073 -42.9 6.0 
รวม 18,261 17,786 -2.6 100.0 
การนําเขาถานหิน 3,278 4,172 27.3   
การใชลิกไนต         
  ผลิตกระแสไฟฟา 13,894 14,121** 1.6 80.6 
  อุตสาหกรรม 5,085 3,400 -33.1 19.4 

รวม 18,979 17,520 -7.7 100.0 

** ปริมาณการใชทีม่ากกวาปริมาณการผลติ เน่ืองจาก กฟผ. ซื้อลิกไนตคุณภาพดี
จากเอกชน มาใชรวมกับลิกไนตที่แมเมาะ เพื่อแกไขปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอม 

2.5 น้ํามันสําเร็จรูป การใชนํ้ามันสําเร็จรูปไดชะลอตัวลงในป 2543 โดยปริมาณการ
ใชอยูที่ระดับ 603.6พันบารเรล/วัน ลดลงรอยละ 4.2 เมือ่เปรียบเทยีบกับป 2542 
การใชนํ้ามันสําเร็จรูปไดปรับตัวสูงข้ึนในชวง 2 เดอืนแรกของป 2543 และปรับตวั
ลดลงตอเน่ืองจนถึงปลายป กลาวคือ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคมลดลง
รอยละ 5.6 6.2 และ 7.6 ตามลําดับ 



 

แมวาอัตราการขยายตัวของการใชนํ้ามันสําเร็จรูปในป 2543 จะชะลอตัวลงก็ตาม แต
โรงกลั่นบางโรงไดเพิ่มการกลั่น ไดแก โรงกลั่นไทยออยล เอสโซ และทีพีไอ 
เน่ืองจากผลิตเพื่อการสงออก เปนผลใหปริมาณการใชนํ้ามันดิบเพื่อการกลั่น (Crude 
Intake) เพิ่มข้ึนจากระดับ 742 พันบารเรล/วนัในป 2542 เปน 750 พันบารเรล/วนัใน
ป 2543 หรือเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 1.0 ยกเวนโรงกลั่นบางจาก ลดลงจากระดับ 95 
พันบารเรล/วัน เหลือ 86 พันบารเรล/วัน โรงกลั่นน้ํามันระยอง ลดลงจากระดับ 148 
พันบารเรล/วัน เหลือ 143 พันบารเรล/วันและโรงกลั่นสตารฯ การกลั่นลดลงจาก
ระดบั 150 พันบารเรล/วนัในป 2542 เหลือ 143 พันบารเรล/วนัในป 2543 ใน
ภาพรวมการผลิตยังคงสูงกวาความตองการใชภายในประเทศ ทําใหมีการสงออก 
(สุทธิ) จาํนวน 83.2 พันบารเรล/วัน โดยมีการสงออกผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปทุก
ชนิด รายละเอียดนํ้ามันสําเร็จรูปแตละชนิด มีดังน้ี 



 

• น้ํามันเบนซิน ปริมาณการใชในป 2543 อยูในระดับ 116.5 พัน
บารเรล/วัน ลดลงรอยละ 3.8 เมือ่เทยีบกับป 2542 สาเหตุหลักมาจาก
การใชในรถยนตยังคงชะลอตัวอยู เน่ืองจากราคานํ้ามันเบนซินสูงข้ึน
มาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ยังไมดนีกั ประชาชน
โดยทั่วไปประหยัดมากข้ึนโดยลดการใชรถยนตลง การใชนํ้ามันเบนซิน
พิเศษลดลงรอยละ 26.8 ในขณะที่การใชนํ้ามันเบนซินธรรมดาเพิ่มข้ึน
รอยละ 42.2 ทั้งน้ี เปนผลจากการรณรงคใหมีการใชนํ้ามันที่มีคาออก
เทนใหเหมาะสมกับประเภทรถ และมาตรการดังกลาวไดรับการตอบรับ
จากประชาชนดวยดี ทําใหมีการใชนํ้ามันเบนซินธรรมดา (ออกเทน 87 
และ 91) เพิ่มข้ึน การผลิตนํ้ามันเบนซินมีจํานวน 139.3 พันบารเรล/วนั 
ยังคงมากกวาความตองการใช จึงมีการสงออกสุทธิ 20.8 พันบารเรล/
วัน 



 

• น้ํามันดีเซล ปริมาณการใชในป 2543 อยูในระดับ 258.0 พันบารเรล/
วัน ลดลงรอยละ 2.0 เมือ่เทยีบกับป 2542 การใชในแตละเดือนในชวง
คร่ึงแรกของป 2543 มีแนวโนมดีข้ึนโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม
เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 9.7 แตการใชนํ้ามันดีเซลไดปรับตัวลดลงตอเน่ือง
ในชวงคร่ึงหลังของป สาเหตุสวนหน่ึงมาจากราคานํ้ามันดีเซลที่สูงข้ึน
มาก ในขณะที่การผลิตเฉลี่ยอยูในระดับ 277.5 พันบารเรล/วัน นํ้ามัน
ดีเซลมีทั้งการนําเขาและสงออกโดยมีการสงออกนํ้ามันดีเซล (สุทธิ) 
เปนจาํนวน 17.8 พันบารเรล/วัน 

 



• น้ํามันเตา ปริมาณการใชในป 2543 อยูในระดับ 109.8 พันบารเรล/วนั 
ลดลงถึงรอยละ 19.6 เมือ่เทยีบกับป 2542 ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชนํ้ามัน
เตาในภาคการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) ลดลงรอยละ 37.2 สวนการใชในภาคอุตสาหกรรมและ
อื่นๆ ลดลงรอยละ 3.8 เน่ืองจากราคานํ้ามันเตา อยูในระดับที่สูง 
อุตสาหกรรมบางแหง จึงหันไปใชกาซธรรมชาติแทน การผลิตนํ้ามันเตา
อยูในระดับ 120.5 พันบารเรล/วัน ซึ่งสูงกวาความตองการใชเปนผลให
มีการสงออกนํ้ามันเตา (สุทธิ) จาํนวน 2.5 พันบารเรล/วัน 

 

ตารางท่ี 9 ปริมาณการใชเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา 

ชนดิของเช้ือเพลิง 2542 2543 
ปริมาณ

เช้ือเพลิง 
ปริมาณ

เช้ือเพลิง 
การ

เปล่ียนแปลง 
(%) 

กาซธรรมชาติ (ลาน
ลบฟ./วัน) 1,206 1,300 7.8 

นํ้ามนัเตา (ลานลิตร) 3,762 2,364 -37.2 
ลิกไนต (พันตัน) 13,894 14,121 1.6 
ดเีซล (ลานลิตร) 135 29 -78.6 

• น้ํามันเคร่ืองบิน ปริมาณการใชในป 2543 อยูในระดับ 60.2 พัน
บารเรล/วัน เพิ่มข้ึน รอยละ 5.9 จากป2542 ในขณะที่ผลิตได 74.9 พัน
บารเรล/วัน เพิ่มข้ึนรอยละ 5.5 การผลิตสูงกวาความตองการใช
ภายในประเทศ เปนผลใหมีการสงออกสุทธิ จํานวน 14.1 พันบารเรล/
วัน 



 

• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในป 2543 ปริมาณการใชเพื่อเปน
พลังงาน (ใชในครัวเรือน อุตสาหกรรม และรถยนต) อยูในระดับ 58.2 
พันบารเรล/วัน เพิ่มข้ึนรอยละ 13.1 เมือ่เทยีบกับป 2542 การใช LPG 
ในรถยนตเพิ่มสูงข้ึนถึงรอยละ 78.2 เมื่อเทียบกับปที่ 2542 ทั้งน้ี เปน
ผลมาจากการนําไปใชใน รถแทกซี่ ปจจุบันรถแทกซี่ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลเปลี่ยนมาใช LPG เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก LPG มีราคาถูก
กวาเบนซนิ การใชเพือ่เปนวตัถุดบิของภาคอุตสาหกรรม (Feedstock) 
อยูในระดับ 9.1 พันบารเรล/วัน เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 62.4 ปริมาณการผลติ
อยูในระดับ 89.1 พันบารเรล/วัน ซึ่งสูงกวาความตองการใชจึงมีการ
สงออกสุทธิเปนจํานวน 21.4 พันบารเรล/วัน 



 

ตารางท่ี 10 การผลิต การใช การนําเขา และการสงออกน้ํามันสําเร็จรูป 
ป 2543 

  ปริมาณ (พันบารเรล/
วัน) 

การเปล่ียนแปลง (%) 

การ
ใช 

การ
ผลิต 

การ
นําเขา 

การ
สงออก 

การ
ใช 

การ
ผลิต 

การ
นําเขา 

การ
สงออก 

เบนซนิ 116.5 139.3 0.5 21.3 -3.8 -6.3 -43.8 -27.6 
 - เบนซนิ
พเิศษ 59.1 74.0 0.2 13.3 -

26.8 
-

26.8 -65.7 -36.8 

 - เบนซนิ
ธรรมดา 57.5 65.3 0.3 8.0 42.2 37.2 -5.1 -4.7 

ดเีซล 258.0 277.5 11.1 28.9 -2.0 0.9 -40.4 -15.1 
กาด 0.8 8.5 - 6.7 -5.7 41.6 - 29.6 
นํ้ามัน
เครื่องบิน 60.2 74.9 0.05 14.1 5.9 5.5 -25.2 -0.5 

นํ้ามนัเตา 109.8 120.5 10.7 13.3 -
19.6 

-
10.7 -32.9 132.5 

กาซ
ปโตรเลียม
เหลว 

58.2 89.1 - 21.4 13.1 12.6 - -7.8 

รวม 603.6 709.8 22.4 105.6 -4.2 -4.1 -37.1 -5.4 

• รายไดภาษีสรรพสามิตและฐานะกองทุนน้ํามัน ในป 2543 รัฐบาลมี
รายไดภาษีสรรพสามิตจากนํ้ามันสําเร็จรูปประมาณ 65,026 ลานบาท 
ลดลงจากป 2542 เปนจาํนวน 50 ลานบาท ณ สิ้นป 2543 ฐานะ
กองทุนนํ้ามันติดลบประมาณ 4,673 ลานบาท 



ตารางท่ี 11 รายไดภาษีสรรพสามิตและฐานะกองทุน 
หนวย : ลานบาท 

  ฐานะกองทนุ
น้ํามัน ภาษสีรรพสามิต 

ณ สิ้นป 2535 1,930 40,693 
2536 211 44,717 
2537 -732 46,969 
2538 -1,116 54,838 
2539 787 58,899 
2540 235 64,768 
2541 4,606 66,139 
2542 4,418 65,076 
ณ สิ้นป 2543 -4,673 65,026 

  

3. สถานการณไฟฟา 

3.1 กําลังการผลิตติดตั้ง กําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) และกําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาของผูผลิตไฟฟาอ่ืนเพื่อจําหนาย
ไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2543 มีจํานวนทั้งสิ้น 22,735 เมกะ
วัตต โดยเปนกําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งของ กฟผ. จาํนวน 17,506 เมกะวัตต คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 77.0 กําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาของเอกชนจํานวน 4,889 เมกะวัตต 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.5 และการรับซือ้กระแสไฟฟาจากตางประเทศ 340 เมกะ
วัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.5 

3.2 การผลติพลงังานไฟฟา ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศในป 
2543 มจีาํนวน 98,469 กิกะวตัต-ชั่วโมง เพิ่มข้ึนจากป 2542 ในอัตรารอยละ 6.5 
ในขณะที่ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดอยู ในระดับ 14,918.3 เมกะวัตต (เกิดข้ึน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543 เวลา 14.00 น.) เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 8.8 จึงมีผลทําให
คาตัวประกอบการใชไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor) อยูในระดบัรอยละ 75.2 ซึ่งต่ํากวาป 
2542และอัตราสํารองไฟฟา (Reserved Margin) อยูในระดบัรอยละ 30 

ตารางท่ี 12 ความตองการไฟฟาและคาตัวประกอบการใชไฟฟา 

พ.ศ. ความตองการพลังไฟฟา
สูงสุด 

(เมกะวัตต) 

คาตวัประกอบการใช
ไฟฟา 

(รอยละ) 
2535 
2536 
2537 
2538 

8,904 
9,839 

11,064 
12,268 

73.5 
74.2 
74.3 
74.9 

2539 
2540 

13,311 
14,506 

75.1 
73.5 



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

การผลิตพลังงานไฟฟาประกอบดวยพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากแหลงตางๆ คือ จาก
กาซธรรมชาติ (รวม EGCO IPP และ SPP) จาํนวน 60,965 กิกะวตัต-ชั่วโมง คิดเปน
สัดสวนรอยละ 61.9 จากน้ํามันเตาจํานวน 9,611 กิกะวตัต-ชั่วโมง คิดเปนสัดสวน
รอยละ 9.8 จากลกิไนต/ถานหนิ (รวม SPP) จาํนวน 18,899 กิกะวตัต-ชั่วโมง คิด
เปนสัดสวนรอยละ 19.2 จากพลังนํ้า จํานวน 5,891 กิกะวตัต-ชั่วโมง คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 6.0 จากนํ้ามันดีเซล จํานวน 108 กิกะวตัต-ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.1 
และจากนําเขาและอ่ืนๆ จํานวน 2,994 กิกะวตัต-ชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.0 

 

การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเชื้อเพลิงที่สําคัญ พอสรุปไดดังน้ี 

• การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติเพิ่มข้ึนจากปที่แลวรอยละ 15.1 
เน่ืองจาก กฟผ. เร่ิมทดสอบการเดินเคร่ืองโรงไฟฟาราชบุรี ตั้งแตปลาย
เดือนธันวาคม 2542 โดยใชกาซธรรมชาตจิากประเทศพมา ประกอบกับ
บริษัท ไตรเอ็นเนอรยี จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศ
ไทย) จํากัด แตละบริษัทมีกําลังการผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต และเปน
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ไดเร่ิมจายไฟฟาเขาระบบของ 
กฟผ. ในป 2543 นอกจากน้ี ผูผลิตไฟฟา SPP ที่ใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง จายไฟฟาเขามาเสริมในระบบ กฟผ. มากข้ึน 

• การผลิตไฟฟาจากถานหินลิกไนตเพิ่มข้ึนรอยละ 5.4 โดยเปนการ
เพิ่มข้ึนในสวนของ SPP คอื บ. ไทยโคเจนเนอเรชั่น จก. ขนาด 90 เม
กะวัตต ใชถานหินนําเขาเดินเคร่ืองผลิตไฟฟาเต็มกําลังในชวง ตั้งแต
ปลายเดือนมีนาคม 2543 เปนตนไป 



• การผลิตไฟฟาจากน้ํามันเตาลดลงรอยละ 37.7 เมือ่เปรียบเทยีบกับป 
2542 เน่ืองจาก นํ้ามันเตามีราคาสูงมาก 

• การผลิตไฟฟาจากพลังนํ้า เพิ่มข้ึนจากป 2542 รอยละ 73 เน่ืองจากนํ้า
ในเข่ือนมีปริมาณมาก 

• การผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซลลดลงรอยละ 75 เมือ่เปรียบเทยีบกับป 
2542 เน่ืองจาก กฟผ. ใชเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกวา เชน กาซธรรมชาติ 
มาทดแทนมากข้ึน 

• การผลิตไฟฟาจากแหลงอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนรอยละ 30.1 เมือ่เปรียบเทยีบกับ
ป 2542 เน่ืองจากมีการนําเขากระแสไฟฟาจากประเทศลาวเพิ่มสูงข้ึน
ถึงรอยละ 31.5 

3.3 การใชไฟฟา การใชพลังงานไฟฟาในป 2543 มจีาํนวน 87,597 กิกะวตัต-
ชั่วโมง ขยายตัว เพิ่มข้ึนจากป 2542 รอยละ 8.4 เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของไทย
ที่กระเตื้องข้ึนสงผลใหความตองการไฟฟาในภาคเศรษฐกิจขยายตัวข้ึนมาก กลาวคือ 
สาขาธุรกิจและสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 9.0 และ 9.1 ตามลําดับ 
จากป 2542 สวนความตองการไฟฟาในภาคนอกเศรษฐกิจ ไดแก บานอยูอาศยัมี
อัตราการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนรอยละ 6.7 

การใชไฟฟาในเขตนครหลวง ขยายตัวขึ้นมากในอัตรารอยละ 8.4 เมือ่เทยีบกับป 
2542 โดยการใชไฟฟาเพิ่มสูงข้ึนทุกสาขากลาวคือ สาขาธุรกิจและสาขา
อุตสาหกรรมมีปริมาณการใชไฟฟาอยูในระดับ 10,996 และ 12,456 กิกะวตัต-ชั่วโมง 
หรือเพิ่มข้ึนจากป 2542 คิดเปนรอยละ 8.7 เทากันทั้ง 2 สาขา สําหรับสาขาบานอยู
อาศัย การใชไฟฟาอยูในระดับ 6,882 กิกะวตัต-ชั่วโมง เพิ่มข้ึนจากป 2542 คิดเปน
รอยละ 7.4 

การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 8.5 เมือ่เปรียบเทยีบกับป 2542 ใน
สาขาธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรม การใชไฟฟาอยูในระดับ 10,053 และ 27,016 กิกะ
วัตต-ชั่วโมง เพิ่มข้ึนจากป 2542 รอยละ 9.3 เทากันทั้ง 2 สาขา และการใชไฟฟา
ประเภทบานอยูอาศยั อยูในระดับ 12,511 กิกะวตัต-ชั่วโมง เพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 
6.4 

ในสวนลกูคาตรงของ กฟผ. ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน 
โรงงานผลิตปูนซีเมนต ความตองการไฟฟาในป 2543 อยูในระดับ 1,752 กิกะวตัต-
ชั่วโมง เพิ่มข้ึนจากป 2542 รอยละ 5.1 

ตารางท่ี 14 การจําหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช 
หนวย : กิกะวตัต-ชั่วโมง 

  
2542 2543 

ปริมาณ อัตราเพ่ิม 
(%) 

การใชไฟฟาในเขต
นครหลวง 
บานและที่อยูอาศัย 

6,408 
10,118 
11,461 

6,882 
10,996 
12,456 

7.4 
8.7 
8.7 



ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม 
อื่นๆ 

1,647 1,790 8.7 

รวม 29,633 32,124 8.4 
การใชไฟฟาในเขต
ภมิูภาค 
บานและที่อยูอาศัย 
ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม 
อื่นๆ 

  
11,763 
9,199 

24,719 
164 

3,647 

  
12,511 
10,053 
27,016 

154 
3,986 

  
6.4 
9.3 
9.3 

-6.1 
9.3 

รวม 49,493 53,721 8.5 
ลูกคาตรง กฟผ. 1,666 1,751 5.1 

รวมทั้งส้ิน 80,792 87,596 8.4 

  

  

  

  

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต ิ
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 51 มกราคม-มีนาคม 2544 
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