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สว่นท霊ี 1
บทสรปุผู้บรหิาร

จากสงครามความขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิกท㜘ีเกดิข㞾ึนในปี 2546 ไดส้ง่ผลใหร้าคา
พลงังานของโลก มคีวามเปล㜘ียนแปลงอยา่งตอ่เน㜘ือง ทั㞾งทศิทางท㜘ีลดต㜘ําลงและเพ㜘ิมข㞾ึน ซ㜘ึงทาํให้
ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมนีโยบายและมาตรการตา่งๆ เพ㜘ือรองรับส㜘ิงท㜘ีจะเกดิข㞾ึนตอ่ความเดอืดรอ้น
ของประชาชน โดยเฉพาะกระทรวงพลงังาน โดยสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดม้ี
การกาํหนดนโยบายและมาตรการดา้นพลงังานในปี 2546 ซ㜘ึงสามารถสรปุไดด้งัน㞾ี

1. สถานการณร์าคานꂂํามนัเชꂂือเพลงิปี 2546 และแนวโนม้ปี
2547
1.1 สถานการณร์าคานꂂํามนัเชꂂือเพลงิ ปี 2546

ความตอ้งการและการผลตินꂂํามนัดบิ ในปี 2546 ความตอ้งการใชน้㞾ํามนัดบิโดยรวมของโลกได้
เพ㜘ิมข㞾ึนจากปี 2545 อยู่ท㜘ีระดบั 78.8 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยประเทศในกลุ่ม OECD มอีตัราการใช้
น㞾ํามนัเพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 1.5 ขณะท㜘ีประเทศนอกกลุ่ม OECD มอีตัราการใชน้㞾ํามนัเพ㜘ิมข㞾ึน รอ้ยละ 3.1
สว่นปรมิาณการผลติโดยรวมของโลกอยู่ในระดบัเดยีวกบัปรมิาณการใช ้โดยกลุ่มโอเปคมกีารผลติ
เพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 6.3 อยู่ท㜘ีระดบั 26.9 ลา้นบารเ์รล/วนั ในขณะท㜘ีเพดานการผลติปัจจบุนัอยู่ท㜘ีระดบั
24.5 ลา้นบารเ์รล/วนั สาํหรับประเทศนอกกลุ่มโอเปคมปีรมิาณการผลติอยู่ท㜘ีระดบั 46.9 ลา้น
บารเ์รล/วนั เพ㜘ิมข㞾ึนจากปี 2545 รอ้ยละ 2.2

ราคานꂂํามนัดบิ ในปี 2546 ราคาน㞾ํามนัดบิเฉล㜘ียอยู่ท㜘ีระดบั 27  31 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล เป็น
ผลจากมาตรการคงปรมิาณการผลติของกลุ่มโอเปคไวท้㜘ีระดบั 25.4 ลา้นบารเ์รล/วนั แตใ่นชว่ง
ปลายปีกลุ่มโอเปคไดล้ดปรมิาณการผลติลงมาอยู่ท㜘ีระดบั 24.5 ลา้นบารเ์รล/วนั เร㜘ิมมผีลตั㞾งแตว่นัท㜘ี
1 พฤศจกิายน 2546 ประกอบกบัการเกบ็สะสมน㞾ํามนัเพ㜘ือความอบอุ่นมมีากข㞾ึน และเหตกุารณ์
สงครามระหวา่งสหรัฐอเมรกิากบัอรัิก ดงันั㞾นในไตรมาสท㜘ี 4 ของปี ราคาน㞾ํามนัดบิดไูบและเบรน์
เฉล㜘ียอยู่ท㜘ีระดบั 27.67 และ 29.33 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ราคานꂂํามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์ในปี 2546 ราคาน㞾ํามนัเบนซนิออกเทน 95, 92, น㞾ํามนั
กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็ และน㞾ํามนัเตา ปรับตวัสงูข㞾ึนมาอยู่ท㜘ีระดบั 34.96, 33.64, 32.91, 32.31 และ
27.37 ตามลาํดบั เน㜘ืองจากความตอ้งการใชท้㜘ีเพ㜘ิมข㞾ึนในอตุสาหกรรมปโิตรเคมแีละโรงไฟฟา้และ
อปุทานในภมูภิาคเอเชยีลดลง และ โรงกลั㜘นน㞾ํามนับางแหง่ปดิซอ่มบาํรงุ

ราคาขายปลกีนꂂํามนัเชꂂือเพลงิ ในปี 2546 ปรับตวัสงูข㞾ึนเม㜘ือเทยีบกบัปี 2545 โดยราคาน㞾ํามนั
เบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูข㞾ึน 1.35, 2.36 และ 0.90 บาท/ลติร ตาม
ลาํดบั โดยปัจจัย คา่เงนิบาทในปี 2546 ไดแ้ขง็ตวัข㞾ึนทาํใหต้น้ทนุราคาน㞾ํามนัของไทยเพ㜘ิมข㞾ึน แต่
ราคาขายปลกีน㞾ํามนัสาํเรจ็รปูของไทยยงัต㜘ํากวา่ระดบัราคาน㞾ํามนัในตลาดโลก จากการท㜘ีรัฐบาลมี
มาตรการชว่ยเหลอืเพ㜘ือบรรเทาผลกระทบตอ่ประชาชน โดยการตรงึราคาขายปลกีน㞾ํามนัเบนวนิออก
เทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ ณ กรงุเทพมหานคร ไวท้㜘ีระดบั 16.99, 15.99 และ 14.79 บาท/
ลติร ตามลาํดบั ในชว่งวนัท㜘ี 8 กมุภาพันธ ์ 19 พฤษภาคม 2546

คา่การตลาดเฉล霊ียและคา่การกล霊ัน ของปี 2546 คา่การตลาดไดป้รับตวัลดลงมาอยู่ท㜘ีระดบั 1.07
บาท/ลติร คา่การกลั㜘นเฉล㜘ียอยู่ท㜘ีระดบั 0.77 บาท/ลติร (3.11 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล) โดยปรับตวั
เพ㜘ิมข㞾ึน 0.30 บาท/ลติร เม㜘ือเทยีบกบัปี 2545 ทั㞾งน㞾ี ระดบัคุ้มทนุของโรงกลั㜘นน㞾ํามนัจะอยู่ท㜘ี 3  4
เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล

1.2 แนวโนม้ราคานꂂํามนัเชꂂือเพลงิ ปี 2547



ราคานꂂํามนัดบิ นักวเิคราะหค์าดการณว์า่ในปี 2547 ราคาน㞾ํามนัดบิดไูบและเบรนทจ์ะเคล㜘ือนไหว
อยู่ในระดบั 25  27 และ 27  29 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั และปรมิาณการผลติน㞾ํามนั
ดบิของโลก อยู่ในระดบั 80.5 ลา้นบารเ์รล/วนั เพ㜘ิมข㞾ึน 1.4 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยเป็นการเพ㜘ิมข㞾ึน
ของประเทศนอกกลุ่มโอเปค ขณะเดยีวกนัความตอ้งการใชอ้ยู่ในระดบั 80.7 ลา้นบารเ์รล/วนั เพ㜘ิม
ข㞾ึน 1.6 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยคาดวา่ความตอ้งการใชข้องกลุ่ม OECD จะเพ㜘ิมสงูข㞾ึน โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมรกิาและยโุรป รวมทั㞾งประเทศจนีตามการคาดการณว์า่เศรษฐกจิของจนีจะขยายตวัสงูถงึ
ระดบัรอ้ยละ 8

ราคานꂂํามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์จะเคล㜘ือนไหวเปล㜘ียนแปลงตามราคาน㞾ํามนัดบิและ
ความตอ้งการใชใ้นภมูภิาค โดยคาดวา่ราคาน㞾ํามนัเบนซนิออกเทน 95 และดเีซลหมนุเรว็ในตลาด
จรสงิคโปร ์ปี 2547 จะเคล㜘ือนไหวอยู่ในระดบั 30  33 และ 29  32 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตาม
ลาํดบั

ราคาขายปลกีนꂂํามนัสาํเรจ็รปูของไทย จะเคล㜘ือนไหวตามราคาน㞾ํามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจร
สงิคโปรแ์ละคา่เงนิบาท ซ㜘ึงคาดวา่ราคาขายปลกีน㞾ํามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็
จะเคล㜘ือนไหวอยู่ท㜘ีระดบั 15  17, 14  16 และ 13  15 บาท/ลติร ตามลาํดบั

2. สถานการณพ์ลงังานของไทยปี 2546
2.1 ภาพรวม

จากรายงานภาวะเศรษฐกจิของประเทศในปี 2546 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศได้
ขยายตวัท㜘ีรอ้ยละ 6.7 โดยมปัีจจัยสาํคญัจากการขยายตวัในภาคการลงทนุของภาครัฐและภาค
เอกชน รวมทั㞾งการบรโิภคภายในประเทศท㜘ีขยายตวัสงูข㞾ึน ซ㜘ึงไดส้ง่ผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังาน
เชงิพาณชิยข์องประเทศขยายตวัเพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 6.2 เม㜘ือเทยีบกบัปี 2545 โดยเฉพาะการใชถ้า่นหนิ
นาํเขา้และกา๊ซธรรมชาต ิและการผลติพลงังาน เชงิพาณชิยไ์ดเ้พ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 6.4 โดยท㜘ีการผลติ
น㞾ํามนัดบิเพ㜘ิมสงูข㞾ึนถงึรอ้ยละ 27.5 จากการผลติท㜘ีเพ㜘ิมข㞾ึนของ แหลง่ผลติแหลง่ใหญ ่ไดแ้ก่
เบญจมาศของบรษัิท เชฟรอน และแหลง่ผลติ บรษัิทยโูนแคล สว่นการนาํเขา้ (สทุธ)ิ พลงังานเชงิ
พาณชิยเ์พ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 10.6 จากการนาํเขา้ถา่นหนิมาใชใ้นภาคการผลติไฟฟา้และภาค
อตุสาหกรรม เน㜘ืองจากราคาถา่นหนินาํเขา้มรีาคาต㜘ํากวา่ราคาลกิไนตท์㜘ีผลติภายในประเทศ และได้
มกีารนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากประเทศพมา่เพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 11.1 เพ㜘ือนาํมาใชใ้นการผลติไฟฟา้ของ
กฟผ. และโรงไฟฟา้ IPP ประกอบกบั การนาํเขา้น㞾ํามนัดบิมากลั㜘น ในปรมิาณท㜘ีสงูข㞾ึน ทาํใหอ้ตัรา
การพ㜘ึงพาพลงังานเชงิพาณชิยจ์ากตา่งประเทศเพ㜘ิมจากระดบัรอ้ยละ 62 ของความตอ้งการใช้
พลงังานของประเทศในปีกอ่นเป็นรอ้ยละ 65 ในปีน㞾ี

สาํหรับการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์ั㞾นสดุทา้ยของปี 2546 เพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 6.5 เม㜘ือเทยีบกบัปีกอ่น
ซ㜘ึงเป็นการใชพ้ลงังานเกอืบทกุชนดิท㜘ีเพ㜘ิมสงูข㞾ึนยกเวน้การใชล้กิไนตล์ดลงถงึรอ้ยละ 43.6 ขณะท㜘ี
การใชถ้า่นหนินาํเขา้เพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 40.7 และการใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 7.9 เชน่เดยีวกบั
การใชไ้ฟฟา้และน㞾ํามนัสาํเรจ็รปูเพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 7.1 และ 5.7 ตามลาํดบัอยา่งไรกต็าม ไทยนาํเขา้
พลงังานในปี 2546 คดิเป็นมลูคา่ 411,193 ลา้นบาท เพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 20.2 เม㜘ือเทยีบกบัปี 2545
มลูคา่การนาํเขา้น㞾ํามนัดบิมสีดัสว่นสงูสดุคอื รอ้ยละ 85 ของมลูคา่การ นาํเขา้พลงังานของประเทศ
หรอืเป็นเงนิ 346,057 ลา้นบาท

2.2 นꂂํามนัดบิ

การผลติน㞾ํามนัดบิของปี 2546 เพ㜘ิมข㞾ึนถงึรอ้ยละ 27.5 โดยปรมิาณการผลติอยู่ท㜘ีระดบั 96 พัน
บารเ์รลตอ่วนั แหลง่ผลติท㜘ีสาํคญัไดแ้ก ่แหลง่เบญจมาศของบรษัิท เชฟรอน และแหลง่ผลติของ
บรษัิท ยโูนแคล คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 71 ของปรมิาณการผลติน㞾ํามนัดบิของประเทศ สว่นการใช้
น㞾ํามนัดบิเพ㜘ือการกลั㜘นในปี 2546 อยู่ท㜘ีระดบั 846 พันบารเ์รลตอ่วนั เพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 2.2 แตอ่ยา่งไร
กต็ามจากปรมิาณการผลติน㞾ํามนัดบิและคอนเดนเสทของไทยมสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 19 ของความ
ตอ้งการใชใ้นประเทศ จงึตอ้งมกีารนาํเขา้น㞾ํามนัดบิ ในปี 2546 ปรมิาณการนาํเขา้สทุธจิาํนวน 710
พันบารเ์รลตอ่วนั ซ㜘ึงสว่นใหญเ่ป็นการนาํเขา้จากตะวนัออกกลาง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 79 สว่นการ
สง่ออกน㞾ํามนัดบิในปีน㞾ี มปีรมิาณเเพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 35.6 เม㜘ือเทยีบกบัปีท㜘ีผา่นมา และมลูคา่จาํนวนเงนิ
ประมาณ 24,164 ลา้นบาท สว่นใหญส่ง่ไปยงัประเทศในแถบเอเชยี ไดแ้ก ่จนี สงิคโปร์



2.3 กา๊ซธรรมชาติ

ปรมิาณการผลติกา๊ซธรรมชาตขิองปี 2546 เพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 6.0 โดยผลติอยู่ท㜘ีระดบั 2,106 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 75 ของปรมิาณท㜘ีใชท้ั㞾งหมด สว่นการใชก้า๊ซธรรมชาตใิน
ปีน㞾ีเพ㜘ิมข㞾ึน รอ้ยละ 7.2 โดยปรมิาณการใชอ้ยู่ท㜘ีระดบั 2,791 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ประกอบดว้ย
การใชก้า๊ซธรรมชาตทิ㜘ีผลติ ในประเทศ (รอ้ยละ 75) กา๊ซธรรมชาตนิาํเขา้ (รอ้ยละ 25) ภาพรวม
การใชย้งัคงเพ㜘ิมข㞾ึนทั㞾งในภาคอตุสาหกรรม ภาคการผลติ และไฟฟา้โดยเฉพาะโรงไฟฟา้ใหมใ่น
โครงการ IPP ท㜘ีใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช㞾ือเพลงิ 2 โรง ไดแ้ก ่บรษัิท บอ่วนิ เพาเวอร ์ดเีวลลอปเม
นท ์จาํกดั และบรษัิท อสีเทอรน์ เพาเวอร ์แอนด ์อเีลคตรคิ จาํกดั ขณะท㜘ีปรมิาณการนาํเขา้กา๊ซ
ธรรมชาตเิพ㜘ิมสงูข㞾ึนรอ้ยละ 11.1 หรอืปรมิาณ 686 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เป็นการนาํเขา้จากพมา่
เพ㜘ือนาํไปใชใ้นการผลติไฟฟา้ท㜘ีโรงไฟฟา้ราชบรุ ีโรงไฟฟา้วงันอ้ย และโรงไฟฟา้อ㜘ืนๆ ของเอกชน
สาํหรับการผลติกา๊ซธรรมชาตเิหลวในปี 2546 ผลติอยู่ท㜘ีระดบั 10,583 บารเ์รลตอ่วนั และมกีารใช้
ในประเทศเป็นปรมิาณ 10,219 บารเ์รลตอ่วนั และ สง่ออกไปจาํหนา่ยยงัประเทศสงิคโปร ์เป็น
จาํนวน 851 บารเ์รลตอ่วนั

2.4 ผลติภณัฑน์ꂂํามนัสาํเรจ็รปู

การผลติน㞾ํามนัสาํเรจ็รปูในปี 2546 เพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 4.9 เม㜘ือเทยีบกบัปีท㜘ีผา่นมา และ ความตอ้งการ
ใชน้㞾ํามนัสาํเรจ็รปูเพ㜘ิมข㞾ึน รอ้ยละ 5.7 โดยเฉพาะการใชน้㞾ํามนัดเีซล เพ㜘ิมข㞾ึนถงึรอ้ยละ 9.1 โดยมี
ปรมิาณการผลติยงัคงสงูกวา่ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ เป็นผลใหใ้นปีน㞾ีมกีารสง่ออกน㞾ํามนั
สาํเรจ็รปูสทุธเิป็นจาํนวน 88 พันบารเ์รลตอ่วนั โดยมกีารผลติน㞾ํามนัเบนซนิ น㞾ํามนัดเีซล น㞾ํามนัเตา
และกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) มปีรมิาณเพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 4.7, 9.2, 1.6 และ 4.8 ตามลาํดบั เม㜘ือ
เทยีบกบัปีท㜘ีผา่นมา ขณะเดยีวกนัการใชน้㞾ํามนัเบนซนิเพ㜘ิมข㞾ึนอยู่ท㜘ีระดบั 132 พันบารเ์รลตอ่วนั และ
การใชน้㞾ํามนัดเีซลปีน㞾ีเพ㜘ิมข㞾ึนอยู่ท㜘ีระดบั 302 พันบารเ์รลตอ่วนั สว่นการใชน้㞾ํามนัเตา น㞾ํามนัเคร㜘ืองบนิ
และกา๊ซ LPG มปีรมิาณเพ㜘ิมข㞾ึนเป็นรอ้ยละ 4.3, 0.4 และ 3.3 ตามลาํดบั สาํหรับการ นาํเขา้และสง่
ออกในปีน㞾ีปรมิาณการนาํเขา้และสง่ออกน㞾ํามนัดเีซลลดลงจากปีท㜘ีผา่นมาถงึรอ้ยละ 14.3 และ 7.8
ตามลาํดบั

สาํหรับการใช ้LPG ในสาขาตา่งๆ ไดแ้ก ่การใชค้รัวเรอืน ยานพาหนะ และภาคอตุสาหกรรม ซ㜘ึงพบ
วา่การใชใ้นครัวเรอืนมสีดัสว่นสงูสดุ (รอ้ยละ 70 ของปรมิาณการใชเ้ป็นเช㞾ือเพลงิ) ปรมิาณการใช้
อยู่ท㜘ีระดบั 48 พันบารเ์รลตอ่วนั ท㜘ีเหลอืเป็นการใชใ้นอตุสาหกรรม และในรถยนต ์รวมทั㞾งใชเ้ป็น
วตัถดุบิในอตุสาหกรรมปโิตรเคมใีนปีน㞾ี

2.5 ถา่นหนิ/ลกิไนต์

การผลติลกิไนตใ์นปี 2546 มปีรมิาณ 18.9 ลา้นตนั โดยการผลติจากเหมอืงแมเ่มาะของ กฟผ.
(รอ้ยละ 84) และเหมอืงเอกชน (รอ้ยละ 16) โดยท㜘ีปรมิาณการใชล้กิไนตใ์นปีน㞾ี ลดลงอยู่ท㜘ีระดบั
17.9 ลา้นตนั ซ㜘ึงสว่นมากถกูใชใ้นการผลติไฟฟา้ของ กฟผ. ถงึรอ้ยละ 86 และท㜘ีเหลอืถกูใชใ้นภาค
อตุสาหกรรม ซ㜘ึงสดัสว่นการใชล้ดลงจากปีกอ่น เน㜘ืองจากคา่ขนสง่ท㜘ีเพ㜘ิมข㞾ึนเป็นไปตามนโยบาย
จาํกดัน㞾ําหนักรถบรรทกุจงึทาํใหร้าคาถา่นหนิในประเทศแพงกวา่ราคาถา่นหนินาํเขา้ ดงันั㞾นปรมิาณ
การนาํเขา้ถา่นหนิเพ㜘ิมข㞾ึนถงึรอ้ยละ 40.7 หรอืจาํนวน 7.9 ลา้นตนั

2.6 ไฟฟ้า

กาํลงัการผลติตดิตั㞾งไฟฟา้ของไทย ณ เดอืนธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ย กาํลงัผลติของ กฟผ.
การรับซ㞾ือจากเอกชน (IPP และ SPP) และไฟฟา้นาํเขา้ (จาก สปป.ลาว และมาเลเซยี) มจีาํนวน
24,983 เมกะวตัต ์โดยมสีดัสว่นเป็นรอ้ยละ 58, 40 และ 2 ตามลาํดบั สว่นปรมิาณการผลติ
พลงังานไฟฟา้ของประเทศมจีาํนวน 118,411 กกิะวตัตช์ั㜘วโมง เพ㜘ิมข㞾ึนจากปีกอ่นรอ้ยละ 6.4 ซ㜘ึงได้
จากการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช㞾ือเพลงิจาํนวน 85,720 กกิะวตัตช์ั㜘วโมง จากถา่นหนิจาํนวน 19,301
กกิะวตัตช์ั㜘วโมง จากพลงัน㞾ํา 7,208 กกิะวตัตช์ั㜘วโมง จากน㞾ํามนัเตา 2,434 กกิะวตัตช์ั㜘วโมง และอ㜘ืนๆ
โดยท㜘ีความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุในปีน㞾ี อยู่ในเดอืนพฤษภาคมท㜘ีระดบั 18,121 เมกะวตัต ์สงูกวา่
ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุของปี 2545 ซ㜘ึงอยู่ท㜘ีระดบั 16,681 เมกะวตัต ์เป็นผลใหม้คีา่ตวัประกอบ
การใชไ้ฟฟา้เฉล㜘ีย (Load Factor) อยู่ท㜘ีระดบัรอ้ยละ 73.9 และมอีตัรากาํลงัผลติสาํรองไฟฟา้ต㜘ําสดุ
(Reserved Margin) อยู่ท㜘ีระดบัรอ้ยละ 35.1 แตก่ระนั㞾นปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของประเทศเพ㜘ิมข㞾ึนอยู่
ระดบัท㜘ี 106,138 กกิะวตัตช์ั㜘วโมง โดยสาขาธรุกจิและสาขาอตุสาหกรรมใชไ้ฟฟา้เพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ
7.0 และ 7.9 ตามลาํดบั ขณะท㜘ีบา้นอยู่อาศยัและภาคเกษตรเพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 5.8,18.7 ตามลาํดบั



สาํหรับการใชไ้ฟฟา้ในเขตนครหลวงขยายตวัเพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 4.7 เม㜘ือเทยีบกบัปีกอ่น และท㜘ีการใช้
ไฟฟา้ในเขตภมูภิาคเพ㜘ิมข㞾ึนรอ้ยละ 8.6

2.7 ปรมิาณสาํรองพลงังานของประเทศ

ณ ส㞾ินปี 2545 ปรมิาณสาํรอง (Proved Reserves + Probable Reserves) ของน㞾ํามนัดบิอยู่ท㜘ี 461
ลา้นบารเ์รล คอนเดนเสท 585 ลา้นบารเ์รล กา๊ซธรรมชาต ิ24,653 พันลา้นลกูบาศกฟ์ตุ และ
ลกิไนต ์2,137 ลา้นตนั หากปรมิาณการผลติพลงังานดงักลา่วยงัคงอยู่ท㜘ีระดบัการผลติของปี 2545
จะมนี㞾ํามนัดบิใชไ้ดอ้กีประมาณ 17 ปี คอนเดนเสท ประมาณ 30 ปี กา๊ซธรรมชาต ิ(รวมแหลง่พ㞾ืนท㜘ี
ทบัซอ้นไทยมาเลเซยี) ประมาณ 34 ปี และลกิไนตป์ระมาณ 109 ปี

3. ยทุธศาสตรพ์ลงังาน : พลงังานเพ霊ือการแขง่ขนัของ
ประเทศไทย
เม㜘ือวนัท㜘ี 28 สงิหาคม 2546 กระทรวงพลงังาน ไดจั้ดประชมุเชงิปฏบิตักิารยทุธศาสตรพ์ลงังานข㞾ึน
โดยมนีายกรัฐมนตร ีพันตาํรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร เป็นประธาน มจีดุประสงคเ์พ㜘ือกาํหนด
ยทุธศาสตรพ์ลงังานของประเทศใหม้คีวามมั㜘นคง และเพ㜘ือเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัของ
ประเทศ โดยไดว้างแนวทางการพัฒนาพลงังานของประเทศ เพ㜘ือใหป้ระเทศมคีวามมั㜘นคงดา้น
พลงังาน และสง่เสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ และไดก้าํหนดยทุธศาสตรพ์ลงังาน ไว ้4
ดา้น ดงัน㞾ี

3.1 ยทุธศาสตรก์ารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ

เป้าหมาย : ลดคา่ความยดืหยุ่นดา้นพลงังาน (Energy Elasticity) ของประเทศลงจาก 1.4 : 1 ใน
ปัจจบุนัใหเ้หลอื 1 : 1 ภายในปี 2550 โดยกาํหนดมาตรการมุ่งเนน้ท㜘ีภาคการขนสง่และภาค
อตุสาหกรรมเป็นหลกั ซ㜘ึงไดก้าํหนดมาตรการไวด้งัน㞾ี

(1) ภาคการคมนาคมขนสง่

มาตรการ : ใหม้กีารปรับเปล㜘ียนโครงสรา้งการขนสง่คนและสนิคา้จากการใชร้ถยนตม์าเป็นระบบ
การขนสง่ดว้ยระบบราง ใหม้กีารวางเครอืขา่ยขนสง่แบบผสมผสาน (Multimodal Transport)
อยา่งมปีระสทิธภิาพทั㞾งการขนสง่ทางบก และทางน㞾ํา สง่เสรมิการใชพ้าหนะประหยดัพลงังาน และ
ใชม้าตรการดา้นภาษมีาสรา้งแรงจงูใจ ในการประหยดัพลงังานภาคคมนาคมขนสง่

(2) ภาคอตุสาหกรรม

มาตรการ : เรง่รัดดาํเนนิการปรับโครงสรา้งอตุสาหกรรมในเชงิศกัยภาพการแขง่ขนั และปรับ
นโยบายสง่เสรมิการลงทนุโดยใหค้าํนงึถงึมติดิา้นพลงังาน และมลูคา่ในเชงิเศรษฐกจิ (Economic
Value) กาํหนดมาตรการภาษเีพ㜘ือสนับสนนุการประหยดัพลงังานในภาคอตุสาหกรรม เรง่ประกาศ
มาตรฐานสนิคา้ประหยดัพลงังานสาํหรับเคร㜘ืองใชไ้ฟฟา้และรถยนต ์มาตรฐานโรงงานประหยดั
พลงังาน (Energy Conservation Certification) สง่เสรมิระบบผลติพลงังานท㜘ีใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

3.2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาพลงังานทดแทน : โอกาสใหมข่องประเทศไทย

เป้าหมาย : เพ㜘ิมสดัสว่นพลงังานทดแทน จากเดมิในปี 2545 ท㜘ีมสีดัสว่นอยู่ท㜘ีรอ้ยละ 0.5 ของ
พลงังานเชงิพาณชิย ์หรอืคดิเป็น 265 พันตนัเทยีบเทา่น㞾ํามนัดบิ เป็นรอ้ยละ 8 ของพลงังานเชงิ
พาณชิย ์หรอืคดิเป็น 6,540 พันตนัเทยีบเทา่น㞾ํามนัดบิ ภายในปี 2554 หรอืในอกี 8 ปีขา้งหนา้

มาตรการ : กาํหนดระเบยีบหรอืกฎหมายบงัคบั Renewable Portfolio Standard (RPS) สาํหรับ
โรง ไฟฟา้ท㜘ีกอ่สรา้งใหม ่ตอ้งผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์ลม หรอื ชวีมวล ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 4 กาํหนดมาตรการ จงูใจเพ㜘ือใหม้กีารรับซ㞾ือไฟฟา้ท㜘ีผลติจากพลงังานทดแทน สนับสนนุการวจัิย
และการพัฒนาพลงังานทดแทนท㜘ีประเทศไทยมศีกัยภาพสงู เชน่ แสงอาทติย ์พลงัน㞾ําขนาดจ㩾ิว ลม



และชวีมวล (เศษวสัดเุหลอืใชจ้ากการเกษตร และขยะมลูฝอย) และสนับสนนุใหช้มุชนรว่มเป็น
เจา้ของโรงไฟฟา้ท㜘ีผลติจากพลงังานทดแทน

3.3 ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความม霊ันคงดา้นพลงังาน

(1) ดา้นไฟฟ้า

เป้าหมาย : ใหม้กีาํลงัผลติไฟฟา้ท㜘ีสมดลุเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใช ้ไมใ่หเ้กดิไฟฟา้ดบั หรอื
ไฟฟา้ตกหรอืมกีาํลงัไฟฟา้สาํรองมากเกนิความจาํเป็น มโีครงสรา้งราคาคา่ไฟฟา้ท㜘ีเหมาะสมเป็น
ธรรม และมกีารคาํนงึคณุภาพชวีติและลดผลกระทบส㜘ิงแวดลอ้มของชมุชนและทอ้งถ㜘ิน

มาตรการ : ใหก้ารไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยเป็นผู้รับผดิชอบระบบการผลติและระบบสง่
ไฟฟา้ของประเทศ และเป็นผู้รับผดิชอบจัดตั㞾งกองทนุเพ㜘ือการพัฒนาชมุชนพ㞾ืนท㜘ีรอบโรงไฟฟา้ เพ㜘ือ
พัฒนาคณุภาพชวีติ และลดผลกระทบดา้นส㜘ิงแวดลอ้มของประชาชนท㜘ีอยู่รอบโรงไฟฟา้

(2) ดา้นพลงังานสꂂินเปลอืงจากเชꂂือเพลงิธรรมชาต(ิFossil Fuel)

เป้าหมาย : ใหป้ระเทศไทยมกีา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ในประเทศเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใชใ้น
ประเทศไดน้านอกี 30 ปี โดยมอีตัราการใชเ้พ㜘ิมข㞾ึนเฉล㜘ียรอ้ยละ 5 ตอ่ปี และยดืระยะเวลาการใช้
สาํรองพลงังานของประเทศจาก 30 ปี เป็น 50 ปี

มาตรการ : สง่เสรมิการสาํรวจและการผลติในประเทศ เรง่รัดการเจรจาและทาํความตกลงกบั
ประเทศเพ㜘ือนบา้นในบรเิวณพ㞾ืนท㜘ีคาบเก㜘ียว ประสานความรว่มมอืดา้นพลงังานกบัประเทศตา่งๆ ใน
ภมูภิาค สนับสนนุโครงการทอ่กา๊ซอาเซยีน (Trans ASEAN Gas Pipeline) และสง่เสรมิ ปตท.
ปตท.สผ. และเอกชนไทยท㜘ีมศีกัยภาพ ใหไ้ปลงทนุดา้นพลงังานในตา่งประเทศ

3.4 ยทุธศาสตรก์ารปรบัประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางพลงังานในภมูภิาค

เป้าหมาย : พัฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางการคา้ขายพลงังาน (Energy Trading Hub)
โดยปรับโครงสรา้งและบทบาทจากผู้ซ㞾ือ มาเป็นผู้คา้พลงังานในอนาคต

มาตรการ : ปรับปรงุระบบและโครงสรา้งภาษอีากร เพ㜘ือขจัดการเกบ็ภาษซี㞾ําซอ้นและอปุสรรคใน
ระบบการคา้น㞾ํามนั โดยจัดตั㞾งเขต Free Zone (FZ) พัฒนาระบบเครอืขา่ยสายสง่ไฟฟา้ ระบบเครอื
ขา่ยทอ่กา๊ซและระบบเครอืขา่ยพลงังานอ㜘ืนๆระหวา่งประเทศ เพ㜘ิมการใชโ้ครงสรา้งพ㞾ืนฐานท㜘ีมอียู่ให้
เตม็ประสทิธภิาพ โดยสง่เสรมิการใชร้ะบบขนสง่น㞾ํามนัทางทอ่และผลกัดนัระบบถนน รถไฟ และการ
เดนิเรอื เช㜘ือมโยงภมูภิาคจนถงึจนีตอนใต ้และพัฒนาเสน้ทางยทุธศาสตรพ์ลงังานภาคใต้
(Southern Strategic Energy Land Bridge) เช㜘ือมโยงการผลติและการ ขนสง่น㞾ํามนัจาก
ตะวนัออกกลาง เอเชยีใต ้ออกสู่เอเชยีตะวนัออก โดยใชร้ะบบทอ่ขนสง่น㞾ํามนั และสรา้งระบบคลงั
น㞾ํามนัสาํรอง

4. นโยบายและมาตรการพลงังานปี 2546
ในปี 2546 นโยบายดา้นพลงังานซ㜘ึงถกูกาํหนดข㞾ึนโดยมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ
(กพช.) และคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ประกอบดว้ย นโยบายดา้นปโิตรเลยีม
นโยบายดา้นไฟฟา้ และนโยบายดา้นอนรัุกษพ์ลงังาน รวม 15 เร㜘ือง ซ㜘ึงมนีโยบายและมาตรการท㜘ี
สาํคญัดงัน㞾ี

4.1 นโยบายดา้นปิโตรเลยีม

(1) นโยบายการตรงึราคานꂂํามนั เม㜘ือเดอืนกมุภาพันธ ์2546 สถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่ง
สหรัฐอเมรกิาและอรัิก ไดส้ง่ผลใหร้าคาน㞾ํามนัดบิและน㞾ํามนัสาํเรจ็รปูในตลาดโลกไดป้รับตวัสงูข㞾ึน
รัฐบาลจงึไดม้นีโยบายชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน โดยคณะกรรมการบรหิาร
นโยบายพลงังานและคณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาราคาน㞾ํามนัแพง โดยให้
จัดหาเงนิประมาณ 3,000  6,000 ลา้นบาท สาํหรับจา่ยชดเชยเพ㜘ือตรงึราคาน㞾ํามนัเช㞾ือเพลงิ และ
นาํสง่เขา้กองทนุน㞾ํามนัเช㞾ือเพลงิ โดยแยกบญัชเีงนิชดเชยลดราคาน㞾ํามนัออกตา่งหากจากบญัชี
กองทนุน㞾ํามนัเช㞾ือเพลงิ เพ㜘ือแยกการเกบ็เงนิคนืเขา้กองทนุน㞾ํามนัฯ เม㜘ือราคาน㞾ํามนัลดต㜘ําลง โดย



กองทนุน㞾ํามนัเช㞾ือเพลงิ เพ㜘ือแยกการเกบ็เงนิคนืเขา้กองทนุน㞾ํามนัฯ เม㜘ือราคาน㞾ํามนัลดต㜘ําลง โดย
ปรับลดราคาขายปลกีน㞾ํามนัเบนซนิออกเทน 95,91 และดเีซลหมนุเรว็ ณ กรงุเทพมหานคร อยู่ท㜘ี
ระดบั 16.99,15.99 และ 14.79 บาท/ลติร ตามลาํดบั โดยเร㜘ิมมผีลบงัคบัใชต้ั㞾งแตว่นัท㜘ี 8
กมุภาพันธ ์2546 เป็นตน้ไป นอกจากน㞾ี ใหม้กีารออกพระราชกฤษฎกีาการจัดตั㞾งสถาบนับรหิาร
กองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) ข㞾ึนเพ㜘ือเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาราคาน㞾ํามนัในระยะยาว ตอ่
มาในเดอืนพฤษภาคม ราคาน㞾ํามนัในตลาดโลกปรับตวัลดลง คณะรัฐมนตรจีงึไดม้มีตใิห ้ยกเลกิการ
เกบ็เงนิเขา้กองทนุน㞾ํามนัฯ และปลอ่ยใหร้าคาน㞾ํามนักลบัสู่ระบบราคาน㞾ํามนัลอยตวัตามตลาดโลก
อยา่งไร กต็าม ในเดอืนธนัวาคม 2546 ราคาน㞾ํามนัดบิและน㞾ํามนัสาํเรจ็รปูในตลาดโลกไดป้รับตวัสงู
ข㞾ึน เน㜘ืองจากการผลติ น㞾ํามนัเบนซนิของโลกไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของตลาด รัฐบาลจงึได้
มนีโยบายเพ㜘ือชว่ยเหลอืประชาชน ในชว่งราคาน㞾ํามนัแพงอกีครั㞾ง โดยใหต้รงึราคาขายปลกี รวม
ภาษมีลูคา่เพ㜘ิมของน㞾ํามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซล หมนุเรว็ไวท้㜘ีระดบั 16.99,16.19 และ
14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบัโดยเร㜘ิมมผีลตั㞾งแตว่นัท㜘ี 10 มกราคม 2547 เป็นตน้ไป ซ㜘ึงนับตั㞾งแตว่นัท㜘ี
เร㜘ิมตรงึราคาน㞾ํามนัขายปลกีน㞾ํามนัเช㞾ือเพลงิจนถงึวนัท㜘ี 9 กมุภาพันธ ์2547 กองทนุน㞾ํามนัฯ ไดม้กีาร
จา่ยเงนิชดเชยสะสมไปแลว้จาํนวน 1,809 ลา้นบาท

(2) โครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน" เม㜘ือรัฐบาลมนีโยบายการตรงึราคาน㞾ํามนัเพ㜘ือชว่ย
บรรเทาความเดอืนรอ้นของประชาชน โดยใหป้ระชาชนจา่ยคา่น㞾ํามนัเช㞾ือเพลงิต㜘ํากวา่ความเป็นจรงิ
และเพ㜘ือใหป้ระชาชนตระหนักถงึความสาํคญัของการประหยดัพลงังาน ซ㜘ึงจะชว่ยประหยดัเงนิตรา
ในการนาํเขา้พลงังานได ้สนพ. จงึไดม้โีครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน" ข㞾ึนเพ㜘ือรณรงคใ์ห้
ประชาชนรว่มมอืกนัในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและม ีประสทิธภิาพ โดยมแีนวทางการรณรงค์
4 แนวทาง คอื 1) การตรวจเชค็สภาพรถยนตอ์ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั㞾ง 2) รณรงคใ์หข้บัรถดว้ย
ความเรว็ไมเ่กนิ 90 กโิลเมตร/ชั㜘วโมง 3) รณรงคใ์หป้ระชาชนทั㜘วประเทศรว่มดบัไฟ และ 4) รณรงค์
ใหป้ระชาชนตั㞾งอณุหภมูเิคร㜘ืองปรับอากาศท㜘ี 25°C และทาํความสะอาดเคร㜘ืองปรับอากาศอยา่ง
สม㜘ําเสมอ

(3) การจดัต ัꂂงสถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) สบืเน㜘ืองจากนโยบายการตรงึ
ราคา น㞾ํามนั คณะรัฐมนตรเีม㜘ือวนัท㜘ี 25 กมุภาพันธ ์2546 ไดม้มีตเิหน็ชอบรา่งพระราชกฤษฎกีาจัด
ตั㞾งสถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) และตอ่มาไดล้งประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เม㜘ือวนัท㜘ี 26 มนีาคม 2546 โดยจดุประสงคข์องการจัดตั㞾งสถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน (องคก์าร
มหาชน) เพ㜘ือจัดหาเงนิมาใหก้องทนุน㞾ํามนัฯ นาํไปชดเชยราคาน㞾ํามนัเช㞾ือเพลงิ เพ㜘ือรักษาระดบัราคา
ขายปลกีน㞾ํามนัเช㞾ือเพลงิภายในประเทศ ซ㜘ึงองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถาบนัมจีาํนวน 10 คน
โดยมปีลดักระทรวงพลงังานเป็นประธานกรรมการ และกรรมการโดยตาํแหนง่ 4 คน และ ผู้ทรง
คณุวฒุ ิ5 คน และมผีู้อาํนวยการสถาบนัทาํหนา้ท㜘ีบรหิารกจิการของสถาบนั และเม㜘ือเดอืนเมษายน
คณะกรรมการสถาบนั ไดแ้ตง่ตั㞾งผู้อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน เป็นผู้อาํนวยการ
สถาบนัเป็นการชั㜘วคราว ณ ปัจจบุนัคณะกรรมการสถาบนัไดม้กีารสรรหาบคุคล เพ㜘ือเขา้รับตาํแหนง่ผู้
อาํนวยการสถาบนัแลว้ คอื นายศวิะนันท ์ณ นคร

(4) โครงการจาํหนา่ยนꂂํามนัเชꂂือเพลงิสาํหรบัชาวประมงในเขตตอ่เน霊ือง เม㜘ือเดอืนตลุาคม
พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบแนวทางการดาํเนนิโครงการจาํหนา่ยน㞾ํามนัเช㞾ือเพลงิ
สาํหรับชาวประมงในเขตตอ่เน㜘ือง (12  24 ไมลท์ะเล) หรอืเรยีกวา่โครงการน㞾ํามนัเขยีว ซ㜘ึงเป็น
มาตรการสาํคญัใชใ้นการปราบปรามน㞾ํามนัเถ㜘ือน ท㜘ีลกัลอบนาํเขา้น㞾ํามนัทางทะเล โดยความรว่มมอื
จากภาครัฐและภาคเอกชน โครงการน㞾ีไดด้าํเนนิการอยา่งตอ่เน㜘ือง จนสามารถขจัดเรอืน㞾ํามนัเถ㜘ือนท㜘ี
มจีาํนวนมากใหห้มดส㞾ินไปได ้ในบรเิวณชายฝั㜘งนา่นน㞾ําไทยทั㞾งอา่วไทยและอนัดามนั ตอ่มาเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิหต้อ่อายโุครงการน㞾ีอยา่งถาวร พรอ้มทั㞾งมอบหมายให้
กรมสรรพากรยกเวน้ภาษมีลูคา่เพ㜘ิม สาํหรับการจาํหนา่ยน㞾ํามนัในโครงการน㞾ีอยา่งถาวรดว้ย

สาํหรับในปี 2546 หนว่ยงานตา่งๆ ท㜘ีรับผดิชอบในโครงการน㞾ีไดม้กีารดาํเนนิการตา่งๆ ไดแ้ก ่กรม
สรรพากร และกรมสรรพสามติ ไดอ้อกพระราชกฤษฎกีา และออกประกาศใหย้กเวน้ภาษมีลูคา่เพ㜘ิม
และภาษสีรรพสามติ สาํหรับน㞾ํามนัดเีซลท㜘ีนาํไปจาํหนา่ยกลางทะเลในเขตตอ่เน㜘ืองตามลาํดบั สว่น
กรมศลุกากรไดอ้อกประกาศยกเวน้อากรศลุกากร และออกระเบยีบปฏบิตัเิก㜘ียวกบัการพจิารณา
อนญุาต ใหข้นถา่ยน㞾ํามนัดเีซลในเขตตอ่เน㜘ือง ตลอดจน สนพ. ไดจั้ดสมัมนาช㞾ีแจงแนวทางปฏบิตัิ
ในการดาํเนนิโครงการน㞾ี ใหก้บัหนว่ยงานตา่งๆ ทั㞾งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้คา้ น㞾ํามนัโรงกลั㜘น
เป็นตน้



ปัจจบุนัการจาํหนา่ยน㞾ํามนัเขยีว ไดค้รอบคลมุจังหวดัในพ㞾ืนท㜘ีอา่วไทยตอนบน จนถงึจังหวดั
สรุาษฎรธ์าน ีและภาคใตต้อนลา่งในจังหวดัปัตตาน ีและโครงการน㞾ีไดช้ว่ยสกดัน㞾ํามนัเถ㜘ือนท㜘ี
ลกัลอบนาํเขา้มาทางทะเล ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และชว่ยใหช้าวประมงมนี㞾ํามนัใชใ้นราคาถกู
และมคีณุภาพด ีภาครัฐสามารถเกบ็เงนิภาษนี㞾ํามนัดเีซลไดเ้พ㜘ิมข㞾ึน

(5) แผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัท霊ี 3 พ.ศ. 2544  2554 (ปรบัปรงุ) บรษัิท
ปตท.จาํกดั มหาชน (ปตท.) ไดจั้ดทาํแผนการจัดหากา๊ซธรรมชาตใินระยะยาว และแผนแมบ่ท
ระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตฉิบบัท㜘ี 3 พ.ศ. 2544  2554 เสนอตอ่คณะรัฐมนตร ีเม㜘ือเดอืนกนัยายน
2544 เป็นครั㞾งแรก โดยไดรั้บอนมุตัใิหด้าํเนนิโครงการ 6 โครงการ วงเงนิ 93,060 ลา้นบาท ตอ่มา
เม㜘ือความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตใินประเทศมากข㞾ึน ปตท. จงึไดป้รับปรงุแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่
กา๊ซธรรมชาตฉิบบัท㜘ี 3 ใหม ่ซ㜘ึง สนพ. ไดน้าํเสนอตอ่ กพช. เม㜘ือวนัท㜘ี 26 พฤศจกิายน 2546 และ
ไดอ้นมุตัใิหด้าํเนนิโครงการ 10 โครงการ ในวงเงนิลงทนุ 104,834 ลา้นบาท โดยแบง่โครงการ
เป็น 2 ระยะ ซ㜘ึงระยะท㜘ี 1 มจีาํนวน 4 โครงการ และระยะท㜘ี 2 จาํนวน 6 โครงการ

(6) การสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ เม㜘ือรัฐบาลไดม้นีโยบายใหน้าํกา๊ซ
ธรรมชาตมิาใชแ้ทนน㞾ํามนัในภาคขนสง่ใหม้ากข㞾ึน จงึไดม้กีารจัดตั㞾งคณะกรรมการสง่เสรมิการใช้
กา๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ข㞾ึน โดยมปีลดักระทรวงพลงังานเป็นประธานกรรมการ และไดก้าํหนด
แนวทางการสง่เสรมิ และสนับสนนุการนาํกา๊ซธรรมชาต ิมาใชเ้ป็นเช㞾ือเพลงิในภาคขนสง่ในชว่งปี
2546 2551 ดงัน㞾ี คอื ใหข้ยายจาํนวนสถานบีรกิารกา๊ซฯ (สถานบีรกิาร NGV) ในเขตกรงุเทพฯ มี
รวมทั㞾งสนิ 120 สถานภีายในปี 2551 และขยายทอ่สง่กา๊ซฯ ใหค้รอบคลมุรอบเขตกรงุเทพและ
ปรมิณฑลใหแ้ลว้เสรจ็กลางปี 2548 โดยท㜘ีกาํหนดเพดานราคาขายปลกี NGV ไวท้㜘ีระดบัไมเ่กนิ 10
บาท/ลติร แมว้า่ราคาน㞾ํามนัจะมกีารปรับราคาเพ㜘ิมสงูข㞾ึนในระดบัใดกต็าม นอกจากน㞾ีใหข้ยายจาํนวน
รถท㜘ีใชก้า๊ซฯ เป็นเช㞾ือเพลงิ ใหม้ากข㞾ึนเป็นรถยนตส์ว่นบคุคลและรถแทก็ซ㜘ีจาํนวน 40,000 คนั และ
รถขนสง่มวลชน รถเกบ็ขยะ และรถบรรทกุ 4,500 คนั ภายในปี 2551 และตอ่มาคณะกรรมการชดุ
ดงักลา่ว ไดอ้นมุตัแิผนในปี 2546 ปตท. จะดาํเนนิการขยายจาํนวนสถาน ีNGV ในเขตกรงุเทพฯ
จาํนวน 22 สถาน ีและเม㜘ือวนัท㜘ี 15 มกราคม 2547 ปตท. ไดเ้ปดิตวัโครงการกา๊ซธรรมชาตสิาํหรับ
ยานยนตข์㞾ึน

4.2 นโยบายดา้นไฟฟ้า

(1) การปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าและแนวทางการกาํกบัดแูล กระทรวงพลงังานไดท้าํการ
ศกึษาการกาํหนดยทุธศาสตรก์ารพัฒนากจิการพลงังาน ของประเทศไทย และการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพกจิการไฟฟา้ และเม㜘ือวนัท㜘ี 9 ธนัวาคม 2546 กระทรวงพลงังานไดน้าํเสนอการปรับ
โครงสรา้งกจิการไฟฟา้รปูแบบ Enhanced Single Buyer Model (ESB) และแนวทางการกาํกบั
ดแูลตอ่คณะรัฐมนตร ีซ㜘ึงไดม้มีตเิหน็ชอบในเวลาตอ่มา โดยทั㞾งน㞾ี การปรับโครงสรา้งดงักลา่ว จะ
ประกอบดว้ยกจิการผลติไฟฟา้ และระบบสง่ไฟฟา้ ซ㜘ึงม ีกฟผ. เป็นผู้ผลติสง่ไฟฟา้และรับซ㞾ือไฟฟา้
รายเดยีว และสง่กระแสไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้นครหลวงและการไฟฟา้สว่นภมูภิาค โดยมหีนว่ยงาน
กาํกบัดแูล (Regulator) ทาํหนา้ท㜘ีตรวจสอบการดาํเนนิงานของศนูยค์วบคมุระบบไฟฟา้ (System
Operator) และ กฟผ. จะมกีารแปลงสภาพเป็นบรษัิททั㞾งองคก์ร และจดทะเบยีนกระจายหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยการแยกบญัชรีะหวา่งกจิการการผลติและกจิการระบบสง่ออกจากกนั และ
กระทรวงพลงังาน จะทาํการศกึษาเพ㜘ิมเตมิ เก㜘ียวกบัโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ คา่ขนสง่ ขายปลกี
และการชดเชยรายได ้และจัดตั㞾งหนว่ยงานกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ พรอ้มดว้ยการยกรา่งกฎหมาย
หลกั และกฎหมายรอง วา่ดว้ยการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้

(2) แผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2546
 2559 จากแนวโนม้เศรษฐกจิของประเทศปรับตวัดขี㞾ึนในปี 2545 ทาํใหค้วามตอ้งการไฟฟา้สงูข㞾ึน
กวา่ท㜘ีคาดการณไ์วใ้นปี 2544 คณะอนกุรรมการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ จงึไดจั้ดทาํคา่
พยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ข㞾ึนใหม ่ในเดอืนสงิหาคม 2545 กฟผ. จงึไดจั้ดทาํแผนพัฒนากาํลงั
ผลติไฟฟา้ พ.ศ. 2546  2559 (PDP  2003) ข㞾ึน เพ㜘ือใชเ้ป็นกรอบในการลงทนุสาํหรับการขยาย
กาํลงัการผลติไฟฟา้ และระบบสายสง่ไฟฟา้ในชว่งเวลาดงักลา่ว ซ㜘ึงแผนพัฒนาฯ ฉบบัน㞾ีประกอดว้ย
แผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ภาคใต ้แผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และแผน
พัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้รวม ซ㜘ึงเป็นการเล㜘ือนจา่ยไฟฟา้ของผู้ผลติไฟฟา้อสิระ และการปรับปรงุโรง
ไฟฟา้เกา่ รวมทั㞾งการกาํหนดใหโ้รงไฟฟา้ใหมเ่ขา้ระบบในปี 2553 นอกจากน㞾ีแผนฉบบัน㞾ีไดก้าํหนด
กาํลงัผลติสาํรองต㜘ําสดุอยู่ท㜘ีรอ้ยละ 35.5 ในปี 2546 และลดลงอยา่งตอ่เน㜘ืองจนสง่รอ้ยละ 15 ในปี



2555 โดยมแีผนการลงทนุท㜘ีแยกออกเป็นการลงทนุของ โรงไฟฟา้และสายสง่ท㜘ี กฟผ. ดาํเนนิการ
เอง โดยใชเ้งนิลงทนุทั㞾งหมดเป็นเงนิ 89,000 ลา้นบาท ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัน㞾ี

(3) แผนระดมทนุของการไฟฟ้าสว่นภมูภาค เม㜘ือเดอืนพฤศจกิายน 2546 คณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดเ้หน็ชอบในหลกัการใหก้ารไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) แปลงสภาพ
เป็นบรษัิททั㞾งองคก์ร โดยใชพ้ระราชบญัญัตรัิฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 และให ้กฟภ. ดาํเนนิการปรับ
โครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้ง อตุสาหกรรมไฟฟา้ สาํหรับโครงสรา้งภายหลงัท㜘ี
กฟภ. แปลงสภาพเป็นบรษัิทแลว้ ประกอบดว้ย 5 หนว่ยธรุกจิ ไดแ้ก ่หนว่ยธรุกจิปฏบิตักิาร หนว่ย
ธรุกจิจัดจาํหนา่ย (กาํกบัดแูล) หนว่ยธรุกจิจัดจาํหนา่ย (แขง่ขนั) หนว่ยธรุกจิลงทนุ และหนว่ยธรุกจิ
สนับสนนุและบรกิาร แตอ่ยา่งไรกต็าม กอ่นท㜘ีจะนาํ กฟภ. เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษัิท กฟภ. จาํเป็น
ตอ้งดาํเนนิการบางอยา่งใหแ้ลว้เสรจ็ ไดแ้ก ่ขอ้สรปุโครงสรา้งอตุสาหกรรมไฟฟา้ การจัดทาํแผน
กลยทุธธ์รุกจิและเตรยีมความพรอ้มดา้นบญัชแีละระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการยนิยอม
จากคู่สญัญาและผู้ใหกู้้ เป็นตน้

(4) การรบัซꂂือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ภายหลงัคณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบรา่ง
ระเบยีบการรับซ㞾ือไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็ การไฟฟา้ทั㞾ง 3 แหง่ ไดอ้อกระเบยีบการรับซ㞾ือไฟฟา้
จากผู้ผลติรายเลก็ ตอ่มาคณะรัฐมนตรเีม㜘ือปี 2539 ไดม้มีตใิหข้ยายปรมิาณการรับซ㞾ือไฟฟา้เพ㜘ิมข㞾ึน
เป็น 3,200 เมกะวตัต ์และใหม้กีาร รับซ㞾ือไฟฟา้ท㜘ีผลติจากพลงังานนอกรปูแบบ กากหรอืวสัดเุหลอื
ใชเ้ป็นเช㞾ือเพลงิ โดยไมก่าํหนดปรมิาณการรับซ㞾ือไฟฟา้ ซ㜘ึงผลการดาํเนนิการรับซ㞾ือไฟฟา้จาก SPP
ตั㞾งแตป่ี 2539 ถงึปี 2546 ม ีSPP ท㜘ีไดรั้บการตอบรับซ㞾ือไฟฟา้รวม 84 ราย จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ
กฟผ. แลว้จาํนวน 60 ราย มปีรมิาณเสนอขายไฟฟา้รวม 2,129.10 เมกะวตัต์

(5) การรบัซꂂือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก สนพ. และการไฟฟา้
ทั㞾ง 3 แหง่ ไดร้ว่มกนัดาํเนนิการสง่เสรมิการผลติไฟฟา้โดยใชพ้ลงังานนอกรปูแบบ กาก หรอืเศษ
วสัดเุหลอืใชท้างเกษตร กา๊ซชวีภาพจากฟารม์เล㞾ียงสตัวเ์ป็นเช㞾ือเพลงิ โดยเฉพาะโครงการขนาด
เลก็ตั㞾งแตป่ี 2543 เป็นตน้มา โดยจัดทาํรา่งระเบยีบการรับซ㞾ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังาน
หมนุเวยีนขนาดเลก็มาก และ รา่งระเบยีบวา่ดว้ยการเดนิเคร㜘ืองกาํเนดิไฟฟา้ขนานกบัระบบของการ
ไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยสาํหรับปรมิาณพลงังไฟฟา้ไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต ์พรอ้มแบบคาํขอจาํหนา่ยไฟฟา้
และการเช㜘ือมโยงระบบไฟฟา้ เสนอตอ่คณะรัฐมนตรแีละไดม้มีตเิหน็ชอบเม㜘ือเดอืนพฤษภาคม 2545
และตอ่มา กฟน. และ กฟภ. ไดอ้อกประกาศการรับซ㞾ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีน
ขนาดเลก็มากเม㜘ือวนัท㜘ี 10 มถินุายน และ 15 กรกฎาคม 2545 ตามลาํดบั ซ㜘ึง ปี 2546 มผีู้ผลติ
ไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาย㜘ืนแบบคาํขอจาํหนา่ย ไฟฟา้ และเช㜘ือมโยงระบบไฟฟา้กบั
กฟน. จาํนวน 26 ราย และ กฟภ. จาํนวน 15 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้เสนอขายรวมทั㞾งส㞾ิน 1,065.6
กโิลวตัต์

(6) โครงการสง่เสรมิผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ท霊ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีน ตั㞾งแตป่ี 2544 เป็นตน้มา
สนพ. ไดอ้อกประกาศเชญิชวนใหผู้้ลงทนุและผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท㜘ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีนเป็นเช㞾ือ
เพลงิข㞾ึนช㜘ือเสนอ เพ㜘ือขอรับเงนิสนับสนนุจากกองทนุเพ㜘ือสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน และปรากฏ
กวา่มผีู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท㜘ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีนจาํนวน 20 โครงการ ท㜘ีผา่นความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการกองทนุฯ ปรมิาณพลงัไฟฟา้ท㜘ีเสนอขายเขา้ระบบจาํนวน 243.3 เมกะวตัต ์จาํนวนเงนิ
สนับสนนุ 1,400 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม เพ㜘ือปอ้งกนัความขดัแยง้ ระหวา่งผู้ผลติไฟฟา้กบั
ประชาชน ในพ㞾ืนท㜘ีเก㜘ียวกบัการจัดตั㞾งโรงไฟฟา้ข㞾ึน สนพ. จงึไดม้คีณะกรรมการไตรภาคขี㞾ึน เพ㜘ือเป็น
กลไกในการตดิตามและตรวจสอบผลการดาํเนนิงาน ของ SPP ซ㜘ึงประกอบดว้ย ผู้แทนจากหนว่ย
งานราชการทอ้งถ㜘ิน ผู้แทนจากชมุชน และผู้แทนจากผู้ประกอบการผลติไฟฟา้ ในสดัสว่นท㜘ีเทา่กนั
พรอ้มทั㞾งไดจั้ดผู้ทรงคณุวฒุดิา้นการประเมนิผลกระทบทางดา้นส㜘ิงแวดลอ้มและสงัคม เขา้เป็นท㜘ี
ปรกึษาใหแ้กช่มุชนและผู้ประกอบการ เพ㜘ือใหท้กุฝ่ายสามารถทาํงานรว่มกนัได้

(7) สญัญาซꂂือขายไฟฟ้าโครงการนꂂําเทนิ 2 การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยไดม้กีารลง
นาม ในบนัทกึความเขา้ใจในโครงการน㞾ําเทนิ 2 ตั㞾งแตป่ี 2543 ซ㜘ึงตอ่มาไดม้กีารจัดนาํรา่งสญัญา
ซ㞾ือขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement : PPA) กบักลุ่มผู้ลงทนุโครงการน㞾ําเทนิ 2 โดยได้
ผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประสานความรว่มมอืพัฒนาไฟฟา้ ในสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว และคณะกรรมการ กฟผ. แลว้ในปี 2545 และเม㜘ือเดอืนกรกฎาคม
2546 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบรา่งสญัญาซ㞾ือขายไฟฟา้โครงการน㞾ําเทนิ 2 และมอบหมายให้
กฟผ. ลงนามในสญัญาซ㞾ือขายไฟฟา้โครงการน㞾ําเทนิ 2 กบักลุ่มผู้ลงทนุโครงการไดเ้ม㜘ือวนัท㜘ี 8
พฤศจกิายน 2546 กฟผ. ไดล้งนามสญัญาดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ โดยสาระสาํคญัของรา่งสญัญาดงั



กลา่ว ประกอบดว้ย อายสุญัญา เร㜘ิมจากวนัลงนามสญัญา และตอ่เน㜘ืองไปอกี 25 ปี นับจากวนัเร㜘ิม
ตน้จา่ยไฟฟา้เชงิพาณชิย ์และคา่ไฟฟา้ในปีแรกจะมคีา่เฉล㜘ีย 1.49 บาท/หนว่ย และจะเพ㜘ิมข㞾ึนใน
อตัราประมาณรอ้ยละ 1.38 ตอ่ปี ในปีถดัมา และเม㜘ือคาํนวณคา่ไฟฟา้เฉล㜘ียตลอดอายสุญัญา 25 ปี
มคีา่เทา่กบั 1.64บาท/หนว่ย

4.3 นโยบายดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน

(1) ความกา้วหนา้การดาํเนนิการประหยดัพลงังาน ในปี 2545 สนพ. ไดอ้อกมาตรการ
ประหยดัพลงังานทั㞾งภาคราชการ และสาํหรับประชาชนทั㜘วไป โดยมาตรการสาํหรับสว่นราชการ ได้
กาํหนดใหท้กุสว่นราชการลดปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ลง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 จากปรมิาณการใชเ้ฉล㜘ีย
ตอ่เดอืนของปีงบประมาณ 2544 และลดคา่ใชจ้า่ยน㞾ํามนัเช㞾ือเพลงิลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของคา่
ใชจ้า่ยเฉล㜘ียตอ่เดอืนของปีงบประมาณ 2544 เชน่กนั สว่นมาตรการสาํหรับประชาชนทั㜘วไป เป็นการ
รณรงคป์ระชาสมัพันธเ์พ㜘ือกระตุ้นใหป้ระชาชน มสีว่นรว่มในการลดปรมิาณการใชพ้ลงังานลง เชน่
การตั㞾งอณุหภมูเิคร㜘ืองปรับอากาศท㜘ี 25 องศาเซลเซยีส การปดิเปดิหา้งสรรพสนิคา้โดยใชเ้วลาเปดิ
ไมเ่กนิ 12 ชั㜘วโมง และการรณรงคข์บัรถยนตไ์มเ่กนิความเรว็สงูสดุ ตามท㜘ีกฎหมายจราจรกาํหนด
เป็นตน้

ตอ่มาเม㜘ือเกดิวกิฤตการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิกในเดอืนมนีาคม 2546 คณะ
รัฐมนตรจีงึไดม้มีตเิหน็ชอบมาตรการประหยดัพลงังานเพ㜘ิมเตมิ ท㜘ีกระทรวงพลงังานเสนอ โดยเพ㜘ิม
มาตรการบงัคบัภาครัฐ และมาตรการสง่เสรมิภาครัฐ ทั㞾งน㞾ีมาตรการบงัคบัภาครัฐ ไดป้รับลดงบ
ประมาณคา่ใชจ้า่ยน㞾ํามนั และไฟฟา้ สาํหรับปีงบประมาณ 2546 ลงรอ้ยละ 5 สว่นมาตรการสง่เสรมิ
เป็นการจัดใหม้กีารแขง่ขนัการลดการใชไ้ฟฟา้ในระดบัจังหวดั อาํเภอ และหมู่บา้น และให้
สนพ.รว่มกบัสถาบนัการศกึษาจัดเจา้หนา้ท㜘ีใหบ้รกิารแกห่นว่ยงานราชการ และรัฐวสิาหกจิตรวจเชค็
สภาพเคร㜘ืองยนต ์เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามเดอืนกรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิห ้นาํเงนิเหลอื
จา่ย ณ วนัส㞾ินงบประมาณ พ.ศ. 2546 ประเภทสาธารณปูโภคท㜘ีเกดิจากการประหยดัคา่ไฟฟา้ และ
น㞾ํามนัของสว่นราชการและรัฐวสิาหกจิเฉพาะสว่นท㜘ีเกนิรอ้ยละ 5 ไปเป็นเงนิรางวลัประจาํปี

(2) การดาํเนนิการตามพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 สนพ.
ไดท้าํหนา้ท㜘ีกาํกบัดแูลแผนงานภาคความรว่มมอืและแผนงานสนับสนนุ ซ㜘ึงเป็นสว่นหน㜘ึงของ
ยทุธศาสตรก์ารอนรัุกษพ์ลงังาน และในปี 2546 สนพ. ไดก้ลั㜘นกรองโครงการตา่งๆ ท㜘ีขอรับการ
สนับสนนุ จากกองทนุเพ㜘ือสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานตามแผนยทุธศาสตรด์งัน㞾ี

การดาํเนนิการตามแผนงานภาคความรว่มมอื ไดแ้ก ่โครงการสง่เสรมิการใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีน รวม 11 โครงการ และโครงการสง่เสรมิธรุกจิดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน จาํนวน 4
โครงการ รวมทั㞾ง โครงการศกึษาวจัิยและพัฒนาดา้นอนรัุกษพ์ลงังาน จาํนวน 5 โครงการ
การดาํเนนิการตามแผนงานสนับสนนุ ไดแ้ก ่โครงการพัฒนาบคุลากร ทั㞾งในแงก่ารใหท้นุ ฝกึ
อบรมดงูาน ทั㞾งภายในประเทศและตา่งประเทศ ระยะสั㞾นและระยะยาว รวมทั㞾งส㞾ิน 60 ทนุ และ
การอดุหนนุการวจัิยของนักศกึษาระดบัอดุมศกึษาจาํนวน 38 โครงการ นอกจากนั㞾น เป็น
โครงการประชาสมัพันธใ์นสว่นท㜘ี สนพ. รับผดิชอบอกีจาํนวน 8 โครงการ

5. ความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นพลงังาน
สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท㜘ีเป็นผู้ประสานงานหลกั
ในกรอบความรว่มมอืดา้นพลงังานของภมูภิาคตา่งๆ ไดแ้ก ่กลุ่มความรว่มมอืในภมูภิาคอาเซยีน, ภมูิ
ภาคเอเปค, ภมูภิาค BIMST  EC, และอนภุมูภิาคกลุ่มแมน่㞾ําโขง และในปี 2546 สนพ. ไดเ้ขา้รว่ม
ในการประชมุระดบัตา่งๆ เพ㜘ือสนับสนนุความรว่มมอืดา้นพลงังานระหวา่งประเทศท㜘ีสาํคญั ดงัน㞾ี

5.1 การเขา้รว่มประชมุสมัมนา Japan  ASEAN CDM ภายใตก้รอบความรว่มมอืกลุ่มอาเซยีน
(ASEAN) ท㜘ีประเทศอนิโดนเีซยี ในเดอืนมกราคม 2546 เม㜘ือรับทราบผลการดาํเนนิการใน
กระบวนการ CDM (Climate Change Development Mechanism) ของแตล่ะประเทศสมาชกิ และ
ประเทศไทยไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นประเทศท㜘ีมคีวามกา้วหนา้ในกระบวนการพัฒนา CDM กวา่ประเท
ศอ㜘ืนๆ และประเทศญ㜘ีปุ่นไดเ้สนอท㜘ีจะใหก้ารสนับสนนุโครงการพัฒนา CDM แกป่ระเทศสมาชกิโดย
ผา่นศนูยพ์ลงังานอาเซยีน (Asean Centre for Energy : ACE)



5.2 การเขา้รว่มประชมุระดบัเจา้หนา้ท霊ีอาวโุสของคณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ลงังาน
อาเซยีน (ACE Governing Council) ครั㞾งท㜘ี 5 ณ ประเทศอนิโดนเีซยีในเดอืนมกราคม 2546 ซ㜘ึง
เป็นการพจิารณาทบทวนแผนความรว่มมอือาเซยีนดา้นพลงังานในชว่งปี 2542  2547 (ASEAN
Plan of Action for Energy Cooperation : APAEC 1999  2004) เพ㜘ือจัดเตรยีมสาํหรับการทาํ
แผนความรว่มมอืดา้นพลงังานในปี 2547  2552 (APAEC 2004  2009) ตอ่ไป พรอ้มทั㞾งสรรหา
บคุคลเพ㜘ือเขา้รับตาํแหนง่ผู้อาํนวยการ ACE คนตอ่ไป ซ㜘ึงเป็นผู้แทนจากประเทศไทย คอื ดร. วรี
วฒัน ์จันทนาคม แทนผู้อาํนวยการคนปัจจบุนั

5.3 การเขา้รว่มประชมุผู้เช霊ียวชาญดา้นพลงังานภายใตก้รอบความรว่มมอื BIMST  EC ท㜘ี
ประเทศพมา่ ในเดอืนกนัยายน 2546 โดยท㜘ีประชมุไดม้อบหมายให ้บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน)
ทาํการศกึษาและประเมนิแนวทางการลงทนุ ในการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิเช㜘ือมตอ่ระหวา่ง
ประเทศ พมา่  อนิเดยี  บงัคลาเทศ ในบรเิวณอา่วเบงกอล และแนวทอ่เช㜘ือมตอ่ระหวา่ง
ประเทศไทย  พมา่ ในแหลง่เยตากนุ นอกจากน㞾ีไดรั้บทราบและพจิารณา ผลการจัดตั㞾งศนูยข์อ้มลู
ดา้นพลงังานของ BIMST  EC โดยประเทศพมา่ และการกาํหนดลาํดบัความสาํคญัการดาํเนนิ
โครงการในปี 2547 ไดแ้ก ่โครงการ Trans  Power Exchange and Development Project และ
Strengthening Education Infrastructure through the Use of Renewable Energy
Technologies พรอ้มทั㞾งไดม้อบใหไ้ทยเป็น Coordinating Country ในโครงการแรก

5.4 ความรว่มมอืภายใตก้รอบอนภุมูภิาคกลุ่มแมโ่ขง (GMS) โดยคณะรัฐมนตรเีม㜘ือวนัท㜘ี 6
ตลุาคม 2545 ไดเ้หน็ชอบรา่งขอ้ตกลง วา่ดว้ยความรว่มมอืการซ㞾ือขายไฟฟา้ และการสรา้งเครอื
ขา่ยสายสง่ระหวา่งรัฐบาล 6 ประเทศของอนภุมูภิาคกลุ่มแมน่㞾ําโขง ตอ่มาไดม้กีารลงนามขอ้ตกลง
ดงักลา่ว ในการประชมุสดุยอดผู้นาํ GMS ครั㞾งท㜘ี 1 ประเทศกมัพชูา ในเดอืนพฤศจกิายน 2545 และ
เม㜘ือวนัท㜘ี 3 มถินุายน 2546 คณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบใหก้ระทรวงการตา่งประเทศ ออกสตัยาบนัสาร
ขอ้ตกลงดงักลา่ว ซ㜘ึงจะทาํใหก้ารจัดตั㞾งตลาดซ㞾ือขายไฟฟา้ และการเช㜘ือมโยงระบบเครอืขา่ยสายสง่
ระหวา่งประเทศสมาชกิ เกดิผลสาํเรจ็เป็นรปูธรรมเรว็ข㞾ึน อนัจะสง่ผลดตีอ่ส㜘ิงแวดลอ้ม เศรษฐกจิ
และการเพ㜘ิมความมั㜘นคงของระบบไฟฟา้

 

 



สว่นท꯰ี  2
สถานการณร์าคานํȀามนัเชืȀอเพลงิปี 2546

และแนวโนม้ปี 2547

สถานการณร์าคานํȀามนัเชืȀอเพลงิ ปี 2546
1. ความตอ้งการและการผลตินํȀามนัดบิ
ในปี 2546 ความตอ้งการใชน้뇽ํ�ามนัดบิโดยรวมของโลก ไดเ้พꇾิ�มข뇽ึ�นจากปี 2545 อยู่ทꇾี�ระดบั 78.8 ลา้น
บารเ์รล/วนั หรอืเพꇾิ�มข뇽ึ�นประมาณ 1.6 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยประเทศในกลุ่ม OECD มอีตัราการใช้
น뇽ํ�ามนั เพꇾิ�มข뇽ึ�น รอ้ยละ 1.5 และประเทศทꇾี�มคีวามตอ้งการใชน้뇽ํ�ามนัเพꇾิ�มข뇽ึ�น ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา และ
ยโุรปบางประเทศ สาํหรับประเทศนอกกลุ่ม OECD มอีตัราการใชน้뇽ํ�ามนัเพꇾิ�มข뇽ึ�น รอ้ยละ 3.1 และ
ประเทศทꇾี�มกีารใชน้뇽ํ�ามนัเพꇾิ�มข뇽ึ�น ไดแ้ก ่อนิเดยี ไตห้วนั และจนี โดยจนีมคีวามตอ้งการใชน้뇽ํ�ามนัเพꇾิ�ม
ข뇽ึ�น หลงัจากเขา้รว่มเป็นสมาชกิองคก์ารการคา้โลก (WTO)

สว่นปรมิาณการผลติโดยรวมของโลกในปี 2546 อยู่ในระดบัเดยีวกบัปรมิาณการใชท้ꇾี� 78.8 ลา้น
บารเ์รล/วนั หรอืเพꇾิ�มข뇽ึ�นจากปี 2545 ประมาณ 2.8 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยกลุ่มโอเปคมกีารผลติเพꇾิ�ม
ข뇽ึ�น รอ้ยละ 6.3 อยู่ทꇾี�ระดบั 26.9 ลา้นบารเ์รล/วนั ในขณะทꇾี�เพดานการผลติปัจจบุนัอยู่ทꇾี�ระดบั 24.5
ลา้นบารเ์รล/วนั ผลจากการผลติเกนิระดบัโควตา้ ของกลุ่มโอเปค ทาํใหโ้อเปคตอ้งขอความรว่มมอื
ใหป้ระเทศสมาชกิผลติ และสง่ออกน뇽ํ�ามนัดบิ ตามระดบัโควตา้ทꇾี�ไดรั้บ สว่นปรมิาณการผลติน뇽ํ�ามนั
ดบิ ของประเทศนอกกลุ่มโอเปคในปี 2546 อยู่ทꇾี�ระดบั 46.9 ลา้นบารเ์รล/วนั เพꇾิ�มข뇽ึ�นจากปี 2545
รอ้ยละ 2.2 มาจากการเพꇾิ�มปรมิาณการผลติ ของรัสเซยีและนอรเ์วย์

2. ราคานํȀามนัดบิ
ในปี 2546 ราคาน뇽ํ�ามนัดบิเฉลꇾี�ยอยู่ทꇾี�ระดบั 27  31 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ซꇾึ�งปรับตวัสงูข뇽ึ�น
ประมาณ 3  5 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล เมꇾื�อเทยีบกบัปี 2545 เป็นผลมาจากมาตรการคงปรมิาณ
การผลติ ของกลุ่มโอเปคไวท้ꇾี�ระดบั 25.4 ลา้นบารเ์รล/วนั และในชว่งปลายปีกลุ่มโอเปคไดล้ด
ปรมิาณการผลติลง 0.9 ลา้นบารเ์รล/วนั มาอยู่ทꇾี�ระดบั 24.5 ลา้นบารเ์รล/วนั เรꇾิ�มมผีลตั뇽�งแตว่นัทꇾี� 1
พฤศจกิายน 2546 โดยการขอความรว่มมอืจากประเทศสมาชกิ ลดปรมิาณการผลติลงเพꇾื�อใหอ้ยู่ใน
ระดบัโควตา้ทꇾี�ไดรั้บ ในขณะทꇾี�การเกบ็สะสมน뇽ํ�ามนั เพꇾื�อความอบอุ่นมมีากข뇽ึ�น จากสภาพอากาศหนาว
เยน็ทꇾี�รนุแรงทꇾี�สดุ ของสหรัฐอเมรกิาในรอบ 7 ปี และการสะสมไวใ้ชใ้นชว่งเทศกาลครติสม์าส รวม
ทั뇽�ง เหตกุารณส์งครามระหวา่งสหรัฐอเมรกิากบัอรัิก ตลอดจนความขดัแยง้ใน พ뇽ื�นทꇾี�ตา่งๆ เชน่
อสิราเอลและปาเลสไตน ์ปากสีถานและอนิเดยี โดยมรีายละเอยีดความเคลꇾื�อนไหวของราคาใน
แตล่ะไตรมาสสรปุได ้ดงัน뇽ี�

ไตรมาสท꯰ี  1 ราคาน뇽ํ�ามนัดบิไดป้รับตวัสงูข뇽ึ�นจากไตรมาสทꇾี� 4 ของปี 2545 ประมาณ 3.2  5.7
เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล โดยปัจจัยสาํคญัทꇾี�มผีลตอ่ราคาน뇽ํ�ามนัดบิ คอื ความวติกกงัวลเกꇾี�ยวกบั
สงคราม ระหวา่งสหรัฐอเมรกิากบัอรัิก ประกอบกบัความตอ้งการใชน้뇽ํ�ามนั ของสหรัฐอเมรกิา ทꇾี�เพꇾิ�ม
สงูข뇽ึ�นจากภาวะเศรษฐกจิ ทꇾี�เรꇾิ�มฟ뇽ื�นตวั และสภาพอากาศทꇾี�หนาวเยน็รนุแรงทꇾี�สดุในรอบ 7 ปี ทาํให้
ความตอ้งการใชน้뇽ํ�ามนั เพꇾื�อความอบอุ่นมมีากข뇽ึ�น ขณะทꇾี�อปุทานของตลาดโลกมคีวามตงึตวั เนꇾื�อง
จากเวเนซเูอลา่และไนจเีรยี ลดการสง่ออก จากปัญหาการประทว้งนัดหยดุงาน เพꇾื�อคดัคา้นการทꇾี�รัฐ
บาลเวเนซเูอลา มนีโยบายจะปลอ่ยราคาน뇽ํ�ามนัลอยตวั และเหตกุารณจ์ราจล ระหวา่งชนกลุ่มนอ้ย
ของไนจเีรยี ตามลาํดบั นอกจากน뇽ี�ความแปรปรวน ของสภาพอากาศในหลายพ뇽ื�นทꇾี� ไดแ้ก ่บรเิวณ
ประเทศรัสเซยี แถบทะเลบอลตกิ ทวปียโุรป และทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ทาํใหก้ารขนสง่น뇽ํ�ามนั
ประสบปัญหาลา่ชา้ แตใ่นชว่งปลายไตรมาส ราคาน뇽ํ�ามนัดบิ ไดป้รับตวัลดลงมาอยู่ทꇾี�ระดบั 25  27
เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล หลงัจากสงครามในตะวนัออกกลาง ระหวา่งสหรัฐอเมรกิากบัอรัิกไดย้ตุลิง

ในระยะสั뇽�น และไมม่ผีลกระทบตอ่การผลติและการขนสง่น뇽ํ�ามนัในบรเิวณอา่วเปอรเ์ซยี ประกอบกบั



ในระยะสั뇽�น และไมม่ผีลกระทบตอ่การผลติและการขนสง่น뇽ํ�ามนัในบรเิวณอา่วเปอรเ์ซยี ประกอบกบั
โอเปค ยงัคงผลติน뇽ํ�ามนัดบิ เกนิโควตา้ 1.95 ลา้น บารเ์รล/วนั อยู่ทꇾี�ระดบั 26.45 ลา้นบารเ์รล/วนั
ราคาน뇽ํ�ามนัดบิดไูบและเบรนท ์เฉลꇾี�ยของไตรมาสทꇾี� 1 อยู่ทꇾี�ระดบั 28.39 และ 31.14 เหรยีญสหรัฐ
ตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาสท꯰ี  2 ราคาน뇽ํ�ามนัดบิไดป้รับตวัลดลงจากชว่งไตรมาสทꇾี� 1 ประมาณ 4.0  5.2 เหรยีญสหรัฐ
ตอ่บารเ์รล โดยชว่งตน้ไตรมาสราคาน뇽ํ�ามนัดบิไดป้รับตวัลดลง จากปัจจัยหลกัคอื อปุสงคใ์นตลาด
ลดลง หลงัจากส뇽ิ�นสดุฤดหูนาว ทาํใหค้วามตอ้งการใชน้뇽ํ�ามนัเพꇾื�อความอบอุ่นลดลง ประกอบกบั
สภาพเศรษฐกจิของโลกทꇾี�ซบเซาเนꇾื�องจากโรคระบาด SARS ขณะทꇾี�อปุทานในตลาดโลกไดเ้พꇾิ�มข뇽ึ�น
จากการกลบัมาสง่ออกน뇽ํ�ามนัดบิของเวเนซเูอลา่และไนจเีรยี แตใ่นชว่งปลายไตรมาสราคาน뇽ํ�ามนัดบิ
ไดป้รับตวัสงูข뇽ึ�นจากอปุทานในตลาดลดลง ซꇾึ�งเกดิเหตรุะเบดิทอ่น뇽ํ�ามนัในรัฐเทก็ซสั สหรัฐอเมรกิา
และผลการประชมุโอเปคในวนัทꇾี� 11 มถินุายน 2546 ณ กรงุโดฮาร ์ประเทศการต์า ไดม้มีตใิหค้ง
ปรมิาณการผลติไวท้ꇾี�ระดบั 25.4 ลา้นบารเ์รล/วนั แตโ่อเปคยงัคงผลติน뇽ํ�ามนัดบิเกนิโควตา้ประมาณ
1.06 ลา้นบารเ์รล/วนั ขณะทꇾี�อปุสงคไ์ดเ้พꇾิ�มข뇽ึ�น เนꇾื�องจากเขา้สู่ฤดทูอ่งเทꇾี�ยวของสหรัฐอเมรกิา แต่
ปรมิาณสาํรองน뇽ํ�ามนัดบิและน뇽ํ�ามนัเบนซนิ ของสหรัฐอเมรกิาอยู่ในระดบัตꇾํ�า ราคาน뇽ํ�ามนัดบิดไูบและ
เบรนทเ์ฉลꇾี�ย ของไตรมาสทꇾี� 2 อยู่ทꇾี�ระดบั 24.44 และ 25.90 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาสท꯰ี  3 ราคาน뇽ํ�ามนัดบิไดป้รับตวัสงูข뇽ึ�นจากชว่งไตรมาสทꇾี� 2 ประมาณ 1.2  2.4 เหรยีญสหรัฐ
ตอ่บารเ์รล เนꇾื�องจากอปุทานในตลาดไดล้ดลง จากเหตกุารณค์วามไมส่งบภายในประเทศอรัิกทꇾี�มี
อยา่งตอ่เนꇾื�อง แมว้า่สงครามระหวา่งสหรัฐอเมรกิากบัอรัิกจะยตุลิงตั뇽�งแตใ่นชว่งไตรมาส 1 โดย
เฉพาะเหตรุะเบดิทอ่ขนสง่น뇽ํ�ามนัดบิในอรัิก รวมทั뇽�ง ปัญหาภายในประเทศไนจเีรยี และเวเนซเูอลา่
ไดส้ง่ผลใหก้ารผลติและสง่ออกน뇽ํ�ามนัดบิไมเ่ป็น ไปตามทꇾี�คาดการณไ์ว ้นอกจากน뇽ี� ผลการประชมุ
กลุ่มโอเปค เมꇾื�อวนัทꇾี� 24 กนัยายน 2546 ไดม้มีตปิรับลดเพดานการผลติลง 0.9 ลา้นบารเ์รล/วนั มา
อยู่ทꇾี�ระดบั 24.5 ลา้นบารเ์รล/วนั เรꇾิ�มมผีลตั뇽�งแตว่นัทꇾี� 1 พฤศจกิายน 2546 ราคาน뇽ํ�ามนัดไูบและเบ
รนทเ์ฉลꇾี�ยของไตรมาสทꇾี� 3 อยู่ทꇾี�ระดบั 26.57 และ 28.34 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาสท꯰ี  4 ราคาน뇽ํ�ามนัดบิไดป้รับตวัสงูข뇽ึ�นจากชว่งไตรมาสทꇾี� 3 ประมาณ 1.0  1.8 เหรยีญสหรัฐ
ตอ่บารเ์รล จากความกงัวลเรꇾื�องอปุทาน ทꇾี�อาจไมเ่พยีงพอกบัอปุสงคท์ꇾี�เพꇾิ�มสงูข뇽ึ�น เนꇾื�องจากสภาพ
อากาศในสหรัฐอเมรกิา ยงัคงตꇾํ�ากวา่ปกตยิาวนานกวา่ทꇾี�คาดไว ้ทาํใหม้กีารสะสมน뇽ํ�ามนัเพꇾื�อความ
อบอุ่นและไวใ้ชใ้นชว่ง ครติสม์าสมากข뇽ึ�น ในขณะทꇾี�รัสเซยีประสบปัญหาการขนสง่น뇽ํ�ามนัทางเรอื
เนꇾื�องจากสภาพอากาศทꇾี�แปรปรวน นอกจากน뇽ี� โอเปคไดป้ระกาศไมป่รับเพꇾิ�มกาํลงัการผลติน뇽ํ�ามนัดบิ
แมว้า่ราคา OPEC Basket จะปรับตวัสงูกวา่ระดบั 28 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตดิตอ่กนั 20 วนั
ทาํการ โดยใหเ้หตผุลวา่ ราคาน뇽ํ�ามนัดบิทꇾี�อยู่ในระดบัสงู เป็นผลมาจากการซ뇽ื�อขายเกง็กาํไรในตลาด
และคา่เงนิดอลลา่รส์หรัฐอเมรกิาทꇾี�ออ่นตวัลง ซꇾึ�งไมไ่ดเ้ป็นผลมาจากระดบัอปุสงคอ์ปุทานในตลาด
ราคาน뇽ํ�ามนัดบิดไูบและเบรนทเ์ฉลꇾี�ย ของไตรมาสทꇾี� 4 อยู่ทꇾี�ระดบั 27.67 และ 29.33 เหรยีญสหรัฐ
ตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ปรมิาณการผลติและกาํลงัการผลตินํȀามนัดบิของกลุ่มโอเปค
หนว่ย : พันบารเ์รล/วนั

ประเทศ ไตรมาส4 ปี ปี 2546 โควตา้การผลติ
2545 2546 ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 41 ม.ิย.461 พ.ย.46

อลัเจเรยี
อนิโดนเีซยี
อหิรา่น
คเูวต
ลเิบยี
ไนจเีรยี
กาตาร์
ซาอดุอิารเบยี
สหรัฐอาหรับเอมเิรต
เวเนซเูอลา่
โอเปค 10 ประเทศ
อรัิก
รวม

900
1,100
3,500
1,950
1,340
2,000
670
7,933
2,000
2,900
24,293
2,232
26,524

1,160
1,010
3,660
2,170
1,410
2,100
720
8,800
2,240
2,230
25,500
1,350
26,850

1,060
1,070
3,370
2,160
1,370
2,030
730
8,930
2,160
1,440
24,320
2,130
26,450

1,180
1,020
3,740
2,230
1,430
1,967
720
9,100
2,280
2,530
26,197
260

26,457

1,200
1,000
3,740
2,100
1,430
2,150
700
8,590
2,250
2,500
25,660
1,040
26,700

1,200
985
3,800
2,200
1,420
2,275
725
8,600
2,250
2,500
25,955
1,950
27,905

811
1,317
3,729
2,038
1,360
2,092
658
8,256
2,217
2,923
25,400
n/a
n/a

782
1,270
3,597
1,966
1,312
2,018
635
7,963
2,138
2,819
24,500
n/a
n/a



ผลติภณัฑป์โิตรเลยีม
ชนดิอꇾื�น*
รวมท ัȀงหมด

2,761
 

29,285

3,390
 

30,240

3,140
 

29,590

3,320
 

29,777

3,450
 

30,150

3,655
 

31,560

n/a
 
n/a

n/a
 
n/a

* เชน่ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาตเิหลวและอꇾื�นๆ
ทꇾี�มา : www.eia.doe.gov/cabs/opec.html

ปรมิาณความตอ้งการและการผลตินํȀามนัดบิของโลก
หนว่ย : ลา้นบารเ์รล/วนั

  2545 2546 ปี 2546
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ความตอ้งการ
OECD*
อꇾื�นๆ
การผลติ
โอเปค/น뇽ํ�ามนัดบิ
โอเปค/NGL/คอนเดนเสท
นอกกลุ่มโอเปค
อꇾื�นๆ

77.2
47.7
29.5
76.0
25.3
3.0
45.9
1.8

78.8
48.4
30.4
78.8
26.9
3.2
46.9
1.8

79.2
49.4
29.8
78.0
26.6
2.9
46.7
1.8

76.7
47.2
29.5
77.6
26.5
3.2
46.1
1.8

78.8
48.0
30.8
78.7
26.9
3.3
46.7
1.8

80.6
49.1
31.5
80.9
27.6
3.5
48.0
1.8

+/ 1.2 0.0 1.2 +0.9 0.1 +0.3

ทꇾี�มา : วารสาร Oil Market Intelligence เดอืนมกราคม 2547
* OECD : Organization for Economic Cooperation and Development ม ี29 ประเทศ

ราคานํȀามนัดบิ
หนว่ย : เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล

ชว่งเวลา ทาปิส โอมาน ดไูบ เบรนท์ WTI
2545 25.71 23.96 23.85 25.19 26.17
2546 30.06 27.13 26.75 28.67 31.06

ไตรมาส 4 (2545)
ไตรมาส 1 (2546)
ไตรมาส 2 (2546)
ไตรมาส 3 (2546)
ไตรมาส 4 (2546)

28.33
32.34
27.21
29.51
31.26

25.37
28.80
24.76
26.90
28.08

25.16
28.39
24.44
26.57
27.67

26.71
31.14
25.90
28.34
29.33

28.30
34.00
29.01
30.18
31.14

3. ราคานํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร์
ราคาน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปรใ์นปี 2546 เมꇾื�อเทยีบกบัปี 2545 ราคาน뇽ํ�ามนัเบนซนิ ออก
เทน 95, 92 กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็ และเตา ปรับตวัสงูข뇽ึ�น 6.69, 6.80, 4.93, 4.86 และ 3.97 เหรยีญ
สหรัฐตอ่บารเ์รล มาอยู่ทꇾี�ระดบั 34.96, 33.64, 32.91, 32.31 และ 27.37 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล
ตามลาํดบั โดย รายละเอยีดความเคลꇾื�อนไหวของราคาในแตล่ะไตรมาสสรปุได ้ดงัน뇽ี�

ไตรมาสท꯰ี  1 ราคาน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูทกุผลติภณัฑไ์ดป้รับตวัสงูข뇽ึ�นจากชว่งไตรมาสทꇾี� 4 ปี 2545
ประมาณ 4.50  8.12 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล โดยราคาน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 และ 92 ไดป้รับ
ตวัสงูข뇽ึ�น 7.90 และ 8.12 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั ตามราคาแนฟทา จากความตอ้งการ
ใชท้ꇾี�เพꇾิ�มข뇽ึ�นใน อตุสาหกรรมปโิตรเคม ีและอปุทานในภมูภิาคเอเชยี ลดลงจากการขนสง่น뇽ํ�ามนั
เอเชยี ไปจาํหนา่ยยงัสหรัฐอเมรกิา เนꇾื�องจากเหตกุารณป์ระทว้งในเวเนซเูอลา่ ทาํใหโ้รงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนั
ของสหรัฐอเมรกิา เกดิการขาดแคลนน뇽ํ�ามนัดบิ ประกอบกบัจนีลดการสง่ออก เนꇾื�องจากความ
ตอ้งการใชภ้ายในประเทศ ทꇾี�เพꇾิ�มสงูข뇽ึ�นในชว่งเทศกาลตรษุจนี ใน ขณะทꇾี�อปุสงคใ์นภมูภิาคเพꇾิ�มข뇽ึ�น
อยา่งตอ่เนꇾื�องของญꇾี�ปุ่น เวยีดนาม อนิโดนเีซยี อหิรา่น และฟลิปิปนิส ์สว่นราคาน뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็
ไดป้รับตวัสงูข뇽ึ�น 5.22 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล จากอปุทานในภมูภิาคตงึตวั ไตห้วนัและจนีลด
ปรมิาณการสง่ออกเพꇾื�อสาํรองน뇽ํ�ามนัไวส้าํหรับชว่งเทศกาลตรษุจนี ในขณะทꇾี�อปุสงคเ์พꇾิ�มข뇽ึ�น

เนꇾื�องจากโรงไฟฟา้ของเกาหลใีต ้เปลꇾี�ยนมาใชน้뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ เป็นเช뇽ื�อเพลงิแทนกา๊ซธรรมชาติ

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


เนꇾื�องจากโรงไฟฟา้ของเกาหลใีต ้เปลꇾี�ยนมาใชน้뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ เป็นเช뇽ื�อเพลงิแทนกา๊ซธรรมชาติ
ทꇾี�ขาดแคลน สาํหรับราคาน뇽ํ�ามนักา๊ดและน뇽ํ�ามนัเตาไดป้รับตวัสงูข뇽ึ�น 4.79 และ 4.67 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล ตามลาํดบั จากอปุสงคท์ꇾี�เพꇾิ�มข뇽ึ�นของจนี เกาหลใีต ้และสหรัฐอเมรกิา โดยสหรัฐอเมรกิา
ประมลูซ뇽ื�อน뇽ํ�ามนัเครꇾื�องบนิ สาํหรับเครꇾื�องบนิรบทꇾี�ประจาํอยู่ในประเทศตา่งๆ ในภมูภิาค ราคาเฉลꇾี�ย
ของน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95, 92 กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็ และเตา อยู่ทꇾี�ระดบั 37.14, 36.30, 36.15,
36.12 และ 29.93 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาสท꯰ี  2 ราคาน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูทกุผลติภณัฑไ์ดป้รับตวัลดลงจากชว่งไตรมาสทꇾี� 1 ประมาณ
4.03  7.79 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล โดยราคาน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 และ 92 ไดป้รับตวัลดลง
7.44 และ 7.51 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั โดยอปุทานในภมูภิาคเพꇾิ�มข뇽ึ�นจากการสง่ออก
ของไทยและสงิคโปร ์เนꇾื�องจากคา่การกลัꇾ�นอยู่ในระดบัสงู ขณะทꇾี�อปุสงคก์ลบัลดลง เนꇾื�องจาก
เวยีดนามไดซ้뇽ื�อสะสมน뇽ํ�ามนัเบนซนิไวม้าก ในชว่งกอ่นเกดิสงคราม จงึชะลอการซ뇽ื�อน뇽ํ�ามนัเบนซนิ
สว่นราคาน뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ไดป้รับตวัลดลง 7.32 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล เนꇾื�องจากมนี뇽ํ�ามนัเขา้มา
ในภมูภิาคเอเชยีเพꇾิ�มข뇽ึ�น สาํหรับหลงัจากความตอ้งการใชใ้นแถบตะวนัตก ลดลงหลงัส뇽ิ�นสดุฤดหูนาว
ประกอบกบัมอีปุสงคจ์ากเวยีดนาม เนꇾื�องจากราคามคีวามผันผวนและคา่ขนสง่อยู่ในระดบัสงู สาํหรับ
ราคาน뇽ํ�ามนักา๊ดและน뇽ํ�ามนัเตาไดป้รับตวัลดลง 7.79 และ 4.03 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั
จากอปุทานในตลาดเอเชยีเพꇾิ�มสงูข뇽ึ�น เนꇾื�องจากมกีารนาํน뇽ํ�ามนัจากยโุรปและเมดเิตอรเ์รเนยีน เขา้มา
ขายในภมูภิาคเอเชยีมากข뇽ึ�น ประกอบกบัไตห้วนัเรꇾิ�มมกีารสง่ออกน뇽ํ�ามนัเตาหลงัจากงดการสง่ออก
มานาน 2 ปี รวมทั뇽�ง เกาหลใีตล้ดการใชน้뇽ํ�ามนัเตาในการผลติกระแสไฟฟา้โดยไดห้นัมาใชก้า๊ซ
ธรรมชาตมิากข뇽ึ�น และจนีชะลอการซ뇽ื�อเพꇾื�อดทูศิทางของราคา ราคาเฉลꇾี�ยของน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน
95, 92 กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็ และเตา อยู่ทꇾี�ระดบั 29.70, 28.79, 28.36, 28.79 และ 25.90 เหรยีญ
สหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาสท꯰ี  3 ราคาน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูทกุผลติภณัฑไ์ดป้รับตวัสงูข뇽ึ�นจากชว่งไตรมาสทꇾี� 2 ประมาณ
1.99  5.26 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล โดยราคาน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 และ 92 ปรับตวัสงูข뇽ึ�น
5.26 และ 5.00 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั จากอปุทานในภมูภิาคเอเซยีเรꇾิ�มสงูข뇽ึ�นหลงั
สามารถควบคมุโรคระบาด SARS ได ้และปรับตวัสงูข뇽ึ�นตามราคาแนฟทา ซꇾึ�งมคีวามตอ้งการเขา้มา
จากอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีประกอบกบั มกีารนาํน뇽ํ�ามนัเบนซนิจากเอเซยีไปจาํหนา่ยยงั
สหรัฐอเมรกิา หลงัจากทꇾี�ราคาน뇽ํ�ามนัในสหรัฐอเมรกิาไดป้รับตวั สงูข뇽ึ�นในชว่งฤดทูอ่งเทꇾี�ยว ขณะทꇾี�
อปุทานของตลาดลดลงเนꇾื�องจากจนี ญꇾี�ปุ่น และไตห้วนัลดการสง่ออก เนꇾื�องจาก ความตอ้งการใช้
ภายในประเทศเพꇾิ�มสงูข뇽ึ�น และโรงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนัปดิซอ่มบาํรงุ ราคาน뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูข뇽ึ�น
1.99 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล จากอปุสงคเ์พꇾิ�มข뇽ึ�นจากเวยีดนาม และฮอ่งกง เพꇾื�อใชใ้นการทาํประมง
หลงัพน้ ฤดหูา้มจับปลาในทะเลจนีใต ้สว่นอปุทานไดล้ดลงโดยจนีลดการสง่ออก เนꇾื�องจากความ
ตอ้งการใชภ้ายในประเทศสงูข뇽ึ�น สว่นราคาน뇽ํ�ามนักา๊ดและน뇽ํ�ามนัเตา ไดป้รับตวัสงูข뇽ึ�น 3.17 และ
1.36 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั จากความตอ้งการซ뇽ื�อของอนิโดนเีซยี และอปุทานใน
ตลาดตงึตวัโดยเกาหลใีต ้ลดการสง่ออกน뇽ํ�ามนัเตาเนꇾื�องจากโรงกลัꇾ�นปดิซอ่มบาํรงุ และมนี뇽ํ�ามนัเตา
จากตะวนัตกเขา้มาในภมูภิาคเอเซยีลดลง ดว้ยคา่ขนสง่ทꇾี�สงูข뇽ึ�น ราคาเฉลꇾี�ยของน뇽ํ�ามนัเบนซนิออก
เทน 95, 92 กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็ และเตา อยู่ทꇾี�ระดบั 34.96, 33.79, 31.53, 30.78 และ 27.26
เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาสท꯰ี  4 ราคาน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูสว่นใหญไ่ดป้รับตวัสงูข뇽ึ�นจากชว่งไตรมาสทꇾี� 3 ประมาณ 1.91 
4.18 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล โดยราคาน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 และ 92 ไดป้รับตวัสงูข뇽ึ�น 2.01
และ 1.91 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั อปุทานในตลาดลดลงโดยจนีและไตห้วนัลดการสง่
ออกน뇽ํ�ามนัเบนซนิ เนꇾื�องจากความตอ้งการใชภ้ายในประเทศสงูข뇽ึ�น ประกอบกบัโรงกลัꇾ�นสงิคโปร์
และโรงกลัꇾ�นหลายแหง่ของไทย มแีผนปดิซอ่มบาํรงุประจาํปี รวมทั뇽�ง โรงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนัลดปรมิาณการ
ผลติน뇽ํ�ามนัเบนซนิ โดยเลอืกผลติเป็นแนฟทา (น뇽ํ�ามนัเบนซนิกꇾึ�งสาํเรจ็รปู) หรอืสารองคป์ระกอบอꇾื�น
เพꇾื�อเป็นวตัถดุบิใหแ้กอ่ตุสาหกรรมปโิตรเคม ีทꇾี�ขยายตวัสงูข뇽ึ�น ขณะทꇾี�มอีปุสงคจ์ากออสเตรเลยีเพꇾิ�ม
ข뇽ึ�น เนꇾื�องจากเขา้สู่ฤดทูอ่งเทꇾี�ยว สว่นราคาน뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ไดป้รับตวัสงูข뇽ึ�น 2.93 เหรยีญสหรัฐ
ตอ่บารเ์รล อปุทานในตลาดลดลงโดยจนีและเกาหลใีตล้ดการสง่ออก เนꇾื�องจากความตอ้งการใช้
ภายในประเทศ ทꇾี�เพꇾิ�มสงูข뇽ึ�น และโรงกลัꇾ�นปดิซอ่มบาํรงุ ตามลาํดบั นอกจากน뇽ี� ไตห้วนัลดการสง่ออก
น뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ เนꇾื�องจากตอ้งการผลติน뇽ํ�ามนักา๊ดเพꇾิ�มข뇽ึ�น เพꇾื�อใชเ้ป็นน뇽ํ�ามนัเพꇾื�อความอบอุ่นใน
ชว่งฤดหูนาว ขณะทꇾี�มอีปุสงคจ์ากญꇾี�ปุ่นลดลง โดยโรงกลัꇾ�นไดป้ดิซอ่มหลงัเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหว
สาํหรับราคาน뇽ํ�ามนักา๊ดไดป้รับตวัสงูข뇽ึ�น 4.18 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล โดยอปุทานในตลาด ลดลง
จากเกาหลใีตล้ดการสง่ออก เนꇾื�องจากความตอ้งการใชภ้ายในประเทศทꇾี�เพꇾิ�มข뇽ึ�น ขณะทꇾี�มอีปุสงค์
จากจนี และญꇾี�ปุ่นเพꇾิ�มข뇽ึ�น สว่นราคาน뇽ํ�ามนัเตาปรับตวัลดลง 0.80 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล จาก



อปุทานในตลาดมปีรมิาณมาก จากการออกประมลูขายน뇽ํ�ามนัเตาของไตห้วนั ราคาเฉลꇾี�ยของน뇽ํ�ามนั
เบนซนิออกเทน 95, 92 กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็ และเตา อยู่ทꇾี�ระดบั 36.96, 35.70, 35.71, 33.71
และ 26.46 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ราคาผลติภณัฑน์ํȀามนัสาํเรจ็รปูในสงิคโปร์
หนว่ย:เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล

ชว่งเวลา เบนซนิ ออก
เทน 95

เบนซนิ ออก
เทน 92 กา๊ด ดเีซล หมนุเรว็ เตา

(2%S)
เตา

(3.5%S)
2545 28.04 26.88 28.08 27.55 23.47 23.11
2546 34.69 33.64 32.90 32.31 27.37 26.39

ไตรมาส 4 (2545) 29.24 28.19 31.35 30.89 25.26 24.64
ไตรมาส 1 (2546) 37.14 36.30 36.15 36.12 29.93 29.15
ไตรมาส 2 (2546) 29.70 28.79 28.36 28.79 25.90 25.04
ไตรมาส 3 (2546) 34.96 33.79 31.53 30.78 27.26 26.12
ไตรมาส 4 (2546) 36.96 35.70 35.71 33.71 26.46 25.33

4. ราคาขายปลกีของไทย
ราคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิในปี 2546 ปรับตวัสงูข뇽ึ�นเมꇾื�อเทยีบกบัปี 2545 โดยราคาน뇽ํ�ามนัเบนซนิ
ออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูข뇽ึ�น 1.35, 2.36 และ 0.90 บาท/ลติร ตามลาํดบั โดย
ปัจจัยคา่เงนิบาทในปี 2546 ไดแ้ขง็ตวัข뇽ึ�นเมꇾื�อเทยีบกบัปี 2545 ประมาณ 1.48 บาท/เหรยีญสหรัฐ
ทาํใหต้น้ทนุราคา น뇽ํ�ามนัของไทยเพꇾิ�มข뇽ึ�น แตร่าคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูของไทยยงัตꇾํ�ากวา่ระดบั
ราคาน뇽ํ�ามนัในตลาดโลก จากการทꇾี�รัฐบาลมมีาตรการชว่ยเหลอื เพꇾื�อบรรเทาผลกระทบตอ่ประชาชน
จากปัญหาราคาน뇽ํ�ามนัแพง โดยตรงึราคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัเบนวนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็
ณ กรงุเทพมหานคร ไวท้ꇾี�ระดบั 16.99, 15.99 และ 14.79 บาท/ลติร ตามลาํดบั ในชว่งวนัทꇾี� 8
กมุภาพันธ ์ 19 พฤษภาคม 2546

ไตรมาสท꯰ี  1 ราคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูเฉลꇾี�ยปรับตวัสงูข뇽ึ�นจากไตรมาสทꇾี� 4 ปี 2545 โดยราคา
ขายปลกีน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูข뇽ึ�น 1.08, 1.08 และ 0.65
บาท/ลติร ตามลาํดบั แตร่าคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูของไทย ยงัตꇾํ�ากวา่ระดบัราคาน뇽ํ�ามนัในตลาด
โลก จากการทꇾี�รัฐบาลมมีาตรการชว่ยเหลอื เพꇾื�อบรรเทาผลกระทบตอ่ประชาชนจากปัญหาน뇽ํ�ามนั
ราคาแพง โดยตรงึราคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ ณ
กรงุเทพมหานคร ไวท้ꇾี�ระดบั 16.99, 15.99 และ 14.79 บาท/ลติร ตามลาํดบั เรꇾิ�มตั뇽�งแตว่นัทꇾี� 8
กมุภาพันธ ์2546 เป็นตน้มา โดยราคาขายปลกีเฉลꇾี�ยไตรมาส 1 ของน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95, 91
และดเีซลหมนุเรว็ อยู่ทꇾี�ระดบั 16.95, 15.95 และ 14.77 บาท/ลติร ตามลาํดบั

ไตรมาสท꯰ี  2 ราคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูเฉลꇾี�ยไดป้รับตวัลดลงจากไตรมาสทꇾี� 1 ตามราคาน뇽ํ�ามนั
สาํเรจ็รปู ในตลาดจรสงิคโปรท์ꇾี�ปรับตวัลดลง ทาํใหรั้ฐบาลยตุมิาตรการตรงึราคาน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ ใน
วนัทꇾี� 20 พฤษภาคม 2546 โดยปรับราคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็
ลดลง 0.78, 0.78 และ 0.93 บาท/ลติร ตามลาํดบั ซꇾึ�งราคาขายปลกีเฉลꇾี�ยในไตรมาสทꇾี� 2 ของ
น뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ อยู่ทꇾี�ระดบั 16.17, 15.17 และ 13.84 บาท/ลติร
ตามลาํดบั

ไตรมาสท꯰ี  3 ราคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 และ 91 ปรับตวัสงูข뇽ึ�นเมꇾื�อเทยีบกบั ไตรมาส
ทꇾี� 2 ประมาณ 0.48 และ 0.49 บาท/ลติร มาอยู่ทꇾี�ระดบั 16.78 และ 15.66 บาท/ลติร ตามลาํดบั
สว่นน뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัลดลง 0.41 บาท/ลติร มาอยู่ทꇾี�ระดบั 13.43 บาท/ลติร

ไตรมาสท꯰ี  4 ราคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95 ทรงตวั อยู่ทꇾี�ระดบั 16.65 บาท/ลติร ราคา
น뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 91 ปรับตวัสงูข뇽ึ�นเมꇾื�อเทยีบกบัไตรมาสทꇾี� 3 ประมาณ 0.16 บาท/ลติร มาอยู่ทꇾี�
ระดบั 15.82 บาท/ลติร สว่นน뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูข뇽ึ�น 0.60 บาท/ลติร มาอยู่ทꇾี�ระดบั 14.08
บาท/ลติร

ราคาขายปลกี
หนว่ย : บาท/ลติร



ชว่งเวลา เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 91

ดเีซล
หมนุเรว็

2545 15.30 14.30 13.12
2546 16.64 15.65 14.02

ไตรมาส 4 (2545) 15.87 14.87 14.12
ไตรมาส 1 (2546) 16.95 15.95 14.77
ไตรมาส 2 (2546) 16.17 15.17 13.84
ไตรมาส 3 (2546) 16.65 15.66 13.43
ไตรมาส 4 (2546) 16.65 15.82 14.08

5. คา่การตลาด
คา่การตลาดเฉลꇾี�ยของปี 2546 ไดป้รับตวัลดลงเมꇾื�อเทยีบกบัปี 2545 ประมาณ 0.3103 บาท/ลติร
มาอยู่ทꇾี�ระดบั 1.07 บาท/ลติร สาํหรับการเปลꇾี�ยนแปลงของคา่การตลาดในปี 2546 เป็นไปตาม
ตารางขา้งลา่งน뇽ี�

คา่การตลาดเฉล꯰ี ยของประเทศ
หนว่ย:บาท/ลติร

ชว่งเวลา เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 91

ดเีซล
หมนุเรว็ เฉล꯰ี ย

2545 1.6852 1.4424 1.3010 1.3778
2546 1.3433 1.1602 0.9896 1.0673

ไตรมาส 4 (2545) 1.7792 1.5107 1.1858 1.3228
ไตรมาส 1 (2546) 1.3656 1.2042 0.9658 1.0615
ไตรมาส 2 (2546) 1.3915 1.2060 0.9818 1.0764
ไตรมาส 3 (2546) 1.3547 1.1000 0.8978 0.9950
ไตรมาส 4 (2546) 1.2622 1.1318 1.1124 1.1362

6. คา่การกล꯰ั น
คา่การกลัꇾ�นเฉลꇾี�ยของปี 2546 อยู่ทꇾี�ระดบั 0.77 บาท/ลติร (3.11 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล) โดย ปรับ
ตวัเพꇾิ�มข뇽ึ�น 0.30 บาท/ลติร เมꇾื�อเทยีบกบัปี 2545 โดยในชว่งไตรมาสทꇾี� 1 คา่การกลัꇾ�นปรับตวัสงูข뇽ึ�น
ถงึระดบั 1.14 บาท/ลติร จากการทꇾี�ราคาน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์ไดป้รับตวัอยู่ในระดบั
สงูกวา่ราคาน뇽ํ�ามนัดบิ ทั뇽�งน뇽ี� ระดบัคุ้มทนุของโรงกลัꇾ�นน뇽ํ�ามนัจะอยู่ทꇾี� 3  4 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล
สาํหรับการเปลꇾี�ยนของคา่การกลัꇾ�นในปี 2546 เป็นไปตามตารางขา้งลา่งน뇽ี�

คา่การกล꯰ั น
หนว่ย:บาท/ลติร

ชว่งเวลา คา่การกล꯰ั น
รวม

เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 8791

ดเีซล
หมนุเรว็

เตา
(3.5%S)

2545 0.4709 0.5123 0.4773 0.5100 0.4090
2546 0.7745 0.8801 0.8241 0.8283 0.6503

ไตรมาส 4 (2545) 0.8572 0.8821 0.8263 0.9306 0.7247
ไตรมาส 1 (2546) 1.1449 1.2568 1.1870 1.2271 0.9754
ไตรมาส 2 (2546) 0.5864 0.6490 0.5792 0.6204 0.5142
ไตรมาส 3 (2546) 0.5986 0.7077 0.6697 0.6341 0.5099
ไตรมาส 4 (2546) 0.7780 0.9126 0.8659 0.8380 0.6037

 

แนวโนม้ราคานํȀามนั เชืȀอเพลงิ ปี 2547



แนวโนม้ราคานํȀามนั เชืȀอเพลงิ ปี 2547
ราคานํȀามนัดบิ นักวเิคราะหค์าดการณว์า่ ราคาน뇽ํ�ามนัดบิปี 2547 จะอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปี
2546 แตจ่ะออ่นตวัลงเมꇾื�อเทยีบกบัชว่งไตรมาสทꇾี� 4 ของปี 2546 โดยราคาน뇽ํ�ามนัดบิดไูบและเบ
รนท ์จะเคลꇾื�อนไหวอยู่ในระดบั 25  27 และ 27  29 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั โดย
Energy Information Administration (EIA) คาดการณป์รมิาณการผลติน뇽ํ�ามนัดบิของโลกปี 2547
อยู่ในระดบั 80.5 ลา้นบารเ์รล/วนั เพꇾิ�มข뇽ึ�น 1.4 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยเป็นการเพꇾิ�มข뇽ึ�น ของประเทศ
นอกกลุ่มโอเปค ไดแ้ก ่รัสเซยี ประเทศแถบทะเลสาบแคสเปี뇽�ยน แอฟรกิา แคนาดา และเมก็ซโิก
ในขณะทꇾี�ปรมิาณการผลติของกลุ่มโอเปค จะยงัคงอยู่ในระดบัปัจจบุนั 25.5 ลา้นบารเ์รล/วนั (เกนิ
โควตา้ 24.5 ลา้นบารเ์รล/วนั อยู่ประมาณ 1 ลา้นบารเ์รล/วนั) ในขณะทꇾี�ความตอ้งการใชข้องปี
2547 อยู่ในระดบั 80.7 ลา้นบารเ์รล/วนั เพꇾิ�มข뇽ึ�น 1.6 ลา้นบารเ์รล/วนั ทั뇽�งน뇽ี� คาดวา่ความตอ้งการใช้
ของกลุ่ม OECD จะเพꇾิ�มสงูข뇽ึ�น โดยเฉพาะสหรัฐอเมรกิาและยโุรป โดยอตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ ของสหรัฐอเมรกิาในปี 2547 เพꇾิ�มข뇽ึ�น 4.5% ความตอ้งการใชน้뇽ํ�ามนัของสหรัฐอเมรกิา จะ
เพꇾิ�มข뇽ึ�นประมาณ 1.4% รวมถงึความตอ้งการใชข้องประเทศจนี ทꇾี�เพꇾิ�มข뇽ึ�นจากการคาดการณว์า่ภาวะ
เศรษฐกจิจนี จะขยายตวัสงูถงึระดบั รอ้ยละ 8 ในขณะทꇾี�วารสาร Oil Market Intelligence ได้
ประมาณการผลติของกลุ่มประเทศนอกโอเปคในระดบั ใกลเ้คยีงกบั EIA คอื เพꇾิ�มข뇽ึ�นประมาณ 1.41
ลา้นบารเ์รล/วนั แตป่ระมาณการความตอ้งการใชเ้พꇾิ�มข뇽ึ�นเพยีง 1.25 ลา้นบารเ์รล/วนั

แตอ่ยา่งไรกต็าม ยงัมปัีจจัยอꇾื�นๆ ทꇾี�มอีทิธพิลตอ่การเปลꇾี�ยนแปลงของราคาน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ ไดแ้ก่
ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งอสิราเอลปาเลสไตน ์และการกอ่วนิาศกรรมของขบวนการกอ่การรา้ย
รวมถงึปัญหาโรคไขห้วดันก ทꇾี�กาํลงัแพรร่ะบาดในภมูภิาคเอเซยี ซꇾึ�งหากการแพรร่ะบาดไมส่ามารถ
ยตุไิดใ้นระยะสั뇽�น อาจสง่ผลกระทบตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกจิตามทꇾี�คาดการณไ์ว้

ราคานํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์จะเคลꇾื�อนไหวเปลꇾี�ยนแปลงตามราคาน뇽ํ�ามนัดบิ และ
ความตอ้งการใชใ้นภมูภิาค นอกจากน뇽ี� การเปลꇾี�ยนแปลงราคาน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูแตล่ะชนดิ จะเป็นไป
ตามฤดกูาลดว้ย โดยราคาน뇽ํ�ามนัเบนซนิ ซꇾึ�งเป็นน뇽ํ�ามนัทꇾี�ใชใ้นการขบัขꇾี�ยานพาหนะ ราคาจะปรับตวัสงู
ข뇽ึ�นในชว่งฤดรูอ้น เนꇾื�องจากความตอ้งการใชใ้นชว่งน뇽ี�มมีาก สว่นน뇽ํ�ามนัดเีซลหมนุเรว็และน뇽ํ�ามนัเตา
เป็นน뇽ํ�ามนัเพꇾื�อความอบอุ่น ราคาจะปรับตวัสงูข뇽ึ�นในฤดหูนาว โดยคาดวา่ราคาน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน
95 และดเีซลหมนุเรว็ในตลาดจรสงิคโปร ์ปี 2547 จะ เคลꇾื�อนไหวอยู่ในระดบั 30  33 และ 29  32
เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ราคาขายปลกีนํȀามนัสาํเรจ็รปูของไทย จะเคลꇾื�อนไหวตามราคาน뇽ํ�ามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจร
สงิคโปร ์และคา่เงนิบาท หากคา่เงนิบาทเคลꇾื�อนไหวอยู่ทꇾี�ระดบั 39  41 บาท/เหรยีญสหรัฐ คาดวา่
ราคาขายปลกีน뇽ํ�ามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็จะเคลꇾื�อนไหวอยู่ทꇾี�ระดบั 15  17,
14  16 และ 13  15 บาท/ลติร ตามลาํดบั แตอ่ยา่งไรกต็าม ในชว่งทꇾี�ราคาน뇽ํ�ามนัอยู่ในระดบัสงู
รัฐบาลอาจพจิารณาดาํเนนิการรักษาระดบัราคาน뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ เพꇾื�อไมใ่หม้ผีลกระทบตอ่ภาวะ
เศรษฐกจิของประเทศ โดยการนาํมาตรการตรงึราคา น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิมาใช้

 

 



สว่นท큔ีȀ 3
สถานการณพ์ลงังานของไทยปี 2546

1. ภาพรวม
จากรายงานภาวะเศรษฐกจิไทยของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
(สศช.) รายงานวา่ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของปี 2546 ขยายตวัรอ้ยละ 6.7 เป็นการ
ขยายตวัสงูสดุนับตัال�งแตเ่กดิวกิฤตเศรษฐกจิ ปัจจัยสาํคญัมาจากการลงทนุทัال�งภาครัฐและภาคเอกชน รวม
ทัال�งการบรโิภคภายในประเทศท䯾ี�ขยายตวัคอ่นขา้งสงู การผลติสาขาอตุสาหกรรมขยายตวัสงูขึال�นรอ้ยละ
10.3 อตุสาหกรรมสาํคญัท䯾ี�ขยายตวัไดด้ ีประกอบดว้ย อตุสาหกรรมท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้งกบัการกอ่สรา้ง ยานยนต์
อาหารและเคร䯾ื�องด䯾ื�ม

อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิรายไตรมาส
ณ ราคาปีฐาน 2531

หนว่ย : %

สาขา 2545
ม.ค.ธ.ค.

2546
ม.ค.ม.ีค เม.ย.ม.ิย. ก.ค.ก.ย. ต.ค.ธ.ค ม.ค.ธ.ค.

เกษตรกรรรม 3.0 10.0 4.2 6.6 6.3 6.8
นอกภาคเกษตรกรรม 5.7 6.3 6.0 6.6 8.0 6.7
รวม 5.4 6.7 5.8 6.6 7.8 6.7

ท䯾ี�มา : สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

สบืเน䯾ื�องจากการผลติภาคอตุสาหกรรมท䯾ี�ขยายตวัสงูขึال�นรอ้ยละ 10.3 สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังาน
เชงิพาณชิยข์องไทย ขยายตวัเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 6.2 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545 การใชพ้ลงังานเกอืบทกุประเภท
เพ䯾ิ�มสงูขึال�น โดยเฉพาะการใชถ้า่นหนินาํเขา้และการใชก้า๊ซธรรมชาติ

การผลติพลงังานเชงิพาณชิยเ์พ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 6.4 การผลติเพ䯾ิ�มขึال�นเกอืบทกุประเภท โดยเฉพาะการผลติ
นํال�ามนัดบิเพ䯾ิ�มสงูขึال�นถงึรอ้ยละ 27.5 สาเหตสุาํคญัมาจากการผลติ ท䯾ี�เพ䯾ิ�มมากขึال�นของแหลง่ผลติแหลง่
ใหญ ่ไดแ้ก ่แหลง่เบญจมาศของบรษัิท เชฟรอน ผลติเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 40.3 และแหลง่ผลติ ของบรษัิทยู
โนแคล ผลติเพ䯾ิ�มขึال�นถงึรอ้ยละ 73.9 สว่น การผลติลกิไนตล์ดลงรอ้ยละ 8.0

การนาํเขา้ (สทุธ)ิ พลงังานเชงิพาณชิยเ์พ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 10.6 สว่นหน䯾ึ�งเน䯾ื�องจากการนาํเขา้ถา่นหนิ มาใช้
ในภาคการผลติไฟฟา้และภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมการใชข้ยายตวัเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ
80.0 ทัال�งนีال�มสีาเหตจุากถา่นหนินาํเขา้มรีาคาต䯾ํ�ากวา่ลกิไนตใ์นประเทศ อกีสว่นหน䯾ึ�งเกดิจากการนาํเขา้
กา๊ซธรรมชาต ิจากพมา่เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 11.1 เพ䯾ื�อนาํมาใชใ้นการผลติไฟฟา้ของ กฟผ. และโรงไฟฟา้
IPP ประกอบกบั การนาํเขา้นํال�ามนัดบิมากลั䯾�นในปรมิาณ ท䯾ี�สงูขึال�น เป็นผลใหอ้ตัราการพ䯾ึ�งพาพลงังานเชงิ
พาณชิย ์จากตา่งประเทศเพ䯾ิ�มจากระดบัรอ้ยละ 62 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศในปีกอ่น
เป็นรอ้ยละ 65 ในปีนีال�

ตารางท큔ีȀ 1 การใช ้การผลติ และการนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิย(์1)
หนว่ย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลนํال�ามนัดบิ/วนั

  2545 2546 เปล큔ีȀยนแปลง%
2545 2546

การใช ้(2) 1,282.6 1,361.1 6.5 6.2
การผลติ 631.4 671.7 6.2 6.4
การนาํเขา้ (สทุธ)ิ 796.0 878.5 5.3 10.6
การเปล䯾ี�ยนแปลงสตอ็ก 6.1 29. 5   
การใชท้䯾ี�ไมเ่ป็นพลงังาน (NonEnergy
use) 150.8 218.7 9.9 45.1

การนาํเขา้/การใช ้(%) 62.0 65.0   



อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิ (%)** 5.4 6.7   

(1) พลงังานเชงิพาณชิย ์ประกอบดว้ย นํال�ามนัดบิ กา๊ซธรรมชาต ิคอนเดนเสท ผลติภณัฑ์
นํال�ามนัสาํเรจ็รปู ไฟฟา้จากพลงันํال�าและถา่นหนิ/ลกิไนต์
(2) การใชไ้มร่วมการเปล䯾ี�ยนแปลงสตอ็ก และการใชท้䯾ี�ไมเ่ป็นพลงังาน (NonEnergy use)
ไดแ้ก ่การใชย้างมะตอย NGL Condensate LPG และ Naptha เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรม
ปโิตรเคมี
** ขอ้มลูจากสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์ัال�นสดุทา้ยของปี 2546 เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 6.5 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น กลา่วคอื การ
ใชพ้ลงังานเกอืบทกุชนดิเพ䯾ิ�มสงูขึال�น ยกเวน้การใชล้กิไนตล์ดลงถงึรอ้ยละ 43.6 ขณะท䯾ี�การใชถ้า่นหนินาํ
เขา้เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 40.7 ทัال�งนีال�เน䯾ื�องจากถา่นหนินาํเขา้ มรีาคาต䯾ํ�ากวา่ลกิไนตเ์ม䯾ื�อเทยีบคา่ความรอ้น
สาเหตจุากนโยบายจาํกดันํال�าหนักบรรทกุท䯾ี�เร䯾ิ�มใชใ้นปีนีال� เป็นผลใหก้ารขนสง่ลกิไนตม์คีา่ใชจ้า่ยเพ䯾ิ�มสงูขึال�น
ดงันัال�นภาคอตุสาหกรรม จงึใชถ้า่นหนินาํเขา้ทดแทน อยา่งไรกต็าม การใชล้กิไนตใ์นภาคอตุสาหกรรม
ขยบัตวัสงูขึال�นเลก็นอ้ยในชว่งไตรมาสท䯾ี� 3 และ 4 สว่นการใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 7.9 เชน่เดยีว
กบัการใชไ้ฟฟา้และนํال�ามนัสาํเรจ็รปู เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 7.1 และ 5.7 ตามลาํดบั

ตารางท큔ีȀ 2 มลูคา่การนาํเขา้พลงังาน
หนว่ย : พันลา้นบาท

ชนดิ 2545 2546 2546
การเปล큔ีȀยนแปลง (%) สดัสว่น (%)

นํال�ามนัดบิ 287 346 20.6 85
นํال�ามนัสาํเรจ็รปู 7 9 28.6 2
กา๊ซธรรมชาติ 35 43 22.9 10
ถา่นหนิ 8 9 18.5 2
ไฟฟา้ 4 4  1

รวม 342 411 20.2 100

ในปี 2546 นีال�ไทยนาํเขา้พลงังานคดิเป็นมลูคา่ 411,193 ลา้นบาท เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 20.2 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี
2545 มลูคา่การนาํเขา้นํال�ามนัดบิมสีดัสว่นสงูสดุคอื รอ้ยละ 85 ของมลูคา่การนาํเขา้พลงังานของประเทศ
หรอืคดิเป็นเงนิ 346,057 ลา้นบาท รองลงมาไดแ้ก ่มลูคา่การนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตมิสีดัสว่นรอ้ยละ 10
คดิเป็นจาํนวนเงนิ 42,635 ลา้นบาท มลูคา่การนาํเขา้ถา่นหนิสงูขึال�นรอ้ยละ 18.5 กลา่วคอื เพ䯾ิ�มจาก
7,872 ลา้นบาท ในปีกอ่น มาเป็น 9,330 ลา้นบาท สว่นมลูคา่การนาํเขา้ไฟฟา้ยงัคงใกลเ้คยีงกบัปี 2545

2. นํȀามนัดบิ
การผลติ การผลตินํال�ามนัดบิของปี 2546 เพ䯾ิ�มขึال�นถงึรอ้ยละ 27.5 โดยปรมิาณการผลติอยู่ท䯾ี�ระดบั 96 พัน
บารเ์รลตอ่วนั แหลง่ผลติท䯾ี�สาํคญัไดแ้ก ่แหลง่เบญจมาศ ผลติไดใ้นระดบั 49 พันบารเ์รลตอ่วนั หรอืคดิ



เป็น สดัสว่นรอ้ยละ 51 ของปรมิาณการผลตินํال�ามนัดบิของประเทศ แหลง่ผลติของบรษัิท UNOCAL ผลติ
อยู่ท䯾ี�ระดบั 20 พันบารเ์รลตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 21 และแหลง่สริกิติ쟽ิ� ผลติอยู่ท䯾ี�ระดบั 19 พัน
บารเ์รลตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 ปรมิาณการผลตินํال�ามนัดบิในปีนีال� เพ䯾ิ�มสงูขึال�นมาก สาเหตสุาํคญัมา
จากการผลติท䯾ี�เพ䯾ิ�มขึال�นของแหลง่ผลติแหลง่ใหญ ่ไดแ้ก ่แหลง่เบญจมาศของบรษัิท เชฟรอน และแหลง่
ผลติของบรษัิท ยโูนแคล

ตารางท큔ีȀ 3 การผลตินํȀามนัดบิแยกตามแหลง่
หนว่ย : บารเ์รล/วนั

แหลง่ ผู้ผลติ 2545 2546
ปรมิาณ สดัสว่น (%)

1. สริกิติ쟽ิ� Thai Shell 20,591 19,127 19.9
2. ทานตะวนั Chevron 5,649 5,193 5.4
3. เบญจมาศ Chevron 35,132 49,275 51.2
4. มะลวิลัย์ Chevron 323 0 0.0
5. ฝาง กรมการพลงังานทหาร 661 847 0.9
6. หน䯾ึ�ง (กาํแพงแสน) และสอง
(อู่ทอง) ปตท. สผ. (BPเดมิ) 463 436 0.5

7. สงักระจาย ปตท. สผ. 138 246 0.3
8. บงึหญา้และบงึมว่ง SINO US Petroleum 803 733 0.8
9. วเิชยีรบรุี Pacific Tiger Energy 159 223 0.2
10 ศรเีทพ Pacific Tiger Energy 13 11 0.0
11. นาสนุ่น Pacific Tiger Energy 2 0 0.0
12. ยโูนแคล Unocal 11,634 20,231 21.0

รวม   75,567 96,322 100.0

หมายเหต ุBIG OIL PROJECT ของบรษัิท ยโูนเเคล ประกอบดว้ย แหลง่ปลาหมกึ กะพง สุ
ราษฎร ์และยะลา

การใช ้การใชน้ํال�ามนัดบิเพ䯾ื�อการกลั䯾�นในปี 2546 อยู่ท䯾ี�ระดบั 846 พันบารเ์รลตอ่วนั เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 2.2
โรงกลั䯾�นสว่นใหญม่กีารใชน้ํال�ามนัดบิเพ䯾ิ�มขึال�น ยกเวน้โรงกลั䯾�นทพีไีอใชน้ํال�ามนัดบิลดลง เน䯾ื�องจากหยดุเพ䯾ื�อ
ซอ่มบาํรงุระหวา่งวนัท䯾ี� 28 ตลุาคม ถงึวนัท䯾ี� 19 พฤศจกิายน โรงกลั䯾�นนํال�ามนัระยองหยดุเพ䯾ื�อซอ่มบาํรงุ
ระหวา่ง 1031 มนีาคม และ โรงกลั䯾�นสตารป์โิตรเลยีม รไีฟนน์䯾ิ�ง หยดุเพ䯾ื�อซอ่มบาํรงุระหวา่งวนัท䯾ี� 125
พฤศจกิายน 2546

ตารางท큔ีȀ 4 การจดัหาและการใชน้ํȀามนัดบิ
หนว่ย : บารเ์รล/วนั

ปี
การจดัหา

*ใชใ้นโรงกล큔ัȀนผลติภายใน
ประเทศ นาํเขา้ (สทุธ)ิ รวม

2540 27,463 728,758 756,221 767,460
2541 29,420 679,729 709,149 721,808
2542 34,006 698,896 732,902 741,956
2543 57,937 643,065 701,002 749,629
2544 61,914 678,211 740,125 756,013
2545 75,567 672,730 748,297 827,688
2546 96,322 709,762 806,084 846,091

การเปล큔ีȀยนแปลง (%)
2543 70.8 8.1 4.5 1.0
2544 6.6 5.2 5.4 0.8
2545 22.1 0.8 1.1 9.5
2546 27.5 5.5 7.7 2.2

* นํال�ามนัดบิ คอนเดนเสท และอ䯾ื�นๆ



การนาํเขา้ เน䯾ื�องจากปรมิาณการผลตินํال�ามนัดบิและคอนเดนเสทของไทยมสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 19 ของ
ความตอ้งการใชใ้นประเทศ จงึตอ้งมกีารนาํเขา้นํال�ามนัดบิ โดยในปี 2546 มปีรมิาณการนาํเขา้สทุธจิาํนวน
710 พัน บารเ์รลตอ่วนั สว่นใหญเ่ป็นการนาํเขา้จากตะวนัออกกลาง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 79 โดย
ประเทศสหรัฐอาหรับ อมิเิรตส ์มสีดัสว่นสงูสดุ (รอ้ยละ 24) ท䯾ี�เหลอืนาํเขา้จากตะวนัออกไกล และจาก
แหลง่อ䯾ื�นๆ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 17 และรอ้ยละ 4 ตามลาํดบั

การสง่ออก ในปีนีال�ไทยสง่ออกนํال�ามนัดบิเป็นปรมิาณ 66 พันบารเ์รลตอ่วนั โดยสง่ออกจากแหลง่
เบญจมาศ แหลง่ทานตะวนัของบรษัิท Chevron และจากแหลง่ผลติของบรษัิท ยโูนแคล ปรมิาณการสง่
ออก เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 35.6 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีท䯾ี�ผา่นมา มมีลูคา่เป็นจาํนวนเงนิประมาณ 24,164 ลา้นบาท
สว่นใหญส่ง่ไปยงัประเทศในแถบเอเชยี ไดแ้ก ่จนี คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 37 รองลงมาคอื สงิคโปร ์คดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35 สาเหตทุ䯾ี�ตอ้งสง่ออกนํال�ามนัดบิเน䯾ื�องจากองคป์ระกอบของนํال�ามนัดบิขา้งตน้มสีาร
โลหะหนัก (สารปรอท) ปนอยู่มาก ซ䯾ึ�งไมต่รงกบัคณุสมบตัทิ䯾ี�โรงกลั䯾�นภายในประเทศตอ้งการ

3. กา๊ซธรรมชาติ
การผลติ ปรมิาณการผลติกา๊ซธรรมชาตขิองปี 2546 เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 6.0 โดยผลติอยู่ท䯾ี�ระดบั 2,106
ลา้น ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 75 ของปรมิาณท䯾ี�ใชท้ัال�งหมด ประกอบดว้ยแหลง่ผลติบน
บกและแหลง่ผลติ ในอา่วไทย

กา๊ซธรรมชาตสิว่นใหญผ่ลติจากแหลง่ในอา่วไทย ซ䯾ึ�งมสีดัสว่นการผลติคดิเป็นรอ้ยละ 95 ของการผลติ
ของประเทศ แหลง่ผลติท䯾ี�สาํคญัคอื แหลง่บงกชของบรษัิท ปตท.สผ. ผลติอยู่ท䯾ี�ระดบั 545 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั หรอื คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 26 ของปรมิาณการผลติภายในประเทศ แหลง่ผลติสาํคญั
รองลงมาไดแ้กแ่หลง่ไพลนิ ของบรษัิท ยโูนแคล ผลติไดใ้นระดบั 406 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั หรอืคดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19

ตารางท큔ีȀ 5 การผลติกา๊ซธรรมชาติ
หนว่ย : ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั

  ผู้ผลติ 2545 2546
ปรมิาณ สดัสว่น (%)

แหลง่ผลติภายใน
ประเทศ   1,986 2,106 75.4

แหลง่อา่วไทย   1,871 2,001 71.6
เอราวณั Unocal 266 281 10.1
ไพลนิ Unocal 298 406 14.5
ฟนูานและจักรวาล Unocal 228 189 6.8
สตลู Unocal 114 96 3.4
กะพงและปลาทอง Unocal 31 19 0.7
อ䯾ื�นๆ (7 แหลง่) Unocal 167 240 8.6
บงกช PTT E&P 566 545 19.5
ทานตะวนั Chevron 48 56 2.0
เบญจมาศ Chevron 152 169 6.1
มะลวิลัย์ Chevron 1 0 
แหลง่บนบก   115 105 3.8
นํال�าพอง Exxon Mobil 59 50 1.8
สริกิติ쟽ิ� Thai Shell 56 55 2.0
แหลง่นาํเขา้ *   617 686 24.6
ยาดานา สหภาพพมา่ 418 410 14.7
เยตากนุ สหภาพพมา่ 199 275 9.9

รวม   2,603 2,791 100.0

* คา่ความรอ้นของกา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ = 1,000 btu/ลบ.ฟตุ

การใช ้การใชก้า๊ซธรรมชาตใินปี 2546 เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 7.2 โดยปรมิาณการใชอ้ยู่ท䯾ี�ระดบั 2,791 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ประกอบดว้ย การใชก้า๊ซธรรมชาตทิ䯾ี�ผลติในประเทศ 2,106 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั
(รอ้ยละ 75) กา๊ซธรรมชาตนิาํเขา้ 686 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั (รอ้ยละ 25) ภาพรวมการใชย้งัคงเพ䯾ิ�มขึال�น



ทัال�งในภาคอตุสาหกรรม และภาคการผลติไฟฟา้โดยเฉพาะโครงการ IPP โดยในปีนีال�มโีรงไฟฟา้ใหมใ่น
โครงการ IPP ท䯾ี�ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชืال�อเพลงิ 2 โรง ไดเ้ร䯾ิ�มจา่ยไฟเขา้ระบบ (COD) ในชว่งไตรมาส
แรก ไดแ้ก ่บรษัิท บอ่วนิเพาเวอร ์ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั และบรษัิท อสีเทอรน์ เพาเวอร ์แอนด ์อเีลคตริ
ค จาํกดั อยา่งไรกต็าม การใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคการผลติไฟฟา้ไดช้ะลอตวัลงในชว่งไตรมาสท䯾ี� 3
และ 4 ของปีนีال� เน䯾ื�องจากแหลง่กา๊ซจากพมา่ (เยตากนุ) หยดุผลติชั䯾�วคราว เป็นผลใหก้ารใช ้กา๊ซ
ธรรมชาตขิอง กฟผ. (รวมการใชข้อง EGCO และ ราชบรุ)ี ลดลง สาํหรับการใชใ้นภาคอตุสาหกรรมเพ䯾ิ�ม
ขึال�นรอ้ยละ 7.9 กลา่วคอื เพ䯾ิ�มขึال�นจากระดบั 238 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เป็น 257 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั

การนาํเขา้ ปรมิาณการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตขิองปีนีال� เพ䯾ิ�มสงูขึال�นรอ้ยละ 11.1 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545 กลา่ว
คอื เพ䯾ิ�มขึال�นจากระดบั 617 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เป็น 686 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เป็นการนาํเขา้จาก
พมา่ ประกอบดว้ย แหลง่ยาดานา จาํนวน 410 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และเยตากนุ จาํนวน 275 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เพ䯾ื�อนาํไปใชใ้นการผลติไฟฟา้ท䯾ี�โรงไฟฟา้ราชบรุ ีโรงไฟฟา้วงันอ้ย และโรงไฟฟา้อ䯾ื�นๆ
ของเอกชน

ตารางท큔ีȀ 6 การจดัหาและการใชก้า๊ซธรรมชาติ
หนว่ย: ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั

ปี
การจดัหา การใช้

การผลติ การนาํเขา้ รวม ไฟฟ้า* อตุสาหกรรมและ
อ큔ืȀนๆ รวม

2540 1,564  1,564 1,220 344 1,564
2541 1,698 2 1,700 1,345 355 1,700
2542 1,860 2 1,861 1,473 388 1,861
2543 1,948 164 2,113 1,606 507 2,113
2544 1,900 496 2,396 2,087 309 2,396
2545 1,986 617 2,603 2,239 364 2,603
2546 2,106 686 2,791 2,414 377 2,791

สดัสว่น (%)
2543 92.2 7.8 100.0 76.0 24.0 100.0
2544 79.3 20.7 100.0 87.1 12.9 100.0
2545 76.3 23.7 100.0 86.0 14.0 100.0
2546 75.4 24.6 100.0 86.5 13.5 100.0

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

4. กา๊ซธรรมชาตเิหลว (NGL)



การผลติกา๊ซธรรมชาตเิหลวในปี 2546 ผลติอยู่ท䯾ี�ระดบั 10,583 บารเ์รลตอ่วนั ลดลงรอ้ยละ 2.1 เม䯾ื�อ
เทยีบกบัปี 2545 ใชใ้นประเทศเป็นปรมิาณ 10,219 บารเ์รลตอ่วนั แยกเป็นการใชใ้นอตุสาหกรรมตวัทาํ
ละลาย (Solvent) 8,368 บารเ์รลตอ่วนั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 82 และใชใ้นโรงกลั䯾�นจาํนวน 1,851
บารเ์รลตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18 อกีสว่นหน䯾ึ�งสง่ออกไปจาํหนา่ยยงัประเทศสงิคโปร ์เป็นจาํนวน
851 บารเ์รลตอ่วนั ปรมิาณการสง่ออก ลดลง รอ้ยละ 13.4 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีท䯾ี�ผา่นมา

ตารางท큔ีȀ 7 การผลติ การสง่ออกและการใช ้NGL
หนว่ย : บารเ์รล/วนั

รายการ 2545
2546

ปรมิาณ การเปล큔ีȀยนแปลง
(%)

สดัสว่น
(%)

การผลติ 10,812 10,583 2.1 
การสง่ออก 983 851 13.4 
การใชภ้ายในประเทศ 8,430 10,219 21.2 100.0
 กลั䯾�นนํال�ามนั  1,851  18.1
 SOLVENT 8,430 8,368 0.7 81.9

5. ผลติภณัฑน์ํȀามนัสาํเรจ็รปู
การผลตินํال�ามนัสาํเรจ็รปูในปี 2546 เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 4.9 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545 การผลตินํال�ามนัสาํเรจ็รปู
สว่นใหญเ่พ䯾ิ�มขึال�น ยกเวน้การผลตินํال�ามนัเคร䯾ื�องบนิลดลง สว่นความตอ้งการใชน้ํال�ามนัสาํเรจ็รปูเพ䯾ิ�มขึال�น รอ้ย
ละ 5.7 โดยเฉพาะการใชน้ํال�ามนัดเีซล เพ䯾ิ�มขึال�นถงึรอ้ยละ 9.1 เม䯾ื�อเปรยีบเทยีบปรมิาณการผลติ กบัความ
ตอ้งการใช ้พบวา่ปรมิาณการผลติยงัคงสงูกวา่ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ เป็นผลใหใ้นปีนีال�มกีารสง่
ออกนํال�ามนัสาํเรจ็รปูสทุธเิป็นจาํนวน 88 พันบารเ์รลตอ่วนั และเป็นการสง่ออกนํال�ามนัสาํเรจ็รปูทกุชนดิ

ตารางท큔ีȀ 8 การผลติ การใช ้การนาํเขา้ และการสง่ออกนํȀามนัสาํเรจ็รปู
ปี 2546

 
ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั) การเปล큔ีȀยนแปลง (%)

การใช้การผลติ การนาํ
เขา้ การสง่ออก การใช้การผลติ การนาํ

เขา้
การสง่
ออก

เบนซนิ 131.6 148.9 2.4 19.1 4.2 4.7 37.8 9.9
เบนซนิพเิศษ 53.2 68.5  14.8 3.3 0.8 100.0 15.0
เบนซนิธรรมดา 78.4 80.3 2.4 4.3 4.8 8.2 35.9 13.6
ดเีซล 302.4 330.5 10.4 37.0 9.1 9.2 14.3 7.8
นํال�ามนักา๊ด 0.6 12.0  1.9 42.0 26.8  65.6
นํال�ามนัเคร䯾ื�องบนิ 64.8 73.4 0.7 9.6 0.4 8.8 16.3 39.3
นํال�ามนัเตา 86.0 104.8 3.6 13.4 4.3 1.6  1.7
กา๊ซปโิตรเลยีม
เหลว* 69.0 106.5  24.6 3.0 4.8  12.3

รวม 654.4 776.0 17.2 105.6 5.7 4.9 1.6 10.3

*ไมร่วมการใชเ้พ䯾ื�อเป็นวตัถดุบิ



· นํȀามนัเบนซนิ

การผลติ การผลตินํال�ามนัเบนซนิของปี 2546 เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 4.7 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น โดยการผลตินํال�ามนั
เบนซนิธรรมดาเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 8.2 เบนซนิพเิศษเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 0.8 ปรมิาณการผลตินํال�ามนัเบนซนิสงูกวา่
ความตอ้งการใชใ้นประเทศจาํนวน 17 พันบารเ์รลตอ่วนั

การใช ้ปรมิาณการใชอ้ยู่ท䯾ี�ระดบั 132 พันบารเ์รลตอ่วนั เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 4.2 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545
ปรมิาณการใชเ้พ䯾ิ�มสงูขึال�นตอ่เน䯾ื�องตัال�งแตป่ีกอ่นมาถงึปีนีال� สาเหตสุว่นหน䯾ึ�งมาจากภาวะเศรษฐกจิขยายตวัดี
ขึال�นดงัจะเหน็ ไดจ้ากปรมิาณการจาํหนา่ยรถยนตส์ว่นบคุคลและรถจักรยานยนตเ์พ䯾ิ�มสงูขึال�นโดยเฉพาะใน
ชว่งปลายไตรมาสท䯾ี� 4 การใชเ้บนซนิพเิศษเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 3.3 ขณะท䯾ี�เบนซนิธรรมดามกีารใชเ้พ䯾ิ�มขึال�นรอ้ย
ละ 4.8 ทัال�งนีال�เป็นผลมาจากการรณรงค ์ใหม้กีารใชน้ํال�ามนัท䯾ี�มคีา่ออกเทนใหเ้หมาะสมกบัประเภทรถ สง่ผล
ใหม้กีารใชน้ํال�ามนัเบนซนิธรรมดา (ออกเทน 91) เพ䯾ิ�มขึال�น โดยสดัสว่นการใชน้ํال�ามนัเบนซนิธรรมดาคดิเป็น
รอ้ยละ 60 ของการใชน้ํال�ามนัเบนซนิทัال�งหมด

การนาํเขา้และสง่ออก แมว้า่ปรมิาณการผลตินํال�ามนัเบนซนิจะสงูกวา่ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ
กต็าม แตย่งัคงมกีารนาํเขา้นํال�ามนัเบนซนิธรรมดา เป็นจาํนวน 2.4 พันบารเ์รลตอ่วนั ขณะท䯾ี�มกีารสง่ออก
(เบนซนิธรรมดา และเบนซนิพเิศษ) เป็นจาํนวน 19.1 พันบารเ์รลตอ่วนั สง่ผลใหส้ง่ออก (สทุธ)ิ 17 พัน
บารเ์รลตอ่วนั

· นํȀามนัดเีซล

การผลติ การผลตินํال�ามนัดเีซลในปี 2546 เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 9.2 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545 ปรมิาณการผลติอยู่
ท䯾ี�ระดบั 331 พันบารเ์รลตอ่วนั สว่นใหญเ่ป็นการผลตินํال�ามนัดเีซลหมนุเรว็ โดยมสีดัสว่นการผลติถงึรอ้ย
ละ 99 หรอืผลติอยู่ท䯾ี�ระดบั 329 พันบารเ์รลตอ่วนั สว่นนํال�ามนัดเีซลหมนุชา้ผลติอยู่ท䯾ี�ระดบั 2 พันบารเ์รล
ตอ่วนั

การใช ้การใชน้ํال�ามนัดเีซลไดเ้ร䯾ิ�มขยบัตวัสงูขึال�น ตัال�งแตป่ลายไตรมาสท䯾ี� 4 ของปี 2545 ตอ่เน䯾ื�องมาถงึ ปีนีال�
โดยเฉพาะในชว่งไตรมาสท䯾ี� 4 การใชเ้พ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 13 เม䯾ื�อเทยีบกบัไตรมาสท䯾ี� 4 ของปีกอ่น เป็นผลให้
ภาพรวมการใชน้ํال�ามนัดเีซลปีนีال�เพ䯾ิ�มขึال�นถงึรอ้ยละ 9.1 กลา่วคอื ปรมิาณการใชอ้ยู่ท䯾ี�ระดบั 302 พันบารเ์รล
ตอ่วนั สาเหตสุาํคญัมาจากภาวะเศรษฐกจิท䯾ี�ขยายตวัสงูสดุนับแตเ่กดิวกิฤตเศรษฐกจิ โดย GDP ขยาย
ตวัรอ้ยละ 6.7 สง่ผลใหป้รมิาณการจาํหนา่ยรถท䯾ี�ใชเ้พ䯾ื�อการพาณชิยข์ยายตวัเพ䯾ิ�มสงูขึال�น

การนาํเขา้และสง่ออก การนาํเขา้นํال�ามนัดเีซลของปี 2546 ลดลงรอ้ยละ 14.3 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545
และเป็นการนาํเขา้ดเีซลหมนุเรว็ทัال�งหมด สว่นการสง่ออกกล็ดลงเชน่เดยีวกนักลา่วคอืลดลงรอ้ยละ 7.8
เม䯾ื�อเทยีบกบัปีท䯾ี�ผา่นมา อยา่งไรกต็าม ในปีนีال�มปีรมิาณการสง่ออกนํال�ามนัดเีซล (สทุธ)ิ จาํนวน 27 พัน
บารเ์รลตอ่วนั



· นํȀามนัเตา

การผลติ การผลตินํال�ามนัเตาของปีนีال� เพ䯾ิ�มขึال�นเลก็นอ้ยจากระดบั 103 พันบารเ์รลตอ่วนั เป็น 105 พัน
บารเ์รลตอ่วนั หรอืเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 1.6 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545 ปรมิาณการผลติยงัคงสงูกวา่ความตอ้งการ
ใชภ้ายในประเทศ

การใช ้ปรมิาณการใชอ้ยู่ท䯾ี�ระดบั 86 พันบารเ์รลตอ่วนั เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 4.3 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีท䯾ี�ผา่นมา
สาเหตสุาํคญัมาจากการนาํไปใชเ้ป็นเชืال�อเพลงิ ในการผลติกระแสไฟฟา้ ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) ซ䯾ึ�งเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 21.1 เน䯾ื�องจากการหยดุผลติของแหลง่กา๊ซเยตากนุ จากพมา่
ตัال�งแตช่ว่งปลายไตรมาสท䯾ี�สามของปีนีال� จงึมกีารใชน้ํال�ามนัเตาทดแทน สว่นการใชใ้นภาคอตุสาหกรรมเพ䯾ิ�ม
ขึال�นเลก็นอ้ยจากระดบั 74 พันบารเ์รลตอ่วนั ในปีกอ่น เป็น 76 พันบารเ์รลตอ่วนัในปีนีال�

การนาํเขา้และสง่ออก แมว้า่ปรมิาณการผลตินํال�ามนัเตาในประเทศจะสงูกวา่ความตอ้งการใชก้ต็าม แต่
ในปี 2546 นีال�ยงัคงมกีารนาํเขา้เป็นจาํนวน 3.6 พันบารเ์รลตอ่วนั ขณะท䯾ี�มกีารสง่ออกอยู่ท䯾ี�ระดบั 13.4 พัน
บารเ์รลตอ่วนั เป็นผลใหม้ปีรมิาณการสง่ออก (สทุธ)ิ จาํนวน 10 พันบารเ์รลตอ่วนั

ตารางท큔ีȀ 9 ปรมิาณการใชเ้ชืȀอเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า

ชนดิของเชืȀอเพลงิ 2545 2546 การเปล큔ีȀยนแปลง (%)
2545 2546

กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้นลบฟ./วนั)* 1,632 1,624 8.5 0.5
นํال�ามนัเตา (ลา้นลติร) 499 605 22.8 21.1
ลกิไนต ์(พันตนั) 15,035 15,407 4.5 2.5
ดเีซล (ลา้นลติร) 41 23 45.0 45.2

*การใชข้อง EGAT EGCO KEGCO และ RH (ราชบรุ)ี

· นํȀามนัเคร큔ืȀองบนิ

ภาพรวมการใชน้ํال�ามนัเคร䯾ื�องบนิในปี 2546 ลดลงเลก็นอ้ยคอืรอ้ยละ 0.4 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545 เน䯾ื�องจาก
การขนสง่ทางอากาศหดตวัลงในชว่งไตรมาสท䯾ี� 2 เพราะผลกระทบจากโรค SARS อยา่งไรกต็าม ในชว่ง
ไตรมาสท䯾ี� 4 นีال�การขนสง่ทางอากาศขยายตวัสงูขึال�นรอ้ยละ 5.2 โดยเฉพาะดา้นการขนสง่สนิคา้ เน䯾ื�องจาก
การลงนามประกาศเขตการคา้เสรไีทยจนี สว่นการผลติและการนาํเขา้ในปีนีال�ลดลง กลา่วคอื การผลติลด



ลงจากระดบั 80 พัน บารเ์รลตอ่วนัในปีกอ่นเหลอื 73 พันบารเ์รลตอ่วนั หรอืลดลงรอ้ยละ 8.8 แมว้า่
ปรมิาณการผลติจะลดลงแตย่งัคงมกีารสง่ออก (สทุธ)ิ เป็นจาํนวน 9 พันบารเ์รลตอ่วนั

· กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG)

การผลติ การผลติกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวในปี 2546 เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 4.8 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น กลา่วคอื
เพ䯾ิ�มขึال�นจากระดบั 102 พันบารเ์รลตอ่วนั มาอยู่ท䯾ี�ระดบั 107 พันบารเ์รลตอ่วนั แยกเป็นการผลติจากโรง
แยกกา๊ซของ ปตท. (โรงท䯾ี� 1  4) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 46 โรงกลั䯾�นไทยออยล ์รอ้ยละ 11 โรงกลั䯾�น
ระยองรไีฟเนอร ีโรงกลั䯾�นสตาร ์รไีฟเนอร ีและโรงกลั䯾�นทพีไีอ มสีดัสว่นเทา่ๆ กนัคอืรอ้ยละ 6 โรงแยก
กา๊ซไทยเชลล ์รอ้ยละ 3 ท䯾ี�เหลอืรอ้ยละ 22 เป็นการผลติจากโรงกลั䯾�นนํال�ามนัอ䯾ื�นๆ และจากอตุสาหกรรม
ปโิตรเคม ีทัال�งนีال�ปรมิาณการผลติ ยงัคงสงูกวา่ความตอ้งการใชใ้นประเทศ

การใช ้ปรมิาณการใชข้องปี 2546 เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 3.3 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545 โดยการใชอ้ยู่ท䯾ี�ระดบั 82
พันบารเ์รลตอ่วนั แยกเป็นการใชเ้ป็นเชืال�อเพลงิ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 84 ของปรมิาณการใชท้ัال�งหมดท䯾ี�
เหลอื ใชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16

การใชเ้ป็นเชืال�อเพลงิ ประกอบดว้ย การใชค้รัวเรอืน ในรถยนต ์และในอตุสาหกรรม โดยการใชใ้น ครัว
เรอืน มสีดัสว่นสงูสดุ กลา่วคอื รอ้ยละ 70 ของปรมิาณการใชเ้ป็นเชืال�อเพลงิ ปรมิาณการใชอ้ยู่ท䯾ี�ระดบั 48
พัน บารเ์รลตอ่วนั ท䯾ี�เหลอืเป็นการใชใ้นอตุสาหกรรม และในรถยนต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 20 และ 10
ตามลาํดบั การใชใ้นอตุสาหกรรมเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 8.9 ขณะท䯾ี�การใชใ้นรถยนตไ์ดช้ะลอตวัลงตัال�งแต่
ไตรมาสท䯾ี�สองของปี 2545 จนถงึปัจจบุนั เป็นผลใหก้ารใชล้ดลงรอ้ยละ 8.4 สาเหตสุว่นหน䯾ึ�งเกดิจาก
การปรับราคาขายปลกี LPG เป็นผลใหร้าคา LPG เพ䯾ิ�มสงูขึال�น อกีสว่นหน䯾ึ�งเกดิจากจาํนวนรถแทก๊ซ䯾ี�ท䯾ี�
เปล䯾ี�ยนมาใชเ้ชืال�อเพลงิ LPG เร䯾ิ�มอ䯾ิ�มตวั

สาํหรับการใชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปโิตรเคมใีนปีนีال� มปีรมิาณ 13 พันบารเ์รลตอ่วนั เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ
8.1 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น กลา่วคอื เพ䯾ิ�มขึال�นจากระดบั 12 พันบารเ์รลตอ่วนั เป็น 13 พันบารเ์รลตอ่วนั

การนาํเขา้และการสง่ออก เน䯾ื�องจากประเทศไทยสามารถผลติกา๊ซปโิตรเลยีมเหลวไดม้ากกวา่ความ
ตอ้งการใชใ้นประเทศ จงึไมม่กีารนาํเขา้ ขณะท䯾ี�มกีารสง่ออกอยา่งตอ่เน䯾ื�อง โดยสว่นใหญส่ง่ออกไปยงั
ประเทศใน เอเซยี ไดแ้ก ่จนี มสีดัสว่นสงูสดุคอืรอ้ยละ 31 ของปรมิาณการสง่ออกทัال�งหมด รองลงมา
ไดแ้ก ่สงิคโปร ์เวยีดนาม คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 24 และ 23 ตามลาํดบั โดยในปีนีال�สง่ออกเป็นจาํนวน 25
พันบารเ์รลตอ่วนั

ตารางท큔ีȀ 10 การใช ้LPG
หนว่ย : พันบารเ์รลตอ่วนั

  2545
2546

การเปล큔ีȀยนแปลง



ปรมิาณ สดัสว่น (%) (%)
ครัวเรอืน 47 48 58.9 2.3
อตุสาหกรรม 13 14 17.0 8.9
รถยนต์ 7 7 8.2 8.4
อตุสาหกรรมปโิตรเคมี 12 13 15.9 8.1
รวม 79 82 100.0 3.3

6. ถา่นหนิ/ลกิไนต์
การผลติ การผลติลกิไนตใ์นปี 2546 มปีรมิาณ 18.9 ลา้นตนั แยกเป็นการผลติจากเหมอืงแมเ่มาะและ
กระบ䯾ี� ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และการผลติจากเหมอืงเอกชน ปรมิาณการผลติ
ของ กฟผ. มจีาํนวน 15.8 ลา้นตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 84 ของการผลติลกิไนตท์ัال�งหมด ท䯾ี�เหลอือกีรอ้ย
ละ 16 เป็นการผลติของเหมอืงเอกชน จาํนวน 3.1 ลา้นตนั ในปีนีال� กฟผ. ผลติลกิไนตเ์พ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 4.0
ขณะท䯾ี�เหมอืงเอกชนผลติลดลงรอ้ยละ 29.4 เน䯾ื�องจากการนาํเขา้ถา่นหนิมาใชท้ดแทนลกิไนตใ์นภาค
อตุสาหกรรม

การใช ้ปรมิาณการใชล้กิไนตใ์นปีนีال� ลดลงรอ้ยละ 8.2 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น การใชอ้ยู่ท䯾ี�ระดบั 17.9 ลา้น
ตนั ประกอบดว้ย การใชใ้นภาคการผลติไฟฟา้ของ กฟผ. คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 86 ท䯾ี�เหลอืนาํไปใชใ้น
ภาคอตุสาหกรรมคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 14 การใชล้กิไนตใ์นอตุสาหกรรมลดลงถงึรอ้ยละ 43.6 ทัال�งนีال�
เน䯾ื�องจากการใชถ้า่นหนินาํเขา้ ทดแทนการใชล้กิไนตเ์พราะราคาลกิไนตเ์พ䯾ิ�มสงูขึال�น เน䯾ื�องจากคา่ขนสง่ท䯾ี�
เพ䯾ิ�มขึال�นมาก สาเหตจุากนโยบายจาํกดันํال�าหนักบรรทกุ ดงันัال�นเม䯾ื�อเปรยีบเทยีบราคาถา่นหนินาํเขา้ดว้ยคา่
ความรอ้นแลว้ จะมรีาคาต䯾ํ�ากวา่ลกิไนตใ์นประเทศ เป็นผลใหก้ารใชถ้า่นหนินาํเขา้ในภาคอตุสาหกรรม
เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 80.0 สาํหรับการใชล้กิไนตเ์ป็นเชืال�อเพลงิในการผลติไฟฟา้เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 2.5 เน䯾ื�องจาก
การตดิตัال�งเคร䯾ื�องกาํจัดกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(FGD) ท䯾ี�โรงไฟฟา้แมเ่มาะเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ สง่ผลให้
ภาพรวมการใชถ้า่นหนิ/ลกิไนตใ์นปีนีال� ยงัคงขยายตวัเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 2.5

การนาํเขา้ ปรมิาณการนาํเขา้ถา่นหนิเพ䯾ิ�มขึال�นถงึรอ้ยละ 40.7 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น โดยนาํเขา้เป็นจาํนวน
7.9 ลา้นตนั เพ䯾ื�อนาํไปใชใ้นการผลติกระแสไฟฟา้ในโครงการ SPP ประมาณ 2.0 ลา้นตนั (รอ้ยละ 26)
และใชใ้นภาคอตุสาหกรรม 5.8 ลา้นตนั (รอ้ยละ 74)

ตารางท큔ีȀ 11 การผลติและการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิ
หนว่ย : พันตนั

  2545
2546

ปรมิาณ อตัราเพ큔ิȀม
(%) สดัสว่น(%)

การผลติลกิไนต์ 19,569 18,887 3.5 100.0
การไฟฟา้ฝ่ายผลติฯ 15,182 15,788 4.0 83.6
เหมอืงเอกชน 4,387 3,099 29.4 16.4
 บา้นปู 2,782 1,925 30.8 10.2
 ลานนา 690 537 22.1 2.8
 อ䯾ื�นๆ 915 637 30.7 3.4
การนาํเขา้ถา่นหนิ 5,599 7,876 40.7 
การจดัหา 25,168 26,763 6.3 
การใชล้กิไนต์ 19,592 17,948 8.2 100.0
ผลติกระแสไฟฟา้ 15,035 15,407 2.5 85.8
อตุสาหกรรม 4,556 2,541 43.6 14.2
การใชถ้า่นหนิ 5,599 7,876 40.7 100.0
ผลติกระแสไฟฟา้ (SPP) 2,352 2,030 13.7 25.8
อตุสาหกรรม 3,247 5,846 80.0 74.2
ความตอ้งการ 25,191 25,824 2.5 

7. ไฟฟ้า



กาํลงัการผลติตดิต ัȀง กาํลงัการผลติตดิตัال�งไฟฟา้ของไทย ณ เดอืนธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ย กาํลงั
ผลติของ กฟผ. การรับซืال�อจากเอกชน และไฟฟา้นาํเขา้มจีาํนวน 24,983 เมกะวตัต ์โดยเป็นกาํลงัผลติ
ตดิตัال�งของ กฟผ. 14,431 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 58 รับซืال�อจาก IPP 8,000 เมกะวตัต ์คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 32 จาก SPP จาํนวน 1,912 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 8 และนาํเขา้จาก สปป.ลาว
และการแลกเปล䯾ี�ยน ไฟฟา้กบัมาเลเซยี 640 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2

กาํลงัการผลติตดิตัال�งของ กฟผ ในปี 2546 ลดลงจากปี 2545 จาํนวน 605 เมกะวตัต ์เน䯾ื�องจากหนว่ย
ผลติไฟฟา้ของโรงไฟฟา้บางปะกง (CC1) มกีาํลงัการผลติตดิตัال�ง 380 เมกะวตัต ์และหนว่ยผลติไฟฟา้
ของโรงไฟฟา้ แมเ่มาะ (T13) กาํลงัการผลติตดิตัال�ง 225 เมกะวตัต ์ถกูปลดออกจากระบบ แตใ่นปีนีال�มผีู้
ผลติไฟฟา้ในโครงการ IPP จา่ยไฟเขา้ระบบจาํนวน 2 ราย คอื บรษัิทบอ่วนิ เพาเวอร ์ดเีวลลอปเมน้ท์
จาํกดั และ บรษัิท อสีเทอรน์ เพาเวอร ์แอนด ์อเิลคตรคิ จาํกดั เป็นผลใหก้าํลงัการผลติตดิตัال�งในสว่น
ของ IPP เพ䯾ิ�มขึال�น เชน่เดยีวกบักาํลงัผลติตดิตัال�งของผู้ผลติไฟฟา้ รายเลก็ (SPP) ซ䯾ึ�งมผีู้จา่ยไฟเขา้ระบบ
เพ䯾ิ�มขึال�นอกี 144 เมกะวตัต์

ตารางท큔ีȀ 12 กาํลงัผลติตดิต ัȀงไฟฟ้า
ณ ธนัวาคม 2546
หนว่ย : เมกะวตัต์

  กาํลงัผลติตดิต ัȀง สดัสว่น (%)
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 14,431 58
ผู้ผลติไฟฟา้อสิระ (IPP) 8,000 32
ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) 1,912 8
นาํเขา้และแลกเปล䯾ี�ยน 640 2

รวม 24,983 100

การผลติพลงังานไฟฟ้า ปรมิาณการผลติพลงังานไฟฟา้ของประเทศในปี 2546 มจีาํนวน 118,411
กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง เพ䯾ิ�มขึال�นจากปีกอ่นรอ้ยละ 6.4 ประกอบดว้ยการผลติของ กฟผ. คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49
ท䯾ี�เหลอืเป็นการรับซืال�อจากเอกชน การนาํเขา้ และอ䯾ื�นๆ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 51

ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุในปีนีال� อยู่ในเดอืนพฤษภาคมท䯾ี�ระดบั 18,121 เมกะวตัต ์สงูกวา่ความตอ้งการ
ไฟฟา้สงูสดุของปี 2545 ซ䯾ึ�งอยู่ท䯾ี�ระดบั 16,681 เมกะวตัต ์เป็นผลใหม้คีา่ตวัประกอบการใช ้ไฟฟา้เฉล䯾ี�ย
(Load Factor) อยู่ท䯾ี�ระดบัรอ้ยละ 73.9 และมอีตัรากาํลงัผลติสาํรองไฟฟา้ต䯾ํ�าสดุ (Reserved Margin)
อยู่ท䯾ี�ระดบัรอ้ยละ 35.1

ตารางท큔ีȀ 13 ความตอ้งการไฟฟ้าและคา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า

ปี ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ
(เมกะวตัต)์

คา่ตวัประกอบการใช้
ไฟฟ้า (รอ้ยละ)

กาํลงัผลติสาํรองไฟฟ้าต큔ํȀา
สดุ (รอ้ยละ)

2536 9,839 74.2 12.1
2537 11,064 74.3 13.6
2538 12,268 74.9 5.6
2539 13,311 75.1 8.6
2540 14,506 73.5 8.3
2541 14,180 73.4 20.1
2542 13,712 76.1 22.1
2543 14,918 75.2 22.0
2544 16,126 73.5 30.9
2545 16,681 76.1 27.5
2546 18,121 73.9 35.1

หมายเหต ุ: 1. โรงไฟฟา้ IPP ไดแ้ก ่บอ่วนิ และ EPEC รวมกาํลงัการผลติ 1,063 เมกะวตัต์
จา่ยไฟเขา้ระบบ (COD) ในชว่งเดอืน ม.ค.  ม.ีค. 46
2. โรงไฟฟา้ SPP จา่ยไฟเขา้ระบบ (COD) ในระหวา่งเดอืน ม.ค.  ธ.ค. 2546 รวมกาํลงั
การผลติ 114 เมกะวตัต์

การผลติพลงังานไฟฟา้ ประกอบดว้ยพลงังานไฟฟา้ท䯾ี�ผลติจากแหลง่ตา่งๆ คอื จากกา๊ซธรรมชาต ิ(รวม
EGCO KEGCO ราชบรุ ีIPP และ SPP) จาํนวน 85,720 กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 72 จาก

ถา่นหนิ/ลกิไนต ์จาํนวน 19,301 กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16 จากพลงันํال�า 7,208 กกิะวตัต์



ถา่นหนิ/ลกิไนต ์จาํนวน 19,301 กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16 จากพลงันํال�า 7,208 กกิะวตัต์
ชั䯾�วโมง คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 6 จากนํال�ามนัเตา จาํนวน 2,434 กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2
และจากแหลง่อ䯾ื�นๆ รวมทัال�งการ นาํเขา้ไฟฟา้จากลาวและไฟฟา้แลกเปล䯾ี�ยนกบัมาเลเซยี จาํนวน 3,748
กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3

การผลติพลงังานไฟฟ้าตามชนดิของเชืȀอเพลงิท큔ีȀสาํคญั พอสรปุไดด้งันีال�

(ก) การผลติไฟฟา้จากกา๊ซธรรมชาตใินปี 2546 เพ䯾ิ�มขึال�นจากปี 2545 รอ้ยละ 8.6 สาเหตสุาํคญั
เน䯾ื�องจากการผลติไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้อสิระ (IPP) ซ䯾ึ�งใชเ้ชืال�อเพลงิกา๊ซธรรมชาต ิไดแ้ก ่บรษัิท บอ่วนิ
เพาเวอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั มกีาํลงัการผลติตดิตัال�ง 713 เมกะวตัต ์ไดจ้า่ยไฟเขา้ระบบ ของการ
ไฟฟา้ฝ่ายผลติตัال�งแตเ่ดอืนมกราคมนีال� และ บรษัิท อสีเทอรน์ เพาเวอรแ์อนด ์อเิลคตรคิ จาํกดั ซ䯾ึ�งมกีาํลงั
การผลติตดิตัال�ง 350 เมกะวตัต ์ไดจ้า่ยไฟเขา้ระบบของการไฟฟา้ฝ่ายผลติในเดอืนมนีาคม เป็นผลให้
ปรมิาณการผลติไฟฟา้จากเชืال�อเพลงิกา๊ซธรรมชาตเิพ䯾ิ�มสงูขึال�น อกีสว่นหน䯾ึ�งเป็นผลมาจากผู้ผลติไฟฟา้ราย
เลก็ (SPP) ท䯾ี�ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชืال�อเพลงิจา่ยไฟฟา้เขา้มาเสรมิในระบบ กฟผ. มากขึال�น

(ข) การผลติไฟฟา้จากถา่นหนิ/ลกิไนต ์เพ䯾ิ�มขึال�นเลก็นอ้ยรอ้ยละ 0.1 สาเหตมุาจากในชว่งสองไตรมาส
แรก ของปีนีال� กฟผ. ใชล้กิไนตเ์ป็นเชืال�อเพลงิในการผลติเพ䯾ิ�มสงูขึال�น

(ค) การผลติไฟฟา้จากนํال�ามนัเตา เพ䯾ิ�มขึال�นถงึรอ้ยละ 23.6 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545 เน䯾ื�องจากการหยดุผลติ
ของแหลง่กา๊ซธรรมชาตเิยตากนุของพมา่เป็นผลใหม้กีารใชน้ํال�ามนัเตาทดแทนการใชก้า๊ซธรรมชาติ
ประกอบกบัมกีารทดสอบเดนิเคร䯾ื�องท䯾ี�โรงไฟฟา้กระบ䯾ี� โดยใชน้ํال�ามนัเตาเป็นเชืال�อเพลงิในชว่งเดอืน ส.ค.
เป็นตน้มา

(ง) การผลติไฟฟา้จากพลงันํال�า ลดลงรอ้ยละ 2.2 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น

(จ) การผลติไฟฟา้จากนํال�ามนัดเีซล ลดลงถงึรอ้ยละ 50.1 ทัال�งนีال�เป็นผลมาจาก กฟผ. ลดการใช ้นํال�ามนั
ดเีซลเพ䯾ื�อเป็นเชืال�อเพลงิในการผลติไฟฟา้ลงรอ้ยละ 45.2

(ฉ) การนาํเขา้ไฟฟา้จาก สปป. ลาว และไฟฟา้แลกเปล䯾ี�ยนจากมาเลเซยีในปี 2546 ลดลงรอ้ยละ 12.1
เม䯾ื�อเทยีบกบัปีท䯾ี�ผา่นมา

การใชไ้ฟฟ้า

ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ในปี 2546 อยู่ระดบัท䯾ี� 106,138 กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง เพ䯾ิ�มขึال�นจากปี 2545 รอ้ยละ 7.1
โดยสาขาธรุกจิและสาขาอตุสาหกรรม ใชไ้ฟฟา้เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 7.0 และ 7.9 ตามลาํดบั ขณะท䯾ี�บา้นอยู่
อาศยัเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 5.8 ภาคเกษตร เพ䯾ิ�มขึال�นถงึรอ้ยละ 18.7 สว่นลกูคา้ตรง กฟผ. เพ䯾ิ�มขึال�นเลก็นอ้ยรอ้ย
ละ 0.3



การใชไ้ฟฟา้ในเขตนครหลวง ขยายตวัเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 4.7 เม䯾ื�อเทยีบกบัปี 2545 การใชไ้ฟฟา้เพ䯾ิ�มขึال�น ทกุ
สาขา กลา่วคอื สาขาธรุกจิและสาขาอตุสาหกรรม มกีารใชไ้ฟฟา้ 12,746 กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง และ 14,381
กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง ตามลาํดบั หรอืเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 4.6 และ 4.2 สาํหรับประเภทบา้นและท䯾ี�อยู่อาศยัมกีารใช้
ไฟฟา้ 7,984 กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 6.1

การใชไ้ฟฟา้ในเขตภมูภิาค เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 8.6 เม䯾ื�อเทยีบกบัปีกอ่น โดยสาขาธรุกจิและสาขา
อตุสาหกรรม มกีารใชไ้ฟฟา้อยู่ในระดบั 12,605 กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง และ 33,872 กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง ตาม
ลาํดบั หรอืเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 9.5 สว่นการใชไ้ฟฟา้ประเภทบา้นและท䯾ี�อยู่อาศยั มกีารใชไ้ฟฟา้ 15,331 กกิะ
วตัตช์ั䯾�วโมง เพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 5.6

ในสว่นลกูคา้ตรงของ กฟผ. ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในปีนีال� อยู่ท䯾ี�ระดบั 1,949 กกิะวตัตช์ั䯾�วโมง เพ䯾ิ�มขึال�นเลก็
นอ้ยจากปี 2545 กลา่วคอืเพ䯾ิ�มขึال�นรอ้ยละ 0.3

ตารางท큔ีȀ 14 การจาํหนา่ยไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ใช้
หนว่ย : กกิะวตัต์ชั䯾�วโมง

  2545 2546
ปรมิาณ เปล큔ีȀยนแปลง (%)

การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง      
บา้นและท䯾ี�อยู่อาศยั 7,526 7,984 6.1
ธรุกจิ 12,186 12,746 4.6
อตุสาหกรรม 13,804 14,381 4.2
อ䯾ื�นๆ 1,960 2,045 4.4

รวม 35,476 37,156 4.7
การใชไ้ฟฟ้าในเขตภมูภิาค      
บา้นและท䯾ี�อยู่อาศยั 14,518 15,331 5.6
ธรุกจิ 11,507 12,605 9.5
อตุสาหกรรม 30,923 33,872 9.5
เกษตรกรรม 192 228 18.7
อ䯾ื�นๆ 4,563 4,998 9.5

รวม 61,704 67,033 8.6
ลกูคา้ตรง กฟผ 1,943 1,949 0.3

รวมท ัȀงสิȀน 99,123 106,138 7.1

8. ปรมิาณสาํรองพลงังานของประเทศ
ทรัพยากรดา้นพลงังานของไทยประกอบดว้ยนํال�ามนัดบิ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาต ิและลกิไนต ์จาก
ขอ้มลูของกรมเชืال�อเพลงิธรรมชาตริายงานวา่ ณ สิال�นปี 2545 ปรมิาณสาํรอง (Proved Reserves +
Probable Reserves) ของนํال�ามนัดบิอยู่ท䯾ี� 461 ลา้นบารเ์รล คอนเดนเสท 585 ลา้นบารเ์รล กา๊ซ
ธรรมชาต ิ24,653 พันลา้นลกูบาศกฟ์ตุ และลกิไนต ์2,137 ลา้นตนั หากปรมิาณการผลติพลงังานดงั
กลา่วยงัคงอยู่ท䯾ี�ระดบัการผลติของปี 2545 จะมนีํال�ามนัดบิใชไ้ดอ้กีประมาณ 17 ปี คอนเดนเสท ประมาณ
30 ปี กา๊ซธรรมชาต ิ(รวมแหลง่พืال�นท䯾ี�ทบัซอ้นไทยมาเลเซยี) ประมาณ 34 ปี และลกิไนตป์ระมาณ 109
ปี

ตารางท큔ีȀ 15 ปรมิาณสาํรองพลงังานของประเทศ
ณ 31 ธนัวาคม 2545

  ปรมิาณสาํรอง ปรมิาณการผลติ
ปี 2545

ใชไ้ดน้าน
(ปี)

นํȀามนัดบิ
(ลา้นบารเ์รล) 461 27.6 17

คอนเดนเสท
(ลา้นบารเ์รล) 585 19.6 30

กา๊ซธรรมชาติ
(พันลา้นลกูบาศกฟ์ตุ) 24,653 724.9 34

ลกิไนต์ 2,137 19.6 109



(ลา้นตนั)

* ปรมิาณสาํรองของ Proved Reserves และ Probable Reserves

9. รายไดส้รรพสามติและฐานะกองทนุนํȀามนั
รายไดภ้าษสีรรพสามติจากนํال�ามนัสาํเรจ็รปูของปี 2546 มจีาํนวนประมาณ 72,962 ลา้นบาท เพ䯾ิ�มขึال�นจาก
ปีกอ่น 5,236 ลา้นบาท แมว้า่ในปีนีال�กองทนุจะมรีายรับมากกวา่รายจา่ยกต็าม แตฐ่านะกองทนุเม䯾ื�อสิال�น
เดอืนธนัวาคม 2546 ยงัคงตดิลบ 2,469 ลา้นบาท

ตารางท큔ีȀ 16 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุ
หนว่ย : ลา้นบาท

ณ สิȀนปี ฐานะกองทนุนํȀามนั รายรบั (รายจา่ย) ภาษสีรรพสามติ
2535 1,930 (4,717) 40,693
2536 78 (1,852) 44,717
2537 732 (810) 46,969
2538 1,116 (384) 54,838
2539 787 1,903 58,899
2540 235 (552) 64,768
2541 4,606 4,371 66,139
2542 4,418 (187) 65,076
2543 4,673 (9,091) 65,026
2544 10,351 (5,678) 65,602
2545 4,156 6,195 67,726

2546 (ณ สิال�นเดอืนธนัวาคม) 2,469 1,687 72,962

 

 

 



สว่นท熌ี 4
ยทุธศาสตรพ์ลงังาน : พลงังานเพ熌ือการแขง่ขนั

ของประเทศไทย
พลงังานจัดเป็นปัจจัยพ㒿ืȀนฐานท꯰ี สาํคญัตอ่การผลติของภาคธรุกจิและภาคอตุสาหกรรมของประเทศ
และการดาํรงชวีติของประชาชน ซ꯰ึ งมคีวามสาํคญัตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิ ของประเทศทั㒿Ȁงในระยะ
สั㒿Ȁนและระยะยาว ดงันั㒿Ȁน การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศจะตอ่เน꯰ื อง และยั꯰ งยนืได ้จาํเป็นตอ้งมกีาร
จัดหาพลงังานท꯰ี เพยีงพอ มั꯰ นคง และมคีณุภาพและราคาท꯰ี เหมาะสม ขณะเดยีวกนักจิกรรมการผลติ
ตอ้งมกีารใชพ้ลงังาน อยา่งมปีระสทิธภิาพ และประหยดั และเป็นมติรตอ่ส꯰ิ งแวดลอ้ม ทั㒿Ȁงน㒿ีȀเพ꯰ื อเสรมิ
ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศได้

เม꯰ื อวนัท꯰ี  28 สงิหาคม 2546 กระทรวงพลงังานไดจั้ดประชมุเชงิปฏบิตักิาร เร꯰ื อง “ยทุธศาสตร์
พลงังาน ครั㒿Ȁงท꯰ี  1 : พลงังานเพ꯰ื อการแขง่ขนัของประเทศ” ข㒿ึȀน โดยม ีฯพณฯ พ.ต.ท. ทกัษณิ ชนิ
วตัร นายกรัฐมนตร ีเป็นประธาน โดยมจีดุประสงคเ์พ꯰ื อกาํหนดยทุธศาสตรพ์ลงังานของประเทศใหม้ี
ความมั꯰ นคง และเพ꯰ื อเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ ซ꯰ึ งตอ่มาคณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
เหน็ชอบในหลกัการของยทุธศาสตรพ์ลงังาน เม꯰ื อวนัท꯰ี  2 กนัยายน 2546

ประเทศไทยตอ้งนาํเขา้พลงังานจากตา่งประเทศในแตล่ะปีดว้ยมลูคา่ท꯰ี สงู เน꯰ื องจากปรมิาณสาํรอง
พลงังานภายในประเทศมอียา่งจาํกดั และในปี 2545 ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังาน คดิเป็นมลูคา่
ประมาณ 8 แสนลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 14 ของมลูคา่ผลติภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) และคดิเป็นมลูคา่พลงังานท꯰ี ตอ้งนาํเขา้ถงึ 3 แสนกวา่
ลา้นบาท ทาํใหก้ารพ꯰ึ งพาพลงังานนาํเขา้ จากตา่งประเทศ อยู่ในระดบัท꯰ี สงู ประเทศจงึตอ้งเผชญิ
ปัญหาความเส꯰ี ยง ตอ่การขาดแคลนพลงังาน และการขาดเสถยีรภาพดา้นราคา ดงันั㒿Ȁนแนวทางการ
พัฒนาพลงังานของประเทศ เพ꯰ื อใหป้ระเทศ มคีวามมั꯰ นคงดา้นพลงังาน และมศีกัยภาพในการ
แขง่ขนักบัประเทศตา่งๆ ได ้จะตอ้งเร꯰ิ มจากการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ เรง่พัฒนาพลงังาน
ทดแทนท꯰ี มอียู่ในประเทศข㒿ึȀน มาทดแทนพลงังานจากเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาต ิ(Fossil Fuel) ท꯰ี ประเทศมี
สาํรองอยู่อยา่งจาํกดั พรอ้มทั㒿Ȁงมกีารบรหิารจัดการพลงังานท꯰ี มอียู่ในประเทศ ใหส้ามารถยดืระยะ
เวลาการใชใ้หย้นืยาวท꯰ี สดุ การประชมุเชงิปฏบิตักิารครั㒿Ȁงน㒿ีȀ จงึไดก้าํหนดยทุธศาสตรพ์ลงังานของ
ประเทศ ออกเป็น 4 ดา้น คอื

1. ยทุธศาสตรก์ารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ในชว่ง 15 ปีท꯰ี ผา่นมา สดัสว่นการใชพ้ลงังานตอ่มลูคา่รวมของผลผลติมวลรวมในประเทศ (Energy
Intensity) ของประเทศไทยมแีนวโนม้เพ꯰ิ มข㒿ึȀน ขณะท꯰ี ประเทศพัฒนาแลว้มแีนวโนม้ลดลง เม꯰ื อ
พจิารณาคา่ความยดืหยุ่นการใชพ้ลงังาน (Energy Elasticity) จากสดัสว่นอตัราการเตบิโต ของการ
ใชพ้ลงังานตอ่อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ของประเทศในชว่งเดยีวกนั พบวา่ประเทศไทยมคีา่
ความยดืหยุ่นดา้นพลงังานเทา่กบั 1.4 : 1 ขณะท꯰ี ประเทศพัฒนาแลว้ เชน่ประเทศสหรัฐอเมรกิา มี
คา่ความยดืหยุ่นการใชพ้ลงังาน (Energy Elasticity) อยู่ท꯰ี  0.8 : 1 และประเทศญ꯰ี ปุ่น อยู่ท꯰ี  0.95 :
1 เป็นตน้ การลดปรมิาณการใชพ้ลงังานโดยการใชอ้ยา่งประหยดั และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ยอ่มจะ
ชว่ยลดภาระของประเทศในการจัดหาพลงังาน ประหยดัเงนิตราตา่งประเทศในการนาํเขา้พลงังาน
และลดผลกระทบท꯰ี เกดิจากความเส꯰ี ยงดา้นการขาดแคลนพลงังาน และการขาดเสถยีรภาพดา้น
ราคาได ้ดงันั㒿Ȁน เปา้หมายในการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึกาํหนดให ้“ลดคา่ความ
ยดืหยุ่นการใชพ้ลงังาน (Energy Elasticity) ของประเทศลงจาก 1.4 : 1 ในปจัจบุนั ให้
เหลอื 1 : 1 ภายในปี 2550” ซ꯰ึ งสง่ผลใหเ้กดิการประหยดัคา่ใชจ้า่ยพลงังาน ของประเทศไดถ้งึ
3.1 ลา้นลา้นบาทในชว่งปี 2550 2560

เพ꯰ื อลดอตัราเตบิโตของการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย การกาํหนดมาตรการจงึมุ่งเนน้ท꯰ี 
ภาคขนสง่และภาคอตุสาหกรรมเป็นหลกั ซ꯰ึ งมสีดัสว่นการใชพ้ลงังานท꯰ี รอ้ยละ 37 และรอ้ยละ 36
ตามลาํดบั ของปรมิาณการใชพ้ลงังานในประเทศ

1.1 ภาคคมนาคมขนสง่



การใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมขนสง่ของประเทศประมาณรอ้ยละ 80 เป็นการใชพ้ลงังานเพ꯰ื อการ
ขนสง่ทางบก โดยรอ้ยละ 78.6 และรอ้ยละ 0.5 เป็นการขนสง่ทางรถยนต ์และขนสง่ทางราง ตาม
ลาํดบั และรอ้ยละ 4.6 เป็นการขนสง่ทางน㒿ํȀา ท꯰ี เหลอือกีรอ้ยละ 16.3 คอืการขนสง่ทางอากาศ โดย
แนวโนม้จาํนวนผู้ใชบ้รกิารขนสง่มวลชน ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลลดลงจาก 1,224
ลา้นคนในปี 2540 เหลอื 938 ลา้นคนในปี 2544 ทั㒿Ȁงน㒿ีȀ ผู้ใชบ้รกิารรถขนสง่ลดลงจากจาํนวน 12.6
ลา้นคน เหลอื 10.8 ลา้นคน และผู้ใชม้บีรกิารรถไฟลดลงจากจาํนวน 64.9 ลา้นคน เป็น 56.7 ลา้น
คน ในชว่งเวลาเดยีวกนั แตข่ณะท꯰ี จาํนวนผู้ใชร้ถยนตไ์ดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนทกุปีอยา่งตอ่เน꯰ื อง

มาตรการการใชพ้ลงังานในภาคคมนาคมขนสง่

ปรับเปล꯰ี ยนโครงสรา้งการขนสง่คนและสนิคา้จากการใชร้ถยนตข์นาดเลก็มาเป็นระบบการขนสง่ดว้ย
ระบบราง

โดยในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล เรง่รัดลงทนุโครงการขนสง่มวลชนระบบรางและระบบ
ขนสง่มวลชนในรปูแบบอ꯰ื นๆ
ในเขตภมูภิาค เรง่ลงทนุระบบรถไฟรางคู่

วางเครอืขา่ยขนสง่แบบผสมผสาน (Multimodal Transport) อยา่งมปีระสทิธภิาพ พัฒนาโครงขา่ย
ระบบการขนสง่และระบบคลงัสนิคา้ของประเทศ ทั㒿Ȁงการขนสง่ทางบก ทางน㒿ํȀา และการขนสง่น㒿ํȀามนั
ทางทอ่

สง่เสรมิการใชพ้าหนะประหยดัพลงังาน
ใชร้ะบบผังเมอืงในการกาํหนดเสน้ทางขนสง่สนิคา้
ใชม้าตรการดา้นภาษ ีมาสรา้งแรงจงูใจในการประหยดัพลงังานภาคคมนาคมขนสง่

1.2 ภาคอตุสาหกรรม

สดัสว่นการใชพ้ลงังานในภาคอตุสาหกรรมของประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 36 ของการใชพ้ลงังาน
ทั㒿Ȁงหมด เม꯰ื อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัประเทศท꯰ี พัฒนาแลว้จะพบวา่ โครงสรา้งภาคอตุสาหกรรม
ของประเทศ ยงัขาดการพัฒนาโครงสรา้งการผลติในภาคอตุสาหกรรม ใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพท꯰ี ด ีหรอืเพ꯰ื อมุ่งเป็นการผลติสนิคา้ดว้ยการใชพ้ลงังานนอ้ย แตใ่หม้ลูคา่เพ꯰ิ มสงูข㒿ึȀนเชน่
เดยีวกบัประเทศสหรัฐอเมรกิา และประเทศญ꯰ี ปุ่น ท꯰ี มกีารปรับโครงสรา้ง อตุสาหกรรมไปสู่ประเภท
อตุสาหกรรม ท꯰ี ใชพ้ลงังานต꯰ํ า แตส่รา้งมลูคา่สงู โดยการสง่เสรมิการใชอ้ปุกรณก์ารผลติท꯰ี มี
ประสทิธภิาพสงู และมกีารบรหิารจัดการท꯰ี ดใีนกระบวนการผลติ

มาตรการการใชพ้ลงังานในภาคอตุสาหกรรม

1. กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงการคลงั กระทรวงพลงังาน คณะกรรมการเพ꯰ิ มขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั และสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิรว่มกนักาํหนด
มาตรการและเรง่รัด ดาํเนนิการปรับโครงสรา้งอตุสาหกรรมในเชงิศกัยภาพการแขง่ขนั และปรับ
นโยบายสง่เสรมิการลงทนุโดยใหค้าํนงึถงึมติดิา้นพลงังาน และมลูคา่ในเชงิเศรษฐกจิ (Economic
Value)

2. กระทรวงการคลงั กาํหนดมาตรการภาษเีพ꯰ื อสนับสนนุการประหยดัพลงังานในโรงงานและการ
ขนสง่ พจิารณากาํหนดมาตรการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเฉพาะสว่นกาํไรท꯰ี เกดิจากผลจากการ
ประหยดัพลงังานท꯰ี พสิจูนแ์ละตรวจสอบได ้(Energy Saving Audit) โดยใหธ้รุกจิท꯰ี สนใจสามารถ
ย꯰ื นรับการยกเวน้ภาษ ีสมคัรขอทาํแผนการประหยดัพลงังานโดยสมคัรใจ

3. กระทรวงอตุสาหกรรม รว่มกบักระทรวงพลงังาน เรง่รัดดาํเนนิการดงัน㒿ีȀ

เรง่ประกาศมาตรฐานสนิคา้ประหยดัพลงังานสาํหรับเคร꯰ื องใชไ้ฟฟา้และรถยนต์
มาตรฐานโรงงานประหยดัพลงังาน (Energy Conservation Certification)
สง่เสรมิระบบผลติพลงังานท꯰ี ผนวกการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ ระบบ Co
generation ในนคิมอตุสาหกรรมและระบบ District heating/cooling เป็นตน้



2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาพลงังานทดแทน : โอกาสใหมข่อง
ประเทศไทย
ปัจจบุนัประเทศตา่งๆ ในโลก ไดเ้ร꯰ิ มพัฒนาพลงังานทดแทนข㒿ึȀนมาใชม้ากข㒿ึȀนเพ꯰ื อทดแทนเช㒿ืȀอเพลงิ
ประเภท Fossil fuel ท꯰ี กาํลงัจะหมดไป โดยในชว่ง 10 ปีท꯰ี ผา่นมา (พ.ศ. 2533  2543) อตัราการ
ใชพ้ลงังานทดแทนเตบิโต เพ꯰ิ มข㒿ึȀนเฉล꯰ี ยรอ้ยละ 8 ตอ่ปี ขณะท꯰ี อตัราการใชพ้ลงังานจากเช㒿ืȀอเพลงิ
ธรรมชาตชินดิตา่งๆ เพ꯰ิ มข㒿ึȀนเพยีงไมเ่กนิรอ้ยละ 2 ตอ่ปี

การพัฒนาพลงังานทดแทนเพ꯰ื อหาพลงังานในรปูแบบอ꯰ื นมาทดแทนพลงังานส㒿ิȀนเปลอืงจากเช㒿ืȀอ
เพลงิธรรมชาต ิ(Fossil Fuel) เป็นการชว่ยลดภาระการจัดหาพลงังานลดการนาํเขา้พลงังาน และ
ลดผลกระทบตอ่ส꯰ิ งแวดลอ้ม เชน่ ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์หรอืกา๊ซท꯰ี กอ่ใหเ้กดิภาวะ
เรอืนกระจกท꯰ี ทาํใหโ้ลกรอ้นข㒿ึȀน เป็นตน้ นอกจากน㒿ีȀ เป็นการนาํเช㒿ืȀอเพลงิท꯰ี มอียู่ภายในประเทศมา
เพ꯰ิ มมลูคา่การใช ้เพ꯰ิ มผลประโยชนท์างเศรษฐกจิใหแ้กช่มุชน จงึกาํหนด เปา้หมายในการพัฒนา
พลงังานทดแทน คอื

“เพ꯰ิ มสดัสว่นพลงังานทดแทน จากเดมิในปี 2545 ท꯰ี มสีดัสว่นอยู่ท꯰ี รอ้ยละ 0.5 ของพลงังานเชงิ
พาณชิย ์หรอืคดิเป็น 265 พันตนัเทยีบเทา่น㒿ํȀามนัดบิ เป็นรอ้ยละ 8 ของพลงังานเชงิพาณชิย ์หรอื
คดิเป็น 6,540 พันตนั เทยีบเทา่น㒿ํȀามนัดบิ ภายในปี 2554 หรอืในอกี 8 ปีขา้งหนา้” โดยมมีาตรการ
ดงัน㒿ีȀ

1. กาํหนดเป็นระเบยีบหรอืกฎหมายบงัคบั Renewable Portfolio Standard (RPS) สาํหรับโรง
ไฟฟา้ท꯰ี กอ่สรา้งใหม ่ตอ้งผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์ลม หรอื ชวีมวล ในสดัสว่น
รอ้ยละ 4

2. กาํหนดมาตรการจงูใจเพ꯰ื อใหม้กีารรับซ㒿ืȀอไฟฟา้ท꯰ี ผลติจากพลงังานทดแทน โดยอาศยั
มาตรการจงูใจดา้นภาษ ีการใหส้ทิธพิเิศษ และเงนิอดุหนนุจากกองทนุเพ꯰ื อสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังาน

3. สนับสนนุการวจัิยและการพัฒนาพลงังานทดแทนท꯰ี ประเทศไทยมศีกัยภาพสงู เชน่ แสง
อาทติย ์พลงัน㒿ํȀาขนาดจꋂȀว ลม และชวีมวล (เศษวสัดเุหลอืใชจ้ากการเกษตร และขยะมลูฝอย)

4. สนับสนนุใหช้มุชนรว่มเป็นเจา้ของโรงไฟฟา้ท꯰ี ผลติจากพลงังานทดแทน

3. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความม熌ันคงดา้นพลงังาน
เพ꯰ื อสรา้งความมั꯰ นคงดา้นพลงังานใหก้บัแหลง่พลงังานท꯰ี ประเทศ จาํเป็นตอ้งพ꯰ึ งพงิอยู่ ไมว่า่จะเป็น
แหลง่พลงังานไฟฟา้ หรอืแหลง่สาํรองพลงังานจากเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาต ิเชน่ น㒿ํȀามนั กา๊ซธรรมชาติ
และถา่นหนิท꯰ี มอียู่ในประเทศ ใหส้ามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งเกดิประโยชนส์งูสดุ และมรีะยะเวลาการ
สาํรองพลงังานท꯰ี ยนืยาวออกไป

3.1 ดา้นไฟฟ้า

ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในชว่งปี 2539  2540 ไดเ้พ꯰ิ มข㒿ึȀนเฉล꯰ี ยปีละ 1,100 เมกะวตัต ์โดยปี 2540
ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุ (Peak Demand) อยู่ท꯰ี ระดบั 14,506 เมกะวตัต ์และเม꯰ื อประเทศประสบ
วกิฤตเศรษฐกจิในปี 2540 ทาํใหค้วามตอ้งการไฟฟา้ลดลง ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุในปี 2542
ลดลงมาอยู่ท꯰ี  13,712 เมกะวตัต ์ตอ่มาความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุกลบัเพ꯰ิ มข㒿ึȀนอกีครั㒿Ȁงเม꯰ื อภาวะ
เศรษฐกจิท꯰ี ฟ㒿ืȀนตวัข㒿ึȀน อยู่ท꯰ี ระดบั 16,126 เมกะวตัต ์และ 16,681 เมกะวตัต ์ในปี 2544 และ 2545
ตามลาํดบั แมว้า่ปัจจบุนักาํลงัผลติไฟฟา้สาํรองของประเทศอยู่ในระดบัสงู แตอ่ตัราการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศมแีนวโนม้ท꯰ี ขยายตวัอยา่งตอ่เน꯰ื อง การวางแผนและการบรหิารจัดการท꯰ี ดเีพ꯰ื อ
ความมั꯰ นคงดา้นไฟฟา้จงึเป็นส꯰ิ งสาํคญั เน꯰ื องจากการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้จะตอ้งใชเ้วลานานเพ꯰ื อ
ดาํเนนิการจงึไดก้าํหนด เป้าหมายการสรา้งความม熌ันคงดา้นไฟฟ้า ดงัน㒿ีȀ

1. มกีาํลงัผลติไฟฟา้ท꯰ี สมดลุเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใช ้ไมใ่หเ้กดิไฟฟา้ดบั หรอืไฟฟา้ตก
หรอืมกีาํลงัไฟฟา้สาํรองมากเกนิความจาํเป็น

2. มโีครงสรา้งราคาคา่ไฟฟา้ท꯰ี เหมาะสมเป็นธรรม มอีตัราคา่ไฟฟา้ในภาคอตุสาหกรรมต꯰ํ า สง่
เสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ

3. คาํนงึถงึคณุภาพชวีติและลดผลกระทบส꯰ิ งแวดลอ้มของชมุชนและทอ้งถ꯰ิ น



โดยการดาํเนนิการมาตรการ

1. ใหก้ารไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับผดิชอบระบบการผลติและระบบสง่
ไฟฟา้ของประเทศ

2. ให ้กฟผ. เป็นผู้รับผดิชอบจัดตั㒿Ȁงกองทนุเพ꯰ื อการพัฒนาชมุชนพ㒿ืȀนท꯰ี รอบโรงไฟฟา้ เพ꯰ื อพัฒนา
คณุภาพชวีติ และลดผลกระทบดา้นส꯰ิ งแวดลอ้ม ของประชาชนท꯰ี อยู่รอบโรงไฟฟา้ โดยจัด
เกบ็จากผู้ผลติไฟฟา้ท꯰ี มกีาํลงัผลติเกนิ 1,000 กโิลวตัตข์㒿ึȀนไป ในอตัราดงัน㒿ีȀ โรงไฟฟา้ลกิไนต์
และถา่นหนิเกบ็ 1.30 สตางคต์อ่หนว่ย และสาํหรับโรงไฟฟา้ชนดิอ꯰ื นๆ เกบ็ 1.00 สตางคต์อ่
หนว่ย โดยมกีรอบในการใชเ้งนิแยกออกเป็น 3 สว่น คอื
สว่นท꯰ี  1 อยู่ในอาํนาจพจิารณาของคณะกรรมการกองทนุเพ꯰ื อพัฒนาคณุภาพชวีติและส꯰ิ ง
แวดลอ้มในภาพรวม
สว่นท꯰ี  2 อยู่ในอาํนาจพจิารณาของคณะกรรมการระดบัจังหวดั เพ꯰ื อพัฒนาคณุภาพชวีติ และ
ส꯰ิ งแวดลอ้มของประชาชนในจังหวดัท꯰ี โรงไฟฟา้ตั㒿Ȁงอยู่
สว่นท꯰ี  3 อยู่ในอาํนาจพจิารณาของคณะกรรมการระดบัชมุชน เพ꯰ื อพัฒนาคณุภาพชวีติ และ
ส꯰ิ งแวดลอ้มในระดบัชมุชนท꯰ี โรงไฟฟา้ตั㒿Ȁงอยู่

3.2 ดา้นพลงังานส糎ินเปลอืงจากเช糎ือเพลงิธรรมชาต ิ(Fossil Fuel)

เน꯰ื องจากประเทศไทยมแีหลง่สาํรองพลงังานเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาตอิยู่อยา่งจาํกดั โดย ณ ปี 2545
ปรมิาณสาํรองกา๊ซธรรมชาต ิ33 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ ใชไ้ดน้าน 30 ปี สาํรองน㒿ํȀามนัดบิ 714 ลา้น
บารเ์รล ใชไ้ดน้าน 20 ปี และสาํรองถา่นหนิ 1,330 ลา้นตนั ใชไ้ดน้าน 60 ปี แตข่ณะเดยีวกนั
ประเทศไทยตอ้งนาํเขา้พลงังานจงึทาํใหเ้กดิ ความเส꯰ี ยงในดา้นเสถยีรภาพราคา ดงันั㒿Ȁนเปา้หมาย
เพ꯰ื อความมั꯰ นคงในการจัดหาพลงังานจากเช㒿ืȀอเพลงิธรรมชาตจิงึเป็นส꯰ิ งจาํเป็น กลา่วคอื
“ประเทศไทยมปีรมิาณสาํรองพลงังานเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใชใ้นประเทศเพ熌ิมจาก 30
ปี เป็น 50 ปี” โดยมมีาตรการดงัน㒿ีȀ

1. สง่เสรมิการสาํรวจและการผลติในประเทศ
2. เรง่รัดการเจรจาและทาํความตกลงกบัประเทศเพ꯰ื อนบา้นในบรเิวณพ㒿ืȀนท꯰ี คาบเก꯰ี ยว
3. ประสานความรว่มมอืดา้นพลงังานกบัประเทศตา่งๆ ในภมูภิาค
4. สนับสนนุโครงการทอ่กา๊ซอาเซยีน (Trans ASEAN Gas Pipeline)
5. สง่เสรมิ ปตท. และ ปตท.สผ. และเอกชนไทยท꯰ี มศีกัยภาพ ใหไ้ปลงทนุดา้นพลงังานในตา่ง
ประเทศ

4. ยทุธศาสตรก์ารปรบัประเทศไทย ใหเ้ป็นศนูยก์ลาง
พลงังานในภมูภิาค
การปรับประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางพลงังานของภมูภิาค (Energy Trading Hub) จะเป็นการ
เสรมิความมั꯰ นคงดา้นพลงังานของประเทศ กลา่วคอื การเป็นศนูยก์ลางพลงังานในภมูภิาคจะเอ㒿ืȀอ
อาํนวยใหป้ระเทศมคีวามสะดวกในการจัดหาพลงังาน ลดความเส꯰ี ยงจากการขาดแคลนพลงังาน
เน꯰ื องจากประเทศไทยจะกลายเป็นแหลง่รวมและแหลง่กระจายพลงังานของภมูภิาค ทั㒿Ȁงดา้นไฟฟา้
น㒿ํȀามนั หรอืกา๊ซธรรมชาต ิทั㒿Ȁงน㒿ีȀประเทศไทยมศีกัยภาพในการเป็นศนูยก์ลางพลงังานในภมูภิาค
เน꯰ื องจาก 1) มคีวามไดเ้ปรยีบดา้นท꯰ี ตั㒿Ȁงทางภมูศิาสตร ์(Geographical Advantage) 2) มตีลาด
พลงังานในประเทศขนาดใหญแ่ละมปีระสบการณใ์นธรุกจิพลงังาน 3) มรีะบบโครงสรา้งพ㒿ืȀนฐานท꯰ี 
ลงทนุไวแ้ลว้แตย่งัใชป้ระโยชนไ์มเ่ตม็ท꯰ี  และ 4) มโีอกาสดา้นการตลาดพลงังานในประเทศตา่งๆ
ทั㒿Ȁงในแถบภมูภิาคอาเซยีน และทางประเทศจนีตอนใตโ้ดยเปา้หมายของยทุธศาสตรน์㒿ีȀ คอื

1. พัฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางการคา้ขายพลงังาน (Energy Trading Hub) โดยปรับ
โครงสรา้งและบทบาทจากผู้ซ㒿ืȀอมาเป็นผู้คา้พลงังานในอนาคต

2. ประเทศมรีายไดเ้พ꯰ิ มจากมลูคา่การซ㒿ืȀอขายพลงังานท꯰ี เพ꯰ิ มข㒿ึȀน
3. สามารถลด หรอืยกเลกิอตัราคา่ธรรมเนยีมพเิศษในการซ㒿ืȀอน㒿ํȀามนัดบิในตลาดโลก (Asian
Premium of Crude Oil)

และดาํเนนิมาตรการ ดงัน㒿ีȀ

ปรับปรงุระบบและโครงสรา้งภาษอีากร เพ꯰ื อขจัดการเกบ็ภาษซี㒿ํȀาซอ้นและอปุสรรคในระบบ



1. ปรับปรงุระบบและโครงสรา้งภาษอีากร เพ꯰ื อขจัดการเกบ็ภาษซี㒿ํȀาซอ้นและอปุสรรคในระบบ
การคา้น㒿ํȀามนั โดยจัดตั㒿Ȁงเขต Free Zone (FZ) เป็นเขตพ㒿ืȀนท꯰ี สง่เสรมิการสง่ออกน㒿ํȀามนัใหเ้ป็น
ไปตามมาตรฐานสากล ซ꯰ึ งอาจเลอืกดาํเนนิการท꯰ี เกาะสชีงั และมาบตาพดุไดท้นัที

2. พัฒนาระบบเครอืขา่ยสายสง่ไฟฟา้ ระบบเครอืขา่ยทอ่กา๊ซ และระบบเครอืขา่ยพลงังานอ꯰ื นๆ
พัฒนาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ สนับสนนุการรว่มมอืกนัระหวา่งภาคธรุกจิเอกชนและภาค
รัฐและความรว่มมอืกนั ระหวา่งรัฐตอ่รัฐ เพ꯰ื อใหเ้กดิการลงทนุในการพัฒนาแหลง่
ทรัพยากรธรรมชาต ิและการใชโ้ครงสรา้งพ㒿ืȀนฐาน รว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะ
ดา้นการผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้

3. เพ꯰ิ มการใชโ้ครงสรา้งพ㒿ืȀนฐานท꯰ี มอียู่ใหเ้ตม็ประสทิธภิาพ สง่เสรมิการใชร้ะบบขนสง่น㒿ํȀามนัทาง
ทอ่ท꯰ี กอ่สรา้งไวแ้ลว้ และเช꯰ื อมโยงระบบทอ่ขนสง่น㒿ํȀามนัในภาคเหนอือสีาน และผลกัดนั
ระบบถนน รถไฟ และการเดนิเรอื เช꯰ื อมโยงภมูภิาคจนถงึจนีตอนใต ้เพ꯰ื อขยายตลาดพลงังาน
สู่ประเทศเพ꯰ื อนบา้น

4. พัฒนาเสน้ทางยทุธศาสตรพ์ลงังานภาคใต ้(Southern Strategic Energy Land Bridge)
เช꯰ื อมโยงการผลติ และการขนสง่น㒿ํȀามนัจากตะวนัออกกลาง เอเชยีใต ้ออกสู่เอเชยีตะวนัออก
โดยใชร้ะบบทอ่ขนสง่น㒿ํȀามนั และสรา้งระบบคลงัน㒿ํȀามนัสาํรอง สนับสนนุใหเ้กดิการลงทนุรว่ม
ระหวา่งประเทศผู้ใชแ้ละผู้ผลติน㒿ํȀามนั เชน่ ประเทศญ꯰ี ปุ่น ประเทศเกาหล ีประเทศจนี และ
ประเทศอนิเดยี เพ꯰ื อความมั꯰ นคงดา้นพลงังานของภมูภิาค

5. ผลกัดนัใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งผู้ผลติในประเทศ เพ꯰ื อสรา้ง World Scale ในธรุกจิ
ปโิตรเคมี



 

 



สว่นท䯾ี� 5
นโยบายและมาตรการพลงังาน ปี 2546

นโยบายดา้นปิโตรเลยีม

นโยบายการตรงึราคาน᯽ํ�ามนั
ในเดอืนกมุภาพันธ ์2546 จากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิกไดท้าํใหร้าคา
นᡕํȀามนัดบิและราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดโลกปรับตวัสงูขᡕึȀน และราคานᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิในประเทศอยู่
ในระดบัสงูมาก รัฐบาลจงึไดม้นีโยบายชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้น ของประชาชนในชว่งท큔ีȀ
ราคานᡕํȀามนัแพง โดยใหจั้ดหาเงนิประมาณ 6,000  8,000 ลา้นบาท จากเงนิกู้มาจา่ยชดเชยเพ큔ืȀอ
ตรงึราคาขายปลกี ณ กรงุเทพมหานคร ของนᡕํȀามนัเบนซนิ ออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ไวท้큔ีȀ
ระดบัไมเ่กนิ 16.99, 15.99 และ 14.79 บาท/ลติร ตามลาํดบั และเม큔ืȀอราคานᡕํȀามนัลดต큔ํȀาลงใหเ้กบ็
เงนิใชค้นืเงนิกู้ ตอ่มา คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน และคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 6
กมุภาพันธ ์2546 และวนัท큔ีȀ 11 กมุภาพันธ ์2546 ตามลาํดบั ไดเ้หน็ชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ราคานᡕํȀามนัแพง โดยใหจั้ดหาเงนิประมาณ 6,000  8,000 ลา้นบาท สาํหรับจา่ยชดเชยเพ큔ืȀอตรงึ
ราคานᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ และนาํสง่เขา้กองทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ โดยแยกบญัชเีงนิชดเชยลดราคานᡕํȀามนั
ออกตา่งหากจากบญัชกีองทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ เพ큔ืȀอไมใ่หม้กีารนาํเงนิชว่ยเหลอืของรัฐบาล ไปจา่ย
ชดเชยกา๊ซหงุตม้ (LPG) และเพ큔ืȀอแยกการเกบ็เงนิคนืเขา้กองทนุฯ เม큔ืȀอราคา นᡕํȀามนัลดต큔ํȀาลง
นอกจากนᡕีȀ คณะรัฐมนตรเีหน็ชอบใหม้กีารออกพระราชกฤษฎกีา จัดตัᡕȀงสถาบนับรหิารกองทนุ
พลงังาน (องคก์ารมหาชน) ตามพระราชบญัญัตอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 ขᡕึȀนเพ큔ืȀอเป็นกลไกใน
การแกไ้ขปัญหาราคานᡕํȀามนัแพง โดยใหม้ฐีานะเป็นนติบิคุคล และสามารถกู้เงนิมาใชใ้นการอดุหนนุ
ตรงึราคานᡕํȀามนัได ้ซ큔ึȀงตอ่มาพระราชกฤษฎกีา จัดตัᡕȀงสถาบนัดงักลา่วไดป้ระกาศลงราชกจิจานเุบกษา
ในวนัท큔ีȀ 26 มนีาคม 2546

กระทรวงพลงังานไดอ้อกประกาศคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน ฉบบัท큔ีȀ 1 พ.ศ. 2546
กาํหนดอตัราเงนิชดเชยของกองทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ โดยปรับลดอตัราเงนิชดเชย สาํหรับนᡕํȀามนั
เบนซนิและดเีซล ในอตัรา 0.30 บาท/ลติร เพ큔ืȀอปรับลดราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95, 91
และดเีซลหมนุเรว็ใหอ้ยู่ในระดบั 16.99, 15.99 และ 14.79 บาท/ลติร ตามลาํดบั เร큔ิȀมมผีลบงัคบัใช้
ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 8 กมุภาพันธ ์2546 เป็นตน้ไป

ตอ่มาในเดอืนพฤษภาคม 2546 ราคานᡕํȀามนัในตลาดโลกไดป้รับตวัลดลง การดาํเนนิงานตาม
นโยบาย รัฐบาลโดยการตรงึราคานᡕํȀามนัไดย้ตุลิง ซ큔ึȀงดาํเนนิการระหวา่งวนัท큔ีȀ 8 กมุภาพันธ ์ 19
พฤษภาคม 2546 สามารถสรปุไดด้งันᡕีȀ

1. ชว่งราคาน᯽ํ�ามนัสงู (8 กมุภาพันธ ์ 19 มนีาคม 2546) ราคานᡕํȀามนัดบิดไูบสงูสดุท큔ีȀ 31.2
ดอลลารส์หรัฐ/บารเ์รล ราคานᡕํȀามนัเบนซนิและดเีซลหมนุเรว็สงูสดุท큔ีȀ 44.1 และ 41.5
ดอลลารส์หรัฐ/บารเ์รล ตามลาํดบั กองทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิตอ้งชดเชยราคานᡕํȀามนัสงูสดุ
เทา่กบั 2.78 บาท/ลติร ณ วนัท큔ีȀ 10 มนีาคม 2546 และจาํนวนเงนิชดเชยสะสมรวม 3,842
ลา้นบาท ณ วนัท큔ีȀ 20 มนีาคม 2546

2. ชว่งราคาน᯽ํ�ามนัลดลง (20 มนีาคม  19 พฤษภาคม 2546) เม큔ืȀอเกดิสงครามระหวา่ง
สหรัฐอเมรกิาและอรัิก ราคานᡕํȀามนัในตลาดโลกไดอ้อ่นตวัลง ทาํใหเ้ร큔ิȀมสามารถสะสมเงนิเขา้
กองทนุนᡕํȀามนัฯได ้ดงันัᡕȀน รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน (นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช) ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารนโยบาย พลงังานไดส้ั큔Ȁงการใหป้รับลดราคาขายปลกีและ
ขายสง่ รวมภาษมีลูคา่เพ큔ิȀมของนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ลง 0.30
บาท/ลติร โดยเร큔ิȀมมผีลบงัคบัใชต้ัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 18 เมษายน 2546 เป็นตน้ไป

เม큔ืȀอสงครามระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและพันธมติรกบัอรัิกสᡕิȀนสดุ ราคานᡕํȀามนัในตลาดโลกปรับตวัลดลง



เม큔ืȀอสงครามระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและพันธมติรกบัอรัิกสᡕิȀนสดุ ราคานᡕํȀามนัในตลาดโลกปรับตวัลดลง
และจากการดาํเนนินโยบายตรงึราคานᡕํȀามนั ทาํใหม้เีงนิไหลเขา้กองทนุฯ มากขᡕึȀน คณะรัฐมนตรใีน
การประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 19 พฤษภาคม 2546 จงึไดม้มีตใิหย้กเลกิการเกบ็เงนิเขา้กองทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอ
เพลงิ และปลอ่ยใหร้าคานᡕํȀามนั กลบัสู่ระบบราคานᡕํȀามนัลอยตวัตามตลาดโลก โดยเร큔ิȀมมผีลบงัคบัใช้
ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 20 พฤษภาคม 2546 เป็นตน้ไป ซ큔ึȀงมผีลทาํใหร้าคานᡕํȀามนัเบนซนิลดลงลติรละ 1.10
บาท และนᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ลดลง 1.20 บาท/ลติร นอกจากนัᡕȀน ไดม้อบหมายใหก้ระทรวง
พลงังาน กาํกบัดแูลใหผู้้ผลติและผู้นาํเขา้ ปรับลดราคาขายสง่ลง รวมทัᡕȀง ใหก้ระทรวงพาณชิย์
กาํกบัดแูลใหส้ถานบีรกิาร และรา้นคา้นᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ ปรับลดราคาขายปลกีลง ใหส้อดคลอ้งกบัมติ
คณะรัฐมนตรี

ตอ่มาในชว่งไตรมาสท큔ีȀ 4 ของปี 2546 ราคานᡕํȀามนัดบิและนᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดโลก ไดป้รับตวัสงู
ขᡕึȀนอยา่งตอ่เน큔ืȀอง โดยเฉพาะชว่งกลางเดอืนธนัวาคม ทัᡕȀงนᡕีȀเน큔ืȀองจากการผลตินᡕํȀามนัเบนซนิของโลก
ไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของตลาด โดยโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัตา่งๆ หนัไปผลติแนฟทามากขᡕึȀน (นᡕํȀามนั
เบนซนิก큔ึȀงสาํเรจ็รปู) เพ큔ืȀอเป็นวตัถดุบิใหแ้กอ่ตุสาหกรรมปโิตรเคมที큔ีȀมกีารขยายตวัสงู ประกอบกบัโรง
กลั큔ȀนนᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูหลายแหง่ ปดิซอ่มบาํรงุ และประเทศจนี ไดล้ดการสง่ออกนᡕํȀามนั เพ큔ืȀอสะสมไว้
ใชใ้นชว่งตรษุจนี ทาํใหร้าคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูของไทย ปรับตวัสงูขᡕึȀน ซ큔ึȀงอาจจะสง่ผลกระทบตอ่การ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ และสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน จากระดบัราคาสนิคา้
คา่บรกิาร และคา่ขนสง่ท큔ีȀปรับตวัสงูขᡕึȀนตามราคานᡕํȀามนั นายกรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 ธนัวาคม 2547 จงึ
ไดม้นีโยบายเพ큔ืȀอบรรเทาผลกระทบ ตอ่ภาวะเศรษฐกจิและชว่ยเหลอืประชาชนในชว่งราคานᡕํȀามนั
แพง โดยใหต้รงึราคาขายปลกีรวมภาษมีลูคา่เพ큔ิȀม ณ กรงุเทพมหานคร ของนᡕํȀามนัเบนซนิ ออกเทน
95 , 91 และดเีซลหมนุเรว็ไวท้큔ีȀระดบั 16.99, 16.19 และ 14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั โดยเร큔ิȀมมผีล
ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 10 มกราคม 2547 เป็นตน้ไป และคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 14
มกราคม 2547 ไดม้มีตเิหน็ชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาราคานᡕํȀามนัแพง โดยใหจ้า่ยเงนิชดเชย
จากกองทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ เพ큔ืȀอตรงึราคานᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิอกีครัᡕȀง โดยเร큔ิȀมมผีลบงัคบัใชย้อ้นหลงั
ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 10 มกราคม 2547 เป็นตน้ไป และจากการดาํเนนินโยบายตรงึราคานᡕํȀามนัขายปลกีนᡕํȀามนั
เชᡕืȀอเพลงิตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 10 มกราคม 2547 จนถงึ 9 กมุภาพันธ ์2547 รวม 31 วนั กองทนุนᡕํȀามนัฯ ได้
จา่ยเงนิชดเชยสะสมไปแลว้ทัᡕȀงสᡕิȀนจาํนวน 1,809 ลา้นบาท แยกเป็นเงนิชดเชยนᡕํȀามนัเบนซนิออก
เทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ประมาณ 286 470 และ 1,053 ลา้นบาท ตามลาํดบั

โครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน"

จากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิก ทาํใหร้าคานᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิของไทยปรับ
ตวัสงูขᡕึȀน และรัฐบาลไดด้าํเนนินโยบายการตรงึราคานᡕํȀามนั ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 8 กมุภาพันธ ์2546 เป็นตน้
มา ซ큔ึȀงสง่ผลใหร้าคานᡕํȀามนั ต큔ํȀากวา่เป็นจรงิ และประชาชนไมต่ระหนัก ท큔ีȀจะประหยดัพลงังาน แมว้า่
รัฐบาลไดด้าํเนนิการมาตรการบงัคบั สาํหรับทกุสว่นราชการในการลดการใชไ้ฟฟา้ และคา่ใชจ้า่ย
นᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 พรอ้มกบัมาตรการสาํหรับประชาชนทั큔Ȁวไป ไดข้อความรว่ม



มอื ใหป้ระชาชนลดการใชพ้ลงังานลง อาท ิรณรงคใ์หร้ว่มกนัลดการใชไ้ฟฟา้ท큔ีȀไมจ่าํเป็น เป็นตน้
สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน จงึไดเ้สนอโครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน" เพ큔ืȀอรณรงค์
ใหป้ระชาชน รว่มมอืกนัในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และมปีระสทิธภิาพ ซ큔ึȀงจะชว่ยใหส้ามารถ
ประหยดัเงนิไดถ้งึ 82,352 ลา้นบาทตอ่ปี ตอ่คณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 18 มนีาคม 2546 ซ큔ึȀงหาก
ประชาชนทกุคนใหค้วามรว่มมอืปฏบิตัติาม โดยไดก้าํหนดแนวทางการรณรงค ์4 แนวทาง ดงันᡕีȀ

1. การตรวจเชค็สภาพรถยนตอ์ยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัᡕȀง ดว้ยเงนิ 500 บาท สามารถประหยดันᡕํȀามนั
ได ้10 เปอรเ์ซน็ต ์เป็นเงนิ 250 บาทตอ่เดอืนตอ่คนั

2. รณรงคใ์หข้บัรถดว้ยความเรว็ไมเ่กนิ 90 กโิลเมตร/ชั큔Ȁวโมง แทนการขบัรถดว้ยความเรว็ 110
กโิลเมตร/ชั큔Ȁวโมง จะประหยดันᡕํȀามนัได ้25 เปอรเ์ซน็ต ์คดิเป็นเงนิ 800 บาท/เดอืน/คนั

3. รณรงคใ์หป้ระชาชนทั큔Ȁวประเทศรว่มดบัไฟ อาท ิการดบัไฟขนาด 40 วตัต ์ครัวเรอืนละ 1 ดวง
วนัละ 12 ชั큔Ȁวโมง จะทาํใหป้ระหยดัเงนิได ้430 บาท/ปี/ครัวเรอืน ซ큔ึȀงถา้ครัวเรอืนทัᡕȀงประเทศ
ทาํในทนัทพีรอ้มกนัจะประหยดัพลงัไฟฟา้ไดท้นัท ี480 เมกะวตัต ์ซ큔ึȀงคดิเป็นกาํลงัการผลติ
ไฟฟา้ของเข큔ืȀอนสริกิติ癗ิȀ

4. รณรงคใ์หป้ระชาชนตัᡕȀงอณุหภมูเิคร큔ืȀองปรับอากาศท큔ีȀ 25°c และทาํความสะอาด เคร큔ืȀองปรับ
อากาศสม큔ํȀาเสมอ จะประหยดัไฟไดอ้ยา่งนอ้ย 10 เปอรเ์ซน็ต์

ทัᡕȀงนᡕีȀ ใหห้นว่ยงานท큔ีȀมเีครอืขา่ยการประชาสมัพันธ ์อาท ิกรมประชาสมัพันธ ์องคก์ารส큔ืȀอสารมวลชน
แหง่ประเทศไทย กระทรวงกลาโหม เป็นตน้ ไดด้าํเนนิการสนับสนนุโครงการ "พลงัไทย ลดใช้
พลงังาน" โดยไดด้าํเนนิการเผยแพรข่อ้มลูโครงการ ผา่นชอ่งทางการส큔ืȀอสาร ท큔ีȀอยู่ในความดแูล
ของหนว่ยงาน

การจดัต ั᯽�งสถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน)
จากการท큔ีȀนายกรัฐมนตรไีดม้นีโยบายชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้น ของประชาชนในชว่งท큔ีȀราคา
นᡕํȀามนัแพง จากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิก โดยใหจั้ดหาเงนิงบประมาณ
จากงบกลางหรอืเงนิกู้ สาํหรับจา่ยชดเชยเพ큔ืȀอตรงึราคาขายปลกี ณ กรงุเทพมหานคร ของนᡕํȀามนั
เบนซนิและดเีซลหมนุเรว็ และเพ큔ืȀอใหม้เีคร큔ืȀองมอืในการแกปั้ญหา ดงักลา่วในระยะยาว คณะรัฐมนตรี
ไดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 11 กมุภาพันธ ์2546 ใหก้ระทรวงพลงังานและสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ยกรา่งพระราชกฤษฎกีาจัดตัᡕȀงเป็นองคก์ารมหาชน ตามพระราชบญัญัตอิงคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542
ขᡕึȀน เพ큔ืȀอใหม้ฐีานะเป็นนติบิคุคลและสามารถกู้เงนิ มาใชใ้นการอดุหนนุเพ큔ืȀอตรงึราคานᡕํȀามนัได ้และ
เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 25 กมุภาพันธ ์2546 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ รา่งพระราชกฤษฎกีาจัดตัᡕȀงสถาบนั
บรหิารกองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) และสาํนักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีไดล้งประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีาเลม่ 120 ตอนท큔ีȀ 26 ก. เร큔ืȀองพระราชกฤษฎกีาจัดตัᡕȀงสถาบนับรหิาร
กองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2546 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 26 มนีาคม 2546 โดยมผีลบงัคบัใชต้ัᡕȀงแต่
วนัท큔ีȀ 27 มนีาคม 2546 เป็นตน้ไป



ตอ่มาเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 11 มนีาคม 2546 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตแิตง่ตัᡕȀงประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรง
คณุวฒุ ิในคณะกรรมการสถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) รวม 6 คน โดยม ีปลดั
กระทรวงพลงังาน (นายเชดิพงษ ์สริวิชิช)์ เป็นประธานกรรมการ นอกจากนᡕีȀคณะกรรมการสถาบนัฯ
จะยงัประกอบดว้ย กรรมการโดยตาํแหนง่อกี 4 คน ไดแ้ก ่อยัการสงูสดุ อธบิดกีรมบญัชกีลาง ผู้
อาํนวยการสาํนักงบประมาณ และผู้อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน

โดยวตัถปุระสงคข์องการจัดตัᡕȀงสถาบนั คอื เพ큔ืȀอจัดหาเงนิมาใหก้องทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ นาํไปชดเชย
ราคานᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ เพ큔ืȀอรักษาระดบัราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิภายในประเทศ ไมใ่หส้งูเกนิกวา่
ระดบัท큔ีȀคณะรัฐมนตรกีาํหนด และดาํเนนิการใดๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัการบรหิาร
กองทนุพลงังาน สาํหรับอาํนาจหนา้ท큔ีȀของสถาบนั โดยการดาํเนนิการใดๆ เพ큔ืȀอใหส้าํเรจ็ตาม
วตัถปุระสงคข์องสถาบนัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารท큔ีȀ กพช. และ กบง. หรอืคณะกรรมการกาํหนด
และดาํเนนิการและประสานงานกบัสว่นราชการ และองคก์ารองคก์ารตา่งๆ ท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง ตลอดจน
ปฏบิตักิารอ큔ืȀนใดตามท큔ีȀคณะรัฐมนตร ีกพช. กบง. หรอืคณะกรรมการมอบหมาย

เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 11 เมษายน 2546 คณะกรรมการสถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) ไดม้ี
มตใิหแ้ตง่ตัᡕȀงผู้อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (นายเมตตา บนัเทงิสขุ) เป็นผู้
อาํนวยการสถาบนัฯ เป็นการชั큔Ȁวคราว และมอบหมายใหส้าํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน เป็นผู้
ดแูลการจัดหาเงนิทนุ เพ큔ืȀอเป็นคา่ใชจ้า่ยของสถาบนัในระยะแรก ซ큔ึȀงตอ่มา คณะกรรมการสถาบนัฯ
ไดพ้จิารณาเร큔ืȀองหลกัเกณฑ ์การคดัเลอืกผู้อาํนวยการสถาบนัฯ พรอ้มทัᡕȀงไดม้กีารแตง่ตัᡕȀง คณะ
อนกุรรมการสรรหาผู้อาํนวยการสถาบนัฯ ขᡕึȀน 1 ชดุ เพ큔ืȀอสรรหาบคุคลเขา้ดาํรงตาํแหนง่ผู้อาํนวยการ
สถาบนัตอ่ไป นอกจากนัᡕȀน ในการจัดหาเงนิกู้ เพ큔ืȀอจะนาํมาชดเชยราคานᡕํȀามนัตาม นโยบายตรงึราคา
นᡕํȀามนั คณะกรรมการไดเ้หน็ชอบใหจ้า่ยอตัราดอกเบᡕีȀยรอ้ยละ 4.0 ตอ่ปี สาํหรับเงนิกู้จาํนวน 8,000
ลา้นบาท จากธนาคาร ออมสนิ อยา่งไรกต็าม ณ ปัจจบุนัสถาบนัฯ ยงัไมไ่ดเ้บกิเงนิจาํนวนดงักลา่ว
จากธนาคารออมสนิ เพ큔ืȀอใชใ้นการตรงึราคานᡕํȀามนั เน큔ืȀองจากสงครามระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิก
ไดส้ᡕิȀนสดุลงแลว้ และราคานᡕํȀามนัในตลาดโลกไดป้รับตวั ลดลง สามารถเกบ็เงนิเขา้กองทนุเพ큔ืȀอจา่ย
คนืเงนิชดเชย ท큔ีȀใหใ้นการตรงึราคานᡕํȀามนัแลว้ รวมทัᡕȀงรัฐบาลไดย้กเลกินโยบายตรงึราคานᡕํȀามนั
ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 20 พฤษภาคม 2546 เป็นตน้ไป

ในการจัดตัᡕȀงสถาบนับรหิารกองทนุพลงังานตามพระราชกฤษฎกีาดงักลา่ว เป็นการจัดตัᡕȀงขᡕึȀน เพ큔ืȀอทาํ
หนา้ท큔ีȀในการกู้ยมืเงนิจากธนาคารออมสนิ มาเพ큔ืȀอใชต้รงึราคานᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิภายในประเทศ มไิด้
ระบแุหลง่เงนิทนุประเดมิ ท큔ีȀจะใชเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยของสถาบนัในระยะเร큔ิȀมแรก ปัจจบุนัเม큔ืȀอราคานᡕํȀามนั
ภายในประเทศ ลดลง และรัฐบาลสามารถเรยีกเกบ็เงนิคนืไดจ้นกองทนุนᡕํȀามนัฯ มสีภาพคลอ่งปกติ
การกู้ยมืเงนิจากธนาคาร จงึไมจ่าํเป็นและภารกจิของสถาบนั ท큔ีȀจะดาํเนนิตอ่ไปคอื การบรหิาร
กองทนุพลงังานตา่งๆ อาท ิกองทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ และกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษ ์พลงังาน
เป็นตน้ จาํเป็นตอ้งมเีจา้หนา้ท큔ีȀประจาํมาปฏบิตังิานดงักลา่ว ซ큔ึȀงสถาบนัอยู่ระหวา่งการสรรหา
บคุลากร เพ큔ืȀอปฏบิตังิานของสถาบนั

โครงการจาํหนา่ยน᯽ํ�ามนัเช᯽ื�อเพลงิสาํหรบัชาวประมงในเขต
ตอ่เน䯾ื�อง
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 ตลุาคม 2543 เหน็ชอบแนวทางการดาํเนนิโครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนั
เชᡕืȀอเพลงิสาํหรับชาวประมงในเขตตอ่เน큔ืȀอง (12  24 ไมลท์ะเล) หรอืโครงการนᡕํȀามนัเขยีว ซ큔ึȀงเป็น
มาตรการสาํคญัท큔ีȀสามารถปราบปรามนᡕํȀามนัเถ큔ืȀอนท큔ีȀลกัลอบนาํเขา้นᡕํȀามนัทางทะเลโดยไมเ่สยีภาษี
ตามกฎหมาย โดยหนว่ยงานหลกัของภาครัฐซ큔ึȀงไดแ้ก ่กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร กรมสรรพากร
กรมธรุกจิพลงังาน สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิและสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน และหนว่ย
งานสนับสนนุคอื กรมประมง กรมการขนสง่ทางนᡕํȀาและพาณชิยน์าว ีรวมทัᡕȀง ภาคเอกชนซ큔ึȀงไดแ้ก่
บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) โรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนั ผู้คา้นᡕํȀามนัตามมาตรา 6 สมาคมการประมงแหง่
ประเทศไทย ไดป้ระสานความรว่มมอืและผลกัดนั ใหก้ารดาํเนนิโครงการสาํเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยด ีจน
ทาํใหส้ามารถขจัดเรอืนᡕํȀามนัเถ큔ืȀอน ท큔ีȀเคยมอียู่จาํนวนมากในพᡕืȀนท큔ีȀทอ้งทะเล ของประเทศไทย ให้
หมดสᡕิȀนไปในท큔ีȀสดุ และตัᡕȀงแตพ่ฤษภาคม 2546 เป็นตน้ไป ซ큔ึȀงจะไมม่เีรอืนᡕํȀามนัเถ큔ืȀอน ในบรเิวณ
ชายฝั큔Ȁงนา่นนᡕํȀาประเทศไทย ทัᡕȀงอา่วไทยและอนัดามนั



ทัᡕȀงนᡕีȀ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 18 ธนัวาคม 2544 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบใหต้อ่อาย ุโครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนั
เชᡕืȀอเพลงิ สาํหรับชาวประมงในเขตตอ่เน큔ืȀอง อยา่งถาวร โดยใหม้กีารประเมนิผลโครงการฯ อยา่ง
นอ้ยปีละครัᡕȀง และมอบหมายใหก้รมสรรพากรยกเวน้ภาษมีลูคา่เพ큔ิȀม สาํหรับการจาํหนา่ยนᡕํȀามนั ใน
โครงการอยา่งถาวร

การดาํเนนิงานของหนว่ยงานท䯾ี�เก䯾ี�ยวขอ้ง

กรมสรรพากร ไดด้าํเนนิการโดยเรง่รัดการคนืภาษมีลูคา่เพ큔ิȀมใหเ้รว็ท큔ีȀสดุ เพ큔ืȀอใหผู้้จาํหนา่ยนᡕํȀามนั
โครงการฯ สามารถแขง่ขนัราคากบัผู้จาํหนา่ยในตา่งประเทศได ้และออกพระราชกฤษฎกีา ฉบบัท큔ีȀ
390 พ.ศ. 2544 ใหย้กเวน้ภาษมีลูคา่เพ큔ิȀม สาํหรับการขายนᡕํȀามนัดเีซล ของสถานบีรกิารจาํหนา่ย
นᡕํȀามนักลางทะเล ในเขตตอ่เน큔ืȀอง ของราชอาณาจักรไทย โดยมผีลบงัคบัใชถ้งึวนัท큔ีȀ 31 ธนัวาคม
2544 ตอ่มาไดอ้อกพระราชกฤษฎกีา ใหย้กเวน้ภาษมีลูคา่เพ큔ิȀม เป็นการถาวร ซ큔ึȀง ไดป้ระกาศในราช
กจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีา เลม่ท큔ีȀ 119 ตอนท큔ีȀ 68 ก วนัท큔ีȀ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดยมผีล
บงัคบัใชต้ัᡕȀงแต ่1 มกราคม พ.ศ. 2456 เป็นตน้ไป

กรมธรุกจิพลงังาน (กรมทะเบยีนการคา้) ไดม้กีารออกประกาศกระทรวงพาณชิย ์เร큔ืȀอง กาํหนด
คณุภาพนᡕํȀามนัดเีซลสาํหรับใชเ้คร큔ืȀองยนตห์มนุเวยีน ฉบบัท큔ีȀ 10 (พ.ศ. 2543) ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ 27
ตลุาคม พ.ศ. 2543 และประกาศกรมทะเบยีนการคา้ เร큔ืȀอง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเง큔ืȀอนไขของการ
เกบ็ การขนสง่ และการขอความเหน็ชอบ ในขอ้กาํหนดคณุภาพของนᡕํȀามนัดเีซล สาํหรับใชก้บั
เคร큔ืȀองรถยนตห์มนุเรว็ ท큔ีȀผู้คา้นᡕํȀามนัผลติ และจัดหามาเพ큔ืȀอสง่ออก ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ 9 มกราคม พ.ศ.
2544

กรมสรรพสามติ ไดม้กีารออกประกาศกระทรวงการคลงั เร큔ืȀอง ยกเวน้ภาษสีรรพสามติ (ฉบบัท큔ีȀ 63)
ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ 6 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544 และประกาศกรมสรรพสามติ เร큔ืȀอง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร
และเง큔ืȀอนไขในการยกเวน้ภาษ ีสาํหรับนᡕํȀามนัดเีซล ท큔ีȀนาํไปจาํหนา่ยในเขตตอ่เน큔ืȀองนอกราช
อาณาจักร ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ 13 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544

กรมศลุกากร ไดอ้อกประกาศกระทรวงการคลงั ท큔ีȀ ศก. 1/2544 เร큔ืȀอง การยกเวน้อากรศลุกากร
ประกาศ ณ วนัท큔ีȀ 6 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544 และประกาศกรมศลุกากรท큔ีȀ 7/2544 เร큔ืȀอง ระเบยีบปฏบิตัิ
เก큔ีȀยวกบัการพจิารณาอนมุตั ิใหข้นถา่ยนᡕํȀามนัดเีซลในเขตตอ่เน큔ืȀองของราชอาณาจักร ประกาศ ณ วนั
ท큔ีȀ 16 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544 และประกาศ กรมศลุกากร ท큔ีȀ 13/2545 เร큔ืȀอง เพ큔ิȀมเตมิประกาสกรม
ศลุกากร ท큔ีȀ 7/2544 วา่ดว้ยระเบยีบปฏบิตั ิเก큔ีȀยวกบัการพจิารณาอนญุาต ใหข้นถา่ยนᡕํȀามนัดเีซลใน
เขตตอ่เน큔ืȀองของราชอาณาจักรไทย

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดจั้ดสมัมนาชᡕีȀแจงแนวทางปฏบิตัใินการดาํเนนิ
โครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิสาํหรับชาวประมงในเขตตอ่เน큔ืȀอง โดยไดเ้ชญิหนว่ยงานตา่งๆ ท큔ีȀ
เก큔ีȀยวขอ้งทัᡕȀงภาคราชการและ เอกชน ซ큔ึȀงประกอบดว้ย กรมศลุกากร กรมสรรพสามติ กรมธรุกจิ
พลงังาน กรมสรรพากร กรมการขนสง่ทางนᡕํȀาและพาณชิยนาว ี(กรมเจา้ทา่) สาํนักงานตาํรวจแหง่
ชาต ิและ สนพ. รวมทัᡕȀง ผู้คา้นᡕํȀามนั โรงกลั큔Ȁน ผู้ประกอบการขนสง่ นᡕํȀามนั ผู้จาํหนา่ยนᡕํȀามนั และ
สมาคมการประมงแหง่ประเทศไทย พรอ้มทัᡕȀงไดร้วบรวมรายงานผลการดาํเนนิโครงการ จากหนว่ย
งานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง เชน่ กรมศลุกากร สาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิและสมาคมการประมงแหง่
ประเทศไทย เป็นตน้ ซ큔ึȀงผลการดาํเนนิโครงการในชว่งท큔ีȀผา่นมา เป็นดงันᡕีȀ

1) จาํนวนผู้เขา้รว่มโครงการนับตัᡕȀงแตไ่ดเ้ร큔ิȀมโครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ ในเขตตอ่เน큔ืȀองตัᡕȀงแต่
วนัท큔ีȀ 30 เมษายน 2544 จนถงึวนัท큔ีȀ 31 ธนัวาคม 2546 มจีาํนวนผู้เขา้รว่มโครงการ ดงันᡕีȀ

ผู้คา้นᡕํȀามนัตามมาตรา 7 (ผู้จาํหนา่ยบนฝั큔Ȁง) มจีาํนวน 5 ราย
ผู้จัดจาํหนา่ยในเขตตอ่เน큔ืȀอง มจีาํนวน 30 ราย (ผู้นาํไปจาํหนา่ยตอ่ในเขตตอ่เน큔ืȀอง)
เรอืบรรทกุนᡕํȀามนัและสถานบีรกิารนᡕํȀามนั (Tanker) มจีาํนวน 97 ลาํ
สมาคมประมงทอ้งถ큔ิȀนท큔ีȀเสนอเขา้รว่มโครงการ จาํนวน 33 สมาคม
เรอืประมงท큔ีȀจดทะเบยีนเขา้รว่มโครงการ จาํนวน 9,706 ลาํ

2) การจาํหนา่ยนᡕํȀามนัในเขตตอ่เน큔ืȀอง

ปรมิาณนᡕํȀามนัดเีซลท큔ีȀนาํไปจาํหนา่ยในเขตตอ่เน큔ืȀองของราชอาณาจักร ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 30
เมษายน 2544 ถงึวนัท큔ีȀ 31 ธนัวาคม 2546 มจีาํนวนทัᡕȀงสᡕิȀน 2,228,060,398 ลติร (ขอ้มลูกรม



ศลุกากร) โดยปรมิาณจาํหนา่ย เฉล큔ีȀยประมาณ 50  100 ลา้นลติรตอ่เดอืน
การจาํหนา่ยนᡕํȀามนัดงักลา่ว ปัจจบุนัครอบคลมุจังหวดัในพᡕืȀนท큔ีȀอา่วไทยตอนบน จนถงึจังหวดั
สรุาษฎรธ์าน ีและภาคใตต้อนลา่งในจังหวดัปัตตาน ีโดยมเีรอืสถานบีรกิาร จาํนวน 73 ลาํ
สาํหรับบรเิวณฝั큔Ȁงอนัดามนั มเีรอืสถานบีรกิารจาํนวน 24 ลาํ และบรษัิท ปตท. จาํกดั
(มหาชน) ไดเ้ปดิใชค้ลงันᡕํȀามนัจังหวดัภเูกต็ อยา่งเป็นทางการแลว้ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 27 สงิหาคม
2545 เพ큔ืȀอเกบ็นᡕํȀามนัสาํหรับโครงการท큔ีȀจะจาํหนา่ยในฝั큔Ȁงอนัดามนั ทาํใหก้ารจัดหานᡕํȀามนัเขยีว
มปีรมิาณเพยีงพอ แกค่วามตอ้งการดา้นฝั큔Ȁงอนัดามนั
ราคานᡕํȀามนัท큔ีȀจาํหนา่ยในเขตตอ่เน큔ืȀอง ในเดอืนธนัวาคม 2546 บรเิวณฝั큔Ȁงอา่วไทยและฝั큔Ȁง
อนัดามนั ราคานᡕํȀามนัท큔ีȀจาํหนา่ยลติรละ 9.85 และ 10.20 บาท ตามลาํดบั โดยราคาเฉล큔ีȀย
ตัᡕȀงแตเ่ร큔ิȀมตน้โครงการฯ ประมาณเทา่กบั 9 และ 10 บาทตอ่ลติร เม큔ืȀอเปรยีบเทยีบกบัราคาบน
ฝั큔Ȁงในเดอืนธนัวาคม ซ큔ึȀงราคานᡕํȀามนัเทา่กบั 14.39 บาทตอ่ลติร โดยมรีาคาเฉล큔ีȀยประมาณ 13
บาทตอ่ลติร ดงันัᡕȀนฝั큔Ȁงอา่วไทยจะมรีาคาท큔ีȀถกูกวา่ราคาบนฝั큔Ȁง ประมาณลติรละ 4.54 บาท และ
ฝั큔Ȁงอนัดามนัถกูกวา่ลติรละ 4.19 บาท ขณะท큔ีȀราคานᡕํȀามนัฝั큔Ȁงอนัดามนั จะแพงกวา่บรเิวณฝั큔Ȁง
อา่วไทย ทัᡕȀงนᡕีȀ เน큔ืȀองจากจะตอ้งขนสง่นᡕํȀามนั จากฝั큔Ȁงอา่วไทยออ้มแหลมมลาย ูเพ큔ืȀอไปเกบ็
สาํรองไวท้큔ีȀคลงัภเูกต็เพ큔ืȀอการจาํหนา่ยตอ่ไป

ความสาํเรจ็ของโครงการ

การดาํเนนิโครงการนᡕีȀไดช้ว่ยสกดันᡕํȀามนัเถ큔ืȀอน ท큔ีȀลกัลอบนาํเขา้มาทางทะเลไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ เน큔ืȀองจากเป็นการแกปั้ญหา ท큔ีȀสามารถตดัตน้ตอของการคา้นᡕํȀามนัเถ큔ืȀอนใหห้มด
ไป และลดตน้ทนุดว้ยการยกเวน้ภาษแีละตดัคณุภาพ ท큔ีȀไมจ่าํเป็นบางประการสาํหรับเรอืออก
ไป
ชว่ยใหช้าวประมงไดใ้ชน้ᡕํȀามนัในราคาถกู และมคีณุภาพดทีาํใหป้ระหยดัเงนิในการซอ่มบาํรงุ
เรอื และเตม็ตามจาํนวนท큔ีȀซᡕืȀอ รวมทัᡕȀง ประชาชนไมต่อ้งเส큔ีȀยงกบันᡕํȀามนัเถ큔ืȀอน ท큔ีȀมคีณุภาพไมไ่ด้
มาตรฐาน เพ큔ิȀมความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ
สว่นโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัสามารถจาํหนา่ยนᡕํȀามนั ท큔ีȀเป็นสว่นเกนิจากความตอ้งการในประเทศ ใหก้บั
ชาวประมง ในโครงการไดเ้พ큔ิȀมขᡕึȀน แทนท큔ีȀจะตอ้งสง่ออกไปขายในตา่งประเทศ ซ큔ึȀงมรีาคาต큔ํȀา
และทาํใหโ้รงกลั큔Ȁน สามารถเพ큔ิȀมกาํลงัการกลั큔ȀนนᡕํȀามนัดเีซล ไดถ้งึปีละ 1000 ลา้นลติร เพ큔ิȀมสงู
ขᡕึȀนถงึรอ้ยละ 8 คดิเป็นเงนิกวา่หม큔ืȀนลา้นบาท
สาํหรับภาครัฐ กรมสรรพสามติ สามารถเกบ็ภาษนีᡕํȀามนัดเีซล ไดเ้พ큔ิȀมขᡕึȀน โดยในปีงบประมาณ
2546 รัฐจัดเกบ็ภาษสีรรพสามตินᡕํȀามนัดเีซลได ้39.4 พันลา้นบาท เพ큔ิȀมขᡕึȀนจากปี 2545
จาํนวน 2 พันลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.56 ประเทศสามารถลดการสญูเสยีเงนิตราตา่งประเทศ
ไดป้ีละ 12,000 ลา้นบาท

การประเมนิผลโครงการจาํหนา่ยน᯽ํ�ามนัเช᯽ื�อเพลงิ สาํหรบัชาวประมงในเขตตอ่เน䯾ื�อง คร ั᯽�งท䯾ี�
1

ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 18 ธนัวาคม 2544 เหน็ชอบใหม้กีารตอ่อาย ุโครงการจาํหนา่ยนᡕํȀามนั
เชᡕืȀอเพลงิในเขตตอ่เน큔ืȀองอยา่งถาวร โดยมเีง큔ืȀอนไขใหม้กีารประเมนิผลโครงการฯ อยา่งนอ้ยปีละครัᡕȀง
ดงันัᡕȀน สนพ. จงึไดด้าํเนนิการ จัดประชมุคณะทาํงานประสานความรว่มมอืภาคเอกชน เพ큔ืȀอประเมนิ
ผลโครงการฯ ครัᡕȀงท큔ีȀ 1/2546 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 16 ธนัวาคม 2546 ซ큔ึȀงภาคเอกชนไดใ้หข้อ้คดิเหน็ ทัᡕȀงขอ้ดี
และขอ้เสยีข องการดาํเนนิโครงการ ในสว่นของขอ้ดโีครงการคอื ชว่ยใหป้รมิาณการจาํหนา่ยนᡕํȀามนั
ดเีซลโดยรวมเพ큔ิȀมขᡕึȀน เน큔ืȀองจากโครงการฯ ชว่ยปอ้งกนัการลกัลอบนาํเขา้นᡕํȀามนัทางทะเล ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และชว่ยใหบ้รษัิทผู้คา้นᡕํȀามนัและโรงกลั큔Ȁน เกดิชอ่งทางในการคา้เพ큔ิȀมมากขᡕึȀน นอกจาก
นᡕีȀ รัฐสามารถจัดเกบ็ภาษไีดเ้พ큔ิȀมขᡕึȀน จากปรมิาณนᡕํȀามนัของผู้คา้ ในระบบท큔ีȀเขา้ไปแทนท큔ีȀนᡕํȀามนัเถ큔ืȀอน
ท큔ีȀหายไป และสามารถจัดเกบ็ภาษรีายไดจ้ากกลุ่มโรงกลั큔Ȁนท큔ีȀมรีายไดเ้พ큔ิȀมขᡕึȀน ขณะท큔ีȀชาวประมงท큔ีȀมี
เรอืขนาดเลก็ไมไ่ดรั้บประโยชนจ์ากโครงการเน큔ืȀองจาก ไมส่ามารถนาํเรอืออกไปซᡕืȀอนᡕํȀามนัเขยีวเกนิ
12 ไมลท์ะเลได ้อนัเกดิจากสภาพภมูศิาสตร ์ท큔ีȀไมเ่อᡕืȀออาํนวย อยา่งไรกต็ามปัญหาการแจง้ลกัษณะ
และคณุภาพนᡕํȀามนัดเีซล ยงัคงตอ้งขอความเหน็ชอบ จากกรมธรุกจิพลงังานเป็นครัᡕȀงคราว จงึควรมี
การออกระเบยีบ หรอืขอ้กาํหนดลกัษณะและคณุภาพนᡕํȀามนัอยา่งถาวร เพ큔ืȀอความสะดวกของการ
ดาํเนนิโครงการฯ



แผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัท䯾ี� 3 พ.ศ. 2544 
2554 (ปรบัปรงุ)
มตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 25 กนัยายน 2544 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบแผนการจัดหากา๊ซธรรมชาตใินระยะ
ยาว และแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตฉิบบัท큔ีȀ 3 พ.ศ. 2544  2554 ของบรษัิท ปตท.
จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) เพ큔ืȀอเพ큔ิȀมขดีความสามารถของระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิใหส้ามารถรองรับ
กบัความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตติัᡕȀงแตป่ี พ.ศ. 2549 และใชเ้ป็นกรอบในการลงทนุกอ่สรา้งระบบ
ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตขิอง ปตท. โดยมโีครงการท큔ีȀไดรั้บอนมุตัจิาํนวน 8 โครงการ วงเงนิลงทนุ
93,060 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปล큔ีȀยน 45 บาท/เหรยีญสหรัฐฯ)

เน큔ืȀองจากความตอ้งการกา๊ซธรรมชาตใินปัจจบุนั มอีตัราการขยายตวัเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀนกวา่ท큔ีȀไดป้ระมาณการ
ไวเ้ดมิ และคาดวา่ในอนาคตความตอ้งการจะยงัคงขยายตวั อยา่งตอ่เน큔ืȀอง ซ큔ึȀงเป็นผลมาจากการ
ขยายตวั ของเศรษฐกจิของประเทศ ปตท. จงึไดท้าํการปรับปรงุ แผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซ
ธรรมชาต ิฉบบัท큔ีȀ 3 ใหม ่และสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดน้าํเสนอคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 26 พฤศจกิายน 2546 เพ큔ืȀอพจิารณา ซ큔ึȀง
กพช. ไดม้มีตเิหน็ชอบแผนการจัดหากา๊ซธรรมชาตริะยะยาว และแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซ
ธรรมชาต ิฉบบัท큔ีȀ 3 พ.ศ. 2544 2554 (ปรับปรงุ) รวมทัᡕȀง คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ตามมต ิกพช.
แลว้เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 ธนัวาคม 2546 โดยม ีโครงการท큔ีȀจะอนมุตัใินชว่งปี 2544  2554 จาํนวน 10
โครงการ วงเงนิลงทนุ 104,834 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปล큔ีȀยน 40 บาท/เหรยีญสหรัฐฯ) แยกเป็น
โครงการระยะท큔ีȀ 1 จาํนวน 4 โครงการ และระยะท큔ีȀ 2 จาํนวน 6 โครงการ ดงันᡕีȀ

โครงการในระยะท䯾ี� 1 กาํหนดวนัเร䯾ิ�มสง่กา๊ซธรรมชาติ
1. โครงการตดิตัᡕȀง Compressor ท큔ีȀจังหวดักาญจนบรุี กลางปี 2548
2. โครงการตดิตัᡕȀง Standby Compressor ท큔ีȀจังหวดัราชบรุี ปลายปี 2548
3. โครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตไิทรนอ้ย  โรงไฟฟา้พระนครใต/้
โรงไฟฟา้พระนครเหนอื
(เดมิคอืโครงการระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตริอบกรงุเทพและ
ปรมิณฑล)

ปลายปี 2548/ตน้ปี 2552

4. โครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใินทะเลและบนบกเสน้ท큔ีȀ 3 ตน้ปี 2549
โครงการในระยะท䯾ี� 2 กาํหนดวนัเร䯾ิ�มสง่กา๊ซธรรมชาติ

1. โครงการตดิตัᡕȀง Compressor บนบกและในทะเล ตน้ปี 2551
2. โครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตจิากพᡕืȀนท큔ีȀพัฒนารว่มไทยมาเลเซยี
 แหลง่อาทติย์ ตน้ปี 2551

3. โครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตจิาก KP361 ในทะเล ปท. 5
จังหวดัราชบรุี ตน้ปี 2551

4. โครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตจิากโรงไฟฟา้วงันอ้ย  แกง่คอย
จังหวดัสระบรุี ตน้ปี 2551

5. โครงการตดิตัᡕȀง Compressor ท큔ีȀอาํเภอพานทอง จังหวดัชลบรุี ตน้ปี 2551
6. โครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตจิากทอ่เสน้ท큔ีȀ 3 ทบัสะแก จังหวดั
ประจวบครีขีนัธ์ ปี 2555

โดยให ้บมจ. ปตท. เสนอรายละเอยีดของโครงการแตล่ะโครงการท큔ีȀจะดาํเนนิการในชว่งปี 2544 
2554 ตามแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัท큔ีȀ 3 (ปรับปรงุ) ตอ่สาํนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิพรอ้มทัᡕȀงขอใหห้นว่ยงานตา่งๆ ของรัฐท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัการ
ดาํเนนิการขยายระบบทอ่สง่ กา๊ซธรรมชาต ิอาท ิกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และ
กรงุเทพมหานคร เป็นตน้ ใหก้ารสนับสนนุโครงการ ตลอดจนใหค้ณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
ใหก้ารสง่เสรมิการลงทนุโครงการตา่งๆ ตามแผนฯ เพ큔ืȀอใหโ้ครงการสามารถแลว้เสรจ็ตามเปา้หมาย
และสนองความตอ้งการใชก้า๊ซฯ ของประเทศ

ระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตขิองประเทศไทย



การสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่
ตัᡕȀงแตป่ี 2542 เป็นตน้มา รัฐบาลไดเ้รง่ดาํเนนิการปรับเปล큔ีȀยนการใชน้ᡕํȀามนั มาใชก้า๊ซธรรมชาตใิห้
มากขᡕึȀนในภาคการขนสง่ โดยมอบหมายใหบ้รษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) เรง่ดาํเนนิการตาม
แผนการขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชᡕืȀอเพลงิในภาคขนสง่ใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ และเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24
ธนัวาคม 2545 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบใน หลกัการเก큔ีȀยวกบัแนวทางในการสง่เสรมิ และ
สนับสนนุการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ในชว่งปี 2546  2551 ตามขอ้เสนอของบรษัิท ปตท.
จาํกดั (มหาชน) รวมทัᡕȀง เหน็ชอบใหม้กีารแตง่ตัᡕȀงคณะกรรมการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาต ิในภาค
ขนสง่ เพ큔ืȀอทาํหนา้ท큔ีȀศกึษาและเสนอแนะแนวทางท큔ีȀเหมาะสม ในการสง่เสรมิและผลกัดนัการใชก้า๊ซ
ธรรมชาตใินภาคขนสง่ โดยมปีลดักระทรวงพลงังานเป็นประธานกรรมการ โดยท큔ีȀแนวทางการสง่
เสรมิและสนับสนนุการนาํกา๊ซธรรมชาต ิมาใชเ้ป็นเชᡕืȀอเพลงิในภาคขนสง่ในชว่งปี พ.ศ. 2546 
2551 ประกอบดว้ย

(1) การขยายจาํนวนสถานบีรกิารกา๊ซธรรมชาต ิ(สถานบีรกิาร NGV) โดยใหบ้รษัิท ปตท.
จาํกดั (มหาชน) เรง่ขยายจาํนวนสถานบีรกิาร NGV ในเขตกรงุเทพฯ ตามแนวทอ่กา๊ซฯ เดมิ และ
เรง่ดาํเนนิโครงการทอ่สง่กา๊ซฯ ไทรนอ้ย  โรงไฟฟา้พระนครเหนอื/ใต ้ใหเ้สรจ็สᡕิȀนภายในสᡕิȀนปี
2547 พรอ้มทัᡕȀงไดก้าํหนดแผนการกอ่สรา้งสถานบีรกิาร NGV ในชว่ง 2545  2551 รวมทัᡕȀงสᡕิȀน 120
สถาน ีใชง้บประมาณทัᡕȀงสᡕิȀน 4,800 ลา้นบาท

(2) การขยายทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใิหค้รอบคลมุรอบเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โดย
ปตท. จะดาํเนนิโครงการระบบทอ่สง่กา๊ซฯ รอบกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซ큔ึȀงคาดวา่จะแลว้เสรจ็
กลางปี 2548

(3) การกาํหนดราคาจาํหนา่ย NGV โดยปัจจบุนัไดก้าํหนดราคาขายปลกี NGV อา้งองิกบัราคา
ขายปลกีของนᡕํȀามนัดเีซลท큔ีȀรอ้ยละ 50 ของราคานᡕํȀามนัดเีซล และตัᡕȀงแต ่ปี 2550 เป็นตน้ไป ปตท.
จะทยอยปรับราคาขายปลกี NGV สาํหรับภาคการขนสง่ทั큔Ȁวประเทศ ดงันᡕีȀ

ปี 2550 (1 ม.ค. 50  31 ธ.ค. 50) : ราคา NGV = 55% ของราคานᡕํȀามนัเบนซนิ 91
ปี 2551 (1 ม.ค. 51  31 ธ.ค. 51) : ราคา NGV = 60% ของราคานᡕํȀามนัเบนซนิ 91
ปี 2552 เป็นตน้ไป : ราคา NGV = 65% ของราคานᡕํȀามนัเบนซนิ 91

โดย ปตท. ไดก้าํหนดเพดานราคาขายปลกี NGV ไวท้큔ีȀระดบัไมเ่กนิ 10 บาท/ลติรเทยีบเทา่เบนซนิ
91 (10.34 บาท/กก. NGV) แมว้า่ราคานᡕํȀามนัจะมกีารปรับราคาเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀนในระดบัใดกต็าม

(4) การขยายจาํนวนรถท䯾ี�ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช᯽ื�อเพลงิ ปัจจบุนัจาํนวนรถท큔ีȀใชก้า๊ซ NGV มี



(4) การขยายจาํนวนรถท䯾ี�ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช᯽ื�อเพลงิ ปัจจบุนัจาํนวนรถท큔ีȀใชก้า๊ซ NGV มี
ประมาณ 1,500 คนั และคาดวา่ในปี 2551 จะมจีาํนวนรถท큔ีȀใชก้า๊ซ NGV เพ큔ิȀมขᡕึȀนอกีประมาณ
44,500 คนั โดยแบง่เป็นรถยนตโ์ดยสารสว่นบคุคลและรถแทก็ซ큔ีȀ จาํนวน 40,000 คนั รถขนสง่
มวลชน รถเกบ็ขยะ และรถบรรทกุ จาํนวน 4,500 คนั ซ큔ึȀงแนวทางในการเพ큔ิȀมจาํนวนรถยนต ์NGV
ดงักลา่ว ประกอบดว้ย

การตดิตัᡕȀงอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ (Conversion kit) ใหแ้กร่ถแทก็ซ큔ีȀ จาํนวน 1,000 คนั
โครงการรถแทก็ซ큔ีȀอาสาสมคัรใชก้า๊ซ NGV จาํนวน 10,000 คนั
โครงการปรับปรงุรถใชง้านของบรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอืใหเ้ป็นรถ
NGV จาํนวน 600 คนั
การปรับปรงุและซอ่มแซมเคร큔ืȀองยนตร์ถโดยสาร NGV ของ ขสมก.
การจัดซᡕืȀอรถเกบ็ขยะ NGV ใหมใ่หแ้กก่รงุเทพมหานคร

(5) มอบหมายใหห้นว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งใหก้ารสง่เสรมิและสนับสนนุการใชร้ถ NGV

ตอ่มาคณะกรรมการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ในการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 ธนัวาคม
2545 และเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 27 ธนัวาคม 2545 ไดม้มีตเิหน็ชอบเร큔ืȀองตา่งๆ ดงันᡕีȀ

(1) แผนปฏบิตักิารการขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตริะหวา่งปี 2546  2551 ของบรษัิท ปตท. จาํกดั
(มหาชน) โดยมเีปา้หมายในการขยายจาํนวนรถ NGV และจาํนวนสถาน ีNGV ดงันᡕีȀ

  ปี พ.ศ.
2546 2547 2548 2549 2550 2551

· การขยายจาํนวนรถ NGV            
 รถยนต/์รถแทก็ซ큔ีȀ NGV 1,486 6,694 9,500 6,320 7,000 9,000
 รถโดยสาร NGV ขสมก. 38 292 300 500 500 600
 รถจัดเกบ็ขยะ NGV กทม.  70 100 300 400 400
 รถบรรทกุ NGV เอกชน   100 300 300 300

จาํนวนรถสะสม 1,524 8,580 18,580 26,000 34,200 44,500
· การขยายจาํนวนสถานี
NGV            

 จาํนวนสถานบีรกิาร NGV 13 32 20 20 20 10
จาํนวนสถานสีะสม 18 50 70 90 110 120

ทัᡕȀงนᡕีȀ ในปี 2546 ปตท. ไดด้าํเนนิการขยายจาํนวนสถาน ีNGV ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล รวม
ทัᡕȀงในตา่งจังหวดัท큔ีȀอยู่ตามแนวทอ่กา๊ซ ซ큔ึȀงไดแ้ก ่ระยอง และชลบรุ ีจาํนวน 13 สถาน ีรวมกบั 5
สถานที큔ีȀมอียู่เดมิรวมจาํนวน 18 สถาน ีและภายในปี 2547 นᡕีȀ ปตท. จะสรา้งเพ큔ิȀมอกี 32 สถาน ีรวม
เป็น 50 สถานี

(2) โครงการนาํกา๊ซธรรมชาตมิาใชเ้ป็นเชᡕืȀอเพลงิสาํหรับรถโดยสารขององคก์ารขนสง่มวลชน
กรงุเทพ ซ큔ึȀงเป็นการปรับปรงุและซอ่มแซมเคร큔ืȀองยนตร์ถโดยสาร NGV จาํนวน 44 คนั โดยไดรั้บ
การสนับสนนุจาก ปตท.จาํนวน 50 ลา้นบาท

(3) โครงการจัดซᡕืȀอรถเกบ็ขยะ NGV ของกรงุเทพมหานคร จาํนวน 69 คนั โดยขอรับการสนับสนนุ
จากกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน จาํนวน 160 ลา้นบาท

(4) ไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง ประกอบดว้ย กรมการขนสง่ทางบก กรมควบคมุมลพษิ
สาํนักงานเศรษฐกจิการคลงั สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ กรมธรุกจิพลงังาน กรม
โยธาธกิารและผังเมอืง และสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิใหก้ารสนับสนนุและสง่เสรมิโครงการในสว่น
ท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง

(5) โครงการรถแทก็ซ큔ีȀอาสาสมคัรใชก้า๊ซ NGV จาํนวน 10,000 คนั โดยกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังาน ใหก้ารสนับสนนุดอกเบᡕีȀยเงนิกู้แกผู่้ประกอบการแทก็ซ큔ีȀ จาํนวนทัᡕȀงสᡕิȀน 29 ลา้นบาท

ณ ปัจจบุนั ปตท. ไดด้าํเนนิการตามมตคิณะกรรมการฯ ดงักลา่วแลว้ และเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 15 มกราคม
2547 ไดม้กีารเปดิตวั "โครงการกา๊ซธรรมชาตสิาํหรับยานยนต"์ ซ큔ึȀงภายในงานมกีารแสดงรถตา่งๆ
ท큔ีȀใชก้า๊ซ NGV เป็นเชᡕืȀอเพลงิ เชน่ รถยนตส์ว่นบคุคล รถแทก็ซ큔ีȀ รถเกบ็ขยะ และรถโดยสาร ขสมก.



ท큔ีȀใชก้า๊ซ NGV เป็นเชᡕืȀอเพลงิ เชน่ รถยนตส์ว่นบคุคล รถแทก็ซ큔ีȀ รถเกบ็ขยะ และรถโดยสาร ขสมก.
เป็นตน้ โดยมรัีฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน (นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช) เป็นประธานในพธิี
และไดท้าํการปลอ่ยคาราวานรถแทก๊ซ큔ีȀ NGV จาํนวน 100 คนั ภายในงานดว้ย

นโยบายดา้นไฟฟ้า

การปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าและแนวทางการกาํกบัดแูล
คณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 กนัยายน 2546 ไดม้มีตใิหย้กเลกิมตคิณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 25 กรกฎาคม
2543 และ 3 ตลุาคม 2543 เร큔ืȀอง การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้และการจัดตัᡕȀงตลาดกลางในการ
ซᡕืȀอขายไฟฟา้ และเหน็ชอบในหลกัการใหก้ารไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) แปลง
สภาพเป็นบรษัิททัᡕȀงองคก์ร โดยใชพ้ระราชบญัญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 โดยใหก้ระทรวง
พลงังาน นาํเสนอโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ท큔ีȀเหมาะสมตอ่ไป

กระทรวงพลงังาน ไดจ้า้งบรษัิทท큔ีȀปรกึษา Boston Consulting Group (Thailand) ทาํการศกึษา
การกาํหนดยทุธศาสตรเ์พ큔ืȀอการพัฒนากจิการพลงังานของประเทศไทย และการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพ กจิการไฟฟา้ โดยในการศกึษาไดม้กีารเปรยีบเทยีบรปูแบบโครงสรา้งกจิการไฟฟา้
หลายรปูแบบ ซ큔ึȀงตอ่มาเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 26 พฤศจกิายน 2546 กระทรวงพลงังานไดเ้สนอการปรับ
โครงสรา้งกจิการไฟฟา้รปูแบบ Enhanced Single Buyer Model (ESB) ตอ่คณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิเพ큔ืȀอพจิารณาและคณะกรรมการฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบการปรับโครงสรา้งกจิการ
ไฟฟา้ และแนวทางการกาํกบัดแูลตามท큔ีȀกระทรวงพลงังานเสนอ และเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 ธนัวาคม 2546
คณะรัฐมนตรไีดม้มีต ิเหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) ซ큔ึȀงสรปุ
สาระสาํคญัการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ฯ ดงันᡕีȀ

รปูแบบ Enhanced Single Buyer Model (ESB)

ลกัษณะโครงสรา้งกจิการไฟฟ้ารปูแบบ ESB

(1) กจิการผลติไฟฟา้และระบบสง่ไฟฟา้ : กฟผ. เป็นผู้ผลติ สง่ไฟฟา้และเป็นผู้รับซᡕืȀอไฟฟา้ราย
เดยีว (Single Buyer) และสง่กระแสไฟฟา้ใหแ้กก่ารไฟฟา้นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา้สว่น
ภมูภิาค (กฟภ.) เพ큔ืȀอจาํหนา่ยและคา้ปลกีไฟฟา้ใหก้บัผู้ใชไ้ฟฟา้ ในสว่นของศนูยค์วบคมุระบบ
ไฟฟา้ (System Operator) จะมกีารกาํหนดขอบเขตการดาํเนนิงาน (Ring Fense) ภายใน กฟผ.
เพ큔ืȀอใหม้ั큔Ȁนใจวา่การสั큔Ȁงเดนิเคร큔ืȀองผลติไฟฟา้ มคีวามโปรง่ใส โดยจะมคีณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ
ไฟฟา้ (Board of Commission) ทาํหนา้ท큔ีȀตรวจสอบการดาํเนนิงานในกจิการไฟฟา้ รวมทัᡕȀงใหก้าร
คุ้มครองผู้บรโิภค



(2) บทบาทของผู้ประกอบการเอกชน : การผลติไฟฟา้ในอนาคตจะมกีารเปดิประมลูแขง่ขนั โดย
องคก์รกาํกบัดแูลจะเป็นผู้กาํหนดกฎเกณฑแ์ละเง큔ืȀอนไขการประมลู ใหม้คีวามชดัเจน โปรง่ใส

(3) องคก์รกาํกบัดแูล (Regulator) : จะมกีารจัดตัᡕȀงคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ (Board
of Commission) ประกอบดว้ย กรรมการ 7 คน ซ큔ึȀงเป็นผู้ทรงคณุวฒุดิา้นตา่งๆ ท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง และ
หวัหนา้สาํนักงาน คณะกรรมการกาํกบัดแูล (CEO) ซ큔ึȀงเป็นกรรมการโดยตาํแหนง่ 1 คน ดาํเนนิงาน
ภายใตก้ระทรวงพลงังาน เพ큔ืȀอกาํกบั ดแูลกจิการไฟฟา้ คณุภาพและราคาคา่บรกิาร การลงทนุ
พรอ้มทัᡕȀงดแูลความเป็นธรรมกบันักลงทนุ และคุ้มครองผู้บรโิภคใหไ้ดรั้บคณุภาพบรกิารท큔ีȀด ีโดย
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน จะแตง่ตัᡕȀงคณะกรรมการสรรหาขᡕึȀน 1 ชดุ เพ큔ืȀอคดัเลอืกกรรมการ
กาํกบัดแูลฯ 6 คน และคณะกรรมการทัᡕȀง 6 คน จะเป็นผู้สรรหาหวัหนา้สาํนักงานฯ ตอ่ไป โดยงบ
ประมาณของสาํนักงาน จะมาจากการเกบ็คา่ธรรมเนยีมใบอนญุาต จากผู้ประกอบการหรอืเงนิ
อดุหนนุท큔ีȀรัฐบาลจัดสรรให ้ทัᡕȀงนᡕีȀเพ큔ืȀอใหคัณะกรรมการดงักลา่วมอีาํนาจในการปฏบิตังิาน จะตอ้งมี
การยกรา่งกฎหมายขᡕึȀน เพ큔ืȀอรองรับการดาํเนนิงานของคณะกรรมการฯ และจัดตัᡕȀงสาํนักงานฯ โดยใน
ชว่งเปล큔ีȀยนผา่นคณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 ธนัวาคม 2546 ให ้คณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาตทิาํหนา้ท큔ีȀกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ เพ큔ืȀอใหม้ั큔Ȁนใจวา่กจิการไฟฟา้ มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ให้
ความคุ้มครองผู้บรโิภค และสรา้งความมั큔Ȁนใจใหก้บันักลงทนุ

กฟผ. จะมกีารแปลงสภาพเป็นบรษัิททัᡕȀงองคก์ร และจดทะเบยีนกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใน
ไตรมาสท큔ีȀ 1 ปี 2547 โดยมกีารแบง่แยกทางบญัชรีะหวา่งกจิการผลติและกจิการระบบสง่ เพ큔ืȀอสรา้ง
ความโปรง่ใส และสง่เสรมิการปรับปรงุประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน

กฟน. และ กฟภ. จะเป็นผู้ดาํเนนิการระบบจาํหนา่ย (Distribution) และการคา้ปลกีไฟฟา้ (Retail)
ภายในพᡕืȀนท큔ีȀรับผดิชอบของตน จะมกีารแบง่แยกทางบญัชรีะหวา่งธรุกจิสายจาํหนา่ยและจัดหา
ไฟฟา้ เพ큔ืȀอเพ큔ิȀมประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน หนว่ยงานกาํกบัดแูลสามารถตรวจสอบได ้และ
ปอ้งกนัการอดุหนนุระหวา่งธรุกจิสายจาํหนา่ยท큔ีȀมลีกัษณะผกูขาดกบัธรุกจิการคา้ปลกีไฟฟา้
นอกจากนัᡕȀน กระทรวงพลงังานจะตอ้งดาํเนนิการตอ่ไป ดงันᡕีȀ

ทาํการศกึษาเพ큔ิȀมเตมิในเร큔ืȀองโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟา้ ขายสง่ ขายปลกี และการชดเชยราย
ได้
กาํหนดรายละเอยีดการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ และดชันชีᡕีȀวดัประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน
(Performance Bench Marking) ของการไฟฟา้
ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงหนว่ยงานกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ ยกรา่งกฎหมายหลกั และกฎหมายรองวา่
ดว้ยการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้
เตรยีมการดา้นบคุลากร และการพัฒนาศกัยภาพในการกาํกบัดแูล
ดาํเนนิการประชาสมัพันธ ์และสรา้งการรับรู้ของสาธารณชน (Public Awareness)

แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย
พ.ศ. 2546  2559
จากเศรษฐกจิของประเทศในปี 2545 มแีนวโนม้ปรับตวัดขีᡕึȀน ทาํใหค้วามตอ้งการไฟฟา้สงูกวา่ท큔ีȀ
คาดการณ ์ไวใ้นปี 2544 คณะอนกุรรมการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟา้ จงึจัดทาํคา่พยากรณค์วาม
ตอ้งการไฟฟา้ใหม ่ในเดอืนสงิหาคม 2545 และการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ไดจั้ดทาํแผน
พัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ พ.ศ. 2546  2559 (PDP  2003) ขᡕึȀน เพ큔ืȀอใชเ้ป็นกรอบในการลงทนุ
สาํหรับการขยายกาํลงัการผลติไฟฟา้ และระบบสายสง่ไฟฟา้ ระหวา่ง พ.ศ. 2546  2559 ซ큔ึȀงสาระ
สาํคญัของแผน PDP 2003 ประกอบดว้ย

แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าภาคใต ้โดยดาํเนนิการปรับปรงุโรงไฟฟา้ขนอมใหเ้ป็นโรงไฟฟา้
พลงั ความรอ้นรว่มท큔ีȀมปีระสทิธภิาพสงูขᡕึȀน และทาํการกอ่สรา้งสายสง่ 230 กโิลโวลต ์บางสะพาน 
สรุาษฎรธ์าน ีให ้แลว้เสรจ็ภายในปี พ.ศ. 2551 รวมทัᡕȀง กอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มขนาด
700 เมกะวตัต ์ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี พ.ศ. 2551

แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยดาํเนนิการการรับซᡕืȀอไฟฟา้ จาก



แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยดาํเนนิการการรับซᡕืȀอไฟฟา้ จาก
โครงการโรงไฟฟา้พลงันᡕํȀา นᡕํȀาเทนิ 2 ใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 2553 ภายและปรับปรงุสายสง่ 230 กโิล
โวลท ์(ลาํตะคอง  นครราชสมีา 2) ใหแ้ลว้เสรจ็ปี พ.ศ. 2550 พรอ้มทัᡕȀงประสานงานกบับรษัิท
ปตท. จาํกดั (มหาชน) เพ큔ืȀอพจิารณา การวางทอ่กา๊ซธรรมชาตไิปยงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
สาํหรับการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้บรเิวณจังหวดันครราชสมีา

แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้ารวม ประกอบดว้ย

1) การเล큔ืȀอนจา่ยไฟฟา้ของบรษัิท กลัฟ์ เพาเวอรเ์จนเนอเรชั큔Ȁน จาํกดั และบรษัิท ยเูนยีนเพาเวอร ์ดี
เวลลอปเมนต ์จาํกดั ออกไป 2  3 ปีคร큔ึȀง

2) การปรับปรงุโรงไฟฟา้เกา่ใหม้อีายกุารใชง้านเพ큔ิȀมขᡕึȀนอกี 10  15 ปี

3) การกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มพระนครเหนอื ชดุท큔ีȀ 1 พระนครใต ้ชดุท큔ีȀ 3 ใหแ้ลว้เสรจ็
ในปี 2552 และบางปะกง ชดุท큔ีȀ 5 ใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 2553

4) การปรับปรงุเคร큔ืȀองกาํเนดิไฟฟา้พลงันᡕํȀาของเข큔ืȀอนอบุลรัตน ์เข큔ืȀอนสรินิธร เข큔ืȀอนจฬุาลงกรณ ์เข큔ืȀอน
นᡕํȀาพงุ และเข큔ืȀอนแกง่กระจาน

5) กาํหนดใหโ้รงไฟฟา้ใหมเ่ร큔ิȀมเขา้ระบบในปี 2553 อาจจะเป็นการกอ่สรา้ง โดย กฟผ. หรอืซᡕืȀอ
ไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนภายในประเทศหรอืประเทศเพ큔ืȀอนบา้น

กาํลงัการผลติสาํรอง ต큔ํȀาสดุอยู่ท큔ีȀรอ้ยละ 35.5 ในปี 2546 และจะลดลงเร큔ืȀอยๆ จนถงึรอ้ยละ 15
ในปี 2555 และคงอยู่ในระดบัดงักลา่วจนสᡕิȀนสดุแผน

แผนการลงทนุ แบง่ออกเป็นการลงทนุในสว่นของโรงไฟฟา้และสายสง่ท큔ีȀ กฟผ. ดาํเนนิการเอง
และ สว่นของโรงไฟฟา้ใหมท่큔ีȀยงัไมไ่ดก้าํหนดนโยบายการลงทนุ โดยชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท큔ีȀ 9
กฟผ. จะลงทนุเองทัᡕȀงหมด คดิเป็นเงนิ 89,000 ลา้นบาท สาํหรับในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท큔ีȀ 10
กฟผ. จะลงทนุเอง 175,500 ลา้นบาท และมสีว่นของโรงไฟฟา้ใหมท่큔ีȀยงัมไิดก้าํหนดนโยบายการ
ลงทนุ 157,000 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิ 332,500 ลา้นบาท ในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัท큔ีȀ 10

แผนระดมทนุของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 20 สงิหาคม 2545 ไดเ้หน็ชอบแผนการเตรยีมความพรอ้ม
การนาํรัฐวสิาหกจิเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ큔ึȀงกาํหนดใหม้กีารจดทะเบยีนและกระจายหุ้น
รัฐวสิาหกจิ 18 แหง่ โดยการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟา้นครหลวง (กฟน.)
และการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) จะจดทะเบยีนและกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยใ์นไตรมาส 1
ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ปี 2547 ตามลาํดบั ซ큔ึȀงตอ่มาเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 11 มนีาคม 2546 ในการประชมุ
คณะกรรมการการไฟฟา้สว่นภมูภิาค มมีตเิหน็ชอบแผนการระดมทนุของ กฟภ. และเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 26
พฤศจกิายน 2546 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิไดรั้บทราบผลการศกึษาแผนการระดม
ทนุของ กฟภ. และเหน็ชอบในหลกัการให ้กฟภ. แปลงสภาพเป็นบรษัิททัᡕȀงองคก์ร โดยใชพ้ระราช
บญัญัตรัิฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 พรอ้มทัᡕȀงให ้กฟภ. ดาํเนนิการปรับโครงสรา้งองคก์ร ใหส้อดคลอ้ง
กบัโครงสรา้งอตุสาหกรรมไฟฟา้ตอ่ไป

โครงสรา้งองคก์รของการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค

การจัดโครงสรา้งบรษัิทเพ큔ืȀอแปลงสภาพ กฟภ. ทัᡕȀงองคก์รเป็นบรษัิท โดยโครงสรา้งองคก์รแบง่เป็น
5 หนว่ยธรุกจิ ไดแ้ก ่หนว่ยธรุกจิปฏบิตักิาร หนว่ยธรุกจิจัดจาํหนา่ย หนว่ยธรุกจิจัดจาํหนา่ย หนว่ย
ธรุกจิลงทนุ และหนว่ยธรุกจิสนับสนนุและบรกิาร (รายละเอยีดตามแผนภมูทิ큔ีȀ 2) ซ큔ึȀงในเบᡕืȀองตน้
กฟภ. อาจจะพจิารณารวมหนว่ยธรุกจิปฏบิตักิารเครอืขา่ย และหนว่ยธรุกจิจัดจาํหนา่ย ภายใตก้าร
กาํกบัดแูลไวเ้ป็นหนว่ยธรุกจิเดยีวกนั เพ큔ืȀอลดผลกระทบ ท큔ีȀอาจเกดิขᡕึȀนจากการเปล큔ีȀยนแปลง
เน큔ืȀองจากปัจจบุนัหนว่ยธรุกจิทัᡕȀงสอง มกีารใชท้รัพยากรและบคุลากรรว่มกนั แตท่ัᡕȀงนᡕีȀ กาํหนดให้
ดาํเนนิการแยกระบบบญัชแีละสารสนเทศ ของแตล่ะหนว่ยธรุกจิออกจากกนัทนัท ีและเม큔ืȀอมคีวาม
พรอ้ม จงึแยกออกเป็นหนว่ยธรุกจิ และในอนาคตสามารถจัดตัᡕȀงหนว่ยธรุกจิ



แผนภมูทิ큔ีȀ 1

อยา่งไรกต็าม กอ่นท큔ีȀจะนาํ กฟภ. เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษัิทในตลาดหลกัทรัพย ์กฟภ. จาํเป็นตอ้ง
ดาํเนนิการประเดน็หลกัๆ ตา่งๆ ใหแ้ลว้เสรจ็ เพ큔ืȀอใหเ้กดิความโปรง่ใส และความคลอ่งตวัในการ
ดาํเนนิการ ไดแ้ก่

1) จัดทาํแผนกลยทุธธ์รุกจิ และเตรยีมความพรอ้มดา้นบญัชแีละดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ตลอดจนการขอความยนิยอมจากคู่สญัญา/ผู้ใหกู้้

2) การขอความสนับสนนุจากรัฐบาล อาท ิการขอใหก้ระทรวงการคลงัคᡕํȀาประกนัหนᡕีȀเงนิกู้ และการ
กาํหนดนโยบายการชดเชยรายไดท้큔ีȀชดัเจน รวมทัᡕȀง การจัดใหม้กีารรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน
(Public Hearing)

ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการรบัซ᯽ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลติ
ไฟฟ้ารายเลก็
(Small Power Producers : SPP)
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 17 มนีาคม 2535 เหน็ชอบรา่งระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติราย
เลก็ (SPP) โดยการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ไดอ้อกระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็ และการ
ไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ไดอ้อกประกาศรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก SPP งวดท큔ีȀ 1 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ
30 มนีาคม 2535 จาํนวน 300 เมกะวตัต ์ตอ่มา เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 กรกฎาคม 2539 คณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
ใหข้ยายปรมิาณการรับซᡕืȀอเป็น 3,200 เมกะวตัต ์สาํหรับการรับซᡕืȀอไฟฟา้ในชว่งปี 2539  2543
และใหม้กีารรับซᡕืȀอไฟฟา้ท큔ีȀผลติจากพลงังานนอกรปูแบบกากหรอืวสัดเุหลอืใชเ้ป็นเชᡕืȀอเพลงิตอ่ไป
โดยไมก่าํหนดปรมิาณการรับซᡕืȀอไฟฟา้

การดาํเนนิการรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก SPP ตัᡕȀงแตป่ี 2535 ถงึปัจจบุนั (ณ สᡕิȀนสดุเดอืนธนัวาคม 2546) มี
SPP ท큔ีȀไดรั้บการตอบรับซᡕืȀอไฟฟา้รวม 82 ราย จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. แลว้จาํนวน 61 ราย มี
ปรมิาณเสนอขายไฟฟา้รวม 2,129.10 เมกะวตัต์

การใชเ้ช᯽ื�อเพลงิในการผลติไฟฟ้าของโครงการ SPP
(เดอืนธนัวาคม 2546)

SPP ท䯾ี�ไดร้บัการตอบรบัซ᯽ื�อไฟฟ้า SPP ท䯾ี�ขายไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้
จาํนวน กาํลงัการ

ผลติ
ปรมิาณพลงั
ไฟฟ้า จาํนวน กาํลงัการ

ผลติ
ปรมิาณพลงั
ไฟฟ้า

(ราย) (MW) เสนอขาย
(MW) (ราย) (MW) เสนอขาย

(MW)
1. ใชพ้ลงังานนอกรปูแบบเป็น
เช᯽ื�อเพลงิ



กากออ้ย 30 572.40 174.40 24 507.80 148.40
แกลบ 8 84.20 67.10 3 24.90 18.80
แกลบและเศษไม้ 3 60.30 33.60 2 57.80 31.40
นᡕํȀามนัยางดาํ 1 32.90 25.00 1 32.90 25.00
ขยะ 1 2.50 1.00 1 2.50 1.00
Waste Gas 1 19.00 12.00   
ชานออ้ย, เปลอืกไม,้ แกลบ 2 96.90 54.00   
เศษไมย้างพาราและกากปาลม์ 1 23.00 20.20   
แกลบ, กากออ้ย และไมย้คูาลิ
ปตสั 3 15.80 9.70 1 3.00 1.50

เปลอืกไม,้ เศษไม,้ นᡕํȀามนัยางดาํ 1 87.20 50.00 1 87.20 50.00
เศษไมย้างพารา 2 27.80 24.20   

รวม 53 1,022.00 471.20 33 716.10 276.10
2. ใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยเ์ป็น
เช᯽ื�อเพลงิ
กา๊ซธรรมชาติ 20 2,519.31 1,473.00 19 2,219.31 1,413.00
ถา่นหนิ 4 392.20 196.00 4 392.20 196.00
นᡕํȀามนัเตา 1 10.40 9.00 1 10.40 9.00

รวม 25 2,921.91 1,678.00 24 2,621.91 1,618.00
3. ใชพ้ลงังานผสม            
กา๊ซท큔ีȀเหลอืจากกระบวนการผลติ/
นᡕํȀามนัเตา/ถา่นหนิ 1 108.00 45.00 1 108.00 45.00

(บ.อตุสาหกรรมปโิตรเคมคิลัไทย
จก. (มหาชน))            

นᡕํȀามนัยางดาํ/ถา่นหนิ 1 40.00 10.00 1 40.00 10.00
(บ.ปัญจพล พัลพ ์อนิดสัตรᡕีȀ จก.
(มหาชน))            

ถา่นหนิ/เปลอืกยคูาลปิตสั 2 328.00 180.00 2 328.00 180.00
(บ.เนชั큔Ȁนแนลเพาเวอรซ์พัพลาย
จก. โครงการ 1 และ 2)            

รวม 4 476.00 235.00 4 476.00 235.00
รวมท ั᯽�งส᯽ิ�น 82 4,419.91 2,384.20 61 3,814.01 2,129.10

โรงไฟฟ้า SPP

การรบัซ᯽ื�อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาด
เลก็มาก



(Very Small Power Produces : VSPP)
คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 ตลุาคม 2543 ไดม้มีตเิหน็ควรใหม้กีารออกระเบยีบเพ큔ิȀมเตมิ
เป็นกรณพีเิศษ สาํหรับการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากโครงการ SPP ขนาดเลก็ เพ큔ืȀอสง่เสรมิใหม้กีารผลติ
ไฟฟา้โดยใชพ้ลงังานนอก รปูแบบ กาก หรอืเศษวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตร กา๊ซชวีภาพจาก
ฟารม์เลᡕีȀยงสตัวเ์ป็นเชᡕืȀอเพลงิ โดยเฉพาะโครงการขนาดเลก็ โดยมอบหมายใหส้าํนักงานนโยบาย
และแผนพลงังาน และการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ รว่มกนัดาํเนนิการ และ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 14 พฤษภาคม 2545
คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบรา่งระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้ จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาด
เลก็มาก รวมทัᡕȀงรา่งระเบยีบวา่ดว้ยการเดนิเคร큔ืȀองกาํเนดิไฟฟา้ ขนานกบัระบบของการไฟฟา้ฝ่าย
จาํหนา่ยสาํหรับปรมิาณพลงัไฟฟา้ไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต ์พรอ้มกบัแบบคาํขอจาํหนา่ยไฟฟา้และการ
เช큔ืȀอมโยงระบบไฟฟา้ โดยใหค้ณะอนกุรรมการประสานการดาํเนนิงานในอนาคต ของการไฟฟา้เรง่
จัดทาํตน้แบบสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้ เพ큔ืȀอใหก้ารไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยดาํเนนิการออกประกาศรับซᡕืȀอ
ไฟฟา้ จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากตอ่ไป ซ큔ึȀง กฟน. และ กฟภ. ไดอ้อก
ประกาศการรับซᡕืȀอไฟฟา้ จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากแลว้เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 10
มถินุายน 2545 และวนัท큔ีȀ 15 กรกฎาคม 2545 ตามลาํดบั และสถานภาพ ณ เดอืนธนัวาคม 2546 มี
VSPP ขนาดเลก็มาก ย큔ืȀนแบบคาํขอจาํหนา่ยไฟฟา้ และการเช큔ืȀอมโยงระบบไฟฟา้กบั กฟน. จาํนวน
26 ราย และ กฟภ. จาํนวน 15 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้เสนอขาย รวมทัᡕȀงสᡕิȀน 1,065.6 กโิลวตัต์

ปญัหาและอปุสรรคในการรบัซ᯽ื�อไฟฟ้าจาก VSPP

แมว้า่ VSPP จะไดรั้บการตอบรับซᡕืȀอไฟฟา้จากการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยแลว้ แตย่งัไมส่ามารถขาย
ไฟฟา้เขา้ระบบได ้เน큔ืȀองจากยงัตดิปัญหาความชดัเจนในทางปฏบิตัติามกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่ง
ย큔ิȀงประเดน็ปัญหาการตดิตัᡕȀงมเิตอรใ์หม ่เน큔ืȀองจากผู้ผลติไฟฟา้ VSPP ท큔ีȀตอ้งการขายไฟฟา้เขา้ระบบ
ตอ้งมกีารเปล큔ีȀยนมเิตอรใ์หมใ่หส้ามารถอา่น คา่พลงังานไฟฟา้ไดท้ัᡕȀงซᡕืȀอและขายตามระเบยีบการคดิ
ภาษมีลูคา่เพ큔ิȀมรอ้ยละ 7 ของกรมสรรพากร ซ큔ึȀงทาํใหผู้้ประกอบการมภีาระคา่ใชจ้า่ยเพ큔ิȀมขᡕึȀน ในราคา
เคร큔ืȀองละประมาณ 1,500  20,000 บาท ซ큔ึȀงอยู่ระหวา่งการพจิารณาดาํเนนิการ แกไ้ขปัญหา

การรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก
(สถานภาพ ณ เดอืนมกราคม 2547)

บรษิทั
สถานท䯾ี�ต ั᯽�งโรงไฟฟ้า

ขนาด กาํลงั
การผลติ
(kW)

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุ ท䯾ี�จะ
จา่ยเขา้ระบบ กฟน.

(kW)

ประเภท
เช᯽ื�อ
เพลงิ

สถานภาพหมายเหตุ

กฟน.
1. บ. วอเตอร ์เพยีวรติᡕีȀ จก. 1.5 1.5 Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

2. บ. เซลเลนเนยีม
(ประเทศไทย) จก. 1.5 1.5 Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

3. บ. จอหน์สนั แอนด์
จอหน์สนั (ไทย) จก. 4.2 4.2 Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

4. บ. สยามวู้ดเดน้ โพรดกัส์
จก. 4.2 4.2 Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

5. บ. เจรญิสมพงษ ์จก. 1,048 950 แกส๊จาก
ขยะ

รอลงนาม
สญัญา  

6. บ. ศรไีทยฟู้ดส ์แอนด์
เบอวอรเ์รจ จก. 4.2 4.2 Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

7. บ. โตโยตา้ มอเตอร์
ประเทศไทย จก. 4.2 4.2 Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

8. นายแพทยว์ชิติ เทพรัตน์ 2.7   Solar
Cell

รอลงนาม
สญัญา  

9. นายอภชิาต ิย큔ิȀงชตูระกลู 2.7   Solar
Cell

รอลงนาม
สญัญา  

10. นายพงศธร สริโิยธนิ 2.7   Solar
Cell

รอลงนาม
สญัญา  



11. นางมาลวีติยา ตนัติ
นรีนาท

2.7   Solar
Cell

รอลงนาม
สญัญา

 

12. ผศ. ผาสนิ ีสนุากร 2.7   Solar
Cell

รอลงนาม
สญัญา  

13. นายสชุาต ิตรสีตัยพันธ์ 2.7   Solar
Cell

รอลงนาม
สญัญา  

14. นางสาวเนาวรัตน ์วงศ์
รัศมทีอง 2.7   Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

15. นายสมบรูณ ์ธรณธรรม 2.7   Solar
Cell

รอลงนาม
สญัญา  

16. นางสาวภคัรดา เทพ
ไอยบตุร 2.7   Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

17. นายปีย ์มาลากลุ ณ
อยธุยา 2.7   Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

18. นายสญชยั อᡕึȀงสมรรถ
โกษา 2.7   Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

19. นางสาวพมิพพ์รรณ กอ
วฒันา 2.7   Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

20. นางนวรัตน ์ฤดพีพัิฒ
นพงศ์ 2.7   Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

21. นายสฤษฎ癗ิȀ อภยัภมูนิา
รถ 2.7   Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

22. นายเดชา บญูคᡕํȀา 2.7   Solar
Cell

รอลงนาม
สญัญา  

23. ม.ร.ว. นรศิรา จักรพงษ์ 2.7   Solar
Cell

รอลงนาม
สญัญา  

24. แพทยห์ญงิผจงจติต์
จันทรเ์รอืง 2.7   Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

25. นางปราณ ีเกรยีง
ปรารถนา 2.7   Solar

Cell
รอลงนาม
สญัญา  

26. นายชนนิทร ์เตชศรสีธุี 2.7   Solar
Cell

รอลงนาม
สญัญา  

รวม 1,119.10 969.80      

หมายเหต ุ: 826 กฟผ. รวบรวมแบบคาํขอ สง่เป็นหนังสอืให ้กฟน. เม큔ืȀอ 26 ม.ิย. 46

การรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก
(สถานภาพ ณ เดอืนมกราคม 2547)

บรษิทั
สถานท䯾ี�ต ั᯽�งโรงไฟฟ้า

ขนาด
กาํลงั
การ
ผลติ

ปรมิาณพลงั
ไฟฟ้า

สงูสดุท䯾ี�จะจา่ย
เขา้ระบบ
กฟภ.

ประเภท
เช᯽ื�อเพลงิ

สถานภาพ หมายเหตุ

กฟภ.          
1. บ. แฟนซวีู้ดอนิเตอรเ์นชั큔Ȁนแนว จก.
219 ต. โรงชา้ง อ. พนุพนิ จ.
สรุาษฎรธ์านี

2,000 90 เศษไม้ ซᡕืȀอขายไฟฟา้แลว้ ยงัไมม่กีาร
คดิเงนิ

2. ศ.ดร. สนุทร บญุญาธกิาร
อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธานี

  3.1 Solar Cell ซᡕืȀอขายไฟฟา้แลว้ ยงัไมม่กีาร
คดิเงนิ

3. คณุรชตา เหลอืงสวุรรณ
อ. สามพราน จ. นครปฐม

  2.7 Solar Cell อยู่ระหวา่งการ
พจิารณา

 

4. บ. พลงังานเพ큔ืȀอการอนรัุกษแ์ละส큔ิȀง
แวดลอ้ม จก.

1,200   แกลบ ซᡕืȀอขายไฟฟา้แลว้ ยงัไมม่กีาร
คดิเงนิ



198 ต.หนองบวั อ.วดัสงิห ์จ.ชยันาท
5. โรงสบีวัสมหมาย
อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็

1   แกลบ อยู่ระหวา่งดาํเนนิ
การ

 

6. เทศบาลนครราชสมีา
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา

2.7   Solar Cell อยู่ระหวา่งดาํเนนิ
การ

 

7. บ. ลโีอนคิส ์จก.
113 หมู่ 5 นคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว์
อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา

4.2   Solar Cell ซᡕืȀอขายไฟฟา้แลว้ ยงัไมม่กีาร
คดิเงนิ

8. คณุดวงพร รวมเมฆ
รร.ปรดีาวทิย ์1033/1 หมู่ 6 ต.อู่ทอง
อ. อู่ทอง จ.สพุรรณบรุี

2.7   Solar Cell อยู่ระหวา่งดาํเนนิ
การ

 

9. บ. เอน็ไวโรเพาเวอร ์จก.
อ. กาํแพงแสน จ. นครปฐม

750   กา๊ซจากขยะ
มลูฝอย

อยู่ระหวา่งดาํเนนิ
การ

 

10. บ. เอส.เอม็.พ ีอาหารสตัว ์จก.
อ. ปากทอ่ จ. ราชบรุี

    กา๊ซชวีภาพ อยู่ระหวา่งดาํเนนิ
การ

 

11. คณุธรีะ อภรัิตนศวิเิชษฐ์
อ. ดาํเนนิสะดวก จ.ราชบรุี

    กา๊ซชวีภาพ ลงนามสญัญา
แลว้

 

12. คณุปรากาญจน ์กล큔ิȀนสอน
อ. ดาํเนนิสะดวก จ.ราชบรุี

    กา๊ซชวีภาพ ลงนามสญัญา
แลว้

 

13. บ. ซ.ีพ.ีเอม็ อาหารสตัว์
อ. ปากทอ่ จ. ราชบรุี

    กา๊ซชวีภาพ ลงนามสญัญา
แลว้

 

14. คณุยงยทุธ ชยัศกัดานกุลู
อ. ดาํเนนิสะดวก จ.ราชบรุี

    กา๊ซชวีภาพ ลงนามสญัญา
แลว้

 

15. บ. ปาลม์นᡕํȀามนัธรรมชาต ิจก.
29/3 ต. สนิเจรญิ อ. พระแสง
จ.สรุาษฎรธ์านี

800   กะลาปาลม์ ลงนามสญัญา
แลว้

 

รวม 4,761 95.80      

 

โครงการสง่เสรมิผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ท䯾ี�ใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีน
· ภายหลงัจากสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดอ้อกประกาศเชญิชวนใหผู้้สนใจ
ลงทนุและ ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) ท큔ีȀใชพ้ลงังานนอกรปูแบบหรอืใชพ้ลงังานหมนุเวยีนเป็นเชᡕืȀอ
เพลงิ ย큔ืȀนขอ้เสนอเพ큔ืȀอขอรับเงนิสนับสนนุ จากกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานตัᡕȀงแตต่ลุาคม
ปี 2544 เป็นตน้มา ณ ปัจจบุนั (สᡕิȀนเดอืนตลุาคม 2546) มผีู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท큔ีȀใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีน จาํนวน 20 โครงการท큔ีȀผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกองทนุฯ มปีรมิาณพลงั
ไฟฟา้ท큔ีȀเสนอขายเขา้ระบบจาํนวน 243.3 เมกะวตัต ์จาํนวนเงนิสนับสนนุรวม 1,400 ลา้นบาท ซ큔ึȀง
ประเภทของเชᡕืȀอเพลงิท큔ีȀนาํมาใชใ้นการผลติไฟฟา้ ประกอบดว้ยเศษไม ้แกลบ ชานออ้ย นᡕํȀามนัยาง
ดาํ และพลงันᡕํȀาขนาดเลก็ (รายละเอยีดตามตารางท큔ีȀ 1)

ตารางท䯾ี� 1

เจา้ของโครงการ สถานท䯾ี�ต ั᯽�ง เช᯽ื�อเพลงิ
พลงังาน

พลงัไฟฟ้า
เฉล䯾ี�ยเขา้ระบบ

(MW)

อตัราขอรบั เงนิ
สนบัสนนุ
(บาท/kwh)

1) บรษัิท กลัฟ์อเิลค็ตรกิ จาํกดั
(มหาชน) อ. เมอืง จ. ยะลา เศษไม้ 20.0 0.180

2) บรษัิทผลติไฟฟา้ ราชบรุโีฮลดᡕิȀง
จาํกดั (มหาชน) และการไฟฟา้ฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทย

เข큔ืȀอนป่าสกัชลสทิธ癗ิȀ
อ. พัฒนานคิม จ.

ลพบรุี
พลงันᡕํȀาขนาด

เลก็ 8.0 0.200



3) บรษัิทผลติไฟฟา้ราชบรุโีฮลดᡕิȀง จาํกดั
(มหาชน) และการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย

เข큔ืȀอนคลองทา่ดา่น
อ. เมอืง จ.
นครนายก

พลงันᡕํȀาขนาด
เลก็ 10.0 0.200

4) บรษัิทผลติไฟฟา้ราชบรุโีฮลดᡕิȀง จาํกดั
(มหาชน) และการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย

เข큔ืȀอนเจา้พระยา อ.
สรรพยา จ. ชยันาท

พลงันᡕํȀาขนาด
เลก็ 14.0 0.200

5) บรษัิท ไฟฟา้ชนบท จาํกดั อ. ทา่วุ้ง จ. ลพบรุี แกลบ 15.0 0.150
6) บรษัิท พ ีอาร ์จ ีพชืผล จาํกดั อ. เมอืง จ.

ปทมุธานี แกลบ 5.0 0.219

7) บรษัิท นᡕํȀาตาลมติรผล จาํกดั อ. ดา่นชา้ง จ.
สพุรรณบรุี

ชานออ้ย
เปลอืกไม้
แกลบ

25.0 0.145

8) บรษัิท นᡕํȀาตาลมติรกาฬสนิธุ์ จาํกดั อ.กฉุนิารายณ์
จ.กาฬสนิธุ์

ชานออ้ย
เปลอืกไม้
แกลบ

5.1 0.145

9) บรษัิท นᡕํȀาตาลราชสมีา จาํกดั อ.แกง้สนามนาง
จ.นครราชสมีา ชานออ้ย 18.0 0.140

10) บรษัิท แอด็วานซ ์อะโกร จาํกดั
(มหาชน)

อ.ศรมีหาโพธิ
จ.ปราจนีบรุี

แกลบ
เปลอืกไม้
นᡕํȀามนัยางดาํ

30.0 0.180

11) บรษัิท เอ เอ พัลพม์ลิล ์2 จาํกดั อ. ศรมีหาโพธ ิจ.
ปราจนีบรุี นᡕํȀามนัยางดาํ 25.0 0.184

12) บรษัิท อตุสาหกรรมโคราช จาํกดั อ. พมิาย จ.
นครราชสมีา ชานออ้ย 8.0 0.180

13) บรษัิท นᡕํȀาตาลรไีฟนช์ยัมงคล จาํกดั อ.อู่ทอง
จ.สพุรรณบรุี ชานออ้ย 7.0 0.140

14) บรษัิท ไทยรุ่งเรอืงอตุสาหกรรม
จาํกดั

อ.ศรเีทพ
จ.เพชรบรูณ์ ชานออ้ย 4.0 0.130

15) บรษัิท เอ.ท ีไบโอพาวเวอร ์จาํกดั อ.บางมลูนาก จ.
พจิติร แกลบ 20.0 0.169

16) บรษัิท ไทยเพาเวอรซ์พัพลาย จาํกดั
ต. บางปะกง อ.
บางปะกง จ.
ฉะเชงิเทรา

แกลบ 1.6 0.1812

17) บรษัิท ไทยเพาเวอรซ์พัพลาย จาํกดั
ต. บางสมคัร อ.
บางปะกง จ.
ฉะเชงิเทรา

แกลบ
เปลอืกไม้
กะลาปาลม์

2.0 0.181

18) บรษัิท ไทยเพาเวอรซ์พัพลาย จาํกดั
ต. เขาหนิซอ้น อ.
พนมสารคาม จ.
ฉะเชงิเทรา

แกลบ
เปลอืกไม้ 16.0 0.183

19) บรษัิท นᡕํȀาตาลสระบรุ ีจาํกดั ต. คาํพราน อ. วงั
มว่ง จ. สระบรุี ชานออ้ย 4.0 0.140

20) บรษัิท นᡕํȀาตาลตะวนัออก จาํกดั
ต. หว้ยโจด อ.
วฒันานคร จ.
สระแกว้

ชานออ้ย 5.6 0.120

นอกจากนᡕีȀ เพ큔ืȀอไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ ระหวา่งผู้ประกอบการผลติไฟฟา้และประชาชน ในพᡕืȀนท큔ีȀเก큔ีȀยว
กบัปัญหาการจัดตัᡕȀงโรงไฟฟา้ ท큔ีȀอาจสง่ผลกระทบตอ่ส큔ิȀงแวดลอ้มและสงัคมขᡕึȀน สนพ. จงึไดม้กีลไก
การตดิตามและตรวจสอบผลการดาํเนนิงานของ SPP ท큔ีȀไดรั้บการสนับสนนุจากกองทนุฯ โดยผา่น
กระบวนการ "คณะกรรมการไตรภาค"ี ซ큔ึȀงประกอบดว้ย ผู้แทนจากหนว่ยงานราชการระดบัทอ้งถ큔ิȀน
(จังหวดั) และผู้แทนจากชมุชนท큔ีȀตัᡕȀงโครงการ รวมทัᡕȀง ผู้แทนจากผู้ประกอบการผลติไฟฟา้ในสดัสว่น
ท큔ีȀเทา่กนั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ큔ืȀอตดิตามผลการดาํเนนิงานของ SPP ทัᡕȀง 20 โครงการ และรายงาน
ผลใหค้ณะกรรมการกองทนุฯ ทราบอยา่งตอ่เน큔ืȀอง เพ큔ืȀอปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา ทางดา้นส큔ิȀง
แวดลอ้มและสงัคม ท큔ีȀอาจเกดิขᡕึȀนจากการผลติไฟฟา้ ซ큔ึȀงอาจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชน รวมทัᡕȀง ไดจั้ด
ผู้ทรงคณุวฒุดิา้นการประเมนิผลกระทบ ทางดา้นส큔ิȀงแวดลอ้มและสงัคม เขา้ไปเป็นท큔ีȀปรกึษาเพ큔ืȀอ



เสนอแนะดา้นเทคนคิ ใหแ้กช่มุชนและผู้ประกอบการ เพ큔ืȀอใหท้กุฝ่ายไดท้าํงานรว่มกนั พรอ้มทัᡕȀง
จัดหาแนวทางปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา ท큔ีȀอาจจะเกดิขᡕึȀนจากการดาํเนนิงานของ โรงไฟฟา้

ปญัหาอปุสรรคและขอ้เสนอแนะ

(1) ภาพลกัษณข์องโรงไฟฟา้ยงันา่กลวัในสายตาชาวบา้น ทัᡕȀงนᡕีȀ จากการดาํเนนิงานท큔ีȀผา่นมาโรง
ไฟฟา้ขนาดใหญ ่มกัจะสรา้งปัญหาทางดา้นส큔ิȀงแวดลอ้มใหก้บัชมุชน สง่ผลทาํใหช้าวบา้นเกดิความ
กลวั และไมไ่วว้างใจท큔ีȀจะใหโ้รงไฟฟา้เกดิขᡕึȀนในชมุชน และไดก้ลายเป็นอปุสรรคตอ่การสรา้งความ
เขา้ใจ ใหช้มุชนยอมรับการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ ขนาดเลก็ท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีน

(2) โรงงานท큔ีȀมอียู่แลว้ในพᡕืȀนท큔ีȀเดยีวกนัไดส้รา้งปัญหาใหก้บัชมุชน ทาํใหป้ระชาชนเกดิความรู้สกึตอ่
ตา้น ไมอ่ยากใหม้กีารสรา้งโรงไฟฟา้เพ큔ิȀมขᡕึȀนในพᡕืȀนท큔ีȀอกี เน큔ืȀองจากไมม่ั큔Ȁนใจในการดาํเนนิงานของโรง
ไฟฟา้ อาจจะสรา้งปัญหาเพ큔ิȀมขᡕึȀนจากเดมิ

(3) ควรดาํเนนิการประชาสมัพันธเ์พ큔ืȀอสรา้งความรู้ความเขา้ใจเร큔ืȀองพลงังานหมนุเวยีนอยา่งตอ่เน큔ืȀอง
และครอบคลมุ โดยเฉพาะในพᡕืȀนท큔ีȀท큔ีȀมศีกัยภาพเพยีงพอท큔ีȀจะสรา้งโรงไฟฟา้ เพ큔ืȀอใหช้มุชนไดรั้บ
ทราบขอ้มลูท큔ีȀถกูตอ้ง ขอ้ด ีขอ้เสยี ของโรงไฟฟา้ขนาดเลก็ท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีน ซ큔ึȀงชว่ยปอ้งกนั
การไดรั้บขอ้มลูท큔ีȀไมถ่กูตอ้ง จากกลุ่มท큔ีȀสญูเสยีผลประโยชน์

(4) ควรใหช้มุชนรว่มเป็นเจา้ของหรอืหุ้นสว่นในโรงไฟฟา้ ผู้ประกอบการควรเปดิโอกาสใหช้มุชน
ไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มในการลงทนุหรอืเป็นเจา้ของโรงไฟฟา้ นอกจากนัᡕȀน ควรพจิารณาถงึผล
ประโยชนท์큔ีȀประชาชน ในพᡕืȀนท큔ีȀท큔ีȀมกีารกอ่สรา้งโรงไฟฟา้ควรจะไดรั้บอยา่งชดัเจน เชน่ อตัราคา่
ไฟฟา้ท큔ีȀต큔ํȀากวา่พᡕืȀนท큔ีȀท큔ีȀไมม่โีรงไฟฟา้ ซ큔ึȀงจะเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหช้มุชนเกดิการยอมรับใหม้โีรง
ไฟฟา้ในพᡕืȀนท큔ีȀนัᡕȀนๆ



โรงไฟฟา้รายเลก็ท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีน

สญัญาซ᯽ื�อขายไฟฟ้าโครงการน᯽ํ�าเทนิ 2
รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไดล้งนามในบนัทกึ
ความเขา้ใจ เร큔ืȀอง ความรว่มมอืในการพัฒนาไฟฟา้ใน สปป.ลาว เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 19 มถินุายน 2539 เพ큔ืȀอ
รับซᡕืȀอไฟฟา้จาก สปป.ลาว ในปรมิาณ 3,000 เมกะวตัต ์ซ큔ึȀงปัจจบุนัมโีครงการใน สปป.ลาว จาํนวน
2 โครงการ ท큔ีȀจาํหนา่ยไฟฟา้เชงิพาณชิยเ์ขา้ระบบ ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศ (กฟผ.)
แลว้ ไดแ้ก ่โครงการนᡕํȀาเทนิ  หนิบนุ และโครงการหว้ยเฮาะ สาํหรับโครงการลาํดบัตอ่ไปท큔ีȀไดม้กีาร
เจรจาซᡕืȀอขายไฟฟา้ คอื โครงการนᡕํȀาเทนิ 2 มกีาํลงัการผลติ ณ จดุสง่มอบท큔ีȀ 920 เมกะวตัต ์ณ
ระดบันᡕํȀาต큔ํȀาสดุและพลงังานไฟฟา้ท큔ีȀผลติเฉล큔ีȀยตอ่ปี ท큔ีȀ 5,636 GWhโดยกาํหนดการจา่ยไฟฟา้เขา้
ระบบ กฟผ. ท큔ีȀสถานไีฟฟา้แรงสงูรอ้ยเอด็ 2 ภายใน 6 ปี นับจากวนัลงนามในสญัญา ซ큔ึȀงกลุ่มผู้
ลงทนุโครงการนᡕํȀาเทนิ 2 ประกอบดว้ย รัฐบาล สปป.ลาว ถอืหุ้นรอ้ยละ 25 EDF International ถอื
หุ้นรอ้ยละ 35 บรษัิท อติาเลยีน  ไทย จาํกดั ถอืหุ้นรอ้ยละ 15 และบรษัิทผลติไฟฟา้ จาํกดั ถอืหุ้น
รอ้ยละ 25



กฟผ. ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจโครงการนᡕํȀาเทนิ 2 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 8 สงิหาคม 2543 โดยไดรั้บ
ความ เหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 13 กรกฎาคม 2543
ตอ่มา กฟผ. ไดจั้ดทาํรา่งสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้ (Power Purchase Agreement : PPA) กบักลุ่มผู้
ลงทนุโครงการ (Num Theun 2 Power Company Limited : NTPC) หลงัจากนัᡕȀนคณะกรรมการ
ประสานความรว่มมอืพัฒนาไฟฟา้ ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (คปฟล.) ไดใ้ห้
ความเหน็ชอบในหลกัการของรา่งสญัญาฯ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 7 ธนัวาคม 2544 รวมทัᡕȀง ไดรั้บความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ กฟผ. เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 26 เมษายน 2545



เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบรา่งสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้โครงการนᡕํȀาเทนิ
2 และมอบหมายให ้กฟผ. ลงนามในสญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้โครงการนᡕํȀาเทนิ 2 กบักลุ่มผู้ลงทนุ
โครงการนᡕํȀาเทนิ 2 ซ큔ึȀง กฟผ.ไดล้งนามในสญัญาดงักลา่วแลว้เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 8 พฤศจกิายน 2546

สาระสาํคญัของสญัญาซ᯽ื�อขายไฟฟ้าโครงการน᯽ํ�าเทนิ 2

อายสุญัญา เร큔ิȀมจากวนัลงนามสญัญาและตอ่เน큔ืȀองไปอกี 25 ปีนับจากวนัเร큔ิȀมตน้จา่ยไฟฟา้เชงิ
พาณชิย์
คา่ไฟฟา้ในปีแรกจะมคีา่ไฟฟา้เฉล큔ีȀย 1.49 บาท/หนว่ย (ณ อตัราแลกเปล큔ีȀยน 42.5 บาท/
ดอลลารส์หรัฐ) และหลงัจากนัᡕȀนจะเพ큔ิȀมขᡕึȀนในอตัราประมาณรอ้ยละ 1.38 ตอ่ปี และเม큔ืȀอ
คาํนวณคา่ไฟฟา้เฉล큔ีȀยตลอดอายสุญัญา (Levelized Price) 25 ปี เทา่กบั 1.64 บาท/หนว่ย

ประโยชนท์䯾ี�จะไดร้บั

การรับซᡕืȀอไฟฟา้จากโครงการนᡕํȀาเทนิ 2 จะทาํใหไ้ทยสามารถจัดหาไฟฟา้เพ큔ืȀอตอบสนองความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟา้ท큔ีȀจะเพ큔ิȀมขᡕึȀนในปี 2552  2553 โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ใหม้ี
ไฟฟา้ใชอ้ยา่งเพยีงพอ โดยราคารับซᡕืȀอไฟฟา้จะต큔ํȀากวา่ราคาท큔ีȀไทยจะผลติขᡕึȀนเอง
สญัญาซᡕืȀอขายไฟฟา้นᡕีȀเป็นการกระทาํขᡕึȀนภายใตก้รอบบนัทกึความเขา้ใจระหวา่งรัฐบาลไทย
กบัรัฐบาล สปป.ลาว ซ큔ึȀงจะเป็นประโยชนร์ว่มกนัและนาํไปสู่การสรา้งความสมัพันธท์큔ีȀดรีะหวา่ง
ประเทศทัᡕȀงสอง

นโยบายดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน

ความกา้วหนา้การดาํเนนิมาตรการประหยดัพลงังาน
สนพ. ไดจั้ดทาํขอ้เสนอมาตรการประหยดัพลงังาน เพ큔ืȀอรองรับผลกระทบปัญหาราคานᡕํȀามนัแพง
และภาวะการขาดแคลนนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ อนัเน큔ืȀองมาจากสถานการณค์วามขดัแยง้ ระหวา่ง
สหรัฐอเมรกิากบัอรัิก ซ큔ึȀงคณะ รัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 8 ตลุาคม 2545 ประกอบดว้ย
มาตรการของภาคราชการ และมาตรการสาํหรับประชาชนทั큔Ȁวไป โดยมรีายละเอยีด ดงันᡕีȀ



(1) มาตรการสาํหรบัสว่นราชการ เป็นมาตรการบงัคบั โดยมอบหมายใหห้วัหนา้สว่นราชการเป็น
ผู้กาํกบัดแูล ตรวจสอบผลการดาํเนนิการแลว้ใหร้ายงานตอ่ สนพ. เป็นประจาํทกุไตรมาส แบง่เป็น

ดา้นไฟฟ้า ใหท้กุสว่นราชการ ลดปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 จากปรมิาณ
การใชเ้ฉล큔ีȀยตอ่เดอืนของปีงบประมาณ 2544
ดา้นน᯽ํ�ามนั ใหท้กุสว่นราชการลดคา่ใชจ้า่ยในสว่นนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิลงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5
จากคา่ใชจ้า่ยเฉล큔ีȀยตอ่เดอืนของปีงบประมาณ 2544

(2) มาตรการสาํหรบัประชาชนท䯾ั�วไป โดยให ้สนพ. รณรงค ์ประชาสมัพันธใ์หเ้หมาะสมกบั
สถานการณ ์เพ큔ืȀอกระตุ้นใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน อาท ิตัᡕȀงอณุหภมูิ
เคร큔ืȀองปรับอากาศท큔ีȀ 25  26 องศาเซลเซยีส การขอความรว่มมอืจากภาคเอกชนในการปดิไฟปา้ย
โฆษณา และไฟสอ่งอาคารภายหลงัเวลา 24.00 น. การปดิเปดิหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่โดยใช้
เวลาเปดิไมเ่กนิวนัละ 12 ชั큔Ȁวโมง การรณรงคใ์หป้ระชาชนขบัรถยนต ์ไมเ่กนิความเรว็สงูสดุตามท큔ีȀ
กฎหมายจราจรกาํหนด คอื บนทางธรรมดา 90 กม./ชม. บนทางดว่น 110 กม./ชม และบน
มอเตอรเ์วย ์120 กม./ชม. เป็นตน้

เพ큔ืȀอใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 8 ตลุาคม 2545 หนว่ยงานไดด้าํเนนิมาตรการตา่งๆ
เพ큔ืȀอลดปรมิาณการใชไ้ฟฟา้และนᡕํȀามนั สรปุไดด้งันᡕีȀ

ดา้นไฟฟ้า

เคร䯾ื�องปรบัอากาศ

กาํหนดเวลาเปดิ  ปดิ เคร큔ืȀองปรับอากาศ และปดิเวลาพักเท큔ีȀยง รวมทัᡕȀง ปรับอณุหภมูเิคร큔ืȀอง
ปรับอากาศไมต่큔ํȀากวา่ 25 องศาเซลเซยีส
เปล큔ีȀยนเคร큔ืȀองปรับอากาศท큔ีȀอายกุารใชง้านเกนิ 10 ปี
ทาํความสะอาดแผน่กรองอากาศอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัᡕȀง

ลฟิท์

กาํหนดเวลาการเปดิ  ปดิลฟิท ์หลกีเล큔ีȀยงการใชล้ฟิทก์รณขีᡕึȀน  ลง ชัᡕȀนเดยีว และปดิลฟิทว์นั
หยดุราชการ
ปรับลฟิทใ์หใ้ชง้านไดช้ัᡕȀนเวน้ชัᡕȀน และใชล้ฟิทด์ว้ยกนัเม큔ืȀอขᡕึȀนลงดว้ยกนั
ตดัไฟอตัโนมตัหิากไมม่กีารใชล้ฟิทเ์ป็นเวลานาน

อปุกรณไ์ฟฟ้า

ถอดปล突ัȀกทกุครัᡕȀงหลงัเลกิใชง้าน และตรวจสอบบาํรงุรักษาอยู่เสมอ
เลอืกซᡕืȀอ/เชา่ เคร큔ืȀองใชส้าํนักงานท큔ีȀประหยดัพลงังาน
ไมน่าํเคร큔ืȀองใชไ้ฟฟา้สว่นตวัมาใชท้큔ีȀทาํงาน
ควบคมุการใชตู้้เยน็อยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ ใชตู้้เยน็เบอร ์5 และไมน่าํอาหารรอ้นแชตู่้เยน็
เป็นตน้
ควบคมุการใชเ้คร큔ืȀองคอมพวิเตอรอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ

แสงสวา่ง

กาํหนดเวลาการเปดิ  ปดิ และปดิไฟในชว่งพักกลางวนั ลดจาํนวนหลอดไฟท큔ีȀเกนิจาํเป็น
และทาํความสะอาดหลอดไฟฟา้ทกุ 3 เดอืน
ออกแบบอาคารโดยคาํนงึถงึการประหยดัพลงังาน

ดา้นน᯽ํ�ามนัเช᯽ื�อเพลงิ

ใชน้ᡕํȀามนัท큔ีȀมคีา่ออกเทนตรงตามชนดิของเคร큔ืȀองยนต ์ตรวจเชค็สภาพรถยนตเ์ป็นประจาํ รวม
ทัᡕȀงทัᡕȀงดบัเคร큔ืȀองยนตเ์ม큔ืȀอจอด
ควบคมุการใชร้ถยนตส์ว่นกลางใหม้ปีระสทิธภิาพเทา่ท큔ีȀจาํเป็นอยา่งเครง่ครัด
สง่เอกสารโดยใชบ้รกิารไปรษณยีห์รอืโทรสารแทน หากจาํเป็นตอ้งเดนิทางไปสง่เอกสาร ให้
ใชร้ถยนตข์นาดเลก็



ตอ้งดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎจราจรอยา่งเครง่ครัด โดยเฉพาะเร큔ืȀองการกาํหนดอตัรา
ความเรว็ของรถยนต์
อบรมพนักงานขบัรถยนตใ์หม้จีติสาํนกึถงึการประหยดัพลงังานในการขบัข큔ีȀรถยนต์

เน큔ืȀองจากความไมแ่นน่อนของวกิฤตการณร์ะหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิก คณะรัฐมนตรใีนการประชมุ
วนัท큔ีȀ 18 มนีาคม 2546 ไดเ้หน็ชอบมาตรการประหยดัพลงังานตามท큔ีȀกระทรวงพลงังานไดเ้สนอเพ큔ิȀม
เตมิ ประกอบดว้ยมาตรการบงัคบัภาครัฐและมาตรการสง่เสรมิภาครัฐ ดงันᡕีȀ

มาตรการบงัคบัภาครฐั

ปรับลดงบประมาณคา่ใชจ้า่ยนᡕํȀามนัและไฟฟา้สาํหรับปีงบประมาณ 2546 ลงรอ้ยละ 5
ใหป้ดิไฟสอ่งปา้ยและสอ่งอาคาร ยกเวน้หนว่ยงานท큔ีȀใหบ้รกิารแกส่าธารณชนตลอด 24
ชั큔Ȁวโมง เชน่ สถานพยาบาล สถานตีาํรวจ เป็นตน้
ใหห้นว่ยงานราชการท큔ีȀมชีอ่งทางประชาสมัพันธ ์ใหค้วามรว่มมอืในการประชาสมัพันธ์
ขอ้ความหลกัของโครงการ "พลงัไทย ลดใชพ้ลงังาน"

มาตรการสง่เสรมิภาครฐั

จัดใหม้กีารแขง่ขนัการลดการใชไ้ฟฟา้ในระดบัหมู่บา้น อาํเภอ และจังหวดั โดยอาศยัชอ่ง
ทาง ของคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น
สนพ. รว่มกบัสถาบนัการศกึษา รว่มจัดเจา้หนา้ท큔ีȀใหบ้รกิาร แกห่นว่ยงานราชการ และ
รัฐวสิาหกจิดา้นตรวจเชค็สภาพเคร큔ืȀองยนต,์ ทาํความสะอาดแผน่กรองอากาศ ของเคร큔ืȀองปรับ
อากาศ เป็นตน้

นอกจากนัᡕȀน คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 22 กรกฎาคม 2546 ไดม้มีตเิหน็ชอบในหลกัการ
ใหน้าํเงนิเหลอืจา่ย ณ วนัสᡕิȀนงบประมาณ พ.ศ. 2546 ประเภทสาธารณปูโภคท큔ีȀเกดิจากสว่นราชการ
และรัฐวสิาหกจิประหยดัคา่ไฟฟา้และนᡕํȀามนัไดเ้ฉพาะสว่นท큔ีȀเกนิรอ้ยละ 5 ไปเป็นเงนิรางวลัประจาํปี

ปญัหาอปุสรรคและปจัจยัตอ่ความสาํเรจ็

จากการดาํเนนิการใหห้นว่ยงานตา่งๆ ปฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรดีงักลา่ว พบวา่ บางหนว่ยงานไม่
สามารถลดปรมิาณการใชไ้ฟฟา้และนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิได ้เน큔ืȀองจากจาํนวนบคุลากร จาํนวนอาคารเพ큔ิȀม
ขᡕึȀน ซ큔ึȀงเป็นผลมาจากการปรับเปล큔ีȀยนโครงสรา้งระบบราชการ มกีารโอนยา้ยหนว่ยงานจากกระทรวง
เดมิไปสงักดักระทรวงใหม ่สง่ผลใหป้รมิาณการใชพ้ลงังานเพ큔ิȀมมากขᡕึȀนตามไปดว้ย นอกจากนัᡕȀน
บางหนว่ยงานยงัไมเ่ขา้ใจวธิกีารเกบ็ขอ้มลูและวธิปีระเมนิผลการใชพ้ลงังาน

การดาํเนนิการตามพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนรุกัษ์
พลงังาน
พ.ศ. 2535
· ตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหม้คีณะกรรมการและ
กองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานขᡕึȀน เพ큔ืȀอชว่ยสนับสนนุกจิกรรมตา่งๆ ดา้นอนรัุกษพ์ลงังาน
ของประเทศ ทัᡕȀงภาครัฐและภาคเอกชน ซ큔ึȀงสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดท้าํ
หนา้ท큔ีȀกาํกบัดแูลแผนงานภาคความรว่มมอืและแผนงานสนับสนนุ ซ큔ึȀงเป็นสว่นหน큔ึȀงของแผน
ยทุธศาสตรก์ารอนรัุกษพ์ลงังานของประเทศ และในชว่งปี พ.ศ. 2546 สนพ. ไดม้กีารพจิารณากลั큔Ȁน
กรองโครงการตา่งๆ ท큔ีȀขอรับการสนับสนนุจากกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ดงันᡕีȀ

1. การดาํเนนิการตามแผนงานภาคความรว่มมอื โครงการท큔ีȀไดรั้บการสนับสนนุ จากกองทนุสง่
เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ภายใตแ้ผนงานภาคความรว่มมอื ดงันᡕีȀ

(1) โครงการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน จาํนวน 11 โครงการ

โครงการระบบผลติและจาํหนา่ยไฟฟา้ดว้ยพลงังานทดแทนผสมผสานสาํหรับหมู่บา้นใน
ชนบท(กรณหีมู่บา้นเกาะจกิ)



โครงการสาธติการใชพ้ลงังานแสงอาทติยส์าํหรับสวนจติรลดา
โครงการสง่เสรมิการผลติถา่นและการจัดการทรัพยากรไมอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
โครงการทดลองอปุกรณป์ระหยดัพลงังานไฟฟา้สอ่งสวา่งบนทางพเิศษ
โครงการปรับปรงุระบบรวบรวมกา๊ซเพ큔ืȀอสนับสนนุโครงการผลติกระแสไฟฟา้ โดยใชก้า๊ซ
ชวีภาพ จากหลมุขยะ
โครงการพัฒนาพลงังานลมเพ큔ืȀอสบูนᡕํȀา
โครงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีา๊ซชวีภาพในการจัดการนᡕํȀาเสยีในโรงงานแปง้มนัสมัปะหลงั
เพ큔ืȀอการอนรัุกษพ์ลงังานและส큔ิȀงแวดลอ้ม
โครงการสง่เสรมิการผลติกา๊ซชวีภาพเพ큔ืȀอเป็นพลงังานทดแทนในโรงงานอตุสาหกรรมแปง้
มนัสมัปะหลงั
โครงการสง่เสรมิและสนับสนนุการผลติกา๊ซชวีภาพจากนᡕํȀาเสยีอตุสาหกรรมเพ큔ืȀอใชท้ดแทน
นᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิดว้ยระบบ UASB
โครงการสง่เสรมิการใชก้า๊ซชวีภาพจากระบบจัดการนᡕํȀาเสยีโรงฆา่สตัว์

(2) โครงการสง่เสรมิธรุกจิดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน จาํนวน 4 โครงการ

โครงการระบบเครอืขา่ยสารสนเทศดา้นพลงังานและส큔ิȀงแวดลอ้มของประเทศไทย
โครงการแทก็ซ큔ีȀอาสาสมคัรใชก้า๊ซ NGV จาํนวน 10,000 คนั
โครงการจัดซᡕืȀอรถเกบ็ขนมลูฝอยชนดิใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชᡕืȀอเพลงิของกรงุเทพมหานคร
โครงการประหยดัพลงังานในการบม่ใบยาสบู ระยะท큔ีȀ 3

(3) โครงการศกึษา วจิยั และพฒันา จาํนวน 5 โครงการ

โครงการพัฒนาตน้แบบเคร큔ืȀองวดัพลงังานไฟฟา้ตามชว่งเวลาความแมน่ยาํสงู
โครงการศกึษาการประหยดัพลงังานในอตุสาหกรรมการบม่ใบยาสบูขนาดเลก็
โครงการประเมนิผลและปรับปรงุชดุอปุกรณก์า๊ซธรรมชาต ิแบบเชᡕืȀอเพลงิทวสิาํหรับรับรถยนต์
เบนซนิ
โครงการปรับเปล큔ีȀยนรถโดยสารใชน้ᡕํȀามนัดเีซลเป็นรถโดยสารใชก้า๊ซธรรมชาติ
โครงการศกึษาการกาํหนดยทุธศาสตร ์เพ큔ืȀอการพัฒนากจิการพลงังานของประเทศไทย และ
การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้

2. การดาํเนนิการตามแผนงานสนบัสนนุ โครงการท큔ีȀไดรั้บการสนับสนนุกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังาน ภายใตแ้ผนงานสนับสนนุ ประกอบดว้ย โครงการพัฒนาดา้นบคุลากร และ
โครงการดา้นประชาสมัพันธ ์ไดแ้ก่

โครงการพฒันาบคุลากร

(1) การพัฒนาหลกัสตูร ส큔ืȀอการสอน แบบเรยีน คู่มอื และเคร큔ืȀองมอืท큔ีȀใชป้ระกอบการฝกึอบรมและ
ทาํงาน และหอ้งปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย โครงการนทิรรศการพลงังาน Energy Fair โครงการจัด
ทาํส큔ืȀอนทิรรศการดา้นอนรัุกษพ์ลงังาน ชว่งท큔ีȀ 2 จัดทาํเอกสารเผยแพรเ่ทคโนโลยกีารอนรัุกษ์
พลงังาน ท큔ีȀประสบผลสาํเรจ็ จัดพมิพค์ู่มอืการฝกึอบรมหลกัสตูรผู้รับผดิชอบดา้นพลงังาน (PRE)
สาํหรับอาคารควบคมุและโรงงานควบคมุ การจัดทาํเอกสารดา้นวจัิยเพ큔ืȀอประกอบการประชมุวชิาการ
นานาชาตเิร큔ืȀอง International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture :
Climate Responsive Building Design

(2) การฝกึอบรมบคุลากรระยะสัᡕȀนในประเทศ ประกอบดว้ย โครงการยอ่ย 8 โครงการ ซ큔ึȀงเนน้การให้
ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะตา่งๆ ดา้นอนรัุกษพ์ลงังานแกเ่จา้หนา้ท큔ีȀของภาครัฐและบคุคลทั큔Ȁวไป
ไดแ้ก่

โครงการกอ่สรา้งศนูยแ์สดงเทคโนโลยกีารอนรัุกษพ์ลงังาน
โครงการฝกึอบรมเร큔ืȀองพลงังานหมนุเวยีน
โครงการคา่ยฝกึอบรมหลกัสตูรผู้รับผดิชอบดา้นพลงังานในอาคารควบคมุ
โครงการสรา้งชดุเคร큔ืȀองมอืสาํหรับดาํเนนิการใหเ้กดิการจัดการทรัพยากรในโรงเรยีนแบบ
บรูณาการ
โครงการฝกึอบรมดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานและส큔ิȀงแวดลอ้ม
โครงการออกแบบและวางผังชมุชนท큔ีȀประหยดัพลงังาน



โครงการจัดอบรมเชงิวชิาการเร큔ืȀอง การจัดการของเสยีและกากอตุสาหกรรมและการจัด
สมัมนาเร큔ืȀอง ธรุกจิการจัดการของเสยีควรปรับตวัอยา่งไร
โครงการจัดงานสปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิประจาํปี 2546 ของกระทรวง
พลงังาน
โครงการจัดประชมุวชิาการนานาชาตเิร큔ืȀอง เซลลแ์สงอาทติย ์ครัᡕȀงท큔ีȀ 14 และนทิรรศการเร큔ืȀอง
พลงังานแสงอาทติย์

(3) การสง่บคุลากรเขา้รับการฝกึอบรมและดงูานระยะสัᡕȀนตา่งประเทศ เป็นการสนับสนนุการเขา้รว่ม
ประชมุระหวา่งประเทศระดบันานาชาต ิเพ큔ืȀอการรับรู้ขอ้มลูการพัฒนาดา้นอนรัุกษพ์ลงังานของโลก
และการเช큔ืȀอมความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่การเขา้รว่มประชมุ World Conference on
Photovoltaic Energy Conservation ครัᡕȀงท큔ีȀ 3 และการเขา้รว่มประชมุนานาชาตเิร큔ืȀอง Velo  City
Conservation 2003 ประเทศฝรั큔Ȁงเศส

(4) การสง่บคุลากรเขา้รับการศกึษาระดบัอดุมศกึษาในตา่งประเทศ กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุ
คา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเขา้รับการศกึษาในตา่งประเทศ จาํนวน 10 ทนุ โดยแบง่เป็นระดบั
ปรญิญาเอก จาํนวน 7 ทนุ และปรญิญาโท จาํนวน 3 ทนุ

(5) การสง่บคุลากรเขา้รับการศกึษาระดบัอดุมศกึษาในประเทศ กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุคา่ใช้
จา่ยในการสง่บคุลากรเขา้รับการศกึษาในประเทศ จาํนวน 41 ทนุ โดยแบง่เป็นระดบัปรญิญาตร ี1
ทนุ ระดบัปรญิญาโท 30 ทนุ และระดบัปรญิญาเอก 10 ทนุ

(6) การอดุหนนุการวจัิยแกนั่กศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยการสนับสนนุเงนิคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิ
โครงการวจัิย แกนั่กศกึษาระดบัอดุมศกึษาใหแ้กส่ถาบนัศกึษา จาํนวน 38 โครงการ

โครงการประชาสมัพนัธ ์ในสว่นท큔ีȀ สนพ. รับผดิชอบ เป็นโครงการประชาสมัพันธ ์ท큔ีȀตอ้งการสรา้ง
กระแสประชาชนทั큔Ȁวไป ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนใหเ้กดิความภมูใิจ ท큔ีȀไดเ้ขา้มสีว่นรว่มในการ
ประหยดัพลงังาน ดว้ยวธิที큔ีȀสามารถปฏบิตัไิดง้า่ย ในชวีติประจาํวนั และเหน็ผลชดัเจน ซ큔ึȀงในชว่งปีท큔ีȀ
ผา่นมา มกีารอนมุตัโิครงการทัᡕȀงหมด 8 โครงการ ไดแ้ก่

กจิกรรมสาํหรับนักเรยีนระดบัประถมศกึษา 1 3 ละคร "เพ큔ืȀอโลก เพ큔ืȀอเราเจา้ชายนอ้ย"
กจิกรรมสาํหรับนักเรยีนระดบัประถมศกึษา 4  5 โครงการ "ผู้พทิกัษพ์ลงังาน"
กจิกรรมสาํหรับนักเรยีนระดบัชัᡕȀนมธัยมศกึษา 1  3 โครงการ "คา่ยเยาวชนอนรัุกษพ์ลงังาน"
กจิกรรมผลติเอกสารเผยแพรส่าระนา่รู้ คู่มอื และโปสเตอร์
กจิกรรมพัฒนาและบรกิารเวบ็เพจหารสอง
กจิกรรมโครงการ ศนูยป์ระชาสมัพันธร์วมพลงัหารสอง

 

 



สว่นท꯰ี  6
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นพลงังาน

การพัฒนาความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นพลงังาน เป็นกรอบแผนงานหนꇾึ�งซꇾึ�งกระทรวงพลงังาน
ใหค้วามสาํคญั โดยการเขา้รว่มเป็นสมาชกิของกลุ่มความรว่มมอืตา่งๆ อาท ิกลุ่มอาเซยีน (ASEAN)
และกลุ่มเอเปค (APEC) เป็นตน้ สาํหรับสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน ทาํหนา้ทꇾี�เป็นหนว่ย
ประสานงานหลกัดา้นพลงังาน ภายใตก้รอบความรว่มมอืตา่งประเทศทꇾี�สาํคญั ไดแ้ก ่กรอบความ
รว่มมอื ASEAN, APEC, BIMST  EC, และ GMS และในปี 2546 ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน
ดา้นพลงังาน ภายใตก้รอบความรว่มมอืดงักลา่ว เป็นดงัน뇽ี�

กรอบความรว่มมอืกลุ่มอาเซยีน (ASEAN)
การประชมุสมัมนา Japan  ASEAN CDM ณ กรงุจาการต์า ประเทศอนิโดนเีซยี เมꇾื�อวนัทꇾี� 15
มกราคม 2546 โดยทꇾี�ประชมุมมีตติอ้นรับประเทศญꇾี�ปุ่นทꇾี�ไดเ้สนอใหค้วามรว่มมอื และสนับสนนุกลุ่ม
ประเทศ อาเซยีนในกระบวนการพัฒนา CDM (Clean Development Mechanism) ซꇾึ�งเป็นกระบวน
การสาํคญัอนัหนꇾึ�งภายใตพั้นธะ พธิสีารเกยีวโต (Kyoto Protocal) ในการทꇾี�จะลดการปลอ่ยกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดส์ู่บรรยากาศโลก ในการน뇽ี� ผู้แทนจากประเทศตา่งๆ ไดก้ลา่วถงึผลการดาํเนนิ
การในกระบวนการ CDM ของแตล่ะประเทศ รวมทั뇽�ง ประเทศไทยได ้รายงานผลการดาํเนนิงานการ
อนรัุกษพ์ลงังานประเทศไทย ทꇾี�มกีารบรหิารจัดการทꇾี�ดแีละมปีระสทิธภิาพตลอดมา โดยการอนรัุกษ์
พลงังานถอืเป็นสว่นหนꇾึ�งในกระบวนการพัฒนา CDM ซꇾึ�งประเทศไทยไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวาม
กา้วหนา้ ในกระบวนการพัฒนา CDM กวา่ประเทศอꇾื�นๆ นอกจากน뇽ี�ในอนาคตประเทศญꇾี�ปุ่น จะใหก้าร
สนับสนนุและชว่ยเหลอืโครงการพัฒนา CDM แกก่ลุ่มประเทศอาเซยีน โดยผา่นทางศนูยพ์ลงังาน
อาเซยีน (Asean Centre for Energy : ACE)

การประชมุระดบัเจา้หนา้ท꯰ี อาวโุสของคณะกรรมการบรหิารศนูยพ์ลงังานอาเซยีน (ACE
Governing Council) คร ัȀงท꯰ี  5 ณ กรงุจาการต์า ประเทศอนิโดนเีซยี เมꇾื�อวนัทꇾี� 16 มกราคม
2546 และทꇾี�ประชมุไดม้มีตดิงัน뇽ี�

1. รับทราบผลการดาํเนนิงานของ ACE และกรอบโครงการความรว่มมอืดา้นพลงังานกบักลุ่ม
ประเทศตา่งๆ อาทเิชน่ ประเทศญꇾี�ปุ่น ในสว่นของ SOMEMETI Work Programme 2002 
2003 ประเทศ ออสเตรเลยี ในสว่นของ AEECP Pharse III สหภาพยโุรปในสว่นของ EC 
ASEAN Energy Facility และ IEA (International Energy Agency) ในสว่นของ ACEIEA
Cooperation เป็นตน้ ซꇾึ�งความรว่มมอืในกรอบตา่งๆ มคีวามคบืหนา้เป็นอยา่งดี
 

2. ใหป้ระเทศสมาชกิกลบัไปทบทวนแผนความรว่มมอือาเซยีนดา้นพลงังานปี 2542  2547
(ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation : APAEC 19992004) เพꇾื�อจัดทาํแผน
ความรว่มมอืดา้นพลงังานปี 2547  2552 (APAEC 20042009) ฉบบัใหม ่รวมถงึการเตรยีม
ยกรา่งคณะกรรมการชดุใหม ่เพꇾื�อ ยกรา่งแผนฯ APAEC 2004  2009
 

3. การสรรหาผู้อาํนวยการ ACE คนตอ่ไปทꇾี�จะมาดาํรงตาํแหนง่แทนผู้อาํนวยการ ACE คน
ปัจจบุนั ซꇾึ�งจะหมดวาระการทาํงานในปี 2546 โดยผู้อาํนวยการคนตอ่ไปเป็นผู้แทนจาก
ประเทศไทย ตอ่มา สนพ. ไดด้าํเนนิการสรรหาผู้อาํนวยการ ACE ไดแ้ลว้ คอื ดร.วรีวฒัน์
จันทนาคม และจะดาํรงตาํแหนง่ระหวา่งวนัทꇾี� 1 มถินุายน พ.ศ. 2547 ถงึ 1 มถินุายน พ.ศ.
2550 นอกจากนั뇽�นทꇾี�ประชมุไดม้มีตใิหป้ระเทศมาเลเซยีรับเป็นเจา้ภาพในการประชมุ คณะ
กรรมการบรหิารศนูยพ์ลงังานอาเซยีน (ACE Governing Council) ครั뇽�งทꇾี� 6 ในชว่งปลายปี
2546

กรอบความรว่มมอืกลุ่ม BIMST  EC

การประชมุผู้เช꯰ี ยวชาญดา้นพลงังานภายใตก้รอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ บงัคลาเทศ 



การประชมุผู้เช꯰ี ยวชาญดา้นพลงังานภายใตก้รอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ บงัคลาเทศ 
อนิเดยี  พมา่  ศรลีงักา  ไทย (Bangladesh  India  Myammar  Sri Lanka 
Thailand Cooperation : BIMST  EC) ครั뇽�งทꇾี� 4 ณ กรงุยา่งกุ้ง ประเทศพมา่ ในระหวา่งวนัทꇾี�
29  30 กนัยายน 2546 ทꇾี�ประชมุไดม้มีตดิงัน뇽ี�

1. ให ้ปตท. จัดทาํการศกึษารายละเอยีด และประเมนิแนวทางการลงทนุในการวางทอ่สง่กา๊ซ
ธรรมชาต ิตามทꇾี�ทาํการศกึษา เรꇾื�อง เสน้ทางการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตริะหวา่งกลุ่มประเทศ
สมาชกิ (Trans BIMST  EC Natural gas Pipeline Routing) ซꇾึ�งไดเ้สนอแนวทางการวาง
ทอ่กา๊ซฯ 2 แนว คอื แนวทอ่ เชꇾื�อมตอ่ระหวา่ง ประเทศพมา่  อนิเดยี  บงัคลาเทศ  ใน
บรเิวณอา่วเบงกอล (Block A1) และแนวทอ่เชꇾื�อมตอ่ระหวา่งพมา่และไทยบรเิวณแหลง่เยตา
กนุ (Block M7/M9  10)
 

2. ดา้นการพัฒนาพลงังานทดแทน ทꇾี�ประชมุรับทราบและไดม้มีตใิหด้าํเนนิการตอ่ไปในเรꇾื�อง 1)
การอบรมดา้นเทคโนโลยพีลงังานทดแทน 2) การชว่ยเหลอืทางเทคนคิและ Capacity
building ดา้น Biomass gasification และ 3) จัดทาํเครอืขา่ยสถาบนัวจัิยและแลกเปลꇾี�ยนนัก
วทิยาศาสตร ์นอกจากนั뇽�น อนิเดยีไดเ้สนอใหม้กีารหมนุเวยีน การอบรมเรꇾื�องพลงังานทดแทน
ระหวา่งประเทศสมาชกิ
 

3. ความกา้วหนา้การจัดตั뇽�งศนูยข์อ้มลูพลงังานของ BIMST  EC ปัจจบุนัประเทศสมาชกิ
สามารถหาขอ้มลูดา้นพลงังาน และเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิไดจ้าก
http://www.bimstceenergy.org.mm.
 

4. การกาํหนดลาํดบัความสาํคญัการดาํเนนิโครงการในปี 2547 ซꇾึ�งประกอบดว้ย โครงการ
Trans  power Exchange and Development Project และ Strengthening Education
Infrastructure through the Use of Renewable Energy Technologies โดยทꇾี�ประชมุขอ
ใหไ้ทยเป็น Coordinating Country ในโครงการแรก พรอ้มทั뇽�งใหจั้ดทาํ Concept Paper of
Project ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 6 เดอืน และใหอ้นิเดยีปรับปรงุ Concept paper ของ โครงการ
Strengthening Education Infrastructure through the Use of Renewable Energy
Technologies เสรจ็ภายใน 3 เดอืน
 

5. แนวทางการดาํเนนิการในอนาคตของกรอบความรว่มมอืในภมูภิาคน뇽ี� ไดเ้หน็ชอบใหข้ยาย
ขอบเขตโปรแกรม และโครงการของกรอบความรว่มมอืออกไปทั뇽�งดา้นไฟฟา้ ถา่นหนิการ
อนรัุกษพ์ลงังานและการเพꇾิ�มประสทิธภิาพพลงังาน

กรอบความรว่มมอืในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํȀาโขง (GMS)
เมꇾื�อวนัทꇾี� 14 มถินุายน 2543 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ คาํแถลงนโยบายการซืȀอขายไฟฟ้า
สาํหรบัการจดัต ัȀงตลาดซืȀอขายไฟฟ้า ในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่ํȀาโขง 6 ประเทศ (Policy
Statement on Regional Power Trade) ตามมตทิꇾี�ประชมุระดบัรัฐมนตร ี6 ประเทศลุ่มแมน่뇽ํ�า
โขง GMS ครั뇽�งทꇾี� 9 ณ กรงุมะนลิา ประเทศ ฟลิปิปนิส ์เมꇾื�อวนัทꇾี� 13 มกราคม 2543 โดยกาํหนดให้
จัดทาํรา่งขอ้ตกลงวา่ดว้ยการซ뇽ื�อขายไฟฟา้ และการสรา้งเครอืขา่ยสายสง่ระหวา่งรัฐบาล 6 ประเทศ
ลุ่มแมน่뇽ํ�าโขง เพꇾื�อเป็นแนวทางในการจัดตั뇽�งตลาดซ뇽ื�อขายไฟฟา้ และการพัฒนาระบบเครอืขา่ย
สายสง่เชꇾื�อมโยงระหวา่ง 6 ประเทศอนภุมูภิาคลุ่มแมน่뇽ํ�าโขงอยา่งเป็นรปูธรรมในอนาคต

คณะทาํงานดา้นการเชꇾื�อมโยงเครอืขา่ยสายสง่และการซ뇽ื�อขายไฟฟา้ 6 ประเทศลุ่มแมน่뇽ํ�าโขง
(EGP) ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารพัฒนาแหง่เอเชยี (Asia Development Bank) ได้
รว่มจัดทาํรา่งขอ้ ตกลงฯ ขั뇽�นสดุทา้ย ซꇾึ�งไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะทาํงานดา้นพลงังานของอนุ
ภมูภิาคลุ่มแมน่뇽ํ�าโขงในการประชมุครั뇽�งทꇾี� 6 และจากคณะทาํงานระดบัเจา้หนา้ทꇾี�อาวโุสในการประชมุ
ครั뇽�งทꇾี� 8 ณ กรงุฮานอย ประเทศ เวยีดนาม เมꇾื�อเดอืนธนัวาคม 2544 ตอ่มา ในการประชมุระดบั
รัฐมนตร ีครั뇽�งทꇾี� 11 เรꇾื�อง โครงการพัฒนาความรว่มมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่뇽ํ�าโขง 6
ประเทศ (GMS) ทꇾี�ประเทศกมัพชูา ทꇾี�ประชมุไดใ้หค้วาม เหน็ชอบในรา่งขอ้ตกลงฯ ดงักลา่ว และ
เหน็ควรใหม้กีารลงนามรา่งขอ้ตกลงฯ ระหวา่งรัฐบาล 6 ประเทศ ในการประชมุสดุยอดผู้นาํ GMS
(GMS Summit) ครั뇽�งทꇾี� 1 ซꇾึ�งจะจัดข뇽ึ�น ณ กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา ในวนัทꇾี� 3 พฤศจกิายน
2545
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คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมꇾื�อวนัทꇾี� 8 ตลุาคม 2545 เหน็ชอบรา่งขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้น
การซ뇽ื�อขายไฟฟา้ และการสรา้งเครอืขา่ยสายสง่ ระหวา่งรัฐบาล 6 ประเทศอนภุมูภิาคลุ่มแมน่뇽ํ�าโขง
และมอบหมายให ้รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน (นายพงศเ์ทพ เทพกาญจนา) ในฐานะผู้แทน
รัฐบาลไทย เขา้รว่มในพธิลีงนามขอ้ ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นการซ뇽ื�อขายไฟฟา้ และการเชꇾื�อม
โยงระบบสง่ ของประเทศในอนภุมูภิาคลุ่มแมน่뇽ํ�าโขง ในการประชมุสดุยอดผู้นาํ GMS ครั뇽�งทꇾี� 1 ณ
กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา เมꇾื�อวนัทꇾี� 3 พฤศจกิายน 2545 หลงัจากนั뇽�น คณะรัฐมนตรใีนการ
ประชมุเมꇾื�อวนัทꇾี� 3 มถินุายน 2546 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหก้ระทรวงการตา่งประเทศ ออกสตัยาบนัสาร
ขอ้ตกลงฯ ซꇾึ�งจะสง่ผลใหข้อ้ตกลงฯ มผีลบงัคบใชโ้ดยเรว็ หมายถงึการจัดตั뇽�งคณะกรรมการประสาน
งานซ뇽ื�อขาย ไฟฟา้ (Regional Power Trade Coordination Committee : RPTCC) และจัดทาํขอ้
ตกลงดา้นเทคนคิในการซ뇽ื�อขายไฟฟา้ (Regional Power Trade Operating Agreement : PTOA)
เพꇾื�อใหก้ารจัดตั뇽�งตลาดซ뇽ื�อขายไฟฟา้ และการเชꇾื�อมโยงระบบเครอืขา่ยสายสง่ ระหวา่งประเทศ
สมาชกิ เกดิผลสาํเรจ็เป็นรปูธรรม ซꇾึ�งจะสง่ผลดทีั뇽�งในดา้นสꇾิ�งแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกจิ และการเพꇾิ�ม
ความมัꇾ�นคงของระบบไฟฟา้โดยรวม
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