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บทสรปุผู้บรหิาร

จากภาวะความผันผวนของราคาพลงังานท>ีมแีนวโนม้สงูข>ึนในปี 2547 สาํนักงานนโยบายและแผน
พลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน ซ>ึงทาํหนา้ท>ีกาํหนดทศิทางนโยบายและมาตรการดา้นพลงังาน
จงึไดเ้นน้กาํหนดทศิทางการพัฒนาพลงังานของประเทศ เพ>ือใหเ้กดิความมั>นคงและเพ>ิมศกัยภาพใน
การแขง่ขนัของประเทศ โดยเฉพาะนโยบายราคาพลงังานไดก้าํหนดนโยบายตรงึราคาน>ํามนั เพ>ือ
บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน และเรง่ดาํเนนินโยบายสง่เสรมิและสนับสนนุการใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีน และการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดัใหม้ากข>ึน รวมทั>งเรง่ดาํเนนินโยบาย
การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ และการปรับโครงสรา้งการใชเ้ช>ือเพลงิในภาคขนสง่ ทั>งน>ี ในปี 2547
สถานการณพ์ลงังาน นโยบายและมาตรการตา่งๆ ดา้นพลงังานท>ีเกดิข>ึน มดีงัตอ่ไปน>ี

1. สถานการณร์าคาน>ํามนัเช>ือเพลงิปี 2547 และแนวโนม้ปี 2548

1.1 สถานการณร์าคาน>ํามนัเช>ือเพลงิปี 2547

 ในปี 2547 ราคาน>ํามนัดบิของโลกเฉล>ียอยู่ท>ีระดบั 34  42 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล เป็นผลจาก
ความตอ้งการใชน้>ํามนัของโลกเพ>ิมข>ึน 2.2 ลา้นบารเ์รล/วนั ตามภาวะเศรษฐกจิโลกท>ีขยายตวั และ
ความตงึเครยีดในตะวนัออกกลางท>ีมอียา่งตอ่เน>ือง รวมทั>ง การเขา้ช>ือเพ>ือเกง็กาํไรในตลาดลว่หนา้
ของกองทนุตา่งๆ (Hedge Funds) และประกอบกบัมตโิอเปคเม>ือวนัท>ี 10 ธนัวาคม 2547 ใหค้งโค
วตา้การผลติไวท้>ีระดบั 27 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยใหป้ระเทศสมาชกิปรับลดการผลติสว่นเกนิลง 1 ลา้น
บารเ์รล/วนั โดยมผีลตั>งแตว่นัท>ี 1 มกราคม 2548 เป็นตน้ไป ดงันั>นในไตรมาสท>ี 4 ของปี ราคาน>ํามนั
ดบิดไูบและเบรนทเ์ฉล>ียอยู่ท>ีระดบั 35.55 และ 44.33 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั สว่นราคา
น>ํามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์ปี 2547 ปรับตวัสงูข>ึนทกุผลติภณัฑโ์ดยราคาน>ํามนัเบนซนิออก
เทน 95, 92 กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็และน>ํามนัเตาปรับตวัสงูข>ึนมาอยู่ท>ีระดบั 50.64, 49.86, 56.30,
53.78 และ 31.22 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั เน>ืองจากความตอ้งการใชเ้พ>ิมข>ึนจากภาวะ
เศรษฐกจิขยายตวัของประเทศในภมูภิาคเอเซยี รวมถงึความตอ้งการใชท้>ีเพ>ิมข>ึนในภาคอตุสาหกรรม
ปโิตรเคม ีและอปุทานตงึตวัจากปัญหาโรงกลั>นน>ํามนัหลายแหง่ปดิซอ่มบาํรงุ

สาํหรับราคาขายปลกีน>ํามนัเช>ือเพลงิของไทยปรับตวัสงูข>ึน โดยราคาขายปลกีน>ํามนัเบนซนิออกเทน
95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูข>ึน 2.42 , 2.61 และ 0.57 บาท/ลติร ตามลาํดบั เม>ือเทยีบกบัปี
2546 แตค่า่เงนิบาทท>ีแขง็ตวัข>ึนในปี 2547 อยู่ท>ีระดบัเฉล>ีย 40.3805 บาท/เหรยีญสหรัฐ ทาํให้
ตน้ทนุราคาน>ํามนัของไทยเพ>ิมข>ึนนอ้ยกวา่ราคา น>ํามนัในตลาดโลก และเพ>ือบรรเทาผลกระทบตอ่
ประชาชนจากปัญหาราคาน>ํามนัแพงรัฐบาลจงึประกาศตรงึราคาขายปลกีน>ํามนับนซนิออกเทน 95, 91
และดเีซลหมนุเรว็ ณ กรงุเทพมหานครไวท้>ีระดบั 16.99 , 16.19 และ 14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั
ตั>งแตว่นัท>ี 10 มกราคม 2547 เป็นตน้ไป ซ>ึงตอ่มารัฐบาลไดเ้ร>ิมทยอยปรับราคาน>ํามนัเบนซนิเพ>ิมข>ึน
และปลอ่ยลอยตวัเม>ือวนัท>ี 21 ตลุาคม 2547 คา่การตลาดเฉล>ียไดป้รับตวัสงูข>ึนมาอยู่ท>ีระดบั 1.1275
บาท/ลติร สว่นคา่การกลั>นเฉล>ียอยู่ท>ีระดบั 1.3115 บาท/ลติร (2.25 เหรยีญสหรัฐ ตอ่บารเ์รล) โดย
ปรับตวัเพ>ิมข>ึน 0.537 บาท เม>ือเทยีบกบัปี 2546 ทั>งน>ีเน>ืองจากราคาน>ํามนัสาํเรจ็รปูปรับตวัสงูข>ึน
มากกวา่ราคาน>ํามนัดบิ

1.2 แนวโนม้ราคาน>ํามนัปี 2548

 ราคาน>ํามนัดบิ นักวเิคราะหค์าดวา่ในปี 2548 ราคาน>ํามนัดบิจะยงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัสงู โดย
ราคาน>ํามนัดบิดไูบและเบรนทเ์คล>ือนไหวอยู่ในระดบั 34  37 และ 45  47 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล
ตามลาํดบั โดยท>ีคาดวา่ความตอ้งการใชน้>ํามนัโลกปี 2548 อยู่ท>ีระดบั 84.5 ลา้นบารเ์รล/วนั แยกเป็น
ประเทศกลุ่ม OECD และนอกกลุ่ม OECD ท>ีระดบั 49.9 และ 34.6 ลา้นบารเ์รล/วนั ตามลาํดบั สว่น
ปรมิาณการผลติน>ํามนัของโลกอยู่ท>ีระดบั 84.6 ลา้นบารเ์รล/วนั แยกเป็นกลุ่มโอเปคและประเทศนอก



กลุ่มโอเปคอยู่ท>ีระดบั 33.4 และ 51.2 ลา้นบารเ์รล/วนั อยา่งไรกต็าม ภาวะการขยายตวัเศรษฐกจิโลก
ปี 2548 อาจจะต>ํากวา่ท>ีคาดการณไ์ว ้เน>ืองจากผลกระทบจากภยัธรรมชาตคิรั>งใหญ ่(Tsunamis) ใน
ภมูภิาคเอเซยี ซ>ึงอาจมผีลทาํใหป้รมิาณการใชน้>ํามนัของทวปีเอเซยี โดยเฉพาะอนิเดยี อนิโดนเีซยี
และศรลีงักา ลดลงได ้สว่นราคาน>ํามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์คาดวา่จะเคล>ือนไหวตาม
ราคาน>ํามนัดบิและอปุสงคใ์นภมูภิาค การขยายตวัของอตุสาหกรรม ปโิตรเคม ีและตามชว่งฤดกูาล
โดยคาดวา่ราคาน>ํามนัเบนซนิออกเทน 95 และดเีซลหมนุเรว็ ณ ตลาดจรสงิคโปร ์ปี 2548 จะ
เคล>ือนไหวอยู่ท>ีระดบั 47  52 และ 48  53 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

 ราคาขายปลกีน>ํามนัสาํเรจ็รปูของไทย เน>ืองจาก
รัฐบาลไดม้มีาตรการตรงึราคาน>ํามนัเช>ือเพลงิตั>งแตว่นัท>ี 10
มกราคม 2547 และไดท้ยอยปรับข>ึนราคาน>ํามนัเบนซนิและ
ปลอ่ยราคาน>ํามนัเบนซนิลอยตวัตั>งแตว่นัท>ี 21 ตลุาคม 2547
เป็นตน้มา แตย่งัคงตรงึราคาน>ํามนัดเีซลหมนุเรว็ไวท้>ีระดบั
18.19 บาท/ลติร ซ>ึงคาดวา่จะตอ้งมกีารทยอยปรับข>ึนราคา
น>ํามนัดเีซลหมนุเรว็เพ>ือใหส้ะทอ้นตน้ทนุราคาท>ีแทจ้รงิ เพ>ือ
ลดภาระของกองทนุน>ํามนัเช>ือเพลงิในการชดเชยราคาน>ํามนั
และหากคา่เงนิบาทเคล>ือนไหวอยู่ท>ีระดบั 42  43 บาทตอ่
เหรยีญสหรัฐ ซ>ึงคาดวา่ราคาขายปลกีน>ํามนัเบนซนิออกเทน
95, 91 และดเีซลหมนุเรว็จะเคล>ือนไหวอยู่ท>ีระดบั 18  20,
17  19 และ 15  19 บาท/ลติร ตามลาํดบั

2. สถานการณพ์ลงังานของไทย ปี 2547

2.1 ภาพรวม

 ในชว่งปี 2547 ราคาน>ํามนัในตลาดโลกมคีวามผันผวนมาก โดยเร>ิมปรับตวัสงูข>ึนตั>งแตไ่ตรมาสท>ี 2
และประกอบกบัปัญหาความไมส่งบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตแ้ละการกลบัมาระบาดของโรคไข้
หวดันก ไดส้ง่ผลใหก้ารขยายตวัเศรษฐกจิของประเทศในปี 2547 อตัราท>ีชะลอตวัลงจากปี 2546

โดยคาดการณว์า่จะอยู่ท>ีระดบัรอ้ยละ 6.1 แตท่ั>งน>ี การเตบิโตของเศรษฐกจิสอดคลอ้งกบัทศิทางการ
ขยายตวัการใชพ้ลงังาน โดยความตอ้งการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์ั>นตน้ขยายตวัเพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 7.6
ซ>ึงเป็นการใชน้>ํามนัและลกิไนตเ์พ>ิมข>ึน ขณะท>ีการผลติพลงังานเชงิพาณชิยข์ั>นตน้เพ>ิมข>ึนเพยีงรอ้ยละ
1.0 เน>ืองจากแหลง่ผลติน>ํามนัดบิหลายแหง่ไดป้ดิและหยดุการผลติ แตอ่ยา่งไรกต็ามการนาํเขา้
(สทุธ)ิ พลงังานเชงิพาณชิยไ์ดเ้พ>ิมข>ึนรอ้ยละ 14.0 โดยการนาํเขา้หลกัจากน>ํามนัดบิรอ้ยละ 83 และ
กา๊ซธรรมชาต ิรอ้ยละ 14 สาํหรับการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์ั>นสดุทา้ยปี 2547 เพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 9.7
โดยมมีลูคา่การใชฯ้ จาํนวน 1,032,708 ลา้นบาท เพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 13.9 และมลูคา่นาํเขา้พลงังานรวม
566,389 ลา้นบาท หรอืเพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 37.8 โดยท>ีมลูคา่การนาํเขา้น>ํามนัดบิและน>ํามนัสาํเรจ็รปูเพ>ิม
ข>ึนจาํนวน 197,436 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.5



 ในการจัดหาน>ํามนัดบิรวมของประเทศอยู่ท>ีระดบั 902 พันบารเ์รลตอ่วนั ซ>ึงเป็นการนาํเขา้น>ํามนัดบิ



 ในการจัดหาน>ํามนัดบิรวมของประเทศอยู่ท>ีระดบั 902 พันบารเ์รลตอ่วนั ซ>ึงเป็นการนาํเขา้น>ํามนัดบิ
จากตา่งประเทศจาํนวน 872 พันบารเ์รลตอ่วนั และการผลติน>ํามนัดบิภายในประเทศอยู่ท>ีระดบั 86 พัน
บารเ์รลตอ่วนั โดยการใชน้>ํามนัดบิเพ>ือการกลั>นเฉล>ียอยู่ท>ีระดบั 926 พันบารเ์รลตอ่วนั ขณะเดยีวกนั
การจัดหาน>ํามนัสาํเรจ็รปูมปีรมิาณรวมทั>งส>ิน 50,989 ลา้นลติร โดยเป็นการกลั>นภายในประเทศ
จาํนวน 49,274 ลา้นลติร และนาํเขา้น>ํามนัสาํเรจ็รปูจาํนวน 1,715 ลา้นลติร (เพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 70.1)
โดยท>ีการใชน้>ํามนัสาํเรจ็รปูอยู่ท>ีระดบั 41,665 ลา้นลติร (เพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 9.7) ซ>ึงเป็นการใชน้>ํามนั
ดเีซลและน>ํามนัเตาเพ>ือใชเ้ป็นเช>ือเพลงิทดแทนกา๊ซธรรมชาตใินการผลติไฟฟา้ อยา่งไรกต็าม
ปรมิาณการจัดหาน>ํามนัสาํเรจ็รปูของประเทศมมีากกวา่ความตอ้งการใชใ้นประเทศ จงึมปีรมิาณสง่ออก
รวม 6,894 ลา้นลติร (เพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 20.9)

 สว่นปรมิาณการจัดหากา๊ซธรรมชาต ิอยู่ท>ีระดบั 2,892 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ซ>ึงเป็นการผลติ
ภายในประเทศจาํนวน 2,163 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และปรมิาณการนาํเขา้จากพมา่อยู่ท>ีระดบั 729
ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ปรมิาณการใชก้า๊ซธรรมชาตอิยู่ท>ีระดบั 2,251 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั รอ้ยละ
78 ถกูใชเ้ป็นเช>ือเพลงิในการผลติไฟฟา้ และรอ้ยละ 9 ใชใ้นภาคอตุสาหกรรม โดยท>ีการจัดหา
ถา่นหนิในปี 2547 อยู่ท>ีจาํนวน 27.7 ลา้นตนั เป็นการผลติภายในประเทศจาํนวน 20.1 ลา้นตนั คดิ
เป็นรอ้ยละ 73 ของปรมิาณการจัดหาทั>งหมด และจากการนาํเขา้ถา่นหนิคดิเป็น รอ้ยละ 27 หรอือตัรา
การขยายตวัรอ้ยละ 6.2 เน>ืองจากราคาถา่นหนิในตลาดโลกปรับตวัสงูข>ึนตามอปุทานของตลาดโลกท>ี
ขาดแคลนตลอดปี ทั>งน>ีการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิของประเทศรอ้ยละ 68 ถกูใชเ้ป็นเช>ือเพลงิในการผลติ
ไฟฟา้ โดยมปีรมิาณการใชล้กิไนตอ์ยู่ท>ีระดบั 20.6 ลา้นตนั ขยายตวัเพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 15.1 และในภาค
อตุสาหกรรมมอีตัราการใชล้กิไนตเ์พ>ิมข>ึนท>ีคอ่นขา้งสงูถงึรอ้ยละ 61.4 จากถา่นหนินาํเขา้มรีาคาสงูข>ึน
ภาคอตุสาหกรรมซ>ึงจงึใชล้กิไนตท์ดแทน

 กาํลงัการผลติตดิตั>งไฟฟ้าของประเทศ อยู่ท>ี 26,056
เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย กาํลงัการผลติตดิตั>งของ กฟผ.
การรับซ>ือจากเอกชน (IPP และ SPP) และไฟฟา้นาํเขา้
(จาก สปป.ลาว และมาเลเซยี) โดยมสีดัสว่นเป็นรอ้ยละ
59, 39 และ 2 ตามลาํดบั สว่นปรมิาณการผลติพลงังาน
ไฟฟา้มจีาํนวน 127,511 กกิะวตัตช์ั>วโมง (เพ>ิมข>ึนรอ้ยละ
7.7) ขณะท>ีความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุของปีน>ีเกดิข>ึน ณ วนั
ท>ี 30 มนีาคม 2547 ท>ีระดบั 19,326 เมกะวตัต ์สงูกวา่ปีท>ี
ผา่นมาจาํนวน 1,205 เมกะวตัต ์และคา่ตวัประกอบไฟฟา้
เฉล>ีย (Load Factor) อยู่ท>ีรอ้ยละ 71.6 กาํลงัผลติสาํรอง
ไฟฟา้ต>ําสดุ (Reserved Margin) อยู่ท>ีรอ้ยละ 24.5 เช>ือเพลงิท>ีใชใ้นการผลติไฟฟา้สว่นใหญเ่ป็น
กา๊ซธรรมชาต ิ(รอ้ยละ 71) และรองลงมาคอืลกิไนต/์ถา่นหนิ สว่นปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ทั>งประเทศ อยู่
ท>ี 113,979 กกิะวตัตช์ั>วโมง เป็นการใชใ้นภาคอตุสาหกรรม มากท>ีสดุคดิเป็นรอ้ยละ 44 ของการใช้
ไฟฟา้ทั>งประเทศหรอืเพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 4.9 สาํหรับสาขาธรุกจิ บา้นและท>ีอยู่อาศยั และสาขา
เกษตรกรรม อตัราการใชเ้พ>ิมข>ึนรอ้ยละ 12.7, 5.3 และ 7.7 ตามลาํดบั โดยท>ีการใชไ้ฟฟา้ในเขต
นครหลวงเพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 4.8 และในเขตภมูภิาคเพ>ิมข>ึนรอ้ยละ 8.8

2.2 แนวโนม้การใชพ้ลงังานปี 2548

 จากการประมาณการภาวะเศรษฐกจิของไทย โดย
สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิในปี 2548 คาดวา่เศรษฐกจิของประเทศจะ
ขยายตวัอตัราเพ>ิมรอ้ยละ 5.5  6.5 และจะสง่ผลใหก้าร
ใชพ้ลงังานขั>นสดุทา้ย ในปี 2548 ขยายตวัเพ>ิมข>ึนรอ้ยละ
7.0 โดยอยู่ท>ีระดบั 1,047 เทยีบเทา่พันบารเ์รลน>ํามนัดบิ
ตอ่วนั โดยคาดวา่การใชน้>ํามนัจะขยายตวัเพ>ิมข>ึน
ประมาณรอ้ยละ 6.0 การใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาค
อตุสาหกรรม และการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิจะขยายตวัเพ>ิม
ข>ึนรอ้ยละ 9.5 และ 10.0 ตามลาํดบั ขณะท>ีการใชไ้ฟฟา้
จะขยายตวัเพ>ิมข>ึน รอ้ยละ 7.4

3. ความกา้วหนา้การดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรพ์ลงังานของประเทศ



ภายหลงัวนัท>ี 2 กนัยายน 2546 คณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบยทุธศาสตรก์ารพัฒนาพลงังานของประเทศ
ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตรห์ลกั ไดแ้ก ่ยทุธศาสตรก์ารใชพัลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ยทุธศาสตร์
การพัฒนาพลงังานทดแทน ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความมั>นคงดา้นพลงังาน และยทุธศาสตรก์ารปรับ
ประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางพลงังานในภมูภิาค กระทรวงพลงังานไดจั้ดทาํแปลงยทุธศาสตรต์า่งๆ
ใหเ้ป็นรปูธรรม และในปี 2547 ยทุธศาสตรก์ารใชพ้ลงังานอยา่งม ีประสทิธภิาพท>ีมุ่งเนน้กาํหนด
มาตรการในภาคการคมนาคมขนสง่และภาคอตุสาหกรรม ไดจั้ดทาํแผนงานพัฒนาระบบขนสง่มวลชน
ระบบรางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล นอกจากน>ีกระทรวงพลงังานไดร้ว่มกบักระทรวง
อตุสาหกรรม กาํหนดแนวทางการเพ>ิมประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในภาคอตุสาหกรรม โดยมี
มาตรการตา่งๆ ประกอบดว้ย การปรับ โครงสรา้งอตุสาหกรรมจากอตุสาหกรรมท>ีมมีลูคา่ทางเศรษฐกจิ
ต>ําและใชพ้ลงังานสงู (High  Energy Intensive) เขา้สู่ อตุสาหกรรมท>ีมมีลูคา่ทางเศรษฐกจิสงู แต่
ใชพ้ลงังานนอ้ย (Non  Energy Intensive) แทน

สาํหรับยทุธศาสตรก์ารพฒันาพลงังานทดแทน ท>ี
กาํหนดเปา้หมายเพ>ิมสดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทน
จากปี 2545 ท>ีระดบัรอ้ยละ 0.5 ของ พลงังานเชงิ
พาณชิย ์เป็นรอ้ยละ 8 ของพลงังานเชงิพาณชิย์
ภายในปี 2554 คณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบระเบยีบการ
รับซ>ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท>ีใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีนตามนโยบาย Renewable Portfolio
Standard (RPS) ซ>ึงกาํหนดใหโ้รงไฟฟา้ใหมต่อ้ง
ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม
ไฟฟา้จาก ขยะมลูฝอย ชวีมวลและพลงัน>ําขนาดเลก็
ในสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของกาํลงัการผลติ ขณะท>ี
ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความม>ันคงดา้นพลงังาน ได้

มเีปา้หมายดา้นไฟฟา้ตอ้งมกีาํลงัผลติไฟฟา้ท>ีสมดลุเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใช ้และกาํหนดใหม้ี
ปรมิาณสาํรองพลงังานเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใชใ้นประเทศเพ>ิมจาก 30 ปี เป็น 50 ปี โดยกรมเช>ือ
เพลงิธรรมชาตไิดด้าํเนนิการบรหิารสญัญาปโิตรเลยีม และประเมนิปรมิาณสาํรองปโิตรเลยีม ตลอดจน
จัดทาํรา่งกฎกระทรวงและจัดทาํแผนบรูณาการ 5 ปี การพัฒนาและผลติปโิตรเลยีมจากแหลง่ใน
ประเทศ และจากตา่งประเทศ สว่นยทุธศาสตรก์ารปรบัประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางพลงังานใน
ภมูภิาค ไดด้าํเนนิการการแกไ้ขกฎระเบยีบใหเ้อ>ือตอ่การคา้น>ํามนั และปรับระบบปฏบิตักิารเพ>ือรองรับ
การผสมน>ํามนั รวมทั>งไดแ้ตง่ตั>งคณะกรรมการประสานการพัฒนายทุธศาสตรศ์นูยก์ลางพลงังานใน
ภมูภิาค พรอ้มทั>งจัดทาํแผนแมบ่ทการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมตอ่เน>ืองและกาํหนดเสน้ทาง
ยทุธศาสตรท์>ีแนน่อน

 นอกจากน>ี กระทรวงพลงังาน ไดจ้า้งสถาบนัปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทยทาํการศกึษาแผนแมบ่ท
อตุสาหกรรมปโิตรเคม ีระยะท>ี 3 เพ>ือกาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีสาํหรับ 15 ปี
ขา้งหนา้อยา่งเป็นระบบ และไดจั้ดทาํแผนบรูณาการระหวา่งแผนพลงังานกบัแผนอตุสาหกรรม
ปโิตรเคม ีระยะท>ี 3 ข>ึน เพ>ือกาํหนดเป็นยทุธศาสตรห์น>ึงของกระทรวงพลงังานท>ีจะเป็นตวักระตุ้นให้
เศรษฐกจิขยายตวัตามเปา้หมายของรัฐบาล โดยผลการศกึษาพบวา่ จาํนวน ผลติภณัฑป์โิตรเคมใีน
ระยะน>ีมจีาํนวน 33 ผลติภณัฑ ์ตอ้งการโรงงานปโิตรเคมจีาํนวน 56 โรงงาน ใชเ้งนิลงทนุกวา่
410,000 ลา้นบาท และตอ้งการพ>ืนท>ีในการสรา้งโรงงานทั>งหมดจาํนวน 3,000 ไร ่โดยพ>ืนท>ีบรเิวณ
นคิมอตุสาหกรรม มาบตาพดุเป็นทางเลอืกท>ีเหมาะสมท>ีสดุ

4. นโยบายและมาตรการพลงังาน ปี 2547

ในปี 2547 นโยบายดา้นพลงังานซ>ึงถกูกาํหนดข>ึนโดยมตคิณะรัฐมนตร ีคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) และคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ประกอบดว้ย นโยบาย
ดา้นปโิตรเลยีม นโยบายดา้นไฟฟา้ และนโยบายดา้นอนรัุกษพ์ลงังาน ซ>ึงมนีโยบายและมาตรการท>ี
สาํคญัคอื

4.1 นโยบายดา้นปิโตรเลยีม จากราคาน>ํามนัในตลาดโลก และราคาน>ํามนัสาํเรจ็รปูในประเทศปรับ
ตวัสงูข>ึนในปีท>ีผา่นมา รัฐบาลจงึไดด้าํเนนินโยบายการตรงึราคาน>ํามนัขายปลกีโดยใชเ้งนิจาก
กองทนุน>ํามนัเช>ือเพลงิจา่ยชดเชยราคาน>ํามนั และเม>ือราคาน>ํามนัลดต>ําลงใหเ้กบ็เงนิคนืเขา้กองทนุน>ํา
มนัฯ เร>ิมดาํเนนิการครั>งแรกระหวา่งวนัท>ี 8 กมุภาพันธ ์2546 ถงึ 20 พฤษภาคม 2546 ตอ่มาในเดอืน
ธนัวาคม 2546 ราคาน>ํามนัดบิและน>ํามนัสาํเรจ็รปูในตลาดโลกไดป้รับตวัสงูข>ึนอกี ทาํใหร้าคาน>ํามนัใน



ประเทศไทยปรับตวัสงูข>ึนตาม รัฐบาลจงึนาํนโยบายตรงึราคามาใชอ้กีครั>งโดยใหต้รงึราคาขายปลกี
รวมภาษ ีมลูคา่เพ>ิมของน>ํามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ไวท้>ีระดบั 16.99, 16.19
และ 14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั เร>ิมมผีลตั>งแตว่นัท>ี 10 มกราคม 2547 ตอ่มากระทรวงพลงังานได้
ใหย้กเลกิการตรงึราคาน>ํามนัเบนซนิออกเทน 95 และ 91 โดยปลอ่ยใหร้าคาน>ํามนัเบนซนิกลบัสู่ระบบ
ราคาลอยตวัตามตลาดโลกตั>งแตว่นัท>ี 21 ตลุาคม 2547 เป็นตน้ไป แตย่งัคงตรงึเฉพาะราคาน>ํามนั
ดเีซลหมนุเรว็ไวท้>ีระดบั 18.19 บาท/ลติร แตท่ั>งน>ีในไตรมาสท>ี 2 ของปี 2548 รัฐบาลไดป้ลอ่ยราคา
ลอยตวัน>ํามนัดเีซลหมนุเรว็ ณ วนัท>ี 20 พฤษภาคม 2548 ราคาน>ํามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และ
ดเีซลหมนุอยู่ท>ีระดบั 22.14, 21.34 และ 18.19 บาท/ลติร ตามลาํดบั และจากการดาํเนนินโยบาย
ตรงึราคาขายปลกีน>ํามนัเช>ือเพลงิตั>งแตว่นัท>ี 10 มกราคม 2547 จนถงึวนัท>ี 20 พฤษภาคม 2548 รวม
497 วนั กองทนุน>ํามนัฯ ไดจ้า่ยเงนิชดเชยสะสมไปแลว้ทั>งส>ิน 86,766 ลา้นบาท

 นอกจากน>ี ในเดอืนธนัวาคม 2547 คณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) ได้
เหน็ชอบใน ปตท. ปรบัปรงุแผนแมบ่ทระบบทอ่
สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัท>ี 3 คร ั>งท>ี 2 โดยใหม้ี
การดาํเนนิโครงการ 11 โครงการ ในชว่งปี 2544 
2554 ในวงเงนิลงทนุ 157,102 ลา้นบาท โดยแบง่
ออกเป็น 3 ระยะ พรอ้มทั>งไดม้อบให ้ปตท. ไปจัด
ทาํแผนการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) เพ>ือ
รองรับการจัดหาเช>ือเพลงิในการผลติไฟฟา้ ซ>ึงตอ่
มาในเดอืนพฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตรใีหเ้หน็
ชอบเร>ืองน>ีแลว้ อยา่งไรกต็ามเพ>ือใหก้ารนาํกา๊ซ
ธรรมชาตมิาใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ปรเทศ
รัฐบาลไดเ้รง่ใหด้าํเนนิการสนบัสนนุการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช>ือเพลงิในภาคคมนาคมขนสง่
เพ>ือลดการพ>ึงพาน>ํามนัใหน้อ้ยลง โดยมอบหมายให ้ปตท. ขยายจาํนวนรถโดยสาร NGV ท>ีใชก้า๊ซฯ
ใหเ้พ>ิมข>ึน และเร>ิมตดิตั>งอปุกรณใ์หก้า๊ซฯ ในรถแทก๊ซ>ี ตลอดจนใหม้กีารแตง่ตั>งคณะกรรมการสง่เสรมิ
การใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ข>ึน ซ>ึงปัจจบุนัไดม้กีารดาํเนนิการขยายจาํนวนรถท>ีใชก้า๊ซธรรมชาติ
เป็นเช>ือเพลงิโดยดาํเนนิโครงการตดิตั>งอปุกรณ ์NG ใหก้บัรถแทก๊ซ>ีอาสาสมคัร จาํนวน 10,000 คนั
โครงการรถจัดเกบ็ขยะ NGV ของกรงุเทพมหานคร จาํนวน 69 คนั โครงการดดัแปลงเคร>ืองยนตแ์ละ
ซอ่มรถ NGV ของ ขสมก. และโครงการรถไฟใชก้า๊ซ NGV ซ>ึงคาดวา่ทกุโครงการจะแลว้เสรจ็ในปี
2548 และขยายจาํนวนสถานบีรกิาร NGV ใหเ้พ>ิมข>ึน รวม 60 สถาน ีในปี 2548 พรอ้มทั>ง ขยายทอ่สง่
กา๊ซธรรมชาตใิหค้รอบคลมุรอบเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล พรอ้มทั>งเรง่ดาํเนนิการปรับเปล>ียนจาก
การใชน้>ํามนัไปเป็นการใชก้า๊ซ NGV ในรถยนตข์องหนว่ยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ

 จากปัญหาราคาน>ํามนัท>ีมแีนวโนม้สงูข>ึนอยา่งตอ่เน>ือง เม>ือวนัท>ี 28 กรกฎาคม 2547 กพช. ได้
อนมุตักิารขอต ั>งโรงงานผลติและจาํหนา่ยเอทานอลเป็นเช>ือเพลงิของผู้ประกอบการ จาํนวน 2
ราย ท>ีมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 200,000 ลติรตอ่วนั โดยใชน้>ําออ้ยและผลติผลพลอยไดเ้ป็น
วตัถดุบิ ตอ่มาเม>ือวนัท>ี 27 สงิหาคม 2547 คณะกรรมการ เอทานอลแหง่ชาตอินมุตักิารขอตั>งโรงงาน
ผลติและจาํหนา่ยเอทานอลเป็นเช>ือเพลงิของผู้ประกอบการจาํนวน 16 ราย ซ>ึงใชก้ากน>ําตาลและน>ํา
ออ้ยเป็นวตัถดุบิ จาํนวน 12 โรงงาน และใชม้นัสาํปะหลงัเป็นวตัถดุบิ จาํนวน 4 โรงงาน สามารถผลติ
เอทานอลท>ีมคีวามบรสิทุธ>ิของแอลกอฮอส ์99.5% โดยมขีนาดกาํลงัผลติของแตล่ะโรงงงาน อยู่
ระหวา่งไมเ่กนิ 50,000  500,000 ลติรตอ่วนั

4.2 นโยบายดา้นไฟฟ้า

 ในดา้นไฟฟา้เม>ือเดอืนธนัวาคม 2546 คณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบแนวทางการปรับโครงสรา้งกจิการ
ไฟฟา้รปูแบบ Enhanced Single Buyer Model (ESB) โดยในสว่นของการกาํกบัดแูลไดก้าํหนดใหม้ี
การจัดตั>งคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ และตอ่มาในเดอืนเมษายน 2547 กพช. เหน็ชอบให้
จัดตั>งคณะกรรมการดแูลกจิการไฟฟา้โดยใชพ้ระราชบญัญัตคิณะกรรมการนโยบายแหง่ชาต ิพ.ศ.
2535 ในชว่งเปล>ียนผา่น ซ>ึงในเดอืนสงิหาคม 2547 คณะ รัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบรา่งระเบยีบคณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตวิา่ดว้ยการสรรหาและจัดตั>งคณะกรรมการกาํกบั ดแูลกจิการ
ไฟฟ้า พ.ศ. 2547 อยา่งไรกต็าม เม>ือวนัท>ี 23 ธนัวาคม 2547 กพช. ไดพ้จิารณาเร>ืองคา่ตอบแทน
คณะกรรมการกาํกบัฯ เพ>ือจัดตั>งคณะกรรมการในชว่งเปล>ียนผา่นและนาํเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณา ท>ี
ประชมุใหน้าํเร>ืองเสนอผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการกลั>นกรองเสนอเร>ืองคณะรัฐมนตร ีคณะท>ี 7
(ฝ่ายกฎหมาย) กอ่น และคณะกรรมการฯ คณะท>ี 7 ไดม้มีตใิหแ้กไ้ขรา่งระเบยีบฯ ใหม ่โดยใหจั้ดทาํ



เป็นรา่งระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ พ.ศ. 2548 โดย
อาศยัพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 และปัจจบุนัระเบยีบดงักลา่วไดล้ง
ประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว้เม>ือวนัท>ี 25 มนีาคม 2548

 นอกจากน>ี ในแงก่ารดาํเนนิงานดา้นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาพลงังานทดแทนอยา่งยั>งยนืโดยเฉพาะ
ดา้นไฟฟา้ กระทรวงพลงังานไดแ้ตง่ตั>งคณะกรรมการดาํเนนิงานดา้นพลงังานทดแทน เพ>ือศกึษาและ
จัดทาํรา่งระเบยีบการรบัซ>ือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ท>ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีนตาม
นโยบาย Renewable Portfolio Standard (RPS) ซ>ึงคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม>ือวนัท>ี 24
สงิหาคม 2547 เหน็ชอบระเบยีบการรับซ>ือไฟฟา้ตามนโยบาย RPS โดยกาํหนดสดัสว่นการผลติไฟฟา้
จากพลงังานหมนุเวยีนตอ่การผลติไฟฟา้จากพลงังานฟอสซลิท>ีรอ้ยละ 5 ของกาํลงัผลติไฟฟา้โรง
ใหมท่>ีจะ สรา้งข>ึนตามแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของประเทศ (PDP)

 เพ>ือใหเ้กดิความมั>นคงดา้นไฟฟา้ของประเทศในอนาคต คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม>ือวนัท>ี 24 สงิหาคม
2547 เหน็ชอบแผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2547  2558 (PDP
2004) เพ>ือเป็นแนวทางสาํหรับ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ดาํเนนิการจัดหาไฟฟา้
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการไฟฟา้ท>ีเพ>ิมข>ึนในอนาคต แผนพัฒนาฉบบัน>ีประกอบดว้ย แผนพัฒนา
กาํลงัผลติไฟฟา้ภาคใต้

แผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้รวม โดยตาม
แผน PDP 2004 ระหวา่งปี 2551  2553 กฟผ. จะสรา้งโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มขนาดชดุละ 700
เมกะวตัต ์จาํนวน 4 โรง โรงไฟฟา้ขนาดกาํลงัการผลติจาํนวน 1,400 เมกะวตัต ์ของบรษัิท กลัฟ์ เพา
เวอร ์เจนเนอเรชั>น จาํกดั ซ>ึงจะจาํหนา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ ของ กฟผ. ในเดอืนมนีาคม 2550 ในสว่นของ
โรงไฟฟา้ใหมต่ามแผนหลกั จะใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเช>ือเพลงิ และจะมกีารลงทนุในกจิการไฟฟา้
ระหวา่งปี 2545  2554 รวมทั>งส>ิน 512,976 ลา้นบาท

 นอกจากน>ีคณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิหข้ยายปรมิาณการรบัซ>ือไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็
(SPP) เพ>ิมข>ึนเป็น 3,200 เมกะวตัต ์ตั>งแตป่ี 2539 และใหม้กีารรับซ>ือไฟฟา้ท>ีผลติจากพลงังานนอก
รปูแบบ กากหรอืวสัดเุหลอืใชเ้ป็นเช>ือเพลงิ ซ>ึงผลการดาํเนนิการรับซ>ือไฟฟา้จาก SPP ตั>งแตป่ี 2539
ถงึเดอืนตลุาคม 2547 ม ีSPP ท>ีไดรั้บการตอบรับซ>ือไฟฟา้รวม 88 ราย จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบ กฟผ.
แลว้จาํนวน 67 ราย มปีรมิาณเสนอขายไฟฟา้รวม 3,204.30 เมกะวตัต์

 เม>ือเดอืนพฤษภาคม 2545 คณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบรา่งระเบยีบการรบัซ>ือไฟฟ้าจากผู้ผลติ
ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก (VSPP) โดยการไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้สว่น
ภมูภิาคไดป้ระกาศรับซ>ือไฟฟา้ประเภทดงักลา่ว ณ เดอืนธนัวาคม 2547 ม ีVSPP ย>ืนแบบคาํขอ
จาํหนา่ยและไดรั้บการตอบรับซ>ือไฟฟา้แลว้รวม 73 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้สงูสดุท>ีจะจา่ยเขา้ระบบ
ประมาณ 8215 กโิลวตัต ์แตท่ั>งน>ีไดเ้กดิปัญหาความไมช่ดัเจนในทางปฏบิตัติามกฎหมายบางประการ
อาท ิการขอสมัปทานประกอบกจิการไฟฟา้จากภาครัฐท>ีตอ้งขออนญุาตหรอืขอรับสมัปทานประกอบ
กจิการไฟฟา้ตาม ปว.58 หรอืการคาํนวณคา่ไฟฟา้และการคดิภาษมีลูคา่เพ>ิม ทาํให ้VSPP ท>ีไดรั้บการ
ตอบรับซ>ือไฟฟา้จากการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยแลว้ไมส่ามารถขายไฟฟา้เขา้ระบบได ้ดงันั>น สนพ. และ
การไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยจงึไดร้ว่มกนัปรับปรงุระเบยีบการ รับซ>ือไฟฟา้จาก VSPP ใหส้อดคลอ้กบัวธิกีาร
คาํนวณคา่ไฟฟา้ และภาษมีลูคา่เพ>ิมตามประมวลรัษฎากร และ กพช. ได ้เหน็ชอบการแกไ้ขระเบยีบ
รับซ>ือไฟฟา้ฯ ใหม ่แลว้เม>ือ 28 กรกฎาคม 2547

4.3 นโยบายดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน

 สนพ. ไดด้าํเนนิมาตรการดา้นอนรัุกษพ์ลงังานตามแผนอนรัุกษพ์ลงังานมาแลว้ 2 ระยะ คอื แผน
อนรัุกษพ์ลงังานระยะท>ี 1 ในชว่งปี 2538  2542 และแผนอนรัุกษพ์ลงังานระยะท>ี 2 ในชว่งปี 2543 
2547 ซ>ึงไดส้>ินสดุลงเม>ือวนัท>ี 30 กนัยายน 2547 ผลงานโดยรวมเป็นไปตามเปา้หมายท>ีกาํหนดไว้
โดยเกดิผลลดความตอ้งการพลงัไฟฟา้ลง 883 เมกะวตัต ์ทดแทนพลงังานไฟฟา้ได ้5,447 ลา้น
หนว่ยตอ่ปี ทดแทนพลงังานเช>ือเพลงิ 430 ลา้นลติรน>ํามนัดบิตอ่ปี สามารถอนรัุกษพ์ลงังานไดค้ดิเป็น
เงนิ 20,891 ลา้นบาท/ปี

 สนพ. ไดจั้ดทาํแผนอนรุกัษพ์ลงังาน ระยะท>ี 3 พ.ศ. 2548  2554 โดยกาํหนดเปา้หมายลด
สดัสว่นอตัราเตบิโตการใชพ้ลงังานตอ่อตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิ 1.4 : 1 เป็น 1 : 1 ภายในปี
2550 และเพ>ิมสดัสว่นพลงังาน ทดแทนรอ้ยละ 0.5 เป็นรอ้ยละ 8 ภายในปี 2554 โดยท>ีแผนอนรัุกษ์
พลงังาน ระยะท>ี 3 ประกอบดว้ย 3 แผนงานคอื แผนงานพัฒนาพลงังานทดแทน แผนงานเพ>ิม
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และแผนงานบรหิารเชงิกลยทุธ ์และเม>ือส>ินสดุปี 2554 ผลท>ีคาดวา่จะได้



ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน และแผนงานบรหิารเชงิกลยทุธ ์และเม>ือส>ินสดุปี 2554 ผลท>ีคาดวา่จะได้
รับคอื สามารถลดการใชพ้ลงังาน เชงิพาณชิยไ์ดป้ระมาณรอ้ยละ 12.7 หรอืประมาณ 10,354 พันตนั
เทยีบเทา่น>ํามนัดบิ และสาํหรับในสว่นของการพัฒนาพลงังานทดแทนมกีารใชพ้ลงังานอ>ืนๆ เพ>ิมข>ึน
รอ้ยละ 9.2 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานขั>นสดุทา้ย หรอืทดแทนการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยไ์ด้
ประมาณ 7,530 พันตนัเทยีบเทา่น>ํามนัดบิ

 ทั>งน>ีในปี 2547 สนพ. ไดจั้ดทาํขอ้เสนอมาตรการประหยดัพลงังานเพ>ือรองรับผลกระทบปัญหา
ราคาน>ํามนัแพง ประกอบดว้ย มาตรการประหยดัพลงังาน 7 มาตรการ ซ>ึงตอ่มาคณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
เม>ือวนัท>ี 8 มถินุายน 2547 เหน็ชอบมาตรการประหยดัพลงังานอกี 5 มาตรการ ประกอบดว้ยมาตรการ
ปดิสถานจีาํหนา่ยน>ํามนัหลงัเวลา 24.00 น. มาตรการปดิไฟฟา้โฆษณาหลงัเวลา 22.00 มาตรการปดิ
ไฟถนนบางสาย มาตรการเพ>ิมภาษรีถยนตนั์>งสว่นบคุคลขนาดใหญ ่และมาตรการใหห้นว่ยงานภาครัฐ
และรัฐวสิาหกจิเป็นผู้นาํในการประหยดัพลงังาน

 ในสว่นของการดาํเนนิการตามพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535
ในปี 2547 สนพ. ได ้กลั>นกรองโครงการตา่งๆ ท>ีขอรับการสนับสนนุจากกองทนุเพ>ือสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังานตามแผนยทุธศาสตร ์ดงัน>ี 1) แผนงานภาคความรว่มมอื ไดแ้ก ่โครงการสง่เสรมิการ
ใชพ้ลงังานหมนุเวยีน รวม 6 โครงการ โครงการสง่เสรมิธรุกจิดา้นการอนรัุกษพ์ลงังาน จาํนวน 9
โครงการ และโครงการศกึษาวจัิยและพัฒนา ดา้นอนรัุกษพ์ลงังาน จาํนวน 76 โครงการ และ 2) แผน
งานสนับสนนุ ไดแ้ก ่โครงการพัฒนาบคุลากร จาํนวน 6 โครงการ การใหท้นุฝกึอบรมดงูานทั>งภายใน
ประเทศและตา่งประเทศ ระยะสั>นและระยะยาว รวมทั>งส>ิน 38 ทนุ และการอดุหนนุการวจัิยของ
นักศกึษาระดบัอดุมศกึษาจาํนวน 75 ทนุ นอกจากนั>น เป็นโครงการประชาสมัพันธใ์นสว่นท>ี สนพ. รับ
ผดิชอบอกีจาํนวน 15 โครงการ

5. ความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นพลงังาน

สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท>ีเป็นผู้ประสานงานหลกัใน
กรอบความรว่มมอืดา้นพลงังานของภมูภิาคตา่งๆ ไดแ้ก ่กลุ่มความรว่มมอืในภมูภิาคอาเซยีน ภมูภิาค
เอเปค ภมูภิาค BIMSTEC และอนภุมูภิาคลุ่มแมน่>ําโขง และในปี 2547 ไดเ้ขา้รว่มการประชมุระดบั
ตา่งๆ เพ>ือสนับสนนุความรว่มมอืดา้นพลงังานระหวา่งประเทศท>ีสาํคญั ไดแ้ก ่การประชมุรฐัมนตรี
พลงังานอาเซยีน คร ั>งท>ี 22 (22nd AMEN) เม>ือเดอืนมถินุายน 2547 ท>ีประเทศฟลิปิปนิส ์ซ>ึง
เป็นการหารอืเก>ียวกบัการเสรมิสรา้งและหาแนวทางความมั>นคงดา้นพลงังาน การสง่เสรมิการใช้
พลงังานหมนุเวยีนใหม้ากข>ึน โดยประเทศไทยไดเ้สนอแนวความคดิ "ยทุธศาสตรพ์ลงังานชวีภาพ
หรอื Bioenergy Revolution Strategy for Asia" นอกจากน>ีไดม้กีารประชมุรฐัมนตรพีลงังาน
อาเซยีน + 3 คร ั>งท>ี 1 (AMEN + 3 Meeting) ตอ่เน>ืองโดยท>ีประชมุไดพ้จิารณาแนวทางท>ีจะ
เสรมิสรา้งความมั>นคงดา้นพลงังานในภมูภิาค ในเร>ืองการเกบ็สาํรองน>ํามนัในระดบัประเทศและภมูภิาค
การสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใิหม้ากย>ิงข>ึนโดยเฉพาะในภาคคมนาคนขนสง่ และการสง่เสรมิความ
รว่มมอืระหวา่ง ASEAN+3 ในการลงทนุขดุเจาะและวางทอ่สง่กา๊ซ ในสว่นของแหลง่พลงังานทาง
เลอืก ประเทศไทยไดเ้สนอ "ยทุธศาสตรพ์ลงังานทางเลอืกเพ>ือความมั>นคงดา้นพลงังานในภมูภิาค
ASEAN + 3 รวมทั>งใหเ้นน้การใช ้Bio  fuels และไบโอดเีซลในภาคขนสง่

สาํหรับความรว่มมอืดา้นเอเปค ไดม้กีารจัดประชมุรฐัมนตรพีลงังานเอเปค คร ั>งท>ี 6 (EMM 6) ณ
ประเทศฟลิปิปนิส ์โดยท>ีประชมุไดเ้นน้การเสรมิสรา้งความมั>นคงดา้นพลงังานเพ>ือการพัฒนาอยา่ง
ยั>งยนื (Energy Security in APEC : Cooperation for a Sustainable Future) และแสวงหาแนวทาง
เพ>ือบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาน>ํามนัแพง โดย แนวทางดาํเนนิการประกอบดว้ย ความรว่มมอื
ดา้นขอ้มลูพลงังานระหวา่งสมาชกิเอเปค กลุ่ม EU และ OPEC การอาํนวยความสะดวกในการลงทนุ
ดา้นพลงังาน การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการกระจายชนดิการใชพ้ลงังาน และการใช้
ประโยชนจ์ากความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลย ีและในสว่น

กรอบความรว่มมอื BIMSTEC ไดม้กีารจดัประชมุผู้เช>ียวชาญดา้นพลงังาน คร ั>งท>ี 5 ข>ึนใน
เดอืนมกราคม 2548 ท>ีประเทศพมา่ โดยท>ีประชมุไดเ้หน็ชอบใหม้กีารจัดประชมุรัฐมนตรดีา้นพลงังาน
ของ BIMSTEC ครั>งแรก ข>ึนท>ีประเทศอนิเดยีในกลางปี 2548 และไดก้าํหนดแผนงานการดาํเนนิงาน
ในอนาคต โดยการขยายขอบเขตความรว่มมอืใหค้รอบคลมุทั>งดา้น Biofuel, Energy Efficiency,
และถา่นหนิ ใหค้รอบคลมุทกุพ>ืนท>ีรวมทั>งประเทศเนปาลและภฐูานท>ีเป็นสมาชกิใหมด่ว้ย



 

 



สถานการณน์โยบายและมาตรการพลงังานของไทย
2547

สว่นท큔ีȀ 2
สถานการณร์าคานํȀามนัเชืȀอเพลงิปี 2547 และแนวโนม้ปี 2548

1. สถานการณร์าคานํȀามนัเชืȀอเพลงิ ปี 2547

1.1 ความตอ้งการและการผลตินํȀามนัดบิ

ความตอ้งการใช ้ปรมิาณความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัดบิของโลก ปี 2547 เพ큔ิȀมขᡕึȀน 2.2 ลา้นบารเ์รล/วนั เม큔ืȀอ
เทยีบกบัปี 2546 อยู่ท큔ีȀระดบั 82.6 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยประเทศในกลุ่ม OECD มอีตัราการใชน้ᡕํȀามนัเพ큔ิȀม
ขᡕึȀน 0.6 ลา้น บารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 1.23 อยู่ท큔ีȀระดบั 49.4 ลา้นบารเ์รล/วนั ในขณะท큔ีȀประเทศนอกกลุ่ม
OECD มปีรมิาณการใชเ้พ큔ิȀมขᡕึȀน 1.6 ลา้นบารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 5.06 อยู่ท큔ีȀระดบั 33.2 ลา้นบารเ์รล/วนั

ปรมิาณการผลติ การผลตินᡕํȀามนัดบิของโลก ปี 2547 เพ큔ิȀมขᡕึȀน 3.6 ลา้นบารเ์รล/วนั เม큔ืȀอเทยีบกบัปี 2546
โดยกลุ่มโอเปคผลติเพ큔ิȀมขᡕึȀน 2.2 ลา้นบารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 8 อยู่ท큔ีȀระดบั 29.2 ลา้นบารเ์รล/วนั และเม큔ืȀอ
วนัท큔ีȀ 10 ธนัวาคม 2547 กลุ่มโอเปคไดม้มีตใิหค้งโควตา้การผลติไวท้큔ีȀระดบัเดมิ 27 ลา้นบารเ์รล/วนั โดย
ใหป้ระเทศสมาชกิปรับลดการผลติ สว่นเกนิลง 1 ลา้นบารเ์รล/วนั มผีลตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 1 มกราคม 2548
เป็นตน้ไป ตอ่มาในเดอืนมกราคม 2548 ซาอดุอิารเบยี คเูวต ไนจเีรยี สหรัฐอาหรับเอมเิรต และลเิบยี ได้
เร큔ิȀมลดกาํลงัการผลติลงเพ큔ืȀอใหเ้ป็นไปตามโควตา้ท큔ีȀไดรั้บ สว่นปรมิาณ การผลตินᡕํȀามนัของประเทศนอก
กลุ่มโอเปคเพ큔ิȀมขᡕึȀน 1.0 ลา้นบารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 2.14 อยู่ท큔ีȀระดบั 47.8 ลา้นบารเ์รล/วนั

ปรมิาณความตอ้งการและการผลตินํȀามนัดบิของโลก
หนว่ย : ลา้นบารเ์รล/วนั

  2546 2547 ปี 2547
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ความตอ้งการใช้
OECD*
อ큔ืȀนๆ

80.4
48.8
31.6

82.6
49.4
33.2

83.0
50.2
32.8

81.3
48.2
33.1

82.5
49.2
33.3

83.5
49.8
33.7

การผลติ
โอเปค/นᡕํȀามนัดบิ**
โอเปค/NGL/คอนเดนเสท
นอกกลุ่มโอเปค
อ큔ืȀนๆ

78.8
27.0
3.2
46.8
1.8

80.7
27.6
3.5
47.8
1.8

81.1
28.1
3.5
47.7
1.8

81.4
28.4
3.6
47.7
1.8

83.0
30.0
3.8
47.4
1.8

84.7
30.5
3.8
48.6
1.9

+/ +1.7 1.9 1.9 +0.1 +0.5 +1.2

ท큔ีȀมา : Energy Intelligence เดอืนมกราคม 2548
* OECD: Organization for Economic Cooperation and Development ม ี29 ประเทศ

** โอเปค รวมปรมิาณการผลติในสว่นของอรัิก

1.2 ราคานํȀามนัดบิ

 ราคานᡕํȀามนัดบิเฉล큔ีȀยของปี 2547 ปรับตวัสงูขᡕึȀนประมาณ 7  11 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล เม큔ืȀอเทยีบกบัปี
2546 อยู่ท큔ีȀระดบั 34  42 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล จากความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัของโลกท큔ีȀเพ큔ิȀมขᡕึȀนจากภาวะ
เศรษฐกจิโลกท큔ีȀขยายตวั โดย GDP ของสหรัฐอเมรกิา ญ큔ีȀปุ่น จนี รัสเซยี และอนิเดยี อยู่ท큔ีȀระดบัรอ้ยละ
4.3, 4.3, 8.8, 8.0, และ 6.0 ตามลาํดบั ประกอบกบัสถานการณค์วามตงึเครยีดในตะวนัออกกลางท큔ีȀมี
อยา่งตอ่เน큔ืȀอง และปัญหาความขดัแยง้ระหวา่ง อสิราเอลและปาเลสไตน ์นอกจากนᡕีȀ บรษัิทนᡕํȀามนั Yukos
ของรัสเซยีเกดิปัญหาดา้นการเงนิตอ้งจา่ยภาษยีอ้นหลงัใหรั้ฐบาลจาํนวน 3.4 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ ทาํให้
การผลตินᡕํȀามนัตอ้งหยดุชะงัก และพาย ุHurricane Ivan ทาํใหป้รมิาณการผลติ นᡕํȀามนัดบิในอา่วเมก็ซโิก

ตอ้งหยดุชะงัก นอกจากนᡕีȀ กองทนุตา่งๆ (Hedge Funds) เขา้ซᡕืȀอเพ큔ืȀอเกง็กาํไรในตลาดนᡕํȀามนัลว่งหนา้ แต่



ตอ้งหยดุชะงัก นอกจากนᡕีȀ กองทนุตา่งๆ (Hedge Funds) เขา้ซᡕืȀอเพ큔ืȀอเกง็กาํไรในตลาดนᡕํȀามนัลว่งหนา้ แต่
อยา่งไรกต็าม ในปี 2547 โอเปคปรับโควตา้การผลติเพ큔ิȀมขᡕึȀน สทธุ ิ2.5 ลา้นบารเ์รล/วนั จาก 24.5 ลา้น
บารเ์รล/วนั เป็น 27 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยมรีายละเอยีดความเคล큔ืȀอนไหวของราคาในแตล่ะไตรมาสสรปุได้
ดงันᡕีȀ

ไตรมาส 1 ราคานᡕํȀามนัดบิปรับตวัสงูขᡕึȀนเม큔ืȀอเทยีบกบัไตรมาส 4 ปี 2546 ประมาณ 1.8  4.2 เหรยีญ
สหรัฐตอ่บารเ์รล จากเหตเุพลงิไหมโ้รงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัและโรงปโิตรเคมใีนเมอืง Houston ในรัฐ Texas
สหรัฐอเมรกิา และรัสเซยีประสบปัญหาการขนสง่นᡕํȀามนัทางเรอื เน큔ืȀองจากสภาพอากาศแปรปรวน รวมทัᡕȀง
จากมตโิอเปค เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 31 มนีาคม 2547 ยนืยนัใหม้กีารลดโควตา้การผลติลง 1 ลา้นบารเ์รล/วนั จาก
ระดบัเดมิ 24.5 ลา้นบารเ์รล/วนั มาอยู่ท큔ีȀระดบั 23.5 ลา้นบารเ์รล/วนั เร큔ิȀมมผีลบงัคบัใชต้ัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 1
เมษายน 2547 เป็นตน้ไป ปรมิาณการผลตินᡕํȀามนัดบิของประเทศสมาชกิโอเปค (ไมร่วมอรัิก) อยู่ท큔ีȀระดบั
26.2 ลา้นบารเ์รล/วนั และการผลตินᡕํȀามนัดบิของประเทศนอกกลุ่มโอเปคอยู่ท큔ีȀระดบั 47.7 ลา้นบารเ์รล/วนั
ราคานᡕํȀามนัดบิดไูบและเบรนทเ์ฉล큔ีȀยของไตรมาส 1 อยู่ท큔ีȀระดบั 29.54 และ 31.71 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาส 2 ราคานᡕํȀามนัดบิปรับตวัสงูขᡕึȀนเม큔ืȀอเทยีบกบัไตรมาส 1 ประมาณ 2.9  3.7 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล จากความวติกกงัวลวา่อปุทานนᡕํȀามนัดบิจะไมเ่พยีงพอจากเหตกุารณค์วามตงึเครยีดใน
ตะวนัออกกลาง และปัญหาอสิราเอลและปาเลสไตน ์ประกอบกบัอปุทานนᡕํȀามนัเบนซนิในสหรัฐอเมรกิา
ตงึตวั เน큔ืȀองจากสหรัฐอเมรกิามกีฎหมายหา้มใช ้นᡕํȀามนัเบนซนิท큔ีȀม ีMTBE ใน 3 รัฐ คอื New York,
Connecticut และ California ประกอบกบัโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนั Hess ในรัฐ New Jersey ประสบปัญหาตอ้งปดิ
ฉกุเฉนิ นอกจากนᡕีȀ International Energy Agency (IEA) ประกาศปรมิาณสาํรองนᡕํȀามนัดบิสหรัฐอเมรกิา
ลดลง 1.1 ลา้นบารเ์รล มาอยู่ท큔ีȀระดบั 298.9 ลา้นบารเ์รล

 อยา่งไรกต็าม ในชว่งปลายไตรมาสราคานᡕํȀามนัดบิเร큔ิȀมออ่นตวัลง จากมตโิอเปค เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 มถินุายน
2547 ณ ประเทศเลบานอน กาํหนดใหเ้พ큔ิȀมโควตา้การผลติ 2 ลา้นบารเ์รล/วนั มาอยู่ท큔ีȀระดบั 25.5 ลา้น
บารเ์รล/วนั โดยมผีลตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 1 กรกฎาคม 2547 และหากราคานᡕํȀามนัดบิยงัคงทรงตวัในระดบัสงูให้
ปรับเพ큔ิȀมโควตา้การผลติอกี 0.5 ลา้น บารเ์รล/วนั เป็น 26 ลา้นบารเ์รล/วนั มผีลตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 1 สงิหาคม
2547 เป็นตน้ไป ปรมิาณการผลตินᡕํȀามนัดบิของโอเปค (ไมร่วมอรัิก) อยู่ท큔ีȀระดบั 26.1 ลา้นบารเ์รล/วนั
และการผลตินᡕํȀามนัดบิของประเทศนอกกลุ่มโอเปคอยู่ท큔ีȀระดบั 47.7 ลา้น บารเ์รล/วนั ราคานᡕํȀามนัดบิดไูบ
และเบรนทเ์ฉล큔ีȀยของไตรมาส 2 อยู่ท큔ีȀระดบั 33.21 และ 35.31 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาส 3 ราคานᡕํȀามนัดบิปรับตวัสงูขᡕึȀนอยา่งตอ่เน큔ืȀองประมาณ 2.6  7.8 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล จาก
การเขา้ซᡕืȀอเพ큔ืȀอเกง็กาํไรของ Hedge Funds หลงัจากผู้กอ่การรา้ย Al Queda ขู่โจมตสีถาบนัการเงนิ 5
แหง่ของสหรัฐอเมรกิา ประกอบกบักลุ่มตอ่ตา้นสหรัฐอเมรกิาในอรัิกโจมตแีหลง่ผลตินᡕํȀามนัดบิทางตอนใต้
ของอรัิก และบรษัิทนᡕํȀามนั Yukos ซ큔ึȀงเป็นบรษัิทนᡕํȀามนัรายใหญข่องรัสเซยีเกดิปัญหาดา้นการเงนิจะตอ้ง
จา่ยภาษยีอ้นหลงัใหรั้ฐบาลจาํนวน 3.4 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ รวมทัᡕȀง ในชว่งเดอืนกนัยายน พายุ
Hurrican Ivan พัดเขา้สู่ อา่วเมก็ซโิก ทาํใหก้ารผลติลดลงเหลอื 0.45 ลา้นบารเ์รล/วนั จากระดบั 1.70
ลา้นบารเ์รล/วนั หรอืรอ้ยละ 27 ของกาํลงัการผลติทัᡕȀงหมดในบรเิวณอา่วเมก็ซโิก ดงันัᡕȀน เพ큔ืȀอบรรเทาภาวะ
อปุทานตงึตวักลุ่มโอเปค เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 15 กนัยายน 2547 ณ กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ไดป้รับเพ큔ิȀมโค
วตา้การผลติขᡕึȀนอกี 1 ลา้นบารเ์รล/วนั เป็น 27 ลา้นบารเ์รล/วนั มผีลตัᡕȀงแต ่วนัท큔ีȀ 1 พฤศจกิายน 2547
ทัᡕȀงนᡕีȀ ปรมิาณการผลตินᡕํȀามนัดบิของโอเปค (ไมร่วมอรัิก) อยู่ท큔ีȀระดบั 27.5 ลา้นบารเ์รล/วนั และการผลติ
นᡕํȀามนัดบิของประเทศนอกกลุ่มโอเปค อยู่ท큔ีȀระดบั 47.4 ลา้นบารเ์รล/วนั ราคานᡕํȀามนัดไูบและเบรนทเ์ฉล큔ีȀย
ของไตรมาส 3 อยู่ท큔ีȀระดบั 36.22 และ 41.21 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาส 4 ราคานᡕํȀามนัดบิเฉล큔ีȀยยงัคงปรับตวัสงูขᡕึȀน โดยเคล큔ืȀอนไหวในทศิทางขาลง ในชว่งตน้ไตรมาส
ราคานᡕํȀามนัดบิปรับตวัสงูขᡕึȀน ตามราคานᡕํȀามนัเพ큔ืȀอความอบอุ่นในตลาด NYMEX และสถาบนัปโิตรเลยีม
สหรัฐอเมรกิา (API) และกระทรวงพลงังานสหรัฐอเมรกิา (DOE) ไดร้ายงานนᡕํȀามนัสาํรองของ
สหรัฐอเมรกิาลดลง 2.85 และ 2.50 ลา้นบารเ์รล มาอยู่ท큔ีȀระดบั 120.9 และ 118.0 ลา้นบารเ์รล ตาม
ลาํดบั ในขณะท큔ีȀความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัแนวโนม้เพ큔ิȀมขᡕึȀนในฤดหูนาวและจากภาวะเศรษฐกจิท큔ีȀเตบิโตขᡕึȀนใน
จนีและอนิเดยี ในชว่งกลางไตรมาส ราคานᡕํȀามนัดบิเร큔ิȀมออ่นตวัลง จากจนีประกาศเพ큔ิȀมอตัราดอกเบᡕีȀยเงนิกู้
ยมืขᡕึȀนอยู่ท큔ีȀระดบัรอ้ยละ 5.58 กาํหนดระยะเวลา 1 ปี ซ큔ึȀงจะสง่ผลใหอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
(GDP) ของจนีชะลอตวัลง และจากภาวะ Light Sweet Crude จาก North Sea และ West Africa ลน้
ตลาด ประกอบกบัโอเปค ลดราคานᡕํȀามนัดบิ Sour grade ลงมาก เพ큔ืȀอใหโ้รงกลั큔ȀนหนัมาซᡕืȀอมากขᡕึȀน รวมทัᡕȀง
การประทว้งของสหภาพแรงงานไนจเีรยี ยตุลิงและกลบัมาผลตินᡕํȀามนัท큔ีȀระดบั 0.11 ลา้นบารเ์รล/วนั แตใ่น
ชว่งปลายไตรมาส ราคานᡕํȀามนัดบิมคีวามผันผวน โดยเคล큔ืȀอนไหวในระดบัสงู จากผู้กอ่การรา้ยกอ่
วนิาศกรรมแหลง่ผลติและขนสง่นᡕํȀามนัในประเทศอรัิกและประเทศอ큔ืȀนๆ ในตะวนัออกกลาง ซ큔ึȀงอรัิกลดการ
สง่ออกนᡕํȀามนั Basrah ทางตอนใตเ้หลอื 1 ลา้นบารเ์รล/วนั จาก 1.8 ลา้นบารเ์รล/วนั ประกอบกบัมติ



โอเปค เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 10 ธนัวาคม 2547 ใหค้งโควตา้การผลติไวท้큔ีȀระดบัเดมิ 27 ลา้นบารเ์รล/วนั โดยให้
ประเทศสมาชกิปรับลดการผลติสว่นเกนิลง 1 ลา้นบารเ์รล/วนั จากผลติเกนิโควตา้ 2 ลา้นบารเ์รล/วนั
โดยมผีลตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 1 มกราคม 2548 เป็นตน้ไป ทัᡕȀงนᡕีȀ การผลตินᡕํȀามนัดบิของโอเปค (ไมร่วมอรัิก) อยู่ท큔ีȀ
ระดบั 27.7 ลา้นบารเ์รล/วนั และการผลตินᡕํȀามนัดบิของประเทศนอกกลุ่มโอเปค อยู่ท큔ีȀระดบั 48.6 ลา้น
บารเ์รล/วนั ราคานᡕํȀามนัดบิดไูบและเบรนทเ์ฉล큔ีȀยของของไตรมาส 4 อยู่ท큔ีȀระดบั 35.55 และ 44.33 เหรยีญ
สหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ปรมิาณการผลติและกาํลงัการผลตินํȀามนัดบิของกลุ่มโอเปค
หนว่ย : พันบารเ์รล/วนั

ประเทศ ปี ปี ปี 2547 โควตา้การผลติ
2546 2547 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1 ส.ค.47 1 พ.ย.47

อลัเจเรยี
อนิโดนเีซยี
อหิรา่น
คเูวต
ลเิบยี
ไนจเีรยี
กาตาร์
ซาอดุอิารเบยี
สหรัฐอาหรับเอมเิรต
เวเนซเูอลา่
โอเปค 10 ประเทศ
อริกั
รวม
ผลติภณัฑช์นดิอ큔ืȀน*
รวมท ัȀงหมด

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
3,390
30,240

1,200
965
3,900
2,380
1,450
2,380
770
8,700
2,250
2,450
26,450
1,970
28,420
3,600
32,031

1,200
980
3,900
2,300
1,450
2,330
750
8,570
2,270
2,450
26,200
2,100
28,300
3,730
32,030

1,200
970
3,900
2,370
1,450
2,370
760
8,500
2,150
2,450
26,120
2,100
28,220
3,490
31,710

1,250
953
3,950
2,192
1,542
2,320
818
9,400
2,467
2,610
27,502
2,134
29,636
3,861
33,497

1,250
970
3,900
2,400
1,560
2,250
800
9,500
2,500
2,550
27,680
1,800
29,480
3,925
33,405

830
1,348
3,817
2,087
1,392
2,142
674
8,451
2,269
2,992
26,000
n/a
n/a
n/a
n/a

862
1,399
3,964
2,167
1,445
2,224
700
8,776
2,356
3,107
27,000
n/a
n/a
n/a
n/a

* เชน่ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาตเิหลวและอ큔ืȀนๆ , ท큔ีȀมา :http://www.eia.doe.gov/cabs/opec.html

ราคานํȀามนัดบิ
หนว่ย : เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล

ชว่งเวลา ทาปิส โอมาน ดไูบ เบรนท์ WTI
2546 30.06 27.13 26.75 28.67 31.06
2547 41.20 34.38 33.69 38.22 41.44

ไตรมาส 4 (2546) 31.26 28.08 27.67 29.33 31.14
ไตรมาส 1 (2547)
ไตรมาส 2 (2547)
ไตรมาส 3 (2547)
ไตรมาส 4 (2547)

34.84
37.75
45.58
46.36

29.84
33.46
33.76
37.30

29.54
33.28
36.22
35.55

31.71
35.31
41.21
44.33

35.33
38.30
43.79
48.29

1.3 ราคานํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร์

 ราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปรใ์นปี 2547 ปรับตวัสงูขᡕึȀนทกุผลติภณัฑเ์ม큔ืȀอเทยีบกบัปี 2546
โดยราคานᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 92 กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็และนᡕํȀามนัเตา ปรับตวัสงูขᡕึȀน 12.54, 12.60,
14.57, 13.38 และ 2.13 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล มาอยู่ท큔ีȀระดบั 47.23, 46.24, 47.47, 45.69 และ
29.50 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั จากอปุสงคเ์พ큔ิȀมขᡕึȀนของภาวะเศรษฐกจิขยายตวัของประเทศใน
ภมูภิาคเอเซยี โดยเฉพาะ จนี อนิเดยีและญ큔ีȀปุ่น รวมถงึความตอ้งการใช ้ในภาคอตุสากรรมปโิตรเคม ีสว่น
อปุทานตงึตวัจากปัญหาโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัหลายแหง่ปดิซอ่มบาํรงุ โดยรายละเอยีดความเคล큔ืȀอนไหวของ
ราคาในแตล่ะไตรมาสสรปุได ้ดงันᡕีȀ

ไตรมาส 1 ราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูทกุผลติภณัฑป์รับตวัสงูขᡕึȀน โดยราคานᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 และ 92
ปรับตวัสงูขᡕึȀน 5.9 และ 6.2 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั ตามราคาแนฟทา ซ큔ึȀงมอีปุสงคจ์ากภาค
อตุสาหกรรม ปโิตรเคม ีและจากความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัเบนซนิของจนีจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดย
เฉพาะธรุกจิอตุสาหกรรมยานยนต ์ขณะท큔ีȀอปุทานในตลาดลดลงจากโรงกลั큔Ȁนในภมูภิาคเอเชยีปดิซอ่ม
บาํรงุประจาํปี และโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัของสหรัฐอเมรกิาและคเูวตเกดิปัญหาทางเทคนคิตอ้งปดิฉกุเฉนิ สว่น
ราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูขᡕึȀน 4.6 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล จากความตอ้งการซᡕืȀอของเวยีดนาม

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


ราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูขᡕึȀน 4.6 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล จากความตอ้งการซᡕืȀอของเวยีดนาม
ฮอ่งกง อนิโดนเีซยี ศรลีงักา ฟลิปิปนิส ์และจนี และนᡕํȀามนัจากตะวนัออกกลางท큔ีȀจะเขา้ในภมูภิาคเอเชยี
ลดลงดว้ย ราคานᡕํȀามนักา๊ดและนᡕํȀามนัเตาปรับตวัสงูขᡕึȀน 2.4 และ 0.9 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั
อปุทานในตลาดลดลงจากความลา่ชา้ของการขนสง่จากทะเลดาํมาถงึเอเชยีตอ้งลา่ชา้ออกไป เน큔ืȀองจาก
ชอ่งแคบ Bosphorus เกดิปัญหาสภาพอากาศหนาวจัด และเกาหลใีตล้ดการสง่ออก ในขณะท큔ีȀมคีวาม
ตอ้งการซᡕืȀอจากจนี เวยีดนาม ฟลิปิปนิส ์อนิโดนเีซยี และไตห้วนั โดยเฉพาะจนีนาํเขา้นᡕํȀามนัเตาเพ큔ืȀอใชใ้น
การผลติกระแสไฟฟา้และใชใ้นอตุสาหกรรมราคาเฉล큔ีȀยของนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 92 กา๊ด ดเีซล
หมนุเรว็ และเตา อยู่ท큔ีȀระดบั 42.83, 41.94, 38.15, 38.26 และ 27.35 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตาม
ลาํดบั

ไตรมาส 2 ราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูทกุผลติภณัฑป์รับตวัสงูขᡕึȀน โดยราคานᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95และ 92
ปรับตวัสงูขᡕึȀน 3.5 และ 3.1 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั โรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัในภมูภิาคเอเซยีปดิซอ่ม
บาํรงุ ประจาํปี อกีทัᡕȀงโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัในคเูวต และในรัฐ Louisina สหรัฐอเมรกิา เกดิปัญหาทางเทคนคิตอ้ง
ปดิฉกุเฉนิ สว่นราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูขᡕึȀน 2.7 เหรยีญสหรัฐฯตอ่บารเ์รล จากความตอ้งการ
ซᡕืȀอของจนี อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม เพ큔ืȀอนาํไปใชใ้นภาคเกษตรกรรม ประกอบกบัอปุทานนᡕํȀามนัจาก
ตะวนัออกกลาง ท큔ีȀเขา้มาภมูภิาคเอเชยีลดลง รวมทัᡕȀงเกาหลใีตล้ดการสง่ออกลง นอกจากนᡕีȀ
International Enterprise Singapore (IES) ประกาศปรมิาณสาํรอง Middle Distillates ของสงิคโปรล์ด
ลง อยู่ท큔ีȀระดบั 5.81 ลา้นบารเ์รล ราคานᡕํȀามนักา๊ดและเตาปรับตวัสงูขᡕึȀน 5.1 และ 1.9 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล ตามลาํดบั จากความตอ้งการซᡕืȀอของจนี ไทย ญ큔ีȀปุ่น เวยีดนาม และปากสีถาน ประกอบกบั
เกาหลใีตแ้ละซาอดุอิารเบยีลดการสง่ออกนᡕํȀามนัเตา เน큔ืȀองจากโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัปดิซอ่มบาํรงุประจาํปี และมี
นᡕํȀามนัจากตะวนัตกท큔ีȀจะเขา้มาในภมูภิาคเอเซยี ลดลง 1 ลา้นตนั มาอยู่ท큔ีȀระดบั 2.5 ลา้นตนั และนᡕํȀามนัเตา
จากรัสเซยีท큔ีȀจาํหนา่ยใหจ้นีลดลงจากนาํไปจาํหนา่ยในแถบตะวนัตกแทน ราคาเฉล큔ีȀยของนᡕํȀามนัเบนซนิ
ออกเทน 95 , 92 กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็ และเตา อยู่ท큔ีȀระดบั 46.33, 45.08, 43.27, 40.98 และ 29.23
เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาส 3 ราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูทกุผลติภณัฑป์รับตวัสงูขᡕึȀน โดยราคานᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 และ 92
ปรับตวัสงูขᡕึȀน 2.7 และ 2.9 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั ตามราคาแนฟทา ซ큔ึȀงมคีวามตอ้งการใช้
อยา่งตอ่เน큔ืȀองจากปโิตรเคม ีหลงัจากราคา Ethylene ปรับตวัสงูขᡕึȀนกวา่ 1,000 เหรยีญสหรัฐ/ตนั เป็น
1,900 เหรยีญสหรัฐ/ตนั และความตอ้งการซᡕืȀอของอนิโดนเีซยีและสหรัฐอเมรกิาท큔ีȀยงัคงเพ큔ิȀมขᡕึȀน ประกอบ
กบัโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัอนิเดยีมแีผนปดิซอ่มบาํรงุประจาํปี ราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูขᡕึȀน 8.5 เหรยีญ
สหรัฐตอ่บารเ์รล อปุทานลดลงจากโรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัญ큔ีȀปุ่นปดิฉกุเฉนิ ประกอบกบันᡕํȀามนัจากตะวนัออกกลางท큔ีȀ
เขา้มาในภมูภิาคเอเชยีลดลง ในขณะท큔ีȀมคีวามตอ้งการซᡕืȀอจากญ큔ีȀปุ่น เวยีดนาม อนิโดนเีซยี ฟลิปิปนิส ์ศรี
ลงักา จนีและฮอ่งกงเพ큔ิȀมขᡕึȀน ราคานᡕํȀามนักา๊ดและเตาปรับตวัสงูขᡕึȀน 8.6 และ 0.9 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล
ตามลาํดบั จาก IES รายงาน Residues Stock ลดลง 0.48 ลา้นบารเ์รล/วนั มาอยู่ท큔ีȀระดบั 12.58 ลา้น
บารเ์รล ประกอบกบัมคีวามตอ้งการซᡕืȀอของจนี อนิโดนเีซยี เวยีดนาม เกาหลใีต ้ไตห้วนั ฟลิปิปนิส ์และ
ญ큔ีȀปุ่น โดยญ큔ีȀปุ่นมคีวามตอ้งกรซᡕืȀอนᡕํȀามนัเตาเพ큔ืȀอใชใ้นการผลติกระแสไฟฟา้ ภายหลงัโรงไฟฟา้พลงังาน
นวิเคลยีรต์อ้งปดิฉกุเฉนิ นอกจากนᡕีȀ ราคานᡕํȀามนัเตาในยโุรปปรับตวัสงูขᡕึȀนสง่ผลใหร้าคานᡕํȀามนัเตาจากตะวนั
ตกท큔ีȀจะเขา้มาในภมูภิาคเอเชยีลดลง ราคาเฉล큔ีȀยของนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 92 กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็
และเตา อยู่ท큔ีȀระดบั 48.99, 47.94, 51.87, 49.52 และ 30.15 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั

ไตรมาส 4 ราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูปรับตวัสงูขᡕึȀน โดยราคานᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 และ 92 ปรับตวัสงูขᡕึȀน
1.6 และ 1.9 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั ตามราคาแนฟทาท큔ีȀ ปรับตวัสงูขᡕึȀนจากตะวนัออกกลาง
และจนี ลดการสง่ออก ขณะท큔ีȀมคีวามตอ้งการซᡕืȀอจากเวยีดนาม อนิโดนเีซยี ออสเตรเลยี และฟลิปิปนิส์
และความตอ้งการใชข้องสหรัฐอเมรกิาเพ큔ิȀมขᡕึȀนในชว่งเทศกาลขอบคณุพระเจา้ (Thank Giving) ราคา
นᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูขᡕึȀน 4.3 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล อปุทานจากตะวนัออกกลางเขา้มาใน
ภมูภิาคเอเชยีลดลง โดยสง่ไปยงัยโุรปและแอฟรกิา ในขณะท큔ีȀมคีวามตอ้งการซᡕืȀอจากจนี อนิเดยี
ฟลิปิปนิส ์ศรลีงักา และอนิโดนเีซยี ราคานᡕํȀามนักา๊ดและเตาปรับตวัสงูขᡕึȀน 4.4 และ 1.1 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล ตามลาํดบั จากนᡕํȀามนัเตาท큔ีȀจะเขา้มาในภมูภิาคเอเซยีมเีพยีง 1 ลา้นตนั ลดลง 2.1 ลา้นตนั และ
ตลาดคาดวา่จนีจะนาํเขา้นᡕํȀามนัเตาจากเกาหลใีตป้รมิาณ 610 พันตนั ประกอบกบันᡕํȀามนัจากตะวนัตกท큔ีȀเขา้
มาในภมูภิาคเอเชยีลดลง เน큔ืȀองจากคา่ขนสง่อยู่ในระดบัสงู ราคาเฉล큔ีȀยของนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 92
กา๊ด ดเีซลหมนุเรว็ และเตา อยู่ท큔ีȀระดบั 50.63, 49.86, 56.30, 53.78 และ 31.22 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล ตามลาํดบั

ราคาผลติภณัฑน์ํȀามนัสาํเรจ็รปูในสงิคโปร์
หนว่ย:เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล

ชว่งเวลา เบนซนิ เบนซนิ กา๊ด ดเีซล เตา เตา



ออกเทน 95 ออกเทน 92 หมนุเรว็ (2%S) (3.5%S)
2546 34.69 33.64 32.90 32.31 27.37 26.39
2547 47.23 46.24 47.47 45.69 29.50 28.62
ไตรมาส 4 (2546) 36.96 35.70 35.71 33.71 26.46 25.33
ไตรมาส 1 (2547) 42.83 41.94 38.15 38.26 27.35 26.35
ไตรมาส 2 (2547) 46.33 45.08 43.27 40.98 29.23 28.45
ไตรมาส 3 (2547) 48.99 47.94 51.87 49.52 30.15 29.30
ไตรมาส 4 (2547) 50.63 49.86 56.30 53.78 31.22 30.34

1.4 ราคาขายปลกีของไทย

 ราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิในปี 2547 ปรับตวัสงูขᡕึȀนเม큔ืȀอเทยีบกบัปี 2546 โดยราคาขายปลกีนᡕํȀามนั
เบนซนิออกเทน 95 , 91 และดเีซลหมนุเรว็ปรับตวัสงูขᡕึȀน 2.42 , 2.61 และ 0.57 บาท/ลติร ตามลาํดบั
ปัจจัยคา่เงนิบาทในปี 2547 แขง็ตวัขᡕึȀนเม큔ืȀอเทยีบกบัปี 2546 ประมาณ 1.2295 บาท/เหรยีญสหรัฐ อยู่ท큔ีȀ
ระดบัเฉล큔ีȀย 40.3805 บาท/เหรยีญสหรัฐ ทาํให ้ตน้ทนุราคานᡕํȀามนัของไทยเพ큔ิȀมขᡕึȀนนอ้ยกวา่ราคานᡕํȀามนัใน
ตลาดโลก และเพ큔ืȀอบรรเทาผลกระทบตอ่ประชาชนจากปัญหาราคานᡕํȀามนัแพง รัฐบาลไดต้รงึราคาขาย
ปลกีนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 91 และดเีซลหมนุเรว็ ณ กรงุเทพมหานคร ไวท้큔ีȀระดบั 16.99 , 16.19
และ 14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 10 มกราคม 2547 เป็นตน้มา ซ큔ึȀงตอ่มารัฐบาลไดเ้ร큔ิȀมทยอย
ปรับราคานᡕํȀามนัเบนซนิเพ큔ิȀมขᡕึȀน และไดป้ลอ่ยราคาลอยตวั เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 21 ตลุาคม 2547 โดยมรีายละเอยีด
ในแตล่ะไตรมาสสรปุได ้ดงันᡕีȀ

ไตรมาส 1 ในชว่งตน้เดอืนราคาขายปลกีไดป้รับตวัสงูขᡕึȀนตามราคานᡕํȀามนัในตลาดโลก โดยท큔ีȀราคานᡕํȀามนั
เบนซนิออกเทน 95 และ 91 ปรับตวัสงูขᡕึȀน มาอยู่ท큔ีȀระดบั 17.79 และ 16.99 บาท/ลติร ตามลาํดบั เป็น
ราคาสงูสดุใน ประวตักิารณ ์ซ큔ึȀงหากปลอ่ยระดบัราคานᡕํȀามนัในประเทศ อาจสง่ผลกระทบตอ่ประชาชน
รัฐบาลจงึไดน้าํนโยบายตรงึราคานᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิมาใช ้เร큔ิȀมมผีลบงัคบัใชต้ัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 10 มกราคม 2547
เป็นตน้ไป โดยตรงึราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 91 และดเีซลหมนุเรว็ ณ กรงุเทพมหานคร
ไวท้큔ีȀระดบั 16.99 , 16.19 และ 14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั ราคาขายปลกีเฉล큔ีȀย ในไตรมาส 1 ของนᡕํȀามนั
เบนซนิออกเทน 95 , 91 และดเีซลหมนุเรว็ อยู่ท큔ีȀระดบั 17.03 , 16.23 และ 14.58 บาท/ลติร ตามลาํดบั

ราคาขายปลกี
หนว่ย : บาท/ลติร

ชว่งเวลา เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 91

ดเีซลหมนุเรว็

2546 16.65 15.65 14.02
2547 19.07 18.27 14.59
ไตรมาส 4 (2546) 16.65 15.82 14.08
ไตรมาส 1 (2547) 17.03 16.23 14.58
ไตรมาส 2 (2547) 17.59 16.79 14.59
ไตรมาส 3 (2547) 20.45 19.62 14.59
ไตรมาส 4 (2547) 21.16 20.36 14.59

ไตรมาส 2 ไดม้กีารปรับราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเบนซนิทกุชนดิเพ큔ิȀมขᡕึȀน 3 ครัᡕȀงๆ ละ 0.60 บาท/ลติร รวมเป็น
1.80 บาท/ลติร โดยราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 91 และดเีซลหมนุเรว็ ณ กรงุเทพมหานคร
อยู่ท큔ีȀระดบั 18.79, 17.99 และ 14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั โดยราคาขายปลกีเฉล큔ีȀยไตรมาส 2 ของ
นᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 91 และดเีซลหมนุเรว็ อยู่ท큔ีȀระดบั 17.59 , 16.79 และ 14.59 บาท/ลติร ตาม
ลาํดบั

ไตรมาส 3 ราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเบนซนิทกุชนดิไดถ้กูปรับราคาเพ큔ิȀมขᡕึȀนอกี 5 ครัᡕȀงๆ ละ 0.60 บาท/ลติร
รวมเป็น 3.00 บาท/ลติร โดยราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 91 และดเีซลหมนุเรว็ ณ
กรงุเทพมหานคร อยู่ท큔ีȀระดบั 21.79 , 20.99 และ 14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั ราคาขายปลกีเฉล큔ีȀย
ไตรมาส 3 ของนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ อยู่ท큔ีȀระดบั 20.45 , 19.62 และ 14.59
บาท/ลติร ตามลาํดบั

ไตรมาส 4 การปรับราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเบนซนิทกุชนดิถกูปรับเพ큔ิȀมขᡕึȀน 0.60 บาท/ลติร โดยมผีลตัᡕȀงแต่
วนัท큔ีȀ 20 ตลุาคม 2547 และยกเลกิควบคมุราคานᡕํȀามนัในวนัท큔ีȀ 21 ตลุาคม 2547 เป็นตน้ไป ราคาขายปลกี
นᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 91 และดเีซลหมนุเรว็ ณ กรงุเทพมหานคร อยู่ท큔ีȀระดบั 22.39 , 21.59 และ



14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั โดยราคาขายปลกีเฉล큔ีȀยไตรมาส 4 ของนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 , 91 และ
ดเีซลหมนุเรว็ อยู่ท큔ีȀระดบั 21.16 , 20.36 และ 14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั

1.5 คา่การตลาด

 คา่การตลาดเฉล큔ีȀยของปี 2547 ปรับตวัสงูขᡕึȀนเม큔ืȀอเทยีบกบัปี 2546 ประมาณ 0.0602 บาท/ลติร มาอยู่ท큔ีȀ
ระดบั 1.1275 บาท/ลติร สาํหรับการเปล큔ีȀยนแปลงของคา่การตลาดในปี 2547 เป็นไปตามตารางขา้งลา่งนᡕีȀ

คา่การตลาดเฉล큔ีȀยของประเทศ
หนว่ย : บาท/ลติร

ชว่งเวลา เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 91

ดเีซลหมนุเรว็ เฉล큔ีȀย

2546 1.3433 1.1602 0.9896 1.0673
2547 1.5073 1.4834 0.9638 1.1275
ไตรมาส 4 (2546) 1.2622 1.1318 1.1124 1.1362
ไตรมาส 1 (2547) 1.3801 1.3147 0.9263 1.0551
ไตรมาส 2 (2547) 1.4984 1.4352 0.9864 1.1336
ไตรมาส 3 (2547) 1.4984 1.4352 0.9864 1.1336
ไตรมาส 4 (2547) 1.6553 1.7543 0.9561 1.1890

1.6 คา่การกล큔ัȀน

 คา่การกลั큔Ȁนเฉล큔ีȀยของปี 2547 อยู่ท큔ีȀระดบั 1.3115 บาท/ลติร (2.25 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รล) ปรับตวั
เพ큔ิȀมขᡕึȀน 0.5370 บาท/ลติร เม큔ืȀอเทยีบกบัปี 2546 การท큔ีȀคา่การกลั큔Ȁนอยู่ในระดบัสงู เน큔ืȀองจากราคานᡕํȀามนั
สาํเรจ็รปูไดป้รับตวั สงูขᡕึȀนมากกวา่ราคานᡕํȀามนัดบิ สาํหรับการเปล큔ีȀยนแปลงของคา่การกลั큔Ȁนในปี 2547 เป็น
ไปตามตารางขา้งลา่งนᡕีȀ

คา่การกล큔ัȀน
หนว่ย : บาท/ลติร

ชว่งเวลา คา่การกล큔ัȀน
รวม

เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 8791

ดเีซล
หมนุเรว็

เตา
(3.5%S)

2546 0.7745 0.8801 0.8241 0.8283 0.6503
2547 1.3115 1.5056 1.4413 1.4893 0.9087
ไตรมาส 4 (2546) 0.7780 0.9126 0.8659 0.8380 0.6073
ไตรมาส 1 (2547) 1.2981 1.5373 1.4773 1.4153 0.9452
ไตรมาส 2 (2547) 0.9911 1.1960 1.1524 1.0821 0.7301
ไตรมาส 3 (2547) 1.1594 1.2991 1.2536 1.3411 0.7753
ไตรมาส 4 (2547) 1.8100 2.0034 1.8938 2.1345 1.1919

2. แนวโนม้ราคานํȀามนั ปี 2548

2.1 ราคานํȀามนัดบิ นักวเิคราะหค์าดวา่ ราคานᡕํȀามนัดบิในปี 2548 จะยงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัสงูใกลเ้คยีง
กบั ปี 2547 โดยราคานᡕํȀามนัดบิดไูบและเบรนทเ์คล큔ืȀอนไหวอยู่ในระดบั 34  37 และ 45  47 เหรยีญ
สหรัฐตอ่บารเ์รล ตามลาํดบั โดย Energy Information Administration (EIA) ของกระทรวงพลงังาน
สหรัฐอเมรกิา ประมาณการอตัราเพ큔ิȀมของความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัของโลกปี 2548 อยู่ท큔ีȀรอ้ยละ 2.4 จาก
ระดบัรอ้ยละ 3.5 ของปี 2547 ตามภาวะเศรษฐกจิโลกปี 2548 ท큔ีȀชะลอตวัลง ซ큔ึȀงธนาคารโลก (World
Bank) ไดค้าดการณอ์ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิโลก (GDP) ปี 2548 ลดลงประมาณรอ้ยละ 3.2 เม큔ืȀอ
เทยีบกบัปี 2547 ท큔ีȀระดบัรอ้ยละ 4.0 จากปัจจัยราคานᡕํȀามนัอยู่ในระดบัสงู รวมถงึการปรับเพ큔ิȀมของอตัรา
ดอกเบᡕีȀย โดย EIA คาดวา่ความตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัโลกปี 2548 อยู่ท큔ีȀระดบั 84.5 ลา้นบารเ์รล/วนั แยกเป็น
ประเทศกลุ่ม OECD และนอกกลุ่ม OECD ท큔ีȀระดบั 49.9 และ 34.6 ลา้นบารเ์รล/วนั ตามลาํดบั สว่น
ปรมิาณการผลตินᡕํȀามนัของโลก ปี 2548 อยู่ท큔ีȀระดบั 84.6 ลา้นบารเ์รล/วนั ใกลเ้คยีงกบัความตอ้งการใช้
นᡕํȀามนัของโลก แยกเป็นกลุ่มโอเปคและประเทศ นอกกลุ่มโอเปคอยู่ท큔ีȀระดบั 33.4 และ 51.2 ลา้นบารเ์รล/
วนั อยา่งไรกต็าม ภาวะการขยายตวัเศรษฐกจิโลก ปี 2548 อาจจะ ต큔ํȀากวา่ท큔ีȀคาดการณไ์ว ้เน큔ืȀองจากผลก

ระทบจากภยัธรรมชาตคิรัᡕȀงใหญ ่(Tsunamis) ในภมูภิาคเอเซยี ซ큔ึȀงอาจมผีลทาํใหป้รมิาณการใชน้ᡕํȀามนัของ



ระทบจากภยัธรรมชาตคิรัᡕȀงใหญ ่(Tsunamis) ในภมูภิาคเอเซยี ซ큔ึȀงอาจมผีลทาํใหป้รมิาณการใชน้ᡕํȀามนัของ
ทวปีเอเซยี โดยเฉพาะอนิเดยี อนิโดนเีซยี และศรลีงักา ลดลงได้

ทัᡕȀงนᡕีȀ ยงัมปัีจจัยอ큔ืȀน ๆ ท큔ีȀมผีลตอ่การเปล큔ีȀยนแปลงของราคานᡕํȀามนัดบิในตลาดโลก ไดแ้ก ่การเขา้ซᡕืȀอเกง็
กาํไรของกองทนุ (Hedge Funds) ปัญหาความไมส่งบและเหตกุารณป์ระทว้งในประเทศกลุ่มผู้ผลตินᡕํȀามนั
รวมถงึการเพ큔ิȀมขᡕึȀนของปรมิาณการผลตินᡕํȀามนัดบิของอรัิก

2.2 ราคานํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดจรสงิคโปร ์คาดวา่ราคานᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 และดเีซลหมนุ
เรว็ ณ ตลาดจรสงิคโปรข์องปี 2548 จะเคล큔ืȀอนไหวอยู่ท큔ีȀระดบั 47  52 และ 48  53 เหรยีญสหรัฐตอ่
บารเ์รล ตามลาํดบั ตามราคา นᡕํȀามนัดบิและอปุสงคใ์นภมูภิาค รวมถงึการขยายตวัของอตุสาหกรรม
ปโิตรเคม ีท큔ีȀใชน้ᡕํȀามนัเบนซนิเป็นวตัถดุบิ นอกจากนᡕีȀ การเปล큔ีȀยนแปลงราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูแตล่ะชนดิจะ
เป็นไปตามชว่งฤดกูาลดว้ย เชน่ นᡕํȀามนัเบนซนิซ큔ึȀงใชใ้นการขบัข큔ีȀยานพาหนะ ราคาจะปรับตวัสงูขᡕึȀนในฤดู
รอ้น เน큔ืȀองจากเป็นชว่งทอ่งเท큔ีȀยว สว่นนᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็และนᡕํȀามนัเตาเป็นนᡕํȀามนัเพ큔ืȀอความอบอุ่น ความ
ตอ้งการใชน้ᡕํȀามนัจะสงูขᡕึȀนในชว่งฤดหูนาว

2.3 ราคาขายปลกีนํȀามนัสาํเรจ็รปูของไทย โดยปกตริาคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูของไทยจะเคล큔ืȀอนไหว
เปล큔ีȀยนแปลงสอดคลอ้งกบัราคานᡕํȀามนั ณ ตลาดจรสงิคโปร ์แตเ่น큔ืȀองจากปัญหาภาวะราคานᡕํȀามนัแพงในปี
2547 รัฐบาลจงึไดม้มีาตรการตรงึราคานᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ เพ큔ืȀอบรรเทาผลกระทบท큔ีȀจะเกดิขᡕึȀนกบัภาวะ
เศรษฐกจิและประชาชน เร큔ิȀมมผีลตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 10 มกราคม 2547 โดยตรงึราคานᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 ,
91 และดเีซลหมนุเรว็ไวท้큔ีȀระดบั 16.99 , 15.99 และ 14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั ซ큔ึȀงตอ่มากระทรวง
พลงังานไดท้ยอยปรับขᡕึȀนราคานᡕํȀามนัเบนซนิและปลอ่ยราคานᡕํȀามนัเบนซนิลอยตวัในท큔ีȀสดุ ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 21
ตลุาคม 2547 เป็นตน้มา แตจ่ะยงัคงตรงึราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ไวท้큔ีȀระดบั 14.59 บาท/ลติร ไปจนถงึ
สᡕิȀนไตรมาส 1 ปี 2548

จากการท큔ีȀราคานᡕํȀามนัดเีซลในตลาดโลกไดป้รับตวัสงูขᡕึȀนมาก โดยปัจจบุนักองทนุนᡕํȀามนัฯ ตอ้งรับภาระจา่ย
ชดเชยราคานᡕํȀามนัดเีซลสงูถงึ 3.0  4.0 บาท/ลติร และแนวโนม้ราคานา่จะยงัคงทรงตวัอยู่ในระดบัสงู ดงั
นัᡕȀนเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 22 กมุภาพันธ ์2548 รัฐบาลไดป้รับราคาขายปลกีนᡕํȀามนัดเีซลเพ큔ิȀมขᡕึȀน 0.60 บาท/ลติร อยู่ท큔ีȀ
ระดบั 15.19 บาท/ลติร เพ큔ืȀอลดภาระการจา่ยเงนิชดเชยจากกองทนุนᡕํȀามนัฯ และตอ่มาวนัท큔ีȀ 23 มนีาคม
2548 รัฐบาลไดป้ระกาศปรับราคาขายปลกีนᡕํȀามนัดเีซล เพ큔ิȀมขᡕึȀนอกี 3 บาท/ลติร ราคาอยู่ท큔ีȀระดบั 18.19
บาท/ลติร ซ큔ึȀงคาดวา่จะตอ้งมกีารทยอยปรับขᡕึȀนราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็เพ큔ืȀอใหส้ะทอ้นตน้ทนุราคาท큔ีȀแท้
จรงิ

 

 



สถานการณน์โยบายและมาตรการพลงังานของไทย
2547

สว่นท꯰ี  3
สถานการณแ์ละแนวโนม้พลงังานไทยปี 25472548

1. ภาพรวมพลงังานไทยปี 2547

ตลอดปี 2547 หลายฝ่ายไดจั้บตามองทศิทางความเคล乬ือนไหวดา้นพลงังานอยา่งเป็นพเิศษ โดยเฉพาะสถานการณร์าคาน偀ํามนัใน
ตลาดโลกท乬ีมคีวามผันผวนอยา่งมาก โดยราคาน偀ํามนัดบิของโลกไดป้รับตวัสงูข偀ึนอยา่งตอ่เน乬ืองนับตั偀งแตช่ว่งไตรมาส 2 ของปี และ
ราคาน偀ํามนัดบิ WTI ทาํสถติสิงูสดุท乬ี 53.24 เหรยีญสหรัฐตอ่บารเ์รลในเดอืนตลุาคม ในการปรับตวั สงูข偀ึนของราคาน偀ํามนัในตลาด
โลกมปัีจจัยโดยตรงจากความไมม่ั乬นคงทางการเมอืงในประเทศแถบตะวนัออกกลาง การกอ่การรา้ย การเขา้มาเกรง็กาํไรของ Hedge
Funds ในตลาด NYMEX ทาํใหเ้กดิการกกัตนุน偀ํามนั จงึสง่ผลใหเ้กดิการผันผวนในราคาน偀ํามนัตลาดโลก และปัจจัยดงักลา่วจัดเป็น
ปัจจัยภายนอกท乬ีสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกจิของไทย นอกจากน偀ีปัจจัยภายในประเทศ อาท ิปัญหาความไม่
สงบใน 3 จังหวดัชายแดนภาคใตท้乬ียดืเย偀ือ การกลบัมาระบาดของโรค ไขห้วดันก และภาวะภยัแลง้ ไดส้ง่ผลใหก้ารขยายตวั
เศรษฐกจิของไทยประเทศในปีน偀ีมกีารขยายตวัอยา่งชะลอลงจากปี 2546 โดยคาดการณว์า่การขยายตวัของเศรษฐกจิในปี 2547 จะ
อยู่ท乬ีระดบัรอ้ยละ 6.1 ซ乬ึงการเตบิโตของเศรษฐกจิดงักลา่วเป็นผลท乬ีสอดคลอ้งกบัทศิทางการขยายตวัทางดา้นอปุสงคแ์ละอปุทาน
ของพลงังานไทยในปี 2547 ซ乬ึงสรปุไดด้งัน偀ี

การใช ้การผลติ และการนาํเขา้พลงังานเชงิพาณชิยข์ ัȀนตน้
หนว่ย: เทยีบเทา่พันบารเ์รลน偀ํามนัดบิตอ่วนั

  2543 2544 2545 2546 2547p
การใช้ 1,144 1,203 1,282 1,352 1,455
การผลติ 589 594 631 672 679
การนาํเขา้ (สทุธ)ิ 682 755 795 869 991
การนาํเขา้ / การใช ้(%) 60 63 62 64 64
อตัราการเปล꯰ี ยนแปลง (%)          
การใช*้ 1.9 5.2 6.5 5.4 7.7
การผลติ 7.4 1 6.2 6.3 1.1
การนาํเขา้ (สทุธ)ิ 3.8 10.7 5.3 9.4 14.1
GDP (%)** 4.8 2.1 5.3 6.9 6.1

* การใชไ้มร่วมการเปล乬ียนแปลงสตอ็ก และการใชท้乬ีไมเ่ป็นพลงังาน (NonEnergy use) ไดแ้ก ่การใชย้างมะตอย NGL
Condensate LPG และ Naptha เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปโิตรเคมี
**ขอ้มลูจากสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ภาพรวมพลงังานปี 2547



ดา้นอปุสงค ์(Demand)

 การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข์ั偀นตน้อยู่ท乬ีระดบั 1,454 เทยีบเทา่พันบารเ์รลน偀ํามนัดบิตอ่วนั คดิเป็นอตัราขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนจากปีท乬ีผา่น
มารอ้ยละ 7.6 โดยมปัีจจัยจากการใชน้偀ํามนัท乬ีเพ乬ิมข偀ึนจากปีกอ่นรอ้ยละ 10.5 และมสีดัสว่นการใชน้偀ํามนั ท乬ีมากท乬ีสดุถงึรอ้ยละ 47 ของ
การใชพ้ลงังานทั偀งประเทศ และการใชล้กิไนตใ์นประเทศมอีตัราเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 18.7 เน乬ืองจากราคาถา่นหนินาํเขา้มรีาคาสงูข偀ึน ทาํให้
ภาคอตุสาหกรรม เชน่ การผลติปนูซเีมนต ์ไดห้นัมาใชล้กิไนตแ์ทนมากข偀ึน

ดา้นอปุทาน (Supply)

 การผลติพลงังานเชงิพาณชิยข์ั偀นตน้ ขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนเพยีงรอ้ยละ 1.0 จากปีท乬ีผา่นมา ปัจจัยหลกัมาจากการผลติน偀ํามนัโดยแหลง่
ผลติน偀ํามนัเบญจมาศซ乬ึงเป็นแหลง่ใหญท่乬ีสดุของประเทศไดป้ดิซอ่ม และแหลง่ Big Oil Project ของ ยโูนแคล ไดห้ยดุการผลติเพ乬ือ
เปล乬ียนเรอื Tanker ในชว่งคร乬ึงแรกของปี

 การนาํเขา้ (สทุธ)ิ พลงังานเชงิพาณชิย ์ขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 14.0 จากปีท乬ีผา่นมาโดยการนาํเขา้น偀ํามนัดบิเป็นพลงังานหลกัท乬ี
สาํคญั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 83 ของการนาํเขา้ (สทุธ)ิ พลงังานทั偀งหมด สว่นการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตขิยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 6.8
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 14

การใชพ้ลงังานข ัȀนสดุทา้ย
หนว่ย: เทยีบเทา่พันบารเ์รลน偀ํามนัดบิตอ่วนั

  2543 2544 2545 2546 2547p
การใช้ 809 849 910 958 1,051
น偀ํามนั 534 547 579 612 663
กา๊ซธรรมชาติ 36 38 43 46 54
ลกิไนต/์ถา่นหนิ 85 102 113 113 132
ไฟฟา้ 154 164 175 187 201
อตัราการเปล꯰ี ยนแปลง (%)          
การใช้ 1.6 5 7.1 5.4 9.7
น偀ํามนั 0.8 2.5 5.9 5.7 8.7
กา๊ซธรรมชาติ 41.4 1.5 15.9 7.9 17.8
ลกิไนต/์ถา่นหนิ 5.3 20.1 11.0 0.1 16.5
ไฟฟา้ 7.6 6.5 6.7 7.1 7.4

 การใชพ้ลงังานขั偀นสดุทา้ยในปี 2547 มปีรมิาณการใชอ้ยู่ท乬ีระดบั 1,051 เทยีบเทา่พันบารเ์รลน偀ํามนัดบิตอ่วนั คดิเป็นการขยายตวัท乬ี
เพ乬ิมข偀ึนจากปีท乬ีผา่นมารอ้ยละ 9.7 โดยพลงังานทกุประเภทมอีตัราการใชท้乬ีขยายตวัเพ乬ิมข偀ึน ซ乬ึงประกอบดว้ย น偀ํามนั กา๊ซธรรมชาติ
ลกิไนต/์ถา่นหนิ และไฟฟา้ มอีตัราการขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 8.7, 17.8, 16.5 และ 7.4 ตามลาํดบั



2. มลูคา่พลงังาน

 ในปี 2547 การนาํเขา้พลงังานมมีลูคา่รวม 566,389 ลา้นบาท เพ乬ิมข偀ึนจากปีท乬ีผา่นมา 155,259 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเพ乬ิมข偀ึน
เป็นรอ้ยละ 37.8 ทั偀งน偀ีเน乬ืองจากปัจจัยราคาน偀ํามนัตลาดโลกไดป้รับตวัสงูข偀ึน จงึสง่ผลใหม้ลูคา่การนาํเขา้พลงังานเพ乬ิมข偀ึนตาม โดย
การนาํเขา้น偀ํามนัดบิและน偀ํามนัสาํเรจ็รปูมลูคา่เพ乬ิมข偀ึนถงึ 197,436 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.5 จากปี 2546

 มลูคา่การใชพ้ลงังานขั偀นสดุทา้ย ปี 2547 เทา่กบั 1,032,708 ลา้นบาท เพ乬ิมข偀ึนจากปีท乬ีผา่นมา 126,038 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ
13.9 โดยเป็นการใชน้偀ํามนัสาํเรจ็รปูมลูคา่เพ乬ิมข偀ึน 91,109 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.7 ขณะเดยีวกนั มลูคา่การใชไ้ฟฟา้เพ乬ิม
ข偀ึน 20,935 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.5

มลูคา่การนาํเขา้พลงังาน

ชนดิ 2543 2544 2545 2546 2547
น偀ํามนัดบิ 285,862 284,373 286,953 346,057 486,627
น偀ํามนัสาํเรจ็รปู 9,160 3,911 7,391 8,909 15,775
กา๊ซธรรมชาติ 7,839 30,559 35,073 42,635 46,053
ถา่นหนิ 5,068 7,489 7,872 9,370 12,275
ไฟฟา้ 4,671 4,701 4,474 4,159 5,659
รวม 312,601 331,033 341,763 411,130 566,389

มลูคา่การใชพ้ลงังานช ัȀนสดุทา้ย

ชนดิ 2543 2544 2545 2546 2547
น偀ํามนัสาํเรจ็รปู 409,411 432,409 451,368 515,127 606,236
กา๊ซธรรมชาติ 11,696 13,670 16,006 19,390 19,626
ลกิไนท/์ถา่นหนิ 5,050 7,211 7,912 8,980 11,982
ไฟฟา้ 198,821 232,393 245,244 278,386 299,321
พลงังานทดแทน 63,003 68,150 70,597 84,786 95,542
รวม 687,981 753,833 791,126 906,670 1,032,708



3. สถานการณพ์ลงังานรายชนดิ

3.1 นํȀามนัดบิ

 ปรมิาณการจัดหาน偀ํามนัดบิรวมในปี 2547 อยู่ท乬ีระดบั 902 พันบารเ์รลตอ่วนั หรอือตัราการขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 11.8 โดยการนาํ
เขา้น偀ํามนัดบิจากตา่งประเทศอยู่ท乬ีระดบั 872 พันบารเ์รลตอ่วนั (คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 91) หรอืมอีตัราการขยายตวั เพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ
12.4 ซ乬ึงการนาํเขา้สว่นใหญม่าจากแหลง่ตะวนัออกกลางของการจัดหาทั偀งหมด และการผลติน偀ํามนัดบิภายในประเทศอยู่ท乬ีระดบั 86
พันบารเ์รลตอ่วนั มสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 9 ของการจัดหาน偀ํามนัดบิทั偀งประเทศ(ขยายตวัลดลงรอ้ยละ 11 จากการปดิซอ่มของแหลง่
ผลติเบญจมาศ ซ乬ึงเป็นแหลง่ผลติใหญท่乬ีสดุของประเทศและการหยดุผลติของแหลง่ Big Oil Project ของยโูนแคล)

 สว่นปรมิาณน偀ํามนัดบิเขา้โรงกลั乬น (Crude Intake) เฉล乬ียอยู่ท乬ีระดบั 926 พันบารเ์รลตอ่วนั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 91 ของ
ความสามารถในการกลั乬น (Refinery Capacity) (ระดบั 1,022 พันบารเ์รลตอ่วนั) คดิเป็นปรมิาณท乬ีใชเ้พ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 9.7 หรอื 82 พัน
บารเ์รลตอ่วนั จากชว่งเดอืนเดยีวกนัของปีท乬ีผา่นมา ทั偀งน偀ีมาจากโรงกลั乬น ทพีไีอท乬ีมกีารใชก้าํลงัการกลั乬นเฉล乬ียเพ乬ิมข偀ึนถงึ 51 พัน
บารเ์รลตอ่วนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40



3.2 นํȀามนัสาํเรจ็รปู

 การจัดหาน偀ํามนัสาํเรจ็รปูในปีน偀ีปรมิาณรวมทั偀งส偀ิน 50,989 ลา้นลติร แบง่เป็นการผลติน偀ํามนัสาํเรจ็รปูอยู่ท乬ีระดบั 49,274 ลา้นลติร
หรอือตัราขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 9.4 และการนาํเขา้อยู่ท乬ีระดบั 1,715 ลา้นลติร หรอืขยายตวัท乬ีเพ乬ิมข偀ึนถงึรอ้ยละ 71.8 จากปีท乬ีผา่น
มา

 สว่นการใชน้偀ํามนัสาํเรจ็รปูมปีรมิาณ 41,665 ลา้นลติร โดยมกีารขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 9.7 ปัจจัยหลกัจากการขยายตวัของการ
ใชข้องน偀ํามนัดเีซล (รอ้ยละ 11.9) และน偀ํามนัเตา (รอ้ยละ 21.5) ซ乬ึงถกูนาํไปใชเ้ป็นเช偀ือเพลงิทดแทนกา๊ซธรรมชาตใินการผลติ
ไฟฟา้ของ กฟผ. และผลกระทบจากมาตรการการตรงึราคาน偀ํามนัดเีซลของรัฐบาลท乬ีกาํหนดข偀ึนในปีน偀ี ไดส้ง่ผลใหก้ารใชน้偀ํามนัดเีซล
ขยายตวัอยา่งตอ่เน乬ือง ขณะท乬ีการใชน้偀ํามนัเบนซนิมแีนวโนม้ชะลอตวัลง โดยมกีารขยายตวั เพ乬ิมข偀ึนเพยีงรอ้ยละ 0.3 จากการยกเลกิ
มาตรการตรงึราคาเบนซนิตั偀งแตเ่ดอืนตลุาคม 2547 และราคาน偀ํามนัในตลาดโลก ไดป้รับตวัสงูข偀ึน โดยท乬ีการใชน้偀ํามนัเบนซนิออก
เทน 91 ขยายตวัรอ้ยละ 1.7 ขณะเดยีวกนัการใชน้偀ํามนัเบนซนิออกเทน 95 มอีตัราขยายตวัลดลงท乬ีรอ้ยละ 1.7

 อยา่งไรกต็าม จากปรมิาณการจัดหาน偀ํามนัสาํเรจ็รปูมมีากกวา่ปรมิาณความตอ้งการใชใ้นประเทศจงึ ทาํใหก้ารสง่ออกในปีน偀ีมี
ปรมิาณการสง่ออกน偀ํามนัสาํเรจ็รปูจาํนวน 6,894 ลา้นลติร คดิเป็นการขยายตวัท乬ีเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 12.4

การผลติ การใช ้การนาํเขา้ และการสง่ออกนํȀามนัสาํเรจ็รปู ปี 2547(p)

  ปรมิาณ (ลา้นลติร) การเปล乬ียนแปลง (%)
(2547/2546)

การใช ก้ารผลติ การนาํเขา้ การสง่ออก การใช ก้ารผลติ การนาํเขา้ การสง่ออก
เบนซนิ 7,661 8,957 193 1,360 0.3 3.8 38.3 22.6
เบนซนิพเิศษ 3,085 4,111 23 1,043 1.7 3.9   21.6
เบนซนิธรรมดา 4,631 4,846 170 317 1.7 3.7 21.9 2.6
ดเีซล 19,640 21,243 714 2,382 11.9 11.6 17.8 10.8
น偀ํามนักา๊ด+เคร乬ืองบนิ 4,265 5,750 49 426 12.3 20.6 17.0 36.2
น偀ํามนัเตา 6,064 6,722 753 1,078 21.5 8.8 257.1 38.2
กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว* 4,035 7,631 6 1,647 1.5 23.4   15.6
รวม 41,66549,274 1,715 6,894 9.7 12.3 71.8 12.4

*ไมร่วมการใชเ้พ乬ือเป็นวตัถดุบิ

3.3 กา๊ซธรรมชาติ

 ในปี 2547 การจัดหากา๊ซธรรมชาตปิรมิาณรวมอยู่ท乬ีระดบั 2,892 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั ซ乬ึงขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนจากปีท乬ีผา่นมาคดิ
เป็นรอ้ยละ 3.6 โดยท乬ีเป็นปรมิาณการผลติภายในประเทศอยู่ท乬ีระดบั 2,163 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั อตัราขยายตวัเพ乬ิมข偀ึน รอ้ยละ
2.7 หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 75 ของการจัดหากา๊ซธรรมชาตทิั偀งประเทศ ขณะท乬ีปรมิาณการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากพมา่อยู่ท乬ี
ระดบั 729 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั อตัราขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 6.3 ปรมิาณการนาํเขา้จากแหลง่ยาดานาท乬ีเพ乬ิมข偀ึนปรมิาณ 30 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.3 เชน่เดยีวกบัปรมิาณการนาํเขา้จากแหลง่เยตากนุ มปีรมิาณเพ乬ิมข偀ึน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.8
จากปีท乬ีผา่นมา



 การใชก้า๊ซธรรมชาตสิว่นใหญอ่ยู่ในภาคการผลติไฟฟา้ท乬ีระดบั 2,251 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 78 ของการ
ใชก้า๊ซธรรมชาตทิั偀งประเทศ โดยมอีตัราขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 2.9 สว่นการใชก้า๊ซฯ ในภาคอ乬ืนๆ ไดแ้ก ่การใชใ้นโรงแยกกา๊ซมี
ปรมิาณ 391 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั (หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 14) อตัราขยายตวัรอ้ยละ 1.6 และปรมิาณการใชใ้นภาค
อตุสาหกรรมอยู่ท乬ีระดบั 250 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั (หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 8) โดย ขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 14.7 หรอืคดิเป็น
ปรมิาณท乬ีเพ乬ิมข偀ึน 32 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั



3.4 ถา่นหนิ/ลกิไนต์

 การจัดหาลกิไนตใ์นปีน偀ีมปีรมิาณ 27.7 ลา้นตนัซ乬ึงขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนจากปีท乬ีผา่นมารอ้ยละ 6.9 โดยแยกเป็นการผลติลกิไนตภ์ายใน
ประเทศและนาํเขา้จากตา่งประเทศโดยมสีดัสว่นรอ้ยละ 73 และ 27 ตามลาํดบั การผลติลกิไนตภ์ายในประเทศมปีรมิาณ 20.1 ลา้น
ตนั ขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 6.9 สว่นใหญไ่ดจ้ากแหลง่แมเ่มาะของ กฟผ. คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 83 ของปรมิาณผลติลกิไนตข์อง
ประเทศ รองลงมาไดจ้ากแหลง่สมัปทานของบรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) โดยคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 12 การนาํเขา้ถา่นหนิมกีาร
ขยายตวัรอ้ยละ 6.2 จากปีท乬ีผา่นมา ทั偀งน偀ีจากราคาถา่นหนิในตลาดโลกไดป้รับตวัสงูข偀ึนมากตามปัจจัยทางดา้นอปุทานของตลาด
โลกท乬ีขาดแคลนตลอดปี โดยการลดลงของปรมิาณสง่ออกจากจนี แอฟรกิาใต ้และโปแลนด ์และประกอบกบัออสเตรเลยีไมส่ามารถ
สง่ออกไดอ้ยา่งเตม็ท乬ีดว้ยปัญหาทา่เรอื พรอ้มทั偀งรัสเซยีมปัีญหาการขนสง่ในฤดหูนาว

 การใชล้กิไนต/์ถา่นหนิภายในประเทศในปี偀น偀ี ปรมิาณรวมอยู่ท乬ีระดบั 28 ลา้นตนั โดยสว่นใหญถ่กูใชใ้นการผลติไฟฟา้และภาค
อตุสาหกรรมท乬ีสดัสว่นรอ้ยละ 68 และ 32 ตามลาํดบั การใชภ้าคอตุสาหกรรม ท乬ีสาํคญัไดแ้ก ่การผลติปนูซเีมนต ์กระดาษและเย乬ือ
กระดาษ และการบม่ใบยาสบู ซ乬ึงมอีตัราการขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 15.1 โดยเป็นการเพ乬ิมข偀ึนในภาคผลติไฟฟา้ของ กฟผ. (รอ้ยละ
80) ขณะท乬ีอตัราการใชภ้าคอตุสาหกรรมไดข้ยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 61.4 เน乬ืองจากถกูนาํไปใชท้ดแทน ถา่นหนินาํเขา้ท乬ีมรีาคาสงู
ถา่นหนิท乬ีใชใ้นการผลติไฟฟา้ของ SPP มปีรมิาณ 2.5 ลา้นตนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35 สว่น การใชถ้า่นหนินาํเขา้รอ้ยละ 65 ไดถ้กู
นาํไปใชใ้นภาคอตุสาหกรรมหรอืปรมิาณประมาณ 4.6 ลา้นตนั



3.5 ไฟฟ้า

 กาํลงัการผลติตดิตั偀งไฟฟา้ ณ เดอืนธนัวาคม 2547 อยู่ท乬ีระดบั 26,056 เมกะวตัต ์เพ乬ิมข偀ึนจาก ปีผา่นมา 1,073 เมกะวตัต ์คดิเป็น
รอ้ยละ 4.3 โดยแบง่เป็นกาํลงัผลติตดิตั偀งของ กฟผ. 15,422 เมกะวตัต ์(หรอืเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 59) การรับซ偀ือจาก IPP 8,000 เมกะ
วตัต ์(สดัสว่นรอ้ยละ 31) และจาก SPP 1,994 เมกะวตัต ์(สดัสว่นรอ้ยละ 8) และการนาํเขา้จาก สปป.ลาว และการแลกเปล乬ียน
ไฟฟา้กบัมาเลเซยี 640 เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2



 ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุเกดิข偀ึน ณ วนัท乬ี 30 มนีาคม 2547 ท乬ีระดบั 19,326 เมกะวตัต ์สงูกวา่ปี ท乬ีผา่นมา 1,205 เมกะวตัต ์คา่ตวั
ประกอบการใชไ้ฟฟา้เฉล乬ีย (Load Factor) อยู่ท乬ีรอ้ยละ 71.6 และกาํลงัผลติสาํรองไฟฟา้ ต乬ําสดุ (Reserved Margin) อยู่ท乬ีรอ้ยละ
24.5 ซ乬ึงลดลงจากปีท乬ีผา่นมาถงึรอ้ยละ 10.6

 การผลติพลงังานไฟฟา้ในปีน偀ีมจีาํนวน 127,511 กกิะวตัตช์ั乬วโมง โดยมอีตัราการขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนกอ่นรอ้ยละ 7.7 คดิเป็นจาํนวนท乬ี
เพ乬ิมข偀ึน 9,100 กกิะวตัตช์ั乬วโมง

 ปรมิาณการใชเ้ช偀ือเพลงิในการผลติไฟฟา้ของ กฟผ. ประกอบดว้ยการใชน้偀ํามนัเตาท乬ีเพ乬ิมข偀ึน 691 ลา้นลติร มอีตัราขยายตวัรอ้ยละ
114.2 เชน่เดยีวกบัการใชน้偀ํามนัดเีซลเพ乬ิมข偀ึน 32 ลา้นลติร หรอืขยายตวัรอ้ยละ 143.1 ทั偀งน偀ี เป็น การใชเ้ป็นเช偀ือเพลงิทดแทนกา๊ซ
ธรรมชาตทิ乬ีมไีมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการในบางชว่งเวลา เน乬ืองจากกาํลงัสง่ของทอ่กา๊ซธรรมชาตจิากอา่วไทยเตม็ ขณะเดยีวกนัการ
ใชล้กิไนตเ์พ乬ือผลติไฟฟา้มปีรมิาณเพ乬ิมข偀ึน 1.1 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 7.3

การใชเ้ชืȀอเพลงิในการผลติไฟฟ้า

ปี นํȀามนัเตา ดเีซล กา๊ซธรรมชาติ ลกิไนต์
(ลา้นลติร) (ลา้นลติร) (ลา้นลบ.ฟตุ/วนั) (ลา้นตนั)

2545 499 41 1,632 15
2546 605 23 1,624 15.4
2547 1,296 55 1,624 16.5

อตัราการเปล꯰ี ยนแปลง (%)
2545 22.8 45 8.5 4.5
2546 21.1 45.2 0.5 2.5
2547 114.2 143.1 3.2 7.3

สาํหรับสดัสว่นการผลติไฟฟา้จากเช偀ือเพลงิชนดิตา่งๆ ในปีน偀ีพบวา่ สดัสว่นการใชก้า๊ซธรรมชาตสิงูสดุรอ้ยละ 71 รองลงมาไดแ้ก่



สาํหรับสดัสว่นการผลติไฟฟา้จากเช偀ือเพลงิชนดิตา่งๆ ในปีน偀ีพบวา่ สดัสว่นการใชก้า๊ซธรรมชาตสิงูสดุรอ้ยละ 71 รองลงมาไดแ้ก่
ลกิไนต/์ถา่นหนิ พลงัน偀ํา น偀ํามนัเตา และนาํเขา้/น偀ํามนัดเีซล และอ乬ืนๆ คดิเป็นรอ้ยละ 16, 5, 4 และ 4 ตามลาํดบั

 การใชไ้ฟฟา้ ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ทั偀งประเทศอยู่ท乬ีระดบั 113,979 กกิะวตัตช์ั乬วโมง เพ乬ิมข偀ึนจากปีกอ่น 7,841 กกิะวตัตช์ั乬วโมง หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 7.4 ซ乬ึงประกอบดว้ยการใชใ้นเขตนครหลวง 38,931 กกิะวตัตช์ั乬วโมง หรอืขยายตวัรอ้ยละ 4.8 ในเขตภมูภิาค 72,920
กกิะวตัตช์ั乬วโมง หรอืขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 8.8 และการใชข้องลกูคา้โดยตรงของ กฟผ. อยู่ท乬ี 2,128 กกิะวตัตช์ั乬วโมง หรอืขยายตวั
เพ乬ิมข偀ึนรอ้ยละ 9.2 และเม乬ือพจิารณาปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ในรายสาขาพบวา่ ทกุสาขามกีารใชเ้พ乬ิมข偀ึน โดยสดัสว่นการใชใ้นสาขา
อตุสาหกรรมมมีากท乬ีสดุ คดิเป็นรอ้ยละ 44 ของการใชไ้ฟฟา้ทั偀งประเทศหรอือยู่ท乬ีระดบั 50,618 กกิะวตัตช์ั乬วโมง ซ乬ึงขยายตวัจากปีท乬ี
ผา่นมารอ้ยละ 4.9 สว่นสาขาธรุกจิ บา้นและท乬ีอยู่อาศยั สาขาเกษตรกรรม และสาขาอ乬ืนๆ มกีารขยายตวัเป็นรอ้ยละ 12.7, 5.3, 7.7
และ 11.4 ตามลาํดบั



4. แนวโนม้การใชพ้ลงังานปี 2548

 จากประมาณการภาวะเศรษฐกจิของไทยโดย สศช. คาดวา่ในปี 2548 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิอยู่ท乬ี รอ้ยละ 5.5  6.5
และคาดวา่การใชพ้ลงังานขั偀นสดุทา้ย จะมอีตัราขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนประมาณรอ้ยละ 7.0 โดยอยู่ท乬ีระดบั 1,047 เทยีบเทา่พันบารเ์รล
น偀ํามนัดบิตอ่วนั ซ乬ึงจะเกดิข偀ึนจาก

การใชน้偀ํามนัอาจจะขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนประมาณรอ้ยละ 6.0 ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิ และตามแผน PDP ท乬ี กฟผ. จะมกีาร
ใชน้偀ํามนัเตาและน偀ํามนัดเีซลเพ乬ิมข偀ึน
ปรมิาณการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคอตุสาหกรรมและวตัถดุบิในอตุสาหกรรมคาดวา่จะขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนประมาณรอ้ยละ 9.5
ปรมิาณการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิคาดวา่จะขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนประมาณรอ้ยละ 10.0
การใชไ้ฟฟา้คาดวา่จะขยายตวัเพ乬ิมข偀ึนประมาณรอ้ยละ 7.4

แตท่ั偀งน偀ีคาดวา่ปัจจัยเร乬ืองของแผนการประกาศลอยตวัราคาน偀ํามนัดเีซลของรัฐบาลในปี 2548 อาจจะสง่ผลตอ่ภาพรวมการใช้
พลงังานของประเทศ โดยท乬ีน偀ํามนัดเีซลซ乬ึงเป็นปัจจัยสาํคญัตอ่ตน้ทนุการผลติสนิคา้อปุโภคบรโิภค และการผลติตา่งๆ ของประเทศ
รวมทั偀งความผันผวนของราคาน偀ํามนัในตลาดโลกอาจสง่ผลใหป้รมิาณการใชพ้ลงังานเพ乬ิมข偀ึนได้

 

 



สถานการณน์โยบายและมาตรการพลงังานของไทย
2547

สว่นท䖚ี 4
ความกา้วหนา้การดาํเนนิงานยทุธศาสตรข์องประเทศ

ความกา้วหนา้การดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรพ์ลงังาน ครั䝮งท䖚ี 1 : พลงังานเพ䖚ือการแขง่ขนัของ
ประเทศไทย
แผนบรูณาการการใชพ้ลงังานและการพัฒนาอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีระยะท䖚ี 3

 ความกา้วหนา้การดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรพ์ลงังาน คร ั䶀งท䖚ี 1 : พลงังาน
เพ䖚ือการแขง่ขนัของประเทศไทย

 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ "ยทุธศาสตรพ์ลงังานครั䝮งท䖚ี 1 : พลงังานเพ䖚ือการแขง่ขนัของ
ประเทศไทย" เม䖚ือวนัท䖚ี 2 กนัยายน 2546 ซ䖚ึงกาํหนดยทุธศาสตรก์ารพัฒนาพลงังานของประเทศเป็น
4 ยทุธศาสตรห์ลกั เพ䖚ือใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาพลงังานของประเทศใหเ้กดิความมั䖚นคง และเพ䖚ือ
เสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ โดยความกา้วหนา้การดาํเนนิงานในแตล่ะยทุธศาสตรม์ี
ดงัน䝮ี

1. ยทุธศาสตรก์ารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดก้าํหนดเปา้หมายท䖚ีจะลดสดัสว่นอตัราการ
เตบิโตของการใชพ้ลงังานตอ่อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ (Energy Elasticity) ลงจาก
1.4 : 1 เหลอื 1 : 1 ภายในปี 2550 ซ䖚ึงถา้หากภาครัฐสามารถดาํเนนิการประหยดัพลงังานและใหม้ี
การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพไดต้ามเปา้หมายแลว้ จะทาํใหป้ระเทศสามารถลดคา่ใชจ้า่ยดา้น
พลงังานไดถ้งึ 3.1 ลา้นลา้นบาท ในชว่งปี 2550  2560 และเพ䖚ือใหเ้ป็นไปตาม เปา้หมาย จงึได้
กาํหนดมาตรการมุ่งเปา้ไปท䖚ีภาคคมนาคมขนสง่และภาคอตุสาหกรรมเป็นหลกั ซ䖚ึงมสีดัสว่นการใช้
พลงังานอยู่รอ้ยละ 37 และรอ้ยละ 36 ตามลาํดบั โดยมาตรการภาคคมนาคมขนสง่ จะดาํเนนิการ
เรง่รัดปรับโครงสรา้งและเครอืขา่ยการขนสง่โดยคาํนงึถงึการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ เนน้การ
เปล䖚ียนระบบขนสง่ดว้ยรถยนตเ์ป็นระบบราง เรง่ลงทนุระบบขนสง่มวลชน และระบบรถไฟรางคู่ และ
ภาคอตุสาหกรรมจะเรง่รัดปรับโครงสรา้งอตุสาหกรรมและทบทวนทศิทางการสง่เสรมิการลงทนุ โดย
มุ่งสู่อตุสาหกรรมท䖚ีใชพ้ลงังานนอ้ย (Non  Energy Intensive) และกอ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิสงู

 ความกา้วหนา้การดาํเนนิการปรับโครงสรา้งภาคคมนาคมขนสง่ ประกอบดว้ย

(1) โครงการสรา้งทางรถไฟรางคู่ระยะแรก 4 โครงการ ไดด้าํเนนิการในสว่นของการวางราง
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และกาํลงัดาํเนนิการวางระบบอาณัตสิญัญาณ คาดวา่จะแลว้เสรจ็ประมาณปลายปี
2548 ซ䖚ึงโครงการ 4 โครงการประกอบดว้ย

 สายเหนอื รังสติ  บา้นภาช ี ลพบรุี 104 กม.
 สายใตบ้างซ䖚ือ  ตล䖚ิงชนั  นครปฐม 56 กม.
 สายตะวนัออกเฉยีงเหนอืบา้นภาช ี มาบกะเบา 44 กม.
 สายตะวนัออก หวัหมาก  ฉะเชงิเทรา 45 กม.

รวม 249 กม.

(2) การพฒันาระบบขนสง่มวลชน คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม䖚ือวนัท䖚ี 23 มนีาคม 2547 ไดม้มีติ
ดงัน䝮ี

เหน็ชอบแผนงานพัฒนาระบบขนสง่มวลชนระบบรางในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล
เก䖚ียวกบัโครงขา่ยภาพรวมและกรอบแผนการดาํเนนิงาน และรับทราบกรอบวงเงนิลงทนุ โดยให้
แตง่ตั䝮งคณะทาํงานพจิารณาแผนการระดมเงนิทนุท䖚ีเหมาะสมสาํหรับการพัฒนาระบบขนสง่



มวลชนระบบรางในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล และใหส้าํนักงบประมาณพจิารณาจัดสรรงบ
ประมาณเพ䖚ือดาํเนนิการในระยะแรก รวมทั䝮งใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมดาํเนนิการเจรจา
ข䝮ึนซ䝮ือคนืสมัปทานการเดนิรถของบรษัิทระบบขนสง่มวลชนกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (BTS)
และบรษัิท รถไฟฟา้ กรงุเทพ จาํกดั (BMCL) ในราคาท䖚ีเหมาะสม
เหน็ชอบโครงการกอ่สรา้งรถไฟเสน้ทางคู่ในเสน้ทางชายฝั䖚งทะเลตะวนัออกตอนฉะเชงิเทรา 
ศรรีาชา  ทา่เรอืแหลมฉะบงั

(3) รถไฟความเรว็สงู คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม䖚ือวนัท䖚ี 1 มถินุายน 2547 เหน็ชอบใหก้ารรถไฟ
แหง่ประเทศไทย ดาํเนนิโครงการกอ่สรา้งระบบขนสง่ทางรถไฟสายสแีดงเช䖚ือมทา่อากาศยาน
สวุรรณภมู ิจาํนวน 2 โครงการ ดงัน䝮ี

สายสแีดง ชว่งพญาไท  สกักะสนั  สวุรรณภมู ิ(Airport link) ระยะทาง 28.7 กโิลเมตร จะเร䖚ิม
งานกอ่สรา้งภายในเดอืนมนีาคม 2548 คาดวา่จะแลว้เสรจ็ในปี 2550
สายสแีดง ชว่งรังสติ  บางซ䖚ือ  พญาไท ระยะทาง 28.8 กโิลเมตร อยู่ระหวา่งการออกแบบ
รายละเอยีด

 ความกา้วหนา้การดาํเนนิงานการเพ䖚ิมประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในภาคอตุสาหกรรม

กระทรวงพลงังานและกระทรวงอตุสาหกรรมไดร้ว่มประชมุหารอื เพ䖚ือรว่มกนักาํหนดแนวทางการเพ䖚ิม
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในภาคอตุสาหกรรม โดยมาตรการท䖚ีจะดาํเนนิการประกอบดว้ย การปรับ
โครงสรา้งอตุสาหกรรมจากอตุสาหกรรมท䖚ีมมีลูคา่ทางเศรษฐกจิต䖚ําและใชพ้ลงังานสงู (High 
Energy Intensive) เขา้สู่อตุสาหกรรมท䖚ีมมีลูคา่ทางเศรษฐกจิสงู แตใ่ชพ้ลงังานนอ้ย (Non  Energy
Intensive) แทน รวมทั䝮งการปรับกระบวนการผลติท䖚ีเนน้การใชอ้ปุกรณ/์เคร䖚ืองจักรท䖚ีมปีระสทิธภิาพสงู
และมกีารบรหิารจัดการท䖚ีดี

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาพลงังานทดแทน ไดก้าํหนดเปา้หมายเพ䖚ิมสดัสว่นพลงังานทดแทนจาก
เดมิในปี 2545 มกีารใชพ้ลงังานทดแทนอยู่รอ้ยละ 0.5 ของพลงังานเชงิพาณชิย ์เป็นรอ้ยละ 8 ในปี
2554 โดยมาตรการ ดาํเนนิงานหลกั ประกอบดว้ย

กาํหนดเป็นกฎระเบยีบหรอืกฎหมายบงัคบั (Renewable Portfolio Standard :RPS) สาํหรับ
โรงไฟฟา้ใหมต่อ้งผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนรอ้ยละ 4
กาํหนดมาตรการจงูใจเพ䖚ือใหม้กีารรับซ䝮ือไฟฟา้ท䖚ีผลติจากพลงังานทดแทนโดยอาศยัมาตรการ
ดา้นภาษี
สนับสนนุการวจัิยและการพัฒนาพลงังานทดแทนอยา่งตอ่เน䖚ือง

http://www2.eppo.go.th/doc/report-2547/img/pic-4-02.jpg


 ณ ปจัจบุนั : คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตแิละคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบระเบยีบ
การรับซ䝮ือไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท䖚ีใชพ้ลงังานหมนุเวยีนตามนโยบาย RPS เม䖚ือวนัท䖚ี 28
กรกฎาคม 2547 และเม䖚ือวนัท䖚ี 24 สงิหาคม 2547 แลว้ตามลาํดบั โดยกาํหนดใหโ้รงไฟฟา้ใหมต่อ้ง
ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม ไฟฟา้จากขยะมลูฝอย ชวีมวล และพลงัน䝮ําขนาดเลก็
ในสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของกาํลงัการผลติ

3. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความม䖚ันคงดา้นพลงังาน ภายใตย้ทุธศาสตรน์䝮ีไดเ้นน้การสรา้งความ
มั䖚นคงดา้นไฟฟา้ และความมั䖚นคงในการจัดหาพลงังานจากเช䝮ือเพลงิธรรมชาต ิโดยดา้นไฟฟา้ได้
กาํหนดใหม้กีาํลงัผลติไฟฟา้ท䖚ีสมดลุเพยีงพอตอ่ความตอ้งการใชไ้มใ่หเ้กดิไฟฟา้ดบัหรอืไฟฟา้ตก
สาํหรับความมั䖚นคงในการจัดหาพลงังานไดก้าํหนดเปา้หมายใหป้ระเทศไทยมปีรมิาณสาํรองพลงังาน
เพยีงพอตอ่ความตอ้งการใชใ้นประเทศเพ䖚ิมจาก 30 ปี เป็น 50 ปี

 ความกา้วหนา้ : กรมเช䝮ือเพลงิธรรมชาตไิดด้าํเนนิการเพ䖚ือใหป้ระเทศไทยมกีา๊ซธรรมชาต ิเพยีง
พอตอ่ความตอ้งการใชไ้ปอกี 50 ปี ดงัน䝮ี

บรหิารสญัญาปโิตรเลยีมภายใตพ้ระราชบญัญัตปิโิตรเลยีม พ.ศ. 2514 และพระราชบญัญัติ
องคก์รรว่มไทย  มาเลเซยี พ.ศ. 2533 รวม 116 สญัญา
บรหิารจัดการแหลง่น䝮ํามนัดบิสริกิติ䫠ิ และแหลง่กา๊ซธรรมชาตภิฮูอ่มอยา่งมปีระสทิธภิาพ
จัดทาํรา่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการชาํระคา่ภาคหลวงและรายไดอ้䖚ืนจากการผลติปโิตรเลยีมใน
พ䝮ืนท䖚ีพัฒนารว่มไทย  มาเลเซยี ใหแ้ลว้เสรจ็กอ่นท䖚ีจะมกีารผลติกา๊ซครั䝮งแรกจากแปลง A  18
ในตน้ปี 2548 รวมทั䝮งเรง่รัดการแกไ้ขปัญหาพ䝮ืนท䖚ีทบัซอ้นไทย  กมัพชูา โดยคณะทาํงานเก䖚ียว
กบัระบอบการพัฒนารว่มไทย  กมัพชูา กาํลงัพจิารณา roadmap ของการพัฒนารว่มกนักอ่น
นาํเสนอคณะอนกุรรมการรว่มดา้นเทคนคิไทย  กมัพชูา ตอ่ไป
เพ䖚ิมขดีความสามารถในการจัดหาเช䝮ือเพลงิธรรมชาต ิโดยอยู่ระหวา่งดาํเนนิการประเมนิปรมิาณ
สาํรองปโิตรเลยีม 61 แหลง่ และจัดทาํแผนการประเมนิปรมิาณทรัพยากรปโิตรเลยีมจากแอง่
สะสมตะกอนท䖚ีคดัสรรแลว้ในประเทศ รวมทั䝮งสง่เสรมิการจัดหาเช䝮ือเพลงิธรรมชาตใินพ䝮ืนท䖚ีอ䖚ืนๆ
ในตา่งประเทศ

ทั䝮งน䝮ี กรมเช䝮ือเพลงิธรรมชาตกิาํลงัดาํเนนิการจัดทาํแผน 5 ปี การพัฒนาและผลติปโิตรเลยีมจากแหลง่
ในประเทศ เพ䖚ือบรูณาการนโยบายดา้นการจัดหาเช䝮ือเพลงิธรรมชาต ิความตอ้งการใชเ้ช䝮ือเพลงิ
ธรรมชาต ิแผนการดาํเนนิงานของบรษัิทผู้รับสมัปทานในประเทศ และแผนการจัดหาเช䝮ือเพลงิ
ธรรมชาตจิากตา่งประเทศ เม䖚ือยกรา่งแลว้เสรจ็ จะนาํเสนอรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน เพ䖚ือ
กาํหนดเป็นนโยบายของกระทรวงพลงังานตอ่ไป

4. ยทุธศาสตรก์ารปรบัประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางพลงังานในภมูภิาค ไดก้าํหนดเปา้หมาย
ใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางซ䝮ือขายพลงังาน (Energy Trading Hub) และประเทศมรีายไดเ้พ䖚ิมจาก
มลูคา่การซ䝮ือขายพลงังานเพ䖚ิมข䝮ึน ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงานเพ䖚ือใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลาง
พลงังานในภมูภิาค ดงัน䝮ี

4.1 ความกา้วหนา้เร䖚ืองการจัดตั䝮งศนูยก์ลางการคา้น䝮ํามนัท䖚ีศรรีาชา

มกีารแกไ้ขกฎระเบยีบใหเ้อ䝮ือตอ่การคา้น䝮ํามนัระหวา่งประเทศ 18 ฉบบั
มผีู้คา้ไดรั้บอนญุาตใหท้าํธรุกรรมในเขตปลอดอากร 4 ราย ไดแ้ก ่บรษัิท ปตท. จาํกดั
(มหาชน) B.E. Moors Co.,Ltd. ISS Thoresen Agencies Ltd. และบรษัิท บางจาก
ปโิตรเลยีม จาํกดั
ปรับระบบปฏบิตักิารเพ䖚ือรองรับการผสมน䝮ํามนั



การดาํเนนิการในขั䝮นตอ่ไปเพ䖚ือสนับสนนุการขยายตวัการคา้ ประกอบดว้ย ขยายคลงัน䝮ํามนั และ
ทุ่นรับน䝮ํามนั รวมทั䝮งพัฒนาระบบการเงนิเพ䖚ือเพ䖚ิมความคลอ่งตวั

4.2 ความกา้วหนา้ของโครงการ Strategic Energy Land Bridge เช䖚ือมเสน้ทางเศรษฐกจิระหวา่ง
ทะเลฝั䖚งตะวนัตก และทะเลฝั䖚งตะวนัออก

8 ตลุาคม 2546 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังานไดแ้ตง่ตั䝮งคณะกรรมการประสานการพัฒนา
ยทุธศาสตรศ์นูยก์ลางพลงังานในภมูภิาค (กพภ.)
กระทรวงพลงังานไดจ้า้งบรษัิทท䖚ีปรกึษาจัดทาํแผนแมบ่ทการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมตอ่เน䖚ือง
และกาํหนดเสน้ทางยทุธศาสตรท์䖚ีแนน่อน รวมทั䝮งทาํการศกึษาเร䖚ือง Oil Spill และเร䖚ิมนาํเสนอ
และประชาสมัพันธโ์ครงการใหส้ว่นราชการภาคเอกชน ตวัแทนชมุชน และแกนนาํประชาชน
ตั䝮งแตเ่ดอืนพฤษภาคม 2547 ในพ䝮ืนท䖚ีตา่งๆ ดงัน䝮ี

วนัท䖚ี 20  21 พฤษภาคม 2547 ณ พังงาเบยร์สีอรท์ จังหวดัพังงา
วนัท䖚ี 21 มถินุายน 2547 ณ Twin Lotus จังหวดันครศรธีรรมราช
วนัท䖚ี 2  5 มถินุายน 2547 ณ วดัเขาพนมไตร อ.สชิล จังหวดันครศรธีรรมราช
วนัท䖚ี 9 กรกฎาคม 2547 ณ โรงเรยีนวดัปทมุทายการาม จังหวดันครศรธีรรมราช
วนัท䖚ี 30 กรกฎาคม 2547 ณ ต.ทุ่งใน อ.สชิล จังหวดันครศรธีรรมราช
วนัท䖚ี 27 สงิหาคม 2547 ณ วดัหลกัแกน่ อ.ทา้ยเหมอืง จังหวดัพังงา

 

 แผนบรูณาการการใชพ้ลงังานและการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีระยะท䖚ี
3

 ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมกีารพัฒนาอตุสาหกรรมปโิตรเคมรีะลอกใหมต่ั䝮งแตป่ี พ.ศ. 2548 (ค.ศ.
2005) เพ䖚ือรองรับการเจรญิเตบิโตของอตุสาหกรรมท䖚ีจะเพ䖚ิมข䝮ึนอนัเป็นผลตอ่เน䖚ืองจากการเจรญิ
เตบิโตทางเศรษฐกจิ ดงันั䝮น จงึจาํเป็นตอ้งมแีผนแมบ่ทอตุสาหกรรมปโิตรเคมรีะยะท䖚ี 3 ข䝮ึนเป็น
แนวทาง ในการจะพัฒนาอตุสาหกรรมปโิตรเคมใีหแ้ขง็แกรง่ตอ้งพัฒนาจากกา๊ซธรรมชาต ิ(Gas
base) เน䖚ืองจากมตีน้ทนุต䖚ํากวา่การพัฒนาอตุสาหกรรมปโิตรเคมจีากแนฟธา (Oil base) และไทยมี
กา๊ซธรรมชาตเิป็นทรัพยากรภายในประเทศ จงึเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของประเทศ ตลอดจนการพัฒนา
อตุสาหกรรม ปโิตรเคมจีากกา๊ซธรรมชาตยิงัเป็นการสรา้งมลูคา่เพ䖚ิมใหก้บักา๊ซธรรมชาตขิองประเทศ
มากข䝮ึน

 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน (นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช) จงึไดม้นีโยบายท䖚ีจะพัฒนา
อตุสาหกรรม ปโิตรเคมใีหส้อดคลอ้งกบัการพัฒนาพลงังานของประเทศ โดยใหจั้ดทาํแผนบรูณาการ
ระหวา่งแผนพลงังานกบัแผนอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีและกาํหนดเป็นยทุธศาสตรห์น䖚ึงของกระทรวง
พลงังานท䖚ีจะเป็นตวักระตุ้นใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัตามเปา้หมายของรัฐบาล



 กระทรวงพลงังานไดจ้า้งสถาบนัปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย ทาํการศกึษาแผนแมบ่ทอตุสาหกรรม
ปโิตรเคม ีระยะท䖚ี 3 เพ䖚ือกาํหนดทศิทางการพัฒนาอตุสาหกรรมปโิตรเลยีมอยา่งเป็นระบบ และศกึษา
ตวัเลขมลูคา่เพ䖚ิมของการนาํกา๊ซธรรมชาตซิ䖚ึงเป็นทรัพยากรท䖚ีมอียู่ภายในประเทศมาเป็นวตัถดุบิใน
อตุสาหกรรมปโิตรเคม ีสาระสาํคญัของแผนแมบ่ทอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีระยะท䖚ี 3 สรปุไดด้งัน䝮ี

1. วตัถปุระสงคก์ารจดัทาํแผนแมบ่ท

เพ䖚ือกาํหนดทศิทางและโอกาสการผลติ ผลติภณัฑใ์นอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีระยะท䖚ี 3 สาํหรับ 15 ปี
ขา้งหนา้อยา่งเป็นระบบ และเพ䖚ือกาํหนดทศิทางการพัฒนาโครงสรา้งพ䝮ืนฐานและสาธารณปูโภคท䖚ี
จาํเป็นเพ䖚ือรองรับการพัฒนา อตุสาหกรรมปโิตรเคม ีระยะท䖚ี 3 ตลอดจนกาํหนดแผนการบรหิารจัดการ
ส䖚ิงแวดลอ้ม และกาํหนดกลยทุธเ์พ䖚ือใหบ้รรลแุผนแมบ่ท

2. ความตอ้งการท䖚ีดนิ ระบบโครงสรา้งพ䶀ืนฐาน สาธารณปูโภค และกาํลงัคนสาํหรบั
อตุสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะท䖚ี 3

การสรา้งโรงงานใหมต่ามโครงการลงทนุในระยะท䖚ี 3 ในพ䝮ืนท䖚ีเดยีวกนั คอื มาบตาพดุ และ พ䝮ืนท䖚ีใกล้
เคยีง ระบบสาธารณปูโภคทั䝮งหมดท䖚ีตอ้งการ ประกอบดว้ย พ䝮ืนท䖚ีในการสรา้งโรงงานทั䝮งหมดจาํนวน
3,000 ไร ่ปรมิาณความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟา้ 348 เมกะวตัต ์และปรมิาณความตอ้งการใชน้䝮ํา
42.2 ลา้นลกูบาศกเ์มตร รวมทั䝮ง การจา้งแรงงานใหมท่ั䝮งส䝮ิน 5,600 คน ทั䝮งระดบัปรญิญาตรแีละระดบั
อาชวีศกึษา

พ䝮ืนท䖚ีในมาบตาพดุและพ䝮ืนท䖚ีใกลเ้คยีงเพ䖚ือสรา้งโรงงานปโิตรเคมี



จากการศกึษาพบวา่พ䝮ืนท䖚ีมาบตาพดุและพ䝮ืนท䖚ีใกลเ้คยีงโดยเฉพาะพ䝮ืนท䖚ี A4 เป็นทางเลอืกท䖚ีเหมาะสม
ท䖚ีสดุสาํหรับการพัฒนาอตุสาหกรรมปโิตรเคมรีะยะท䖚ี 3 เน䖚ืองจากพ䝮ืนท䖚ีในมาบตาพดุมโีครงสรา้งพ䝮ืน
ฐานและสาธารณปูโภคพรอ้มอยู่แลว้ การขยายการผลติในมาบตาพดุจะชว่ยใหม้กีารใชโ้ครงสรา้งพ䝮ืน
ฐานท䖚ีสรา้งไวแ้ลว้อยา่งเตม็ท䖚ี เป็นการเพ䖚ิมความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัอตุสาหกรรมปโิตรเคมี
ไทยทั䝮งระบบ

3. กลยทุธเ์ป้าหมาย (Target Strategies) สาํหรบัการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะท䖚ี
3 ม ีทั䝮งหมด 5 กลยทุธ ์โดยมเีปา้หมาย ไดแ้ก่

จัดตั䝮งหนว่ยงานเพ䖚ือกาํหนดและดแูลนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอตุสาหกรรมปโิตรเคมี
สรา้งมลูคา่เพ䖚ิมใหก้บักา๊ซธรรมชาต ิและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัอตุสาหกรรมปโิตรเคมี
และอตุสาหกรรมตอ่เน䖚ือง
ขยายการผลติปโิตรเคมใีนเขตมาบตาพดุใหเ้กดิเป็นคลสัเตอรท์䖚ีเขม้แขง็ และพัฒนา
อตุสาหกรรมบางสว่นท䖚ีอาํเภอสชิลใหส้อดรับกบัโครงการ Land Bridge ท䖚ีจะเกดิข䝮ึน
สรา้งความรว่มมอืทางธรุกจิทั䝮งภายในประเทศและตา่งประเทศ (Alliances)
เรง่แกปั้ญหาการพัฒนาบคุลากรและระบบขอ้มลูการคา้ในตลาดสากล

4. การบรหิารจดัการส䖚ิงแวดลอ้มสาํหรบัอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีระยะท䖚ี 3

จากการศกึษาขอ้มลูดา้นส䖚ิงแวดลอ้มเบ䝮ืองตน้พบวา่ พ䝮ืนท䖚ีบรเิวณมาบตาพดุและพ䝮ืนท䖚ีใกลเ้คยีงยงัมี
ศกัยภาพเพยีงพอในการรองรับการปลอ่ยของเสยีได ้(Enough Carrying Capacity) ดงันั䝮นการขยาย
อตุสาหกรรมปโิตรเคม ีระยะท䖚ี 3 ในพ䝮ืนท䖚ีบรเิวณน䝮ีสามารถดาํเนนิการได ้เน䖚ืองจากคา่ความเขม้ขน้
ของ SO2 และ NO2 ท䖚ีมกีารตรวจวดัในบรเิวณมาบตาพดุอยู่ระดบัต䖚ํากวา่เกณฑม์าตรฐานท䖚ีกาํหนด
เป็นจาํนวนมาก โดยท䖚ีคา่ความเขม้ของ SO2 และ NO2 ท䖚ีโรงงานปลอ่ยออกมาจรงิมปีรมิาณนอ้ยกวา่
จาํนวนท䖚ีแตล่ะโรงงานไดข้ออนญุาตไวใ้นการประเมนิผลกระทบทางส䖚ิงแวดลอ้ม (Environmental
Impact Assessment  EIA) อยู่จาํนวนมาก และการปลอ่ยมลพษิของอตุสาหกรรมปิโตรเคมจีะมี
จาํนวนนอ้ยกวา่ อตุสาหกรรมหลายประเภท อาท ิโรงไฟฟา้ซ䖚ึงตอ้งเผาเช䝮ือเพลงิจาํนวนมาก

อยา่งไรกต็ามการบรหิารจัดการส䖚ิงแวดลอ้มท䖚ีดเีป็นส䖚ิงจาํเป็นอยา่งย䖚ิงในการพัฒนาอตุสาหกรรม



อยา่งไรกต็ามการบรหิารจัดการส䖚ิงแวดลอ้มท䖚ีดเีป็นส䖚ิงจาํเป็นอยา่งย䖚ิงในการพัฒนาอตุสาหกรรม
ปโิตรเคมใีนระยะตอ่ไป เชน่ การนาํสารตา่งๆ กลบัมาใชใ้หม ่การใชเ้ทคโนโลยชีว่ยลดการปลอ่ย
มลพษิ การใชแ้นวคดิ Emission Trading เป็นตน้



 

 



สถานการณน์โยบายและมาตรการพลงังานของไทย
2547

สว่นท큔ีȀ 5
นโยบายและมาตรการพลงังานปี 2547

นโยบายดา้นปโิตรเลยีม
นโยบายดา้นไฟฟา้
นโยบายดา้นอนรัุกษพ์ลงังาน

น โ ย บ า ย ด ้า น ปิ โ ต ร เ ล ีย ม
นโยบายการตรงึราคานᡕํȀามนั
แผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัท큔ีȀ 3 พ.ศ. 2544  2554 (ปรับปรงุครัᡕȀงท큔ีȀ 2)
การสง่เสรมิและสนับสนนุการนาํกา๊ซธรรมชาตมิาใชเ้ป็นเชᡕืȀอเพลงิในภาคขนสง่
การอนมุตัติัᡕȀงโรงงานผลติและจาํหนา่ยเอทานอลเป็นเชᡕืȀอเพลงิ

 นโยบายการตรงึราคานํȀามนั

 จากสถานการณค์วามขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐอเมรกิาและอรัิกซ큔ึȀงไดเ้ร큔ิȀมขᡕึȀนตัᡕȀงแตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์2546
ไดส้ง่ผลใหร้าคานᡕํȀามนัดบิและราคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดโลกปรับตวัสงูขᡕึȀน สง่ผลใหร้าคานᡕํȀามนั
สาํเรจ็รปูในประเทศไทยปรับตวัสงูขᡕึȀนตามราคาตลาดโลก รัฐบาลจงึไดม้นีโยบายบรรเทาความเดอืดรอ้น
ของประชาชนโดยดาํเนนิมาตรการตรงึราคานᡕํȀามนัขายปลกีโดยใชเ้งนิจากกองทนุนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิจา่ย
ชดเชยราคานᡕํȀามนัไปกอ่น และเม큔ืȀอราคานᡕํȀามนัลดต큔ํȀาลงใหเ้กบ็เงนิคนืเขา้กองทนุนᡕํȀามนัฯ มาตรการตรงึ
ราคานᡕํȀามนัเร큔ิȀมดาํเนนิการครัᡕȀงแรกระหวา่งวนัท큔ีȀ 8 กมุภาพันธ ์2546 ถงึ 20 พฤษภาคม 2546

 ชว่งไตรมาสท큔ีȀ 4 ของปี 2546 ราคานᡕํȀามนัดบิและนᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูในตลาดโลกไดป้รับตวัสงูขᡕึȀนอกีหลงั
จาก ท큔ีȀราคาไดอ้อ่นตวัลงตัᡕȀงแตไ่ตรมาสท큔ีȀ 2 ทัᡕȀงนᡕีȀเน큔ืȀองจากการผลตินᡕํȀามนัเบนซนิของโลกไมเ่พยีงพอตอ่
ความตอ้งการของตลาด โรงกลั큔ȀนนᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูหลายแหง่ปดิซอ่มบาํรงุ และประเทศจนีไดล้ดการสง่ออก
นᡕํȀามนัเพ큔ืȀอสะสมไวใ้ชใ้นชว่งตรษุจนี ประกอบกบัสถานการณค์วามไมม่ั큔Ȁนคงทางการเมอืงโดยเฉพาะใน
ตะวนัออกกลาง และการเกง็กาํไรจากกองทนุเพ큔ืȀอการลงทนุ (Hedge Fund) ในตลาดคา้นᡕํȀามนัระหวา่ง



ประเทศ ทาํใหร้าคานᡕํȀามนัสาํเรจ็รปูในประเทศไทยปรับตวัสงูขᡕึȀนตามราคาตลาดโลก และ อาจจะสง่ผลกระ
ทบตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ และสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัประชาชน จากระดบัราคา
สนิคา้ คา่บรกิาร และคา่ขนสง่ท큔ีȀปรับตวัสงูขᡕึȀนตามราคานᡕํȀามนั นายกรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 ธนัวาคม 2546 จงึ
ไดม้นีโยบายบรรเทาผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกจิและชว่ยเหลอืประชาชนในชว่งราคานᡕํȀามนัแพงโดยให้
นาํมาตรการตรงึราคาขายปลกีมาดาํเนนิการอกีครัᡕȀงคณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 14
มกราคม 2547 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหจ้า่ยเงนิชดเชยจากกองทนุ นᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ เพ큔ืȀอตรงึราคานᡕํȀามนัเชᡕืȀอ
เพลงิอกีครัᡕȀง โดยเร큔ิȀมมผีลบงัคบัใชย้อ้นหลงัต ัȀงแตว่นัท큔ีȀ 10 มกราคม 2547 เป็นตน้ไป โดยราคา
ขายปลกีรวมภาษมีลูคา่เพ큔ิȀม ณ กรงุเทพมหานคร ของนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเรว็ไว้
ท큔ีȀระดบั 16.99, 16.19 และ 14.59 บาท/ลติร ตามลาํดบั

 ระหวา่งวนัท큔ีȀ 10 มกราคม 2547 ถงึ 20 ตลุาคม 2547 กระทรวงพลงังานไดท้ยอยปรับขᡕึȀนราคานᡕํȀามนั
เบนซนิ และ ณ วนัท큔ีȀ 20 ตลุาคม 2547 ราคานᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95, 91 อยู่ท큔ีȀระดบั 22.39 และ 21.59
บาท ตามลาํดบั ซ큔ึȀงราคาดงักลา่วอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัราคาในตลาดโลก รวมทัᡕȀงประชาชนเร큔ิȀมปรับตวั
ยอมรับกบัราคาจรงิของนᡕํȀามนัเบนซนิท큔ีȀอยู่ในระดบัสงู รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังานในฐานะประธาน
คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังานจงึไดเ้หน็ชอบใหย้กเลกิการตรงึราคานᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95
และ 91 โดยปลอ่ยใหร้าคานᡕํȀามนัเบนซนิกลบัสู่ระบบราคาลอยตวัตามตลาดโลกเชน่เดมิ ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 21
ตลุาคม 2547 เป็นตน้ไป ยงัคงตรงึเฉพาะราคานᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ไวท้큔ีȀระดบั 14.59 บาท/ลติร ซ큔ึȀงภาย
หลงัการประกาศระบบราคานᡕํȀามนัลอยตวัในเดอืนพฤศจกิายน ผู้คา้นᡕํȀามนัไดป้รับราคาขายปลกีนᡕํȀามนั
เบนซนิทกุชนดิลดลง 3 ครัᡕȀงๆ ละ 40 สตางค/์ลติร และเดอืนธนัวาคมไดป้รับราคาขายปลกีนᡕํȀามนัเบนซนิ
ลดลง 5 ครัᡕȀง รวม 1.90 บาท/ลติร และจากการดาํเนนินโยบายตรงึราคานᡕํȀามนัขายปลกีนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ
ตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 10 มกราคม 2547 จนถงึ 5 มกราคม 2548 รวม 362 วนั กองทนุนᡕํȀามนัฯ ไดจ้า่ยเงนิชดเชย
สะสมไปแลว้ทัᡕȀงสᡕิȀนจาํนวน 60,283.01 ลา้นบาท

ราคาขายปลกีนํȀามนัเชืȀอเพลงิ (10 มกราคม 2547  5 มกราคม 2548)
(บาท/ลติร)

วนั/เดอืน/ปี เบนซนิ
ออกเทน 95

เบนซนิ
ออกเทน 91

ดเีซล
หมนุเรว็

จาํนวนเงนิ
ชดเชยสะสม
(ลา้นบาท)

10 มกราคม 16.99 16.19 14.59 98.85
1 กมุภาพันธ์ 16.99 16.19 14.59 1,654.4
1 มนีาคม 16.99 16.19 14.59 2,796.0
1 เมษายน 16.99 16.19 14.59 4,800.7
1 พฤษภาคม 16.99 16.19 14.59 7,161.1
7 พฤษภาคม 17.59 16.79 14.59 8,119.5
1 มถินุายน 17.59 16.79 14.59 12,254.8
8 มถินุายน 18.19 17.39 14.59 13,263.2
18 มถินุายน 18.79 17.99 14.59 14,342.1
1 กรกฎาคม 18.79 17.99 14.59 15,511.4
29 กรกฎาคม 19.39 18.59 14.59 20,259.5
11 สงิหาคม 20.59 20.68 14.59 23,480.7
17 สงิหาคม 21.19 20.39 14.59 25,002.2
24 สงิหาคม 21.79 20.99 14.59 25,953.1
30 กนัยายน 21.79 20.99 14.59 35,796.4
20 ตลุาคม 22.39 21.59 14.59 42,216.2
21 ตลุาคม 22.39 21.59 14.59 42,565.4
4 พฤศจกิายน 21.99 21.19 14.59 46,997.7
12 พฤศจกิายน 21.59 20.79 14.59 49,270.5
22 พฤศจกิายน 21.19 20.39 14.59 51,972.1
4 ธนัวาคม 20.79 19.99 14.59 54,947.9
8 ธนัวาคม 20.39 19.59 14.59 55,577.5
10 ธนัวาคม 19.99 19.19 14.59 55,895.2
14 ธนัวาคม 19.59 18.79 14.59 56,568.2
17 ธนัวาคม 19.29 18.49 14.59 57,188.0
31 ธนัวาคม 19.29 18.49 14.59 59,577.7



5 มกราคม 2548 19.29 18.49 14.59 60,283.0

 แผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัท큔ีȀ 3 พ.ศ. 2544  2554 (ปรบัปรงุ
คร ัȀงท큔ีȀ 2)

 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 ธนัวาคม 2544 คณะรัฐมนตรเีหน็ชอบ เร큔ืȀองแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัท큔ีȀ 3
พ.ศ. 2544  2554 (ปรับปรงุครัᡕȀงท큔ีȀ 1) ของ บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) เพ큔ืȀอเป็นกรอบการ
ลงทนุกอ่สรา้งระบบ ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตขิอง ปตท. จาํนวน 10 โครงการ วงเงนิลงทนุรวม 104,834 ลา้น
บาท (ณ อตัราแลกเปล큔ีȀยน 40 บาท ตอ่เหรยีญสหรัฐอเมรกิา)

แนวโนม้ความตอ้งการกา๊ซธรรมชาตใินอนาคต

ภาคการผลติไฟฟ้า จากแนวโนม้ความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ของประเทศท큔ีȀเพ큔ิȀมขᡕึȀน เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24 สงิหาคม
2547 คณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2547  2558 (PDP
2004) ของการไฟฟา้ ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) โดยระหวา่งปี พ.ศ. 2548  2553 จะมโีรง
ไฟฟา้เกดิขᡕึȀนใหมก่าํลงัการผลติรวม 8,252 เมกะวตัต ์จะเป็นโรงไฟฟา้ท큔ีȀใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชᡕืȀอเพลงิ
รอ้ยละ 69 หรอืเทา่กบัความตอ้งการกา๊ซธรรมชาตปิระมาณ 820 ลา้น ลบ.ฟตุตอ่วนั ประกอบดว้ยโรง
ไฟฟา้ของบรษัิท กลัฟ์อเิลก็ตรกิ จาํกดั (มหาชน) ขนาดกาํลงัการผลติ 1,468 เมกะวตัต ์โรงไฟฟา้พลงั
ความรอ้นรว่มของการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ขนาดกาํลงัการผลติ 700 เมกะวตัต ์จาํนวน 4 โรง
และโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มของบรษัิท ราชบรุพีาวเวอร ์จาํกดั ขนาดกาํลงัการผลติ 700 เมกะวตัต์
จาํนวน 2 โรง ขณะท큔ีȀภาคอตุสาหกรรมและขนสง่ ปตท. คาดวา่ความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตจิะมกีาร
ขยายตวัอยา่งตอ่เน큔ืȀองจากระดบั 250 ลา้น ลบ.ฟตุตอ่วนั ปี 2547 เป็น 610 ลา้น ลบ.ฟตุตอ่วนั ปี 2558
หรอืมอีตัราการขยายตวัเพ큔ิȀมขᡕึȀนเฉล큔ีȀย รอ้ยละ 8 ตอ่ปี นอกจากนᡕีȀ ปตท. มแีผนจะเร큔ิȀมดาํเนนิงานโครงการ
โรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิหนว่ยท큔ีȀ 6 ท큔ีȀมกีาํลงัการแยกกา๊ซธรรมชาตขินาด 1,100 ลา้นลบ.ฟตุตอ่วนั ในปี
2553 เพ큔ืȀอรองรับอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีและรองรับกบัความตอ้งการกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) ท큔ีȀมกีาร
ขยายตวัเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀนทัᡕȀงในและตา่งประเทศ ทาํใหค้วามตอ้งการกา๊ซธรรมชาตจิะเพ큔ิȀมขᡕึȀนจากระดบั 400 ลา้น
ลบ.ฟตุตอ่วนั ปี 2547 เป็น 1,050 ลา้น ลบ.ฟตุตอ่วนั ปี 2558 หรอืมอีตัราการขยายตวัเฉล큔ีȀยรอ้ยละ 9 ตอ่
ปี

การจดัหากา๊ซธรรมชาติ

ปัจจบุนัการจัดหากา๊ซธรรมชาตจิะไดจ้ากภายในประเทศรอ้ยละ 74 และการนาํเขา้จากสหภาพพมา่รอ้ย
ละ 26 ซ큔ึȀงมปีรมิาณซᡕืȀอขายตามสญัญา รวม 2,741 ลา้นลบ.ฟตุตอ่วนั และในชว่งปี 2549  2553 ปตท.
ไดม้แีผนจะจัดหาจากแหลง่ใหมภ่ายในประเทศมปีรมิาณรวม 1,180 ลา้นลบ.ฟตุตอ่วนั และแหลง่ท큔ีȀมี
สญัญาอยู่ในปัจจบุนัเพ큔ิȀมขᡕึȀนอกีปรมิาณ 500 ลา้นลบ.ฟตุตอ่วนั

แผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัท큔ีȀ 3

จากความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตทิ큔ีȀคาดวา่จะเพ큔ิȀมขᡕึȀน และการจัดหากา๊ซท큔ีȀสามารถรองรับได ้ปตท. จงึได้
ทบทวนและปรับปรงุแผนแมบ่ทระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิฉบบัท큔ีȀ 3 เพ큔ืȀอใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใช้



กา๊ซธรรมชาตทิ큔ีȀเพ큔ิȀมขᡕึȀนในอนาคต โดยสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดน้าํแผนฯ ดงักลา่ว
เสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) และคณะรัฐมนตรใีหค้วามเหน็ชอบเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 23
ธนัวาคม 2547 และวนัท큔ีȀ 17 พฤษภาคม 2548 ตามลาํดบั ซ큔ึȀงแผนแมบ่ทฯ ปรับปรงุครัᡕȀงท큔ีȀ 2 เป็นการ
ทบทวนแผนแมบ่ททอ่สง่กา๊ซฯ เก큔ีȀยวกบัการขยายกาํลงัสง่ของระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ในทะเล เสน้ท큔ีȀ 3 และ
ปรับลดความดนัปลายทางท큔ีȀจดุขᡕึȀนฝั큔Ȁงท큔ีȀจังหวดัระยอง และการเพ큔ิȀมขดีความสามารถของระบบทอ่สง่กา๊ซฯ
บนบกเพ큔ืȀอรองรับการจัดหากา๊ซฯ เพ큔ิȀมเตมิจากอา่วไทย และรองรับความตอ้งการกา๊ซฯ ของโรงไฟฟา้พลงั
ความรอ้นรว่มพระนครใตแ้ละพระนครเหนอื (ระบบทอ่สง่กา๊ซฯ ระยอง  บางปะกง  วงันอ้ย สามารถให้
กาํลงัสง่กา๊ซฯ สงูสดุ 1,100 ลา้นลบ.ฟตุ ตอ่วนั) รวมทัᡕȀงรองรับการนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) ใน
อนาคต พรอ้มทัᡕȀงไดเ้รง่ดาํเนนิโครงการในระยะท큔ีȀ 2 ของแผนแมบ่ทฯ ฉบบัเดมิใหเ้รว็ขᡕึȀน ไดแ้ก ่โครงการ
ทอ่สง่กา๊ซฯ วงันอ้ย  แกง่คอย การตดิตัᡕȀง Compress บนบกและในทะเล และโครงการทอ่สง่กา๊ซฯ ใน
ทะเลจากพᡕืȀนท큔ีȀพัฒนารว่มไทย  มาเลเซยี  แหลง่อาทติย ์ดงันัᡕȀน โครงการท큔ีȀจะดาํเนนิการตามแผนแม่
บทฯ ฉบบัปรับปรงุ ครัᡕȀงท큔ีȀ 2 ระหวา่งปี 2544  2554 มจีาํนวน 11 โครงการ โดยแบง่เป็น 3 ระยะ คอื
ระยะท큔ีȀ 1 จาํนวน 4 โครงการ ระยะท큔ีȀ 2 จาํนวน 5 โครงการ และระยะท큔ีȀ 3 จาํนวน 2 โครงการ ดงันᡕีȀ

โครงการในระยะท큔ีȀ 1 ปีท큔ีȀเร큔ิȀมสง่กา๊ซฯ
1. หนว่ยเพ큔ิȀมความดนัท큔ีȀกาญจนบรุี ก.ค. 2548
2. หนว่ยเพ큔ิȀมความดนัสาํรองท큔ีȀราชบรุี ก.ค. 2549
3. ทอ่ไทรนอ้ย  โรงไฟฟา้พระนครใต/้พระนครเหนอื ก.ค. 2549
4. ทอ่ในทะเล อาทติย ์ PRP  ระยอง พ.ค. 2549/ปลาย 2549
ทอ่บนบกเสน้ท큔ีȀ 3 ระยอง  บางปะกง ตน้ 2549

โครงการในระยะท큔ีȀ 2 ปีท큔ีȀเร큔ิȀมสง่กา๊ซฯ
1. ทอ่บนบก วงันอ้ย  แกง่คอย ธ.ค. 2549
2. หนว่ยเพ큔ิȀมความดนับนบก/ในทะเล ธ.ค. 2549/ตน้ 2550
3. ทอ่ในทะเล JDA  อาทติย์ ตน้ 2550
4. หนว่ยเพ큔ิȀมความดนับนบกกลางทาง ตน้ 2552
5. ทอ่บนบก ระยอง  บางปะกง  วงันอ้ย และ Compressors ตน้ 2553

โครงการในระยะท큔ีȀ 3 ปีท큔ีȀเร큔ิȀมสง่กา๊ซฯ
1. ทอ่ในทะเล KP 361  ราชบรุี ตน้ 2555
2. ทอ่ในทะเลไปทบัสะแก ตน้ 2555

 สาํหรับเงนิลงทนุท큔ีȀจะตอ้งใชใ้นการดาํเนนิโครงการตา่งๆ ในระยะท큔ีȀ 1  3 รวมเป็นวงเงนิ 157,102 ลา้น
บาท (ณ อตัราแลกเปล큔ีȀยน 40 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐอเมรกิา) ซ큔ึȀงสงูกวา่วงเงนิลงทนุเดมิท큔ีȀไดรั้บอนมุตัไิว้
ประมาณ 52,268 ลา้นบาท หรอืเพ큔ิȀมขᡕึȀนรอ้ยละ 50 จากวงเงนิเดมิ เน큔ืȀองจากจะตอ้งมกีารลงทนุเพ큔ืȀอขยาย
กาํลงัการสง่กา๊ซธรรมชาตเิพ큔ิȀมขᡕึȀน ทัᡕȀงในแงก่ารเพ큔ิȀมหนว่ยความดนัและขนาดของระบบทอ่ และประกอบ
กบัราคาเหลก็และคา่กอ่สรา้งทอ่ในปัจจบุนัไดป้รับตวัเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀนถงึรอ้ยละ 100 เม큔ืȀอเทยีบกบัราคาเหลก็
ของปีท큔ีȀผา่นมา

 สาํหรับระยะยาว กพช. เหน็ชอบมอบหมายให ้บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) รับไปจัดทาํแผนการนาํ
เขา้กา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) เพ큔ืȀอรองรับการจัดทาํแผนทางเลอืกในการจัดหาเชᡕืȀอเพลงิสาํหรับการผลติ
ไฟฟา้ในอนาคต รวมทัᡕȀง การจัดทาํมาตรการสนับสนนุจากภาครัฐเพ큔ืȀอใหป้ระเทศมคีวามพรอ้มในการนาํ
เขา้ LNG มาทดแทนการใชก้า๊ซธรรมชาตไิดท้นัเวลา ทัᡕȀงนᡕีȀเพ큔ืȀอเสรมิความมั큔Ȁนคงในการจัดหากา๊ซฯ ใน
ระยะยาวของประเทศ



 

การทบทวนโครงขา่ยระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ

 การสง่เสรมิและสนบัสนนุการนาํกา๊ซธรรมชาตมิาใชเ้ป็นเชืȀอเพลงิในภาคขนสง่

 กา๊ซธรรมชาตทิ큔ีȀใชใ้นยานพาหนะ (Natural Gas for Vehicle : NGV) ไดม้กีารใชอ้ยา่งแพรห่ลายทั큔Ȁว
โลก ทัᡕȀงในการทดแทนนᡕํȀามนัเบนซนิและดเีซล เน큔ืȀองจากเป็นเชᡕืȀอเพลงิท큔ีȀสะอาดและปลอดภยั
ประเทศไทยไดม้กีารนาํกา๊ซธรรมชาตใินรปูกา๊ซธรรมชาตอิดั (Compressed Natural Gas : CNG) มาใช้
กบัรถโดยสารประจาํทางของ ขสมก. ตัᡕȀงแตป่ี 2536 โดยมสีถานบีรกิาร 1 แหง่ ท큔ีȀรังสติ แตใ่นชว่งปี 2542



 2543 ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาราคานᡕํȀามนัเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀน จากกลุ่มประเทศโอเปคและประเทศผู้สง่ออก
นᡕํȀามนันอกกลุ่มโอเปคไดล้ดปรมิาณการผลติลง ดงันัᡕȀน เพ큔ืȀอลดการพ큔ึȀงพานᡕํȀามนัใหน้อ้ยลง และลดปัญหา
ผลกระทบตอ่ส큔ิȀงแวดลอ้ม รัฐบาลจงึไดเ้รง่ดาํเนนิการสง่เสรมิใหม้กีารนาํกา๊ซธรรมชาตมิาใชใ้หแ้พรห่ลาย
มากย큔ิȀงขᡕึȀน และในเดอืนมนีาคม 2543 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้รง่ดาํเนนิมาตรการปรับเปล큔ีȀยนการ
ใชน้ᡕํȀามนัมาใชก้า๊ซธรรมชาตใิหม้ากขᡕึȀนในภาคขนสง่ โดยมอบหมายใหบ้รษัิท ปตท. (จาํกดั) มหาชน เรง่
ดาํเนนิการตามแผนการขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชᡕืȀอเพลงิในภาคขนสง่ใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ และตอ่มา
คณะรัฐมนตรไีดใ้ห ้ปตท. เรง่ดาํเนนิการขยายจาํนวนรถโดยสาร NGV ท큔ีȀใชก้า๊ซธรรมชาตเิพ큔ิȀมขᡕึȀนและเร큔ิȀม
ตดิตัᡕȀงอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ ในรถแทก็ซ큔ีȀ

 ปตท. ไดด้าํเนนิโครงการตดิตัᡕȀงอปุกรณใ์ชก้า๊ซ NGV ในรถแทก็ซ큔ีȀอาสาสมคัร จาํนวน 100 คนั โดยไม่
คดิ คา่ใชจ้า่ยในวงเงนิ 4 ลา้นบาท ตัᡕȀงแตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2543 พรอ้มทัᡕȀงไดด้าํเนนิการตดิตัᡕȀงอปุกรณใ์ช้
กา๊ซ NGV สาํหรับ รถแทก็ซ큔ีȀอาสาสมคัร จาํนวน 1,000 คนั โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยในวงเงนิ 40 ลา้นบาท ใช้
งบประมาณของ ปตท. จาํนวน 20 ลา้นบาท และเงนิสนับสนนุจากกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังาน จาํนวน 20 ลา้นบาท เร큔ิȀมดาํเนนิการตัᡕȀงแตเ่ดอืนกรกฎาคม 2545 และแลว้เสรจ็เม큔ืȀอเดอืนมนีาคม
2546

 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24 ธนัวาคม 2545 คณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบในหลกัการเก큔ีȀยวกบัแนวทางสง่เสรมิและ
สนับสนนุ การใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ในชว่งปี 2546  2551 และใหม้กีารแตง่ตัᡕȀงคณะกรรมการสง่
เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ เพ큔ืȀอทาํหนา้ท큔ีȀศกึษาและเสนอแนะแนวทางท큔ีȀเหมาะสมในการสง่
เสรมิและผลกัดนัการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ สรปุแนวทางการสง่เสรมิและสนับสนนุการใชก้า๊ซ
ธรรมชาตใินภาคขนสง่ในชว่งปี 2546  2551 ไดด้งันᡕีȀ

1. ปตท. กาํหนดเป้าหมายในการขยายจาํนวนรถ NGV และจาํนวนสถาน ีNGV ดงันᡕีȀ

  ปี พ.ศ.
การขยายจาํนวนรถ NGV 2546 2547 2548 2549 2550 2551
 รถแทก็ซ큔ีȀ NGV/รถยนต์ 3,000 5,000 7,000 8,000 8,000 9,000
 รถโดยสาร รถเกบ็ขยะ และรถ
บรรทกุ

350 500 850 800 900 1,100

รวมจาํนวนรถสะสม 3,350 8,850 16,700 25,500 34,400 44,500
การขยายจาํนวนสถาน ีNGV            
 จาํนวนสถานบีรกิาร NGV 30 20 20 20 20 10

รวมจาํนวนสถานสีะสม 30 50 70 90 110 120

ปตท. ไดก้าํหนดเปา้หมายวา่ในปี 2551 จะมจีาํนวนรถท큔ีȀใชก้า๊ซ NGV เพ큔ิȀมขᡕึȀนอกีประมาณ 44,500 คนั
โดยแบง่เป็น รถยนตโ์ดยสารสว่นบคุคลและรถแทก็ซ큔ีȀ จาํนวน 40,000 คนั รถขนสง่มวลชน รถเกบ็ขยะ
และรถบรรทกุ จาํนวน 4,500 คนั โดยมแีนวทางในการเพ큔ิȀมจาํนวนรถยนต ์NGV ดงักลา่ว ประกอบดว้ย
การตดิตัᡕȀงอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ (Conversion Kit) ใหแ้กร่ถแทก็ซ큔ีȀ จาํนวน 1,000 คนั และขยายรถแทก็ซ큔ีȀใช้
กา๊ซธรรมชาตจิาํนวน 10,000 คนั พรอ้มทัᡕȀง ปตท. และบรษัิทในเครอืใหเ้ป็นรถ NGV จาํนวน 600 คนั
นอกจากนᡕีȀ จะดาํเนนิการการจัดซᡕืȀอรถโดยสาร NGV ใหมใ่หก้บั ขสมก. และ จัดซᡕืȀอรถเกบ็ขยะ NGV ใหม่
ใหแ้กก่รงุเทพมหานคร สว่นสถานบีรกิาร NGV ปตท. จะดาํเนนิการขยายในเขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล ตาม
แนวทอ่กา๊ซฯ เดมิและตามแนวทอ่กา๊ซฯ ใหม ่จะมสีถานบีรกิาร NGV ทัᡕȀงหมด 120 สถาน ีในปี 2551



2. ปตท. จะดาํเนนิการขยายทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใิหค้รอบคลมุรอบเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล
ซ큔ึȀงคาดวา่ จะแลว้เสรจ็กลางปี 2548 รวมทัᡕȀงจะเรง่ดาํเนนิโครงการทอ่สง่กา๊ซฯ ไทรนอ้ย  โรงไฟฟา้
พระนครเหนอื/ใต้

3. ในการกาํหนดราคาจาํหนา่ย NGV โดยเร큔ิȀมตน้ไดก้าํหนดราคาขายปลกี NGV อา้งองิกบัราคาขาย
ปลกีของนᡕํȀามนัดเีซลท큔ีȀรอ้ยละ 50 ของราคานᡕํȀามนัดเีซล และตัᡕȀงแต ่ปี 2550 เป็นตน้ไป ปตท. จะทยอย
ปรับราคาขายปลกี NGV สาํหรับภาคการขนสง่ทั큔Ȁวประเทศ โดยปี 2550 (1 ม.ค. 50  31 ธ.ค. 50) ราคา
NGV เทา่กบัรอ้ยละ 55 ของราคานᡕํȀามนัเบนซนิ 91 และปรับเพ큔ิȀมเป็นรอ้ยละ 60 ของราคานᡕํȀามนัเบนซนิ 91
ในปี 2551 และนับตัᡕȀงแตป่ี 2552 เป็นตน้ไป ราคา NGV จะปรับเทา่กบัรอ้ยละ 65 ของราคานᡕํȀามนัเบนซนิ
91 โดย ปตท. ไดก้าํหนดเพดานราคาขายปลกี NGV ไวท้큔ีȀระดบัไมเ่กนิ 10 บาท/ลติรเทยีบเทา่เบนซนิ 91
(10.34 บาท/กก. NGV) แมว้า่ราคานᡕํȀามนัจะมกีารปรับราคาเพ큔ิȀมสงูขᡕึȀน ณ ระดบัใด

4. สว่นมาตรการสง่เสรมิการใชร้ถ NGV ท큔ีȀตอ้งการการสนับสนนุจากหนว่ยงานตา่งๆ ของภาครัฐ
ไดแ้ก ่กระทรวงคมนาคม โดยการลดหยอ่นภาษทีะเบยีนรถประจาํปีใหก้บัรถ NGV ชนดิ Dedicated ได้
รับสว่นลดรอ้ยละ 75 และรถ NGV โดยสาํหรับรถ NGV ชนดิ BiFuel ไดรั้บสว่นลดรอ้ยละ 50 หรอืโดย
กาํหนดใหร้ถแทก็ซ큔ีȀใหมต่อ้งเป็นรถ NGV อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของจาํนวนรถใหม ่รวมทัᡕȀง การกาํหนด
Car Zone ท큔ีȀตอ้งใชร้ถ NGV เทา่นัᡕȀน หรอืใหก้รม การขนสง่ทางบกเรง่รัดปรับปรงุ แกไ้ขกฎกระทรวงท큔ีȀ
เก큔ีȀยวกบัรถ NGV ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน NGV ใน ตา่งประเทศ และใหก้ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส큔ิȀงแวดลอ้ม จัดทาํมาตรฐานไอเสยีท큔ีȀเขม้งวดสาํหรับรถยนต ์รถโดยสาร และรถ
บรรทกุ ในเขตกรงุเทพฯ นอกจากนᡕีȀ ใหก้ระทรวงการคลงักาํหนดใหธ้นาคารของรัฐและสถาบนัการเงนิ ให้
เงนิกู้ระยะยาวดอกเบᡕีȀยต큔ํȀาแกผู่้ตดิตัᡕȀงอปุกรณก์า๊ซฯ NGV, ผู้ซᡕืȀอรถ NGV และผู้ประกอบการสถานบีรกิาร
NGV พรอ้มทัᡕȀงลดหยอ่นอากรนาํเขา้ของถงักา๊ซฯ NGV (จาก 10%) และเคร큔ืȀองอดักา๊ซฯ (จาก 3%) ให้
เหลอื 1% และลดหยอ่นหรอืยกเวน้อากรนาํเขา้ และภาษสีรรพสามติ CKD (Chassis with Engine and
Accessories) ของรถ NGV ทัᡕȀง รถยนต,์ รถโดยสาร และ รถบรรทกุ รวมทัᡕȀงการนาํคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัᡕȀง
อปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ ถงักา๊ซฯ และราคาสว่นเพ큔ิȀมของรถ NGV มาใชล้ดหยอ่นภาษรีายไดบ้คุคลธรรมดาและ
ภาษนีติบิคุคลได ้ตลอดจนโดยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ควรใหส้ทิธปิระโยชนก์ารลงทนุ
สงูสดุกบักจิการเก큔ีȀยวกบั NGV ไดแ้ก ่ผู้ผลติ/ประกอบรถ NGV และผู้ประกอบการสถาน ีNGV เป็นตน้

โดยทัᡕȀงนᡕีȀใหก้รมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังานเรง่รัดจัดทาํประกาศเร큔ืȀองหลกัเกณฑค์วามปลอดภยัของ
สถานบีรกิาร NGV โดยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน NGV ในตา่งประเทศ เพ큔ืȀอสง่เสรมิการขยายจาํนวน
สถานบีรกิาร NGV ไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยอนญุาตใหต้ดิตัᡕȀงอปุกรณ ์NGV ไดใ้นสถานบีรกิารนᡕํȀามนั และ
สามารถสรา้งสถานบีรกิาร NGV ในพᡕืȀนท큔ีȀท큔ีȀอนญุาตใหก้อ่สรา้งสถานบีรกิารนᡕํȀามนัได ้รวมทัᡕȀงอนญุาตใหร้ถ
ขนสง่กา๊ซฯ NGV ว큔ิȀงไดต้ลอด 24 ชั큔Ȁวโมงในเขตกรงุเทพฯ

ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิงาน

 ภายหลงัการจัดตัᡕȀงคณะกรรมการสง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคขนสง่ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 ธนัวาคม 2545
ปตท. ไดน้าํเสนอแผนปฏบิตักิารขยายการใชป้ระโยชนก์า๊ซธรรมชาตปิี 2546  2551 ตอ่คณะรัฐมนตรี
ซ큔ึȀงประกอบดว้ยมาตรการขยายจาํนวนรถและสถานบีรกิาร NGV การขยายทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใิห้
ครอบคลมุเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล มาตรการดา้นราคา และมาตรการสนับสนนุจากหนว่ยงานท큔ีȀ
เก큔ีȀยวขอ้ง

1. การขยายจาํนวนรถท큔ีȀใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชืȀอเพลงิ

(1) โครงการรถแทก็ซ큔ีȀ 3,000 คนั โดย ปตท. ไดช้ว่ยเงนิสนับสนนุเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัᡕȀงอปุกรณ์



(1) โครงการรถแทก็ซ큔ีȀ 3,000 คนั โดย ปตท. ไดช้ว่ยเงนิสนับสนนุเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัᡕȀงอปุกรณ์
NGV คนัละ 15,000 บาทและกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานชว่ยเหลอืคา่ดอกเบᡕีȀยเงนิกู้ท큔ีȀ
ธนาคารออมสนิจะคดิกบัแทก็ซ큔ีȀในอตัรารอ้ยละ 6.25 คดิเป็นเงนิ 6.25 ลา้นบาท ปตท. สมทบดอกเบᡕีȀย 3
ลา้นบาท ปัจจบุนัมรีถแทก็ซ큔ีȀเขา้รว่มโครงการแลว้ จาํนวน 3,200 คนั และตดิตัᡕȀงอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ แลว้
2,600 คนั

(2) โครงการรถแทก็ซ큔ีȀ 7,000 คนั เป็นโครงการเงนิกู้ผา่นสถาบนัการเงนิ โดยกองทนุฯ ชว่ยเหลอืคา่
ดอกเบᡕีȀยเงนิกู้ในอตัรารอ้ยละ 6.25 รวมวงเงนิชว่ยเหลอืทัᡕȀงโครงการฯ 21.875 ลา้นบาท นอกจากนัᡕȀน
ปตท.สมทบดอกเบᡕีȀย 16.12 ลา้นบาท เร큔ิȀมดาํเนนิการใน ปี 2547 ขณะนᡕีȀมแีทก็ซ큔ีȀสมคัรเขา้รว่มโครงการ
แลว้จาํนวน 850 คนั และตดิตัᡕȀงอปุกรณใ์ชก้า๊ซฯ แลว้ 200 คนั

(3) โครงการรถจัดเกบ็ขยะ NGV ของกรงุเทพมหานคร มจีาํนวน 69 คนั ในวงเงนิรวม 244 ลา้นบาท โดย
ขอรับการสนับสนนุจากกองทนุฯ จาํนวน 160 ลา้นบาท และกรงุเทพมหานครรว่มลงทนุ 84 ลา้นบาท
ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งดาํเนนิการออกประกาศประกวดราคา

(4) โครงการทดลองดดัแปลงเคร큔ืȀองยนตร์ถโดยสาร ขสมก. 3 คนั เป็น Dedicated NGV ดาํเนนิการโดย
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ซ큔ึȀงใชเ้งนิสนับสนนุจากกองทนุฯ จาํนวน 5 ลา้นบาท

(5) โครงการซอ่มรถ NGV ของ ขสมก. จาํนวน 44 คนั ปตท. ใหเ้งนิ ขสมก. จาํนวน 50 ลา้นบาท โดย
ขสมก. ดแูลการซอ่มแซม ซ큔ึȀงปัจจบุนัไดด้าํเนนิการซอ่มไปแลว้ 1 คนั

(6) โครงการรถไฟใชก้า๊ซ NGV โดย ปตท. การรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) และผู้แทนบรษัิท
Energy Conversion Inc. ไดร้ว่มกนัประชมุเพ큔ืȀอจัดทาํแผนและคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิโครงการทดลอง
ตดิตัᡕȀงอปุกรณ ์CNG ใหก้บัรถไฟสายลาดกระบงั (Inland Container Depot)  ทา่เรอืแหลมฉบงั
เคร큔ืȀองยนต ์CUMMINS KTA 50  L ซ큔ึȀงมรีะยะทางว큔ิȀงประมาณ 130 กโิลเมตร คาดวา่ประมาณเดอืน
มถินุายน 2548 รฟท. สามารถทดลองว큔ิȀงได้

(7) โครงการรถหวัลากใชก้า๊ซ NGV ปัจจบุนับรษัิท KNR Group ซ큔ึȀงเป็นบรษัิทรับจา้งขนปนูซเีมนตจ์าก
จังหวดัสระบรุไีปท큔ีȀทา่เรอืแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุอียู่ระหวา่งลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงกบับรษัิทผู้ผลติ
เพ큔ืȀอจัดซᡕืȀอรถหวัลากใชก้า๊ซ NGV จาํนวน 1 หวั มาทดลองใชง้าน ซ큔ึȀงสง่มาถงึประเทศไทยเดอืนเมษายน
2548 หากการทดลองประสบผลสาํเรจ็ทางบรษัิทจะจัดซᡕืȀอเพ큔ิȀมอกีจาํนวน 100 หวั

2. การขยายจาํนวนสถานบีรกิาร NGV

ปตท. ไดด้าํเนนิการขยายสถานบีรกิาร NGV ตามแผนการดาํเนนิงาน โดย ณ วนัท큔ีȀ 2 มนีาคม 2548 มี
สถานบีรกิาร NGV เปดิบรกิารแลว้ จาํนวน 31 สถาน ีและอยู่ระหวา่งดาํเนนิการกอ่สรา้งจาํนวน 18 สถานี

แผนการดาํเนนิโครงการขยายการใหบ้รกิารสถาน ีNGV ใน 2546  2551

ปี จาํนวนสถานใีนแตล่ะปี จาํนวนสถานสีะสม
2546 13 18
2547 10 28
2548 32 60
2549 20 80
2550 20 100
2551 20 120

3. การขยายทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใิหค้รอบคลมุรอบเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล

เพ큔ืȀอขยายการใชก้า๊ซธรรมชาตใินภาคคมนาคมขนสง่และภาคอตุสาหกรรม ปตท. ไดจั้ดทาํโครงการทอ่
สง่กา๊ซฯ ไทรนอ้ย  โรงไฟฟา้พระนครเหนอื/ใต ้คาดวา่จะกอ่สรา้งเสรจ็ในปี 2549 ขณะนᡕีȀ โครงการอยู่
ระหวา่งการพจิารณา คดัเลอืกผู้รับจา้งทาํโครงการ

4. มาตรการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง

สนพ. อยู่ระหวา่งดาํเนนิการรวบรวมจาํนวนรถยนตข์องหนว่ยงานราชการและรัฐวสิาหกจิท큔ีȀประสงคจ์ะปรับ
เปล큔ีȀยนจากการใชน้ᡕํȀามนัไปเป็นการใชก้า๊ซ NGV



แนวทางการดาํเนนิการในระยะตอ่ไป

ณ ปัจจบุนัการดาํเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารของ ปตท. ไมส่ามารถบรรลเุปา้หมายตามระยะเวลาท큔ีȀ
กาํหนดได ้เน큔ืȀองจากเคร큔ืȀองยนต ์และอปุกรณ ์NGV สว่นใหญต่อ้งนาํเขา้จากตา่งประเทศ ซ큔ึȀงมภีาระภาษี
คอ่นขา้งสงู และการจัดหาพᡕืȀนท큔ีȀกอ่สรา้งสถาน ีNGV ในกรงุเทพฯ มขีอ้จาํกดัดา้นหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐาน
ความปลอดภยัคอ่นขา้งสงู ดงันัᡕȀน เพ큔ืȀอใหบ้รรลผุลตามมตคิณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอเดอืนกนัยายน 2545 รัฐบาล
จาํเป็นตอ้งกาํหนดแนวทางการนโยบายสนับสนนุดา้นนᡕีȀอยา่งชดัเจนและจรงิจัง พรอ้มทัᡕȀงมาตรการ
สนับสนนุจากหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง ไดแ้ก่

1. นโยบายสง่เสรมิ NGV ของรฐับาล โดยการกาํหนดนโยบายการใชร้ถ NGV ในเขตกรงุเทพฯ/
ภมูภิาค ท큔ีȀมสีถาน ีNGV ประกอบดว้ย รถ 5 ประเภท ไดแ้ก ่1) รถแทก็ซ큔ีȀท큔ีȀจดทะเบยีนใหม ่2) รถโดยสาร
ประจาํทาง (ขสมก.) รถขนสง่ รสพ. 3) รถยนตว์큔ิȀงในสนามบนิสวุรรณภมู ิ4) รถหนว่ยงานราชการ/
รัฐวสิาหกจิ และ 5) สนับสนนุการใหเ้ชา่ใชพ้ᡕืȀนท큔ีȀของหนว่ยงานราชการ/รัฐวสิาหกจิ/พᡕืȀนท큔ีȀสเีขยีว เพ큔ืȀอสรา้ง
สถาน ีNGV

2. การสนบัสนนุจากหนว่ยงานภาครฐัท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้ง โดยใหก้รมทางหลวง/การรถไฟแหง่ประเทศไทย
สนับสนนุการจัดหาพᡕืȀนท큔ีȀวางทอ่สง่กา๊ซฯ เพ큔ืȀอสรา้งสถาน ีNGV ตามแนวทอ่เดมิและแนวทอ่ใหม ่และให้
กรมการขนสง่ทางบกลดหยอ่นภาษทีะเบยีนรถ NGV เพ큔ืȀอจงูใจประชาชน อาท ิรถยนตใ์ชเ้ฉพาะกา๊ซ
NGV (Dedicated NGV) ชาํระภาษ ี25% รถยนต ์ใชร้ะบบเชᡕืȀอเพลงิทว ิ(NGV/ เบนซนิ) และรถยนตใ์ช้
ระบบเชᡕืȀอเพลงิรว่ม (NGV/ ดเีซล) ชาํระภาษ ี50 %

นอกจากนᡕีȀ ใหผ้อ่นผันการศกึษา EIA ของทอ่สง่กา๊ซฯ NGV เพ큔ืȀอใหก้ารขยายสถาน ีNGV ดาํเนนิการได้
รวดเรว็ ตลอดจนให ้BOI สนับสนนุผู้ประกอบกจิการสถาน ีNGV ผู้ประกอบกจิการรถโดยสาร/ กจิการรถ
บรรทกุขนสง่ท큔ีȀใช ้NGV และสง่เสรมิกจิการตดิตัᡕȀง/ กจิการผลติอปุกรณ ์NGV/ กจิการผลติถงั NGV รวม
ทัᡕȀงสง่เสรมิกจิการประกอบและผลติรถยนต ์NGV ใหไ้ดรั้บการสง่เสรมิเป็นพเิศษ

โดยทัᡕȀงนᡕีȀอนญุาตใหป้ระชาชนทั큔Ȁวไปนาํคา่ใชจ้า่ยตดิตัᡕȀง/ราคารถ NGV (เฉพาะสว่นตา่งจากรถใชน้ᡕํȀามนั)
หกัลดหยอ่นภาษเีงนิไดป้ระจาํปี และลดหยอ่น/ยกเวน้ ภาษอีากรและสรรพสามตติา่งๆ ได้

 การอนมุตัติ ัȀงโรงงานผลติและจาํหนา่ยเอทานอลเป็นเชืȀอเพลงิ

 ตามท큔ีȀคณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 14 พฤษภาคม 2545 ไดม้มีตใิหค้ณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตเิป็นผู้
พจิารณาขอ้เสนอการขอตัᡕȀงโรงงานผลติและจาํหนา่ยเอทานอลเป็นเชᡕืȀอเพลงิโดยใหเ้ป็นไปตามกรอบ
นโยบายท큔ีȀคณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตกิาํหนด และใหน้าํเสนอผลการพจิารณาตัᡕȀงโรงงานตอ่คณะ
กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) เพ큔ืȀอพจิารณาอนมุตั ิซ큔ึȀงตอ่มาเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 ธนัวาคม 2546
คณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิแกส๊โซฮอล ์โดยกาํหนดใหม้กีารใชเ้อทานอลวนัละ 1
ลา้นลติร ในปี 2548 ทดแทนสาร MTBE ในนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 และเพ큔ิȀมการใชเ้อทานอลเป็น 3
ลา้นลติร ในปี 2554 เพ큔ืȀอใชแ้ทนสาร MTBE ในนᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 96 และ 91

 ในการประชมุ กพช. เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 28 กรกฎาคม 2547 ไดเ้หน็ชอบใหก้ารพจิารณาอนมุตัขิอตัᡕȀงโรงงาน
ผลติและจาํหนา่ยเอทานอลเป็นเชᡕืȀอเพลงิ โดยคณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตเิป็นท큔ีȀสᡕิȀนสดุ และให้



รายงานผลการพจิารณาเสนอตอ่ กพช. เพ큔ืȀอทราบเป็นระยะตอ่ไป ทัᡕȀงนᡕีȀไดอ้นมุตักิารขอตัᡕȀงโรงงานผลติ
และจาํหนา่ยเอทานอลเป็นเชᡕืȀอเพลงิของผู้ประกอบการ จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก่

1) บรษิทั นํȀาตาลเร큔ิȀมอดุมหนองบวั จาํกดั (บรษัิท เร큔ิȀมอดุมเอทานอล จาํกดั) ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงาน
ผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของแอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัหนองบวัลาํภ ูมขีนาดกาํลงั
การผลติไมเ่กนิ 200,000 ลติรตอ่วนั กาํหนดเวลาแลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี 6 เดอืน โดยใชน้ᡕํȀาออ้ยและ
ผลติผลพลอยไดเ้ป็นวตัถดุบิ

2) บรษิทั นํȀาตาลไทยกาญจนบรุ ีจาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของ
แอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัหนองบวัลาํภ ูมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 200,000 ลติรตอ่วนั
กาํหนดเวลา แลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี โดยใชน้ᡕํȀาออ้ยและผลติผลพลอยไดเ้ป็นวตัถดุบิ

 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 27 สงิหาคม 2547 ในการประชมุคณะกรรมการเอทานอลแหง่ชาตไิดพ้จิารณาขอ้เสนอการ
ขอตัᡕȀงโรงงานผลติและจาํหนา่ยเอทานอลเป็นเชᡕืȀอเพลงิ และไดม้มีตอินมุตักิารขอตัᡕȀงโรงงานผลติและ
จาํหนา่ยเอทานอลเป็น เชᡕืȀอเพลงิของผู้ประกอบการจาํนวน 16 ราย ซ큔ึȀงใชก้ากนᡕํȀาตาลและนᡕํȀาออ้ยเป็น
วตัถดุบิ จาํนวน 12 โรงงานและ ใชม้นัสาํปะหลงัเป็นวตัถดุบิ จาํนวน 4 โรงงาน สามารถผลติเอทานอลท큔ีȀ
มคีวามบรสิทุธ癗ิȀของแอลกอฮอส ์99.5 % โดยมขีนาดกาํลงัผลติของแตล่ะโรงงงาน อยู่ระหวา่งไมเ่กนิ
50,000  500,000 ลติรตอ่วนั โดยโรงงานท큔ีȀไดรั้บอนมุตัปิระกอบดว้ย

1. โรงงานท큔ีȀใชก้ากนํȀาตาลและนํȀาออ้ยเป็นวตัถดุบิ

(1) บรษิทั นํȀาตาลมติรผล จาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของ
แอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัสพุรรณบรุ ีโดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 200,000 ลติรตอ่
วนั

(2) บรษิทั รวมเกษตรอตุสาหกรรม จาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀ
ของแอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัชยัภมู ิโดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 200,000 ลติรตอ่
วนั

(3) บรษิทั ไทยรุ่งเรอืงอตุสาหกรรม จาํกดั (บรษัิทไทยรุ่งเรอืงพลงังาน จาํกดั) ดาํเนนิการจัดตัᡕȀง
โรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของแอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัสระบรุ ีโดยมขีนาด
กาํลงัการผลติไมเ่กนิ 120,000 ลติรตอ่วนั

(4) บรษิทั ไทยรุ่งเรอืงอตุสาหกรรม จาํกดั (บรษัิทไทยรุ่งเรอืงพลงังาน จาํกดั) ดาํเนนิการจัดตัᡕȀง
โรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของแอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัเพชรบรูณ ์โดยมี
ขนาดกาํลงัการผลติ ไมเ่กนิ 120,000 ลติรตอ่วนั

(5) บรษิทั นํȀาตาลแลออ้ยตะวนัออก จาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀ
ของแอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัสระแกว้ โดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 100,000 ลติรตอ่
วนั

(6) บรษิทั เอน็.วาย.ชกูาร ์จาํกดั (บรษัิทเอน็.วาย.เอทานอล จาํกดั) ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอ
ทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของแอลกอฮอล ์99.5% ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดันครราชสมีา โดยมขีนาดกาํลงัการ
ผลติไมเ่กนิ 150,000 ลติรตอ่วนั



(7) บรษิทั นํȀาตาลราชบรุ ีจาํกดั (บรษัิทราชบรุเีอทานอล จาํกดั) ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอทา
นอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของแอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัราชบรุ ีโดยมขีนาดกาํลงัการผลติไม่
เกนิ 100,000 ลติรตอ่วนั

(8) บรษิทั อตุสาหกรรมโคราช จาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติและจาํหนา่ยเอทานอลท큔ีȀมคีวาม
บรสิทุธ癗ิȀของแอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดันครราชสมีา โดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ
100,000 ลติรตอ่วนั

(9) บรษิทั อตุสาหกรรมนํȀาตาลปราณบรุ ีจาํกดั (บรษัิทปราณบรุเีอทานอล จาํกดั) ดาํเนนิการจัดตัᡕȀง
โรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของแอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดย
มขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 50,000 ลติรตอ่วนั

(10) บรษิทัอตุสาหกรรมอา่งเวยีน จาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของ
แอลกอฮอล ์99.5% ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดันครราชสมีา โดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 160,000 ลติรตอ่
วนั

(11) นายนพพร วอ่งวฒันะสนิ จาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของ
แอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัราชบรุ ีโดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 100,000 ลติรตอ่วนั

(12) บรษิทัสมเดจ็ (1991) จาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของ
แอลกอฮอล ์99.5% ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัอดุรธาน ีโดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 100,000 ลติรตอ่วนั

2. โรงงานท큔ีȀใชม้นัสาํปะหลงัเป็นวตัถดุบิ

(1) บรษิทั ฟ้าขวญัทพิย ์จาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของ
แอลกอฮอล ์99.5% ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัปราจนีบรุ ีโดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 120,000 ลติรตอ่วนั

(2) บรษิทั สยาม เอทานอล อตุสาหกรรม จาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติเอทานอลท큔ีȀมคีวาม
บรสิทุธ癗ิȀของแอลกอฮอล ์99.5 % ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดัชยัภมู ิโดยมขีนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 100,000
ลติรตอ่วนั

(3) บรษิทั ปิคนคิแกส๊ แอนด ์เอน็จเินยีร큔ิȀง จาํกดั(มหาชน) ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติ เอทานอล
ท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของแอลกอฮอล ์99.5% ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดันครราชสมีา หรอืจังหวดัอดุรธาน ีโดยมี
ขนาดกาํลงัการผลติไมเ่กนิ 500,000 ลติรตอ่วนั

(4) บรษิทั บญุเอนก จาํกดั ดาํเนนิการจัดตัᡕȀงโรงงานผลติและจาํหนา่ยเอทานอลท큔ีȀมคีวามบรสิทุธ癗ิȀของ
แอลกอฮอล ์99.5% ท큔ีȀตัᡕȀงบรเิวณจังหวดันครราชสมีา หรอืจังหวดัสระแกว้ โดยมขีนาดกาํลงัการผลติไม่
เกนิ 500,000 ลติรตอ่วนั

 ตอ่มาคณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 19 เมษายน 2548 ไดเ้หน็ชอบมาตรการเรง่รัดประหยดัพลงังานตาม
แนวทางการดาํเนนิงานสง่เสรมิการใชแ้กส๊โซฮอลแ์ทนนᡕํȀามนัเบนซนิ โดยกาํหนดใหร้ถยนตเ์บนซนิ
ราชการและรัฐวสิาหกจิทกุคนัในจังหวดัท큔ีȀมแีกส๊โซฮอลจ์าํหนา่ยตอ้งใชแ้กส๊โซฮอล ์และสถานบีรกิาร
นᡕํȀามนัท큔ีȀตัᡕȀงอยู่ในพᡕืȀนท큔ีȀเขตราชการ จาํนวน 413 แหง่ ใหเ้ปล큔ีȀยนมาขายเฉพาะแกส๊โซฮอล ์95 อยา่งเดยีว
ภายใน 2 เดอืน และขอใหแ้จง้การขอเปล큔ีȀยนมายงับรษัิทนᡕํȀามนั ปตท. และบางจากภายใน 15 วนั พรอ้ม
ทัᡕȀงเรง่รัดใหผู้้คา้นᡕํȀามนัเพ큔ิȀมจาํนวนสถานบีรกิารจาํหนา่ยแกส๊โซฮอลเ์พ큔ิȀมเป็น 4,000 แหง่ ทั큔Ȁวประเทศ และ
เรง่รัดใหม้กีารใชแ้กส๊โซฮอลเ์พ큔ิȀมเป็นวนัละ 4 ลา้นลติร ภายในปี 2548

ความกา้วหนา้ในการผลกัดนัการใชเ้อทานอล

 รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน รว่มกบัผู้บรหิารบรษัิทรถยนตช์ัᡕȀนนาํของโลก 8 บรษัิท ไดแ้ก ่โตโยตา้
ฮอนดา้ มติซบูชิ ิวอลโว ่มาสดา้ เจนเนอรร์อล มอเตอร ์เดมเลอร ์ไครสเลอร ์ฟอรด์ และบเีอม็ดบัเบᡕิȀลยู
แถลงขา่วสรา้งความมั큔Ȁนใจในการใชแ้สโซฮอล ์เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 30 มนีาคม 2548 พรอ้มทัᡕȀงกระทรวงพลงังาน ได้
ใชม้าตรการสง่เสรมิการใชน้ᡕํȀามนัแกส๊โซฮอลด์ว้ยการเพ큔ิȀมสว่นตา่งของราคานᡕํȀามนัเบนซนิกบัแกส๊โซฮอล์
ใหต้า่งกนั 1.50 บาทตอ่ลติร โดยการเพ큔ิȀมเงนิสง่เขา้กองทนุนᡕํȀามนัของนᡕํȀามนัเบนซนิขᡕึȀนอกีลติรละ 0.05
บาท

 ปัจจบุนัมโีรงงานผลติเอทานอลไดเ้ดนิเคร큔ืȀองเขา้ระบบแลว้ จาํนวน 3 โรง ไดแ้ก ่บรษัิท พรวไิล
อนิเตอรเ์นชั큔Ȁนแนล กรุ๊ป เทรดดᡕิȀง จาํกดั กาํลงัการผลติ 25,000 ลติร/วนั บรษัิท ไทยแอลกอฮอล ์จาํกดั



(มหาชน) กาํลงัการผลติ 200,000 ลติร/วนั และบรษัิทไทยอะโกรเอนเนอรจ์큔ีȀ จาํกดั กาํลงัการผลติ
15,000 ลติร/วนั นอกจากนᡕีȀ โรงท큔ีȀ 4 ของบรษัิท ไทยงว้นเอทานอล จาํกดั กาํลงัการผลติ 130,000 ลติร/
วนั คาดวา่จะเร큔ิȀมทดลองเดนิเคร큔ืȀองไดป้ลายเดอืนพฤษภาคม 2548 ซ큔ึȀงจะทาํใหก้าํลงัผลติเอทานอลรวม
เป็น 505,000 ลติร/วนั อยา่งไรกต็าม การผลติเอทานอลยงัมปัีญหาอปุสรรคเก큔ีȀยวกบัราคาวตัถดุบิโดย
เฉพาะกากนᡕํȀาตาล ท큔ีȀมรีาคาแพงขᡕึȀนมาก เน큔ืȀองจากความตอ้งการใชก้ากนᡕํȀาตาลในตลาดโลกมมีากขᡕึȀน
ประกอบกบัผลผลติออ้ยในประเทศในชว่งปีท큔ีȀผา่นมาลดลงจากความแหง้แลง้ ทาํใหผู้้ผลติเอทานอล
รอ้งขอตอ่รัฐบาลใหป้รับเพ큔ิȀมราคาขายเอทานอลขᡕึȀน ณ เดอืนมนีาคม 2548 สถานบีรกิารจาํหนา่ยนᡕํȀามนั
แกส๊โซฮอล ์95 ในเขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑลและตา่งจังหวดั มจีาํนวนรวม 788 แหง่ เป็นของบรษัิทนᡕํȀามนั
ไดแ้ก ่ปตท. บางจาก
เชลล ์และทพีไีอ ซ큔ึȀงมยีอดการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัแกส๊โซฮอลข์องทัᡕȀง 4 บรษัิท รวมทัᡕȀงสᡕิȀน 25.3 ลา้นลติร
นอกจากนᡕีȀ บรษัิท บางจากฯ ไดท้ดลองจาํหนา่ยนᡕํȀามนัแกส๊โซฮอล ์91 โดยมสีถานบีรกิารนᡕํȀามนัแกส๊โซ
ฮอล ์จาํนวน 9 แหง่

 สาํหรับดา้นการบรหิารจัดการ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 11 เมษายน 2548 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตไิด้
มคีาํสั큔Ȁงท큔ีȀ 3/2548 แตง่ตัᡕȀงคณะกรรมการพัฒนาและสง่เสรมิเชᡕืȀอเพลงิชวีภาพเพ큔ืȀอดาํเนนิการกาํหนด
นโยบายและแผนการบรหิารและพัฒนาเชᡕืȀอเพลงิชวีภาพของประเทศ เพ큔ืȀอเป็นศนูยก์ลางในการกาํหนด
นโยบาย กาํกบั ดแูลและสง่เสรมิเชᡕืȀอเพลงิชวีภาพ

แนวทางการดาํเนนิงานระยะตอ่ไป

การดาํเนนินโยบายสง่เสรมิการผลติและการใชเ้อทานอล กระทรวงพลงังานไดจั้ดทาํแผนปฏบิตักิาร
Road map ขᡕึȀน โดยแบง่เป็น 2 ระยะ ซ큔ึȀงประกอบดว้ย ดงันᡕีȀ

(1) เป้าหมายระยะส ัȀน : ยกเลกิเบนซนิออกเทน 95 ในวนัท큔ีȀ 1 มกราคม 2550

เพ큔ิȀมคา่การตลาดใหก้บัสถานบีรกิารท큔ีȀจาํหนา่ยแกส๊โซฮอล ์เพ큔ืȀอจงูใจใหจ้าํหนา่ยแกส๊โซฮอล์
ประสานงานบรษัิทผู้คา้นᡕํȀามนัใหเ้พ큔ิȀมหวัเตมินᡕํȀามนัแกส๊โซฮอลส์ถานบีรกิาร เพ큔ืȀออาํนวยความสะดวก
ผู้ใช ้และเรง่รัดใหเ้พ큔ิȀมจาํนวนสถานจีาํหนา่ยแกส๊โซฮอล์
ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการใชแ้กส๊โซฮอลใ์นรถยนตร์าชการและรัฐวสิาหกจิ
ประชาสมัพันธเ์ชงิรณรงคก์ารใชแ้กส๊โซฮอลผ์า่นส큔ืȀอโทรทศัน ์โดยเฉพาะนโยบายการสง่เสรมิแกส๊
โซฮอลด์ว้ยการยกเลกิการใชน้ᡕํȀามนัเบนซนิออกเทน 95 และเบนซนิออกเทน 91
พจิารณาปรับราคาขายเอทานอลใหเ้หมาะสมกบัราคาตลาดของวตัถดุบิ
พจิารณาการกาํหนด Specification ของนᡕํȀามนัแกส๊โซฮอลใ์หม่
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหารถรุ่นเกา่ท큔ีȀผู้ผลติรถยนตไ์มรั่บรองการใชน้ᡕํȀามนัแกส๊โซฮอล์

(2) เป้าหมายระยะยาว : ยกเลกิเบนซนิออกเทน 91 ในวนัท큔ีȀ 1 มกราคม 2555

สง่เสรมิใหม้กีารปรับเปล큔ีȀยนพันธุ์ทัᡕȀงมนัสาํปะหลงัและออ้ยท큔ีȀจะใชเ้ป็นวตัถดุบิสาํหรับการผลติเอทา
นอล เพ큔ืȀอเพ큔ิȀมปรมิาณวตัถดุบิและลดตน้ทนุวตัถดุบิ
กาํหนดแผนการขยายคลงันᡕํȀามนัและหารอืกบัหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งในการแกไ้ขปัญหา
เพ큔ิȀมสดัสว่นการผสมเอทานอลจากรอ้ยละ 10 (หรอื E10) เป็นรอ้ยละ 20 หรอืมากกวา่ (หรอื E20 
E85)
สนับสนนุใหอ้ตุสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศผลติรถยนตท์큔ีȀใชน้ᡕํȀามนัซ큔ึȀงมสีว่นผสมของเอทานอล รอ้ย
ละ 20 หรอืในสดัสว่นท큔ีȀมากกวา่ (Flex fuel vehicles)

 

น โ ย บ า ย ด ้า น ไ ฟ ฟ้ า
การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้และการกาํกบัดแูล
การรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีนตามนโยบาย Renewable
Portfolio Standard (RPS)
แผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2547  2558 (PDP 2004)
ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small Power Producers :
SPP)
ระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก



 การปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าและการกาํกบัดแูล

 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 ธนัวาคม 2546 คณะรัฐมนตรไีดเ้หน็ชอบแนวทางการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ตามท큔ีȀ
กระทรวงพลงังานเสนอ โดยจะดาํเนนิการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟา้รปูแบบ Enhanced Singe Buyer
Model (ESB) และในสว่นของการกาํกบัดแูลไดก้าํหนดใหม้กีารจัดตัᡕȀงคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ
ไฟฟา้ (Board of Commission) ขᡕึȀน ซ큔ึȀงตอ่มาเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 22 เมษายน 2547 คณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) ไดเ้หน็ชอบการจัดตัᡕȀงคณะกรรมการดแูล กจิการไฟฟา้โดยใชพ้ระราชบญัญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ในชว่งเปล큔ีȀยนผา่น รวมทัᡕȀงเหน็ชอบในหลกัการใหย้ก
รา่งพระราชบญัญัตปิระกอบกจิการไฟฟา้ และมอบหมายให ้สนพ. จัดทาํรายละเอยีดในประเดน็การสรรหา
การจัดตัᡕȀง และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้

 สนพ. ไดด้าํเนนิการยกรา่งระเบยีบคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาตวิา่ดว้ยการสรรหาและจัดตัᡕȀง
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ พ.ศ. 2547 ซ큔ึȀงไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาตแิละคณะรัฐมนตรแีลว้เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 28 กรกฎาคม 2547 และเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24 สงิหาคม 2547
ตามลาํดบั สาระสาํคญัของรา่งระเบยีบฯ ประกอบดว้ย

1. ขอบเขตและหลกัการของรา่งระเบยีบ ประกอบดว้ย การกาํหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารสรรหา การจัดตัᡕȀง
คณุสมบตั ิอาํนาจหนา้ท큔ีȀ และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ โดยในสว่นของ
อาํนาจหนา้ท큔ีȀไดก้าํหนดใหม้กีารถา่ยโอนอาํนาจท큔ีȀเป็นของ กพช. ในสว่นท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัการกาํกบัดแูล
กจิการไฟฟา้มายงัคณะกรรมการกาํกบัฯ รวมทัᡕȀง หลงัจากมกีารแปรรปู กฟผ. จะมกีารถา่ยโอนอาํนาจบาง
สว่นจากพระราชบญัญัตกิารไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาเพ큔ิȀมเตมิ เพ큔ืȀอสรา้งความ
โปรง่ใสในการกาํกบัดแูล สง่เสรมิการแขง่ขนั และเพ큔ิȀมประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน

2. คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟ้า ใหจั้ดตัᡕȀงคณะกรรมการกาํกบัฯ โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา
9 ของพระราชบญัญัตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการ 1 คน และกรรมการ 5 คน โดยในชว่งเปล큔ีȀยนผา่นใหผู้้อาํนวยการสาํนักงานนโยบายและแผน
พลงังานเป็นกรรมการและเลขานกุาร รวมทัᡕȀงใหส้าํนักงานนโยบายและแผนพลงังานทาํหนา้ท큔ีȀเป็นฝ่าย
เลขานกุารในชว่งท큔ีȀยงัไมไ่ดจั้ดตัᡕȀงสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัฯ

3. การสรรหาและการคดัเลอืก ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังานแตง่ตัᡕȀงคณะกรรมการสรรหาชดุหน큔ึȀง
จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน เพ큔ืȀอคดัเลอืกบคุคลเขา้มาเป็นคณะกรรมการกาํกบัฯ และหลงัจากคณะกรรมการ
สรรหาไดค้ดัเลอืกคณะกรรมการกาํกบัฯ แลว้ ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังานเสนอรายช큔ืȀอผู้ไดรั้บคดั
เลอืกตอ่ กพช. เพ큔ืȀอพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ

4. อาํนาจหนา้ท䑋ี䀀ของคณะกรรมการกาํกบัฯ

(1) กาํกบัดแูลอตัราคา่บรกิารการปฏบิตังิานของผู้ประกอบกจิการไฟฟา้ กาํหนดและกาํกบัดแูลมาตรฐาน
และคณุภาพในการใหบ้รกิาร มาตรการในการคุ้มครองผู้ใชไ้ฟฟา้ รวมถงึพจิารณาการรอ้งเรยีน การ
อทุธรณข์อง ผู้ใชไ้ฟฟา้ ผู้ประกอบกจิการไฟฟา้ และผู้ไดรั้บความเดอืดรอ้นเสยีหายเน큔ืȀองจากกจิการ
ไฟฟา้

(2) จัดทาํและเสนอแนะการพยากรณค์วามตอ้งการใชไ้ฟฟา้ แผนการจัดหาและทางเลอืกการใชเ้ชᡕืȀอเพลงิ
ในการผลติไฟฟา้ทัᡕȀงในและตา่งประเทศ รวมถงึ วเิคราะหต์รวจสอบและประสานแผนการลงทนุในกจิการ
ไฟฟา้

(3) ออกประกาศเชญิชวนการรับซᡕืȀอไฟฟา้ และกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการประเมนิและ คดัเลอืก
ขอ้เสนอการรับซᡕืȀอไฟฟา้ รวมทัᡕȀงคดัเลอืกผู้ผลติไฟฟา้

5. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการกาํกบัฯ ใหก้รรมการกาํกบัฯ ไดรั้บคา่ตอบแทนเป็นเงนิสมนาคณุ
รายเดอืนในอตัราไมเ่กนิ 200,000 บาทตอ่เดอืน ประธานกรรมการไดรั้บคา่ตอบแทนสงูกวา่กรรมการฯ
ทั큔Ȁวไปรอ้ยละ 20 ทัᡕȀงนᡕีȀ กาํหนดใหม้กีารประชมุอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัᡕȀง และใหส้าํนักงบประมาณพจิารณา
จัดสรรงบประมาณเพ큔ืȀอเป็นคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วตอ่ไป

 ตอ่มาเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 23 ธนัวาคม 2547 กพช. ไดพ้จิารณาเร큔ืȀองคา่ตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ
ไฟฟา้ ซ큔ึȀงเดมิ กพช. ไดม้มีตเิหน็ชอบแนวทางการดาํเนนิการขออนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการจากเงนิงบ
ประมาณของรัฐเพ큔ืȀอจัดตัᡕȀงคณะกรรมการกาํกบัฯ ในชว่งเปล큔ีȀยนผา่น โดยในปี 2547 ใหข้ออนมุตัเิงนิจากงบ

กลางจาํนวน 2,880,000 บาท และปี 2548 ขอเงนิจากงบประมาณจาํนวน 17,280,000 บาท ซ큔ึȀง สนพ.



กลางจาํนวน 2,880,000 บาท และปี 2548 ขอเงนิจากงบประมาณจาํนวน 17,280,000 บาท ซ큔ึȀง สนพ.
ไดร้ว่มหารอืกบัหนว่ยงานท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งพบวา่การดาํเนนิการเบᡕืȀองตน้ไมส่ามารถของบประมาณจากรัฐเพ큔ืȀอ
เป็นคา่ตอบแทนของกรรมการกบัฯ ในอตัรา 200,000 บาทตอ่คนตอ่เดอืนได ้ดงันัᡕȀนการสรรหาบคุคลผู้มี
ประสบการณแ์ละความสามารถเพ큔ืȀอทาํหนา้ท큔ีȀกรรมการ จงึกระทาํไดย้าก จงึจาํเป็นตอ้งแกไ้ขมตคิณะ
รัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24 สงิหาคม 2547 กระทรวงพลงังานไดน้าํเสนอเร큔ืȀองดงักลา่วตอ่ท큔ีȀประชมุ คณะรัฐมนตรี
เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 15 กมุภาพันธ ์2548 และท큔ีȀประชมุไดใ้หน้าํเร큔ืȀองดงักลา่วเสนอผา่นการพจิารณาของคณะ
กรรมการกลั큔Ȁนกรองเสนอเร큔ืȀองคณะรัฐมนตร ีคณะท큔ีȀ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) กอ่น

 คณะกรรมการฯ คณะท큔ีȀ 7 ไดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24 กมุภาพันธ ์2548 ใหแ้กไ้ขรา่งระเบยีบคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหง่ชาตวิา่ดว้ยการสรรหาและจัดตัᡕȀงคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ พ.ศ. 2547
ใหม ่โดยใหจั้ดทาํเป็นรา่งระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการไฟฟา้ พ.ศ.
... โดยอาศยัพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 ทัᡕȀงนᡕีȀคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็
ชอบรา่งระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรฯี แลว้ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 1 มนีาคม 2548 และไดล้งประกาศในราชกจิจานุ
เบกษาใหม้ผีลบงัคบัใชเ้ม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 25 มนีาคม 2548

 การรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีนตามนโยบาย
Renewable Portfolio Standard (RPS)

จากยทุธศาสตรพ์ลงังานเพ큔ืȀอการแขง่ขนัของประเทศ ในสว่นการพัฒนาพลงังานทดแทนอยา่งยั큔Ȁงยนืไดม้ี
การกาํหนดเปา้หมายสดัสว่นของการใชพ้ลงังานทดแทนใหเ้พ큔ิȀมขᡕึȀนจากรอ้ยละ 0.5 ของการใชพ้ลงังาน
ภายในประเทศปัจจบุนัเป็นรอ้ยละ 8 ภายในปี 2554 กระทรวงพลงังานเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 12 ธนัวาคม 2546 ได้
แตง่ตัᡕȀงเป็นประธานคณะกรรมการดาํเนนิงานดา้นพลงังานทดแทนขᡕึȀน โดยมรีองปลดักระทรวงพลงังาน
(นายพรชยั รจุปิระภา) เป็นประธานฯ เพ큔ืȀอทาํหนา้ท큔ีȀกาํหนดแนวทางกาํกบัดแูลและสง่เสรมิ ใหม้กีารผลติ
ไฟฟา้โดยใชพ้ลงังานทดแทน ตอ่มาคณะกรรมการดาํเนนิงานดา้นพลงังานทดแทนไดเ้หน็ชอบนโยบาย
RPS โดยกาํหนดใหส้ดัสว่นการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนตอ่การผลติไฟฟา้จากพลงังาน ฟอสซลิ
ท큔ีȀรอ้ยละ 5 ของกาํลงัผลติโรงไฟฟา้ใหมท่큔ีȀจะสรา้งขᡕึȀนตามแผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของประเทศ (PDP)
และกาํหนดใหม้คีณะกรรมการกาํกบัดแูลโครงสรา้งกจิการไฟฟา้ขᡕึȀน พรอ้มทัᡕȀงใหย้กรา่งระเบยีบการรับซᡕืȀอ
ไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็เฉพาะการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนตามนโยบาย RPS โดยสาระ
สาํคญัของระเบยีบฯ ประกอบดว้ย

 วตัถปุระสงคข์องนโยบาย RPS : เพ큔ืȀอสง่เสรมิใหม้กีารใชต้น้พลงังานพลอยไดใ้นประเทศในการ
ผลติไฟฟา้

 คณุสมบตัขิองผู้ผลติไฟฟ้าท큔ีȀตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ : ผู้ผลติไฟฟา้ท큔ีȀมคีวามประสงคจ์ะสรา้งโรง
ไฟฟา้ท큔ีȀใชเ้ชᡕืȀอเพลงิฟอสซลิ

 ลกัษณะกระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน : ประกอบดว้ย โรงไฟฟา้ใหมท่큔ีȀใช้
พลงังาน หมนุเวยีน เชน่ พลงัแสงอาทติย ์พลงัลม ขยะมลูฝอย และพลงันᡕํȀาขนาดเลก็ท큔ีȀมขีนาดไมเ่กนิ 30
เมกะวตัต ์เป็นตน้ นอกจากนᡕีȀ หากโรงไฟฟา้ท큔ีȀใชพ้ลงังานหมนุเวยีนท큔ีȀมอียู่เดมิขยายโรงไฟฟา้ใหนั้บเฉพาะ
สว่นกาํลงัการผลติตดิตัᡕȀงท큔ีȀขยายเพ큔ิȀมขᡕึȀน ตลอดจนโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนท큔ีȀสามารถใชเ้ชᡕืȀอเพลงิ
ฟอสซลิเป็นเชᡕืȀอเพลงิเสรมิ อยา่งไรกต็ามกาํลงัการผลติของโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนท큔ีȀมสีญัญาซᡕืȀอ
ขายไฟฟา้กบั กฟผ. กอ่นท큔ีȀมปีระกาศรับซᡕืȀอไฟฟา้ โดยคณะกรรมการกาํกบัดแูลโครงสรา้ง กจิการไฟฟา้
ไมส่ามารถนับรวมเป็นสว่นหน큔ึȀงของสดัสว่นพลงังานหมนุเวยีนตามระเบยีบฯ ฉบบันᡕีȀ

 สดัสว่นพลงังานหมนุเวยีน : ใหค้าํนวณจากปรมิาณพลงัไฟฟา้จรงิจากพลงังานหมนุเวยีน และ
ปรมิาณพลงัไฟฟา้จรงิจากเชᡕืȀอเพลงิฟอสซลิ

 ข ัȀนตอนและหลกัการพจิารณารบัซืȀอไฟฟ้า : คณะกรรมการกาํกบัดแูลโครงสรา้งกจิการไฟฟา้จะ
ประกาศรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้ โดยการระบขุอ้มลูท큔ีȀเก큔ีȀยวขอ้งกบัมาตรการ RPS ดงันᡕีȀ 1) ปรมิาณ
พลงัไฟฟา้ท큔ีȀผลติจากเชᡕืȀอเพลงิ ฟอสซลิท큔ีȀจะรับซᡕืȀอ 2) สดัสว่นของพลงัไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน และ
3) ลาํดบัความสาํคญัของพᡕืȀนท큔ีȀ (List of Preferable Sites) เพ큔ืȀอใหส้อดคลอ้งกบัประมาณการความ
ตอ้งการไฟฟา้และกาํลงัการผลติตามแผนในพᡕืȀนท큔ีȀ

ทัᡕȀงนᡕีȀ คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24 สงิหาคม 2547 ไดม้มีตเิหน็ชอบระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้
จาก ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็เฉพาะการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีนตามนโยบาย RPS แลว้



 แผนพฒันากาํลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2547  2558 (PDP
2004)

แผนพัฒนากาํลงัผลติไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2547  2558 (PDP 2004) ไดรั้บความเหน็ชอบจาก
คณะรัฐมนตรเีม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24 สงิหาคม 2547 เพ큔ืȀอเป็นแนวทางสาํหรับการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย
(กฟผ.) ดาํเนนิการ จัดหาไฟฟา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการไฟฟา้ท큔ีȀเพ큔ิȀมขᡕึȀนในอนาคต สาระสาํคญัของ
แผนประกอบดว้ย

1. แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าภาคใต ้แนวทางการจัดหาไฟฟา้ในภาคใตเ้พ큔ืȀอรองรับความตอ้งการท큔ีȀ
เพ큔ิȀมขᡕึȀนประมาณเฉล큔ีȀย 128 เมกะวตัตต์อ่ปี ระหวา่งปี 2547  2549 และ 155 เมกะวตัตต์อ่ปี ระหวา่งปี
2550  2554 ประกอบดว้ย (1) การกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มท큔ีȀสงขลาขนาด 700 เมกะวตัต์
ใหแ้ลว้เสรจ็ในปี 2551 (2) กอ่สรา้งสายสง่ 230 กโิลวตัต ์บางสะพาน 1  ชมุพร  สรุาษฎรธ์าน ีใหแ้ลว้
เสรจ็ภายในปี 2550 ในกรณที큔ีȀการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มสงขลาเกดิความลา่ชา้ กฟผ. จะ
จัดหาไฟฟา้ทดแทน โดยการขยายโรงไฟฟา้ขนอมจาก 150 เมกะวตัต ์เป็น 385 เมกะวตัต ์ในปี 2550

2. แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยท큔ีȀคาดวา่จะเพ큔ิȀมขᡕึȀนเฉล큔ีȀย 161 และ
196 เมกะวตัตต์อ่ปี ในระหวา่งปี 2547  2549 และปี 2550  2554 ตามลาํดบั แนวทางการจัดหาจงึ
ประกอบดว้ย (1) ปรับปรงุสายสง่ 230 กโิลโวลท ์สระบรุ ี2  ลาํตะคอง  นครราชสมีา ใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในปี 2550 (2) ดาํเนนิการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากโครงการโรงไฟฟา้พลงันᡕํȀานᡕํȀาเทนิ 2 ใหแ้ลว้เสรจ็ในปี
2553 และ (3) กอ่สรา้งสายสง่ 500 กโิลโวลท ์ทา่ตะโก  ชยัภมู ิ2  อดุรธาน ี3 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี
2554

3. แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้ารวม ประกอบดว้ย กฟผ. จะกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มขนาด
ชดุละ 700 เมกะวตัต ์ประกอบดว้ย โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มสงขลาแลว้เสรจ็ในปี 2551 โรงไฟฟา้
พระนครใตช้ดุท큔ีȀ 3 แลว้เสรจ็ในปี 2552 โรงไฟฟา้พระนครเหนอืชดุท큔ีȀ 1 แลว้เสรจ็ในปี 2552 และโรง
ไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มบางปะกงชดุท큔ีȀ 5 แลว้เสรจ็ในปี 2553 และโรงไฟฟา้ใหมท่큔ีȀจะเกดิขᡕึȀนในชว่งปี
2554  2558 มจีาํนวน 18 โรง (12,000 เมกะวตัต)์ โดยแผนหลกัจะใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชᡕืȀอเพลงิ และ
แผนสาํรองโดยใชถ้า่นหนิเป็นเชᡕืȀอเพลงิ รวมถงึการนาํโรงไฟฟา้พลงันᡕํȀาจากประเทศเพ큔ืȀอนบา้นมาประกอบ
ดว้ย นอกจากนᡕีȀการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวยีน (RPS) สาํหรับโรงไฟฟา้ใหมใ่นชว่งปี 2554  2558
ประมาณ 630 เมกะวตัต ์ไดถ้กูรวมไวแ้ลว้ พรอ้มทัᡕȀงดาํเนนิการปรับปรงุเคร큔ืȀองกาํเนดิไฟฟา้โรงไฟฟา้พลงั
นᡕํȀาของเข큔ืȀอน อบุลรัตน ์เข큔ืȀอนสรินิธร เข큔ืȀอนจฬุาภรณ ์เข큔ืȀอนนᡕํȀาพงุ และเข큔ืȀอนแกง่กระจาน

4. แผนการลงทนุ : การลงทนุในแผน PDP 2004 ระหวา่งปี 2545  2554 ในแผนหลกัแบง่ออกเป็น 2
สว่นคอื การผลติไฟฟา้และระบบสง่ไฟฟา้ โดย กฟผ. จะมกีารลงทนุในกจิการผลติไฟฟา้ 204,923 ลา้น
บาท และในระบบสง่ไฟฟา้ 207,717 ลา้นบาท รวม 412,640 ลา้นบาท และจะมกีารลงทนุในกจิการ
ไฟฟา้รวมทัᡕȀงสᡕิȀน 512,976 ลา้นบาท

5. ให ้บรษิทั กลัฟ์ เพาเวอร ์เจนเนอเรช큔ัȀน จาํกดั ขยายขนาดกาํลงัการผลติไฟฟา้โครงการโรงไฟฟา้
แกง่คอย 2 จาก 734 เมกะวตัต ์เป็น 1,468 เมกะวตัต ์โดยโรงไฟฟา้หนว่ยแรกมกีาํหนดการจา่ยไฟฟา้เขา้
ระบบในเดอืนมนีาคม 2550 ทัᡕȀงนᡕีȀ บรษัิทจะยกเลกิการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากการกระทาํของหนว่ยงานรัฐ
(GFM) และการเรยีกรอ้งเงนิ ท큔ีȀลงทนุไปแลว้ภายใตโ้ครงการโรงไฟฟา้บอ่นอก และมอบหมายให ้กฟผ.
นาํโครงการดงักลา่วบรรจใุนแผน PDP 2004 แผนโรงไฟฟา้ใหมใ่นปี 2550

 ในการนᡕีȀคณะรัฐมนตรไีดม้อบหมายให ้ปตท. รายงานความคบืหนา้โครงการกอ่สรา้งทอ่กา๊ซธรรมชาติ
ใหโ้รงไฟฟา้ความรอ้นรว่มสงขลา และให ้กฟผ. รายงานความคบืหนา้การกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงัความ
รอ้นรว่มสงขลาทกุ 3 เดอืน และความคบืหนา้ผลการทดสอบการเดนิเคร큔ืȀองกาํเนดิไฟฟา้สาํรองของผู้เขา้
รว่มโครงการตามนโยบาย Peak cut

ความคบืหนา้ในการดาํเนนิโครงการกอ่สรา้งทอ่กา๊ซธรรมชาตใิหโ้รงไฟฟ้าความรอ้นรว่มสงขลา
ของ ปตท :

 ในการจัดหากา๊ซธรรมชาตใิหก้บัโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มสงขลาของ กฟผ. ปตท. จะไดจั้ดหากา๊ซ
ธรรมชาตจิากพᡕืȀนท큔ีȀพัฒนารว่มไทย  มาเลเซยี (JDA) ซ큔ึȀง ปตท. ไดบ้รรลผุลการเจรจาในการจัดซᡕืȀอกา๊ซ
ธรรมชาตดิงักลา่ว และได ้ลงนามสญัญาจัดหากา๊ซธรรมชาตแิลว้เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 23 ธนัวาคม 2547 โดยกา๊ซ
ธรรมชาตดิงักลา่วจะไดข้นสง่ผา่นทางโครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใินทะเลของบรษัิท ทรานสไ์ทย 
มาเลเซยี (ประเทศไทย) จาํกดั หรอื TTM จะขᡕึȀนฝั큔Ȁงท큔ีȀอาํเภอจะนะ จังหวดัสงขลา มกีาํลงัการสง่กา๊ซ
ธรรมชาตสิงูสดุ 1,020 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และจะสง่ผา่นตอ่ไปยงัทอ่กา๊ซธรรมชาตขิอง ปตท. ท큔ีȀจะ

เช큔ืȀอมตอ่ไปยงัโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มสงขลาของ กฟผ. โดยท큔ีȀโครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใินทะเล



เช큔ืȀอมตอ่ไปยงัโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มสงขลาของ กฟผ. โดยท큔ีȀโครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใินทะเล
ของ TTM ไดด้าํเนนิการกอ่สรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และมแีผนเร큔ิȀมขนสง่กา๊ซธรรมชาต ิตัᡕȀงแตเ่ดอืน
มกราคม 2548 สว่นของ ปตท. อยู่ระหวา่งดาํเนนิการกอ่สรา้งทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตบินบก ระยะทาง
ประมาณ 10 กโิลเมตร เช큔ืȀอมจากระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใินทะเลของบรษัิท TTM ไปยงัโรงไฟฟา้พลงั
ความรอ้นรว่มสงขลา โดยกาํหนดการเร큔ิȀมสง่กา๊ซธรรมชาตภิายในตน้ปี 2551

ความคบืหนา้การกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสงขลา

 โครงการโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มสงขลา ซ큔ึȀงจะตัᡕȀงอยู่ ณ บรเิวณบา้นควนหวัชา้ง ตาํบลคลองเปียะ
อาํเภอจะนะ จังหวดัสงขลา กฟผ. อยู่ระหวา่งดาํเนนิการจัดซᡕืȀอท큔ีȀดนิ การขออนมุตัโิครงการจากรัฐบาล
การขออนมุตักิอ่สรา้ง และขอใบอนญุาตตา่งๆ รวมทัᡕȀง การขออนมุตักิารศกึษาผลกระทบส큔ิȀงแวดลอ้ม
(EIA) ซ큔ึȀงคาดวา่การดาํเนนิการดงักลา่ว จะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนมนีาคม 2548

ความกา้วหนา้โครงการลดความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ (Peak Cut)

 นโยบาย Peak Cut ตามแผน PDP 2004 คอืการนาํเอาเคร큔ืȀองยนตด์เีซลท큔ีȀตดิตัᡕȀงอยู่ตามโรงงาน
อตุสาหกรรมและธรุกจิขนาดใหญ ่ซ큔ึȀงมไีวใ้ชใ้นกรณฉีกุเฉนิมาเดนิเคร큔ืȀองในชว่งท큔ีȀมคีวามตอ้งการไฟฟา้
สงูสดุของปี ซ큔ึȀง กฟผ. ไดจั้ดทาํโครงการลดความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุ (Peak Cut) โดยเชญิชวนใหผู้้
ประกอบการท큔ีȀมเีคร큔ืȀองยนตด์เีซลประมาณ 2,000 ราย เขา้รว่มโครงการ ในชว่งแรกคาดวา่จะสามารถลด
ความตอ้งการไฟฟา้สงูสดุในระบบไดจ้าํนวน 500 เมกะวตัต ์ตัᡕȀงแตป่ี 2549 เป็นตน้ไป

 ณ วนัท큔ีȀ 30 พฤศจกิารยน 2547 ความกา้วหนา้ของโครงการฯ สรปุไดว้า่ มผีู้สง่ใบสมคัรเขา้รว่มโครง
การฯ อยา่งเป็นทางการแลว้จาํนวน 115 ราย จาํนวนเคร큔ืȀองกาํเนดิไฟฟา้สาํรองท큔ีȀจะเขา้รว่มโครงการ 215
เคร큔ืȀอง มพีลงัไฟฟา้ท큔ีȀสามารถเขา้รว่มโครงการไดท้นัท ี97.14 เมกะวตัต ์และหากมกีารปรับปรงุระบบจะ
สามารถเขา้รว่มโครงการไดม้ากขᡕึȀน คดิเป็นพลงัไฟฟา้ประมาณ 140 เมกะวตัต ์นอกจากนᡕีȀ ยงัมผีู้ประกอบ
การท큔ีȀสนใจเขา้รว่มโครงการและอยู่ระหวา่งการประสานงานอกีประมาณ 200 ราย ซ큔ึȀงในจาํนวนนᡕีȀ กฟผ.
ไดป้ระสานงานแลว้จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก ่การไฟฟา้สว่นภมูภิาค และหา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลล ์ซ큔ึȀงได้
แจง้พลงัไฟฟา้ท큔ีȀจะเขา้รว่มโครงการ 22.58 เมกะวตัต ์และ 5 เมกะวตัต ์ตามลาํดบั และ กฟผ. ไดต้ัᡕȀงเปา้
หมายไวว้า่ในเดอืนเมษายน 2548 จะสามารถทดสอบการเดนิเคร큔ืȀองกาํเนดิไฟฟา้สาํรองของผู้เขา้รว่ม
โครงการได ้จาํนวน 300 เมกะวตัต์

 ความกา้วหนา้ในการดาํเนนิการรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small
Power Producers : SPP)

 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 17 มนีาคม 2535 เหน็ชอบรา่งระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติราย
เลก็ (SPP) โดยการไฟฟา้ทัᡕȀง 3 แหง่ ไดอ้อกระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติรายเลก็ และการไฟฟา้
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ไดอ้อกประกาศรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก SPP งวดท큔ีȀ 1 เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 30 มนีาคม
2535 จาํนวน 300 เมกะวตัต ์ตอ่มาเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 9 กรกฎาคม 2539 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิหข้ยายปรมิาณการ
รับซᡕืȀอเป็น 3,200 เมกะวตัต ์สาํหรับการรับซᡕืȀอไฟฟา้ในชว่งปี 2539  2543 และใหม้กีารรับซᡕืȀอไฟฟา้ท큔ีȀ
ผลติจากพลงังานนอกรปูแบบกากหรอืวสัดเุหลอืใชเ้ป็นเชᡕืȀอเพลงิตอ่ไป โดยไมก่าํหนดปรมิาณการรับซᡕืȀอ
ไฟฟา้

 การดาํเนนิการรับซᡕืȀอไฟฟา้จาก SPP ตัᡕȀงแตป่ี 2535 ถงึปัจจบุนั (ณ สᡕิȀนสดุเดอืนตลุาคม 2547) ม ีSPP
ท큔ีȀไดรั้บการตอบรับซᡕืȀอไฟฟา้รวม 88 ราย จา่ยไฟฟา้เขา้ระบบของ กฟผ. แลว้จาํนวน 67 ราย มปีรมิาณ
เสนอขายไฟฟา้รวม 2,204.30 เมกะวตัต์

สรปุการรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็
(สถานภาพ ณ เดอืนตลุาคม 2547)

  Firm NonFirm รวม
1. ผู้ผลติรายเลก็ย큔ืȀนขอ้เสนอ
1.1 จาํนวน (ราย) 82 59 141
1.2 กาํลงัการผลติ (MW) 8,079.80 1,099.41 9,179.21
1.3 ปรมิาณพลงัไฟฟา้ท큔ีȀเสนอขาย (MW) 4,724.40 408.68 5,133.08
2. ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ท큔ีȀไดรั้บการตอบรับซᡕืȀอไฟฟา้*      
1.1 จาํนวน (ราย) 43 45 88
1.2 กาํลงัการผลติ (MW) 3,667.90 850.00 4,517.90
1.3 ปรมิาณพลงัไฟฟา้ท큔ีȀเสนอขาย (MW)



1.3 ปรมิาณพลงัไฟฟา้ท큔ีȀเสนอขาย (MW) 2,144.90 298.80 2,443.70
1.4 ประเภทเชᡕืȀอเพลงิ (ราย)      
 กา๊ซธรรมชาติ 20  20
 ถา่นหนิ 5 2 7
 นᡕํȀามนั 1  1
 กา๊ซท큔ีȀเหลอืจากกระบวนการผลติ  2 2
 พลงันᡕํȀา  1 1
 กากออ้ย  30 30
 แกลบ 6 4 10
 แกลบ, เศษไม้ 2  2
 ขยะ  1 1
 ชานออ้ย, เปลอืกไม,้ แกลบ 3  3
 เศษไมย้างพาราและกะลาปาลม์ 1 1 2
 แกลบ, กากออ้ย,ไมย้คูาลปิตสั 1 2 3
 นᡕํȀามนัยางดาํ 1  1
 เปลอืกไม,้ เศษไม,้ นᡕํȀามนัยางดาํ 1  1
 เศษไมย้างพารา 1 1 2
 กากออ้ย, ชวีมวลอ큔ืȀนๆ 1 1 2
3. ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ลงนามในสญัญา
1.1 จาํนวน (ราย) 39 41 80
1.2 กาํลงัการผลติ (MW) 3,584.91 803.50 4,388.41
1.3 ปรมิาณพลงัไฟฟา้ท큔ีȀเสนอขาย (MW) 2,081.70 271.10 2,352.80
4. ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ขายไฟฟา้เขา้ระบบ
1.1 จาํนวน (ราย) 35 32 67
1.2 กาํลงัการผลติ (MW) 3,236.41 684.90 3,921.31
1.3 ปรมิาณพลงัไฟฟา้ท큔ีȀเสนอขาย (MW) 1,978.00 226.30 2,204.30

*ไมร่วมผู้ไมย่큔ืȀนหลกัคᡕํȀาประกนัยนืยนัการขายไฟฟา้ และผู้ผลติรายเลก็ท큔ีȀขอยกเลกิโครงการ

 ระเบยีบการรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก

 นับตัᡕȀงแตเ่ดอืนพฤษภาคม 2545 เป็นตน้มา ภายหลงัคณะรัฐมนตรเีหน็ชอบรา่งระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้
จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก รา่งระเบยีบวา่ดว้ยการเดนิเคร큔ืȀองกาํเนดิไฟฟา้ขนานกบั
ระบบของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ย สาํหรับปรมิาณไฟฟา้ไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต ์และแบบคาํขอจาํหนา่ยไฟฟา้
และการเช큔ืȀอมโยงตอ่ระบบไฟฟา้ เพ큔ืȀอขายไฟฟา้เขา้ระบบของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยแลว้ การไฟฟา้
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟา้สว่นภมูภิาค (กฟภ.) ไดอ้อกประกาศรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้
พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก (VSPP) (ฉบบัปรับปรงุ) เพ큔ืȀอลดการพ큔ึȀงพาการผลติ ไฟฟา้จากพลงังาน
เชงิพาณชิย ์และลดผลกระทบตอ่ส큔ิȀงแวดลอ้ม รวมทัᡕȀงชว่ยเพ큔ิȀมความมั큔Ȁนคงในระบบจาํหนา่ยและการลดการ
จัดหาไฟฟา้ในชว่งท큔ีȀระบบมคีวามตอ้งการไฟฟา้สงู (Peak)

 ตอ่มาเดอืนเมษายน 2547 ม ีVSPP ย큔ืȀนแบบคาํขอจาํหนา่ยไฟฟา้และการเช큔ืȀอมโยงระบบไฟฟา้และได้
รับการตอบรับซᡕืȀอไฟฟา้แลว้รวม 48 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้สงูสดุท큔ีȀจะจา่ยเขา้ระบบประมาณ 5,070 กโิล
วตัต ์เป็น VSPP ในเขตจาํหนา่ยไฟฟา้ของ กฟน. จาํนวน 33 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้สงูสดุท큔ีȀจะจา่ยเขา้
ระบบรวม 1,040 กโิลวตัต ์และในเขต กฟภ. จาํนวน 15 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้สงูสดุท큔ีȀจะจา่ยเขา้ระบบ
4,030 กโิลวตัต ์ประกอบดว้ยเชᡕืȀอเพลงิหลายประเภท ไดแ้ก ่พลงังานแสงอาทติย ์เศษไม ้แกลบ กา๊ซ
ชวีภาพ กา๊ซจากขยะ โดยท큔ีȀ VSPP ท큔ีȀไดรั้บการตอบรับซᡕืȀอไฟฟา้จากการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยแลว้ ยงัไม่
สามารถขายไฟฟา้เขา้ระบบได ้เน큔ืȀองจากมปัีญหาความชดัเจนในทางปฏบิตัติามกฎหมาย ไดแ้ก ่1) การ
ขอสมัปทานประกอบกจิการไฟฟา้จากภาครัฐ ของ VSPP ควรเป็นไปตาม ปว. 58 และ 2) การคาํนวณคา่
ไฟฟา้และการคดิภาษมีลูคา่เพ큔ิȀม กรณกีารซᡕืȀอขายไฟฟา้แบบหกัลบหนว่ยไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้เน큔ืȀองจาก
ทัᡕȀงการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยและ VSPP จะตอ้งนาํรายไดท้ัᡕȀงหมดท큔ีȀเกดิจากการขายไฟฟา้มารวมคาํนวณเป็น
มลูคา่ฐานตามมาตรา 79 แหง่ประมวลรัษฎากร สง่ผลใหต้อ้งมกีารตดิตัᡕȀงมเิตอรเ์พ큔ิȀมเตมิ หรอืเปล큔ีȀยน
มเิตอรใ์หมใ่หส้ามารถอา่นคา่พลงังานไฟฟา้ทัᡕȀงซᡕืȀอและขาย ทาํใหผู้้ประกอบการ มคีา่ใชจ้า่ยเพ큔ิȀมขᡕึȀน
เป็นตน้

การดาํเนนิการแกไ้ขปญัหาการรบัซืȀอไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก



 คณะอนกุรรมการประสานการดาํเนนิงานในอนาคตของการไฟฟา้ ไดพ้จิารณาแนวทางแกไ้ขปัญหาท큔ีȀ
เกดิขᡕึȀนขา้งตน้ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 3 มนีาคม 2547 และไดม้อบหมายใหก้รมธรุกจิพลงังานขออนมุตัรัิฐมนตรเีพ큔ืȀอ
ปรับเปล큔ีȀยนใบอนญุาตแทนการใหส้มัปทานประกอบกจิการไฟฟา้ ตอ่มารัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน
ไดอ้นมุตัผิอ่นผันเป็นกรณพีเิศษ VSPP โดยเปล큔ีȀยนเป็นระบบการใหอ้นญุาต และมอบอาํนาจใหอ้ธบิดกีรม
ธรุกจิพลงังาน หรอืผู้วา่ราชการจังหวดัเป็นผู้อนญุาตแทนได ้โดยมอบหมายใหก้รมธรุกจิพลงังานเรง่จัด
ทาํประกาศกระทรวงพลงังานเพ큔ืȀอกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง큔ืȀอนไขตอ่ไป นอกจากนᡕีȀ สนพ. การไฟฟ้า
ฝ่ายจาํหนา่ย และกรมสรรพากรไดร้ว่มกนัปรับปรงุวธิกีารคาํนวณคา่ไฟฟา้สาํหรับการซᡕืȀอขายไฟฟา้กบั
VSPP เพ큔ืȀอใหส้ามารถคดิภาษมีลูคา่เพ큔ิȀมไดถ้กูตอ้งตามประมวลรัษฎากร และปรับปรงุระเบยีบการรับซᡕืȀอ
ไฟฟา้จาก VSPP ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารคาํนวณคา่ไฟฟา้และภาษมีลูคา่เพ큔ิȀมตามประมวลรัษฎากร โดย
ปรับปรงุ ในประเดน็ ไดแ้ก ่(1) ขัᡕȀนตอนและหลกัการพจิารณารับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังาน
หมนุเวยีนขนาดเลก็มาก โดยเพ큔ิȀมเตมิเง큔ืȀอนไขใหผู้้ผลติไฟฟา้จะตอ้งนาํใบอนญุาตตามท큔ีȀกฎหมายกาํหนด
มาแสดงกบัการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยกอ่นการเร큔ิȀมจาํหนา่ย ไฟฟา้ (2) หลกัการกาํหนดอตัราคา่ไฟฟา้ ในการ
ซᡕืȀอขายไฟฟา้กบัผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก (3) เง큔ืȀอนไขการชาํระเงนิคา่ไฟฟา้ ตลอด
จนปรับปรงุ ส큔ิȀงแนบของระเบยีบการรับซᡕืȀอไฟฟา้ฯ ซ큔ึȀงตอ่มาเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 28 กรกฎาคม 2547 กพช. ไดเ้หน็
ชอบใหแ้กไ้ขระเบยีบรับซᡕืȀอไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้พลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก และแกไ้ขระเบยีบ
การไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยวา่ดว้ยการเดนิเคร큔ืȀองกาํหนดไฟฟา้ขนานกบัระบบของการไฟฟา้ฝ่ายจาํหนา่ยแลว้

 อยา่งไรกต็าม ณ เดอืนธนัวาคม 2547 ม ีVSPP ย큔ืȀนแบบคาํขอจาํหนา่ยไฟฟา้และการเช큔ืȀอมโยงระบบ
ไฟฟา้และไดรั้บการตอบรับซᡕืȀอไฟฟา้แลว้รวม 75 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้สงูสดุท큔ีȀจะจา่ยเขา้ระบบประมาณ
8,215.60 กโิลวตัต ์เป็น VSPP ในเขตจาํหนา่ยไฟฟา้ของ กฟน. จาํนวน 33 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้สงูสดุ
ท큔ีȀจะจา่ยเขา้ระบบรวม 1,040 กโิลวตัต ์และในเขต กฟภ. จาํนวน 42 ราย ปรมิาณพลงัไฟฟา้สงูสดุท큔ีȀจะ
จา่ยเขา้ระบบ 7,175.60 กโิลวตัต ์ประกอบดว้ยเชᡕืȀอเพลงิหลายประเภท ไดแ้ก ่พลงังานแสงอาทติย ์เศษ
ไม ้แกลบ กา๊ซชวีภาพ กา๊ซจากขยะ

 

น โ ย บ า ย ด ้า น อ น ุร ัก ษ ์พ ล ัง ง า น
แผนอนรัุกษพ์ลงังาน ระยะท큔ีȀ 3 พ.ศ. 2548  2554
มาตรการประหยดัพลงังาน
การดาํเนนิการตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535

 แผนอนรุกัษพ์ลงังาน ระยะท큔ีȀ 3 พ.ศ. 2548  2554

สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ในฐานะเลขานกุารของคณะกรรมการกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิ
การอนรัุกษพ์ลงังาน ไดจั้ดทาํ "แผนอนรัุกษพ์ลงังาน" ขᡕึȀน เพ큔ืȀอใหก้ารบรหิารจัดการ และการใชจ้า่ยเงนิ
เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ซ큔ึȀง สนพ. ได้
ดาํเนนิการตามแผนอนรัุกษพ์ลงังานมาแลว้ 2 ระยะ คอื แผนอนรัุกษพ์ลงังานระยะท큔ีȀ 1 ในชว่งปี 2538 
2542 และแผนอนรัุกษพ์ลงังานระยะท큔ีȀ 2 ในชว่งปี 2543  2547 โดยแผนอนรัุกษพ์ลงังานระยะท큔ีȀ 2 ได้
สᡕิȀนสดุลงเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 30 กนัยายน 2547 ผลการดาํเนนิงานสรปุไดด้งันᡕีȀ

คณะกรรมการกองทนุฯ ไดอ้นมุตัเิงนิสาํหรับโครงการตา่งๆ รวมทัᡕȀงสᡕิȀน 23,776 ลา้นบาท แบง่เป็น
งบลงทนุ 16,778 ลา้นบาท คา่พัฒนาบคุลากร 2,054 ลา้นบาท คา่ประชาสมัพันธ ์1,701 ลา้นบาท
และคา่บรหิาร จัดการฯ 3,243 ลา้นบาท
ผลงานโดยรวมเป็นไปตามเปา้หมายท큔ีȀกาํหนดไว ้โดยเกดิผลลดความตอ้งการพลงัไฟฟา้ลง 883
เมกะวตัต ์ทดแทนพลงังานไฟฟา้ได ้5,447 ลา้นหนว่ยตอ่ปี ทดแทนพลงังานเชᡕืȀอเพลงิ 430 ลา้น
ลติรนᡕํȀามนัดบิตอ่ปี สามารถอนรัุกษพ์ลงังานไดค้ดิเป็นเงนิ 20,891 ลา้นบาท/ปี

ปัจจบุนั สนพ. ไดจั้ดทาํกรอบแผนอนรัุกษพ์ลงังาน ระยะท큔ีȀ 3 (ปี 2548  2554) และไดน้าํเสนอ กพช.
ใหค้วามเหน็ชอบแลว้เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 23 ธนัวาคม 2547 โดยมหีลกัเกณฑก์าํหนดเปา้หมายและกรอบแผน
อนรัุกษพ์ลงังานดงันᡕีȀ

กาํหนดเปา้หมายและกลยทุธท์큔ีȀสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลดา้นพลงังาน โดยปี 2550
กาํหนดเปา้หมาย จะควบคมุสดัสว่นความตอ้งการใชพ้ลงังานตอ่รายไดป้ระชาชาต ิ(GDP) ใหล้ด



จาก 1.4 : 1 เหลอื 1 : 1 และในปี 2554 จะพัฒนาพลงังานทดแทนใหส้ดัสว่นการใชเ้พ큔ิȀมขᡕึȀนจาก
รอ้ยละ 0.5 เป็นรอ้ยละ 8
ประมาณการภาพรวมของภาระงานในระยะ 3  7 ปี และมลีกัษณะเป็น Rolling Plan คอื จะมกีาร
ปรับแผนงาน/โครงการ และประมาณการรายจา่ยทกุปี ตามปัจจัยท큔ีȀเปล큔ีȀยนแปลง เชน่ นโยบาย/
ยทุธศาสตรใ์หมท่큔ีȀรัฐบาลกาํหนด สภาพการทางเศรษฐกจิและสงัคม เป็นตน้

แผนอนรุกัษพ์ลงังาน ระยะท큔ีȀ 3

1. แผนงานพฒันาพลงังานทดแทน เป็นแผนงานเก큔ีȀยวกบังานศกึษา วจิยัพฒันา และสง่เสรมิ
เพ큔ืȀอกอ่ใหเ้กดิการใชพ้ลงังานทดแทนมากขᡕึȀนในการผลติไฟฟา้ ความรอ้น และเชᡕืȀอเพลงิชวีภาพ เพ큔ืȀอ
ใชใ้นภาคคมนาคมขนสง่ ภาคอตุสาหกรรม บา้นอยู่อาศยั ไดแ้ก ่แสงอาทติย ์นᡕํȀา ลม ชวีมวล ชวีภาพ เอ
ทานอล ไบโอดเีซล เซลล ์เชᡕืȀอเพลงิ ฯลฯ และพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรดา้นพลงังานทดแทน รวมทัᡕȀง
งานเผยแพรข่อ้มลู สรา้งความรู้ความเขา้ใจเร큔ืȀองพลงังานทดแทนใหก้บัประชาชนทั큔Ȁวไป

2. แผนงานเพ큔ิȀมประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน เป็นแผนงานเก큔ีȀยวกบังานศกึษา วจัิย พัฒนา และ
สง่เสรมิและสาธติเพ큔ืȀอกอ่ใหเ้กดิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ในภาคคมนาคนขนสง่ ภาค
อตุสาหกรรม ธรุกจิ บรกิาร เกษตรกรรม และภาคบา้นอยู่อาศยั และศกัยภาพของบคุลากรดา้นงานเพ큔ิȀม
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน รวมทัᡕȀงงานสรา้งความรู้ความเขา้ใจเพ큔ืȀอใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งรู้คณุคา่

3. แผนงานบรหิารเชงิกลยทุธ ์เป็นแผนงานเก큔ีȀยวกบังานศกึษาวจัิยเชงินโยบาย เพ큔ืȀอเป็นขอ้เสนอแนะ
ทางเลอืก หรอืภารพรวมสถานการณท์큔ีȀผสมผสานทัᡕȀงมติดิา้นการผลติและการใชพ้ลงังาน ผลกระทบตอ่
เศรษฐกจิ สงัคม และส큔ิȀงแวดลอ้ม สาํหรับใชป้ระกอบการตดัสนิใจพัฒนาแผนพลงังานทดแทนและงาน
ดา้นบรหิารเพ큔ืȀอจัดการใหแ้ผนอนรัุกษพ์ลงังานดาํเนนิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากท큔ีȀสดุ ตลอดจนงานชว่ย
เหลอืสง่เสรมิการดาํเนนิงานอ큔ืȀนๆ เป็นเร큔ืȀองเฉพาะกจิ ท큔ีȀสาํคญัหรอื มคีวามเรง่ดว่น

นอกจากนᡕีȀ การกาํหนดนโยบายของแผนอนรุกัษพ์ลงังาน ในชว่งปีงบประมาณ 2548  2554 จะ
ประกอบดว้ย พฒันาพลงังานทดแทนใหม้สีดัสว่นการใชเ้พ큔ิȀมขึȀน ณ ปี 2554 ในสดัสว่นรอ้ยละ 9.2
ของความตอ้งการใชพ้ลงังานขัᡕȀนสดุทา้ย หรอืทดแทนการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยป์ระมาณ 7,530 พันตนั
เทยีบเทา่กบันᡕํȀามนัดบิ และการเพ큔ิȀม ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน โดยลดใชพ้ลงังานเชงิพาณชิย ์ณ
ปี 2554 จาก 91,877 พันตนัเทยีบเทา่กบันᡕํȀามนัดบิ เหลอื 81,523 พันตนัเทยีบเทา่กบันᡕํȀามนัดบิ หรอืลด
การใชพ้ลงังานโดยไมเ่กดิประโยชนไ์ดป้ระมาณรอ้ยละ 12.7 หรอืประมาณ 10,354 พันตนัเทยีบเทา่กบั
นᡕํȀามนัดบิ

ผลลพัธท์큔ีȀจะเกดิขึȀนเม큔ืȀอสิȀนสดุปี 2554

1. เพ큔ิȀมประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน โดยลดการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิย ์ณ ปี 2554 จาก 91,877
พันตนัเทยีบเทา่นᡕํȀามนัดบิ เหลอื 81,523 พันตนัเทยีบเทา่นᡕํȀามนัดบิ หรอืลดการใชพ้ลงังานโดยไมเ่กดิ
ประโยชนไ์ดป้ระมาณ 12.7 เปอรเ์ซน็ต ์หรอืประมาณ 10,354 พันตนัเทยีบเทา่นᡕํȀามนัดบิ จาํแนกเป็นภาค
คมนาคมขนสง่รอ้ยละ 21 ภาคอตุสาหกรรมรอ้ยละ 9 ภาคบา้นอยู่อาศยัรอ้ยละ 4

2. พฒันาพลงังานทดแทน ใหม้สีดัสว่นการใชเ้พ큔ิȀมขᡕึȀน โดย ณ ปี 2554 จะมกีารใชพ้ลงังานอ큔ืȀนๆ เพ큔ิȀมขᡕึȀน
รอ้ยละ 9.2 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานขัᡕȀนสดุทา้ย หรอืทดแทนการใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยป์ระมาณ
7,530 พันตนัเทยีบเทา่ นᡕํȀามนัดบิ จาํแนกเป็น ภาคคมนาคมขนสง่ ภาคอตุสาหกรรมและบา้นอยู่อาศยั มี
การใชพ้ลงังานทดแทนรอ้ยละ 8, 14 และ 2 ตามลาํดบั โดยใช ้Biodiesel แทนนᡕํȀามนัดเีซล ใช ้Ethanol
แทน Gasoline ใชช้วีมวล นᡕํȀาทา้ยเข큔ืȀอนชลประทาน แสงอาทติย ์แรงลม และพลงังานทดแทนอ큔ืȀนๆ ใน
การผลติไฟฟา้ และทาํความรอ้น

3. มผีู้จบการศกึษาระดบัอดุมศกึษาท ัȀงในและตา่งประเทศเพ큔ิȀมขึȀน 400 คน ชว่ยเสรมิการทาํงาน
ดา้น พลงังาน มกีารพัฒนาหลกัสตูรการเรยีนการสอนดา้นพลงังานในโรงเรยีนระดบัประถมและมธัยมทั큔Ȁว
ประเทศ อยา่งนอ้ย 30,000 โรงเรยีน มกีารพัฒนาหลกัสตูรอดุมศกึษาท큔ีȀตรงกบัความตอ้งการของภาค
อตุสาหกรรม โดยมเีปา้หมายในการผลติบคุลากรท큔ีȀมทีกัษะดา้นพลงังานในภาคอตุสาหกรรม จาํนวน
1,400 คน ผู้ชาํนาญการดา้นพลงังานสาขาตา่งๆ ในระดบั ทอ้งถ큔ิȀนไดรั้บการพัฒนาทกัษะ 500 คน

 มาตรการประหยดัพลงังาน

สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดจั้ดทาํขอ้เสนอมาตรการประหยดัพลงังาน เพ큔ืȀอรองรับ
ผลกระทบจากปัญหาราคานᡕํȀามนัแพงท큔ีȀเกดิขᡕึȀน และคณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 18 พฤษภาคม



2547 และเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 8 มถินุายน 2547 ตามลาํดบั โดยไดม้กีารดาํเนนิการตามมาตรการท큔ีȀไดเ้สนออยา่งตอ่
เน큔ืȀองจนถงึวนัท큔ีȀ 30 กนัยายน 2547

ความกา้วหนา้การดาํเนนิงานตามมาตรการประหยดัพลงังาน 7 มาตรการหลกั

1. สนพ. ไดด้าํเนนิมาตรการรณรงคก์ารประหยดัพลงังานเพ큔ืȀอกระตุ้นใหป้ระชาชนประหยดัพลงังานจนเป็น
นสิยั โดยผา่นส큔ืȀอตา่งๆ อาท ิเผยแพรส่กู๊ปขา่วผา่นสถานโีทรทศัน ์และวทิย ุเผยแพรต่วัว큔ิȀงตามแยกจราจร
ทัᡕȀงกรงุเทพฯ เผยแพร ่Press Release และ Photo Release สมัภาษณผ์ู้บรหิารผา่นรายการโทรทศันแ์ละ
วทิย ุดาํเนนิโครงการประหยดัไฟกาํไร 2 ตอ่ และดาํเนนิโครงการลดใชร้ถ ลดใชน้ᡕํȀามนั

2. มาตรการจัดการระบบขนสง่มวลชน

2.1 การจัดหาสถานท䑋ี䀀 Park & Ride ไดม้กีารดาํเนนิการดงัน릉ี쐁

 การเตรยีมพ릉ื쐁นท䑋ี䀀สาํหรับจอดรถยนต ์: กระทรวงพลงังานไดป้ระสานความรว่มมอืกบักระทรวงคมนาคม
เร큔ืȀอง การเตรยีมพᡕืȀนท큔ีȀสาํหรับจอดรถบรเิวณสถานรีถไฟฟา้บางซ큔ืȀอและสถานขีนสง่หมอชติ เพ큔ืȀอเตรยีมพᡕืȀนท큔ีȀ
จอดรถสาํหรับประชาชนท큔ีȀประสงคจ์ะใชบ้รกิารรถไฟฟา้ใตด้นิ ซ큔ึȀงเปดิใหบ้รกิารตัᡕȀงแต ่วนัท큔ีȀ 3 กรกฎาคม
2547 โดยกระทรวงพลงังานไดส้นับสนนุดา้นการเงนิโดยจัดสรรเงนิกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังาน เพ큔ืȀอเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุพᡕืȀนท큔ีȀจอดรถ ณ บรเิวณสถานขีนสง่หมอชติ ในวงเงนิ 25 ลา้น
บาท และเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุพᡕืȀนท큔ีȀจอดรถ ณ บรเิวณสถานรีถไฟบางซ큔ืȀอในวงเงนิ 18 ลา้นบาท
ซ큔ึȀงพᡕืȀนท큔ีȀจอดรถ ณ สถานขีนสง่หมอชติเม큔ืȀอปรับปรงุเสรจ็แลว้ สามารถรองรับการจอดรถได ้จาํนวน 2,700
คนั และพᡕืȀนท큔ีȀจอดรถสถานรีถไฟบางซ큔ืȀอ สามารถรองรับการจอดรถไดจ้าํนวน 1,000 คนั ซ큔ึȀงนายกรัฐมนตรี
พันตาํรวจโท ทกัษณิ ชนิวตัร ไดเ้ป็นประธานในพธิเีปดิใชพ้ᡕืȀนท큔ีȀจอดรถ เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 15 ธนัวาคม 2547

 การขยายพ릉ื쐁นท䑋ี䀀จอดรถ : สนพ. และ สนข. จะประสานเร큔ืȀองการขยายพᡕืȀนท큔ีȀ Park & Ride โดยแนวทาง
การขยาย ประกอบดว้ยการใชพ้ᡕืȀนท큔ีȀของภาคเอกชน ของหนว่ยงานราชการท큔ีȀอยู่ในเสน้ทางเดนิรถไฟฟา้
ใตด้นิ และหนว่ยงานภาคเอกชนอ큔ืȀนๆ ท큔ีȀสมคัรใจจะรว่มโครงการ รวมทัᡕȀงการนาํระบบ Feeder Shuttle Bus
รับสง่ผู้โดยสารระหวา่งท큔ีȀจอดรถและสถานขีนสง่รถไฟฟา้

 ในระยะยาว รฟม. ไดม้โีครงการขยายพᡕืȀนท큔ีȀจอดรถตามสถานปีลายทางของรถไฟฟา้ใตด้นิท큔ีȀจะดาํเนนิ
การสรา้งในอนาคต เชน่ พᡕืȀนท큔ีȀจอดรถสถานลีาํลกูกา บางบวัทอง บางกะป ิตล큔ิȀงชนั เป็นตน้

2.2 โครงการลดการสญูเสยีพลงังานจากการเดนิรถบรรทกุเท䑋ี䀀ยวเปลา่ : กองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษ์
พลงังาน ไดอ้นมุตัเิงนิจาํนวน 9.8 ลา้นบาท ใหก้รมการขนสง่ทางบก เพ큔ืȀอจัดทาํ Web Site และ Call
Center เพ큔ืȀอเป็นศนูยข์อ้มลูในการขนสง่สนิคา้ของผู้ให ้ ผู้รับบรกิารขนสง่ ซ큔ึȀงกรมการขนสง่ทางบกไดจั้ด
ทาํ Web Site และ Call Center แลว้

2.3 โครงการใชต้ั쐍콐วรว่มในระบบขนสง่มวลชน : สนข. ไดด้าํเนนิการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชร้ะบบ
ตั㉗Ȁวรว่มสาํหรับระบบขนสง่มวลชน ซ큔ึȀงในเบᡕืȀองตน้พบวา่ยงัมปัีญหาเร큔ืȀองการแบง่รายไดแ้ละการทาํ Clearing
House และ สนข. ไดต้ัᡕȀงคณะทาํงานเพ큔ืȀอศกึษาในรายละเอยีดและแนวทางการดาํเนนิการในระยะตอ่ไป
เพ큔ืȀอรองรับระบบขนสง่มวลชนทัᡕȀงระบบ



2.4 การปรับเสน้ทางเดนิรถใหส้อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิารระบบขนสง่มวลชน โดย รฟท. รฟม. การ
รถไฟฟา้ใตด้นิ และขสมก. ไดร้ว่มกนัจัดพᡕืȀนท큔ีȀจอดรถโดยสารประจาํทางในพᡕืȀนท큔ีȀสถานรีถไฟฟา้ใตด้นิ
จาํนวน 7 สถาน ีและ ขสมก. ไดป้รับเปล큔ีȀยนเสน้ทางเดนิรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 15 สาย เพ큔ืȀอ
รองรับการเดนิทางของผู้โดยสารรถไฟฟา้ใตด้นิแลว้ ซ큔ึȀง รฟม. BMCL และขสมก. และเจา้หนา้ท큔ีȀตาํรวจ
จราจรในพᡕืȀนท큔ีȀรับผดิชอบไดร้ว่มกนัตรวจความเหมาะสมทางกายภาพของพᡕืȀนท큔ีȀของสถานทีัᡕȀง 7 สถานแีลว้
ประกอบดว้ย

  

3 กรกฎาคม 2547
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัเสดจ็เปดิระบบรถไฟฟา้ใตด้นิ

สถานี จดุต ัȀงตน้รถโดยสารสายตา่งๆ
1. สถานกีาํแพงเพชร 77, 145, 536
2. สถานลีาดพรา้ว 96, 179, 185, 503, 504, 516
3. สถานหีว้ยขวาง 12
4. สถานศีนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย 137, 517
5. สถานเีพชรบรุี 11, 93, 206
6. สถานศีนูยก์ารประชมุแหง่ชาตสิริกิติ癗ิȀ 2, 25
7. สถานสีามยา่น 45

2.5 แนวทางการสง่เสรมิการใชร้ะบบขนสง่ทางน릉ํ쐁า : กรมการขนสง่ทางนᡕํȀาและพาณชิยนาวไีดด้าํเนนิการ
ปรับยทุธศาสตรร์ะบบขนสง่ภายในประเทศ โดยใหค้วามสาํคญัการพัฒนาดา้นรถไฟและทางสายนᡕํȀาหลกั
พรอ้มทัᡕȀงระบบ โครงขา่ยทางบกเช큔ืȀอมโยงจดุกองสนิคา้ (ICD) และทา่เรอืใหม้ากขᡕึȀน เพ큔ืȀอใหเ้กดิการ
สมดลุของระบบการขนสง่ และลดปัญหา การจราจรบนถนน ซ큔ึȀงมาตรการท큔ีȀจะเรง่ดาํเนนิการ ไดแ้กก่ารจัด
เสน้ทางเดนิเรอืโดยสารเพ큔ิȀม และจัดท큔ีȀจอดรถประจาํทางในทา่เรอืตา่งๆ ท큔ีȀเป็นจดุสาํคญัๆ และจัดใหม้รีถ
ประจาํทางเช큔ืȀอมตอ่ทา่เรอืกบัรถไฟฟา้ ขณะเดยีวกนัพัฒนาการขนสง่ทางนᡕํȀา เพ큔ืȀอการขนสง่สนิคา้ ไดแ้ก่
การพัฒนาทา่เรอืขนสง่ทางนᡕํȀาท큔ีȀป่าโมก จ. อยธุยา และชอ่งนนทรยี ์การพัฒนาการเดนิเรอืใน แมน่ᡕํȀา
เจา้พระยา แมน่ᡕํȀาทา่จนี แมน่ᡕํȀาแมก่ลอง และการเพ큔ิȀมศกัยภาพทา่เรอืชายฝั큔Ȁงระหวา่งประเทศ เป็นตน้

3. การประหยดัพลงังานในภาคอตุสาหกรรม ปรับโครงสรา้งอตุสาหกรรมโดยหาแนวทางท큔ีȀเหมาะสมใน
การปรับโครงสรา้งอตุสาหกรรมและแนวทางการสง่เสรมิการลงทนุ โดยมุ่งเนน้อตุสาหกรรมท큔ีȀใชพ้ลงังาน
นอ้ย (Non  Energy Intensive) กอ่ใหเ้กดิมลูคา่ทางเศรษฐกจิ รวมทัᡕȀงใหส้ทิธปิระโยชนด์า้นภาษเีพ큔ืȀอสง่
เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน และใหเ้กดิแรงจงูใจตอ่สถานประกอบการในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมี
ประสทิธภิาพ

4. การประหยดัพลงังานในภาคท䑋ี䀀อยู่อาศยั โดยใหค้วามรู้แกป่ระชาชนในการปรับปรงุบา้นอยู่อาศยัและ
เลอืกใชอ้ปุกรณป์ระหยดัพลงังาน ปลกูฝังพฤตกิรรมการประหยดัพลงังาน รวมทัᡕȀงสนับสนนุใหส้큔ิȀงจงูใจและ
ประชาสมัพันธโ์ครงการบา้นจัดสรรท큔ีȀมแีบบบา้น หรอืวสัดอุปุกรณป์ระหยดัพลงังาน

5. ความรว่มมอืกบักระทรวงศกึษาธกิาร โดยกระทรวงพลงังาน ไดล้งนาม MOU กบักระทรวงศกึษาธกิาร
เพ큔ืȀอบรูณาการเร큔ืȀองพลงังานเขา้กบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนรายวชิา นอกจากนัᡕȀน สนพ. ไดจั้ดกจิกรรม
เยาวชน จาํนวน 3 ชดุ ครอบคลมุนักเรยีนทั큔Ȁวประเทศ ไมน่อ้ยกวา่ 50,000 คน



6. ความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน เพ큔ืȀอศกึษา วจัิย และขยายผลโครงการประหยดัพลงังานสู่
ธรุกจิและอตุสาหกรรม กระทรวงพลงังาน กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงเกษตรฯ และหนว่ยงานท큔ีȀ
เก큔ีȀยวขอ้งไดจั้ดตัᡕȀง "คณะทาํงานพัฒนาการผลติและการใชเ้ชᡕืȀอเพลงิชวีภาพและกา๊ซธรรมชาต"ิ เพ큔ืȀอรว่ม
กนักาํหนดเปา้หมายการใชไ้บโอดเีซล จาํนวนวนัละ 2.4 ลา้นลติร ภายในปี 2554 และเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24
มถินุายน 2547 กระทรวงพลงังานไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจรว่มมอืทางวชิาการกบักองทพัเรอื ใน 2
โครงการ คอื โครงการวจัิยพัฒนาและสาธติพลงังานทดแทน และไดเ้ปดิโครงการใชไ้บโอดเีซลเป็นเชᡕืȀอ
เพลงิในรถรับจา้งสองแถวในจังหวดัเชยีงใหมแ่ลว้ สาํหรับโครงการวจัิยพัฒนาและสาธติการใชไ้บโอ
ดเีซลรว่มกบักา๊ซธรรมชาตเิป็นเชᡕืȀอเพลงิในรถยนตด์เีซลไดศ้กึษาทางเทคนคิ เศรษฐกจิ และผลกระทบ
ตอ่ส큔ิȀงแวดลอ้มของการใชก้า๊ซฯ รว่มกบั Biodiesel ในเคร큔ืȀองยนตด์เีซล รวมทัᡕȀงไดท้ดสอบสมรรถนะ
เคร큔ืȀองยนตเ์ป็นระยะทาง 100,000 กม. และมแีผนจะสาธติในรถขนสง่มวลชนของ ขสมก. รถขยะ กทม.
และขยายผลสู่รถตู้รว่มบรกิารและรถขนสง่เอกชนท큔ีȀใชเ้คร큔ืȀองยนตด์เีซล

7. กาํหนดบทบาทใหข้า้ราชการเป็นผู้นาํในการประหยดัพลงังาน สนพ. และสาํนักงานปลดักระทรวง
พลงังาน เป็นแกนหลกัในการจัดทาํแผนการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและสง่เสรมิการประหยดั
พลงังานในจังหวดั โดยประสานความรว่มมอืกบัผู้วา่ราชการจังหวดั 12 จังหวดั จัดทาํแผนบรูณาการ
ยทุธศาสตรพ์ลงังานกบัแผนพัฒนาจังหวดั และผู้วา่ราชการจังหวดัเป็นแกนหลกัในการสง่เสรมิการ
ประหยดัพลงังานใน 12 จังหวดันาํรอ่ง ไดแ้ก ่ปทมุธาน ีสระบรุ ีชลบรุ ีราชบรุ ีบรุรัีมย ์ขอนแกน่
อบุลราชธาน ีนครสวรรค ์พษิณโุลก ลาํพนู สรุาษฎรธ์าน ีสงขลา นอกจากนัᡕȀน สนพ. ไดจั้ดกจิกรรม "การ
ประหยดัไฟฟา้และนᡕํȀาระหวา่งจังหวดั" โดยใหผู้้วา่ CEO เป็นผู้มบีทบาทสาํคญัในการวางแผนสรา้งความ
รว่มมอืกนั ภายในจังหวดั และมรีางวลัมอบแกจั่งหวดัชนะเลศิเป็นแรงจงูใจ

ความกา้วหนา้การดาํเนนิงานตามมาตรการประหยดัพลงังาน 5 มาตรการหลกั

คณะรัฐมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 8 มถินุายน 2547 โดยมาตรการ 5 มาตรการนᡕีȀอยู่ในรปูแบบก큔ึȀง
ขอความรว่มมอืและก큔ึȀงบงัคบั

1. มาตรการปิดสถานจีาํหนา่ยนëํามนัหลงัเวลา 24.00 น. สถานจีาํหนา่ยนᡕํȀามนัทัᡕȀงประเทศมจีาํนวนทัᡕȀง
สᡕิȀน 7,034 แหง่ ใหค้วามรว่มมอืปดิบรกิารหลงัเวลา 24.00 น.  05.00 น. รวม 4,393 สถาน ีหรอืคดิเฉล큔ีȀย
เป็นรอ้ยละ 62.6 และกระทรวงพลงังานไดม้อบปา้ยผา้ใหก้บัสถานบีรกิารจาํหนา่ยนᡕํȀามนัท큔ีȀรว่มมอืกบัรัฐ
และมอบโลเ่ชดิชเูกยีรตใิหก้บัผู้ประกอบการ 11 บรษัิท เพ큔ืȀอขอบคณุท큔ีȀไดร้ว่มมอืกบัภาครัฐตามมาตรการ
ปดิสถานจีาํหนา่ยนᡕํȀามนั

2. มาตรการปิดไฟป้ายโฆษณาหลงัเวลา 22.00 น. สมาคมผู้ผลติปา้ยโฆษณามสีมาชกิจาํนวน 125
ราย เป็นเจา้ของปา้ยโฆษณารวม 1,040 ปา้ย ไดม้กีารปดิไฟสอ่งปา้ยโฆษณาหลงัเวลา 22.00 น. ไปแลว้
รวม 728 ปา้ย รวมทัᡕȀง บรษัิท มาสดา้ เซลล ์(ประเทศไทย) จาํกดั รว่มปดิไฟสอ่งสวา่งบนปา้ยทัᡕȀง 6 แหง่
และกระทรวงพลงังานไดม้อบโลเ่ชดิชเูกยีรตใิหก้บัสมาคมผู้ผลติปา้ยโฆษณา และบรษัิท มาสดา้ เซลล์
(ประเทศไทย) จาํกดั เพ큔ืȀอขอบคณุท큔ีȀไดร้ว่มมอืกบัภาครัฐตามมาตรการปดิไฟปา้ยโฆษณา

3. มาตรการปิดไฟถนนบางสาย กรมทางหลวงไดแ้จง้ให ้15 เขต 88 แขวงการทาง ปดิไฟฟา้แสง
สวา่ง ยกเวน้บรเิวณท큔ีȀมกีารจราจรหนาแนน่ ยา่นชมุชน โรงงาน บรเิวณมอเตอรเ์วย ์บรเิวณสะพานลอยคน
เดนิขา้ม สะพานกลบัรถตา่งระดบั บรเิวณทางแยกและทางโคง้

4. มาตรการเพ䑋ิ䀀มภาษรีถยนตน์䑋ั䀀งสว่นบคุคลขนาดใหญ ่กระทรวงการคลงัไดเ้ชญิผู้ประกอบการรถยนต์
มาหารอืเร큔ืȀองโครงสรา้งภาษใีหม ่และไดก้าํหนดใหร้ถประหยดัพลงังาน ท큔ีȀใชน้วตักรรมใหม ่แกส๊ธรรมชาติ
พลงังานไฮโดรเจนหรอื ไฟฟา้ จา่ยคา่ภาษสีรรพสามติในอตัราเดยีวกนัทกุ ซซี ีคอื 15% ซ큔ึȀงต큔ํȀากวา่
รถยนตนั์큔Ȁงบคุคลธรรมดา สาํหรับประเภทรถยนตนั์큔Ȁงสาํเรจ็รปู ซ큔ึȀงจะรวมรถตู้ 7 ท큔ีȀนั큔Ȁง ไมเ่กดิ 11 ท큔ีȀนั큔Ȁง และ
รถออฟโรด กาํหนดจะเกบ็ภาษสีรรพสามติตามขนาด ซซีี

5. มาตรการใหห้นว่ยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิเป็นผู้นาํในการประหยดัพลงังาน ตามท큔ีȀคณะ
รัฐมนตรไีดม้มีตใิหห้นว่ยงานราชการและรัฐวสิาหกจิลดการใชไ้ฟฟา้และนᡕํȀามนัโดยการปรับปรงุรถเกา่หรอื
ซᡕืȀอรถใหมใ่หค้าํนงึถงึการเลอืกใชพ้ลงังานทางเลอืก เชน่ NGV และแกส๊โซฮอล ์รวมทัᡕȀงมอบใหส้าํนักงบ
ประมาณปรับลดงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 2547 ไตรมาสท큔ีȀ 4 ลงรอ้ยละ 10 ของหมวดคา่ใชส้อยดา้น
นᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ เพ큔ืȀอใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตร ีกระทรวงพลงังานไดด้าํเนนิการรวบรวมจาํนวนรถยนต์
ของหนว่ยงานราชการและรัฐวสิาหกจิ ท큔ีȀประสงคจ์ะตดิตัᡕȀงอปุกรณใ์ชก้า๊ซธรรมชาตเิพ큔ืȀอนาํเสนอคณะ
รัฐมนตร ีเพ큔ืȀออนมุตังิบกลางมาเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัᡕȀง และเม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 12 กรกฎาคม 2547 ไดจั้ดประชมุ
ตดิตามการลดใชไ้ฟฟา้และนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิของทกุสว่นราชการ และไดแ้นะนาํวธิจัีดทาํแผนปฏบิตักิารลด
ใชพ้ลงังานในหนว่ยงาน รวมทัᡕȀงขอความรว่มมอืในการรายงานขอ้มลูการใชไ้ฟฟา้และนᡕํȀามนัใหก้ระทรวง



พลงังานทราบเป็นเป็นประจาํ พรอ้มทัᡕȀงไดม้อบโลร่างวลั หนว่ยงานประหยดัพลงังานดเีย큔ีȀยมใหก้บั 13
หนว่ยงาน ท큔ีȀลดใชพ้ลงังานมากกวา่รอ้ยละ 10 เทยีบกบัปรมิาณการใชใ้นปี 2544

  

 ตอ่มา เม큔ืȀอวนัท큔ีȀ 24 สงิหาคม 2547 คณะรัฐมนตรลีงมตเิหน็ชอบมาตรการประหยดัพลงังานในภาวะ
นํȀามนัแพงเพ큔ิȀมเตมิ ตามท큔ีȀกระทรวงพลงังานเสนอ โดยใหย้ดึหลกั 4 ประการ คอื เป็นมาตรการเพ큔ืȀอ
ประหยดัพลงังาน ไมก่ระทบตอ่เศรษฐกจิของประเทศโดยรวม ไมก่ระทบการจา้งงานของพนักงาน รวมทัᡕȀง
มคีวามเป็นธรรมตอ่ผู้ประกอบการประกอบดว้ยมาตรการ ดงันᡕีȀ

1. มาตรการกาํหนดเวลาเปดิ  ปดิ ศนูยธ์รุกจิคา้สง่  คา้ปลกี และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่โดยผู้ท큔ีȀ
ตอ้งปฏบิตัติามมต ิครม. สรปุไดด้งันᡕีȀ

  วนัจันทร ์ พฤหสับดี วนัศกุร์ วนัเสาร ์อาทติย์
และวนัหยดุนักขตั

ฤกษ์



1. Department Store,
Discount Store, Super Store
หรอื Hyper Mart ท큔ีȀมพีᡕืȀนท큔ีȀขาย
และพᡕืȀนท큔ีȀใชส้อย ยกเวน้ท큔ีȀจอดรถ
รวมกนัแลว้มากกวา่ 10,000 ตรม.
ขᡕึȀนไป

11.00 น.  21.30 น. 11.00 น.  22.00 น. 10.00 น.  22.00 น.

2. กจิการขายสง่ เชน่ Macro 06.00 น.  21.30 น. 06.00 น.  22.00 น. 06.00 น.  22.00 น.

2. ใหส้ถานบีรกิารและรา้นคา้นᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิปดิการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิทกุชนดิ ระหวา่งเวลา 24.00
 05.00 น. ของทกุวนั โดยใหย้กเวน้ผอ่นผัน ดงันᡕีȀ

ยกเวน้การจาํหนา่ยกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (LPG) และกา๊ซธรรมชาตอิดั (NGV)
ยกเวน้สถานบีรกิารจาํหนา่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิใหแ้กอ่ากาศยาน
ยกเวน้การจาํหนา่ยนᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ สาํหรับสถานบีรกิารและรา้นคา้นᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิท큔ีȀตัᡕȀงอยู่
บรเิวณถนนพหลโยธนิ ถนนมติรภาพ ถนนสขุมุวทิ ถนนเพชรเกษม และถนนสายเอเซยีหมายเลข
41 และ 42 ในถนนชว่งท큔ีȀอยู่นอกเขตกรงุเทพมหานคร เมอืงพัทยาและเทศบาล
ผอ่นผันการจาํหนา่ยนᡕํȀามนัดเีซลหมนุเรว็ ในชว่งเวลา 04.00  05.00 น. สาํหรับสถานบีรกิาร และ
รา้นคา้นᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ ท큔ีȀตัᡕȀงอยู่บรเิวณถนนอ큔ืȀน นอกจากขอ้ (3) และอยู่นอกเขตกรงุเทพมหานคร
เมอืงพัทยา และเทศบาล

3. ใหใ้ชไ้ฟฟา้สาํหรับปา้ยโฆษณากลางแจง้ขนาดใหญท่큔ีȀตดิตัᡕȀงรมิถนน หรอืทางดว่นไดเ้ฉพาะในชว่งเวลา
18.00  22.00 น. ของทกุวนั

ทัᡕȀงนᡕีȀ การดาํเนนิการตามขอ้ 2. และ 3. ใหม้ผีลตัᡕȀงแตว่นัท큔ีȀ 9 กนัยายน 2547 อยา่งไรกต็าม ในชว่ง
เทศกาลปีใหม ่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน ไดอ้อกประกาศกระทรวงพลงังานใหผ้อ่นผันการจาํกดั
เวลาจาํหนว่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิ โดยใหส้ถานบีรกิาร และรา้นคา้นᡕํȀามนัเชᡕืȀอเพลงิสามารถจาํหนา่ยนᡕํȀามนัเชᡕืȀอ
เพลงิทกุชนดิไดต้ลอด 24 ชั큔Ȁวโมง เพ큔ืȀออาํนวยความสะดวกในการเดนิทางใหแ้กป่ระชาชนในชว่งเทศกาล
ปีใหม ่ระหวา่งวนัท큔ีȀ 25 ธนัวาคม 2547 ถงึวนัท큔ีȀ 5 มกราคม 2548

ปญัหาและอปุสรรคในการดาํเนนิมาตรการประหยดัพลงังาน

มาตรการปรับเปล큔ีȀยนเปดิ  ปดิ ศนูยธ์รุกจิคา้สง่  คา้ปลกี และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทาํใหช้ั큔Ȁวโมง
การใหบ้รกิารของกจิการดงักลา่วลดลง สง่ผลใหย้อดขายของกจิการลดลงประมาณรอ้ยละ 7  12 ทาํให้
กจิการตอ้งระงับการ จัดจา้งบคุลากรท큔ีȀวา่งลง และอาจพจิารณาลดจาํนวนพนักงานลง นอกจากนᡕีȀ ยงักอ่
ใหเ้กดิความไมส่ะดวกตอ่ผู้บรโิภคเน큔ืȀองจากระยะเวลาการจับจา่ยใชส้อยสัᡕȀนลง ซ큔ึȀงกระทรวงพลงังานและ
กรมการคา้ภายในไดด้าํเนนิการเจรจาหารอืรว่มกนักบัหา้งตา่งๆ เพ큔ืȀอหาขอ้ยตุทิ큔ีȀเหมาะสม

 

 การดาํเนนิการตามพระราชบญัญตักิารสง่เสรมิการอนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ.
2535

 ตามพระราชบญัญัตกิารสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหม้คีณะกรรมการและ
กองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังานขᡕึȀน เพ큔ืȀอชว่ยสนับสนนุกจิกรรมตา่งๆ ดา้นอนรัุกษพ์ลงังานของ
ประเทศทัᡕȀงภาครัฐและภาคเอกชน ซ큔ึȀงสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดท้าํหนา้ท큔ีȀกาํกบั
ดแูลแผนงานภาคความรว่มมอืและแผนงานสนับสนนุ ซ큔ึȀงเป็นสว่นหน큔ึȀงของแผนยทุธศาสตรก์ารอนรัุกษ์
พลงังานของประเทศ และในชว่งปี พ.ศ. 2547 สนพ. ไดม้กีารพจิารณากลั큔Ȁนกรองโครงการตา่งๆ ท큔ีȀขอรับ
การสนับสนนุจากกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการอนรัุกษพ์ลงังาน ดงันᡕีȀ

1. การดาํเนนิการตามแผนงานภาคความรว่มมอื โครงการท큔ีȀไดรั้บการสนับสนนุจากกองทนุสง่เสรมิ
การอนรัุกษพ์ลงังาน ภายใตแ้ผนงานภาคความรว่มมอื ดงันᡕีȀ

(1) โครงการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน จาํนวน 6 โครงการ

โครงการสาธติระบบผลติไฟฟา้ดว้ยเซลลแ์สงอาทติยต์อ่เขา้ระบบจาํหนา่ยไฟฟา้ เรอืนจาํกลางบาง
ขวาง จังหวดันนทบรุี

โครงการวจัิยการผลติและการใชไ้บโอดเีซลเป็นเชᡕืȀอเพลงิในรถยนตรั์บจา้งสองแถวในจังหวดั



โครงการวจัิยการผลติและการใชไ้บโอดเีซลเป็นเชᡕืȀอเพลงิในรถยนตรั์บจา้งสองแถวในจังหวดั
เชยีงใหม่
โครงการพัฒนาพลงังานลมเพ큔ืȀอผลติกระแสไฟฟา้
โครงการสาธติระบบผลติไฟฟา้จากกงัหนัลมขนาดใหญ่
โครงการตดิตัᡕȀงกงัหนัลมผลติไฟฟา้จา่ยขนานเขา้ระบบจาํหนา่ย
โครงการกรงุเทพฯ ฟา้ใส ดว้ยไบโอดเีซล

(2) โครงการสง่เสรมิธรุกจิดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน จาํนวน 9 โครงการ

โครงการ "ประหยดัไฟกาํไร 2 ตอ่" ระยะท큔ีȀ 2  สว่นท큔ีȀ กฟน. รับผดิชอบ
โครงการ "ประหยดัไฟกาํไร 2 ตอ่" ระยะท큔ีȀ 2  สว่นท큔ีȀ กฟภ. รับผดิชอบ
โครงการประชาสมัพันธ ์"ประหยดัไฟกาํไร 2 ตอ่" ระยะท큔ีȀ 2 ของสาํนักงานนโยบายและแผน
พลงังาน
โครงการปรับปรงุพᡕืȀนท큔ีȀจอดรถบรเิวณสถานขีนสง่หมอชติ
โครงการปรับปรงุพᡕืȀนท큔ีȀจอดรถบรเิวณสถานรีถไฟบางซ큔ืȀอ
โครงการลดการสญูเสยีพลงังานจากการเดนิรถบรรทกุเท큔ีȀยวเปลา่
โครงการสนับสนนุการจัดตัᡕȀงศนูยส์ง่เสรมิพลงังานชวีมวล
โครงการพัฒนาระบบคน้หาขอ้มลูสว่นกลางและการจัดหมวดหมู่ของขอ้มลู ในเครอืขา่ยสารสนเทศ
ดา้นพลงังานและส큔ิȀงแวดลอ้มของประเทศไทย
โครงการนาํรอ่งการประหยดัพลงังานในอตุสาหกรรมการบม่ใบยาสบูขนาดเลก็

(3) โครงการศกึษา วจิยั และพฒันา จาํนวน 76 โครงการ อาทิ

โครงการสาธติอปุกรณป์ระหยดัพลงังาน
โครงการวจัิยและพัฒนากงัหนัลมเพ큔ืȀอผลติกระแสไฟฟา้
โครงการออกแบบบา้นประหยดัพลงังาน
โครงการสาํรวจขอ้มลูนᡕํȀามนัพชืท큔ีȀใชแ้ลว้เพ큔ืȀอนาํมาผลติเป็นนᡕํȀามนัไบโอดเีซล เป็นตน้

2. การดาํเนนิการตามแผนงานสนบัสนนุ โครงการท큔ีȀไดรั้บการสนับสนนุกองทนุเพ큔ืȀอสง่เสรมิการ
อนรัุกษพ์ลงังานภายใตแ้ผนงานสนับสนนุ ประกอบดว้ย โครงการพัฒนาดา้นบคุลากร และโครงการดา้น
ประชาสมัพันธ์

โครงการพฒันาบคุลากร

(1) การพัฒนาหลกัสตูร ส큔ืȀอการสอน แบบเรยีน คู่มอื และเคร큔ืȀองมอืท큔ีȀใชป้ระกอบการฝกึอบรมและทาํงาน
และหอ้งปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย



โครงการสนับสนนุการพัฒนาบคุลากรดา้นพลงังานเพ큔ืȀอเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติ癗ิȀ
พระบรมราชนินีาถ เน큔ืȀองในวโรกาสเฉลมิพระชนมายคุรบ 72 พรรษา
โครงการผลติดชันแีผนท큔ีȀ (Bangkok Street Directory)
โครงการจัดพมิพค์ู่มอืการปฏบิตัลิดการใชพ้ลงังาน สาํหรับหนว่ยราชการและรัฐวสิาหกจิ
โครงการสง่เสรมิศกัยกภาพการเผยแพรค่วามรู้ดา้นการอนรัุกษพ์ลงังานของสาํนักงานพลงังาน
ภมูภิาค
โครงการจัดงานของกระทรวงพลงังานในงานสปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
โครงการพัฒนาหลกัสตูรการจัดการพลงังานเพ큔ืȀอการอาชวีศกึษา

(2) การฝกึอบรมบคุลากรระยะสัᡕȀนในประเทศ ประกอบดว้ย โครงการยอ่ย 7 โครงการ ซ큔ึȀงเนน้การใหค้วามรู้
ความเขา้ใจและทกัษะตา่งๆ ดา้นอนรัุกษพ์ลงังานแกเ่จา้หนา้ท큔ีȀของภาครัฐและบคุคลทั큔Ȁวไป ไดแ้ก่

โครงการกอ่สรา้งศนูยแ์สดงเทคโนโลยกีารอนรัุกษพ์ลงังาน
โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยอีาคารสู่วงการสถาปัตยกรรมในประเทศไทย เพ큔ืȀอการประหยดั
พลงังาน
โครงการการขยายผลการสง่เสรมิการจัดการพลงังานและส큔ิȀงแวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ
โครงการศนูยเ์ผยแพรค่วามรู้ดา้นการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
โครงการวา่จา้งฝกึอบรมหลกัสตูร ผู้รับผดิชอบดา้นพลงังานในโรงงานและอาคารควบคมุปี 2547

หลกัสตูรผู้รับผดิชอบดา้นพลงังานในโรงงานควบคมุ
หลกัสตูรผู้รับผดิชอบดา้นพลงังานในอาคารควบคมุ

โครงการสรา้งขดีความสามารถดา้นการบรหิารจัดการพลงังานและทรัพยากรธรรมชาตทิ큔ีȀยั큔Ȁงยนืของ
ชมุชน ในถ큔ิȀนทรุกนัดาร : กรณศีกึษาพᡕืȀนท큔ีȀอาํเภอบอ่เกลอืและอาํเภอเฉลมิพระเกยีรติ
โครงการคา่ยเยาวชนอนรัุกษพ์ลงังาน : ภาคใตต้อนลา่ง

(3) การสง่บคุลากรเขา้รับการศกึษาระดบัอดุมศกึษาในตา่งประเทศ กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุคา่ใช้
จา่ยในการสง่บคุลากรเขา้รับการศกึษาในตา่งประเทศ จาํนวน 10 ทนุ โดยแบง่เป็นระดบัปรญิญาเอก
จาํนวน 9 ทนุ และปรญิญาโท  เอก จาํนวน 3 ทนุ

(4) การสง่บคุลากรเขา้รับการศกึษาระดบัอดุมศกึษาในประเทศ กองทนุฯ ไดใ้หก้ารสนับสนนุคา่ใชจ้า่ยใน
การสง่บคุลากรเขา้รับการศกึษาในประเทศ จาํนวน 21 ทนุ โดยแบง่เป็นระดบัปรญิญาตร ี2 ทนุ ระดบั
ปรญิญาโท 17 ทนุ และระดบัปรญิญาเอก 5 ทนุ

(5) การอดุหนนุการวจัิยแกนั่กศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยการสนับสนนุเงนิ คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิ
โครงการวจัิยแกนั่กศกึษาระดบัอดุมศกึษาใหแ้กส่ถาบนัศกึษา จาํนวน 75 ทนุ แบง่เป็นระดบัปรญิญาตรี
37 ทนุ ปรญิญาโท 30 ทนุ และปรญิญาเอก 8 ทนุ

โครงการประชาสมัพนัธ ์ในสว่นท큔ีȀ สนพ. รับผดิชอบ เป็นโครงการประชาสมัพันธท์큔ีȀตอ้งการสรา้งกระแส
ประชาชน ทั큔Ȁวไป ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนใหเ้กดิความภมูใิจท큔ีȀไดเ้ขา้มสีว่นรว่มในการประหยดั
พลงังานดว้ยวธิที큔ีȀสามารถปฏบิตัไิดง้า่ยในชวีติประจาํวนัและเหน็ผลชดัเจน ซ큔ึȀงในชว่งปีท큔ีȀผา่นมามกีาร
อนมุตัโิครงการทัᡕȀงหมด 15 โครงการ อาทิ

กจิกรรมสาํหรับนักเรยีนระดบัประถมศกึษา 1 3 ละคร "เพ큔ืȀอโลก เพ큔ืȀอเราเจา้ชายนอ้ย" ระยะท큔ีȀ 2
กจิกรรมสาํหรับนักเรยีนระดบัประถมศกึษา 4  5 โครงการ "ผู้พทิกัษพ์ลงังาน" ระยะท큔ีȀ 2
กจิกรรมผลติเอกสารเผยแพรส่าระนา่รู้ คู่มอื และโปสเตอร์
กจิกรรมโครงการ ศนูยป์ระชาสมัพันธร์วมพลงัหารสอง
กจิกรรมเปดิตวัโครงการประหยดัไฟ กาํไร 2 ตอ่ ระยะท큔ีȀ 2
กจิกรรมโครงการลดใชร้ถ ลดใชพ้ลงังาน
กจิกรรมผลติสารคดแีละเผยแพรส่ารคดสีัᡕȀนผา่นส큔ืȀอโทรทศัน์
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