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บทคัดยอ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงคเพื่ออธิบายสาเหตุและแนวโนมของปญหาราคาน้ํามันโลกซึ่ง
เกิดขึ้นตั้งแตป 2547 และเพื่อวิเคราะหหาทางเลือกและนโยบายที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยใน
การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตการณน้ํามันโลก
สาเหตุที่ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องและมีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงเพิ่มขึน้ ตอไป
ในอนาคตนัน้ ไดแก การลดการถือสต็อกน้ํามันลง กําลังการผลิตน้ํามันสวนเกินของโลกที่ลดลง
เหตุการณความไมสงบในประเทศผูผลิตน้ํามันรายใหญของโลก รวมไปถึงความตองการน้ํามันของ
โลกที่เพิ่มขึ้น
ประเทศไทยไดดําเนินมาตรการสําคัญ 2 ประการในการลดการพึ่งพาน้ํามันลงไดแกการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการใชพลังงานอื่น ๆ เพื่อทดแทนน้ํามันมาอยางตอเนื่อง หาก
ทวาความพยายามของภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานนัน้ ยังไมประสบความสําเร็จ
เทาใดนัก ในขณะที่มาตรการการใชพลังงานอื่น ๆ เพื่อทดแทนน้ํามันสงผลใหมีการใชกาซ
ธรรมชาติมากขึ้นในการผลิตไฟฟา
แตการใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนน้ํามันยังถือวาไม
เปนไปตามเปาหมายเนื่องจากพลังงานหมุนเวียนยังมีตนทุนการผลิตที่สูงอยู
พลังงานทดแทน
ประเภทหนึ่งที่ประเทศไทยควรนํามาใชมากขึ้นคือถานหินนําเขาโดยมีขอควรระวังในเรื่องปญหา
สิ่งแวดลอม
นอกจากนี้แลวนโยบายการปรับโครงสรางกิจการพลังงาน รวมไปถึงนโยบายการสงเสริม
การแขงขันและการกํากับดูแลกิจการพลังงาน และนโยบายการลดการแทรกแซงราคาพลังงานก็มี
สวนสําคัญในการบรรเทาปญหาที่เกิดขึน้ นี้
Abstract
This paper aims to explain causes and prospects of the recent energy crisis in 2004 in
order to evaluate and propose the options of energy policies which can alleviate the effects of the
crisis on the Thai economy.
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The major causes of continuously rising oil price are reduction of oil stock and excess
capacity, political instability in some major oil producing and exporting countries, and a sharp
increase in world oil demand.
Currently Thailand has pursued two major energy policies to cope with the oil crisis,
namely energy conservation and oil substitution policies. However the energy conservation in the
past decade has not been successfully curbing excessive and inefficient use of energy. The oil
substitution policy has led to an increase in the use of natural gas particularly in electricity
generation. Another fuel option policy is the promotion of renewable energy, but its use has been
below expectation mainly due to the high cost of production. More use of high-quality imported
coal is recommended, but its impact on the environment must be minimized.
Apart from that, the energy industry restructuring policy, promotion of competition in
energy industry, regulatory policies and deregulation of energy pricing are important policies to
mitigate the negative effects resulting from the energy crisis.
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1. บทนํา
ในอดีต ประเทศไทยเคยประสบปญหาวิกฤติการณน้ํามันโลกมาแลวสองครั้ง คือในป
2516/17 และป 2522/23 โดยราคาน้ํามันในตลาดโลกไดพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และเกิดการขาด
แคลนน้ํามันดวย สงผลเสียหายตอเศรษฐกิจเปนอยางมาก รัฐบาลไทยไดพยายามแกไขปญหาดวย
มาตรการตางๆ เพื่อลดระดับการพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศลง ที่สําคัญคือการลงทุนเพื่อนําเอากาซ
ธรรมชาติจากอาวไทยขึ้นมาใชทดแทนน้ํามัน
อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2547 ราคาน้ํามันโลกกลับปรับตัวสูงขึ้นมากอีกครั้งหนึ่ง จนอาจเรียก
ไดวาเปนภาวะวิกฤติอีกรอบหนึ่ง ประเทศไทยไดผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติพลังงานในครัง้ นี้
โดยมีความเขมขนในการใชพลังงาน (Energy intensity) ในระดับที่สูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จึงจําเปนตองนําเขาพลังงานเหลานี้โดยเฉพาะน้ํามันปโตรเลียม มูลคาการนําเขานี้มี
ผลกระทบโดยตรงในทางลบตอดุลบัญชีเดินสะพัด
บทความนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยใน
การบรรเทาปญหาราคาน้ํามันแพง
โดยในสวนที่สองจะวิเคราะหมาตรการและทางเลือกในการ
บรรเทาปญหาน้ํามันแพงนี้ อันประกอบดวย 2 มาตรการใหญ ๆ ดวยกัน คือมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และมาตรการการใชพลังงานอื่นเพื่อทดแทนน้ํามัน ในสวนที่สามนัน้
จะใหความสําคัญแกนโยบายพลังงาน ซึ่งประกอบดวยนโยบายทางดานโครงสรางอุตสาหกรรม
และการแขงขัน และนโยบายราคาน้ํามัน ในสวนสุดทายของบทความนี้จะเปนบทสรุปของ
บทความนี้
2. มาตรการและทางเลือกในการบรรเทาปญหาน้ํามันแพง
การบรรเทาและปองกันไมใหปญหาราคาน้ํามันแพงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยมาก
เกินไปนาจะเปนไปไดโดยการลดการพึ่งพาน้ํามันลงใหไดมากที่สุด โดยมีแนวทางสําคัญ 2
ประการ คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และการใชพลังงานอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ํามัน
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ (หรือที่เรียกอยางงายๆ วา การอนุรักษพลังงาน
หรือการประหยัดพลังงาน) คือ การผลิตสินคาและบริการจํานวนหนึ่งโดยใชปริมาณพลังงานที่
นอยลง หรือการผลิตที่ใชปริมาณพลังงานตอผลผลิตลดลง ทั้งนี้ หากพิจารณาในระดับเศรษฐกิจ
โดยรวมแลว ประสิทธิภาพในการใชพลังงานอาจเกิดขึ้นไดโดยที่โครงสรางการผลิตในเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงก็ได ในกรณีที่โครงสรางเศรษฐกิจไมเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงานจะเกิดขึน้ ไดโดยการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีการ
ผลิต ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการใชและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรยนตที่มีอยูเดิม และการ
เปลี่ยนไปใชอปุ กรณที่ประหยัดพลังงาน ตัวอยางไดแก การขับรถยนตในอัตราความเร็วที่เหมาะสม
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การลางเครื่องปรับอากาศเปนประจํา และการใชหลอดไฟประหยัด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานอาจเปนผลจากการเปลี่ยนโครงสรางการผลิตในเศรษฐกิจ
โดยกิจกรรมการผลิตที่ใช
พลังงานนอยอาจเพิ่มความสําคัญในเศรษฐกิจมากขึ้น เชน กิจการโทรคมนาคมซึ่งใชพลังงาน
คอนขางนอย มีสัดสวนในการผลิตมากขึ้น เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนตซึ่งใชพลังงาน
มาก
สําหรับประเทศไทย เทาที่ผานมา ภาครัฐไดพยายามใชมาตรการตางๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยมักจะใหความสําคัญมากเปนพิเศษในชวงที่มีปญ
 หาราคาน้ํามัน
แพง เราสามารถแบงมาตรการเหลานี้ออกเปน 2 กลุม กลุมแรกประกอบดวยมาตรการประหยัด
พลังงานที่นํามาใชในชวงเวลาสั้นๆ และสวนใหญเปนมาตรการบังคับเปนการชั่วคราว ไดแก การ
ดับไฟถนน/ไฟโฆษณา การปดสถานบริการน้ํามัน/หางสรรพสินคา/สนามกอลฟใหเร็วขึ้น รวมทั้ง
การรณรงคใหใชรถยนต/เครื่องปรับอากาศอยางประหยัด กลุมที่สองเปนมาตรการอนุรักษพลังงาน
ที่มีลักษณะตอเนื่องและใชเวลาคอนขางยาว บทความนี้จะใหความสําคัญกับมาตรการกลุมที่สอง
ในลําดับที่สูงกวาเพราะเราเชื่อวามาตรการกลุมนี้นาจะมีผลตอความพยายามในการแกปญหาราคา
น้ํามันแพงไดมากกวาและถาวรกวามาตรการระยะสั้น แตก็ตองยอมรับวาการใชมาตรการในกลุม
แรกก็สามารถบรรเทาผลกระทบในชวงวิกฤติ และมีผลทางจิตวิทยาเพื่อสรางวินัยและสํานึกในการ
ประหยัดพลังงานไดในระดับหนึ่ง
มาตรการอนุรักษพลังงานในกลุมที่สอง สวนใหญปรากฏในแผนงานอนุรักษพลังงานซึ่ง
ดําเนินการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 กฎหมาย
นี้มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานและอาคาร โดยกําหนดใหโรงงานและ
อาคารที่ใชพลังงานมาก (เทียบเทาการใชไฟฟาขนาด 1 เม็กกะวัตตขึ้นไป) เปน “โรงงานควบคุม”
และ “อาคารควบคุม” ซึ่งตองทําตามขอกําหนดเพื่อการอนุรักษพลังงาน1 พระราชบัญญัติ ฯ นี้
กําหนดใหมีกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยสนับสนุนโรงงานและอาคารใหดําเนินการ
อนุรักษพลังงานตามกฎหมาย และชวยเหลือผูใชพลังงานกลุมอื่นๆที่ตองการอนุรักษพลังงานหรือ
แกไขปญหาสิง่ แวดลอมจากการอนุรักษพลังงาน
การดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงานโดยอาศัย พระราชบัญญัติ ฯ นี้ เริ่มใน
ปงบประมาณ 2538 โดยแบงเปน 3 แผนงาน ดังนี้
− แผนงานภาคบังคับ ซึ่งครอบคลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ทั้งที่เปนของ
เอกชนและหนวยงานภาครัฐ

รายละเอียดของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 สามารถดูใน website ของสํานัก
นโยบายและแผนพลังงาน
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− แผนงานภาคความรวมมือ ซึง่ เกี่ยวกับการสงเสริมพลังงานหมุนเวียน และการศึกษา/
วิจัย/พัฒนาเพือ่ การอนุรักษพลังงาน
− แผนงานสนับสนุน ซึ่งเปนการพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ และการบริหารงาน
ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
การดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงาน เทาที่ผานมา แบงไดเปน 2 ระยะเวลา คือ ระยะที่ 1
ซึ่งเปนหาปแรกระหวางป 2538-2542 และระยะหาปหลัง ระหวางป 2543-2547 โดยภาพรวมแลว
สรุปไดวา การดําเนินโครงการตางๆ ในแผนอนุรักษพลังงานในชวง 10 ป ใชเงินกองทุนไปทั้งสิ้น
ประมาณ 24,000 ลานบาท และกอใหเกิดการประหยัดพลังงานคิดเปนเงินประมาณ 15,000 ลาน
บาท2 เมื่อเปรียบเทียบจํานวนเงินทั้งสองนี้ อาจนําไปสูขอสรุปวา การดําเนินตามแผนอนุรักษ
พลังงานไมมีความคุมคาเพราะพลังงานที่ประหยัดไดมีมูลคานอยกวาเงินที่ใชจายไป
แตการ
ประเมินมูลคาการประหยัดในที่นี้ยังไมรวมประโยชนอนั เกิดจากกิจกรรมสนับสนุนบางประเภท
เชน การประชาสัมพันธเพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนโดยทัว่ ไปประหยัดพลังงาน การให
ทุนการศึกษาอบรมแกบุคลากรซึ่งมีสวนในการอนุรักษพลังงาน และการใหทุนสนับสนุนงานวิจัย/
พัฒนาที่ยังไมสามารถนํามาใชงานไดโดยตรง ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะใชตวั เลขรวมเพื่อสรุปวา
การดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงานไดผลคุมคาหรือไมเพียงใด
อยางไรก็ตาม จากการพิจารณารายละเอียดของผลการดําเนินงาน เราสามารถตั้งขอสังเกต
เกี่ยวกับแผนอนุรักษพลังงานในชวง 10 ปที่ผานมาได ดังนี้
ประการแรก ผลการดําเนินงานยังต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวในแผนคอนขางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงแผนฯระยะที่ 1 เมื่อพิจารณาจากตัวเลขงบประมาณในตารางที่ 1 จะเห็นไดชัดวา
โดยรวมแลวการเบิกจายจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติมีสัดสวนเพียง 32% ในระยะที่ 1 และ
เพิ่มขึ้นเปน 61% ในระยะที่ 2 (หากรวมงบประมาณที่ผูกพัน สัดสวนจะเพิ่มเปน 88%) แผนงาน
ภาคบังคับเปนแผนงานที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณมากที่สุดในทั้งสองระยะ แตก็เปนแผนงานที่
เบิกจายงบประมาณในสัดสวนที่ต่ําที่สุด โดยในระยะที่ 1 การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติของ
แผนงานมีสัดสวนเพียง 17% เทานั้น
ในชวงป 2538 – 2542 มีอาคารควบคุมของเอกชนจํานวน 1,069 แหง และโรงงานควบคุม
ของเอกชนจํานวน 379 แหงที่ไดรับทุนสนับสนุนภายใตแผนงานภาคบังคับเพือ่ การตรวจสอบการใช
พลังงาน (Energy audit) และการจัดทําเปาหมายและแผนปฏิบัติเพื่ออนุรักษพลังงาน แตไมมีรายใด
เลยที่ไดดําเนินการในขัน้ ตอนตอไปเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการลงทุนอนุรักษพลังงาน ทัง้ ๆ ที่
งบประมาณเพือ่ การนี้จัดไวถงึ กวา 10,000 ลานบาท สาเหตุหนึ่งซึ่งทําใหภาคเอกชนไมลงทุน
2

การประหยัดพลังงานตามแผนอนุรักษพลังงานนี้มีทั้งที่เปน “การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน” ตาม
คําอธิบายที่กลาวมาแลว และ “การใชพลังงานชนิดอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ํามัน”
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อนุรักษพลังงานตามแผนงานนี้อาจเปนเพราะเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป 2540-2541 มีผล
ใหธุรกิจเอกชนสวนใหญตองเผชิญปญหาการเงินอยางรุนแรง
จึงยังไมสามารถหันมาสนใจ
โครงการลงทุนดานพลังงาน ซึ่งถึงแมวาจะไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ แตก็ตองใชเงินของ
ตนเองรวมไปดวย3 อยางไรก็ตาม กฎระเบียบและวิธีการบริหารงานของหนวยงานที่เกีย่ วของก็
นาจะเปนอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งทําใหอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมของเอกชนไมมแี รงจูงใจในการ
ลงทุนเทาที่ควร
สิ่งเดียวทีเ่ ปนผลสําเร็จในแผนงานนี้คือการใหทุนสนับสนุนแกอาคารของรัฐจํานวน 413
แหงเพื่อลงทุนปรับปรุงการใชพลังงาน ความสําเร็จนี้เปนเพราะการปรับปรุงสวนใหญไมยงุ ยาก
ในทางปฏิบัตแิ ละไมตองลงทุนมากนัก เชน การเปลี่ยนเปนหลอดไฟประหยัด การติดตั้งโคมไฟมี
แผนสะทอนแสง การติดฟลมกรองแสงเพื่อลดความรอนภายนอกผานเขาอาคาร และการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดไฟฟา อีกประการหนึ่ง หนวยงานของรัฐที่เปนเจาของอาคารไม
ตองใชงบประมาณของตนเองในการปรับปรุงอาคาร เพราะกองทุนฯ สนับสนุนการลงทุนให
ทั้งหมด
ทําใหหนวยงานเหลานี้ยินดีใหความรวมมือในการลงทุนเพื่อประหยัดคาใชจายดาน
พลังงานของตน
ในระยะที่ 2 ของแผนฯ ระหวางป 2543 – 2547 อัตราการใชงบประมาณในแผนงาน
ทั้งหมดสูงขึ้นอยูในระดับเกิน 50% โดยแผนงานภาคบังคับสามารถเบิกจายงบประมาณไดประมาณ
50% ของจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมของเอกชนเริ่มใหความสําคัญ
กับการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ไดมกี ารปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการ
บริหารแผนงานเพื่อทําใหการขอทุนสนับสนุนมีความคลองตัวมากขึ้น เชน โครงการเงินทุน
หมุนเวียนโดยผานกลไกการพิจารณาสินเชือ่ ของธนาคารพาณิชย
และโครงการนํารองสําหรับ
บริษัทจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม เปนตน
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ในการลงทุนภายใตแผนงานภาคบังคับ ผูประกอบการเอกชนจะไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ ไมเกิน 60%
ของเงินลงทุนทั้งหมด และไมเกิน 10 ลานบาทตอมาตรการประหยัด

6

ตารางที่ 1: การเบิกจายงบประมาณของโครงการภายใตแผนอนุรักษพลังงาน
งบประมาณที่
งบประมาณที่เบิกจาย
งบประมาณที่ งบประมาณที่เบิกจายและผูกพัน
แผนงาน
รับอนุมัติ
ผูกพัน
% ของงบฯ
% ของงบฯ
(ลานบาท) (ลานบาท)
อนุมัติ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
อนุมัติ
แผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 1
(ป 2538 -2542)
แผนงานภาคบังคับ
12,457
2,124
17%
N/A
N/A
N/A
แผนงานภาคความรวมมือ
2,781
1,605
58%
N/A
N/A
N/A
แผนงานสนับสนุน
4,048
2,508
62%
N/A
N/A
N/A
รวมสามแผนงาน
19,286
6,237
32%
N/A
N/A
N/A
แผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 2
(ป 2543 -2547)
แผนงานภาคบังคับ
7,565
4,431
59%
2,091
6,522
86%
แผนงานภาคความรวมมือ
6,365
3,680
58%
2,184
5,864
92%
แผนงานสนับสนุน
6,917
4,622
67%
1,237
5,860
85%
รวมสามแผนงาน
20,847
12,734
61%
5,512
18,246
88%
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ 2538 - 2542 และรายงานฉบับสมบูรณการประเมินผลแผนอนุรักษพลังงาน ครั้งที่ 3
โดยบริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จํากัด
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ประการที่สอง ประเด็นที่สาํ คัญกวาอัตราการใชงบประมาณคือ คําถามที่วา “แผนอนุรักษ
พลังงานทําใหประเทศสามารถประหยัดการใชพลังงานไดมากนอยเพียงใด?” ตารางที่ 2
เปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่ประหยัดไดจริงจากการดําเนินโครงการภายใตแผนงานภาคบังคับ
และแผนงานภาคความรวมมือ กับเปาหมายของการประหยัดพลังงานทีใ่ ชในการขอตั้งงบประมาณ4
จะเห็นไดวาการดําเนินโครงการในชวง 10 ป (2538-2547) กอใหเกิดการประหยัดพลังงานใน
ปริมาณที่ต่ํามาก โดยแผนอนุรักษพลังงานระยะ 5 ปหลัง ทําใหความตองการพลังไฟฟาลดลงคิดเปน
เพียง 13% ของปริมาณที่เปนเปาหมาย และกอใหเกิดการประหยัดการใชพลังงานไฟฟาและน้าํ มัน
เชื้อเพลิงในปริมาณที่คิดเปนเพียง 3% ของเปาหมาย โดยรวมแลว การประหยัดพลังงานภายใต
แผนงานภาคบังคับและแผนงานภาคความรวมมือระหวางป 2543 – 2547 มีมูลคาคิดเปนเพียง 5%
ของเปาหมาย ทั้งๆ ที่อัตราการใชงบประมาณสูงกวา 50% ในขณะเดียวกัน เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ปริมาณการใชพลังงานของประเทศในแตละป ปริมาณพลังงานที่ประหยัดไดโดยแผนงานทั้งสองก็
ยิ่งมีความสําคัญนอยมาก เห็นไดจากการเปรียบเทียบกับปริมาณการใชพลังงานของประเทศในชวง
5 ปที่ผานมาดังนี้
 การใชพลังงานไฟฟาตอปประมาณ 106,000 GWh (ประหยัดได 1,618 GWh ใน
แผนงานระยะแรก และ 2,174 GWh ในแผนงานระยะที่สอง)
 ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเพิ่มขึ้นปละประมาณ 1,000 เมกะวัตต (ประหยัดได 47
เมกะวัตต ในแผนงานระยะแรก และ 88 เมกะวัตต ในแผนงานระยะที่สอง)
 การใชน้ํามันตอป คิดในรูปน้าํ มันดิบประมาณ 46,000 ลานลิตรตอป (ประหยัดได 357
ลานลิตร ในแผนงานระยะแรก และ 169 ลานลิตร ในแผนงานระยะที่สอง)
การดําเนินงานไดต่ํากวาเปาหมายอาจเกิดจากการตั้งเปาหมายที่สูงจนเกินไป หรือการ
ทํางานอยางไมมีประสิทธิผล หรือดวยเหตุผลทั้งสองประการ บริษัทคอนซัลแทนท ออฟ
เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาผูประเมินผลแผนอนุรักษพลังงาน ป 2543 – 2547 ไดสรุปวา
แผนงานภาคบังคับมีผลประหยัดพลังงานซึ่งต่ํากวาเปาหมายอยูมาก เนื่องจากผลการศึกษา Energy
audit และการจัดทําแผนลงทุนของแตละโครงการยังไมไดถูกนําไปดําเนินการโดยโรงงานหรือ
อาคาร สําหรับแผนงานภาคความรวมมือซึง่ มีผลประหยัดพลังงานต่ํากวาเปาหมายเชนกันนัน้ เปน
เพราะมีโครงการเพียงไมกี่กลุมที่สามารถประหยัดพลังงานได ไดแก โครงการใชกาซชีวภาพใน
อุตสาหกรรมและฟารมเลี้ยงสัตว และการใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ในสาขาขนสง
ในขณะที่กลุมพลังงานอื่น ๆ ยังไมมีผลประหยัดอยางชัดเจน อาทิเชน กลุมพลังงานแสงอาทิตยและ
ลม กลุมประหยัดพลังงานในสาขาที่อยูอาศัยและการจัดการดานการใชพลังงานซึ่งยังเปนโครงการ
4

ตัวเลขเปาหมายของการประหยัดพลังงานมีเฉพาะแผนในระยะที่ 2 และแผนงานสนับสนุนไมมีการกําหนด
เปาหมายของการประหยัดพลังงานไว เพราะโครงการสวนใหญไมกอใหเกิดการประหยัดพลังงานโดยตรง
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ที่อยูในขั้นตอนการศึกษาและวิจัย และโครงการในกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและยอมซึ่งยังมี
การดําเนินการอยูในวงที่จํากัดเทานั้น
ตารางที่ 2: การบรรลุเปาหมายของการประหยัดพลังงานภายใตแผนอนุรักษพลังงาน
แผนงาน
หนวย
เปาหมาย
ผลการดําเนินงานจริง
% ของ
เปาหมาย
ผลงาน
แผนงานภาคบังคับและรวมมือภายใตแผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 1 (ป 2538 -2542)
ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได
- ลดความตองการพลังไฟฟา
Megawatt
N/A
47
N/A
- ทดแทนไฟฟา
Gigawatt-hour
N/A
1,618
N/A
- ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง
ลานลิตรน้ํามันดิบ
N/A
357
N/A
รวมมูลคาการประหยัดพลังงาน
ลานบาท
N/A
7,746
N/A
แผนงานภาคบังคับและรวมมือภายใตแผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 2 (ป 2543 -2547)
ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได
- ลดความตองการพลังไฟฟา
Megawatt
655
88
13%
- ทดแทนไฟฟา
Gigawatt-hour
76,198
2,174
3%
- ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง
ลานลิตรน้ํามันดิบ
6,653
169
3%
รวมมูลคาการประหยัดพลังงาน
ลานบาท
159,565
7,220
5%
ที่มา: รายงานผลการดําเนินงานตามแผนอนุรักษพลังงาน ปงบประมาณ 2538 - 2542
และรายงานฉบับสมบูรณการประเมินผลแผนอนุรักษพลังงาน ครั้งที่ 3 โดยบริษัท คอนซัลแทนท ออฟ
เทคโนโลยี จํากัด

ในแผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 3 (ป 2548-2554) ภาครัฐไดเปลี่ยนวิธีการกําหนดแผน โดย
ที่เคยจําแนกแผนเปนแผนงานภาคบังคับ แผนงานภาคความรวมมือ และแผนงานสนับสนุนตาม
แผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 1 และ 2 เปลี่ยนมาเปนการจําแนกแผนตามเปาหมาย มีการแยกยอย
สาขาเศรษฐกิจที่รัฐตองการสงเสริมใหเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และแยกยอยตามพลังงาน
ทดแทนทีจ่ ะตองไดรับการสนับสนุนเพื่อทดแทนพลังงานในแตละสาขาเศรษฐกิจ รวมทั้งเนนการ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนามากขึ้น เชื่อกันวาการดําเนินงานในแผนฯ ระยะที่ 3 นี้จะสัมฤทธิ์ผล
มากกวาในอดีต เพราะมีวตั ถุประสงคและเปาหมายทีช่ ัดเจนและเปนไปไดมากขึน้
อีกทั้งราคา
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น้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตป 2547 ทําใหการลงทุนในมาตรการประหยัดพลังงานมีความคุมคา
มากขึ้นดวย
ประการที่สาม เทาที่ผานมา แผนอนุรักษพลังงานระยะที่ 1 และที่ 2 มุงเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โดยพลังงานทีใ่ ชสวนใหญใน
อาคารและโรงงานอยูในรูปของไฟฟา และตามที่ไดกลาวมาแลววา กวา 70% ของไฟฟาที่ผลิตใน
ประเทศอาศัยกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ดังนั้น แผนอนุรักษพลังงานที่ผานมาจึงกลายเปนแผนที่
เนนการประหยัดการใชไฟฟาและกาซธรรมชาติเปนสําคัญ
ในระยะหลัง ปญหาพลังงานที่สาํ คัญของประเทศคือการที่ราคาน้ํามันแพงขึ้นมาก ถึงแมวา
กาซธรรมชาติจะแพงขึ้นตามราคาน้ํามัน แตก็มีราคาเพิ่มในสัดสวนทีน่ อ ยกวาน้ํามัน การมุงเปาไป
ที่การประหยัดการใชไฟฟาและกาซธรรมชาติจึงเปนการแกไขที่ยังไมตรงจุดนัก
แผนอนุรักษ
พลังงานในสถานการณที่นา้ํ มันแพงจึงนาจะมุงตรงไปทีก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการใชนา้ํ มัน และใน
เมื่อกวาครึ่งหนึ่งของน้ํามันถูกใชไปในการขนสงสินคาและผูโดยสาร แผนอนุรกั ษพลังงานก็ควร
หันมาใหความสําคัญกับการประหยัดน้ํามันในสาขาขนสงมากขึ้น
เปนที่นาเสียดายที่
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ไมไดใหความสําคัญกับการอนุรกั ษ
พลังงานในสาขาขนสงเทากับในโรงงานและอาคาร5 อยางไรก็ตาม ในชวง 3 ปที่ผานมา ไดมีการ
ปรับแผนเพื่อเพิ่มความสําคัญใหกับการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทนในสาขาขนสง
มากขึ้น เชน การสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในรถยนต และการวิจัยและสาธิตเกี่ยวกับไบโอดีเซล
ประการที่สี่ โครงการสวนใหญในแผนอนุรักษพลังงานมีลักษณะทีส่ งเสริมการประหยัด
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยไมเปลีย่ นโครงสรางการผลิต ตัวอยางเชน แผนงานภาค
บังคับกําหนดใหโรงงานขนาดใหญทใี่ ชพลังงานมากในทุกอุตสาหกรรมตองหันมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน แตยังไมมแี ผนที่จะปรับโครงสรางของสาขาอุตสาหกรรมเพื่อใหเพิ่ม
สัดสวนของอุตสาหกรรมที่มีความเขมขนในการใชพลังงานต่ํา (Low energy intensity) เชน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส และเคมี และลดบทบาทของอุตสาหกรรมที่มคี วามเขมขนในการใช
พลังงานสูง (High energy intensity) เชน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และการถลุงโลหะ ในดานการ
ขนสง การปรับโครงสรางเพื่อประหยัดพลังงานหมายถึงการเปลี่ยนวิธีการขนสง (Transport mode)
ใหหนั มาใชการขนสงมวลชน การขนสงทางน้ํา และการขนสงทางราง ทดแทนการขนสงทางถนน
ซึ่งเปนวิธีการขนสงที่สิ้นเปลืองพลังงานมากกวาวิธีอื่น
การปรับเปลี่ยนโครงสรางทั้งในอุตสาหกรรมและการขนสงเปนประเด็นที่ตองใชเงิน
ลงทุนคอนขางสูง และมีตนทุนสูงสําหรับผูเกี่ยวของในการเปลี่ยนพฤติกรรมดวย แตก็เปนแนว
5

นอกจากควรแกไขประเด็นการเพิ่มความสําคัญของการประหยัดพลังงานในสาขาขนสงแลว ยังมีประเด็นอื่น ๆ
ที่ควรแกไขอีกดวย เชน การปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนกรรมการเพิ่มเติม
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ทางการอนุรักษพลังงานที่มปี ระสิทธิผลที่สุดในระยะยาว ดังนั้น แผนอนุรักษพลังงานจึงควร
คํานึงถึงประเด็น “โครงสราง” นี้ในการพิจารณามาตรการระยะยาว
นอกจากแผนและมาตรการอนุรักษพลังงานภายใตพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 นี้แลว ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐที่ไมอาศัยอํานาจ
หรือเงินชวยเหลือของ พรบ. นี้ ไดแก
 การรับรองการติดฉลากเบอร 5 เพื่อชวยใหผูบริโภคสามารถเลือกใชเครื่องใชไฟฟาที่
ประหยัดไฟฟา เชน เครื่องปรับอากาศ และตูเย็น โดยมีการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยเปนรัฐวิสาหกิจที่ริเริ่มโครงการนี้
 การสงเสริมใหลงทุนเพื่อเปลี่ยนหรือขยายเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน โดยการลด
หรือยกเวนอากรขาเขาและภาษีเงินไดสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณทใี่ ชเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
อยางไรก็ตาม ถึงแมวา ภาครัฐจะมีแผน แผนงาน มาตรการ และโครงการเพื่อการอนุรักษ
พลังงานตาง ๆ เปนจํานวนมาก และไดดําเนินการมาเปนเวลาอยางนอย 10 ปแลวก็ตาม แตถา จะ
พิจารณาผลกระทบโดยรวม
จะเห็นไดวาความพยายามของภาครัฐในดานนี้ยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร พิจารณาไดจากความเขมขนในการใชพลังงาน (Energy intensity) วัดในรูป
ของหนวยความรอนตอ GDP ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอดในชวงเวลา 15 ปที่ผานมา
2.2 การใชพลังงานอื่นเพื่อทดแทนน้ํามัน
นอกจากการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพแลว
อีกแนวทางหนึ่งในการลดการพึ่งพา
น้ํามันคือ การหันไปใชเชือ้ เพลิงชนิดอืน่ ๆ เพื่อทดแทนน้ํามัน ในการพิจารณาเปรียบเทียบวา
เชื้อเพลิงใดมีความเหมาะสมในการสงเสริมใหใชเพื่อทดแทนน้ํามันนั้น มีประเด็นที่ควรวิเคราะห
ดังนี้
ประเด็นแรกคือตนทุนทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมทั้งตนทุนของเชื้อเพลิงและคาใชจาย
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตองใชกับเชื้อเพลิงแตละชนิด เชื้อเพลิงที่เหมาะสมควรมีตน ทุน
ทางเศรษฐกิจที่ต่ํา นอกจากจะพิจารณาถึงระดับราคาของเชื้อเพลิงแลว เราควรพิจารณาเลือกใช
พลังงานที่มีความผันผวนทางราคาต่ําดวย
ประเด็นที่สองคือความมั่นคงดานอุปทาน เชื้อเพลิงทางเลือกที่ดีคอื เชื้อเพลิงที่มีปริมาณ
สํารอง (Reserves) สูง6 หรือที่มีศักยภาพในการผลิตที่สูง7 นอกจากขนาดของอุปทานของเชื้อเพลิง
6

สําหรับเชื้อเพลิงที่เปนแรธาตุ ปริมาณสํารองมักจะวัดไดจากปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved reserves) ซึ่ง
เปนปริมาณเชื้อเพลิงใตดินที่มีการคนพบและพิสูจนไดแลววาสามารถนํามาใชไดอยางแนนอน โดยอาศัยขอมูล
และความรูทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมศาสตร ภายใตภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
7
สําหรับเชื้อเพลิงที่ผลิตไดจากกิจกรรมการเกษตร ศักยภาพในการผลิตขึ้นอยูกับตัวแปรสําคัญ ไดแก ปริมาณผลิต
สินคาเกษตรที่เกี่ยวของ พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตตอไร และเทคโนโลยีในการแปรรูปใหเปนเชื้อเพลิง
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แลว เราควรประเมินดวยวา แหลงผลิตหรือวิธีการผลิตเชื้อเพลิงมีความแนนอนเชื่อถือไดเพียงใดใน
การผลิตและการขนสงมาขายในไทยไดอยางสม่ําเสมอและตรงเวลา ดังนั้น ความมัน่ คงดานอุปทาน
ของเชื้อเพลิงจึงขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่สําคัญไดแก ภาวะการเมืองระหวางประเทศ เสถียรภาพทาง
การเมือง/เศรษฐกิจ/สังคมของแหลงผลิตเชื้อเพลิง ความมั่นคงปลอดภัยของเสนทางขนสงเชื้อเพลิง
และสภาพภูมอิ ากาศและธรณีวิทยาของแหลงผลิตเชื้อเพลิง
ประเด็นสุดทายคือผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การใชเชือ้ เพลิงสวนใหญ (ทั้งเพื่อการผลิต
ไฟฟาและการขนสง) ทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศเปนสําคัญ ในทางเศรษฐศาสตร ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนี้ กอใหเกิดผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งถือเปนตนทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยตนทุนเหลานีไ้ มสามารถถูกผลักไปใหเปนภาระของผูใชเชื้อเพลิงที่กอใหเกิดผลกระทบ
ไดทั้งหมด ดังนั้น เชื้อเพลิงที่เหมาะสมควรเปนเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
นอกจากประเด็นทั้งสามที่กลาวมาแลว
การพิจารณาความเหมาะสมดานเชื้อเพลิง
จําเปนตองคํานึงถึงสวนผสมของเชื้อเพลิงชนิดตางๆที่นาํ มาใชในเวลาเดียวกัน (Fuel combination
หรือ fuel mix) โดยประเมินวามีความหลากหลาย (Diversity) ในลักษณะที่เหมาะสมหรือไม การใช
เชื้อเพลิงที่มีความหลากหลายมากขึ้นอาจเปนการกระจายความเสีย่ ง ทําใหความผันผวนดานตนทุน
และความเสีย่ งดานอุปทานมีแนวโนมลดลงก็ได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางราคาและ
แหลงผลิตของเชื้อเพลิงเหลานั้น
เราจะอาศัยประเด็นที่กลาวมาแลว เพื่อประเมินเชื้อเพลิงชนิดตางๆ วามีความเหมาะสมใน
การสงเสริมใหใชในประเทศไทยเพื่อทดแทนน้ํามันหรือไม อยางไร โดยเชื้อเพลิงที่อยูในขอบขาย
ของการพิจารณาไดแก กาซธรรมชาติ ถานหิน พลังน้ํา และพลังงานหมุนเวียนตางๆ
2.2.1 กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงทีค่ อนขางสะอาด
คือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา
เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ เพราะมีการเผาไหมที่สมบูรณกวา แตการขนสงและการเก็บสํารองมีตนทุนที่
สูง เพราะตองขนสงทางทอในสภาพทีเ่ ปนกาซ หรือตองเปลี่ยนสภาพเปนของเหลว (เรียกวา
liquefied natural gas หรือ LNG) เพื่อขนสงโดยเรือชนิดพิเศษและเก็บสํารองในถังเก็บที่แข็งแรง
มาก การใชกาซธรรมชาติจึงไมหลากหลายและกวางขวางเทากับน้าํ มัน โดยกาซธรรมชาติสวน
ใหญมักถูกใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา และในอุตสาหกรรม
สําหรับประเทศไทย กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่สําคัญทีส่ ุดในการทดแทนน้าํ มัน ในป
2548การผลิตกาซธรรมชาติในประเทศสูงถึงกวา 2,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (million cubic feet
per day หรือ mmcfd) หรือเทียบเทากับน้ํามันดิบในปริมาณกวา 400,000 บารเรลตอวัน 80% ของ
กาซธรรมชาติถูกใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ที่เหลือถูกใชแยกเปนวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี และใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ รัฐบาลเพิ่งจะสงเสริมให
ใชกาซธรรมชาติ (ในรูปของ Compressed natural gas หรือ CNG) ในรถยนตอยางจริงจังเมื่อป
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2548
จะเห็นไดวาความตองการใชกาซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นจนทําใหการผลิตในประเทศไม
เพียงพอ จึงตองเริ่มนําเขากาซธรรมชาติจากพมาในป2543
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับความมั่นคงดานอุปทานคือ “ยังมีกาซธรรมชาติเหลืออยูในประเทศ
มากนอยเพียงใด และกาซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบานจะมีใหไทยใชไปไดอกี นานเพียงใด”
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไดรายงานวา ณ เดือนธันวาคม 2545 ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved
reserve หรือ P1) ของกาซธรรมชาติในประเทศมีจํานวน 15.6 ลานลานลูกบาศกฟุต (trillion cubic
feet หรือ tcf) ถารวมปริมาณที่เปนไปได (Probable reserve หรือ P2) ปริมาณจะเพิม่ เปน 24.7 tcf
และหากรวมปริมาณสํารองที่อาจเปนไปได (Possible reserve หรือ P3)8 ปริมาณที่เปนไปไดสูงสุด
จะเปน 33 tcf คาดวาปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติจากแหลงในประเทศจะถึงระดับสูงสุดในป
2553 และจะคอยๆลดลงหลังจากนั้น นอกจากปริมาณสํารองเหลานี้แลว ยังมีกา ซธรรมชาติใน
แหลงตางๆของประเทศเพื่อนบาน ไดแก พมา เวียดนาม และพื้นที่คาบเกี่ยวไทย-กัมพูชา ซึง่
ประเมินวาจะสมารถพัฒนานํามาใชในไทยไดเปนจํานวนสูงสุดประมาณ 20 tcf 9
สวนความตองการใชกาซธรรมชาติของไทยนั้น คาดวาจะเพิ่มจากวันละ 3,300 ลาน
ลูกบาศกฟุตในป 2549 ขึ้นเปนประมาณ 4,000 mmcfd ตั้งแตป 2553 เปนตนไป เมื่อเปรียบเทียบ
ความตองการใชในอนาคตกับปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติทั้งในไทยและในประเทศเพื่อนบาน
แลว ปรากฏวาอายุการใชงานของปริมาณสํารองประเภท P1 จะเหลืออีกประมาณ 22 ปนับจากป
2550 เปนตนไป ถารวม P1 และ P2 เขาดวยกัน ก็จะมีกา ซธรรมชาติเหลือใหไทยใชไดเพิ่มขึ้นอีก 6
ป คือเหลืออายุใชงานประมาณ 28 ป และหากรวมเอา P3 เขาไปดวย ก็จะเพิ่มอายุใชงานของกาซ
ธรรมชาติที่เหลือเปนประมาณ 34 ป10 ดังนัน้ สําหรับโรงไฟฟาที่กอสรางใหมในอนาคตเพื่อใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง และโดยปกติโรงไฟฟาจะมีอายุใชงานประมาณ 25 – 30 ป ปริมาณสํารอง
ของกาซธรรมชาติที่คาดวาไทยจะใชไดก็อาจจะไมเพียงพอตลอดอายุการใชงานของโรงไฟฟา
เหลานั้น อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) กําลังลงทุนกอสราง
ทอกาซสายที่สามในอาวไทยพรอมทั้งระบบทอเชื่อมโยง ซึ่งจะใชเงินลงทุนถึง 93,000 ลานบาท
และจะทําใหกาํ ลังสงกาซธรรมชาติในทะเลเพิ่มเปน 3,120 mmcfd ในป 2553
8

probable reserve คือปริมาณสํารองที่มีความเชื่อมั่นวาจะผลิตไดในอนาคต โดยมีความนาจะเปน หรือ
probability เกินกวา 50% สวน possible reserve คือปริมาณสํารองที่มีความเชื่อมั่นวาจะผลิตไดในอนาคต โดยมี
ความนาจะเปน หรือ probability เกินกวา 10%
9
ดูเอกสารชื่อ “ควรใชกาซธรรมชาติหรือถานหินในการผลิตไฟฟา” ใน website ของสํานักนโยบายและแผน
พลังงาน
10
ในเอกสารชื่อ “ควรใชกาซธรรมชาติหรือถานหินในการผลิตไฟฟา” สํานักนโยบายและแผนพลังงานใชขอมูล
ปริมาณสํารอง ณ เดือนธันวาคม 2543 และประเมินวาไทยจะมีกาซธรรมชาติในประเทศและประเทศเพื่อนบานให
ใชอีก 18 ป (P1) 24 ป (P1 + P2) และ 50 ป (P1 + P2 + P3)
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แหลงกาซธรรมชาติที่สําคัญในประเทศใกลเคียงอีกแหงหนึ่ง ซึ่งคาดวาจะมีกาซธรรมชาติ
ในปริมาณสูง คือแหลงนาตูนาตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย ประเมินกันวาแหลงนี้มีปริมาณ
สํารองของกาซธรรมชาติมากถึง 42 tcf ซึ่งมากกวาปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของไทยและ
ประเทศเพื่อนบานรวมกัน อยางไรก็ตาม การขนสงกาซธรรมชาติจากแหลงนี้มาใชในไทยคงตอง
ลงทุนอีกมากเพื่อกอสรางทอกาซในทะเลยาวเกือบ 1,000 กิโลเมตร เพื่อมาเชื่อมกับระบบทอของ
ไทยในบริเวณพื้นที่พัฒนารวม ไทย – มาเลเซีย และการพัฒนาแหลงนาตูนาตะวันออกนี้กย็ ังไมมี
ความชัดเจน ทําใหการใชกาซธรรมชาติจากแหลงนี้เปนเพียงแผนระยะยาวที่ยังไมมีความแนนอน
นัก จึงเปนไปไดวา ในระยะยาว ไทยอาจจะตองนําเขากาซธรรมชาติในรูปของ LNG โดยซื้อจาก
แหลงผลิตที่ไกลออกไป
เมื่อพิจารณาภาพกวางของอุปทานในระดับโลก
โดยดูจากปริมาณสํารองของทุกประเทศ
รวมกันและเปรียบเทียบกับอัตราการผลิตขึ้นมาใช คิดเปนสัดสวนที่เรียกวา reserves - to production ratio (R/P ratio) ซึ่งแสดงจํานวนปทใี่ ชทรัพยากรธรรมชาติตอไปไดในอนาคต ผล
ปรากฏวา กาซธรรมชาติมีอุปทานโดยเปรียบเทียบที่สูงกวาน้ํามัน กลาวคือ เมื่อสิ้นป 2547 กาซ
ธรรมชาติในโลกยังมีเหลือใชไปไดอีกประมาณ 67 ป ในขณะทีน่ ้ํามันมีปริมาณสํารองใหโลกใชไป
ไดอีกประมาณ 40 ป (British Petroleum, 2005) ในดานการกระจายแหลงปริมาณสํารองไปตาม
ประเทศตางๆ กาซธรรมชาติและน้ํามันมีอัตราการกระจายทีใ่ กลเคียงกัน ประเทศในหาอันดับแรก
มีปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติรวมกันเทากับ 64% ของทั้งหมด เทียบกับ 59% สําหรับน้ํามัน
ประเทศในสิบอันดับแรกเปนเจาของปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติรวมกันคิดเปน 76% ของทั้ง
โลก เทียบกับ 82% ในกรณีของน้ํามัน ประเทศที่มีปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติมากที่สุด 3
อันดับแรกไดแก รัสเซีย (27%) อิหราน (15%) และกาตาร (14%) อยางไรก็ตาม กวา 60% ของ
น้ํามันอยูใ นประเทศแถบตะวันออกกลาง เทียบกับ 40% ในกรณีของกาซธรรมชาติ เมื่อพิจารณา
ภาวะการเมืองระหวางประเทศและเสถียรภาพความมัน่ คงในภูมภิ าคตางๆแลว
ตองถือไดวา
ตะวันออกกลางมีความเสี่ยงดานการผลิตเชื้อเพลิงคอนขางสูง จึงทําใหกาซธรรมชาติมีความมั่นคง
ดานอุปทานทีด่ ีกวาน้ํามันอยูบ าง
กาซธรรมชาติที่ใชในประเทศไทยมีราคาคอนขางต่ํา
เมื่อเทียบกับน้ํามันเตาที่เคยใชเปน
เชื้อเพลิงสําคัญในการผลิตไฟฟา โดย ปตท. เปนผูผูกขาดในการซื้อกาซธรรมชาติจากผูผลิตใน
ประเทศและไดซื้อกาซธรรมชาติทั้งจากแหลงในประเทศและในพมาโดยตกลงกับผูขายใหมีสูตร
ปรับราคาปากหลุมที่ใชดัชนีตางๆเปนตัวปรับ ไดแก ราคาน้ํามันเตา อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงิน
เฟอ ทําใหราคากาซธรรมชาติมีความเชื่อมโยงกับราคาน้ํามันระดับหนึ่ง แตความสัมพันธระหวาง
ราคาของเชื้อเพลิงทั้งสองก็ไมใชเปน 1:1 โดยราคากาซธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาน้ํามัน
เพียงบางสวนและมีการทิ้งชวง (Time lag) ประมาณ 3 – 6 เดือน

14

การศึกษาของ ERM-Siam (2549) พบวา กาซธรรมชาติที่ไทยใชในการผลิตไฟฟามีราคาต่ํา
กวากาซธรรมชาติที่ซื้อขายกันในหลายประเทศ รวมถึงตลาดในอเมริกาเหนือ (Henry Hub spot
prices) และตลาด International Petroleum Exchange ในลอนดอน ที่เปนเชนนี้เพราะตลาดกาซ
ธรรมชาติของไทยเปนตลาดที่ผูซื้อมีอํานาจในการตอรองมากกวาผูขาย
โดยภาครัฐของไทยมี
อํานาจผูกขาดในการซื้อผานองคกรของรัฐ คือ ปตท. (ซึ่งเปนผูซื้อผูกขาด) และการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเปนผูใชรายใหญที่สุด อยางไรก็ตาม การศึกษาดังกลาวคาดวา อํานาจ
ของผูซื้อกาซธรรมชาติในตลาดไทยจะลดลงในอนาคต
เนื่องจากไทยจําเปนตองพึ่งพากาซ
ธรรมชาติที่นําเขาจากพมาและประเทศเพื่อนบานอื่นๆมากขึ้น เพื่อชดเชยสวนของกาซธรรมชาติที่
ผลิตไดในประเทศในจํานวนที่ลดลง โดยปริมาณนําเขาอาจเพิ่มขึ้นสูงเปนสัดสวนถึง 50% ของ
จํานวนที่ใชในประเทศทั้งหมด (เทียบกับ 27% ในป 2548) ในขณะเดียวกัน ความตองการใชกา ซ
ธรรมชาติโดยประเทศอื่นๆในภูมภิ าคก็จะเพิ่มขึ้นดวย ในชวง 2 ปที่ผานมา มี 3 ประเทศคือ อินเดีย
บังคลาเทศ และจีน ทีไ่ ดจัดทําขอตกลงเบื้องตนกับพมาเพื่อพัฒนาทอกาซจากพมาไปยังประเทศ
เหลานี้ จึงคาดไดวา ในอนาคต ราคากาซธรรมชาติจากพมาที่ขายใหกบั ไทยคงจะมีแนวโนมทีแ่ พง
ขึ้น
การศึกษาของ ERM-Siam คาดดวยวา ในระดับตลาดโลก ราคากาซธรรมชาติและราคา
น้ํามันจะเชื่อมโยงกันมากขึ้นกวาเดิม โดยตลาด LNG จะขยายตัวและพัฒนาไปในลักษณะที่มีตลาด
ซึ่งก็จะทําใหราคากาซธรรมชาติทั้งในตลาดจรและตลาดลวงหนาเปลี่ยนแปลงไปตามราคา
จร
น้ํามันในตลาดโลกมากขึ้น ดังนั้น หากในอนาคตไทยจําเปนตองนําเขากาซธรรมชาติมากขึ้น ทั้ง
โดยการขนสงทางทอและโดยการขนสงทางเรือในรูปของ LNG ราคาของกาซธรรมชาติที่ไทยตอง
จายก็นาจะแพงขึ้นตามแนวโนมของราคาน้ํามัน
เทาที่ผานมา การใชกาซธรรมชาติของไทยกระจุกตัวอยูใ นการผลิตไฟฟา และการผลิต
ไฟฟาเองก็หันมาใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงมากขึ้นอยางรวดเร็ว ในปจจุบันไฟฟาที่ผลิตจาก
กาซธรรมชาติมีสัดสวนสูงถึง 70% ของพลังงานไฟฟาที่ กฟผ. ผลิตเองและซื้อจากผูผลิตรายอื่น
รวมกันทั้งหมด หากไมมกี ารเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา (PDP 2004) สัดสวน
นี้จะยิ่งเพิ่มขึน้ อีกเปน 75% ในป 2553 และมากกวา 80% ในป 2558 เมื่อคํานึงถึงขอจํากัดและความ
ไมแนนอนดานปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติในภูมภิ าค รวมทัง้ แนวโนมที่ไทยจะตองซื้อกาซ
ธรรมชาติในราคาที่สูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามราคาน้าํ มันมากขึ้น สัดสวนไฟฟาที่ผลิตจากกาซ
ธรรมชาติซึ่งจะสูงขึ้นถึง 80% นี้ ก็นา จะเปนการเพิ่มความเสี่ยงดานอุปทานใหกับประเทศได
ในป 2548 รัฐบาลเริ่มใชมาตรการหนึ่งเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานนําเขา โดยเรงรัดการนํา
กาซธรรมชาติมาใชทดแทนน้ํามันในรถยนต
และกําหนดเปาหมายใหสามารถทดแทนการใช
เบนซินในปริมาณ 10% หรือ ประมาณ 2 ลานลิตรตอวัน ในรถยนตจาํ นวน 89,000 คัน รวมทั้งให
สามารถทดแทนการใชดเี ซลในปริมาณ 10% หรือ ประมาณ 5 ลานลิตรตอวัน ในรถยนตจํานวน
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91,370คัน ตอมา ปตท. ไดทบทวนแผนปฏิบัติการ และตั้งเปาหมายเพิ่มจํานวนรถยนตที่ใชกาซ
ธรรมชาติ (NGV) เปน 300,000 คันในป 2551 และเพิม่ เปน 500,000 คันในป 2553 ทําใหปริมาณ
น้ํามันที่ถูกทดแทนโดยกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นดวยเปน 15% ปตท. วางแผนรองรับความตองการใช
กาซธรรมชาติในรถยนตโดยจะขยายจํานวนสถานีบริการ NGV ใหได 160 แหงในป 2549 และเพิม่
เปน 420 แหงในป 2551 และ 740 แหงในป 2553
การดัดแปลงเครื่องรถยนตใหใชไดกับกาซธรรมชาติมีคาใชจายคันละประมาณ 32,000 –
58,000บาทสําหรับรถยนตเบนซิน ประมาณ 50,000 – 80,000 บาทสําหรับรถตูใชดีเซล และ
ประมาณ 200,000 – 1,000,000 บาทสําหรับรถโดยสารและรถบรรทุก ในตนเดือนมิถุนายน 2549
เบนซินขายปลีกที่ราคาลิตรละเกือบ 29 บาท ราคาขายปลีกดีเซลประมาณลิตรละ 27 บาท และราคา
ขายปลีก NGV ที่ 8.50 บาทตอกิโลกรัม ดวยราคาที่แตกตางกันนี้ ผูทดี่ ัดแปลงเครื่องยนตเพื่อหันมา
ใช NGV นาจะประหยัดคาเชื้อเพลิงไดเดือนละ 5,000 – 100,000 บาท (ขึ้นอยูก ับขนาดเครื่องยนต
และระยะทางวิ่ง) ซึ่งก็นา จะทําใหการลงทุนดัดแปลงเครื่องยนตมรี ะยะเวลาคืนทุน (payback
period) ไมเกิน 2 ป และนาจะจูงใจใหมีผูสนใจหันมาใช NGV กันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เจาของรถที่ใชงานเชิงพาณิชย เชน แท็กซี่ รถโดยสารและรถบรรทุก แตในทางปฏิบัติปรากฏวา
แรงจูงใจทางการเงินในปจจุบันดูเหมือนจะยังไมเพียงพอที่จะทําใหผูใชรถหันมาใช NGV กันมาก
นัก ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ป 2549 มีผูมาขอกูเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อดัดแปลงเครื่องยนต
จากโครงการทุนหมุนเวียนสําหรับรถ NGV ของ ปตท. เพียง 9 ราย รวมเปนเงินไมถึง 400,000 บาท
เทียบกับงบประมาณที่ตั้งไวใหกูทั้งหมดเปนเงินถึง 7,000 ลานบาท สําหรับรถยนตจํานวน 25,000
คัน ปญหาที่ทําใหไมมีผูสนใจใช NGV ในโครงการนี้อาจเกิดจากเงื่อนไขการใหสินเชื่อผานธนาคาร
พาณิชยซึ่งทําใหผูประกอบการเจาของรถหลายรายไมมีคุณสมบัติที่ดีพอ ปญหาอีกสวนหนึ่งอาจมา
จากความไมสะดวกในการหาสถานีเพื่อเติม NGV สถานีบริการยังมีจาํ นวนนอย และความไมมนั่ ใจ
ในผลกระทบตอประสิทธิภาพของเครื่องยนตและความปลอดภัยในการใช NGV จึงคาดหวังไมได
วาโครงการนีแ้ ละแผนปฏิบตั ิการโดยรวมของรัฐบาลและ ปตท. จะบรรลุเปาหมายไดภายในเวลาที่
กําหนด
ถึงแมวาการดัดแปลงเครื่องยนตใหใช NGV จะมีความคุมคาทางการเงิน แตประเด็นที่
สําคัญคือ การลงทุนนี้มีความคุมคาทางเศรษฐกิจหรือไม
หากเราใชราคาเชือ้ เพลิงที่สะทอน
ตนทุนที่แทจริง โดยหักภาษีและเงินกองทุนน้ํามันจํานวนลิตรละ 5 – 7 บาทออกจากราคาขายปลีก
น้ํามัน และเพิ่มราคา NGV ขึ้นอีกประมาณกิโลกรัมละ 2 บาทเพือ่ ชดเชยการอุดหนุนราคาของ
ปตท. ผลการเปรียบเทียบมูลคาการประหยัดเชื้อเพลิงกับคาใชจายในการดัดแปลงเครื่องยนตนาจะ
ชี้ไดวา การใช NGV มีความคุมคาทางเศรษฐกิจอยูในระดับหนึ่ง (ดูผลการวิเคราะหความคุมคาทาง
เศรษฐกิจและการเงินในตารางที่ 3) ดังนัน้ มาตรการสงเสริมการใช NGV ก็นาจะเปนไปในทิศทาง
ที่ถูกตองแลว อยางไรก็ตาม ขอจํากัดเกี่ยวกับปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติและราคาของกาซ
ธรรมชาติที่คาดวาจะสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน ก็ยังเปนประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อกําหนดทิศทาง
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และขนาดของโครงการสงเสริมการใช NGV ตอไป
หากจํานวนรถยนตที่ดัดแปลงเครื่องยนต
เปนไปตามเปาหมาย ความตองการใช NGV ในอนาคตอาจสูงถึงกวา 600 mmcfd ในป 2553
คําถามก็คือ ในที่สุด เราจะมีกาซธรรมชาติใหใชเพียงพอสําหรับเปนเชื้อเพลิงทั้งในการผลิตไฟฟา
และในรถยนตหรือ?
ตารางที่ 3: การวิเคราะหความคุมคาในการดัดแปลงเครื่องรถยนตใหใช CNG
Financial Savings
Economic Savings
Gasoline CNG Gasoline CNG
Km. Use Per Year
35,000
35,000
35,000
35,000
Fuel Efficiency
(km/litre) (km/kg) (km/litre) (km/kg)
10.00
8.75
10.00
8.75
Fuel Consumed Per Year
(litre)
(kg)
(litre)
(kg)
3,500
4,000
3,500
4,000
Fuel Price
(Baht/litre) (Baht/kg) (Baht/litre) (Baht/kg)
29.00
8.50
22.00
10.50
Fuel Cost Per Year (Baht)
101,500 34,000
77,000
42,000
Discount Rate (%)
10
10
Fuel Savings Year 1
67,500
35,000
Fuel Savings Year 2
67,500
35,000
Fuel Savings Year 3
67,500
35,000
Fuel Savings Year 4
67,500
35,000
Fuel Savings Year 5
67,500
35,000
Present Value of Saving (Baht)
255,878
132,678
ที่มา: จากการคํานวณของผูเขียน

2.2.2 ถานหิน
ถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีปริมาณมากและราคาไมแพง โดยทั่วไปใชเปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟา การถลุงโลหะ และในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต แตการใชถาน
หินก็สามารถกอใหเกิดมลภาวะไดมากเพราะการเผาไหมถานหินปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอ
หนวยพลังงานออกมาในอัตราที่สูง ทั้งยังปลอยกาซพิษ เชน ซัลเฟอรไดออกไซด ออกมาดวย
เพื่อใหการใชถานหินเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีถานหินสะอาด
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(clean coal technology) ซึ่งมีทั้งการทําใหถานหินสะอาดขึ้นในชวงกอนการเผาไหม ในขณะที่เผา
ไหม และภายหลังการเผาไหม รวมทั้งการแปรสภาพถานหินใหเปนกาซหรือเปนของเหลว
ประเทศไทยมีแหลงถานหินที่มีคุณภาพต่ําในรูปของลิกไนต โดยมีปริมาณสํารองทั้งหมด
ประมาณ 2,870 ลานตัน ปริมาณสํารองกวา 1,000 ลานตันอยูที่แองในอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ในป 2547 ปริมาณการใชลกิ ไนตเปนจํานวน 20.5 ลานตัน โดยใชเปนเชื้อเพลิงจํานวน 16.5 ลาน
ตันในการผลิตไฟฟาที่แมเมาะซึ่งมีกําลังการผลิต 2,400 เมกะวัตต (MW) สวนที่เหลือสวนใหญใช
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตปูนซีเมนต และมีจํานวนไมมากที่ใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมทั้งการบม
ใบยาสูบในภาคเหนือ หากอัตราการใชลิกไนตอยูในระดับใกลเคียงกับในปจจุบัน ไทยจะมีปริมาณ
ลิกไนตเหลือใชไปอีกนานกวา 100 ป เนื่องจากลิกไนตเปนถานหินที่มีคุณภาพต่ําและการเผาไหม
กอใหเกิดมลภาวะสูง
การเดินเครื่องที่โรงไฟฟาแมเมาะจึงตองทําอยางระมัดระวังไมใหสราง
มลภาวะทีเ่ ปนอันตรายตอประชาชนในบริเวณใกลเคียง ทั้งนี้ ถึงแมวาจะไดปรับปรุงเครื่องจักรใหมี
ผลกระทบนอยที่สุดแลวก็ตาม จึงคาดไดวา ขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมคงจะทําใหไทยไมสามารถ
เพิ่มอัตราการใชลิกไนตไปไดมากกวาที่เปนอยูในปจจุบนั
ในชวง 10 ปที่ผานมา มีการนําเขาถานหินคุณภาพสูงเขามาใชมากขึน้ โดยสวนใหญเปน
ถานหินแบบบิทูมินัสจากออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ในป 2546 ไทยนําเขาถานหินจํานวน 7.9
ลานตันมีมูลคาเกือบ 9,000 ลานบาท ในจํานวนนี้ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาประมาณ 2 ลาน
ตัน ที่เหลือใชในอุตสาหกรรมตางๆ โรงไฟฟาที่ใชถานหินนําเขาเปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก (Small
power producers หรือ SPP) ซึ่งมีกําลังผลิตรวมกันประมาณ 500 MW
ในชวงป 2543 – 2547 ไฟฟาที่ผลิตไดโดยใชถานหิน) ทั้งลิกไนตและถานหินนําเขา (เปน
เชื้อเพลิงมีปริมาณเฉลี่ยคิดเปน 17% ของพลังงานไฟฟาที่ กฟผ. ผลิตเองและซื้อจากผูผลิตรายอื่น
รวมกันทั้งหมด และสัดสวนนี้ก็มแี นวโนมที่ลดลงดวย ทงนี
ั้ ้ เพราะการเพิ่มบทบาทของกาซ
ธรรมชาติซึ่งใชผลิตไฟฟามากถึง 70% ของทั้งหมด ถึงแมวาโรงไฟฟา BLCP ซึ่งเปนผูผลิตไฟฟา
อิสระ (Independent power producer หรือ IPP) ที่ใชถานหินนําเขาเปนเชื้อเพลิงและมีกําลังผลิต
1,434MW จะเริ่มเดินเครื่องในปลายป 2549 นี้ ก็ตาม สัดสวนของถานหินในการเปนเชื้อเพลิงผลิต
ไฟฟาก็คงยังไมเพิ่มขึ้นเทาใดนัก ในอนาคตสัดสวนไฟฟาที่ผลิตจากกาซธรรมชาติจะสูงขึ้นถึง 80%
ซึ่งจะสูงเกินไปจนกลายเปนการเพิ่มความเสี่ยงดานอุปทานใหกับประเทศตามที่ไดกลาวมาแลว
ประเด็นทางนโยบายก็คือ “เราควรจะหยุดแนวโนมการเพิ่มบทบาทของกาซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟาหรือไม โดยหันมาใชถา นหินนําเขาทดแทนมากขึ้น”
ฝายที่เห็นวา การผลิตไฟฟาไมควรอาศัยกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในสัดสวนที่สูงมาก
และควรสงเสริมการใชถานหินแทน โดยใหเหตุผลวา ถานหินเปนเชือ้ เพลิงที่เหมาะสมในการผลิต
ไฟฟา เพราะมีปริมาณสํารองสูง มีกระจายอยูทั่วโลก ราคาคอนขางถูก และแมวาจะเปนเชื้อเพลิงที่
สกปรก แตกม็ ีเทคโนโลยีที่ทําใหสะอาดขึน้ ได รวมทัง้ หลายประเทศไดใชถานหินเปนเชื้อเพลิง
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หลักในการผลิตไฟฟา ถานหินมีปริมาณมากจริงหรือไม? การใชขอมูลเมื่อสิ้นป 2547 เพื่อคํานวณ
R/P ratio ชี้ใหเห็นวา ถานหินในโลกยังมีเหลือใชไดไปอีก 164 ป เทียบกับ 67 ปสําหรับกาซ
ธรรมชาติ และ 40 ปในกรณีของน้ํามัน (British Petroleum, 2005) ดังนั้น ถานหินจึงมีอายุใชงาน
นานกวากาซธรรมชาติและน้าํ มันอยู 2 – 4 เทาตัว ในดานการกระจายแหลงปริมาณสํารองไปตาม
ประเทศตางๆ ปรากฏวาถานหินกลับกระจุกตัวมากกวากาซธรรมชาติและน้ํามัน ประเทศในหา
อันดับแรกมีปริมาณสํารองของถานหินรวมกันเทากับ 76% ของทั้งหมด เทียบกับ 64% สําหรับกาซ
ธรรมชาติ และ 59% สําหรับน้ํามัน ประเทศในสิบอันดับแรกเปนเจาของปริมาณสํารองของถาน
หินรวมกันคิดเปน 92% ของทั้งโลก เทียบกับ 76% สําหรับกาซธรรมชาติ และ 82% ในกรณีของ
น้ํามัน อยางไรก็ตาม ปริมาณสํารองของถานหินกระจายตัวตามภูมภิ าคไดเทาเทียมกันมากกวากาซ
ธรรมชาติและน้ํามัน คือกระจายอยูใ นสามภูมิภาค ไดแก อเมริกาเหนือ ยุโรป-ยูโรเซีย และเอเชีย
ในปริมาณทีใ่ กลเคียงกัน คือภูมิภาคละประมาณ 30% ขอสําคัญคือประเทศในตะวันออกกลางแทบ
ไมมีถานหินอยูเลย ทําใหโลกไมจําเปนตองอาศัยตะวันออกกลางในการใชเชื้อเพลิงชนิดนี้
ประเทศที่มีปริมาณสํารองของถานหินมากที่สุด 6 อันดับแรกไดแก สหรัฐอเมริกา (27%) รัสเซีย
(17%) จีน (13%) อินเดีย (10%) ออสเตรเลีย (9%) และอัฟริกาใต (5%) สวนประเทศที่เปนผู
สงออกถานหินรายใหญ คือ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และอัฟริกาใต ซึ่งนาจะเปนประเทศที่มีแหลง
ผลิตที่เชื่อถือและพึ่งพาได โดยรวม อาจสรุปไดวาถานหินนาจะมีความมั่นคงดานอุปทานที่ดีกวา
กาซธรรมชาติและน้ํามัน
ถานหินมีราคาถูกจริงหรือไม? เราสามารถเปรียบเทียบราคาถานหินกับเชื้อเพลิงอืน่ ที่ใช
ทดแทนกันได โดยเฉพาะเพื่อใชในการผลิตไฟฟา สําหรับประเทศไทยเชื้อเพลิงที่ทดแทนไดกบั
ถานหินคือ กาซธรรมชาติและน้ํามันเตา ในชวงป 2546 – 2549 ราคาของเชื้อเพลิงสามชนิดมีชวง
ราคาที่ปรับใหเปนบาทตอหนวยความรอนเพื่อใหเทียบกันได ดังนี้
ถานหินนําเขา 45– 80 บาทตอลานบีทียู (ราคานําเขา)
กาซธรรมชาติ 150– 190 บาทตอลานบีทียู (ราคาที่ ปตท. เรียกเก็บจาก กฟผ.)
น้ํามันเตา 180 – 300 บาทตอลานบีทียู (ราคานําเขา)
ขอมูลราคาขางตนชี้ชัดเจนวา ถานหินมีราคาที่ต่ํากวากาซธรรมชาติและน้ํามันเตา และ
นาจะมีแนวโนมเชนนี้ตอไปในอนาคต ดวยเหตุผลที่วาถานหินมีปริมาณสํารองที่สูงและปริมาณการ
ผลิตที่สม่ําเสมอ รวมทั้งผูเลนในตลาดมีอํานาจผูกขาดไมมากเทากับในกรณีของกาซธรรมชาติและ
น้ํามัน ถานหินก็คงตองแพงขึ้นบางตามราคาน้ํามันในตลาดโลกเพราะเปนพลังงานทีท่ ดแทนกันได
ในระดับหนึ่ง แตความแตกตางระหวางราคาของเชื้อเพลิงทั้งสองชนิดก็คงเปนจริงตอไป
ในดานเสถียรภาพของราคา ขอมูลราคาในอดีตชีใ้ หเห็นวา ราคาถานหินมีความผันผวน
นอยกวาราคากาซธรรมชาติและราคาน้ํามันเตา (ดูรูปที่ 1) เพราะราคากาซธรรมชาติและราคาน้ํามัน
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เตามีความสัมพันธกับราคาน้ํามันดิบมากกวา จึงผันผวนไปตามราคาน้ํามันดิบ ในขณะที่ราคาถาน
หินปรับขึ้นลงนอยมาก
รูปที่ 1 : ราคาเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาในชวงป2544 - 2538

ราคาเชื้อเพลิงเปนเพียงสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตไฟฟา ดังนั้น ในการพิจารณาวาควรจะ
ใชเชื้อเพลิงใดในการผลิตไฟฟา จึงตองนําเอาตนทุนดานการกอสรางโรงไฟฟาและการบํารุงรักษา
เขามาวิเคราะหดวย ในที่นี้เรากําลังเปรียบเทียบตนทุนการผลิตไฟฟาโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิง
กับกรณีการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง เอกสารชื่อ “ควรใชกาซธรรมชาติหรือถานหินในการ
ผลิตไฟฟา” ของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน สํารวจขอมูลจากสัญญาซื้อขายระหวาง กฟผ. กับ
IPP ซึ่งรวมโรงไฟฟากาซธรรมชาติ 4 ราย และโรงไฟฟาถานหิน 3 ราย (ใชถานหินนําเขา) และ
ชี้ใหเห็นวาคากอสรางโรงไฟฟาใชถานหินสูงกวาโรงไฟฟาใชกาซธรรมชาติที่มีกําลังผลิตเทากัน
และประสิทธิภาพการใชเชือ้ เพลิงของโรงไฟฟากาซธรรมชาติก็ดีกวาโรงไฟฟาถานหิน แตราคา
ถานหินต่ํากวาราคากาซธรรมชาติมาก เมื่อพิจารณาราคาที่ตกลงซื้อขายกัน ณ ระดับการใชกําลัง
การผลิต (Plant factor) ตางๆ พบวาราคาจากโรงไฟฟาถานหินต่ํากวาราคาจากโรงไฟฟากาซ
ธรรมชาติประมาณ 20 สตางคตอหนวย ในกรณีที่เปน Base load plant โดยมี Plant factor เกิน
80% ขึ้นไป นอกจากนั้น สนพ. ยังพบดวยวา โรงไฟฟาแบบ SPP ที่ใชถานหินสามารถขายไฟฟา
เขาระบบโดยคิดราคาที่ต่ํากวาโรงไฟฟาแบบ SPP ที่ใชกาซธรรมชาติ น้ํามันเตา และชีวมวล
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การศึกษาของ ERM-Siam (2549) ไดวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางการใชถานหินและการ
ใชกาซธรรมชาติในโรงไฟฟาประเภทตางๆ ในกรณีฐานไดมีขอสมมุติเกีย่ วกับตนทุนกอสรางและ
ราคาเชื้อเพลิงดังนี้
− โรงไฟฟาถานหินที่มีระบบกําจัดมลภาวะ มีคากอสราง US$1,250/kW
− โรงไฟฟากาซธรรมชาติ แบบ combined cycle gas turbine มีคากอสราง US$600/kW
− ราคาถานหิน US$ 40ตอตัน หรือ 64 บาทตอลานบีทียู
− ราคากาซธรรมชาติ US$5/GJ หรือ 212 บาทตอลานบีทียู
ผลการวิเคราะหสรุปไดวา ที่ Plant factor ตั้งแต 53% ขึน้ ไป โรงไฟฟาถานหินสามารถ
ผลิตไฟฟาในตนทุนที่ต่ํากวาโรงไฟฟากาซธรรมชาติ
ตนทุนของโรงไฟฟากาซธรรมชาติจะ
ออนไหว (sensitive) ตอราคาเชื้อเพลิงมากกวาโรงไฟฟาถานหิน เพราะสําหรับโรงไฟฟากาซ
ธรรมชาติ คาเชื้อเพลิงเปนองคประกอบทีส่ ําคัญกวากรณีโรงไฟฟาถานหิน
ดังนั้น จึงมีหลักฐานที่หนักแนนและชัดเจนวา ประเทศไทยควรหันมาใชถานหินนําเขาใน
การผลิตไฟฟามากขึ้น11 เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาที่เพิม่ ขึ้นในอนาคต และเพือ่ ทดแทนกาซ
ธรรมชาติซึ่งมีแนวโนมวาราคาจะแพงขึ้นตามราคาน้ํามัน และอาจมีปริมาณสํารองไมพอใชในระยะ
ยาว อุปสรรคสําคัญในการใชถานหินมากขึ้นในประเทศคือแรงตอตานการสรางโรงไฟฟาถานหินที่
ทําลายสิ่งแวดลอมในบริเวณใกลเคียง
ซึ่งไดรับแรงหนุนจากองคกรเอกชนระหวางประเทศที่
อนุรักษสิ่งแวดลอมและคัดคานการกอใหเกิดกาซเรือนกระจกทั่วโลก เชน องคกร Greenpeace เปน
กรณีขัดแยงที่เกิดขึ้นในอดีตไมไดเอื้อใหการสรางโรงไฟฟาถานหินไดรับการยอมรับจาก
ตน
สาธารณชนมากนัก
ปญหามลภาวะที่เคยเกิดขึ้นในบริเวณรอบโรงไฟฟาแมเมาะมักถูกใชเปน
หลักฐานวา โรงไฟฟาถานหินเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง แรงตอตานการสรางโรงไฟฟาถานหินที่บาน
หินกรูดและบอนอกเกีย่ วกับประเด็นสิ่งแวดลอมมีผลทําใหตองยกเลิกโครงการลงทุนไปในที่สุด
ดังนั้น สิ่งสําคัญที่สุดในการเรงรัดการใชถานหินในโรงไฟฟามากขึ้นคือ การสรางความเขาใจและ
ความเชื่อมั่นในหมูผูมีสวนไดเสียและประชาชนโดยทั่วไปวาโรงไฟฟาใชถานหินเปนความจําเปน
ในการจัดหาไฟฟาตนทุนต่ํา และเราสามารถใชถานหินนําเขาที่มีคณ
ุ ภาพดีและเทคโนโลยีในการ
ปองกันปญหามลภาวะจากการเผาไหมถานหินได เพื่อไมใหมีผลเสียตอพื้นที่ใกลเคียง บทพิสูจนที่
สําคัญในประเด็นปญหามลภาวะของโรงไฟฟาถานหินคือ ผลการดําเนินงานของโรงไฟฟา BCLP
ซึ่งเปนโรงไฟฟาถานหินแหงใหมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่จะเปดเดินเครื่องในป 2549 นี้
ทุกฝายควรจะใชโรงไฟฟานีเ้ ปนกรณีศกึ ษาวาโรงไฟฟาถานหินมีผลเสียตอสิ่งแวดลอมจริงหรือไม
และอยางไร
11

การศึกษา โดย ERM-Siam เสนอแนะไมใหสรางโรงไฟฟาใหมที่ใชกาซธรรมชาติในชวงกอนป 2563 โดยให
ใชถานหินและพลังน้ําจากประเทศเพื่อนบานแทน เอกสารของ สนพ. ชี้ใหเห็นดวยวา ถานหินเปนเชื้อเพลิงที่
หลายประเทศยอมรับและเลือกใชเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา โดยการสํารวจในป 2544 พบวา สัดสวน
ไฟฟาที่ผลิตจากถานหินสูงถึง 38% เทียบกับที่ผลิตจากกาซธรรมชาติซึ่งมีสดั สวน 17%
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2.2.3 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
พลังงานหมุนเวียนคือพลังงานที่ใชไดอยางไมมีวันหมดสิน้ ประกอบดวยพลังงานทีไ่ ดจาก
แหลงธรรมชาติ เชน พลังน้ํา แสงอาทิตย คลื่น และลม รวมทั้งพลังงานที่ไดจากวัสดุที่เกิดจาก
กิจกรรมบางอยางของมนุษย เชน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว และขยะ -น้ําเสีย เราสามารถใช
พลังงานหมุนเวียนทั้งในการผลิตไฟฟาและในการผลิตเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต
ในการวิเคราะหพัฒนาการและศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนสําหรับประเทศไทย
บทความนี้จะแบงพลังงานหมุนเวียนเปน 3 กลุม คือ พลังน้ํา พลังงานหมุนเวียนอืน่ ๆ เพื่อการผลิต
ไฟฟา และพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตน้ํามัน
ก. พลังน้ํา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานรายงานวาศักยภาพการผลิตไฟฟาจากพลัง
น้ําในประเทศไทย ณ ธันวาคม 2547 มีขนาด 15,112 MW (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ
พลังงาน, 2547) แตในปจจุบัน กําลังการผลิตไฟฟาจากเขื่อนตางๆในประเทศรวมกันประมาณ
3,400 MW หรือ 12% ของกําลังการผลิตทั้งหมดในระบบ แมวาตัวเลขกําลังการผลิตจริงจากพลัง
น้ําจะดูต่ํากวาศักยภาพอยูมาก แตก็เชื่อกันวาประเทศไทยคงไมมีโอกาสจะสรางเขื่อนขนาดใหญเพื่อ
ผลิตไฟฟาไดอีกตอไปแลว เพราะจะทําใหพื้นทีป่ าลดลงอีกจนอาจมีผลเสียหายตอระบบนิเวศอยาง
ใหญหลวง
พลังน้ําในประเทศเพื่อนบานไดกลายเปนแหลงผลิตไฟฟาเพื่อปอนขายใหผูใชไฟของไทย
ในป 2548 เขื่อน 5 แหงในประเทศลาวซึง่ มีกําลังการผลิตรวม 568 MW ผลิตพลังงานไฟฟาขายให
ไทยเปนจํานวนกวา 2,300 ลานหนวย หรือประมาณ 2% ของไฟฟาที่ผลิตทั้งหมดในระบบ มีมลู คา
ประมาณ 3,600 ลานบาท คิดเปนราคาเฉลี่ย 1.51 บาทตอกิโลวัตตชั่วโมง ในปจจุบนั มีการกอสราง
เขื่อนอีก 2 แหงในลาวซึ่งจะมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 1,000 MW และในอนาคตคาดวาจะ
กอสรางอีก 6 เขื่อนพรอมกับกําลังการผลิตประมาณ 2,400 MW ไฟฟาเกือบทั้งหมดที่ผลิตจาก
เขื่อนเหลานี้จะสงขายใหกับไทย โดยรวมแลว เขื่อนทั้งหมดในลาวทีผ่ ลิตไฟฟาปอนตลาดไทยจะมี
กําลังการผลิตประมาณ 4,000 MW ซึ่งคาดวานาจะมีสัดสวนไมเกิน 10% ของความตองการใช
ไฟฟาทั้งหมดในอีก 15 ปขางหนา
พมาเปนประเทศเพื่อนบานอีกแหงหนึ่งซึง่ มีศักยภาพของพลังน้ําคอนขางสูง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพลังงานไฟฟาที่สามารถผลิตไดจากการสรางเขื่อนกั้นแมน้ําอิรวดี มีการประเมินขนาดของ
ศักยภาพที่ใหตัวเลขแตกตางกันไป คือมีตั้งแต 13,300 MW (ทรงภพ พลจันทร, 2549) ไปจนถึง
25,000 MW (ERM-Siam, 2549, pp.37) ตัวเลขที่แตกตางกันมากนี้ชี้ใหเห็นวายังไมมีความแนนอน
ในขนาดของศักยภาพที่แทจริง นอกจากนั้น ความไรเสถียรภาพและขัดแยงทางการเมืองของพมา
เองก็สรางความไมแนนอนใหกับโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟาในแมน้ํานี้ โดยเฉพาะในพื้นทีท่ ี่
รัฐบาลกลางยังไมสามารถควบคุมสถานการณได ในการวางแผนเกีย่ วกับการพัฒนากําลังการผลิต
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ไฟฟาของไทย ไฟฟาจากเขือ่ นในพมาคงเพียงเปนทางเลือกที่อาจเปนไปไดในระยะยาวเกิน 10 ป
ขึ้นไป
ข. พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เพื่อการผลิตไฟฟา
ในปจจุบนั หากไมรวมไฟฟาจากเขื่อนขนาดใหญ สวนใหญของไฟฟาที่ผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียนมาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก ซึ่งขายไฟเขาระบบในปริมาณ 5 –90 MW และผูผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กมาก (very small power producers หรือ VSPP ซึ่งขายไฟเขาระบบในปริมาณไมเกิน 5
MW) ในป 2547 ผูผลิตเหลานี้มีกําลังผลิตไฟฟารวมกัน 860 MW และขายเขาระบบจํานวน 560
MW หรือประมาณ 2% ของกําลังผลิตทั้งหมดในระบบ (Greacen, 2005) สวนที่เหลือเปนจํานวนที่
ผลิตใชเอง เชื้อเพลิงที่ใชสวนใหญเปนพลังงานชีวมวล เชน ชานออย แกลบ และเปลือก/เศษไม
ราคาไฟฟาของ SPP และ VSPP ที่ขายเขาระบบถูกกําหนดใหขึ้นอยูก ับตนทุนการผลิตในระยะยาว
ที่เลี่ยงได (Long run avoided cost) ของ กฟผ. โดยมีผผู ลิตบางรายที่ไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุน
สงเสริมการอนุรักษพลังงานในอัตราเฉลีย่ หนวยละ 17 สตางคในชวง 5 ปแรกของการดําเนินงาน
ตารางที่ 4: กําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่เปนไปไดเชิงพาณิชยและที่ลงทุนไดจริง
หนวย :เม็กกะวัตต
ชนิดของพลังงานหมุนเวียน
กําลังการผลิตไฟฟา
กําลังการผลิตไฟฟา
ที่เปนไปไดเชิงพาณิชย
ที่ลงทุนไดจริง
ชีวมวล
แกลบ
305
114
ชานออย
1990
746
มะพราว
43
16
ซังขาวโพด
54
20
ซาเหลา
49
18
เศษไม
118
44
เศษปาลมน้ํามัน
43
16
ขี้เลื่อย
16
6
พลังน้ําขนาดเล็กและจิ๋ว
350
131
กาซชีวภาพ (มูลสัตว)
365
137
รวมทั้งสิ้น
3333
1248
ที่มา: du Pont (2004)

23

ประเด็นคําถามสําคัญสําหรับพลังงานหมุนเวียนคือ “ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทยเพื่อผลิตไฟฟามีมากเพียงใดและมีตนทุนเทาใด?” du Pont (2004) ไดประเมินศักยภาพ
ของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยเพื่อผลิตไฟฟา ปรากฏวาศักยภาพที่ “เปนไปไดเชิงพาณิชย
หรือ commercially viable” ภายในป 2553 มีปริมาณ 3,333 MW โดย 60% ไดจากชีวมวลประเภท
ชานออย (bagasse) นอกนัน้ เปนพลังงานหมุนเวียนจากวัสดุเกษตรอื่นๆ กาซชีวภาพ และพลังน้ํา
ขนาดเล็ก/เล็กมาก (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4) แตเมื่อคํานึงถึงปจจัยทางเทคโนโลยีและปจจัยทาง
สถาบัน (เชน ความเสี่ยงดานภาษีและกฎระเบียบของภาครัฐ) จะเหลือปริมาณที่ “ปฏิบัติไดจริง หรือ
practically achievable” เพียง 1,249 MW ตัวเลขเหลานีย้ ังไมรวมพลังงานแสงอาทิตยและพลังงาน
ลมซึ่งยังไมมีความเปนไปไดเชิงพาณิชย แตภาครัฐไดตั้งเปาหมายไวอกี 360 MW
ตารางที่ 5: ตนทุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
ชนิดของพลังงานหมุนเวียน
ตนทุนการผลิตไฟฟา
(บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง)
พลังงานลม
2.84
พลังงานแสงอาทิตย
11.46
ชีวมวล
2.27
ทะลายปาลม
2.01
กาซชีวภาพจากการแปรรูปเกษตร
1.91
ฟารมสุกร (12,000 ตัว)
1.95
น้ําเสีย
1.3 - 1.6
แกสซิไฟเออร
2.64
ขยะชุมชน (หลุมฝงกลบ(
2.23
ที่มา: มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมไดประเมินตนทุนการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงานหมุนเวียน
ชนิดตางๆที่หาไดในประเทศไทย ผลการศึกษาที่แสดงในตารางที่ 5 ชี้ใหเห็นวา พลังงานหมุนเวียน
หลายชนิดมีตน ทุนใกลเคียงกับระดับที่เปนไปไดเชิงพาณิชยแลว โดยมีตนทุนตอหนวยอยูที่สูงและ
ต่ํากวา 2 บาทเล็กนอย เทียบกับ Long run avoided cost ของ กฟผ. ซึ่งนาจะอยูที่ประมาณ 2 บาท
ตอหนวย สังเกตไดวา พลังงานหมุนเวียนที่สามารถพัฒนาเชิงพาณิชยไดสวนใหญเปนพลังงานที่
ไดจากชีวมวล ซึ่งไทยนาจะไดเปรียบในดานตนทุนเพราะเปนประเทศที่สามารถผลิตและสงออก
สินคาเกษตรซึง่ เปนแหลงชีวมวลไดมาตลอด
สวนพลังงานลมและแสงอาทิตยยังมีตน ทุนที่
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คอนขางสูง เนื่องจากอุปกรณสําคัญ (เชน solar cell และกังหันลม) ยังแพงอยู แตก็มีการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทําใหตนทุนลดลงมาโดยตลอด
ค. พลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตน้ํามัน
พืชหลายชนิดสามารถนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิต “น้ํามันชีวภาพ หรือ biofuel” ในป
2547รัฐบาลไดเริ่มสงเสริมใหมีการผลิตเอธานอล (Ethanol) จากออย (น้ําตาลและกากออย) เพื่อ
ผสมกับน้ํามันเบนซินในสัดสวน 10% เปนการทดแทนสาร MTBE ซึ่งเปนสารเพิ่มออกซิเจนและ
ออกเทน เรียกน้ํามันผสมเอธานอลนี้วา Gasohol และใหเงินอุดหนุนในรูปของการยกเวนภาษีและ
เงินกองทุนน้ํามันเพื่อใหขายไดในราคาที่ตา่ํ กวาน้ํามันเบนซิน 95 อยูลิตรละ 1.50 บาท ปริมาณการ
ใช Gasohol ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมาก โดยในป 2547 ยอดขายของ gasohol มีจาํ นวน เพียง 60
ลานลิตร (เอธานอล 6 ลานลิตร) และในปตอมาไดเพิ่มขึน้ เปน 615 ลานลิตร (เอธานอล 61.5 ลาน
ลิตร)
Gasohol ไดรับความนิยมจากผูใชรถอยางรวดเร็วเพราะนอกจากจะมีราคาถูกกวาน้ํามัน
เบนซินชนิดอืน่ แลว บริษัทผลิตรถยนตยังใหความมัน่ ใจกับผูใชรถวาสามารถใช Gasohol กับ
รถยนตสวนใหญไดโดยไมมีผลเสียตอเครื่องยนตแตประการใด
ในปลายป 2548 มีผูผลิตเอธานอล 6 ราย โดยมีกําลังผลิตรวมกัน 675,000 ลิตรตอวัน
ในชวงป 2549 – 2554 คาดวาจะมีผูผลิตเพิ่มขึ้นอีกและกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้นจะเทากับ 5.705
ลานลิตรตอวัน) หรือปละประมาณ 2,000 ลานลิตร (โดย 70% ของกําลังการผลิตใชน้ําตาล/กากออย
เปนวัตถุดิบ ที่เหลือผลิตจากมันสําปะหลัง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานได
ประเมินศักยภาพการผลิตเอธานอลของประเทศไวที่เกือบ 4,000 ลานลิตรตอป จากการใชกากออย
จํานวน 3.5 ลานตัน และมันสําปะหลังอีก 16.9 ลานตัน ดังนั้น หากกําลังการผลิตเปนไปตามที่คาด
ไว
ไทยก็จะสามารถผลิตเอธานอลไดในปริมาณที่คดิ เปนครึ่งหนึ่งของศักยภาพ และสามารถ
ทดแทนน้ํามันนําเขาไดประมาณ 24% ของความตองการใชน้ํามันเบนซินในป 2554
แตการทดแทนน้ํามันนําเขาดวยเอธานอลที่ผลิตไดในประเทศก็มีตนทุนที่ใชในการผลิต
และตนทุนนี้กต็ องนําไปเปรียบเทียบกับมูลคานําเขาน้ํามันที่ถกู ทดแทนจึงจะบอกไดวาการผลิต
เอธานอลมีความคุมคาทางเศรษฐกิจหรือไม การศึกษาของ ERM-Siam (2549) ไดพยายามตอบ
คําถามนี้โดยใชขอมูลในเดือนมีนาคม 2549 การศึกษาไดประเมินวาการผลิตและผสมเอธานอล
ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐรวมทั้งสิ้นเปนเงิน 11.30 บาทตอเอธานอล 1 ลิตร โดยที่ Gasohol ไดรับ
ยกเวนภาษีและเงินกองทุนน้าํ มัน ทําใหราคาที่ผูผลิตเอธานอลไดรับเทากับ 25.60 บาทตอลิตร ซึ่ง
เมื่อปรับใหมหี นวยพลังงานที่เทากันแลว จะทําใหราคาเอธานอลนี้เทียบเทากับน้ํามันเบนซินที่มี
ราคา 38 บาทตอลิตร หรือ 156 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ซึ่งก็แพงกวาราคานําเขาของ MTBE (65
ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในเวลานัน้ ) ERM-Siam (2549) วิเคราะหใหเห็นวา การผลิตเอธานอล
เพื่อทดแทนการนําเขา MTBE จํานวน 1.5 ลานบารเรล (ประมาณ 240 ลานลิตร) ในป 2547 ทําให
ประเทศมีตนทุนสุทธิเพิ่มขึ้นถึงปละ60 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ 2,400 ลานบาท
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ในสวนของน้ํามันดีเซล
ก็ไดมีแผนที่จะผลิตไบโอดีเซลจากพืชเพือ่ ทดแทนน้ํามันดีเซล
ปโตรเลียม สําหรับประเทศไทย วัตถุดบิ ที่อาจจะใชในการผลิตไบโอดีเซลคือ ปาลมน้ํามัน และ
น้ํามันพืชที่ใชแลว ERM-Siam (2549) ไดสรุปวาปริมาณน้ํามันพืชที่ใชแลวมีปริมาณคอนขางนอย
และตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลจากปาลมน้ํามันก็ยังสูงกวาน้ํามันดีเซลปโตรเลียม
ขอสรุปที่
นาสนใจของ ERM-Siam (2549) ก็คือการผลิตเอธานอลและไบโอดีเซลในประเทศไทยจะคุมคาทาง
เศรษฐกิจก็ตอเมื่อราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกแพงขึ้นถึงระดับที่ 100-150 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ
บารเรล ขอเสนอแนะเพือ่ ลดตนทุนการผลิตอยูในแนวทางการเพิม่ ผลผลิตตอไรในการปลูกออย
และปาลมน้ํามัน โดยการศึกษาไดชใี้ หเห็นความแตกตางระหวางประสิทธิภาพการผลิตออยและ
น้ําตาลของบราซิลกับไทย รวมทั้งการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปลูกปาลมน้ํามันของมาเลเซีย
กับไทย
โดยสรุป อาจกลาวไดวา ประเทศไทยมีศกั ยภาพดานพลังงานหมุนเวียนไมมากนักเทียบกับ
ความตองการใชพลังงาน และพลังงานหมุนเวียนบางอยางก็ยังมีตนทุนการผลิตที่สูงอยู แตเราเชื่อ
วาพลังงานหมุนเวียนสวนใหญเปนพลังงานที่ภาครัฐควรสงเสริมใหมกี ารผลิต แมวา จะตองใหเงิน
อุดหนุนในชวงเวลาหนึ่งก็ตาม ทั้งนี้ เพราะการใชพลังงานหมุนเวียนนอกจากจะชวยลดการพึ่งพา
เชื้อเพลิงนําเขาลงไดระดับหนึ่งแลว
ยังเปนการเสริมรายไดใหกับเกษตรกรและชุมชนใน
ตางจังหวัด และชวยรักษาสิง่ แวดลอม อีกทั้งยังกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มี
โอกาสคืนทุนไดในระยะยาว
3. นโยบายพลังงาน
นโยบายพลังงานมีสวนสําคัญที่จะทําใหประเทศสามารถแกไขปญหาน้ํามันแพงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ บทความนี้จะวิเคราะหและเสนอแนะประเด็นทางนโยบาย 2 ประการ คือ การปรับ
โครงสรางกิจการไฟฟาและกาซธรรมชาติและการสงเสริมการแขงขัน และนโยบายเกีย่ วกับราคา
พลังงาน 3 ชนิด คือ ผลิตภัณฑน้ํามัน กาซธรรมชาติ และไฟฟา
3.1 โครงสรางอุตสาหกรรมและการแขงขัน
กิจการพลังงานสําคัญในประเทศไทยที่ดําเนินงานโดยรัฐวิสาหกิจไดแก กิจการไฟฟาและ
กิจการกาซธรรมชาติ กิจการไฟฟามีโครงสรางกิจการแบบผูซื้อรายเดียวหรือที่เรียกวา Enhanced
Single Buyer โดยมีรัฐวิสาหกิจที่สําคัญสามแหงอันไดแก กฟผ. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) และ
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินกิจการไฟฟาตั้งแตการผลิต ระบบสง ระบบจําหนายจนกระทั่ง
ขายปลีกสูผูบริโภค โดยรัฐวิสาหกิจทั้งสามแหงมีอํานาจผูกขาดในกิจการไฟฟาที่ตนดําเนินงานอยู
สําหรับกิจการกาซธรรมชาติซึ่งเปนเชื้อเพลิงสําคัญในการผลิตไฟฟานั้นมี บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) เปนผูผูกขาดกิจการทอสงและทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ อีกทั้งยังมีบริษัทใน
เครือคือ บริษัท ปตท .สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) ดําเนินธุรกิจสํารวจ
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ขุดเจาะและผลิตกาซธรรมชาติอีกดวย จึงกลาวไดวา ปตท. เปนผูผูกขาดในกิจการกาซธรรมชาติ
เชนเดียวกับทีร่ ัฐวิสาหกิจ 3 แหงเปนผูผูกขาดในกิจการไฟฟา
ดวยโครงสรางกิจการที่ผูกรวมกันในแนวดิ่ง (Vertical integration) ขาดการแยกสวนกิจการ
พลังงานที่สามารถแขงขันได อันไดแกการแยกกิจการผลิตไฟฟาออกจากกิจการระบบสงของ กฟผ.
และการแยกกิจการผลิตออกจากกิจการทอสงและทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติของ ปตท. จึงทําให
กฟผ. และ ปตท. มีอํานาจผูกขาดในกิจการที่ตนดําเนินธุรกิจอยู โครงสรางกิจการนี้ยังขาดการ
สงเสริมการแขงขันในกิจการผลิตไฟฟาและกาซธรรมชาติ โครงสรางที่เปนอยูนจี้ ึงสงผลกระทบตอ
การดําเนินนโยบายเพื่อสงเสริมพลังงานทางเลือก
สําหรับกิจการไฟฟานั้น โครงสรางที่เปนอยูในปจจุบันเอื้อประโยชนใหแก กฟผ. ซึ่งเปน
ผูผลิตไฟฟารายใหญที่สุดของประเทศและเปนผูรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนโดยตรง กฟผ.
สามารถใชอํานาจผูกขาดของตนเองในการเอื้อประโยชนแกธุรกิจผลิตไฟฟาของตนเองได อีกทั้ง
โรงไฟฟาของ กฟผ. ทีม่ ีอยูนั้นยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ไมไดมุงเนนการใชพลังงานหมุนเวียน
เทาใดนัก
การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาโดยใชสัญญาซื้อขายไฟฟาที่มีระยะเวลายาวนาน
ประมาณ 25 ปนั้น ถึงแมวาจะสามารถสรางความมั่นใจใหแกผูลงทุนเอกชน แตกลับลดทอน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟาที่เอื้อประโยชนแกพลังงานหมุนเวียน
และยังเปนอุปสรรคตอการสงเสริมในนโยบาย Fuel mix ดวย
หากโครงสรางกิจการไฟฟาของประเทศไทยยังเปนเชนนี้ รัฐวิสาหกิจที่เปนผูผูกขาดควร
ปรับบทบาทของตนเอง โดยเปนผูนําในการใชเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ในการผลิต
ไฟฟา และเปนผูนําในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเขาสูต ลาดพลังงานสําหรับผูบริโภค นอกจากนี้
รัฐบาลสามารถสงเสริมใหผูผลิตไฟฟาที่จะจัดตั้งโรงไฟฟาใหมใชพลังงานทางเลือกในการผลิต
ไฟฟาโดยการกําหนดสวนผสมเชื้อเพลิงเปาหมาย (Target fuel mix) ไวในการกําหนดนโยบายรับ
ซื้อไฟฟาหรือนโยบายการลงทุนโรงไฟฟาใหม ซึ่งในปจจุบันนโยบายนี้ไดถูกกําหนดไวในราง
พระราชบัญญัติกิจการไฟฟา และ Power Development Plan ในอนาคตแลว ซึ่งจะเปนหนาที่ของ
องคกรกํากับดูแลที่จะดูแลการใชสวนผสมเชื้อเพลิงที่หลากหลายตอไปในอนาคต
ในปจจุบนั รัฐไดใชวิธีการสงเสริมพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟา โดยการกําหนดให
นําพลังงานหมุนเวียนมาใชไวในระเบียบการรับซื้อไฟฟาจาก SPP และ VSPP นั้นนับวาเปนวิธีการ
ที่ดี ดวยลักษณะของโครงการที่มีขนาดเล็ก มีความหลากหลายของชนิดของพลังงานหมุนเวียนที่
นํามาใช และมีระยะเวลาดําเนินการทีแ่ ตกตางกัน สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็วและไมไดผูก
ติดกับสัญญาระยะยาวดังเชนในกรณี IPP จึงทําใหการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชเปนไปไดอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นรัฐบาลควรใหการสนับสนุนโครงการนี้อยางตอเนื่อง
ขอดีประการหนึ่งของโครงสรางกิจการไฟฟาในปจจุบันที่มักไดรับการกลาวอางถึงอยู
เสมอ ก็คือประโยชนทางดานความมั่นคงของระบบไฟฟา (Security of supply) แตความเปนจริง
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แลวโครงสรางกิจการไฟฟาที่เปดใหมีการแขงขันนั้นสามารถควบคุมทางดานความมั่นคงของระบบ
ไฟฟาไดเชนกันภายหลังจากที่มีการจัดการระบบและวิธีซื้อขายไฟฟาอยางดีและถูกตองแลว ดังที่
เกิดในประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย นอกจากนีก้ ารสงเสริมการแขงขันควบคูไปกับการ
ลงทุนขนาดใหญนั้นสามารถทําไดโดยการที่องคกรกํากับดูแลจะตองกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ให
รัดกุม ดังเชน ในประเทศจีน ผูผลิตไฟฟาในแตละมณฑลจะขายไฟฟาเปนจํานวน 20% ของไฟฟาที่
ผลิตไดใหแกตลาดไฟฟาของมณฑลนั้น ๆ ขณะเดียวกันยังสามารถทําสัญญาระยะยาว (Long-term
bilateral contracts) เพือ่ จําหนายไฟฟาที่เหลือใหแกคูสัญญา รัฐมีหนาทีก่ ํากับดูแลและอนุมัติ
โครงการใหม ๆ เพื่อปองกันการลงทุนทีม่ ากเกินควร (Overinvestment) จนนําไปสูปญหา Excess
capacity มากกวาที่จะเขาไปแทรกแซงการตัดสินใจเลือกใชเชื้อเพลิง เทคโนโลยี และสถานที่ในการ
ตั้งโรงไฟฟา
นโยบายที่เกี่ยวของกับโครงสรางการแขงขันที่รัฐสามารถนํามาใชในการสงเสริมการใช
พลังงานทางเลือกใหหลากหลายในกิจการผลิตไฟฟาประกอบดวย
ประการแรก คือการเปดใหมีการแขงขันในภาคการผลิตไฟฟาและอนุญาตใหผูผลิตไฟฟา
รายใหมสามารถเขาสูตลาดไดอยางเสรี การแขงขันในกิจการผลิตไฟฟาสามารถสงเสริมการผลิต
ไฟฟาโดยใชพลังงานหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูผลิตไฟฟาสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
และเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาอยางเสรี
และปรับเปลี่ยนการใชเชื้อเพลิงใหเขากับสถานการณ
ทางดานราคาที่ผันผวนของเชื้อเพลิง ดังเชนในประเทศสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้การสงเสริมการแขงขันจําเปนตองดําเนินการควบคูไปกับการเปดใหผูผลิตไฟฟา
ที่ใชพลังงานหมุนเวียนสามารถเชื่อมตอกับ Grid ไดอยางโปรงใสและเปนธรรม ดังนั้นประเทศไทย
จึงควรเรงรีบเปด Grid Access และจัดตั้งองคกรกํากับดูแลเพื่อเขามาดูแลจัดการดาน Power
interconnection และการพัฒนา Grid (APERC, 2005)
ตลาดไฟฟาเสรีที่สงเสริมใหนํามาตรการ Renewable Portfolio Standard (RPS) มาใชนั้น
จะไดผลดียิ่งขึน้ เนื่องจากผูผลิตไฟฟาสามารถตั้งโรงไฟฟาเมื่อใดก็ได โดยไมตองผูกติดกับสัญญา
ระยะยาวดังเชนในกรณี IPP อีกดวย
ประการที่สอง การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟาโดยใหกลไกตลาดเปนตัวชีน้ ํา
(Market-led investment) ซึ่งจะสามารถเกิดขึ้นไดก็โดยการทํา Power development plan และ
กําหนดใหการลงทุนนั้นเปนไปตามสถานการณตลาดมากกวาการทําใหการลงทุนเปนแบบบังคับ
(Mandatory) โดยจํากัดเพียงแควาการลงทุนนั้นเพียงพอที่จะสนองตอบอุปสงค และตรงกับนโยบาย
ของรัฐในการสงเสริมใหใช Fuel mix และ Fuel diversity รวมทั้งอนุญาตใหผูผลิตไฟฟาสามารถ
ขายไฟโดยตรงแก เจาของระบบสง) ในทีน่ ี่อาจจะเปนรัฐวิสาหกิจหรือองคกรที่มีลกั ษณะการจัดตั้ง
ตาง ๆ กัน แตเปนเจาของระบบสง (กฟน. และ กฟภ.) รวมทั้งผูซื้อไฟฟารายใหญโดยสามารถเจรจา
ตอรองไดอยางเสรี
เจาของระบบสงจะตองเปดระบบสงและอนุญาตใหผูผลิตไฟฟาสามารถใช
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ระบบสงโดยไมมีการกีดกัน (Non-discriminatory basis) โดยเจาของระบบสงนั้นจะเปนผูตั้งราคาคา
สายสงอยางเปนธรรมสําหรับผูผลิตไฟฟาทุกรายไมวาจะเปนเอกชนหรือเปน กฟผ. ก็ตาม
สําหรับตลาดกาซธรรมชาติของประเทศไทยนั้นมีลักษณะผูกขาดโดย ปตท .เปนผูผูกขาด
รายใหญของประเทศและในขณะนีไ้ ดถูกแปรรูปบางสวนออกไปแลว นอกจากนี้ความกาวหนาใน
การสงเสริมการแขงขันในตลาดกาซยังมีความลาชาเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการไฟฟาของไทย โดย
ในขณะนีย้ ังไมไดมีการจัดตัง้ องคกรกํากับดูแลอิสระขึ้นแตอยางใด
รัฐบาลมีนโยบายที่จะนํากาซธรรมชาติมาใชเพื่อทดแทนน้ํามันทั้งในภาคการผลิตไฟฟา
และในภาคขนสง การดําเนินนโยบายดังกลาวจะทําไดงายกวาหาก ปตท. เปนรัฐวิสาหกิจเต็มสวน
เพราะการที่รัฐแปรรูป ปตท. บางสวนออกไป ทําให ปตท. ตองดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนของ
เอกชนที่ถือหุน อยูดว ยและมีแรงจูงใจทีจ่ ะดําเนินธุรกิจเพื่อกําไรสูงสุดมากกวาที่จะยอมลดทอน
กําไรของตนเองเพื่อใหรฐั ดําเนินนโยบาย Fuel option แตหากวา ปตท. ตองการจะตอบสนอง
นโยบายของรัฐในเรื่องดังกลาว ก็จะมีความขัดแยงกับผูถือหุนได จึงเห็นไดวาความเปนเจาของของ
กิจการกาซธรรมชาติมีผลอยางมากตอการดําเนินนโยบาย Fuel option ใหสัมฤทธิผล
ทางออกทางหนึ่งก็คือการปรับโครงสรางกิจการกาซธรรมชาติโดยแยกสวนระบบทอกาซ
ออกมา เปดใหแขงขันในสวนของผูผลิตกาซธรรมชาติ และยกเลิกการผูกขาดของ ปตท. ในการซื้อ
กาซธรรมชาติเพื่อลดราคากาซธรรมชาติลง อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูผลิตพัฒนากาซธรรมชาติ
เพื่อจําหนายใหแกภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและคมนาคมขนสง
การสงเสริมการแขงขันในกิจการผลิตกาซธรรมชาตินั้นมีตัวอยางใหเห็นในหลาย ๆ
ประเทศ อาทิเชนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศในสหภาพ
ยุโรป ประเทศเหลานี้ไดสงเสริมใหมีตลาดกลาง (Spot market) ซื้อขายกาซ ยกเลิกการอิงราคากาซ
กับน้ํามันแตหนั มาใชราคาทีไ่ ดจากการแขงขันระหวางผูผลิตกาซดวยกันเอง
(Gas-on-gas
competition) การสงเสริมการแขงขันสามารถทําไดโดยกําหนดใหผูผลิตและผูซื้อตองทําการซื้อขาย
ในตลาดกลางเทานั้นและอนุญาตใหซื้อขายผานสัญญาระยะยาว หากแตการแขงขันดังกลาวนั้นไม
สามารถนํามาใชกับประเทศไทยไดทั้งหมด เนื่องจากการผลิตกาซธรรมชาติในประเทศไทยจะถึง
ระดับสูงสุดประมาณป 2010 หากวายังไมมีเชื้อเพลิงใดที่สามารถทดแทนกาซธรรมชาติไดและ
ระดับการใชกา ซธรรมชาติยังสูงอยู กาซธรรมชาติที่ผลิตไดในประเทศจะลดนอยลงอยางมีนยั สําคัญ
และจะทําใหกา ซที่จะใชในประเทศในอนาคตจะมาจากการนําเขาเปนสวนใหญ อีกทัง้ การผลิตกาซ
เหลานี้ก็ไดผูกอยูกับสัญญาระยะยาวที่ไดมกี ารกําหนดแลวมาลวงหนา การจะสงเสริมการแขงขัน
ใหเกิดขึ้นจึงเปนไปไดยาก แตทางออกหนึ่งที่สามารถทําไดคือการเจรจาตอรองซื้อขายกาซ (Price
negotiation) ใหบอยขึน้ กวาการทําสัญญาระยะยาวโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา (Take or pay
contract) (APERC, 2003) การใชวิธีการกํากับดูแล โดยมีมาตรการทีจ่ ะสรางเงื่อนไขที่มีความเปน
ธรรมในการเปดใหบุคคลทีส่ ามเขามาใชทอได (Third Party Access) ใหแกผูผลิตกาซที่จะจัดสงให
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ปตท. ซึ่งประกอบดวยการจัดตั้งองคกรกํากับดูแล การแยกสวน ปตท. และตั้ง Third Party Access
Code เพื่อกําหนด
Access arrangement และราคาคาผานทอกาซที่โปรงใสและคํานึงถึง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
3.2 นโยบายราคาพลังงาน
นโยบายราคาพลังงานที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางมากนั้นไดแกนโยบายราคา
ปโตรเลียมที่ใชในภาคขนสง (อันไดแกน้ํามันและกาซปโตรเลียมเหลว) นโยบายราคากาซ
ธรรมชาติ และนโยบายราคาคาไฟฟา ซึ่งราคาพลังงานทั้งสามอยางนัน้ มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน
โดยกาซธรรมชาติน้นั เปนเชือ้ เพลิงที่สําคัญในการผลิตไฟฟาและขณะเดียวกันก็เปนเชือ้ เพลิงที่ใช
ทดแทนน้ํามันไดอีกดวย ในสวนนี้จะแยกพิจารณานโยบายราคาพลังงานแยกเปนนโยบายราคา
พลังงานในภาคขนสง ราคากาซธรรมชาติ และนโยบายราคาคาไฟฟา
3.2.1 นโยบายราคาน้ํามันเชือ้ เพลิง
ราคาน้ํามันเชือ้ เพลิงขายปลีกในประเทศไทยประกอบดวยราคา ณ โรงกลั่น ภาษี
สรรพสามิต ภาษีเทศบาล เงินนําสงหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เงินนําสงกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน คาการตลาด และภาษีมลู คาเพิ่ม ดังปรากฏรายละเอียด ณ วันที่ 22
พฤษภาคม 2549 ในตารางที่ 6
ราคาน้ํามันเชือ้ เพลิงในอดีต ไดรับการควบคุมดูแลอยางเขมงวดจากรัฐบาลโดยเฉพาะการ
กําหนดราคาขายปลีกจากภาครัฐจนกระทั่งในป 2534 รัฐบาลจึงไดมนี โยบายลดการกํากับดูแล
(Deregulation) และใหใชระบบราคาน้ํามันลอยตัว โดยยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีกโดยตรง แต
รัฐบาลยังคงแทรกแซงโดยผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง12 เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีก
น้ํามันเชื้อเพลิงภายใน ประเทศและปองกันการขาดแคลนน้ํามันภายในประเทศ อันเนื่องมาจากการ
ที่ราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในโลกมีราคาไมแนนอน นอกจากนี้รัฐบาลยังมีชองทางเขา
แทรกแซงราคาน้ํามันโดยผานทางภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และคาการตลาดอีกดวย
ในป 2546 นัน้ เกิดภาวะราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
ทําใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก ดังนั้นรัฐบาลจึงไดเขามาตรึงราคา
น้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลผานทางกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง การตรึงราคาดังกลาวในรูปของเงิน
อุดหนุนชดเชยสวนตางระดับราคาน้ํามันในประเทศและราคาตลาดโลกใหแกผูผลิตนั้นสงผล
ในทางลบหลายประการที่สําคัญคือเปนภาระทางการคลัง และกอใหเกิดความบิดเบือนทางราคาซึ่ง
ไมสามารถสะทอนใหเห็นตนทุนที่แทจริง ผูบริโภคจึงไมไดปรับพฤติกรรมการใชน้ํามันเบนซิน
และดีเซลลงแตอยางใด จึงทําใหปริมาณการใชเพิ่มขึ้นตามลําดับ สงผลใหจํานวนเงินที่ตองนํามา
12

รัฐบาลไดจัดตั้ง “กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง” ขึ้นในป 2522 ซึ่งเกิดจากการรวมกองทุนรักษาระดับราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและกองทุนรักษาระดับราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (เงินตราตางประเทศ) เขาดวยกัน
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ชดเชยใหแกผผู ลิตและผูนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามลําดับดวย ผลจากการตรึงราคาในครั้งนั้น13
ทําใหเกิดภาระหนี้สินแกกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในระหวางป 2547-2548 สูงถึง 92,054.09 ลานบาท
ซึ่งเปนภาระแกภาครัฐในการชําระคืนเปนอยางมาก
ในการชําระหนี้สินนี้รัฐบาลตองใชเงินกูจ ากสถาบันการเงินเพื่อมาใชในการชดเชยเปน
จํานวน 71,000 ลานบาท เงินกูเหลานี้จะทยอยถึงกําหนดชําระคืนสถาบันการเงินในชวงเดือน
กันยายน 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม 2549 นอกจากนี้ยงั ใชเงินรายไดของกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิงที่
เรียกเก็บจากผูใ ชน้ํามันเขามาชวยในการชดเชยราคาน้ํามันอีกดวย ซึ่งตอมารัฐบาลไดอนุมัติให
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (ซึ่งเปนองคกรมหาชน) ออกตราสารหนี้หรือพันธบัตรเพื่อนําไป
ชําระหนี้เดิม จายดอกเบีย้ และเปนคาใชจายอื่น ๆ ของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงได
ในที่สุด ภาระดังกลาวสวนหนึ่งก็ตกอยูก บั ผูบริโภคในรูปของราคาเชื้อเพลิงที่แพงมากขึ้น
ในอนาคต โดยราคาขายปลีกในปจจุบันไดรวมเงินที่ตอ งนําสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อชําระหนี้
ตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคจะตองจายเงินใหกองทุนน้าํ มันเชื้อเพลิงผานทางราคาขาย
ปลีก โดย ณ วันที่ 19 เมษายน 2549 ไดกําหนดเงินนําสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนจํานวน 2.50
บาทตอลิตร (น้ํามันเบนซิน 95) 2.30 บาทตอลิตร (น้ํามันเบนซิน 91) 0.54 บาทตอลิตร (แกส
โซฮอล) 0.1 บาทตอลิตร (น้ํามันกาด) 1.95 บาทตอลิตร (น้ํามันดีเซล) และ 0.06 บาทตอลิตร (น้ํามัน
เตา) มีเพียงกาซ LPG เทานัน้ ที่รัฐบาลยังคงใหเงินชดเชย เปนมูลคา 1.9417 บาทตอลิตร
จะเห็นไดวาความพยายามในการตรึงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ผานมานั้น
นอกจากจะ
บิดเบือนราคาในระยะสั้นของชวงที่เกิดวิกฤตพลังงานแลว ยังสงผลเสียตอผูบริโภคในระยะยาว
โดยผูบริโภคตองแบกรับใชคนื หนี้ที่เกิดขึ้นจากการตรึงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในภายหลังในรูปของ
เงินนําสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ถึงแมวารัฐบาลจะยกเลิกการตรึงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงแตผลกระทบ
จากการที่ตองจายเงินสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในระยะยาวทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคบิดเบือน
ไปจากพฤติกรรมที่ควรจะเปนอีกดวย

13

การตรึงราคาน้ํามันเบนซินเปนเวลา 286 วัน ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2547 โดยในวันที่ 21 ตุลาคม 2547
กระทรวงพลังงานไดประกาศใหลอยตัวราคาน้ํามันเบนซิน และการตรึงราคาน้ํามันดีเซลเปนเวลา 551 วัน โดย
ลอยตัวอยางสมบูรณในวันที่ 12 กรกฎาคม 2548
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ตารางที่ 6 : โครงสรางราคาน้าํ มันในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2549
หนวย: บาทตอลิตร
ราคา ณ โรงกลั่น

ภาษี
สรรพสามิต

ภาษีเทศบาล

กองทุนเพื่อ
สงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน
0.0400

ราคาขายสง
(WS)

ภาษีมูลคาเพิ่ม
(VAT)

WS&VAT

คาการตลาด

ภาษีมูลคาเพิ่ม

ราคาขายปลีก

0.3685

กองทุน
น้ํามัน
เชื้อเพลิง
2.5000

เบนซิน 95

21.0752

3.6850

27.6687

1.9368

29.6055

-0.2014

-0.0141

29.39

เบนซิน 91

20.5974

3.6850

0.3685

2.3000

0.0400

26.9909

1.8894

28.8803

-0.2713

-0.0190

28.59

แกสโซฮอล

21.5017

3.3165

0.3317

0.5400

0.0360

25.7259

1.8008

27.5267

0.3396

0.0238

27.89

น้ํามันกาด

20.3637

3.0550

0.3055

0.1000

0.0400

23.8642

1.6705

25.5347

1.7994

0.1260

27.46

ดีเซลหมุนเร็ว

20.6101

2.3050

0.2305

0.9500

0.0400

24.1356

1.6895

25.8251

0.8551

0.0599

26.74

น้ํามันเตา

14.3375

0.7476

0.0748

0.0600

0.0400

15.2599

1.0682

16.3281

1.4410

0.1009

17.87

กาซหุงตม
(LPG)
กาซ
ยานพาหนะ
(LPG for car)

11.8934

2.1700

0.2170

-1.8235

0.0000

12.4569

0.8720

13.3289

3.2566

0.2280

16.81

11.8934

2.1700

0.2170

-1.8235

0.0000

12.4569

0.8720

13.3289

3.2566

0.2280

16.81

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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หากพิจารณาถึงเหตุผลในการใหเงินอุดหนุนโดยตรงโดยผานทางกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่
ผานมานั้น รัฐบาลมักจะกลาวอางถึงการชวยเหลือผูบริโภคและลดอัตราเงินเฟอ แตเงินอุดหนุนใน
ครั้งนั้นไมไดทําใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิงทีแ่ ทจริงลดลงแตอยางไร นอกจากนี้เงินอุดหนุนนี้ยังไม
สงเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพ ทําใหการ
พัฒนาและการใชเทคโนโลยีหรือการใชพลังงานอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนน้ํามันไดเปนไปอยาง
ลาชาเนื่องจากผูบริโภคยังมีแรงจูงใจที่จะใชน้ํามันอยู อีกทั้งยังสงผลใหเกิดการลักลอบและกักตุน
น้ํามันอีกดวย
การกําหนดอัตราเงินนําสงหรือเงินอุดหนุนของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองคํานึงถึง
ผลกระทบทางการกระจายรายได (Distributional impact) ดวยเชนกัน การที่รัฐบาลใหเงินอุดหนุน
แกน้ํามันเชื้อเพลิงประเภททีผ่ ูมีรายไดสูงนิยมใชโดยเฉพาะเบนซิน 95 และ 91 เปนจํานวนมากกวา
น้ํามันดีเซลทีผ่ ูมีรายไดนอยนิยมใชนั้นยอมไมยุติธรรมดังเชนที่เกิดขึ้นในชวงตนป 2547
ขณะนีแ้ มวารัฐบาลจะยกเลิกการตรึงราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลไปแลว แตรัฐบาลยังคง
ใหเงินอุดหนุนกาซ LPG (กาซหุงตมและกาซยานพาหนะ) ผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงอยูซึ่งทําให
ราคากาซ LPG นั้นต่ํากวาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดอื่น จึงเปนสาเหตุใหผูบริโภคหันมาใชกาซ LPG
มากยิ่งขึ้น แตการบิดเบือนราคากาซ LPG ผานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงนี้เปนการสรางภาระหนี้สิน
ใหแกกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากตาราง 7 วายอดหนี้สินที่เกิดจากการชดเชย
ราคากาซ LPG นั้นสูงถึงหมื่นลานบาท ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ขณะเดียวกันการเรียกเก็บเงิน
นําสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากผูใชนา้ํ มันเชื้อเพลิงอื่น ๆ นั้นเปนการอุดหนุนไขว (Cross
subsidy) ใหแกผูใชกาซ LPG ดวย
นอกจากการใชกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงแลว จะเห็นไดวา รัฐบาลสามารถเขาแทรกแซงราคา
น้ํามันไดโดยผานทางภาษีสรรพสามิตและภาษีเทศบาล ภาษีที่เก็บจากน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นนับวาเปน
แหลงรายไดทสี่ ําคัญของภาครัฐ อยางไรก็ตามในการคํานวณภาษีดังกลาวรัฐบาลควรยึดหลัก
“ตนทุนคาเสียโอกาส” ทั้งทางสังคมและสิ่งแวดลอม ในการตั้งราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะได
สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบภายนอกของการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีผลเสียตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(Negative externality) ซึ่งหากภาษีทตี่ ั้งไวมีความเหมาะสมแลว ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่รวมภาษีแลว
จะสะทอนใหเห็นถึงตนทุนทางเศรษฐศาสตรในการใชน้ํามันเชื้อเพลิง หากราคาที่ไดนั้นสูงเพียงพอ
ผูบริโภคจะปรับพฤติกรรมในการใชน้ํามันเชื้อเพลิงโดยหันไปใชพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
อื่น ๆ เพื่อทดแทนน้ํามันเชือ้ เพลิง

33

ตารางที่ 7: ประมาณการฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
หนวย: ลานบาท
รายการ
เงินสดสุทธิ
- ยอดเงินคงเหลือในบัญชี
หนี้สินคางชําระ
- หนี้เงินกูเดิม (อายุไมเกิน 1ป)
- หนี้พันธบัตร
- หนี้เงินกูสถาบันการเงินอายุ 5 ป *
- หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระ **
- หนี้ชดเชยราคากาซ LPG ***
- หนี้เงินคืนกรณีอื่นๆ
- ดอกเบี้ยคางจายประจําเดือน
ฐานะกองทุนน้ํามันฯ สุทธิ

31 ต.ค. 2548

30 พ.ย. 2548

31 ธ.ค. 2548

31 ม.ค. 2549

28 ก.พ. 2549

31 มี.ค. 2549

30 เม.ย. 2549

22 พ.ค. 2549

3,396
3,396
-86,543
-47,660
-26,400
-2,600
-9,724
-159
-83,147

6,733
6,733
-86,557
-15,660
-26,400
-32,000
-2,260
-10,078
-159
-79,824

9,851
9,851
-86,825
-15,660
-26,400
-32,000
-2,027
-10,579
-159
-76,974

12,926
12,926
-86,998
-15,660
-26,400
-32,000
-1,840
-10,939
-159
-74,072

11,453
11,453
-80,998
-10,660
-26,400
-32,000
-1,635
-10,144
-159
-69,545

10,193
10,193
-75,021
-7,500
-26,400
-29,605
-1,439
-9,917
-159
-64,828

12,222
12,222
-73,003
-5,500
-26,400
-29,605
-1,422
-9,917
-159
-60,781

9,158
9,158
-68,089
0
-26,400
-29,605
-1,422
-10,367
-159
-136
-58,931

ที่มา: สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
หมายเหตุ: *ปรับเปนอายุ 2.5 ป ตั้งแต 31 มีนาคม 2549
** หนี้ชดเชยตรึงราคาน้ํามันคางชําระเปนตัวเลขประมาณการ
*** หนี้ชดเชยราคา LPG เปนตัวเลขประมาณการ
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อยางไรก็ตามการเก็บภาษีนอี้ าจไมไดสงผลดีดังที่คาดการณไวเสมอไป ผลดีดังกลาวจะ
เกิดขึ้นหรือไมและมากนอยเพียงใดขึ้นอยูก บั คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาขายปลีก (ซึ่งรวม
ภาษีแลว) และลักษณะของภาษีที่เก็บดวยเชนกัน คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาขายปลีกนั้น
หลากหลายแตกตางกันไป โดยในประเทศที่มีความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาน้ํามันต่ํา (Nicol,
2003) Fulton และ Noland (2005) พบวาเมื่อราคาน้ํามันแพงขึ้นเนื่องมาจากการที่รัฐเก็บภาษีแบบ
fixed rate ตอปริมาณน้ํามัน กลับทําใหผูบริโภคลดการบริโภคน้ํามันในอัตราที่ต่ําหรือลดลงนอย
มาก ทั้งนี้เพราะไมวาจะใชนา้ํ มันมากหรือนอยก็ตองจายภาษีในอัตราทีเ่ ทากันอยูด ี อีกทั้งในประเทศ
ที่ไมมีพลังงานทางเลือกใหเลือกใชมากนัก ไมมีระบบขนสงมวลชนที่ดีและไมมที างเลือกในการ
คมนาคมขนสงประเภทอื่น ผูบริโภคจึงไมมีทางเลือกอื่นนอกจากจะตองใชยานพาหนะของตนเอง
เทานั้น ดังนัน้ ทางออกหนึง่ ทีร่ ัฐบาลสามารถทําไดหากตองการลดการใชน้ํามันลงคือการเก็บภาษีแบบ
Ad valorem ซึ่งราคาน้ํามันจะสูงขึ้นตามปริมาณการใชน้ํามัน แตขณะเดียวกันเมื่อรัฐบาลสราง
แรงจูงใจใหลดการใชน้ํามันแลว รัฐบาลจะตองจัดระบบขนสงมวลชนที่ดีเพื่อทดแทนยานพาหนะ
สวนบุคคล และพัฒนาพลังงานเพื่อการคมนาคมขนสงประเภทอื่นที่สามารถทดแทนน้ํามันไดดี
สําหรับประเทศไทยนัน้ จากตาราง 8 จะเห็นไดวาเมื่อรัฐบาลยกเลิกเงินอุดหนุนน้ํามัน
เบนซินและดีเซล และหันกลับมาเก็บเงินนําสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงแทนนั้น หากพิจารณาเปน
รายเดือนจะเห็นไดวาพฤติกรรมของผูบริโภคยังมิไดลดการบริโภคน้ํามันเหลานี้อยางมีนัยสําคัญ แต
เมื่อพิจารณาเปนรายปจะเห็นไดวาปริมาณการบริโภคน้ํามันเหลานี้ลดลงอยางมากทั้งนี้ผูบริโภค
ตองการเวลาในการปรับตัว
ซึ่งตอไปตองเปนหนาที่ของรัฐบาลในการสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนและการพัฒนาระบบขนสงมวลชนใหดียิ่งขึ้น
3.2.2 นโยบายราคากาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติท่ผี ลิตไดสวนใหญในประเทศนั้นนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
โดยราคากาซธรรมชาติที่ผูผลิตไฟฟาจายให ปตท. ในปจจุบันนัน้ ประกอบดวย ราคาปากหลุมที่
ปตท. จายใหผูลงทุนและพัฒนาแหลงกาซ) เชน Unocal และ ปตท. สผ. (บวกกับคาผานทอและคา
ดําเนินการตาง ๆ หรือคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซ ซึ่ง ปตท. รับไปทั้งหมด เพราะ
เปนผูซื้อกาซจากปากหลุมและเปนผูลงทุนดําเนินกิจการทอแตเพียงผูเดียว
ราคากาซธรรมชาติที่ปากหลุมเปนไปตามขอตกลงระหวางผูผลิตและ ปตท. โดยขอตกลงมี
ลักษณะเปนแบบ take or pay คือซื้อขายกันในจํานวนกาซทั้งหมดทีม่ ีอยูในหลุม และมีสูตรปรับ
ราคาปากหลุมที่ใชดัชนีตาง ๆ เปนตัวปรับ ไดแก ราคาน้ํามันเตา อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟอ
ทําใหราคากาซธรรมชาติมีความเชื่อมโยงกับราคาน้ํามันในระดับหนึ่งตามที่เคยกลาวไวแลว สวน
อัตราคาผานทอและอัตราคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซ ปตท. เก็บภายใตขอกําหนด
ของภาครัฐ
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ตารางที่ 8: การใชน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลในชวงป พ.ศ. 2547 – 2549
หนวย : บารเรลตอวัน
เดือน
เบนซิน 95
เบนซิน 91
ดีเซล
2004
JAN
48,247
69,839
317,834
FEB
48,831
69,776
352,317
49,121
70,672
335,894
MAR
APR
51,092
72,986
331,582
MAY
48,546
70,796
333,248
JUN
46,230
69,926
319,878
JUL
44,771
69,401
320,301
AUG
42,440
69,007
318,743
SEP
39,074
64,222
333,390
OCT*
40,334
66,040
350,641
NOV
41,503
68,565
365,928
DEC
42,783
68,492
373,108
YTD
45,103
68,952
336,697
2005
JAN
41,932
65,589
351,235
FEB
46,900
72,751
383,007
41,698
63,540
373,878
MAR
APR
44,516
66,983
358,576
MAY
41,852
64,601
371,865
JUN
46,823
69,599
358,391
JUL**
40,115
61,198
299,522
AUG
44,501
65,872
318,928
SEP
42,889
62,022
297,379
OCT
40,899
58,819
296,089
NOV
44,303
62,580
318,742
DEC
46,305
63,537
337,524
YTD
43,522
64,686
338,458
2006
JAN
43,455
62,692
329,534
FEB
43,126
62,987
344,168
YTD
43,299
62,832
336,479
GROWTH RATE (%)
2002
-0.5
12.6
5.8
2003
3.4
4.8
9.3
2004
-2.1
1.5
11.2
2005
-3.5
-6.2
0.5
0.8
-5.2
-7.6
2006 (3 MTHS)
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หมายเหตุ: * ยกเลิกเงินอุดหนุนน้ํามันเบนซิน และ ** ยกเลิกเงินอุดหนุนน้ํามันดีเซล
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ผูซื้อกาซตองจายคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซใหแก ปตท. คิดเปน 1.75%
ของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซสําหรับ กฟผ. 1.75% สําหรับผูผลิตไฟฟาอิสระ และ 9.33% สําหรับ
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก สวนคาบริการสงกาซหรือคาผานทอนั้น ประกอบดวยคาบริการสวนของตนทุน
คงที่ (Demand charge) และคาบริการสวนของตนทุนผันแปร (Commodity charge) ในสวนของ
ตนทุนคงที่นนั้ ไดกําหนดอัตราผลตอบแทนในสวนของทุนตลอดอายุโครงการของระบบทอสงกาซ
ไวที่ 18% ตอป
จะเห็นไดวาคาผานทอกาซธรรมชาติถูกกํากับดูแลโดยตรง สวนหนึ่งเนื่องมาจากโครงสราง
กิจการกาซธรรมชาติที่ไมไดเปดใหมีการแขงขัน และอีกสวนหนึ่งเนือ่ งมาจากยังไมมีองคกรกํากับ
ดูแลกาซธรรมชาติ การกําหนดราคากาซธรรมชาติเชนนี้จะเปนการเอื้อประโยชนและไมสงเสริม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหแกผูผลิตและเจาของทอสงกาซซึ่งก็คือ ปตท. นั่นเอง อีกทั้งยัง
สรางแรงจูงใจให ปตท. ลงทุนในทอนําสงกาซมากเกินความจําเปน
ราคาเนื้อกาซนั้นคิดตามปริมาณของกาซที่ผลิตได
การกําหนดราคาเฉลีย่ ไวนั้นไมได
สะทอนตนทุนสวนเพิ่มทีเ่ กิดขึ้น ณ แตละหลุม หากแตละหลุมที่ขุดเจาะมีตนทุนสวนเพิ่มที่แตกตาง
กันแลว จะทําใหหลุมที่มีตน ทุนต่ํากวาจะไดรับราคาเฉลี่ยเทากับหลุมทีม่ ีตนทุนสูงกวาซึ่งทําใหหลุม
ที่มีตนทุนต่ําไดรับกําไรสวนตางมากกวาหลุมอื่น ซึ่งหากสามารถลดทอนกําไรดังกลาวลงไปแลวผู
ซื้อกาซธรรมชาติจะสามารถซื้อกาซไดโดยรวมในมูลคาที่ต่ําลง
การคิดคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซโดยใหผผู ลิตไฟฟารายเล็กจายในอัตราที่
สูงกวา กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระนั้น นั้นเทากับวาผูผ ลิตไฟฟารายเล็กนั้นจะตองใหการอุดหนุน
ไขว (Cross subsidy) แก กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระโดยไมจําเปน ซึ่งเทากับวาลูกคาของผูผลิต
ไฟฟารายเล็กซึ่งไดแกผูใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมนัน้ ใหเงินอุดหนุนโดยนัย (Implicit cross
subsidy) แกผใู ชไฟฟาในภาคครัวเรือน
การคิดคาบริการสงกาซในสวนของตนทุนคงที่ที่กําหนดใหผลตอบแทนการลงทุนสูงถึง
18% นั้นมีผลกระทบโดยตรงกับราคากาซธรรมชาติ อีกทั้งผลตอบแทนดังกลาวสูงเกินกวาตนทุน
เฉลี่ยทางการเงิน (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ซึ่งคํานวณได 4.69% จึงทําให ปตท.
ในฐานะเจาของทอกาซไดกาํ ไรจากสวนนีเ้ ปนอันมาก
นอกจากนี้การไมเปดเผยรายละเอียดของการกําหนดราคากาซธรรมชาตินั้นกอใหเกิดความ
ไมโปรงใส และอาจจะนํามาซึ่งความพยายามของ ปตท. ที่ตองการจะคากําไรเกินควร อีกทั้งยังไม
สามารถบอกไดวาราคานั้นสะทอนใหเห็นตนทุนที่แทจริงไดอยางไร
3.2.3 นโยบายราคาคาไฟฟา
การกํากับดูแลอัตราคาไฟฟาที่ใชอยูในปจจุบันนั้น สามารถแยกไดเปนการกํากับดูแลอัตรา
คาไฟฟาฐานอันประกอบดวยอัตราคาไฟฟาขายสงและขายปลีก และการกํากับดูแลอัตราคาไฟฟา
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ตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตในมัติ (Automatic Adjustment Mechanism) หรือที่เรียกวาคา
Ft ซึ่งมีการปรับปรุงทุก ๆ สี่เดือน14
คาไฟฟาฐานประกอบดวยอัตราคาไฟฟาขายสงซึ่ง กฟผ. เก็บจาก กฟน. และ กฟภ. และ
อัตราคาไฟฟาขายปลีกซึ่ง กฟน. และ กฟภ. เก็บจากผูบริโภค โดยคํานวณจากคาใชจายในการ
ดําเนินงานและการลงทุนกอสรางโรงไฟฟา ระบบสายสง ระบบสายจําหนาย ภายใตสมมติฐาน
ตาง ๆ อาทิเชน หลักเกณฑทางการเงิน (Financial criteria) ของการไฟฟาทั้งสามแหง เงินชดเชย
รายไดระหวางการไฟฟา เงินนําสงรัฐและเงินปนผลของแตละการไฟฟา และตัวปรับประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของแตละการไฟฟาหรือที่เรียกวาคา X ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันวาการไฟฟา 3
แหง) คือ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. จะมีรายรับเพียงพอแกการดําเนินงานและการลงทุนและมีฐานะ
การเงินที่มั่นคงอีกดวย
สําหรับคา Ft นั้น ประกอบดวยคา Ft คงที่ ณ ระดับ 46.83 สตางคตอหนวย และคาการ
เปลี่ยนแปลงของคาเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงจากคา Ft คงที่ ณ ระดับ 46.83 สตางค
ตอหนวย หรือเรียกวา ∆Ft โดยคาเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาประกอบดวยคาใชจายดานเชื้อเพลิงของ
โรงไฟฟาของ กฟผ) .น้ํามันเตา น้ํามันดีเซล กาซธรรมชาติ ลิกไนต ถานหินนําเขาและอื่น ๆ (คาซื้อ
ไฟฟาจาก IPPs และ SPPs ทั้งในสวนของคาความพรอมจาย (Availability Payments) และคา
พลังงานไฟฟา (Energy Payments) และคาซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว มาเลเซีย และอื่น ๆ)
จะเห็นไดวาหลักเกณฑที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการคิดคาไฟฟาของประเทศไทยคือ
หลักเกณฑทางการเงิน ในปจจุบันองคกรกํากับดูแล15 ใชอัตราสวนผลตอบแทนจากเงินลงทุน
(Return on invested capital: ROIC) เปนหลัก โดยองคกรกํากับดูแลนั้น จะกําหนดอัตราคาไฟฟา
ใหสูงเพื่อสรางรายไดใหเพียงพอตอคาใชจา ยในการดําเนินงานและการลงทุน และเพื่อสรางผล
กําไรใหแกการไฟฟา 3 แหงตาม ROIC ที่กําหนดไว แตการกํากับดูแลที่ใหความสําคัญตอการ
ดําเนินงานและการลงทุนของการไฟฟา 3 แหงเปนหลักนั้นมีประเด็นที่สําคัญและควรพิจารณาดังนี้
ประการแรกคือการกํากับดูแลประเภทนีจ้ ะเปนการสรางหลักประกันแกการไฟฟา 3 แหง
วาการไฟฟา 3 แหงนัน้ จะตองไดรับอัตราผลตอบแทนตามที่กําหนดไวอยางแนนอน ไมวาการไฟฟา
3แหงนั้นจะดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ดังนั้น การไฟฟา 3 แหงจึงไมมีแรงจูงใจ
(Incentive) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อประหยัดคาใชจาย และยังเปนการ
สงเสริมใหการไฟฟา 3 แหงลงทุนมากเกินความจําเปน (Overcapitalization/Overinvestment) ซึ่งผล
สุดทายแลวจะทําใหราคาคาไฟฟาสูงขึ้นอีกดวย
14

รายละเอียดของการกํากับดูแลอัตราคาไฟฟาอยูในเอกสารเรื่องการปรับโครงสรางอัตราคาไฟฟาเสนอตอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ในบทความนี้จะไมขอกลาวซ้ํา
15
องคกรกํากับดูแลในที่นี้หมายถึงคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548
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นอกจากนี้ การใช ROIC แทนการใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตนทุนทางการเงิน
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) ซึ่งสะทอนถึงตนทุนทางการเงินที่แทจริง จะทําให
การไฟฟา 3 แหงไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาตนทุนทางการเงินของตนเอง สงผลใหคาไฟฟาฐานที่
คํานวณจาก ROIC สูงกวาคาไฟฟาฐานที่คาํ นวณจากตนทุนทางการเงินที่แทจริง ซึ่งผลสุดทายแลว
ผูบริโภคจะตองรับภาระคาไฟฟาที่แพงขึ้น
ประเด็นทางการเงินที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การนําเงินนําสงรัฐและเงินปนผลเขามา
เปนตัวแปรหนึ่งในการคํานวณอัตราคาไฟฟาฐาน
หากพิจารณาโดยหลักการแลว เงินนําสงรัฐและเงินปนผลนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมือ่ การ
ไฟฟา 3 แหงสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุน และสรางผลกําไรเพียง
พอที่จะแบงผลกําไรนั้น ใหแกเจาของในรูปของเงินนําสงรัฐ (เมื่อเปนรัฐวิสาหกิจ) หรือในรูปของ
เงินปนผล (เมือ่ แปลงสภาพเปนบริษัท)
เมื่อการไฟฟา 3 แหงรวมเงินนําสงรัฐและเงินปนผลเขาไวในการคิดคํานวณอัตราคาไฟฟา
ดังเชนที่เกิดขึน้ ในปจจุบัน
แสดงวาแทที่จริงแลวเงินนําสงรัฐและเงินปนผลนี้ไดมาจากการที่
ผูบริโภคจายคาไฟฟาแพงขึ้น ไมใชเกิดจากการที่การไฟฟา 3 แหงสามารถบริหารดําเนินกิจการ
อยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถสรางผลกําไรไดสูงเพียงพอที่จะแบงสรรกําไรนั้นใหแกรัฐหรือผู
ถือหุน
ดังนั้น การนําเงินนําสงรัฐและเงินปนผลเขามาเปนตัวแปรหนึ่งในการคํานวณอัตราคา
ไฟฟาฐานจึงขาดความชอบธรรมและเปนการเอาเปรียบผูบริโภค
สําหรับการกํากับดูแลสูตรคา Ft ซึ่งชดเชยคาเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาใหแกผูผลิตไฟฟาทั้ง
กฟผ .ผูผลิตไฟฟาอิสระและผูผลิตไฟฟารายเล็กนัน้ เปนลักษณะการกํากับดูแลที่ใหหลักประกันแก
การไฟฟา 3 แหงวาจะสามารถผลักภาระคาเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาใหแกผูบริโภคไดอยางเต็มเม็ด
เต็มหนวย หรือที่เรียกวา Full cost pass through อีกทั้งอาจจะนํามาสูการ "ฮั้วกัน" (Collusion)
ระหวางผูซื้อไฟฟา (กฟผ.) และผูขายไฟฟา (IPPs และ SPPs) และผูซื้อและผูขายเชือ้ เพลิงก็เปนได
อีกทั้งยังไมสงเสริมใหผูผลิตไฟฟาเลือกใชเทคโนโลยีและพลังงานหมุนเวียนตาง ๆ เพื่อทดแทน
เชื้อเพลิงที่มีราคาผันผวน
ในการกํากับดูแลคา Ft ที่ดีนั้น ควรคํานึงถึงผลประโยชนของการไฟฟา 3 แหงและ
ผูบริโภคอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ การกําหนดสูตรอยางไรเพื่อใหไดคา Ft ที่เปนธรรมแกผูบริโภค
และขณะเดียวกันเปนการสงเสริมใหผูผลิตไฟฟาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาไฟฟา เชน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกระบวนการผลิตไฟฟาเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ลงทุน โดยเลือกลงทุนในโรงงานผลิตไฟฟาที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตและบริหารเชื้อเพลิงอยางมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมให กฟผ. จัดซื้อไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการกํากับดูแลอัตราคาไฟฟาขางตนนั้น ใหความสําคัญตอการไฟฟา 3 แหงเปนหลัก
กลาวคือ เปนวิธีการที่ใหหลักประกันแกการไฟฟา 3 แหงวาจะไดรับผลตอบแทนอยางเพียงพอ เพื่อ
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ใชจายในการลงทุน การดําเนินงาน อีกทั้งยังเปนวิธีที่อนุญาตใหการไฟฟา 3 แหงผลักภาระคา
เชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และยังเปนวิธีที่ทาํ ใหการไฟฟา 3 แหงขาด
แรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดังนั้น ดวยแนวคิดและวิธีดังกลาว จึงทํา
ใหการไฟฟาทัง้ สามแหงมีผลกําไรสูงมาเปนระยะเวลายาวนาน
การปรับปรุงวิธีการกํากับดูแลนั้นสามารถทําไดโดยการใชวิธีการกํากับดูแลที่เนนการสราง
แรงจูงใจใหแกการไฟฟา 3 แหงในการเพิ่มประสิทธิภาพ (Incentive regulation) วิธีที่ใชกันใน
ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ เชน ประเทศอินเดียและประเทศปากีสถาน (ประเทศดังกลาว
เปนประเทศทีม่ ีรัฐวิสาหกิจการไฟฟาผูกขาดที่ทํากําไรสูงเชนกัน) คือ Sliding scale regulation หรือ
Profit sharing regulation กลาวคือ การกํากับดูแลคาไฟฟาโดยกําหนดใหรฐั วิสาหกิจที่บริหาร
กิจการไฟฟาของประเทศแบงผลกําไรเกินปกติ (Excess profit หรือ Abnormal profit) ที่ไดรับใหแก
ผูบริโภคในรูปของคาไฟฟาที่ถูกลงในรอบการคํานวณคาไฟฟารอบตอไป
ในทางปฏิบัตอิ งคกรกํากับดูแลสามารถกําหนดอัตราผลตอบแทนแบบชวง (Rate of return
band) ซึ่งกําหนดไวลวงหนาได ดังตัวอยางตอไปนี้ สมมติวาอัตราผลตอบแทนที่คาดการณไวคือ
12%
หากวาอัตราผลตอบแทนที่ไดรบั จริงสูงกวา 12% และอยูในชวงระหวาง 12-15%
ผูประกอบการจะตองแบงผลกําไรที่ไดใหแกผูบริโภค 25% ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี แตเมื่อ
อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริงสูงถึง 15-18% ผูประกอบการจะตองแบงผลกําไรที่ไดใหแกผูบริโภค
50% ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี และหากอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริงสูงมากกวา 18%
ผูบริโภคควรไดรับสวนแบงสูงถึง 75% ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี จะเห็นไดจากตัวอยางวา
ยิ่งอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริงสูงขึ้นกวาอัตราผลตอบแทนเปาหมายเทาใด อัตราสวนผลกําไรที่
ควรแบงใหแกผูบริโภคนั้นก็ควรจะสูงขึ้นตามไปดวย
ดวยวิธีการกํากับดูแลเชนนี้ จะสามารถสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของตนเอง เพื่อรักษาระดับผลกําไรสุทธิของตนเองไว ขณะเดียวกันในฐานะ
รัฐวิสาหกิจทีป่ ระกอบกิจการไฟฟา ผลตอบแทนที่ไดรบั จากการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพยัง
สามารถสงกลับไปสูผูบริโภคในรูปของอัตราคาไฟฟาทีถ่ ูกลงในอนาคตไดอีกดวย
4. บทสรุป
นับตั้งแตป 2547 ราคาน้ํามันไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องและมีแนวโนมที่จะปรับตัวสูง
เพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการลดการถือสต็อกน้ํามันลง กําลังการผลิต
น้ํามันสวนเกินของโลกที่ลดลง เหตุการณความไมสงบในประเทศผูผลิตน้ํามันรายใหญของโลก
รวมไปถึงความตองการน้ํามันของโลกที่เพิม่ ขึ้น
การที่ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นนีส้ งผลกระทบ
ในทางลบตอเศรษฐกิจไทยอยางหลีกเลีย่ งไมได เนื่องจากน้ํามันเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญในภาค
เศรษฐกิจตาง ๆ อีกทั้งยังเปนสินคานําเขาที่มีความสําคัญเปนอันดับตน ๆ

40

ภาครัฐไดแสวงหาทางเลือกในการบรรเทาปญหาน้ํามันแพงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการ
พึ่งพาน้ํามันใหไดมากที่สุด แนวทางสําคัญ 2 ประการในการลดการพึ่งพาน้ํามันลงไดแกการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการใชพลังงานอื่น ๆ เพื่อทดแทนน้ํามัน
สําหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานนั้นไดดําเนินงานภายใตแผนและมาตรการ
อนุรักษพลังงานตั้งแต พ.ศ. 2535 แตเมื่อพิจารณาถึงผลโดยรวมแลวจะเห็นไดวาความพยายามของ
ภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานนั้นยังไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก สวนหนึ่ง
เนื่องมาจากการดําเนินงานทีล่ าชาและการตั้งเปาไปที่ภาคเศรษฐกิจภาคใดภาคหนึ่งโดยเฉพาะ
อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนการละเลยภาคขนสงที่ใชน้ํามันมากที่สุด นอกจากนี้การขาด
การตั้งเปาหมายและการวางแผนงานโดยจําแนกตามชนิดของพลังงานที่ตองการประหยัดตั้งแต
เริ่มตน จึงทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
สําหรับการใชพลังงานอื่น ๆ เพื่อทดแทนน้ํามันนัน้ บทความนี้ไดชี้ใหเห็นวาการใชกาซ
ธรรมชาติเพื่อทดแทนน้ํามันนั้นเปนทางเลือกที่ดีแตมีขอจํากัดทางดานอุปทาน เนื่องจากปริมาณ
สํารองกาซธรรมชาติที่มีอยูอาจจะไมเพียงพอตอความตองการในการผลิตไฟฟาและภาคขนสงใน
ระยะยาวถานหินจึงเปนพลังงานทดแทนน้ํามันที่สําคัญโดยเฉพาะในภาคการผลิตไฟฟาเนื่องจาก
ถานหินมีราคาต่ํากวากาซธรรมชาติ มีเสถียรภาพของราคา และมีความมั่นคงทางดานอุปทานที่ดีกวา
กาซธรรมชาติและน้ํามัน
แตการใชถานหินในการผลิตไฟฟาก็อาจกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
หนทางหนึ่งซึ่งสามารถบรรเทาปญหาสิ่งแวดลอมไดคือการใชถานหินนําเขาที่มีคุณภาพดีและการ
ใชเทคโนโลยีในการปองกันปญหามลภาวะจากการเผาไหมถานหิน
สําหรับพลังงานหมุนเวียนนัน้ นับวาเปนพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สําคัญ แตขณะนี้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพทางดานนีไ้ มมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนบางอยางยังมีตนทุนการผลิตที่
สูง
ซึ่งภาครัฐควรใหการสงเสริมทั้งการใหเงินอุดหนุนในการผลิตและการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีตอไป
นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการใชพลังงานอื่น ๆ เพื่อทดแทนน้ํามัน
แลว บทความนี้ยังชี้ใหเห็นวานโยบายพลังงานดานอื่น ๆ ก็มีสวนสําคัญในการแกไขปญหาน้ํามัน
แพงไดเชนกัน โดยเฉพาะนโยบายการปรับโครงสรางกิจการพลังงาน รวมไปถึงนโยบายการ
สงเสริมการแขงขันและการกํากับดูแลกิจการพลังงานซึ่งสามารถสงเสริมใหผูผลิตไฟฟาใช
เทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ในการผลิตไฟฟามากยิ่งขึ้น และสามารถสงเสริมใหมีการใช
กาซธรรมชาติมากยิ่งขึ้นในราคาที่ยุติธรรม นอกจากนีน้ โยบายที่บดิ เบือนราคาพลังงานในรูปแบบ
ตาง ๆ อาทิเชน การตรึงราคาน้ํามัน นอกจากจะไมสามารถแกปญหาวิกฤติการณนา้ํ มันแลว ยังทํา
ใหเกิดภาระทางการคลังในระยะยาวอีกดวย ดังนั้นภาครัฐจึงควรยกเลิกการแทรกแซงราคาพลังงาน
โดยไมจําเปนเพื่อใหกลไกตลาดไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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