
 

 

ฉบบัที ่54 
ตลุาคม-ธนัวาคม 2544 

  

 

บก. แถลง 

สวั สดีค รั บ  สมาชิกท่ านผู อ้่ า น 
วารสารนโยบายพลังงาน ทุกท่าน  
ปี  2544 ผ่ า นพ ้น ไป  พ ร ้อ ม กั บ
ปฏิบัติการ โจมตีอาฟกานิสถานที่
ส ิ้นสุดลง สถานการณ์เศรษฐกิจ 
ของประเทศอเมรกิา เริม่มแีนวโนม้
ที่ดีขึน้ ซึง่จะส่งผลกระทบ ต่อการ
ฟ้ืนตัว ของเศรษฐกจิ ของประเทศ
ไทยโดยตรง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เอง  ก็ ออกมาป ร ะก าศ ว่ า 
เศรษฐกจิของไทยในปีหนา้จะโตขึน้ 
จ า กที่ ค า ด ก า รณ์ ไ ว ้เ ดิ ม  จ า ก
ประมาณรอ้ยละ 1-3 เป็นรอ้ยละ 2-3 
ในปี 2546 

ประสบความส าเ ร็จไปไดด้ว้ยดี 
ส าหรับโครงการถนนคนเดิน "7 
Wonder@silom" น อ ก จ า ก ช่ ว ย
ส ร ้า ง  จิ ต ส า นึ ก ใ ห ้ป ร ะ ช า ชน 
ประหยดัพลังงาน และยงัสามารถลด
มลพิษ ไปไดร้ะดับหนึ่ง โครงการ
ต่อไป ก็จะเป็นที่เชียงใหม่ และ
ภูเก็ต ส าหรับปัญหาเรื่องโครงการ
ท่อส่งก๊าซ ไทย-มาเลเซีย และ
โครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟ้าบ่อนอก 
หิน ก รู ด  รั ฐ บ า ล ก็ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ก า ร ศึ ก ษ า ข ้อ มู ล  แ ล ะ รั บ ฟั ง
ความเห็นของทุก ๆ ฝ่าย ก่อนที่จะ



ตัดสนิใจประกาศ อยา่งเป็นทางการ
ว่ า  จ ะ เดินหน ้าต่ อ ไป  หรือยุ ติ
โครงการ หลักการในการพจิารณา 
ที่นายกฯ ทักษิณประกาศไวก้็คือ 
จะตอ้งยดึถอืประโยชนส์ว่นรวม ของ
ประเทศเป็นหลัก จะตอ้งไม่ท าลาย
สภาพความเป็นอยู ่ของชมุชน และ
สุ ด ท ้ า ย จ ะ ต ้อ ง ไ ม่ ท า ล า ย
สิ่งแวดลอ้ม อดใจอีกนิด เดือน
เมษายน 2544 นี้ คงไดค้ าตอบที่
ชดัเจน 

ส่ ว น เ นื้ อ ห าส า ร ะขอ ง ว า ร ส า ร
นโยบายฉบับนี้  ยั งคงน า เสนอ
เรื่องราวต่างๆ ที่ น่าสนใจ ท่าน
สมาชกิสนใจเรื่องใด ขอเชญิอ่าน
เนือ้หาไดใ้นเลม่ครับ... 

บรรณาธกิาร 

 ความคบืหนา้การด าเนินงานตามขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการศกึษา 
โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้าและอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) 

 การปรับคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมัต ิ(Ft) 
 วกิฤตพิลังงานในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
 การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร 
 ความตอ้งการไฟฟ้าของนอกระบบไฟฟ้า กฟผ. 
 การแปรรปูการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และหนี้สนิ

กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 การยกเลกิควบคมุราคาขายปลกีกา๊ซหงุตม้ 
 เกร็ดพลังงาน 

o โครงการประหยดัไฟ ก าไร 2 ตอ่ 
 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 สถานการณพ์ลังงานของไทยปี 2544 
 การต์นูพลังงาน 
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ความคบืหนา้การด าเนนิงาน 
ตามขอ้เสนอของ 

คณะอนกุรรมการศกึษาโครงสรา้งอตัรา
คา่ไฟฟ้าและอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ

(Ft) 

  

ความเป็นมา 

รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยจำตุรนต์ ฉำยแสง) ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรพจิำรณำนโยบำยพลังงำน ไดม้คี ำสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรศกึษำ
โครงสรำ้งอัตรำคำ่ไฟฟ้ำและอัตรำคำ่ไฟฟ้ำโดยอัตโนมัต ิ(Ft) เมือ่วันที ่2 พฤษภำคม 
2544 เพือ่ศกึษำทบทวนควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งอัตรำค่ำไฟฟ้ำและค่ำไฟฟ้ำ
ตำมสตูรกำรปรับอัตรำคำ่ไฟฟ้ำโดยอัตโนมัต ิ(Ft) ตลอดจนพจิำรณำรำยละเอยีดทำง
เทคนคิทีส่ ำคัญ รวมทัง้ศกึษำเปรยีบเทยีบทำงเลอืกของโครงสรำ้งอัตรำคำ่ไฟฟ้ำใน
รูปอื่นๆ เพื่อน ำมำประกอบกำรศกึษำทบทวนควำมเหมำะสมของโครงสรำ้งอัตรำ 
คำ่ไฟฟ้ำ 

ผลการพจิารณาของคณะอนุกรรมการ ศกึษาโครงสรา้ง
อตัราคา่ไฟฟ้า และอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(Ft) 

คณะอนุกรรมกำรศึกษำฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ไดรั้บมอบหมำย โดยมี
ขอ้เสนอแนะและควำมเห็นสรปุไดด้งันี้ 

1. ราคากา๊ซธรรมชาต ิเห็นควรให ้ปตท. เรง่เจรจำสญัญำซือ้ขำยกำ๊ซธรรมชำต ิให ้
ผูข้ำยกำ๊ซฯ ร่วมรับภำระอัตรำแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ ปรับปรุงสตูรรำคำกำ๊ซธรรมชำตใิห ้
มกีำรอำ้งองิรำคำถำ่นหนิเพือ่ใหร้ำคำกำ๊ซธรรมชำตมิเีสถยีรภำพมำกขึน้ พจิำรณำกำร
ปรับลดคำ่ด ำเนนิกำร (Margin) อตัรำคำ่ผำ่นทอ่ และภำระ Take or Pay 

2. การรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน เห็นควรใหม้กีำรปรับปรุงโครงสรำ้ง
รำคำรับซือ้ไฟฟ้ำจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชน ประกอบดว้ย กำรเกลีย่รำคำรับซือ้ไฟฟ้ำ 
(Levelize) กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกำรส่งผ่ำนผลกระทบของอัตรำ
แลกเปลีย่น และอตัรำผลตอบแทนกำรลงทนุของบรษัิทผลติไฟฟ้ำในเครอืของ กฟผ. 

3. ประสทิธภิาพของการไฟฟ้า เห็นควรใหม้ีกำรก ำหนดมำตรฐำนอัตรำกำรใช ้

ควำมรอ้น (Heat Rate) และมำตรฐำนคำ่ควำมสญูเสยี (Loss Rate) เพือ่เป็นกรอบใน
กำรด ำเนินงำนของกำรไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ เห็นควรให ้สพช. พจิำรณำถงึกำรชะลอ



แผนกำรลงทุนของกำรไฟฟ้ำ หำกพบวำ่ สำมำรถลดค่ำไฟฟ้ำใหแ้กผู่ใ้ชไ้ฟฟ้ำได ้ก็
ใหด้ ำเนนิกำรโดยเรง่ดว่น 

4. เ ง ิ น น า ส่ ง ร ัฐ  เ ง ิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ ค่ า ไ ฟ ฟ้ า  แ ล ะ โ บ น ัส ข อ ง ก า ร
ไฟฟ้า คณะอนุกรรมกำรศกึษำฯ เห็นวำ่ 

 อัตรำเงนิน ำสง่รัฐ ควรเป็นไปตำมเกณฑท์ีก่ระทรวงกำรคลังก ำหนด ไม่
ควรมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่เตมิจำกทีก่ ำหนดไวเ้ดมิ 

 เงนิชว่ยเหลอืคำ่ไฟฟ้ำ เห็นควรใหก้ระทรวงกำรคลงัพจิำรณำในภำพรวม
ของผลตอบแทนและโครงสรำ้งเงินเดือนของรัฐวสิำหกจิ โดยอำจ
ปรับปรงุเงนิชว่ยเหลอืคำ่ไฟฟ้ำ ใหอ้ยูใ่นรปูแบบอืน่ 

 โบนัสของกำรไฟฟ้ำ เห็นควรใหก้ระทรวงกำรคลังรับไปพิจำรณำ
แนวทำงในกำรค ำนวณโบนัสของกำรไฟฟ้ำทัง้ 3 แหง่ ใหม้หีลักเกณฑ์
เดยีวกนั โดยพจิำรณำจำกก ำไรจำกผลกำรด ำเนนิงำน และประสทิธภิำพ
ของกำรไฟฟ้ำ 

5. แนวทางในการก าหนดคา่ Ft คณะอนุกรรมกำรศกึษำฯ เห็นวำ่ไมส่มควรยกเลกิ
สตูร Ft และเห็นควรใหม้กีำรจัดเก็บคำ่ Ft ในอัตรำคงทีต่อ่หน่วย (Flat Rate) เชน่ใน
ปัจจุบัน นอกจำกนี้ เห็นควรใหค้ณะอนุกรรมกำรก ำกบัสตูรกำรปรับอัตรำคำ่ไฟฟ้ำโดย
อตัโนมัต ิเป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดคำ่ Ft ตอ่ไป โดยใหม้ผีูแ้ทนผูบ้รโิภครำยยอ่ยเขำ้ร่วม
เป็นอนุกรรมกำรเพิม่เตมิดว้ย 

6. โครงสรา้งอตัราค่าไฟฟ้าฐาน เห็นควรใหก้ ำหนดส่วนลดค่ำไฟฟ้ำเป็นกรณี
พเิศษแกผู่ใ้ชไ้ฟฟ้ำทีส่ำมำรถงดจ่ำยไฟฟ้ำได ้เป็นกำรชัว่ครำวในชว่งทีก่ ำลังกำรผลติ
ไฟฟ้ำส ำรองยังสูงอยู่ และใหก้ำรไฟฟ้ำเร่งรัดกำรจัดหำมเิตอร์ TOU ส ำหรับผูใ้ช ้

ไฟฟ้ำบำ้นอยู่อำศัย รวมทัง้ พิจำรณำหำแนวทำงกำรลดภำระค่ำมเิตอร์ โดยอำจ
พจิำรณำสง่เสรมิใหม้กีำรผลติมเิตอรใ์นประเทศ 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรพจิำรณำนโยบำยพลังงำน ในกำรประชมุครัง้ที ่3/2544 (ครัง้ที ่
32) เมือ่วนัที ่9 สงิหำคม 2544 ไดเ้ห็นชอบในหลกักำรขอ้เสนอของคณะอนุกรรมกำร
ศกึษำฯ โดยใหน้ ำขอ้เสนอดังกลำ่วมำใชป้ระกอบกำรพจิำรณำปรับคำ่ Ft ในรอบเดอืน
ตลุำคม 2544 – มกรำคม 2545 

การพจิารณาและมตคิณะกรรมการพจิารณานโยบาย
พลงังาน เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2544 

หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งไดร้ำยงำนควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอของ
คณะอนุกรรมกำรศกึษำฯ ต่อคณะกรรมกำรพจิำรณำนโยบำยพลังงำน เมือ่วันที ่22 
กันยำยน 2544 ซึง่ทีป่ระชมุไดรั้บทรำบควำมคบืหนำ้กำรด ำเนินกำร และไดม้มีตใิน
ประเด็นตำ่งๆ ดงันี ้



(1) เห็นควรให ้ปตท. เร่งรัดกำรเจรจำสญัญำซือ้ขำยกำ๊ซฯ ใหผู้ข้ำยกำ๊ซร่วมรับภำระ
อัตรำแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ และพจิำรณำแนวทำงใหร้ำคำก๊ำซธรรมชำตมิเีสถยีรภำพ
มำกขึน้ 

(2) เห็นชอบกำรก ำหนดอัตรำคำ่ด ำเนนิกำรสงูสดุในกำรจัดหำกำ๊ซฯ (โดยค ำนวณบน
รำคำเนื้อก๊ำซ 123 บำท/ลำ้นบทียีู) ส ำหรับ กฟผ. และ IPP เท่ำกับ 2.1525 บำท/
ลำ้นบทียี ูและ SPP เทำ่กบั 11.4759 บำท/ลำ้นบทียี ู

(3) เห็นชอบกำรก ำหนดอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุน (ROE) กจิกำรท่อก๊ำซส ำหรับ
โครงกำรใหม่เท่ำกับรอ้ยละ 16 (ภำยใตส้มมตฐิำนตน้ทุนทำงกำรเงนิของ ปตท. 
เทำ่กบั 10.5%) ส ำหรับโครงกำรทอ่เกำ่ อตัรำคำ่ผำ่นทอ่ยังคงเป็นอตัรำเดมิ 

(4) เห็นชอบให ้กฟผ. รับไปด ำเนนิกำรเจรจำกบัผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชน (IPP และ SPP) 
เพือ่ลดกำรสง่ผำ่นผลกระทบของอตัรำแลกเปลีย่นตอ่ไป 

(5) เห็นชอบใหก้ ำหนดมำตรฐำนอตัรำกำรใชค้วำมรอ้น และมำตรฐำนคำ่ควำมสญูเสยี
ตำมขอ้เสนอของคณะอนุกรรมกำรศกึษำฯ 

(6) เห็นชอบใหป้รับลดค่ำไฟฟ้ำจำกกำรปรับลดแผนกำรลงทุนจ ำนวน 7 สตำงค/์
หน่วย ตัง้แต่กำรปรับค่ำ Ft ในรอบต่อไป โดยมอบหมำยใหค้ณะอนุกรรมกำรก ำกับ
สตูรกำรปรับอตัรำคำ่ไฟฟ้ำโดยอตัโนมัต ิรับไปด ำเนนิกำร 

(7) เห็นชอบใหก้ ำหนดอัตรำเงนิน ำสง่รัฐ เงนิชว่ยเหลอืคำ่ไฟฟ้ำ และโบนัสของกำร
ไฟฟ้ำตำมหลกัเกณฑท์ีม่อียูใ่นปัจจบุัน 

(8) เห็นชอบใหม้ีกำรค ำนวณค่ำ Ft ตำมสูตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัต ิ
ดงัเชน่ในปัจจบัุน 

(9) เห็นชอบวธิกีำรสรรหำผูแ้ทนผูบ้รโิภครำยย่อยในคณะอนุกรรมกำรก ำกับสตูรกำร
ปรับอัตรำคำ่ไฟฟ้ำโดยอัตโนมัต ิโดยใหป้ระธำนกรรมกำรพจิำรณำนโยบำยพลังงำน
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ เพือ่ก ำหนดแนวทำง หลักเกณฑ ์และวธิปีฏบิัต ิรวมทัง้
ด ำเนนิกำรสรรหำ 

(10) รับทรำบกำรด ำเนนิกำรประชำสมัพันธแ์ละกำรเปิดเผยขอ้มลูในกำรพจิำรณำปรับ
คำ่ Ft 

(11) เห็นชอบใหค้งอัตรำค่ำไฟฟ้ำที่สำมำรถงดจ่ำยไฟฟ้ำไดเ้ช่นในปัจจุบัน และ
รับทรำบกำรด ำเนินกำรจัดหำมเิตอร์ของ กฟน. และ กฟภ. ทัง้นี้ ไดม้อบหมำยให ้
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งรับไปพจิำรณำแนวทำงในกำรจัดหำมเิตอรใ์นประเทศทีม่รีำคำ
ถกูกวำ่ระบบทีม่อียูใ่นปัจจบุัน 

(12) มอบหมำยใหก้ระทรวงกำรคลังหำรือร่วมกับธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำร
พจิำรณำใหก้ำรไฟฟ้ำมอีสิระในกำรบรหิำรหนี้ต่ำงประเทศเพิม่ขึน้ ในกรณีทีเ่ป็นกำร
ด ำเนนิงำนจำกสภำพคลอ่งของกำรไฟฟ้ำ 



การด าเนนิงานตามขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการ ศกึษา
โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า และอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ
(Ft) 

ขอ้เสนอของคณะอนุกรรมกำรศกึษำโครงสรำ้งอัตรำคำ่ไฟฟ้ำและอัตรำคำ่ไฟฟ้ำโดย
อตัโนมัต ิ(Ft) และมตคิณะกรรมกำรพจิำรณำนโยบำยพลังงำน ในกำรประชมุเมือ่วันที ่
22 กันยำยน 2544 ไดน้ ำไปด ำเนนิกำรใหเ้กดิผลในทำงปฏบัิต ิและผูใ้ชไ้ฟฟ้ำไดรั้บ
ประโยชนจ์ำกกำรด ำเนนิกำรดงักลำ่วแลว้ ดงันี้ 

1. ราคากา๊ซธรรมชาต ิ

1.1 ปตท. ไดเ้จรจำสัญญำซือ้ขำยก๊ำซฯ แหล่งบงกช ไดส้่วนลดค่ำก๊ำซฯ จ ำนวน 
863 ลำ้นบำท ซึง่ไดน้ ำสว่นลดคำ่กำ๊ซฯ จ ำนวน 328 ลำ้นบำท มำลดคำ่ไฟฟ้ำใหแ้ก่
ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำบำ้นอยู่อำศัยประเภท 1.1 (บำ้นอยู่อำศัยที่ใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำไม่เกนิ  
150 หน่วยต่อเดอืน และตดิตัง้เครือ่งวัดหน่วยไฟฟ้ำขนำดไม่เกนิ 5 แอมแปร)์ ซึง่มี
จ ำนวนประมำณ 8.78 ลำ้นรำย โดยยกเวน้คำ่บรกิำรรำยเดอืน 8.76 บำท/รำย (ไมร่วม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และลดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำเท่ำกับ 45.06 สตำงค์/หน่วย (ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิม่) ในใบเสร็จรับเงนิค่ำไฟฟ้ำประจ ำเดอืนสงิหำคม 2544 ส ำหรับเงนิ
สว่นทีเ่หลอืจ ำนวน 535 ลำ้นบำท ไดน้ ำมำลดคำ่ Ft ส ำหรับกำรเรยีกเก็บในรอบเดอืน
ตลุำคม 2544 – มกรำคม 2545 ซึง่สำมำรถลดคำ่ไฟฟ้ำใหแ้กผู่ใ้ชไ้ฟฟ้ำทุกประเภท
ได ้1.67 สตำงค/์หน่วย 

1.2 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรตรงึรำคำก๊ำซฯ ส ำหรับค ำนวณค่ำด ำเนินกำรในช่วงเดอืน
มถินุำยน – กนัยำยน 2544 ไวท้ีร่ำคำ 122.15 บำท/ลำ้นบทียี ูสง่ผลใหส้ำมำรถลดคำ่
ด ำเนนิกำรไดป้ระมำณ 73 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ ตัง้แตเ่ดอืนตลุำคม 2544 เป็นตน้ไป 
ปตท. จะก ำหนดอัตรำคำ่ด ำเนนิกำรสงูสดุในกำรจัดหำกำ๊ซฯ ส ำหรับ กฟผ. และ IPP 
เทำ่กบั 2.1525 บำท/ลำ้นบทียี ูและ SPP เทำ่กบั 11.4759 บำท/ลำ้นบทียี ู(ค ำนวณ
บนรำคำเนือ้กำ๊ซฯ 123 บำท/ลำ้นบทียี)ู 

2. ประสทิธภิาพของการไฟฟ้า 

2.1 กำรก ำหนดมำตรฐำนอัตรำกำรใชค้วำมรอ้น (Heat Rate) และกำรก ำหนด
มำตรฐำนคำ่ควำมสญูเสยี (Loss Rate) ไดน้ ำมำใชต้ัง้แตก่ำรปรับคำ่ Ft ในรอบเดอืน
ตุลำคม 2544 – มกรำคม 2545 โดย กฟผ. ตอ้งรับภำระค่ำ Heat Rate เนื่องจำก
โรงไฟฟ้ำพระนครใตม้ีค่ำ Heat Rate ต ่ำกว่ำมำตรฐำนในช่วงเดือนมิถุนำยน – 
สงิหำคม 2544 จ ำนวน 17.78 ลำ้นบำท ซึง่น ำมำลดค่ำ Ft ส ำหรับกำรเรียกเก็บใน
รอบ เดือนตุล ำคม  2544 – มกรำคม  2545 ได  ้0.06 สตำงค์ /ห น่ วย  ทั ้ง นี้  
คณะอนุกรรมกำรก ำกบัสตูรกำรปรับอัตรำคำ่ไฟฟ้ำโดยอัตโนมัต ิจะไดน้ ำมำใชใ้นกำร
พิจำรณำปรับค่ำ Ft ในรอบต่อๆ ไป เพื่อก ำกับดูแลไม่ใหก้ำรไฟฟ้ำส่งผ่ำนตน้ทุน  
คำ่ไฟฟ้ำทีไ่มเ่หมำะสมมำยังคำ่ Ft ได ้



2.2 สพช. ไดพ้จิำรณำกำรปรับลดงบลงทุนของกำรไฟฟ้ำทัง้ 3 แห่ง ในปี 2544 – 
2546 เป็นเงนิประมำณ 55,000 ลำ้นบำท สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรรำยไดใ้นกำรสมทบ
กำรลงทุนของกำรไฟฟ้ำทัง้ 3 แหง่ ลดลง 14,000 ลำ้นบำท ซึง่จะน ำมำเฉลีย่ลดคำ่
ไฟฟ้ำใหก้ับประชำชนปีละ 7,000 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นคำ่ไฟฟ้ำทีล่ดลง 7 สตำงค/์
หน่วย เป็นระยะเวลำ 2 ปี 

จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ส่งผลใหค้่ำ Ft ที่เรียกเก็บจำกประชำชนในรอบเดอืน
ตุลำคม 2544 – มกรำคม 2545 ลดลงจำก 27.13 สตำงค/์หน่วย ในช่วงก่อนหนำ้ 
เป็น 22.77 สตำงค/์หน่วย หรอืลดลง 4.36 สตำงค/์หน่วย สง่ผลใหค้ำ่ไฟฟ้ำเฉลีย่ที่
เรยีกเกบ็จำกประชำชนลดลงจำก 2.48 บำท/หน่วย เป็น 2.43 บำท/หน่วย หรอืลดลง
ประมำณรอ้ยละ 2 คดิเป็นเงนิทีป่ระชำชนประหยัดไดก้วำ่ 4,000 ลำ้นบำท/ปี 

  

  

  

  

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแหง่ชำต ิ
วำรสำรนโยบำยพลงังำน ฉบับที ่54 ตลุำคม-ธันวำคม 2544 
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การปรบัคา่ไฟฟ้า 
ตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้า 

โดยอตัโนมตั ิ(Ft) 

  

คณะอนุกรรมการก ากับสตูรการปรับอัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิในการประชมุครัง้ที ่
6/2544 (ครัง้ที ่100) เมือ่วันที ่12 ตุลาคม 2544 ไดพ้จิารณาค่าไฟฟ้าตามสตูรการ
ปรับอัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) และมมีตเิห็นชอบคา่ Ft ส าหรับการเรยีกเก็บใน
เดือนตุลาคม 2544 – มกราคม 2545 เท่ากับ 22.77 สตางค์ต่อหน่วย หรือลดลง 
4.36 สตางคต์่อหน่วย ส่งผลใหค้่าไฟฟ้าเฉลีย่ทีเ่รียกเก็บจากประชาชนลดลงจาก 
2.48 บาทตอ่หน่วย เป็น 2.43 บาทตอ่หน่วย หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 2 คดิเป็นเงนิ
ทีป่ระชาชนประหยัดไดก้วา่ 4,000 ลา้นบาท 

1. ความเป็นมา 

1.1 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมือ่วันที ่3 ตุลาคม 2543 ไดม้มีตเิห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิในการประชมุครัง้ที ่9/2543 เมือ่วันที ่28 
กันยายน 2543 เรื่อง การปรับโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้า โดยไดเ้ห็นชอบขอ้เสนอ
โครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้าขายสง่ โครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้าขายปลกี และรายละเอยีด
ใบเรียกเก็บเงนิค่าไฟฟ้า โดยใหม้ีผลบังคับใชต้ัง้แต่ค่าไฟฟ้าประจ าเดอืนตุลาคม 
2543 เป็นตน้ไป นอกจากนี้ ไดเ้ห็นชอบในหลักการขอ้เสนอสูตรการปรับอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) และมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการก ากับสตูรการปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิรับไปด าเนินการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตร Ft ภายใตห้ลักการ
ดงักลา่ว 

1.2 การปรับคา่ไฟฟ้าตามสตูร Ft อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะอนุกรรมการก ากบั
สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิซึง่มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาต ิเป็นประธาน อนุกรรมการประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิส านักบรหิารหนี้สาธารณะ 
กรมบัญชกีลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค ผูแ้ทนจากผูบ้รโิภค ไดแ้ก ่สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หอการคา้
ไทย และนักวชิาการอกี 3 ทา่น 

  



2. สตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(Ft) 

คา่ไฟฟ้าตามสตูร Ft ใหมจ่ะเปลีย่นแปลงตามปัจจัยหลกั ดงันี้ 

2.1 คา่ใชจ้า่ยดา้นเชือ้เพลงิ (น ้ามันเตา น ้ามันดเีซล ก๊าซธรรมชาต ิลกิไนต ์และ
ถา่นหนิน าเขา้) คา่ซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน และคา่ซือ้ไฟฟ้าจากตา่งประเทศ 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากคา่เชือ้เพลงิ และคา่ซือ้ไฟฟ้าฐานทีใ่ชใ้นการก าหนดโครงสรา้ง
อตัราคา่ไฟฟ้า 

2.2 ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น คา่ Ft ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2544 เป็นตน้ไป 
การไฟฟ้าจะตอ้งรับความเสีย่ง จากอัตราแลกเปลีย่นดว้ยในระดับหนึง่ กลา่วคอื หาก
อัตราแลกเปลีย่นอยู่ระหวา่ง 38-40 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ และหากอัตราแลกเปลีย่น
อ่อนตัวลงกว่า 45 บาทต่อเหรียญสหรัฐ การไฟฟ้าจะเป็นผูรั้บภาระ หากอัตรา
แลกเปลีย่นอยู่ระหว่าง 40-45 บาทตอ่เหรยีญสหรัฐ ประชาชนจะเป็นผูรั้บภาระ และ
หากอัตราแลกเปลีย่นแข็งค่าขึน้กว่า 38 บาทต่อเหรยีญสหรัฐ การไฟฟ้าจะตอ้งคนื
ผลประโยชนด์งักลา่วใหป้ระชาชน 

2.3 รายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปของการไฟฟ้า (MR) เนื่องจากราคาขาย
เปลีย่นแปลงไป จากทีป่ระมาณการฐานะการเงนิ ยังคงใหม้ีการปรับ MR เพือ่เป็นการ
ประกันวา่คา่ไฟฟ้าขายปลกี จะลดลงรอ้ยละ 2.11 จนกวา่คา่ MR จะมคีา่เท่ากับศนูย์
หรอืมคีา่เป็นบวก จงึคอ่ยน าคา่ MR ออกจากสตูร Ft 

2.4 การเปลีย่นแปลง ของคา่ใชจ้า่ย ในการด าเนนิงานของการไฟฟ้า ในสว่น
ทีไ่ม่ใช่ค่าเชือ้เพลงิ และค่าซือ้ไฟฟ้า (Non-Fuel Cost) ซึง่จะมีการปรับตาม
อัตราเงินเฟ้อ และหน่วยจ าหน่ายที่เปลี่ยนแปลงไป จากฐานที่ใชใ้นการก าหนด
โครงสรา้งคา่ไฟฟ้าฐาน ทัง้นี้ ไดม้กีารดแูลเรือ่งการปรับปรุงประสทิธภิาพของกจิการ
ไฟฟ้าดว้ยแลว้ ในการก าหนดโครงสรา้งคา่ไฟฟ้าฐาน โดยการไฟฟ้า จะตอ้งปรับลด
คา่ใชจ้า่ยในกจิการผลติ กจิการระบบสง่ และกจิการระบบจ าหน่ายในอตัรารอ้ยละ 5.8 
2.6 และ 5.1 ตอ่ปี ตามล าดบั 

3. การปรบัคา่ไฟฟ้าตามสูตรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดย
อตัโนมตั ิประจ าเดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 

คณะอนุกรรมการก ากับสตูรการปรับอัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิในการประชมุครัง้ที่ 
6/2544 (ครัง้ที ่100) เมือ่วันที ่12 ตุลาคม 2544 ไดพ้จิารณาค่าไฟฟ้าตามสตูรการ
ปรับอัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) และมมีตเิห็นชอบคา่ Ft ส าหรับการเรยีกเก็บใน
เดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 เท่ากับ 22.77 สตางค/์หน่วย หรอืลดลง 4.36 
สตางค/์หน่วย สง่ผลใหค้า่ไฟฟ้าเฉลีย่ทีเ่รยีกเกบ็จากประชาชนลดลงจาก 2.48 บาท/
หน่วย เป็น 2.43 บาท/หน่วย หรือลดลงประมาณรอ้ยละ 2 คดิเป็นเงนิทีป่ระชาชน
ประหยัดไดก้วา่ 4,000 ลา้นบาท/ปี 

 



3.1 ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของคา่ Ft 

3.1.1 สาเหตหุลักทีช่ว่ยใหค้า่ Ft ปรับลดลง เนื่องจาก สพช. ไดพ้จิารณาการปรับลด
งบลงทุนของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ในปี 2544 – 2546 ประมาณ 55,000 ลา้นบาท 
สง่ผลใหค้วามตอ้งการรายไดใ้นการสมทบการลงทนุของการไฟฟ้าทัง้ 3 แหง่ ลดลง 
14,000 ลา้นบาท ซึง่จะน ามาเฉลีย่ลดคา่ไฟฟ้าใหก้บัประชาชนปีละ 7,000 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นคา่ไฟฟ้าทีล่ดลง 7 สตางค/์หน่วย 

3.1.2 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามสูตรการปรับค่า Ft ตามปกตแิลว้ ค่า Ft จะ
เพิม่ขึน้ 2.64 สตางค/์หน่วย เนือ่งจากปัจจัยหลกั 2 ประการ 

(1) ในการค านวณค่า Ft รอบเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2544 ซึง่เรียกเก็บที่ 
22.44 สตางค/์หน่วย ไดม้กีารเรียกเก็บค่า Ft เกนิไป 1.9 สตางค/์หน่วย เนื่องจาก
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บในชว่งนัน้เป็นขอ้มลูประมาณการ และมกีารน าภาระทีไ่มค่วรผา่นใหผู้ใ้ช ้

ไฟฟ้า เชน่ การทดสอบการเดนิเครือ่งของโรงไฟฟ้าราชบุร ีซึง่ตอ่มาไดน้ ามาลดให ้
ประชาชนในชว่งเดอืนมถิุนายน – กันยายน 2544 ท าใหค้า่ Ft ในชว่งเดอืนมถิุนายน 
– กนัยายน 2544 ลดลงต า่กวา่ทีค่วรประมาณ 1.9 สตางค/์หน่วย 

(2) ในการเก็บคา่ Ft รอบเดอืนกมุภาพันธ ์– พฤษภาคม 2544 เป็นชว่งหนา้รอ้น ซึง่
การไฟฟ้ามีรายไดจ้ากค่าไฟฟ้าฐานในอัตราค่อนขา้งสูง จากค่าไฟฟ้าในอัตรา
กา้วหนา้ ดังนัน้ พอมาในชว่งเดอืนมถิุนายน – กันยายน 2544 อากาศเย็นลงท าให ้
รายไดจ้ากคา่ไฟฟ้าสว่นนีล้ดลงจากชว่งกอ่นประมาณ 1 สตางค/์หน่วย 

3.1.3 ส าหรับตน้ทุนเชื้อเพลิงในการปรับค่า Ft รอบนี้ ค่อนขา้งคงที่ เนื่องจากมี 
การปรับสัดสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิโดยทีม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิราคาถูกมากขึน้ แมว้่าราคา
กา๊ซธรรมชาตจิะแพงขึน้ก็ตาม โดยราคากา๊ซธรรมชาตยิังคงสงูขึน้ 6 บาท/ลา้นบทียีู 
จาก 142 บาท/ลา้นบีทียู เป็น 148 บาท/ลา้นบีทียู และเมื่อน าส่วนลดค่าก๊าซ
ธรรมชาตจิากการเจรจากับแหลง่บงกช จ านวน 535 ลา้นบาท มาชว่ยบรรเทาราคาที่
สงูขึน้ ตน้ทนุคา่ไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาตจิะเพิม่ขึน้ประมาณ 1.53 สตางค/์หน่วย 

 การเปลีย่นแปลงของราคาเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการประมาณการคา่ Ft 

เชือ้เพลงิ ก.พ. – พ.ค. 44 ม.ิย. – ก.ย. 44 การเปลีย่นแปลง 

น ้ามันเตา (บาท/ลติร) 7.14 7.25 +0.11 

น ้ามันดเีซล (บาท/ลติร) 11.94 11.72 -0.22 

กา๊ซธรรมชาต ิ(บาท/ลา้นบทียี)ู    

- อา่วไทยและพมา่ 142 148 6 

ลกิไนต ์(บาท/ตัน) 569.70 569.70 - 

3.1.4 ในการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิ โดยมกีารใชเ้ชือ้เพลงิราคาถกูมาก
ขึน้ คอืปัจจัยส าคัญทีท่ าใหต้น้ทุนเชือ้เพลงิโดยรวม ไม่เพิม่ขึน้ กล่าวคอื มกีารเพิม่
การใชล้กิไนตจ์ากรอ้ยละ 16.4 เป็นรอ้ยละ 16.9 เพิม่การรับซือ้ไฟฟ้าจากประเทศ
เพือ่นบา้นซึง่มรีาคาถกูกวา่จากรอ้ยละ 2.1 เป็นรอ้ยละ 3.4 เพิม่การใชก้า๊ซธรรมชาต ิ
และการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน ซึ่งแมว้่าราคาสูงขึ้น แต่ก็ยังถูกกว่าน ้ ามันเตา  



จากรอ้ยละ 70.2 เป็นรอ้ยละ 71.6 ในขณะเดียวกันไดล้ดการใชน้ ้ ามันเตาลงจาก 
รอ้ยละ 4.5 เป็นรอ้ยละ 2.2 จึงท าใหค้่าเชือ้เพลงิที่ใชใ้นการค านวณค่า Ft ครัง้นี้
คอ่นขา้งคงที ่

การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิ 
หน่วย : รอ้ยละ 

ประเภทเชือ้เพลงิ ก.พ. – พ.ค. 44 ม.ิย. – ก.ย. 44 การเปลีย่นแปลง 

พลังน ้า 6.7 5.5 -1.2 

น ้ามันเตา 4.5 2.2 -2.3 

ลกิไนต ์ 16.4 16.9 +0.5 

กา๊ซธรรมชาต ิ 70.2 71.6 +1.4 

น ้ามันดเีซล 0.1 0.4 +0.3 

รับซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบา้น 2.1 3.4 +1.3 

รวม 100.0 100.0 - 

ดงันัน้ ในการเรยีกเกบ็คา่ Ft รอบนี ้เมือ่น าคา่ไฟฟ้าทีล่ดลงได ้7 สตางค/์หน่วย มาหกั
กับตน้ทุนที่เพิม่ขึน้ตามสูตรปกต ิ2.64 สตางค/์หน่วย ค่า Ft จงึลดลงสุทธเิท่ากับ 
4.36 สตางค/์หน่วย 

การเปลีย่นแปลงของคา่ Ft 
หน่วย : สตางค/์kWh 

การค านวณตามสตูร Ft +2.64 

การปรบัลดแผนการลงทนุของการไฟฟ้า -7.00 

รวมท ัง้ส ิน้ -4.36 

คา่ไฟฟ้าตามสตูร Ft 
หน่วย : สตางค/์kWh 

  คา่ Ft การเปลีย่นแปลง 

ต.ค. 43 – ม.ค. 44 0.00  

ก.พ. – พ.ค. 44 24.44 +24.44 

ม.ิย. – ก.ย. 44 27.13 +2.69 

ต.ค. 44 – ม.ค. 45 22.77 -4.36 

โดยคา่ Ft ส าหรับการเรยีกเกบ็ในเดอืนตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 เทา่กบั 22.77 
สตางคต์อ่หน่วย สามารถจ าแนกคา่ไฟฟ้าตามประเภทกจิการไฟฟ้า ไดด้งันี้ 

คา่ Ft ตามประเภทกจิการไฟฟ้า 

กจิการผลติ 25.88 สตางคต์อ่หน่วย 

กจิการระบบสง่ 0.15 สตางคต์อ่หน่วย 

กจิการระบบจ าหน่าย -3.26 สตางคต์อ่หน่วย 

รวม 22.77 สตางคต์อ่หนว่ย 



ผลกระทบตอ่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
บาท/หน่วย 

ประเภทอตัราคา่

ไฟฟ้า 

คา่ไฟฟ้า

ฐาน 

เดอืน ม.ิย. – ก.ย. 

44 

เดอืน ต.ค. 44 – ม.ค. 45 ความแตกตา่ง 

Ft คา่ไฟฟ้า Ft คา่ไฟฟ้า บาท/

หนว่ย 

รอ้ยละ 

บา้นอยูอ่าศัย 2.2818 0.2713 2.5531 0.2277 2.5095 -0.0436 -1.71 

ขนาดเล็ก < 150 

หน่วย/เดอืน 

1.8836 0.2713 2.1549 0.2277 2.1113 -0.0436 -2.02 

ขนาดใหญ ่> 150 

หน่วย/เดอืน 

2.5227 0.2713 2.7940 0.2277 2.7504 -0.0436 -1.56 

กจิการขนาดเล็ก 2.7725 0.2713 3.0438 0.2277 3.0002 -0.0436 -1.43 

กจิการขนาดกลาง 2.3061 0.2713 2.5774 0.2277 2.5338 -0.0436 -1.69 

กจิการขนาดใหญ ่ 1.9974 0.2713 2.2687 0.2277 2.2251 -0.0436 -1.92 

กจิการเฉพาะอยา่ง 1.9992 0.2713 2.2705 0.2277 2.2269 -0.0436 -1.92 

สว่นราชการ 2.2681 0.2713 2.5394 0.2277 2.4958 -0.0436 -1.72 

สบูน ้าเพือ่การเกษตร 1.7969 0.2713 2.0682 0.2277 2.0246 -0.0436 -2.11 

เฉลีย่ 2.2097 0.2713 2.4810 0.2277 2.4374 -0.0436 -1.76 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่54 ตลุาคม-ธันวาคม 2544 
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วกิฤตพิลงังานในรฐัแคลฟิอรเ์นยี 

รัฐพล ชืน่สมจติต ์
ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำโครงกำร 
บรษัิท กลัฟ์ เพำเวอร ์เจเนอเรชัน่ จ ำกดั 

  

โครงสรา้งอตุสาหกรรมไฟฟ้า 

โครงสรำ้งอุตสำหกรรมไฟฟ้ำของรัฐแคลฟิอรเ์นียประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลัก
ดงันี ้

1. ผูผ้ลติไฟฟ้ำ (Power Plant) 
2. ระบบสำยสง่ไฟฟ้ำแรงสงู (Transmission) 
3. ระบบสำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต ำ่ (Distribution) 
4. ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ (Customer) 

โดยบริษัทสำธำรณูปโภคพื้นฐำน (Utilities) จะมีบทบำทและหนำ้ที่ใน  3 
องคป์ระกอบหลัก คอื เป็นผูป้ระกอบกำรหน่วยผลติไฟฟ้ำ ระบบสำยสง่แรงสงู และ 
ระบบสำยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต ่ำ และเป็นผูผู้กขำดในกำรใหบ้ริกำรไฟฟ้ำ กับผูใ้ช ้

ไฟฟ้ำในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 

รัฐแคลฟิอร์เนีย มีบริษัทสำธำรณูปโภคพื้นฐำนจ ำนวนมำก เพื่อใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ช ้

ไฟฟ้ำไดท้ั่วถงึ อย่ำงไรก็ตำม มเีพยีงบรษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน 3 บรษัิทหลัก ที่
ใหบ้รกิำรไฟฟ้ำครอบคลมุพืน้ที ่มำกกวำ่รอ้ยละ 90 ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี ไดแ้ก ่บรษัิท 
แปซิฟิก ก๊ำซ แอนด์ อิเล็คทริก (Pacific Gas and Electric Company – PG&E) 
บรษัิท เซำเทอรน์ แคลฟิอรเ์นีย เอดสิัน (Southern California Edison Company - 
SCE) และบรษัิท ซำนดเิอโก กำ๊ซ แอนด ์อเิล็คทรกิ (San Diego Gas and Electric 
Company - SDGE) 

รัฐแคลฟิอรเ์นียมผีูใ้ชไ้ฟฟ้ำมำกกว่ำ 27 ลำ้นรำย ทัง้นี้ ยังไม่รวมถงึหน่วยงำนต่ำงๆ 
ของภำครัฐ ทีม่กีำรใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำ ปีละกวำ่ 164,000 ลำ้นหน่วย (ประเทศไทยมี
กำรใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำในปี 2543 ประมำณ 97,000 ลำ้นหน่วย) รัฐแคลฟิอร์เนียมี
ก ำลังกำรผลติไฟฟ้ำประมำณ 56,000 เมกะวัตต ์(ประเทศไทยมกี ำลังกำรผลติไฟฟ้ำ 
ณ ปี 2543 ประมำณ 22,000 เมกะวตัต)์ พืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรไฟฟ้ำของรัฐแคลฟิอรเ์นีย
มขีนำดประมำณ 124,000 ตำรำงไมล ์

 

 



การแปรรปูอตุสาหกรรมไฟฟ้าในปี 2539 (ค.ศ.1996) 

รัฐแคลฟิอร์เนียตอ้งกำรที่จะเปิดเสรีอุตสำหกรรมไฟฟ้ำ โดยกำรส่งเสรมิใหม้ีกำร
แขง่ขันในอตุสำหกรรมผลติไฟฟ้ำ เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ประสทิธภิำพสงูสดุ ดังนัน้จงึไดม้ี
กำรปรับปรุงเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ และกฎหมำยตำ่งๆ เพือ่ทีจ่ะเปิดโอกำส
ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ำ ไดม้ทีำงเลอืกในกำรซือ้ขำยไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ สำมำรถซือ้ขำยไฟฟ้ำกับ
ผูผ้ลติไฟฟ้ำโดยตรง ไม่ว่ำจะอยู่ที่ใดในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่ตอ้งผ่ำนพ่อคำ้ 
คนกลำง 

ในกำรแปรรูปดังกลำ่ว รัฐแคลฟิอรเ์นียจงึไดก้ ำหนดใหบ้รษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน 
ขำยหน่วยผลติไฟฟ้ำพลังควำมรอ้นทีม่อียู ่ยกเวน้โรงไฟฟ้ำนิวเคลยีร ์ใหก้บันักลงทนุ
รำยอื่น เพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรม ในกำรสั่งซื้อไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำ โดยรัฐ
แคลฟิอร์เนียยนิดทีีจ่ะรับผดิชอบ ค่ำใชจ้่ำยในทรัพยส์นิตดิคำ้ง (Standed Assets) 
หรือตน้ทุนตดิคำ้ง (Standed Cost) เช่น ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกับกำรด ำเนินงำน
โรงไฟฟ้ำนิวเคลยีร์ ที่มีค่ำใชจ้่ำยสูง นอกจำกนี้รัฐแคลฟิอร์เนีย ยังไดจั้ดตัง้ตลำด
กลำงซื้อขำยไฟฟ้ำ (California Power Exchange) โดยมีขอ้ก ำหนดใหบ้ริษัท
สำธำรณูปโภคพื้นฐำน จะตอ้งซื้อพลังงำนไฟฟ้ำ ผ่ำนตลำดกลำงซื้อขำยไฟฟ้ำ
ดังกล่ำวเท่ำนั้น ไม่สำมำรถที่จะซื้อขำยไฟฟ้ำ โดยตรงกับผูผ้ลิตไฟฟ้ำ และยัง
ก ำหนดใหบ้รษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน ลดอัตรำคำ่ไฟฟ้ำขำยปลกี ใหก้ับผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ
อกีรอ้ยละ 10 จำกอัตรำเดมิ และใหค้งอัตรำค่ำไฟฟ้ำดังกล่ำว จนถงึปี 2545 หรือ
จนกวำ่ตน้ทุนตดิคำ้งหมดไป โดยบรษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน จะใชเ้งนิทุนทีไ่ดรั้บ
จำกกำรขำยหน่วยผลติไฟฟ้ำของตนเอง มำชดเชยกำรลดอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลกี 
ดงักลำ่วขำ้งตน้ 

 



เกดิอะไรขึน้กบัอตุสาหกรรมพลงังานในรฐัแคลฟิอรเ์นยี 

ตัง้แต่เดือนมิถุนำยน 2543 ไดเ้กดิวกิฤตกำรณ์ขึน้กับอุตสำหกรรมพลังงำนในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี ดงันี ้

1. คำ่ไฟฟ้ำในตลำดขำยสง่สงูขึน้อยำ่งมำก 
2. เหตกุำรณ์ไฟฟ้ำดบัเป็นระยะๆ บอ่ยครัง้ 
3. บรษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนหลักทัง้ 3 บรษัิท ประสบปัญหำดำ้นกำรเงนิอยำ่ง

รนุแรง 

1. คำ่ไฟฟ้ำในตลำดขำยสง่สงูขึน้อยำ่งมำก 

โดยปกตคิ่ำไฟฟ้ำขำยส่งในรัฐแคลฟิอร์เนีย จะอยู่ที่ประมำณ 0.03-0.05 เหรียญ
สหรัฐ ตอ่หน่วยพลังงำน แตต่ัง้แตเ่ดอืนมถิุนำยน 2543 คำ่ไฟฟ้ำขำยสง่ไดเ้พิม่สงูขึน้
อย่ำงมำกโดยเพิม่จำกระดับปกตขิึน้ไปอยู่ทีป่ระมำณ 0.16 เหรียญสหรัฐ ต่อหน่วย
พลังงำน และเพิม่ขึน้สงูสดุในเดอืนธันวำคม 2543 โดยคำ่ไฟฟ้ำขำยสง่ไดเ้พิม่สงูขึน้
จะอยู่ระดับประมำณ 0.32 เหรยีญสหรัฐ ต่อหน่วยพลังงำน จำกนัน้ค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง
ยังคงอยู่ในระดับสูงจนถงึเดอืนพฤษภำคม 2544 (สูงกว่ำ 0.15 เหรียญสหรัฐ ต่อ
หน่วยพลังงำน) หลังจำกนัน้ คำ่ไฟฟ้ำขำยสง่ ไดเ้ริม่ปรับตัวลดลง ณ เดอืนสงิหำคม 
2544 คำ่ไฟฟ้ำขำยสง่ ไดล้ดลงมำอยูท่ีร่ะดับ ประมำณ 0.07 เหรยีญสหรัฐ ตอ่หน่วย
พลงังำน 

 



2. เหตกุำรณ์ไฟฟ้ำดบัเป็นระยะๆ บอ่ยครัง้ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2543 และ 2544 มีกำรประกำศเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน (Emergency 
Notification) และประกำศดับไฟฟ้ำหมุนเวยีน (Rotating Blackout) เกดิขึน้หลำย
ครัง้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ทำงดำ้นตอนเหนือของรัฐแคลฟิอรเ์นีย ท ำใหเ้กดิผลเสยีใน
ดำ้นธรุกจิอยำ่งมำก 

3. บรษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนหลักทัง้ 3 บรษัิทประสบปัญหำทำงดำ้นกำรเงนิอยำ่ง

รนุแรง 

บริษัท PG&E เป็นบริษัทที่ไดรั้บผลกระทบดำ้นกำรเงินมำกที่สุดโดยเมื่อวันที่ 6 
เมษำยน 2544 บรษัิทไดย้ืน่ค ำรอ้งต่อศำลลม้ละลำย ตัง้แต่เดอืนมถิุนำยนปี 2543 
บรษัิทไดม้กีำรประเมนิควำมสูญเสยีไวท้ัง้ส ิน้ประมำณ 9 พันลำ้นเหรยีญสหรัฐ หรอื
ประมำณ 4 แสนลำ้นบำท จำกกำรทีบ่รษัิทจะตอ้งจัดซือ้ไฟฟ้ำจำกตลำดกลำงซือ้ขำย
ไฟฟ้ำในรำคำขำยส่งและจะตอ้งจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ำในอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำย
ปลกีทีก่ ำหนดไวต้ำยตวั ซึง่ถกูกวำ่รำคำไฟฟ้ำขำยสง่มำก 

บรษัิท SCE ประสบปัญหำเชน่เดยีวกันกับ บรษัิท PG&E โดยบรษัิทไดป้ระเมนิควำม
สญูเสยีไวท้ัง้ส ิน้ประมำณ 2.6 พันลำ้นเหรยีญสหรัฐ หรอื ประมำณ 1.1 แสนลำ้นบำท 

บริษัท SDG&E ไดป้ระเมนิควำมสูญเสยีไวท้ัง้ส ิน้ประมำณ 447 ลำ้นเหรียญ หรือ 
ประมำณ 2 หมืน่ลำ้นบำท 

ปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิวกิฤตพิลงังาน 

ปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิวกิฤตพิลังงำนในครัง้นี้มอียู่ดว้ยกันหลำยปัจจัย ซึง่สำมำรถสรุปได ้
โดยสงัเขป ดงันี ้

 ในทศวรรษทีผ่่ำนมำผูผ้ลติไฟฟ้ำ ไม่สำมำรถกอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำใหม่ไดเ้ลยใน
รัฐแคลฟิอร์เนีย เนื่องจำกกฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้มของรัฐดังกล่ำว มีควำม
เขม้งวดมำกเกนิไป ขัน้ตอนในกำรขอใบอนุญำตกอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำ ก็มคีวำม
สลบัซบัซอ้น 

 ในระหวำ่งปี 2533 ถงึปี 2542 ก ำลังกำรผลติไฟฟ้ำของรัฐแคลฟิอรเ์นียลดลง
รอ้ยละ 2 ในขณะทีค่วำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 

 ในระหวำ่งปี 2539 ถงึปี 2542 รัฐแคลฟิอรเ์นยีมคีวำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำ เพิม่ขึน้
ถงึ 5,522 เมกะวตัต ์ในขณะทีม่กี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำใหม ่เพิม่ขึน้เพยีง 672 เม
กะวตัต ์

 เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำ ทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงมำก รัฐแคลฟิอรเ์นียจงึ
จ ำเป็นตอ้งน ำเขำ้ไฟฟ้ำ จำกรัฐขำ้งเคยีงเพิม่ขึน้เป็นปรมิำณ 7,000 ถงึ 11,000 
เมกะวัตต ์โดยสว่นใหญ่พลังไฟฟ้ำทีน่ ำเขำ้ดังกล่ำว จะมำจำกเขือ่นตำ่งๆ ใน
ภำคตะวนัตกเฉียงเหนอืของสหรัฐอเมรกิำ 



 แตเ่นื่องจำกปรมิำณน ้ำในเขือ่นตำ่งๆ ดังกลำ่ว ไดล้ดลงจำกระดับปกตมิำก ท ำ
ใหเ้ขือ่นไม่สำมำรถผลติไฟฟ้ำไดต้ำมปกต ิ(ลดลงประมำณ 3,000 เมกะวัตต)์ 
ส่งผลใหรั้ฐแคลฟิอร์เนีย ไม่สำมำรถน ำเขำ้พลังไฟฟ้ำใหเ้พียงพอต่อควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ 

 ในชว่งปี 2543 หน่วยผลติไฟฟ้ำตำ่งๆ หลำยหน่วย ซึง่มกี ำลังกำรผลติรวมทัง้
สิน้ประมำณ 10,000 เมกะวัตต์ ไดม้ีกำรหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบ ำรุงใน
ชว่งเวลำทีม่คีวำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำสงู จงึเป็นผลใหเ้กดิกำรขำดแคลนไฟฟ้ำ 

ระบบสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง ที่เชื่อมต่อระหว่ำงตอนเหนือและตอนใตข้องรัฐ
แคลฟิอรเ์นียมขีอ้จ ำกัดในกำรสง่ไฟฟ้ำ ท ำใหไ้ม่สำมำรถจัดสง่ไฟฟ้ำ ทีเ่หลอืใชท้ำง
ตอนใตข้องรัฐขึน้ไป ตอบสนองควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำ ของผูใ้ชไ้ฟฟ้ำทำงตอนเหนอื
ของรัฐ 

 



 

กำรระเบดิของท่อกำ๊ซ El Paso ท ำใหป้รมิำณก๊ำซทีน่ ำเขำ้ มปีรมิำณไม่เพยีงพอต่อ
ควำมตอ้งกำรใชก้ำ๊ซ รำคำกำ๊ซจงึไดป้รับตัวสงูขึน้เป็นอย่ำงมำก จำกเดมิทีเ่คยอยูท่ี่
ระดับประมำณ 3 – 5 เหรยีญสหรัฐ ตอ่ลำ้น BTU ขึน้ไปสงูสดุในเดอืนธันวำคม 2543 
ทีร่ะดบัประมำณ 60 เหรยีญสหรัฐ ตอ่ลำ้น BTU 

รำคำก๊ำซดังกล่ำวส่งผลโดยตรง ต่ออัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยส่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  
รัฐแคลฟิอรเ์นยีมกีำรพึง่พำกำ๊ซธรรมชำต ิเป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำสงูถงึ
รอ้ยละ 54 



 

นอกจำกนี้ บรษัิทสำธำรณูปโภคพื้นฐำนถูกบังคับโดยกฎของตลำด ใหจั้ดซือ้พลัง
ไฟฟ้ำจำกตลำดกลำงซือ้ขำยไฟฟ้ำเทำ่นัน้ ไมส่ำมำรถทีจ่ะซือ้ขำยไฟฟ้ำได ้โดยตรง
กับผูผ้ลติไฟฟ้ำ และไม่สำมำรถทีจ่ะจัดท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำล่วงหนำ้ (Forward 
Contract) หรอืจัดท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว (Long-term Contract) ได ้

ดังนั้นในกรณีที่รำคำไฟฟ้ำขำยส่งมีรำคำสูงในตลำดกลำงซือ้ขำยไฟฟ้ำ จงึท ำให ้
บรษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน มตีน้ทนุในกำรจัดหำไฟฟ้ำทีส่งู ในขณะทีต่อ้งจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำใหก้ับผูใ้ชไ้ฟฟ้ำ ในอัตรำคำ่ไฟฟ้ำขำยปลกี ทีถู่กก ำหนดไวค้งที ่ท ำใหบ้รษัิท
สำธำรณูปโภคพืน้ฐำนตำ่งๆ ขำดทนุอยำ่งมำก 

 ผูผ้ลติไฟฟ้ำจ ำนวนมำกมคีวำมกังวล และเกดิควำมลังเลทีจ่ะขำยไฟฟ้ำใหก้บั 
บรษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน เนือ่งจำกผลกระทบทำงดำ้นกำรเงนิ ทีเ่กดิขึน้กบั
บรษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน โดยเกรงวำ่จะไมไ่ดรั้บช ำระคำ่กระแสไฟฟ้ำ 

 โครงสรำ้งทำงกำรบรหิำรตลำดกลำงฯ ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีขำดควำมรัดกมุ และ
ควำมเป็นกลำง โดยผูผ้ลติรำยใหญ่มอี ำนำจในกำรบรหิำรตลำดสงู ท ำใหก้ำร
ปรับปรุงและเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ ์เพือ่แกไ้ขปัญหำในตลำดด ำเนนิไป อยำ่ง
ลำ่ชำ้และไมส่มัฤทธิผ์ล 

 กำรก ำกับดแูลตลำดกลำงฯ ในระดับรัฐของรัฐแคลฟิอรเ์นียมคีวำมซ ้ำซอ้นกับ
กำรก ำกับดูแลระดับประเทศของ Federal Energy Regulatory Commission 
(FERC) ท ำใหเ้กดิควำมขัดแยง้ในกำรตัดสนิใจ และสง่ผลใหม้คีวำมล่ำชำ้ใน
ขัน้ตอนกำรก ำกบัดแูล 

 

 



มาตรการทีส่ าคญัเพือ่บรรเทาผลกระทบทีเ่กดิข ึน้ 

วนัที ่4 มกราคม 2544 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลสำธำรณูปโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Public 
Utility Commission - CPUC) ไดอ้นุญำตใหบ้รษัิท PG&E และ SCE ขึน้คำ่ไฟฟ้ำขำย
ปลกีทีข่ำยใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้ำเป็นกำรชัว่ครำว 90 วนั 

วนัที ่1 กมุภาพนัธ ์2544 

กำรประปำรัฐแคลฟิอร์เนียไดท้ ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำวกับผูผ้ลติไฟฟ้ำเพื่อ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำใหแ้กบ่รษัิท PG&E และ SCE เนื่องจำกทัง้ 2 บรษัิทนี้ประสบ
ปัญหำทำงดำ้นกำรเงนิอย่ำงรุนแรงและไม่สำมำรถท ำสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว
กบัผูผ้ลติไฟฟ้ำได ้

วนัที ่27 มนีาคม 2544 

CPUC อนุมัตใิหข้ึน้อัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลีก 0.03 เหรียญสหรัฐ ต่อหน่วยพลังงำน 
เพือ่ใหก้ำรสนับสนุนทำงดำ้นกำรเงนิแกบ่รษัิท PG&E และ SCE 

วนัที ่25 เมษายน 2544 

คณะกร รมกำ รก ำกั บดูแลพลั ง ง ำนแห่ งช ำติ ( Federal Energy Regulatory 
Commission – FERC) ไดป้ระกำศแผนงำนทีจ่ะปรับปรงุอตุสำหกรรมไฟฟ้ำซึง่รวมถงึ
ระบบกำรควบคุมควำมมั่นคง และกำรปรับปรุงอัตรำค่ำไฟฟ้ำในธุรกจิไฟฟ้ำในรัฐ
แคลฟิอรเ์นีย ซึง่แผนงำนดังกล่ำวจะรวมถงึกำรควบคุมดูแลกำรหยุดซอ่มบ ำรุงของ
โรงไฟฟ้ำ ดังกลำ่ว กำรออกมำตรกำรในกำรก ำหนดอัตรำคำ่ไฟฟ้ำใหม่เพือ่ลดควำม
เสีย่งและใหร้ำคำสอดคลอ้งกบัตลำด 

วนัที ่15 พฤษภาคม 2544 

CPUC ไดป้ระกำศโครงสรำ้งอัตรำคำ่ไฟฟ้ำขำยปลกีใหมซ่ึง่ไดก้ ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน
ส ำหรับลกูคำ้แตล่ะประเภท ซึง่กำรขึน้อัตรำคำ่ไฟฟ้ำขำยปลกีครัง้นีจ้ะเพิม่ขึน้จำกเดมิ 
เฉลีย่รอ้ยละ 19 ทัง้นี้ผูใ้ชไ้ฟฟ้ำทีม่รีำยไดน้อ้ยจะไมไ่ดรั้บผลกระทบจำกกำรขึน้อัตรำ
คำ่ไฟฟ้ำขำยปลกีดงักลำ่ว 

วนัที ่22 พฤษภาคม 2544 

รัฐแคลฟิอรเ์นียไดล้ดระยะเวลำในกำรพจิำรณำกำรออกใบอนุญำตกอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำ
ใหมแ่ละกำรปรับปรงุโรงไฟฟ้ำเดมิ 

วนัที ่3 ตลุาคม 2544 

CPUC และบรษัิท SCE ไดข้อ้สรปุในกำรชดเชยกำรสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ 



วนัที ่6 ตลุาคม 2544 

ศำลไดอ้นุมัตขิอ้สรุปในกำรชดเชยกำรสูญเสยีที่เกดิขึน้ระหว่ำง CPUC และ SCE 
ดงักลำ่ว โดยกลำ่ววำ่กำรชดเชยนัน้ถอืวำ่ยตุธิรรมตอ่ทกุฝ่ำย 

อะไรคอืสิง่ทีผ่ดิพลาดในรฐัแคลฟิอรเ์นยี 

มปัีจจัยหลำยอยำ่งทีม่สีว่นท ำใหเ้กดิควำมผดิพลำดขึน้ซึง่สำมำรถสรปุได ้ดงันี ้

 ปรัชญำในกำรด ำเนนินโยบำยทีผ่ดิพลำด 

 กำรวำงโครงสรำ้งและกลไกกำรด ำเนินกำรของตลำดกลำงซือ้ขำยไฟฟ้ำที่
ผดิพลำด 

 กำรออกใบอนุญำตและอนุมัตกิอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำใหมท่ีล่ำ่ชำ้ 

 ไมไ่ดรั้บกำรตอ้นรับจำกประชำชนทีอ่ยูใ่นบรเิวณพืน้ทีท่ีม่แีผนงำนทีจ่ะกอ่สรำ้ง
โรงไฟฟ้ำ 

 กำรพึง่พำเชือ้เพลงิชนดิใดชนดิหนึง่ในกำรผลติไฟฟ้ำมำกเกนิไป 

กลไกการตลาดทีผ่ดิพลาดของตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้า 

 โดยปกตกิำรซือ้ขำยไฟฟ้ำ จะสำมำรถท ำได ้1 ชัว่โมง หรอื 1 วันลว่งหนำ้ แต่
เนื่องจำกผูผ้ลติไฟฟ้ำ เห็นชอ่งทำงในกำรหำก ำไรเพิม่เตมิ จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 
1 ชัว่โมงลว่งหนำ้ จงึประกำศหยดุซอ่มบ ำรุง หน่วยผลติไฟฟ้ำของตนเอง เพือ่
ท ำใหร้ำคำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 1 ชั่วโมงลว่งหนำ้มรีำคำสงูขึน้ เพรำะก ำลังกำรผลติ 
ทีม่อียูอ่ยำ่งจ ำกดันัน้ ไมเ่พยีงพอตอ่ควำมตอ้งกำร 

 บรษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนถกูจ ำกดั ไมใ่หท้ ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ กบัผูผ้ลติ
ไฟฟ้ำโดยตรง ไม่วำ่จะเป็นสัญญำระยะสัน้ ระยะกลำง หรอื ระยะยำว เพือ่ลด
ควำมผันผวนของรำคำซือ้ขำยไฟฟ้ำ ณ เวลำนัน้ๆ (Spot Market) 

 ควำมซ ้ำซอ้นในหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบ เช่นในกรณีที่เกดิปัญหำ ทำงดำ้น
เทคนคิในระบบไฟฟ้ำ ศนูยค์วบคมุระบบอสิระแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นีย (California 
Independent System Operator – ISO) สำมำรถจัดซือ้ไฟฟ้ำเพิม่เตมิ จำก
ผูผ้ลติไฟฟ้ำไดท้ันท ีโดยไม่ตอ้งค ำนึงถงึรำคำตน้ทุนของพลังงำนไฟฟ้ำ ซึง่
บรษัิทสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน จะตอ้งรับผดิชอบคำ่ไฟฟ้ำดังกลำ่ว ซึง่ในกรณีนี้
จะส่งผลกระทบอย่ำงมำก กับบริษัทสำธำรณูปโภคพื้นฐำน ที่ไม่สำมำรถ
สง่ผำ่นคำ่ใชจ้ำ่ยดงักลำ่ว ใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้ำได ้

 กำรไม่มหีน่วยงำนควบคมุดแูล รับผดิชอบภำพรวมธุรกจิไฟฟ้ำทัง้หมด ท ำให ้
เกดิปัญหำขึน้ ปัจจุบันมีหน่วยงำนหลำยหน่วยงำน ควมคุมดูแลธุรกจิไฟฟ้ำ 
และแตล่ะหน่วยงำนมคีวำมรับผดิชอบในสว่นตำ่งๆ กนั ในกรณีทีเ่กดิปัญหำขึน้
ในธรุกจิไฟฟ้ำ จงึเกดิกำรผลกัภำระควำมรับผดิชอบ ใหก้บัหน่วยงำนอืน่ๆ 



ตำรำงสรุปปัจจัยทีก่อ่ใหเ้กดิวกิฤตกำรณ์พลังงำน พรอ้มขอ้เสนอแนะในกำรป้องกัน
ส ำหรับประเทศไทย 

รฐัแคลฟิอรเ์นยี ประเทศไทย 

1. การขาดแคลนก าลงัการผลติไฟฟ้า 

 กำรก ำหนดอัตรำค่ำไฟฟ้ำขำยปลีกที่
คงที่ ท ำใหนั้กลงทุนไม่สนใจ ที่จะ
พัฒนำโรงไฟฟ้ำใหม ่่เนื่องจำกไม่
สำมำรถผลักภำระควำมเสี่ยง ที่ไม่
สำมำรถควบคมุได ้ใหแ้กผู่ใ้ชไ้ฟฟ้ำ 

 ควรมกีลไกในกำรก ำหนดอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
ขำยปลกี ใหส้ำมำรถแปรผันตำมตน้ทุนที่
แทจ้รงิ โดยเฉพำะตน้ทุนที่ผูผ้ลติ และ 
ผูจ้ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ไม่สำมำรถควบคุมได ้
เชน่ รำคำเชือ้เพลงิ ฯลฯ 

 กำรน ำเขำ้พลังไฟฟ้ำทีล่ดลง เนื่องจำก
ระดับน ้ำในเขือ่นลดต ่ำลงอยำ่งมำก 

 กำรวำงแผนกำรผลติไฟฟ้ำ ควรค ำนงึถงึ
รำยละเอียดของสภำพภูมิอำกำศ และ
ควรมีแผนส ำรอง ส ำห รับในกรณีที่
ภูมิอำกำศ เปลี่ยนแปลง อย่ำงมิได ้
คำดหมำย 

 กำรไม่ตอ้นรับของประชำชนในพื้นที่ที่
จะมกีำรกอ่สรำ้งโรงไฟฟ้ำ 

 ทำงภำครัฐและเจำ้ของโครงกำร ควรให ้
กำรสนับสนุน และใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจ 
กบัประชำชนในทอ้งถิน่ เพือ่ใหเ้กดิควำม
มั่ น ใ จ  ใ นม ำต รกำ รลดผลกร ะทบ
สิง่แวดลอ้ม 

 คว รมีก ำ รส ำ ร วจ  ถึงผู ท้ี่ ไ ม่ ให ก้ ำ ร
สนับสนุนว่ำ ส่วนใหญ่เป็นประชำชนใน
ทอ้งถิ่น หรือเป็นผูท้ี่หวังผลประโยชน์
ทำงดำ้นอืน่ๆ จำกโครงกำร 

 ขอ้จ ำกดัของระบบสง่  คว รมีก ำ ร ว ำ งแผนในกำรก่อสร ำ้ ง
โรงไฟฟ้ำ ใหใ้กลแ้หลง่ทีม่คีวำมตอ้งกำร
ใช ไ้ฟ ฟ้ ำสู ง  โ ดยจ ะต ้อ งค ำ นึ ง ถึ ง
ผลกระทบอืน่ๆ ในทกุๆ ดำ้น 

 กำรหยดุซอ่มบ ำรุงโรงไฟฟ้ำหลำยแห่ง
พรอ้มกนั 

 ควรใหผู้ผ้ลติไฟฟ้ำ จัดส่งแผนงำนกำร
หยดุซอ่มบ ำรงุโรงไฟฟ้ำ ใหแ้กห่น่วยงำน
ที่รับผดิชอบ เพื่อวำงแผนในกำรจัดหำ
ไฟฟ้ำ 

 ควรใหห้น่วยงำนที่รับผิดชอบ มีส่วน
ควบคุม และเจรจำต่อรองกับผูผ้ลิต
ไฟฟ้ำ หำกเกดิเหตุกำรณ์ทีผู่ผ้ลติไฟฟ้ำ 
ตอ้งกำรหยุดซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำพรอ้ม
กนั 

 ควรมกีลไกในกำรใหร้ำงวัล และบทปรับ 
เกีย่วกับตำรำงกำรซ่อมบ ำรุงโรงไฟฟ้ำ 
ของผูผ้ลติไฟฟ้ำ 

 กำรออกใบอนุญำตทีล่ำ่ชำ้  ควรมีกำรจัดตัง้หน่วยงำนของรัฐ เพื่อ
ช่วยประสำนงำนในกำรออกใบอนุญำต
ตำ่งๆ 

2. ตน้ทนุทีเ่พ ิม่ข ึน้ 

 รำคำกำ๊ซทีส่งูขึน้อยำ่งมำก  ควรมีกำรลดควำมเสี่ยง  ด ำ้นรำคำ
เชื้อเพลิงที่ผันผวน โดยกำรกระจำย



รฐัแคลฟิอรเ์นยี ประเทศไทย 

แหลง่เชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำ ไมค่วร
พึง่พำเชือ้เพลงิชนดิใดชนดิหนึง่ ในกำร
ผลติไฟฟ้ำมำกเกนิไป 

3. โครงสรา้งและกลไกตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้าทีผ่ดิพลาด 

 กำรไม่อนุญำตใหบ้รษัิทสำธำรณูปโภค
พืน้ฐำนท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำลว่งหนำ้
กบัผูผ้ลติไฟฟ้ำ 

 ควรอนุญำตใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ำ หรอืผูจ้ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำปลกี มทีำงเลอืกทีจ่ะเจรจำตอ่รอง 
กับผูผ้ลติไฟฟ้ำไดโ้ดยตรง และสำมำรถ
ท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะสัน้ ระยะ
กลำง ระยะยำว หรอืซือ้ขำยลว่งหนำ้ได ้

 กำรก ำหนดรำคำขำยปลกีคงที ่  ควรมกีลไกในกำรก ำหนดอัตรำค่ำไฟฟ้ำ
ขำยปลกี ใหส้ำมำรถแปรผันตำมตน้ทุนที่
แทจ้ริง ซึง่ผูผ้ลิตและผูจ้ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ไม่สำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงได ้เช่น 
รำคำเชือ้เพลงิ ฯลฯ 

 กำรป่ันรำคำในตลำดขำยสง่ใหพุ้ง่สงูขึน้  ควรมีองคก์รก ำกับดูแลอสิระที่มีอ ำนำจ
ในกำรป้องกันกำรใชอ้ ำนำจเหนือตลำด
ในทำงมชิอบ โดยองคก์รก ำกับดูแลอำจ
พิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำต หรือ
เปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลำดของผูผ้ลติ
ไฟฟ้ำดังกลำ่ว 

 กำรหยดุเดนิเครื่องผลติไฟฟ้ำเพื่อซ่อม
บ ำรงุจะมผีลใหเ้กดิสภำวะขำดแคลน 

 ควรใหศู้นย์ควบคุมระบบอิสระ เ ป็น 
ผูว้ำงแผนและพจิำรณำเห็นชอบกำรหยดุ
ซอ่มบ ำรงุรักษำ เพือ่ใหม้ั่นใจวำ่จะไมเ่กดิ
ภำวะขำดแคลนก ำลังกำรผลติไฟฟ้ำ 

  

  

  

  

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแหง่ชำต ิ
วำรสำรนโยบำยพลงังำน ฉบับที ่54 ตลุำคม-ธันวำคม 2544 
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กา รป ร ับ โ ค ร ง ส ร้า ง กิจ ก า ร ไฟ ฟ้ า 
ในสหราชอาณาจกัร 

  

1. ความเป็นมา 

ในปี 2534 สหราชอาณาจักร ไดเ้ริม่ด าเนินการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า เพือ่ให ้
เกดิการแขง่ขัน โดยน าระบบตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้า (Power Pool) มาใชเ้ป็นแหง่
แรกของโลก ภายใตร้ะบบดังกล่าวท าใหค้่าไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร ลดลงกว่า 
40% ภายในระยะเวลาเพยีง 6 ปี ในขณะทีค่ณุภาพของระบบไฟฟ้า และการใหบ้รกิาร
ตอ่ผูใ้ชไ้ฟดขีึน้เป็นล าดบั 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2541 องค์กรก ากับดูแลกจิการไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร 
(OFFER) ไดท้บทวนรปูแบบโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าอกีครัง้หนึง่ เนือ่งจากตลาดกลาง
ฯ ไดป้ระสบปัญหาหลายประการท าใหร้าคาคา่ไฟฟ้าไมส่ะทอ้นถงึตน้ทนุในการผลติที่
ลดลงอยา่งแทจ้รงิ ภายหลังจากการวเิคราะหปั์ญหาและจุดบกพร่องตา่งๆ ของระบบ
ตลาดกลางฯ อย่างรอบคอบ รัฐบาลสหราชอาณาจักรจงึไดป้ระกาศใชร้ะบบ New 
Electricity Trading Arrangement (NETA) แทนระบบตลาดกลางฯ เมื่อวันที่   
27 มนีาคม 2544 

การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าครัง้นี้นับว่าสหราชอาณาจักรไดเ้ป็นผูบุ้กเบกิการ
ออกแบบและทดลองใชข้องระบบตลาดไฟฟ้ารปูแบบใหมอ่กีครัง้หนึง่ แมว้า่ระยะเวลา
การด าเนินงานของระบบ NETA จนถงึปัจจุบัน จะยังไม่นานพอทีจ่ะเห็นผลลัพธไ์ด ้
ชดัเจน แตล่ักษณะโครงสรา้งของตลาดใหมใ่นสหราชอาณาจักรนีก้นั็บเป็นบทเรยีนที่
น่าสนใจส าหรับประเทศไทยในการด าเนนิการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า เพือ่น าไปสู่

ระบบการแขง่ขนัทีม่ปีระสทิธภิาพ และเกดิประโยชนส์งูสดุส าหรับผูใ้ชไ้ฟ 

2. ปญัหาของระบบ Power Pool ในสหราชอาณาจกัร 

ถงึแมว้า่ระบบ Power Pool จะสามารถท าใหร้าคาคา่ไฟฟ้าขายปลกีลดลงได ้และท า
ใหร้ะบบไฟฟ้าและคณุภาพบรกิารดขีึน้ แตห่ลังจากทีร่ะบบดังกล่าวไดด้ าเนนิการไป
กว่าหนึ่งทศวรรษก็ไดเ้ริม่ประสบปัญหาหลายประการทีท่ าใหร้าคาขายส่งไฟฟ้าใน
ตลาดกลางฯ ไม่ลดลงตามตน้ทุนในการผลติทีล่ดลง ซึง่สามารถวเิคราะหป์ระเด็น
ปัญหา สรปุไดด้งันี้ 

2.1 ระบบการจ่ายเงินแบบ System Marginal Price ภายใตร้ะบบ Power Pool ที่
ก าหนดใหผู้ผ้ลติทุกรายทีไ่ดรั้บเลอืกใหผ้ลติไฟฟ้าไดรั้บราคาเดยีวคอื ราคาทีเ่สนอ
ขายของผูผ้ลติทีไ่ดรั้บเลอืกใหผ้ลติเป็นรายสดุทา้ย ท าใหผู้ผ้ลติขาดแรงจูงใจในการ



แขง่ขันทีจ่ะน าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพอยา่งแทจ้รงิ เนื่องจากผูผ้ลติสว่นใหญไ่ดรั้บ
ราคาทีก่ าหนดโดยโรงไฟฟ้าทีค่อ่นขา้งมปีระสทิธภิาพต า่ 

2.2 ผูใ้ชไ้ฟไม่สามารถมสีว่นร่วมในการก าหนดราคาในตลาด เนื่องจากระบบ Power 
Pool ก าหนดใหผู้ผ้ลติเป็นผูป้ระมลูราคาเทา่นัน้ 

2.3 กลไกในการประมูลราคาและก าหนดราคาในตลาดกลางฯ มคีวามสลับซับซอ้น
มากเกนิไป ท าใหผู้ผ้ลติสามารถใชก้ลยทุธใ์นการประมลูราคา เพือ่ท าใหร้าคาซือ้ขาย
ในตลาดสงูขึน้ได ้

2.4 แมว้่ากลไกการจ่ายค่าส่วนเพิ่มก าลังผลติไฟฟ้า (Capacity Adder) ในช่วงที่
ระดับก าลังการผลติส ารองต ่าจะสามารถจูงใจใหเ้กดิการลงทุนในการสรา้งโรงไฟฟ้า
ใหมไ่ด ้แตก่็ไดรั้บการวพิากษ์วจิารณ์จากหลายฝ่ายวา่เป็นกลไกทีส่ ิน้เปลอืงและขาด
การวางแผนอย่างรอบคอบ อกีทัง้ยังเป็นแรงจูงใจใหผู้ผ้ลติตัง้ใจหยุดเดนิเครือ่งเพือ่
ท าใหร้าคาคา่ไฟฟ้าในตลาดเพิม่สงูขึน้อกีดว้ย 

2.5 ตลาดกลางฯ ในสหราชอาณาจักรเป็นตลาดแบบบังคับ (Mandatory Pool)  
ซึง่ก าหนดใหท้ัง้ผูซ้ ือ้และผูข้ายตอ้งท าการซือ้ขายผ่านตลาด โดยสามารถลดความ
เสีย่งความผันผวนของราคาไดโ้ดยการท าสัญญาการจ่ายส่วนต่าง (Contract for 
Differences : CfD) อย่างไรก็ตาม สัญญาดังกล่าวเป็นเพยีงสัญญาทางการเงนิ ซึง่
ไม่มบีทลงโทษผูผ้ลติทีไ่ม่สามารถผลติไฟฟ้าไดต้ามสัญญา กอ่ใหเ้กดิการเก็งก าไร
ระหวา่งผูผ้ลติทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ โดยการโยกยา้ยกา๊ซทีค่วรน าไปผลติ
ไฟฟ้าตามสญัญาไปขายในตลาดกา๊ซฯ ในชว่งทีร่าคากา๊ซปรับตัวสงูขึน้ สง่ผลใหเ้กดิ
ความไมส่อดคลอ้งและขาดประสทิธภิาพทัง้ในตลาดไฟฟ้าและตลาดกา๊ซฯ 

ทัง้นี้ ประเด็นปัญหาต่างๆ ทีน่ าเสนอขา้งตน้ผูม้สีว่นร่วมหลายๆ ฝ่ายในกจิการไฟฟ้า 
รวมทัง้องคก์รก ากับดูแลฯ ยอมรับว่าสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดภ้ายใตร้ะบบ Power 
Pool เดมิ แตเ่นื่องจากขัน้ตอนในการปรับปรุงกฎเกณฑต์า่งๆ ของตลาดกลางซือ้ขาย
ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักรมีความสลับซับซอ้น และค่อนขา้งยากในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากกฎเกณฑ ์กตกิา และโครงสรา้งของตลาดไดถู้กระบุไวใ้นกฎหมายอย่าง
ละเอยีดและชดัเจนเกนิไป ประกอบกบัความซบัซอ้นของกลไกตา่งๆ ในระบบ Power 
Pool ท าใหรั้ฐบาลอังกฤษตดัสนิใจน าระบบใหมม่าใชแ้ทนการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอื
ปรับปรงุระบบเดมิ 

3. New Electricity Trading Arrangement (NETA) 

ระบบ NETA ถูกออกแบบมาเพือ่ใหก้ารซือ้ขายไฟฟ้ามลีักษณะคลา้ยกับสนิคา้ทั่วไป
มากขึน้ โดยมีการสนับสนุนใหผู้ผ้ลติและผูซ้ ือ้ไฟฟ้าท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้านอก
ตลาด (Bilateral Contract) และสามารถซือ้ขายไฟฟ้าในตลาดล่วงหนา้ (Forward 
Market) ได ้เพือ่เป็นการลดความเสีย่งจากความผันผวนของราคาในตลาด ณ เวลา
ด าเนินการจรงิ (Spot Market) ทัง้นี้ ผูผ้ลติจะไดรั้บราคาตามสัญญาทีท่ าไวก้ับผูใ้ช ้

ไฟ ปัจจุบันในสหราชอาณาจักรมกีารซือ้ขายไฟฟ้าในลักษณะนี้ถงึรอ้ยละ 98 ของ
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมด อยา่งไรกต็าม หากในเวลาด าเนนิการจรงิผูผ้ลติหรอืผูใ้ช ้



ไฟมคีวามตอ้งการทีแ่ตกตา่งจากในสัญญา บรษัิท National Grid Company (NGC) 
ผูป้ฏบิัตกิารศนูยค์วบคมุระบบไฟฟ้าอสิระ (ISO) และระบบสง่ไฟฟ้าจะมหีนา้ทีใ่นการ
สรา้งสมดุลในระบบไฟฟ้า (Balancing) โดยบรษัิท NGC สามารถสั่งใหผู้ผ้ลติราย
ตา่งๆ ทีท่ าการประมลูราคาเขา้มาเพิม่หรอืลดการผลติได ้ทัง้นี้ คา่ใชจ้่ายในการสรา้ง
สมดลุในระบบไฟฟ้าจะถูกสง่ผ่านไปยังผูร้่วมตลาดทีไ่มส่ามารถรักษาสัญญาทีท่ าไว ้
ได ้

ผูร้่วมตลาดจะท าการพยากรณ์ความสามารถในการผลติและความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
ของตนเอง และสามารถท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าทีม่รีะยะเวลาต่างๆ กันได ้สัญญา
เหลา่นี้อาจมกีารซือ้ขายกนัในตลาดลว่งหนา้ (Power Exchange) เพือ่ใหผู้ร้ว่มตลาด
มโีอกาสในการปรับปรุงปรมิาณไฟฟ้าทีท่ าสญัญาไวเ้มือ่ใกลเ้วลาด าเนนิการจรงิ การ
ซือ้ขายในลักษณะนี้เป็นแรงผลักดันใหท้ัง้ผูผ้ลติและผูใ้ชไ้ฟท าสัญญากัน เนื่องจาก
คา่ใชจ้่ายจากกลไกการสรา้งสมดุล ณ เวลาด าเนนิการจรงิมคีวามไม่แน่นอนอยู่มาก 
ดังนัน้ การท าสัญญาล่วงหนา้จงึเป็นวธิกีารลดภาระความเสีย่งของผูร้่วมตลาดจาก
คา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว 

(รปูที ่1) 

 

  

  



3.1 การด าเนนิการของระบบ NETA 

เมื่อถงึเวลาปิดการซือ้ขาย (Gate Closure) 3 ชั่วโมงครึง่ก่อนเวลาด าเนินการจริง 
ผูผ้ลิตจะตอ้งยืนยันความตอ้งการผลิตไฟฟ้าเป็นครั ้งสุดทา้ย (Final Physical 
Notification : FPN) ต่อบรษัิท NGC เพื่อแจง้การผลติในอกี 3 ชั่วโมงครึง่ขา้งหนา้ 
พรอ้มทัง้เสนอราคาประมลูในการเพิม่หรอืลดก าลังการผลติ (Bid และ Offer) ส าหรับ
ช่วงการผลตินั้น นอกจากนี้ คู่สัญญายังตอ้งแจง้รายละเอยีดต่างๆ ของสัญญาแก่
หน่วยงานบรหิารสัญญา (Energy Contract Volume Notification Agent) เพือ่แจง้
ต่อหน่วยงานรวบรวมสัญญา (Energy Contract Volume Aggregation Agent) 
ตอ่ไป 

เมือ่ใกลเ้วลาด าเนนิการจรงิ บรษัิท NGC จะใชร้ายละเอยีดสญัญาระหวา่งผูร้่วมตลาด
ทีไ่ดรั้บกอ่นเวลาปิดการซือ้ขายในการสรา้งสมดุลในระบบ โดยการบรหิาร Bid และ 
Offer ต่างๆ ที่ผูผ้ลติเสนอ ประกอบกับสัญญาบริการเสริมความมั่นคงของระบบ 
(Ancillary Service Agreements) ทีบ่รษัิทไดท้ าไวก้ับผูผ้ลติรายตา่งๆ เพือ่ใหก้ าลัง
การผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า ณ เวลาด าเนินการจริง ทั ้งนี้ 
การด าเนินงานของบริษัท NGC เป็นลักษณะจูงใจ กล่าวคือ บริษัทจะไดรั้บ
ผลตอบแทนสูงหากสามารถลดค่าใชจ้่ายในการบริหารระบบไฟฟ้าได ้จึงท าให ้
ประสทิธภิาพในการบรหิารระบบไฟฟ้าดขีึน้เรือ่ยๆ 

ในชว่งเวลาด าเนนิการจรงิผูร้่วมตลาดอาจผลติหรอืใชไ้ฟฟ้าไมต่รงกบัปรมิาณทีไ่ดท้ า
สัญญาล่วงหนา้ไว ้ซึง่ถอืว่าพลังงานส่วนนี้ผูร้่วมตลาดจะตอ้งซือ้จากระบบหรือขาย
เขา้ระบบ ดังนัน้หลังจากเวลาด าเนนิการจรงิบรษัิท Elexon ซึง่มหีนา้ทีบ่รหิารกฎการ
สรา้งความสมดุลและการช าระเงนิ (Balancing and Settlement Code) จะท าการ
ค านวณคา่ใชจ้่ายในการสรา้งความสมดลุในระบบ โดยจะค านวณราคาขายเขา้ระบบ 
(System Sell Price : SSP) ส าหรับผูร้่วมตลาดทีม่ปีรมิาณพลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่
ระบใุนสญัญา และราคาซือ้จากระบบ (System Buy Price : SBP) ส าหรับผูร้ว่มตลาด
ทีม่ปีรมิาณพลงังานไฟฟ้านอ้ยกวา่ทีร่ะบใุนสญัญา ซึง่ราคาดงักลา่วจะสะทอ้นถงึราคา 
Bid และ Offer ต่างๆ ที่บริษัท NGC เลือกใชใ้นการสรา้งสมดุลในระบบ ทั ้งนี้  
คา่ใชจ้่ายดังกลา่วรวมถงึคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในการสรา้งความสมดลุในระบบจะสง่ผ่านไป
ยังผูร้ว่มตลาดทีไ่มส่ามารถปฏบัิตติามสญัญาทีท่ าไวล้ว่งหนา้ได ้

3.2 องคก์รทีเ่ก ีย่วเนือ่งกบัการบรหิารงานภายใตร้ะบบ NETA 

3.2.1 องค์กรก ากับดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า (Office of Gas and 
Electricity Markets: Ofgem) เกดิขึน้จากการรวมตัวขององคก์รก ากับดูแลกจิการ
ก๊าซธรรมชาต ิ(Ofgas) และองค์กรก ากับดูแลกจิการไฟฟ้า (OFFER) ในปี 2541  
มีอ านาจหนา้ที่ในการก ากับดูแลกจิการทัง้สองภายใตก้ฎหมาย Gas Act ปี ค.ศ. 
1986, Electricity Act ปี ค.ศ. 1989 และ Utilities Act ปี ค.ศ. 2000 หน่วยงาน
ดังกล่าวมบีทบาทส าคัญในการออกแบบและน าระบบ NETA มาใชใ้นปี 2543 โดย
เป็นผูเ้ห็นชอบกฎการสรา้งสมดลุและการช าระเงนิฉบับแรก และดแูลการจัดตัง้บรษัิท 
Elexon ซึง่เป็นหน่วยงานส าคญัในการบรหิารระบบการเงนิของ NETA 



Ofgem มีอ านาจหนา้ที่ส าคัญๆ หลายประการ ไดแ้ก่ (1) การสนับสนุนใหเ้กิด 
การแข่งขันในตลาดฯ (2) การตรวจสอบสภาพการแข่งขัน (3) การก ากับดูแลดา้น
ราคาในกจิการที่มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาต ิและ (4) การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
นอกจากนี้ Ofgem ยังเป็นผูก้ าหนดงบประมาณรายปีใหแ้ก่บรษัิท NGC ซึง่เป็นการ
ท างานภายใตร้ะบบการจูงใจ กล่าวคอื หากบรษัิทสามารถลดคา่ใชจ้่ายในการสรา้ง
สมดุลระบบจากเกณฑ์ที่ก าหนดไดใ้นปีใด บริษัทจะสามารถเก็บรอ้ยละ 40 ของ
ค่าใชจ้่ายทีส่ามารถลดได ้(แต่หากบรหิารงานแลว้คา่ใชจ้่ายสงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 
บรษัิทจะตอ้งรับภาระรอ้ยละ 15 ของค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่กนินัน้) ซึง่ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารระบบนัน้อาจสงูถงึ 500 ลา้นปอนดต์อ่ปี ดังนัน้การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
ระบบจงึเป็นปัจจัยส าคญัตอ่ราคาคา่ไฟฟ้าของผูบ้รโิภคทีจ่ะลดลงดว้ย 

ปัจจุบัน Ofgem มพีนักงานรวมทัง้สิน้ 339 คน โดยไดล้ดจาก 381 คนในปี 2543 มี
คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานประมาณ 60 ลา้นปอนดต์อ่ปี คา่ใชจ้่ายในการก ากับดูแล
กจิการก๊าซธรรมชาตแิละกจิการไฟฟ้าดังกล่าวนับว่าต ่ามากเมือ่เทยีบกับมูลค่าของ
กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงาน ซึง่มปีรมิาณซือ้ขายถงึ 37,000 ลา้น
ปอนดต์อ่ปี 

3.2.2 บรษัิท ระบบส่งไฟฟ้า (National Grid Company: NGC : NGC) เป็นเจา้ของ
และเป็นผูบ้รหิารระบบส่งทัง้หมดในแควน้อังกฤษและเวลส ์มหีนา้ที ่(1) ดูแลและ
ควบคุมการท างานของระบบส่ง ซึง่รวมถงึการวางแผนการขยายระบบส่ง (2) ท า
หนา้ทีศ่นูยค์วบคมุระบบอสิระ ดแูลการด าเนนิงานของระบบไฟฟ้า รวมทัง้กลไกการ
สรา้งสมดลุ ณ เวลาด าเนนิการจรงิ 

การด าเนนิงานทีผ่า่นมาบรษัิท NGC สามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารระบบไฟฟ้าลง
จาก 570 ลา้นปอนดใ์นปี 2536 ลงเหลอื 221 ลา้นปอนดใ์นปี 2543 ในขณะทีบ่รษัิท
ท าก าไรไดโ้ดยเฉลีย่ 17 ลา้นปอนดต์อ่ปี ดังนัน้ จงึกลา่วไดว้า่การน าระบบการจูงใจ
มาใชก้ับบรษัิท NGC ประสบความส าเร็จในการลดค่าใชจ้่ายการบรหิารระบบ ซึง่จะ
สง่ผลใหร้าคาไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟลดลงในทีส่ดุ 

(รปูที ่2) 

 



3.2.3 The Balancing and Settlement Code Panel (BSC Panel) : ภายใต ร้ ะบบ 
Power Pool ทีก่ าหนดใหผู้รั้บใบอนุญาตทุกรายลงนามใน Pooling and Settlement 
Agreement (PSA) โดยม ีPool Executive Committee (PEC) ควบคมุดแูลขอ้ตกลง
ดังกล่าว ขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงกฎตลาดต่างๆ มีความสลับซับซอ้นท าใหก้าร
ปรับปรุงโครงสรา้งตลาดเป็นไปไดย้าก ดังนั้นภายใตร้ะบบ NETA จึงมีการจัด
โครงสรา้งการบรหิารตลาดใหม่ โดยจัดใหม้คีณะกรรมการ BSC Panel ประกอบดว้ย
ผูเ้ชีย่วชาญในกจิการไฟฟ้าและตัวแทนผูบ้รโิภค มหีนา้ทีต่ัดสนิขอ้ขัดแยง้ระหว่าง 
ผูร้่วมตลาดเกีย่วกบักฎการสรา้งสมดลุและการช าระเงนิ และพจิารณายืน่ขอ้เสนอการ
ปรับปรุงกฎการสรา้งสมดลุและการช าระเงนิต่อองคก์ร Ofgem ตามค ารอ้งเรยีนของ 
ผูร้่วมตลาด ภายใตโ้ครงสรา้งการบรหิารตลาดดังกล่าว (รูปที ่2) ระบบ NETA ไดม้ี
การพัฒนาใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายในช่วงเวลาสั ้นๆ โดย
คณะกรรมการ BSC Panel ไดย้ืน่ขอ้เสนอการปรับปรุงกฎการสรา้งสมดลุและการช าระ
เงนิตอ่องคก์ร Ofgem แลว้ทัง้หมด 42 ขอ้ และไดม้กีารพจิารณาแกไ้ขกฎดังกลา่วไป
แลว้ 6 ขอ้ 

3.3 ผลการด าเนนิงานของระบบ NETA 

ถงึแมว้า่ระบบ NETA จะด าเนนิการไปไดเ้พยีง 6 เดอืน แตก่็มกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ห็น
ไดช้ดัหลายประการ ดงันี ้

3.3.1 ราคาคา่ไฟฟ้าในชว่งเวลาปกต ิ(Base Load) ลดลงประมาณรอ้ยละ 6 ในขณะ
ทีร่าคาคา่ไฟฟ้าชว่งทีม่คีวามตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุ (Peaking) ลดลงประมาณรอ้ยละ 
26 โดยเฉลี่ยค่าไฟฟ้าลดลงจากปีก่อนหนา้ประมาณ 25% อย่างไรก็ตาม การที ่
ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างรวดเร็วอาจไม่ไดเ้ป็นผลมาจากการน าระบบ NETA มาใชเ้พยีง
อยา่งเดยีว แตอ่าจเป็นผลมาจากการแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย ทัง้นีเ้นือ่งจากองคก์รก ากบั
ดูแลไดส้ั่งใหม้ีการลดส่วนแบ่งตลาด (Market share) ของผูผ้ลติไฟฟ้าแต่ละราย
กอ่นน าระบบ NETA มาใช ้

3.3.2 ความคล่องตัวในตลาดซือ้ขายล่วงหนา้เพิม่ขึน้กว่า 3 เท่า เมือ่เทยีบกับการ
ด าเนนิงานภายใตร้ะบบ Pool โดยเฉพาะตลาดลว่งหนา้ระยะสัน้ เนื่องจากผูร้่วมตลาด
จะพยายามหลกีเลีย่งการซือ้ขายผ่านกลไกการสรา้งความสมดุลเพือ่ลดความเสีย่ง
จากราคาทีม่คีวามผันผวนสงู 

3.3.3 ราคาขายเขา้ระบบ (SSP) และราคาซือ้จากระบบ (SBP) ไดป้รับตัวใกลก้นัมาก
ขึน้ ซึง่แสดงถงึความสามารถของผูร้่วมตลาดในการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า 
และการบรหิารระบบไฟฟ้าทีด่ขี ึน้ ท าใหค้า่ใชจ้า่ยในการบรหิารระบบโดยรวมลดลง 

3.4 ปญัหาและอปุสรรคในระบบ NETA 

จากการด าเนินงานในระยะแรกของระบบ NETA มผีูเ้ชีย่วชาญในกจิการไฟฟ้าไดม้ี
ความเห็นหลายประการทีค่วรไดรั้บการแกไ้ขโดยองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุไดด้งันี้ 



3.4.1 แมว้่าจะมกีารเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกับราคาซือ้ขายในตลาดล่วงหนา้ เพื่อเป็น
สญัญาณแกนั่กลงทนุและผูส้นใจสรา้งโรงไฟฟ้า แตก่ลไกดังกลา่วยังไมเ่พยีงพอทีจ่ะ
สง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนในการสรา้งก าลังการผลติเพิม่ ซึง่อาจท าใหเ้กดิปัญหาการ
ขาดแคลนไฟฟ้าไดใ้นอนาคต 

3.4.2 ระบบ NETA เป็นระบบทีล่งโทษผูผ้ลติทีไ่ม่สามารถผลติไดต้ามทีท่ าสัญญา
ลว่งหนา้ไว ้ซึง่ท าใหผู้ผ้ลติบางประเภท เชน่ ผูผ้ลติทีใ่ชพ้ลังงานหมนุเวยีนทีม่คีวาม
ไม่แน่นอนดา้นเชือ้เพลงิ และผูผ้ลติทีน่ าเทคโนโลยใีหม่ทีอ่าจมศีักยภาพสงูแต่ยังมี
ความน่าเชือ่ถอืต ่า ประสบปัญหาทางการเงนิ นอกจากนี้ การลงโทษผูท้ีไ่ม่สามารถ
ผลติไดต้ามสัญญา ยังเป็นการกดีกันโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะเขา้มาในระบบ เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าดังกล่าวอาจตอ้งการเวลาปรับตัวระยะหนึ่งก่อนทีจ่ะผลติไฟฟ้าไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพเต็มที ่

3.4.3 แมว้่าค่าใชจ้่ายในการบรหิารระบบโดยรวมจะลดลง แต่ผูผ้ลติและผูค้า้ปลกี
ไฟฟ้าจะเป็นผูรั้บความเสีย่งจากการพยากรณ์ไฟฟ้าผดิพลาด ประกอบกบัคา่ใชจ้า่ยใน
การเจรจาและบรหิารสัญญาต่างๆ ทีค่่อนขา้งสงู สง่ผลใหผู้ร้่วมตลาด จ าเป็นตอ้งมี
หน่วยงานพยากรณ์ของตนเอง ซึง่จะเป็นภาระคา่ใชจ้่าย โดยเฉพาะผูร้่วมตลาดราย
เล็ก จงึเป็นการกดีกนัผูร้ว่มตลาดรายใหมท่างออ้ม ซึง่อาจท าใหก้ารแขง่ขนัมนีอ้ยกวา่
ทีค่วรในอนาคต 

3.4.4 ลักษณะของระบบ NETA สนับสนุนใหม้ีการถือหุน้ไขวใ้นแนวตัง้ (Vertical 
Integration) ระหวา่งผูผ้ลติกบัผูค้า้ปลกีไฟฟ้า ซึง่ในระยะยาวจะเป็นการกดีกนัผูร้่วม
ตลาดรายใหมท่ีม่เีงนิทนุนอ้ยกวา่ผูร้ว่มตลาดเดมิ 

3.4.5 การก าหนดใหม้รีาคาซือ้ขายไฟฟ้าจากกลไกการสรา้งสมดลุสองราคา กลา่วคอื 
ราคาขายเขา้ระบบ (SSP) และราคาซือ้จากระบบ (SBP) เพือ่ลงโทษผูร้่วมตลาดทีไ่ม่
สามารถปฏบัิตติามสัญญาได ้ก่อใหเ้กดิการบดิเบอืนทางราคา ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญจาก
หลายหน่วยงานมีความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงใหร้าคาจากกลไกดังกล่าวมรีาคา
เดยีว กลา่วคอื ราคาทีอ่ปุทานเทา่กบัอปุสงคจ์รงิในชว่งการด าเนนิการนัน้ๆ 

ปัญหาและขอ้ห่วงใยตา่งๆ ขา้งตน้เป็นประเด็นส าคัญทีต่อ้งไดรั้บการพจิารณาอย่าง
รอบคอบ อย่างไรก็ตาม หากโครงสรา้งการบรหิารและแนวทางการปรับปรุงตลาดมี
ความชัดเจนและโปร่งใส ระบบ NETA ก็อาจเป็นกลไกการแข่งขันทีม่ปีระสทิธภิาพ
และมีความมั่นคง ซึง่จะส่งผ่านมายังผูใ้ชไ้ฟในรูปของราคาค่าไฟฟ้าที่สะทอ้นถงึ
ตน้ทนุในการผลติทีแ่ทจ้รงิมากขึน้และคณุภาพการบรกิารทีด่ขี ึน้ในอนาคต 
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ความตอ้งการไฟฟ้าของนอกระบบไฟฟ้า 
กฟผ. 

  

เป็นทีรั่บรูก้นัอยา่งกวา้งขวางวา่ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุของประเทศในปี 2544 เป็น 
16,126.44 เมกะวัตต ์เกดิขึน้เมือ่วันที ่23 เมษายน 2544 เวลา 14.00 น. แทท้ีจ่รงิ
ความตอ้งการไฟฟ้าดังกล่าวเป็นความตอ้งการไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย หรอืเรยีกยอ่ ๆ วา่ กฟผ. เทา่นัน้ ความตอ้งการไฟฟ้าของ
ประเทศทีแ่ทจ้รงิมมีากกวา่นี้ 

ความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศ จะตอ้งรวมความตอ้งการไฟฟ้าจากนอกระบบไฟฟ้า
ของ กฟผ. ดว้ย ความตอ้งการไฟฟ้านอกระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ก็คอื ความตอ้งการ
ไฟฟ้าขอผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีไ่มไ่ดใ้ชไ้ฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของ กฟน. ซึง่ไดแ้ก ่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่
รับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ที่ขายตรงใหก้ับผูใ้ชไ้ฟฟ้า
โดยตรงโดยไมผ่า่นระบบไฟฟ้าของdkiwaahk และผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งผลติไฟฟ้า
เพือ่ใชไ้ฟฟ้าในโรงงานของตนโดยไมใ่ชไ้ฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า ซึง่มีหนา้ที่จัดท าค่าพยากรณ์
ความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศเห็นวา่ ความตอ้งการไฟฟ้าจากนอกระบบไฟฟ้าของ 
กฟผ. นับวันจะเพิม่มากขึน้ จึงไดม้อบหมายใหฝ่้ายเลขานุการจัดท าแบบสอบถาม
จัดส่งให ้SPP ทุกรายแจง้ความตอ้งการไฟฟ้าทีแ่ทจ้รงิของตนเอง ซึง่จะรวมความ
ตอ้งการไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบของ กฟผ. และความตอ้งการไฟฟ้าที ่SPP ใชเ้อง และ
ขายตรงใหก้บัลกูคา้ขา้งเคยีง โดยปัจจุบันม ีSPP ทีไ่ดล้งนามในสญัญาซึง่ขายไฟฟ้า
กับ กฟผ. จ านวน 56 ราย รวมพลังไฟฟ้าทีรั่บซือ้ประมาณ 2,172 เมกะวัตต ์ม ีSPP 
47 รายที่สามารถจ่ายไฟเขา้ระบบของ กฟผ. ไดแ้ลว้ โดยมีปรมิาณเสนอขายรวม 
1,958 เมกะวตัต ์

รายละเอยีดผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในเดอืนกนัยายน 2544 

  Firm Non-Firm รวม 

1. ผูผ้ลติรายเล็กลงนามในสญัญา    

1.1 จ านวน (ราย) 30 26 56 

1.2 ก าลังการผลติ (MW) 3,471.51 640.70 4,112.21 

1.3 ปรมิาณพลังไฟฟ้าทีเ่สนอขาย (MW) 1,958.40 213.40 2,171.80 

2. ผูผ้ลติรายเล็กขายไฟฟ้าเขา้ระบบ    

1.1 จ านวน (ราย) 27 20 47 

1.2 ก าลังการผลติ (MW) 2,858.51 558.20 3,416.71 

1.3 ปรมิาณพลังไฟฟ้าทีเ่สนอขาย (MW) 1,768.40 189.50 1,957.90 



จากแบบสอบถามทีจั่ดสง่ให ้SPP แจง้ขอ้มลูความตอ้งการไฟฟ้าปรากฏวา่ไดรั้บความ
ร่วมมือจาก SPP เป็นอย่างดี มี SPP จ านวน 40 จาก 47 ราย แจง้ขอ้มูลมาที ่
ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นประจ าทุกเดอืน ซึง่นับว่าเป็นขอ้มูลที่เกอืบครบถว้นสมบูรณ์ 
อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ไดเ้ร่งใหฝ่้ายเลขานุการฯ ตดิตามขอ้มูล SPP ใน
สว่นทีข่าดใหค้รบถว้นโดยด่วนต่อไป จากขอ้มูลทีไ่ดส้ามารถประเมนิความตอ้งการ
ไฟฟ้าในสว่นทีอ่ยูน่อกระบบไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2544 มปีรมิาณ 927 เมกะวัตต ์หรอืคดิ
เป็น 5.8 เปอรเ์ซ็นตข์องความตอ้งการไฟฟ้าของระบบ กฟผ. และเมือ่น ามารวมกับ
ความตอ้งการไฟฟ้าของระบบ กฟผ. จะท าใหค้วามตอ้งการไฟฟ้าของประเทศของ 
ปี พ.ศ. 2544 เพิม่เป็น 17,054 เมกะวตัต ์

ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุของประเทศ 

เมกะวตัต ์ ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุของระบบ  รวม 

  ท ัง้ระบบไมร่วม 
SPP 

SPP ขายให ้
กฟผ. 

รวม SPP ใชเ้อง/
ขายตรง 

 

2543 13,527.30 1,391.00 14,918.30 635.09 15,553.39 

2544 14,528.40 1,598.00 16,126.40 927.17 17,053.57 

 

ในส่วนของผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่เดนิเครื่องผลติไฟฟ้าใชเ้องนั้น ขอ้มูลในส่วนนี้มีกระจัด
กระจายทั่วประเทศ จ าเป็นจะตอ้งขอความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
และการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค (กฟภ.) ในการส ารวจผูใ้ชไ้ฟฟ้าของตนเอง ซึง่การไฟฟ้า
ทัง้ 2 แหง่จะมศีักยภาพในการส ารวจสอบถามขอ้มลูดังกลา่ว หากทราบขอ้มลูเหลา่นี้
ครบถว้นกจ็ะสามารน ามาประเมนิเป็นความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศได ้

ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการจัดท าความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศ คอื ท าใหท้ราบความ
ตอ้งการไฟฟ้าทีแ่ทจ้รงิของประเทศ ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิการวางแผนทางดา้นไฟฟ้า ทัง้



ดา้นระบบผลติ ระบบสง่ ระบบจ าหน่าย สอดคลอ้งกับความตอ้งการไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้
จรงิ การวางแผนไมเ่กดิความซ ้าซอ้น เกดิการใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จากนโยบายของรัฐในเรือ่งการสง่เสรมิใหม้ผีูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็กจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ท าใหห้น่วยไฟฟ้าสูญเสยีของระบบ กฟผ. ดขี ึน้เป็นล าดับ 
(สญูเสยีนอ้ยลง) คอื กอ่นม ีSPP หน่วยสญูเสยีไฟฟ้าของระบบ กฟผ. อยูใ่นระดบัรอ้ย
ละ 8-9 แตปั่จจุบันหน่วยสญูเสยีไฟฟ้าของระบบ กฟผ. ลดลงเหลอืรอ้ยละ 6-5 ชว่ย
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้ประมาณ 3,000 ลา้นหน่วยต่อปี และลดการลงทุน
ของการไฟฟ้าประมาณ 1,000 เมกะวตัต ์

 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่54 ตลุาคม-ธันวาคม 2544 
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การแปรรปูการปิโตรเลยีม 
แหง่ประเทศไทย 

  

 เมือ่วันที ่11 เมษายน 2544 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิรับทราบผล
การประชุมการระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาตลาดทุน  
ซึง่เห็นชอบแผนเตรียมความพรอ้มในการน ารัฐวสิาหกจิเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ์ โดยในจ านวนนี้ม ีการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ปตท.) ซึง่ทีป่ระชมุ
เห็นชอบทีจ่ะน าเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งชา้ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2544 

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไดร้่วมกันหารือถึงการก าหนดโครงสรา้งและขัน้ตอนใน 
การแปรสภาพ ปตท. เป็น บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของรัฐบาลที่ตอ้งการน า ปตท.  
เขา้ระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย ์ภายในปี 2544 

นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดแนวทางการแปรรปูการ
ปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

การก าหนดแนวทางการแปรรูป จ าเป็นตอ้งค านึงถงึนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิช่น 
การคา้เสรใีนอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม และโครงสรา้งกจิการกา๊ซธรรมชาตขิองประเทศ
ไทยในระยะยาว เป็นตน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากประเด็นตา่งๆ ดงักลา่วจะสง่ผลกระทบโดยตรง
ตอ่ความส าเร็จในการแปรรูป ปตท. โดยเฉพาะในดา้นของความเชือ่ถอืของนักลงทุน
ทีม่ตีอ่ความชดัเจนในนโยบายรัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการแปรรปู ปตท. 

1. นโยบายการคา้เสรใีนอตุสาหกรรมปิโตรเลยีม 

1) การแยกกา๊ซธรรมชาต ิ

 กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) : ยกเลกิการควบคมุราคาขายปลกี เพือ่ให ้
ระบบการคา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นระบบการคา้กึง่ลอยตัว และ
ก าหนดแผนการช าระหนี้ของกองทุนน ้ามันเชือ้เพลงิแกเ่จา้หนี้ทุกราย 
เริม่ตัง้แตไ่ตรมาสที ่4 ของปี 2544 เป็นตน้ไป โดยมเีป้าหมายช าระหนี้
ทัง้หมดภายในปี 2547 

2) บทบาทของ ปตท. ในเชงิธรุกจิ 

 ปตท. สามารถพจิารณาลงทนุในกจิกรรมทีม่เีป็นไปไดใ้นเชงิธรุกจิและมี
ความสอดคลอ้งกบัธรุกจิหลกัของ ปตท 



 รัฐจะไม่ใช ้ปตท. เป็นกลไกในการแทรกแซงราคาอีกต่อไป หากรัฐ
ตอ้งการคุม้ครองผูบ้รโิภคจะกระท าไดโ้ดยการก ากับดูแลทัง้ราคาและ
สภาวะการแขง่ขนัได ้โดยอาศยักลไกทางดา้นกฎหมายทีม่อียูแ่ลว้ 

 สทิธพิิเศษในการขายน ้ามันแก่หน่วยงานของรัฐในกรณีการซื้อขาย
จ านวนตัง้แต ่10,000 ลติรขึน้ไปจะยังคงมอียูต่อ่ไป ยกเวน้กรณีของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ทียั่งใหค้งการซือ้จาก ปตท. และการ
ประกวดราคาในสดัสว่น 80:20 ตอ่ไปจนกวา่ ปตท. จะสิน้สดุจากสภาพ
การเป็นรัฐวสิาหกจิในขณะทีภ่าระหนีท้ีห่น่วยงานคา้งจา่ยกบั ปตท. กจ็ะ
สิน้สดุลงเชน่กนั 

2. โครงสรา้งกจิการก๊าซธรรมชาตขิองประเทศไทยใน
ระยะยาว 

การแปรสภาพ ปตท. เป็นบรษัิท จ ากัด/(มหาชน) จ าเป็นตอ้งค านึงถงึ โครงสรา้ง
กจิการกา๊ซธรรมชาต ิเพือ่ใหม้กีารสง่เสรมิการแขง่ขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาต ิโดย 

 การให ้ปตท. ด าเนินการแยกกจิการท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิออกจาก
กจิการจัดหาและจ าหน่ายก๊าซธรรมชาตขิอง ปตท. ในลักษณะการ
แบ่งแยกตามบัญช ี(Account Separation) ก่อนน า บมจ. ปตท. เขา้
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ในลักษณะการแบ่งแยกตาม
กฎหมาย (Legal Separation) หลังการน า บมจ. ปตท. เขา้ระดมทนุใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 1 ปี 

 การให ้ปตท. เป็นผูล้งทุนในโครงการท่อก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบ
ท่อสง่ก๊าซฯ ฉบับที ่3 ซึง่รวมถงึระบบท่อสง่ก๊าซฯ เสน้ที ่3 (เอราวัณ-
ราชบรุ)ี ทัง้นีเ้พือ่เป็นการขยายโครงขา่ยระบบทอ่กา๊ซฯ ของ ปตท. 

 การเปิดใหบ้รกิารขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อแก่บุคคลที่สาม (Third 
Party Access) ส าหรับระบบท่อส่งก๊าซฯ ของ ปตท. ในส่วนที่มีขีด
ความสามารถเหลอืทีจ่ะใหบ้รกิารได ้และทอ่กา๊ซฯ เสน้ใหม ่

 การเปิดแข่งขันในแหล่งก๊าซฯ และตลาดก๊าซฯ ใหม่ (New Gas 
Supply/ Demand) และโดยก าหนดใหแ้หล่ง/ตลาดก๊าซฯ ใหม่คือ
แหลง่/ตลาดกา๊ซฯ ทีน่อกเหนือจากสญัญา/ขอ้ผกูพันทีท่ าไวก้บั ปตท. 
ในปัจจบุัน 

 ส าหรับการเปิดประมูลแขง่ขันและการก าหนดเงือ่นไขการใหส้ัมปทาน
เอกชนเขา้ร่วมในการลงทุน และการด าเนนิการใหบ้รกิารระบบท่อก๊าซ
ธรรมชาต ิเห็นสมควรใหร้อจน พรบ. การประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 
.... มผีลบังคบัใชต้ามกฎหมายแลว้ 

 การให ้กพช. ท าหนา้ทีก่ ากบัดแูลกจิการกา๊ซธรรมชาต ิก ากบัดแูลอัตรา
ค่าบริการผ่านท่อ คุณภาพการใหบ้ริการ การลงทุนระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาต ิรวมทัง้ส่งเสรมิและขจัดขอ้อุปสรรคในการแข่งขัน เป็นการ
ชัว่คราวจนกวา่จะมกีารจัดตัง้องคก์รก ากบัดแูลอสิระขึน้มา 



 เมือ่มกีารจัดตัง้องคก์รก ากบัดแูลอสิระแลว้เสร็จ ตาม พรบ. การประกอบ
กจิการพลังงาน พ.ศ. .... การด าเนนิการก ากับดแูลตา่งๆ จะเป็นหนา้ที่
ขององคก์รก ากบัดแูลอสิระ 

แนวทางการแปรรปูการปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

1. ในหลักการ การจัดโครงสรา้งเพื่อการแปรรูป ปตท. จะอาศัยพระราชบัญญัตทิุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เพื่อใหม้ีการแปรรูปเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล  
ทีก่ าหนดใหม้กีารน า ปตท. เขา้ระดมทนุในตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดภ้ายในปี 2544 โดย
การก าหนดใหน้ า ปตท. รัฐวสิาหกจิทัง้องคก์ร แปลงสภาพเป็นบรษัิท ปตท. จ ากัด 
โดยมกีระทรวงการคลังเป็นผูถ้อืหุน้ทัง้หมดในขัน้ตน้ กอ่นทีจ่ะแปรสภาพเป็นบรษัิท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) เพื่อระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะ 
ตอ่ไป 

2. ส าหรับกจิการระบบท่อสง่กา๊ซธรรมชาต ิจะถูกแยกออกจากกจิการการจัดหาและ
จ าหน่ายกา๊ซฯ ของ ปตท. ในลกัษณะการแบง่แยกตามกฎหมาย โดยจัดตัง้เป็นบรษัิท 
ปตท. ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิจ ากดั ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่16 กมุภาพันธ ์2542 
โดยม ีบมจ. ปตท. เป็นผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และใหม้กีารท าสัญญาในการด าเนนิกจิการ
ระหว่างกจิการทั ้งสองเพื่อใหม้ีการด าเนินการที่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
นอกจากนัน้เห็นควรใหม้กีารจัดตัง้บรษัิท ปตท. ท่อจัดจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิจ ากัด 
เพือ่รองรับแผนการขยายการจ าหน่ายกา๊ซฯ ของ ปตท. ดว้ย 

3. การบรหิารจัดการบรษัิทในเครอื 

 ในธุรกจิส ารวจและผลติ ปตท. จะยังคงถอืหุน้ใน บรษัิท ปตท. ส ารวจ
และผลิต ปิโตร เลียม  ในสัดส่วนไม่ต ่ ากว่า ร อ้ยละ  51 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 เพื่อเป็นการสรา้งความ
มั่นใจใหก้ับนักลงทุนและเพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการแปรรูป 
ปตท. ทีก่ าหนดให ้ปตท. สผ. เป็นหนึ่งในบรษัิทลูกของ ปตท. ทีจ่ะ
มุ่งเนน้การด าเนินธุรกจิแบบ Integrated Vertical Structure รวมทัง้
เพือ่เป็นการสง่เสรมิและสนับสนุบบทบาทของ ปตท. สผ. ใหเ้ป็นกลไก
ของรัฐในระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

 ปตท. จะด าเนินการเชงิปฏบัิตกิารอย่างใกลช้ดิกับบรษัิท ไทยออยล ์
จ ากดั โดยใหเ้ป็นโรงกลั่นหลักในการสนับสนุนภาคการตลาดของธุรกจิ
น ้ามันของ ปตท. 

 ปตท. จะขายหุน้ทัง้หมดในบรษัิทบางจากปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 
เมือ่โอกาสเอือ้อ านวย ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งความขัดแยง้ทางธุรกิจ และ
เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขนัในระดบัการคา้ปลกีอยา่งสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

 ปตท. จะทยอยลดสดัสว่นการถอืหุน้ในโรงกลั่นระยองฯ โรงกลั่นสตารฯ์ 
เมือ่โอกาสเอือ้อ านวย 



 สนับสนุนใหใ้หม้กีารปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติของบรษัิทในเครอื
สายปิโตรเคม ีเพือ่ลดตน้ทุนและเพิม่ความสามารถในการแข่งขัน และ
จะทยอยลดสดัสว่นการถอืหุน้บรษัิทในเครอืทีไ่มม่คีวามสมัพันธโ์ดยตรง
เชงิธรุกจิเมือ่โอกาสเอือ้อ านวย เชน่บรษัิทปุ๋ ยแหง่ชาต ิจ ากดั (มหาชน) 
เป็นตน้ 

แผนการระดมทนุของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

คณะ รั ฐ ม นต รี ไ ด ้มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่  10 ก ร กฎ า ค ม  2542 เ ห็ น ช อบต ามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิเรือ่งแนวทางการแปรรูปการปิโตรเลยีมแหง่
ประเทศไทย (ปตท.) และมอบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาต ิ(สพช.) เป็นแกนกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งเพื่อ
เร่งรัดการจัดท าประเด็นนโยบายใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลาที่ก าหนดไว ้กล่าวคือ 
สามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดภ้ายในเดอืนพฤศจกิายน 2544 และใหม้ี
การจัดตัง้คณะกรรมการด าเนินการระดมทุนจากภาคเอกชน เพื่อท าหนา้ทีป่ระเมนิ
ราคาสินทรัพย์ ราคาหุน้และวิธีการขายหุน้ โดยใหค้ณะกรรมการชุดดังกล่าว 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจาก กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) สพช. กระทรวงการคลงั (กค.) 
ส านักงานอัยการสงูสดุ และ ปตท. พรอ้มทัง้มอบหมายใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
ระดมทุนฯ เร่งด าเนินการตามขัน้ตอนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการเสนอขายหุน้และ 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

แผนและแนวทางการเสนอขายหุน้ของ บมจ. ปตท. 

คณะกรรมการด าเนนิการระดมทุนฯ ไดด้ าเนนิการจัดท าแผนการระดมทุนของบรษัิท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) โดยในการจัดท าแผนแปรรูปและระดมทนุ เมือ่ไดพ้จิารณาถงึ
โครงสรา้งกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน และก าไรขัน้ตน้ทีผ่า่นมาของ ปตท. แยก
ตามรายธุรกจิ พบว่าธุรกจิหลักทีส่รา้งผลก าไรใหก้ับ ปตท. อย่างแทจ้รงิ คอืธุรกจิ
กา๊ซธรรมชาต ิซึง่จะสง่ผลดตีอ่มลูคา่ของ บมจ. ปตท. ทัง้นี้เนื่องจาก โดยทั่วไปแลว้
นักลงทุนจะใหมู้ลค่าธุรกจิก๊าซฯ สูงกว่ามูลค่าของธุรกจิน ้ามันที่การประกอบการ
คอ่นขา้งผันผวน ดังนัน้ จงึไดก้ าหนดกลยุทธท์ีจ่ะน าเสนอ บมจ. ปตท. ตอ่นักลงทุน
ในรูปแบบของ บรษัิทกา๊ซธรรมชาตคิรบวงจร ทีม่กีารด าเนนิการในธุรกจิน ้ามัน และ
การลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งครบวงจร อาทเิชน่ ปิโตรเคมแีละโรงกลัน่ 

จากประมาณการงบลงทุนทีใ่ชเ้ป็นการภายใน ปตท. คาดว่า บมจ. ปตท. จะมกีาร
ลงทุนในธุรกจิและโครงการต่างๆ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ประมาณ 90,423 ลา้น
บาท ในช่วงปี 2544-2548 โดยประมาณรอ้ยละ 90 เป็นการลงทุนในโครงการของ
ธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิอกีทัง้ยังมีแผนการลงทุนในบริษัทในเครือ ทัง้ในรูปของการ
ลงทนุใหมแ่ละการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิอกี 22,069 ลา้นบาท ในชว่งปี 2544-
2548ดังนั้น บมจ.ปตท.มีความจ าเป็นตอ้งระดมทุนจากการขายหุน้เพิ่มทุนขัน้ต ่า
ประมาณ 30,000 ลา้นบาท 

ส าหรับมูลค่าหุน้เบื้องตน้ของ บมจ.ปตท. ที่กลุ่มที่ปรึกษาทางการเงินฯ ท าการ
ประเมนิจะใชว้ธิกีารประเมนิราคาแบบแยกตามรายธรุกจิที ่ปตท. ด าเนนิการอยู ่(Sum 



of the Parts) เนื่องจากธรุกจิของ บมจ.ปตท. ประกอบดว้ยธรุกจิทีแ่ตกตา่งกนัหลาย
ธรุกจิ และแตล่ะสว่นธรุกจิมปัีจจัยพืน้ฐานในการด าเนนิธรุกจิทีแ่ตกตา่งกนั 

และเมือ่ไดผ้ลการประเมนิมลูคา่หุน้ของ บมจ.ปตท. ดว้ยวธิ ีSum of the Parts แลว้ 
มลูคา่หุน้ทัง้โดยรวมและแยกรายกจิการ จะถกูน าไปเปรยีบเทยีบกบัมลูคา่ของบรษัิท
อืน่ๆ ทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน รวมถงึอุตสาหกรรมใกลเ้คยีงกัน เพือ่ใหส้ามารถ
อธบิายทีม่าของราคาหุน้ใหเ้ป็นทีย่อมรับตอ่นักลงทนุ 

จ านวนหุน้ทีจ่ะท าการเสนอขาย 

1. จ านวนการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเงนิทนุของ บมจ. ปตท. ทีต่อ้งการเงนิทนุจากการ
เสนอขายหุน้เพิม่ทุนจ านวนประมาณ 30,000 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการช าระหนี้และ
เพื่อการลงทุนขยายงานโดยเฉพาะในธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิโดยค านึงถงึโครงสรา้ง
เงนิทนุทีเ่หมาะสม และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอนาคต ปตท. จงึมคีวามจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งขอจ านวนหุน้เพิม่ทุนไวท้ีจ่ านวนประมาณ 500- 850 ลา้นหุน้ (ซึง่จะท าให ้
จ านวนหุน้ทัง้หมดภายหลังการเสนอขายมจี านวนประมาณ 2,500-2,850 ลา้นหุน้)  
ณ ระดับราคาทีแ่ตกต่างกัน ซึง่จะส่งผลถงึจ านวนหุน้เพิม่ทุนทีจ่ะท าการเสนอขาย 
ตลอดจนสดัสว่นการถอืครองหุน้ของภาครัฐภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุ 

2. จ านวนการเสนอขายหุน้ของกระทรวงการคลงั 

เนื่องจากการเสนอขายหุน้ในครัง้นี้ กระทรวงการคลังอาจจะเสนอขายหุน้ทีถ่อือยู่ใน 
บมจ.ปตท. ไปพรอ้มกบัการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุ ดงันัน้ ในการวเิคราะหแ์ผนการเสนอ
ขายหุน้เดมิของ กค. ในเบือ้งตน้ โดยมสีมมตฐิานว่าสัดส่วนการถอืหุน้ บมจ.ปตท. 
ของ กค. ภายหลังการเสนอขายหุน้ตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 65 พบว่า กค. อาจเสนอ
ขายหุน้ใน บมจ.ปตท. จ านวนไม่เกนิ 100 ลา้นหุน้ และขายหุน้เพิม่เตมิดว้ยวธิกีาร
จัดสรรหุน้เกนิจ านวนและใหส้ทิธผิูจั้ดจ าหน่ายหลักทรัพยซ์ือ้หุน้ในจ านวนทีจั่ดสรร
เกนิจ านวน (Greenshoe) อกีจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนการเสนอขายหุน้
รวมกอ่นการจัดสรรเกนิจ านวน 

3. จ านวนการเสนอขายหุน้รวมและสัดสว่นการถอืหุน้ของภาครัฐ ภายหลังการเสนอ
ขายหุน้ 

จากการวเิคราะหก์รณีที ่บมจ.ปตท. ขายหุน้เพิม่ทุนจ านวนประมาณ 500-850 ลา้น
หุน้ และกรณีที ่กค. ขายหุน้จ านวนไม่เกนิ 100 ลา้นหุน้ รวมถงึกรณีทีจั่ดสรรหุน้เกนิ
จ านวน โดยใชช้ว่งราคาเบือ้งตน้ที ่37.50-65.00 บาทต่อหุน้ สามารถสรุปประมาณ
การมลูคา่การขายหุน้รวมทัง้ในสว่นของหุน้เดมิ (ทัง้กรณีรวมและไมร่วมการจัดสรรหุน้
เกนิจ านวน) และหุน้เพิม่ทนุ ทีจ่ะไดรั้บจากการขายหุน้ในครัง้นี้ พบวา่รัฐ (ปตท. และ 
กค.) จะมรีายไดร้วมจากการขายหุน้อยู่ในช่วงประมาณ 33,750-42,167 ลา้นบาท 
โดยที่สัดส่วนการถือครองหุน้ของ กค. ภายหลังจากการขายหุน้จะอยู่ระหว่าง 
62.10%-76.57% 



แนวทางการเสนอขายหุน้ 

ในเบือ้งตน้ ปตท. คาดวา่สัดสว่นการเสนอขายหุน้ใหแ้กนั่กลงทุนในประเทศและนัก
ลงทุนตา่งประเทศ จะเป็นรอ้ยละ 60 และ 40 ตามล าดับ และหากความตอ้งการของ
นักลงทุนในประเทศมจี านวนมาก ปตท. และ กค. สามารถเพิม่จ านวนหุน้ทีจ่ะเสนอ
ขายใหแ้กนั่กลงทุนในประเทศไดอ้กีไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนหุน้ทีจ่ะเสนอขาย
ทัง้หมด (Claw-back Portion) โดยหุน้ทีจ่ะเสนอขายประกอบดว้ยหุน้เพิม่ทนุจ านวน
ประมาณ 500-850 ลา้นหุน้ และหุน้เดมิที่ กค. อาจจะเสนอขายพรอ้มกันในคราว
เดยีวกันจ านวนไม่เกนิ 100 ลา้นหุน้ โดยจ านวนหุน้ทีจ่ะเสนอขายจรงิ รวมถงึจ านวน
หุน้ทีจ่ะท าการจัดสรรเกนิจ านวน ขึน้อยูก่บัราคาหุน้และสภาวะตลาด ณ เวลาทีท่ าการ
เสนอขาย ทัง้นี้ หากมลูคา่หุน้ทีจ่ะขายมมีลูคา่สงูเกนิกวา่ทีต่ลาดจะรับไดก้็จะเนน้การ
ขายหุน้เพิม่ทนุกอ่นเป็นอนัดบัแรก 

นอกจากนั้น เพื่อใหพ้นักงาน ปตท. มีส่วนร่วมในการแปลงสภาพและความเป็น
เจา้ของ บมจ. ปตท. จงึไดม้กีารใหส้ทิธแิกพ่นักงาน ปตท. ในการซือ้หุน้ในราคา par 
ดว้ย 

วธิกีารและก าหนดการจ าหนา่ยหุน้ 

1. จะมกีารก าหนดสัดสว่นการเสนอขายหุน้ใหก้ับนักลงทุนแตล่ะประเภทในเบือ้งตน้ 
โดยแบ่งเป็นนักลงทุนบุคคลธรรมดาในประเทศ นักลงทุนสถาบันในประเทศ และ 
นักลงทุนสถาบันตา่งประเทศ อย่างไรก็ตาม สัดสว่นดังกล่าวสามารถปรับเปลีย่นให ้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ตลาด ณ ช่วงการเสนอขาย โดยการจ าหน่ายหุน้ใหแ้ก ่
นักลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาในประเทศ จะท าการจัดจ าหน่ายผา่นธนาคารพาณชิย์
ทีร่ว่มเป็นตวัแทนการจัดจ าหน่ายทีม่สีาขากระจายอยูท่ั่วประเทศ 

2. ส่วนการจัดจ าหน่ายหุน้ใหก้ับนักลงทุนสถาบันทัง้ในและต่างประเทศนั้น จะใช ้

วธิีการประกวดราคาแบบสะสม (Book Building) หลังจากการน าเสนอขอ้มูลของ
ผูบ้ริหาร (Management Roadshow) โดยในส่วนของการจัดจ าหน่ายหุน้ใหักับ 
นักลงทนุสถาบันตา่งประเทศ จะจัดจ าหน่ายผา่นเครอืขา่ยของกลุม่ที่ปรกึษาทางการ
เงนิตา่งประเทศตามกฎการเสนอขายหุน้แบบ Private Placement 

ส าหรับการจัดสรรหุน้เกนิจ านวนและการใหส้ทิธผิูจั้ดจ าหน่ายหลักทรัพยซ์ือ้หุน้ใน
จ านวนที่จัดสรรเกนิจ านวน (Greenshoe and Stabilisation) ส านักงาน กลต. ได ้
ก าหนดใหจ้ านวนหุน้ทีจ่ะท า Greenshoe หรอื Over Allotment ใหส้ามารถท าไดไ้ม่
เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย 

  



ผลการด าเนนิการระดมทุนจากภาคเอกชนในการแปร
สภาพ ปตท. 

เมือ่วันที ่1 ตลุาคม 2544 การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทยไดด้ าเนนิการแปลงสภาพ
ภายใตพ้ระราชบัญญัตทิุนรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 โดยจัดตัง้ บรษัิท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) และไดรั้บโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย์ ส่วนของทุน 
พนักงานและลกูจา้งทดลองงานทัง้หมดทีม่อียู่ ณ วันจัดตัง้ บมจ. ปตท. มาจากการ
ปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย โดยก าหนดให ้บมจ. ปตท. มสีว่นทนุจดทะเบยีนทีช่ าระ
แลว้ 20,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้จ านวน 2,000 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 

คณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 2544 เห็นชอบในหลกัการของแนวทางและแผนการ
ระดมทุนของ ปตท. และมอบหมายใหค้ณะกรรมการด าเนินการระดมทุนฯ รับไป
ด าเนนิการในการตัดสนิใจเรือ่งราคาและจ านวนการเสนอขาย หลังจากสิน้สดุขัน้ตอน
การน าเสนอขอ้มูลต่อนักลงทุน (Roadshow) ทัง้นี้เพื่อใหก้ารก าหนดราคาสุดทา้ย
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เมือ่วันที ่2 ตุลาคม 2544 บมจ. ปตท. ไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนอกีจ านวน 
8,500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่ จ านวน 850 ลา้นหุน้ มีผลให ้บมจ. 
ปตท. มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิน้ 28,500 ลา้นบาท (เป็นทุนทีช่ าระแลว้ 20,000 ลา้น
บาท) แบง่เป็นหุน้สามัญ 2,850 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

แนวทางของแผนการระดมทนุ รวมถงึรายละเอยีดตา่งๆ เกีย่วกบัการเสนอขายหุน้ของ 
บมจ. ปตท. สามารถสรปุสาระส าคญัได ้ดงันี ้

1) ก าหนดการขายหุน้ 

ท าการส ารวจตลาดเบือ้งตน้ (Pre-marketing) 15–26 ต.ค. 44 
น าเสนอขอ้มลูตอ่นักลงทนุ (Roadshow) ใน/ตา่งประเทศ 29 ต.ค.–20 พ.ย.44 
ก าหนดการจองซือ้ของนักลงทนุบคุคลธรรมดาในประเทศ 15–20 พ.ย. 44 
พจิารณาก าหนดราคาเสนอขายสดุทา้ย (Final Price) 21 พ.ย. 44 
หุน้ บมจ. ปตท. ท าการซือ้ขายใน ตลท. 6 ธ.ค. 44 

2) การก าหนดชว่งราคาการเสนอขายเบือ้งตน้ (Preliminary Price Range) คอื 31-
35 บาทต่อหุน้โดยใชร้าคาสูงสุด เป็นราคาเสนอขายเบื้องตน้ ส าหรับนักลงทุน 
ในประเทศ ประเภทผูจ้องซือ้รายย่อย และบุคคลทั่วไป และใชใ้นการกระบวนการ 
Bookbuilding ส าหรับนักลงทนุประเภทสถาบันทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

3) จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายแกป่ระชาชนและนักลงทุนทั่วไปจ านวน 800 ลา้นหุน้ และ
หุน้จัดสรรเกนิจ านวน (Overallotment or Greenshoe Option) ของกระทรวงการคลัง 
จ านวน 120 ลา้นหุน้ โดยไมร่วมหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้กพ่นักงาน ภายใตโ้ครงการการให ้
สทิธแิกพ่นักงาน บมจ. ปตท. ในการซือ้หุน้ (ESOP Program) 



4) ก าหนดสัดส่วนในการเสนอขายแก่ประชาชน และนักลงทุนในประเทศประมาณ 
รอ้ยละ 60 (480 ลา้นหุน้) และนักลงทุนตา่งประเทศ ประมาณรอ้ยละ 40 (320 ลา้น
หุน้) และก าหนดใหส้ามารถเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการเสนอขายหุน้ (Claw Back) 
ระหวา่งนักลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 (120 ลา้นหุน้) 

5) การจัดสรรหุน้ส าหรับนักลงทุนในประเทศ ประเภทผูจ้องซือ้รายย่อยผ่านตัวแทน
จ าหน่าย (Selling Agent) 

6) การจัดสรรหุน้ใหก้บัพนักงาน: 

 ก าหนดราคาอา้งองิส าหรับใชค้ านวณผลประโยชนเ์พือ่การจัดสรรหุน้ให ้
พนักงานทีร่าคา 33 บาท 

 มูลค่ารวมของผลประโยชน์ตอบแทนที่ไดรั้บ (ผลต่างระหว่างราคา
อา้งอิงกับราคาพาร์) เท่ากับ 8 เท่าของเงินเดือนรวม ณ วันที่ 30 
กันยายน 2544 ของผูม้ีสทิธิทัง้หมด คิดเป็นจ านวนหุน้ที่จัดสรรให ้
พนักงานผูม้สีทิธทิัง้หมด 47,245,725 หุน้ 

7) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ก าหนดนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลจ านวน 2 บาท
ต่อหุน้ ส าหรับผลประกอบการของ บมจ. ปตท. ปี 2544 และใหเ้สนอขอความ
เห็นชอบต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญประจ าปี ซึง่จะจัดใหม้กีารประชมุ
ภายในเดอืนเมษายน 2545 

8) ก าหนดไมใ่หน้ าหุน้ออกมาขายในตลาดกอ่นระยะเวลา (Lock up period) ดงันี ้

 ปตท. และ กค. จะไม ่ขาย จ าหน่าย จ่าย โอน หุน้ทนุของ บมจ. ปตท. 
ทีม่สีถานะเชน่เดยีวกบัหุน้สามัญทีเ่สนอขายในครัง้นี ้ในชว่ง 365 วนันับ
จากวันปิดการเสนอขาย (Closing Date) เวน้แตไ่ดรั้บความยนิยอมจาก
ผูจั้ดการการจัดจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย 

 นับจากวันปิดการเสนอขาย (Closing Date) 180 วัน กค. สามารถจาย 
จ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยอ์ืน่ใดทีส่ามารถแปลงสภาพเป็นหุน้ทุน
ของ บมจ. ปตท. ทีม่สีาถนะเชน่เดยีวกับหุน้สามัญทีเ่สนอขายในครัง้นี้ 
รวมถึงการเสนอขายหุน้ บมจ. ปตท. แบบเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ไดโ้ดยมีขอ้ก าหนดว่าการแปลงสภาพหรือการจะน าหุน้ 
บมจ. ปตท. เขา้ท าการซือ้ขายในตลาดฯ แลว้แต่กรณีนั้น จะท าได ้
หลงัจาก 365 วนั นับจากวนัปิดการเสนอขาย (Closing Date) 

การจดัท า Roadshow ท ัง้ในและตา่งประเทศของ บมจ. ปตท. ไดรั้บความสนใจ
จากนักลงทุนอย่างกวา้งขวาง ดังจะเห็นไดจ้ากจ านวนการจองซือ้หุน้ของนักลงทุน
ประเภทตา่งๆ มมีากกวา่จ านวนทีจั่ดสรร โดย 

 ประชาชนทั่วไปในประเทศ ซึง่สามารถจองซือ้หุน้ บมจ. ปตท. จ านวน
รวมทัง้สิน้ 220 ลา้นหุน้ ผ่านธนาคารพาณิชย์ 5 แห่งทั่วประเทศ คอื 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด 
(มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) ในระหว่างวันที ่
15–20 พฤศจิกายน 2544 นั้น ปรากฏว่ามีผูส้นใจลงทุนในหุน้ บมจ. 
ปตท. เป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารจองซือ้เต็มจ านวน 220 ลา้นหุน้ ภายใน
ระยะเวลาเพยีง 1.07 นาท ีและทางธนาคารไดเ้ปิดใหผู้ส้นใจจองซือ้หุน้
ตอ่ โดยขึน้เป็นบัญชสี ารอง (Waiting List) อกีประมาณ 120 ลา้นหุน้ 

สดัสว่นของชว่งการจองซือ้หุน้ทีเ่สนอขายใหก้บัประชาชน ส าหรบัหุน้ จ านวน
รวม 340 ลา้นหุน้ 

ชว่งการจองซือ้หุน้ จ านวนจองซือ้ สดัสว่น (%) 

1,000-5,000 3,885 33.98 

5,001-10,000 2,249 19.67 

10,001-30,000 2,078 18.17 

30,001-60,000 1,058 9.25 

60,001-100,000 2,164 18.93 

รวม 11,434 100 

 นักลงทุนสถาบันในประเทศ ซึง่สามารถจองซือ้หุน้ บมจ. ปตท. โดย
วธิีการประกวดราคาแบบสะสม (Book Building) มีความตอ้งการเกนิ
กวา่จ านวนทีจั่ดสรรเบือ้งตน้กวา่ 3 เทา่ 

 นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ซึง่จองซือ้หุน้ บมจ. ปตท. โดยวธิีการ
ประกวดราคาแบบสะสม (Book Building) มีความตอ้งการเกินกว่า
จ านวนทีจั่ดสรรเบือ้งตน้กวา่ 6 เทา่ 

จากขอ้มลูปรมิาณความตอ้งการซือ้หุน้ บมจ. ปตท. ขา้งตน้ คณะกรรมการด าเนนิการ
ระดมทุนฯ และกรรมการผูรั้บมอบอ านาจแทนคณะกรรมการ บมจ. ปตท. ในการ
ประชุมครัง้ที ่6/2544 วันที ่21 พฤศจกิายน 2544 จงึไดพ้จิารณาถงึปัจจัยต่างๆ ที่
จ าเป็นตอ่การก าหนดราคาเสนอขายสดุทา้ย (Final Price) ทีเ่หมาะสม การพจิารณา
จัดสรรหุน้ใหก้ับนักลงทุนกลุ่มต่างๆ โดยประเมนิจากคุณภาพของนักลงทุน และ
ความส าเร็จของหุน้ภายหลงัการน าหุน้เขา้เสนอขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดม้มีติ
ดงันี ้

1) ราคาเสนอขายสดุทา้ย (Final Price): อยูท่ีร่าคา 35 บาทตอ่หุน้ 

2) จ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย: รวมจ านวน 920 ลา้นหุน้ ประกอบดว้ย หุน้สามัญออกใหม่
ของ บมจ. ปตท. 750 ลา้นหุน้ หุน้สามัญเดมิของ กค. 50 ลา้นหุน้ และ หุน้จัดสรร
เกนิจ านวน (Overallotment or Greenshoe Option) ของ กค. 120 ลา้นหุน้ ทัง้นี้ 
ไม่รวมหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้กพ่นักงานภายใตโ้ครงการการใหส้ทิธแิกพ่นักงาน บมจ.
ปตท. ในการซือ้หุน้ (ESOP Program) 

  



3) การจัดสรรหุน้ใหก้บันักลงทนุกลุม่ตา่งๆ: 

หน่วย : ลา้นหุน้ 

  จดัสรร
เบือ้งตน้ 

ภายหลงั 
Clawback 

Overallot 
(120 ลา้นหุน้) 

จ านวนจดัสรร
สทุธ ิ

ในประเทศ     

- บคุคลธรรมดา 
- Broker และผูม้อีปุการระคณุ 
- สถาบัน 

220 
169 
91 

254 
169 
91 

76.124 
0 

0.876 

330.124 
169 

91.876 

รวมหุน้ทีจ่ดัสรรในประเทศ 480 
(60%) 

514 77 591 
(64.24%) 

ตา่งประเทศ 320 
(40%) 

286 43 329 
(35.76%) 

รวม 800 800 120 920 

4) สรปุทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ของ บมจ. ปตท. 

หน่วย : บาท 

วนัที ่ ทนุจดทะเบยีน ทนุช าระแลว้ 

1 ต.ค. 2544 20,000,000,000 20,000,000,000 

2 ต.ค. 2544 28,500,000,000 20,000,000,000 

6 พ.ย. 2544 28,500,000,000 20,472,457,250 

3 ธ.ค. 2544* 28,500,000,000 27,972,457,250 

* : คาดว่าในวันที่ 3 ธันวาคม 2544 จะจดทะเบียนทุนช าระแลว้ต่อกรมทะเบียน
การคา้ กระทรวงพาณิชยอ์กี 7,500 ลา้นบาท เมือ่ไดม้กีารรับเงนิค่าหุน้จากผูจั้ดการ
จัดจ าหน่ายและประกนัการจ าหน่ายหุน้ บมจ. ปตท. 

5) จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บจากการขายหุน้ : 

  จ านวนหุน้ 
(ลา้นหุน้) 

ราคาตอ่หุน้ 
(บาท) 

เงนิทีไ่ดร้บั 
(ลา้นบาท) 

หุน้เพิม่ทนุของ บมจ. ปตท. 750 35 26,2501/ 

หุน้เดมิของ กค. 
หุน้เดมิของ กค.ในสว่นทีเ่ป็น 
Greenshoeรวมการขายหุน้เดมิของ 
กค. 

50 
120 
170 

35 
35 
35 

1,7501/ 
4,2002/ 
5,950 

รวมท ัง้ส ิน้ 920 35 32,2003/ 

หมายเหต ุ
1/ บมจ. ปตท.และ กค.จะไดรั้บเงนิจากการขายหุน้ภายหลังจากที่ไดป้ฏบิัตติาม
เงื่อนไขบังคับก่อน(Condition Precedent) และไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช าระแลว้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่คาดวา่เป็นประมาณวนัที ่3 ธันวาคม 2544 



2/การขายหุน้เดมิของ กค. ในส่วนที่เป็น Greenshoe นั้น จ านวนหุน้ที่ขายจริงจะ
ขึน้กับผลการท า Stabilization ภายหลังหุน้เขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
แลว้ และ กค. จะไดรั้บเงนิ ดังกลา่วภายหลังสิน้สดุ Stabilization Period ซึง่ไม่เกนิ 
30 วนัหลงัจากหุน้เขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 3/จ านวนเงนิดงักลา่วยังไม่
หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายหุน้ 

ทัง้นี้ การขายหุน้ ปตท. ในครั ้งนี้ มีผลใหม้ีเงินเขา้จากต่างประเทศเป็นจ านวน
ประมาณ 11,500 ลา้นบาท หรอืประมาณ 260 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ ท าให ้บมจ. ปตท. 
และกระทรวงการคลงั มรีายไดจ้ากการขายหุน้ทัง้หมด 32,200 ลา้นบาท โดยสดัสว่น
การถือหุน้ของ กค. จะลดลงเหลือรอ้ยละ 65.4 ในกรณีขายหุน้ในส่วนของ 
Greenshoe ไดท้ัง้หมด 

การซื้อขายหุ ้น บมจ. ปตท. ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

หุน้ของ บมจ. ปตท. ไดเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่
วันที่ 6 ธันวาคม 2544 ปรากฏว่าหุน้เปิดตลาดที่ราคา 38 บาท และปรับตัวขึน้ไป
สูงสุดที่ 38.25 บาท ซึง่เพิม่ขึน้จากราคาจอง 3.25 บาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 9.28 
และเนื่องจากมแีรงขายท าก าไรออกมาหนาแน่นหลังจากนัน้ จงึกดราคาหุน้ลงมาจน
ต ่าสดุที ่35.50 บาท กอ่นทีจ่ะปิดตลาดที ่35.75 บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.14 จาก
ราคาจองที ่35 บาทตอ่หุน้ 

ทัง้นี้ การทีหุ่น้ของ บมจ. ปตท. เขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยฯ์ ส่งผลให ้
มูลคา่การซือ้ขายรวมทัง้ตลาดเพิม่ขึน้สงูสดุในรอบ 11 เดอืนโดยมมีูลคา่การซือ้ขาย
รวม 19,536.24 ลา้นบาท เฉพาะหุน้ของ บมจ. ปตท. มีมูลค่าการซื้อขายทัง้สิน้ 
6,376.03 ลา้นบาท 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่54 ตลุาคม-ธันวาคม 2544 
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แนวทางการแกไ้ขปญัหา 
ราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

(กา๊ซ LPG) และหนีส้นิกองทนุน า้มนั
เชือ้เพลงิ 

  

สบืเนื่องจากปัญหาโครงสรา้งราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวไม่สะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ 
กองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิตอ้งรับภาระจา่ยชดเชยในระดับสงู ท าใหฐ้านะของกองทนุตดิ
ลบในระดับ 12,000 ลา้นบาท คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิเมือ่วันที ่10 
กันยายน 2544 จงึไดเ้ห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว
และหนี้สนิกองทุนน ้ามันเชือ้เพลงิ ตามขอ้เสนอของคณะท างานศกึษาการแกไ้ข
ปัญหาโครงสรา้งราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลวในระยะยาว ดงันี้ 

1. การปรบัหลกัเกณฑก์ารก าหนดราคา ณ โรงกล ัน่และราคาน าเขา้ก๊าซ 
LPG ใหป้รับลดราคา ณ โรงกลั่นและราคาน าเขา้ใหเ้ท่ากับราคาประกาศเปโตรมนิ 
(CP) –16 $/ตัน โดยเริม่มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที ่16 สงิหาคม 2544 เป็นตน้ไป และ
เพือ่มใิหเ้ป็นภาระของผูผ้ลติก๊าซ LPG มากนัก จงึใหป้ระกันระดับราคา ณ โรงกลั่น
และราคาน าเขา้ต ่าสุดที่ 200 $/ตัน โดยใหพ้ิจารณาเปลี่ยนแปลงตามราคา 
กา๊ซธรรมชาตทิกุ 6 เดอืน 

2. การใชร้ะบบราคา “กึง่ลอยตวั” เพือ่ใหก้องทนุน ้ามันฯ มรีายไดเ้พยีงพอส าหรับ
ช าระหนี้ทีช่ัดเจน โดยการจ ากัดหนี้ทีก่องทุนตอ้งช าระในระดับปัจจุบัน และใหผู้ใ้ช ้

ก๊าซ เป็นผูรั้บภาระในส่วนของหนี้ใหม่ ทีอ่าจเกดิจากความผันผวน ของราคาก๊าซ 
ในอนาคต ดังนัน้ เพือ่ใหก้ารปรับราคาขายปลกี มคีวามคล่องตัวและสะทอ้นตน้ทุน 
และแยกออกจากการตัดสนิใจทางการเมอืง จงึตอ้งยกเลกิการควบคมุราคาขายปลกี
กา๊ซหงุตม้ โดยน าระบบราคา “กึง่ลอยตัว” มาใช ้กลา่ว คอื ยังคงมกีารควบคมุราคา
ขายสง่ ซึง่จะมผีลท าใหรั้ฐ ยังสามารถก าหนดราคาขายปลกีไดท้างออ้ม และยังคงมี
การชดเชยราคากา๊ซหงุตม้ จากกองทนุน ้ามันฯ ในระดับหนึง่ โดยรักษาระดับเงนิไหล
เขา้กองทุนน ้ามันฯ สทุธ ิ1,200 – 1,500 ลา้นบาท/ไตรมาส และใหผ้่อนช าระหนี้ไม่
ต า่กวา่ 1,200 ลา้นบาท/ไตรมาส มเีป้าหมายช าระหนีห้มดภายใน 3 ปี 

ทัง้นี้ คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (กกร.) เมือ่วันที ่15 ตุลาคม 
2544 ไดม้มีตเิห็นชอบ ใหย้กเลกิควบคมุราคาขายปลกีกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง 
โดยใหม้ผีลบังคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2544 เป็นตน้มา 

 



3. การสง่เสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิอืน่ และการปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช ้เพือ่
ลดภาระการจ่ายชดเชยของกองทุนน ้ ามันเชื้อเพลิง และเป็นการช่วยเหลือ
ภาคอุตสาหกรรมที่ใชก้๊าซ LPG เ ป็นเชื้อเพลิง จึงควรใหม้ีการสนับสนุนให ้
ภาคอตุสาหกรรมปรับเปลีย่นไปใชเ้ชือ้เพลงิอืน่ทีม่รีาคาถกูกวา่ ดงันี้ 

(1) การเปลีย่นไปใชก้า๊ซธรรมชาต ิ(NG) เนือ่งจากการทีก่า๊ซธรรมชาตมิรีาคาต า่
กว่าราคาก๊าซ LPG ดังนั้น จึงควรมีการส่งเสริมใหภ้าคอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดในพื้นที่บริเวณรอบแนวท่อส่งก๊าซ NG ใหป้รับ
เปลี่ยนไปใชก้๊าซ NG เ ป็นเชื้อเพลิงแทน โดยปัจจุ บันมีการใชก้๊าซ NG ใน
ภาคอตุสาหกรรมประมาณ 29,200 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/ปี สามารถทดแทนกา๊ซ LPG ได ้
616,000 ตัน/ปี และเมื่อระบบท่อจ าหน่ายก๊าซรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
(Bangkok Gas Ring) ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2550 โดย ปตท. มีแผนเพิ่ม
ปริมาณการใชก้๊าซ NG ในภาคอุตสาหกรรมเป็น 42,705 ลา้นลูกบาศก์ฟุต/ปี  
ในปี 2550 คาดวา่ จะสามารถทดแทนกา๊ซ LPG ได ้900,000 ตนั/ปี 

(2) อุตสาหกรรมทีอ่ยูน่อกแนวทอ่จ าหน่ายกา๊ซ NG ซึง่ไม่สามารถใชก้๊าซ NG 
แทนได ้รัฐควรจะสง่เสรมิใหเ้ปลีย่นไปใชเ้ชือ้เพลงิอืน่ ดงันี ้

 การใชก้า๊ซ LPG ผสม Pentane โดย ปตท.อยูร่ะหวา่งท าการศกึษา
และทดสอบเพือ่ก าหนดสัดสว่นผสมทีเ่หมาะสม ซึง่ราคา Pentane อยู่
ในระดับต ่ากวา่ราคากา๊ซ LPG เมือ่น ามาผสมเป็นเชือ้เพลงิชนดิใหม่จะ
ท าใหร้าคาถกูลง 

 การใชถ้่านหนิ เป็นทางเลือกหนึ่งของเชือ้เพลงิ ซึง่มีราคาต ่ากว่า
น ้ามันเชือ้เพลงิและกา๊ซ LPG 

 น า้มนัเตา จากการเปรยีบเทยีบราคาน ้ามันเตากบัราคากา๊ซ LPG ทีร่วม
การจา่ยชดเชยจากกองทนุน ้ามันฯ แลว้ ตน้ทนุราคาน ้ามันเตาจะถกูกวา่ 

(3) อุตสาหกรรมทีต่อ้งใชเ้ชือ้เพลงิสะอาด อุตสาหกรรมที่จ าเป็นตอ้งใชก้๊าซ 
LPG เป็นเชือ้เพลงิทีส่ะอาด และในกรณีทีร่ะบบท่อส่งก๊าซไม่สามารถสนับสนุนได ้
เช่น เซรามคิ และเครื่องปั้นดนิเผา ในพื้นทีภ่าคเหนือตอนบน ซึง่ทีผ่่านมา รัฐไดม้ี
โครงการสง่เสรมิการใหใ้ชเ้ตาเผาเซรามคิประสทิธภิาพสงู โดยใชเ้งนิสนับสนุนจาก
กองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน แมว้า่ ราคาเตาประสทิธภิาพสงูจะแพงกว่า
เมือ่เทยีบกับเตาอฐิโดยทั่วไป แตจ่ะสามารถชว่ยประหยัดพลังงานไดถ้งึ 30 – 50% 
จงึสามารถคนืทนุในระยะยาว เพราะตน้ทนุในการผลติเซรามคิจะต า่ลง สามารถผลติ
เซรามิคไดเ้ร็วขึน้ มีการสูญเสียพลังงานนอ้ยลง และที่ส าคัญ คือ คุณภาพของ
ผลติภัณฑท์ีไ่ดส้งูขึน้และสม า่เสมอ 

(4) การชว่ยเหลอืภาคขนสง่และรถแท็กซี ่ปัจจุบันรัฐมโีครงการส่งเสรมิการใช ้
กา๊ซธรรมชาต ิ(NGV) เป็นเชือ้เพลงิทดแทนกา๊ซ LPG ในรถยนต ์ซึง่จะมรีาคาถกูกวา่
กา๊ซ LPGเนื่องจาก ปตท. ก าหนดราคากา๊ซ NGV ในระดับ 50% ของราคาขายปลกี
น ้ามันดเีซลหมนุเร็ว โดย ปตท. ไดจั้ดโปรแกรมสง่เสรมิการใชก้า๊ซ NGV ในรถแท็กซี ่
เป็นโครงการน าร่อง เพื่อตดิตัง้อุปกรณ์แบบใหเ้ปล่ากับรถแท็กซี ่จ านวน 100 คัน  



ซึง่ไดด้ าเนินการแลว้เสร็จ ในปี 2543 และจะเพิม่เป็น 1,000 คัน ในปี 2544 – 45 
โดยไดรั้บเงนิสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน และ ปตท. มี
แผนเพิม่สถานีบรกิารก๊าซ NGV ภายในปี 2549 เพิม่ขึน้อกี 30 สถานี เพือ่รองรับรถ
แท็กซีท่ีค่าดวา่ จะเพิม่ขึน้เป็น 7,125 คัน สามารถทดแทนการใชก้๊าซ LPG ได ้104 
พันตัน/ปี และในอกีแนวทางหนึง่ยังอาจเปลีย่นไปใชก้า๊ซ LPG ทีผ่สมกา๊ซ Pentane 
ทดแทนได ้อย่างไรก็ตาม จะตอ้งรอผลการทดสอบ ของ ปตท. ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลา
หนึง่ และจะตอ้งรอกา๊ซ Pentane จากโรงแยกกา๊ซหน่วยที ่5 คาดวา่จะกอ่สรา้งแลว้
เสร็จภายในปี 2548 

4. การป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบสง่ออกก๊าซหุงตม้ เพือ่ลดภาระของ
การจ่ายชดเชยของกองทุนน ้ามันฯ ทีเ่กดิจากการลักลอบส่งออกก๊าซหุงตม้ รัฐควร
เขม้งวดในการดูแลการส่งออกก๊าซหุงตม้ ซึง่ขณะกระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่าง 
การออกประกาศกระทรวง อนุญาตใหส้ง่ออกไดเ้ฉพาะผูค้า้กา๊ซมาตรา 7 หรอืตวัแทน
ผูค้า้ก๊าซเท่านั้น และใหส้ านักงานต ารวจแห่งชาติ ไดด้ าเนินการปราบปราม  
การลักลอบส่งออกก๊าซหุงตม้บรรจุถัง ตามตะเข็บชายแดน โดยผดิกฎหมายอย่าง
เขม้งวดและจรงิจัง 

5. การลดรายจา่ยของกองทุนน า้มนัฯ ในการสนบัสนุนการปราบปรามน า้มนั
เถือ่น เนื่องจากงานการปราบปรามน ้ ามันเถื่อนและการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ปิโตรเลยีม เป็นงานทีต่อ้งปฏบัิตอิย่างเขม้งวดและต่อเนื่อง ซึง่ถอืเป็นงานประจ าอกี
ประเภทหนึ่งของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ดังนั้น จึงควรใหข้อรับการสนับสนุน
งบประมาณ เชน่เดยีวกับงานปกต ิของหน่วยงาน ซึง่จะชว่ยลดรายจ่ายของกองทุน
น ้ามันฯ ไดป้ระมาณ 200 ลา้นบาท/ปี 

6. แผนช าระหนีก้องทุนน า้มนัเชือ้เพลงิ เพือ่สรา้งความเชือ่ม ัน่ใหแ้กเ่จา้หนี้
ผูผ้ลติกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว เห็นควรใหใ้ชม้าตรการ ในการแกไ้ขปญัหาหนีส้นิ
กองทุนน า้มนัเชือ้เพลงิ โดยใหร้กัษาระดบัเงนิไหลเขา้สุทธใินระดบั 1,200 – 
1,500 ล้านบาท/ไตรมาส มีเป้าหมายให้สามารถช าระหนี้หมด ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี โดยใหม้กีารท าขอ้ตกลงระหวา่งรฐักบัเจา้หนีใ้นการยอมรบัและ
ปฏบิตัติามแผนการช าระหนีท้ ีแ่นน่อน ซึง่คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544 มีมตเิห็นชอบใหแ้จง้ยืนยันการช าระหนี้กองทุนน ้ามัน
เชือ้เพลงิ ตอ่เจา้หนี้เงนิชดเชยการผลติกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว ตามสัดสว่นหนี้ ณ สิน้
เดอืนกันยายน 2544 โดยรวมไม่ต ่ากวา่ 1,200 ลา้นบาท/ไตรมาส ซึง่เริม่มผีลตัง้แต่
ไตรมาส 4 ปี 2544 เป็นตน้ไป และหากกองทนุช าระหนี้ ไมค่รบถว้น ใหจ้่ายดอกเบีย้ 
ในอัตราดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืลกูคา้ชัน้ด ี(MLR) ลบ 1 ตอ่ปี นับแตว่ันถัดจากวันสิน้ไตร
มาส โดยค านวณจากเงนิสว่นทีจ่า่ยขาด ในแตล่ะไตรมาสไปจนถงึวนัทีช่ าระครบถว้น 

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่54 ตลุาคม-ธันวาคม 2544 

http://www.nepo.go.th/
http://www.nepo.go.th/
http://www.nepo.go.th/


 

 

การยกเลกิควบคมุราคาขายปลกี 
กา๊ซหงุตม้ 

  

ในเดอืนพฤศจกิายน 2544 รัฐบาลไดเ้ริม่น านโยบายระบบราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 
“กึง่ลอยตัว” มาใช ้โดยไดม้ีการออกประกาศยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก 
กา๊ซหงุตม้ ซึง่เป็นไปตามมตคิณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) เมือ่วันที ่10 กันยายน 2544 
ไดม้มีตเิห็นชอบใหน้ าระบบราคา “กึง่ลอยตัว” มาใช ้และมอบหมายคณะกรรมการ
พจิารณานโยบายพลังงานเป็นผูพ้จิารณาทางเลอืกในการด าเนนิการ โดยมแีนวทาง
และหลกัการในการด าเนนิการ ดงันี้ 

1. ยกเลกิควบคมุราคาขายปลกีกา๊ซหงุตม้ แตยั่งคงควบคมุราคาขายสง่ 
2. รักษาระดับเงนิไหลเขา้กองทนุน ้ามันฯ สทุธ ิ1,200 – 1,500 ลา้นบาท/

ไตรมาส 

3. กองทุนน ้ามันฯ ยังคงจ่ายชดเชยราคาก๊าซในระดับหนึ่ง (ไม่เกนิ 500 
ลา้นบาท/เดอืน หรอื 3 บาท/กก.) เพือ่มใิหร้าคาขายปลกีเพิม่สงูขึน้จน
เป็นภาระตอ่ผูบ้รโิภคมากเกนิไป 

4. ใหก้องทุนน ้ามันฯ ผ่อนช าระหนี้ต่อเจา้หนี้ไม่ต ่ากว่า 1,200 ลา้นบาท/
ไตรมาส มเีป้าหมายช าระหนีห้มดภายใน 3 ปี 

ทัง้นี ้คณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2544 ไดอ้นุมัตติามมต ิกพช. 

คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน เมือ่วันที ่12 กันยายน 2544 ไดม้มีติ
เห็นชอบใหย้กเลกิควบคุมราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยใชร้ะบบราคา  
“กึง่ลอยตัว” ทันท ีแต่ใหช้ะลอเวลาการปรับราคาขายสง่ไวร้ะยะหนึ่ง เมือ่ราคาก๊าซ 
ในตลาดโลกมีแนวโนม้ปรับตัวสูงขึน้ จงึค่อยปรับราคาขายส่งขึน้ โดยมอบหมาย
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิน าเสนอประธานกรรมการพจิารณา
นโยบายพลงังานอนุมัตใินการปรับขึน้ราคาขายสง่ตอ่ไป 

  



การยกเลกิควบคมุราคาขายปลกีและการปรบัราคา 

คณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (กกร.) เมือ่วันที ่15 ตลุาคม 
2544 ไดเ้ห็นชอบใหย้กเลกิควบคมุราคาขายปลกีกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง โดย
ใหเ้ริม่มีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 1 พฤศจกิายน 2544 เป็นตน้ไป และไดม้ีการออก
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร เรือ่ง การแจง้และการปิด
ป้ายแสดงราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (กา๊ซหงุตม้) ลงวันที ่26 ตลุาคม 2544 
เพื่อยกเลกิควบคุมราคาขายปลกีและก ากับดูแลไม่ใหผู้บ้รโิภคถูกเอารัดเอาเปรยีบ
ดา้นราคา 

คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลงังาน  ไดด้ า เนินการออกประกาศ
คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ฉบับที ่49 พ.ศ. 2544 ปรับขึน้ราคาขายสง่
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ เพิม่ขึน้ 0.9253 บาท/กก. เป็น 9.7532 
บาท/กก. ซึง่มีผลท าใหร้าคาขายปลกีก๊าซหุงตม้รวมภาษีมูลค่าเพิม่เพิม่ขึน้ 0.99 
บาท/กก. เป็น 13.60 บาท/กก. หรอืถังขนาดบรรจุ 15 กก.เพิม่ขึน้ 15 บาท/ถัง เป็น 
204 บาท/ถัง โดยมผีลบังคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่15 พฤศจกิายน 2544 เป็นตน้ไป 

  

 

 

ประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร 
เร ือ่ง การแจง้และการปิดป้ายแสดงราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจถุงั (กา๊ซ

หงุตม้) 

ตามทีค่ณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการ
กลาง ว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ เรื่อง การก าหนดราคาจ าหน่ายปลีก 
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงตม้) ลงวันที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร เรือ่ง การแสดงราคาสนิคา้ 
และคา่บรกิาร ลงวนัที ่26 มถินุายน พ.ศ. 2544 ไปแลว้ นัน้ 

โดยทีค่ณะรัฐมนตรีไดม้มีตเิห็นชอบการใชร้ะบบราคากึง่ลอยตัวกับก๊าซปิโตรเลยีม
เหลว ดว้ยการยกเลกิการควบคุมราคาจ าหน่ายปลกีตามที่คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาตเิสนอ ดังนัน้ เพือ่ให ้สอดคลอ้งกับมตคิณะรัฐมนตรดีังกล่าว และ
ดแูลมใิหผู้บ้รโิภคถกูเอารัดเอาเปรยีบทางดา้นราคา 



อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (2) (3) (5) มาตรา 25 (3) (4) (5) มาตรา 26 
วรรคหนึ่ง และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 
2542 อันเป็นพระราชบัญญัตทิีม่บีทบัญญัต ิบางประการเกีย่วกับการจ ากัดสทิธแิละ
เสรภีาพของบุคคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ 
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัตแิห่ง กฎหมาย คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และ
บรกิาร จงึออกประกาศ ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1 ประกาศฉบับนีใ้หใ้ชบั้งคบัในทกุทอ้งทีท่ั่วราชอาณาจักร 

ขอ้ 2 ใหย้กเลกิประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบริการ เรื่อง  
การก าหนดราคาจ าหน่ายปลกีกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (กา๊ซหงุตม้) ลงวันที ่12 
กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

ขอ้ 3 ใหย้กเลกิความในหมวดผลติภัณฑปิ์โตรเลยีม ล าดับที ่143 ก๊าซปิโตรเลยีม
เหลวบรรจุถัง ตามบัญช ีก แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้
และบรกิาร เรื่อง การแสดงราคาสนิคา้ และค่าบรกิาร ลงวันที่ 26 มถิุนายน พ.ศ. 
2544 

ขอ้ 4 ในประกาศฉบับนี ้

“ผูค้า้กา๊ซ” หมายความวา่ ผูค้า้น ้ามันชนดิกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวแตเ่พยีงชนดิเดยีว ทีม่ี
ปรมิาณการคา้ ปีละตัง้แตห่า้หมืน่เมตรกิตันขึน้ไป ตามมาตรา 7 แหง่พระราชบัญญัติ
การคา้น ้ามันเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 

“ผูบ้รรจกุา๊ซ” หมายความวา่ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการบรรจกุา๊ซตามกฎหมาย
วา่ดา้ย การบรรจกุา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

“รา้นคา้ทีเ่ป็นตัวแทนจ าหน่ายของผูค้า้ก๊าซ” หมายความว่า ผูท้ีซ่ ือ้ก๊าซปิโตรเลยีม
เหลวบรรจถุัง (กา๊ซหงุตม้) จากผูค้า้กา๊ซมาจ าหน่าย 

“รา้นจ าหน่ายก๊าซ” หมายความว่า ผูจ้ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง  
(กา๊ซหงุตม้) ทีม่ใิช ่รา้นคา้ ทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายของผูค้า้กา๊ซ 

ขอ้ 5 ใหผู้ค้า้ก๊าซแจง้แผนการเปลี่ยนแปลงราคาจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ภายใน 24 ชัว่โมง นับตัง้แตเ่วลาทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาจ าหน่าย 

ขอ้ 6 ใหผู้บ้รรจุก๊าซ และรา้นคา้ที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายของผูค้า้ก๊าซ แจง้ราคา
จ าหน่าย ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงตม้) ภายใน 2 วัน นับตัง้แต่วันทีม่ ี
การเปลีย่นแปลงราคาจ าหน่าย 

ขอ้ 7 ใหร้า้นคา้ทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายของผูค้า้กา๊ซ และรา้นจ าหน่ายกา๊ซ แสดงราคา 
จ าหน่ายปลกีก๊าซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงตม้) และกรณีทีม่กีารเรยีกเก็บ
ภาษีมลูคา่เพิม่ คา่บรกิารขนสง่ ถงึสถานทีข่องผูซ้ ือ้ หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ นอกเหนอืจาก



ราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงตม้) รา้นคา้ทีเ่ป็น ตัวแทนจ าหน่ายของ
ผูค้า้ก๊าซหรือรา้นจ าหน่ายก๊าซตอ้งแสดงค่าภาษี ค่าบริการขนส่งและค่าใชจ้่าย
ดงักลา่วใหช้ดัเจน และครบถว้น โดยแสดงไวค้วบคูก่บัการแสดงราคากา๊ซปิโตรเลยีม
เหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงตม้) ในลักษณะที่เห็นไดช้ัดเจน เปิดเผย สามารถอ่านได ้
โดยงา่ย ส าหรับขอ้ความหรอืรายการทีแ่สดงควบคูก่บัราคาตอ้งเป็นภาษาไทย แตจ่ะ
ม ีภาษาอืน่ดว้ยกไ็ด ้

การแสดงราคาตามวรรคหนึ่งใหก้ระท าไดโ้ดยการเขยีน พมิพ ์หรอืกระท าใหป้รากฏ
ดว้ยวธิอีืน่ใด บนแผน่กระดาษแผน่ไม ้แผน่กระจก ผนังหรอืวตัถอุืน่ 

การแสดงราคาใหแ้สดงราคาต่อหน่วย ราคานั้นตอ้งเป็นตัวเลขไทย หรืออารบิค 
ขนาดสูงไม่ต ่ากว่า 7 เซนตเิมตร โดยแสดงไวห้นา้สถานที่จ าหน่าย ซึง่สามารถ
มองเห็นไดจ้ากภายนอก 

ขอ้ 8 กรณีทีม่กีารสัง่ซือ้กา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (กา๊ซหงุตม้) ทางโทรศัพท ์ให ้
รา้นคา้ ทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายของผูค้า้กา๊ซหรอืรา้นจ าหน่ายกา๊ซ แจง้ราคาจ าหน่ายที่
ไดแ้สดงไว ้ซึง่ไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการขนส่งถึงสถานที่ของผูซ้ ื้อ หรือ
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามขอ้ 7 ใหผู้ซ้ ือ้ทราบกอ่นทกุครัง้ 

ขอ้ 9 การแจง้ตามขอ้ 5 หรอืขอ้ 6 ใหแ้จง้ต่อเลขาธกิารคณะกรรมการกลางว่าดว้ย
ราคาสินคา้ และบริการ ตามแบบแนบทา้ยประกาศฉบับนี้ ณ สถานที่ราชการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูค้า้กา๊ซ ใหแ้จง้ ณ ส านักตรวจสอบและปฏบัิตกิาร กรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณชิย ์

(2) ผูบ้รรจุก๊าซ หรือรา้นคา้ที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายของผูค้า้ก๊าซทีม่ีส านักงานใหญ่
ตั ้งอยู่ ในเขตทอ้งที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร ใหแ้จง้ ณ ส านักตรวจสอบ และปฏบัิตกิาร กรมการคา้ภายใน กระทรวง
พาณชิย ์

(3) ผูบ้รรจุก๊าซ หรอืรา้นคา้ทีเ่ป็นตัวแทนจ าหน่ายของผูค้า้ก๊าซ ที่มสี านักงานใหญ่ 
ตัง้อยู ่ในเขตทอ้งทีจั่งหวดัอืน่นอกจาก (2) ใหแ้จง้ ณ ส านักงานการคา้ภายในจังหวัด
แหง่ทอ้งทีนั่น้ 

การแจง้ตามวรรคหนึง่ จะแจง้โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับ หรอืทางโทรสาร
ก็ได ้โดยใหถ้อืวันทีท่ีไ่ดป้ระทับตราประจ าวัน ณ ทีท่ าการไปรษณียต์น้ทางเป็นวัน
แจง้ ในกรณีทีแ่จง้ทางโทรสาร จะถอืวัน ทีไ่ดรั้บโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการ
แจง้ แต่การแจง้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่ผูค้า้ก๊าซ ผูบ้รรจุก๊าซ หรอืรา้นคา้ ทีเ่ป็นตัวแทน
จ าหน่ายของผูค้า้ก๊าซ ไดส้่งตน้ฉบับใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคา
สนิคา้และบรกิารแลว้ 

 



ขอ้ 10 ใหร้า้นคา้ทีเ่ป็นตัวแทนจ าหน่ายของผูค้า้กา๊ซและรา้นจ าหน่ายกา๊ซ จ าหน่าย 
ไมส่งูกวา่ราคาทีแ่สดงไวต้ามขอ้ 7 

ขอ้ 11 ประกาศฉบับนี้ใหใ้ชบั้งคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับตัง้แตว่ันที ่1 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่26 ตลุาคม พ.ศ. 2544 

(ลงนาม) อดศิยั โพธารามกิ 

(นายอดศิยั โพธารามกิ) 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์

ประธานคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร 

  

 

 

ประกาศคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน 

ฉบบัที ่49 พ.ศ. 2544 

เร ือ่ง การก าหนดราคาขายก๊าซ ณ คลงัก๊าซเป็นราคาเดยีวกนัทุกแห่งท ัว่
ราชอาณาจกัร 

อาศัยอ านาจตามขอ้ 4 (3) และขอ้ 5 แหง่ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรทีี ่1/2540 เรือ่ง 
ก าหนดมาตรการ เพือ่แกไ้ขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน ้ามันเชือ้เพลงิ ลงวันที ่
12 กันยายน พ.ศ. 2540 คณะกรรมการพจิารณา นโยบายพลังงานออกประกาศไว ้
ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1 ใหย้กเลกิประกาศคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ฉบับที ่30 พ.ศ. 
2544 เรื่อง การก าหนดราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซเป็นราคาเดียวกันทุกแห่ง 
ทั่วราชอาณาจักร ลงวนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

ขอ้ 2 ใหก้ าหนดราคาขายกา๊ซ ณ คลงักา๊ซเป็นราคาเดยีวกนัทกุแหง่ทั่วราชอาณาจักร 
ดงันี ้



ราคาขายกา๊ซ ณ คลงักา๊ซไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่กโิลกรัมละ 9.7532 บาท 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2544 

(ลงนาม) เมตตา บันเทงิสขุ 

(นายเมตตา บันเทงิสขุ) 
รองเลขาธกิารฯ รักษาราชการแทน 

เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่54 ตลุาคม-ธันวาคม 2544 

  

  

 

http://www.nepo.go.th/
http://www.nepo.go.th/
http://www.nepo.go.th/


 

 

โครงการประหยดัไฟ ก าไร 2 ตอ่ 

  

ประหยัดครั ้งนี้ เห็นผลยิ่งกว่าครั ้งไหน  โครงการส าหรับครอบครัวที่ชาญฉลาด 
ประหยัดไฟ ประหยัดเงนิ แลว้ยังไดรั้บสว่นลดคา่ไฟฟ้าเป็นพเิศษอกี นอกจากนี้ยังถอื
เป็นการชว่ยชาตปิระหยัดพลังงาน และเงนิตราต่างประเทศ เพือ่การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ
ของบา้นเราอยา่งเต็มทีย่ ิง่ขึน้ 

ส าหรับทีม่าของโครงการ "ประหยดัไฟ ก าไร 2 ตอ่" เกดิจากนโยบายของรัฐทีมุ่่ง
ใหป้ระชาชนของชาตเิห็นความส าคัญของการประหยัดพลังงาน และกระตุน้ใหป้ฏบัิติ
อย่างจรงิจัง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(สพช.) การไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) จงึร่วมมอืกันสรา้งแรงจูงใจ
ดว้ยการใหส้ว่นลดค่าไฟฟ้าแกทุ่กครัวเรอืนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ สอดคลอ้งกับผลวจัิย
โครงการประชาสัมพันธ ์"นีส่ ิบา้นหาร2" ซึง่ชีใ้หเ้ห็นว่าประชาชนสว่นใหญ่ทัง้ใน
กรุงเทพฯ และตา่งจังหวัดใหค้วามส าคัญกบัการประหยัดไฟฟ้า และตอ้งการประหยัด
ค่าใชจ้่ายพลังงานในบา้นเพื่อช่วยตนเอง และครอบครัว จึงเชือ่ว่าโครงการนี้จะ
สามารถกระตุน้ใหเ้กดิการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าของประชาชนไปใน
ทศิทางทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมมากขึน้ นอกจากนี้จะเป็นจุดเริม่ตน้ทีจ่ะกระตุน้ให ้
ประชาชนปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในการใชพ้ลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ และตดิเป็น
นสิยัถาวรตลอดไป 

โครงการประหยัดไฟ ก าไร 2 ตอ่ เป็นโครงการรณรงคเ์พือ่การประหยัดพลงังานไฟฟ้า
โดยเนน้ทีก่ลุม่เป้าหมายภาคทีอ่ยูอ่าศัยซึง่เป็นกลุม่ทีม่อีัตราบรโิภคไฟฟ้าสงูถงึ 22% 
ของการใชไ้ฟฟ้าทัง้ประเทศ และมวีัตถปุระสงคห์ลักเพือ่กระตุน้ใหก้ลุม่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าใน
ภาคที่อยู่อาศัยเกดิการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมอย่างจรงิจัง และทันที ซึง่จะวัดจาก
หน่วยการใชไ้ฟฟ้าของแต่ละครัวเรอืนในแต่ละเดอืน และสรา้งแรงจูงใจดว้ยการให ้
สว่นลดการใชไ้ฟฟ้าแกป่ระชาชน โดยครัวเรอืนทีม่สีทิธิไ์ดรั้บสว่นลดคา่ไฟฟ้าในครัง้
นี้ไดแ้ก่ ประเภท 1.1 ไดแ้ก่ครัวเรือนทีเ่ป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยู่อาศัยขนาดเล็ก ซึง่มี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าไมเ่กนิ 150 หน่วยตอ่เดอืน และประเภท 1.2 เป็นผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้น
อยูอ่าศยัขนาดใหญ ่ซึง่มปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเกนิกวา่ 150 หน่วยตอ่เดอืน ซึง่ปัจจบัุน
มจี านวนของผูใ้ชไ้ฟฟ้าทัง้ 2 ประเภท 12 ลา้นราย แบ่งเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(กฟภ.) 11 ลา้นราย และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 1 ลา้นราย โดยหากครัวเรอืน
สามารถท าการประหยัดหน่วยไฟฟ้าลงไดต้ัง้แต ่10 เปอรเ์ซ็นต ์ขึน้ไป จะไดรั้บรางวลั
เป็นสว่นลดคา่ไฟฟ้าอกี 20 เปอรเ์ซนตข์องหน่วยไฟฟ้าทีป่ระหยัดไดใ้นเดอืนนัน้ ทัง้นี้
การคดิค านวณและใหส้ว่นลดคา่ไฟฟ้า จะระบุสว่นลดใหโ้ดยอัตโนมัต ิโดยครัวเรอืน
ไมต่อ้งท าการลงทะเบยีนเพือ่สมัครเขา้รว่มกจิกรรมแตอ่ยา่งใด 



หากทุกครวัเรอืนช่วยกนัลดการใช้ไฟฟ้า ไดร้อ้ยละ 10 เท่ากบัประเทศ
สามารถลดการใชไ้ฟฟ้า 2,000 ลา้นหนว่ยตอ่ปี หรอืคดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัได ้
4,000 ลา้นบาท 

ระยะเวลาการด าเนนิกจิกรรม 

กนัยายน 2544 – เดอืนสงิหาคม 2545 

กจิกรรมประชาสมัพนัธ ์

การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ไดแ้บ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ลักษณะ ไดแ้ก่  
กลยทุธเ์ชงิรกุ และ กลยทุธเ์ชงิรับ 

1. กลยทุธเ์ชงิรกุ 

 การประชาสมัพันธผ์า่นสือ่ตา่งๆ ไดแ้ก ่
o ภาพยนตรป์ระชาสมัพันธ ์จ านวน 3 เรือ่ง 
o สือ่สิง่พมิพ ์จ านวน 5 ชิน้ 
o สารคดสีัน้แนะน าวธิปีระหยัดไฟในครัวเรอืน 
o ศนูยอ์ านวยการ "โครงการประหยัดไฟ ก าไร 2 ตอ่" 
o สือ่สนับสนุนอืน่ๆ 

 การรณรงค ์
o จัดทมีรณรงค ์และ ทมีคาราวาน เพื่อออกพื้นทีท่ั่วประเทศเพือ่

แนะน าโครงการและวิธีการประหยัดไฟฟ้า พรอ้มแจกคู่มือ 
ประหยัดไฟ ก าไร 2 ตอ่ 

2. กลยทุธเ์ชงิรบั 

 Call Center : ศนูยอ์ านวยการ "โครงการประหยัดไฟ ก าไร 2 ตอ่" 

ผลการรณรงค ์

โครงการประหยัดไฟ ก าไร 2 ต่อ ไดเ้ปิดตัวเมือ่วันที ่10 สงิหาคม 2544 จนถงึวันที ่
30 พฤศจกิายน 2544 ผลปรากฏ ดงันี ้

  กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน รวม 

จ านวนครัวเรอืนทีไ่ดรั้บสว่นลด 
(ครัวเรอืน) 

2,253,303 3,467,617 5,866,558  

หน่วยไฟฟ้าทีล่ดได ้(หน่วย) 96,893,102 179,579,117 321,253,860 597,726,075 

จ านวนเงนิทีป่ระหยดัได ้(บาท) 299,673,236 559,418,152 1,000,119,826 1,859,211,214 

จ านวนเงนิสว่นลด (บาท) 56,628,415 108,810,815 204,579,919 370,019,149 

 



 ทมีรณรงคแ์นะน าโครงการ 

ทมีรณรงคจ์ะท าหนา้ทีล่งพืน้ทีเ่พือ่แนะน าโครงการ "ประหยัดไฟ ก าไร 2 ตอ่" ใหแ้ก่
ประชาชนตามสถานที่ และงานเทศกาลต่างๆ ทั่วประเทศ ตัง้แต่ 15 กันยายน - 
พฤศจิกายน 2544 เพื่อ กระตุน้ใหป้ระชาชนเห็นถงึความส าคัญของการประหยัด
ไฟฟ้า และเขา้รว่มโครงการกบัเรา ทมีรณรงคม์อียู ่2 ทมี ทมีละ 6 คน มหีวัหนา้น าทมี
ไปเผยแพร่สือ่ตา่งๆ เชน่ คูม่อื "ประหยัดไฟ ก าไร 2 ตอ่", โปสเตอร ์และยังจัดใหม้ี
นิทรรศการประหยัดไฟเคลื่อนที่ เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ย นอกจากนี้  
ทมีรณรงคจั์ดเตรียมเกมสนุกๆ พรอ้มของรางวัลต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชนทีส่นใจดว้ย 
อาท ิเสือ้ยดื หมวก เพือ่เชญิชวนใหป้ระชาชนสนใจมากขึน้ ในงานเทศกาลทอ่งเทีย่ว
ที่ส าคัญต่างๆ สถานทีส่าธารณะในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรฐั / 
เอกชนไมน่อ้ยกวา่ และโรงเรยีนในเขต กทม. และปรมิณฑล 

ทมีคาราวานประหยดัไฟ ทมีคาราวาน ไกลแคไ่หน เราไปถงึ 

ทีมคาราวานจะลงพื้นที่เพื่อแนะน าเรื่องการประหยัดไฟฟ้า โดยจะไปเยี่ยมตาม
ครัวเรอืนในจังหวดัตา่งๆ ทั่วประเทศ มสีมาชกิ 6 คน พรอ้มกบัรถคาราวาน 1 คนั แจก
คู่มือ "ประหยัดไฟ" และสตกิเกอร์ พรอ้มสาธิต วธิีการประหยัด การท างานของ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น โดยใชว้ัตต์มิเตอร์ เพื่อใหเ้ห็นผลพิสูจน์กันจริงๆ  
ทมีคาราวานจะออกเยีย่มเยอืนครัวเรอืนตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 3,000 ครัวเรอืน ทั่วประเทศ 

ศนูยอ์ านวยการ "โครงการประหยดัไฟ ก าไร 2 ตอ่" 

จะเป็นแหล่งรวมขอ้มูลโครงการ "ประหยดัไฟ ก าไร 2 ต่อ" ส าหรับประชาชน  
ผูต้อ้งการสอบถามรายละเอยีดตา่งๆ เกีย่วกบัโครงการแบง่การบรกิารออกเป็น 2 แบบ 
คอื บรกิารขอ้มูลโดยตรง และบรกิารขอ้มูลทางโทรศัพท ์เบอรท์ีใ่ชต้ดิต่อเป็นเบอร์
เดยีวกับ สายดว่นหาร 2 คอื 0-2612-1040 โดยไดม้กีารเพิม่คู่สายโทรศัพทอ์กี  
8 คูส่าย เพือ่รองรับจ านวนโทรเขา้ทีจ่ะเพิม่มากขึน้ 

หากมขีอ้สงสัย สามารถตดิตอ่ศนูยอ์ านวยการได ้ทุกวัน วันจันทร-์ศกุร ์เวลา 8.00 - 
22.00 น. และเสาร ์-อาทติย ์เวลา 9.00 - 19.00 น. 



 

 

นายพทิักษ์ อนิทรวทิยนันท ์รองนายกรัฐมนตร ีนายจาตรุนต ์ฉายแสง รัฐมนตรปีระจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี นายปิยสวัสดิ ์อัมระนันทน์ เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาต ินายศริ ิตณัฑวฒัน ์ผูอ้ านวยการฝ่ายธรุกจิและพลงังานไฟฟ้า กฟน. 



และนายนเิวศ บญุวทิยา รองผูอ้ านวยการฝ่ายบ ารงุรักษา กฟภ. รว่มเปิดตวั “โครงการ
ประหยัดไฟก าไร 2 ตอ่” ณ ท าเนยีบรัฐบาล เมือ่วนัที ่10 กนัยายน 2544 

 

 

นายพทิักษ์ อนิทรวทิยนันท ์รองนายกรัฐมนตร ีนายปิยสวัสดิ ์อัมระนันทน์ เลขาธกิาร
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ินายชลติ เรืองวเิศษ ผูว้่าการ กฟน. และ



นายวบิลูย ์คหูรัิญ ผูว้า่ กฟภ. รว่มปลอ่ยขบวนรถรณรงค ์“โครงการประหยัดไฟก าไร 2 
ตอ่” เพือ่รณรงคใ์หป้ระชาชนเขา้รว่มโครงการ เมือ่วนัที ่12 ตลุาคม 2544 ณ ท าเนยีบ
รัฐบาล 

 

 

นายปิยสวสัดิ ์อมัระนันทน ์เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ินายศริิ
ชัย สายะศิลปี ผูช้่วยฝ่ายบริหารองค์กร กฟน. และนายภัสสร เวียงเกตุ ผูช้่วย
ผูอ้ านวยการฝ่ายเศรษฐกจิและงบประมาณ กฟภ. ร่วมเปิดศูนยอ์ านวยการโครงการ
ประหยัดไฟก าไร 2 ต่อ เพื่อใหบ้รกิารตอบขอ้ซักถามเกีย่วกับการใชไ้ฟฟ้าในบา้น 
โทร. 02 612 1040 



 

รวมพลังหาร 2 แจกฟรีคู่มือ “ประหยัดไฟก าไร 2 ต่อ” จ านวน 50,000 เล่ม ซึง่มี
เนื้อหากตกิาการรับสว่นลดคา่ไฟฟ้า และวธิกีารใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยัดแบบ
ง่าย ๆ ขอรับคู่มือ ณ ส านักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตและสาขา หรือศูนย์
ประชาสมัพันธห์าร 2 สพช. 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่54 ตลุาคม-ธันวาคม 2544 

  

  

 

http://www.nepo.go.th/
http://www.nepo.go.th/
http://www.nepo.go.th/


 

 

สถานการณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ 

  

1. ราคาน า้มนัดบิ 

เดอืนกนัยายน ราคาน ้ ามันดิบโดยเฉลี่ยอยู่ในภาวะทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือน
สงิหาคม ทีร่ะดับ $24.1-26.1 ตอ่บารเ์รล แลว้แตช่นดิน ้ามันดบิ โดยในชว่งตน้เดอืน
ราคาออ่นตัวลงเล็กนอ้ย จากปรมิาณการผลติทีเ่กนิความตอ้งการของตลาด จากการ
ที่อรัิกไดก้ลับมาส่งออกน ้ามันดบิ หลังจากหยุดไปในช่วงเดือนมถิุนายนถงึเดือน
กรกฎาคม ปรมิาณการผลติของอรัิก 2.3 ลา้นบารเ์รล/วัน ชดเชยการลดปรมิาณการ
ผลติของกลุ่มโอเปค 1 ลา้นบาร์เรล/วัน เมือ่วันที ่1 กันยายน 2544 ได ้นอกจากนี้
กลุ่มโอเปคยังมกีารผลติเกนิโควตา้อยู่ประมาณ 1.2 ลา้นบารเ์รล/วัน และมปีรมิาณ
การผลติเพิม่ขึน้อกีสว่นหนึง่จากประเทศนอกกลุม่โอเปค หลังจากนัน้ราคาน ้ามันดบิ
ไดป้รับตัวสงูขึน้ประมาณ $3 ต่อบารเ์รล จากความตืน่ตระหนกต่อเหตุการณ์การก่อ
วนิาศกรรมอาคาร World Trade Center และ Pentagon ของสหรัฐอเมรกิา ในวันที ่
11 กันยายน 2544 ซึง่ตลาดเกรงว่าเหตกุารณ์จะขยายตัวสง่ผลกระทบตอ่การจัดหา
น ้ามันดบิจนอาจท าใหเ้กดิการขาดแคลนขึน้ได ้ต่อมาราคาน ้ามันดบิปรับตัวลดลง
อยา่งรวดเร็วประมาณ $6-8 ตอ่บารเ์รล เพราะเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ไดส้ง่ผลกระทบตอ่
ภาวะเศรษฐกจิของโลก หากเกดิการขยายตัวของการขัดแยง้และการตอบโตข้อง
สหรัฐอเมรกิาตอ่กลุม่ผูก้อ่การรา้ย จะสง่ผลซ ้าเตมิตอ่ภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยทั่วโลก
ในขณะนี้ ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามันของโลกลดลง ปรมิาณน ้ามันในตลาดมากกวา่
ความตอ้งการใชส้ง่ผลใหป้รมิาณส ารองน ้ามันดบิในชว่งกอ่นเขา้ฤดูหนาวของปีนี้สงู
กวา่ปีทีผ่า่นมา 

เดอืนตุลาคม การก่อการรา้ยไม่ไดส้่งผลกระทบต่อการจัดหาน ้ามันดบิแต่ส่งผล
กระทบอยา่งรุนแรงตอ่ความตอ้งการใชน้ ้ามันดบิของโลก จากภาวะเศรษฐกจิถดถอย
ทั่วโลก ท าใหร้าคาน ้ามันดบิปรับตัวลดลงอย่างตอ่เนื่องกวา่รอ้ยละ 20 ความตอ้งการ
ใชน้ ้ามันส าเร็จรูปลดลงค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่น ้ามันส าหรับเครื่องบนิที่
ลดลงกว่ารอ้ยละ 15 จากความกังวลของผูโ้ดยสารต่อการเดนิทางโดยเครื่องบนิ 
แมว้่าการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานจะท าใหค้วาม
ตอ้งการใชน้ ้ามันส าหรับเครือ่งบนิเพิม่ขึน้บา้ง แตก่ไ็มส่ามารถชดเชยกบัความตอ้งการ
ใชน้ ้ามันเครือ่งบนิในเชงิพาณชิยท์ีล่ดลงได ้นอกจากนี ้กลุม่โอเปคยังไมส่ามารถพยงุ
ราคาน ้ามันดบิใหอ้ยูใ่นระดบั Price band ($22-28 ตอ่บารเ์รล) โดยราคาน ้ามันดบิได ้
ลดลงมาอยู่ทีร่ะดับต ่ากวา่ $22 ตอ่บารเ์รล แตก่ลุม่โอเปคยังไม่ไดต้ัดสนิใจลดก าลัง
การผลติเพือ่รักษาระดับราคา ประกอบกับภาวะความตอ้งการใชล้ดลง ท าใหป้รมิาณ
ส ารองน ้ามันดบิทางการคา้ของประเทศตา่งๆ เพิม่สงูขึน้ 



เดอืนพฤศจกิายน ราคาน ้ามันดบิยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ $2  
ตอ่บารเ์รล จากความตอ้งการใชท้ีล่ดลง และมสีญัญาณปรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้จาก
กลุม่นอกโอเปค โดยเฉพาะจากบรเิวณทะเลเหนอื ประเทศองักฤษ นอรเ์วย ์เดนมารก์
และเนเธอรแ์ลนด ์ปรมิาณการผลติในเดอืนกนัยายนเพิม่ขึน้อกี 850,000 บารเ์รล/วัน 
สว่นประเทศในแถบทะเลสาบแคสเป้ียนก็มสีญัญาณของปรมิาณการผลติทีจ่ะเพิม่ขึน้
เช่นกัน โดยคาซักสถานคาดว่าจะเพิ่มปริมาณการผลติอีก 200,000 บาร์เรล/วัน 
ในช่วงไตรมาสหนึ่งและสองของปี พ.ศ. 2545 แมว้่าผลการประชุมเมื่อวันที่ 14 
พฤศจกิายน 2544 กลุ่มโอเปคจะประกาศลดก าลังการผลติลง 1.5 ลา้นบารเ์รล/วัน 
เหลอื 21.17 ลา้นบาร์เรล/วัน โดยจะเริม่มผีลในวันที ่1 มกราคม 2545 แต่เป็นการ
ประกาศอย่างมเีงือ่นไขว่าจะด าเนินการต่อเมือ่ประเทศผูส้ง่ออกน ้ามันรายใหญ่นอก
กลุ่มโอเปคลดปรมิาณการผลติลงดว้ย 500,000 บารเ์รล/วัน ในขณะทีป่ระเทศนอก
กลุ่มโอเปคยังไม่มีท่าทีว่าจะร่วมมือตามที่กลุ่มโอเปคตอ้งการ โดยเม็กซโิก และ
นอรเ์วย ์ตอ้งการลดก าลังการผลติลง 100,000 บารเ์รล/วัน สว่นรัสเซยี และโอมาน 
ตอ้งการลดก าลังการผลติลง 50,000 และ 25,000 บารเ์รล/วัน ท าใหร้าคาน ้ามันดบิ
ออ่นตวัลงมาก 

เดอืนธนัวาคม ในช่วงตน้เดอืนราคาน ้ามันดบิยังคงอ่อนตัวลง ท าใหป้ระเทศนอก
กลุม่โอเปคใหค้วามร่วมมอืกบักลุม่โอเปคในการลดปรมิาณการผลติมากขึน้ เพือ่พยงุ
ราคาน ้ามันดบิไม่ใหต้กต ่าลงไปอกี โดยรัสเซยีแสดงความตอ้งการจะลดปรมิาณการ
ผลติลง 150,000 บารเ์รล/วัน สว่นนอรเวย ์และเม็กซโิก ก็จะลดปรมิาณการผลติลง 
150,000 และ 120,000 บาร์เรล/วัน ทัง้นี้ กลุ่มโอเปคไดช้ักชวนประเทศ อังโกล่า 
โอมาน และคาซัคสถานเขา้ร่วมการลดปรมิาณการผลติดว้ย แต่ก็ยังคงมคีวามเห็น
ขัดแยง้กันในเรื่องระยะเวลาในการลดปริมาณการผลติ โดยโอเปคตอ้งการใหล้ด
ปรมิาณการผลติจนถงึไตรมาส 2 ของปี 2545 เนื่องจากชว่งไตรมาส 1 และ 2 เป็น
ช่วงที่ความตอ้งการใชน้ ้ ามันของโลกอยู่ในระดับต ่า แต่รัสเซยียังไม่เห็นพอ้งกับ
โอเปคในประเด็นนี้ เนื่องจากไตรมาส 2 เป็นช่วงทีรั่สเซยีตอ้งการเพิม่การส่งออก
น ้ามันดบิ เพราะเสน้ทางเขา้ออกท่าเรอืของรัสเซยีไม่จับตัวเป็นน ้าแข็ง สว่นปรมิาณ
ส ารองน ้ามันดบิทางการคา้ของประเทศตา่งๆ ยังคงเพิม่ขึน้ โดยสหรัฐอเมรกิาเพิม่ขึน้
ถงึ 4.2 ลา้นบารเ์รล จากความตอ้งการใชท้ีล่ดลง ท าใหป้รมิาณการผลติน ้ามันดบิของ
โลกในปัจจบุันยังเกนิความตอ้งการอยู ่5-6 ลา้นบารเ์รล/วนั ราคาน ้ามันดบิดไูบและเบ
รนทใ์นวนัที ่11 ธันวาคม 2544 อยูท่ีร่ะดบั $16.6 และ $17.9 ตอ่บารเ์รล ตามล าดบั 

  



ราคาน า้มนัดบิ  
หน่วย : เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล 

ชว่งเวลา โอมาน ดไูบ เบรนท ์ WTI ทาปิส 

2542 17.24 17.20 18.13 19.20 18.84 

2543 26.53 26.26 29.00 30.40 29.86 

2544 (11 เดอืน) 23.27 23.22 25.26 26.48 25.80 

ไตรมาส 1 23.58 23.70 26.31 28.78 26.92 

ไตรมาส 2 25.31 25.15 27.56 27.85 28.35 

ไตรมาส 3 24.11 24.04 25.57 26.64 25.66 

กนัยายน 24.29 24.12 25.94 26.08 25.86 

ตลุาคม 19.81 19.63 21.06 22.08 21.57 

พฤศจกิายน 17.69 17.67 19.16 19.59 20.08 

ธันวาคม* 17.80 17.62 18.71 19.02 19.58 

*1-11 ธันวาคม 2544 

ปรมิาณการผลติของกลุม่โอเปค 
หน่วย : พันบารเ์รล/วนั 

 ไตรมาส 4 

2544 

ไตรมาส1 

2545 

โควตา้

ใหม1่ 

ม.ค. 45 

ก าลงัการผลติ 

ไตรมาส 1 

2545 

ก าลงัการผลติ

สว่นเกนิ 

ไตรมาส 12545 

อลัจเีรยี 800 750 693 925 175 

อนิโดนเีซยี 1,200 1,200 1,125 1,250 50 

อหิรา่น 3,533 3,300 3,186 4,000 700 

คเูวต 1,930 1,800 1,741 2,400 600 

ลเิบยี 1,320 1,250 1,162 1,500 250 

ไนจเีรยี 2,110 1,900 1,787 2,300 400 

กาตาร ์ 650 625 562 780 155 

ซาอดุอิาระเบยี 7,666 7,300 7,053 10,000-10,500 2,700-3,200 

สหรัฐอาหรับเอมเิรต 2,050 1,950 1,894 2,500 550 

เวเนซเุอลา่ 2,670 2,550 2,497 3,100 550 

โอเปค10 ประเทศ 23,933 22,625 21,700 28,755-29,255 6,130-6,630 

อรัิก 2,766  N/A 3,000 100 

รวม 26,699   31,755-32,255 6,230-6,730 

ผลติปิโตรเลยีมชนดิ

อืน่* 

2,771     

รวมท ัง้หมด 29,470 28,296    

* เชน่ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาตเิหลว และอืน่ๆ 

  



2. ราคาผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปูในตลาดจรสงิคโปร ์

เดอืนกนัยายน ราคาน ้ามันส าเร็จรูปมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับราคา
น ้ามันดบิ โดยภายหลังเหตกุารณ์กอ่การรา้ย ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร์
ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึปรมิาณการผลติทีเ่กนิความตอ้งการของตลาด และความตอ้งการ
ใชใ้นภูมภิาคทีอ่่อนตัวลง จากภาวะเศรษฐกจิตกต ่า โรงกลั่นในสงิคโปร์ลดปรมิาณ
การผลติลงเหลอืรอ้ยละ 63 ของก าลังการผลติ เนื่องจากคา่การกลั่นทีต่กต า่ ในขณะ
ทีเ่กาหลใีตม้ปีรมิาณการผลติเพิม่ขึน้จากโรงกลั่นทีห่ยุดซอ่มแซมประจ าปีกลับมาท า
การผลติใหม ่

น ้ามันเบนซนิ ราคาเฉลีย่เมือ่เทยีบกับเดอืนทีผ่่านมาเพิม่ขึน้ $1.7 ต่อบาร์เรล โดย
ในช่วงแรกราคาปรับตัวสูงขึ้นจากความตอ้งการใชท้ี่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค โดย
อนิโดนเีซยีเป็นผูซ้ ือ้รายใหญ ่นอกจากนี ้ไตห้วนัและฟิลปิปินสยั์งชะลอการสง่ออกไว ้
เพื่อใชใ้นประเทศ แต่หลังเหตุการณ์ก่อการรา้ยราคาไดป้รับตัวลดลงมากประมาณ 
$7-8 ต่อบารเ์รล เนื่องจากความตอ้งการใชท้ีอ่่อนตัวลงและไดรั้บผลกระทบจากค่า
ประกนัภัยและคา่ระวางทีเ่พิม่สงูขึน้จากสถานการณ์การกอ่การรา้ย 

น ้ามันดเีซล หลังการกอ่การรา้ยราคาดเีซลปรับตัวลดลง $5-6 ตอ่บารเ์รล ตามราคา
น ้ามันดบิ รวมทัง้ความตอ้งการใชใ้นภูมภิาคเอเซยีทีล่ดลง และโรงกลั่นในอนิเดยี
สง่ออกน ้ามันดเีซลมากขึน้ จากความตอ้งการใชใ้นประเทศทีล่ดลง แตร่าคาเฉลีย่ของ
ดเีซลเดอืนนีย้ังคงเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัเดอืนทีผ่า่นมา $0.7 ตอ่บารเ์รล 

น ้ามันกา๊ดและเตา ราคาโดยเฉลีย่ปรับตัวสงูขึน้เชน่กัน โดยปรับตัวสงูขึน้ $1.7 และ 
$1.0 ตอ่บารเ์รล จากการลดปรมิาณการผลติของโรงกลั่นในเกาหลใีต ้ท าใหอ้ปุทาน
น ้ามันก๊าดและเตาในตลาดมนีอ้ยลง รวมทัง้ความตอ้งการใชน้ ้ามันเตาของจีนเพิม่
สงูขึน้ 

เดอืนตุลาคม ราคาน ้ ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร์อ่อนตัวลงอีก จากภาวะ
เศรษฐกจิชว่งขาลงของภมูภิาค สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามันในภมูภิาคลดลงอย่าง
รวดเร็ว ประเทศต่างๆ จับตามองสถานการณ์น ้ามันอย่างวติกกังวล หลายประเทศมี
การหา้มการส่งออกน ้ามันหลังเหตุการณ์กอ่การรา้ย แต่ก็ยกเลกิในเวลาต่อมา โดย
ประเทศไทยไดป้รับเพิม่ปรมิาณส ารองตามกฎหมายจาก 22 วัน เป็น 36 วัน เกาหลี
ใตป้ระกาศเพิม่ปรมิาณส ารองน ้ามันทางยุทธศาสตร ์สว่นโรงกลั่นในญีปุ่่ นก็หยุดการ
สง่ออกจนกวา่สถานการณ์จะคลีค่ลาย 

น ้ ามันเบนซนิ ราคาปรับตัวลดลง $8 ต่อบาร์เรล จากโรงกลั่นในอนิเดีย ไตห้วัน 
เกาหลใีต ้มาเลเซยี และไทยทีร่ะบายน ้ามันออกสูต่ลาดมากขึน้ และความตอ้งการใช ้

ในภมูภิาคยังไมเ่พิม่สงูขึน้ รวมทัง้การปรับตวัตามราคาน ้ามันดบิทีล่ดลง 

น ้ามันดเีซล ราคาปรับตัวลดลง $4 ต่อบาร์เรล จากความตอ้งการใชท้ีล่ดลง และมี
น ้ามันจากตะวนัออกกลางเขา้มาในตลาดจรสงิคโปรม์ากขึน้ 



น ้ามันกา๊ดและเตา ราคาน ้ามันกา๊ดปรับตัวลดลง $5.4 ตอ่บารเ์รล เป็นผลของการกอ่
การรา้ย ท าใหค้วามตอ้งการเดนิทางโดยเครือ่งบนิลดลง สง่ผลใหค้วามตอ้งการใช ้

น ้ามันส าหรับเครือ่งบนิลดลง สว่นน ้ามันเตาปรับตัวลดลง $3.5 ตอ่บารเ์รล ตามราคา
น ้ามันดบิ และความตอ้งการใชท้ีล่ดลง 

เดอืนพฤศจกิายน ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปรยั์งคงปรับตัวลดลงอย่าง
รุนแรง จากปรมิาณน ้ามันในภมูภิาคทียั่งคงอยูใ่นระดับสงู และความตอ้งการใชยั้งไม่
เพิม่สงูขึน้ ประกอบกบัมนี ้ามันส าเร็จรปูจากภมูภิาคอืน่เขา้มาในตลาด 

น ้ามันเบนซนิ ปรับตัวลดลง $1.2 ต่อบาร์เรล เนื่องจากอนิเดีย จีน และมาเลเซยี
ระบายน ้ามัน ออกสู่ตลาดมากขึน้ ความตอ้งการใชแ้นฟทาทีล่ดลงของจีน ท าใหม้ี
แนวโนม้ว่าจีนอาจระบายน ้ ามันเบนซนิเขา้สู่ตลาดในภูมิภาคนี้มากขึน้ แต่ความ
ตอ้งการใชน้ ้ามันเบนซนิส าหรับยานพาหนะของออสเตรเลยีในชว่งฤดรูอ้นท าใหน้ ้ามัน
เบนซนิบางส่วนไหลออกไปจากตลาด ซึง่ท าใหร้าคาเบนซนิในช่วงปลายเดือน
แข็งตวัขึน้ 

น ้ามันดเีซล ราคาปรับตัวลดลง $3.7 ต่อบาร์เรล โดยไตห้วัน ไทย และมาเลเซยี
สง่ออกน ้ามันดเีซลมากขึน้ แตค่วามตอ้งการใชก้ลับเบาบางมาก เนื่องจากเวยีดนาม
และอนิโดนีเซียไดส้ั่งซื้อครบแลว้และปริมาณส ารองทางการคา้ของสงิคโปร์ยัง
เพิม่ขึน้สงูสดุในรอบ 9 เดอืน 

น ้ามันกา๊ดและเตา สายการบนิพาณิชยป์รับลดเทีย่วบนิ ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามัน
ส าหรับเครื่องบนิลดลง ราคาน ้ามันก๊าดในเดือนนี้ปรับตัวลดลง $ 3.3 ต่อบาร์เรล  
มาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย $22.4 ต่อบาร์เรล ส่วนน ้ามันเตาราคาปรับตัวลดลง $3.2 ต่อ
บารเ์รล มาอยู่ทีร่ะดับเฉลีย่ $16.8 ต่อบารเ์รล จากความตอ้งการใชท้ีล่ดลงของจีน 
ในขณะทีโ่รงกลัน่ในเกาหลใีตก้ลบัมาผลติอกีครัง้หนึง่หลงัจากหยดุซอ่มบ ารุง รวมทัง้
มนี ้ามันเตาจากประเทศแถบทะเลบอลตกิและฝ่ังตะวันตกของสหรัฐอเมรกิาเขา้มาสู่

ตลาดมากขึน้ 

เดอืนธนัวาคม ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปรใ์นชว่งตน้เดอืน ราคาน ้ามัน
เบนซนิปรับตัวสูงขึน้จากความตอ้งการใชท้ีเ่พิม่สูงขึน้ ส่วนน ้ามันดเีซลและก๊าดซึง่
เป็นน ้ามันเพือ่ความอบอุ่นในฤดูหนาวกลับมรีาคาอ่อนตัวลง จากปรมิาณส ารองทาง
การคา้อยูใ่นระดบัสงู 

น ้ามันเบนซนิ ราคาเฉลีย่ปรับตวัสงูขึน้ประมาณ $2 ตอ่บารเ์รล เนือ่งจากความตอ้งการ
ใชใ้นภูมภิาคเพิม่สูงขึน้ มแีรงซือ้เขา้มาในตลาดมากขึน้ โดยอนิโดนีเซยีไดส้ั่งซือ้ 
800,000 บารเ์รล ส าหรับใชใ้นเดอืนมกราคม 2545 

น ้ามันดเีซล ราคาอ่อนตัวลง $2.2 ต่อบาร์เรล จากความตอ้งการใชใ้นภูมภิาคที่ยัง
ออ่นตวั การสัง่ซือ้ของอนิโดนเีซยีกล็ดลง และการสง่ออกไปสูต่ลาดยโุรปกท็ าไดย้าก
ขึน้ เพราะมปีรมิาณส ารองทีม่ากเชน่กัน และปรมิาณส ารองทางการคา้ของสงิคโปรก์็
เพิม่สงูขึน้ 



น ้ามันก๊าดและเตา ราคาน ้ามันก๊าดอ่อนตัวลงประมาณ $0.8 ต่อบาร์เรล จากความ
ตอ้งการใชท้ียั่งไมเ่พิม่สงูขึน้ สว่นน ้ามันเตาราคาสงูขึน้ $0.3 ตอ่บารเ์รล จากปรมิาณ
ส ารองคอ่นขา้งต า่ และโรงกลัน่ในเกาหลใีตล้ดก าลงัการผลติ ท าใหร้าคามแีนวโนม้ที่
จะปรับตวัสงูขึน้ 

ราคาผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปูในสงิคโปร ์
หน่วย : เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล 

ชว่งเวลา เบนซนิ 

ออกเทน95 

เบนซนิ 

ออกเทน 92 

กา๊ด ดเีซลหมนุเร็ว เตา (2%S) เตา (3.5%S) 

2542 21.02 20.20 21.44 19.14 16.14 15.74 

2543 32.64 30.20 34.39 32.58 25.41 24.66 

2544 (11 เดอืน) 27.84 25.89 28.84 27.92 21.55 21.14 

ไตรมาส 1 30.44 28.92 29.48 27.58 21.78 20.92 

ไตรมาส 2 30.76 27.73 30.53 30.23 22.78 22.44 

ไตรมาส 3 26.97 25.16 29.84 28.87 22.26 22.04 

กนัยายน 29.50 27.87 31.19 29.36 23.48 23.37 

ตลุาคม 22.17 21.07 25.76 25.55 20.00 19.85 

พฤศจกิายน 20.93 19.61 22.44 21.89 16.86 16.66 

ธันวาคม* 22.93 21.53 21.65 19.61 17.16 16.95 

1-11 ธันวาคม 2544 

3. สถานการณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิของไทย 

เดอืนกนัยายน ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปรท์ีค่อ่นขา้งผันผวน ท าใหใ้น
เดอืนนี้ราคาขายปลกีน ้ามันส าเร็จรูปของไทยมกีารเปลีย่นแปลงหลายครัง้ โดยน ้ามัน
เบนซนิปรับขึน้ 4 ครัง้ รวม 1.2 บาท/ลติร ปรับลง 4 ครัง้ รวม 1.2 บาท/ลติร น ้ามัน
ดเีซลปรับขึน้ 2 ครัง้ รวม 0.6 บาท/ลติร ปรับลง 4 ครัง้ รวม 1.1 บาท/ลติร 

เดอืนตลุาคม ราคาขายปลกีน ้ามันส าเร็จรูปของไทยปรับตัวลดลงตามราคาน ้ามันใน
ตลาดโลก โดยน ้ามันเบนซนิปรับตัวลดลง 7 ครัง้ รวม 1.9 บาท/ลติร ดเีซลหมุนเร็ว
ปรับตวัลดลง 4 ครัง้รวม 0.85 บาท/ลติร 

เดอืนพฤศจกิายน ราคาน ้ามันในตลาดโลกยังคงปรับตัวลดลงตอ่เนื่องจากเดอืนที่
ผ่านมา ท าใหร้าคาขายปลกีของไทยปรับตัวลดลงตาม โดยเบนซนิปรับตัวลดลง 3 
ครัง้ รวม 0.8 บาท/ลติร ดเีซลปรับตวัลดลง 4 ครัง้ รวม 1.0 บาท/ลติร 

เดอืนธนัวาคม ราคาขายปลีกน ้ามันส าเร็จรูปของไทยปรับตัวตามราคาน ้ามันใน
ตลาดโลก โดยเบนซนิปรับขึน้ 2 ครัง้ รวม 60 สตางค/์ลติร สว่นดเีซลปรับลง 3 ครัง้ 
รวม 80 สตางค/์ลติร ราคาขายปลกีน ้ามันเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเร็ว 
ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2544 อยู่ที่ระดับ 13.59, 12.59 และ 10.99 บาท/ลติร 
ตามล าดบั 



ราคาขายปลกี 
หน่วย : บาท/ลติร 

ชว่งเวลา เบนซนิออกเทน 95 เบนซนิออกเทน 91 ดเีซลหมนุเร็ว 

2542 11.99 11.18 8.97 

2543 15.64 14.68 12.95 

2544 (11 เดอืน) 15.68 14.68 13.63 

ไตรมาส 1 16.17 15.17 13.25 

ไตรมาส 2 16.67 15.67 14.32 

ไตรมาส 3 15.42 14.42 13.93 

กนัยายน 16.15 15.15 14.02 

ตลุาคม 14.46 13.46 13.17 

พฤศจกิายน 13.27 12.27 12.21 

1 ธันวาคม 13.29 12.29 11.59 

4 ธันวาคม - - 11.29 

7 ธันวาคม 13.59 12.59 - 

13 ธันวาคม - - 10.99 

4. คา่การตลาด และคา่การกล ัน่ 

เดอืนกนัยายน ราคาน ้ามันส าเร็จรปูในตลาดโลกทีป่รับตวัลดลงอยา่งรวดเร็ว ในขณะ
ทีร่าคาขายปลกีในประเทศปรับลงชา้กวา่ ท าใหค้า่การตลาดน ้ามันส าเร็จรูปของไทย
ปรับตัวสงูขึน้มาอยูท่ีร่ะดับ 1.4 บาท/ลติร สว่นคา่การกลั่นปรับตัวสงูขึน้มาอยูท่ีร่ะดับ 
0.9826 บาท/ลติร ($3.5 ตอ่บารเ์รล) 

เดอืนตุลาคม ค่าการตลาดและค่าการกลั่นของไทยยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง 
เนือ่งจากราคาขายปลกีน ้ามันส าเร็จรปูของไทยปรับลงชา้กวา่ราคาน ้ามันในตลาดโลก 
ค่าการตลาดเดือนตุลาคมอยู่ที่ระดับ 1.5 บาท/ลิตร ส่วนค่าการกลั่นอยู่ที่ระดับ 
1.1407 บาท/ลติร ($4.0 ตอ่บารเ์รล) 

เดอืนพฤศจกิายน ค่าการตลาดทรงตัวอยู่ทีร่ะดับ 1.5 บาท/ลติร ส่วนค่าการกลั่น
ปรับตวัลดลงมาอยูท่ีร่ะดบั 0.8501 บาท/ลติร ($3.03 ตอ่บารเ์รล) 

เดอืนธนัวาคม คา่การตลาดทรงตัวอยูท่ีร่ะดบั 1.5 บาท/ลติร สว่นคา่การกลั่นปรับตวั
ลดลงตอ่เนือ่งจากเดอืนทีแ่ลว้มาอยูท่ีร่ะดบั 0. 5675 บาท/ลติร ($2.05 ตอ่บารเ์รล) 

  



คา่การตลาดเฉลีย่ของประเทศ 
หน่วย : บาท/ลติร 

ชว่งเวลา เบนซนิออกเทน 95 เบนซนิออกเทน 91 ดเีซลหมนุเร็ว เฉลีย่ 

2542 1.4523 1.2381 0.7127 0.8442 

2543 1.4799 1.2389 0.6799 0.8205 

2544 (11 เดอืน) 1.7277 1.5796 1.2191 1.2828 

ไตรมาส 1 1.6997 1.5029 1.1737 1.2417 

ไตรมาส 2 1.6502 1.7408 1.0499 1.1403 

ไตรมาส 3 1.7329 1.5909 1.2220 1.2866 

กนัยายน 1.8269 1.6764 1.3627 1.4113 

ตลุาคม 2.1890 2.0457 1.4614 1.5674 

พฤศจกิายน 1.5270 1.3941 1.6222 1.5359 

ธันวาคม* 1.2677 1.1343 1.6302 1.4826 

*1-13 ธันวาคม 2544 

คา่การกล ัน่ 
หน่วย:บาท/ลติร 

ชว่งเวลา คา่การกลั่น

รวม 

เบนซนิ 

ออกเทน 95 

เบนซนิ 

ออกเทน 91 

ดเีซลหมนุเร็ว เตา (3.5%S) 

2542 0.3880 0.4448 0.3945 0.4077 0.3263 

2543 0.9994 1.0423 0.9764 1.0609 0.7749 

2544 (11 

เดอืน ) 

0.8005 0.8431 0.7805 0.8569 0.6284 

ไตรมาส 1 0.6708 0.7530 0.7018 0.7038 0.5189 

ไตรมาส 2 0.7636 0.8476 0.7940 0.8155 0.5856 

ไตรมาส 3 0.8227 0.8311 0.7683 0.8876 0.6545 

กนัยายน 0.9826 1.0412 0.9674 1.0465 0.8007 

ตลุาคม 1.1407 1.0837 0.9848 1.2405 0.9337 

พฤศจกิายน 0.8501 0.8563 0.7736 0.9150 0.6680 

ธันวาคม* 0.5675 0.6648 0.6067 0.5889 0.4762 

*1-9 ธันวาคม 2544 

 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่54 ตลุาคม-ธันวาคม 2544 

http://www.nepo.go.th/
http://www.nepo.go.th/
http://www.nepo.go.th/


 

 

สถานการณ์พลงังานของไทย 
ปี 2544 

 

1. สถานการณ์การผลติ การใชแ้ละการน าเขา้พลงังาน
เชงิพาณิชย ์

เศรษฐกจิไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2544 ยังคงชะลอตัว เมื่อเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปี 2543 ตามการชะลอตัวลงของเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมรกิา
และญีปุ่่ น ซึง่เป็นคู่คา้ส าคัญของไทย สง่ผลใหก้ารสง่ออกลดลงถงึรอ้ยละ 13 จาก
ระยะเดยีวกันของปีกอ่น ทัง้นี้ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ในชว่ง 9 เดอืน
แรกของปีนี้ ขยายตัวรอ้ยละ 1.7 ต า่กวา่รอ้ยละ 4.8 ในชว่งเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ดัชนี
ผลผลติอุตสาหกรรม ขยายตัวเพิม่ขึน้เพียงรอ้ยละ 1.1 เป็นการชะลอตัวลงในทุก
หมวด สนิคา้ ยกเวน้ หมวดยานยนตแ์ละอุปกรณ์ขนส่ง เครื่องดืม่ และอัญมณีและ
เครื่องประดับ อย่างไรก็ตามแมด้า้นการผลติสนิคา้ จะชะลอตัว แต่ดา้นการบริการ 
ไดแ้ก ่สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ยังคงขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.8 เมือ่เทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่น 

อ ัต ราการ เจร ิญ เติบ โตทาง เศรษฐกิจ  ด้านการผลิต รายไตรมาส 
ณ ราคาปีฐาน 2531 

สาขา 2543 2544 

มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. มค.-กย. มค.-มคี. เมย.-มยิ. กค.-กย. มค.-กย. 

สาขาเกษตรกรรม -2.2 5.7 4.6 2.3 1.7 1.6 -0.9 0.9 

สาขานอกภาคเกษตร 6.2 6.4 2.8 5.1 1.8 1.9 1.7 1.8 

รวม 5.3 6.4 2.9 4.8 1.8 1.9 1.5 1.7 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ความตอ้งการพลังงานเชงิพาณชิยข์องไทยในชว่ง 10 เดอืนแรกของปี 2544 เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.7 เมือ่เทยีบกับระยะเดยีวกันของปี 2543 การใชพ้ลังงานเกอืบทุกประเภท
เพิม่ขึน้ยกเวน้ผลติภัณฑน์ ้ามันส าเร็จรูปทีก่ารใชล้ดลงรอ้ยละ 5.1 การผลติพลังงาน
เชงิพาณิชย์เพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 0.3 สาเหตุจากการผลติ ก๊าซธรรมชาติ
ลดลง เนื่องจากตอ้งน าเขา้ก๊าซธรรมชาตจิากพม่ามาใชต้ามภาระที่ ปตท. ไดท้ า
สัญญาไว ้การผลติคอนเดนเสทมปีรมิาณใกลเ้คยีงกับปีกอ่น การผลติไฟฟ้าพลังน ้า
และน ้ามันดบิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.0 และ 6.0 ตามล าดับ โดยการผลติน ้ามันดบิเพิม่ขึน้
จากแหล่งเบญจมาศเป็นส าคัญ นอกจากนี้บริษัท ยูโนแคล ไดเ้ริ่มท าการผลิต
น ้ ามันดบิจากแหล่งผลติของยูโนแคลบริเวณอ่าวไทย ในช่วง 10 เดือนแรกของ 
ปี 2544 ผลติไดเ้ฉลี่ย 0.6 พันบาร์เรล/วัน ขณะที่การน าเขา้พลังงานเชงิพาณิชย์



เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 8.0 เมือ่เทยีบกบัระยะเดยีวกนัของปี 2543 สาเหตสุ าคญัมาจากการ
น าเขา้ก๊าซธรรมชาตจิากพม่า การน าเขา้ถ่านหนิและน ้ามันดบิ สง่ผลใหส้ัดสว่นการ
พึง่พาพลังงานจากตา่งประเทศเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 59.6 ในปี 2543 เป็นรอ้ยละ 62.5 
ในปีนี ้รายละเอยีด มดีงันี้ 

ตารางที ่1 การใช ้การผลติ และการน าเขา้พลงังานเชงิพาณิชย์(1) 
หน่วย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน ้ามันดบิ/วนั 

 2543 2544 การเปลีย่นแปลง (%) 

(ม.ค. – ต.ค.) 2543 2544 

การใช ้(2) 1,144.4 1,206.1 2.5 4.7 

การผลติ 588.7 597.5 7.2 0.3 

การน าเขา้ (สทุธ)ิ 682.1 753.4 3.7 8.0 

การเปลีย่นแปลงสต็อก 41.3 53.4 - - 

การใชท้ีไ่มเ่ป็นพลังงาน (Non-Energy use) 85.0 91.4 12.5 10.2 

การน าเขา้/การใช ้(%) 59.6 62.5   

อตัราการขยายตัวของเศรษฐกจิ (%) 4.3**    

(1) พลังงานเชงิพาณิชย ์ประกอบดว้ย น ้ามันดบิ ก๊าซธรรมชาต ิคอนเดนเสท 
ผลติภัณฑน์ ้ามันส าเร็จรปู ไฟฟ้าจากพลงัน ้าและถา่นหนิ/ลกิไนต ์

(2) การใชไ้ม่รวมการเปลีย่นแปลงสต็อก และการใชท้ีไ่ม่เป็นพลังงาน (Non-
Energy use) ไดแ้ก่  การใช ย้างมะตอย NGL Condensate LPG และ 
Naptha เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

** ขอ้มลูจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

1.1 การใช ้ปรมิาณการใชพ้ลังงานเชงิพาณิชยใ์นช่วง 10 เดอืนแรกของปี 2544 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 เมือ่เทยีบกับระยะเวลาเดยีวกันของปีก่อน การใชก้๊าซธรรมชาติ
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 15.8 เป็นผลจากการใชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติ
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า IPP เพิม่สงูขึน้มาก โดยเฉพาะการใชก้า๊ซธรรมชาตใิน โรงไฟฟ้า
ราชบรุเีพิม่ขึน้ถงึ 3 เทา่ เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543 การใชล้กิไนตแ์ละถา่น
หินน าเขา้เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 14.4 โดยส่วนใหญ่เป็นการใชข้องอุตสาหกรรมและ
โรงไฟฟ้าของ SPP ขณะที่การใชน้ ้ ามันปิโตรเลียม ลดลงรอ้ยละ 5.1 สาเหตุจาก 
กฟผ. ใชน้ ้ามันเตาลดลง สัดส่วนการใชพ้ลังงานเชงิพาณิชย์ประกอบดว้ย น ้ามัน
ปิโตรเลยีมรอ้ยละ 46.2 กา๊ซธรรมชาตริอ้ยละ 36.2 ลกิไนตแ์ละถ่านหนิรอ้ยละ 14.8 
ไฟฟ้าพลงัน ้าและน าเขา้ รอ้ยละ 2.8 

  



ตารางที ่2 การใชพ้ลงังานเชงิพาณิชย ์
หน่วย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน ้ามันดบิ/วนั 

 2543 2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) การเปลีย่นแปลง(%) 

น ้ามันดบิและน ้ามันส าเร็จรปู 578.8 556.7 46.2 -5.1 

กา๊ซธรรมชาต ิ 379.7 437.1 36.2 15.8 

ลกิไนตแ์ละถา่นหนิ 154.8 178.7 14.8 14.1 

ไฟฟ้าพลังน ้าและน าเขา้ 31.2 33.6 2.8 7.1 

รวม 1,144.4 1,206.1 100.0 4.7 

 

การใชพ้ลังงานเชงิพาณิชย์ขัน้สุดทา้ย ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2544 เพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 4.7 โดยการใชก้๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.7 ลกิไนต/์ถ่านหนิเพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 17.5 และไฟฟ้า (รวมไฟฟ้าที่ผลิตจาก SPP ดว้ย) เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 7.2  
สว่นการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิเปลีย่นแปลงไมม่ากนัก กลา่วคอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.4 

 



1.2 การผลติ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2544 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2543 การผลติก๊าซธรรมชาติ
ลดลงเนื่องจาก ปตท. ตอ้งน าเขา้ก๊าซธรรมชาต ิจากพม่ามาใชใ้นโรงไฟฟ้าราชบุรี
และโรงไฟฟ้าของ IPP ตามสัญญาที่ไดท้ าไว ้การผลติลกิไนต์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 
เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (EGAT) ผลติลกิไนตจ์ากเหมอืงแม่
เมาะเพิม่สงูขึน้ สว่นการผลติ ไฟฟ้าพลงัน ้าเพิม่ขึน้ สาเหตมุาจากปรมิาณน ้าในเขือ่นมี
มาก เชน่เดยีวกบัการผลติน ้ามันดบิเพิม่ขึน้โดยเฉพาะจากแหลง่เบญจมาศทีส่ามารถ
ผลติไดอ้ย่างเต็มทีใ่นปีนี้ นอกจากนี้มกีารผลติน ้ามันดบิเพิม่ขึน้จากแหล่งผลติของ
บรษัิทยโูนแคลในอา่วไทย การผลติพลังงานเชงิพาณชิยป์ระกอบดว้ย กา๊ซธรรมชาติ
รอ้ยละ 57.9 ลกิไนตร์อ้ยละ 19.0 น ้ามันดบิรอ้ยละ 10.2 คอนเดนเสทรอ้ยละ 8.1 และ
ไฟฟ้าพลงัน ้า รอ้ยละ 4.8 

ตารางที ่3 การผลติพลงังานเชงิพาณิชย ์
หน่วย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน ้ามันดบิ/วนั 

 2543 2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

ปรมิาณ สดัสว่น(%) การเปลีย่นแปลง (%) 

กา๊ซธรรมชาต ิ 350.1 346.3 57.9 -2.6 

ลกิไนต ์ 107.0 113.6 19.0 5.0 

น ้ามันดบิ 57.9 60.9 10.2 6.0 

คอนเดนเสท 47.5 48.0 8.1 0.1 

ไฟฟ้าพลังน ้า 26.1 28.6 4.8 9.0 

รวม 588.7 597.5 100.0 0.3 

1.3 การน าเขา้สุทธ  ิในช่วง 10 เดอืนแรกของปี 2544 มีจ านวน 753 พันบาร์เรล
น ้ามันดบิ/วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.0 สาเหตสุ าคัญจากการน าเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากพมา่
โดย 10 เดือนแรกนี้มีการน าเขา้ก๊าซธรรมชาตจิ านวน 505 ลา้นลูกบาศก์ฟุต/วัน 
เพิม่ขึน้ถงึ 4 เท่าเมือ่เทยีบกับระยะเวลาเดยีวกันกับปี 2543 นอกจากนัน้ การน าเขา้
ถา่นหนิและน ้ามันดบิก็มอีัตราการเพิม่ในระดับทีส่งูเชน่เดยีวกนั อยา่งไรก็ตามในชว่ง 
10 เดอืนแรกนี้มกีารสง่ออกผลติภัณฑน์ ้ามันส าเร็จรูปเนื่องจากการผลติสงูกว่าความ
ตอ้งการภายในประเทศมาก 

ตารางที ่4 ปรมิาณการน าเขา้ (สง่ออก) พลงังานเชงิพาณิชย ์
หน่วย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน ้ามันดบิ/วนั 

 2543 2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

ปรมิาณ การเปลีย่นแปลง (%) 

น ้ามันดบิ 643.1 676.0 5.0 

กา๊ซธรรมชาต ิ 29.6 90.9 313.4 

น ้ามันส าเร็จรปู (43.4) (75.8) 277.2 

คอนเดนเสท (4.4) (4.2) -21.5 

ถา่นหนิ 52.2 61.5 17.8 

ไฟฟ้า 5.1 50.0 -2.8 

รวม 682.1 753.4 8.0 



มูลค่าการน าเขา้พลังงานเชงิพาณิชย ์ในชว่ง 10 เดอืนแรก ของปีนี้สงูถงึ 284,801 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 13.3 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ขณะทีป่รมิาณ
การน าเขา้สงูขึน้เพยีงรอ้ยละ 8 ทัง้นีเ้ป็นผล มาจากราคาน ้ามันดบิและราคาถา่นหนิใน
ปีนี้สูงขึน้มาก โดยมูลค่าการน าเขา้น ้ามันดบิมสีัดส่วนสูงสุด กล่าวคอืรอ้ยละ 86.0 
รองลงมา ไดแ้ก ่มลูคา่การน าเขา้กา๊ซธรรมชาตริอ้ยละ 9.1 ถา่นหนิรอ้ยละ 2.2 ไฟฟ้า
รอ้ยละ 1.4 และน ้ามันส าเร็จรปูรอ้ยละ 1.3 

ตารางที ่5 มลูคา่การน าเขา้พลงังานเชงิพาณิชย ์
หน่วย : ลา้นบาท 

 2000 2001 (มค. - ตค.) 

มลูคา่ อตัราการเปลีย่นแปลง 
(%) 

น ้ามันดบิ 285,862 244,861 6.8 

กา๊ซธรรมชาต ิ 7,839 25,941 400.8 

น ้ามันส าเร็จรปู 9,160 3,822 -57.6 

ถา่นหนิ 5,068 6,261 55.6 

ไฟฟ้า 4,562 3,916 3.4 

รวม 312,490 284,801 13.3 

2. สถานการณ์พลงังานแตล่ะชนดิ 

2.1 กา๊ซธรรมชาต ิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินชว่ง 10 เดอืนแรกของปี 2544 มจี านวน 
2,433 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วัน เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 15.8 การใชเ้พิม่ขึน้ทัง้ภาคการผลติ
ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเนื่องจากใชท้ดแทนน ้ ามันเตาที่มีราคาสูงมากในปีนี้  
โดยเฉพาะภาคการผลติไฟฟ้าในส่วนของโรงไฟฟ้าจากโครงการ IPP ที่ใช ้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิเริม่ผลติไฟฟ้าจา่ยเขา้ระบบของ กฟผ. ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าราชบรุี
ที่เริ่มผลติไฟฟ้าตัง้แต่เดือนตุลาคม 2543 โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2544  
ใชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าสูงขึน้ถงึ 3 เท่า ปรมิาณการผลติ 
ก๊าซธรรมชาตใินประเทศ มจี านวน 1,927 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วัน (รอ้ยละ 79) ลดลง
จากชว่งเดยีวกันของปี 2543 รอ้ยละ 2.6 เนื่องจากมกีารน าเขา้จาก แหล่งยาดานา
และแหล่งเยตากุนจากประเทศพม่าจ านวน 505 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วัน (รอ้ยละ 21) 
แหล่งผลติก๊าซธรรมชาตทิี่ส าคัญไดแ้ก่ แหล่งบงกช เอราวัณ ไพลนิ สตูล ฟูนาน 
จักรวาล และแหลง่เบญจมาศ เป็นตน้ 

  



ตารางที ่6 การผลติกา๊ซธรรมชาต ิ
หน่วย : ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั 

 ผูผ้ลติ 2543 2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

แหลง่อา่วไทย  1,818 1,810 74.4 

เอราวณั Unocal 278 270 11.1 

ไพลนิ Unocal 234 228 9.4 

ฟนูานและจักรวาล Unocal 208 202 8.3 

สตลู Unocal 125 120 4.9 

กะพงและปลาทอง Unocal 74 51 2.1 

อืน่ๆ (7 แหลง่) Unocal 899 939 38.6 

บงกช PTT E&P 548 589 24.2 

ทานตะวนั Chevron 57 50 2.1 

เบญจมาศ Chevron 97 114 4.7 

แหลง่บนบก  130 117 4.8 

น ้าพอง Esso 71 60 2.5 

สริกิติ ิ ์ Thai Shell 59 57 2.3 

แหลง่น าเขา้ *  164 505 20.8 

ยาดานา สหภาพพมา่ 128 387 15.9 

เยตากนุ สหภาพพมา่ 36 118 4.9 

รวม  2,112 2,433 100.0 

* คา่ความรอ้นของกา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ = 1,000 btu/ลบ.ฟตุ 

2.2 ก๊าซธรรมชาตเิหลว (NGL) ปรมิาณการผลติอยู่ที่ระดับ 9,995 บาร์เรล/วัน 
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 15.3 ปริมาณการใชใ้นประเทศอยู่ในระดับ 8,000 บาร์เรล/วัน 
ประกอบดว้ย การใชใ้นอตุสาหกรรมตัวท าละลาย (Solvent) 6,871 บารเ์รล/วัน (รอ้ย
ละ 86) และใชใ้นโรงกลั่น 1,129 บาร์เรล/วัน (รอ้ยละ 14) อกีส่วนหนึ่งส่งออกไป
จ าหน่ายยังประเทศสงิคโปร ์จ านวน 1,796 บารเ์รล/วัน ลดลงรอ้ยละ 30.3 เมือ่เทยีบ
กบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543 

ตารางที ่7 การผลติ การสง่ออกและการใช ้NGL 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

รายการ 2543 2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

ปรมิาณ การเปลีย่นแปลง (%) สดัสว่น (%) 

การผลติ 8,797 9,995 15.3  

การสง่ออก 2,563 1,796 -30.3  

การใชภ้ายในประเทศ 6,080 8,000 34.7 100.0 

- กลั่นน ้ามัน 399 1,129 169.9 14.1 

- SOLVENT 5,681 6,871 24.4 85.9 

 



2.3 น า้มนัดบิ ปรมิาณการผลติในช่วง 10 เดอืนแรกอยู่ทีร่ะดับ 61 พันบาร์เรล/วัน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.0 แหลง่ผลติส าคัญไดแ้ก ่แหลง่เบญจมาศผลติได ้28 พันบารเ์รล/
วัน และสริิกติ ิผ์ลติได ้22 พันบาร์เรล/วัน นอกจากนั้นยังมีแหล่งผลติของบริษัท
ยูโนแคล ไดแ้ก ่แหลง่ปลาหมกึ และกะพง ทีเ่ริม่ท าการผลติในเดอืนสงิหาคม 2544 
โดยขณะนี้ผลติได ้2 พันบารเ์รล/วัน และคาดว่าจะสามารถผลติไดเ้พิม่มากขึน้ในปี 
2545 ทัง้นี้บรษัิทยูโนแคลมกี าลังการผลติอยู่ทีร่ะดับ 15 พันบารเ์รล/วัน ปรมิาณการ
ผลติน ้ามันดบิและคอนเดนเสท คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของความตอ้งการใชเ้พือ่การกลั่น
ภายในประเทศ จงึมกีารน าเขา้จ านวน 707 พันบาร์เรล/วัน คดิเป็นมูลค่า 244,861 
ลา้นบาท 

ตารางที ่8 การผลติน า้มนัดบิแยกตามแหลง่  
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

แหลง่ ผูผ้ลติ 2543 2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

1. สริกิติ ิ ์ Thai Shell 23,483 21,812 35.8 

2. ปรอืกระเทยีม Thai Shell 102 93 0.2 

3. หนองตมู Thai Shell 262 259 0.4 

4. ทานตะวนั Chevron 7,454 7,968 13.1 

5. เบญจมาศ Chevron 24,354 27,785 45.6 

6. ฝาง กรมการพลังงานทหาร 878 639 1.0 

7. หนึง่และสอง ปตท. สผ. (BPเดมิ) 548 607 1.0 

8. บงึหญา้และบงึมว่ง North Central 635 922 1.5 

9. วเิชยีรบรุ ี Pacific Tiger Energy 200 185 0.3 

10. ศรเีทพ Pacific Tiger Energy 21 16 0.0 

11. ยโูนแคล Unocal - 592 1.0 

รวม  57,937 60,879 100.0 

2.4 ลกิไนต/์ถา่นหนิ การผลติลกิไนตใ์นช่วง 10 เดอืนแรกของปี 2544 มจี านวน 
15.9 ลา้นตัน โดยการผลติจากเหมอืงแมเ่มาะของ กฟผ. เพิม่ขึน้ขณะทีก่ารผลติจาก
เหมอืงของเอกชนลดลงเนื่องจากปรมิาณส ารองของเหมอืงเอกชนเหลอืนอ้ย ลกิไนต์
ทีผ่ลติไดถู้กน าไปใชใ้นการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะจ านวน 13.0 ลา้นตัน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.9 สว่นการใชข้องภาคเอกชนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.9 และมกีารน าเขา้
ถ่านหนิมาใชภ้ายในประเทศจ านวน 4.1 ลา้นตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.8 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่มกีารน าเขา้ถ่านหนิจากลาวและพม่าเพิม่ขึน้มาก โดยคาดวา่ในปี 2544 จะมี
การน าเขา้จาก 2 ประเทศนี้จ านวน 1 ลา้นตัน การใชล้ิกไนต์และ ถ่านหินของ
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึน้ถงึรอ้ยละ 17.5 สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากใชท้ดแทน
น ้ามันเตาทีร่าคาสงูมากในปีนี้ 

  



ตารางที ่9 การผลติและการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิ 
หน่วย : พันตนั 

 2543 2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

ปรมิาณ อตัราเพิม่ (%) สดัสว่น
(%) 

การผลติลกิไนต ์ 17,786 15,930 7.0 100.0 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ 13,652 12,541 10.5 78.7 

เหมอืงเอกชน 4,134 3,389 -4.3 21.3 

- บา้นป ู 1,938 2,140 32.9 13.4 

- ลานนา 1,123 822 -14.7 5.2 

- อืน่ๆ 1,073 427 -55.9 2.7 

การน าเขา้ถา่นหนิ 4,183 4,096 17.8  

Supply 21,969 20,026 9.0  

การใชล้กิไนต ์ 17,551 16,442 11.4 100.0 

ผลติกระแสไฟฟ้า 14,121 12,966 9.9 78.9 

อตุสาหกรรม 3,430 3,476 16.9 21.1 

การใชถ้า่นหนิ 4,183 4,096 17.8 100.0 

ผลติกระแสไฟฟ้า (SPP) 2,055 1,792 4.6 43.8 

อตุสาหกรรม 2,128 2,304 30.7 56.2 

Demand 21,734 20,538 12.6  

2.5 น า้มนัส าเร็จรูป การใชน้ ้ ามันส าเร็จรูปไดช้ะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตัง้แต ่
ไตรมาสที่ 3 ของปีก่อนจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ แต่ไดข้ยับตัวสูงขึน้ในเดือน
ตลุาคมนี้ โดยปรมิาณการใชใ้น 10 เดอืนแรกของปีนี้อยู่ทีร่ะดับ 585 พันบารเ์รล/วัน 
ลดลงรอ้ยละ 4.0 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543 การใชน้ ้ามันส าเร็จรูป
ในเดือนสงิหาคม และกันยายน ลดลงรอ้ยละ 2.4 และ 0.3 ตามล าดับ ส่วนเดอืน
ตลุาคมขยับตวัสงูขึน้รอ้ยละ 2.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปี 2543 

 



 น า้มนัเบนซนิ ปรมิาณการใชใ้นชว่ง 10 เดอืนแรกของปีนี้อยู่ในระดับ 
117 พันบารเ์รล/วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.2 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี
กอ่น ทัง้นี้ การใชน้ ้ามันเบนซนิพเิศษลดลงรอ้ยละ 15.0 ขณะทีก่ารใช ้

น ้ามันเบนซนิธรรมดาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.7 เป็นผลจาการรณรงคใ์หม้กีาร
ใชน้ ้ ามันที่มีค่าออกเทนใหเ้หมาะสมกับประเภทรถ และมาตรการ
ดังกล่าวไดรั้บการตอบรับจากประชาชนดว้ยดี ท าใหม้ีการใชน้ ้ ามัน
เบนซนิธรรมดา (ออกเทน 87 และ 91) เพิม่ขึน้ โดยในช่วง 10 เดอืน
แรกนี้ สดัสว่นการใชเ้บนซนิธรรมดาอยูท่ีร่ะดับรอ้ยละ 56 เบนซนิพเิศษ
รอ้ยละ 44 การผลติน ้ามันเบนซนิมจี านวน 144 พันบาร์เรล/วัน ยังคง
มากกวา่ความตอ้งการใช ้จงึมกีารสง่ออกสทุธ ิ23 พันบารเ์รล/วนั 

 

 น า้มนัดเีซล ปริมาณการใชใ้นช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้อยู่ในระดับ 
260 พันบารเ์รล/วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 
2543 การใชน้ ้ามันดเีซลไดป้รับตัวลดลงต่อเนื่องตัง้แต่ครึง่หลังของปี
กอ่นจนถงึไตรมาสที ่2 ของปีนี้ สาเหตสุว่นหนึง่มาจากราคาน ้ามันดเีซล
อยูใ่นระดบัสงู และการใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าลดลง ประกอบ
กบัภาวะเศรษฐกจิโดยรวมยังไมด่ ีแตก่ารใชไ้ดข้ยับตวัสงูขึน้ในชว่ง ไตร
มาสที ่3 สาเหตจุากราคาน ้ามันไดป้รับตัวลดลง รวมทัง้ การน าไปใชใ้น
การทดสอบการเดนิเครื่องของระบบ Combined Cycle ที่โรงไฟฟ้า
ราชบรุ ีในขณะทีก่ารผลติเฉลีย่อยูใ่นระดบั 286.6 พันบารเ์รล/วัน ซึง่สงู
กว่า ความตอ้งการภายในประเทศ จงึมกีารสง่ออกน ้ามันดเีซล (สทุธ)ิ 
เป็นจ านวน 20.0 พันบารเ์รล/วนั 

 
 

 



 น า้มนัเตา ปรมิาณการใชอ้ยูใ่นระดบั 78.7 พันบารเ์รล/วนั ลดลงถงึรอ้ย
ละ 31.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปี 2543 ทัง้นี้เนื่องจากการใช ้

น ้ ามันเตาในภาคการผลติกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงรอ้ยละ 74 สว่นการใชใ้นภาคอตุสาหกรรม
และอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 3.3 เนื่องจากราคาน ้ามันเตาอยู่ในระดับที่สูง 
เป็นสาเหตใุหอ้ตุสาหกรรมบางแหง่หันไปใชเ้ชือ้เพลงิอืน่แทน การผลติ
น ้ามันเตาอยู่ในระดับ 115.1 พันบารเ์รล/วัน ซึง่สงูกวา่ความตอ้งการใช ้

เป็นผลใหม้กีารสง่ออกน ้ามันเตา (สทุธ)ิ จ านวน 28.7 พันบารเ์รล/วนั 

ตารางที ่10 ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า 

ชนดิของเชือ้เพลงิ 2543 2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

ปรมิาณเชือ้เพลงิ ปรมิาณเชือ้เพลงิ การเปลีย่นแปลง (%) 

กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้น ลบฟ./วนั) 1,297 1,494 16.0 

น ้ามันเตา (ลา้นลติร) 2,364 582 -74.2 

ลกิไนต ์(พันตัน) 14,121 12,966 9.9 

ดเีซล (ลา้นลติร) 29 44 59.1 

 น า้มนัเครือ่งบนิ ปรมิาณการใชใ้นชว่ง 10 เดอืนแรกของปี 2544 อยูใ่น
ระดบั 63.8 พันบารเ์รล/วนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.7 จากปีกอ่น ในขณะทีผ่ลติ
ได ้73.2 พันบารเ์รล/วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 การผลติยังคงสงูกวา่ความ
ตอ้งการใชภ้ายในประเทศ เป็นผลใหม้กีารสง่ออกสทุธ ิจ านวน 7.1 พัน
บารเ์รล/วนั 

 กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ปรมิาณการใชเ้พือ่เป็นพลังงาน (ใชใ้น
ครัวเรอืนอุตสาหกรรม และรถยนต)์ ในชว่ง 10 เดอืนแรกของปี 2544 
อยู่ในระดับ 64 พันบาร์เรล/วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.8 เมือ่เทยีบกับช่วง
เดยีวกันของปีก่อน การใช ้LPG ในรถยนตเ์พิม่สูงขึน้ถงึรอ้ยละ 65.9 
ทัง้นี้เป็นผลมาจากการน า LPG ไปใช ้ในรถแท๊กซี ่ปัจจุบันรถแท๊กซีใ่น
เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลเปลีย่นมาใช ้LPG เพิม่มากขึน้ เนื่องจาก 
LPG มรีาคาถูกกว่าเบนซนิ และการใชข้องครัวเรือนและอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน การใชเ้พื่อเป็นวัตถุดิบของ ภาคอุตสาหกรรม 
(Feedstock) อยู่ในระดับ 13 พันบาร์เรล/วัน เพิ่มขึน้ถงึรอ้ยละ 32.3 
ปริมาณการผลติอยู่ในระดับ 101.1 พันบาร์เรล/วัน ซึง่สูงกว่าความ
ตอ้งการใชจ้งึมกีารสง่ออกสทุธเิป็นจ านวน 24.5 พันบารเ์รล/วนั 

ตารางที ่11 การใช ้LPG 
หน่วย : พันบารเ์รลตอ่วนั 
 2543 2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

2544 การเปลีย่นแปลง (%) 

ครัวเรอืน 43 51 7.1 

อตุสาหกรรม 10 12 6.0 

รถยนต ์ 5 9 65.9 

อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี 9 13 32.3 

รวม 67 85 14.6 



ตารางที ่12 การผลติ การใช้ การน าเขา้ และการส่งออกน า้มนัส าเร็จรูป 
2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

 ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั) การเปลีย่นแปลง (%) 

การ
ใช ้

การ
ผลติ 

การ
น าเขา้ 

การ
สง่ออก 

การ
ใช ้

การ
ผลติ 

การ
น าเขา้ 

การ
สง่ออก 

เบนซนิ 117.2 144.1 2.0 25.4 0.2 2.8 235.5 33.0 

- เบนซนิพเิศษ 51.6 72.7 - 18.5 -15.0 -4.6 -100.0 53.1 

- เบนซนิธรรมดา 65.6 71.4 2.0 6.9 16.7 11.9 450.5 -1.5 

ดเีซล 260.0 286.6 6.4 26.4 0.4 2.7 -51.5 -2.0 

กา๊ด 1.0 9.6 - 5.9 19.7 91.3 - 85.8 

น ้ามันเครือ่งบนิ 63.8 73.2 0.1 7.2 6.7 2.3 141.9 -30.5 

น ้ามันเตา 78.7 115.1 - 28.7 -31.9 -5.3 -100.0 165.8 

กา๊ซปิโตรเลยีม
เหลว 

64.0 101.1 - 24.5 11.8 15.7 - 18.7 

รวม 584.7 729.8 8.5 118.1 -4.0 3.5 -68.2 29.8 

 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทุนน า้มนั ในช่วง 10 เดอืน
แรกของปีนี้  รัฐบาลมี รายไดภ้าษีสรรพสามิตจากน ้ ามันส าเร็จรูป
ประมาณ 49,097 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2543 เป็นจ านวน 6,425 ลา้น
บาท ฐานะกองทุนน ้ามัน ณ สิน้เดือนตุลาคม 2544 ตดิลบประมาณ 
11,086 ลา้นบาท 

ตารางที ่13 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุ 
หน่วย : ลา้นบาท 

 ฐานะกองทนุน ้ามัน รายรับ (รายจา่ย) ภาษีสรรพสามติ 

ณ สิน้ปี 2535 1,930 (4,717) 40,693 

2536 78 (1,852) 44,717 

2537 -732 (810) 46,969 

2538 -1,116 (384) 54,838 

2539 787 1,903 58,899 

2540 235 (552) 64,768 

2541 4,606 4,371 66,139 

2542 4,418 (187) 65,076 

2543 -4,673 (9,091) 65,026 

2544 (ณ 31 ต.ค. 44) -11,086 (6,372) 49,097 

 

  



3. สถานการณ์ไฟฟ้า 

3.1 ก าลงัการผลติตดิต ัง้ ก าลังการผลติตดิตัง้ไฟฟ้าของ กฟผ. การรับซือ้จาก
เอกชน และไฟฟ้าน าเขา้ ณ สิน้เดอืนตลุาคม 2544 มจี านวน 22,374 เมกะวัตต ์โดย
เป็นก าลังการผลิตติดตัง้ของ กฟผ. จ านวน 15,000 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน 
รอ้ยละ 67.0 รับซือ้จาก IPP จ านวน 5,266 เมกะวัตต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 23.5 รับ
ซือ้จาก SPP 1,768 เมกะวัตต ์คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 7.9 และน าเขา้จาก สปป.ลาว 
340 เมกะวตัต ์คดิเป็น สดัสว่นรอ้ยละ 1.5 

3.2 การผลิตพลงังานไฟฟ้า  ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  
ณ สิน้เดอืนตลุาคม 2544 มจี านวน 87,702 กกิะวัตตช์ั่วโมง เป็นการผลติจาก กฟผ. 
รอ้ยละ 59 รับซือ้จากเอกชนและน าเขา้ รอ้ยละ 41 ปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้จากช่วง
เดยีวกนัของปีกอ่นในอัตรารอ้ยละ 6.1 ในขณะทีค่วามตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุในปีนี้คาด
วา่จะอยู่ในระดับ 16,126 เมกะวัตต ์เพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 8.1 คา่ตัวประกอบการใช ้

ไฟฟ้าเฉลีย่ (Load Factor) อยู่ในระดับรอ้ยละ 74.5 ซึง่ต ่ากวา่ปีทีผ่่านมา และอัตรา
ส ารองไฟฟ้าขัน้ต า่ (Reserved Margin) อยูใ่นระดบัรอ้ยละ 31.0 

ตารางที ่13 ความตอ้งการไฟฟ้าและคา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า 

พ.ศ. ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 
(เมกะวตัต)์ 

คา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า 
(รอ้ยละ) 

2535 
2536 
2537 
2538 

8,904 
9,839 
11,064 
12,268 

73.5 
74.2 
74.3 
74.9 

2539 
2540 

13,311 
14,506 

75.1 
73.5 

2541 14,180 73.4 

2542 13,712 76.1 

2543 14,918 75.2 

2544 (ม.ค. – ต.ค.) 16,126 74.5 



 

การผลติพลังงานไฟฟ้าประกอบดว้ยพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติจากแหล่งต่างๆ คอื จาก
กา๊ซธรรมชาต ิ(รวม EGCO IPP และ SPP) จ านวน 60,351 กกิะวัตต-์ชั่วโมง คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 69 จากลกิไนต/์ถ่านหนิ (รวม SPP) จ านวน 16,764 กกิะวัตต-์ชั่วโมง 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19 จากพลงัน ้า จ านวน 5,366 กกิะวตัต-์ชัว่โมง คดิเป็นสดัสว่น 
รอ้ยละ 6 จากน ้ามันเตาจ านวน 2,166 กกิะวตัต-์ชัว่โมง คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 3 จาก
น าเขา้และอืน่ๆ จ านวน 3,055 กกิะวตัต-์ชัว่โมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3 

การผลติพลงังานไฟฟ้าตามชนดิของเชือ้เพลงิทีส่ าคญั พอสรปุไดด้งันี ้

(ก) การผลติไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาตใินชว่ง 10 เดอืนแรกของปีนีเ้พิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้
รอ้ยละ 19.8 เนื่องจากโรงไฟฟ้าราชบุรีไดจ้่ายไฟเขา้ระบบของ กฟผ. โดยใช ้
กา๊ซธรรมชาตจิากประเทศพม่า ประกอบกับบรษัิท ไตรเอ็นเนอรย์ ีจ ากัด และบรษัิท 
ผลติไฟฟ้าอสิระ (ประเทศไทย) จ ากัด แตล่ะบรษัิทมกี าลังการผลติตดิตัง้ 700 เมกะ
วตัต ์และเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่(IPP) ไดเ้ริม่จา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. 
ในชว่งตน้ปี 2543 นอกจากนี ้ผูผ้ลติไฟฟ้า SPP ทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ จา่ย
ไฟฟ้าเขา้มาเสรมิในระบบ กฟผ. มากขึน้ 

(ข) การผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ/ลกิไนต ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.2 เป็นการเพิม่ขึน้ในสว่น
ของ SPP คอื บ. ไทยโคเจนเนอเรชั่น จก. ขนาด 90 เมกะวัตต ์ใชถ้่านหนิน าเขา้
เดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าเต็มก าลังตัง้แตป่ลายเดอืนมนีาคม 2543 เป็นตน้มา อกีสว่นหนึง่
เพิม่ขึน้ทีโ่รงไฟฟ้าแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทีผ่ลติ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.8 

(ค) การผลติไฟฟ้าจากน ้ ามันเตาลดลงถึงรอ้ยละ 76.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจากน ้ามันเตามรีาคาสงู และกอ่ใหเ้กดิมลภาวะประกอบกับ



เป็นนโยบายของรัฐบาลท าให ้กฟผ. ลดการใชน้ ้ ามันเตาลงและทดแทนโดย 
กา๊ซธรรมชาต ิ

(ง) การผลติไฟฟ้าจากพลังน ้า เพิม่ขึน้จากระยะเดยีวกันของปี 2543 ถงึรอ้ยละ 9.0 
เนือ่งจาก น ้าในเขือ่นมปีรมิาณมาก 

(จ) การผลติไฟฟ้าจากน ้ ามันดีเซลเพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในช่วงเดือน กค. - สค. กฟผ. ไดท้ าการทดสอบ 
การเดนิเครือ่งของระบบ Combine Cycle โดยใชน้ ้ามันดเีซลทีโ่รงไฟฟ้าราชบรุ ี

(ฉ) การน าเขา้ไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ลดลงรอ้ยละ 3.3 

3.3 การใชไ้ฟฟ้า ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ณ สิน้เดอืนตลุาคม 2544 มจี านวน 78,288 
กกิะวัตตช์ัว่โมง ขยายตัวจากชว่งเดยีวกนัในปีกอ่นรอ้ยละ 7.1 โดยสาขาธรุกจิและอตุ
สาหรรมขยายตัวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.2 และ 6.4 ตามล าดับ บา้นอยูอ่าศัยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10.8 และภาคเกษตรขยายตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19.5 ในขณะที่ทางดา้น ลูกคา้ตรง 
กฟผ. ลดลงรอ้ยละ 3.1 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง ขยายตัวขึน้ในอัตรารอ้ยละ 6.3 เมือ่เทยีบกับปีก่อน 
โดยการใช ้ไฟฟ้าเพิม่สูงขึน้ทุกสาขากล่าวคอื สาขาธุรกจิและสาขาอุตสาหกรรมมี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าอยู่ในระดับ 9,707 และ 10,995 กกิะวัตต-์ชั่วโมง หรือเพิม่ขึน้
จากช่วง 10 เดอืนแรกของปี 2543 คดิเป็นรอ้ยละ 5.7 ส าหรับสาขาบา้นอยู่อาศัย  
การใชไ้ฟฟ้าอยู่ในระดับ 6,265 กกิะวัตต-์ชั่วโมง เพิม่ขึน้จากปี 2543 คดิเป็นรอ้ยละ 
8.5 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภูมภิาค เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 8.0 เมือ่เปรียบเทยีบกับชว่งเดยีวกัน
ของปี 2543 ในสาขาธุรกจิ สาขาอุตสาหกรรม การใชไ้ฟฟ้าอยู่ในระดับ 8,915 และ 
23,956 กกิะวัตต-์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 6.7 การใชไ้ฟฟ้า
ประเภทบา้นอยู่อาศัยอยู่ในระดับ 11,744 กกิะวัตต-์ชั่วโมง เพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 
12.1 

ในส่วนลูกคา้ตรงของ กฟผ. ความตอ้งการไฟฟ้าในช่วง 10 เดอืนแรกของปี 2544  
อยูใ่นระดบั 1,428 กกิะวตัต-์ชัว่โมง ลดลงจากปีกอ่นรอ้ยละ 3.1 

  



ตารางที ่15 การจ าหนา่ยไฟฟ้าแยกตามประเภทผูใ้ช ้
หน่วย : กกิะวัตต-์ชัว่โมง 

 2543 2544 (ม.ค. – ต.ค.) 

ปรมิาณ อตัราเพิม่ (%) 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง 
บา้นและทีอ่ยูอ่าศัย 
ธรุกจิ 
อตุสาหกรรม 
อืน่ๆ 

 
6,882 
10,996 
12,456 
1,790 

 
6,265 
9,707 
10,995 
1,560 

 
8.5 
5.7 
5.7 
5.7 

รวม 32,124 28,546 6.3 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภมูภิาค 
บา้นและทีอ่ยูอ่าศัย 
ธรุกจิ 
อตุสาหกรรม 
เกษตรกรรม 
อืน่ๆ 

 
12,511 
10,053 
27,016 

154 
3,986 

 
11,744 
8,915 
23,956 

164 
3,535 

 
12.1 
6.7 
6.7 
19.5 
6.7 

รวม 53,721 48,313 8.0 

ลกูคา้ตรง กฟผ. 1,752 1,428 -3.1 

รวมทัง้สิน้ 87,597 78,288 7.1 

4. ประมาณการความตอ้งการพลงังานของไทยในปี 2544 

ประมาณการความตอ้งการพลังงานเชงิพาณิชย์ในปี 2544 เป็นการประมาณการ
เพิม่เตมิในชว่งเดอืน พ.ย. – ธ.ค. 2544 บนพืน้ฐานของขอ้มลูจรงิของความตอ้งการ
พลังงานเชงิพาณิชย์ในช่วง 10 เดอืนแรก ของปี 2544 โดยคาดว่าความตอ้งการ
พลังงานเชงิพาณิชย์ ในช่วงเดือน พ.ย และ ธ.ค. 2544 จะเพิ่มสูงขึน้จากเดือน
เดยีวกันของปี 2543 รอ้ยละ 7.0 และ 5.0 ตามล าดับ ซึง่มีผลท าใหค้วามตอ้งการ
พลงังานเชงิพาณชิย ์ในปี 2544 เพิม่จากปี 2543 รอ้ยละ 5.1 โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

ตารางที ่16 ประมาณการความตอ้งการพลงังานเชงิพาณิชยข์ ัน้ตน้ ปี 2544 
หน่วย:พันบารเ์รลน ้ามันดบิ/วนั 

พลงังาน 2543 2544* อตัราเพิม่(%) 

2543 2544* 

น ้ามันปิโตรเลยีม 579 561 -5.3 -3.1 

กา๊ซธรรมชาต ิ 380 434 13.0 14.2 

ถา่นหนิ 52 60 27.3 15.7 

ลกิไนต ์ 103 115 -12.7 12.1 

ไฟฟ้าพลังน ้า/ไฟฟ้าน าเขา้ 31 32 63.7 4.0 

รวม 1,144 1,203 1.7 5.1 

ปี 2544 ตวัเลขประมาณการ 



ความตอ้งการน ้ามันส าเร็จรูปลดลงรอ้ยละ 3.1 เมือ่เทยีบกบัปี 2543 เนื่องจากการใช ้

น ้ามันเตา ลดลงถงึรอ้ยละ 28.8 เพราะ กฟผ. ลดการใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติ
ไฟฟ้าลง ขณะทีก่ารใชน้ ้ามันส าเร็จรูปชนิดอืน่เพิม่ขึน้ การใชน้ ้ามันส าเร็จรูปในช่วง  
9 เดอืนแรกของปี 2544 ลดลงมาโดยตลอด เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี 2543 
แต่การใชไ้ดเ้พิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2544 รอ้ยละ 2.7 เดือนพฤศจิกายน 2544 
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.6 และ คาดว่าในเดือนธันวาคม 2544 จะเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 6.9 
โดยเฉพาะน ้ามันเบนซนิการใชข้องเดอืนตุลาคมและพฤศจกิายน เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 
11.2 และ 12.0 ตามล าดบั 

การใชน้ ้ามันดเีซลในเดอืนตุลาคมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.2 และเดอืนพฤศจกิายนเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2543 ทั ้งนี้คาดว่าสาเหตุส าคัญ
เนื่องจากในชว่งปลายปี 2544 ราคาน ้ามันส าเร็จรูปมรีาคาลดลง ขณะทีใ่นชว่งตน้ปี
ราคาน ้ามันอยูใ่นระดบัสงูมาก 

ความตอ้งการใชล้กิไนตแ์ละถ่านหนิน าเขา้ในชว่ง 2 เดอืนสดุทา้ยของปี 2544 ยังคง
อยู่ในระดับสงู เป็นผลมาจาก กฟผ. สามารถใชล้กิไนตเ์ป็นเชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้าแม่
เมาะไดเ้พิ่มขึน้ เนื่องจากไดรั้บการตดิตัง้เครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์
เรยีบรอ้ยแลว้ ประกอบกบัความตอ้งการลกิไนตแ์ละถ่านหนิน าเขา้ของเอกชนไดเ้พิม่
สงูขึน้มากเชน่กัน สาเหตสุ าคัญเนื่องจากราคาน ้ามันเตาสงูขึน้มาก อตุสาหกรรมบาง
แหง่ไดเ้ปลีย่นมาใชถ้า่นหนิเพือ่ทดแทนการใชน้ ้ามันเตา 

ไฟฟ้า ปริมาณการผลติไฟฟ้าในปี 2544 อยู่ที่ระดับ 103,937 ลา้นหน่วย (GWh) 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปี 2543 โดยการผลติไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน 
2544 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.2 และประมาณการว่าในเดือนธันวาคมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.4 
ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) คาดว่าจะอยู่ในระดับ 16,126 MW 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.1 

5. วเิคราะหป์ระสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและการใชไ้ฟฟ้า
ของไทย 

การใชพ้ลังงานโดยทั่วไปจะมทีศิทางในการขยายตัวสอดคลอ้งกับการขยายตัวของ
ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) กล่าวคือ เมื่อ GDP มีการขยายตัวเพิม่
สงูขึน้การใชพ้ลังงานก็จะมกีารขยายตัวเพิม่ขึน้เชน่เดยีวกนั ในทางตรงขา้มเมือ่ GDP 
ลดลงการใชพ้ลงังานกจ็ะลดลง 

ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานของประเทศตา่งๆ จะดไูดจ้ากหากประเทศใดม ีGDP สงู
ขณะที่มีการใชพ้ลังงานนอ้ยถือไดว้่าประเทศนัน้มีประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงาน 
และสัดส่วนการใชพ้ลังงานต่อ GDP จะต ่า ดังนัน้เมือ่น ามาแสดงในรูปกราฟ ความ
ลาดชนัของเสน้กราฟกจ็ะไมเ่พิม่สงูมาก 

ส าหรับประเทศไทยเมือ่พจิารณาจากรูปกราฟ (กราฟ 1) เสน้กราฟมกีารปรับตวัสงูขึน้
ตลอดในชว่งตัง้แตปี่ 2535 – 2541 แสดงใหเ้ห็นวา่การใชพ้ลงังานตอ่ GDP ของไทย



นัน้เพิม่ขึน้มาตลอดในชว่งดังกลา่ว ซึง่หมายถงึการพัฒนาประเทศในชว่งทีผ่่านมามี
การใชพ้ลงังานเพิม่มากกวา่การเพิม่ของ GDP 

กราฟ 1 การใชพ้ลงังานข ัน้สดุทา้ย ตอ่ GDP 

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกจิตกต ่าอย่างรุ่นแรง 
ในปี 2541 การผลติภายในประเทศไดม้กีารปรับโครงสรา้งเพือ่ลดตน้ทนุ ท าใหก้ารใช ้

พลังงานเริม่ลดลงจะเห็นไดว้่าการใชพ้ลังงานตอ่ GDP ลดลงในปี 2543 และ 2544 
แสดงใหเ้ห็นแนวโนม้การใชพ้ลงังาน ในการพัฒนาประเทศ มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบการใชพ้ลังงาน และ GDP ของไทยกับประเทศต่างๆ ของ
โลก (โดยใชเ้สน้เฉลีย่การใชพ้ลังงานของโลกเป็นมาตราฐาน) จากกราฟ 2 จะเห็น
ไดว้่าประสทิธภิาพในการใชพ้ลังงานของไทยอยู่ สูงกว่าเสน้การใชเ้ฉลีย่ของโลก
เล็กนอ้ย แสดงใหเ้ห็นถงึการมปีระสทิธภิาพ ในการใชพ้ลังงานต ่ากว่าการใชเ้ฉลีย่
ของโลก ซึง่จะตอ้งมีการปรับปรุงใหด้ีขึน้ต่อไป อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่ น เยอรมัน 
ฝร่ังเศส เป็นตน้ 

ถา้น าจ านวนประชากรเขา้มาพจิารณา จะเห็นไดว้่าการใชพ้ลังงาน และ GDP ต่อ
ประชากร (กราฟ 3) ไทยยังคงมรีะดับของการมปีระสทิธภิาพ อยูใ่กลเ้คยีงระดับเฉลีย่
กบัประเทศตา่งๆ ของโลก 

 

 

 



กราฟ 2 การใชพ้ลงังาน และ GDP 

 

 

ในดา้นการวัดประสทิธภิาพของการใชไ้ฟฟ้ามแีนวคดิลักษณะโดยรวม เชน่เดยีวกับ
การใชพ้ลังงาน กลา่วคอืเมือ่น าเอาการใชไ้ฟฟ้า และ GDP ของไทยมาเปรยีบเทยีบ
กบัประเทศตา่งๆ ของโลก หรอืน าเอาการใช ้ไฟฟ้า และ GDP ตอ่ประชากรของไทย
มาพจิารณาเทยีบกบัของโลก (โดยใชเ้สน้การใชไ้ฟฟ้าเฉลีย่ของโลกเป็นมาตราฐาน) 
ไทยกยั็งคงอยูใ่นระดบัเฉลีย่จากทั่วโลก หรอืกลา่วไดว้า่ไทย มปีระสทิธภิาพในการใช ้

ไฟฟ้าปานกลาง โดยการใชไ้ฟฟ้าของไทยในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ  
มปีระสทิธภิาพดกีวา่รัสเซยี จนี อนิเดยี แคนนาดา และมาเลเซยี 



 

 

โดยสรุปประสทิธิภาพทัง้การใชพ้ลังงาน และการใชไ้ฟฟ้าของไทย ถือไดว้่ามี
ประสทิธภิาพปานกลาง เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ของโลก ซึง่ยังคงตอ้งมีการ
พัฒนาปรับปรุงกนัใหด้ขี ึน้ในอนาคต โดยการหามาตรการหรอืแนวทางตา่งๆ เพิม่เตมิ 
อาทเิชน่ มาตรการประหยัดพลังงาน การใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งจักรทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ใชพ้ลังงานต ่า เพื่อใหเ้ราลดการใชพ้ลังงานลง ในขณะที่มีการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ อยา่งตอ่เนือ่งและยั่งยนื 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่54 ตลุาคม-ธันวาคม 2544 
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