
 

 

ฉบบัที ่53 
กรกฎาคม-กนัยายน 2544 

  

 

บก. แถลง 

สวัสดีครับ สมาชกิท่านผูอ้่าน
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับ
นี้เป็นฉบับไตรมาสที ่3 ปี 2544 
เหตุการณ์การก่อการรา้ย ที่
ต ึ ก เ ว ิ ล์ ด เ ท ร ด เ ซ็ น เ ต อ ร์  
สห รัฐอเมริกา เมื่อวันที่  11 
กันยายน 2544 ที่ผ่านมาได ้
ส ร า้ งความสะ เทือนใจ  ต่อ
ชาวโลกอย่างยิ่ง  ซ ้ ายั ง ฉุด
เศรษฐกิจโลก ที่ชะลอตัวอยู่
แ ล ว้  ให เ้ ล ว ร ้า ย เข า้ ไปอีก 
เหตุการณ์ในครัง้นี้ท าใหห้ลาย 
ๆ คน คาดการณ์วา่ ราคาน ้ามัน 
จะตอ้งถีบตัวสูงขึ้นไปอีก แต่
ง า น นี้ ก็ ต ้อ ง ช ม เ ช ย  OPEC  
ที่ประกาศไม่ลดระดับ ปรมิาณ
การผลิต ท าใหส้ถานการณ์
ราคาน ้ามัน ในตลาดโลก ที่ที
แ ร กค าด ว่ า จ ะ สู ง ขึ้น  ก ลั บ
ปรับตัว ลดลงตามกลไกตลาด 
ซึง่มกีารคาดการณ์กันวา่ การใช ้

น ้ามันจะลดลง จากเศรษฐกจิที่
คาดว่า จะชะลอตัวลง ท าให ้
ราคาน ้ามันขายปลกีในประเทศ 
ไดป้รับลดลงหลายครัง้ 

เหตกุารณ์กอ่การรา้ย ทีป่ระเทศ
สหรัฐอเมรกิา ทีเ่กดิขึน้ รัฐบาล



ไดเ้ตรียมมาตรการหลายอย่าง 
เพื่อรองรับสถานการณ์ เช่น 
การส ารองน ้ ามันของประเทศ
เพิม่เตมิ การเจรจาปรับลดการ
ซื้อพลังงาน จากแหล่งต่าง ๆ 
เป็นตน้ สว่น สพช. ก็มโีครงการ
ร่ ว มกั บ  กฟน .  แล ะ  กฟผ .  
การลดค่าไฟฟ้าตามโครงการ
ประหยัดไฟก าไร 2 ต่อ ซึง่จะ
ปรากฏในใบแจง้หนี้ ค่าไฟฟ้า
เดอืนกันยายน และมาตรการให ้
ประชาชน ประหยัดพลังงาน
อยา่งตอ่เนือ่ง 

ในส่วนเนื้อหา ของวารสาร
นโยบายพลังงาน ฉบับนี้ได ้
รวบรวม บทความต่างๆ เช่น 
การลดค่าไฟฟ้า จากการลดค่า
ก๊าซธรรมชาติ และติดตาม
ส ถ า น ก า ร ณ์  ร า ค า น ้ า มั น
เชื้อ เพลิง  ในช่วงที่ผ่ านมา  
ใครทีส่นใจเรือ่งใด ตดิตามเรือ่ง
ทีน่่าสนใจไดใ้นเลม่ครับ 

บรรณาธกิาร 

 อัตราคา่ไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก ทีใ่ชพ้ลังงานหมนุเวยีน 
 ขอ้รอ้งเรยีนของเครอืขา่ยคณะท างานตรวจสอบคา่เอฟท ี
 ผลการพจิารณาของคณะอนุกรรมการศกึษาโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้า 

และอัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) 
 การลดคา่ไฟฟ้าจากการลดคา่กา๊ซธรรมชาต ิ
 แผนการลงทุนของการไฟฟ้านครหลวง ในช่วงปีงบประมาณ 2545 - 

2550 
 ความคืบหนา้การด าเนินโครงการจ าหน่ายน ้ามันเชื้อเพลงิ ส าหรับ

ชาวประมง ในเขตตอ่เนือ่ง 
 การปรับราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 
 สถานการณ์ราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 สถานการณ์พลังงานในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2544 
 การต์นูพลังงาน 
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อตัราคา่ไฟฟ้าส าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก 
ทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีน 

  

คณะรฐัมนตร ีมมีตเิมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบหลกัการก าหนด
อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ทีใ่ชพ้ลงังานหมุนเวยีนเป็นเชือ้เพลงิ โดยอา้งองิ
ราคาก๊าซธรรมชาตแิทนการอา้งองิราคาน า้มนัเตา อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าตาม
หลกัเกณฑใ์หมน่ี ้มผีลบงัคบัใชก้บั SPP ทีจ่ะขอรบัการสนบัสนุนจากกองทุน
เพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน ตามโครงการสง่เสรมิผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กที่
ใชพ้ลงังานหมุนเวยีน SPP ทีใ่ชพ้ลงังานหมุนเวยีนประเภท Firm โครงการ
ใหม ่และ SPP ประเภท Non-Firm ทีจ่ะยืน่ขอขายไฟฟ้าใหมก่บั กฟผ. 

1. ความเป็นมา 

1.1 การไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่17 มนีาคม 
2535 ไดอ้อกระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติรายเล็ก และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) ไดป้ระกาศการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติรายเล็ก (Small Power 
Producers : SPP) งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
กฟผ. สามารถรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลังงานนอกรูปแบบ  
กากหรอืเศษวัสดเุหลอืใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ และการผลติไฟฟ้าดว้ยระบบ Cogeneration 
อันเป็นการใชพ้ลังงานนอกรูปแบบและตน้พลังงานพลอยไดใ้นประเทศใหเ้กิด
ประโยชน์มากยิง่ขึน้ อกีทัง้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางดา้นการลงทุนของรัฐใน
ระบบการผลติและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

1.2 ตามระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติรายเล็ก ไดก้ าหนดโครงสรา้งราคารับซือ้
ไฟฟ้าจาก SPP โดยใชห้ลักการตน้ทนุทีห่ลกีเลีย่งได ้(Avoided Cost) กลา่วคอื SPP 
ที่ขายไฟฟ้าในลักษณะสัญญา Firm ที่มีระยะเวลาสัญญามากกว่า 5 ถงึ 25 ปี จะ
ไดรั้บคา่พลงัไฟฟ้า (Capacity Payment) และคา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) 
ซึ่งก าหนดจากค่าลงทุนก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  
คา่ด าเนนิการและคา่บ ารุงรักษา ที ่กฟผ. สามารถหลกีเลีย่งไดใ้นอนาคต (Long Run 
Avoided Cost) ส าหรับ SPP ที่ขายไฟฟ้าในลักษณะสัญญา Non-Firm และ SPP 
ประเภทสัญญา Firm ทีม่รีะยะเวลาสัญญานอ้ยกว่า 5 ปี จะไดรั้บเฉพาะค่าพลังงาน
ไฟฟ้า คา่ด าเนนิการและคา่บ ารงุรักษาของโรงไฟฟ้าที ่กฟผ. สามารถหลกีเลีย่งไดใ้น
ระยะสัน้ (Short Run Avoided Energy Cost) 

1.3 ราคารบัซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ในปจัจบุนั 

(1) โครงสรา้งราคารับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ประเภทสัญญา Firm จะแตกต่างกันตาม
ประเภทเชือ้เพลงิ คอื กา๊ซธรรมชาต ิถ่านหนิ และน ้ามันเตา โดย SPP ทีใ่ชพ้ลังงาน



นอกรูปแบบเป็นเชือ้เพลงิ ราคารับซือ้ไฟฟ้าเป็นไปตามโครงสรา้งราคารับซือ้จาก 
SPP ทีใ่ชน้ ้ามันเตาเป็นเชือ้เพลงิ 

(2) โครงสรา้งราคารับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ประเภท Non-Firm ก าหนดค่าพลังงาน
ไฟฟ้ารับซื้อฐานเท่ากับ 0.87 บาทต่อหน่วย ซึ่งก าหนดจากตน้ทุนที่สามารถ
หลกีเลีย่งไดใ้นระยะสัน้ของโรงไฟฟ้า กฟผ. ทีใ่ชน้ ้ามันเตาเป็นเชือ้เพลงิในปี 2534 
ทัง้นี้ ค่าไฟฟ้าจะเปลีย่นแปลงเมือ่ราคาน ้ามันเตาที ่กฟผ. รับซือ้เปลีย่นแปลงจาก
ราคาฐาน (2.7681 บาทตอ่ลติร) เกนิกวา่ 5 สตางค ์

1.4 การก าหนดราคารับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ในลักษณะดังกลา่ว เมือ่ราคาน ้ามันเตาใน
ตลาดโลกปรับตัวสงูขึน้ กลา่วคอื ราคาน ้ามันเตาเฉลีย่ปี 2543 เทา่กบั 25.32 เหรยีญ
สหรัฐตอ่บาเรล ไดป้รับตวัเพิม่ขึน้จากปี 2542 ประมาณ 16.13 เหรยีญสหรัฐตอ่บาเรล 
ส่งผลใหร้าคารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยจาก SPP ประเภท Non-Firm สูงกว่าราคารับซื้อ
ไฟฟ้าเฉลีย่จาก SPP ประเภทสญัญา Firm (เฉลีย่ทกุชนดิเชือ้เพลงิ) แสดงใหเ้ห็นวา่
สตูรการคดิคา่ไฟฟ้าทีใ่ชใ้นขณะนัน้ไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ 
ตน้ทนุทีห่ลกีเลีย่งไดข้อง กฟผ. ทัง้ในระยะสัน้ (ปี 2544-2553) และระยะยาว (ตัง้แต่
ปี 2554 เป็นตน้ไป) จะเป็นการผลติไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาตเิป็นสว่นใหญด่ว้ย 

ราคารบัซือ้ไฟฟ้าจาก SPP 
(บาท/กโิลวตัต-์ชัว่โมง) 

  ปรมิาณ 
(ลา้นหนว่ย) 

มลูคา่ 
(ลา้นบาท) 

Firm Non-Firm คา่ไฟฟ้าเฉลีย่ 

ปี 2537 13 13 - 1.01 1.01 

ปี 2538 261 308 1.32 1.16 1.18 

ปี 2539 1,229 1,557 1.32 1.14 1.27 

ปี 2540 2,152 3,185 1.51 1.36 1.48 

ปี 2541 3,109 5,431 1.84 1.30 1.75 

ปี 2542 7,002 11,903 1.72 1.23 1.70 

ปี 2543 10,004 17,357 1.72 2.01 1.74 

เฉลีย่ 23,770 39,754 1.70 1.38 1.67 

2. การปรบัปรงุอตัราคา่ไฟฟ้ารบัซือ้จาก SPP ทีใ่ช้

พลงังานหมนุเวยีน 

2.1 เพื่อใหร้าคารับซื้อไฟฟ้าส าหรับ SPP ที่ใชพ้ลังงานหมุนเวียน สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิง และตน้ทุนที่หลีกเลี่ยงไดข้องโรงไฟฟ้า กฟผ. ที่
เปลีย่นแปลงไป มหีลกัการในการปรับโครงสรา้งราคารับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ใหม ่ดงันี ้

2.1.1 ก าหนดอัตราคา่ไฟฟ้ารับซือ้จาก SPP ประเภท Non-Firm โดยเปลีย่นจากการ
อา้งองิราคาน ้ามันเตาเป็นอา้งองิราคากา๊ซธรรมชาต ิโดยอัตราคา่ไฟฟ้ารับซือ้ใหม่จะ
ค านวณจากราคาก๊าซธรรมชาต ิและอัตราความสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเฉลีย่ (Average 
Heat Rate) จากการคดิ Short Run Marginal Cost ระหว่างปี 2544-2553 รวมกับ



คา่ใชจ้า่ยในการเดนิเครือ่งและบ ารงุรักษา (O&M) การชดเชยอตัราภาษีเงนิได ้(Tax) 
และอตัราความสญูเสยีในสายสง่และสถานไีฟฟ้าแรงสงู (Loss) 

2.1.2 ก าหนดอัตราค่าไฟฟ้ารับซือ้จาก SPP ประเภท Firm ทีใ่ชพ้ลังงานหมุนเวยีน 
ดงันี ้

1. คา่พลังไฟฟ้า ก าหนดตามโครงสรา้งราคาของ SPP ทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง ที่ก าหนดในประกาศอัตรารับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ใน
ปัจจบุัน 

2. ค่าพลังงานไฟฟ้า ก าหนดตามค่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า ที่ใช ้
ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ โดยก าหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน
เทา่กบั 0.85 บาทตอ่หน่วย ตามประกาศอัตรารับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ใน
ปัจจบุัน 

2.2 คณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานในอนาคตของการไฟฟ้า ซึง่มเีลขาธกิาร
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นประธาน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ีส านักงานเศรษฐกจิการคลัง กรมบัญชกีลาง และการไฟฟ้า
ทัง้ 3 แหง่ ในการประชมุครัง้ที ่1/2544 (ครัง้ที ่37) เมือ่วันที ่6 กมุภาพันธ ์2544 ได ้
พจิารณาเรือ่งอตัราคา่ไฟฟ้าส าหรับ SPP ทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีน สรปุผลการพจิารณา
ไดด้งันี ้

2.2.1 เห็นชอบหลกัการก าหนดอตัรารับซือ้ไฟฟ้าส าหรับ SPP ทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีน
เป็นเชือ้เพลงิ โดยอา้งองิราคากา๊ซธรรมชาตแิทนการอา้งองิราคาน ้ามันเตาในปัจจุบัน 
และเห็นชอบสตูรอตัรารับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ทัง้สญัญาประเภท Firm และ Non-Firm 

2.2.2 โครงสรา้งราคารับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ใหม ่ใหม้ผีลบังคับใชก้บั SPP ทีจ่ะขอรับ
การสนับสนุนจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ตามโครงการสง่เสรมิ SPP 
ทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีน และ SPP ทีใ่ชพ้ลังงานหมนุเวยีนเป็นเชือ้เพลงิทีจ่ะยืน่ค ารอ้ง
ขอขายไฟฟ้าใหม่กับ กฟผ. รวมถงึ SPP ประเภท Non-Firm เดมิทีจ่ะตอ่อายุสัญญา
ใหม่ ทัง้นี้ SPP ทีม่สีัญญาซือ้ขายไฟฟ้าเดมิสามารถเจรจาขอเปลีย่นสตูรโครงสรา้ง
ราคาใหมไ่ด ้

3. การพจิารณาของคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาต ิและคณะรฐัมนตร ี

3.1 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิในการประชมุครัง้ที ่2/2544 (ครัง้ที ่83) 
เมือ่วันที ่11 เมษายน 2544 ไดม้มีตเิห็นชอบอัตราคา่ไฟฟ้า ส าหรับผูผ้ลติไฟฟ้าราย
เล็กที่ใชพ้ลังงานหมุนเวยีน และไดเ้สนอคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2544 ซึง่รองนายกรัฐมนตร ี(นายสวุทิย ์คณุกติต)ิ ไดเ้สนอความเห็นขอให ้
พจิารณาทบทวนใน 2 ประเด็น ดงันี ้



3.1.1 การเปลี่ยนหลักการก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส าหรับ SPP ที่ใชพ้ลังงาน
หมุนเวยีนเป็นเชือ้เพลงิ โดยอา้งองิราคาก๊าซธรรมชาต ิแทนการอา้งองิราคาน ้ามัน
เตา อาจมผีลกระทบตอ่อตัราคา่ไฟฟ้า 

3.1.2 กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ควรมีวัตถุประสงคเ์พื่อการอนุรักษ์
พลังงานมากกวา่สง่เสรมิการผลติ เพราะการสง่เสรมิ SPP นัน้ แนวทางทีถู่กตอ้งควร
ใชว้ิธีการลดตน้ทุน ซึ่งจะท าใหก้ารด าเนินการมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช ้

เงนิกองทนุสนับสนุนการผลติ 

3.2 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(กพช.) ในการประชมุ ครัง้ที ่3/2544 
(ครัง้ที ่84) เมือ่วันที ่2 กรกฎาคม 2544 ไดพ้จิารณาเรือ่งอัตรารับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP 
ทีใ่ชพ้ลังงานหมนุเวยีน โดยไดต้อบความเห็นของรองนายกรัฐมนตร ี(นายสวุทิย ์คณุ
กติต)ิ ทีเ่สนอขอใหพ้จิารณาทบทวนดงักลา่วแลว้ สรปุไดด้งันี้ 

3.2.1 การเปลีย่นหลักการก าหนดโครงสรา้งราคารับซือ้ไฟฟ้า ประเภทสัญญา Firm 
ทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีน และประเภทสญัญา Non-Firm จากการองิราคาน ้ามันเตาเป็น
การองิราคากา๊ซธรรมชาต ิจะท าใหต้น้ทนุเชือ้เพลงิ สอดคลอ้งกบัตน้ทนุ ทีห่ลกีเลีย่ง
ไดข้อง กฟผ. ทีเ่ป็นจรงิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ท าใหโ้ครงสรา้งราคา สะทอ้นถงึ
ตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ นอกจากนี้ ราคาน ้ามันเตา จะปรับตัวตามราคาน ้ามันดบิใน
ตลาดโลก ในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติ จะอิงราคาน ้ ามันเตาประมาณรอ้ยละ 
30 ดงัน ัน้ การองิราคากา๊ซธรรมชาตจิะมผีลกระทบตอ่คา่ไฟฟ้านอ้ยกวา่การ
องิราคาน า้มนัเตา 

3.2.2 จากการวเิคราะหร์าคารับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ณ เดอืนเมษายน 2544 พบว่า
ราคารับซือ้ไฟฟ้าตามสญัญา Firm และ Non-Firm ทีเ่ปลีย่นมาองิราคากา๊ซธรรมชาติ
จะต า่กวา่ราคารับซือ้ไฟฟ้าซึง่องิราคาน ้ามันเตา ดงัน ัน้ การเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ราคารบัซือ้ไฟฟ้า โดยองิราคาก๊าซธรรมชาตแิทนราคาน า้มนัเตา จะท าให้
ภาระการรบัซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. ลดลง และจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของ
ประชาชนลดลงตามไปดว้ย 

การเปรยีบเทยีบราคารบัซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีนเป็น
เชือ้เพลงิ 

โดยองิราคากา๊ซธรรมชาตแิละน า้มนัเตา 
ณ เดอืน เมษายน 2544 

องิราคาเชือ้เพลงิ บาท/กโิลวตัต-์ช ัว่โมง 

Firm Non-Firm 

น ้ามันเตา 2.52 2.06 

กา๊ซธรรมชาต ิ 2.29 1.65 

 

 



3.2.3 การสง่เสรมิ SPP โดยใชเ้งนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังานสนับสนุน
การผลติ มเีหตผุลดงันี้ 

1. กองทุนฯ มวีัตถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหม้กีารน าพลังงานหมุนเวยีนทีม่ี
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยมาใชอ้ยา่งแพร่หลาย การใชเ้งนิกองทนุฯ 
สนับสนุนราคารับซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลังงานหมุนเวยีน จะเป็นการจูง
ใจใหผู้ผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก สนใจเขา้มาร่วมผลติไฟฟ้า จากวัสดเุหลอืใช ้

ทางการเกษตร และขายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. มากขึน้ ซึง่จะเป็นการ
ส่งเสริมใหม้ีการใชพ้ลังงานชีวมวล จากแหล่งภายในประเทศ ซึง่
ปัจจุบันมศีกัยภาพสงูมาก เพือ่ลดการพึง่พาพลังงานจากตา่งประเทศใน
การผลติไฟฟ้า 

2. นอกจากนี้ การใชก้๊าซธรรมชาต ิลกิไนต์ หรือน ้ามันเตา จะมีตน้ทุน
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม (External Cost) หรอืคา่ใชจ้า่ยในการก าจัดมลพษิ
สูงกว่าการใชช้ีวมวลเป็นเชื้อเพลิง โดยการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติมีตน้ทุนทางดา้นสิง่แวดลอ้มสูงกว่าการใชช้ีวมวลอยู่ 36 
สตางค/์กโิลวตัต-์ชัว่โมง 

ศกัยภาพของปรมิาณชวีมวลทีส่ามารถน ามาใชใ้นการผลติไฟฟ้า 

 ชนดิ ผลผลติ 1/ 

(1,000 ตนั) 
ชวีมวล Surplus 

Availability 
Factor 

ปรมิาณ 
ชวีมวลที่
เหลอื 

(1,000 ตนั) 

สามารถ
ผลติ
ไฟฟ้า
ได ้

(เมกะ
วตัต)์6/ 

ชนดิ ปรมิาณ ที่
ผลติได ้

(1,000 ตนั) 

ออ้ย 46,873 ชานออ้ย 11,718 0.207 3/ 2,426 202 

ขา้วเปลอืก2/ 23,580 แกลบ 5,423 0.469 4/ 2,543 426 

น ้ามันปาลม์ 2,681 ทะลาย
ปาลม์ 

1,147 0.584 5/ 670   

เสน้ใยปาลม์ 394 0.134 5/ 53 75 

กะลาปาลม์ 131 0.037 5/ 5   

รวม 73,134 รวม 18,813   5,697 703 

ทีม่า: 
1/ สถติกิารเกษตรของประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรและสหกรณ์  
ปีเพาะปลกู 2540/41 
2/ รวมผลผลติขา้วเปลอืกจากนาปีและนาปรัง 
3/ Thailand Biomass-Based Power Generation and Cogeneration Within 
Small Rural Industries, January 1999 โดยบรษัิท Black & Veatch (Thailand) 
4/ รายงานพลงังานของประเทศปี 2540 โดยรวมปรมิาณแกลบทีใ่ชใ้นการผลติถา่น
ไมเ้ป็นปรมิาณทีเ่หลอืดว้ย 
5/ The Investigation of Residues from Palm oil Industry, 1995 โดยกรม
พัฒนาและสง่เสรมิพลงังาน 
6/ ใช ้Plant factor ชานออ้ย 0.29 แกลบ 0.68 กากปาลม์ 0.57 



อยา่งไรก็ตาม ตน้ทนุในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทีใ่ชช้วีมวลจะมตีน้ทนุตอ่หน่วย
สงูกวา่โรงไฟฟ้าทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาต ิเนื่องจากชวีมวลเป็นเชือ้เพลงิทีเ่ผาไหมไ้ดย้าก
กว่าเชือ้เพลงิทั่วไป จึงท าใหก้ารลงทุนต่อหน่วยสูงกว่า แต่หากค านึงถงึผลดีต่อ
สิง่แวดลอ้มแลว้ก็ควรใหก้ารสนับสนุนการใชช้วีมวลเพิม่ขึน้ เนื่องจากมีตน้ทุนใน 
การก าจัดมลพิษที่ต ่ากว่า โดยกองทุนฯ จะใหก้ารอุดหนุนราคารับซื้อไฟฟ้าเป็น
ระยะเวลา 5 ปี เฉพาะในส่วนทีเ่ป็นผลต่างทางดา้นตน้ทุนสิง่แวดลอ้มระหว่างก๊าซ
ธรรมชาตแิละชวีมวลในอัตราสงูสดุ 36 สตางค/์กโิลวัตต-์ชั่วโมง เพือ่ชดเชยในสว่น
ตน้ทุนการผลติของโรงไฟฟ้าชวีมวลทีสู่งกว่าก๊าซธรรมชาต ิทัง้นี้ เพื่อจูงใจใหเ้กดิ
ผูผ้ลติไฟฟ้าทีใ่ชว้สัดเุหลอืใชท้างการเกษตรเขา้มาผลติไฟฟ้ามากขึน้ 

เปรยีบเทยีบตน้ทนุในการผลติไฟฟ้า ตน้ทนุทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และอตัรา
เงนิสนบัสนุนจากกองทนุฯ 
หน่วย:บาท/กโิลวัตต-์ชัว่โมง 

เชือ้เพลงิ ราคาตน้ทนุ 
การผลติไฟฟ้า

1/ 

External 
Cost2/ 

อตัราการใหเ้งนิสนบัสนุนสงูสดุจาก
กองทนุฯ 

เปรยีบเทยีบกบัคา่ External Cost ของ 
กา๊ซธรรมชาติ3/ 

1. กา๊ซธรรมชาต ิ 1.38 0.44 0 

2. ลกิไนต ์ 2.46 2.20 0 

3. น ้ามันเตา 2.54 1.25 0 

4. แกลบ (2.5 
MW) 

2.82 0.08 0.44 - 0.08 = 0.36 

5. เศษไม ้ 3.33 0.08 0.44 - 0.08 = 0.36 

6. ชานออ้ย 2.74 0.08 0.44 - 0.08 = 0.36 

หมายเหต:ุ 
1/ คา่ใชจ้า่ยในการผลติไฟฟ้า ประกอบดว้ย เงนิลงทนุ คา่เชือ้เพลงิ และคา่ใชจ้า่ยใน
การบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยก าหนดระยะเวลากูย้มืเงนิลงทนุทีเ่ป็นไปได ้= 15 ปี 
Plant Factor = 80% และ Discount Rate = 12% 
2/ อา้งองิคา่ใชจ้า่ยในการก าจัดมลพษิจากการศกึษาจากโครงการ Extern E โดย 
European Commission 
3/ คดิเปรยีบเทยีบกบั External Cost ของเชือ้เพลงิกา๊ซธรรมชาต ิ= 0.44 บาท/
กโิลวัตต-์ชัว่โมง 

3.2.4 จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้ กพช. จงึไดม้มีต ิดงันี้ 

1. เห็นชอบหลักการก าหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ที่ใชพ้ลังงาน
หมุนเวยีนเป็นเชือ้เพลงิ โดยอา้งองิราคากา๊ซธรรมชาตแิทนการอา้งองิ
ราคาน ้ามันเตา 

2. เห็นชอบโครงสรา้งราคารับซือ้ไฟฟ้า จากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก ที่ใช ้

พลังงานหมนุเวยีน โดยอา้งองิราคากา๊ซธรรมชาต ิและสตูรการค านวณ 
รวมทัง้คา่ตวัแปรทีใ่ช ้ในการค านวณอตัรารับซือ้ไฟฟ้า 



3. โครงสรา้งราคารับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ใหม่ใหม้ีผลบังคับใชก้ับ SPP 
ดงัตอ่ไปนี ้

(3.1) SPP ทีจ่ะขอรับการสนับสนุนจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ตาม
โครงการสง่เสรมิผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กทีใ่ชพ้ลังงานหมุนเวยีน ทัง้นี้ SPP รายเดมิทีม่ี
สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าก่อนวันที ่16 มถิุนายน 2543 ทีป่ระสงคจ์ะขอรับการสนับสนุน 
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เฉพาะก าลังการผลิตส่วนเพิ่มให ้
โครงสรา้งราคารับซือ้ไฟฟ้าใหมน่ีม้ผีลบังคบัใชเ้ฉพาะสว่นของก าลงัการผลติสว่นเพิม่ 

(3.2) SPP ที่ใชพ้ลังงานหมุนเวยีนประเภท Firm โครงการใหม่ และ SPP ประเภท 
Non-Firm ทีจ่ะยืน่ขอขายไฟฟ้าใหมก่บั กฟผ. 

โดย SPP ทีไ่ดรั้บการตอบรับซือ้ไฟฟ้าจาก กฟผ. และ SPP ทีม่สีัญญาซือ้ขายไฟฟ้า
เดมิสามารถเจรจาขอเปลีย่นโครงสรา้งราคารับซือ้ไฟฟ้าใหมไ่ด ้

3.3 คณะรัฐมนตร ีในการประชมุเมือ่วันที ่10 กรกฎาคม 2544 ไดม้มีตเิห็นชอบตาม
มต ิกพช. ดังกล่าวแลว้ และ กฟผ. ไดอ้อกประกาศอัตรารับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติ 
รายเล็กประเภทสัญญา Firm ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิประเภทพลังงานหมุนเวยีน และผูผ้ลติ 
รายเล็กประเภทสญัญา Non-Firm แลว้เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2544 
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ขอ้รอ้งเรยีนของเครอืขา่ยคณะท างาน 
ตรวจสอบคา่เอฟท ี

  

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 เครือข่ายคณะท างานตรวจสอบค่าเอฟที ไดย้ื่น 
ขอ้รอ้งเรียน จ านวน 4 ขอ้ ต่อรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์  
ฉายแสง) ในฐานะก ากับดูแลดา้นพลังงาน เกีย่วกับการยกเลกิค่าเอฟท ีค่าบรกิาร 
และการจัดตัง้องคก์รอสิระเพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค 

ต่อมา รมต. จาตุรนต์ ไดม้อบหมายใหส้ านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาต ิ(สพช.) พจิารณาตอบขอ้รอ้งเรียนของเครือข่ายคณะท างานฯ ดังกล่าว 
สพช. ไดด้ าเนนิการวเิคราะห ์และตอบขอ้รอ้งเรยีนในประเด็นตา่งๆ ดงันี้ 

1. ใหย้กเลกิการเก็บคา่เอฟท ีกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้น
อยูอ่าศยั ทีใ่ชไ้ฟฟ้าไมเ่กนิ 150 หนว่ยตอ่เดอืน 

ไม่สมควรยกเลกิการเก็บคา่เอฟท ีกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยูอ่าศยั ประเภท 1.1 
ซึง่เป็นผูใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศยั ทีใ่ชไ้ฟฟ้าไมเ่กนิ 150 หน่วย/เดอืน และตดิต ัง้
เครือ่งวดัหนว่ยไฟฟ้า ขนาดไมเ่กนิ 5 แอมแปร ์เนือ่งจาก 

1.1 ผูใ้ชไ้ฟกลุม่นี้ไดรั้บการอดุหนุนคา่ไฟฟ้า จากผูใ้ชไ้ฟกลุม่อืน่อยู่แลว้ ทัง้อัตราคา่
ไฟฟ้าทีเ่รยีกเก็บ และคา่บรกิาร โดยเฉลีย่ผูใ้ชไ้ฟกลุม่นี้ จะจ่ายคา่ไฟฟ้า ต า่กวา่ผูใ้ช ้

ไฟกลุ่มอืน่ๆ ค่อนขา้งมาก อกีทัง้ การปรับโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้าในเดอืนตุลาคม 
2543 ทีผ่่านมา ก็ไม่ไดท้ าใหผู้ใ้ชไ้ฟบา้นอยู่อาศัย ประเภท 1.1 จ่ายค่าไฟแพงขึน้
กวา่โครงสรา้งเดมิ 

อตัราคา่ไฟฟ้าฐานส าหรบัผูใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศยั ประเภท 1.1 
(ใชไ้ฟฟ้าไมเ่กนิ 150 หนว่ย/เดอืน และตดิต ัง้เครือ่งวดัหนว่ยไฟฟ้า  

ขนาดไมเ่กนิ 5 แอมแปร)์ 

  อตัราคา่ไฟฟ้า 
ทีเ่รยีกเก็บ 

อตัราคา่ไฟฟ้า 
ตามตน้ทนุจรงิ 

ไดร้บัการอดุหนนุ 
คา่ไฟฟ้า 

คา่บรกิารรายเดอืน (บาท/เดอืน) 8.19 40.90 32.71 

คา่พลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)       

หน่วยที ่1-5 0.0000 2.3185 2.3185 

หน่วยที ่6-15 1.3576 2.3185 0.9609 

หน่วยที ่16-25 1.5445 2.3185 0.7740 

หน่วยที ่26-35 1.7968 2.3185 0.5217 

หน่วยที ่36-100 2.1800 2.3185 0.1385 

หน่วยที ่101-150 2.2734 2.3185 0.0451 



อตัราคา่ไฟฟ้าฐานส าหรบัผูใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศยั ประเภท 1.2 
(ใชไ้ฟฟ้าเกนิกวา่ 150 หนว่ย/เดอืน หรอืตดิต ัง้เครือ่งวดัหนว่ยไฟฟ้า  

ขนาดเกนิกวา่ 5 แอมแปร)์ 

  อตัราคา่ไฟฟ้า 
ทีเ่รยีกเก็บ 

อตัราคา่ไฟฟ้า 
ตามตน้ทนุจรงิ 

การอดุหนุน 
คา่ไฟฟ้า 

คา่บรกิารรายเดอืน (บาท/เดอืน) 40.90 40.90 - 

คา่พลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)       

หน่วยที ่1-150 1.8047 2.3185 0.5138 

หน่วยที ่151-400 2.7781 2.3185 -0.4596 

เกนิกวา่ 400 หน่วย 2.9780 2.3185 -0.6595 

ทีม่า : ประกาศโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

1.2 ผูใ้ชไ้ฟบา้นอยู่อาศัยประเภท 1.1 ในปัจจุบันมจี านวนประมาณ 8.783 ลา้นราย  
มกีารใชไ้ฟฟ้าเฉลีย่ 557.1 ลา้นหน่วย/เดอืน หรอืประมาณ 1,317.3 ลา้นบาท/เดอืน 
คดิเป็นคา่ไฟฟ้าเฉลีย่ 2.36 บาท/หน่วย ในขณะทีผู่ใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศยัประเภท 1.2 มี
จ านวน 3.623 ลา้นราย จ่ายค่าไฟฟ้าโดยเฉลีย่ 3.03 บาท/หน่วย ซึง่จ่ายแพงกว่า
ผูใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศยัประเภท 1.1 อยู ่0.67 สตางค/์หน่วย 

การใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยูอ่าศยั 
(ค านวณโดยใชค้า่ Ft = 27.13 สตางค/์หนว่ย) 

ประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า จ านวนผูใ้ชไ้ฟ 
(ลา้นราย) 

มลูคา่ไฟฟ้า 
(ลา้นบาท/เดอืน) 

คา่ไฟฟ้าเฉลีย่ 
(บาท/หนว่ย) 

ประเภท 1.1 8.783 1,317 2.36 

ประเภท 1.2 3.623 3,492 3.03 

รวม 12.406 4,809 2.82 

ปัจจุบันผูใ้ชไ้ฟทัง้ประเทศ มจี านวนรวมทัง้สิน้ 13.604 ลา้นราย ดังนัน้ หากยกเลกิ
การเก็บค่าเอฟทีผูใ้ชไ้ฟประเภท 1.1 จะท าใหร้ายไดจ้ากค่าเอฟที หายไป 161.7 
ลา้นบาท/เดือน หรือ 1,940.6 ลา้นบาท/ปี ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผูใ้ชไ้ฟกลุ่มอืน่ 
จ านวน 4.821 ลา้นราย ที่จะตอ้งมารับภาระค่าเอฟที คิดเป็นเงินประมาณ 2.06 
สตางคต์อ่หน่วย 

ผลกระทบจากการยกเลกิคา่เอฟทผีูใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศยัประเภท 1.1 
(รวม VAT 7%) 

จ านวนผูใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศัยประเภท 1.1 = 8.783 ลา้นราย 

หน่วยการใชไ้ฟฟ้า = 557.09 ลา้นหน่วย/เดอืน 

คา่ Ft ปัจจบุัน = 27.13 สตางค/์หน่วย 

รายไดจ้ากคา่ Ft ทีห่ายไป = 161.72 ลา้นบาท/เดอืน 

(557.09 x 0.2713 x 1.07)   

หรอื = 1,940.64 ลา้นบาท/ปี 



การรบัภาระของผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลุม่อืน่ 

จ านวนผูใ้ชไ้ฟกลุม่อืน่ทีต่อ้งรับภาระ = 4.821 ลา้นราย 

หน่วยการใชไ้ฟฟ้า = 7,853.43 ลา้นหน่วย/เดอืน 

รับภาระคา่ Ft = 2.06 สตางค/์หน่วย 

1.3 รัฐบาลตระหนักดีว่าผูด้ อ้ยโอกาสในสังคม และครัวเรือนที่มีรายไดน้อ้ย  
ก าลังประสบปัญหา ทางดา้นคา่ครองชพี และเป็นกลุม่ทีรั่ฐ จ าเป็นตอ้งมนีโยบายใน
การช่วยเหลือเป็นพิเศษ ดังนั้น ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจาก ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภท 1.1  
จงึอยูใ่นระดบัต า่กวา่ตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ โดยไดรั้บการชดเชยจากผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลุม่อืน่ การ
ลดคา่ไฟฟ้าใหผู้ใ้ชไ้ฟ ประเภท 1.1 ใหต้ ่าลงไปอกี จะท าใหเ้กดิการใชไ้ฟฟ้า อย่าง
ไม่ประหยัด และไม่มีประสทิธภิาพ รวมทัง้จะเป็นภาระต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลุ่มอื่น การ
ชว่ยเหลอืครัวเรอืนเหลา่นี้ โดยใชน้โยบายทางดา้นการเงนิ การคลัง หรอืทางสังคม 
ทีมุ่ง่เนน้ครัวเรอืนยากจนโดยตรง น่าจะมคีวามเหมาะสมกวา่ โดยเฉพาะรัฐบาล ก็ได ้
ก าหนดนโยบายในการช่วย เหลือ  ผู ท้ี่มีร ายไดน้ อ้ยหลายเรื่องแล ว้  เช่น  
คา่รักษาพยาบาล 30 บาท การพักช าระหนี้เกษตรกร กองทนุหมูบ่า้น หนึง่ต าบลหนึง่
ผลติภัณฑ ์และธนาคารประชาชน เป็นตน้ 

2. ใหย้กเลกิการแยกประเภทการเรยีกเก็บคา่บรกิาร จาก
ผู ้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศยั  โดยให้มีการคิด
คา่บรกิาร ในอตัราข ัน้ต า่ที ่8.19 บาท/เดอืนเทา่น ัน้ 

ไม่สมควรยกเลกิการแยกประเภทการเรยีกเก็บค่าบรกิาร จากผูใ้ชไ้ฟฟ้า
ประเภทบา้นอยูอ่าศยั ควรใหม้กีารคดิคา่บรกิาร ส าหรบัผูใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศยั 
ประเภท 1.1 ในอตัรา 8.19 บาท/เดอืน และคดิคา่บรกิาร ส าหรบัผูใ้ชไ้ฟบา้น
อยูอ่าศยั ประเภท 1.2 ในอตัรา 40.90 บาท/เดอืน เชน่เดมิ เนือ่งจาก 

2.1 ค่าบรกิารทีก่ารไฟฟ้า เรยีกเก็บในแต่ละเดอืน คอื ค่าใชจ้่ายของการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่าย ในการจัดหามิเตอร์ และค่าใชจ้่าย ในการเก็บเงินแต่ละเดือน ไดแ้ก่ 
คา่ใชจ้า่ยในการจดมเิตอร ์การจัดท าบลิคา่ไฟฟ้า/ใบเสร็จรับเงนิ คา่จัดสง่ และจัดเก็บ
เงนิค่าไฟฟ้า และการบ ารุงรักษามเิตอร ์เป็นตน้ ซึง่ค่าบรกิารดังกล่าว เป็นสว่นหนึง่
ของอัตราคา่ไฟฟ้า มานานแลว้ เพยีงแตใ่นชว่งทีผ่่านมา จะแฝงอยู่ในรายการค่าไฟ
ขัน้ต ่า ตามโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้าเดมิ ซึง่มไิดแ้ยกรายการใหเ้ห็นบนบลิคา่ไฟฟ้า 
โดยผูใ้ชไ้ฟบา้นอยู่อาศัยประเภท 1.2 จะตอ้งจ่ายค่าไฟขัน้ต ่าในอัตรา 83.18 บาท/
เดอืน ในการปรับโครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้า เมือ่เดอืนตลุาคม 2543 ทีผ่า่นมา ไดม้กีาร
แยกตน้ทุนค่าบรกิารออกมา ใหเ้ห็นอย่างชัดเจนในบลิค่าไฟฟ้า และไดป้รับอัตรา
ลดลงเหลอื 40.90 บาท/เดอืน ซึง่เป็นอตัราทีต่ า่กวา่โครงสรา้งเดมิแลว้ 

 



2.2 ตน้ทุนค่าบริการไฟฟ้าที่แทจ้ริง ของผูใ้ชไ้ฟบา้นอยู่อาศัย ทั ้งประเภท 1.1  
และ 1.2 จะเท่ากับ 40.90 บาท/เดอืน แตเ่นื่องจากรัฐบาล ยังคงนโยบายการใหก้าร
อุดหนุนผูใ้ชไ้ฟ ที่มีรายไดน้อ้ย จึงก าหนดใหผู้ใ้ชไ้ฟบา้นอยู่อาศัย ประเภท 1.1  
จ่ายคา่บรกิารไฟฟ้าเพยีง 8.19 บาท/เดอืน โดยไดรั้บการอดุหนุนจากผูใ้ชไ้ฟกลุม่อืน่
อยู ่32.71 บาท/เดอืน ในขณะทีผู่ใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศัย ประเภท 1.2 จ่ายคา่บรกิารตาม
ตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ ดังนัน้ การก าหนดค่าบรกิารของผูใ้ชไ้ฟบา้นอยู่อาศัยประเภท 1.2  
จงึไมไ่ดก้ าหนดใหส้งูเกนิกวา่ตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ 

2.3 หากคดิค่าบรกิารผูใ้ชไ้ฟบา้นอยู่อาศัยทัง้ 2 ประเภท ในอัตราเท่ากันคอื 8.19 
บาท/เดอืน รายไดจ้ากการเก็บค่าบริการ จะลดลง ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผูใ้ชไ้ฟ 
กลุม่อืน่ ทีจ่ะตอ้งรับภาระแทน กลา่วคอืรายไดจ้ากการเก็บคา่บรกิาร จะลดลง 126.8 
ลา้นบาท/เดอืน หรอื 1,521.2 ลา้นบาท/ปี ผูใ้ชไ้ฟกลุม่อืน่ จะตอ้งรับภาระ โดยเฉลีย่
เป็นเงนิ 105.9 บาท/ราย/เดอืน หรอื 1,270.9 บาท/ราย/ปี 

ผลกระทบจากการคดิคา่บรกิารผูใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศยั 
ประเภท 1.2 เทา่กบั 8.19 บาท/เดอืน 

จ านวนผูใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศัยประเภท 1.2 = 3.622 ลา้นราย 

คา่บรกิารทีล่ดลง (รวม VAT) = 35.00 ลา้นบาท/เดอืน 

(43.76 – 8.76)     

รายไดข้องการไฟฟ้าทีล่ดลง = 126.77 ลา้นบาท/เดอืน 

(35.00 x 3.62)     

หรอื = 1,521.24 ลา้นบาท/ปี 

การรบัภาระของผูใ้ชไ้ฟกลุม่อืน่ 

จ านวนผูใ้ชไ้ฟทัง้ประเทศ = 13.603 ลา้นราย 

จ านวนผูใ้ชไ้ฟบา้นอยูอ่าศัย = 12.406 ลา้นราย 

จ านวนผูใ้ชไ้ฟกลุม่อืน่ทีต่อ้งรับภาระ = 1.197 ลา้นราย 

รับภาระคา่บรกิาร = 105.91 บาท/ราย/เดอืน 

หรอื = 1,270.92 บาท/ราย/ปี 

3. ใหม้กีารพจิารณาทบทวน โครงสรา้งคา่ไฟฟ้าฐานใหม ่
โดยไมม่กีารเก็บคา่เอฟท ีกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าทกุกลุม่ 

ไมส่มควรยกเลกิการเก็บคา่เอฟท ีควรคงลกัษณะการก าหนดคา่ไฟฟ้า เช่น 
ในปัจจุบนั กล่าวคอื ค่าไฟฟ้า จะประกอบดว้ย ค่าไฟฐาน และค่าไฟฟ้า 
ตามสตูร Ft เนือ่งจาก 

3.1 โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้าในปัจจบุัน ประกอบดว้ย คา่ไฟฟ้าฐาน และคา่ Ft โดยคา่
ไฟฟ้าฐาน จะประกอบดว้ย ตน้ทุนทางดา้นการผลติไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบสาย
จ าหน่าย และการบรกิารลกูคา้ ซึง่มอีงคป์ระกอบดังนี ้: ภาระในการจา่ยคนืเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ คา่เสือ่มราคา ก าไรในระดับที ่“เหมาะสม” (ซึง่ในปัจจุบันก าหนดใหม้กี าไร



เพยีงพอทีจ่ะสมทบ 25% ของการลงทนุใหม)่ เงนิน าสง่คลงั คา่เชือ้เพลงิในการผลติ
ไฟฟ้า คา่บ ารุงรักษา คา่ใชจ้่ายในการบรหิารงาน (ซึง่รวมถงึเงนิเดอืน สวัสดกิาร และ
โบนัส) รวมทัง้การสูญเสยีในระบบ ภายใตส้มมตฐิานความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า ราคา
เชือ้เพลงิ อัตราแลกเปลีย่น อัตราเงนิเฟ้อ และการปรับปรุงประสทิธภิาพของกจิการ
ไฟฟ้าในระดับหนึง่ แตห่ากราคาเชือ้เพลงิ อัตราแลกเปลีย่น อัตราเงนิเฟ้อ แตกตา่ง
จากคา่ทีก่ าหนดไวใ้นโครงสรา้งคา่ไฟฟ้าฐาน จะมกีารปรับคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับ
อตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมัต ิ(Ft) เพือ่ใหค้า่ไฟฟ้าสะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ 

3.2 การก าหนดโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้า ที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื โครงสรา้งค ่
าไฟฟ้าฐาน และคา่ไฟฟ้าตามสตูร Ft ดังกลา่ว ท าใหค้า่ไฟฟ้ามคีวามชดัเจน โปร่งใส 
ผูใ้ชไ้ฟสามารถตรวจสอบการด าเนนิงานของการไฟฟ้าได ้อกีทัง้ยังท าใหก้ารไฟฟ้า  
มคีวามคลอ่งตวัในการบรหิารงาน และสง่เสรมิใหม้กีารบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

นอกจากนี้ การปรับโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้า ในช่วงเดอืนตุลาคม 2543 ที่ผ่านมา  
ไดม้กีารแยกตน้ทุนทางดา้นตา่งๆ ใหม้คีวามชัดเจนยิง่ขึน้ ไดแ้ก ่กจิการผลติ กจิการ
ระบบสง่ กจิการระบบจ าหน่าย และการใหบ้รกิาร ท าใหโ้ครงสรา้งค่าไฟฟ้า มคีวาม
โปร่งใสชัดเจนมากยิง่ขึน้ สามารถตรวจสอบได ้และการเพิม่ขึน้ของคา่ Ft ก็สามารถ
ตรวจสอบไดโ้ดยผูใ้ชไ้ฟฟ้า และองคก์รของรัฐ วา่มาจากปัจจัยใดบา้ง ซึง่เป็นผลดตีอ่
ประชาชน และจะท าใหค้่าไฟฟ้า ต ่ากว่ากรณีที่ไม่มีการแยกตน้ทุน ใหเ้ห็นอย่าง
ชดัเจน 

การตรวจสอบดงักลา่วสามารถด าเนนิการไดจ้ากขอ้มลู ดงันี้ 

1. บลิค่าไฟฟ้า โดยเฉพาะบลิค่าไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟประเภทอุตสาหกรรม 
จะมีการแยกรายละเอียดค่าไฟฟ้า ตามกจิการผลติ กจิการระบบส่ง 
กจิการระบบจ าหน่าย และค่าบรกิาร รวมทัง้ค่า Ft ก็จ าแนกตามตน้ทุน
ดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 

2. ประกาศโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ซึง่ได ้
แสดงรายละเอยีดอตัราคา่ไฟฟ้า ตามประเภทกจิการดว้ย 

3. ติดต่อขอขอ้มูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือจาก 
Website “www.egat.or.th” 

4. รายละเอียดการค านวณค่า Ft สามารถศึกษาไดจ้าก Website ของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  “www.nepo.go.th”  
ซึง่ไดร้วบรวมขอ้มูล รายละเอยีดเกีย่วกับการก าหนดค่าไฟฟ้าฐานและ
คา่ Ft ตลอดจนรายละเอยีดการปรับคา่ Ft ในแตล่ะครัง้ 

3.3 ปัจจุบันการไฟฟ้ามีรายไดจ้ากค่าเอฟทีที่เรียกเก็บจากผูใ้ชไ้ฟทุกประเภท 
ประมาณ 2,130.6 ลา้นบาท/เดอืน (คดิจากคา่ Ft เทา่กบั 27.13 สตางค/์หน่วย) หรอื
ประมาณ 25,567.6 ลา้นบาท/ปี 

 



ผลกระทบจากการยกเลกิคา่ Ft 

คา่ Ft = 27.13 สตางค/์หน่วย 

หน่วยการใชไ้ฟฟ้าในปัจจบุัน = 7,853.42 ลา้นหน่วย/เดอืน 

มลูคา่ Ft = 2,130.63 ลา้นบาท/เดอืน 

หรอื = 25,567.56 ลา้นบาท/ปี 

ดงันัน้ หากยกเลกิ Ft จะสง่ผลกระทบดงันี ้

(1) หากยกเลกิการเกบ็คา่เอฟท ีโดยตดัออกไปจากโครงสรา้งคา่ไฟฟ้า คา่ไฟฟ้าของ
ประชาชนจะลดลงเพยีงรอ้ยละ 10 ในชว่งแรก แตจ่ะมผีลกระทบตอ่ฐานะการเงนิของ
การไฟฟ้าอย่างรุนแรง การไฟฟ้าจะไม่มรีายไดเ้พยีงพอทีจ่ะไปลงทุนโครงการใหม่ 
เพือ่ขยายก าลังการผลติและระบบไฟฟ้า เพือ่ตอบสนองความตอ้งการในอนาคต เพือ่
เสรมิสรา้งความมั่นคงในระบบไฟฟ้า และพัฒนาคุณภาพบรกิาร และจะไม่สามารถ
จ่ายคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ ซึง่จะสง่ผลใหม้ไีฟฟ้าไมเ่พยีงพอ ท าใหเ้กดิปัญหาไฟตก
ไฟดับ มีผลกระทบต่อคุณภาพไฟฟ้าและการใหบ้ริการ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ 
การพัฒนาประเทศในทีส่ดุ ดังทีเ่คยเกดิขึน้ในบางประเทศ เชน่ ฟิลปิปินส ์

การยกเลกิคา่ Ft จะท าใหร้ายไดข้องการไฟฟ้าหายไป 25,567.6 ลา้นบาท สง่ผลให ้
การไฟฟ้าไม่มรีายไดส้มทบการลงทุนในโครงการใหม่ กลา่วคอื ในปี 2543 กฟผ. มี
ก าไรสุทธ ิ20,175 ลา้นบาท โดยมรีายไดส้มทบการลงทุนในโครงการใหม่ 5,226 
ลา้นบาท มอีตัราสว่นการลงทนุจากเงนิรายได ้(Self-Financing Ratio : SFR) ซึง่เป็น
หลักเกณฑท์างการเงนิทีผู่ใ้หกู้ก้ าหนด เท่ากับรอ้ยละ 17.99 หากยกเลกิค่า Ft จะ
สง่ผลให ้กฟผ. ขาดทุนประมาณ 5,392.6 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหก้ารไฟฟ้า ไม่มเีงนิ
เพยีงพอในการจา่ยคนืเงนิตน้ และไมม่รีายไดไ้ปสมทบการลงทนุในโครงการใหม ่

ผลกระทบตอ่ฐานะการเงนิของการไฟฟ้าปี 2543 

  การคดิคา่ Ft กรณียกเลกิคา่ Ft 

ก าไรสทุธ ิ 20,175 -5,392.6 

รายไดส้มทบการลงทนุ (ลา้น
บาท) 

5,226 -20,341.6 

Self-Financing Ratio (%) 17.99 -70.02 

(2) หากมกีารยกเลกิการเกบ็คา่ Ft แตม่กีารจัดหางบประมาณ เพือ่ชดเชยรายได ้ของ
การไฟฟ้าทีห่ายไป ก็จะตอ้งจัดเก็บภาษีเพิม่ขึน้ ซึง่จะเป็นภาระกับประชาชนในทีส่ดุ 
และไมเ่ป็นธรรม ตอ่ประชาชนทีใ่ชไ้ฟฟ้านอ้ย ผูท้ีไ่ดเ้ปรยีบก็คอื ผูท้ีใ่ชไ้ฟฟ้ามากแต่
เสยีภาษีนอ้ย 

(3) หากมกีารยกเลกิ Ft และน าค่า Ft รวมไวใ้นโครงสรา้งค่าไฟฟ้าฐาน ซึง่จะตอ้งมี
การจัดท าโครงสรา้งค่าไฟฟ้าใหม่ โดยจะตอ้งประมาณการปัจจัยทีม่ผีลตอ่ค่า Ft ใน
อนาคต ไดแ้ก ่ราคาเชือ้เพลงิ อัตราแลกเปลีย่น อัตราเงนิเฟ้อ และความตอ้งการใช ้

ไฟฟ้า ไวใ้นโครงสรา้งค่าไฟฟ้าฐานดว้ย การด าเนินการดังกล่าวมปีระเด็นทีจ่ะตอ้ง
พจิารณา ดงันี ้



 ในกรณีทีร่าคาเชือ้เพลงิสูงขึน้กว่าทีค่าดการณ์ และอัตราแลกเปลีย่น
ออ่นตัวลง การไฟฟ้าอาจจะประสบ ปัญหาทางการเงนิ สง่ผลกระทบตอ่
คุณภาพการใหบ้ริการและความมั่นคงของการจ่ายไฟฟ้า แต่ในทาง
ตรงกันขา้ม หากราคาเชือ้เพลงิถูกลง และอัตราแลกเปลีย่นแข็งค่าขึน้ 
ผูใ้ชไ้ฟฟ้ากจ็ะไมไ่ดรั้บประโยชน ์จากตน้ทนุทีล่ดลงดงักลา่ว 

 คา่ไฟฟ้าไมส่ะทอ้นตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ ไมส่ง่เสรมิใหม้กีารใชพ้ลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดแรงจูงใจใหก้ารไฟฟ้า
บรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 การปรับค่าไฟฟ้าในแต่ละครัง้ จะใชเ้วลานาน ดังนั้น ในการก าหนด
โครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้าฐานใหม่ การไฟฟ้าจ าเป็นตอ้งบวกเพิม่ความ
เสี่ยงของราคาเชื้อเพลิง และอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตไปดว้ย 
เนื่องจากการไฟฟ้า ไม่สามารถปรับปรุงค่าไฟฟ้า ใหส้อดคลอ้งกับ
ตน้ทนุ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดใ้นภายหลัง สง่ผลใหโ้ดยเฉลีย่คา่ไฟฟ้า ที่
ประชาชนจา่ย จะแพงขึน้ 

 คา่ไฟฟ้ามคีวามโปร่งใสนอ้ยลง การตรวจสอบของผูบ้รโิภคและภาครัฐ
จะท าไดย้าก 

 เป็นการก าหนดอัตราคา่ไฟฟ้าในลักษณะเดมิ กลา่วคอื การปรับอตัราคา่
ไฟฟ้า ในแตล่ะครัง้ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ีจะท าให ้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าไฟฟ้า อยู่ภายใตแ้รงกดดัน และการ
ตัดสนิใจทางการเมอืง ท าใหร้าคาค่าไฟฟ้าอาจจะมคีวามบดิเบอืน ไม่
สะทอ้นถงึตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิ และไมเ่ป็นการสง่เสรมิใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า มกีารใช ้

พลังงานไฟฟ้าอยา่งประหยัด และมปีระสทิธภิาพ นอกจากนัน้ ยังท าให ้
การบรหิารงานทางดา้นไฟฟ้า ท าไดย้าก ไมม่คีวามคลอ่งตัว ผูบ้รหิารมี
เวลานอ้ยลงในการปรับปรงุประสทิธภิาพขององคก์ร 

3.4 ภายใตส้ภาวะการณ์ทีอ่ัตราแลกเปลีย่น และราคาเชือ้เพลงิในปัจจุบัน มคีวามผัน
ผวนค่อนขา้งสูง การมีสูตร Ft จะมีความเหมาะสมกว่า ท าใหค้่าไฟฟ้า สะทอ้นถงึ 
การเปลีย่นแปลง ของค่าเชือ้เพลงิ และอัตราแลกเปลีย่น ทีเ่กดิขึน้จรงิ จากการที ่
ค่าไฟฟ้า มีการแยกองค์ประกอบต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั ้งค่า Ft มีการแสดง
รายละเอยีดการค านวณ ทีเ่ผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบ อย่างละเอยีด ผูบ้รโิภคควรใช ้

ขอ้มูลดังกล่าว ในการตดิตามการก าหนดค่า Ft และตดิตามการด าเนินงานของการ
ไฟฟ้า ซึง่จะเป็นการกระตุน้ใหก้ารไฟฟ้า ตอ้งบรหิารงาน และด าเนินงาน อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่จะสง่ผลใหค้า่ Ftอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมได ้

4. รฐับาลควรเรง่ผลกัดนั ใหม้อีงคก์รอสิระผูบ้รโิภค ตาม
มาตรา 57 ของรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั เพือ่ใหผู้บ้รโิภค 
ไดร้บัความคุม้ครองมากขึน้ จากการออกกฎหมาย กฎ 
ข้อบงัคบัและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรฐัและ
รฐัวสิาหกจิ 



4.1 ตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ก าหนดไวด้งันี้ 

“มาตราที ่57 สทิธขิองบุคคลซึง่เป็นผูบ้รโิภคย่อมไดรั้บความคุม้ครอง ทัง้นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติกฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตอ้งบัญญัติใหม้ีองค์การอิสร ะ ซึ่ง
ประกอบดว้ยตัวแทนผูบ้รโิภค ท าหนา้ทีใ่หค้วามเห็น ในการตรากฎหมาย กฎ และ
ขอ้บังคบั และใหค้วามเห็นในการก าหนดมาตรการตา่งๆ เพือ่คุม้ครองผูบ้รโิภค” 

ในการผลักดันเพือ่ใหก้ารจัดตัง้องคก์รอสิระผูบ้รโิภค ตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตร ี(นายจาตรุนต ์ฉายแสง) ไดรั้บไปประสานงานกบักระทรวงยตุธิรรมแลว้ 

4.2 ในส่วนของกิจการพลังงาน ไดม้ีการวางมาตรการ เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค 
โดยเฉพาะผูใ้ชไ้ฟฟ้า ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยไดม้กีารยกร่าง พ.ร.บ. การ
ประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. ….. ซึง่เป็นกฎหมาย ทีจ่ะน าไปสูก่ารปรับโครงสรา้ง 
กจิการพลังงาน ใหม้ีการแข่งขัน เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลังงาน ของ
ประชาชนภายในประเทศ ในราคาและคุณภาพทีเ่ป็นธรรม และใหม้กีารก ากับดูแล
กจิการพลงังานทีผ่กูขาด ไดแ้ก ่ไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาต ิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยจะ
มกีารจัดตัง้คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงานแหง่ชาต ิ(กกพ.) ซึง่เป็นองคก์รอสิระ 
เพือ่ท าหนา้ทีอ่อกใบอนุญาตประกอบกจิการพลงังาน สง่เสรมิการแขง่ขนั ป้องกนัการ
ใชอ้ านาจการผูกขาดโดยมชิอบ และใหก้ารคุม้ครองผูใ้ชพ้ลังงาน โดยไดก้ าหนด
มาตรการในการคุม้ครอง ผูใ้ชพ้ลงังานทีช่ดัเจน ครอบคลมุใน 4 ประเด็นหลกั คอื 

1. ผูป้ระกอบกจิการพลังงาน จะตอ้งจัดใหม้ีบรกิารพลังงานอย่างทั่วถงึ 
ตามมาตรฐานคณุภาพบรกิาร ที ่กกพ. ก าหนด โดยก าหนดบทลงโทษ 
หากผูป้ระกอบการ ไม่สามารถรักษามาตรฐานคุณภาพบรกิาร ตามที่
ก าหนดได ้(มาตรา 79-มาตรา 82) 

2. ก าหนดใหม้ีการจัดตั ้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผูใ้ชไ้ฟฟ้า โดยจะม ี
การจัดเก็บเงนิเขา้กองทุน จากผูใ้ชไ้ฟฟ้าบางกลุ่ม และน าไปชดเชย
ใหก้ับผูใ้ชไ้ฟฟ้า ที่ดอ้ยโอกาส หรือเพื่อวัตถุประสงคใ์นการกระจาย
ความเจรญิไปสูภ่มูภิาค (มาตรา 83-มาตรา 87) 

3. ใหม้กีารจัดตัง้คณะกรรมการผูใ้ชพ้ลังงานประจ าเขต ตามเขตที ่กกพ. 
ก าหนดทั่วประเทศ ท าหนา้ทีใ่หค้ าปรกึษาแก ่กกพ. ในดา้นการคุม้ครอง
ผูใ้ชพ้ลังงาน พจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนของผูใ้ชพ้ลังงาน และประสานงาน
กบัผูป้ระกอบการ เพือ่แกไ้ขปัญหาของผูใ้ชพ้ลงังาน (มาตรา 88-มาตรา 
92) 

4. กกพ. มอี านาจในการก าหนด หา้มมใิหผู้ป้ระกอบกจิการพลังงาน ทีม่ี
อ านาจเหนือตลาดท าการใดๆ ทีเ่ป็นการตัดทอน หรอืจ ากัดการแขง่ขัน
อยา่งไมเ่ป็นธรรม ก าหนดหา้มไมใ่หม้กีารถอืหุน้ไขวข้า้ม ระหวา่งกจิการ
ที่มีการแข่งขันได ้กับกจิการที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาต ิเวน้แต่จะ
ไดรั้บการอนุญาตจาก กกพ. (มาตรา 93-มาตรา 99) 

นอกจากนี ้การยกรา่ง พ.ร.บ. ฉบับนี ้ยังไดใ้หค้วามส าคญักบัการรับฟังความเห็น หรอื
ขอ้พจิารณาจากผูบ้รโิภค ดงันี้ 



1. ก าหนดใหต้ัวแทนจากองคก์รผูบ้รโิภค มสีว่นร่วมเป็นคณะกรรมการสรร
หา (มาตรา 12) 

2. คณะกรรมการผูใ้ชพ้ลังงานประจ าเขต ทีจ่ะจัดตัง้ขึน้ จะประกอบดว้ย
ตัวแทนของผูใ้ชพ้ลังงาน จากกลุ่มต่างๆ ในเขตนั้นๆ ซึง่จะมีความรู ้
ความเขา้ใจ ในปัญหาของผูใ้ชพ้ลังงานในทอ้งทีม่ากทีส่ดุ (มาตรา 88 
–มาตรา 89) 

3. ในการตัดสนิใจในการด าเนนิงานใดๆ ของ กกพ. ซึง่จะมผีลกระทบต่อ
บคุคล หรอืกลุม่บคุคลใดๆ กกพ. จะตอ้งเปิดใหม้กีารรับฟังความคดิเห็น 
จากผูท้ีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนนิการนัน้เสยีกอ่น (มาตรา 23) 

ดงัน ัน้ หากรา่ง พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. ….. ไดร้บัความ
ร่วมมอืจากทุกฝ่าย ทีเ่ก ีย่วขอ้ง ในการผลกัดนั ใหผ้่านการพจิารณาของ
รฐัสภา และมผีลใชบ้งัคบัโดยเร็ว ก็จะท าใหก้ารคุม้ครองผูบ้รโิภค ในการใช้

บรกิารพลงังานมปีระสทิธภิาพ ไดร้บัการตอบสนอง และการคุม้ครองอยา่ง
รอบดา้นมากขึน้ 

4.3 อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งที ่พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลังงาน ยังไมม่ผีลบังคับ
ใช ้คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ในการประชมุเมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 2544 
ไดเ้ห็นชอบการด าเนนิการตามขอ้เสนอของ คณะอนุกรรมการศกึษาโครงสรา้งอัตรา
ค่าไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) กล่าวคอื ใหม้ตีัวแทนผูบ้รโิภคราย
ยอ่ย เขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการเพิม่เตมิ ในคณะอนุกรรมการก ากบัสตูรการปรับอัตราคา่
ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) ดว้ย ทัง้นี้ คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน จะ
พจิารณาหาแนวทางการคดัเลอืกตอ่ไป 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่53 กรกฎาคม-กนัยายน 2544 
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ผลการพจิารณาของคณะอนกุรรมการศกึษา 
โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้าและอตัราคา่ไฟฟ้า 

โดยอตัโนมตั ิ(Ft) 

  

คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน (กพง.) ในการประชมุครัง้ที ่3/2544 (ครัง้ที ่
32) เมือ่วันที ่9 สงิหาคม 2544 เห็นชอบในหลักการขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการ
ศกึษาโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้าและอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) โดยใหน้ า
ขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการฯ และผลการพจิารณาของ กพง. มาใชใ้นการปรับค่า 
Ft รอบตอ่ไป (ตลุาคม 2544-มกราคม 2545) 

1. ความเป็นมา 

รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ไดม้คี าสั่งคณะกรรมการพจิารณานโยบาย
พลังงานที่ 1/2544 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2544 แต่งตัง้คณะอนุกรรมการศกึษา
โครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้า และอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) โดยมนีายพรายพล 
คุม้ทรัพย ์เป็นประธานอนุกรรมการ และประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูแ้ทนผูบ้รโิภค และนักวชิาการอกี 4 ท่าน มอี านาจหนา้ทีใ่นการศกึษา
ทบทวนความเหมาะสม ของโครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้า และคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับ
อตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมัต ิ(Ft) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 เดอืน 

2. ขอ้เสนอ ขอ้สงัเกต และความเห็นของคณะอนกุรรมการ
ศกึษาฯ 

คณะอนุกรรมการศึกษา ฯ ไดพ้ิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อค่า Ft แลว้  
มีขอ้เสนอ ขอ้สังเกต รวมถงึความเห็นของคณะอนุกรรมการ ฯ บางท่าน ซึง่อาจ
แตกตา่งจากขอ้เสนอ สรปุไดด้งันี้ 

2.1 ราคากา๊ซธรรมชาต ิคณะอนุกรรมการศกึษาฯ ไดพ้จิารณาโครงสรา้งราคากา๊ซ
ธรรมชาต ิในประเด็นตา่งๆ แลว้ มคีวามเห็นดงันี้ 

 ราคากา๊ซธรรมชาต ิเห็นควรให ้ปตท. เรง่เจรจาสญัญาซือ้ขายกา๊ซฯ ให ้
ผูข้ายก๊าซร่วมรับภาระอัตราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ และควรปรับปรุงสูตร
ราคาก๊าซธรรมชาติ ใหม้ีการอา้งอิงราคาถ่านหินดว้ย เพื่อใหร้าคา 
ก๊าซธรรมชาต ิมเีสถยีรภาพมากขึน้ รวมทัง้ ควรส่งเสรมิใหม้กีารผลติ
ไฟฟ้า โดยใชพ้ลังงานจากถ่านหิน เพื่อเป็นการกระจายชนิดของ
พลังงาน และเป็นการเพิ่มอ านาจในการเจรจาต่อรอง ราคาก๊าซ
ธรรมชาตดิว้ย 



นอกจากนี้  ปตท. ไดจั้ดท ามาตรการในการลดราคาก๊าซฯ โดย  
(1) ปรับสัดสว่นการรับก๊าซฯ ใหม่ โดยลดการรับก๊าซฯ จากพม่า และ 
(2) การเกลีย่ราคาก๊าซฯ ใหม้คีวามสม ่าเสมอ ซึง่จะท าใหส้ามารถลด
ราคาก๊าซฯ ทีจ่ะเพิม่ขึน้ในชว่งเดอืนมถิุนายน – กันยายน 2544 ลงได ้
จากทีป่ระมาณการไว ้10 บาท/ลา้นบทียี ู

 ค่าด าเนินการ (Margin) ไม่ควรก าหนดค่าด าเนินการ หรือค่าใชจ้่าย
ด าเนนิการในการจัดหา และจ าหน่ายกา๊ซ เป็นอตัรารอ้ยละ บนราคาเนื้อ
ก๊าซฯ นอกจากนี้ หาก ปตท. สามารถลดค่าด าเนินการทีเ่รยีกเก็บจาก 
SPP ลงใหเ้ทา่กบัคา่ด าเนนิการ ทีเ่รยีกเก็บจาก กฟผ. และ IPP ก็จะท า
ใหค้า่ Ft สามารถลดลงได ้

 อัตราคา่ผ่านท่อ อัตราผลตอบแทน Equity IRR ทีก่ าหนดในอัตรารอ้ย
ละ 18 อาจเป็นอัตราทีส่งูเกนิไป และโครงการลงทนุทีต่ัดคา่เสือ่มราคา
หมดแลว้น่าจะท าใหอ้ัตราค่าผ่านท่อลดลงได ้นอกจากนี้  ปตท.  
ไดพ้จิารณาแนวทางการลดค่าด าเนินการส าหรับ กฟผ. IPP และ SPP 
ในชว่งเดอืนมถินุายน – กนัยายน 2544 โดยคา่ด าเนนิการ (Margin) จะ
ค านวณบนราคาเนื้อกา๊ซฯ ในระดับ 121.54 บาท/ลา้นบทียีู ไม่วา่ราคา
ก๊าซฯ จะเพิม่ขึน้เป็นเท่าใด ท าใหใ้นช่วงเดอืนมถิุนายน – กันยายน 
2544 จะสามารถลดคา่ด าเนนิการไดป้ระมาณ 73 ลา้นบาท 

 ภาระ Take-or-Pay เห็นวา่ ไม่ควรผลักภาระ Take-or-Pay ในสว่นของ
ภาครัฐและเศรษฐกจิในอตัรารอ้ยละ 75.8 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่
25 กรกฎาคม 2543 ผ่านราคาก๊าซฯ ใหแ้กผู่บ้รโิภคทัง้หมดดังเช่นใน
ปัจจบุัน 

 โครงสรา้งการก ากับดแูลกจิการกา๊ซ คณะอนุกรรมการศกึษาฯ เห็นดว้ย
กับการเปิดเสรีก ิจการก๊าซธรรมชาติ และเห็นควรใหม้ีการก าหนด
โครงสรา้งกิจการก๊าซฯ ใหม้ีการแข่งขันอย่างแทจ้ริง รวมทั ้งใหม้ี 
การก ากับดูแลทีด่ ีและเพยีงพอ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคไดรั้บประโยชน์อย่าง
เต็มที ่

2.2 การรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน เป็นอกีปัจจัยหนึ่งทีม่คีวามส าคัญ
ต่อการปรับขึ้นของค่า Ft คณะอนุกรรมการศกึษาฯ จึงเห็นควรใหม้ีการปรับปรุง
โครงสรา้งราคารับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

 การเกลีย่ราคารับซือ้ไฟฟ้า (Levelize) ควรพจิารณาเปลีย่นโครงสรา้ง
ราคารับซื้อไฟฟ้าจาก IPP จากแบบ Front-End กล่าวคือ ค่าไฟฟ้า 
ในปีแรกจะมรีาคาสงู และจะคอ่ย ๆ ลดลงในระยะตอ่มา เป็นแบบเกลีย่
ราคา โดยใหใ้ชค้า่ความพรอ้มจ่ายแบบเฉลีย่ (Levelized Price) ในการ
ค านวณคา่ Ft แทน ซึง่จะสามารถลดภาระคา่ Ft ตอ่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าในชว่ง 10 
ปีแรกได ้โดยก าหนดแนวทางการด าเนินการไว ้3 แนวทาง คือ  
(1) กฟผ. เจรจากับผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน เพื่อเปลี่ยนวธิีการค านวณ 
ค่าความพรอ้มจ่าย (AP) จากการค านวณในลักษณะ Front End เป็น
การค านวณแบบคา่เฉลีย่ (Levelize) (2) กฟผ. เป็นผูรั้บภาระ หรอื (3) 
จัดตัง้กองทนุเพือ่บรหิารภาระดงักลา่ว 



อย่างไรก็ตาม สพช. สศช. กฟผ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และหอการคา้ไทยมคีวามเห็นวา่ การเกลีย่ราคารับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติ
ไฟฟ้าเอกชนจะท าใหค้่าไฟฟ้าลดลงในช่วงแรกเท่านั้น หลังจากนั้น
ราคาจะเพิม่สูงขึน้กว่าราคาตามสัญญา นอกจากนี้ ผูใ้ชไ้ฟอาจจะเสยี
ประโยชน์เนื่องจากการเกลี่ยราคารับซื้อไฟฟ้าจะค านวณบนอัตรา
สว่นลด (Discount Rate) ในระดบัรอ้ยละ 8-12 ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้
เงนิฝากในปัจจุบันอยูใ่นระดับรอ้ยละ 3-5 เทา่นัน้ และการมอบหมายให ้
กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไปเจรจาลดราคารับซื้อไฟฟ้านั้น  
ไม่ควรก าหนดเงื่อนไขที่ผูกมัดเกนิไป ควรใหผู้เ้จรจามีอสิระในการ
เจรจา 

 อัตราแลกเปลี่ยนในสูตรราคารับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน 
(IPP/SPP) ควรมกีารทบทวนความเหมาะสม ของการสง่ผา่นผลกระทบ 
ของอัตราแลกเปลีย่น ในโครงสรา้งราคารับซือ้ไฟฟ้า จากผูผ้ลติไฟฟ้า
เอกชน IPP และ SPP ใหม้คีวามสอดคลอ้ง กบัโครงสรา้งหนี้ในปัจจุบัน 
เนื่องจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนหลายราย ไดท้ าการปรับโครงสรา้งหนี้ 
(Refinance) เพือ่ลดภาระหนีต้า่งประเทศไปแลว้ 

 อัตราผลตอบแทนการลงทุน ของบรษัิทผลติไฟฟ้าในเครอืของ กฟผ. 
ควรมกีารทบทวนความเหมาะสม ของอัตราผลตอบแทนการลงทุน ซึง่
อยูใ่นระดบัรอ้ยละ 19-20 ของบรษัิทผลติไฟฟ้าในเครอืของ กฟผ. ใหม่
ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ ในอนาคต หาก กฟผ. 
ไดรั้บเงนิปันผลมากกว่ายอดเงนิ ทีป่ระมาณการไว ้ในการค านวณค่า
ไฟฟ้าฐาน กฟผ. จะน าเงนิปันผลสว่นเกนิดงักลา่ว มาลดคา่ไฟฟ้าใหแ้ก่
ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

อยา่งไรกต็าม สพช. สศช. และ กฟผ. มคีวามเห็นวา่ อตัราผลตอบแทน
การลงทุน ของบริษัทผลิตไฟฟ้าในเครือของ กฟผ. เป็นอัตรา
ผลตอบแทน ณ ราคา Par เมื่อมีการขายหุน้ในตลาดหลักทรัพย์ 
ประชาชนจะซื้อหุน้ในราคาที่สูงกว่าราคา Par ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
(Premium) ก็ท าใหฐ้านะการเงนิของการไฟฟ้าดขีึน้ น ารายไดม้าลด
ภาระหนี้สนิ ซึง่มผีลตอ่การก าหนดอัตราคา่ไฟฟ้าดว้ยแลว้ การทบทวน
อัตราผลตอบแทนการลงทุน อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบ ต่อผูถ้อืหุน้ใน
ปัจจบุัน และความมั่นใจของผูล้งทนุอยา่งรนุแรง ตลอดจนผลกระทบตอ่
นโยบาย การแปรรปูรัฐวสิาหกจิในอนาคต โดยเฉพาะ ปตท. ซึง่มรีายได ้
หลกัจากคา่ผา่นทอ่ ซึง่รัฐเป็นผูก้ ากบัดแูล 

2.3 ประสทิธิภาพของการไฟฟ้า คณะอนุกรรมการศึกษาฯ เห็นควรก าหนด
มาตรฐาน ทางดา้นเทคนคิบางประการ เพือ่เป็นกรอบในการด าเนนิงานของการไฟฟ้า 
ดงันี ้

 การก าหนดมาตรฐานอตัราการใชค้วามรอ้น (Heat Rate) และมาตรฐาน
ค่าความสญูเสยี (Loss Rate) เห็นควรใหม้กีารก าหนดมาตรฐานอัตรา
การใชค้วามรอ้น (Heat Rate) ส าหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จ าแนกตาม



ประเภทโรงไฟฟ้า โดยเสนอใหค้ณะอนุกรรมการก ากับสูตรการปรับ
อัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิเป็นผูพ้จิารณาก าหนดมาตรฐาน อัตราการ
ใชค้วามรอ้นที่เหมาะสม และเห็นควรใหก้ าหนดมาตรฐานค่าความ
สูญเสยี (Loss Rate) ที่ กฟผ. ใชใ้นการผลติไฟฟ้า ควบคุมมลภาวะ 
และการบรหิารงาน เท่ากับรอ้ยละ 4.92 และค่าความสูญเสยีในระบบ
ของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เท่ากับรอ้ยละ 2.49 4.1 และ 5.66 
ตามล าดบั 

 การชะลอแผนการลงทุน และฐานะการเงนิของการไฟฟ้า เห็นควรให ้
สพช. รับไปพจิารณาการชะลอแผนการลงทุน ของการไฟฟ้า และหาก
ผลการพจิารณา พบวา่ จะสามารถลดคา่ไฟฟ้าใหแ้กผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าได ้ก็ให ้
ด าเนนิการโดยเรง่ดว่นตอ่ไป 

2.4 อตัราเงนิน าสง่รฐั เงนิชว่ยเหลอืคา่ไฟฟ้า และโบนสัของการไฟฟ้า 

 อัตราเงนิน าส่งรัฐ ควรเป็นไปตามเกณฑ ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  
ไมค่วรมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิจากทีก่ าหนดไวเ้ดมิ เนือ่งจากจะท าใหก้าร
ไฟฟ้า ตอ้งกูเ้งนิเพิม่เตมิเพือ่สมทบการลงทนุ 

 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ใหก้ระทรวงการคลัง พิจารณาโครงสรา้ง
เงนิเดอืน และผลตอบแทนพนักงานของรัฐวสิาหกจิ โดยอาจปรับปรุง 
ใหอ้ยูใ่นรปูแบบอืน่ เชน่ การปรับเขา้ไปอยูใ่นฐานเงนิเดอืน 

 การค านวณโบนัส กระทรวงการคลัง ควรรับไปพจิารณาแนวทางในการ
ค านวณโบนัส ของการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ใหม้หีลักเกณฑเ์ดยีวกัน โดย
พิจารณาจากก าไรจากผลการด าเนินงาน และประสทิธภิาพของการ
ไฟฟ้า 

2.5 แนวทางในการก าหนดค่า Ft คณะอนุกรรมการศกึษาฯ มีความเห็นว่า ไม่
สมควรยกเลกิสตูร Ft เนื่องจาก หากยกเลกิสตูร Ft โดยทันท ีการไฟฟ้าอาจประสบ
ปัญหาทางดา้นการเงนิ อยา่งรนุแรง 

 องคป์ระกอบค่า Ft ควรใหค้่า Ft เปลีย่นแปลงตามปัจจัย ดังนี้ คอื (1) 
ตน้ทนุคา่เชือ้เพลงิและคา่ซือ้ไฟฟ้า (2) ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น
ต่อภาระหนี้ ของการไฟฟ้า และ (3) ผลกระทบของอัตราเงนิเฟ้อใน
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ใชค่่าเชือ้เพลงิ (Non-Fuel Cost) ทัง้นี้ การไฟฟ้าควรมี
อสิระในการบรหิารอัตราแลกเปลีย่น ดว้ยตนเองในระดับหนึ่ง เพื่อให ้
การไฟฟ้า สามารถลดเงนิกูต้า่งประเทศ และลดความเสีย่งตา่งๆ ลงได ้
ซึง่จะส่งผลใหส้ามารถลดผลกระทบ ต่อฐานะการเงนิของการไฟฟ้า 
และราคาคา่ไฟฟ้าได ้

 โครงสรา้งการจัดเก็บค่า Ft ควรจัดเก็บค่า Ft ในอัตราคงที่ต่อหน่วย 
(Flat Rate) เชน่ในปัจจุบัน และเห็นควรใหค้ณะอนุกรรมการก ากับสตูร
การปรับอัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิเป็นผูพ้จิารณาก าหนดคา่ Ft ตอ่ไป 
ทัง้นี ้ควรมผีูแ้ทนผูบ้รโิภครายยอ่ย เขา้รว่มเป็นอนุกรรมการเพิม่เตมิดว้ย 



2.6 โครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้าฐานไดม้กีารพจิารณาใน 2 ประเด็น ไดแ้ก ่

 อัตราค่าไฟฟ้าที่สามารถงดจ่ายไฟได ้ ( Interruptible Rate) ควร
ก าหนดส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นกรณีพิเศษ แก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่สามารถ 
งดจ่ายไฟได ้เป็นการชัว่คราวในชว่งทีก่ าลังการผลติไฟฟ้าส ารองยังสงู
อยู ่ทัง้นี้ จะตอ้งมกีารก าหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิดว้ย เชน่ จะตอ้งใชไ้ฟฟ้า
ในชว่ง Peak ไมเ่กนิระดบัทีก่ าหนด 

 อัตราค่าไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use : 
TOU) เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยู่อาศัยทีม่กีารใช ้

ไฟฟ้าสว่นใหญ่อยู่ในชว่ง Off-Peak ท าใหส้ามารถชว่ยลดคา่ไฟฟ้าลง
ได ้ดังนัน้ การไฟฟ้าควรเร่งรัดการจัดหามเิตอร ์TOU ส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้า
บา้นอยูอ่าศัย นอกจากนี้ ควรพจิารณาหาแนวทางการลดภาระคา่มเิตอร ์
โดยอาจพจิารณาสง่เสรมิใหม้กีารผลติมเิตอรใ์นประเทศ 

3. ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณานโยบาย
พลงังาน 

คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงานในการประชมุครัง้ที ่4/2544 (ครัง้ที ่33) เมือ่
วันที่ 22 กันยายน 2544 ไดพ้ิจารณาเรื่องผลการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการ
ศกึษาฯ แลว้ มมีต ิดงันี ้

1. เห็นควรให ้ปตท. เร่งรัดการเจรจาสัญญาซือ้ขายกา๊ซฯ ใหผู้ข้ายกา๊ซ 
ร่วมรับภาระอัตราแลกเปลีย่นเพิม่ขึน้ และพจิารณาแนวทางใหร้าคา
กา๊ซธรรมชาต ิมเีสถยีรภาพมากขึน้ 

2. เห็นชอบการก าหนด อัตราค่าด าเนินการสูงสุด ในการจัดหาก๊าซฯ 
(โดยค านวณบนราคาเนื้อก๊าซ 123 บาท/ลา้นบีทียู) ส าหรับ กฟผ. 
และ IPP เท่ากับ 2.1525 บาท/ลา้นบทียีู และ SPP เท่ากับ 11.4759 
บาท/ลา้นบทียี ู

3. เห็นชอบการก าหนดอัตราผลตอบแทนการลงทุน (ROE) กจิการท่อ
กา๊ซส าหรับโครงการใหม ่เทา่กบัรอ้ยละ 16 (ภายใตส้มมตฐิานตน้ทนุ
ทางการเงนิของ ปตท. เทา่กบั 10.5%) 

4. เห็นชอบให ้กฟผ. รับไปด าเนนิการเจรจา กบัผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน (IPP 
และ SPP ) เพือ่ลดการสง่ผา่นผลกระทบ ของอตัราแลกเปลีย่นตอ่ไป 

5. เห็นชอบการก าหนดมาตรฐานอัตราการใชค้วามรอ้น (Heat Rate) 
และการก าหนดมาตรฐานค่าความสญูเสยี (Loss Rate) รายละเอยีด
ตามขอ้ 2.3 

6. เห็นชอบใหป้รับลดค่าไฟฟ้าจากการปรับลดแผนการลงทุนจ านวน 7 
สตางค/์หน่วย ตัง้แต่การปรับค่า Ft ในรอบต่อไป โดยมอบหมายให ้
คณะอนุกรรมการก ากบัสตูรการปรับอัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิรับไป
ด าเนนิการ 



7. เห็นชอบใหก้ าหนดอัตราเงนิน าส่งรัฐ เงนิช่วยเหลือค่าไฟฟ้า และ
โบนัสของการไฟฟ้า ตามหลกัเกณฑท์ีม่อียูใ่นปัจจบุัน 

8. เห็นชอบใหม้กีารค านวณค่า Ft ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย
อตัโนมัต ิดงัเชน่ในปัจจบัุน 

9. เห็นชอบวธิกีารสรรหาผูแ้ทนผูบ้รโิภครายย่อย ในคณะอนุกรรมการ
ก ากับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ โดยใหป้ระธาน
กรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา เพือ่
ก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิัต ิรวมทัง้ด าเนนิการสรรหา 

10. รับทราบการด าเนินการประชาสัมพันธ ์และการเปิดเผยขอ้มูลในการ
พจิารณาปรับคา่ Ft 

11. เห็นชอบใหค้งอตัราคา่ไฟฟ้าทีส่ามารถงดจ่ายไฟฟ้า ไดเ้ชน่ในปัจจบัุน 
และรับทราบการด าเนนิการ จัดหามเิตอรข์อง กฟน. และ กฟภ. ทัง้นี้ 
ไดม้อบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รับไปพจิารณาแนวทาง ในการ
จัดหามเิตอร ์ในประเทศ ทีม่รีาคาถกูกวา่ ระบบทีม่อียูใ่นปัจจบุัน 

12. มอบหมายใหก้ระทรวงการคลัง หารอืร่วมกับธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ในการพิจารณาใหก้ารไฟฟ้า มีอสิระในการบริหารหนี้ต่างประเทศ
เพิม่ขึน้ ในกรณีทีเ่ป็นการด าเนนิการ จากสภาพคลอ่งของการไฟฟ้า 

ทัง้นี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิในการประชมุ เมือ่วันที ่26 กันยายน 
2544 ไดม้มีตรัิบทราบขอ้เสนอคณะอนุกรรมการศกึษา ฯ ตามมตขิองคณะกรรมการ
พจิารณานโยบายพลงังาน เรยีบรอ้ยแลว้ 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่53 กรกฎาคม-กนัยายน 2544 
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การลดคา่ไฟฟ้า 
จากการลดคา่กา๊ซธรรมชาต ิ

  

คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ในการประชุมครัง้ที ่3/2544 (ครัง้ที ่32) 
เมื่อวันที่ 9 สงิหาคม 2544 ไดม้ีมตเิห็นชอบ ใหน้ าส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาตสิุทธิ 
จ านวน 328 ลา้นบาท มาลดค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยู่อาศัย ประเภท 1.1 
(บา้นอยู่อาศัยที่ใชพ้ลังงานไฟฟ้าไม่เกนิ 150 หน่วยต่อเดอืน และตดิตัง้เครื่องวัด
หน่วยไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์) ซึ่งมีจ านวนประมาณ 8.78 ลา้นราย  
ในใบเสร็จรับเงนิคา่ไฟฟ้า ประจ าเดอืนสงิหาคม 2544 โดยยกเวน้คา่บรกิารรายเดอืน 
8.76 บาทต่อราย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และลดค่าพลังงานไฟฟ้า เท่ากับ 45.06 
สตางคต์อ่หน่วย (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

1. ความเป็นมา 

1.1 คณะอนุกรรมการศกึษาโครงสรา้งอตัราคา่ไฟฟ้า และอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ
(Ft) ในการประชมุครัง้ที ่2/2544 เมือ่วันที ่24 พฤษภาคม 2544 ไดม้มีตเิห็นควรให ้
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ด าเนินการเจรจา เพื่อขอเกลี่ยราคา 
กา๊ซธรรมชาต ิรวมทัง้ทบทวนดัชนีราคา ในสตูรราคากับผูรั้บสัมปทาน และพจิารณา
ความเป็นไปได ้ในการลดค่าด าเนินการ (Margin) ใหส้อดคลอ้งกับสภาวะการณ์
ปัจจบุัน 

1.2 ปตท. ไดด้ าเนนิการตามมตคิณะอนุกรรมการศกึษาฯ โดยไดเ้จรจากบัผูผ้ลติกา๊ซ
ฯ แหลง่บงกช 3 ราย คอื ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) บรษัิท 
โททาลฟีน่าเอลฟ์ เอ็กซพ์ลอเรชัน่ ประเทศไทย จ ากดั และบรษัิท บรติชิ กา๊ซ เอเชยี
แปซฟิิค จ ากัด ใหล้ดราคาก๊าซฯ ที ่ปตท. ซือ้เกนิจากทีท่ าสัญญาไวใ้นช่วงเดอืน
สงิหาคม – พฤษภาคม 2545 รวม 8 เดือน จ านวน 31.14 พันลา้นลูกบาศก์ฟุต  
โดยผูผ้ลติกา๊ซฯ แหลง่บงกช ไดใ้หส้ว่นลดคา่กา๊ซฯ จากกา๊ซฯ สว่นเกนิที ่ปตท. ซือ้ 
คดิเป็นเงนิจ านวน 863 ลา้นบาท ทัง้นี้ ผลประโยชน์สทุธทิีไ่ดรั้บ จะมเีพยีง 328 ลา้น
บาท เนื่องจาก ส่วนลดราคาก๊าซฯ ทีไ่ดม้า ท าให ้ปตท. ตอ้งรับก๊าซฯ จากแหล่ง
บงกช ซึง่มรีาคาแพงกวา่แหลง่ยโูนแคลเพิม่ขึน้ คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 535 ลา้นบาท 
ซึง่ผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บ ปตท. เสนอใหน้ ามาลดค่าไฟฟ้า ใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยู่
อาศยั ทีม่รีายไดน้อ้ย 

2. การลดคา่ไฟฟ้าจากการลดคา่กา๊ซธรรมชาต ิ

2.1 เนื่องจากผลประโยชน์สทุธ ิจากการเจรจาลดราคากา๊ซฯ มเีพยีง 328 ลา้นบาท 
ดงันัน้ หากน าเงนิสว่นลดคา่กา๊ซฯ ทัง้จ านวน 863 ลา้นบาท มาลดคา่ไฟฟ้าใหแ้กผู่ใ้ช ้

ไฟฟ้าบางกลุม่โดยตรง เชน่ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยูอ่าศัยประเภท 1.1 ทีม่กีารใชไ้ฟฟ้าไม่



เกนิ 150 หน่วยต่อเดือน และติดตัง้มิเตอร์เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าขนาดไม่เกนิ 5 
แอมแปร ์จะสง่ผลใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ากลุม่อืน่ ตอ้งจา่ยคา่ไฟฟ้า เพิม่ขึน้ผา่นคา่ Ft ประมาณ 
2 สตางคต์อ่หน่วย เนื่องจากราคากา๊ซฯ ทีเ่พิม่ขึน้ ดังนัน้ จงึควรจัดสรรเงนิสว่นลดคา่
กา๊ซฯ ส าหรับการลดคา่ไฟฟ้า ดงันี ้

2.1.1 ผลประโยชนส์ทุธจิ านวน 328 ลา้นบาท น ามาลดคา่ไฟฟ้าใหแ้กผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าบา้น
อยูอ่าศยั 

2.1.2 เงนิสว่นทีเ่หลอืจ านวน 535 ลา้นบาท น าไปลดราคากา๊ซฯ ส าหรับการค านวณ
คา่ไฟฟ้าตามสตูร Ft ในรอบตอ่ไป (ตลุาคม 2544 – มกราคม 2545) 

2.2 คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ในการประชมุครัง้ที ่3/2544 (ครัง้ที ่32) 
เมื่อวันที่ 9 สงิหาคม 2544 ไดพ้จิารณาเรื่องแนวทางการลดค่าไฟฟ้า จากการลด 
ค่าก๊าซธรรมชาต ิและคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ในการประชมุครัง้ที ่
4/2544 (ครัง้ที ่33) เมือ่วันที ่12 กันยายน 2544 ไดพ้จิารณาเรื่อง การขอแกไ้ขวธิี
ปฏบิัต ิแนวทางการลดคา่ไฟฟ้า จากการลดคา่กา๊ซธรรมชาต ิและไดม้มีตดิงันี้ 

2.2.1 เห็นชอบใหน้ าสว่นลด คา่กา๊ซธรรมชาตสิทุธ ิจ านวน 328 ลา้นบาท มาลดค่า
ไฟฟ้าใหแ้กผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าบา้นอยู่อาศัย ประเภท 1.1 (บา้นอยู่อาศัยทีใ่ชพ้ลังงานไฟฟ้า 
ไมเ่กนิ 150 หน่วยตอ่เดอืน และตดิตัง้เครือ่งวดัหน่วยไฟฟ้า ขนาดไมเ่กนิ 5 แอมแปร)์ 
ซึง่มีจ านวนประมาณ 8.78 ลา้นราย เพียงเดือนเดียว ในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า 
ประจ าเดอืนสงิหาคม 2544 ดงันี ้

1. ยกเวน้คา่บรกิารรายเดอืน 8.76 บาท/ราย (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 
2. ลดคา่พลงังานไฟฟ้า เทา่กบั 45.06 สตางค/์หน่วย (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) 

แตท่ัง้นี ้คา่ไฟฟ้าเมือ่หกัสว่นลดแลว้ จะไมต่ า่กวา่ศนูย ์

2.2.2 การใหส้ว่นลดคา่ไฟฟ้า เห็นควรใหด้ าเนนิการ ดงันี ้

1. ใหส้่วนลดค่าไฟฟ้าตามขอ้ 2.2.1 (1) และ 2.2.1 (2) โดยแสดงเป็น
รายการพเิศษ ในใบเสร็จรับเงนิคา่ไฟฟ้า 

2. ให ้กฟผ. ซึง่เป็นคู่สัญญากับ ปตท. เป็นผูส้ง่ใบเรยีกเก็บเงนิ การจ่าย
สว่นลดไปยัง ปตท. และสง่ผ่านคา่สว่นลดคนื ไปยัง กฟน. และ กฟภ.
ตอ่ไป 

2.2.3 เงนิทีเ่หลอืจากการใหส้ว่นลดตามขอ้ 2.2.1 (1) และ 2.2.1 (2) ซึง่มอีกีจ านวน
ประมาณ 535 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ให ้ปตท. น ามาลดค่าก๊าซฯ ใหแ้ก่ 
กฟผ. เพือ่บรรเทาผลกระทบของการเพิม่ขึน้ของคา่ Ft ในรอบตอ่ไป (ตลุาคม 2544 
– มกราคม 2545) 

 

 



ตวัอยา่งสว่นลดคา่กา๊ซฯ ในใบแจง้หนีค้า่ไฟฟ้า 

 

ตารางสว่นลดคา่ไฟฟ้า จากการลดคา่กา๊ซธรรมชาต ิส าหรบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าบา้น
อยูอ่าศยัประเภท 1.1 

ในใบเสร็จรบัเงนิคา่ไฟฟ้าประจ าเดอืนสงิหาคม 2544 

หนว่ยการใช้

ไฟฟ้า 
(หนว่ย) 

คา่ไฟฟ้าปกต ิ
(บาท) 

สว่นลดคา่ไฟฟ้า คา่ไฟฟ้าจา่ยจรงิ 
(บาท) (บาท) % 

5 10.21 10.21 100.0 0.00 

10 18.93 13.27 70.1 5.66 

30 58.14 22.28 38.3 35.86 

50 108.55 31.29 28.8 77.25 

70 161.00 40.31 25.0 120.70 

90 213.46 49.32 23.1 164.14 

110 226.92 58.33 21.9 208.59 

130 321.37 67.34 21.0 254.03 

150 375.83 76.35 20.3 299.48 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่53 กรกฎาคม-กนัยายน 2544 
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แผนการลงทนุของการไฟฟ้านครหลวง 
ในชว่งปีงบประมาณ 2545-2550 

  

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกจิ มหีนา้ทีจั่ดจ าหน่ายพลงัไฟฟ้า 
ในบรเิวณพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร นนทบรุ ีและสมทุรปราการ รวมพืน้ทีป่ระมาณ 3,192 
ตารางกโิลเมตร ปัจจุบันใหบ้รกิารผูใ้ชไ้ฟฟ้าประมาณ 2.23 ลา้นราย โดยมีความ
ตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ ประมาณ 6,140 เมกะวตัต ์การด าเนนิงานของ กฟน. ทีผ่า่น
มา จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้ กฟน. อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการตามแผนการลงทนุฯ ฉบับที ่8 

เนือ่งจากการด าเนนิงานของ กฟน. ตามแผนการลงทนุฯ ฉบับที ่8 จะสิน้สดุในปลายปี
นี้ เพือ่ใหก้ารบรกิารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กฟน. ไดจั้ดท าแผนการลงทุนฯ ฉบับที ่9 
เพื่อเป็นแผนงานหลักในการด าเนินงานต่อไป โดยจัดท าใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย
ของรัฐ และส่วนราชการที่เกีย่วขอ้ง เนน้การใหบ้ริการความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า ที่
เพิม่ขึน้อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ และเสรมิความเชือ่ถือไดข้องระบบไฟฟ้า รักษา
มาตรฐานในการใหบ้รกิารตอ่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า และค านงึถงึนโยบายการปรับโครงสรา้ง และ
แปรรูปกจิการไฟฟ้า ของประเทศ เพือ่น าไปสูก่ารแขง่ขันในกจิการไฟฟ้า ซึง่จะท าให ้
ผูใ้ชไ้ฟฟ้ามทีางเลอืกในการซือ้ไฟฟ้ามากขึน้ 

แผนการลงทุนของการไฟฟ้านครหลวง ในช่วงปีงบประมาณ 2545-2550 
ประกอบดว้ย 2 แผน คอื (1) แผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที ่
9 ปีงบประมาณ 2545-2550 และ (2) แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปีงบประมาณ 2545-2550 

สาระส าคญัของแผนปรบัปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลงัไฟฟ้า ฉบบัที ่9 
(ปีงบประมาณ 2545-2550) 

1) กฟน. จัดท าแผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที่ 9 
ปีงบประมาณ 2545-2550 ตามคา่พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า ของคณะอนุกรรมการ
การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า ฉบับเดอืนกมุภาพันธ ์2544 ซึง่ไดป้รับคา่พยากรณ์
ในระยะสัน้ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การใชไ้ฟฟ้าในปัจจุบัน คาดวา่ความตอ้งการ
ไฟฟ้าในช่วงปี 2545-2550 จะเพิม่ขึน้เฉลีย่ 348 เมกะวัตตต์่อปี หรือเพิม่ขึน้เฉลีย่ 
รอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี 

 

 

 



คา่พยากรณ์พลงัไฟฟ้าของ กฟน. ทีร่บัซือ้จากระบบของ กฟผ. 

ปีงบประมาณ เมกะวตัต ์ เพิม่ขึน้ 

เมกะวตัต ์ % 

2544 6,140 340 5.87 

2545 6,555 415 6.76 

2546 6,879 324 4.94 

2547 7,167 288 4.19 

2548 7,498 331 4.62 

2549 7,841 343 4.57 

2550 8,230 389 4.96 

อตัราเพิม่เฉลีย่ 
2545-2550 

 348 5.00 

2) รักษาระดับความเชือ่ถอืไดข้องระบบไฟฟ้าในเขต กฟน. โดยมเีป้าหมายจ านวน
ไฟฟ้าดับถาวร (ไฟฟ้าดับเกนิ 1 นาท)ี และระยะเวลาไฟฟ้าดับถาวร ณ ปีสดุทา้ยของ
แผนฯ 9 เป็น 3.105 ครัง้/ปี/ราย และ 65.114 นาท/ีปี/ราย ตามล าดบั 

3) แผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที ่9 (ปีงบประมาณ 2545-
2550) ใชเ้งนิลงทุนรวม 53,489.924 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากแผนฯ ฉบับที ่8 จ านวน 
14,413 ลา้นบาท ตามความตอ้งการไฟฟ้าทีค่าดวา่จะสงูขึน้ 

4) แผนงานการด าเนนิการส าหรับแผนฯ 9 ประกอบดว้ย 7 แผนงาน มปีรมิาณงานและ
เงนิลงทนุ กฟน. 53,489.924 ลา้นบาท ดงันี ้

(1) แผนงานพัฒนาระบบสถานตีน้ทาง 2,000 เอ็มวเีอ และสถานียอ่ย 2,280 เอ็มวเีอ 
วงเงนิลงทนุ 7,856.396 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 14.69 ประกอบดว้ย 

 งานก่อสรา้งและเพิม่ขนาดสถานีตน้ทาง เพื่อรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ไปจา่ยยังสถานยีอ่ยโดยผา่นสายสง่
ตา่งๆ ของ กฟน. 

 งานปรับปรุงสถานีตน้ทาง จาก Outdoor Type เป็น Indoor Gas 
Insulated Switchgear เพือ่เพิม่คณุภาพในการจา่ยไฟฟ้า 

 งานกอ่สรา้งและเพิม่ขนาดสถานีย่อย เพือ่รองรับภาระไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ 
โดยการแปลงระดับแรงดัน 69 และ 115 เคว ีเป็น 12 และ 24 เคว ีและ
กระจายไปยังสายจ าหน่ายแรงดัน 12 และ 24 เคว ีในพื้นทีเ่ป้าหมาย
ของ กฟน. 

 งานปรับปรุงสถานีย่อย ไดแ้ก่ งานปรับปรุงอาคารและเปลีย่นอุปกรณ์
สถานยีอ่ย เชน่ Power Transformer Switchgear และ Circuit Breaker 
เป็นตน้ และงานปรับปรุงสถานีย่อย เพือ่รองรับการเปลีย่นแรงดันไฟฟ้า 
12 เคว ีเป็น 24 เคว ี



(2) แผนงานพัฒนาระบบสายส่งพลังไฟฟ้า 276.7 วงจร-กม. วงเงินลงทุน 
9,760.933 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.25 ประกอบดว้ย 

 งานกอ่สรา้งสายสง่ใหม ่เพือ่รองรับภาระไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ 

 งานปรับปรงุสายสง่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการรับภาระไฟฟ้า เชน่ การ
เพิม่จ านวนวงจรของสายไฟฟ้า เป็นตน้ 

 งานปรับปรุงสายสง่ 230 เคว ีสถานีตน้ทางบางกะปิ – สถานีตน้ทางชดิ
ลม เป็นการก่อสรา้งสายส่งใหม่ เพื่อทดแทนสายส่งเดมิที่ช ารุดตาม
สภาพการใชง้านนานกวา่ 20 ปี 

(3) แผนงานพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันกลางและต ่า แยกเป็นสายป้อน 7,713 
วงจร-กม. สายแรงต า่ 3,840 วงจร-กม. หมอ้แปลงจ าหน่าย 3,085 เอ็มวเีอ เครือ่งวัด
หน่วยไฟฟ้า 566,130 เครื่อง และคาปาซิเตอร์ 1,550 เมกะวัตต์ วงเงินลงทุน 
29,115.343 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 54.43 ประกอบดว้ย สายป้อนระดับแรงดัน 12-
24 เคว ีสายแรงต า่ หมอ้แปลงจ าหน่ายเครือ่งวัดไฟฟ้า และคาปาซเิตอร ์โดยในสว่น
ของสายป้อน จะมโีครงการเปลีย่นสายเปลอืย หรอืสายหุม้ชนดิบาง เป็นสายหุม้ชนดิ
หนา (Spaced Aerial Cable) ซึง่เป็นโครงการตอ่เนือ่งจากแผนฯ ฉบับที ่8 

(4) แผนงานเปลีย่นระบบสายป้อนอากาศ เป็นสายป้อนใตด้นิ 3 โครงการ วงเงนิ
ลงทุน 2,215.594 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.14 ประกอบดว้ย โครงการพหลโยธนิ 
พญาไท และสขุมุวทิ 

(5) แผนงานประสานงานสาธารณูปโภค 42 กม. วงเงนิลงทุน 2,389.458 ลา้นบาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.47 ลักษณะงานโดยทั่วไป เป็นการรื้อยา้ยเสา-สายปัจจุบันของ 
กฟน. และกอ่สรา้งระบบสายใตด้นิแทน เพือ่ไม่ใหก้ดีขวางการกอ่สรา้งถนน สะพาน 
ทางด่วนพิเศษและระบบส่งมวลชน โดยค านึงถงึความจ าเป็นในการรองรับความ
ตอ้งการไฟฟ้า ทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต 

(6) แผนงานเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 12 เป็น 24 เควี 267 ตร.กม. วงเงนิลงทุน 
1,466.574 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.74 เป็นแผนเพิ่มความสามารถ ในการจ่าย
ไฟฟ้าของสายป้อน และแกไ้ขปัญหาแรงดนัไฟฟ้าตก 

(7) แผนงานเพิม่ประสทิธภิาพในการจ่ายไฟฟ้า 2 โครงการ วงเงนิลงทุน 685.626 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.28 ประกอบดว้ย 2 โครงการคอื 

 โครงการจัดท าระบบแผนที่ และขอ้สนเทศระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
โครงการดังกล่าว ไดค้รอบคลุมพื้นที่ 2,167 ตารางกิโลเมตรแลว้ 
คงเหลือพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่และบางพลี รวม
ประมาณ 1,025 ตารางกโิลเมตร ซึง่จะด าเนนิการใหค้รบถว้ยในแผนฯ 
ฉบับที ่9 

 



 โครงการควบคมุระบบจ าหน่ายระยะไกล ปัจจุบัน กฟน. ไดต้ดิตัง้ระบบ
จ าหน่ายระยะไกลบางสว่นใน 6 การไฟฟ้าเขตแลว้ ซึง่เป็นโครงการที่
เป็นประโยชนใ์นการแกไ้ขปัญหาไฟดับ และการบ ารงุรักษา โดยชว่ยให ้
การด าเนนิงานสะดวกและรวดเร็วขึน้ 

5) งบประมาณการลงทนุตามแผนฯ 9 นี ้มยีอดรวมทัง้สิน้ 53,489.924 ลา้นบาท เป็น
เงนิตราต่างประเทศ 17,452.344 ลา้นบาท (ประมาณรอ้ยละ 32.6) และเงนิตราใน
ประเทศ 36,037.580 ลา้นบาท (ประมาณรอ้ยละ 67.4) 

6) กฟน. มนีโยบายด าเนนิงานสว่นใหญ่โดยพนักงาน กฟน. เอง และจะมกีารวา่จา้ง
บุคคลภายนอกด าเนินการบางส่วน โดยเฉพาะงานก่อสรา้งโยธา รวมทัง้งานที่
จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีงู ๆ เชน่ โครงการสายสง่ 230 เคว ีสถานีตน้ทางบางกะปิ-
สถานีตน้ทางชดิลม และโครงการ Distribution Automation System เป็นตน้ และ
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในการใหบ้รกิารความตอ้งการไฟฟ้าที่
เพิม่ขึน้ กฟน. จ าเป็นตอ้งเริม่ด าเนินการตามแผนฯ ตัง้แต่ปี 2545 โดยจะเป็นการ
เตรียมการจัดหาที่ดนิ ส ารวจ ออกแบบ ขออนุญาตใชพ้ื้นที่ การว่าจา้งที่ปรึกษา
ออกแบบ และจัดท าเอกสารประกวดราคา 

7) การด าเนนิงานตามแผนปรับปรงุและขยายระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที ่9 ของ 
กฟน. คาดวา่จะใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกจิ (Economic Internal Rate of Return 
: EIRR) 7.69% 

8) ฐานะการเงนิในชว่งปี 2545-2550 หากค านึงถงึความเพยีงพอของรายไดใ้นการ
ขยายการลงทนุแลว้ พบวา่ กฟน. มสีภาพคลอ่งเพยีงพอในการด าเนนิงานและมฐีานะ
การเงินที่มั่นคง โดยมีอัตราส่วนการลงทุนจากเงินรายได ้ (SFR) อัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้ (DSCR) และอัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนทุน (D/E) ผ่าน
เกณฑก์ารเงนิทีก่ าหนด 

ประมาณการฐานะการเงนิในชว่งปี 2545-2550 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ เกณฑ์
พจิารณา 

ปีงบประมาณ 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 

ก าไรสทุธ ิ - 4,485 4,458 4,877 5,843 7,114 7,914 

รายจา่ยลงทนุ - 8,408 9,919 9,322 9,461 10,032 11,852 

อตัราสว่นการลงทนุจากเงนิ
รายได ้: SFR (รอ้ยละ) 

>25 25.04 27.29 28.67 33.74 36.53 34.35 

อตัราสว่นความสามารถใน
การช าระหนี ้: DSCR (เทา่) 

>1.5 1.51 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นทนุ : 
D/E (เทา่) 

<1.5 1.04 1.08 1.11 1.10 1.06 0.90 

 



สาระส าคญัของแผนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (แผน IT) ซึง่
ด าเนินการตามนโยบายการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า เพือ่สง่เสรมิการแข่งขันใน
ระดับคา้ปลีก จะใชเ้งินลงทุนรวมทั ้งสิ้น 1,015 ลา้นบาท โดยเป็นเงินลงทุน
ภายในประเทศทัง้หมด ประกอบดว้ย 3 โครงการ ไดแ้ก ่โครงการปรับกระบวนงาน
และพัฒนาระบบงานเพือ่การบรหิารงานภายใน โครงการพัฒนาระบบงานเพือ่รองรับ
การซือ้ขายไฟฟ้าผา่นตลาดกลาง และโครงการจัดหาเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์
ประกอบ เพือ่ทดแทนเครือ่งทีห่มดอาย ุรวมทัง้เพิม่ใหเ้พยีงพอตอ่การใชง้าน 

มตคิณะรฐัมนตร ี

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ไดม้ีมตเิห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) ในการประชมุครัง้ที ่3/2544 (ครัง้ที ่
84) เมือ่วันที ่2 กรกฎาคม 2544 เรือ่ง แผนการลงทนุของการไฟฟ้านครหลวงในชว่ง
ปีงบประมาณ 2545-2550 ดงันี ้

3.1 เห็นชอบแผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้าฉบับที ่9 (ปีงบประมาณ 
2545-2550) ในวงเงนิ 53,489.924 ลา้นบาท ตามที ่กฟน. เสนอ ทัง้นี้ เห็นควรให ้
กฟน. จะตอ้งมีการบรหิารจัดการภาระหนี้ต่างประเทศเพื่อลดผลกระทบของอัตรา
แลกเปลีย่น 

3.2 เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กฟน. 
ปีงบประมาณ 2545-2550 โดยใหน้ าความเห็นของ สพช. ไปด าเนนิการปรับปรุงแผน
ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ ดงันี้ 

1. การลงบัญชีการลงทุนในดา้นการคา้ปลีกของแต่ละกิจกรรม เช่น  
การวัดหน่วยไฟฟ้า การเรยีกเก็บเงนิ และการช าระเงนิคา่ไฟฟ้า เป็นตน้ 
จะตอ้งแยกเป็นอสิระจากกันอย่างชดัเจน เพือ่ใหก้ารคดิอัตราคา่บรกิาร
ของแต่ละกจิกรรมมคีวามชัดเจน โปร่งใส ซึง่จะน าไปสูก่ารแข่งขันใน
ระดบัคา้ปลกี และท าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ามทีางเลอืกในการซือ้ไฟฟ้ามากขึน้ 

2. รายละเอยีดของแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวยัง 
ไม่เพียงพอ ท าใหย้ากต่อการพิจารณาแผนการลงทุนว่าจะสามารถ
รองรับการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าไดห้รอืไม่ ดังนัน้จงึเห็นควรให ้
กฟน. จัดท ารายละเอยีดของแผนฯ เพิม่เตมิ 

 

 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่53 กรกฎาคม-กนัยายน 2544 

http://www.nepo.go.th/
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ความคบืหนา้การด าเนนิโครงการ
จ าหนา่ย 

น า้มนัเชือ้เพลงิส าหรบัชาวประมง 

  

เมือ่กฎหมายของกรมสรรพากร ในการยกเวน้ภาษีมลูคา่เพิม่ มผีลบังคับใช ้ก็จะท าให ้
สามารถจูงใจ ใหม้ผีูเ้ขา้ร่วมโครงการมากขึน้อกี โดยมเีป้าหมายขยายใหค้รอบคลมุ 
ทัง้ฝ่ังทะเลดา้นอา่วไทย และอนัดามัน ซึง่จะท าใหช้าวประมงไดรั้บบรกิารอยา่งทั่วถงึ 

1. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรไีดม้มีต ิเมือ่วันที ่3 ตลุาคม 2543 อนุมัตติามมตคิณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาต ิเห็นชอบแนวทาง การด าเนินโครงการ จ าหน่ายน ้ามันเชือ้เพลงิ 
ส าหรับชาวประมงในเขตตอ่เนื่อง โดยไดม้อบหมายหน่วยงานตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง คอื 
กรมสรรพสามติ กรมศลุกากร กรมทะเบยีนการคา้ และกรมสรรพากร รับไปด าเนนิการ
ออกระเบยีบ หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข เพือ่รองรับการด าเนนิโครงการดังกลา่ว 
รวมทัง้เพือ่ใหม้กีารยกเวน้ภาษีอากรตา่ง ๆ ซึง่จะท าใหร้าคาน ้ามันในโครงการถูกลง 
สามารถแขง่ขนัได ้

โครงการจ าหน่ายน ้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง ไม่ใช่การ
จ าหน่ายน ้ามันทั่วไปตามปกต ิแตม่ลีกัษณะจ ากดัเฉพาะหลายประการ ไดแ้ก ่ตอ้งเป็น
น ้ามันที่ผลติในประเทศเท่านัน้ พื้นที่จ าหน่ายจะอยู่ในบรเิวณเขตต่อเนื่อง (12-24 
ไมลท์ะเล) คุณภาพของน ้ามันแตกต่างจากน ้ามันที่จ าหน่ายบนบกและจะตอ้งเตมิ  
สเีขยีวและสาร Marker เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบได ้หากถูกลักลอบน ามาจ าหน่าย
บนฝ่ัง นอกจากนัน้น ้ามันนี้ จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีอากร และเงนิเรยีกเก็บเขา้กองทนุ
ตา่ง ๆ เพือ่ใหร้าคาน ้ามันทีจ่ าหน่ายในโครงการฯ สามารถแข่งขันกับน ้ามัน ทีม่าจาก
ตา่งประเทศได ้เรอืสถานีบรกิาร (Tanker) ตอ้งเป็นเรอืทีจ่ดทะเบยีนเรอืไทยเท่านัน้ 
ทัง้นี้เพราะเรอืทีจ่ดทะเบยีนเรอืไทยจะผ่านการตรวจรับรองจากกรมเจา้ท่าแลว้ ว่ามี
มาตรฐานความปลอดภัย รวมทัง้อปุกรณ์ในการรักษาสิง่แวดลอ้มอยา่งครบถว้น ท าให ้
ง่ายตอ่การควบคมุตรวจสอบ ขณะเดยีวกันเรอื Tanker ทุกล าจะตอ้งตดิตัง้มเิตอร ์ที่
ผา่นการรับรองจากกระทรวงพาณชิย ์ซึง่ท าใหแ้น่ใจไดว้า่ชาวประมง จะไดรั้บปรมิาณ
น ้ามันอยา่งครบถว้น ตามทีไ่ดต้กลงซือ้ขายไว ้

การควบคมุตรวจสอบ มใิหม้กีารลกัลอบน าน ้ามันดังกลา่ว มาจ าหน่ายบนฝ่ัง ใชว้ธิกีาร
อนุญาตเป็นรายเทีย่วเรือ และมีการตรวจวัดปรมิาณการส่งออกจากโรงกลั่นน ้ามัน 
และผนึกซีลทุกครั ้ง และในระยะแรก จะมีเจา้หนา้ที่ต ารวจประจ าเรือทุกล า 
นอกจากนัน้กอ่นท าการขนถา่ยน ้ามัน เจา้ของเรอืจะตอ้งแจง้ศนูยเ์ฝ้าฟัง ของ ศปนม. 
ทราบก่อนทุกครัง้ เพื่อรวบรวมขอ้มูลการซื้อขายน ้ ามัน จัดส่งใหก้ับหน่วยงานที่



 

 

การปรบัราคากา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 

  

ในเดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2544 ไดม้กีารปรับราคาขายสง่ และราคาขายปลกี
กา๊ชปิโตรเลยีมเหลว ซึง่เป็นไปตามมต ิคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิและ
คณะกรรมการนโยบายพลงังาน ดงัตอ่ไปนี้ 

1. คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

เมือ่วันที ่11 เมษายน 2544 ไดพ้จิารณาเรือ่ง แนวทางการแกไ้ขปัญหาฐานะกองทุน
น ้ามันเชือ้เพลงิ และการปรับโครงสรา้งราคา กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว และมมีตเิห็นชอบ 
แนวทางการปรับขึน้ราคา ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว โดยใหท้ยอย ปรับขึน้ราคาขายสง่ 
และขายปลกีกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว ครัง้ละไม่เกนิ 1 บาท/กก. เพือ่ไม่ใหม้ผีลกระทบ 
ตอ่ผูบ้รโิภคมากนัก และมอบหมายให ้คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน เป็นผู ้
พจิารณาด าเนนิการ ในชว่งระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

2. คณะกรรมการพจิารณาโยบายพลงังาน 

เมื่อวันที่  26 เมษายน 2544 ไดม้ีมติเ ห็นชอบ ใหม้ีการด า เนินการตามมติ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงาน แหง่ชาต ิโดยทยอยปรับราคาขายสง่ และขายปลกี
กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว เพิม่ขึน้ ครัง้ละไมเ่กนิ 1 บาท/กก. และ มอบหมายให ้ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(สพช.) ก ากับดูแลราคาการเปลีย่นแปลง
ราคาขายสง่ โดยใหค้วามเห็นชอบ ของประธานกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน 
และเมือ่มกีารปรับราคาแลว้ ใหก้รมการคา้ภายในรับไปด าเนนิการ เพือ่ใหเ้กดิความ
คล่องตัว ในการออกประกาศ เพือ่ปรับราคาขายปลกีก๊าซหุงตม้ ไดส้อดคลอ้ง และ
พรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงราคาขายสง่ 

การด าเนนิการ 

สพช. ไดด้ าเนนิการปรับราคาขาย สง่กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 2 ครัง้ ดงันี ้

o คร ัง้ที ่1 สพช. ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการพจิารณาโยบายพลังงาน ฉบับที ่19 
พ.ศ. 2544 ปรับราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ เพิม่ขึน้ 
0.8500 บาท/กก. เป็น 7.8934 บาท/กก. ซึง่มีผลท าใหร้าคาขายปลีกก๊าซหุงตม้  
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ปรับเพิม่ขึน้ 0.90 บาท/กก. เป็น 11.61 บาท/กก. หรอืถังขนาด
บรรจุ 15 กก. เพิม่ขึน้ 13 บาท/ถัง เป็น 174 บาท/ถัง โดยมผีลบังคับใชต้ัง้แต่วันที ่ 



5 พฤษภาคม 2544 เป็นตน้ไป และการปรับราคาในครัง้นีอ้ยูใ่นระดบัไมส่งูกวา่เพดาน
ราคาสงูสดุประกาศกระทรวงพาณชิย ์

o คร ัง้ที ่2 สพช. ไดอ้อกประกาศ คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ฉบับที ่
30 พ.ศ. 2544 ปรับราคาขายสง่กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ เพิม่ขึน้ 
0.9345 บาท/กก. เป็น 8.8279 บาท/กก. โดยมผีลบังคบัใช ้ตัง้แตว่นัที ่12 กรกฎาคม 
2544 เป็นตน้ไป และกรมการคา้ภายใน ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการกลาง วา่ดว้ย
ราคาสนิคา้และบรกิาร ปรับขึน้ราคาขายปลกีก๊าซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุง
ตม้) รวมภาษีมูลคา่เพิม่ ปรับเพิม่ขึน้ 1 บาท/กก. เป็น 12.61 บาท/กก. หรอืถังบรรจุ 
15 กก. เพิ่มขึน้ 15 บาท เป็น 179.00 บาท/ถัง 15 กก. โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 13 
กรกฎาคม 2544 เป็นตน้ไป 

  

 

 

ประกาศคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน 
ฉบับที ่19 พ.ศ. 2544 

เรือ่ง การก าหนดราคาขายกา๊ซ ณ คลังกา๊ซเป็นราคาเดยีวกนัทกุแหง่ทั่ว
ราชอาณาจักร 

อาศัยอ านาจตามขอ้ 4 (3) และขอ้ 5 แห่งค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 1/2540 เรื่อง 
ก าหนดมาตรการเพือ่แกไ้ขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน ้ามันเชือ้เพลงิ ลงวันที ่
12 กันยายน พ.ศ. 2540 คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงานออกประกาศไว ้
ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1 ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ฉบับที่ 45  
พ.ศ. 2542 เรื่อง การก าหนดราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซเป็นราคาเดยีวกันทุกแห่ง 
ทั่วราชอาณาจักร ลงวนัที ่22 ตลุาคม พ.ศ. 2542 

ขอ้ 2 ใหก้ าหนดราคาขายกา๊ซ ณ คลงักา๊ซเป็นราคาเดยีวกนัทกุแหง่ทั่วราชอาณาจักร 
ดงันี ้

ราคาขายกา๊ซ ณ คลงักา๊ซไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ กโิลกรัมละ 7.8934 บาท 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 



ประกาศ ณ วนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

(ลงนาม) เมตตา บันเทงิสขุ 

(นายเมตตา บันเทงิสขุ) 
รองเลขาธกิารฯ รักษาราชการแทน 

เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

 

 

ประกาศคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน 
ฉบับที ่30 พ.ศ. 2544 

เรือ่ง การก าหนดราคาขายกา๊ซ ณ คลังกา๊ซเป็นราคาเดยีวกนัทกุแหง่ทั่ว
ราชอาณาจักร 

อาศัยอ านาจตามขอ้ 4 (3) และขอ้ 5 แห่งค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 1/2540 เรื่อง 
ก าหนดมาตรการเพือ่แกไ้ขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน ้ามันเชือ้เพลงิ ลงวันที ่
12 กันยายน พ.ศ. 2540 คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ออกประกาศไว ้
ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1 ใหย้กเลกิประกาศคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน ฉบับที ่19 พ.ศ. 
2544 เรื่อง การก าหนดราคาขายก๊าซ ณ คลังก๊าซเป็นราคาเดียวกันทุกแห่ง  
ทั่วราชอาณาจักร ลงวนัที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

ขอ้ 2 ใหก้ าหนดราคาก๊าซ ณ คลังก๊าซ เป็นราคาเดยีวกันทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร 
ดงันี ้

ราคาขายกา๊ซ ณ คลงักา๊ซไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ กโิลกรัมละ 8.8279 บาท 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป 

ประกาศ ณ วนัที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

(ลงนาม) ปิยสวสัดิ ์อมัระนันทน ์



(นายปิยสวสัดิ ์อมัระนันทน)์ 
เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

  

 

 

ประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร 
เรือ่ง การก าหนดราคาจ าหน่ายปลกีกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจถุัง (กา๊ซหงุตม้) 

 
------------------------------------------- 

โดยทีค่ณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิารเห็นสมควรก าหนดมาตรการ
ทางกฎหมาย ใหผู้ป้ระกอบการจ าหน่ายกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจถุัง (กา๊ซหงุตม้) ไม่
สูงกว่าราคาที่ก าหนด เพื่อก ากับดูแลระบบตลาดใหเ้กิดความเป็นธรรมกับ
ผูป้ระกอบการทกุฝ่าย และเป็นการรักษาประโยชนข์องผูบ้รโิภค 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 25 (1) (3) (4) แห่ง
พระราชบัญญัตวิา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัต ิทีม่ี
บทบัญญัตบิางประการ เกีย่วกบัการจ ากดัสทิธ ิและเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิหก้ระท าได ้โดยอาศัยอ านาจ ตาม
บทบัญญัตแิห่งกฎหมาย คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร จงึออก
ประกาศดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1 ประกาศฉบับนีใ้หม้ผีลใชบั้งคบัในเขตทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร 

ขอ้ 2 ประกาศฉบับนี้ ใหม้ผีลใชบั้งคับ เป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับตัง้แต่วันถัดจากวัน
ประกาศ เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 สนิคา้ควบคมุ ทีอ่ยู่ในบังคับแหง่ประกาศฉบับนี้ คอื กา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุ
ถัง (กา๊ซหงุตม้) ยกเวน้กา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (กา๊ซหงุตม้) ซึง่มขีนาดความจุ
ของถัง ไมเ่กนิกวา่หา้กโิลกรัม และขนาดความจขุองถังเกนิกวา่หกสบิกโิลกรัม 

ขอ้ 4 ใหผู้จ้ าหน่ายปลีกสนิคา้ควบคุมตามขอ้ 3 จ าหน่ายไม่สูงกว่าราคา (ไม่รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่) ทีก่ าหนดไวด้งัตอ่ไปนี้ 



(1) ขนาดบรรจถุัง 12.00 กโิลกรัม ปรมิาณบรรจสุทุธ ิ11.50 กโิลกรัม ราคาถังละ 
125.00 บาท 
(2) ขนาดบรรจถุัง 13.50 กโิลกรัม ปรมิาณบรรจสุทุธ ิ13.50 กโิลกรัม ราคาถังละ 
147.00 บาท 
(3) ขนาดบรรจถุัง 15.00 กโิลกรัม ปรมิาณบรรจสุทุธ ิ15.00 กโิลกรัม ราคาถังละ 
164.00 บาท 
(4) ขนาดบรรจถุัง 50.00 กโิลกรัม ปรมิาณบรรจสุทุธ ิ48.00 กโิลกรัม ราคาถังละ 
524.00 บาท 

ราคาดงักลา่วในวรรคหนึง่ เป็นราคาทีผู่จ้ าหน่ายสง่ถงึสถานทีข่องผูซ้ ือ้ 

ขอ้ 5 การจ าหน่ายสนิคา้ควบคมุตามขอ้ 3 ทีม่ปีรมิาณต า่ หรอืสงูกวา่หน่วยทีก่ าหนด
ไวใ้นขอ้ 4 ใหค้ดิเทยีบราคาตามอตัราสว่น 

ประกาศ ณ วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2543 

(ลงนาม) ศภุชยั พานชิภักดิ ์

(นายศภุชยั พานชิภักดิ)์ 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์

ประธานคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร 

  

 

 

ประกาศคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร 
เรือ่ง การก าหนดราคาจ าหน่ายปลกีกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจถุัง (กา๊ซหงุตม้) 

------------------------------------- 

ตามทีค่ณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการ
กลาง ว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ เรื่อง การก าหนดราคาจ าหน่ายปลีก  
กา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจถุัง (กา๊ซหงุตม้) ลงวนัที ่27 มนีาคม พ.ศ 2544 ไปแลว้นัน้ 

โดยที่ไดม้ีประกาศคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน เปลี่ยนแปลงราคา
จ าหน่ายกา๊ซ ณ คลงักา๊ซ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ เป็นกโิลกรัมละ 8.8279 บาท  



โดยใหเ้ริม่มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่ันที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 คณะกรรมการกลางวา่
ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร จงึเห็นควรเปลีย่นแปลง ราคาจ าหน่ายปลกีกา๊ซปิโตรเลยีม
เหลวบรรจถุัง (กา๊ซหงุตม้) ใหส้อดคลอ้งกบัราคาจ าหน่ายกา๊ซ ตามประกาศดงักลา่ว 

อาศั ย อ า น าจตามความ ในมาต ร า  9 (2) และมาต ร า  25 (1) (3) (4) แห่ ง
พระราชบัญญัตวิา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัต ิทีม่ี
บทบัญญัตบิางประการ เกีย่วกบัการจ ากดัสทิธ ิและเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหก้ระท าได ้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัตแิห่งกฎหมาย คณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร จงึออก
ประกาศ ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1 ประกาศฉบับนีใ้หใ้ชบั้งคบัในเขตทอ้งทีก่รงุเทพมหานคร 

ขอ้ 2 ใหย้กเลกิประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร เรือ่ง การ
ก าหนดราคาจ าหน่ายปลกีก๊าซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงตม้) ลงวันที่ 27 
มนีาคม พ.ศ. 2544 

ขอ้ 3 ใหผู้จ้ าหน่ายปลกีกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวบรรจถุัง (กา๊ซหงุตม้) จ าหน่ายไมส่งูกวา่
ราคา (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) ทีก่ าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ขนาดบรรจถุัง 12.00 กโิลกรัม ปรมิาณบรรจสุทุธ ิ11.50 กโิลกรัม ราคาถังละ 
136.00 บาท 
(2) ขนาดบรรจถุัง 13.50 กโิลกรัม ปรมิาณบรรจสุทุธ ิ13.50 กโิลกรัม ราคาถังละ 
159.00 บาท 
(3) ขนาดบรรจถุัง 15.00 กโิลกรัม ปรมิาณบรรจสุทุธ ิ15.00 กโิลกรัม ราคาถังละ 
177.00 บาท 
(4) ขนาดบรรจถุัง 50.00 กโิลกรัม ปรมิาณบรรจสุทุธ ิ48.00 กโิลกรัม ราคาถังละ 
566.00 บาท 

ราคาตามวรรคหนึง่เป็นราคาทีผู่จ้ าหน่ายปลกีสง่ถงึสถานทีข่องผูซ้ ือ้ 

ความในวรรคหนึ่ง มใิหใ้ชบั้งคับ กับผูจ้ าหน่ายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง 
(กา๊ซหงุตม้) ซึง่มขีนาดบรรจุของถังไม่เกนิหา้กโิลกรัม และขนาดความจุของถังเกนิ
กวา่หกสบิกโิลกรัม 

ขอ้ 4 การจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงตม้) ทีม่ปีรมิาณต ่าหรอืสงู
กวา่หน่วยทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 ใหค้ดิเทยีบราคาตามอตัราสว่น 

ขอ้ 5 ประกาศฉบับนี้ใหใ้ชบั้งคับเป็นระยะเวลาหนึง่ปี นับตัง้แตว่ันถัดจากวันประกาศ
เป็นตน้ไป 

 



ประกาศ ณ วนัที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 

(ลงนาม) อดศิยั โพธารามกิ 

(นายอดศิยั โพธารามกิ) 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์

ประธานคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร 

 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่53 กรกฎาคม-กนัยายน 2544 

  

  

 

http://www.nepo.go.th/
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เกีย่วขอ้งทราบ ทัง้ ศปนม. กรมศุลกากร กรมสรรพสามติ และกรมทะเบยีนการคา้  
ซึง่ขอ้มูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ในการตรวจสอบ ยันการซือ้ขาย ระหว่างตน้ทาง
กบัปลายทางได ้

โครงการจ าหน่ายน ้ ามัน ส าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องนี้ ไดรั้บอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตร ีใหด้ าเนนิไดเ้ป็นปีตอ่ปีเท่านัน้ โดยในปีแรกจะสิน้สดุถงึเดอืนธันวาคม 
2544 และก าหนดใหม้กีารประเมนิผลปลายปี โดยบุคคลภายนอก ซึง่ในทางปฏบัิต ิ
สพช. ไดจั้ดใหผู้ค้า้น ้ามันในประเทศ ซึง่เป็นผูสู้ญเสยีผลประโยชน์ เป็นผูป้ระเมนิ 
หากผลการประเมนิพบว่าไดผ้ลดกี็จะไดรั้บการตอ่อายุโครงการต่อไป แตห่ากไม่ได ้
ผลด ีโครงการนี้ก็ตอ้งยุตลิม้เลกิไป นอกจากนี้ยังใหม้กีารจัดตัง้คณะกรรมการก ากับ 
ดูแลโครงการนี้  โดยมีผู แ้ทนหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่ เกี่ยวขอ้ง ประกอบดว้ย  
กรมสรรพสามติ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมเจา้ท่า กรมทะเบียนการคา้ กรม
ประมง ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิและ สพช. เป็นคณะกรรมการ เพือ่ใหก้ารพจิารณา
อนุญาต และการตรวจสอบควบคมุ กระท ากนัเป็นหมูค่ณะ 

 

2. การด าเนนิการในปจัจบุนั 

โครงการจ าหน่ายน ้ามันเชือ้เพลงิ ส าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง ไดเ้ริ่มมีการ
จ าหน่ายน ้ามันเชือ้เพลงิในเขตต่อเนื่อง ตัง้แต ่30 เมษายน 2544 จนถงึปัจจุบันรวม
ทัง้สิน้ 7 เทีย่วเรอื ปรมิาณน ้ามันทีจ่ าหน่าย 14.8 ลา้นลติร จ าหน่ายใหก้ับเรอืประมง 
1,236 ล า โดยมบีรษัิทมายืน่ความประสงค ์ขอจ าหน่ายน ้ามันเชือ้เพลงิจนถงึขณะนี้ 
รวมทัง้สิน้ 8 บรษัิท มจี านวนเรือสถานีบรกิาร 13 ล า และคาดว่าเมือ่กฎหมายของ
กรมสรรพากร มผีลในการยกเวน้ภาษีมลูคา่เพิม่ กจ็ะท าใหส้ามารถจงูใจ ใหม้ผีูเ้ขา้รว่ม
โครงการมากขึน้อกี โดยมเีป้าหมายขยายใหค้รอบคลมุ ทัง้ฝ่ังทะเลดา้นอา่วไทย และ
อนัดามัน ซึง่จะท าใหช้าวประมงไดรั้บบรกิารอยา่งทั่วถงึ 



 

3. การด าเนนิการในระยะตอ่ไป 

สบืเนื่องจากในการสัมมนา ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพือ่แถลงข่าว
ความส าเร็จของโครงการ ในวันที่ 25-26 สงิหาคม 2544 ณ โรงแรมเจมส ์ชะอ า 
จังหวัด เพชรบุร ีโดยไดเ้ชญิรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ี(นายจาตรุนต ์ฉาย
แสง) ไปเป็นประธาน ไดม้ขีอ้เสนอใหรั้ฐบาลเร่งรัดการขยายโครงการนี้ใหก้วา้งขวาง 
ครอบคลมุชายฝ่ังทะเลทัง้หมดโดยเร็ว โดยเห็นวา่สาเหตทุีข่ยายตัวชา้ อาจเกดิจาก
การจ ากดั มใิหเ้รอืตา่งชาต ิมสีว่นรว่มในการขนสง่น ้ามัน โดยรัฐบาลอนุญาตใหเ้ฉพาะ 
เรอืจดทะเบยีนเรอืไทยเทา่นัน้ ซึง่คา่ใชจ้่ายในการน าเรอืตา่งชาต ิเขา้มาจดทะเบยีน 
เป็นเรอืไทยก็สงูมาก ท าใหก้ารเขา้ร่วมโครงการ มตีน้ทนุคา่ใชจ้่ายสงู ไมจู่งใจในการ
เขา้รว่มโครงการ ท าใหเ้ป็นอปุสรรคตอ่การขยายโครงการ 

รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ี(นายจาตุรนต ์ฉายแสง) จงึไดส้ั่งการให ้สพช. 
รับไปหารอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และน าเสนอใหค้ณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหง่ชาต ิ(กพช.) ตอ่ไป ดังนัน้ สพช. จงึไดป้ระชมุหารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประกอบดว้ย ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิกรมศุลกากร กรมเจา้ท่า และกรมสรรพากร
และตัวแทนสมาคมเรือไทย เพื่อพจิารณาถงึความเป็นไปได ้และขอ้ด ีขอ้เสยีตาม
ขอ้เสนอดงักลา่ว และทีป่ระชมุไดม้มีตเิห็นชอบรว่มกนั ดงันี้ 

3.1 กรณีคา่ใชจ้่าย คา่ภาษี และคา่จดทะเบยีนเรอืไทย ซึง่ผูป้ระกอบการอา้งวา่ ตอ้ง
ใชจ้่ายจ านวนสูงมากนั้น กรมศุลกากรไดช้ีแ้จงใหท้ราบว่า เรือที่มีขนาดเกนิกว่า 
1,000 ตันกรอส ขึน้ไป จะเสยีภาษีในอัตราศูนย ์ซึง่เรือบรรทุกน ้ามันต่างชาต ิส่วน
ใหญเ่กอืบทัง้หมด มขีนาดเกนิกวา่ 1,000 ตันกรอสอยูแ่ลว้ จงึไมม่คีา่ใชจ้่ายในสว่นนี ้



ส าหรับภาษีมลูคา่เพิม่รอ้ยละ 7 ของมลูคา่เรอืนัน้ ทีป่ระชมุเห็นวา่ น่าจะอยูใ่นวสิยัทีผู่ ้
ประกอบกจิการรับได ้เมื่อเทียบกับขนาดกจิการ และรายได ้ที่จะไดรั้บจากการ
ประกอบกจิการนี ้

3.2 ประเด็นเรือ่งจ านวนเรอืบรรทุกน ้ามัน ทีจ่ดทะเบยีนเรอืไทย จะไมเ่พยีงพอ ไดรั้บ
การชีแ้จงจากกรมเจา้ทา่วา่ ขณะนี้จ านวนเรอืบรรทกุน ้ามัน ทีจ่ดทะเบยีนเรอืไทย ทีม่ี
ขนาดเกนิกวา่ 500 ตนักรอส มจี านวนถงึ 154 ล า ในขณะเดยีวกนักรมศลุกากรไดแ้จง้
เพิม่เตมิว่า มเีรือต่างชาตทิีเ่ตรียมจะจดทะเบยีนเรือไทย อกีจ านวนหนึ่ง ในขณะที่
ความตอ้งการใชเ้รอืของโครงการนี้อยูใ่นระดับ 60 ล าขึน้ไป ดังนัน้ทีป่ระชมุจงึเห็นวา่ 
ประเด็นเรื่องจ านวนเรือบรรทุกน ้ามัน ไม่เพียงพอนั้น จึงไม่ใช่ปัญหา และควรยดึ
ระเบยีบหลกัเกณฑเ์ดมิ ทีรั่ฐก าหนด คอืตอ้งเป็นเรอืไทยเทา่นัน้ โดยหากเรอืตา่งชาติ
สนใจจะเขา้รว่มโครงการ จะตอ้งยืน่จดทะเบยีนเรอืไทยกอ่น 

3.3 สาเหตทุีเ่รอืเขา้โครงการนอ้ย ในขณะนี้มใิชเ่กดิจากจ านวนเรอื ไม่เพยีงพอ แต่
เป็นเรือ่งของราคาน ้ามันทีจ่ าหน่าย ยังสงูกวา่น ้ามัน ที่มาจากตา่งประเทศ เนื่องจาก
การยกเวน้ภาษีมลูคา่เพิม่ยังไมม่ผีลบังคับใช ้จงึท าใหต้น้ทนุสงูกวา่ราคาทีค่วรจะเป็น 
ประมาณลติรละ 60 สตางค ์ท าใหแ้ข่งขันไม่ไดเ้ต็มที ่ผูท้ีเ่ขา้ไปจ าหน่าย น ้ามันใน
โครงการในขณะนี้ ก็เพือ่หวังชว่งชงิส่วนแบ่งการตลาดไวก้อ่น โดยยอมเสยีเปรียบ
คู่แข่งขันจากต่างชาต ิส าหรับความคืบหนา้ของร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเวน้
ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ขณะนี้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดน้ าเสนอต่อส านัก 
ราชเลขาธกิารแลว้ ตัง้แตว่นัที ่31 สงิหาคม 2544 

 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่53 กรกฎาคม-กนัยายน 2544 
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สถานการณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ 

  

1. ราคาน า้มนัดบิ 

ในเดือนมถิุนายน ราคาน ้ ามันดบิโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับทรงตัวที่ $25.7-28.1 ต่อ
บาเรล ตามแตช่นดิน ้ามันดบิ โดยชว่งครึง่แรกของเดอืน ราคาน ้ามันดบิปรับตัวสงูขึน้
ในชว่งแรก และค่อนขา้งผันผวน เนื่องจากตลาดกังวล ต่อการประทว้งหยุดส่งออก
น ้ามันดบิ ของอรัิกตอ่องคก์ารสหประชาชาต ิแตห่ลงัจากสถาบันปิโตรเลยีมของสหรัฐ 
(API) รายงานถงึภาวะปรมิาณส ารองน ้ามันดบิ ทีเ่พิม่มากขึน้ และอยูใ่นระดบัทีส่งูกวา่
ชว่งเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ในขณะทีป่รมิาณน ้ามันในตลาด มพีอเพยีงกบัความตอ้งการ 
ราคาน ้ามันจงึเริม่ออ่นตวัลง ในชว่งหลงัของเดอืน 

เดอืนกรกฎาคม ราคาน ้ามันดบิอ่อนตัวลงประมาณ $2-3 ต่อบาเรล ซึง่เป็นผลจาก
ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิของโลกครึง่ปีแรก ไดแ้สดงถงึการชะลอตวัลงทางเศรษฐกจิ ซึง่
จะสง่ผลใหก้ารใชน้ ้ามันออ่นตัวลงในชว่งตอ่ไป นอกจากนี้อรัิกไดก้ลับมาสง่ออกใหม่ 
หลังจากทีอ่งคก์ารสหประชาชาต ิอนุมัตใิหส้ามารถสง่ออกน ้ามันดบิตามโครงการ Oil 
for Food ต่อไปอีก 5 เดือน การอ่อนตัวลงของราคาน ้ามันดบิ ไดช้ะลอลงในช่วง
สุดทา้ยของเดือน จากการประกาศลดก าลังการผลติ ของกลุ่มโอเปคอีก 1 ลา้น
บาเรล/วัน ท าใหเ้พดานการผลติของกลุ่มโอเปค (10 ประเทศ) ลดลงเหลอื 23.2 
ลา้นบาเรล/วัน มผีลตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2544 ซึง่เป็นการด าเนินการของโอเปค 
เพือ่พยงุไมใ่หร้าคาตกต า่ โดยอา้งภาวะเศรษฐกจิของโลกทีช่ะลอตวัลง 

เดอืนสงิหาคม ราคาน ้ามันดบิปรับตัวสูงขึน้ประมาณ $0.8-1.0 ต่อบาเรล เป็นการ
ปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง มาตัง้แต่ช่วงหลังของเดอืนกรกฎาคม ทัง้นี้ เนื่องจาก
ความตอ้งการใชท้ีเ่ริม่สงูขึน้ นอกจากนี้เริม่มกีารส ารองน ้ามันไวใ้ชใ้นชว่งไตรมาส 4 
และอทิธพิลทีม่ผีลต่อราคา ส่วนหนึ่งมาจากผลทางจติวทิยา ทีโ่อเปคประกาศลด
เพดานการผลติ และจากรายงานของสถาบันปิโตรเลยีมสหรัฐ (API) โดยปรมิาณ
ส ารองน ้ามันดบิทางการคา้ของสหรัฐอเมรกิาไดล้ดต า่ลง 

เดอืนกนัยายน ราคาน ้ามันดบิโดยเฉลีย่อยูใ่นภาวะทรงตัว เมือ่เทยีบกบัเดอืนสงิหาคม 
ซึง่เป็นผลจากความสมดุล ของการใชแ้ละการผลติน ้ามันดบิ โดยในช่วงแรกของ
เดือนราคาไดป้รับตัวสูงขึน้ประมาณ $3 ต่อบาเรล ซึง่เป็นการปรับตัวสูงขึน้อย่าง
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน และการตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์การก่อวินาศกรรมใน
สหรัฐอเมรกิาในวนัที ่11 กนัยายน 2544 ซึง่ตลาดเกรงวา่เหตกุารณ์จะขยายตวั สง่ผล
กระทบต่อการจัดหาน ้ ามันดิบ อาจท าใหเ้กดิการขาดแคลนน ้ ามันดิบขึ้นได ้แต่
หลังจากนัน้ราคาน ้ามันดบิปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วประมาณ $6-8 ตอ่บาเรล เพราะ



เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดส้ง่ผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของโลก และ
หากเกดิการขยายตัวของการขัดแยง้และการตอบโตข้องสหรัฐอเมริกาต่อกลุ่ม
ผูก้่อการรา้ย จะส่งผลกระทบซ ้าเตมิต่อภาวะเศรษฐกจิถดถอยทั่วโลกที่เป็นอยู่ใน
ขณะนี้ ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามันของโลกลดลง สง่ผลใหม้ปีรมิาณน ้ามันในตลาด
มากกวา่ความตอ้งการใช ้ท าใหร้าคาน ้ามันมแีนวโนม้ลดลง 

ราคาน า้มนัดบิ 
หน่วย : เหรยีญสหรัฐ/บาเรล 

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 (8 เดอืน) 24.32 24.54 26.75 27.15 27.10 

ไตรมาส 1 23.58 23.70 26.31 28.78 26.92 

ไตรมาส 2 25.31 25.15 27.56 27.85 28.35 

มถินุายน 25.76 25.65 28.05 27.57 28.13 

กรกฎาคม 23.68 23.44 25.00 26.43 25.80 

สงิหาคม 24.35 24.57 25.78 26.89 25.77 

กนัยายน* 24.78 24.59 26.59 26.75 26.46 

* 1-25 กนัยายน 2544 

2. ราคาผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปูในตลาดจรสงิคโปร ์

เดือนมถิุนายน ราคาน ้ามันเบนซนิ, ดีเซล และเตาปรับลดลง $5, $1 และ $2 ต่อ
บาเรล ซึง่เป็นผลจากปรมิาณน ้ามันดบิทีอ่อกสูต่ลาดมากขึน้ จากหน่วยกลัน่ใหมท่ีเ่ริม่
เดนิเครือ่ง ทัง้จากโรงกลั่นน ้ามัน และคอนเดนเสทในแถบตะวันออกกลางและเอเชยี
ตะวันออก ในขณะทีค่วามตอ้งการใชน้ ้ามันในภูมภิาคนี้ไม่เพิม่ขึน้ นอกจากนี้ จนีซึง่
เป็นผูใ้ชร้ายใหญ่ไดห้า้มน าเขา้น ้ามันส าเร็จรูป ส าหรับน ้ามันเบนซนิ แมจ้ะอยู่ในชว่ง
ฤดรูอ้น แตจ่ากราคาทีข่ ึน้สงูมากในชว่งกอ่นหนา้ จงึท าใหไ้มม่คีวามตอ้งการ ในขณะ
ทีผู่ค้า้ส ารองน ้ามันไวส้งู ราคาจงึตกลงมาก 

เดอืนกรกฎาคม ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร ์ยังออ่นตัวลงอย่างตอ่เนื่อง 
ในระดับ $1-2 ตอ่บาเรล ซึง่เป็นผลจากความตอ้งการในภูมภิาคทีอ่อ่นตัว ในเดอืนนี้
อนิโดนีเซยี ซึง่เป็นผูน้ าเขา้น ้ามันดีเซลรายใหญ่ ไดล้ดความตอ้งการซือ้ โดยใช ้

น ้ามันดบิแอฟรกิันเขา้กลั่นได ้distillate เพิม่ขึน้ น ้ามันเบนซนิไดรั้บผลกระทบ จาก
การส่งออกของจีน และน ้ามันเตามีน ้ามัน ออกสู่ตลาดมากขึน้จากเกาหลใีต ้และ
รัสเซยี ในเดอืนนี้ คา่การกลั่นทีต่กต า่ ท าใหโ้รงกลั่นในภมูภิาคนี้ ตอ้งลดปรมิาณการ
กลัน่ลง 

เดอืนสงิหาคม ในเดอืนนีโ้รงกลัน่ ไดล้ดปรมิาณการกลัน่ลง เป็นผลจากความตอ้งการ
ที่เบาบาง ก าลังกลั่นในเกาหลีลดลงเหลือ 67% ของก าลังกลั่นสูงสุด (2.7 ลา้น
บาเรล/วัน) สงิคโปร์เหลอื 64% ของก าลังการกลั่นรวม (1.3 ลา้นบาเรล/วัน) และ



ญี่ปุ่ นเหลือ 68% ของก าลังกลั่น 5.3 ลา้นบาเรล/วัน ส าหรับราคาน ้ามันในตลาด
สงิคโปร ์ราคาน ้ามันเบนซนิปรับตวัสงูขึน้ $2 ตอ่บาเรล ซึง่เป็นผลกระทบ จากการลด
ก าลังกลั่น ในชว่งทีผ่า่นมา ในขณะทีป่รมิาณส ารอง ทางการคา้ของน ้ามันเบนซนิ อยู่
ในระดับต ่าเพราะเป็นช่วงปลายฤดูรอ้น จงึท าใหร้าคาน ้ามันเบนซนิ ปรับตัวสูงขึน้ 
ส าหรับน ้ามันดเีซลหมนุเร็ว ราคาอยูใ่นระดับทรงตัว และราคาน ้ามันเตา ปรับตัวสงูขึน้ 
$1.5 ตอ่บาเรล เนือ่งจากปรมิาณส ารองต า่ 

ในเดอืนกนัยายน ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร ์ปรับตัวในทศิทางเดยีวกับ
ราคาน ้ ามันดิบ โดยช่วงแรกปรับตัวสูงขึ้น  จากเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมใน
สหรัฐอเมรกิา และตอ่มาไดป้รับตัวลดลง ราคาโดยเฉลีย่ของเดอืนกนัยายน (คอืวันที ่
25 กันยายน) น ้ามันเบนซนิ ดเีซล และเตาปรับตัวสงูขึน้ จากเดอืนกอ่น $3.4, $1.1 
และ $1.4 ตอ่บาเรล ซึง่เป็นผลจากการลดปรมิาณการกลั่น ท าใหน้ ้ามันออกสูต่ลาด
นอ้ยลง ราคาน ้ามันเบนซนิ ออกเทน 95 ออกเทน 92 กา๊ด ดเีซลหมนุเร็ว และเตา ณ 
วันที ่25 กันยายน 2544 อยู่ที ่$23.55, $22.45, $26.75, $26.15 และ $21.81 ต่อ
บาเรล ตามล าดบั 

ราคาผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปูในสงิคโปร ์
หน่วย : เหรยีญสหรัฐ/บาเรล 

ชว่งเวลา เบนซนิ 

ออกเทน 

95 

เบนซนิ 

ออกเทน 

92 

กา๊ด ดเีซล 

หมนุเร็ว 

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 (8 เดอืน) 29.29 27.11 29.79 28.84 22.12 21.61 

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 

มถินุายน 28.67 24.13 30.86 30.0 21.9 21.91 

กรกฎาคม 24.43 22.41 28.82 28.56 20.91 20.50 

สงิหาคม 26.96 25.19 29.53 28.70 22.39 22.25 

กนัยายน* 30.40 28.67 31.82 29.83 23.83 23.74 

1-25 กนัยายน 2544 

3. สถานการณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิของไทย 

ในเดอืนมถิุนายน ราคาน ้ามันเบนซนิและดเีซลในตลาดโลก โดยเฉลีย่ปรับตัวลดลง
ประมาณ $5.0 และ $2 ตอ่บาเรล (1.4 และ 0.57 บาท/ลติร) คา่เงนิบาทแข็งตัวขึน้
ประมาณ 0.2 บาท/เหรยีญสหรัฐ มาอยู่ทีร่ะดับ 45.3 บาท/เหรยีญสหรัฐ ท าใหร้าคา
ขายปลกีน ้ามันเบนซนิของไทย ปรับตัวลดลง 6 ครัง้ รวม 1.6 บาท/ลติร สว่นน ้ามัน
ดเีซลปรับตัวลดลง 4 ครัง้ รวม 80 สตางค/์ลติร และปรับขึน้ 1 ครัง้ รวม 30 สตางค/์
ลติร 



เดอืนกรกฎาคม อัตราแลกเปลีย่นของไทย ออ่นตัวลง 0.4 บาท/เหรยีญสหรัฐ มาอยู่
ที่ระดับ 45.8 บาท/เหรียญสหรัฐ ท าใหต้น้ทุนน ้ ามันส าเร็จรูปของไทย ในส่วนนี้
เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย (ประมาณ 7 สตางค/์ลติร) แต่ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดโลกที่
ออ่นตัวลง $ 2 ตอ่บาเรล ก็มผีลใหร้าคาขายปลกีน ้ามันส าเร็จรูป ของไทยในเดอืนนี้ 
น ้ามันเบนซนิปรับขึน้ 1 ครัง้ 30 สตางค/์ลติร ปรับลง 3 ครัง้ รวม 80 สตางค/์ลติร 
ดเีซลหมนุเร็วปรับขึน้ 1 ครัง้ 30 สตางค/์ลติร ปรับลง 3 ครัง้ รวม 80 สตางค/์ลติร 

เดอืนสงิหาคม อัตราแลกเปลีย่นของไทยแข็งตัวขึน้ 1.5 บาท/เหรยีญสหรัฐ มาอยู่ที่
ระดับ 44.3 บาท/เหรียญสหรัฐ ซึง่ท าใหต้น้ทุนน ้ามันส าเร็จรูปของไทย ในส่วนนี้
ลดลงประมาณ 45 สตางค/์ลติร ราคาขายปลกีน ้ามันเชือ้เพลงิในเดอืนนี้ แมต้น้ทุน
จากค่าเงนิบาท จะลดลง แต่ราคาน ้ามันในตลาดโลกทีแ่ข็งตัว ก็มผีลใหร้าคาน ้ามัน
เบนซนิปรับขึน้ 4 ครัง้ รวม 1.2 บาท/ลติร ปรับลดลง 1 ครัง้ 30 สตางค/์ลติร และ
ดเีซลหมนุเร็วปรับขึน้ 3 ครัง้ รวม 80 สตางค/์ลติร ปรับลดลง 1 ครัง้ 30 สตางค/์ลติร 

เดอืนกันยายน อัตราแลกเปลีย่นของไทยออ่นตัวลง 0.4 บาท/เหรยีญสหรัฐ มาอยู่ที่
ระดับเฉลีย่ 44.4 บาท/เหรยีญสหรัฐ ราคาขายปลกีน ้ามันเชือ้เพลงิในเดอืนนี้ น ้ามัน
เบนซนิปรับขึน้ 4 ครัง้ รวม 1.2 บาท/ลติร ปรับลดลง 3 ครัง้ รวม 90 สตางค/์ลติร 
น ้ามันดเีซลปรับขึน้ 2 ครัง้ รวม 60 สตางค/์ลติร ปรับลง 3 ครัง้ รวม 80 สตางค/์ลติร 
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544 ราคาขายปลีกน ้ามันเบนซนิ ออกเทน 95, 91 และ
ดเีซลอยูท่ีร่ะดบั 15.99, 14.99 และ 13.94 บาท/ลติร ตามล าดบั 

เพือ่รองรับผลกระทบของการกอ่วนิาศกรรม ในสหรัฐอเมรกิา ซึง่อาจจะมผีลกระทบ 
ตอ่การจัดหาน ้ามันในประเทศไทย รัฐบาลจงึออกมาตรการใหผู้ค้า้น ้ามัน เพิม่ปรมิาณ
ส ารองน ้ามัน จากรอ้ยละ 3 เป็น รอ้ยละ 5 ส าหรับน ้ามันทีผ่ลติในประเทศ และจาก
รอ้ยละ 6 เป็นรอ้ยละ 10 ส าหรับน ้ามันทีน่ าเขา้จากตา่งประเทศ 

ราคาขายปลกี 
หน่วย :บาท/ลติร 

ชว่งเวลา เบนซนิ 
ออกเทน 95 

เบนซนิ 
ออกเทน 91 

ดเีซล 
หมนุเร็ว 

2542 11.99 11.18 8.97 

2543 15.64 14.68 12.95 

2544 (8 เดอืน) 16.07 15.07 13.81 

ไตรมาส 1 16.17 15.17 13.25 

ไตรมาส 2 16.67 15.67 14.32 

มถินุายน 15.96 14.96 14.34 

กรกฎาคม 14.96 13.96 13.86 

สงิหาคม 15.16 14.16 13.93 

กนัยายน* 16.23 15.23 14.08 

*1-25 กนัยายน 2544 

  



4 .คา่การตลาด และคา่การกล ัน่ 

เดอืนมถิุนายนคา่การตลาดปรับตัวสงูขึน้จากเดอืนกอ่น มาอยู่ทีร่ะดับ 1.3162 บาท/
ลติร สว่นคา่การกลั่นออ่นตัวลงจากเดอืนทีแ่ลว้มาอยูท่ีร่ะดับเฉลีย่ 0.4681 บาท/ลติร 
($1.64 ตอ่บาเรล) 

เดอืนกรกฎาคม คา่การตลาดลดลงมาอยูท่ีร่ะดบัเฉลีย่ 1.1886 บาท/ลติร คา่การกลัน่
เพิม่สงูขึน้มาอยูท่ีร่ะดบัเฉลีย่ 0.7147 บาท/ลติร ($2.48 ตอ่บาเรล) 

เดอืนสงิหาคม คา่การตลาดปรับตัวสงูขึน้เล็กนอ้ย มาอยู่ทีร่ะดับเฉลีย่ 1.2599 บาท/
ลติร คา่การกลัน่ ปรับตวัเพิม่ขึน้มาอยูท่ีร่ะดบั 0.7709 บาท/ลติร ($2.72 ตอ่บาเรล) 

เดอืนกันยายน ค่าการตลาดปรับตัวเพิม่สงูขึน้มาอยู่ทีร่ะดับเฉลีย่ 1.2660 บาท/ลติร 
โดยเฉพาะในชว่งปลายเดอืนคา่การตลาดของไทยปรับตัวสงูขึน้มาก จากราคาน ้ามัน
ในตลาดโลกทีล่ดลงอย่างรวดเร็ว สว่นคา่การกลั่นก็ปรับตัวสงูขึน้เชน่กนั โดยปรับตัว
สงูขึน้มาอยูท่ีร่ะดบัเฉลีย่ 0.9671 บาท/ลติร ($3.4 ตอ่บาเรล) 

คา่การตลาดเฉลีย่ของประเทศ 
หน่วย:บาท/ลติร 

ชว่งเวลา เบนซนิ 

ออกเทน 95 

เบนซนิ 

ออกเทน 91 

ดเีซล 

หมนุเร็ว 

เฉลีย่ 

2542 1.4523 1.2381 0.7127 0.8442 

2543 1.4799 1.2389 0.6799 0.8205 

2544 (8 เดอืน) 1.6823 1.5321 1.1208 1.1996 

ไตรมาส 1 1.6997 1.5029 1.1737 1.2417 

ไตรมาส 2 1.6502 1.7408 1.0499 1.1403 

มถินุายน 2.1082 1.6661 1.1455 1.3162 

กรกฎาคม 1.8487 1.7170 1.0524 1.1886 

สงิหาคม 1.5231 1.3795 1.2509 1.2599 

กนัยายน* 1.6371 1.4890 1.2244 1.2660 

*1-25 กนัยายน 2544 

  



คา่การกล ัน่ 
หน่วย:บาท/ลติร 

ชว่งเวลา คา่การกล ัน่ 

รวม 

เบนซนิ 

ออกเทน 95 

เบนซนิ 

ออกเทน 91 

ดเีซล 

หมนุเร็ว 

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 (8 เดอืน ) 0.7250 0.7832 0.7295 0.7733 0.5606 

ไตรมาส 1 0.6708 0.7530 0.7018 0.7038 0.5189 

ไตรมาส 2 0.7636 0.8476 0.7940 0.8155 0.5856 

มถินุายน 0.4681 0.4494 0.4148 0.5122 0.3521 

กรกฎาคม 0.7147 0.6740 0.6180 0.7841 0.5440 

สงิหาคม 0.7709 0.7783 0.7194 0.8322 0.6189 

กนัยายน* 0.9671 0.9515 0.8707 1.0443 0.8197 

*1-25 กนัยายน 2544 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่52 เมษายน-มถินุายน 2544 
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สถานการณ์พลงังาน 
ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2544 

  

1. สถานการณ์การผลติ การใชแ้ละการน าเขา้พลงังาน
เชงิพาณิชย ์

เศรษฐกจิไทยในช่วงครึง่แรกของปี 2544 ยังคงชะลอตัวเมือ่เทยีบกับครึง่แรกของ 
ปี 2543 ตามการชะลอตัวของอุปสงคภ์ายในประเทศ และอุปสงคข์องประเทศคู่คา้ 
สง่ผลใหก้ารสง่ออกลดลง ทัง้นี้ดัชนีผลผลติอตุสาหกรรม ในชว่งครึง่ปีแรกขยายตัว 
เพิม่ขึน้ จากระยะเดยีวกันปีกอ่น รอ้ยละ 1.4 เป็นการชะลอตัวลง ในทุกหมวดสนิคา้ 
ยกเวน้ หมวด เครื่องดืม่ สิง่ทอ และการผลติปิโตรเลยีม อย่างไรก็ตามแมด้า้นการ
ผลิตสินคา้ จะชะลอตัว แต่ดา้นการบริการ ไดแ้ก่ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
การศกึษา สาธารณสุข และบรกิารอืน่ๆ ยังคงมศีักยภาพด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ทอ่งเทีย่ว 

ความตอ้งการพลังงานเชงิพาณิชยข์องไทยในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2544 เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 3.0 เมือ่เทยีบกับระยะเดยีวกันของปี 2543 การใชพ้ลังงานเกอืบทุกประเภท
เพิม่ขึน้ยกเวน้ผลติภัณฑน์ ้ามันส าเร็จรูปทีก่ารใช ้ลดลงรอ้ยละ 7.3 การผลติพลังงาน
เชงิพาณชิยล์ดลงรอ้ยละ 1.4 สาเหตจุากการผลติกา๊ซธรรมชาตลิดลง เนื่องจากตอ้ง
น าเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากพม่ามาใชต้ามภาระที ่ปตท. ไดท้ าสัญญาไว ้การผลติคอน
เดนเสทลดลงตามการผลติก๊าซธรรมชาต ิเนื่องจากแหล่งผลติคอนเดนเสท เป็น
แหลง่เดยีวกบักา๊ซธรรมชาต ิซึง่เป็นแหลง่ในทะเลทัง้หมด แตก่ารผลติไฟฟ้าพลังน ้า
และน ้ามันดบิเพิม่ขึน้ โดยการผลติน ้ามันดบิเพิม่ขึน้จากแหล่งเบญจมาศเป็นส าคัญ 
ในขณะนี้แหล่งเบญจมาศผลติไดจ้ านวน 26 พันบารเ์รล/วัน คดิเป็นรอ้ยละ 44 ของ
ปรมิาณการผลติน ้ามันดบิ ทัง้หมด ขณะทีก่ารน าเขา้พลังงานเชงิพาณิชยเ์พิม่ขึน้ถงึ
รอ้ยละ 7.3 เมือ่เทยีบกับระยะเดยีวกันของปี 2544 สาเหตุส าคัญมาจากการน าเขา้
กา๊ซธรรมชาตจิากพม่า การน าเขา้ถ่านหนิและน ้ามันดบิ สง่ผลใหส้ัดสว่นการ พึง่พา
พลังงานจากต่างประเทศเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 60 ในปี 2543 เป็นรอ้ยละ 62 ในปีนี้ 
รายละเอยีดมดีงันี ้

 

 

 

 



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

  2543 2544 การเปลีย่นแปลง (%) 

(ม.ค. – ม.ิย.) 2543 2544 

การใช ้(2) 1,144.4 1,205.0 2.5 3.0 

การผลติ 588.7 592.1   

การน าเขา้ (สทุธ)ิ 682.1 743.8 3.7 7.3 

การเปลีย่นแปลงสต็อก 41.3 74.5 - - 

การใชท้ีไ่มเ่ป็นพลังงาน (Non-Energy use) 85.0 89.8 12.5 -6.0 

การน าเขา้/การใช ้(%) 59.6 61.7   

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 ้ปริมาณการใชพ้ลังงานเชงิพาณิชย์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2544  
มจี านวน 1,205 พันบารเ์รลน ้ามันดบิ/วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 เมือ่เทยีบกับระยะเวลา
เดยีวกันของปีกอ่น การใชก้๊าซธรรมชาต ิเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 17.2 เป็นผลจาก กฟผ. 
เพิม่การใชก้๊าซธรรมชาตทิดแทนน ้ามันเตาเพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า 
เนื่องจากในปีนี้ ราคาน ้ ามันเตาสูงมาก นอกจากนั้น โรงไฟฟ้าราชบุรีซ ึ่งใช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ไดเ้ริม่ผลติไฟฟ้าจ่ายเขา้ระบบในชว่งปลายปี 2543 การ
ใชล้ิกไนต์และถ่านหินน าเขา้เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 9.9 โดยส่วนใหญ่เป็นการใชข้อง
อตุสาหกรรมและโรงไฟฟ้าของ SPP ขณะทีก่ารใชน้ ้ามันปิโตรเลยีมลดลงรอ้ยละ 7.3 
สาเหตจุาก กฟผ. ใชน้ ้ามันเตาลดลง ประกอบกบัการใชน้ ้ามันเบนซนิและดเีซลลดลง
เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิยังไม่ด ีสัดส่วนการใชพ้ลังงานเชงิพาณิชย์ประกอบดว้ย 
น ้ ามันปิโตรเลียมรอ้ยละ 47.0 ก๊าซธรรมชาติรอ้ยละ 36.2 ลิกไนต์และถ่านหินร ้
อยละ 14.1 ไฟฟ้าพลงัน ้าและน าเขา้รอ้ยละ 2.8 

ตารางที ่2 การใชพ้ลงังานเชงิพาณิชย ์
หน่วย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน ้ามันดบิ/วนั 

  2543 2544 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) การเปลีย่นแปลง 
(%) 

น ้ามันดบิและน ้ามันส าเร็จรปู 578.8 566.0 47.0 -7.3 

กา๊ซธรรมชาต ิ 379.7 435.7 36.2 17.2 

ลกิไนตแ์ละถา่นหนิ 154.8 169.8 14.0 9.9 

ไฟฟ้าพลังน ้าและน าเขา้ 31.2 33.5 2.8 1.8 

รวม 1,144.4 1,205.0 100.0 3.0 



 

การใชพ้ลังงานเชงิพาณิชย์ขัน้สุดทา้ย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2544 เพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 3.1 โดยการใชก้๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.8 ลกิไนต/์ถ่านหนิเพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 10.8 และไฟฟ้า (รวมไฟฟ้าทีผ่ลติจาก SPP ดว้ย) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.4 สว่นการ
ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิไมเ่ปลีย่นแปลงมากนัก 

 

 

 



1.2 การผลติ ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2544 การผลติพลงังานเชงิพาณชิยม์จี านวน 
592 พันบารเ์รลน ้ามันดบิ/วัน ลดลงรอ้ยละ 1.4 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543 
การผลติกา๊ซธรรมชาตลิดลงเนื่องจาก ปตท. ตอ้งน าเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากพมา่มาใช ้

ในโรงไฟฟ้าราชบุรแีละโรงไฟฟ้าของ IPP ตามสญัญาทีไ่ดท้ าไว ้และมผีลท าใหก้าร
ผลติคอนเดนเสทลดลงเชน่เดยีวกับการผลติก๊าซธรรมชาตเินื่องจากเป็นแหล่งผลติ
เดยีวกนั การผลติลกิไนตล์ดลงเล็กนอ้ย เนื่องจากการผลติของภาคเอกชนลดลง แต่
การผลติไฟฟ้าพลังน ้าเพิม่ขึน้ สาเหตุมาจากปรมิาณน ้าในเขือ่นมมีาก และการผลติ
น ้ามันดบิเพิม่ขึน้จากแหล่งเบญจมาศทีส่ามารถผลติไดอ้ย่างเต็มทีใ่นปีนี้ การผลติ
พลังงานเชงิพาณิชยป์ระกอบดว้ย ก๊าซธรรมชาตริอ้ยละ 58.7 ลกิไนตร์อ้ยละ 18.2 
น ้ามันดบิ รอ้ยละ 10.0 คอนเดนเสทรอ้ยละ 8.1 และไฟฟ้าพลงัน ้ารอ้ยละ 5.0 

ตารางที ่3 การผลติพลงังานเชงิพาณิชย ์
หน่วย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน ้ามันดบิ/วนั 

 2543 2544 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) การเปลีย่นแปลง 
(%) 

น ้ามันดบิ 57.9 59.3 10.0 9.3 

กา๊ซธรรมชาต ิ 350.1 347.6 58.7 -3.5 

คอนเดนเสท 47.5 48.2 8.1 -0.8 

ถา่นลกิไนต ์ 107.0 107.6 18.2 -1.3 

ไฟฟ้าพลังน ้า 26.1 29.5 5.0 2.9 

รวม 588.7 592.1 100.0 -1.4 

1.3 การน าเขา้สุทธ  ิในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2544 มีจ านวน 744 พันบาร์เรล
น ้ามันดบิ/วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.3 สาเหตสุ าคัญ จากการน าเขา้กา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ 
โดย 6 เดือนแรกนี้ มีการน าเขา้ก๊าซธรรมชาต ิจ านวน 491 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วัน 
เพิม่ขึน้มากกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดยีวกันกับปี 2543 นอกจากนัน้การ
น าเขา้ถ่านหนิ และน ้ามันดบิ ก็มอีัตราการเพิม่ ในระดับทีสู่งเช่นเดยีวกัน อย่างไรก็
ตามในชว่ง 6 เดอืนแรกนี้ มกีารสง่ออกผลติภัณฑน์ ้ามันส าเร็จรูป เนื่องจากการผลติ 
สงูกวา่ความตอ้งการภายในประเทศมาก 

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

  2543 2544 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ การเปลีย่นแปลง (%) 

น ้ามันดบิ 643.1 743.8 6.0 

กา๊ซธรรมชาต ิ 29.6 88.3 665.3 

น ้ามันส าเร็จรปู (43.4) (75.8) 706.2 

คอนเดนเสท (4.4) (4.7) -47.5 

ถา่นหนิ 52.2 59.7 20.6 

ไฟฟ้า 5.1 4.1 -5.6 

รวม 682.1 743.8 7.3 



2. สถานการณ์พลงังานแตล่ะชนดิ 

2.1 กา๊ซธรรมชาต ิการใชก้า๊ซธรรมชาตใินชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2544 มจี านวน 
2,425 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วัน เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 17.2 การใชเ้พิม่ขึน้ทัง้ภาคการผลติ
ไฟฟ้า และอุตสาหกรรม เนื่องจากราคาน ้ามันเตาในปีนี้ สูงขึน้มาก ท าให ้กฟผ.  
ลดการใชน้ ้ามันเตาลง และใชก้๊าซธรรมชาตแิทน นอกจากนั้นยังมีโรงไฟฟ้า จาก
โครงการ IPP ทีใ่ชก้๊าซธรรมชาต ิเป็นเชือ้เพลงิ เริม่ผลติไฟฟ้า จ่ายเขา้ระบบของ 
กฟผ. ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี ที่เริม่ผลติไฟฟ้าตัง้แต่เดือนตุลาคม 2543 ปรมิาณ 
การผลติกา๊ซธรรมชาตใินประเทศ มจี านวน 1,934 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วัน (รอ้ยละ 80) 
ลดลงจากชว่งเดยีวกันของปี 2543 เล็กนอ้ย แตม่กีารน าเขา้จากแหลง่ยาดานา และ
แหล่งเยตากุน จากประเทศพม่าจ านวน 491 ลา้นลูกบาศก์ฟุต/วัน (รอ้ยละ 20)  
แหล่งผลติก๊าซธรรมชาตทิีส่ าคัญ ไดแ้ก่ แหล่งบงกช เอราวัณ ไพลนิ สตูล ฟูนาน 
จักรวาล และแหลง่เบญจมาศ เป็นตน้ 

ตารางที ่5 การผลติกา๊ซธรรมชาต ิ
หน่วย : ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั 

   2543 2544 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

แหลง่อา่วไทย ผูผ้ลติ 1,818 1,817 75.0 

เอราวณั Unocal 278 272 11.2 

สตลู Unocal 125 126 5.2 

ฟนูานและจักรวาล Unocal 208 200 8.2 

สตลูใต ้ Unocal 53 49 2.0 

กะพงและปลาทอง Unocal 74 57 2.4 

บรรพต Unocal 14 13 0.5 

สรุาษฎร ์ Unocal 1 - - 

โกมนิทร ์ Unocal 24 11 0.5 

ปลาหมกึ Unocal 3 - - 

ปลาแดง Unocal 31 21 0.9 

ไพลนิ Unocal 234 247 10.2 

ตราด Unocal 71 82 3.4 

บงกช PTT E&P 548 577 23.8 

ทานตะวนั Chevron 57 53 2.2 

เบญจมาศ Chevron 97 109 4.5 

แหลง่บนบก  130 117 4.8 

น ้าพอง Esso 71 60 2.5 

สริกิติ ิ ์ Thai Shell 59 57 2.4 

แหลง่น าเขา้ *  164 491 20.2 

ยาดานา สหภาพพมา่ 128 380 15.7 

เยตากนุ สหภาพพมา่ 36 111 4.6 

รวม  2,112 2,425 100.0 

* คา่ความรอ้นของกา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ = 1,000 btu/ลบ.ฟตุ 



2.2 ก๊าซธรรมชาตเิหลว (NGL) ปรมิาณการผลติอยู่ทีร่ะดับ 10,066 บารเ์รล/วัน 
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 10.3 ปริมาณการใชใ้นประเทศอยู่ในระดับ 8,441 บาร์เรล/วัน 
ประกอบดว้ย การใชใ้นอตุสาหกรรมตัวท าละลาย (Solvent) 6,909 บารเ์รล/วัน และ
ใชใ้นโรงกลัน่ 1,532 บารเ์รล/วนั อกีสว่นหนึง่สง่ออกไปจ าหน่าย ยังประเทศ สงิคโปร ์
จ านวน 1,636 บารเ์รล/วนั ลดลงรอ้ยละ 50.5 เมือ่เทยีบกบัชว่งแรกของปี 2543 

ตารางที ่6 การผลติ การสง่ออกและการใช ้NGL 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

รายการ 2543 2544 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ การเปลีย่นแปลง (%) สดัสว่น(%) 

การผลติ 8,797 10,066 10.3  

การสง่ออก 2,563 1,636 -50.5  

การใช ้ 6,080 8,441 68.0 100.0 

 - กลั่นน ้ามัน 399 1,532 876.4 18.1 

 - SOLVENT 5,681 6,909 27.4 81.9 

2.3 น า้มนัดบิ ปริมาณการผลติในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ในระดับ 59,283 
บาร์เรล/วัน เพิม่ขึน้ถงึ รอ้ยละ 9.4 แหล่งผลติที่ส าคัญ คอื แหล่งเบญจมาศ ของ
บรษัิทเชฟรอน ปรมิาณการผลติไดเ้พิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ผลติที่ระดับ 
26,213 บารเ์รล/วัน คดิเป็นรอ้ยละ 44.2 ของการผลติทัง้หมด และ แหลง่สริกิติ ิผ์ลติ
ได ้22,528 บารเ์รล/วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 38.0 นอกจากนัน้ยังมแีหลง่น ้ามัน ของ
บรษัิทไทยเชลล ์เริม่ท าการผลติอกีครัง้ คอื แหล่งหนองตูม โดยมปีรมิาณการผลติ
เป็น 283 บารเ์รล/วัน ในครึง่แรกของปีนี้ ปรมิาณการผลติน ้ามันดบิภายในประเทศคดิ
เป็นรอ้ยละ 7.6 ของความตอ้งการน ้ามันดบิ ทีใ่ชใ้นการกลัน่ (Crude Intake) เทา่นัน้ 
จงึตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศจ านวน 706 พันบาร์เรล/วัน คดิเป็นมูลค่าประมาณ 
146,400 ลา้นบาท 

ตารางที ่7 การผลติน า้มนัดบิแยกตามแหลง่ 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

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

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

1. สริกิติ ิ ์ Thai Shell 23,483 22,528 38.0 

2. ปรอืกระเทยีม Thai Shell 102 96 0.2 

3. หนองตมู Thai Shell 262 283 0.5 

4. ทานตะวนั Chevron 7,454 7,839 13.2 

5. เบญจมาศ Chevron 24,354 26,213 44.2 

6. ฝาง กรมการพลังงานทหาร 878 585 1.0 

7. หนึง่และสอง ปตท. สผ. (BPเดมิ) 548 634 1.1 

8. บงึหญา้และบงึมว่ง North Central 635 927 1.5 

9. วเิชยีรบรุ ี Pacific Tiger Energy 
(Thailand) Ltd. 

200 161 0.3 

10. ศรเีทพ 21 17 0.0 

รวม  57,937 59,283 100.0 



2.4 ลกิไนต/์ถา่นหนิ ปรมิาณการผลติลกิไนตใ์นช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2544 มี
จ านวน 8,955 พันตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.6 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2543 โดย
รอ้ยละ 78.4 เป็นการผลติจากเหมอืงแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ทีเ่หลอืรอ้ยละ 21.6 ผลติจากเหมอืงเอกชน ทัง้นี้มผีูผ้ลติรายใหญ่ คอื 
บรษัิท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) สัดสว่นการผลติคดิเป็นรอ้ยละ 13.4 และบรษัิท ลาน
นาลกิไนต ์จ ากดั (มหาชน) สดัสว่นรอ้ยละ 5.3 ลกิไนตท์ีผ่ลติไดน้ าไปใชใ้นการผลติ
ไฟฟ้า ทีโ่รงไฟฟ้าแมเ่มาะ จ านวน 7,520 พันตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.8 เมือ่เทยีบกบัชว่ง
เดยีวกนัของปีกอ่น 

การใชถ้า่นหนิน าเขา้ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2544 มจี านวน 2,367 พันตัน เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20.6 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2543 การใชเ้พิ่มขึ้นทั ้ง
ภาคอตุสาหกรรมและการผลติไฟฟ้าของ SPP 

ตารางที ่8 การผลติและการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิ 
หน่วย : พันตนั 

  2543 2544 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ อตัราเพิม่ (%) สดัสว่น(%) 

การผลติลกิไนต ์ 17,786 8,955 2.6 100.0 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ 13,652 7,022 9.7 78.4 

เหมอืงเอกชน 4,134 1,933 -17.1 21.6 

- บา้นป ู 1,938 1,204 27.1 13.4 

- ลานนา 1,123 474 -26.0 5.3 

- อืน่ๆ 1,073 255 -65.7 2.9 

การน าเขา้ถา่นหนิ 4,183 2,367 20.6  

Supply 21,969 11,322 6.3  

การใชล้กิไนต ์ 17,551 9,326 6.3 100.0 

ผลติกระแสไฟฟ้า 14,121 7,520 8.8 80.6 

อตุสาหกรรม 3,430 1,807 -2.8 19.4 

การใชถ้า่นหนิ 4,183 2,367 20.6 100.0 

ผลติกระแสไฟฟ้า (SPP) 2,055 1,075 4.7 45.5 

อตุสาหกรรม 2,128 1,291 38.2 54.5 

Demand 21,734 11,693 9.0  

2.5 น า้มนัส าเร็จรูป การใชน้ ้ามันส าเร็จรูปไดช้ะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ไตร
มาสที่ 3 ของปีก่อนโดยปรมิาณการใชใ้น 6 เดอืนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 593 พัน
บาร์เรล/วัน ลดลงรอ้ยละ 6.1 เมือ่เปรียบเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี 2543 การใช ้

น ้ามันส าเร็จรูปในเดอืนเมษายน ลดลงรอ้ยละ 6.2 พฤษภาคม และมถิุนายน ลดลง
รอ้ยละ 6.4 และ 6.1 ตามล าดบั เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปี 2543 



 

 น า้มนัเบนซนิ ปรมิาณการใชใ้นช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2544 อยู่ใน
ระดับ 116.5 พันบารเ์รล/วันลดลงรอ้ยละ 2.5 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนั
ของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากมีรถแท็กซี่จ านวนหนึ่ง ปรับเปลี่ยน
เครือ่งยนตไ์ปใช ้LPG ทดแทนน ้ามันเบนซนิพเิศษ และการใชร้ถยนต ์
ยังคงชะลอตัวอยู่ เนื่องจากราคาน ้ามันเบนซนิพเิศษสงูขึน้มาก การใช ้

น ้ามันเบนซนิพเิศษ ลดลงรอ้ยละ 23.4 ในขณะทีก่ารใชน้ ้ามันเบนซนิ
ธรรมดา เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.2 ท าใหส้ดัสว่นการใชน้ ้ามันเบนซนิธรรมดา 
สงูขึน้มาอยูใ่นระดับรอ้ยละ 56 และเบนซนิพเิศษ เหลอืรอ้ยละ 44 ทัง้นี้
เป็นผลจากการรณรงค ์ใหม้กีารใชน้ ้ามัน ทีม่คี่าออกเทน ใหเ้หมาะสม
กับประเภทรถ และมาตรการดังกล่าว ไดรั้บการตอบรับ จากประชาชน
ดว้ยดี ท าใหม้ีการใชน้ ้ ามันเบนซนิธรรมดา (ออกเทน 87 และ 91) 
เพิม่ขึน้ การผลติน ้ามันเบนซนิมีจ านวน 148.6 พันบาร์เรล/วัน ยังคง
มากกวา่ความตอ้งการใช ้จงึมกีารสง่ออกสทุธ ิ30.4 พันบารเ์รล/วนั 



 

 น า้มนัดเีซล ปริมาณการใชใ้นช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่ในระดับ 
267.4 พันบารเ์รล/วนั ลดลงรอ้ยละ 2.3 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 
2543 การใชน้ ้ามันดเีซล ไดป้รับตัวลดลงตอ่เนื่อง ตัง้แตค่รึง่หลังของปี
กอ่นจนถงึ 6 เดอืนแรกปีนี้ สาเหตสุว่นหนึง่ มาจากการใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 
ในการผลติไฟฟ้าลดลง ประกอบกับราคาน ้ามันดเีซลทีส่งูขึน้มาก และ
ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมยังไมด่ ีในขณะทีก่ารผลติเฉลีย่อยูใ่นระดับ 283 
พันบารเ์รล/วนั น ้ามันดเีซลมทีัง้การน าเขา้และสง่ออก โดยมกีารสง่ออก
น ้ามันดเีซล (สทุธ)ิ เป็นจ านวน 14.9 พันบารเ์รล/วนั 

 



 น า้มนัเตา ปรมิาณการใชอ้ยูใ่นระดบั 81.5 พันบารเ์รล/วนั ลดลงถงึรอ้ย
ละ 34.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปี 2543 ทัง้นี้เนื่องจากการใช ้

น ้ามันเตา ในภาคการผลติกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงรอ้ยละ 74 สว่นการใชใ้นภาคอตุสาหกรรม
และอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 2.4 เนื่องจากราคาน ้ามันเตาอยู่ในระดับที่สูง 
อาจเป็นสาเหตใุหอ้ตุสาหกรรม บางแหง่หันไปใชเ้ชือ้เพลงิอืน่แทน การ
ผลติน ้ามันเตาอยู่ในระดับ 117 พันบารเ์รล/วัน ซึง่สงูกวา่ความตอ้งการ
ใช ้เป็นผลใหม้กีารสง่ออกน ้ามันเตา (สทุธ)ิ จ านวน 28.5 พันบารเ์รล/
วนั 

 

ตารางที ่9 ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า 

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

ปรมิาณเชือ้เพลงิ ปรมิาณเชือ้เพลงิ การเปลีย่นแปลง 
(%) 

กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้นลบฟ./วนั) 1,297 1,491 16.6 

น ้ามันเตา (ลา้นลติร) 2,364 405 -74.2 

ลกิไนต ์(พันตัน) 14,121 7,520 8.8 

ดเีซล (ลา้นลติร) 29 10.5 -52.1 

 



 น า้มนัเครือ่งบนิ ปรมิาณการใชใ้นชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2544 อยู่ใน
ระดับ 64 พันบารเ์รล/วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9 จากปีกอ่น ในขณะทีผ่ลติ
ได ้71.0 พันบาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.5 การผลิตยังคงสูงกว่า 
ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ เป็นผลใหม้กีารส่งออกสุทธ ิจ านวน 
5.3 พันบารเ์รล/วนั 

 

 กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ปรมิาณการใชเ้พือ่เป็นพลังงาน (ใชใ้น
ครัวเรอืนอตุสาหกรรม และรถยนต)์ ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2544 อยู่
ในระดับ 63.0 พันบาร์เรล/วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.9 เมือ่เทยีบ กับช่วง
เดยีวกันของปีก่อน การใช ้LPG ในรถยนตเ์พิม่สูงขึน้ถงึรอ้ยละ 96.0 
ทัง้นี้เป็นผลมาจากการน าไปใช ้ในรถแท๊กซี ่ปัจจุบันรถแท๊กซีใ่นเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑลเปลีย่นมาใช ้LPG เพิม่มากขึน้ เนื่องจาก LPG 
มรีาคาถูกกว่าเบนซนิ และการใชข้องครัวเรอืนและอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้
มากเชน่กนั การใชเ้พือ่เป็นวัตถดุบิของ ภาคอตุสาหกรรม (Feedstock) 
อยู่ในระดับ 11.0 พันบาร์เรล/วัน เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 32.8 ปรมิาณการ
ผลติอยู่ในระดับ 100.2 พันบารเ์รล/วัน ซึง่สงูกวา่ความตอ้งการใชจ้งึมี
การสง่ออกสทุธเิป็นจ านวน 25.8 พันบารเ์รล/วนั 

 

 

 

 



ตารางที ่10 การใช ้LPG 
หน่วย : พันบารเ์รลตอ่วนั 

  2543 2544 (ม.ค. – ม.ิย.) 

2544 การเปลีย่นแปลง (%) 

ครัวเรอืน 43 45 10.4 

อตุสาหกรรม 10 11 6.4 

รถยนต ์ 5 8 96.0 

อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี 9 11 32.8 

รวม 67 74 18.2 

 

ตารางที ่11 การผลติ การใช ้การน าเขา้ และการส่งออกน า้มนัส าเร็จรู ปปี 
2544 

  ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั) การเปลีย่นแปลง (%) 

การ 
ใช ้

การ
ผลติ 

การ
น าเขา้ 

การ
สง่ออก 

การ 
ใช ้

การ 
ผลติ 

การ
น าเขา้ 

การ
สง่ออก 

เบนซนิ 116.5 148.6 0.5 30.9 -2.5 8.6 -42.7 111.5 

 - เบนซนิพเิศษ 51.5 76.0 0.5 22.2 -23.4 -3.1 -100.0 194.9 

 - เบนซนิธรรมดา 65.0 72.7 - 8.7 24.2 24.3 -1.9 23.2 

ดเีซล 267.4 283.0 7.3 22.2 -2.3 1.6 -63.8 10.8 

กา๊ด 0.9 8.2 - 6.2 13.3 45.4 - 53.9 

น ้ามันเครือ่งบนิ 64.0 71.0 0.1 5.4 6.9 3.5 0.0 -30.5 

น ้ามันเตา 81.5 117.0 - 28.5 -34.0 -4.2 -100.0 269.0 

กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว 63.0 100.2 - 25.8 15.9 15.8 - 9.5 

รวม 593.3 728.0 7.9 119.0 -6.1 4.2 -78.6 53.1 



 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุน า้มนั ในชว่ง 6 เดอืนแรก
ของปีนี้ รัฐบาลมีรายไดภ้าษีสรรพสามติจากน ้ามันส าเร็จรูปประมาณ 
33,169 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2543 เป็นจ านวน 994 ลา้นบาท ฐานะ
กองทนุน ้ามัน ณ สิน้เดอืนมถินุายน 2544 ตดิลบประมาณ 13,603 ลา้น
บาท 

ตารางที ่11 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุ 
หน่วย : ลา้นบาท 

  ฐานะกองทนุน า้มนั รายรบั (รายจา่ย) ภาษสีรรพสามติ 

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 30 ม.ิย. 44) -13,603 (8,930) 33,169 

3. สถานการณ์ไฟฟ้า 

3.1 ก าลงัการผลติตดิต ัง้ ก าลังการผลติตดิตัง้ไฟฟ้าของ กฟผ. การรับซือ้จาก
เอกชนและ ไฟฟ้าน าเขา้ ณ สิน้เดอืนมถินุายน 2544 มจี านวน 22,335 เมกะวตัต ์โดย
เป็นก าลังการผลติตดิตัง้ของ กฟผ. จ านวน 15,116 เมกะวัตต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
67.7 รับซือ้จาก IPP จ านวน 5,266 เมกะวัตต ์รับซือ้จาก SPP 1,613 เมกะวัตต ์คดิ
เป็นสัดส่วนโดยรวมรอ้ยละ 30.8 และน าเขา้จาก สปป.ลาว 340 เมกะวัตต ์คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 1.5 

3.2 การผลิตพลงังานไฟฟ้า  ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ  
ณ สิน้เดือนมิถุนายน 2544 มีจ านวน 51,951 กกิะวัตต์ชั่วโมง (เป็นการผลติจาก 
กฟผ. รอ้ยละ 60 รับซือ้จากเอกชนและน าเขา้ รอ้ยละ 40) เพิม่ขึน้จากปีกอ่นในอัตรา
รอ้ยละ 6.3 ในขณะทีค่วามตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุอยูใ่นระดบั 16,126 เมกะวตัต ์เพิม่ขึน้
ในอัตรารอ้ยละ 8.1 ค่าตัวประกอบการใชไ้ฟฟ้าเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ในระดับ 
รอ้ยละ 74.14 ซึ่งต ่ากว่าปีที่ผ่านมา และอัตราส ารองไฟฟ้าขั ้นต ่า (Reserved 
Margin) อยูใ่นระดบั 31.0 

 

 

 



ตารางที ่12 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. – ม.ิย.) 16,126 74.1 

การผลติพลังงานไฟฟ้าประกอบดว้ยพลังงานไฟฟ้าทีผ่ลติจากแหล่งต่างๆ คอื จาก
กา๊ซธรรมชาต ิ(รวม EGCO IPP และ SPP) จ านวน 35,704 กกิะวัตต-์ชั่วโมง คดิเป็น
สัดสว่นรอ้ยละ 69 จากลกิไนต/์ถ่านหนิ (รวม SPP) จ านวน 9,868 กกิะวัตต-์ชั่วโมง 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19 จากพลงัน ้า จ านวน 3,293 กกิะวตัต-์ชัว่โมง คดิเป็นสดัสว่น 
รอ้ยละ 6 จากน ้ามันเตาจ านวน 1,514 กกิะวตัต-์ชัว่โมง คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 3 จาก
น าเขา้และอืน่ๆ จ านวน 1,573 กกิะวตัต-์ชัว่โมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3 

 

  



การผลิตพลังงานไฟฟ้าตามชนิดของเชื้อ เพลิงที่ส าคัญ พอสรุปไดด้ั งนี ้
 
(ก) การผลติไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาตใินชว่ง 6 เดอืนแรกของปีนี้เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้
รอ้ยละ 23.5 เนื่องจากโรงไฟฟ้าราชบุรีไดจ้่ายไฟเขา้ระบบของ กฟผ. โดยใช ้
กา๊ซธรรมชาตจิากประเทศพม่า ประกอบกับบรษัิท ไตรเอ็นเนอรย์ ีจ ากัด และบรษัิท 
ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากัด แต่ละบริษัทมีก าลังการผลิตติดตัง้ 700  
เมกะวัตต ์และเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่(IPP) ไดเ้ริม่จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ 
กฟผ. ในช่วงตน้ปี 2543 นอกจากนี้ ผูผ้ลิตไฟฟ้า SPP ที่ใชก้๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลงิ จา่ยไฟฟ้าเขา้มาเสรมิในระบบ กฟผ. มากขึน้ 

(ข) การผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ/ลกิไนต ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.5 เป็นการเพิม่ขึน้ในสว่น
ของ SPP คอื บ. ไทยโคเจนเนอเรชั่น จก. ขนาด 90 เมกะวัตต ์ใชถ้่านหนิน าเขา้
เดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าเต็มก าลังตัง้แตป่ลายเดอืนมนีาคม 2543 เป็นตน้มา อกีสว่นหนึง่
เพิม่ขึน้ทีโ่รงไฟฟ้าแมเ่มาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

(ค) การผลติไฟฟ้าจากน ้ ามันเตาลดลงถึงรอ้ยละ 76.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปีกอ่น เนื่องจากการใชน้ ้ามันเตาในการผลติลดลงมากเพราะน ้ามันเตามี
ราคาสงู 

(ง) การผลติไฟฟ้าจากพลังน ้า เพิ่มขึน้จากระยะเดียวกันของปี 2543 รอ้ยละ 2.9 
เนือ่งจากน ้าในเขือ่นมปีรมิาณมาก 

(จ) การผลิตไฟฟ้าจากน ้ ามันดีเซลลดลงรอ้ยละ 23.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจาก กฟผ. ใชเ้ชือ้เพลงิทีม่รีาคาถูกกวา่ เชน่ กา๊ซธรรมชาต ิ
มาทดแทนมากขึน้ 

(ฉ) การน าเขา้ไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ลดลงรอ้ยละ 6.2 

3.3 การใชไ้ฟฟ้า ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ณ สิน้เดอืนมถินุายน 2544 มจี านวน 46,169 
กกิะวัตต ์ชัว่โมง ขยายตัวจากชว่งเดยีวกนัในปีกอ่นรอ้ยละ 7.3 โดยสาขาธรุกแิละอตุ
สาหรรมขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.7 บา้นอยูอ่าศยัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.4 และภาคเกษตร
ขยายตัวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.7 ในขณะทีท่างดา้น ลูกคา้ตรง กฟผ. ลดลงรอ้ยละ 2.4 
 
การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง ขยายตวัขึน้มากในอตัรารอ้ยละ 7.0 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น 
โดยการใชไ้ฟฟ้าเพิม่สูงขึน้ทุกสาขากล่าวคอื สาขาธุรกจิและสาขาอุตสาหกรรมมี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าอยูใ่นระดับ 5,743 และ 6,560 กกิะวัตต-์ชัว่โมง หรอืเพิม่ขึน้จาก
ชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2543 คดิเป็นรอ้ยละ 6.4 ส าหรับสาขาบา้นอยู่อาศัย การใช ้

ไฟฟ้าอยูใ่นระดบั 3,726 กกิะวตัต-์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จากปี 2543 คดิเป็นรอ้ยละ 9.1 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภูมภิาค เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 7.8 เมือ่เปรียบเทยีบกับชว่งเดยีวกัน
ของปี 2543 ในสาขาธุรกจิ สาขาอุตสาหกรรม การใชไ้ฟฟ้าอยู่ในระดับ 5,239 และ 
14,078 กกิะวตัต-์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จาก ชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นรอ้ยละ 6.4 การใชไ้ฟฟ้า
ประเภทบา้นอยูอ่าศยัอยูใ่นระดบั 6,832 กกิะวตัต-์ชัว่โมง เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 11.1 



ในส่วนลูกคา้ตรงของ กฟผ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น 
โรงงานผลติปูนซเีมนต ์ความตอ้งการไฟฟ้าในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2544 อยู่ใน
ระดบั 888 กกิะวตัต-์ชัว่โมง ลดลงจากปีกอ่น รอ้ยละ 2.4 

ตารางที ่14 การจ าหนา่ยไฟฟ้าแยกตามประเภทผูใ้ช ้
หน่วย : กกิะวัตต-์ชัว่โมง 

 2543 2544 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ อตัราเพิม่ (%) 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง 
       บา้นและทีอ่ยูอ่าศัย 
       ธรุกจิ 
       อตุสาหกรรม 
       อืน่ๆ 

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

 
3,762 
5,743 
6,506 
935 

 
9.1 
6.4 
6.4 
6.4 

รวม 32,124 16,946 7.0 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภมูภิาค 
       บา้นและทีอ่ยูอ่าศัย 
       ธรุกจิ 
       อตุสาหกรรม 
       เกษตรกรรม 
       อืน่ๆ 

 
12,511 
10,053 
27,016 

154 
3,986 

 
6,832 
5,239 
14,078 

110 
2,077 

 
11.1 
6.8 
6.8 
13.7 
6.8 

รวม 53,721 28,336 7.8 

ลกูคา้ตรง กฟผ. 1,752 888 -2.4 

รวมทัง้สิน้ 87,597 46,169 7.3 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่53 กรกฎาคม-กนัยายน 2544 
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