
 

 

ฉบบัที ่55 
มกราคม-มนีาคม 2545 

  

 

บก. แถลง 

อากาศรอ้นในชว่งนี ้ท าเอาพนักงาน
เจ า้หนา้ที่  ตามหา้งร า้น บริษัท 
รวมทัง้หน่วยราชการตา่งๆ ไมอ่ยาก
ยา่งกราย ออกไปรับประทานอาหาร
กลางวนัขา้งนอก หลายคนจงึเตรยีม
อาหาร  มา รับประทาน เอง  ใน
ส านักงาน อากาศรอ้นแบบนี้ ปัญหา
ที่หลีกเลี่ยงไดย้าก ก็คงเป็นค่า
ไฟฟ้า ทีเ่พิม่ข ึน้กวา่ปกต ิแตอ่ยา่งไร
ก็ตาม ก็ใชไ้ฟฟ้า เทา่ทีจ่ าเป็น และรู ้
คุ ณ ค่ า  ก็ จ ะ ช่ ว ย ใ ห ้ป ร ะ ห ยั ด
ค่าใชจ้่าย ไดเ้หมือนกัน เช่น การ
เปิดพัดลมสลับกับเครือ่งปรับอากาศ 
หรือการตั ้งอุณหภูมิ ที่เหมาะสม 
ของเครื่องปรับอากาศ ในระดับ 25 
องศาเซลเซียส แทนที่จะเป็น 20 
องศาเซลเซียส เพราะนอกจาก
เครือ่งปรับอากาศ จะไมท่ างานหนัก 
กว่าที่ควรจะเป็นแลว้ ทุกๆ 1 องศา
ที่ลดลง ก็จะสามารถประหยัดค่า
ไฟฟ้า ไดถ้งึรอ้ยละ 10 อกีดว้ย 

5 มีนาคม ที่ผ่ านมา  สพช.  ได  ้
รมต.นร. คนใหม่ มากับกับดแูลงาน
แทนท่านจาตุรนต ์ฉายแสง ที่ขา้ม
ฝากไปอยู่กระทรวงยุติธรรม คือ 
ท่านพงศ์เทพ เทพกาญจนา แต่
ท างานกันยังไม่ทันรูใ้จ 9 เมษายน 



2545 ครม. ก็มมีตโิยก ท่านเลขาฯ
ปิยสวัสดิ ์อัมระนันทน์ ไปเป็นรอง
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี งานนี้
เหตุผลสัน้ๆ "เพื่อความเหมาะสม" 
ซึง่ขณะนี้อยูร่ะหวา่ง การเสนอโปรด
เกลา้ฯ สว่นคนทีเ่หมาะสม จะมาเป็น
เลขาธกิาร สพช.คนใหม่ ยังเดาไม่
ออกจรงิๆ บอกตรงๆ ครับ เพราะไม่
ทราบว่า มีการก าหนดคุณสมบัตทิี่
เหมาะสมไวอ้ยา่งไร 

ส าหรับแนวนโยบาย ในการบรหิาร
ดา้นพลังงานของประเทศ รวมทั้ง
ความเห็นกรณีโครงการบอ่นอก-หนิ
กรูด จะเป็นอย่างไร ฉบับนี้เรามบีท
สัมภาษณ์พเิศษท่านรัฐมนตรี พงศ์

เทพ เทพกาญจนา มาเสนอในฉบับ
นีด้ว้ย ลองอา่นด.ู..นะครับ...- 

บรรณาธกิาร 

 การปรับคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) 
 ผูแ้ทนผูบ้รโิภครายย่อยในคณะอนุกรรมการก ากับสตูรการปรับอัตราคา่

ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) 
 E-business ในกจิการพลังงาน 
 การศกึษาอัตราคา่ไฟฟ้า TOU 
 โครงการรัฐชว่ยราษฎรแ์ลกถังขาวฟร ี
 การสง่เสรมิการใชพ้ลังงานจากชวีมวลของประเทศไทย 
 ภาวะเศรษฐกจิและการซือ้ขายไฟฟ้าในอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง 
 เกร็ดพลังงาน 

o บทสัมภาษณ์ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีผูก้ ากับดูแลงานดา้น
พลังงาน 

 สถานการณ์ราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 สถานการณ์พลังงานของไทยปี 2544 
 การต์นูพลังงาน 
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิ

พฤษภาคม 2545 
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การปรบัคา่ไฟฟ้า ตามสตูรการปรบัอตัรา
คา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ(Ft) 

  

คณะอนุกรรมการก ากับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ในการประชุม 
ครัง้ที ่1/2545 (ครัง้ที ่101) เมือ่วันที ่12 กมุภาพันธ ์2545 ไดพ้จิารณาคา่ไฟฟ้าตาม
สตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมัต ิ(Ft) และมมีตเิห็นชอบคา่ Ft ส าหรับการเรยีก
เก็บในเดอืนกมุภาพันธ ์- พฤษภาคม 2545 เท่ากับ 21.95 สตางค/์หน่วย หรอืลดลง 
0.82 สตางค/์หน่วย สง่ผลใหค้า่ไฟฟ้าเฉลีย่ทีเ่รยีกเก็บจากประชาชนลดลงจาก 2.52 
บาท/หน่วย เป็น 2.51 บาท/หน่วย หรือลดลงประมาณรอ้ยละ 0.32 คดิเป็นเงนิที่
ประชาชนประหยัดไดก้วา่ 65 ลา้นบาท/เดอืน 

ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงของคา่ Ft ในคร ัง้นี ้ไดแ้ก ่

1. ตน้ทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าได้ปรบัตวัสูงขึน้ สถานการณ์ราคา
เชือ้เพลงิต่างๆ เชน่ ก๊าซธรรมชาต ิลกิไนต ์ยังคงอยู่ในระดับเดยีวกับช่วงทีผ่่านมา  
แต่เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม 2544 – มกราคม 2545 มีการผลิตไฟฟ้าจาก 
กา๊ซธรรมชาตแิละลกิไนตเ์พิม่ขึน้เพือ่ทดแทนการผลติไฟฟ้าจากพลังน ้าทีล่ดลงจาก
ชว่งกอ่นหนา้ (มถิุนายน – กันยายน 2544) ประมาณรอ้ยละ 0.34 แมว้่าจะมกีารน า
ส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาตจิากการเจรจากับบรษัิท ยูโนแคลฯ จ านวน 638 ลา้นบาท 
รวมทัง้ การน าอัตราการใชค้วามรอ้นมาตรฐาน (Heat Rate) มาใช ้ท าให ้กฟผ. ตอ้ง
รับภาระจ านวน 19.56 ลา้นบาท มาบรรเทาการเพิม่ขึน้ของค่า Ft แลว้ ก็ยังสง่ผลให ้
คา่ Ft ในสว่นของคา่เชือ้เพลงิและคา่ซือ้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ประมาณ 1.23 สตางค/์หน่วย 

การเปลีย่นแปลงของราคาเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการประมาณการคา่ Ft 

เชือ้เพลงิ ม.ิย. – ก.ย. 44 ต.ค. 44 – ม.ค. 45 การเปลีย่นแปลง 

น ้ามันเตา (บาท/ลติร) 7.25 6.06 -1.19 

น ้ามันดเีซล (บาท/ลติร) 11.72 11.61 -0.11 

กา๊ซธรรมชาต ิ(บาท/ลา้นบทียี)ู    

  - อา่วไทยและพมา่ 147.13 147.43 +0.29 

ลกิไนต ์(บาท/ตัน) 569.70 569.70 - 

2. อตัราแลกเปลีย่นออ่นคา่ลง จากระดับ 45.22 บาท/เหรยีญสหรัฐ ในชว่งเดอืน
มถิุนายน – กันยายน 2544 มาอยู่ในระดับ 44.30 บาท/เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดอืน
ตุลาคม 2544 – มกราคม 2545 ท าใหผ้ลกระทบอัตราแลกเปลีย่นต่อภาระหนี้ของ 
การไฟฟ้า ลดลงจากชว่งกอ่นหนา้ 1.84 สตางค/์หน่วย 



3. อตัราเงนิเฟ้อไดป้รบัตวัลดลง จากรอ้ยละ 1.80 ในช่วงเดือนมิถุนายน – 
กันยายน 2544 มาอยู่ในระดับรอ้ยละ 0.98 ในช่วงเดอืนตุลาคม 2544 – มกราคม 
2545 ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า (Non-Fuel Cost) 
ลดลงจากชว่งกอ่นหนา้ 0.60 สตางค/์หน่วย 

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของคา่ Ft 

  สตางค/์หน่วย 

คา่เชือ้เพลงิและคา่ซือ้ไฟฟ้า +1.23 

ผลกระทบอตัราแลกเปลีย่นตอ่ภาระหนีข้องการไฟฟ้า -1.84 

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มใ่ชค่า่เชือ้เพลงิและคา่ซือ้ไฟฟ้า -0.60 

อืน่ๆ +0.39 

รวมทัง้สิน้ -0.82 

การปรับคา่ Ft ครัง้นี้ ไดน้ าสว่นลดคา่ไฟฟ้าจ านวน 7 สตางค/์หน่วย มาพจิารณาดว้ย
แลว้ ซึง่เป็นผลมาจากการปรับลดแผนการลงทนุของการไฟฟ้าทัง้ 3 แหง่ ในปี 2544 
– 2546 ลงไดป้ระมาณ 55,000 ลา้นบาท สง่ผลใหค้วามตอ้งการรายไดใ้นการสมทบ
การลงทุนของการไฟฟ้าทัง้ 3 แหง่ ลดลง 14,000 ลา้นบาท ซึง่จะน ามาเฉลีย่ลดคา่
ไฟฟ้าใหก้ับประชาชนปีละ 7,000 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นคา่ไฟฟ้าทีล่ดลง 7 สตางค/์
หน่วย เป็นเวลา 2 ปี ตัง้แตก่ารปรับคา่ Ft เดอืนตลุาคม 2544 – กนัยายน 2546 

4. การน ารายไดท้ีเ่ปลีย่นแปลงจากแผนของการไฟฟ้าท ัง้ 3 แหง่ หรอื MR 
ออกจากสูตร Ft การพจิารณาปรับคา่ Ft ครัง้นี้ ไดพ้จิารณาน าคา่ MR ออกจากสตูร 
Ft เนื่องจาก MR ของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายมีค่าเป็นบวก ซึง่จะส่งผลท าใหค้่า 
Ft เพิม่สงูขึน้ โดยเป็นการด าเนนิงานตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่3 ตลุาคม 2543 
และมตคิณะอนุกรรมการก ากบัสตูรฯ เมือ่วนัที ่13 มถินุายน 2544 ทีใ่หน้ าคา่ MR ออก
จากสตูร Ft เมือ่ MR มคีา่เป็นบวกหรอืเทา่กบัศนูย ์

คา่ไฟฟ้าตามสตูร Ft 
หน่วย : สตางค/์หน่วย 

  คา่ Ft การเปลีย่นแปลง 

ต.ค. 43-ม.ค. 44 0.00  

ก.พ. 44-พ.ค. 44 24.44 +24.44 

ม.ิย. 44-ก.ย. 44 27.13 +2.69 

ต.ค. 44-ม.ค. 45 22.77 -4.36 

ก.พ. 45-พ.ค. 45 21.95 -0.82 

ค่า Ft ส าหรับการเรียกเก็บในเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2545 เท่ากับ 21.95 
สตางคต์อ่หน่วย สามารถจ าแนกคา่ไฟฟ้าตามประเภทกจิการไฟฟ้า ไดด้งันี้ 

 

 



คา่ Ft ตามประเภทกจิการไฟฟ้า 

กจิการผลติ 28.11 สตางคต์อ่หน่วย 

กจิการระบบสง่ -1.02 สตางคต์อ่หน่วย 

กจิการระบบจ าหน่าย -5.14 สตางคต์อ่หน่วย 

รวม 21.95 สตางคต์อ่หนว่ย 
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ผูแ้ทนผูบ้รโิภครายยอ่ย 
ในคณะอนุกรรมการก ากบัสตูร 

การปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตั ิ
(Ft) 

  

รัฐมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี(นำยจำตุรนต ์ฉำยแสง) ประธำนคณะกรรมกำร
พจิำรณำนโยบำยพลังงำนแห่งชำต ิ(กพง.) ไดแ้ต่งตัง้นำยธนำคม มหำชัยพงศก์ุล 
ทันตแพทย ์ระดับ 7 โรงพยำบำลวังทอง จ. พษิณุโลก เป็นผูแ้ทนผูบ้รโิภครำยย่อย 
ในคณะอนุกรรมกำร ก ำกับสูตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัต ิโดยผูแ้ทน
ผูบ้ริโภครำยย่อย จะเขำ้ร่วมกำรพิจำรณำปรับค่ำ Ft เป็นครัง้แรกในช่วงตน้เดือน
มถินุำยน 2545 ส ำหรับคำ่ Ft ทีจ่ะเรยีกเก็บจำกผูใ้ชไ้ฟฟ้ำในเดอืนมถินุำยน-กนัยำยน 
2545 

1. ความเป็นมา 

1.1 รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยจำตุรนต ์ฉำยแสง) ในฐำนะประธำน
คณะกรรมกำรพจิำรณำนโยบำยพลังงำน (กพง.) ไดม้คี ำสั่งแตง่ตัง้คณะอนุกรรมกำร 
ศกึษำโครงสรำ้งอัตรำค่ำไฟฟ้ำ และอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัต ิ(Ft) เมื่อวันที่ 2 
พฤษภำคม 2544 โดยมีนำยพรำยพล คุ ม้ท รัพย์ เ ป็นประธำนอนุกรรมกำร 
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนรำชกำร กำรไฟฟ้ำทัง้ 3 แหง่ กำรปิโตรเลยีมแหง่
ประเทศไทย ผูแ้ทนผูบ้รโิภค (สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หอกำรคำ้ไทย 
มูลนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค) และนักวชิำกำรผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่ศกึษำทบทวนควำมเหมำะสม 
ของโครงสรำ้งอตัรำคำ่ไฟฟ้ำ และคำ่ Ft ใหมอ่กีครัง้หนึง่ 

1.2 จำกกำรศกึษำของคณะอนุกรรมกำรศกึษำฯ ไดม้ขีอ้เสนอประกำรหนึ่งว่ำ ควรมี
ผูแ้ทนผูบ้รโิภครำยย่อย เขำ้ร่วมเป็นอนุกรรมกำรเพิม่เตมิ ในคณะอนุกรรมกำร ก ำกับ
สตูรกำรปรับอัตรำคำ่ไฟฟ้ำ โดยอัตโนมัต ิโดย กพง. ไดใ้หค้วำมเห็นชอบขอ้ในเสนอ
ดังกล่ำว และไดแ้ต่งตั ้งคณะอนุกรรมกำร สรรหำผูแ้ทนผูบ้ริโภครำยย่อย ใน
คณะอนุกรรมกำร ก ำกับสูตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำ โดยอัตโนมัต ิขึน้เมือ่วันที ่31 
ตลุำคม 2544 โดยมนีำยสทุธพัินธ ์จริำธวิัฒน์ เป็นประธำน อนุกรรมกำรประกอบดว้ย 
ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนรำชกำร ผูแ้ทนผูบ้รโิภค (สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอกำรคำ้ไทย สมำคมโรงแรม สมำคมผูค้ำ้ปลกีไทย) และผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่ก ำหนด
แนวทำง หลักเกณฑ ์และวธิปีฏบิัต ิรวมทัง้ด ำเนนิกำรสรรหำผูแ้ทนผูบ้รโิภครำยยอ่ย 
ในคณะอนุกรรมกำรก ำกบัสตูรฯ ตำมกรอบที ่กพง. ก ำหนด 



2. การด าเนนิการของคณะอนุกรรมการ สรรหาผูแ้ทน
ผูบ้รโิภครายยอ่ย ในคณะอนกุรรมการก ากบัสตูรฯ 

คณะอนุกรรมกำรสรรหำผูแ้ทนผูบ้รโิภครำยย่อย ในคณะอนุกรรมกำรก ำกับสตูรฯ ได ้
ด ำเนินกำรคัดเลอืกผูแ้ทนผูบ้รโิภครำยย่อยฯ โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคัญ ในกำร
ด ำเนนิกำรสรรหำฯ ดงันี้ 

2.1 จัดท ำระเบยีบรับสมัคร และไดเ้ผยแพรก่ำรรับสมัครผูแ้ทนผูบ้รโิภครำยยอ่ยฯ ทำง
สือ่ต่ำงๆ ไดแ้ก่ หนังสอืพมิพ์ (ฐำนเศรษฐกจิ เดลนิิวส ์ไทยโพสต ์มตชิน ข่ำวสด 
ไทยรัฐ และอำทติยว์เิครำะห)์ รำยกำรสำรคดเีชงิข่ำว กฟผ. (ช่อง 5, ช่อง 9 และ 
ITV) รำยกำรวิทยุ (FM 89.5, 97.0, 97.5, 98.5, 103.0 MHz และ AM 657 MHz) 
รวมทัง้ เวปไซตข์อง สพช. และกำรไฟฟ้ำทัง้ 3 แหง่ 

2.2 เปิดรับสมัครผูแ้ทนผูบ้ริโภครำยย่อยฯ ระหว่ำงวันที่ 25 ธันวำคม 2544 ถงึ 8 
มกรำคม 2545 ทำงไปรษณีย ์

2.3 กำรคัดเลือกและเกณฑ์กำรตัดสิน  ไดป้ระเมินจำกกำรทดสอบควำมรู ้
ควำมสำมำรถเบื้องตน้ เกีย่วกับค่ำไฟฟ้ำ และค่ำไฟฟ้ำ ตำมสูตรกำรปรับอัตรำค่ำ
ไฟฟ้ำ โดยอัตโนมัต ิ(Ft) และกำรประเมนิควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยใหเ้สนอ
แนวคดิ เกีย่วกบักำรท ำหนำ้ทีผู่บ้รโิภครำยยอ่ย และกำรสมัภำษณ์เพิม่เตมิ 

จำกนั้นคณะอนุกรรมกำรสรรหำฯ ไดป้ระกำศรำยชื่อและขึน้บัญชี ผูท้ี่ไดรั้บกำร
คัดเลอืกจ ำนวน 10 คน และไดน้ ำเสนอรำยชือ่ผูท้ีไ่ดรั้บกำรคัดเลอืกในล ำดับที ่1-3 
ตอ่รัฐมนตรปีระจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตร ี(นำยจำตรุนต ์ฉำยแสง) เพือ่พจิำรณำแตง่ตัง้
ผูแ้ทนผูบ้รโิภครำยยอ่ยในคณะอนุกรรมกำรก ำกบัสตูรฯ ตอ่ไป 

สรปุรำยละเอยีดกำรคดัเลอืกผูแ้ทนผูบ้รโิภครำยยอ่ย 

  จ ำนวน (คน) 

จ ำนวนผูส้มัครทัง้หมด 68 

  - ผูท้ีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นถกูตอ้ง 45 

  - ผูข้ำดคณุสมบัตหิรอืหลักฐำนไมถ่กูตอ้ง 23 

ผูผ้ำ่นกำรทดสอบคำ่ไฟฟ้ำและ Ft 39 

ผูเ้ขำ้รับกำรประเมนิควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง 32 

 

  



3. ผูแ้ทนผูบ้รโิภครายย่อยในคณะอนุกรรมการก ากบั 
สตูรฯ 

รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยจำตุรนต์ ฉำยแสง) ไดม้ีค ำสั่ง กพง.  
ที ่7/2545 ลงวันที ่20 กมุภำพันธ ์2545 แต่งตัง้ใหน้ำยธนำคม มหำชัยพงศก์ุล ซึง่
เ ป็ นผู ท้ี่ ไ ด รั้ บกำ รคั ด เ ลือก  ใ นล ำ ดั บที่  1 เ ป็ นผู แ้ ทนผู บ้ ริ โ ภค ร ำ ยย่ อ ย  
ในคณะอนุกรรมกำรก ำกบัสตูรกำรปรับอตัรำคำ่ไฟฟ้ำโดยอตัโนมัต ิ

นำยธนำคม มหำชัยพงศก์ลุ ปัจจุบันเป็นทันตแพทย ์ระดับ 7 ประจ ำโรงพยำบำลวัง
ทอง จ. พษิณุโลก มแีนวคดิในกำรท ำหนำ้ที ่ผูแ้ทนผูบ้รโิภครำยยอ่ยฯ ดงันี้ “ก าหนด
วธิกีารค านวณ และการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้า โดยค านงึถงึความถูกตอ้ง เทีย่ง
ธรรม มุ่งคุม้ครองผลประโยชนข์องผูบ้รโิภค ในขณะเดยีวกนั ตอ้งค านงึถงึ
การประกอบกจิการของการไฟฟ้าท ัง้ 3 แหง่ ใหส้ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไป
ไดอ้ยา่งม ัน่คง” 

ทัง้นี้ ผูแ้ทนผูบ้ริโภครำยย่อยฯ ดังกล่ำว จะเขำ้ร่วมกำรพิจำรณำปรับค่ำ Ft เป็น 
ครัง้แรก ในชว่งตน้เดอืนมถินุำยน 2545 ทีจ่ะถงึนี ้เพือ่พจิำรณำคำ่ Ft ส ำหรับกำรเรยีก
เกบ็จำกผูใ้ชไ้ฟฟ้ำในเดอืนมถินุำยน-กนัยำยน 2545 

  

  

  

  

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแหง่ชำต ิ
วำรสำรนโยบำยพลงังำน ฉบับที ่55 มกรำคม-มนีำคม 2545 
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E-business ในกจิการพลงังาน 

  

E-business ในกจิการพลงังาน คอือะไร 

คอืการคา้พลังงานรูปแบบต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ ไฟฟ้า น ้ามัน และก๊าซธรรมชาต ิรวมถงึ 
ตราสารอนุพันธ ์(derivatives) ทางดา้นพลังงานต่างๆ เชน่ สัญญาการจ่ายสว่นตา่ง 
(Contract for Differences) Options สนิคา้ล่วงหนา้ (Futures) และสนิคา้บริหาร
ความเสีย่งดา้นราคาตา่งๆ เป็นตน้ โดยผา่นระบบอนิเตอรเ์นท บทบาทของบรษัิททีท่ า
ธรุกจิ E-business คอื ท าหนา้ทีป่ระสานธรุกจิระหวา่งผูผ้ลติ บรษัิทจ าหน่ายพลังงาน 
ผูใ้ชพ้ลังงานและผูค้า้พลังงานโดยท าการซือ้ขายและโอนจ่ายเงนิผ่านทางอนิเตอร์
เนทและใชเ้วบไซทใ์นการตดิตอ่และใหบ้รกิารแกล่กูคา้รวมไปถงึการประชาสัมพันธ์
ขา่วสารไปยังผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

พ ัฒ น า ก า ร ข อ ง  E-business กิจ ก า ร พ ล ัง ง า น ใ น
ตา่งประเทศ 

ถึงแม ้E-business ในกิจการพลังงาน จะเป็นธุรกิจที่ค่อนขา้งใหม่ แต่ก็ไดม้ี 
การพัฒนาเตบิโตอย่างรวดเร็ว ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2543) การคา้พลังงานผ่าน
อนิเตอรเ์นท มปีรมิาณการซือ้ขายมากถงึ 4 แสนลา้นดอลลา่รส์หรัฐ และคาดการณ์วา่
จะเพิ่มขึ้นสูงถึง 6.39 แสนลา้นดอลล่าร์ในปีนี้  ขนาดของตลาด E-business มี
แนวโนม้วา่จะขยายตัวอยา่งตอ่เนื่องถงึระดับ 2.3-3.6 ลา้นลา้นดอลลา่รภ์ายใน3-4 ปี
ขา้งหนา้นี ้

พลงังานเป็นหนึง่ในธรุกจิ E-business ทีม่กีารเจรญิเตบิโตเร็วทีส่ดุ ตวัอยา่งบรษัิทคา้
พลังงานแบบออนไลน์ที่มีอัตราการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ไดแ้ก่ บริษัท 
Enermetric.com และ บรษัิท Altra Energy Technologies บรษัิท Enermetric เป็น
บรษัิททีใ่หบ้รกิารการช าระเงนิสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาตใินระดบัคา้ปลกี 
โดยเปิดใหม้กีารประมูลราคาซือ้ขายผ่านเว็บไซต ์และใชเ้ทคโนโลยดีา้นฐานขอ้มูล 
(Database) ในการจับคู่ผูซ้ ือ้และผูค้า้ปลกีพลังงานที่มีความตอ้งการตรงกัน ส่วน
บริษัท Altra Energy Technologies ท าหนา้ที่เป็นตลาดซื้อขายพลังงานที่มีผูซ้ ือ้ 
และผูข้ายมาพบกันผ่านอนิเตอร์เนทเพื่อคา้ก๊าซธรรมชาต ิไฟฟ้า น ้ามันดบิ และ 
กา๊ซธรรมชาตเิหลว 

แต่ “ผูน้ า” แห่งการคา้พลังงานแบบออนไลน์ก็คอื EnronOnline ของบรษัิท Enron 
ซึง่เคยเป็นผูค้า้ก๊าซธรรมชาตแิละไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึง่ก าลัง
ประสบปัญหาลม้ละลายอยู่ขณะนี้ EnronOnline มปีระมาณการซือ้ขายมากถงึ 25% 



ของการคา้พลังงานทัง้หมดในประเทศ และสามารถท ารายไดใ้หแ้ก่บรษัิท Enron  
ไดม้ากถึง 60% ของรายไดท้ั ้งหมดของบริษัท ถึงแมบ้ริษัท Enron (ซึง่รวมถึง 
EnronOnline) จะเขา้สู่สภาวะการลม้ละลาย แต่ใช่ว่าธุรกจิ E-business ในสาขา
พลังงานจะตกต ่าตามบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Enron ในทางตรงขา้มธุรกจิจะยังคง
เตบิโตตอ่ไปโดยบรษัิทคูแ่ขง่ของ Enron อาท ิบรษัิท Intercontinental Exchange 
(ICE) และบรษัิท TradeSpark ไดข้ยายตัวอย่างรวดเร็วเพื่อยดืครองสว่นแบ่งตลาด 
ทีเ่คยอยู่ในความดแูลของ EnronOnline ดังนัน้ การลม้ละลายของบรษัิท Enron จงึ
เป็นปัจจัยหลักทีท่ าใหบ้รษัิทดังกล่าวขยายธุรกจิไดเ้ร็วกว่าปกต ิโดยบรษัิท ICE มี
อตัราการเพิม่ของปรมิาณการซือ้ขายสงูถงึ 80% ภายใน 1 เดอืน เมือ่ปลายปีทีแ่ลว้ 

ในยุโรป ก็มีการพัฒนาเตบิโตของ E-business ดา้นพลังงานในลักษณะเดียวกัน 
การคา้พลังงานแบบออนไลน์ถือเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจพลังงานในแถบ
สแกนดเินเวยีและภาคพื้นยุโรป บรษัิท European Energy Exchange (EEX) ของ
ประเทศเยอรมนีไดร้ายงานสถติขิองปี 2544 วา่มปีรมิาณการคา้พลังงานผา่นตลาดจร
และตลาดลว่งหนา้ของบรษัิทสงูถงึ 28.6 ลา้นเมกะวัตต-์ชั่วโมง ทัง้ๆ ทีบ่รษัิทไดเ้ริม่
ด าเนนิการไดไ้ม่นาน (เพยีง 9-10 เดอืน) นอกจากนี้ บรษัิท EEX ไดว้างเป้าหมายที่
จะขยายธุรกจิใหเ้ป็นศนูยก์ลางของการซือ้ขายไฟฟ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเยอรมนี 
และจากนัน้จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนครอบคุมทวปียุโรปตอนกลาง ในส่วนของ
จ านวนตลาดซือ้ขายพลังงานแบบออนไลน์ก็มีการเพิม่ขึน้อย่างเห็นไดช้ัดเช่นกัน 
ตลาดซือ้ขายไฟฟ้าของอัมสเตอร์ดัม ซึง่เพิ่งเริ่มด าเนินการเมื่อปีที่แลว้มีปริมาณ
การคา้ไฟฟ้าผา่นบรษัิท รวมมากถงึ 8,240 ลา้นหน่วย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9 ของความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศ และคาดวา่จะมตีลาดอืน่ๆ เกดิขึน้อกี จากการทีส่หพันธ์
ยโุรปมนีโยบายสง่เสรมิการคา้พลงังานอยา่งเสรใีนประเทศสมาชกิ 

โอกาสในการเตบิโตของธุรกจิการคา้พลังงานออนไลน์ในประเทศอืน่ทั่วโลกยังมอีกี
มาก การเปิดเสรีและการส่งเสริมใหม้ีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในกิจการไฟฟ้าและ 
ก๊าซธรรมชาติจะเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญที่จะเปิดโอกาสใหธุ้รกิจ E-business 
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีบทบาทมากขึน้ อย่างไรก็ตามการผูกขาดในกิจการ
พลังงานและกรอบการก ากับดแูลทีเ่ขม้งวด จะยังคงเป็นอปุสรรคทีส่ าคัญทีจ่ะจ ากัด
การเตบิโตของการคา้พลังงานระหว่างรัฐหรือระหว่างประเทศ เนื่องจากรัฐหรือ 
ประเทศเหลา่นีย้ังไมม่กีารเปิดเสรพีลงังานอยา่งเต็มที ่

การคา้พลงังานแบบออนไลนใ์นประเทศไทย 

ตราบใดที่ยังไม่มีการเปิดเสรีในกจิการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาตใินประเทศไทย 
โอกาสที ่E-business ในกจิการพลงังานจะมบีทบาทมากขึน้มคีอ่นขา้งนอ้ย เนือ่งจาก
การซือ้ขายพลังงานจะถูกผูกขาดโดยผูป้ระกอบการเพยีงไม่กีร่าย ในปัจจุบัน ลกูคา้
ของการไฟฟ้านครหลวงบางรายสามารถช าระเงินค่าไฟฟ้าผ่านระบบหักบัญชี

อัตโนมัตขิองธนาครพาณชิยไ์ดแ้ลว้ แตน่อกเหนือจากนี้ยังไม่มกีารน าระบบออนไลน์
มาใชใ้นธรุกจิพลงังานมากนัก 



การใช้เทคโนโลยีอ ิเล็คทรอนิคในการส ั่งเด ินเครื่อง
โรงไฟฟ้า (Dispatch) 

การสั่งเดนิเครื่องโรงไฟฟ้าในประเทศที่เปิดใหม้ีการแข่งขันแลว้ มักจะส่งค าสั่ง
โดยตรงจากระบบคอมพวิเตอรข์องศนูยค์วบคมุระบบไปยังโรงไฟฟ้า โดยสือ่สารผา่น
ทางสายใยแกว้ (Fiber optics) หรือคลืน่ไมโครเวฟ ส าหรับในประเทศไทยการสั่ง
การเดนิเครือ่งใชท้ัง้ระบบอัตโนมัต ิ(สั่งการโดยคอมพวิเตอร)์ ผสมผสานกับการสั่ง
การโดยตรงจากเจา้หนา้ทีข่องการไฟฟ้าฝ่ายผลติ (กฟผ.) โดยเทคโนโลยทีีใ่ชใ้น
การสือ่สาร ประกอบดว้ย ระบบควบคุมการผลติอัตโนมัต ิ(Automatic Generation 
Control : AGC) ซึง่สื่อสารโดยใชค้ลื่นไมโครเวฟ และระบบการสั่งการโดยวิทยุ
สือ่สาร โทรศัพท ์และ โทรสาร ตามขอ้ก าหนดของ กฟผ. การไฟฟ้าทีม่กี าลังการ
ผลติจ่ายเขา้ระบบเกนิ 100 เมกะวัตต ์จะตอ้งใชร้ะบบ AGC ในระหวา่งการด าเนนิงาน
ปกต ิดงันัน้ระดบัการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าดังกลา่วจะถกูควบคมุโดยตรงจากระบบ
คอมพวิเตอรข์องศนูยค์วบคมุระบบไฟฟ้าของ กฟผ. แตส่ าหรับโรงไฟฟ้าทีม่กี าลังการ
ผลติจ่ายเขา้ระบบไมถ่งึ 100 MW หรอืตัง้อยูภ่ายนอกประเทศไทย การสือ่สารเพือ่สัง่
การเดนิเครือ่งจะใชว้ทิย ุโทรศพัท ์หรอื โทรสาร 

โดยสรุป E-business มบีทบาททีส่ าคัญในธุรกจิพลังงานในต่างประเทศในการชว่ย
ใหก้ารคา้พลังงานด าเนนิไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ และเขา้ถงึผูบ้รโิภค
มากขึน้ ส าหรับประเทศไทย ศกัยภาพในการพัฒนา E-business ในกจิการพลังงาน
ยังมอีกีมาก โดยการเปิดเสรกีจิการพลังงานเพื่อใหม้ผีูป้ระกอบการมากรายแข่งขัน
ใหบ้รกิารดา้นพลังงานแกผู่บ้รโิภค จะเป็นแรงผลักดันทีส่ าคัญทีจ่ะกระตุน้ใหธ้รุกจิ E-
business เตบิโตอย่างรวดเร็วในอนาคต สรา้งทางเลอืกในการซือ้ขายพลังงานและ
การบริหารความเสีย่งดา้นราคาใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและผูใ้ชพ้ลังงาน ดังเช่นใน
ประเทศทีเ่ปิดเสรกีจิการพลงังานแลว้ 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่55 มกราคม-มนีาคม 2545 
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การศกึษาอตัราคา่ไฟฟ้า TOU 

 

อัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใชไ้ฟฟ้า (Time of Use Rate : 
TOU) เป็นอัตราค่าไฟฟ้าทีส่ะทอ้นถงึตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ คอื ค่าไฟฟ้าจะสูงในชว่งทีม่ี
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามาก (On Peak) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. –22.00 น. ของวันท า
การ และคา่ไฟฟ้าจะต า่ในชว่งทีม่คีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้านอ้ย (Off Peak) ตัง้แตเ่วลา 
22.00 น.-9.00 น. ของวันท าการ รวมทั ้งวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ  
(ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ตลอดทัง้วัน ท าใหก้ารใชไ้ฟฟ้ามีการกระจายในช่วง Off 
Peak มากขึน้ และลดการใชไ้ฟฟ้าในช่วง Peak ลง ซึง่จะช่วยท าใหค้วามตอ้งการ
ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศลดลง และผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะไดป้ระโยชน์จากการจ่ายไฟฟ้าที่
ลดลงดว้ย 

จากการทีอ่ัตราคา่ไฟฟ้าทีป่ระกาศใชต้ัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2543 ไดก้ าหนดใหอ้ัตราคา่
ไฟฟ้า TOU เป็นอัตราบังคับส าหรับธุรกจิและอตุสาหกรรมเฉพาะรายใหม่ทีใ่ชไ้ฟฟ้า
เกินกว่า 30 กิโลวัตต์ขึ้นไป และกิจการเฉพาะอย่าง (กิจการโรงแรม) แต่เป็น
ทางเลอืกส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายเดมิทกุประเภท รวมทัง้บา้นอยูอ่าศัยและกจิการขนาด
เล็ก (ใชไ้ฟฟ้าต ่ากว่า 30 กโิลวัตต)์ อัตราค่าไฟฟ้า TOU เป็นการศกึษาวเิคราะห์
พฤตกิรรมของผูใ้ชไ้ฟฟ้าในแตล่ะกลุม่วา่ควรปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการใชอ้ยา่งไรเพือ่
ไดป้ระโยชน์สูงสุดจากอัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOU และเป็นการศกึษาผลกระทบใน
ภาพรวมตอ่ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุของประเทศจากการใชอ้ตัราคา่ไฟฟ้า TOU 
ซึง่เป็นเรือ่งทีค่วรมกีารศกึษาใหม้คีวามชัดเจนเพือ่น าผลการศกึษาดังกลา่วไปใชใ้น
การประชาสัมพันธ์ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าไดรั้บทราบถึงผลประโยชน์ที่จะไดรั้บจากอัตรา 
ค่าไฟฟ้า TOU ดังนั้น กองการไฟฟ้า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาต ิไดว้่าจา้งบรษัิท เบอร์รา จ ากัด ท าการศกึษาและประชาสัมพันธอ์ัตราค่า
ไฟฟ้าทีแ่ตกตา่งกนัตามชว่งเวลาของการใช ้(Time of Use Rate : TOU) 

จากการศกึษาลักษณะการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้า TOU ทัง้ประเทศจ านวน 1,449 
ราย ในเดอืนกนัยายน 2544 มขีอ้สงัเกตทีส่ าคญัพอสรปุไดด้งันี ้

1. ความตอ้งการไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้า TOU อยูท่ี ่2,000-2,500 เมกะวตัต ์แตท่ีแ่ปลก
คือ ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดเกิดในวันเสาร์ และในวันอาทิตย์มีการใชไ้ฟฟ้า 
ทีค่่อนขา้งสม ่าเสมอ สว่นการใชไ้ฟฟ้าในวันท าการมกีารลดการใชไ้ฟฟ้าในชว่ง On 
Peak หรอื 9.00-22.00 น. อยา่งเดน่ชดั 

2. ผูใ้ชไ้ฟฟ้า TOU บางราย ไดป้รับเปลีย่นพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้า โดยเปลีย่นไปใช ้

ไฟฟ้าในช่วง Off Peak มากขึ้น ผลจากการปรับเปลี่ยนนี้  ท าใหส้ามารถลด 
ความตอ้งการไฟฟ้าในช่วง Peak ของประเทศไดป้ระมาณ 380 เมกะวัตต์ 



ประเทศชาตสิามารถชะลอการลงทุน ในการสรา้งโรงไฟฟ้าไดป้ระมาณ 14,800  
ลา้นบาท และผูใ้ชไ้ฟฟ้า ที่ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้า ก็ไดรั้บส่วนลดค่า
ไฟฟ้า เป็นเงนิประมาณ 300 ลา้นบาทตอ่เดอืน ดงัรายละเอยีดทีจ่ะน าเสนอตอ่ไปนี้ 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้า TOU จ าแนกตามกจิการ 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้า TOU สามารถจ าแนกตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศ
ไทย  (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) ได เ้ ป็น  164 กลุ่ ม  
ซึง่ประกอบดว้ย ผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลุม่หลกัๆ ดงันี ้

 กลุม่โรงแรม (63201) มอียู่ 387 ราย เป็นกลุม่ทีส่ามารถหลบเลีย่งชว่ง 
Peak ได ้เนือ่งจากกจิการจะมธีรุกจิมากชว่งกลางคนืและวนัหยดุ กลุม่นี้
ส่วนใหญ่จะไม่มปัีญหามากนักในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการใชไ้ฟ 
และมักจะไดป้ระโยชนจ์ากคา่ไฟทีล่ดลง 

 กลุม่ทอผา้ดว้ยใยฝ้ายฯ (32115) มอียู ่60 ราย กลุม่นี้เป็นกจิการทอผา้
ใยประเภทต่างๆ ซึง่จาก load profile พบว่า โดยสรุปทัง้กลุ่มจะเป็น 
peak กลางวัน ของวันท าการและวันเสาร์ ซึ่งมี load ใกลเ้คียงกัน  
สว่นวันอาทติยจ์ะลดการผลติและม ีload ค่อนขา้งนิ่ง ดังนัน้ กลุ่มนี้จงึ
ไมไ่ดเ้ปลีย่นพฤตกิรรมการผลติมากนัก แตก่็ม ีload คอ่นขา้งสม ่าเสมอ
ตลอดทัง้วนั 

 กลุ่มผลติอุปกรณ์วทิยุฯ (38320) มีอยู่ 58 ราย เป็นอกีกลุ่มที่มี peak 
กลางวัน และเนน้การท างานวันจันทร์-ศุกร์ และลด load วันเสาร์-
อาทติย ์แตก่็ม ีload คอ่นขา้งนิง่ทัง้วัน จงึเป็นลักษณะการผลติตอ่เนื่อง 
(ท า 24 ชม.) จงึม ีload ของส านักงาน (office) กลางวัน ทีด่งึให ้load 
สงูกวา่ชว่งเวลาอืน่ๆ 

 กลุ่มสถานที่อยู่อาศัยอืน่ๆ (63209) มีอยู่ 48 ราย กลุ่มนี้เป็นลักษณะ
ธุรกิจที่ใหเ้ช่าที่พักมีลักษณะคลา้ยกิจการโรงแรม คือ เป็น load 
กลางคนือยา่งชดัเจน และม ีload สงูสดุวนัเสาร ์ซึง่กเ็ป็น load กลางคนื
เชน่กัน ดังนัน้ ธุรกจิกลุม่นี้จงึไดป้ระโยชน์จากอัตรา TOU ในการลดคา่
ไฟลงได ้

 กลุ่มโรงพยาบาลทั่วไป (93311) มอียู่ 47 ราย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มบรกิาร
สาธารณะซึง่เป็นลักษณะของ load ภาคราชการ ซึง่เป็น peak กลางวัน
ของวันจันทร์-ศุกร์ อย่างชัดเจน และมี load เสาร์-อาทติย์ต ่า ดังนั้น 
กลุ่มโรงพยาบาลทั่วไปจึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมไปใชไ้ฟ
เวลา off peak ไดเ้พราะเป็นบรกิารสาธารณะ 

 กลุม่การผลติน ้าแข็ง (31212) มอียู ่47 ราย โรงผลติน ้าแข็งเป็นตวัอยา่ง
อันดขีองการพยายามหลบหลกีชว่ง peak และผูป้ระกอบการในกลุม่นี้
ไดพ้ยายามหยุดการผลติในช่วงกลางวันและหันไปผลติในช่วงอื่นๆ 
แทน จงึมีลักษณะ load ที่ต ่าในช่วงกลางวันของวันจันทร์-ศุกร์ และ 
load สูง วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตลอดทัง้วัน ซึง่กลุ่มนี้จะได ้
ประโยชนจ์ากคา่ไฟทีล่ดลงจากเดมิกอ่นใชอ้ตัรา TOU 



 กลุม่หา้งสรรพสนิคา้ (62101) มอียู่ 38 ราย หา้งสรรสนิคา้จะม ีload ที ่
peak ช่วงกลางวันเป็นหลัก และที่ load ค่อนขา้งนิ่งทั ้งวันตลอด
ช่วงเวลาเปิดท าการ และมักจะมี load ใกลเ้คียงกันทุกวัน แต่จาก
ตวัอยา่งทีต่รวจพบจะเห็นไดว้า่มกีารลด load ชว่งวนัธรรมดาลง และไป
เพิม่ load วนัเสาร-์อาทติย ์ซึง่คา่ไฟต า่กวา่ ดงันัน้ การเปลีย่นพฤตกิรรม
ในลกัษณะนีจ้ะชว่ยใหค้า่ไฟลดลงได ้

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าอตัรา TOU ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมได ้

จากการทีอ่ัตราค่าไฟฟ้า TOU ก าหนดใหค้่าไฟฟ้าในชว่ง On Peak แพงว่า ในชว่ง 
Off Peak นัน้ ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีม่พีฤตกิรรมสอดคลอ้งกับอัตรานี้ จะตอ้งมกีารลดการใช ้

ไฟฟ้าในช่วง On Peak และเพิม่การใชไ้ฟฟ้าในช่วง Off Peak ใหม้ากขึน้ จากผล
การศกึษาพบวา่ มผีูใ้ชไ้ฟฟ้า 152 ราย ทีส่ามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้า
โดยลดการใชใ้นชว่ง On Peak ลง และเพิม่การใชใ้นชว่ง Off Peak ไดอ้ย่างชัดเจน 
รวมแลว้สามารถลดการใชไ้ฟฟ้าลงไดถ้งึ 380 เมกะวัตต ์ซึง่ไม่รวมถงึการใชใ้นกลุ่ม
โรงแรมที่มีพฤตกิรรมการใชไ้ฟฟ้าในช่วง On Peak นอ้ยกว่าช่วง Off Peak โดย
ธรรมชาตอิยูแ่ลว้ 

ผูใ้ชไ้ฟอตัรา TOU 152 ราย สามารถแบง่เป็น 42 กลุม่ ซึง่ใน 42 กลุม่นัน้ประกอบดว้ย 
ผูใ้ชไ้ฟกลุม่หลกัๆ ดงันี ้คอื 

 กลุม่การผลติซเีมนต ์(36921) มอียู ่12 ราย ลดไดร้วม 164 เมกะวตัต ์

 กลุ่มโรงงานผลติเหล็กและเหล็กกลา้ และโรงรดีเหล็ก (37110) มอียู่ 
17 ราย ลดไดร้วม 160 เมกะวตัต ์

 กลุม่การผลติน ้าแข็ง (31212) มอียู ่30 ราย ลดไดร้วม 5 เมกะวตัต ์



 

 กลุ่มโรงงานท าแป้งมันส าปะหลัง (31164) มีอยู่ 14 ราย ลดไดร้วม  
5 เมกะวตัต ์

 โรงสขีา้ว (31161) มอียู ่10 ราย ลดไดร้วม 2.5 เมกะวตัต ์

จากการวเิคราะหอ์ัตราค่าไฟฟ้า TOU ของผูใ้ชไ้ฟในแตล่ะราย จ านวนทัง้สิน้ 1,296 
ราย โดยเปรยีบเทยีบค่าไฟฟ้าในเดอืนกันยายน 2544 กับคา่ไฟฟ้าในเดอืนเดยีวกัน
ของปีทีแ่ลว้ พบวา่ 

 จากจ านวนผูใ้ชไ้ฟ 1,296 ราย มผีูใ้ชไ้ฟทีค่า่ไฟลดลง 1,162 ราย และ
มคีา่ไฟเพิม่ขึน้ 134 ราย 

 คา่ไฟทีล่ดลงมากทีส่ดุ คอื บรษัิท สวนอตุสาหกรรมจงสถติย ์จ ากดั ซึง่
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ทอ สามารถลดค่าไฟลงไดป้ระมาณ 12 ลา้น
บาทต่อเดือน ในเดือนกันยายน 2544 เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 
2543 

 มผีูใ้ชไ้ฟทีค่า่ไฟลดลงเกนิ 1 ลา้นบาทตอ่เดอืนอยูถ่งึ 37 ราย 

 มผีูใ้ชเ้พิม่ขึน้เกนิ 1 ลา้นบาทต่อเดอืนอยู่เพียง 1 ราย คอื บรษัิท อายิ
โนะโมะโตะ๊ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ใชไ้ฟเพิม่ขึน้ 1 ลา้นบาทตอ่เดอืน
พอด ี

 ภาพรวม โดยภาพรวมแลว้ผูใ้ชไ้ฟทัง้ 1,296 ราย สามารถลดค่าไฟ
รวมกนัเทา่กบั 316.8 ลา้นบาท 

 



หากพจิารณาอตัราคา่ไฟฟ้าแตล่ะประเภทกจิการแยกตามแรงดนั สรปุไดด้งันี้ 

 ในกลุ่มผูใ้ชไ้ฟแรงดันสูง (69 kV ขึน้ไป) สามารถประหยัดค่าไฟได ้
รวมกนั 192.4 ลา้นบาทตอ่เดอืน โดยแยกเป็นกจิการขนาดใหญ ่191.8 
ลา้นบาท และกจิการเฉพาะอยา่ง 0.6 ลา้นบาท 

 ในกลุ่มผูใ้ชไ้ฟแรงดันปานกลาง (12-33 kV) สามารถลดค่าไฟได ้
รวมกัน 124.8 ลา้นบาท โดยแยกเป็นกจิการขนาดกลาง 1.3 ลา้นบาท 
กจิการขนาดใหญ ่108 ลา้นบาท และกจิการเฉพาะอยา่ง 15 ลา้นบาท 

 ในกลุ่มผูใ้ชไ้ฟแรงดันต ่า (ต ่ากว่า 12 kV) กลุ่มนี้พบว่า จ่ายไฟเพิม่ขึน้ 
0.48 ลา้นบาท โดยกลุม่กจิการเฉพาะอยา่งจา่ยคา่ไฟลดลงเล็กนอ้ย แต่
กลุ่มกจิการขนาดใหญ่จ่ายค่าไฟเพิม่ขึน้แต่โดยรวมแลว้ก็ถือว่าจ่ายค่า
ไฟเพิม่ขึน้ไมม่าก 

ผลกระทบของอตัรา TOU ตอ่คา่ไฟฟ้าของกลุม่ผูใ้ชไ้ฟ แตล่ะประเภท แยก
ตามแรงดนั 

ประเภท แรงดัน รวม 

1 
69 กโิลโวลตข์ึน้ไป 

2 
12-33 กโิลโวลต ์

3 
ต ่ากวา่ 12 กโิลโวลต ์

กจิการขนาดกลาง  -1,282,979.94  -1,282,979.94 

กจิการขนาดใหญ ่ -191,810,628.68 -108,431,599.68 491,714.32 -299,750,514.04 

กจิการเฉพาะอยา่ง -619,909.05 -15,142,522.65 -7,003.32 -15,769,435.02 

รวม -192,430,537.73 -124,857,102.28 484,711.00 -316,802,929.00 

เนื่องจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศัยและกจิการขนาดเล็กสามารถเลอืกใชอ้ัตรา
คา่ไฟฟ้า TOU ได ้ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2545 นีเ้ป็นตน้ไปนัน้ จากการศกึษาคา่ไฟฟ้า
ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทดงักลา่ว โดยไมม่กีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรมพบวา่ 

 บา้นอยู่อาศัยเฉพาะผูใ้ชไ้ฟฟ้าตัง้แต่ 1,000 หน่วยต่อเดอืนขึน้ไป ใน
เขตการไฟฟ้านครหลวง มอียู ่45,668 ราย ทีส่ามารถประหยัดคา่ไฟฟ้า
ไดร้วมเป็นเงิน 21.9 ลา้นบาทต่อเดือน และในเขตการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคมอียู่ 28,649 ราย ทีส่ามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได ้รวมเป็นเงนิ 
52 ลา้นบาทตอ่เดอืน 

 กจิการขนาดเล็ก ในเขตการไฟฟ้านครหลวง มอียู ่97 ราย ทีส่ามารถลด
ค่าไฟได ้รวมเป็นเงนิ 4 หมืน่บาทต่อเดอืน และในเขตการไฟฟ้าส่วน
ภมูภิาคมอียู ่9,227 ราย ทีส่ามารถลดคา่ไฟฟ้าไดป้ระมาณเดอืนละกวา่ 
5 ลา้นบาท 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่55 มกราคม-มนีาคม 2545 
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โครงการรฐัชว่ยราษฎรแ์ลกถงัขาวฟร ี

  

1. ความเป็นมา 

1.1 สบืเนื่องจากมตคิณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่16 กุมภาพันธ ์2542 เรื่องแนวทางการ
ปรับปรุงระบบการคา้และมาตรฐานความปลอดภัยกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว ซึง่ไดก้ าหนด
แนวทางการด าเนนิการเอาไว ้3 ขัน้ตอน คอื 1) การขจัดการบรรจุกา๊ซทีผ่ดิกฎหมาย 
2) การขจัดถังกา๊ซหงุตม้ทีผ่ดิกฎหมาย และ 3) การเร่งรัดใหม้กีารซอ่มบ ารุงถังก๊าซ
หงุตม้ (ซอ่มใหญ ่5 ปี) 

1.2 การด าเนนิการในขัน้ตอนที ่1 การขจัดการบรรจุกา๊ซทีผ่ดิกฎหมาย ประกอบดว้ย 
การขจัดการบรรจุขา้มยี่หอ้ การก าหนดขอ้ความบนถังก๊าซหุงตม้เป็นภาษาไทย  
การติดซีลหัวจ่ายของถัง การออกใบมัดจ าถังก๊าซหุงตม้ และการใหพ้นักงาน
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบแทนกนัได ้ด าเนนิการแลว้เสร็จตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2544 

1.3 ปัจจุบันอยูใ่นชว่งการด าเนนิการในขัน้ตอนที ่2 การขจัดกา๊ซหงุตม้ทีผ่ดิกฎหมาย 
(ถังขาว) โดยคณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน (กพง.) ในการประชมุเมือ่วนัที ่
12 กันยายน 2544 ไดม้มีตเิห็นชอบ เรือ่ง การชว่ยเหลอืประชาชนใหเ้ลกิใชถ้ังขาว 
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการก ากับการด าเนินการขจัดถังก๊าซหุงตม้ที่ไม่มี
ผูรั้บผดิชอบดูแลซ่อมบ ารุง (ถังขาว) ออกจากตลาด ซึง่ประกอบดว้ยหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(สพช.) กรม
โยธาธกิาร กรมทะเบยีนการคา้ ฯลฯ 

2. แนวทางการด าเนนิการ 

2.1 ก าหนดเวลา และพืน้ทีแ่ลกเปลีย่น ก าหนดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นถังขาวทั่วประเทศ 
เป็น 10 พื้นที่ เพื่อด าเนินการแลกเปลีย่นถังขาว ระยะเวลาแลกถังขาวพื้นที่ละ 2 
เดอืน ระยะเวลาด าเนนิการหา่งกนัพืน้ทีล่ะ 1 เดอืน รวมระยะเวลาการด าเนนิการทัง้ส ิน้ 
11 เดอืน โดยจะเริม่ท าการแลกเปลีย่นถังขาวส าหรับพืน้ทีแ่รก (กทม. และปรมิณฑล) 
ในวันที ่15 มกราคม 2545 ส าหรับพื้นทีอ่ืน่เริม่ทุกวันที ่1 ของเดอืน ดังนี้ 1) กทม. 
และปริมณฑล 2) ภาคกลาง 3) ภาคตะวันออก 4) ภาคตะวันตก 5) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 7) ภาคเหนือ
ตอนลา่ง 8) ภาคเหนอืตอนบน 9) ภาคใตต้อนบน 10) ภาคใตต้อนลา่ง โดย สพช. จะ
จัดใหม้กีารสัมมนาใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งก่อนเริม่ตน้โครงการในพื้นที่
ประมาณ 15 วนั 



2.2 วธิกีารแลกเปลีย่น ใหร้า้นคา้ปลกีกา๊ซหงุตม้ เป็นตัวแทนของประชาชน ทีเ่ป็น
ลกูคา้ของตน น าถังขาวไปแลกเปลีย่นเป็นถังกา๊ซหงุตม้ของผูค้า้กา๊ซรายใดรายหนึง่ 
ณ โรงบรรจกุา๊ซในพืน้ทีซ่ ึง่มอียูใ่นทกุจังหวดัและเป็นตวัแทนของผูค้า้กา๊ซตามมาตรา 
7 ท าหนา้ที่เป็นตัวแทนผูค้า้ก๊าซฯ ในการน าถังก๊าซยี่หอ้ ของผูค้า้ก๊าซฯ ไป
แลกเปลีย่นกบัรา้นคา้ปลกีกา๊ซหงุตม้ในพืน้ที ่

2.3 คณะอนุกรรมการก ากบัการดูแลการแลกเปลีย่นถงัขาว จะประกอบดว้ย
คณะอนุกรรมการ 2 ส่วน คอืในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ซึง่แต่งตัง้โดยมต ิกพง. 
โดยสว่นกลาง ไดแ้ก ่คณะอนุกรรมการก ากบัการด าเนนิการขจัดถังกา๊ซหงุตม้ ทีไ่มม่ี
ผูรั้บผดิชอบซอ่มบ ารุง (ถังขาว) ออกจากตลาด ซึง่นอกจากจะเป็นผูก้ าหนดวธิกีาร
และมาตรการในการด าเนนิการแลว้ ยังมหีนา้ทีใ่นการแกไ้ขปัญหา ทีเ่กดิขึน้จาก การ
แลกเปลีย่นระดับประเทศ และในสว่นจังหวัด ไดแ้ก ่คณะอนุกรรมการสว่นจังหวัด ใน
การตรวจสอบการแลกเปลีย่นถังกา๊ซหงุตม้ ทีไ่มม่ผีูรั้บผดิชอบซอ่มบ ารุง (ถังขาว) จะ
ท าหนา้ที่ตรวจสอบการแลกเปลี่ยนและนับถัง ณ โรงบรรจุก๊าซที่เป็นสถานที่
แลกเปลีย่น และจัดท ารายละเอยีดการขอรับเงนิชว่ยเหลอื ของการเปลีย่นถังในพืน้ที ่

2.4 ค่าใชจ้่ายในการแลกเปลีย่นถงั การออกค่าใชจ้่ายในการซือ้ถังใหม่ เพื่อ
เปลีย่นถังขาว ในเกณฑท์ี่ภาครัฐและเอกชน (ผูค้า้ก๊าซตามมาตรา 7) รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยฝ่ายละ 50% เป็นดงันี ้

ถังก๊าซหุงตม้ขนาด 4 กก. ราคา 330 บาท รัฐและเอกชนออกฝ่ายละ 165 บาท 
ถังก๊าซหุงตม้ขนาด 15 กก. ราคา 600 บาท รัฐและเอกชนออกฝ่ายละ 300 บาท 
ถังกา๊ซหงุตม้ขนาด 48 กก. ราคา 1,400 บาท รัฐและเอกชนออกฝ่ายละ 700 บาท 

2.5 มอบหมายใหผู้ค้า้ก๊าซตามมาตรา 7 จะจดัหาถงัใหมส่ าหรบัแลกเปลีย่น 
มาไวย้งัโรงบรรจุ โดยทุกใบจะตอ้งมขีอ้ความวา่ “รฐัช่วยราษฎรแ์ลกถงัขาว
ฟร”ี ปรากฏอยูบ่นถงัใตต้ราของผูค้า้กา๊ซ 

2.6 วธิกีารตรวจสอบและการจา่ยเงนิเพือ่ใหแ้กผู่ค้า้กา๊ซฯ ใหค้ณะอนุกรรมการ
สว่นจังหวดัฯ ตรวจสอบความถกูตอ้ง ของจ านวนถังกา๊ซ ทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นในโครงการ 
และสรุปจ านวนเงนิชว่ยเหลอื จากกองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ ทีผู่ค้า้กา๊ซตามมาตรา 7 มี
สทิธไิดรั้บ ส่งใหแ้ก่ สพช. ซึง่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการก ากับฯ และไดรั้บ
มอบหมายจากคณะอนุกรรมการก ากับฯ ให เ้ ป็นผู ต้ รวจสอบความถูกต อ้ง 
คณะอนุกรรมการก ากับฯ จะเป็นผูเ้สนอจ่ายเงนิชว่ยเหลอื แกผู่ค้า้กา๊ซ ตอ่เลขาธกิาร
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิในฐานะกรรมการและเลขานุการ ของ
คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลังงาน เพือ่พจิารณาสั่งจ่ายเงนิชว่ยเหลอืแกผู่ค้า้
กา๊ซสง่ไปยังกรมบัญชกีลาง เพือ่ด าเนนิการจา่ยเงนิจากกองทนุน ้ามันเชือ้เพลงิ 

2.7 แนวทางการแกไ้ขปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งรบัแลกเปลีย่นถงั 

(1) ประชาชนถูกปฏิเสธไม่รับแลกถัง ใหห้น่วยงานจังหวัด (โยธาธิการจังหวัด/
ทะเบยีนการคา้จังหวัด) เจรจากับเจา้ของรา้นคา้ก๊าซ ถา้รา้นคา้ก๊าซดังกล่าวปฏเิสธ
การแลกเปลี่ยนถัง ใหจั้ดหารา้นคา้ก๊าซรายใหม่ส าหรับผูบ้ริโภค พรอ้มกับการ



ด าเนนิการจะมกีารประสานสมาคมผูค้า้กา๊ซปิโตรเลยีม (รา้นคา้ปลกี) ใหช้ว่ยเจรจากบั
เจา้ของรา้นคา้กา๊ซทีม่ปัีญหา 

(2) ถังกา๊ซใหมไ่มเ่พยีงพอส าหรับการแลกเปลีย่นและประชาชนเจาะจงยีห่อ้ ในกรณี
ทีใ่นพืน้ทีใ่ดทีผู่ค้า้กา๊ซตามมาตรา 7 จัดสง่ถังใหมใ่หโ้รงบรรจกุา๊ซของตนไมเ่พยีงพอ
ใหค้ณะอนุกรรมการก ากบัฯ จะจัดหาจากผูค้า้กา๊ซตามมาตรา 7 รายอืน่ให ้เพือ่ใหก้าร
จัดหาพอเพยีง โดยในเบือ้งตน้ ปตท. ไดย้นืยันความพรอ้มของการสนับสนุนถัง และ
หากประชาชนเจาะจงยีห่อ้ถังกา๊ซ และไมม่โีรงบรรจุกา๊ซของยีห่อ้นัน้ในพืน้ทีด่ังกลา่ว 
ใหป้ระชาชนตดิตอ่ตรงผูค้า้กา๊ซตามมาตรา 7 รายนัน้ เพือ่ใหข้อ้แนะน าของการปฏบิัต ิ

(3) ถังขาวคงเหลอืหลังหมดโครงการแลกเปลีย่น ในการแลกเปลีย่นถังขาวหลังจาก
ด าเนนิการแลว้เสร็จในแตล่ะพืน้ทีแ่ลว้ หากยังตรวจพบถังขาวทีท่ าการบรรจุกา๊ซจาก
โรงบรรจุกา๊ซของผูค้า้กา๊ซรายใด โรงบรรจุกา๊ซและผูค้า้กา๊ซจะตอ้งรับผดิชอบ หรอื
อาจมกีารด าเนนิคดตีามกฎหมาย ยกเวน้แตห่ากมหีลกัฐานพสิจูนไ์ดว้า่ถังขาวดงักลา่ว
ผูบ้รโิภคน ามาแลกเปลีย่นหลังโครงการ โดยตอ้งมกีารยนืยันเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผูบ้รโิภค รัฐจะรับแลกเปลีย่นถังขาวตกคา้งในลักษณะนี้ภายใน 1 เดอืน หลัง
โครงการสิน้สดุ 

(4) การระงับขอ้พพิาท ส าหรับปัญหาทีเ่กดิขึน้ ในระหวา่งการด าเนนิการแลกเปลีย่น
ถังขาว 

 ระดับตน้ : เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสว่นรา้นคา้ปลกี และโรงบรรจุกา๊ซ ให ้
ผูป้ระกอบการเป็นผูแ้กปั้ญหา 

 ระดับกลาง : ในระดับจังหวัดใหเ้ป็นอ านาจ และดุลยพินิจ ของ
คณะอนุกรรมการสว่นจังหวดัฯ เป็นผูพ้จิารณาแกไ้ขปัญหา 

 ระดับสงู : หากปัญหาทีเ่กดิขึน้กระทบต่อผูป้ระกอบการ และผูบ้รโิภค
โดยรวม ใหท้างจังหวัดเสนอเรื่องต่อ คณะอนุกรรมการก ากับฯ 
สว่นกลางเพือ่แกไ้ขปัญหา 

2.8 การขึน้คา่การตลาดส าหรับรา้นคา้ปลกี กพง. ไดม้มีตอินุมัตเิพิม่คา่การตลาด แก่
รา้นคา้ปลกีกา๊ซหงุตม้ 10 สตางค/์กก. เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรับรา้นคา้ปลกีในการให ้
ความร่วมมอืในการปรับระบบการคา้ถังก๊าซหุงตม้ในระยะที ่2 ในเรือ่ง การสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนถังขาว การปฏบิัตติามขอ้ตกลงกับผูค้า้ก๊าซตามมาตรา 7 ซึง่เป็น
เจา้ของกา๊ซหงุตม้ทีร่า้นคา้จ าหน่าย 

3. ความคบืหนา้การด าเนนิการโครงการแลกเปลีย่นถงั
ขาว 

3.1 การด าเนินโครงการแลกเปลีย่นถังขาว ในพืน้ที ่1 กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ได ้
ด าเนนิการแลว้เสร็จตัง้แต่วันที ่15 มนีาคม 2545 โดยมผีลสรุปจ านวนถังขาวดังนี้ 4 
กก. จ านวน 116,957 ใบ 15 กก. จ านวน 87,827 ใบ และ 48 กก. จ านวน 1,466 ใบ 
รวมทัง้สิน้ 206,250 ใบ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากหมดเวลาแลกถังขาวในพื้นที่
ปรากฏวา่ ไดม้ผีูบ้รโิภค และรา้นคา้ปลกีกา๊ซฯไดร้อ้งเรยีนมายัง สพช. วา่ยังมถีังขาว



ตกคา้งอยูใ่นมอื โดยเฉพาะถัง 4 กก. สาเหตเุนื่องจากจ านวนถังขาว 4 กก. มสีงูกวา่
การประมาณการเบือ้งตน้ที ่สพช. ไดส้อบถามจากโรงบรรจกุา๊ซฯ ถงึ 2 เทา่ตัว ท าให ้
การจัดหาถังใหม่ “รัฐช่วยราษฎร์ แลกถังขาวฟรี” ขนาด 4 กก. ของผูค้า้ก๊าซตาม
มาตรา 7 มจี านวนไม่เพยีงพอ ประกอบกับผูค้า้ก๊าซรายใหญ่ คอื ปตท. ไม่เขา้ร่วม
โครงการแลกถังขาวขนาด 4 กก. อันเนื่องมาจากตดิปัญหาขอ้กฎหมายตามประกาศ
คณะปฏิวัตฉิบับที่ 28 ว่าดว้ยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ของกรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย 

เพือ่แกไ้ขปัญหาดังกลา่ว คณะอนุกรรมการก ากบัฯ ในการประชมุเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 
2545 ซึง่ไดม้มีตใิหข้ยายเวลาการแลกถังขาวขนาด 4 กก. 15 กก. 48 กก. ส าหรับ
พืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล อกี 30 วัน ตังแตว่ันที ่1-30 เมษายน 2545 และเพือ่
ไมใ่หเ้กดิปัญหาถังตกคา้งอกี จงึไดม้อบหมายใหผู้ค้า้กา๊ซฯ ประสานกบัโรงบรรจุกา๊ซ
ฯ แจง้จ านวนถังตกคา้งในพืน้ทีบ่รกิารเพือ่เตรยีมจัดหาถังใหมใ่หเ้พยีงพอ 

3.2 พืน้ที ่2 ภาคกลาง ซึง่ด าเนนิการแลกถังขาว ตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพันธ-์20 มนีาคม 
2545 ปรากฏว่ามจี านวนถังขาวทีแ่ลกเปลีย่นได ้ดังนี้ 4 กก. จ านวน 21,363 ใบ 15 
กก. จ านวน 64,183 ใบ และ 48 กก. จ านวน 443 ใบ รวมทัง้สิน้ 85,989 ใบ 

3.3 พื้นที ่3 ภาคตะวันออก ด าเนินการแลกถังขาว ตัง้แต่วันที ่1-20 มนีาคม 2545 
ปรากฏว่ามีจ านวนถังขาวที่แลกเปลี่ยนได ้ดังนี้ 4 กก. จ านวน 8,627 ใบ 15 กก. 
จ านวน 16,358 ใบ และ 48 กก. จ านวน 68 ใบ รวมทัง้สิน้ 25,053 ใบ 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่55 มกราคม-มนีาคม 2545 
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การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานจากชวีมวล
ของประเทศไทย 

  

I บทน าเรือ่ง 

พลังงานเป็นปัจจัยทีส่ าคัญ ในการตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน ของประชาชน 
และเป็นปัจจัยการผลติ ทีส่ าคัญในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมดว้ย รัฐจงึตอ้งมกีาร
จัดหาพลังงาน ใหม้ีปริมาณที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพ ที่ดี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

ประเทศไทยมิไดม้ีแหล่งพลังงานเชงิพาณิชย์ ภายในประเทศ มากพอต่อความ
ตอ้งการ ท าใหต้อ้งพึง่พาพลังงาน จากต่างประเทศ ประมาณรอ้ยละ 60 ของความ
ตอ้งการพลังงานเชงิพาณิชย์ทัง้หมด ดังนั้น เพื่อใหม้ั่นใจว่าในอนาคต เราจะมี
พลังงานใชก้ันอย่างพอเพียง แนวทางในการพัฒนาพลังงานของประเทศ จงึตอ้ง
ค านงึถงึการใชท้รัพยากรพลังงาน ทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั ใหม้กีารใช ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากทีสุ่ด และตอ้งพจิารณา เลอืกใชเ้ชือ้เพลงิ ทีม่รีาคาถูก ทีม่ปีรมิาณ ทีเ่พียงพอ
และแน่นอน มกีารกระจายแหล่งเชือ้เพลงิ หลายชนิด เพือ่กระจายความเสีย่ง และ
ตอ้งเป็นเชือ้เพลงิ ทีม่ผีลกระทบ ตอ่สภาวะแวดลอ้มนอ้ย ดว้ย 

ในขณะที่เกดิวกิฤตกิารณ์ราคาน ้ ามันสูงขึน้ เนื่องดว้ยเหตุปัจจัยต่างๆ ดังนั้นการ
เลอืกใชพ้ลังงานหมุนเวยีน ทีไ่ดแ้ก ่แสงอาทติย ์น ้า ลม ไม ้ฟืน แกลบ กาก(ชาน)
ออ้ย ชวีมวล ซึง่เป็นพลังงานทีใ่ชไ้ม่หมด มแีหลง่พลังงานอยู่ภายในประเทศ และมี
ผลกระทบตอ่สภาวะแวดลอ้มนอ้ย จงึเป็นทางเลอืกหนึง่ทีรั่ฐตอ้งเร่ง ใหค้วามส าคัญ 
ในการพัฒนาศักยภาพ และสรา้งความเชื่อมั่น กับการใชพ้ลังงาน จากแหล่ง
ภายในประเทศ เพือ่ลดความเสีย่ง ตอ่การพึง่พาพลงังานเชงิพาณชิย ์

II แหลง่ผลติชวีมวล 

พลงังานจากชวีมวล เป็นพลงังานทีไ่ดจ้ากพชืและสตัว ์หรอืองคป์ระกอบของสิง่มชีวีติ
หรือสารอนิทรียต์่างๆ รวมทัง้การผลติจากการเกษตรและป่าไม ้เช่น ไมฟื้น แกลบ 
กากออ้ย วสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรอืน่ๆ รวมถงึ การน ามลูสตัว ์ของเสยีจากโรงงาน
แปรรปูทางเกษตร และขยะ มาเผาไหมโ้ดยตรงและน าความรอ้นทีไ่ดไ้ปใช ้หรอืน ามา
ผลติกา๊ซชวีภาพ โดยขบวนการเปลีย่นแปลงทางชวีเคมโีดยอาศยัจลุนิทรยี ์

ชวีมวลแต่ละชนิดมีขอ้ดีขอ้เสยีแตกต่างกันออกไป บางชนิดไม่เหมาะที่จะน ามา 
เผาไหมโ้ดยตรงเพือ่ผลติไฟฟ้า เชน่ กากมันส าปะหลัง และสา่เหลา้ เพราะมคีวามชืน้
สูงถงึ 80-90 % บางชนิดตอ้งน ามาย่อย ก่อนน าไปเผาไหม ้เช่น เศษไมย้างพารา 
เป็นตน้ แหลง่ผลติชวีมวลขึน้อยูก่บัชนดิของชวีมวล ดงันี ้



 โรงสขีา้ว  แกลบ 
 โรงงานน ้าตาล  กากออ้ย 
 โรงงานสกดัน ้ามันปาลม์ดบิ  กากปาลม์ 
 โรงเลือ่ยไมย้างพารา สวนยางพารา และโรงงานผลติไมอ้ดั  เศษไม ้
 การแยกเมล็ดขา้วโพดออกซึง่กระจายอยูต่ามไรข่า้วโพด  ซงัขา้วโพด 
 สวนมะพรา้ว รา้นขายสง่ลกูมะพรา้ว และโรงงานแปรรูปเนือ้มะพรา้วบาง
แหง่  กาบมะพรา้ว 

 โรงงานผลติเอทธลิแอลกอฮอล ์  สา่เหลา้ 
 โรงงานแป้งมันส าปะหลงั  กากมันส าปะหลงั 

ชวีมวลเหลา่นี้ บางสว่นไดถ้กูน าไปใชเ้พือ่การผลติอยูแ่ลว้ เชน่ แกลบจะถกูน ามาเผา 
เพือ่ผลติไอน ้า น าไปหมุนกังหันใชง้าน ในโรงสขีา้ว กากออ้ยและกากปาลม์ จะถูก
น ามาเผาเพือ่ผลติไอน ้า และไฟฟ้า ใชใันขบวนการผลติ และเศษไมย้างพารา จะถกู
น ามาเผา เพื่อผลติลมรอ้น ใชใ้นการอบไมย้างพารา เป็นตน้ และยังมชีวีมวลส่วน
เหลอื ทีม่ศีกัยภาพสามารถน ามาผลติไฟฟ้าได ้ดงันี ้

แกลบ เป็นชวีมวลทีไ่ดจ้ากโรงสขีา้ว เมือ่น าขา้วเปลอืก 1 ตัน ผ่านกระบวนการแปร
รูปต่างๆ แลว้ จะใชพ้ลังงานทัง้สิน้ 30-60 kWh เพื่อใหไ้ดข้า้วประมาณ 650-700 
กโิลกรัม และจะมวีสัดทุีเ่หลอืจากกระบวนการผลติหรอื แกลบ ประมาณ 220 กโิลกรัม 
หรอืเทยีบเทา่พลงังานไฟฟ้าได ้90-125 kWh 

 

กาก (ชาน) ออ้ย เป็นชีวมวลที่ไดจ้ากโรงงานน ้ าตาล เมื่อน าออ้ย 1 ตัน ผ่าน
กระบวนการแปรรูปตา่งๆ แลว้ จะใชพ้ลังงานทัง้สิน้ 25-30 kWh และใชไ้อน ้าอกี 0.4 
ตัน เพื่อใหไ้ดน้ ้ าตาลทรายประมาณ 100-121 กโิลกรัม และจะมีวัสดุที่เหลือจาก
กระบวนการผลติหรอื กากกอ้ย ประมาณ 290 กโิลกรัม หรอืหรอืเทยีบเท่าพลังงาน
ไฟฟ้าได ้100 kWh 



 

เปลอืกปาลม์ กะลาปาลม์ และทลายปาลม์ เป็นชวีมวลทีไ่ดจ้ากโรงงานสกัดน ้ามัน
ปาลม์ เมือ่น าปาลม์ 1 ตัน ผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ แลว้ จะใชพ้ลังงานทัง้สิน้ 
20-25 kWh และใชไ้อน ้ าอีก 0.73 ตัน เพื่อใหไ้ดน้ ้ ามันปาล์มประมาณ 140-200 
กโิลกรัม และจะมวีัสดุทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติหรือ เปลอืกปาลม์ กะลาปาลม์ 
ประมาณ 190 กโิลกรัม และไดเ้ป็นทลายปาลม์ 230 กโิลกรัม หรอืเทยีบเทา่พลงังาน
ไฟฟ้าได ้120 kWh และมีน ้ าเสียจากโรงงานคิดเทียบเท่าก๊าซชีวภาพได ้20 
ลกูบาศกเ์มตร 

 

เศษไม ้เป็นชวีมวลทีไ่ดจ้ากโรงเลือ่ยไม ้เมือ่น าไม ้1 ลกูบาศกเ์มตร ผา่นกระบวนการ
แปรรูปต่างๆ แลว้ จะใชพ้ลังงานทัง้สิน้ 35-45 kWh เพื่อใหไ้ดไ้มแ้ปรรูปประมาณ 
 0.5 ลกูบาศกเ์มตร และจะมวีัสดทุีเ่หลอืจากกระบวนการผลติหรอื เศษไม ้ประมาณ 
0.5 ลกูบาศกเ์มตร หรอืเทยีบเทา่พลงังานไฟฟ้าได ้80 kWh 



 

III การผลติชวีมวลในประเทศไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มผีลผลติทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก เชน่ 
ขา้ว น ้าตาล ยางพารา น ้ามันปาล์ม และมันส าปะหลัง เป็นตน้ ผลผลติส่วนหนึ่ง
สง่ออกไปยังตา่งประเทศมมีูลคา่ปีละหลายพันลา้นบาท อย่างไรก็ตามในการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตรเหลา่นี ้จะมวีสัดเุหลอืใชอ้อกมาจ านวนหนึง่ดว้ย 

ปริมาณชวีมวลที่สามารถผลติไดภ้ายในประเทศ จะแปรผันและขึน้อยู่กับปริมาณ
ผลผลิต ทางการเกษตรของประเทศ ซึง่จากสถิติการเกษตรของประเทศไทย 
ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรและสหกรณ์ ในปีเพาะปลูก 2540/41 เมื่อน ามา
ค านวณสดัสว่นของการเปลีย่นแปลง ปรมิาณผลผลติทางการเกษตรเป็นชวีมวล ดังที่
ปรากฏในตารางที่ 1 เพื่อประมาณปริมาณชีวมวลที่ผลติไดร้วมทัง้ประเทศ ในปี 
2540/41 จะไดป้รมิาณชวีมวลประมาณ 31.32 ลา้นตัน หรอืเทยีบเทา่น ้ามันดบิ 8.49 
ลา้นตัน ดังทีป่รากฏในตารางที ่2 ชวีมวลทีส่ามารถผลติไดส้ว่นใหญ่คอื ชานออ้ยมี
ปรมิาณ 11.7 ลา้นตัน หรอืเทยีบเทา่น ้ามันดบิ 2.56 ลา้นตัน และแกลบมปีรมิาณ 5.4 
ลา้นตนั หรอืเทยีบเทา่น ้ามันดบิ 1.8 ลา้นตนั 

  



ตารางที ่1 แสดงสดัสว่นของการเปลีย่นแปลงปรมิาณผลผลติ ทางการเกษตร
เป็นชวีมวล 1/ 

ชนดิ ผลผลติ Crop/residue ratio Energy 
content(MJ/kg) 

ออ้ย ชานออ้ย 0.25 2/ 9.25 2/ 

ขา้วเปลอืก แกลบ 0.23 14.27 

  ฟางขา้ว 0.447 10.24 

มันส าปะหลัง ล าตน้มันส าปะหลัง 0.08 18.42 

ปาลม์น ้ามัน ทะลายปาลม์ 0.428 17.86 

  เสน้ใยปาลม์ 0.147 17.62 

  กะลาปาลม์ 0.049 18.46 

มะพรา้ว กาบมะพรา้ว 0.362 16.23 

  กะลามะพรา้ว 0.16 17.93 

ที่ ม า  :  1/ Biomass Energy in Asia: A Study on Selected Technologies and 
Policy Options, December 1999 โดย  ก รม พัฒนาและส่ ง เ ส ริมพลั ง ง าน   
2/ ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 

ตารางที ่2 แสดงปรมิาณชีวมวลชนดิต่างๆ (ยกเวน้ไมฟื้น) ทีผ่ลติไดใ้น
ประเทศไทย ปีเพาะปลกู 2540/41 

ชนดิ ผลผลติ1 / ชวีมวล พลงังานท ัง้หมด 

 (1,000 ตนั) ประเภท (1,000 ตนั) (1,000 GJ) (1,000 toe) 

ออ้ย 46,873 ชานออ้ย 11,718 108,392 2,566 

ขา้วเปลอืก
2/ 

23,580 แกลบ 5,423 77,386 1,832 

   ฟางขา้ว 10,540 107,930 2,555 

มัน
ส าปะหลัง 

15,590 
ล าตน้มัน
ส าปะหลัง 

1,247 22,970 544 

ปาลม์น ้ามัน 2,681 ทะลายปาลม์ 1,147 20,485 485 

   เสน้ใยปาลม์ 394 6,942 164 

   กะลาปาลม์ 131 2,418 57 

มะพรา้ว 1,386 กาบมะพรา้ว 502 8,147 193 

   กะลามะพรา้ว 222 3,980 94 

รวม 90,110  31,324 358,650 8,490 

ที่มา : 1/ สถิตกิารเกษตรของประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรและ
สหกรณ ์

2/ รวมผลผลติขา้วเปลอืกจากนาปีและนาปรัง 

  



ตามที่  Danish Cooperation for Environment and Development (DANCED) 
ประเทศเดนมารก์ ไดช้ว่ยศกึษาหาขอ้มูลใหก้ับ สพช. ในเรือ่งรายละเอยีดของกลไก
ดา้นราคา เพื่อส่งเสรมิการใชพ้ลังงานหมุนเวยีน ในประเทศไทย ซึง่ผลการศกึษา
ประมาณการวา่ ในปี 2538 ประเทศไทยมชีวีมวลจากชานออ้ย แกลบ กากปาลม์ และ
เศษไม ้ประมาณ 28 ลา้นตัน หรอืเทยีบเท่าน ้ามันดบิ 6.9 ลา้นตัน ซึง่ DANCED ได ้
น าปรมิาณเชือ้เพลงิชวีมวลทีเ่หลอือยูท่ัง้หมดมาใชแ้ละคดิเฉพาะทางเทคนคิเทา่นัน้ 
(ไม่ไดว้เิคราะหถ์งึความเป็นไปไดท้างดา้นเศรษฐศาสตร)์ โดยใช ้Plant factor ของ
โรงไฟฟ้าแตล่ะประเภท คอื ชานออ้ย = 0.29 แกลบ = 0.68 กากปาลม์ = 0.57 และ 
เศษไม ้= 0.57 และคดิรวมถงึปรมิาณไฟฟ้าทีอ่าจผลติไดเ้พิม่ขึน้หากโรงงานมกีาร
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าฯ ที่มีอยู่เดิมดว้ย DANCED จึงประเมิน
ศกัยภาพในการผลติไฟฟ้าไดป้ระมาณ 3,000 MW 

ดังที่ไดก้ล่าวมาแลว้ว่าชีวมวลที่ผลติไดใ้นประเทศไทย จะมีการน าไปใชง้านใน
รูปแบบต่างๆ แลว้ จงึมเีพยีงบางสว่นเท่านัน้ทีเ่หลอือยู่ และสามารถจะน ามาใชเ้ป็น
พลังงานได ้ซึง่จากผลการศกึษา ของกรมพัฒนาและสง่เสรมิพลังงาน (พพ.) เรือ่ง 
Biomass Energy in Asia: A Study on Selected Technologies and Policy 
Options, December 1999 ไดป้ระมาณการปริมาณชีวมวลที่เหลือ โดยใชค้่าตัว
ประกอบมาค านวณดว้ย (Surplus availability factor) ดังนั้น เมื่อเราน าปรมิาณชวี
มวลทีผ่ลติได ้รวมทัง้ประเทศ ในปี 2540/41 ตามตารางที ่2 มาค านวณดว้ยค่าตัว
ประกอบ ทีไ่ดจ้ากแหลง่ขอ้มูลต่างๆ ก็จะไดค้วามน่าจะเป็นของปรมิาณเชือ้เพลงิชวี
มวล ทียั่งไม่ไดน้ าไปใชป้ระมาณ 5.7 ลา้นตัน หรือเทยีบเท่าน ้ามันดบิ 1.7 ลา้นตัน 
และสามารถน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ในการผลติไฟฟ้าไดป้ระมาณ 703 MW ดังที่
ปรากฏในตารางที ่3 

ตารางที ่3 แสดงปรมิาณเชือ้เพลงิชวีมวลทีย่งัไมไ่ดน้ าไปใช ้ของประเทศไทย 
ปี 2541 

ชนดิ ปรมิาณ 
ชวีมวล 
ทีผ่ลติได ้
(1,000 
ตนั) 

Surplus 
availability 

factor 

ปรมิาณ 
ชวีมวล 
ทีเ่หลอื 
(1,000 
ตนั) 

พลงังาน 
ท ัง้หมด 

สามารถผลติ 
ไฟฟ้าได ้
(MW) (1,000 

GJ) 
(1,000 
toe) 

ชานออ้ย 11,718 0.207 1/ 2,426 22,441 531 202 4/ 

แกลบ 5,423 0.469 2/ 2,543 36,289 859 426 5/ 

ทะลายปาลม์ 1,147 0.584 3 670 11,966 283  

เสน้ใยปาลม์ 394 0.134 3/ 53 934 22 75 6/ 

กะลาปาลม์ 131 0.037 3/ 5 92 2  

รวม 18,813  5,697 71,722 1,697 703 

ทีม่า : 1/ Thailand Biomass-Based Power Generation and Cogeneration Within 
Small Rural Industries, January 1999 โดย บริษัท Black & Veatch (Thailand) 
2/ รายงานพลังงานของประเทศ ปี 2540 โดยรวมปรมิาณแกลบทีใ่ชใ้นการผลติถ่าน
ไมเ้ป็นปรมิาณทีเ่หลอืดว้ย 



 
3/ The Investigation of Residues from Palm Oil Industry, 1995 โดย กรมพัฒนา
และสง่เสรมิพลงังาน 
4/ ปรมิาณชานออ้ย 12,010 ตนั ผลติพลงัไฟฟ้าได ้1 MW-ปี (Plant factor = 0.29) 
5/ ปริมาณแกลบ 5,969 ตัน ผลิตพลังไฟฟ้าได ้1 MW-ปี (Plant factor = 0.68) 
6/ ปรมิาณกากปาลม์ จ านวน 9,707 ตัน ผลติพลังไฟฟ้าได ้1 MW-ปี (Plant factor 
= 0.57) 

IV ขอ้ดขีองเชือ้เพลงิชวีมวล 

 มปีรมิาณก ามะถันต า่ 
 ราคาถกูกวา่พลงังานเชงิพาณชิยอ์ืน่ ตอ่หน่วยความรอ้นทีเ่ทา่กนั 
 มแีหลง่ผลติอยูใ่นประเทศ 
 พลังงานจากชวีมวลจะไม่กอ่ใหเ้กดิสภาวะเรอืนกระจก และแทบจะไม่
ท าใหเ้กดิมลภาวะทางอากาศหรอือากาศเป็นพษิเลยในกรณีมกีารปลกู
ทดแทน 

V ปญัหาการใชพ้ลงังานจากชวีมวล 

พลังงานจากชีวมวลมีขอ้เสียเปรียบเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน  
ก๊าซธรรมชาต ิและน ้ามันเตา หลายประการ และเป็นเหตุผลทีท่ าใหก้ารผลติไฟฟ้า
โดยใชพ้ลงังานหมนุเวยีนไมแ่พรห่ลายเทา่ทีค่วร เชน่ 

(1) ชวีมวลมปีรมิาณทีไ่มแ่น่นอน เนือ่งจาก 

 ชวีมวลแตล่ะชนดิปลกูเพยีงตามฤดกูาลเทา่นัน้ และผลผลติทีไ่ดข้ ึน้อยู่
กบัสภาพภมูอิากาศ 

 เกษตรกรเปลีย่นชนดิของผลผลติไปตามความตอ้งการของตลาด 
 พืน้ทีก่ารเกษตรลดลงเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพไปสูเ่มอืง 
 ชวีมวลมอียู่มากแต่อยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าใหร้วบรวมไดย้าก เชน่ 
กะลามะพรา้ว เศษไม ้ซังขา้วโพด ยอดออ้ยที่อยู่ตามทอ้งไร่ทอ้งนา 
และแกลบตามโรงสเีล็กๆ 

(2) ปรมิาณชวีมวลทีม่ใีชอ้ยู่ในโรงงาน และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน าไป
ผลติไฟฟ้า ทีใ่หผ้ลตอบแทนในการลงทุนดพีอ และเมือ่ตอ้งหาชวีมวล ประเภทอืน่ 
หรอืจากแหลง่อืน่มาเสรมิ กจ็ะมปัีญหาในเรือ่งตา่งๆ ดงันี้ 

 ค่าขนส่งจากแหล่งชีวมวลมาสู่โรงงาน ถา้ยิ่งอยู่ไกลพื้นที่ตัง้ของ
โรงงานกย็ิง่ท าใหม้คีา่ใชจ้า่ยสงู 

 เทคโนโลยทีีส่ามารถใชไ้ดก้บัเชือ้เพลงิชวีมวลหลายๆ ชนดิ มรีาคาแพง 
 มคีวามเสีย่งสงูในการรวบรวมชวีมวลจากแหลง่ตา่งๆ ใหไ้ดป้รมิาณตาม
ตอ้งการ 



(3) คา่ใชจ้่ายสงูทีจ่ะลงทุนเชือ่มต่อระบบไฟฟ้า ระหวา่งโรงงานสูร่ะบบสายสง่ ของ
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เชน่ คา่อปุกรณ์เชือ่มตอ่ คา่กอ่สรา้งระบบสายสง่ เป็นตน้ 

(4) โรงงานขาดความเชือ่มั่นทีจ่ะลงทนุ เนือ่งจาก 

 ขาดการสนับสนุนการลงทุนจากสถาบันการเงิน เนื่องจากความไม่
แน่นอนของปรมิาณชวีมวล 

 ขาดความมั่นใจดา้นเทคโนโลย ีดว้ยยังขาดการสาธติเทคโนโลย ี
 ไมม่ผีูใ้หค้ าปรกึษาทางเทคนคิ 
 ขาดบคุลากรทีจ่ะเป็นผูด้ าเนนิการและบ ารงุรักษาโรงไฟฟ้า 

(5) ราคารับซือ้และราคาขายของไฟฟ้า ทีผ่ลติจากพลังงานสิน้เปลอืงยังต ่ามาก เมือ่
เทยีบกับไฟฟ้า ทีไ่ดจ้ากชวีมวล จงึไม่เกดิแรงจูงใจในการผลติ แตถ่า้ราคาไฟฟ้า ที่
ผลติไดจ้ากพลังงานสิน้เปลอืง สงูขึน้ในอนาคต ก็จะเป็นแรงจูงใจ ใหม้กีารปรับปรุง
ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้า ของโรงสขีา้ว และโรงงานน ้าตาล จนท าใหม้ไีฟฟ้าเหลอื
มากพอ จ าหน่ายคนืเขา้ระบบของการไฟฟ้าฯ ได ้

VI การสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็น
เชือ้เพลงิ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายแห่งชาต ิ(สพช.) ไดใ้ชเ้งินจาก “กองทุนเพื่อ
สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน” สนับสนุนผา่นหน่วยงานตา่งๆ ในการศกึษาวจัิยเพือ่น า
วสัดเุหลอืใช ้จากการเกษตร หรอือตุสาหกรรมการเกษตรตา่งๆ เหลา่นัน้ มาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนเ์ป็นพลงังาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ เชน่ 

 สนับสนุน กลุม่พัฒนาพลังงานจากไม ้กรมป่าไม ้ในการน าวัสดเุหลอืใช ้

จากการเกษตร มาอัดแท่งใหเ้ป็นฟืนและถ่าน หรือที่เรียกว่า “แท่ง
เชือ้เพลงิเขยีว” เพื่อใหป้ระชาชนในชนบท มเีชือ้เพลงิใชใ้นราคาถูก 
และสนับสนุนการปรับปรุงเตาหงุตม้ ใหส้ามารถใชก้บัวัสดเุหลอืใช ้ทาง
การเกษตรอกีดว้ย 

 สนับสนุนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีในการเผยแพร่
การใชเ้ตาถา่นหงุตม้ประสทิธภิาพสงู 

 สนับสนุนหน่วยบริการก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร ในการสง่เสรมิใหม้กีารน าของเสยี จากมูลสัตว์
มาผลติเป็นก๊าซชวีภาพ เพื่อใชเ้ป็นพลังงาน ทดแทนก๊าซหุงตม้และ
พลงังานไฟฟ้า 

นอกจากนัน้ สพช. ยังไดท้ าการศกึษา แนวทางสนับสนุนการน าวัสดุเหลอืใช ้จาก
การเกษตรหรืออุตสาหกรรมการเกษตร มาเป็นเชือ้เพลงิ เพื่อผลติไฟฟ้าทดแทน
พลังงานเชงิพาณิชย ์ทีต่อ้งน าเขา้จากต่างประเทศ โดยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้สามารถใช ้

งานไดอ้ย่างพอเพยีง ภายในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งนัน้ ซึง่อาจมปีรมิาณเหลอืใช ้

มากพอ ที่จะจ าหน่าย ใหก้ับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตาม



ระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้า จากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็กอีกดว้ย โดย สพช. ได ้
ด าเนนิการในดา้นตา่งๆ ไปแลว้ดงันี้ 

(1) การก าหนดราคารบัซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลงังานหมนุเวยีน 

ดว้ยการสนับสนุนของ Danish Cooperation for Environment and Development 
(DANCED) ประเทศเดนมารก์ ศกึษาหาขอ้มลูใหก้บั สพช. ในรายละเอยีดของกลไก
ดา้นราคาเพือ่สง่เสรมิการใชพ้ลังงานหมนุเวยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในสว่นทีเ่กีย่วกบั
ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producers: SPP) และเพือ่ประเมนิระดับ
มากนอ้ย ของการใหเ้งนิสนับสนุนดา้นราคา โดยพจิารณาจากประโยชน์ ทีไ่ดรั้บจาก
การใชแ้หลง่พลงังานหมนุเวยีนในประเทศ ทดแทนการใชพ้ลงังานจากฟอสซลิ 

การศกึษาดังกล่าวเสนอ ใหม้กีารใหเ้งนิชดเชยการผลติ ซึง่จะท าใหโ้รงสขีา้ว และ
โรงงานน ้าตาลทีม่กีารผลติไฟฟ้าอยูแ่ลว้ มกีารปรับปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และ
มไีฟฟ้าเหลอืขายใหร้ะบบ 

(2) การสง่เสรมิผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีน 

ตามทีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ไดม้ปีระกาศลงวันที ่3 กันยายน 
2539 เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตรายเล็ก ประเภทพลังงานนอกรูปแบบ 
เชื้อเพลงิกาก เศษวัสดุเหลือใช ้ขยะมูลฝอยหรือไม ้ณ สิน้เดือนมกราคม 2545  
มีผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producers: SPP) ขายไฟฟ้าเขา้ระบบของ 
การไฟฟ้า 50 ราย คดิเป็นพลงัไฟฟ้าทีเ่สนอขาย 1,962 MW จากจ านวนดงักลา่วเป็น
การผลติไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน และพลังงานหมุนเวียน ผสมกับพลังงาน 
เชงิพาณชิย ์เพยีง 26 ราย คดิเป็นพลงัไฟฟ้าทีเ่สนอขาย 215-260 MW ซึง่สว่นใหญ่
จะเป็น SPP ที่มีความคุม้ค่าทางดา้นการเงนิสูง แต่ก็ยังมี SPP หลายรายที่มีความ
คุม้ค่าทางดา้นการเงินต ่า แต่มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากการผลติ
กระแสไฟฟ้า โดยใชพ้ลังงานหมุนเวยีน จะไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิ และผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ใหม้กีารลงทนุผลติ และขายไฟฟ้า ทีใ่ชพ้ลังงานหมุนเวยีนเป็นเชือ้เพลงิมากขึน้ 
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน จงึไดใ้ห ้สพช. ใชเ้งนิจาก
กองทุนฯ ในวงเงนิรวม 2,060 ลา้นบาท สนับสนุนโครงการสง่เสรมิผูผ้ลติไฟฟ้าราย
เล็กทีใ่ชพ้ลังงานหมุนเวยีน เพือ่ให ้กฟผ. สามารถรับซือ้ไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลังงาน
หมนุเวยีนไดอ้กีประมาณ 300 เมกะวตัต ์

สพช. ไดอ้อกประกาศเชญิชวน ใหผู้ส้นใจลงทุน และผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก ที่ใช ้

พลังงานนอกรูปแบบ หรือใชพ้ลังงานหมุนเวยีนเป็นเชือ้เพลงิ ไดย้ื่นขอ้เสนอเพื่อ
ขอรับเงนิสนับสนุนดังกล่าว โดยกองทุนฯ จะจ่ายเงนิสนับสนุน ใหก้ับผูท้ีม่ขีอ้เสนอ  
ทีเ่หมาะสม และเสนอขอรับเงนิสนับสนุน คา่พลังงานไฟฟ้า ทีเ่พิม่ขึน้จากอัตรารับซือ้
ไฟฟ้า จากผูผ้ลติรายเล็กไม่เกนิ 0.36 บาทต่อกโิลวัตตช์ั่วโมง เป็นระยะเวลา 5 ปี 
ดว้ยวธิคีดัเลอืก โดยก าหนดยืน่ซองขอ้เสนอในวนัที ่15 ตลุาคม 2544 



เมื่อครบก าหนดวันยื่นซองขอ้เสนอ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2544 ปรากฏว่ามีผูส้นใจ 
ยื่นขอ้เสนอไวก้ับ สพช. รวมทัง้สิน้ 43 ราย คดิเป็นพลังไฟฟ้าที่เสนอขายทัง้สิน้  
775 MW คดิเป็นจ านวนเงนิทีข่อรับการสนับสนุนทัง้สิน้ประมาณ 6,400 ลา้นบาท 

การพจิารณาคัดเลอืกขอ้เสนอทัง้ 43 โครงการ ไดเ้ป็นไปตามขัน้ตอนและหลักเกณฑ์
การพิจารณาที่ไดก้ าหนดไว ้และเสร็จเรียบรอ้ยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 โดย
คณะอนุกรรมการก ากบัดูแลแผนงานภาคความร่วมมอื และ คณะท างาน
โครงการสง่เสรมิผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กทีใ่ชพ้ลงังานหมุนเวยีน ไดม้กีารประชมุ
ร่วมกันหลายครัง้ โดยมบีรษัิท AEA Technology plc เป็นทีป่รกึษา และไดร้ายงาน
สรุปผลการคัดเลือกขอ้เสนอทั ้ง 43 โครงการ เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ  
ไดพ้จิารณาเห็นชอบแลว้ เมือ่วนัที ่21 มนีาคม 2545 สรปุผลไดด้งันี ้

 มขีอ้เสนอทีผ่า่นการพจิารณาดา้นเทคนคิและการเงนิ รวมท ัง้ส ิน้ 37 โครงการ 
 กลุ่มที ่1 ขอ้เสนอทีจ่ะไดร้บัการสนบัสนุนเงนิจากกองทุนฯ ในวงเงนิ 2,060 

ลา้นบาท มจี านวนท ัง้ส ิน้ 17 ราย 
 คดิเป็นพลังไฟฟ้าทีข่ายเขา้ระบบทัง้สิน้ 313 MW 
 คดิเป็นเงนิทีก่องทนุฯ สนับสนุนทัง้สิน้ในวงเงนิ 1,955,805,527.60 บาท 
 มีวงเงนิกองทุนฯ ที่คงเหลืออยู่เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 104,194,472.40 บาท ซึง่ไม่

เพยีงพอทีจ่ะจัดสรรใหก้บัโครงการฯ ล าดับถัดไปได ้
 กองทนุฯ มเีงือ่นไขใหผู้ท้ีไ่ดรั้บการคัดเลอืกทัง้ 17 ราย ตอ้งมกีารรับฟังความ คดิเห็น

จากชมุชนดว้ย ตามขัน้ตอนดังนี ้

o ข ัน้ตอนที ่1 ผูท้ีไ่ดรั้บการคัดเลอืกทัง้ 17 ราย น าเสนอแผนการรับฟังความ
คดิเห็นจากชมุชนใหค้ณะท างานฯ พจิารณา และจัดใหค้ณะท างานฯ ไดเ้ขา้ไป
ในพืน้ทีต่ัง้โครงการฯ ภายในระยะเวลา 2 เดอืนนับจากวันที ่สพช. ประกาศผล
การคัดเลือก โดยก าหนดขอบเขตของพื้นที่ด าเนินการส ารวจความคดิเห็น
ประชาชนเป็นพื้นที่ อบต. ที่ตั ้งโรงไฟฟ้า และ อบต. โดยรอบพื้นที่ตั ้ง
โรงไฟฟ้า แตท่ัง้นีไ้มเ่กนิระยะ 10 กโิลเมตร จากทีต่ัง้โรงไฟฟ้า 

o ข ัน้ตอนที ่2 คณะท างานฯ ลงพืน้ทีโ่ครงการตา่งๆ เพือ่รับฟังความคดิเห็นจาก
ประชาชนในพื้นที่นั ้น และรายงานผลเป็นขอ้สังเกตและความคิดเห็นของ
คณะท างานฯ ที่มีต่อโครงการฯ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา ของ
คณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการฯ ในการอนุมัตใิหก้ารสนับสนุน
โครงการฯ ตอ่ไป 

o ข ัน้ตอนที่ 3 คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติใหก้ารสนับสนุน
โครงการฯ 

 กลุม่ที ่2 ขอ้เสนอในกลุม่นีผ้า่นเกณฑก์ารพจิารณาเช่นเดยีวกบักลุม่ท ี ่1 แต่
ไม่ไดร้บัการสนบัสนุน เนือ่งจากวงเงนิ 2,060 ลา้นบาท ไดห้มดลงก่อน มี
จ านวนรวมท ัง้ส ิน้ 20 ราย 

o คดิเป็นพลังไฟฟ้าทีเ่สนอขายเขา้ระบบ 224.20 MW 

o คดิเป็นวงเงนิทีต่อ้งการสนับสนุนทัง้สิน้ 2,117,393,221.60 บาท 

o กองทนุฯ ไดใ้หเ้งนิสนับสนุนเพิม่เตมิ 1,000 ลา้นบาท เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ย้ืน่
ขอ้เสนอในกลุ่มนี้ ไดย้ื่นขอ้เสนอทางการเงินใหค้ณะท างานฯ พิจารณา
คัดเลอืกใหม ่โดยเสนออัตราไดส้งูสดุไม่เกนิ 0.225 บาทตอ่กโิลวัตต-์ชั่วโมง 
(ซึง่เป็นอตัราเงนิสนับสนุนสงูสดุของโครงการในกลุม่ที ่1) 



 มขีอ้เสนอทีไ่มผ่า่นหลกัเกณฑก์ารพจิารณา รวมท ัง้ส ิน้ 6โครงการ ประกอบดว้ย 
o ไมผ่า่นหลักเกณฑด์า้นเทคนคิ 1 โครงการ 
o ไมผ่า่นหลักเกณฑด์า้นการเงนิ 1 โครงการ 
o ไมผ่า่นหลักเกณฑท์ัง้ดา้นเทคนคิและการเงนิ 2 โครงการ 
o ไมผ่า่นหลักเกณฑด์า้นคณุสมบัต ิ2 โครงการ 

การจดัล าดบัขอ้เสนอโครงการตามคา่ ALACOD จากต า่สดุไปหาสงูสดุ 

 

 



รายชือ่ขอ้เสนอทีผ่า่นการพจิารณาดา้นเทคนคิและการเงนิ กลุม่ที ่1 จ านวน 
17 โครงการ 

ล าดบั
ที ่

รายชือ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอโครงการ เชือ้เพลงิ/ 
พลงังาน 

พลงัไฟฟ้า
ขายเขา้ระบบ 

(MW) 

1 บรษัิท เอ็น. วาย. ชกูาร ์จ ากดั ชานออ้ย 3.0 

2 บรษัิท ว.ีโอ.กรนี เพาเวอร ์(นครปฐม) จ ากดั แกลบ 8.5 

3 บรษัิท อาร.์ว.ีกรนี เพาเวอร ์จ ากดั แกลบ 8.5 

4 บรษัิท ไบโอ-แมส เพาเวอร ์จ ากดั แกลบ 16.0 

5 บรษัิท เซ็นทรัลเอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั แกลบ 55.0 

6 บรษัิท กลัฟ์อเิล็คตรกิ จ ากดั (มหาชน) เปลอืกไม/้กะลาปาลม์ 20.0 

7 บรษัิท กลัฟ์อเิล็คตรกิ จ ากดั (มหาชน) เปลอืกไม ้ 20.0 

8 บรษัิท อตุสาหกรรมโคราช จ ากดั ชานออ้ย 8.0 

9 บรษัิท เซ็นทรัลเอ็นเนอรย์ี ่จ ากดั แกลบ 55.0 

10 บรษัิท เอ.ท.ีไบโอพาวเวอร ์จ ากดั แกลบ 20.0 

11 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย พลังน ้า 8.0 

12 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย พลังน ้า 10.0 

13 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย พลังน ้า 14.0 

14 บรษัิท ท ีพ ีเค สตารช์ จ ากดั เหงา้มันส าปะหลัง 22.0 

15 บรษัิท เอ.ท.ีไบโอพาวเวอร ์จ ากดั แกลบ 20.0 

16 บรษัิท พอีารจ์ ีพชืผล จ ากดั แกลบ 5.0 

17 บรษัิท เอ.ท.ีไบโอพาวเวอร ์จ ากดั แกลบ 20.0 

รวม 17 โครงการ 313 MW 

รายชือ่ขอ้เสนอทีผ่า่นการพจิารณาดา้นเทคนคิและการเงนิ กลุม่ที ่2 จ านวน 
20 โครงการ 

ล าดบั
ที ่

รายชือ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอโครงการ เชือ้เพลงิ/
พลงังาน 

พลงัไฟฟ้า
ขายเขา้ระบบ 

(MW) 

1 บรษัิท เอ.ท.ีไบโอพาวเวอร ์จ ากดั แกลบ 20.0 

2 บรษัิท แอด๊วานซ ์อะโกร จ ากดั (มหาชน) เศษไม/้แกลบ 40.0 

3 บรษัิท เอ.เอ. พัลพ ์มลิล ์2 จ ากดั น ้ามันยางด า 25.0 

4 หา้งหุน้สว่นจ ากดั ไพโรจน ์สมพงษ์ พาณชิย ์ กา๊ซชวีภาพ 0.9 

5 บรษัิท ไทย เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั เศษไม/้แกลบ 16.0 

6 บรษัิท ไทย เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั แกลบ 3.0 

7 บรษัิท ไทย เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั เศษไม/้แกลบ 10.4 

8 บรษัิท อตุสาหกรรมมติรเกษตร จ ากดั ชานออ้ย 3.0 

9 บรษัิท ไฟฟ้า ชนบท จ ากดั แกลบ 15.0 

10 บรษัิท น ้าตาลมติรผล จ ากดั ชานออ้ย/เศษไม ้ 25.0 

11 บรษัิท น ้าตาลมติรกาฬสนิธุ ์จ ากดั ชานออ้ย 5.1 

12 บรษัิท ไทยรุง่เรอืงอตุสาหกรรม จ ากดั ชานออ้ย 4.0 

13 บรษัิท น ้าตาลราชสมีา จ ากดั ชานออ้ย 18.0 

14 บรษัิท น ้าตาลรไีฟนช์ยัมงคล จ ากดั ชานออ้ย 7.0 



ล าดบั
ที ่

รายชือ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอโครงการ เชือ้เพลงิ/
พลงังาน 

พลงัไฟฟ้า
ขายเขา้ระบบ 

(MW) 

15 บรษัิท น ้าตาลตะวนัออก จ ากดั ชานออ้ย 5.6 

16 บรษัิท น ้าตาลพษิณุโลก จ ากดั ชานออ้ย 4.0 

17 บรษัิท อตุสาหกรรมน ้าตาลกาญจนบรุ ีจ ากดั ชานออ้ย 4.0 

18 บรษัิท น ้าตาลสระบรุ ีจ ากดั ชานออ้ย 4.0 

19 บรษัิท ฟินคิซ พัลพ แอนด ์เพเพอร ์จ ากดั (มหาชน) 
น ้ามันยางด า/เศษ

ไม ้
2.2 

20 บรษัิท ไทย คารบ์อนแบล็ค จ ากดั (มหาชน) Waste Gas 12.0 

รวม 20 โครงการ 224.20 

(3) การจดัต ัง้ศนูยบ์รกิารขอ้มูลเพือ่สง่เสรมิการผลติไฟฟ้าโดยเชือ้เพลงิจาก
ชวีมวล 

สพช. ไดรั้บการสนับสนุนจาก Global Environment Facility (GEF) โดยผา่น United 
Nations Development Programme (UNDP) ในวงเงนิ 6.8 ลา้นดอลลารส์หรัฐ เพือ่
ร่วมด าเนินการแกไ้ขและลดปัญหาอุปสรรค ที่เกดิขึน้ในการพัฒนาโครงการผลติ
ไฟฟ้า โดยใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล โดยจะพยายามสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกับธนาคาร
หรือสถาบันการเงนิต่างๆ ในเรื่องความส าคัญของการผลติไฟฟ้า โดยใชเ้ชือ้เพลงิ 
ชีวมวล พรอ้มทัง้จะมีการจัดตัง้ศูนย์บริการที่ท าหนา้ที่ในการใหค้ าปรึกษาและ
ใหบ้รกิารขอ้มูลในดา้นต่างๆ (One Stop Clearing House) ใหก้ับนักลงทุนและผูท้ี่
สนใจทั่วไปที่จะเขา้สู่ระบบการผลิตไฟฟ้าโดยใชเ้ชื้อเพลิงชีวมวล เช่น การให ้
ค าปรกึษาทางเทคนคิ การใหค้ าปรกึษาในดา้นแหลง่เงนิทนุ และการใหบ้รกิารศกึษา
ความเป็นไปไดใ้นการตัง้ระบบผลติไฟฟ้า โดยใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล เป็นตน้ 

(4) การศกึษาความเหมาะสมการผลติไฟฟ้าระบบความรอ้นรว่มจากเชือ้เพลงิ 

กองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ไดส้นับสนุนมูลนิธสิถาบันประสทิธภิาพ
พลังงาน (ประเทศไทย) ในวงเงนิเกอืบ 5 ลา้นบาท เพือ่ศกึษาถงึความเหมาะสมใน
การผลติไฟฟ้าไฟฟ้าในระบบ Combined Heat and Power (CHP) ที่ใชเ้ชือ้เพลงิ 
ชวีมวล และศกึษาแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้า
โดยใชช้วีมวลเป็นเชือ้เพลงิ เชน่ เจา้ของโรงงาน ขาดประสบการณ์ ในการคัดเลอืก
เทคโนโลย ีทีเ่หมาะสม ทีจ่ะน ามาประยกุตใ์ช ้การขาดขอ้มลูเกีย่วกบัแหลง่ชวีมวลที่
สามารถน ามาใช ้เป็นเชือ้เพลงิทดแทน หรอืน ามาเสรมิกับเชือ้เพลงิชวีมวลเดมิของ
โรงงาน และปัจจัยดา้นราคาขนส่งชีวมวล จากแหล่งชีวมวลมายังโรงงานของ
ผูป้ระกอบการ โครงการนี้ไดรั้บความชว่ยเหลอืดา้นเทคโนโลย ีจากรัฐบาลฟินแลนด ์
ผา่นบรษัิท Fortum Engineering Ltd. 

 

 



(5) การส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าโดยพลงังานหมุนเวยีนในอุตสาหกรรมใน
ชนบท 

สพช. ไดจ้า้ง Black & Veatch (Thailand) Co., Ltd. ใหศ้กึษาการสง่เสรมิการผลติ
ไฟฟ้าโดยพลังงานหมุนเวยีนในอุตสาหกรรมในชนบท (Thailand Biomass-Based 
Power Generation and Cogeneration within Small Rural Industries) ศกึษาและ
รวบรวมขอ้มลู ศักยภาพในการผลติกระแสไฟฟ้า จากวัสดเุหลอืใชท้างการเกษตร ใน
แต่ละพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อก าหนดเป้าหมาย และปรับปรุงแผนงานอนุรักษ์
พลังงานใหช้ัดเจน และเหมาะสมยิง่ขึน้ จากนัน้จงึก าหนดพืน้ทีต่ัง้ของอุตสาหกรรม
เกษตร ที่มีวัสดุเหลอืใชใ้นทางการเกษตรเพียงพอ ที่จะผลติกระแสไฟฟ้า โดยมี
ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงเพียงพอ แลว้น ามาท าการศกึษา เพื่อจัดท าแผนการ
ลงทนุ รว่มกบัเอกชนผูเ้ป็นเจา้ของอตุสาหกรรมในชนบท เพือ่ลงทนุในการผลติไฟฟ้า
ตอ่ไป 

การศกึษานี้ครอบคลมุถงึการจัดท าแผนการลงทุน (Feasibility Study) เพือ่เจา้ของ
โรงงานทัง้ 10 ราย ที่เขา้ร่วมโครงการสามารถน าผลการศกึษาไปยื่นขอรับความ
ช่วยเหลือ ทางดา้นการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ได ้โดย สพช. ไดก้ าหนด
เงื่อนไข ในการเขา้ร่วมโครงการของโรงงาน แต่ละรายไวด้ว้ยว่า “ในกรณีที่ผล
การศกึษาสรุปไดว้่าผลตอบแทนการลงทุน (Financial Internal Rate of Return) 
มากกว่า 23 % ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (Owner/Developer) ตอ้งด าเนินการจัดตั ้ง
โรงไฟฟ้าภายใน 5 ปี มิฉะนั้น เจา้ของโรงงานหรือผูล้งทุน จะตอ้งจ่ายชดเชย 
คา่ลงทนุ คดิเป็นจ านวนเงนิอยา่งนอ้ยครึง่หนึง่ ของคา่ใชจ้า่ยในการศกึษา” 

รายชื่อโรงงานที่ไดร้บัการศกึษาเพื่อจดัท าแผนการลงทุน (Feasibility 
Study) รวม 10 ราย 

 หา้งหุน้สว่นจ ากดัโรงสขีา้วสมหมายรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด 
 โรงสขีา้วสน่ันเมอืง จ.ก าแพงเพชร 
 หา้งหุน้สว่นจ ากดัฐติพิรธัญญา จ.นครสวรรค ์
 บรษัิทแปลนครเีอชัน่ส ์จ ากดั จ.ตรัง 
 บรษัิทชมุพรอตุสาหกรรมน ้ามันปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จ.ชมุพร 
 บรษัิทอตุสาหกรรมน ้าตาลกาญจนบรุ ีจ ากดั จ.กาญจนบรุ ี
 บรษัิทวูด้เวอรค์ครเีอชัน่ จ ากดั จ.กระบี ่
 บรษัิทน ้าตาลมติรกาฬสนิธุ ์จ ากดั จ.กาฬสนิธุ ์
 บรษัิทโรงสเีลยีงฮงไชย จ ากดั จ.ขอนแกน่ 
 บรษัิททักษิณอตุสาหกรรมน ้ามันปาลม์ (1993) จ ากดั จ.สรุาษฎรธ์านี 

ผลการศกึษาสรุปไดว้่ามโีรงงานเพยีง 3 ราย ทีม่คีวามเหมาะสมในการน าเชือ้เพลงิ 
ชีวมวลที่มีอยู่ เอง มาใชเ้ป็นแหล่งเชื้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมี
ผลตอบแทนการลงทุน (FIRR) มากกวา่ 23 % ซึง่ สพช. จะตอ้งด าเนนิการใหท้ัง้ 3 
โรงงาน จัดตัง้โรงไฟฟ้าภายใน 5 ปี ตามบันทกึขอ้ตกลงตอ่ไป ไดแ้ก ่(1) หา้งหุน้สว่น
จ ากัดโรงสขีา้วสมหมายรอ้ยเอ็ด จ.รอ้ยเอ็ด (2) บรษัิทน ้าตาลมติรกาฬสนิธุ ์จ ากัด  
จ.กาฬสนิธุ ์และ (3) บรษัิท ชมุพรอตุสาหกรรมน ้ามันปาลม์ จ ากดั (มหาชน) จ.ชมุพร 



โรงงานทัง้ 10 ราย ที ่Black & Veatch ไดท้ าการศกึษา FS ใหนั้น้ มโีรงงานจ านวน 4 
ราย ทีไ่ดย้ืน่ขอ้เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นค่าพลังไฟฟ้าที่เพิม่ขึน้
โครงการสง่เสรมิผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีน ไดแ้ก ่

(1) บริษัทอุตสาหกรรมน ้ าตาลกาญจนบุรี จ ากัด จ.กาญจนบุรี (อยู่ในกลุ่มที่ 2) 
(2) บ ริ ษั ทน ้ า ต าลมิต ร ก าฬสิน ธุ์  จ า กั ด  จ . ก าฬสิน ธุ์  ( อ ยู่ ใ น กลุ่ ม ที่  2) 
(3) บรษัิทแปลนครเีอชั่นส ์จ ากัด จ.ตรัง และ (4) บรษัิท วูด้เวอรค์ครเีอชั่นจ ากัด จ.
กระบี ่ไดร้ว่มกบั บรษัิท กลัฟ์อเิล็คทรคิ จ ากดั (อยูใ่นกลุม่ที ่1) 

VII ความเหมาะสมของชวีมวลแต่ละประเภททีจ่ะน ามา
เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า 

 กากออ้ย 

โรงงานน ้าตาลทีม่เีครือ่งจักรทีผ่ลติไฟฟ้าอยู่แลว้ หากมกีารดัดแปลงเครือ่งจักรเพือ่
ผลติไฟฟ้าขายนอกฤดูหบีออ้ย จงึเป็นการลงทุนไม่มาก และไดผ้ลตอบแทนการ
ลงทนุคอ่นขา้งด ีแตป่รมิาณกากออ้ยทีเ่หลอื จาการผลติน ้าตาลตอ้งมปีรมิาณมากพอ 
ทีจ่ะผลติไฟฟ้านอกฤดหูบีออ้ย หรอืหากเครือ่งจักรทีม่อียู่ (โดยเฉพาะหมอ้น ้า) ถา้มี
ขนาดใหญ่เกนิไป ก็ควรหาเชือ้เพลงิอืน่มาเสรมิ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของหมอ้น ้า  
ใหส้ามารถท างานไดม้ากขึน้ 

 แกลบ 

แกลบถือว่าเป็นเชือ้เพลงิที่ดีที่สุด ในบรรดาชวีมวลทัง้หมด เพราะมีความชื้นต ่า  
ไมต่อ้งผา่นเครือ่งย่อยกอ่นน าไปเผาไหม ้ประกอบกบัมสีดัสว่นขีเ้ถา้ มากกวา่ชวีมวล
ชนดิอืน่ สามารถน าไปทดแทนดนิเพือ่ปลกูพันธุไ์มต้า่งๆ ไดด้ ีสง่ขายตา่งประเทศได ้
อีกดว้ย ท าใหผ้ลตอบแทนของโครงการดีขึน้ การน าแกลบมาเป็นเชือ้เพลงิผลติ
ไฟฟ้า จะมปัีญหาอยูท่ีก่ารรวบรวมแกลบจากโรงส ีทีม่แีหลง่อยูก่ระจัดกระจาย ทั่วไป
หลายๆ แหง่มารวมกนั เพือ่เพิม่ก าลงัการผลติใหส้งูขึน้ และเงนิลงทนุตอ่ เมกะวตัตจ์ะ
ลดลง 

 กากปาลม์ 

โดยทั่วไปโรงงานสกัดน ้ามันปาลม์ดบิมเีครือ่งจักรทีผ่ลติไฟฟ้าอยู่แลว้ แตส่ว่นใหญ่ 
จะออกแบบขนาดก าลังการผลติไฟฟ้า ไวเ้พียงใหพ้อดกีับความตอ้งการใชภ้ายใน
โรงงาน จงึท าใหม้กีากปาลม์เหลอือยู่เป็นจ านวนมาก แนวทางหนึ่งในการบรรเทา
ปัญหาของโรงงาน ในการก าจัดกากปาลม์ทีเ่หลอื ก็คอืการเพิม่ก าลังการผลติไฟฟ้า
ใหส้งูขึน้ เพือ่น าพลังงานไฟฟ้าสว่นเกนิขายภายนอก ส าหรับในกรณีทีเ่ป็นโรงงานตัง้
ใหม่ เจา้ของโรงงาน ควรออกแบบระบบผลติไฟฟ้า ใหส้ามารถใชง้านได ้พอดกีับ
ปรมิาณเชือ้เพลงิทีม่อียู ่

 



 เศษไม ้

เศษไมส้ว่นใหญจ่ะเป็นไมย้างพาราซึง่มมีากในภาคใตข้องประเทศ แตเ่นื่องจากเศษ
ไมม้ีความชืน้สูงมาก และมีแหล่งที่อยู่กระจัดกระจาย ตน้ทุนของเศษไมจ้งึสูงกว่า
เชือ้เพลงิ อืน่ๆ เชน่ ถา้ตอ้งน าปลายไมจ้ากสวนยางพารา มาเป็นเชือ้เพลงิ ในขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลางไมเ่กนิ 4 นิว้ ยาว 1 เมตร จะมตีน้ทุนในการรวบรวมและจัดสง่อยา่ง
ต ่าเท่ากับ 250 บาท/ตัน เมือ่เทยีบเป็นไมแ้หง้ โดยหักความชืน้ออก ราคาจะสงูขึน้
เป็น 3 เทา่ หรอื 750 บาท/ตนั ทัง้นียั้งไมร่วมตน้ทนุในการยอ่ยใหเ้ป็นชิน้เล็กๆ ดงันัน้
ผลตอบแทนการลงทนุ จงึนอ้ยกวา่โรงไฟฟ้า ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิชวีมวลชนดิอืน่ 

 ซงัขา้วโพดและกาบมะพรา้ว 

ชวีมวลทัง้ 2 ชนิดนี้มีปรมิาณไม่มาก และอยู่กระจัดกระจาย เหมาะที่จะน ามาเป็น
เชือ้เพลงิเสรมิมากกวา่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้า 

VIII บทสง่ทา้ย 

ศักยภาพของการผลิตชีวมวลในประเทศ มีแนวโนม้จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
เนื่องมาจากปรมิาณผลผลติทางการเกษตร ทีก่อ่ใหเ้กดิชวีมวล มแีนวโนม้จะผลติได ้
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้เพราะปัจจัยส าคัญหลายประการ เช่น การเพิม่จ านวนพื้นทีเ่พาะปลูก 
และการพัฒนาเทคโนโลยทีางการเกษตร เป็นตน้ 

ส่วนความตอ้งการใชช้ีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นในอนาคตเช่นกัน 
เนือ่งจากชวีมวลมรีาคาไมแ่พง เมือ่เทยีบกบัเชือ้เพลงิสมัยใหม ่ในปรมิาณความรอ้นที่
เท่ากัน และจากปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีเ่กดิจากการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ ซึง่ท าให ้
เกดิการสะสม ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในบรรยากาศที่น าไปสู่การ
เกดิปฏกิริยิาเรอืนกระจก และท าใหอุ้ณหภูมขิองโลกสงูขีน้ ในขณะทีก่ารน าชวีมวล 
มาใชเ้ป็นพลังงานทดแทนการใชพ้ลังงานเชงิพาณชิย ์จะชว่ยบรรเทาปัญหาการเพิม่
ปรมิาณ CO2 ใหก้ับบรรยากาศ แต่เนื่องจากชวีมวลบางชนิดมกีารผลติตามฤดูกาล 
และ/หรือมีเฉพาะบางภูมิภาค ดังนั้นการน าชีวมวลมาใชผ้ลติพลังงาน ในแต่ละ
โรงงาน ตอ้งค านงึถงึปัจจัยอืน่ประกอบ ไดแ้ก ่แหลง่ชวีมวล ปรมิาณรวมของชวีมวล 
และเทคโนโลยกีารผลติพลงังานจากชวีมวล เป็นตน้ 

แมว้่าในขณะนี้ การใชพ้ลังงานชีวมวล และเทคโนโลยีบางดา้น ยังไม่สามารถ
ด าเนนิการในเชงิพาณชิย ์และไมม่คีวามคุม้คา่ทางเศรษฐศาสตร ์แตก่ารเตรยีมพรอ้ม 
ก็อาจจะเป็นประโยชน์อยา่งมาก หากเกดิวกิฤตพิลังงานขึน้ในอนาคต ขณะเดยีวกนัก็
มคีวามเป็นไปได ้ทีจ่ะท าใหก้ารพัฒนาเทคโนโลยบีางสาขา ไปถงึขัน้ทีส่ามารถลด
ตน้ทนุลง จนกลายมาเป็นทางเลอืก ทีคุ่ม้คา่ทางเศรษฐศาสตรไ์ดเ้ชน่กนั 

ตัง้แตปี่ 2535 เป็นตน้มา สพช. ไดน้ าเงนิจากกองทนุเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 
มาสนับสนุนทุนด าเนินงาน ใหก้ับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยชีวี
มวล ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และใชไ้ดส้ะดวกขึน้ สง่เสรมิใหม้กีารสาธติเทคโนโลย ีที่
ใชช้วีมวลเป็นเชือ้เพลงิเพื่อใหส้รา้งความเชือ่มั่นการใชง้านไดจ้รงิ ตลอดจนการ



สง่เสรมิใหใ้ช ้มกีารใชพ้ลังงานหมนุเวยีนในการผลติไฟฟ้า โดยการท าใหร้าคารับซือ้
ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใชพ้ลังงาน
หมนุเวยีนเป็นเชือ้เพลงิ อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมเมือ่เทยีบกบัตน้ทนุในการผลติ จะเป็น
แรงจงูใจใหม้ผีูส้นใจลงทนุผลติ และขายไฟฟ้า ทีใ่ชพ้ลงังานหมนุเวยีน เป็นเชือ้เพลงิ
เพิม่มากขึน้ นอกจากนัน้ ยังไดม้กีารประสานงานกับการไฟฟ้าทัง้ 3 ฝ่าย เพือ่แกไ้ข
ระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ขนาดเล็กมาก (ทีม่ปีรมิาณพลังไฟฟ้าทีข่ายเขา้
ระบบ นอ้ยกวา่ 1 MW) เพือ่ลดตน้ทนุคา่เชือ่มโยงระบบเขา้กบัระบบจ าหน่ายของการ
ไฟฟ้า กอ่ใหเ้กดิบรรยากาศทีจู่งใจใหม้กีารผลติพลังงานไฟฟ้า จากชวีมวลไดม้ากขึน้ 
พรอ้มทัง้ สพช. จะรณรงคป์ระชาสมัพันธ ์ถงึขอ้ดขีองพลังงาน จากชวีมวล เพือ่สรา้ง
ความเขา้ใจ และเกดิภาพลกัษณ์ทีด่ ีในการใชช้วีมวลเป็นแหลง่พลงังาน ใหม้ากขึน้ 

หากความพยายามของ สพช. ในการเรง่ใหม้กีารพัฒนาพลังงาน จากเชือ้เพลงิ ทีเ่ป็น
ชีวมวลและพลังงานทดแทนอื่นๆ เพื่อใหม้ีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลงิ และ
พลงังานน าเขา้นัน้ สามารถด าเนนิงานไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ กจ็ะเป็นการกระตุน้ใหม้ี
การผลติไฟฟ้า จากแหลง่พลังงานทีม่อียู่ในประเทศใหม้ากขึน้ ซึง่จะเป็นการชว่ยลด
การน าเขา้พลังงาน จากตา่งประเทศ และชว่ยลดการใชพ้ลังงานเชงิพาณิชย ์ท าให ้
ปัญหามลภาวะเป็นพษิเบาบางลงไป สง่ผลใหคุ้ณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มทีด่ ีได ้
กลบัคนืมา 
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 รายงานพลังงานของประเทศไทย 2541 จัดท าโดยกรมพัฒนาและ
สง่เสรมิพลงังาน 

 วารสารพลังงาน ปีที่ 9 ฉบับที่ 43 ของศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่ง
ประเทศไทย 

 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผูไ้ดรั้บการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อ
สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสง่เสรมิผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กทีใ่ช ้

พลังงานหมุนเวยีน เสนอคณะกรรมการกองทุนเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงาน โดยคณะอนุกรรมการก ากับดูแลแผนงานภาคความร่วมมือ 
และคณะท างานโครงการสง่เสรมิผูผ้ลติรายเล็กทีใ่ชพ้ลังงานหมนุเวยีน 
(มนีาคม 2545) 
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ภาวะเศรษฐกจิและการซือ้ขายไฟฟ้า 
ในอนุภมูภิาคลุม่แมน่ า้โขง 

  

ปัจจุบันไฟฟ้ามสีว่นส าคัญในชวีติประจ าวัน และตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ 
รวมทัง้ไดก้ลายเป็น จุดเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศเพื่อนบา้นใกลเ้คียง  
จากการซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได ้และการใช ้

ไฟฟ้าตอ่หวัสงูทีส่ดุ ในอนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง ในอนาคตไทยจะเป็นผูซ้ ือ้ไฟฟ้าหลัก 
ในขณะที ่สปป. ลาว สหภาพพมา่ และยนูนาน จะเป็นผูส้ง่ออกไฟฟ้าทีส่ าคัญ เพราะ
มทีรัพยากรทางดา้นพลงัน ้า เป็นจ านวนมาก 

1. ลกัษณะท ัว่ไปของประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม ่
น า้โขง 

ประเทศในกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง (The Greater Mekong Subregion : GMS) 
6 ประเทศ ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) กัมพูชา 
สหภาพพมา่ เวยีดนาม ยนูนานของสาธารณรัฐประชาชนจนี และไทย มคีวามแตกตา่ง
กันในหลายดา้น ความอุดมของทรัพยากรธรรมชาต ิซึง่รวมการเพาะปลกู ป่าไมแ้ละ
แหล่งประมง ทีอุ่ดมสมบูรณ์ ศักยภาพของแร่ธาตุ ทีม่มีากมาย และแหล่งพลังงาน
มากมาย ในรูปของพลังน ้า ถา่นหนิ และปรมิาณน ้ามันส ารอง อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง 
ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 2.3 ลา้นตารางกโิลเมตร ขนาดประชากรประมาณ 250 ลา้น 

ประเทศในกลุ่ม GMS อยู่ชว่งการเปลีย่นจากการวางแผนทีส่ว่นกลาง สูเ่ศรษฐกจิที่
ขยายฐานทางการตลาด เป็นเศรษฐกจิแบบเปิด ขณะทีล่ักษณะเศรษฐกจิ ของแตล่ะ
ประเทศในอนุภูมภิาค แตกตา่งกันมากในแง่ขนาด และโครงสรา้ง แตทุ่กประเทศใน
ลุม่แมน่ ้าโขง มอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งู ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา จนกระทั่ง
เกดิวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกจิในอาเซียน ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาตติ่อหัว อยู่ระหว่าง 260-1,960 เหรียญสหรัฐ การมีไฟฟ้าใช ้(13-97%) 
และการใชไ้ฟฟ้า (34-1,300 กโิลวัตต-์ชัว่โมง/ปี/คน) ยังมคีวามแตกตา่งกนั อยา่งมี
นัยส าคญั (รายละเอยีดในตาราง 1.1) 

  



ตาราง 1.1 : ประเทศในกลุม่ GMS - ดชันชีีว้ดั ปี 2542 

ตวัชีว้ดั หนว่ย กมัพชูา 
สปป. 
ลาว 

สหภาพ
พมา่ 

ไทย เวยีดนาม จนี 

พืน้ที ่ พัน ตร.กม. 181 237 677 513 332 394 

ประชากร ลา้นคน 11.6 5.1 48.1 61.8 76.3 41.9 

ผลติภัณฑม์วลรวม
ประชาชาต/ิหวั 

เหรยีญสหรัฐ/
หวั 

260 280 n.a. 1,960 370 7501) 

ผลติภัณฑม์วลรวมใน
ประเทศ 

พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐ 

3.1 1.4 n.a. 123.9 28.6 n.a. 

การใชไ้ฟฟ้า 
กโิลวตัต-์
ชัว่โมง/ปี/หวั 

34 113 60 1,300 257 606 

การมไีฟฟ้าใช ้ % 13 34 15 97 70 92 

ก าลังการผลติตดิตัง้2) เมกะวตัต ์ 150 635 1,300 22,300 6,200 7,600 

แหล่งที่มา : ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเซีย และการคาดการณ์ของธนาคารโลก 
1) ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาตติ่อหัวของยูนนาน เฉลี่ยประมาณ 2 ใน 3 ของ
ประเทศ 

2) ปี 2543 

2. การพฒันาเศรษฐกจิในชว่งทีผ่า่นมา 

การขยายตัวทางเศรษฐกจิของทกุประเทศในชว่งปี 2538-2539 กอ่นเกดิวกิฤตกิารณ์
ทางเศรษฐกจิ อยู่ในระดับสูงประมาณรอ้ยละ 6-10 แต่หลังเกดิวกิฤตใินปี 2540 
เศรษฐกจิของแตล่ะประเทศใน GMS เริม่ชะลอตวัลง จากขอ้มลูในตารางที ่2.1 แสดง
ถึงผลกระทบซึ่งแต่ละประเทศไดรั้บแตกต่างกัน จะเห็นว่าประเทศไทย ไดรั้บ
ผลกระทบจากวิกฤตเิศรษฐกจิ รุนแรงที่สุด โดยอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ  
ทีแ่ทจ้รงิในปี 2540 และ 2541 ตดิลบรอ้ยละ 1.5 และ 10.8 ตามล าดบั 

ตารางที ่2.1 ประเทศกลุ่ม GMS – การพฒันาเศรษฐกจิในปัจจุบนัรอ้ยละ 
การเปลีย่นแปลง ของอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิ (Real GDP) 
% 
ประเทศ/
จงัหวดั 

GDP ปี 
2542 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐั 

2538 2539 2540 2541 2542 25431) 25441) 

กมัพชูา 3.1 6.7 5.5 2.6 1.3 5.0 6.0 7.0 

สปป. ลาว 1.4 7.0 6.9 6.9 4.0 4.0 4.5 5.0 

สหภาพพมา่ n.a. 6.9 6.4 5.7 5.0 4.5 n.a. n.a. 

ไทย 123.9 8.9 5.9 -1.5 -10.8 4.2 4.4 1.8 

เวยีตนาม 28.6 9.5 9.3 8.2 4.4 4.8 6.0 6.5 

ยนูนาน n.a. 10.5 9.6 8.8 7.8 7.1 7.5 7.2 

แหลง่ทีม่า : ดชันทีีส่ าคญัของประเทศเอเซยีและแปซฟิิก และหนังสอือนาคตการ
พัฒนาเอเซยี ธนาคารเพือ่การพัฒนาเอเซยี ปี 2543  1) ตวัเลขประมาณการ 



3. การใชไ้ฟฟ้าในปจัจบุนั 

ตลาดซือ้ขายไฟฟ้าที่ส าคัญใน GMS อยู่ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย ยูนนาน และ
เวยีตนาม โดยในปี 2543 มปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเทา่กบั 86,214 27,696 และ 22,241 
ลา้นหน่วย ตามล าดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับรอ้ยละ 61 20 และ 16 ของ 
ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมดตามล าดับ (แสดงในตารางที ่3.1) สดัสว่นนี้คาดวา่จะ
คอ่ยๆ ลดลงในอนาคต เนือ่งจากประเทศ ทีม่ปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้านอ้ย ไดแ้ก ่สหภาพ
พม่า สปป.ลาว และกัมพูชา จะมแีนวโนม้ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า สูงขึน้ในอนาคต 
ภาคอตุสาหกรรม ยังคงเป็นภาคหลัก ทีม่ีสัดสว่นการใชไ้ฟฟ้าสงู และเป็นตัวผลักดัน 
ใหค้วามตอ้งการไฟฟ้าเพิม่สงูขึน้ ในขณะทีภ่าคครัวเรอืนของทุกประเทศใน GMS มี
อตัราการเตบิโตของการใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้อยา่งมาก เนือ่งจากความตอ้งการใชอ้ปุกรณ์
ไฟฟ้า ทีเ่ริม่ตน้จากฐานทีต่ ่า เมือ่เปรยีบเทยีบกับประเทศ ทีพั่ฒนาแลว้ ซึง่ยังไม่ถงึ
จดุอิม่ตวั 

ตาราง 3.1 : ประเทศในกลุม่ GMS ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดและการใช้

ไฟฟ้าในปี 2543 

ประเทศ/จงัหวดั ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสงูสดุ ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

เมกะวตัต ์ % ลา้นหนว่ย % 

กมัพชูา 114 0.4 381 0.3 

สปป. ลาว 167 0.7 649 0.5 

สหภาพพมา่ 780 3.0 3,366 2.4 

ไทย 14,918 57.1 86,214 61.3 

เวยีดนาม 4,890 18.7 22,241 15.8 

ยนูนาน 5,257 20.1 27,696 19.7 

รวม 1) 26,126 100.0 140,547 100.0 

แหลง่ทีม่า :สถติโิรงไฟฟ้าของแตล่ะประเทศ 
1) เป็นคา่พลงัไฟฟ้าสงูสดุของแตล่ะประเทศทีไ่มไ่ดเ้กดิในเวลาเดยีวกนั 

จากขอ้มูลในตารางที่ 3.2 พบว่าการใชไ้ฟฟ้าของประเทศในกลุ่ม GMS ส่วนใหญ่
ขยายตัวในอัตราทีล่ดลงเล็กนอ้ย หลังเกดิวกิฤตเศรษฐกจิในปี 2540 ยกเวน้ประเทศ
ไทย ที่การใชไ้ฟฟ้าในปี 2541 ไดห้ดตัวลงในอัตรารอ้ยละ –2.6 แต่หลังจากที่
เศรษฐกจิไทยเริ่มฟ้ืนตัวในปี 2542 การใชไ้ฟฟ้าของไทย ไดเ้พิ่มขึน้โดยล าดับ 
โดยเฉพาะในปี 2543 การใชไ้ฟเพิม่ขึน้สงูถงึรอ้ยละ 8.4 

  



ตาราง 3.2: อตัราการเปลีย่นแปลงของการใชไ้ฟฟ้าของประเทศในกลุม่ GMS 
% 

ประเทศ/จงัหวดั 2538 2539 2540 2541 2542 2543 

กมัพชูา 16.4 65.9 27.0 19.9 2.7 22.0 

สปป.ลาว 22.6 12.5 14.2 18.3 10.2 13.0 

สหภาพพมา่ 7.7 2.0 7.6 10.0 1.5 23.9 

ไทย 14.3 9.5 6.4 -2.6 1.1 8.4 

เวยีดนาม 20.5 19.6 14.4 15.8 10.5 13.5 

ยนูนาน 14.1 13.2 6.5 6.0 7.7 9.1 

แหลง่ทีม่า : สถติโิรงไฟฟ้าของแตล่ะประเทศ 

4. อตัราคา่ไฟฟ้า 

ในปี 2543อัตราคา่ไฟฟ้าเฉลีย่ในประเทศไทย สหภาพพม่า และเวยีดนาม ประมาณ 
4.9-5.2 เซนตต์่อกโิลวัตต-์ชั่วโมง ส าหรับ สปป. ลาว อัตราค่าไฟฟ้าเฉลีย่ในอัตรา 
2.3 เซนตต์อ่กโิลวตัต-์ชัว่โมง ซึง่คอ่นขา้งต า่มาก โดยเฉพาะในภาคครัวเรอืนอตัราคา่
ไฟฟ้า เท่ากับ 1.5 เซนตต์อ่กโิลวัตต-์ชั่วโมง โดยรัฐบาลใหเ้งนิอุดหนุนค่าไฟฟ้าแก่
ประชาชน ในขณะทีอ่ัตราค่าไฟฟ้าเฉลีย่ของกัมพูชา เท่ากับ 16 เซนตต์่อกโิลวัตต-์
ชั่วโมง เนื่องจากโรงไฟฟ้าสว่นใหญ่ มขีนาดเล็ก และใชเ้ชือ้เพลงิดเีซล ในการผลติ
ไฟฟ้า ส าหรับยูนนาน ของสาธารณรัฐประชาชนจนี อัตราคา่ไฟฟ้าเฉลีย่เท่ากับ 3.7 
เซนตต์่อกโิลวัตต์-ชั่วโมง เนื่องจากค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้า และค่าแรงงาน ต ่ากว่า
ประเทศอืน่ๆ ใน GMS รายละเอยีดปรากฏในตารางที ่4.1 

ตารางที่ 4.1 แสดงอตัราค่าไฟฟ้าของประเทศในกลุ่ม GMS ในปี 2543 
เซนตส์หรัฐ/กโิลวตัต-์ชัว่โมง 

ประเทศ ครัวเรอืน อตุสาหกรรม พาณชิยกรรม เกษตร เฉลีย่ 

กมัพชูา 9.0 17.0 17.0 17.0 16.0 

สปป. ลาว 1.5 2.8 3.7 1.0 2.3 

สหภาพพมา่ 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

ไทย 5.2 4.7 6.0 4.0 4.9 

เวยีดนาม 3.6-10.0 6.0 6.0 4.6 5.2 

ยนูนาน 4.1 3.6 6.9 3.4 3.7 

แหลง่ทีม่า : สถติโิรงไฟฟ้าของแตล่ะประเทศ และขอ้มูลโรงไฟฟ้า ธนาคารเพือ่การ
พัฒนาเอเซยี ปี 2540 

 

 



5. บทสรปุ 

ปัจจุบันประเทศในกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง ก าลังด าเนนิโครงการเชือ่มโยง ระบบ
สง่ไฟฟ้า และการซือ้ขายไฟฟ้าใน GMS ซีง่โครงการนี้ หากจัดท าแลว้เสร็จ จะท าให ้
ระบบก าลังผลติไฟฟ้า ของอนุภูมภิาค มคีวามมั่นคง และช่วยสนับสนุนการซือ้ขาย
ไฟฟ้าในอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขง โดยจากผลการศกึษาของธนาคารโลกในปี 2541 
พบวา่จะชว่ยลดตน้ทุนการผลติไฟฟ้า ไดถ้งึ 460 พันลา้นบาท ในชว่ง 20 ปี (2544-
2563) และลดมลภาวะจากปรากฏการณ์กา๊ซเรอืนกระจก เนือ่งจากเป็นโรงไฟฟ้าพลัง
น ้า ไดค้ดิเป็นมูลคา่ถงึ 18,000 ลา้นบาทตอ่ปี รวมทัง้เป็นฐานทีก่อ่ใหเ้กดิรายได ้อัน
จะส่งผลดตี่อการขยายตัวทางดา้นการคา้ การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมระหว่าง
ประเทศในอนุภมูภิาคอกีดว้ย 

เอกสารอา้งองิ : Norconsult, Indicative Master Plan on Power Interconnection 
in GMS : Power Demand Forecast, Final Report, September 2001 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่55 มกราคม-มนีาคม 2545 
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สถานการณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ 

  

1. ราคาน า้มนัดบิ 

ราคาน ้ามันดบิในไตรมาสแรกของปี 2545 ปรับตัวสงูขึน้อย่างตอ่เนื่องประมาณ $5-6 
ตอ่บารเ์รล โดยปัจจัยส าคัญทีม่ผีลตอ่ราคาน ้ามันดบิ คอื ความตอ้งการใชน้ ้ามันของ
โลกเพิม่สูงขึน้ จากภาวะเศรษฐกจิ ของโลกทีเ่ริม่ฟ้ืนตัว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 
ประกอบกบัความตอ้งการใชน้ ้ามันส าหรับยานพาหนะ ทีเ่พิม่สงูขึน้ เนื่องจากเริม่เขา้สู่

ฤดรูอ้น ในขณะทีอ่ปุทานเริม่ตงึตัวจากการร่วมมอืกันลดปรมิาณการผลติรวม 2 ลา้น
บารเ์รล/วัน ของกลุ่มโอเปค และประเทศผูส้ง่ออกน ้ามันดบิรายใหญ่ทีอ่ยู่นอกกลุ่ม
โอเปค ไดแ้ก่ รัสเซยี เม็กซโิก นอร์เวย์ โอมาน และไนจีเรีย เริ่มมีผลตัง้แต่วันที่  
1 มกราคม 2545 เป็นตน้มา นอกจากนี้  สถานการณ์ความตึงเครียด ระหว่าง
สหรัฐอเมรกิากบัอรัิก ในการปราบปรามการกอ่การรา้ย ไดเ้ป็นปัจจัยทางดา้นจติวทิยา
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาน ้ามันดบิ เนื่องจากหากความขัดแยง้ขยายตัว ออกไปมากขึน้ 
กจ็ะสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกน ้ามัน ของตะวนัออกกลาง 

เดอืนมกราคม ราคาน ้ามันดบิช่วงตน้เดอืนมกราคมปรับตัวสูงขึน้ เนื่องจากสภาพ
อากาศหนาวเย็นตอ่เนื่องมาจากชว่งปลายปี 2544 ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามันเพือ่
ความอบอุ่นเพิ่มสูงขึ้นรวมทั ้งการลดปริมาณการผลิตของกลุ่มโอเปค 1.5 ลา้น
บารเ์รล/วัน (เพดานการผลติใหม่ไม่รวมอรัิกลดลงเหลอื 21.7 ลา้นบารเ์รล/วัน) และ
ประเทศนอกกลุ่มโอเปคอกี 500,000 บารเ์รล/วัน มผีลตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2545 
เป็นตน้ไป ท าใหม้ปีรมิาณน ้ามันดบิออกสูต่ลาดนอ้ยลง แต่ในชว่งปลายเดอืนราคา
น ้ามันดบิไดอ้่อนตัวลง จากสภาพอากาศที่อบอุ่นขึน้ ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ ามัน
ลดลง ปรมิาณส ารองทางการคา้เพิม่สูงขึน้ โดยราคาน ้ามันดบิเฉลีย่เดอืนมกราคม 
ปรับตวัสงูขึน้เล็กนอ้ยจากชว่งไตรมาส 4 ปี 2544 ประมาณ $0.1-0.5 ตอ่บารเ์รล 

เดอืนกมุภาพนัธ ์ราคาน ้ามันดบิปรับตวัสงูขึน้อกี จากเหตรุะเบดิทีห่ลมุขดุเจาะน ้ามัน
ทางตอนเหนือ ของคเูวตบรเิวณอลั-รดุาตายน์ ท าใหป้รมิาณการสง่ออกน ้ามันดบิของ
คูเวตลดลง และจากเหตุประทว้งหยุดงานของพนักงานบรษัิทน ้ามันแห่งชาต ิของ
เวเนซเูอล่า และการทีก่ลุ่มโอเปคพยายามเจรจา ใหรั้สเซยีร่วมมอื ขยายระยะเวลา
การลดปรมิาณการส่งออกไปจนถงึไตรมาส 2 รวมถงึความกังวลเกีย่วกับความตงึ
เครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก ในการปราบปรามการก่อการ รา้ย โดย
สหรัฐอเมรกิาไดม้กีารสัง่ซือ้น ้ามันดบิปรมิาณ 18.6 ลา้นบารเ์รล เพือ่เป็นน ้ามันส ารอง
ทางยทุธศาสตร ์ราคาน ้ามันดบิเฉลีย่เดอืนกมุภาพันธป์รับตัวสงูขึน้ประมาณ $0.3-0.5 
ตอ่บารเ์รล 



เดอืนมนีาคม ราคาน ้ามันดบิยังคงปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่งประมาณ $2 ตอ่บารเ์รล 
โดยมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียด ระหว่าง
สหรัฐอเมรกิาและอรัิก ที่ยังไม่ไดข้อ้ยุต ิและความขัดแยง้ในการเขา้ไปตรวจสอบ
อาวธุในอรัิกของสหประชาชาต ิรวมถงึการทีก่ลุม่โอเปค และประเทศนอกกลุม่โอเปค 
ไดข้อ้ตกลง ที่จะขยายระยะเวลาการลดปริมาณการผลติรวม 2 ลา้นบาร์เรล/วัน 
ออกไปจนถงึไตรมาส 2 นอกจากนี้ โรงกลั่นตา่งๆ ในสหรัฐอเมรกิาไดเ้ริม่กลับมาเพิม่
ก าลังการกลั่น จากการทีค่า่การกลั่นอยูใ่นระดับดขีึน้ ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามันดบิ 
ในตลาดโลกเพิม่สงูขึน้ ราคาน ้ามันดบิดไูบและเบรนท ์ณ วันท ี27 มนีาคม 2545 อยู่
ทีร่ะดบั $23.9 และ $25.0 ตอ่บารเ์รล ตามล าดบั 

ราคาน า้มนัดบิ 
หน่วย : เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล 

ชว่งเวลา โอมาน ดไูบ เบรนท ์ WTI ทาปิส 

2542 17.24 17.20 18.13 19.20 18.84 

2543 26.53 26.26 29.00 30.40 29.86 

2544 22.86 22.81 24.78 25.90 25.33 

2545 (3 เดอืน) 19.51 19.47 20.96 20.93 20.73 

ไตรมาส 4 (2544) 18.46 18.34 19.68 20.32 20.39 

มกราคม 45 18.53 18.48 20.20 19.68 20.13 

กมุภาพันธ ์45 19.06 19.02 20.53 20.66 20.16 

มนีาคม 45* 20.95 20.90 22.15 22.45 21.90 

27 ม.ีค. 45 23.88 23.88 25.03 25.85 25.20 

*1 - 27 มนีาคม 2545 

2. ราคาผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปูในตลาดจรสงิคโปร ์

ในไตรมาสแรกของปี 2545 ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร์ปรับตัวสูงขึน้
ประมาณ $6-9 ต่อบาร์เรล โดยปัจจัยหลักเป็นการปรับตัวตามราคาน ้ ามันดิบ  
สว่นปัจจัยอืน่ๆ คอื น ้ามันเบนซนิ ราคาปรับตัวสงูขึน้มาก เนื่องจากไดเ้ริม่มกีารสะสม
ส ารองเพือ่ไวใ้ชใ้นชว่งฤดรูอ้น ซึง่ประเทศตา่งๆ ในยโุรป สหรัฐอเมรกิาและเอเซยี จะ
มกีารใชย้านพาหนะเพิม่มากขึน้ ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามันเบนซนิเพิม่สงูขึน้ น ้ามัน
ดเีซล แมว้า่ความตอ้งการใชห้ลังฤดหูนาวจะลดลง แตอ่ปุทานทีต่งึตัวจากการทีโ่รง
กลั่นของคเูวต เกดิเพลงิไหม ้และจากการปิดซอ่มบ ารงุของโรงกลั่นในภมูภิาค ท าให ้
ราคาน ้ามันดเีซลปรับตัวสงูขึน้ ส าหรับ น ้ามันกา๊ด ราคาปรับตัวสงูขึน้เชน่กนั จากการ
ขยายเสน้ทางการบนิ และการเพิม่เทีย่วบนิของสายการบนิในภูมภิาคเอเซยี ท าให ้
ปรมิาณความตอ้งการใชน้ ้ามันเครื่องบนิเพิม่มากขึน้ ส่วนน ้ามันเตา จีนซึง่เป็นผูใ้ช ้

น ้ามันเตารายใหญ่ทีสุ่ด ของเอเซยีมกีารน าเขา้มากขึน้ โดยเฉพาะในชว่งเทศกาล
ตรุษจนี ทีค่วามตอ้งการใชน้ ้ามันเตามมีากกว่าปกต ิราคาน ้ามันเบนซนิ ดเีซล ก๊าด 
และเตา ปรับตัวสูงขึ้น $6.0, $2.3, $1.7 และ $3.0 ต่อบาร์เรล ตามล าดับ โดย
สถานการณ์ราคาน ้ามันส าเร็จรปูตลาดจรสงิคโปร ์รายเดอืน เป็นดงันี ้



เดอืนมกราคม ปรมิาณน ้ามันส าเร็จรปูในตลาด ยังคงมสีงูกวา่ความตอ้งการใช ้ท าให ้
ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปคอ์อ่นตัวลง โดยน ้ามันเบนซนิออ่นตัวลงจาก
ไตรมาส 4 ปี 2544 ประมาณ $0.9 ต่อบารเ์รล เนื่องจากความตอ้งการใชใ้นภูมภิาค
ยังไม่เพิ่มสูงขึน้ ท าใหป้ริมาณส ารองเพิ่มสูงขึน้ น ้ามันดีเซลอ่อนตัวลง $1.6 ต่อ
บารเ์รล จากการสง่ออกของอนิเดยี ท าใหป้รมิาณน ้ามันดเีซลในตลาดเพิม่สงูขึน้ แม ้
อนิโดนเีซยีจะมกีารสัง่ซือ้เพิม่ขึน้ แตก่ารสัง่ซือ้จากประเทศอืน่ๆ ในภมูภิาคเอเซยียังมี
ไมม่าก สว่นน ้ามันกา๊ดราคาออ่นตัวลง $0.5 ตอ่บารเ์รล จากสภาพอากาศทีอ่บอุน่ขึน้
ในเดอืนมกราคม ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามันกา๊ด ของประเทศในแถบเอเซยีเหนือ
ลดลง น ้ามันเตาราคาอ่อนตัวลง $0.7 ต่อบาร์เรล จากปรมิาณน ้ามันส ารองที่เพิ่ม
สงูขึน้ และความตอ้งการใชท้ีโ่ดยปกตจิะลดลงในเดอืนมกราคม 

เดอืนกมุภาพนัธ ์ความตอ้งการใชน้ ้ามันส าเร็จรูปเริม่สงูขึน้ จากความตอ้งการทีค่าด
ว่า จะเพิม่สูงขึน้ในฤดูรอ้นนอกจากนี้โรงกลั่น Shuaiba ของคูเวต (ก าลังการกลั่น 
200,000 บารเ์รล/วัน) ปิดซอ่มกระทันหันชว่งกลางเดอืนกมุภาพันธ ์และผลกระทบ
จากการระเบดิ ของหลมุขดุเจาะน ้ามันในคเูวต ท าใหป้รมิาณน ้ามันส าเร็จรปูในภมูภิาค
เอเซยีลดลง ราคาน ้ามันเบนซนิปรับตัวสงูขึน้ $2.0-3.0 ตอ่บารเ์รล สว่นน ้ามันดเีซล
ปรับตัวสูงขึ้น $ 0.9 จากความตอ้งการใชใ้นภูมิภาคเพิ่มขึ้น จากการสั่งซื้อของ
อนิโดนีเซยีและปากสีถาน น ้ามันก๊าดราคาอ่อนตัวลง $0.4 ต่อบาร์เรล จากความ
ตอ้งการใชล้ดลง สว่นน ้ามันเตาปรับตัวสงูขึน้ $1.1 ตอ่บารเ์รล มจีากแรงซือ้ทีม่ากขึน้
จากประเทศจนี เนือ่งจากเป็นชว่งเทศกาลตรษุจนี 

เดอืนมนีาคม ราคาน ้ ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร์ปรับตัวสูงขึน้ ตามราคา
น ้ามันดบิทุกผลติภัณฑ ์ส่วนปัจจัยส าคัญอืน่ๆ คอื น ้ามันเบนซนิราคาปรับตัวสูงขึน้
ประมาณ $3.5-4.0 ต่อบาร์เรล จากความตอ้งการใชน้ ้ ามัน ส าหรับการขับขี่
ยานพาหนะ ทีม่มีากขึน้ เนื่องจากเขา้สูช่ว่งฤดรูอ้น รวมทัง้ชว่งตน้เดอืนมนีาคม ราคา
น ้ามันเบนซนิในสหรัฐอเมรกิา สงูกวา่ราคาเบนซนิในตลาดจรสงิคโปร ์ประมาณ $5-6 
ต่อบาร์เรล ท าใหม้ีการน าน ้ามันจากตลาดเอเซยี (Arbitrate) เขา้ไปขายในตลาด
สหรัฐอเมรกิา น ้ามันดเีซลปรับตวัสงูขึน้ $3.1 ตอ่บารเ์รล จากอปุทานลดลง เนือ่งจาก
โรงกลั่นน ้ามันไทยออยล ์และโรงกลั่นเอสโซ่ ปิดซ่อมบ ารุง รวมถงึการที่โรงกลั่น
น ้ามันตา่งๆ ปรับลดปรมิาณการกลั่นน ้ามันดเีซล โดยเปลีย่นไปกลั่นน ้ามันเบนซนิ ให ้
เพิม่ขึน้ตามความตอ้งการใชท้ีม่สีงูขึน้ในชว่งฤดรูอ้น น ้ามันกา๊ดปรับตวัสงูขึน้ $2.6 ตอ่
บารเ์รล จากแรงซือ้จากศรลีังกา และเวยีดนาม สว่นน ้ามันเตาปรับตัวสงูขึน้ $2.6 ตอ่
บารเ์รล จากความตอ้งการใชท้ีเ่พิม่สงูขึน้ จากประเทศจนีซึง่เป็นผูใ้ชร้ายใหญ ่

  



ราคาผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปูในสงิคโปร ์
หน่วย : เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล 

ชว่งเวลา เบนซนิ 

ออกเทน 95 

เบนซนิ 

ออกเทน 92 

กา๊ด ดเีซลหมนุเร็ว เตา 

(2%S) 

เตา 

(3.5%S) 

2542 21.02 20.20 21.44 19.14 16.14 15.74 

2543 32.64 30.20 34.39 32.58 25.41 24.66 

2544 27.50 25.36 28.30 27.30 21.23 20.83 

2545 (3 เดอืน) 24.33 23.18 23.51 22.46 19.00 18.77 

ไตรมาส 4 (2544) 21.84 20.72 23.36 22.51 18.10 17.93 

มกราคม 45 20.99 20.30 22.89 20.87 17.45 17.25 

กมุภาพันธ ์45 24.16 22.94 22.54 21.72 18.50 18.29 

มนีาคม 45* 27.84 26.32 25.10 24.80 21.06 20.76 

27 ม.ีค. 45 29.10 28.20 26.20 26.35 21.67 21.36 

*1 – 27 มนีาคม 2545 

3. สถานการณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิของไทย 

ราคาน ้ามันส าเร็จรูปของไทยปรับตัวสงูขึน้ ตามราคาน ้ามันในตลาดโลก โดยน ้ามัน
เบนซนิปรับตวัสงูขึน้จากชว่งปลายปี 2544 ประมาณ 1.4 บาท/ลติร สว่นดเีซลปรับตัว
สงูขึน้ประมาณ 40 สตางค/์ลติร แตค่า่เงนิบาททีแ่ข็งตัวขึน้ประมาณ 1 บาท/เหรยีญ
สหรัฐ มาอยูท่ีร่ะดับ 43.4 บาท/เหรยีญสหรัฐ ชว่ยบรรเทาผลกระทบ จากราคาน ้ามัน
ในตลาดโลกไดป้ระมาณ 15 สตางค/์ลติร 

เดอืนมกราคม ราคาขายปลกีน ้ามันส าเร็จรูปของไทย น ้ามันเบนซนิปรับขึน้ 1 ครัง้ 
30 สตางค/์ลติร ปรับลง 2 ครัง้ รวม 50 สตางค/์ลติร น ้ามันดเีซลหมุนเร็วปรับขึน้ 2 
ครัง้ รวม 60 สตางค/์ลติร ปรับลง 1 ครัง้ 20 สตางค/์ลติร 

เดอืนกุมภาพนัธ ์ราคาขายปลกีน ้ามันส าเร็จรูปของไทย ปรับตัวสูงขึน้ ตามราคา
น ้ามันในตลาดโลก โดยน ้ามันเบนซนิปรับขึน้ 2 ครัง้ รวม 60 สตางค/์ลติร ดเีซลปรับ
ขึน้ 1 ครัง้ 30 สตางค/์ลติร 

เดอืนมีนาคม ราคาขายปลีกในระเทศยังคงปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาน ้ ามันใน
ตลาดโลก ทีป่รับตัวสงูขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดยเบนซนิปรับขึน้ 3 ครัง้ รวม 90 สตางค/์
ลติร ดเีซลปรับขึน้ 2 ครัง้ 60 สตางค/์ลติร ราคาขายปลกีน ้ามันเบนซนิออกเทน 95, 
91 และดีเซลหมุนเร็ว ณ วันที่ 19 มีนาคม 2545 อยู่ที่ระดับ 15.19, 14.19 และ 
12.59 บาท/ลติร ตามล าดบั 

 

 



ราคาขายปลกี 
หน่วย : บาท/ลติร 

ชว่งเวลา เบนซนิออกเทน 95 เบนซนิออกเทน 91 ดเีซลหมนุเร็ว 

2542 11.99 11.18 8.97 

2543 15.64 14.68 12.95 

2544 15.52 14.52 12.39 

2545 (3 เดอืน) 14.12 13.12 11.86 

ไตรมาส 4 (2544) 13.79 12.79 12.21 

มกราคม 45 13.56 12.56 11.48 

กมุภาพันธ ์45 14.01 13.01 11.83 

มนีาคม 45* 14.80 13.80 12.27 

27 มนีาคม 45 15.19 14.19 12.59 

*1 - 27 มนีาคม 2545 

3.2 คา่การตลาด และคา่การกล ัน่ 

คา่การตลาดเฉลีย่ทกุผลติภัณฑอ์อ่นตัวลงจากปลายปี 2544 ซึง่อยูท่ีร่ะดบั 1.5 บาท/
ลติร มาอยู่ที่ระดับ 1.27 บาท/ลติร ในช่วงปลายเดอืนมีนาคม โดยค่าการตลาดที่
ลดลงนี้มาจากค่าการตลาดของน ้ามันเบนซนิทีล่ดลง โดยเบนซนิออกเทน 95 และ 
92 ลดลงจากระดับเฉลีย่ของไตรมาส 4 ปี 2544 ซึง่อยู่ทีร่ะดับ 1.8 และ 1.6 บาท/
ลติร มาอยูท่ีร่ะดบั 1.2 และ 1.0 บาท/ลติร ตามล าดบั ณ วนัที ่24 มนีาคม 2545 สว่น
ค่าการตลาดของน ้ามันดเีซลหมุนเร็ว ก็ลดลงเช่นเดยีวกัน แต่ไม่มากเท่ากับน ้ามัน
เบนซนิ ส่วนค่าการกลั่นซึง่เป็นรายไดก้่อนหักรายจ่าย ของโรงกลั่นน ้ามันลดลง
ค่อนขา้งมาก โดยค่าการกลั่นรวมไดล้ดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.4 บาท/ลติร ($1.4 ต่อ
บาร์เรล) เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2544 ที่อยู่ในระดับ 0.8 บาท/ลติร ($2.8 ต่อ
บารเ์รล) ทัง้นี ้จดุคุม้ทนุของโรงกลัน่จะอยูท่ีร่ะดบั $3-4 ตอ่บารเ์รล 

เดอืนมกราคม ค่าการตลาดเฉลี่ยของประเทศ อยู่ในระดับที่ค่อนขา้งทรงตัว  
มาตัง้แตช่ว่งไตรมาส 4 ของปี 2544 โดยในเดอืนมกราคม 2545 คา่การตลาดเฉลีย่
ของประเทศอยู่ทีร่ะดับ 1.4419 บาท/ลติร สว่นค่าการกลั่นเฉลีย่เดอืนมกราคมอยู่ที่
ร ะดับ 0.4745 บาท/ลิตร ($1.71 ต่อบาร์เ รล) อ่อนตัวลงจากปลายปี 2544 
คอ่นขา้งมาก 

เดอืนกุมภาพนัธ  ์ค่าการตลาดเฉลี่ยของประเทศยังทรงตัว เมื่อเทียบกับเดือน
มกราคม โดยอยู่ในระดับ 1.4554 บาท/ลติร สว่นค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึน้เล็กนอ้ย 
อยูท่ีร่ะดบั 0.6576 ($2.38 ตอ่บารเ์รล) ตามล าดบั 

เดอืนมนีาคม การปรับตัวสูงขึน้อย่างรวดเร็วของราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจร
สงิคโปร ์ท าใหร้าคาขายปลกีในประเทศปรับตัว ไม่ทันกับตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหค้่า
การตลาดเฉลีย่ของประเทศปรับตัวลดลง และคา่การกลั่นก็ปรับตัวลดลงเชน่กนั โดย



คา่การตลาดเฉลีย่ของประเทศ และคา่การกลั่นรวมเดอืนกมุภาพันธ ์เฉลีย่อยู่ทีร่ะดับ 
1.2210 บาท/ลติร และ 0.4052 บาท/ลติร ($1.48 ตอ่บารเ์รล) ตามล าดบั 

คา่การตลาดเฉลีย่ของประเทศ 
หน่วย : บาท/ลติร 

ชว่งเวลา เบนซนิออกเทน 95 เบนซนิออกเทน 91 ดเีซลหมนุเร็ว เฉลีย่ 

2542 1.4523 1.2381 0.7127 0.8442 

2543 1.4799 1.2389 0.6799 0.8205 

2544 1.7108 1.5648 1.2360 1.2915 

2545 (3 เดอืน) 1.5200 1.3369 1.4214 1.3820 

ไตรมาส 4 (2544) 1.7538 1.6160 1.4985 1.4949 

มกราคม 45 1.8054 1.6529 1.4111 1.4419 

กมุภาพันธ ์45 1.4303 1.2725 1.5458 1.4554 

มนีาคม 45* 1.2558 1.0037 1.2897 1.2188 

24 มนีาคม 45 1.3575 1.2075 1.4139 1.3420 

* 1-24 มนีาคม 45 

คา่การกล ัน่ 
หน่วย:บาท/ลติร 

ชว่งเวลา คา่การกลั่น

รวม 

เบนซนิ 

ออกเทน 95 

เบนซนิ 

ออกเทน 91 

ดเีซลหมนุเร็ว เตา (3.5%S) 

2542 0.3880 0.4448 0.3945 0.4077 0.3263 

2543 0.9994 1.0423 0.9764 1.0609 0.7749 

2544 0.7739 0.8198 0.7581 0.8268 0.6106 

2545 (3เดอืน) 0.5114 0.5778 0.5323 0.5360 0.4311 

ไตรมาส 4 (2544) 0.8386 0.8475 0.7684 0.9004 0.6832 

มกราคม 45 0.4745 0.5065 0.4596 0.4997 0.3998 

กมุภาพันธ ์ 0.6576 0.7573 0.6956 0.6867 0.5551 

มนีาคม 45* 0.4020 0.4695 0.4418 0.4215 0.3385 

24 มนีาคม 45 0.3784 0.4462 0.4313 0.3939 0.3099 

*1 – 24 มนีาคม 2545 

4. แนวโนม้ราคาน า้มนั 

แนวโนม้ราคาน ้ามันดบิในไตรมาส 2 จะมยีังคงอยูใ่นระดับสงู โดยปัจจัย ทีจ่ะมผีลท า
ใหร้าคาน ้ามันปรับตัวสงูขึน้ คอื อุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ จากการฟ้ืนตัวของภาวะเศรษฐกจิ
โลก และเป็นชว่งฤดูรอ้น ซึง่จะมกีารใชย้านพาหนะในการเดนิทางมากขึน้ ประกอบ
กับการที่โรงกลั่นน ้ ามันในสหรัฐอเมริกา กลับมาเพิ่มก าลังการกลั่น ส่วนในดา้น
อปุทาน จะยังคงอยู่ในภาวะทีถู่กจ ากัด จากลดปรมิาณการผลติของกลุม่โอเปค และ



ประเทศนอกกลุม่โอเปค 2 ลา้นบารเ์รล/วัน ไปจนถงึสิน้ไตรมาส 2 โดยกลุม่โอเปคมี
เป้าหมาย จะผลักดันราคาน ้ามันดบิใหอ้ยู่ในชว่ง Price Band ทีก่ าหนด ($22-28 ตอ่
บารเ์รล) โดยคาดว่า ราคาน ้ามันดบิดูไบและเบรนท ์ในชว่งไตรมาส 2 ของปี 2545 
จะอยูท่ีร่ะดบั $23-25 และ $24-26 ตอ่บารเ์รล ตามล าดบั 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม นักวเิคราะหยั์งคงจับตามองไปทีรั่สเซยี แมว้า่รัสเซยีจะประกาศ ให ้
ความร่วมมอืกับกลุ่มโอเปค ในการขยายระยะเวลา การลดปรมิาณการผลติ ไปจน
สิน้สดุไตรมาส 2 แตต่ลาดกยั็งไมม่ั่นใจวา่ รัสเซยีจะปฏบัิตติามทีไ่ดป้ระกาศไว ้เพราะ
เดมิรัสเซยี มีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการผลติใหม้ากขึน้ โดยมีเป้าหมายการเป็นผู ้
ส่งออก น ้ามันดบิรายใหญ่ทีสุ่ดของโลก แทนซาอุดอิาระเบยี (ปัจจุบันปรมิาณการ
ผลติ ของรัสเซยีอยู่ที่ระดับ 7.07-7.23 ลา้นบาร์เรล/วัน ซาอุดอิาระเบียอยู่ทีร่ะดับ 
7.21-7.29 ลา้นบารเ์รล/วนั) จงึคาดวา่ ปรมิาณการผลติโดยรวมของรัสเซยี ในปีนี ้จะ
เพิม่ขึน้ ซึง่จะชว่ยบรรเทาภาวะการตงึตัว ของอุปทานในตลาดน ้ามันดบิของโลกได ้
สว่นหนึง่ 

ราคาน ้ามันส าเร็จรูปตลาดจรสงิคโปร์ มีแนวโนม้ปรับตัวสูงขึน้ตามราคาน ้ามันดบิ 
โดยเฉพาะน ้ามันเบนซนิ ซึง่ความตอ้งการใชใ้นภูมภิาค จะเพิม่สงูขึน้ในชว่งฤดรูอ้น 
ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร ์คาดวา่ ราคาน ้ามันเบนซนิและดเีซล จะอยูท่ี่
ระดบั $28-30 และ $24-26 ตอ่บารเ์รล ตามล าดบั 

สว่นราคาน ้ามันส าเร็จรูปของไทยในชว่งไตรมาส 2 คาดวา่ จะปรับตัวสงูขึน้ตามราคา
น ้ามัน ในตลาดจรสงิคโปร ์โดยเบนซนิออกเทน 95, 91 และดเีซลหมนุเร็วคาดวา่ จะ
อยูท่ีร่ะดบั 15-16, 14-15 และ 12-13 บาท/ลติร ตามล าดบั 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่55 มกราคม-มนีาคม 2545 
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สถานการณ์พลงังานของไทยปี 2544 

  

1. ภาพรวม 

จากภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทย ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิรายงานวา่ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ปี 2544 ขยายตวั
รอ้ยละ 1.8 โดยเฉพาะไตรมาสสุดทา้ยของปี ที่แนวโนม้การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิ  
เริม่ปรากฏชดัเจนขึน้ การผลติเพือ่การบรโิภคภายในประเทศขยายตัว อยู่ในเกณฑด์ ี
โดยเฉพาะหมวดรถยนตแ์ละวัสดุกอ่สรา้ง โดยการผลติปูนซเีมนตไ์ดข้ยายตัวสงูขึน้
มากในชว่งไตรมาสที ่4 ของปีนีต้ามภาวะการกอ่สรา้งทีด่ขี ึน้ 

อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ดา้นการผลติรายไตรมาส ณ ราคาปีฐาน 
2531 
หน่วย : % 

สาขา 

2543 2544 

มค.-

มคี. 

เมย.-

มยิ. 

กค.-

กย. 

ต.ค.-

ธ.ค. 

ม.ค.-

ธ.ค. 

มค.-

มคี. 

เมย.-

มยิ. 

กค.-

กย. 

ต.ค.-

ธ.ค. 

ม.ค.-

ธ.ค. 

สาขา

เกษตรกรรม 
2.6 10.4 4.7 3.1 4.8 0.9 1.4 -1.7 3.9 1.5 

สาขานอกภาค

เกษตร 
7.3 5.6 2.1 3.6 4.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 

รวม 6.8 6.0 2.3 3.5 4.6 1.7 1.8 1.6 2.1 1.8 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ความตอ้งการพลังงานเชงิพาณิชยข์องไทยในปี 2544 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 เมือ่เทยีบ
กับปีกอ่น การใช ้พลังงานเกอืบทุกประเภทเพิม่ขึน้ ยกเวน้ผลติภัณฑน์ ้ามันส าเร็จรูป 
ทีก่ารใชล้ดลงรอ้ยละ 3.3 การผลติพลังงาน เชงิพาณชิยเ์พิม่ขึน้เพยีงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 
1.0 สาเหตจุากการผลติกา๊ซธรรมชาตลิดลง เป็นเพราะตอ้งน าเขา้กา๊ซธรรมชาต ิจาก
พม่า มาใชต้ามภาระที ่ปตท. ไดท้ าสัญญาไว ้และการผลติคอนเดนเสท ลดลงตาม
การผลติกา๊ซธรรมชาต ิการผลติไฟฟ้าพลังน ้า และน ้ามันดบิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 และ 
6.7 ตามล าดับ โดยการผลิตน ้ ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากแหล่งเบญจมาศ ของบริษัท 
เชฟรอน และจากแหล่งผลติของยูโนแคลในอ่าวไทย ไดแ้ก ่แหล่งปลาหมกึ กะพง 
และสุราษฎร ์ซึง่ไดเ้ริม่ท าการผลติ ตัง้แต่เดอืนสงิหาคมปี 2544 เป็นตน้มา ขณะที่
การน าเขา้เพิ่มขึน้ถงึ รอ้ยละ 10.5 เมื่อเทียบกับปี 2543 สาเหตุส าคัญมาจากการ



น าเขา้ก๊าซธรรมชาตจิากพม่า การน าเขา้ถ่านหนิและน ้ามันดบิ สง่ผลใหส้ัดสว่นการ
พึง่พาพลังงาน จากตา่งประเทศเพิม่ขึน้ จากรอ้ยละ 60 ในปี 2543 เป็นรอ้ยละ 63 ใน
ปีนี ้

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

  2543 2544 
การเปลีย่นแปลง (%) 

2543 2544 

การใช ้(2) 1,144.4 1,202.7 2.5 5.1 

การผลติ 588.7 594.4 7.2 1.0 

การน าเขา้ (สทุธ)ิ 682.1 753.6 3.7 10.5 

การเปลีย่นแปลงสต็อก 41.3 52.9 - - 

การใชท้ีไ่มเ่ป็นพลังงาน  

(Non-Energy use) 
85.0 92.5 12.5 8.8 

การน าเขา้/การใช ้(%) 59.6 62.6   

อตัราการขยายตัวของเศรษฐกจิ (%) 4.6** 1.8**   

(1) พลังงานเชิงพาณิชย์ ประกอบดว้ย น ้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท 
ผลติภัณฑน์ ้ามันส าเร็จรปู ไฟฟ้าจากพลงัน ้าและถา่นหนิ/ลกิไนต ์

(2) การใชไ้มร่วมการเปลีย่นแปลงสต็อก และการใชท้ีไ่มเ่ป็นพลังงาน (Non-Energy 
use) ไดแ้ก ่การใชย้างมะตอย NGL Condensate LPG และ Naptha เป็นวตัถดุบิ
ในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

** ขอ้มลูจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 

 



การใชพ้ลังงานเชงิพาณิชยข์ัน้สุดทา้ยในปี 2544 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 เมือ่เทยีบกับ 
ปี 2543 โดยการใชก้า๊ซธรรมชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.2 ลกิไนต/์ถา่นหนิ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
20.1 ทัง้นี้การใชเ้พิม่ขึน้มากในภาคอตุสาหกรรม การใชไ้ฟฟ้า (รวมไฟฟ้าทีผ่ลติจาก 
SPP) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.5 สว่นการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 

2. น า้มนัดบิ 

การผลติ ปรมิาณการผลติน ้ามันดบิในปี 2544 เพิม่ขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 6.9 
กลา่วคอืผลติอยูท่ีร่ะดบั 62 พันบารเ์รลตอ่วนั แหลง่ผลติทีส่ าคญัไดแ้ก ่แหลง่
เบญจมาศผลติได ้29 พันบารเ์รลตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 47 ของปรมิาณ
น ้ามันดบิทีผ่ลติไดใ้นประเทศ รองลงมาไดแ้ก ่แหลง่สริกิติ ิ ์ผลติอยูท่ีร่ะดบั 21 พัน
บารเ์รลตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 34 นอกจากนัน้ยังมแีหลง่ผลติ ของบรษัิท
ยโูนแคลในบรเิวณอา่วไทย ไดแ้ก ่แหลง่ปลาหมกึ กะพง และสรุาษฎร ์ทีเ่ริม่ท าการ
ผลติในเดอืนสงิหาคม 2544 โดยในเดอืนธันวาคมนี ้ผลติอยูท่ีร่ะดบั 4 พันบารเ์รลตอ่
วนั และคาดวา่จะสามารถผลติไดเ้พิม่ขึน้ในปี 2545 ทัง้นีบ้รษัิทยโูนแคลมกี าลงัการ
ผลติอยูท่ีร่ะดบั 15 พันบารเ์รลตอ่วนั ปรมิาณการผลติน ้ามันดบิ และคอนเดนเสท คดิ
เป็นรอ้ยละ 15 ของความตอ้งการใชเ้พือ่การกลัน่ภายในประเทศ 

ตารางที ่2 การผลติน า้มนัดบิแยกตามแหลง่ 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

แหลง่ ผูผ้ลติ 2543 2544 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

1. สริกิติ ิ ์ Thai Shell 23,483 21,212 34.3 

2. ปรอืกระเทยีม Thai Shell 102 92 0.1 

3. หนองตมู Thai Shell 262 253 0.4 

4. วดัแตน Thai Shell - 11 0.0 

5. ทานตะวนั Chevron 7,454 7,938 12.8 

6. เบญจมาศ Chevron 24,354 28,906 46.7 

7. ฝาง กรมการพลังงานทหาร 878 658 1.1 

8. หนึง่และสอง ปตท. สผ. (BPเดมิ) 548 597 1.0 

9. บงึหญา้และบงึมว่ง North Central 635 902 1.5 

10. วเิชยีรบรุ ี Pacific Tiger Energy 200 180 0.3 

11 ศรเีทพ Pacific Tiger Energy 21 16 0.0 

12. ยโูนแคล Unocal - 1,149 1.9 

รวม  57,937 61,914 100.0 

การใช ้ปรมิาณการใชน้ ้ามันดบิเพือ่การกลั่นในปี 2544 อยู่ทีร่ะดับ 756 พันบารเ์รล
ต่อวัน เพิม่ขึน้เพียงรอ้ยละ 0.8 เมือ่เทยีบกับปี 2543 โรงกลั่นทีใ่ชน้ ้ามันดบิในการ
กลัน่เพิม่สงูขึน้ ไดแ้ก ่ไทยออยล ์ในระดบั 193 พันบารเ์รลตอ่วนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.7 
เมื่อเทียบกับปีก่อน และบริษัท เอสโซ่ ในระดับ 136 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 0.8 สว่นโรงกลัน่อืน่ๆ การใชล้ดลง 



การน าเขา้ เนื่องจากปรมิาณการผลติน ้ามันดบิ และคอนเดนเสทภายในประเทศ มี
เพยีงรอ้ยละ 15 ของความตอ้งการใชเ้พือ่การกลั่น จงึตอ้งมกีารน าเขา้จ านวน 712 
พันบาร์เรลต่อวัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปี 2543 คดิเป็นมูลค่า 284,373 
ลา้นบาท ส่วนใหญ่น าเขา้จากตะวันออกกลาง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 77 ที่เหลือ
น าเขา้จากตะวนัออกไกล และอืน่ๆ 

ตารางที ่3 การจดัหาและการใชน้ า้มนัดบิ 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

ปี การจดัหา ใชใ้นโรงกลั่น 

ผลติภายในประเทศ น าเขา้ (สทุธ)ิ รวม 

1997 27,463 728,758 756,221 767,460 

1998 29,420 679,729 709,149 721,808 

1999 34,006 698,896 732,902 741,956 

2000 57,937 641,972 699,909 749,629 

2001 61,914 675,485 737,399 756,013 

อตัราเพิม่ (%)     

2000 70.8 -8.1 -4.5 1.0 

2001 6.9 5.2 5.4 0.8 

การส่งออก ในปี 2544 ไทยส่งออกน ้ ามันดิบเป็นปริมาณ 37 พันบาร์เรลต่อวัน  
จากแหลง่เบญจมาศ และทานตะวันของบรษัิท Chevron ปรมิาณการสง่ออกเพิม่ขึน้
ร อ้ยละ 18.1 เมื่อเทียบกับปี 2543 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 14,945 ลา้นบาท  
รอ้ยละ 38 ของปรมิาณการส่งออกทัง้หมด สง่ไปยังประเทศสงิคโ์ปร ์สาเหตุทีต่อ้ง
สง่ออก น ้ามันดบิ เนือ่งจากองคป์ระกอบของน ้ามันดบิจาก 2 แหลง่ขา้งตน้มสีารโลหะ
หนัก (สารปรอท) ปนอยู่มาก ซึง่ไม่ตรงกับ Spec ทีโ่รงกลั่นภายในประเทศตอ้งการ 
ท าใหต้อ้งสง่ออกเกอืบทัง้หมด 

3. กา๊ซธรรมชาต ิ

การผลติ ปรมิาณการผลติกา๊ซธรรมชาตใินปี 2544 ลดลงรอ้ยละ 2.5 กลา่วคอืผลติ
อยูท่ีร่ะดับ 1,900 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วัน เป็นผลมาจากการน าเขา้กา๊ซธรรมชาตจิาก
พมา่ คอืจากแหลง่ยาดานา และเยตากนุ ตามสญัญาที ่ปตท.ไดต้กลงไว ้แหลง่ผลติ
ทีส่ าคัญไดแ้ก ่แหลง่บงกช ผลติอยู่ทีร่ะดับ 584 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วัน คดิเป็นรอ้ย
ละ 31 ของปรมิาณการผลติภายในประเทศทัง้หมด รองลงมาไดแ้กแ่หล่ง เอราวัณ 
ไพลนิ ฟนูาน จักรวาล และแหลง่เบญจมาศ 

  



ตารางที ่4 การผลติกา๊ซธรรมชาต ิ
หน่วย : ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั 

  ผูผ้ลติ 2543 

2544 

ปรมิาณ 
สดัสว่น 

(%) 

แหลง่ผลติภายในประเทศ  1,948 1,900 79.3 

แหลง่อา่วไทย  1,818 1,783 74.4 

  เอราวณั Unocal 278 266 11.1 

  ไพลนิ Unocal 234 212 8.8 

  ฟนูานและจักรวาล Unocal 208 199 8.3 

  สตลู Unocal 125 118 4.9 

  กะพงและปลาทอง Unocal 74 48 2.0 

  อืน่ๆ (7 แหลง่) Unocal 899 186 7.8 

  บงกช PTT E&P 548 584 24.4 

  ทานตะวนั Chevron 57 52 2.2 

  เบญจมาศ Chevron 97 118 4.9 

แหลง่บนบก  130 117 4.9 

  น ้าพอง Esso 71 60 2.5 

  สริกิติ ิ ์ Thai Shell 59 57 2.4 

แหลง่น าเขา้ *  164 496 20.7 

  ยาดานา สหภาพพมา่ 128 377 15.7 

  เยตากนุ สหภาพพมา่ 36 119 4.0 

รวม  2,112 2,396 100.0 

* คา่ความรอ้นของกา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ = 1,000 btu/ลบ.ฟตุ 

การใช ้การใชก้๊าซธรรมชาตใินปี 2544 มีจ านวน 2,396 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.1 ประกอบดว้ย การใชก้า๊ซธรรมชาตทิีผ่ลติในประเทศ 1,900 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วัน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 79 กา๊ซธรรมชาตนิ าเขา้ 496 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ
ต่อวัน คิดเป็นรอ้ยละ 21 การใชเ้พิ่มขึ้นในภาคการผลิตไฟฟ้าเนื่องจาก กฟผ.  
ใชท้ดแทนน ้ามันเตาที่มีราคาสูงมากในปีนี้ และโรงไฟฟ้าจากโครงการ IPP ที่ใช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิเริม่ผลติไฟฟ้า จ่ายเขา้ระบบของ กฟผ. ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้า
ราชบุรี บ. ผลติไฟฟ้าอสิระ จก. (IPT) และ บ. ไตรเอ็นเนอยี (TECO) ที่เริม่ผลติ
ในช่วงปี 2543 ทัง้นี้การใชก้๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ในการผลติไฟฟ้าของ IPP  
ในปี 2544 สงูขึน้ถงึ 3 เทา่ เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น 

การน าเขา้ ปริมาณการน าเขา้ก๊าซธรรมชาติในปี 2544 สูงขึ้นจากปีก่อนมาก 
กลา่วคอื จากระดับ 164 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วัน มาอยู่ทีร่ะดับ 496 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ
ตอ่วนั เป็นการน าเขา้จากพมา่ ประกอบดว้ย แหลง่ยาดานา จ านวน 377 ลา้นลกูบาศก์
ฟตุตอ่วนั และแหลง่เยตากนุ 119 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั 



ตารางที ่5 การจดัหาและการใชก้า๊ซธรรมชาต ิ
หน่วย: ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั 

ปี การจัดหา การใช ้

การ 

ผลติ 

การ

น าเขา้ 
รวม *ไฟฟ้า 

อตุสาหกรรม 

และอืน่ๆ 
รวม 

1997 1,564  1,564 1,253 311 1,564 

1998 1,698 2 1,700 1,345 355 1,700 

1999 1,868 2 1,870 1,473 397 1,870 

2000 1,948 164 2,113 1,608 505 2,113 

2001 1,900 496 2,396 1,879 517 2,396 

สดัสว่น (%)       

2000 92.2 7.8 100 76.1 23.9 100 

2001 79.3 20.7 100 78.4 21.6 100 

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

 

4. กา๊ซธรรมชาตเิหลว (NGL) 

ปรมิาณการผลติอยู่ทีร่ะดับ 9,982 บาร์เรล/วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.2 เมือ่เทยีบกับปี
กอ่น ปรมิาณการใชใ้นประเทศอยูใ่นระดับ 7,743 บารเ์รล/วัน ประกอบดว้ย การใชใ้น
อตุสาหกรรมตัวท าละลาย (Solvent) 6,802 บารเ์รล/วัน คดิเป็นรอ้ยละ 87.8 และใช ้

ในโรงกลั่น 941 บารเ์รล/วัน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ12.2 อกีสว่นหนึง่สง่ออกไปจ าหน่าย 
ยังประเทศสงิคโปร ์จ านวน 1,833 บารเ์รล/วนั ปรมิาณการสง่ออกลดลง รอ้ยละ 28.7 
เมือ่เทยีบกบัปี 2543 

 



ตารางที ่6 การผลติ การสง่ออกและการใช ้NGL 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

รายการ 2543 2544 

ปรมิาณ การเปลีย่นแปลง (%) สดัสว่น (%) 

การผลติ 8,797 9,982 13.2  

การสง่ออก 2,563 1,833 -28.7  

การใชภ้ายในประเทศ 6,080 7,743 27.4 100.0 

 - กลั่นน ้ามัน 399 941 135.8 12.2 

 - SOLVENT 5,681 6,802 19.7 87.8 

5. ผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปู 

ภาพรวมปรมิาณการผลติน ้ามันส าเร็จรูปของไทยในปี 2544 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 เมือ่
เทยีบกับปี 2543 การผลติน ้ามันส าเร็จรูปหลักเพิม่ขึน้เกอืบทุกชนดิ ยกเวน้การผลติ
น ้ามันเตาและน ้ามันเครือ่งบนิ ขณะทีก่ารใช ้น ้ามันส าเร็จรูปของประเทศลดลงรอ้ยละ 
2.6 ทัง้นี้เนื่องจากการใชน้ ้ามันเตาในการผลติไฟฟ้าของ กฟผ. ลดลงมากจงึมเีหลอื
ส าหรับสง่ออก โดยในปี 2544 นีม้กีารสง่ออกน ้ามันส าเร็จรปู (สทุธ)ิ เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 
34.1 และเป็นการสง่ออกน ้ามันส าเร็จรปูทกุชนดิ 

ตารางที ่7 การผลติ การใช ้การน าเขา้ และการสง่ออกน า้มนัส าเร็จรปูปี 2544 

  

ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั) การเปลีย่นแปลง (%) 

การ 

ใช ้

การ

ผลติ 

การ

น าเขา้ 

การ

สง่ออก 

การ 

ใช ้

การ

ผลติ 

การ

น าเขา้ 

การ 

สง่ออก 

เบนซนิ 118.2 143.5 2.5 25.5 1.4 2.9 395.9 19.8 

 - เบนซนิพเิศษ 51.7 72.3 - 18.9 -12.4 -2.2 -100.0 42.1 

 - เบนซนิธรรมดา 66.4 71.2 2.5 6.6 15.6 8.9 713.6 -17.3 

ดเีซล 262.3 287.2 5.5 28.4 1.6 3.4 -50.1 -1.7 

กา๊ด 1.0 10.1 - 6.8 15.9 19.5 - 0.7 

น ้ามันเครือ่งบนิ 64.1 73.0 0.1 8.4 6.4 -2.5 18.4 -40.2 

น ้ามันเตา 78.1 111.4 - 26.5 -28.8 -7.5 -100.0 99.6 

กา๊ซปิโตรเลยีม

เหลว* 
64.2 101.1 - 24.2 10.4 14.0 - 13.1 

รวม 587.9 726.8 8.1 119.8 -2.6 2.3 -63.8 13.3 

*ไมร่วมการใชเ้พือ่เป็นวตัถดุบิ 



 

น ้ามันเบนซนิ 

การผลติ น ้ามันเบนซนิในปี 2544 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น กล่าวคอื
ผลติอยู่ที่ระดับ 143 พันบาร์เรลต่อวัน ประกอบดว้ย น ้ามันเบนซนิธรรมดาเพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 8.9 ขณะทีก่ารผลติเบนซนิพเิศษลดลงรอ้ยละ 2.2 ซึง่สอดคลอ้งกบัการใช ้

การใช ้ปรมิาณการใชใ้นปีนีอ้ยูท่ีร่ะดบั 118 พันบารเ์รลตอ่วนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.4 เมือ่
เทยีบกบัปี 2543 ทัง้นีป้รมิาณการใชเ้พิม่สงูขึน้มากในชว่งไตรมาสที ่4 คาดวา่เป็นผล
มาจากภาวะเศรษฐกจิเริม่ดขี ึน้ สงัเกตไดจ้ากยอดการจ าหน่ายรถยนตส์ว่นบคุคล และ
รถจักรยานยนตข์ยายตัวขึน้มาก การใชน้ ้ามันเบนซนิพเิศษลดลงรอ้ยละ 12.4 ขณะที่
การใชน้ ้ามันเบนซนิธรรมดาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.6 เป็นผลจากการรณรงคใ์หม้กีารใช ้

น ้ามันทีม่คีา่ออกเทนใหเ้หมาะสมกบัประเภทรถ และมาตรการดงักล่าว ไดรั้บการตอบ
รับจากประชาชนดว้ยด ีท าใหม้กีารใชน้ ้ามันเบนซนิธรรมดา (ออกเทน 87 และ 91) 
เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนการใชเ้บนซนิธรรมดา อยู่ที่ระดับรอ้ยละ 56 เบนซนิพิเศษ 
รอ้ยละ 44 

การน าเขา้และส่งออก ปริมาณการน าเขา้น ้ ามันเบนซนิในปี 2544 นี้อยู่ที่ระดับ  
2 พันบาร์เรลต่อวัน ขณะทีม่กีารส่งออกเป็นจ านวน 25 พันบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให ้
สง่ออก (สทุธ)ิ 23 พันบารเ์รลตอ่วนั 

น ้ามันดเีซล 

การผลติ ในปี 2544 การผลติน ้ามันดเีซลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.4 เมือ่เทยีบกับปี 2543 
กล่าวคอื ผลติอยู่ทีร่ะดับ 287 พันบาร์เรลต่อวัน ประกอบดว้ย การผลติน ้ามันดีเซล
หมนุเร็ว 285 พันบารเ์รลตอ่วนั ดเีซลหมนุชา้ 2 พันบารเ์รลตอ่วนั 



การใช ้การใชด้เีซลในปีนี้อยู่ทีร่ะดับ 262 พันบารเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 เมือ่
เทยีบกับปี 2543 การใชน้ ้ามันดเีซลไดป้รับตัวลดลงตอ่เนื่อง ตัง้แตค่รึง่หลังปี 2543 
จนถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2544 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาน ้ ามันดีเซล อยู่ใน
ระดับสงู และการใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าลดลง ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิ
โดยรวมยังไม่ด ีแต่การใชไ้ดข้ยับตัวสูงขึน้ในชว่งครึง่หลังของปี 2544 สาเหตุจาก
ราคาน ้ามันไดป้รับตัวลดลง และภาวะเศรษฐกจิเริม่ดขี ึน้ โดยอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิ ของไตรมาสที ่4 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 และการน าไปใชใ้นการเดนิเครือ่งของ
ระบบ Combine Cycle ทีโ่รงไฟฟ้าราชบรุ ีตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2544 นี ้

การน าเขา้และสง่ออก การน าเขา้น ้ามันดเีซลในปี 2544 อยูท่ีร่ะดบั 6 พันบารเ์รลตอ่
วัน เป็นน ้ามันดเีซลหมุนเร็วทัง้หมด ขณะทีม่กีารสง่ออกจ านวน 28 พันบารเ์รลตอ่วัน 
จงึมปีรมิาณสง่ออก (สทุธ)ิ จ านวน 22 พันบารเ์รลตอ่วนั 

 

น ้ามันเตา 

การผลติ การผลติน ้ามันเตาในปี 2544 ลดลงรอ้ยละ 7.5 เมือ่เทยีบกับปี 2543 โดย
ผลติอยูท่ีร่ะดบั 111 พันบารเ์รลตอ่วนั แตยั่งคงสงูกวา่ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 

การใช ้ปรมิาณการใชอ้ยู่ที่ระดับ 78 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงถงึรอ้ยละ 28.8 เมื่อ
เทยีบกับปี 2543 ทัง้นี้เนื่องจากการใชน้ ้ามันเตา ในภาคการผลติกระแสไฟฟ้า ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงรอ้ยละ 73 ประกอบกับการใชใ้น
ภาคอตุสาหกรรม และอืน่ๆ ลดลงรอ้ยละ 3.1 เนือ่งจากราคาน ้ามันเตาอยูใ่นระดับทีส่งู 
เป็นสาเหตใุหอ้ตุสาหกรรมบางแหง่ หนัไปใชเ้ชือ้เพลงิอืน่แทน 



การน าเขา้และสง่ออก ในปี 2544 ไทยสง่ออกน ้ามันเตาเป็นจ านวน 26 พันบารเ์รล
ตอ่วนั ขณะไมม่กีารน าเขา้น ้ามันเตา 

ตารางที ่8 ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า 

ชนดิของเชือ้เพลงิ 2543 2544 

ปรมิาณเชือ้เพลงิ การเปลีย่นแปลง (%) 

กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้น ลบฟ./วนั) 1,297 1,437 10.5 

น ้ามันเตา (ลา้นลติร) 2,364 647 -72.6 

ลกิไนต ์(พันตัน) 14,121 15,744 11.5 

ดเีซล (ลา้นลติร) 29 75 159.8 

 

น ้ามันเครือ่งบนิ 

การผลติน ้ามันเครื่องบนิในปี 2544 ลดลงรอ้ยละ 2.5 เมือ่เทยีบกับปีก่อน กล่าวคอื
จากระดับ 75 พันบาร์เรลต่อวัน เหลือ 73 พันบาร์เรลต่อวัน ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม 
ปรมิาณการผลติ ยังคงสงูกวา่ความตอ้งการใช ้โดยปรมิาณการใชอ้ยูใ่นระดับ 64 พัน
บารเ์รลตอ่วนั ซึง่สงูกวา่ปี 2543 รอ้ยละ 6.4 เป็นผลใหม้กีารสง่ออก (สทุธ)ิ จ านวน 8 
พันบารเ์รลตอ่วนั 

กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 

การผลติ ปรมิาณการผลติกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวในปี 2544 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.0 เมือ่
เทยีบกับปี 2543 โดยผลติไดใ้นระดับ 101 พันบารเ์รลต่อวัน แยกเป็นการผลติจาก
โรงแยกกา๊ซของ ปตท. (โรงที ่1-4) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 45 ทีเ่หลอืรอ้ยละ 55 เป็น
การผลิตจากโรงกลั่นและอื่นๆ ปริมาณการผลิต ยังคงสูงกว่าความตอ้งการใช ้

ภายในประเทศ 

การใช ้ปรมิาณการใชเ้พือ่เป็นพลังงาน (ใชใ้นครัวเรอืน อุตสาหกรรม และรถยนต)์ 
และใชเ้ป็น วัตถุดบิในปี 2544 อยู่ในระดับ 77 พันบารเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.6 
เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น การใช ้LPG ใน รถยนตเ์พิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ 53.1 ทัง้นี้เป็นผลมา
จากการน า LPG ไปใชใ้นรถแท๊กซี ่เนื่องจาก LPG มรีาคาถกูกวา่เบนซนิ ประกอบกับ 
การใชใ้นครัวเรือนและอุตสาหกรรมก็สูงขึน้เช่นเดยีวกัน ส่วนการใช ้LPG เพื่อเป็น
วตัถดุบิของภาคอตุสาหกรรม (Feedstock) เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 33.7 

อย่างไรก็ตาม เมือ่วเิคราะหก์ารใช ้LPG เป็นรายไตรมาสจะพบวา่ การใชไ้ดช้ะลอตัว
ตัง้แต่ไตรมาสทีส่องของปี 2544 โดยเฉพาะการใชใ้นรถยนต ์สาเหตุสว่นหนึ่ง เกดิ
จากการปรับราคาขายปลีก LPG เป็นผลใหร้าคาเพิ่มสูงขึน้ อีกส่วนหนึ่งเกดิจาก
จ านวนรถแท็กซีท่ีเ่ปลีย่นมาใชเ้ชือ้เพลงิ LPG เริม่อิม่ตวั 



 

การน าเขา้และสง่ออก ตัง้แต่ปี 2542 เป็นตน้มา ประเทศไทยไม่มกีารน าเขา้ก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลว ขณะทีม่กีารสง่ออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2544 นี้ มกีารสง่ออก
เป็นจ านวน 24 พันบารเ์รลตอ่วนั 

ตารางที ่9 การใช ้LPG 
หน่วย : พันบารเ์รลตอ่วนั 

  
2543 2544 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) การเปลีย่นแปลง (%) 

ครัวเรอืน 43 46 59.7 6.1 

อตุสาหกรรม 10 11 14.3 7.1 

รถยนต ์ 5 8 10.4 53.1 

อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี 9 12 15.6 33.7 

รวม 67 77 100 13.6 

6. ถา่นหนิ/ลกิไนต ์

การผลติ การผลติลกิไนตใ์นปี 2544 มีจ านวน 19.6 ลา้นตัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.2 
เมือ่เทยีบกับปี 2543 เป็นการผลติจากเหมอืงแม่เมาะ และกระบี ่ของ กฟผ. จ านวน 
15.4 ลา้นตัน คิดเ ป็นสัดส่วนรอ้ยละ 78.8 ของการผลิตทั ้งหมด ที่เหลืออีก 
รอ้ยละ 21.2 ผลติจากเหมอืงเอกชน ประกอบดว้ยผูผ้ลติรายใหญ ่2 รายคอื บ. บา้นป ู
มนิเนอรัล จก. และ บ. ลานนา รซีอรส์เซส จก. (มหาชน) 



การใช ้ปรมิาณการใชล้กิไนตใ์นปีนี้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.6 เมือ่เทยีบกับปี 2543 โดย
การใชอ้ยู่ทีร่ะดับ 19.9 ลา้นตัน ประกอบดว้ย การใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า ของ 
กฟผ. จ านวน 15.7 ลา้นตนั คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 79 ของการใชล้กิไนตท์ัง้หมด อกี
ส่วนหนึ่งน าไปใชใ้นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึง่มีการ
ขยายตัวสงูมาก โดยเฉพาะในไตรมาสที ่4 ของปี 2544 สง่ผลใหก้ารใชล้กิไนตใ์น
ภาคอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.2 เมือ่เทยีบกบัปี 2543 

การน าเขา้ ในปี 2544 การน าเขา้ถ่านหนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.2 เมือ่เทยีบกับปีทีผ่่าน
มา กลา่วคอื น าเขา้เป็นจ านวน 4.9 ลา้นตนั เพือ่น าไปใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าของ 
SPP ประมาณ 2.2 ลา้นตัน (รอ้ยละ 43.5) และน าไปใชใ้นภาคอตุสาหกรรม 2.8 ลา้น
ตนั (รอ้ยละ 56.5) 

ตารางที ่10 การผลติและการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิ 
หน่วย : พันตนั 

  2543 2544 

ปรมิาณ อตัราเพิม่ (%) สดัสว่น(%) 

การผลติลกิไนต ์ 17,786 19,607 10.2 100.0 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ 13,652 15,447 13.2 78.8 

เหมอืงเอกชน 4,134 4,160 0.6 21.2 

  - บา้นป ู 1,938 2,622 35.3 13.4 

  - ลานนา 1,123 979 -12.8 5.0 

  - อืน่ๆ 1,073 559 -47.9 2.9 

การน าเขา้ถา่นหนิ 4,183 4,945 18.2  

Supply 21,969 24,552 11.8  

การใชล้กิไนต ์ 17,551 19,935 13.6 100.0 

 ผลติกระแสไฟฟ้า 14,121 15,744 11.5 79.0 

 อตุสาหกรรม 3,430 4,190 22.2 21.0 

การใชถ้า่นหนิ 4,183 4,945 18.2 100.0 

 ผลติกระแสไฟฟ้า 

(SPP) 
2,055 2,150 4.6 43.5 

 อตุสาหกรรม 2,128 2,795 31.3 56.5 

Demand 21,734 24,880 14.5  

7. ไฟฟ้า 

ก าลงัการผลติตดิต ัง้ ก าลังการผลติตดิตัง้ไฟฟ้าของ กฟผ. การรับซือ้จากเอกชน 
และไฟฟ้าน าเขา้ในปี 2544 จ านวน 22,034 เมกะวัตต ์โดยเป็นก าลังการผลติตดิตัง้
ของ กฟผ. จ านวน 15,000 เมกะวัตต ์คดิเป็น สัดส่วนรอ้ยละ 68.1 รับซือ้จาก IPP 
จ านวน 4,926 เมกะวัตต ์คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 22.4 รับซือ้จาก SPP 1,768 เมกะ
วัตต ์คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 8.0 และน าเขา้จาก สปป.ลาว 340 เมกะวัตต ์คดิเป็น 
สดัสว่นรอ้ยละ 1.5 



การผลติพลงังานไฟฟ้า ปรมิาณการผลติพลังงานไฟฟ้าของประเทศในปี 2544  
มีจ านวน 103,872 กกิะวัตตช์ั่วโมง เป็นการผลติจาก กฟผ. รอ้ยละ 59 รับซือ้จาก
เอกชน น าเขา้ และอืน่ๆ รอ้ยละ 41 ปรมิาณการผลติเพิม่ขึน้จากปีกอ่นในอัตรารอ้ยละ 
5.5 ขณะทีค่วามตอ้งการไฟฟ้าสูงสดุในปีนี้อยู่ในชว่งเดอืนเมษายนทีร่ะดับ 16,126 
เมกะวัตต ์เพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 8.1 เป็นผลใหค้่าตัวประกอบการใชไ้ฟฟ้าเฉลี่ย 
(Load Factor) อยูใ่นระดับรอ้ยละ 73.5 ซึง่ต า่กวา่ปี 2543 ทีอ่ยูใ่นระดับรอ้ยละ 75.2 
และอัตราส ารองไฟฟ้าขั ้นต ่ า  (Reserved Margin) ในปี  2544 นี้อยู่ ในระดับ 
รอ้ยละ 31.0 

ตารางที ่11 ความตอ้งการไฟฟ้าและคา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า 

พ.ศ. ความตอ้งการ 

พลงัไฟฟ้าสงูสดุ 

(เมกะวตัต)์ 

คา่ตวัประกอบ 

การใชไ้ฟฟ้า 

(รอ้ยละ) 

ก าลงัผลติส ารองไฟฟ้า 

ต า่สดุ 

(รอ้ยละ) 

2535 

2536 

2537 

2538 

8,904 

9,839 

11,064 

12,268 

73.5 

74.2 

74.3 

74.9 

11.9 

12.1 

13.6 

5.6 

2539 

2540 

13,311 

14,506 

75.1 

73.5 

8.6 

8.3 

2541 14,180 73.4 20.1 

2542 13,712 76.1 22.1 

2543 14,918 75.2 22.0 

2544 16,126 73.5 30.9 

 



การผลิตพลังงานไฟฟ้าประกอบดว้ยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งต่างๆ คือ  
จากก๊าซธรรมชาต ิ(รวม EGCO IPP และ SPP) จ านวน 71,241 กกิะวัตต์-ชั่วโมง  
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 69 จากลกิไนต/์ถา่นหนิ (รวม SPP) จ านวน 20,296 กกิะวัตต-์
ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 20 จากพลังน ้ า จ านวน 6,174 กกิะวัตต์- ชั่วโมง  
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6 จากน ้ามันเตาจ านวน 2,420 กกิะวตัต-์ชัว่โมง คดิเป็นสดัสว่น 
รอ้ยละ 2 น าเขา้และอืน่ๆ จ านวน 3,741 กกิะวตัต-์ชัว่โมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3 

การผลติพลงังานไฟฟ้าตามชนดิของเชือ้เพลงิทีส่ าคญั พอสรปุไดด้งันี ้

(ก) การผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตใินปี 2544 เพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 16.4 
เนื่องจากผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (IPP) ประกอบดว้ยบรษัิท ไตรเอ็นเนอร์ยี จ ากัด และ
บรษัิท ผลติไฟฟ้าอสิระ (ประเทศไทย) จ ากดั แตล่ะบรษัิทมกี าลงัการผลติตดิตัง้ 700 
เมกะวัตต ์ไดเ้ริม่จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. ในชว่งกลางปี 2543 และโรงไฟฟ้า
ราชบรุเีริม่จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ระบบ กฟผ. ในชว่งเดอืน พ.ย. 2543 อกีสว่นหนึง่เป็น
ผลมาจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ จา่ยไฟฟ้าเขา้
มาเสรมิในระบบ กฟผ. มากขึน้ 

(ข) การผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ/ลกิไนต์ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.6 สาเหตุหลักมาจาก 
การผลติไฟฟ้าของ กฟผ. ทีใ่ชล้กิไนตเ์ป็นเชือ้เพลงิ เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 11.8 อกีสว่น
หนึง่เป็นผลมาจากการผลติทีเ่พิม่ขึน้ของบรษัิทผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ไดแ้ก ่บ. 
ไทยโคเจนเนอเรชั่น จก. ขนาด 90 เมกะวัตต์ ใชถ้่านหินน าเขา้เป็น เชื้อเพลงิ  
ไดเ้ดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าเต็มก าลงัตัง้แตป่ลายเดอืนมนีาคม 2543 เป็นตน้มา 

(ค) การผลติไฟฟ้าจากน ้ามันเตาในปี 2544 ลดลงถงึรอ้ยละ 74.8 เมือ่เปรยีบกับปีที่
ผา่นมา เนื่องจากน ้ามันเตามรีาคาสงู และกอ่ใหเ้กดิมลภาวะ ประกอบกบัเป็นนโยบาย
ของรัฐบาลสง่ผลให ้กฟผ. ลดการใชน้ ้ามันเตาลงและทดแทนโดยกา๊ซธรรมชาต ิ

(ง) การผลติไฟฟ้าจากพลงัน ้า เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.8 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น 

(จ) การผลติไฟฟ้าจากน ้ ามันดีเซลเพิ่มขึน้รอ้ยละ 248.1 เมื่อเปรียบเทียบปีก่อน 
เนื่องจากในช่วงเดอืน กค. - สค. กฟผ. ไดท้ าการทดสอบการเดนิเครื่องในระบบ 
Combine Cycle โดยใชน้ ้ ามันดีเซลที่โรงไฟฟ้าราชบุรี และไดเ้ดนิเครื่องอีกครั ้ง
ในชว่งเดอืน พย. – ธค. 

(ฉ) การน าเขา้ไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ลดลงรอ้ยละ 2.9 

การใชไ้ฟฟ้า 

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในปี 2544 มจี านวน 92,866 กกิะวัตต-์ชัว่โมง เพิม่ขึน้จากปีกอ่น
รอ้ยละ 6.0 โดยสาขาธุรกจิและอุตสาหรรมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 และ 5.4 ตามล าดับ 
บา้นอยูอ่าศยัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.2 และ ภาคเกษตรขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.0 ในขณะ
ทีล่กูคา้ตรง กฟผ. ลดลงรอ้ยละ 2.0 



การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง ขยายตัวขึน้เพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 4.9 เมือ่เทยีบกบัปี
ก่อน การใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้ทุกสาขา กล่าวคอื สาขาธุรกจิและสาขาอุตสาหกรรมมี
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าอยู่ในระดับ 11,502 และ 13,028 กกิะวัตต-์ชั่วโมง หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.6 ส าหรับบา้นอยู่อาศัยการใชไ้ฟฟ้าอยู่ในระดับ 7,286 กกิะวัตต-์ชั่วโมง 
เพิม่ขึน้จากปี 2543 คดิเป็นรอ้ยละ 5.9 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภูมภิาค เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.0 เมือ่เทยีบกับปี 2543 ในสาขาธุรกจิ
และสาขา อุตสาหกรรม การใชไ้ฟฟ้าอยู่ในระดับ 10,627 และ 28,559 กกิะวัตต์-
ชั่วโมง หรอืเพิม่ขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 5.7 สว่นการใชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นอยู่อาศัยอยู่
ในระดบั 13,882 กกิะวตัต-์ชัว่โมง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.0 

ในสว่นลกูคา้ตรงของ กฟผ. ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในปี 2544 นี้ อยู่ในระดับ 1,717 
กกิะวตัต-์ชัว่โมง ลดลงจากปีกอ่นรอ้ยละ 2.0 

ตารางที ่12 การจ าหนา่ยไฟฟ้าแยกตามประเภทผูใ้ช ้
หน่วย : กกิะวัตต-์ชัว่โมง 

  
2543 2544 

ปรมิาณ อตัราเพิม่ (%) 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง 

บา้นและทีอ่ยูอ่าศัย 

ธรุกจิ 

อตุสาหกรรม 

อืน่ๆ 

 

7,286 

11,502 

13,028 

1,872 

 

7,286 

11,502 

13,028 

1,872 

 

5.9 

4.6 

4.6 

4.6 

รวม 33,688 33,688 4.9 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภมูภิาค 

บา้นและทีอ่ยูอ่าศัย 

ธรุกจิ 

อตุสาหกรรม 

เกษตรกรรม 

อืน่ๆ 

 

12,511 

10,053 

27,016 

154 

3,986 

 

13,882 

10,627 

28,559 

179 

4,214 

 

11.0 

5.7 

5.7 

16.0 

5.7 

รวม 53,721 57,461 7.0 

ลกูคา้ตรง กฟผ. 1,752 1,717 -2.0 

รวมทัง้สิน้ 87,597 92,866 6.0 

8. รายไดส้รรพสามติและฐานะกองทนุน า้มนั 

รายไดภ้าษีสรรพสามติจากน ้ามันส าเร็จรูปในปี 2544 ประมาณ 65,602 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 577 ลา้นบาท เมือ่พจิารณารายรับ-รายจ่ายของกองทนุ จะเห็นวา่
เงนิกองทุนมรีายจ่ายมากกว่ารายรับ อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดอืนตุลาคม จนถงึเดอืน
ธันวาคม มเีงนิไหลเขา้กองทุน เป็นผลใหฐ้านะกองทุนน ้ามัน ณ สิน้เดอืนธันวาคม 
2544 ตดิลบประมาณ 10,351 ลา้นบาท 



ตารางที ่13 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 31 ธ.ค. 44) -10,351 (5,678) 65,602 

9. ประมาณการความตอ้งการพลงังานของไทย ในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2545 

จากแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิของไทย ทีเ่ริม่สง่สญัญาณฟ้ืนตัว ตัง้แตช่ว่งไตรมาสที ่4 
ของปี 2544 ต่อเนื่องถงึตน้ปี 2545 โดยดูจากดัชนีผลผลติสนิคา้อุตสาหกรรม ใน
เดอืนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.5 และ 2.4 ตามล าดับ เมื่อ
เทยีบกับเดอืนเดยีวกับของปี 2544 ท าใหป้ระมาณการวา่ความตอ้งการพลังงาน เชงิ
พาณิชยข์องไทย ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.1 เมือ่เทยีบกับ
ชว่งเดยีวกนัของปี 2544 รายละเอยีดสรปุไดด้งันี ้

 ความตอ้งการน ้ามันส าเร็จรปูคาดวา่ จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.2 น ้ามันส าเร็จรปูเกอืบ
ทกุชนดิ มคีวามตอ้งการเพิม่ขึน้ ยกเวน้น ้ามันเตาทีก่ารใชล้ดลง ความตอ้งการ
ใชน้ ้ามันเบนซนิ จะสงูมากในชว่งไตรมาสแรก ของปีนี้ เนื่องจากปรมิาณการ
ขายรถยนตส์ว่นบุคคล และรถจักรยานยนต ์ยังคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้
ความตอ้งการน ้ามันเบนซนิ ชว่งเดอืนมกราคม-กมุภาพันธ ์2545 เพิม่สงูขึน้ถงึ
รอ้ยละ 9.4 

 ความตอ้งการกา๊ซธรรมชาต ิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 เป็นการเพิม่ของทัง้ ภาคการ
ผลติไฟฟ้า และภาคอตุสาหกรรม โดยภาคการผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้ จากการใช ้

ของ IPP และ SPP ขณะทีก่ารใชข้อง กฟผ. จะลดลง เล็กนอ้ยเมือ่เทยีบกับ
ไตรมาสแรกของปี 2544 

 ความตอ้งการใชล้กิไนต ์ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 จะยังคงสงูขึน้ทัง้ใน
ภาคการผลติไฟฟ้าและในภาคอุตสาหกรรม สว่นหนึ่งเป็นเพราะราคาลกิไนต์
ต ่ากว่าราคาถ่านหนิน าเขา้ อกีส่วนหนึ่ง เกดิจากภาวะการก่อสรา้ง เริม่ดขี ึน้ 
สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการใชปู้นซเีมนต ์สงูขึน้มาก เป็นผลต่อเนื่องใหม้กีารใช ้

ลกิไนตใ์นการผลติ ปูนซเีมนตเ์พิม่ขึน้มาก ส่วนการใชถ้่านหนิน าเขา้ ในช่วง
ไตรมาสแรก ของปีนี ้ต า่กวา่ไตรมาสแรกของปีกอ่น รอ้ยละ 5.7 ทัง้นีเ้นือ่งจาก



ถ่านหนิน าเขา้มีราคาสูง ประกอบกับในช่วงไตรมาสแรกของปี 2543 มีการ
น าเขา้ถา่นหนิมาใชส้งูมาก โดยเฉพาะในเดอืนกมุภาพันธ ์2543 อยา่งไรก็ตาม 
เมือ่ดภูาพรวมการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิ จะพบวา่ยังคงเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 3.6 
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสแรกของปี 2543 

ตารางที ่14 ประมาณการความตอ้งการพลงังานเชงิพาณิชยไ์ตรมาส 
1/2545 
Commercial Primary Energy Consumption 

Barrel per Day  

(Crude Oil Equivalent) 

2001 (Q1) 2002 (Q1) GR(%) 

Petroleum Products 569,949 593,767 4.2 

Natural Gas 410,000 433,869 5.8 

  Power 344,804 368,865 7.0 

  Industries & GSP 65,196 65,004 -0.3 

Lignite & Coal 168,355 174,471 3.6 

 Egat 72,211 77,484 7.3 

 Industries 30,683 35,259 14.9 

 Coal 65,461 61,728 -5.7 

Hydro&Import Elec. 36,356 31,018 -14.7 

Total 1,184,661 1,233,125 4.1 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่55 มกราคม-มนีาคม 2545 

  

  

 

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