
 

 

ฉบบัที ่56 
เมษายน-มถินุายน 2545 

  

 

บก. แถลง 

เขา้สูไ่ตรมาสที ่2 ของปี 2545 แลว้ 
บริษัทต่างๆ หลายแห่งก็ก าลั ง
ปรับปรุง เปลีย่นแปลงนโยบายการ
บริหาร ใหท้ันกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกจิ ซึง่ภาคราชการ ก็จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลง ของระบบ
ราชการไทย ทัง้ระบบครัง้ใหญ ่หรอื
เรยีกวา่ การปฏริปูระบบราชการ โดย
จ ะป รั บ เ ปลี่ ย น  ทั ้ง โ ค ร งส ร ้า ง 
ป รับปรุ งกร ะทรวง  ทบวง  กรม  
ใหม่หมด ตามกลุ่มภารกจิโดยไม่มี
การเพิม่อัตราก าลัง และในสว่นของ 
สพช .  ก็ จ ะ ไปสั ง กั ดก ร ะทร ว ง
พลังงาน ส่วนจะปรับเปลี่ยนชื่อ 
บทบาท ภารกจิหรือไม่ อย่างไร ก็
คอยตดิตาม วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ก็จะ
ทราบกนัครับ 

ส าห รับวา รสารฉบั บนี้  ก็ ยั งค ง
น าเสนอบทความ ดา้นนโยบาย
พลังงานทีน่่าสนใจ หลากหลาย ทัง้
เรื่องการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการ
ปรับอัตโนมัต ิการรับซือ้ไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน
ขนาดเล็กมาก รวมทั ้งบทความ  
ใน "เกร็ดพลังงาน" อีกหลายเรื่อง 
และขอ้มูลด า้นพลังงานในช่วง 



ที่ผ่านมา ก็ลองอ่านรายละเอียด 
ดา้นใน ครับ...- 

บรรณาธกิาร 

 การลม้ละลายของ ENRON 
 การปรับคา่ไฟฟ้า ตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมัต)ิ 
 การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า ในประเทศฟินแลนด ์
 การรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้า พลังงานหมนุเวยีนขนาดเล็กมาก 
 เกร็ดพลังงาน 

o อาจารยใ์หญท่หารเรอื แนะเคล็ดลับประหยดัพลังงาน 
o เคล็ดลับคลายรอ้น คณุภาพชวีติใตห้ลังคา 
o ทา้พสิจูน ์"หยดุรถซดน ้ามัน" งา่ย ๆ ไมไ่ดโ้ม ้

 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 สถานการณพ์ลังงานของประเทศไทย ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 

 

 
ไปวารสารฉบับที ่55 

 
กลับหนา้วารสารหลัก  

 
ไปวารสารฉบับที ่57 

ตอ้งการแสดงขอ้คดิเห็น โปรดคลกิเพือ่สง่ E-mail ถงึบรรณาธกิาร ไดท้ีน่ี่ 

 

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ

กนัยายน 2545 
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การลม้ละลายของ 
ENRON 

บรษัิท Enron เป็นบรษัิทการคา้พลังงานชัน้น าของโลก ทีม่จีุดเริม่ตน้มา
จากธุรกจิก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้า และต่อมาไดข้ยายรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  
อย่างรวดเร็วและหลากหลาย อาทิเช่น การคา้สินคา้บริหารความเสี่ยงราคา 
กา๊ซธรรมชาต ิและไฟฟ้า การคา้ปลกีพลังงาน เป็นตน้ ซึง่ธุรกจิเหลา่นี้เป็นธุรกจิทีม่ี
ผลตอบแทนสงู แต่ในทางกลับกัน ก็มคีวามเสีย่งสงูมากเชน่กัน และไม่มสีนิทรัพย์
รองรับ ในอดตีอันรุ่งเรอืง บรษัิท Enron ไดเ้ตบิโตอย่างรวดเร็ว และเคยเป็นบรษัิท
อันดับที ่7 ในรายชือ่บรษัิททั่วโลกของ Fortune 400 แต่ในขณะนี้ บรษัิทก าลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีลม้ละลาย ซึ่งนับไดว้่าเป็นคดีลม้ละลายที่ใหญ่ที่สุด  
ในประวัตศิาสตร์ ของประเทศสหรัฐอเมรกิา และส่งผลกระทบต่อการจา้งงานของ
พนักงานของบรษัิทกวา่ 21,000 คน 

สาเหตขุองการลม้ละลาย 

การลม้ละลายของบรษัิท Enron มสีาเหตหุลัก มาจากรูปแบบการด าเนนิธุรกจิในเชงิ
รุก และมคีวามเสีย่งสงู ธรุกจิหลักของ Enron สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 
ธรุกจิการลงทนุ และธรุกจิการคา้ (Trading) ซึง่มักจะไมม่สีนิทรัพยร์องรับ 

ส าหรับธุรกจิการลงทุนทีผ่่านมาการลงทุนบางอย่าง ขาดความเชือ่มโยง กับธุรกจิ
หลักดา้นการคา้พลังงานไฟฟ้า และกา๊ซธรรมชาต ิเชน่ การลงทุนสรา้งโรงไฟฟ้าดา
บอล (Dabhol) ในประเทศอนิเดยี การลงทุนในธุรกจิน ้า และในธุรกจิโทรคมนาคม 
(Broad band Communication) ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทก่อหนี้จ านวนมหาศาลถึง 9 
พันลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐ 

ในส่วนของโรงไฟฟ้าดาบอลในประเทศอินเดีย รัฐบาลและการไฟฟ้าแห่งรัฐ 
Maharashtra ท าผดิสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า ทีท่ าไวก้ับบรษัิทดาบอล เพาเวอร ์จ ากัด 
ซึง่ม ีEnron เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยปฏเิสธทีจ่ะจ่ายค่าไฟฟ้า ใหแ้กโ่รงไฟฟ้าดาบอล
ตามทีไ่ดม้ขีอ้ตกลงไว ้โรงไฟฟ้า จงึหยดุเดนิเครือ่งตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2544 ทีผ่า่น
มา ค่าเสยีหายต่อ Enron จากการทีก่ารไฟฟ้าและรัฐบาลของอนิเดยี ท าผดิสัญญา
กบัโครงการดงักลา่ว คดิเป็นมลูคา่สงูถงึ 5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ธุรกจิอกีประเภทคอื ธุรกจิการคา้ (Trading) ก็มคีวามเสีย่งสงูเชน่กัน บรษัิท Enron 
นับไดว้า่เป็นผูน้ าและผูบุ้กเบกิในการท าธุรกจิการคา้ โดยท าหนา้ทีเ่ป็นผูค้า้คนกลาง 
ในการซือ้ขายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิรวมถงึสนิคา้การบรหิารความเสีย่งรูปแบบ
ต่างๆ ธุรกจิการคา้นี้สามารถท าไดโ้ดยทีบ่รษัิท ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเจา้ของสนิทรัพย์



โรงไฟฟ้า หรือท่อก๊าซธรรมชาตริองรับการซือ้ขาย ถงึแมว้่าการคา้ดังกล่าว อาจ
กอ่ใหเ้กดิภาระผกูพัน (liabilities) เป็นมลูคา่มหาศาล ซึง่ทีผ่า่นมาผลการด าเนนิธรุกจิ
การคา้ของ Enron น ามาซึง่รายไดแ้ละผลก าไรสูงถงึรอ้ยละ 70 ของรายไดบ้รษัิท
ทัง้หมด 

แตผ่ลก าไรของบรษัิททีด่สูวยหรู น ามาซึง่ราคาหุน้ในตลาดทีส่งูถงึ 90 เหรยีญตอ่หุน้
ในเดอืนสงิหาคม 2543 นัน้ เป็นเพยีงตัวเลขดา้นเดยีว การคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงูน ามา
ซึง่ภาระผกูพัน และหนีส้นิจ านวนมากเชน่กนั แตต่วัเลขหนีส้นิดงักลา่ว กลบัไมป่รากฏ
ในบัญชี Enron มีกลไกการซ่อนภาระหนี้ส ิน ของบริษัทโดยการจัดตั ้ง Shell 
company จ านวนหลายบรษัิทเพือ่เป็นผูถ้อืภาระหนี้สนิ โดยบรษัิทเหล่านี้มผีูบ้รหิาร
ระดับสงูของบรษัิท Enron เป็นประธานบรษัิท ดังนัน้ตัวเลขรายไดข้องบรษัิทตามที่
แสดงในบัญช ีจงึเป็นตัวเลขทีส่งูเกนิควร เนื่องจากภาระหนี้ทีแ่ทจ้รงิจ านวนหนึง่ ถูก
ซ่อนอยู่ใน Shell company ต่อมาเมื่อภาระหนี้สนิ และความเสี่ยงถูกเปิดเผยต่อ
สาธารณชน ราคาหุน้ของบรษัิท จงึลดลงอยา่งรวดเร็วเหลอืเพยีง 0.01 เหรยีญสหรัฐ
ตอ่หุน้ เมือ่เดอืนธันวาคม 2544 ทีผ่า่นมา สง่ผลใหฐ้านะการเงนิของบรษัิททรุดตวัจน
เกอืบลม้ละลาย 

ระบบบญัชขีาดการตรวจสอบ 

ถงึแมก้ารรายงานฐานะการเงนิ จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีอสิระ 
(Auditor) อย่างบริษัท Andersen ซึ่งเป็น 1ใน 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจการ
ตรวจสอบบัญชชีัน้น าของโลก วธิกีารท าบัญชทีีม่เีงือ่นง าซอ่นเรน้ กลับไม่ไดรั้บการ
เปิดเผย ต่อสาธารณชนหรือผูถ้ือหุน้แต่อย่างใด นอกจากนี้องค์กรรัฐที่มีหนา้ที่
ตรวจสอบ และก ากบัดแูลการก าเนนิธรุกจิ ของบรษัิท ก็ไมไ่ดเ้ขา้ดแูลตรวจสอบ การ
รายงานฐานะการเงนิของบริษัท Enron เท่าที่ควร ทัง้ๆ ที่มีนักวเิคราะห ์ที่เคยตัง้
ขอ้สังเกตว่ามีความไม่โปร่งใสและซับซอ้น เนื่องจากมีนักการเมอืงจ านวนมากใน
รัฐบาล และรัฐสภาทีม่คีวามสัมพันธอ์ันดกีับบรษัิท โดยทีผ่่านมาบรษัิท Enron ได ้
บริจาคเงินจ านวนมากใหแ้ก่นักการเมืองเหล่านี้ และไดม้ีบทบาทในการก าหนด
นโยบายพลงังานของชาต ิรว่มกบัรองประธานาธบิดขีองสหรัฐ (Dick Cheney) 

การเปิดเสรกีจิการพลงังานเป็นสาเหตุการลม้ละลายของ 
Enron หรอืไม ่

Enron มบีทบาทมากในการผลักดัน ใหเ้ปิดเสรีกจิการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิซึง่
สง่เสรมิใหม้กีารแขง่ขันของผูข้ายสง่ไฟฟ้า และกา๊ซธรรมชาต ิเมือ่ Enron ลม้ละลาย
ลงจงึท าใหเ้กดิขอ้กงัขาขึน้มาวา่ เป็นเพราะการเปิดเสรกีจิการพลังงานหรอืไม ่ตอ่มา
องคก์รก ากับดแูลดา้นพลังงาน ของรัฐบาลกลางสหรัฐ (America’s Federal Energy 
Regulatory Commission) จงึไดอ้อกมาประกาศวา่การลม้ละลายของ Enron ไมไ่ดม้ี
สาเหตมุาจากการเปิดเสรกีจิการพลงังาน แตเ่กดิมาจากความผดิพลาด ในการควบคมุ
บัญช ีและภาวะการตลาด ทีล่ม้เหลวของ Enron เอง 



การลม้ละลายของ Enron มผีลกระทบตอ่ตลาดพลงังาน
โลกมากนอ้ยเพยีงใด 

การลม้ละลายของ Enron สรา้งความวติกตอ่ตลาดการคา้พลังงาน เนื่องจาก Enron 
เป็นบรษัิทพลังงานยักษ์ใหญ่ของโลก ท าใหเ้กดิความหวั่นเกรงว่า จะท าใหเ้กดิผล
กระทบต่อตลาดพลังงานโลก แต่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กลับไม่มากดังทีทุ่กคนคดิกัน 
เนือ่งมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

1. Enron ไม่ไดใ้หญ่จรงิ และก็ไม่ไดม้ผีลก าไรมากมาย จากการท าธุรกจิ
การคา้พลงังาน อยา่งทีท่กุคนคดิ เนื่องจาก Enron ใชว้ธิกีารท าบัญชแีบบ mark-
to-market กล่าวคอื ใชว้ธิปีระเมนิมูลค่าเฉลีย่ ของตราสารสัญญา แลว้บันทกึเป็น
รายไดล้งในงบดลุ ท าใหร้ายไดท้ีป่รากฏในบัญช ีไม่ตรงกับจ านวนเงนิสดทีบ่รษัิทมี
อยูจ่รงิ ถงึแมว้า่วธิกีารท าบัญชเีชน่นี้เป็นเรือ่งธรรมดา ทีบ่รษัิททั่วไปนยิมท ากนั แตก่็
ไมม่บีรษัิทใดทีส่รา้งตวัเลขทีส่งูเกนิความจรงิมากอยา่ง Enron (ตามรายงานรายได ้มี
รายได ้100 พันลา้นดอลลาร ์ในปี 2543 และเพิม่เป็น 130 พันลา้นดอลลาร ์ในสาม
ไตรมาสแรกของปี 2544) ผลจากการตรวจสอบบัญชที าใหร้ายไดข้อง Enron ลดลง
เหลือแค่ 8 พันลา้นดอลลาร์ในปี 2543 และสัดส่วนการตลาดก็ลดลงเหลือ 15% 
เทา่นัน้ไมใ่ช ่25% อยา่งทีเ่คยรายงานไวก้อ่นหนา้นี้ 

2. นกัวเิคราะหบ์างรายใหค้วามเห็นว่า การลม้ละลายของ Enron น ัน้ไม่ได้
เกดิขึน้อย่างกะทนัหนั เพราะมีข่าวออกมาตัง้แต่เดือนกันยายน 2543 แลว้ว่า 
Dynegy บรษัิทคู่แข่งทางการคา้พลังงาน ทีพ่ยายามเขา้มาช่วยกอบกู ้Enron จาก
ภาวะลม้ละลาย ไดล้ม้เลกิแผนการในวันที ่28 พฤศจกิายน 2544 เมือ่พบวา่ การเขา้
มาซือ้กจิการจะท าไดเ้พยีงชว่ยยดือายขุอง Enron ออกไป 30-45 วนั 

3. Enron ใช้ว ิธ ีการท าการค้าแบบ asset-light คือ การซื้อขายโดยที่ไม่มี
สนิทรัพยร์องรับ ซึง่เป็นธรุกจิทีเ่ป็นการจัดการซือ้ขายทางการเงนิและมคีวามเสีย่งสงู
มาก จงึเป็นสาเหตุหนึง่ทีท่ าใหก้ารลม้ละลายของ Enron ไม่เกดิผลกระทบโดยตรง
ต่อตลาดการคา้พลังงานทีม่กีารผลติและใชพ้ลังงานจรงิ (Physical market) เพราะ
ปรมิาณการใชไ้ฟกับปรมิาณการผลติไฟฟ้ายังคงเดมิ และทุกๆทีก่็ยังคงมไีฟฟ้าใช ้

ตามปกต ิ

4. Enron มบีทบาทมากในการผลกัดนั ใหเ้ปิดเสรกีจิการไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาต ิซึง่ส่งเสรมิใหม้กีารแข่งขัน ของผูข้ายส่งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาต ิเมือ่ 
Enron Online หนึ่งในบริษัทลูกของ Enron ประสบปัญหา Inter Continental 
Exchange (ICE) บรษัิทคู่แข่งแห่งหนึ่งก็เขา้มาแทนที่ทันท ีซึง่แสดงใหเ้ห็นว่าไม่มี
การผูกขาดในกจิการนี้ การที่มีจ านวนผูแ้ข่งขันมากราย ส่งผลใหต้ลาดไม่พึ่งกับ
บรษัิทใดบรษัิทหนึง่มากเกนิไป จงึควรสง่เสรมิใหม้กีารเปิดเสรกีจิการพลงังานตอ่ไป 

ถงึแมว้า่การลม้ละลายของ Enron จะไมท่ าใหเ้กดิผลกระทบโดยตรง กบัตลาดการคา้
พลังงาน แต่ก็ไดท้ าใหเ้กดิความตืน่ตัวขึน้ในบรษัิทต่างๆ เชน่ มกีารพจิารณางบดุล
อย่างละเอยีดรอบคอบมากขึน้ โดยเฉพาะในบรษัิททีม่บัีญชกีารเงนิ ทีซ่ับซอ้นและมี
พฤตกิรรม ทีปิ่ดบังซอ่นหนีส้นิ ไวเ้ป็นจ านวนมากเหมอืน Enron สง่ผลใหม้าตรฐานใน



การท าบัญชเีขม้งวดขึน้อยา่งมาก และยังท าใหบ้รษัิทตา่งๆไดป้ระจักษ์ถงึความเสีย่ง
ในการซือ้ขาย โดยทีไ่ม่มสีนิทรัพยร์องรับ ซึง่ทัง้หมดนี้ลว้นแตเ่ป็นผลดทีี ่Enron ท า
ใหเ้กดิขึน้ นอกจากนี้ Enron ยังไดเ้ป็นผูบุ้กเบกิ ใหม้กีารเปิดเสรกีจิการไฟฟ้า และ
กา๊ซธรรมชาต ิและตอนนี้บุคคลในแวดวงอตุสาหกรรมพลังงาน ตา่งก็รูส้กึขอบคณุที ่
Enron ชว่ยสง่เสรมิผลักดัน ใหม้กีารเปิดเสรกีจิการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาต ิท าให ้
ตลาดมผีูแ้ขง่ขันหลากหลาย สามารถผา่นปัญหาการลม้ละลาย ของบรษัิทยักษ์ใหญ่
อย่าง Enron ไดโ้ดยไม่มผีลกระทบมากนัก ถงึแมว้า่ตอ่ไปบรษัิทยักษ์ใหญ่แหง่นี้ จะ
ไมเ่ป็นทีต่อ้งการของวงการการคา้พลงังานกต็าม 

ส รุ ป จ า ก บ ท ค ว า ม  " Energy trading : The ship that sank quietly", The 
Economist, 16 February 2002 
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การปรบัคา่ไฟฟ้า 
ตามสตูรการปรบัอตัราคา่ไฟฟ้าโดย

อตัโนมตั ิ

  

คณะอนุกรรมการก ากับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ในการประชุม  
ครัง้ที ่2/2545 (ครัง้ที ่102) เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2545 ไดพ้จิารณาคา่ไฟฟ้าตาม
สตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมัต ิ(Ft) และมมีตเิห็นชอบคา่ Ft ส าหรับการเรยีก
เก็บในเดือนมถิุนายน – กันยายน 2545 ในระดับเดมิ คือ เท่ากับ 21.95 สตางค์/
หน่วย สง่ผลใหค้า่ไฟฟ้าเฉลีย่ทีเ่รยีกเก็บจากผูใ้ชไ้ฟฟ้าอยูใ่นระดับ 2.51 บาท/หน่วย 
เชน่เดยีวกบัในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์– พฤษภาคม 2545 ทีผ่า่นมา 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงของคา่ Ft ประกอบดว้ย 

1. ตน้ทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าได้ปรบัตวัสูงขึน้ สถานการณ์ราคา
เชือ้เพลงิต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาต ิและน ้ามันดีเซล ลดลงจากช่วงที่ผ่านมา แต่
เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2545 มีการผลิตไฟฟ้าจาก 
ก๊าซธรรมชาตแิละน ้ามันเตาเพิ่มขึน้เพื่อทดแทนการผลติไฟฟ้าจากลกิไนต์ และ 
การรับซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบา้นทีล่ดลงจากช่วงก่อนหนา้ (ตุลาคม 2544 – 
มกราคม 2545) ประมาณรอ้ยละ 1.34 และ 0.43 ตามล าดับ แมว้่าจะมกีารน าอัตรา
การใชค้วามรอ้นมาตรฐาน (Heat Rate) มาใช ้ท าให ้กฟผ. ตอ้งรับภาระจ านวน 9.93 
ลา้นบาท มาบรรเทาการเพิม่ขึน้ของค่า Ftแลว้ ก็ยังสง่ผลใหค้่าเชือ้เพลงิและค่าซือ้
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้จากค่าเชือ้เพลงิและค่าซือ้ไฟฟ้าในการค านวณค่า Ft ในช่วงเดือน
กมุภาพันธ ์– พฤษภาคม 2545 จ านวน 0.67 สตางค/์หน่วย 

การเปลีย่นแปลงของราคาเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการประมาณการคา่ Ft 

เชือ้เพลงิ ตค.44 – มค.45 กพ.45- พค.45 การเปลีย่นแปลง 

น ้ามันเตา (บาท/ลติร) 6.06 6.48 +0.42 

น ้ามันดเีซล (บาท/ลติร) 11.61 10.87 -0.74 

กา๊ซธรรมชาต ิ(บาท/ลา้นบทียี)ู    

  - อา่วไทยและพมา่ 147.43 141.10 -6.33 

ลกิไนต ์(บาท/ตัน) 569.70 569.70 - 

 

 



การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิ 
หน่วย : รอ้ยละ 

ประเภทเชือ้เพลงิ ตค.44 – มค.45 กพ.45 - พค.45 การเปลีย่นแปลง 

พลังน ้า 5.19 7.14 1.95 

น ้ามันเตา 1.85 2.28 0.43 

ลกิไนต ์ 17.95 15.62 -2.33 

กา๊ซธรรมชาต ิ 71.73 73.07 1.34 

น ้ามันดเีซล 0.38 0.05 -0.33 

รับซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบา้น 2.90 1.84 -1.06 

รวม 100.0 100.0 - 

2. การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนที่ม ีผลต่อภาระหนี้ของการ
ไฟฟ้า เนื่องจากในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2545 การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
แหง่ประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ครบก าหนดช าระคนืเงนิ
ตน้และดอกเบีย้เงนิตราตา่งประเทศเป็นจ านวนทีส่งูกวา่ชว่งทีผ่า่นมา (ตลุาคม 2544 
– มกราคม 2545) คอ่นขา้งมาก แมว้า่อตัราแลกเปลีย่นไดอ้อ่นตวัลงจากระดบั 44.30 
บาท/เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดือน ตุลาคม 2544 – มกราคม 2545 มาอยู่ในระดับ 
43.37 บาท/เหรียญสหรัฐ ในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2545 ก็ยังส่งผล
ใหผ้ลกระทบอัตราแลกเปลีย่นต่อภาระหนี้ของการไฟฟ้า เพิม่ขึน้จากชว่งก่อนหนา้ 
0.92 สตางค/์หน่วย 

3. อตัราเงนิเฟ้อไดป้รบัตวัลดลง จากรอ้ยละ 0.98 ในช่วงเดอืนตุลาคม 2544 – 
มกราคม 2545 มาอยู่ในระดับรอ้ยละ 0.44 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
2545 ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า (Non-Fuel Cost) 
ลดลงจากชว่งกอ่นหนา้ 1.55 สตางค/์หน่วย 

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของคา่ Ft สตางค/์หนว่ย 

คา่เชือ้เพลงิและคา่ซือ้ไฟฟ้า +0.67 

ผลกระทบอตัราแลกเปลีย่นตอ่ภาระหนีข้องการไฟฟ้า +0.92 

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มใ่ชค่า่เชือ้เพลงิและคา่ซือ้ไฟฟ้า -1.55 

อืน่ๆ +0.01 

รวมท ัง้ส ิน้ +0.05 

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. อย่างไรก็ตาม การพิจารณาปรับค่า Ft ครัง้นี้ คณะอนุกรรมการก ากับสูตรฯ มี
ความเห็นวา่ คา่ Ft ทีค่ านวณได ้ณ ระดบั 22 สตางค/์หน่วย มคีา่ใกลเ้คยีงกบัคา่ Ft ที่
เรยีกเกบ็ในชว่งทีผ่า่นมา ณ ระดบั 21.95 สตางค/์หน่วย มาก ดงันัน้ คณะอนุกรรมการ
ก ากับสูตรฯ จึงมีมตเิห็นชอบใหเ้รียกเก็บค่า Ft ในช่วงเดือนมถิุนายน – กันยายน 
2545 เทา่กบัในชว่งกอ่นหนา้ คอืเทา่กบั 21.95 สตางค/์หน่วย 

คา่ไฟฟ้าตามสตูร Ft 
หน่วย : สตางค/์หน่วย 

  คา่ Ft การเปลีย่นแปลง 

ตลุาคม 2543 – มกราคม 2544 0.00  

กมุภาพันธ ์- พฤษภาคม 2544 24.44 +24.44 

มถินุายน –กนัยายน 2544 27.13 +2.69 

ตลุาคม 2544 – มกราคม 2545 22.77 -4.36 

กมุภาพันธ ์– พฤษภาคม 2545 21.95 -0.82 

มถินุายน – กนัยายน 2545 21.95 - 

โดยค่า Ft ส าหรับการเรียกเก็บในเดอืนมถิุนายน – กันยายน 2545 เท่ากับ 21.95 
สตางคต์อ่หน่วย สามารถจ าแนกคา่ไฟฟ้าตามประเภทกจิการไฟฟ้า ไดด้งันี้ 

คา่ Ft ตามประเภทกจิการไฟฟ้า 

กจิการผลติ 25.64 สตางคต์อ่หน่วย 

กจิการระบบสง่ -1.12 สตางคต์อ่หน่วย 

กจิการระบบจ าหน่าย -2.57 สตางคต์อ่หน่วย 

รวม 21.95 สตางคต์อ่หนว่ย 
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การปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า 
ในประเทศฟินแลนด ์

  

ประเทศฟินแลนด ์เริม่ปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า ใหม้ีการแข่งขันตัง้แต่ปี 2538 
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า Nord Pool ซึง่ประกอบดว้ย
ประเทศนอร์เวย์ สวเีดน เดนมาร์ก และฟินแลนด ์ตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้า Nord 
Pool นับไดว้่าเป็นตลาดที่ประสบความส าเร็จสูงสุดแห่งหนึ่งโนโลก และมีพัฒนา 
การรปูแบบการซือ้ขายไฟฟ้า ทีล่ ้าหนา้ควรแกก่ารศกึษาเพือ่เป็นประโยชน ์ในการปรับ
โครงสรา้งกจิการไฟฟ้า ในประเทศไทยตอ่ไป 

1. ภาพรวมของกจิการไฟฟ้าประเทศฟินแลนด ์

ประเทศฟินแลนด ์มคีวามตอ้งการพลังงานไฟฟ้าประมาณ 69,000 ลา้นหน่วยต่อปี 
ซึง่ในจ านวนนี ้23,000 ลา้นหน่วย หรอืรอ้ยละ 35% ผลติจากโรงไฟฟ้า ทีผ่ลติไฟฟ้า 
และความรอ้นร่วมกัน หรือระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration หรือ Combined 
Heat and Power: CHP) นับเป็นปรมิาณทีส่งูทีส่ดุในโลก ส าหรับพลังงานไฟฟ้าสว่น
ทีเ่หลอืรอ้ยละ 18 ผลติจากพลังน ้า รอ้ยละ 30 ผลติจากพลังงานนิวเคลยีร ์และอกี
รอ้ยละ 17 ผลติจากพลังงานเชงิพาณิชย ์นอกจากนี้ ประเทศฟินแลนด ์มพัีฒนาการ
ทางเทคโนโลยทีีก่า้วหนา้ โดยการน าพลังงานหมุนเวยีน หรอืเศษวัสดเุหลอืใช ้จาก
กระบวนการผลติ ทางอตุสาหกรรม รูปแบบตา่งๆ อาท ิเปลอืกไม ้ยางไมด้ า และขยะ
มูลฝอย มาใชใ้นการผลติพลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานทีผ่ลติไดอ้ยู่ในรูปแบบโคเจน
เนอเรชัน่ 

รูปแบบโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าก่อนปี 2538 กจิการไฟฟ้าในประเทศฟินแลนด์อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของรัฐ มบีรษัิท Imatran Voima Oy (IVO) ซึง่มรัีฐเป็นผูถ้อืหุน้
หลักเป็นผูผ้ลติ และสง่ไฟฟ้าหลักของประเทศ IVO เป็นเจา้ของก าลังการผลติไฟฟ้า
รอ้ยละ 40 ของก าลังผลติไฟฟ้าทัง้หมดในประเทศ และเป็นเจา้ของระบบสง่ไฟฟ้า
รอ้ยละ 80 ของประเทศ นอกจาก IVO แลว้ ยังมบีรษัิททีด่ าเนนิกจิการการผลติ และ
ส่งไฟฟ้ารวมกัน คือ บริษัท Pohjolan Voima Oy (PVO) PVO เป็นบริษัทเอกชนมี
ขนาดเล็กกว่า IVO โดยมกี าลังผลติไฟฟ้า ระบบสง่ในความดูแลอย่างละรอ้ยละ 20 
ของประเทศ ส าหรับก าลังการผลติไฟฟ้าที่เหลอืรอ้ยละ 20 อยู่ในความดูแล ของ
ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระขนาดใหญ ่และอกีรอ้ยละ 20 อยูใ่นความดแูลของบรษัิทขนาดเล็ก 
และการไฟฟ้าเขตเทศบาลจ านวนมาก ในสว่นของธรุกจิระบบจ าหน่ายไฟฟ้า มบีรษัิท
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าถงึ 115 บรษัิท ซึง่สว่นใหญม่เีทศบาลเมอืงตา่งๆ เป็นผูด้แูลหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่

ประเทศฟินแลนด์ไดม้ีการซื้อขายไฟฟ้า กับประเทศขา้งเคียงมาเป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับประเทศนอร์เวย์และสวีเดน โดยผ่านสายส่งแรงดันสูงที่



เชือ่มโยงระหวา่งประเทศดังกลา่ว การเชือ่มโยงของโครงขา่ยระบบสง่ไฟฟ้า ในกลุม่
ประเทศนอร์ดคิ (นอร์เวย ์สวเีดน เดนมาร์ค และฟินแลนด)์ ท าใหป้ระเทศสมาชกิ
สามารถซือ้ขายแลกเปลีย่นไฟฟ้า สง่ผลใหเ้กดิความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 
จากการรวมก าลังการผลติไฟฟ้า ทีม่ลีักษณะแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ ใหเ้กดิเป็น
ระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทีม่คีวามหลากหลายของเชือ้เพลงิ และเทคโนโลยทีีใ่ชใ้น
การผลติไฟฟ้า (ดังแสดงในรูปที ่1) ซึง่ในเวลาตอ่มาสามารถพัฒนา ไปสูร่ะบบตลาด
กลางซือ้ขายไฟฟ้า Nord Pool ไดอ้ยา่งราบรืน่ 

 

2. การแขง่ขนัในกจิการไฟฟ้า 

ในกลุ่มประเทศนอร์ดิค ประเทศที่เริ่มเปิดใหม้ีการแข่งขัน เป็นประเทศแรกคือ 
ประเทศนอรเ์วย ์ตลาด Nord Pool จงึมจีุดก าเนดิมาจากประเทศนอรเ์วย ์ในปี 2536 
หลังจากนัน้ไม่นาน ประเทศสวเีดน ฟินแลนด ์และเดนมารค์ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิ
ของตลาด Nord Pool โดยประเทศฟินแลนด ์ไดร้วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาด Nord 
Pool ในปี 2539 

การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าในประเทศฟินแลนด ์มจีดุเริม่ตน้มาจากการประกาศใช ้

พระราชบัญญัติตลาดซื้อขายไฟฟ้า (Electricity Market Act) ในปี 2538 ซึ่งได ้
ก าหนดใหม้กีารเปลีย่นแปลงตา่งๆ ดงันี้ 

 เปิดใหผู้ผ้ลติไฟฟ้าและผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่มสีทิธใินการใชบ้รกิารระบบ
สง่และระบบจ าหน่าย 

 ยกเลกิระบบสมัปทานกจิการคา้ปลกี และขอ้จ ากดัในการสรา้งโรงไฟฟ้า 
และซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศ 

 ก าหนดใหม้ีการแยกระบบบัญชธีุรกจิการผลติไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และการคา้ปลกีไฟฟ้า 



 จัดตัง้ Electricity Market Authority ใหเ้ป็นองค์กรก ากับดูแลกจิการ
ไฟฟ้า ทีม่กีารแขง่ขนั 

นอกจากการประกาศใช ้พ.ร.บ. ตลาดซือ้ขายไฟฟ้าแลว้ รัฐบาลประเทศฟินแลนด ์ 
ไดจั้ดตัง้บรษัิท Fingrid ขึน้ เป็นผูด้แูลระบบสง่ไฟฟ้า ทีเ่ดมิเคยอยู่ภายใตค้วามดแูล
ของบรษัิท IVO และ PVO เพือ่ใหก้ารควบคมุดแูลระบบสง่ไฟฟ้า เป็นอสิระจากธรุกจิ
การผลติไฟฟ้า ซึง่เปิดใหม้กีารแข่งขัน ภายหลังการแยกระบบสง่ไฟฟ้าบรษัิท IVO 
ไดร้วมกับบริษัท Neste ซึง่เป็นรัฐวสิาหกจิ ที่ดูแลธุรกจิปิโตรเลียมของประเทศ 
กลายเป็นบรษัิท Fortum ซึง่มสีัดส่วนตลาดในธุรกจิผลติไฟฟ้าสูงที่สุดในประเทศ 
การเปลีย่นแปลงดังกล่าวนี้ เป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลโดยตรง อย่างไรก็ตาม  
มกีารเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ตามกลไกตลาด ภายหลังการปรับโครงสรา้งกจิการ
ไฟฟ้า อาท ิบรษัิท Fortum ไดข้ยายกจิการไปยังประเทศเพือ่นบา้น ในขณะเดยีวกนั
บรษัิทต่างชาต ิเช่น Vattenfall ของประเทศสวเีดนไดเ้ขา้มาลงทุน และซือ้กจิการ
ระบบจ าหน่ายในประเทศฟินแลนด์ โครงสรา้งกิจการไฟฟ้า ภายหลังการปรับ
โครงสรา้งฯ มรีปูแบบดงัแสดงในรปูที ่2 

 

3. รปูแบบการซือ้ขายไฟฟ้า 

การปรับโครงสรา้งกิจการไฟฟ้าในประเทศฟินแลนด์ มีรูปแบบที่น่าสนใจ คือ  
การประกาศใช ้พ.ร.บ. ตลาดซือ้ขายไฟฟ้า ในปี 2538 ไม่ไดก้ าหนดใหม้กีารจัดตัง้
ตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้า หรอืหน่วยงานกลางทีท่ าหนา้ทีใ่นการควบคุมระบบไฟฟ้า 
กฎหมายดังกลา่วก าหนดเพยีงเจา้ของระบบสง่ และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า จะตอ้งเปิด
ใหบ้รกิารกับผูใ้ชร้ะบบทุกรายอย่างเท่าเทยีมกัน ดังนัน้ ผูผ้ลติไฟฟ้า ผูค้า้ปลกี และ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้า มอีสิระในการตกลงราคาและท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากันเอง โดยผูผ้ลติ
ไฟฟ้าสามารถก าหนดตารางการเดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าของตนเองได ้และท าการซือ้
ขายไฟฟ้าเฉพาะในสว่นทีข่าดเหลอืจากปรมิาณการผลติทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 



อย่างไรก็ดี ตลาดซื้อขายไฟฟ้า ไดถู้กจัดตั ้งขึ้นตามความตอ้งการของตลาด 
บรษัิทเอกชน Finnish Options Market (OM Finland) ซึง่มีประสบการณ์ จากการ
ซือ้ขายสนิคา้ลว่งหนา้ในธุรกจิอืน่ไดก้อ่ตัง้ The Finnish Electricity Exchange หรอื 
EL-EX เป็นตลาดซือ้ขายไฟฟ้าลว่งหนา้ ในปี 2538 แตต่อ่มาไดร้วมเป็นสว่นหนึง่ของ
ตลาด Nord Pool โดย EL-EX ท าหนา้ที่เป็นตัวแทนของ Nord Pool ในประเทศ
ฟินแลนด ์และมจี านวนสมาชกิถงึ 49 บรษัิท ไดแ้ก่ บรษัิทผลติไฟฟ้า บรษัิทระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า บรษัิทคา้ปลกีไฟฟ้า และผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ ่

การซือ้ขายไฟฟ้าที่ด าเนินการโดย EL-EX มีรูปแบบหลากหลายตัง้แต่การซือ้ขาย 
ในระยะสัน้ๆ (1 ชั่วโมงก่อนเวลาด าเนินการจรงิ) ไปจนถงึการซือ้ขายล่วงหนา้เป็น
เวลา 3 ปี โดยรูปแบบของการซือ้ขาย สามารถแบ่งไดต้ามประเภทของตลาด ดังนี้ 
(รปูที ่3) 

 

 Elbas ตลาดซื้อขายไฟฟ้ารายชั่วโมงล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง  
ณ วันทีม่กีารด าเนนิการจรงิ มจีุดประสงคเ์พือ่การซือ้ขายไฟฟ้า ในสว่น
ทีข่าด หรอืเกนิจากทีค่าดการณ์ไวใ้นระยะสัน้ๆ 

 Elspot ตลาดซือ้ขายไฟฟ้าล่วงหนา้ 1 วัน การซือ้ขายในตลาดนี้และ
ตลาด Elbas เป็นการซือ้ขายที่มีผลต่อการเดนิเครื่องของโรงไฟฟ้า 
(Physical) 

 Eltermin ตลาดลว่งหนา้ตัง้แต ่1 วนั เป็นตน้ไป แตไ่มเ่กนิ 3 ปี การซือ้
ขายในตลาดนี้เป็นเพยีงการซือ้ขายทางการเงนิ (Financial) ไมม่ผีลตอ่
การเดนิเครื่องผลติไฟฟ้าจริง มจีุดประสงคเ์พื่อการบรหิารความเสีย่ง
ดา้นราคา 

หลักการก าหนดราคาในตลาดดังกลา่ว จะใชว้ธิปีระมลู โดยราคาและปรมิาณซือ้ขาย
ของแต่ละช่วงเวลา จะถูกก าหนดจากความสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน จาก
ประสบการณ์การด าเนินงานที่ผ่านมา ตลาด EL-EX Nord Pool นับไดว้่าประสบ
ความส าเร็จอย่างสูง ดังจะเห็นไดจ้ากการพัฒนาของรูปแบบสินคา้ ที่มีความ



หลากหลายและปริมาณการซื้อขายอยู่ในระดับสูง โดยการซื้อขายทางการเงิน 
(Financial Trade) มปีรมิาณรวมทีส่งูถงึ 7 เท่า ของปรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
รวม ของกลุม่ประเทศนอรด์คิ อยา่งไรกต็าม การซือ้ขายผา่นตลาด EL-EX Nord Pool 
เป็นไปดว้ยความสมัครใจ (Voluntary Market) การซือ้ขายสว่นใหญจ่งึอยูใ่นรูป ของ
การท าสัญญาซื้อขายนอกตลาด ระหว่างผูซ้ ื้อและผูข้ายโดยตรง (Bilateral 
Contract) ซึ่งมีสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 70 ของปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าจริง 
(Physical Trade) 

ในชว่งปี 2536-2543 ราคาซือ้ขายในตลาด Elspot มคีวามเคลือ่นไหว ดังปรากฏใน
รูปที ่3 ในภาพรวมราคามแีนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ย แตม่คีวามผันผวนตามปรมิาณน ้า ที่
มสี าหรับการผลติไฟฟ้าในประเทศนอรเ์วย ์หากปีใดมปีรมิาณน ้านอ้ย (เชน่ ปี 1996 
หรอื 2539) ราคาจะอยู่ในระดับสงู เนื่องจากโรงไฟฟ้าประเภทอืน่ ทีม่ตีน้ทุนสงูกวา่ 
ตอ้งผลติไฟฟ้า เพือ่ชดเชยกบัไฟฟ้าพลงัน ้า ทีม่ปีรมิาณลดลง 

 

หากพจิารณาแนวโนม้ราคาทีแ่ทจ้รงิ (Real term) โดยไม่พจิารณาอัตราเงนิเฟ้อ จะ
พบวา่ ราคาคา่พลงังานมแีนวโนม้ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั ดงัแสดงในรปูที ่5 

 



4. การก ากบัดแูลกจิการไฟฟ้า 

ปัจจัยอันหนึง่ทีม่คีวามส าคัญตอ่การก าหนดผลส าเร็จของการแขง่ขัน คอื การมกีรอบ
การก ากับดแูลกจิการไฟฟ้าทีม่ปีระสทิธผิล อ านาจในการก ากับดแูลกจิการไฟฟ้าใน
ประเทศฟินแลนดก์ระจายอยูใ่น 3 หน่วยงาน ดงันี ้

1. Competition Authority ดูแลและส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
ไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาต ิ

2. Energy Market Authority มีขอบเขตความรับผิดชอบแคบกว่า 
โดยมหีนา้ทีก่ ากับดูแลเงือ่นไข และราคาค่าบรกิารระบบสง่ และระบบ
จ าหน่าย และบรกิารจัดหาไฟฟ้า 

3. Consumer Administration มหีนา้ทีคุ่ม้ครองผูบ้รโิภค 

หน่วยงาน 2 หน่วยงานแรก เป็นหน่วยงานทีม่อียู่แลว้ตัง้แต่ก่อนการปรับโครงสรา้ง
กจิการไฟฟ้า สว่น Energy Market Authority (EMA) ถูกจัดตัง้ขึน้โดยกฎหมายเมือ่
ปี 2538 ใหเ้ป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงการคา้และอตุสาหกรรม โดยรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูอ้ านวยการของ EMA อย่างไรก็ตาม EMA มีอิสระใน 
การตดัสนิใจและด าเนนิงานในระดับหนึง่ โดยการตดัสนิใจของ EMA จะเป็นอสิระจาก
รัฐมนตร ีและการอทุธรณ์สามารถกระท าไดใ้นศาลปกครองชัน้สงูเทา่นัน้ 

EMA เป็นองคก์รก ากับดูแลทีม่ขีนาดเล็กมาก มเีจา้หนา้ทีป่ระจ าเพียง 15 คน แนว
ทางการก ากับดูแลมีลักษณะเฉพาะคือ ใชร้ะบบ "Ex-post” กล่าวคือ จะไม่มีการ
ก าหนดรายได ้ที่พึงไดรั้บ หรือการประกาศใชอ้ัตราค่าบริการระบบส่ง และระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าภายใตก้ารก ากับดูแลของ EMA สามารถก าหนดอัตรา
ค่าบรกิารไดเ้อง ถงึแมว้่าการบรกิารดังกล่าว เป็นกจิการผูกขาด แต่ EMA มอี านาจ
หนา้ทีใ่นการแทรกแซง หากพบว่าอัตราค่าบรกิาร ไม่เป็นธรรมต่อผูบ้รโิภค ดังนัน้ 
EMA จะใชอ้ านาจในการก ากับดูแล ก็ต่อเมือ่มกีารรอ้งเรียน ถงึอัตราค่าบรกิารทีไ่ม่
เป็นธรรมเป็นกรณีๆ ไป 

ภายใตก้รอบการก ากับดแูลแบบ "Ex-post” บรษัิทระบบสง่ไฟฟ้า Fingrid มอีสิระใน
การวางแผนการขยายระบบส่ง ก าหนดอัตราค่าบรกิารดว้ยตนเอง และด าเนินการ
ควบคมุความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ถงึแมว้า่การก ากบัดแูลโดย EMA จะไมใ่ชร้ะบบที่
เขม้งวด Fingrid ก็สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และก าหนด
อัตราคา่บรกิารระบบสง่ไฟฟ้าในระดับทีเ่หมาะสม โดยมกีารแยกบัญชรีะหว่างหน่วย
ธุรกจิภายในอย่างชัดเจน บรหิารองคก์รใหม้ขีนาดกระทัดรัด (มจี านวนพนักงานรวม 
200 คน ส าหรับธรุกจิระบบสง่ไฟฟ้า ศนูยค์วบคมุระบบ และบรษัิทกงัหันกา๊ซ) และมี
อตัราคา่บรกิารระบบสง่ทีต่ า่ทีส่ดุแหง่หนึง่ในกลุม่ประเทศสมาชกิสหพันธย์โุรป 

ในสว่นของการก ากับดูแลธุรกจิระบบจ าหน่ายและคา้ปลกีไฟฟ้า ในชว่งแรกประสบ
ปัญหา จากการที่รัฐบาล ไดก้ าหนดใหผู้ใ้ชไ้ฟ ที่ตดิตัง้มเิตอร์ ชนิดที่สามารถวัด
ปรมิาณการใชไ้ฟตามช่วงเวลา ของการใช ้(TOU Meter) ไดเ้ท่านัน้ ทีจ่ะสามารถ
เลอืกผูค้า้ปลกีไฟฟ้าได ้แตเ่นื่องจากเครือ่งมเิตอรด์ังกลา่ว มตีน้ทุนคอ่นขา้งสงู ผูใ้ช ้



ไฟประเภทบา้นอยู่อาศัยส่วนใหญ่ จงึไม่เปลีย่นผูใ้หบ้รกิารคา้ปลกีไฟฟ้า ส่งผลให ้
ผูใ้ชไ้ฟรายยอ่ยสว่นใหญ ่ไมไ่ดรั้บประโยชน์จากตน้ทนุคา่พลังไฟฟ้า ในระดับขายสง่
ทีล่ดลง 

เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลไดย้กเลกิขอ้ก าหนดการตดิตัง้มเิตอรแ์บบ 
TOU เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ฟทุกราย สามารถเลอืกซือ้ไฟฟ้า จากผูค้า้ปลกีไฟฟ้าไดอ้ย่างเสร ี
โดยในการค านวณคา่ไฟฟ้า ผูค้า้ปลกีจะใชต้วัแทนลกัษณะการใชไ้ฟ (Load Profiles) 
ในการค านวณค่าไฟฟ้าแทน ส่งผลใหก้ารแข่งขันในระดับคา้ปลกี ส าหรับผูใ้ชไ้ฟ
ประเภทบา้นอยูอ่าศยัเพิม่ขึน้ และราคาคา่ไฟฟ้ารวมทีผู่ใ้ชไ้ฟไดรั้บ กม็แีนวโนม้ลดลง
มากเป็นล าดบั ดงัแสดงในรปูที ่6 
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การรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้า 
พลงังานหมนุเวยีนขนาดเล็กมาก 

  

คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 2545 เห็นชอบร่างระเบยีบการรับซือ้
ไฟฟ้า จากผูผ้ลติไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ขนาดเล็กมาก ที่มีปริมาณพลังไฟฟ้า  
จ่ายเขา้ระบบ ของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายไม่เกนิ 1 เมกะวัตต ์โดยการซือ้ขายไฟฟ้า 
จะใชว้ธิหีักลบหน่วย (Net Metering) ซึง่การไฟฟ้านครหลวง ไดอ้อกประกาศการรับ
ซื้อไฟฟ้า จากผูผ้ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ขนาดเล็กมากแลว้ เมื่อวันที่ 10 
มถินุายน 2545 โดยใหม้ผีลตัง้แตว่นัที ่1 มถินุายน 2545 เป็นตน้ไป ส าหรับการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาค คาดวา่ จะออกประกาศการรับซือ้ไฟฟ้าฯ ไดใ้นราวเดอืนกรกฎาคม 2545 

1. ความเป็นมา 

1.1 เพือ่เป็นการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้า จากพลังงานหมนุเวยีน คณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 เห็นควรใหม้ีการออกระเบียบเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
ส าหรับการรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการ SPP ขนาดเล็กมาก เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารผลติ
ไฟฟ้า โดยใชพ้ลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลอืใชท้างการเกษตร ก๊าซ
ชวีภาพจากฟารม์เลีย้งสัตวเ์ป็นเชือ้เพลงิ โดยมอบหมายให ้สพช. และการไฟฟ้าทัง้ 
3 แหง่ รว่มกนัด าเนนิการตอ่ไป 

1.2 คณะอนุกรรมการประสานการด าเนนิงานในอนาคต ของการไฟฟ้า ซึง่มเีลขาธกิาร
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(นายปิยสวัสดิ ์อัมระนันทน์) เป็นประธาน 
ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาต ิ(สศช.) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
กรมบัญชกีลาง และการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ไดเ้ห็นชอบร่างระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้า  
จากผูผ้ลติไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน ขนาดเล็กมาก ร่างระเบยีบวา่ดว้ยการเดนิเครือ่ง
ก าเนิดไฟฟ้า ขนานกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ส าหรับปรมิาณพลังไฟฟ้า 
ไมเ่กนิ 1 เมกะวัตต ์และแบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้า และการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้าแลว้ 
นอกจากนี้ สพช. ไดจั้ดประชมุสัมมนา เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ
นักวชิาการผูท้รงคุณวุฒ ิในหลากหลายสาขา ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการประสานฯ 
ผูผ้ลิตไฟฟ้า ผูผ้ลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า หน่วยราชการ รัฐวิสากิจ 
นักวชิาการ เป็นตน้ เมือ่วันที ่3 เมษายน 2545 และไดน้ าความเห็นของทีป่ระชมุ ไป
ปรับปรงุรา่งระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าฯ กอ่นเสนอ กพช. ใหค้วามเห็นชอบแลว้ 

1.3 ต่อมาคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิในการประชุมครัง้ที่ 1/2545  
(ครัง้ที ่88) เมือ่วันที ่18 เมษายน 2545 ไดม้มีตเิห็นชอบร่างระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้า 
จากผูผ้ลติไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนขนาดเล็กมาก ร่างระเบยีบว่าดว้ยการเดนิเครือ่ง
ก าเนดิไฟฟ้า ขนานกบัระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ส าหรับปรมิาณพลังไฟฟ้าไม่



เกนิ 1 เมกะวัตต ์และแบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้า และการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า ทัง้นี้ 
ใหค้ณะอนุกรรมการประสานฯ เร่งจัดท าตน้แบบสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า และมอบหมาย
ใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ด าเนินการออกประกาศ การรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ขนาด
เล็กมาก ภายหลงัจากคณะอนุกรรมการประสานฯ ใหค้วามเห็นชอบตน้แบบสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าแลว้ โดยคณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2545 ไดม้มีติ
เห็นชอบตามมต ิกพช. ดงักลา่วแลว้ 

2. ระเบยีบการรบัซื้อไฟฟ้า จากผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีน ขนาดเล็กมาก 

2.1 ผูผ้ลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก หมายถึง ผูผ้ลิตไฟฟ้าทั ้ง
ภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และประชาชนทั่วไปที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของ
ตนเอง ทีจ่ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย โดยมปีรมิาณพลังไฟฟ้าขายเขา้
ระบบไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต ์และมลีกัษณะกระบวนการผลติไฟฟ้า ดงันี้ 

1. ผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (Renewable Energy) เชน่ พลังลม 
พลังแสงอาทติย์ พลังน ้าขนาดเล็ก (Mini Hydroelectricity) พลังน ้า
ขนาดเล็กมาก (Micro Hydroelectricity) และกา๊ซชวีภาพ เป็นตน้ 

2. ผลติไฟฟ้าจากกาก หรอืเศษวัสดุเหลอืใชใ้นการเกษตร หรอืกากจาก
การผลติผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม หรอืการเกษตร ผลติภัณฑท์ีแ่ปรรูปมา
จากกาก หรือเศษวัสดุเหลือใชจ้ากการเกษตร หรือจากการผลิต
ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม หรอืการเกษตร ขยะมลูฝอย ไมจ้ากการปลกูป่า
เป็นเชือ้เพลงิ 

3. การผลิตไฟฟ้าจากไอน ้ าที่เหลือ จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 
อตุสาหกรรม หรอืการเกษตรทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิในขอ้ 2.1.1 หรอื 2.1.2 

2.2 การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย จะเป็นผูรั้บซือ้ไฟฟ้า จากผูผ้ลติไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน 
ขนาดเล็กมาก (SPP ขนาดเล็กมาก) โดย SPP ขนาดเล็กมากทีป่ระสงค ์จะขายไฟฟ้า
ใหย้ืน่แบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้า และการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า ณ ทีท่ าการส านักงาน
เขตของการไฟฟ้านครหลวง หรือที่ท าการส านักงานจังหวัด ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค ที ่SPP ขนาดเล็กมาก จะเชือ่มโยงระบบและซือ้ขายไฟฟ้า โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่าย จะแจง้ผลการพจิารณาภายใน 45 วัน นับจากวันทีไ่ดรั้บขอ้มูลครบถว้น 
และ SPP ขนาดเล็กมาก จะตอ้งท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย
ภายใน 60 วนั นับจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้ผลการพจิารณารับซือ้ไฟฟ้า 

2.3 การก าหนดราคาซือ้ขายไฟฟ้า จะใชว้ธิกีารหักลบหน่วย (Net Metering) โดย
การคดิคา่ไฟฟ้าในแตล่ะเดอืนจะเป็นดงันี้ 

1. ในเดอืนที ่SPP ขนาดเล็กมาก มกีารใชไ้ฟฟ้า มากกวา่ปรมิาณพลังงาน
ไฟฟ้าทีผ่ลติได ้(Net Energy Consumption) การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 
จะคดิคา่ไฟฟ้าเฉพาะปรมิาณพลังงานไฟฟ้าสว่นตา่ง ในอัตราคา่ไฟฟ้า
ขายปลกี ตามประเภทการใชไ้ฟฟ้าของผูผ้ลติไฟฟ้ารายนัน้ๆ รวมกบัคา่



ไฟฟ้า ตามสตูรการปรับอัตราคา่ไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ(Ft) (Ft ขายปลกี) 
ในเดอืนนัน้ๆ 

2. ในเดอืนที ่SPP ขนาดเล็กมาก มกีารใชไ้ฟฟ้านอ้ยกวา่ปรมิาณพลังงาน
ไฟฟ้าทีผ่ลติได ้(Net Energy Generation) การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย จะ
รับซือ้ไฟฟ้าเฉพาะปรมิาณพลงังานไฟฟ้าสว่นตา่ง ในอตัราคา่ไฟฟ้าขาย
ส่งเฉลีย่ที ่กฟผ. ขายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายรวมกับค่า Ft ขายส่ง
เฉลีย่ ณ เดอืนนัน้ๆ 

2.4 ค่าใชจ้่ายในการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนขนาดเล็กมาก 
ประกอบดว้ย 

1. ค่าใชจ้่ายในการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า ไดแ้ก่ ค่าระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
จากจุดเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า ถงึโรงไฟฟ้า ของผูผ้ลติไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวยีน ขนาดเล็กมาก ค่ามาตรวัดไฟฟ้า ค่าใชจ้่ายเกีย่วกับระบบ
ป้องกนัไฟฟ้า และคา่ทดสอบอปุกรณ์ป้องกนั 

2. ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบ
อุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้า ของผูผ้ลติไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน ขนาดเล็ก
มาก ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า 

3. ระเบยีบว่าดว้ยการเดนิเครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ขนานกบั
ระบบ ของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหนา่ย 

ผูผ้ลติไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนขนาดเล็กมาก จะตอ้งปฏบิัตติามมาตรฐานในดา้น
ความปลอดภัย และมาตรฐานในการเชือ่มโยง เขา้กับระบบตามระเบยีบดังกลา่ว ซึง่
ไดป้รับปรุงขึน้ใหม่ใหม้คีวามเหมาะสม รองรับผูผ้ลติไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีนขนาด
เล็กมาก โดยในการจัดท าระเบยีบดังกลา่ว ไดพ้จิารณามาตรฐานดา้นเทคนคิ ในการ
เชือ่มโยงระบบไฟฟ้า ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล 

4. แบบค าขอจ าหนา่ยไฟฟ้าและการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า 

ไดม้ีการพิจารณาปรับปรุง เพื่อช่วยลดขัน้ตอนในการจัดเตรียมเอกสาร และลด
ระยะเวลาในการพจิารณารับซือ้ไฟฟ้า ของผูผ้ลติไฟฟ้าแตล่ะราย โดยรายละเอยีดใน
แบบค าขอฯ จะก าหนดตามขนาดของเครือ่งก าเนดิไฟฟ้า 

ทัง้นี้ คณะอนุกรรมการประสานฯ ในการประชมุเมือ่วันที ่26 เมษายน 2545 ไดม้มีติ
เห็นชอบร่างตน้แบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแลว้ และการไฟฟ้านครหลวง ไดอ้อก
ประกาศการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP ขนาดเล็กมากแลว้เมื่อวันที่ 10 มถิุนายน 2545 
โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2545 เป็นตน้ไป ส าหรับ กฟภ. คาดว่าจะออก
ประกาศการรับซือ้ไฟฟ้าฯ ไดใ้นราวเดอืนกรกฎาคม 2545 นี ้

  

 



 ประกาศ 
o ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง การรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติ

ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเล็กมาก 
o ประกาศการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค เรือ่ง การรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติ

ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเล็กมาก 
 ระเบยีบ 

o ระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้า จากผูผ้ลติไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน 
ขนาดเล็กมาก, in PDF format 

o ระเบียบการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ว่าดว้ยการเดนิเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ขนานกบัระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ส าหรับปรมิาณ
พลงัไฟฟ้า ไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต,์ in PDF format 

o แบบค าขอจ าหน่ายไฟฟ้า และการเชือ่มโยงระบบไฟฟ้า (ส าหรับ
ปรมิาณพลงัไฟฟ้า ไมเ่กนิ 1 เมกะวตัต)์, in PDF format 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่56 เมษายน-มถินุายน 2545 
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อาจารยใ์หญท่หารเรอื 
แนะเคล็ดลบัประหยดัพลงังาน 

  

ถา้พูดถงึเรือ่ง การประหยดัพลงังาน หลายคนคงเคยไดล้งมอืปฏบิัตกินัมาบา้งแลว้ 
ดว้ยวธิีที่สามารถท าไดง้่ายๆ อย่างเช่น การปิดไฟในหอ้งที่ไม่ไดใ้ชง้าน การปิด
โทรทัศน์ที่ตัวเครื่อง เหล่านี้เป็นตน้ ซึง่ลว้นแต่เป็นวธิีที่สามารถท าไดท้ันที และ 
ก็สามารถท าไดท้ัง้ทีท่ างานและทีบ่า้นดว้ย ในวันนี้เรามคีวามเห็นของบุคคลทีเ่ป็นรัว้
ของชาติ มาเล่าใหฟั้งว่าท่านคิดอย่างไร  พลเรือโท เทวินทร์ มุ่งธญัญา   
ผูบ้ญัชาการสถาบนัวชิาการทหารเรอืช ัน้สูง ไดบ้อกวา่ ตนใหค้วามส าคัญกบัการ
ประหยัดพลังงาน ท าทัง้ทีบ่า้นและทีท่ างาน และท าการประหยัดทุกอย่างทัง้ไฟฟ้า 
น ้า น ้ามัน และเมือ่รัฐบาลมนีโยบายใหช้ว่ยกันประหยัดพลังงานดว้ย ก็ยิง่ตอ้งท าให ้
มากขึน้ ทีส่ถาบันฯ มขีา้ราชการ และนักเรยีนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลกวา่ 700 คน ซึง่ถอื
วา่เป็นคนกลุม่ใหญ ่ดังนัน้ วธิกีารทีจ่ะท าใหท้กุคนในองคก์รร่วมมอืร่วมใจกนั ก็หนีไม่
พน้การออกกฎระเบยีบบังคบัใช ้ซึง่เป็นวธิทีีไ่ดผ้ลทีส่ดุ 

เรือ่งทีไ่ดใ้หค้วามส าคัญมากทีส่ดุคอืการประหยัดพลังงาน เรือ่งแรกคอืการใช ้ไฟฟ้า 
ซึง่แตล่ะเดอืนตอ้งเสยีคา่ไฟเดอืนละประมาณ 1 แสนบาท ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยที ่สงูมาก 
โดยเฉพาะการใชล้ฟิตแ์ละเครือ่งปรับอากาศ ดังนัน้สถาบันฯ จงึไดห้าวธิกีารเพือ่ทีจ่ะ
ประหยัด ค่าไฟในสว่นนี้ โดยออกระเบยีบการใชล้ฟิตแ์ละเครื่องปรับอากาศ ซึง่คน
ทั่วไปอาจจะมองดูว่าเป็นการสรา้งความล าบากใหก้ับผูร้่วมงานเกนิไปหรือเปล่าแต่
จรงิๆ แลว้ไม่มผีลกระทบตอ่ผูอ้ยู่ในอาคารเลย และทีส่ าคัญกลับมผีลดกีับตัวองคก์ร
มากขึน้ เพราะหลังจากทีส่ถาบันฯ ไดอ้อกระเบยีบการใชล้ฟิทแ์ละเครือ่งปรับอากาศ
แลว้ ท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ คอื จากทีเ่คยจ่ายคา่ไฟฟ้าเดอืนละ 1 แสนบาท ลดเหลอื
ประมาณเดอืนละ 7-8 หมืน่บาท 

ระเบยีบการใชล้ฟิต ์คอื ผูท้ีอ่ยู่ชัน้ 1-3 ใหใ้ชบั้นไดเดนิขึน้และลง ยกเวน้ผูท้ีม่ปัีญหา 
เกีย่วกบัสขุภาพ สว่นชัน้ 4-5 จะเปิดใชล้ฟิตเ์ป็นเวลา ในชว่งเชา้เปิดเวลา 7.30-8.30 
น. ช่วงเย็นเปิด 15.30-16.30 น. ส่วนการใชเ้ครื่องปรับอากาศ ไดอ้อกระเบียบให ้
ขา้ราชการและครูอาจารย ์ใชว้ันละ 4 ชัว่โมง ซึง่แตล่ะฝ่ายจะตอ้งบรหิารการใชใ้นแต่
ละหอ้งเอง ส่วน หอ้งเรียนของนักศกึษาจะไดรั้บการยกเวน้เนื่องจากตอ้งใชเ้รียน 
นอกจากนี้ ยังมเีรือ่งการใชห้ลอดไฟ ทีส่ถาบันฯ ไดเ้ปลีย่นมาใชห้ลอดผอมทัง้หมด 
และขอความร่วมมอืจากทุกคนใหร้่วมใจกนัปิดไฟดวงทีไ่มไ่ดใ้ช ้ซึง่วธิกีารนี้ก็เป็นอกี
สว่นทีท่ าใหเ้สยีคา่ไฟฟ้านอ้ยลง 

สว่นการใชไ้ฟฟ้าทีบ่า้นไดบ้อกกับลกูและคนในบา้นใหป้รับเปลีย่นพฤตกิรรม การใช ้

ไฟฟ้า โดยเฉพาะการใชเ้ครือ่งปรับอากาศ จากทีเ่คยใชท้ัง้วัน ก็เปลีย่นมาใชใ้หเ้ป็น
เวลามากขึน้ การใชห้ลอดไฟ กไ็ดเ้ปลีย่นมาใชห้ลอดผอม ซกัผา้-รดีผา้ กเ็ปลีย่นจาก



ทีต่่างคนต่างท า ก็เปลีย่นมารวมกัน ซัก-รดีครัง้ละมากๆ สว่นการใชตู้เ้ย็นใชแ้บบ 3 
ประต ูเพราะเวลาเปิดจะไดไ้มไ่ปรบกวนความเย็นของสว่นอืน่ๆ และไดต้ัง้ตูเ้ย็น ใหม้ทีี่
ระบายความรอ้น โดยตัง้หา่งจากผนังประมาณ 20 ซม. 

หลงัจากมกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรมคนในบา้นแลว้ ท าใหท้ีบ่า้นไดรั้บสว่นลดคา่ไฟฟ้า 
จากโครงการประหยัดไฟก าไร 2 ต่อ เฉลีย่ประมาณ 35-40% ต่อเดอืน โดยไดรั้บ
สว่นลดตดิตอ่กนัเป็นเวลา 4 เดอืนแลว้ จากเสยีคา่ไฟฟ้าเดอืนละ 1,600 บาท ปัจจบุัน
เหลอืจ่ายคา่ไฟเพยีงเดอืนละ 1,000 บาท ท าใหรู้ส้กึวา่สิง่ทีท่ าลงไปไม่สญูเปลา่แต่
กลบัสง่ผลด ีและท าใหรู้ส้กึวา่เป็นสว่นหนึง่ทีไ่ดช้ว่ยประเทศชาตดิว้ย 

ส าหรับชว่งหนา้รอ้น เป็นชว่งทีต่อ้งใชเ้ครือ่งปรับอากาศมากกวา่ ฤดอูืน่ๆ ก็อยากฝาก
ไวว้่า เราควรใชอ้ย่างระมัดระวังอย่าเผลอเปิดแลว้ลมืปิด และก็ควรเปิดใหช้า้ที่สุด 
และเปิดเมือ่เราทนไมไ่ดจ้รงิๆ ความอดทนเป็นสิง่ส าคัญมากในเรือ่งของการประหยัด 
ถา้เราหมดความอดทนเรากจ็ะกลบัไปใชไ้ฟฟ้าอยา่งฟุ่ มเฟือย 

นอกจากนี้ พลเรอืโท เทวนิทร ์ยังไดใ้หข้อ้แนะน าการใชเ้ครือ่งปรับอากาศ อย่าง
ประหยัดและถกูวธิ ีมาฝากกนัดว้ย เชน่ ไมค่วรน ากาตม้น ้ารอ้นไวใ้นหอ้ง เพราะจะท า
ให เ้ครื่องป รับอากาศกินไฟมากขึ้น  และไม่ควร เ ปิดหนา้ต่างทันทีเมื่อ ปิด
อากาศ ควรรอใหอ้ากาศภายนอกหอ้งกับในหอ้งเท่ากันจงึค่อยเปิดหนา้ต่าง ซึง่การ
ท า เช่นนี้ จ ะท า ให เ้ค รื่ อ งป รับอากาศท า ง านน ้อยลง เมื่ อ เ ร ากลั บม า เ ปิ ด
เครือ่งปรับอากาศอกีครัง้ และสิง่ส าคัญทีล่มืไมไ่ดเ้ลยก็คอื ควรเปิดเครือ่งปรับอากาศ 
ที ่25 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นอณุหภมูทิีก่ าลงัเย็นสบาย และประหยัดเงนิคา่ไฟไดม้าก
ทเีดยีว 

“สิง่ทีส่ าคัญทีต่อ้งท าใหทุ้กคนในทีท่ างานร่วมใจกันประหยัดพลังงานก็คอื การปลูก
จติส านกึ ใหก้บัคนในองคก์รใหร้ว่มใจกนั ซึง่ถา้ท าไดก้ไ็มต่อ้งใชร้ะเบยีบมาบังคบักนั” 
พลเรอืโท เทวนิทร ์กลา่วสรปุ 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่56 เมษายน-มถินุายน 2545 
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เคล็ดลบัคลายรอ้น 
คณุภาพชวีติใตห้ลงัคา 

  

เมือ่เอ่ยถงึเดอืนเมษายน ก็คงตอ้งนึกถงึอุณหภูมทิีส่งูลิว่จนปรอทแทบแตก ยิง่เห็น
เปลวแดด ก็แทบไม่อยากกา้วเทา้ออกนอกชายคาบา้น วธิหีลบลมรอ้นสรา้งความ
สบายในบา้นของคนในปัจจุบันก็เห็นจะไม่พน้การเปิดพัดลมหรือเครือ่งปรับอากาศ 
สัง่ความเย็นไดต้ามทีใ่จตอ้งการ 

ผลพวงจากความรอ้นทีพุ่่งกว่า 40 องศาเซลเซยีส ในเดอืนเมษายน อาจจะท าให ้
หลายคนเปลีย่นความคดิทีว่า่บา้นคอืวมิานของเราไปเป็นอย่างอืน่ เพราะนอกจากจะ
รอ้นจนพาลเจ็บป่วยไปไดง้า่ย ๆ แลว้ ยังตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยไมน่อ้ยเพือ่แกร้อ้น 

ทัง้นี้เพราะยิง่อากาศรอ้นเท่าไร เครื่องปรับอากาศ ก็ยิง่ถูกใชม้ากขึน้เท่านั้น นาย
ชวลติ พชิาลัย ผูอ้ านวยการกองไฟฟ้า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหง่ชาต ิ(สพช.) กลา่ววา่อณุหภมูทิีส่งูขึน้มคีวามสมัพันธก์บัปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า จะ
เห็นว่าหนา้รอ้นของแต่ละปี จะมปีรมิาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูมาก โดยในเดอืน
มนีาคม 2545 ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าพุ่งขึน้สงูถงึ 16,485 เมกกะวัตต ์และเป็น
ทีค่าดการณ์วา่ในเดอืนเมษายนนี้ ความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าจะพุ่งขึน้สงูถงึ 17,000 
เมกกะวัตต์ทีเดียว ซึ่งสาเหตุของความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้า ก็มาจากการใช ้

เครือ่งปรับอากาศในการดบัรอ้นน่ันเอง 

แต่ปัญหาก็คอื การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การคลายรอ้นอย่างไม่รูเ้ท่าทัน แทนทีจ่ะเป็น
ผลด ีอาจจะเป็นผลรา้ยทัง้ต่อร่างกายและกระเป๋าของผูบ้รโิภค ดังนัน้การคลายรอ้น
ใหบ้า้นกเ็ป็นสิง่ทีม่องขา้มไมไ่ด ้

จากงานเสวนา “ท าอย่างไร?…ใหบ้า้นคลายรอ้น” คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ที่
ปรกึษาสมาคมสถาปนกิสยาม และผูด้ าเนนิรายการหมอบา้น มเีคล็ดลับการคลายรอ้น
ใหบ้า้นมาแนะน า เริม่จากการจัดสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ บา้นใหเ้ย็นสบาย เช่นปลูก
ตน้ไมใ้หญใ่หร้่มเงา ท าบอ่น ้าใหค้วามเย็น และจัดวางต าแหน่งบา้นใหถ้กูทศิ โดยใช ้

หลัก ”เปิดรับแสงเหนือ” และ “กันแดดตะวันตก” เท่านี้ก็สามารถรับมอืกับความรอ้น
และประหยัดพลังงานลงได ้ในการจัดวางบา้นใหไ้ดรั้บลมประจ า ตอ้งพยายามใหม้ี
ชอ่งเปิดทีผ่นังดา้นทศิเหนือและทศิใตท้ัง้ 2 ดา้น แต่บา้นในเมอืงทีม่สี ิง่กอ่สรา้งอยู่
รอบทศิสามารถเลอืกเปิดชอ่งหนา้ตา่งดา้นทีเ่หมาะสมกับพืน้ที ่เชน่เลอืกดา้นทีแ่ดด
สอ่งเขา้นอ้ยทีส่ดุ 

อกีหนึ่งวธิกี็คอื กางร่มใหบ้า้น หลายบา้นปลูกสรา้งมานาน ไม่สามารถหันบา้นหลบ
แดดได ้มวีธิแีกค้อืกางร่มใหบ้า้น เพือ่ใหต้ัวบา้นถูกแสงแดดนอ้ยทีส่ดุ วธิกีางร่มให ้
บา้นอย่างง่าย ๆ ก็คือ ตดิกันสาดใหย้าวขึน้ เนื่องจากปัจจุบันการสรา้งบา้นนิยม



ลอกเลยีนแบบบา้นทรงยโุรปทีม่หีลังคาสัน้ ซึง่ไมเ่หมาะกบัสภาพภมูอิากาศเมอืงไทย 
ดังนัน้จงึควรตดิกันสาดใหย้าวขึน้เชน่เดยีวกับบา้นไทยโบราณ เพือ่กันแสงแดดทีจ่ะ
สอ่งเขา้บา้นโดยตรง 

วธิีที่ง่ายและไดป้ระโยชน์ทีสุ่ดอกีวธิีก็คอื การปลูกตน้ไมบ้รเิวณรอบ ๆ บา้นเพราะ
นอกจากตน้ไม ้จะใหร้ม่เงาแกบ่า้นแลว้ ตน้ไมย้ังดงึความรอ้นจากอากาศรอบ ๆ ท าให ้
อุณหภูมบิรเิวณใกลเ้คยีงลดลง เพราะตน้ไม ้1 ตน้เทยีบเท่ากับเครือ่งปรับอากาศ 1 
ตันทเีดยีว ยิง่ปลูกตน้ไมห้ลายตน้ก็ยิง่ช่วยใหบ้า้นเย็นขึน้ การขุดบ่อน ้าบรเิวณบา้น  
ก็เป็นอกีวธิหีนึ่งทีใ่หน้ ้าระเหย พาความรอ้นออกนอกบา้น แต่ทัง้นี้บ่อน ้านัน้ตอ้งลกึ
เพียงพอคอื มากกว่า 1.5 เมตรขึน้ไป หากบ่อน ้าตืน้กว่านี้ นอกจากไม่ช่วยระบาย
ความรอ้นแลว้ ยังจะท าใหร้อ้นมากขึน้ดว้ย แตห่ากบา้นใครทีม่บีอ่น ้าอยูแ่ลว้ แตค่วาม
ลกึไม่ถงึ 1.5 เมตร ก็สามารถแกไ้ขได ้โดยน าบัวมาปลูก ก็จะสามารถบรรเทาความ
รอ้นได ้

ทีส่ าคัญอยา่สรา้งแหลง่ความรอ้นใหก้บับา้น บรเิวณทีว่า่งรอบตัวบา้น ทีม่ักจะท าเป็น
ลานคอนกรตี เป็นตัวดูดความรอ้นไดด้ ีจนกลายเป็นแหล่งผลติความรอ้น ยิง่ถา้อยู่
ดา้นทิศใตห้รือทิศตะวันตก แทนที่จะไดล้มเย็นเขา้บา้น ก็กลับเป็นลมรอ้นแทน  
แนวทางแกไ้ข ก็คือ การเลือกใชว้ัสดุปูพื้นที่เหมาะสม เช่นใชอ้ฐิปูสนามที่หญา้
สามารถขึน้ได ้หรอืไมก่ก็างรม่ใหล้านคอนกรตี หรอืปลกูตน้ไมก้นัแดด เป็นตน้ 

วธิคีลายรอ้นอกีวธิกี็คอื ยอมใหล้มพัดผ่าน ถา้บา้นมลีมเย็นพัดผ่าน ก็ไม่จ าเป็นตอ้ง
เปิดเครื่องปรับอากาศ ทศิทางลมหลักคอื ลมฤดูรอ้นพัดมาจากทางทศิใต ้และทศิ
ตะวันตกเฉียงใต ้สว่นลมฤดหูนาวพัดมาจากทศิเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ หาก
วางบา้นใหถ้กูทศิ โอกาสรับลมก็จะมมีากขึน้ หากตอ้งการประหยัดคา่ไฟ ก็ตอ้งใชว้ธิี
เปิดบา้นรับแสงธรรมชาต ินอกจากจะไม่เปลอืงคา่ไฟแลว้ ยังท าใหห้อ้งไม่อับชืน้อกี
ดว้ย ซึง่หลังจากปรับบา้นเสร็จแลว้ ก็ควรตอ้งปรับพฤตกิรรมของตนเองดว้ย คอื เมือ่
ทราบแลว้ว่าบรเิวณใดมแีสงและลมผ่าน ก็ควรปรับการใชส้อยใหเ้หมาะสม เชน่ ตัง้
โตะ๊เกา้อีน่ั้งเลน่ส าหรับพักผอ่น เป็นตน้ 

การตดิตัง้ฉนวนป้องกันความรอ้น เพือ่ป้องกันความรอ้นเขา้บา้น ก็เป็นสิง่ทีม่องขา้ม
ไมไ่ด ้ปัจจุบันฉนวนกนัความรอ้น มหีลายชนดิและหลายประเภท สามารถเลอืกใชไ้ด ้
ตามความตอ้งการ และตามงบประมาณที่มี หากบา้นของเรามีการเปิดใช ้

เครื่องปรับอากาศเพียงบางหอ้ง บางเวลา ก็ตอ้งเลอืกเครื่องปรับอากาศ ติดตาม
งบประมาณทีม่ ีในจดุทีไ่ดรั้บความรอ้นมากทีส่ดุกอ่น เป็นตน้ 

ส าหรับผูท้ียั่งตอ้งใชเ้ครือ่งปรับอากาศอยู ่ก็ตอ้งอยา่เอาความชืน้เขา้หอ้ง เชือ่หรอืไม่
ว่าในเมืองไทย พลังงานที่ใชท้ าความเย็นในเครื่องปรับอากาศใชเ้พียงแค่ 30 
เปอรเ์ซน็ต ์อกี 70 เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่หลอืใชไ้ปในการรดีความชืน้ออกจากหอ้ง ดงันัน้หาก
ตอ้งการใหเ้ครื่องปรับอากาศท างานนอ้ยลง ก็อย่าน าความรอ้น หรือน าของที่มี
ความชืน้เขา้ไปไวใ้นหอ้งปรับอากาศ เชน่กาตม้น ้ารอ้น กระถางตน้ไม ้หรอืท าเกล็ด
ระบายอากาศของประตหูอ้งน ้า เป็นตน้ 



การเปิดพัดลมชว่ยแอร ์ก็เป็นทางเลอืกอกีทางหนึง่ ส าหรับหอ้งปรับอากาศทีม่ขีนาด
ใหญ่ เรามักจะใชว้ธิเีร่งลมทีเ่ป่าออกมาหรอืไม่ ก็ปรับอณุหภูมใิหต้ ่าลง จะไดเ้ย็นทั่ว
หอ้ง การท าเชน่นัน้ จะท าใหเ้ครือ่งปรับอากาศใชพ้ลงังานมากขึน้ และทีส่ าคญัเปลอืง
ไฟมากขึน้ 

คุณยอดเยีย่มมวีธิกีารใชเ้ครือ่งปรับอากาศ ใหป้ระหยัดพลังงานมาฝาก โดยการตัง้
อณุหภมูเิครือ่งปรับอากาศใหอ้ยูท่ี ่25-27 องศาเซลเซยีส แลว้เปิดพัดลมเบอร ์3 ตัง้
วางพัดลมหา่งจากพนัง 3 เมตรพรอ้ม ๆ กนั ก็จะท าใหรู้ส้กึเย็นสบายลงอกี 2-3 องศา
เซลเซยีส 

“การเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อน าความเย็นไปสูก้ับความรอ้นนัน้ ท าใหส้ ิน้เปลอืง
พลังงานจ านวนมหาศาล ดังนั้นจึงตอ้งใชพ้ลังงานธรรมชาติเข า้ช่วย น่ันก็
คอื ลม หลายคนคงคดิวา่ ท าไมเปิดเครือ่งปรับอากาศ แลว้ยังตอ้งเปิดพัดลมอกี ไม่
เปลอืงพลังงาน มากกวา่เปิดเครือ่งปรับอากาศอยา่งเดยีวหรอื? การเปิดพัดลม จะท า
ใหไ้ม่ตอ้งลดอุณหภูมแิอร์ เพราะการลดอุณหภูม ิ1 องศา จะกนิไฟมากขึน้ถงึ 10 
เปอร์เซ็นต ์อย่าลมืว่า แอร์ 1 ตัน กนิไฟประมาณ 1,200 วัตต ์พัดลม 1 ตัว กนิไฟ
เพียง 50 วัตต ์ถา้คอยลร์อ้น หรือตัวระบายความรอ้น ทีว่างอยู่นอกตัวอาคาร หยุด
ท างานเพียงครึง่ชั่วโมง ก็เพียงพอทีจ่ะเปิดพัดลมทัง้วันแลว้ แลว้ประเทศเรา เป็น
ประเทศทีผ่ลติพัดลมมากทีส่ดุ ในขณะเดยีวกนั ก็น าเขา้ชิน้สว่น เครือ่งปรับอากาศมา
เป็นจ านวนมาก ผมวา่ถา้เราเปิดพัดลม และเครือ่งปรับอากาศพรอ้มกันตามทีแ่นะน า 
จะสามารถชว่ยชาตปิระหยัดไดม้หาศาล” 

และเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีก่นิไฟมาก จงึตอ้งมกีารดูแล
รักษา และดดูฝุ่ นบอ่ย ๆ อาทติยล์ะครัง้หรอือาทติยล์ะ 2 ครัง้ เพราะหากฝุ่ นอดุตัน จะ
ท าใหป้ระสทิธภิาพลดลง นอกจากนี้ในการจัดวางคอยลร์อ้น ก็เป็นเรื่องทีม่องขา้ม
ไม่ได ้โดยปัจจุบันพบวา่สว่นใหญ่ น าคอยลร์อ้นไปวางไวใ้นทีท่ีไ่ม่เหมาะสม คอืวาง
ไวบ้นดาดฟ้า วางไวบ้นพืน้ซเีมนตก์ลางแดด หรอืวางไวใ้นทีท่ีไ่มม่ลีมถา่ยเท ซึง่ก็จะ
ท าใหค้อยล์รอ้นท างานหนักเกินไป จนท าใหป้ระสิทธิภาพการท างาน ของ
เครื่องปรับอากาศลดลง ครึ่งหนึ่ง ส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลังงาน และสิ้นเปลือง
คา่ใชจ้่าย ดังนัน้ควรตัง้คอยลร์อ้นไวใ้นทีร่่ม และมอีากาศถา่ยเทสะดวก จะท าใหอ้ายุ
การใชง้านของเครือ่งปรับอากาศยาวนานขึน้ และสามารถประหยัดพลงังานได ้

“การปรับปรงุสภาพแวดลอ้มในบา้นใหเ้หมาะสม การหมั่นดแูลรักษาเครือ่งปรับอากาศ 
และการตัง้ปรับอณุหภมูเิครือ่งปรับอากาศใหเ้หมาะสม นอกจากจะชว่ยประหยัดเงนิใน
กระเป๋าเราแลว้ ยังชว่ยชาตใินการประหยัดพลงังานอกีดว้ย” คณุยอดเยีย่มกลา่ว 

แคน่ี้นอกจากจะชว่ยประหยัดพลังงานแลว้ ยังดตีอ่คณุภาพชวีติของเราในหนา้รอ้นนี้
อกีดว้ย 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่56 เมษายน-มถินุายน 2545 
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ทา้พสิจูน ์"หยดุรถซดน า้มนั" 
งา่ย ๆ ไมไ่ดโ้ม ้

  

ในขณะที่ความตอ้งการใชน้ ้ ามันเชื้อเพลิงของประเทศไทยยังคงมีความจ าเป็น 
อย่างตอ่เนื่อง และราคาน ้ามันในตลาดโลกก็มแีนวโนม้ทีจ่ะเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ ทางหนึ่ง 
ทีส่ านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(สพช.) ไดช้ว่ยปลุกจติส านึก
ของประชาชนใหป้ระหยัดน ้ามันเชือ้เพลงิไดก้็การจัดกจิกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ รวมพลงัหยดุรถซดน า้มนั 

ทีผ่า่นมานอกจาการประชาสมัพันธผ์า่นโทรทัศน ์หนังสอืพมิพ ์วทิย ุและการแจกคูม่อื
ขับรถประหยัดน ้ามัน ณ สถานีบรกิารทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 310,000 เล่ม ทั่ว
ประเทศไทย พรอ้มกับ สติกเกอร์ “รถนิสัยดี” ส าหรับติดกระจกรถยนต์ผูท้ี่ร่วม
โครงการแลว้ ยังมีกจิกรรมที่สะทอ้นเสยีงของผูใ้ชร้ถไดอ้ย่างเป็นอย่างดี น่ันคือ
กจิกรรม “แขง่ขันขับรถประหยัดน ้ามัน” ทีผู่เ้ขา้ร่วมกจิกรรมตา่งบอกวา่สามารถน าไป
ปฏบิัตไิดจ้รงิในชวีติประจ าวนั 

“เป็นโครงการทีด่ ีเขาจัดเพือ่ทดสอบและหาขอ้มูลการขับขี ่เพือ่ใหค้นไทยไดท้ราบ
วธิกีารขับรถ อย่างถูกตอ้ง เพือ่น าไปใชใ้นชวีติประจ าวัน ตามชือ่โครงการรวมพลัง
หารสอง ชว่ยชาตปิระหยัดน ้ามัน รูส้กึประทับใจโครงการนี้ เพราะวา่เป็นการชว่ยชาติ
ชว่ยกนัประหยัด คนไทยจะไดไ้มข่าดดลุการคา้” นายอานุภาพ บาล ีหนึง่ในผูเ้ขา้ร่วม
แขง่ขนักลา่ว 

“เราควรจะขับรถทีค่วามเร็วไม่เกนิ 90 กม./ชม. เพื่อประหยัดน ้ามันและเพิม่ความ
ปลอดภัยดว้ย นอกจากนัน้อยากจะใหม้กีารจัดแบบนี้ข ึน้อกี เพราะถอืวา่เป็นฟันเฟือง
ตัวหนึ่งตามที่ สพช. ท าการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนคนไทยทุกคนหันหนา้มา
ร่วมมอืกันประหยัดน ้ามัน” นายอาคม มหธิธิรรมธร กล่าว นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ทัศนคตทิีด่จีากผูเ้ขา้แขง่ขนั 

นอกจากนี้ สพช. ยังไดส้ ารวจความคิดเห็นการขับรถประหยัดน ้ ามันจากผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้หมด 3,100 คน ทีป่ฏบิัตติามคูม่อืประหยัดน ้ามัน โครงการรวมพลัง
หยดุรถซดน ้ามัน สามารถประหยัดน ้ามันโดยเฉลีย่ 0.15 ลติร/ระยะทาง 10 กม. ทัง้นี้ 
ในปี 2543 มีรถทัง้ส ิน้ 10.9 ลา้นคัน หากขับโดยเฉลี่ยวันละ 30 กม. จะสามารถ
ประหยัดน ้ามันได ้4.9 ลา้นลติร/วนั คดิเป็นเงนิ 66 ลา้นบาท 

นอกจากนี้ยังพบว่าผลทีไ่ดจ้ากการทดลองขับรถแบบประหยัดน ้ามันนัน้อยู่ในระดับ 
ดขีึน้ 53% (ระยะทางมากกว่าเดมิอย่างนอ้ย 0.5 กม./ลติร) เท่าเดมิ 7% (มากกว่า
เดมิถงึ 0.5 กม./ลติร) แยก่วา่เดมิ 47% (นอ้ยกวา่เดมิมากกวา่ 0.5 กม./ลติร) 



ทัง้นี้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 3,100 คน ซึง่แบง่เป็นเพศชาย 67% เพศหญงิ 
33% อายุ 19-61 ปีขึน้ไป จากกรุงเทพ 1,303 คน นนทบุรี 101 คน สมุทรปราการ 
158 คน ปทมุธาน ี118 คน เชยีงใหม ่85 คน ชลบรุ7ี3 คน อืน่ๆ 1,262 คน 

ขอ้มูลทีส่รุปไดจ้ากแบบสอบถามชีช้ัดว่าโครงการรวมพลังงาหยุดรถซดน ้ามันเป็น
โครงการที ่เป็นวธิทีีป่ระหยัดไดจ้รงิ ๆ เป็นโครงการทีม่ปีระโยชน์ 

เห็นหรอืยังวา่ขอ้เสนอแนะของโครงการหยดุรถซดน ้ามัน ทีน่ าเสนอตอ่ผูร้ถยนตห์าใช่

ขอ้มลูทีย่กเมฆไม ่แตค่อืความจรงิทีไ่ดรั้บการพสิจูน์แลว้วา่เป็นวธิงีา่ย ๆ ทีช่ว่ยไดท้ัง้
ชาตแิละชว่ยไดท้ัง้ตวัคณุเอง เพยีงคณุเลอืกน าไปปฏบัิต ิกจ็ะชว่ยลดการใชน้ ้ามัน ซึง่
หมายถงึชว่ยไมใ่หเ้งนิในกระเป๋าคณุตอ้งรอ่ยหรอกวา่ทีค่วรจะเป็น 

ผูใ้ดสนใจ สามารถขอรับคู่มอืประหยัดน ้ามัน “รวมพลังหยุดรถซดน ้ามัน” ไดท้ีศู่นย์
ประชาสัมพันธร์วมพลังหารสอง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ
โทรศพัท ์02 612-1555 ตอ่ 204-205 

 
คลิ๊ก เพือ่อา่นฉบับออนไลน ์(รปูแบบ PDF) 

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่56 เมษายน-มถินุายน 2545 
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สถานการณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ 

  

1. ราคาน า้มนัดบิ 

ราคาน ้ามันดบิในตลาดโลกช่วงไตรมาส 2 ปรับตัวสูงขึน้จากไตรมาส 1 ประมาณ  
$4 ต่อบารเ์รล ซึง่เกดิจากสถานการณ์ความขัดแยง้ในตะวันกลางระหว่างอสิราเอล
และปาเลสไตน์ รวมทัง้อรัิกไดอ้อกมาเรียกรอ้งใหป้ระเทศมุสลมิที่เป็นผูส้่งออก
น ้ามันดบิคว า่บาตรไมข่ายน ้ามันดบิใหส้หรัฐอเมรกิาทีส่นับสนุนอสิราเอล แตป่ระเทศ
มสุลมิสว่นใหญไ่มเ่ห็นดว้ย หลังจากนัน้ความขดัแยง้ในตะวันออกกลางเริม่ผอ่นคลาย
ลง ราคาน ้ามันดบิในตลาดโลกจึงเริม่อ่อนตัวลงประมาณ $2-3 ต่อบาร์เรล ตัง้แต่
กลางเดอืนพฤษภาคมเป็นตน้มา 

เดอืนเมษายน ความขดัแยง้อยา่งรนุแรงระหวา่งอสิราเอล-ปาเลสไตน ์เป็นปัจจัยทาง
จิตวทิยาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดน ้ามัน ท าใหร้าคาน ้ามันดบิในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึน้จากเดือนที่แลว้ประมาณ $1.6-2.2 ต่อบาร์เรล จากความขัดแยง้นี้  
ท าใหอ้รัิกซึง่มคีวามขัดแยง้กับสหรัฐอเมรกิาอยู่กอ่นแลว้ไดอ้อกมาเรยีกรอ้งใหก้ลุม่
อาหรับใชน้ ้ ามันเป็นอาวุธ เพื่อเป็นขอ้ต่อรองใหส้หรัฐอเมริกายุติการสนับสนุน
อสิราเอล โดยลเิบียและอหิร่านออกมาสนับสนุนขอ้เสนอของอรัิกแต่มีขอ้แมว้่า
ประเทศมุสลมิอืน่ๆ ทีเ่ป็นผูส้ง่ออกน ้ามันดบิจะตอ้งใหค้วามร่วมมอืดว้ย แตค่เูวตและ
ซาอดุอิาระเบยีไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้เรยีกรอ้งของอรัิก ท าใหอ้รัิกประกาศหยดุการสง่ออก
น ้ามันดบิประเทศเดยีวเป็นเวลา 30 วนั นอกจากนีก้ารประทว้งของคนงานบรษัิทน ้ามัน
แหง่ชาตเิวเนซเุอลา่กม็สีว่นผลกัดนัใหร้าคาน ้ามันดบิปรับตวัสงูขึน้ 

เดอืนพฤษภาคม ความตงึเครียดในตะวันออกกลางคลีค่ลายลงในระดับหนึ่ง และ
อรัิกไดก้ลับมาสง่ออกน ้ามันดบิตัง้แตว่ันที ่8 พฤษภาคม 2545 หลังจากทีไ่ดห้ยดุการ
สง่ออกน ้ามันดบิมาเป็นเวลา 30 วัน ท าใหร้าคาน ้ามันดบิในตลาดโลกเริม่อ่อนตัวลง 
นอกจากนี้ปรมิาณการสง่ออกของรัสเซยีก็ยังเพิม่สงูขึน้ตัง้แตเ่ดอืนเมษายนทีผ่า่นมา 
และนายกรัฐมนตรีรัสเซียประกาศว่าจะยกเลกิการจ ากัดปริมาณการผลติหลังสิน้ 
ไตรมาส 2 ราคาน ้ ามันดิบเบรนท์เดือนพฤษภาคมอ่อนตัวลง $0.5 ต่อบาร์เรล  
สว่นน ้ามันดบิดไูบราคาเฉลีย่ปรับตวัสงูขึน้เล็กนอ้ยประมาณ $0.2 ตอ่บารเ์รล 

เดอืนมถิุนายน ราคาน ้ามันดบิออ่นตัวลงต่อเนื่องมาจากชว่งปลายเดอืนพฤษภาคม 
จากปรมิาณน ้ามันดบิในตลาดโลกทีเ่พิม่มากขึน้ โดยปรมิาณการสง่ออกของรัสเซยีใน
เดอืนพฤษภาคมยังคงเพิม่สงูขึน้ สว่นกลุ่มโอเปคปรมิาณการส่งออกเพิม่สงูขึน้จาก
โควตา้ทีก่ าหนดไวป้ระมาณ 1.4 ลา้นบารเ์รล/วัน มาอยู่ที่ระดับ 25 ลา้นบารเ์รล/วัน 
จนท าใหก้ลุม่โอเปคออกมาประกาศหลงัการประชมุ ในวนัที ่22 มถินุายน 2545 ทีก่รงุ



เวยีนนา ประเทศออสเตรยี วา่จะไมเ่พิม่ปรมิาณการผลติขึน้อกีในชว่งไตรมาส 3 ของ
ปีนี้ ซึง่จะท าใหป้รมิาณการผลติตามโควตา้อย่างเป็นทางการของกลุ่มโอเปคอยู่ที่
ระดับ 21.7 ลา้นบารเ์รล/วัน ราคาน ้ามันดบิเฉลีย่ของเดอืนมถินุายนปรับตัวลดลงจาก
เดอืนทีผ่่านมาประมาณ $1.0-1.8 ต่อบารเ์รล โดยราคาน ้ามันดบิดูไบและเบรนทใ์น
วนัที ่28 มถินุายน 2545 อยูท่ีร่ะดบั $24.6 และ $25.7 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 (6 เดอืน) 22.38 22.30 23.52 24.00 26.48 

ไตรมาส 4 (2544) 18.51 18.39 19.74 20.44 20.47 

ไตรมาส 1 20.15 20.10 21.51 21.55 21.30 

ไตรมาส 2 23.19 23.10 24.21 24.88 24.28 

เมษายน 24.59 24.51 26.15 26.26 25.90 

พฤษภาคม 24.81 24.69 25.62 27.06 25.97 

มถินุายน 24.07 23.91 24.44 25.50 24.97 

28 มถินุายน 45 24.77 24.61 25.68 26.82 25.95 

2. ราคาผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปูในตลาดจรสงิคโปร ์

ในช่วงไตรมาส 2 ราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร์ ปรับตัวสูงขึน้ตามราคา
น ้ามันดบิทุกผลติภัณฑ ์โดยน ้ามันเฉพาะเบนซนิความตอ้งการเพิม่สงูขึน้ เนื่องจาก
เป็นชว่งฤดรูอ้นทีค่วามตอ้งการใชเ้พือ่ขบัขีย่านพาหนะเพิม่สงูขึน้ 

เดอืนเมษายน ราคาน ้ ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร์ปรับตัวสูงขึน้ตามราคา
น ้ามันดบิ โดยมปัีจจัยอืน่ทีส่ าคัญเป็นปัจจัยประกอบคอื น ้ามันเบนซนิปรับตัวสงูขึน้
ประมาณ $2.2 ตอ่บารเ์รล จากแรงซือ้ของอนิโดนีเซยีส าหรับเดอืนพฤษภาคม ดเีซล
หมุนเร็วปรับตัวสูงขึ้น $2.8 ต่อบาร์เรล จากแรงซื้อของเวียดนาม อินโดนีเซีย 
ปากสีถาน และศรลีังกา รวมทัง้ตลาดคาดการณ์วา่เกาหลใีตจ้ะสง่ออกไดน้อ้ยลงจาก
โรงกลั่นปิดซ่อมบ ารุง น ้ามันก๊าดและเตาปรับตัวสูงขึน้ $2.1 และ $2.2 ต่อบาร์เรล 
ตามล าดบั ตามราคาน ้ามันดบิ แตปั่จจัยพืน้ฐานทางดา้นความตอ้งการใชใ้นภมูภิาคยัง
มไีมม่าก 

เดอืนพฤษภาคม ราคาน ้ ามันเบนซนิในตลาดจรสงิคโปร์ปรับตัวลดลงประมาณ  
0.5 ต่อบาร์เรล ตามราคาน ้ามันดบิที่อ่อนตัวลง รวมทัง้ความตอ้งการของตลาดใน
ภูมภิาคเอเซยีคอ่นขา้งต ่า และโอกาสสง่ออกไปตลาดอเมรกิามนีอ้ย เนื่องจากราคา
แตกต่างกันไม่มาก น ้ามันดีเซลหมุนเร็วปรับตัวสูงขึน้เล็กนอ้ยประมาณ $0.2 ต่อ
บาร์เรล จากแรงซือ้ของเวยีดนามและอนิโดนีเซยี ส่วนน ้ามันก๊าดและเตาปรับตัว



สงูขึน้ $0.6 และ $1.2 ตอ่บารเ์รล ตามล าดับ ตามความตอ้งการใชท้ีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้
จนีสัง่ซือ้น ้ามันเตาเพิม่มากขึน้ 

เดอืนมถินุายน ราคาน ้ามันดบิทีอ่อ่นตัวลง สง่ผลใหร้าคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจร
สงิคโปรป์รับตัวลดลงทุกผลติภัณฑ ์โดยน ้ามันเบนซนิออกเทน 95, 92, กา๊ด, ดเีซล 
และเตาปรับตัวลดลง $1.2, $1.4, $1.3, $0.5 และ $0.9 ตอ่บารเ์รล ตามล าดับ โดย
ราคา ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2545 อยู่ที่ระดับ $28.5, $27.4, $26.4, $27.9 และ 
$24.2 ตอ่บารเ์รล ตามล าดบั 

ราคาผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปูในสงิคโปร ์
หน่วย:เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล 

ชว่งเวลา เบนซนิ 

ออกเทน 95 

เบนซนิ 

ออกเทน 92 

กา๊ด ดเีซล 

หมนุเร็ว 

เตา 

(2%S) 

เตา 

(3.5%S) 

2542 21.02 20.20 21.44 19.14 16.14 15.74 

2543 32.64 30.20 34.39 32.58 25.41 24.66 

2544 27.50 25.36 28.30 27.30 21.23 20.83 

2545 (6 เดอืน) 26.96 25.84 25.44 25.16 21.47 21.21 

ไตรมาส 4 (2544) 21.83 20.70 23.48 22.69 18.19 18.02 

ไตรมาส 1 24.26 23.14 23.56 22.47 18.99 18.75 

ไตรมาส 2 29.49 28.38 27.20 27.68 23.80 23.51 

เมษายน 30.11 28.80 27.27 27.62 23.29 23.02 

พฤษภาคม 29.73 28.81 27.81 27.84 24.48 27.27 

มถินุายน 28.54 27.45 26.49 27.37 23.63 23.25 

30 มถินุายน 45 28.50 27.40 26.43 27.88 24.17 23.75 

3. สถานการณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิของไทย 

3.1 ราคาขายปลกีน า้มนัเชือ้เพลงิ 

ราคาขายปลกีน ้ามันส าเร็จรูปของไทยปรับตัวตามราคาน ้ามันในตลาดโลก และคา่เงนิ
บาท โดยคา่เงนิบาทในชว่งไตรมาส 2 แข็งตัวขึน้ประมาณ 1 บาท/เหรยีญสหรัฐ มา
อยู่ทีร่ะดับเฉลีย่ 42.9 บาท/เหรยีญสหรัฐ ท าใหต้น้ทุนขายปลกีน ้ามันส าเร็จรูปของ
ไทยลดลงประมาณ 15 สตางค/์ลติร 

เดือนเมษายน ราคาขายปลีกในประเทศยังคงปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน ้ ามันใน
ตลาดโลกทีป่รับตัวสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเบนซนิและดเีซลปรับขึน้ 2 ครัง้ รวม 60 
สตางค/์ลติร เดอืนพฤษภาคม น ้ามันเบนซนิปรับลง 1 ครัง้ 30 สตางค/์ลติร ดเีซลปรับ
ลง 1 ครัง้ 20 สตางค/์ลติร เดอืนมถิุนายน เบนซนิและดเีซลปรับลง 2 ครัง้ รวม 60 
และ 50 สตางค/์ลติร ตามล าดบั 

 



ราคาขายปลกี 
หน่วย : บาท/ลติร 

ชว่งเวลา เบนซนิ 

ออกเทน 95 

เบนซนิ 

ออกเทน 91 

ดเีซล 

หมนุเร็ว 

2542 11.99 11.18 8.97 

2543 15.64 14.68 12.95 

2544 15.52 14.52 13.43 

2545 (6 เดอืน) 14.98 13.98 12.58 

ไตรมาส 4 (2544) 13.80 12.80 12.21 

ไตรมาส 1 14.15 13.15 11.88 

ไตรมาส 2 15.80 14.80 13.27 

เมษายน 16.02 15.02 13.42 

พฤษภาคม 16.06 15.06 13.47 

มถินุายน 15.32 14.32 12.92 

30 มถินุายน 45 15.19 14.19 12.79 

3.2 คา่การตลาด และคา่การกล ัน่ 

ไตรมาส 2 ค่าการตลาดของไทยเพิ่มสูงขึน้จากช่วงไตรมาส 1 โดยค่าการตลาด
เฉลี่ย โดยรวมของประเทศในช่วงไตรมาส 2 อยู่ที่ระดับ 1.5 บาท/ลติร ส่วนค่า 
การกลั่นซึง่เป็นรายไดข้องโรงกลั่นปรับตัวสูงขึน้เช่นกัน โดยปรับตัวสูงขึน้มาอยู่ที่
ระดับเฉลีย่ 0.4371 บาท/ลติร ($1.6 ต่อบาร์เรล) แต่ก็ยังต ่ากว่าจุดคุม้ทุนของโรง
กลั่นซึง่อยูท่ีร่ะดับ $3-4 ตอ่บารเ์รล คา่การตลาดและคา่การกลั่นเฉลีย่รายเดอืนแสดง
ในตารางขา้งลา่งตอ่ไปนี้ 

คา่การตลาดเฉลีย่ของประเทศ 
หน่วย:บาท/ลติร 

ชว่งเวลา 
เบนซนิ 

ออกเทน 95 

เบนซนิ 

ออกเทน 91 

ดเีซล 

หมนุเร็ว 

เฉลีย่ 

2542 1.4523 1.2381 0.7127 0.8442 

2543 1.4799 1.2389 0.6799 0.8205 

2544 1.7108 1.5648 1.2360 1.2915 

2545 (6 เดอืน) 1.6535 1.4960 1.4153 1.4100 

ไตรมาส 4 (2544) 1.7538 1.6160 1.4985 1.4959 

ไตรมาส 1 1.4724 1.3246 1.3931 1.3493 

ไตรมาส 2 1.8673 1.7024 1.4287 1.4577 

เมษายน 1.7491 1.5992 1.4747 1.4763 

พฤษภาคม 1.9862 1.8317 1.5216 1.5646 

มถินุายน 1.8667 1.6763 1.2900 1.3322 

30 มถินุายน 45 1.7580 1.5571 1.2052 1.2752 



คา่การกล ัน่ 
หน่วย:บาท/ลติร 

ชว่งเวลา คา่การกลั่น

รวม 

เบนซนิ 

ออกเทน 95 

เบนซนิ 

ออกเทน 91 

ดเีซล 

หมนุเร็ว 

เตา 

(3.5%S) 

2542 0.3880 0.4448 0.3945 0.4077 0.3263 

2543 0.9994 1.0423 0.9764 1.0609 0.7749 

2544 0.6320 0.6709 0.6211 0.6749 0.4973 

2545 (6 เดอืน) 0.3606 0.4052 0.3751 0.3789 0.3092 

ไตรมาส 4 (2544) 0.6246 0.6246 0.5663 0.6720 0.5079 

ไตรมาส 1 0.3001 0.3403 0.3122 0.3145 0.2530 

ไตรมาส 2 0.4211 0.4702 0.4381 0.4434 0.3653 

เมษายน 0.3881 0.4443 0.4143 0.4081 0.3279 

พฤษภาคม 0.4235 0.4701 0.4376 0.4445 0.3733 

มถินุายน 0.4516 0.4962 0.4623 0.4777 0.3947 

30 มถินุายน 45 0.2864 0.3117 0.2904 0.3041 0.2545 

4. แนวโนม้ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ 

ราคาน ้ามันดบิในชว่งไตรมาส 3 คาดวา่จะปรับตัวสงูขึน้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิของ
โลกทีฟ้ื่นตัวในช่วงครึง่หลังของปี ท าใหค้วามตอ้งการใชน้ ้ามันของโลกเพิม่สงูขึน้ 
โดยนักวเิคราะหค์าดว่าความตอ้งการใชน้ ้ามันของโลก จะเพิม่สงูจากชว่งครึง่ปีแรก
ประมาณ 800,000 บารเ์รล/วัน นอกจากนี้ชว่งปลายไตรมาส 3 ประเทศตา่งๆ จะเริม่
ส ารองน ้ามันไวใ้ชใ้นชว่งฤดูหนาวท าใหค้วามตอ้งการใชต้ามฤดูกาลเพิม่ขึน้ ในดา้น
อุปทานน ้ามันในตลาดโลกนัน้ แมว้่ารัสเซยีซึง่เป็นประเทศนอกกลุ่มโอเปค จะเลกิ
จ ากัดปรมิาณการผลติ แต่กลุ่มโอเปคก็ประกาศว่าจะไม่เพิม่ปรมิาณการผลติขึน้อกี 
โดยจะคงโควตา้การผลิตของกลุ่มโอเปคอย่างเป็นทางการไวท้ี่ระดับ 21.7  
ลา้นบารเ์รล/วัน ซึง่จะสง่ผลใหต้ลาดน ้ามันชว่งไตรมาส 3 จะยังคงตงึตัว คาดวา่ราคา
น ้ามันดไูบและเบรนทช์ว่งไตรมาส 3 จะปรับตวัสงูขึน้ประมาณ $2-3 ตอ่บารเ์รล ไปอยู่
ทีร่ะดบั $26-27 และ $27-28 ตอ่บารเ์รล ตามล าดบั 

ราคาน ้ามันส าเร็จรปูในตลาดจรสงิคโปรจ์ะปรับตวัสงูขึน้ตามราคาน ้ามันดบิ โดยเฉพาะ
น ้ามันดเีซลหมุนเร็วซึง่ความตอ้งการใชใ้นฤดหูนาวจะเพิม่สงูขึน้ เนื่องจากเป็นน ้ามัน
เพือ่ความอบอุน่ โดยคาดวา่ราคาน ้ามันเบนซนิและดเีซลหมนุเร็วในตลาดจรสงิคโปร์
ช่วงไตรมาส 3 จะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ $28 - 30 และ $30 - 32 ต่อบาร์เรล 
ตามล าดบั 

ราคาขายปลกีน ้ามันส าเร็จรูปของไทยในปีช่วงไตรมาส 3 จะเคลือ่นไหวตามราคา
น ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร ์และคา่เงนิบาท หากคา่เงนิบาทเคลือ่นไหวอยู่ใน
ระดบั 42 - 43 บาท/เหรยีญสหรัฐ คาดวา่ราคาขายปลกีน ้ามันเบนซนิออกเทน 95, 91 
และดเีซลหมนุเร็วจะอยูท่ีร่ะดบั 15 - 16, 14 - 15 และ 13 - 14 บาท/ลติร ตามล าดบั 

  



  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่56 เมษายน-มถินุายน 2545 
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สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย 
ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 

  

1. ภาพรวม 

เศรษฐกจิไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2545 ยังคงขยายตัวและมีแนวโนม้ดขีึน้
เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับ ไตรมาสแรกของปี 2544 ซึง่ขยายตัวเพียงรอ้ยละ 1.7 จาก
ขอ้มูลอัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิรายงานวา่อัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) 
ของประเทศไดข้ยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2544 ซึง่
ขยายตัวรอ้ยละ 2.1 และได ้ขยายตัวสงูขึน้เป็นรอ้ยละ 3.9 ในชว่งไตรมาสแรกของปี
นี้ ดัชนีผลผลติภาคอตุสาหกรรมขยายตัวรอ้ยละ 4.2 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสแรกของปี
ก่อน โดยอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูง ไดแ้ก่ หมวดวัสดุก่อสรา้งซึ่ง
ขยายตวัตามการฟ้ืนตวัของภาคอสงัหารมิทรัพย ์

อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ดา้นการผลติรายไตรมาส 
ณ ราคาปีฐาน 2531 
หน่วย : % 

สาขา 
2544 2544 2545 

ม.ค.-ม.ีค. เม.ย .-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค.-ม.ีค. 

เกษตรกรรรม 0.9 1.4 -1.7 4.2 1.6 5.1 

นอกภาค
เกษตรกรรม 

1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 3.8 

รวม 1.7 1.8 1.6 2.1 1.8 3.9 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ความตอ้งการพลังงานเชงิพาณิชยข์องประเทศไทยในไตรมาสแรก ปี 2545 เป็นไป
ในทศิทางเดยีวกบัการขยายตัวของเศรษฐกจิ กลา่วคอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.9 เมือ่เทยีบ
กับชว่งเดยีวกันของปี 2544 ความตอ้งการพลังงานเกอืบทุกประเภทเพิม่ขึน้ ยกเวน้
ถา่นหนิน าเขา้ทีม่กีารใชล้ดลงรอ้ยละ 5.1 

การผลติพลงังานเชงิพาณชิยเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 9 การผลติเพิม่ขึน้ทกุประเภท โดยเฉพาะ
การผลติน ้ามันดบิเพิม่สูงขึน้รอ้ยละ 12.9 สาเหตุส าคัญคอื มกีารผลติเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง จากโครงการ BIG OIL PROJECT ของบรษัิท ยูโนแคล ซึง่ประกอบดว้ย
แหล่งปลาหมกึ กะพง และสรุาษฎร ์และการผลติลิกไนต ์ของภาคเอกชนทีเ่พิม่สูง 
ขึน้มาก 



การน าเขา้พลังงานสทุธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.2 โดยมกีารน าเขา้ก๊าซธรรมชาตจิากพม่า
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 13.3 การน าเขา้น ้ามันดบิเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยในระดับรอ้ยละ 0.8 สว่น
การน าเขา้คอนเดนเสท น ้ามันส าเร็จรูป ถ่านหนิ และไฟฟ้ามอีัตราลดลง อย่างไรก็
ตาม อัตราการพึง่พาพลังงานเชงิพาณิชยจ์ากต่างประเทศ ยังอยู่ในระดับรอ้ยละ 60 
ของความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ 

ตารางที่ 1 การใช้ การผลิต  และการน า เข้าพล ังงานเชิงพาณิชย์* 
หน่วย : เทยีบเทา่พันบารเ์รลน ้ามันดบิ/วนั 

 
2544 

2545 

ม.ค. - ม.ีค. เปลีย่นแปลง% 

การใช ้(2) 1,203.3 1,251.3 5.9 

การผลติ 594.4 624.0 9.0 

การน าเขา้ (สทุธ)ิ 753.1 746.5 4.2 

การเปลีย่นแปลงสต็อก 38.2 -0.8  

การใชท้ีไ่มเ่ป็นพลังงาน (Non-Energy use) 107.6 120.0 11.7 

การน าเขา้/การใช ้(%) 63.0 60.0  

อตัราการขยายตัวของเศรษฐกจิ (%)*** 1.8 3.9  

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

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

** ขอ้มลูจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 



การใชพ้ลังงานเชงิพาณิชย์ขัน้สุดทา้ยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2545 เพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 6.7 เมือ่เทยีบกับไตรมาสแรกของปีกอ่น กล่าวคอื การใชล้กิไนตเ์พิม่ขึน้ถงึ
รอ้ยละ 42.4 ส่วนใหญ่เป็นการน าไปใชใ้นอุตสาหกรรม การผลติปูนซเีมนต ์การใช ้

กา๊ซธรรมชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.0 การใชน้ ้ามันส าเร็จรูปและไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 6.2 และ 
4.3 ตามล าดบั สว่นการใชถ้า่นหนิน าเขา้ลดลงรอ้ยละ 5 

2. น า้มนัดบิ 

การผลติ การผลติน ้ามันดบิในชว่งไตรมาสแรกปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.9 โดยมี
ปรมิาณการผลติอยู่ที่ระดับ 69 พันบาร์เรลต่อวัน แหล่งผลติที่ส าคัญไดแ้ก่ แหล่ง
เบญจมาศ ผลติไดใ้นระดับ 35 พันบารเ์รลตอ่วัน หรอืคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 51 ของ
ปรมิาณการผลติน ้ามันดบิในประเทศ แหลง่สริกิติ ิ ์ผลติอยู่ทีร่ะดับ 19 พันบารเ์รลต่อ
วัน คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 28 นอกจากนัน้ก็มแีหล่งผลติของบรษัิทยูโนแคลในอ่าว
ไทยในโครงการ BIG OIL PROJECT ประกอบดว้ย แหล่งปลาหมึก กะพง และ 
สุราษฎร์ มีปรมิาณการผลติสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง กล่าวคอื ในเดอืนมกราคม 2545 
ผลติไดใ้นระดับ 5 พันบารเ์รลต่อวัน และขยับตัวสงูขึน้ในเดือนมนีาคมมาอยู่ทีร่ะดับ  
7 พันบาร์เรลต่อวัน และแหล่งทานตะวันของบริษัท เชฟรอน ซึง่ผลติไดใ้นระดับ  
6 พันบารเ์รลตอ่วนั 

ตารางที ่2 การผลติน า้มนัดบิแยกตามแหลง่ 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

แหลง่ ผูผ้ลติ 2544 2545 (ม.ค.– ม.ีค.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

1. สริกิติ ิ ์ Thai Shell 21,212 19,480 28.4 

2. ปรอืกระเทยีม Thai Shell 92 0 0.0 

3. หนองตมู Thai Shell 253 0 0.0 

4. วดัแตน Thai Shell 11 0 0.0 

5. ทานตะวนั Chevron 7,938 5,780 8.4 

6. เบญจมาศ Chevron 28,906 35,364 51.5 

7. ฝาง กรมการพลังงานทหาร 658 669 1.0 

8. หนึง่ (ก าแพงแสน)  
    และสอง (อูท่อง) 

ปตท. สผ. (BPเดมิ) 597 510 0.7 

9. บงึหญา้และบงึมว่ง SINO US Petroleum 902 701 1.0 

10. วเิชยีรบรุ ี Pacific Tiger Energy 180 150 0.2 

11 ศรเีทพ Pacific Tiger Energy 16 14 0.0 

12. นาสนุ่น Pacific Tiger Energy 0 3 0.0 

13. ยโูนแคล Unocal 1,149 5,983 8.7 

รวม  61,914 68,655 100.0 

หมายเหต ุยโูนเเคล ประกอบดว้ย แหลง่ปลาหมกึ กะพง และสรุาษฎร ์

 



การใช ้การใชน้ ้ ามันดบิเพื่อการกลั่นส าหรับไตรมาสแรกของปี 2545 อยู่ที่ระดับ  
790 พันบารเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.6 โรงกลั่นสว่นใหญม่กีารใชน้ ้ามันดบิเพิม่ขึน้ 
ยกเวน้โรงกลั่นเอสโซ ่ซึง่มปีรมิาณการใชน้ ้ามันดบิลดลงจาก 148 พันบารเ์รลตอ่วัน 
เป็น 121 พันบาร์เรลต่อวัน และโรงกลั่น บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด  
ซึง่มปีรมิาณการใชน้ ้ามันดบิลดลงจาก 11 พันบารเ์รลตอ่วนั เป็น 8 พันบารเ์รลตอ่วนั 

ตารางที ่3 การจดัหาและการใชน้ า้มนัดบิ 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

ปี การจดัหา *ใชใ้นโรงกล ัน่ 

ผลติ
ภายในประเทศ 

น าเขา้ (สทุธ)ิ รวม 

2540 27,463 728,758 756,221 767,460 

2541 29,420 679,729 709,149 721,808 

2542 34,006 698,896 732,902 741,956 

2543 57,937 643,065 701,002 749,629 

2544 61,914 678,211 740,125 756,013 

2545 (มค.-มคี.) 68,655 631,856 700,511 790,359 

การเปลีย่นแปลง (%) 

2543 70.8 -8.1 -4.5 1.0 

2544 6.9 5.2 5.4 0.8 

2545 (มค.-มคี.) 12.9 0.8 1.9 8.6 

* น ้ามันดบิ คอนเดนเสท และอืน่ๆ 

การน าเขา้ เนื่องจากปรมิาณการผลติน ้ามันดบิของไทยมสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 9 ของ
ความตอ้งการใชใ้นประเทศ จงึตอ้งมีการน าเขา้น ้ามันดบิโดยในไตรมาสแรกของ 
ปี 2545 มปีรมิาณการน าเขา้สทุธ ิ632 พันบารเ์รลตอ่วัน สว่นใหญเ่ป็นการน าเขา้จาก
ตะวันออกกลาง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 79 ทีเ่หลอืน าเขา้จากตะวันออกไกล และจาก
แหลง่อืน่ๆ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19 และรอ้ยละ 1 ตามล าดบั 

การส่งออก ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2545 ไทยส่งออกน ้ ามันดิบเป็นปริมาณ  
48 พันบารเ์รลตอ่วัน จากแหล่งเบญจมาศและแหลง่ทานตะวันของบรษัิท Chevron 
ปรมิาณการสง่ออกเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 65.7 เมือ่ เทยีบกบัไตรมาสแรกของปี 2544 คดิ
เป็นมลูคา่ประมาณ 2,814 ลา้นบาท รอ้ยละ 65 ของปรมิาณการสง่ออก ทัง้หมดสง่ไป
ยังประเทศสงิคโปร์ สาเหตุที่ตอ้งส่งออกน ้ ามันดิบ เนื่องจากองค์ประกอบของ
น ้ามันดบิจาก 2 แหลง่ ขา้งตน้มสีารโลหะหนัก (สารปรอท) ปนอยูม่าก ซึง่ไมต่รงกับ 
Spec ทีโ่รงกลัน่ภายในประเทศตอ้งการ เป็นผลใหต้อ้งสง่ออกเกอืบทัง้หมด 

 

 



3. กา๊ซธรรมชาต ิ

การผลติ ปรมิาณการผลติกา๊ซธรรมชาตใินชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 4.7 โดยผลติอยูใ่นระดับ 1,916 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วัน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 78 
ของปรมิาณทีใ่ชท้ัง้หมด ก๊าซธรรมชาตสิ่วนใหญ่ผลติจากแหล่งในอ่าวไทย แหล่ง
ผลติทีส่ าคญัคอื แหลง่บงกช ผลติอยูท่ีร่ะดบั 584 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 30 ของปรมิาณการผลติภายในประเทศ รองลงมาไดแ้ก ่เอราวัณ ฟนูานและ
จักรวาล ไพลนิ และเบญจมาศ 

ตารางที ่4 การผลติกา๊ซธรรมชาต ิ
หน่วย : ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั 

  ผูผ้ลติ 2544 2545 (ม.ค. – ม.ีค.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

แหลง่ผลติ 
ภายในประเทศ 

 1,900 1,917 78.1 

แหลง่อา่วไทย  1,783 1,798 73.3 

เอราวณั Unocal 266 268 10.9 

ไพลนิ Unocal 212 210 8.6 

ฟนูานและจักรวาล Unocal 199 218 8.9 

สตลู Unocal 118 119 4.8 

กะพงและปลาทอง Unocal 48 33 1.3 

อืน่ๆ (7 แหลง่) Unocal 186 179 7.3 

บงกช PTT E&P 584 584 23.8 

ทานตะวนั Chevron 52 42 1.7 

เบญจมาศ Chevron 118 146 5.9 

แหลง่บนบก  117 119 4.8 

น ้าพอง Esso 60 61 2.5 

สริกิติ ิ ์ Thai Shell 57 58 2.4 

แหลง่น าเขา้ *  496 537 21.9 

ยาดานา สหภาพพมา่ 377 390 15.9 

เยตากนุ สหภาพพมา่ 119 147 6.0 

รวม  2,396 2,454 100.0 

* คา่ความรอ้นของกา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ = 1,000 btu/ลบ.ฟตุ 

 

 



การใช ้การใชก้า๊ซธรรมชาตใินชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.5 โดย
ปริมาณการใชอ้ยู่ที่ระดับ 2,454 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ประกอบดว้ย การใช ้
ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศ 1,917 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (รอ้ยละ 78)  
กา๊ซธรรมชาตนิ าเขา้ 537 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วัน (รอ้ยละ 22) การใชเ้พิม่ขึน้ในภาค
การผลติไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าราชบรุ ีของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.) ใชเ้ชือ้เพลงิกา๊ซธรรมชาตเิพิม่ขึน้ถงึ 3 เทา่ คอื เพิม่ขึน้จากระดับ 30.6 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุตอ่วัน ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2544 เป็น 96.5 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั 
ในไตรมาสแรกของปี 2545 รวมทั ้ง จากโครงการ IPP ที่ใชก้๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลงิ ไดแ้ก ่บอ่วนิ เพาเวอรด์เีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ซึง่มกี าลงัการผลติตดิตัง้ 713 
เมกกะวัตต ์ไดเ้ริม่จ่ายไฟเขา้ระบบของ กฟผ.ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2545 และอกีสว่น
หนึง่เป็นการใชใ้นภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 กลา่วคอื เพิม่ขึน้จากระดบั 186 
ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เป็น 208 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั 

การน าเขา้ ปรมิาณการน าเขา้ก๊าซธรรมชาตใินชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 สงูขึน้
รอ้ยละ 13.3 เมือ่ เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี 2544 คอื เพิม่ขึน้จากระดับ 474 ลา้น
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 537 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็นการน าเขา้จากพม่า 
ประกอบดว้ย แหลง่ยาดานา และเยตากนุ เพือ่น าไปใชใ้นการผลติไฟฟ้าทีโ่รงไฟฟ้า
ราชบรุ ีและโรงไฟฟ้าวงันอ้ย 

ตารางที ่5 การจดัหาและการใชก้า๊ซธรรมชาต ิ
หน่วย: ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั 

ปี 

การจดัหา การใช ้

การผลติ การ
น าเขา้ 

รวม ไฟฟ้า* อตุสาหกรรมและ
อืน่ๆ 

รวม 

2540 1,564 - 1,564 1,220 344 1,564 

2541 1,698 2 1,700 1,345 355 1,700 

2542 1,860 2 1,861 1,473 388 1,861 

2543 1,948 164 2,113 1,606 507 2,113 

2544 1,900 496 2,396 2,087 309 2,396 

2545 (มค.–มคี.) 1,916 537 2,454 2,119 335 2,454 

สดัสว่น (%) 

2543 92.2 7.8 100.0 76.0 24.0 100.0 

2544 79.3 20.7 100.0 87.1 12.9 100.0 

2545 (มค.-มคี.) 78.1 21.9 100.0 86.3 13.7 100.0 



 

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

4. กา๊ซธรรมชาตเิหลว (NGL) 

การผลติก๊าซธรรมชาตเิหลว ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2545 มีปริมาณ 10,429 
บารเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.5 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสแรกปี 2544 การใชใ้นประเทศ
อยู่ทีร่ะดับ 7,160 บารเ์รลตอ่วัน เป็นการใชใ้น อตุสาหกรรมตัวท าละลาย (Solvent) 
ทัง้หมด อีกส่วนหนึ่งส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศสงิคโปร์ เป็นจ านวน 1,194 
บารเ์รลตอ่วัน ปรมิาณการสง่ออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.5 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี
กอ่น 

ตารางที ่6 การผลติ การสง่ออกและการใช ้NGL 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

รายการ 2544 2545 (ม.ค. – ม.ีค.) 

ปรมิาณ การเปลีย่นแปลง 
(%) 

สดัสว่น 
(%) 

การผลติ 9,982 10,429 7.5  

การสง่ออก 1,833 1,194 1.5  

การใชภ้ายในประเทศ 7,743 7,160 -12.0 100.0 

  - กลั่นน ้ามัน 941 - -100.0 - 

  - SOLVENT 6,802 7,160 4.2 100.0 

5. ผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปู 

การผลติน ้ามันส าเร็จรูปในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 เมือ่เทยีบ
กับไตรมาสแรก ของปีกอ่น การผลติน ้ามันส าเร็จรูปหลักเกอืบทุกชนดิลดลง ยกเวน้ 
น ้ามันดเีซล และน ้ามันเครือ่งบนิ ขณะที ่ความตอ้งการใชน้ ้ามันส าเร็จรูปเพิม่สูงขึน้
รอ้ยละ 5.3 คอืเพิม่ขึน้เกอืบทุกชนดิ ยกเวน้ น ้ามันเตา ทีป่รมิาณการใชล้ดลงรอ้ยละ 



2.5 ทัง้นี้ เนื่องจากการน าไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิเพือ่ผลติไฟฟ้าของ กฟผ. ลดลงมาก 
อย่างไรก็ตาม ปรมิาณการผลติน ้ามันส าเร็จรูปทุกชนดิยังคงสงูกว่าความตอ้งการใช ้
เป็นผลใหใ้นช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีการส่งออกน ้ามันส าเร็จรูปสุทธเิป็นจ านวน 
80.1 พันบารเ์รลตอ่วนั และเป็นการสง่ออกน ้ามันส าเร็จรปูทกุชนดิ 

ตารางที ่7 การผลติ การใช้ การน าเขา้ และการส่งออกน า้มนัส าเร็จรูป 
ปี 2545 (ม.ค. – ม.ีค.) 

 ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั) การเปลีย่นแปลง (%) 

การ 
ใช ้

การ 
ผลติ 

การ
น าเขา้ 

การ
สง่ออก 

การ 
ใช ้

การ 
ผลติ 

การ
น าเขา้ 

การ
สง่ออก 

เบนซนิ 124.0 141.1 6.0 19.6 9.0 -5.2 - -17.4 

เบนซนิ
พเิศษ 

50.9 65.4 - 13.7 -0.5 -8.9 - 5.9 

เบนซนิ
ธรรมดา 

73.0 75.7 6.0 5.9 17.0 -1.7 - -45.2 

ดเีซล 282.7 284.4 24.5 30.1 6.8 7.2 297.5 85.2 

น ้ามันกา๊ด 1.0 9.7 - 11.0 19.3 -26.1 - -11.8 

น ้ามัน
เครือ่งบนิ 

67.4 80.5 2.3 14.3 3.5 17.6 - 249.9 

น ้ามันเตา 79.5 103.3 - 12.6 -2.5 -4.6 - -42.6 

กา๊ซ
ปิโตรเลยีม
เหลว* 

65.8 99.2 - 25.1 4.2 0.4 - 2.0 

รวม 620.3 718.1 32.7 112.8 5.3 2.1 432.1 9.3 

*ไมร่วมการใชเ้พือ่เป็นวตัถดุบิ 

 



 น า้มนัเบนซนิ 

การผลติ น ้ามันเบนซนิในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 ลดลงรอ้ยละ 5.2 เมือ่เทยีบ
กบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น กลา่วคอื ปรมิาณการผลติอยูท่ีร่ะดบั 141 พันบารเ์รลตอ่วนั 
ประกอบดว้ย น ้ามันเบนซนิธรรมดา ลดลงรอ้ยละ 1.7 และน ้ามันเบนซนิพเิศษลดลง
รอ้ยละ 8.9 แมว้่าปรมิาณการผลติน ้ามันเบนซนิจะลดลง แต่ก็ยังคงมปีรมิาณสงูกว่า
ความตอ้งการใชใ้นประเทศ 

การใช  ้ปริมาณการใชใ้นไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 124 พันบาร์เรลต่อวัน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เมื่อ เทียบกับไตรมาสแรกของปี 2544 ทัง้นี้ ปรมิาณการใชเ้พิ่ม
สงูขึน้มากตัง้แตช่ว่งไตรมาสที ่4 ของปีกอ่น ตอ่เนื่องมาถงึไตรมาสแรกของปีนี้ คาด
วา่สว่นหนึง่เป็นผลมาจากราคาน ้ามันทีป่รับตัวลดลง ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิทีเ่ริม่
มีแนวโนม้ดีขึ้น  สังเกตไดจ้ากปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ส่วนบุคคล และ
รถจักรยานยนต์ยังคงขยายตัวสูงขึน้ โดยเบนซนิพิเศษมีการใชล้ดลงรอ้ยละ 0.5 
ขณะทีเ่บนซนิธรรมดามกีารใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 17 ทัง้นี้เป็นผลมาจากการรณรงคใ์หม้ี
การใชน้ ้ามันทีม่คีา่ออกเทนใหเ้หมาะสมกบัประเภทรถ สง่ผลใหม้กีารใชน้ ้ามันเบนซนิ
ธรรมดา (ออกเทน 87 และ 91) เพิม่ขึน้ โดยสดัสว่นการใชน้ ้ามันเบนซนิธรรมดาในปี
นี ้เพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่รอ้ยละ 59 จากรอ้ยละ 56 ในปีกอ่น 

การน าเขา้และส่งออก ถงึแมว้่าปรมิาณการผลติน ้ามันเบนซนิ ยังคงสูงกว่าความ
ตอ้งการใชภ้ายในประเทศก็ตาม แตก่็มกีารน าเขา้น ้ามันเบนซนิธรรมดา เป็นจ านวน 6 
พันบารเ์รลตอ่วนั ขณะทีม่กีารสง่ออก (เบนซนิธรรมดา และเบนซนิพเิศษ) เป็นจ านวน 
19.6 พันบารเ์รลตอ่วนั สง่ผลใหส้ง่ออก (สทุธ)ิ 13.6 พันบารเ์รลตอ่วนั 

 น า้มนัดเีซล 

การผลติ ในช่วงไตรมาสแรกปี 2545 การผลติน ้ามันดเีซลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.2 เมือ่
เทยีบกับ ชว่งเดยีวกันของปี 2544 โดยปรมิาณการผลติอยู่ทีร่ะดับ 284 พันบารเ์รล
ต่อวัน ประกอบดว้ย การผลติน ้ามันดเีซลหมุนเร็ว 282 พันบารเ์รลต่อวัน และดเีซล
หมนุชา้ 2 พันบารเ์รลตอ่วนั 

การใช ้การใชน้ ้ามันดเีซลไดเ้ริม่ขยับตวัสงูขึน้ ตัง้แตช่ว่งไตรมาสที ่4 ปีกอ่น ตอ่เนือ่ง
มาถงึ ไตรมาสแรกของปีนี้ โดยการใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 6.8 กลา่วคอื ปรมิาณการใชอ้ยู่
ทีร่ะดบั 283 พันบารเ์รลตอ่วนั สาเหตสุว่นหนึง่มาจากราคาน ้ามันดเีซลทีป่รับตัวลดลง 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกจิมแีนวโนม้ดขีึน้ ดไูดจ้ากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ
ของไตรมาสแรกปีนี้ เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 3.9 และปริมาณการจ าหน่ายรถที่ใชเ้พื่อ 
การพาณิชยเ์พิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 45 อกีสว่นหนึง่เป็นผลมาจากการน าไปใชท้ดสอบการ
เดนิเครือ่งของระบบ Combine Cycle ทีโ่รงไฟฟ้าราชบรุ ี

การน าเขา้และส่งออก การน าเขา้น ้ ามันดีเซลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2545 
เพิม่ขึน้มากจากระดับ 6 พันบารเ์รลตอ่วัน ปีกอ่นเป็น 24 พันบารเ์รลตอ่วันในปีนี้ เป็น
การน าเขา้ดเีซลหมนุเร็วทัง้หมด ขณะทีม่กีารสง่ออกจ านวน 30 พันบารเ์รลตอ่วนั จงึมี
ปรมิาณสง่ออก (สทุธ)ิ จ านวน 6 พันบารเ์รลตอ่วนั 



 

 น า้มนัเตา 

การผลติ การผลติน ้ามันเตาในไตรมาสแรกปี 2545 ลดลงจากระดับ 108 พันบารเ์รล
ต่อวัน เป็น 103 พันบาร์เรลต่อวัน หรือลดลงรอ้ยละ 4.6 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกัน
ของปี 2544 เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัความตอ้งการใช ้อยา่งไรกต็าม ปรมิาณการ
ผลติ ยังคงสงูกวา่ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 

การใช ้ปรมิาณการใชอ้ยูท่ีร่ะดบั 79 พันบารเ์รลตอ่วนั ลดลงรอ้ยละ 2.5 เมือ่เทยีบกบั
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจากความตอ้งการน ้ามันเตา เพื่อเป็นเชือ้เพลงิผลติ
กระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงรอ้ยละ 34 

การน าเขา้และส่งออก เนื่องจากปริมาณการผลติในประเทศยังคงสูงกว่าความ
ตอ้งการใช ้จึงไม่มีการน าเขา้น ้ ามันเตาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2545 ขณะที่มี
ปรมิาณการสง่ออกอยูร่ะดบัที ่12.6 พันบารเ์รลตอ่วนั 

ตารางที ่8 ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า 

ชนดิของเชือ้เพลงิ 2544 2545 (ม.ค. – ม.ีค.) 

ปรมิาณเชือ้เพลงิ การเปลีย่นแปลง 
(%) 

กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้นลบฟ./วนั) 1,504 1,535 5.0 

น ้ามันเตา (ลา้นลติร) 647 132 -34.1 

ลกิไนต ์(พันตัน) 15,744 3,685 5.3 

ดเีซล (ลา้นลติร) 75 7 71.4 





 น า้มนัเครือ่งบนิ 

การผลติน ้ามันเครือ่งบนิในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 17.6 เมือ่
เทยีบกบัชว่งเดยีวกบัของปี 2544 เป็นการผลติเพือ่สง่ออก โดยปรมิาณการสง่ออกใน
ปีนี้เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 249.9 กล่าวคอื เพิม่ขึน้จากระดับ 4 พันบารเ์รลต่อวัน เป็น 14 
พันบาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีการน าเขา้น ้ ามัน
เครือ่งบนิเป็นจ านวน 2 พันบารเ์รลตอ่วัน เป็นผลใหม้กีารสง่ออก (สทุธ)ิ จ านวน 12 
พันบารเ์รลตอ่วนั 

 กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 

การผลติ การผลติกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 มปีรมิาณ 99 
พัน บาร์เรลต่อวัน เพิม่ขึน้เพียงรอ้ยละ 0.4 แยกเป็นการผลติจากโรงแยกก๊าซของ 
ปตท. (โรงที ่1 – 4) คดิเป็นสัดสว่น รอ้ยละ 48 ทีเ่หลอืรอ้ยละ 52 เป็นการผลติจาก
โรงกลัน่น ้ามันและอืน่ๆ ทัง้นีป้รมิาณการผลติยังคงสงูกวา่ ความตอ้งการใชใ้นประเทศ 

การใช ้ปรมิาณการใชใ้นชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2 โดยการใช ้

อยูท่ีร่ะดับ 76 พันบารเ์รลตอ่วัน แยกเป็นการใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ และการใชเ้ป็นวัตถุดบิ
ในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

การใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ประกอบดว้ย การใชค้รัวเรอืน ในรถยนตแ์ละในอตุสาหกรรม โดย
การใชใ้นครัวเรือน มีสัดส่วนการใชสู้งสุด กล่าวคอื รอ้ยละ 61 ของปรมิาณการใช ้
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวทัง้หมดหรือปรมิาณการใชอ้ยู่ที่ระดับ 46 พันบาร์เรลต่อวันที่
เหลอืเป็นการใชใ้นอุตสาหกรรม และในรถยนต ์คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 15 และ 10 
ตามล าดบั 

การใชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลวในอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.7 เมือ่เทยีบกบัไตรมาส
แรกของปี 2544 ส่วนการใชใ้นรถยนต์เมื่อวิเคราะห์เป็นรายไตรมาส จะพบว่า 
การใชไ้ดช้ะลอตัวลงตัง้แตไ่ตรมาสทีส่ามของปี 2544 ตอ่เนื่องมาจนถงึไตรมาสแรก
ของปี 2545 ทัง้นี้ อัตราการขยายตัวในชว่งไตรมาสแรกนี้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.8 สาเหตุ
สว่นหนึง่เกดิจากการปรับราคาขายปลกี LPG เป็นผลใหร้าคาเพิม่สงูขึน้ อกีสว่นหนึง่
เกดิจากจ านวน รถแทก๊ซีท่ีเ่ปลีย่นมาใชเ้ชือ้เพลงิ LPG เริม่อิม่ตวั 

ส าหรับการใชเ้ป็นวัตถุดบิในอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 
ลดลงรอ้ยละ 9.5 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น โดยลดลงจากระดับ 11 พัน
บารเ์รลตอ่วนั เป็น 10 พันบารเ์รลตอ่วนั 



 

การน าเขา้และการสง่ออก เนือ่งจากประเทศไทยสามารถผลติกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว
ไดม้ากกว่าความตอ้งการใชใ้นประเทศ จงึไม่มกีารน าเขา้ ขณะทีม่กีารสง่ออกอย่าง
ตอ่เนือ่ง โดยในชว่งไตรมาสแรกของปีนีส้ง่ออกเป็นจ านวน 25 พันบารเ์รลตอ่วนั 

ตารางที ่9 การใช ้LPG 
หน่วย : พันบารเ์รลตอ่วนั 

 2544 2545 (ม.ค.– ม.ีค.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) การเปลีย่นแปลง (%) 

ครัวเรอืน 46 46 61.1 2.4 

อตุสาหกรรม 11 11 15.4 12.7 

รถยนต ์ 8 9 10.3 3.8 

อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี12 10 13.2 -9.5 

รวม 77 76 100.0 2.2 

6. ถา่นหนิ/ลกิไนต ์

การผลติ การผลติลกิไนตใ์นช่วงไตรมาสแรกของปี 2545 มีปรมิาณ 5.3 ลา้นตัน 
เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 23.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2544 แยกเป็นการผลิต  
จากเหมอืงแม่เมาะและกระบี ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ในปรมิาณ 4 
ลา้นตัน หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.2 สัดสว่นการผลติคดิเป็นรอ้ยละ 75 ของปรมิาณการ
ผลติทัง้หมด ทีเ่หลอืผลติจากเหมอืงเอกชน ปรมิาณการผลติอยู่ทีร่ะดับ 1.3 ลา้นตัน 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.4 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25 



การใช ้ปรมิาณการใชล้กิไนตใ์นชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.6 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การใชอ้ยู่ที่ระดับ 4.9 ลา้นตัน ประกอบดว้ย  
การใชใ้นภาคการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.คิดเป็นรอ้ยละ 75 ที่เหลือน าไปใชใ้น
ภาคอตุสาหกรรมคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 25 การใชใ้นอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ถงึ รอ้ยละ 
42.4 ทัง้นีเ้นือ่งจากการน าไปใชใ้นอตุสาหกรรมการผลติปนูซเีมนต ์ทีข่ยายตวัสงูมาก 
ตามการฟ้ืนตัวของ อสงัหารมิทรัพย ์ขณะทีก่ารใชถ้า่นหนิน าเขา้ลดลงรอ้ยละ 5.1 แต่
ถา้มองในภาพรวมการใชถ้่านหนิ/ลกิไนตใ์นชว่งไตรมาสแรกของปีนี้ ยังคงขยายตัว
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.0 

การน าเขา้ ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 ปรมิาณการน าเขา้ถ่านหนิลดลงรอ้ยละ 
5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเขา้เป็นจ านวน 6.5 ลา้นตัน เพื่อ
น าไปใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าในโครงการ SPP ประมาณ 0.7 ลา้นตัน (รอ้ยละ 48) 
และใชใ้นภาคอตุสาหกรรม 0.6 ลา้นตนั (รอ้ยละ 52) 

ตารางที ่10 การผลติและการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิ 
หน่วย : พันตนั 

  2544 2545 (ม.ค.– ม.ีค.) 

ปรมิาณ อตัราเพิม่ (%) สดัสว่น(%) 

การผลติลกิไนต ์ 19,607 5,262 23.5 100.0 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ 15,447 3,957 20.2 75.2 

เหมอืงเอกชน 4,160 1,305 34.4 24.8 

  - บา้นป ู 2,622 780 39.8 14.8 

  - ลานนา 979 224 -16.7 4.3 

  - อืน่ๆ 559 301 109.2 5.7 

การน าเขา้ถา่นหนิ 4,945 1,225 -5.1  

Supply 24,552 6,487 16.8  

การใชล้กิไนต ์ 19,935 4,918 12.6 100.0 

  ผลติกระแสไฟฟ้า 15,744 3,685 5.3 74.9 

  อตุสาหกรรม 4,190 1,233 42.4 25.1 

การใชถ้า่นหนิ 4,945 1,225 -5.1 100.0 

  ผลติกระแสไฟฟ้า (SPP) 2,150 588 9.4 48.0 

  อตุสาหกรรม 2,795 637 -15.4 52.0 

Demand 24,880 6,143 8.6  

7. ไฟฟ้า 

ก าลงัการผลติตดิต ัง้ ก าลังการผลติตดิตัง้ไฟฟ้าของ กฟผ. การรับซือ้จากเอกชน 
และไฟฟ้าน าเขา้ในไตรมาสแรกของปี 2545 มจี านวน 22,345 เมกะวัตต ์โดยเป็น
ก าลังผลติตดิตัง้ของ กฟผ. 15,000 เมกะวัตต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 67.1 รับซือ้จาก 
IPP 5,236 เมกะวัตต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 23.4 จาก SPP 1,768 เมกะวัตต ์คดิเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 8.0 และน าเขา้จาก สปป.ลาว 340 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน 
รอ้ยละ 1.5 



การผลติพลงังานไฟฟ้า ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศในช่วง 
ไตรมาสแรกของปี 2545 มจี านวน 26,139 กกิะวัตตช์ั่วโมง เพิม่ขึน้จากไตรมาสแรก
ของปีก่อนรอ้ยละ 4.6 ประกอบดว้ยการผลติของ กฟผ. คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 62  
ทีเ่หลอืเป็นการรับซือ้จากเอกชน การน าเขา้ และทีอ่ืน่ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 38 

ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดของไตรมาสแรกนี้อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 
16,485 กกิะวตัต ์สงูกวา่ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุของปี 2544 ซึง่อยูท่ีร่ะดบั 16,126 
กกิะวัตต ์เป็นผลใหม้คีา่ตัวประกอบการใชไ้ฟฟ้าเฉลีย่ (Load Factor) อยูท่ีร่ะดับรอ้ย
ละ 73.4 และมอีัตราก าลังผลติส ารองไฟฟ้าต ่าสุด (Reserved Margin) อยู่ทีร่ะดับ
รอ้ยละ 29.5 

ตารางที ่11 ความตอ้งการไฟฟ้าและคา่ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า 

ปี ความตอ้งการ 
ไฟฟ้าสงูสดุ 
(เมกะวตัต)์ 

คา่ตวัประกอบ 
การใชไ้ฟฟ้า 

(รอ้ยละ) 

ก าลงัผลติส ารอง 
ไฟฟ้าต า่สดุ 

(รอ้ยละ) 

2536 9,839 74.2 12.1 

2537 11,064 74.3 13.6 

2538 12,268 74.9 5.6 

2539 13,311 75.1 8.6 

2540 14,506 73.5 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 

2545 (มค. - มคี.) 16,485 73.4 29.5 

 

 



การผลติพลังงานไฟฟ้า ประกอบดว้ยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งต่างๆ คือ  
จากก๊าซธรรมชาต ิ(รวม EGCO IPP และ SPP) จ านวน 18,048 กกิะวัตตช์ั่วโมง คดิ
เป็นสัดสว่นรอ้ยละ 69 จากลกิไนต/์ถ่านหนิ จ านวน 4,951 กกิะวัตตช์ั่วโมง คดิเป็น
สัดสว่นรอ้ยละ 19 จากพลังงานน ้า 1,899 กกิะวัตตช์ั่วโมง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 7 
จากน ้ามันเตา จ านวน 515 กกิะวัตตช์ั่วโมง คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 2 และจากแหล่ง
อืน่ๆ รวมทัง้การ น าเขา้ไฟฟ้าจากลาว จ านวน 726 กกิะวัตตช์ั่วโมง คดิเป็นสัดสว่น
รอ้ยละ 3 

การผลติพลงังานไฟฟ้าตามชนดิของเชือ้เพลงิทีส่ าคญั พอสรปุไดด้งันี ้

(ก) การผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาต ิในช่วงไตรมาสแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้จาก
ช่วงเดียวกัน ของปี 2544 รอ้ยละ 6.3 สาเหตุส าคัญเนื่องจากโรงไฟฟ้าราชบุรี  
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ใชเ้ชือ้เพลงิกา๊ซธรรมชาตเิพือ่ผลติ
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ถงึ 3 เท่าเมือ่เทยีบกับไตรมาสแรกปี 2544 ประกอบกับ ผูผ้ลติไฟฟ้า
อสิระ (IPP) ซึง่ใชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ ไดแ้ก ่บรษัิท บ่อวนิ เพาเวอรด์เีวลล
อปเมน้ท ์จ ากดั มกี าลังการผลติตดิตัง้ 713 เมกะวัตต ์ไดเ้ริม่จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ 
กฟผ. ตัง้แต่เดือนมกราคม 2545 อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก
(SPP) ทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ จา่ยไฟฟ้าเขา้มาเสรมิในระบบ กฟผ. มากขึน้ 

(ข) การผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ/ลกิไนต ์เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.1 สาเหตุมาจากการผลติ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ทีใ่ชล้กิไนตเ์ป็นเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.3 

(ค) การผลติไฟฟ้าจากน ้ามันเตา ลดลงถงึรอ้ยละ 23.9 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสแรกของ
ปี 2544 เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลให ้กฟผ. ลดการใชน้ ้ามันเตาลงและทดแทน
โดยการใชก้า๊ซธรรมชาต ิ

(ง) การผลติไฟฟ้าจากพลังน ้า เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปี
กอ่น 

(จ) การผลติไฟฟ้าจากน ้ามันดเีซล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 48.4 เมือ่เทยีบกับไตรมาสแรก
ของปี 2544 เนื่องจากตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2544 มาจนถงึเดอืนกมุภาพันธ ์2545 
กฟผ. ไดท้ าการทดสอบการเดนิเครือ่งในระบบ Combine Cycle โดยใชน้ ้ามันดเีซลที่
โรงไฟฟ้าราชบรุ ี

(ฉ) การน าเขา้ไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 ลดลงรอ้ยละ 
9.3 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 

การใชไ้ฟฟ้า 

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในช่วงไตรมาสแรกของปี 2545 อยู่ระดับที่ 22,971 กกิะวัตต์
ชั่วโมง เพิ่มจากไตรมาสแรกของปี 2544 รอ้ยละ 3.6 โดยสาขาธุรกจิและสาขา
อุตสาหกรรม ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.7 และ 4.3 ตามล าดับ ขณะทีบ่า้นอยู่อาศัย 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 สว่นภาคเกษตร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.8 และ ลกูคา้ตรง กฟผ. เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.8 



การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง ขยายตัวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.8 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน
ของปี 2544 การใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกสาขา กล่าวคือ สาขาธุรกิจและสาขา
อุตสาหกรรม มีการใชไ้ฟฟ้า 2,859 กกิะวัตต์ชั่วโมง และ 3,239 กกิะวัตต์ชั่วโมง 
ตามล าดับ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 ส าหรับประเภทบา้นและทีอ่ยูอ่าศัย มกีารใชไ้ฟฟ้า 
1,732 กกิะวตัตช์ัว่โมง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภูมภิาค ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.5 เมือ่
เทียบกับ ช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยสาขาธุรกจิและสาขาอุตสาหกรรม มีการใช ้

ไฟฟ้าอยูใ่นระดบั 2,673 กกิะวตัตช์ัว่โมง และ 7,182 กกิะวตัตช์ัว่โมง ตามล าดบั หรอื
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.2 ส่วนการใชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นและที่อยู่อาศัย มีการใชไ้ฟฟ้า 
3,232 กกิะวตัตช์ัว่โมง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 

ในส่วนลูกคา้ตรงของ กฟผ. ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในไตรมาสแรกปี 2545 อยู่ใน
ระดบั 461 กกิะวตัตช์ัว่โมง เพิม่ขึน้จากไตรมาสแรกของปี 2544 รอ้ยละ 4.8 

ตารางที ่12 การจ าหนา่ยไฟฟ้าแยกตามประเภทผูใ้ช ้
หน่วย : กกิะวัตต-์ชัว่โมง 

 

2544 

2545 (มค. - มคี.) 

ปรมิาณ เปลีย่นแปลง 
(%) 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง    

  บา้นและทีอ่ยูอ่าศัย 7,286 1,732 0.3 

  ธรุกจิ 11,502 2,859 2.3 

  อตุสาหกรรม 13,028 3,239 2.3 

 อืน่ๆ 1,872 465 2.3 

รวม 33,688 8,295 1.8 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภมูภิาค    

  บา้นและทีอ่ยูอ่าศัย 13,882 3,232 2.3 

  ธรุกจิ 10,627 2,673 5.2 

  อตุสาหกรรม 28,559 7,182 5.2 

  เกษตรกรรม 179 69 3.8 

  อืน่ๆ 4,214 1,060 5.2 

รวม 57,461 14,216 4.5 

ลกูคา้ตรง กฟผ 1,717 461 4.8 

รวมท ัง้ส ิน้ 92,866 22,971 3.6 

8. รายไดส้รรพสามติและฐานะกองทนุน า้มนั 

รายไดภ้าษีสรรพสามติจากน ้ามันส าเร็จรูป ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2545 มจี านวน
ประมาณ 16,850 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 441 ลา้นบาท เมือ่
พจิารณา รายรับ รายจ่ายของกองทุนฯ ในชว่งเดอืน ม.ค.– ม.ีค. จะเห็นว่ามรีายรับ
มากกว่ารายจ่าย เป็นผลใหฐ้านะกองทุนตดิลบลดลง จากตดิลบ 10,351 ลา้นบาท 
เมือ่สิน้เดอืนธันวาคม 2544 เป็นตดิลบ 9,374 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2545 นี ้



ตารางที ่13 รายไดภ้าษสีรรพสามติและฐานะกองทนุ 
หน่วย : ลา้นบาท 

ณ สิน้ปี ฐานะกองทนุน า้มนั รายรบั (รายจา่ย) ภาษสีรรพสามติ 

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 -10,351 (5,678) 65,602 

2545 ณ สิน้เดอืน ม.ีค. -9,374 977 16,850 

9. ประมาณการความตอ้งการพลงังานของประเทศไทย
ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 

จากภาวะเศรษฐกจิของประเทศ ที่มีการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง จะเห็นไดจ้ากอัตรา 
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2544 ขยายตัวรอ้ยละ 2.1 
และไดข้ยายตัวเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 3.9 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2545 ส่งผลให ้
ความตอ้งการใชพ้ลังงานเชงิพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5.9 
ประมาณการวา่ความตอ้งการพลังงานเชงิพาณิชยข์องประเทศจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 
ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปีนี ้รายละเอยีดพอสรปุไดด้งันี้ 

 ความตอ้งการใชน้ ้ามันส าเร็จรูป คาดวา่จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 โดยความตอ้งการใช ้

เพิม่ขึน้ทุกชนดิ ยกเวน้ การใชน้ ้ามันดเีซลและน ้ามันเตาในภาคการผลติไฟฟ้าทีก่าร
ใชล้ดลง ความตอ้งการใชน้ ้ามันเบนซนิในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 จะยังคงเพิม่
สูง เนื่องจากปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ยังคงเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้นี้ความตอ้งการน ้ามันเบนซนิในชว่งเดอืนมกราคมถงึพฤษภาคม 2545 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 7.4 

 ความตอ้งการใชก้๊าซธรรมชาต ิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 เป็นการเพิม่ขึน้ในสว่นของการ
ผลติไฟฟ้า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทัง้ จากโครงการ
ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (IPP) และในสว่นของภาคอตุสาหกรรม 

 ความตอ้งการใชถ้่านหนิ/ลกิไนต ์ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2545 คาดว่าการใช ้

ลกิไนต์ในภาคอุตสาหกรรมจะยังคงเพิ่มสูงขึน้ แต่การใชใ้นภาคการผลติไฟฟ้า 
จะลดลง สาเหตทุีก่ารใชใ้นภาคอตุสาหกรรมเพิม่สงูขึน้ เนื่องจากสว่นหนึง่เป็นเพราะ
ราคาลิกไนต์ต ่ ากว่า ราคาถ่านหินน า เข า้  ประกอบกับการ ฟ้ืนตั วของ ภาค
อสังหารมิทรัพย ์สง่ผลใหม้คีวามตอ้งการใชปู้นซเีมนตส์งูขึน้มาก จงึเป็นผลใหม้กีาร
ใชล้กิไนต์ในการผลติปูนซเีมนต์เพิ่มขึน้มาก ส่วนความตอ้งการใชถ้่านหนิน าเขา้



ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 จะสงูขึน้เล็กนอ้ย กลา่วคอื เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 เมือ่
เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี 2544 ทัง้นี้เนื่องจากถ่านหนิน าเขา้มรีาคาสงูกวา่ลกิไนต ์
และ มีแนวโนม้ว่าการใชถ้่านหนิในภาคอุตสาหกรรมจะลดลง โดยในช่วงเดือน
มกราคมถงึเดอืนเมษายน การใชใ้นอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 3.9 อย่างไรก็ตาม 
ภาพรวมการใชถ้่านหนิ/ลกิไนต์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2545 จะยังคงเพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 4.1 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 

ตารางที ่14 ประมาณการความตอ้งการพลงังานเชงิพาณิชยใ์นชว่ง 6 เดอืน
แรกของปี 2545 
Commercial Primary Energy Consumption 

Barrel per Day 
(Crude Oil Equivalent) 

2001 (Jan-Jun) 2002 (Jan-Jun) Growth (%) 

Petroleum Products 565,982 594,737 5.1 

Natural Gas 431,341 451,500 4.7 

  Power 367,332 386,163 5.1 

  Industries & GSP 64,010 65,337 2.1 

Lignite & Coal 166,792 173,685 4.1 

  EGAT 75,263 73,270 -2.6 

  Industries 31,823 39,431 23.9 

  Coal 59,706 60,983 2.1 

Hydro & Import Elec. 33,467 34,479 3.0 

Total 1,197,582 1,254,402 4.7 

  

  

  

  

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่56 เมษายน-มถินุายน 2545 
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