
 

 

ฉบบัที ่57 
กรกฎาคม-กนัยายน 2545 

  

 

บก. แถลง 

การปฏิรูปโครงสรา้งระบบราชการ 
ตามนโยบายของรัฐบาล ไดผ้่าน 
พน้ไป ซึง่เริ่ม ด าเนินการอย่างเป็น
ท า งก า ร ตั ้ ง แ ต่ วั นที่  3 ตุ ล า คม  
เป็นตน้มา ซึ่งปัจจุบัน ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลั งงาน
แห่งชาติ (สพช.) ไดโ้อนกิจการ
บ ริ ห า ร  แ ล ะ อ า น า จ ห น ้า ที่ ไ ป 
สังกัดกระทรวงพลั งงาน โดยม ี
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
แ ล ะ มี  น า ย เ ชิด พ ง ษ์  สิ ริ ว ิ ช ช์   
เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ในส่วน 
สพช. ก็เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
โ ด ยมี  น า ย เ มตต า  บั น เ ทิ ง สุ ข  
เป็น ผูอ้ านวยการส านักงาน เป็น
ผูบ้รหิารสงูสดุ 

ส าหรับวารสารฉบับนี้ ก็ไดน้ าเสนอ 
บทความด า้นนโยบายพลั งง าน 
ที่ ส า คั ญหล ากหล า ย  ทั ้ ง เ รื่ อ ง  
การปรับคา่การพยากรณ์การใชไ้ฟฟ้า 
การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าใน
ประเทศฝร่ังเศส รวมทัง้ สถานการณ์
ราคาน ้ ามัน สถานการณ์พลังงาน 
ใ น ช่ ว ง  6 เ ดื อ น  แ ล ะ ข ้อ มู ล 



ดา้นพลังงานในช่วงทีผ่่านมา ก็ลอง
อา่น รายละเอยีดดา้นใน ครับ... 

บรรณาธกิาร 

 การปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 
ประจ าเดอืนตลุาคม 2545 -มกราคม 2546 

 การพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้า 
 การผ่อนผันการคิดค่าไฟฟ้าขัน้ต ่า ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกจิและ

อตุสาหกรรม 
 การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า ในประเทศฝร่ังเศส 
 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
 สถานการณพ์ลังงานของประเทศไทย ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 

 

 
ไปวารสารฉบับที ่56 

 
กลับหนา้วารสารหลัก  

 
ไปวารสารฉบับที ่58 

ตอ้งการแสดงขอ้คดิเห็น โปรดคลกิเพือ่สง่ E-mail ถงึบรรณาธกิาร ไดท้ีน่ี่ 

 

  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
ตลุาคม 2545 
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การพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า  

  

คา่พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าชดุใหม ่เป็นคา่พยากรณ์ทีห่น่วยงาน ทางดา้นไฟฟ้า 
น าเป็นขอ้มูลในการปรับแผนงานของหน่วยงานนัน้ๆ โดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึง่ตอ้งการค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า เพื่อน าไป
พิจารณาปรับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า ในระยะยาวของ กฟผ. ต่อไป  
ส่วนการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) ก็จะน าไปใช ้

พจิารณาแผนการลงทนุในชว่งแผนฯ 9 ตอ่ไปดว้ย 

คณะท างานจัดท าคา่พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า ไดจั้ดท าพยากรณ์ความตอ้งการ
ไฟฟ้า ชุดใหม่นี้ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า  
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดเ้ห็นชอบเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ไดน้ าเสนอ คณะกรรมการ 
พจิารณานโยบายพลังงาน ซึง่มรัีฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ี(นายพงศเ์ทพ 
เทพกาญจนา) เป็นประธานรับทราบ เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2545 แลว้ 

ค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าชุดใหม่ หรือค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าชุด 
กรณีฐาน ฉบับเดือนสิงหาคม 2545 เ ป็นการพยากรณ์ในระยะยาว (15 ปี)  
คอื พยากรณ์จนสิน้แผนฯ 9 (ปี 2544) ปรากฏวา่คา่พยากรณ์ฯ ชดุใหม ่ต า่กวา่ชดุเดมิ 
คอื เมือ่ส ิน้แผนฯ 9 (ปี 2549) จะต า่กวา่ชดุเดมิประมาณ 900 เมกะวตัต ์เมือ่ส ิน้แผนฯ 
10 (ปี 2554) จะต ่ากว่าชุดเดิมประมาณ 1,260 เมกะวัตต์ และเมื่อสิน้แผนฯ 11  
(ปี 2559) จะต า่กวา่ชดุเดมิประมาณ 1,850 เมกะวตัต ์

 



สาเหตุที่ค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าชุดใหม่ ต ่ากว่าชุดเดิม มิไดเ้กิดจาก 
ขอ้สมมุตฐิานทางดา้นเศรษฐกจิ เนื่องจากขอ้สมมุตฐิานทางดา้นเศรษฐกจิ ของ 
ค่าพยากรณ์ชุดเดิมในช่วงแผนฯ 9 อยู่ในระดับขยายตัวเฉลี่ยรอ้ยละ 4.7 ต่อปี 
ใกลเ้คยีงกับขอ้สมมุตฐิานทางเศรษฐกจิ ในชว่งแผนฯ 9 ทีน่ ามาใชใ้นครัง้นี้ โดยใช ้

ตัวเลขเป้าหมายเศรษฐกิจ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแหง่ชาต ิ(สศช.) ก าหนดวา่อัตราการขยายตัวเฉลีย่ จะอยู่ในระดับรอ้ยละ 
4.6 ตอ่ปี แตส่าเหตหุลักมาจากมาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน และแผนยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์พลังงาน ประเทศ ซึง่มหีลายๆ มาตรการใหน้ ามาใช ้และประสบผลส าเร็จเป็น
อยา่งมาก เชน่ โครงการประหยัดไฟก าไร 2 ตอ่ อตัราคา่ไฟฟ้าทีแ่ตกตา่งกนั ตามชว่ง
และของการใช ้(อัตรา TOU) การรณรงคป์รับอุณหภูมใินหอ้งปรับอากาศ ใหอ้ยู่ใน
ระดับ 25 °C การขอความร่วมมอืใหห้า้งสรรพสนิคา้ปิดท าการเวลา 22.00 น. เป็นตน้ 
ส่วนแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานประเทศ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 2545 ไดป้รับลดการใชพ้ลังงานไฟฟ้าในปี 
2554 ลง 6,000 ลา้นหน่วย จงึท าใหค้า่พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าชดุใหม่ต ่ากว่า
คา่พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าชดุเดมิ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1.1 คา่พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าภาพรวมของ กฟผ. 

 ในช่วงแผนฯ 9 ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดจะเป็น 21,648 เมกะวัตต์ 
เพิ่มขึ้น เฉลี่ย ปีละ  1,104 เมกะวัตต์ หรือ เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 
รอ้ยละ 6.07 ตอ่ปี ในขณะทีค่วามตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในปี 2549 จะ
เป็น 139,000 ลา้นหน่วย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 7,167 ลา้นหน่วย หรือ
เพิม่ขึน้ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 6.14 ตอ่ปี 

 ในช่วงแผนฯ 10 ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดจะเป็น 29,321 เมกะวัตต ์
เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 1,535 เมกะวัตต ์หรือเพิม่ขึน้ในอัตราเฉลีย่รอ้ยละ 
6.26 ต่อปี ในขณะที่ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในปี 2554 จะเป็น 
188,446 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 9,889 ลา้นหน่วย หรอืเพิม่ขึน้ใน
อตัราเฉลีย่รอ้ยละ 6.28 ตอ่ปี 

 ในช่วงแผนฯ 11 ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดจะเป็น 38,851 เมกะวัตต ์
เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 1,906 เมกะวัตต ์หรือเพิม่ขึน้ในอัตราเฉลีย่รอ้ยละ 
5.79 ต่อปี ในขณะที่ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในปี 2559 จะเป็น 
249,878 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 12,286 ลา้นหน่วย หรอืเพิม่ขึน้
ในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 5.81 ตอ่ปี 



 

1.2 คา่พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าของ กฟน. 

 ในช่วงแผนฯ 9 ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดจะเป็น 7,748 เมกะวัตต์ 
เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 304 เมกะวัตต ์หรอืเพิม่ขึน้ในอัตราเฉลีย่รอ้ยละ 4.46 
ตอ่ปี ในขณะทีค่วามตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในปี 2549 จะเป็น 43,904 
ลา้นหน่วย เพิ่มขึน้เฉลี่ยปีละ 1,715 ลา้นหน่วย หรือเพิ่มขึน้ในอัตรา
เฉลีย่รอ้ยละ 4.44 ตอ่ปี 

 ในช่วงแผนฯ 10 ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดจะเป็น 9,652 เมกะวัตต์ 
เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 381 เมกะวัตต ์หรอืเพิม่ขึน้ในอัตราเฉลีย่รอ้ยละ 4.49 
ตอ่ปี ในขณะทีค่วามตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในปี 2554 จะเป็น 54,682 
ลา้นหน่วย เพิ่มขึน้เฉลี่ยปีละ 2,156 ลา้นหน่วย หรือเพิ่มขึน้ในอัตรา
เฉลีย่รอ้ยละ 4.49 ตอ่ปี 

 

 



 ในช่วงแผนฯ 11 ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดจะเป็น 11,528 เมกะวัตต ์
เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 1,375 เมกะวัตต ์หรือเพิม่ขึน้ในอัตราเฉลีย่รอ้ยละ 
3.62 ต่อปี ในขณะที่ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในปี 2559 จะเป็น 
65,287 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 2,121 ลา้นหน่วย หรอืเพิม่ขึน้ใน
อตัราเฉลีย่รอ้ยละ 3.61 ตอ่ปี 

 

1.3 คา่พยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าของ กฟภ. 

 ในช่วงแผนฯ 9 ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดจะเป็น 13,134 เมกะวัตต์ 
เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 736 เมกะวัตต ์หรอืเพิม่ขึน้ในอัตราเฉลีย่รอ้ยละ 6.79 
ตอ่ปี ในขณะทีค่วามตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในปี 2549 จะเป็น 85,353 
ลา้นหน่วย เพิ่มขึน้เฉลี่ยปีละ 5,010 ลา้นหน่วย หรือเพิ่มขึน้ในอัตรา
เฉลีย่รอ้ยละ 7.20 ตอ่ปี 

 ในช่วงแผนฯ 10 ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดจะเป็น 18,777 เมกะวัตต ์
เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 1,129 เมกะวัตต ์หรือเพิม่ขึน้ในอัตราเฉลีย่รอ้ยละ 
7.41 ต่อปี ในขณะที่ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในปี 2554 จะเป็น 



122,948 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 7,519 ลา้นหน่วย หรอืเพิม่ขึน้ใน
อตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7.57 ตอ่ปี 

 ในช่วงแผนฯ 11 ความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดจะเป็น 26,245 เมกะวัตต ์
เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 1,494 เมกะวัตต ์หรือเพิม่ขึน้ในอัตราเฉลีย่รอ้ยละ 
6.93 ต่อปี ในขณะที่ความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในปี 2559 จะเป็น 
172,846 ลา้นหน่วย เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 9,980 ลา้นหน่วย หรอืเพิม่ขึน้ใน
อตัราเฉลีย่รอ้ยละ 7.05 ตอ่ปี 

 

 

 

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่57 กรกฎาคม-กนัยายน 2545 
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การผอ่นผนัการคดิคา่ไฟฟ้าข ัน้ต า่ 
ส าหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิและ

อตุสาหกรรม 

 

  

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิในการประชุมคร ัง้ที ่3/2545  
(คร ัง้ที ่90) เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2545 ไดพ้จิารณาเรือ่งการผอ่นผนัการคดิ
คา่ไฟฟ้าข ัน้ต า่ ส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกจิและอุตสาหกรรม และไดม้มีตเิห็น
ควรใหม้กีารขยายระยะเวลาการผอ่นผนัการคดิคา่ไฟฟ้าข ัน้ต า่ออกไปอกี 1 ปี 
จนถงึเดอืนกนัยายน 2546 ท ัง้นี ้ไดม้อบหมายให ้สพช. และการไฟฟ้าท ัง้  
3 แหง่ รว่มกนัด าเนนิการประชาสมัพนัธ ์รณรงค ์เสรมิสรา้งความเขา้ใจตอ่
ผู ้ใช้ไฟฟ้า เพื่อมิให้เกดิปัญหาการรอ้งเรยีนขอขยายระยะเวลาการคดิ 
คา่ไฟฟ้าข ัน้ต า่เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาผอ่นผนัในเดอืนกนัยายน 2546 

1. ความเป็นมา 

1.1 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 ไดอ้นุมัตติามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง  
การผอ่นผันการคดิคา่ไฟฟ้าขัน้ต า่ ส าหรับผูป้ระกอบการธรุกจิและอตุสาหกรรม ดงันี ้

(1) เห็นชอบใหป้รับปรุงลักษณะการคดิค่าไฟฟ้าขัน้ต ่า โดยใหค้ านวณจากความ
ตอ้งการพลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (สิ้นสุดในเดือนปัจจุบัน)  
โดยค านวณเฉพาะค่าความตอ้งการพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเดือนที่ระบบมีความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสงูสดุ (Peak Month) คอื ระหวา่งเดอืนมนีาคม – มถินุายน 

(2) เห็นชอบใหผ้่อนผันหลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าขัน้ต ่าเป็นการชั่วคราวจาก 
รอ้ยละ 70 ของค่าความตอ้งการพลังไฟฟ้าทีสู่งสุดในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ตาม
หลักเกณฑ์ในขอ้ (1) เหลือเพียงรอ้ยละ 0 เป็นการชั่วคราว ตั ้งแต่ค่าไฟฟ้า
ประจ าเดอืนกมุภาพันธ ์2542 เป็นตน้ไป แตท่ัง้นี้ หากตอ่ไปในอนาคตก าลังการผลติ
ไฟฟ้าส ารองต ่ากว่าระดับมาตรฐาน ใหพ้จิารณาเพิม่อัตราค่าไฟฟ้าขัน้ต ่าใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีเ่หมาะสม 

1.2 ต่อมาคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543 ไดอ้นุมัตติามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาต ิเมือ่วันที ่28 กันยายน 2543 เรือ่ง การปรับ
โครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้า โดยเห็นชอบขอ้เสนอโครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง 
โครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้าขายปลกี ตลอดจนขอ้เสนอสตูรการปรับอัตราคา่ไฟฟ้าโดย
อัตโนมัต ิโดยในสว่นของการคดิคา่ไฟฟ้าขัน้ต า่ ก าหนดใหอ้ัตราคา่ไฟฟ้าต า่สดุในแต่
ละเดือนตอ้งไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของค่าความตอ้งการพลังไฟฟ้า (Demand 



Charge) ทีส่งูสดุในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา (สิน้สดุในเดอืนปัจจุบัน) ทัง้นี้ ใหม้กีาร
ยกเวน้การเรยีกเกบ็คา่ไฟฟ้าขัน้ต า่ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่16 กมุภาพันธ ์2542 
จนถงึเดอืนกนัยายน 2545 

1.3 เนื่องจากการผ่อนผันการคดิคา่ไฟฟ้าขัน้ต ่าทีจ่ะสิน้สดุลงในเดอืนกนัยายน 2545 
ท าใหม้ีผูใ้ชไ้ฟฟ้าจ านวนหนึ่ง ไดแ้ก่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และ
ชมรมผูเ้ลี้ยงกุง้จังหวัดปัตตานี รอ้งเรียนมายังส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาต ิ(สพช.) ขอใหพ้จิารณาขยายระยะเวลาผ่อนผันการคดิค่าไฟฟ้า 
ขัน้ต า่ออกไปอกีระยะหนึง่ 

1.4 คณะกรรมการพจิารณานโยบายพลงังาน ในการประชมุครัง้ที ่2/2545 (ครัง้ที ่39) 
เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2545 ไดพ้จิารณาเรือ่งการผอ่นผันการคดิคา่ไฟฟ้าขัน้ต า่ ส าหรับ
ผูป้ระกอบการธรุกจิและอตุสาหกรรม โดยพจิารณาถงึ 

(1) การป รับปรุงค่าพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม 2545  
โดยคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า ซึง่ต ่ากว่าค่าพยากรณ์ความ
ตอ้งการไฟฟ้าชุดเดิม 904 เมกะวัตต์ คิดเป็นรอ้ยละ 4.01 เมื่อสิ้นแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่9 (ปี 2545 – 2549) สง่ผลท าใหก้ าลังการผลติ
ไฟฟ้าส า รอง  (Reserve Margin) ใน ปี  2546 อยู่ ในระดับที่สูง  คือ  ประมาณ 
รอ้ยละ 40.38 

(2) การผ่อนผันการคดิค่าไฟฟ้าขัน้ต ่าออกไป จะเป็นการบรรเทาและชว่ยเหลอืผูใ้ช ้

ไฟฟ้าภาคธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ตลอดจนภาคเกษตรกรรมใหม้ี
เวลาในการปรับตัวอกีระยะหนึ่ง จงึเห็นควรใหม้ีการผ่อนผันการคดิค่าไฟฟ้าขัน้ต ่า
ออกไปอกี 1 ปี จนถงึเดอืนกนัยายน 2546 

2. การก าหนดคา่ไฟฟ้าข ัน้ต า่ 

2.1 เหตุผลของการก าหนดอตัราคา่ไฟฟ้าข ัน้ต า่ เนื่องจากการไฟฟ้าตอ้งลงทุน
ในดา้นก าลังการผลติ ระบบสายสง่ และสายจ าหน่าย เพือ่พรอ้มจ่ายไฟฟ้าใหก้บัผูใ้ช ้

ไฟฟ้าตลอดเวลา แมว้่าผูใ้ชไ้ฟฟ้าจะใชไ้ฟฟ้าเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ ในเดอืนใดเดอืน
หนึง่ก็ตาม กลา่วคอื หากผูใ้ชไ้ฟฟ้าขอใชไ้ฟฟ้าในระดบั 1,000 กโิลวัตต ์การไฟฟ้าก็
จะลงทุนกอ่สรา้งโรงไฟฟ้า ระบบสายสง่ และระบบสายจ าหน่าย เพือ่ใหส้ามารถจ่าย
ไฟฟ้าในระดับ 1,000 กโิลวัตต ์แมว้่าต่อมาความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลงเหลอืเพยีง 
500 กโิลวัตต ์การไฟฟ้ายังคงพรอ้มจ่ายกระแสไฟฟ้าในระดับเดมิ โดยไมส่ามารถลด
ขนาดของโรงไฟฟ้า ระบบสายสง่ และระบบสายจ าหน่ายลงได ้

2.2 หลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าไฟฟ้าข ัน้ต ่า การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายไดก้ าหนด
หลกัเกณฑก์ารคดิคา่ไฟฟ้าขัน้ต า่ส าหรับผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทกจิการขนาดกลาง กจิการ
ขนาดใหญ่ และกจิการเฉพาะอย่าง ที่มีความตอ้งการพลังไฟฟ้าเฉลีย่ใน 15 นาที
สูงสุดตัง้แต่ 30 กโิลวัตต์ขึน้ไป โดยในช่วงก่อนเดือนธันวาคม 2534 คดิในอัตรา 
รอ้ยละ 30 และภายหลังการปรับปรุงโครงสรา้งอัตราคา่ไฟฟ้าในเดอืนธันวาคม 2534 
มกีารเปลีย่นแปลงคา่ไฟฟ้าขัน้ต า่เป็นอัตราไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 70 ของคา่ความตอ้งการ



พลังไฟฟ้า (Demand Charge) ทีสู่งสุดในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา (สิน้สุดในเดอืน
ปัจจบุัน) 

2.3 การผอ่นผนัการคดิคา่ไฟฟ้าข ัน้ต า่ จากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิในชว่งทีผ่่านมา 
สง่ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม ตอ้งปรับลดปรมิาณการผลติลง และธรุกจิ
บางประเภทที่มีความหลากหลาย มีการใชไ้ฟฟ้าที่ไม่สม ่าเสมอและไม่มีรูปแบบ 
ทีช่ัดเจน เช่น ผูป้ระกอบการใหบ้รกิาร กจิการศูนยน์ิทรรศการและการประชมุ ไม่มี
ผูใ้ชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง การก าหนดค่าไฟฟ้าขัน้ต ่ารอ้ยละ 70 ท าใหอุ้ตสาหกรรม
และธุรกิจการใหบ้ริการดังกล่าว ไม่สามารถปรับค่าใชจ้่ายดา้นไฟฟ้าลดลงได ้
เทา่ทีค่วร ดังนัน้ คณะรัฐมนตรใีนการประชมุเมือ่วันที ่16 กมุภาพันธ ์2542 จงึไดม้มีติ
ผอ่นผันการคดิคา่ไฟฟ้าขัน้ต า่ใหก้บัธรุกจิและอตุสาหกรรม จากรอ้ยละ 70 เหลอืเพยีง
รอ้ยละ 0 เป็นการชั่วคราว ตัง้แต่ค่าไฟฟ้าประจ าเดอืนกุมภาพันธ ์2542 เป็นตน้ไป 
และตอ่มา คณะรัฐมนตร ีในการประชมุเมือ่วันที ่3 ตลุาคม 2543 ไดเ้ห็นชอบการปรับ
โครงสรา้งอัตราค่าไฟฟ้า โดยในสว่นของการคดิคา่ไฟฟ้าขัน้ต ่า ใหม้กีารยกเวน้การ
เรียกเก็บค่าไฟฟ้าขัน้ต ่าตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 จนถงึ
เดอืนกนัยายน 2545 

3. ผลกระทบ 

3.1 ผลกระทบตอ่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีจ่ะไดรั้บประโยชน์ คอื ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีม่ลีักษณะการใชไ้ฟฟ้าเป็นฤดูกาล 
หรือผูใ้ชไ้ฟฟ้าไม่สม ่าเสมอ เช่น ศูนยน์ิทรรศการและการประชุม โรงแรมทีจั่ดการ
ประชมุใหญเ่ป็นครัง้คราว อตุสาหกรรมมันส าปะหลงั อตุสาหกรรมน ้าตาล เป็นตน้ 

3.2 ผลกระทบตอ่การไฟฟ้า 

การขยายระยะเวลาการคดิค่าไฟฟ้าขัน้ต ่า จากรอ้ยละ 70 เหลอืรอ้ยละ 0 ต่อไปอกี  
1 ปี จะมีผลท าใหร้ายไดท้ี่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจะไดรั้บลดลงประมาณ 21  
ลา้นบาท/เดอืน หรอื 254 ลา้นบาท/ปี กลา่วคอื รายไดข้อง กฟน. จะลดลงประมาณ 
 36 ลา้นบาท/ปี และรายไดข้อง กฟภ. จะลดลงประมาณ 218 ลา้นบาท/ปี 

การสญูเสยีรายไดจ้ากการขยายระยะเวลา 
การผอ่นผนัการคดิคา่ไฟฟ้าข ัน้ต า่ 

การไฟฟ้า การสญูเสยีรายได ้(ลา้นบาท/ปี) 

ลา้นบาท/เดอืน ลา้นบาท/ปี 

กฟน. 3.01 36.15 

กฟภ. 18.19 218.30 

รวม 21.20 254.45 



4. ผลการพจิารณาของคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แหง่ชาต ิ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิในการประชุมครัง้ที ่3/2545 (ครัง้ที่ 90) 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545 ไดพ้ิจารณาเรื่องการผ่อนผันการคดิค่าไฟฟ้าขัน้ต ่า 
ส าหรับผูป้ระกอบการธรุกจิ และอตุสาหกรรมแลว้ มมีต ิดงันี ้

4.1 เห็นชอบใหม้กีารขยายระยะเวลาการผ่อนผัน การคดิค่าไฟฟ้าขัน้ต ่าออกไปอกี  
1 ปี จนถงึเดอืนกนัยายน 2546 

4.2 เห็นชอบให ้สพช. และการไฟฟ้าทัง้ 3 แห่ง ร่วมกันด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค ์เสรมิสรา้งความเขา้ใจตอ่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า ถงึแนวนโยบายในการคดิคา่ไฟฟ้าขัน้ต า่ 
ตลอดจนแนวทางที่ผูใ้ชไ้ฟฟ้า สามารถรอ้งขอต่อการไฟฟ้า เพื่อแกไ้ขปัญหา  
การคดิคา่ไฟฟ้าขัน้ต ่า เชน่ การตัดฝากมเิตอร ์ในเดอืนทีไ่ม่มกีารใชไ้ฟฟ้า เพือ่มใิห ้
เกดิปัญหาการรอ้งเรยีน ขอขยายระยะเวลาการคดิคา่ไฟฟ้าขัน้ต า่ เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลา
ผอ่นผัน ในเดอืนกนัยายน 2546 

  

  

  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่57 กรกฎาคม-กนัยายน 2545 
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การปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า 
ในประเทศฝร ัง่เศส 

 

ม.ล. อภมิงคล โสณกลุ 

1. ความเป็นมา 

ในปี ค.ศ. 1946 ประเทศฝร่ังเศสไดอ้อกกฎหมายก ากับกจิการไฟฟ้า ซึง่ใหอ้ านาจ
บริษัท Electricité de France (EdF) ในการผูกขาดการผลติ ส่ง จ าหน่าย และคา้
ปลีกไฟฟ้าในประเทศฝร่ังเศส ต่อมามีผูผ้ลิตไฟฟ้าบางรายที่ไดรั้บขอ้ยกเวน้  
ใหส้ามารถผลติไฟฟ้าได ้เชน่ บรษัิท SNET และบรษัิท SHEM ซึง่เป็นบรษัิทลกูของ
บรษัิทถ่านหนิของรัฐ และการรถไฟของฝร่ังเศสตามล าดับ นอกจากนี้ ยังมบีรษัิท
จ าหน่ายไฟฟ้า ระดบัเทศบาลอกี 176 บรษัิท ทีไ่ดรั้บการยกเวน้จากกฎหมายดงักลา่ว 
อยา่งไรก็ตาม จะเห็นไดว้า่ ทีผ่า่นมาบรษัิท EdF เป็นเจา้ของกจิการไฟฟ้าทัง้หมดใน
ประเทศฝร่ังเศส ท าใหบ้รษัิทดงักลา่วมขีนาดใหญ ่และมคีวามส าคญัอยา่งมาก 

ตอ่มา เมือ่วันที ่19 ธันวาคม ค.ศ. 1996 สภาสหพันธย์โุรป (European Council) ได ้
ออกค าสัง่เกีย่วกบัการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า ซึง่ก าหนดใหม้กีารเพิม่การแขง่ขัน
ในกจิการไฟฟ้า และเปิดตลาดใหล้กูคา้บางราย สามารถเลอืกซือ้ไฟฟ้าได ้สบืเนื่อง
จากค าสัง่ดังกลา่วประเทศฝร่ังเศส จงึเริม่ด าเนนิการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า โดย
มกีารปรับโครงสรา้งองคก์รต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และออกกฎหมายพลังงาน ในเดอืน
กุมภาพันธ ์ค.ศ. 2000 อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า ในประเทศ
ฝร่ังเศส ไดป้ระสบกับปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะในการแยกธุรกจิต่างๆ ใน
กจิการไฟฟ้า เพือ่ความชดัเจนและโปร่งใส ดังนัน้ การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าใน
ประเทศฝร่ังเศส จงึถอืเป็นบทเรยีนทีน่่าสนใจส าหรับประเทศไทย ทีค่วรน ามาศกึษา
วเิคราะห ์เพือ่น าไปประกอบการพจิารณา รูปแบบโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า ทีม่คีวาม
เหมาะสม และใหป้ระโยชนส์งูสดุแกผู่ใ้ชไ้ฟฟ้าตอ่ไป 

2. ค าส ัง่สหพนัธย์ุโรป เกีย่วกบัการปรบัโครงสรา้งกจิการ
ไฟฟ้า (Electricity Directive) 

ค าสั่งของสหพันธ์ยุโรป ในปี ค.ศ. 1996 เกีย่วกับการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า 
ก าหนดใหม้กีารเพิม่การแขง่ขันในกจิการไฟฟ้า และเปิดตลาดใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่ 
มทีางเลอืกในการซือ้ไฟฟ้า ค าสั่งดังกล่าว ถอืเป็นกรอบขอ้บังคับขัน้ต ่า ในการปรับ
โครงสรา้งกจิการไฟฟ้า ซึง่สมาชกิสหพันธย์ุโรปจะตอ้งน าไปปฏบัิตติ่อใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในเดอืนกุมภาพันธ ์ค.ศ. 1999 ค าสั่งเกีย่วกับการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า  
มสีาระส าคญัสามารถสรปุไดด้งันี ้



2.1 ใหม้ีการเปิดตลาดใหลู้กคา้ ที่มีการใชไ้ฟฟ้ามาก มีทางเลอืกในการซือ้ไฟฟ้า 
โดยใหข้ยายขนาดของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ทีส่ามารถเลอืกซือ้ไฟฟ้าได ้(Elegible Customer) 
เป็นล าดบั ดงันี้ 

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีส่ามารถเลอืกซือ้ไฟฟ้าได ้

  ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าข ัน้ต า่ 
(GWh/ปี) 

สดัสว่นการเปิดตลาด (%) 

กมุภาพันธ ์ค.ศ. 1999 40 26 

กมุภาพันธ ์ค.ศ. 2000 20 30 

กมุภาพันธ ์ค.ศ. 2003 9 33 

2.2 ใหผู้ผ้ลติรายใหมส่ามารถสรา้งโรงไฟฟ้าเพือ่ร่วมแขง่ขันได ้โดยประเทศสมาชกิ
สามารถเลอืก ระหวา่งการออกใบอนุญาต (Authorisation) ใหก้บัผูผ้ลติ หรอืการเปิด
ประมูล (Tendering) เพื่อหาผูผ้ลติที่เหมาะสม ทัง้นี้ ขัน้ตอนในการใหใ้บอนุญาต 
และการเปิดประมลูตอ้งมคีวามโปรง่ใส และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

2.3 ใหม้ีการเปิดใหบุ้คคลที่สาม ใชบ้ริการผ่านสาย (Third Party Access : TPA) 
และมกีารจัดตัง้ผูป้ฏบัิตกิารระบบสง่ และศนูยค์วบคมุทีม่คีวามเป็นกลาง โดยประเทศ
สมาชกิ สามารถเลอืกวธิกีารเปิดระบบสง่ใหบ้คุคลทีส่าม ดงันี ้

วธิ ี การเจรจา คา่ผา่นสายสง่ 

Negotiated Third Party 
Access (NTPA) 

ผูผ้ลติและลูกคา้เจรจาขอ้ตกลง 
เกี่ยวกับการใชร้ะบบส่ง  กับ
เจา้ของระบบสง่ เป็นรายกรณี 

ผูผ้ลิตและลูกคา้เจรจาค่า
ผา่นสายสง่ กบัเจา้ของระบบ
สง่เป็นรายกรณี 

Regulated Third Party 
Access (RTPA) 

ผูผ้ลติและลูกคา้เจรจาขอ้ตกลง 
เกี่ยวกับการใชร้ะบบส่ง  กับ
เจา้ของระบบสง่ เป็นรายกรณี 

ค่าผ่านสายส่งถูกก าหนด
โดยหน่วยงาน ที่เป็นอสิระ
จากการซือ้ขายไฟฟ้า 

Single Buyer มหีน่วยงานกลางทีรั่บซือ้ไฟฟ้า
จากผูผ้ลติ 

ตามอัต ราที่ก าหนดโดย
หน่วยงานกลาง 

ทัง้นี้ การเปิดใหบุ้คคลทีส่ามใชบ้รกิารผ่านสาย ตอ้งมคีวามเป็นกลางและโปร่งใส 
โดยผูป้ฏบัิตกิารระบบสง่ สามารถปฏเิสธการใหใ้ชร้ะบบได ้ในกรณีทีม่ปัีญหาเกีย่วกบั
ความมั่นคง ของระบบเทา่นัน้ 

2.4 ใหม้กีารแยกระบบบัญชกีารเงนิ ระหว่างธุรกจิการผลติ สง่ จ าหน่ายและคา้ปลกี
ไฟฟ้า ออกจากกันอย่างชัดเจน เพือ่ไม่ใหเ้กดิการอุดหนุนระหว่างกจิการ อันจะเป็น
ผลเสยีตอ่การแขง่ขนั 

2.5 ใหป้ระเทศสมาชกิจัดตัง้หน่วยงาน ทีม่คีวามเป็นกลาง เพื่อแกไ้ขปัญหาความ
ขัดแยง้ เกีย่วกับสัญญา และการเจรจาเพื่อขอใชร้ะบบส่ง ระบบจ าหน่าย ระหว่าง 
ผูป้ฏบิัตกิารระบบกบัลกูคา้ 



3. แนวทางการปรบัโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าในประเทศ
ฝร ัง่เศส 

ประเทศฝร่ังเศสและลักเซมเบอรก์ ด าเนินการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า เป็นสอง
ประเทศสุดทา้ยในสหพันธ์ยุโรป โดยรัฐบาลฝร่ังเศส ไดอ้อกกฎหมายการปรับ
โครงสรา้งกจิการไฟฟ้า (Law of Modernisation) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
2000 

กฎหมายดังกลา่วเปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติไฟฟ้ารายใหม ่สามารถเขา้มาแขง่ขันกบัผูผ้ลติ
ไฟฟ้าเดมิได ้โดยมีการเปิดใหบุ้คคลที่สาม ใชบ้ริการผ่านสายส่ง สายจ าหน่าย 
(Third Party Access : TPA) ภายใตร้ะบบ TPA ผูผ้ลติสามารถขายไฟฟ้าใหก้ับผูซ้ ือ้
ได ้โดยใชร้ะบบส่งและระบบจ าหน่ายที่มอียู่เดมิ และเพื่อใหก้ารแข่งขันในกจิการ
ไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้น รัฐบาลฝร่ังเศสไดด้ าเนินการแยกกิจการระบบส่ง และ 
ศนูยค์วบคมุระบบออกจากบรษัิท EdF โดยจัดใหธ้รุกจิดังกลา่ว อยูภ่ายใตก้ารควบคมุ
ของบรษัิท Réseau de Transport d’electricité (RTE) ซึง่แมว้า่บรษัิท RTE จะยังมี
สถานะเป็นบริษัทลูกของบริษัท EdF แต่บริษัท RTE ก็มีอสิระในการบริหาร และ 
มกีารแยกระบบบัญชกีารเงนิจากบรษัิท EdF อย่างชัดเจน การแยกธุรกจิการผลติกับ
การสง่ไฟฟ้าในลักษณะดังกล่าว ยังไม่สมบูรณ์ และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการก ากับดแูล 
อย่างเขม้งวด เพื่อไม่ใหเ้กดิปัญหาการปฏบิัต ิที่ไม่เป็นธรรมกับผูเ้ขา้ร่วมแข่งขัน 
ดังนัน้ รัฐบาลฝร่ังเศสจงึไดจั้ดตัง้คณะกรรมการ Commission de Regulation de L’ 
Electricité (CRE) ซึง่เป็นองคก์รก ากับดูแลอสิระสาขาไฟฟ้าขึน้ องคก์รดังกล่าวมี
หนา้ทีห่ลัก ในการก าหนดราคาคา่ผ่านสายสง่สายจ าหน่าย และก ากับดแูลใหผู้ผ้ลติ
รายใหม ่สามารถเขา้มาใชร้ะบบสง่ ระบบจ าหน่ายไดอ้ยา่งเป็นธรรม ซึง่หากผูผ้ลติราย
ใด ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ในการขอใชร้ะบบหรอืคา่ผ่านสายทีผู่ป้ฏบัิตกิารเสนอให ้ 
กส็ามารถเรยีกรอ้ง ตอ่คณะกรรมการ CRE ได ้

ในชว่งแรกรัฐบาลฝร่ังเศสเปิดโอกาส ใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าทีม่กีารใชไ้ฟฟ้า มากกวา่ 16 ลา้น
หน่วย (GWh) ตอ่ปี สามารถเลอืกซือ้ไฟฟ้าได ้โดยผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีป่ระสงค ์จะเลอืกซือ้
ไฟฟ้า จากผูอ้ืน่นอกจากบรษัิท EdF จะตอ้งแจง้ความประสงค ์ตอ่กระทรวงพลังงาน
กอ่นวันที ่15 มกราคมของทุกปี ซึง่จากการส ารวจในไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2001 
พบวา่ มผีูใ้ชไ้ฟฟ้าทีส่ามารถเลอืกซือ้ไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1,300 ราย 

4. การผลติไฟฟ้า 

รัฐบาลฝร่ังเศสไดก้ าหนดใหผู้ผ้ลติทีต่อ้งการสรา้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญก่วา่ 4.5 เมกะ
วัตต์ ตอ้งขออนุญาตจากกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy : MoE) โดย
กระทรวงพลังงานจะพจิารณาออกใบอนุญาตใหห้ากโรงไฟฟ้าดังกลา่วมคีณุลักษณะ
ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์การลงทุน (Investment Guideline) ที่กระทรวงก าหนด  
ในบางกรณีกระทรวงอาจพิจารณาเปิดประมูลโครงการ หากตอ้งการใหม้ีการใช ้

พลังงาน บางชนดิเป็นพเิศษก็ได ้ส าหรับผูผ้ลติทีม่โีรงไฟฟ้าเล็กกวา่ 4.5 MW ผูผ้ลติ
จะแจง้แผนการสรา้งโรงไฟฟ้า ต่อกระทรวงพลังงานเท่านัน้ นอกจากนี้ ในการปรับ
โครงสรา้งกจิการไฟฟ้าในประเทศฝร่ังเศส รัฐบาลยังไดใ้หค้วามคุม้ครองผูผ้ลติ ทีใ่ช ้



พลั ง งานหมุน เ วียน  และผู ผ้ลิต ไฟฟ้าและไอน ้ า ร่ วมกัน  ( Co-generation)  
โดยก าหนดใหบ้ริษัท EdF ตอ้งรับซื้อไฟฟ้าทั ้งหมดจากผูผ้ลิต ที่ใชพ้ลังงาน
หมนุเวยีน และผูผ้ลติไฟฟ้าในระบบ Cogeneration ทีม่ขีนาดเล็กกวา่ 12 MW และมี
การท าสัญญาประกันราคา กับผูผ้ลติไฟฟ้าระบบ Cogeneration ทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 
12 MW จะเห็นไดว้่า การใหก้ารสนับสนุนพลังงานหมุนเวยีน มคีวามส าคัญภายใต ้
ระบบ ที่มีการแข่งขัน เนื่องจากตน้ทุนยังอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับพลังงานเชงิ
พาณชิยท์ั่วไป ซึง่ในประเด็นนี ้รัฐบาลฝร่ังเศสตระหนักด ีและใหค้วามส าคญัเป็นอยา่ง
มาก 

5. การบรหิารระบบสง่และระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า 

รัฐบาลฝร่ังเศสไดก้ าหนดกฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนการบรหิารงานตา่งๆ ของบรษัิท RTE 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติการระบบส่ง มีความโปร่งใส และเป็นกลางมากที่สุด โดย 
บรษัิท RTE จะตอ้งเปิดใหบ้รกิารระบบสง่ แกผู่ผ้ลติทกุราย ยกเวน้ ในกรณีทีม่เีหตผุล
ทางดา้นความปลอดภัย หรือความมั่นคงของระบบ ซึง่หากบริษัท RTE ปฏิเสธ 
การใหบ้รกิารตอ่ผูผ้ลติรายใด บรษัิทจะตอ้งชีแ้จงเหตผุล ใหช้ดัเจน ตอ่ผูผ้ลติและตอ่
คณะกรรมการ CRE ซึง่มหีนา้ทีก่ ากับดแูลกจิการไฟฟ้า นอกจากนี้ บรษัิท RTE ยังมี
หนา้ที่รักษาสมดุลย์ในระบบไฟฟ้า โดยบริษัทดังกล่าว จะสั่งเพิ่มหรือลดก าลัง 
การผลติของผูผ้ลติ หรอืผูใ้ชไ้ฟรายต่างๆ ณ เวลาด าเนินการจรงิ ตามราคาทีผู่ร้่วม
ตลาดประมูลเขา้มา ซึง่การบรหิารงานในสว่นนี้ จะตอ้งมคีวามโปร่งใสและเป็นกลาง 
และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูล ของคณะกรรมการ CRE เชน่เดยีวกนั นอกจากนี้ บรษัิท 
RTE ยังมหีนา้ทีใ่นการจัดหาไฟฟ้า เพือ่ชดเชยการสญูเสยีในระบบ (Loss) ซึง่อยู่ใน
ระดับ 2.4% หรือคดิเป็นพลังงานไฟฟ้าประมาณ 11 พันลา้นหน่วย (TWh) ต่อปี 
ส าหรับพลังงานส่วนนี้บรษัิท RTE จะใชว้ธิกีารประมูลราคาทุกๆ 4 เดอืน เพือ่ไม่ให ้
เกดิการเอือ้ประโยชนใ์หก้บัฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

ในสว่นของระบบจ าหน่าย ยังไมม่กีารปรับโครงสรา้งแตอ่ยา่งใด โดยบรษัิท EdF และ
บรษัิทระบบจ าหน่ายระดับเทศบาล ยังคงเป็นเจา้ของระบบจ าหน่ายอยู ่อยา่งไรก็ตาม 
ผูเ้ป็นเจา้ของระบบจ าหน่ายทกุราย ตอ้งเปิดระบบใหบ้คุคลทีส่ามใช ้ภายใตก้ารก ากบั
ดแูลของคณะกรรมการ CRE เชน่เดยีวกบัในกรณีระบบสง่ 

6. นโยบายและการก ากบัดแูลกจิการไฟฟ้า 

คณะกรรมการ CRE ประกอบดว้ย สมาชกิทีเ่ป็นกลาง 6 คน มวีาระการท างาน ครัง้ละ 
6 ปี ท าหนา้ทีค่ านวณคา่ผา่นสายสง่และสายจ าหน่าย ส าหรับผูผ้ลติทีต่อ้งการเขา้มา
ใชร้ะบบ นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ยังมอี านาจออกกฎหมายล าดับรองและ
กฎเกณฑต์า่งๆ เกีย่วกับการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า และการขอใชร้ะบบ รวมถงึ
อ านาจการวนิิจฉัยปัญหา ระหว่างผูผ้ลิตกับผูป้ฏิบัติการระบบส่ง ระบบจ าหน่าย 
นอกจากนี้ คณะกรรมการ CRE ยังมีหนา้ที่เสนออัตราค่าไฟฟ้า ส าหรับลูกคา้ที่ไม่
สามารถเลือกซื้อไฟฟ้าได ้ใหรั้ฐบาลใหค้วามเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม กระทรวง
พลังงานของฝร่ังเศสยังคงมอี านาจในการออกใบอนุญาตใหก้ับผูป้ระกอบการ และ
การก าหนดนโยบายตา่งๆ เกีย่วกบักจิการไฟฟ้า 



7. ปัญหาและแนวทางการพฒันา การปรบัโครงสรา้ง
กจิการไฟฟ้า ในประเทศฝร ัง่เศส 

แมว้่าประเทศฝร่ังเศส จะด าเนินการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าบางส่วน เพื่อให ้
สอดคลอ้งกับค าสั่งของสหพันธย์ุโรป แต่การปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าทีผ่่านมา  
ยังประสบกบัปัญหาหลายประการ ทีต่อ้งการการปรับปรุงแกไ้ขตอ่ไป หากตอ้งการให ้
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดรั้บประโยชน์สงูสดุ ประเด็นปัญหาตา่งๆ และแนวทางการแกไ้ขสามารถ
สรปุไดด้งันี ้

7.1 การแยกระบบสง่และศนูยค์วบคมุระบบ ออกเป็นบรษัิทลกูของบรษัิท EdF ยังขาด
ความโปร่งใส และยังไม่สามารถสรา้งความมั่นใจ ใหก้ับนักลงทุนใหม่ไดอ้ย่างเต็มที ่
หากตอ้งการใหก้ารปฏบัิตกิารระบบสง่ มคีวามเป็นกลางมากขึน้ ควรแยกบรษัิท RTE 
ในทางกฎหมายจากบรษัิท EdF ตอ่ไป 

7.2 บรษัิท EdF ยังคงครอบครองก าลังการผลติสว่นใหญ ่ในประเทศฝร่ังเศส ซึง่อาจ
เป็นการกดีกันผูผ้ลติรายใหม่ทีต่อ้งการเขา้มาแข่งขัน ดังนัน้ควรแยกก าลังการผลติ
ไฟฟ้าของบรษัิท EdF เป็นหลายบรษัิท เพือ่ลดอ านาจของบรษัิทดังกลา่ว อย่างไรก็
ตาม ประเด็นนี้อาจจะไมเ่ป็นปัญหามากนัก เนื่องจากระบบสง่ไฟฟ้าในทวปียโุรป เป็น
ระบบทีพั่ฒนาแลว้ และมกีารเชือ่มโยงกนัอยา่งกวา้งขวาง ท าใหผู้ผ้ลติในประเทศอืน่ 
เชน่ บรษัิท E.ON ในประเทศเยอรมัน สามารถแขง่ขันในการขายไฟฟ้า ขา้มประเทศ
ได ้ซึง่หากพิจารณาก าลังการผลิตของบริษัท EdF เมื่อเทียบกับก าลังการผลิต  
ในสหพันธย์โุรปโดยรวมแลว้จะเห็นวา่ บรษัิท EdF ไมไ่ดม้สีดัสว่นตลาดสงูเกนิไป 

7.3 การเปิดตลาดเพียงบางส่วนอาจท าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ารายเล็ก ไม่ไดรั้บประโยชน์  
จากการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าเท่าที่ควร ดังนั้น ในอนาคตควรพจิารณาเพิม่
สดัสว่นลกูคา้ ทีส่ามารถเลอืกซือ้ไฟฟ้าได ้นอกจากนี้ ควรพจิารณาอนุญาตใหบ้รษัิท
จัดหาไฟฟ้าสามารถเลอืกซือ้ไฟฟ้า จากผูผ้ลติรายตา่งๆ เพือ่น ามาขายตอ่ใหก้ับผูใ้ช ้

ไฟฟ้า ทีไ่ม่สามารถเลอืกซือ้ไฟฟ้าได ้การจ ากัดใหบ้รษัิทจัดหาไฟฟ้าต่างๆ ตอ้งซือ้
ไฟฟ้าจากบรษัิท EdF เพือ่จ าหน่ายใหก้บัลกูคา้สว่นนี ้ท าใหบ้รษัิท EdF ขาดแรงจงูใจ
ในการพัฒนาและเพิม่ประสทิธภิาพ ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้าทีไ่มส่ามารถเลอืกไดไ้มไ่ด ้
รับประโยชนเ์ทา่ทีค่วร 

8. บทสรปุ 

แมว้่าการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้าในประเทศฝร่ังเศสจะด าเนินไปไดร้ะยะหนึ่ง 
ภายใตก้ารจับตามองของสหพันธ์ยุโรป แต่ยังมอีกีหลายประเด็นทีรั่ฐบาล ตอ้งหา
ทางแกไ้ขและพัฒนาตอ่ไป ดงันัน้ รปูแบบการปรับโครงสรา้งกจิการไฟฟ้า ในประเทศ
ฝร่ังเศส จงึเป็นบทเรยีนทีน่่าสนใจ ส าหรับประเทศไทย ซึง่อาจศกึษาและพจิารณา
น ามาใชเ้ป็นการชั่วคราว เป็นขัน้ตอนหนึง่ กอ่นมกีารเปิดตลาดเสรเีต็มที ่ใหผู้ใ้ชไ้ฟ
ทกุราย สามารถเลอืกซือ้ไฟฟ้าไดต้อ่ไป 

  



  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่57 กรกฎาคม-กนัยายน 2545 
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สถานการณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ  

  

1. ราคาน า้มนัดบิ 

ราคาน ้ามันดบิในชว่งไตรมาส 3 ปรับตัวสงูขึน้จากชว่งไตรมาส 2 ประมาณ $1.1-2.0 
ต่อบาร์เรล จากความตอ้งการใชท้ีเ่ริม่สูงขึน้และจากความวติกกังวลว่าอาจจะเกดิ
สงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมรกิากับอรัิก ประกอบกับผลการประชมุ
ของกลุม่โอเปค เมือ่วันที ่19 กนัยายน 2545 ทีเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น ไดต้กลง
ทีจ่ะคงปรมิาณการผลติส าหรับไตรมาส 4 ถงึกลางปี 2546 ไวท้ีร่ะดับเดมิ 21.7ลา้น
บารเ์รล/วัน ซึง่ใชม้าตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2545 โดย 2 ปีทีผ่่านมา กลุ่มโอเปคได ้
ปรับลดปรมิาณการผลติลงรวม 5 ลา้นบาร์เรล/วัน แต่จากขอ้มูลในเดอืนกรกฎาคม 
2545 กลุม่โอเปคผลติน ้ามันดบิ เกนิโควตา้อยูป่ระมาณ 1.6 ลา้นบารเ์รล/วนั 

ปรมิาณการผลติและก าลงัการผลติของกลุม่โอเปค 
หน่วย : พันบารเ์รล/วนั 

  ไตรมาส 2 
2545 

ไตรมาส 3 
2545 

โควตา 
1 ม.ค. 45 

ก าลังการผลติ 
2545 

ก าลังการผลติสว่นเกนิ 
ไตรมาส 3 2545 

อลัจเีรยี 822 845 693 1,100 255 

อนิโดนเีซยี 1,120 1,110 1,125 1,200 90 

อหิรา่น 3,360 3,380 3,186 3,850 470 

คเูวต 1,875 1,910 1,741 2,400 490 

ลเิบยี 1,310 1,320 1,162 1,400 80 

ไนจเีรยี 1,940 1,871 1,787 2,300 429 

กาตาร ์ 633 640 562 850 210 

ซาอดุอิาระเบยี 7,468 7,550 7,053 10,000-10,500 2,450-2,950 

สหรัฐอาหรับเอมเิรต 1,963 1,970 1,894 2,600 630 

เวเนซเุอลา่ 2,614 2,720 2,497 2,750 30 

โอเปค10 ประเทศ 23,105 23,316 21,700 28,450-29,950 5,134-5,634 

อรัิก 1,530 2,166 N/A 3,050 884 

รวม 24,636 25,483 N/A 31,500-32,000 6,017-6,517 

ผลิตปิโตรเลียมชนิด
อืน่* 

2,751 2,751 N/A   

รวมท ัง้หมด 27,387 28,234 N/A   

* เชน่ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาตเิหลว และอืน่ๆ 

 



ตารางการลดปรมิาณการผลติของกลุม่โอเปค 
หน่วย : ลา้นบารเ์รล/วนั 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ จ านวนทีล่ด ระดบัเพดานการผลติ 

1 กมุภาพันธ ์2544 1.5 25.2 

1 เมษายน 2544 1.0 24.2 

1 กนัยายน 2544 1.0 23.2 

1 มกราคม 2545 1.5 21.7 

เดอืนกรกฎาคม ราคาน ้ามันดบิปรับตัวสูงขึน้จากระดับราคาเฉลีย่ของไตรมาส 2 
ประมาณ $0.3-0.7 ต่อบารเ์รล จากการคาดการณ์ว่า ความตอ้งการใชน้ ้ามันดบิของ
โลกในช่วงไตรมาส 4 ซึ่ง เ ป็นช่วงฤดูหนาวจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.5-2.0  
ลา้นบาร์เรล/วัน ท าใหป้ระเทศต่างๆ เริ่มส ารองน ้ามันดบิเพิ่มมากขึน้ นอกจากนี้  
การประชมุของกลุม่โอเปคในกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ไดป้ระกาศวา่จะไมเ่พิม่
ก าลังการผลติขึน้อีกในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ และในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 
สถาบันปิโตรเลยีมของสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกมาแถลงตัวเลขปรมิาณส ารองน ้ามันดบิ
ทางการคา้ของสหรัฐอเมริกาลดต ่าลง 4 ลา้นบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 312.1 ลา้น
บารเ์รล/วนั 

เดอืนสงิหาคมราคาน ้ามันดบิยังคงปรับตัวสูงขึน้อย่างต่อเนื่องจากเดอืนกรกฎาคม 
โดยมสีาเหตุมาจากความวติกกังวลว่า อาจเกดิสงครามขึน้ในอ่าวเปอรเ์ซยีระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับอรัิก หากสงครามเกดิขึน้จริงก็จะส่งผลกระทบต่อการผลติและ 
การส่งออกน ้ามันดบิจากตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการส่งออกน ้ามันดบิของอรัิก 
ซึง่มปีระมาณ 2.1-2.3 ลา้นบาร์เรล/วัน (ประมาณรอ้ยละ 2.5-3.0 ของปรมิาณการ
ผลติของโลก) รวมถงึความไม่ชัดเจน ในเรื่องการเพิ่มปริมาณการผลติของกลุ่ม
โอเปคส าหรับชว่งไตรมาส 4 ของปี 2545 

เดอืนกนัยายนราคาน ้ามันดบิยังคงปรับตัวสงูขึน้จากเดอืนทีแ่ลว้ประมาณ $0.8-1.8
ตอ่บารเ์รล จากความตงึเครยีดระหวา่งสหรัฐอเมรกิากบัอรัิกยังไมผ่่อนคลาย และการ
ที่กลุ่มโอเปคไม่เพิม่ปริมาณการผลติน ้ามันดบิส าหรับไตรมาส 4 โดยตกลงจะคง
ปรมิาณการผลติไวเ้ทา่เดมิทีร่ะดบั 21.7 ลา้นบารเ์รล/วนั ประกอบกบัการเกดิพายโุซน
รอ้น Isidore บรเิวณอา่วเม็กซโิก รวมทัง้ สถาบันปิโตรเลยีมของสหรัฐอเมรกิา (API) 
ไดร้ายงานตัวเลขน ้ามันดบิส ารองของสหรัฐอเมรกิาลดลง 2.19 ลา้นบารเ์รล เหลอื 
289.8 ลา้นบารเ์รล ราคาน ้ามันดบิดไูบ และเบรนท ์ในวันที ่30 กันยายน 2545 อยู่ที่
ระดบั $27.50 และ $28.85 ตอ่บารเ์รล ตามล าดบั 

  



ราคาน า้มนัดบิ 
หน่วย : เหรยีญสหรัฐ/บารเ์รล 

ชว่งเวลา ทาปิส โอมาน ดไูบ เบรนท ์ WTI 

2542 18.84 17.24 17.20 18.13 19.20 

2543 29.86 26.53 26.26 29.00 30.40 

2544 25.33 22.86 22.81 24.78 25.90 

2545 (9 
เดอืน) 

24.73 23.44 23.37 24.64 25.38 

ไตรมาส 4 
(2544) 

20.47 18.51 18.39 19.74 20.44 

ไตรมาส 1 21.30 20.15 20.10 21.51 21.55 

ไตรมาส 2 25.63 24.51 24.39 25.43 26.30 

ไตรมาส 3 27.30 25.62 25.58 26.95 28.32 

มถินุายน 24.97 24.07 23.91 24.44 25.50 

กรกฎาคม 26.33 24.75 24.69 25.84 26.91 

สงิหาคม 27.38 25.26 25.24 26.60 28.34 

กนัยายน* 28.20 26.85 26.80 28.40 29.71 

30 กนัยายน 
45 

28.65 27.62 27.50 28.85 30.54 

2. ราคาผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปูในตลาดจรสงิคโปร ์

ราคาผลติภัณฑน์ ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปร ์ในชว่งไตรมาส 3 น ้ามันเบนซนิ
ออกเทน 95 และ 92 ปรับตัวลดลงเมือ่เทยีบกับราคาเฉลีย่ของไตรมาส 2 ประมาณ 
$0.6 และ $0.8 ตอ่บารเ์รล มาอยูท่ีร่ะดบั $28.94 และ $27.59 ตอ่บารเ์รล ตามล าดบั 
จากความตอ้งการใชน้ ้ามันเบนซนิในภูมภิาคเอเซยีลดลง น ้ามันดเีซลและน ้ามันเตา
ปรับตัวสูงขึน้ $1.2 และ $1.7 ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ $28.84 และ $25.54 ต่อ
บาร์เรล ตามล าดับ ตามราคาน ้ ามันดิบและปริมาณซื้อเพื่อสะสมไวส้ าหรับช่วง 
ฤดหูนาว 

เดอืนกรกฎาคม ราคาน ้ ามันเบนซินอ่อนตัวลงจากราคาเฉลี่ยของไตรมาส 2 
ประมาณ $1.3 ต่อบาร์เรล จากความตอ้งการใชใ้นภูมภิาคเอเซยีลดต ่าลง ท าให ้
ปรมิาณส ารองทางการคา้เพิม่สงูขึน้ นอกจากนี้ยังมนี ้ามันเบนซนิออกมาสูต่ลาดจาก
โรงกลั่นในประเทศจนี อนิเดยี และไทย สว่นน ้ามันดเีซลทรงตัวโดยความตอ้งการใช ้

ในภมูภิาคยังไมเ่พิม่สงูขึน้ น ้ามันเตาปรับตัวสงูขึน้จากแรงซือ้ของ จนี เวยีดนาม และ
อนิโดนเีซยี 

เดอืนสงิหาคม ราคาน ้ามันเบนซนิยังคงออ่นตวัลงจากราคาเฉลีย่ของเดอืนกรกฎาคม
ประมาณ $0.4-0.8 ตอ่บารเ์รล จากปรมิาณส ารองในตลาดทีค่อ่นขา้งสงู และโรงกลั่น
ในอินเดียระบายน ้ ามันออกสู่ตลาด น ้ ามันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นประมาณ $0.5 ต่อ
บาร์เรล เนื่องจากมีการไหลไปยังตลาดยุโรป (Arbitrage) รวมทัง้ การสั่งซือ้จาก
อนิโดนีเซยี สว่นน ้ามันเตาปรับตัวสงูขึน้ประมาณ $0.6 ตอ่บารเ์รล จากปรมิาณน ้ามัน



เตาในตลาดทีค่อ่นขา้งตงึตัว และมกีารสัง่ซือ้จาก อนิโดนีเซยี ไตห้วัน และเกาหลใีต ้
รวมทัง้ โรงกลัน่น ้ามันในอหิรา่นสง่ออกน ้ามันเตาลา่ชา้กวา่ก าหนด 

เดอืนกนัยายน ราคาน ้ามันเบนซนิปรับตัวสงูขึน้จากเดอืนทีผ่่านมาประมาณ $2.4-
2.6 ตอ่บารเ์รล โดยเป็นการปรับตวัตามราคาน ้ามันดบิ และขา่วความตงึเครยีดระหวา่ง
สหรัฐอเมรกิากับอรัิก และแรงซือ้จากอนิโดนีเซยีจ านวนมากถงึ 850,000 บาร์เรล 
ส าหรับใชใ้นเดอืนตุลาคม รวมทัง้ ข่าวโรงกลั่นของญีปุ่่ นปิดซ่อมบ ารุง น ้ามันดเีซล
และเตา ปรับตวัสงูขึน้ $2.6 และ $1.4 ตอ่บารเ์รล ตามล าดบั ตามราคาน ้ามันดบิ และ
ความตอ้งการใชใ้นภูมภิาคทีเ่พิม่สูงขึน้ ราคาน ้ามันเบนซนิออกเทน 95, 92, ก๊าด, 
ดเีซล และเตา ณ วันที่30 กันยายน 2545 อยู่ทีร่ะดับ $31.2, $29.8, $33.5, $31.9 
และ $26.8 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 (9 
เดอืน) 

27.59 26.39 26.88 26.33 22.79 22.51 

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 

ไตรมาส 3 28.94 27.59 29.92 28.84 25.54 25.25 

มถินุายน 28.54 27.45 26.49 27.37 23.63 23.25 

กรกฎาคม 28.19 26.96 27.54 27.62 24.44 24.13 

สงิหาคม 28.13 26.60 29.29 28.17 25.38 25.10 

กนัยายน 30.49 29.21 32.92 30.73 26.82 26.51 

30 กนัยายน 
45 

31.23 29.80 33.53 31.93 26.83 26.45 

3. สถานการณ์ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิของไทย 

3.1 ราคาขายปลกีน ้ามันเชือ้เพลงิ 

ราคาขายปลกีน ้ามันส าเร็จรูปของไทยในชว่งไตรมาส 3 ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 2 
โดยเบนซนิออกเทน 95 และ 91 ลดลง 46 สตางค/์ลติร และดเีซลหมนุเร็ว ลดลง 5 
สตางค/์ลติร จากราคาน ้ามันส าเร็จรูปในตลาดจรสงิคโปรท์ีอ่อ่นตัวลง รวมทัง้ คา่เงนิ
บาททีแ่ข็งตัวขึน้ 0.74 บาท/เหรียญสหรัฐ มาอยู่ทีร่ะดับเฉลีย่ 42.16 บาท/เหรยีญ
สหรัฐ ท าใหต้น้ทนุน ้ามันส าเร็จรปูของไทยลดลงประมาณ 20 - 27 สตางค/์ลติร 



เดอืนกรกฎาคม ราคาขายปลกีในประเทศไทยปรับตัวลดลงจากเดอืนมถิุนายน โดย
เบนซนิปรับลง 1 ครัง้ 20 สตางค/์ลติร เดอืนสงิหาคม น ้ามันเบนซนิปรับขึน้ 2 ครัง้ 
รวม 50 สตางค/์ลติร ปรับลง 1 ครัง้ 30 สตางค/์ลติร ดเีซลหมุนเร็วปรับขึน้ 3 ครัง้ 
รวม 90 สตางค/์ลติร ปรับลง 1 ครัง้ 30 สตางคล์ติร เดอืนกนัยายน ราคาขายปลกีใน
ประเทศยังปรับตัวสงูขึน้จากเดอืนสงิหาคม โดยเบนซนิออกเทน 95 , 91 และดเีซล
หมุนเร็ว ปรับขึน้ 3 ครัง้ รวม 90 สตางค/์ลติร ราคาขายปลกีน ้ามันเบนซนิออกเทน 
95, 91 และดเีซลหมนุเร็ว ณ วนัที ่30 กนัยายน 2545 อยูท่ีร่ะดบั 16.29, 15.29 และ 
14.29 บาท/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 (9 เดอืน) 15.10 14.10 12.79 

ไตรมาส 4 (2544) 13.80 12.80 12.21 

ไตรมาส 1 14.15 13.15 11.88 

ไตรมาส 2 15.82 14.82 13.28 

ไตรมาส 3 15.36 14.36 13.23 

มถินุายน 15.32 14.32 12.92 

กรกฎาคม 15.05 14.05 12.79 

สงิหาคม 15.24 14.24 13.12 

กนัยายน 15.78 14.78 13.78 

30 กนัยายน 2545 16.29 15.29 14.29 

 

3.2 คา่การตลาด และคา่การกลัน่ 

ค่าการตลาดในช่วงไตรมาส 3 ปรับตัวลดลงจากช่วงไตรมาส 2 โดยค่าการตลาด
เฉลี่ยโดยรวมของประเทศในเดือนสิงหาคม อยู่ที่ระดับ 1.36 บาท/ลิตร เดือน
กนัยายน อยูท่ีร่ะดับ 1.15 บาท/ลติร สว่นคา่การกลั่นเดอืนสงิหาคม ปรับตัวลดลงมา
อยูท่ีร่ะดับเฉลีย่ 0.42 บาท/ลติร ($1.52 ตอ่บารเ์รล) เดอืนกนัยายน อยูท่ีร่ะดับ 0.66 
บาท/ลติร ($2.50 ต่อบารเ์รล) ค่าการตลาดและคา่การกลั่นเฉลีย่รายเดอืนแสดงใน
ตารางขา้งลา่งตอ่ไปนี ้

  



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 (9 เดอืน) 1.6616 1.4823 1.3555 1.3659 

ไตรมาส 4 (2544) 1.7538 1.6160 1.4985 1.4959 

ไตรมาส 1 1.4724 1.3246 1.3931 1.3493 

ไตรมาส 2 1.8206 1.6563 1.4299 1.4546 

ไตรมาส 3 1.6757 1.4535 1.2363 1.2777 

มถินุายน 1.8667 1.6763 1.2900 1.3322 

กรกฎาคม 1.7506 1.5210 1.2819 1.3279 

สงิหาคม 1.7684 1.5434 1.3157 1.3572 

กนัยายน 1.5082 1.2962 1.1114 1.1480 

30 กนัยายน 45 1.7242 1.5211 1.2460 1.2974 

คา่การกล ัน่ 
หน่วย:บาท/ลติร 

ชว่งเวลา คา่การกล ัน่ 
รวม 

เบนซนิ 
ออกเทน 

95 

เบนซนิ 
ออกเทน 91 

ดเีซล 
หมนุเร็ว 

เตา 
(3.5%S) 

2542 0.3880 0.4448 0.3945 0.4077 0.3263 

2543 0.9994 1.0423 0.9764 1.0609 0.7749 

2544 0.6320 0.6709 0.6211 0.6749 0.4973 

2545 (9 เดอืน) 0.5683 0.6239 0.5799 0.5963 0.4925 

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 0.4243 0.4738 0.4414 0.4468 0.3680 

ไตรมาส 3 0.6076 0.6391 0.5989 0.6357 0.5374 

มถินุายน 0.6640 0.7284 0.6787 0.7006 0.5793 

กรกฎาคม 0.6239 0.6568 0.6138 0.6439 0.5442 

สงิหาคม 0.4375 0.4637 0.4338 0.4618 0.4165 

กนัยายน 0.7485 0.7846 0.7378 0.7894 0.6593 

30 กนัยายน 45 0.7786 0.8161 0.7720 0.8230 0.6764 

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่57 กรกฎาคม-กนัยายน 2545 
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สถานการณ์พลงังานของประเทศไทย 
ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 

 

  

1. ภาพรวม 

ภาวะเศรษฐกจิไทยในชว่งไตรมาสที ่2 ของปี 2545 ขยายตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องจาก
ไตรมาสแรก โดยขยายตัวถึงรอ้ยละ 5.1 จากขอ้มูลอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
รายงานว่าอัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) ของประเทศในชว่ง 6 เดอืน
แรกของปี 2545 ขยายตัวรอ้ยละ 4.5 สูงกว่าช่วงเดยีวกันของปี 2544 ซึง่ขยายตัว
เพยีงรอ้ยละ 1.8 เป็นสัญญาณบ่งชีถ้งึเศรษฐกจิของประเทศเริม่ฟ้ืนตัว ดัชนีผลผลติ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอ้ยละ 6.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยอุตสาหกรรม ทีข่ยายตัวอยู่ในเกณฑส์งู ไดแ้ก ่หมวดวัสดุกอ่สรา้ง ซึง่ขยายตัว
ตามการฟ้ืนตัว ของภาคอสังหารมิทรัพย์ และหมวดยานยนต ์โดยเฉพาะการผลติ
รถจักรยานยนต ์และรถยนตเ์พือ่การพาณชิย ์

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. 

เม.ย. - 
ม.ิย. 

ม.ค. - 
ม.ิย. 

เกษตรกรรรม 0.9 1.4 -1.7 4.2 1.6 5.1 2.0 3.7 

นอกภาค
เกษตรกรรม 

1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 3.8 5.4 4.6 

รวม 1.7 1.8 1.6 2.1 1.8 3.9 5.1 4.5 

ทีม่า : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ความตอ้งการพลังงานเชงิพาณิชยข์องประเทศไทยในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.6 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 โดยความตอ้งการพลังงาน
ทกุประเภทเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะการใชก้า๊ซธรรมชาต ิและถา่นหนิ/ลกิไนต ์

การผลติพลังงานเชงิพาณิชยเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 6.3 การผลติเพิม่ขึน้เกอืบทุกประเภท
ยกเวน้คอนเดนเสท ทีก่ารผลติลดลงเล็กนอ้ย ขณะทีก่ารผลติน ้ามันดบิเพิม่สงูขึน้ถงึ
รอ้ยละ 18.9 สาเหตสุ าคัญคอื มแีหลง่ผลติใหมเ่พิม่ขึน้ 3 แหลง่ ไดแ้ก ่แหลง่มะลวิัน 
ของบรษัิท เชฟรอน แหลง่สังขจาย ของ ปตท. สผ. และแหลง่ยะลา ซึง่เป็นหนึง่ใน



โครงการ BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนแคล ประกอบดว้ยแหล่งปลาหมึก 
กะพง สรุาษฎร ์และยะลา รวมทัง้ การผลติลกิไนต ์ของภาคเอกชนทีเ่พิม่สงูขึน้มาก 

การน าเขา้พลังงานสุทธิเพิ่มขึ้นถึงรอ้ยละ 8.8 สาเหตุส าคัญมาจากการน าเขา้ 
กา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 19.1 การน าเขา้น ้ามันดบิเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยใน
ระดับรอ้ยละ 1.0 สว่นการน าเขา้คอนเดนเสท น ้ามันส าเร็จรูป และไฟฟ้ามอีัตราลดลง 
อย่างไรก็ตาม อัตราการพึง่พาพลังงานเชงิพาณิชย ์จากต่างประเทศ ยังอยู่ในระดับ
รอ้ยละ 64 ของความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศ 

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

  2544 2545 

ม.ค. - ม.ิย. เปลีย่นแปลง% 

การใช ้(2) 1,203.3 1,271.3 5.6 

การผลติ 594.4 629.6 6.3 

การน าเขา้ (สทุธ)ิ 754.7 816.6 8.8 

การเปลีย่นแปลงสต็อก 38.0 47.5  

การใชท้ีไ่มเ่ป็นพลังงาน (Non-Energy 
use) 

107.6 127.3 21.3 

การน าเขา้/การใช ้(%) 63.0 64.0  

อตัราการขยายตัวของเศรษฐกจิ (%)*** 1.8 4.5  

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

2. การใชไ้ม่รวมการเปลีย่นแปลงสต็อก และการใชท้ีไ่มเ่ป็นพลังงาน (Non-Energy 
use) ไดแ้ก ่การใชย้างมะตอย NGL Condensate LPG และ Naptha เป็นวัตถดุบิ
ในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

** ขอ้มลูจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

การใชพ้ลังงานเชงิพาณิชย์ขัน้สุดทา้ยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2545 เพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 6.8 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น กล่าวคอื การใชล้กิไนตเ์พิม่ขึน้ถงึ
รอ้ยละ 31.8 ส่วนใหญ่เป็นการน าไปใชใ้นอุตสาหกรรม การผลิตปูนซีเมนต์  
ซึง่ขยายตัวสงูมากจากผลของมาตรการกระตุน้อสังหารมิทรัพยข์องภาครัฐ สง่ผลให ้
ธุรกจิ ก่อสรา้งขยายตัวต่อเนื่อง การใชก้๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.2 การใช ้
ถ่านหนิน าเขา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.1 การใชน้ ้ามันส าเร็จรูปและไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 5.6 และ 
5.2 ตามล าดบั 



 

2. น า้มนัดบิ 

การผลติ การผลติน ้ามันดบิในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 18.9 
โดยมีปริมาณการผลติอยู่ที่ระดับ 71 พันบาร์เรลต่อวัน แหล่งผลติที่ส าคัญไดแ้ก่ 
แหลง่เบญจมาศ ผลติไดใ้นระดับ 34 พันบารเ์รลตอ่วัน หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 48 
ของปรมิาณการผลติน ้ามันดบิในประเทศ แหลง่สริกิติ ิ ์ผลติอยูท่ีร่ะดับ 20 พันบารเ์รล
ตอ่วัน คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 29 ปรมิาณการผลติน ้ามันดบิในชว่ง 6 เดอืนแรกของปีนี ้
เพิม่สงูขึน้มาก สาเหตสุ าคัญมาจากมแีหลง่ผลติใหมเ่พิม่ขึน้ถงึ 3 แหลง่ ไดแ้ก ่แหลง่
มะลวิัน ของบริษัท เชฟรอน ไดเ้ริ่มท าการผลติในเดือนมิถุนายน 2545 ปริมาณ 
การผลติอยูใ่นระดบั 2 พันบารเ์รลตอ่วนั แหลง่สงัขจาย ของบรษัิท ปตท. สผ. เริม่ท า
การผลติในเดอืนมถิุนายนเช่นเดยีวกัน โดยผลติไดใ้นระดับ 0.2 พันบาร์เรลต่อวัน 
แหล่งที ่3 ไดแ้ก่ แหล่งยะลา ซึง่เป็นหนึ่ง ในโครงการ Big Oil Project ของบรษัิท 
ยูโนแคล (ขณะนี้ไดด้ าเนนิการผลติ 4 แหลง่ ไดแ้ก ่แหลง่ปลาหมกึ กะพง สรุาษฎร ์
และยะลา) โดยแหลง่ยะลาไดเ้ริม่ท าการผลติในเดือนพฤษภาคม 2545 และผลติได ้
เฉลีย่ในระดบั 5 พันบารเ์รลตอ่วนั 

ตารางที ่2 การผลติน า้มนัดบิแยกตามแหลง่ 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

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

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

1. สริกิติ ิ ์ Thai Shell 21,212 20,393 28.9 

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 6,202 8.8 

6. เบญจมาศ Chevron 28,906 33,693 47.8 

7. มะลวินั Chevron - 261 0.4 

8. ฝาง กรมการพลังงานทหาร 658 613 0.9 



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

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

9. หนึง่ (ก าแพงแสน) และ
สอง (อูท่อง) 

ปตท. สผ. (BPเดมิ) 597 488 0.7 

10. สงัขจาย ปตท. สผ. - 26 0.0 

11. บงึหญา้และบงึมว่ง SINO US Petroleum 902 839 1.2 

12. วเิชยีรบรุ ี Pacific Tiger Energy 180 144 0.2 

13 ศรเีทพ Pacific Tiger Energy 16 14 0.0 

14. นาสนุ่น Pacific Tiger Energy 0 3 0.0 

15. ยโูนแคล Unocal 1,149 7,825 11.1 

รวม  61,914 70,501 100.0 

หมายเหต ุยโูนเเคล ประกอบดว้ย แหลง่ปลาหมกึ กะพง สรุาษฎร ์และยะลา 

การใช ้การใชน้ ้ามันดบิเพือ่การกลั่นส าหรับ 6 เดอืนแรกของปี 2545 อยูท่ีร่ะดับ 813 
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.3 โรงกลั่นส่วนใหญ่มีการใชน้ ้ ามันดบิเพิ่มขึน้ 
ยกเวน้โรงกลั่นบางจากใชน้ ้ ามันดบิลดลงจาก 73 พันบาร์เรลต่อวัน เป็น 72 พัน
บารเ์รลตอ่วัน โรงกลั่นเอสโซ ่ใชน้ ้ามันดบิลดลงจาก 142 พันบารเ์รลตอ่วัน เป็น 127
พันบารเ์รลตอ่วัน เนื่องจากหยดุเพือ่ซอ่มบ ารุง 2 ชว่ง คอื ระหวา่ง 12-16 กมุภาพันธ ์
และ 9-24 มีนาคม 2545 และโรงกลั่น บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด  
ใชน้ ้ามันดบิลดลงจาก 11 พันบารเ์รลต่อวัน เป็น 6 พันบารเ์รลต่อวัน เนื่องจากหยุด
ซอ่มบ ารงุระหวา่ง 24 เมษายน – 14 มถินุายน 2545 

ตารางที ่3 การจดัหาและการใชน้ า้มนัดบิ 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

ปี การจดัหา *ใชใ้นโรงกล ัน่ 

ผลติภายใน 
ประเทศ 

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 (ม.ค.-ม.ิย.) 70,501 694,782 765,283 812,926 

การเปลีย่นแปลง (%) 

2543 70.8 -8.1 -4.5 1.0 

2544 6.9 5.2 5.4 0.8 

2545 (ม.ค.-ม.ิย.) 18.9 3.1 4.4 7.3 

* น ้ามันดบิ คอนเดนเสท และอืน่ๆ 

  



การน าเขา้ เนื่องจากปรมิาณการผลติน ้ามันดบิของไทยมสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 9 ของ
ความตอ้งการใชใ้นประเทศ จงึตอ้งมกีารน าเขา้น ้ามันดบิ โดยในชว่ง 6 เดอืนแรกของ
ปี 2545 ปรมิาณการน าเขา้สุทธมิีจ านวน 695 พันบาร์เรลต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นการ
น าเขา้จากตะวันออกกลาง คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 74 ทีเ่หลอืน าเขา้จากตะวันออก
ไกล และจากแหลง่อืน่ๆ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19 และรอ้ยละ 7 ตามล าดบั 

การสง่ออก ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2545 ไทยส่งออกน ้ามันดบิเป็นปรมิาณ 32 
พันบาร์เรลต่อวัน จากแหล่งเบญจมาศและแหล่งทานตะวันของบริษัท Chevron 
ปรมิาณการสง่ออกเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 1.0 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 คดิ
เป็นมลูคา่ประมาณ 4,699 ลา้นบาท รอ้ยละ 72 ของปรมิาณการสง่ออก ทัง้หมดสง่ไป
ยังประเทศสงิคโปร์ สาเหตุที่ตอ้งส่งออกน ้ ามันดิบ เนื่องจากองค์ประกอบของ
น ้ามันดบิจาก 2 แหลง่ ขา้งตน้มสีารโลหะหนัก (สารปรอท) ปนอยูม่าก ซึง่ไมต่รงกับ 
Spec ทีโ่รงกลัน่ภายในประเทศตอ้งการ เป็นผลใหต้อ้งสง่ออกเกอืบทัง้หมด 

3. กา๊ซธรรมชาต ิ

การผลติ ปรมิาณการผลติกา๊ซธรรมชาตใินชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 2.6 โดยผลติ อยูใ่นระดบั 1,984 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 77 
ของปรมิาณทีใ่ชท้ัง้หมด โดยในเดอืนพฤษภาคมนี้มแีหล่งผลติก๊าซธรรมชาตแิหล่ง
ใหม่เพิม่ขึน้ ไดแ้ก ่แหล่งยะลา ของบรษัิทยูโนแคล ผลติในระดับ 15 ลา้นลูกบาศก์
ฟตุตอ่วนั 

ก๊าซธรรมชาตสิ่วนใหญ่ผลติจากแหล่งในอ่าวไทย แหล่งผลติที่ส าคัญคือ แหล่ง
บงกช ผลติอยูท่ีร่ะดบั 598 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 30 ของ
ปรมิาณการผลติภายในประเทศ รองลงมาไดแ้ก ่เอราวัณ ฟนูานและจักรวาล ไพลนิ 
และเบญจมาศ 

ตารางที ่4 การผลติกา๊ซธรรมชาต ิ
หน่วย : ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั 

  ผูผ้ลติ 2544 2545 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

แหลง่ผลติภายในประเทศ  1,900 1,984 77.4 

แหลง่อา่วไทย  1,783 1,867 72.8 

เอราวณั Unocal 266 268 10.5 

ไพลนิ Unocal 212 232 9.1 

ฟนูานและจักรวาล Unocal 199 240 9.4 

สตลู Unocal> 118 123 4.8 

กะพงและปลาทอง Unocal 48 30 1.2 

อืน่ๆ (8 แหลง่) Unocal 186 179 7.0 

บงกช PTT E&P 584 598 23.3 

ทานตะวนั Chevron 52 49 1.9 

เบญจมาศ Chevron 118 148 5.8 

แหลง่บนบก  117 117 4.6 



  ผูผ้ลติ 2544 2545 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) 

น ้าพอง Esso 60 60 2.3 

สริกิติ ิ ์ Thai Shell 57 57 2.2 

แหลง่น าเขา้ *  496 578 22.6 

ยาดานา สหภาพพมา่ 377 419 16.3 

เยตากนุ สหภาพพมา่ 119 159 6.2 

รวม  2,396 2,563 100.0 

* คา่ความรอ้นของกา๊ซธรรมชาตจิากพมา่ = 1,000 btu/ลบ.ฟตุ 

การใช ้การใชก้า๊ซธรรมชาตใินชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.9 โดย
ปริมาณการใชอ้ยู่ที่ระดับ 2,563 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ประกอบดว้ย การใช ้
ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศ 1,984 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (รอ้ยละ 77)  
กา๊ซธรรมชาตนิ าเขา้ 578 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วัน (รอ้ยละ 23) การใชเ้พิม่ขึน้ในภาค
การผลติไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าราชบุรขีองการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ใชเ้ชือ้เพลงิกา๊ซธรรมชาตเิพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 59.6 คอื เพิม่ขึน้จากระดบั 56.6 
ลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวัน ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2544 เป็น 90.3 ลา้นลกูบาศกฟ์ุต
ตอ่วัน ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 รวมทัง้ จากโครงการ IPP ทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิ ไดแ้ก ่บรษัิทผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั ไดรั้บโอนโรงไฟฟ้าพลัง
ความรอ้นร่วมชดุที ่1 และ 2 จาก กฟผ. ในชว่งกลางเดอืนเมษายน 2545 เป็นผลให ้
ก าลังการผลติตดิตัง้เพิม่ขึน้อกี 1,450 เมกะวัตต ์เป็น 2,920 เมกะวัตต ์และบ่อวนิ 
เพาเวอร์ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากัด ซึง่มีก าลังการผลติตดิตัง้ 713 เมกกะวัตต ์ไดเ้ริม่
ทดสอบการเดนิเครือ่งโดยไดจ้่ายไฟเขา้ระบบของ กฟผ. ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2545 
และอกีสว่นหนึ่งเป็นการใชใ้นภาคอุตสาหกรรม เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 กลา่วคอื เพิม่ขึน้
จากระดบั 202 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั เป็น 226 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั 

การน าเขา้ ปรมิาณการน าเขา้ก๊าซธรรมชาตใินชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 สงูขึน้
รอ้ยละ 19.1 เมือ่ เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี 2544 คอื เพิม่ขึน้จากระดับ 486 ลา้น
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 578 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็นการน าเขา้จากพม่า 
ประกอบดว้ย แหลง่ยาดานา จ านวน 419 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั และเยตากนุ จ านวน 
159 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวัน เพื่อน าไปใชใ้นการผลติไฟฟ้าทีโ่รงไฟฟ้าราชบุร ีและ
โรงไฟฟ้าวงันอ้ย 

  



ตารางที ่5 การจดัหาและการใชก้า๊ซธรรมชาต ิ
หน่วย: ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั 

ปี การจดัหา การใช ้

การ 
ผลติ 

การ
น าเขา้ 

รวม ไฟฟ้า* อตุสาหกรรม
และอืน่ๆ 

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 (ม.ค. – ม.ิย.) 1,984 578 2,563 2,358 205 2,563 

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. – ม.ิย.) 77.4 22.6 100.0 92.0 8.0 100.0 

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

 

4. กา๊ซธรรมชาตเิหลว (NGL) 

การผลติก๊าซธรรมชาตเิหลว ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2545 มีปริมาณ 10,814 
บาร์เรลต่อวัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปี 2544 การใชใ้น
ประเทศอยู่ที่ระดับ 7,893 บาร์เรลต่อวัน เป็นการใชใ้นอุตสาหกรรมตัวท าละลาย 
(Solvent) ทัง้หมด อกีส่วนหนึ่งส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศสงิคโปร์ เป็นจ านวน 
1,084 บารเ์รลตอ่วนั ปรมิาณการสง่ออกลดลงรอ้ยละ 33.8 เมือ่เทยีบกบั 6 เดอืนแรก
ของปีกอ่น 

 



ตารางที ่6 การผลติ การสง่ออกและการใช ้NGL 
หน่วย : บารเ์รล/วัน 

รายการ 2544 2545 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ การเปลีย่นแปลง 
(%) 

สดัสว่น 
(%) 

การผลติ 9,982 10,814 7.4  

การสง่ออก 1,833 1,084 -33.8  

การใชภ้ายในประเทศ 7,743 7,893 -6.5 100.0 

  - กลั่นน ้ามัน 941 - -100.0 - 

  - SOLVENT 6,802 7,893 14.3 100.0 

5. ผลติภณัฑน์ า้มนัส าเร็จรปู 

การผลติน ้ามันส าเร็จรูปในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้เพียงเล็กนอ้ย คอื 
รอ้ยละ 0.7 เมือ่ เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น การผลติน ้ามันส าเร็จรูปหลักเกอืบ
ทกุชนดิลดลง ยกเวน้ น ้ามันดเีซล และน ้ามันเครือ่งบนิ ขณะทีค่วามตอ้งการใชน้ ้ามัน
ส าเร็จรูปเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.7 กลา่วคอืเพิม่ขึน้ทุกชนดิ อยา่งไรก็ตาม ปรมิาณการผลติ
น ้ามันส าเร็จรูปทกุชนดิยังคงสงูกวา่ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ เป็นผลใหใ้นชว่ง 
6 เดอืนแรกของปีนี้มกีารสง่ออกน ้ามันส าเร็จรูปสทุธเิป็นจ านวน 76 พันบารเ์รลตอ่วัน 
และเป็นการสง่ออกน ้ามันส าเร็จรปูทกุชนดิ 

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

 ปรมิาณ (พนับารเ์รล/วนั) การเปลีย่นแปลง (%) 

การ 
ใช ้

การ
ผลติ 

การ
น าเขา้ 

การ
สง่ออก 

การ 
ใช ้

การ 
ผลติ 

การ
น าเขา้ 

การ
สง่ออก 

เบนซนิ 124.8 144.8 5.2 21.6 7.1 -2.6 868.5 -30.0 

เบนซนิพเิศษ 50.9 68.2 0.2 17.0 -1.1 -10.3 - -23.3 

เบนซนิ
ธรรมดา 

73.9 76.6 5.0 4.6 13.6 5.3 824.8 -46.9 

ดเีซล 280.9 302.6 20.9 34.3 5.0 6.9 186.3 53.1 

น ้ามันกา๊ด 1.0 7.3 - 5.9 8.7 -11.0 - -4.4 

น ้ามัน
เครือ่งบนิ 

65.3 76.0 1.7 8.5 2.0 7.0 3110.7 56.4 

น ้ามันเตา 84.1 104.0 - 11.8 3.1 -11.0 - -58.3 

กา๊ซ
ปิโตรเลยีม
เหลว* 

65.3 98.8 - 21.8 3.6 -1.3 - -15.5 

รวม 621.4 733.5 27.9 103.9 4.7 0.7 253.0 -12.6 



 

*ไมร่วมการใชเ้พือ่เป็นวตัถดุบิ 

น า้มนัเบนซนิ 

การผลติ การผลติน ้ามันเบนซนิในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2545 ลดลงรอ้ยละ 2.6 
เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น โดยการผลติน ้ามันเบนซนิธรรมดาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
5.3 ขณะทีก่ารผลติเบนซนิพเิศษลดลงรอ้ยละ 10.3 ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกันกับ
สดัสว่นการใช ้แมว้า่ปรมิาณการผลติน ้ามันเบนซนิจะลดลง แตก่ยั็งคงมปีรมิาณสงูกวา่
ความตอ้งการใชใ้นประเทศอยู ่20 พันบารเ์รลตอ่วนั 

การใช ้ปรมิาณการใชใ้นชว่ง 6 เดอืนแรกของปีนี้อยู่ทีร่ะดับ 125 พันบารเ์รลต่อวัน 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 7.1 เมือ่เทยีบกับ 6 เดอืนแรกของปี 2544 ทัง้นี้ ปรมิาณการใชเ้พิม่
สงูขึน้มากตัง้แตป่ลายไตรมาสที ่4 ของปีกอ่นตอ่เนือ่งมาถงึไตรมาสที ่2 ของปีนี ้คาด
ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาน ้ามันที่ปรับตัวลดลงในช่วง ไตรมาสแรกของปีนี้ 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกจิทีเ่ริม่มแีนวโนม้ดขีึน้ สังเกตไดจ้ากปรมิาณการจ าหน่าย
รถยนตส์ว่นบคุคลและรถจักรยานยนตยั์งคงขยายตัวสงูขึน้ โดยเบนซนิพเิศษมกีารใช ้

ลดลงรอ้ยละ 1.1 ขณะทีเ่บนซนิธรรมดามกีารใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 13.6 ทัง้นี้เป็นผลมา
จากการรณรงคใ์หม้กีารใชน้ ้ามันทีม่คีา่ออกเทนใหเ้หมาะสมกบัประเภทรถ สง่ผลใหม้ี
การใชน้ ้ามันเบนซนิธรรมดา (ออกเทน 87 และ 91) เพิม่ขึน้ โดยสดัสว่นการใชน้ ้ามัน
เบนซนิธรรมดา เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 56 ในปีกอ่น มาอยูท่ีร่อ้ยละ 59 ในปีนี ้

การน าเขา้และส่งออก ถงึแมว้่าปรมิาณการผลติน ้ามันเบนซนิ ยังคงสูงกว่าความ
ตอ้งการใชภ้ายในประเทศก็ตาม แตก่็มกีารน าเขา้น ้ามันเบนซนิธรรมดา และเบนซนิ
พเิศษ เป็นจ านวน 5.2 พันบารเ์รลตอ่วัน ประกอบดว้ย เบนซนิพเิศษ 0.2 พันบารเ์รล
ตอ่วัน เบนซนิธรรมดา 5 พันบารเ์รลตอว่ัน ขณะทีม่กีารสง่ออก (เบนซนิธรรมดา และ
เบนซนิพเิศษ) เป็นจ านวน 21.6 พันบารเ์รลตอ่วัน สง่ผลใหส้ง่ออก (สทุธ)ิ 16.4 พัน
บารเ์รลตอ่วนั 



น า้มนัดเีซล 

การผลติ ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2545 การผลติน ้ามันดเีซลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9 
เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปี 2544 โดยปริมาณการผลิตอยู่ที่ระดับ 303  
พันบารเ์รลต่อวัน ประกอบดว้ย การผลติน ้ามันดเีซลหมุนเร็ว 301 พันบารเ์รลต่อวัน 
และดเีซลหมนุชา้ 2 พันบารเ์รลตอ่วนั 

การใช ้การใชน้ ้ามันดเีซลไดเ้ริม่ขยับตวัสงูขึน้ ตัง้แตช่ว่งไตรมาสที ่4 ปีกอ่น ตอ่เนือ่ง
มาถงึ ไตรมาสแรกของปีนี ้และไดป้รับตวัลดลงในเดอืนเมษายน 2545 อยา่งไรก็ตาม 
ภาพรวมการใชน้ ้ามันดเีซลในชว่ง 6 เดอืนแรกของปีนี้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.0 กล่าวคอื 
ปรมิาณการใชอ้ยู่ทีร่ะดับ 281 พันบาร์เรลต่อวัน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาน ้ามัน
ดีเซลที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกจิมีแนวโนม้ดีขึน้ ดูไดจ้ากอัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกจิในชว่ง 6 เดอืนแรกของปีนี้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.5 และปรมิาณ
การจ าหน่ายรถทีใ่ชเ้พือ่การพาณิชย ์เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 32.8 อกีสว่นหนึ่งเป็นผลมา
จากการน าไปใชท้ดสอบการเดนิเครือ่งของระบบ Combine Cycle ทีโ่รงไฟฟ้าราชบรุ ี
กอ่นโอนใหบ้รษัิทผลติไฟฟ้าราชบรุ ีโฮลดิง้ จ ากดั 

การน าเขา้และส่งออก การน าเขา้น ้ ามันดีเซลในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2545 
เพิ่มขึน้มากจากระดับ 7 พันบาร์เรลต่อวัน ปีก่อนเป็น 21 พันบาร์เรลต่อวันในปีนี้  
เป็นการน าเขา้ดเีซลหมุนเร็วทัง้หมด เชน่เดยีวกับการสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้จากระดับ 22 
พันบารเ์รลตอ่วนั ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปีกอ่น เป็น 34 พันบารเ์รลตอ่วนั ในปีนี ้จงึมี
ปรมิาณสง่ออก (สทุธ)ิ จ านวน 13 พันบารเ์รลตอ่วนั 

 

 



น า้มนัเตา 

การผลติ การผลติน ้ามันเตาในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2545 ลดลงจากระดับ 117 
พันบารเ์รลตอ่วนั เป็น 104 พันบารเ์รลตอ่วนั หรอืลดลงรอ้ยละ 11.0 เมือ่เทยีบกบัชว่ง
เดยีวกันของปี 2544 อย่างไรก็ตาม ปรมิาณการผลติยังคงสูงกว่าความตอ้งการใช ้

ภายในประเทศ 

การใช ้ปรมิาณการใชอ้ยู่ทีร่ะดับ 84 พันบารเ์รลตอ่วัน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.1 เมือ่เทยีบ
กับชว่งเดยีวกันของปีกอ่น เป็นการเพิม่ขึน้ของการใชใ้นภาคอุตสาหกรรมถงึรอ้ยละ 
10.1 เนื่องจากเศรษฐกจิปรับตัวดีขึน้ ขณะที่การใชเ้พื่อเป็นเชือ้เพลงิในการผลติ
กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลง รอ้ยละ 30.3 
ตามนโยบายของรัฐบาลใหล้ดการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า โดยใช ้

กา๊ซธรรมชาตทิดแทน 

การน าเขา้และส่งออก เนื่องจากปริมาณการผลติในประเทศยังคงสูงกว่าความ
ตอ้งการใช ้จงึไม่มีการน าเขา้น ้ามันเตาตัง้แต่ปี 2544 มาจนถงึ 6 เดอืนแรกของปี 
2545 ขณะทีม่ปีรมิาณการสง่ออกอยูท่ีร่ะดบั 12 พันบารเ์รลตอ่วนั 

ตารางที ่8 ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า 

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

ปรมิาณเชือ้เพลงิ การเปลีย่นแปลง (%) 

กา๊ซธรรมชาต ิ(ลา้น ลบฟ./วนั) 1,504 1,619 5.2 

น ้ามันเตา (ลา้นลติร) 647 282 -30.3 

ลกิไนต ์(พันตัน) 15,744 7,359 -2.1 

ดเีซล (ลา้นลติร) 75 16 52.8 

น า้มนัเครือ่งบนิ 

การผลติน ้ามันเครือ่งบนิในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 7.0 เมือ่
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 การใชเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 2.0 สว่นปรมิาณการน าเขา้ใน
ปีนี้เพิม่ขึน้มาก กลา่วคอื เพิม่ขึน้จากระดับ 0.1 พันบารเ์รลตอ่วัน เป็น 1.7 พันบารเ์รล
ต่อวัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 6 เดอืนแรกของปีนี้มกีารส่งออก น ้ามันเครื่องบนิเป็น
จ านวน 9 พันบารเ์รลตอ่วนั เป็นผลใหม้กีารสง่ออก (สทุธ)ิ จ านวน 7 พันบารเ์รลตอ่วนั 

กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) 

การผลติ การผลติกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 มปีรมิาณ 99 
พัน บาร์เรลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 1.3 แยกเป็นการผลติจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. 
(โรงที ่1 – 4) คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 48 ทีเ่หลอืรอ้ยละ 52 เป็นการผลติจากโรงกลั่น
น ้ามันและอืน่ๆ ทัง้นีป้รมิาณการผลติยังคงสงูกวา่ความตอ้งการใชใ้นประเทศ 

การใช ้ปรมิาณการใชใ้นชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.3 โดยการใช ้

อยู่ทีร่ะดับ 77 พันบารเ์รลตอ่วัน แยกเป็นการใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 



85 ของปริมาณการใชท้ัง้หมด และการใชเ้ป็นวัตถุดบิในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15 

การใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ประกอบดว้ย การใชค้รัวเรือน ในรถยนตแ์ละในอุตสาหกรรม  
โดยการใชใ้นครัวเรอืน มสีัดสว่นสงูสดุ กล่าวคอื รอ้ยละ 70 ของปรมิาณการใชเ้ป็น
เชือ้เพลงิ โดยมปีรมิาณการใชอ้ยู่ทีร่ะดับ 46 พันบารเ์รลตอ่วัน ทีเ่หลอืเป็นการใชใ้น
อตุสาหกรรม และในรถยนต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 19 และ 12 ตามล าดบั 

เมือ่วเิคราะหก์ารใชใ้นรถยนตเ์ป็นรายไตรมาส จะพบว่าการใชไ้ดช้ะลอตัวลงตัง้แต่
ไตรมาสที่สามของปี 2544 ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ทั ้งนี้  อัตรา 
การขยายตัวในชว่งไตรมาสที ่2 นี้ลดลงถงึ รอ้ยละ 7.8 สาเหตสุว่นหนึง่เกดิจากการ
ปรับราคาขายปลกี LPG เป็นผลใหร้าคา LPG เพิม่สงูขึน้ อกีสว่นหนึง่เกดิจากจ านวน
รถแทก๊ซีท่ีเ่ปลีย่นมาใชเ้ชือ้เพลงิ LPG เริม่อิม่ตวั 

ส าหรับการใชเ้ป็นวัตถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมใีนชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 มี
ปริมาณ 11 พันบาร์เรลต่อวัน ซึง่ใกลเ้คียงกับปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นเล็กนอ้ยเพียง 
รอ้ยละ 1.6 

 

การน าเขา้และการส่งออก เนื่องจากประเทศไทย สามารถผลติก๊าซปิโตรเลยีม
เหลว ไดม้ากกวา่ความตอ้งการใชใ้นประเทศ จงึไม่มกีารน าเขา้ ขณะทีม่กีารสง่ออก
อย่างต่อเนื่อง ไปยังประเทศในเอเซยี ไดแ้ก ่จนี มสีัดสว่นสงูสดุคอืรอ้ยละ 41 ของ
ปริมาณการส่งออกทัง้หมด รองลงมาไดแ้ก่ สงิคโปร์ เวียดนาม คดิเป็น สัดส่วน 
รอ้ยละ 30 และ 12 ตามล าดับ โดยในชว่ง 6 เดอืนแรกของปีนี้สง่ออกเป็นจ านวน 22  
พันบารเ์รลตอ่วนั 



ตารางที ่9 การใช ้LPG 
หน่วย : พันบารเ์รลตอ่วนั 

  2544 2545 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ สดัสว่น (%) การเปลีย่นแปลง (%) 

ครัวเรอืน 46 46 59.5 2.0 

อตุสาหกรรม 11 12 15.8 15.4 

รถยนต ์ 8 8 9.9 -2.4 

อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี 12 11 14.8 1.6 

รวม 77 77 100.0 3.3 

6. ถา่นหนิ/ลกิไนต ์

การผลติ การผลติลกิไนตใ์นช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2545 มปีรมิาณ 10.1 ลา้นตัน 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดยีวกันของปี 2544 แยกเป็นการผลติจาก
เหมืองแม่เมาะและกระบี่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จ านวน 7.7  
ลา้นตัน หรือเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 9.7 สัดส่วนการผลิตคิดเป็นรอ้ยละ 77 ของปริมาณ 
การผลติทัง้หมด ที่เหลือผลติจากเหมืองเอกชน ปริมาณการผลติอยู่ที่ระดับ 2.4  
ลา้นตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.9 คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 23 

การใช ้ปรมิาณการใชล้กิไนตใ์นช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4 
เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น การใชอ้ยูท่ีร่ะดับ 9.7 ลา้นตัน ประกอบดว้ย การ
ใชใ้นภาคการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. คิดเป็นรอ้ยละ 76 ที่เหลือน าไปใชใ้น
ภาคอตุสาหกรรมคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 24 การใชใ้นอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ถงึ รอ้ยละ 
31.8 ทัง้นีเ้นือ่งจากการน าไปใชใ้นอตุสาหกรรมการผลติปนูซเีมนต ์ทีข่ยายตวัสงูมาก 
ตามการฟ้ืนตัวของ อสงัหารมิทรัพย ์ส าหรับการใชถ้า่นหนิน าเขา้ในภาคอตุสาหกรรม
ลดลงรอ้ยละ 0.2 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการใชถ้่านหนิ/ลกิไนตใ์นชว่ง 6 เดอืนแรก
ของปีนี ้ยังคงขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4 

การน าเขา้ ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 ปรมิาณการน าเขา้ถา่นหนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเขา้เป็นจ านวน 2.5 ลา้นตัน  
เพือ่น าไปใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าในโครงการ SPP ประมาณ 1.2 ลา้นตัน (รอ้ยละ 
48) และใชใ้นภาคอตุสาหกรรม 1.3 ลา้นตนั (รอ้ยละ 52) 

  



ตารางที ่10 การผลติและการใชล้กิไนต/์ถา่นหนิ 
หน่วย : พันตนั 

  2544 2545 (ม.ค. – ม.ิย.) 

ปรมิาณ อตัราเพิม่ 
(%) 

สดัสว่น(%) 

การผลติลกิไนต ์ 19,607 10,062 12.4 100.0 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ 15,447 7,705 9.7 76.6 

เหมอืงเอกชน 4,160 2,357 21.9 23.4 

- บา้นป ู 2,622 1,430 18.8 14.2 

- ลานนา 979 434 -8.4 4.3 

- อืน่ๆ 559 493 92.6 4.9 

การน าเขา้ถา่นหนิ 4,945 2,465 4.1  

Supply 24,552 12,527 10.6  

การใชล้กิไนต ์ 19,935 9,740 4.4 100.0 

ผลติกระแสไฟฟ้า 15,744 7,359 -2.1 75.6 

อตุสาหกรรม 4,190 2,381 31.8 24.4 

การใชถ้า่นหนิ 4,945 2,465 4.1 100.0 

ผลติกระแสไฟฟ้า (SPP) 2,150 1,176 9.4 47.7 

อตุสาหกรรม 2,795 1,289 -0.2 52.3 

Demand 24,880 12,205 4.4  

7. ไฟฟ้า 

ก าลงัการผลติตดิต ัง้ ก าลังการผลติตดิตัง้ไฟฟ้าของ กฟผ. การรับซือ้จากเอกชน 
และไฟฟ้าน าเขา้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2545 มีจ านวน 24,094 เมกะวัตต์  
โดยเป็นก าลังผลติตดิตัง้ของ กฟผ. 15,000 เมกะวัตต ์คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 62.3 
รับซื้อจาก IPP 6,686 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 27.7 จาก SPP 1,768  
เมกะวัตต ์คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.3 และน าเขา้จาก สปป.ลาว และมาเลเซยี 640  
เมกะวตัต ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.7 

ตารางที ่11 ก าลงัผลติตดิต ัง้ไฟฟ้า 
ณ มถินุายน 2545 
หน่วย : เมกะวตัต ์

  ก าลงัผลติตดิต ัง้ สดัสว่น (%) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 15,000 62.3 

ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (IPP) 6,686 27.7 

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 1,768 7.3 

น าเขา้ 640 2.7 

รวม 24,094 100 

 



การผลติพลงังานไฟฟ้า ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศในช่วง  
6 เดอืนแรกของปี 2545 มจี านวน 54,660 กกิะวัตตช์ั่วโมง เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกัน
ของปีกอ่นรอ้ยละ 5.2 ประกอบดว้ยการผลติของ กฟผ. คดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 62 ที่
เหลอืเป็นการรับซือ้จากเอกชน การน าเขา้ และทีอ่ืน่ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 38 

ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุในชว่ง 6 เดอืนแรกนี้อยู่ในเดอืนเมษายนทีร่ะดับ 16,681  
กกิะวัตต ์สูงกว่าความตอ้งการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2544 ซึง่อยู่ทีร่ะดับ 16,126 กกิะ
วัตต์ เป็นผลใหม้ีค่าตัวประกอบการใช ้ไฟฟ้าเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ที่ระดับ 
รอ้ยละ 75.4 และมีอัตราก าลังผลติส ารองไฟฟ้าต ่าสุด (Reserved Margin) อยู่ที่
ระดบัรอ้ยละ 27.5 

ตารางที ่12 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. - มยิ.) 16,681 75.4 27.5 

การผลติพลังงานไฟฟ้า ประกอบดว้ยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งต่างๆ คือ  
จากก๊าซธรรมชาติ (รวม EGCO IPP และ SPP) จ านวน 38,626 กกิะวัตต์ชั่วโมง  
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 71 จากถา่นหนิ/ลกิไนต ์จ านวน 9,674 กกิะวตัตช์ัว่โมง คดิเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ 18 จากพลังน ้ า 3,634 กกิะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7  
จากน ้ามันเตา จ านวน 1,107 กกิะวัตตช์ัว่โมง คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2 และจากแหลง่
อืน่ๆ รวมทัง้การ น าเขา้ไฟฟ้าจากลาวและมาเลเซยี จ านวน 1,619 กกิะวัตตช์ั่วโมง 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3 



 

การผลติพลงังานไฟฟ้าตามชนดิของเชือ้เพลงิทีส่ าคญั พอสรปุไดด้งันี ้

(ก) การผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาต ิในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้จาก
ชว่งเดยีวกนั ของปี 2544 รอ้ยละ 6.3 สาเหตสุ าคัญเนื่องจากบรษัิทผลติไฟฟ้าราชบรุ ี
โฮลดิง้ จ ากัด ไดรั้บโอนโรงไฟฟ้าราชบุรีพลังความรอ้นร่วมชุดที่ 1 และชุดที่ 2  
ซึง่มกี าลังการผลติตดิตัง้รวม 1,450 เมกะวัตต ์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2545 ซึง่ใช ้กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า 
สง่ผลใหป้รมิาณการผลติไฟฟ้า จากกา๊ซธรรมชาต ิเพิม่ขึน้ ประกอบกบั บรษัิท บอ่วนิ 
เพาเวอร์ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด มีก าลังการผลิตติดตัง้ 713 เมกะวัตต์ ใชก้๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า ไดเ้ริม่ทดลองจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. 
ตัง้แต่เดือนมกราคม 2545 เป็นตน้มา รวมทัง้ ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ที่ใช ้
กา๊ซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิจ่ายไฟฟ้าเขา้มาเสรมิในระบบ กฟผ. มากขึน้ อกีสว่นหนึง่
เป็นผลมาจากโรงไฟฟ้าราชบรุขีอง กฟผ. ผลติไฟฟ้าจากกา๊ซธรรมชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 
3.7 เมือ่เทยีบกบั 6 เดอืนแรกของปี 2544 

(ข) การผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิ/ลกิไนต ์ลดลงรอ้ยละ 1.9 สาเหตุมาจากการผลติ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ทีใ่ชล้กิไนตเ์ป็นเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 2.1 

(ค) การผลติไฟฟ้าจากน ้ามันเตา ลดลงถงึรอ้ยละ 25.2 เมือ่เทยีบกบั 6 เดอืนแรกของ
ปี 2544 เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลให ้กฟผ. ลดการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิในการผลติ
ไฟฟ้าและทดแทน โดยการใชก้า๊ซธรรมชาต ิ

(ง) การผลติไฟฟ้าจากพลังน ้า เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.4 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปี
กอ่น 

(จ) การผลติไฟฟ้าจากน ้ามันดเีซล เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.4 เมือ่เทยีบกับ 6 เดอืนแรก
ของปี 2544 เนื่องจากตัง้แต่ช่วงกลางปี 2544 มาจนถงึไตรมาสแรกของปี 2545 



กฟผ. ไดท้ าการทดสอบ การเดนิเครือ่งในระบบ Combine Cycle โดยใชน้ ้ามันดเีซล
ทีโ่รงไฟฟ้าราชบรุ ีกอ่นโอนให ้บรษัิทผลติไฟฟ้าราชบรุ ีโฮลดิง้ จ ากดั 

(ฉ) การน าเขา้ไฟฟ้าจาก สปป. ลาว และมาเลเซยีในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 
ลดลงรอ้ยละ 1.5 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 

การใชไ้ฟฟ้า 

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2545 อยู่ระดับที่ 48,542 กกิะวัตต์
ชั่วโมง เพิ่มจาก 6 เดือนแรกของปี 2544 รอ้ยละ 5.1 โดยสาขาธุรกจิและสาขา
อุตสาหกรรม ใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3 และ 5.9ตามล าดับ ขณะทีบ่า้นอยู่อาศัย 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.1 สว่นภาคเกษตร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.8 และ ลกูคา้ตรง กฟผ. เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 8.7 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง ขยายตัวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.2 เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกัน
ของปี 2544 การใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกสาขา กล่าวคือ สาขาธุรกิจและสาขา
อุตสาหกรรม มีการใชไ้ฟฟ้า 5,962 กกิะวัตต์ชั่วโมง และ 6,753 กกิะวัตต์ชั่วโมง 
ตามล าดับ หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.8 ส าหรับประเภทบา้นและทีอ่ยูอ่าศัย มกีารใชไ้ฟฟ้า 
3,832 กกิะวตัตช์ัว่โมง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภูมภิาค ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.2 เมือ่
เทียบกับ ช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยสาขาธุรกจิและสาขาอุตสาหกรรม มีการใช ้

ไฟฟ้าอยู่ในระดับ 5,601 กกิะวัตตช์ั่วโมง และ 15,051 กกิะวัตตช์ั่วโมง ตามล าดับ 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9 สว่นการใชไ้ฟฟ้าประเภทบา้นและทีอ่ยู่อาศัย มกีารใชไ้ฟฟ้า 
7,089 กกิะวตัตช์ัว่โมง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.8 

ในสว่นลกูคา้ตรงของ กฟผ. ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 
อยูใ่นระดบั 965 กกิะวตัตช์ัว่โมง เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของปี 2544 รอ้ยละ 8.7 

ตารางที ่13 การจ าหนา่ยไฟฟ้าแยกตามประเภทผูใ้ช ้
หน่วย : กกิะวัตต-์ชัว่โมง 

  2544 2545 (มค. - มยิ.) 

ปรมิาณ เปลีย่นแปลง 
(%) 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตนครหลวง    

บา้นและทีอ่ยูอ่าศัย 7,286 3,832 1.9 

ธรุกจิ 11,502 5,962 3.8 

อตุสาหกรรม 13,028 6,753 3.8 

อืน่ๆ 1,872 947 1.3 

รวม 33,688 17,494 3.2 

การใชไ้ฟฟ้าในเขตภมูภิาค    

บา้นและทีอ่ยูอ่าศัย 13,882 7,089 3.8 

ธรุกจิ 10,627 5,601 6.9 



  2544 2545 (มค. - มยิ.) 

ปรมิาณ เปลีย่นแปลง 
(%) 

อตุสาหกรรม 28,559 15,051 6.9 

เกษตรกรรม 179 121 9.8 

อืน่ๆ 4,214 2,221 6.9 

รวม 57,461 30,083 6.2 

ลกูคา้ตรง กฟผ 1,717 965 8.7 

รวมท ัง้ส ิน้ 92,866 48,542 5.1 

8. รายไดส้รรพสามติและฐานะกองทนุน า้มนั 

รายไดภ้าษีสรรพสามติจากน ้ามันส าเร็จรูป ในชว่ง 6 เดอืนแรกของปี 2545 มจี านวน
ประมาณ 34,047 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 878 ลา้นบาท เมือ่
พจิารณา รายรับ รายจ่ายของกองทุนฯ ในชว่งเดอืน ม.ค. – ม.ิย. จะเห็นวา่กองทนุฯ 
มีรายรับ เป็นผลใหฐ้านะกองทุนตดิลบลดลงจาก 10,351 ลา้นบาท เมื่อสิน้เดอืน
ธันวาคม 2544 เป็นตดิลบ 7,141 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืนมถินุายน 2545 นี ้

ตารางที ่14 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.ิย. -7,141 3,210 34,047 

9. ประมาณการความตอ้งการพลงังาน ของประเทศไทย 
ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2545 

จากภาวะเศรษฐกจิของประเทศ ที่เริม่ฟ้ืนตัวตัง้แต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2544 โดย
ขยายตัวรอ้ยละ 2.1 และไดข้ยายตัวต่อเนื่องมาจนถงึไตรมาสแรกและไตรมาสที ่2 
ของปี 2545 กล่าวคือขยายตัวรอ้ยละ 3.9 และ 5.1 ตามล าดับ ประกอบกับ ดัชนี
ผลผลติอตุสาหกรรมในชว่ง 6 เดอืนแรกของปีนี้ ขยายตัวรอ้ยละ 6.1 สง่ผลใหค้วาม
ตอ้งการใชพ้ลังงานเชงิพาณิชยเ์พิม่มากขึน้ ประมาณว่าความตอ้งการพลังงานเชงิ



พาณิชยข์องประเทศจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.1 ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปีนี้ รายละเอยีด
พอสรปุไดด้งันี ้

· ความตอ้งการใชน้ ้ามันส าเร็จรูป คาดวา่จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.6 โดยความตอ้งการใช ้

เพิม่ขึน้ทุกชนดิ ยกเวน้ การใชน้ ้ามันดเีซลและน ้ามันเตาในภาคการผลติไฟฟ้าทีก่าร
ใชล้ดลง ส่วนการใชน้ ้ามันเบนซนิในชว่ง 9 เดอืนแรกนี้ คาดว่าจะเพิม่ขึน้เนื่องจาก
ปรมิาณการจ าหน่ายรถยนตแ์ละรถจักรยานยนตย์ังคงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

· ความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาต ิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.1 เป็นการเพิม่ขึน้ในภาคการผลติ
ไฟฟ้า โดยเฉพาะในสว่นของผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (IPP) ไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น
ร่วมราชบรุขีองบรษัิทผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้ จ ากดั ไดรั้บโอนจาก กฟผ. เรยีบรอ้ย
แลว้ และโรงไฟฟ้าบอ่วนิไดเ้ริม่ทดลองจา่ยไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. ตัง้แตต่น้ปีนี้ 

· ความตอ้งการใชถ้่านหนิ/ลกิไนต ์ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.6 เมือ่เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปี 2544 เป็นการเพิม่ขึน้ในภาคอุตสาหกรรม 
ส่วนการใชใ้นภาคการผลติไฟฟ้าจะลดลง สาเหตุทีก่ารใชใ้นภาคอุตสาหกรรมเพิม่
สูงขึน้ เนื่องจากการฟ้ืนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ส่งผลใหม้ีความตอ้งการใช ้

ปนูซเีมนตส์งูขึน้มาก จงึเป็นผลใหม้กีารใชล้กิไนตใ์นการผลติปนูซเีมนต ์เพิม่ขึน้มาก 
ส่วนความตอ้งการใชถ้่านหนิน าเขา้ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2545 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.9 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 ประมาณเกอืบครึง่หนึง่ ของถา่นหนิน าเขา้ 
ใชใ้นการผลติไฟฟ้า ของผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) มแีนวโนม้วา่การใชถ้่านหนิใน
ภาคอตุสาหกรรมจะชะลอตัวลง อยา่งไรก็ตาม ภาพรวมการใชถ้า่นหนิ/ลกิไนตใ์นชว่ง 
9 เดอืนแรกของปี 2545 จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.6 เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2544 

ตารางที ่15 ประมาณการความตอ้งการพลงังานเชงิพาณิชยใ์นชว่ง 9 เดอืน
แรกของปี 2545 

Commercial Primary Energy Consumption 

Barrel per Day 
(Crude Oil Equivalent) 

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

Petroleum Products 558,974 590,421 5.6 

Natural Gas 446,329 477,866 7.1 

  Power 374,836 404,997 8.0 

 Industries & GSP 71,493 72,869 1.9 

Lignite & Coal 174,096 182,026 4.6 

  Power 106,174 103,478 -2.5 

  Industries 67,922 78,548 15.6 

Hydro & Import Elec. 34,251 37,236 8.7 

Total 1,213,650 1,287,549 6.1 

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 
วารสารนโยบายพลงังาน ฉบับที ่57 กรกฎาคม-กนัยายน 2545 
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