
ประมวลภาพรวม
ั ิ ไฟฟ ไพัฒนาการกิจการไฟฟาไทย 

ื่  ี ีชืนชม สงาราศรี กรีเซน

การสัมมนาประจาํป มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 2548

ื่ ี่ ไเรอืง “จุดเปลียนผาน...กิจการไฟฟา”

17 ตุลาคม 2548

โรงแรม เดอะแกรนด กรุงเทพฯ





การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง (ป 2547)

กาซกาซ
ธรรมชาติ 
(กฟผ.) 
24 13%

กาซ
ธรรมชาติ 

24.13% (IPP, SPP) 
45.74%

ลิกไนต
15.93%

ตางประเทศ
0.94%

น้ํามันดีเซล
ื่

น้ํามันเตา
9 %

พลังงานน้ํา
6 28%

พลังงานชีวมวล
0.63%

 และอืน ๆ 
0.4%

5.95% 6.28%



ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 
ป 2532 – 2547



พัฒนาการกจิการไฟฟาไทย : การปรับโครงสรางกิจการ

  2548  2547  2546  2545  2544  2543  2541  2542  2540  2537  2536  2535< 2535

กฟผ.

กฟน.

ประมูลรับ

ซื้อไฟฟา

ครม. อนุมัติ
แผนแมบท

ป ิ ป

-ขายหุน RATCH

-อนมัติแผน    

ประกาศรับ 
ซื้อไฟฟา

S

เลื่อนการแปร

รูป กฟผ. เพื่อ
 

กฟภ.
จาก IPP ปฏิรปู

รฐัวิสาหกิจ 
4 สาขา

ุ

Power Pool และ

พรบ. การประกอบ
ิ ั

จาก VSPP ลดแรงตอตาน

จากสหภาพ 
และประชาชน

กิจการพลังงาน

-ปรบัโครงสราง  
ั  ไฟฟ ิ ิ-แกไข พรบ.  

กฟผ.
กฟผ.ลง
นามสัญญา

ื้ ไฟฟ

คณะรัฐมน 
ตรีเห็นชอบ

IRB

อัตราคาไฟฟา
-แผน Power 

Pool ถูกชะลอ

-มติ ครม. ยกเลิก
แผน Power Pool

 ฟ

-เดินหนา  
แปรรปู กฟผ. 
อีกครั้ง

-รับซื้อไฟฟา        
จาก SPP 

ซือไฟฟา

กับIPP 7 

ราย

แนวทาง IRB 

รายสาขาของ 
กนร.

-แปรรปู ปตท. -ยุทธศาสตร : กฟผ. 
National Champion

-เห็นชอบโครงสราง

อกครง

กําหนด IPO 

พ.ย.48

-จัดตั้ง 
EGCO

เหนชอบโครงสราง

ESB และแปรรูป 
กฟผ.เขาตลาด

้

-ปรบัเกณฑ 
การกําหนด   



โครงสรางกิจการไฟฟาแบบผูซื้อรายเดยีว ู
(Enhanced Single Buyer: ESB)ระบบผลิตไฟฟา    บมจ.     ผูผลิตไฟฟา      ตาง       ผูผลิตไฟฟา        หนวย

กฟผ. เอกชนรายใหญ ประเทศ ขนาดเล็ก งาน กฟผ.  เอกชนรายใหญ   ประเทศ        ขนาดเลก          งาน

      กํากับ

ดแล     ดูแล

ระบบสงไฟฟา         ระบบสงไฟฟาของ บมจ. กฟผ.                   ใหม

        
System Operation

             
      

ฟ ฟ ใชไฟฟกฟน.       กฟภ.      ผใูชไฟฟา

ระบบจําหนายไฟฟา                ของในเขต

  นิคมอตุสาหกรรม

ผูใชไฟฟา       ผูใชไฟฟา



พัฒนาการกจิการไฟฟาไทย : การกํากบัดูแล

2534 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548....

็ ช  ํ ส ี่
จัดตั้ง

คณะอนุกรรม

ครม. เหนชอบราง
พรบ.  การประกอบ
กิจการพลังงาน 

คณะทางานของสภาท

ปรกึษาเศรษฐกจิ และ
สังคมแหงชาติ นําเสนอ

การ Ft

ครม เห็นชอบ

เพื่อจัดตั้งองคกร

กํากับดูแล
1 ครม ยกเลิกมติ

ราง พรบ. การประกอบ
กิจการไฟฟา และกาซ

ช ิ  สิครม. เหนชอบ
แนวทางจัดตั้ง

องคกรกาํกับดูแล

1. ครม. ยกเลกมต          
ครม. ป 2543 เรงแผน 
Power Pool และราง 

ธรรมชาต ตอวุฒสภา
มี.ค. ประกาศใชระเบียบ
สํานักนายกฯ วาดวย

อิสระรายสาขา พรบ. การประกอบกจิการ
พลังงาน

คณะกรรมการกํากับดูแล

ก.ย. คณะอนุกรรมการยก
2. ครม.เห็นชอบ

- โครงสรางกิจการ

ราง พรบ. การประกอบ
กิจการไฟฟา พิจารณาราง 
กฎหมาย แลวเสร็จ และEnhanced Singer 

Buyer

- ใหมี Board of

กฎหมาย แลวเสรจ และ

นําเสนอ กระทรวงพลังงาน



ตารางเปรียบเทียบองคกรกํากับดูแลดานพลังงานในประเทศตางๆ 

ประเทศ องคกรกํากับดูแล กิจการ กฎหมายรองรับ

อารเจนตินา Ente Nacional Regulador de la ไฟฟา Electricity Regulation Act 1992อารเจนตนา Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE) 

ไฟฟา Electricity Regulation Act 1992

จีน State Electricity Regulatory 
Commission

ไฟฟา State Council’s order

อินเดีย Public Utilities Regulatory 
Commission, State Regulatory 
Commission

ไฟฟา Electricity Regulatory Commission 
Act 1998

ิ โ ี ี ไฟฟ El t i it L N 20/2002 (อินโดนีเซีย - ไฟฟา Electricity Law No. 20/2002 (ถูก

ระงับใช เนื่องจากการแปรรูปกิจการไฟฟา 

“ขดัรัฐธรรมนูญ”)

มาเลเซีย Energy Commission ไฟฟา,กาซ Energy Commission Act 2001

ฟลิปปนส Energy Regulatory Commission ไฟฟา The Electricity Act, No. 41 of 1987, 
The Electricity Amendment Acts ofThe Electricity Amendment Acts of 
1994 and 1995

เกาหลีใต Korea Electricity Commission ไฟฟา The Act on the promotion of Power 
Industry Restructuring 2000

กัมพูชา Electricity Authority of Cambodia ไฟฟา Electricity Law 2001

ไทย ยังไมมีองคกรกํากับดูแล (ต.ค. 48) ไฟฟา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี



พัฒนาการกจิการไฟฟาไทย : บทบาทของภาคเอกชน

ครม เห็น

  2548  2547  2546  2545  2544  2543  2541  2542  2540  2537  2536  2535< 2535

กฟผ. ผูกขาด
กิจการผลิต

เปดประมูล

รับซื้อไฟฟา

เริ่มซื้อไฟฟา

จาก สปป.

ประมูล

ขอรับเงนิ

รฐับาล

ประกาศให

-ครม.เหน 
ชอบให การ
ไฟฟากจการผลต

ไฟฟา
รบซอไฟฟา

จาก IPP

จาก สปป.
ลาว สนับสนุน

แก RE 
SPP

โรงไฟฟาIPP 
บอนอก และ
ิ 

สามารถ

ลงทุนใน

ธรกิจ CHP

-แกไข พรบ. กฟผ. 
(เปดชองเอกชนมี

1. กฟผ. ลงนามซื้อ
ขายไฟฟากับ

SPP หนกรูด ยาย

ที่ตั้ง และ
เปลี่ยน

ธุรกจ CHP 

และระบบ 
DG

สวนรวมในการผลิต

ไฟฟา)
IPP 7 ราย

2. ครม. มีมติหยุด

ขายหุนราชบุรี

โฮลดิ้ง

ประกาศรับซื้อ

ไฟฟาจาก
VSPP (RE)

เชื้อเพลิงเปน

กาซฯ
-กฟผ.ไดรับ
การจดัสรร

-จัดตั้ง EGCO

-ประกาศรับซื้อ

ุ

รับการรบัซื้อ

ไฟฟาจาก SPP 

 ี ่ใ 

ครม. อนุมัติ
แผน Power 
P l

VSPP (RE)

อนุมัติแผน PDP 

โรงไฟฟา Gulf

การขยาย

กําลังผลิต

รอยละ 50
ไฟฟาจาก SPP 

(ระบบ Cogen และ

พลังงานหมนเวียน)

ยกเวนทีใช RE Pool
โรงไฟฟา Gulf 

ไดรับการจัดสรร

กําลังการผลิต

ิ่



พัฒนาการกจิการไฟฟาไทย : พลังงานหมนุเวียน

 2548  2547 2546 2545 2544 2543 2540 2535 .... ....

ประกาศรับซื้อไฟฟา  
จาก SPP ระบบ 

SPP จายไฟฟา
เขาระบบ 2000 

- เพิ่มวงเงิน RE 

SPP อีก 1,116 
อนุมัติแผน PDP 

2004 (สัดสวน RE 

Cogeneration และ

พลังงานหมุนเวียน 
(RE)

MW      แตสวน
ใหญใช เชื้อเพลิง
ฟ สซิ

ลานบาท

- ประกาศรบัซื้อ

= 1.5%) ป 
2554

(RE)

ยติการรบัซื้อไฟฟา

ฟอสซล

ประมลขอรบัเงิน

ไฟฟาจาก VSPP 

(ไมเกิน 1 MW)
ประกาศยทธศาสตรพลังงาน -รางระเบียบ RPSยุตการรบซอไฟฟา

จาก SPP รายใหม

ยกเวนใช RE

ประมูลขอรบเงน

สนับสนุนไมเกิน 36 
สตางค/หนวย 

ประกาศยุทธศาสตรพลงงาน

-เพิ่มสัดสวน RE จาก 0.5% 

เปน 8% ของพลังงาน ใน

รางระเบยบ RPS 

-ปรบัปรุงระเบยีบ 
SPP

สําหรับ RE SPP 

(วงเงิน 2,000 ลาน
บาท)

เปน 8% ของพลงงาน ใน          
ป 2554

-เพิ่ม RE เปน 6% ของกําลัง

-ปรบัปรุงระเบยีบ  

VSPPบาท) เพม RE เปน 6% ของกาลง

ผลิตไฟฟาในป 2554 โดยใช
มาตรการ RPS 4% และอื่น 

 VSPP


