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รายชือ่โรงไฟฟ้าทีใ่ชก้า๊ซพมา่
โรงไฟฟ้า กําลังผลิต (MW ) ใช้เชื�อเพลิง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ�ง จํากัด (มหาชน)

   - พลังงานความร้อน                          1,440 ก๊าซ/ นํ�ามันเตา

   - พลังความร้อนร่วม                          2,041 ก๊าซพม่า

บริษัท ไตรเอนเนอจี จํากัด                             700 ก๊าซพม่า

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด (ชุดที� 1)                          1,400 ก๊าซพม่า

โรงไฟฟ้าวังน้อย (กฟผ.)                          1,910 ก๊าซพม่า/ อ่าวไทย

รวม                  7,491 

ประมาณ 4,100 MW ทีไ่ดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก
การหยดุจา่ยกา๊ซพมา่

ทีม่า: กฟผ. แผนพัฒนากําลังผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573
        และ http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=444



แตโ่รงไฟฟ้าทัง้ 3 มเีชือ้เพลงิสํารองอยูแ่ลว้:
ขอ้เท็จจรงิตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

• ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (ระหวา่ง กฟผ. และ 
ราชบรุ/ีTECO/ ราชบรุเีพาเวอร)์ ขอ้ที ่9.4.2:

• “The Generator shall at its own expense maintain a storage 
capacity for Secondary Fuel (“Back-Up Fuel Stock”) of at least three 
(3) day’s supply of Secondary Fuel at the Site… the Generator shall 
maintain a Back-Up Fuel Stock sufficient for the Generating Unit to 
operate at its Contracted Capacity for three (3) consecutive days.”

• “ผูผ้ลติจะตอ้งจัดใหม้คีลงัสํารองเชือ้เพลงิทีส่อง 
(เชือ้เพลงิสํารอง ซึง่หมายถงึน้ํามนัดเีซล) ไวใ้ชเ้ป็นเวลา
อยา่งนอ้ย 3 วนัและจัดเตรยีมเชือ้เพลงิสํารองในปรมิาณที่
มากเพยีงพอตอ่การผลติทีร่ะดบัสงูสดุตามกําลงัผลติไฟฟ้า
ทีกํ่าหนดในสญัญาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 วนัตดิกนั”



ตวัอยา่งบางสว่นของ PPA (Power Purchase Agreement) ระหวา่ง 
กฟผ. และผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนทีใ่ชก้า๊ซเป็นเชือ้เพลงิ



แตโ่รงไฟฟ้าทัง้ 3 มเีชือ้เพลงิสํารองอยูแ่ลว้:
ขอ้เท็จจรงิตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (ตอ่)

• ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (ระหวา่ง กฟผ. และ 
ราชบรุ/ีTECO/ ราชบรุเีพาเวอร)์ ขอ้ที ่9.4.4:

• “EGAT shall have the right, but not the obligation, to 
purchase and to supply Secondary Fuel directly to the 
Facility in order to avoid Secondary Fuel supply 
interruptions.”

• “กฟผ. ขอสงวนสทิธ ิ(แตไ่มถ่อืเป็นหนา้ที)่ ในการซือ้
และจัดหาเชือ้เพลงิทีส่องใหโ้รงไฟฟ้าเพือ่ป้องกนั
ไมใ่หเ้ชือ้เพลงิทีส่องไมพ่อใช”้



ขอ้สรปุเรือ่ง “โรงไฟฟ้าจะหายไป 4100 
MW เมือ่กา๊ซพมา่หยดุสง่จรงิหรอื?”
• โรงไฟฟ้าทัง้ 3 (ราชบรุ ีราชบรุเีพาเวอรแ์ละ Teco) 

สามารถใชเ้ชือ้เพลงิสํารอง (high-speed diesel) ซึง่ตอ้งมี
เก็บสํารองอยูแ่ลว้ตามเงือ่นไขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีทํ่าไว ้
กบั กฟผ.

• คลงัเชือ้เพลงิสํารองมปีรมิาตรเพยีงพอสําหรับการผลติที่
กําลงัผลติสงูสดุตามสญัญาเป็นเวลา 3 วนั และ กฟผ. มี
สทิธทิีจ่ะจัดหาเชือ้เพลงิสํารองเพิม่เตมิเพือ่ไมใ่หไ้ฟขาด

• ดงัน ัน้ ไฟฟ้า 4100 MW ไมไ่ดจ้ะหายไปไหน เรามี
กาํลงัผลติเพยีงพอตอ่การรกัษาความม ัน่คงของระบบ  
ประเด็นทีส่าํคญักวา่นา่จะเป็นวา่ ภาระตน้ทนุทีเ่พ ิม่ข ึน้
จากการเปลีย่นเชือ้เพลงิกา๊ซมาเป็นนํา้มนัดเีซลจะสงู
เพยีงใด และใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบ



บทเรยีนจาก “ดรามา่พลงังาน”
• การใหข้า่วของ รมว. กระทรวงพลงังานและ กฟผ. วา่ไฟฟ้า

จะไมเ่พยีงพอ จงึเป็นการใหข้อ้มลูทีบ่ดิเบอืนจากความเป็น
จรงิ ทําใหป้ระเทศเสยีชือ่เสยีง อาจกระทบตอ่เศรษฐกจิ 
อตุสาหกรรมและการทอ่งเทีย่วในชว่งเดอืนเมษายน และ
เบีย่งความสนใจประชาชนจากประเด็นสําคญัเรือ่งภาระคา่
ไฟฟ้าและความรับผดิชอบ 

• “ดรามา่พลงังาน” ทีเ่กดิขึน้จงึเป็นขอ้พสิจูวา่ กระทรวง
พลงังานและ กฟผ. มุง่หวงัจะสรา้งความตืน่กลวัเพือ่ปทูาง
สูก่ารอนุมัตสิรา้งโรงไฟฟ้าเพิม่โดยอาจไมจํ่าเป็น เพือ่ขยาย
โอกาสทางธรุกจิ(และโอกาสการเก็งกําไรหุน้)ใหก้บัคน
เฉพาะกลุม่ โดยยอมเอาชือ่เสยีงและประโยชนส์ว่นรวมของ
ประเทศชาตแิละประชาชนเขา้แลก



Email: chom at palangthai dot org
www.palangthai.org
โทร. 086 515 9377
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