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“การปฏิรูปพลงังานไทย”
3 กรกฎาคม 2557

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย



ประเดน็ในการน าเสนอ

1. ปัญหาด้านประสิทธิภาพ 
(efficiency)

• การผกูขาด

• การก าหนดราคาท่ี
บิดเบือน

2. สิทธิของประชาชนใน
การใช้พลงังานของประเทศ

• สิทธิในการใช้ประโยชน์
จากก๊าซในประเทศ

• สิทธิในการใช้พลงังานใน
ราคาท่ีเหมาะสม

3. ธรรมาภิบาลในกิจการ
พลงังาน

• การทบัซ้อนของบทบาท
หน้าท่ี

• การขาดความโปร่งใสใน
การบริหารจดัการ



ปัญหาธุรกิจพลงังานไทย

ปัญหาพลงังานไทย

1. ประสทิธิภาพ 
(efficiency)

1.1 การผกูขาดใน
ตลาด

1.2 การก าหนด
ราคาท่ีบดิเบือน

2. สทิธิของ
ประชาชน

(rights)

2.1สทิธิในการใช้
ก๊าซที่ผลติในอ่าว
ไทยซึง่มีราคาถกู

(legacy gas)

2.2 สทิธิในการ
ได้รับราคาท่ี
เหมาะสม



1. ปัญหาประสิทธิภาพของภาคพลงังานไทย



1.1 การผกูขาดในกิจการพลงังานไทย



โครงสร้างธุรกิจก๊าซไทย

โรงแยกก๊าซขดุเจาะ/ผลติก๊าซ

ปิโตรเคมี

ผลติไฟฟา้ + NGV + อตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมอ่ืนๆ + ขนสง่ + ครัวเรือน

น าเข้า

ทอ่ก๊าซ

โรงกลัน่น า้มนั

สถานี (terminal)



ขอ้เสนอแนะในการสลายการผกูขาด

ระยะสัน้ (ภายในปีนี)้
• ผลกัดนัให้คณะกรรมการก ากบักิจการ

พลงังาน (กกพ.) ออกประกาศ “third 
party access” ส าหรับท่อก๊าซ และ 
สถานี รับ-จ่ายก๊าซ อย่างรวดเร็วท่ีสดุ และ 

• ปตท. ออก third party access 
code หลงัจากนัน้

• เตรียมการแยกบญัชี และแยกนิติบคุคล
ส าหรับท่อก๊าซ และโรงแยกก๊าซ

• ก าหนดให้ ปตท. อยู่ภายใต้กฎหมาย
แข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542

ระยะกลาง (2 ปี)
• แยกธรุกิจท่อก๊าซ และ โรงแยกก๊าซออก

จาก ปตท. และห้ามผู้ ท่ีประกอบธรุกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองถือหุ้น เพ่ือให้มีการพฒันา
อตุสาหกรรมปลายน า้



1.2 การบิดเบือนราคา



ราคาก๊าซประเภทต่างๆ ในประเทศไทย

3. ก๊าซธรรมชาติ
จากอ่าวๆไทย

โรงแยกก๊าซ 1. LPG

ครัวเรือน

ปิโตรเคมี

ขนส่ง

อุตสาหกรรม
อ่ืนๆ

โรงไฟฟ้า

2. NGV ขนส่ง

อุตสาหกรรม



$9-10

$16-17 $16-17 $16-17

$14

ก๊าซใน
ประเทศ

ก๊าซใน
ประเทศ

ก๊าซใน
ประเทศ

ก๊าซ
น าเข้า

ก๊าซ
น าเข้า

ก๊าซ
น าเข้า

การตรึงราคา LPG และ NGV ในประเทศ
ท าให้มกีารผลติก๊าซในประเทศน้อย จึงต้องน าเข้ามาก

ปัจจบุนั ปรับราคาขึน้ ปรับเทา่ราคาน าเข้า

เงินเข้า
กองทนุ



โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติไทย

โรงแยกก๊าซ ปิโตรเคมี

อตุสาหกรรมอ่ืนๆ + ขนสง่ + ครัวเรือน

ก๊าซน าเข้า

ก๊าซจากพม่า

ก๊าซจากอ่าวไทย

20%

80%

ผลติไฟฟา้ + NGV + อตุสาหกรรม

ราคา Pool 1 

ราคา Pool 2



การก าหนดราคาก๊าซธรรมชาตติามราคาเฉลีย่ท าให้มกีารใช้
ก๊าซในการผลติไฟฟ้ามากเกนิควร
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อ่าวไทย พม่า น าเข้า

ราคาก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งต่างๆ (USD/mmbtu)

Pool 1 price = 10 USD

Pool 2 price =  (0.57) 10USD + (0.37)14USD + (0.06)USD18 =  11.9 USD

Import price = 18 USD

ราคาก๊าซจากแต่ละแหลง่เป็นตวัเลขประมาณเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของราคา และวิธีการก าหนดราคาแบบเฉลี่ย



ขอ้เสนอแนะ
1. ปรับราคา LPG, NGV, ก๊าซธรรมชาตใิห้เป็นราคาใกล้ราคาน าเข้า

ส าหรับผู้ใช้ทุกกลุ่ม รวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การผลิตก๊าซในประเทศ และ ให้การเลือกใช้ประเภทของพลังงานมี
ประสิทธิภาพ

2. เกบ็ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาเข้ากองทุนเพื่อใช้ในการอุดหนุนผู้
มีรายได้น้อย หรือ ก าหนดปริมาณก๊าซภายในประเทศที่แต่ละกลุ่มมี
สิทธิใช้อย่างชัดเจน  เช่น การใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า   

3. ยกเลิกการเกบ็เงนิเข้ากองทุนน า้มันส าหรับพลังงานทุกประเภทยกเว้น
ข้อ 2 



ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกบัราคาขายปลกีซ่ึงเกบ็เข้ากองทุน
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2. สิทธิในการใชพ้ลงังาน



สิทธิของประชาชนในการใช้
พลังงานของประเทศ
(1) สิทธิในการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานจากแหล่งผลิตใน
ประเทศ
(2) สิทธิในการใช้พลังงานใน
ราคาที่เหมาะสม



2.1 ใครไดรั้บสิทธ์ิในการใชก๊้าซจากอ่าวไทย ?

ผลิตไฟฟ้า, 54%

ขนส่ง (NGV), 5%

อุตสาหกรรม (NG) 
22% ครัวเรือน, 6%

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ, 
5%

ขนส่ง (LPG), 1%

ปิโตรเคมี, 7%

โรงแยกก๊าซ, 19%



... และในราคาเท่าไร ?
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ราคา LPG บาท ต่อ กก (โดยประมาณ)

• * Analyst report + 1 บาทเกบ็เขา้กองทุน
• ** ประมาณการจากค านวณส่วนลดท่ีร้อยละ 90 จากราคา Naphtha ณ 02/06/2014 จากขอ้มูลของ Datastream ในรายงาน Asia Plus 

Securities Industry Update, 3/06/2014 + 1 บาทเกบ็เขา้กองทุน



2.2 สิทธิในการใช้ประโยชน์จากพลงังานในราคาทีเ่หมาะสม

• สร้างแรงจงูใจให้ผู้ประกอบการ
ผลิตสินค้าหรือบริการ (ไม่ต ่า
กว่าต้นทุนในการผลิต)

• ไม่สร้างก าไรที่เกนิควรให้แก่
ผู้ประกอบการ 

• สร้างแรงจงูใจให้ผู้ประกอบการ
ประหยัดต้นทุน

ราคาท่ี
เหมาะสม



ความเหมาะสมของราคาก๊าซ 

1. ค่า margin และต้นทนุในการ
ด าเนินการในการซือ้ขายเชือ้เพลิง
ทกุประเภทเหมาะสมหรือไม่

2. ค่าตอบแทนในการจดัหาและ
จ าหน่ายก๊าซท่ีสงูถึงร้อยละ 9.33 
ของราคาเนือ้ก๊าซส าหรับ spp สงู
เกินไปหรือไม่

3. การใช้สตูร net-back ในการ
ค านวณราคาก๊าซ LPG และ 
Ethane ส าหรับอตุสาหกรรมปิ
โตรเคมีเป็นธรรมหรือไม่

4. การค านวณคา่ผ่านท่อบน 
IRROE ท่ีสงูถึงร้อยละ 12.5 และ 
18 เหมาะสมแล้วหรือ



ขอ้เสนอแนะ
การเข้าถงึก๊าซอ่าวไทย

• ควรก าหนดราคา LPG ที่เท่าเทยีมกัน
ระหว่างทุกอุตสาหกรรม โดยราคาที่
เหมาะสมคือราคาที่องิราคาใน
ตลาดโลก

• ควรจัดโครงสร้างตลาด LPG ไม่ให้มี
การเลือกปฏบิัต ิหรือ อย่างน้อยต้อง
เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาซือ้ขาย
ก๊าซต่อหน่วยงานก ากับดูแล 

การก ากับราคาพลังงาน
• ควรมีสูตรราคาที่องิกับ “ต้นทุนที่มี

ประสิทธิภาพ”

• ควรให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พจิารณาความเหมาะสมของค่าตัวแปร
ในสูตรที่ใช้ในการก าหนดราคา

• ควรเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ
ค านวณต้นทุนและราคาพลังงานต่อ
สาธารณชน



3. การส่งเสริมธรรมาภบิาลในการบริหาร
จัดการธุรกจิพลงังาน



3.1 ความโปร่งใส (ระยะส้ัน)

ผู้ประกอบการ: เปิดเผยสัญญาซือ้ขายพลังงานในกรณีที่เป็นผู้ซือ้หรือ
ขายรายเดียวต่อหน่วยงานก ากับดูแลและต่อสาธารณชน

กระทรวงพลังงาน และ คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน: ให้
ข้อมูลเก่ียวกับราคาพลังงานที่มีการจ่ายจริงทุกประเภทในเวบไซต์ 
รวมทัง้ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ อย่างเป็นระบบและเข้าใจได้ง่าย

กระทรวงพลังงาน และ คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน: เปิดเผย
ที่มาของค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการก าหนดราคาตามสูตร



3.1 ความโปร่งใส (ระยะส้ัน)

ฝายบริหาร: ห้ามผู้ที่มีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบายกิจการพลังงาน หรือ
ก ากับกิจการพลังงานเป็นกรรมการ
บริษัทพลังงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ทุกแห่ง



3.2 ความโปร่งใส (ระยะยาว)
สลายการผูกขาดในตลาดพลังงาน (เว้นแต่ท่อ
ก๊าซซึ่งต้องก ากับดูแล)  เพื่อที่จะให้กลไกตลาด
ก าหนดราคาที่เหมาะสม

ลดการก าหนดราคาโดย “สูตร” ซึ่งไม่โปร่งใส ใช้
กลไกตลาดแทน



3.2 การมีส่วนร่วม

ให้ผู้ มีสว่นได้เสีย เชน่ ตวัแทนผู้ใช้พลงังาน และ 
ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกมีสว่นร่วมในการก าหนด
โครงสร้างและระดบัราคาพลงังาน 

ให้กระบวนการออกแบบและประมลูการผลิตไฟฟ้า
หรือสมัปทานการขดุเจาะและผลิตปิโตรเลียม
โปร่งใสตอ่สาธารณชน เชน่ ใช้ integrity pact



3.3 ความรับผดิชอบต่ออ านาจหน้าที่
หน่วยงานก ากับดูแลควรมีเป้าหมายของการก ากับ
ดูแลที่ชัดเจน และมีการประเมนิผลการปฏบัิติ
หน้าที่ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น การออก 
third party access การทบทวนอัตรค่าผ่าน
ท่อ  การแยกบัญชี ฯลฯ  

หน่วยงานก ากับดูแลควรชีแ้จงข้อสงสัยของ
สาธารณชนด้วยข้อมูลที่เช่ือถือได้เพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือขององค์กร



ขอขอบคุณ


