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การเตรียมพร้อมในช่วงการหยุดจ่าย
ก๊าซฯจากเมียนมาร ์



สภาพปัญหาของแหลง่ผลติก๊าซฯยาดานา 
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• ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา คือ บริษทั TOTAL ได้ตรวจ 
พบปัญหาและติดตามการทรดุตัวของแท่นผลิต ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมี
อัตราการทรดุตัวประมาณ 23 เซนติเมตรต่อป ี

• 22 มกราคม 2555 ผู้ผลิตก๊าซฯ แจ้งแผนการท างาน Subsidence 
Project ซึ่งจ าเป็นต้องหยุดการจ่ายกา๊ซฯ จากแหล่งยาดานาเป็น
ระยะ เพื่อความปลอดภัยในการท างาน  

• ในคราวแรกผู้ผลิตได้แจ้งการท างานที่มีผลกระทบมาก ได้แก่ การ

ติดตั้ง Flare Platform ในเดือน มีนาคม 2556 (หยุดผลิต 9 วัน) 



 TOTAL ต้องการหยุดซ่อม Flare platform โดยมีเหตุผลด้าน 
ENGINEERING SAFETY ที่ไม่ปลอดภัย และก าหนดช่วงเวลาไว้ใน
เดือนมีนาคม 56 
 
การเจรจาครั้งที่ 1 กระทรวงพลังงานโดย ปตท. เจรจาขอให้หยุด
ซ่อมบ ารุงในช่วงเดือนเมษายน โดยได้มีข้อตกลงระหว่างวันที่ 4-12 
เมษายน 56 
 
การเจรจาครั้งที่ 2 กระทรวงพลังงาน โดย ชธ. ได้หารือ TOTAL 
และขอเล่ือนจาก 4-12 เมษายน เป็น 5-14 เมษายน 56 
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ผลกระทบต่อภาคพลังงาน 

 ก าลังการผลติบางส่วนของโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้ก๊าซธรรมชาติจาก
ฝั่งตะวันตกและไม่สามารถใช้เชื้อเพลิงทดแทน (น้ ามันดีเซล
และน้ ามันเตา) ได้ ซึ่งจะมีก าลังการผลิตที่หายไปจากระบบ
ไฟฟ้าประมาณ 4100 เมกกะวัตต ์โดยมีโรงไฟฟ้าที่ได้รับ
ผลกระทบ ดงัน้ี  

 โรงไฟฟ้าราชบุรี  

 โรงไฟฟ้าราชบุรีพาวเวอร ์

 โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอยี่ 

 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  

 โรงไฟฟ้าพระนครใต ้

 โรงไฟฟ้าวังน้อย   
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ความต้องการใช้ไฟฟ้าในเดือนเมษายน 
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พ  ส อา จ อ พ พ  ส อา

Peak Load 26,500 MW 

ความตอ้งการสูงสุด 2555                26,121.1 MW
คาดการณ์ความตอ้งการสูงสดุ 2556 27,076.0 MW

วันหยดุตอ่เนือ่ง 3 วัน 6-  เม.ย
•  6 เม.ย. วันจักรี
•    เม.ย. วันหยดุชดเชยวันจักรี



ก าลังผลิตส ารองคงเหลือ 

 ส อา จ อ พ พ  ส อา

 ประเมนิความสามาถเปลี่ยนเชือ้เพลงิ Combine Cycle ที่ค่าสถติ ิ50% 6

Total Reserve = Standby + Spinning > 3,000 MW

N-1 Criteria Spinning Reserve  > 700 MW

รวม SB-T,SRT



มาตรการทีต่้องด าเนินการ 

 

 เลื่อนแผนบ ารุงรักษาของโรงไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงวันที่ 5 – 13 
เมษายน 2556 

 ประสานงานขอความร่วมมือโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กประเภท 
Non-Firm เดินเครื่องเต็มที ่

 รับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กประเภท Firm 
ประเภทเชื้อเพลิง Renewable 24 ชั่วโมง และประเภทเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันออกช่วง Peak Time เพื่อเสริมระบบ 

 เร่งรัดและจัดแผนทดสอบโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ ในข่ายต้อง
เดินเครื่องด้วยเชื้อเพลิงดีเซลให้มีความพร้อมในการเดินเครื่องด้วย
เช้ือเพลิงดีเซลก่อนเริ่มการท างานหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ยาดานา  
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มาตรการทีต่้องด าเนินการ 

 ประสานงานโรงไฟฟ้าพลังน้ าจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเต็มความสามารถ 

  ประสานงานกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ าเพื่อลดปริมาณ
การใช้น้ ามัน 

 ประสานงาน กฟน .  ย้ ายโหลดออกจากบริ เ วณ สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงลาดพร้าวและรัชดาภิเษก ที่เป็นจุดแรงดันต่ ากว่า
มาตรฐาน ประมาณ 200 MW ไปสถานีไฟฟ้าแรงสูงข้างเคียง
เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงลาดพร้าวและ
รัชดาภิเษก 
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การเตรยีมความพร้อม 

    การห้ามหยุดซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าและแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติใน
ประเทศในช่วงท่ีมีการหยุดส่งก๊าซจากประเทศเมียนมาร์ 

 

 การด าเนินการ  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประสานแจ้งผู้รับ
สัมปทานของแหล่งไพลินเหนือซึ่งมีก าลังการผลิตก๊าซฯ ๒๑๐ 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และแหล่งปลาทอง ซึ่งมีก าลังการผลิต
ก๊าซฯ ๒๐๐ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ให้เลื่อนหยุดซ่อมบ ารุงในช่วง
ดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าการซ่อมบ ารุงแหล่งก๊าซยาดานาจะ
แล้วเสร็จ และ กฟผ. ได้สั่งการให้เลื่อนการหยุดซ่อมบ ารุง
โรงไฟฟ้าออกไปในช่วงอื่น เช่นเดียวกัน 
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การเตรยีมความพร้อม 

การจัดส่งน้ ามันเตาที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ราชบุรี เต็มความสามารถ
จัดเก็บก่อนเริ่มการท างาน  รวมทั้งจัดเตรียมแผนการจัดส่งน้ ามันเตา
และน้ ามันดีเซลให้ กฟผ. ในช่วงเวลาหยุดจ่ายก๊าซฯ ให้เพียงพอ 

 

 การด าเนินการ ปตท. ได้จัดท าแผนการส่งน้ ามันเตาและน้ ามัน
ดีเซลให้กับโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในช่วงการหยุด
จ่ายก๊าซฯ ซึ่ง ปตท. สามารถจัดส่งน้ ามันได้เพียงพอส าหรับการ
ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว และได้มีการเตรียมการในกรณีที่การหยุด
ซ่อมล่าช้ากว่าก าหนด รวมถึงประสานกับต ารวจทางหลวงเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการขนส่งน้ ามันในกรณีที่ต้องเร่งจัดส่งให้
ได้มากขึ้น 
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การเตรยีมความพร้อม 

การซักซ้อมการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า IPP และ กฟผ. ทุก
เครื่องที่อยู่ในข่ายต้องท าการเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้แล้วเสร็จก่อนเริ่ม
งานหยุดผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งยาดานา 

 

  การด าเนินการ  กฟผ. ได้ท าการทดลองเดินเครื่องโดยการ
ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นน้ ามันดีเซลในโรงไฟฟ้าที่ต้องเดินเครื่อง
ในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซฯ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยน
เช้ือเพลิงในช่วงการหยุดซ่อมบ ารุงแหล่งก๊าซในเมียนมาร์ 
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การเตรยีมความพร้อม 

การประสานกับผู้ใช้ไฟฟ้าในรูปแบบ Interruptible Rate เพื่อให้ลด
การใช้ไฟฟ้าช่วงที่มีการหยุดจ่ายก๊าซฯ 

 

 การด าเนินการ   กฟผ. ได้หารือถึงการหยุดจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่มี
การหยุดซ่อมบ ารุง ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ๔ แห่งที่ใช้อัตรา
ค่าไฟฟ้าแบบ Interruptible คือ โรงงานไทยอาซาฮี โรงงาน 
ปูนซิเมนต์นครหลวง (๒ แห่ง) และโรงปูนซิเมนต์ทีพีไอ ซึ่งมีก าลัง
การใช้ไฟฟ้ารวม ๕๖ เมกกะวัตต์ 
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การเตรยีมความพร้อม 

การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซ NGV 

  

  ปตท.ได้ประเมินสถานการณ์ NGV ในช่วงเวลาที่มีการหยุดซ่อม
บ ารุงฯ  โดยในเบื้องต้นจะมีปริมาณก๊าซค้างในท่อ (Line Pack) 350 
ล้านลูกบาศ์กฟุต ซึ่งจะจ่ายให้กับสถานีแม่ในจังหวัดราชบุรีได้โดย
ไม่ได้รับผลกระทบ ส าหรับสถานีอื่นๆ จะใช้ก๊าซฯจากฝั่งตะวันออก
จ่ายย้อนเข้ามาโดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ NGV 
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แผนการสือ่สาร 
เพื่อรองรบัสถานการณ์ในช่วงปิดปรับปรงุซ่อมบ ารุง 

กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อ แบ่งเป็น   3 ระยะ 

• ก่อนปิดการซ่อมบ ารุง    1 - 31   มีนาคม   2556 

• ระหว่างการซ่อมบ ารุง    5 - 13   เมษายน  2556 

• หลังการซ่อมบ ารุง      13 - 30   เมษายน  2556 
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วัตถุประสงค ์

• ให้ความรู้ความเข้าใจสถานการณพ์ลงังาน และการใช้เช้ือ
เพลงในการผลิตไฟฟ้า 

• รณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าในช่วงปิดปรับปรุงซ่อมบ ารุงแท่งขุด
เจาะก๊าซ ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าทุกประเภท 

• ให้แนวทางการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน 
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ผู้ถือหุ้นในสัมปทานขุดเจาะก๊าซพม่า พบว่า 
แหล่งเยตากุน ผู้ถือหุ้นในสัมปทานขุดเจาะประกอบด้วย  
1) Petronas Carigari Myanmar ( Hong Kong) 40.91% 

2) เมียนมาร์ ออยล์ แอนด์ ก๊าซเอ็นเตอร์ไพรส์ 20.45% 
3) ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด ( ปตท.สผ.อ.) 19.32% 
 
 
ส่วนแหล่งยาดานา ผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 
1) โททาล อี แอนด์ พี เมียนมาร์ 31.24% 
2) ยูโนแคลเมียนมาร์ ออฟชอร์ (UMOL) 28.26% 

3) ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 25.5% 
4) เมียนมาร์ ออยล์ แอนด์ ก๊าซ เอนเตอร์ไพร์ซ ( MOGE) 15% 
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