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ผ่านช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2547 
ผลกระทบจากสถานการณ์ราคา
น ้ ามัน เชื้อ เพลิงที่ เพิ่มสูงขึ้น 
รัฐบาลจึงตอ้งตรึงราคาน ้ ามัน
ดี เ ซ ล ต่ อ ไ ป  เ พื่ อ บ ร ร เ ท า
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ จาก
ราคาสินคา้อุปโภคบริโภค จะ
ขยับราคาขึ้นตามตน้ทุนการ
ขนส่ง  ทั ้งนี้  ก็ต อ้งขอความ
ร่ ว มมือ  ป ร ะช าชนทุ กท่ า น 
ช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อ
ผลประโยชน์ของท่านและของ
ชาตดิว้ย 

เนื้อหาวารสารนโยบายพลังงาน 
ฉบับไตรมาสสาม ไดน้ าเสนอ
บทความหลายเรื่องที่น่าสนใจ 
เช่น  กา รปร ะหยัดพลั ง ง าน  
ในอุตสาหกรรมโรงบ่มใบยาสูบ
ขนาดเล็ก ความคืบหนา้การรับ
ซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้า IPP 
การแกไ้ขระเบียบการ รับซื้อ
ไ ฟ ฟ้ า  VSPP ต ล อ ด จ น
สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
และสถานการณ์พลังงาน และ
ขอ้มลูพลังงาน มาน าเสนออยา่ง
ครบถว้น ขอเชญิตดิตามเนื้อหา
ไดใ้นเลม่ 

คณะท างาน 
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 ความคบืหนา้การรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ ่
 การแกไ้ขระเบยีบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน

ขนาดเล็กมาก 
 โครงการสง่เสรมิการใชก้า๊ซชวีภาพจากระบบจัดการน ้าเสยีในโรงฆา่

สตัว ์
 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ ไตรมาสที ่3 ปี 2547 
 สถานการณพ์ลังงานของไทย ชว่ง 6 เดอืนแรก ปี 2546 
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การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา
ม.ค. - มิ.ย. 2547

SPP 19%

Others (IPP) 14%

RH(IPP) 19% EGCO 14%

EGAT 34%
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อัตราการขยายตัวของการใชน้ํามันสําเร็จรูป
ป 2542 - มิ.ย. 2547
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อัตราการขยายตัวของการใชนํ้ามันเบนซินและดีเซล
ป 2543 - มิ.ย. 2547
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อัตราการเติบโตการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
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การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเช้ือเพลิง

กาซธรรมชาติ 70%

ลิกไนต/ถานหิน 16%

พลังนํ้า 5%

นําเขาและอ่ืนๆ 4 %

นํ้ามันเตา 5%
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