รายงานภาพรวมพลังงาน
ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555

จัดทาโดย ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน
1

รายงานภาพรวมพลังงานช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555
1. ภาพรวมพลังงานช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555
ภาพรวมพลังงานประเทศไทยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ทั้งการผลิตพลังงานขั้นต้น การนาเข้า (สุทธิ)
พลังงานขั้นต้น การใช้พลังงานขั้นต้น การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และมูลค่าพลังงาน มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2554 ทุกประเภท สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมพลังงาน ม. .-ต. . 2555
รายการ

2554

ม.ค.-ต.ค.
2554

2555

อ ัตราการ
เปลีย
่ นแปลง
(% Growth)

พล ังงานขนต้
ั้ น (KTOE)
- การผลิต

50,828

42,555

44,859

5.4

- การนาเข้า (สุทธิ)

50,758

43,295

45,798

5.8

- การใช้

92,556

77,787

81,920

5.3

61,353

51,417

53,986

5.0

- มูลค่าการนาเข้า

1,237,336

1,036,750

1,227,986

18.4

- มูลค่าการใช้

1,947,077

1,630,068

1,777,808

9.1

321,309

265,409

339,214

27.8

พล ังงานขนสุ
ั้ ดท้าย (KTOE)
- การใช้

EGAT

มูลค่าพล ังงาน (ล้านบาท)

- มูลค่าการส่งออก

1.1 พลังงานขั้นต้น (พลังงานก่อนแปรรูป)
การผลิ ต พลั งงานขั้ น ต้ น ช่ว ง 10 เดื อนแรกของปี 2555 อยู่ ที่ 44,859 พั นตั น เที ย บเท่ า
น้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉพาะการผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 66 ของการผลิตพลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เนื่องจากแหล่ง
บงกชใต้ซึ่งผลิตก๊าซเข้าระบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 สามารถเพิ่มการผลิตก๊าซได้ตามสัญญาซื้อขายที่
320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และผลิตคอนเดนเสทได้ 9,000 บาร์เรลต่อวัน ภายในไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ช่วง
10 เดือนแรกมีการผลิตคอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เช่นเดียวกับน้ามันดิบมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3
และไฟฟ้าพลังน้ามีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ในขณะที่ลิกไนต์มีการผลิตลดลงร้อยละ 20.8


การนาเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ 45,798 พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยน้ามันดิบมีการนาเข้าสูงสุดในสัดส่วน
ร้อยละ 66 ของการนาเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้นทั้งหมด นาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
ที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังวิกฤติอุทกภัย ประกอบกับมีโรงกลั่นน้ามันปิดซ่อมบารุงในระยะเวลาใกล้เคียงกันหลายแห่ง
ในช่วงปลายปี 2554 ต่อเนื่ องถึงต้นปี 2555 ส่งผลให้การนาเข้าน้ามันดิ บในช่วงดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี
ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ปริมาณการนาเข้าน้ามันดิบมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมซึ่งมี
ความต้องการใช้น้ามันไม่มากนัก ด้านไฟฟ้านาเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เช่นเดียวกับถ่านหิน มีการนาเข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.0 เนื่องจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน กาลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตและจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ทาให้มีการนาเข้าถ่านหินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ในขณะทีก่ ารนาเข้าก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 3.0 และการส่งออก น้ามันสาเร็จรูป (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5
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การใช้พลังงานขั้นต้น ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ 81,920 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้การใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นทุกประเภท โดย
ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีการใช้พลังงานสูงสุ ดร้อยละ 45 ของการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ
7.5 รองลงมา คือ น้ามันสาเร็จรูป มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ลิกไนต์/ถ่านหิน มีการใช้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ไฟฟ้าพลังน้าและไฟฟ้านาเข้า มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เนื่องจากมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ามาก
ขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่แหล่งเยตากุนหยุดจ่ายก๊าซ และการเร่งระบายน้าเพื่อพร่องน้ารองรับฤดูฝนในช่วง
ต้นปี อย่างไรก็ดีการใช้ไฟฟ้าพลังน้ามีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งตามรอบ
ฤดูกาลมักเป็นช่วงที่สามารถระบายน้าในการผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง


-

3%

17%

(2,415 KTOE)

36%
(13,702 KTOE)

(29,253 KTOE)

44%
(36,548 KTOE)

KTOE

1.2 พลังงานขั้นสุดท้าย (พลังงานหลังการแปรรูป)
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ 53,986 พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นทุก
ประเภท ยกเว้นลิกไนต์/ถ่านหินที่มีการใช้ลดลงร้อยละ 5.9 โดยน้ามันสาเร็จรูป ซึ่งมีการใช้พลังงานสูงสุดใน
สัดส่วนร้อยละ 54 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 รองลงมา คือ ไฟฟ้า มี
การใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9


22%
(11,670 KTOE)

11%

(6,241 KTOE)

54%
(

,041 KTOE)

(7,034 KTOE)

13%

KTOE
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1.3 มูล ่าพลังงาน
มูล ่าการนาเข้าพลังงาน ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 มีการนาเข้าพลังงานที่ 1,227,986
ล้ านบาท เพิ่ มขึ้น ร้ อยละ 18.4 เมื่อเทีย บกับ ช่ ว งเดีย วกัน ของปี ที่แ ล้ ว ทั้งนี้ มูล ค่ าการนาเข้า พลั ง งานช่ว ง
10 เดือนแรก เพิ่มขึ้นทุกประเภท โดยน้ามันดิบมีมูลค่าการนาเข้าสูงสุด 948,258 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 77 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 16.0 จากปริมาณการ
นาเข้าที่เพิ่มขึ้น และราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555
รองลงมา ได้แก่ น้ามันสาเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ
16.0 และไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3


มูล ่าการใช้พลังงาน ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 มีมูลค่าการใช้พลั งงานที่ 1,777,808
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทุกประเภทพลังงาน
โดยเฉพาะน้ามันสาเร็จรูป ซึง่ มีมูลค่าการใช้สูงสุดที่ 1,085,612 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่า
การใช้พลังงานทั้งหมด มีมูลค่าการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 รองลงมา ได้แก่ ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และลิกไนต์/ถ่านหิน เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.0 ตามลาดับ


มูล ่าการส่งออกพลังงาน ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 มีการส่งออกพลังงานที่ 339,214
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉพาะน้ามันสาเร็จรูป และน้ามันดิบ
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 และร้อยละ 14 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด มีมูลค่าการ
ส่งออกเพิ่มขึ้น ร้ อยละ 26.1 และร้ อยละ 35.1 ตามลาดับ ส่ว นหนึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ามันตลาดโลก
ช่วงไตรมาสแรกของปีที่อยู่ในระดับสูงสร้างแรงจูงใจให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ก่อนที่ราคาน้ามันจะปรับตัวลดลง
ช่วงสั้นๆ ในไตรมาสสอง และเริ่มกลับมามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เนื่องจาก
ตลาดน้ามันมีความกังวลต่อความไม่เพียงพอของอุปทานน้ามันดิบจากสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศ
ผู้ผลิตน้ามัน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกน้ามันดิบและน้ามันสาเร็จรูปในช่วงดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย


2. ข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงาน
ช่ว ง 10 เดือนแรกของปี 2555 ประเทศไทยมีการจัดหา (การผลิ ตและการนาเข้า) น้ามันดิบ น้ามัน
สาเร็จรูป และถ่านหินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ในขณะที่ มีการจัดหาลิกไนต์ รวมทั้งการ
นาเข้าก๊าซธรรมชาติลดลง ด้านการใช้พลังงาน ช่วง 10 เดือนแรกมีการใช้น้ามันดิบเพื่อการกลั่นน้ามันสาเร็จรูป
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการใช้ลิกไนต์ลดลง สรุปได้ดังนี้
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ข้อมูลพื้นฐานด้านพลังงาน ม. . – ต. . 2555
ประเภทพล ังงาน

ม.ค.-ต.ค.
2554

2555

อ ัตราการ
เปลีย
่ นแปลง
(% Growth)

2554

นา้ ม ันดิบ (พ ันบาร์เรลต่อว ัน)
- การผลิต

140

140

149

6.6

- การนาเข้า

794

803

872

8.6

- การใช้เพือ
่ การกลน
่ั

936

943

969

2.7

33

34

43

27.8

926

925

980

5.9

53

55

69

24.2

- การใช้

728

727

764

5.1

- การส่งออก

181

182

198

8.4

3,581

3,573

3,953

10.7

928

965

940

-2.6

4,143

4,184

4,490

7.7

- การผลิตลิกไนต์

21.3

18.3

15.6

-14.7

- การใช้ลก
ิ ไนต์

20.0

17.2

15.2

-11.4

- การนาเข้าถ่านหิน

16.3

14.1

16.1

14.4

- การใช้ถา่ นหิน

16.3

13.9

15.5

11.5

31,447

31,447

32,290

24,518

24,518

26,774

9.2

148,855

125,993

134,884

7.1

- การส่งออก
นา้ ม ันสาเร็จรูป (พ ันบาร์เรลต่อวนั )
- การผลิต
- การนาเข้า

ก๊าซธรรมชาติ (MMSCFD)
- การผลิต
- การนาเข้า
- การใช้
ลิกไนต์/ถ่านหิน (ล้านต ัน)
ลิกไนต์

ถ่านหิน

ไฟฟ้า
- กาล ังการผลิตติดต งั้ (MW)
- ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (MW)
(Gross Peak Generation)

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (GWh)

2.1 น้ามัน
น้ามันดิบ ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 มีการผลิตน้ามันดิบที่ระดับ 149 พันบาร์เรลต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 6.6 และมีการนาเข้าน้ามันดิบที่ระดับ 872 พันบาร์เรลต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ร้อยละ 74 เป็นการนาเข้าจากกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง รองลงมาร้อยละ 8 นาเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกไกล และร้อยละ 18 นาเข้าจากที่อื่นๆ
โดยมีการใช้น้ามันดิบเพื่อการกลั่นที่ระดับ 969 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และส่งออกที่ระดับ 43
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.8


น้ามั น ส าเร็ จ รู ป ช่ ว ง 10 เดื อ นแรกของปี 2555 มี ก ารผลิ ต น้ ามั นส าเร็ จ รู ป ที่ร ะดั บ 980
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.9 การนาเข้าอยู่ที่ระดับ 69 พันบาร์เรลต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2 การใช้น้ามันสาเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 764 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 และมีการ
ส่งออกน้ามันสาเร็จรูปที่ระดับ 198 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 โดยมีรายละเอียดการใช้น้ามัน
สาเร็จรูปแต่ละประเภท ดังนี้
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- การใช้น้ามันเบนซิน ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 20.7 ล้านลิตรต่อวัน
เพิ่มขึ้ น จากช่ว งเดีย วกัน ของปี ก่อนร้ อยละ 2.7 โดยคิ ดเป็น สั ดส่ ว นร้อ ยละ 21 เมื่อ เทียบกับการใช้ น้ามั น
สาเร็จรูปทั้งหมด
- การใช้น้ามันดีเซล ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 55.6 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.8 โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 58 ของการใช้น้ามันสาเร็จรูปทั้งหมด
- การใช้ LPG ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 6,143 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใช้ LPG ในภาคครัวเรือน
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 41 ของการใช้ LPG ทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 การใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของการใช้ LPG ทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1
และการใช้ในภาคขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 โดย ณ เดือนตุลาคม 2555 มีจานวนรถยนต์ LPG รวมทั้งสิ้น
976,556 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.8 ในขณะที่การใช้เอง ลดลงร้อยละ 18.2 และการใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 17.1 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ กพช. มีมติปรับราคา LPG
ให้สะท้อนต้นทุนของโรงกลั่นน้ามันมากขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 โดย ณ เดือนตุลาคม 2555 ราคาขาย
ปลีก LPG ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย 30.13 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนปรับราคาซึ่ งอยู่ที่ระดับ 18.13
บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้การใช้ LPG ภาคอุตสาหกรรมช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับเฉลี่ย 51
พันตันต่อเดือน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ย 62 พันตันต่อเดือน
การจัดหา LPG ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 6,452 พันตัน โดยเป็นการผลิต
ในประเทศ 4,974 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.3 และนาเข้าในรูปแบบของ LPG
โพรเพนและบิวเทน 1,478 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 เนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน โรงแยกก๊าซ
หน่วยที่ 1 ของ ปตท. ลดกาลังการผลิตเพื่อซ่อมแซมหน่วยดึงก๊าซ CO2 และโรงกลั่นน้ามัน PTTGC ปิดซ่อม
บารุง ประกอบกับเดือนสิงหาคม – กันยายน โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 4 ของ ปตท. รวมทั้งโรงกลั่นน้ามันไทยออยล์
และบางจากปิดซ่อมบารุง ส่งผลให้ต้องนาเข้า LPG ในปริมาณสูงติดต่อกันหลายเดือน
รา าน้ามัน
- ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก (Dubai) เฉลี่ยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 109.542
US$/Barrel เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 106.301 US$/Barrel
- ราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) ในตลาดโลก เฉลี่ยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ
126.683 US$/Barrel เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 124.603 US$/Barrel
- ค่าการตลาดในประเทศ เฉลี่ยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 1.53 บาท
ต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1.27 บาทต่อลิตร
รา าขายปลีกน้ามันภายในประเทศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555
- แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (E20) อยู่ที่ระดับ 32.38 บาทต่อลิตร
- แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (E10) อยู่ที่ระดับ 37.83 บาทต่อลิตร
- เบนซิน ออกเทน 95 อยู่ที่ระดับ 48.60 บาทต่อลิตร
- เบนซิน ออกเทน 91 อยู่ที่ระดับ 43.75 บาทต่อลิตร
- ดีเซลหมุนเร็ว อยู่ที่ระดับ 29.79 บาทต่อลิตร
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2.2 ก๊าซธรรมชาติ
การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 4,893 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.8 โดยเป็นการผลิตจากแหล่งภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 81 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.7 และนาเข้าจากต่างประเทศ ได้ แก่ แหล่งยาดานา
เยตากุน จากพม่า และ LNG จากเปรู เยเมน ไนจีเรีย และกาตาร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของการจัดหาทั้งหมด
ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 8 - 17 เมษายน แหล่งก๊าซธรรมชาติเยตากุนของพม่าหยุดจ่ายก๊าซแก่ประเทศไทยเนื่องจากมีการ
พัฒนาแหล่งก๊าซและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม และวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม หยุดจ่ายก๊าซเนื่องจากท่อส่งก๊าซขัดข้อง
ส่งผลให้การนาเข้าก๊าซธรรมชาติช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ลดลงจากช่วงเดียวกันของ ปีก่อนร้อยละ 2.6


การใช้ก๊าซธรรมชาติ ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 4,490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.7 โดยร้อยละ 59 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 21
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโ ตรเคมีและอื่นๆ ร้อยละ 14 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และที่เหลือร้อยละ 6
ถูกนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง (NGV)


การใช้ NGV ในภา ขนส่ง ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555) มีจานวน
รถ NGV เพิ่มขึ้นรวมเป็นจานวน 360,529 คัน เป็นรถเบนซิน 317,956 คัน และรถดีเซล 42,573 คัน มีจานวน
สถานีบริการ NGV ทั้งหมดจานวน 481 สถานี และมีปริมาณการใช้ NGV เฉลี่ย 7,678 ตันต่อวัน


2.3 ลิกไนต์/ถ่านหิน
การจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 มีการจัดหาลิกไนต์/ถ่านหินลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.0 โดยเป็นการผลิตลิกไนต์ 15.6 ล้านตัน และการนาเข้าถ่านหิน 16.1
ล้านตัน โดยแหล่งผลิตลิกไนต์ภายในประเทศที่สาคัญ คือ แหล่งแม่เมาะ


การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 มีการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 30.8 ล้านตัน
หรือคิดเป็น 13,748 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.2 ส่วนใหญ่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมร้อยละ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้


- การใช้ลิกไนต์ ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 15.2 ล้านตัน หรือคิดเป็น 4,060
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.4 โดยเป็นการใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็น
ร้อยละ 92 ที่เหลือร้อยละ 8 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
- การใช้ถ่านหินน้าเข้า ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ระดับ 15.5 ล้านตัน หรือคิดเป็น
9,689 พั น ตั น เที ย บเท่ า น้ ามั น ดิ บ เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นร้ อ ยละ 11.5 โดยเป็ น การใช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 58 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ IPP ร้อยละ 29 และใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าของ SPP ร้อยละ 13
2.4 ไฟฟ้า
กาลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า ณ เดือนตุลาคม 2555 อยู่ที่ 32,290 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนหน้าซึ่งมีกาลังการผลิตรวม 32,200 เมกะวัตต์ เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) กาลังการผลิต 90
เมกะวัตต์ เข้าระบบเพิ่มขึ้นจานวน 1 โรง โดยสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยมีกาลังการผลิตติดตั้งสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 รองลงมาคือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ร้อยละ
39 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ร้อยละ 7 และนาเข้าและแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ร้อยละ 7 ตามลาดับ
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วามต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Gross Peak Generation) ของปี 2555 เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่
26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ทีร่ ะดับ 26,774 เมกะวัตต์ สูงกว่า Peak ของปี 2554 ซึ่งเกิดเมื่อวันอังคารที่
24 พฤษภาคม 2554 ที่ระดับ 24,518 เมกะวัตต์ ร้อยละ 9.2


ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 134,884 กิกะวัตต์
ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.1 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม ผู้ใช้ไฟฟ้ารายสาขาสาคัญ
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลัง การฟื้นตัว จากวิกฤติอุทกภัย โดยภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า สูงสุด คือร้อยละ 45 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด มีการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 4.2 จากภาคการผลิตที่ฟื้นตัวจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 โดยเฉพาะภาคการผลิตยานยนต์
เพื่อรองรับยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล และอุตสาหกรรมซีเมนต์ที่มีการผลิต
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รองลงมา คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า
ร้อยละ 23 มีการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นร้ อยละ 10.2 ภาคธุรกิจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 และการใช้ไฟฟ้าในกิจการ
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 67
ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาคือลิกไนต์/ถ่านหิน ร้อยละ 20 ไฟฟ้าพลังน้าร้อยละ 5 ไฟฟ้า
นาเข้าและเชื้อเพลิงอื่นๆ ร้อยละ 8 และน้ามันร้อยละ 1 ตามลาดับ


SPP
7% (2,354 MW)

IPP
39%

7% (2,185 MW)

EGAT
47%
(15,010 MW)

(12,742 MW)

MW

2.5 พลังงานทดแทน
 การใช้พลังงานทดแทน ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 อยู่ที่ 5,770 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์รวมกับการใช้พลังงาน
ทดแทน) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 59,756 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ ทั้งนี้การใช้พลังงานทดแทนประกอบด้วยการใช้ในรูป
ความร้อน (ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะชุมชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของ
การใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด การใช้ในรูปของไฟฟ้า (ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า
ชีว มวล พลั งงานความร้อนใต้พิภ พ ขยะชุมชน และก๊าซชีวภาพ) สั ดส่ว นร้อยละ 6 และเชื้อเพลิ งชีว ภาพ
(ประกอบด้วยเอทานอล และไบโอดีเซล) สัดส่วนร้อยละ 14 โดยการใช้พลังงานทดแทนในรูปความร้อนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ในขณะที่การใช้ในรูปของไฟฟ้า และเชื้อเพลิงชีวภาพมีแนวโน้ม ค่อนข้างคงที่
ตั้งแต่ช่วงต้นปี
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