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รายงานภาพรวมพลังงานในเดือนมกราคม ปี 2556
1. ภาพรวมพลังงานในเดือนมกราคม ปี 2556
ภาพรวมพลังงานของประเทศไทยในเดือนมกราคม ปี 2556 ทั้งการผลิตพลังงานขั้นต้น การนาเข้า (สุทธิ)
พลังงานขั้นต้น การใช้พลังงานขั้นต้น การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และมูลค่าพลังงาน มี การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2555 ทุกประเภท สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมพลังงาน องปร เท ทยในเดือนมกราคม ปี 2556
รายการ

2555

ม.ค.
2555

2556

อ ัตราการ
เปลีย
่ นแปลง
(% Growth)

พล ังงานขนต้
ั้ น (KTOE)
- การผลิต

54,274

4,502

4,618

2.6

- การนาเข้า (สุทธิ)

53,847

4,115

4,993

21.3

- การใช้

98,852

7,996

8,472

6.0

65,033

5,197

5,534

6.5

- มูลค่าการนาเข้า

1,446,909

121,371

123,919

2.1

- มูลค่าการใช้

2,138,443

170,880

177,906

4.1

404,000

35,347

25,548

-27.7

พล ังงานขนสุ
ั้ ดท้าย (KTOE)
- การใช้

EGAT

มูลค่าพล ังงาน (ล้านบาท)

- มูลค่าการส่งออก

1.1 พลังงาน ั้นต้น (พลังงานก่อนแปรรูป)
การผลิตพลังงาน ั้นต้น ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ 4,618 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยการผลิตคอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 การ
ผลิตลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 การผลิตน้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนมากสุดถึงร้อยละ 65 ของการผลิตพลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ในขณะที่การ
ผลิตไฟฟ้าพลังน้าลดลงร้อยละ 47.6


การนาเ ้า (สุทธิ) พลังงาน ั้นต้น ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ 4,993 พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 โดยน้ามันดิบมีการนาเข้าสูงสุดในสัดส่วน
ร้อยละ 75 ของการนาเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้นทั้งหมด นาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 การนาเข้าก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 34.7 ในขณะที่ไฟฟ้านาเข้าลดลงร้อยละ 26.8 และการส่งออกน้ามันส าเร็จรูป (สุ ทธิ) ลดลง
ร้อยละ 36.6


การใช้พลังงาน ั้น ต้ น ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ 8,472 พันตัน เทียบเท่าน้ามันดิ บ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2555 ทั้งนี้การใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้น เกือบทุก
ประเภทตามปัจจัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยก๊าซธรรมชาติซึ่งมีการใช้พลังงานสูงสุ ดร้อยละ 44 ของการ
ใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 รองลงมาคือ น้ามันสาเร็จรูป สัดส่วนร้อยละ 37 มีการใช้
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เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ลิกไนต์/ถ่านหิน สัดส่วนร้อยละ 17 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 ในขณะที่ไฟฟ้าพลังน้า และ
ไฟฟ้านาเข้า สัดส่วนร้อยละ 2 มีการใช้ลดลงร้อยละ 44.4

17%

2%(163 KTOE)

37%

(1,400 KTOE)

(3,161 KTOE)

44%
(3,746 KTOE)

,

KTOE

1.2 พลังงาน ั้นสุดท้าย (พลังงานหลังการแปรรูป)
การใช้พลังงาน ั้นสุดท้าย ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ 5,534 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันสาเร็จรูป ซึ่งมีการใช้พลังงานสูงสุด ใน
สัดส่วนร้อยละ 57 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ไฟฟ้ามีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ
7.3 ในขณะทีก่ ๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์และถ่านหิน มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9


20%
(1,121 KTOE)

10%

(560 KTOE)

57%
(3,133 KTOE)

(720 KTOE)

13%

,

KTOE
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1.3 มูลค่าพลังงาน
มูลค่าการนาเ ้าพลังงาน ในเดือนมกราคม ปี 2556 มีการนาเข้าพลังงานที่ 123,919 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยมูลค่าการนาเข้าน้ามันดิบมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 78 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 96,652 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.8 รองลงมาเป็นน้ามัน
สาเร็จรูปมีมูลค่าการนาเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 11,653 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.7 ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีมูลค่าการนาเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9
ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมดอยู่ที่ระดับ 11,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 ในขณะที่ถ่านหินมีมูลค่าการ
น าเข้ า คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 3 ของมู ล ค่ า การน าเข้ า ทั้ ง หมด อยู่ ที่ ร ะดั บ 3,773 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 5.1


มู ล ค่ า การใช้ พ ลั ง งาน ในเดื อ นมกราคม ปี 2556 มี มู ล ค่ า การใช้ พ ลั ง งานที่ 177,906
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันสาเร็จรูปมีมูลค่าการใช้ พลังงาน
สูงสุดอยู่ที่ 110,732 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 รองลงมาเป็นไฟฟ้ามีมูลค่าการใช้
อยู่ที่ 46,330 ล้านบาท คิดเป็นสั ดส่ว นร้อยละ 26 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 ก๊าซธรรมชาติมีมูล ค่าการใช้อยู่ที่
9,920 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ในขณะที่ พลังงานทดแทนมีมูลค่าการใช้อยู่ที่
8,596 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 23.5 และลิกไนต์/ถ่านหินนาเข้ามีมูลค่าการใช้อยู่ที่
2,329 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 16.3


มูลค่าการส่งออกพลังงาน ในเดือนมกราคม ปี 2556 มีมูลค่าการส่งออกพลังงานอยู่ที่ 25,548
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันสาเร็จรูปมีมูลค่าการส่งออก
สู ง สุ ด อยู่ ที่ 21,420 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 84 น้ ามั น ดิ บ มี มู ล ค่ า การส่ ง ออกอยู่ ที่ 3,340
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 และไฟฟ้ามีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 787 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3


2. ้อมูลพื้นฐานด้านพลังงาน
ในเดือนมกราคม ปี 2556 ประเทศไทยมีการผลิตน้ามันดิบ น้ามันสาเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และ
ลิกไนต์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันกับ ปี 2555 และการนาเข้า น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และ
ลิกไนต์เพิ่มขึ้น ส่วนการนาเข้าน้ามันสาเร็จรูปลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2555 ด้านการใช้พลังงาน
ในช่วง 1 เดือนแรกของปี 2556 การใช้น้ามันสาเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์ และการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ในขณะที่มีการใช้น้ามันดิบเพื่อการกลั่นลดลง สรุปได้ดังนี้
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ม.ค.
2555

2556

อ ัตราการ
เปลีย
่ นแปลง
(% Growth)

- การผลิต

142

154

8.8

- การนาเข้า

906

915

1.0

1,016

998

-1.8

67

33

-50.2

963

975

1.3

45

45

-1.5

- การใช้

758

807

6.4

- การส่งออก

189

154

-18.3

3,862

3,967

2.7

707

952

34.7

4,072

4,413

8.4

- การผลิตลิกไนต ์

1.5

1.6

13.0

- การใช้ล ิกไนต ์

1.5

1.6

7.8

- การนาเข้าถ่านหิน

1.1

1.5

38.4

- การใช้ถา
่ นหิน

1.4

1.5

12.1

31,477

32,690

22,824

23,993

5.1

12,044

12,956

7.6

ประเภทพล ังงาน
นา
้ ม ันด ิบ (พ ันบาร์เรลต่อว ัน)

- การใช้เ พือการกล
่
น
่ั
- การส่งออก
นา
้ ม ันสาเร็จรูป (พ ันบาร์เรลต่อว ัน)
- การผลิต
- การนาเข้า

ก๊าซธรรมชาต ิ (MMSCFD)
- การผลิต
- การนาเข้า
- การใช้
ลิกไนต ์/ถ่านหิน (ล้านต ัน)
ลิกไนต ์

ถ่านหิน

ไฟฟ้า
- กาล ังการผลิตตด
ิ ต งั้ (MW)
- ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (MW)
(Gross Peak Generation)

- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (GWh)

2.1 น้ามัน
น้ามันดิบ ในเดือนมกราคม ปี 2556 มีการผลิตน้ามันดิบ ที่ระดับ 154 พันบาร์เรลต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากช่วงเดียวกันของปี 2555 และมีการนาเข้าน้ามันดิบที่ระดับ 915 พันบาร์เรลต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 72 เป็นการนาเข้าจากกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง รองลงมาร้อยละ 7 นาเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกไกล และร้อยละ 20 นาเข้าจากที่อื่นๆ
โดยมีการใช้น้ามันดิบเพื่อการกลั่นที่ระดับ 998 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.8 และส่งออกที่ระดับ 33
พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 50.2


น้ามันสาเร็จรูป ในเดือนมกราคม ปี 2556 มีการผลิตน้ามันสาเร็จรูปที่ระดับ 975 พันบาร์เรล
ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 1.3 การนาเข้าน้ามันสาเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 45 พันบาร์เรล
ต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.5 การใช้น้ามันสาเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 807 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 และมีการ
ส่งออกน้ามันสาเร็จรูปที่ระดับ 154 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 18.3 โดยมีรายละเอียดการใช้น้ามัน
สาเร็จรูปแต่ละประเภท ดังนี้
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- การใช้น้ามันเบนซิน ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 22.1 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17 ของการใช้น้ามันสาเร็จรูปทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 ร้อยละ 8.2 โดยส่วน
ใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของน้ามันกลุ่มแก๊สโซฮอล เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเบนซิน ตามนโยบายสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทนของรัฐบาล ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนปรับเปลี่ยนไปใช้แก๊สโซฮอลมากขึ้น
- การใช้น้ามันดีเซล ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 60.0 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนสูงสุดร้อยละ 47 ของการใช้น้ามันสาเร็จรูปทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 ร้อยละ 9.7
โดยในช่วงครึ่งปีแรกการใช้น้ามันดีเซลอยู่ในระดับสูงตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาการลดภาษีสรรพสามิต น้ามันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31
มกราคม 2556 จากที่จะครบกาหนดในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ เพื่อคงราคาจาหน่ายน้ามันดีเซลให้อยู่ที่ระดับไม่
เกิน 30 บาทต่อลิตร ส่งผลให้การใช้น้ามันดีเซลเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2556 ยังคงสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
- การใช้ LPG ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 643 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2555 โดยการใช้ LPG ในเดือนมกราคม 2556 ในสาขาหลักส่วนใหญ่เพิ่มสูงขึ้นตาม
ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น ยกเว้น การใช้เอง ลดลงร้อยละ 28.4 และการใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจาก กพช. มีมติปรับราคา LPG ให้สะท้อนต้นทุนของโรง
กลั่นน้ามันมากขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 โดยปัจจุบันราคาขายปลีก LPG ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย 30.13
บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนปรับราคาซึ่งอยู่ที่ระดับ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม
- ด้านการใช้ LPG ภาคครัวเรือน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 39 ของการใช้ LPG ทั้งหมด
มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สัดส่วนร้อยละ 36 มีการใช้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14.4 และการใช้ในภาคขนส่ง สัดส่วนร้อยละ 17 มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 ทั้งนี้ในปี 2556 รัฐบาล
มีนโยบายจะทยอยปรับขึ้นราคา LPG ภาคครัวเรือนและภาคขนส่งให้เป็นราคาเดียวกันในปี 2556 โดยปัจจุบัน
ราคา LPG ภาคครัวเรือนอยู่ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ราคา LPG ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 30.13 บาทต่อ
กิโลกรัม และราคา LPG ภาคขนส่งอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม
- การจัดหา LPG ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 602 พันตัน โดยเป็นการผลิตใน
ประเทศ 509 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 0.8 และนาเข้าในรูปแบบของ LPG โพรเพน
และบิวเทน 93 พันตัน ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 18.1
ราคาน้ามัน
- ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก (Dubai) เฉลี่ยเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 109.650 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 108.550 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
- ราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) ในตลาดโลก เฉลี่ยเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 129.200
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 127.410 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล
- ค่าการตลาดในประเทศ เฉลี่ยเดือนมกราคม ปี 2556 ดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 1.54 บาทต่อลิตร
ลดลงจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.13 บาทต่อลิตร
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2.2 ก๊าซธรรมชาติ
การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 4,919 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 7.7 โดยเป็นการผลิตจากแหล่งภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 81 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 ร้อยละ 2.7 และนาเข้าจากต่างประเทศ ได้ แก่ แหล่งยาดานา
เยตากุน จากพม่า และ LNG จากกาตาร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555
ร้อยละ 34.7


การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ระดั บ 4,412 ล้ านลู กบาศก์ฟุตต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 ร้อยละ 8.3 โดยร้อยละ 57 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 23
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ ร้อยละ 14 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และที่เหลือร้อยละ 7
นาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง (NGV)


การใช้ NGV ในภาค นส่ง ณ เดือนมกราคม 2556 มีจานวนรถ NGV เพิ่มขึ้นรวมเป็นจานวน
381,090 คัน เป็นรถเบนซิน 338,140 คัน และรถดีเซล 42,950 คัน มีจานวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด
จานวน 484 สถานี และมีปริมาณการใช้ NGV เฉลี่ย 8,067 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 8.6 เนื่องจากปัจจุบันราคาจาหน่าย NGV ยังคงต่ากว่าราคาน้ามันเชื้อเพลิงมาก แม้รัฐบาลจะปรับเพิ่ม
ราคาขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 และให้คงราคาจาหน่ายไว้
ที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม


2.3 ลิก นต์/ถ่านหิน
การจัดหาลิก นต์/ถ่านหิน ในเดือนมกราคม ปี 2556 มีการจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันกับปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 23.9 โดยเป็นการผลิตลิกไนต์ 1.6 ล้านตัน และการนาเข้าถ่านหิน 1.5
ล้ า นตั น โดยแหล่ ง ผลิ ต ลิ ก ไนต์ ภ ายในประเทศที่ ส าคั ญ ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นการผลิ ต สู ง สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ 91
คือ แหล่งแม่เมาะ


การใช้ลิก นต์/ถ่านหิน ในเดือนมกราคม ปี 2556 มีการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 3.2 ล้านตัน หรือคิด
เป็น 1,401 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 ซึ่งมีการใช้ ลิกไนต์/ถ่านหินที่2.9
ล้านตัน ร้ อยละ 9.9 ส่ว นใหญ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่ว นร้อยละ 60 ที่เหลื อใช้ในอุตสาหกรรม
ร้อยละ 40 โดยมีรายละเอียดดังนี้


- การใช้ลิกไนต์ ในเดื อนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1.6 ล้ า นตัน หรือคิ ดเป็น 437
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 ซึ่งมีการใช้ลิกไนต์ 1.5 ล้านตัน ร้อยละ 7.8 โดย
เป็นการใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 91 ที่เหลือร้อยละ 9 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
- การใช้ถ่านหินน้าเข้า ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ระดับ 1.5 ล้านตัน หรือคิดเป็น
964 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปี 2555 ซึ่งมีการใช้ถ่านหิน 1.4 ล้านตัน ร้อยละ
12.2 โดยเป็นการใช้ในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 51 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ IPP ร้อยละ 36 และ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP ร้อยละ 13
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2.4 ฟฟ้า
กาลังการผลิตติดตั้ง ฟฟ้า ณ เดือนมกราคม 2556 อยู่ที่ 32,690 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากเดือน
ธันวาคม 2555 อยู่ที่ระดับ 90 เมกะวัตต์ เนื่องจากมีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ขายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึ้น
90 เมกะวัตต์ โดยสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีกาลังการผลิตติดตั้ง
สูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 รองลงมาคือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ร้อยละ 39 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)
ร้อยละ 8 และนาเข้าและแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ร้อยละ 7 ตามลาดับ


ความต้องการ ฟฟ้าสูงสุด (Gross Peak Generation) ณ เดือนมกราคม 2556 เกิดขึ้นเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 19.00 น. ที่ระดับ 23,993 เมกะวัตต์ สูงกว่า Peak ของเดือนมกราคม
2555 ที่ระดับ 22,824 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 5.1 และต่ากว่า Peak ของปี 2555 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่
26 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ที่ระดับ 26,774 เมกะวัตต์


 ปริมาณการใช้ ฟฟ้า ณ เดือนมกราคม 2556 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 12,956 กิกะวัตต์ชั่วโมง
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.6 ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายสาขาที่สาคัญส่วนใหญ่มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จากปัจจัยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ
เรื่องค่าแรงขั้นต่า เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท โครงการรับจานาข้าว ที่กระตุ้นให้ประชาชนใช้จ่ายเพื่อซื้อ
เครื่องใช้ไฟฟ้า จนส่งผลต่อเนื่องให้มีการใช้ไฟฟ้าขยายตัวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือร้อยละ 45.0 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 อันเป็นผล
จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤติอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 จาก
ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ ที่ทาให้การใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น
จากการสนับสนุนการลงทุนสายการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ประกอบกับการเร่งผลิตจากคาสั่งซื้อที่ยังคงค้างอยู่
ตามนโยบายรถคันแรก ในขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการ
เหล็ กแผ่ น ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิ ตยานยนต์ และการผลิ ต เครื่องใช้ไฟฟ้ า ประกอบกับความต้องการ
เหล็กในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้านภาคธุรกิจมี
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.4 กิจการขนาดเล็กมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากปีก่อน
ร้อยละ 14.9 ในขณะที่ภาคราชการมีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 96.3 ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประกอบกับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงาน
ราชการถูกจัดเข้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่แล้ว
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ฟฟ้า ณ เดือนมกราคม 2556 อยู่ที่ระดับ 13,968 กิกะวัตต์
ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.9 โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า สูงสุด ได้แก่ ก๊าซ
ธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาคือลิกไนต์/ถ่านหิน ร้อย
ละ 23 ไฟฟ้าพลังน้าร้อยละ 4 ไฟฟ้านาเข้าและเชื้อเพลิงอื่นๆ ร้อยละ 5 และน้ามันร้อยละ 1 ตามลาดับ
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2.5 พลังงานทดแทน
 การใช้พลังงานทดแทน ในเดือนมกราคม ปี 2556 อยู่ที่ 626 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์รวมกับการใช้พลังงานทดแทน)
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 6,160 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.1เนื่องจาก
สถานการณ์ราคาน้ามันดิบมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทาให้ภาครัฐมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้มีการใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การใช้พลังงานทดแทนประกอบด้วยการใช้ในรูปความร้อน (ผลิตจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะชุมชน) 461 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74
ของการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด การใช้ในรูปของเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วยเอทานอล และไบโอดีเซล)
126 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 และไฟฟ้า (ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานน้า ชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ ขยะชุมชน และก๊าซชีวภาพ) 39 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 6
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