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รายงานภาพรวมพลังงานช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556
1. ภาพรวมพลังงานช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556
ภาพรวมพลังงานของประเทศไทยช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 การผลิตพลังงานขั้นต้น การใช้พลังงาน
ขั้นต้น และการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ส่วนการนาเข้า
(สุ ทธิ ) ของพลั งงานขั้น ต้น มูล ค่ าการน าเข้าพลั งงาน มูล ค่ า การใช้ พ ลั งงาน และมูล ค่า การส่ งออก มีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมพลังงานของประเทศไทย นช่วง 5 เดือนแรกของ ปี 2556
ม. .-พ. .
รายการ
พลังงานขันตน KTOE)
- การผลต
- การนาเขา ทธ
- การ ช
พลังงานขัน ดทาย KTOE)
- การ ช
มล ่าพลังงาน ลานบาท
- มล ่าการนาเขา
- มล ่าการ ช
- มล ่าการ ่งออก

อัตราการ
เปลยนแปลง
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1.8
-0.4
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26 856

27 753

3.3

660 021
896 727
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578 312
881 225
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-12.4
-1.7
-23.4
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1.1 พลังงานขันตน (พลังงานก่อนแปรรป
การผลตพลังงานขันตน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 22,795 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยการผลิตน้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 การผลิต
คอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 การผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 การผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 19.7
ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าพลังน้าลดลงร้อยละ 43.5


การนาเขา ทธ พลังงานขันตน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 23,046 พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ ลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันดิบมีการนาเข้าลดลงร้อยละ 1.7
และการส่งออกน้ามันสาเร็จรูป (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 24.8 ในขณะที่การนาเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1


การ ชพลังงานขันตน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 42,472 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ทั้งนี้การใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท
โดยก๊าซธรรมชาติซึ่งมีการใช้พลังงานสูงสุดร้อยละ 45 ของการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ
8.6 รองลงมาเป็นน้ามันสาเร็จรูป ซึ่งสัดส่วนร้อยละ 37 ของการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.7 ลิกไนต์/ถ่านหิน ซึ่งมีสัดส่ว นร้อยละ 16 ของการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5
ในขณะที่ไฟฟ้าพลังน้าและไฟฟ้านาเข้าซึ่งมี สัดส่วนร้อยละ 2 ของการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการใช้ลดลง
ร้อยละ 34.7
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1.2 พลังงานขัน ดทาย (พลังงานหลังการแปรรป
การ ชพลังงานขัน ดทาย ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 27,753 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันสาเร็จรูป ซึ่งมีการใช้พลังงานสูงสุด ใน
สัดส่วนร้อยละ 56 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อย 4.1 ไฟฟ้ามีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.8 ก๊าซธรรมชาติมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในขณะทีล่ ิกไนต์และถ่านหินมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9
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11%

2,960 KTOE)

55%
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(3,513 KTOE)
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1.3 มล ่าพลังงาน
มล ่าการนาเขาพลังงาน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 มีการนาเข้าพลังงานที่ 578,312 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 12.4 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยมูลค่าการนาเข้าน้ามันดิบมีสัดส่วนมากที่สุ ดคิดเป็น
ร้อยละ 77 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 442,478 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.0 รองลงมาเป็นน้ามัน
สาเร็จรูปมีมูลค่าการนาเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 57,851 ล้านบาท
ลดลงร้ อยละ 1.9 ก๊ าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีมูลค่าการน าเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10
ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 58,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 ถ่านหินมีมูลค่าการนาเข้าคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2 ของมูลค่าการนาเข้า ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 13,201 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.4 ในขณะที่
ไฟฟ้ามีมูลค่าการนาเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 6,607ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 15.6


ม ล ่ า การ ช พลั ง งาน ช่ ว ง 5 เดื อ นแรกของปี 2556 มี มู ล ค่ า การใช้ พ ลั ง งานที่ 881,225
ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 1.7 เมื่อเทีย บกับ ช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันสาเร็จรูป ซึ่งมีสัดส่ว นการใช้
พลังงานสูงสุด ร้อยละ 64 มีมูลค่าการใช้ พลังงานอยู่ที่ 561,274 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.5 รองลงมาเป็น
ไฟฟ้ามีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 221,575 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ก๊าซธรรมชาติ
มี มู ล ค่ า การใช้ อ ยู่ ที่ 48,464 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 5 ลดลงร้ อ ยละ 4.8 พลั ง งานทดแทน
มีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 38,957 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ลดลงร้อยละ 26.8 และลิกไนต์/ถ่านหินนาเข้า
มีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 10,956 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 17.6


มล ่า การ ่งออกพลังงาน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 มีมูลค่าการส่งออกพลังงานอยู่ที่
136,766 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันสาเร็จรูปมีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดอยู่ที่ 118,622 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ลดลงร้อยละ 20.0 น้ามันดิบมีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 15,393 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ลดลงร้อยละ 45.3 ในขณะทีไ่ ฟฟ้ามีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 2,751 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.0


2. ขอมลพืนฐานดานพลังงาน
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 ประเทศไทยมีการผลิต น้ามันดิบ การผลิตก๊าซธรรมชาติ และการนาเข้า
ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2555 ส่วนการนาเข้าน้ามันดิบ น้ามันสาเร็จรูป และถ่าน
หินลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2555 ด้านการใช้พลังงานในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 มีการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท สรุปได้ดังนี้

4

ประเภทพล ังงาน
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7.3
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7.0

- การผลิตลิกไนต์

18.1

8.0

7.1

-12.3

- การใช้ลก
ิ ไนต์

18.4

7.4

7.9

6.5

- การนาเข้าถ่านหิน
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7.5
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-20.6

- การใช้ถา่ นหิน
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7.5

7.7

3.1

32,600

31,451

33,051

26,774

25,859

27,285

5.5

161,778

66,607

68,889

3.4

- 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 นามัน
นามันดบ ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 มีการผลิตน้ามันดิบที่ระดับ 156 พันบาร์เรลต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 และมีการนาเข้าน้ามันดิบที่ระดับ 888 พันบาร์เรล
ต่อวัน ลดลงร้ อยละ 3.8 จากช่วงเดีย วกัน ของปี 2555 โดยส่ วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็นการนาเข้าจากกลุ่ ม
ประเทศตะวันออกกลาง รองลงมาร้อยละ 8 นาเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกไกล และร้อยละ 17 นาเข้าจาก
ที่อื่นๆ โดยมีการใช้น้ามันดิบเพื่อการกลั่ นที่ระดับ 1,051 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และส่งออก
ที่ระดับ 32 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 37.8


น ามั น าเร็ จ ร ป ช่ ว ง 5 เดื อ นแรกของปี 2556 มี ก ารผลิ ต น้ ามั น ส าเร็ จ รู ป ที่ ร ะดั บ 991
พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 1.3 การนาเข้าน้ามันสาเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 73
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ส่วนการใช้น้ามันสาเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 815 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.9 และมีการส่งออกน้ามันสาเร็จรูปที่ระดับ 175 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 12.3 โดยมี
รายละเอียดการใช้น้ามันสาเร็จรูปแต่ละประเภท ดังนี้
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- การใช้น้ามันเบนซิน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 22.6 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17 ของการใช้น้ามันสาเร็จรูปทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 9.2 โดยเฉพาะ
การเพิ่มขึ้นของน้ามันกลุ่มแก๊สโซฮอล
- การใช้น้ามันดีเซล ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 60.4 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนสูงสุดร้อยละ 47 ของการใช้น้ามันสาเร็จรูปทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.0
เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ทาให้มีการใช้น้ามันดีเซลเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร
มากขึ้น
- การใช้ LPG ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 3,136 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยมีการใช้ LPG แยกเป็นรายสาขา ดังนี้
 การใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33 ของปริมาณการใช้
ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 1,025 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.1
 การใช้ในรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ
697 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 57.2 สาเหตุที่การใช้ LPG ในรถยนต์ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเพราะราคา LPG ในภาคขนส่งยังอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาน้ามัน ปัจจุบันมีจานวนรถยนต์ LPG ทั้งสิ้น 1,065,077คัน
 การใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 8 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด
อยู่ที่ระดับ 251 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.9
 การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของปริมาณ
การใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 1,128 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.7
 การใช้เองภายในโรงกลั่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ทรี่ ะดับ
35 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.6
- การจัดหา LPG ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 3,196 พันตัน โดยเป็นการผลิตใน
ประเทศ 2,471 พัน ตัน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 2.9 และนาเข้าในรูปแบบของ LPG
โพรเพนและบิวเทน 726 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 1.9
รา านามัน
- ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก (Dubai) เฉลี่ ยช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 99.49
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 103.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล
- ราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) ในตลาดโลก เฉลี่ยช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ
116.97 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปี 2555 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 119.07 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล
- ค่าการตลาดในประเทศ เฉลี่ยช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 ดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 1.09 บาทต่อลิตร
2.2 ก๊าซธรรมชาต
การจัดหาก๊าซธรรมชาต ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 5,115 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 8.6 โดยเป็นการผลิตจากแหล่งภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 81 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 7.3 และนาเข้าจากต่างประเทศ ได้ แก่ แหล่งยาดานา
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เยตากุน จากพม่า และ LNG จากกาตาร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปี 2555
ร้อยละ 14.1
การ ชก๊าซธรรมชาต ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 4,633 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 7.0 โดยร้อยละ 59 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 21
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ ร้อยละ 13 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และที่เหลือร้อยละ 6
นาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง (NGV)


การ ช NGV นภา ขน ่ง ณ เดือนพฤษภาคม 2556 มีจานวนรถ NGV เพิ่มขึ้นรวมเป็นจานวน
407,104 คัน เป็นรถเบนซิน 363,737 คัน และรถดีเซล 43,367 คัน มีจานวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด
จานวน 486 สถานี และมีปริมาณการใช้ NGV เฉลี่ย 8,735 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 7.9


2.3 ลกไนต์/ถ่านหน
การจัดหาลกไนต์/ถ่านหน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 มีการจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน 13.1
ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 16.29 โดยเป็นการผลิตลิกไนต์ 7.1 ล้านตัน และการ
นาเข้าถ่านหิน 6.0 ล้านตัน โดยแหล่งผลิตลิกไนต์ภายในประเทศที่สาคัญ ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ
97 คือ แหล่งแม่เมาะ


การ ชลกไนต์/ถ่านหน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 มีการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 15.6 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 4.8 ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57
ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมร้อยละ 43 โดยมีรายละเอียดดังนี้


- การใช้ลิกไนต์ ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 7.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันกับปี 2555 ร้อยละ 6.5 โดยเป็นการใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 90 ที่เหลือร้อยละ 10 ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม
- การใช้ถ่านหินน้าเข้า ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 7.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกัน ของปี 2555 ร้อยละ 3.1 โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ IPP ร้อยละ 33 ใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP ร้อยละ 13 และใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 54
2.4 ไฟฟ้า
กาลังการผลตตดตังไฟฟ้า ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2556 อยู่ที่ 33,051 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 90 เมกะวัตต์ เนื่องจากมีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ขายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่ม ขึ้น
โดยสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มีกาลังการผลิตติดตั้ง
สูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 รองลงมาคือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ร้อยละ 39 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)
ร้อยละ 9 และนาเข้าและแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ร้อยละ 7 ตามลาดับ
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SPP
9%(2,895 MW)

IPP
39%

7%

(2,405 MW)

EGAT
45%
(15,010 MW)

(12,742 MW)

MW

วามตองการไฟฟ้า ง ด Gross Peak Generation) ช่วง 5 เดือนแรกปี 2556 เกิดขึ้น
ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. อยู่ที่ระดับ 27,285 เมกะวัตต์ มีค่าสูงกว่าพลังไฟฟ้าสูงสุด
ของปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 อยู่ 511 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และค่าตัว
ประกอบการใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ระดับร้อยละ 75.99


ปรมาณการ ชไฟฟ้า ช่วง 5 เดือนแรกปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 68,889 กิกะวัตต์ชั่วโมง
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.4 ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายสาขาที่สาคัญส่วนใหญ่มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้
มีการใช้ไฟฟ้าขยายตัว เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่ว นการใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือ
ร้อยละ 44.0 ของผู้ ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ซึง่ มีแนวโน้มขยายตัวจากคาสั่งซื้อทั้งจากตลาดเอเชียและอาเซียนที่ขยายตัว ด้านภาคธุรกิจมีการ
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.5 กิจการขนาดเล็กมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อย
ละ 11.4 ในขณะที่ภาคราชการมีการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 96.8


ปรมาณการผลตไฟฟ้า ตามชนดเชือเพลง ช่วง 5 เดือนแรกปี 2556 อยู่ที่ระดับ 75,628
กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.3 โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่
ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาคือลิกไนต์/ถ่านหิน
ร้อยละ 20 ไฟฟ้าพลังน้าร้อยละ 4 น้ามันร้อยละ 1 และไฟฟ้านาเข้าและเชื้อเพลิงอื่นๆ (แกลบ กากอ้อย วัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ แบล็คลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) ร้อยละ 7


2.5 พลังงานทดแทน
 การ ชพลังงานทดแทน ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 3,313 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.7 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์รวมกับการใช้พลังงาน
ทดแทน) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 27,750 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.5
เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ามันดิบมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้
พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การใช้พลังงานทดแทนประกอบด้วยการใช้ในรูปความร้อน (ผลิต
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จากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะชุมชน) 2,162 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 65 ของการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด การใช้ในรูปของเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วยเอทานอล
และไบโอดีเซล) 638 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 และไฟฟ้า (ผลิตจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า ชีวมวล พลังงานความร้อนใต้ พิภพ ขยะชุมชน และก๊าซชีวภาพ) 513
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15

20 %
(638 KTOE)

15 %
(513 KTOE)

65%
(2,162 KTOE)

3,313 KTOE
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