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รายงานภาพรวมพลังงานช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556
1. ภาพรวมพลังงานช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556
ภาพรวมพลังงานของประเทศไทยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 การผลิตพลังงานขั้นต้น การนาเข้า
(สุทธิ) ของพลังงานขั้นต้น การใช้พลังงานขั้นต้น และการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2555 ส่วนมูลค่าการนาเข้าพลังงาน มูลค่าการใช้พลังงาน และมูลค่าการส่งออก มีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 สรุปได้ดังนี้
ภาพรวมพลังงานของประเทศไทย นช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2556
ม. .-ม.ย.
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
Growth)

2555

2556

26 615
27 289
48 712

27 391
28 337
50 113

2.9
3.8
2.9

32 202

32 710

1.6

774 761
1 070 597
213 339

688 038
1 053 302
157 572

-11.2
-1.6
-26.1

EGAT

1.1 พลังงานขันตน (พลังงานก่อนแปรรป
การผลตพลังงานขันตน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 27,391 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยการผลิตน้ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 การผลิต
คอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 การผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 การผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 8.3
ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าพลังน้าลดลงร้อยละ 40.6


การนาเขา ทธ พลังงานขันตน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 28,337 พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันดิบมีการนาเข้าลดลงร้อยละ 2.2
และการส่งออกน้ามันสาเร็จรูป (สุทธิ) ลดลงร้อยละ -35.8 ในขณะที่การนาเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4


การ ชพลังงานขันตน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 50,113 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยก๊าซธรรมชาติซึ่งมีการใช้พลังงานสูงสุดร้อยละ
45 ของการใช้พลั งงานขั้น ต้นทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 รองลงมาเป็นน้ามันสาเร็จรูป ซึ่งสั ดส่วน
ร้อยละ 37 ของการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ลิกไนต์/ถ่านหิน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15
ของการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการใช้ลดลงร้อยละ 2.6 ในขณะที่ไฟฟ้าพลังน้าและไฟฟ้านาเข้าซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 2 ของการใช้พลังงานขั้นต้นทั้งหมด มีการใช้ลดลงร้อยละ 29.9
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2% (1,195 KTOE)

15%

37%

(7,672 KTOE)

(18,454 KTOE)

46%
(22,791 KTOE)

50,113 KTOE

1.2 พลังงานขัน ดทาย (พลังงานหลังการแปรรป
การ ชพลังงานขัน ดทาย ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 32,710 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันสาเร็จรูป ซึ่งมีการใช้พลังงานสูงสุด ใน
สัดส่วนร้อยละ 56 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด มีการใช้เพิ่มขึ้นร้อย 3.3 ไฟฟ้ามีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ
3.2 ก๊าซธรรมชาติมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในขณะทีล่ ิกไนต์และถ่านหินมีการใช้ลดลงร้อยละ 10.5


22%
(7,179 KTOE)

9%

3,049 KTOE)

56%
(18,264 KTOE)

(4,218 KTOE)

13%

KTOE
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1.3 มล ่าพลังงาน
มล ่าการนาเขาพลังงาน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีการนาเข้าพลังงานที่ 688,038 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยมูลค่าการนาเข้าน้ามันดิบมีสัดส่ วนมากที่สุ ดคิดเป็น
ร้อยละ 76 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 519,860 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.7 รองลงมาเป็นน้ามัน
สาเร็จรูปมีมูลค่าการนาเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 69,768 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีมูลค่าการนาเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10
ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 71,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ถ่านหินมีมูลค่าการนาเข้าคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3 ของมูลค่าการนาเข้า ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 18,197 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.1 ในขณะที่
ไฟฟ้ามีมูลค่าการนาเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 8,598 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 6.5


มล ่า การ ชพลังงาน ช่ว ง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีมูลค่าการใช้พลั งงานที่ 1,053,302
ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 1.6 เมื่อเทีย บกับ ช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันสาเร็จรูป ซึ่งมีสัดส่ว นการใช้
พลังงานสูงสุด ร้อยละ 63 มีมูลค่าการใช้ พลังงานอยู่ที่ 666,266 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 รองลงมาเป็น
ไฟฟ้ามีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 272,388 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ก๊าซธรรมชาติ
มี มู ล ค่ า การใช้ อ ยู่ ที่ 58,104 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 6 ลดลงร้ อ ยละ 5.5 พลั ง งานทดแทน
มีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 45,291 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ลดลงร้อยละ 27.8 และลิกไนต์/ถ่านหินนาเข้า
มีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 11,253 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 29.9


มล ่า การ ่งออกพลังงาน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีมูลค่าการส่งออกพลังงานอยู่ที่
157,572 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยน้ามันสาเร็จรูปมีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดอยู่ที่ 136,728 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ลดลงร้อยละ 23.8 น้ามันดิบมีมูลค่าการ
ส่งออกอยู่ที่ 17,583 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ลดลงร้อยละ 43.8 ในขณะทีไ่ ฟฟ้ามีมูลค่าการส่งออก
อยู่ที่ 3,262 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7


2. ขอมลพืนฐานดานพลังงาน
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ประเทศไทยมีการผลิตน้ามันดิบ การผลิตก๊าซธรรมชาติ การนาเข้าน้ามัน
สาเร็จรูป การนาเข้าถ่านหิน และการนาเข้าก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2555 ส่วน
การนาเข้าน้ามันดิบลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี 2555 ด้านการใช้พลังงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2556 มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภท สรุปได้ดังนี้
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ประเภทพล ังงาน

ม.ค.-มิ.ย.
2555

2556

อ ัตราการ
เปลีย
่ นแปลง
(% Growth)

2555

นา้ ม ันดิบ (พ ันบาร์เรลต่อว ัน)
- การผลิต

149

151

156

3.0

- การนาเข้า

860

913

876

-4.1

- การใช้เพือ
่ การกลน
่ั

977

994

1,049

5.5

41

49

31

-37.1

989

998

978

-2.1

67

67

77

14.7

- การใช้

768

781

806

3.2

- การส่งออก

199

205

167

-18.7

3,994

3,863

4,122

6.7

950

908

1,003

10.4

4,534

4,414

4,671

5.8

- การผลิตลิกไนต์

18.1

9.3

9.1

-2.9

- การใช้ลก
ิ ไนต์

18.4

8.9

9.5

6.4

- การนาเข้าถ่านหิน

18.4

8.7

8.2

-6.2

- การใช้ถา
่ นหิน

18.4

8.9

8.2

-8.3

32,600

31,525

33,141

26,774

24,520

25,659

4.6

161,778

80,300

83,012

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 6 เดือนแรกของปี 2556 มีการผลิตน้ามันดิบที่ระดับ 156 พันบาร์เรลต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 และมีการนาเข้าน้ามันดิบที่ระดับ 876 พันบาร์เรล
ต่อวัน ลดลงร้ อยละ 4.1 จากช่ว งเดีย วกัน ของปี 2555 โดยส่ วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็นการนาเข้าจากกลุ่ ม
ประเทศตะวันออกกลาง รองลงมาร้อยละ 9 นาเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกไกล และร้อยละ 17 นาเข้าจาก
ที่อื่นๆ โดยมีการใช้น้ามันดิบเพื่อการกลั่นที่ระดับ 1,049 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และส่งออก
ที่ระดับ 31 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 37.1


น ามั น าเร็ จ ร ป ช่ ว ง 6 เดื อ นแรกของปี 2556 มี ก ารผลิ ต น้ ามั น ส าเร็ จ รู ป ที่ ร ะดั บ 978
พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 2.1 การนาเข้า น้ามันสาเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 77
พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 ส่วนการใช้น้ามันสาเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 806 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.2 และมีการส่งออกน้ามันสาเร็จรูปที่ระดับ 167 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 18.7 โดยมี
รายละเอียดการใช้น้ามันสาเร็จรูปแต่ละประเภท ดังนี้
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- การใช้น้ามันนบนนิน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 22.5 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18 ของการใช้น้ามันสาเร็จรูปทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 9.0 โดยเฉพาะ
การเพิ่มขึ้นของน้ามันกลุ่มแก๊สโซฮอล ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่มีการยกเลิกการจาหน่ายเบนซิน 91
- การใช้น้ามันนดีบิล ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 59.6 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนสูงสุดร้อยละ 47 ของการใช้น้ามันสาเร็จรูปทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.9
เนื่องจากราคาขายปลีกน้ามันดีเซลอยู่ในระดับต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้น
ปี 2556 แต่ปริมาณการใช้ในแต่ละเดือนปรับเพิ่มไม่มากนัก ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนหันไปใช้ NGV มากขึ้น
เนื่องจากราคาขายปลีกต่ากว่า
- การใช้ LPG ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 3,734 พันตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8
เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยมีการใช้ LPG แยกเป็นรายสาขา ดังนี้
 การใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33 ของปริมาณการใช้
ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 1,214 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.1 เป็นผลมาจากมาตรการการ
ตรวจสอบการลักลอบการนาเข้า LPG ภาคครัวเรือนไปจาหน่ายยังภาคอื่น ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายให้ขยายเวลา
ตรึงราคาก๊าซ LPG ในภาคครัวเรือนที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ออกไปก่อนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2556 และ
จะเริ่มปรับขึ้นเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป จนกว่าราคาขายปลีก
จะสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม
 การใช้ในรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ
846 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 57.2 สาเหตุที่การใช้ LPG ในรถยนต์ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเพราะราคา LPG ในภาคขนส่งยังอยู่ที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาน้ามัน ปัจจุบันมีจานวนรถยนต์ LPG ทั้งสิ้น 1,075,283 คัน
 การใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 8 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด
อยู่ที่ระดับ 302 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.9
 การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของปริมาณ
การใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 1,321 พันตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.7
 การใช้เองภายในโรงกลั่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ทรี่ ะดับ
51 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.6
- การจัดหา LPG ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 3,820 พันตัน โดยเป็นการผลิตใน
ประเทศ 2,911 พัน ตัน เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 0.3 และนาเข้าในรูปแบบของ LPG
โพรเพนและบิวเทน 909 พันตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 4.3
รา านามัน
- ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก (Dubai) เฉลี่ ยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 99.36
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 91.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล
- ราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) ในตลาดโลก เฉลี่ยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ
120.02 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 106.93 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล
- ค่าการตลาดในประเทศ เฉลี่ยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 1.24 บาทต่อลิตร
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2.2 ก๊าซธรรมชาต
การจัดหาก๊าซธรรมชาต ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 5,125 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 7.4 โดยเป็นการผลิตจากแหล่งภายในประเทศคิดเป็นสัดส่ วน
ร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 6.7 และนาเข้าจากต่างประเทศ ได้ แก่ แหล่งยาดานา
เยตากุน จากพม่า และ LNG จากกาตาร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปี 2555
ร้อยละ 10.4


การ ชก๊าซธรรมชาต ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 4,671 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 5.8 โดยร้อยละ 60 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ 21
ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ ร้อยละ 13 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และที่เหลือร้อยละ 7
นาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง (NGV)


การ ช NGV นภา ขน ่ง ณ เดือนมิถุนายน 2556 มีจานวนรถ NGV เพิ่มขึ้นรวมเป็นจานวน
413,007 คัน เป็นรถเบนซิน 369,604 คัน และรถดีเซล 43,403 คัน มีจานวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด
จานวน 486 สถานี และมีปริมาณการใช้ NGV เฉลี่ย 8,624 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 11.9 ทั้งนี้เนื่องจารัฐบาลสนับสนุนการใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิง แต่อัตราการเติบโตของการใช้ในแต่
ละเดือนเพิ่มไม่มากนักเนื่องจากจานวนสถานีบริการ NGV มีไม่เพียงพอกับความต้องการ


2.3 ลกไนต์/ถ่านหน
การจัดหาลกไนต์/ถ่านหน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีการจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน 9.2 ล้าน
ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 อยู่ทรี่ ้อยละ 2.66 โดยเป็นการผลิตลิกไนต์ 9.1 ล้านตัน และการนาเข้า
ถ่านหิน 0.2 ล้านตัน โดยแหล่งผลิตลิกไนต์ภายในประเทศที่สาคัญ ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 95 คือ
แหล่งแม่เมาะ


การ ชลกไนต์/ถ่านหน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 17.7 ล้านตัน
ลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60
ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมร้อยละ 40 โดยมีรายละเอียดดังนี้


- การใช้ลกไนต์ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันกับปี 2555 ร้อยละ 6.4 โดยเป็นการใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 90 ที่เหลือร้อยละ 10 ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม
- การใช้ถ่านหนน้าบข้า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ระดับ 8.2 ล้านตัน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกัน ของปี 2555 ร้อยละ 8.3 โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ IPP ร้อยละ 35 ใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP ร้อยละ 15 และใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 50
2.4 ไฟฟ้า
กาลังการผลตตดตังไฟฟ้า ณ เดือนมิถุนายน ปี 2556 อยู่ที่ 33,141 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 90 เมกะวัตต์ เนื่องจากมีผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ขายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึ้น
โดยสัดส่วนกาลังการผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มีกาลังการผลิตติดตั้ง
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สูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 รองลงมาคือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ร้อยละ 39 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)
ร้อยละ 9 และนาเข้าและแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ร้อยละ 7 ตามลาดับ

SPP
9% (2,985 MW)

IPP
39%

7% (2,405 MW)

EGAT
45%
(15,010 MW)

(12,742 MW)

MW

วามตองการไฟฟ้า ง ด Gross Peak Generation) ช่วง 6 เดือนแรกปี 2556 เกิดขึ้น
ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. อยู่ที่ระดับ 27,285 เมกะวัตต์ มีค่าสูงกว่าพลังไฟฟ้าสูงสุด
ของปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 อยู่ 512 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 และค่าตัว
ประกอบการใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ระดับร้อยละ 76.18


 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ช่วง 6 เดือนแรกปี 2556 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 83,012 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.4 ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ารายสาขาที่สาคัญส่วนใหญ่มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือร้อยละ 44.0 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เป็นผล
มาจากอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ผลิตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์รถคันแรกที่ยังค้างอยู่ ในขณะที่อุตสาหกรรม
เสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป มีการใช้ ไฟเพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากได้รับคาสั่งซื้อสิ นค้าประเภทเสื้ อแจ็กเก็ตกันหนาว จาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ด้านภาคธุรกิจมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 18.4 กิจการขนาดเล็กมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.8 ในขณะที่ภาคราชการมี
การใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 96.9
ปร มาณการผลตไฟฟ้า ตามชน ดเชือเพลง ช่ว ง 6 เดือนแรกปี 2556 อยู่ที่ระดับ 90,703
กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.9 โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า สูงสุด ได้แก่
ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาคือลิกไนต์/ถ่านหิน
ร้อยละ 20 ไฟฟ้าพลังน้าร้อยละ 4 น้ามันร้อยละ 1 และไฟฟ้านาเข้าและเชื้อเพลิงอื่นๆ (แกลบ กากอ้อย วัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ แบล็คลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) ร้อยละ 7
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2.5 พลังงานทดแทน
 การ ชพลังงานทดแทน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 อยู่ที่ 3,999 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 11.4 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์รวมกับการใช้พลังงานทดแทน)
ซึง่ อยู่ทรี่ ะดับ 34,993 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.4 ทั้งนี้การใช้
พลังงานทดแทนประกอบด้วยการใช้ ในรูปความร้อนมีปริมาณ 2,622 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ผลิตจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะชุมชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของการใช้พลังงาน
ทดแทนทั้งหมด การใช้ในรูปของเชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณ 760 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ประกอบด้ว ย
เอทานอล 329 พัน ตันเทียบเท่าน้ามัน ดิบ และไบโอดีเซล 431 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ ) คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 19 และไฟฟ้ามีปริมาณ 617 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ผลิตจากพลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงานลม
พลังงานน้า ชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ ขยะชุมชน และก๊าซชีวภาพ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15

19 %
(760 KTOE)

15 %
(617 KTOE)

66%
(2,622 KTOE)

3,999 KTOE
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