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1.1

นข้นต้น (

นก่อนแป ูป)

(1) อุปท น
น
 ก ผ ิต
นเชิ ณิช ์ขั้นต้น ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1,073,190 เทียบเท่าบาร์เรล
น้้ามันดิบต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.4 โดยการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นลดลงเกือบทุกชนิด ยกเว้น
คอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ส่วนการผลิตพลังงานชนิดอื่นๆ ลดลง
ตามล้าดับ ได้แก่ น้้ามันดิบลดลงร้อยละ 7.2 ไฟฟ้าพลังน้้าลดลงร้อยละ 4.6 และลิกไนต์ลดลงร้อยละ 1.4
ก น เข้ (สุทธิ)
นข้นต้น ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 1,169,572 เทียบเท่าบาร์เรล
น้้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.3 โดยการน้าเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.5 และก๊าซ
ธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ในขณะที่การน้าเข้าน้้ามันส้าเร็จรูป น้้ามันดิบ และไฟฟ้ามีการน้าเข้าลดลงร้อยละ
33.2 5.3 และ 2.5 ตามล้าดับ


นขอ ป เท ท ป 55
2556

2557

อ ัตราการ
เปลีย
่ นแปลง
(% Growth)

- การผลิต

1,077,848

1,073,190

-0.4

- การนาเข้า (สุทธิ)

1,121,300

1,169,572

4.3

รายการ
พล ังงานขนต้
ั้ น (เทียบเท่าบาร์เรลนา้ ม ันดิบต่อว ัน)

อุปทาน (supply)

อุปสงค์ (demand)
- การใช้

2,000,863

EGAT

2,052,415

2.6

มูลค่าพล ังงาน (ล้านบาท)
- มูลค่าการนาเข้า

1,415,720

1,397,740

-1.3

- มูลค่าการส่งออก

375,747

315,198

-16.1

2,129,223

2,168,892

1.9

1,316,088

1,364,313

3.7

- มูลค่าการใช้
พล ังงานขนสุ
ั้ ดท้าย (เทียบเท่าบาร์เรลนา้ ม ันดิบต่อว ัน)
- การใช้

(2) อุปส ค์
น
 ความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิช ย์ขั้นต้น ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 2,052,415 เทียบเท่า
บาร์เรลน้้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.6 โดยการใช้ถ่านหินและลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ และน้้ามัน
ส้ า เร็ จ รู ป เพิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 12.9 0.8 และ 0.6 ตามล้ าดั บ ในขณะที่ก ารใช้ ไฟฟ้า พลั ง น้้า และน้ าเข้า ลดลง
ร้อยละ 3.6

2

ทั้งนี้สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ในของปี 2557 ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือน้้ามันส้าเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 36 ถ่านหินและลิกไนต์ คิดเป็นร้อยละ 17
และไฟฟ้าพลังน้้าและน้าเข้าคิดเป็นร้อยละ 2

2% (43,904)

17%

36%

(358,606)

(733,497)

45%
(916,408)

, 52,

1.2 ู ค่

น

ู ค่ ก น เข้
น ในปี 2557 มีมูลค่าการน้าเข้าพลังงานอยู่ที่ 1,397,740 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.3 โดยมูลค่าการน้าเข้าน้้ามันดิบมีสัดส่วนมากที่สุดคิด เป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าการ
น้าเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 979,704 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.6 รองลงมาเป็นน้้ามันส้าเร็จรูปมีมูลค่าการน้าเข้าคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของมูลค่าการน้าเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 200,743 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.9 เนื่องจากมี
การปิ ดซ่อมบ้ ารุ งของโรงกลั่ นน้้ ามัน หลายแห่ ง ได้ แก่ โรงกลั่ นน้้ ามันสตาร์ ปิโ ตรเลี ยม ปิดซ่ อมช่ วงวั นที่ 8
กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน โรงกลั่นไออาร์พีซีปิดซ่อมบ้ารุงหน่วย ADU 1 และ 2 ช่วงวันที่ 22 มีนาคม ถึง 11
เมษายน โรงกลั่นบางจากปิดซ่อมช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน โรงกลั่นเอสโซ่ปิดซ่อมช่วงวันที่ 15
มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม และโรงกลั่นไทยออยล์ปิดซ่อมช่วงวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 8 สิงหาคม ก๊าซธรรมชาติ
มีมูลค่าการน้าเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของมูลค่าการน้าเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 117,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.7 ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มีมูลค่าการน้าเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของมูลค่าการน้าเข้าทั้งหมด
อยู่ที่ระดับ 33,304 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 ไฟฟ้ามีมูลค่าการน้าเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของมูลค่าการ
น้าเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 18,870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ในขณะที่ถ่านหินมีมูลค่าการน้าเข้าคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3 ของมูลค่าการน้าเข้าทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 47,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7


ู ค่ ก ใช้
น ในปี 2557 มีมูลค่าการใช้พลังงานอยู่ที่ 2,168,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 1.9 โดยน้้ามันส้าเร็จรูปซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงสุดร้อยละ 62 มีมูลค่าการใช้พลังงาน
อยู่ที่ 1,335,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 รองลงมาเป็นไฟฟ้ามีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 551,817 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 25 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ก๊าซธรรมชาติมีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 124,729 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 พลังงานทดแทนมีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 123,100 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6
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เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และลิกไนต์/ถ่านหินน้าเข้ามีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 33,544 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5
ู ค่ ก ส่ ออก
น ในปี 2557 มีมูลค่าการส่งออกพลังงานอยู่ที่ 315,198 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.1 โดยน้้ามันส้าเร็จรูปมีมูลค่าการส่งออกสูงสุดอยู่ที่ 301,425 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 96 ลดลงร้อยละ 11.9 น้้ามันดิบมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8,653 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3
ลดลงร้ อยละ 70.3 และไฟฟ้ ามี มู ล ค่ าการส่ งออกอยู่ ที่ 5,119 ล้ านบาท คิ ดเป็ นสั ดส่ ว นร้ อยละ 2 เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 15.7


1.3

นข้นสุดท้ (

นห ก แป ูป)

ก ใช้
นข้นสุดท้ ในปี 2557 อยู่ที่ 1,364,313 เทียบเท่าบาร์เรลน้้ามันดิบต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.7 โดยการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นทุกประเภท ได้แก่ ถ่านหินและลิกไนต์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23.4 ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 และน้้ามันส้าเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ตามล้าดับ


ทั้งนี้ สั ดส่ วนการใช้พลั งงานขั้นสุ ดท้ าย ในปี 2557 น้้ามันส้ าเร็จรูปมีสั ดส่ วนการใช้มากที่สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาเป็นไฟฟ้ามีสัดส่วนการใช้คิดเป็นร้อยละ 22 ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้คิดเป็น
ร้อยละ 13 และลิกไนต์และถ่านหินมีสัดส่วนการใช้คิดเป็นร้อยละ 12

22%
(292,304)

53%

168,121)

(725,973)

12%
(177,915)

13%

,

. ข้อ ู ื้นฐ นด้ น

,

น

ในปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตน้้ามันดิบ การผลิตน้้ามันส้าเร็จรูป และการผลิตลิกไนต์ลดลงเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ในขณะที่การผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ส่วน
การน้าเข้าน้้ามันดิบ ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า ในขณะที่การน้าเข้าน้้ามันส้าเร็จรูป การน้าเข้า
ก๊าซธรรมชาติ และการน้าเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน ทั้งนี้ในส่วนการใช้พลังงานในปี
4

2557 พบว่า การใช้ถ่านหิน การใช้ก๊าซธรรมชาติ และการใช้น้ามันส้าเร็จรูป มีการใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเที ยบกับปี
ก่อนหน้า ส่วนการใช้น้ามันดิบเพื่อการกลั่น และการใช้ลิกไนต์ มีการใช้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สรุปได้
ดังนี้
2556

2557

อ ัตราการ
เปลีย
่ นแปลง
(% Growth)

- การผลิต

149

139

-7.2

- การนาเข้า

868

805

-7.3

1,077

1,028

-4.5

25

7

-73.1

1,012

992

-2.0

75

93

23.4

- การใช้

874

880

0.7

- การส่งออก

204

187

-8.5

- การผลิต

4,044

4,075

0.8

- การนาเข้า

1,013

1,025

1.2

- การใช้

4,568

4,669

2.2

- การผลิตลิกไนต์

18.1

18.0

-0.7

- การใช้ลก
ิ ไนต์

18.7

18.4

-1.5

- การนาเข้าถ่านหิน

17.3

20.9

20.5

- การใช้ถา
่ นหิน

17.3

20.9

20.5

- กาล ังผลิตในระบบไฟฟ้า(MW)

32,690

34,668

- ความต้องการพล ังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของกฟผ.

26,598

26,942

1.3

164,341

168,620

2.6

ประเภทพล ังงาน
นา้ ม ันดิบ (พ ันบาร์เรลต่อว ัน)

- การใช้เพือ
่ การกลน
่ั
- การส่งออก
นา้ ม ันสาเร็จรูป (พ ันบาร์เรลต่อว ัน)
- การผลิต
- การนาเข้า

ก๊าซธรรมชาติ (MMSCFD)

ลิกไนต์/ถ่านหิน (ล้านต ัน)
ลิกไนต์

ถ่านหิน

ไฟฟ้า

(Net Peak Generation Requirment)(MW)
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (GWh)

.1 น้ น

น้ นดิบ ในปี 2557 มีการผลิตน้้ามันดิบที่ระดับ 139 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ
7.2 และมีการน้าเข้าน้้ามันดิบทีร่ ะดับ 805 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 7.3 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 66
เป็นการน้าเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รองลงมาร้อยละ 10 น้าเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกไกล และ
ร้อยละ 24 น้าเข้าจากที่อื่นๆ โดยมีการใช้น้ามันดิบเพื่อการกลั่นที่ระดับ 1,028 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ
4.5 และส่งออกที่ระดับ 7 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 73.1
น้ นส เ ็จ ูป ในปี 2557 มีการผลิตน้้ามันส้าเร็จรูปที่ระดับ 992 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 2.0 การน้าเข้าน้้ามันส้าเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 93 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 การใช้น้ามัน
ส้าเร็ จรูปอยู่ที่ระดับ 880 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 และการส่งออกน้้ามันส้าเร็จรูปที่ระดับ 187
พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 8.5 โดยมีรายละเอียดการใช้น้ามันส้าเร็จรูปแต่ละประเภท ดังนี้


5

- การใช้น้ามันเบนซิน ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 23.3 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของ
การใช้น้ามันส้าเร็จรูปทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 3.7
- การใช้น้ามันดีเซล ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 57.7 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 41
ของการใช้น้ามันส้าเร็จรูปทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.8 ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการตรึงราคาขายปลีกน้้ามันดีเซล
ภายในประเทศไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร
- การใช้ LPG ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 7,515 พันตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.1 โดยมีการใช้
LPG แยกเป็นรายสาขา ดังนี้
 การใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้คิดเป็นร้อยละ 29 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่
ระดับ 2,188 พันตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.2 ทั้งนี้การลดลงของการใช้ LPG ในครัวเรือนคาดว่ามาจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่รัฐอนุโลมให้ใช้ LPG ในราคา
ครัวเรือนได้ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวท้าให้ธุรกิจ SME มียอดขายลดลงท้าให้
การใช้ LPG ลดลงตามไปด้วย
 การใช้ในรถยนต์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ
1,974 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.2 สาเหตุที่การใช้ LPG ในรถยนต์ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะ
ราคา LPG เฉลี่ยในภาคขนส่งยังอยู่ที่ 24.09 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งอยู่ในระดับต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้้ามัน
ปัจจุบันมีจ้านวนรถยนต์ LPG ทั้งสิ้น 1,233,954 คัน
 การใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 8 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด
อยู่ที่ระดับ 577 พันตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.1
 การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 36 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 2,675 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.3
 การใช้เองภายในโรงกลั่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของปริมาณการใช้ทั้งหมด อยู่ที่
ระดับ 102 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.4
การจัดหา LPG ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 7,527 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.8
โดยเป็นการผลิตในประเทศ 5,495 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.9 และน้าเข้าในรูปแบบของ LPG
โพรเพนและบิวเทน 2,032 พันตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.3


ค น้ น
- ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก (Dubai) ในเดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 60.25 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 44.15 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 107.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้
ราคาน้าเข้าน้้ามันดิบของไทยในปี 2557 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 102.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
- ราคาน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) ในตลาดโลก ในเดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 72.50 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ 126.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
- ค่าการตลาดในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2557 ดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ระดับ 1.78 บาทต่อลิตร
- ราคาขายปลีกน้้ามันเบนซินและดีเซลของต่างประเทศ ราคาขายปลีกน้้ามันส้าเร็จรูปในแต่ละ
ประเทศจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและนโยบายการชดเชยราคาน้้ามันของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อ
เปรียบเทียบราคาขายปลีกน้้ามันเบนซินและดีเซลของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใช้ราคาน้้ามัน ณ วันที่
30 ธันวาคม 2557 สรุปได้ดังนี้
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- เปรียบเทียบราคาขายปลีกน้้ามันในภูมิภาคเดือนธันวาคม 2557 กับเดือนพฤศจิกายน 2557 ราคา
ขายปลีกน้้ามันเบนซินและดีเซลยังคงลดลงในเกือบทุกประเทศตามราคาน้้ามันในตลาดโลก
 น้ นเบนซิน ทุกประเทศมีราคาลดลง ยกเว้นประเทศกัมพูชาและอินโดนีเซียที่มีราคาคงที่
 น้ นดีเซ ทุกประเทศมีราคาลดลง ยกเว้นในประเทศกัมพูชาที่มีราคาคงที่ ส่วนประเทศ
มาเลเซียปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากมาตรการลดการอุดหนุนราคาพลังงาน
ทั้งนี้ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น
จากประเทศนอกกลุ่มโอเปคโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการที่กลุ่มโอเปคตัดสินใจคงก้าลังการ
ผลิตไว้เท่าเดิมไม่ปรับลดก้าลังการผลิต และความต้องการน้้ามันที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา

.

ก๊ ซธ

ช ติ
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ก จดห ก๊ ซธ ช ติ ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 5,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 1.0 โดยเป็นการผลิตจากแหล่งภายในประเทศอยู่ที่ระดับ 4,075 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.8 และน้าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ แหล่งยาดานา เยตากุน ซอติก้าจากพม่า และ LNG จากกาตาร์
อยู่ที่ระดับ 1,025 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0


ก ใช้ก๊ ซธ ช ติ ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 4,669 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี
ก่ อ นหน้ า ร้ อ ยละ 2.2 โดยร้ อ ยละ 59 ใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ร้ อ ยละ 20 ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่น ๆ ร้อยละ 14 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และที่เหลือร้อยละ 7 น้าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง (NGV)


ก ใช้ NGV ใน คขนส่ ณ เดือนธันวาคม 2557 มีจ้านวนรถ NGV เพิ่มขึ้นรวมเป็นจ้านวน
462,414คัน เป็นรถเบนซิน 416,829 คัน และรถดีเซล 45,585 คัน มีจ้านวนสถานีบริการ NGV ทั้งหมด
จ้ า นวน 497 สถานี และมี ป ริ ม าณการใช้ NGV อยู่ ที่ 8,707 ตั น ต่ อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว งเดี ย วกั น ของ
ปีก่อน ร้อยละ 3.3 ทั้งนีร้ าคา NGV ในเดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ 12.50 บาทต่อกิโลกรัม:


.3

ิก นต์/ถ่ นหิน

ก จดห ิก นต์ /ถ่ นหิน ในปี 2557 มีการจัดหาลิกไนต์/ถ่านหิน 38.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าร้อยละ 9.7 โดยเป็นการผลิตลิกไนต์ 18.0 ล้านตัน และการน้าเข้าถ่านหิน 20.9 ล้านตัน โดยแหล่งผลิต
ลิกไนต์ภายในประเทศที่ส้าคัญซึ่งมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดถึงร้อยละ 95 คือ แหล่งแม่เมาะ


ก ใช้ ิก นต์/ถ่ นหิน ในปี 2557 มีการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 39.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 9.1 ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมร้อยละ 47 โดย
มีรายละเอียดดังนี้


- การใช้ลิกไนต์ ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 18.4 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.5 โดย
เป็นการใช้ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 93 ที่เหลือร้อยละ 7 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
- การใช้ถ่านหินน้าเข้า ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 20.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ
20.5 โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ IPP ร้อยละ 29 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ SPP ร้อยละ
11 และใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 60
.4

ฟฟ้

ก ผ ิตใน บบ ฟฟ้ ณ เดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ 34,668 เมกะวัตต์ โดยสัดส่วนก้าลังการ
ผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มีก้าลังการผลิตติดตั้งสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
45 รองลงมาคือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ร้อยละ 38 ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ร้อยละ 10 และน้าเข้า
และแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ร้อยละ 7 ตามล้าดับ
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10%

7%(2,405 MW)

SPP
(3,615 MW)

EGAT

45%

(15,482 MW)

IPP
38%
(13,167 MW)

,

ค ต้อ ก
ฟฟ้ สู สุดสุทธิใน บบขอ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement)
ในเดือนเมษายนของปี 2557 เกิดขึ้น เมื่อวัน พุธ ที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.26 น. ที่ระดับ 26,942
เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม
2556 เวลา 14.00 น. อยู่ที่ระดับ 26,598 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ1.3 และค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load
Factor) อยู่ที่ร้อยละ 75.19


ป ิ ณก ใช้ ฟฟ้ ในปี 2557 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 168,620 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 2.6 ทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ
กิจการขนาดเล็ก ภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน และภาคการเกษตร มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 2.0 2.4 3.1
3.5 และ 17.2 ตามล้าดับ


ป ิ ณก ผ ิต ฟฟ้ ต ชนิดเชื้อเ ิ ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 180,945 กิกะวัตต์ชั่วโมง
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.0 โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.9 รองลงมาคือลิกไนต์/ถ่านหิน มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 6.3 ไฟฟ้าน้าเข้าและเชื้อเพลิ งอื่นๆ (แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ
แบล็คลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) มีปริมาณการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.6 ไฟฟ้าพลัง
น้้ามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4.6 และน้้ามันมีปริมาณการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.9


.5

นทดแทน

ก ใช้
นทดแทน ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ 9,025 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 9.7 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์
รวมกับการใช้พลังงานทดแทน) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 77,112 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 4.3 ทั้งนีก้ ารใช้พลังงานทดแทนประกอบด้วยการใช้ในรูปความร้อนมีปริมาณ 5,775 พันตัน
เทียบเท่าน้้ามันดิบ (ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะชุมชน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ


9

65 ของการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด การใช้ใ นรูปของเชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณ 1,783 พันตันเทียบเท่า
น้้ามันดิบ (ประกอบด้วยเอทานอล 874 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ และไบโอดีเซล 909 พันตันเทียบเท่า
น้้ า มั น ดิ บ ) คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 20
และไฟฟ้ า มี ป ริ ม าณ 1,467 พั น ตั น เที ย บเท่ า น้้ า มั น ดิ บ
(ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลั งงานลม พลังงานน้้า ชีวมวล พลังงานความร้อนใต้ พิภพ ขยะชุมชน และ
ก๊าซชีวภาพ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15

20 %

15 %
(1,467 KTOE)

(1,783 KTOE)

65%
(5,775 KTOE)

9,025 KTOE
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