รายงานภาพรวมพลังงาน
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559

จ ัดทาโดย
ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพล ังงาน

รายงานภาพรวมพลังงานในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559
“ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 2.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ที่ 3.2% จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว
และบริการ ราคาน้้ามันดิบปรับเพิ่มขึ้นสูงในระยะสั้นจากแนวโน้มกลุ่มโอเปคจะผลิตลดลง ราคา LPG (CP) ปรับเพิ่มขึ้น
47 US$/ton มาอยู่ที่ 352 US$/ton จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นและส้ารองไว้ใช้ในฤดูหนาว ส่วนราคา Spot LNG ปรับเพิ่มขึ้น
ตามอุปสงค์ในตลาดที่เพิ่มขึ้น การใช้น้ามันดีเซล น้้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้นจากราคาขายปลีกที่อยู่ในระดับต่้า
การใช้ LPG ลดลง 9.8% ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและภาคขนส่ง การใช้ก๊าซธรรมชาติลดลง 1.3% ในเกือบทุกสาขา
ยกเว้นภาคอุตสาหกรรม ส่วนการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ ยกเว้นการใช้เพื่อสูบน้้าในภาคเกษตรกรรมที่ยังคงลดลง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุด 42% มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3.2%”

การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น อยู่ที่
1,023 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น
1.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการผลิต
น้้ามันดิบเพิ่มขึ้น 10.5% แต่การผลิตก๊าซธรรมชาติ
ลดลง 1.6% คาดว่าเกิดจากราคาน้้ามันดิบที่ ลดลง
และความไม่ แ น่ น อนเรื่ อ งการประมู ล แหล่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติแหล่ง เอราวัณและบงกชที่ ก้ าลัง จะหมด
สัมปทาน ท้าให้กิจกรรมของ เชฟรอน และ ปตท.สผ.
ในอ่ า วไทยลดลง ส่ ว นการผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง น้้ า
ปรับลดลง 11.7% จากปริมาณน้้าเหนือเขื่อนที่ลดลง


การนาเข้ า (สุท ธิ) พลังงานขั้ นต้ น อยู่ ที่
1,293 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น
1.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการน้าเข้า
(สุทธิ) พลังงานประเภทน้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูป
ถ่านหิน และก๊ าซธรรมชาติลดลง 8.1% 65.1%
2.8% และ 1.7% ตามล้าดับ และการน้าเข้าไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 37.9%


การใช้ พลังงานขั้ นสุดท้า ย อยู่ที่ 1,451
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.7%
จากการขยายตัว ของเศรษฐกิ จ ไทยในไตรมาส 3


ปี 2559 ที่ 3.2% ต่อเนื่องจากการขยายตัว 3.5%
ในไตรมาสที่ 2 โดยการใช้น้ามั นส้าเร็จ รูป คิดเป็ น
55% ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รองลงมาเป็น
การใช้ไฟฟ้าที่ 22%
มู ล ค่ า การนาเข้ า พลั ง งาน อยู่ ที่ 623,806
ล้านบาท ลดลง 20.9% จากราคาน้้ามั นดิบที่อยู่
ในระดับต่้า โดยราคาน้าเข้าน้้ามันดิบของไทยเฉลี่ย
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 42.50
US$/BBL ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 13.98
US$/BBL มูลค่าการน้าเข้าน้้ามันดิบ ยังคงมีสัดส่วน
มากที่สุดคิดเป็น 62% ของมูลค่าการน้าเข้าทั้งหมด
มูลค่าการน้าเข้าพลังงานลดลงเกือบทุกชนิดจากราคา
ที่ ล ดลง ยกเว้ น มู ล ค่ า การน้ า เข้ า น้้ า มั น ส้ า เร็ จ รู ป
และไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น 6.9% และ 57.1% ตามล้ า ดั บ


มูลค่าการส่งออกพลังงาน อยู่ที่ 125,343
ล้ า นบาท ลดลง 32.8% จากมู ล ค่ า การส่ ง ออก
ที่ลดลงของไฟฟ้าและน้้ามันส้าเร็จรูปในส่วนที่เหลือใช้
ภายในประเทศที่ 30.1% และ 39.5% ตามล้าดับ


 ราคาพลังงาน
- ราคาน้้ามันดิบ ดูไ บ เดือนตุล าคม 2559
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 48.98 US$/BBL ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น จาก
เดือนก่ อน 5.65 US$/BBL คาดว่าเกิ ดจากผลการ
ประชุ ม ของประเทศในกลุ่ ม โอเปกที่ มี ม ติ ป รั บ ลด
การผลิตน้้ามันลงในวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา โดย
นั ก วิ เ คราะห์ ม องว่ า การปรั บ ลดการผลิ ต ของ
กลุ่มโอเปกลงจะช่วยบรรเทาภาวะน้้ามันดิบล้นตลาด
ได้ถึง 0.7 ล้านบาร์เรล/วัน จากที่ ล้นตลาดอยู่ราว
1.0 - 1.5 ล้านบาร์เรล/วัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
จากกลุ่ ม ประเทศนอกกลุ่ ม โอเปกรวมถึ ง รั ส เซี ย
เพื่อที่จะลดอุปทานที่ล้นตลาด และในการประชุมครั้ง
ต่อไปที่ กรุงเวียนนา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
โอเปกพร้อมที่ จะปรับลดก้ าลังการผลิตเพิ่ มเติม อีก
ร้อยละ 1 หากการปรับลดที่ 0.7 ล้านบาร์เรล/วัน
ไม่เพียงพอ แต่ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2559
ราคาน้้ า มั น ดิ บ ได้ ป รั บ ลดลงเล็ ก น้ อ ยจากความ
ไม่ ชั ดเจนเกี่ ยวกั บมาตรการลดก้ าลั งการผลิ ตของ
กลุ่มโอเปกดังกล่าว หลังอิหร่านยืนยันที่จะขอรับการ
ยกเว้นให้เพิ่มก้าลังการผลิตได้ตามต้องการ
- ราคาขายปลีกน้้ามันส้าเร็จรูปในภูมิภาค
อาเซีย น เดือนตุล าคม 2559 ราคาขายปลีกน้้ามั น
เบนซิ น และดี เ ซลปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ในไทย มาเลเซี ย
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และสิงคโปร์ ส่วน
บรูไน เมียนมา และอินโดนีเซีย ราคาคงทีท่ ั้งสองชนิด
- ราคา LPG (CP) เดื อ นตุ ล าคม 2559
อยู่ ที่ 352 US$/ton เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก่ อ นหน้ า
47 US$/ton จากความต้อ งการส้ ารองก๊ าซ LPG
ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว และความต้องการใช้ในภาคปิโตร
เคมี โดยจีนน้าเข้าก๊าซ LPG ปริมาณ 1.28 ล้านตัน
เพิ่มขึ้น 17% จากเดือนก่อนหน้าหรือเพิ่มขึ้น 27%
เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น เพื่ อ ใช้ ใ นโรงงาน Propane
Dehydrogenation (PDH) ในขณะที่ปริมาณส้ารอง
ของญี่ปุ่นอยู่ที่ 2.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 8.4% เมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผ่านมา และสูงสุดในรอบ 20 เดือน
ส่วนอิห ร่านยัง คงผลิตก๊ าซ LPG เข้าสู่ตลาดอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและเริ่ ม ส่ ง ออกไปยั ง อิ น โดนี เ ซี ย แล้ ว
นอกจากนี้ค่าขนส่งก๊าซ LPG จากสหรัฐอเมริกาที่อยู่
ในระดับที่ต่้าสุดเป็นประวัติการณ์ ก็เป็นปัจจัยที่ท้าให้
สิน ค้า เข้ าสู่ ฝั่ง เอเชี ยมากขึ้ น ทั้ ง นี้ ราคาขายปลี ก
ก๊าซ LPG ในประเทศอยู่ที่ 20.29 บาทต่อกิโ ลกรัม
เท่ า กั บ เดื อ นก่ อ นหน้ า เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ส่ ง ผลกระทบ
ต่อราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภายในประเทศ

- ราคา LNG ในตลาดโลก ราคา Spot LNG
เฉลี่ยเดือนตุลาคม 2559 อยู่ที่ 6.54 US$/MMBtu
ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่ อนหน้า 0.93 US$/MMBtu
จากปริ ม าณอุ ป สงค์ ในตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อาทิ ความ
ต้องการซื้ อจากบริ ษัท ในอิ นเดีย และบริษั ท Kogas
เกาหลีใต้ ซึ่งมี ความต้ องการเริ่ มกั ก เก็ บ LNG เพื่ อ
ส้ารองใช้ในฤดูหนาวและมีความต้องการใช้ LNG และ
ถ่ านหิ นเพื่ อผลิ ตไฟฟ้ าเพิ่ มขึ้ น เพื่ อทดแท น
การหยุดผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ
เกาหลีใต้ (Wolsong No. 1-4 ก้าลังการผลิต 2.8
GW) ที่ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัย
หลั ง จากแผ่ นดิ นไหวครั้ งใหญ่ ที่ ป ระเทศเกาหลี ใต้
เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ประกอบกับประเทศ
ผู้ซื้อ LNG รายใหญ่ อาทิ ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน
แสดงความต้องการซื้ อเที่ ยวเรือ LNG ส้ าหรับ ใช้
ในฤดู ห นาว อย่ า งไรก็ ต าม ราคา Asian Spot
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ปรับตัวสูงขึ้นมากนัก เนื่องจาก
ปริมาณอุปทานที่เพิ่มขึ้นในตลาดจากโครงการต่างๆ
อาทิ โครงการ Gorgon และ GLNG ประเทศ
ออสเตรเลี ย โครงการ Bontang LNG ประเทศ
อินโดนีเซีย โครงการ Sakhalin LNG ประเทศรัสเซีย
โครงการ PNG LNG ประเทศปาปั ว นิ ว กิ นี และ
โครงการ Angola LNG ประเทศแองโกลา
 น้ามันดิบ การจัดหาน้้ามันดิ บ อยู่ที่ 1,005
พันบาร์เ รลต่อวัน ลดลง 2.5% มี สัดส่วนผลิต
ในประเทศ 16% และ 84% เป็ น การน้ าเข้า โดย
ส่วนใหญ่ น้าเข้ า จากกลุ่ ม ประเทศตะวั นออกกลาง
66% ส่วนการผลิ ตภายในประเทศเพิ่ มขึ้ น 10.0%
ก้ าลั งการกลั่ นทั้ งประเทศอยู่ที่ 1,252 พันบาร์ เรล
ต่ อวั น โดยการใช้ น้ ามั นดิ บ เพื่ อ การกลั่ น ที่ 1,081
พันบาร์เ รลต่อวั น คิดเป็ นสั ดส่ วน 86% ของก้ าลั ง
การกลั่นทั้งประเทศ ทั้งนี้ มีการหยุดซ่อมบ้ารุงของ
โรงกลั่นน้้ามันต่างๆ ในปี 2559 ดังนี้ โรงกลั่นน้้ามัน
ของ PTT วันที่ 18 พฤษภาคม – 12 มิ ถุนายน และ
1-15 กั นยายน โรงกลั่นน้้ ามั นไทยออยล์ ในเดื อน
มกราคมและช่วงวันที่ 3 มีนาคม - 4 เมษายน โรงกลั่น
น้้ามันเอสโซ่ ในช่วงวันที่ 22 - 29 มกราคม วันที่ 6 22 มิถุนายน และวันที่ 15 สิงหาคม – 20 กั นยายน
โรงกลั่นน้้ามันบางจาก ในช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 24
มีนาคม โรงกลั่น PTTGC ในช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2 มี นาคม วั นที่ 4 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม และ
โรงกลั่ นไออาร์ พี ซี ในช่ วงวั นที่ 12 พฤษภาคม –
18 มิถุนายน 2559
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- รถยนต์ สั ด ส่ ว น 24% การใช้ ล ดลง
15.6% จากราคาขายปลีกน้้ามันที่ยังคงอยู่ระดับต่้า
ท้าให้ผู้ใช้บางส่วนเปลี่ยนกลับไปใช้น้ามัน
- อุ ต สาหกรรม สั ด ส่ ว น 10% การใช้
เพิ่มขึ้น 2.2% ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
ที่ส้าคัญ อาทิ พลาสติก ยาง เหล็ก และเคมีภัณฑ์
- ใช้เองภายในโรงกลั่น สัดส่วน 2% ลดลง
13.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าเกิดจาก
ความต้องการใช้ที่ลดลง
น้ามันสาเร็จรูป การใช้น้ามันส้าเร็จรูปอยูท่ ี่
136 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 4.2%
- การใช้น้ามันดีเซล อยู่ที่ 61.37 ล้านลิตร
ต่ อ วั น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 45% ของการใช้ น้ า มั น
ส้าเร็จ รูปทั้ งหมด มีก ารใช้เ พิ่มขึ้น 3.5% โดยราคา
ขายปลีกทยอยปรับขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 และ
มีราคาขายปลีกเฉลี่ยสูงสุดในเดือ นมิถุนายน 2559
ที่ 25.04 บาทต่อ ลิตร จากนั้นเริ่ม ปรับ ลดลง โดย
เดือนตุลาคม 2559 อยู่ที่ 24.39 บาทต่อลิตร
- การใช้น้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล อยู่ที่
28.8 ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน 21% ของการ
ใช้น้า มั นส้ าเร็จ รูป ทั้ ง หมด การใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น 10.8%
ปัจจัยหลักมาจากราคาขายปลีกทีอ่ ยู่ในระดับต่้าจูงใจ
ให้มีการใช้ ประกอบกับผู้ใช้รถยนต์ LPG และ NGV
เปลี่ ยนมาใช้น้า มั น มากขึ้น เนื่อ งจากราคาถูก และ
มีสถานีบริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
- การใช้ น้ า มั น เครื่ อ งบิ น อยู่ ที่ 17.5
ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วน 13% เพิ่มขึ้น 7.8%
จากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี โดยในช่วง 10 เดือน
แรกของปี 2559 มี นัก ท่ อ งเที่ ยวต่ างชาติที่ เ ข้ามา
ประเทศไทย 27.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 11.21% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน
 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน อยู่ที่
5,070 พันตัน ลดลง 9.8% แยกเป็นรายสาขา ดังนี้
- ครัวเรือน มีสัดส่วนการใช้มากที่สุด อยู่ที่
1,747 พันตัน คิดเป็น 35% เพิ่ม ขึ้นเล็ก น้อยเพียง
0.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ใช้เป็นวัตถุดิบ )
มี สั ด ส่ ว น 29% การใช้ ล ดลง 18.1% จากการ
ใช้ แ นฟทาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี
แทน LPG


 ก๊าซธรรมชาติ
- การจัดหาก๊ าซธรรมชาติ อยู่ ที่ 5,042
ล้านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน ลดลง 1.3% โดย 75%
เป็นการผลิตจากแหล่งภายในประเทศลดลง 1.3%
การน้าเข้าจากเมี ยนมาและการน้าเข้ารูปแบบ LNG
ลดลง 1.4% ทั้ งนี้ ในปี 2559 แหล่งก๊ าซธรรมชาติ
มีก้าหนดหยุดซ่อมบ้ารุง ได้แก่ แหล่งเอราวัณ ในช่วง
วั น ที่ 1 - 4 มกราคม แหล่ ง ยาดานา ในช่ ว งวั น ที่
25 - 28 กุมภาพันธ์ แหล่งซอติก้า ในช่วงวันที่ 19 - 28
มีนาคม แหล่งเยตากุน ในช่วงวันที่ 10 - 19 เมษายน
แหล่ง JDA-A18 ในช่วงวันที่ 20 - 31 สิงหาคม และ
แหล่งสินภูฮ่อม 17 – 26 กันยายน 2559

- การใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ อยู่ ที่ 4,745
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลง 0.3% โดยส่วนใหญ่ใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วน 60%
มีการใช้ลดลง 0.9% ส่วนการใช้ในภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น 6.3% ขณะที่การใช้ในโรงแยกก๊าซและ NGV
ลดลง 0.1% และ 8.6% ตามล้าดับ ในส่วนของ NGV
ราคาขายปลีก ส้ าหรับ รถยนต์ส่ว นบุค คลช่ว งวัน ที่
1 - 15 ตุลาคม 2559 อยู่ที่ 12.46 บาทต่อกิโลกรัม
และช่วงวันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2559 อยู่ที่ 12.47
บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม และรถโดยสารสาธารณะอยู่ ที่
3

10.00 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม มี จ้ า นวนรถยนต์ NGV
ที่ ขึ้นทะเบี ยนกั บ กรมการขนส่ ง ทางบกรวมทั้ ง สิ้ น
407,146 คัน ลดลงจากเดือนก่ อนหน้า 1,146 คัน
จากราคาขายปลีกน้้ามัน ที่อยู่ในระดับต่้า ท้าให้ผู้ใช้
NGV บางส่วนเปลี่ยนไปใช้น้ามั นเนื่อ งจากมีส ถานี
บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในเดือนตุลาคม
2559 มีสถานีบริการ NGV จ้านวน 503 สถานี
 ลิกไนต์/ถ่านหิน
- การจั ด หาลิ กไนต์/ ถ่ านหิ น อยู่ที่ 32.3
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.8% โดยเป็นการผลิตลิกไนต์เพิ่มขึ้น
10.58% เพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม ส่วนการน้าเข้า
ถ่านหินลดลง 2.5%
- การใช้ลิกไนต์ อยู่ที่ 14.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
12.1% จากความต้องการใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าและในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
- การใช้ถ่านหินน้าเข้า อยู่ที่ 18.0 ล้านตัน
ลดลง 2.3% โดยใช้เป็นเชื้อ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 3.4% แต่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมลดลง 5.7%
 ไฟฟ้า
- ก้ า ลั ง ผลิ ต ในระบบไฟฟ้ า ของ กฟผ.
ณ สิ้ น เดื อ นตุ ล าคม 2559 อยู่ ที่ 41,096 MW
(ไม่ ร วมการผลิ ต ไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ า VSPP) โดย
กฟผ. มีก้าลังการผลิตในสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 40%
รองลงมาคื อ IPP 36% SPP 14% และน้ า เข้ า /
แลกเปลี่ยนไฟฟ้าจากต่างประเทศ 10%

- การผลิ ต ไฟฟ้ า อยู่ ที่ 167,829 GWh
(รวมการผลิ ตไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ า VSPP) เพิ่ ม ขึ้ น
4.4% โดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่
ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน 64% ของการผลิต
ไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาคือถ่านหินและลิกไนต์ 18%
ทั้ ง นี้ การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นที่ มี
สั ด ส่ ว น 6% มี ก ารผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น มากถึ ง 23.0%
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน
- ความต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ า สู ง สุ ด สุ ท ธิ
ในระบบ กฟผ. เกิ ดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม
2559 เวลา 22.28 น. ที่ระดับ 29,619 MW สูงกว่า
peak ของปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 27,346 MW อยู่ 8.3%
จากอากาศที่ร้อนจัดในเดือนพฤษภาคม 2559
- การใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ 153,539 GWh เพิ่มขึน้
5.3% ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 8.0% และเพิ่มขึ้นเกือบ
ทุ ก สาขาเศรษฐกิ จ ยกเว้ น การใช้ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ สูบ น้้ า
ในภาคเกษตรกรรมที่ลดลง 32.8% เนื่องจากเป็นช่วง
เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังการเพาะปลูก ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้า
ที่ เ พิ่ม ขึ้น คาดว่ าเกิ ด จากผลของมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิ จ และเร่ง รัดการใช้จ่ายของรัฐบาลในภาค
ครัวเรือนภาคธุรกิจ รวมทั้งการขยายตัวของภาคการ
ท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร ส่ ว นภาคอุ ต สาหกรรมที่ มี
สัด ส่ วนการใช้ไ ฟฟ้า สู ง สุด ที่ 42% มี ก ารใช้ไ ฟฟ้ า
เพิ่มขึ้น 3.2% จากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์
พลาสติก ยางและผลิตภัณฑ์ยาง และการผลิตน้้าแข็ง
 การปล่อย CO2 จากการใช้พลังงาน
การปล่ อย CO2 จากการใช้ พ ลั ง งานอยู่ ที่
215.0 ล้านตัน CO2 เพิ่มขึ้น 1.4% มาจากการปล่อย
CO2 ที่ เพิ่ม ขึ้นเกื อบทุ กสาขา ได้ แก่ การผลิตไฟฟ้ า
ขนส่ง และสาขาอื่นๆ (ครัวเรือน เกษตรกรรม และ
พาณิชยกรรม) โดยเพิ่มขึ้ น 2.3% 4.2% และ 2.5%
ตามล้าดับ ส่วนภาคอุตสาหกรรมมี การปล่อย CO2
ลดลงที่ 3.2%
การปล่อย CO2 ต่อการใช้พลังงานของไทย
อยู่ ที่ 1.96 พัน ตัน CO2 ต่อ ktoe และการปล่ อ ย
CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 0.499 กิ โ ลกรัม
CO2 ต่อ GWh
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