การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
จากการใช้พลังงาน 6 เดือนแรกปี 2560

จัดทาโดย
ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2560
การปล่ อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานของประเทศไทย 6 เดือนแรกของปี 2560 ลดลงเล็กน้อย
เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการใช้พลังงานของ
ประเทศไม่สูง มากนัก โดยเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ ยังคงปล่อยก๊าซ CO2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ในขณะที่ภาคการผลิตไฟฟ้าปล่อยก๊าซ CO2 ลดลง
ซึง่ ภาคการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบดัชนี
การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคพลังงานของประเทศไทยกับต่างประเทศพบว่า 6 เดือนแรกของปี 2560 ประเทศไทยมีอัตรา
การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้พลังงาน และอัตราการปล่ อยก๊าซ CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้ า (kWh) ต่่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานของประเทศ
การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานของประเทศในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่หลังภาวะ
เศรษฐกิจตกต่่า จาก 145.4 ล้านตัน CO2 ในปี 2541 เป็น 258.0 ล้านตัน CO2 ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ
3.2 ต่อปี และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน เท่ากับ 130.8 ล้านตัน CO2
หรือลดลงร้อยละ 0.1 เนื่องจากสาขาการผลิตไฟฟ้าที่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 สูงสุด มีการใช้พลังงานทดแทน
มากขึ้น ท่าให้ภาพรวมการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลง ขณะทีก่ ารใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
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2. การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานแยกรายภาคเศรษฐกิจและรายชนิดเชื้อเพลิง
ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) รายงานภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ในไตรมาสที่สองของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อน
โดยที่ด้านการใช้จ่ายมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่ งขึ้นของการส่งออกสินค้าและบริการ และการใช้จ่าย
ภาครัฐบาล รวมทั้งการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน ผนวกกับการปรับตัวที่ดีขึ้นของการลงทุน
ภาคเอกชน ในขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ด้านการผลิต สาขาเกษตรกรรม สาขาการค้าส่งค้าปลีก สาขา
โรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขนส่งและคมนาคมขยายตัวเร่งขึ้น สาขาอุตสาหกรรมชะลอตัวลงเล็กน้ อย
ในขณะที่สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปาปรับตัวลดลง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ ว
เศรษฐกิจไทยครึ่งแรกของปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ในเรื่องพลังงานภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงาน ดังนี้
การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานแยกรายภาคเศรษฐกิจ ภาคการผลิตไฟฟ้ามีสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซ CO2 สูงสุด คือ ร้อยละ 37 ของการปล่อยก๊าซ CO2 ทั้งหมด มีการปล่อยก๊าซลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 4.9 เนื่องจากในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ลิกไนต์
และน้่ ามันเตา ในการผลิ ตไฟฟ้าลดลง แต่ มีการใช้พลั งงานหมุนเวี ยนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ ภาคการขนส่ ง และ
ภาคอุตสาหกรรม ซึง่ มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 28 และร้อยละ 27 มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.0 และร้อยละ 5.4 ตามล่าดับ เช่นเดียวกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งแม้จะมีสัดส่วน
การปล่อยก๊าซ CO2 เพียงร้อยละ 8 แต่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.8

การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานแยกรายชนิดเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ
CO2 ได้แก่ น้่ ามัน ส่ าเร็ จ รู ป ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิ น/ลิ กไนต์ โดยในช่ว ง 6 เดือนแรกของปี 2560 น้่ามัน
ส่าเร็จรูปมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 สูงที่สุด คือร้อยละ 38 รองลงมา คือ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์
ร้อยละ 32 และร้อยละ 30 ตามล่าดับ ทั้งนี้ น้่ามันส่าเร็จรูป และถ่านหิน/ลิกไนต์ มีการปล่อยก๊าซเพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 และร้อยละ 4.6 ตามล่าดับ ในขณะทีก่ ๊าซธรรมชาติมีการปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 5.5

3

 ภาคการผลิตไฟฟ้า การปล่อยก๊าซ CO2 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ลดลงร้อยละ 4.9 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับการผลิตไฟฟ้าของประเทศที่ลดลง ทั้งนี้เชื้อเพลิงส่าคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ
CO2 ในภาคการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 39
ของปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ปริมาณการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ และน้่ามันเตาในการผลิตไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้การปล่อยก๊าซ CO2 ลดลง
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ
28.7 ล้ านตัน CO2 ลดลงจากช่ว งเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.1 ทั้งนี้ในช่ว งเดือนมิถุนายน 2560 ได้เกิด
เหตุ ขัด ข้อ งในระบบส่ งจ่ ายก๊า ซธรรมชาติจ ากแหล่ งพัฒ นาร่ว มไทย-มาเลเซี ย หรื อแหล่ ง JDA-A18 ส่ งผลให้
โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 ที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงต้องหยุดการเดินเครื่อง ท่าให้มีการปรับมาใช้น้่ามันดีเซล
และน้่ามันเตาเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้ากระบี่ ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง เช่นเดียวกับการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ อยู่ที่ระดับ 18.7
ล้านตัน CO2 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.0 เนื่องจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน หยุดซ่อมบ่ารุง
ในช่วงเดือนมกราคม 2560 ส่วนการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้น้่ามันส่าเร็จรูปในการผลิตไฟฟ้ามีปริมาณเพียง
เล็กน้อยที่ระดับ 0.5 ล้านตัน CO2 ลดลงร้อยละ 9.3
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 ภาคการขนส่ง การปล่อยก๊าซ CO2 ภาคการขนส่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดย
เชื้อเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคการขนส่งเกิดจากการใช้น้่ามันส่าเร็จรูป ได้แก่ น้่ามันเบนซิน
ดีเซล น้่ามันเตา น้่ามันเครื่องบิน (เฉพาะใช้ในประเทศซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก) และ LPG ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 93
ของปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคการขนส่งทั้งหมด
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ภาคการขนส่งมีการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่ระดับ 36.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0
ทัง้ นี้ การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้น้่ามันส่าเร็จรูป อยู่ที่ระดับ 34.1 ล้านตัน CO2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ส่วนหนึ่งเป็น
ผลจากราคาขายปลีกน้่ามันในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ส่งผลให้มีการใช้น้่ามันเบนซินและดีเซล
ภาคการขนส่งสูงขึ้น ในขณะที่การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 7 มีการปล่อยก๊าซที่ระดับ 2.6 ล้านตัน CO2 ลดลงร้อยละ 14.2 ตามปริมาณการใช้ NGV ที่ลดลง เนื่องจาก
นโยบายการปรับโครงสร้างราคา NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ท่าให้ผู้ใช้รถยนต์ NGV บางส่วนหันกลับไปใช้
น้่ามันแทน ประกอบกับช่วงนี้ราคาน้่ามันทรงตัวอยู่ในระดับต่่า และมีความสะดวกในด้านจ่านวนสถานีบริการที่มี
ทั่วถึงมากกว่า

 ภาคอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงหลักที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคเศรษฐกิจนี้ ได้แก่ ถ่านหิน/
ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ และน้่ามันส่าเร็จรูป ตามล่าดับ
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีการปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 35.8 ล้านตัน CO2
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.4 ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ มีการปล่อยก๊าซ CO2
เพิ่มขึ้น อยู่ที่ระดับ 20.3 ล้านตัน CO2 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 12.8 ในขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติ มีการ
ปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงร้อยละ 1.3 อยู่ที่ระดับ 10.1 ล้านตัน CO2 และน้่ามันส่าเร็จรูป (น้่ามันดีเซล น้่ามันเตา
น้่ามันก๊าด และ LPG) อยู่ที่ระดับ 5.4 ล้านตัน CO2 ลดลงร้อยละ 5.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
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ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ การปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ (ภาคธุรกิจและครัวเรือน) เกิด
จากการใช้น้่ามันส่าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว (ส่วนใหญ่เป็น LPG) โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีการ
ปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้น้่ามันส่าเร็จรูปรวม 10.2 ล้านตัน CO2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง
ร้อยละ 1.8 สอดคล้องกับข้อมูลการใช้ LPG ในภาคครัวเรือนทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 1.9

3. ดัชนีการปล่อยก๊าซ CO2 ภาคพลังงานของไทย
 การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้พลังงาน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีการปล่อยก๊าซ CO2 เฉลี่ย
1.81 พันตัน CO2 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE ซึ่งลดลงร้อยละ 7.5 โดยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

เมื่อ เปรีย บเทีย บการปล่อ ยก๊า ซ CO2 ต่อ การใช้พ ลัง งานของประเทศไทยกับ ต่า งประเทศ พบว่า
ประเทศไทยซึ่งมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ทีร่ ะดับเฉลี่ย 1.81 พันตัน CO2 ต่อการ
ใช้พลังงาน 1 KTOE นับเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน) ค่าเฉลี่ยของโลก รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO2
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ปี 2557 ในช่วง 2.04 – 2.98 พันตัน CO2 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE การที่ประเทศไทยมีการปล่อย CO2 ต่อการ
ใช้พลังงานค่อนข้างต่่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของกระทรวงพลังงาน อาทิ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก (AEDP) และ แผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ซึ่งแผนดังกล่าวมีการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมากขึ้น เช่น การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมาผสมเพื่อทดแทนการใช้น้่ามัน
ดีเซล และเบนซิน การกระจายชนิดเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยปรับลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
และเพิ่มสั ดส่ว นการใช้พลังงานหมุน เวีย นในการผลิตไฟฟ้า มากขึ้น การสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบต่างๆ ท่าให้การปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศตามหลักเกณฑ์ของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) นอกจากนี้ตาม
แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ได้แก่ การสนับสนุนการผลิตและการใช้อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพ การส่งเสริมหลอด
LED การอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศจีนมีการปล่อยก๊าซ CO2 ค่อนข้างสูงที่
ระดับ 2.98 พันตัน CO2 ต่อการใช้พลังงาน 1 KTOE เนื่องจากจีนใช้พลังงานจากถ่านหินสูงถึงร้อยละ 70 ซึ่งมีผล
ต่อการปล่อยก๊าซ CO2
 การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีการปล่อยก๊าซ
CO2 จากภาคการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยที่ระดับ 0.478 กิโลกรัม CO2 ต่อ 1 kWh ลดลงร้อยละ 4.9 และมีแนวโน้มลดลง
ต่อเนื่อง

เมื่อเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ kWh ของประเทศไทยกับต่างประเทศ พบว่า ปี 2557 ประเทศ
ไทยมีการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า อยู่ที่ระดับ 0.532 CO2 ต่อ 1 kWh ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของโลก
และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วในทวีปอเมริกา และกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีการปล่อยก๊าซ CO2 อยู่ที่
ระดับ 0.441 และ 0.311 กิโลกรัม CO2 ต่อ 1 kWh ตามล่าดับ เนื่องจากปัจจัยด้านเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศพัฒนาแล้วในทวีป อเมริกา และกลุ่มสหภาพยุโรป ที่มีการใช้นิวเคลียร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิด
การปล่อยก๊าซ CO2 ในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 25 และร้อยละ 27 ของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ทั้งหมด ตามล่าดับ อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อ kWh ในระดับต่่ากว่าประเทศจีน และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีการปล่อยก๊าซ CO2 เฉลี่ยที่ระดับ 0.681 CO2 ต่อ 1 kWh และ 0.685 กิโลกรัม CO2 ต่อ
1 kWh ตามล่าดับ
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