
 

 

ฉบบัที ่63 
มกราคม-มนีาคม 2547 

  

 

ในช่วงตน้ปี 2547 สถานการณ์
การใชพ้ลังงานต่างๆ ของไทย 
มีอั ต ร าการ ใช เ้พิ่มขึ้นอย่า ง
ต่อเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกจิที่
ก าลังเตบิโต แมจ้ะมีผลกระทบ
จากราคาน ้ามันทีเ่พิม่สงูขึน้ การ
ร ะบาดของไขห้วัดนก และ
ปัญหาความไม่ส งบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต  ้มา
กระทบบา้งกต็าม แตรั่ฐบาลกไ็ด ้
เ ข ้า ม า  แ ก ไ้ ข ปัญหาคว าม
เดอืดรอ้นของประชาชน ทัง้การ
ตรงึราคาน ้ามัน ตลอดจนรณรงค์
การประหยัดพลังงาน ที่จะเพิม่
สูงขึน้ในหนา้รอ้นนี้ ก็ขอใหทุ้ก
ท่านช่วยกันประหยัดพลังงาน 
เพื่อลดรายจ่ายในการน าเขา้
น ้ามันของประเทศ 

วารสารนโยบายพลังงาน ได ้
น าเสนอบทความเรื่องมาตรการ
ต รึ ง ร า ค า น ้ า มั น  ปี  2547 
เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิต
ไฟฟ้า ในสว่นเกร็ดพลังงาน ก็มี
เรื่องผลการศึกษา แนวทาง 
การผลติไฟฟ้า จากพลังงานลม 
แ ล ะพลั ง ง า น แส ง อ าทิต ย์  
สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ 
ไ ต ร ม า สที่  1 ปี  2547 แล ะ



สถานการณ์พลังงาน ในปี 2546 
มาน าเสนอ ไวใ้นเลม่ 

คณะท างาน 

 การประชมุเจา้หนา้ทีอ่าวโุส และระดับรัฐมนตร ีภายใตก้รอบความ
รว่มมอื BIMST-EC 

 การปรับคา่ไฟฟ้าตามสตูรการปรับอตัราคา่ไฟฟ้า โดยอตัโนมัต ิ(Ft) 
 มาตรการการตรงึราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ ปี 2547 
 การผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน 

 
 เกร็ดพลังงาน 

o สรปุผลการศกึษาแนวทางการสนับสนุนการผลติไฟฟ้า จาก
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทติย ์

 สถานการณร์าคาน ้ามันเชือ้เพลงิ ไตรมาสที ่1 ปี 2547 
 สถานการณพ์ลังงานของไทย ปี 2546 

 

 
ไปวารสารฉบับที ่62 

 
กลับหนา้วารสารหลัก  

 
ไปวารสารฉบับที ่64 

ตอ้งการแสดงขอ้คดิเห็น โปรดคลกิเพือ่สง่ E-mail ถงึบรรณาธกิาร ไดท้ีน่ี่ 

 

  

  

 
ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 
พฤษภาคม 2547 
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ประเภทเช้ือเพลิงของโรงไฟฟารายเล็กท่ีใชพลังงานหมุนเวียน
ท่ีผานการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตน 31 โครงการ

พลังน้ํา 3 ราย
(32MW)เหงามันสําปะหลัง 1 ราย

(22MW)
เปลือกไม+เศษไม

1 ราย (20MW)
แกลบ 12 ราย
(244.6MW)

เปลือกไม + กะลาปาลม 
1 ราย (20MW)

ชานออย +เช้ือเพลิงอ่ืนๆ
 2 ราย (30.1MW)

แกลบ + เช้ือเพลิงอ่ืน  ๆ
3 ราย (48MW)

น้ํามันยางดํา 1 ราย
(25MW)

ชานออย 7 ราย
(49.6MW)
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พลังนํ้า 3 ราย (32 MW) 

เปลือกไม+เศษไม  
1 ราย (20 MW) 

แกลบ 4 ราย 
(41.6 MW) 

ชานออย 6 ราย 
(46.6 MW ) 

นํ้ามันยางดํา 1 ราย 
( 25 MW ) 

ชานออย+เศษไม 
2 ราย ( 30.1 MW 

แกลบ+เชื้อเพลิงอื่น 

3 ราย (48 MW ) 
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การใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา
ม.ค. - ธ.ค. 2546

EGAT 34%

EGCO 13%
RH(IPP) 20%

Others (IPP) 15%

SPP 18%

⌫    ⌫    ⌫    ⌫    ⌫    

 
           ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫                                          

                                             
      
      
      
      
      
      
      

 
      
      
      
      

       ⌫   



⌫    ⌫ ⌫    ⌫ ⌫    ⌫ ⌫    ⌫ ⌫    ⌫ 





⌫  
⌫    
⌫⌫   
 
   
    
     ⌫⌦
   
      
⌫⌫⌫

          

⌫  ⌦
  ⌫⌫  
  ⌦  
 
⌦    ⌫
⌦⌦  ⌫⌫

 ⌫⌫⌫
  
 

⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     

  
            

     ⌫       ⌫       ⌫       ⌫       ⌫   
   
   
    
        
        

     







⌫    ⌫ ⌫    ⌫ ⌫    ⌫ ⌫    ⌫ ⌫    ⌫  





     ⌫
 ⌦  ⌫⌫ 
       ⌦   
⌦  
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อัตราการขยายตัวของการใชนํ้ามันเบนซินและดีเซล
ป 2543 - ธ .ค . 2546
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การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง

กาซธรรมชาติ 72 %

ลิกไนต 16 %

พลังนํ้า 6%

นําเขาและอ่ืนๆ 3 %

นํ้ามันเตา 2%
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