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⌫⌦
⌫⌦⌫⌫ 
 ⌫⌫
   ⌫   
⌫⌫    ⌦
  ⌫ 
        
  
  
    ⌦

⌫⌫
⌫   
⌫  

 ⌫⌫
   ⌦
    
     ⌫ 
  ⌫  
 
    
⌫⌫     ⌫ 
  ⌫  
 
⌫   
⌫  ⌫   
 

  

ปรมิาณการผลติและกำลงัการผลติน้ำมนัดบิของกลมุโอเปค

   
⌫ 
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⌦⌫  
    ⌫ ⌦ 
      ⌫
       
 ⌦
⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌦
⌫ ⌦
 ⌫
 ⌫

  
⌦     
    ⌦    
  ⌦⌫
⌫ ⌫
  
⌫ 
⌫⌫
 
 ⌫
⌦   ⌫

 ⌫⌫ ⌫  ⌫ ⌫
⌫⌫ 
⌦ 
⌫⌫ 
⌦    
 
⌦⌫ 
  ⌫
 ⌫⌫⌫ ⌫
 ⌫⌫  ⌫

 ⌫
    ⌫ 
⌫      
 

  
⌦     
    ⌦    
 ⌫
    
      
 ⌫⌦
  ⌫ ⌫⌫

ราคาน้ำมันดิบ
  ⌫

1.3 ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร
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⌫  
⌫⌫
⌫
 ⌫    
   
  ⌫   
⌦     
       
 ⌫   
⌫  ⌫ ⌫ ⌫ 
⌫⌫ 
 ⌫⌫
⌫   ⌫ 
 ⌫⌫⌫ 
 ⌫
    ⌫  ⌫ 
      

  
⌦     
    ⌦    
  ⌦⌫
⌫   ⌦ 
⌫   ⌫  

⌫ ⌫⌫
⌫ 
⌫⌦ ⌫ 
⌫⌫ ⌫
⌦   
⌫ 
⌫⌫ 
⌦ ⌫⌫⌫ ⌫
⌫⌫  ⌫ ⌫ ⌦
⌫⌦
⌦    
       
 ⌫   
⌫⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫
  ⌫ ⌫⌫
 
⌫
⌫⌫
  ⌫ 
⌦ ⌫
⌫ ⌫  
 ⌫  ⌫   
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ราคาผลติภณัฑน้ำมนัสำเรจ็รปูในสงิคโปร
  ⌫

  ⌦
     
  ⌦     
⌫⌦⌫
 ⌫
  ⌫⌫
⌫ ⌫⌫ ⌫ 
⌦
   ⌫
⌦   
⌫ 
⌫⌫
⌦

 ⌫⌫⌫ ⌫
 ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫⌫
    
⌦    
 ⌫⌫⌫⌫
     ⌫⌫
  
⌫ ⌫⌫
   ⌫
⌫ 
⌫    ⌫
  ⌫    
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⌫  ⌦
⌫  ⌫
  ⌫⌦    
    
⌦⌫    ⌫
⌫⌫  ⌫ 
⌦ 

⌦⌫   
⌫   ⌫  
    ⌫   
 ⌦
⌦  ⌫    ⌫
⌫ ⌫

  ⌫
⌦ 
    ⌦ ⌫  
    ⌦
 
⌦⌦ ⌫
⌫     ⌦
⌫   ⌫
  ⌫     
 ⌫⌫  

   ⌫ ⌫  
   

  ⌫⌫
⌦        
⌫   ⌫
   ⌫   
   ⌫⌫  
   ⌫ ⌫
     

  ⌫⌫
⌦⌫       
 ⌫  
⌫   ⌫  
    ⌫⌫
     ⌫
⌫      

  ⌫⌫
⌦   ⌫⌫  
 ⌫   
 ⌫   
⌫   ⌫  
    ⌫⌫
     ⌫
⌫      

ราคาขายปลีก
  

1.4 ราคาขายปลกีของไทย
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1.5 คาการตลาด

⌫  ⌦⌫
     ⌫  
 ⌫  
⌫

1.6 คาการกลัน่

⌫  ⌫  
  ⌦   ⌫
  ⌫ 
⌦ ⌫
  ⌫

คาการตลาดเฉลีย่ของประเทศ
  

  

คาการกลั่น
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⌫  
       
     
  
  ⌫ 
      ⌫
 ⌦   
     
⌫  ⌫  ⌫
 ⌦⌫ 
   ⌫ 
   
 ⌫     
  ⌫  
 ⌫ 
⌫  
   
   ⌫ 
  
⌫ ⌦⌫⌫⌫
⌫ ⌫⌫ ⌫ 

⌫ ⌫ ⌫⌫⌫
  
  
 ⌦⌦


2.2 ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร

  ⌫
   ⌫  
       
 ⌦
⌫⌫ ⌫ ⌫

  ⌦⌫ 

⌦ ⌫ 
⌫ 
⌦

2.3 ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปของไทย

⌫
   
  ⌦⌫
⌦ ⌫⌦
 ⌫⌫  
 ⌦   ⌫
⌫      
⌦⌦
⌫ ⌫  
  ⌦⌫⌫
  ⌦   

⌫⌫
⌦  
⌫⌦   
    
  ⌫⌦⌫
⌫ ⌦
⌫    ⌫ ⌫
   ⌫
⌫            

2.1 ราคาน้ำมนัดบิ

2. แนวโนมราคาน้ำมนั ป 2548
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พลังงานของไทย
ในชวง 9 เดอืนของป 2547

1. ภาพรวม
⌫  ⌫

     
 ⌫⌦
   
 ⌫ 

  
      
⌦  ⌫⌫ 



ส ถ า น ก า ร ณ
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อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิรายไตรมาส
ณ ราคาปฐาน 2531


   ⌦  ⌫
⌫  ⌦ 
⌦  
    
 

 
 
  
   
  ☺     
⌫  ⌦ 
  

⌦  
⌦ 

  
⌦  
⌦  
  ⌫⌫⌦
   
⌦  ⌫⌦
  ⌫⌦
⌦
⌦    
      ⌫

       
 ⌫ ⌫       
  ⌫
 

ตารางที ่1 การใช การผลติ และการนำเขาพลงังานเชงิพาณชิย (1)
   ⌫
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 ⌦  ⌫⌫
⌦ 
⌦  ⌦
  ⌦  ⌫

อตัราการขยายตวัของการใชพลงังานพาณชิยขัน้สดุทาย*
(ม.ค. 2542 - ก.ย. 2547)

  ⌫
⌫⌦ 
⌫ ⌫  ⌦⌫


ตารางที ่2  มลูคาการนำเขาพลงังาน
  

⌫⌫
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  ⌫ 
  ⌦  ⌫⌫
  ⌫⌦
⌫  
 
   
⌫     
  ⌫⌦⌦  
     
 ⌫ ⌦
   ⌦   
    ⌫

2. น้ำมนัดบิ
     

⌦  ⌫  
 ⌫⌦
⌫ ⌫ 
    
  
  
   ⌫  ⌫
    
⌫    

ตารางที ่3  การผลติน้ำมนัดบิแยกตามแหลง
  

   ☺    ⌦   
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  ⌫   ⌦ 
⌫⌦ 
⌫⌫⌫⌫⌦⌦  ⌫

   

⌫ 

⌫  
⌫   ⌦⌫
 ⌫ ⌫  
⌦⌫   

ตารางที ่4 การจดัหาและการใชน้ำมนัดบิ
  

 
⌫⌫  
 ⌦⌫   
  ⌫  
  

  ⌫
  ⌫
    


   ⌫⌫
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3. กาซธรรมชาติ
   

  ⌦  ⌫  
   ⌫


 ⌦⌫
  
⌫   
⌫   
   
   
   
 

   
   
   
⌫⌫ 
   
    
⌫  
   ⌫
     ⌫
  ⌫  
⌫
⌫   ⌦
⌫

ตารางที ่5 การผลติกาซธรรมชาติ
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⌦  ⌫⌫  
⌫   
 ⌫  
     
   
  
     ⌫ 
 ⌦ 
 ⌦   
 

  
⌫ ⌦  ⌫⌫
   ⌦  
    
     
    
⌫⌫ 
 

ตารางที ่6  การจดัหาและการใชกาซธรรมชาติ

   ⌫   

   

การใชกาชธรรมชาตใินการผลติไฟฟา
ม.ค. - ก.ย. 2547
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4. กาซธรรมชาตเิหลว (NGL)
   

⌫     
⌫⌫  
    
    
⌦  ⌫⌫
⌫

5. ผลติภณัฑน้ำมนัสำเรจ็รปู
   

⌦  ⌫⌫   
⌦  
⌦⌦  
 ⌫⌦
  ⌦
⌫⌫⌦ ⌫
⌦ ⌫⌫

 ⌫⌫
  

ตารางที ่7 การผลติ การสงออกและการใช NGL
  

ตารางที ่8  การผลติ การใช การนำเขา และการสงออกน้ำมนัสำเรจ็รปู
ป 2547 (ม.ค.-ก.ย.)
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น้ำมันเบนซิน
   

 ⌫  ⌦  
⌫⌫ 
⌦  ⌦  

 

 ⌫  
⌦  ⌫⌫  
⌦
   ⌦  
⌫  ⌫⌦
  ⌫⌫ ⌫
⌫⌦
 
⌦  ⌫
⌦⌫  
 ⌦ 
⌫⌦ 
⌫⌫

⌫⌦  
⌫⌫

 
 ⌫
 ⌦  


    ⌫  
⌫      
⌫    
 ⌦⌫
⌫   
    ⌫⌫
     
    

น้ำมันดีเซล
 ⌫   

⌦  ⌫ ⌫  
⌫   
⌫ ⌫⌦  
⌫   ⌫
⌫  

 ⌫  ⌫⌫
   ⌫⌫ 
⌦  ⌦⌦
⌫⌫⌫ 
⌫ ⌦⌫
⌦ ⌫⌫⌫
⌦
⌫⌦⌦
  ⌫⌫

 ⌫ 
  ⌦  ⌫⌫

อตัราการขยายตวัของการใชน้ำมนัสำเรจ็รปู
ป 2542 - ก.ย. 2547
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  ⌫ 
⌦⌫⌦  
⌫⌫    ⌫
⌫⌫    


อตัราการขยายตวัของการใชน้ำมนัเบนซนิและดเีซล
ป 2543 - ก.ย. 2547

ตารางที ่9 ปรมิาณการใชเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟา

น้ำมนัเตา
   ⌫ 

⌦     
⌦  ⌫⌫ 

 ⌫  
⌦  ⌫ ⌫⌫

  ⌦
⌦  ⌦


 ⌫
  ⌦      ⌦
⌫   ⌫⌫
⌫   ⌫
   

       ⌫
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น้ำมันเครื่องบิน
⌫   ⌦

  ⌫⌫ ⌫
⌫⌫  
⌫⌫   
⌫  ⌫
  
⌫
 ⌫⌫
⌦

⌫  
⌦  ⌦
⌫  

กาซปโตรเลยีมเหลว (LPG)
 ⌫  

  ⌦  ⌫⌫
  ⌦  
⌫   ⌫


  
    
⌦  ⌫⌫  
   ⌫
     ⌫
   
  ⌫
  ⌫⌫   
   ⌦
⌫  ⌦ ⌫⌦
⌫⌫⌫  

   ⌫
⌫⌫
     
 ⌫ 
⌫ ⌫  
   ⌫ 
    

อตัราการเตบิโตการใชกาชปโตรเลยีมเหลว (LPG)
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ตารางที ่10 การใช LPG

6. ถานหนิ/ลกิไนต
    

⌫   
⌫   
 ⌫
 ⌫
⌫⌫  ⌫ 

  ⌫   
  ⌫⌫  
    ⌫
⌫  ⌦  
⌫⌦ 

   ⌫ 
⌦  ⌫⌫ 

  

  
ตารางที ่11 การผลติและการใชลกิไนต/ถานหนิ
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⌫    
    ⌫
  
⌦  
⌫⌫⌦

  
⌫   ⌫
⌫⌦ ⌫  
  
     
   

7. ไฟฟา
 

   ⌫   
    
      
       
    ⌫
⌫    

    ⌫
⌦⌫    
   
⌦       

 
    ⌫  
 ⌦⌫  
    ⌫
   
 

  ⌫ 
⌫⌫   
  ⌦⌫   
⌦    
⌫   ⌫ ⌫
⌫   ⌫
 ⌫ 
 ⌫ 

 ⌫
     
⌫       
     
     
       
    
⌫⌫  
  

ตารางที ่12  กำลงัผลติตดิตัง้ไฟฟา
ณ กนัยายน 2547
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ตารางที ่13  ความตองการไฟฟาและคาตวัประกอบการใชไฟฟา

การผลิตพลังงานไฟฟาตามชนิดของเชื้อ
เพลงิทีส่ำคญั พอสรปุไดดงันี้

   
  ⌦⌫   

 ⌦⌦ ⌫⌦
  ⌫
  ⌦

  ⌦
   ⌫
⌦ 

               ⌫ 
            

  ⌦⌦ 
 ⌫


    
⌫

 ⌫ ⌦⌦ 
⌫  ⌫
⌦ 

    
⌫⌫ ⌦  ⌫⌫


การผลติไฟฟาแยกตามชนดิเชือ้เพลงิ
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การใชไฟฟา
    

⌫   ⌦⌫ 
   
⌦     ⌫
⌦   ⌦  
 ⌦ 

 ⌦ 
⌫⌫  ⌦
  ⌫ 
    ⌦
     ⌫
⌫   ⌦ 

 ⌦  ⌫
⌫ 
⌫    

     ⌦   
 ⌫
⌫   ⌦ 

  
⌫ ⌫   ⌦⌫
  ⌦ 

ตารางที ่14 การจำหนายไฟฟาแยกตามประเภทผใูช
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ตารางที ่15 รายไดภาษสีรรพสามติและฐานะกองทนุ
  

8. รายไดสรรพสามติและฐานะกองทนุน้ำมนั
⌫  

  ⌫   ⌦⌫
⌫     ⌫
⌫⌦ ⌦
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⌫⌫
⌫ 

⌦ ⌫⌦
⌫  

   ⌫ ⌫
 
⌫ 
 




⌦




  ⌫
 
  ⌫⌫

⌫ 
  ⌫ 
   


⌫⌫
 ⌦
⌫ 

⌫ 
⌦ ⌫


 ⌫
⌫
 ⌦
 
⌫
 ⌫






⌦
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⌫
⌦

⌫ 
   
⌫  
⌫⌫ 
⌫    
⌦⌫
⌦ 
⌦⌫
⌫ 


 
⌫ ⌫⌫   
⌫⌦
⌫⌦
⌫ 
⌫

 ⌦⌫ 
⌦ 
⌫
  ⌫
 ⌫ 

 
  
  
  
 
 
 ⌫ 
⌧ 
 
 
   
  
 
 
  ⌫

มารู จักศัพทกัน เถอะ
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สนพ.มอบจกัรยานจำนวน 40 คนั
แกรร.สันปายาง

   
  ⌫    
 ⌫⌫ ⌫
    ⌫   ⌫
  ⌦


ผอ.สว.เปนประธาน
เปดการสัมมนากาซชีวภาพ

   
   
⌫⌫ ⌫⌫⌫
 
⌫⌫ ⌫  ⌫⌦
      
    ⌫
     ⌫

ธนาคารขยะโรงเรยีน
  ⌫

  ⌫ ⌫
⌫  ⌦⌫⌫
⌫ ⌫⌦ ⌦⌫
⌫ ⌦⌫⌫
⌫    ⌫   ⌫ 
⌫ ⌦  ⌫
   ⌫

สนพ.ชวนเด็ก
รณรงคประหยดัพลงังาน

   
   ⌫⌫    
  ⌫    
⌦⌫
   
    
   ⌫⌫ 

นองววิ เยาวภา บรุพลชยั
รวม Rally จกัรยาน

   ⌫⌫ 
⌫⌫⌫ ⌫
       ⌫ 
    ⌫  ⌫ ⌦
⌫⌫ ⌫⌫
  ⌫⌦⌫
 
 ⌫

ภ า พ เ ป น ข า ว
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