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2. สถานการณ์พลังงานไทย 

 
2.1 ความต้องการใช้พลังงาน 
 
 ปี 2555 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 และเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 
3.9 โดยใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ อันประกอบไปด้วยน้า้มันสา้เร็จรปู ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหนิ และไฟฟา้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.1 และใช้พลังงานหมุนเวียนอันประกอบไปดว้ยแสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 23.7 พลังงานหมุนเวียนดัง้เดิม ประกอบด้วย ฟืน ถ่าน แกลบ และวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรลดลงร้อยละ 
14.5 
 
การใช้พลังงานจ าแนกตามชนิดพลังงาน 
 การใช้พลังงานในปี 2555 มีปริมาณรวมท้ังสิ้น 73,316 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 
ร้อยละ 3.9 ประกอบด้วยการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ 60,340 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
82.3 ประกอบด้วยน้้ามันเชื้อเพลิงมีการใช้ 34,881 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ ไฟฟ้ามีการใช้ 13,783 พันตัน
เทียบเท่าน้้ามันดิบ ถ่านหินมีการใช้ 6,582 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ และก๊าซธรรมชาติมีการใช้ 5,094 พันตัน
เทียบเท่าน้้ามันดิบ ส้าหรับพลังงานหมุนเวียน (แสงอาทิตย์ ฟืน แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ขยะและก๊าซชีวภาพ) มีการใช้ 5,635 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.7 ส่วนท่ีเหลือเป็นการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม (ฟืน ถ่าน แกลบและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) 7,341 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.0 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจ าแนกตามชนิดพลังงาน ปริมาณการใช้ (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (รวม) 73,316 
พลังงานเชิงพาณิชย์ 60,340 

- น้้ามันส้าเรจ็รปู   34,881 
- ไฟฟ้า  13,783 
- ถ่านหิน 6,582 
- ก๊าซธรรมชาต ิ 5,094 

 พลังงานหมุนเวียน 5,635 
 พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม  7,341 
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กราฟแสดงการใช้พลังงานจ าแนกตามชนิดพลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้พลังงานจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจที่ใช้ 
 ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนท่ีมีการใช้พลังงานสูงท่ีสุด โดยในปี 2555 มีการใช้พลังงานรวมท้ังสิ้น 
26,653 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ คิดเป็น 36.4 ของความต้องการใช้พลังงานรวม การคมนาคมขนส่ง เป็นอีก
ภาคส่วนหนึ่งท่ีมีการใช้พลังงานสูง คือ 26,230 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วน 35.7 ของความ
ต้องการใช้พลังงานรวม บ้านอยู่อาศัยมีการใช้พลังงานท้ังสิ้น 10,305 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วน 
14.1 ภาคธุรกิจการค้า มีการใช้พลังงานรวม 6 ,081 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วน 8.3 ภาค
เกษตรกรรมมีการใช้พลังงานรวม 3,790 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วน 5.2 และภาคส่วนเหมืองแร่
และก่อสร้างใช้พลังงาน 257 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ คิดเป็นสัดส่วน 0.3  
 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจ าแนกตามสาขา
เศรษฐกิจ 

ปริมาณการใช้ 
(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 

อุตสาหกรรม 26,653 
คมนาคม ขนส่ง 26,230 
บ้านอยู่อาศัย 10,305 
ธุรกิจการค้า 6,081 
เกษตรกรรม 3,790 
เหมืองแร่และก่อสร้าง 257 

รวม 73,316 

น้ ามันส าเร็จรูป 
47.5% 

ถ่านหิน 9.0% 
ก๊าซธรรมชาติ 

7.0% 

ไฟฟ้า 18.8% 

พลังงานหมุนเวียน    
7.7% 

พลังงานหมุนเวียน
ดั้งเดิม 10.0% 

น้้ามันส้าเร็จรูป 

ถ่านหิน 

ก๊าซธรรมชาติ 

ไฟฟ้า 

พลังงานหมุนเวียน 
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กราฟแสดงการใช้พลังงานจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 การจัดหาพลังงาน 
 
การจัดหาพลังงานจากแหลง่ในประเทศ 

ปี 2555 มีการผลิตพลังงานจากแหล่งภายในประเทศรวมท้ังสิ้น 74,421 พันตันเทียบเท่าน้า้มันดิบ 
เพิ่มขึ้นจากป ี2554 ร้อยละ 5.0 เป็นการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 70.7 ส่วนพลังงาน
หมุนเวียน พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม เชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานอื่นๆ มีสัดสว่นร้อยละ 29.3 ของการผลิต
พลังงานท้ังหมดดังนี้ 
การผลิตพลังงานชนิดต่างๆ ในประเทศ 
 

ชนิดพลังงาน ปริมาณการผลิต (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 
น้้ามันดบิ 7,445  
ก๊าซธรรมชาต ิ 36,006 
คอนเดนเสท 4,500 
ถ่านหิน 4,754 
พลังงานหมุนเวียน 8,525 
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 11,751 

 
 

อุตสาหกรรม 36.4% 

คมนาคมขนส่ง 
35.7% 

บ้านอยู่อาศัย 14.1% 

ธุรกิจการค้า 8.3% 

   เกษตรกรรม 5.2% 
เหมืองแร่และการ
ก่อสร้าง 0.3 % 

อุตสาหกรรม 

คมนาคมขนส่ง 

บ้านอยู่อาศัย 

ธุรกิจการค้า 

เกษตรกรรม 
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แหล่งพลงังานในประเทศ 

 แหล่งพลังงานในประเทศท่ีส้าคัญๆ ในการผลิตพลังงานชนดิต่างๆ มีดังนี้ 
ชนิดพลังงาน แหล่งพลงังาน 

น้้ามันดบิ    แหล่งบนบก แหล่งสริิกิต์ิ ฝาง อู่ทอง บึงหญ้า นาสนุ่น นาสนุ่นตะวันออกและบ่อรังเหนือ 
แหล่งในทะเล ทานตะวัน ราชพฤกษ์ เบญจมาศ สุราษฎร์ ปลาหมึก ยะลา ลันตา จัสมิน 
บานเย็น บัวหลวง สงขลา 

คอนเดนเสท เอราวัณ ปลาทองก๊าซ สตูล ฟูนาน บงกช บงกชใต้ ไพลิน ไพลินเหนือ อาทิตย์ มรกต พื้นที่
พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

ก๊าซธรรมชาต ิ น้้าพอง สิริกิต์ิ สินภูฮ่อม บรรพต บรรพตใต้ เอราวัณ กะพง ปลาทองก๊าซ ปลาแดง 
ปลาหมึก สตูล สตูลใต ้ฟูนาน จักรวาล จักรวาลตะวันตก สรุาษฎร ์บงกช บงกชใต้ โกมินทร์ 
ทานตะวัน เบญจมาศ ไพลิน ตราด ยะลา มะลิวลัย์ ไพลินเหนือ อาทิตย์ พื้นท่ีพัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย ชบา โกมินทร์ใต้ ยูงทอง มรกต 

ถ่านหินลิกไนต์ อ. แม่เมาะ จ.ล้าปาง,  อ.ลี้ จ.ล้าพูน, จ.กระบี่  
พลังน้้า  เขื่อนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนสริกิิติ์ จ.อุตรดิตถ์, เขื่อนศรีนครนิทร์และเขื่อนเขาแหลม จ.

กาญจนบุรี, เขื่อนบางลาง จ.ยะลา, เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี, เขื่อนสริินธรและเขือ่น
ปากมูล จ.อุบลราชธานี, เขื่อนจุฬาภรณ์ จ. ชัยภูม,ิ เขื่อนล้าตะคอง จ.นครราชสีมา, เขื่อน
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

 
การจัดหาพลังงานจากแหลง่ต่างประเทศ 

ปี 2555 มีการน้าเข้าพลังงานรวมท้ังสิ้น 69,705 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดบิ เพิ่มขึ้นจากปก่ีอนร้อยละ 
8.1 คิดเป็นมูลค่าน้าเข้ารวมท้ังสิ้น 1,429,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.6 โดยเป็นการน้าเขา้
พลังงานเชิงพาณิชย์เกือบท้ังหมด ดังมีรายละเอียดดังนี ้
 
การผลิตพลังงานชนิดต่างๆ ในประเทศ 
 

ชนิดพลังงาน ปริมาณการผลิต (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 
น้้ามันดบิ 43,084 
ก๊าซธรรมชาต ิ 8,805 
คอนเดนเสท 1,466 
น้้ามันส้าเรจ็รปู 2,623 
ถ่านหิน 11,642 
ไฟฟ้า 880 
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 95 
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เราน้าเข้าน้า้มันเชื้อเพลิงจากท่ีไหนบ้าง 

         
แหล่งน าเข้าน้ ามัน ปริมาณ (ล้านลิตร) 

อาเซียน 4,083 
เอเชียแปซิฟิก 1,539 
ตะวันออกกลาง 37,553 
แอฟริกา 1,980 
ทวีปอเมริกา 161 
ยุโรป 4,741 

รวม 50,057 
 
 

แหล่งน้าเข้าน ้ามันดิบ ปี 2555 

แหล่งพลังงาน 

ล้านลิตร 
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2.3 การผลิตไฟฟ้า 
 

ปี 2554 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผ่านระบบสายส่งของประเทศรวมท้ังสิ้น 148,700 ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมง ลดลงจากป ี2553 ร้อยละ 0.4 โดยมีก้าลังการผลิตติดตั้งของระบบไฟฟ้าของประเทศรวม 31,773 เมกะ
วัตต์ เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 0.9 แบ่งเป็นสัดส่วนของภาครัฐร้อยละ 51.8 และภาคเอกชนร้อยละ 48.2 
 
ก าลังการผลิตติดตั้งโรงจักรไฟฟ้า 

พลังงานไฟฟ้าได้จากการแปรรูปเชื้อเพลิงพลังงานชนิดต่างๆ เช่น ลิกไนต์ น้้ามันเตา ก๊าซธรรมชาติ 
ฯลฯ ในปี 2554 ประเทศไทยมีการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมท้ังสิ้น 31,773 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อย
ละ 0.9 โดยเป็นการผลิตของภาครัฐร้อยละ 51.8 ภาคเอกชนร้อยละ 48.2 โดยในปี 2554 ประเทศไทยมี
โรงไฟฟ้าส้าคัญๆ ท่ีมีก้าลังการผลิตติดตั้งโรงจักรไฟฟ้าของระบบ (เฉพาะของรัฐ) แยกตามประเภท ดังนี้ 
 

โรงจักรไฟฟ้า ก าลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต)์ ร้อยละ 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 8,115 25.5 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 16,091 50.6 
โรงไฟฟ้าพลังน้้า 3,500 11.0 
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 812 2.6 
โรงไฟฟ้าดีเซล 35 0.1 
โรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลังงานร่วม (cogeneration) 2,925 9.2 
เครื่องยนต์ก๊าซ 116 0.4 
โรงไฟฟ้าอื่นๆ 179 0.6 

รวม 31,773 100.0 
 

กราฟแสดงก าลังการผลิตตดิตั้งโรงจักรไฟฟ้า 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

พลังความร้อน 
25.5% 

พลังความร้อนร่วม 
50.6% 

พลังน้ า 11.0 % 

กังหันก๊าซ 2.6% 

ดีเซล 0.1% 

ระบบผลิตพลังงาน
ร่วม 9.2% 

เคร่ืองยนต์ก๊าซ 0.4% 

โรงไฟฟ้าอื่นๆ 0.6% 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลังน้้า 

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 

โรงไฟฟ้าดีเซล 

โรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลังงาน
ร่วม (cogeneration) 
เครื่องยนต์ก๊าซ 

โรงไฟฟ้าอื่นๆ 
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การผลิตพลงังานไฟฟ้า 
ปี 2554 ก้าลังผลิตพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบรวมท้ังสิ้น 23,388 เมกะวัตต์ ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 

6.8 และผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมท้ังสิ้น 155,986 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 2.2 ซึ่งเป็น
สัดส่วนของภาครัฐร้อยละ47.2 และภาคเอกชนร้อยละ 52.8 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงจักร 

โรงจักรไฟฟ้า 
การผลิตไฟฟ้า 

(ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง) 
ร้อยละ 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 42,330 27.1 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 87,415 56.1 
โรงไฟฟ้าพลังน้้า 8,164 5.2 
โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 345 0.2 
โรงไฟฟ้าดีเซล 28 (0.01) 
โรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลังงานร่วม (cogeneration) 17,261 11.1 
เครื่องยนต์ก๊าซ 354 0.2 
โรงไฟฟ้าอื่นๆ 89 0.1 

รวม 155,986 100.0 
 

กราฟแสดงการผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลังความร้อน 
27.1% 

พลังความร้อนร่วม 
56.1% 

พลังน้ า 5.2 % 

กังหันก๊าซ 0.2% 

ดีเซล 0.01% 

ระบบผลิตพลังงาน
ร่วม 11.1% 

เคร่ืองยนต์ก๊าซ 0.2% 

โรงไฟฟ้าอื่นๆ 0.1% 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

โรงไฟฟ้าพลังน้้า 

โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 

โรงไฟฟ้าดีเซล 

โรงไฟฟ้าระบบการผลิตพลังงาน
ร่วม (cogeneration) 
เคร่ืองยนต์ก๊าซ 

โรงไฟฟ้าอื่นๆ 
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การผลิตไฟฟ้าจ้าแนกตามชนดิเชื้อเพลิง ดังนี ้
 

ชนิดเช้ือเพลิงพลังงาน พลังงานไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์-ชม.) ร้อยละ 
ก๊าซธรรมชาต ิ 98,426 63.1 
น้้ามันเตา 1,986 1.3 
ถ่านหินและลิกไนต์ 29,642 19.0 
พลังน้้า 8,164 5.2 
น้้ามันดีเซล 64 (0.04) 
ระบบการผลิตพลังงานร่วม 17,615 11.3 
แหล่งพลังงานอื่นๆ 89 0.1 

รวม 155,986 100.0 
 

กราฟการผลิตไฟฟ้าจ าแนกตามชนิดของเชื้อเพลิง 

ก๊าซธรรมชาติ  
63.1% 

น้ ามันเตา  1.3% 

ถ่านหินและลิกไนต์  
19.0 % 

พลังน้ า 5.2% 

น้ ามันดีเซล 0.04% 

ระบบผลิตพลังงาน
ร่วม 11.3% แหล่งพลังงานอื่นๆ 

0.1% 

ก๊าซธรรมชาติ 

น้้ามันเตา 

ถ่านหินและลิกไนต์ 

พลังน้้า 

น้้ามันดีเซล 

ระบบการผลิตพลังงานร่วม 

แหล่งพลังงานอื่นๆ 
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2.4 นโยบายพลังงานไทย 
 
 ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาและจัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอ และมีความมั่นคงควบคู่ไปกับ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการผลิตสนิค้าและบริการของประเทศ โดยกระทรวงพลังงาน 
ได้ก้าหนดทิศทาง นโยบายพลังงานปี 2556-2557 โดยมีแนวทางท่ีส้าคัญ 7 ข้อ ได้แก่ 

1. การเชื่อมโยงการค้าน้้ามัน “Energy Bridge” โดยการส่งเสริมระบบการค้าเพื่อพัฒนาประเทศฝั่ง
ตะวันตกและฝั่งตะวันออกของประเทศไทย เป็นการเปิดโอกาสให้กับประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งน้้ามันของภูมิภาค รวมถึงจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีจะต่อยอดตามมา    

2. การก้าหนดราคาน้้ามันเท่ากันท่ัวประเทศ เพื่อสร้างความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้้าในการ
เข้าถึงพลังงานให้กับประชาชน โดยจะก้าหนดให้ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย
เท่ากัน โดยอาศัยท่อขนส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งท่ีปลายท่อฯ จะมีคลังน้้ามัน ท่ีท้าให้ทุกคนได้ใช้
น้้ามันในราคาเดียวกัน  

3. การส้ารองเชื้อเพลิงเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต
ในกรณีท่ีน้้ามันเชื้อเพลิงเกิดขาดแคลน  

4. การพัฒนาวิสาหกิจพลังงานทดแทนในชุมชน เป็นการพัฒนาพลังงานทดแทน ลดความเหลื่อมล้้า
เพราะจะท้าให้ประชาชนในภูมิภาคมีรายได้เพิ่มขึ้น    

5.       การพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องจากภาคเกษตรเพื่อสร้าง New Growth เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรรายส้าคัญของโลก เช่น อ้อย มันส้าปะหลัง และปาล์มน้้ามัน 
ท่ีสามารถน้ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มได้ อาทิ เอทานอล นอกจากนี้ อ้อย
และมันส้าปะหลังสามารถน้ามาผลิตเป็น “ไบโอพลาสติก” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส้าหรับอนาคต 

6. การอนุรักษ์พลังงาน โดยการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมแข่งขันในกลุ่มประเภทเดียวกัน เพื่อ
สร้างให้เกิดผู้ประกอบการดีเด่นหรือต้นแบบด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แนวทางนี้
จะก่อให้เกิดการแข่งขันการประหยัดพลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยกัน 

7. การก้ากับราคาพลังงาน โดยการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


