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ดุลยภาพปโตรเลียมของประเทศไทย
(Thailand’s Petroleum Balance)
ฝายประมวลผลขอมูลปโตรเลียม
11 ธันวาคม 2544
ประเทศไทยเป น ประเทศนํ า เข า ป โ ตรเลี ย มมาช า นาน แม ว า จะได มี ก ารค น พบแหล ง
ป โ ตรเลี ย มในประเทศ ผลิ ต ป โ ตรเลี ย มได เ องในหลายสิ บ ป ที่ ผ า นมา และมี ก ารส ง ออก
ปโตรเลียมอยูบาง แตในแตละปก็ยังคงมีการนําเขาสุทธิ (Net Import) ปโตรเลียมเหมือนเดิม
การผลิตปโตรเลียมในประเทศสามารถทดแทนการนําเขาปโตรเลียมเทาไร คงประเมิน
ใหถูกตองไดยาก เพราะมีการนําเขาปโตรเลียมหลากชนิด เชน น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป และ
กาซธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็มีการสงออกปโตรเลียมหลายชนิด มีทั้งน้ํามันดิบ คอนเดนเสท
และน้ํามันสําเร็จรูปชนิดตางๆ
การนําหนวยที่ตางกันมารวมกันจึงคลาดเคลื่อนตอความจริง
คาความรอน
อยางไรก็ตามปโตรเลียมทุกชนิดลวนมี
คาความรอนตอบารเรล
คุณสมบัติรวมกันประการหนึ่ง คือ คาความรอน
ชนิดปโตรเลียม
ลานบีทียู
และเพื่อทําใหน้ํามันตางชนิดสามารถรวมกันได จึง
แอลพีจี
4.013
ตองใชน้ํามันมาตรฐาน (Oil Equivalent) แทนคา
เบนซิน
4.744
เทียบเคียง
น้ํามันกาด น้ํามันเครื่องบิน
5.205
น้ํามันมาตรฐาน 1 บารเรล หนัก 0.14
ดีเซล
5.488
เมตริกตัน ใหคาความรอน 5.8 ลานบีทียู (1,462
น้ํามันเตา
5.994
ลานแคลอรี) หรือมีคาความรอนเทากับ 10,443
บิทูเมน
6.209
แคลอรีตอกรัม (ขอมูลจาก www.bpamoco.com)
น้ํามันมาตรฐาน
5.800
ดัดแปลงจาก Energy Content of Fuel
น้ํามันดิบ
คอนเดนเสทไทย
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ขอมูลลาสุด
ประเทศไทยสามารถผลิต
น้ํามันดิบไดประมาณวันละ 76,700 บารเรล (จากยอดซื้อขายเดือน กันยายน 2544) เกือบรอย
ละ
98
มาจากการผลิตของบริษัทเชฟรอนเท็กซาโก
และบริษัทไทยเชลล
จากผลวิเคราะหคาความรอน
คาความรอนน้ํามันดิบไทย
ั ดังกลาว พบวา
ผูดําเนินการ
แหลง
แคลอรีตอกรัม น้ํามันดิบของทั้ง 2 บริษท
ไทยเชลล
สิริกิติ์
10,971 มีคาระหวาง 10,970-10,980 แคลอรีตอ
บึงมวง
10,936 กรัม และคอนเดนเสทของบริษัทยูโนแคล
ซิโน-ยูเอส
บึงหญา
10,928 ไทยแลนด มีคาความรอน 10,880 แคลอรี
ตอกรัม
กําแพงแสน
10,609
ปตท.สผ.
เมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามัน
อูทอง
10,849
ทานตะวัน
10,982 มาตรฐาน พบวาน้ํามันดิบและคอนเดน
เชฟรอนเท็กซาโก
เสทไทย
มีคาความรอนสูงกวาเล็กนอย
เบญจมาศ
10,978
แปซิฟก ไทเกอร
วิเชียรบุรี
10,597
ยูโนแคล ไทยแลนด คอนเดนเสท
10,881
น้ํามันมาตรฐาน
10,443
ฝายวิเคราะหเชื้อเพลิง กองวิเคราะห
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จากขอมูลดังกลาวเบื้องตน พออนุมานไดวา 1 บารเรลน้ํามันมาตรฐาน มีคาเทียบเทา
• 0.951 บารเรล น้ํามันดิบไทย
• 0.960 บารเรล คอนเดนเสทไทย
• 1.445 บารเรลแอลพีจี
• 1.223 บารเรล เบนซิน, เอ็นจีแอล
• 1.114 บารเรล น้ํามันกาด, น้ํามันเครื่องบิน
• 1.057 บารเรล ดีเซล
• 0.968 บารเรล น้ํามันเตา
• 0.934 บารเรล บิทเู มน
การจัดหาปโตรเลียม
ดุลยภาพปโตรเลียมของไทย จัดทําโดยสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย สรุปการ
จัดหาปโตรเลียม (Petroleum Procurement) ระหวางเดือนมกราคม-กันยายน 2544 ไวดังนี้ มี
การนําเขาน้า
ํ มันดิบ กาซธรรมชาติเทียบเทาน้ํามันมาตรฐาน และน้ํามันสําเร็จรูป รวม 806.6
พันบารเรลตอวัน ผลิตน้า
ํ มันดิบ คอนเดนเสท และกาซธรรมชาติ รวม 346.1 พันบารเรลตอวัน
สรุปเปนการนําเขา
64.9%
และผลิตไดเอง
35.1%
ของการจัดหา
การจัดหาปโตรเลียม
พันบารเรลตอวัน
น้ํามันมาตรฐาน
น้ํามันดิบ
711.5
711.5
กาซธรรมชาติ
87.4
87.4
นําเขา
เบนซิน
1.4
1.1
ดีเซล
6.3
6.0
รวมนําเขา
806.6
806.0
น้ํามันดิบ
58.2
61.2
ผลิต
คอนเดนเสท
52.6
54.8
กาซธรรมชาติ
325.4
325.4
รวมผลิต
436.2
441.4
กาซธรรมชาติหนวยเปนพันบารเรลน้า
ํ มันมาตรฐาน
ชนิดปโตรเลียม พันบารเรลตอวัน

แตเมื่อแปลงหนวยปโตรเลียมชนิดตางๆ อยูในฐานเดียวกัน ตัวเลขการนําเขาลดเหลือ
806.0 พันบารเรลตอวันน้ํามันมาตรฐาน และการผลิตเพิ่มเปน 441.4 พันบารเรลตอวันน้ํามัน
มาตรฐาน
หรือเทากับ
35.4%
ของการจัดหา
การใชปโตรเลียม
ในชวงเดียวกัน มีการบริโภคปโตรเลียม 1,028.2 พันบารเรลตอวัน (ในรูปของน้ํามัน
สําเร็จรูป 612.1 พันบารเรลตอวัน และกาซธรรมชาติ 416.1 พันบารเรลตอวันน้ํามันมาตรฐาน)
ถาไมมีการแปลงหนวย
การผลิตปโตรเลียมในประเทศมีคาเทากับ
42.4%
ของการใช
ปโตรเลียม
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การบริโภคปโตรเลียมในประเทศ
พันบารเรลตอวัน
ชนิดปโตรเลียม พันบารเรลตอวัน
น้ํามันมาตรฐาน
แอลพีจี
75.7
52.4
เบนซิน
116.9
95.6
น้ํามันกาด
1.0
0.9
น้ํามันเครื่องบิน
63.9
57.4
ดีเซล
262.0
247.9
น้ํามันเตา
78.3
80.9
บิทูเมน
14.3
15.3
กาซธรรมชาติ
416.1
416.1
รวม
1,028.2
966.5
แตเมื่อแปลงคาปโตรเลียมทุกชนิดแลว การใชปโตรเลียมในประเทศมีทั้งสิน
้ 966.5 พัน
บารเรลตอวันน้ํามันมาตรฐาน
การผลิตปโตรเลียมในประเทศสามารถทดแทนไดเพิ่มขึ้นเปน
45.7%
ใน 3 ไตรมาสของป 2001 ประเทศไทยพึ่งพิงปโตรเลียมจากตางประเทศ รอยละ 54.3
ของปริมาณการใชภายในประเทศ
ดุลยภาพน้ํามันสําเร็จรูป
ดุลยภาพน้ํามันสําเร็จรูปไทย สวนหนึง่ นําเขาจากตางประเทศ สวนใหญไดจากการกลัน
่
น้ํามันดิบนําเขา น้ํามันดิบและคอนเดนเสทที่ผลิตไดเองภายในประเทศ รวมเปนการจัดหา
67 2 . 8 พันบารเรลตอวันน้ํามันมาตรฐาน ใชในประเทศและสงออก 550.4 และ 111.6 พัน
บารเรลตอวันน้ํามันมาตรฐาน หรือคิดเปนรอยละ 81.8 และ 16.6 ของการจัดหา ตามลําดับ
ดุลยภาพน้ํามันสําเร็จรูป 3 ไตรมาสแรกของป 2001
นําเขา กลั่นในประเทศ ใชในประเทศ
สงออก
น้ํามันสําเร็จรูป
A
B
A
B
A
B
A
B
แอลพีจี
0.0 0.0 100.4
69.5 75.7 52.4 24.1 16.7
เบนซิน
1.4 1.1 144.1 117.8 116.9 95.6 26.7 21.8
น้ํามันกาด
0.0 0.0
9.5
8.5
1.0
0.9
5.8
5.2
น้ํามันเครื่องบิน 0.0 0.0
70.5
63.3 63.9 57.4
7.0
6.3
ดีเซล
6.3 6.0 283.3 268.0 262.0 247.9 26.7 25.3
น้ํามันเตา
0.0 0.0 114.9 118.7 78.3 80.9 30.2 31.2
บิทูเมน
0.0 0.0
18.6
19.9 14.3 15.3
4.8
5.1
รวม
7.7 7.1 741.3 665.7 612.1 550.4 125.3 111.6
(A) หนวย พันบารเรลตอวัน
(B) หนวย พันบารเรลตอวันน้ํามันมาตรฐาน
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ดุลยภาพปโตรเลียม
มกราคม-กันยายน 2544

นําเขา 806.0
น้ํามันดิบ

711.5

น้ํามันสําเร็จรูป

7.1

กาซธรรมชาติ

87.4

ในประเทศ 441.4
น้ํามันดิบ

58.2

คอนเดนเสท

54.8

กาซธรรมชาติ

บริโภค สงออก
966.5 147.7
โรงกลั่น
โรงแยกกาซ

กาซธรรมชาติ

416.1

0.0

น้ํามันสําเร็จรูป

550.4

111.6

น้ํามันดิบ

36.1

325.4

รวมจัดหา 1,247.4

ปโตรเลียมในประเทศ = 35.4% ของการจัดหา
45.7% ของการบริโภค
หนวย พันบารเรลตอวันน้ํามันมาตรฐาน
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