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ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ใหญํเป็นอันดับสามของโลก และมีจ านวนประชากรมากที่สุดในโลก 
ประมาณ 1,360 ลา๎นคน หรือร๎อยละ 19.12 เมื่อเทียบกับประชากรโลก  (ไมํนับรวมเขตปกครองพิเศษ)  
นับตั้งแตํการเข๎ารํวมลงนามในการค๎าระหวํางปะเทศ WTO ท าให๎อิทธิพลความเป็นมหาอ านาจของจีนตํอ
เศรษฐกิจโลกนับวันแตํจะขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนอยํางตํอเนื่องและเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญํที่สุดเป็น
อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา   และก าลังจะก๎าวขึ้นมาเป็นผู๎น าเข๎าน้ ามันดิบรายใหญํที่สุดในโลก
แทนที่สหรัฐอเมริกาอีกด๎วย แตํอยํางไรก็ตามจีนยังคงขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ เพ่ือตอบ
สองตํอความต๎องการของประชากรจ านวนมหาศาลโดยเฉพาะอยํางยิ่ง พลังงาน วัตถุดิบ และทรัพยากรน้ า  
ความต๎องการบริโภคน้ ามันมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นเรื่อยมา เป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอยํางจริงจัง โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนจากภาคครัวเรือนที่มีรายได๎ คุณภาพชีวิต และมีก าลัง
ซื้อมากข้ึน     

 เศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน๎มอยูํในชํวงของการชะลอตัว ภาครัฐยังคงให๎ความส าคัญในการปฏิรูป
เศรษฐกิจจากการพ่ึงพิงการขยายตัวของภาคการสํงออกและการลงทุนมาเป็นการพ่ึงพิงการบริโภคมากขึ้น 
ถึงแม๎วําทางการจีนจะประกาศมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจเพ่ิมเติมแล๎ว แตํไมํสามารถสํงผลบวกตํอเศรษฐกิจ
อยํางมีนัยส าคัญ ในขณะที่ภาคการสํงออกยังมีข๎อจ ากัดการขยายตัวจากการฟ้ืนตัวอยํางช๎าๆ ของเศรษฐกิจโลก 
และการแข็งคําเงินหยวน ภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว คาดวําเศรษฐกิจจีน ในปี ๒๕๕6 จะขยายตัวได๎ร๎อยละ 7.6 
ชะลอตัวลงจากร๎อยละ 7.8 ในปี 2555   ถึงแม๎วําเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวอยํางตํอเนื่อง แตํการบริโภค
พลังงานกลับเพ่ิมมากขึ้น จึงต๎องพ่ึงพาการน าเข๎าน้ ามันและก๏าซธรรมชาติจากตํางประเทศเพ่ิมมากขึ้นทุกปีและยัง
ต๎องส ารองน้ ามันไว๎ในคลัง (Strategic reserve) เพ่ือความมั่นคงทางด๎านการทหารและเศรษฐกิจอีกด๎วย  

จากสถิติปี 2546 (ชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติจีนฉบับที่ 10) จีนบริโภคน้ ามัน 275 
ล๎านตัน ปริมาณการผลิตในประเทศ 170 ล๎านตัน และน าเข๎าน้ ามันราว 100 ล๎านตัน คิดเป็นสัดสํวนที่จีนต๎อง
น าเข๎าน้ ามันจากตํางประเทศร๎อยละ 36    ในปี 2552 (ชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11) จีนบริโภคน้ ามัน 392 
ล๎านตัน ปริมาณการผลิตในประเทศ 192 ล๎านตัน น าเข๎าน้ ามันกวํา 200 ล๎านตัน คิดเป็นร๎อยละ 52  ตัวเลข
สถิติ China National Petroleum Corp. ชี้วํา การบริโภคน้ ามันดิบของจีนในปี 2555 อยูํที่ 475 ล๎านตัน 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 4.7 จากปี 2553 ในจ านวนนี้สํวนการน าเข๎าจากตํางประเทศอยูํที่ 269 ล๎านตัน โดยมีอัตรา
การพ่ึงพาตํางประเทศราวร๎อยละ 57 และตามผลวิจัยของ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและเทคโนโลยี China 
National Petroleum Corp. จีนจะน าเข๎าน้ ามันดิบ 289 ล๎านตันในปี 2556  ซึ่งการบริโภคน้ ามันดิบร๎อย
ละ 59 ต๎องอาศัยการน าเข๎าจากตํางประเทศ      

โดย นางสาวลักษณะเลิศ เปรมปรีดิ ์
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนิค้าเกษตร 

แนวโน้มความต้องการพลงังานของจีน 
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  ด๎านก๏าซธรรมชาติ  ปัจจุบันจนีติด 1 ใน 4 ผู๎บริโภคก๏าซธรรมชาติมากที่สุด สถิติปี 2552 จีนบริโภค
ก๏าซธรรมชาติราว 88,620 ล๎านลูกบาศก๑เมตร น าเข๎า 7,500 ล๎านลบ.ม. คิดเป็นร๎อยละ 8 ของการน าเข๎า   
จีนบริโภคก๏าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นทุกปี  เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณร๎อยละ 16 ตํอปี และสถิติลําสุดปี 2553 จีน
บริโภคก๏าซธรรมชาติ 107,000 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ส านักงานพลังงานระหวํางประเทศ (IEA) คาดการณ๑วํา ปี 
2563 จีนจะบริโภคก๏าซธรรมชาติถึง 331,000 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน 
และจะกลายเป็นผู๎บริโภคก๏าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ของโลก  อัตราการผลิตก๏าซธรรมชาติในจีน ยังไมํ
สามารถตอบสนองความต๎องการบริโภคภายในประเทศ   โดยปริมาณครึ่งหนึ่งสามารถผลิตได๎ภายในประเทศ 
และอีกครึ่งต๎องพ่ึงพาจากตํางประเทศ โดยเฉพาะกลุํมประเทศผู๎ผลิตแถบเอเชียกลาง ประเทศออสเตรเลีย 
อินโดนีเซียและกาตาร๑ ในปี 2555 จีนได๎ตกลงซื้อขายก๏าซธรรมชาติปริมาณกวํา 42.500 ล๎านลูกบาศก๑เมตร
จากตํางประเทศ เพ่ิมข้ึนถึงร๎อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2554 หรือเกือบ 30 เทําจากปี 2550 แม๎จีนจะมี
แหลํงก๏าซธรรมชาติที่ส าคัญอยูํถึง 4 แหํงก็ตาม  

แหล่งพลังงานของจีน 
1. ถ่านหิน  เป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํเป็นจ านวนมาก สามารถผลิตได๎ประมาณ 1 ใน 3  

ของโลกแหลํงถํานหินอยูํในบริเวณภาคตะวันตก ในปี 2552 จีนบริโภคถํานหินถึงร๎อยละ 70 ของการบริโภค
พลังงานทั้งหมดของจีนซึ่งถือวําสูงสุด การบริโภคถํานหินเป็นจ านวนมากของจีน สํงผลให๎ประเทศมีการปลํอยก๏าซ
คาร๑บอนไดออกไซด๑ (CO2 ) สูงมาก ซึ่งสร๎างผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมอยํางมหาศาล 

2. น ้ามัน จีนผลิตน้ ามันได๎เป็นอันดับ 5 ของโลก สัดสํวนการบริโภคร๎อยละ 19 ของการบริโภค 
พลังงานทั้งหมดของจีน แหลํงน้ ามันอยูํทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก มีสัดสํวนร๎อยละ 21.8 
ของปริมาณน้ ามันส ารองทั้งหมดของจีน การบริโภคเพ่ิมขึ้นตามการพัฒนาประเทศ  

 
                         การบริโภคพลังงานโดยรวมแยกตามประเภท   ปี 2552 

 

 
                                ที่มา :  U.S Energy Information Administration, International Statistics 
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จีนมีแหลํงทรัพยากรน้ ามันและก๏าซธรรมชาติที่ยังไมํถูกค๎นพบถึงร๎อยละ 70-80 ซึ่งเป็นแหลํงทรัพยากร
ใหมํในชั้นหินใต๎ทะเลและอยูํในระหวํางการส ารวจ เชํน บริเวณแอํงทาริม ในเขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร๑ซิ
นเจียง (ชินเกียง) อ๎าวเต๐อซือ ในเขตปกครองตนเองมองโกเลีย และแอํงซื่อชวน ส าหรับแหลํงก๏าซธรรมชาติที่ใหญํ
ที่สุดของจีน ที่เริ่มด าเนินการผลิต คือ แหลํงก๏าซธรรมชาติซูํหลี่เก๐อ ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มีแหลํง
ส ารองที่ได๎รับการยืนยันแล๎ว 533,600 ล๎านลูกบาศก๑เมตร  จากตัวเลขสถิติ รายงานประจ าปีกรมเชื้อเพลิง
พลังงานธรรมชาติ 2554 (BP Statistical Review of World Energy 2554 ) พบวํา จีนมีปริมาณส ารองก๏าซ
ธรรมชาติที่พิสูจน๑แล๎ว 107.75 ล๎านล๎านลูกบาศก๑ฟุต อัตราการผลิต 0.0099 ล๎านล๎านลูกบาศก๑ฟุต/วัน  
จ านวนปีที่ผลิตก๏าซธรรมชาติได๎ 29.76 ปี และมีอัตราการบริโภค 0.0127 ล๎านล๎านลูกบาศก๑ฟุต/วัน และ
ปริมาณส ารองน้ ามันดิบที่พิสูจน๑แล๎ว  14,710 ล๎านบาร๑เรล อัตราการผลิต 4,089,660 บาร๑เรล/วัน จ านวนปีที่
ผลิตน้ ามันดิบได๎ 9.86 ปี และอัตราการบริโภค 9,758,000 บาร๑เรลตํอวัน อยูํในอันดับที่ 13 และ 15 ของโลก
ตามล าดับ 

 เมื่ออัตราการผลิตไมํเพียงพอตํอการบริโภคท าให๎จีนต๎องน าเข๎าน้ ามันดิบ แหลํงน าเข๎าน้ ามันดิบที่ส าคัญ  
คือ แอฟริกาโดยน าเข๎าร๎อยละ 25.4 อเมริกาใต๎ร๎อยละ 9.0 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร๎อยละ 3.2 ยุโรป และ
อเมริกาเหนือ ร๎อยละ 1.0 ทะเลแคสเปียน ร๎อยละ 11.6 และตะวันออกกลางร๎อยละ 49.7  จีนได๎พยายาม
ปรับปรุงการรวมตัวกันของเครือขํายในประเทศของประเทศไปป์ไลน๑ (Oil & Gas Pipeline)  เชํนเดียวกับการ
สร๎างการเชื่อมตํอทํอสํงน้ ามันระหวํางประเทศกับประเทศเพ่ือนบ๎านเพ่ือกระจายเส๎นทางการน าเข๎าน้ ามัน และ
มีหนํวยงาน China National Petroleum Cooperation  เป็นศูนย๑ควบคุมทํอสํงน้ ามันและเป็นหนํวยควบคุม
ตรวจสอบทํอทางไกลทั้งหมด  นอกจากน้ ามันแล๎ว จีนยังน าเข๎า ก๏าชธรรมชาติเหลว หรือ  LNG -  Liquefied 
Natural Gas  ซึ่งถือเป็นพลังงานทางเลือกท่ีส าคัญในปัจจุบัน 

 
แหล่งน้าเข้าน ้ามันดิบ ปี 2554 /พันบาเรลส์/วัน           แหล่งน้าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ของจีน ปี 2554 

  
                                                  
                            ที่มา: U.S Energy Information Administration, International Statistics 
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เส้นทางการน้าเข้าน ้ามันและก๊าซธรรมชาติของจีน  

เดิมจีนน าเข๎าน้ ามันจากตะวันออกกลางและแอฟริกาผํานชํองแคบมะละกามากที่สุด แตํเส๎นทาง
ดังกลําวมีความเสี่ยงสูงจากภัยกํอการร๎ายและโจรสลัด ถ๎าหากชํองแคบดังกลําวถูกโจมตี/ไมํสามารถเปิดเดินเรือได๎  
ยํอมเกิดความเสียหายตํอระบบเศรษฐกิจของจีนและทั่วโลก  จีนจึงแสวงหาแหลํงพลังงานจากหลายๆ ประเทศ
และหลากหลายเส๎นทาง เพ่ือแก๎ไขปัญหาดังกลําว จึงเรํงเพิ่มชํองทางการขนสํงพลังงานผํานเส๎นทางบก   
(Energy silk road)    เส๎นทางดังกลําว ได๎แกํ 
 

ท่อส่งน ้ามันดิบ เส้นทาง ปริมาณการส่ง/ปี 

๑.ทํอสํงน้ ามันดิบจีน-รัสเซีย ผํานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน  
เริ่มต๎นจากเมือง Skovorodino (รัสเซีย) – 
เขตมองโกเลีย-เมืองต๎าซิ่ง มณฑลเฮยหลง
เจียง  

สามารถสํงน้ ามันได๎ 15 ล๎าน
ตัน 
(ระยะเวลาสัญญา 20 ป ี เปิด
ใช๎งานตั้งแตํ เดือนพฤศจิกายน 
2553) 

๒.ทํอสํงน้ ามันดิบจีน – คาซัคสถาน   ผํานภาคะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร๑การขนสํงน้ ามันดิบข๎ามประเทศ
เส๎นแรกของจีน เริ่มต๎นจากเมือง Atyrou 
(คาซัคสถาน) – เมือง Altobe (คาซัคสถาน) 
– Alashankou (เขตซินเจียงของจีน  
 

สามารถสํงน้ ามันดิบ  20 ล๎าน
ตัน อยูํระหวํางการกํอสร๎าง
เฟส 2 

๓.ทํอสํงก๏าซธรรมชาติจีน – เอเชียกลาง 
 

เริ่มต๎นที่ชายแดนระหวํางเติร๑กเมนิสถาน
และอุชเบกิสถาน บริ เวณแมํน้ า Amu 
Darya – ตอนกลางของอุชเบกิสถาน- ตอน
ใต๎ของคาซัคสภาน-Alashankou (เขตซิ
นเจียงของจีน) จากนั้นเชื่อมตํอทํอขนสํง
ก๏าซของจีน คือ ทํอก๏าซภาคตะวันตกสูํ
ภาคตะวันออกของจีนเส๎นที่ ๒ นับเป็น
ทํอสํงก๏าซธรรมชาติที่ยาวที่สุดในโลก  

สํงก๏าซได๎ ๓๐,๐๐๐ ล๎าน 
ลูกบาศก๑เมตร (ระยะเวลา
สัญญา 30 ปีเริ่มเปิด
ด าเนินการตั้งแตํวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2554 ) 

๔.ทํอสํงน้ ามันและก๏าซธรรมชาติจีน-
พมํา 
 
 
 
    

   เริ่มต๎นจากพ้ืนที่ริมทะเลภาคตะวันตก
ของพมํา เข๎าสูํประเทศจีน ตัดผํานเมือง 
๒๓ แหํงและอ าเภอ ๗๓ แหํงของ
มณฑลยูนาน กุ๎ยโจว สิ้นสุดที่ นคร 
ฉงชิ่ง และเขตปกครองตนเองกวํางสี    

สํงออกน้ ามันได๎ ๒๒ ล๎านตัน 
และก๏าซธรรมชาติ ๑๒,๐๐๐ 
ลูกบาศก๑เมตร 
(ระยะเวลาสัญญา 30 ปี เริม่
เปิดด าเนินการในปี   2556 ) 
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จีนวางจุดส าคัญของเส๎นทางขนสํงน้ ามันดิบและก๏าซธรรมชาติจีน-พมําไว๎ 3 จุด ได๎แกํ (1) จุดเริ่มต๎นที่

เกาะ Maday ได๎มีการกํอสร๎าง Tanker Port เพ่ือเป็นสถานีชุมทางเปลี่ยนถํายน้ ามันขนาดใหญํ และยังได๎มีการ
กํอสร๎างคลังเก็บน้ ามันขนาด 600,000 ลูกบาศก๑เมตร (2) มณฑลยูนานกับโรงกลั่นน้ ามันขนาด 10 ล๎านตัน 
เมื่อกํอสร๎างเสร็จเรียบร๎อยก็จะสามารถกลั่นน้ ามันดิบได๎ปีละ 10 ล๎านตัน ผลิตน้ ามันส าเร็จรูปได๎ปีละ 7.5 ล๎านตัน 
Polypropytene 200,000 ตัน โพรเพน 90,000 ตัน (3) ปลายทางฉงชื่ง และกวางซีซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 
ของมหานครของจีน เป็นแหลํงอุตสาหกรรมการผลิตยายยนต๑ติด 1 ใน 4 ของจีน และยังเป็นเขตแปรรูปสินค๎า
เกษตรและโลจิสติกส๑จีน – อาเซียน โครงการทํอสํงน้ ามันดิบจีน-พมํา เป็นเส๎นทางส าคัญของจีน เนื่องจาก (1) 
ท าให๎จีนลดการพ่ึงพาชํองแคบมะละกา (2) สามารถลดระยะทางได๎ถึง 1,200 กิโลเมตร เทํากับเป็นการลด
ต๎นทุนการขนสํง (3) เป็นทํอที่สํงน้ ามันตรงมายังภาคตะวันตกเฉียงใต๎ของจีน ท าให๎ลดปัญหาการขาดแคลน
น้ ามันได๎ในระยะยาว นอกจากนี้ ท าให๎จีนเรํงพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันตก ปรับปรุงโครงสร๎างเศรษฐกิจ สํงเสริม
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นทีอาศัยของชนเผําในเขตชายแดนให๎พัฒนายิ่งขึ้น และจีนได๎กํอสร๎างเส๎นทางถนนและ
ทางรถไฟคูํขนานสายแพนเอเชียตะวันตก (คุนหมิง-ต๎าหลี่-เปุาซาน-ลุํยลี่-พมํา-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร๑) และยัง
เป็นเส๎นทางเชื่อมโยงมณฑลตอนในของจีนสูํเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ มีเมืองเจียวเพียว เป็นสถานีการสํงตํอสินค๎าสู
เอเชียใต๎ เอเชียกลาง แอฟริกาและยุโรป โดยมียูนานเป็นตัวเชื่อม 
 

ในปี 2554 รัฐสภาจีนได๎ ตั้งเปูาการด าเนินการ ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
ระหวํางปี พ.ศ. 2554 – 2558 โดยเสนอ “แผนพัฒนาพื้นที่เขตปฏิวัติเกําสําน-กาน-หนิง”  หรือพ้ืนที่ 3 
เหลี่ยมทองค าด๎านพลังงานสําน-กาน-หนิง-เหมิง”เพ่ือเรํงพัฒนาพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ๑ด๎านทรัพยากรถําน
หิน ปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมพลังงานใหมํ ในสํานซี กานซู หนิงเซี่ย และเขตมองโกเลียในให๎กลายเป็นฐาน
ด๎านพลังงานและเคมีของประเทศ ตามสถิติในปี 2552 พ้ืนที่ในบริเวณดังกลําวท าการผลิตถํานหินดิบได๎กวํา
ร๎อยละ 20 ของทั้งประเทศ  ผลิตก๏าซธรรมชาติได๎กวําร๎อยละ 25 และมีทรัพยากรถํานหินซํอนเร๎นเป็นสัดสํวน
กวําร๎อยละ 30 ของจีน  ตามแผนด าเนินการของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูป (Development and 
Reform Commission) ชี้วํา เมื่อถึงปี 2563 พ้ืนที่ในเขตนี้จะท าผลผลิตถํานหินได๎กวํา 1,000 ล๎านตัน (ร๎อย
ละ 30 ของจีน) น้ ามันปิโตรเลียมดิบ 10 ล๎านตัน (ร๎อยละ 5 ของจีน) ก๏าซธรรมชาติ 20,000 ลูกบาศก๑เมตร 
(ร๎อยละ 10ของจีน) อุปกรณ๑การผลิตไฟฟูาพลังงานความร๎อนก าลังผลิต 100 กิโลวัตต๑ (ร๎อยละ 10ของจีน) 
น้ ามันจากถํานหิน 15 ล๎านตนั (ร๎อยละ 50 ของจีน) ก๏าซจากถํานหิน 40,000 ล๎านลกูบาศก๑เมตร (ร๎อยละ 
60 ของจีน) Olefin จากถํานหิน 2.5 ล๎านตัน (ร๎อยละ 50 ของจีน) และอุปกรณ๑เครื่องมือการผลิตไฟฟูา
พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย๑ก าลังผลิตกวํา 20 ล๎านกิโลวัตต๑ (ร๎อยละ 33 ของจีน) ซึ่งจะท าให๎พ้ืนที่แหํง
นี้กลายเป็น “ยานแม”ํ แหํงพลังงานของประเทศจีนอยํางแท๎จริง 
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           ที่มา : ศูนย๑ข๎อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน(Thai Business Information Center) 
 
3. ก๊าซธรรมชาติ  จีนค๎นพบแหํงก๏าซธรรมชาติขนาดใหญํที่สุดอยูํภาคตะวันตกในมณฑลเสฉวนซึ่ง 

สามารถน ามาใช๎ประโยชน๑ได๎ถึง 2,090 ล๎านลิตร ถึงแม๎วํายังอยูํในอัตราที่ต่ าเมื่อเทียบกับการใช๎ถํานหิน หรือ
น้ ามัน แตํก๏าซธรรมชาติเป็นหลังงานสะอาด รัฐบาลจึงสนับสนุนให๎มีการพัฒนาพลังงานจากก๏าซธรรมชาติ
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ก๏าซธรรมชาติยังเป็นสํวนประกอบส าคัญในการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนซึ่งจีนสามารถผลิตได๎เป็น
อันดับ 1 ของโลก และมีสัดสํวนการบริโภคร๎อยละ 4 ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของจีน  

4. พลังงานไฟฟ้า มีสัดสํวนการบริโภค ร๎อยละ 6 ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของจีน  
แหลํงที่มาของกระแสไฟฟูาทั้งหมดของจีนยังคงใช๎เชื้อเพลิง ฟอสซิลถํานหิน เป็นหลัก ในปี 2554 จีนมีก าลัง
การผลิตไฟฟูาประมาณทั้งหมดที่กํอให๎เกิดการติดตั้งจาก 1,073 gogawatts-GW ซึ่งก าลังการผลิตของจีน
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง เพื่อตอบสนองความต๎องการที่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเมืองหลักๆ ในภาคตะวันออกและ
ภาคใต๎ของประเทศ  
                      สัดส่วนก้าลังการผลิตไฟฟ้าที่ติดตั งโดยเชื อเพลิง ปี 2554 1,073 GW 

 
                          ที่มา: U.S Energy Information Administration, International Statistics 
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5. พลังงานทดแทนอ่ืนๆ มีสัดสํวนการบริโภคร๎อยละ 0.3 ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดของจีน  

จีนพยายามที่จะแสวงหาพลังงานสะอาด เพ่ือลดการใช๎ทรัพยากรจากธรรมชาติ เชํน  
- พลังงานน้ า จีนมีแหลํงส ารองพลังน้ ามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากจีนมีแมํน้ าสาย 

ส าคัญหลายสาย ซึ่งสํวนใหญํอยูํทางภาคตะวันตก มีก าลังผลิตกระแสไฟฟูาได๎เกือบ ร๎อยละ 80 ของการผลิต
กระแสไฟฟูาพลังน้ าจากทั่วประเทศ มณฑลเสฉวน คือแหลํงผลิตกระแสไฟฟูาพลังน้ าได๎มากท่ีสุด  

- พลังงานลม จีนมีฟาร๑มลม 61 แหํงใน 15 มณฑล  และมีศักยภาพที่จะผลิตพลังงานลมเป็น 
อันดับที่ 8 ของโลก  

- พลังงานแสงอาทิตย๑ จีนเน๎นการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย๑ ใน 3 ด๎าน ได๎แกํ (๑)เพ่ือให๎ 
ความร๎อน (Solar Heating) (๒) พลังงานไฟฟูา (Solar PV –Photovoltaic ) และ (๓) Solar thermal 
power ในสํวนของ Solar PV จีนมีก าลังผลิตแผงโซลํา 300 MW และจีนสํงออกอุตสาหกรรม Solar PV  
ร๎อยละ 90 ของผลิตภัณฑ๑ ไปยังเยอรมนี และสหรัฐฯ จีนยังไมํมีกฎระเบียบเพ่ือก ากับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ 
Solar PV ที่มีจ าหนํายในตลาด     

- พลังงานชีวมวล รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมพลังงานชีวมวลด๎วยมาตรการตํางๆ อาทิ การให๎ 
เงินอุดหนุนแกํผู๎ผลิต การสํงเสริมการค๎นคว๎าและพัฒนา (R&D) การด าเนินโครงการสาธิต และการออก
กฎหมายเพื่อสํงเสริมการใช๎พลังงานชีวมวล 

- พลังงานนิวเคลียร๑ เป็นพลังงานที่ส าคัญมากอยํางหนึ่งไมํเฉพาะใช๎เป็นพลังงานทดแทนการ 
ผลิตกระแสไฟฟูาจากถํานหินได๎แตํยังสามารถลดก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ที่เป็นต๎นเหตุของสภาวะโลกร๎อนให๎
เกิดก๏าซเรือนกระจกได๎ ปัจจุบัน จีนมีโรงงานไฟฟูานิวเคลียร๑ 11 โรง ผลิตไฟฟูาคิดเป็นร๎อยละ 2 ของการผลิต
ไฟฟูาทั้งหมดของประเทศ จีนสามารถสร๎างโรงงานนิวเคลียร๑เพ่ือผลิตกระแสไฟฟูา 2 -3 โรง ตํอปี ซึ่งโรงงาน
ไฟฟูาจากนิวเคลียร๑แตํละแหํงสามารถผลิตกระแสไฟฟูาได๎ 1 ล๎านกิโลวัตต๑ คาดวําภายในปี 2563 จีนมีความ
ต๎องการใช๎ไฟฟูาจากพลังงานนิวเคลียร๑ถึง 42 ล๎านกิโลวัตต๑ และเก็บไฟฟูาส ารอง 18 ล๎านกิโลวัตต๑  

                                    
 
 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งมาจากผลกระทบการใช้พลังงานของจีน 

 จากการที่จีนเรํงพัฒนาประเทศ เรํงการลงทุนและมีการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางหนักท าให๎จีน
ประสบปัญหาสภาพแวดล๎อมที่รุนแรง เกิด PM2.5 หรือฝุุนละอองขนาดเล็กกระจายทั่วบริเวณซึ่งสํงผลกระทบ
ตํอสุขภาพ และระบบทางเดินหายใจของประชากร ในหลายพ้ืนที่ เชํนที่ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน  หนานหนิง 
เซี่ยงไฮ๎ เจ๐อเจียง และ ไหหนาน  ประเทศได๎รับแรงกดดันให๎ผูกพันตนองเข๎ากับพันธกรณีระหวํางประเทศใน
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การจ ากัดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  รัฐบาลจึงให๎ความส าคัญกบัการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม และ
มลพิษของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ประกาศนโยบายที่จะลดการปลํอยก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ เหลือเพียงร๎อยละ 40-45 ภายในปี 2563  โดย
พยายามหลีกเลี่ยงการใช๎เชื้อเพลิงจากฟอสซิล และพลังงานใต๎พิภพ  

 

นับตั้งแตํจีนกลายเป็นผู๎น าเข๎าน้ ามันดิบสุทธิเพิ่มข้ึนอยํางตํอเนื่อง ภาวการณ๑เชํนนี้ กํอให๎เกิด “Energy 
Dilemma” จีนจ าเป็นต๎องน าเข๎าพลังงานจากตํางชาติเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และด าเนินการทุกวิถีทาง
เพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานให๎เกิดข้ึนในประเทศให๎ได๎ เชํน การหาแหลํงพลังงานภายในประเทศ 
บทบาทของจีนในการด าเนินการแสวงหาน้ ามันในหลายภูมิภาคทั่วโลก อาทิ ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง 
รัสเซีย ลาตินอเมริกา และในเอเชีย โดยผํานความสัมพันธ๑ทั้งในระดับทวิภาคี เชํน การทูตน้ ามัน (Oil 
Diplomacy) นโยบาย Going Out Strategy การพ่ึงพาทางเศรษฐกิจและการให๎ความชํวยเหลือในด๎านตํางๆ 
การลงทุนในแหลํงน้ ามันตํางแดนผํานวิธีการ “Equity Oil Stake” ในสํวนของระดับพหุภาคี เชํน 
ความสัมพันธ๑กับประเทศผู๎ผลิตน้ ามันในภูมิภาคเอเชียกลางผํานองค๑กรในภูมิภาค เชํน องค๑การความรํวมมือ
เซี่ยงไฮ๎ (Shanghai Cooperation Organization : SCO) เป็นต๎น  

ในปี ๒๕๕๕  รฐับาลได๎ประกาศนโยบายเพ่ือสํงเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก 
(Renewable energy source)    ๘ ประการ เพ่ือใช๎ผลักดันและปฏิรูปการผลิตและการใช๎พลังงานของจีน   
ประกอบด๎วย (๑) อนุรักษ๑พลังงาน (Giving priority to Conservation) (๒) เพ่ิมความสามารถในการจัดหา
พลังงานภายในประเทศ (Relying on Domestic resources) (๓) เพ่ิมความหลากหลายในการพัฒนาพลังงาน 
(Encouraging diverse development) (๔) อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม (Protecting the environment) (๕) การ
สร๎างสรรค๑ด๎านเทคโนโลยี (Promoting scientific and technological innovation) (๖) เน๎นการปฏิรูป 
(Deepening reform) (๗) เพ่ิมความรํวมมือระหวํางประเทศ (Expanding international cooperation) (๘) 
ปรับชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น (Improving the people’s livelihood) 

ในปี 2554 รัฐบาลจีน โดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแหํงชาติ (National Development and 
Reform commission –NDRC) ได๎ประกาศแผนปฏิรูประบบราคาก๏าซธรรมชาติ โดยเพ่ือหวังให๎คนประหยัด
พลังงานและหันมาใช๎พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการ ดังนี้ (1) ปรับเปลี่ยนหลักการค านวณราคา
ก๏าซธรรมชาติ ที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน จากระบบ Cost-plus Pricing (ราคาต๎นทุนการผลิตก๏าซหน๎าโรงกลั่น + 
คําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎อง + ก าไรขั้นต๎นของผู๎ประกอบการ) เป็นระบบ Net Back to the Market Value (2) 
เปลี่ยนมาใช๎ราคา City Gate Price คือราคาก๏าซ ณ พ้ืนที่นั้นๆ แตกตํางกันไปขึ้นกับระยะทางการขนสํง (3) 
ให๎รัฐบาลกลางเป็นผู๎ก าหนดเพดานขั้นสูงของราคา City Gate Price (4) ปลํอยราคา City Gate Price เป็นไป 
ตามกลไกของตลาด และ (5) ลอยตัวราคาน้ ามันหน๎าโรงกลั่น ของก๏าซธรรมชาติ 3 ประเภท ที่กลั่นจาก แหลํง
พลังงานทางเลือกแหํงใหมํ (Unconventional Gas) ได๎แกํ ก๏าซจากหินใต๎ดิน ก๏าซมีเทนในชั้นถํานหิน และก๏าซ
ที่เกิดจากการเผาไหม๎ของถํานหิน รัฐบาลจะเป็นผู๎จัดเก็บคําขนสํงผํานทํอก๏าซ และก าหนดราคาขายหน๎าร๎านให๎



๙ 

 

เป็นราคาเดียวกัน นั่นคือ การปลํอยราคาหน๎าโรงงานให๎สะท๎อนตามกลไกตลาดมากขึ้น  ซึ่งจะบังคับใช๎ระบบ
ราคาก๏าซแบบใหมํดังกลําวทั่วประเทศภายในปี 2556 และจะไมํให๎เป็นภาระของประชาชน  

จีนกับความร่วมมือด้านพลังงานในอาเซียน 

จีนยังคงมุํงมั่นในการพัฒนาพลังงานทดแทนควบคูํไปกับการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและการ
บริโภคของประเทศ เพ่ือให๎จีนสามารถก๎าวขึ้นเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจโดยไมํมีข๎อครหาจากนานา
ประเทศเรื่องการท าลายสภาพสิ่งแวดล๎อมและภาวะมลพิษในอากาศ การพัฒนาด๎านพลังงานของจีนจะมี
ผลกระทบและเปรียบเสมือนต๎นแบบให๎กับนานาประเทศทั่วโลก จีนตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํอยําง
จ ากัดไมํเพียงพอตํอความต๎องการบริโภคภายในประเทศ อาเซียนจึงเป็นอีกทางเลือกที่ส าคัญและสามารถชํวย
รองรับการขาดแคลนทรัพยากรภายในจีนได๎  การจัดท ากรอบความรํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจระหวําง จีน – 
อาเซียน ในปี 2553  นับเป็นการเคลื่อนย๎ายปัจจัยส าคัญในการผลิตภายในพ้ืนที่และสามารถเข๎าถึงแหลํง
ทรัพยากรธรรมชาติตํางๆ ในแตํละประเทศได๎สะดวกยิ่งขึ้น  

 ประเด็นความรํวมมือตํางๆ มีดังนี้ 
1. ความรํวมมือด๎านพลังงานของอาเซียนเริ่ม ตั้งแตํปี 2539  ความตกลงวําด๎วยความรํวมมือด๎าน 

พลังงานของอาเซียน และ ความตกลงเรื่องความมั่นคงด๎านพลังงานอาเซียน (ASEAN Petroleum Security 
Agreement : APSA) โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือรํวมมือกันในการพัฒนาและใช๎พลังงานในอาเซียนและชํวยเหลือ
กันในการแบํงปันปิโตรเลียมในภาวะฉุกเฉิน 

2. โครงสร๎างความรํวมมือด๎านพลังงานประกอบด๎วยการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN  
Ministers on Energy Meeting: AMEM) การประชุมระดับเจ๎าหน๎าที่อาวุโสอาเซียนด๎านพลังงาน (Senior 
Officials Meeting on Energy: SOME) ศูนย๑พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre of Energy: ACE) ในปี 
2539 โดยยกฐานะ “ศูนย๑ฝึกอบรมเพ่ือการจัดการและวิจัยพลังงานอาเซียน-ประชาคมยุโรป (ASEAN-EU 
Energy Management Training And Research Centre)” ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับประเทศคูํเจรจา เชํน สหภาพยุโรป ญี่ปุนุและสหรัฐอเมริกา    

3. ความรํวมมือไทย-จีนด๎านพลังงาน ตั้งแตํปี 2554 จีนเป็นประเทศท่ีมีการลงทุนในไทยมากที่สุด 
เป็นอันดับที่ 2 รองจากญี่ปุุน ซึ่งเป็นการลงทุนด๎านพลังงานเป็นสํวนใหญํ อาทิ เอทานอล พลังงานแสงอาทิตย๑ 
พลังงานลม เป็นต๎น มูลคําการลงทุนในไทยของจีนมีประมาณ 811 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐ นอกจากนี้ จีนยังเป็น
ตลาดส าคัญมากท่ีสุดของไทยในการสํงออกมันส าปะหลังทุกประเภท  ได๎แกํ หัวมันส าปะหลังสด   และแปูงมัน
ส าปะหลังดิบ  แปูงแปรรูป เดกซ๑ทริน และโมดิไฟด๑สตาร๑ชอ่ืนๆ  ในปี 2555   มูลคํา การสํงออกอยูํที่ 1,074 
ล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นสัดสํวนถึงร๎อยละ 98 ของมูลคําการสํงออกมันส าปะหลังทั้งหมดของไทย และ
ไทยสามารถครองมูลคําสํวนแบํงตลาดในจีนได๎ถึงร๎อยละ68.9 ของมูลคําการน าเข๎ามันส าปะหลังทั้งหมดของ
จีน ปัจจุบันจีนได๎เข๎ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศไทย ที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากไทยมี
ความพร๎อมด๎านวัตถุดิบมันส าปะหลัง นอกจากนี้ ยังมีความรํวมมือด๎านเทคโนโลยีด๎านพลังงานกันอยํางตํอเนื่อง  
       ตามแผนการพัฒนาประจ าปี 2554-2559 ของจีน ก าหนดให๎มันส าปะหลังเป็นสินค๎าส าคัญในแผน
และเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญอันดับแรก เนื่องด๎วยมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเอทานอล และผล
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จากการที่ภาครัฐของจีนประกาศปรับโครงสร๎างราคาพลังงาน เพ่ือให๎ราคาขายสะท๎อนใกล๎เคียงกับราคาต๎นทุน 
ทั้งในสํวนของราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ก๏าซธรรมชาติเหลวส าหรับรถยนต๑ (เอ็นจีวี) และก๏าซหุงต๎ม (แอลพีจี) ท าให๎
ความต๎องการใช๎มันส าปะหลังเพ่ือน าไปผลิตเอทานอลเป็นพลังงานทดแทนมีมากขึ้นตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจจีน ตลอดจนมีความต๎องการใช๎มันส าปะหลังเพ่ือน าไปผลิตสินค๎าแอลกอฮอล๑ในจีนจ านวนมาก ทั้งนี้ 
อุตสาหกรรมแอลกอฮอล๑ในจีนทั้งส าหรับคน (แอลกอฮอล๑ 95%) และส าหรับพลังงานทดแทน (แอลกอฮอล๑ 
99.6%) ยังคงเป็นตลาดใหญํของมันส าปะหลังไทยที่มีแนวโน๎มการสํงออกขยายตัวได๎อยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็
ตาม ปัจจุบันในบางพ้ืนที่ของจีนได๎มีการขยายพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง เชํน ในแถบกวางสี เพ่ือรองรับความ
ต๎องการใช๎มันส าปะหลังที่เพ่ิมขึ้นบางสํวนแล๎ว นอกจากนี้ จีน ใช๎มันส าปะหลังในอุตสาหกรรมตํางๆ เชํน 
อุตสาหกรรมแปูงและการผลิตบะหมี่โดยเฉพาะที่มณฑลหูเปุย (นครเทียนจิน) ซึ่งเป็นฐานการผลิตบะหมี่ใหญํ
ที่สุดในจีน ทั้งนี้ ยอดการใช๎มันส าปะหลังของมณฑลหูเปุยราว 8 แสนตัน ขณะที่น าเข๎าจากไทยเพียง 5-6 หมื่น
ตันตํอปี จึงถือเป็นโอกาสทางการค๎ามันส าปะหลังชํองทางใหมํที่ส าคัญของไทย 

 


