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สถานการณ์พลังงานปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 

 
 
 

1. สถานการณ์พลังงานปี 2561 
 
  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้จัดท ำสถำนกำรณ์พลังงำนปี 2561 โดยภำพรวม
กำรใช้พลังงำนข้ันต้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 ขณะทีอั่ตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทย (GDP) 9 เดือนแรก
ของปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรบริโภคและกำรลงทุน
ภำคเอกชน รวมถึงกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนภำครัฐที่ขยำยตัวต่อเนื่อง ตลอดจนกำรขยำยตัวของกำรผลิตทั้ง
ภำคกำรเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคธุรกิจทั้งสำขำโรงแรมและภัตตำคำร ขำยส่ง และขำยปลีก และ 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะ
ขยำยตัวร้อยละ 4.2 จำกกำรขยำยตัวของกำรส่งออก กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวม ซึ่งปัจจัย
ดังกล่ำวส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศในปี 2561 ดังนี้  
 

 1.1 การใช้พลังงานขั้นต้น 
 

 การใช้พลังงานขั้นต้น เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 เพ่ิมขึ้นไม่สูงมำกนักเนื่องจำกกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ
และพลังงำนทดแทนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนกำรใช้สูงมีกำรใช้ลดลงร้อยละ 1.5 และ 0.2 ตำมล ำดับ โดยกำร
ใช้ก๊ำซธรรมชำติลดลงเนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมบำงปะกงชุดที่ 4 ซึ่งใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิง 
ออกจำกระบบตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 ประกอบกับแหล่งก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศและต่ำงประเทศหยุด
ซ่อมบ ำรุงหลำยครั้ง กำรใช้น้ ำมันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 จำกกำรใช้ในภำคกำรขนส่งและกำรคมนำคม กำรใช้ถ่ำนหิน/
ลิกไนต์ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 จำกกำรใช้ถ่ำนหินน ำเข้ำที่เพ่ิมขึ้นทั้งกำรใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรม ส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำพลังน้ ำ/ไฟฟ้ำน ำเข้ำเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 17.6 จำกกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน้ ำของ
ทั้งในประเทศไทย และไฟฟ้ำพลังน้ ำจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป. ลำว) ที่เพ่ิมขึ้น
เนื่องจำกมีน้ ำมำก   
  

.  
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1.2 สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 

 

(1) น้้ามันส้าเร็จรูป กำรใช้น้ ำมันส ำเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 142.1 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.7 โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
 

 น ้ำมันดีเซล ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 64.6 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จำก
กำรใช้ในภำคขนส่งทำงบกที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรขยำยตัวของภำคกำรส่งออก กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
ประกอบกับกำรขนส่งสินค้ำเกษตรที่เพ่ิมข้ึนตำมภำวะเศรษฐกิจที่มีกำรเติบโตต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจกำรเกษตร
ปี 2561 ขยำยตัวร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจำกนั้นรำคำขำยปลีกน้ ำมันดีเซลเฉลี่ยในปี 2561 แม้จะ
ปรับสูงขึ้นกว่ำปีก่อนแต่ยังคงมีรำคำไม่เกิน 30 บำท จึงส่งผลให้ปี 2561 มีกำรใช้น้ ำมันดีเซลเพิ่มข้ึน 

 น ้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล  ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 31.0 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.1 จำกกำรใช้น้ ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล 95 ตำมควำมต้องกำรใช้ในกำรเดินทำงที่สูงขึ้นเนื่องจำกปริมำณ
รถยนต์ที่เพ่ิมขึ้น และรำคำขำยปลีกเฉลี่ยน้ ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำกนัก ส่งผลให้มี
ควำมต้องกำรใช้รถยนต์ในกำรเดินทำงในช่วงเทศกำลและวันหยุดต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งผู้ใช้รถยนต์ LPG 
บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมันทดแทน เนื่องจำกปัจจัยด้ำนรำคำและควำมสะดวกด้ำนสถำนีบริกำรน้ ำมันที่ทั่วถึง
มำกกว่ำ 

 

 น ้ำมันเครื่องบิน มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 19.5 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 
ตำมกำรขยำยตัวของภำคกำรท่องเที่ยวที่มีจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศเพ่ิมขึ้นจำกภำวะ 
เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปี 2561 คำดกำรณ์ว่ำนักท่องเที่ยวจะขยำยตัวถึงร้อยละ 5.1 อีกทั้งรำคำ
ค่ำโดยสำรโดยเครื่องบินภำยในประเทศไม่สูงมำกนักเมื่อเทียบกับกำรเดินทำงโดยรถยนต์ และกำรแข่งขันของ
สำยกำรบินต้นทุนต่ ำมีโปรโมชั่นลดรำคำออกมำอย่ำงต่อเนื่อง  

 

 น ้ำมันเตำ มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.0 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.0 จำกกำร
ใช้ในภำคอุตสำหกรรมที่ลดลงเนื่องจำกมีกำรใช้เชื้อเพลิงอ่ืนทดแทน ขณะที่กำรใช้ในภำคขนส่งเพ่ิมข้ึน 
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 LPG โพรเพน และบิวเทน กำรใช้อยู่ที่ระดับ 6,652 พันตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.9 โดย 
การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 41 เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 21.1 
จำกรำคำ LPG ที่ยังอยู่ในระดับต่ ำกว่ำรำคำแนฟทำ ท ำให้มีควำมต้องกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
มำกขึ้น รองลงมำคือ ภาคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 32 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 จำกฐำนรำยได้ของประชำชนที่
ปรับตัวดีขึ้นตำมภำวะเศรษฐกิจของประเทศท ำให้มีควำมต้องกำรใช้เพ่ือกำรบริโภคมำกขึ้น ภาคอุตสาหกรรม มี
กำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4 ตำมกำรผลิตสินค้ำภำคอุตสำหกรรมที่ขยำยตัวสูงขึ้น ขณะที่กำรใช้ ภาคขนส่ง คิดเป็น
ร้อยละ 15 ยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ลดลงร้อยละ 11.4 จำกกำรที่ผู้ใช้รถยนต์ LPG บำงส่วนหันมำ
ใช้น้ ำมันทดแทนเนื่องจำกรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศที่ปรับเพ่ิมขึ้น ประกอบกับปริมำณรถยนต์ LPG ที่มี
แนวโน้มลดลง 
 

 
 

(2) ก๊าซธรรมชาติ มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 4,661 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 
0.5 โดยกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำ ลดลงร้อยละ 2.0 ส่วนหนึ่งเนื่องจำกโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมบำงปะกงชุดที่ 4 
ก ำลังผลิต 314 เมกะวัตต์ ออกจำกระบบตั้งแต่เดือนมกรำคม 2561 และแหล่งก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศหยุดซ่อมบ ำรุงหลำยครั้ง ได้แก่ แหล่งก๊ำซธรรมชำติสิริกิติ์ หยุดซ่อมบ ำรุงระหว่ำงวันที่ 15 – 26 
มีนำคม 2561 แหล่งก๊ำซธรรมชำติยำดำนำ เยตำกุน และซอติก้ำของเมียนมำ หยุดซ่อมบ ำรุงระหว่ำงวันที่ 13 – 
25 เมษำยน 2561 และแหล่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งพัฒนำร่วมไทย -มำเลเซีย (JDA-A18) หยุดซ่อมบ ำรุง
ระหว่ำงวันที่ วันที่ 28 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2561 ส ำหรับกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงส ำหรับรถยนต์ 
(NGV) ลดลงร้อยละ 9.0 เนื่องจำกผู้ใช้รถยนต์ NGV บำงส่วนเปลี่ยนกลับไปใช้น้ ำมันเนื่องจำกรำคำขำยปลีก
น้ ำมันในประเทศยังอยู่ในระดับไม่สูงมำกนัก และมีควำมสะดวกด้ำนสถำนีบริกำรที่ทั่วถึงมำกกว่ำ ประกอบกับ
ผลจำกกำรทยอยปรับขึ้นรำคำขำยปลีก NGV ตำมนโยบำยปรับโครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนของ
รัฐบำล  ซึ่งท ำให้รำคำขำยปลีก NGV ในประเทศปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็น
เชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม และกำรใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี มีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 และ 3.3 
ตำมล ำดับ ตำมภำวะเศรษฐกิจของประเทศและกำรส่งออกท่ีขยำยตัวดีขึ้น 
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(3) ลิกไนต์/ถ่านหิน มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 18,589 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน
ร้อยละ 3.5   
 

 ลิกไนต์ กำรใช้อยู่ที่ 3,779 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 8.0 โดยร้อยละ 
95 ของปริมำณกำรใช้ลิกไนต์เป็นกำรใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีกำรใช้ลดลงร้อยละ 8.7 ตำมปริมำณกำรผลิตลิกไนต์ของเหมืองในประเทศที่ลดลง 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 5 น ำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์ในกระบวนกำรผลิตปูนเม็ด 
และอุตสำหกรรมกระดำษ เป็นต้น ซ่ึงกำรใช้ลิกไนต์ในภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.7  

 

 ถ่ำนหินน้ำเข้ำ กำรใช้อยู่ที่ 14,811 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.9  
จำกกำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ IPP และ SPP ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.9 รวมทั้งกำรใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.7  
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟำ้ ไม่รวม Peak ของผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ 
2 กำรใช้ไฟฟ้ำ และกำรผลิตไฟฟ้ำ ไม่รวมผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ 

(4) ไฟฟ้า 

 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟ้ำ1 (System Peak) ของปี 2561 
เกิดเม่ือวันที่ 24 เมษำยน 2561 ณ เวลำ 13:51 น. ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ ลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ 
Peak ของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 30,303 เมกะวัตต์ เนื่องจำกปีนี้มีพำยุฤดูร้อนเกิดขึ้นเร็วในหลำยพ้ืนที่และฝน
ตกชุกต่อเนื่อง  

 กำรใช้ไฟฟ้ำ2 ในปี 2561 อยู่ที่ 188,906 ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0 จำกกำรใช้
ที่เพ่ิมข้ึนในเกือบทุกสำขำเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ภำคเกษตรกรรมมีอัตรำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นสูงสุด โดยควำม
ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำส ำหรับสูบน้ ำเพื่อกำรเกษตรเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนสอดคล้องกับกำรขยำยตัวของดัชนีผลผลิตสินค้ำ
เกษตร ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรมและภำคธุรกิจเพ่ิมขึ้นตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำร
ส่งออก รวมทั้งกำรขยำยตัวของภำคกำรท่องเที่ยว ทั้งนี้ปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้กำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นไม่สูงมำกนัก
เนื่องจำกมีกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้เองหรือจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำตรงโดยไม่ขำยเข้ำระบบของโรงไฟฟ้ำ IPS หรือ 
Independent Power Supply เพ่ิมมำกขึ้น  

 กำรผลิตไฟฟ้ำ2 ในปี 2561 อยู่ที่ 202,960 ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 โดยใช้
เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติที่ลดลงเนื่องจำก
โรงไฟฟ้ำบำงปะกงชุดที่ 4 ออกจำกระบบ และมีกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกเอกชนรำยใหญ่ (IPP) ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ
เป็นเชื้อเพลิงในปริมำณท่ีลดลง  

 ค่าเอฟที ปี 2561 คงที่อยู่ที่อัตรำ -15.90 สตำงค์ต่อหน่วย คงที่ต่อเนื่องตั้งแต่รอบ
เดือนกันยำยน – ธันวำคม 2560 
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2. แนวโน้มพลังงานปี 2562 
   

  จำกประมำณกำรเศรษฐกิจไทย โดย สศช. คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยำยตัวร้อยละ 3.5 
- 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส ำคัญจำกกำรขยำยของเศรษฐกิจโลกและปริมำณกำรค้ำโลกซึ่งจะสนับสนุนให้กำร
ส่งออกสินค้ำและบริกำรขยำยตัวดีต่อเนื่อง ประกอบกับแรงขับเคลื่อนจำกกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนภำครัฐยังมี
แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง รวมทั้งฐำนรำยได้ของประชำชนใน
ระบบเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ส ำหรับรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก สศช. คำดกำรณ์ว่ำรำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ย ปี 
2562 อยู่ในช่วง 70 - 80 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล จำกควำมต้องกำรใช้น้ ำมันที่ขยำยตัวในเกณฑ์ดีตำม
เศรษฐกิจโลก และอัตรำแลกเปลี่ยนคำดว่ำแข็งค่ำขึ้นอยู่ในช่วง 32.5 - 33.5 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ ทั้งนี้ สนพ. 
ประมำณกำรควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศปี 2562 ภำยใต้สมมติฐำนดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้ 
 

  2.1 ความต้องการพลังงานขั้นต้น ปี 2562 คำดว่ำอยู่ที่ระดับ 2,751 พันบำร์เรลเทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปี 2561 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของกำรใช้พลังงำนเกือบทุกประเภท 
ยกเว้นกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติที่มีแนวโน้มลดลงตำมควำมต้องกำรใช้ที่ลดลงในกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรเติบโตของ
โรงไฟฟ้ำที่ผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้เองและ/หรือขำยตรง (Independent Power Supply : IPS) ขณะที่กำรใช้พลังงำน
อ่ืนเพ่ิมขึ้นทุกประเภท โดยกำรใช้น้ ำมันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 กำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 กำรใช้
พลังงำนทดแทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6 ตำมแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก พ.ศ. 2558 – 2579  
และกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน้ ำ/ไฟฟ้ำน ำเข้ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.0 โดยไฟฟ้ำพลังน้ ำเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับปริมำณน้ ำ
ในเขื่อนปลำยปี 2561 ที่มีปริมำณมำก ส ำหรับกำรน ำเข้ำไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นตำมแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 เนื่องจำกจะมีกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว เพ่ิมขึ้นจำก 3 โรงไฟฟ้ำ ได้แก่ 
โรงไฟฟ้ำเซเปียน น้ ำเงี๊ยบ1 และไซยะบุรี 
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 2.2 น้้ามันส้าเร็จรูป ปี 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดย การใช้น้้ามันดีเซล  

คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 โดยเฉพำะกำรใช้ในภำคกำรขนส่งที่คำดว่ำจะขยำยตัวตำมกำรส่งออกและขำย
สินค้ำผ่ำนระบบออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้นที่ซึ่งส่งผลให้มีกำรใช้น้ ำมันดีเซลในกำรขนส่งวัตถุดิบและขนส่งสินค้ำให้
ผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น การใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล  คำดว่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ตำมควำมต้องกำรใช้น้ ำมันที่เพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องและแนวโน้มรำคำน้ ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำกนัก การใช้น้้ามันเครื่องบิน คำดว่ำจะ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.0 ตำมกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก และกำรด ำเนินมำตรกำรแก้ไขปัญหำด้ำน
กำรท่องเที่ยวและมำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ รวมถึงกำรแข่งขันของสำยกำรบิน Low cost 
ส ำหรับ การใช้น้้ามันเตา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 จำกกำรน ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2579 ขณะที่การใช้ LPG ในส่วนที่ไม่รวมการใช้ใน 
Feed stocks ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 1.7 จำกกำรใช้ในภำคขนส่งที่ลดลง 
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 LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2562 คำดว่ำจะมีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.2 โดยเพ่ิมขึ้นเกือบ
ทุกสำขำเศรษฐกิจ ทั้งการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และภาคอุตสาหกรรม คำดว่ำจะมีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
14.0 และร้อยละ 5.7 ตำมล ำดับ ตำมควำมต้องกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและกำรใช้เป็น
เชื้อเพลิงที่เพ่ิมข้ึนตำมเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น กำรใช้ในภาคครัวเรือน คำดว่ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.5 เนื่องจำกกำร
ใช้จ่ำยภำคครัวเรือนที่มีแนวโน้มขยำยตัวในเกณฑ์ดีตำมกำรปรับตัวของฐำนรำยได้ที่ดีขึ้น ขณะที่การใช้ใน
รถยนต์ คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 9.5 เนื่องจำกผู้ใช้รถยนต์ LPG บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมันทดแทนเนื่องจำกรำคำ
ขำยปลีก LPG ในประเทศปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่รำคำน้ ำมันยังไม่สูงมำกนัก 
 

  2.3 ก๊าซธรรมชาติ ปี 2562 คำดว่ำกำรใช้จะลดลงร้อยละ 0.4 จำกกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำ
และภำคขนส่งที่ลดลง โดยกำรใช้ในภำคขนส่งคำดว่ำจะยังคงลดลงต่อเนื่อง จำกกำรที่ผู้ใช้ NGV เปลี่ยนกลับไป
ใช้น้ ำมันเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจำกคำดว่ำรำคำน้ ำมันจะยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำกนัก ส ำหรับกำรใช้เพ่ือกำรผลิต
ไฟฟ้ำคำดว่ำจะลดลงเนื่องจำกมีกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใช้เองเพ่ิมข้ึน 
 

  2.4 ไฟฟ้า ปี 2562 คำดว่ำจะมีกำรใช้ไฟฟ้ำอยู่ที่ 193,747 ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อ
เทียบกับป ี2561 ตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจที่คำดว่ำจะปรับตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ไฟฟ้ำอำจเพ่ิมขึ้น
ไม่สูงมำกนัก เนื่องจำกมีผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เองและ SPP นอกระบบเพ่ิมขึ้น ประกอบกับนโยบำยส่งเสริมพลังงำน
ทดแทนที่ท ำให้มีกำรติดตั้งระบบผลิตพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำบ้ำน อำคำรธุรกิจ หรืออำคำรโรงงำน เพ่ือ
ผลิตไฟฟ้ำใช้เองเพ่ิมมำกข้ึน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พยำกรณ์และสำรสนเทศพลังงำน  สนพ.   
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันท่ี 3 มกรำคม 2562 

 


