สถานการณ์พลังงานปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
1. สถานการณ์พลังงานปี 2562
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้จัดทำสถำนกำรณ์พลังงำนปี 2562 โดยภำพรวม
กำรใช้พลังงำนขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของไทย (GDP) ทั้งปีขยำยตัวร้อยละ 2.6 ตำมที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.)
ซึง่ คำดกำรณ์เศรษฐกิจไทยมีกำรขยำยตัวตำมกำรลงทุน และกำรบริโภคภำคเอกชนที่ยังคงขยำยตัว โดยส่งผล
ต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศในปี 2562 ดังนี้
1.1 การใช้พลังงานขั้นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 โดยกำรใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 สอดคล้องกับ
กำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้น้ ำมัน ในภำคขนส่ง กำรใช้พลั งงำนทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 สอดคล้ องกับกำรใช้
พลังงำนทดแทนในกำรผลิตไฟฟ้ำที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะกำรใช้ชีวมวล พลังงำนแสงอำทิตย์ และพลังงำนลม ทั้งนี้
ในปี 2562 มีโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม (ลำตะคอง) เข้ำระบบ มีกำลังกำรผลิต 24 MW กำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ลดลง
ร้อยละ 7.7 เป็นไปในทิศทำงเดียวกับยอดจำหน่ำยปูนซีเมนต์ในประเทศที่หดตัวต่อเนื่อง 8 เดือน สอดคล้องกับ
ภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำรใช้ไฟฟ้ำนำเข้ำลดลงร้อยละ 4.8 จำกกำรนำเข้ำไฟฟ้ำพลังน้ำจำก สปป. ลำว คำด
ว่ำเกิดจำกปัญหำภัยแล้ง ขณะที่กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 33 มีกำรใช้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้ ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำเพิ่ม ขึ้นเนื่องจำกอุณหภูมิที่
สูงขึ้นจำกปีก่อน
1.2 สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด
(1) น้้ามันส้าเร็จรูป มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- น้ำมันดี เซล มีปริมำณกำรใช้ เฉลี่ ยอยู่ที่ 67.3 ล้ำนลิ ตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9
จำกปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นประมำณ 2.6 ล้ำนลิตรต่อวัน เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน้ำมันดีเซลภำยในประเทศยังคงอยู่
ในระดับที่ไม่สูงมำกนัก ประกอบกับภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้น้ำมัน B10 และ B20 โดยกำรอุดหนุนรำคำ
น้ำมันดีเซล B10 และ B20 ให้ถูกกว่ำน้ำมันดีเซล B7 ทำให้เกิดกำรใช้น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น
- น้ำมันกลุม่ เบนซินและแก๊สโซฮอล มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 32.3 ล้ำนลิตรต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จำกปีก่อน หรือเพิ่มขึ้นประมำณ 1.2 ล้ำนลิตรต่อวัน โดยกำรใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 95E10
มีสัดส่วนกำรใช้มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 หรือมีกำรใช้เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 13.9 ล้ำนลิตรต่อวัน รองลงมำคือกำรใช้
น้ำมันแก๊สโซฮอล 91E10 มีกำรใช้อยู่ที่ 9.6 ล้ำนลิตรต่อวัน คำดว่ำกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้น้ำมันส่วนหนึ่งมำจำก
รำคำขำยปลีกเฉลี่ยน้ำมันมีค่ำต่ำกว่ำปีที่ผ่ำน และผู้ใช้รถ LPG บำงส่วนเปลี่ยนกลับมำใช้น้ำมันแทน
- น้ำมันเครื่องบิน มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 19.5 ล้ำนลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น เล็กน้อย
ร้อยละ 0.3 จำกปีก่อน เนื่องจำกกำรชะลอตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวในครึ่งปีแรก และปริมำณกำรจรำจรทำง
อำกำศขยำยตัวได้น้อยเนื่องจำกปัจจุบันไม่สำมำรถเพิ่มสล็อตกำรบินได้
- น้ำมันเตำ ปี 2562 มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.6 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 8.3
ตำมภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทั้งนี้กำรใช้น้ำมันเตำลดลงทั้งจำกภำคอุตสำหกรรมและภำคขนส่ง
(2) LPG โพรเพน และบิวเทน กำรใช้อยู่ที่ระดับ 6,597 พันตัน ลดลงจำกปีก่อน
ร้อยละ 0.3 โดยเป็น กำรลดลงในเกือบทุกสำขำ ยกเว้นกำร LPG ที่ใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้

ภาคครั ว เรื อน มีสั ดส่ ว นกำรใช้สูงสุ ดคิดเป็นร้อยละ 32 กำรใช้ ลดลงร้อยละ 1.9 คำดว่ำส่ วนหนึ่งเกิดจำก
ลักษณะกำรบริ โภคที่เปลี่ย นไปคือเน้น กำรใช้เตำไฟฟ้ำ หรือกำรสั่ งอำหำรดิลิ เวอร์ลี่ เพิ่มมำกขึ้น กำรใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 4.2 สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว กำรใช้ในภาคขนส่ง คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16 ของกำรใช้ LPG ทั้งหมด มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 12.5 เนื่องจำกผู้ใช้รถยนต์บำงส่วนหันไปใช้
น้ำมันแทนเนื่องจำกรำคำขำยปลีกน้ำมัน ในประเทศอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำก และ การใช้เอง สัดส่วนร้อยละ 1.0
มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 40.5 ในขณะทีอ่ ุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2
(3) ก๊าซธรรมชาติ ปี 2562 มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 4,760 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.8 จำกปี ก่ อ น หลั ก ๆ เป็ น กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของกำรใช้ ก๊ ำ ซธรรมชำติ ภ ำคผลิ ต ไฟฟ้ ำ และ
ภำคอุ ต สำหกรรม ทั้ ง นี้ ก ำรใช้ เ พื่ อ กำรผลิ ต ไฟฟ้ ำ มี สั ด ส่ ว นสู ง สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 59 ของกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ตำมอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นกว่ำปีก่อน ในขณะที่กำรใช้ NGV ลดลงร้อยละ
11.7 เนื่องจำกรำคำขำยปลีกน้ำมัน มีรำคำยังคงอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้ง จำนวนสถำนีบริกำร NGV ที่เริ่มน้อยลง
จำกกำรปิดตัวของสถำนีบริกำร NGV ทำให้ผู้ใช้รถยนต์บำงส่วนหันไปใช้น้ำมันแทน ขณะที่กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ
ในภำคอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3
(4) ลิกไนต์/ถ่านหิน ปี 2562 มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 17,669 พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ ลดลง
ร้อยละ 7.7 โดยเป็นกำรลดลงของกำรใช้ทั้งในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำและอุตสำหกรรม
ลิกไนต์ ปี 2562 กำรใช้อยู่ที่ 3,605 พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 2.4 โดยร้อยละ
96 ของปริมำณกำรใช้ลิกไนต์ เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของ กฟผ. และส่วนที่เหลือร้อยละ 4 นำไปใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์ และอุตสำหกรรมกระดำษ เป็นต้น ทั้งนี้ กำรใช้ลิกไนต์ใน
อุตสำหกรรมลดลงร้อยละ 15.5
ถ่ำนหินน้ำเข้ำ ปี 2562 กำรใช้อยู่ที่ 14,064 พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 9.0
โดยใช้ในภำคอุตสำหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ลดลงร้อยละ 11.6 กำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ
ของ SPP ลดลงร้อยละ 14.8
(5) ไฟฟ้า
- กำรใช้ไฟฟ้ำ ในปี 2562 อยู่ที่ 194,949 ล้ำนหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จำกปีก่อน
โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้ไฟฟ้ำเกือบทุกประเภทโดยเฉพำะกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคครัวเรือนและธุรกิจ ซึ่ง
สำเหตุหลักที่กำรใช้ไฟฟ้ำในสำขำครัวเรือนและสำขำธุรกิจเติบโตสูงมำก เนื่องจำกอุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ทั้งนี้ ในปี 2562 ประเทศไทยเริ่มเข้ำสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2562 และอุณหภูมิในช่วงเดือน
กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2562 สูงกว่ำเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2561 ถึง 1.2 - 2.4 ๐C ทำให้บ้ำนอยู่
อำศัยและธุรกิจที่ต้องใช้เครื่องปรับอำกำศ เช่น ห้ำงสรรพสินค้ำ อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ และโรงแรม มี
ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสำหรับระบบปรับอำกำศเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมำณกำรจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศใน
ประเทศที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้นถึง 30% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562
- ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุด (Peak) ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภำคม 2562 เวลำ 14.27 น. โดย Peak ของประเทศ อยู่ที่ระดับ 37,312 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น
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ร้อยละ 8.7 ในขณะPeak ในระบบ 3 การไฟฟ้า หรือ System Peak (รวม Peak ของ VSPP) อยู่ที่ระดับ 32,732
เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3
- ค่ำเอฟที ในปี 2562 มีกำรเปลี่ยนแปลง คงที่ อยู่ที่อัตรำ -11.60 สตำงค์ต่อหน่วย
ปรับเพิ่มขึ้น 4.3 สตำงค์ต่อหน่วย จำกรอบเดือนกันยำยน – ธันวำคม 2561
หมำยเหตุ : 1. Peak 3 กำรไฟฟ้ำ จำกคณะทำงำน Load Forecast 2. Peak ประเทศ จำก สกพ.
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2. แนวโน้มพลังงานปี 2563
สนพ. ได้จัดทำแนวโน้มควำมต้องกำรใช้พลังงำนปี 2563 โดยมีสมมติฐำนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
ที่ร้อยละ 2.7-3.7 ตำมกำรประมำณกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(สศช.) โดยมีแรงส่งจำกกำรแนวโน้มกำรขยำยในเกณฑ์ที่น่ำพอใจของอุปสงค์ภำยในประเทศทั้งในด้ำนกำรใช้จ่ำย
ภำคครัวเรือนและกำรลงทุนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งกำรปรับตัวดีขึ้นอย่ำงช้ำๆ ของกำรส่งออกภำยใต้แนวโน้ม
กำรปรับตัวดีขึ้นอย่ำงช้ำๆของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับกำรดำเนินมำตรกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภำครัฐ และ
กำรปรับตัวดีขึ้นของภำคกำรท่องเที่ยว ในปี 2563 คำดว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 30.5 - 31.5 บำท
ต่อดอลลำร์ สรอ. และรำคำน้ำมันดิบดูไบ อยู่ในช่วง 57 - 67 ดอลลำร์ สรอ.ต่อบำร์เรล
การใช้ พลังงานขั้น ต้ น ปี 2563 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จำกกำรเพิ่มขึ้นของพลังงำนทุก
ประเภท โดยกำรใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ และรำคำน้ำมันที่คำดว่ำยังคงอยู่
ในระดับต่ำ กำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 กำรใช้พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จำกนโยบำย
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนของภำครัฐ กำรใช้ไฟฟ้ำพลังน้ำ/ไฟฟ้ำ นำเข้ำ คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6
เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2562 มีโรงไฟฟ้ำพลังน้ำของประเทศลำวเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบจำนวน 3 โรง ได้แก่
เซเปียน น้ำเงี้ยบ และไซยะบุรี และกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จำกกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำและกำร
ใช้ในภำคอุตสำหกรรม
การใช้น้ามันส้าเร็จรูป ปี 2563 คำดว่ำมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 โดยกำรใช้ น้ำมันดีเซล คำดว่ำจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นผลมำจำกนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐบำล ซึ่งส่งผลให้มีกำรผลิตสินค้ำและ
กำรขนส่งสินค้ำที่มำกขึ้น ส่วนกำรใช้ เบนซินและแก๊สโซฮอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ตำมควำมต้องกำรใช้น้ำมัน
ที่เพิ่มขึ้น และรำคำน้ำมันดิบที่คำดว่ำยังคงอยู่ในระดับต่ำ กำรใช้ น้ำมันเครื่องบิน คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9
ตำมกำรปรั บตัวที่ดีขึ้น ของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในปี 2563 กำรท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ตั้งเป้ำจำนวน
นักท่องเที่ยวไว้ที่ 40.8 ล้ำนคน ในขณะที่กำรใช้ น้ำมันเตำ คำดว่ำจะมีกำรใช้ลดลง ร้อยละ 4.4 และ กำรใช้
LPG ในส่วนที่ไม่รวมการใช้เป็น Feed stocks ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 2.1
การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2563 คำดว่ำจะมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 โดยกำรใช้ในภำค
ครัวเรือน และ ภำคอุตสำหกรรม คำดว่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.4 ตำมลำดับ ซึ่งเป็นไปตำม
แนวโน้มกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจ รถยนต์คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 8.5 ซึ่งลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ ปี
2558 เนื่องจำกผู้ใช้บำงส่วนเปลี่ยนกลับไปใช้น้ำมัน ซึ่งมีรำคำถูกลงแทน ส่วนกำรใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
คำดว่ำจะมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 ตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกแนวโน้มกำรปรับตัวดีขึ้น
ของเศรษฐกิจโลก
การใช้ไฟฟ้า ปี 2563 คำดว่ำจะมีกำรใช้ไฟฟ้ำอยู่ที่ 199,993 ล้ำนหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ตำมภำวะ
เศรษฐกิจภำยในประเทศ และกำรส่งออกที่คำดว่ำจะปรับตัวดีขึ้น ตำมกำรดำเนินมำตรกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของภำครัฐ
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) โดย Peak ของประเทศคำดว่ำอยู่ที่ระดับ 37,437 เมกะวัตต์
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 4.3 ส่ วน Peak ในระบบ 3 การไฟฟ้า คำดว่ำจะอยู่ ที่ระดับ 32,732 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.3
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2. แนวโน้มพลังงานปี 2563
สนพ. ได้จัดทำแนวโน้มควำมต้องกำรใช้พลังงำนปี 2563 โดยมีสมมติฐำนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
ที่ร้อยละ 2.7-3.7 ตำมกำรประมำณกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(สศช.) โดยมีแรงส่งจำกกำรแนวโน้มกำรขยำยในเกณฑ์ที่น่ำพอใจของอุปสงค์ภำยในประเทศทั้งในด้ำนกำรใช้จ่ำย
ภำคครัวเรือนและกำรลงทุนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งกำรปรับตัวดีขึ้นอย่ำงช้ำๆ ของกำรส่งออกภำยใต้แนวโน้ม
กำรปรับตัวดีขึ้นอย่ำงช้ำๆของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับกำรดำเนินมำตรกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภำครัฐ และ
กำรปรับตัวดีขึ้นของภำคกำรท่องเที่ยว ในปี 2563 คำดว่ำอัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 30.5 - 31.5 บำท
ต่อดอลลำร์ สรอ. และรำคำน้ำมันดิบดูไบ อยู่ในช่วง 57 - 67 ดอลลำร์ สรอ.ต่อบำร์เรล
การใช้ พลังงานขั้น ต้ น ปี 2563 คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จำกกำรเพิ่มขึ้นของพลังงำนทุก
ประเภท โดยกำรใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ และรำคำน้ำมันที่คำดว่ำยังคงอยู่
ในระดับต่ำ กำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 กำรใช้พลังงำนทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จำกนโยบำย
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนของภำครัฐ กำรใช้ไฟฟ้ำพลังน้ำ/ไฟฟ้ำ นำเข้ำ คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6
เนื่องจำกในช่วงปลำยปี 2562 มีโรงไฟฟ้ำพลังน้ำของประเทศลำวเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบจำนวน 3 โรง ได้แก่
เซเปียน น้ำเงี้ยบ และไซยะบุรี และกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จำกกำรใช้เพื่อผลิตไฟฟ้ำและกำร
ใช้ในภำคอุตสำหกรรม
การใช้น้ามันส้าเร็จรูป ปี 2563 คำดว่ำมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 โดยกำรใช้ น้ำมันดีเซล คำดว่ำจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นผลมำจำกนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐบำล ซึ่งส่งผลให้มีกำรผลิตสินค้ำและ
กำรขนส่งสินค้ำที่มำกขึ้น ส่วนกำรใช้ เบนซินและแก๊สโซฮอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ตำมควำมต้องกำรใช้น้ำมัน
ที่เพิ่มขึ้น และรำคำน้ำมันดิบที่คำดว่ำยังคงอยู่ในระดับต่ำ กำรใช้ น้ำมันเครื่องบิน คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9
ตำมกำรปรั บตัวที่ดีขึ้น ของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในปี 2563 กำรท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้ตั้งเป้ำจำนวน
นักท่องเที่ยวไว้ที่ 40.8 ล้ำนคน ในขณะที่กำรใช้ น้ำมันเตำ คำดว่ำจะมีกำรใช้ลดลง ร้อยละ 4.4 และ กำรใช้
LPG ในส่วนที่ไม่รวมการใช้เป็น Feed stocks ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 2.1
การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2563 คำดว่ำจะมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 โดยกำรใช้ในภำค
ครัวเรือน และ ภำคอุตสำหกรรม คำดว่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 และร้อยละ 1.4 ตำมลำดับ ซึ่งเป็นไปตำม
แนวโน้มกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจ รถยนต์คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 8.5 ซึ่งลดลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ ปี
2558 เนื่องจำกผู้ใช้บำงส่วนเปลี่ยนกลับไปใช้น้ำมัน ซึ่งมีรำคำถูกลงแทน ส่วนกำรใช้ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี
คำดว่ำจะมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 ตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกแนวโน้มกำรปรับตัวดีขึ้น
ของเศรษฐกิจโลก
การใช้ไฟฟ้า ปี 2563 คำดว่ำจะมีกำรใช้ไฟฟ้ำอยู่ที่ 199,993 ล้ำนหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ตำมภำวะ
เศรษฐกิจภำยในประเทศ และกำรส่งออกที่คำดว่ำจะปรับตัวดีขึ้น ตำมกำรดำเนินมำตรกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของภำครัฐ
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak) โดย Peak ของประเทศคำดว่ำอยู่ที่ระดับ 37,437 เมกะวัตต์
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 4.3 ส่ วน Peak ในระบบ 3 การไฟฟ้า คำดว่ำจะอยู่ ที่ระดับ 32,732 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวำคม 2562
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