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สถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2563 และแนวโน้มทั้งป ี2563 

 
 

 
   สถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2563 
 
  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้จัดท ำสถำนกำรณ์พลังงำน 6 เดือนแรกของปี 2563  
โดยภำพรวมกำรใช้พลังงำนขั้นต้นลดลงร้อยละ 10.2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับส ำนักงำน 
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำนว่ำอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทย (GDP) 
ไตรมำสแรกลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ ด้ำนกำรผลิตลดลงทั้งภำคเกษตร และภำคนอก
เกษตร โดยภำคเกษตรได้รับผลกระทบจำกภำวะภัยแล้ง ภำคนอกเกษตรลดลงทั้งกำรผลิต ในกลุ่มอุตสำหกรรม 
และกลุ่มบริกำร ด้ำนกำรใช้จ่ำย กำรใช้จ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ำยของเอกชนชะลอตัว ขณะที่กำรลงทุน
รวมทั้งกำรลงทุนภำครัฐและภำคเอกชน และกำรอุปโภคขั้นสุดท้ำยของรัฐบำลลดลง โดยปัจจัยดังกล่ำวส่งผล 
ต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ดังนี้  
 
การใช้พลังงานขั้นต้น 
 

  การใช้พลังงานขั้นต้น อยู่ที่ระดับ 2,494 พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน ลดลงร้อยละ10.2 
จำกกำรใช้น้ ำมัน และก๊ำซธรรมชำติที่ลดลง เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
ท ำให้ห่วงโซ่กำรด ำเนินธุรกิจได้รับผลกระทบอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้พลังงำน และเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศหยุดชะงัก ในขณะที่ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ และพลังงำนทดแทนมีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7  
ส่วนไฟฟ้ำน ำเข้ำมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2  
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สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 
 

  น้้ามันส้าเร็จรูป กำรใช้น้ ำมันส ำเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 126.9 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 12.9 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้  
   น ้ำมันดีเซล ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 65.6 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.4 จำกช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น้ ำมัน 
ในช่วงเวลำดังกล่ำวลดลง อีกทั้ง กำรลดลงของผลผลิตสินค้ำเกษตรเนื่องจำกภัยแล้ง จึงท ำให้กำรขนส่งสินค้ำลดลง 
 

   น ้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 29.3 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 8.2 
จำกปีก่อน ทั้งนี้ ปัจจัยหลักมำจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ประเทศไทย 
ต้องประกำศ พ.ร.ก.สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม 2563 เพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำด โดยภำครัฐได้
ออกมำตรกำรที่มีกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม กำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work From Home) และลดกำรเดินทำง
ข้ำมจังหวัด ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันเบนซินลดลง 
   น ้ำมันเครื่องบิน มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 10.3 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 47.9 จำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรบิน
อย่ำงมำก อีกทั้งสำยกำรบินประกำศหยุดให้บริกำรเส้นทำงบินระหว่ำงประเทศตั้งแต่ช่วงกลำงเดือนมีนำคม 2563 
รวมถึงส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกำศห้ำมอำกำศยำนท ำกำรบินเข้ำสู่ประเทศไทย
เป็นกำรชั่วครำว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษำยน เป็นต้นไป เพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้
ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันเครื่องบินลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
 

          น ้ำมันเตำ มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 18.7 จำกภำคขนส่งและ
อุตสำหกรรม 
 

การใช้น้้ามันส้าเร็จรูป

     :               
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   LPG โพรเพน และบิวเทน กำรใช้อยู่ท่ีระดับ 2,743 พันตัน ลดลงร้อยละ 16.0 โดยกำรใช้ลดลง
เกือบทุกสำขำเศรษฐกิจที่ส ำคัญเนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย
การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 39 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 
19.4 ภาคครัวเรือน มีสัดส่วนร้อยละ 35 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 6.9 ภาคขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 12 กำรใช้ลดลง
ร้อยละ 35.8 จำกกำรปรับลดลงของรำคำขำยปลีกน้ ำมันส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ LPG บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมัน
ทดแทน ประกอบกับปริมำณรถยนต์ LPG ที่มีแนวโน้มลดลง ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 11 มีกำรใช้
ลดลงร้อยละ 9.4 ตำมกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่การใช้เอง ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 2 มีกำรใช้เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 87.8 
 

การใช้ LPG โพรเพนและบิวเทน

     :       
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  ก๊าซธรรมชาติ มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 4,404 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 8.6 โดยการใช้
ก๊าซธรรมชาติลดลงในทุกสำขำเศรษฐกิจ ทั้งการใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลดลงร้อยละ 8.4  
การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 8.1 การใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 5.2 ตำมภำวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวจำกผลกระทบสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และการใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์ 
(NGV) ลดลงร้อยละ 28.8 จำกผู้ใช้รถยนต์ NGV บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมันทดแทน เนื่องจำกรำคำอยู่ในระดับไม่สูง
มำกนัก อีกทั้งผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท ำให้กำรใช้ NGV ในกำรเดินทำงลดลง 
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การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา

     :                    
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  ลิกไนต์/ถ่านหิน มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 8,680 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 1.2   
 

 ลิกไนต์ กำรใช้อยู่ที่ 1,755 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 4.3 โดยร้อยละ 97 ของปริมำณ
กำรใช้ลิกไนต์ เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ลดลงร้อยละ 1.8 ตำมปริมำณกำรผลิตลิกไนต์ของเหมืองในประเทศที่ลดลง ส่วนที่เหลือร้อยละ 3 น ำไปใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรม อำทิอุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์ในกระบวนกำรผลิตปูน และอุตสำหกรรมกระดำษ  
เป็นต้น โดยกำรใช้ลิกไนต์ในภำคอุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 51.1  
 

   ถ่ำนหินน้ำเข้ำ กำรใช้อยูท่ี่ 6,925 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 จำกกำรใช้เป็น
เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ IPP และ SPP ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.6 และกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 0.3  

     :                          

การใช้ลิกไนต์ ถ่านหิน

2561     
   . –           

�      �      �  
   

       
   

              19,146 17,064 8,680 1.2

             3,692 3,527 1,755 -4.3 100

  -               3,510 3,386 1,711 -1.8 97

  -           182 141 45 -51.1 3

             15,454 13,536 6,925 2.7 100

     -                (IPP/SPP) 5,371 5,030 2,725 6.6 39

  -           10,083 8,507 4,200 0.3 61
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 ไฟฟ้า 

   ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟ้ำ1 (System Peak) ของปี 2563 เกิดขึ้น 
เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2563 เวลำ 14.14 น. อยู่ที่ระดับ 30 ,342 MW ลดลงร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับ 
ค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟ้ำของปีก่อน  

   กำรใช้ไฟฟ้ำ2 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ 94,091 ล้ำนหน่วย ลดลงร้อยละ 4.0  
โดยลดลงในเกือบทุกสำขำ โดยเฉพำะสำขำอุตสำหกรรมและธุรกิจ เนื่องจำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และภำคกำรท่องเที่ยว โดยกลุ่มธุรกิจ
หลักที่มีกำรใช้ไฟฟ้ำลดลงอย่ำงชัดเจนเนื่องจำกมำตรกำร Lock Down ได้แก่ โรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ ภัตตำคำร
และไนต์คลับ อย่ำงไรก็ตำมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ภำคครัวเรือนมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนค่อนข้ำงสูงมำก 
เนื่องจำกอุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ประกอบกับมำตรกำรอยู่บ้ำน หยุดเชื้อ เพ่ือชำติ และมำตรกำร
ท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work From Home) เพ่ือลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส ำหรับ 
ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำส ำหรับสูบน้ ำเพ่ือกำรเกษตรมีกำรใช้ลดลงเนื่องจำกปัญหำภัยแล้ง 

 ค่ำเอฟท ีช่วงเดือนมกรำคม – สิงหำคม 2563 อยู่ที่อัตรำ -11.60 สตำงค์ต่อหน่วย ปรับเพ่ิมขึ้น 
4.3 สตำงค์ต่อหน่วย จำกรอบเดือนกันยำยน – ธันวำคม 2561 

 

               Ft    �     �      �  

         –             -11.60 0

        –            -11.60 0

         –             -11.60 0

         –             -11.60 0

        –            -11.60 +4.30

         –             -15.90 0

         –             -15.90 0

        –            -15.90 0

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  Ft 

     :               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟำ้ ไม่รวม Peak ของผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ 
2 กำรใช้ไฟฟ้ำ และกำรผลิตไฟฟ้ำ ไม่รวมผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง (IPS) 
 



6 
 

 
     แนวโน้มพลังงานปี 2563 

 
  จำกประมำณกำรเศรษฐกิจไทย โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  (สศช.)  
คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (-6.0) – (-5.0) เนื่องจำก (1) กำรปรับตัวลดลง
รุนแรงของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก (2) กำรลดลงรุนแรงของจ ำนวนและรำยได้จำกนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 
(3) เงื่อนไขข้อจ ำกัดที่เกิดจำกกำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (4) ปัญหำภัยแล้ง โดยคำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออก
สินค้ำจะปรับตัวลดลงร้อยละ 8.0 กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.7 และร้อยละ 
2.1 ตำมล ำดับ และอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วง (-1.5) – (-0.5) ด้ำนรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก สศช. 
คำดกำรณ์ว่ำรำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2563 คำดว่ำจะอยู่ในช่วง 33.0 – 43.0 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล 
ส ำหรับอัตรำแลกเปลี่ยนคำดว่ำจะอยู่ในช่วง 31.8 - 32.8 บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ และคำดว่ำเศรษฐกิจโลกปี 2563 
จะปรับตัวลดลงร้อยละ 2.8 ทั้งนี้ สนพ. ประมำณกำรควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศปี 2563 ภำยใต้สมมติฐำน
ดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้ 
 

   ความต้องการพลังงานขั้นต้น ปี 2563 คำดว่ำอยู่ที่ระดับ 2,587 พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน 
ลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี 2562 ตำมภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 โดยคำดกำรณ์ว่ำกำรใช้พลังงำนจะลดลงเกือบทุกประเภท ยกเว้นการใช้ไฟฟ้าน้าเข้า คำดว่ำจะมีกำรใช้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.6 เนื่องจำกช่วงปลำยปี 2562 มีโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำของประเทศลำวเริ่มจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบจ ำนวน 
3 โรง ได้แก่ เซเปียน (354 MW) น้ ำเงี้ยบ (269 MW)  และไซยะบุรี (1,220 MW) และการใช้พลังงานทดแทน 
คำดว่ำจะมีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 จำกนโยบำยส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนของภำครัฐ ในขณะที่การใช้
น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 14.2 3.4  และ 0.1 ตำมล ำดับ ตำมภำวะ
เศรษฐกิจทีช่ะลอตัวลง 
 

  น้้ามันส้าเร็จรูป ปี 2563 คำดว่ำจะมีกำรใช้ลดลงร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดย 
การใช้น้้ามันดีเซล คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 5.2   การใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล ลดลงร้อยละ 7.8 เป็นผลมำจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 อีกทั้งควำมกังวลต่อกำรเกิดกำร
ระบำดของเชื้อโควิด-19 ระลอก 2 จึงส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น้ ำมันลดลง การใช้น้้ามันเครื่องบิน คำดว่ำจะลดลง
ร้อยละ 56.0 ปัจจัยหลักมำจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยข้อจ ำกัดกำรเดินทำงและ
ข้อจ ำกัดกำรควบคุมโรคระบำด จึงส่งผลให้จ ำนวนนักเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศลดลง การใช้
น้้ามันเตา คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 8.8 ในขณะที่การใช้ LPG ในส่วนที่ไม่รวมการใช้ใน Feed stocks ของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 15.1 

 

  LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2563 คำดว่ำจะมีกำรใช้ลดลงร้อยละ 17.1 โดยกำรใช้ลดลงเกือบ 
ทุกสำขำเศรษฐกิจที่ส ำคัญ การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดร้อยละ 39 
คำดว่ำลดลงร้อยละ 19.9 ภาคครัวเรือน คำดว่ำมีกำรใช้ลดลงร้อยละ 9.4 ภาคขนส่ง คำดว่ำมีกำรใช้ลดลง 
ร้อยละ 37.4 จำกกำรปรับลดลงของรำคำขำยปลีกน้ ำมันส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ LPG บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมัน
ทดแทน ประกอบกับปริมำณรถยนต์ LPG ที่มีแนวโน้มลดลง และภาคอุตสาหกรรม คำดว่ำมีกำรใช้ลดลง 
ร้อยละ 12.9 ในขณะทีก่ารใช้เอง ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 2 มีกำรใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 149.6 
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  ก๊าซธรรมชาติ ปี 2563 คำดว่ำกำรใช้จะลดลงร้อยละ 7.9 โดยลดลงในทุกสำขำเศรษฐกิจ ทั้งจำก
ภำคการใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ภาคอุตสาหรรม และภาคการผลิตไฟฟ้า เนื่องจำกได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่นเดียวกับการใช้ในภาคขนส่งคำดว่ำจะ
ยังคงลดลงต่อเนื่องจำกกำรที่ผู้ใช้ NGV เปลี่ยนกลับมำใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจำกคำดว่ำรำคำน้ ำมันจะยังคงอยู่
ในระดับที่ไม่สูงมำกนัก อีกทั้ง ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งภำครัฐมีมำตรกำร
ปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work from Home) ท ำให้ควำมต้องกำรใช้ NGV ในกำรเดินทำงลดลง 
 

  ไฟฟ้า ปี 2563 คำดว่ำจะมีกำรใช้ไฟฟ้ำอยู่ที่ 188,571 ล้ำนหน่วย ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปี 
2562 เนื่องจำกผลกระทบของปัญหำกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจ
ทั้งภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม 
 

  
ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  สนพ.   

ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันท่ี 20 กรกฎำคม 2563 
 
 

 
 


