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สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้จัดทำสถำนกำรณ์พลังงำนปี 2563 โดยในเบื้องต้น
ภำพรวมกำรใช้พลังงำนขั้นต้นลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับอัตรำกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจของไทย (GDP) ที่สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำนว่ำทั้งปีลดลง
ร้อยละ 6.1 โดยมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำปรับตัวลดลงร้อยละ 6.6 กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวม
ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.0 และร้อยละ 4.8 ตำมลำดับ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -0.8 และดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.3 ของ GDP ทั้งนี้ปัจจัยข้ำงต้นส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนไทยในปี 2563 ดังนี้
การใช้พลังงานขั้นต้น ลดลงร้อยละ 5.5 จำกกำรใช้น้ำมันที่ลดลงร้อยละ 11.8 ก๊ำซธรรมชำติลดลง
ร้อยละ 6.3 เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้พลังงำน
ลดลง และเศรษฐกิจภำยในประเทศชะลอตัว ในขณะที่ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 พลังงำนทดแทน
มีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 และไฟฟ้ำนำเข้ำมีกำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เนื่องจำกปลำยปี 2562 มีโรงไฟฟ้ำ
พลังน้ำของประเทศลำวเริ่มจ่ำยเข้ำระบบจำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้ำเซเปียน (354 MW) โรงไฟฟ้ำน้ำเงี้ยบ
(269 MW) และโรงไฟฟ้ำไซยะบุรี (1,220 MW)
สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด
(1) น้้ามันส้าเร็จรูป กำรใช้น้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 127.3 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 11.5
สำเหตุหลักเกิดจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้กำรเดินทำงลดลง ในช่วงปลำย
เดือนมีนำคมถึงสิ้นเดือนมิถุนำยน จำกมำตรกำรล็อคดำวน์ และกำรทำงำนจำกที่บ้ำน (work from home)
ช่วงไตรมำสที่ 3 กำรใช้น้ำมันกลับมำเพิ่มขึ้น เนื่องจำกกำรผ่อนคลำยล็อคดำวน์ กำรเพิ่มวันหยุดยำว กำรส่งเสริม
ท่องเที่ยวไทย และกำรยกเลิกกำรทำงำนจำกที่บ้ำน โดยมีรำยละเอียดกำรใช้น้ำมันแต่ละชนิด ดังนี้
- น้ำมันดี เซล มีปริ มำณกำรใช้ เฉลี่ยอยู่ที่ 65.5 ล้ ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 2.7 จำกปีก่อน
ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรใช้ในกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลงจำกสถำนกำรณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปี ประกอบ
กับปัญหำน้ำท่วมในหลำยพื้นที่ในช่วงเดือนตุลำคมถึงพฤศจิกำยน ที่ทำให้กำรใช้ดีเซลลดลง รวมถึงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ส่งผลให้กำรใช้รถเพื่อเดินทำงลดลง โดยเฉพำะรถสำธำรณะเนื่องจำก
รัฐบำลมีมำตรกำรล็อคดำวน์ และประกำศไม่ให้ห ยุดช่วงวันสงกรำนต์ ทำให้ผู้คนไม่มีกำรเดินทำงสัญจรกลับ
ต่ำงจังหวัดดังเช่นทุกปีที่ผ่ำนมำ
- น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 31.7 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ
1.2 จำกปีก่อน หรือลดลงประมำณ 0.5 ล้ำนลิตรต่อวัน ทั้งนี้ ปัจจัยหลักมำจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องประกำศ พ.ร.ก.สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม 2563
เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด โดยภำครัฐได้ออกมำตรกำรที่มี กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม กำรทำงำนจำกที่บ้ำน
(Work From Home) และลดกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น้ำมันเบนซินลดลง
- น้ำมันเครื่องบิน มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 7.5 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 61.6 จำกปีก่อน
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรบินอย่ำงมำก อีกทั้ง
สำยกำรบินประกำศหยุดให้บริกำรเส้นทำงบินระหว่ำงประเทศตั้งแต่ช่วงกลำงเดือนมีนำคม 2563 รวมถึงสำนักงำน
กำรบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กพท.) ได้ ป ระกำศห้ ำ มอำกำศยำนท ำกำรบิ น เข้ ำ สู่ ป ระเทศไทย
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เป็นกำรชั่วครำว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษำยน เป็นต้นไป เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้
ควำมต้องกำรใช้ น้ ำมันเครื่ องบิ นลดลงอย่ ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม รัฐ บำลมี นโยบำยกำรกระตุ้น เศรษฐกิจ
ช่ว งปลำยปี โ ดยส่ ง เสริ ม กำรท่ องเที่ย วภำยในประเทศในโครงกำรเรำเที่ ยวด้ว ยกัน ซึ่ง มำตรกำรนี้ เริ่ ม ขึ้ น
ในเดือนกันยำยน รัฐบำลได้สนับสนุนค่ำเดินทำงโดยเครื่องบิน 40% ทำให้กำรบินในประเทศเพิ่มขึ้น ในช่วง
ปลำยปี
- น้ำ มัน เตำ ปี 2563 มี ปริมำณกำรใช้เฉลี่ ยอยู่ที่ 4.8 ล้ ำนลิ ตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 10.9
จำกภำคขนส่งและอุตสำหกรรม
(2) LPG โพรเพน และบิวเทน กำรใช้อยู่ที่ระดับ 5,743 พันตัน ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 12.5
โดยกำรใช้ลดลงเกือบทุกสำขำเศรษฐกิจที่สำคัญเนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 โดยการใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึง่ มีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 39 มีกำรใช้
ลดลงร้อยละ 17.2 ภาคครัวเรือนมีสัดส่วนร้อยละ 35 มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 4.4 ภาคขนส่งคิดเป็นร้อยละ 13
กำรใช้ลดลงร้อยละ 26.4 จำกกำรปรับลดลงของรำคำขำยปลีกน้ำมันส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ LPG บำงส่วนหันมำใช้
น้ำมันทดแทน ประกอบกับปริมำณรถยนต์ LPG ที่มีแนวโน้มลดลง ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 11 มีกำรใช้
ลดลงร้อยละ 7.3 จำกกำรใช้ในอุตสำหกรรมที่ลดลงตำมกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่การใช้เองซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 2 มีกำรใช้เพิ่มขึ้น
(3) ก๊าซธรรมชาติ ปี 2563 มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 4,368 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 8.0
โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ ลดลงในทุกสำขำเศรษฐกิจ ทั้งการใช้ เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลดลง
ร้อยละ 10.2 การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า ลดลงร้อยละ 6.7 การใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 4.6 ตำมภำวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับรถยนต์ (NGV) ลดลงร้อยละ 28.1 จำกผู้ใช้รถยนต์ NGV
บำงส่วนหันมำใช้น้ำมันทดแทน เนื่องจำกรำคำอยู่ในระดับไม่สูงมำกนัก อีกทั้งผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้กำรใช้ NGV ในกำรเดินทำงลดลง
(4) ลิกไนต์/ ถ่า นหิน ปี 2563 มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 17,384 พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.9 โดยเป็นกำรเพิ่มขึ้นจำกกำรใช้ถ่ำนหินในภำคอุตสำหกรรม
ลิกไนต์ ปี 2563 กำรใช้อยู่ที่ 3,367 พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 4.5 โดยร้อยละ 97 ของ
ปริมำณกำรใช้ลิกไนต์ เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำแม่เมำะของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) ลดลงร้ อยละ 3.2 ตำมปริ มำณกำรผลิ ตลิ กไนต์ของเหมื องในประเทศที่ลดลง ส่ ว นที่ เหลื อ ร้อยละ 3
นำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์ในกระบวนกำรผลิตปูน และอุตสำหกรรม
กระดำษ เป็นต้น โดยกำรใช้ลิกไนต์ในภำคอุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 36.8
ถ่ำนหินน้ำเข้ำ ปี 2563 กำรใช้อยู่ที่ 14,017 พันตันเทียบเท่ำน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จำก
กำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ IPP รวมทั้งกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม ทีเ่ พิ่มขึ้นร้อยละ 5.4
(5) ไฟฟ้า
- กำรใช้ไฟฟ้ำ ในปี 2563 อยู่ที่ 187,046 ล้ำนหน่วย ลดลงร้อยละ 3.1 จำกปีก่อน ซึ่งลดลง
ในเกือบทุกสำขำโดยเฉพำะสำขำอุตสำหกรรม ธุรกิจ และภำคกำรท่องเที่ยว เนื่องจำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกลุ่มธุรกิจหลักที่มีกำรใช้
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ไฟฟ้ำลดลงอย่ำงชัดเจนเนื่องจำกมำตรกำร Lock Down ได้แก่ โรงแรม ห้ำงสรรพสินค้ำ ภัตตำคำรและไนต์คลับ
อย่ำงไรก็ตำม ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ภำคครัวเรือนมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นค่อนข้ำงสูงมำก เนื่องจำก
อุณหภูมิที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ประกอบกับมำตรกำรอยู่บ้ำน หยุดเชื้อ เพื่อชำติ และมำตรกำรทำงำน
จำกที่บ้ำน (Work From Home) สำหรับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสำหรับสูบน้ำเพื่อกำรเกษตรมีกำรใช้ลดลง
- ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุด (Peak) ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13
มีนำคม 2563 เวลำ 14.14 น. อยู่ที่ระดับ 30,342 MW ลดลงร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำร
พลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟ้ำของปีก่อน
- ค่ำเอฟที ในปี 2563 ช่วงเดือนกันยำยน – ธันวำคม 2563 อยู่ที่อัตรำ -12.43 สตำงค์ต่อหน่วย
ปรับลดลง 0.83 สตำงค์ต่อหน่วย จำกรอบเดือนมกรำคม – สิงหำคม 2563 ซึ่งอยู่ที่อัตรำ -11.60 สตำงค์
ต่อหน่วย ส่วนในปี 2564 ช่วงเดือนมกรำคม – เมษำยน 2564 ค่ำเอฟทีลดลงมำอยู่ที่อัตรำ -15.32 สตำงค์
ต่อหน่วย
การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานของประเทศไทย ปี 2563 ลดลงในทุกภำคเศรษฐกิจ
ทั้งกำรผลิตไฟฟ้ำ ภำคขนส่ง ภำคอุตสำหกรรม และภำคเศรษฐกิจอื่นๆ โดยกำรปล่อย CO2 จำกกำรใช้พลังงำน
อยู่ที่ระดับ 224.3 ล้ำนตัน CO2 ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบดัชนีกำรปล่อยก๊ำซ CO2
ภำคพลังงำนของประเทศไทยกับต่ำงประเทศพบว่ำ ประเทศไทยมีอัตรำกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ต่อกำรใช้พลังงำน
และอัตรำกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ต่อหน่วยกำรผลิตไฟฟ้ำ (kWh) ต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของกลุ่มประเทศอำเซียนและ
ประเทศจีน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศท, สนพ.)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564
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