
1 
 

 

 
สถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 และแนวโน้มทั้งป ี2562 

 
 

 
   สถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 
 
  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้จัดท ำสถำนกำรณ์พลังงำน 6 เดือนแรกของปี 2562 
โดยภำพรวมกำรใช้พลังงำนขั้นต้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) รำยงำนว่ำอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของไทย (GDP) ไตรมำสแรกขยำยตัวร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยตัวต่อเนื่องของกำรบริโภค
ภำคเอกชน กำรลงทุนภำคเอกชน และกำรขยำยตัวเร่งขึ้นของกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล ในขณะที่กำรส่งออกสินค้ำ
ปรับตัวลดลงตำมกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันจำกมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ในด้ำนกำรผลิต 
กำรผลิตภำคเกษตร และ สำขำไฟฟ้ำ ก๊ำซธรรมชำติ ขยำยตัวเร่งขึ้น ส่วนกำรผลิตสำขำอุตสำหกรรม สำขำกำร
ขำยส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ กำรขำยปลีก สำขำที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร สำขำกำรขนส่งฯ และสำขำกำร
ก่อสร้ำงชะลอตัว หลังปรับผลของฤดูกำลออกแล้ว  โดยปัจจัยดังกล่ำวส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศ
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ดังนี้  
 
การใช้พลังงานขั้นต้น 
 

  การใช้พลังงานขั้นต้น เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 1.1  จำกกำรใช้น้ ำมัน ก๊ำซธรรมชำติ และพลังงำนหมุนเวียน
ที่เพ่ิมข้ึน โดยกำรใช้น้ ำมันเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 กำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 เนื่องจำกใช้ในกำรผลิต
ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6 ในขณะที่
กำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ ลดลงร้อยละ 10.5 ตำมปริมำณกำรผลิตลิกไนต์ในประเทศที่ลดลง ประกอบกับกำรใช้
ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำในปริมำณและสัดส่วนที่ลดลง ด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำน ำเข้ำก็ลดลงร้อยละ 6.4 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
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สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 
 

  น้้ามันส้าเร็จรูป กำรใช้น้ ำมันส ำเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 146.5 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 โดยมี
รำยละเอียดดังนี้  
 

   น ้ำมันดีเซล ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 69.0 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 จำกกำรใช้ใน
ภำคขนส่งทำงบกท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพำะควำมต้องกำรใช้ขนส่งสินค้ำเกษตรช่วงไตรมำสแรกของปี 2562 ที่เพ่ิมสูง
ตำมกำรผลิตภำคกำรเกษตรที่ขยำยตัวในเกณฑ์สูง ประกอบกับมีกำรอุดหนุนรำคำจ ำหน่ำยน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว 
บี20 ให้ต่ ำกว่ำน้ ำมันดีเซลปกติ 5 บำทต่อลิตร ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกันยำยน 2562 เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน้ ำมัน และลดค่ำใช้จ่ำยภำคขนส่ง รวมทั้งแก้ปัญหำเรื่องฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5) 
ส่งผลให้ภำพรวมกำรใช้น้ ำมันดีเซลครึ่งปีแรกเพ่ิมข้ึน 
 

   น ้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล  ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 32.1 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 
จำกกำรใช้น้ ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล 95 ตำมควำมต้องกำรใช้ในกำรเดินทำงที่สูงขึ้นเนื่องจำกปริมำณรถยนต์ 
ที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะควำมต้องกำรใช้เดินทำงช่วงวันหยุดยำวต่อเนื่องในช่วงเทศกำลปีใหม่และช่วงสงกรำนต์ 
อีกท้ังผู้ใช้รถยนต์ LPG และ NGV บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมันทดแทนเนื่องจำกรำคำน้ ำมันยังอยู่ในระดับไม่สูงมำก 
และมีควำมสะดวกด้ำนสถำนีบริกำรที่ท่ัวถึงมำกกว่ำ 
 

   น ้ำมันเครื่องบิน ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 20.0 ล้ำนลิตรต่อวัน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.03 ขณะทีภ่ำคกำรท่องเที่ยวยังมีจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศ
เพ่ิมขึ้น เนื่องจำกรัฐบำลได้ออกมำตรกำรยกเว้นกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรตรวจลงตรำ ณ ด่ำนตรวจคนเข้ำ
เมือง (Visa On Arrival)  ส ำหรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเท่ียวไทย จนถึงเดือนตุลำคม 2562  
 

   น ้ำมันเตำ ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่  5.7 ล้ำนลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.5 จำกกำรใช้ 
ในภำคอุตสำหกรรมที่ลดลงเนื่องจำกมีกำรใช้เชื้อเพลิงอ่ืนทดแทน ขณะที่กำรใช้ในภำคขนส่งเพ่ิมขึ้นไม่มำกนัก 
ส่งผลให้ภำพรวมกำรใช้น้ ำมันเตำครึ่งปีแรกลดลง 
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   LPG โพรเพน และบิวเทน กำรใช้อยู่ที่ระดับ 3,267 พันตัน ลดลงร้อยละ 0.2 โดยกำรใช้ลดลง
เกือบทุกสำขำ ยกเว้นกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 41 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.1 เนื่องจำกรำคำ LPG ที่ยังอยู่ในระดับต่ ำกว่ำรำคำแนฟทำ ท ำให้มีควำมต้องกำรใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีมำกขึ้น รองลงมำคือ ภาคครัวเรือน สัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 32 ลดลงร้อยละ 2.9 
ส่วนหนึ่งจำกกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมำใช้เตำไฟฟ้ำแทนกำรใช้ก๊ำซหุงต้มส ำหรับผู้ที่อำศัยตำมคอนโดและ
อพำร์ตเมนต์ ส่วนภาคอุตสาหกรรม มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 3.0 ตำมกำรผลิตสินค้ำในภำคอุตสำหกรรมที่ชะลอ
ตัวลงตำมภำวะเศรษฐกิจ และกำรใช้ในภาคขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 16 ยังคงลดลงร้อยละ 12 จำกกำรที่ผู้ใช้
รถยนต์ LPG บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมันทดแทนเนื่องจำกรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศที่ปรับเพ่ิมขึ้น ประกอบ
กับปริมำณรถยนต์ LPG ที่มีแนวโน้มลดลง 

 

การใช้ LPG โพรเพนและ ิวเทน

     :       

�       60   61
    -     

        

       6,134 6,338  ,   3,274 3,267

               2,110 2,151 2,164           

                610 650 687       

            1,466 1,319 1,170       

                �        1,810 2,070 2,496      1,338

            137 149 102     

         �      �      YoY) -8.4 3.3 4.4    -   

               0.8 1.9 0.6    -   

                2.8 6.5 5.7    -   

            -15.3 -10.0 -11.3 -    -    

                �        -14.8 14.3 20.6         

            -10.5 8.9 -31.8    -    

LPG

   
  ก๊าซธรรมชาติ มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 4,843 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0  
โดยกำรใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้ำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 ตำมกำรขยำยตัวของควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้น และกำรใช้
เป็นเชื้อเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม เพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 1.0 ขณะที่อุตสำหกรรมปิโตรเคมี ลดลงร้อยละ 4.7 
ตำมภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่วนกำรใช้เป็นเชื้อเพลิงส ำหรับรถยนต์ (NGV) ลดลงร้อยละ 10.8 จำกผู้ใช้
รถยนต์ NGV บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมันทดแทน เนื่องจำกรำคำอยู่ในระดับไม่สูงมำกนัก และมีควำมสะดวกด้ำน
สถำนีบริกำรที่ท่ัวถึงมำกกว่ำ  
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การใช้ก๊าซธรรมชาติรา สาขา

     :                    
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  ลิกไนต์/ถ่านหิน มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 8,819 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 10.6   
 

 ลิกไนต์ กำรใช้อยู่ที่ 1,827 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 0.9 โดยร้อยละ 96 ของปริมำณ
กำรใช้ลิกไนต์ เป็นกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลดลงร้อยละ 0.6 
ตำมปริมำณกำรผลิตลิกไนต์ของเหมืองในประเทศที่ลดลง ส่วนที่เหลือร้อยละ 4 น ำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรม 
อำทิ อุตสำหกรรมกำรผลิตปูนซีเมนต์ในกระบวนกำรผลิตปูน และอุตสำหกรรมกระดำษ เป็นต้น โดยกำรใช้
ลิกไนต์ในภำคอุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 7.1 ตำมปริมำณกำรผลิตลิกไนต์ของเหมืองเอกชนในประเทศที่ลดลง  
 

   ถ่ำนหินน้ำเข้ำ กำรใช้อยู่ที่ 6,992 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 12.9  จำกกำรใช้
เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำของ IPP และ SPP ที่ลดลงร้อยละ 9.6 และกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม ลดลงร้อยละ 
14.7 ซึ่งในไตรมำสแรก กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยของอุตสำหกรรมปูนซีเมนต์ลดลงตำมกำรชะลอตัวของภำวะ
เศรษฐกิจโลก ประกอบกับอุตสำหกรรมอ่ืนๆ อำทิ อำหำร กำรผลิตเยื่อและกระดำษ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
ก็ปรับตัวลดลง เป็นผลจำกควำมต้องกำรบริโภคท้ังในประเทศและต่ำงประเทศชะลอตัวลง 
 

     :                          

การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
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 ไฟฟ้า 

   ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟ้ำ1 (System Peak) ของปี 2562 เกิดเมื่อ
วันที่ 3 พฤษภำคม 2562 ณ เวลำ 14.27 น. ที่ระดับ 32,273 เมกะวัตต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับ 
Peak ของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 29,968 เมกะวัตต์ ทั้งนี้เนื่องจำกสภำพอำกำศที่แปรปรวน ท ำให้ประเทศไทย
เข้ำสู่ฤดูร้อนเร็วกว่ำปกติ โดยปีนี้เริ่มเข้ำสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ปลำยเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม 2562 

   กำรใช้ไฟฟ้ำ2 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ 97,974 ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8  
จำกกำรใช้ไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้นในทุกสำขำเศรษฐกิจ โดยสำขำครัวเรือนมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นเนื่องจำกอุณหภูมิที่
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคธุรกิจเพ่ิมขึ้นตำมควำมต้องกำรของกลุ่มธุรกิจหลัก อำทิ 
ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงแรม อพำร์ตเมนต์และเกสต์เฮำส์ ขำยปลีก อสังหำริมทรัพย์ โรงพยำบำล ขำยส่ง ภัตตำคำร
และไนต์คลับ เป็นต้น 

   กำรผลิตไฟฟ้ำ2 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที ่108,089 ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6  
โดยใช้เชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นเกือบทุกประเภท ยกเว้นกำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน/ลิกไนต์ และไฟฟ้ำ
น ำเข้ำที่ลดลง 

 ค่าเอฟท ีช่วงเดือนมกรำคม – สิงหำคม 2562 อยู่ที่อัตรำ -11.60 สตำงค์ต่อหน่วย เพ่ิมขึ้นจำก
รอบเดือนกันยำยน – ธันวำคม 2561 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟำ้ ไม่รวม Peak ของผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ 
2 กำรใช้ไฟฟ้ำ และกำรผลิตไฟฟ้ำ ไม่รวมผูผ้ลิตไฟฟ้ำใช้เอง (IPS) 
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แนวโน้มพลังงานปี 2562 
 
  จำกประมำณกำรเศรษฐกิจไทย โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยำยตัวร้อยละ 3.3 – 3.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส ำคัญ ประกอบด้วย (1) 
แนวโน้มกำรขยำยตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภำยในประเทศ ทั้งในด้ำนกำรบริโภค กำรลงทุนภำคเอกชน และ
กำรใช้จ่ำยและกำรลงทุนภำครัฐ โดยกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนมีปัจจัยสนับสนุนจำกฐำนรำยได้ในระบบ
เศรษฐกิจที่ขยำยตัวต่อเนื่อง อัตรำกำรว่ำงงำน อัตรำเงินเฟ้อ และอัตรำดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ ำ รำคำสินค้ำ
เกษตรหลำยรำยกำรที่อยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งกำรด ำเนินมำตรกำรดูแลผู้มีรำยได้น้อยผ่ำนบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
ด้ำนกำรลงทุนภำคเอกชนมีปัจจัยสนับสนุนจำกอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตของอุตสำหกรรมส ำคัญที่อยู่ในเกณฑ์สูง 
และควำมคืบหน้ำในกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐ (2) แนวโน้มกำรปรับตัวดีขึ้นอย่ำงช้ำๆ ของเงื่อนไข
กำรส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพำะกำรปรับตัวลดลงของสินค้ำคงคลังในประเทศเศรษฐกิจหลัก กำรผ่อน
คลำยลงของปัญหำขำดแคลนหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ในตลำดโลก และกำรปรับตัวของทิศทำงกำรค้ำ 
กำรผลิต และกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ (3) แนวโน้มกำรปรับตัวดีขึ้นของภำคกำรท่องเที่ยว และ (4) ฐำนกำร
ขยำยตัวที่อยู่ในระดับต่ ำในครึ่งหลังของปี ทั้งนีค้ำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจะขยำยตัวร้อยละ 2.2 กำรบริโภค
ภำคเอกชนและกำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 4.5 ตำมล ำดับ และอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่
ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.2 ด้ำนรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลก สศช. คำดกำรณ์ว่ำรำคำน้ ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2562 
อยู่ในช่วง 62 -72 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล เนื่องจำกยังมีปัจจัยสนับสนุนให้รำคำปรับขึ้นตำมกำรปรับลดก ำลัง
กำรผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ออกไป โดยที่ประชุมของกลุ่ม OPEC มีมติร่วมกันให้ขยำย
ระยะเวลำกำรปรับลดก ำลังกำรผลิตออกไปจนถึงเดือนเมษำยน 2563 รวมถึงกำรลดลงของปริมำณกำรผลิต
น้ ำมันดิบของประเทศผู้ผลิตส ำคัญ ส ำหรับอัตรำแลกเปลี่ยนคำดว่ำจะอยู่ในช่วง 31.1 – 32.1 บำทต่อดอลลำร์
สหรัฐ และคำดว่ำเศรษฐกิจโลกปี 2562 จะขยำยตัวร้อยละ 3.6 ทั้งนี้ สนพ. ประมำณกำรควำมต้องกำร
พลังงำนของประเทศปี 2562 ภำยใต้สมมติฐำนดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้ 
 

   ความต้องการพลังงานขั้นต้น ปี 2562 คำดว่ำอยู่ที่ระดับ 2,745 พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเพ่ิมขึ้นในเกือบทุกประเภท ยกเว้นการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ ที่
ลดลงร้อยละ 6.0 ทั้งในส่วนของกำรใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม ส ำหรับการใช้น้้ามัน 
และก๊าซธรรมชาติ มีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 และ 3.0 ตำมล ำดับ ส่วนการใช้พลังงานหมุนเวี น เพ่ิมขึ้นถึง
ร้อยละ 6.2 สอดคล้องกับนโยบำยส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนของภำครัฐ โดยในปี 2562 เป็นช่วงที่จะมี
ผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็กมำก (VSPP) ประเภทพลังงำนหมุนเวียนมี
ก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (COD) เป็นจ ำนวนมำก ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าน้าเข้า คำดว่ำจะมีกำรใช้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.7 โดยมีกำรใช้เพ่ิมขึ้นมำกในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจำกตำมแผนพัฒนำก ำลังผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP2018) จะมีโรงไฟฟ้ำจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวเข้ำ
ระบบในปี 2562 เพ่ิมเติม 3 โครงกำร ได้แก่ เขื่อนไซยะบุรี เขื่อนเซเปียน-เซน้ ำน้อย และเขื่อนน้ ำเงี๊ยบ 1 รวม
ก ำลังผลิตไฟฟ้ำตำมสัญญำ 1,843 เมกะวัตต์ 
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  น้้ามันส้าเร็จรูป ปี 2562 คำดว่ำจะมีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.1 โดยการใช้น้้ามันดีเซล คำดว่ำจะ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 ส่วนหนึ่งเนื่องจำกกระทรวงพลังงำนมีนโยบำยส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 
โดยใช้กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรบริหำรจัดกำรให้น้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20  ให้มีรำคำต่ ำกว่ำดีเซลปกติ 5 
บำทต่อลิตร ต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2561 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยำยน 2562 และปัจจัยสนับสนุน
จำกรำคำสินค้ำเกษตรส ำคัญหลำยรำยกำรที่อยู่ในเกณฑ์ดี ด้ำนการใช้เ นซินและแก๊สโซฮอล คำดว่ำเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.5 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกกำรเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เข้ำสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่องหลังข้อจ ำกัดจำก
มำตรกำรรถยนต์คันแรกสิ้นสุดลง ประกอบกับผู้ใช้รถยนต์ LPG บำงส่วนยังเปลี่ยนมำใช้น้ ำมันทดแทนอย่ำง
ต่อเนื่องในช่วงที่รำคำน้ ำมันไม่สูงมำกนัก ส ำหรับการใช้น้้ามันเครื่อง ิน คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 
ตำมกำรใช้ที่ลดลงในช่วงครึ่งปีแรกจำกกำรชะลอตัวของจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ เนื่องจำกฐำนกำร
ขยำยตัวที่อยู่ในระดับสูงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ส่วนครึ่งปีหลังกำรใช้น้ ำมันเครื่องบินคำดว่ำจะขยำยตัว
ร้อยละ 1.3 ตำมแนวโน้มกำรปรับตัวดีขึ้นของภำคกำรท่องเที่ยว ในขณะที่การใช้น้้ามันเตา และการใช้ LPG 
ในส่วนที่ไม่รวมกำรใช้ใน Feed stocks ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 10.1 และ 5.6 
ตำมล ำดับ 
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  LPG โพรเพน และ ิวเทน ปี 2562 คำดว่ำจะมีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 โดยเพ่ิมขึ้นจำกการใช้ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 42.0 คำดว่ำจะมีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.8 จำกควำม
ต้องกำรใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และพลำสติก กำรใช้ในภาคครัวเรือน คำดว่ำลดลง
ร้อยละ 1.9 ส ำหรับภาคอุตสาหกรรม คำดว่ำจะมีกำรใช้ลดลงร้อยละ 2.2 ตำมกำรชะลอตัวของสำขำกำรผลิต
อุตสำหกรรมในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่การใช้ในรถ นต์ คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 12.4 เนื่องจำกผู้ใช้รถยนต์ LPG 
บำงส่วนหันมำใช้น้ ำมันทดแทนเนื่องจำกรำคำน้ ำมันไม่สูงมำกนัก ประกอบกับนโยบำยปรับโครงสร้ำงรำคำ
เชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนท ำให้รำคำ LPG ในภำคขนส่งปรับตัวสูงขึ้น  
 

 
 
 
 
 



9 
 

  ก๊าซธรรมชาติ ปี 2562 คำดว่ำกำรใช้จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 จำกกำรใช้ในภำคกำรผลิตไฟฟ้ำ  
และภำคอุตสำหกรรม โดยเหตุผลที่ภำคกำรผลิตไฟฟ้ำมีกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับปริมำณกำร
ผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติที่คำดว่ำจะเพ่ิมสูงขึ้นตำมควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่สูงขึ้นในปี 2562 ส ำหรับกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่งคำดว่ำจะลดลงเนื่องจำกมีกำรปรับรำคำ NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงท ำให้รำคำ 
NGV ในปี 2562 ปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ประกอบกับควำมสะดวกด้ำนสถำนีบริกำรน้ ำมันที่มีทั่วถึง
มำกกว่ำ รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรใช้น้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ท ำให้ผู้ใช้ NGV บำงส่วนเปลี่ยนกลับไปใช้
น้ ำมันเป็นเชื้อเพลิง 
 

  ไฟฟ้า ปี 2562 คำดว่ำจะมีกำรใช้ไฟฟ้ำอยู่ที่ 197,370 ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ และสภำพอำกำศที่แปรปรวนท ำให้ประเทศไทยเข้ำสู่ฤดูร้อนเร็วกว่ำ
ปกติ โดยเริ่มเข้ำสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ปลำยเดือนกุมภำพันธ์ 2562 ประกอบกับในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่ำปีก่อน  
ท ำให้ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำสูงมำกในช่วงครึ่งปีแรก สอดคล้องกับควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำร
ไฟฟ้ำ ซ่ึงเกิดเม่ือวันที่ 3 พฤษภำคม 2562 ณ เวลำ 14.27 น. ที่ระดับ 32,273 เมกะวัตต์ เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 7.7 
เมื่อเทียบกับปี 2561  
 

  
ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร  สนพ.   

ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันท่ี 21 สิงหำคม 2562 
 
 

 
 


