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สถานการณ์พลังงาน ปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 

 
 

 
   สถานการณ์พลังงาน ปี 2564 
 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดท าสถานการณ์พลังงาน ปี 2564 โดยใน
เบื้องต้นภาพรวมการใช้พลังงานขั้นต้นเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปี 2563 จากสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ยังชะลอตัวจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โรคโควิด-19) ระลอก 3 ที่เกิดขึ้นใน
เดือนเมษายน 2564 ส่งผลให้มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และ
ส่งผลต่อเนื่องถึงการใช้พลังงานในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ประมาณการว่าทั้งปอัีตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 
เนื่องจาก (1) การขยายตัวจากการส่งออกสินค้า (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่าย การลงทุน และมาตรการ
เศรษฐกิจส าคัญของภาครัฐ และ (3) ฐานการขยายตัวที่ต่ าผิดปกติของปี 2563 ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อ
สถานการณ์พลังงานของประเทศในปี 2564 ดังนี้ 
 
การใช้พลังงานขั้นต้น 
 

   การใช้พลังงานขั้นต้น อยู่ที่ระดับ 2,016 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 
เมื่อเทียบกับปี 2563 ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการผลิตเพ่ือการส่งออกจาก
เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่เริ่มฟ้ืนตัว โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ าและไฟฟ้า
น าเข้า เพ่ิมขึ้น ในขณะที่การใช้น้ ามันลดลงอย่างชัดเจนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 3 
ต้ังแต่เดือนเมษายน 2564 และการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคที่ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ท าให้ภาครัฐ
มีการประกาศยกระดับมาตรการล็อกดาวน์และการประกาศเคอร์ฟิวในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2564 รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการใช้น้ ามันเพ่ือ
การเดินทาง อาทิ การจ ากัดการเดินทางข้ามจังหวัด การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ขั้น
สูงสุดเต็มจ านวน และการปิดสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันลดลง  
 
สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 
 

 น้้ามันส้าเร็จรูป การใช้น้ ามันส าเร็จรูปอยู่ที่ระดับ 119.2 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 6.6 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

 น ้ามันดีเซล ปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 62.8 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 4.3 
เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ต่อเนื่องมา
จนถึงปลายปี 2564 ส่งผลให้มีการใช้น้ ามันดีเซลเพื่อการเดินทางและขนส่งลดลง 

 

 น ้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล ปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 28.9 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 9.2 ทั้งนี้ การใช้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไตรมาสแรกของปี 2564 และลดลงอย่างชัดเจนภายหลัง
การระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอก 3 จากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐดังกล่าวข้างต้น  
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 น ้ามันเครื่องบิน มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 4.8 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 36.2 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (กพท.) ประกาศห้ามบินและรับส่งผู้โดยสารในประเทศจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผล
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ประกอบกับข้อจ ากัดของการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ลดลงอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ แม้ว่าสายการบินภายในประเทศจะมีแนวโน้มการกลับมาให้บริการที่สูงขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 
2563 แต่การระบาดระลอกใหม่ในเดือนธันวาคม 2563 และระลอก 3 ในเดือนเมษายน 2564 ส่งผลต่อเนื่องให้
การใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม การใช้น้ ามันเครื่องบินเริ่มปรับตัวเพ่ิมขึ้นอีกครั้งใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 หลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 และการเปิด
ประเทศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา  

 

 น ้ามันเตา มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.3 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.9 จากการใช้ใน
ภาคขนส่งและใช้ส าหรับการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ การใช้น้ ามันเตาส่วนใหญ่เป็นการใช้ในภาคขนส่ง  
 

 

 
 LPG โพรเพน และบิวเทน การใช้อยู่ที่ระดับ 6,148 พันตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 จากฐาน

การใช้ที่ต่ ามากกว่าปกติในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ การใช้เป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีสัดส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 44 มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.7 สอดคล้อง
กับภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 11 การใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.7 ตามการขยายตัวของการส่งออก ภาคครัวเรือน 
มีสัดส่วนร้อยละ 33 มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.4 ขณะที่ภาคขนส่ง สัดส่วนร้อยละ 11 การใช้ลดลงร้อยละ 14.4 
จากการที่ผู้ใช้รถยนต์ LPG บางส่วนหันมาใช้น้ ามันทดแทน ประกอบกับปริมาณรถยนต์ LPG ที่มีแนวโน้มลดลง 
และข้อจ ากัดในการเดินทางในช่วงที่มีการประกาศล็อกดาวน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการใช้เอง 
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1 มีการใช้ลดลงร้อยละ 30.5 
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 ก๊าซธรรมชาติ ในปี 2564 มีปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 4,419 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.4 โดยการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 ตามความต้องการใช้ไฟฟ้า การใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 6.8 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและฐานการขยายตัวที่ต่ าของปี 2563 ส าหรับการใช้
เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 ในขณะที่การใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับ
รถยนต์ (NGV) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงร้อยละ 21.7 จากการที่ผู้ใช้ NGV เปลี่ยนกลับมาใช้น้ ามัน 
ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นข้อจ ากัดท าให้เดินทางลดลง 
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   ลิกไนต์/ถ่านหิน ปี 2564 มีการใช้อยู่ที่ระดับ 19,439 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6.5 โดย ลิกไนต์ ปี 2564 การใช้อยู่ที่ 3,607 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.1 ทั้งนี้ ปริมาณการใช้
ลิกไนต์ร้อยละ 97 เป็นการใช้ในภาคการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.1 ส่วนที่เหลือร้อยละ 3 น าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการ
ผลิตปูนซีเมนต์ในกระบวนการผลิตปูน และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น ซึ่งการใช้ลิกไนต์ในภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.7 ถ่านหินน้าเข้า ปี 2564 การใช้อยู่ที่ 15,832 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.4 
จากการใช้ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 71 มีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.7 ในขณะที่การใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ IPP/SPP ลดลงร้อยละ 14.0  
 

�    :                          
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 ไฟฟ้า 

 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้า1 (System Peak) ของปี 2564 
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.49 น. อยู่ที่ระดับ 31,023 MW เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับ 
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบ 3 การไฟฟ้าของปีก่อน  

 

 การใช้ไฟฟ้า2 ปี 2564 อยู่ที่ 190,443 ล้านหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8 โดยการใช้ไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 45 อยู่ในสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีการใช้เพ่ิมขึ้นจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การ
ผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตามการใช้ไฟฟ้าในส่วนของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และบริการก็ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน อาทิ ธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า และ
ภัตตาคาร เป็นต้น 
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     แนวโน้มพลังงานปี 2565 
 
 จากประมาณการเศรษฐกิจไทย โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ที่จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 
4.5 เนื่องจาก (1) การฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลง (2) การฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ของภาคการท่องเที่ยวภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของ
ภาครัฐ (3) การขยายตัวของการส่งออกสินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีจากเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัว และ (4) ฐานการ
ขยายตัวของปี 2564 ที่ยังอยู่ในระดับต่ า ส าหรับราคาน้ ามันดิบดูไบในปี 2565 คาดว่าอยู่ที่ 67 - 77 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2565 คาดว่าอยู่ที่ 32 - 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้นเมื่อ
กลางเดือนตุลาคม 2564 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เผยแพร่คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2565 
ขยายตัวร้อยละ 4.9 ซึ่ง สนพ. ได้ประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศปี 2565 ภายใต้สมมติฐาน
ดังกล่าว สรุปได้ดังนี ้
 

  ความต้องการพลังงานขั้นต้น ปี 2565 คาดว่าอยู่ที่ระดับ 2,083 พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2564 ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มฟ้ืนตัวและการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับนโยบายเปิดประเทศของไทย ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าการใช้พลังงานจะเพ่ิมข้ึน
ทุกประเภท โดยการใช้น้้ามัน คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.4 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การเดินทางเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ การใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ ซ่ึงมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.3 ตามเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตัว 
การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.2 จากการใช้ถ่านหินน าเข้าที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่การใช้ลิกไนต์มี
แนวโน้มลดลงตามปริมาณการผลิตในประเทศที่ลดลง ส่วนการใช้ไฟฟ้าพลังน้้าและไฟฟ้าน้าเข้า คาดว่าจะ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 จากไฟฟ้าพลังน้ าที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณฝนและน้ าในเขื่อน รวมทั้งการน าเข้าไฟฟ้าจาก 
สปป. ลาว ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 revision 1)  
 

  น้้ามันส้าเร็จรูป ปี 2565 คาดว่าจะมีการใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับปี 2564 คาดว่า
การใช้จะเพ่ิมข้ึนเกือบทกุประเภท ยกเว้นการใช้น้ ามันเตา โดยการใช้น้้ามันดีเซล คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5  
การใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ที่เริ่มคลี่คลาย และการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ส่งผลให้ประชาชนมีแนวโน้มในการเดินทางมากขึ้น การใช้น้้ามันเครื่องบิน คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 168.7 
จากฐานที่ต่ ากว่าปกติในปี 2564 โดยการใช้น้ ามันเครื่องบินมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) หรือ AOT คาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีปริมาณเที่ยวบินเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 483,695 เที่ยวบิน  
ส่วนการใช้ LPG ในส่วนที่ไม่รวมการใช้ใน Feed stocks ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 0.7 ตามเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องส่งผลต่อการใช้
พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ประกอบกับหากราคาน้ ามัน
ปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผลให้ผู้ใช้รถส่วนหนึ่งหันกลับมาใช้ LPG ทดแทนน้ ามัน ขณะที่การใช้น้้ามันเตา คาดว่าจะ
ลดลงร้อยละ 7.1  

 

 ไฟฟ้า ปี 2565 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 194,907 ล้านหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อ
เทียบกับปี 2564 จากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมที่การผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกขยายตัวได้ดี จากการ
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ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล และการเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อกลายพันธุ์
โอมิครอน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังเป็นปัจจัยหลักที่ต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป 

 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สนพ.   

ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2564  
 

 


