
1 

 

 
สถานการณ์พลังงานปี 2565 และแนวโนม้ปี 2566 

 
 

1. สถานการณ์พลังงานปี 2565 
 

  ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) ได้จัดท ำสถำนกำรณ์พลังงำนปี 2565 ซ่ึงภำพรวมกำร
ใช้พลังงำนขั้นต้นลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยลดลงร้อยละ 0.1 ขณะที่อัตรำกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจของไทย (GDP) ของปี 2565 ขยำยตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตำมกำรฟ้ืนตัวของภำคกำร
ท่องเที่ยวและกำรปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของอุปสงค์ภำยในประเทศท้ังกำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชน 
ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวส่งผลต่อสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศในปี 2565 ดังนี้  
 

 1.1 การใช้พลังงานขั้นต้น 
 

 การใช้พลังงานขั้นต้น อยู่ที่ระดับ 1,990 พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน ลดลงเล็กน้อย
ร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นกำรลดลงจำกกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ และกำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ โดยกำร
ใช้ก๊ำซธรรมชำติลดลงร้อยละ 9.6 เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศที่ลดลง
ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนผู้ด ำเนินกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งเอรำวัณ ประกอบกับเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบระหว่ำง
รัสเซียและยูเครนท ำให้เกิดควำมไม่แน่นอนของอุปทำนในตลำดส่งผลให้รำคำก๊ำซธรรมชำติปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
ส ำหรับกำรใช้ถ่ำนหิน/ลิกไนต์ มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 9.1 โดยลดลงในส่วนของกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม 
เนื่องจำกถ่ำนหินปรับตัวสูงขึ้น ส่วนกำรใช้น้ ำมันเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.9 จำกฐำนที่ต่ ำของปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำร
ผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประชำชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำง
เศรษฐกิจเข้ำสู่ภำวะปกติเพ่ิมมำกขึ้น ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำพลังน้ ำ/ไฟฟ้ำน ำเข้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.1 จำกกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังน้ ำในประเทศที่เพ่ิมขึ้นตำมปริมำณฝนและน้ ำในเขื่อน รวมทั้งกำรน ำเข้ำไฟฟ้ำจำกสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ที่เพ่ิมมำกขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงเดือนสิงหำคม 2565 โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำน้ ำเทิน 1 
ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ (COD) จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบโดยมีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน 514.30 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลำ 27 ปี 
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1.2 สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 
 

(1) น้้ามันส้าเร็จรูป กำรใช้น้ ำมันส ำเร็จรูปปี 2565 อยู่ที่ระดับ 137.5 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 14.4 โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
 

• น ้ำมันดีเซล ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 73.1 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.7 โดย
เป็นกำรใช้ที่เพ่ิมขึ้นตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น กำรตรึงรำคำน้ ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 – 35 บำทต่อ
ลิตร และกำรปรับลดภำษีสรรพสำมิตน้ ำมันดีเซล รวมถึงมีกำรใช้งำนเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำไปใช้ผลิตไฟฟ้ำเพ่ือ
ทดแทนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติที่มีรำคำสูงขึ้น ทั้งนี้ มีกำรปรับลดภำษีสรรพสำมิตน้ ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บำท 
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภำคม 2565 และมีกำรปรับลดภำษีสรรพสำมิตน้ ำมันเตำและน้ ำมันดีเซลที่ใช้ผลิตไฟฟ้ำ
เหลือศูนย์ ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนำคม 2565 จนถึงวันที่ 15 กันยำยน 2565 และได้ขยำยต่อไปอีก 6 เดือน จนถึง
วันที่ 15 มีนำคม 2566 เพ่ือช่วยลดต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำในภำพรวมของประเทศในช่วงที่รำคำเชื้อเพลิงใน
ตลำดโลกปรับตัวสูงขึ้น 

 

• น ้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล  ปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 30.2 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.9 ตำมควำมต้องกำรใช้ในกำรเดินทำงที่สูงขึ้นจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ
โรคโควิด-19 ภำยหลังจำกสถำนกำรณ์มีแนวโน้มคลี่คลำยไปในทิศทำงที่ดีขึ้น รวมทั้งมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
และกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ เช่น โครงกำรเรำเที่ยวด้วยกัน 

 

• น ้ำมันเครื่องบิน มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 9.2 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 87.7 
จำกฐำนที่ต่ ำกว่ำปกติในปี 2563 และ 2564 รวมทั้งมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศ และกำรฟ้ืนตัว
ของภำคกำรท่องเที่ยวจำกนโยบำยเปิดประเทศแบบผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุม อำทิ กำรอนุญำตให้กลุ่ม
ชำวต่ำงชำติที่ได้รับวัคซีนครบแล้วไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2565 และ ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) ได้ประกำศยกเลิกโรคโควิด-19 จำกกำรเป็นโรค
ต้องห้ำมส ำหรับชำวต่ำงชำติที่จะเดินทำงเข้ำประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2565 

 

• น ้ำมันเตำ มีปริมำณกำรใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 ล้ำนลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.4 จำก
กำรใช้ที่เพ่ิมขึ้นในภำคอุตสำหกรรมและกำรใช้ในภำคขนส่งในส่วนของกำรขนส่งทำงน้ ำ ซึ่งสอดคล้องกับกำร
ขยำยตัวของกำรส่งออก 
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 LPG โพรเพน และบิวเทน กำรใช้อยู่ที่ระดับ 6,448 พันตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6 ตำม
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและกำรส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น โดย การใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มี
สัดส่วนกำรใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43 กำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 และ ภาคอุตสาหกรรม สัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 
11 กำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 ส ำหรับ ภาคครัวเรือน มีสัดส่วนกำรใช้ร้อยละ 32 กำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.0 
ขณะทีก่ำรใช้ ภาคขนส่ง สัดส่วนกำรใช้คิดเป็นร้อยละ 13 มีกำรใช้เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 30.3 เนื่องจำกรำคำน้ ำมัน
ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ผู้ใช้รถส่วนหนึ่งหันกลับมำใช้ LPG ทดแทนน้ ำมัน  
 

 
 

(2) ก๊าซธรรมชาติ ปี 2565 มีปริมำณกำรใช้อยู่ที่ระดับ 4,143 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ลดลง
ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยลดลงจำกกำรใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้ำและกำรใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสำหกรรม 
ปิโตรเคมี ทั้งนี้ การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า มีสัดส่วนกำรใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 59 มีกำรใช้ลดลงถึงร้อยละ 6.4 
เนื่องจำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทยมีปริมำณลดลง ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเหลว 
หรือ LNG แบบสัญญำจร (Spot LNG) เพ่ิมขึ้นเพ่ือมำใช้ทดแทนก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทย ในขณะที่รำคำ 
ก๊ำซธรรมชำติในตลำดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี 2564 ดังนั้น ภำครัฐจึงมี
นโยบำยให้โรงไฟฟ้ำของ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่  ( IPP) เดินเครื่องด้วยน้ ำมันอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถเพ่ือช่วยลดน ำเข้ำ Spot LNG มำใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ  ส ำหรับการใช้ เป็นเชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีกำรใช้ลดลงร้อยละ 14.2 อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของการใช้ในภาคอุตสาหกรรม มีกำรใช้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 จำกกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยและกำรขยำยตัวของกำรส่งออกสินค้ำ และการใช้ในภาคขนส่ง 
มีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.8 เนื่องจำกรำคำน้ ำมันที่ปรับเพ่ิมสูงขึ้น แต่มีมำตรกำรตรึงรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV 
ท ำให้ผู้ใช้รถยนต์บำงส่วนหันมำใช้ NGV ทดแทน ทั้งในส่วนของรถยนต์ทั่วไปและรถแท็กซี่ 
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(3) ลิกไนต์/ถ่านหิน ปี 2565 มีกำรใช้อยู่ที่ระดับ 16,997 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลง
ร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับปี 2564 สอดคล้องกับปริมำณกำรผลิตภำยในประเทศที่ลดลง รวมทั้งปริมำณกำรน ำเข้ำ
ที่ลดลงเนื่องจำกรำคำถ่ำนหินปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น  
 

• ลิกไนต์ กำรใช้อยู่ที่ 3,557 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 2.5 โดยร้อยละ 
95 ของปริมำณกำรใช้ลิกไนต์เป็นกำรใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำแม่เมำะของ กฟผ. ซึ่งมีกำรใช้ลดลงร้อยละ 
4.1 ตำมปริมำณกำรผลิตลิกไนต์ของเหมืองแม่เมำะที่ลดลง ส่วนที่เหลือร้อยละ 5 น ำไปใช้ในภำคอุตสำหกรรมกำร
ผลิตปูนซีเมนตใ์นกระบวนกำรผลิตปูนเม็ด ซ่ึงกำรใช้ลิกไนต์ในภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.3  

 

• ถ่ำนหินน้ำเข้ำ กำรใช้อยู่ที่ 13,440 พันตันเทียบเท่ำน้ ำมันดิบ ลดลงร้อยละ 10.6  
โดยลดลงจำกกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 61 กำรใช้ลดลง 18.4 ส ำหรับกำรใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในกำรผลิตไฟฟ้ำของ IPP และ SPP มีสัดส่วนร้อยละ 39 กำรใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5  
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(4) ไฟฟ้า 

• ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟ้ำ1 (System Peak) ของปี 2565 
เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2565 ณ เวลำ 14:30 น. ที่ระดับ 33,177 เมกะวัตต์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบ
กับ Peak ของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 31,023 เมกะวัตต์  

• กำรใช้ไฟฟ้ำ2 ในปี 2565 อยู่ที่ 197,209 ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบ
กับปี 2564 จำกกำรใช้ที่เพ่ิมขึ้นในเกือบทุกสำขำเศรษฐกิจ ยกเว้น ครัวเรือนและภำคเกษตรกรรม โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจำกแนวโน้มกำรกำรขยำยตัวต่อเนื่องของกำรส่งออกสินค้ำ สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของกำรผลิต
สินค้ำอุตสำหกรรม ประกอบกับกำรฟ้ืนตัวของอุปสงค์ภำยในประเทศจำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจต่ำงๆ ของรัฐบำลเพ่ือรักษำระดับกำรบริโภค
ภำยในประเทศ รวมทั้งมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวในประเทศ และมำตรกำรเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติ ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรใช้จ่ำยภำยในประเทศมีแนวโน้มฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
ภำคอุตสำหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำสูงสุด ร้อยละ 45 มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 ส ำหรับภำคธุรกิจมี
กำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับฐำนที่ต่ ำผิดปกติจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจส ำคัญส่วนใหญ่มีกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึน เช่น ธุรกิจโรงแรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
44.3 ธุรกิจอพำร์ทเม้นท์และเกสเฮ้ำส์ เพ่ิมขี้นร้อยละ 14.1 และธุรกิจห้ำงสรรพสินค้ำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.2 เป็นต้น   

• กำรผลิตไฟฟ้ำ2 ในปี 2565 อยู่ที่ 215,838 ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 โดย 
กำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นเกือบทุกประเภทเชื้อเพลิง ยกเว้นกำรผลิตไฟฟ้ำจำกลิกไนต์ของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะที่ลดลง
ตำมปริมำณกำรผลิตลิกไนต์ของเหมืองในประเทศ และกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทนที่ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.2 
ทั้งนี้ ในปี 2565 กำรผลิตไฟฟ้ำจำกน้ ำมันดีเซลอยู่ที่ 1,626 ล้ำนหน่วย เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 452.3 เนื่องจำกมี
นโยบำยให้โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติเดินเครื่องด้วยน้ ำมันเพ่ือช่วยลดกำรน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติในช่วงที่ รำคำก๊ำซ
ธรรมชำติปรับตัวสูงขึ้น ส ำหรับไฟฟ้ำน ำเข้ำ/แลกเปลี่ยน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.3 โดยในช่วงเดือนสิงหำคม 2565 มี
โรงไฟฟ้ำเริ่มเดินเครื่องเชิงพำณิชย์ (COD) จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบ 1 โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้ำพลังน้ ำน้ ำเทิน 1 ซึ่งมี
ก ำลังกำรผลิตตำมสัญญำ 514.30 เมกะวัตต์ และกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน้ ำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.3 ตำมปริมำณฝนและ
น้ ำในเขื่อน สอดคล้องกับปริมำณน้ ำฝนปี 2565 ที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยปกติ  

• ค่าเอฟท ีปี 2565 มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
ครั้งที่ 1 : ช่วงเดือนมกรำคม – เมษำยน 2565 อยู่ที่อัตรำ 1.39 สตำงค์ต่อหน่วย  
            ปรับเพ่ิมข้ึน 16.71 สตำงค์ต่อหน่วย 
ครั้งที่ 2 : ช่วงเดือนพฤษภำคม – สิงหำคม 2565 อยู่ที่อัตรำ 24.77 สตำงค์ต่อหน่วย  
            ปรับเพิ่มข้ึน 23.38 สตำงค์ต่อหน่วย  
ครั้งที่ 3 : ช่วงเดือนกันยำยน – ธันวำคม 2565 อยู่ที่อัตรำ 93.43 สตำงค์ต่อหน่วย  
            ปรับเพิ่มข้ึน 68.66 สตำงค์ต่อหน่วย  
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟำ้ ไม่รวม Peak ของผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ 
2 กำรใช้ไฟฟ้ำ และกำรผลิตไฟฟ้ำ ไม่รวมผู้ผลิตไฟฟ้ำใช้เอง (IPS) และ SPP นอกระบบ 
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2. แนวโน้มพลังงานปี 2566 
   

 ประมำณกำรควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศปี 2566 มีกำรพิจำรณำสมมติฐำนส ำหรับ
กำรประมำณกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ แนวโน้มกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจภำยในประเทศ (GDP) ปี 2566 ของ สศช. 
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2566 ที่คำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวในช่วงร้อยละ 2.7 – 3.7 ซ่ึงมีปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญ
จำกฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเที่ยว กำรขยำยตัวของกำรลงทุนทั้งภำคเอกชนและภำครัฐ กำรขยำยตัวอย่ำง
ต่อเนื่องของกำรอุปโภคบริโภคภำยในประเทศ และกำรขยำยตัวของภำคเกษตร ส ำหรับรำคำน้ ำมันดิบดูไบในปี 2566 
สศช. คำดว่ำอยู่ที่ 80.0 – 90.0 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล และอัตรำแลกเปลี่ยนในปี 2566 คำดว่ำอยู่ที่ 32.2 – 33.2 
บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ และคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจโลกปี 2566 จะขยำยตัวร้อยละ 2.6  ทั้งนี้ แนวโน้มควำม
ต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศปี 2566 สรุปได้ดังนี้ 
 

2.1 ความต้องการพลังงานขั้นต้น ปี 2566 คำดว่ำอยู่ที่ระดับ 2,047 พันบำร์เรลเทียบเท่ำ
น้ ำมันดิบต่อวัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับปี 2565 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของกำรใช้พลังงำนทุกประเภท 
สอดคล้องกับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ จำกควำมต้องกำรกำรเดินทำงที่มีแนวโน้มกลับมำเป็นปกติ
มำกขึ้นทั้งกำรเดินทำงภำยในประเทศและกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ กำรขยำยตัวของกำรลงทุนทั้งกำรลงทุน
ภำคเอกชนและภำครัฐ กำรฟ้ืนตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและพฤติกรรมกำรจับจ่ำยใช้สอยที่กลับมำเป็นปกติ
มำกขึ้น หลังจำกกระทรวงสำธำรณสุขออกประกำศยกเลิกโรคโควิด-19 จำกกำรเป็นโรคติดต่ออันตรำย และ
กำรขยำยตัวของภำคเกษตรที่คำดว่ำจะขยำยตัวเนื่องจำกมีปริมำณน้ ำที่เพียงพอต่อกำรเพำะปลูก โดยพิจำรณำ
จำกปริมำณน้ ำฝนเปรียบเทียบกับค่ำปกติของประเทศ ณ เดือนธันวำคม 2565 ซึ่งสอดคล้องกับปริมำณน้ ำใช้
กำรได้ในเขื่อนหลักลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อแควน้อยบ ำรุงแดน และเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์) 
ทั้งนี ้ควำมต้องกำรใช้พลังงำนขั้นต้น ปี 2566 คำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนในทุกชนิดเชื้อเพลิง ดังนี้ 

 
แนวโน้มการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ปี 2566 

    หน่วย : พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบตอ่วัน 

 
หมำยเหตุ:  /f  เป็นข้อมลูประมำณกำร 
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• การใช้น้้ามัน คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยคำดว่ำจะเพ่ิม
ขี้นจำกกำรใช้น้ ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล และน้ ำมันเครื่องบิน จำกกำรฟ้ืนตัวของกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ และแนวโน้มกำรเพ่ิมข้ึนของเที่ยวบินจำกต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิด 
ได้แก่ แนวทำงกำรเปิดประเทศและผ่อนคลำยมำตรกำรจ ำกัดกำรเดินทำงของประเทศจีน รวมทั้งนโยบำย
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของน้ ำมันดีเซล คำดว่ำจะมีกำรใช้ลดลงเมื่อเทียบ
กับฐำนที่สูงของปี 2565 ทั้งนี้ ปัจจัยส ำคัญขึ้นอยู่กับแนวโน้มรำคำพลังงำนของปี 2566 และแนวโน้มกำรชะลอ
ตัวเศรษฐกิจโลก  

 

• ก๊าซธรรมชาติ คำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.8 จำกฐำนที่ต่ ำกว่ำปกติของปี 2565 ทั้งนี้ 
ปัจจัยส ำคัญขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในอ่ำวไทย และกำรบริหำรจัดกำรก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิต
ไฟฟ้ำเพ่ือลดต้นทุนค่ำเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ เนื่องจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำง
สหพันธรัฐรัสเซียและประเทศยูเครนที่ยังไม่มีข้อยุติส่งผลให้รำคำพลังงำนของโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
รวมถึงรำคำก๊ำซธรรมชำติ/LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ 

 

• การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 จำกกำรใช้ถ่ำนหินน ำเข้ำที่
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรมเพ่ือทดแทนลิกไนต์ภำยในประเทศ และกำรใช้ลิกไนต์ในกำรผลิต
ไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะเพื่อลดภำระค่ำไฟฟ้ำในช่วงที่รำคำก๊ำซธรรมชำติปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น 

 

• การใช้ไฟฟ้าพลังน้้าและไฟฟ้าน้าเข้า คำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 จำกฐำนที่สูงในปี 
2564 และ 2565 โดยไฟฟ้ำพลังน้ ำเพ่ิมขึ้นตำมปริมำณฝนและน้ ำในเขื่อนของปี 2565 ที่สูงกว่ำค่ำปกติ 
นอกจำกนี้ยังมีควำมต้องกำรน ำเข้ำไฟฟ้ำจำก สปป.ลำว ที่เพ่ิมมำกขึ้นเพ่ือลดภำระต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำที่เพ่ิมสูง 
 

2.2 น้้ามันส้าเร็จรูป ปี 2566 คำดว่ำจะมีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2565 
โดย การใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
มีแนวโน้มคลี่คลำยไปในทิศทำงที่ดี อีกทั้งเศรษฐกิจที่ขยำยตัวดีขึ้น การใช้น้้ามันดีเซล คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 2.2 
เนื่องจำกฐำนที่สูงในปี 2565 ที่มีกำรใช้น้ ำมันดีเซลในกำรผลิตไฟฟ้ำ เพ่ือแก้ปัญหำรำคำก๊ำซธรรมชำติ/LNG ที่
ค่อนข้ำงสูง การใช้น้้ามันเครื่องบิน คำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 85.3 จำกกำรฟ้ืนตัวของภำคกำรท่องเที่ยว 
โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวจำกประเทศจีนที่มีกำรเปิดประเทศและผ่อนคลำยมำตรกำรจ ำกัดกำรเดินทำงของ
รัฐบำลจีน อีกทั้งอุปสงค์ภำยในประเทศทื่ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดยกระทรวงกำรคลังได้คำดกำรนักท่องเที่ยวจำก
ภูมิภำคเอเชียจะเดินทำงเข้ำมำประเทศไทยในปี 2566 ประมำณ 27.5 ล้ำนคน ขยำยตัวร้อยละ 147 การใช้ LPG 
ในส่วนที่ไม่รวมกำรใช้ใน Feed stocks ของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี คำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 ตำมเศรษฐกิจที่
คำดว่ำจะขยำยตัวดีขึ้น รวมทั้งกำรส่งออกที่ขยำยตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การใช้น้้ามันเตา คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 
19.6 เนื่องจำกฐำนที่สูงในปี 2565 ที่มีกำรใช้น้ ำมันเตำมำเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือแก้ปัญหำรำคำก๊ำซธรรมชำติที่มี
รำคำค่อนข้ำงสูงในปีที่ผ่ำนมำ 
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แนวโน้มการใชน้้้ามันส้าเร็จรูป ปี 2566 

    หน่วย : ล้ำนลิตรต่อวัน 

 
หมำยเหตุ:   *น้ ำมันเครื่องบินและน้ ำมันก๊ำด ** ไม่รวมกำรใช้ LPG เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี  
 /f  เป็นข้อมูลประมำณกำร 
 

2.3 การใช้ไฟฟ้า ประมำณกำรควำมต้องกำรไฟฟ้ำปี 2566 คำดว่ำจะมีกำรใช้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.1 เมื่อเทียบกับปี 2565 และคำดว่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 กำรไฟฟ้ำ (System Peak) ของ
ปี 2566 จะอยู่ที่ระดับ 33,842 MW เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำสูงสุดในระบบ 3 
กำรไฟฟ้ำของป ี2565 (ท่ีมำ : คณะท ำงำนจัดท ำค่ำพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำ) 

 

แนวโน้มการใช้ไฟฟ้า ปี 2566 
 

  
หมำยเหตุ:  /f  เป็นข้อมลูประมำณกำร 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน   


