ม.ค.-พ.ย. 2561

สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้า
“ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 การใช้น้ ามันเบนซิ นและดีเซลเพิ ม่ ขึ้น 3.0% และ 1.4% ตามลาดับ
ซึง่ ส่วนหนึ ง่ เป็ นผลจากจานวนรถเบนซิ นและดีเซลทีเ่ พิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื อ่ ง การใช้ไฟฟ้ าของประเทศเพิ ม่ ขึ้น
2.5% ส่วนหนึ ง่ เกิ ดจากการขยายตัวของเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิ จท่องเทีย่ วโดยจานวนนักท่องเทีย่ ว
จีนเริม่ ฟื้ นตัวตัง้ แต่ช่วงลอยกระทงทีผ่ า่ นมา อีกทัง้ มีนโยบายกระตุ้นการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึ้น แต่ทงั ้ นี้ มีปัจจัยทีท่ า
ให้การใช้ไฟฟ้ าไม่สูงมากนัก ได้แก่ สภาพอากาศทีห่ นาวเย็นในช่วงต้นปี ประกอบกับมีฝนตกนอกฤดูกาล”

1. การใช้น้ามันกลุ่มเบนซิน
Gasoline

3.0%

• การใช้แก๊สโซฮอล 95(E10) มีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ คิดเป็ น 41.8% ของ
การใช้น้ามันกลุ่มเบนซิน การใช้เพิม่ ขึน้ 8.7%
• การใช้แก๊สโซฮอล 95(E85) อยูท่ ่ี 1.18 ล้านลิตรต่อวัน เพิม่ ขึน้ 13.7%
โดยปจั จุบนั มีสถานีบริการแก๊สโซฮอล 95(E85) รวมทัง้ สิน้ 1,291 แห่ง

30.86 ล้านลิตรต่อวัน

2. การใช้น้ามันดีเซล

1.4%

• กระทรวงพลังงานได้ขยายผลโครงการส่งเสริมการใช้น้ามัน B20
ไปยังรถโดยสารสาธารณะ ทาให้ปจั จุบนั มีการใช้น้ามัน B20
ในรถโดยสารสาธารณะอยู่ท่ี 1.95 หมื่นลิตร/เดือน และคาดว่าจะ
เพิม่ ขึน้ เป็ น 3.15 หมื่นลิตร/เดือน และคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงานได้มมี ติกาหนดราคาจาหน่ายน้ามัน B20 ให้ต่ากว่าน้ามัน
ดีเซลปกติ 5 บาท/ลิตร โดยเริม่ ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงสิน้
เดือนกุมภาพันธ์ 2562

64.35 ล้านลิตรต่อวัน

3. การใช้ไฟฟ้า

2.5%

• การใช้ไฟฟ้าในสาขาธุรกิจเพิม่ ขึน้ 3.0% ตามการขยายตัวของ
การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเทีย่ ว
• การใช้ไฟฟ้าของผูผ้ ลิตไฟฟ้าเพือ่ ใช้เอง และ/หรือขายตรง (IPS)
มีสดั ส่วนการใช้ไฟฟ้า 15% โดยเพิม่ ขึน้ 11.2% จากปี กอ่ น
• Peak ของประเทศไทย อยูท่ ร่ี ะดับ 34,317 เมกะวัตต์ (MW)
ณ วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 13:51 น. เพิม่ ขึน้ 0.6% จากปี กอ่ น

203,577 GWh
www.eppo.go.th

EPPO Thailand

หมายเหตุ: - การเปลีย่ นแปลง (%) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมผูผ้ ลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และ/หรือขายตรง (IPS)

EPPO Thailand

.. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้าของไทย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561
 การใช้ น้ า มั น ดี เ ซล เฉลี่ ย อยู่ ที่ 64.35

- น้า มัน แก๊ส โซฮอล คิด เป็ น 96%
ของการใช้น้ามัน กลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ย
อยู่ที่ 29.77 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.7%
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 91 (E10)
คิดเป็น 32.2% ของการใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด
มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 9.95 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 6.5%
โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 28.86 บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E10)
มีสั ดส่ ว นการใช้สู งสุ ด คิดเป็น 41.8% ของการใช้
น้้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 12.89
ล้ า นลิ ต รต่อ วั น เพิ่ม ขึ้ น 8.7% โดยราคาขายปลี ก
เฉลี่ยอยู่ที่ 29.13 บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E20)
คิดเป็น 18.6% ของการใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด
มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.75 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 11.1%
โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 26.41 บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E85)
คิดเป็น 3.8% ของการใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด
มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.18 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 13.7%
จากจ้านวนรถที่ ใช้ น้ ามันแก๊ สโซฮอล 95 (E85) ได้
มีมากขึ้น ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 20.97 บาทต่อลิตร
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถานีบริการรวมทั้งสิ้น 1,291 แห่ง

ล้านลิ ตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 1.4% ราคาขายปลีกเฉลี่ ย
อยู่ที่ 28.51 บาทต่อลิตร ในเดือนตุล าคมที่ผ่านมา
กระทรวงพลังงานได้ เริ่มขยายผลโครงการส่งเสริม
การใช้น้ามัน B20 ไปยังรถโดยสารสาธารณะ ท้าให้
ปัจจุบันมีการใช้น้ามัน B20 ในรถโดยสารสาธารณะ
อยู่ที่ 1.95 หมื่นลิตร/เดือน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
เป็ น 3.15 หมื่น ลิ ตร/เดือน โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารนโยบายพลั ง งานได้ มี ม ติ ก้ า หนดราคา
จ้ า หน่ า ยน้้ า มั น B20 ให้ ต่้ า กว่ า น้้ า มั น ดี เ ซลปกติ
5 บาท/ลิตร โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึง
สิ้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2562 โดยคาดว่ า จะใช้
เงินกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนประมาณ 700
ล้านบาท
 การใช้ น้ า มั น กลุ่ ม เบนซิ น เฉลี่ ย อยู่ ที่
30.86 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยราคาขายปลีก
น้้ามันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ 28.48 บาทต่อลิตร
- น้า มัน เบนซิน 95 คิดเป็ น 4% ของ
การใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่
1.09 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 11.6% เนื่องจากผู้ใช้รถ
ส่วนหนึ่งหันไปใช้น้ามันแก๊สโซฮอลซึ่งมีราคาถูกกว่า
โดยราคาขายปลีกเบนซิน 95 เฉลี่ยอยู่ที่ 36.47 บาทต่อลิตร
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 การใช้เชือเพลิงในภาคขนส่งทางบก

- NGV มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 8%
ของการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ในภาคขนส่ ง ทางบก การใช้
ลดลง 9.3% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภค
หัน กลับไปใช้น้ามัน ทั้งนี้ ณ สิ้ นเดือนพฤศจิกายน
2561 ทั่วประเทศ มีสถานีบริการ NGV อยู่ 507
สถานี (252 สถานี อยู่ ใ นพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล) โดยมีรถ NGV ที่จดทะเบียนสะสมอยู่
ประมาณ 3.9 แสนคัน โดยส่วนใหญ่ 84% เป็นรถที่
ใช้ NGV ร่วมกับน้้ามันกลุ่มเบนซิน ทั้งนี้ ในช่วง 11
เดือนแรกของปี 2561 มีรถ NGV ที่จดทะเบียนใหม่
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,171 คันต่อเดือน ส่ วนราคาขายปลี ก
NGV เฉลี่ ย อยู่ที่ 14.27 บาทต่ อกิ โ ลกรัม ทั้ ง นี้
ในส่ ว นของการให้ ส่ ว นลดราคาขายปลี ก NGV
ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะจะขยายเวลาไปจนถึง
31 ธันวาคม 2561
- LPG มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 5% ของ
การใช้ เชื้ อเพลิ งในภาคขนส่ งทางบก การใช้ ล ดลง
11.2% ทั้ ง นี้ ณ สิ้ น เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561
ทั่วประเทศ มีรถ LPG ที่จดทะเบียนสะสมอยู่ 1.01
ล้ า นคั น โดยส่ ว นใหญ่ 98% เป็ น รถที่ ใ ช้ LPG
ร่วมกับน้้ามันกลุ่มเบนซิน ในช่วง 11 เดือนแรกของ
ปี 2561 รถ LPG ที่จดทะเบียนใหม่ชะลอตัวลงเฉลี่ย
อยู่ที่ 511 คันส่วนราคาขายปลีก เฉลี่ยอยู่ที่ 21.22
บาทต่อกิโลกรัม หรือ 11.46 บาทต่อลิตร

อยู่ที่ 23,384 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ ซึ่ง
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยมีการใช้เชื้อเพลิงดีเซลและกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น
ในขณะที่มีก ารใช้ NGV และ LPG ลดลง ทั้ง นี้
ณ สิ้ น เดือ นพฤศจิกายน 2561 ประเทศไทยมีรถจด
ทะเบียนสะสมที่อยู่ในระบบทั้งสิ้นประมาณ 39.46
ล้านคัน โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มีรถจด
ทะเบียนใหม่เฉลี่ยประมาณ 2.4 แสนคันต่อเดือน
- น้ามันดีเซล มีสัดส่วนการใช้สูงสุด
คิดเป็น 54% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก
การใช้เพิ่มขึ้น 1.4% โดย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน
2561 มี ร ถดี เ ซลที่ จ ดทะเบี ย นสะสมอยู่ ที่ 10.79
ล้านคัน โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
(6.6 ล้ า นคั น ) ทั้ ง นี้ ในช่ ว ง 11 เดื อ นแรกของปี
2561 มีร ถดี เ ซลที่ จ ดทะเบี ย นใหม่ เ ฉลี่ ย ประมาณ
5.2 หมื่นคันต่อเดือน
- น้ามันกลุ่มเบนซิน มีสัดส่วนการใช้
คิดเป็น 33% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก
การใช้เพิ่มขึ้น 3.0% โดย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน
2561 มีรถเบนซินที่จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 27.02
ล้านคัน โดยส่วนใหญ่เป็น รถจักรยานยนต์ (20.85
ล้านคัน) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (5.7 ล้านคัน)
ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มีรถเบนซินที่
จดทะเบียนใหม่เฉลี่ยประมาณ 1.8 แสนคันต่อเดือน
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 การใช้ไฟฟ้า

- สำขำธุ ร กิ จ มี สั ดส่ ว นการใช้ ไฟฟ้ า
21% การใช้เพิ่มขึ้น 3.0% ตามการขยายตัวของ
การบริโภคในภาคเอกชนและการท่องเที่ยว โดยกลุ่ม
ธุรกิจหลั กที่มีการใช้ไฟฟ้าในสัดส่ วนที่สู ง ได้แก่
ห้างสรรพสินค้า อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ และ
โรงแรม มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.9% 3.9% และ 2.8%
ตามล้ า ดั บ ทั้ ง นี้ การใช้ ไ ฟฟ้ า ในส่ ว นของโรงแรม
เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงสอดคล้องกับจ้านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ที่เ ข้ามาท่อ งเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้ น
โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพิ่มขึ้น 4.54% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- สำขำครัวเรือน มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า
20% การใช้เพิ่มขึ้น 1.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
สภาพอากาศที่ไม่ร้อนและมีฝนตกนอกฤดูกาล ส่งผล
ให้มีการใช้ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศไม่สูงนัก
- IPS (Independent Power Supply)
หรื อ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้ เ อง และ/หรื อ ขายตรง
มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 15% การใช้เพิ่มขึ้นค่อนข้าง
สูงที่ 11.2% โดยการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม IPS มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ความต้ อ งการพลั งไฟฟ้ า สู งสุ ด ของ
ประเทศ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา
13.51 น. อยู่ที่ระดับ 34,317 MW เพิ่มขึ้น 0.6%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
- การใช้ ไ ฟฟ้ า ของประเทศ อยู่ ที่
203,577 GWh เพิ่มขึ้น 2.5% ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ
ท่องเที่ยวโดยจ้านวนนักท่องเที่ยวจีนเริ่มฟื้นตัว ตั้งแต่
ช่วงลอยกระทงที่ผ่านมา อีกทั้งมีนโยบายกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ มีปัจจั ยที่ท้าให้การใช้
ไฟฟ้าไม่สู งมากนั ก ได้แก่ สภาพอากาศที่หนาวเย็น
ในช่วงต้นปีประกอบกับมีฝนตกนอกฤดูกาล
- สำขำอุตสำหกรรม มีสัดส่วนการใช้
ไฟฟ้า 40% การใช้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.1% โดยกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมหลั ก ที่ มี ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง
ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐานใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 1.5% ตามความต้องการใช้ในการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้น ฐาน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.0% ตามความต้องการใช้สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์
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