สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้ า
ของประเทศไทย ปี 2564
น้ามันกลุ่มเบนซิน

เบนซิ น 95
แก๊สโซฮอล 95

(8.3%)

การใช้เชื้อเพลิ ง
ในภาคขนส่งทางบก

(27.9%)

กลุ่มเบนซิ น

กลุ่มดีเซล

32%

61%

190,468 GWh
5.5%

โรงแรม
14.2 ภัตตาคารและไนต์คลับ
9.7 สถาบันการเงิน
9.1 ห้างสรรพสินค้า
7.7 ก่อสร้าง

17.2

(71.6%)

(13.4%)

24,657 (ktoe)

ภาคธุรกิจ

ดีเซลธรรมดา (B10)

(11.7%)

20%
3%

ดีเซล B7

61%
30%

(2.7%)

51%

แก๊สโซฮอล E85

ล้านลิ ตรต่อวัน

(16.2%)

24%

แก๊สโซฮอล E20

63.16

ล้านลิ ตรต่อวัน

(16.9%)

2%

แก๊สโซฮอล 91

29.03

น้ามันกลุ่มดีเซล

LPG
3%

2%

ดีเซล B20

5%

ดีเซลพื้นฐาน

2%

ดีเซลPremium

NGV
4%

ไฟฟ้ า

ไฟฟ้ า

ภาคครัวเรือน

2.7%

ภาคอุตสาหกรรม
17.2
16.7

*อื่นๆ

1.8%

*องค์กรไม่แสวงหากาไร สูบน้ าเพือ
่ การเกษตร
ไฟชั่วคราว ไฟสาธารณะ EV Charging Station และอืน
่ ๆ

9.1
8.4
5.9

5.2%

เหล็กและโลหะพืน้ ฐาน
ยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
เคมีภณ
ั ฑ์

**สถิตด
ิ ังกล่าวเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปี กอ
่ นหน ้า / ***การใช ้ไฟฟ้ าในกลุม
่ ธุรกิจและกลุม
่ อุตสาหกรรมแสดงร ้อยละของอัตราการเติบโตของการใช ้ไฟฟ้ า 5 อันดับแรกเมือ
่ เทียบกับปี กอ
่ นหน ้า

“ ในปี 2564 การใช้ น้ ามันกลุ่มเบนซิ น เฉลีย่ อยู่ที ่ 29.03ล้านลิตรต่อวัน ราคาขายปลีกเฉลีย่ 28.12บาทต่อลิตร ลดลง 8.7% เมือ่ เทียบจากปี ก่อน ซึง่ การใช้น้ ามันกลุ่มเบนซินลดลง
ในทุกผลิตภัณฑ์ ส่วนหนึง่ เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทีข่ ยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 6 เดือนแรกของปี ประกอบกับมาตรการควบคุมสูงสุดของภาครัฐทีเ่ ข้มงวดในทุก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่จงึ ลดการเดินทางเพือ่ ลดความเสีย่ ง การใช้น้ ามันกลุ่มดีเซล เฉลีย่ อยู่ที ่ 63.16 ล้านลิตรต่อวัน ราคาเฉลีย่ อยู่ท ี ่ 26.54 บาทต่อลิตร ลดลง 3.8% เมือ่ เทียบจากปี
ก่อน ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากมาตรการควบคุมการระบาดทีเ่ ข้มงวดของภาครัฐ ส่งผลให้การใช้น้ ามันกลุ่มดีเซลในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรลดลงตามความต้องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
การใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก อยู่ที ่ 24,657 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ ลดลง 6.4% เมือ่ เทียบจากปีก่อน ซึง่ การใช้ลดลงทุกกลุ่มเชื้อเพลิงยกเว้นไฟฟ้ า โดยกลุ่มเบนซิน กลุ่มดีเซล LPG
และ NGV ลดลงเมือ่ เทียบจากปี ก่อนอยู่ที ่ 8.7% 3.8% 11.3% 19.3% ตามลาดับ ขณะทีก่ ารใช้ไฟฟ้ าในสถานีอ ัดประจุไฟฟ้ า (EV Charging Station) เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 1,030% ในปี 2564
ณ สิ้นเดือนธันวาคม จ านวนยานยนต์ ไฟฟ้ าจดทะเบียนสะสม อยู่ที ่ 11,382 คัน เพิม่ ขึ้นเป็ น 2 เท่ าเมือ่ เทียบจากปี ก่ อน โดยปั จจุ บ ันมีสถานี ให้บริการทัว่ ประเทศทัง้ สิ้น 253 สถานี
การใช้ไฟฟ้ าในระบบ 3 การไฟฟ้ า อยู่ที ่ 190,468 GWhเพิม่ ขึน้ 1.8% เมือ่ เทียบจากปีก่อน ส่วนหนึง่ ได้รบั แรงสนับสนุนจากการใช้ในสาขาอุตสาหกรรมทีป่ รับตัวสูงขึ้นจากสัญญาณฟื้ นตัวทาง
เศรษฐกิจของการส่งออกสินค้าทีเ่ ริม่ ขยายตัวตัง้ แต่ตน้ ปี และสาขาครัวเรือน มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากการ Work Form Home และการเรียน Online ในขณะทีส่ าขาธุรกิจมีการใช้ลดลงจากมาตรการ
เข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ช่วงครึง่ ปีแรกของภาครัฐ อีกทัง้ มาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในช่วงปลายปี 2564มีจานวนนักท่องเทีย่ วไม่เป็ นไปตามคาด
เนือ่ งจากสัญญาณการแพร่ระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่สายพันธุโ์ อมิครอน
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