
สถานการณก์ารใชน้ ้ามนัและไฟฟ้า 

ม.ค.-มี.ค. 2562 

“ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2562 การใช้น ้ ามนัเบนซินและดีเซลเพิม่ขึ้น 3.4% และ 1.6% ตามล าดบั ซึง่ส่วนหนึง่
เป็นผลจากจ านวนรถเบนซินและดีเซลทีเ่พิม่ขึ้นอย่างต่อเนือ่ง นอกจากน้ีการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิม่ขึ้น 
2.5% เป็นผลมาจากสภาพอากาศทีร่อ้นขึ้น รวมทัง้การแข่งขนัเพิม่ขึ้นในธรุกิจอพารต์เมนตใ์ห้เช่าส าหรบั
ชาวต่างชาติใน กทม. การเพิม่ขึ้นของนักท่องเทีย่วชาวจีนและอินเดีย ในขณะทีด่ชันีผลผลิตอตุสาหกรรมลดลง
ที ่2.5% โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมเหลก็และโลหะพื้นฐานท าให้มีการใช้ไฟฟ้าลดลง 11.2% อนัมีผลมาจาก
อตุสาหกรรมชนิดน้ีในประเทศจีนมีการขยายตวัและมีความสามารถในการแข่งขนัค่อนข้างสูง เป็นเหตใุห้
สดัส่วนการใช้ไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าเพือ่ใช้เองลดลงที ่9.0% 

www.eppo.go.th EPPO Thailand EPPO Thailand 

31.87 ล้านลิตรต่อวนั 

69.65 ล้านลิตรต่อวนั 

55,069 GWh 

1. การใชน้ ้ามนักลุ่มเบนซิน 3.4% 

3. การใชไ้ฟฟ้า 

.. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่ 

2.5% 

2. การใชน้ ้ามนัดีเซล 1.6% 

Gasoline 
• การใชแ้ก๊สโซฮอล 95(E10) มสีดัสว่นมากทีส่ดุ คดิเป็น 43% ของการ

ใชน้ ้ามนักลุ่มเบนซนิ การใชเ้พิม่ขึน้ 8.1% 
• การใชแ้ก๊สโซฮอล 95(E85) อยูท่ี ่1.25 ลา้นลติรต่อวนั เพิม่ขึน้  14%  

โดยปัจจุบนัมสีถานีบรกิารแก๊สโซฮอล 95(E85) รวมทัง้สิน้ 1,370 แหง่ 

• ในเดอืนมนีาคม 2562 มยีอดจ าหน่ายน ้ามนั B20  
อยูท่ี ่25.8 ลา้นลติร โดยมกีารขยายมาตรการอุดหนุน
ราคาจ าหน่ายน ้ามนั B20 ใหต้ ่ากว่าน ้ามนัดเีซลปกต ิ 
5 บาท/ลติร ต่อเนื่องไปจนถงึสิน้เดอืนพฤษภาคม 2562  

• การใชไ้ฟฟ้าในสาขาธุรกจิเพิม่ขึน้  7.9% เป็นผลมาจากการแขง่ขนั
เพิม่ขึน้ในธุรกจิอพารต์เมนตใ์หเ้ชา่ส าหรบัชาวต่างชาตใิน กทม.  

• การใชไ้ฟฟ้าในสาขาครวัเรอืนเพิม่ขึน้ 12.5% เนื่องจากจากสภาพ
อากาศทีร่อ้นเพิม่ขึน้จากชว่งตน้ปี 

• Peak ของประเทศไทย อยูท่ีร่ะดบั 34,695 เมกะวตัต ์(MW)  
ณ วนัที ่21 ม.ีค. 2562 เวลา 15:30 น.  

หมายเหตุ:   - การเปลีย่นแปลง (%) เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
                - การใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทย รวมผูผ้ลติไฟฟ้าเพื่อใชเ้อง และ/หรอืขายตรง (IPS)  
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สถานการณ์การใช้น ้ามันและไฟฟ้าของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 

 

 การใช้น ้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 69.65 ล้าน
ลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น 1.6% ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 
26.48 บาทต่อลิตร ในเดือนมีนาคม 2562 มียอด
จ้าหน่ายน้้ามัน B20 อยู่ที่ 25.8 ล้านลิตร โดยมีการ
ขยายมาตรการอุดหนุนราคาจ้าหน่ายน้้ามัน B20 ให้ต่้า
กว่าน้้ามันดีเซลปกติ 5 บาท/ลิตร ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2562  

 การใช้น ้ามันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 31.87 
ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
ราคาขายปลีกน้้ามันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ 26.54 บาทต่อลิตร  
 

    - น ้ามันเบนซิน 95 คิดเป็น 3% ของการ
ใช้น้้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.03 
ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 12.6% เนื่องจากผู้ใช้รถส่วนหนึ่ง
หันไปใช้น้้ามันแก๊สโซฮอลซึ่งมีราคาถูกกว่า โดยราคาขาย
ปลีกเบนซิน 95 เฉลี่ยอยู่ที่ 34.91 บาทต่อลิตร  

    - น ้ามันแก๊สโซฮอล คิดเป็น 97% ของการใช้
น้้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 30.84 
ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึน 4.1%  

  - น ้ำมันแก๊สโซฮอล 91 (E10) คิดเป็น 
30.3% ของการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้
เฉลี่ยอยู่ที่ 9.65 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 7.1% โดยราคา
ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 26.99 บาทต่อลิตร  
   - น ้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E10) มีสัดส่วน 
การใช้สูงสุด คิดเป็น 42.9% ของการใช้น้้ามันกลุ่ม
เบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 13.67  ล้านลิตรต่อวัน 
เพ่ิมขึ้น 8.1% โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่  27.26  
บาทต่อลิตร 
  - น ้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E20) คิดเป็น 
19.7% ของการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้
เฉลี่ยอยู่ที่ 6.27 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น 13.7% โดย
ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 24.25 บาทต่อลิตร  
  - น ้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E85) คิดเป็น 
3.9% ของการใช้น้้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้
เฉลี่ยอยู่ที่ 1.25 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมขึ้น 14% จากจ้านวน
รถที่ใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E85) ได้ มีมากขึ้น ราคา
ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 19.8 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ปัจจุบันมี
สถานีบริการรวมทั้งสิ้น 1,370 แห่ง  
 

 



2 

 

 การใชเ้ชื อเพลิงในภาคขนส่งทางบก  
 อยู่ที่ 6,580 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ ซึ่งอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีการ
ใช้เชื้อเพลิงดีเซลและกลุ่มเบนซินเพ่ิมขึ้น ในขณะที่มี
การใช้ NGV และ LPG ลดลง ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2562 ประเทศไทยมีรถจดทะเบียนสะสมที่อยู่
ในระบบทั้งสิ้นประมาณ 38.6 ล้านคัน โดยในปี 2562 มี
รถจดทะเบียนใหม่เฉลี่ยประมาณ 2.8 แสนคันต่อเดือน      
 

   - น ้ามันดีเซล มีสัดส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็น 
56% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้
เพ่ิมขึ้น 1.6% โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 มีรถดีเซลที่
จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 9.99 ล้านคัน โดยส่วนใหญ่เป็น
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (6.3 ล้านคัน) ทั้งนี้ ในช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม ของปี 2562 มีรถดีเซลที่จด
ทะเบียนใหม่ประมาณ 6.5 หมื่นคันต่อเดือน    
  

    -  น ้ามันกลุ่มเบนซิน มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 
32.5% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้
เพ่ิมขึ้น 3.4% โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 มีรถเบนซิน
ที่จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 27.32 ล้านคัน โดยส่วนใหญ่เป็น
รถจักรยานยนต์ (21 ล้านคัน) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
(5.8 ล้านคัน) ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ของปี 
2562  มีรถเบนซินที่จดทะเบียนใหม่ประมาณ 2.1 แสน
คันต่อเดือน  

 - NGV มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 6.8% ของการ
ใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้ลดลง 13.4% 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคหันกลับไปใช้
น้้ามัน ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ทั่วประเทศมี
สถานีบริการ NGV อยู่ 508 สถานี (252 สถานี อยู่ใน
พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยมีรถ NGV ที่จด
ทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 3 แสนคัน โดยส่วนใหญ่ 
96% เป็นรถที่ใช้ NGV ร่วมกับน้้ามันกลุ่มเบนซิน ทั้งนี้ 
ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ของปี 2562 มีรถ NGV ที่
จดทะเบียนใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 1.1 พันคัน ส่วนราคาขายปลีก 
NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 16.16 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ในส่วนของ
การให้ส่วนลดราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถโดยสาร
สาธารณะจะขยายเวลาไปจนถึง 15 พฤษภาคม 2562        

 - LPG มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 4.7% ของการ
ใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้ลดลง 12.6% 
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 ทั่วประเทศ มีรถ LPG ที่
จดทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 9.6 แสนคัน โดยส่วน
ใหญ่ 98% เป็นรถที่ใช้ LPG ร่วมกับน้้ามันกลุ่มเบนซิน 
และในช่วง เดือนมกราคม -มีนาคม ของปี  2562 
รถ LPG ที่จดทะเบียนใหม่ชะลอตัวลงเฉลี่ยอยู่ที่ 436 คัน 
ส่วนราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 21.87 บาทต่อกิโลกรัม 
หรือ 11.81 บาทต่อลิตร 
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 การใช้ไฟฟ้า 
   

- ความต้องการพลังไฟฟ้าสู งสุดของ
ประเทศ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 
15.30 น. อยู่ที่ระดับ 34,695 MW ซึ่งทั้งนี้ คาดการณ์
ว่ายังไม่ใช่ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ
ของปี 2562 
 

-  การใช้ไฟฟ้าของประเทศ อยู่ที่ 55,069 
GWh เพ่ิมขึ้น 2.5% ส่วนหนึ่ งเกิดจากสภาพอากาศ  
ที่ร้อนขึ้น การฟ้ืนตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีน และการ
ขยายตัวของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย อีกทั้งการต่ออายุ
มาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยว (Visa On 
Arrival: VOA) 21 ประเทศจนถึงเดือนตุลาคม 2562  

 

  -  สำขำอุตสำหกรรม มีสัดส่วนการใช้
ไฟฟ้า 39% การใช้ลดลงที่ 0.4% ตามดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมหดตัวลงที่ 2.5% โดยเฉพาะใน อุตสาหกรรม
เหล็กและโลหะพ้ืนฐาน ใช้ไฟฟ้าลดลง 11.2% และ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ใช้ ไฟฟ้าลดลง 6.4% 
 

  -  สำขำธุรกิจ มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 
22% การใช้เพ่ิมขึ้น 7.9% ตามการขยายตัวของ 
การบริโภคในภาคเอกชนและการท่องเที่ยว โดยกลุ่ม
ธุรกิจหลักที่มีการใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูง  ได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้า อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ และ
โรงแรม มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 5.1% 13.7% และ 3.9% 
ตามล้าดับ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าในส่วนของ อพาร์ตเมนต์
และเกสต์เฮาส์เพ่ิมข้ึนค่อนข้างสูงจากการแข่งขันเพ่ิมขึ้น
ในธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้เช่าส้าหรับชาวต่างชาติใน กทม.  

 

  -  สำขำครัวเรือน มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 
21% การใช้เพิ่มขึ้น 12.5% คาดว่าเป็นผลมาจากสภาพ
อากาศที่ร้อนเพิ่มขึ้น  

 

  -  IPS (Independent Power Supply) 
หรื อผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้า เ พ่ือ ใช้ เ อง  และ/หรื อขายตรง  
มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 15% โดยมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า
ลดลงที่ 9.0% สอดคล้องกับค่าดัชนีผลผลิต   อุตสากรรม
ที่ลดลง เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองส่วนใหญ่ผลิต
เพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
 

  

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อมูล ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
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