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สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้า
“ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 การใช้น้ ามันกลุม่ เบนซิ นและดีเซลเพิม่ ขึ้น 2.2 % และ 1% ตามลาดับ ซึง่ ส่วน
หนึ ง่ เป็ นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิ จทีใ่ นไตรมาส 3 GDP เติ บโตขึ้น 0.42% ประกอบกับจานวนรถ
เบนซิ นและดีเซลเพิ ม่ ขึ้นอย่างต่อเนื อ่ ง การใช้ไฟฟ้ าของประเทศไทยเพิ ม่ ขึ้น 2.3% ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิ จท่องเทีย่ วจากนักท่องเทีย่ วชาวมาเลเซียทีข่ ยายตัวสูงสุดในรอบ 37 เดือน
และการใช้ไฟฟ้ าของผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าเพือ่ ใช้เอง และ/หรือขายตรง (IPS) เพิ ม่ ขึ้น13.4% จากปี ก่อน

1. การใช้น้ามันกลุ่มเบนซิน
Gasoline

2.2%

• การใช้แก๊สโซฮอล 95(E10) มีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ คิดเป็ น 41.4% ของ
การใช้น้ามันกลุ่มเบนซิน การใช้เพิม่ ขึน้ 7.2%
• การใช้แก๊สโซฮอล 95(E85) อยูท่ ่ี 1.16 ล้านลิตรต่อวัน เพิม่ ขึน้ 12.3%
โดยปจั จุบนั มีสถานีบริการแก๊สโซฮอล 95(E85) รวมทัง้ สิน้ 1,258 แห่ง

30.68 ล้านลิตรต่อวัน

2. การใช้น้ามันดีเซล

1%

• ในการจาหน่าย น้ามัน B20 ให้กบั กลุ่มรถบรรทุก รถโดยสาร และ
เรือโดยสาร ซึง่ เริม่ ตัง้ เดือนกรกฎาคม 2561 ในราคาทีต่ ่ากว่าน้ามัน
ดีเซลปกติอยู่ 3 บาทต่อลิตร นัน้ ส่งผลให้มยี อดจาหน่ายน้ามัน B20
ในช่วง 3 เดือนแรกอยู่ท่ี 6.9 ล้านลิตร และ
มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ น้ามัน B20 เพิม่ ขึน้
เป็ น 55 แห่ง คิดเป็ นจานวนรถ 1,692 คัน และเรือ 62 ลา

64.52 ล้านลิตรต่อวัน

3. การใช้ไฟฟ้า

2.3%

• การใช้ไฟฟ้าในสาขาธุรกิจเพิม่ ขึน้ 2.0% ตามการขยายตัวของ
การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเทีย่ ว
• การใช้ไฟฟ้าของผูผ้ ลิตไฟฟ้าเพือ่ ใช้เอง และ/หรือขายตรง (IPS)
มีสดั ส่วนการใช้ไฟฟ้า 15% โดยเพิม่ ขึน้ 13.4% 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

166,310 GWh
www.eppo.go.th
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หมายเหตุ: - การเปลีย่ นแปลง (%) เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย รวมผูผ้ ลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และ/หรือขายตรง (IPS)

EPPO Thailand

.. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้าของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561
 การใช้ น้ า มั น ดี เ ซล เฉลี่ ย อยู่ ที่ 64.52

- น้า มัน แก๊ส โซฮอล คิด เป็ น 96%
ของการใช้น้ามัน กลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ย
อยู่ที่ 29.57 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.8%
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 91 (E10)
คิดเป็น 32.7% ของการใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด
มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 10.02 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 6.6%
โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 28.46 บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E10)
มีสั ดส่ ว นการใช้สู งสุ ด คิดเป็น 41.4% ของการใช้
น้้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 12.69
ล้ านลิ ตรต่อ วัน เพิ่ มขึ้น 7.2% โดยราคาขายปลี ก
เฉลี่ยอยู่ที่ 28.96 บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E20)
คิดเป็น 18.6% ของการใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด
มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 5.7 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 10.3%
โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 26.13 บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E85)
คิดเป็น 3.8% ของการใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด
มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.16 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 12.3%
จากจ้านวนรถที่ ใช้ น้ ามันแก๊ สโซฮอล 95 (E85) ได้
มีมากขึ้น ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 20.92 บาทต่อลิตร
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถานีบริการรวมทั้งสิ้น 1,258 แห่ง
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 180 แห่ง

ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 1% ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่
28.10 บาทต่อลิตร ในส่วนของการจ้าหน่าย น้้ามัน
B20 ให้ กั บ กลุ่ ม รถบรรทุ ก รถโดยสาร และเรื อ
โดยสาร ซึ่งเริ่มตั้งเดือนกรกฎาคม 2561 ในราคาที่
ต่้ากว่าน้้ามันดีเซลปกติอยู่ 3 บาทต่อลิตร โดยใช้
กลไกด้านภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง
เข้ามาสนั บสนุ นนั้ น ส่ งผลให้ มีย อดจ้าหน่ ายน้้ามัน
B20 ในช่วง 3 เดือนแรกอยู่ที่ 6.9 ล้านลิตร และ
มี ผู้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การใช้
น้้ามัน B20 เพิ่มขึ้นเป็น 55 แห่ง คิดเป็นจ้านวนรถ
1,692 คัน และเรือ 62 ล้า
การใช้น้า มั น กลุ่มเบนซิ น เฉลี่ ย อยู่ ที่ 30.68 ล้ า น
ลิ ตรต่อวั น เพิ่มขึ้ น 2.2% ซึ่งส่ ว นหนึ่ งเป็ น ผลจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจ ที่ในไตรมาส 3 GDP
เติบโตขึ้น 0.42% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่ อ นหน้ า โดยราคาขายปลี ก น้้ า มั น กลุ่ ม เบนซิ น
เฉลี่ยอยู่ที่ 28.34 บาทต่อลิตร
- น้า มัน เบนซิน 95 คิดเป็ น 4% ของ
การใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่
1.11 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง -11.3% เนื่องจากผู้ใช้
รถส่วนหนึ่งหันไปใช้น้ามันแก๊สโซฮอลซึ่งมีราคาถูกกว่า
โดยราคาขายปลีกเบนซิน 95 เฉลี่ยอยู่ที่ 36.29 บาทต่อลิตร

1

 การใช้เชือเพลิงในภาคขนส่งทางบก

- NGV มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 8%
ของการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ในภาคขนส่ ง ทางบก การใช้
ลดลง 9.3% ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ทั่ว
ประเทศ มีสถานีบริการ NGV อยู่ 507 สถานี (252
สถานี อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยมีรถ
NGV ที่จดทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 3.9 แสนคัน
โดยส่วนใหญ่ 84% เป็นรถที่ใช้ NGV ร่วมกับน้้ามัน
กลุ่มเบนซิน ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มี
รถ NGV ที่จดทะเบียนใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 1,199 คันต่อ
เดือน ส่วนราคาขายปลีก NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 13.96
บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของการให้ ส่ ว นลด
ราคาขายปลีก NGV ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะจะ
ขยายเวลาไปจนถึง 31 ธันวาคม 2561
- LPG มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 5% ของ
การใช้ เชื้ อเพลิ งในภาคขนส่ งทางบก การใช้ ล ดลง
11.6% ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 ทั่วประเทศ
มีรถ LPG ที่จดทะเบียนสะสมอยู่ 1.02 ล้านคัน โดย
ส่วนใหญ่ 98% เป็นรถที่ใช้ LPG ร่วมกับน้้ามันกลุ่ม
เบนซิน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 รถ LPG ที่
จดทะเบี ย นใหม่ ช ะลอตั ว ลงเฉลี่ ย อยู่ ที่ 472 คั น
ส่ ว นราคาขายปลี ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ 21.08 บาทต่ อ
กิโลกรัม หรือ 11.38 บาทต่อลิตร

อยู่ที่ 19,127 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิ บ ซึ่ง
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยมีการใช้น้ามันดีเซล น้้ามันกลุ่มเบนซิน เพิ่มขึ้น
ขณะที่การใช้ NGV และ LPG ลดลง ทั้งนี้ ณ สิ้น
เดือนกันยายน 2561 ประเทศไทยมีรถจดทะเบียน
สะสมที่อยู่ ในระบบทั้งสิ้ นประมาณ 39.26 ล้ านคัน
โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มี รถจดทะเบียน
ใหม่เฉลี่ยประมาณ 2.66 แสนคันต่อเดือน
- น้ามันดีเซล มีสัดส่วนการใช้สูงสุด
คิดเป็น 54% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก
การใช้เพิ่มขึ้น 1% โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มี
รถดีเซลที่จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 10.72 ล้านคัน โดย
ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (6.19 ล้าน
คัน) ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีรถดีเซล
ทีจ่ ดทะเบียนใหม่เฉลี่ยประมาณ 5.1 หมื่นคันต่อเดือน
- น้ามันกลุ่มเบนซิน มีสัดส่วนการใช้
คิดเป็น 33% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก
การใช้เพิ่มขึ้น 2.2% โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561
มีรถเบนซินที่จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 26.9 ล้านคัน
โดยส่วนใหญ่เป็น รถจักรยานยนต์ (20.82 ล้านคัน)
และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (5.6 ล้านคัน) ทั้งนี้ ในช่วง
9 เดือนแรกของปี 2561 มีรถเบนซินที่จดทะเบียนใหม่
เฉลี่ยประมาณ 1.91 แสนคันต่อเดือน
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 การใช้ไฟฟ้า

- สำขำธุรกิจมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 21%
การใช้ เ พิ่ ม ขึ้ น 2.0%
ตามการขยายตั ว ของ
การบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยว โดยกลุ่ม
ธุรกิจหลั กที่มีการใช้ไฟฟ้าในสัดส่ วนที่สู ง ได้แก่
ห้างสรรพสินค้า อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ และ
โรงแรม มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.2% 2.6% และ 2.8%
ตามล้ า ดั บ ทั้ ง นี้ การใช้ ไ ฟฟ้ า ในส่ ว นของโรงแรม
เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงสอดคล้องกับจ้านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ที่เ ข้ามาท่อ งเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้ น
โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้ามา 28.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.7% จากช่วง
เดี ย วกั น ของปี ก่ อ น โดยเฉพาะนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว
มาเลเซี ยที่ ข ยายตั ว ถึ ง 40.1% ซึ่ ง นับ เป็ นการ
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 37 เดือน
- สำขำครัวเรือน มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า
20% การใช้เพิ่มขึ้น 0.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
สภาพอากาศที่ไม่ร้อนและมีฝนตกนอกฤดูกาล ส่งผล
ให้มีการใช้ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศไม่สูงนัก
- IPS (Independent Power
Supply) หรือผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และ/หรือขาย
ตรง มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าถึง 15% การใช้เพิ่มขึ้น
ค่อนข้างสูงที่ 13.4% โดยการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม IPS
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- 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
166,310 GWh เพิ่มขึ้น 2.3% ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ
ท่องเที่ยว ภาคการส่งออก และการลงทุนภาคเอกชน
แต่ ทั้ ง นี้ มี ปั จ จั ย ที่ ท้ า ให้ การใช้ ไ ฟฟ้ าไม่ สู ง มากนั ก
ได้แก่ สภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงต้นปีประกอบกับ
มีฝนตกนอกฤดูกาล
- สำขำอุตสำหกรรม มีสัดส่วนการใช้
ไฟฟ้า 40% การใช้ลดลงที่ 0.1% ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การผลิ ตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อไฟฟ้าโดยตรงจาก
ผู้ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีการใช้ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูง
ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐานใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 2.5% ตามความต้องการใช้ในการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้น ฐาน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.7% ตามความต้องการใช้สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และการส่งออกที่ขยายตัว
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