ม.ค.-ก.พ. 2562

สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้ า
“ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 การใช้น้ ามันเบนซิ นและดีเซลเพิ ม่ ขึ้น 2.9% และ 2.3% ตามลาดับ ซึง่ ส่วนหนึ ง่ เป็ น
ผลจากจานวนรถเบนซิ นและดีเซลทีเ่ พิ ม่ ขึ้นอย่างต่อเนื อ่ ง นอกจากนี้ ในส่วนของการใช้ไฟฟ้ าของประเทศ
เพิ ม่ ขึ้น 3.8% เป็ นผลมาจากสภาพอากาศทีร่ อ้ นขึ้น รวมทัง้ การแข่งขันเพิ ม่ ขึ้นในธุรกิ จอพาร์ตเมนต์ให้เช่าสาหรับ
ชาวต่างชาติ ใน กทม. อีกทัง้ มาตรการกระตุ้นการท่องเทีย่ วเมืองรองเพือ่ ลดหย่อนภาษี ในขณะทีด่ ชั นี ผลผลิ ต
อุตสาหกรรมลดลงที ่ 1.6% โดยเฉพาะใน อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน ทาให้มีการใช้ไฟฟ้ าลดลง 13.3%
อันมีผลมาจากอุตสาหกรรมชนิ ดนี้ ในประเทศจีนมีการขยายตัวและมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูง

1. การใช้น้ามันกลุ่มเบนซิน
Gasoline

2.9%

• การใช้แก๊สโซฮอล 95(E10) มีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ คิดเป็ น 43% ของการ
ใช้น้ามันกลุ่มเบนซิน การใช้เพิม่ ขึน้ 8.2%
• การใช้แก๊สโซฮอล 95(E85) อยูท่ ่ี 1.23 ล้านลิตรต่อวัน เพิม่ ขึน้ 12.4%
โดยปั จจุบนั มีสถานีบริการแก๊สโซฮอล 95(E85) รวมทัง้ สิน้ 1,359 แห่ง

31.65 ล้านลิตรต่อวัน

2. การใช้น้ามันดีเซล

2.3%

• ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มียอดจาหน่ายน้ามัน B20
อยูท่ ่ี 16.8 ล้านลิตร โดยมีการขยายมาตรการอุดหนุน
ราคาจาหน่ ายน้ามัน B20 ให้ต่ากว่าน้ามันดีเซลปกติ
5 บาท/ลิตร ต่อเนื่องไปจนถึงสิน้ เดือนพฤษภาคม 2562

69.13 ล้านลิตรต่อวัน

3. การใช้ไฟฟ้ า

3.8%

• การใช้ไฟฟ้ าในสาขาธุรกิจเพิม่ ขึน้ 8.3% เนื่องการเพิม่ ขึน้ ของ
นักท่องเทีย่ วจากมาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเทีย่ ว
• การใช้ไฟฟ้ าในสาขาครัวเรือนเพิม่ ขึน้ 13.7% คาดว่าเป็ นผลมาจาก
สภาพอากาศทีร่ อ้ นเพิม่ ขึน้
• Peak ของประเทศไทย อยูท่ ร่ี ะดับ 32,807 เมกะวัตต์ (MW)
ณ วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 19.08 น.

35,254 GWh
www.eppo.go.th
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หมายเหตุ: - การเปลีย่ นแปลง (%) เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
- การใช้ไฟฟ้ าของประเทศไทย รวมผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเพื่อใช้เอง และ/หรือขายตรง (IPS)

EPPO Thailand

.. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้าของไทย ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 91 (E10) คิ ด เป็ น
30.4% ของการใช้น้ามัน กลุ่ ม เบนซินทั้งหมด มีการใช้
เฉลี่ยอยู่ที่ 9.62 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 7.7% โดยราคา
ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 26.37 บาทต่อลิตร
- น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E10) มีสัดส่วน
การใช้ สู ง สุ ด คิ ด เป็ น 42.9% ของการใช้ น้ า มั น กลุ่ ม
เบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 13.59 ล้านลิตรต่อวัน
เพิ่ ม ขึ้ น 8.2% โดยราคาขายปลี ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ 26.64
บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E20) คิ ด เป็ น
19.5% ของการใช้น้ามัน กลุ่ มเบนซินทั้งหมด มีการใช้
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 6.17 ล้ านลิ ต รต่ อ วั น เพิ่ม ขึ้ น 12.1% โดย
ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 23.62 บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E85) คิ ด เป็ น
3.9% ของการใช้ น้ า มั น กลุ่ ม เบนซิ น ทั้ ง หมด มี การใช้
เฉลี่ ยอยู่ที่ 1.23 ล้ านลิ ตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 12.4% จาก
จ้านวนรถที่ใช้น้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E85) ได้ มีมากขึ้น
ราคาขายปลี ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ 19.47 บาทต่ อ ลิ ต ร ทั้ ง นี้
ปัจจุบันมีสถานีบริการรวมทั้งสิ้น 1,359 แห่ง

 การใช้น้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 69.13 ล้าน
ลิ ต รต่ อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น 2.3% ราคาขายปลี ก เฉลี่ ย อยู่ ที่
26.03 บาทต่อลิ ต ร ในเดือนกุมภาพัน ธ์ 2562 มียอด
จ้ า หน่ า ยน้้ า มั น B20 อยู่ ที่ 16.8 ล้ า นลิ ต ร โดยมี ก าร
ขยายมาตรการอุดหนุนราคาจ้าหน่ายน้้ามัน B20 ให้ต่้า
กว่าน้้ามันดีเซลปกติ 5 บาท/ลิตร ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้น
เดือนพฤษภาคม 2562

 การใช้ น้ ามั นกลุ่มเบนซิ น เฉลี่ยอยู่ ที่ 31.65
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
ราคาขายปลีกน้้ามันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ 25.94 บาทต่อลิตร
- น้ามันเบนซิน 95 คิดเป็น 3% ของการ
ใช้น้ ามัน กลุ่มเบนซิน ทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ย อยู่ ที่ 1.05
ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 10.7% เนื่องจากผู้ใช้รถส่วนหนึ่ง
หันไปใช้น้ามันแก๊สโซฮอลซึ่งมีราคาถูกกว่า โดยราคาขาย
ปลีกเบนซิน 95 เฉลี่ยอยู่ที่ 34.29 บาทต่อลิตร
- น้ามันแก๊สโซฮอล คิดเป็น 97% ของการใช้
น้้ า มัน กลุ่ มเบนซิน ทั้ งหมด มี การใช้ เฉลี่ ย อยู่ ที่ 30.61
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.5%
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- NGV มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 6.8% ของการ
ใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่ งทางบก การใช้ ล ดลง 13.3%
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากการที่ ผู้ บ ริ โ ภคหั น กลั บ ไปใช้
น้้ามัน ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั่วประเทศมี
สถานีบริการ NGV อยู่ 507 สถานี (252 สถานี อยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) โดยมีรถ NGV ที่จด
ทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 3.8 แสนคัน โดยส่วนใหญ่
85% เป็นรถที่ใช้ NGV ร่วมกับน้้ามันกลุ่มเบนซิน ทั้งนี้
ในช่ ว งเดื อ นมกราคม-กุ ม ภาพั น ธ์ ของปี 2562 มี ร ถ
NGV ที่จดทะเบียนใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 1.1 พันคัน ส่วนราคา
ขายปลีก NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 16.07 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้
ในส่วนของการให้ส่วนลดราคาขายปลีก NGV ส้าหรับ
รถโดยสารสาธารณะจะขยายเวลาไปจนถึ ง 15
พฤษภาคม 2562

 การใช้เชือเพลิงในภาคขนส่งทางบก
อยู่ที่ 4,283 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ ซึ่งอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีการ
ใช้เชื้อเพลิ งดีเซลและกลุ่ มเบนซินเพิ่มขึ้น ในขณะที่มี
การใช้ NGV และ LPG ลดลง ทั้ง นี้ ณ สิ้น เดือ น
กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยมีรถจดทะเบียนสะสมที่
อยู่ในระบบทั้งสิ้นประมาณ 39.79 ล้านคัน โดยในปี 2562
มีรถจดทะเบียนใหม่เฉลี่ยประมาณ 2.7 แสนคันต่อเดือน
- น้ามันดีเซล มีสัดส่วนการใช้สูงสุด คิดเป็น
56% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้
เพิ่มขึ้น 2.3% โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีรถ
ดีเซลที่ จดทะเบี ยนสะสมอยู่ ที่ 10.9 ล้ านคัน โดยส่ ว น
ใหญ่เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (6.3 ล้านคัน) ทั้งนี้
ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของปี 2562 มีรถดีเซล
ที่จดทะเบียนใหม่ประมาณ 6.6 หมื่นคันต่อเดือน

- LPG มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 4.7% ของการ
ใช้ เชื้ อเพลิ งในภาคขนส่ งทางบก การใช้ ล ดลง 12.7%
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทั่วประเทศ มีรถ LPG
ที่จดทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 9.8 แสนคัน โดยส่วน
ใหญ่ 98% เป็นรถที่ใช้ LPG ร่วมกับน้้ามันกลุ่มเบนซิน
และในช่ ว งเดื อ นมกราคม-กุ ม ภาพั น ธ์ ของปี 2562
รถ LPG ที่จดทะเบียนใหม่ชะลอตัวลงเฉลี่ยอยู่ที่ 439
คั น ส่ ว นราคาขายปลี ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ 21.87 บาทต่ อ
กิโลกรัม หรือ 11.81 บาทต่อลิตร

- น้ามันกลุ่มเบนซิน มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น
32.5% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้
เพิ่มขึ้น 2.9% โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีรถ
เบนซินที่จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 27.2 ล้านคัน โดยส่วน
ใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ (20.95 ล้านคัน) และรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล (5.8 ล้านคัน) ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ ของปี 2562 มีรถเบนซินที่จดทะเบียนใหม่
ประมาณ 2 แสนคันต่อเดือน
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 การใช้ไฟฟ้า

- สำขำธุ ร กิ จ มี สั ด ส่ ว นการใช้ ไ ฟฟ้ า
21% การใช้เพิ่มขึ้น 8.9% ตามการขยายตัวของ
การบริโภคในภาคเอกชนและการท่องเที่ยว โดยกลุ่ ม
ธุ ร กิ จ หลั ก ที่ มี ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง
ได้ แ ก่
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า อพาร์ ต เมนต์ แ ละเกสต์ เ ฮาส์ และ
โรงแรม มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.4% 15.4% และ 5.3%
ตามล้ าดับ ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าในส่วนของอพาร์ตเมนต์
และเกสต์เฮาส์ เพิ่มขึ้นค่อนข้างสู ง รวมทั้ง การแข่งขัน
เพิ่มขึ้นในธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้เช่าส้าหรับชาวต่างชาติ
ใน กทม.

- ความต้ อ งการพลั ง ไฟฟ้ า สู ง สุ ด ของ
ประเทศ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา
19.08 น. อยู่ที่ระดับ 32,807 MW ซึ่งทั้งนี้ คาดการณ์
ว่ายังไม่ใช่ ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุ ดของประเทศ
ของปี 2562
- การใช้ไฟฟ้า ของประเทศ อยู่ที่ 35,254
GWh เพิ่มขึ้น 3.8% ส่ว นหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่
ร้อนขึ้น รวมทั้งการแข่งขันเพิ่มขึ้นในธุรกิจ อพาร์ตเมนต์
ให้เช่าส้าหรับชาวต่างชาติใน กทม. อีกทั้งการสนับสนุน
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อลดหย่อนภาษี

- สำขำครั วเรื อน มี สั ดส่ วนการใช้ ไฟฟ้ า
20% การใช้เพิ่มขึ้น 13.7% คาดว่าเป็นผลมาจากสภาพ
อากาศที่ร้อนเพิ่มขึ้น

- สำขำอุ ต สำหกรรม มี สั ด ส่ ว นการใช้
ไฟฟ้า 39% การใช้ลดลงที่ 0.5% ตามดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมที่ลดลงที่ 1.6% โดยเฉพาะใน อุตสาหกรรม
เหล็กและโลหะพื้นฐาน ใช้ไฟฟ้าลดลง 13.3% และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ไฟฟ้าลดลง 5.5%

- IPS (Independent Power Supply)
หรื อ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้ เ อง และ/หรื อ ขายตรง
มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 16% มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าลดลง
ที่ 3.4%

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562
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