สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้าของไทย ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562
 การใช้น้ามันดีเซล เฉลี่ยอยู่ที่ 69.44 ล้าน

- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 91 (E10) คิ ด เป็ น
30.1% ของการใช้น้ามัน กลุ่ มเบนซินทั้งหมด มีการใช้
เฉลี่ยอยู่ที่ 9.61 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 6.0% โดยราคา
ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 27.88 บาทต่อลิตร
- น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E10) มีสัดส่วน
การใช้ สู ง สุ ด คิ ด เป็ น 42.7% ของการใช้ น้ า มั น กลุ่ ม
เบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 13.65 ล้านลิตรต่อวัน
เพิ่ ม ขึ้ น 7.7% โดยราคาขายปลี ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ 28.15
บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E20) คิ ด เป็ น
20.0% ของการใช้น้ามัน กลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้
เฉลี่ ย อยู่ที่ 6.41 ล้านลิ ตรต่อวัน เพิ่มขึ้ น 14.5% โดย
ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 25.14 บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E85) คิ ด เป็ น
4.0% ของการใช้น้ า มั น กลุ่ ม เบนซิ นทั้ ง หมด มี การใช้
เฉลี่ ยอยู่ที่ 1.29 ล้ านลิ ตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.3% จาก
จ้านวนรถที่ใช้ น้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E85) ที่มีมากขึ้ น
ราคาขายปลี ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ 20.27 บาทต่ อ ลิ ต ร ทั้ ง นี้
ปัจจุบันมีสถานีบริการรวมทั้งสิ้น 1,410 แห่ง

ลิ ต รต่ อ วั น เพิ่ ม ขึ้ น 2.9% ราคาขายปลี ก เฉลี่ ย อยู่ ที่
27.00 บาทต่อลิตร ในเดือนพฤษภาคม 2562 มียอด
จ้าหน่ายน้้ามัน B20 อยู่ที่ 79.56 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 78%
จากเดือนก่อนหน้า จากยอดจ้าหน่ายกลุ่มลูกค้าขนส่งที่
เติบโตขึ้น และการเพิ่มจ้านวนสถานีบริการที่จ้าหน่าย
B20 อย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายมาตรการอุดหนุน
ราคาจ้ าหน่ ายน้้ ามัน B20 ให้ต่้ากว่าน้้ามันดีเซลปกติ 5
บาท/ลิตร ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562
 การใช้ น้ ามั นกลุ่มเบนซิ น เฉลี่ยอยู่ ที่ 31.96
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
ราคาขายปลีกน้้ามันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ 27.38 บาทต่อลิตร
- น้ามันเบนซิน 95 คิดเป็น 3% ของการ
ใช้น้ ามัน กลุ่มเบนซิน ทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ย อยู่ ที่ 1.00
ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 12.8% เนื่องจากผู้ใช้รถส่วนหนึ่ง
เปลี่ยนไปใช้น้ามันแก๊สโซฮอลเพราะรถยนต์ในปัจจุบัน
สามารถรองรับการใช้น้ามันแก๊สโซฮอลได้
- น้ามันแก๊สโซฮอล คิดเป็น 97% ของการ
ใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 30.96
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 4.5%
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 การใช้เชือเพลิงในภาคขนส่งทางบก

ประมาณ 1.0 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1.24% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า

อยู่ที่ 11,028 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ ซึ่งอยู่
ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมี
การใช้เชื้อเพลิงดีเซลและกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น ในขณะที่
มี ก ารใช้ NGV และ LPG ลดลง ทั้ง นี้ ณ สิ้น เดือ น
พฤษภาคม 2562 ประเทศไทยมีรถจดทะเบียนสะสมที่
อยู่ในระบบทั้งสิ้นประมาณ 40.1 ล้านคัน โดยในปี 2562
มีรถจดทะเบียนใหม่เฉลี่ยประมาณ 2.8 แสนคันต่อเดือน

- NGV มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 6.8% ของการ
ใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่ งทางบก การใช้ ล ดลง 10.6%
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากการที่ ผู้ บ ริ โ ภคหั น กลั บ ไปใช้
น้้ามัน ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ทั่วประเทศมี
สถานีบริการ NGV อยู่ 448 สถานี ยอดจ้าหน่าย NGV
เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 0.16 ล้านตัน โดยมีรถ NGV ที่
จดทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 3.8 แสนคัน โดยส่ ว น
ใหญ่ 85% เป็นรถที่ใช้ NGV ร่วมกับน้้ามันกลุ่มเบนซิน
ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ของปี 2562 มี
รถ NGV ที่ จ ดทะเบี ย นใหม่ อ ยู่ ที่ 4,999 คั น ลดลง
15.66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วน
ราคาขายปลีก NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 16.09 บาทต่อกิโลกรัม

- น้ามันดีเซล มีสัดส่วนการใช้สูงสุด คิดเป็น
55.9% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้
เพิ่มขึ้น 2.9% โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 มีรถดีเซล
ที่จดทะเบี ยนสะสมอยู่ ที่ 11.06 ล้านคัน โดยส่ว นใหญ่
เป็ น รถยนต์ บ รรทุ ก ส่ ว นบุ ค คล (6.3 ล้ า นคั น ) ทั้ ง นี้
ในช่ ว งเดื อ นมกราคม-พฤษภาคม ของปี 2562 มี ร ถ
ดีเซลที่จดทะเบียนใหม่ประมาณ 3.1 แสนคัน เพิ่มขึ้น
7.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

- LPG มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 4.7% ของการ
ใช้ เชื้ อเพลิ งในภาคขนส่ งทางบก การใช้ ล ดลง 12.0%
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 ทั่วประเทศ มีรถ LPG
ที่จดทะเบียนสะสมอยู่ ประมาณ 9.5 แสนคัน โดยส่วน
ใหญ่ 98% เป็นรถที่ใช้ LPG ร่วมกับน้้ามันกลุ่มเบนซิน
และในช่ ว งเดื อ นมกราคม-พฤษภาคม ของปี 2562
รถ LPG ที่ จดทะเบี ยนใหม่ อยู่ ที่ 2,108 คั น ลดลง
29.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วน
ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 21.87 บาทต่อกิโลกรัม หรือ
11.81 บาทต่อลิตร

- น้ามันกลุ่มเบนซิน มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น
32.6% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้
เพิ่มขึ้น 3.9% โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 มีรถเบนซิน
ที่จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 27.45 ล้านคัน โดยส่วนใหญ่เป็น
รถจักรยานยนต์ (21 ล้านคัน) และรถยนต์นั่งส่วนบุค คล
ไม่เกิน 7 คน (5.9 ล้านคัน) ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคมพฤษภาคม ของปี 2562 มี รถเบนซิ นที่ จดทะเบี ยนใหม่
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 การใช้ไฟฟ้า

ภัตตาคารที่ขยายตัว ประกอบกับนักท่องเที่ยวจาก
มาเลเซี ย ซึ่ ง เป็ น ตลาดหลั ก ยั ง ขยายตั ว และการ
ท่องเที่ยวส่งท้ายฤดูร้อนและรับไอฝน โดยกลุ่มธุรกิจ
หลักที่มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้แก่ อพาร์ตเมนต์และ
เกสต์ เ ฮาส์ ห้ างสรรพสิ น ค้า และโรงแรม 18.2%
6.3% และ 5.3% ตามล้าดับ

- ความต้ อ งการพลั งไฟฟ้ า สู งสุ ด ของ
ประเทศ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา
14.27 น. อยู่ที่ระดับ 37,312 MW ซึ่งเป็นความต้องการ
พลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศของปี 2562
- การใช้ไฟฟ้าของประเทศ อยู่ที่ 95,857
GWh เพิ่มขึ้น 5.2% เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ท้าให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเร็วกว่าปกติ โดยปีนี้
เริ่ ม เข้ า สู่ ฤ ดู ร้ อ นตั้ ง แต่ ป ลายเดื อ นกุ มภาพั นธ์ ถึ ง
กลางเดือนพฤษภาคม 2562
- สำขำอุ ต สำหกรรม มี สั ด ส่ ว นการใช้
ไฟฟ้า 38% มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่น
แต่การใช้เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% โดยอุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหะพื้ นฐาน และอุ ตสาหกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส์
มีการใช้ไฟฟ้าลดลง 6.0% และ 5.8% ตามล้าดับ
สอดคล้ องกับดัชนี ผ ลผลิ ตภาคอุตสาหกรรมหดตัว
จากระยะเดียวกันปีก่อนโดยลดลง 4.0%
- สำขำธุ ร กิ จ มี สั ด ส่ ว นการใช้ ไ ฟฟ้ า
22% การใช้เพิ่มขึ้น 9.3% โดยบริการภาคเอกชน
ขยายตัวตามธุรกิจการค้าส่ง และธุรกิจโรงแรมและ

- สำขำครั วเรื อน มีสั ดส่ วนการใช้ไฟฟ้ า
22% การใช้เพิ่มขึ้น 15.4% โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าใน
นครหลวงเพิ่มขึ้นถึง 3.07% จากระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน สอดคล้องกับดัชนีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคครั ว เรื อ นเดื อนพฤษภาคม 2562 อยู่ ที่ ระดั บ
177.01 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 4.3%
- IPS (Independent Power Supply)
หรื อ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้ เ อง และ/หรื อ ขายตรง
มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 15% โดยมีสัดส่วนการใช้
ไฟฟ้าลดลงที่ 0.9% ทั้งนี้ ผู้ผ ลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง
ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม
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