สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้าของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562
 การใช้ น้ ามั นดี เซล เฉลี่ ยอยู่ ที่ 68.99 ล้ า น

- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 91 (E10) คิ ด เป็ น
30.0% ของการใช้น้ามัน กลุ่ มเบนซินทั้งหมด มีการใช้
เฉลี่ยอยู่ที่ 9.64 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 5.7% โดยราคา
ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 27.77 บาทต่อลิตร

ลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.2% ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 26.46
บาทต่อลิตร ลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ในเดือนมิถุนายน 2562 มียอดจ้าหน่ายน้้ามัน
B20 อยู่ที่ 122.12 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 53.5% จากเดือน
ก่อนหน้า จากยอดจ้าหน่ายกลุ่มลูกค้าขนส่งที่เติบโตขึ้น
และการเพิ่มจ้านวนสถานีบริการที่จ้าหน่าย B20 อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการขยายมาตรการอุดหนุนราคาจ้าหน่าย
น้้ ามัน B20 ให้ ต่้ากว่าน้้ ามันดีเซลปกติ 5 บาท/ลิ ตร
ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562
 การใช้ น้ ามั นกลุ่มเบนซิ น เฉลี่ยอยู่ ที่ 32.10
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดย
ราคาขายปลีกน้้ามันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ 27.28 บาทต่อลิตร
ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
- น้ามันเบนซิน 95 คิดเป็น 3% ของการ
ใช้น้ ามัน กลุ่มเบนซิน ทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ย อยู่ ที่ 1.00
ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 12.5% เนื่องจากผู้ใช้รถส่วนหนึ่ง
เปลี่ยนไปใช้น้ามันแก๊สโซฮอลเพราะรถยนต์ในปัจจุบัน
สามารถรองรับการใช้น้ามันแก๊สโซฮอลได้

- น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E10) มีสัดส่วน
การใช้ สู ง สุ ด คิ ด เป็ น 42.8% ของการใช้ น้ า มั น กลุ่ ม
เบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 13.74 ล้านลิตรต่อวัน
เพิ่ ม ขึ้ น 7.5% โดยราคาขายปลี ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ 28.04
บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E20) คิ ด เป็ น
20.0% ของการใช้น้ามัน กลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้
เฉลี่ ย อยู่ที่ 6.43 ล้านลิ ตรต่อวัน เพิ่มขึ้ น 14.2% โดย
ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 25.03 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
เฉลี่ยอยู่ที่ 1.30 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 13.9% จาก
จ้านวนรถที่ใช้ น้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E85) ที่มีมากขึ้ น
ราคาขายปลี ก เฉลี่ ย อยู่ ที่ 20.21 บาทต่ อ ลิ ต ร ทั้ ง นี้
ปัจจุบันมีสถานีบริการรวมทั้งสิ้น 1,435 แห่ง

- น้ามันแก๊สโซฮอล คิดเป็น 97% ของการ
ใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 31.11
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 4.5%
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 การใช้เชือเพลิงในภาคขนส่งทางบก

ประมาณ 1.2 ล้านคัน ลดลง 1.46% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า

อยู่ที่ 13,186 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ ซึ่งอยู่
ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมี
การใช้เชื้อเพลิงดีเซลและกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น ในขณะที่
มี ก ารใช้ NGV และ LPG ลดลง ทั้ง นี้ ณ สิ้น เดือ น
มิถุนายน 2562 ประเทศไทยมีรถจดทะเบียนสะสมที่อยู่
ในระบบทั้งสิ้นประมาณ 40.2 ล้านคัน โดยในปี 2562 มี
รถจดทะเบียนใหม่เฉลี่ยประมาณ 2.7 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 สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ทั่วประเทศมี
สถานีบริการ NGV อยู่ 446 สถานี ยอดจ้าหน่าย NGV
เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 5,459 ตัน/วัน โดยมีรถ NGV ที่
จดทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 3.8 แสนคัน โดยส่ ว น
ใหญ่ 85% เป็นรถที่ใช้ NGV ร่วมกับน้้ามันกลุ่มเบนซิน
ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ของปี 2562 มีรถ
NGV ที่จดทะเบียนใหม่อยู่ที่ 5,817 คัน ลดลง 22.36%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนราคาขาย
ปลีก NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 16.06 บาทต่อกิโลกรัม

- น้ามันดีเซล มีสัดส่วนการใช้สูงสุด คิดเป็น
55.7% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้
เพิ่มขึ้น 3.2% โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีรถดีเซลที่
จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 11.10 ล้านคัน โดยส่วนใหญ่เป็น
รถยนต์บรรทุกส่ว นบุคคล (6.3 ล้านคัน) ทั้งนี้ ในช่ว ง
เดื อนมกราคม-มิถุ น ายนของปี 2562 มีร ถดี เซลที่ จ ด
ทะเบียนใหม่ประมาณ 3.7 แสนคัน เพิ่มขึ้น 6.24% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

- LPG มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 4.6% ของการ
ใช้ เชื้ อเพลิ งในภาคขนส่ งทางบก การใช้ ล ดลง 12.1%
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ทั่วประเทศ มีรถ LPG ที่
จดทะเบียนสะสมอยู่ ประมาณ 9.4 แสนคัน โดยส่ ว น
ใหญ่ 98% เป็นรถที่ใช้ LPG ร่วมกับน้้ามันกลุ่มเบนซิน
และในช่ ว งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายนของปี 2562
รถ LPG ที่ จดทะเบี ยนใหม่ อยู่ ที่ 2,491 คั น ลดลง
31.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วน
ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 21.87 บาทต่อกิโลกรัม หรือ
11.81 บาทต่อลิตร

- น้ามันกลุ่มเบนซิน มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น
32.8% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้
เพิ่มขึ้น 3.9% โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มีรถเบนซิน
ที่จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 27.51 ล้านคัน โดยส่วนใหญ่เป็น
รถจักรยานยนต์ (21 ล้านคัน) และรถยนต์นั่งส่วนบุค คล
ไม่เกิน 7 คน (5.9 ล้านคัน) ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคมมิ ถุ น ายนของปี 2562 มี รถเบนซิ นที่ จดทะเบี ย นใหม่

2

 การใช้ไฟฟ้า

- สำขำธุรกิจ มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 22%
การใช้เพิ่มขึ้น 8.6% โดยกลุ่มธุรกิจหลักที่มี การใช้
ไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่ อพาร์ ต เมนต์ แ ละเกสต์ เ ฮาส์
ห้ างสรรพสิ นค้ า และโรงแรม 17.6% 5.9% และ
5.1% ตามล้าดับ เป็นผลจากจ้านวนนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศยังคงขยายตัวที่ 0.9 % จากระยะ
เดียวกันของปีก่อน ตามจ้านวนนักท่องเที่ยวอินเดีย
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

- ความต้ อ งการพลั งไฟฟ้ า สู งสุ ด ของ
ประเทศ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา
14.27 น. อยู่ที่ระดับ 37,312 MW
- การใช้ ไฟฟ้ าของประเทศ อยู่ ที่
115,788 GWh เพิ่มขึ้น 5.1% โดยภาคครัวเรือนยังคง
เติบโตสูงสุดที่ 14.2% ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
ลดลงที่ 0.2%
- สำขำอุ ต สำหกรรม มี สั ด ส่ ว นการใช้
ไฟฟ้า 37% มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่น
แต่การใช้ลดลงที่ 0.2% โดยอุตสาหกรรมเหล็กและ
โลหะพื้ น ฐาน และอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มีการใช้ไฟฟ้าลดลง 6.2% และ 5.7% ตามล้าดับ
สอดคล้ องกับ ดัชนี ผ ลผลิ ตอุตสาหกรรมหดตัว จาก
ระยะเดียวกันปีก่อนโดยลดลง 5.54% จากแนวโน้ม
เศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

- สำขำครั วเรื อน มีสั ดส่ วนการใช้ไฟฟ้ า
22% การใช้เพิ่มขึ้น 14.2% สอดคล้องกับ ดัชนี
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนที่ขยายตัวร้อยละ
17.2
- IPS (Independent Power Supply)
หรื อ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้ เ อง และ/หรื อ ขายตรง
มีสั ดส่ ว นการใช้ไฟฟ้า 15% โดยมีการใช้ ไ ฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 1.6% ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองส่วนใหญ่
ผลิตเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค. 62
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