สถานการณ์การใช้น้ามันและไฟฟ้าของไทย ในช่วงเดือนแรกของปี 2563
 การใช้ น้ า มั น ดี เ ซล เฉลี่ ย อยู่ ที่ 67.36
ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 1.5% ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่
27.33 บาทต่อลิ ตร ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับช่ว ง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์
ภัยแล้งที่รุนแรงมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปี
2563 ซึ่ ง ท าให้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรลดลง การใช้
น้ามันดีเซลสาหรับขนส่งจึงลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้
ในเดือนมกราคม 2563 มียอดจาหน่ายน้ามัน B20 อยู่ที่
233.33 ล้านลิตร ลดลง 4% จากเดือนก่อนหน้า จาก
การสิ้นสุดมาตรการอุดหนุน ราคาจาหน่ายน้ามัน B20
ให้ต่ากว่าน้ามันดีเซลปกติ 5 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
 การใช้ น้ ามั นกลุ่ มเบนซิ น เฉลี่ ยอยู่ ที่ 31.76
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้ า โดยราคาขายปลีกน้ ามันกลุ่มเบนซินเฉลี่ ยอยู่
25.61 บาทต่อลิ ตร ลดลง 0.2% เมื่อเทีย บกับ ช่ว ง
เดียวกันของปีก่อนหน้า
- น้ า มั น เบนซิ น 95 คิ ด เป็ น 3% ของ
การใช้ น้ ามั น กลุ่ ม เบนซิ น ทั้ ง หมด มี ก ารใช้ เ ฉลี่ ย อยู่ ที่
0.81 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 20.2% เนื่องจากผู้ใช้รถ
ส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปใช้น้ามันแก๊สโซฮอลเพราะรถยนต์ใน
ปัจจุบันสามารถรองรับการใช้น้ามันแก๊สโซฮอลได้

- น้ า มั น แก๊ ส โซฮอล คิ ด เป็ น 97% ของ
การใช้ น้ ามั น กลุ่ ม เบนซิ น ทั้ ง หมด มี ก ารใช้ เ ฉลี่ ย อยู่ ที่
30.94 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 2.6%
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 91 (E10) คิ ด เป็ น
29% ของการใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ย
อยู่ที่ 9.12 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 3.9% โดยราคาขายปลีก
เฉลี่ยอยู่ที่ 26.11 บาทต่อลิตร
- น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 (E10) มีสัดส่วน
การใช้สูงสุด คิดเป็น 44% ของการใช้น้ามันกลุ่มเบนซิน
ทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 14.02 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น
4.5% โดยราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 26.39 บาทต่อลิตร
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E20) คิ ด เป็ น
21% ของการใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ย
อยู่ที่ 6.62 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้น 9.3% โดยราคาขาย
ปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 23.37 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถานี
บริการรวมทั้งสิ้น 4,517 แห่ง
- น้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล 95 (E85) คิ ด เป็ น
4% ของการใช้น้ามันกลุ่มเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ย
อยู่ที่ 1.19 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 1.5% ราคาขายปลีก
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 19.33 บาทต่ อลิ ตร ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น มี ส ถานี
บริการเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 1,528 แห่ง
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 การใช้เชือเพลิงในภาคขนส่งทางบก
อยู่ที่ 2,189 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ ลดลง
1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมี
การใช้เชื้อเพลิงกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้น้ามัน
ดีเซล NGV และ LPG ลดลง ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมกราคม
2563 ประเทศไทยมีรถจดทะเบียนสะสมที่อยู่ในระบบ
ทั้งสิ้นประมาณ 40.8 ล้านคัน โดยมีรถจดทะเบียนใหม่
เฉลี่ยประมาณ 2.6 แสนคันต่อเดือน

- NGV มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 6.2% ของ
การใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ในภาคขนส่ ง ทางบก การใช้ ล ดลง
10.6% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคหันกลับไป
ใช้น้ามัน ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ทั่วประเทศ
มีสถานีบริการ NGV อยู่ 442 สถานี ยอดจาหน่าย NGV
เดื อ นมกราคมอยู่ ที่ 4,898 ตั น /วั น โดยมี ร ถ NGV
ที่จดทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 3.6 แสนคัน โดยส่วน
ใหญ่ 85% เป็นรถที่ใช้ NGV ร่วมกับน้ามันกลุ่มเบนซิน
ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคมของปี 2563 มีรถ NGV ที่จด
ทะเบียนใหม่อยู่ที่ 822 คัน ลดลง 30.87% เมื่อเทียบกับ
ช่ว งเดี ยวกัน ของปี ก่อ นหน้า ส่ วนราคาขายปลี ก NGV
เฉลี่ ย อยู่ ที่ 15.35 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ซึ่ ง ลดลง 4.5%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

- น้ามันดีเซล มีสัดส่วนการใช้สูงสุด คิดเป็น
56.1% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้
ลดลง 1.5% โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 มีรถดีเซลที่
จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 11.34 ล้านคัน โดยส่วนใหญ่เป็น
รถยนต์บ รรทุกส่ว นบุคคล (6.4 ล้ านคัน) ทั้งนี้ ในช่ว ง
เดือนมกราคมของปี 2563 มีรถดีเซลที่จดทะเบียนใหม่
ประมาณ 6.0 แสนคัน ลดลง 16.64% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า

- LPG มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น 4.2% ของการใช้
เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้ลดลง 12.7% ทั้งนี้
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ทั่วประเทศ มีรถ LPG ที่จด
ทะเบียนสะสมอยู่ประมาณ 8.7 แสนคัน โดยส่วนใหญ่
98% เป็นรถที่ใช้ LPG ร่วมกับน้ามันกลุ่มเบนซิน และ
ในช่วงเดือนมกราคมของปี 2563 รถ LPG ที่จดทะเบียน
ใหม่อยู่ที่ 385 คัน ลดลง 16.30% เมื่อเทียบกับช่ว ง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ส่ วนราคาขายปลีก เฉลี่ ยอยู่ที่
21.87 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 11.81 บาทต่อลิตร

- น้ามันกลุ่มเบนซิน มีสัดส่วนการใช้คิดเป็น
33.5% ของการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งทางบก การใช้
เพิ่มขึ้น 1.8% โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 มีรถ
เบนซินที่จดทะเบียนสะสมอยู่ที่ 27.96 ล้านคัน โดย
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รถจั ก รยานยนต์ (21.2 ล้ า นคั น ) และ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (6.2 ล้านคัน) ทั้งนี้
ในช่ ว งเดื อ นมกราคมของปี 2563 มี ร ถเบนซิ น ที่ จ ด
ทะเบียนใหม่ประมาณ 2.0 แสนคัน ลดลง 5.0% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
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 การใช้ไฟฟ้า

- สำขำธุ ร กิ จ มี สั ด ส่ ว นการใช้ ไ ฟฟ้ า 26 %
การใช้เ พิ่ม ขึ้น 6.6% โดยกลุ่ม ธุร กิจ หลัก ที่มี การใช้
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้แก่ อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ โรงแรม
และห้างสรรพสินค้า 17.7% 7.6% และ 1.9% ตามลาดับ
สะท้อนจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวใกล้เคียงกับ
เดือนก่อนที่ 2.5% ตามจานวนนักท่องเที่ยวมาเลเซีย
รัสเซีย และฮ่องกง ที่ยังขยายตัวได้ ซึ่งเป็นผลจากการ
เหลื่ อ มเดื อ นของเทศก าลตรุ ษ จี น ที่ ม าเร็ ว กว่ า
ปีก่อน
- สำขำครั วเรื อน มี สั ดส่ วนการใช้ ไฟฟ้ า 25%
การใช้เพิ่มขึ้น 8.5% สอดคล้องกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ
ภายในครัวเรือนมีการปรับตัว ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 5.2%
เนื่ อ งจากโรงงานปิ ด กิ จ การอยู่ ที่ 222 โรงงาน
มีการจ้างแรงงานในประเทศลดลง

- ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด เมื่อวันที่
23 มกราคม 2563 เวลา 14.28 น.อยู่ที่ระดับ 33,615
MW
- การใช้ ไฟฟ้า อยู่ ที่ 15,506 GWh เพิ่มขึ้ น
3.4% โดยภาคครั ว เรื อนยั งคงเติ บ โตสู ง สุ ด ที่ 8.5%
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม ลดลงที่ 1.3%
- สำขำอุ ต สำหกรรม มี สั ดส่ ว นการใช้ ไฟฟ้ า
44% มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอื่น แต่การใช้
ลดลงที่ 1.3% โดยอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน
และอุ ตสาหกรรมอิ เล็ กทรอนิ กส์ มี ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า ลดลง
5.3% และ 3.3% ตามลาดับ สอดคล้องกับยอดการผลิต
เหล็กสาเร็จรูปที่ปรับตัวลดลง 3.7% และการบริโภค
เหล็กสาเร็จรูปลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา 7.3%
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