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ภาพรวมสถานการณ์การใช้น้้ามันและไฟฟ้าของไทย ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 

 
 “ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 การใช้ดีเซลและเบนซินยังคงปรบัตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.00 และ 11.50 ตามล าดับ  
จากราคาขายปลีกท่ีปรับลดลงในช่วงกลางปี 2559 แมใ้นเดือนกันยายนจะปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ า 
การใช้น้ ามันภาคขนส่งทางบก ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.15 จากเบนซินและดีเซลท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.49 และ 4.09 

ตามล าดับ ขณะท่ีการใช้ LPG และ NGV ปรับลดลงอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 15.66 และ 8.77 ตามล าดับ 
การผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.53 เป็นไปตามการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.40 จากภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ 

และกิจการขนาดเล็กร้อยละ 8.37 6.41 และ 6.09 ตามล าดับ ยกเว้นภาคเกษตรกรรมท่ียังคงปรับลดลงร้อยละ 31.36” 
 

 การใช้ น้้ามันดี เซล  เฉลี่ ยอยู่ที่  62.00 
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่ ม ข้ึนร้อยละ 4.00 เทียบกับ 
ช่ วง เ ดี ยวกั นของปี ก่ อน  จากราคาขายปลี ก 
ในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับต่่าแม้ว่าจะเริ่มทยอย
ปรับข้ึนเล็กน้อยตามราคาน้่ามันตลาดโลก โดยราคา
ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 22.77 บาทต่อลิตร ต่่ากว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน 0.78 บาทต่อลิตร  

 

 การใช้น้้ามันเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่  28.88 
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.50 เทียบกับ 
ช่ วง เ ดี ยวกั นของปี ก่ อน  จาก ราคาขายปลี ก 
ที่อยู่ในระดับต่่าตามราคาน้่ามันตลาดโลก มีการใช้
น้่ามันแก๊สโซฮอลเพิ่มมากข้ึนตามนโยบายการ
ส่งเสริมพลังงานทดแทน รวมทั้งราคาขายปลีกที่ 
ต่่ากว่าน่้ามันดีเซลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 
2559 โดยราคาขายปลีกน้่ามันเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ 
23.58 บาทต่อลิตร ต่่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 
4.12 บาทต่อลิตร  
 

    - น้้ามันเบนซิน 95 คิดเป็นร้อยละ 4.65 
ของการใช้น้่ามันเบนซินทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 
1.34 ล้ านลิตรต่อ วัน  ลดลงจากช่วง เดียวกัน 
ของปีก่อนร้อยละ 2.22 ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 
31.27 บาทต่อลิตร ต่่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 10.41 หรือ 3.63 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ปริมาณ
การใช้ที่ลดลงจากปีก่อนเป็นผลจากการมีรถยนต์ 
ที่รองรับการใช้น้่ามันแก๊สโซฮอลเพิ่มข้ึน  

 

    - น้้ามันแก๊สโซฮอล คิดเป็นร้อยละ 
95.35 ของการใช้น้่ามันเบนซินทั้งหมด มีการใช้
เฉลี่ยอยู่ที่  27.54 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่ม ข้ึนจาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.26 ราคาขายปลีก
เฉลี่ยอยู่ที่ 22.13 บาทต่อลิตร ต่่ากว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 14.41 หรือ 3.73 บาทต่อลิตร 

โดยน้่ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10) มีอัตราการใช้
เพิ่มข้ึนมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 22.98 
 

     - น้ ามันแก๊ ส โซฮอล  91 (E10) 
คิดเป็นร้อยละ 38.82 ของการใช้น้่ามันเบนซิน
ทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 11.21 ล้านลิตรต่อวัน 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.59 
ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 23.60 บาทต่อลิตร ต่่ากว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.74 หรือ 3.76 
บาทต่อลิตร 
 

     - น้ ามันแก๊ ส โซฮอล  95 (E10) 
คิดเป็นร้อยละ 37.08 ของการใช้น้่ามันเบนซิน
ทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 10.71 ล้านลิตรต่อวัน 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.98 
มีราคาสูงสุดในกลุ่มน้่ามันแก๊สโซฮอล โดยราคา 
ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่  24.00 บาทต่อลิตร ต่่ากว่า 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.30 หรือ 4.33
บาทต่อลิตร 
 

     - น้ ามันแก๊ ส โซฮอล  95 (E20) 
คิดเป็นร้อยละ 16.47 ของการใช้น้่ามันเบนซิน
ทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่  4.76 ล้านลิตรต่อวัน 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.99 
ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 21.48 บาทต่อลิตร ต่่ากว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.15 หรือ 4.45 
บาทต่อลิตร ปัจจุบันมีสถานีบริการจ่านวนรวม 
3,171 แห่ง  
 

     - น้ ามันแก๊ ส โซฮอล  95  (E85) 
คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของการใช้น้่ามันเบนซิน
ทั้งหมด มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 863,400 ลิตรต่อวัน 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.15 ราคา
ขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 17.90 บาทต่อลิตร ต่่ากว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.32 หรือ 4.85 บาท
ต่อลิตร ปัจจุบันมีสถานีบริการจ่านวนรวม 893 แห่ง  
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 การใช้น้้ามันภาคขนส่งทางบก  
 

    อยู่ที่ 19,462 พันตันเทียบเท่าน้่ามันดิบ 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.15 
ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ข้ึนของการใช้น้่ามันเบนซินและ
น้่ามันดีเซล โดยมีสัดส่วนการใช้คิดเป็นร้อยละ 53.33 
และร้อยละ 30.30 ตามล่าดับ 

 

    - น้้ามันดีเซลและน้้ามันเบนซิน มีการ
ใช้เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.09 
และ 11.49 ตามล่าดับ จากราคาขายปลีกเฉลี่ย 
ที่ยังคงอยู่ในระดับต่่าแม้ว่าจะเริ่มปรับตัวสูงข้ึน
เล็กน้อยในเดือนกันยายน และผู้ใช้ LPG และ NGV 
บางส่วนเปลี่ยนกลับมาใช้น้่ามันเป็นเช้ือเพลิง 
 

    - LPG และ NGV มีการใช้ลดลงจาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.66 และ 8.77 
ตามล่าดับ คาดว่าเกิดจากผู้ใช้บางส่วนเปลี่ยนกลับ 
ไปใช้น้่ามันเบนซินและน้่ามันดีเซลจากราคาที่อยู่ใน
ระดับต่่ากว่าปีก่อน โดยราคาขายปลีก LPG เดือน
กันยายน 2559 อยู่ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม เท่ากับ
เดือนก่อนหน้า ราคาขายปลีก NGV ช่วงวันที่ 1 - 15 
กันยายน 2559 อยู่ที่ 12.38 บาทต่อกิโลกรัม และ 
ช่วงวันที่ 16 – 30 กันยายน 2559 อยู่ที่ 12.46 บาท 
ต่อกิโลกรัม โดยมีรถยนต์ที่ใช้ NGV ที่ข้ึนทะเบียนกับ
กรมการขนส่งทางบกจ่านวน 408,292 คัน และสถานี
บริการ NGV จ่านวนรวม 502 สถาน ี
 

 การใช้ไฟฟ้า 
 

 - การผลิตพลังงานไฟฟ้า อยู่ที่ 151,018 
กิกะวัตต์ช่ัวโมง ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.53 เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ที่ เพิ่มข้ึนเกือบทุกสาขา ยกเว้นภาคเกษตรกรรม 
 

  - การใช้ไฟฟ้า อยู่ที่ 138,071 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.40 จากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนของภาคครัวเรือน
ร้อยละ 8.37 ภาคส่วนอื่นที่ส่าคัญ ได้แก่ ภาคธุรกิจ 
กิจการขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 
6.41 6.09 และ 3.20 ตามล่าดับ ยกเว้นภาค
เกษตรกรรมจากความต้อ งการใช้สูบน้่ า เพื่ อ
การเกษตรที่ปรับลดลงมากถึงร้อยละ 31.36  
 

  - ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ 
ในระบบของ กฟผ. ในปี 2559 เกิดข้ึนเมื่อวันพุธ 
ที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. อยู่ที่ระดับ 
29 ,619 เมกะวัตต์ สูงกว่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของ 
ปี 2558 ซึ่งเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่  11 มิถุนายน 
2558 เวลา 14.02 น. อยู่ที่ระดับ 27,346 เมกะวัตต์ 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.30 จากอากาศที่ร้อนมากกว่า
ปกติในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2559  
 

--------------------------------------------------
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 สถานการณ์การใช้น้้ามนัและไฟฟ้าของไทย ช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2559
 

  1. การใชน้้้ามันดีเซล
 

   การใช้น้้ามันดีเซล ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 62.00 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 4.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ระดับ 
22.77 บาทต่อลิตร ต่่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.78 บาทต่อลิตร จากราคาขายปลีกน้่ามันดีเซล
ภายในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับต่่าตามราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก แม้ว่าจะปรับตัวสูงข้ึนเล็กน้อยในช่วง 
ครึ่งปีแรกของปี 2559 แต่ได้ปรับลดลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน โดยราคาขายปลีกน้่ามันดีเซลในเดือน
กันยายน 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ 23.34 บาทต่อลิตร ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 0.04 บาทต่อลิตร  
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  2. การใชน้้้ามันเบนซินและน้้ามันแก๊สโซฮอล
 

   การใช้น้้ามันเบนซิน ในช่วง 9 เดือนแรกของป ี2559 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 28.88 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 11.50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 5.14 จากเดือนก่อนหน้า จากราคา 
ขายปลีกน้่ามันเบนซนิภายในประเทศที่อยู่ระดับต่่าตามราคาน่้ามันในตลาดโลก ท่าให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้่ามัน
เบนซินเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ 23.58 บาทต่อลิตร ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.12 
บาทต่อลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 14.88 โดยราคาขายปลีกน้่ามันเบนซินเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 
มีราคาต่่ากว่าราคาขายปลกีน้่ามันดีเซลต่อเนื่องถึง 3 เดือน แต่เริ่มปรับข้ึนเลก็น้อยจนสงูกว่าน่้ามันดีเซลในเดือน
กันยายน 2559 แต่ยังคงมีระดับต่่า โดยเฉพาะน้่ามันแก๊สโซฮอล จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้เฉลี่ย
ของน้่ามันเบนซินในกลุ่มน้่ามันแก๊สโซฮอลปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.26 หรือ 2.92 ล้านลิตรต่อวัน จาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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    2.1 การใช้น้้ามันเบนซิน 95 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.65 ของปริมาณการใช้น้่ามันเบนซินทั้งหมด 
โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1.34 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนร้อยละ 2.22 ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 31.27 บาทต่อลิตร ต่่ากว่าราคาขายปลีกในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 10.41 หรือ 3.63 บาทต่อลิตร โดยในเดือนกันยายน 2559 มีราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 32.24 บาทต่อลิตร
ต่่ากว่าเดือนก่อนหน้า 1.10 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ จากราคาขายปลีกน้่ามันเบนซิน 95 ที่ยังสูงกว่าราคากลุ่มน้่ามัน
แก๊สโซฮอลมาก ประกอบกับในปัจจุบันมีการผลิตรถยนตท์ี่รองรบัการใช้น้่ามันแก๊สโซฮอลมากข้ึนตามนโยบายการ
ส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล ท่าให้ในช่วงต้นปี 2559 ปริมาณการใช้น้่ามันเบนซิน 95 
ปรับลดลงต่่ากว่าปีที่แล้ว แต่มีการใช้สูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ 1.44 ล้านลิตรต่อวัน ต่อมาในเดือนกันยายน 2559 
ราคาขายปลีกได้ปรับสูงข้ึน ส่งผลให้มีปริมาณการใช้ลดลงอยู่ที่ 1.31 ล้านลิตรต่อวัน 
 

 
 

 

    2.2 การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 95.35 ของปริมาณการใช้น้่ามัน
เบนซินทั้งหมด โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีการใช้น้่ามันกลุ่มแก๊สโซฮอลเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 27.54 
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.26 ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 22.13 บาทต่อลิตร 
ต่่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.88 หรือ 4.12 บาทต่อลิตร โดยน้่ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10) มีอัตรา
การใช้เพิ่มข้ึนมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 22.98 โดยมีรายละเอียดการใช้น้่ามันแก๊สโซฮอลแต่ละประเภท ดังนี้   
 

       (1)  การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 91 (E10) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.82 ของปริมาณการใช้
น้่ามันเบนซินทั้งหมด ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 11.21 ล้านลิตรต่อวัน 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.59 ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 23.60 บาทต่อลิตร ต่่ากว่าราคา 
ขายปลีกในช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.74 หรือ 3.76 บาทต่อลิตร 
 

       (2)  การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.08 ของปริมาณการใช้
น้่ามันเบนซินทั้งหมด ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 10.71 ล้านลิตรต่อวัน 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.98 ปัจจุบันมีปริมาณการใช้ที่ใกล้เคียงกับน้่ามันแก๊สโซฮอล 91 
(E10) เนื่องจากส่วนต่างของราคาขายปลีกที่ลดลง ราคาขายปลีกน้่ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10) เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 
24.00 บาทต่อลิตร ต่่ากว่าราคาขายปลีกในช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.30 หรือ 4.33 บาทต่อลิตร 
โดยน้่ามันแก๊สโซฮอล 95 (E10) ยังคงมีราคาสูงที่สุดในกลุ่มน้่ามันแก๊สโซฮอล และมีส่วนต่างราคากับน้่ามัน 
แก๊สโซฮอล 91 (E10) ไม่มากนัก โดยส่วนต่างราคาในเดือนกันยายน 2559 อยู่ที่ 0.27 บาทต่อลิตร 
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       (3)  การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 95 (E20) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.47 ของปริมาณการใช้
น้่ามันเบนซินทั้งหมด ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.76 ล้านลิตรต่อวัน 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.99 ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 21.48 บาทต่อลิตร ต่่ากว่า
ราคาขายปลีกในช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.15 หรือ 4.45 บาทต่อลิตร  
 

 
 

   ในเดือนกันยายน 2559 มีสถานีบริการที่จ่าหน่ายน้่ามันแก๊สโซฮอล 95(E20) สะสม
เพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้า 7 แห่ง โดยมีจ่านวนรวมทั้งสิ้น 3,171 แห่ง แบ่งเป็น ปตท. 1,188 แห่ง บางจาก 
735 แห่ง เชลล์ 379 แห่ง เอสโซ่ 417 แห่ง ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 145 แห่ง เชฟรอน (ไทย) 176 แห่ง 
พีทีจี 100 แห่ง เพียวพลังงานไทย 9 แห่ง และซัสโก้ 22 แห่ง  
 

       (4)  การใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล 95(E85) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.99 ของปริมาณการใช้
น้่ามันเบนซินทั้งหมด ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 863,400 ลิตรต่อวัน ลดลง
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.15 ราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 17.90 บาทต่อลิตร ต่่ากว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 21.32 หรือ 4.85 บาทต่อลิตร มีสถานีบริการที่จ่าหน่ายน้่ามันแก๊สโซฮอล 95(E85) สะสม 
ในเดือนกันยายน 2559 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1 แห่ง โดยมีจ่านวนทั้งสิ้น 893 แห่ง แบ่งเป็น ปตท. 536 แห่ง 
บางจาก 272 แห่ง ระยองเพียว 36 แห่ง ซัสโก้ 41 แห่ง และสยามเฆมี 8 แห่ง  
 

  3. การใชน้้้ามันภาคขนส่งทางบก
 

   การใช้น้่ามันภาคขนส่งทางบกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ระดับ 19,462 พันตันเทียบเท่า
น้่ามันดิบ (ktoe) เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.15 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของการใช้น้่ามันเบนซิน
และดีเซล ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้่ามันดีเซลทีม่ีการใช้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.33 ของการใช้น้่ามันในภาคขนส่ง
ทางบก รองลงมาคือน้่ามันเบนซิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.30 โดยมีการใช้เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 4.09 และ 11.49 ตามล่าดับ ทั้งนี้ น้่ามันเบนซินมีสัดส่วนการใช้ในภาคขนส่งเพิ่มข้ึนจากราคาขายปลีก
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เฉลี่ยที่ถูกกว่าน่้ามันดีเซลตั้งแตเ่ดือนมถุินายนถึงสิงหาคม 2559 เป็นระยะเวลาสามเดือนติดต่อกัน ในขณะทีก่าร
ใช้ LPG ในภาคขนส่งทางบก และ NGV ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ยังคงปรับตัวลดลงคิดเป็นร้อยละ 
15.66 และ 8.77 ตามล่าดับ คาดว่าเกิดจากราคาน้่ามันยังคงอยู่ในระดับต่่าอย่างต่อเนื่อง ท่าให้ผู้ใช้บางส่วน
โดยเฉพาะผู้ใช้ LPG ทยอยเปลี่ยนกลับไปใช้น้่ามันเป็นเช้ือเพลิง ในส่วนของผู้ใช้ NGV ปี 2559 มีสถิติจ่านวน
รถยนต์ส่วนบคุคลและรถแทก็ซีใ่หม่ทีใ่ช้ NGV ข้ึนทะเบียนกับกรมการขนสง่ทางบกลดลงเดือนละประมาณ 800 
– 1,000 คัน ส่งผลท่าให้มีปริมาณการใช้ NGV ลดลงด้วย 
 

   ในเดือนกันยายน 2559 ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาคงที่ 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และราคาขายปลีก NGV แบ่งเป็นช่วงวันที่ 1 – 15 กันยายน 2559 อยู่ที่ 12.38 
บาทต่อกิโลกรัม และช่วงวันที่ 16 – 30 กันยายน 2559 อยู่ที่ 12.46 บาทต่อกิโลกรัม มีจ่านวนรถยนต์ NGV 
ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกสะสมรวมทั้งสิ้น 408,292 คัน ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 1,180 คัน 
มีจ่านวนสถานีบริการ NGV เท่าเดิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ที่ 502 สถานี แบ่งเป็นกรุงเทพและ
ปริมณฑล 251 สถานี ต่างจังหวัด 251 สถานี  
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สรุปราคาขายปลีกน้้ามันเบนซินและดีเซลของต่างประเทศ   (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 
 

 ราคาขายปลีกน้้ามันเบนซินและดีเซลของต่างประเทศ ราคาขายปลีกน้่ามันส่าเร็จรูปในแต่ละ
ประเทศจะแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับโครงสร้างและนโยบายการชดเชยราคาน้่ามันของประเทศนั้น โดย
ราคาน่้ามัน ณ โรงกลั่นของประเทศไทย จะอ้างอิงราคาจากราคากลางน้่ามันส่าเร็จรูปตลาดภูมิภาค
เอเชีย (ตลาดจรสิงคโปร์ - Mean of Platts : MOP Singapore)  
 

 ราคาขายปลีกน้้ามันเบนซินและดีเซลของประเทศไทยและต่างประเทศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559  
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 เปรียบเทียบราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงในภูมิภาคเดือนกันยายน 2559 กับเดือนสิงหาคม 2559  
 

ในเดือนกันยายน 2559 ราคาน้่ามันดิบมีความผันผวน คาดว่าเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ความ
กังวลต่อการประชุมในช่วงปลายเดือนกันยายน 2559 ของกลุ่มโอเปคและนอกกลุ่มโอเปคในเรื่องการ
ลดก่าลังการผลิตน้่ามันดิบเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้่ามัน ภาวะอุปทานล้นตลาดที่ยังไม่คลี่คลาย  
อีกทั้งการผลิตน้่ามันดิบของประเทศรัสเซียที่ปรับสูงข้ึน  เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาน้่ามันดิบ 
ในตลาดโลกมีความผันผวน 
  

 ราคาขายปลีกน้้ามันเบนซิน ในกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ปรับราคาเพิ่มข้ึน ยกเว้นประเทศ
มาเลเซีย ประเทศเมียนมา และประเทศกัมพูชา ปรับราคาลดลง ส่วนประเทศบรูไนและประเทศ
ลาวราคาคงที่  

 ราคาขายปลีกน้้ามันดีเซล ในกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ปรับราคาเพิ่มข้ึน ยกเว้นประเทศ
ไทย ประเทศเมียนมา และประเทศกัมพูชาปรับราคาลดลง ส่วนประเทศบรูไน และประเทศ
มาเลเซียราคาคงที่ 
 

 
หมายเหตุ : (1) ราคาน้่ามันของประเทศไทยเป็นราคาน้่ามันแก๊สโซฮอลออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)  

 (2)  รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 
 

 เปรียบเทียบราคาขายปลีกเบนซิน ดีเซล และ LPG ในภูมิภาค 

 

สงิหาคม 2559 สงิหาคม 2559

ประเทศไทย (บาท/ลติร) 24.85           24.65               0.20 23.29           23.69               -0.40

ประเทศบรูไน (ดอลลารบ์รูไน/ลติร) 0.52             (13.37)  0.52                 0.00 0.31             (7.97)        0.31                 0.00

ประเทศมาเลเซยี (รงิกติ/ลติร) 1.70             (14.54)  1.75                 -0.05 1.70             (14.54)      1.70                 0.00

ประเทศเมยีนมา (จตั/ลติร) 550.00         (15.24)  560.00             -10.00 550.00         (15.24)      560.00             -10.00

ประเทศอนิโดนเีซยี (รูเปีย/ลติร) 8,850.00      (25.04)  8,750.00          100.00 8,450.00      (23.90)      8,200.00          250.00

ประเทศเวยีดนาม (ดอง/ลติร) 16,930.00    (27.09)  16,070.00        860.00 12,250.00    (19.60)      11,910.00        340.00

ประเทศฟิลปิปินส ์ (เปโซ/ลติร) 41.75           (30.47)  40.40               1.35 27.40           (20.00)      27.30               0.10

ประเทศกมัพชูา (เรยีล/ลติร) 2,950.00      (25.08)  3,350.00          -400.00 2,550.00      (21.68)      3,050.00          -500.00

ประเทศลาว (กบี/ลติร) 8,350.00      (35.91)  8,350.00          0.00 6,210.00      (26.70)      6,200.00          10.00

ประเทสสงิคโปร ์ (ดอลลารส์งิคโปร/์ลติร) 1.95             (50.13)  1.92                 0.03 1.20             (30.85)      1.18                 0.02

กนัยายน 2559

N atio nal C urrency (   /  ต )

กนัยายน 2559

ประเทศ (หนว่ย)

ราคาขายปลกีน า้มนัเบนซนิและดเีซลในกลุม่ประเทศอาเซยีน*

น า้มนัเบนซนิพเิศษ น า้มนัดเีซล
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   4. สถานการณ์ไฟฟ้า
 

   4.1 การผลิตพลังงานไฟฟ้า ในช่วง 9 เดือนแรกของป ี2559 อยู่ที่ระดับ 151,020 กิกะวัตต์ช่ัวโมง 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.53 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการเพิ่มข้ึนของการใช้ไฟฟ้าเกือบทุกสาขา ยกเว้น 
ภาคเกษตรกรรม 
 

 
 

     ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสดุสุทธิในระบบของ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) 
ปี 2559 เกิดข้ึนเมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น.  อยู่ที่ระดับ 29,619 เมกะวัตต์ สูงกว่า 
พลังไฟฟ้าสูงสุดของปี 2558 ซึ่งเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 14.02 น. อยู่ที่ระดับ 27,346 
เมกะวัตต์ หรือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 8.30 โดยในเดือนกันยายน 2559 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสดุอยู่ที่ระดับ 25,791 
เมกะวัตต์  
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    4.2 การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ในเดือนช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 
138,071 กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 5.40 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนในเกือบทุกสาขา 
ยกเว้นภาคเกษตรกรรมที่ยังคงมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าส่าหรับสูบน้่าเพื่อการเกษตรลดลงร้อยละ 31.36 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 41.97 จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเปน็ช่วงหลังการเพาะปลูกและเตรียม
เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ส่งผลให้มีการสูบน้่าเพื่อการเกษตรลดลง  
 

       โดยภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 41.83 ของการใช้ทั้งหมด 
มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 57,757 กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
คาดว่าเกิดจากการขยายตัวของกลุม่อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อาหาร พลาสติก และเหล็กที่มกีารผลิตเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ยกเว้นในอุตสาหกรรมปนูซีเมนต์ทีม่ีการผลติลดลง รองลงมาคือ ภาคครัวเรือน มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 33,639 
กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปกี่อน เนื่องจากจ่านวนบ้านอยู่อาศัยที่เพิ่ม
สูงข้ึน และค่า Ft ที่ติดลบ ส่งผลใหม้ีการใช้ไฟฟ้าสงูข้ึน แต่ลดลงรอ้ยละ 4.86 เทียบกับเดือนกอ่นหน้า คาดว่าเกดิ
จากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกเนื่องจากมีลมมรสุมและพายุโซนร้อนราอี (Rai) ที่พัดผ่านประเทศลาวตอนล่าง 
ท่าให้เกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

       ภาคธุรกิจและกิจการขนาดเล็กมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.41 และ 6.09 ตามล่าดับ 
จากความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคบริการ โดยเฉพาะหมวดการขายที่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการ
ท่องเที่ยว ซึ่งมีจ่านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เติบโตร้อยละ 18.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 
ร้อยละ 16.24 จากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเป็นช่วง Low Season และสภาพอากาศเย็นลงจากฝนที่ตกตลอด
ทั้งเดือนท่าให้มีการใช้อุปกรณ์ท่าความเย็นลดลง โดยมีรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคธุรกิจที่ส่าคัญ ดังนี้ 
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     การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีการใช้ไฟฟ้ารวม 57,757 
กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าเกิดจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการผลติ ได้แก่ ยานยนต์ อาหาร เหล็ก พลาสติก ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตามความต้องการบริโภค
ภายในประเทศและค่าสั่งซื้อที่เพิ่มข้ึน โดยมีรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมที่ส่าคัญ ดังนี ้
 

     (1)  อุตสาหกรรมอาหาร มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 7,978 กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.69 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 2.20 คาดว่าเกิดจากผลผลิตสินค้า
เกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มข้ึน ความต้องการของตลาดส่งออกยังคงมีต่อเนื่อง รวมถึงการบริโภคในประเทศ
ปรับตัวเพิ่มข้ึน ส่งผลให้มีการเพิ่มการผลิตกลุ่มสินค้าที่อิงตลาดส่งออก คือ แป้งมันส่าปะหลัง ทูน่ากระป๋อง 
และกุ้งแช่แข็ง และสินค้าที่อิงตลาดภายในประเทศ คือ น้่ามันถ่ัวเหลือง มีการผลิตปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 83.5 
จากความต้องการบริโภคที่สูงข้ึน นอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น มาตรการ
ช่วยเหลือทางการเงินให้ SMEs รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารในประเทศ ท่าให้
การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารขยายตัว  
 

     (2)  อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพ้ืนฐาน มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 5,308 กิกะวัตต์ช่ัวโมง 
ปรับเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 3.16 
คาดว่ามีการผลิตเพิ่มข้ึนจากการขยายตัวเพิ่มข้ึนตามอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น อุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องปรับอากาศที่ขยายตัวร้อยละ 25.3 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยคาดการณ์ว่าจะมี
การใช้เหล็กทรงแบนเพิ่มมากขึ้น   
 

      (3)  อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 4,373 กิกะวัตต์ช่ัวโมง ลดลงร้อยละ 
1.16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 0.32 แม้ว่าการผลิตผลิตภัณฑ์
เส้นใยสิ่งทอในภาพรวมจะเพิ่มข้ึนตามความต้องการใช้ในประเทศ แต่ในส่วนการผลิตผ้าผืนและผลิตภัณฑ์  
ในกลุ่มเครื่องนุ่มห่มลดลงมาก จากการมีสินค้าสะสมค่อนข้างมากจากการน่าเข้าเสื้อผ้าส่าเร็จรูปและเครื่อง  
นุ่มห่มในเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าส่าเร็จรูปหดตัวลงร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาสินค้าของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งส่งผลให้ค่าสั่งซื้อลดลง  
 

     (4)  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 5,248 กิกะวัตต์ช่ัวโมง ลดลง
เล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 1.73 จากเดือนก่อนหน้า 
คาดว่ายังคงมีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศกลุ่มยุโรปและอาเซียน การผลิตช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ส่าหรับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิต Hard Disk 
Drive ขนาดใหญ่ย้ายฐานการผลิตจากมาเลเซียมายังประเทศไทยสง่ผลให้การผลติปรบัลดลงเล็กน้อยเพื่อรอการ
ย้ายฐานการผลิต  
 

     (5)  อุตสาหกรรมพลาสติก มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 3,685 กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ
5.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปกี่อน คาดว่าเกิดจากเพิม่การผลติเม็ดพลาสติกบางชนิดตามความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลติภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก
ไปยังต่างประเทศ  
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     (6)  อุตสาหกรรมยานยนต์ มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 4,290 กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 
4.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.49 จากเดือนก่อนหน้า คาดว่าเกิดจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลติรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง และรถยนต์เพือ่การพาณิชย์ที่รองรับความตอ้งการ
ที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว และผลจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่  
 

     (7)  อุตสาหกรรมซีเมนต์ มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 3,247 กิกะวัตต์ช่ัวโมง ลดลงร้อยละ 
1.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 6.18 จากเดือนก่อนหน้าจากอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นับจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ยัง
ไม่ฟื้นตัวดีนัก ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยหรือมีน้่าท่วมขังในหลายพื้นที่ ท่าให้ความ
ต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศส่าหรับภาคการก่อสร้างชะลอลง ในส่วนการส่งออก แม้ว่าบังกลาเทศ 
เวียดนาม และกัมพูชา จะมีค่าสั่งซื้อปูนซีเมนต์จากไทยเพิ่มข้ึนจ่านวนมาก แต่เมียนมาซึ่งเป็นตลาดส่งออก 
ที่ใหญ่ที่สุดของไทยมีค่าสั่งซื้อปูนซีเมนต์ลดลงค่อนข้างมากต่อเนื่องจากเดือนก่อน ท่าให้ปริมาณการผลิตเพื่อ
ส่งออกของไทยขยายตัวไม่มาก อย่างไรก็ตาม จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ เร่งรัดการลงทุน 
ในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้ขยายตัวต่อไป  
 

     อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ (8) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ การใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 1,702 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.44 (9) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง การใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 2,573 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าเป็นผลจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนตซ์ึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ (10) อุตสาหกรรมการผลิตน้้าแข็ง การใช้ไฟฟ้า
อยู่ที่ระดับ 2,302 กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาพอากาศ
ในปีนี้ที่ร้อนกว่าปีที่ผ่านมา แต่ลดลงร้อยละ 6.29 จากเดือนก่อนหน้า คาดว่าเกิดจากฝนที่ตกชุกในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน 2559 ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าของอุตสาหกรรมการผลิตน้่าแข็งในเดือนกันยายน 2559 
ปรับลดลง 
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       การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 มีการใช้ไฟฟ้ารวม 26,465 กิกะวัตต์
ช่ัวโมง เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 6.41 จากการใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจขนส่ง 
ที่เติบโตข้ึนตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมและการส่งออกสินค้า รวมทั้ง ภาคบริการที่ยังคงได้รับ 
แรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจการค้าและโรงแรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่ง 
กลุ่มธุรกิจได้ดังนี้  
 

      (1) ห้างสรรพสินค้าและธุรกิจขายปลีก มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 4.53 และ 7.37 ตามล่าดับ จากการบริโภคสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีเพิ่มข้ึนตามปริมาณผลผลิต 
ในภาคเกษตรกรรมและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจห้างสรรพสินค้าและ
การค้าปลีก ประกอบกับยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่เร่งรัด ส่งผลให้ธุรกิจภาคบริการต่างๆ ยังคงมีการขยายตัวต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
 

      (2) โรงแรม อพาร์ตเมนต์และเกสต์เฮาส์ และ ภัตตาคารและไนต์คลับ มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.44 11.03 และ 5.86 ตามล่าดับ จากการขยายตัวของ 
ภาคการท่องเที่ยว โดยจ่านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนกันยายน 2559 
มจี่านวน 2.41 ล้านคน ส่วนใหญ่เปน็กลุม่นักท่องเที่ยวจากจีน และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
และ เวียดนาม) เป็นหลัก ส่งผลใหช่้วง 9 เดือนแรกของป ี2559 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งสิ้น 24.8 ล้านคน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.37 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ราคาขายปลีกน้่ามันในประเทศที่อยู่ในระดับต่่าและมี
การปรับลดลงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2559 ช่วยสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย
ภายในประเทศมากข้ึน  
 

      (3) ภาคอสังหาริมทรัพย์ การใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน จากมาตรการการเงินการคลงัเพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มี
รายได้น้อยเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ผ่านการสนับสนุนเงินสินเช่ือที่อยู่อาศัยเงื่อนไขผ่อนปรนจาก
สถาบันการเงินของรัฐ ที่ช่วยส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนเร่งการซื้ออสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558  
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      (4) โรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทย์ มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.61 
 

      (5) ภาคขายส่ง มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
คาดว่าเกิดจากการขยายตัวของธุรกิจขนส่งที่เติบโตข้ึนตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม รวมทั้งผลจาก
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง และการใช้จ่ายเงิน
ของนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มข้ึนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
ที่ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มพาณิชย์โดยรวมมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 

 
ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลงังาน 


