
 

 

 
 
 
 

 
 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ประมวลผลข้อมูลการใช้
พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2557 จากโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล
ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 จํานวน 52,000 ครัวเรือน 
 ข้อมูลที่นํามาประมวลผล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ํามัน และแก๊สชนิดต่าง ๆ 
และการใช้พลังงานในรูปแบบอื่น (ไฟฟ้า ถ่านไม้และฟืน) 
สรุปผลที่สําคัญได้ดังนี้ 
 
♦ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน 
 ผลจากการสํารวจในปี 2557  พบว่า  ครัวเรือนทั่ว
ประเทศมีค่าใช้จ่ายทั้งส้ินเฉล่ียเดือนละ 20,892 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2,377 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 
ของค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน  ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
69.9) เป็นค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยพบว่าแก๊สโซฮอล์
มีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 33.0 ในขณะที่น้ํามันไบโอดีเซล
และพลังงานทดแทนประเภทอ่ืน ๆ มีสัดส่วนต่ําสุด คือ ร้อยละ 
0.1  นอกจากน้ีเป็นค่าใช้จ่ายพลังงานประเภทอ่ืนอีกร้อยละ 
30.1 ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งส้ิน ได้แก่ ไฟฟ้า (ร้อยละ 
28.5) และถ่านไม้และฟืน (ร้อยละ 1.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สําหรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยรวมของครัวเรือนใน
แต่ละภาค ในปี 2557 พบว่า ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและ 
3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ใช้จ่ายด้าน
พลังงานมากที่สุดเฉล่ียเดือนละ 3,291 บาท  ซึ่งคิดเป็น 1.9 เท่า
ของครัวเรือนในภาคเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่มี ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานน้อยที่สุด (1,774 บาท)  รองลงมา ได้แก่ ครัวเรือนใน
ภาคใต้ (2,581 บาท ) ภาคกลาง (2,533 บาท ) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (1,863 บาท) ตามลําดับ 
 
ตาราง 1  ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือน 
  จําแนกตามประเภทของพลังงาน  รายภาค ปี 2557 

 
 
 หากพิจารณาค่าใช้จ่ายจําแนกตามประเภทของ
พลังงาน  พบว่า ในภาพรวมของประเทศค่าใช้จ่ายสําหรับ
แก๊สโซฮอล์สูงสุด รองลงมาคือไฟฟ้าและนํ้ามันดีเซล ซึ่งเป็น
ลักษณะเดียวกับที ่พบในกรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัด 
ภาคกลาง และภาคเหนือ  ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่าใช้จ่ าย สําหรับแก๊สโซฮอล์ สูง เป็นอันดับหนึ่ ง เช่นกัน  
แต่ค่าใช้จ่ายสําหรับน้ํามันดีเซลสูงกว่าไฟฟ้า  สําหรับภาคใต้มี
ความแตกต่างจากภาคอื่น ๆ คือ ค่าใช้จ่ายสําหรับน้ํามันดีเซล
สูงเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือแก๊สโซฮอล์และไฟฟ้า ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากส่วนใหญ่ทําการประมง และเป็นที่น่าสังเกตว่า
กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัดมีการใช้ไฟฟ้าและแก๊สโซฮอล์
สูงกว่าภาคอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด  โดยพบว่าค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า
สูงเป็น 2.8 เท่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่มี

ท่ัวราช กรุงเทพมหานคร ตะวันออก-
อาณาจักร และ 3 จังหวัด* เฉียงเหนือ

ค่าใช้จ่ายด้ านพลังงานท้ังสิ้น 2,377  3,291    2,533 1,774 1,863 2,581 
 น้ํามันเบนซิน 186  218    173 114 102 427 
 น้ํามันดีเซล 557  472    661 453 526 725 
 ไฟฟ้า 676  1,178    738 461 429 596 
 แก๊สโซฮอล์ 784  1,227    810 578 611 691 
 แก๊สสําหรับยานพาหนะ 52  125    57 24 20 36 
 แก๊สใช้ในครัวเรือน 81  69    79 80 85 97 
 ถ่านไม้และฟืน 38  1    11 61 88 5 
 น้ํามันไบโอดีเซลและพลังงาน 3  1    4 3 2 4 
   ทดแทนประเภทอื่น ๆ 

    * นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ

กลาง เหนือ ใต้
รายการ

ภาค

แผนภูมิ 1  ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือน 
               จําแนกตามประเภทของพลังงาน ปี 2557 
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ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าต่ําสุด และค่าแก๊สโซฮอล์สูงเป็น 2.1 เท่า
ของภาคเหนือซึ่งเป็นภาคที่มีค่าใช้จ่ายด้านแก๊สโซฮอล์ต่ําสุด   
สําหรับการใช้ถ่านไม้และฟืน พบว่า ครัวเรือนในภาคตะวันออก- 
เฉียงเหนือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าภาคอื่น คือ เฉล่ียเดือนละ 88 บาท
ต่อครัวเรือน  ในขณะที่น้ํามันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน
ประเภทอื่น ๆ มีการใช้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 เมื่อจัดแบ่งครัวเรือนทั่วประเทศออกเป็น 5 กลุ่ม
เท่า ๆ กัน โดยเรียงลําดับตามค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อเดือน
จากน้อยไปมาก (กลุ่มที่ 1 มีค่าใช้จ่ายต่ําสุด และกลุ่มที่ 5 มี
ค่าใช้จ่ายสูงสุด)  พบว่า กลุ่มที่ 1 มีสัดส่วนค่าน้ํามันเบนซิน 
รวมทั้งถ่านไม้และฟืนสูงกว่าครัวเรือนในกลุ่มอื่น ๆ แต่มี
สัดส่วนค่านํ้ามันดีเซลและแก๊สสําหรับยานพาหนะตํ่ากว่า
กลุ่มอื่น ๆ  ส่วนกลุ่มที่ 5 มีสัดส่วนค่าแก๊สโซฮอล์ และแก๊ส
สําหรับยานพาหนะสูงสุด แต่มีสัดส่วนค่าไฟฟ้าและแก๊สใช้ใน
ครัวเรือนต่ําสุด 
 
ตาราง 2  สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  จําแนกตามประเภทของ
  พลังงาน และฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ปี 2557 

 
 
♦ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน 
 เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน
ทั่วประเทศ ปี 2556 และ 2557 พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
เฉล่ียต่อเดือนเพิ่มขึ้นชัดเจน จาก 2,084 บาท เป็น 2,377 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.1 เมื่อพิจารณาตามประเภทของ
พลังงาน พบว่า แก๊สโซฮอล์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ ้นมากที่สุดถึง
ร้อยละ 28.5 (จาก 610 เป็น 784 บาท)  รองลงมา คือ ไฟฟ้า 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 (จาก 565 เป็น 676 บาท) และแก๊ส
สําหรับยานพาหนะเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 (จาก 44 เป็น 52 บาท) 
สําหรับนํ้ามันเบนซิน พบว่า มีค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 27.1 
(จาก 255 เป็น 186 บาท) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะราคาที่สูง ทําให้
ประชาชนเลือกใช้แก๊สโซฮอล์แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของ
ครัวเรือนทั่วประเทศเป็นรายภาค ปี 2556 และ 2557  พบว่า 
ครัวเรือนทุกภาคมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเฉล่ียต่อเดือนเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลางซ่ึงเพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 13.9 
13.3 และ 13.2 ตามลําดับ) ขณะที่ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร
และ 3 จังหวัดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด เพียงร้อยละ 0.6 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5

ค่าใช้จ่ายด้ านพลังงานท้ังสิ้น 2,377  1,115  1,628  2,187  2,671  4,283  

สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้ านพลังงาน 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
 น้ํามันเบนซิน 7.8  13.2  9.7  7.0  6.3  7.1  
 น้ํามันดีเซล 23.4  10.8  21.7  28.5  27.6  22.2  
 ไฟฟ้า 28.5  30.0  28.6  28.6  29.3  27.4  
 แก๊สโซฮอล์ 33.0  33.6  30.6  28.8  30.4  37.5  
 แก๊สสําหรับยานพาหนะ 2.2  0.2  0.5  1.1  2.4  3.8  
 แก๊สใช้ในครัวเรือน 3.4  4.8  5.4  4.5  3.3  1.8  
 ถ่านไม้และฟืน 1.6  7.3  3.4  1.4  0.6  0.1  
 น้ํามันไบโอดีเซลและพลังงาน 0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1  
   ทดแทนประเภทอื่น ๆ 

รายการ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

รวม

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือน 
               จําแนกตามประเภทของพลังงาน  ปี 2556 - 2557 

แผนภูมิ 3  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือน 
               รายภาค  ปี 2556 – 2557 
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* นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
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