
 
 
 
 

 
 
 สํานักงานสถิติแหงชาติไดประมวลผลขอมูลการใช
พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จากโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 ซึ่งเก็บรวบรวม
ขอมูลในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล
ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2559 จํานวน 52,000 ครัวเรือน 
 ขอมูลที่นํามาประมวลผล ไดแก คาใชจายเก่ียวกับ
การใชผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดแก น้ํามัน และแกสชนิดตาง ๆ 
และการใชพลังงานในรูปแบบอ่ืน (ไฟฟา ถานไมและฟน) 
สรุปผลที่สําคัญไดดังนี้ 
 

♦ คาใชจายดานพลังงานของครัวเรือน 
 ผลจากการสํารวจในป 2559  พบวา  ครัวเรือน

ทั่วประเทศมีคาใชจายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21,144 บาท เปน

คาใชจายดานพลังงาน 2,160 บาท หรือคิดเปนรอยละ 10.2 
ของคาใชจายทั้งสิ้น  คาใชจายดานพลังงานสวนใหญ (รอยละ 
66.0) เปนคาใชจายผลิตภัณฑปโตรเลียม โดยพบวาแกสโซฮอล
มีสัดสวนสูงสุด คือ รอยละ 35.4 ในขณะที่น้ํามันไบโอดีเซล
และพลังงานทดแทนประเภทอ่ืน ๆ มีสัดสวนต่ําสุด คือ รอยละ 
0.2  นอกจากนี้เปนคาใชจายพลังงานประเภทอ่ืนอีกรอยละ 
34.0 ของคาใชจายดานพลังงานทั้งสิ้น ไดแก ไฟฟา (รอยละ 
32.3) และถานไมและฟน (รอยละ 1.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 สําหรับคาใชจายดานพลังงานโดยรวมของครัวเรือนใน
แตละภาค ในป 2559 พบวา ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและ 
3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ใชจายดาน
พลังงานมากที่สุดเฉลี่ยเดือนละ 2,975 บาท  ซึ่งคิดเปน 1.8 เทา
ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนภาคที่มี
คาใชจายดานพลังงานนอยที่สุด (1,663 บาท)  รองลงมา ไดแก 
ครัวเรือนในภาคใต (2,297 บาท) ภาคกลาง (2,228 บาท) และ
ภาคเหนือ (1,724 บาท) ตามลําดับ 
 
ตาราง 1  คาใชจายดานพลังงานเฉลี่ยตอเดือน 
  จําแนกตามประเภทของพลังงาน  รายภาค ป 2559 

 
 
 หากพิจารณาคาใชจายจําแนกตามประเภทของ
พลังงาน  พบวา ในภาพรวมของประเทศคาใชจายสําหรับ
แกสโซฮอลสูงที่สุด รองลงมาคือไฟฟา และน้ํามันดีเซล ซึ่งเปน
ลักษณะเดียวกับที่พบในกรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัด 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตมี
ค า ใชจ ายสําหรับแกสโซฮอลสู ง เปน อันดับหนึ่ ง เชน กัน  
แตคาใชจายสําหรับน้ํามันดีเซลสูงกวาไฟฟา  ขณะที่ภาคกลาง
มีคาใชจายสําหรับไฟฟาสูงที่สุด รองลงมาคือแกสโซฮอลและ
น้ํามันดีเซล  และเปนที่นาสังเกตวากรุงเทพมหานคร และ 3 
จังหวัดมีการใชไฟฟาและแกสโซฮอลสูงกวาภาคอ่ืน ๆ อยาง
เห็นไดชัด  โดยพบวาคาใชจายดานไฟฟาสูงเปน 2.7 เทาของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนภาคที่มีคาใชจายดานไฟฟา
ต่ําสุด และมีคาใชจายสําหรับแกสโซฮอลสูงเปน 2.1 เทาของ

หนวย : บาท

ทั่วราช กรุงเทพมหานคร ตะวันออก-

อาณาจักร และ 3 จังหวัด* เฉียงเหนือ

คาใชจายดานพลังงานทั้งสิ้น 2,160  2,975    2,228 1,724 1,663 2,297 

  ผลิตภัณฑปโตรเลียม 1,427  1,796    1,470 1,176 1,133 1,686 

น้ํามันเบนซิน 77  79    89 50 40 166 

น้ํามันดีเซล 473  390    548 456 424 613 

แกสโซฮอล 765  1,201    716 572 564 791 

แกสสําหรับยานพาหนะ 29  65    37 16 11 13 

แกสใชในครัวเรือน 78  55    73 80 90 98 

น้ํามันไบโอดีเซลและพลังงาน 5  6    7 2 4 5 

     ทดแทนประเภทอื่นๆ 

  ผลิตภัณฑอื่น 733  1,179    758 548 530 611 

ไฟฟา 697  1,178    749 492 444 604 

ถานไมและฟน 36  1    9 56 86 7 

    *
 
นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ

รายการ

ภาค

กลาง เหนือ ใต

แผนภูมิ 1  คาใชจายดานพลังงานเฉลี่ยตอเดือน 
               จําแนกตามประเภทของพลังงาน ป 2559 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การใชพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2559 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนภาคที่มีคาใชจายดานแกสโซฮอล
ต่ํ าสุด   นอกจากนี้  หากพิจารณาสัดสวนของคา ใชจาย
ผลิตภัณฑปโตรเลียม พบวา ภาคใตมีสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 
73.4)  ขณะที่กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัด มีสัดสวนต่ําที่สุด 
(รอยละ 60.4) สําหรับการใชถานไมและฟน พบวา ครัวเรือนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีคาใชจายมากกวา
ภาคอ่ืน คือ เฉลี่ยเดือนละ 86 และ 56 บาทตอครัวเรือน 
ตามลําดับ  ในขณะที่น้ํามันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน
ประเภทอ่ืน ๆ มีการใชนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานที่
ไดกลาวมาแลวขางตน 
 เมื่อจัดแบงครัวเรือนทั่วประเทศออกเปน 5 กลุม
เทา ๆ กัน โดยเรียงลําดับตามคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอเดือน
จากนอยไปมาก (กลุมที่ 1 มีคาใชจายต่ําสุด และกลุมที่ 5 มี
ค า ใ ช จ า ย ส ูง ส ุด )   พบ ว า  ค า ใ ช จ า ย ด า นพ ล ัง ง า น มี
ความสัมพันธโดยตรงกับกลุมควินไทล กลาวคือ ครัวเรือนที่
ม ีค า ใช จ ายเฉลี ่ยต อคนตอเด ือนสูง  จะมีค า ใช จ ายดาน
พลังงานสูงตามไปดวย โดยกลุมที่ 5 มีคาใชจายดานพลังงาน
สูงกวากลุมที่ 1 คิดเปน 8.3 เทา  นอกจากนี้ กลุมที่ 1 มี
สัดสวนคาน้ํามันเบนซิน ไฟฟา รวมทั้งถานไมและฟนสูงกวา
ครัวเรือนในกลุมอ่ืน ๆ แตมีสัดสวนคาน้ํามันดีเซลและแกส
สําหรับยานพาหนะต่ํากวากลุมอ่ืน ๆ  สวนกลุมที่ 5 มีสัดสวน
คาแกสสําหรับยานพาหนะสูงสุด แตมีสัดสวนคาแกสใชใน
ครัวเรือนรวมทั้งถานไมและฟนต่ําสุด 
 
ตาราง 2  สัดสวนคาใชจายดานพลังงาน  จําแนกตามประเภทของ
  พลังงาน และกลุมควินไทลคาใชจาย ป 2559 

 
 

♦ เปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานของครัวเรือน 
 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานของครัวเรือน
ทั่วประเทศ ป 2558 และ 2559 พบวา คาใชจายดานพลังงาน
เฉลี่ยตอเดือนเพิ่มข้ึนเล็กนอย จาก 2,135 บาท เปน 2,160 
บาท หรือคิดเปนรอยละ 1.2 เมื่อพิจารณาตามประเภทของ
พลังงาน พบวา สวนใหญมีคาใชจายเพิ่มข้ึน มีเพียงแกสสําหรับ

ยานพาหนะและน้ํามันเบนซินที่มีคาใชจายลดลง (จาก 43 เปน 
29 บาท และ 84 เปน 77 บาท ตามลําดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากพิจารณาเปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานของ
ครัวเรือนทั่วประเทศเปนรายภาค ป 2558 และ 2559  พบวา 
ครัวเรือนในภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด และ
ภาคใตมีคาใชจายดานพลังงานเฉลี่ยตอเดือนเพิ่มข้ึน (รอยละ 
8.0 2.8 และ 0.8 ตามลําดับ)  ขณะที่ครัวเรือนในภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคาใชจายลดลงรอยละ 1.5 
 
 
 
 

 
 
 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5

คาใชจายดานพลังงานทั้งสิ้น (บาท) 2,160  601  1,112  1,616  2,473  4,997  

สัดสวนคาใชจายดานพลังงาน (รอยละ) 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

  ผลิตภัณฑปโตรเลียม 66.0  47.9  59.9  64.6  68.6  68.9  

น้ํามันเบนซิน 3.6  4.2  4.0  3.6  3.6  3.4  

น้ํามันดีเซล 21.9  4.6  13.6  21.1  27.2  23.5  

แกสโซฮอล 35.4  34.6  36.1  34.1  32.4  37.2  

แกสสําหรับยานพาหนะ 1.3  0.0  0.4  0.6  1.1  2.2  

แกสใชในครัวเรือน 3.6  4.5  5.7  5.1  4.1  2.3  

น้ํามันไบโอดีเซลและพลังงาน 0.2  0.0  0.1  0.1  0.2  0.3  

   ทดแทนประเภทอื่น ๆ 

  ผลิตภัณฑอื่น 34.0  52.1  40.1  35.4  31.4  31.1  

ไฟฟา 32.3  43.1  35.6  33.1  30.5  30.8  

ถานไมและฟน 1.7  9.0  4.5  2.3  0.9  0.3  

รายการ รวม
กลุมควินไทลคาใชจาย

แผนภูมิ 2  เปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานเฉลีย่ตอเดือน 
               จําแนกตามประเภทของพลังงาน  ป 2558-2559 

 

แผนภูมิ 3  เปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานเฉลีย่ตอเดือน 
               รายภาค  ป 2558–2559 
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* นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
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