
 
 
 
 

 

 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ประมวลผลข้อมูลกำรใช้
พลังงำนของครัวเรือน พ.ศ. 2561 จำกโครงกำรส ำรวจ
ภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตและ 
นอกเขตเทศบำล ตั้งแต่เดือนมกรำคม - ธันวำคม 2561 
จ ำนวน 52,000 ครัวเรือน 

 ข้อมูลที่น ำมำประมวลผล ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ได้แก่  น้ ำมัน  และแก๊สชนิด
ต่ำง ๆ และกำรใช้พลังงำนในรูปแบบอ่ืน (ไฟฟ้ำ ถ่ำนไม้ 
และฟืน) สรุปผลที่ส ำคัญได้ดังนี้ 

♦ ค่าใช้จ่ายดา้นพลังงานของครัวเรือน 
  ผลจำกกำรส ำรวจในปี 2561 พบว่ำ ครัวเรือน
ทั่วประเทศมีค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21,346 บำท 
เป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน  2,279 บำท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 10.7 ของค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น  ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน
ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 68.1) เป็นค่ำใช้จ่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
โดยพบว่ำแก๊สโซฮอล์มีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 37.7 
ในขณะที่น้ ำมันไบโอดีเซลและพลังงำนทดแทนประเภทอ่ืน ๆ 
มีสัดส่วนต่ ำสุด คือ ร้อยละ 0.2 นอกจำกนี้เป็นค่ำใช้จ่ำย
พลังงำนประเภทอื่นอีกร้อยละ 31 .9 ของค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนพลังงำนทั้งสิ้น ไดแ้ก่ ไฟฟ้ำ (ร้อยละ 30.5) และถ่ำนไม้
และฟืน (ร้อยละ 1.4) 

 
 
 

 
 
 
 
 

  ส ำหรับค่ำ ใช้จ่ ำยด้ ำนพลั ง งำนโดยรวมของ
ครัวเรือนในแต่ละภำค ในปี 2561 พบว่ำ ครัวเรือนใน
กรุงเทพมหำนครและ 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธำนี และ
สมุทรปรำกำร) ใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนมำกที่สุดเฉลี่ยเดือนละ 
3,240 บำท ซึ่ งคิดเป็น  1.9 เท่ำของครัวเรือนในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภำคที่มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน
น้อยที่สุด (1,743 บำท)  ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนของ
ครัวเรือนในภำคกลำง ภำคใต้ และภำคเหนือ คิดเป็น 
2,361 2,356 และ 1,776 บำท ตำมล ำดับ 

ตาราง 1 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนเฉลี่ยต่อเดือน จ ำแนกตำม
  ประเภทของพลังงำน รำยภำค ปี 2561 

 

 หำกพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมประเภทของ
พลังงำน พบว่ำ ในภำพรวมของประเทศค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ
แก๊สโซฮอล์สูงที่สุด รองลงมำคือไฟฟ้ำ และน้ ำมันดีเซล   
ซึ่ ง เป็นลักษณะเดียวกับที่พบในทุกภำค ยกเว้นภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต ้ซ่ึงมีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับแก๊ส
โซฮอล์สูงเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน แต่ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับน้ ำมัน
ดีเซลสูงกว่ำไฟฟ้ำ และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำกรุงเทพมหำนคร
และ 3 จังหวัด มีกำรใช้แก๊สโซฮอล์และไฟฟ้ำสูงกว่ำภำคอ่ืน ๆ 
อย่ำงเห็นได้ชัด  โดยเฉพำะภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวต่ ำที่สุด กล่ำวคือ กรุงเทพมหำนครและ 
3 จังหวัด มีค่ำใช้จ่ำยส ำหรับแก๊สโซฮอล์และค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนไฟฟ้ำสูงเป็น 2.3 และ 2.8 เท่ำ ตำมล ำดับ 

   

หน่วย : บาท

ทัว่ราช กรงุเทพมหานคร ตะวนัออก-
อาณาจักร และ 3 จังหวดั* เฉียงเหนือ

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทัง้สิ้น 2,279 3,240 2,361 1,776 1,743 2,356
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 1,551 2,045 1,592 1,240 1,230 1,751

น ้ามันเบนซิน 72 58 99 42 65 105
น ้ามันดีเซล 514 465 600 468 454 624
แกส๊โซฮอล์ 860 1,403 798 637 603 915
แกส๊ส้าหรับยานพาหนะ 20 50 19 8 7 13
แกส๊ใชใ้นครัวเรือน 81 64 73 82 99 85
น ้ามันไบโอดีเซลและพลังงาน 4 5 3 3 2 9

     ทดแทนประเภทอืน่ๆ 
  ผลิตภัณฑ์อ่ืน 728 1,195 769 536 513 605

ไฟฟา้ 695 1,194 759 490 427 600
ถา่นไม้และฟนื 33 1 10 46 86 5

    * นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมทุรปราการ

รายการ
ภาค

กลาง เหนือ ใต้

แผนภูมิ 1 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนเฉลี่ยต่อเดือน จ ำแนกตำม
   ประเภทของพลังงำน ปี 2561 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำสัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม พบว่ำ ภำคใต้มีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 74.3) 
ขณะที่กรุงเทพมหำนครและ 3 จังหวัด มีสัดส่วนต่ ำที่สุด 
(ร้อยละ 63.1) ส ำหรับกำรใช้ถ่ำนไม้และฟืน พบว่ำ
ครัวเรือนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ 
มีค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำภำคอ่ืน คือ เฉลี่ยเดือนละ 86 และ  
46 บำทต่อครัวเรือน ตำมล ำดับ  ในขณะที่น้ ำมันไบโอดีเซล
และพลังงำนทดแทนประเภทอ่ืน ๆ มีกำรใช้น้อยมำก 
เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงำนที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 

 เมื่อจัดแบ่งครัวเรือนทั่วประเทศออกเป็น 5 กลุ่ม
เท่ำ ๆ กัน โดยเรียงล ำดับตำมค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
จำกน้อยไปมำก (กลุ่มที่ 1 มีค่ำใช้จ่ำยต่ ำสุด และกลุ่มที่ 5 
มีค่ ำ ใช้จ่ ำยสู งสุด )  พบว่ำ  ค่ ำ ใช้จ่ ำยด้ ำนพลั ง งำนมี
ควำมสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มควินไทล์ค่ำใช้จ่ำย กล่ำวคือ 
ครัวเรือนที่มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนสูง จะมีค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนพลังงำนสูงตำมไปด้วย โดยกลุ่มที่ 5 มีค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนพลังงำนสูงกว่ำกลุ่มที่ 1 คิดเป็น 8.7 เท่ำ นอกจำกนี้ 
กลุ่มที่ 1 มีสัดส่วนค่ำไฟฟ้ำ รวมทั้งถ่ำนไม้และฟืนสูงกว่ำ
ครัวเรือนในกลุ่มอ่ืน ๆ แต่มีสัดส่วนค่ำน้ ำมันดีเซล และแก๊ส
ส ำหรับยำนพำหนะ ต่ ำกว่ำกลุ ่มอื ่น ๆ ส่วนกลุ่มที่ 5 มี
สัดส่วนค่ำแก๊สโซฮอล์  และแก๊สส ำหรับยำนพำหนะสูงสุด 
แต่มีสัดส่วนค่ำแก๊สใช้ในครัวเรือน ไฟฟ้ำ รวมทั้งถ่ำนไม้
และฟืนต่ ำสุด 

ตาราง 2 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน  จ ำแนกตำม 
     ประเภทของพลั ง งำน  และกลุ่ มควิน ไทล์   
     ค่ำใช้จ่ำย ปี 2561 

 

♦ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน 

 เมื่อเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ ำยด้ำนพลังงำนของ
ครัวเรือนทั่วประเทศ ปี 2560 และ 2561 พบว่ำ ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนพลังงำนเฉลี่ยต่อเดือนเพ่ิมขึ้น จำก 2,132 บำท เป็น 
2,279 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 เมื่อพิจำรณำตำม
ประเภทของพลังงำน พบว่ำ ส่วนใหญ่มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้น  
ในขณะที่น้ ำมันเบนซิน และแก๊สส ำหรับยำนพำหนะ 
มีค่ำใช้จ่ำยลดลง (จำก 75 เป็น 72 บำท และ 24 เป็น 20 บำท 
ตำมล ำดับ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หำกพิจำรณำเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน
ของครัวเรือนทั่วประเทศเป็นรำยภำค ปี 2560 และ 2561  
พบว่ำ ครัวเรือนทั่วรำชอำณำจักร มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน
เฉลี ่ยต่อเดือนเพิ่มขึ ้น ดังนี ้ ภำคเหนือ (ร้อยละ 9.8) 
ภำคกลำง (ร้อยละ 8.4) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ร้อยละ 6.5)  ภำคใต้ (ร้อยละ 6.4) และกรุงเทพมหำนคร
และ 3 จังหวัด (ร้อยละ 5.0) ตำมล ำดับ   

 
 
 

 

 

 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่5
ค่าใช้จา่ยด้านพลังงานทัง้สิ้น (บาท) 2,279 604 1,141 1,717 2,692 5,242100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
สัดส่วนค่าใช้จา่ยด้านพลังงาน (รอ้ยละ)
  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 68.1 48.6 61.3 66.4 70.0 71.2

น ้ามันเบนซิน 3.2 4.1 4.2 3.7 2.7 2.9
น ้ามันดีเซล 22.5 4.6 13.8 22.0 26.9 24.4
แกส๊โซฮอล์ 37.7 35.3 37.3 35.1 35.6 40.1
แกส๊ส้าหรับยานพาหนะ 0.9 0.0 0.2 0.5 0.6 1.3
แกส๊ใชใ้นครัวเรือน 3.6 4.6 5.8 5.0 4.0 2.3
น ้ามันไบโอดีเซลและพลังงาน 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2
   ทดแทนประเภทอืน่ ๆ 

  ผลิตภัณฑ์อ่ืน 31.9 51.4 38.7 33.6 30.0 28.8
ไฟฟา้ 30.5 42.1 34.7 31.6 29.2 28.6
ถา่นไม้และฟนื 1.4 9.3 4.0 2.0 0.8 0.2

    หมายเหตุ : "0.0" หมายถึง ข้อมลูท่ีมค่ีามากกวา่ 0.0 แต่น้อยกวา่ 0.1

รายการ รวม กลุ่มควนิไทล์ค่าใช้จา่ย

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนเฉลี่ยต่อเดือน 
    จ ำแนกตำมประเภทของพลังงำน ปี 2560-2561 
 

 

 ป  2561 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
ทั วราชอา าจักร 2,279 บาท 

เพิ มข  นจากป  2560 คิดเป น 6.9% 

ป  2560 (บาท) ป  2561 (บาท) 

2,132 2,279 

แก ส   อล  
 

805 860 

    า 
 

666 695 

น  ามันดีเ ล 
 

448 514 

แก สใช้ในครัวเรือน 
 

80 81 

น  ามันเบน ิน 
 

75 72 

 ่าน ม้แล   น 
 

31 33 

แก สส าหรับยานพาหน  
 

24 20 

น  ามัน บ อดีเ ลแล  
พลังงานทดแทนปร เภทอื น    

3 4 
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♦ การเป นเจ้าของอุปกร      าที มี 
 ฉลากปร หยัด  เบอร  5 
  ครัวเรือนเกินครึ่งหนึ่ง เป็นเจ้ำของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
ที่มีฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 ดังนี้ หม้อหุงข้ำว ร้อยละ 77.8 
โทรทัศน์ ร้อยละ 64.5 เตำรีดไฟฟ้ำ ร้อยละ 63.8 กระติก
ต้มน้ ำไฟฟ้ำ ร้อยละ 59.5 และเครื่องซักผ้ำ ร้อยละ 58.1   
  ทั้งนี้  เป็นที่น่ำสังเกตว่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้นในแต่ละประเภทเกินครึ่งหนึ่งมีฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5   
 
 
 

  

 

 

♦ เชื อเพลิงหลักที ใช้ในการปร กอบอาหาร 
  เกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 17.1) ของครัวเรือนใน
ประเทศไทยใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษในกำรประกอบ
อำหำร ได้แก่ เชื้อเพลิงแข็ง (ถ่ำน ไม้ ฟืน) และน้ ำมันก๊ำด 
เชื้อเพลิงดังกล่ำวก่อให้เกิดควันจ ำนวนมำกภำยในบ้ำน  
ซึ่งควันมีส่วนประกอบของมลพิษที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  
เป็นที่น่ำสังเกตว่ำครัวเรือนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือใช้
เชื้อเพลิงที่ก่อให้ เกิดมลพิษมำกที่สุด (ร้อยละ 42.1) 
รองลงมำ คือ ภำคเหนือ (ร้อยละ 24.7) ในขณะที่
กรุงเทพมหำนครและ 3 จังหวัดมีเพียงร้อยละ 0.7 เท่ำนั้น
ในภำพรวม ร้อยละ 82.9 ของครัวเรือนไม่ได้ใช้เชื้อเพลิง 
ที่ก่อให้เกิดมลพิษในกำรประกอบอำหำร 

 

 
 

แผนภูมิ 3 เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนเฉลี่ยต่อเดือน 
     รำยภำค ปี 2560–2561 

 

แผนภูมิ 4 ร้อยละของครัวเรือน ที่เป็นเจ้ำของอุปกรณ์ไฟฟำ้
   ที่มีฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5 ปี 2561 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของครัวเรือน จ ำแนกตำมประเภทของ
   เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในกำรประกอบอำหำร ปี 2561 

 

  

เครื องใช้    า
ทั งหมด 

เครื องใช้    า 
มีฉลากปร หยัด

  เบอร  5 

 

หม้อหุงข้าว 

91.1% 77.8% 

  

 ทรทัศน  

94.8% 64.5% 

 ทรทัศน ... 
ธรรมดา 56.6% 24.2% 

LCD/LED/Plasma 49.7% 45.7% 

 

เตารีด 

80.4% 63.8% 

 

กร ติกต้มน  า    า 

68.8% 59.5% 

  

เครื อง ักผ้า 

68.3% 58.1% 

เครื อง ักผ้า... 
ฝาบน 65.4% 55.5% 

ฝาหน้า 3.5% 3.1% 
 


