
 
 
 
 

 

สํานักงานสถิติแหงชาติไดประมวลผลขอมูลการใช
พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จากโครงการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอมูลในทุกจังหวัดท่ัวประเทศท้ังในเขตและ 
นอกเขตเทศบาล ตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 
จํานวน 56,000 ครัวเรือน 

ขอมูลท่ีนํามาประมวลผล ไดแก คาใชจายเก่ียวกับ
การใชผลิตภัณฑปโตรเลียม  ไดแก  น้ํามัน  และแกสชนิด
ตาง ๆ และการใชพลังงานในรูปแบบอ่ืน (ไฟฟา ถานไม 
และฟน) สรุปผลท่ีสําคัญไดดังนี้ 

♦ คาใชจายดานพลังงานของครัวเรือน 
ผลจากการสํารวจในป 2562 พบวา ครัวเรือน 

ท่ัวประเทศมีคาใชจายท้ังสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 20,742 บาท 
เปนคาใชจายดานพลังงาน 2,173 บาท หรือคิดเปนรอยละ 
10.5 ของคาใชจายท้ังสิ้น  คาใชจายดานพลังงานสวนใหญ  
(รอยละ 66.6) เปนคาใชจายผลิตภัณฑปโตรเลียม โดย
พบวาแกสโซฮอลมีสัดสวนสูงสุด คือ รอยละ 37.5 ในขณะท่ี
น้ํามันไบโอดี เซลและพลังงานทดแทนประเภทอ่ืน ๆ  
มีสัดสวนต่ําสุด คือ รอยละ 0.1 นอกจากนี้เปนคาใชจาย
พลังงานประเภทอ่ืนอีกรอยละ 33.4 ของคา ใชจ าย 
ดานพลังงานท้ังสิ้น ไดแก ไฟฟา (รอยละ 32.1) และถานไม
และฟน (รอยละ 1.3) 

 
 

 
 
 
 
 

  สําหรับคาใชจายดานพลังงานโดยรวมของครัวเรือน
ในแตละภาค ในป 2562 พบวา ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร
และ 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)  
ใชจายดานพลังงานมากท่ีสุดเฉลี่ยเดือนละ 3,024 บาท  
ซ่ึงคิดเปน 1.8 เทาของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงเปนภาคท่ีมีคาใชจายดานพลังงานนอยท่ีสุด (1,676 บาท) 
สําหรับคาใชจายดานพลังงานของครัวเรือนในภาคกลาง 
ภาคใต และภาคเหนือ คิดเปน 2,284 2,213 และ 1,696 บาท 
ตามลําดับ 

ตาราง 1 คาใชจายดานพลังงานเฉลี่ยตอเดือน จําแนกตาม
  ประเภทของพลังงาน รายภาค ป 2562 

 
 หากพิจารณาคาใชจายจําแนกตามประเภทของ
พลังงาน พบวา ในภาพรวมของประเทศคาใชจายสําหรับ
แกสโซฮอลสูงท่ีสุด รองลงมาคือไฟฟา และน้ํามันดีเซล  
ซ่ึง เปนลักษณะเดียวกับท่ีพบในทุกภาค ยกเวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีคาใชจายสําหรับแกสโซฮอล 
สูงเปนอันดับหนึ่งเชนกัน แตคาใชจายสําหรับน้ํามันดีเซล 
สู ง ก ว า ไ ฟ ฟ า เ ล็ ก น อ ย  แ ล ะ เ ป น ท่ี น า สั ง เ ก ต ว า
กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัด มีการใชแกสโซฮอลและ
ไฟฟาสูงกว าภาคอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีคาใชจายดังกลาวต่ําท่ีสุด 
กลาวคือ กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัด มีคาใชจาย
สําหรับแกสโซฮอลและคาใชจายดานไฟฟาสูงเปน 2.2 และ 
2.7 เทา ตามลําดับ   

หนวย : บาท

ทั่วราช กรุงเทพมหานคร ตะวันออก-

อาณาจักร และ 3 จังหวัด* เฉียงเหนือ

คาใชจายดานพลังงานทั้งสิ้น 2,173 3,024 2,284 1,696 1,676 2,213

  ผลิตภัณฑปโตรเลียม 1,448 1,856 1,519 1,149 1,166 1,621

น้ํามันเบนซิน 72 87 103 37 40 107

น้ํามันดีเซล 470 379 564 433 438 572

แกสโซฮอล 814 1,284 767 598 594 850

แกสสําหรับยานพาหนะ 17 56 14 4 3 4

แกสใชในครัวเรือน 72 48 69 71 90 80

น้ํามันไบโอดีเซลและพลังงาน 3 2 2 6 1 8

     ทดแทนประเภทอื่นๆ 

  ผลิตภัณฑอื่น 725 1,168 765 547 510 592

ไฟฟา 697 1,167 758 508 437 587

ถานไมและฟน 28 1 7 39 73 5

    *
 
นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ

รายการ

ภาค

กลาง เหนือ ใต

แผนภูมิ 1 คาใชจายดานพลังงานเฉลี่ยตอเดือน จําแนกตาม
   ประเภทของพลังงาน ป 2562 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การใชพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 
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  ท้ังนี้ หากพิจารณาสัดสวนของคาใชจายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม พบวา ภาคใตมีสัดสวนสูงท่ีสุด (รอยละ 73.2) 
ขณะท่ีกรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดมีสัดสวนต่ําท่ีสุด 
(รอยละ 61.4) สําหรับการใชถานไมและฟน พบวาครัวเรือน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีคาใชจาย
มากกวาภาคอ่ืน คือ เฉลี่ยเดือนละ 73 และ 39 บาท 
ตอครัวเรือน ตามลําดับ ในขณะท่ีน้ํามันไบโอดีเซลและ
พลั ง ง านทดแทนประเภท อ่ืน  ๆ  มีการ ใช น อยมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับพลังงานท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

 เม่ือจัดแบงครัวเรือนท่ัวประเทศออกเปน 5 กลุม
เทา ๆ กัน โดยเรียงลําดับตามคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอเดือน
จากนอยไปมาก (กลุมท่ี 1 มีคาใชจายต่ําสุด และกลุมท่ี 5 
มีค า ใชจ ายสู งสุ ด )  พบว า  ค า ใชจ ายด านพลั งงาน มี
ความสัมพันธโดยตรงกับกลุมควินไทลคาใชจาย กลาวคือ 
ครัวเรือนท่ีมีคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอเดือนสูง จะมีคาใชจาย
ดานพลังงานสูงตามไปดวย โดยกลุมท่ี 5 มีคาใชจายดาน
พลังงานสูงกวากลุมท่ี 1 คิดเปน 8.7 เทา นอกจากนี้ กลุมท่ี 1 
มีสัดสวนคาไฟฟา รวมท้ังถานไมและฟนสูงกวาครัวเรือน 
ในกลุมอ่ืน ๆ แตมีสัดสวนคาน้ํามันดีเซล และแกสสําหรับ
ยานพาหนะ ต่ํากวากลุมอ่ืน ๆ สวนกลุมท่ี 5 มีสัดสวนคา
แกสโซฮอล และแกสสําหรับยานพาหนะสูงสุด แตมีสัดสวน
คาแกสใชในครัวเรือน ไฟฟา รวมท้ังถานไมและฟนต่ําสุด 

ตาราง 2 สัดสวนคาใชจายดานพลังงาน  จําแนกตาม 
     ประเภทของพลั ง งาน  และกลุ มควิน ไทล  
     คาใชจาย ป 2562 

 

♦ เปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานของครัวเรือน 
 เ ม่ือเปรียบเทียบคาใชจ ายดานพลังงานของ
ครัวเรือนท่ัวประเทศ ป 2561 และ 2562 พบวา คาใชจาย
ดานพลังงานเฉลี่ยตอเดือนลดลง จาก 2,279 บาท เปน 
2,173 บาท หรือคิดเปนรอยละ 4.7  

  เม่ือพิจารณาตามประเภทของพลังงาน พบวา  
สวนใหญมีคาใชจายลดลง ในขณะท่ีไฟฟามีคาใชจาย
เพ่ิมข้ึน (จาก 695 เปน 697 บาท) 

 
 
 

 

หากพิจารณาเปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงาน
ของครัวเรือนท่ัวประเทศเปนรายภาค ป 2561 และ 2562 
พบวา ครัวเรือนท่ัวราชอาณาจักร มีคาใชจายดานพลังงาน
เฉลี่ยตอเดือนลดลง ดังนี้ กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัด 
(รอยละ 6.7) ภาคใต (รอยละ 6.1) ภาคเหนือ (รอยละ 4.5) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 3.8) และภาคกลาง 
(รอยละ 3.3) ตามลําดับ 

 
 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5

คาใชจายดานพลังงานทั้งสิ้น (บาท) 2,173 579 1,092 1,604 2,570 5,021

สัดสวนคาใชจายดานพลังงาน (รอยละ)
  ผลิตภัณฑปโตรเลียม 66.6 48.7 59.5 64.0 68.4 70.3

น้ํามันเบนซิน 3.3 3.1 4.0 3.5 3.4 3.2

น้ํามันดีเซล 21.6 4.2 12.7 21.0 26.3 23.4

แกสโซฮอล 37.5 36.9 37.4 34.4 34.2 40.2

แกสสําหรับยานพาหนะ 0.8 0.0 0.1 0.4 0.7 1.2

แกสใชในครัวเรือน 3.3 4.5 5.2 4.6 3.7 2.1

น้ํามันไบโอดีเซลและพลังงาน 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2

   ทดแทนประเภทอื่น ๆ 
  ผลิตภัณฑอื่น 33.4 51.3 40.5 36.0 31.6 29.7

ไฟฟา 32.1 44.1 36.9 34.2 30.8 29.5

ถานไมและฟน 1.3 7.2 3.6 1.8 0.8 0.2

    หมายเหตุ : "0.0" หมายถึง ขอมูลที่มีคามากกวา 0.0 แตนอยกวา 0.1

รายการ รวม
กลุมควินไทลคาใชจาย

ป 2562 คาใชจายดานพลังงาน 

ท่ัวราชอาณาจักร 2,173 บาท 

ลดลงจากป 2561 คิดเปน 4.7% 

ป 2561 (บาท) ป 2562 (บาท) 

2,279 2,173 

แกสโซฮอล 
 

860 814 

ไฟฟา 
 

695 697 

น้ํามันดีเซล  
514 470 

น้ํามันเบนซิน 
 

72 72 

แกสใชในครัวเรือน 
 

81 72 

ถานไมและฟน 
 

33 28 

แกสสําหรับยานพาหนะ  20 17 

น้ํามันไบโอดีเซลและ 
พลังงานทดแทนประเภทอ่ืน ๆ  4 3 

 

ป 2562 คาใชจายดานพลังงาน 
ท่ัวราชอาณาจักร 2,173 บาท 

ลดลงจากป 2561 คิดเปน 4.7% 

ป 
2561 
(บาท) 

ป 
2562 
(บาท) 

คาใชจาย
ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ัวราช 
อาณาจักร 

2,279 2,173 4.7% 

กรุงเทพมหานคร 

และ 3 จังหวัด* 
3,240 3,024 6.7% 

ภาคกลาง 2,361 2,284 3.3% 

ภาคเหนือ 1,776 1,696 4.5% 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

1,743 1,676 3.8% 

ภาคใต 2,356 2,213 6.1% 

 

แผนภูมิ 2 เปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานเฉลี่ยตอเดือน 
    จําแนกตามประเภทของพลังงาน ป 2561-2562 
 

 

แผนภูมิ 3 เปรียบเทียบคาใชจายดานพลังงานเฉลี่ยตอเดือน 
     รายภาค ป 2561–2562 
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♦ สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน 
ครัวเรือนลูกจางท่ีเปนผูจัดการ นักวิชาการ และ

ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ (กลุมท่ี 6) ซึ่งมีคาใชจายเฉล่ียสูงสุดถึง 
39,702 บาทตอเดือน มีคาใชจายดานพลังงานสูงกวา
ครัวเรือนอาชีพอื่น ๆ คือ 4,517 บาทตอเดือน หรือคิดเปน 
2.1 เทาของคาใชจายดานพลังงานเฉล่ียท่ัวราชอาณาจักร 
สําหรับครัวเรือนประมง ปาไม ลาสัตว และบริการทาง
การเกษตร (กลุมท่ี 4) ท่ีมีคาใชจายเฉล่ียตํ่าสุด 10,862 บาท
ตอเดือน ก็มีคาใชจายดานพลังงานตํ่ากวาครัวเรือนอาชีพอื่น ๆ 
คือ 1,099 บาทตอเดือน หรือเพียง 0.5 เทาของคาใชจาย 
ดานพลังงานเฉล่ียท่ัวราชอาณาจักร 
 
 

 

 
 

 เมื่อพิจารณาคาใชจายดานพลังงานจําแนกตาม
สถานะทางเศรษฐสังคม และประเภทของพลังงาน พบวา  
ผูถือครองทําการเกษตรท่ีสวนใหญเปนเจาของท่ีดิน (กลุมท่ี 2) 
และสวนใหญเชาท่ีดิน/ทําฟรี (กลุมท่ี 3) มีสัดสวนคานํ้ามัน
ดีเซลสูงท่ีสุด รองลงมาเปนแกสโซฮอล และไฟฟา ในขณะท่ี
ครัวเรือนประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา บริการทาง 
การเกษตร (กลุม ท่ี 4) มีสัดสวนคาแกสโซฮอลสูงท่ีสุด 
รองลงมาเปนไฟฟา และนํ้ามันดีเซล ซึ่ ง เปนลักษณะ
เชนเดียวกับท่ีพบในครัวเรือนลูกจางทุกประเภท (กลุมท่ี 6-10)  

  เปนท่ีนาสังเกตวาครัวเรือนผูประกอบธุรกิจของ
ตนเองท่ีไมใชการเกษตร (กลุมท่ี 5) มีพฤติกรรมการใช
พลังงานคลายกับครัวเรือนผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 
(กลุมท่ี 11) กลาวคือ สัดสวนคาใชจายสูงสุด 3 ลําดับแรก 
ไดแก คาไฟฟา แกสโซฮอล และนํ้ามันดีเซล ตามลําดับ 

 
 

 

 
 
 

♦ การเปนเจาของอุปกรณไฟฟาที่มี 
 ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
  ครัวเรือนเกินครึ่งหนึ่ง เปนเจาของอุปกรณไฟฟาท่ีมี
ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ดังนี้ หมอหุงขาวไฟฟา รอยละ 80.2 
โทรทัศน รอยละ 68.9 เตารีดไฟฟา รอยละ 66.8 กระติก 
ตมน้ําไฟฟา รอยละ 61.9 และเครื่องซักผา รอยละ 60.1 
  เปนท่ีนาสังเกตวาอุปกรณไฟฟาท่ีกลาวมาขางตน
ในแตละประเภทเกินครึ่งหนึ่งมีฉลากประหยัดไฟเบอร 5   
 
 

 

ดานพลังงาน    ท้ังส้ิน 

2,173 20,742 

1,947  16,276 

1,902  15,972 

1,099  10,862 

2,807  24,584 

 

1,360  12,932 

1,306  14,828 

2,197  22,310 

1,722  19,098 

1,362  14,338 

 

 

      
 
 

 

4,517         39,702 

สถานะทางเศรษฐสังคม 
1 = ทั่วราชอาณาจักร 

2 = ทําการเกษตรเปนเจาของที่ดิน 

3 = ทําการเกษตรเชาที่ดิน/ทําฟรี 

4 = ประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา 

และบริการทางการเกษตร 

5 = ผูประกอบธุรกิจของตนเอง 

ท่ีไมใชการเกษตร 

6 = ผูจัดการ นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานวิชาชีพ 

7 = คนงานเกษตร ปาไม และประมง 

8 = คนงานดานการขนสง และงานพ้ืนฐาน 

9 = เสมียน พนักงานขาย และใหบริการ 

10 = ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 
 กอสราง และเหมืองแร 

11 = ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 

  สถานะทางเศรษฐสังคม 

1 = ทั่วราชอาณาจักร 

2 = ทําการเกษตรเปนเจาของที่ดิน 

3 = ทําการเกษตรเชาที่ดิน/ทําฟรี 

4 = ประมง ปาไม ลาสัตว หาของปา 

และบริการทางการเกษตร 
5 = ผูประกอบธุรกิจของตนเอง 

ท่ีไมใชการเกษตร 
6 = ผูจัดการ นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานวิชาชีพ 

7 = คนงานเกษตร ปาไม และประมง 

8 = คนงานดานการขนสง และงานพ้ืนฐาน  

9 = เสมียน พนักงานขาย และใหบริการ 
10 = ผูปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 
 กอสราง และเหมืองแร 

11 = ผูไมไดปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ 

น้ํามันดีเซล   แกสโซฮอล  ไฟฟา  อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

15.4

20.6

18.0

13.3

17.4

16.9

29.0

19.3

34.3

34.3

21.6

34.1

37.3

40.7

40.7

38.9

48.4

30.3

34.7

28.6

29.6

37.5

39.3

32.8

33.3

34.3

29.6

28.2

33.2

29.2

26.8

23.9

32.1

11.2

9.3

8.0

11.7

14.1

6.5

7.5

16.8

10.3

12.2

8.8

  

เคร่ืองใชไฟฟา
ท้ังหมด 

เคร่ืองใชไฟฟา 
มีฉลากประหยัด

ไฟเบอร 5 

 

หมอหุงขาว 

91.4% 80.2% 

  

โทรทัศน 

94.2% 68.9% 

โทรทัศน 
LCD/LED/Plasma 53.8% 50.3% 

ธรรมดา 50.6% 23.8% 

 

เตารีด 

80.2% 66.8% 

 

กระติกตมน้ําไฟฟา 

69.3% 61.9% 

  

เคร่ืองซักผา 

68.8% 60.1% 

เคร่ืองซักผา 
ฝาบน 66.4% 57.9% 

ฝาหนา 2.9% 2.7% 
 

แผนภูมิ 6 รอยละของครัวเรือน ที่เปนเจาของอุปกรณไฟฟา
   ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ป 2562 

แผนภูมิ 4 คาใชจายทั้งสิน้ และคาใชจายดานพลังงานเฉลี่ย 
    ตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามสถานะทาง
    เศรษฐสังคมของครัวเรือน ป 2562 

 

แผนภูมิ 5 รอยละของคาใชจายดานพลังงานเฉลี่ยตอเดือน 
    ของครัวเรือน จําแนกตามประเภทของพลังงาน  
    และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ป 2562 

 



4 

♦ เช้ือเพลิงหลักที่ใชในการประกอบอาหาร 

  เกือบ 1 ใน 6 (รอยละ 15.1) ของครัวเรือนใน
ประเทศไทยใชเชื้อเพลิงท่ีกอใหเกิดมลพิษในการประกอบ
อาหาร ไดแก เชื้อเพลิงแข็ง (ถาน ไม ฟน) และน้ํามันกาด 
เชื้อเพลิงดังกลาวกอใหเกิดควันจํานวนมากภายในบาน  
ซ่ึงควันมีสวนประกอบของมลพิษท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
เปนท่ีนาสังเกตวาครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใชเชื้อเพลิงท่ีกอใหเกิดมลพิษมากท่ีสุด (รอยละ 37.2) 
รองลงมา คือ ภาคเหนือ (รอยละ 22.0) ในขณะท่ี
กรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัดมีเพียงรอยละ 0.8 เทานั้น   
  ในภาพรวม รอยละ 84.9 ของครัวเรือนไมไดใช
เชื้อเพลิงท่ีกอใหเกิดมลพิษในการประกอบอาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 7 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามประเภทของ
   เชื้อเพลิงหลักที่ใชในการประกอบอาหาร ป 2562 

 74.3%  
เช้ือเพลิงสะอาด 

15.1%  
เช้ือเพลิงท่ีกอใหเกิดมลพิษ 

10.6%  
ไมมีการหุงตม 

  
 

 70.2% 
แกส 

4.1% 
ไฟฟา 

7.9% 
ไม/ฟน 

7.0% 
ถาน 

0.2% 
น้ํามันกาด 

 


