รายงานสถานการณการจําหนายไฟฟาและบทวิเคราะห
การไฟฟานครหลวง

ฉบับเดือน กันยายน 2559
กองอัตราคาไฟฟาและพยากรณพลังไฟฟา ฝายเศรษฐกิจพลังไฟฟา

คํานํา
รายงานฉบับนี้จัด ทําขึ้น เพื่อแสดงผลความสําเร็จของการจัด ทํารายงานสถานการณการ
จําหนายไฟฟา และบทวิเคราะหการใช5ไฟฟา ซึ่งเป8นข5อมูลการจําหนายไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนายตอ
ภาครัฐ โดยข5อมูลดังกลาวเป8นข5อมูลที่แสดงถึงความต5องการใช5ไฟฟาของผู5ใช5ไฟฟา ประเภทตาง ๆ อันจะ
เป8นข5อมูลที่เป8นประโยชนอยางยิ่งในการประเมินสถานการณความต5องการใช5ไฟฟาของประเทศ เพื่อใช5ใน
การกําหนดนโยบายไฟฟา ซึ่งจะพิจารณาความสําเร็จจากการที่การไฟฟาฝายจําหนายสามารถดําเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ฝายบริหารกําหนดไว5อยางครบถ5วน

ฝายเศรษฐกิจพลังไฟฟา

สารบัญ
บทสรุปผู"บริหาร
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1. ภาพรวมการใช5ไฟฟาของประเทศ
1.1 กําลังผลิตสุทธิของระบบ กฟผ. (EGAT Net Generation)
และ การจําหนายไฟฟาของ กฟผ. (EGAT Sales)
1.2 การใช5ไฟฟาของผู5ใช5ไฟฟาในประเทศไทย
2. การใช5ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
2.1 การซื้อไฟฟาและความต5องการพลังไฟฟาสูงสุด
2.2 การจําหนายไฟฟา อัตราสูญเสีย และจํานวนผู5ใช5ไฟฟา
2.3 ราคาขายปลีก ประจําเดือนกันยายน 2559
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3. สรุปสถานการณทางเศรษฐกิจประจําเดือนกันยายน 2559
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4. สถิติด5านการซื้อไฟฟา การจําหนายไฟฟาและจํานวนผู5ใช5ไฟฟาของ กฟน.
ตั้งแตปZ 2554 – ป\จจุบัน
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บทสรุปผูบริหาร
การจําหนายไฟฟาของประเทศในเดือน ก.ย. 59 ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'ว
หนวยจําหนายมีการขยายตัวเฉพาะพื้นที่ของ กฟน. และ กฟภ. ในขณะที่หนวยจําหนายของ กฟผ. ให'แกลูกค'า
ตรงภายในประเทศหดตัว เมื่อพิจารณาการจําหนายไฟฟาของประเทศตามกลุมเศรษฐกิจหลักพบวา ในเดือน
ก.ย. 59 หนวยจํา หนายของประเทศมีการขยายตัวทุกกลุมเศรษฐกิ จหลัก หนวยจําหนายกลุมบ'านอยูอาศั ย
ขยายตั ว ทั้ ง ในพื้ น ที่ ข อง กฟภ. และ กฟน. สํ า หรั บ กลุ มธุ ร กิ จ มี ก ารขยายตั ว เฉพาะในพื้ น ที่ จํ า หนายไฟฟา
ของทั้งสามการไฟฟา ในขณะที่หนวยจําหนายกลุมอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเฉพาะในพื้นที่ของ กฟน. และ
กฟภ. เทานั้ น โดยหนวยจํ า หนายรายสาขาธุ ร กิ จ ของประเทศที่ มีอั ต ราการขยายตั ว สู งสุ ด 3.อั น ดั บ ได' แ ก
การจําหนายไฟฟาและประปา สุขาภิบาล บริการขนสงทางอากาศ ตามลําดับ ในขณะที่หนวยจําหนายรายสาขา
อุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด.3.อันดับ.ได'แก การผลิตเหล็กและโลหะพื้นฐาน โรงไม'และเครื่องเรือน
โรงกลั่นน้ํามันป9โตรเลียม ตามลําดับ
หนวยจําหนายของ กฟน. ในเดือน ก.ย. 59 ขยายตัวเมื่อเปรียบเที ยบกับเดือนเดียวกัน ของป$ที่แล' ว
หากพิจารณาหนวยจําหนายจําแนกตาม 4 กลุมเศรษฐกิจหลักพบวา หนวยจําหนายกลุมบ'านอยูอาศัย ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'ว ในขณะที่กลุมราชการและองค<กรที่ไม
แสวงหากําไรหดตัวเล็กน'อย สอดคล'องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมหภาคหลักในเดือน ก.ย. 59 สวนใหญมีการ
ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'ว ยกเว'นการลงทุนภาคเอกชน หนวยจําหนายของธุรกิจที่มี
สั ด สวนหนวยใช' ไ ฟฟาสู ง สุ ด 10 อั น ดั บ มี อั ต ราการขยายตั ว เป? น บวกเกื อ บทุ ก สาขา โดยสาขาที่ มี อั ต รา
การขยายตัวสูงสุด 3 อันดับ ได'แก อพาร<ทเมนท<และเกสต<เฮ'าส< ร'านขายสง และกอสร'าง ตามลําดับ ในขณะที่
หนวยจําหนายของอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนหนวยใช'ไฟฟาสูงสุด 10 อันดับ สวนใหญมีอัตราการขยายตัวเป?นบวก
โดยสาขาที่มีอัต ราการขยายตั วสู งสุด 3 อัน ดับ ได' แก การผลิต เหล็ กและโลหะพื้ น ฐาน อาหารแปรรูป และ
อุปกรณ<อิเล็กทรอนิกส< ตามลําดับ
หนวยซื้อไฟฟาของ กฟน. ในเดือน ก.ย. 59 ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว
ในอัตราที่ต่ํากวาอัตราการหดตัวของหนวยจําหนายไฟฟา ทําให'อัตราสูญเสียในเดือน ก.ย. 59 อยูในระดับที่ต่ํา
กวาเดือนเดียวกันของป$ที่แล'ว สําหรับอัตราสูญเสียสะสม ม.ค..–.ก.ย. 59 อยูในระดับร'อยละ 3.36 ซึ่งอยูต่ํากวา
ชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'วที่ระดับ ร'อยละ 3.58 สําหรับราคาซื้อไฟฟาเฉลี่ยรวม.Ft..เฉลี่ย. และราคาขายปลีก
เฉลี่ยรวม.Ft..เฉลี่ย.ก.ย. 59 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว โดยมีปHจจัยสําคัญมาจากการ
เปลี่ยนไปใช'โครงสร'างอัตราคาไฟฟาใหม (โครงสร'าง พ.ย. 58) ตั้งแตเดือน พ.ย. 58 เป?นเดือนแรก ประกอบกับ
อัตรา Ft ในเดือน ก.ย. 59 ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว
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1. ภาพรวมการใชไฟฟาของประเทศ
1.1 กําลังผลิตสุทธิของระบบ กฟผ. (EGAT Net Generation) และการจําหน?ายไฟฟาของ กฟผ.
(EGAT Sales)1
ความตองการพลั ง งานไฟฟาสุ ท ธิ ข อง กฟผ. ประจํ า เดื อ น กั น ยายน 59 เทากั บ .15,657.90
ล'านหนวยเพิ่มขึ้นร'อยละ 2.18 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว หนวยผลิตไฟฟาสุทธิสะสม ม.ค.
ถึง ก.ย. 59 เทากับ 143,134.21 ล'านหนวย เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'วร'อยละ 3.85 ในรอบ 9 เดือน
ที่ผานมา เชื้อเพลิงที่ใช'ในการผลิตไฟฟาสวนใหญ คือ กOาซธรรมชาติ และลิกไนต< โดยคิดเป?นสัดสวนร'อยละ 63.88
และ 18.68.ของหนวยผลิตไฟฟาสุทธิทั้งหมด ตามลําดับ..โดยเชื้อเพลิงที่.กฟผ. ใช'ในการผลิตไฟฟาที่เพิ่มขึ้นสูงสุด
คื อ การซื้ อ ไฟฟาจากตางประเทศ เพิ่ ม ขึ้ น ร' อ ยละ 42.05..ในขณะที่ มี ก ารใช' น้ํ า มั น เตาลดลงร' อ ยละ 44.60
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว
สัดส?วนการผลิตไฟฟาจําแนกตามเชื้อเพลิงปE 2559

2559

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พลังน้ํา

2.24

1.72

1.69

1.66

1.51

1.86

2.02

1.78

1.52

1.77

น้ํามันเตา

0.41

0.14

0.25

0.19

0.29

0.03

0.02

0.27

0.20

0.20

ลิกไนต

19.02

19.84

18.88

19.25

18.00

17.78

16.36

19.48

19.70

18.68

63.84 64.08 65.67 67.96 64.26 64.28 62.89 58.61 63.49

63.88

น้ํามันดีเซล

0.03

0.02

0.06

0.02

0.01

0.01

0.03

0.72

0.05

0.11

ซื้อต?างประเทศ
พลังงาน
ทดแทน
รวม

7.51

7.52

7.61

8.25

10.31

10.17

12.54

13.23

9.40

9.67

6.95

6.68

5.94

2.67

5.62

5.87

6.14

5.91

5.64

5.69

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

กGาซธรรมชาติ

1

ต.ค.

พ.ย.

สะสม
ธ.ค.
9
เดือน

พิจารณาเฉพาะในสวนของกําลังผลิตสุทธิของระบบ กฟผ. (EGAT Net Generation) ซึ่งเกิดจาก 1. การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาของ
กฟผ. 2. การซื้อไฟฟาจากตางประเทศ ผู'ผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) และผู'ผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) โดยไมรวมการใช'ไฟฟาภายในสถานีไฟฟา (Station
Services) ของ กฟผ. IPP และ SPP

2

หน?วยจําหน?ายของ กฟผ. ประจําเดือน ก.ย. 59 เทากับ 15,372.96 ล'านหนวย เพิ่มขึ้นร'อยละ
2.43 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'วโดยเป?นหนวยจําหนายให' กฟน. กฟภ. และลูกค'าตรงของ
กฟผ. เทากับ 4,396.44 10,825.87 และ 150.65 ล'านหนวย ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของป$ที่แล'วพบวาหนวยจําหนายให' กฟน. และ กฟภ. เพิ่มขึ้นร'อยละ 1.68 และ 3.20 ตามลําดับ ในขณะที่หนวย
จําหนายให'ลูกค'าตรงของ กฟผ. ลดลงร'อยละ 22.57
หน?วยจําหน?ายของ กฟผ. ปE 2559 เปรียบเทียบกับ ปE 2558

กฟน.
กฟภ.
ลูกค'าตรง
รวม

ลานหน?วย
4,396.44
10,825.87
150.65
15,372.96

ก.ย. 59
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(รอยละ)
1.68
3.20
-22.57
2.43

สัดส?วน
(รอยละ)
28.60
70.42
0.98
100.00

ลานหน?วย
40,279.21
97,797.10
2,152.38
140,228.70

ม.ค. – ก.ย. 59
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(รอยละ)
3.86
4.85
-25.84
3.90

สัดส?วน
(รอยละ)
28.72
69.75
1.53
100.00

สําหรับหนวยจําหนายของ กฟผ. สะสม ม.ค. – ก.ย. 59 เทากับ 140,228.70 ล'านหนวย เพิ่มขึ้น
ร' อ ยละ 3.90 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ชวงเวลาเดี ย วกั น ของป$ ที่ แ ล' ว โดยเป? น หนวยจํ า หนายให' กฟน. กฟภ.
และลู ก ค' า ตรงของ กฟผ. เทากั บ 40,279.21 97,797.10 และ 2,152.38 ล' า นหนวย ตามลํ า ดั บ
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'วพบวา หนวยจําหนายให' กฟน. และ กฟภ. เพิ่มขึ้นร'อยละ 3.86
และ 4.85 ตามลําดับ ในขณะที่ลูกค'าตรงของ กฟผ. ลดลง 25.84 ตามลําดับ
3

ความต'องการพลั งไฟฟาสู งสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. ในเดื อน ก.ย. 59 มีคา 25,790.60
เมกะวัต ต< เกิด ขึ้น เมื่อวัน ที่ 17 ก.ย. 59 (19.39.น.) เพิ่มขึ้น ร' อยละ 0.44 เมื่อเปรี ยบเที ย บกั บเดือนเดี ยวกั น
ของป$ที่แล'ว สําหรับคาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดเฉพาะในสวนการจําหนายไฟฟาของ กฟผ. ในเดือน ก.ย.
59 มีคา 25,537.96 เมกะวัตต< เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 59 (20.00 น.) เพิ่มขึ้นร'อยละ 1.85 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของป$ที่แล'ว2
ความต'องการพลังไฟฟาสูงสุด (Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ของป$ 59 มีคา
29,618.80 เมกะวัตต< เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 59 (22.28 น.) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุด
(Peak) สุทธิของระบบ กฟผ. ประจําป$ 58 ร'อยละ 8.31 สําหรับคาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดเฉพาะในสวน
การจําหนายไฟฟาของ กฟผ. 9..เดือน (ม.ค..–.ก.ย.) ของป$ 59 มีคา 29,074.33 เมกะวัตต< เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11
พ.ค. 59 (14.30 น.) ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นจากคาความต' องการพลั งไฟฟาสู งสุ ดในสวนของการจํ า หนายประจํ า ป$ 583
ร'อยละ 8.65 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว
คาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดของระบบที่จําหนายไฟฟาให' กฟน. กฟภ. และลูกค'าตรงของ กฟผ.
ในเดือน ก.ย. 59 มีคา 8,259.03 18,640.60 และ 503.00 เมกะวัตต< เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$
ที่แล'วพบวาคาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุด ของ กฟน. กฟภ. และลูกค'าตรงของ กฟผ. เพิ่มขึ้นร'อยละ 0.59
5.26 และ 4.45 ตามลําดับ โดยคาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดของ กฟน. และ กฟภ. เกิดขึ้นในวันที่ 6 ก.ย. 59
(14.30 น.) และ 3 ก.ย. 59 (20.00 น.) ตามลําดับ 4
คาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดของระบบที่จําหนายไฟฟาให' กฟน. กฟภ. และลูกค'าตรงของ กฟผ.
ในชวง..9..เดือน (ม.ค..–.ก.ย.).ของป$.59.มีคา 9,296.57 20,438.91 และ 741.08 เมกะวัตต< เมื่อเปรียบเทียบ
คาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดประจําป$ 585.พบวาคาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดในชวง 9 เดือนแรกของป$
59 ของ กฟน. และ กฟภ. มี ค าสู ง กวา คิ ด เป? น ร' อ ยละ 6.17 และ 9.90 ตามลํ า ดั บ ทั้ ง นี้ ค าความต' อ งการ
พลังไฟฟาสูงสุดในชวง 9 เดือนแรกของป$ 59 ของลูกค'าตรงของ กฟผ. ลดลงจากคาความต'องการพลังไฟฟา
สูงสุด ประจํา ป$กอนหน'า คิ ด เป? นร' อยละ 26.40 โดยคาความต' องการพลั งไฟฟาสูงสุ ดของ กฟน. และ กฟภ.
เกิดขึ้นในวันที่ 12 พ.ค. 59 (14.00 น.) และ 11 พ.ค. 59 (21.00 น.) ตามลําดับ
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ความต'องการพลังไฟฟาสูงสุด (Peak) สุทธิ ของระบบ กฟผ. ประจําเดือน ก.ย. 58 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 58 (14.30 น.) ในขณะที่
คาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดเฉพาะในสวนการจําหนายไฟฟาของ กฟผ. ประจําเดือน ก.ย. 58 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 58 (14.30 น.)
3
ความต'องการพลังไฟฟาสูงสุด (Peak) สุทธิ ของระบบ กฟผ. ประจําป$ 58 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 58 (14.02 น.) ในขณะที่คาความ
ต'องการพลังไฟฟาสูงสุดเฉพาะในสวนการจําหนายไฟฟาของ กฟผ. ประจําป$ 58 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 58 (14.30 น.) ตามลําดับ
4
ความต'องการพลังไฟฟาสูงสุด (Peak) สุทธิ ของ กฟน. และ กฟภ. ประจําเดือน ก.ย. 58 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 58 (14.30 น.) และ
8 ก.ย. 58 (19.30 น.) ตามลําดับ
5
ความต'องการพลังไฟฟาสูงสุด (Peak) สุทธิ ของ กฟน. และ กฟภ. ประจําป$ 58 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 58 (14.00 น.) และ 6 เม.ย. 58
(19.30 น.) ตามลําดับ
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1.2 การใชไฟฟาของผูใชไฟฟาในประเทศไทย6
ภาพรวมการจํ าหนายไฟฟาของประเทศไทยประจํ า เดื อน ก.ย. 59 มีการขยายตั ว เมื่ อเปรีย บเที ย บ
กับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'วร'อยละ 4.20 โดยเป?นการขยายตัวเฉพาะหนวยจําหนายของ กฟน. และ กฟภ.
หากพิจารณาการจําหนายไฟฟาจําแนกตามกลุมเศรษฐกิจหลักพบวา หนวยจําหนายทุกกลุมเศรษฐกิจหลักมีการ
ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว โดยหนวยจําหนายกลุมบ'านอยูอาศัยมีการขยายตัวทั้ง
ในพื้นที่ของ กฟน. และ กฟภ. สําหรับหนวยจําหนายกลุมธุรกิจมีการขยายตัวในพื้นที่จําหนายของทุกการไฟฟา
ในขณะที่หนวยจําหนายกลุมอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในพื้นที่จําหนายของ กฟน. และ กฟภ. เทานั้น สําหรับ
หนวยจําหนายสาขาธุรกิจของประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด 5.อันดับ ได'แก การจําหนายไฟฟาและประปา
สุขาภิบาล บริการขนสงทางอากาศ โกดังเก็บสินค'า และร'านขายสง ตามลําดับ สําหรับหนวยจําหนายสาขา
อุตสาหกรรมของประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด 5.อันดับ ได'แก การผลิตเหล็กและโลหะพื้นฐาน โรงไม'และ
เครื่องเรือน โรงกลั่นน้ํามันป9โตรเลียม เคมีภัณฑ<และยางสังเคราะห< และผลิตภัณฑ<ยาง ตามลําดับ
เดือน ก.ย. 59
เพิ่ม/ลด
ลานหน?วย
(รอยละ)
บ'านอยูอาศัย
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม
อื่นๆ
รวม

3,720.68
3,751.40
6,711.20
949.38
15,132.66

5.07
4.80
3.67
2.20
4.20

สัดส?วน
(รอยละ)

ม.ค. – ก.ย. 59
เพิ่ม/ลด สัดส?วน
ลานหน?วย (รอยละ) (รอยละ)

24.59
24.79
44.35
6.27
100.00

34,309.64
33,682.44
59,465.68
8,425.43
135,883.19

8.25
6.57
3.18
4.61
5.35

25.25
24.79
43.76
6.20
100.00

ภาพรวมการจําหนายไฟฟาของประเทศสะสม ม.ค. –..ก.ย. 59..ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดี ย วกั น ของป$ ที่แ ล' ว ร' อยละ 5.35 หากเปรี ย บเที ย บการจํ า หนายไฟฟาสะสมระหวาง 3..การไฟฟา พบวา
หนวยจําหนายสะสมของ กฟน. และ กฟภ. ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว ในขณะที่
หนวยจําหนายสะสมของ กฟผ. ให'แกลูกค'าตรงภายในประเทศหดตัว หากพิจารณาการจําหนายไฟฟาจําแนก
ตามกลุ มเศรษฐกิจ หลักพบวา หนวยจําหนายของประเทศสะสมมีการขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของป$ที่แล'วทั้งกลุมบ'านอยูอาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรม โดยกลุมบ'านอยูอาศัยมีอัตราการขยายตัวสูง
ที่สุ ด หนวยจํา หนายสะสมกลุ มบ' านอยู อาศัย มีการขยายตัว ทั้งในพื้น ที่ของ กฟน. และ กฟภ. สํ าหรับ หนวย
จํ า หนายสะสมกลุ มธุ ร กิ จ มี ก ารขยายตั ว ในพื้ น ที่ จํ า หนายของทุ ก การไฟฟา และหนวยจํ า หนายสะสม
กลุมอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเฉพาะในพื้นที่ของ กฟน. และ กฟภ. เทานั้น สําหรับหนวยจําหนายสะสมสาขา
ธุรกิจของประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด 5.อันดับ ได'แก บริการขนสงทางอากาศ การจําหนายไฟฟาและ
ประปา สุขาภิบาล อพาร<ทเมนท<และเกสต<เฮ'าส< และโกดังเก็บสินค'า ตามลําดับ สําหรับหนวยจําหนายสะสม
สาขาอุตสาหกรรมของประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด 5.อันดับ ได'แก โรงกลั่นน้ํามันป9โตรเลียม การผลิต
ไฟฟา ผลิตภัณฑ<ยาง เครื่องดื่ม และเครื่องประดับและกีฬา ตามลําดับ
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พิจารณาเฉพาะหนวยจําหนายของ กฟน. กฟภ. และหนวยจําหนายของ กฟผ. แกลูกค'าตรงที่อยูในประเทศไทย โดยไมรวมผู'ใช'
ไฟฟาที่ผลิตไฟฟาใช'เอง (Self Generation) และไมรวมไฟฟรี (เชน ไฟสาธารณะ เป?นต'น)

6

อัตราการเติบโต และสัดส?วนหน?วยขายของหน?วยสาขาธุรกิจ และอุตสาหกรรม ที่มีสัดส?วนสูง 10 อันดับแรก

กลุ?มธุรกิจ

1
2
3
4
5

ห'างสรรพสินค'า
อพาร<ทเมนท</เกสต<เฮ'าส<
ร'านขายปลีก
โรงแรม
สถานศึกษา

6

อาคารสํานักงานให'เชา

8
7
9
10

ราชการ
ร'านขายสง
โรงพยาบาลทั่วไป
โกดังเก็บสินค'า

สัดส?วนต?อ
ธุรกิจ
ม.ค.-ก.ย.

รอยละ
อัตราเพิ่ม/ลด

(รอยละ)
11.36
10.07
8.48
7.84
7.05
6.72

ก.ย.
3.31
6.70
4.67
5.50
1.70
-0.23

ม.ค.–
ก.ย.
4.53
11.03
7.37
7.84
5.35
2.34

6.28
6.15
5.99
4.44

3.30
7.99
3.62
9.19

5.48
9.11
6.61
10.97

กลุ?มอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป
ผลิตเหล็กและโลหะพื้นฐาน
ผลิตแก'วและอโลหะ
อุปกรณ<อิเล็กทรอนิกส<
สิ่งทอ
ยานยนต<
เกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมโลหะเครื่องจักร
พลาสติก
ผลิตภัณฑ<ยาง

สัดส?วนต?อ
อุตสาหกรรม
ม.ค.–ก.ย.

รอยละ
อัตราเพิ่ม/ลด

(รอยละ)
10.85
8.83
8.93
8.56
7.35
7.21

ก.ย.
2.01
20.16
-6.13
1.62
-2.12
2.83

ม.ค.–
ก.ย.
5.23
4.76
-2.13
-0.04
-1.16
4.23

6.81
6.52
6.20
4.33

2.52
3.42
6.19
7.90

4.17
1.53
5.29
9.49

2. การใชไฟฟาของการไฟฟานครหลวง
2.1 การซื้อไฟฟา และความตองการพลังไฟฟาสูงสุด
หนวยซื้อไฟฟาของ กฟน. ประจําเดือน ก.ย. 59 เทากับ 4,410.40 ล'านหนวย เพิ่มขึ้นร'อยละ 1.88
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'ว จําแนกเป?นหนวยซื้อไฟฟาจาก กฟผ. และหนวยที่รับซื้อจาก VSPP
เทากับ 4,396.44 และ 13.96 ล'านหนวย ตามลําดับ สําหรับหนวยซื้อสะสม ม.ค. – ก.ย. 59 เทากับ 40,365.61
ล' า นหนวย เพิ่ ม ขึ้ น ร' อ ยละ 4.00 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ชวงเวลาเดี ย วกั น ของป$ ที่ แ ล' ว คิ ด เป? น หนวยซื้ อไฟฟา
จาก กฟผ. และหนวยที่รับซื้อจาก VSPP เทากับ 40,279.21 และ 86.40 ล'านหนวย ตามลําดับ
การซื้อไฟฟาจาก กฟผ. ประจําเดือน ก.ย. 59 มีสัดสวนการซื้อไฟฟาในชวง On Peak เทากับ
ร'อยละ 46.72 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'ว ซึ่งสัดสวนดังกลาวอยูที่ระดับร'อยละ 46.74
สํ า หรั บ สั ด สวน On..Peak..ของหนวยซื้ อ กฟผ. สะสม ม.ค...–..ก.ย. 59..เทากั บ ร' อ ยละ 43.33 เพิ่ ม ขึ้ น
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว ซึ่งสัดสวนดังกลาวอยูที่ระดับร'อยละ 43.30
สําหรับสัดสวนการซื้อไฟฟา กฟผ. ณ ระดับแรงดัน 230 เควี ในเดือน ก.ย. 59 เทากับร'อยละ 13.80
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว ซึ่งสัดสวนดังกลาวอยูที่ระดับร'อยละ 12.30.สําหรับ
สัดสวนการซื้อไฟฟา ณ ระดับแรงดัน 230 เควี ของหนวยซื้อไฟฟาจาก กฟผ. สะสม ม.ค. – ก.ย. 59.เทากับ
ร'อยละ 13.64 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว ซึ่งสัดสวนดังกลาวอยูที่ระดับร'อยละ
12.73

7

8

คาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดของ กฟน. ประจําเดือน ก.ย. 59 เกิดขึ้นในวันอังคารที่ 6 ก.ย. 59
(14.30 น.) มี ค า 8,259.03 เมกะวั ต ต< เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ เดื อนเดี ย วกั น ของป$ ที่ แล' ว ร' อยละ 0.59
คาตัวประกอบการใช'ไฟฟา (Load..Factor) ของ กฟน. เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว โดยคา Load
Factor เพิ่มขึ้นจากร'อยละ 73.23 ในเดือน ก.ย. 58 เป?นร'อยละ 74.17 ในเดือน ก.ย. 59 สําหรับคาความ
ต'องการพลังไฟฟาสูงสุดของ กฟน. 9.เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ของป$ 59 เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 59
(14.00 น.) มีคา 9,296.57 เมกะวั ตต< ซึ่งยั งอยูในระดับสูงกวาคาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดประจําป$ 58
ร'อยละ 6.177
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คาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุดของ กฟน. ประจําป$ 58 เกิดขึ้นในวันที่ 8 พ.ค. 58 (14.00 น.) และคาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุด
ประจําเดือน ก.ย. 58 เกิดขึ้นเมื่อในวันที่ 21 ก.ย. 58 (14.30 น.)

9

ตารางค?าความตองการพลังไฟฟาสูงสุด และค?าตัวประกอบกําลังไฟฟาประจําปE 2554 – 2559
2554

2555

2556

2557

2558

2559

7,857.75

8,382.83

8,589.96

8,668.98

8,755.98

9,296.57

พ. 4 พ.ค. 54
(14.00 น.)

พฤ. 26 พ.ค. 55
(14.30 น.)

พฤ. 16 พ.ค. 56
(14.00 น.)

พ. 23 เม.ย.57
(14.30 น.)

ศ. 8 พ.ค. 58
(14.00 น.)

พฤ. 12 พ.ค. 59
(14.00 น.)

อัตราเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับป$กอนหน'า (ร'อยละ)

-2.71

6.68

2.47

0.92

1.00

6.17

Load Factor (ร'อยละ)

66.50

67.90

65.95

65.92

67.30

คาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุด (เมกะวัตต<)
เวลาเกิดคาความต'องการพลังไฟฟาสูงสุด

2.2 การจําหน?ายไฟฟา อัตราสูญเสีย และจํานวนผูใชไฟฟา
หนวยจําหนายไฟฟา กฟน. ในเดือน ก.ย. 59 เทากับ 4,283.41 ล'านหนวย เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'วร'อยละ 2.61 สําหรับหนวยจําหนายไฟฟาสะสม ม.ค..–.ก.ย. 59 เทากับ 38,627.81
ล'านหนวย เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'วร'อยละ 4.20
หนวยจํ า หนายไฟฟา กฟน. จํ า แนกเป? น 4 กลุ ม ในเดื อ น ก.ย. 59 กลุ มบ' า นอยู อาศั ย .ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม และราชการและองค<กรที่ไมแสวงหากําไร เทากับ 1,135.58 1,747.99 1,197.03 และ 202.81
ล'านหนวย ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'วพบวาหนวยจําหนายกลุมบ'านอยูอาศั ย
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมขยายตัวด'วยอัตราร'อยละ 3.56 3.01 และ 1.61 ตามลําดับ ในขณะที่กลุมราชการและ
องค<กรที่ไมแสวงหากําไร หดตัวด'วยอัตราร'อยละ 0.01 สําหรับหนวยจําหนายรายสาขายอยกลุมธุรกิจที่มีอัตรา
เติบโตสู งสุด 5 อัน ดับ ในเดือน ก.ย. 59 ได'แก สุ ขาภิ บาล บริการขนสงทางอากาศ โกดั งเก็บสิ นค'า บริ การ
โทรศัพท< และอพาร<ทเมนท<และเกสต<เฮ'าส< ตามลําดับ ในขณะที่หนวยจําหนายรายสาขายอยกลุมอุตสาหกรรมที่
มีอัตราการหดตัวสูงสุด 5 อันดับ ในเดือน ก.ย. 59 ได'แก เครื่องดื่ม เกษตรและเหมืองแร การผลิตเหล็กและ
โลหะพื้นฐาน อาหารอื่นๆ และการผลิตแก'วและโลหะ ตามลําดับ
สํ า หรั บ หนวยจํ า หนายสะสม.9.เดื อ น (ม.ค..–..ก.ย. 59) กลุ มบ' า นอยู อาศั ย กลุ มธุ ร กิ จ
กลุมอุตสาหกรรม และกลุมราชการและองค<กรที่ไมแสวงหากําไร เทากับ 10,518.46 15,707.29 10,652.38
และ 1,749.68 ล'านหนวย ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'วพบวาหนวยจําหนาย
สะสมทุ ก กลุ มเศรษฐกิ จ หลั ก มี ก ารขยายตั ว ในอั ต ราร' อ ยละ 6.88 4.83 1.00 และ 3.02 ตามลํ า ดั บ
หนวยจําหนายรายสาขายอยของกลุมธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงสุด 5 อันดับ ในชวง.9 เดือนแรกของป$.59 ได'แก
สุขาภิบาล บริการขนสงทางอากาศ อพาร<ทเมนท<และเกสต<เฮ'าส< บริการโทรศัพท< และโกดังเก็บสินค'า ตามลําดับ
สําหรับหนวยจําหนายรายสาขายอยกลุมอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงสุด 5 อันดับ ในชวง.96เดือนแรกของป$.
59 ได'แก อาหารแปรรูป เกษตรและเหมืองแร การผลิตเหล็กและโลหะพื้นฐาน เครื่องประดับและกีฬา และ
เครื่องดื่ม ตามลําดับ
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สําหรับ หนวยจํ าหนายของธุร กิจที่ มีสั ดสวนหนวยใช' ไฟฟาสู งสุด 10 อั นดั บ เดือน ก.ย. 59
มีอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'วเกือบทุกสาขา สาขาที่มีอัตราขยายตัวสูงสุด
3 อันดับ ได'แก อพาร<ทเมนท<และเกสต<เฮ'าส< ร'านขายสง และกอสร'าง ในอัตราร'อยละ 4.81 4.20 และ 2.44
ตามลําดับ ในขณะสาขาที่มีอัตราการขยายตัวติดลบคือ ธนาคารพาณิชย<และเงินทุน และอาคารสํานักงานให'เชา
ด'วยอัตราตอดลบ 2.29 และ 0.45 ตามลําดับ สําหรับหนวยจําหนายสะสม ม.ค. – ก.ย. 59.ของสาขาธุรกิจที่มี
สัดสวนหนวยใช'ไฟฟาสูงมีการขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'วทุกสาขา สาขาที่หนวย
จําหนายเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 อันดับ ได'แก อพาร<ทเมนท<และเกสต<เฮ'าส< ร'านขายสง และภัตตาคารและไนต<คลับ
ในอัตราร'อยละ 9.14 6.62 และ 4.35 ตามลําดับ
หนวยจําหนายของอุตสาหกรรมที่มีสั ดสวนหนวยใช' ไฟฟาสูงสุด 10 อันดั บ เดือน ก.ย. 59
ขยายตั ว เมื่ อเปรี ย บเที ยบกั บเดื อนเดี ยวกั นของป$ ที่แล' ว 6 สาขา สาขาที่ มีอัตราเติ บโตสู งสุ ด 3 สาขา ได' แก
การผลิตเหล็กและโลหะพื้นฐาน อาหารแปรรูป และอุปกรณ<อิเล็กทรอนิกส< ในอัตราบวกร'อยละ 10.10..5.43
และ 4.86 ตามลําดับ..ในขณะที่สาขาที่มีอัตราหดตัว ได'แก ยานยนต< สิ่งทอ การผลิตกระดาษและสิ่งพิมพ< และ
โรงน้ําแข็ง ซึ่งหดตัวด'วยอัตราร'อยละ 5.00 3.93 1.40 และ 1.09 ตามลําดับ สําหรับหนวยจําหนายสะสม ม.ค.
ถึง ก.ย. 59 ของสาขาอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนหนวยใช'ไฟฟาสูงสุด 10 อันดับ ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว 6 สาขา โดยสาขาที่ขยายตัวสูงสุด 3 สาขา ได'แก อาหารแปรรูป การผลิตเหล็ก
และโลหะพื้นฐาน และโรงน้ําแข็ง ด'วยอัตราบวกร'อยละ 6.33 5.92 และ 4.71 ตามลําดับ ในขณะที่สาขาที่มี
อัตราการหดตัว ได'แก สิ่งทอ การผลิตกระดาษและสิ่งพิมพ< ยานยนต< และอุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักร
ซึ่งหดตัวในอัตราร'อยละ 4.24 1.99 1.50 และ 1.44 ตามลําดับ
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หนวยจํ าหนายจํ าแนกตามประเภทอั ต ราคาไฟฟาประจํ า เดื อน ก.ย. 59 ของผู'ใช' ไฟฟาประเภท
บ'านอยูอาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ กิจการเฉพาะอยาง องค<กรที่ไมแสวงหา
กําไร และไฟฟาชั่วคราว มีคา 1,079.48 675.81 739.55 1,567.35 174.57 11.04 และ 35.61 ล'านหนวย
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'วพบวา หนวยจําหนายขยายตัวเกือบทุกประเภทอัตราคา
ไฟฟา โดยประเภทที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด 3 อันดับ ได'แก องค<กรที่ไมแสวงหากําไร กิจการขนาดใหญ และ
บ'านอยูอาศัย ในอัตราร'อยละ 17.10 4.18 และ 3.74 ตามลําดับ ยกเว'น กิจการขนาดกลาง ซึ่งหนวยจําหนาย
หดตัวในอัตราร'อยละ 1.91 ในชวง ม.ค. – ก.ย. ประจําป$ 59 ผู'ใช'ไฟฟาประเภทบ'านอยูอาศัย กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ กิจการเฉพาะอยาง องค<กรที่ไมแสวงหากําไร และไฟฟาชั่วคราว มีคา
10,001.70 6,100.20 6,609.05 13,868.62 1,644.61 92.98 และ 310.65 ล'านหนวย ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'วพบวาหนวยจําหนายสะสมมีการขยายตัวเกือบทุกประเภทอัตราคา
ไฟฟา สําหรับประเภทที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด 3 อันดับ ได'แก องค<กรที่ไมแสวงหากําไร บ'านอยูอาศัย และ
กิจ การขนาดเล็ก ในอัต ราร' อยละ 16.40 7.12 และ 5.09 ตามลํ า ดั บ ยกเว'น กิ จ การขนาดกลาง ซึ่ งหนวย
จําหนายสะสมหดตัวในอัตราร'อยละ 1.43

หนวยจําหนายจําแนกตามจังหวัดประจําเดือน ก.ย. 59 ของกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
มีคา 3,017.36 406.42 และ 859.63 ล'านหนวย ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'ว
หนวยจําหนายในทุกจังหวัดขยายตัว ด'วยอัตราร'อยละ 1.15 6.50 และ 6.16 ตามลําดับ สําหรับหนวยจําหนาย
สะสมจํ าแนกตามจั งหวัดในชวง ม.ค. – ก.ย. ประจํา ป$ 59 ของกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ มีคา
27,534.09 3,625.99 และ 7,467.73 ล'านหนวย ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว
พบวา หนวยจําหนายสะสมมีการขยายตัวทุกจังหวัด ด'วยอัตราร'อยละ 3.55 7.96 และ 4.87 ตามลําดับ
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หนวยไฟฟาสาธารณะประจําเดือน ก.ย. 59 เทากับ 39.01 ล'านหนวย คิดเป?นสัดสวนร'อยละ 3.61
ของหนวยจําหนายประเภทบ'านอยูอาศัย เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'ว8 พบวาหนวยไฟฟา
สาธารณะ เพิ่มขึ้นร'อยละ 7.79 สําหรับหนวยไฟฟาสาธารณะสะสม 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 59) เทากับ 353.45
ล'านหนวย คิดเป?นสัดสวนร'อยละ 3.53 ของหนวยจําหนายประเภทบ'านอยูอาศัย เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของป$ที่แล'วพบวาหนวยไฟฟาสาธารณะสะสมเพิ่มขึ้นร'อยละ 8.69

อั ต ราสู ญ เสี ย ประจํ า เดื อ น ก.ย. 59.เทากั บ ร' อ ยละ 1.92 อยู ในระดั บ ต่ํ า กวาเดื อ นเดี ย วกั น
ของป$ที่แล'ว ซึ่งอยูที่ระดับร'อยละ 2.67 สําหรับอัตราหนวยสูญเสียสะสมระหวางเดือน ม.ค. – ก.ย. 59 เทากับ
ร'อยละ 3.36 อยูในระดับต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว ซึ่งอัตราหนวยสูญเสียสะสมเทากับร'อยละ 3.58
9

8

กฟน. มีการปรับปรุงหนวยไฟสาธารณะในป$ 57 ย'อนหลังเพิ่มขึ้น 65.33 ล'านหนวย ซึ่งเกิดจากไฟสาธารณะที่ได'ทําการทยอยบรรจบไฟ
แล'ว แตยังบันทึกบัญชีไมครบ
9
กฟน. มีการปรับปรุงข'อมูลอัตราสูญเสียในป$ 57 ย'อนหลังซึ่งเป?นผลมากจากการปรับปรุงข'อมูลไฟสาธารณะเพิ่มขึ้น 65.33 ล'านหนวย
ซึ่งเกิดจากไฟสาธารณะที่ได'ทําการทยอยบรรจบไฟแล'ว แตยังบันทึกบัญชีไมครบ
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จํา นวนผู'ใช' ไฟฟาประจํ าเดื อน ก.ย. 59 เทากั บ 3,605,591 ราย เพิ่ มขึ้น ในอั ต ราร' อยละ 3.21
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$กอนหน'า

2.3 ราคาขายปลีก ประจําเดือน ก.ย. 59
ราคาคาไฟฟาขายปลีกรวม.Ft..เฉลี่ย.เดือน ก.ย. 59 เทากับ 3.6024 บาทตอหนวยขาย (การปรับ
โครงสร'างอัตราคาไฟฟาตั้งแตเดือน พ.ย. 58 โดยไมรวมสวนปรับเพิ่มอัตราขายปลีกอันเนื่องจากนโยบายบ'าน
อยู อาศั ย ใช' ไฟฟาฟรี ที่ป รั บ เพิ่ มในบางประเภทผู' ใ ช' ไฟฟา) ลดลงจากชวงเวลาเดี ย วกั น ของป$ ที่แ ล' ว 0.3133
บาทตอหนวยขาย ราคาคาไฟฟาขายปลี ก รวม..Ft.. เฉลี่ ย สะสมเดื อ น ม.ค. –..ก.ย. 59 เทากั บ 3.7132
บาทตอหนวยขาย ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว 0.2511 บาทตอหนวยขาย สาเหตุสําคัญมาจากเริ่มมี
การเปลี่ยนโครงสร'างอัตราคาไฟฟาใหมตั้งแตเดือน พ.ย. 58 และอัตรา Ft ในเดือน ม.ค. – ก.ย. 59 ลดลง
จากชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว

หมายเหตุ: ตั้งแตเดือน พ.ย. 58 เป?นต'นไป ราคาเฉลี่ยคํานวณโดยใช'อัตราคาไฟฟาโครงสร'าง พ.ย. 58
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หมายเหตุ: * ตั้งแตเดือน พ.ย. 58 เป?นต'นไป ราคาเฉลี่ยคํานวณโดยใช'อัตราคาไฟฟาโครงสร'าง พ.ย. 58

3. สรุปสถานการณเศรษฐกิจประจําเดือนกันยายน 2559
การบริโภคภาคเอกชน ก.ย. 59 ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$ที่แล'ว แตทรงตัว
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอนหน'า การขยายตัวในกลุมสินค'าคงทน และบริการขยายตัวได'ในอัตราใกล'เคียงกัน
และการบริโภคกลุมสินค'าไมคงทนอยูในระดับใกล'เคียงกับชวงเวลาเดียวกันของป$ที่แล'ว แตชะลอตัวลงจากเดือน
กอนหนน'า ปH จจัย สนั บสนุน การขยายตัว ของการบริโ ภคภาคเอกชนสวนหนึ่ งเป? นผลมาจากรายได' ครั วเรือน
ภาคเกษตรกรรมปรับตัวดีขึ้น ภายหลังจากผานชวงภัยแล'ง อยางไรก็ตามปHจจัยที่ทําให'การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวได'ไมเต็มที่มากจากความเชื่อมั่นของผู'บริโภคยังคงลดลงตอเนื่อง
การลงทุนภาคเอกชน ก.ย. 59 ทรงตัวในระดับเดียวกันของป$ที่แล'ว และทรงตัวในระดับเดียวกับ
เดื อ นกอนหน' า การลงทุ น ภาคเอกชนที่ ข ยายตั ว อยู เฉพาะหมวดยอดขายเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ< จ าก
ภายในประเทศ เป?นหลัก ปHจจัยสําคัญที่ทําให'การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได'ไมเต็มที่เป?นผลมาจากการชะลอ
ตั ว ของอุ ป สงค< จ ากทั้ ง ภายใน และตางประเทศ ทํ า ให' ยั ง ไมจํ า เป? น ต' อ งลงทุ น เพื่ อ ขยายกํ า ลั ง การผลิ ต
และความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมที่ลดลง ประกอบกับภาคอสังหาริมทรัพย<ซึ่งสวนใหญยังคงชะลอตัว
การส?งออก ก.ย. 59 มีมูล คาขยายตัวเมื่อเปรีย บเทียบกับเดือนเดีย วกัน ของป$ที่แล'ว โดยเป? น
การขยายตัวของการสงออกทั้ งสินค'ากลุมเกษตร ประมง และอุตสาหกรรม สําหรับสิน ค'าอุตสาหกรรมหลั ก
ที่การสงออกหดตัวในเดือน ก.ย.59 มีเพียง ผลิตภัณฑ<ที่เกี่ยวข'องกับป9โตรเลียม (เนื่องจากราคาสินค'ากลุมน้ํามัน
ลดลง เศรษฐกิจของประเทศคูค'าสําคัญหลายประเทศชะลอตัว ประกอบกับประเทศจีนสามารถผลิตสินค'ากลุม
นี้ได'เองมากขึ้น) และในขณะที่สินค'าอุตสาหกรรมหลักที่มีการขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป$
ที่แล'วด'วยอัตราสูงได'แก เครื่องใช'ไฟฟา เครื่องจักรและอุปกรณ< และอุปกรณ<อิเล็กทรอนิกส<และทัศนูปกรณ<
การผลิตภาคอุตสาหกรรม..ก.ย. 59 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของป$ที่แล'ว การผลิตสินค'ากลุมอุตสาหกรรมหลักที่มีอัตราการขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของป$ ที่แ ล' ว สู งสุ ด 3 อั น ดั บ ได' แก เครื่ อ งใช' ไ ฟฟา (เนื่ องจากความต' องการสิ น ค' า จากตางประเทศเพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV) IC และ Semiconductors (เนื่องจากการผลิตสินค'ากลุมสามาร<ทโฟนซึ่งมี IC
และ Semiconductor เป?นสวนประกอบมีการขยายตัว) และเคมีภัณฑ< ตามลําดับ ในขณะที่กลุมอุตสาหกรรม
หลักที่มีการหดตัวสูงสุด 3 อันดับ ได'แก ยานยนต< (เนื่องจากอุป สงค<อุป สงค<ภ ายในประเทศที่ชะลอตัวลง
หลังจากที่มีมาตรการกระตุ'นการบริโภคไปในชวงเวลากอนหน'า และการสงออกไปยังตลาดตะวันออกกลางที่
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ลดลง) ผลิตภัณฑ<ยางและพลาสติก และสิ่งทอและเครื่องนุงหม (เนื่องจากความต'องการจากประเทศคูค'าลดลง
และการย'ายฐานการผลิต) ตามลําดับ
ภาคการท?องเที่ยว ก.ย. 59 จํานวนนักทองเที่ยในเดือน ก.ย. 59 ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของป$ที่แล'วด'วยอัตราสูง เป?นผลมาจากจํานวนนักทองเที่ยวในเดือน ก.ย. 58 อยูในระดับต่ํากวาปกติ
เนื่ อ งจากได' รั บ ผลกระทบจากเหตุ ร ะเบิ ด ในกรงเทพฯ ในชวงเดื อ น ส.ค. 58 อยางไรก็ ต าม นโยบาย
การปราบปรามทั่วศูนย<เหรียญจากประเทศจีน มีผลทําให'จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศจีนในเดือน ก.ย. 59
ชะลอตัวลง
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