ื้ เพลิงชวี ภาพ
สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ
ไบโอดีเซล (B100)
ราคาน้ ามั นไบโอดี เซลอ้ างอิ งเฉลี่ ย 20-26 มิ .ย. 65 อยู่ ที่ 56.13 บาทต่ อลิ ตร
เพิ่มขึ้น 1.96 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์ก่อน
•

•

•

จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้้า มัน ณ วันที่ 13-17 มิ. ย.65 เฉลี่ย อยู่ที่ 9.20 10.00 บาทต่อกก. ราคาน้้ามันปาล์มดิบอยู่ที่ 53.00-56.00 บาทต่อกก. ขณะนี้ราคา
น้้า มั นปาล์ม ดิ บ ในตลาดโลกอยู่ที่ ป ระมาณ 47.82 บาทต่ อ กก.ปรับ ตั ว ลดลงจาก
สัปดาห์ก่อ น 4.79 บาท/กก. จากการที่อินโดนีเซียเริ่มกลับ มาส่งออกน้้ามันปาล์ม
ได้อีกครั้ง แม้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Domestic Market Obligation (DMO)
คือ ผู้ส่ง ออกต้อ งขายสิน ค้า บางส่ว นภายในประเทศ ภายใต้ร าคาที่ก้า หนดโดย
ปริม าณสต๊อ กน้้า มัน ปาล์ม ดิบ ณ สิ้น เดือ น เม.ย.65 ประมาณ 202,209 ตัน
เพิ่ม ขึ้น จากเดือ น มี . ค.65 ประมาณ 5,267 ตัน ส่ว นสต็อ กน้้า มัน ไบโอดีเ ซล
B100 ณ สิ้น เดือ น มี.ค.65 เท่า กับ 65.88 ล้า นลิตร เพิ่มขึ ้นจากเดือ น ก.พ. 65
เท่ากับ 4.54 ล้านลิตร
สถานการณ์การผลิตปาล์มน้้ามัน ปี 2564 มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในปี
2565 (เม.ย.) อัตราสกัดน้้ามันเฉลี่ยร้อยละ 17.72 ในเดือน เม.ย.65 มีผลผลิตน้้ามัน
ปาล์มดิบ 300,527 ตัน คิดเป็ นน้้า มันปาล์มดิบ 3.05 ตันต่อ ไร่ และมีการส่งออก
น้้า มั นบริโ ภคไปขายประเทศเพื่ อ นบ้ า น 127,609 ตั น โดยมีค วามต้ อ งการใช้ใ น
ประเทศด้า นบริโ ภคและอุ ตสาหกรรมอื่ น 91,427 ตัน และความต้อ งการใช้ด้า น
น้้ามันไบโอดีเซล 76,224 ตัน
จากข้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้ เ ดื อ น เม.ย. 65 มี ก ารใช้ น้ า มั น ดี เ ซลประมาณ 75.13
ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. 65 ประมาณ 5.76 ล้านลิตร/วัน ซึ่งปริมาณใช้
น้้ามันไบโอดีเซล B100 ในเดือน เม.ย. 65 เท่ากับ 3.88 ล้านลิตร/วัน สูงกว่าเดือน
มี.ค.65 เท่ากับ 0.27 ล้านลิตร/วัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลประมาณ
3.54 ล้านลิตร/วันต่้ากว่าเดือน มี.ค. 65 ประมาณ 0.20 ล้านลิตร/วัน

เอทานอล

ปริมาณการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลภาคเชือเพลิง

ราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ที่ 26.49 บาทต่อลิตร
ราคาเอทานอลอ้างอิง เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 26.49 บาท
ต่อลิตร โดยเปลี่ยนแปลงเพิ่มจากเดือนก่อน 0.06 บาท
ต่อลิตร จากแนวโน้มราคามันส้าปะหลังสดและมันเส้นที่
ปรั บ ตั ว สู งขึ้ น รวมทั้ ง การใช้ น้ า มั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ งผลให้
ปริมาณการซื้อและราคาปรับเพิ่มขึ้น

โรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายเป็นน้้ามันเชื้อเพลิงมี
จ้านวน 27 โรง ก้าลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อ
วัน ผลิต จริงในเดือ นเมษายนอยู่ ที่ 4.17 ล้ านลิ ตรต่อ วั น
ผลิตลดลงจากเดือนก่อน 0.30 ล้านลิตรต่อวัน
ปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนเมษายนอยู่
ที่ 4.04 ล้ านลิ ตรต่อวั น การใช้ เอทานอลปรั บเพิ่ มขึ้ นจาก
เดือนก่อน 0.34 ล้านลิตรต่ อวัน จากปริมาณการใช้น้ามั น
กลุ่มแก๊สโซฮอล์ที่เพิ่มขึ้น

