ื้ เพลิงชวี ภาพ
สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ

ไบโอดีเซล (B100)
11-17 พฤษภาคม 2563

ราคาน้ามันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย วันที่ 11-17 พ.ค. 63 อยู่ที่ 24.87 บาทต่อลิตร
ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.27 บาทต่อลิตร
•

•

•

•

จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ามัน ณ วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563 เฉลี่ยอยู่ที่
2.70 - 2.80 บาทต่อ กก. ราคาน้ามันปาล์มดิบอยู่ที่ 20 – 21 บาทต่อ กก.
ในช่วง มีนาคม-เมษายน นี ผลผลิตปาล์มน้ามันออกมามากประกอบกับการ
บริโภคพลังงานที่ลดลงจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด สศก. ประมาณการ
ผลผลิตปาล์มน้ามันเดือนเมษายนจะมีประมาณ 1.702 ล้านตัน คิดเป็นน้ามัน
ปาล์มดิบ 0.306 ล้านตัน สูงขึนจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.482 ล้านตัน คิดเป็น
น้ามันปาล์มดิบ 0.267 ล้านตัน ของเดือนมีนาคม คิดเป็นร้อยละ 14.84 และ
ร้อยละ 14.61 โดยมีแนวโน้มราคาจะปรับตัวลดลงอีก
รมว.พน. มอบหมายให้ก ระทรวงพลังงาน โดยกฟผ. จัดซือ CPO จ้ านวน
200,000 ตัน เพื่อน้าไปเป็นเชือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ได้รับ
ซือไปแล้ว 2 ครัง รวม 162,450 ตัน คงเหลืออี ก 37,550 ตัน จึงเร่งรัดการ
จัดซือน้ามันปาล์มดิบส่วนที่เหลือให้ครบ 200,000 ตัน เพื่อ เร่งดูดซับระดับ
สต็อกน้ามันปาล์มดิบ
ปริมาณการผลิตน้ามันไบโอดีเซล ณ สินเดือน มี .ค. อยู่ที่ 4.83 ลล./วัน และ
ปริมาณการใช้น้ามันไบโอดีเซลอยู่ที่ 5.32 ลล./วัน โดยปริมาณการใช้อยู่ในช่วง
การด้าเนินการตามนโยบายของภาครัฐที่ก้าหนดให้น้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10
เป็นน้ามันดีเซลพืนฐานของประเทศ
ในส่วนของสถานการณ์ราคาน้ามันดีเซลตลาดโลก ราคาน้ามัน ดีเซลปปรับตัว
สูงขึนตามราคาน้ามันดิบดูไบ หลังอุปทานในภูมิภาคปรับตัวลดลงจากการปรับ
ลดก้าลังการผลิตและปิดซ่อมบ้ารุงประจ้าปีของโรงกลั่นในภูมิภาค ท่ามกลาง
การเริ่มผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง หลังอัตราการติดเชือปรับตัวลดลง

•

ราคาวัตถุดิบ CPO ที่ตลาดมาเลเซียอยู่ที่ 15.43 บาทต่อกก. โดย
ในเดือ นแรกที่มาเลเซียประกาศล็อ คดาวน์ ปริมาณการส่งออก
น้ามันปาล์มลดลง 47% FGV Holdings ผู้ผลิตน้ามันปาล์มดิบที่
ใหญ่ที่สุดของโลก คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตของปี 2563 จะ
ลดลงอย่า งมาก เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 กระทบการ
ท้างานของแรงงานและโรงงานผลิต
ปริมาณการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลภาคเชือเพลิง
2563
ไบโอดีเซลภาคเชือเพลิง 2562
(ล้านลิตร/วัน)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ปริมาณการผลิต

5.05

5.21

5.52

4.83

-

ปริมาณการใช้

4.90

5.35

5.43

5.32

-

เอทานอล
พฤษภาคม 2563

ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร
ราคาเอทานอลยั งคงอยู่ ในระดั บ 23.28 บาทต่ อลิ ตร โดยไม่
เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซือขายแบบระยะยาวของผู้ค้า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการ
“อยู่บ้าน หยุดเชือ เพื่อชาติ” ยังคงท้าให้การใช้รถยนต์ในการเดินทางลดลง
ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ลดลง และท้าให้การใช้เอทานอล
ลดลงตามไปด้วย
โดยปริ ม าณการใช้ เ อทานอลภาคเชื อเพลิ ง ในเดื อ นเมษายน
อยู่ที่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1.17 ล้านลิตรต่อวัน
แต่ปริมาณการใช้เอทานอลเพื่อน้าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดมือ
ในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.52 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึนจากเดือนก่อน 0.15 ล้าน
ลิตรต่อวัน
โรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายเป็นน้ ามันเชือเพลิงจ้านวน
26 โรง ก้าลังการผลิตติดตังรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน ปริมาณการผลิตจริงใน
เดือนมีนาคม อยู่ที่ 4.49 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 0.65
ล้านลิตรต่อวัน
ปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอลภาคเชือเพลิง
เอทานอลภาคเชือเพลิง
(ล้านลิตร/วัน)

2562

2563
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ปริมาณการผลิต

4.46

4.76

5.14

4.49

-

ปริมาณการใช้

4.39

4.33

4.31

3.97

2.80*

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

* ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย.63

ปริมาณเอทานอลแปลงสภาพทีน่ ้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทา้ ความสะอาดมือ
หน่วย: ลิตร

บริจาค

จ้าหน่าย

รวม

มี.ค.-63
เม.ย.-63
รวม

1,480,263.75
2,386,599.00
3,866,862.75

9,937,642.00
13,129,040.00
23,066,682.00

11,417,905.75
15,515,639.00
26,933,544.75

ที่มา: กรมสรรพสามิต ณ 30 เม.ย. 63

