ื้ เพลิงชวี ภาพ
สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ

ไบโอดีเซล (B100)
ราคาน้ามันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย วันที่ 18 - 24 พ.ค. 63 อยู่ที่ 25.01 บาทต่อลิตร
เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.14 บาทต่อลิตร
•

•

•

•

จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้้ามัน ณ วันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2563 ราคาผล
ปาล์มเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 – 3.10 บาทต่อ กก. โดยราคาน้้ามันปาล์มดิบอยู่ที่ 20 – 21
บาทต่อ กก. ทั้งนี้ คณะท้างานตรวจสอบสต๊อกน้้ามันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ แจ้ง
ปริมาณสต๊อกน้้ามันปาล์มดิบรวม ณ สิ้นเดือน เม.ย. ประมาณ 251,369 ตัน
ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ปริมาณผลผลิตปาล์มน้้ามันตามฤดูกาลมาก แต่
ความต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงลดลงจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด สศก. ได้
ประมาณการผลผลิตปาล์มน้้ามันเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จะอยู่ที่ระดับ
ประมาณ 1.67 และ 1.56 ล้ า นตั น ตามล้ า ดั บ ลดลงร้ อ ยละ 10.83 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ความต้องการใช้น้ามันปาล์มเพื่อการ
บริโภคหลังจากได้รับผลกระทบ Covid-19 ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.63) จาก
การประมาณการของ คน. อยู่ที่ประมาณ 70,000-85,000 ตัน/เดือน สาเหตุ
จากความต้องการน้้ามันบรรจุขวดในธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวโน้มจะลดลง จาก
มาตรการปิดพื้นที่ (lockdown)
ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล ณ สิ้นเดือน มี .ค. อยู่ที่ 4.83 ลล./วัน และปริมาณ
การใช้ไบโอดีเซลอยู่ที่ 5.32 ลล./วัน โดยปริมาณการใช้อยู่ในช่วงการด้าเนินการ
ตามนโยบายของภาครัฐที่ก้าหนดให้น้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 เป็นน้้ามันดีเซล
พื้นฐานของประเทศ
ร า ค า วั ต ถุ ดิ บ CPO ที่ ต ล า ด ม า เ ล เ ซี ย อ ยู่ ที่ 1 5 . 4 5 บ า ท ต่ อ ก ก .
โดยในเดือนแรกที่มาเลเซียประกาศล็อคดาวน์ ปริมาณการส่งออกน้้ามันปาล์ม
ลดลง 47% FGV Holdings ผู้ผลิตน้้ า มันปาล์มดิ บ ที่ใหญ่ ที่สุดของโลก
คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตของปี 2563 จะลดลงอย่างมาก เนื่องจากการ
ระบาดของโควิด-19 กระทบการท้างานของแรงงานและโรงงานผลิต

18-24 พฤษภาคม 2563

ปริมาณการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลภาคเชือเพลิง
ไบโอดีเซลภาคเชือเพลิง
(ล้านลิตร/วัน)

2562

2563
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 เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการ
“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ยังคงท้าให้การใช้รถยนต์ในการเดินทางลดลง
ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์ลดลง และท้าให้การใช้เอทานอล
ลดลงตามไปด้วย
โดยปริ ม าณการใช้ เ อทานอลภาคเชื้ อ เพลิ ง ในเดื อ นเมษายน
อยู่ที่ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 1.17 ล้านลิตรต่อวัน
แต่ปริมาณการใช้เอทานอลเพื่อน้าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดมือ
ในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.52 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.15 ล้าน
ลิตรต่อวัน
โรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายเป็นน้้ ามันเชื้อเพลิงจ้านวน
26 โรง ก้าลังการผลิตติดตั้งรวม 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

