ื้ เพลิงชวี ภาพ
สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ

ไบโอดีเซล (B100)
ราคาน้ามันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย วันที่ 29 มิ.ย.- 5 ก.ค. 63 อยู่ที่ 25.03 บาทต่อ
ลิตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.90 บาทต่อลิตร
•

•

•

29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2563

จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ามัน ณ วันที่ 22 – 26 มิ.ย.2563 ราคาผลปาล์ม
เฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 – 3.30 บาทต่อกก. โดยราคาน้ามันปาล์มดิบอยู่ที่ 20.37 –
21.75 บาทต่ อ กก. ปริ ม าณสต๊ อ กคงเหลื อ หั ก น้ า มั น ปาล์ ม ดิ บ ของ กฟผ.
ณ สินเดือน พ.ค. ประมาณ 374,353 ตัน เพิ่มขึนจากเดือนเม.ย. 91,842 ตัน ส่วน
สต็อกน้ามันไบโอดีเซล (B100) ณ สินเดือน พ.ค.63 อยู่ที่ 45,544 ตัน
สถานการณ์การผลิตปาล์มน้า มัน ปี 63 มีเนือที่ให้ผล 5.81 ล้านไร่ ผลผลิต
17.8 ล้านตัน คิดเป็นน้ามันปาล์มดิบ 3.063 ล้านตันต่อไร่ โดยในปี 2563(ม.ค.พ.ค.) อัตราสกัดน้ามันเฉลี่ยร้อยละ 16.54 เปอร์เซ็นน้ามันที่ลดลงเนื่องจาก
สถานการณ์ภัย แล้ง และมีก ารส่งออก CPO รวม 21,251 ตัน โดยมีความ
ต้องการใช้ในประเทศ ด้านบริโภค และอุ ตสาหกรรมอื่น 482,454 ตัน และ
ความต้องการใช้ด้านน้ามันไบโอดีเซล 551,956 ตันตังแต่ต้นปี 63
จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนพฤษภาคม 2563 มีการใช้น้ามันดีเซลประมาณ
61.59 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึนจากเดือนเมษายน ประมาณ 3.22 ล้านลิตร/วัน
ปริมาณการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลภาคเชือเพลิง
เพื่องจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและมีการเปิดเมือง ซึ่งปริมาณการใช้ B100
ในเดือน พ.ค. 63 ประมาณ 5.12 ล้านลิตร/วัน และจากการคาดการณ์การใช้
2563
น้ามันดีเซลในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งมีการผ่อนปรนมาตรการ เข้าสู่ระยะที่ 4 ไบโอดีเซลภาค
เชื
อเพลิ
ง
2562
ส่งผลให้ปริมาณความต้องการการใช้น้ามัน ปาล์มเพิ่มขึน ทังในภาคเชือเพลิง
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย พ.ค.
และภาคบริโภค จากการที่ร้านอาหารให้บริการได้ตามเดิม ในภาคเชือเพลิง (ล้านลิตร/วัน)
การขนส่ง การเดินทาง ประมาณการใช้ไบโอดีเซล น่าจะอยู่ในระดับที่มากขึน ปริมาณการผลิต 5.05 5.21 5.52 4.83 4.55 4.99
กว่าเดือน พฤษภาคม 2563
ปริมาณการใช้
4.90 5.35 5.43 5.32 4.74 5.12

มิ.ย.
4.74
5.52

*ข้อมูลเดือน มิ.ย. 63 เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1-8

เอทานอล
มิถุนายน 2563

ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตร
ราคาเอทานอลยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ 23.28 บาทต่ อ ลิ ต ร โดยไม่
เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซือขายแบบระยะยาวของผู้ค้า
จากการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยังการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึน
ท้าให้การใช้เอทานอลปรับเพิ่มขึนตามไปด้วย
โดยปริมาณการใช้เอทานอลภาคเชือเพลิ งในเดื อนพฤษภาคม (1-17)
อยู่ที่ 3.49 ล้านลิตรต่อวัน ปรับเพิ่มขึ นจากเดือนก่อน 0.57 ล้านลิตรต่อวัน
และมีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึนไปใกล้เคียงกับช่วงเดือนก่อนที่จะมีการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19
โรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายเป็นน้ามันเชือเพลิงมีจ้านวน 26 โรง
ก้าลังการผลิตติดตังรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน ผลิตจริงในเดือนเมษายน อยู่ที่ 3.46
ล้านลิตรต่อวัน ผลิตลดลงจากเดือนมีนาคม 1.03 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณ
เอทานอลที่บริจาคและจ้าหน่ายเพื่อน้าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดมือ
ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 1.97 ล้านลิตร ลดลงจากเดือนก่อน 13.53 ล้านลิตร

ปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอลภาคเชือเพลิง
เอทานอล
2563
ภาคเชือเพลิง
2562
(ล้านลิตร/วัน)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ปริมาณการผลิต

4.46

4.76

5.14

4.49

3.46

N/A

ปริมาณการใช้

4.39

4.33

4.31

3.97

2.92

3.49*

หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณการผลิตล่าสูดถึง เดือนเม.ย .63
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

* ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 63

ปริมาณเอทานอลแปลงสภาพทีน่ ้ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทา้ ความสะอาดมือ
หน่วย: ลิตร

บริจาค

มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
รวม

1,480,263.75
2,386,599.00
214,170.00
4,081,032.75

ที่มา: กรมสรรพสามิต ณ 26 พ.ค. 63

จ้าหน่าย

รวม

9,937,642.00 11,417,905.75
13,129,040.00 15,515,639.00
1,761,998.00 1,976,168.00
24,828,680.00 28,909,712.75

