ื้ เพลิงชวี ภาพ
สถานการณ์ราคานา้ ม ันเชอ

ไบโอดีเซล (B100)
ราคาน้ามันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย 15-21 ก.พ. 64 อยู่ที่ 42.92 บาทต่อลิตร
เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 0.09 บาทต่อลิตร
• จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้้ ามัน ณ วั นที่ 8-11 ก.พ. 64 เฉลี่ยอยู่ ที่
7.00-7.50 บาทต่อ กก. ราคาน้้ามันปาล์มดิบอยู่ที่ 39.50-40.00 บาทต่อ กก.
ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณสต๊อกในเดือน ธ.ค. ต่้าลงมากและผลผลิต
เข้าสู่ฤดูกาลช้ากว่าปกติ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น
ในช่วงปลายเดือน ก.พ. อย่างไรก็ตามผู้ผลิตก็ยังมีความต้องการซื้อน้้ามัน
ปาล์มดิบ ท้าให้ราคาเกิดการแข่ งขั น ปริมาณสต๊อกคงเหลื อหักน้้ามัน
ปาล์มดิบของ กฟผ. ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ประมาณ 209,328 ตัน ลดลงจาก
เดือน พ.ย. 88,930 ตัน ส่วนสต็อกน้้ามันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือน
ธ.ค. 63 เท่ากับ 77.73 ล้านลิตร
• สถานการณ์การผลิตปาล์มน้้ามัน ปี 2563 มีเนื้อที่ให้ผล 5.81 ล้านไร่
โดยในปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) อัตราสกัดน้้ามันเฉลี่ยร้อยละ 17.70 ใน
เดือน ธ.ค. 63 มีผลผลิตน้้ามันปาล์มดิบ 17.93 ล้านตัน คิดเป็นน้้ามัน
ปาล์มดิบ 3.07 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO 2,780 ตั น โดยมี
ความต้ อ งการใช้ ใ นประเทศด้ า นบริ โ ภค และอุ ต สาหกรรมอื ่ น
69,696 ตัน และความต้องการใช้ด้านน้้ามันไบโอดีเซล 116,727 ตัน
• จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือน ธ.ค. 63 มีการใช้น้ามันดีเซลประมาณ
67.16 ล้ า นลิ ตรต่ อ วัน เพิ่ม ขึ้ นจากเดือ น พ.ย. 63 ประมาณ 0.53
ล้านลิตร/วัน ซึ่งปริมาณการใช้ B100 ในเดือน ธ.ค. 63 เท่ากับ 5.32
ล้า นลิตร/วัน สูงกว่า ปริมาณการใช้น้ามันดีเซลในเดือ น พ.ย. 0.05
ล้านลิตร/วัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตน้้า มันไบโอดีเซลประมาณ 5.25
ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. 63 ประมาณ 0.24 ล้านลิตร/วัน

15-21 กุมภาพันธ์ 2564

ปริมาณการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลภาคเชือเพลิง
ไบโอดีเซลภาคเชือเพลิง
(ล้านลิตร/วัน)

2562

5.02
5.09

ปริมาณการผลิต
ปริมาณการใช้

2563
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4.55 4.99 5.26 5.11 4.96 4.73
4.74 5.12 5.04 5.01 4.95 5.03

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5.05 5.01 5.25
4.79 5.27 5.32

หมายเหตุ: ปริมาณคงเหลือ รวมปริมาณส้ารองตามกฎหมาย โดยปริมาณส้ารอง ของผู้ค้า ม.7 ณ เดือนธันวาคม 2563
ปริมาณ 17.759 ล้านลิตร

เอทานอล
ราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 24.83 บาทต่อลิตร

กุมภาพันธ์ 2564

ราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 24.83 บาทต่อลิตร
โดยราคาเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดือนก่อน 1.19 บาทต่อลิตร ราคา
ตกลงซื้อขายเอทานอลปรับตัวลดลงจากการคาดการณ์การใช้น้ามัน
ในช่วงการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ลดลง ท้าให้
ปริมาณการส่งมอบเอทานอลลดลง
ปริ มาณการใช้ เ อทานอลในภาคเชื้ อ เพลิ งในเดื อ นธั น วาคม
อยู่ที่ 4.31 ล้านลิตรต่อวัน ปรับลดลงจากเดือนก่อน 0.01 ล้านลิตร
ต่อวัน การใช้น้ามันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ปรับลงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ท้าให้การใช้รถยนต์ ในการ
เดินทางลดลง
โรงงานเอทานอลที่ ผลิ ตเพื่อ จ้ าหน่า ยเป็ นน้้ ามั นเชื้ อเพลิ งมี
จ้า นวน 26 โรง ก้ า ลั งการผลิ ตติ ด ตั้ งรวม 6.10 ล้ า นลิ ต รต่ อ วั น
ผลิตจริงในเดือนธันวาคม อยู่ที่ 4.19 ล้านลิตรต่อวัน ผลิตเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อน 0.75 ล้านลิตรต่อวัน
ปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอลภาคเชือเพลิง
เอทานอลภาคเชือเพลิง
(ล้านลิตร)
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการใช้

2562
4.46
4.39

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 64

ม.ค.
4.76
4.33

ก.พ.
5.14
4.31

มี.ค.
4.49
3.97

เม.ย.
3.46
2.92

พ.ค.
3.04
3.59

2563
มิ.ย. ก.ค.
3.65 4.30
4.06 4.48

ส.ค.
4.06
4.30

ก.ย.
4.07
4.42

ต.ค.
3.86
4.17

พ.ย.
3.45
4.32

ธ.ค.
4.19
4.31

