
สถานการณ ์โลก : USDA (ธ.ค.63)  ปี 60/61  ปี 61/62  ปี 62/63 ปี 63/64       มาตรการกฎหมาย (กกร.) : คน.
  น ้ำมันพืช (ล้ำนตัน)  1. ปิดป้ำยแสดงรำคำรับซื อผลปำล์มตั งแต่ 18% ขึ นไป และห้ำมปิดป้ำยแสดงรำคำรับซื อผลปำล์มร่วง
  น ้ำมันปำล์ม (ล้ำนตัน) - กำรผลิต  2. แจ้งปริมำณ สถำนที่เกบ็ และจัดท้ำบัญชีทุกวันสิ นเดือน  3. ขออนุญำตขนยำ้ย CPO ตั งแต่ 25 กก. ขึ นไป
  น ้ำมันปำล์ม (ล้ำนตัน) - กำรใช้ มาตรฐานโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม : อก.ออกประกำศฯ (9 เม.ย.62) ก้ำหนดอตัรำน ้ำมันขั นต้่ำที่โรงสกดัฯ
  น ้ำมันปำล์ม (ล้ำนตัน) - สต็อก  ต้องผลิตได้ (โรงเอ ไม่ต้่ำกว่ำ 18% โรงบี ไม่ต้่ำกว่ำ 30%) มีผลบังคับใช้ 22 ม.ิย.62 

   > แหล่งผลิตส้ำคัญ : อนิโดนีเซีย (57.65%), มำเลเซีย (26.37%), ไทย (4.12%), อื่น ๆ (11.86%) มาตรการ ปี 2562 - 2563  (ครม. ทรำบ 27 ส.ค.62 ตำม มติ กนป. 19 ส.ค.62 และ ครม. เห็นชอบ 25 ส.ค.63
 ตำมมติ กนป. 19 ส.ค.63)
 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน 

สถานการณ ์ไทย : สศก. (พยำกรณ์ ต.ค. 63)    
  ผลปำล์ม (ล้ำนตัน)   - เร่ิมโครงกำรฯ ตั งแต่ ส.ค.62 โดยจ่ำยเงินชดเชยให้เกษตรกรตั งแต่ 1 ต.ค.62 และได้ขยำยระยะเวลำด้ำเนินโครงกำร
  CPO (ล้ำนตัน) ประกนัรำยได้ฯ ออกไป 3 เดือน (เดิม ก.ย. 63 เป็น ธ.ค. 63) โดยใช้งบประมำณเดิม (13,378.99 ล้ำนบำท) ที่คงเหลือ 
   (CPO ตำมแจ้ง กกร. : ล้ำนตัน) 6,649.42 ล้ำนบำท (ค่ำชดเชยให้เกษตรกร และ ค่ำบริหำรจัดกำรของ ธกส . ก.ย. 62 - ธ.ค. 63) 
  มูลค่ำผลผลิตผลปำล์ม (ล้ำนบำท)   - เกษตรกรที่ขึ นทะเบียนกบั กสก. ไม่เกนิครัวเรือนละ 25 ไร่ ต้นปำล์มให้ผลผลิตแล้วอำย ุ≥ 3 ปี
  ต้นทุนกำรผลิต  (บำท/กก.)   - รำคำเป้ำหมำย ผลปำล์ม(18%) กก.ละ 4 บำท โดยปี 2563/64 ใช้ผลผลิตเฉล่ีย 2,948 กก./ไร่/ปี (งวดที่ 10-13 
  ครัวเรือนเกษตรกร (สศก.) = 245.67 กก.ต่อไร่ต่องวด)
  เนื อที่ให้ผล  (ล้ำนไร่)   - รวมจ่ำยเงินชดเชย (1 ต.ค.62 - 16 พ.ย.63) จ้ำนวน 378,473 ครัวเรือน วงเงิน 7,197.61 ล้ำนบำท 
  ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่)   - ปัจจุบันคณะอนุกรรมกำรฯ ได้ก้ำหนดรำคำตลำดอำ้งองิครบแล้วจ้ำนวน 13 งวด
 สต็อก CPO (ล้ำนตัน) แจ้ง กกร.
   - ระยะเวลำด้ำเนินกำร ม.ค. - ก.ย. 64 กรอบวงเงิน 8,807.54 ล้ำนบำท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียว กบัโครงกำรฯ   
กรมศุลกากร (ตัน) (ม.ค. - พ.ย.63) ปี 62 - 63 และมอบ พณ. เสนอ ครม. เห็นชอบโครงกำรและอนุมัติวงเงินต่อไป
 ส่งออก - น ้ำมันดิบ (1511.10)   - แต่งตั งคณะอนุกรรมกำรบริหำรโครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกรชำวสวนปำล์มน ้ำมัน ท้ำหน้ำที่พิจำรณำหลักเกณฑ์ 
 ส่งออก - น ้ำมันบริสุทธิ์ (1511.90) เง่ือนไขวิธีกำรระยะเวลำจ่ำยเงิน รวมทั งก้ำหนดรำคำตลำดอำ้งองิ
 น้ำเขำ้ รวม ดิบ และบริสุทธิ์  2. มาตรการคู่ขนาน
 จับกมุลักลอบน ้ำมันปำล์ม    - การปรับสมดุลน ้ามันปาล์มในประเทศ

        ● กฟผ.รับซื อ CPO ไปผลิตไฟฟ้ำ (1) 160,000 ตัน (2) 200,000 ตัน ครั งที่ 1  จ้ำนวน 66,250 ตัน  
หมายเหตุ (ส่งมอบครบ 26 ส.ค.62) ครั งที่ 2 จ้ำนวน 96,200 ตัน (ส่งมอบครบ 5 พ.ค.63) ครั งที่ 3 จ้ำนวน 37,550 ตัน 
- ปี 62 ส่งออกน ้ำมันปำล์มดิบและบริสุทธิ์ไป อนิเดีย 84% เคนยำ 12% อื่น ๆ 4% (ส่งมอบครบ 14 ส.ค. 63) (3) ส้ำรอง 100,000 ตัน 
- ปี 62 น้ำเขำ้น ้ำมันปำล์มดิบและบริสุทธิ์ จำกมำเลเซีย 95% อนิโดนีเซีย 5%         ● ส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซล พน. ก้ำหนดให้ B10 เป็นน ้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดำ และให้ B7 และ B20 

 เป็นทำงเลือก  โดยมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป
 คณะกรรมการทีเ่ก่ียวข้อง         ● โครงกำรผลักดันกำรส่งออกน ้ำมันปำล์มเพือ่ลดผลผลิตส่วนเกนิ ปี 2564 (เป้ำหมำย 300,000 ตัน) 
- คณะกรรมกำรนโยบำยปำล์มน ้ำมันแห่งชำติ (กนป.)  : คบท.  มีมติ (18 ก.ย.63) เห็นชอบโครงกำรและอนุมัติเงินจ่ำยขำดวงเงิน 618 ล้ำนบำท และคณะอนุกรรมกำรบริหำร
  ร.นรม. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธำน และ รมว.พณ. เป็นรองประธำน ก้ำกบัดูแลโครงกำรฯ ออกประกำศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีกำรในกำรขอรับกำรสนับสนุนค่ำบริหำรจัดกำรกำรส่งออก
- คณะอนุกรรมกำรเพือ่บริหำรจัดกำรปำล์มน ้ำมันและน ้ำมันปำล์มด้ำนกำรตลำด  : น ้ำมันปำล์มดิบและ/หรือน ้ำมันเนื อในเมล็ดปำล์ม เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 ส่งออกตั งแต่ 22 ต.ค.63 ถงึ 31 ม.ีค.64
  รมว.พณ. เป็นประธำน และอธิบดี คน.เป็นเลขำนุกำร  - มติคณะอนุกรรมกำรฯ (23 ธ.ค.63) เห็นชอบเอกสำรหลักฐำนและจัดสรรวงเงินสนับสนุนฯ ให้กบั
- คณะอนุกรรมกำรบริหำรโครงกำรประกนัรำยได้เกษตรกรชำวสวนปำล์มน ้ำมัน ผู้ส่งออก 1 รำย ปริมำณกำรส่งออก 60 ตัน ในอตัรำ กก.ละ 2 บำท คิดเป็นวงเงินรวม 120,000 บำท
  ปี 2562-2563 :  อธิบดี คน. เป็นประธำนและ ผอ.กษ.1 เป็นเลขำนุกำร    - การบริหารจดัการปริมาณน ้ามันปาล์มทั งระบบ ครม. มีมติ (11 ก.พ.63) เห็นชอบด้ำเนินกำรโครงกำรติดตั ง
ความเคลื่อนไหวของราคา (บาท/กก.) 25 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63 เคร่ีองวัดปริมำณน ้ำมันปำล์มดิบเพือ่บริหำรจัดกำรและควบคุมสต็อก งบประมำณ 372.512 ล้ำนบำท โดยให้ พณ.
       · ผลปำล์ม (น ้ำมัน 18%) 6.40 - 7.30 6.40 - 7.30 (คน.) ติดตั งเคร่ืองวัดปริมำณ CPO ที่ถงัเกบ็ของผู้ประกอบกำร แต่เนื่องจำกผลกระทบจำก Covid-19 จึงมีกำรให้
       · น ้ำมันปำล์มดิบ กทม. 38.25 - 38.50 38.25 - 38.75 ชะลอกำรใช้งบประมำณออกไป ล่ำสุดมติกนป . (4 ม.ิย.63) ให้ส้ำนักงบประมำณพิจำรณำจัดสรรงบประมำณดังกล่ำว 
       · น ้ำมันปำล์มดิบ มำเลเซีย 29.06 28.97 ให้ คน. เพือ่ด้ำเนินโครงกำรฯ ขณะนี อยู่ระหว่ำงรอผลพิจำรณำกำรอทุธรณ์อยำ่งเป็นทำงกำรจำกกรมบัญชีกลำง  

   - การบริหารการน้าเข้าโดย (1) ก้ำหนดด่ำนศุลกำกร (กำรน้ำเขำ้ปกติ) : น้ำเขำ้ได้เฉพำะด่ำนมำบตำพุด กรุงเทพ
- ในประเทศ รำคำผลปำล์มทรงตัวเท่ำกบัสัปดำห์กอ่น เนื่องจำกโรงงำนสกดัน ้ำมันปำล์ม และแหลมฉบัง (2) ก้ำหนดด่ำนน้ำผ่ำน : น้ำผ่ำนต้นทำงที่ด่ำนกรุงเทพเพียงด่ำนเดียว ส้ำหรับด่ำนปลำยทำงก้ำหนดไว้  
ส่วนใหญ่ปิดท้ำกำรในช่วงเทศกำลปีใหม่ ด้ำนรำคำน ้ำมันปำล์มดิบปรับสูงขึ นเล็กน้อย จำกควำม 3 ด่ำน ได้แก ่ด่ำนจันทบุรี (ไปกมัพูชำ) ด่ำนหนองคำย (ไป สปป.ลำว) และด่ำนแม่สอด (ไปเมียนมำ)
ต้องกำรใช้ของกลุ่มพลังงำนยงัคงมีอยำ่งต่อเนื่อง ประกอบกบัปริมำณสต็อกน ้ำมันปำล์มดิบ
คงเหลือทั งระบบ (กกร.) ลดลงต่อเนื่อง โดยเดือน พ.ย.63 มีปริมำณ 298,258 ตัน ลดลงจำก
เดือนกอ่นร้อยละ 17.84
- สต็อก ณ พ.ย. 63 ตามแบบแจง้ตามประกาศ กกร. = 0.298 ล้านตัน ลดลงจำก ต.ค. 63 จ้ำนวน
0.06 ล้ำนตัน หรือลดลงร้อยละ 17.84 และจำกกำรตรวจสอบของคณะท้ำงำนระดับจังหวัด เดือน
พ.ย.63 ปริมำณสต็อกลดลงอยู่ที่ 0.302 ล้ำนตัน จำก 0.359 ล้ำนตัน ในเดือน ต.ค.63

- แนวโน้ม เกษตรกรและผู้ประกอบกำรคำดกำรณ์ปริมำณผลผลิตในช่วงต้นปี 64 ยงัคงมีผลผลิต
ออกสู่ตลำดน้อย เป็นผลมำจำกภัยแล้งและขำดกำรใส่ปุย๋ในช่วงปลำยปี 2562 ควำมต้องกำรใช้
ด้ำนพลังงำนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื อโควิด -19 รอบใหม่ ส่งผลให้
จังหวัดที่เป็นพื นที่เส่ียงมีมำตรกำรล็อกดำวน์

ราคา (บาท/กก.) เฉลี่ย
ผลปาล์มทะลาย (18%) ณ โรงสกัด

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

น ้ามันปาล์มดบิ กทม.
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

น ้ามันปาล์มดบิ มาเลเซีย
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 22.54 24.87 26.03 28.97 21.38

20.85 16.12
22.61 20.64 18.25 17.39 16.14 18.11 19.62 21.42

14.71 14.20 15.57 15.41 15.65 18.60
17.21 16.43 14.50 14.80 18.06

16.06 16.15 15.36 15.77 15.10
20.18 20.19 19.60 19.42 19.43 18.94 18.25 17.73

21.47 19.34 19.80
16.16 17.13 21.48 29.75 18.23

37.56 34.75 29.41 23.35 21.17 38.50 28.0823.43 29.90 38.24
17.04 16.32 14.76 15.31 16.48 19.84 18.22 16.24

23.20 21.59 20.09

6.94 6.85 4.76

19.36 21.28 20.37 18.97 20.10 16.72 19.5719.03 17.89 16.22

3.45
2.79 2.85 2.36 2.22 2.28 5.14 3.05
6.93 5.74 4.59 3.18 3.14 3.20 3.31 3.58

3.26 3.09 2.77 2.79 3.15 3.94
4.31 5.39

พ.ย. ธ.ค.

3.44 4.06 3.69 3.16 3.45 4.29 3.89 3.43

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

3.29 3.11 2.76 2.82

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

15,528 2,285 4,509 2,791
54.05 70.65 54.96 16.40

ปี 2564

242,248 257,017 217,248 177,034
71,685 90,294 51,436 40,422

2,901 2,902 2,897 2,749 -5.11
0.418 0.377 0.319 0.298

233,369 235,356 296,662 360,650 21.57
4.930 5.350 5.600 5.810 3.75

66,769 53,418 50,046 
3.00 3.02 3.01

2.601 2.787 2.954 2.911 -1.45
2.626 2.778 3.034

66.96 72.72 72.31 75.45 4.34

ปี 2562 - 2563
14.452 15.484 16.408 16.171 -1.45

11.13 11.28 10.99 9.72 -11.54

 ปี 60  ปี 61  ปี 62 ปี 63 %  

ปาล์มน ้ามัน
ประจ้าสัปดาห์ที่ 5 ของเดือนธนัวาคม 2563 (วันที่ 28 - 30 ธ.ค. 63)

%  
198.28 203.56 207.2 209.14 0.94
70.48 74.06 73.18 75.75 3.52

1
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5
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8

มค.61 ม.ค.62 ม.ค.63 

5

15

25

35

45

มค.61 ม.ค.62 ม.ค.63  มาเลเซีย 

  ไทย 

ราคาผลปาล์มน ้ามัน 18% ของไทย ปี 2561 - 2563 

ราคาน ้ามันปาล์มดิบของไทยและมาเลเซีย ปี 2561 - 2563 

บาท/กก. 

  

  

(30 ธ.ค. 63) 

(30 ธ.ค. 63) 

(29 ธ.ค. 63) 

บาท/กก. 

(29 ธ.ค. 63) 


