
สถานการณ ์โลก : USDA (ม.ค.64)  ป ี60/61  ป ี61/62  ป ี62/63 ป ี63/64       มาตรการกฎหมาย (กกร.) : คน.
 1. ปดิปา้ยแสดงราคารับซ้ือผลปาล์มต้ังแต่ 18% ขึ้นไป และหา้มปดิปา้ยแสดงราคารับซ้ือผลปาล์มร่วง
 2. แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดท าบญัชีทกุวนัส้ินเดือน  3. ขออนุญาตขนย้าย CPO ต้ังแต่ 25 กก. ขึ้นไป
มาตรฐานโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม : อก.ออกประกาศฯ (9 เม.ย.62) ก าหนดอัตราน้ ามันขั้นต่ าที่โรงสกัดฯ
 ต้องผลิตได้ (โรงเอ ไม่ต่ ากวา่ 18% โรงบ ีไม่ต่ ากวา่ 30%) มีผลบงัคับใช้ 22 มิ.ย.62 

   > แหล่งผลิตส าคัญ : อินโดนีเซีย (57.65%), มาเลเซีย (26.37%), ไทย (4.12%), อื่น ๆ (11.86%) มาตรการ ป ี2562 - 2563  (ครม. ทราบ 27 ส.ค.62 ตาม มติ กนป. 19 ส.ค.62 และ ครม. เหน็ชอบ 25 ส.ค.63
 ตามมติ กนป. 19 ส.ค.63)
    - โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ป ี2562 - 2563  จ่ายเงินชดเชยใหเ้กษตรกรแล้ว

สถานการณ ์ไทย : สศก. (พยากรณ์ ต.ค. 63) (1 ต.ค.62 - 30 ธ.ค.63) จ านวน 378,892 ครัวเรือน วงเงิน 7,221.21 ล้านบาท
  ผลปาล์ม (ล้านตัน)     - โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน ป ี2564  อยู่ระหวา่งเสนอ ครม.พจิารณาอนุมัติ
  CPO (ล้านตัน) ด าเนินโครงการฯ และวงเงินงบประมาณ 4,613.04 ล้านบาท จากวงเงิน 8,807.54 ล้านบาท ตามที่ กนป. ได้มี 
   (CPO ตามแจ้ง กกร. : ล้านตัน) มติเหน็ชอบแล้ว (19 ส.ค.63) ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. -ก.ย.64    โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับโครงการฯ 
  มูลค่าผลผลิตผลปาล์ม (ล้านบาท) ป ี62 - 63 ได้แก่
  ต้นทนุการผลิต  (บาท/กก.)  เกษตรกรที่ขึ้นทะเบยีนกับ กสก. ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ต้นปาล์มใหผ้ลผลิตแล้วอายุ ≥ 3 ป ี
  ครัวเรือนเกษตรกร (สศก.)  ราคาเปา้หมาย ผลปาล์ม(18%) กก.ละ 4 บาท
  เนื้อที่ใหผ้ล  (ล้านไร่)  ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต่อป ี= 2,948 กก.ต่อไร่ต่อป ี(36 เดือน ก.ย.60 - ส.ค.63)
  ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) กนป. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ท าหน้าที่พจิารณา
 สต็อก CPO (ล้านตัน) แจ้ง กกร. หลักเกณฑ์ เง่ือนไขวธิกีารระยะเวลาจ่ายเงิน รวมทั้งก าหนดราคาตลาดอ้างอิง
 
กรมศุลกากร (ตัน) (ม.ค. - พ.ย.63) มาตรการคู่ขนาน
 ส่งออก - น้ ามันดิบ (1511.10)    - การปรบัสมดุลน ้ามันปาล์มในประเทศ
 ส่งออก - น้ ามันบริสุทธิ ์(1511.90)         ● ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล พน. ก าหนดให ้B10 เปน็น้ ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และให ้B7 และ B20 
 น าเข้า รวม ดิบ และบริสุทธิ์  เปน็ทางเลือก  โดยมีผลบงัคับใช้ต้ังแต่วนัที่ 1 ต.ค.63 เปน็ต้นไป
 จับกุมลักลอบน้ ามันปาล์ม

        ● โครงการผลักดันการส่งออกน้ ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ป ี2564 (เปา้หมาย 300,000 ตัน) 
หมายเหตุ คบท.  มีมติ (18 ก.ย.63) เหน็ชอบโครงการและอนุมัติเงินจ่ายขาดวงเงิน 618 ล้านบาท และคณะอนุกรรมการบริหาร
- ป ี62 ส่งออกน้ ามันปาล์มดิบและบริสุทธิไ์ป อินเดีย 84% เคนยา 12% อื่น ๆ 4% ก ากับดูแลโครงการฯ ออกประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วธิกีารในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออก
- ป ี62 น าเข้าน้ ามันปาล์มดิบและบริสุทธิ ์จากมาเลเซีย 95% อินโดนีเซีย 5% น้ ามันปาล์มดิบและ/หรือน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม เมื่อวนัที่ 21 ต.ค.63 ส่งออกต้ังแต่ 22 ต.ค.63 ถึง 31 มี.ค.64

 - มติคณะอนุกรรมการฯ (23 ธ.ค.63) เหน็ชอบเอกสารหลักฐานและจัดสรรวงเงินสนับสนุนฯ ใหก้ับ
 คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ผู้ส่งออก 1 ราย ปริมาณการส่งออก 60 ตัน ในอัตรา กก.ละ 2 บาท คิดเปน็วงเงินรวม 120,000 บาท
- คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแหง่ชาติ (กนป.)  : 
  ร.นรม. (พลเอก ประวติร วงษสุ์วรรณ) เปน็ประธาน และ รมว.พณ. เปน็รองประธาน    - การบรหิารจัดการปรมิาณน ้ามันปาล์มทั งระบบ ครม. มีมติ (11 ก.พ.63) เหน็ชอบด าเนินการโครงการติดต้ัง
- คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มด้านการตลาด  : เคร่ีองวดัปริมาณน้ ามันปาล์มดิบเพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อก งบประมาณ 372.512 ล้านบาท โดยให ้พณ.
  รมว.พณ. เปน็ประธาน และอธบิดี คน.เปน็เลขานุการ (คน.) ติดต้ังเคร่ืองวดัปริมาณ CPO ที่ถังเก็บของผู้ประกอบการ แต่เนื่องจากผลกระทบจาก Covid-19 จึงมีการให้
- คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ชะลอการใช้งบประมาณออกไป ล่าสุดมติกนป. (4 มิ.ย.63) ใหส้ านักงบประมาณพจิารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 
  ป ี2562-2563 :  อธบิดี คน. เปน็ประธานและ ผอ.กษ.1 เปน็เลขานุการ ให ้คน. เพื่อด าเนินโครงการฯ 
ความเคลื่อนไหวของราคา (บาท/กก.) 8 ม.ค.64 15 ม.ค.64 เนื่องจากมีผู้อุทรธรณ์ผลการพจิารณาจัดจ้าง ทั้งนี้ กรมบญัชีกลางได้พจิารณาผลอุทรธรณ์แล้ว และแจ้ง คน.
       · ผลปาล์ม (น้ ามัน 18%) 6.70 - 7.50 6.80 - 7.60 (22 ธ.ค.63) ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ใหถู้กต้อง โดยใช้เกณฑ์ราคาในการพจิารณา
       · น้ ามันปาล์มดิบ กทม. 39.50 - 40.00 39.50 - 40.00
       · น้ ามันปาล์มดิบ มาเลเซีย 30.21 28.98    - การบรหิารการน้าเข้าโดย (1) ก าหนดด่านศุลกากร (การน าเข้าปกติ) : น าเข้าได้เฉพาะด่านมาบตาพดุ กรุงเทพ

และแหลมฉบงั (2) ก าหนดด่านน าผ่าน : น าผ่านต้นทางที่ด่านกรุงเทพเพยีงด่านเดียว ส าหรับด่านปลายทางก าหนดไว ้ 
- ในประเทศ ผลผลิตปาล์มน้ ามันยังคงออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลใหร้าคาผลปาล์มปรับสูงขึ้น ด้านราคา 3 ด่าน ได้แก่ ด่านจันทบรีุ (ไปกัมพชูา) ด่านหนองคาย (ไป สปป.ลาว) และด่านแม่สอด (ไปเมียนมา)
น้ ามันปาล์มดิบทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคในช่วงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 ระลอกใหม่ ภาครัฐได้ขอความร่วมมือใหผู้้ประกอบการตรึงราคา
จ าหน่ายน้ ามันพชืปาล์มสักระยะ และใหม้ีสินค้าวางจ าหน่ายในปริมาณที่เพยีงพอ

- สต็อก ณ พ.ย. 63 ตามแบบแจ้งตามประกาศ กกร. = 0.298 ล้านตัน ลดลงจาก ต.ค. 63 จ านวน
0.06 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 17.84 และจากการตรวจสอบของคณะท างานระดับจังหวดั เดือน
ธ.ค.63 ปริมาณสต็อกลดลงอยู่ที่ 0.208 ล้านตัน จาก 0.302 ล้านตัน ในเดือน พ.ย. 63

- แนวโน้ม เกษตรกรและผู้ประกอบการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในช่วงต้นป ี64 ยังคงมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดน้อย เปน็ผลมาจากภยัแล้งและขาดการบ ารุงรักษาโดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยในช่วงปลายป ี2562 
ความต้องการใช้ด้านบริโภคและพลังงานมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
โควดิ-19 ระลอกใหม่ ส่งผลต่อการจ าหน่ายของผู้ประกอบการร้านอาหาร และมีการจ ากัดการเดินทาง
ไปในพื้นที่เส่ียงด้วย
ราคา (บาท/กก.) เฉลีย่
ผลปาลม์ทะลาย (18%) ณ โรงสกัด

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

น ้ามนัปาลม์ดบิ กทม.
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

น ้ามนัปาลม์ดบิ มาเลเซีย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 29.60

27.77 21.2824.87 26.03
28.98

18.11 19.62 21.42 22.54
15.41 15.65 18.60 20.85 16.12

22.61 20.64 18.25 17.39 16.14

39.75

16.06 16.15 15.36 15.77 15.10 14.71 14.20 15.57

23.43 29.90 38.24 38.76 28.10
39.75

29.75 18.23
37.56 34.75 29.41 23.35 21.17 21.47 19.34 19.80

19.84 18.22 16.24 16.16 17.13 21.48

7.20

17.04 16.32 14.76 15.31 16.48

7.06 4.78
7.20

3.20 3.31 3.58 4.31 5.39 6.94
2.79 3.15 3.94 5.14 3.05

6.93 5.74 4.59 3.18 3.14

พ.ย. ธ.ค.

2.79 2.85 2.36 2.22 2.28 3.26 3.09 2.77

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

15,528 2,285 4,509 2,791
54.05 70.65 54.96 21.27

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

2,902 2,897 2,749 2,734 -0.55
0.377 0.319 0.298

235,356 296,662 360,650 21.57
5.340 5.660 5.870 6.090 3.75

53,418 50,046 77,296 
3.02 3.01

2.787 2.954 2.911 2.996 2.93
2.778 3.034

 ป ี61  ป ี62 ป ี63 ป ี64 %  

15.484 16.408 16.171 16.645 2.93

 น้ ามันปาล์ม (ล้านตัน) - สต็อก 11.13 11.28 10.99 10.20 -7.12
 น้ ามันปาล์ม (ล้านตัน) - การใช้ 66.96 72.72 72.31 75.07 3.81
 น้ ามันปาล์ม (ล้านตัน) - การผลิต 70.48 74.06 73.18 75.46 3.13

ปาล์มน ้ามัน
ประจ้าสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2564 (วนัที่ 11 - 15 ม.ค.64)

%  
  น้ ามันพชื (ล้านตัน) 198.28 203.56 207.2 209.14 0.94

1
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8

ม.ค.62 ม.ค.63 ม.ค.64 

5

15

25

35

45

ม.ค.62 ม.ค.63 ม.ค.64  มาเลเซีย   ไทย 

ราคาผลปาล์มน ้ามัน 18% ของไทย ปี 2562 - 2564 

ราคาน ้ามันปาล์มดิบของไทยและมาเลเซีย ปี 2562 - 2564 

บาท/กก. 

  

  

บาท/กก. 

(14 ม.ค. 64) 

(15 ม.ค.64) 

(15 ม.ค.64) 

(14 ม.ค.64) 


