
สถานการณ์ โลก : USDA (ม.ค.64)  ปี 60/61  ปี 61/62  ปี 62/63 ปี 63/64       มาตรการกฎหมาย (กกร.) : คน.
 1. ปิดป้ายแสดงราคารับซ้ือผลปาล์มต้ังแต่ 18% ข้ึนไป และห้ามปิดป้ายแสดงราคารับซ้ือผลปาล์มร่วง
 2. แจ้งปริมาณ สถานท่ีเก็บ และจัดท าบัญชีทุกวันส้ินเดือน  3. ขออนุญาตขนย้าย CPO ต้ังแต่ 25 กก. ข้ึนไป
มาตรฐานโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม : อก.ออกประกาศฯ (9 เม.ย.62) ก าหนดอัตราน้ ามันข้ันต่ าท่ีโรงสกัดฯ
 ต้องผลิตได้ (โรงเอ ไม่ต่ ากว่า 18% โรงบี ไม่ต่ ากว่า 30%) มีผลบังคับใช้ 22 มิ.ย.62 

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

สถานการณ์ 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 ปี 2564  อยู่ระหว่างเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ
 • CPO (ล้านตัน) ด าเนินโครงการฯ และวงเงินงบประมาณ 4,613.04 ล้านบาท จากวงเงิน 8,807.54 ล้านบาท ตามท่ี กนป. ได้มี 
   (CPO ตามแจ้ง กกร. : ล้านตัน) มติเห็นชอบแล้ว (19 ส.ค.63) ระยะเวลาด าเนินการ ม.ค. -ก.ย.64    โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับโครงการฯ 
 • มูลค่าผลผลิตผลปาล์ม (ล้านบาท) ปี 62 - 63 ได้แก่
 • ต้นทุนการผลิต  (บาท/กก.)  เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับ กสก. ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ต้นปาล์มให้ผลผลิตแล้วอายุ ≥ 3 ปี 
 • ครัวเรือนเกษตรกร (สศก.)  ราคาเป้าหมาย ผลปาล์ม(18%) กก.ละ 4 บาท
 • เน้ือท่ีให้ผล  (ล้านไร่)  ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต่อปี = 2,948 กก.ต่อไร่ต่อปี (36 เดือน ก.ย.60 - ส.ค.63)
 • ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) กนป. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ท าหน้าท่ีพิจารณา
 • สต็อก CPO (ล้านตัน) แจ้ง กกร. หลักเกณฑ์ เง่ือนไขวิธีการระยะเวลาจ่ายเงิน รวมท้ังก าหนดราคาตลาดอ้างอิง
 
กรมศุลกากร (ตัน) มาตรการคู่ขนาน
 • ส่งออก - น้ ามันดิบ (1511.10)    - การปรับสมดุลน ้ามันปาล์มในประเทศ
 • ส่งออก - น้ ามันบริสุทธ์ิ (1511.90)         ● ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล พน. ก าหนดให้ B10 เป็นน้ ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และให้ B7 และ B20
 • น าเข้า รวม ดิบ และบริสุทธ์ิ  เป็นทางเลือก  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป
 • จับกุมลักลอบน้ ามันปาล์ม         ●  โครงการผลักดันการส่งออกน้ ามันปาล์มเพ่ือลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2564 (เป้าหมาย 300,000 ตัน) 
หมายเหตุ คบท.  มีมติ (18 ก.ย.63) เห็นชอบโครงการและอนุมัติเงินจ่ายขาดวงเงิน 618 ล้านบาท และคณะอนุกรรมการบริหาร
 - ปี 63 ส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ : อินเดีย (92%), เคนยา (7%), อ่ืนๆ (1%) ก ากับดูแลโครงการฯ ออกประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการในการขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออก
 - ปี 63 ส่งออกน้ ามันปาล์มบริสุทธ์ิ : เมียนมา (77%), กัมพูชา (10%), จีน (8%), ลาว (5%) น้ ามันปาล์มดิบและ/หรือน้ ามันเน้ือในเมล็ดปาล์ม เม่ือวันท่ี 21 ต.ค.63 ส่งออกต้ังแต่ 22 ต.ค.63 ถึง 31 มี.ค.64
 - ปี 63 น าเข้าน้ ามันปาล์มดิบ : อินโดนีเซีย (65%), มาเลเซีย (35%)  - มติคณะอนุกรรมการฯ (23 ธ.ค.63, 25 ม.ค.64 และ 4 ก.พ. 64) เห็นชอบเอกสารหลักฐานและจัดสรรวงเงิน
 - ปี 63 น าเข้าน้ ามันปาล์มบริสุทธ์ิ : มาเลเซีย (100%) สนับสนุนฯ ให้กับผู้ส่งออก 5 ราย ปริมาณการส่งออกรวม 39,115.000 ตัน ในอัตรา กก.ละ 2 บาท คิดเป็นวงเงินรวม 
 คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 78,230,000 ล้านบาท
- คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.)  :  - มติคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้ชะลอการจัดสรรวงเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ 
  ร.นรม. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และ รมว.พณ. เป็นรองประธาน และ/หรือน้ ามันเน้ือในเมล็ดปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดันการส่งออกน้ ามันปาล์มเพ่ือลดผลผลิตส่วนเกินปี 2564
- คณะอนุกรรมการเพ่ือบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มด้านการตลาด  :    - การบริหารจัดการปริมาณน ้ามันปาล์มทั งระบบ ครม. มีมติ (11 ก.พ.63) เห็นชอบด าเนินการโครงการติดต้ัง
  รมว.พณ. เป็นประธาน และอธิบดี คน.เป็นเลขานุการ เคร่ีองวัดปริมาณน้ ามันปาล์มดิบเพ่ือบริหารจัดการและควบคุมสต็อก งบประมาณ 372.512 ล้านบาท โดยให้ พณ.
- คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน (คน.) ติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณ CPO ท่ีถังเก็บของผู้ประกอบการ แต่เน่ืองจากผลกระทบจาก Covid-19 จึงมีการให้
  ปี 2562-2563 :  อธิบดี คน. เป็นประธานและ ผอ.กษ.1 เป็นเลขานุการ ชะลอการใช้งบประมาณออกไป ล่าสุดมติกนป. (4 มิ.ย.63) ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 
ความเคล่ือนไหวของราคา (บาท/กก.) 29 ม.ค.64 5 ก.พ.64 ให้ คน. เพ่ือด าเนินโครงการฯ 
       · ผลปาล์ม (น้ ามัน 18%) 6.00 - 7.10 6.70 - 7.50 เน่ืองจากมีผู้อุทรธรณ์ผลการพิจารณาจัดจ้าง ท้ังน้ี กรมบัญชีกลางได้พิจารณาผลอุทรธรณ์แล้ว และแจ้ง คน .
       · น้ ามันปาล์มดิบ กทม. 38.50 - 38.75 39.50 - 40.00 (22 ธ.ค.63) ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ให้ถูกต้อง โดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา
       · น้ ามันปาล์มดิบ มาเลเซีย 27.63 28.19    - การบริหารการน้าเข้าโดย (1) ก าหนดด่านศุลกากร (การน าเข้าปกติ) : น าเข้าได้เฉพาะด่านมาบตาพุด กรุงเทพ

และแหลมฉบัง (2) ก าหนดด่านน าผ่าน : น าผ่านต้นทางท่ีด่านกรุงเทพเพียงด่านเดียว ส าหรับด่านปลายทางก าหนดไว้  
- ในประเทศ : ผลปาล์มยังคงออกสู่ตลาดลดลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อน ในขณะท่ีโรงงานสกัดมีการแข่งขัน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านจันทบุรี (ไปกัมพูชา) ด่านหนองคาย (ไป สปป.ลาว) และด่านแม่สอด (ไปเมียนมา)
รับซ้ือผลปาล์มตามความต้องการใช้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ราคาผลปาล์มปรับสูงข้ึนต่อเน่ือง ด้านราคา
น้ ามันปาล์มดิบปรับเพ่ิมข้ึนสูง จากความต้องการใช้ท้ังด้านอุปโภคและบริโภคในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 
และด้านพลังงานจะเพ่ิมข้ึน ประกอบกับปริมาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบมีปริมาณลดลง 

- สต็อก ณ ธ.ค. 63 ตามแบบแจ้งตามประกาศ กกร. = 0.209 ล้านตัน ลดลงจาก พ.ย. 63 จ านวน
0.09 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 29.82 และจากการตรวจสอบของคณะท างานระดับจังหวัด เดือน
ม.ค.64 ปริมาณสต็อกลดลงอยู่ท่ี 0.141 ล้านตัน จาก 0.208 ล้านตัน ในเดือน ธ.ค.63

- แนวโน้ม การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในช่วงต้นปี 64 ยังคงมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยเป็นผลมาจาก
ภัยแล้งและขาดการบ ารุงรักษาโดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยในช่วงปลายปี 2562 ความต้องการใช้ด้านบริโภค
และพลังงานมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ระลอกใหม่ท่ีผ่อนคลาย
ในระดับหน่ึง

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

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

น ้ามันปาล์มดิบ กทม.
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

น ้ามันปาล์มดิบ มาเลเซีย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564 28.68

27.77 21.28
27.63 28.19

18.11 19.62 21.42 22.54 24.87 26.03
15.41 15.65 18.60 20.85 16.12

22.61 20.64 18.25 17.39 16.14

39.19

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
38.63 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

6.83

17.04 16.32 14.76 15.31 16.48

7.06 4.78
6.55 7.10

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

2,285 4,509 3,111
70.65 54.96 27.42

257,017 217,248 177,184
90,294 51,436 42,300

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

 ปี 61  ปี 62 ปี 63 ปี 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
ประจ้าสัปดาห์ท่ี 1 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (วันท่ี 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564)

%  
 • น้ ามันพืช (ล้านตัน) 198.28 203.56 207.2 209.14 0.94

1
2
3
4
5
6
7
8

ม.ค.62 ม.ค.63 ม.ค.64

5

15

25

35

45

ม.ค.62 ม.ค.63 ม.ค.64มาเลเซียไทย

ราคาผลปาล์มน ้ามัน 18% ของไทย ปี 2562 - 2564

ราคาน ้ามันปาล์มดิบของไทยและมาเลเซีย ปี 2562 - 2564

บาท/กก.

บาท/กก.

(3 ก.พ. 64)

(5 ก.พ. 64)

(5 ก.พ. 64)

(3 ก.พ. 64)


