
สถานการณ์ โลก : USDA (มิ.ย.64)  ปี 61/62  ปี 62/63 ปี 63/64 ปี 64/65       มาตรการกฎหมาย (กกร.) : คน.
 1. ปดิปา้ยแสดงราคารับซ้ือผลปาล์มต้ังแต่ 18% ขึน้ไป และหา้มปดิปา้ยแสดงราคารับซ้ือผลปาล์มร่วง
 2. แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดท าบญัชีทกุวนัส้ินเดือน  3. ขออนญุาตขนย้าย CPO ต้ังแต่ 25 กก. ขึน้ไป
มาตรฐานโรงงานสกัดน ้ามนัปาล์ม : อก.ออกประกาศฯ (9 เม.ย.62) ก าหนดอัตราน้ ามันขัน้ต่ าที่โรงสกัดฯ
 ต้องผลิตได้ (โรงเอ ไม่ต่ ากวา่ 18% โรงบ ีไม่ต่ ากวา่ 30%) มีผลบงัคับใช้ 22 ม.ิย.62 

   > แหล่งผลิตส าคัญ : อินโดนเีซีย (58.26%), มาเลเซีย (25.79%), ไทย (4.06%), อืน่ ๆ (11.89%) มาตรการ ปี 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 ้ามนั ปี 2562 - 2563  จ่ายเงินชดเชยใหเ้กษตรกรแล้ว

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 ้ามนั ปี 2564  มติคณะรัฐมนตรีอนมุัติ (9 ก.พ.64)
  CPO (ล้านตัน)
   (CPO ตามแจ้ง กกร. : ล้านตัน)
  มูลค่าผลผลิตผลปาล์ม (ล้านบาท)
  ต้นทนุการผลิต  (บาท/กก.)
  ครัวเรือนเกษตรกร (สศก.) ราคาตลาดอ้างอิง (บาท/กก.)
  เนือ้ที่ใหผ้ล  (ล้านไร่) ส่วนต่าง (บาท/กก.)
  ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) การจ่ายเงินชดเชย
 สต็อก CPO (ล้านตัน) แจ้ง กกร. เกษตรกร (ครัวเรือน)
 แหล่งผลิต : ใต้ 91% (สฏ. 24% กบ. 22% ชพ. 19%) กลาง 7%  และ เหนือ+ตะวันออกเฉียงเหนือ 2% วงเงิน (ล้านบาท)
กรมศุลกากร (ตัน) มาตรการคู่ขนาน
 ส่งออก - น้ ามันดิบ (1511.10)    - การปรับสมดุลน ้ามนัปาล์มในประเทศ
 ส่งออก - น้ ามันบริสุทธิ์ (1511.90)         ● ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล พน. ก าหนดให ้B10 เปน็น้ ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และให ้B7 และ B20
 น าเข้า รวม ดิบ และบริสุทธิ์ เปน็ทางเลือกโดยมีผลบงัคับใช้ต้ังแต่วนัที่ 1 ต.ค.63 เปน็ต้นไป
 จับกุมลักลอบน้ ามันปาล์ม         ●  โครงการผลักดันการส่งออกน้ ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ป ี2564 (เปา้หมาย 300,000 ตัน) คบท. 
หมายเหตุ มีมติ(18 ก.ย.63) เหน็ชอบโครงการและอนมุัติเงินจ่ายขาดวงเงิน 618 ล้านบาท และคณะอนกุรรมการบริหารก ากับดูแล
 - ปี 63 ส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ : อนิเดีย (92%), เคนยา (7%), อืน่ๆ (1%) โครงการฯ ออกประกาศหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วธิกีารในการขอรับการสนบัสนนุค่าบริหารจัดการการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ
 - ปี 63 ส่งออกน้ ามันปาล์มบริสุทธิ ์: เมียนมา (77%), กมัพชูา (10%), จีน (8%), ลาว (5%) และ/หรือน้ ามันเนือ้ในเมล็ดปาล์ม เมือ่วนัที่ 21 ต.ค.63 ส่งออกต้ังแต่ 22 ต.ค.63 ถึง 31 มี.ค.64
 - ปี 63 น าเขา้น้ ามันปาล์มดิบ : อนิโดนีเซีย (65%), มาเลเซีย (35%)  - มติคณะอนกุรรมการฯ (23 ธ.ค.63, 25 ม.ค.64, 4 ก.พ. 64, 24 ม.ีค.64, 14 พ.ค. 64 และ 28 พ.ค.64 ) 
 - ปี 63 น าเขา้น้ ามันปาล์มบริสุทธิ ์ : มาเลเซีย (100%) เหน็ชอบเอกสารหลักฐาน และจัดสรรวงเงินสนบัสนนุฯ ใหก้ับผู้ส่งออก 6 ราย ปริมาณการส่งออกรวม 54,583.143 ตัน 

ในอัตรา กก.ละ 2 บาท คิดเปน็วงเงินรวม 109.166 ล้านบาท
 คณะกรรมการที่เก่ียวขอ้ง  - มติคณะอนกุรรมการฯ (4 ก.พ. 64) ออกประกาศใหช้ะลอการสนบัสนนุค่าบริหารจัดการการส่งออก
- คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแหง่ชาติ (กนป.)  : น้ ามันปาล์มดิบ และ/หรือน้ ามันเนือ้ในเมล็ดปาล์มดิบ ตามโครงการผลักดันการส่งออกน้ ามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน
  ร.นรม. (พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ) เปน็ประธาน และ รมว.พณ. เปน็รองประธาน ป ี2564 และออกประกาศฯ ชะลอการจัดสรร (มีผลบงัคับใช้ 5 ก.พ. 64)
- คณะอนกุรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มด้านการตลาด  :  - กนป. มีมติเหน็ชอบ (30 เม.ย. 64) ขยายระยะเวลาด าเนนิโครงการฯ จากเดิม มี.ค.64 เปน็ ก.ย.64 
  รมว.พณ. เปน็ประธาน และอธบิดี คน.เปน็เลขานกุาร ใช้กรอบวงเงินเดิม โดยสนบัสนนุเฉพาะน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) อัตราไม่เกิน 2 บาท/กก. เมือ่สต็อกน้ ามันปาล์มดิบ
- คณะอนกุรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ป ี2564 สูงกวา่ 300,000 ตันและราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกวา่ราคาตลาดโลก
 :  อธบิดี คน. เปน็ประธานและ ผอ.กษ.1 เปน็เลขานกุาร  - คบท. (20 พ.ค.64) มีมติอนมุัติ ขยายระยะเวลาการส่งออกน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) ต้ังแต่ที่ คบท.มีมติ 

20 พ.ค.64 - 30 ก.ย.64 ภายในกรอบวงเงินที่ คบท. อนมุัติไวเ้ดิม
   - การบริหารจัดการปริมาณน ้ามนัปาล์มทั งระบบ ครม . มีมติ (11 ก.พ.63) เหน็ชอบด าเนนิการโครงการติดต้ัง

ความเคลือ่นไหวของราคา (บาท/กก.) เคร่ีองวดัปริมาณน้ ามันปาล์มดิบเพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อก งบประมาณ 372.512 ล้านบาท โดยให ้พณ.
11 ม.ิย. 64 18 มิ.ย. 64 (คน.) ติดต้ังเคร่ืองวดัปริมาณ CPO ที่ถังเก็บของผู้ประกอบการ 

       · ผลปาล์ม (น้ ามัน 18%) 6.00 - 6.90 5.00 - 5.85  - มีการอุทธรณ์ 1 ราย (บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จ ากัด) อยูร่ะหวา่งแจ้งคณะกรรมการวนิจิฉัยอุทธรณ์
       · น้ ามันปาล์มดิบ กทม. 34.25 - 34.75 31.00 - 31.50 และข้อร้องเรียน กรมบญัชีกลาง พิจารณาผลอุทธรณ์
       · น้ ามันปาล์มดิบ มาเลเซีย 30.08 27.87    - การบริหารการน้าเขา้โดย (1) ก าหนดด่านศุลกากร (การน าเข้าปกติ) : น าเข้าได้เฉพาะด่านมาบตาพุด กรุงเทพ

และแหลมฉบงั (2) ก าหนดด่านน าผ่าน : น าผ่านต้นทางที่ด่านกรุงเทพเพียงด่านเดียว ส าหรับด่านปลายทางก าหนดไว ้ 
- ในประเทศ : ราคาน้ ามันปาล์มดิบปรับลดลง กก.ละ 3.25 บาท เมื่อเทียบกบัสัปดาหก์อ่น เนื่องจากการซ้ือขาย 3 ด่าน ได้แก่ ด่านจันทบรีุ (ไปกัมพูชา) ด่านหนองคาย (ไป สปป.ลาว) และด่านแม่สอด (ไปเมียนมา)
มีไม่มากนัก โรงสกดัรอดูสถานการณ์ด้านราคา ประกอบกบัราคาน้ ามันปาล์มดิบมาเลเซียปรับลดลงค่อนข้างมาก 
ด้านราคาผลปาล์มปรับลดลงไปในทิศทางเดียวกนั เฉล่ีย กก.ละ 1.02 บาท

- สต็อก ณ เม.ย. 64 ตามแบบแจ้งตามประกาศ กกร. = 0.194 ล้านตัน เพิ่มขึน้จาก มี.ค. 64 จ านวน
0.133 ล้านตัน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 45.87 และจากการตรวจสอบของคณะท างาน ระดับจังหวดั เดือน 
พ.ค. 64 ปริมาณสต็อกเพิ่มขึน้อยูท่ี่ 0.235 ล้านตัน จาก 0.175 ล้านตัน ในเดือน เม.ย.64 

- แนวโน้ม  ผลผลิตมีแนวโนม้ออกสู่ตลาดลดลง โดยส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ผลผลิต
เดือน มิ.ย. - ก.ค.64 มีปริมาณ 1.94 ล้านตัน และ 1.66 ล้านตัน ตามล าดับ ด้านความต้องการใช้ในประเทศ
มีแนวโนม้ลดลง เนือ่งจากการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 ยังไม่คล่ีคลายลงอย่างส้ินเชิง ราคาผลปาล์ม
อยูใ่นระดับที่สูงกวา่ กก.ละ 4 บาท
ราคา (บาท/กก.) เฉลีย่
ผลปาล์มทะลาย (18%) ณ โรงสกัด

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

น า้มันปาล์มดบิ กทม.
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

น า้มันปาล์มดบิ มาเลเซีย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564

 น้ ามันปาล์ม (ล้านตัน) - การผลิต 74.14 72.70 73.17 76.38 4.39

ปาล์มน ้ามัน
ประจ้าสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมถุินายน 2564 (วันที่ 14 - 18 ม.ิย. 64 )

%  
  น้ ามันพืช (ล้านตัน) 203.70 207.08 207.67 216.17 4.09

 น้ ามันปาล์ม (ล้านตัน) - สต็อก 12.71 12.78 11.37 11.13 -2.05
 น้ ามันปาล์ม (ล้านตัน) - การใช้ 72.02 71.85 73.73 75.50 2.40

 ปี 61  ปี 62 ปี 63 ปี 64 %  

15.484 16.408 15.657 16.369 4.55

 ▪ ราคาเปา้หมาย ผลปาล์ม (18%) กก.ละ 4 บาท ผลผลิตเฉล่ีย 2,948 กก./ไร่/ป ีหรือ 245.67 กก./งวด (8 งวด)
53,418 50,046 74,839 งวด 1

2.787 2.954 2.818 2.946 4.55  ▪ เกษตรกรที่ขึน้ทะเบยีนกับ กสก. ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ต้นปาล์มใหผ้ลผลิตแล้วอายุ  ≥ 3ปี

3.02 3.01 3.03 3.07

2.778 3.034 2.652

(15 ม.ค. 64) (15 ก.พ. 64) (15 มี.ค. 64) (9 เม.ย. 64) (14 พ.ค. 64) (15 มิ.ย. 64)

งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6

6.25 5.54 4.70 5.90
5.340 5.663 5.877 6.082 3.48  - 

235,356 347,636 387,134 11.36 6.89 6.74
- - - - -

2,902 2,897 2,664 2,692 1.05

90,294 51,436 42,300 16,666.03
2,285 4,509 3,111 427

0.377 0.319 0.298

(ม.ค. - เม.ย.64)

257,017 217,248 177,184 61,051.86

70.65 54.96 27.42 5.83

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ธ.ค.

2.79 2.85 2.36 2.22 2.28 3.26 3.09 2.77 2.79

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

3.15 3.94 5.14 3.05
6.93 5.74 4.59 3.18 3.14 3.20 4.78
6.91 6.85 5.79 5.04 5.70 5.43

3.31 3.58 4.31 5.39 6.94 7.06
5.95

17.04 16.32 14.76 15.31 16.48 19.84 18.23
37.56 34.75 29.41 23.35 21.17 21.47 19.34 19.80 23.43

18.22 16.24 16.16 17.13 21.48 29.75
29.90 38.24 38.76 28.10

39.13 39.18 34.61 32.07 36.02 31.25 35.38

16.06 16.15 15.36 15.77 15.10 14.71 14.20 15.57 15.41 15.65 18.60 20.94 16.13
22.61 20.64 18.25 17.39 16.04 18.07

30.84
21.26

28.83 29.59 31.18 33.08 35.12 27.87
19.54 21.42 22.54 24.87 26.03 27.77

1
2
3
4
5
6
7
8

ม.ค.62 ม.ค.63 ม.ค.64 

5

25

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. 

(18 มิ.ย. 64) 

(18 ม.ิย. 64) 

(17 มิ.ย. 64) 

ราคาตลาดอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายท่ี กก.ละ 4 บาท จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชย
ประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร 

(17 มิ.ย. 64) 


