
สถานการณ ์โลก : USDA (ก.พ.65)  ปี 61/62  ปี 62/63 ปี 63/64 ปี 64/65 มาตรการกฎหมาย (กกร.) : คน.
 1. ปิดป้ายแสดงราคารับซ้ือผลปาล์มต้ังแต่ 18% ขึ้นไป และห้ามปิดป้ายแสดงราคารับซ้ือผลปาล์มร่วง

 น้้ามันปาล์ม (ล้านตัน) - การผลิต  2. แจ้งปริมาณ สถานที่เกบ็ และจัดท้าบัญชีทุกวันส้ินเดือน  
 น้้ามันปาล์ม (ล้านตัน) - การใช้  3. ขออนุญาตขนยา้ย CPO ต้ังแต่ 25 กก. ขึ้นไป
 น้้ามันปาล์ม (ล้านตัน) - สต็อก
   > แหล่งผลิตส้าคัญ : อนิโดนีเซีย (58.94%), มาเลเซีย (24.77%), ไทย (4.13%), อื่น ๆ (12.16%) มาตรฐานโรงงานสกดัน้้ามันปาล์ม : อก.ออกประกาศฯ (9 เม.ย. 62) ก้าหนดอตัราน้้ามันขั้นต้่าที่โรงสกดัฯต้องผลิตได้

 ปี 62 ปี 63  (โรงเอ ไม่ต ่ากว่า 18% โรงบี ไม่ต ่ากว่า 30%) มีผลบังคับใช้ 22 มิ.ย. 62 
สถานการณ ์ไทย : สศก. (ธ.ค. 64)
  ผลปาล์ม (ล้านตัน) โครงการประกนัรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน
  CPO (ล้านตัน)     - เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกบั กสก. ไม่เกนิครัวเรือนละ 25 ไร่ ต้นปาล์มให้ผลผลิตแล้วอาย ุ ≥ 3ปี
   (CPO ตามแจ้ง กกร. : ล้านตัน) - ราคาเป้าหมาย ผลปาล์ม (18%) กก.ละ 4 บาท
  มูลค่าผลผลิตผลปาล์ม (ล้านบาท) - จ่ายเงินชดเชย = ราคาเป้าหมาย - ราคาตลาดอา้งองิ
  ต้นทุนการผลิต  (บาท/กก.) ปี 62 - 63 (ต.ค.62 - ธ.ค.63) ชดเชยให้เกษตรกร จ ำนวน 378,892 ครัวเรือน วงเงิน 7,221.21 ล้ำนบำท
  ครัวเรือนเกษตรกร (สศก.) ปี 64 (ม.ค. - ส.ค.64) ไม่มีกำรจ่ำยเงินชดเชยให้เกษตรกรเนื่องจำกรำคำตลำดอำ้งองิสูงกว่ำรำคำเป้ำหมำย 
  เนื้อที่ให้ผล  (ล้านไร่) ปี 64 - 65 (ก.ย.64 - ส.ค.65) กนป. (4 ก.พ. 65) เห็นชอบการด่าเนินโครงการฯ ระยะเวลาจา่ยเงิน 
  ผลผลิตเฉล่ีย (กก./ไร่) ก.ย.64 - ส.ค.65  กรอบวงเงิน 7,660 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติกรอบวงเงิน 
 สต๊อก CPO (ล้านตัน) แจ้ง กกร.
 แหล่งผลิต : ใต้ 91% (สฏ. 24% กบ. 22% ชพ. 19%) กลาง 7%  และเหนอื+ตะวนัออกเฉียงเหนอื 2% มาตรการคู่ขนาน
กรมศุลกากร (ตัน)    - การปรับสมดุลน้้ามันปาล์มในประเทศ
 ส่งออก - น้้ามันดิบ (1511.10)     ● มติ กบง. (31 ม.ค.65) มาตรการปรับลดสัดส่วนการใช้ B100 ในน้้ามันดีเซลเหลือจากไม่ต้่ากว่าร้อยละ 7
 ส่งออก - น้้ามันบริสุทธิ์ (1511.90) เหลือไม่ต้่ากว่าร้อยละ 5 (5 ก.พ. - 31 ม.ีค. 65)  เพือ่บรรเทาผลกระทบจากราคาน้้ามันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 น้าเขา้ รวม ดิบ และบริสุทธิ์ จนกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน
 จับกมุลักลอบน้้ามันปาล์ม    ● โครงการผลักดันการส่งออกน ่ามันปาล์มเพื อลดผลผลิตส่วนเกิน
หมายเหตุ ปี 64 (ต.ค.63 - ก.ย. 64) สนับสนุนค่าบริหารจัดการส่งออกน้้ามันปาล์ม กก .ละ 2 บาท ให้ผู้ส่งออก 9 ราย 
 - ปี 64 ส่งออกน้้ามันปาล์มดิบ : อนิเดีย (94%), เคนยา (6%) ปริมาณที่ 142,816.1430 ตัน วงเงิน 285.6323 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.61 ของงบประมาณด้าเนินการ
 - ปี 63 ส่งออกน้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ : เมียนมา (55%), อนิเดีย (28%), กมัพูชา (6%), อื่น ๆ (11%) ปี 65 มติ กนป. (4 ก.พ. 65) เห็นชอบหลักการโครงการผลักดันการส่งออกน้้ามันปาล์มเพือ่ลดผลผลิตส่วนเกนิ 
 - ปี 64 น้าเขา้น้้ามันปาล์มดิบ : ไม่มีการน้าเขา้ ปี 2565 เป้าหมาย 150,000 ตัน ภายในเดือน ก.ย. 65 โดยพิจารณาสนับสนุนน้้ามันปาล์มดิบ ไม่เกนิ 2 บาท/กก. 
 - ปี 63 น้าเขา้น้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ : มาเลเซีย (71%), อนิโดนีเซีย (23%), อื่น ๆ (6%) เมื่อสต๊อกน้้ามันดิบสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้้ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก และมอบ พณ .(คน.) 

หารือร่วมกบัส้านักงบประมาณกอ่นเสนอ ครม. พิจารณาและอนุมัติกรอบวงเงิน
 คณะกรรมการที เกี ยวข้อง      ● การบริหารจัดการปริมาณน้้ามันปาล์มทั้งระบบ ครม. มีมติ (11 ก.พ. 63) เห็นชอบด้าเนินการโครงการติดต้ัง
- คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้้ามันแห่งชาติ (กนป.)  : เคร่ีองวัดปริมาณน้้ามันปาล์มดิบเพือ่บริหารจัดการและควบคุมสต๊อก งบประมาณ 372.512 ล้านบาท โดยให้ พณ. (คน.)
  ร.นรม. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน และ รมว.พณ. เป็นรองประธาน ติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณ CPO ที่ถงัเกบ็ของผู้ประกอบการ 
- คณะอนุกรรมการเพือ่บริหารจัดการปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มด้านการตลาด  :  - ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างการติดต้ังเคร่ืองมือวัดปริมาณน้้ามันปาล์มดิบเพือ่บริหารจัดการและควบคุมสต๊อก
  รมว.พณ. เป็นประธาน และ อธิบดี คน. เป็นเลขานุการ      ● การบริหารการน้าเขา้โดย (1) ก้าหนดด่านศุลกากร (การน้าเขา้ปกติ) : น้าเขา้ได้เฉพาะด่านมาบตาพุด กรุงเทพ
 :  อธิบดี คน. เป็นประธาน และ ผอ.กษ.1 เป็นเลขานุการ และแหลมฉบัง (2) ก้าหนดด่านน้าผ่าน : น้าผ่านต้นทางที่ด่านกรุงเทพเพียงด่านเดียว ด่านปลายทาง ก้าหนดไว้ 3 ด่าน

ได้แก ่ด่านจันทบุรี (ไปกมัพูชา) ด่านหนองคาย (ไป สปป.ลาว) และด่านแม่สอด (ไปเมียนมา)
ความเคลื อนไหวของราคา (บาท/กก.)  - มติ กนป. (4 ก.พ. 65 ) เห็นชอบหลักการทบทวนมาตรการน้าผ่านน้้ามันปาล์มบริสุทธิ์ตามค้าขอ สปป .ลาว 

11 ก.พ.65 18 ก.พ.65 จากมาเลเซียผ่านด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ไม่เกนิ 5,000 ตัน /ปี โดยให้ พณ. ออกหนังสือรับรองประกอบการน้าผ่าน 
       · ผลปาล์ม (น้้ามัน 18%) 8.10 - 9.20 8.30 - 9.10 และสปป.ลาว ต้องแจ้งไทยอยา่งน้อย 1 เดือน และมอบ คต. ออกกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
       · น้้ามันปาล์มดิบ กทม. 48.50- 49.00 47.00 - 47.25 ควบคุมดูแลการน้าเขา้ถา่ยล้าผ่านแดน และลักลอบการน้าเขา้
       · น้้ามันปาล์มดิบ มาเลเซีย 46.42 47.06

- ในประเทศ : ราคาผลปาล์มปรับสูงขึ้น จากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่โรงสกดัมีการรับซ้ือ
ผลปาล์มอยา่งต่อเนื่อง ด้านน้้ามันปาล์มดิบชะลอตัว มีการซ้ือขายในปริมาณไม่มาก ประกอบกบั
กลุ่มพลังงานมีความต้องการใช้ลดลง จากมติ กบง . (31 ม.ค.65) ปรับสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (B100)
ในน้้ามันดีเซล (B7 B10 B20) จากไม่ต้่ากว่าร้อยละ 7 เหลือไม่ต้่ากว่าร้อยละ 5 ส่งผลให้ราคา
น้้ามันปาล์มดิบปรับลดลง
-  สต๊อก ณ ธ.ค.64 ตามแบบแจง้ตามประกาศ กกร. = 0.173 ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 22.77
จากเดือน พ.ย.64 (0.224 ล้านตัน) และจากการตรวจสอบของคณะท้างาน ระดับจังหวัด เดือน ม .ค. 65
ปริมาณสต๊อกอยู่ที่ 1.310 ล้านตัน ลดลงจาก 0.161 ล้านตัน ในเดือน ธ.ค. 64 (ลดลงร้อยละ 18.67)

- แนวโน้ม ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนเมษายน 2565 ประมาณ 2.006 ล้านตัน ด้านความ
ต้องการใช้โดยเฉพาะภาคพลังงานลดลงตามมาตรการปรับลดสัดส่วนการใช้ B100 ในน้้ามันดีเซล 
จากไม่ต้่ากว่าร้อยละ 7 เหลือไม่ต้่ากว่าร้อยละ 5 (5 ก.พ. - 31 ม.ีค. 65) คาดว่าจะส่งผลให้ราคาลดลง
ระดับหนึ่ง

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

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

น ่ามันปาล์มดิบ กทม.
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

น ่ามันปาล์มดิบ มาเลเซีย
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ปาล์มน ่ามัน
ประจ่าสัปดาหท์ี  3 ของเดอืนกุมภาพันธ์ 2565 (วันที  14 - 18 ก.พ. 65)

%  
  น้้ามันพืช (ล้านตัน) 203.79 207.24 206.34 213.20 3.32

74.17 72.97 72.87 75.50 3.61
71.13 71.50 73.41 73.87 0.63
13.76 14.00 13.06 13.41 2.65

ปี 64 ปี 65 %  

16.408 15.657 16.794 17.386 3.53
2.954 2.818 3.023 3.129 3.53
3.034 2.652 2.963
50,046 74,839 115,879 
3.01 3.04 3.03

347,636 387,134 
5.663 5.877 6.080
2,897 2,664 2,764
0.319 0.298 0.173

217,248 177,184 548,002
51,436 42,300 60,349
4,509 3,111 458
54.96 27.42 19.97
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6.93 5.74 4.59 3.18 3.14 3.20 3.31 3.58 4.31 5.39 6.94 7.06 4.78
6.91 6.85 5.79 5.04 5.70 5.92 6.43 6.79 7.28 8.35 8.75 8.97 6.90
10.49 8.70 9.60

37.56 34.75 29.41 23.35 21.17 21.47 19.34 19.80 23.43 29.90 38.24 38.76 28.10
39.13 39.18 34.62 32.07 36.02 33.00 34.13 36.36 37.58 42.18 44.90 46.76 37.99
54.27 47.13 50.70

22.61 20.64 18.25 17.39 16.04 18.07 19.54 21.42 22.54 24.87 26.03 27.77 21.26
28.83 29.59 31.18 33.08 35.12 29.71 33.41 36.46 37.05
43.66 47.06 45.36

41.14 35.0541.95 43.03
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มาเลเซียไทย

ราคาผลปาล์มน ้ามัน 18% ของไทย ปี 2563 - 2565

ราคาน ้ามันปาล์มดิบของไทยและมาเลเซีย ปี 2563 - 2565

บาท/กก.

บาท/กก.

(18 ก.พ. 65)

(17 ก.พ. 65)
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