อินเดียคลายล็อคควบคุมนาเข้าน้ ามันปาล์มดิบและปาล์มบริสุทธิ ์
หวังหั่นราคาขายในประเทศ

รัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจากัดการนาเข้าน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ เพื่อบรรเทาราคาน้ามัน
ปาล์มภายในประเทศที่พุ่งสู งขึ้นต่อเนื่องและลดผลต่อภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค โดยตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 30
กันยายน 2564 ลดภาษี นาเข้าน้ามันปาล์มดิบเหลือ 10% และน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์เหลือ 37.5%1 รวมทั้งผ่อนคลายการอนุญาตให้นาเข้าน้ามันปาล์มบริสุทธิไ์ ด้ทุกท่าเรือยกเว้นท่าเรือรัฐเกรละตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 25642
ในช่วงนี้คาดการณ์ว่าผู้นาเข้าอินเดียได้ทาสั ญญาซื้อและนาเข้าน้ าปาล์มบริสุทธิ์แล้วกว่า 100,000 ตันเพื่อ
บรรเทาราคาจาหน่ายในประเทศและเตรียมพร้อมสาหรับอุปสงค์ ที่ จะเพิ่ มขึ้นในช่วงเทศกาลระหว่างเดื อนสิ ง หาคมตุลาคม โดยผู้ค้าอินเดียได้สั่งซื้อน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized: RBD) ส่ วนใหญ่มา
จากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งตัวแทนผู้นาเข้าน้ ามันปาล์มรายหนึ่งกล่าวว่า ความต้องการนาเข้าน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์
อาจจะเพิ่มขึ้นถึง 150,000 ตันต่อเดือนจากอานิสงส์ ของการผ่อนคลายมาตรการควบคุม ในขณะที่ผู้ผลิตถือโอกาสขึ้น
ราคาเมื่อเห็นถึงอุปสงค์จากอินเดีย จนล่าสุ ดราคาสู งขึ้นมากกว่า 30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในเวลาเพียงหนึ่งสั ป ดาห์
และผู้นาเข้าน้ามันในอินเดียเริ่มสั่ งซื้อน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ในราคา 1,015 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันเมื่อสั ปดาห์ที่ผ่านมา และ
ราคาอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1,050 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ทาให้ราคาน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์จากอินโดนีเซียถูกกว่าน้ามันปาล์มดิบ
อยู่เพียงตันละ 5 เหรียญสหรัฐฯ จากที่เคยถูกกว่าอยู่ 30-35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันเมื่อสั ปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
อินเดียยังคงต้องการนาเข้าน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนยังคงถูกกว่ าการนาเข้าน้ ามันปาล์มดิบเพื่อนามา
แปรรูปในประเทศ ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการกลั่นน้ามันปาล์มในอินเดียต่างอ้างว่าการลดภาษีนาเข้าน้ามันปาล์มดังกล่าว
ทาให้โรงกลั่นในประเทศเสี ยเปรียบเพราะแข่งขันกับราคาของน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ที่นาเข้าไม่ได้โดยอ้างว่ามาเลเซียให้
การอุดหนุนส่ งออกน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ตันละ 90 เหรียญสหรัฐฯ ส่ วนอินโดนีเซียให้การอุดหนุนส่ งออกตันละ 104
เหรียญสหรัฐฯ จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ราคาน้ามันปาล์มบริสุทธิต
์ ่ากว่าน้ามันปาล์มดิบตันละ 30-35 เหรียญสหรัฐฯ
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ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ นค้าเกษตรเสนอว่า รัฐบาลอินเดียควรสนับสนุนการนาเข้าน้ามันปาล์มบริสุทธิ์และน้ามัน
ปาล์มโอลีนบริสุทธิ์แบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าปลีก เช่น ขนาดถุง 1 ลิตร หรือในขวด 5 ลิตร ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการกระจายสิ นค้า ให้ ถึง มือผู้บริโ ภคและลดภาระค่า ครองชี พได้ ร วดเร็ ว ภายในระยะเวลาอั น สั้ น ทั้ ง ยั ง ควรควบคุ ม และ
ตรวจสอบการนาเข้าให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลในการตัดสิ นใจและการแทรกแซงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะสาหรับผู้ประกอบการไทย
อินเดียเป็นผู้นาเข้าน้ามันพืชที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยนาเข้ากว่า 15 ล้านตันต่อปี ซึ่งในจานวนนี้ประกอบไปด้วย
น้ ามันปาล์ม 9 ล้านตัน และอีก 6 ล้านตันเป็นน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันดอกทานตะวัน โดยมีอินโดนีเซียและมาเลเซีย
เป็นแหล่งนาเข้าสาคัญ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาน้ ามันสาหรับบริโภคในอินเดียเพิ่มสู งขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัว เนื่องจาก
น้ ามันสาหรับบริโภคในอินเดียกว่า 2 ใน 3 มาจากการนาเข้า ราคาน้ ามันจึงผันผวนไปตามราคาในตลาดโลก สาหรับ
น้ามันปาล์ม ในปี 2563 อินเดียนาเข้าจากอินโดนีเซียสู งสุ ด คือราว 70% รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย 25% สิ งคโปร์ 4%
และ นาเข้าจากไทยเป็นอันดับ 4 คือประมาณ 2%
ข้ อ มู ล จาก Solvent Extractors Association of India (SEA) ระบุ ว่ า ในเดื อ นพฤษภาคม 2564 อิ น เดี ย
น าเข้ าน้ ามั นปาล์ม ดิบ ปริมาณ 796,602 ตั น หรื อเพิ่ ม ขึ้ น 48% จากปี ก่ อนหน้า ซึ่ ง น าเข้าเป็ นปริมาณ 400,506 ตัน
คิดเป็น 60% ของการนาเข้าน้ ามันสาหรับบริโภคทั้งหมด 1,249,000 ตันในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งเพิ่ มขึ้น 63%
จากการนาเข้า 743,000 ตันในเดือนพฤษภาคมปี 2563
ก่อนหน้านี้ อินเดียยังได้ประกาศลดอัตราภาษี นาเข้าน้ามันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
บริโภคน้ามันปาล์มในประเทศและบรรเทาภาระผู้บริโภคจากราคาสิ นค้าหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้น และต้องการบรรเทาราคา
จาหน่ายน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ภายในประเทศซึ่งสู งขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเร่งส่ งออก
น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์โดยเฉพาะขนาดบรรจุภัณฑ์สาเร็จรูปพร้อมจาหน่ายปลีก รวมทั้งผู้นาเข้าน้ ามันยังสนใจนาเข้าน้ามัน
ทางเลือกอื่นที่มีราคาไม่ผันผวนมากนักเพื่ อแทนน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์และตอบสนองตลาดในประเทศซึ่งกาลังเข้าสู่ ช่วง
เทศกาล เช่น น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันดอกทานตะวัน และน้ ามันเรปซีด เป็นต้น โดยไทยควรเน้นการส่ งออกจากท่า เรือ
ภาคใต้ ฝ่ ั งตะวั น ตกไปท่ า เรื อ ฝั่ งตะวั น ออกของอิ น เดี ย เช่ น ท่ า เรื อ เมื อ งเจนไนและโกลกาตา ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ต้ น ทุ น
การขนส่ งไม่สูงจนเกินไปและทาให้แข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ทั้ ง นี้ อิ นเดี ยเป็น ตลาดส่ งออกน้ ามั นปาล์ มอั น ดั บ 1 ของไทย โดยในปี 2563 ไทยส่ ง ออกน้ า มัน ปาล์ม ไปยัง
อิ น เดี ย 162,962 ตั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ราว 105 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และเพี ย งช่ ว งเวลา 5 เดื อ นแรกของปี 2564
(มกราคม-พฤษภาคม) ไทยส่ งออกน้ ามันปาล์มไปยังอินเดียมากเป็นอันดับ 1 โดยมีปริมาณส่ งออก 150,824 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 165 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ซึ่งคิดเป็นสั ดส่ วน 78% ของมูลค่าการส่ งออกน้ ามันปาล์มทั้งหมดของไทย โดย
แบ่งเป็นการส่ งออกน้ามันปาล์มดิบจานวน 89% และน้ามันปาล์มบริสุทธิ์อีก 11%
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