
 

 

 

อินเดียคลายล็อคควบคุมน าเข้าน ้ามันปาล์มดิบและปาล์มบริสุทธิ ์

หวังหั่นราคาขายในประเทศ 

 

 

 
 

 

รัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจ ากัดการน าเข้าน ้ามันปาล์มดิบและน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ เพ่ือบรรเทาราคาน ้ามัน

ปาล์มภายในประเทศท่ีพุ่งสูงขึ้นต่อเน่ืองและลดผลต่อภาระค่าครองชีพของผู้บรโิภค โดยต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน - 30 

กันยายน 2564 ลดภาษีน าเข้าน ้ามันปาล์มดิบเหลือ 10% และน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์เหลือ 37.5%1 รวมท้ังผ่อนคลายการ-

อนุญาตให้น าเข้าน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ได้ทุกท่าเรือยกเว้นท่าเรือรัฐเกรละต้ังแต่วันท่ี 30 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 25642 

 

ในช่วงน้ีคาดการณ์ว่าผู้น าเข้าอินเดียได้ท าสัญญาซ้ือและน าเข้าน ้าปาล์มบริสุทธิ์แล้วกว่า 100,000 ตันเพ่ือ 

บรรเทาราคาจ าหน่ายในประเทศและเตรียมพร้อมส าหรับอุปสงค์ท่ีจะเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลระหว่างเดือนสิงหาคม-

ตุลาคม โดยผู้ค้าอินเดียได้ส่ังซ้ือน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไข (Refined Bleached Deodorized: RBD) ส่วนใหญ่มา

จากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซ่ึงตัวแทนผู้น าเข้าน ้ามันปาล์มรายหน่ึงกล่าวว่า ความต้องการน าเข้าน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์

อาจจะเพ่ิมขึ้นถึง 150,000 ตันต่อเดือนจากอานิสงส์ของการผ่อนคลายมาตรการควบคุม ในขณะที่ผู้ผลิตถือโอกาสขึ้น

ราคาเม่ือเห็นถึงอุปสงค์จากอินเดีย จนล่าสุดราคาสูงขึ้นมากกว่า 30 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อตันในเวลาเพียงหน่ึงสัปดาห์ 

และผู้น าเข้าน ้ามันในอินเดียเริ่มส่ังซ้ือน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ในราคา 1,015 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และ

ราคาอาจเพ่ิมขึ้นเป็น 1,050 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ท าให้ราคาน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์จากอินโดนีเซียถูกกว่าน ้ามันปาล์มดิบ

อยู่เพียงตันละ 5 เหรียญสหรัฐฯ จากที่เคยถูกกว่าอยู่ 30-35 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม 

อินเดียยังคงต้องการน าเข้าน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์เพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้นทุนยังคงถูกกว่าการน าเข้าน ้ามันปาล์มดิบเพ่ือน ามา

แปรรูปในประเทศ ในขณะท่ีผู้ประกอบกิจการกลั่นน ้ามันปาล์มในอินเดียต่างอ้างว่าการลดภาษีน าเขา้น ้ามันปาล์มดังกลา่ว

ท าให้โรงกลั่นในประเทศเสียเปรียบเพราะแข่งขันกับราคาของน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ท่ีน าเข้าไม่ได้โดยอ้างว่ามาเลเซียให้ 

การอุดหนุนส่งออกน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ตันละ  90 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนอินโดนีเซียให้การอุดหนุนส่งออกตันละ 104 

เหรียญสหรัฐฯ จึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ราคาน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ต ่ากว่าน ้ามันปาล์มดิบตันละ 30-35 เหรียญสหรัฐฯ   

 
1 https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2021/cs-tarr2021/cs34-2021new.pdf  
2 https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/3bc35849-4631-4805-9a66-163455f1a842/Notification%2010%20dt%2030-06-
21%20%20Eng.pdf  

https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2021/cs-tarr2021/cs34-2021new.pdf
https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/3bc35849-4631-4805-9a66-163455f1a842/Notification%2010%20dt%2030-06-21%20%20Eng.pdf
https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/3bc35849-4631-4805-9a66-163455f1a842/Notification%2010%20dt%2030-06-21%20%20Eng.pdf


 

ท้ังน้ี ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าเกษตรเสนอว่า รัฐบาลอินเดียควรสนับสนุนการน าเข้าน ้ามันปาลม์บริสุทธิ์และน ้ามัน

ปาล์มโอลีนบริสุทธิ์แบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการค้าปลีก เช่น ขนาดถุง 1 ลิตร หรือในขวด 5 ลิตร ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการ-

กระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคและลดภาระค่าครองชีพได้รวดเร็วภายในระยะเวลาอันส้ัน ท้ังยังควรควบคุมและ

ตรวจสอบการน าเข้าให้ถูกต้องเพ่ือที่จะได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและการแทรกแซงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการไทย 

 

อินเดียเป็นผู้น าเข้าน ้ามันพืชท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยน าเข้ากว่า 15 ล้านตันต่อปี ซ่ึงในจ านวนน้ีประกอบไปด้วย

น ้ามันปาล์ม 9 ล้านตัน และอีก 6 ล้านตันเป็นน ้ามันถ่ัวเหลืองและน ้ามันดอกทานตะวัน โดยมีอินโดนีเซียและมาเลเซีย

เป็นแหล่งน าเข้าส าคัญ ในช่วงหน่ึงปีท่ีผ่านมาราคาน ้ามันส าหรับบริโภคในอินเดียเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัว เนื่องจาก

น ้ามันส าหรับบริโภคในอินเดียกว่า 2 ใน 3 มาจากการน าเข้า ราคาน ้ามันจึงผันผวนไปตามราคาในตลาดโลก ส าหรับ

น ้ามันปาล์ม ในปี 2563 อินเดียน าเข้าจากอินโดนีเซียสูงสุด คือราว 70% รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย 25% สิงคโปร์ 4% 

และ น าเข้าจากไทยเป็นอันดับ 4 คือประมาณ 2% 

 

ข้อมูลจาก Solvent Extractors Association of India (SEA) ระบุว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 อินเดีย

น าเข้าน ้ามันปาล์มดิบปริมาณ 796,602 ตัน หรือเพ่ิมขึ้น 48% จากปีก่อนหน้า ซ่ึงน าเข้าเป็นปริมาณ 400,506 ตัน  

คิดเป็น 60% ของการน าเข้าน ้ามันส าหรับบริโภคท้ังหมด 1,249,000 ตันในเดือนพฤษภาคม 2564 ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 63% 

จากการน าเข้า 743,000 ตันในเดือนพฤษภาคมปี 2563  

 

ก่อนหน้าน้ี อินเดียยังได้ประกาศลดอัตราภาษีน าเข้าน ้ามันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการ

บริโภคน ้ามันปาล์มในประเทศและบรรเทาภาระผู้บริโภคจากราคาสินค้าหมวดอาหารท่ีเพ่ิมขึ้น และต้องการบรรเทาราคา

จ าหน่ายน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ภายในประเทศซ่ึงสูงขึ้นต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเร่งส่งออก

น ้ามันปาล์มบริสุทธิ์โดยเฉพาะขนาดบรรจุภัณฑ์ส าเร็จรูปพร้อมจ าหน่ายปลีก รวมท้ังผู้น าเข้าน ้ามันยังสนใจน าเข้าน ้ามัน

ทางเลือกอ่ืนท่ีมีราคาไม่ผันผวนมากนักเพ่ือแทนน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์และตอบสนองตลาดในประเทศซ่ึงก าลังเข้าสู่ช่วง

เทศกาล เช่น น ้ามันถ่ัวเหลือง น ้ามันดอกทานตะวัน และน ้ามันเรปซีด เป็นต้น โดยไทยควรเน้นการส่งออกจากท่าเรือ

ภาคใต้ฝ่ังตะวันตกไปท่าเรือฝ่ังตะวันออกของอินเดีย เช่น ท่าเรือเมืองเจนไนและโกลกาตา ซ่ึงจะช่วยให้ต้นทุน 

การขนส่งไม่สูงจนเกินไปและท าให้แข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 

ท้ังน้ี อินเดียเป็นตลาดส่งออกน ้ามันปาล์มอันดับ 1 ของไทย โดยในปี 2563 ไทยส่งออกน ้ามันปาล์มไปยัง

อินเดีย 162,962 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 105 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเพียงช่วงเวลา 5 เดือนแรกของปี 2564 

(มกราคม-พฤษภาคม) ไทยส่งออกน ้ามันปาล์มไปยังอินเดียมากเป็นอันดับ 1 โดยมีปริมาณส่งออก 150,824 ตัน คิด

เป็นมูลค่า 165 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 78% ของมูลค่าการส่งออกน ้ามันปาล์มท้ังหมดของไทย โดย

แบ่งเป็นการส่งออกน ้ามันปาล์มดิบจ านวน 89% และน ้ามันปาล์มบริสุทธิ์อีก 11%    
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