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สหรัฐฯ ไดรับผลกระทบจากการหามสงออกน้ำมันปาลมของอินโดนีเซีย  

 

เนื้อหาสาระขาว สถานการณดานการขาดแคลนสินคาน้ำมันสำหรับการบริโภค (Edible Oil) ใน

ประเทศอินโดนีเซียที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสงผลใหรัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจประกาศสั่งหามการสงออกน้ำมัน

สำหรับบริโภคทั ้งหมดรวมถึงน้ำมันปาลมโดยใหมีผลบังคับทันทีตั ้งแตวันที ่ 28 เมษายน เปนตนไปจนกวา

สถานการณดานการขาดแคลนภายในประเทศจะเริ่มดีข้ึน 

อินโดนีเซียถือเปนประเทศผูผลิตและผูสงออกสินคาน้ำมันปาลมรายใหญที่สุดในโลกคิดเปน

สัดสวนกวาครึ่งหนึ่งของมูลคาการคาทั้งหมดทั่วโลกในแตละป ในปที่ผานมาอินโดนีเซียมีมูลคาการสงออกน้ำมัน

ปาลมไปยังตลาดโลกสูงถึง 3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ โดยน้ำมันปาลมยังถือเปนน้ำมันสำหรับการบริโภคที่มี

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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ปริมาณความตองการใชมากที่สุดในโลกอีกดวยเนื่องจากสามารถนำไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอุปโภค

บริโภคในชีวิตประจำวันไดหลากหลายรายการทั ้งผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑทำความสะอาด ผลิตภัณฑ

เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เปนตน  

ทั้งนี้ ปญหาในระบบหวงโซอุปทานในตลาดโลกเปนปจจัยหลักท่ีสงผลทำใหราคาน้ำมันสำหรับ

การบริโภคในอินโดนีเซียปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผูผลิตในอินโดนีเซียตางหันไปเลือกสงออกสินคาไปยังตลาด

ตางประเทศที่มีปริมาณความตองการบริโภคและมีราคาดีกวาตลาดในประเทศจนกอใหเกิดภาวะการขาดแคลน

สินคาสำหรับการบริโภคภายในประเทศ  

ขอมูลจากสำนักขาว Reuters รายงานวา ราคาจำหนายปลีกน้ำมันสำหรับประกอบอาหาร 

(Cooking Oil) ในตลาดอินโดนีเซียปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงที่ผานมาคิดเปนอัตรารอยละ 40 เม่ือ

เทียบกับปที่ผานมา ซึ่งปจจัยดังกลาวไดสงผลกระทบรุนแรงตอการดำรงชีวิตของประชาชนภายในประเทศที่ไดรับ

ผลกระทบจากภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยูแลวกอนหนานี้  

นอกจากนี้ รายงานขาวยังระบุวารัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเปาท่ีจะบังคับใชมาตรการดังกลาวตอไป

จนกวาระดับราคาน้ำมันสำหรับการบริโภคภายในประเทศจะปรับตัวลดลงเหลือราคาเฉลี่ย 14,000  รูเปย (หรือ 

97 เซ็นต) ตอลิตร ทั้งนี้ ปจจุบันราคาจำหนายปลีกน้ำมันสำหรับการบริโภคในตลาดเฉลี่ยอยูที่ 19,000 – 20,000 

รูเปย (หรือ 1.31 – 1.38 ดอลลารสหรัฐ) ตอลิตร  

ขอมูลจาก The World Wide Fund for Nature ระบุวา อุตสาหกรรมการเพาะปลูกและการ

ผลิตน้ำมันปาลมเปนตนเหตุสำคัญตอการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน

ทองถ่ินใกลเคียงกับแหลงเพาะปลูก ผูเพาะปลูกในอุตสาหกรรมสวนใหญมักจะบุกรุกแหลงทรัพยากรธรรมชาติและ

ปาไมเพื่อนำพื้นที่ไปใชเปนพื้นที่เพาะปลูกปาลม ดังนั้น หากผูประกอบการในอุตสาหกรรมสามารถการดำเนิน

กิจการไดอยางถูกตองตามหลักความยั่งยืนก็จะมีสวนชวยสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไดอยางเปนรปูธรรม  

ทั้งนี้ ปจจุบันราคาน้ำมันพืชในตลาดโลกไดรับผลกระทบจากปจจัยการเขาบุกรุกยูเครนของ

รัสเซียเนื่องจากยูเครนเปนผูผลิตและผูสงออกสินคาน้ำมันจากเมล็ดดอกทานตะวันรายใหญของโลก การหาม

สงออกน้ำมันปาลมของอินโดนีเซียนาจะสงผลกระทบตอราคาน้ำมันในตลาดโลกทำใหปรับตัวเพิ่มสูงและทำให

ราคาสินคาในตลาดปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางแนนอน ขอมูลจากสำนักขาว Bloomberg ระบุวา ราคาจำหนายน้ำมันถ่ัว
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เหลืองลวงหนาตลาดชิคาโกปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเปนประวัติการณทันทีภายหลังจากที่อินโดนีเซียประกาศ

นโยบายดังกลาว 

Ms. Julie Gerdeman ตำแหนงประธานกรรมการบริหารบริษัท Everstream กลาววา ในสวน

ของตลาดสหรัฐฯ นั้น สินคาอาหารแปรรูปกวาครึ่งหนึ่งของทั้งหมดใชน้ำมันปาลมเปนวัตถุดิบในการผลิตไมมากก็

นอย เชน มารการีน ขนมหวาน ซาวรครีม ชีส ครีมชีส ช็อกโกแลต และนมขนหวาน เปนตน ดังนั้น การประกาศ

ดำเนินมาตรการหามสงออกของรัฐบาลอินโดนีเซียยอมสงผลกระทบตอแนวโนมราคาอาหารและสินคาอุปโภค

บริโภคในประเทศท่ีขณะนี้ไดรับผลกระทบจากปจจัยภาวะเงินเฟอในประเทศท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนสูงอยูแลว นอกจากนี้ 

ยังการประกาศหามสงออกน้ำมันปาลมของอินโดนีเซียดังกลาวยังนาจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลติและ

แปรรูปอาหารในสหรัฐฯ ทำใหชะลอตัวลงไดในอนาคตเนื่องจากสหรัฐฯ ตองพึ่งพาการนำเขาจากอินโดนีเซียเปน

ปริมาณมากในแตละป  

ทั้งนี ้ ผูผลิตและจัดจำหนายสินคาอุปโภคบริโภคในตลาดรายใหญหลายราย ไดแก บริษัท 

Unilever บริษัท Nestle บริษัท Procter & Gamble และ บริษัท Ferrero ซึ่งมีความตองการใชน้ำมันปาลมใน

การผลิตสินคาเปนปริมาณมากในแตปไดเริ่มสงสัญญาณที่จะหาแหลงผลิตน้ำมันปาลมทดแทน อยางไรก็ตาม การ

หาแหลงผลิตน้ำมันปาลมทดแทนแหลงใหมยอมสงผลกระทบทำใหตนทุนการผลิตสินคาปรับตัวสูงขึ้นและนาจะ

สงผลทำใหราคาสินคาในตลาดปรับตัวสูงข้ึนตามไปดวย  

บทวิเคราะห: ตลาดสินคาน้ำมันสำหรับการบริโภคในสหรัฐฯ ขยายตัวสูงมากกวารอยละ 20 

ในชวงที่เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากผูบริโภคชาวอเมริกันตางตองปฏิบัติตัวตามมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดจึงมีความตองการบริโภคน้ำมันสำหรับการประกอบอาหารรับประทานเองที่บาน อยางไรก็

ตาม แนวโนมการแพรระบาดในสหรัฐฯ ปจจุบันเริ่มคลี่คลายทำใหความตองการบริโภคน้ำมันเริ่มกลับเขาสูภาวะ

ปกต ิโดยลาสุดในป 2564 มีมูลคาท้ังสิ้น 3.94 พันลานดอลลารสหรัฐ โดยตลาดมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง

เปนมูลคาทั ้งสิ ้น 4.80 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2569 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (Compound 

Average Growth Rate หรือ CAGR) รอยละ 4.03 ตอป  

หากพิจารณาเฉพาะสินคาน้ำมันปาลมในป 2564 สหรัฐฯ มีมูลคาการนำเขาท้ังสิ้น 1.73 พันลาน

ดอลลารสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 68.12 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยการขยายตัวสวนหนึ่งเปนอิทธิพลจาก

การปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินคาในตลาดจากปจจัยดานปญหาในระบบหวงโซอุปทานอันเนื่องจากการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศแหลงผลิต โดยสหรัฐฯ นำเขาสินคานี้จากอินโดนีเซียเปนหลัก (รอยละ 80.88) 
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รองลงมา ไดแก มาเลเซีย (รอยละ 15.79) โคลัมเบีย (รอยละ 0.85) เม็กซิโก (รอยละ 0.72) และเอกวาดอร (รอย

ละ 0.54) ตามลำดับ ในสวนของการนำเขาจากไทยนั้นแมวาไทยจะเปนผูผลิตน้ำมันปาลมรายใหญที่สุดเปนอันดับ

ที่สามของโลก (รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย) แตไทยกลับแทบจะไมมีสวนแบงทางการตลาดในสหรัฐฯ เลย 

เนื่องจากสหรัฐฯ คอนขางเขมงวดกับการอนุญาตนำเขาสินคาน้ำมันปาลมโดยสินคาตองไดรับการรับรองน้ำมัน

ปาลมอยางยั ่งยืน (Roundtable on Sustainability Palm Oil หรือ RSPO) โดยผลผลิตน้ำมันปาลมของไทย

สวนมากถูกนำไปใชสำหรับการบริโภคภายในประเทศและสงออกไปยังภูมิภาคใกลเคียง ไดแก อินเดีย เมียนมาร 

กัมพูชา และลาว เปนหลัก 

 ท้ังนี้ การประกาศหามสงออกน้ำมันปาลมของรัฐบาลอินโดนีเซียดังกลาวยอมนาจะสงผลกระทบ

ท่ีคอนขางรุนแรงตอผูประกอบการในสหรัฐฯ ท่ีมีสัดสวนพ่ึงพิงการนำเขาจากอินโดนีเซียท่ีคอนขางสูงและนาจะทำ

ใหผูประกอบการเหลานั้นจำเปนตองเรงหาแหลงนำเขาสินคาทดแทนจากประเทศผูผลิตรายอื่นในภูมิภาคเพื่อลด

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในการเจาะตลาดสงออกน้ำมัน

ปาลมรวมถึงผลิตภัณฑน้ำมันพืชรายการอ่ืน ๆ ไปยังตลาดสหรัฐฯ  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: โดยรวมเปนท่ีนาสังเกตวา ประเทศไทยจะมีอุตสาหกรรมการผลิตและ

แปรรูปน้ำมันพืชหลายชนิด ไดแก น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันปาลม น้ำมันมะพราว และน้ำมันรำขาว 

เปนตน แตไทยกลับมีมูลคาการสงออกน้ำมันพืชไปยังตลาดสหรัฐฯ เพียงเล็กนอยเทานั้น โดยในป 2564 ไทยมี

มูลคาการสงออกในสหรัฐฯ รวมทั้งสิ้นราว 4.51 ลานดอลลาร ในจำนวนดังกลาวเกือบทั้งหมด (รอยละ 94.46) 

เปนมูลคาการสงออกน้ำมันรำขาวสวนท่ีเหลือ (รอยละ 5.54) เปนมูลคาการสงออกน้ำมันมะพราว  

แมวาไทยจะมีอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและการแปรรูปปาลมน้ำมันขนาดใหญแตปจจัยดานการ

รับรองมาตรฐานความยั่งยืนจาก RSPO ยังเปนอุปสรรคที่สำคัญตอการสงออกสินคาน้ำมันปาลมไทยไปยังสหรฐัฯ 

และตลาดประเทศพัฒนาแลวรายอื่นโดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปที่ใหความสำคัญกับการสงเสริมความยั่งยืน

ทางสิ่งแวดลอม โดยปจจุบันมีผูประกอบการไทยจำนวนไมมากนักท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาวเม่ือเทียบกับ

ประเทศคู แขงอยางอินโดนีเซียและมาเลเซียที ่มีจำนวนผู ประกอบการที ่ผ านมาตรฐานเกือบครึ ่งนึงของ

ผูประกอบการทั้งหมด ดังนั้น หากหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยสามารถสงเสริมและผลักดันใหผูประกอบการไทย

ในอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและการแปรรูปปาลมน้ำมันยกระดับมาตรฐานในอุตสาหกรรมใหเปนไปตามการผลิต

น้ำมันปาลมอยางยั่งยืนก็นาจะชวยใหสินคาไทยสามารถขยายตลาดในสหรัฐฯ ไดในอนาคต  

********************************************************* 
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

ท่ีมา: สำนักขาว Business Insider และ นิตยสาร Fortune 

เรื่อง: “Indonesia, the world’s biggest palm-oil exporter, is facing a shortage of cooking oil- and it’s 

going to affect the price of everything from cheese to candy bars” และ “Your favorite snack foods 

are about to get more expensive now that Indonesia has banned all palm oil exports”   

โดย: Huileng Tan และ Nicholas Gordon 
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