
Disclaimer 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานวิจยัน้ีจดัท าโดยบริษทั ศูนยวิ์จยักสิกรไทย จ ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพร่เป็นการทัว่ไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือขอ้มูลท่ีเช่ือว่ามีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดใ้นแต่

ละขณะเวลา ทั้งน้ี KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลดังกล่าว และไม่ไดมี้วตัถุประสงค์เพ่ือช้ีชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า 
หรือจูงใจในการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดงันั้น ท่านควรศึกษาขอ้มูลดว้ยความระมดัระวงัและใชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชข้อ้มูลดงักล่าว  
ขอ้มูลใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยัน้ีถือเป็นทรัพยสิ์นของ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แลว้แต่กรณี) การน าขอ้มูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ตอ้งแสดงขอ้ความถึงสิทธิความเป็นเจา้ของแก่  

KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แลว้แต่กรณี) หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลนั้นๆ ทั้ งน้ี ท่านจะไม่ท าซ ้ า ปรับปรุง ดดัแปลง แกไ้ข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าในลักษณะใดๆ เพ่ือวตัถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แลว้แต่กรณี) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 ราคาปาล์มน ้ ามันของไทยได้ปรับตัวสูงขึ้ น

อย่างต่อเน่ืองท าสถิติใหม่หลายครั้งในปี 2564 จนมีราคา

เฉล่ียทั้งปีท่ี 6.7 บาทต่อกิโลกรัม
1
 (ราคาเฉล่ียปี 2559-

2563 อยู่ท่ี 4 บาทต่อกิโลกรัม) ต่อเน่ืองจนถึงในเดือน

ม.ค.2565 ท่ีราคาไดพุ้่งสูงไปแตะระดับเฉล่ียท่ี 10.3 

บาทต่อกิโลกรัม นับเป็นราคาสูงท่ีสุดอย่างไม่เคยเกิด

ข้ึนมาก่อนในตลาดปาลม์น ้ามนัของไทยในรอบหลายสิบ

ปี สอดคลอ้งไปกบัราคาน ้ามนัปาลม์ดิบและราคาน ้ามนัดิบ

                                                                            
1
 เป็นราคาผลปาลม์น ้ามนัทั้งทะลายน ้าหนักมากกว่า 15 กิโลกรัมที่เกษตรกรขายไดท้ี่สวน (ขอ้มูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

 

 ศูนยวิ์จยักสกิรไทย มองว่า ราคาปาลม์น ้ามันของไทยในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 น่าจะสามารถ

ประคองตัวในระดับสูงในกรอบ 7.5-9.5 บาทต่อกก. สอดคลอ้งไปกับราคาน ้ามันปาลม์ดิบ

และราคาพลงังานโลกท่ีอยูใ่นระดบัสูง ขณะท่ีการปรบัลดสดัส่วนการผสมไบโอดีเซลเหลือ B5 เพ่ือ

ดูแลราคาน ้ามนัในประเทศช่วง ก.พ.-มี.ค. กระทบความตอ้งการใชป้าลม์ราว 3.2 แสนตนั และมีผล

ใหร้าคาปาลม์ในประเทศย่อลงจากระดบัสูงสุดในเดือนม.ค.2565 ท่ี 10.3 บาทต่อกก.  

 ในระยะขา้งหน้า จุดจบัตาส าคญั คงอยู่ท่ีแนวโน้มราคาน ้ามนัปาล์มดิบและราคาพลังงานโลก ซึ่ง

เฉพาะหน้าตอ้งติดตามกรณีรัสเซีย-ยูเครน ท่ีจะมีผลต่อราคาพลังงานและปาล์มน ้ามนัในประเทศ 

รวมถึงมาตรการก าหนดสดัส่วนการผสมไบโอดีเซลในช่วงถัดไป โดยคาดว่า ในไตรมาส 2/2565 

ราคาปาลม์น ้ามนัของไทยน่าจะปรบัลดลงมาอยูใ่นกรอบราว 4.5-6.5 บาทต่อกก. ตามปัจจัย

ดา้นฤดูกาลท่ีไทยจะมีผลผลิตออกสูต่ลาด ขณะท่ีในฝัง่อุปสงคย์งัคงมีความไม่แน่นอนจากการ

เลือกใชสู้ตรไบโอดีเซลท่ียงัข้ึนอยู่กับราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก แต่ทั้งน้ีคาดว่าราคาปาล์ม

น ้ามนัเฉล่ียน่าจะยงัคงสูงกว่าราคาประกนัท่ี 4 บาทต่อกก. 

 

        ประเด็นส าคญั 

 

ราคาปาลม์น ้ามันไทยอาจลดลงมาอยู่ท่ี 4.5-6.5 บาทต่อกก. ใน 
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2 Current Issue 

ในตลาดโลกท่ีอยู่ในระดบัสูงเช่นกนั ดงันั้น จากราคาปาลม์น ้ามันท่ีไดพุ้่งสูงข้ึนเป็นประวัติการณใ์นเดือน

ม.ค.ท่ีผ่านมา จึงน ามาสู่ค  าถามว่าหลังจากน้ีไปภาพของราคาปาลม์น ้ามันไทยจะเป็นอย่างไร ศูนยวิ์จยั

กสิกรไทย จึงขอสรุปมุมมองท่ีมีต่อประเด็นน้ี ดงัน้ี          
   

  ศูนยวิ์จยักสกิรไทย มองว่า ราคาปาลม์น ้ามนัของไทยในไตรมาสท่ี 1 น่าจะสามารถประคอง

ตวัอยูใ่นระดบัสูงไดใ้นกรอบ 7.5-9.5 บาทต่อกิโลกรมั แมว่้าจะเป็นระดบัราคาในกรอบท่ีน้อยกว่าจุดสูงสุด

ในเดือนม.ค.2565 เฉล่ียท่ี 10.3 บาทต่อกิโลกรมั แต่นับว่ายงัคงอยู่บนฐานท่ีสูง สอดคลอ้งไปกับแนวโนม้

ราคาน ้ามันปาลม์ดิบในตลาดโลกท่ีอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนอุปทานปาลม์น ้ามัน

โดยเฉพาะในมาเลเซียท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวและมีผลผลิตนอ้ย
2
 ในช่วงท่ีมี

ความตอ้งการใชใ้นหลายประเทศท่ีก าลังฟ้ืนตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ามกลางภาวะท่ีราคา

พลงังานในตลาดโลกก็ยงัอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั  
 

อย่างไรก็ดี แมป้าลม์น ้ามนัจะเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีเป็นสินคา้โ ค ัณฑ์ท่ีนอกจากราคาจะขึ้ นอยู่กบัอุป

สงคแ์ละอุปทานในตลาดโลกเป็นหลกัแลว้ ยงัขึ้ นอยู่กบันโยบาย ายในประเทศของ าครฐัในแต่ละช่วงเวลาอีก

ดว้ย ซึ่งล่าสุด  าครฐัไดม้ีมาตรการปรบัลดสดัส่วนการผสมไบโอดีเซลเหลือเพียง B5 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 5 ก.พ.-

31 มี.ค.2565 เพ่ือลดตน้ทุนและตรึงราคาน ้ามนัดีเซลในประเทศ โดยเบ้ืองตน้ประเมินว่า จากการปรับไป

ใชสู้ตร B5 ทดแทน B7 อาจท าใหมี้ปริมาณปาลม์น ้ามนัส  าหรับผลิตไบโอดีเซลหายไปจากระบบในช่วง

ไตรมาสแรกของปี 2565 ท่ีราว 0.32 ลา้นตันปาลม์น ้ามัน
3
 หรือคิดเป็นราวรอ้ยละ 2 ของปริมาณ

ผลผลิตปาลม์น ้ามนัไทยทั้งปี ซ่ึงแมจ้ะเป็นปริมาณท่ีไม่มาก แต่เน่ืองจากเร่ิมเขา้สู่ช่วงท่ีผลผลิตปาลม์น ้ามนัใน

ประเทศก าลังทยอยออกสู่ตลาด จึงมีผลใหร้าคาปาล์มน ้ามันในประเทศปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ดว้ย

ปริมาณสต๊อกน ้ามนัปาล์มดิบของไทยท่ีอยู่ในระดับต า่กว่า Safety Stock และยงัคงมี Pent Up Demand ใน

หมวดอาหารรองรบัอยู่ตามการฟ้ืนตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะท าใหร้าคาปาลม์น ้ามนัเฉล่ียทั้งไตรมาสท่ี 

1 ยงัคงสามารถอยู่บนฐานท่ีสูง สอดคลอ้งไปกบัราคาน ้ามนัปาล์มดิบในตลาดโลกท่ียงัยืนในระดับสูงตาม

อุปทานโลกท่ีตึงตวั และราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกท่ียงัยืนระดบัสูง  
 

 จากน้ัน  ายใตส้มมติฐานท่ีไม่เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างรัสเซีย-ยูเครนและชาติตะวนัตก 

ในไตรมาสท่ี 2 ศูนยวิ์จยักสกิรไทย คาดว่า ราคาปาลม์น ้ามันของไทยน่าจะปรับตัวลดลงไปอยู่ในกรอบ

ราว 4.5-6.5 บาทต่อกิโลกรมั ตามปัจจยัดา้นฤดูกาลเป็นหลกัท่ีไทยจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก 

(ราวรอ้ยละ 34.2 ของผลผลิตทั้งปี) ขณะท่ีในฝัง่ของอุปสงคย์งัคงมีความไม่แน่นอนจากการพิจารณา

เลือกใชสู้ตรไบโอดีเซล (B5/B7/B10/B20) ของภาครั ท่ียงัข้ึนอยู่กับสถานการณร์าคาน ้ามันดิบใน

                                                                            
2
 มาเลเซียเป็นประเทศผูผ้ลิตปาลม์น ้ามนัรายใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากอินโดนีเซีย โดยในปี 2564 มาเลเซียตอ้งประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (ส่วนใหญ่เป็น

แรงงานต่างดา้ว) ในการเก็บเก่ียวผลผลิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลใหพ้วงผลสดเน่าเสียอยู่บนตน้ และไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากผลผลิตเหล่าน้ีได ้

นอกจากน้ี ยงัมีปริมาณผลผลิตปาลม์ที่ลดลงจากผลกระทบของน ้าท่วมในช่วงปลายปี 2564 ต่อเน่ืองในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ทีจ่ะมีผลผลิตน้อยตามปัจจยัฤดูกาล 
3
 เป็นการประเมินจากความตอ้งการใชน้ ้ามนัดีเซลหมุนเร็วของไทยในปี 2564 ที่ราว 60 ลา้นลิตรต่อวนั บนสมมติฐานที่ในปี 2565 ไทยจะมีปริมาณความตอ้งการ

ใชไ้บโอดีเซล B5 เทียบเท่ากบัการใช ้B7 ในปีก่อน (ขอ้มูลจากกรมธุรกิจพลงังาน) 
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ตลาดโลกดว้ย แต่ทั้งน้ีคาดว่าราคาปาลม์น ้ามนัเฉล่ียน่าจะยงัคงสูงกว่าราคาประกนัท่ี 4 บาทต่อกิโลกรมั โดย

มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

     -กรณีท่ี 1 ปรับสูตรไบโอดีเซล B5 โดยเปล่ียนกลับไปใชสู้ตรเดิม (B7/B10/B20) หากราคา

น ้ามันดิบในตลาดโลกสามารถปรับลดลงมาได้ต า่กว่าในปัจจุบนัท่ีราคาเขา้ใกล้ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ

บารเ์รล ซึ่งจะเป็นช่วงจงัหวะเวลาท่ีผลผลิตปาลม์น ้ามนัออกสู่ตลาดจ านวนมากพอดี ท าใหใ้นกรณีน้ี แมร้าคา

ปาลม์ในประเทศจะไดร้บัอิทธิพลจากราคาน ้ามนัปาลม์ดิบและราคาน ้ามนัตลาดโลกท่ีย่อลง แต่ความตอ้งการ

ใชป้าลม์จากสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลท่ีขยบัขึ้ น จะช่วยประคองใหร้าคาปาล์มในประเทศไม่ลดลงแรงโดย

เฉล่ียอาจจะอยู่ท่ีราว 6.5 บาทต่อกิโลกรมั  

 -กรณีท่ี 2 คงสูตรไบโอดีเซลไวท่ี้ B5 ต่อไป หากราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกยงัคงยืนอยู่ใน

ระดบัสูงต่อเน่ืองหรือเร่งตวัขึ้ นอีก ผนวกกบัเป็นช่วงท่ีผลผลิตปาลม์น ้ามนัออกสู่ตลาดจ านวนมาก ในกรณีน้ี แม้

จะมีแรงหนุนจากราคาน ้ามนัปาลม์ดิบและราคาน ้ามนัตลาดโลก แต่การลดลงของความตอ้งการใชป้าล์มเพ่ือ

พลงังานท่ีขยายเวลาออกไปในจงัหวะท่ีอุปทานมากขึ้ น อาจกดดันใหร้าคาปาล์มในประเทศลดลงมามากกว่า

กรณีแรก โดยคาดว่า ราคาปาลม์น ้ามนัเฉล่ียอาจลดลงไปอยู่ท่ีราว 4.5 บาทต่อกิโลกรมั 
 

   

 ส าหรบัทั้งปี 2565 ศูนยวิ์จัยกสิกรไทย มองว่า ราคาปาลม์น ้ามันของไทยเฉล่ียทั้งปี 2565 

น่าจะปรบัตวัลดลงมาอยูท่ี่ราว 5.3-7.3 บาทต่อกิโลกรมั หรือลดลงรอ้ยละ 20.5 ถึงเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 9.3 

(YoY) ตามปัจจยัดา้นอุปทานท่ีเพิม่ข้ึนในประเทศผูผ้ลิตส าคญัอยา่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย จาก
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บาทต่อกิโลกรมั

ราคาเฉล่ียสูงสุด

ในรอบหลายสิบปี

ราคาเฉล่ีย Q1 ยืนสูงในระยะสัน้ – อปุทานตึงตัว อปุสงคล์ดลง

 อุปทาน - ตึงตัว

-ผลผลิตปาล์มแมจ้ะเร่ิมฟ้ืนตัวข้ึนบา้งแต่ยังมีนอ้ย โดยเฉพาะมาเลเซีย  ขาดแคลนแรงงานเก็บ

เก่ียว และไทย  น ้าท่วมปลายปี 64  ซ่ึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดรอ้ยละ 19.9 ของผลผลิตท้ังปี

-สต๊อกน ้ามันปาล์มดิบของไทยอยู่ในระดับต า่ราว   3 แสนตัน  ณ ม ค 65) ซ่ึงเป็นระดับท่ีต ่า

กว่า Safety Stock ท่ี     แสนตัน

 อุปสงค ์– ปรับลดลงในหมวดพลังงานจากการปรับใชสู้ตร B  ตั้ งแต่   ก พ -   มี ค    

ขณะท่ียังมี Pent Up Demand รองรับในหมวดอาหาร

ราคาปรบัตัวลดลง - ตามปัจจัยดา้นฤดูกาล

 อุปทาน – เพ่ิมข้ึน  เทียบกับไตรมาสก่อน 

-ผลผลิตปาล์มน ้ามันของไทยออกสู่ตลาดมากท่ีสุดราวร้อยละ 34.2 

ของผลผลิตท้ังปี และมาเลเซียน่าจะมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน

-สต๊อกน ้ามันปาล์มดิบของไทยน่าจะขยับสูงข้ึนตามผลผลิตปาล์ม

น ้ามันท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเป็นระดับท่ีว่ิงเขา้ใกล ้Safety Stock มากข้ึน 

 อุปสงค ์– ยังมีรองรับต่อเน่ือง  ข้ึนกับการปรับใชสู้ตรไบโอดีเซล)

ราคาทั้ ง ปี  2565 ปรับลง

เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกับปีก่อน
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แนวโน้มสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวย
4
 รวมถึงการบริหาร

จดัการเพือ่แกปั้ญหา Supply Disruption ท่ีดีข้ึน (ปัญหาขาด

แคลนแรงงานเก็บเกี่ยว) ขณะท่ีความตอ้งการใช้น ้ ามัน

ปาลม์อาจเติบโตไดอ้ย่างค่อยเป็นค่อยไปตาม Pent Up 

Demand ท่ีคล่ีคลายมากข้ึน ท าใหภ้าพรวมราคาปาลม์

น ้ามนัเฉล่ียปี 2565 จะยงัสามารถประคองตวัไดบ้น านท่ี

สูงเม่ือเทียบกับราคาเฉล่ีย 5 ปียอ้นหลัง (ปี 2560-

2564) ท่ีราว 4.2 บาทต่อกิโลกรมั ทั้งน้ี ในระยะสั้น ราคา

ปาล์มน ้ามนัอาจยงัสามารถประคองตัวอยู่ในเกณฑ์ดีไดจ้าก

อุปสงคน์ ้ามนัปาลม์ท่ีมีรองรบั เน่ืองจากราคาน ้ามนัปาลม์อาจยงัถูกกว่าพืชน ้ามนัทดแทนอ่ืน (น ้ามนัถัว่เหลือง 

น ้ามนัเรพซีด น ้ามนัดอกทานตะวนั) ท่ีต่างก็มีแนวโน้มปรบัตวัสูงขึ้ นเช่นกนั ท าใหก้ารใชน้ ้ามนัปาลม์ยงัมีความ

จ าเป็นใน าวะท่ีเศรษฐกิจโลกยงัประสบปัญหาครัวเรือนท่ีมีก าลังซื้ อเปราะบาง และเป็นช่วงของการฟ้ืนฟู

ประเทศจากผลกระทบของโควิด-19  
 

 แม้ว่า ในปี 2565 ราคาปาล์มน ้ ามันจะยัง

สามารถยืนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่ปัจจัยเสี่ยงหลักท่ีเกษตรกร

ต้องเผชิญอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้โดยเฉพาะในฝัง่ของ

อุปทานคือ ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ทั้งราคาค่าปุ๋ยเคม ีค่ายา

ฆ่าแมลงและวชัพืช รวมถึงการท่ีเกษตรกรบางส่วนหนัไปปลูก

พืชเกษตรอ่ืนท่ีมีราคาสูงกว่าอย่างยางพาราและทุเรียน ลว้น

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกตัดสินใจปลูกปาล์มน ้ามันใน

ระยะยาว  
 

 ดงัน้ัน ศูนยวิ์จยักสกิรไทย มองว่า ในระยะกลาง-ยาว ดว้ยกระแสรกัสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม

ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก จะท าใหป้าลม์น ้ามนัไทยไดร้บัผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่งผลใหพ้ืชปาลม์น ้ามัน

อาจใหภ้าพท่ีไม่สดใสนักและอาจตอ้งเผชิญความทา้ทายมากข้ึน จากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการผลิตท่ี

เป็นปัญหาเชิงโครงสรา้งระยะยาว และรูปแบบการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จากมาตรการ Zero Palm Oil 

ของกลุ่มสห าพยุโรป (EU)
5
 เน่ืองจากประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม

6
 รวมไปถึงกระแสการต่อตา้นการใชน้ ้ามนั

                                                                            
4
 คาดว่า  าพรวมปริมาณน ้าฝนของไทยในปี 2565 จะใกลเ้คียงกบัปี 2564 เน่ืองจากปรากฎการณ์ลานีญา จะท าใหฝ้นมาเร็วและเกิดพายุฤดูรอ้น ทั้งน้ี ตั้งแต่ม.ค.-

มิ.ย.จะมีปริมาณฝนเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในเดือนมี.ค.-พ.ค.จะเร่ิมมีฝนมาก ขณะที่ตั้งแต่เดือนส.ค.-พ.ย. จะมีปริมาณฝนน้อยลงกว่าค่าเฉล่ียปกต ิและมีโอกาสเกิดฝนทิ้ ง

ช่วง 2 ครั้งในเดือนมิ.ย.และส.ค. (ขอ้มูลจากสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้า และกรมอุตุนิยมวิทยา)   
5
 EU เป็นผูน้ าเขา้น ้ามนัปาลม์รายใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากอินเดีย โดยเกือบคร่ึงหน่ึงเป็นการน าเขา้เพื่อใชใ้นการผลิตไบโอดีเซล  ทั้งน้ี เมื่อตน้ปี 2561 

รัฐส ายุโรปไดม้ีการแกไ้ขขอ้บงัคบัว่าดว้ยการใชพ้ลงังานทางเลือก (Renewable Energy Directive II) โดยก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกตอ้งทยอยลดการน าเขา้น ้ ามัน

ปาลม์เพื่อใชผ้ลิตไบโอดีเซล ตั้งแต่ปี 2563 จนเป็นศูนย ์(ไม่น าเขา้เลย) ในปี 2572 จากเหตุผลดา้นสิ่งแวดลอ้มและการบุกรุกพื้ นที่ป่า 
6
 จากการขยายพื้ นที่ปลูกปาลม์น ้ามนัในเขตรอ้นน ามาซ่ึงการบุกรุกป่า เผาป่า การละเมิดสิทธิ และสวสัดิ าพแรงงาน รวมถึงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ ามัน

ปาลม์ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าเช้ือเพลิงฟอสซิล 3 เท่า เป็นตน้ 
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ปุ๋ ยเคมี ยาฆ่าแมลงและวัชพืช
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ราคาน าเขา้ปุ ยเคมี ยา ่าแมลงและวัชพืชของไทย

ท่ีมา: กระทรวงพาณ่ิชย์ รวมรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือ %YoY
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ท่ีมา: USDA   ณ ก พ    รวมรวมโดยศนูย์วิจยักสิกรไทย

พันตัน

คาดการณป์ริมาณผลผลิตน ้ามันปาลม์

ของประเทศผูผ้ลิตส าคัญในโลก ปี 2565



 

Disclaimer 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานวิจยัน้ีจดัท าโดยบริษทั ศูนยวิ์จยักสิกรไทย จ ากดั (“KResearch”) เพ่ือเผยแพร่เป็นการทัว่ไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือขอ้มูลท่ีเช่ือว่ามีความน่าเช่ือถือท่ีปรากฏขณะจดัท า ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดใ้นแต่

ละขณะเวลา ทั้งน้ี KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม ความครบถว้นสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลดังกล่าว และไม่ไดมี้วตัถุประสงค์เพ่ือช้ีชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า 
หรือจูงใจในการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดงันั้น ท่านควรศึกษาขอ้มูลดว้ยความระมดัระวงัและใชวิ้จารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชข้อ้มูลดงักล่าว  
ขอ้มูลใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจยัน้ีถือเป็นทรัพยสิ์นของ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แลว้แต่กรณี) การน าขอ้มูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ตอ้งแสดงขอ้ความถึงสิทธิความเป็นเจา้ของแก่  

KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แลว้แต่กรณี) หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลนั้นๆ ทั้ งน้ี ท่านจะไม่ท าซ ้ า ปรับปรุง ดดัแปลง แกไ้ข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าในลักษณะใดๆ เพ่ือวตัถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แลว้แต่กรณี) 

 

5 Current Issue 

ปาลม์ในอาหารของ EU จากกระแสรกัสุข าพของผูบ้ริโ ค
7
 จนเกิดเป็นปรากฏการณใ์หสิ้นคา้อุปโ คบริโ คใน 

EU ตอ้งติดฉลาก No Palm Oil จึงนับเป็นจุดเปล่ียนรูปแบบการบริโ คน ้ามนัปาลม์ครั้งส าคญั และกระจายเป็น

วงกวา้งจนเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริโ คในระดับโลก โดยเฉพาะในตลาดเฉพาะกลุ่มของประเทศ

เศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีน สหรฐัอเมริกา และญ่ีปุ่น นอกจากน้ี กระแสการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า ก็อาจยิ่งกระทบ

ต่อความตอ้งการใชป้าลม์น ้ามนัดว้ยเช่นกนั นับเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรา้งของอุตสาหกรรมน ้ามัน

ปาลม์โลกในระยะยาว ท าใหภ้าพของราคาน ้ามนัปาลม์ในตลาดโลกระยะขา้งหนา้ อาจมีความเป็นไปได้

ท่ีจะไม่สามารถกลบัไปอยูใ่นระดบัท่ีสูงดงัเช่นในปัจจุบนั 

 

 

 

                                                                            
7
 น ้ามนัปาลม์มีกรดไขมนัอิ่มตวั ท าใหไ้ขมนัในเลือดสูง มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหวัใจ อีกทั้งน ้ามนัปาลม์เมื่อไดร้ับความรอ้นในระดบัสูง อาจก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้


