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Factors that affect price of palm oil in Thailand, 2017
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอราคาน้ํามันปาลมในประเทศไทย ในป 2560เพื่อ
ศึกษาการควบคุมคุณภาพผลผลิตและปริมาณน้ํามันปาลมขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลอนุกรมเวลา (time
series) รายเดือนและเปนแบบทุติยภูมิ (secondary data) ตั้งแตเดือนมกราคม2555 ถึงเดือนธันวาคม 2560
หรือ 60 เดือนเปนตัวแปรที่ใชในการศึก ษาคือ ราคาปาลม น้ํามันและน้ํามันปาลม ดิบ จากตลาดทองถิ่น
ประกอบดวย จังหวัดกระบี่, จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎรธานี และราคาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม
จากตลาดกรุงเทพฯ และตลาดมาเลเซียผลการวิจัยพบวาถาราคาผลปาลมทะลาย คุณภาพน้ํามัน 17% ใน
ประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทําใหราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศ เพิ่มขึ้น 0.55 บาทน้ํามันปาลมดิบใน
ประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทําใหราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 0.85 บาทไขปาลมบริสุทธิ์/
สเตียรีน ในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทําใหราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 2.78 บาทน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ที่สงออก FOB มาเลเซียเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทําใหราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น
1.57 บาทและปญหาดานนโยบายภาครัฐ สตอกน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ภายในประเทศเปนปจจัยที่สงผลทางตรง
ตอราคาน้ํามันปาลมในประเทศไทยป 2560
คําสําคัญ ปจจัยที่สงผลราคาน้ํามันปาลมประเทศไทยป 2560
Abstract
This study has the objective to study the factors that affect price of palm oil ,
Thailand. In the year 2017, to study the quality control and palm oil. The data used in the
study are time series data (time series) and as a secondary (secondary data) from January to
December or 2012 to2017 60-month variable is used in the study is that the price of palm
oil and crude palm oil from local market consists of Krabi Province, Chumphon and
SuratThani province and the price of palm oil and palm oil. From Bangkok and Malaysia
market Research has found that if the price of palm oil quality, 17% collapse results in the
country increased to baht 1 will result in the domestic price of pure palm oil. Crude palm
oil increased 0.55bathCrude palm oil in the country, an increase of baht 1 will affect the
price of pure palm oil in the country increases.0.85 baht pure Palm wax/sedan in the
country increased to baht 1 will result in the price of oil palm in the country increased by
2.78 baht.Pure palm oil FOB Malaysia exports increased 1 baht will affect the prices of pure
palm oil in the country increased by 1.57 baht And Government policy issues Pure palm oil
stocks within countries, a factor that directly affect oil palm Thailand. 2017.
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บทนํา
ในประเทศไทยไดมีการปลูกปาลมน้ํามันในทุกภาคของประเทศ แตพบวาพื้นที่ที่มีปริมาณพื้นที่ปลูก
และใหผลผลิตสูงสุดคือภาคใต รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตามลําดับ
ปาลมน้ํามัน ถือเปนพืชเศรษฐกิจที่ปลูก ดูแลงาย เพราะทนตอสภาพแวดลอมรุนแรงไดดีกวาพืชน้ํามันอื่นๆ
สามารถใชเปนพืชพลังงานไดเหมาะสม เปนพืชที่ไมมีการปรุงแตงพันธุกรรมแปลกปลอมในปจจุบัน เปนพืช
อายุยืนปลูกแลวเก็บเกี่ยวไดเปนเวลานาน เปนพืชที่มีตลาดอุตสาหกรรมรองรับไดหลายชนิดทําใหมีการขยาย
พื้นที่การปลูกปาลมน้ํามันอยางตอเนื่องทุกๆ ป นอกจากนี้ ปาลมน้ํามันเปนพืชที่สามารถนําเอาสวนตางๆ ไมวา
จะเปนทางใบ ลําตน ทะลายเปลา กะลา เสนใย น้ําเสียจากโรงงานมาใชประโยชนไดอยางสมบูรณ ไมมีสวน
เหลือใช(เทคโนโลยีชาวบาน เกษตรไทย , 2560 ) ปาลมน้ํามัน เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอประเทศ
ไทย ทั้งในดานเศรษฐกิจและพลังงาน นอกจากนั้น ปาลมน้ํามันยังเปนวัตถุดิบที่สําคัญตออุตสาหกรรมตอเนื่อง
ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมอาหาร เชน ขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นมขนหวาน ครีมเทียมและเนยเทียม
นอกจากนี้อุตสาหกรรมพลังงานของประเทศสามารถนําน้ํามันปาลมมาเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตไบโอดีเซล
ซึ่งเปนพลังงานทดแทนน้ํามันดีเซลสถานการณการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของไทยที่ผานมา มีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนผลมาจากยุทธศาสตรปาลมน้ํามันของภาครัฐ ชวงป 2551-2555รวมไปถึง
นโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน(ไทยรัฐทีวี ,2554) ซึ่งกําหนดเปาหมายการใช
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รอยละ 25 ในชวงเวลา 10 ป(สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
,2555-2564)เพื่อสงเสริมการผลิตและการใชสินคาเกษตรในการผลิตเปนเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนเชือ้ เพลิงจาก
ฟอสซิล นโยบายดังกลาว มีสวนผลักดันใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามัน เพิ่มปริมาณผลผลิตและ
ผลิตภาพการผลิตน้ํามันปาลมดิบ เพื่อรองรับยุทธศาสตรพลังงานทดแทน ปจจัยเกี่ยวของทีม่ ีความสลับซับซอน
ทั้งดานการผลิต การตลาด การแปรรูป โดยปญหาที่สําคัญ คือเกษตรกรขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับปาลม
น้ํามันและการจัดการสวนปาลมน้ํามัน สงผลใหมีผลผลิตตอไรต่ํา คุณภาพของผลปาลมน้ํามันสดต่ํา ทําให
เปอรเซ็นตน้ํามันต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน ตัวกลางในการรับซื้อผลปาลมที่สําคัญคือลานเท ซึ่งการจัดการ
ลานเทนั้นมีทั้งสองรูปแบบคือลานเทที่เปนของโรงงานโดยตรง กับลานเทที่เปนของเอกชนและประกอบธุรกิจ
ดานนี้โดยตรง ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นในลานเทก็คือมีการหักคาบรรทุกจากชาวสวนมากกวาความเปนจริง และยัง
ไปคิดคาบริการจากโรงงานอีกสวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการแยงกันซื้อผลผลิต เพราะวาโรงงานหีบสกัดมีมาก
เกินปริมาณผลผลิต ดังนั้นถาไมสามารถจัดการที่ลานเทได เราก็จะไมไดผลผลิตที่มีคุณภาพ จึงสงผลโดยรวม
เฉลี่ ย ไปถึ ง เรื่ อ งของราคารั บ ซื้ อ ที่ ต อ งไปเฉลี่ ย ใหกั บ ผลผลิ ต ที่ ด อ ยคุ ณ ภาพไปด ว ยป ญ หาการขาดการ
ประสานงานอยางมีสวนรวมของผู ที่เ กี่ยวของในอุตสาหกรรมปาลม น้ํามัน และปญ หาการรวมกลุม ของ
เกษตรกรรายยอยผูปลูกปาลมน้ํามันยังอยูมีจํานวนนอยและอยูในแวดวงที่จํากัด (สํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร ,2557)
นับตั้งแตเดือน พ.ค. 2560 สตอกน้ํามันปาลมคงเหลือมีจํานวนมากกวา 400,000 ตัน CPO มาถึง
ปจจุบันทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากปริมาณผลปาลมที่ออกสูตลาดมีมากเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตเดือนมี.ค.
2560 ปริมาณผลปาลม อยูที่ 1.11 ลานตัน จนถึงปจจุบัน ต.ค. 2560 อยูที่ 1.57 ลานตัน ประกอบกับมีการ
สงเสริมใหเกษตรกรทําปาลมคุณภาพโดยการตัดปาลมสุก เปอรเซ็นตน้ํามันเพิ่มขึ้น จาก 15-16% เปน 1718% ทําใหมีปริมาณน้ํามันปาลมดิบเพิ่มขึ้นตามไปดวย(บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการคาภายใน วันที่
19 พฤศจิกายน 2560) (retrieved April 15,2018 from ประชาชาติออนไลน) การแกไขปญหาราคาผล
ปาลมน้ํามันตกต่ํา ตองติดตามสถานการณปาลมน้ํามันและ น้ํามันปาลมอยางใกลชิดและตอเนื่อง รวมทั้งตอง
ดําเนินการตรวจสอบสตอกน้ํามันปาลมทั้งระบบเชนการลักลอบนําเขาจากประเทศเพื่อนบานและ ปจจัยหลักที่
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สง ผลตอ ราคาทะลายปาล ม ในลั ก ษณะเพิ่ม ขึ้ น ประกอบด วย ราคาน้ํา มันปาลม ดิบ เฉลี่ย ในตลาดกระบี่
สุราษฏรธานี และชุมพร ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาด ก.ท.ม เกษตรกรชาวสวนปาลมกําลังเผชิญกับภาวะ
ราคาผลปาลมทะลายตกต่ําลงเปนประวัติการณ หลังจากที่ตลาดการคาน้ํามันปาลมโลกตกอยูในภาวะซบเซา
ไมวาจะเปนผูนําเขาน้ํามันปาลมรายใหญอยางอินเดียปรับขึ้นภาษีนําเขาจาก 15% เปน 40% สหภาพยุโรปลด
การใชน้ํามันปาลมจากการแกไขกฎหมายทางดานพลังงานทดแทน มีผลทําใหราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาดโลก
ปรับตัวลดลงมาเหลือ กก.ละ 19.50 บาทจากชวงเดียวกันของปกอนที่ กก.ละ 26 บาทถือเปนราคาน้ํามันที่ต่ํา
ที่สุดในรอบ 20 ป(มติชนสุดสัปดาห, 2561)โดยถาราคาเหลานี้มีแนวโนมสูงขึ้นจะสงผลใหราคาทะลายปาลม
เพิ่มขึ้น สวนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาทะลายปาลมในลักษณะลดลงนั้นมาจากปริมาณผลผลิต
ปาลม ทางกลุมเกษตรกรโดยการเสนอการแกปญหา 2 มาตรการคือ
1. ใหลดปริมาณน้ํามันปาลมใน สตอกลงใหได 1.6 แสนตัน ที่ผานมามีการกลาวอางวา มีน้ํามันปาลม
ในสตอกป 2560 มีอยูจนเกินสตอกรวมกวา 5 แสนตัน เปนเหตุผลใหราคาปาลมตกลงทางกลุมเกษตรกร จึง
เสนอใหบริษัทผูผลิตน้ํามันรายใหญ เชน ป.ต.ท บางจาก การไฟฟาฝายผลิตจังหวัดกระบี่ นําน้ํามันปาลมไป
เก็บไวในสตอกกลาง เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานรวมแลวใหไดประมาณ 4 หมื่นตัน
2. องคการคลังสินคา (อคส.) จะตองนําปาลมน้ํามันสงไปขายประเทศจีนจํานวน 1 แสนตัน ซึ่งกอน
หนานี้อคส.เคยเชิญตัวแทนเกษตรกร จากสถาบัน องคกร รัฐวิสาหกิจตางๆ หากทําไดทั้ง 2 มาตรการ จะทํา
ใหน้ํามันปาลมที่อางวามีอยู จนลนสตอกหมดไป 1 แสน 5 หมื่นตัน จาก 5 แสนตัน” หนวยงานที่เกี่ยวของได
รายงาน สตอกน้ํามันปาลมแตละเดือนลาชาไปประมาณ 2-3 เดือน นอกจากนั้นราคาปาลมน้ํามันของมาเลเซีย
ขณะนี้ยังอยูที่กิโลกรัมละ 4.60-4.80 บาท แตประเทศไทยราคากลับลด เหลือกิโลกรัมละ 2.80-3.40 บาท ตอ
กิโลกรัม โดยเฉพาะอยางยิ่งผลผลิตปาลมน้ํามันในชวง 2-3 เดือน ก็ลดลงกวา 50 เปอรเซ็นตแตปริมาณของ
น้ํามันปาลมในสตอกขณะนี้กลับเพิ่มขึ้นจนลนถึง 5 แสนตัน ซึ่งทั้งหมดเกษตรกรมองวา ไมชอบมาพากล ไม
โปรงใส เชื่อวาผูที่มีหนาที่ในการแกปญหาขณะนี้ ไมมีความจริงใจ ทําใหราคาปาลมตกต่ํามากที่สุดในรอบ 3 ป
ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการทําหัวขอวิจัยเรื่อง “การศึกษาปจจัยที่สงผลตอราคาน้ํามันปาลมในประเทศไทย”
เพื่อใหไดทราบถึงปญหาที่แทจริงและเปนประโยชนในการศึกษาวิเคราะหธุรกิจน้ํามันปาลมตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอราคาน้ํามันปาลมในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาการควบคุมคุณภาพผลผลิตและปริมาณน้ํามันปาลม
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยหลักที่สงผลตอราคาน้ํามันปาลมและปาลมน้ํามันในลักษณะเพิ่มขึ้น ประกอบดวย
1. ราคาผลปาลมทะลาย คุณภาพน้ํามัน 17% ในประเทศราคาน้ํามันปาลมดิบ และราคาไขปาลมบริ
สุทธ / สเตียรีนในประเทศสงผลตอราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ภายในประเทศ
2. ราคาน้ํามันปาลมดิบ ของประเทศมาเลเซียและราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ที่สงออก FOB มาเลเซีย
สงผลตอราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ภายในประเทศ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอราคาน้ํามันปาลมในประเทศไทยป 2560 โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอราคาน้ํามันปาลมในป 2560แนวทางการวิเคราะหผูศึกษา
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อาศัยแบบจําลองของ Ram (1968) มาใชเปนพื้นฐานในการศึกษาโดยใช ขอมูลจากเศรษฐกิจการเกษตรและ
ธนาคารแหงประเทศไทยขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลอนุกรมเวลา (time series) รายเดือนและเปนแบบ
ทุติยภูมิ (secondary data) ตั้งแตเ ดือนมกราคม2555 ถึงเดือนธันวาคม 2560 หรือ 60 เดือน นํามา
ประมวลผลประมาณคาดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares--OLS) เพื่อคํานวณคาสถิติที่
แสดงความสัมพันธของตัวแปรโดยแบบจําลองที่ใชในการศึกษาเปนดังนี้
Pu = + 1Pa+ 2Ra+ 3Pw+ 4Raw+ 5Pm
โดยกําหนดให
Pu = ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศ
Pa = ราคาผลปาลมทะลาย คุณภาพน้ํามัน 17% ในประเทศ
Ra = ราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศ
Pw = ราคาไขปาลมบริสุทธ / สเตียรีน ในประเทศ
Raw = ราคาน้ํามันปาลมดิบ ของประเทศมาเลเซีย
Pm = ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ที่สงออก FOB มาเลเซีย
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอราคาน้ํามันปาลมในประเทศไทยป 2560จากการรวบรวมขอมูลของ
ตัวแปรตางๆ ในลักษณะเปนขอมูล ทุติยภูมิ ประเภทอนุก รมเวลา โดยเก็บ รวบรวมเปนราย เดือน นํามา
ประมวลผลประมาณคาดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares--OLS) เพื่อคํานวณคาสถิติที่
แสดงความสัมพันธของตัวแปรโดยแบบจําลองที่ใชในการศึกษาเปนดังนี้
Pu = 25.823+0.55 Pa+0.85 Ra+2.78 Pw + 1.05 Raw+1.57 Pm
(4.5108)* (4.3645)**(2.4778)***(-2.5839)*** (2.8952)***
R squared (R2) = 0.9538 Adjusted R squared =0.92
Standard Error = 6.7457 Durbin – Watson Test =1.95
ตัวเลขในวงเล็บคือ t statistic
* นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1
** นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.5
*** นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01
ผลการศึกษาตัวแปรอิสระ ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศราคาผลปาลมทะลาย คุณภาพน้ํามัน
17% ในประเทศราคาน้ํามันปาลมดิบในประเทศราคาไขปาลมบริสุทธ / สเตียรีน ในประเทศราคาน้ํามันปาลม
ดิบ ของประเทศมาเลเซียราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ที่สงออก FOB มาเลเซีย สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามถึงรอยละ 95.38 (R2 =0.9538)คาสถิติ Durbin-Watson=1.95เปนชวงที่ w,jเกิดปญ หา
สหสั ม พั น ธ เ ชิ ง อนุ ก รมเวลา(autocorrelation)ค า ความคลาดเคลื่ อ นของตั ว แปรตาม (standard
error)=6.74573คา t statistic ของตัวแปรอยูที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90,95 และรอยละ 99อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ สรุปผลการวิเคราะห ตัวแปรอิสระแตละตัวดังนี้
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1. ราคาผลปาลมทะลาย คุณภาพน้ํามัน 17% ในประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคา
น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 90 คาสัมประสิท ธิ์
0.55 อธิบายไดวา ถาราคาผลปาลมทะลาย คุณภาพน้ํามัน 17% ในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหราคา
น้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศ เพิ่มขึ้น 0.55 บาท
2. ราคาน้ํามันปาลมดิบ ในประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ใน
ประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์0.85อธิบายไดวาราคา
น้ํามันปาลมดิบในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทําใหราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น 0.85 บาท
3. ราคาไขปาลมบริสุทธิ์/ สเตียรีน ในประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ในประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ95คาสัมประสิทธิ์ 2.78อธิบายไดวา
ราคาไขปาลมบริสุทธิ์/ สเตียรีน ในประเทศเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทําใหราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศ
เพิ่มขึ้น2.78 บาท
4. ราคาน้ํามันปาลมดิบ ของประเทศมาเลเซียมีความสัม พันธในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ในประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์1.05อธิบายไดวา
ราคาน้ํามันปาลมดิบ ของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทําใหราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศ
เพิ่มขึ้น1.05 บาท
5. ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ที่สงออก FOB มาเลเซียมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ในประเทศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 คาสัมประสิทธิ์ 1.57
อธิบายไดวาราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ที่สงออก FOB มาเลเซียเพิ่มขึ้น 1 บาทจะมีผลทําใหราคาน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ในประเทศเพิ่มขึ้น1.57บาท
จากการวิเคราะหผลลัพธหาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ กับราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศ
พบวา ตัวแปรในทุก ๆ ตัวแปรมีผลตอราคาปาลมบริสุทธิ์ในประเทศ โดยที่ตัวแปรที่มีผลมากที่สุดคือ ราคาไข
ปาลมบริสุทธิ์ / สเตียรีน ในประเทศ รองลงมาคือ ราคาน้ํามันปาลมดิบ ของประเทศมาเลเซีย และ ราคาน้ํามัน
ปาลมบริสุทธิ์ ที่สงออก FOB มาเลเซีย , ราคาผลปาลมทะลาย คุณภาพน้ํามัน 17% ในประเทศ , ราคาน้ํามัน
ปาลมดิบในประเทศตามลําดับ
การวิจัยพบวา ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์สามารถนํามาเปนตัวกลางในการทํานายตัวแปรตนที่อยูใน
หมวดภายในประเทศไดเชนเดียวกัน ในทางกลับกันตัวแปรตนในหมวดภายในประเทศก็สามารถใชทํานาย
ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ไดเชนเดียวกันตัวแปรภายนอกประเทศ ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับตัวแปรตามคือ
ราคาน้ํามันปาลม บริสุท ธิ์ภายในประเทศพบวา มีก ารเคลื่อนไหวที่ส อดคลองกัน แตมีจุดที่นาสนใจคือ ที่
ชวงเวลา Jan – 11 ถึง Mar – 11 และ Jan – 15 ถึง Mar – 15 ที่จะเห็นไดวามีการเปลี่ยนไปของราคาที่
แนวทางเดียวกันแตขนาดไมสอดคลองกัน โดยที่ขนาดของ ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ภายในประเทศมีขนาดที่
ใหญกวามาก ทั้งสองชวงเวลากลาวโดยสรุปคือ จากการดูตัวแปรราคาภายในประเทศนั้นมาในแนวทางที่
สอดคลองกันไมแตกตาง แตกลับพบความแตกตางในบางชวงเมื่อนําไปเทียบกับตัวแปรภายนอกประเทศ ทั้งนี้
อาจจะเปนผลเนื่องจากตัวแปรอื่นที่ทําใหเกิดความแตกตางของราคาในจุดนี้ ทั้งนี้ในภาพรวมสามารถกลาวได
วาทั้งตัวแปรภายในประเทศและตัวแปรภายนอกประเทศนั้นตางเปนตัวแปรที่มีผลตอราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์
ภายในประเทศทั้ง สิ้น ซึ่ง สอดคลองกับ งานวิจัยของ วิชัย รุง เรืองอนันต 2558 ที่ศึก ษาเรื่อง กลไกในการ
วิเคราะหสถานการณของราคาปาลมน้ํามันซึ่ง ปจจัยที่สงผลใหราคาน้ํามันปาลมบริสุทธและราคาน้ํามันปาลม
ดิบ ปรับราคาขึ้นลงอยูที่ตลาดกระบี่ สุราษฏรธานี และชุมพร ราคาน้ํามันปาลมดิบในตลาด ก.ท.ม โดยถาราคา
เหลานี้มีแนวโนมสูงขึ้นจะสงผลใหราคาทะลายปาลมเพิ่มขึ้น สวนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาทะลาย
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ปาลมในลักษณะลดลงนั้นมาจากปริมาณผลผลิตปาลม โดยถามีปริมาณผลผลิตปาลมออกมามากจะทําใหราคา
ทะลายปาลมลดลง สวนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง ราคาน้ํามันปาลมดิบในลักษณะเพิ่มนั้นมาจาก ราคา
น้ํามันปาลมดิบตลาดโลก และราคาน้ํามันไบโอดีเซล การผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศมีความเพียงพอ หาก
ไมมีปญหาเรื่องภัยธรรมชาติเหมือนในปพ .ศ. 2554-2555 ซึ่งราคาตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นจากภัยธรรมชาติใน
ตางประเทศ พอคาไดมีก ารสงน้ํามันปาลม ออกไปขายยังตางประเทศทําใหก ารบริโ ภคภายในประเทศไม
เพียงพอ ผูคาน้ํามันปาลมภายในประเทศมีการกักตุนและไมเพียงพอตอการบริโภคจากราคาน้ํามันปาลมที่สูง
ในป 2555 ความเดือดรอนภายในประเทศ ทําให รัฐบาลไดอนุมัติการนําเขาน้ํามันปาลมจากตางประเทศที่มี
ราคาถูกกวา เพราะกลไกราคาในตลาดโลกถูกกําหนดโดยประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพื้นที่การผลิตและสายพันธ
ปาลม ดีกวาและยังเปนผูลงทุนการผลิตและเปนเจาของพื้นที่การเชาปลูกในประเทศอีกดวย ราคาที่ตกต่ําลง
ในราคาน้ํามันปาลม ป 2560
ขอเสนอแนะ
1. ควรติดตามสถานการณรวมทั้งตองทําการตรวจสอบสตอกทั้งระบบ การกักตุน แกปญหาดานอุป
สงคและอุปทาน แบบโปรงใส และตองแกปญหาราคาปาลมตกต่ําในป 2560 จนถึงป 2561 การแกปญหารวม
ไปถึงการที่ภาครัฐและทางเกษตรกรตองรวมกันแกไขเพื่อรองรับสถานการณในปตอไป
2. การทดแทนพลังงานคือ ปาลมเปนพลังงานทางเลือกอีกทางหนึ่งเพื่อรองรับยุทธศาสตรพลังงาน
ทดแทน และลดความเสี่ ยงที่จ ะเกิดขึ้นตอความมั่นคง การผลัก ดันเพื่อสง เสริม การผลิตปาลม ตองมีก าร
แกปญหาสําคัญหลายประการ ไดแก ปญหาดานการผลิต การตลาด การแปรรูป การจัดสวนปาลมที่เปนระบบ
การกําหนดมาตรการที่เปนธรรมดานการซื้อขายปาลมดิบ ที่ลานเท และโรงงาน
รายการอางอิง
คลิปความรูเ กษตร – ปาลมน้ํามัน, 2557 (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ,2557)
ไทยรัฐทีวี, 2554, ผลผลิตปาลมในประเทศทะลักราคารับซือ้ จากเกษตรกรรวง "พรทิวา" สั่งลดราคาน้ํามันลง
นิตยสารเทคโนโลยีชาวบานเกษตรไทย, 2560, สาวบางแค 22, รายงานพิเศษ เกษตรไทย ป 2560 สองตลาด
“ปาลมน้ํามัน” วิกฤตหรือโอกาส
บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการคาภายใน 2560 (retrieved April 15, 2018 from ประชาชาติ
ออนไลน)
วิกฤตปาลมราคารวงหนัก สตอกลนประเทศ สงออกไมได, 2561, ประชาชาติธุรกิจออนไลนสบื คนจาก
มติชนสุสปั ดาห
วิชัย รุง เรืองอนันต และคณะ, 2558 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการ“กลไกในกาวิเคราะห
สถานการณ ของราคาปาลมน้ํามัน”
วิชัย รุงเรืองอนันต และคณะ, 2558 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการ “กลไกในกาวิเคราะห
สถานการณ ของราคาปาลมน้ํามัน”
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2555-2564 (Alternative Energy Development Plan: AEDP 20122021)
(สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2557)
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