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ค�ำน�ำ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

 ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) หรอื สวก. เป็นผูบ้รหิาร 
ทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่อง
ปาล์มน�้ามัน ได้รับมอบหมายจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ตั้งแต่ปี 2556 อย่างต่อเนื่อง 
จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย  
5 ด้าน ได้แก่ 

1) งานวิจัยเชิงนโยบายบริหารจัดการปาล์มน�้ามันอย่างเป็นระบบ 

2) งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน�้ามัน 

3) งานวิจัยเพื่อประเมินและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

4) งานวิจัยการก�าหนดมาตรฐานของคุณภาพและการจัดการแต่ละขั้นตอน 

5) งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุเหลือใช้ในสวนปาล์มน�้ามันและ 
การแปรรูปน�้ามันปาล์มเพื่อเพิ่มมูลค่า

 ในส่วนของงานวิจัยเชิงนโยบายบริหารจัดการปาล์มน�้ามันอย่างเป็นระบบ  
ได้ผลผลติเป็นองค์ความรูแ้ละข้อเสนอแนะในการก�าหนดนโยบายพฒันาอตุสาหกรรม 
ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม ซึ่ง สวก. ได้จัดท�าเป็นหนังสือ “กรอบแนวคิดเชิง
นโยบายเพื่อน�าไปสู่การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม”  



และได้น�าเสนอต่อคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและ 
น�้ามันปาล์ม ภายใต้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม ซึ่งจะส่งผลให้
อตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มทัง้ระบบมีการบรหิารจดัการทีเ่ป็นรปูธรรม
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 เนื่องจากหนังสือดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งจากภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาควิชาการ จึงท�าให้เผยแพร่หมดในเวลาอันรวดเร็ว สวก.จึงได ้
จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่สู ่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ สวก.  
ขอขอบคุณ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย  
จนได้ผลงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและ 
น�้ามันปาล์มตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

(นำงพรรณพิมล ชัญญำนุวัตร) 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร
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ค�ำน�ำ (พิมพ์ครั้งที่ 1)

 การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มเป็นข้อเรียก
ร้องจากหลายภาคส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและ 
น�้ามันปาล์ม โดยมีความมุ่งหวังร่วมกันที่ต้องการให้เกิดการบริหารจัดการอย่าง 
เป็นระบบ มีทิศทางการด�าเนินงานท่ีต่อเนื่องและสอดรับกัน และแก้ปัญหา 
ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า 

 ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องค์การมหาชน) หรอื สวก. ตระหนกัถงึ 
ความส�าคัญในเรื่องนี้ จึงได้สนับสนุนงานวิจัยเชิงนโยบายด้านปาล์มน�้ามันและ 
น�้ามันปาล์ม ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ 
โดยเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2556 ของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) และได้เกดิผลผลติคอื ข้อมลูระดบัมหภาคทีเ่หน็ภาพรวมของอตุสาหกรรม
น�้ามันปาล์มด้านพลังงานชีวภาพและอาหาร ข้อวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง 
อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม ข้อวิเคราะห์นโยบายด้านราคา 
ทะลายปาล์มสดและน�้ามันปาล์ม รวมทั้งแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกและ 



การจัดการของเสีย เพ่ือเป็นฐานคิดน�าไปสู่การยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามัน
และน�้ามันปาล์ม ซึ่งได้น�าเสนอไว้ในหนังสือ “กรอบแนวคิดเชิงนโยบายเพื่อน�า 
ไปสู่การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม” เล่มนี้

 สวก. ขอขอบคุณศูนย์ประสานงานโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่อง 
ปาล์มน�้ามัน (ศวป.) ซึ่งได้ช่วยบริหารจัดการงานวิจัยปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม
จนได้ผลงานวิจัยตามเป้าหมาย สวก.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น 
จุดเริม่ต้นอนัน�าไปสูก่ารปรับเปลีย่นเชิงระบบในการพฒันาอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มัน
และน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พีรเดช ทองอ�ำไพ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
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 ผลงานวจิยัและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี ้เป็นการรวบรวม
มาจากโครงการวิจัยต่างๆ ภายใต้โครงการวิจัยปาล์มน�้ามันมุ่งเป้า ปี 2556 โดย 
สรุปจากโครงการในยุทธศาสตร์งานวิจัยเชิงนโยบายบริหารจัดการปาล์มน�้ามัน 
อย่างเป็นระบบ รวมถึงงานศึกษาวิจัยในยุทธศาสตร์งานวิจัยเพื่อประเมินและ 
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของการปลูก 
ปาล์มน�้ามัน และการจัดการของเสียของโรงงานสกัด เพื่อน�าไปเป็นแนวทาง 
การก�าหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มที่ยั่งยืนด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ต่อไป 

 อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มเป็นอุตสาหกรรมที่มีความ 
เกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่ระดับต้นน�้าถึงปลายน�้า โดยที่องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้อง 
กับอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม ได้แก่ อุตสาหกรรมต่อเนื่องใน
ระดับปลายน�้า (อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี สบู่ อาหารสัตว์ ขนม บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป  
นมข้นหวาน เนยเทียม ครีมเทียม และไบโอดีเซล) และโรงกลั่นน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ 
ย้อนกลับไปทีโ่รงสกดัน�า้มนัปาล์มดบิ เกษตรกรผูป้ลกูปาล์มน�า้มัน ผูร้วบรวมวตัถดุบิ  
(ลานเท) และเกษตรกรหรือโรงเรือนเพาะช�าพันธุ ์ปาล์ม ผู ้เกี่ยวข้องเหล่านี ้
มีส่วนส�าคัญผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม ส่วนผู้ผลิต 
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เป็นผู้สนับสนุนภายในโซ่อุปทาน แสดงได้ดังรูปที่ 1.1 

บทน�ำ 

และภำพรวมโซ่อุปทำน 
อุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมัน 
และน�้ำมันปำล์มของประเทศไทย

1



แหล่งกล้าพันธุ์ปาล์ม 
เพาะพันธุ์ปาล์ม

อุตสาหกรรมสบู่ อาหารสัตว์

ผู้ผลิตปุ๋ยเคมี

สวนปาล์มน�้ามัน

ลานเท/ผู้รวบรวม

โรงสกัดน�้ามันปาล์มดิบ

โรงกลั่นน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์

น�้ำมันปำล์ม 

บริสุทธิ์ใส 

RBD Palm Olein

ไบโอดีเซล

ไขปำล์ม 

Stearin

อุตสำหกรรมเคมี สบู่ ครีมเทียม  

เนยเทียม อำหำรสัตว์

อุตสำหกรรม

ขนม นมข้นหวำน

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป 

ไอศกรีม

น�้ำมันปำล์ม

บริสุทธิ์ ไม่แยกไข 

RBD Palm Oil

กรดไขมันปำล์ม 

Palm Fatty Acid 

Distillate:PFAD

อุตสำหกรรม 

เคมี

ผู้บริโภค 

ภำยในประเทศ

ผู้บริโภค 

ต่ำงประเทศ

รูปที่ 1.1 โครงสร้างโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มในประเทศไทย
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 ส่วนการก�าหนดทศิทางในการพัฒนาอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม
ของประเทศไทย ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม โดย
เริ่มจากสวนปาล์มไปยังอุตสาหกรรมขั้นต้น (การสกัด) ไปจนถึงอุตสาหกรรมเกี่ยว
เนือ่ง ซึง่ในแต่ละช่วงของโซ่อปุทานมมีติทิีเ่กีย่วข้องด้านกฎหมายและระเบียบทีต้่อง
ปฎฺบิตั ิด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อมทีจ่ะน�าไปสูก่ารผลติทีย่ัง่ยนื ดงัรปูที ่1.2

รูปที่ 1.2 มิติที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม

เกษตรกร

ต้นน�้า กลางน�า้ ปลายน�า้

ลานเท 
(รวบรวม)

สหกรณ์ 
(รวบรวม/

สกัด)

โรงงาน
กลั่น

อุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง

โรงงาน
สกัด

Biodiesel ตลาดสวนของ 
โรงงาน

เกษตร

สังคม

สิ่งแวดล้อม

กฎหมำย

เศรษฐศำสตร์

สังคม

สิ่งแวดล้อม

กฎหมำย

เศรษฐศำสตร์

สังคม

สิ่งแวดล้อม

กฎหมำย

อุตสำหกรรม

เศรษฐศำสตร์

สิ่งแวดล้อม

กฎหมำย

อุตสำหกรรม

เศรษฐศำสตร์

กฎหมำย

เศรษฐศำสตร์
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2.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร

 1) กำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพกำรปลูกปำล์มน�้ำมัน ควรมุ่งเน้น 
การเพิ่มศักยภาพในการปลูกปาล์มให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยสูง และการคัดเลือกพันธุ์
ปาล์มน�้ามันที่ให้เปอร์เซ็นต์น�้ามันสูง และการเพิ่มคุณภาพเปอร์เซ็นต์น�้ามันปาล์ม 
ในช่วงการเก็บเกี่ยว โดยการพัฒนาระบบการจัดการสวนปาล์มที่เหมาะสม เช่น 
เกษตรกรต้องมีแนวทางในการควบคุมคุณภาพผลปาล์มสดจากสวนของตนเอง  
ไม่มีการตัดผลปาล์มดิบ ไม่แยกลูกร่วงและจัดส่งตรงตามเวลาที่ก�าหนดไปยัง 
ลานเท/โรงสกดั นอกจากนัน้แล้ว การจดัการสวนปาล์มตามแนวปฏบัิตทิีด่ ียงัมีผลต่อ 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการควบคุม
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีให้เป็นไปในสัดส่วนที่เหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ดินและ 
ทางใบ เป็นต้น ทัง้นี ้การส่งเสรมิพนัธุป์าล์มทีเ่หมาะสมในแต่ละพืน้ทีข่องประเทศ และ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอื่นๆ (Agricultural land use change) มาปลูกปาล์ม  
ก็มีส่วนลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกด้วย

ควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมัน 
และน�้ำมันปำล์มของประเทศไทย2



 2) กำรพัฒนำด้ำนมำตรฐำน การปลูกปาล์มต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับการผลิตปาล์มน�้ามัน (Good Agricultural Practices:  
GAP) รวมถึงแนวปฏิบัติในการผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable 
for Sustainable Palm Oil: RSPO) การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน�้ามันสดตาม 
ชั้นคุณภาพ (Fresh Fruit Bunch Grading) และแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับลานเท  
(Good Agricultural Practices for Collection Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตและคุณภาพทะลายปาล์มสด นอกจากนั้นแล้ว การขยายเครือข่าย
เกษตรกรให้ได้รับมาตรฐานการผลิตปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืนภายใต้ RSPO จะท�าให้ 
ประเทศไทยมีทางเลือกการตลาดในการจ�าหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองไป 
ต่างประเทศได้มากขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและ 
กลุ ่มเกษตรกร สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน  
(RSPO) ได้ จึงเป็นการเตรียมพร้อมรับมือการกีดกันการค้าในอนาคต และยังช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสวนปาล์มและประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรโดยตรง

 3) กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจของสวนปำล์มน�้ำมัน การพัฒนาสวน 
ปาล์มน�า้มนัด้วยวธิกีารจดัการต่างๆ เพือ่ลดต้นทนุการผลติปาล์มน�้ามนัและเพิม่พืน้ที่
ปลูกปาล์มน�้ามัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งแนวทางการปลูกปาล์มน�้ามัน 
ในพื้นที่ที่เหมาะสมนั้น มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนด้านเศรฐกิจและ 
สิง่แวดล้อมของการปลกูปาล์มน�า้มนั เนือ่งจากพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม เช่น การเลอืกพืน้ที่ 
ตามค�าแนะน�าของกรมพัฒนาท่ีดิน จะท�าให้มีโอกาสสูงต่อการได้ผลผลิตต่อไร ่
ที่ดี รวมถึงจะช่วยบรรเทาปัญหาความเสี่ยงด้านความตึงเครียดของน�้า และ 
หลกีเลีย่งปัญหาด้านการบกุรุกพ้ืนท่ีท่ีมคีณุค่าต่อการอนรุกัษ์สงู (High Conservation 
Areas) ได้
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 4) กำรพัฒนำปรบัปรงุมำตรฐำน GAP ให้เป็นปัจจบัุน ควรให้ครอบคลมุ
รายละเอียดด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่มาตรฐานการผลิต
น�า้มนัปาล์มอย่างยัง่ยนืของประเทศไทย (Thailand Sustainable Palm Oil, TSPO) 

 5) กำรผลักดันให้เกิดมำตรฐำนกำรผลิตน�้ำมันปำล์มอย่ำงย่ังยืน

ของอำเซียน (ASEAN Sustainable Palm Oil, ASPO) ร่วมกับมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย 

 6) กำรส่งเสริมและขยำยพื้นที่ปลูกปำล์มน�้ำมันใหม่ ควรพิจารณา 
ระยะทางที่เหมาะสมกับโรงสกัดน�้ามันปาล์มที่มีอยู่ หรือที่จะตั้งใหม่ในการรองรับ
ผลผลิตอันเกิดจากการขยายพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง และมีผลต่อการลด 
การเกิดก๊าซเรือนกระจกในช่วงของการขนส่งทะลายปาล์มสด

 7) กำรเพ่ิมประโยชน์เชิงเศรษฐกิจระยะแรกจำกพื้นที่ปลูกปำล์มใหม ่

และกำรปลูกทดแทน เช่น การปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ร่วมในระยะแรกของ 
การปลูกปาล์มใหม่และการปลูกทดแทน และการใช้ผลพลอยได้จากชีวมวลที่ได ้
จากสวนปาล์ม เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ในระยะที่ยังไม่สามารถ 
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ อีกทั้งเป็นเครดิตด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

 8) กำรให้ควำมรู ้แก่เกษตรกรและกำรสร้ำงเกษตรกรมืออำชีพ  
แนวปฏิบัติที่ดีในการปลูกและการจัดการสวนปาล์มน�้ามัน รวมถึงการจัดท�าข้อมูล
บัญชีต้นทุนของเกษตรกร มีความจ�าเป็น และความส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในอนาคต เนื่องจากเกษตรกร 
จะสามารถประเมินประสิทธิภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องจากองค์ความรู ้
ที่ถ่ายทอด และน�าไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ



2.2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์ม และ

อุตสำหกรรมปลำยน�้ำ

 1) กรอบแนวคิดในอุตสำหกรรมที่คล้ำยคลึงกัน ทิศทางการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมการผลิตน�้ามันปาล์ม ควรมีลักษณะเดียวกับอุตสาหกรรมอ้อย 
และน�้าตาล ได้แก่ (1) การจัดท�าเครือข่ายการผลิตระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม 
และผู ้เก็บรวบรวมผลปาล์มสดกับโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มในแต่ละพื้นที่เพื่อ 
การควบคุมคุณภาพผลปาล์มสด และ (2) การมีปริมาณผลผลิตปาล์มน�้ามันที่ 
เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานที่ยังสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการผลิต 
น�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

 – การจัดท�าเครือข่ายอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม การสร้าง
เครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการโรงงานสกัดและกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ได้
ผลผลติทีม่คีณุภาพเข้าสูก่ระบวนการผลติน�า้มนัปาล์มดบิ และการรวมกลุม่
คลสัเตอร์ของผูผ้ลติน�า้มนัปาล์ม เพือ่ลดปัญหาการแข่งขนัแย่งซือ้ผลปาล์ม 
และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันแก่ผู้เกี่ยวข้อง

 – การพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ การพฒันาการผลติน�า้มนัปาล์มให้มคีณุภาพ 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนที่ลดลง ได้ปริมาณและคุณภาพ
น�า้มนัปาล์มทีส่งูขึน้ การปรบัปรงุด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมของโรงงาน
ให้ได้มาตรฐาน และการพัฒนาการแปรรูปน�้ามันปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
เพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้กบัน�า้มนัปาล์ม ตวัอย่างเช่น การต่อยอดไปสูอ่ตุสาหกรรม
การแปรรูปขั้นสูงด้วยกระบวนการไบโอรีไฟนารี (Bio-refinery) 

 – การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตของอุตสาหกรรม เพื่อให้ภาค
อุตสาหกรรมมีข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการจัดเก็บน�้ามันปาล์ม  
(Stock) ที่มีประสิทธิภาพ แม่นย�า ตรงตามระบบการรักษาสต๊อคที่
สอดคล้องกับการรักษาความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งจะส่งผล 
ต่อการวางแผนการตลาดของอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มได้อย่างถูกต้อง
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 2) กรอบแนวคิดด้ำนกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิต ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิต ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี
การผลิตชั้นสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน�้ามันปาล์มให้มีคุณภาพและได้ 
อัตราน�า้มนัสูงขึน้ รวมท้ังการสกดัน�า้มนัแยกระหว่างเนือ้ปาล์มกบัเนือ้เมลด็ในปาล์ม

 3) กรอบแนวคดิในอตุสำหกรรมต่อเนือ่ง ทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม
ปลายน�้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม  
ได้แก่ การวางกรอบนโยบายและแผนด้านพลังงานทดแทนของประเทศที่มี 
ความชัดเจน รวมถึงการวางแผนระยะยาว เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม 
สามารถวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับแผนพลังงาน และการจัดการกลไก
ตลาดราคาน�้ามันปาล์ม ซ่ึงเมื่อรวมกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกลางน�้าแล้ว 
เกษตรกรจะเข้าใจระบบราคาที่แปรผันไปตามกลไกตลาด ลดความขัดแย้งระหว่าง
เกษตรกรและโรงงานสกัด 

2.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสังคม

 1) กำรมุ่งพัฒนำบุคลำกร โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน เพื่อให้
เข้าใจถงึบทบาทตนเองในการเป็นห่วงโซ่อปุทานทีส่�าคญัทีส่ดุในอตุสาหกรรมปาล์ม
น�า้มนั รวมถึงสร้างความเข้าใจถงึทิศทางการเพิม่มูลค่าเพิม่ให้กบัผลผลติปาล์มน�า้มัน
ของตนเอง ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผสมผสาน 
กับการใช้จุดแข็งด้านภูมิศาสตร์และสังคมเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิด 
การรวมตวัในภมูภิาค เพือ่พฒันาคณุภาพการผลติปาล์มน�า้มนัอย่างยัง่ยนื อนัน�าไปสู่
การยกระดบัอุตสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มเป็นวาระส�าคญัของประเทศ
ต่อไป



 2) กำรมุ ่งเน้นพัฒนำศักยภำพของผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงม ี

ส่วนร่วม ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงโรงงานแปรรูป ควรมีการพัฒนาในลักษณะ 
ของกลุ่ม (Cluster) และการเชื่อมโยงในคุณค่าห่วงโซ่ (Value Chain) ด้วยการ 
ให้ความส�าคัญที่อุตสาหกรรมต้นน�้า เช่น การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ตรวจสอบได้  
การเลือกพื้นที่ การปรับปรุงวิธีการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่มีอัตราการ
ให้น�้ามันสูง การวิเคราะห์ดินและทางใบ การตัดแต่งทางใบ การศึกษาระยะเวลา 
ที่เหมาะสมต่อการใส่ปุ๋ย และประเภทของปุ๋ยที่ใส่ในแต่ละช่วงอายุของต้นปาล์ม 
ตลอดจนการวางแผนการปลกูปาล์มน�า้มนัทดแทนต้นเก่าทีม่อีายมุากและผลผลติต�า่  
ตามระบบการปลูกทดแทนท่ีเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และก�าลังความสามารถ 
เกี่ยวกับการลงทุนของเกษตรกร

 3) กำรมุง่ศกึษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเปลีย่นแปลงด้ำนสงัคม ในระยะ
เวลาข้างหน้า โดยเน้นการศึกษาเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้น 5 ปี ระยะกลาง 10 ปี 
และระยะยาว 15 ปี เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงบรบิทต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
เช่น แนวโน้มระยะ 5 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าสังคมไทยจะเดินหน้าเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุ เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน�้ามันในปัจจุบัน จะมีวงจรชีวิตเข้าสู ่ 
วัยเกษียณ การด�าเนินการพัฒนาบุคลากรรุ ่นใหม่ (Young farmer) จึงเป็น 
สิ่งจ�าเป็น และควรเร่งลงมือเพื่อให้ทันกับการใช้งานในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้เกิด 
แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (แผนระยะกลาง 10 ปี) เพื่อ 
ส่งต่อทรัพย์สินทางปัญญาให้กับลูกหลานในชุมชนและเป็นการสร้างหลักประกัน 
ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มผู ้สูงอายุให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งตน (Self  
actualization) ส่งเสริมให้เกิดพลังในการพัฒนาฐานความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
ปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืน (แผนระยะยาว 15 ปี) 

 4) กำรมุ่งบูรณำกำรองค์ควำมรู้ในทุกห่วงโซ่อุปทำน เพื่อให้เกิด 
ความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน อันจะน�าไปสู่แนวทางการพัฒนาฐานความรู้
ในการเพาะปลูกและผลิตน�้ามันปาล์มที่มีคุณภาพสูงได้ในที่สุด
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 – เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ควรให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงการเพาะปลูก 
เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูง ซ่ึงเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก 
ส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แบบยั่งยืน (Life Long Learning)  
เช่น การเลือกพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม ทั้งทางด้านภูมิประเทศ (ใกล้ 
แหล่งน�้า สภาพดิน) และสภาพภูมิอากาศ (อากาศชุ่มชื้น ฝนตกชุก  
ช่วงฤดูแล้งสั้น อุณหภูมิที่เหมาะสม) รวมถึงการคัดเลือกสายพันธุ์ในการ
เพาะปลูกที่มีอัตราการให้น�้ามันสูง รวมถึงการศึกษาระยะเวลาการใส่ปุย๋
และประเภทของปุย๋ทีใ่ส่ในแต่ละช่วงอายขุองต้นปาล์ม การตดัแต่งทางใบ 
และการวางแผนการปลูกปาล์มน�้ามันทดแทนต้นเก่าที่มีอายุมาก และ
ผลผลิตต�่า

 – โรงสกัดน�้ามันปาล์ม ควรปรับปรุงการบริหารจัดการ (Management)  
ด้านประสิทธภิาพในการรวบรวมวัตถุดิบ (ผลปาล์ม) และการสกัดน�้ามัน
ปาล์มเพ่ือให้น�า้มนัเพิม่ขึน้ โดยอาจพฒันาการสกดัน�า้มนัแยกระหว่างเนือ้ใน 
ปาล์มและเนื้อปาล์ม ส�าหรับโรงงานสกัดที่มีขนาดใหญ่อาจหาแนวทาง
เพิม่เตมิในการลดต้นทนุการผลติ และเพิม่ประสทิธภิาพการผลติจากการน�า 
เศษปาล์มทีเ่หลอืจากกระบวนการสกดั (by product) เช่น กะลาปาล์ม 
ทะลายปาล์ม เส้นใยปาล์ม ไปผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หรือ 
การต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า (Biomass to bioproducts) 

 – โรงกลัน่น�า้มนัปาล์มบรสิทุธิ ์ควรเพิม่ประสทิธภิาพในการกลัน่น�า้มนัปาล์ม 
เน้นการบริหารจัดการด้านการขนส่ง (Logistics) ไปยังคลังสินค้าของ 
ผู้ค้ารายปลีกและโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น�้ามันปาล์มในการผลิต ซึ่ง 
พบว่าต้นทุนในการขนส่งส่วนนี้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 20 ของต้นทุน
การผลิตทั้งหมด 



 – กลุ ่มผู ้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งโรงสกัด โรงกลั่น รวมถึงสมาคม 
และสหกรณ์การเกษตรในระดับท้องถิ่น ควรติดตามสถานการณ์ และ
พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) การผลิต การตลาด 
และราคา และความต้องการน�า้มันปาล์มในตลาดโลกอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ใช้ 
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการผลิต การตั้งราคาและการกระจาย
สนิค้า รวมถงึท�าการศกึษาเพือ่ให้เข้าใจเกีย่วกบัมาตรการทีส่ามารถบรรเทา 
และลดผลกระทบท่ีเกดิจากการเกดิการค้าเสรสีนิค้าเกษตร เช่น มาตรการ
ป้องกนัการน�าเข้าสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่คุม้ครองอตุสาหกรรมภายในประเทศ 
ในปัจจุบัน ผู้ผลิต ได้แก่ เกษตรกร โรงงานสกัด และโรงกลั่นน�้ามันปาล์ม 
บริสุทธิ์ ยังได้รับผลกระทบอยู่มาก โดยเฉพาะ จดุอ่อนด้านต้นทุนการผลิต  
ท�าให้ราคาน�้ามันปาล์มในประเทศสูงกว่าประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆ เช่น 
มาเลเซียและอินโดนีเซีย 

 5) กำรเพิ่มรำยได้และควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องกับ

น�้ำมันปำล์ม โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น เพื่อดึง 
ลูกหลานเกษตรกรมาท�างานในถิ่นฐานของตนแทนการจ้างแรงงานต่างด้าว และ 
ส่งเสรมิภาพลกัษณ์การบรหิารจดัการสวนปาล์มโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีการพฒันา
กระบวนการคิด (Mind set) ในการพึ่งพาตนเองและลดระดับการพึ่งพาภาครัฐได้ 
ในที่สุด (ทั้งนี้อาจด�าเนินการพัฒนาโครงสร้างของรายได้เกษตรกรรายย่อย 
ตามทิศทางการด�าเนินงานของ FELDA ประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริหารจัดการพื้นที ่
ปลูกปาล์มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงไปจนสิ้นสุดกระบวนการ
สุดท้าย) 

 6) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน�้ำมันและ

ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายคือการพึ่งตนเองของชุมชน เพิ่มศักยภาพในการ 
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและการด�ารงชีวิต การฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมของชุมชน และ
การสร้างความสมดลุต่อสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื ซึง่แนวคดิดงักล่าวนี ้มคีวามแตกต่าง
จากเป้าหมายการพัฒนากระแสหลกัทีมุ่่งเน้นการเตบิโตของตวัเงนิและผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ 
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 7) กำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเกษตรกรรมแก่เกษตรกร

รำยย่อยในชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงบทบาทการมี 
ส่วนรวมในการพัฒนาการผลิตปาล์มน�้ามันสู่ความส�าเร็จร่วมกันและเกื้อหนุนกัน 
รวมถึงยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรภายในชุมชนให้สูงขึ้น อันเป็น 
ก้าวส�าคัญที่จะส่งต่อให้กับบุตรหลานในชุมชนได้เห็นผลลัพธ์ จนเกิดความตระหนัก
และเชื่อมั่นว่า ปาล์มน�้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญ มีแนวโน้มและมีทิศทาง 
ที่สดใสในอนาคต ท้ังนี้ควรส่งเสริมให้โรงงาน และเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในชุมชน 
มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อด�าเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็น
แนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และหนุนเสริมการท�างานซึ่งกัน
และกนั โดยรปูแบบการรวมตวั อาจเป็นไปได้ตัง้แต่การรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ 
จนกระทั่งการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือการ 
ท�าสัญญาลูกไร่ (Contract farming) ระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน 

2.4 แนวทำงกำรพัฒนำองค์กร

 1) กำรปรับบทบำทหน่วยงำนให้ชัดเจนและไม่ซ�้ำซ้อนกัน รวมถงึการ 
กระจายอ�านาจสู่ภูมิภาค ท้องถิ่นและชุมชน โดยมุ่งเน้นการน�าระบบการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการที่ยึดพื้นที่ภารกิจและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
มาใช้บริหารในระดับภูมิภาค เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น  
ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนากลไกบริหารจัดการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับ 
ส่วนกลางและระดับพื้นที่ ให้เกิดการบูรณาการพัฒนาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ยกตัวอย่าง เช่น พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ 
ทีม่คีวามแตกต่างกบัจงัหวดัในภาคใต้อืน่ๆ รวมทัง้พฒันาระบบตดิตามและประเมนิ
ผลในทุกระดับ ซึ่งมีองค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล  
ตรวจสอบ และถ่วงดุลในการบริหารพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ 
ความไว้วางใจของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน โดยมีภาครัฐ
ให้การสนับสนุน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
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 2) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นการ 
เชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานในการจัดท�าข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความทันสมัย 
ต่อสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน รวมท้ังเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ส�าหรับการพยากรณ์
ปริมาณผลผลิตของวัตถุดิบ ก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ การลดต้นทุนการผลิต 
ตลอดทั้งโซ่อุปทาน และการพิจารณาควบคุมการน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ 
เพื่อควบคุมราคาน�้ามันปาล์มในประเทศไม่ให้ตกต�่า

2.5 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ

 หากพิจารณาความเป็นไปได้และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม
ไทยเชิงเศรษฐกิจและการค้า โดยใช้ข้อมูลด้านความต้องการใช้น�้ามันปาล์มภายใน
ประเทศ และขนาดของมูลค่าการส่งออกน�้ามันปาล์มในตลาดโลก พร้อมทั้งอัตรา 
การเพิ่มต่อปี สรุปได้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มไทยยังมีความเป็นไปได้  
แต่ประเด็นส�าคัญอยู่ที่ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตของไทย 
เนื่องจากการผลิตน�้ามันปาล์มของประเทศไทย เน้นเพื่อการบริโภคตรง ท�าให ้
จ�าเป็นต้องผลิตน�้ามันปาล์มคุณภาพสูง ต้องแยกไขมากกว่าน�้ามันปาล์มที่ผลิต 
ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน�้ามันปาล์มในไทยสูงกว่า 
นอกจากนี้ ประเทศไทยประสบปัญหามาตรการการค้าที่คู่ค้าหลักของประเทศไทย
มนีโยบายปกป้องการน�าเข้าน�า้มนัปาล์ม อาทเิช่น พม่า มภีาษนี�าเข้าน�า้มนัปาล์มดบิ 
และน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์อัตราร้อยละ 1 มาเลเซีย มีภาษีน�าเข้าน�้ามันปาล์มดิบ 
อัตราร้อยละ 0 และภาษีน�าเข้าน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์อัตราร้อยละ 5 และ กัมพูชา  
มีภาษีน�าเข้าน�้ามันพืชอัตราร้อยละ 7 ขณะที่เรียกเก็บภาษีน�าเข้าจากประเทศ 
สมาชิกในกลุ่มอาเซียนรวมถึงไทย ในอัตราร้อยละ 5 นอกจากนี้ ยังต้องช�าระภาษี
มูลค่าเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาน�าเข้า

 ส�าหรบั สหภาพยโุรป จนี อินเดยี สหรฐัอเมรกิา และญีปุ่น่ ซึง่เป็นผูน้�าเข้ารายใหญ่ 
ของโลก มกีารน�าเข้าน�า้มนัปาล์ม ร้อยละ 50 ของการน�าเข้ารวมทัง้หมด อย่างไรกต็าม  
กระแสต่อต้านน�า้มนัปาล์มในยโุรป โดยเฉพาะ ประเทศฝรัง่เศส เบลเยีย่ม ลกัเซมเบร์ิก  



และเยอรมนี โดยมีการรณรงค์ให้เลิกใช้น�้ามันปาล์มและการออกกฎหมายควบคุม 
การน�าเข้าน�้ามันชนิดนี้ โดยมุ่งเน้นที่สองประเด็นหลัก ได้แก่ 1) น�้ามันปาล์ม 
ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว และ 2) การ 
ปลูกปาล์มท�าให้เกิดการถางป่าและบุกรุกผืนป่า ท�าให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เพาะปลูกเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด และต่อมารัฐบาลเยอรมนีได้ออก 
กฎหมายเกี่ยวกับการรับรองแหล่งที่มาของการผลิตน�้ามันปาล์มที่ไม่ท�าลาย 
สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมาตรการกีดกันผู ้ส่งออกที่ละเลยการผลิตที่ยั่งยืน โดย 
มาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นสองประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎระเบียบ
ดังกล่าว 

 กำรปรับตัวตำมแรงกดดันของผู้บริโภค ปาล์มน�้ามันในไทยปลูก 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการขยายพื้นที่มาจากพื้นที่ทางการเกษตรที่มีอยู่  
โดยไม่ได้รุกบุกเบิกเขตป่าต้นน�้าล�าธาร ปัจจุบันมีกลุ ่มเกษตรกรรายย่อยชาว 
สวนปาล์มจ�านวน 10 กลุ่ม จ�านวน 1,151 ราย พื้นที่รับรอง 41,400 ไร่ เข้าร่วม
โครงการการผลิตน�้ามันปาล์มยั่งยืนตามมาตรฐาน RSPO โดยปาล์มน�้ามันที่ได้รับ 
การรับรองสามารถขายผ่าน Green Palm ในราคาที่สูงขึ้น (Premium) ท�าให้ 
ผลผลิตของไทยได้รับการยอมรับโดยผู้ซื้อในสหภาพยุโรป นอกจากนั้นแล้ว ยังมี
โรงงานสกัดซึ่งมีสวนปาล์มของตนเอง ผ่านการรับรอง RSPO อีก 5 แห่ง พื้นที่ 
107,520 ไร่ น�้ามันปาล์มดิบ (CSPO) 44,760 ตัน และน�้ามันเมล็ดในปาล์ม (CSPK) 
อีก 11,270 ตัน

 กำรเปิดตลำดสนิค้ำน�ำ้มันปำล์ม มี 3 ระดับ คือ 

1) การเปิดตลาดน�้ามันปาล์มภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO – World 
Trade Organization) ไทยจ�ากัดปริมาณการน�าเข้าภายใต้โควต้า 
อยู่ที่ 4,860 ตัน ก�าหนดอัตราภาษีในโควต้าร้อยละ 20 และที่เกินไปกว่า
โควต้า ร้อยละ 143 โดยก�าหนดให้องค์การคลงัสนิค้าเป็นผูน้�าเข้าแต่เพยีง
ผู้เดียว
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2) การเปิดตลาดภายใต้ FTA ภาษีส่วนใหญ่จะเป็น 0 ซึ่งจีนและอินเดีย 
ที่ยังมีภาษีสูง การท�าเขตการค้าเสรีจะเป็นช่องทางขยายการส่งออก 
ไปยังประเทศเหล่านี้ได้ ส�าหรับการเข้าสู่ตลาดจีน จีนยกเลิกระบบโควต้า
ในปี พ.ศ. 2549 ท�าให้ไทยควรให้ความส�าคัญกับตลาดจีนมากยิ่งขึ้น

3) การเปิดตลาดภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (Asean Free Trade 
Agreement :AFTA) ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องเปิดตลาด ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2536 ไทยได้ชะลอการเปิดตลาดบางช่วง เพื่อให้พร้อมกับการ 
เปิดตลาด ในปัจจุบัน AFTA ก�าหนดให้มีภาษีเหลือร้อยละ 0-5 การน�าเข้า 
น�า้มนัปาล์มของประเทศไทยเสยีภาษทีีร้่อยละ 5 และให้องค์การคลงัสนิค้า
เป็นผู้น�าเข้าแต่เพียงผู้เดียว

 เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ก�าหนดให้ประเทศอาเซียน 6 ประเทศ1 
ต้องลดภาษีการน�าเข้าสินค้า 22 ชนิด2 ระหว่างกันให้เป็นร้อยละ 0 ภายในปี  
พ.ศ. 2553 และประเทศอีก 4 ประเทศ3 รวมเป็น 10 ประเทศ จะต้องลดภาษี
ระหว่างกันให้เหลือร้อยละ 0 ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมาตรการหลังการลดภาษี
ส�าหรับสินค้าน�้ามันปาล์มและน�้ามันในเมล็ดปาล์ม คือ

1) ขออนุญาตน�าเข้าและก�าหนดคุณสมบัติผู้น�าเข้า
2) ใช้มาตรการสุขอนามัยที่เข้มงวด
3) ก�าหนดปริมาณสารพิษตกค้าง
4) ก�าหนดให้มีใบรับรองเป็นสินค้าปลอด GMOs 
5) ใบรับรองมาตรฐานสินค้าน�าเข้า

1  ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน

2 สินค้าที่เปิดตลาดไปแล้ว ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่วเหลือง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ไหมดิบ น�้ามัน
ปาล์ม เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ล�าไยแห้ง มันฝรั่ง ใบยาสูบ น�้าตาล น�้ามันถั่วเหลือง และพริกไทย สินค้า
ที่ต้องเปิดตลาดวันที่ 1 มกราคม 2553 ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง เนื้อมะพร้าวแห้ง มะพร้าว น�้ามันมะพร้าว 
ชา เมล็ดกาแฟ กาแฟส�าเร็จรูป น�้านมดิบ/นมปรุงแต่ง/นมผงขาดมันเนย

3 พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา



6) ตรวจเข้มเรื่องแหล่งก�าเนิดสินค้า 
7) ก�าหนดด่านน�าเข้า (ด่านอาหารและยา) และช่วงเวลาน�าเข้า
8) ต้องรายงานการน�าเข้า การใช้ การจ�าหน่ายและสต็อกคงเหลือภายใน  

1 เดือนและมีบทลงโทษ

 ผลกระทบที่เกิดจากการเปิดตลาด คือ อาจมีการลักลอบจากมาเลเซีย 
ในช่วงที่มีการขาดแคลน ท�าให้มีส่วนต่างสูง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและ 
โรงงานสกัด ดังนั้น การเปิดตลาดเสรี ควรที่จะมีการคุ้มครองผู้ที่อาจถูกผลกระทบ

 อย่างไรกต็าม การคุม้ครองนัน้ควรมองภาพรวมทัง้หมด เพือ่ให้เกดิความสมดลุ 
ต่ออุตสาหกรรมท้ังระบบ นอกจากนี้ การที่จะให้ไทยเป็นครัวของโลกนั้น การ
ผลิตด้วยต้นทุนท่ีต�่าจ�าเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูก หากน�้ามันปาล์มยังผลิต 
ด้วยต้นทุนสูง และถูกจ�ากัดปริมาณการน�าเข้าจะเป็นสิ่งที่สวนทางกัน โดยผู้ที่
เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยใช้มาตรการที่ก่อให้เกิด 
ความสมดุลทั้งระบบ

 ความส�าคัญของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม  
ปี พ.ศ.2551-2555 ได้วางกรอบและแนวทางการพัฒนาเกือบทุกด้าน โดยเน้น 
การพฒันาในด้านการผลิตและระบบตลาดภายในประเทศ ซึง่เป็นทศิทางทีส่อดคล้อง 
กับการเตรียมตัวและพัฒนาด้านการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จากสภาพ
ปัจจุบันของการค้าปาล์มน�้ามัน เห็นได้ว่าประเด็นด้านการค้าในระยะสั้นนั้น  
สรุปได้สองประเด็นคือ ประเด็นที่หนึ่ง การเปิดการท�าการค้าเสรีในกรอบต่างๆ  
ซึ่งมีผลท�าให้ไทยจะต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม  
ด้านศักยภาพการผลิตหรือผลิตภาพให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันในตลาดที่เปิดเสรี และประเด็นที่สอง ด้านต้นทุนการผลิตไทย 
ที่เสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย เป็นผลท�าให้ผลิตภัณฑ์จาก 
น�้ามันปาล์มของไทยเสียเปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก
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 ดงันัน้ การพฒันาอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มในระยะสัน้ ควรให้ 
ความส�าคญักบัด้านการผลติทีร่ะบไุว้ในแผนพฒันา ปี พ.ศ. 2551-2555 อย่างจรงิจงั 
และระบบการตลาดภายในประเทศ พร้อมทัง้ปรบัปรงุด้านโลจสิตกิส์ภายในประเทศ 
และการส่งออก ส�าหรับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม 
ในระยะยาว ได้แก่ การจัดตั้งองค์กรที่ท�าหน้าที่ดูแลอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน
และน�้ามันปาล์มตั้งแต่ต ้นน�้าถึงปลายน�้า ครอบคลุมการก�าหนดโครงสร้าง 
ของอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม การควบคุมและออกใบอนุญาตให้กับอุตสาหกรรม
น�้ามันปาล์ม การก�าหนดมาตรฐานราคารับซื้อผลปาล์ม ตลอดจนด้านการวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มของประเทศ

2.6 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนด้ำนสิ่งแวดล้อม

 1) กำรลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมของอตุสำหกรรมปำล์มน�ำ้มัน

และน�้ำมันปำล์ม ได้มีการด�าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น โรงงานสกัดน�้ามัน
ปาล์มดิบ มีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น กะลาปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า  
เส้นใยปาล์ม กากตะกอน (Sludge Cake) และเถ้า ซึ่งโรงงานสามารถน�ากาก 
เส้นใยและกะลาปาล์มไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับหม้อไอน�้า ส่วนทะลายปาล์มเปล่า
สามารถน�าไปขายหรือแจกจ่ายให้เกษตรกรน�าไปเพาะเห็ด นอกจากนี้ โรงงาน 
ยังสามารถน�ากากตะกอนและเถ้าไปถมที่หรือใช้เป็นปุ๋ย ด้านมลภาวะทางน�้า  
โรงงานส่วนใหญ่ มกีารวางแผนการจดัการระบบบ�าบดัน�า้เสยีทีอ่อกจากกระบวนการ
ผลิต มีการน�าน�้า Condensate จากทุกส่วนของโรงงานกลับเข้ามาใช้ใหม่ ซึ่ง 
สามารถลดการใช้น�้าที่ต้องเติมไปในกระบวนการผลิตและเป็นการลดปริมาณ 
น�า้เสยีทีเ่กดิขึน้ มกีารตดิตัง้ระบบดกัไขมนัและตะกอน เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพน�้าเสยี
ก่อนปล่อยสู่ระบบบ�าบัด นอกจากนี้ โรงงานหลายแห่งมีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพด้วย การด�าเนินงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้และลดค่า 
ใช้จ่ายให้กับโรงงาน และเป็นการด�าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องกลางน�้าและปลายน�้า  

29เพื่อน�ำไปสู่กำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม
กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย



แต่ส�าหรับเกษตรกรซึ่งเป็นต้นน�้าของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม 
ยังมีการใช้สารก�าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีในปริมาณที่สูง ดังนั้นจึงควรให้ความรู้แก่
เกษตรกรเพื่อลดการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี หรือใช้สารเคมีควบคู่ 
ไปกับวิธีทางชีวภาพ นอกจากจะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยรักษาสุขภาพ
ของเกษตรกรอีกด้วย แต่การด�าเนินการจะประสบความส�าเร็จได้นั้น รัฐต้องให้
ความรู้แก่เกษตรกรพร้อมท้ังวิจัยและพัฒนาวิธีการก�าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพ 
ให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีทางเคมี 

 2) นโยบำยของรัฐที่จะส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

จำกอตุสำหกรรมปำล์มน�ำ้มนัและน�ำ้มนัปำล์ม ยังขาดความชัดเจน เห็นได้จาก 
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มปี พ.ศ. 2551–2555 ทั้ง 5 
ยทุธศาสตร์ ไม่มปีระเดน็ด้านสิง่แวดล้อมโดยตรง โดยมากจะเน้นเพิม่พืน้ทีป่ลกูและ
ประสิทธิภาพการผลิต ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะแทรกในยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนาบุคลากร ส�าหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นั้น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนได้บรรจุเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของกระทรวงฯ ตามแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความม่ันคง 
ทางอาหาร และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
สมดุลและยั่งยืน ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน
ตามหลกัการและเกณฑ์ก�าหนด RSPO ส�าหรบัประเทศไทย เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะรกัษา
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการค้าและธุรกิจ ดังนี้

(1) ควรก�าหนดประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ 
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม เช่น การปลูก สกัด  
กลัน่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึการปฏบัิตทิางการเกษตรทีด่ ี(Good  



Agricultural Practices) ซึ่งการด�าเนินงานควรสอดคล้องกับแผน
พฒันาการเกษตรในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ด้วย

(2) การปกป้องและการรักษาสิง่แวดล้อมในการท�าสวนปาล์ม ได้แก่ การจดัการ 
ศัตรูปาล์มน�้ามันแบบผสมผสาน การลดการใช้สารเคมี การรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและการอนุรักษ์ดินและน�้า การใช้เศษวัสดุเหลือทิ้ง 
จากอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน และการบริหารจัดการด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน ตามหลักการ 
และเกณฑ์ก�าหนด RSPO ส�าหรับประเทศไทย เช่น การให้ความรู ้  
การสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและโรงงานปฏิบัติตาม และขอการรับรอง

(4) ส่งเสริมงานวจิยัและเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ถ่ายทอด
เทคโนโลยนีัน้สูเ่กษตรกรและโรงงาน เช่น การก�าจดัศตัรปูาล์มด้วยวธิกีาร 
ทางชีวภาพ การใช้วัสดุเหลือใช้และของเสียให้เป็นประโยชน์ การลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนปาล์ม เป็นต้น 

(5) ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการปลูกปาล์มในพื้นที่ใหม่โดย 
การหารืออย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึง  
การประเมินสิ่งที่มีคุณค่าสูงต ่อการอนุรักษ ์ในสวนปาล์ม (High  
Conservation Values) 

(6) การน�าเข้าพันธุ์ปาล์มน�้ามันจากทุกประเทศควรมีใบรับรองสุขอนามัยพืช  
(Phytosanitary Certificate) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของ 
ศัตรูพืชในประเทศไทย ปัจจุบันพบว่า กรมวิชาการเกษตรมีการประกาศ
เงื่อนไขการน�าเข้าปาล์มน�้ามัน4 แล้ว แต่เป็นการบังคับใช้กับบางประเทศ

4 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการน�าเข้าปาล์มน�้ามันจากสาธารณรัฐอินโดนิเซีย พ.ศ. 2556 
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 3) แนวทำงกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกของเกษตรกรผูป้ลกูปำล์มน�ำ้มนั

 กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตหรือคำร์บอนฟุตพริ้นท์

 การประเมนิหาค่าเฉลีย่ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อ 1 ตนัผลติภณัฑ์
ปาล์มทะลายสด (หน้าสวน) ของภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ โดยพิจารณาผลกระทบ 
ตลอดวัฏจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน�้ามัน กล่าวคือ ตั้งแต่การเพาะเมล็ด  
การเพาะพันธุ ์ต้นกล้า การดูแลรักษาปาล์มในระยะยังไม่ให้ผลผลิต ไปจนถึง 
การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวในช่วงระยะให้ผลผลิตจนไปครบรอบอายุ 25 ปี 
พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตต่อตันปาล์ม
สดทั้งทะลาย (FFB) ของการปลูกปาล์มน�้ามันของประเทศไทย เท่ากับ 86 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า (kg CO2eq) อย่างไรกต็าม ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกต่อ
ตันผลผลิตทีไ่ด้จะมคีวามแตกต่างกนัตัง้แต่ 64 - 225 กโิลกรมัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบ
เท่า โดยจะมีค่าแตกต่างกันไปด้วยปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ปลูกปาล์ม  
แนวปฏิบัติในการปลูกปาล์ม และผลผลิตต่อไร่ โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยการปลูกปาล์ม 
น�้ามันในภาคตะวันออก มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันผลิตภัณฑ์ปาล์มสด
ต�่าสุด คือเท่ากับ 72 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รองลงมาได้แก่ภาคใต้ 
ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�าดับ (ดังตารางที่ 2.1) 

 หากจ�าแนกตามแหล่งก�าเนดิก๊าซเรอืนกระจกเพือ่น�าไปสู่การด�าเนนิมาตรการ
เพือ่ลดหรอืควบคมุผลกระทบให้เกดิน้อยทีส่ดุต่อไปตามหลกัเกณฑ์ของ RSPO พบว่า  
สาเหตหุลกัของการเกดิก๊าซเรือนกระจกมาจากการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน  
ซ่ึงก่อให้เกดิก๊าซเรอืนกระจกท้ังในช่วงของการผลติปุย๋เคม ีและช่วงของการใช้ปุย๋เคมี  
เช่น การเกิดก๊าซไดไนโตรเจนออกไซด์ (ไนตรัสออกไซด์) รองลงมาได้แก่การใช ้
เช้ือเพลิงในกิจกรรมการเกษตรและการขนส่งวัตถุดิบต่างๆ (ดังรูปที่ 2.1) อย่างไร
กต็าม อีกหนึง่ปัจจยัส�าคัญท่ีท�าให้ค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลติภณัฑ์ปาล์ม
สดในแต่ละที่มีความสูง-ต�่าแตกต่างกันมาก คือ ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเห็นได้จาก
ตารางที่ 2.1 ค่าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ต่อตันปาล์มสดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



และภาคเหนือมีค่าสูงมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก พื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันในทั้งสองภาคนี้  
เป็นพื้นท่ีปลูกใหม่จึงได้ผลผลิตไม่เต็มที่ หากเทียบกับภาคอื่นๆ แต่แม้กระนั้น  
ยังพบว่าหากเทียบอายุการปลูกปาล์มน�้ามันที่เท่ากัน ค่าผลผลิตที่ได้จากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีค่าต�่ากว่าภาคอื่นๆ อยู่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความไม่
เหมาะสมในการใช้ปุ๋ยกับสภาพดิน รวมถึงปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ของปาล์มน�้ามัน จึงเป็นผลให้ต้องใช้พลังงานในการให้น�้าชลประทาน และต้องมี 
การใส่ทรัพยากรเช่นปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าปกติ 

รูปที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อตันปาล์มสดจ�าแนกตามสาเหตุต่างๆ  
ในช่วงของการปลูกปาล์มน�้ามัน
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ตำรำงที ่2.1 ค่ำเฉลีย่กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกหรือคำร์บอนฟุตพร้ินท์ 

 ของกำรปลูกปำล์มน�้ำมัน

คำร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปำล์มสดทั้งทะลำย  
(kg CO2eq ต่อตัน FFB)

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ กลำง ตะวันออก ใต้ เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย 134 178 93 72 81 81

ช่วง (75 – 150) (118 - 220) (51 - 123) (40 - 80) (67 - 126) (40 - 220)

 นอกจากนั้น สัดส่วนปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวัตถุดิบ 
ที่ใช้ในการปลูกปาล์มน�้ามันในแต่ละภาค จะมีความแตกต่างกันไป โดยมากที่สุด 
จะเป็นภาคเหนือซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14 ของการปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อตัน
ผลติภณัฑ์ปาล์มสด ตามมาด้วยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 
และภาคใต้ ตามล�าดับ 

 การขนส่ง ประกอบด้วย การขนส่งปุย๋เคมีและวสัดอุืน่ๆ รวมถงึการขนต้นพนัธุ์ 
จากแหล่งจ�าหน่ายไปยังสวนของเกษตรกรในแต่ละภาค ซึ่งส่วนใหญ่นิยมสั่งซื้อ 
จากภาคใต้ เนื่องจากได้พันธุ์ท่ีแข็งแรงและโอกาสรอดสูงกว่าต้นพันธุ์ที่ซื้อจาก 
ร้านเพาะต้นพันธุ ์ในพ้ืนท่ี ดังนั้นหากแต่ละพื้นที่สามารถเลือกเพาะพันธุ ์ที่ 
เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบจากการขนส่งได้ 

 การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อปลูกปาล์มน�้ามันจะมีผลกระทบอย่างส�าคัญ
ต่อค่าปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกต่อตันผลิตภัณฑ์ปาล์มสด ดังตารางที่ 2.2  
ที่แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ  
เพื่อไปปลูกปาล์มน�้ามันในประเทศไทย ซึ่งพบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
เพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน อาจเป็นได้ทั้งการเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน หากเป็น 
การเปล่ียนพื้นที่ปลูกพืชไร่หรือข้าวไปเป็นปาล์มน�้ามัน และอาจเป็นแหล่งก�าเนิด 
ก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญ หากเป็นการบุกรุกป่าไม้เพื่อปลูกปาล์มน�้ามัน



ตำรำงที ่2.2 กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้ทีด่นิ 

 ไปสู่ปำล์มน�้ำมัน

ชนิดของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
ที่ดินเพื่อไปปลูกปำล์มน�้ำมัน

ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก  
จำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน 

(ตัน CO2eq/เฮกตำร์/ปี)

Primary forest 25.2

Logged forest 4.9

Tree crops e.g. coconut 3.2

Rubber 1.3

Shrubland -1.1

Paddy field to Oil Palm -2.2

Fruit orchard -3.7

Food crops/Annual crops -6.6

Grassland -7.1

 อย่างก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการปลูกปาล์มน�้ามัน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก (เช่น รถไถ  
เครื่องตัดหญ้า รวมท้ังการใช้วัสดุปรับปรุงคุณภาพดินก่อนการปลูกปาล์มน�้ามัน  
เช่น โดโลไมท์) และบ�ารุงรักษาต้นปาล์ม (เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี และสารก�าจัดศัตรูพืช  
รวมทั้งการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องจักรเพื่อการให้ปุ๋ย  
การฉีดพ่นสารก�าจัดศัตรูพืช และเครื่องจักรที่ใช้ในการก�าจัดวัชพืช เช่น เครื่อง 
ตัดหญ้า) ตลอดจนการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน�้ามันและขนส่งทะลายปาล์มน�้ามัน 
ไปยงัลานเทหรอืโรงงานสกดัน�า้มนัปาล์ม (เช่นการใช้น�า้มันเชือ้เพลิง) พบว่ากจิกรรม
ทีส่�าคญัทีส่ดุต่อการการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการจดัการสวนปาล์มน�า้มัน 
มาจากการใส่ปุ๋ยเคมี
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 จากการวิเคราะห์ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในประเด็นการใส ่
ปุ๋ยเคมี พบว่า พื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานใดๆ และมี 
อายุปาล์มน�้ามันอยู ่ระหว่าง 5-12 ปี มีค่าเฉลี่ยในการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากที่สุด เท่ากับ 3.82 กิโลกรัมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตัน 
ทะลายปาล์มน�า้มนั รองลงมา คอื กลุม่อายปุาล์มน�า้มัน 0-4 ปี เท่ากบั 2.80 กโิลกรมั 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันทะลายปาล์มน�้ามัน ส่วนกลุ ่มที่ผ่าน 
การรับรองมาตรฐาน GAP และ RSPO มีค่าเฉลี่ยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปริมาณที่ต�่ากว่า (รูปที่ 2.2)

 นอกจากนั้นแล้ว เกษตรกรที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน แยกตาม 
ขนาดพื้นที่  มีค ่าเฉลี่ยของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด โดย 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 1.31 กิโลกรัม 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตนัทะลายปาล์มน�้ามนัส�าหรบัการปลกูในพืน้ที่ 
มากกว่า 50 ไร่ รองลงมาได้แก่ เกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐาน RSPO ซึ่งม ี
ค่าเฉล่ียของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0.84 กิโลกรัมก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันทะลายปาล์มน�้ามัน และเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง  
GAP มีค่าเฉลี่ยในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของ 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0.56 กิโลกรัมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่าต่อตันทะลายปาล์มน�้ามัน ดังนั้น การได้รับรองมาตรฐานการปลูก 
ปาล์มน�้ามันนั้น จึงมีความส�าคัญต่อปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ทั้งมาตรฐาน GAP และ RSPO ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมพื้นที่และ 
ดูแลปาล์มน�้ามันจากการใส่ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการวิเคราะห็ดิน 
และทางใบ ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน�้ามันได้อย่างดี (รูปที่ 2.3)
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รูปที่ 2.2 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
จ�าแนกตามการได้รับรองมาตรฐาน และช่วงอายุ
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รปูที ่2.3 ปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
จ�าแนกตามขนาดพืน้ที ่และการได้รบัรองมาตรฐาน
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 สรุปเป็นแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู ้ปลูกปาล์มน�้ามันเพื่อลดการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ทั้งหมด 3 แนวทาง คือ 

(1) การสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
และลดต้นทุนการผลิตปาล์มน�้ามัน 

 – การสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “สวนปาล์มน�้ามันตัวอย่าง” เพื่อเป็น 
แหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ 

 – การสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ดินและทางใบ เพื่อให้เกิดการใช้ปุ๋ยเคม ี
ได้อย่างถูกต้อง 

(2) การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือร่วมกันลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 
การปลูกปาล์มน�้ามัน

 – การสนบัสนนุให้เกษตรกรเข้าร่วมการรบัรองมาตรฐานการผลติปาล์มน�้ามนั 
เช่น RSPO 

 – การออกกฎระเบียบเพ่ือรักษาป่าไม ้ชุมชนและการอนุรักษ์แหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชน โดยให้ความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง 

(3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ของเกษตรกรปาล์มน�้ามัน 

 – การส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน�้ามันที่ให้ผลผลิตสูง แต่ลดปริมาณ 
การใช้ปุ๋ยเคมีลง 

 – การสนบัสนนุการพฒันาปุย๋อนิทรย์ีหรอืธาตอุาหารจากชวีมวลปาล์มน�า้มนั 
เช่น ปุ๋ยจากทางใบปาล์มน�้ามัน หรือทะลายปาล์มเปล่า 

 – การสนบัสนนุการใช้เทคโนโลย ีเช่น การใช้ระบบภมิูสารสนเทศ (GIS) มาใช้ 
ในการวางแผนการปลูกปาล์มน�้ามัน และคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
ในการปลูกปาล์มน�้ามัน



4) แนวทำงกำรจัดกำรของเสยีจำกกระบวนกำรผลติน�ำ้มนัปำล์มดบิ 

  (1) น�้าเสีย การจัดการน�้าเสีย ส่วนใหญ่จะใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบผลิต 
ก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากน�้าเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตน�้ามันปาล์มดิบ 
มีค่าซีโอดี (COD: Chemical Oxygen Demand) ประมาณ 80,000 – 100,000 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งถือว่ามีค่า COD ค่อนข้างสูงเหมาะแก่การผลิตชีวภาพ และ 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพนี้มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดสูงในระยะ
เวลาอันสั้น ซึ่งเทคโนโลยีของระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบผลิตก๊าซชีวภาพมีเทคโนโลยี
หลักๆ ดังนี้

(1.1) แบบ Anaerobic Covered Lagoon หรือ Cover Lagoon
(1.2) แบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ ( Anaerobic Fixed Film หรือ Anaerobic 

Filter)
(1.3) แบบยูเอเอสบี (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket หรือ UASB)
(1.4) แบบถงักวนสมบรูณ์ (Continuous Stirred Tank Reactor หรอื CSTR)
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 ทุกเทคโนโลยีข้างต้นมีการน�ามาใช้ในการบ�าบัดน�้าเสียและเหมาะสมกับ 
โรงสกัดน�้ามันปาล์มดิบในประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบ�าบัด 
น�้าเสียแต่ละแบบนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจ�ากัดของโรงสกัดน�้ามันปาล์มดิบเอง กล่าวคือ  
แบบ Cover lagoon จะเหมาะส�าหรับโรงปาล์มที่มีพื้นที่ส�าหรับระบบบ�าบัดน�้า
เสียไม่จ�ากัด และการเดินระบบไม่ซับซ้อนและการลงทุนต�่า แต่ต้องมีการออกแบบ 
การบริหารจัดการกากตะกอนที่สะสมในบ่อด้วย ส่วนแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์  
แบบยูเอเอสบี และถังกวนสมบูรณ์ จะต้องการการดูแลรักษาระบบที่ซับซ้อนกว่า 
การลงทุนหรือต้นทุนการด�าเนินงานสูงกว่า แต่มีโดยประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยที่สูง
กว่า อย่างไรก็ตามเทคโนโลยท่ีีเป็นท่ีนยิมและโรงสกดัน�้ามนัปาล์มดบิส่วนใหญ่ใช้กนั  
คือ แบบถังกวนสมบูรณ์ เนื่องจากเทคโนโลยีชนิดนี้จะมีการกวนน�้าเสียที่มีน�้ามัน
ปาล์มผสมอยู่ให้จุลินทรีย์สามารถย่อยหรือบ�าบัดน�้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แต่ต้องพึงระวังการสึกกร่อนของใบกวนซึ่งเป็นปัญหาหลักของเทคโนโลยีชนิดนี้
ด้วย ส่วนน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วยังต้องถูกส่งไปบ�าบัดต่อในระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
แบบบ่อเปิดที่ต่ออนุกรมกัน เพื่อให้น�้าเสียมีค่า COD อยู ่ในมาตรฐานน�้าทิ้ง 
ของกรมควบคุมมลพิษ หรืออยู่ในเกณฑ์ที่น�าไปใช้ในการเกษตรกรรมได้ เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 (2) ของเสยีประเภททะลายปาล์มเปล่า เส้นใยเปลอืกผลปาล์ม และกะลาปาล์ม  
มีศักยภาพในการน�าไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อน  
หรือผลิตวัสดุทดแทนไม้ เป็นการจัดการของเสียที่ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการของเสียเหล่านี้ที่เหมาะสมกับประเทศไทย  
และโรงสกัดน�้ามันปาล์มดิบส่วนใหญ่ประยุกต์ใช้ คือ การน�าไปผลิตพลังงานไฟฟ้า 
และพลังงานความร้อน เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย 
พลังงานความร้อนจากโรงฟ้าชีวมวลนี้จะถูกส่งเข้าไปใช้ในขั้นตอนการอบผลปาล์ม 
และทะลายปาล์มสด ส่วนน�้าเสียจากโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้จะถูกส่งไปบ�าบัดที่ระบบ
บ�าบัดแบบก๊าซชีวภาพและบ่อเปิด ตามล�าดับ ถึงแม้ว่าการน�าของเสียเหล่านี้ 
ไปผลิตเป็นปุ ๋ยอินทรีย์จะให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ที่สูงกว่า และมี 
กระทบด้านสิ่งแวดล้อมต�่า แต่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต้องค�านึงถึงตลาดที่รองรับ 



และการเก็บรักษาด้วย ในขณะที่ การผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน  
ไม่ต้องค�านึงถึงปัจจัยนี้ เนื่องจากมีตลาดรองรับที่แน่นอนซึ่งก็คือ การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับโรงสกัดน�้ามัน 
ปาล์มดบิ ซึง่เป็นธรุกจิหลกัได้โดยตรงอีกด้วย อนึง่ของเสียเหล่านีอ้าจจะถกูจ�าหน่าย
ให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลอื่นๆ ได้

 – กรณีที่ของเสียเหล่านี้มีจ�านวนมากเกินความต้องการข้างต้น ส่วนที่เหลือ
ของของเสียเหล่านี้อาจน�าไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ 
โรงสกัดน�้ามันปาล์มดิบ หรือน�าไปบ�ารุงสวนปาล์มของตนเองได้ หรือ
จ�าหน่ายให้ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์แทน ซึ่งในปัจจุบันโรงสกัดน�้ามันปาล์มดิบ 
บางแห่งเริม่ท�าการผลติปุย๋อนิทรย์ีเป็นธรุกจิเสรมิอีกทางด้วย ส่วนการน�าไป 
ผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้นั้นยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากการน�าของเสียไปใช้
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
มีความซับซ้อนน้อยกว่า

 – การจัดการของเสียประเภทกากเนื้อเมล็ดในปาล์ม และกากตะกอน 
น�้ามันปาล์มที่เหมาะสมกับประเทศไทย คือ การน�าของเสียเหล่านี้ 
ไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตเป็นอาหารสัตว์ โดยโรงสกัดน�้ามันปาล์มดิบ 
จะไม่ท�าการผลติเอง แต่จะจ�าหน่ายให้กบัผูผ้ลติปุย๋อนิทรย์ี และผลติอาหาร
สตัว์แทน เนือ่งจากของเสยีเหล่านี ้เป็นเพยีงส่วนประกอบหนึง่ซึง่ไม่ได้เป็น 
วัตถุดิบหลักในการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ หรืออาหารสัตว์ ซึ่งการจัดการ 
ของเสียนี้เป็นการจัดการของเสียที่ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งคู่
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43เพื่อน�ำไปสู่กำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม
กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย



 3.1 อุตสำหกรรมต้นน�้ำ

 ในโซ่อุปทานของอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มของประเทศไทยนัน้ 
เกษตรกรชาวสวนปาล์มจะเป็นหน่วยเริ่มต้นในอุตสาหกรรมต้นน�้า ด้านการท�าสวน
ปาล์มจนถึงผลปาล์มดิบเข้าสู่โรงงานสกัด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมกลางน�้าในโซ่อุปทาน 
(รูปที่ 3.1)

สวนปาลม หนวยจัดเก็บ
รวบรวม

โรงงานสกัด• สวนเกษตรกร
• สวนโรงงาน

• ลานเท
• สหกรณ

• สหกรณ
• โรงงาน

รูปที่ 3.1 เส้นทางของอุตสาหกรรมต้นน�้าไปอุตสาหกรรมกลางน�้าในโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม

แนวทำงกำรปรับปรุง 
โครงสร้ำงอุตสำหกรรม 
ปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม3



 รูปแบบกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอุตสำหกรรมต้นน�้ำ ควรมีกำรด�ำเนินกำร 
ดังต่อไปนี้

 1) กำรก�ำหนดพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมส�ำหรับกำรปลกูปำล์ม (Zoning areas)

 ในปัจจุบัน มีการก�าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกปาล์มซึ่งอยู่ในเขต 
26 จังหวัด 185 อ�าเภอ 856 ต�าบล แบ่งเป็น ภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคตะวันออก  
7 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัด ในขณะที่การท�าสวนปาล์มเกิดขึ้นจริง 50 จังหวัด  
ได้แก่ ภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ภาคเหนือ 3 จังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ภาคตะวันตก 5 จังหวัด และภาคใต้  
14 จังหวดั ดงันัน้ ในการปรบัปรงุโครงสร้างต้นน�า้ หากมกีารจดัหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม
ส�าหรับการปลูกปาล์มและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติแล้ว จะส่งผลให้ 

(1) ได้น�้ามันปาล์มดิบที่มีผลผลิตสูง ให้เปอร์เซ็นต์น�้ามันต่อผลผลิตใน 
อัตราที่สูง รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 
และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสูงสุด 

(2) ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการใช้ การส�ารองน�้ามันปาล์มดิบ และ 
ด้านราคาได้เนื่องจากทราบปริมาณผลผลิตที่แน่นอน 

(3) สามารถบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่อง
ของการสนับสนุนการจัดให้มีแหล่งรวบรวมผลผลิต (ลานเท/สหกรณ์) 
โรงงานแปรรูปเบื้องต้น (โรงสกัด) ให้มีจ�านวนเพียงพอและเหมาะสม  
ไม่ให้เกิดต้นทุนค่าขนส่งแก่เกษตรกร หรือเกิดการแย่งผลผลิตระหว่าง
โรงงานอุตสาหกรรรม
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 2) กำรวจิยัและพฒันำพนัธุป์ำล์มและสนบัสนนุกล้ำพนัธุใ์ห้แก่เกษตรกร

 ระยะเวลาของการปลูกปาล์มน�้ามันจนถึงระยะที่จะเก็บเกี่ยวผลปาล์มได้  
ใช้เวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง และมีระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวประมาณ 25 ปี  
ในปัจจุบัน เกษตรกรเป็นผู ้ซื้อหาพันธุ ์ปาล์มมาปลูกเอง โดยได้รับค�าแนะน�า 
จากเพือ่นชาวสวนด้วยกนั หรือจากพันธุท่ี์กรมวชิาการเกษตรแนะน�า ซึง่หากชาวสวน
ตัดสินใจเลือกพันธุ์ปาล์มที่ไม่เหมาะสมมาปลูก จะท�าให้ชาวสวนต้องสูญเสียทั้งเงิน
ลงทุนและเวลา

 จากข้อมูลพบว่า พันธุ์ปาล์มที่หน่วยงานภาครัฐวิจัยและพัฒนา ให้เปอร์เซ็นต์ 
น�้ามันต่อผลผลิตในอัตราที่ต�่ากว่าพันธุ์ปาล์มที่ภาคเอกชนเป็นผู้วิจัยพัฒนา ดังนั้น  
แนวทางในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ ์ปาล์มของภาครัฐ ควรมุ่งเน้น 
การสนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนาให้แก่ภาคเอกชน และการตรวจประเมิน 
เพื่อการรับรองคุณภาพ รวมท้ังการสนับสนุนกล้าพันธุ ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์น�้ามัน 
ต่อผลผลิตในอัตราที่สูงแก่เกษตรกร



 3) กำรท�ำสวนปำล์มทีม่ปีระสิทธภิำพและอย่ำงยัง่ยนื 

 การท�าสวนปาล์มอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการเลือกพื้นที่ปลูกที ่
เหมาะสม การเลือกพันธุ์และกล้าปาล์มน�้ามันดี มีศักยภาพให้ผลผลิตสูง การปลูก 
และการจัดการสวนและปุ ๋ยอย่างถูกต้อง โดยใช้องค์ความรู ้ต่างๆ อย่างเป็น 
ระบบแล้ว ยังต้องค�านึงถึง การปลูกปาล์มตามแนวปฏิบัติการผลิตน�้ามันปาล์ม 
อย่างยั่งยืน (RSPO) จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของน�้ามันปาล์มดิบ 
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องของอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มของไทยกับมาเลเซีย 
และอินโดนีเซียได้ 

 4) กำรเก็บเก่ียวผลปำล์มให้ได้น�ำ้มนัปำล์มดบิทีม่คุีณภำพ 

 การเก็บเกี่ยวผลปาล์ม มีส่วนส�าคัญต่อคุณภาพของน�้ามันปาล์มดิบด้วย  
ทั้งนี้เนื่องจากการตัดผลปาล์มที่ยังอ่อน การแยกลูกร่วงปาล์ม ล้วนแล้วแต่ส่งผล 
ให้คณุภาพของน�า้มนัปาล์มดบิต�า่ลง ดงันัน้ การปรบัปรงุโครงสร้างของอตุสาหกรรม
ต้นน�้า จึงต้องเริ่มที่สวนปาล์มจนถึงแหล่งรวบรวมผลผลิต ได้แก่ ลานเท สหกรณ์ 
หรือโรงงาน 

 5) กำรสร้ำงเครอืข่ำยเกษตรกร 

 อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลมีรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร 
และโรงงานแปรรูปเบื้องต้นท่ีน่าสนใจ ได้แก่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง 
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมและเกษตรกร ด้านความช่วยเหลือเรื่องพันธุ ์อ้อย  
เงินลงทุนกู้ยืม สนับสนุนเทคโนโลยีและความรู้ (การอบรม) ในการปลูกและ 
การดูแลไร่อ้อย/การเก็บเกี่ยว/การปรับปรุงดิน การจัดตั้งสถานีรับอ้อย เพื่อช่วยให้ 
เกษตรกรลดต้นทุนการขนส่ง การให้กากชานอ้อยจากการผลิตน�้าตาลแก่เกษตรกร
เพื่อใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ รวมไปถึงการดูแลในเรื่องของสังคม เช่น สนับสนุนหรือ 
จัดท�ากิจกรรมด้านการศึกษาในชุมชน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
ซึ่งผลลัพธ ์ที่ ได ้คือการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรและโรงงาน  
การเกื้อกูลกันในเร่ืองของผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพจากความช่วยเหลือของโรงงาน  
และโรงงานก็ได้วัตถุดิบที่มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพสูง ขณะที่สภาพปัจจุบัน
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ของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม เริ่มจะมีเครือข่ายเกิดขึ้นบ้าง 
ในบางพื้นที่ ได้แก่ โซนภาคตะวันออกแต่เป็นรูปแบบที่ยังไม่ชัดเจนนัก และจ�าเป็น
ต้องขยายให้กว้างขวางมากขึ้น ครอบคลุมทั้งประเทศ

 อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน
และน�้ามันปาล์มในรูปแบบของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล จะช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรม และการเกือ้หนนุเกือ้กลูกนัจะเป็นกลไก
ในการเสรมิสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามนัและน�้ามนัปาล์มให้สามารถ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และส่งผลไปยังประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

 6) กำรก�ำหนดรำคำทะลำยปำล์มสด ณ โรงงำนสกดั

 ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ภายใต้ระบบการค้าเสรี กลไกตลาดและราคา  
ถูกก�าหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งสะท้อนด้วยความต้องการซื้อหรือเส้นอุปสงค์  
และความต้องการขายที่สะท้อนด้วยเส้นอุปทาน ราคาตลาดจะเกิดจากสมดุล 
ของตลาด ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

 กรณทีี ่1 กำรเปล่ียนแปลงของรำคำทะลำยปำล์มสด ณ โรงงำนสกดั โดยที่
อุปสงค์คงที่และอุปทำนเปลี่ยน

 สมมุติว่า เดิมมีเส้นอุปทานของทะลายปาล์มสดคือ เส้น S0 เส้นอุปสงค์
ทะลายปาล์มสด คือ D0 ราคาตลาดและปริมาณการซื้อขาย ณ ดุลยภาพจะเป็น P0  

และ Q0 ตามล�าดับ จากนั้นถ้าเกิดมีการขาดแคลนของผลปาล์มสด ซึ่งอาจเกิดจาก
ดนิฟ้าอากาศไม่อ�านวย ท�าให้ผลผลติปาล์มลดลง แล้วท�าให้เส้นอปุทานทะลายปาล์ม 
ลดลงเป็นเส้น S1 โดยที่อุปสงค์ทะลายปาล์มสดคงที่แล้ว จะท�าให้ราคาเพิ่มขึ้น 
เป็น P1 แต่ปริมาณการซื้อขายลดลงเป็น Q1 ในทางตรงกันข้าม หากดินฟ้าอากาศ
ดีท�าให้ปริมาณผลผลิตปาล์มสดเพ่ิมขึ้น จะท�าให้เส้นอุปทานทะลายปาล์มสด 
เพิ่มขึ้นเป็นเส้น S2 โดยที่ความต้องการซื้อผลปาล์มสดหรือเส้นอุปสงค์คงที่แล้ว  
ราคาทะลายปาล์มสดจะลดลงเป็น P2 แต่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น Q2  

(รูปที่ 3.2)



รูปที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงของราคาทะลายปาล์มสด  
ณ โรงงานสกัดโดยที่อุปสงค์คงที่และอุปทานเปลี่ยน
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 กรณทีี ่2 กำรเปล่ียนแปลงของรำคำทะลำยปำล์มสด ณ โรงงำนสกดั โดยที่
อุปทำนคงที่และอุปสงค์เปลี่ยน

 เช่นเดยีวกบักรณทีี ่1 สมมตุว่ิาเดมิมเีส้นอุปทานของทะลายปาล์มสดคือ เส้น S0  

เส้นอปุสงค์คอื D0 ราคาตลาดและปรมิาณการซือ้ขาย ณ ดลุยภาพจะเป็น P0 และ Q0  

ตามล�าดับ จากนั้นถ้าเกิดความต้องการซ้ือปาล์มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการ 
ขาดแคลนของน�้ามันพืช เช่น น�้ามันถั่วเหลือง หรือน�้ามันพืชอื่น ท�าให้ความต้องการ 
ของน�้ามันปาล์มในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการของน�้ามันปาล์ม 
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ท�าให้ความต้องการทะลายปาล์มสดเพิ่มขึ้น  
นั่นคือเส้นอุปสงค์ทะลายปาล์มสดเพิ่มขึ้นเป็นเส้น D1 โดยที่เส้นอุปทานของผล 
ปาล์มสดไม่เปลีย่นแล้ว จะท�าให้ราคาเพิม่ขึน้เป็น P1และปรมิาณการซือ้ขายเพิม่ขึน้ 
เป็น Q1 ในทางกลับกันหากเกิดมีการลดลงของความต้องการซื้อปาล์ม ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจาก การเพิม่ขึน้ของอปุทานของน�า้มนัพชือืน่ๆ ท�าให้ความต้องการของน�า้มนั
ปาล์มในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ความต้องการของน�้ามันปาล์มในประเทศไทย 
ลดลง ท�าให้ความต้องการทะลายปาล์มสดลดลง ยังผลให้เส้นอุปสงค์ทะลายปาล์ม
ลดลงเป็นเส้น D2 โดยที่อุปทานผลปาล์มสดคงที่แล้ว ราคาทะลายปาล์มสดจะลดลง
เป็น P2 และปริมาณการซื้อขายลดลงเป็น Q2 (รูปที่ 3.3)



รูปที่ 3.3 การเปลี่ยนแปลงของราคาทะลายปาล์มสด  
ณ โรงงานสกัดโดยที่อุปทานคงที่และอุปสงค์เปลี่ยน
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 กรณีที่ 3 กำรเปล่ียนแปลงของรำคำทะลำยปำล์มสด ณ โรงงำนสกัด  
โดยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์และอุปทำน

 กรณีนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายทะลาย 
ปาล์มสดอันเกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความต้องการขาย (เส้นอุปทาน)  
และความต้องการซ้ือ (เส้นอุปสงค์) ซ่ึงจะเป็นไปได้ทั้งหมด 4 กรณี กล่าวคือ 
1) อุปทานเพิ่มและอุปสงค์เพิ่ม 2) อุปทานเพิ่มและอุปสงค์ลด 3) อุปทานลด 
และอุปสงค์ลด 4) อุปทานลดและอุปสงค์เพิ่ม ทั้งนี้ผลกระทบต่อราคาและปริมาณ
การซื้อขายจะเพิ่มหรือลงนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของการเพิ่มขึ้น และหรือลดลงของ 
เส้นอุปทานและอุปสงค์ และความยืดหยุ่นต่อราคาของเส้นอุปทานและอุปสงค์  
โดยที่การวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคานั้น สามารถใช้แนวทางเดียวกับกรณีที่ 1  
และ 2 ซึ่งเป็นกรณีของความยืดหยุ่นต่อราคาของเส้นอุปทานและเส้นอุปสงค์ต�่า  
ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายเพียงเล็กน้อยจะท�าให้ราคา
ทะลายปาล์มสดเปลี่ยนแปลงมาก 

 ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทำนและอุปสงค์ 

 จากแนวทฤษฎีที่กล่าวมา ภายใต้ตลาดการค้าเสรี การเปลี่ยนแปลงของ 
ราคานั้นขึ้นอยู่กับอุปทานและอุปสงค์ของทะลายปาล์มสด ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

(1) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอุปทานทะลายปาล์มสด ซึ่ง 
ประกอบด้วยปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น พันธุ์ปาล์ม ดินที่เหมาะสม การดูแล 
วิธีการจัดการฟาร์ม เป็นต้น และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพดินฟ้า
อากาศ ปริมาณน�้าฝนหรือน�้าชลประทาน พื้นที่ปลูกปาล์ม เป็นต้น และ
นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมหรือควบคุมการปลูกปาล์ม 

(2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานทะลายปาล์ม
สด มาจากปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงน�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์  
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้น�้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ อุปสงค์ทะลายปาล์มสด  
เป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง (Derived demand) กล่าวคือเป็นอุปสงค์ที่แปลง
มาจากอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ในตลาด เช่น จากอุปสงค์ของน�้ามันปาล์ม 



กลัน่บรสิทุธิ ์สามารถหาหรอืแปลงเป็นอปุสงค์น�้ามนัปาล์มดบิ ซึง่สามารถ
แปลงเป็นอุปสงค์ทะลายปาล์มสด ณ โรงงานสกัด ส�าหรับปัจจัยที่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ทะลายปาล์มสด ในด้านเศรษฐศาสตร์ 
จะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค ได้แก่ รายได้ ประชากร  
ค่าจ้าง ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน (ค่าเงินบาท) ความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ส่วนด้านจุลภาค ได้แก่ ราคาน�้ามันปาล์ม 
บริสุทธ์ ราคาน�้ามันพืชท่ีเป็นสินค้าทดแทน รสนิยมของผู ้บริโภค  
เทคโนโลยี เป็นต้น

 ควำมสัมพันธ์ของรำคำทะลำยปำล์มสดและน�้ำมันปำล์มดิบ

 อุปสงค์ของน�้ามันปาล์มกล่ันบริสุทธิ์ มาจากความต้องการของการใช้ 
น�้ามันปาล์มในอุตสาหกรรมท้ังท่ีเป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ส�าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร เช่น ไขมันบริสุทธิ์ เนยเทียม เนยขาว น�้ามันทอด เมลโลรีน ไอศกรีม  
คอฟฟี่เมท เนย โกโก้ เป็นต้น ส่วนการใช้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร เช่น  
เครื่องส�าอาง เป็นต้น ท้ังนี้ยังมีการใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์โดยตรงคือ การใช ้
น�้ามันในการปรุงอาหารของครัวเรือนและร้านอาหาร ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อ 
ปริมาณการใช้น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ในอุตสาหกรรม และการใช้ต่างๆ ดังกล่าว
จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ และส่งผลต่ออุปสงค์ปาล์ม
น�้ามันดิบ และ อุปสงค์ทะลายปาล์มสด ณ โรงงานสกัด 

 เนื่องจากผลผลิตที่ได้จากผลปาล์มและการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปาล์ม
มีกว้างขวาง รวมทั้งไบโอดีเซล เป็นต้น ท�าให้มีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคา 
ทะลายปาล์มสด อย่างไรก็ตาม ในขณะหนึ่ง หรือช่วงระยะเวลาสั้น ปัจจัยบางอย่าง
จะค่อนข้างคงที่ หรืออาจไม่เปลี่ยนแปลงและปัจจัยต่างๆ ได้สะท้อนอยู่ในราคา 
ของน�้ามันปาล์มดิบ ซึ่งประเทศมาเลเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ท�าให้ราคาน�้ามัน
ปาล์มดิบในประเทศมาเลเซียเป็นราคาตลาดโลกที่มีผลต่ออุปสงค์ทะลายปาล์มสด 
ในประเทศไทย และเป็นราคาที่ใช้ในการก�าหนดราคารับซื้อทะลายปาล์มสดของ 
โรงงานสกัดในประเทศไทย ซึ่งสามารถแสดงด้วยความสัมพันธ์ดังสมการต่อไปนี้
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Pffb = (1/OER)CPO + BP - TC - CC - MP - Tax

โดย Pffb = ราคาทะลายปาล์มสด หน่วย: บาท/ตันปาล์มสด
 OER = อัตราสกัดคืออัตราส่วนน�้ามันปาล์มดิบต่อผลปาล์มสด  
   หน่วย: ร้อยละ
 CPO = ราคาน�้ามันปาล์มดิบที่ตลาดมาเลเซียปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน   
   หน่วย: บาท/ตันน�้ามันปาล์มดิบ
 BP = รายได้จากผลพลอยได้จากผลปาล์มสด (เช่นกากเส้นใยและ 
   เศษกะลาเป็นต้น) บาท/ตันปาล์มสด
 TC = ค่าขนส่งน�้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดถึงตลาดกรุงเทพ   
   หน่วย: บาท/ตันน�้ามันปาล์มดิบ
 CC = ค่าใช้จ่ายในการสกัดน�้ามันปาล์มดิบ หน่วย: บาท/ตันปาล์มสด 
 MP = ค่าบริหารจัดการและก�าไรของโรงงานสกัด  
   หน่วย: บาท/ตันปาล์มสด
 Tax = ภาษีต่างๆ ของโรงงานสกัด หน่วย: บาท/ตันปาล์มสด

 ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของราคาดังกล่าวอาจใช้ราคาภายในประเทศได้เช่นกัน  
กล่าวคือ CPO เป็นราคาขายส่งน�้ามันปาล์มดิบ ณ ตลาดกรุงเทพฯ ส่วน TC  
เป็นค่าขนส่งน�้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดถึงตลาดกรุงเทพ 

 ความสัมพันธ์ของราคาดังที่กล่าวมานั้น เป็นราคาที่โรงงานสกัดใช้ในการ
ก�าหนดราคาซื้อทะลายปาล์มสดหน้าโรงงาน เพื่อท�าการสกัดน�้ามันดิบแล้ว 
สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีก�าไร ทั้งนี้ในระยะสั้นความสัมพันธ์ของราคา 
อาจเปลี่ยนแปลงโดยที่ผู้ประกอบการโรงงานอาจซื้อในราคาต�่ากว่า หรือสูงกว่า 
ราคาตามสมการความสัมพันธ์ของราคาก็ได้ ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของราคา 
และตลาดในอนาคตของประกอบการ ส่วนผูข้ายปาล์ม ซึง่ประกอบด้วย ผูป้ลกูปาล์ม 
และลานเท จะเสนอราคาโดยค�านึงถึงสภาพของปริมาณปาล์มสดที่ออกสู่ตลาด 
และต้นทุนการปลูก พร้อมทั้งค่าขนส่งในท้องที่ และสถานการณ์ของตลาด เป็นต้น 



ทัง้นีก้ล่าวได้ว่าการซือ้และการขายทะลายปาล์มสดในพืน้ทีป่ลกูปาล์มส�าคญัในไทย 
มีการค้าขายเป็นไปภายใต้การค้าเสรีและราคาจะขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาดโลก 
และตลาดภายใน โดยท่ีรัฐบาลมีการแทรกแซงเป็นครั้งคราวเพื่อยกระดับราคา 
และช่วยเหลือผู้ปลูกปาล์มในระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้ 

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทะลายปาล์มของไทยในระยะเวลา 24 เดือน 
ตัง้แต่มกราคม 2557 ถงึธนัวาคม 2558 เม่ือราคาทะลายปาล์มตลาดท้องถิน่ (FFB_L) 
เปลีย่นแปลงไป +1% และเมือ่ราคาน�า้มนัปาล์มดบิตลาดกรงุเทพฯ (CPO_T Price) 
เปลี่ยนแปลงไป +1% แสดงดังรูปที่ 3.4 

รูปที่ 3.4 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาทะลายปาล์มของไทย 24 เดือน 
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 เมื่อราคาทะลายปาล์มตลาดท้องถิ่น (FFB_L) และราคาน�้ามันปาล์มดิบ 
(CPO_T) เปลี่ยนแปลง +1%

 จากแนวโน้มการพยากรณ์ราคาทะลายปาล์มของไทย พบว่าเมื่อราคา 
ทะลายปาล์มตลาดท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 1% จะท�าให้ ราคาทะลายปาล์มเปลี่ยนแปลงไป 
0.83% ในทิศทางตรงเดียวกัน และเมื่อราคาน�้ามันปาล์มดิบของไทยเพิ่มขึ้น 1%  
จะท�าให้ ราคาทะลายปาล์มเปลี่ยนแปลงไป 0.75% ในทิศทางตรงเดียวกัน

 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาน�้ามันปาล์มดิบตลาดกรุงเทพฯ (CPO_T) 
เป็นระยะเวลา 24 เดือน ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึงธันวาคม 2558 เมื่อราคาน�้ามัน
ปาล์มดิบตลาดโลกคือมาเลเซีย (CPO_M) เปลี่ยนแปลงไป +1% แสดงดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาน�้ามันปาล์มดิบของไทย 24 เดือน



 เมือ่ราคาน�า้มนัปาล์มดบิตลาดโลกคอืมาเลเซยี (CPO_M) เปลีย่นแปลงไป +1%

 จากแนวโน้มการพยากรณ์ราคาน�้ามันปาล์มดิบของไทย พบว่าเมื่อราคา 
น�้ามันปาล์มดิบตลาดโลกเพิ่มขึ้น 1% จะท�าให้ราคาน�้ามันปาล์มดิบของไทย
เปลี่ยนแปลงไป 1.34% ในทิศทางตรงเดียวกัน

 ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเสถียรภำพรำคำทะลำยปำล์มสดนั้น  
ผู้ปลูกปำล์ม และ โรงงำนสกัด อำจกระท�ำได้ด้วยกำรตกลงรำคำล่วงหน้ำ (SWAP) 
และท�ำสัญญำระหว่ำงผู้ซื้อ (โรงงำนสกัด) และผู้ขำย (ผู้ปลูกปำล์ม) หรือกำรใช้
ตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำ (Futures markets) เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือประกัน
ควำมเส่ียง (Hedging) โดยกำรอ้ำงอิงหรือเข้ำซื้อขำยในตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำ 
น�้ำมันปำล์มในประเทศมำเลเซีย (Bursa Malaysia) หรือ กำรซื้อขำยน�้ำมันปำล์ม
ล่วงหน้ำในตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Thailand Futures Exchange: TFEX) 
ที่ต้องพิจำรณำจัดตั้งขึ้นตำมควำมเหมำะสม

 3.2 อุตสำหกรรมกลำงน�้ำ

 1) ควำมรับผิดชอบทำงสังคม 

(1)  การพฒันารายได้และความเป็นอยูข่องเกษตรกรผูเ้กีย่วข้องกบัปาล์มน�า้มัน
โดยการสนับสนุนแนวทางการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน ได้แก่ การคัดเลือก 
พันธุ ์ปาล์มท่ีมีคุณภาพ การลดการใช้สารเคมี การใช้ประโยชน์จาก 
เศษวัสดุในสวนปาล์ม การตัดปาล์มสุก เพื่อลดต้นทุนการปลูกปาล์ม 

(2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรในการ 
ท�าสวนปาล์ม การท�าบัญชีครัวเรือน การท�าบัญชีต้นทุนการท�าสวน  
รวมท้ังการให้ความรู้ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่เกษตรกร 
ผ่านการอบรมและดูงาน
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(3) การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกปาล์มน�้ามันและผู ้
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันโดยการสร้างเครือข่ายความร่วม
มอืระหว่างเกษตรกรและผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมในรปูแบบของลกูไร่  
หรือคลัสเตอร์อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม ที่มีการรวมผู้จัดเก็บรวบรวม  
(ลานเทและสหกรณ์) เข้ามาอยู่ในเครือข่ายด้วย ซึ่งจะท�าให้เกิดความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และช่วยลดความขัดแย้งลงได้ ในขณะเดียวกัน 
ฝ่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิต 
ปาล์มสดได้ ในขณะท่ีเกษตรกรก็ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของ 
พันธุ์ปาล์มที่ดี ความรู้และวิธีการท�าสวนปาล์มอย่างมีประสิทธิผล

 2) ควำมรับผิดชอบทำงสิ่งแวดล้อม

 อุตสาหกรรมกลางน�้า ต ้องปรับปรุงกระบวนการการสกัดน�้ามันให้มี
ประสิทธิภาพ และการใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานเพื่อลดต้นทุนพลังงานและลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการจัดการของเสียโรงงานให้เป็นศูนย์ (Zero 
waste management)

โรงงานสกัด โรงงานกลั่น ตลาด• โรงงาน
• สหกรณ

• โรงงานกลั่น
 น้ำมันปาลม
• โรงงาน
 ไบโอดีเซล

• อุตสาหกรรม
 เกี่ยวเนื่อง
• ผูบริโภค

รูปที่ 3.6 เส้นทางของอุตสาหกรรมกลางน�้าไปอุตสาหกรรมปลายน�้า 
ในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม



 3.3 อุตสำหกรรมปลำยน�้ำ

 อุตสาหกรรมปลายน�้า มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการค้าน�้ามันปาล์ม
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศผู้น�าเข้าและส่งออกน�้ามันปาล์ม 
โดยมีสถานภาพของไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสุทธิ (Net exporting country)  
ดังนั้นอุตสาหกรรมปลายน�้าของปาล์มน�้ามัน จึงเป็นจุดส�าคัญของอุตสาหกรรม 
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทะลายปาล์มสด น�้ามันปาล์ม และผลิตภัณฑ์
จากปาล์มในประเทศทุกระดับของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันไทย

 ระบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม เป็นระบบ 
ที่ใหญ่และมีความสลับซับซ้อน เนี่องจากความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ 
ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม และมีมูลค่าการส่งออกมากเป็นอันดับที่ 4 ใน  
20 อันดับมูลค่าสูงสุดของการส่งออกสินค้าเกษตรในตลาดโลกในปี พ.ศ. 2554 
(ข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี 2011) ท�าให้ 
การค้าน�้ามันปาล์มในตลาดโลกเป็นไปตามระบบการค้าเสรี โดยมีผู้ใช้บางประเทศ 
ใช้มาตรการกดีกนัทางการค้าทีไ่ม่ใช่ภาษ ีหรอื NTBs (Non-tariff barriers to trade)

 ระบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันสามารถ
อธิบายด้วยความเชื่อมโยงกันและกันของอุปสงค์ต่อเนื่อง (Derived demand)  
เช่น จากอปุสงค์ของน�า้มนัปาล์มบริสทุธิ ์จะท�าให้เกดิอปุสงค์ต่อเนือ่งน�า้มันปาล์มดบิ  
หรอืทีเ่รยีกกนัว่าอปุสงค์น�า้มนัปาล์มดิบ ซึง่จะท�าให้เกดิเป็นอุปสงค์ทะลายปาล์มสด  
ณ โรงงานสกัด ซึ่งเป็นอุปสงค์ต่อเนื่องปัจจัยการผลิต ดังนั้นอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ 
ปาล์มขัน้สดุท้ายทกุชนดิ จะท�าให้เกดิอปุสงค์ต่อเนือ่งทะลายปาล์มสด ณ โรงงานสกดั  
โดยที่แต่ละชนิดของอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ามันขั้นสุดท้ายจะเชื่อมโยงกับ 
อุปสงค์สบืเนือ่งทะลายปาล์มสด ณ โรงงานสกดั ด้วยค่าใช้จ่ายการแปรรปู การตลาด  
การขนส่ง และก�าไรของผู้ประกอบการ ซึ่งเรียกโดยรวมคือส่วนเหลื่อมการตลาด 
(Marketing margin) ในรูปค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น แรงงาน พลังงาน การบรรจุ  
การขนส่ง การโฆษณา และ ก�าไร ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ของ 
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
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 ตวัอย่างเช่น ความต้องการของการใช้น�า้มันปาล์มกลัน่บรสิทุธิใ์นการประกอบ
อาหาร ท�าให้เกิดความต้องการซื้อน�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ หรือเส้นอุปสงค ์
น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ คือ เส้น Drbdpo (Demand for refined, bleached and 
deodorized palm oil) ท�าให้โรงงานกลั่นน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์มีความต้องการ 
ซือ้น�า้มนัปาล์มดบิเพ่ือกลัน่เป็นน�า้มนัปาล์มบรสิทุธิ ์กล่าวคอือปุสงค์น�า้มนัปาล์มดบิ 
เป็นเส้น Dcpo(Demand for crude palm oil) และท�าให้เกิดความต้องการ
หรืออุปสงค์ทะลายปาล์มสดคือ Dffb (Demand for fresh fruit bunch) โดยที่
ความสัมพันธ์ของเส้นอุปสงค์ทั้งสามนี้ สะท้อนถึงความแตกต่างของราคาน�้ามัน 
ปาล์มกล่ันบรสิทุธิ ์ราคาน�า้มนัปาล์มดบิ และราคาทะลายปาล์มสด กล่าวคอื ณ เวลา 
ขณะหนึ่ง ราคาน�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์คือ Prbdpoจะมากกว่า ราคาน�้ามันปาล์มดิบ 
คอื Pcpo เท่ากบั ส่วนเหลือ่มการตลาดในการกล่ันน�า้มันปาล์มบรสุิทธิ ์หรอื MMrbdpo  

(Marketing marginfor refining, bleaching and deodorizing palm oil)  
ในขณะเดียวกัน ราคาน�้ามันปาล์มดิบคือ Pcpo ก็จะสูงกว่าราคาทะลายปาล์มสด 
คือ Pffb เท่ากับส่วนเหลื่อมการตลาดในการสกัดน�้ามันปาล์มดิบ หรือ MMcpo  

(Marketing marginfor crude palm oil) โดยที่เส้นอุปทานของทะลายปาล์มสด  
ซึ่งได้มาจากการรวมกันของเส้นต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal cost: MC) ของ 
ผู้ปลูกปาล์มคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อผลิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วยของผู้ปลูกปาล์มทุกคน 
ในพื้นที่ ในที่นี้คือเส้น Sffb ซึ่งตัดกับเส้นอุปสงค์ทะลายปาล์มสด Dffb ท�าให้เกิดราคา 
ซ้ือขายทะลายปาล์มสด ณ โรงงานสกัด คือ Pffb (หน่วยเป็นบาทต่อของทะลาย 
ปาล์มสด) และปริมาณการซื้อขายเป็น Q0 (หน่วยเป็นตันของทะลายปาล์มสด)  
ณ ปรมิาณนี ้ราคาน�า้มนัปาล์มดบิเท่ากบั Pcpo และราคาน�า้มนัปาล์มกลัน่บรสิทุธิเ์ป็น  
Prbdpo ซ่ึงเกดิจากการตดักนัระหว่างอปุทานน�า้มันดบิ Scpo ทีไ่ด้จากเส้น Sffb บวกกบั 
MMcpo กับเส้นอุปสงค์น�้ามันปาล์มดิบคือเส้น Dcpo และการตัดกันของเส้นอุปทาน 
น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ Srbdpo ที่ได้จากเส้น Scpo บวกกับ MMrbdpo กับเส้นอุปสงค์
น�้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์คือเส้น Drbdpo ตามล�าดับ โดยที่หน่วยของราคาเป็นบาท 
ต่อของทะลายปาล์มสด (รูปที่ 3.7)



รูปที่ 3.7 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน�้ามันกลั่นบริสุทธิ์ ราคาน�้ามันปาล์มดิบ  
และราคาทะลายปาล์มสด ณ โรงงานสกัด
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 1) กำรใช้ประโยชน์น�้ำมันปำล์มในอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

 สามารถจ�าแนกการใช้ประโยชน์ของน�้ามันปาล์มตามรายอุตสาหกรรม 
ได้อย่างน้อย 4 อุตสาหกรรม คือ 1) อุตสาหกรรมอาหาร 2) อุตสาหกรรม 
ที่ไม่ใช่อาหาร 3) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และ 4) อุตสาหกรรมพลังงาน ดังต่อไปนี้

 (1) อุตสำหกรรมอำหำร

 เป็นการใช้น�้ามันปาล์มในการปรุงแต่งหรือผลิตอาหาร โดยทั่วไปเป็นการใช้
ประโยชน์จากน�้ามันปาล์ม น�้ามันเมล็ดในปาล์ม และผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลง  
ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 1) เนยขาว (Shortening) 2) มาการีน  
(Margarines) หรือเนยเทียม 3) ไขมันและน�้ามันทอด (Cooking/Frying oil)  
4) ผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตมีกลิ่นจากการอบเมล็ดโกโก้ (Confectionary fats)  
5) ครีมเทียม (Coffee whitener) และ 6) วานาสปาตี (Vanaspati) คือเนยใส 
หรือกีห์ (Ghee) 

 (2) อุตสำหกรรมที่ไม่ใช่อำหำรหรือโอลิโอเคมี

 น�า้มนัปาล์มทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมทีไ่ม่ใช่อาหาร เช่น สบู ่ผงซกัฟอก เภสชักรรม 
และ โอลิโอเคมี (Oleochemical) เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง ทั้งนี้ การใช้ 
น�้ามันปาล์มในการท�าผลิตภัณฑ์สบู่ จัดได้ว่าส�าคัญที่สุด ซึ่งเป็นการใช้ทดแทน
วัตถุดิบดั้งเดิมของการผลิตสบู่คือไขและน�้ามันมะพร้าว อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม
เภสชักรรมและอตุสาหกรรมโอลโิอเคม ีเป็นอตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าสงู ซึง่มกีารพฒันา
อย่างต่อเนื่องและมีอนาคตที่ดี

 (3) อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ 

 ปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม มผีลผลติทีเ่ป็นชวีมวลและผลพลอยได้ ทีส่ามารถ
ใช้เป็นอาหารสัตว์ อย่างน้อย 4 ชนิด กล่าวคือ 

(ก) ใบปาล์มน�้ามัน ใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง และม้า 
(ข) น�้ามันปาล์มดิบ ผสมในอาหารสัตว์ เช่น สัตว์ปีก และสุกร 



(ค) เนื้อเมล็ดในปาล์ม สามารถท�าเป็นเม็ด (Palm kernel pellets)  
ที่มีไขมันร้อยละ 3 และ เค้ก หรือกากเมล็ดในปาล์ม (Palm kernel  
cake) ที่มีไขมันร้อยละ 6-15 น�าไปผสมในอาหารสัตว์ส�าหรับ วัว และ
กระบือได้ 

(ง) กรดไขมัน ได้จากการกลั่นน�้ามันปาล์มและน�้ามันเมล็ดในปาล์ม (Palm 
fatty acid and palm kernel fatty acid distillates: PFAD and 
PKFAD) จากโรงงานกลั่นน�้ามันปาล์มเป็นแหล่งพลังงานที่ดีส�าหรับ 
สัตว์เคี้ยวเอื้อง และสัตว์ปีก และ สบู่แคลเซียม (Calcium soap)  
สามารถน�าไปเลี้ยงวัวนม 

 (4) อุตสำหกรรมพลังงำน 

 น�้ามันปาล์มเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนน�้ามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า และ
ทดแทนน�้ามันดีเซล ส�าหรับเครื่องจักรทางการเกษตร และรถยนต์ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ข้อดี คือ ไม่มีซัลเฟอร์ หรือ ไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสีย มีราคาถูก 
และมีจุดวาบไฟสูง (230 องศาเซลเซียส) กว่าน�้ามันดีเซล (52 องศาเซลเซียส)  
จึงปลอดภัยต่อการขนส่ง อย่างไรก็ตาม การใช้น�้ามันพืชในการทดแทนการใช ้
น�้ามันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมนั้น นโยบายภาครัฐมีส่วนส�าคัญมาก ดังเช่น  
นโยบายพลังงานทดแทนท่ีปรากฎในเอกสารของกระทรวงพลังงานช่วงปี  
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2554 มีดังนี้

(ก) นโยบายพลังงานท่ีอยู ่ในค�าแถลงนโยบายของรัฐบาลที่นายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 คือ 

 “ด�ำเนินกำรให้นโยบำยด้ำนพลังงำนทดแทนเป็นวำระแห่งชำติ  
โดยสนับสนุนกำรผลิตและกำรใช ้พลังงำนทดแทน โดยเฉพำะ 
กำรพัฒนำเชื้อเพลิงชีวภำพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ (อี 10 อี 20  
และอี 85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้ำง 
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ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน ลดภำวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของ 
เกษตรกร โดยสนับสนุนให้มีกำรผลิตและใช้พลังงำนหมุนเวียนในระดับ
ชุมชน หมู่บ้ำน ภำยใต้มำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจที่เหมำะสม รวมทั้ง
สนับสนุนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่งให้มำกขึ้น โดยขยำยระบบ
ขนส่งก๊ำซธรรมชำติให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนส่งเสริม 
และวิจัยพัฒนำพลังงำนทดแทนทุกรูปแบบอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง”

(ข) นโยบายพลงังานท่ีอยูใ่นค�าแถลงนโยบายของรฐับาลทีน่างสาวยิง่ลกัษณ์ 
ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม  
พ.ศ. 2554 นโยบายพลังงาน (ข้อ 3.5 หน้า 24-25) 

 “ส่งเสริมกำรผลิต กำรใช้ ตลอดจนกำรวิจัยและพัฒนำพลังงำนทดแทน
และพลังงำนทำงเลือก โดยตั้งเป้ำหมำยให้สำมำรถทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลได้อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ภำยใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มีกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมอย่ำงครบวงจร”

 ปี พ.ศ.2551 จากนโยบายส่งเสริม โดยใช้กลไกของอัตราเงินส่งเข้ากองทุน 
น�้ามันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนการน�าเข้าน�้ามันดีเซล โดยได้ก�าหนดให้ใช้ผสม 
น�้ามันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เป็นต้นไป  
(เล่ือนเร็วกว่าก�าหนดเดิม 2 เดือน) ท�าให้มีการใช้ไบโอดีเซล (B100) ประมาณ  
1 ล้านลิตรต่อวัน นอกจากนั้น รัฐบาลยังคงส่งเสริมให้มีการจ�าหน่าย B5 เช่นเดิม  
โดยก�าหนดให้ ราคา B5 ต�่ากว่า B2 ในระดับ 0.50 - 1.00 บาทต่อลิตร ท�าให้
ประมาณการว่า ในปี พ.ศ.2551 ปริมาณความต้องการไบโอดีเซล (B100) จะอยู่ 
ในระดับ 1.16 ล้านลิตรต่อวัน 

 ส�าหรับสูตรราคาไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มดิบ และน�้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ 
(RBD PO) ที่ใช้ คือ



สูตรรำคำไบโอดีเซล: B100 = 0.97 CPO + 0.15MtoH + 3.32

โดย B100 = ราคาขายไบโอดเีซล (B100) ในกรงุเทพมหานคร หน่วย บาท/ลติร
 CPO  = ราคาขายน�้ามันปาล์มดิบในเขตกรุงเทพมหานคร  
    หน่วย บาท/กิโลกรัม
 MtOH = ราคาขายเมทานอลในกรุงเทพมหานคร หน่วย บาท/กิโลกรัม

 ทั้งนี้ราคาต่างๆ ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) CPO หรือราคาขายน�้ามันปาล์มดิบในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ราคา 
ขายส่งสินค้าเกษตร น�้ามันปาล์มดิบชนิดสกัดแยก (เกรดเอ) ตามที ่
กรมการค้าภายในประกาศ แต่ไม่สูงกว่าราคาน�้ามันปาล์มดิบใน 
ตลาดโลก (ตลาดมาเลเซีย) บวก 3 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาขายน�้ามัน
ปาล์มดิบเฉลี่ยในสัปดาห์ที่แล้วจะน�ามาใช้ก�าหนดราคาในสัปดาห์หน้า 
เช่น ราคาขายน�้ามันปาล์มดิบเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 จะน�ามาแทนค่า 
เพ่ือก�าหนดราคาไบโอดีเซลในสัปดาห์ที่ 3 เป็นต้น ยกเว้นกรณีราคา
น�้ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลกมาก จะน�ามาพิจารณา
ร่วมกันอีกครั้ง

(ข) MtOH หรือ ราคาขายเมทานอลในกรุงเทพมหานคร ใช้ราคาเมทานอล
เฉลี่ยจากผู้ค้าเมทานอลในประเทศจ�านวน 3 ราย คือ Thai M.C., I.C.P. 
Chemicals และ Itochu (Thailand) โดยราคาขายเมทานอลเฉลี่ย 
ในสัปดาห์ที่แล้ว จะน�ามาใช้ก�าหนดราคาในสัปดาห์หน้า เช่น ราคาขาย 
เมทานอลเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 จะน�ามาแทนค่าเพื่อก�าหนดราคา 
ไบโอดีเซลในสัปดาห์ที่ 3 เป็นต้น 
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 ในปัจจุบัน กระทรวงพลังงานได้หาแนวทางเพิ่มปริมาณการใช้น�้ามันปาล์ม
เพื่อเป็นพลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น การทดลองการใช้น�้ามันปาล์มผสมกับ 
น�้ามันเตาร้อยละ 10 เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่  
การทดลองใช้น�้ามันไบโอดีเซล B7 คือการผสมในน�้ามันปาล์มร้อยละ 7 เพื่อศึกษา 
ถึงผลกระทบต่อเคร่ืองยนต์ของรถ ขณะนี้ประเทศไทยมีการใช้ไบโอดีเซล B5  
(สดัส่วนน�า้มนัปาล์มร้อยละ 5) เท่านัน้ ซึง่ราคาน�า้มัน B5 จะถกูกว่าราคาน�า้มันดเีซล
ทั่วไป 75 สตางค์ต่อลิตรเพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้น�้ามัน B5 เพื่อเป็น 
การสร้างทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานให้กับประชาชน

 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีมาตรการเน้นการใช้น�้ามันปาล์มเพื่อการบริโภค 
เป็นอันดับแรก และการใช้น�้ามันปาล์มในไบโอดีเซลเป็นอันดับรอง ทั้งนี้ ในปี  
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564 กระทรวงพลังงานวางเป้าหมาย ต้องการการใช้ไบโอดีเซล 
5.9 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจะต้องใช้น�้ามันปาล์มดิบไม่ต�่ากว่า 2 ล้านตันต่อปี รวมกับ 
ปริมาณเพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 0.93 ล้านตันต่อปี และ 
ส่งออก 0.4 ล้านตัน อาจกลายเป็นประเทศน�าเข้าก็ได้ หากไม่มีนโยบายการใช้ 
น�้ามันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซลที่ชัดเจน

 2) กำรปลกูปำล์มน�ำ้มนัเพือ่ควำมม่ันคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน

 กำรประเมินพื้นที่ปลูกปำล์มน�้ำมัน 

  จากข้อมูลทางสถิติปาล์มน�้ามันในช่วงที่มีการน�าน�้ามันปาล์มมาผลิตเป็น 
ไบโอดีเซล และตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนปี พ.ศ. 2555-2564  
ที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตไบโอดีเซลให้ได้ปริมาณ 3.64 ล้านลิตร/วัน ในปี  
พ.ศ. 2559 และ 5.97 ล้านลิตร/วัน ในปี พ.ศ. 2564 น�ามาประกอบการพิจารณา
ประเมินพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพืชอื่นๆ ตามสมมุติฐาน 
ที่ก�าหนดขึ้น ดังปรากฏตามตารางที่ 3.1 และ 3.2 



ตำรำงที่ 3.1 พื้นที่ปำล์มน�้ำมันที่เพียงพอต่อกำรใช้ภำยในประเทศ 

 ตำมคำดกำรณ์กำรใช้น�้ำมันปำล์มดิบ :  

 กรณี % น�้ำมันปำล์มที่แตกต่ำงกัน

ปี

คำดกำรณ์ 
ใช้น�้ำมันปำล์มดิบ 

(CPO)  
(ล้ำนตัน)

ผลผลิต 
(กก./ไร่)

พื้นที่ให้ผลค�ำนวณ 
(ที่ 17% OER)  

(ล้ำนไร่)

พื้นที่ให้ผลค�ำนวณ 
(ที่ 19% OER)  

(ล้ำนไร่)

2556 1.84 2,844 3.81 3.41

2557 2.26 2,844 4.67 4.18

2558 2.29 2,844 4.74 4.24

2559 2.35 2,844 4.86 4.35

2560 2.78 2,844 5.75 5.14

2561 2.83 2,844 5.85 5.24

2562 2.9 2,844 6.00 5.37

2563 2.97 2,844 6.14 5.50

2564 3.03 2,844 6.27 5.61
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ตำรำงที่ 3.2 พื้นที่ปลูกปำล์มน�้ำมันส�ำหรับผลิตไบโอดีเซล    

 : กรณีเปอร์เซ็นต์น�้ำมันที่ 17% และผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่ม

ปี
ประมำณกำรณ์ใช้น�้ำมันปำล์ม

เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล  
(ล้ำนตัน)

% 
น�้ำมัน พื้นที่(ล้ำนไร่)

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ตำมแผน 

(กก./ไร่/ปี)

2555 0.63 0.17 1.30 2,844

2556 0.68 0.17 1.41 2,925

2557 1.08 0.17 2.23 3,016

2558 1.09 0.17 2.25 3,118

2559 1.12 0.17 2.32 3,228

2560 1.52 0.17 3.14 3,329

2561 1.55 0.17 3.21 3,444

2562 1.59 0.17 3.29 3,553

2563 1.63 0.17 3.37 3,656

2564 1.67 0.17 3.45 3,765

 จากข้อมูล จะต้องมีพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้เป็น 
พืชพลังงานโดยไม่กระทบต่อการเป็นพืชอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่มีอยู่ จะต้อง
มีพื้นที่ปลูก 3.45 ล้านไร่ ดังตารางที่ 3.3



ตำรำงที่ 3.3 พื้นที่ส�ำหรับปลูกปำล์มน�้ำมันตำมผลพยำกรณ์

ปี พ.ศ.
ควำมต้องกำรพื้นที่ปลูกปำล์มน�้ำมัน (ล้ำนไร่) @ 17% OER

น�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ อุตสำหกรรมต่ำงๆ ไบโอดีเซล รวม

2559 1.78 0.87 2.32 4.97

2564 2.45 1.07 3.45 6.97

 พื้นท่ีส�าหรับปลูกปาล์มน�้ามันรวมของประเทศ ในกรณีการพยากรณ์
เปอร์เซ็นต์น�้ามันจากทะลายปาล์มซื้อขายที่ 17% และ 19% มีดังนี้ (1) 17% 
น�้ามัน ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ต้องใช้พื้นที่รวม 6.97 ล้านไร่ (2) หากมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวและการใช้ปาล์มน�้ามันพันธุ์ดี เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์น�้ามัน 
จากทะลายปาล์มซื้อขายที่ 19% แล้ว จะสามารถลดพื้นที่เหลือ 5.61 ล้านไร่  
จึงจ�าเป็นต้องมีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่อีก ประมาณ 1.2 – 2.56 ล้านไร่  
จากพื้นที่ปาล์มน�้ามันรวมของประเทศ (4.41 ล้านไร่ ปี 2555) 
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ตำรำงที่ 3.4 พื้นที่ที่เหมำะสมส�ำหรับปลูกปำล์มน�้ำมันรำยภำค

หน่วย: ตารางกิโลเมตร

ภำค เหมำะสมมำก เหมำะสมปำนกลำง

กลาง 6,362.51 3,124.29

เหนือ 409.82 222.38

ใต้ 51.47 38.14

ตะวันออก 212.33 124.03

ตะวันตก 203.78 109.9

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,424.9 1,356.55

รวม 9,664.81 4,975.29

รวม (ไร่) 6,040,506.25 3,109,556.25

 เมื่อพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยน�าเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่
เหมาะสมส�าหรับปลูกปาล์มน�้ามันมาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งจะพิจารณาครอบคลุม
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของปาล์มน�า้มนัอนัประกอบด้วย ความชนัของพืน้ที่ 
ความสูงจากระดับน�้าทะเล ปริมาณน�้าฝน อุณหภูมิแวดล้อม ชั่วโมงที่ได้รับแสงแดด 
คุณสมบัติของดิน และพ้ืนท่ีหวงห้าม ท�าให้ได้พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและ 
มีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน�้ามัน แต่เมื่อพิจารณาพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือก 
ดังกล่าวแล้ว พบว่ามีบางพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ได้แก่ ข้าว  



มันส�าปะหลัง อ้อย รวมทั้งพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันเดิม ดังนั้นจึงคัดกรองพื้นที ่
อีกครั้ง โดยการตัดพื้นที่ซ้อนทับดังกล่าวออก และจะได้พื้นที่ที่เหมาะสมในการ 
ปลูกปาล์มน�้ามันท้ังประเทศจ�านวน 9,664.81 ตร.กม. หรือ 6.04 ล้านไร่  
(รายละเอียดพื้นที่เหมาะสมรายจังหวัดของแต่ละภาคของประเทศไทย ศึกษาได้ 
จากโครงการ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานด้วยการพัฒนาปาล์มน�้ามัน 
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์และคณะ)
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4.1 แนวคิดกำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติอุตสำหกรรมปำล์ม

น�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม

 อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรม
ที่เกิดใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มของประเทศอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย รวมถึงอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย 
ของประเทศไทยเอง 

 ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้อุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มของประเทศอินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย และอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทราย  
มีพัฒนาการที่มั่นคง สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีการควบคุมและจัดสรร 
ผลประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว ตัวอย่างเช่น  
กฎหมายของคณะกรรมการน�้ามันปาล์มของมาเลเซีย ซึ่งได้ก�าหนดให้การ
ด�าเนินธุรกิจทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับน�้ามันปาล์ม ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะ
กรรมการน�้ามันปาล์มของมาเลเซีย และยังมีอ�านาจหน้าที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน 
ของอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม ตั้งแต่การผลิตปาล์มน�้ามันไปจนถึงการส่งออก
น�้ามันปาล์ม การวิจัย พัฒนา การออกกฎระเบียบ และการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
น�้ามันปาล์ม 

แนวคิด และสำระส�ำคัญของ
กำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติ
อุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมัน 
และน�้ำมันปำล์ม4



 นอกจากกฎหมายของคณะกรรมการน�้ามันปาล์มของมาเลเซียแล้ว ยังควร 
พิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกองทุน
สงเคราะห์การท�าสวนยาง พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย  
พ.ศ. 2527 เป็นแนวทางในการยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม
ของประเทศไทย โดยให้มกีารน�าบทบญัญตัต่ิางๆ ของกฎหมายทีน่�ามาเป็นแนวทาง
พิจารณาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และลักษณะของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน
และน�้ามันปาล์มของไทย เพ่ือความจ�าเป็นในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาวสวนปาล์มน�้ามันและผู้เกี่ยวข้อง 
ในอุตสาหกรรมอย่างเสมอภาพและเป็นธรรม เช่น การจัดระบบการผลิตและ
จ�าหน่ายปาล์มน�้ามันระหว่างชาวสวนปาล์มและโรงงานสกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วน 
ได้เสียโดยตรง เข้ามาร่วมมือกับทางราชการ ตั้งแต่การผลิตปาล์มน�้ามันไปจนถึง
การจัดสรรเงินรายได้จากการขายน�้ามันปาล์มทั้งในประเทศและการส่งออก  
เพื่อให้อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มเติบโตโดยมีเสถียรภาพและ 
เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวสวนปาล์ม ผู้ผลิตน�้ามันปาล์ม และผู้บริโภค ผ่านการตรา
เป็นพระราชบัญญัติ

 4.1.1 ขอบเขตร่ำงพระรำชบัญญัติอุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมันและ 

น�้ำมันปำล์ม

 ร่างพระราชบญัญตัอิตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม ควรครอบคลมุ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของปาล์มน�้ามันตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และ 
ปลายน�้า ดังนี้

(1) จดัตัง้คณะกรรมการปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มแห่งชาต ิ มอี�านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุม ก�ากับดูแล และส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน 
และน�้ามันปาล์ม ครอบคลุมทกุขัน้ตอนของอตุสาหกรรม ตัง้แต่การผลติ 
ปาล์มน�า้มนัไปจนถงึการส่งออกน�า้มันปาล์ม

(2) จัดตั้งกองทุนปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม 
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(3) ก�าหนดให้การด�าเนินธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์มแห่งชาติ

(4) ก�าหนดให้ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม 
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ในกฎหมายปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม

(5) ก�าหนดให ้มีงานวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
การปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตของสวนปาล์มน�้ามัน โรงงานสกัด
และอตุสาหกรรมต่อเนือ่ง การลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

(6) สร้างระบบและควบคุมการผลติและจ�าหน่ายปาล์มน�า้มันและน�า้มันปาล์ม 
เช่น การจัดการความเส่ียงด้านผลผลิตและราคา (ประกันภัยพืชผลและ 
การซื้อขายในตลาดล่วงหน้า) การบริหารจัดการสต๊อกเพื่อความมั่นคง
อาหาร การพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานเพื่อการก�าหนดกลไกราคา 
ผลผลิตทะลายปาล์มสด เป็นต้น เพื่อให้อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน 
และน�้ามันปาล์มเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความเป็นธรรม 
แก่ชาวสวนปาล์ม ผู้ผลิตน�้ามันปาล์ม และประชาชนผู้บริโภค 

(7) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน
ส�าหรบัประเทศไทย (Thailand Sustainable Palm Oil) ทัง้ทางเศรษฐกจิ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม

 4.1.2 กำรออกแบบกองทุนปำล์มน�้ำมัน

 รูปแบบกองทุนปาล์มน�้ามัน ควรเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ 
เฉพาะกิจ (ระยะส้ัน) หรือ วัตถุประสงค์ทั่วไป (ระยะยาว) เพื่อแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน อันน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลตามกฎหมาย 



 ตัวอย่างกองทุนด้านสินค้าเกษตรในไทยที่สามารถน�ามาพิจารณาถึง 
รูปแบบกองทุนปาล์มน�้ามันที่ควรจะเป็น รวมถึงภาระการจัดเก็บเงิน ได้แก่ กองทุน
สงเคราะห์์การท�าสวนยาง กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้

 1) กองทุนสงเครำะห์์กำรท�ำสวนยำง

 เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์์การท�าสวนยาง 
พ.ศ. 2503 แก้ไขโดย พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2530 

 มาตรา 4 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง ประกอบด้วยเงินสงเคราะห์ 
ซึ่งส่งสมทบตามพระราชบัญญัตินี้ เรียกว่่า “กองทุนสงเคราะห์์การท�าสวนยาง”  
เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการท�าสวนยางที่ได้ผลน้อยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ให้กองทุน 
สงเคราะห์การท�าสวนยางเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินกิจการ
สงเคราะห์์การท�าสวนยาง ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�านาจกระท�าการใดๆ  
ที่จ�าเป็น หรือเป็นอุปกรณ์แก่วัตถุประสงค์์ดังกล่่าวนั้นได้ รวมทั้งการท�าสวนยาง
และสวนไม้ยืนต้น ตลอดจนกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นการสาธิต และส่งเสริม เพื่อ
ประโยชน์ในการสงเคราะห์ รวมตลอดถึงการด�าเนินการส่งเสริม หรือสงเคราะห์ 
การปลกูแทนไม้ยนืต้นชนดิอืน่ ทีม่คีวามส�าคญัทางเศรษฐกจิตามทีภ่าครฐัมอบหมาย

 ให้กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางมีส�านักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร  
เรียกว่า “ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์์การท�าสวนยาง” [มาตรานี้ ได้้แก้้ไขเพิ่มเติม
ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์์การท�าสวนยาง พ.ศ. 2503 (ฉบับที่3) 
พ.ศ. 2518]

 มาตรา 4 ทว ิในการด�าเนนิการส่ง่เสรมิ หรอืสงเคราะห์ก์ารปลกูแทนไม้ย้นืต้น
ชนิดอื่นตามมาตรา 4

 ให้ใช้เงินทุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล หรือจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร [มาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติมตาม 
มาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง พ.ศ.2503 (ฉบับที่3)  
พ.ศ. 2518]
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 มาตรา 5 บุคคลใดส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องเสียเงินสงเคราะห์ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราเงินสงเคราะห์ที่รัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ส�าหรับการก�าหนดอัตราเงินสงเคราะห์ จะต้องได้รับอนุมัติจาก 
คณะรัฐมนตรีก่อนในการก�าหนดอัตราเงินสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ให้น�าจ�านวน 
เงินสงเคราะห์์ที่กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง ต้องจ่ายเพื่อการสงเคราะห์ 
ในแต่ละปี และอตัราอากรขาออก ตามกฏหมายว่าด้วยพกิดัอตัราศลุกากรทีเ่รยีกเกบ็ 
จากการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรมาเป็นหลักในการพิจารณาด้วย โดยถือ 
อัตราต่อน�้าหนักยางหนึ่งกิโลกรัมเป็นเกณฑ์ การค�านวณจ�านวนเงินสงเคราะห์ 
ที่บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องเสีย ถ้าเศษของน�้าหนักยางเกินครึ่งกิโลกรัม ให้คิด 
เงินสงเคราะห์เท่ากับน�้าหนักยางหนึ่งกิโลกรัม ถ้าเศษของน�้าหนักยางไม่ถึงครึ่ง
กิโลกรัม ให้ถือเป็นน�้าหนักที่ไม่ต้องน�ามาค�านวณ



 ส�าหรับยางท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็นตัวอย่างซึ่งมีน�้าหนักไม่เกิน
ห้ากิโลกรัม หรือยางที่กระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้ส่งออกเพื่อเป็นประโยชน์ใดๆ 
อันมิใช่่เพื่อการค้า ไม่ว่าจะมีน�้าหนักเท่าใด ให้ได้้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินสงเคราะห์ 
[มาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 3 แห่ ่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท�า 
สวนยาง พ.ศ.2503 (ฉบับที่4) พ.ศ. 2530] จะเห็นได้ว่ากองทุนสงเคราะห์การท�า 
สวนยาง เป็นกองทุนท่ีมุ ่งเน้นในการช่วยเหลือผู ้ปลูกยาง ในการเพิ่มผลผลิต  
ด้วยการส่งเสริม หรือสงเคราะห์์การปลูกแทนไม้ยืนต้นชนิดอื่น ที่มีความส�าคัญ 
ทางเศรษฐกิจตามที่รัฐมอบหมาย โดยรับเงินส่วนหนึ่งจากรัฐบาล และอีกส่วนหนึ่ง
เก็บจากการส่งออกยางเพื่อการค้า หรือ Cess ของการส่งออกยาง 

 2) กองทุนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

 เป็นกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอ�านาจ 
ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาใน 
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในกระทรวงพาณิชย์ 
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส�าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2524 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของกระทรวง
พาณิชย์เรื่องหลักการเบื้องต้นการเรียกเก็บค่าธรรรมเนียมพิเศษจากสินค้าขาเข้า 
และร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 กองทุนนี้จัดเป็นกองทุนประเภทส่งเสริมและสนับสนุน กล่าวคือ เป็นกองทุน
ที่สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้การส่งออกของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีภารกิจ
หลักในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการส่งออกสินค้าและบริการ รวมทั้ง
การรักษา การหาตลาด ปกป้องผลประโยชน์ในทางการพาณิชย์ และแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการส่งออก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

79เพื่อน�ำไปสู่กำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม
กรอบแนวคิดเชิงนโยบาย



 (1) เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับการด�าเนินการโครงการ 
ของภาครัฐและเอกชนด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัว  
รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ในทางการพาณิชย์ การแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ในการส่งออก ให้สามารถด�าเนินการได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 
ทางเศรษฐกิจโลก

 (2) เพื่อเป็นแหล่งเงินเสริมเงินงบประมาณส�าหรับการด�าเนินงานตามแผน
งาน/โครงการ ด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้ง
การปกป้องผลประโยชน์ในทางการพาณชิย์ การแก้ไขปัญหาอปุสรรคในการส่งออก 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

 ส�าหรับแหล่งเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรฐับาลส่วนหนึง่ (ในปีงบประมาณ 2555-2556 ไม่ได้รบัการจดัสรร
จากเงินงบประมาณ) และได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษดังต่อไปนี้

(1) เงินกองทุนที่ใช้เพื่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 – ค่าธรรมเนียมพิเศษการน�าเข้า อัตราร้อยละ 0.5 ของราคา C.I.F. 
(Cost insurance & Freight) 

 – ค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกตลับลูกปืน 
 – ค่าธรรมเนียมพิเศษการน�าเข้าอาหารสัตว์

(2) เงินกองทุนที่ใช้ตามเหตุผลการจัดเก็บ

 – ค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป
 – ค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกกาแฟ 
 – ค่าธรรมเนียมพิเศษตอบโต้การทุ่มตลาด
 – ค่าธรรมเนียมพิเศษการน�าเข้าปลาป่น 
 – ค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกน�้ามันปาล์ม



 กิจกรรมหลักของกองทุนฯ มีดังนี้

(1) งานสนับสนุนการส่งออก

(1.1) การพัฒนาบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อเป็นการวาง
รากฐานการส่งออกในระยะกลาง/ยาวโดยมุ่งเน้นจะสร้างและ
พฒันาผูส่้งออกรายใหม่ๆ ให้เพิม่ขึน้โดยเฉพาะผูป้ระกอบการธรุกจิ 
SMEs และ OTOP 

(1.2) การพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การพัฒนา
รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์การสนับสนุนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

(1.3) การบริหารและจัดการข้อมูลการค้า เช่น การจัดท�าเว็บไซต์ของ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การจัดท�าข้อมูลการค้าและ
กจิกรรมส่งเสรมิการส่งออกเพือ่เผยแพร่ให้ผูป้ระกอบการผูส่้งออก
และผู้ที่สนใจทางเว็บไซต์ www.ditp.go.th

(2) งานจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ได้แก่ การจดังานแสดงสนิค้านานาชาติ
ในประเทศการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในต่างประเทศ การส่งเสรมิการขาย
ร่วมกบัห้างสรรพสนิค้า/ผูน้�าเข้าในต่างประเทศ การจดัคณะผูแ้ทนการค้า 
มาเยือนงานแสดงสินค้าในประเทศ การจัดคณะผู้แทนการค้าเพื่อเจรจา
การค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดคณะผู้แทนการค้าระดับสูง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ การจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (Thailand 
Trade Exhibition) และการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการค้ากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

(3) งานด้านผลักดันตลาดเชิงรุก 

(3.1) การส่งเสริมการไปด�าเนนิธรุกจิในต่างประเทศในรปูแบบต่างๆ เช่น 
การลงทุนการตั้งโรงงานผลิตสินค้าในสาขาที่ไทยมีความได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขัน
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(3.2) การพัฒนาโลจิสติกส์การค้าเพื่อการส่งออกโดยการพัฒนาและ 
ขยายช่องทางการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ เช่น การศึกษา
เส้นทางสายใหม่ (New Trade Lane) การลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
ส�าหรับผู ้ส ่งออกโดยส่งเสริมและพัฒนา Trade Logistic  
Provider (TLP) ในประเทศให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการกับ
ผู้ประกอบการไทยในด้านต่างๆ อย่างครบวงจรมากขึ้น

(4) งานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์สินค้าและธุรกิจบริการของไทย การเผยแพร่ข้อมูลด้าน 
การค้า และการด�าเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

(5) งานประชุมเจรจาการค้า เพื่อสร้างโอกาสในการเปิดตลาดสินค้า/ธุรกิจ
บริการและแก้ไขปัญหา/ อุปสรรคทางการค้าในทุกระดับทั้งในระดับ
พหภุาค ีคอื WTO ระดบัภมูภิาค ได้แก่ APEC, ASEAN, ASEM และระดบั
ทวิภาคี ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
นิวซีแลนด์ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

(6) งานปกป้องและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
ที่ปรึกษาหรือทนายความแก้ต่างในกรณีที่ประเทศไทยถูกกล่าวหาทาง 
การค้า

(7) งานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน ได้แก่ โครงการที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปีของทุกหน่วยงาน รวมถึงการริเริ่มงานใหม่ๆ ตลอดจนงานที่เกี่ยวกับ
มาตรการเร่งด่วน และงานที่มีการปรับนโยบายเพื่อรองรับสถานการณ์
ใหม่ที่เกิดขึ้น

 ส�าหรบัค่าธรรมเนยีมพเิศษการส่งออกข้าวไปสหภาพยโุรปนัน้เป็นการส่งออกข้าว 
ภายใต้โควต้าภาษขีองสหภาพยโุรป จงึมกีารขึน้ทะเบียนเป็นผูส่้งออกและการขอรบั
การจัดสรรปริมาณการส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะจัดสรรให้เฉพาะผู้ที่มี



ประวัติการส่งออกไปสหภาพยุโรปตามสัดส่วนโดยใช้ประวัติส่งออกย้อนหลัง 3 ปี  
โดยปริมาณส่งออกข้าวแต่ละปีและอัตราภาษีน�าเข้าสหภาพยุโรป มีดังนี้ ข้าวขาว  
(พิกัด 1006.30) จ�านวน 21,455 ตัน อัตราภาษี 0 เปอร์เซ็นต์ และข้าวหัก  
(พิกัด 1006.40) จ�านวน 52,000 ตัน อัตราภาษี 45 ยูโรต่อตัน ทั้งนี้ผู้ส่งออก 
ข้าวขาวพิกัด 1006.30 จะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ในอัตรา 2,500 บาท 
ต่อตัน

 จะเห็นได้ว่า ค่าธรรมเนียมพิเศษ ในอัตรา 2,500 บาทต่อตัน ส�าหรับผู้ส่งออก
ข้าวขาวพิกัด 1006.30 ไปยังสหภาพยุโรปก็คือ Cess เหมือนกับ Cess ของการ 
ส่งออกยาง โดยทั้งสองกรณีจัดเก็บ ณ การส่งออก ซึ่งเป็นระดับอุตสาหกรรม 
ปลายน�้า มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่เก็บได้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาประเทศ
เหมือนกัน แต่ส�าหรับยางนั้นจะเน้นการพัฒนาด้านการผลิต ณ ระดับฟาร์ม 
หรืออุตสาหกรรมต้นน�้า ในขณะท่ี Cess ส�าหรับข้าวขาวจะให้ความส�าคัญในด้าน
การส่งออก หรืออุตสาหกรรมปลายน�้า

 เป็นที่น่าสังเกตว่า การจัดเก็บ Cess ของการส่งออกยาง และค่าธรรมเนียม
พิเศษข้าวขาวส่งออกไปสหภาพยุโรป ณ การส่งออกนั้น เป็นรูปแบบการจัดเก็บ 
ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความสะดวก การเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและ 
ค่าใช้จ่ายการจดัเกบ็ นอกจากนัน้ เมือ่พจิารณาสถานภาพความเป็นประเทศส่งออก
ของไทยทัง้ข้าวและยางในตลาดโลกแล้ว กล่าวได้ว่า ไทยเป็นประเทศส่งออกรายใหญ่  
ฉะนั้นตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แล้ว การเก็บภาษีต่างๆ ในระดับการส่งออก 
ของไทย (ประเทศส่งออกรายใหญ่) นั้น ภาระของภาษีจะถูกแบ่งรับโดยทั้งประเทศ
ผู้ส่งออก และประเทศผู้น�าเข้า โดยที่ประเทศใดจะรับภาระภาษีมากกว่าหรือ 
น้อยกว่านั้น จะขึ้นอยู่กับความยึดหยุ่นต่อราคาของอุปทานการส่งออกของประเทศ
ผูส่้งออก และอปุสงค์การน�าเข้าของประเทศผูน้�าเข้า อย่างไรกต็าม หากประเทศไทย
จัดเก็บ Cess ของปาล์มน�้ามัน ณ การส่งออกเช่นเดียวกับกรณีข้าวขาวและยางแล้ว 
ภาระของภาษี (หรือ Cess) จะตกอยู่กับประเทศไทยแต่ฝ่ายเดียว เพราะไทยเป็น 
ผู้ส่งออกรายเล็กในตลาดโลก
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 กล่าวได้ว่ารูปแบบของกองทุนปาล์มน�้ามัน หรือ Cess ของปาล์มน�้ามันนั้น  
ควรจัดเก็บ ณ ระดับอุตสาหกรรมต้นน�้า หรือกลางน�้ามากกว่าปลายน�้า ทั้งนี้  
เพราะประเทศไทยเป็นผู ้ส่งออกรายเล็ก และปริมาณการส่งออกยังมีไม่มาก  
เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตน�้ามันปาล์มทั้งหมด นอกจากนั้นการใช้
ประโยชน์ของน�้ามันปาล์มดิบมีมากและหลากหลาย จึงควรให้ทุกภาคส่วนที่ใช ้
น�้ามันปาล์มมีส่วนร่วมในการรับภาระ Cess ด้วย ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบ 
การจัดเก็บที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความสะดวกในการเก็บสามารถเก็บได้ 
เต็มเม็ดเต็มหน่วย และค่าใช้จ่ายการจัดเก็บแล้ว ควรจะจัดเก็บ Cess ของปาล์ม
น�้ามันในรูปของน�้ามันปาล์มดิบ โดยจัดเก็บ ณ โรงงานสกัด หรือโรงงานที่มีการสกัด
น�้ามันปาล์มจากผลปาล์มสด 

4.2  กรอบโครงสร้ำงและสำระส�ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติ

อุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์ม

 กรอบโครงสร้างของ พรบ. อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม ควรมี
องค์ประกอบหลักดังนี้ 

• หลักการและเหตุผล 
• นิยามศัพท์
• คณะกรรมการปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มแห่งชาติ
• กองทุนปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม 
• การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามัน
• ผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน
• ส�านักงานคณะกรรมการปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มแห่งชาติ
• บทก�าหนดโทษ
• บทเฉพาะกาล
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โดยแต่ละองค์ประกอบควรมีเนื้อหาส�าคัญดังต่อไปนี้

หลักกำรและเหตุผล

ควรแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของประเด็นเหล่านี้

1. ปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญด้านความมั่นคงอาหารและพลังงาน

2. ปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

3. การรักษาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งระบบอุตสาหกรรม
ปาล์มน�้ามันอย่างเป็นธรรม

4. การบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

นิยำมศัพท์

1. คณะกรรมการ (Board) หมายถงึ คณะกรรมการปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม 
แห่งชาติ

2. คณะกรรมการกองทุน (Fund Board) หมายถงึ คณะกรรมการบรหิากองทนุ 
ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม 

3. ส�านักงาน (Office) หมายถึง ส�านักงานคณะกรรมการปาล์มน�้ามันและ
น�้ามันปาล์มแห่งชาติ

4. เลขาธกิาร (Secretary General) หมายถงึ เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการ 
ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มแห่งชาติ

5. พนักงานเจ้าหน้าท่ี (Authorized officer) หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
ให้ปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้

6. เงนิค่าธรรมเนยีม (Cess) หมายถงึ เงนิทีเ่รยีกเกบ็จากการน�าเข้าและส่งออก
ปาล์มน�้ามันและผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ามัน หรือ



นิยำมศัพท์

7. ปาล์มน�้ามัน (Oil palm) หมายถึง ปาล์มน�้ามันในสกุล Elaeis sp.และ 
จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง Elaeis guineensis Jacq. และ Elaeis 
oleifera รวมถึงพันธุ ์ปาล์มน�้ามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ 
เทคโนโยยีการปรับปรุงพันธิอื่นๆ ส�าหรับเป็นปาล์มน�้ามันเพื่อใช้ปลูก

8. ปาล์มน�้ามันเพื่อใช้ปลูก (Oil palm planting material) หมายถึง  
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน�้ามัน ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน�้ามัน และต้นกล้าพันธุ์ปาล์ม
น�้ามันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์อื่นๆ 

9. ผลปาล์มน�้ามัน (Oil palm fruit) หมายถึง ผลิตผลของปาล์มน�้ามัน 
ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป ทะลายปาล์มน�้ามัน หรือลูกร่วง

10. ผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ามัน (Oil palm products) หมายถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ  
ที่ได้โดยตรงจากปาล์มน�้ามัน หรือแปรรูปทั้งหมดหรือบางส่วน และรวมถึง 
น�้ามันปาล์ม เนื้อเมล็ดในปาล์มน�้ามัน กากเมล็ดในปาล์มน�้ามัน กะลา 
ปาล์มน�้ามัน กรดไขมัน ปาล์มน�้ามันเพื่อใช้ปลูก ทางใบปาล์มน�้ามัน  
ผลปาล์มน�้ามัน เส้นใยปาล์มน�้ามัน ทะลายปาล์มเปล่า ล�าต้นปาล์มน�้ามัน 
รากปาล์มน�้ามัน เยื่อและกระดาษ แผ่นไม้อัดจากเส้นใยปาล์มน�้ามัน และ
เคมีภัณฑ์จากปาล์มน�้ามัน

11. อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน (Oil palm industry) หมายถึงอุตสาหกรรมใดๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกปาล์มน�้ามัน การผลิตของผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ามัน  
และการให้บริการของอุตสาหกรรมนั้นๆ 

12. น�้ามันปาล์ม (Palm oil) หมายถึง น�้ามันที่ได้จากการสกัดผลปาล์มน�้ามัน
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปน�้ามันปาล์มดิบหรือผ่านกระบวนการแปรรูป จากส่วน 
ที่เป็นเปลือกนอก (Pericarp) และรวมถึงน�้ามัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปน�้ามัน
ปาล์มดบิหรือผ่านกระบวนการแปรรปูจากส่วนทีอ่ยูใ่นเมลด็ในปาล์มน�้ามนั 
(Oil palm kernel)

13. ฯลฯ
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คณะกรรมกำรปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มแห่งชำติ

1. องค์คณะกรรมการ จ�านวน …. คน ประกอบด้วย
• นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
• ภาครัฐ จ�านวน …. คน 
• ผู้แทนสถาบันเกษตรกร จ�านวน …. คน 
• ผู้แทนสถานที่รวบรวมผลปาล์มน�้ามัน (ลานเท) จ�านวน …. คน
• ผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน จ�านวน …. คน
• ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ จ�านวน …. คน
• เลขาธิการ

2. รูปแบบองค์กรอิสระ โดยจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการปาล์มน�้ามัน 
และน�้ามันปาล์มแห่งชาติ อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. อ�านาจหน้าที่
• ก�าหนดนโยบายและแผนงานของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน รวมถึง 

การรวมกลุม่เกษตรกรรายย่อยชาวสวนปาล์มน�า้มนัทีย่ัง่ยนืทางเศรษฐกจิ 
สงัคมและส่ิงแวดล้อม

• วางแผน ส่งเสริม และติดตามกิจกรรมวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน�้าถึง
ปลายน�้า เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพานิชย์

• ก�าหนดราคาผลปาล์มน�้ามันบนพื้นฐานที่เป็นธรรมส�าหรับทุกภาคส่วน
• ก�าหนดการน�าเข้าและส่งออกผลติภณัฑ์ปาล์มน�า้มัน รวมถงึปาล์มน�า้มัน

เพือ่ใช้ปลูก
• ก�ากบั ขึน้ทะเบยีน ออกใบอนญุาต ประสานงาน และส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ  

ด้านการผลติ การค้า การเคลือ่นย้าย รวมถงึการทดสอบและตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ามัน 

• พฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม การใช้ประโยชน์ และรกัษาตลาดผลติภณัฑ์ 
ปาล์มน�้ามัน

• ก�าหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ 
• เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน
• ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่างๆ



กองทุนปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มแห่งชำติ

1. วัตถุประสงค์
• งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ามัน
• การจัดการความเสี่ยงสวนปาล์มน�้ามัน (ประกันภัยพืชผล) 
• การสงเคราะห์และส่งเสริมการปลูกทดแทน
• การสงเคราะห์และส่งเสริมการปลูกใหม่ปาล์มน�้ามัน
• การสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม

2. คณะกรรมการบริหารกองทุน จ�านวน …. คน
2.1) องค์คณะกรรมการบริหารกองทุน จ�านวน …. คน 

• ภาครัฐ จ�านวน …. คน 
• ผู้แทนสถาบันเกษตรกร จ�านวน …. คน 
• ผู้แทนสถานที่รวบรวมผลปาล์มน�้ามัน (ลานเท) จ�านวน …. คน
• ผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน จ�านวน …. คน
• ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ จ�านวน …. คน

2.2) รูปแบบนิติบุคคล
2.3) ส�านกังาน อยูภ่ายใต้ส�านกังานคณะกรรมการปาล์มน�า้มนัและน�า้มนั

ปาล์มแห่งชาติ
3. หน้าที่

• บริหารเงินกองทุนให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ

4. องค์ประกอบเงินกองทุน
• เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
• เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
• เงินที่เก็บจากผู้ประกอบการ* 
• เงินค่าธรรมเนียม 
• ดอกผลของกองทุน
• เงินอื่นๆ เช่น เงินค่าปรับ เงินขายทอดตลาดสินค้าตามค�าสั่งศาล
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กำรส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชำวสวนปำล์มน�้ำมัน

1. หน้าที่และการปฎิบัติตาม พรบ. 
• ขึน้ทะเบยีนผูป้ลกูปาล์มน�า้มนัและพืน้ทีส่วนปาล์มน�า้มันตามอายปุาล์ม

น�้ามัน
• บันทึกการขายผลปาล์มน�้ามันให้แก่สถานที่รวบรวมผลปาล์มน�้ามัน 

(ลานเท) และ/หรือโรงงานสกัดน�้ามันปาล์มดิบตามคุณภาพที่ก�าหนด

2. การส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามัน
• ก�าหนดการรวมกลุม่เกษตรกรรายย่อยเพือ่การรบัรองตามมาตรฐานการ

ผลิตปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
• ก�าหนดการปลูกทดแทนพันธุ์ปาล์มน�้ามัน อายุมากกว่า 25 ปี และ/

หรือผลผลิตต�่า
• ก�าหนดการปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่ใหม่
• ก�าหนดขนาดสวนปาล์มน�้ามันที่จะให้การสนับสนุนขั้นต�่า
• ก�าหนดการใช้ที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
• ก�าหนดแหล่งทีม่าของเงนิสนบัสนนุการปลกูทดแทนและการปลกูปาล์ม

น�้ามันในพื้นที่ใหม่
• ก�าหนดข้อยกเว้นที่เหมาะสม
• ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่างๆ 



ผู้ประกอบกำรในโซ่อุปทำน

หน้ำที่และกำรปฎิบัติตำม พรบ. 

1. สถานที่รวบรวมผลปาล์มน�้ามัน (ลานเท)
• ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตการประกอบกิจการ
• รายงานการรบัซือ้ผลปาล์มน�า้มันจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�า้มันและ

การขายผลปาล์มน�า้มนัให้แก่โรงงานสกดัน�า้มนัปาล์มดบิตามคณุภาพที่
ก�าหนด

2. โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มดิบ 
• ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตการประกอบกิจการ
• รับซื้อผลปาล์มน�้ามันตามคุณภาพที่ก�าหนด
• รายงานปริมาณการผลิตน�้ามันปาล์มและการเก็บรักษาสต๊อค
• น�าส่งเงินเข้ากองทุนตามที่ก�าหนด

3. โรงกลั่นน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์
• ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตการประกอบกิจการ
• รายงานปริมาณการผลิตน�้ามันปาล์มและการเก็บรักษาสต๊อค
• น�าส่งเงินเข้ากองทุนของผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ามันอื่นๆ ยกเว้นส่วนน�้ามัน

ปาล์มบริสุทธิ์ 

4. โรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มดิบ
• ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตการประกอบกิจการ
• รายงานปริมาณการผลิตไบโอดีเซลและการเก็บรักษาสต๊อค

5. โรงงานโอลิโอเคมี
• ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตการประกอบกิจการ
• รายงานปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ามัน

6. ผู้ประกอบการอื่นๆ (โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากชีวมวล)
• ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตการประกอบกิจการ
• รายงานปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์จากชีวมวล
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มแห่งชำติ

1. หน้าที่ 
• เกบ็รวบรวมข้อมลูการผลติ การใช้ และการจ�าหน่ายจ่ายแจกผลติภณัฑ์

ปาล์มน�้ามัน
• จัดท�าบัญชีสมดุลผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ามันทุกประเภท
• จดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนปาล์มน�้ามัน
• จดทะเบียนผู้ประกอบการต่างๆ 
• ทดสอบคุณภาพปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม
• วิจัยและพัฒนาปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม
• เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน
• ติดต่อองค์การต่างประเทศ
• เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร

กองทุน 

2. หน่วยงานภายใต้ส�านักงาน
• ส�านักงานคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย

 Ø ส�านักบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสวนปาล์มน�้ามัน
 Ø ส�านักสงเคราะห์การปลูกทดแทนปาล์มน�้ามันที่โค่นทิ้ง

• ส�านักงานคณะกรรมการ ประกอบด้วย
 Ø ส�านักทะเบียนและใบอนุญาต
 Ø ส�านักนโยบายและแผน
 Ø ส�านักวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
 Ø ส�านักส่งเสริม
 Ø ศูนย์สารสนเทศ 
 Ø ส�านัก……….



บทก�ำหนดโทษ

1. ก�าหนดโทษจ�าคุกไม่เกนิ 2 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 2 แสนบาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 
• กรณี ไม่ได้ขอนุญาติน�าเข้าและส่งออกปาล์มน�้ามันเพื่อใช้ปลูก 
• กรณี ไม่ได้ขอนุญาติน�าเข้าน�้ามันปาล์ม 
• กรณี ไม่ได้ขอนุญาติส่งออกน�้ามันปาล์ม 

2. ก�าหนดโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ
• กรณี ไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุน หรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบ พร้อมเงิน

เพิ่ม 3% ต่อเดือนจนครบ 

บทเฉพำะกำล

1. ให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ามันแห่งชาติ (กนป.) ท�าหน้าที่ คณะ
กรรมการ 

2. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ท�าหน้าที่ 
เลขาธิการของส�านักงาน

3. ให้กฎกระทรวง ระเบียบ ฯลฯ ยังคงมีผลบังคับใช้ 
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1. สรียา โด อมาเรา และคณะ การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มของประเทศไทย

2. ชโย ตรังอดิศัยกุล และคณะ การศึกษาระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์ม
น�้ามันและน�้ามันปาล์มในการปรับตัวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. จอมภพ แววศกัดิ ์และคณะ ความมัน่คงทางอาหารและพลงังานด้วยการพฒันา
ปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืน

4. วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และคณะ การศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่มีต่อเสถียรภาพ
ของราคาทะลายปาล์มสดและน�้ามันปาล์ม

5. แชบเปียร์ กีวาลา และคณะ การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอด 
วัฏจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน�้ามันในประเทศไทย

6. วิสาขา ภู่จินดา และคณะ แนวทางการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปาล์มน�้ามันต่อ
การลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย

7. ชยัศร ีสขุสาโรจน์ และคณะ การเพิม่ประสทิธภิาพระบบบ�าบดัน�า้เสยีของโรงงาน
สกัดน�้ามันปาล์มโดยกระบวนการทางกายภาพ-เคมีเพื่อการน�ากลับมาใช้ใหม่

เอกสำรอ้ำงอิง



1. กำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอุตสำหกรรม

ปำล์มน�้ำมันและน�้ำมันปำล์มของประเทศไทย

สรียา โด อมาเรา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(หัวหน้ำโครงกำร) 

กฤษดา ชวนะนันท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ที่ปรึกษำโครงกำร)  

บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พิมพ์เพชร รักษาสัตย์ นักวิชาการอิสระ

มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤกมล ภู่ขาว สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สนธยา กริชนวรักษ์ บริษทั แอดวานซ์ อนิทเิกรทเตด ดวีลิอปเมนท์ เอเจนซี ่จ�ากดั

พรรรัตน์ เพชรภักดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมย์ ทีวะกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศิริจรรยา ออกรัมย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทศพล ศรีสังข์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วิภาวรรณ เป็งแห สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รำยชื่อโครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2. กำรศึกษำระบบโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมันและ

น�้ำมันปำล์มในกำรปรับตัวรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

ชโย ตรังอดิศัยกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(หัวหน้ำโครงกำร)

กฤษดา ชวนะนันท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ที่ปรึกษำโครงกำร)  

มานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ที่ปรึกษำโครงกำร)

นิกร ศิริวงศ์ไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เสกสรร สุธรรมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กันยา อัครอารีย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พัลลภัช เพ็ญจ�ารัส คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ธีระพงศ์ จันทรนิยม คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วลักษ์กมล คงยัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มัทวรรณ ด�าอ�าภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฑิตถา ลั่นชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมย์ ทีวะกุล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

3. ควำมมั่นคงทำงอำหำรและพลังงำนด้วยกำรพัฒนำปำล์ม

น�้ำมันอย่ำงยั่งยืน

จอมภพ แววศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
(หัวหน้ำโครงกำร)

ก�าพล ประทีปชัยกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ชูลีรัตน์ คงเรือง ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วรางคณา กีรติวิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ธีรยุทธ หลีวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สรพงศ์ เบญจศรี  คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน มหาวทิยาลยัทกัษณิ

ธเนศ ไชยชนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ถาวร จันทโชติ คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน มหาวทิยาลยัทกัษณิ

ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฉลอง แก้วประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปราณี หนูทองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4. กำรศึกษำผลกระทบของปัจจัยที่มีต่อเสถียรภำพของรำคำ

ทะลำยปำล์มสดและน�้ำมันปำล์ม

วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
(หัวหน้ำโครงกำร)

วิภาวรรณ เล้าอรุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศศิประภา หิริโอตป์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุกัญญา เชิดชูงาม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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5. กำรประเมินควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต

ของกำรปลูกปำล์มน�้ำมันในประเทศไทย

แชบเบียร์ กีวาลา บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
(หัวหน้ำโครงกำร)

รัตนาวรรณ มั่งคั่ง คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธภัทร ศิลาเลิศรักษา บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. แนวทำงกำรส่งเสริมภำคเกษตรกรรมปำล์มน�้ำมันต่อกำรลด

ก๊ำซเรือนกระจกตำมมำตรฐำนของประเทศไทย

วิสาขา ภู่จินดา ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(หัวหน้ำโครงกำร)

จ�าลอง โพธิ์บุญ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ 

วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

สุรินทร์ ชุมแก้ว ส�านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงงำนสกัด

น�้ำมันปำล์มโดยกระบวนกำรทำงกำยภำพ-เคมีเพื่อกำรน�ำ

กลับมำใช้ใหม่

ชัยศรี สุขสาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(หัวหน้ำโครงกำร)

ธันวดี สุขสาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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