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บทที่ 3 

ห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม 

3.1 ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม  

ภาพรวมห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมน  ามันปาล์มพิจารณาตามผลผลิต 
(Output) พบว่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยมีลักษณะ
ตามล าดับขั นเป็นไปในลักษณะเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่มีความแตกต่างกัน ห่วงโซ่อุปทาน
เรียงล าดับเริ่มต้นจากการปลูก (Planting) การสกัด (Milling) การกลั่น (Refinery) และอุตสาหกรรม
ปลายน  า (Downstream) รายละเอียดดังนี   

 

ภาพที่ 3.1 ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มพิจารณาผลผลิต (Output) 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยมลูนิธิสวค. 

ต้นน  าคือการปลูกได้ผลผลิตคือ ผลทะลายปาล์ม (FFB) กลางน  าคือการสกัดได้ผลผลิตคือ
น  ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil; CPO) และเมล็ดในปาล์ม (Kernal) โดยเมล็ดในปาล์มจะถูกน าไป
สกัดให้ได้น  ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (Crude Palm Kernal Oil; CPKO) ส าหรับปลายน  าคือการน า
น  ามันดิบไปกลั่นได้ผลผลิตเป็นน  ามันปาล์มบริสุทธิ์ได้แก่ น  ามันปาล์มบริสุทธิ์ (Refined, Bleached 
and Deodorized Palm Oil; RBD PO) และน  ามันปาล์มบริสุทธิ์จะได้กรดน  ามันปาล์ม (Palm Fatty 

การสกัด (Milling) 
น  ามันปาล์มดิบ (CPO) (O2) 
เมล็ดในปาล์ม (PK) (O3) 
น  ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) (O3a)  

การปลูก (Planting)  
ผลทะลายปาล์ม 
(FFB) (O1) 

การกลั่น (Refinery)  
น  ามันปาล์มบริสุทธ์ (RBD PO ) (O2a) 
น  ามันปาล์มเมล็ดในบริสุทธิ์ (RBD PKO) (O3a1) 
กรดน  ามันปาล์ม (PFAD) (O2a1)  
กรดน  ามันเมล็ดในปาล์ม (KFAD) (O3a1a) 
โอเลอิน (PO Olein) (O2a1a) 
สเตียริน (PO Stearin) (O2a1b)  
โอเลอินน  ามันเมล็ดใน (PKO Olein) (O3a1a1) 
สเตียรินน  ามันเมล็ดใน (PKO Stearin) (O3a1a2) 

อุตสาหกรรมอาหาร  
(Food Industry)  

เช่น น  ามันและไขมัน  
(Oils & Fats) 

เชื อเพลิงชีวภาพ 
(Bio-fuels) เช่น  

ไบโอดีเซล 
(Biodiesel) 

โอเลโอเคมีคอล 
(Oleo-chemicals) 

อุตสาหกรรมปลายน  า (น  ามันปาล์ม) (Downstream) 

การค้า (Trading) & โลจิสติกส์ (Logistics) 
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Acid Distillate; PFAD) และน  ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (Refined, Bleached and Deodorized 
Palm Kernal Oil; RBD PKO) และกรดน  ามันเมล็ดในปาล์ม (Kernal Fatty Acid Distillate; KFAD) 
ตามล าดับ เมื่อกลั่นในระดับต่อไปจะได้โอเลอิน (PO Olein) สเตียริน (PO Stearin) โอเลอินน  ามัน
เมล็ดใน (PKO Olein) และสเตียรินน  ามันเมล็ดใน (PKO Stearin) รายละเอียดดังนี  

3.1.1 การปลูก (Planting)  

ปาล์มน  ามันเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในพื นที่ที่มีภูมิอากาศร้อนชื น ปาล์มน  ามันเป็นพืชที่ต้องการน  า
มากและแสงแดดจัด แต่การดูแลท าได้โดยไม่ยาก ต้นปาล์มน  ามันเป็นพืชที่เมื่ออายุ 2-3 ปีขึ นไปก็
สามารถเก็บเกี่ยวผลปาล์มทะลายได้ และเก็บผลได้ต่อเนื่อง 25-30 ปี การเก็บเกี่ยวคัดเลือกปาล์ม
ทะลายสุกซึ่งสังเกตได้จากสีของผลปาล์มทะลาย ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มและผลที่สุกจะร่วงหล่นลงบน
ดิน (เรียกสั น ๆ ว่า “ลูกร่วง”) ผลดังกล่าวให้ถือเป็นผลปาล์มสุกท่ีสามารถใช้ได้  

ในเชิงต้นทุนจ าแนกเป็นสองหมวด หมวดแรกคือ ต้นกล้าปาล์มเป็นต้นทุนคงที่ และหมวดที่
สองคือต้นทุนแปรผันซึ่งส่งผลต่อผลผลิต ได้แก่ ค่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน และ 
อ่ืน ๆ  

3.1.2 การสกัด (Milling) 

การสกัดเป็นกระบวนการแปรรูปผลทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch; FFB) ไปสู่ผลผลิต
หลัก คือ น  ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil; CPO) มีลักษณะเป็นของเหลวสีน  าตาล และผลผลิตรอง 
คือ เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernal; PK) โดยน าไปสู่การสกัดเป็นน  ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (Crude Palm 
Kernal Oil; CPKO) มีลักษณะเป็นของเหลวสีคล้ายน  ามันพืชส าหรับรับประทาน และกากเมล็ดใน
ปาล์ม (Palm Kernel Cake; PKC)  

3.1.3 การกลั่น (Refinery) 

การผลิตขั นปลายน  าปาล์มน  ามัน คือการน าน  ามันปาล์มดิบมากลั่นเป็นผลผลิตขั นที่ 1 คือ 
น  ามันปาล์มบริสุทธิ์และกรดน  ามันปาล์ม โดยจ าแนกเป็นน  ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD PO) กรดน  ามัน
ปาล์ม (PFAD) น  ามันปาล์มในเมล็ดบริสุทธิ์ (RBD PKO) และกรดน  ามันปาล์มในเมล็ด (KFAD) และ
ผลผลิตขั นที่ 2 คือโอเลอิน (PO Olein) สเตียริน (PO Stearin) โอเลอินน  ามันในเมล็ดในปาล์ม (PKO 
Olein) และสเตียรินน  ามันในเมล็ดในปาล์ม (PKO Stearin) การกลั่นถือเป็นขั นกลางน  า ทั งนี ประเภท
ของวิธีการกลั่นเป็นตัวแยกประเภทของผลผลิตที่ได้จากการกลั่นจ าแนกประเภทการกลั่นออกเป็นสาม
วิธี คือ Fractionation, Physical Refining, และ Chemical Refining11  

3.1.4 อุตสาหกรรมปลายน  า (Downstream) 

สารต่าง ๆ จากการกลั่นเป็นสิ่งป้อนเข้า (Input) เพ่ือเป็นสารตั งต้นส าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพ และอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล อุตสาหกรรมปลายน  าเหล่านี 
น ามาซึ่งผลิตภัณฑ์จ านวนมากและสร้างมูลค่าเพ่ิมมหาศาล รายละเอียดดังนี    

                                                           
11 ศูนย์วิจยัเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560), โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมีคอลจากปาล์มน  ามัน, หน้า 4-26  
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3.1.4.1 อุตสาหกรรมอาหาร 

น  ามันปาล์มดิบ (CPO) และน  ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) เป็นสิ่งป้อนเข้า (Input) 
ของการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ น  ามันพืช (น  ามันทอด น  ามันปรุงอาหาร) มาการีน  
วานาสปาติ ไอศครีม ครีมเทียม เนยขาว เนยโกโก้ ขนมเค้ก ขนมปัง และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

3.1.4.2 อุตสาหกรรมเชื อเพลิงชีวภาพ 

ไบโอดีเซล หรือที่เรียกว่า B100 ซึ่งสามารถใช้ทดแทนน  ามันดีเซล คือ เชื อเพลิงเหลว
ที่ผลิตจากไขมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่ายขนาดเล็ก รวมถึงน  ามันที่ใช้แล้วจากการปรุงอาหาร ซึ่ง
ล้วนเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์ โดยผ่านกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั่น 
(Trans-esterification) หรือการเติมแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอลหรือเอทานอล และมีตัวเร่งปฏิกิริยา 
เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ภายใต้ภาวะอุณหภูมิสูง เพ่ือเปลี่ยนไขมันให้เป็นเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมัน (Fatty acid methyl ester) หรือเอทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (Fatty acid ethyl ester) ใน
ประเทศไทยซึ่งไบโอดีเซลผลิตมาจากปาล์มน  ามันเป็นหลัก 

3.1.4.3 อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล  

ปลายทางของอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล คือ สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ 
กระบวนการทางเคมีภายในการผลิตของอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลก่อให้เกิดผลผลิตซึ่งถูกใช้เป็น
วัตถุดิบหรือสิ่งป้อนเข้า (Input) เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมในสินค้าอุปโภคบริโภคส าเร็จรูปต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์
ทางเคมีเหล่านี แบ่งเป็นระดับกลางน  าและปลายน  าของโอลิโอเคมีคอล  

 ระดับกลางน  าโอเลโอเคมีคอล ได้แก่ กรดไขมันประเภทต่าง ๆ เอสเทอร์ของ
กรดไขมัน แอลกอฮอล์ของกรดไขมัน กลีเซอรีน 

 ระดับปลายน  าโอเลโอเคมีคอล ได้แก่ สารอนุพันธ์ของกรดไขมันและของ
แอลกอฮอล์ อิท็อกซิเลทของแอลกอฮอล์ อิท็อกซิเลทของเอสเทอร์ เอมีนและ
อนุพันธ์ของเอมีน อาไมด์และอนุพันธ์ของอาไมด์ กลีเซอรีนบริสุทธิ์และอนุพันธ์
ของกลีเซอรีน โพรพิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล กรดอะคริลิก อะคริโลไน
ไตร์ อะโครลีน เป็นต้น 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และสัดส่วนของน  ามันปาล์มที่ใช้ในการผลิต 1 หน่วยสินค้า เช่น 
น  ามันท าอาหาร (Cooking oil) 1 หน่วย ประกอบด้วย Olein 0.5 หน่วย มาการีน 1 หน่วย 
ประกอบด้วย Stearin 0.10 หน่วย RBD PO 0.60 หน่วย และ CPKO 0.30 หน่วย สบู่ 1 หน่วย 
ประกอบด้วย Stearin 0.4 หน่วย RBD PO 0.40 หน่วย CPO 0.10 หน่วย และ CPKO 0.10 หน่วย 
และไบโอดีเซล 1.14 หน่วย ท าจาก CPO 1.0 หน่วย เป็นต้น  
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ตารางท่ี 3.1  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และสัดส่วนของน  ามันปาล์มในการผลิต 1 หน่วยสินค้า 

ผลิตภัณฑ ์
สัดส่วนต่อการผลิตสินค้า 1 หน่วย 

ค าอธิบาย 
Olein Stearin 

RBD 
PO 

CPO CPKO 

น  ามันท าอาหาร 0.50     
น  ามันท าอาหาร 1 หน่วย ประกอบด้วย Olein 
0.5 หน่วย  

มาการีน  0.10 0.60  0.30 
มาการีน 1 หน่วย ประกอบด้วย Stearin 0.10 
หน่วย RBD PO 0.60 หน่วย และ CPKO 0.30 
หน่วย 

สบู ่  0.40 0.40 0.10 0.10 
สบู่ 1 หน่วย ประกอบด้วย Stearin 0.4 หน่วย 
RBD PO 0.40 หน่วย CPO 0.10 หน่วย และ
CPKO 0.10 หน่วย 

อาหารสตัว ์  0.10    
อาหารสตัว์ 1 หน่วย ประกอบด้วย Stearin 0.10 
หน่วย 

ไบโอดีเซล    1.15  ไบโอดีเซล 1.14 หน่วย ท าจาก CPO 1.0 หน่วย  

ที่มา: ถอดความและตีความโดยมลูนิธิสวค. จาก Suksa-ard & Raweewan (2013) ตารางที่ 1 หน้า 17 และ
รวบรวมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2563) หน้า 15  

 

3.2 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มของไทย  

ห่วงโซ่อุปทานของไทยในเชิงผลผลิต (Output) ไม่ได้แตกต่างจากภาพรวมห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม (ตามภาพที่ 3.1) จุดเฉพาะเจาะจงของไทยในการแสดงห่วงโซ่อุปทาน คือ 
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) หรือผู้เล่น (Players) ประกอบด้วย เจ้าของสวนปาล์ม ลานเท 
โรงงานสกัด และโรงงานกลั่น เนื อหาส่วนนี จ าแนกตามประเภทผู้ประกอบการและน าเสนอบทสรุป
เป็นหัวข้อสุดท้าย รายละเอียดดังนี  

ภาพที่ 3.2 บทบาทของลานเทในห่วงโซ่อุปทานของไทย 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยมลูนิธิสวค. จากการสมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้องและดาริน รุ่งกลิ่น และคณะ, (2561)  

เจ้าของสวนรายใหญ ่
(ร้อยละ 25)  โรงงานสกัด 

เจ้าของสวนรายย่อย 
(ร้อยละ 75)  ลานเท 

ทีมตัดเอง/ทีมรบัจ้างตดั 
“ทะลายปาล์ม” 

“ทะลายปาล์ม” 
ทีมตัดจากลานเท 

“ทะลายปาล์ม” 
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3.2.1 เจ้าของสวนปาล์ม/พื นที่ปลูก  

เจ้าของสวนปาล์มของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 75 ของพื นที่ปลูก
ทั งหมด ในขณะที่รายใหญ่คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื นที่ปลูกทั งหมด รายย่อยมีที่ดินประมาณ 20–30 
ไร่ ประเภทของเจ้าของสวนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รายย่อย รายใหญ่ที่ไม่มีโรงงาน และราย
ใหญ่ที่มีโรงงาน  

การตัดผลทะลายปาล์มน  ามันของเจ้าของสวนปาล์มท าในสามลักษณะ คือ เจ้าของสวนตัด
เอง เจ้าของสวนจ้างทีมตัด (ทั งจ้างเป็นพนักงานประจ าส าหรับเจ้าของส่วนขนาดใหญ่ และจ้างเป็น
ครั งส าหรับเจ้าของส่วนขนาดเล็ก) และเจ้าของสวนจ้างทีมตัดของลานเท หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับเจ้าของสวนปาล์มโดยตรง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  

ข้อมูลปี 2563 พื นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ (ใช้นิยามเนื อที่ไม้ยืนต้น) เท่ากับ 6,310,858 ไร่ 
การปลูกกระจุกตัวอยู่ในพื นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และกระจายอีกในอีก 3 
จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พังงา และตรัง โดยทั ง 6 จังหวัดมีพื นที่ปลูกรวมคิดเป็นร้อยละ 76.55 
ของพื นที่ปลูกทั งหมดของประเทศ แสดงดังตารางต่อไปนี  

ภาพที่ 3.3 สัดส่วนพื นที่ปลูกปาล์มน  ามันของไทยปี 2563 จ าแนก 6 จังหวัดหลัก 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยมลูนิธิสวค. จาก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) 

  

ชุมพร
17%

กระบี่
19%

สุราษฎร์ธานี
22%

นครศรีธรรมราช
10%

พังงา
4%

ตรัง
5%

อื่น ๆ 
23%

ปี 2563 (คาดการณ์) พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันรวมทั งประเทศ 6,310,858 ไร่ 
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ตารางท่ี 3.2  พื นที่ให้ผลผลิต ผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรขายได้ และมูลค่าผลผลิตรวม 

ปี 
พื นที่ให้ผล  
(ล้านไร่) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(ตัน) 

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้  
(บาท/กก.) 

มูลค่าผลผลิตรวม 
(หมื่นล้านบาท) 

2540 1.11 2.32 2.17 0.56 
2541 1.28 1.96 3.37 0.85 
2542 1.35 2.54 2.20 0.75 
2543 1.44 2.33 1.66 0.56 
2544 1.52 2.70 1.20 0.49 
2545 1.64 2.43 2.30 0.92 
2546 1.80 2.73 2.34 1.15 
2547 1.93 2.68 3.11 1.61 
2548 2.03 2.47 2.76 1.38 
2549 2.37 2.83 2.39 1.60 
2550 2.66 2.40 4.17 2.66 
2551 2.89 3.21 4.23 3.92 
2552 3.19 2.56 3.64 2.97 
2553 3.39 2.43 4.26 3.50 
2554 3.57 3.02 5.34 5.76 
2555 3.70 3.06 4.91 5.56 
2556 3.77 3.30 3.54 4.40 
2557 4.12 3.06 4.27 5.38 
2558 4.32 2.87 4.04 5.01 
2559 4.52 2.58 5.41 6.31 
2560 4.98 2.90 4.10 5.92 
2561 5.35 2.90 3.11 4.82 
2562 5.66 2.90 2.60 4.27 
2563 6.31 2.66 4.27 7.17 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
หมายเหตุ: ผลผลิตรวมทั งปี (ตัน) = พื นที่ให้ผล (ล้านไร่) * ผลผลติตอ่ไร่ (ตัน)  

พื นที่ปลูกของไทยมีการขยายตัวมากขึ นทุกปี หากย้อนกลับไปปี 2540 พื นที่ปลูกมีเพียง 1.11 
ล้านไร่ การขยายตัวมีต่อเนื่องระหว่างช่วง 2540 – 2563 ทุกปี แต่ระดับผลผลิตต่อไร่มีความไม่
สม่ าเสมอบางปีสูงบางปีต่ า ค่าช่วง (Range) เท่ากับ [1.96, 3.30] ตันต่อไร่ ในปี 2560 มีระดับเท่ากับ 
2.90 ตันต่อไร่เป็นระดับที่เท่ากับปี 2561 และ 2662 จุดนี สะท้อนถึงคุณภาพการดูแลสวนของเจ้าของ
สวนและคุณภาพพื นที่ปลูก ระดับผลผลิตต่อไร่ลดลงในปี 2563 เหลือเพียง 2.66 ตันต่อไร่และเมื่อ
พิจารณามูลค่าตลาดปาล์มน  ามันจากข้อมูลปี 2562 พบว่ามีมูลค่ารวมเท่ากับ 42,700 ล้านบาท และ 
ในปี 2563 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 71,700 ล้านบาท   
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อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาระดับความเหมาะสมของพื นที่ปลูกพบว่าพื นที่
ปลูกปาล์มอยู่ในเขตความเหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มทั งหมด 4.66 ล้านไร่ จากทั งหมด 6.310 ล้านไร่ 
(ปี 2563) คิดเป็นร้อยละ 73.85 ของพื นที่ปลูกทั งหมด นอกจากนี เมื่อพิจารณาถึงพืชเศรษฐกิจ
ทางเลือกชนิดอื่นพบว่ายางพาราเป็นพืชที่ปลูกในพื นที่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน  ามันมากที่สุด12  

ในระดับพื นที่ของไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 75 ของพื นที่ปลูก
ทั งหมด พบข้อมูลพื นฐานและต้นทุนการผลิตจากการส ารวจระหว่างช่วงปี 2548–2558 รายละเอียด
ดังนี   

ตารางท่ี 3.3  ข้อมูลพื นฐานการปลูกปาล์มน  ามัน (สุราษฎ์ธานีและกระบ่ี)  
และต้นทุนเฉลี่ยของภาคใต้ 

รายการ ข้อมูลพื นฐาน 

ลักษณะการประกอบอาชีพ 
อาชีพหลัก: ท าสวนปาล์มน  ามัน 
อาชีพรอง: ท าสวนยางพารา ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

แหล่งเงินทุนท่ีใช้ปลูกปาล์มน  ามัน 
ส่วนใหญ่: เงินส่วนตัว กู้ ธ.ก.ส. 
ส่วนน้อย: กู้สัจจะออมทรัพย์หมู่บ้าน 

การให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกปาล์มน  ามัน ภาครัฐและเอกชนให้ค าแนะน าความรู้การจัดการสวนและพันธ์ุ 
พันธุ์ปาล์มน  ามันท่ีปลูก พันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า  
แหล่งรับซื อ ส่วนใหญ่: ลานเทอิสระ & รองลงมา: ลานเทโรงงาน/สหกรณ์ 

ต้นทุน (ปี 2548-2558) 

ต้นทุนแปรผัน (7,160.73)     ต้นทุนคงที่ (1,531.94)  
ต้นทุนรวมต่อไร่ (8,692.67)  ต้นทุนรวม (2.77 บาทต่อกก.)  
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย (3,141.78 กก.ต่อไร่) 
สรุป ราคาบาทต่อกก. = 4.43  

ที่มา: ประมวลผลโดยมลูนิธิสวค. จากฐานข้อมูลสรุปจาก สวก., (2560) จากตารางที่ 6 และตารางที่ 7  

ตัวอย่างสวนขนาดใหญ่ของไทย  
 บริษัทยูนิวานิชน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) มีสวนในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช และพัทลุง ปี 2563 มีพื นที่เพาะปลูกประมาณ 37,316 ไร่ (5,970.6 
เฮคตาร์) เป็นพื นที่ให้ผลคิดเป็นร้อยละ 94.55 ของพื นที่เพาะปลูกทั งหมด บริษัทเริ่ม
ปลูกตั งแต่ปี 2512 และปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่า (Replanting) ในปี 2535 บริษัทปลูก
ทดแทนต้นปาล์มเก่าด้วยปาล์มใหม่ประมาณร้อยละ 4 ของพื นที่ปลูกทั งหมดต่อปี บริษัท
นี ได้รับใบรับรอง CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) ตามมาตรฐาน RSPO  

 บริษัทสหอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) มีพื นที่รวม 28,580 ไร่  
 บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) มีพื นที่รวมราว 20,000 ไร่ 
 บริษัทพิธานปาล์มพัฒนา จ ากัด มีพื นที่มากกว่า 10,000 ไร่   

                                                           
12 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (2561), โครงการศึกษาวิจยัเชิงนโยบายการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมปาล์มน  ามันแบบครบวงจรตาม BCG Model 
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เมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์มสามารถผลิตขึ นภายในประเทศทั งจากภาครัฐและเอกชน 
เช่น บริษัท ยูนิวานิชน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้า และศูนย์วิจัยของหน่วยงานรัฐ นอกจากนี ฤดูกาลส่งผลต่อ
ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ในรอบปีจะมีช่วงที่ผลผลิตออกมามาก ปานกลาง และน้อย ดังต่อไปนี   

 ช่วงผลผลิตออกมามาก ช่วงเดือน มีนาคม–เมษายน และช่วง เดือนกันยายน–ตุลาคม 
 ช่วงผลผลิตออกมาปานกลาง ช่วงเดือน กรกฎาคม–สิงหาคม  
 ช่วงผลผลิตออกมาน้อย ช่วงเดือน ธันวาคม–มกราคม  

 
คุณภาพของทะลายปาล์มน  ามันถูกก าหนดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่องก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: ทะลายปาล์มน  ามัน ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 มกราคม 
2563) (เรียกสั น ๆ ว่า มกษ.5702) อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติคุณภาพของผลผลิตที่ออกมาขึ นอยู่กับ
ระดับน  าฝน การดูแลรักษา วิธีการตัดและเก็บเกี่ยว นอกจากนี ข้อเท็จจริงประการส าคัญคือ ผลปาล์ม
สดเป็นพืชผลที่ต้องน าเข้ากระบวนการของโรงงานสกัดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากตัดผล มิฉะนั นจะ
ส่งผลต่อคุณภาพน  ามันปาล์มดิบที่สกัดได้ซึ่งจะกระทบต่อราคาเมื่อถึงขั นการซื อขายดังนั นจึงไม่มี  
การน าเข้าผลปาล์มสดจากต่างประเทศ 

 
3.2.2 ลานเทปาล์มน  ามัน 

ผู้ประกอบการลานเทปาล์มน  ามัน หรือเรียกสั น ๆ ว่า “ลานเท” เป็นตัวกลางท าหน้าที่เป็นจุดรับซื อ 
(Collection center) มีบทบาทส าคัญระหว่างชาวสวนปาล์มและโรงงานสกัดโดยท าหน้าที่รวบรวม
รับซื อผลทะลายปาล์มจากเจ้าของสวนและน าไปขายให้กับโรงงานสกัด ประเภทผู้ประกอบการลานเท
ได้แก่ ผู้ประกอบการเจ้าของเดียว ห้างหุ้นส่วน สหกรณ์ บริษัทจ ากัด และลานเทของโรงงาน การเป็น

ข้อค้นพบ: ประเด็นพื นที่ปลูกและเจ้าของสวนระหว่างปี 2540-2563 
(1) การเพิ่มขึ นของผลผลิตน  ามันปาล์มของไทยเป็นผลจากการขยายพื นท่ีปลูก  
(2) ผลผลิตต่อไร่ของไทยมีระดับไม่สม่ าเสมอ  
(3) ระดับความเหมาะสมของพื นท่ีคิดเป็นร้อยละ 73.85 ของพื นท่ีปลูกทั งหมดในปี 2563  
(4) เจ้าของสวนส่วนใหญ่เป็นรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 75 ของพื นท่ีปลูกทั งหมด และส่วนใหญ่มีรายได้จากแหล่งอื่น

นอกเหนือจากรายได้จากสวนปาล์ม รวมทั งผลการประเมินระหว่างปี 2548-2558 พบว่าต้นทุนการผลิตทะลาย
ปาล์มของชาวสวนรายย่อยเท่ากับ 4.43 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงราคาประกันรายได้ก าหนดราคาเป้าหมายท่ี 4.00 
บาทต่อกิโลกรัม 

ข้อค้นพบ: ประเด็นคุณภาพผลปาล์ม กฎหมาย หรือพฤติกรรม 
(1) มกษ.5702 ประกาศ 15 ม.ค. 63 ก าหนดมาตรฐานทะลายปาล์มน  ามัน  
(2) คุณภาพทะลายปาล์มน  ามันขึ นกับพฤติกรรมการการดูแลรักษา วิธีการตัดและเก็บเกี่ยว  
(3) ภายใต้การขายตามน  าหนัก การเก็บผลทะลายปาล์มน  ามันมีแรงจูงใจท่ีจะ “เน้นน  าหนัก” มากกว่า “เน้นคุณภาพ

ผลท่ีแท้จริง” 
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ลานเทไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (No Barrier to Entry) กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีสองรายการ คือ 
เครื่องชั่งได้มาตรฐานที่ได้รับรองตาม พ.ร.บ. ชั่งตวงวัดและการติดประกาศราคารับซื อ ลานเทเป็นผู้
ก าหนดราคารับซื อซึ่งอ้างอิงจากราคารับซื อของโรงงานสกัดโดยพิจารณาคุณภาพปาล์มน  ามันควบคู่
ด้วย ประมาณการณ์คร่าว ๆ ว่าสัดส่วนของเจ้าของสวนที่ขายผ่านลานเทคิดเป็นร้อยละ 70 ของ
จ านวนเจ้าของสวนทั งหมด การจ าแนกประเภทบทบาทส าคัญของลานเทที่ส่งผลต่อคุณภาพร้อยละ
น  ามันปาล์มจ าแนกเป็นสองประเด็นย่อย คือ13  

3.2.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลานเทและเจ้าของสวน 

ลานเทและเจ้าของสวนรายย่อยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายรูปแบบ ได้แก่  
(1) เจ้าของสวนขายปาล์มทะลายให้กับลานเท 
(2) เจ้าของสวนใช้ผู้รับจ้างตัดจากทีมของลานเทหรือทีมที่มีความสัมพันธ์กับ 

ลานเท และให้ทีมดังกล่าวเป็นผู้ขนไปยังจุดรับซื อ 
 

3.2.2.2 พฤติกรรมที่ไม่สุจริตของลานเท 

ลานเทบางแห่งอาจมีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตซึ่งส่งผลต่อคุณภาพร้อยละน  ามันที่ได้ คือ 
การบ่มและรดน  าผลปาล์ม การรับซื อผลปาล์มแบบเหมารวมโดยไม่สนใจความสุกของผลปาล์ม ทั งยัง
ไม่ก าจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น ทราย ก่อนการชั่งน  าหนัก กระบวนการดังกล่าวท าให้ลานเทสามารถขายผล
ปาล์มแก่โรงงานได้ราคาสูงกว่าราคาที่รับซื อมาจากเกษตรกรจากน  าหนักที่เพ่ิมขึ น ผนวกกับ 
การประเมินคุณภาพปาล์มจากสายตาโดยไม่มีเครื่องมือการวัดที่เป็นมาตรฐาน ท าให้เกิดส่วนเกิน
มูลค่า (Premium) ซึ่งตกเป็นผลก าไรของลานเท หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายในการก ากับดูแล
ลานเทได้แก่กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีการด าเนินการแก้ ไขเบื องต้น แต่ยังไม่สามารถก ากับดูแล 
การด าเนินงานของลานเทได้อย่างสมบูรณ์จากการไม่สามารถเฝ้าดูแลใกล้ชิดได้ตลอดเวลา 

 
3.2.3 โรงงานสกัดน  ามันปาล์ม 

สิ่งป้อนเข้า (Input) ของโรงงานสกัด คือ ผลทะลายปาล์มน  ามัน และผลผลิตหลัก (Main 
Output) คือ CPO และได้ PK ซึ่งน าไปสกัดได้ CPKO และได้กากเนื อเมล็ดในปาล์มซึ่งส่วนนี น าไป
ผลิตเป็นอาหารสัตว์  

ส าหรับของเสียที่เกิดขึ นจากการสกัดได้ CPO ได้แก่ เส้นใย น  าเสีย และกากเนื อปาล์ม 
ผลผลิตหลัก CPO น าไปสู่โรงกลั่นน  ามันพืช โรงงานสบู่และอาหารสัตว์ และโรงงานไบโอดีเซล   

                                                           
13 ดาริน รุ่งกลิ่น และคณะ (2559), คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน  ามันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการลานเทปาล์มน  ามันอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอ ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน), หน้า 3 

ข้อค้นพบ: บทบาทลานเท&คุณภาพ OER 
(1) ลานเทจัดทีมตัดและรถขนให้กับชาวสวนรายย่อยและชาวสวนขายทะลายปาล์มให้ลานเท 
(2) ลานเทบางแหง่อาจมีพฤติกรรมท่ีไม่สุจริตซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพร้อยละน  ามัน (OER) ท่ีได้ คือ การบ่มและรดน  า 

ผลปาล์ม การรับซื อผลไม่สุก และผสมสิ่งปนเปื้อน (เช่น ทราย) 
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ในบริบทของไทย อัตราการสกัดน  ามัน CPO เฉลี่ยอยู่ช่วงประมาณร้อยละ 16-18 ของ
ปริมาณ (น  าหนัก) ผลปาล์มทะลายทั งหมด ผลที่เหลือจากการสกัดขั นตอนนี จะได้กากผลปาล์ม  
น  าเสีย และเส้นใย ทั งหมดนี มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 70–78 ของปริมาณ FFB ทั งหมด และอัตราสกัด
น  ามัน CPKO โดยเฉลี่ยอยู่ช่วงประมาณร้อยละ 43-44 ของปริมาณ (น  าหนัก) เมล็ดในปาล์มทั งหมด 

ภาพที่ 3.4 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มของไทย  

 
ที่มา: ประมวลผลโดยมลูนิธิสวค. จากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2560) 

และบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) (2563) 

โรงงานสกัดแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ โรงงานขนาดใหญ่ และโรงงานขนาดเล็ก 
รายละเอียดดังนี  โรงงานสกัดขนาดใหญ่แบบสกัดได้ทั ง CPO และ CPKO จะสกัดแยก CPO และแยก
เมล็ดใน (PK) ออกจาก FFB และสกัดน  ามันเมล็ดใน (CPKO) ออกจากเมล็ดในอีกที ส าหรับโรงงาน
สกัดขนาดใหญ่ประเภทที่สองจะสามารถสกัด CPO และ PK ออกจาก FFB และขาย PK ให้โรงงานที่
สกัดเป็น CPKO ได้อีกที ในขณะที่โรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบน  ามันจาก FFB โดยไม่มีการแยกเมล็ด
ใน น  ามันปาล์มดิบที่ได้จึงเป็นน  ามันผสม  

ส าหรับเศษของเหลือจากกระบวนการผลิต ได้แก่ เส้นใยของผลปาล์ม กะลาปาล์ม และ
ทะลายปาล์มเปล่า โดยเส้นใยของผลปาล์มและกะลาปาล์มจะน าไปใช้เป็นเชื อเพลิงในหม้อไอน  าเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน แต่ทั งนี ในช่วงที่ผ่านมาราคาของกะลาปาล์มมีราคาตลาดสูงขึ น  
อันเนื่องมาจากสามารถน าไปเป็นเชื อเพลิงทดแทนน  ามันปิโตรเลียมที่มีราคาสูงขึ น  ส่งผลให้โรงงาน
สกัดน ากะลาปาล์มออกขายสร้างรายได้มูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการ นอกจากนี เทคโนโลยีหม้อไอน  ารุ่นใหม่
สามารถใช้ทะลายปาล์มเปล่าเป็นเชื อเพลิงได้เช่นกัน ในขณะที่เทคโนโลยีหม้อไอน  ารุ่นเก่ายังใช้ได้
เพียงแค่เส้นใยของผลปาล์มเท่านั น และกากเมล็ดในจะถูกจ าหน่ายให้โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์  

ระบบของโรงงานสกัดน  ามันปาล์มขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่สอดคล้องด้วยตัวเองกับหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy; CE) แต่การครอบคลุมทั ง BCG Model ยังคงต้องท างาน
เพ่ิมเติมอีกมาก   

FFB 

CPO เส้นใย & น  าเสีย & กากเนื อปาล์ม PK 

CPKO กากเนื อเมล็ดในปาล์ม  
โรงงานผลิต 
อาหารสัตว์ 

โรงงานสกดัขนาดใหญ่  

โรงกลั่นน  ามันพืช 
(44%-48%) 

โรงงานเนยเทียม ไขมัน
พืชผสม & อาหารสัตว์ 

(5%-8%) 
%f 

โรงงานไบโอดีเซล 
(44%-51%) 

ตลาดส่งออก 

น  ามันปาล์มดิบ 
(น  ามันผสม) 

โรงงานสกัดขนาดเล็ก  
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คุณภาพ CPO ที่ดีจะต้องมีค่ากรดไม่เกินก าหนด คือ มาตรฐาน Free Fatty Acid ไม่เกิน 4 
ซึ่งคุณภาพ CPO ขึ นกับคุณภาพของผลปาล์มสด 

ข้อมูลปี 2563 จ านวนโรงงานสกัดที่เปิดด าเนินการทั งหมดมีจ านวน 99 โรงงาน ในขณะที่
ฐานข้อมูลกรมการค้าภายในแสดงจ านวนโรงงานสกัดน  ามันปาล์มทั งหมด 226 บริษัท (เข้าถึงวันที่ 17 
มิถุนายน 2564) แบ่งตามภาคต่าง ๆ และสี่จังหวัดที่เป็นฐานอุตสาหกรรมนี   แสดงดังตารางต่อไปนี   

ตารางท่ี 3.4  จ านวนบริษัท/โรงงานสกัดน  ามันปาล์มแบ่งตามภาค 
จ านวนบริษัท/โรงงานสกัดน  ามนัปาล์มแบ่งตามภาค 4 จังหวัดหลัก 

เหนือ 5  (2.21%) 1) ประจวบคีรีขันธ์ 13 แห่ง (5.75%) 
2) ชุมพร 45 แห่ง (19.91%) 
3) สุราษฎร์ธานี 33 แห่ง (14.60%)  
4) กระบี่ 39 แห่ง  (17.26%)  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 46 (20.35%) 
กลาง (ไม่รวม จ.ประจวบคีรีขันธ์) 2 (0.88%) 
ใต้ (รวมจ.ประจวบคีรีขันธ์)  173 (76.55%) 
รวมทั งประเทศ  226 (100%) รวมสี่จังหวัดหลัก 130 (57.52%) 

จ านวนโรงงานท่ัวประเทศท่ีเปิดด าเนินงานจริง 99 โรงงาน  
ก าลังการผลิตรวมต่อปี 30–35 ล้านตันผลปาลม์สด 

ที่มา: กรมการค้าภายใน, (2564) และบริษัทสหอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน), (2563) 

จ านวนโรงงานสกัดน  ามันปาล์มที่ด าเนินการจริงมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนที่แสดงในฐานข้อมูล 
โดยโรงงานสกัดน  ามันปาล์มเป็นผู้ก าหนดราคารับซื อปาล์มทะลาย ทั งนี มีข้อสังเกตว่าปี 2563 ก าลัง
การผลิตรวมต่อปีประมาณการณ์เท่ากับ 30-35 ล้านตันผลปาล์มสด ในขณะที่ผลผลิตผลปาล์มสด
เท่ากับ 15 ล้านตัน สะท้อนว่าก าลังการผลิตมีมากกว่าผลผลิตวัตถุดิบอยู่มาก และพบความสัมพันธ์
ราคาภายในประเทศสัมพันธ์กับราคาตลาดโลกสาระส าคัญดังนี   

3.2.3.1 การก าหนดราคารับซื อ 

ราคาที่โรงงานสกัดก าหนดเป็นราคารับซื อทะลายปาล์มจากเจ้าของสวนหรือลานเท
เป็นราคาที่อ้างอิงกับราคา CPO ในตลาดมาเลเซียซึ่งคิดในราคาริงกิตของมาเลเซีย (Malaysian 
Ringgit) รหัสสกุลเงินตรา คือ RM ข้อค้นพบความสัมพันธ์พบทั งสองคู่ความสัมพันธ์ ได้แก่  
ความสัมพันธ์ระหว่างน  ามันปาล์มดิบ (CPO) ภายในประเทศมีทิศทางเดียวกับราคา CPO ในมาเลเซีย 
และความสัมพันธ์ระหว่างราคาปาล์มทะลายรับซื อภายในประเทศและราคา CPO จากตลาดมาเลเซีย
มีทิศทางเดียวกันเช่นกันและสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากวรรณกรรมปริทัศน์ บ่งชี ว่าทั งราคาปาล์ม
ทะลายและราคา CPO ภายในประเทศของไทยขึ นอยู่กับราคา CPO ในราคาริงกิตของมาเลเซีย 
รายละเอียดดังนี  

(1) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราคาน  ามันปาล์มดิบ (CPO) ภายในประเทศ
(หน่วย บาทต่อกิโลกรัม) เปรียบเทียบกับราคา CPO ในมาเลเซีย (หน่วย 
Malaysian Ringgit per Metric Ton) พบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันพบ
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.738 อย่างไรก็ตามผล 
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การเปรียบเทียบราคาในหน่วยเงินบาทระหว่างราคาภายในประเทศของไทย
และราคาของมาเลเซียพบว่ามีช่วงเวลาส่วนใหญ่ระหว่างปี 2554-2563 พบว่า
ราคาภายในประเทศสูงกว่าราคาของมาเลเซีย คณะผู้ด าเนินการวิจัยมีความเห็น
และตั งเป็นสมมติฐานเพ่ือการทดสอบ (Hypothesis) ว่าการท่ีราคาในหน่วยเงิน
บาทภายในประเทศสูงกว่าราคาในมาเลเซีย (อาจจะ) เกิดจากเหตุสองประการ 
ในบางช่วงเวลาความต้องการในประเทศสูงกว่าอุปทานที่ออกสู่ตลาด หากเหตุ
ประการนี มีน  าหนักแสดงอุปสงค์ (โดยเฉพาะจากน  ามันพืชเพ่ือบริโภค) มี 
ความต้องการสูงและคาดต่อไปว่าทิศทางคงจะเพ่ิมขึ น และประการที่สอง
(อาจจะ) เกิดจากการปั่นราคาภายในประเทศ จุดนี คณะผู้ด าเนินการวิจัยได้รับ
ต้นเรื่องมาจากการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามคณะผู้ด าเนินการวิจัยยังไม่ได้จัดสรร
ทรัพยากรส าหรับไข Hypothesis ประการนี  
 

ภาพที่ 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างราคา CPO ของไทยและราคา CPO ของมาเลเซีย 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยมลูนิธิสวค. 

จากฐานข้อมูล MPOB และฐานข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย (เขา้ถึง 1 สิงหาคม 64)  
 

(2) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราคาผลปาล์มน  ามันทั งทะลายน  าหนัก
มากกว่า 15 กิโลกรัมขึ นไป (ราคาเฉลี่ย มค.-ธค.) (หน่วย บาทต่อกิโลกรัม) 
ระหว่างปี  2544-2563 เปรียบเทียบกับราคาน  ามันปาล์มในมาเลเซีย 
(หน่วย Malaysian Ringgit per Metric Ton) พบค่าสหสัมพันธ์ (Correlation 
Coefficient) เท่ากับ 0.9037 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

ม.ค. 
54

ก.ค. 
54

ม.ค. 
55

ก.ค. 
55

ม.ค. 
56

ก.ค. 
56

ม.ค. 
57

ก.ค. 
57

ม.ค. 
58

ก.ค. 
58

ม.ค. 
59

ก.ค. 
59

ม.ค. 
60

ก.ค. 
60

ม.ค. 
61

ก.ค. 
61

ม.ค. 
62

ก.ค. 
62

ม.ค. 
63

ก.ค. 
63

รา
คา

บา
ทต่

อก
ก.

รา
คา

ริง
กิต

ต่อ
ตัน

ราคา CPO มาเลเซีย (ริงกิต/ตัน) (แกนซ้าย) ราคา CPO มาเลเซีย (บาท/กก.) (แกนขวา) 
ราคา CPO ไทย (บาท/กก.) (แกนขวา) 



29 

ภาพที่ 3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาปาล์มทะลายของไทยและราคา CPO ของมาเลเซีย 

 
ที่มา: ประมวลผลโดยมลูนิธิสวค. 

จากฐานข้อมูล https://www.indexmundi.com/ และฐานข้อมลูส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

(3) เมื่อพิจารณาวรรณกรรมปริทัศน์14 ผลการศึกษาความสัมพันธ์การเคลื่อนไหว
ของราคาโดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) รายเดือนระหว่างช่วง
มกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2556 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วภายใต้ปัจจัยอ่ืน ๆ 
คงที่ ราคาปาล์มทะลายของไทยและราคาน  ามันปาล์มดิบของไทยที่เดือนปัจจุบัน 
(เดือนที่ t) สัมพันธ์กับราคา CPO อ้างอิงตลาดมาเลเซียในเดือนที่ผ่านมา  
(เดือนที่ t-1) รายละเอียดดังนี  
- เมื่อการเปลี่ยนแปลงราคา CPO อ้างอิงตลาดมาเลเซียเดือนที่แล้วเพ่ิมขึ น

ร้อยละ 1 การเปลี่ยนแปลงราคาปาล์มทะลายของไทยในเดือนปัจจุบัน
เพ่ิมขึ นร้อยละ 2.58 

- เมื่อการเปลี่ยนแปลงราคา CPO อ้างอิงตลาดมาเลเซียเดือนที่ผ่านเพ่ิมขึ น
ร้อยละ 1 การเปลี่ยนแปลงราคา CPO ของไทยในเดือนปัจจุบันเพ่ิมขึ น 
ร้อยละ 3.75 

ดังนั นในเบื องต้นจากสัดส่วนผลผลิตของไทยที่มีเพียงราวร้อยละ 4 ของปริมาณ
ผลผลิตรวมของโลก และระดับราคาภายในประเทศสัมพันธ์โดยตรงกับราคาตลาดโลก ตีความได้ว่า
ปริมาณผลผลิตที่น้อยของไทยสะท้อนว่าไทยเป็นประเทศขนาดเล็กในกลไกราคาตลาดน  ามันปาล์มโลก 
และไม่มีอิทธิพลต่อราคา15 และสรุปได้ว่าในกลุ่มสินค้าน  ามันปาล์มไทยเป็นผู้รับราคาที่ตลาดโลก
ก าหนด (Price Taker) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไทยไม่สามารถก าหนดราคาตลาดโลกได้และราคา
ภายในประเทศของไทยขึ นกับราคาตลาดดุลยภาพของโลก (Global Equilibrium Price) เป็นหลัก  
  

                                                           
14 วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และคณะ, (2558), โครงการกลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ของราคาปาล์มน  ามัน, รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน้า 62-63 
15 CommodityBasis (2014), Palm oil Prices 
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3.2.3.2 อัตราการสกัดน  ามัน 

อัตราการสกัดน  ามัน (Oil Extraction Rate; OER) เป็นอัตราที่แสดงร้อยละของ 
การสกัดน  ามันในกระบวนการผลิตน  ามันปาล์ม โดยอัตราการสกัดน  ามันของไทยถูกก าหนดไว้ให้
โรงงานสกัดต้องท าให้ได้ตามที่ก าหนด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดชนิดและคุณภาพ
วัตถุดิบในการผลิตของโรงงานสกัดน  ามันปาล์ม พ.ศ.2562 ก าหนดให้โรงงานสกัดต้องสกัดน  ามันปาล์ม
ให้ได้ตามที่ประกาศฯ ก าหนด ทั งนี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดน  ามัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาที่
เกษตรกรได้รับและการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม โดยสรุปรายละเอียด
ของข้อก าหนดไดด้ังนี  

ตารางท่ี 3.5  การก าหนดอัตราส่วนวัตถุดิบและน  ามันตามประกาศกระทรวง 
อุตสาหกรรม (2562) 

 กรณีไม่มี 
เหตุภัยแล้ง 

กรณีมี 
เหตุภัยแล้ง 

โรงงานสกัดแบบหีบน  ามันแยกท่ีใช้ปาล์มทะลาย โดยรวมถึงผลปาลม์
ร่วงท่ีเกิดจากการตัดและขนส่งปาล์มทะลาย 

ไม่น้อยกว่า 18% [17%, 18%) 

โรงงานสกัดแบบหีบน  ามันรวมที่ใช้ผลปาลม์เป็นวัตถุดิบ ไม่น้อยกว่า 30% [29%, 30%) 

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบใน  
การผลิตของโรงงานสกัดน  ามันปาล์ม พ.ศ.2562 

ผลการค านวณอัตราการให้น  ามันเบื องต้น ย้อนหลังปี 2554-2563 โดยคณะ
ผู้ด าเนินการวิจัยได้น าค่าปริมาณผลผลิตน  ามันปาล์มและปริมาณผลผลิตปาล์มน  ามันมาคิดสัดส่วน
พบว่า อัตราการสกัดน  ามัน 10 ปีย้อนหลังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 16.83 โดยมีเพียงปี 2560 และปี 
2562 ที่อัตราการสกัดน  ามันมากกว่าร้อยละ 18 ในเบื องต้นจุดนี ชี ว่าประสิทธิภาพที่แท้จริงของไทย
เป็นจุดที่ต้องให้น  าหนักในการพัฒนาต่อไป อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะ 4 ปี ล่าสุด พบว่า มี

ข้อค้นพบ: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาปาล์มทะลาย 
(1) เมื่อผนวกสัดส่วนผลผลิต CPO ของไทยที่มีราวร้อยละ 4 ของปริมาณผลผลิตรวมของโลก และระดับ

ภายในประเทศสัมพันธ์ตรงกับราคาตลาดโลก ตีความได้ว่า กลุ่มสินค้าน  ามันปาล์มไทยเป็นผู้รับราคาที่
ตลาดโลกก าหนด (Price Taker) หรือเรียกว่าราคาของไทยขึ นกับราคาตลาดดุลยภาพของโลก (Global 
Equilibrium Price) เป็นหลัก และอ้างอิงราคา CPO ในตลาดมาเลเซีย 

(2) ราคา CPO ในตลาดมาเลเซียขึ นอยู่กับ 1) ราคาน  ามันถั่วเหลือง 2) อุปสงค์และอุปทาน ของ CPO ใน
ตลาดโลก 3) สภาพดินฟ้าอากาศ 4) ราคาน  ามันปิโตรเลียม 5) อัตราแลกเปลี่ยน 

(3) โรงงานสกัดที่มีจ านวนมากส่งผลให้เกิดการแข่งกันซื อวัตถุดิบ ในขณะเดียวกันราคารับซื อไมส่ามารถเกินราคา
ตลาดโลก ดังนั นการแข่งกันซื อจะส่งผลต่อการละเลยความเข้มงวดในการพิจารณาคุณภาพปาล์มน  ามัน (ปี 
2563 การใช้ก าลังการผลิตจริงอยู่ที่ร้อยละ 50 ของก าลังการผลิตของโรงงานสกัดทั งหมด และกล่าวได้ว่า
ระดับการแข่งขันการซื อผลปาล์มสดมีสูงกว่าการแข่งขันจ าหน่ายน  ามันปาล์มดิบให้กับลูกค้า 

(4) บางช่วงราคา CPO ในประเทศสูงกว่าต่างประเทศ แต่ราคารับซื อปาล์มทะลายไม่ได้สูงตาม อาจจะเกิด 
การปั่นราคาของผู้มีอิทธิพลต่อตลาดภายในประเทศ  
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แนวโน้มที่จะเกินเกณฑ์เป้าหมายที่ตั งไว้ ช่วงของอัตราการสกัดน  ามันเท่ากับร้อยละ [16.94, 18.62] มี
เพียงปี 2563 ที่ตกลงเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 16.94 การเกาะติดตัวเลขอัตราการสกัดน  ามันด้วยวิธี 
การคิดเช่นนี เป็นการประเมินภาพรวมได้เบื องต้นและน าไปสู่การติดตามผลของการออกกฎระเบียบ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรต่อไป 

ตารางท่ี 3.6  อัตราการสกัดน  ามัน ปี 2554 -2563 
ปี ผลผลิตปาล์มน  ามนั (ตัน)16 น  ามันปาลม์ดิบ (ตัน)17 อัตราการสกัดน  ามัน (%) 

2554 10,760,000 1,730,712 16.08 
2555 11,312,000 1,783,489 15.77 
2556 12,435,000 1,941,852 15.62 
2557 12,445,000 2,000,610 16.08 
2558 12,163,000 2,068,475 17.00 
2559 11,420,000 1,804,449 15.80 
2560 14,100,000 2,626,006 18.62 
2561 15,530,000 2,778,108 17.89 
2562 16,408,440 3,033,743 18.49 
2563 15,656,636 2,651,598 16.94 

ที่มา: ค านวณอัตราการสกัดน  ามันโดยมูลนิธิสวค. 

3.2.3.3 ปริมาณผลผลิตน  า มันปาล์มดิบและดุลยภาพตลาดน  า มันปาล์มดิบ
ภายในประเทศ 

ปริมาณน  ามันปาล์มในรอบ 7 ปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่างช่วง [1,804,449; 3,033,743] 
ตัน มีลักษณะเพ่ิมขึ น ลดลง และเพ่ิมขึ น และลดลงในปีล่าสุด ข้อมูลปีล่าสุด 2563 ผลผลิตรวมของ
ไทยเท่ากับ 2 ,651,598 ตัน ปริมาณดุลยภาพ (อุปสงค์เท่ากับอุปทาน) ภายในประเทศเท่ากับ 
2,974,218 ตัน  ปริมาณอุปทานเกิดจากปริมาณผลผลิต 2 ,651,598 ตัน รวมกับสต๊อกยกมาของปี 
2562 เท่ากับ 319,181 ตัน และการน าเข้า RBD PO เท่ากับ 3,436 ตัน ส าหรับด้านอุปสงค์
ภายในประเทศจ าแนกเป็นการบริโภคภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 39.16 และการผลิตไบโอดีเซล
คิดเป็นร้อยละ 45.84 ของปริมาณผลผลิตทั งหมด สต๊อกพิจารณาต้นปีและปลายปีคิดเป็นร้อยละของ
ปริมาณดุลยภาพมีค่าช่วงเท่ากับร้อยละ [7.03, 10.73] จุดนี ตีความได้ว่าส าหรับปี 2563 น  าหนัก 
การน าไปใช้กระจุกตัวไปสู่ไบโอดีเซลเป็นหลัก และเป้าหมายด้านความมั่นคงก าหนดไว้คร่าว ๆ ที่ 
300,000 ตันเป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผล คาดว่าคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณปี 2564 และอนาคต 
3 – 5 ปีข้างหน้า รายละเอียดดังต่อไปนี   
  

                                                           
16 สถิติการเกษตรประเทศไทย ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
17 กรมการค้าภายใน 
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ตารางท่ี 3.7  ปริมาณผลผลิตน  ามันปาล์มดิบในประเทศ 

ปี 

น  ามันปาลม์ดิบ 

ปี 2563 อุปทาน & อุปสงค์ (ตัน) ปริมาณ
ผลผลิต (ตัน) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 

(%) 
2556 1,941,852  

อุปทาน 
2,974,215 

สต๊อกยกมาต้นปี                           319,181  
ปริมาณการผลิตน  ามันปาล์มดิบ       2,651,598 
น าเข้าน  ามันปาล์มดิบ                              0 
น าเข้าน  ามันปาล์มดิบบริสุทธ์ิ (RBD PO)   3,436  

2557 2,000,610  
2558 2,068,475 3.39 
2559 1,804,449 -12.76 
2560 2,626,006 45.53 

อุปสงค์ 
2,974,215 

บริโภคภายในประเทศ                  1,164,985 
ส่งออกน  ามันปาล์ม                        236,251 
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล                 1,363,651 
สต๊อกสิ นปี                                  209,328 

2561 2,778,108 5.79 
2562 3,033,743 9.20 
2563 2,651,598 -12.60 

ที่มา: รวบรวมจาก บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน), (2563) 

3.2.4 โรงกล่ันน  ามันปาล์ม (Refinery) 

โรงกลั่นในประเทศมีจ านวนทั งสิ น 20 โรงงาน คิดเป็นก าลังการผลิตรวมประมาณ 2.5 ล้าน
ตันของวัตถุดิบ/ปี และอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 สิ่งป้อนเข้าโรงกลั่นคือ 
CPO และ CPKO โดยโรงกลั่นน  ามันปาล์มในไทยจะผลิตผลผลิตที่ถูกน าไปใช้ต่อในอุตสาหกรรม
อาหาร รายละเอียดจ าแนกตามประเภทน  ามันปาล์มดิบดังนี   

3.2.4.1 น  ามันปาล์มดิบ (CPO) 

ส าหรับไทย CPO ที่จ าหน่ายให้โรงกลั่นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ 
โรงงานท าน  ามันพืชบรรจุขวด และโรงงานน  ามันพืชบรรจุปี๊บ  

3.2.4.2 น  ามันเมล์ดในปาล์มดิบ (CPKO)  

CPKO ที่จ าหน่ายให้โรงกลั่นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บิสกิต ครีม
เทียม ไอศครีม รวมถึงสินค้าอุปโภค ได้แก่ แชมพูและเครื่องส าอาง (ซึ่ง CPKO เข้ามาแทนที่น  ามัน
มะพร้าวในอุตสาหกรรมเหล่านี  เนื่องจากคุณสมบัติคล้ายน  ามันมะพร้าวและใช้แทนกันได้)  

3.2.4.3 (ตัวอย่าง) ผู้ประกอบการไทยในตลาดผู้ซื อน  ามันปาล์มดิบ 

คณะผู้ด าเนินการวิจัยพิจารณาการเป็นผู้ประกอบการโรงกลั่นรายใหญ่จากสัดส่วน
การซื อน  ามันปาล์มดิบ บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนร้อยละ 10-15 เป็นทั ง
โรงสกัด (Crushing Mill) และโรงกลั่นน  ามันปาล์ม (Refinery) ผลผลิตของการกลั่นได้แก่ น  ามันปาล์ม
บริสุทธิ์ น  ามันปาล์มโอเลอีน น  ามันปาล์มสเตียรีน ไขมันผ่านกรรมวิธีไฮโดรจิเนต กรดไขมันอิสระ  



33 

และน  ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ บริษัท ล่ าสูง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีตราสินค้าเป็นของ
ตนเอง และถือได้ว่าเป็นบริษัทต้นน  าในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี 

3.2.5 โรงงานผลิตไบโอดีเซล18  
โรงงานผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ได้รับความเห็นชอบ

การจ าหน่ายหรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงานมีทั งหมด 12 บริษัท ซึ่งมีก าลัง  
การผลิตรวม 7,682,242 ลิตรต่อวัน โดยมีสถานที่ตั งครอบคลุมในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน และ
ภาคตะวันออก ในขณะที่ผู้ค้าน  ามันที่ได้รับความเห็นชอบประกอบการมีจ านวนทั งสิ น 9 บริษัท 

 
3.2.6 โรงงานอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล19 

3.2.6.1 ประเภทกลางน  า: อุตสาหกรรมอาหาร 

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนี แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย คือ กลุ่มโรงงาน
กลั่นน  ามันปาล์ม และกลุ่มเอกเทศ กลุ่มแรกเป็นโรงกลั่นน  ามันปาล์มที่รับน  ามันปาล์มดิบมากลั่นได้
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ น  ามันพืชกลั่นบริสุทธิ์ มาการีน เนยขาว วานาสปาติ 
ไขมันทอดอาหาร ส าหรับกลุ่มเอกเทศคือกลุ่มที่ซื อน  ามันปาล์มดิบมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้า
อุปโภคบริโภคของตน ได้แก่ น  ามันพืช มาการีน เนยขาว เป็นต้น 

จ านวนผู้ประกอบการมีทั งสิ น 40 ราย มีรายได้รวม 34 ,258 ล้านบาท แบ่งเป็นผู้ผลิต
น  ามันพืช 15 ราย และผู้ผลิตมาการีน 14 ราย มีรายได้รวม 656 ล้านบาท และผู้ผลิตเนยขาว 10 ราย 
มีรายได้รวม 869 ล้านบาท 

 

3.2.6.2 ประเภทกลางน  า: วัตถุดิบอุตสาหกรรม  

ผู้ประกอบการกลุ่มนี มีจ านวน 48 ราย มีรายได้รวม 50,830 ล้านบาท ประกอบด้วย
ผู้ผลิตไขมันบริสุทธิ์ 20 ราย รายได้รวม 3,610 ล้านบาท ผู้ผลิตเอสเทอร์ของกรดไขมัน 11 ราย มี
รายได้รวม 33,775 ล้านบาท ผู้ผลิตแอลกอฮอล์ของกรดไขมัน 3 ราย มีรายได้ 11,320 ล้านบาท 
ผู้ผลิตกลีเซอรีนดิบ 11 ราย มีรายได้รวม 1,901 ล้านบาท ผู้ผลิตเอสเทอร์เฉพาะเพ่ือการอุตสาหกรรม
เพียง 1 ราย รายได้ 224 ล้านบาท 
  

                                                           
18 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (เข้าถึงวันที่ 18 กันยายน 2564) 
19 ศูนย์วิจยัเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562), รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมโอเล
โอเคมีคอลจากพืชน  ามัน 

ข้อค้นพบ: โรงงานผลิตไบโอดีเซล (ผนวกกับพิจารณานโยบายนโยบายส่งเสริมไบโอดีเซล)  

ตลาดไบโอดีเซลเป็นการผลิตที่ขึ นกับการก าหนดสัดส่วนส่วนผสมไบโอดีเซลในน  ามันดีเซล จุดนี น ามาซึ่ง  
ความยากต่อการตัดสินใจวางแผนธุรกิจและน าไปสู่ความพยายามแสวงหาข้อมูลเพื่อรู้ก่อนตลาด  
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3.2.6.3 ประเภทปลายน  า  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของปลายน  า
และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยปลายน  ามีรายได้รวม 11,168 ล้านบาท 

ดังนั นโดยสรุปภาพรวมห่วงโซ่คุณค่าทั งในมิติของวัตถุดิบหรือสิ่งป้อนเข้า (Input) 
และผู้ผลิตในตลาดในอุตสาหกรรมปาล์มน  ามันและส่วนเชื่อมต่อไปสู่ อุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลแสดงดังตารางต่อไปนี   

ตารางท่ี 3.8  ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคอลจากปาล์มน  ามันของไทย 
วัตถุดิบ/ผลผลิตที่ส าคัญ ผู้ประกอบการ 

ต้น
น  า

 

 น  ามันปาล์มดิบ (CPO) 
 น  ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (PKO) 
 น  ามันปาล์มกลั่น (RBD PO) 
 น  ามันเมล็ดในปาล์มกลั่น (RBD PKO) 
 กรดน  ามันปาล์ม (PFAD) 
 กรดน  ามันเมล็ดในปาล์ม (KFAD) 
 สเตียรินของน  ามันปาล์ม (PO Stearin) 
 สเตียรินของน  ามันเมล็ดในปาล์ม (PKO Stearin)  
 โอเลอินของน  ามันปาล์ม (PO Olein) 
 โอเลอินของน  ามันเมล็ดในปาล์ม (PKO Olein)  
 ไขสบู่ (Soap Stock) ทั งแบบเส้น (Soap Noodle)และ

แบบเกล็ด (Soap Chip) 

โรงสกัดน  ามันปาล์ม 99 ราย 

กล
าง

น  า
 

(1) ผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค 
 น  ามันพืชกลั่นบริสุทธิ ์
 มาการีน เนยขาว วานาสปาติ  
 ไชมันทอดอาหาร 

 ผู้ผลิตน  ามันพืช 15 ราย 
 ผู้ผลิตมาการีน 14 ราย 
 ผู้ผลิตเนยขาว 10 ราย  

(2) ผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ 
 กรดไขมันประเภทต่าง ๆ  
 เอสเทอร์ของกรดไขมัน 
 แอลกอฮอล์ของกรดไขมัน 
 กลีเซอรีน  

 ผู้ผลิตกรดไขมันบริสุทธิ์ 2 ราย 
 ผู้ผลิตเอสเทอร์ของกรดไขมัน 10 ราย 
 ผู้ผลิตแอลกอฮอล์ของกรดไขมัน 3 ราย 
 ผู้ผลิตกลีเซอรีนดิบ 10 ราย 
 ผู้ผลิตเอสเทอร์เฉพาะเพื่ออุตสาหกรรม 1 ราย  

ปล
าย

น  า
 

 สารอนุพันธ์ของกรดไขมันและของแอลกอฮอล์  
 อิท็อกซิเลทของแอลกอฮอล์ 
 อิท็อกซิเลทของเอสเทอร์ 
 เอมีนและอนุพันธ์ของเอมีน  
 อาไมด์และอนุพันธ์ของอาไมด์  
 กลีเซอรีนบริสุทธิ์และอนุพันธ์ของกลีเซอรีน 
 โพรพิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล 
 กรดอะคริลิก อะคริโลไนไตร์ อะโครลีน  

ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปลายน  าจ านวน 18 ราย 
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วัตถุดิบ/ผลผลิตที่ส าคัญ ผู้ประกอบการ 
สิน

ค้า
ส า

เร็จ
รูป

 
(1) อาหาร 221 ราย: ไอศกรีม (33 ราย) ครีมเทียม (11 ราย) นมข้นหวาน (7 ราย) นมข้นจืด (5 ราย) เนยสด (1 

ราย) เนยผสม (4 ราย) คุกกี  (33 ราย) ช๊อกโกแลต (13 ราย) อิมัสซิไฟอิ ง (2 ราย) ปลากระป๋อง (11 ราย) 
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป (8 ราย) ขนมขบเคี ยว (7 ราย) เวเฟอร์ (8 ราย) แครกเกอร์ (8 ราย) ขนมคบเคี ยวขนาดเล็ก 
(70 ราย) 

(2) อาหารสัตว์ 57 ราย  
(3) เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย 397 ราย: สบู่ก้อน (67 ราย) สบู่เหลว (39 ราย) ยาสีฟัน (34 ราย) 

แชมพูสระผม (60 ราย) ครีมบ ารุงผิว (54 ราย) และเครื่องส าอาง (143 ราย)  
(4) ยาและอาหารเสริม 63 ราย: ยาครีม (16 ราย) ยาน  า (47 ราย) และอาหารเสริม (7 ราย) 
(5) น  ามันหล่อลื่น 22 ราย: น  ามันหล่อลื่น (13 ราย) และจารบี (9 ราย) 
(6) เชื อเพลิง 13 ราย: สถานีบริการน  ามัน (13 ราย) 
(7) เครื่องใช้ในครัวเรือน 197 ราย: ผงซักฟอก (24 ราย) น  ายาซักผ้า (22 ราย) น  ายาล้างจาน (34 ราย) น  ายาท า

ความสะอาด (29 ราย) น  ายาปรับผ้านุ่ม (26 ราย) แชมพูล้างรถ (11 ราย) น  ายาขัด (22 ราย) และเทียนไข 
(29 ราย) 

(8) เครื่องใช้ในการเกษตร 46 ราย: ยาฆ่าแมลง 36 ราย) และยาปราบศัตรูพืช (10 ราย) 
(9) โพลีเมอร์ 17 ราย 

ที่มา:: รวบรวมโดยมูลนิธสิวค. จาก ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560) หน้า 4-13 

 
3.3 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มของมาเลเซีย 

3.3.1 เจ้าของสวน/พื นที่ปลูก 

ความเป็นเจ้าของสวนปาล์มของมาเลเซียมีความแตกต่างกับไทยอย่างเด่นชัด ในเบื องต้น
คณะผู้ด าเนินการวิจัยจ าแนกเป็นสองมิติ มิติแรกพิจารณาภาพรวมความเป็นเจ้าของสวนในประเทศ
มาเลเซีย และมิติที่สองพิจารณารายผู้ประกอบการรายใหญ่ รายละเอียดดังนี  

3.3.1.1 ภาพรวมความเป็นเจ้าของสวนปาล์มในประเทศมาเลเซีย 

พื นที่ปลูกปาล์มของมาเลเซียกระจายทั งประเทศ พื นที่ปลูกรวมประมาณ 5.7  
ล้านเฮกตาร์20 คิดเป็นร้อยละ 52.4 ของพื นที่เกษตรทั งหมดของประเทศ  ในจ านวนนี เป็นใน
คาบสมุทรมลายูร้อยละ 50.39 ของพื นที่ทั งหมด และอยู่ในซาราวักและซาบาร์คิดเป็นร้อยละ 49.61 
ของพื นที่ทั งหมด   
                                                           
20 หน่วยเฮกตาร:์ 1 เฮกตาร์เท่ากับ 6.25 ไร่  

ข้อค้นพบ: โรงงานกลั่นน  ามันปาล์มและอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีของไทย 

(1) วัตถุดิบส าคัญของอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี คือ น  ามันเมล็ดในปาล์ม ผลผลิตภายในประเทศของไทยมีจ านวน
น้อยและราคาในประเทศต่ ากว่าราคามาเลเซียส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงกลั่นส่งออก ในขณะที่
ผู้ประกอบการโอลิโอเคมีต้องน าโดยเข้ามีข้อจ ากัดตามกฎระเบียบ  

(2) โรงงานกลั่นของไทยมีผลผลิตที่ต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มจ านวนมาก แต่ภายใต้
โครงสร้างอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีที่ซับซ้อน ผลผลิตที่โรงกลั่นของไทยผลิตได้เป็นเพียงเบื องต้นเท่านั น (ต้น
น  าอย่างมาก) อุตสาหกรรมโอลิโอเคมียังสามารถต่อยอดสารอนุพันธ์ได้อีกมาก ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและเงิน
ลงทนุท่ีสูง  
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ข้อมูลปี 2560 พื นที่ปลูกรวมทั งประเทศเท่ากับ 5,811 พันเฮกตาร์ จ าแนกตาม
ประเภทเจ้าของสวนเป็นบริษัทเอกชน (รายใหญ่) คิดเป็นร้อยละ 61.0 ภาครัฐร้อยละ 22 และราย
ย่อย (นิยามรายย่อยของมาเลเซีย คือ มีพื นที่ปลูกน้อยกว่า 50 เฮกตาร์) ร้อยละ 17 รายละเอียดดังนี   

ตารางท่ี 3.9  เนื อที่ปลูกปาล์มน  ามันในประเทศมาเลเซียจ าแนกตามประเภทเจ้าของสวน  
ปี 2543 และปี 2560 

เจ้าของสวนและเนื อที่ปลูก (พันเฮกตาร์) (%) พื นที่ปลูก (ปี 2560) 
เจ้าของสวน 2543 2560 

1) คาบสมุทรมลาย ู
ร้อยละ 50.39 

2) ซาราวัก & ซาบาร์  
ร้อยละ 49.61 

เอกชน  2,024 (60%) 3,543 (61%) 
รัฐบาลกลาง  
  FELDA 
  FELCRA 
  RESDA 

 
598 (18%) 
154 (4%) 
37 (1%) 

 
705 (12%) 
169 (3%) 
66 (1%) 

รัฐบาลแห่งรัฐ  242 (7%) 347 (6%) 
รายย่อยอิสระ  321 (10%) 980 (17%) 
เนื อท่ีปลูกปาล์มทั งประเทศ  3,377 (100%) 5,811 (100%) 
(ปี 2560) เนื อที่ปลูกปาล์มทั งประเทศคิดเป็นร้อยละ 52.4 ของพื นที่เกษตรทั งหมดของประเทศ 

ที่มา: ถอดความโดยมูลนิธิสวค. จาก Hassan, Ngah, & Applanaidu (2018) ตารางที่ 2 หน้า 6  
หมายเหตุ: FELDA หมายถึง Federal Land Development Authority 

 FELCRA หมายถึง Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority  
 RISDA หมายถึง Rubber Industry Samlholders Development Authority  

ความเป็นเจ้าของสวนปาล์มรายใหญ่ของมาเลเซียไม่ได้มีพื นที่ในประเทศมาเลเซีย
อย่างเดียวเท่านั น แต่มีพื นที่ปลูกปาล์มในต่างประเทศด้วยเช่นกัน นอกจากนี มาเลเซียยังต้องพ่ึงพา
แรงงานอินโดนีเซียในการท างานในสวนปาล์มในมาเลเซีย คาดว่าแรงงานอินโดนีเซียมีประมาณร้อยละ 
80 ของแรงงานทั งหมดในสวนปาล์มทั งประเทศมาเลเซีย21 

3.3.1.2 ผู้ประกอบการสวนปาล์มรายใหญ่ของมาเลเซีย 

ผู้ประกอบการสวนปาล์มรายใหญ่ของมาเลเซียมีพื นที่ปลูกทั งในประเทศมาเลเซีย
และนอกประเทศ (ซึ่งหลัก ๆ คือในประเทศอินโดนีเซีย) การศึกษาเชิงประจักษ์น าเสนอรายชื่อ
ผู้ประกอบการสวนปาล์มรายใหญ่และประเภทความเป็นเจ้าของแสดงดังตารางต่อไปนี   
  

                                                           
21 The Conservation (2016), Palm oil politics impede sustainability in Southeast Asia 
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ตารางท่ี 3.10  (ตัวอย่าง) ผู้ประกอบการรายใหญ่ของมาเลเซียที่มีพื นที่ปลูกนอกประเทศ  
ปี 2557/2558 

ผู้ประกอบการสวนปาล์ม 
พื นที่ 

(เฮกตาร์) 
สัดส่วน 

นอกมาเลเซีย 

รายได้จากปาล์มน  ามัน 
ประเภท ล้าน USD % รายได้

รวม 
FELDA Group 750,093 7.5% 3,413 81.5% รัฐ 
Sime Darby 605,046 49.0% 2,628 23.5% รัฐ 
Wilmar International  238,287 76.0% 26,824 62.3% เอกชนท้องถิ่น 
Kuala Lumpur Kepong 207,622 56.2% 3,383 96.8% เอกชนท้องถิ่น 
IOI Corporations 178,768 11.3% 2,949 99.2% เอกชนท้องถิ่น 
Genting Plantations 119,900 50.6% 325 77.4% เอกชนท้องถิ่น 
IJM Plantations 58,900 57.2 171 100.0% รัฐ 
TSH Resource  53,200 67.3 243 88.5% เอกชนท้องถิ่น 
TDM 45,389 29.3 67 67.9% รัฐ 
United Plantations  45,095 21.2 257 99.8% เอกชนต่างชาติ 

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธิสวค. จาก Tong (2017), Vertical specialisation or linkage development for agro-
commoditiy value chain upgrading? The case of Malaysia palm oil, Land Use Policy, ตารางที่ 4 หน้า 
592 

ประเภทของผู้ประกอบการเหล่านี มีทั งที่เป็นภาครัฐ เอกชนท้องถิ่น (หรือเอกชน
มาเลเซีย) และเอกชนต่างชาติ (หรือเอกชนที่ต่างชาติเข้ามาลงทุน) เช่น United Plantations ซ่ึงเป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่างชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติ ตัวอย่างนี เป็นตัวอย่างการรับการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในกิจการที่เป็นเกษตรกรรม  

3.3.2 โรงงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับโรงงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มในมาเลเซียพบสอง
ประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่หนึ่งจ านวนโรงงานตลอดห่วงโซ่ที่มีมากและกระจายในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศ ประเด็นที่สอง ผู้ประกอบการสวนปาล์มขนาดใหญ่  20 อันดับแรกมีกิจกรรมที่กระจายลงไป
กลางน  าและปลายน  าของทั งห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม ตั งแต่ต้นกล้าและสิ่งป้อนเข้าอ่ืน ๆ ในการปลูก 
พื นที่ปลูกขนาดใหญ่ โรงงานสกัด พลังงานชีวมวล การค้าการส่งออก การขนส่งและโลจิติกส์ การกลั่น 
น  ามันพืช ไขมันพิเศษต่าง ๆ โอลิโอเคมี ไบโอดีเซล การตลาดและกระจายสินค้า วิจัยและพัฒนา และ
การบริการให้ค าปรึกษาต่าง ๆ  
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ตารางท่ี 3.11  โรงงานที่เกี่ยวข้องจ าแนกตามประเภทต่าง ๆ มีจ านวนดังต่อไปนี  
ประเภทโรงงาน จ านวน 

โรงงานสกัด (Mills) 429 
โรงงานหีบ (Crushers) 56 
โรงกลั่น (Refineries)  54 
โรงงานไบโอดเีซล (Biodiesel) 25 
โรงงานโอเลโอเคมคีอล 19 

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธสิวค. จากข้อมูลหลายแหล่ง 
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ตารางท่ี 3.12  ผู้ประกอบการสวนปาล์มมาเลเซีย 20 อันดับแรก และระดับของ Vertical Integration ปี 2557/2558 
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1. Felda Group 750,093               
2. Sime Darby 605,046               
3. Wilmar International  238,287               
4. Kuala Lumpur Kepong 207,622               
5. IOI Corporation 178,868               
6. Tradewinds Plantation 132,940               
7. Genting Plantations  119,900               
8. Boustead Plantations 65,680               
9. Sarawak Oil Palms  63,377               
10. TH Plantations 60,417               
11. IJM Plantations 58,900               
12. Rimbunan Sawit 57,182               
13. TSH Resources 53,200               
14. Kulim (Malaysia) 47,194               
15. TDM 45,389               
16. United Plantations 45,095               
17. Hap Seng Plantations  35,538               
18. Sarawak Plantation 33,367               
19. BLD Plantation 27,600               
20. United Malacca 22,411               

ที่มา : รวบรวมโดยมูลนิธิสวค. จาก (Tong, 2017), Vertical specialisation or linkage development for agro-commoditiy value chain upgrading? The case of 
Malaysia palm oil, Land Use Policy, ตารางที่ 5 หน้า 593   
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3.4 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มของอินโดนีเซีย 

3.4.1 เกษตรกรชาวสวนปาล์ม/พื นที่ปลูก 

3.4.1.1 เกษตรกรสวนปาล์ม 

รูปแบบเจ้าของสวนปาล์มของอินโดนีเซียแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บริษัทเอกชน 
รายย่อย และรัฐวิสาหกิจ  

ตารางท่ี 3.13  สัดส่วนพื นที่ปลูกจ าแนกตามขนาดของเจ้าชองสวนปาล์ม ปี 2562 
ขนาดของเจ้าของสวน  สัดส่วนต่อพื นที่ปลกู สัดส่วนต่อผลผลิต CPO 

บริษัทเอกชน 48.5% 53.5% - 56% 
รายย่อย 
- รายย่อยไม่อิสระ 
- รายย่อยอิสระ  

45.0% 
- 30% - 35% 
- 10% - 15% 

35% - 38% 

รัฐวิสาหกิจ 6.5%  

ที่มา: ประมวลผลโดยมลูนิธิสวค. จากข้อมูลหลายแห่ง 

(1) บริษัทเอกชน (Private companies)  

ภาคเอกชนเป็นการด าเนินการสวนขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์และมุ่งไปสู่การต่อยอด
อุตสาหกรรม การด าเนินการมีความพร้อมในระบบบริหารจัดการสวนตั งแต่การพัฒนาต้นกล้า ระบบ
การปลูกทดแทน การจัดการปุ๋ยและศัตรูพืช การจัดการแรงงาน และระบบชลประทาน ตลอดจน
กระบวนการล าเลียง FFB ไปสู่โรงงานสกัด ภาคเอกชนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 48.5 ของทั งหมด 

(2) รายย่อย22 (Smallholder) 

นิยามรายย่อยก าหนดมีพื นที่น้อยกว่า 25 เฮกตาร์ ภาครัฐส่งเสริมให้ประชาชน
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยปลูกปาล์มเพ่ือการสร้างรายได้ ประเภทของรายย่อยแบ่งออกเป็นสองประเภท 
คือ รายย่อยที่ขึ นกับภาคเอกชน และรายย่อยที่ไม่ขึ นกับภาคเอกชน รายย่อยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
45 ของทั งหมด (แต่ให้ผลผลิตน  ามันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของผลผลิตน  ามันปาล์มทั งหมดของ
ประเทศ) รายย่อยมีการขยายพื นที่ปลูกเป็นอย่างมากตลอดช่วงปี 2544-2561 อัตราการเพ่ิมขึ น 
                                                           
22 Bakhtary, Haupt, Landholm, Luttrell, & Jelsma (2021), Promoting sustainable oil palm production by independent 
smallholders in Indonesia: Perspectives from non-state actors   

ข้อค้นพบ: มาเลเซียมีผลลัพธ์การพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มดีที่สุดใน IMT-GT 

ผลลัพธ์การพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มของมาเลเซียที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นผลมาจาก  
ความพร้อมด้านสถาบันซึ่งได้ท างานเชิงรุก การออกแบบนโยบายที่สอดคล้องกับฐานความได้ เปรียบโดย
เปรียบเทียบจากการแหล่งผลิตหลักของโลกทั งในประเทศมาเลเซียและการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
อินโดนีเซียตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าที่สอดรับกัน ส่งผลให้คณะผู้ด าเนินการวิจัยเห็นว่ามาเลเซียได้
ประโยชน์มูลค่าเศรษฐกิจมหาศาลจากน  ามันปาล์มและอุตสาหกรรมปลายน  า  



41 

ร้อยละ 8 ต่อปี จากพื นที่ปลูกน้อยกว่า 1.6 ล้านเฮกตาร์ เป็น 5.8 ล้านเฮกตาร์  อย่างไรก็ตามใน
จ านวนนี เป็นพื นที่ป่าผิดกฎหมายจ านวน 1.2 ล้านเฮกตาร์23 พิจารณาผลผลิตของรายย่อยอยู่ในระดับ
ร้อยละ 75 ของภาคเอกชน/รายใหญ่ รายย่อยกระจายอยู่ใน 18 จังหวัด  

ประเด็นเรื่องรายย่อยของอินโดนีเซียมีความเชื่อมโยงกับการบุกรุกพื นที่ป่ าและ 
ความยากจนของประชาชนอินโดนีเซียเป็นปัจจัยที่ท าให้รุกพื นที่ป่าด้วยวิธีเผาถางอันน าไปสู่ผลกระทบ
ภายนอกทางลบมากมาย  

(2.1) รายย่อยท่ีขึ นกับภาคเอกชน (Dependent smallholders) 

สวนปาล์มเป็นของรายย่อยไม่ใช่บริษัทเอกชน แต่การขาย FFB ต้องขายให้กับบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการขึ นตรงกับบริษัทมีทั งที่ท าสัญญา และไม่ได้ท าสัญญา รายย่อยในระบบนี จะ
ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ระบบนี ออกแบบให้รายย่อยขาย FFB ใน
ราคาล่วงหน้าซึ่งไม่ใช่ราคาตลาด (Nonmarket price) กลุ่มนี มีพื นน้อย ช่วงประมาณ 2–10 เฮกตาร์ 
และเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2-5 เฮกตาร์ ชื่อเรียกกลุ่มนี ใช้ค าว่า “Dependent smallholders” กลุ่มนี จะ
แยกย่อยออกเป็น 3 ประเภท24  

(2.1.1) กลุ่มเกษตร หรือสหกรณ์ กลุ่มนี จะขายตรงให้กับโรงงานสกัด  

(2.1.2) กลุ่มบริหารตามแผน กลุ่มนี จะเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการที่บริษัท
ภาคเอกชนออกแบบไว้ให้และขายตรงให้กับโรงงานสกัดภายในกลุ่มของบริษัท  เรียกกลุ่มนี ว่า 
“Plasma smallholder” กลุ่มนี จะได้รับความช่วยเหลือแนะน าจากบริษัทขนาดใหญ่ส่งผลให้ผลผลิต
ต่อพื นที่สูงกว่ากลุ่มรายย่อยที่ไม่ขึ นกับภาคเอกชนใด ๆ เลย  

(2.1.3) กลุ่มให้บริษัทบริหารและเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดิน กลุ่มนี จะเป็นชุมชน
ที่ให้ที่ดินบริษัทเอกชนไปด าเนินการทั งหมด  

(2.2) รายย่อยท่ีไม่ขึ นกับภาคเอกชน (Independent smallholders) 

รายย่อยประเภทนี อาจจะเป็นขนาดเล็ก หรืออาจจะเป็นกลุ่มครัวเรือน หรืออาจจะมี
ขนาดใหญ่พอประมาณ แต่ทั งหมดเป็นเจ้าของสวนที่ไม่ขึ นตรงกับภาคเอกชนใด ๆ รายย่อยประเภทนี 
เรียกได้ว่าใช้ทุนเข้มข้นน้อย (Less capital intensive) การขาย FFB ส่งตรงเข้าระบบตลาดและเผชิญ
ความผันผวนทางด้านราคา ชื่อเรียกกลุ่มนี ใช้ค าว่า “Independent smallholders” จ าแนกกลุ่มนี 
ออกเป็น 2 ประเภทย่อย25 ดังนี   

(2.2.1) รายย่อยที่มีขนาดใหญ่ กลุ่มนี จะเชื่อมตรงกับผู้ค้าในท้องถิ่นหรือโรงงาน
สกัดโดยตรง 

(2.2.2) รายย่อยที่มีขนาดเล็ก กลุ่มนี จะเชื่อมตรงและต้องพ่ึงพาตัวแทนคนกลาง
ในท้องถิ่นโดยไม่สามารถเข้าถึงโรงงานสกัดด้วยตัวเอง เรียกกลุ่มนี ว่า “Swadaya Smallholders” 
                                                           
23 Jong (2020) Indonesia aims for sustainability certification for oil palm smallholders, Mongabay 
24 Daemeter Consulting (2015), Indonesian Oil Palm Smallholder Farmers: A Typology of Organizational Models 
25 Ibid  
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ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มนี ก็มีความอิสระในตัวเอง แต่ขาดการเข้าถึงทรัพยากรเช่น ปุ๋ย ต้นกล้าที่มีคุณภาพ
และแหล่งความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต 

(3) รัฐวิสาหกิจ (State-Owned Enterprises) 

รัฐบาลอินโดนีเซียด าเนินในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ (State-owned) คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 6.5 ของทั งหมด 

3.4.2 พื นที่ปลูก 

ข้อมูลภายในประเทศอินโดนีเซียอ้างถึงเอกสาร Decree of the Agriculture Minister 
Number 833/KPTS/SR. 020/M/12/2019 ประกาศเดือนธันวาคม 2562 รายงานว่าพื นที่ปลูก
ปาล์มเท่ากับ 16.381 ล้านเฮกตาร์ ครอบคลุม 26 จังหวัดของประเทศ (จากทั งหมด 34 จังหวัด) 
เพ่ิมขึ นจาก 14.3 ล้านเฮกตาร์ของช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พื นที่ปลูกปาล์มกระจุกตัวอยู่ใน 5 
จังหวัดของเกาะสุมาตราและเกาะกาลีมันตันมีสัดส่วนของการปลูกปาล์มคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของ
พื นที่ปลูกทั งประเทศอินโดนีเซีย  

ตารางท่ี 3.14  จังหวัดปลูกปาล์มหลักของประเทศอินโดนีเซีย ประมาณการณ์ ปี 2563 
เกาะ จังหวัด พื นที่ปลูกปาลม์ (ล้านเฮกตาร์)/(ร้อยละ) 

สุมาตรา 

รีเยา (Riau) 3.38  (ร้อยละ 20.6) 
สุมาตราเหนือ (North Sumatra) 2.079 (ร้อยละ 12.7) 
สุมาตราใต้ (South Sumatra) 1.47 (ร้อยละ 9.0) 

กาลีมันตัน 
กาลีมันตันตะวันตก (West Kalimantan) 1.807 (ร้อยละ 11.0) 
กาลีมันตันกลาง (Central Kalimantan) 1.78 (ร้อยละ 10.9) 

รวม 5 จังหวัดหลัก 10.516 (ร้อยละ 64.2) 
รวมทั งประเทศ 16.381 (ร้อยละ 100) 

ที่มา: สรุปโดยมูลนิธิสวค. จาก Suwastoyo, (2020) 

ข้อเท็จจริงประการส าคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับพื นที่ปลูกในอินโดนีเซีย คือ สิงคโปร์และ
มาเลเซียควบคุมพื นที่ปลูกในอินโดนีเซียคิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของพื นที่ปลูกทั งหมดในอินโดนีเซีย
ผ่านรูปแบบการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและผ่านการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นของอินโดนีเซีย26 
  

                                                           
26 Pacheco, Gnych, Dermawan, Komarudin, & Okarda (2017), The palm oil global value chain: Implications for economic growth and 
socialand environmental sustainability 

https://www.pertanian.go.id/index_en.php


43 

3.4.3 โรงงานสกัด โรงกลั่น และผู้ส่งออก 
 

ตารางท่ี 3.15  ก าลังการผลิต และประเภทนิติบุคคล/ความเป็นเจ้าของ 
จ าแนกตามล าดับห่วงโซ่อุปทานของอินโดนีเซีย 

การปลูกสวนปาล์ม 
(Plantation) 

พื นที่ 16,822,834 HA; สัปทาน 38,086 บริษัท; 1,739 ราย; 187 กลุ่ม 

การสกัด  
(Mills) 

ก าลังการผลิต 84,594,237 CPO-eq T / YR; โรงสกดั 1093 โรง; 
บริษัท 874 ราย; 178 กลุ่ม 

การกลั่น 
(Refineries) 

ก าลังการผลิต 45817162 CPO T / YR, โรงกลั่น 85 โรง, บริษัท 57 ราย, 25 กลุ่ม 

การส่งออก 
(Exports) 

CPO 10,584,046 T; RPO 20,290,036 T; ท่าเรือ 61 แห่ง;  
ผู้ส่งออก 352 ราย; 55 กลุ่ม 

ที่มา: ถอดความโดยมูลนิธิสวค. จาก Pirard, et al., (2020) 
หมายเหตุ: CPO (Crude Palm Oil)  RPO (Refined Palm Oil)  FFB (Fresh Fruit Bunches)  
CPO-eq (CPO equivalent)  

3.5 ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มภายใต้ความร่วมมือ IMT-GT 
3.5.1 ระบบโลจิสติกส์ใน IMT-GT 
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออก โลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์และ 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management; SCM) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการได้มา
ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

ระบบโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของกรอบความร่วมมือ IMT-GT ผ่านเสาหลักเชิงกลยุทธ์
การขนส่งและการเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Transport & ICT Connectivity) มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเชื่อมต่อทางกายภาพ (physical connectivity) เพ่ือพัฒนาการเชื่อมต่อทางกายภาพ
ภายในภูมิภาคย่อยนี  เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ นจากการเติบโตของประชากรและ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานการขนส่งทางกายภาพที่มี
อยู่ให้ทันสมัยรวมถึงขยายเครือข่ายการขนส่งไปยังเมืองรอง เมืองเล็ก และพื นที่ชนบท เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง เพ่ือพัฒนา IMT-GT สู่การเป็นภูมิภาคที่มีแนวพื นที่คมนาคมที่
เชื่อมโยงไม่ขาดตอน ลดความเลื่อมล  า มีความยั่งยืน ปลอดภัย และมีเครือข่ายที่มั่นคงที่เชื่อมโยง
ระดับนานาชาติ  

โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อทางกายภาพแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี  1. ถนน ทางรถไฟ 
และสะพาน 2. การขนส่งทางบก เช่น การขนส่งทางบก คลังคอนเทนเนอร์และศูนย์กระจายสินค้า
ภายในประเทศ 3. สนามบิน 4. ท่าเรือ 5. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และ
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กักกัน (CIQ) และ 6. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเมืองอ่ืน ๆ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม 
เมืองยางพารา อุทยานวิทยาศาสตร์ และเขตฮาลาล27 

ภาพที่ 3.7 การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ IMT-GT 

 

ที่มา: IMT-GT Official Website    

                                                           
27 IMT-GT Official Website. IMT-GT Physical Connectivity Project 2017-2021. https://imtgt.org/physical-connectivity-
project/ 
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การประชุมระดับผู้น า IMT-GT ครั งที่ 10 ในปี 2560 แผนงาน IMT-GT ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินการต่อไปภายใต้วิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี (IMT-GT Vision 2036) และแนวทาง 
การด าเนินงานในแผนระยะ 5 ปี แผนที่ 3 2560 – 2564 (Implementation Blueprint 2017-
2021) มุ่งม่ันที่จะด าเนินโครงการมูลค่ารวม 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จ าแนกเป็น 1) อินโดนีเซีย 14 
โครงการ มูลค่าการลงทุน 15,039 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่น ท่าเรือกัวลาตันหยงในสุมาตราใต้ ท่าเรือ 
เบลาวันในสุมาตราเหนือ 2) มาเลเซีย 11 โครงการ มูลค่าการลงทุน 28,456 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่น 
รถไฟความเร็วสูงกัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์ ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม และ 3) ไทย 15 โครงการ มูลค่า
การลงทุน 3,394 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่น ทางหลวงจังหวัดสตูล-รัฐปะลิส ของมาเลเซีย ท่าเรือส าราญ
ที่กระบี่และเกาะสมุย ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เป็นต้น28 

3.5.2 ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มไทย 
ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มไทย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร29 ได้ศึกษา

ต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตรปี 2563 ในทุกกิจกรรมโลจิสติกส์ ครอบคลุม 3 มิติ คือมิติต้นทุน มิติเวลา 
และมิติความน่าเชื่อถือ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ปาล์มน  ามันด้วย
วิธีการส ารวจจากแบบสอบถาม เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม 24 ราย สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร 
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน) ในฐานะผู้รวบรวมสินค้า 8 ราย และโรงงานแปรรูป 8 ราย ใน
จังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราช โดยวิเคราะห์ผลผ่านตัวชี วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สินค้า
เกษตร (Agricultural Logistics Performance Index : ALPI) ซึ่งค านวณตามกิจกรรมโลจิสติกส์
ตลอดห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ตั งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิตจนถึงการขนส่งผลผลิตสู่ตลาด
ปลายทาง ครอบคลุม 3 มิติ ดังนี  

1. มิติต้นทุน พบว่า ต้นทุนเฉลี่ยต่อยอดขาย (เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และโรงงาน 
แปรรูป) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.89 ซึ่งโรงงานแปรรูปมีต้นทุนโลจิสติกส์สูงสุดเฉลี่ยที่ร้อยละ 13.38  
ตามด้วยเกษตรกรเฉลี่ยที่ร้อยละ 9.42 และสถาบันเกษตรกรเฉลี่ยที่ 3.97 ซึ่งจากต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ทั ง 3 กลุ่ม ค่าขนส่งมีสัดส่วนมากที่สุด 

ต้นทุนของโรงงานแปรรูป สัดส่วนร้อยละ 9.90 คือค่าขนส่ง ตามด้วยต้นทุนการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ร้อยละ 1.21 ต้นทุนการบริหารคลังสินค้าร้อยละ 2.12 และต้นทุนการถือครองสินค้า
คงคลังร้อยละ 0.05 ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นต้นทุนขนส่งเช่นกัน มีสัดส่วนร้อยละ 
5.47 ตามด้วยต้นทุนสินค้าเสียหายร้อยละ 1  และต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ร้อยละ 0.36 
ต้นทุนขนส่งของสถาบันเกษตรกรมีสัดส่วนร้อยละ 3.29 ตามด้วยต้นทุนสินค้าเสียหายร้อยละ 0.53 
และต้นทุนการยริหารจัดการโลจิสติกส์ร้อยละ 0.36 

                                                           
28 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). ผลการประชุมระดับผู้น า ครั งที่ 10 แผนงานการพัฒนา
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 10th IMT-GT Summit). 
http://cabinet.most.go.th/files/43312d8996d1d329ba4fbbb56b7925f4.pdf 
29 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) โครงการศึกษาต้นทุนโลจิสติกสก์ารเกษตร 
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2. มิติเวลา พบว่า โดยเฉลี่ยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และโรงงานแปรรูปใช้เวลาใน 
การจัดส่ง 1 วัน ซึ่งตลอดห่วงโซ่อุปทานมีระยะเวลาเฉลี่ย 1 วัน ในขณะที่ระยะเวลาเฉลี่ยใน 
การตอบสนองลูกค้าตลอดห่วงโซ่ใช้เวลา 3.5 วัน และระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดซื อจัดหาตลอดห่วงโซ่
มีระยะเวลาเฉลี่ย 7.16 วัน  

3. มิติความน่าเชื่อถือ พบว่า เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และโรงงานแปรรูป มีอัตรา
ความสามารถในการจัดส่งสินค้าเฉลี่ยร้อยละ 100 มีอัตราความเสียหายเฉลี่ยร้อยละ 0.95 อัตราสินค้า
ถูกตีกลับร้อยละ 1.66 และอัตราจ านวนผลผลิตขาดมือของโรงงานแปรรูปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100  

ในขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม พบว่าปัญหาของ
ระบบขนส่งในประเทศไม่เอื ออ านวย ท่าเรือฝั่งตะวันออกที่ใกล้กับจังหวัดผู้ประกอบการน  ามันปาล์ม
โดยมาก (กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี) ได้แก่ ท่าเรือสุราษฎร์ธานี ท่าเรือน  าลึกที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และสงขลา อย่างไรก็ตาม ท่าเรือน  าลึกที่สงขลามีความลึกไม่เพียงพอและท่าเรือที่
ประจวบคีรีขันธ์มีก าหนดช่วงเวลาที่สามารถท าการขนส่งได้ ในขณะที่ท่าเรือฝั่งตะวันตก ได้แก่ ท่าเรือ
ระนองที่มีความลึกไม่เพียงพอและเส้นทางที่คดโค้งท าให้ขนส่งจากสุราษฎร์ธานีล าบาก ท่าเรือที่กระบี่
มีแต่เป็นเจ้าของโดยเอกชน และท่าเรือภูเก็ตซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งมาที่นี่เพ่ือส่งออก อย่างไร
ก็ตาม เส้นทางจากสุราษฎร์ธานีเพ่ือไปท่าเรือนี มีเส้นทางเดียวและจ าเป็นต้องขับผ่านเมืองซึ่งเป็นเมือง
ท่องเที่ยว การจรจาจรติดขัด โดยหากต้องการส่งออกน  ามัน 10,000 ตัน ต้องใช้รถขนส่ง 300 เที่ยว 
อัตราการขนส่ง 150 ตันต่อชั่วโมง หากส่งล่าช้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมให้แก่เรือ เปรียบเทียบกับ
ท่าเรือของมาเลเซียที่มีท่าเรือรอบประเทศและอยู่ใกล้แหล่งผลิตอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม 

3.5.3 ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มมาเลเซีย 
ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มมาเลเซีย เป็นตัวอย่างของการจัดระบบ 

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มที่ดี โดยแบ่งล าดับโลจิสติกส์ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
แปลงปลูกขนาดใหญ่ (Plantation) อุตสาหกรรมแปรรูปหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Processing 
Industry) การกระจายสินค้า (Distribution) และตลาด (Market) ดังนี  

1) การขนส่งเริ่มต้นจากการขนส่งทะลายปาล์ม (FFB) ซึ่งมีอายุสั น เน่าเสียได้ง่ายจากสวน
ปาล์มสู่อุตสาหกรรมแปรรูป  

2) อุตสาหกรรมแปรรูปหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยทะลายปาล์มจะถูกน าไปแปรรูปผ่าน
การสกัดเพ่ือผลิตน  ามันปาล์ม เช่น น  ามันปาล์มดิบ (CPO) และเมล็ดในปาล์ม นอกจากนี  เมล็ดใน
ปาล์มยังถูกแปรรูปโดยอุตสาหกรรมการบดเพ่ือผลิตน  ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) และผลพลอยได้
อ่ืน ๆ เช่น กากเนื อเมล็ดในปาล์มน  ามัน (PKC) สามารถขายโดยตรงเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ จากนั น 
CPKO และ CPO จะได้รับการแปรรูปในอุตสาหกรรมการกลั่น แต่ CPO ทั งหมดไม่ได้ผลิตจากโรง
กลั่นน  ามันที่เดียว แต่ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการแยกส่วน (Fractionation) ที่ผลิตโอเลอินปาล์มดิบ
และสเตียรินในปาล์มดิบ (Crude Palm Olein and Stearin) ซึ่งกระบวนการกลั่นรวมไปถึงกลั่น
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น  ามันปาล์มที่ฟอกและขจัดกลิ่น (RBDPO) จากนั นจึงกลั่นเป็น RBDP Stearin และ RBDP Olein 
ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์ RBDPO ผ่านกระบวนการจาก Oleochemical เพ่ือผลิตเป็น Palm Fatty 
Acid Distillate (PFAD)  

3) การกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากน  ามันปาล์มที่ผลิตได้มีการจ าหน่ายทั งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ การส่งออกและน าเข้าผลิตภัณฑ์น  ามันปาล์มใช้บริการขนส่งสินค้ารวมถึงศูนย์
กระจายสินค้าท่าเรือเพ่ือส่งออกผลิตภัณฑ์จากน  ามันปาล์มไปยังตลาดต่างประเทศ  

4) ตลาด การซื อขายน  ามันปาล์มไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ตลาดต่างประเทศเท่านั น ยังมีการซื อขายใน
ประเทศเพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมในประเทศเติบโตไปสู่อุตสาหกรรมปลายน  า นอกจานี ผู้ประกอบการ
บางรายในอุตสาหกรรมยังจ าเป็นต้องน าเข้าน  ามันปาล์มจากต่างประเทศเพ่ือให้มีวัตถุดิบเพียงพอใน
การผลิตอีกด้วย 

ภาพที่ 3.8 ระบบโลจิสติกส์บนฐานห่วงโซ่อุปทานน  ามันปาล์มมาเลเซีย 

 
ที่มา: (Lestari, Ismail, Hamid, & Sutopo, 2013) จากรูปที่ 130 

  

                                                           
30 Lestari, F., Ismail, K., Hamid, A. A., & Sutopo, W. (2013). Logistic of Palm Oil Industry in Agri Supply Chain Using Simulation 
Software: State of the Art and Research Directions. American Journal of Economics, 3(5C), 46-46. 
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3.5.4 ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มอินโดนีเซีย 
ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมน  ามันปาล์มอินโดนีเซีย31 พบว่าสภาพการคมนาคมใน

ประเทศอินโดนีเซียมีอุปสรรคที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งส าหรับนักลงทุนในอินโดนีเซีย คือการขาดแคลน
โครงสร้างพื นฐานทางคมนาคม โดยท่าเรือขนถ่ายตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ คือท่าเรือ Tanjung 
Priok กรุงจาการ์ตา ประสบปัญหาคอขวด การขนถ่ายสินค้าที่ล่าช้า ต้นทุนของตู้สินค้าน าเข้าและ
ส่งออกจากอินโดนีเซียสูงกว่าประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย 

ตารางท่ี 3.16  ข้อมูลโครงสร้างพื นฐานโลจิสติกส์อินโดนีเซีย32 
ข้อมูลพื นฐาน รายละเอียดข้อมูล 

ท่าอากาศยาน จ านวน 673 แห่งและสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ 76 แห่ง 
ทางรถไฟ ความยาวราง 5,042 กิโลเมตร 
ถนน ความยาวถนนรวม 496,607 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนลาดยางและ

คอนกรีด 283,102 กิโลเมตรและถนนลูกรัง 213,505 กิโลมตร 
ทางน  า ระยะทางขนส่งทางน  า 21,579 กิโลเมตร 
กองเรือพาณิชย ์ 1,340 ล า 
ท่าเรือ ท่าเรือสินค้าหลักได้แก่ท่าเรือ Banjarmasin, Belawan, Kotabaru 

Geukueh, Palembang, Panjang, Sungai Paknning, Tanjang 
Perak และ Tanjung Priok  
ท่าเรือตู้สินค้าที่ส าคญัได้แก่ท่าเรือ Tanjung Priok (มียอดสินค้าผ่าน
ปีละ 5.6 ล้าน TEUs) 

ที่มา: รวมรวมจากกรมการขนส่งทางบก และสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2560) 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดท่าเรือและสนามบินใน
อินโดนีเซียตะวันตกและตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศ (international hub) ฟ้ืนฟู 
การขนส่งเรือข้ามฟาก ท่าเรือในท้องถิ่น และผู้บุกเบิกด้านการเดินเรืออย่างเหมาะสม ขยายก าลัง 
การผลิตและปรับปรุงกระบวนการจัดการของสองท่าเรือ (Kumai และ Quay Bun) เพ่ือรองรับ 
การผลิตน  ามันปาล์มที่เพ่ิมขึ นในอนาคต ปรับปรุงถนนเพ่ือเข้าถึงแปลงปลูก มีการน าบริการด้าน ICT 
เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานของประเทศกับห่วงโซ่อุปทานของประเทศในอาเซียน
และโลก ปรับปรุงการด าเนินงานของท่าเรือระหว่างประเทศและสนามบินให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผ่านการน าระบบการจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการมาใช้33 

  

                                                           
31 ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
32 คู่มือ “คู่มือผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการขนส่งสินค้าทางถนน
รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกรมการขนส่งทางบก และสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) 
33 Dezan Shira and Associates. 2011. Indonesia masterplan acceleration and expansion of Indonesia economic 
development 2011-2025. 
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ภาพที่ 3.9 พบว่ามีความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน โดยผลปาล์มทะลาย (FFB) เป็นปัจจัย
ป้อนเข้าส าหรับการสกัดเป็นน  ามันปาล์มดิบ (CPO) และน  ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO)  
กระบวนการต่อไปคือการกลั่นเป็นน  ามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBDPO) และน  ามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ 
(RBDPKO) ซึ่งผลิตภัณฑ์ 4 ประเภทนี มีระบบโลจิสติกส์และส่งออกจากประเทศในกลุ่ม IMT-GT ไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น อินเดีย จีน เยอรมัน ฯลฯ (รายละเอียดมูลค่าการค้าและข้อมูลการค้า
ระหว่างประเทศแสดงในบทที่ 4)  

ภาพที่ 3.9 การเชื่อมต่อระดับโลกระดับแนวหน้าของอินโดนีเซีย 

 

ที่มา: Dezan Shira and Associates. 2011 

3.6 ภาพรวมปัญหาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม IMT-GT 

การทบทวนวรรณกรรมจ าแนกประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
น  ามันของไทยออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด/เศรษฐศาสตร์ และด้านมาตรการ
และนโยบายรัฐ ตามการศึกษาของสุทธิจิตต์ เชิงทอง และคณะ (2559)34  ซึ่งได้ประมวลสถานการณ์
และความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (2540-2559) โดยในตารางแสดง
รายละเอียดภาพรวมปัญหาของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
  

                                                           
34 การศึกษาของ (สุทธิจิตต์ เชิงทอง, สุชาติ เชิงทอง, และ ยวุดี ลีเบ็น, 2559) มีการทบทวนสอบขอ้มูลผลการศึกษาด้วยการจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย  
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ตารางท่ี 3.17  สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน  ามัน 
ประเทศ  
IMT-GT 

ปัญหา ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย 

ไทย35 

ด้านการผลิต 

1) พันธุ์ปาล์ม
น  ามัน 

1.1) ความรู้เกี่ยวกับพันธุ ์
1.2) การปรับปรุงพันธุ ์

2) ด้านการจัดการ 

2.1) การจัดการด้านปุ๋ย 
2.2) การจัดการสวน 
2.3) การจัดการน  า 
2.4) การจัดการเกีย่วกับการเก็บเกี่ยว 

ด้านการตลาด/
เศรษฐศาสตร์ 

3) ด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
การผลิต 

3.1) ปัจจัยการผลิต 
3.2) ปัญหาแรงงาน 
3.3) ประสิทธิภาพการผลิตต่ า  
3.4) ปัญหาสภาพแวดล้อมแปรปรวน 

4) ด้าน
เศรษฐศาสตร์
การตลาด 

4.1) ปัญหาการก าหนดราคาซื อขายปาล์มน  ามันไม่สะท้อนคุณภาพ 
4.2) ขาดเครื่องมือในการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น  ามันที่ดี (รวดเร็วและ
เช่ือถือได้)  
4.3) ลานเทและโรงงานรับซื อมีจ านวนมาก ท าให้เกิดการแย่งซื อ โดย
ไม่ให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพ 
4.4) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์ม  

ด้านมาตรการ
และ 
นโยบายรัฐ 

5) มาตรการด้าน
นโยบายและ
การบังคับใช้
กฎหมาย 

5.1) ภาครัฐขาดประสิทธภิาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม  
5.2) ภาครัฐขาดความจริงจังในการออกมาตรการหรือแก้ไขปัญหา และ
น าไปสู่การเลือกปฏิบัต ิ
5.3) ภาครัฐขาดความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงของนโยบายอื่น ๆ  

6) ด้านการก ากับ
ติดตามของ
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

6.1) ขาดหน่วยงานดูแลทั งระบบโดยตรง 
6.2) ขาดการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลสต๊อกที่ถูกต้องและเป็นปจัจุบัน 
6.3) ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ในพื นที ่
6.4) การลักลอบขนถา่ยน  ามันผิดกฎหมาย  

มาเลเซีย ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม และในโรงงานที่เกี่ยวข้อง 
อินโดนีเซีย36 1) ปัญหาการขยายพื นทีก่ารผลิตที่มีการบกุรุกท าลายป่า การเกิดไฟป่า ก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรหมแดน  

ปัจจัยนี ส่งผลกระทบต่อภัยคุกคามจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ 
2) ปัญหาด้านการจ าแนกพื นที่ป่าไม้ของรัฐบาลและกรมปา่ไม้ 
3) ปัญหาคุณภาพของน  ามันปาล์มดิบ จากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ท าการเพาะปลกูเอง 
4) ปัญหาการได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย 
5) ปัญหาการการเข้าถึงเทคโนโลยี ตลาด แหล่งเงินทุนเกษตรกรรายย่อย 

  

                                                           
35 รวบรวมโดยคณะผู้วจิัยจากรายงานฉบบัสมบูรณ์ “โครงการสถานภาพความรู้งานวิจยัด้านปาล์มน  ามัน” โดย (สุทธิจิตต์ เชิงทอง, สุ
ชาติ เชิงทอง, และ ยวุดี ลีเบ็น, 2559) 
36 ข้อที่ 1) จาก documentary research ข้อที่ 2) – 5) จาก empirical research 
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3.6.1 สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากเอกสารที่เกี่ยวของ 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน  ามันจากเอกสารต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยสรุปได้ดังนี  

1) ด้านการผลิต ประกอบด้วย หนึ่ง พันธุ์ปาล์มน  ามัน: ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์เป็นปัญหาหลัก 
วิธีการเลือกซื อพันธุ์การเผยแพร่ผลการวิจัยด้านพันธุ์ การประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์ การมีระบบ
มาตรฐานในการตรวจสอบรับรองสายพันธุ์ และพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพดิน เช่น พื นที่นาร้าง พื นที่ปลูก
ยางเดิม พื นที่ปลูกในดินพรุ พื นที่น  าท่วมขัง พันธุ์ทนเค็ม เป็นต้น  สอง ด้านการจัดการ: การจัดการ
ด้านปุ๋ย การจัดการสวน การจัดการน  า และการจัดการการเก็บเก่ียว  

2) ด้านการตลาด/เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย หนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์การผลิต ปัจจัย 
การผลิตราคาแพงโดยเฉพาะปุ๋ย ปัญหาแรงงานขาดแคลน ประสิทธิภาพการผลิตต่ า (ผู้สูงอายุเป็น
เกษตรกร พื นที่ปลูกน้อย และขาดความรู้) และสภาพแวดล้อมแปรปรวน และสอง ด้านเศรษฐศาสตร์
การตลาด ปัญหาด้านการก าหนดราคาที่ไม่สะท้อนคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของเมล็ดในที่
จะมีผลต่อน  ามันเมล็ดในปาล์ม ขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพในการวัดตรวจสอบน  ามัน ลานเทมีจ านวน
มากส่งผลให้เกิดการแย่งซื อโดยมิได้พิจารณาคุณภาพที่แท้จริง และการสร้างมูลค่าเพ่ิมยังขาดตอน  

3) ด้านมาตรการและนโยบายรัฐ ประกอบด้วยมาตรการด้านนโยบายและการบังคับใช้
กฎหมาย ภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และภาครัฐขาดความจริงจังในการออก
มาตรการหรือแก้ไขปัญหาและมีการเลือกปฏิบัติ และด้านการก ากับติดตามของหน่วยงานรัฐ ขาด
หน่วยงานที่ดูแลครบวงจร ขาดควบคุมและตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลคลังน  ามันปาล์มที่เป็นปัจจุบัน 
ขาดเจ้าหน้าที่ในพื นที่ และปรากฎการลักลอบขนถ่ายน  ามันผิดกฎหมาย  

3.6.2 สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการสัมภาษณ์และการประชุม 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคปัจจุบันในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน  ามันของประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย สรุปได้ดังนี  

1) ด้านการผลิต ประกอบด้วยหนึ่ง ไม่มีการควบคุมคุณภาพผลปาล์ม ไม่มีเครื่องมือที่
สามารถตรวจสอบคุณภาพทะลายได้ทันที ปัญหาการแยกลูกร่วงรดน  าหรือผสมทรายท าให้คุณภาพ 
OER ต่ าลง ส่งผลกระทบต่อทั งอุตสาหกรรม การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร รวมทั งแรงงานตัดบาง
รายไม่มีประสิทธิภาพและทักษะในการตัด ประเทศไทยค่อนข้างเสียเปรียบด้านต้นทุนการผลิต ราคา
ปุ๋ยมีความผันผวน พันธุ์ปาล์มในปัจจุบันให้ผลผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ตัน/ไร่/ปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย มี
เพียงบางสวนที่มีผลผลิต 7 ตัน/ไร่/ปี ระบบปลูก การจัดการ ค่อนข้างเสียเปรียบทั งอินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย การเก็บเกี่ยวผลปาล์มที่ไม่สุกส่งผลต่อ OER และราคาที่เกษตรกรได้รับ เกษตรกรไม่สามารถ
เข้าถึงพันธุ์ปาล์มที่ดีได้ เนื่องจากของเอกชนมีราคาสูงแต่หากจองกับศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี
อาจต้องใช้เวลาถึง 2 ปี การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองจาก RSPO มีค่าใช้จ่ายและมี
กระบวนการที่ยาวนาน ท าให้เกษตรกรมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย 
นอกจากนี มาตรฐาน RSPO เน้นตรวจสอบด้านเอกสารเป็นหลัก แต่เกษตรกรรายย่อยหลายรายไม่ได้
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มีการจดบันทึกที่เป็นระบบและครบถ้วนเพ่ือเป็นหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติของ 
RSPO 

2) ด้านการตลาด/เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยไม่มีการแจ้งราคารับซื อเป็นรายวัน ปัจจุบัน
กรมการค้าภายในมีการแจ้งราคาเป็นรายเดือน ความต่างของราคารับซื อผลผลิตปาล์มและราคาสินค้า
จากปาล์มที่มีความแตกต่างกันมาก และระบบขนส่งในประเทศไม่เอื อ ยกตัวอย่างเช่น ท่าเรือน  าลึกที่
มีความลึกไม่เพียงพอหรือมีก าหนดช่วงเวลาที่สามารถขนส่งได้  

3) ด้านมาตรการและนโยบายรัฐ ประกอบด้วยไม่มีการจัดโซนพื นที่ปลูกตามความเหมาะสม 
อุปสงค์ความต้องการใช้น  ามันปาล์มในอนาคตไม่แน่นอนจากกระแสการรักสุขภาพส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความต้องการบริโภคน  ามันพืชน้อยลง รวมทั งอัตราการใช้ไบโอดีเซลลดลงจากการแทนที่ด้วยรถยนต์
ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ Euro 5 ที่มีมากขึ น การพัฒนาอุตสาหกรรมโอลีโอเคมิคอล มีต้นทุนสูง รวมทั ง
ยังไม่มีโครงสร้างราคาที่ชัดเจนที่จะท าให้ตลาดมีเสถียรภาพและมั่นคงในระยะยาว นอกจากนี วัตถุดิบ
ยังขาดแคลน โรงงานกลั่นไม่มี CPO เหลือเพียงพอต่อการน าไปต่อยอดได้ ราคากลไกตลาดที่อ้างอิง
จากมาเลเซียส่งผลกระทบต่อโรงงานรายย่อยในประเทศไทย การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ โดยมากเน้นเพียงด้านการปลูกเท่านั น ขาดความรู้ด้านสถานการณ์ของ
ตลาดโลก มาตรฐาน ผลกระทบทั งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อปฏิบัติ รวมถึงขาดบุคลากรที่มีองค์
ความรู้รอบด้านที่จะสามารถไปถ่ายทอดต่อให้แก่เกษตรกรได้  นอกจากนี หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแล
เรื่องปาล์มน  ามันมีหลายฝ่าย ท าให้เป็นเรื่องยากเมื่อต้องการการเปลี่ยนแปลง การน าปาล์มน  ามันไป
เผาเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือการเพิ่มการผสมจาก B7 เป็น B10 หากมองในแง่ของความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์นั นอาจจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากน  ามันที่ได้จากพืชเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้น้อยกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับน  ามันปิโตรเลียม/ฟอสซิล กฎหมายของประเทศที่ก าหนดให้สามารถส่งออกทั ง
ทะลายปาล์มและน  ามันปาล์มได้อย่างเดียวไม่สามารถน าเข้าได้ ส่งผลต่อความเพียงพอของวัตถุดิบเพ่ือ
น าไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพ่ิม และการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมปาล์มน  ามันมูลค่าสูงในประเทศไทย
ยังเป็นเพียงในเชิงวิจัยเท่านั น ยังไม่ใช่เชิงพาณิชย์นัก รวมทั งผู้ประกอบการยังไม่มีความมั่นใจเรื่อง
ราคาวัตถุดิบในประเทศที่จะน ามาใช้ในการต่อยอด จึงยังไม่สามารถคาดการณ์ต้นทุนได้  
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สรุปความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศ IMT-GT 

ภาพที่ 3.10 ความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศ IMT-GT 

 
ที่มา: สรุปโดยมูลนิธสิวค.




