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บทคัดย่อ
โครงการพัฒนากลไกความร่ว มมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันภายใต้ IMT-GT ก้าหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา 3 ประการ ประกอบด้ ว ย หนึ่ ง วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์
การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย สอง ก้าหนด
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิด
Stan Shih’s Smiling Curve และแนวคิ ด BCG Economy Model รวมทั งกรอบแนวคิ ด อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสาม ก้าหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติด้านการค้าระหว่างประเทศ
และการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันใน
พืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร โดยเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาเพื่ อ
ยกระดับภายในประเทศและการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันภายใต้ความร่วมมือ
การพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle: IMT-GT) ที่ผลผลิตน้ามันปาล์มรวมของทังสามประเทศครองส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ
86 ของปริมาณผลผลิตโลกทังหมด การศึกษานีด้าเนินการส้ารวจองค์ความรู้จากงานเอกสารและ
การหารือกับบุคคลเป้าหมายทังในประเทศและต่างประเทศ (มาเลเซียและอินโดนีเซีย)

Abstract
The “Development of Cooperation in Palm Oil Industry under IMT-GT
framework” defines three objectives of the study as follows: (1) Analyze and evaluate
the development of the palm oil industry among Indonesia, Malaysia and Thailand
(2) Identify roadmap for sustainable development of palm oil industry’s competitive
advantages under the Stan Shih's Smiling Curve model, BCG Economy Model as well
as other related conceptual frameworks; and (3) develop potential cooperation
between the countries to promote international trade and enhance the sustainable
competitiveness of the oil palm industry in Krabi, Surat Thani and Chumphon
provinces. Propose policy recommendations to enhance domestic industry and
develop further cooperation in the palm oil industry under Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle (IMT-GT) framework. The three countries are the leading
producers of palm oil, contributing 86 percent of the world’s output. The study was
conducted by document research and discussions with the target groups, domestic
and international (Malaysia and Indonesia).

บทสรุปผู้บริหาร
อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย และไทย (ภาคใต้ ข องไทย) เป็ น ต าแหน่ ง ที่ มี ค วามเหมาะสมใน
การเพาะปลูกปาล์มนามัน (Oil Palm) ผลผลิตเบืองต้นที่สาคัญคือนามันปาล์ม (Palm Oil) ซึ่งเป็น
ผลิตผลทางธรรมชาติที่สร้างผลประโยชน์ในมิติที่หลากหลายให้กับมวลมนุษย์ชาติ การเป็นนามันพืช
ทีม่ ีผลิตภาพสูงและต้นทุนต่าเมื่อเปรียบเทียบกับนามันพืชประเภทอื่นจนได้สมญานามว่า “เครื่องผลิต
นามันธรรมชาติ (Natural oil machine)” ผลผลิตนามันปาล์ม รวมของทังสามประเทศครองส่ ว น
แบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 86 ของปริมาณผลผลิตโลกทังหมด
ต าแหน่ ง จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ แ ห่ ง การเป็ น พื นที่ เ พาะปลู ก ปาล์ ม น ามั น (Oil Palm) ของทั ง
3 ประเทศคือตาแหน่ งพืนที่ ที่มี การรวมกลุ่ มความร่ว มมื อทางเศรษฐกิจที่ชื่ อว่า “การพัฒ นาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle:
IMT-GT)” ความร่ ว มมือ IMT-GT ซึ่งริเริ่มตังแต่ปี 2536 ได้ กาหนดวิสั ยทัศน์ พ.ศ.2579 (IMT-GT
Vision 2036) วางเป้ าหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1. ภาคเกษตรที่ยั่งยืน มีส่ ว นร่ว ม และนวัตกรรม
(Sustainable, inclusive & innovative agriculture sector) 2. ภาคอุ ต สาหกรรมที่ แ ข่ ง ขั น ได้
มีน วัตกรรมและมีความรุ ดหน้า (Competitive, innovative and advanced industrial base) และ
3. การท่องเที่ยวระหว่างกันที่ยั่งยืน ที่ส่วนร่วมละแข่งขันได้ (Sustainable, inclusive & competitive
cross-border tourism) ทั งนี ในระดั บ ย่ อ ยลงไป IMT-GT ก าหนดเสาหลั ก เชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
Pillars) ออกเป็ น 7 เสาหลั ก ประกอบด้ ว ยการขนส่ งและการเชื่ อมโยงทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
(Transport & ICT Connectivity) การอ านวยความสะดวกทางการค้ า และการลงทุ น (Trade &
Investment Facilitation) การท่องเที่ยว (Tourism) อุตสาหกรรมจากฐานเกษตรและภาคเกษตร
(Agriculture & Agro-based industry) สิ น ค้ า และบริ ก ารฮาลาล (Halal Products & Services)
สิ่งแวดล้อม (Environment) และ การพัฒนา (HRD, Education & Culture) สาหรับอุตสาหกรรม
ปาล์มนามันและนามันปาล์มสอดคล้องกับเสาหลักที่ 4 คือ อุตสาหกรรมจากฐานเกษตรและภาค
เกษตร
“โครงการพั ฒ นากลไกความร่ ว มมื อ ด้ า นอุ ต สาหกรรมปาล์ ม น ามั น ภายใต้ IMT-GT”
กาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการ ประกอบด้วย 1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
การพัฒ นาอุตสาหกรรมปาล์ มน ามั นระหว่า งประเทศอินโดนี เซีย มาเลเซีย และไทย 2. กาหนด
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มนามันอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิด
Stan Shih’s Smiling Curve และแนว คิ ด Bio-, Circular, and Green Economy Model หรื อ
BCG Economy Model รวมทังกรอบแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 3. กาหนดแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในมิติด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒ นาเพื่อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มนามันในพืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธ านี และชุมพร
การศึกษานี ดาเนิ นการส ารวจองค์ความรู้จากงานเอกสารและการหารือกับบุคคลเป้าหมายทังใน
ประเทศและต่างประเทศ การศึกษาดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2564 ช่วง
วิ ก ฤตสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางไปยั ง ประเทศ
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มาเลเซียและอินโดนีเซียได้และได้เปลี่ยนช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลั ก
ผลการศึกษาจาแนกออกเป็น 1. ความสาคัญ อุปทาน และผลกระทบภายนอกของนามัน
ปาล์ม 2. ห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมนามันปาล์ม 3. การค้าผลิตภัณฑ์นามัน
ปาล์มระหว่างประเทศ 4. นโยบายอุตสาหกรรมนามันปาล์มของประเทศสมาชิก IMT-GT 5. แนวทาง
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้แนวคิด Stan Shih’s Smiling Curve และ BCG Model และ
6. แนวทางการพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรมนามันปาล์มในกรอบ IMT-GT
1. ความสาคัญ อุปทาน และผลกระทบภายนอกของนามันปาล์ม
น ามั น ปาล์ ม (Palm Oil) เป็ น ผลผลิ ต จากทะลายปาล์ ม สด (Fresh Fruit Bunches; FFB)
ของต้ น ปาล์ ม น ามั น (Oil Palm) น ามั น ปาล์ ม เป็ น สิ่ ง ป้ อ นเข้ า ที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ
ที่ผู้บริโภคต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ตังแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนจาแนกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
อาหาร (ร้ อ ยละ 68 ของปริ ม าณผลผลิ ต น ามั น ปาล์ ม ทั งหมด) สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคและการใช้
ในภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 27) และพลังงานชีวภาพ (ร้อยละ 5) ปาล์มนามันเป็นพืชที่ มีจุดเด่น
คือ ให้นามันสูงโดยจะให้ผลหลังจากปลูกได้ 2–3 ปี และสามารถให้ผลต่อเนื่องเป็นเวลารวม 20-25 ปี
รวมทังมีต้นทุนการดูแลต่า
ปริมาณผลผลิตนามันปาล์ม ของโลกเพิ่มขึนต่อเนื่องทุกปี ในปี 2510 ปริมาณผลผลิตโลก
เท่ากับ 1.6 ล้ านตัน เพิ่ม เป็ น 70 ล้ านตันในปี 2563 ผู้ ผ ลิ ตหลั กคือ อินโดนีเซีย (ร้อยละ 56.77
ของอุปทานโลก) มาเลเซีย (ร้อยละ 27.31) ไทย (ร้อยละ 3.89) โคลัมเบีย (ร้อยละ 2.28) และไนจีเรีย
(ร้อยละ 1.47) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึนเกิดจากผลผลิตต่อพืนที่ปลูกที่เพิ่มขึน (Yields) และพืนที่
ปลูกต้นปาล์มนามัน ที่เพิ่มขึน ทัง 3 ประเทศ IMT-GT ล้วนขยายพืนที่ปลู กต่อเนื่ องเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ในตลาดโลกไทยเป็นผู้รับราคาที่ตลาดโลกกาหนด (Price Taker)
ประเทศไทยมีการขยายพืนที่ปลูกมาโดยตลอดทังเป็นผลจากนโยบายขยายพืนที่ปลูกเพื่อ
รองรับไบโอดีเซล ช่วงปี 2550 - 2563 ซึ่งพืนที่ให้ผลรวมเพิ่มขึนจาก 2.663 ล้านไร่ เป็น 6.310 ล้าน
ไร่ พืนที่ปลูกส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ 1. สุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 23.66 ของพืนที่
ปลูกรวมทังประเทศ) 2. กระบี่ (ร้อยละ 20.33) 3. ชุมพร (ร้อยละ 18.02) และ 4. นครศรีธรรมราช
(ร้อยละ 11.19) ผลผลิตต่อไร่ของไทยอยู่ในช่วง [2.4; 3.3] กิโลกรัมต่อไร่ และมีอัตราการสกัดนามัน
(Oil Extraction Rate: OER) เท่ากับร้อยละ 17 – 18 ในขณะที่มาเลเซียและอินโดนีเซียมีผลผลิตต่อ
ไร่เท่ากับ 3.3 ตันต่อไร่ และ 2.9 ตันต่อไร่ ตามลาดับ และมีค่า OER เท่ากับร้อยละ 22 และร้อยละ
20 ตามลาดับ
การขยายพืนที่ปลูกส่งผลและก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกทางลบ (Negative Externality)
ในประเด็ น ต้ น ทุ น ทางสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Cost) และต้ น ทุ น ทางสั ง คม (Social Cost)
ในหลายประเด็นและส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างไรก็ตามระดับความรุนแรงของประเด็นเหล่านี
เกิดขึนในประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก และส่งผลให้อินโดนีเซียกลายเป็นคู่กรณีกับเวทีโลกโดยเฉพาะ
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ประเทศที่พัฒนาแล้ว สาหรับมาเลเซียระดับความรุนแรงโดยเปรียบเทียบน้อยกว่าอินโดนีเซียมาก
ส าหรั บ ไทยไม่ได้มีปั ญหาในประเด็นเหล่านี ประเด็นผลกระทบภายนอกเป็นที่มาของการพัฒนา
ร่ ว มกั น ไปสู่ “น ามั น ปาล์ ม ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Palm Oil)” อย่ า งไรก็ ต ามรู ป แบบของการวั ด
ความยั่งยืนยังไม่เป็น ฉัน ทามติของทังโลก หน่วยงานของแต่ละประเทศและระหว่างประเทศต่าง ๆ
น าเสนอมาตรฐานของตนออกมาแตกต่ างกั น อย่ า งไรก็ ต าม The Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) มีนาหนักมากที่สุดในเวทีโลก
2. ห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมนามันปาล์ม
ภาพรวมห่วงโซ่อุป ทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมนามันปาล์มพิจารณาตามผลผลิ ต
(Output) พบว่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนามันปาล์มของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยมีลักษณะ
ตามลาดับขันเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ห่วงโซ่อุปทานเรียงลาดับ 4 ขันตอน คือ การปลูก (Planting)
ผลผลิตที่ได้คือ FFB เข้าสู่การสกัด (Milling) ผลผลิตที่ได้คือนามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil; CPO)
เข้าสู่การกลั่น (Refinery) และสู่อุตสาหกรรมปลายนา (Downstream)
จุดเฉพาะเจาะจงของไทยคือ พืนที่เจ้าของสวนปาล์มของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย
(smallholder) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75 ของพื นที่ ป ลู ก ทั งหมดโดยมี ที่ ดิน ต่ อ รายประมาณ 20–30 ไร่
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปี 2563 เพื่อหาระดับความเหมาะสมของพืนที่ปลูก พบว่าพืนที่ปลูกปาล์มทีอ่ ยู่
ในเขตความเหมาะสมสาหรับปลูกปาล์ม คิดเป็นร้อยละ 73.85 ของพืนที่ปลูกทังหมด จุดเด่นของราย
ย่อยพบว่าเกษตรกรชาวสวนปาล์ม มีแหล่งรายได้อื่นนอกเหนือจากการปลูกปาล์ม ลานเทเป็นผู้รับซือ
FFB จากชาวสวนและนาไปขายต่อโรงงานสกัด และทาหน้าที่จัดหาทีมตัดและรถขนส่งให้กับชาวสวน
รายย่อย อย่างไรก็ตามลานเทบางแห่งมีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตซึ่งส่งผลต่อคุณภาพอัตราการสกัดนามันที่
ได้ คือ การบ่มและรดนาผลปาล์ม การรับซือผลไม่สุก และผสมสิ่งปนเปื้อน เช่น ทราย เป็นต้น
ในขันการสกัด พบว่า จ านวนโรงงานสกัด ที่มี ม ากส่ งผลให้ เ กิด การแย่ง กัน ซื อผลปาล์ ม สด
ในขณะที่ราคารับซือไม่สามารถเกินราคาตลาดโลกได้ ดังนันการแข่งกันซือจะส่งผลต่อการละเลย
ความเข้มงวดในการพิจารณาคุณภาพปาล์มนามันแม้จะมีกฎหมายควบคุมคุณภาพ FFB และกฎหมาย
กาหนดอัตราส่วนวัตถุดิบและนามันตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยปี 2563 พบว่าการใช้
ก าลั ง การผลิ ต จริ ง อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 50 ของก าลั ง การผลิ ต ของโรงงานสกั ด ทั งหมดรวม 99 โรงงาน
และกล่ าวได้ว่าระดับ การแข่งขัน การซือผลปาล์ มสดมีสู งกว่าการแข่งขันจาหน่ ายนามันปาล์มดิบ
ให้กับลูกค้า ในขันการกลั่นพบว่า โรงกลั่นในประเทศมีจานวนทังสิน 20 โรงงาน กาลังการผลิตรวม
ประมาณ 2.5 ล้านตันของวัตถุดิบ/ปี และอัตราการใช้กาลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 สาหรับ
ในส่ ว นของไบโอดี เซลพบว่ า โรงงานผลิ ต ไบโอดี เซลมี ทังหมด 12 บริษัท ซึ่งมีกาลั งการผลิ ต รวม
7,682,242 ลิตรต่อวัน โดยมีสถานที่ตังครอบคลุมในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก
ในขณะที่ ผู้ ค้ า น ามั น ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ ป ระกอบการมี จ านวนทั งสิ น 9 บริ ษั ท ส าหรั บ
อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี คอลที่ใช้นามันเมล็ดในปาล์มเป็นวัตถุดิบหลัก พบว่าผลผลิตภายในประเทศ
ของไทยมีจานวนน้อยและราคาในประเทศต่ากว่าราคามาเลเซียส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงกลั่นส่งออก
ในขณะที่ผู้ ป ระกอบการโอลิ โ อเคมี คอลต้ องนาเข้า โดยมี ข้อจากัดตามกฎระเบียบ รวมทังภายใต้
โครงสร้างอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี คอลที่ซับซ้อน ผลผลิตที่โรงกลั่นของไทยผลิตได้เป็นเพียงเบืองต้น
บทสรุปผู้บริหาร | 3

เท่านัน (เป็นเพียงระดับต้นนาสาหรับโอลิโอเคมีคอล) อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลยังสามารถต่อยอด
สารอนุพันธ์ได้อีกมาก ซึ่งจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขันสูงและจานวนเงินลงทุนที่สูง
ดุ ล ยภาพ CPO ภายในประเทศปี 2563 จ านวน 2.974 ล้ า นตั น จ าแนกเป็ น อุ ป ทาน
ประกอบด้ว ยสต๊อกยกมาต้นปี (ร้ อยละ 10.73) ปริมาณผลผลิต (ร้อยละ 89.15) และการนาเข้ า
(ร้อยละ 0.12) ในขณะที่อุปสงค์ประกอบด้วยการบริโภคภายในประเทศ (ร้อยละ 39.17) การส่งออก
(ร้อยละ 7.94) อุตสาหกรรมไบโอดีเซล (ร้อยละ 45.85) และสต๊อกสินปี (ร้อยละ 7.04)
จุดเฉพาะเจาะจงของมาเลเซีย ในมิติของเจ้าของสวนข้อมูลช่วงปี 2543-2560 แบ่งออกเป็น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ (ร้ อ ยละ17-20) เอกชนรายใหญ่ (ร้ อ ยละ 60-61) และรายย่ อ ย (ร้ อ ยละ 10-17)
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนรายใหญ่ซึ่งมีทังที่ร่วมทุนจากต่างประเทศดาเนินกิจการนามันปาล์มและ
ปาล์มนามันครบวงจรตังแต่พืนที่ปลูก การสกัด การค้า การขนส่ง การกลั่น ไบโอดีเซล อุตสาหกรรม
นามันพืชและอุตสาหกรรมปลายนาโอลิโอเคมีคอล ในมิติภาพรวมของทังอุตสาหกรรมในมาเลเซีย
ประกอบด้วยโรงงานสกัด 429 โรงงาน โรงงานหีบ 56 โรงงาน โรงงานกลั่น 54 โรงงาน โรงงานไบโอดีเซล
25 โรงงานและโรงงานโอเลโอเคมีคอล 19 โรงงาน นอกจากนีมาเลเซียยังมีการดาเนินพืนที่ปลู ก
ในอินโดนีเซียด้วย
ลั กษณะเฉพาะเจาะจงของอินโดนีเซีย ในมิติของเจ้าของสวนแบ่งออกเป็นบริษัทเอกชน
(ร้อยละ 48) รายย่อย (ร้อยละ 45) และรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 6.5) ในขณะที่สัดส่วนผลผลิตของ CPO
กระจุ ก อยู่ ใ นภาคเอกชนมากกว่ า รายย่ อ ยด้ ว ยเหตุ ผ ลด้ า นผลิ ต ภาพ ประเด็ น เรื่ อ งรายย่ อ ยของ
อินโดนีเซียมีความเชื่อมโยงกับการบุกรุกพืนที่ป่าและความยากจนของประชาชนอินโดนีเซียเป็นปัจจัย
ที่ทาให้ รุ กพืนที่ป่ าด้ว ยวิธีเผาถางอันนาไปสู่ ผลกระทบภายนอกทางลบมากมาย ภาพรวมของทัง
อุตสาหกรรมในอินโดนีเซียประกอบด้วยโรงงานสกัด 1,093 โรงงาน และโรงงานกลั่น 85 โรงงาน
ภาพรวมโลจิสติกส์ใน IMT-GT กาหนดวิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี (IMT-GT Vision 2036) และ
แนวทางการดาเนิ น งานในแผนระยะ 5 ปี แผนที่ 3 2560 – 2564 (Implementation Blueprint
2017-2021) ได้แก่ อินโดนีเซีย 14 โครงการ มูลค่าการลงทุน 15,039 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่น ท่าเรือ
กัวลาตันหยงในสุมาตราใต้ ท่าเรือ เบลาวันในสุมาตราเหนือ มาเลเซีย 11 โครงการ มูลค่าการลงทุน
28,456 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่น รถไฟความเร็วสูงกัวลาลัมเปอร์ -สิงคโปร์ ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม
และไทย 15 โครงการ มูลค่าการลงทุน 3,394 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่น ทางหลวงจังหวัดสตูล-รัฐปะลิส
ของมาเลเซีย ท่าเรือสาราญที่กระบี่และเกาะสมุย ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เป็นต้น
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการค้ า และโลจิ ส ติ ก ส์ พ บปั ญ หาของระบบขนส่ ง ในประเทศไทย
ไม่ เ อื ออ านวย ท่ า เรื อ ฝั่ ง ตะวั น ออกที่ ใ กล้ กั บ จั ง หวั ด ผู้ ป ระกอบการน ามั น ปาล์ ม (กระบี่ ชุ ม พร
และสุ ร าษฎร์ ธ านี ) คื อ ท่ า เรื อ สุ ร าษฎร์ ธ านี ท่ า เรื อ ประจวบคี รี ขั น ธ์ ก าหนดช่ ว งเวลาที่ จ ากั ด
ท่าเรือสงขลามีความลึกไม่เพียงพอ ในขณะที่ท่าเรือฝั่งตะวันตก คือ ท่าเรือระนองที่มีความลึ ก ไม่
เพียงพอและเส้นทางที่คดโค้งทาให้ขนส่ งจากสุราษฎร์ธานีลาบาก ท่าเรือกระบี่เป็นท่าเรือ เอกชน
ในขณะนีท่าเรือภูเก็ตซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งมาที่นี่เพื่อส่งออกมีเส้นทางถนนที่ใช้ร่วมกับธุรกิจ
ท่องเที่ยว การจรจาจรติดขัด โดยหากต้องการส่งออกนามัน 10,000 ตัน ต้องใช้รถขนส่ง 300 เที่ยว
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อัตราการขนส่ง 150 ตันต่อชั่วโมง หากส่งล่าช้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่เรือ เปรียบเทียบกับ
ท่าเรือของมาเลเซียที่มีท่าเรือรอบประเทศและอยู่ใกล้แหล่งผลิตอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
3. การค้าผลิตภัณฑ์นามันปาล์มระหว่างประเทศ
การค้ า ระหว่ า งประเทศด้ ว ยหลั ก ความได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บ (Comparative
Advantage) จะท าให้ ทั งสองประเทศคู่ ค้ า ได้ สิ่ ง ที่ ดี ขึ น การศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี Reveal Comparative
Advantage (RCA) พิจารณานามันปาล์มดิบ (HS151110) นามันปาล์มกลั่น (HS151190) นามันเมล็ด
ในปาล์มดิบ (HS151321) นามันเมล็ดในปาล์มกลั่น (HS151329) ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า
ระหว่างปี 2559 – 2563 โดยเฉลี่ยแล้วไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเพียงรายการเดียวคือ
นามันเมล็ดในปาล์มดิบ (HS151321) มาเลเซียและอินโดนีเซียมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทังสี่
รายการผลิ ตภั ณ ฑ์น ามัน ปาล์ ม ข้า งต้น เมื่อพิจารณารายผลิ ต ภัณ ฑ์ พ บว่า ส าหรับ นามัน ปาล์ ม ดิ บ
ประเทศผู้ น าเข้ า หลั ก คื อ อิ น เดี ย (ร้ อ ยละ36-44 ของมู ล ค่ า การน าเข้ า รวมโลก) เนเธอร์ แ ลนด์
(ร้อยละ14-15) อิตาลี (ร้อยละ 4-5) เคนยา (ร้อยละ4-5) และมาเลเซีย (ร้อยละ2-3) สาหรับนามัน
ปาล์ ม กลั่ น ประเทศผู้ น าเข้ า หลั ก คื อ จี น (ร้ อ ยละ 15-20) อิ น เดี ย (ร้ อ ยละ 7-10) ปากี ส ถาน
(ร้อยละ 8-9) และสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 5) รวมไปถึงบังกลาเทศ สเปน รัสเซีย อิตาลี เวียดนาม
และญี่ปุ่น (ประเทศละร้อยละ 3-4) สาหรับนามันเมล็ดในปาล์มดิบประเทศผู้นาเข้ าหลัก คือ เยอรมัน
(ร้อยละ 21-26) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ17-20) มาเลเซีย(ร้อยละ 15-20) อินเดีย (ร้อยละ 6-11)
และจี น (ร้ อ ยละ 6-13) และส าหรั บ น ามั น เมล็ ด ในปาล์ ม กลั่ น ประเทศผู้ น าเข้ า หลั ก คื อ จี น
(ร้อยละ 27-33) สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 17-19) บราซิล (ร้อยละ 8-9) เยอรมัน (ร้อยละ 4-9) ญี่ปุ่น
(ร้อยละ 4) และมาเลเซีย (ร้อยละ 4) ทังนีทุกประเทศล้วนนาเข้าจากมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่ง
ไทยมีสัดส่วนน้อยมากเทียบกับสองประเทศหลัก
สองประเทศในกลุ่ มอาเซียนที่น่าสนใจ คือ มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิ ตนามันปาล์ มหลั ก
ของโลก แต่มีการน าเข้าน ามัน ปาล์ มดิบ (ร้อยละ 2-3) นามันเมล็ ดในปาล์ มดิบ (ร้อยละ 16-20)
และน ามัน เมล็ ดในปาล์ มกลั่ น (ร้ อยละ 4) ตีความเบืองต้นได้ว่ามาเลเซียต้องการวัต ถุดิบเหล่ า นี
เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงมหาศาล ประเทศที่สองคือเวี ยดนาม
มีการนาเข้านามันปาล์มกลั่น (ร้อยละ 2-3)
4. นโยบายอุตสาหกรรมนามันปาล์มของประเทศสมาชิก IMT-GT
นโยบายของไทยประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการได้ดีในช่วงอดีตที่ ผ่านมา (นับตังแต่
2551-2563) มิติด้านเกษตรกรรมมีผลประจักษ์ชัด ได้แก่ การยกระดับนามันปาล์มดิบทังด้านปริมาณ
และคุณภาพผ่านการเพิ่มพืนที่ปลูกและผ่านผลผลิตต่อไร่รวมถึง การบริหารต้นทุน มิติด้านพาณิชย์
สามารถบริหารเสถียรภาพทางราคาผลทะลายปาล์มได้ดีสม่าเสมอกอปรกับปัจจัยราคาตลาดโลกที่ไม่
ตกต่าและใช้มาตรการปกป้องการกาหนดโควตาการนาเข้ารวมทังมีการปรับยกเลิกเพดานควบคุม
ราคานามันพืชภายในประเทศและมาตรการประกันรายได้เกษตรกร มิติด้านอุตสาหกรรมเพื่อมุ่ง
ไปสู่ไบโอดีเซลโดยรัฐเป็นผู้กาหนดอัตราส่วนการผสมนามันปาล์มในไบโอดีเซลผ่านแผนระดับชาติสอง
แผนคือแผนปฏิรูปปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบปี 2560–2579 และแผนพัฒนาพลังงาน
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ทดแทนและพลั งงานทางเลื อ ก 2561-2580 ผลจากมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์ ม น ามั น
แห่งชาติพบว่ามุ่งการรักษาเสถียรภาพราคาทะลายปาล์มเป็นหลัก ได้แก่ โครงสร้างราคา การบริหาร
นามันคงคลังการส่งเสริมไบโอดีเซล การผลิตไฟฟ้าด้วยนามันปาล์มดิบ การกาหนดมาตรฐานโรงงาน
สกัดการจัดระเบียบการนาเข้าและนาผ่าน การช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น คณะผู้ดาเนินการวิจัย
ตีความผลการดาเนินนโยบายของไทยที่ผ่านมาดังนี สภาพแวดล้อมทางนโยบายปัจจุบันของไทยที่มุ่ง
รั กษาเสถีย รภาพทางราคาทะลายปาล์มส่ ง ผลให้ระดับรายได้เกษตรกรอยู่ในจุด ที่พอใจ นโยบาย
ส่ ง เสริ ม น ามั น ปาล์ ม ไปสู่ ไ บโอดี เ ซลติ ด กั บ ดั ก สองประการคื อ จุ ด คุ้ ม ทุ น สั ม พั น ธ์ กั บ ราคาน ามั น
ปิโตรเลียมดิบในตลาดโลกและการวางแผนทางธุรกิจขึนอยู่กับการกาหนดอัตราส่วนผสมนามันปาล์ม
ในไบโอดีเซลของรัฐในขณะที่ปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศเกิดความขัดแย้งระหว่างเป้าหมายทาง
นโยบายที่ต่างกัน กล่าวคือ ไบโอดีเซลต้องการปริมาณวัตถุดิบที่มากพอต่อการวางแผนและต้องราคาต่า
ในขณะที่เป้าหมายผลทะลายปาล์มต้องการราคาสูง การกาหนดโควตาการนาเข้าที่ต้องผ่านองค์การ
คลังสินค้าเท่านันและปิดกันการนาเข้ามีเป้าหมายเพื่อบริหารปริมาณนามันปาล์มดิบคงคลังแต่จุดนีบั่น
ทอนการขยายตัวของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี คอลรวมทังเสียโอกาสจาก
ต้นทุนวัตถุดิบราคาที่ต่ากว่าจากมาเลเซียและอินโดนีเซียส่งผลให้ไทยไม่ไ ด้ใช้ประโยชน์จากปรัชญา
ฐานการผลิตร่วมกันและตลาดเดียวจากอาเซียน คณะผู้ดาเนินการวิจัยตีความว่าสภาพแวดล้อมทาง
นโยบายปั จ จุ บั น ก าลั ง จะส่ ง ผลให้ อุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม ของไทยเข้ า สู่ จุ ด อิ่ ม ตั ว และเข้ า ข่ า ย
อุตสาหกรรมทารก (Infant Industry)
นโยบายของมาเลเซีย วางแผนการพัฒ นาปาล์ มนามัน เป็ นวัตถุดิ บตังต้น ไปสู่ การต่ อ ยอด
มูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าคืออุตสาหกรรมโอลิโอเคมี คอล นามันปาล์มดิบเป็นเพียงวัตถุดับขันกลางเท่านัน
การขยายพืนที่ปลูกประสบความสาเร็จจากเริ่มแรกคือการมุ่งแก้ปัญหาที่ดินทากินให้รายย่อยพัฒนา
ไปสู่ การเป็ น รั ฐ วิสาหกิจที่มีการทางานครบถ้วนทังห่ วงโซ่อุปทาน โครงสร้างอานาจรัฐ กาหนดให้
คณะกรรมการปาล์ ม น ามั น แห่ ง ชาติ ม าเลเซี ย (Malaysian Palm Oil Board; MPOB) ท าหน้ า ที่
กาหนดทิศทางและดาเนินการบริหารจัดการรวมถึงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมนามันปาล์มทัง
ระบบโดยได้งบประมาณจาก 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งหลักมาจากเงินส่วนแบ่ง (Cess) ต่อตันนามันปาล์ม
ที่ผลิตได้ แหล่งรองสาหรับการดาเนินโครงการต่าง ๆ จากงบประมาณแผ่นดินประจาปีของรัฐบาล
และแหล่ ง เงิ น ส าหรั บ การวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ะได้ เ งิ น จาก Intensification of Research in
Priority Areas (IRPA) program การทางานของ MPOB ครอบคลุมทังงานวิชาการและการตลาดเชิง
รุกโดยมีสานักงานในต่างประเทศและกระจายในหัวเมืองสาคัญในประเทศ รัฐวิสาหกิจหลัก ได้แก่
องค์กรพัฒนาที่ดินแห่งรัฐ (Federal Land Development Authority; FELDA) องค์กรฟื้นฟูที่ดินแห่งรัฐ
(Federal Land Consolidation Rehabilitation Authority; FELCRA) ดาเนินธุรกิจครบวงจรตังแต่
ก่ อ นปลู ก ปลู ก สกั ด กลั่ น และอุ ต สาหกรรมปลายน ารวมถึ ง งานวิ จั ย และพั ฒ นา แผนแม่ บ ท
อุตสาหกรรมสามช่วงมีจุดเน้นต่างกัน แผน IMP1 (ปี 2529-2538) เน้นการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตร
และเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์บนฐานขันปฐมภูมิไปสู่ภาคอุตสาหกรรม แผน IMP2 (ปี 2539-2548)
พัฒนาอุตสาหกรรมนามันปาล์มให้เข้มแข็งเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มกิจกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มและผลิตภาพ และวางแผนด้านอุปทานที่ต้องป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมให้มีความเพียงพอ
ทังเพิ่มจากภายในประเทศและนาเข้า และแผน IMP3 (ปี2549-2563) เน้นกิจกรรมอุตสาหกรรม
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ปลายน าที่ จ ะไปสู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ พิ่ ม มู ล ค่ า ที่ สู ง และหลากหลายผ่ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาให้ เ กิ ด ผล
เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานด้ า นการวิ จั ย ของรั ฐ และผู้ ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมนามันปาล์ม มาเลเซียใช้ภาษีส่งออกเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้วัตถุดิบหมุนเวียนไป
สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปลายนา
นโยบายของอินโดนีเซียวางแผนอุตสาหกรรมปาล์มนามันเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ
การพั ฒ นาประเทศ ภายใต้ แ ผนปั จ จุ บั น MP3EI (ปี 2 554-2568) ก าหนดให้ ป าล์ ม เป็ น หนึ่ ง ใน
22 กิ จ กรรมหลั ก ทางเศรษฐกิ จ แผน MP3EI แบ่ ง ระเบี ย งเศรษฐกิ จ (Economic Corridor; EC)
ออกเป็น 6 EC นามันปาล์มอยู่ใน Sumatra EC และ Kalimantan EC ที่ผ่านมาอินโดนีเซียเปิดรับ
ต่างชาติเข้ามาลงทุนพืนที่ปลูกในรูปแบบสัมปทานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มาเลเซียและสิงคโปร์
มีบทบาทหลักในการเข้าไปทาอุตสาหกรรมปาล์มในอินโดนีเซีย ภาพรวมของนโยบายมิได้มีจุดโด่ดเด่น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาเลเซีย มี Indonesian Palm Oil Board (DMSI) เป็ น ผู้ ผ นึ ก รวมทั งภาครัฐ
และผู้เกี่ยวข้องในภาคเอกชนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างอุตสาหกรรมนามันปาล์มที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางใน
การประสาน กาหนดระเบียบและนโยบาย กาหนดโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ดาเนินการวิจัย
และพัฒนามุ่งเน้นด้านตลาดและทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพ ดาเนินการ
สนับสนุนธุรกิจและบริการสนับสนุนอื่น ๆ รวมไปถึงการแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อ
การพัฒนาธุรกิจนามันปาล์มอย่างยั่งยืน
กรอบ IMT-GT กาหนดวิสัยทัศน์ ปี 2579 (IMT-GT Vision 2036) อุตสาหกรรมปาล์มนามัน
เป็นส่วนหนึ่งใน 7 เสาหลัก คือ อุตสาหกรรมจากฐานเกษตรและภาคเกษตร (Agriculture & Agrobased industry) ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร รู ป แบบการท างานของบุ ค ลากรระหว่ า งทั งสามประเทศ
ดาเนินการในรูปแบบคณะทางาน (Working Group) โดยคณะทางานด้านเกษตรมีชื่อว่า Working
Group on Agriculture, Agro-bases industry and Environment (WGAA) ความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมน ามัน ปาล์ มมีโ ครงการชื่อ IMT-GT Palm Oil Cooperation เกิดขึนช่ว ง ตุล าคม
2559–กันยายน 2561 อย่างไรก็ตามหลังจากนันเป็นต้นมา โครงการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนามัน
ปาล์มไม่เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรมอีกเลย บทบาทของไทยใน WGAA ยังไม่มีแสดงการทางานเชิงรุก
และเชิงริเริ่ม
5. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้แนวคิด Stan Shih’s Smiling Curve
และ BCG Model
แนวคิด Stan Shih’s Smiling Curve เกิดขึนจากการพัฒนาบริษัท Acer ของไต้หวันภายใต้
การใช้ น โยบายการค้ า เสรี หลั ก ส าคั ญ ของแนวคิ ด นี คื อ การน ากระบวนการวิ จั ย และการพั ฒ นา
การออกแบบ การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการกระจายสินค้า เพื่อให้การผลิตสินค้าสาม ารถ
พั ฒ นานวั ต กรรมได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น คณะผู้ ด าเนิ น การวิ จั ย ประยุ ก ต์ แ นวคิ ด Smiling Curve เข้ า กั บ
การศึ ก ษานี แบ่ ง ออกเป็ น 2 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ที่ 1 คื อ การประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร การพัฒนานวัตกรรมของลานเทหรือ
สหกรณ์ผู้รวบรวม โรงงานกลั่น โรงงานสกัด ตลอดจนอุตสาหกรรมปลายนาที่เกี่ยวเนื่องให้มีศักยภาพ
ในการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน และยกระดับห่วงโซ่คุณค่ าข้ามพรมแดน
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อย่ า งไรก็ ต าม รากฐานส าคั ญ ของแนวคิ ด นี (ซึ่ ง จากประสบการณ์ ภ ายในประเทศของคณะ
ผู้ดาเนินการวิจัยเห็นว่าไทยไม่ค่อยจะกล่าวถึงจุดนี) คือ แนวคิด Smiling Curve อยู่บนฐานการค้าเสรี
ด้วยหลักความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ทังนีจุดนีเป็นจุดที่ไทยยังไม่ได้ประยุกต์เข้าอย่างแท้จ ริง
สาหรับมิติที่ 2 คือการประยุกต์ Smiling Curve เข้ากับการพัฒนากลไกความร่วมมือภายในภูมิภาค
สะท้ อ นถึ ง การสร้ า งความเป็ น ไปได้ ใ นการพั ฒ นาความได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บและน าไปสู่
ประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคนีที่ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของโลก ความสาเร็จของความร่วมมืออยู่บน
หลัก 3 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ (Effective development strategies)
นโยบายอุ ต สาหกรรม (Industrial Policies) และธรรมาภิ บ าลระหว่ า งประเทศ (International
Governance)
แนวคิด BCG Model มาจากคาเต็มว่า Bio Economy (BE), Circular Economy (CE) และ
Green Economy (GE) เป็นการนาแนวทางทางเศรษฐกิจว่าด้วยการผลิตและการบริโภคสิ่งต่าง ๆ
3 ประเภท รวมเข้าด้วยกัน ภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบันผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของอุตสาหกรรม
นามันปาล์มจาแนกได้ 3 ส่วนหลัก ๆ ตามลาดับของต้นนาและกลางนา ดังนี ส่วนที่ 1 คือชีวมวลและ
เส้นใยปาล์ม ส่วนที่ 2 คือกากปาล์มและนาเสีย และส่วนที่ 3 คือกากเมล็ดในปาล์มและกากตะกอน
การดาเนินการที่เป็นอยู่ของเกษตรกรและโรงงานที่เกี่ยวข้องคือได้ ประยุกต์เข้ากับ CE ได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะขันตอนการปลูกและการสกัดให้ได้นามันปาล์มดิบ สาหรับขัน BE และ GE ยังมีช่องว่าง
ที่ยังดาเนินการไม่สาเร็จอยู่มาก
นอกจากแนวคิด ทังสองข้า งต้ น แนวคิดเพิ่มเติ ม ที่ส าคั ญคื อ แนวคิด SDG (Sustainable
Development Goals) และ Climate Smart Agriculture ที่สามารถประยุกต์กับอุตสาหกรรมนี
6. แนวทางการพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรมนามันปาล์มในกรอบ IMT-GT
การพัฒนาความร่วมมือเริ่มต้นด้วยการทาความเข้าใจความร่วมมือภายใต้การแข่งขั นกัน
ในอดีตที่ผ่านมา มาเลเซียและอินโดนีเซียต่างแข่ง ขัน กันในอุตสาหกรรมตังแต่การกาหนดให้ เป็น
นโยบายระดับชาติ การปรับลดภาษีส่งออกในช่วงเวลาที่เหมาะสม การกาหนดมาตรฐานความยั่งยืน
ของตนเอง และการร่วมกันตังสภาประเทศผู้ผลิตนามันปาล์ม (CPOPC) ส่วนที่แข่งขันคือการพัฒนา
ภายในประเทศตังแต่ การปลูกจนถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปลายนา ส่วนที่ร่วมมือคือการเผชิญหน้า
ประเด็นเรื่องผลกระทบภายนอกทางลบต่าง ๆ และประเด็นอื่น ๆ จุดนีเป็นที่มาของประเด็นเรื่อง
ความยั่งยืนและที่มาของ RSPO อย่างไรก็ตาม CPOPC ถูกสหภาพยุโรปมองว่าถูกตังมาเพื่อคานดุล
RSPO ในขณะที่ CPOPC ยืนยันว่าตังขึนเพื่อดูแลชาวสวนรายย่อย มุ่งให้ความสาคัญต่อเป้าหมาย
การกาหนดราคา CPO หรือสร้างเสถียรภาพทางราคามากกว่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี
ผลพวงของ Renewable Energy Directive (RED) I และ RED II ส่งผลให้อินโดนีเซียดาเนิน“การทูต
นามันปาล์มของอินโดนี เซีย (Indonesian Palm Oil Diplomacy)” ผ่านเวที WTO และเวทีอื่น ๆ
สาหรับเวที IMT-GT ทัง 3 ประเทศมีคณะทางาน WGAAE แต่ยังไม่ได้ใช้งานเต็มศักยภาพที่ควรจะ
เป็นมากนัก

บทสรุปผู้บริหาร | 8

แนวทางการพัฒนาเชิญชวนอาจจะพิจารณาจากฐานจุดแข็งในอุตสาหกรรมยางพาราและ
การท่องเที่ยวของไทยซึ่งทังสองอุตสาหกรรมอยู่ในกรอบ IMT-GT เช่นกัน เป้าหมายของความร่วมมือ
คือนาจุดแข็งของมาเลเซียและอินโดนีเซียมายกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย จุดแข็ง
ดังกล่าวได้แก่ความรุดหน้าทางการเกษตร เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมต้นนาและกลางนันตังแต่
ต้นปาล์มถึงนามันปาล์มดิบ
แนวทางการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ภาพรวมส าหรั บ อุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม ใน IMT-GT
ในอนาคต คือ 1. ไทยควรเข้าเป็นสมาชิก CPOPC 2. ผลักดัน IMT-GT Implementation Blueprint
2565 – 2569 ซึ่ ง ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ ท าร่ ว มกั น ได้ ได้ แ ก่ จั ด การอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานและ
รักษาเสถียรภาพราคาการระบุความสาคัญของหัวข้อวิจัยและพัฒนา ยกระดับศักยภาพทางการเกษตร
แก่รายย่อยพัฒนาฐานข้อมูล ร่วมทางานส่งเสริมภาพลักษณ์ พัฒนาและฟื้นฟู ASEAN Vegetable Oil
Club (AVOC) กลั บ มาอี ก ครั ง 3. ริ เ ริ่ ม เสนอการมี ม าตรฐานความยั่ ง ยืน ร่ ว มแม้ ม าเลเซี ย อาจจะ
ไม่เห็นด้วยแต่เป็นการเสนอเพื่อให้ได้ไปสู่ประเด็นอื่น 4. นาจุดแข็งของ OPEC มาประยุกต์ใน CPOPC
5. นาเสนอประเด็นการท่องเที่ยวเพื่อหวังผลการเรีย นรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของมาเลเซีย
6. ใช้ประโยชน์จากกรอบ ASEAN และ RCEP และเจ็ด พิจารณาการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อรองรับ
การขาดแคลนแรงงานในอนาคต
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานสรุปเชิงนโยบาย) แบ่งออกเป็ น
2 ส่วน รวม 11 ประการ ส่วนที่ 1 เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับภายในประเทศ ได้แก่ การพัฒนาทัง
ห่วงโซ่เป็นระบบไปสู่อุตสาหกรรมปลายนาและการจัดการโครงสร้างการบริหารนโยบาย การเพิ่มค่า
OER ไม่เน้นการเพิ่มพืนที่ปลูกการพัฒนามาตรฐานความยั่งยืนตามกรอบ RSPO การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ในบริบทโลกและทักษะการเจรจา และแนวทางการรองรับมาตรการการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนของสหภาพยุโรป และส่วนที่ 2 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ การเข้าเป็น
สมาชิก CPOPC การเสนอให้เกิด“มาตรฐานความยั่งยืน ”ร่วมกัน การร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อมุ่งการเพิ่ม OER การสร้างภาพลักษณ์ของปาล์มนามันและนามัน
ปาล์มต่อประชาคมโลก การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล และการเตรียมข้อมูล
เพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหกรรมที่ไทยมีจุดแข็งและอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
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Executive Summary
Indonesia, Malaysia, and Thailand (Southern of Thailand) are strategic locations for
oil palm cultivation. The primary product is palm oil, which is a natural product that
generates various benefits to human race. It is named “Natural oil machine” after
relatively high yield and low cost comparing to other types of vegetable oil. The total
palm oil outputs of the three countries account for 86% of the total world output.
The strategic plantation area of the three countries is the location of the economic
cooperation group known as “Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)”, the
IMT-GT cooperation, established since 1993. IMT-GT Vision 2036 has strived to deliver three
priority sub-regional goals: (1) Sustainable, inclusive and innovative agriculture sector; (2)
Competitive, innovative and advanced industrial base; and (3) Sustainable, inclusive and
competitive cross-border tourism. Seven strategic pillars have been defined to support
Vision 2036, namely, Agriculture and Agro-based Industry; Tourism; Halal Products and
Services; Transport and ICT Connectivity; Trade and Investment Facilitation; Environment;
and Human Resource Development, Education and Culture. The oil palm and palm oil
industry correspond to the 4th pillar, which is the industry from the agricultural base and
the agricultural sector.
The “Development of Cooperation in Palm Oil Industry under IMT-GT framework”
defines three objectives of the study as follows: (1) Analyze and evaluate the
development of the palm oil industry among Indonesia, Malaysia and Thailand (2) Identify
roadmap for sustainable development of palm oil industry’s competitive advantages
under the Stan Shih's Smiling Curve model, Bio-, Circular, and Green Economy Model,
known as BCG Economy Model, as well as other related conceptual frameworks; and (3)
develop potential cooperation between the countries to promote international trade and
enhance the sustainable competitiveness of the oil palm industry in Krabi, Surat Thani
and Chumphon provinces. The study was conducted by document research and
discussions with target group both domestically and internationally (Malaysia and
Indonesia) during June-September 2021, which is during the pandemic COVID-19 crisis. This
limited the travel to Malaysia and Indonesia, and shifted the main communication channel
to electronic channels.
The research study was classified into 1) importance of the industry, supply and
external effects of palm oil; 2) palm oil industry supply chain and logistics systems;
3) international trade of palm oil products; 4) palm oil industry policies of IMT-GT member
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countries; 5) guidelines for developing competitive advantages under Stan Shih's Smiling
Curve and BCG Model; and 6) development guidelines for palm oil industry cooperation
under IMT-GT framework.
1. The Importance, Supply and External Impacts of Palm Oil Industry
Palm oil is derived from Fresh Fruit Bunches (FFB) which is the fruit of the oil palms.
Palm oil is the primary feedstock for a wide range of products that are consumed in
everyday life, divided into 3 main categories, including food (68% of total output),
consumer product and Industrial applications (27%) and Bioenergy (5%). Oil palm has been
known for its high productivity, 2-3 years of an initial harvest and every month afterwards
for 20-25 years lifespan, and low plantation cost.
Global production and palm oil output has continuously increased every year. The
global palm oil production was 1.6 million tons in 1967 and reached 70 million tons in
2020. The top producing countries are Indonesia (56.77% of the world supply), Malaysia
(27.31%), Thailand (3.89%), Colombia (2.28%) and Nigeria (1.47%). Supply growth was
driven by an increase in yield per plantation (yields) and an expansion of planting area.
All three IMT-GT countries have continuously expanded their planting areas. In the global
market, Thailand has little influence on global palm oil price and been considered as a
price taker.
Thailand has been continuously expanding planting areas in corresponding to the
policy to expand planting area to support biodiesel. During 2007-2020, the total area
increased from 2.663 million rais to 6.310 million rais. The planting areas are concentrated
in four provinces, namely Surat Thani (23.66% of total planting area), Krabi (20.33%),
Chumphon (18.02%), and Nakhon Sri-Thammarat (11.19%). Thailand's yield per rai ranged
between 2.4 -3.3 kg/rai. Thailand Oil Extraction Rate (OER) was 17% - 18%, while Malaysia
and Indonesia yields were 3.3 tons per rai and 2.9 tons per rai, respectively, representing
OER of 22 and 20 percent respectively
The booming expansion of planting areas has caused several negative externalities,
addressing concerns on environmental and social costs in several aspects. However, the
severity of these issues is predominantly in Indonesia. The country is under pressure by
developed countries in the global stage. For Malaysia, the level of severity is relatively
much less than Indonesia. These issues do not present in Thailand.
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The negative externalities have led to the development of sustainable palm oil.
However, there is no clear and universally accepted criteria of “sustainable palm oil”.
Different standards and certifications have been setup, sharing a similar range of topics.
The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is recognized as the most robust scheme.
2. Palm oil industry supply chain and logistics
Palm oil industry supply chain of Indonesia, Malaysia, and Thailand, based on
palm-oil based output, involved similar sequence between 4 stages. The supply chain
begins with Planting. FFB, an output from planting stage, enters palm oil mill (milling).
Crude Palm Oil (CPO), an output from milling stage, enters refinery process, and
subsequently downstream industry.
The unique characteristic of Thai palm oil industry is that majority of the owners
of palm plantation area are smallholders, accounting for 75% of the total planting area
with approximately 20-30 rai of land per owner. Based on 2020 data analysis to determine
the suitability of the planting area, it exhibited that the palm plantation area located in
the suitable area accounted for 73.85% of the total planted area.
The uniqueness of Thai smallholders is that most oil palm cultivators have other
sources of income other than palm planting. The middlemen/oil palm ramp buy FFB from
oil palm cultivator and sell to palm oil mill, as well as facilitate them in a cutting process
and arrange for transportation. However, some middlemen commit malpractice, which
affects the quality of the extracted oil, namely ripening and watering, purchase of unripe
fruit, and mix contaminants such as sand, etc.
In the extraction process, palm oil mills compete for access to input as the total
milling capacity currently exceeds quantity of FFB available for processing, while the
purchase price limits to global palm oil price. This will result in negligence and lower
standard of quality despite of an imposed regulation related to FFB quality control and
the ratio of raw material to palm oil output. In 2020, the actual capacity utilization is only
5 0 percent of the total milling capacity of 99 plants. The purchase of FFB is relatively
more competitive comparing to the sales of crude palm oil to customers. In the refining
stage, there are 20 refineries with a total production capacity of 2.5 million tons of raw
materials per year. The capacity utilization is approximately 70%. For biodiesel, there are
12 biodiesel production plants with a total production capacity of 7,682,242 liters per day,
locating in central Southern, Northeastern and Eastern region, while there are 9 licensed
palm oil traders.
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For the oleochemical industry where palm kernel oil is the main raw material,
domestic output is limited, and the price is relatively lower than that in Malaysia. This
results in an export by refinery operators, while oleochemical operators must import with
restrictions. In addition, oleochemical industry structure is highly complex and Thai refinery
output mainly involve upstream oleochemical production. Oleochemical industry
upgrading is an opportunity but require advanced technology and large capital investment.
In 2020, domestic CPO equilibrium amounted to 2.974 million tons. Supply
comprises the beginning of the year stock (10.73%), domestic output (89.15%) and imports
(0.12%), while demand consisted of domestic consumption (39.17%), exports (7.94%),
biodiesel industry (45.85%), and year-end stock (7.04%).
In Malaysia, during year 2000 – 2007, the owners of plantation area comprise
state-owned enterprises (17-20%), large private enterprises (60-61%) and smallholders
(10-17%). The state-owned and large private enterprises, which have both foreign joint
ventures, operating an integrated oil palm and palm oil businesses involving plantation,
extraction, trade, transportation, refining, biodiesel, vegetable oil and downstream
oleochemical industries. For overall Malaysia industry landscape, there are 429 milling
plants, 56 oil palm ramp, 54 refinery plants, 25 biodiesel plants and 19 oleochemical
plants. Malaysia also operates plantations in Indonesia.
In Indonesia, the owners of plantation area comprise private enterprises (48%),
smallholders (45%), and state-owned enterprises (6.5%), while CPO output is concentrated
more in the private sector than smallholders for productivity rationale. The concerns
addressed among Indonesia smallholders involve forest encroachment and poverty,
contributing to several negative externalities. For overall market landscape, Indonesia
industry consists of 1,093 milling plants and 85 refinery plants.
For logistics, according to IMT-GT 20-year vision (IMT-GT Vision 2036) and 5-year
guiding frameworks (Implementation Blueprint 2017-2021), the industry consists of 14 projects
in Indonesian with an investment value of USD 15,039 million, such as the Kuala Tanyong
Port in South Sumatra, Belawan in North Sumatra; 1 1 projects in Malaysia with an
investment value of US$28.456 million, such as the Kuala Lumpur-Singapore high-speed
railway, Bukit Kayuhitam custom points; and 15 projects in Thailand with an investment
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value of USD 3,394 million, such as Malaysia's Satun-Perlis Highway, Krabi and Koh Samui
cruise ports, new Sadao custom points, etc.
The interconnection between trade and logistics has encountered the limitation
of domestic transportation system. The only eastern port close to the palm oil production
area (Krabi, Chumphon, and Surat Thani) is Surat Thani port. Prachuap Khiri Khan Port has
limited operating hour, while Songkhla Port has insufficient depth. On the western side,
limited depth at Ranong port coupled with devious route makes transportation from Surat
Thani challenging. On the southern side, Krabi port is a private port, while public Phuket
port, where most operators use as main export port, currently shares roads and facilities
with tourism businesses, causing traffic jam. To facilitate an export of 10,000 tons of oil,
300 transport trips are required with a transport rate of 150 tons per hour. Any delayed
delivery incurs additional fees. Compared to Malaysia, the ports are easily accessible and
with proximity of the palm oil production area.
3. Palm oil product international trade
International trade, considering principle of comparative advantage, will bring
mutual benefits to both countries. The Reveal Comparative Advantage (RCA) study
considers crude palm oil (HS151110), refined palm oil (HS151190), crude palm kernel oil
(HS151321), refined palm kernel oil (HS151329). The study revealed that during 2016 –
2020, on average, Thailand has only one comparative advantage, namely crude palm
kernel oil (HS151321), while Malaysia and Indonesia have competitive advantages across
above four palm oil products. Comparing by individual product, for crude palm oil, the
main importing countries are India (36-44% of total world imports), the Netherlands
(14-15%), Italy (4-5%), Kenya (4-5%) and Malaysia (2-3%). For refined palm oil, the main
importing countries are China (15-20%), India (7-10%), Pakistan (8-9%) and the United
States (5%), followed by Bangladesh, Spain, Russia, Italy, Vietnam and Japan (3-4% each).
For crude palm kernel oil, the main importing countries are Germany (21-26%), the
Netherlands (17-20%), Malaysia (15-20%), India (6-11%) and China (6-13%). For refined
palm kernel oil, the main importing countries are China (27-33 %) and the United States
(17-19%), Brazil (8-9%), Germany (4-9%), Japan (4%) and Malaysia (4%). All of these
countries import from Malaysia and Indonesia, of which Thailand represents very small
contribution comparing to these two main countries.
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Two ASEAN countries, Malaysia and Vietnam, have come to an interest. Malaysia,
which is one of the world's major palm oil producer, imports crude palm oil (2-3%), crude
palm kernel oil (16-20%) and refined palm kernel oil (4%), implying that the import
demand for these raw materials is supply a higher value-added downstream oleochemical
industry, which generate significant economic value. For Vietnam, the country imports
refined palm oil (2-3%).
4. Palm oil industry policies of IMT-GT member countries
Thailand’s palm oil industry policies have been successfully implemented since
2008-present 2020. For agricultural pillar, industry upgrading is evident in an upscaling
quantity and quality of the crude palm oil through an increase of planting area and yield
per rai, as well as efficient cost management. For commercial pillar consistently maintains
the price stability of FFB, which is supported by a stable global market price, lifts an
imposed import quota and the ceiling price control of the domestic vegetable oil, as well
as implement cultivators’ income support scheme.
For the palm oil industry, it has been driven towards biodiesel, where the
government determines the ratio of palm oil in biodiesel through two national plans;
2017-2036 Palm Oil and Palm Oil Reformation, and 2018-2037 Renewable Energy and
Alternative Energy Development. The resolution of the Thailand Palm Oil Board (TPOB)
focuses on stabilization of FFB price, including determining pricing structure, palm oil
inventory management, biodiesel promotion, crude palm oil power generation,
standardization of the extraction plants, imports and transits rules and regulations,
assistance to cultivators, etc.
The research team has analyzed and interpreted the results of the previous
Thailand policies as follows. Thailand's current focus on FFB pricing stability resulted in an
ability to maintain oil palm cultivator’s income at a satisfactory level. The policy to
promote palm oil to biodiesel faced obstacles: the commercial break-even point
correlates to world crude petroleum prices. The business planning largely depends on
government-determined ratio of the palm oil in biodiesel, also policy conflict addressed
concerns on domestic supplies. In other words, biodiesel production planning requires
large quantities of FFB feedstocks at lower price, while FFB target price is set to be high.
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Imposed import quotas by Public Warehouse Organization, and other import
measures, aiming to manage crude palm oil inventories, has undermined the expansion
of the biodiesel and oleochemical industries and the opportunity to have a lower-cost
raw material from Malaysia and Indonesia. This limits Thailand not to fully benefit from
shared production base and single ASEAN market. The researchers interpreted that,
considering current policy context, Thailand palm oil industry was reaching saturation
point and eventually became an infant industry.
Malaysia's policy plan aims to develop palm oil as a feedstock for higher
value-added downstream oleochemical industry. Crude palm oil is only an intermediate
feedstock. An initial success involves resolving the issues of smallholders’ planting area,
which currently has been developed into a state-owned enterprise with an integrated
development of the entire supply chain.
The government structure requires the Malaysian Palm Oil Board (MPOB) to be
responsible for determining industry direction, policy implementation, management, as
well as conducting research and development of the entire palm oil industry. The budget
has been funded from three main sources: an allocation from palm oil production output
(Cess per ton), reserved annual government budget for the implementation of various
projects, and research funding approved by The Intensification of Research in Priority Areas
(IRPA) program.
The MPOB's scope of responsibilities covers both academic works and proactive
marketing activities, with offices located overseas and in key domestic cities. The related
state enterprises include the Federal Land Development Authority (FELDA), the Federal
Land Consolidation Rehabilitation Authority (FELCRA), involving full range of palm oil
business activities from pre-planting, planting, extraction, refining, to downstream
industries, including research and development.
The three phases of Malaysian Industrial Master Plan have different focuses. The
IMP1 Plan (1986-1995) emphasizes the transformation in the agricultural and economic
sectors, shifting from primary products towards an industrial output. The IMP2 Plan
(1996-2005) emphasizes on the development of palm oil industry and strengthening the
interconnection with related industries, promoting value-added activities, and enhancing
productivity. The plan also focuses on the supply management to ensure sufficient
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feedstocks for industrial sector, both from domestic and imported supply. The IMP3 Plan
(2006-2020) focuses on downstream industry activities leading to a wider range of higher
value-added products through research and development. The development is aimed to
increase economic value and create collaboration between government research
organizations and palm oil operators. Malaysia uses export taxes as a tool to promote raw
material upscaling, leading to the development of downstream industries.
Indonesia's policy plans aim to set the palm oil industry as targeted industry to
bolster the country's development. Under the current plan, the MP3EI (2011-2025),
palm-related activities is defined as one of the 22 major economic activities. The MP3EI
plan divides the Economic Corridor (EC) into 6 ECs. Palm oil is in Sumatra EC and
Kalimantan EC. Previously, Indonesia allowed foreign investment in planting area in the
form of concession and related industries. Malaysia and Singapore play an important role
in entering the palm oil industry in Indonesia. Overall, the palm oil-related policy is not
outstanding compared to those of Malaysia. The Indonesian Palm Oil Board (DMSI) is a
central organization, fostering the cooperation between the government and private
stakeholders to strengthen palm oil industry. The organization is the center of
coordination, setting rules and policies, determining the development direction of the
industry, conducting research and human resource development to improve productivity,
providing support for business activities and other services, as well as solving
environmental issues for sustainable palm oil business development.
According to IMT-GT Vision 2036, the palm oil industry is part of seven pillars,
namely Agriculture & Agro-based industry. At an implementation level, the Working Group
has been established among the three countries to carry out the plans. The Working Group
on Agriculture, Agro-bases industry and Environment (WGAA) is a collaboration related to
the palm oil industry, carrying out IMT-GT Palm Oil Cooperation Project during October
2016–September 2018. After such period, the concrete projects related to the palm oil
industry has no longer been initiated. Thailand has not yet established any significant role
or any proactive and initiative participation.
5. Guidelines for developing competitive potential under Stan Shih's Smiling
Curve concept and BCG Model
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Stan Shih's Smiling Curve concept arose from the development of Taiwan's Acer
company under a free trade policy. The cornerstone of this concept is the implementation
of research and development processes, designing, processing, packaging, and distribution
so that the process can develop sustainable products and innovations. The researchers
applied the Smiling Curve concept to this study into two dimensions. The first dimension
is its application to the development of domestic industry, promoting production
efficiency for farmers, innovation development of oil palm ramp (or their cooperatives),
distillation plants, extraction plants, as well as related downstream industries to have
manufacturing potential throughout the value chain to create competitive opportunities
and upgrading the cross-border value chain. However, the foundation of this idea (which
from the research team's domestic experience, Thailand rarely mentions this point) is
based on free trade with the principle of comparative advantage which Thailand rarely
applied. The second dimension is the application of Smiling Curve to the development of
Intra-regional cooperation mechanisms reflecting the possibility to develop comparative
advantages and lead to maximum efficiency in the region where the world's main raw
materials are. The success of this cooperation is based on three principles, effective
development strategies, industrial policies, and international governance.
The concept of BCG Model combines three economical production and
consumption approaches namely, Bio Economy ( BE), Circular Economy (CE), and Green
Economy (GE). Under current technology, products and by-products of the palm oil
industry can be classified into 3 main parts in order of upstream to midstream as follows:
The first is biomass and palm fibers, the second is palm pulp and wastewater, and the
third is palm kernel meal and sludge. The current operations of farmers and related
factories are well adapted to CE especially in the process of cultivation and extraction of
crude palm oil. As for the BE and GE stages, there are still many unsuccessful gaps.
In addition to the above two concepts, important additional concepts are SDG
(Sustainable Development Goals) and Climate Smart Agriculture concepts that can be
applied to this industry.
6. Guidelines for the development of palm oil industry cooperation in the
IMT-GT framework
The development of cooperation begins with understanding cooperation under
competition in the past. Malaysia and Indonesia have competed each other by establishing
their national policy, export tax cuts in a timely manner, setting their own sustainability
Executive Summary | 9

standards, and jointly establishing the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
The competing part is the domestic development from planting to downstream industrial
products. The collaborative part is the confrontation of various negative external impacts
and other issues. This is where the sustainability issue is and where the RSPO comes from.
However, the CPOPC is seen by the EU as being set up to counter the RSPO, while
the CPOPC insists their purpose is to look after smallholder farmers, focus on CPO pricing
or price stabilization rather than concentrating on environmental impact targets. In
addition, the impact of the Renewable Energy Directive (RED) I and RED II has led Indonesia
to carry out the “Indonesian Palm Oil Diplomacy” through the WTO and other forums. As
for the IMT-GT forum, all three countries have WGAAE working groups, but they are not
yet utilizing their full potential.
The development approach may be considered based on the strengths of the Thai
rubber industry and tourism, both of which are also in the IMT-GT framework. The aim of
the cooperation is to bring the strengths of Malaysia and Indonesia to enhance Thailand's
competitiveness. Such strengths include the advancement in agricultural technology
related to upstream and middle stream and from palm plant to crude palm oil.
Guidelines for the development of overall IMT-GT cooperation for the palm oil
industry in the future are: first, Thailand should become a member of the CPOPC. Second,
push forward the IMT-GT Implementation Blueprint 2022 – 2026, which outlines
collaborative strategies, including: managing supply and demand and price stabilization,
identifying the importance of research and development, upgrading agricultural potential
for smallholders, database development, promoting the image development, and
restoration of ASEAN Vegetable Oil Club (AVOC). Third, an initiative to propose a common
sustainability standard. Although Malaysia may disagree, this proposal could lead to
another improvement area. Fourth, apply the strengths of OPEC in CPOPC. Fifth, present
the issue of tourism for knowledge and technology transfer from Malaysia. Sixth, take
advantage of the ASEAN and RCEP frameworks; and seventh, consider labor mobility policy
to address future labor shortages.
Policy recommendations (more details in the policy brief) are divided into two
levels with 10 sub-levels.
The first level relates to national development, including the development of the
entire chain toward downstream industry and the policy management and its structure.
Increasing the OER value (does not focus on increasing the planting area), development
Executive Summary | 10

of sustainability standards based on the RSPO framework, developing personnel to have
knowledge in the global context and negotiation skills.
The second level is becoming a CPOPC member, proposing a common
"Sustainability Standards", cooperation in research and development, and technology
transfer aimed at increasing OER, creating the good image of oil palm and palm oil to the
global community, investment promotion in the oleochemical industry, and exchange
knowledge between the industries that Thailand has strengths and the palm oil industry.
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ขอนาเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สาหรับ
“โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์ มนามันภายใต้ IMT-GT” ความร่ว มมือ
การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle: IMT-GT) ริเริ่มขึนในปี 2536* กาหนดพืนที่พัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศทังสาม
ประกอบด้ว ย พืนที่เกือบทังหมดของเกาะสุ มาตราของอินโดนีเซีย ได้แก่ แคว้นอาเจะห์ จังหวัด
สุมาตราเหนือ จังหวัดสุมาตราตะวันตก จังหวัดสุมาตราใต้ จังหวัดบังกูลู จังหวัดเรียวและจังหวัดจัมบี
พืนที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย ได้แก่ เคดาห์ เปรัก ปีนัง เปอร์ลิส เซลังงอร์ และ
กลันตัน และพืนที่ 8 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง
พัทลุง และนครศรีธรรมราช)
ความร่วมมือ IMT-GT กาหนดวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2579 (IMT-GT Vision 2036) วางเป้าหมาย
สามประการ ได้แก่ หนึ่ง ภาคเกษตรที่ยั่งยืน มีส่วนร่วม และนวัตกรรม (Sustainable, inclusive &
innovative agriculture sector) สอง ภาคอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้ มีนวัตกรรม และมีความรุดหน้า
(Competitive, innovative and advanced industrial base) และสาม การท่องเที่ยวระหว่างกัน
ที่ ยั่ ง ยื น ที่ มี ส่ ว นร่ ว มและแข่ ง ขั น ได้ (Sustainable, inclusive & competitive cross-border
tourism) ทังนีในระดับย่อยลงไป IMT-GT กาหนดเสาหลักเชิงกลยุทธ์ (Strategic Pillars) ออกเป็น 7
เสาหลั ก ประกอบด้ ว ย การขนส่ งและการเชื่ อมโยงทางเทคโนโลยี สารสนเทศ (Transport & ICT
Connectivity) การอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน (Trade & Investment Facilitation)
การท่องเที่ยว (Tourism) อุตสาหกรรมจากฐานเกษตรและภาคเกษตร (Agriculture & Agro-based
industry) สิ น ค้ า และบริ ก ารฮาลาล (Halal Products & Services) สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment)
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและวัฒนธรรม (HRD, Education & Culture)
โครงสร้ า งเนื อหาของรายงาน จ าแนกเป็ น 8 บท ประกอบด้ ว ย บทที่ 1 บทน า
บทที่ 2 นาเสนอความสาคัญ อุปทาน และผลกระทบภายนอกของนามันปาล์ม บทที่ 3 แสดงห่วงโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมน ามัน ปาล์ม บทที่ 4 นาเสนอการค้าผลิตภัณฑ์นามันปาล์ มระหว่างประเทศ
บทที่ 5 แสดงนโยบายอุตสาหกรรมนามันปาล์มของประเทศสมาชิก IMT-GT บทที่ 6 คือแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้แนวคิด Stan Shih’s Smiling Curve, BCG Model และอื่น ๆ
บทที่ 7 แสดงแนวทางการพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรมนามันปาล์มในกรอบ IMT-GT และบทที่ 8
บทสรุป

*

แนวคิด IMT-GT ริเริ่มขึนในปี 2536 โดยอดีตนายกรัฐมนตรีตุน ดกโตร์ มาฮาดีร์ บิน โมฮามัด แห่งประเทศมาเลเซีย อดีตประธานาธิบดี
ซูฮาร์โต แห่งประเทศอินโดนีเซีย และ อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย แห่งประเทศไทย (CIMT, 2020)

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมนามันปาล์มเป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานมาจากพืชเศรษฐกิจคือปาล์มนามั นซึ่งมี
ลั ก ษณะเฉพาะประการหลั ก คื อ ผลจากการตั ด จากต้ น ต้ อ งเข้ า กระบวนการของโรงงานภายใน
24 ชั่วโมง ปัจจัยประการนีจึงส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกิดขึนจาเป็นต้องกระจุกตัวอยู่ภายในพืนที่ใกล้
สวนปาล์ม
ความสาคัญทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มในวงกว้างทังในมิติจานวน
ครัวเรือนที่เกี่ยวข้องจานวนมาก และในมิติของพืนที่ปลูกทางการเกษตรที่มีสัดส่วนที่สูงต่อการใช้พืนที่
เกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืนที่ภาคใต้ รวมทังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ตังของ
สามประเทศผู้ผลิตปลูกต้นปาล์มนามันหลักของโลก อันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ทัง
3 ประเทศนีได้ร่วมกันก่อตังความร่วมมือทางเศรษฐกิจ IMT-GT ขึน
ดังนันการศึกษาด้วยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมนามัน
ปาล์มของทังสามประเทศจะเป็นพืนฐานไปสู่การหาโอกาสเพื่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของไทย
และการกาหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอันนาไปสู่การกาหนดกลไกความร่วมมือภายใต้
IMT-GT โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพรซึ่งเป็นพืนที่ภาคใต้อันเป็นพืนที่
ปลูกปาล์มนามันหลักของประเทศและเป็นพืนที่เป้าหมายของ IMT-GT
โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT เป็นโครงการ
ที่อยู่ภ ายใต้การกากับ ของสถาบั น ระหว่ างประเทศเพื่ อการค้ าและการพัฒ นา (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังทาหน้าที่เป็นคณะผู้ดาเนินการวิจัยโครงการนีและตังใจจะ
ดาเนินการวิจัยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันระหว่างประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
2) เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มนามันอย่างยั่งยืน
ภายใต้กรอบแนวคิด Stan Shih’s Smiling Curve และแนวคิด Bio-, Circular, and Green
(BCG) Economy Model รวมทังกรอบแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อกาหนดแนวทางความร่ว มมือระหว่างประเทศในมิติด้านการค้าระหว่างประเทศและ
การพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ในพืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร
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4) เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ความร่วมมือการพัฒนา
เศรษฐกิจ สามฝ่ าย อิน โดนีเซีย -มาเลเซีย -ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth
Triangle: IMT-GT)
5) เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ประกอบการดาเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
1.3 ผลที่ต้องการได้รับ
กลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT
1.4 ขอบเขตการดาเนินงาน
1) ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรม
1.1) ศึกษาวิเคราะห์ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องใน 4 ประเด็นเพื่อเป็นแนวทาง
การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ความร่วมมือ IMT-GT
 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 ระบบโลจิสติกส์
 โอกาสในการแข่งขันในตลาดโลก
 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
1.2) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคี
ของไทยกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย
2) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าข้ามพรมแดน (Cross–border Value Chains)
3) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการยกระดับมูลค่าการส่งออกปาล์มนามันของไทยตามกรอบแนวคิด
Stan Shih’s Smiling Curve และแนวคิด BCG Economy Model
4) สารวจ เก็บข้อมู ลภาคสนาม และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ภายในประเทศ (สุราษฏร์ธานี , กระบี่, ชุมพร) ตังแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการระดับฐานราก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน
อย่างน้อย 1 ครัง โดยครอบคลุมพืนที่ จังหวัดเป้าหมายที่ศึกษาอย่างน้อย 2 จังหวัด และ
จัดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) จานวนอย่างน้อย 1 ครังในพืนที่
จังหวัดเป้าหมายที่ศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 25 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและรอบ
ด้าน และนาความคิดเห็นมาปรับปรุงเพิ่มเติม ในการจัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final
Report) พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่สถาบันที่ร่วมเดินทางครังละ
ไม่เกิน 3 คน เช่น ค่าเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบิน/รถไฟ/รถโดยสารประจาทาง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะเดินทางในพืนที่ ค่าเชือเพลิงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
5) สารวจ เก็บข้อมูลภาคสนาม และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มนามันใน
ประเทศอินโดนีเซียหรือมาเลเซีย อย่างน้อย 1 ครัง โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมปาล์มนามัน นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน รวมทังประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในประเทศที่ ไ ม่ ได้ล งพืนที่ภ าคสนามด้ว ย เพื่อให้ ได้ ข้ อมูล เชิง ลึ ก และรอบด้ านมาพั ฒ นา
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การจั ด ท ารายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ (Final Report) พร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การเดินทางของเจ้าหน้าที่สถาบันที่ร่วมเดินทางครังละไม่เกิน 3 คน เช่น ค่าเดินทางโดยสาร
ด้ว ยเครื่ องบิ น /รถไฟ/รถโดยสารประจาทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางในพืนที่ ค่า
เชือเพลิงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
6) น าเสนอแผนและรายละเอียดการจัดสั มมนาเผยแพร่ผ ลงานวิจัยโดยละเอียดให้ ส ถาบั น
พิจารณาเห็นชอบ ประกอบด้วย กาหนดการ สถานที่จัดงาน รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทัง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง จัดทาร่างคากล่าวเปิดงานและคากล่าวต้อนรับ
ของผู้บริหารและคากล่าวพิธีกรและผู้ดาเนินรายการ เป็นต้น โดยนาส่งในงวดที่ 2 รายงาน
วิจัยขันกลาง (Interim Report)
7) น าเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะน าเสนอในการสั ม มนาเผยแพร่
ผลงานวิจัย โดยนาส่งในงวดที่ 3 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
8) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ณ โรงแรมระดับไม่น้อยกว่า 3 ดาว จานวน 1 ครัง โดยมี
จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มไม่ น้ อ ยกว่ า 100 คน ประกอบด้ ว ย เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ผู้ ป ระกอบการ
ภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
9) จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งมีรายละเอียดรวมถึงข้อเสนอแนะการจัดทา
หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา และการประชุมของสถาบัน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
ผลการศึกษาวิจัยโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ทังในประเทศ
และต่างประเทศ และประชาชนทั่วไป
10) จัดทารายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) ทังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทา
บทความวิชาการฉบับภาษาอังกฤษสาหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ
11) นาเสนอผลการศึกษาทุกงวดงาน รวมทังชีแจงหรือรายงานผลการดาเนินงาน ที่ปรึกษาต้อง
ชีแจงรายละเอียดการแก้ไขรายงานวิจัยตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์
อักษรตามรูปแบบที่สถาบันกาหนด
1.5 วิธีการศึกษา
การศึกษานีเป็นการสารวจองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานศึกษาในอดีต ควบคู่กับการวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจุบันล่าสุด และนามาสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ เป็นกระบวนการนาผลงานวิจัย
จากรายงานการศึกษาต่าง ๆ ที่มีการศึกษาภายใต้ประเด็นเดียวกันและพิจารณาข้อมูลปัจจุบันใน
กรอบที่ได้จากการจาแนกประเด็น เพื่อหาประเด็นที่จะนาไปสู่การกาหนดแนวทางการพัฒนากลไก
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT
เมื่ อ ได้ ก รอบประเด็ น จากการส ารวจองค์ ค วามรู้ จะด าเนิ น การการทวนสอบข้ อ มู ล
ผลการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อไปสู่การกาหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในมิติด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมปาล์มนามันในพืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร และนาไปสู่การพัฒนา
กลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
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1.6 กรอบการศึกษาวิจัย
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการดาเนินงาน

ที่มา: มูลนิธสิ วค.

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) แนวทางพั ฒ นากลไกความร่ ว มมื อ ด้ า นอุ ต สาหกรรมปาล์ ม น ามั น ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
การพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand
Growth Triangle: IMT-GT)
2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มนามันอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ
แนวคิด Stan Shih’s Smiling Curve และแนวคิด Bio-, Circular, and Green Economy
(BCG) Model รวมทังกรอบแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) แนวทางความร่ ว มมือระหว่างประเทศในมิติด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒ นา
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มนามันในพืนที่
จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร
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บทที่ 2
ความสาคัญ อุปทาน และผลกระทบภายนอกของนามันปาล์ม
เนือหาบทที่ 2 เสนอให้เห็นความสาคัญของนามันปาล์มที่เป็นส่วนผสมสาคัญในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
และเป็นพืชที่ธรรมชาติให้มาเพื่อเป็นแหล่งผลิตนามันให้มวลมนุษยชาติได้นามาซึ่งสินค้ามากมายเติม
เต็มความต้องการที่ไม่มีที่สินสุดของมนุษย์ อุปทานที่ปรากฏในช่วงอดีตที่ผ่านมาสะท้อนการเพิ่มขึ น
ของปริมาณผลผลิตและระดับการกระจุกตัวของการเป็นผู้ผลิตนามันปาล์ มหลักของกลุ่มประเทศ
IMT-GT ต่อปริมาณผลผลิตรวมของโลก และหัวข้อสุดท้ายนาเสนอประเด็นผลกระทบภายนอกจาก
การปลูกต้นนามันปาล์มซึ่งกระทบวงกว้างต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปของมวลมนุษยชาติ รายละเอียด
ดังต่อไปนี
2.1 ความสาคัญและจุดเด่นของนามันปาล์ม
น ามั น ปาล์ ม (Palm Oil) เป็ น ผลผลิ ตจากทะลายปาล์ ม สด (Fresh Fruit Bunches; FFB)
ความสาคัญของนามันปาล์มและปาล์มนามันมีความน่าสนใจและจุดเด่นในสองมิติ มิติแรกคือ นามัน
ปาล์มเป็นสิ่งป้อนเข้า (Input) หรือวัตถุดิบสาคัญสาหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มิติที่สอง ปาล์มนามันเป็น
พืชทีป่ ลูกง่ายและให้นามันสูง รายละเอียดดังนี
2.1.1 นามันปาล์มเป็นสิ่งป้อนเข้าสาคัญของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
นามันปาล์มเป็นสิ่งป้อนเข้า หรือวัตถุดิบสาคัญสาหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในลักษณะของสาร
ตังต้นที่แปลงสภาพไปสู่สารประกอบอื่น ๆ นามันปาล์มเป็นส่วนผสมสาคัญของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาแนก
เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ อาหาร การใช้ในภาคอุตสาหกรรม และพลังงานชีวภาพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในสองกลุ่มแรกเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนต้องใช้ในชีวิตประจาวันตังแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน
ภาพที่ 2.1 การจาแนกประเภทการใช้นามันปาล์มของโลกในปี 2563

5%
27%
68%

อาหาร

สินค้าอุปโภคบริโภค&ภาคอุตสาหกรรม

พลังงานชีวภาพ

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล Ritchie, 2020 (เข้าถึง 6 กุมภาพันธ์ 64)
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โดยเฉลี่ ยผู้ บ ริ โ ภคจะบริ โ ภคน ามั น ปาล์ ม เฉลี่ ย ต่ อ คนประมาณ 28–30 กิ โ ลกรั ม 1 ต่ อ ปี
โดยภาพรวมเฉลี่ยของทังโลกพบโครงสร้างการใช้นามันปาล์ม2 ดังนี
 อาหาร (Foods) ประมาณร้อยละ 68 ของการใช้นามันปาล์มรวมทังหมดของโลก นามัน
ปาล์มถูกใช้ในส่วนผสมของอาหารต่าง ๆ ตังแต่ มาการีน ช็อกโกแลต พิซซ่า ขนมปัง และ
นามันทาอาหาร (Cooking oils) ตลอดจนขนมขบเคียวของกินเล่นและของหวานต่าง ๆ
ซอสปรุ งรสต่าง ๆ น าสลั ด กล่ าวได้ว่าร้อยละ 50 ของอาหารบรรจุหี บห่ อ (Packaged
Food) จะมีส่วนผสมของนามันปาล์ม
 ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (Consumer Product) และการใช้ในภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Applications) ประมาณร้อยละ 27 ของการใช้นามันปาล์มรวมทังหมดของโลก
o สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคส่ ว นบุ ค คล เช่ น สบู่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นห้ อ งน า น ายาท า
ความสะอาดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนตัว (Personal care) เครื่องสาอาง และ
แป้งผลต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เลียงในครัวเรือน
o การใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น สารทาความสะอาดต่าง ๆ
 พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ประมาณร้อยละ 5 ของการใช้นามันปาล์มทังหมดของโลก
นามันปาล์ม (Palm Oil) เป็นผลผลิตที่ได้จากทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch; FFB)
จาแนกประเภทของนามันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนึ่ง นามันปาล์มจากผลหรืออาจจะเรียกว่า
เปลือกหุ้มภายนอก (Mesocarp) และสอง นามันจากเนือในของเมล็ด (Palm kernel) รายละเอียดดังนี
ภาพที่ 2.2 นามันจากผลปาล์มและนามันจากเนือในของเมล็ด

ที่มา: Sehgal & Sharma (2021) หน้า 146 รูปที่ 6.1 (เข้าถึง 6 กุมภาพันธ์ 64)
 นามันจากผล (Palm Fruit) หรือเปลือกหุ้มภายนอก (Mesocarp) นามันที่ได้เรียกว่า นามัน

จากเนือเมล็ดปาล์ม (Palm Oil) หรือเรียกว่า นามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) ถูก
ใช้เป็นส่วนผสมสาคัญในผลิตภัณฑ์ทางอาหารต่าง ๆ

1

Shehu, Salleh , & Ahmad (2020), “The Sustainable Palm Oil Policies in Malaysian” Journal of Management
Theory and Practice, 1, (3): 56-60
2 Ritchie (2020), Palm Oil, Our World in Data และ Meijaard, et al., (2018) “Oil palm and biodiversity: a situation
analysis by the IUCN Oil Palm Task Force,” IUCN
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 นามันจากเนือในของเมล็ด (Palm Kernel) นามันที่ได้เรียกว่า นามันจากเมล็ดในปาล์ ม
(Palm Kernel Oil: PKO) ถู ก ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม โอเลโอเคมี ค อล (Oleochemical
Industry) หรือเรียกว่าเป็นส่วนที่ไม่ใช่อาหาร (Non-foodstuffs)
2.1.2 ปาล์มนามันเป็นพืชที่ให้นามันสูงและดูแลง่าย
การให้นามันสูงและง่ายต่อการดูแลเป็น จุดเด่นของต้นปาล์มนามัน ปาล์มนามันเป็นพืชที่ให้
ปริมาณนามันสูงสุดต่อพืนที่ปลูกเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเที ยบระหว่างพืชที่ให้นามันประเภทอื่น ๆ
ผลิตภาพต่อพืนที่ปลูกให้ผลคิดเป็น 5 เท่าของ เรพซีด (Rapeseed) และคิดเป็น 13 เท่าของถั่วเหลือง
(Soybean) (ดังแสดงภาพที่ 2.3 เปรียบกับพืชนามันอื่น ๆ อีก 11 ชนิด) ทังนีเนื่องจากปาล์มนามัน
ให้ ผ ลตลอดทั งปี แ ละเป็ น พื ช ที่ ท นทานต่ อ ความแตกต่ า งของสภาพอากาศ (Vagaries of the
weather) และภัยพิบัติอื่น ๆ (Other calamities) เมื่อเปรียบเทียบกับพืชนามันชนิดอื่น ปริมาณ
นามันต่อพืนที่ปลูกที่สูงเป็นสิ่งสะท้อนการลดการใช้ที่ดินอันนาไปสู่การลดการบุกรุกพืนที่ป่าไม้อันเป็น
ผลดีต่อการรักษาระบบนิเวศธรรมชาติและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ
ภาพที่ 2.3 เปรียบเทียบผลิตภาพ (Productivity) ของนามันจากพืชชนิดต่าง ๆ ต่อพืนที่
Litres Oil per Hectare (หน่วยลิตร)
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4,000
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2,000
1,000

0

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูลหลายแหล่ง (เข้าถึง 18 กรกฎาคม 2564)

ปาล์มนามันจะให้ผลหลังจากปลูกได้ 2–3 ปี และสามารถให้ผลต่อเนื่องเป็นเวลารวม 20-25 ปี
หลั งจากการปลู กแล้ ว ปาล์ มน ามัน เป็นพืช ที่ดูแลง่าย ดังนันด้ว ยจุดเด่นทังด้านผลิ ตภาพสู ง (High
productivity) และต้นทุนการผลิตต่า (Low production cost) จึงส่งผลให้นามันปาล์มเป็นนามันพืช
ที่มีโอกาสทากาไรได้สูงโดยเปรียบเทียบนามันจากพืช ประเภทอื่นจนได้สมญานามว่า “เครื่องผลิต
นามันธรรมชาติ (Natural oil machine3)

3

Rival & Levang (2014), Palms of controversies: Oil palm and development challenges, CIFOR
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ดั ง นั นความส าคั ญ ของปาล์ ม น ามั น อั น เกิ ด จากปั จ จั ย ทั งสองประการนี ส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณ
การปลูกปาล์มขยายอย่างมากและต่อเนื่องดัง ที่จะนาเสนอในหัวข้อถัดไป (หั วข้อ 2.2 อุปทานของ
นามันปาล์ม)
2.2 อุปทานของนามันปาล์ม
2.2.1 อุปทานนามันปาล์มโลก
ตลอดช่ว งปี 2504–ปั จ จุ บัน (ข้อมูล ล่ าสุ ด 2563) ปริมาณผลผลิ ตนามันปาล์ มมีปริม าณ
เพิ่มขึนต่อเนื่องเกือบทุกปี (ยกเว้นปี 2526 และปี 2559 ที่ลดลงร้อยละ 5.95 และลดลงร้อยละ 2.75
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามลาดับ) ปริมาณผลผลิตในปี 2504 เท่ากับ 1.478 ล้านตัน เพิ่มขึนเป็น
1.669 ล้านตัน และ 2.308 ล้านตัน ในปี 2510 และปี 2515 ตามลาดับ ในปี 2520 เพิ่มขึนเป็น
3.561 ล้านตัน ในปี 2530 เพิ่มขึนเป็น 8.536 ล้านตัน ในปี 2540 เพิ่มขึนเป็น 18.279 ล้านตัน ในปี
2550 เพิ่ ม ขึ นเป็ น 39.762 ล้ า นตั น ในปี 2555 และปี 2561 เพิ่ ม ขึ นเป็ น 52.375 ล้ า นตั น และ
71.453 ล้านตัน ตามลาดับ (ดังแสดงตามภาพที่ 2.4 แกนซ้าย) สองปีท้ายสุด คือปี 2562 และปี
2563 ปริมาณผลผลิตนามันปาล์มเท่ากับ 73 ล้านตัน และ 70 ล้านตันตามลาดับ
พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงช่วง 15 ปีหลังสุด (2545–2561) เท่ากับร้อยละ 6.62 ต่อปี มี
ช่วงอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ ร้อยละ [-2.75, 22.18] และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เท่ากับ 5.60 ปีที่มีอัตราการเพิ่มขึนอย่างมากคือ ปี 2549 (ร้อยละ 22.18) และปี 2560
(ร้อยละ 13.25) โดยตลอดช่วงนีมีเพีย งปีเดียวที่อัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง คือ ปี 2559 (ลดลง
เท่ากับร้อยละ 2.75 ต่อปี) และอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตลอดช่วง ปี 2504–2561 เพิ่มขึนเท่ากับ
ร้อยละ 7.17 ต่อปี (ดังแสดงตามภาพที่ 2.4 แกนขวา)
ภาพที่ 2.4 ปริมาณผลผลิตนามันปาล์มรวมของโลก
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ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล Ritchie, 2020 (เข้าถึง 6 กุมภาพันธ์ 64)
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ข้อมูลปีล่าสุด (ปี 2561) ประเทศผู้ผลิตหลักคืออินโดนีเซียและมาเลเซีย อันดับสามคือ ไทย
กลุ่ มประเทศ IMT-GT มีสั ดส่ ว นผลผลิ ตนามันปาล์ มรวมสามประเทศคิ ดเป็นร้ อยละ 87.97 ของ
ปริมาณผลผลิตรวมของโลกในปี 2561 จาแนกเป็นอินโดนีเซียมีผลผลิตร้อยละ 56.77 มาเลเซียมี
ร้อยละ 27.31 และไทยมีสัดส่วนร้อยละ 3.89 อันดับสี่ คือ โคลัมเบียมีสัดส่วนร้อยละ 2.28 และ
ไนจีเรียเป็นอันดับห้าด้วยสัดส่วนร้อยละ 1.47 (แสดงดังภาพที่ 2.5)
ภาพที่ 2.5 ประเทศผู้ผลิตนามันปาล์ม 10 อันดับแรก และอื่น ๆ ในปี 2561
0.78%
1.22%0.93%
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0.91% 0.88%
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4.48%

ผลผลิตนามันปาล์ม ปี 2561 (71,453,193 ตัน)
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56.77%

Thailand
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ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล Ritchie, 2020 (เข้าถึง 6 กุมภาพันธ์ 64)

เมื่อพิจารณาภาพรวมอุปทานนามันพืชอื่น ๆ ตลอดช่วงปี 2504 ปริมาณผลผลิตนามันพืช
เพิ่มขึนต่อเนื่องทุกปีอันเป็นผลจากปัจจัยสาคัญคืออุปสงค์ต่อนามันพืชที่เพิ่มขึน ปริมาณผลผลิ ตนามัน
พืชโลกเพิ่มขึน 10 เท่าจากในปี 2504 มีปริมาณเท่ากับ 17.44 ล้านตัน เพิ่มขึนเป็น 173.26 ล้านตัน
ในปี 2557 (แสดงดังภาพที่ 2.6)
สัดส่วนของนามันปาล์มต่อนามันพืชทังหมดในช่วงปี 2504–2517 มีค่าอยู่ช่วงร้อยละ [7.39,
9.39] และเพิ่มขึนต่อเนื่องอย่างรวดเร็วจากในปี 2530 นามันปาล์มมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 15.88
ของปริมาณผลผลิตนามันพืชโลกทังหมด เพิ่มขึนเป็นร้อยละ 26.19 ในปี 2540 เป็นร้อยละ 28.40 ใน
ปี 2550 และเพิ่มขึนเป็นร้อยละ 33.09 ในปี 2557
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ภาพที่ 2.6 ปริมาณผลผลิตนามันพืชรวมของโลก จาแนกตามประเภทระหว่างปี 2504-2557
ผลผลิตนามันพืช ปี 2504-2557 (ตัน)
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ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล Ritchie, 2020 (เข้าถึง 6 กุมภาพันธ์ 64)

2.2.2 อุปทานนามันปาล์มประเทศสมาชิก IMT-GT
2.2.2.1 ภาพรวมปริมาณผลผลิตของโลกและประเทศสมาชิก IMT-GT
ต้นปาล์มนามัน (Oil palm) เป็นพืชเขตร้อนชืน (Tropical plant) ประเทศที่ปลู ก
ต้นปาล์มนามันกระจายในทวีปต่าง ๆ ทังในแอฟริกา (Africa) อเมริกาใต้ (South America) และ
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Southeast Asia) ความเหมาะสมของสภาพอากาศแบบร้ อ นชื นและ
ความเหมาะสมของที่ดินส่งผลให้เอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพืนที่ปลูกต้นนามันปาล์มหลักของโลก
ปริมาณผลผลิตหลักของโลกกระจุกตัวอยู่ใน 2 ประเทศคือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ข้อมูลปี 2561
(ข้อมูลล่าสุด) ปริมาณผลผลิตนามันปาล์มรวมของโลกเท่ากับ 71,453,193 ตัน สัดส่วนของทังสอง
ประเทศเท่ากับร้อยละ 56.8 และร้อยละ 27.3 ของปริมาณผลผลิตรวมของโลก ตามลาดับ (รวมสอง
ประเทศหลักเท่ากับร้อยละ 84.1) ทังนีภาพรวมของปริมาณผลผลิตเพิ่มขึนอย่างมากและต่อเนื่อง
ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา (แสดงตามตารางที่ 2.1)
พิจารณาต่อเนื่องจากปริมาณผลผลิตนามันปาล์มที่เพิ่มขึนทุกปี (แสดงตามภาพที่
2.3) ดังนันเมื่อสัดส่วนของประเทศมีมากขึน แสดงถึงปริมาณผลผลิตนามันปาล์มของประเทศดังกล่าว
เพิ่มมากขึนเช่นกัน กลุ่มประเทศ IMT-GT ทังสามประเทศล้วนมีสัดส่วนเพิ่มขึน รายละเอียดสาคัญ
ของแต่ละประเทศเป็นดังนี
(1) อินโดนีเซีย
อิ น โดนี เ ซี ย มี สั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ นต่ อ เนื่ อ งจากช่ ว งปี 2504-2513 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ
[9.6, 11.20] ต่อมาในช่วงปี 2514-2518 เพิ่มขึนเป็นร้อยละ [11.60, 12.70] ต่อมาในช่วงปี 25242528 เพิ่มขึนเป็นร้อยละ [14.40, 16.90] และต่อมาในช่วงปี 2534-2538 เพิ่มเป็นร้อยละ [22.40,
28.10] ในช่วงปี 2544-2548 เพิ่มเป็น ร้อยละ [33.80, 36.80] และในช่วงปี 2559-2561 สัดส่วน
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เท่ากับร้อยละ [53.10, 56.80] อินโดนีเซียมีผลผลิตแซงนาหน้ามาเลเซียเป็นอันดับหนึ่งในปี 2550
และกลายเป็นประเทศผู้ผลิตนามันปาล์มเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องเรื่อยมา
(2) มาเลเซีย
มาเลเซีย เป็ น ประเทศที่มีผ ลผลิ ตเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องในช่ว งอดีตระหว่างปี
2514–2548 โดยช่วงที่สัดส่วนเพิ่มขึน คือ ตังแต่ช่วงปี 2509–2513 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ [11.40,
22.30] และเพิ่มขึนแบบก้าวกระโดดตลอดช่วงปี 2514-2528 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ [26.90, 40.20]
ร้อยละ [41.90, 50.60] และร้อยละ [51.90, 56.90] ตามลาดับ และช่วงสัดส่วนเริ่มลดลง คือตังแต่ปี
2534 เป็นต้นไป
(3) ไทย
ไทยพบว่าสัดส่วนของผลผลิตนามันปาล์มเพิ่มขึนต่อเนื่องจากช่วงปี 2504–2513
อยู่ไม่เกินร้อยละ 0.04 ของปริมาณผลผลิตรวมของโลก เพิ่มขึนในช่วงปี 2524-2528 เป็นร้อยละ
[0.57, 1.17] หลังจากนันเพิ่มต่อเนื่องทุกปี โดยในช่วงปี 2534-2538 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ [1.87,
2.32] ต่อมาช่วงปี 2544-2548 มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ [2.43, 3.14] และต่อมาช่วงปี 2554-2558 มี
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ [3.07, 3.57] และปีล่าสุด 2561 ไทยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 3.89
ประเทศผู้ผลิตนามันอื่น ๆ อันดับถัดไปเรียงตามลาดับ ได้แ ก่ โคลัมเบีย ไนจีเรีย
กั ว เตมาลา เมลานี เ ซี ย ฮอนดู รั ส ปาปั ว นิ ว กิ นี เอกวาดอร์ บราซิ ล โกตดิ วั ว ร์ กานา แคเมอรู น
คอสตาริกา จีน เปรู ฟิลิปปินส์
ตารางที่ 2.1 ช่วงปริมาณผลผลิตนามันปาล์มรวมของโลก (หน่วย: ล้านตัน) และ
ช่วงสัดส่วนของอินโดนีเซียและมาเลเซียต่อปริมาณผลผลิตรวมของโลก (%)
ปี
2504-2508
2509-2513
2514-2518
2519-2523
2524-2528
2529-2533
2534-2538
2539-2543
2544-2548
2549-2553
2554-2558
2559-2561
2561

โลก
(หน่วย: ล้านตัน)
[1.475, 1.576]
[1.666, 1.942]
[2.159, 3.131]
[3.322, 5.083]
[5.296, 7.585]
[8.276, 11.449]
[11.879, 19.536]
[17.010, 22.216]
[24.824, 32.255]
[39.408, 45.782]
[50.350, 59.800]
[58.157, 71.453]
71.453193

อินโดนีเซีย
(สัดส่วน: %)
[9.6%, 10.4%]
[9.70%, 11.20%]
[11.60%, 12.70%]
[12.80%, 14.20%]
[14.40%, 16.90%]
[16.30%, 21.10%]
[22.40%, 28.10%]
[28.80%, 32.40%]
[33.80%, 36.80%]
[44.00%, 48.00%]
[47.70%, 52.00%]
[53.10%, 56.80%]
56.80%

มาเลเซีย
(สัดส่วน: %)
[6.4%, 9.5%]
[11.40%, 22.30%]
[26.90%, 40.20%]
[41.90%, 50.60%]
[51.90%, 56.90%]
[53.10%, 56.10%]
[49.00%, 52.30%]
[45.70%, 50.90%]
[45.60%, 47.60%]
[37.10%, 41.90%]
[33.40%, 37.60%]
[27.30%, 30.20%]
27.3%

ไทย
(สัดส่วน %)
0.04%
[0.03%, 0.04%]
[0.03%, 0.10%]
[0.12%, 0.37%]
[0.57%, 1.17%]
[1.27%, 1.97%]
[1.87%, 2.32%]
[2.35%, 2.75%]
[2.43%, 3.14%]
[2.64%, 3.64%]
[3.07%, 3.57%]
[3.13%, 3.94%]
3.89%

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล Ritchie, 2020 (เข้าถึง 6 กุมภาพันธ์ 64)
12

2.2.2.2 ภาพรวมพืนที่ปลูกของโลกและประเทศสมาชิก IMT-GT
ปริมาณผลผลิตนามันปาล์มที่เพิ่มขึนเป็นผลมาจากสองวิธี คือ หนึ่ง ผลผลิตต่อพืนที่
ปลูกที่เพิ่มขึน (Yields) และสอง พืนที่ปลูกต้นปาล์มนามันที่เพิ่มขึน ในมิติของพืนที่ปลูกตลอดช่วง 50
ปีที่ผ่านมาพืนที่ปลูกรวมของโลกเพิ่มขึนจากในช่วงปี 2504-2513 เท่ากับร้อยละ [3.08, 3.62] ล้าน
เฮกตาร์ (Hectares) (1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6.1 ไร่) เป็นร้อยละ [17.54, 20.26] ล้านเฮกตาร์ ในช่วงปี
2554–2561 ทังนีข้อมูลล่าสุดเพื่อการเปรียบเทียบประเทศผู้ปลูกปาล์มต่าง ๆ ที่คณะผู้ดาเนินงานวิจัย
เข้าถึงได้เป็นปี 2561
อิน โดนี เซีย และมาเลเซียมีพืนที่ปลู กเพิ่มขึนเป็นอย่างมาก ข้อมูล ปี 2561 พบว่า
อินโดนีเซียและมาเลเซียมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 63.5 ของพืนที่ปลูกรวมของโลก (พืนที่ปลูกรวมของ
โลกเท่ า กั บ 18,917,400 เฮกตาร์ ) ทั งนี ช่ ว งปี 2504–2561 พบว่ า พื นที่ ป ลู ก ปาล์ ม น ามั น ของทั ง
อินโดนีเซียและมาเลเซียเพิ่มขึนต่อเนื่องทุกปี แต่อินโดนีเซียมีพืนที่ปลูกลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปี
2559 และคงระดับพืนที่ปลูกอยู่ช่วงปี 2559-2561 อยู่ในช่วงร้อยละ [6.720, 6.781] ล้านเฮกตาร์
มาเลเซียมีพืนที่ปลูกลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปี 2558 และกลับมาเพิ่มต่อเนื่องในปี 2558-2561 ใน
มิติของสัดส่วนของพืนที่ปลูกต่อพืนที่ปลูกรวมของโลกพบว่า สัดส่วนของอินโดนีเซียเพิ่มขึนตามลาดับ
ในขณะที่สัดส่วนของพืนที่ปลูกของมาเลเซียลดลง (รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 2.7)
ภาพที่ 2.7 พืนที่ปลูกรวมของประเทศสมาชิก IMT-GT
และสัดส่วนของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยต่อโลก
พืนที่ปลูก (หน่วย: Hectares) (แกนซ้าย) &
สัดส่วนของอินโดนีเซียและมาเลเซียต่อพืนที่รวมของโลก (แกนขวา)
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-

70.00%
60.00%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
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Indonesia
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Share

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล Ritchie, 2020 (เข้าถึง 6 กุมภาพันธ์ 64)
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2.2.2.3 ภาพรวมพืนที่ปลูกของไทยและผลผลิตผลปาล์ม ข้อมูลพืนฐานการปลูก
ปาล์มนามัน
ภาพรวมปี 2561 ปริมาณผลผลิตนามันปาล์ม ของไทยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 4
ของปริมาณผลผลิตนามันปาล์มรวมของโลก ในรายละเอียดก่อนจะมาเป็นนามันปาล์มพบว่าไทยมี
พืนที่ปลูกที่ให้ผลเพิ่มขึนต่อเนื่องทุกปีส่งผลให้ผลผลิ ตผลปาล์มของไทยเพิ่มขึนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
ในมิติผลผลิตต่อไร่ของไทยพบว่าในช่วงปี 2550–2562 ปรากฎลักษณะที่ผันผวน ผลผลิตต่อไร่มี
ทิศทางเพิ่มขึนจากปี 2550–2556 โดยมีผลผลิตต่อไร่สูงสุดในปี 2556 เท่ากับ 3,296 กิโลกรัมต่อไร่
และลดลงต่อเนื่องซึ่งในปี 2562 มีผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 2,905 กิโลกรัมต่อไร่ ภาคใต้เป็นภาคที่มีพืนที่
ให้ผลผลิตสูงสุด ข้อมูลปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 86.22 ของพืนที่ให้ผลผลิตทังหมดของประเทศ และ
กระจุกตัวอยู่ในสามจังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร คิดเป็นร้อยละ 23.66 ร้อยละ
20.33 และร้อยละ 18.02 ตามลาดับ และอันดับ สี่คือ นครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 11.19 ของ
พืนที่ให้ผลผลิตทังหมดของประเทศ (ดังแสดงตามตารางที่ 2.2)
ตารางที่ 2.2 ภาพรวมของไทย: พืนที่ให้ผลผลิต
ผลผลิตปาล์ม ผลิตต่อไร่ และราคาเฉลี่ย ปี 2550-2562
ปี
2550
2552
2554
2556
2558

2562

พืนที่ให้ผล
(1,000 ไร่)
2,663
3,188
3,565
3,773
4,297
5,663
ชุมพร (18.02%)
สุราษฏร์ธานี (23.66%)
กระบี่ (20.33%)
(ค่าร้อยละของพืนที่ให้ผลทังประเทศ)

ผลผลิต
(1,000 ตัน)
6,390
8,163
10,760
12,473
12,047

ผลผลิตต่อไร่
(กิโลกรัม)
2,399
2,561
3,018
3,296
2,905

ราคาเฉลีย่ (บาท/กก.)
(ผลปาล์มนามันทังทะลาย)
4.07
3.64
5.34
3.54
4.04

16,408

2,897

2.60

ที่มา: รวบรวมจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 และกรมการค้าภายใน, 2564 (เข้าถึง 18 กรกฎาคม 2564)

นอกจากนี ปาล์ มนามันยังเป็นพืชเศรษฐกิจการเมืองหลักรายการหนึ่งซึ่งปรากฏ
มาตรการของรัฐที่เข้ามาแทรกแซงกลไกตลาดในลักษณะต่าง ๆ ต่อเนื่องเรื่อยมาหลายยุคหลายสมัย
ปัจจุบัน (สาหรับปีการผลิต 63/64) ปาล์มนามันเป็นหนึ่งในห้ารายการสินค้าเกษตรที่ได้รับการประกัน
รายได้4 รวมไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติ (โดยนายสาคร เกี่ยวข้องพรรคประชาธิปัตย์ กับคณะผู้เสนอ) ได้
นาเสนอร่างพระราชบัญญัติปาล์มนามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มนามัน ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการรับฟัง
ความเห็นของประชาชน5

4

ไทยรัฐออนไลน์ (2563), กระทรวงพาณิชย์ทุ่ม 7.5 หมื่นล้านบาท ลุยอุ้ม 5 พืชเศรษฐกิจ รองรับ “ประกันราคา”
สภาผู้แทนราษฎร (2563), ร่างพระราชบัญญัติปาล์มนามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มนามัน (นายสาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์
กับคณะผู้เสนอ)
5

14

2.2.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตระหว่างประเทศ IMT-GT
ในมิติประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 ประเทศใน IMT-GT พบว่าไทยเป็นรองอย่าง
เห็ น ได้ ชั ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ อิ น โดนีเ ซี ย และมาเลเซี ย ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น การผลิ ตของไทยสู งกว่า
พิ จ ารณาจากผลผลิ ต ต่ อ ไร่ (กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ) อั ต ราการสกั ด น ามั น (Oil Extraction Rate : OER)
(ร้อยละ) และพืนที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อรายเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม (รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2.3 ประสิทธิภาพเปรียบเทียบการผลิตระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
ประสิทธิภาพ: 2557-2561

ไทย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ผลผลิตต่อไร่ (ตันต่อไร่)
อัตราการสกัดนามัน (OER) (%)
พืนที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อรายเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม (ไร่ต่อราย)

2.7 ต้น
17-18%
20-25 ไร่

2.9 ต้น
20%
มากกว่า 200 ไร่

3.3 ต้น
22%
มากกว่า 200 ไร่

ที่มา: รวบรวมผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูลสรุปจาก Sowcharoensuk (2020)

2.3 ผลกระทบภายนอก
ภาพรวมผลกระทบภายนอกทางลบจากกระบวนการผลิตปาล์มนามัน
การขยายพืนที่ปลูกส่งผลและก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกทางลบ (Negative Externality)
ในประเด็นต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Cost) และต้นทุนทางสังคม (Social Cost) ใน
หลายประเด็นและส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ระดับความรุนแรงของประเด็นเหล่านีเกิดขึน
ในประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก และส่งผลให้อินโดนีเซียกลายเป็นคู่กรณีกับเวทีโลกโดยเฉพาะประเทศ
ทีพ่ ัฒนาแล้วซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคหลักของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีนามันปาล์มเป็นส่วนประกอบ สาหรับ
มาเลเซี ย ประเด็ น ผลกระทบภายนอก 6ไม่ ไ ด้ น้ อ ยไปกว่ า อิ น โดนี เ ซี ย แต่ ร ะดั บ ความรุ น แรงโดย
เปรียบเทียบน้อยกว่าอินโดนีเซียมาก สาหรับไทยไม่ได้มี ปัญหาในประเด็นเหล่านี จาแนกประเด็น
ผลกระทบภายนอกทางลบออกได้ดังต่อไปนี7
1) การทาลายป่าอนุรักษ์ (Deforestation) ส่งผลเสียต่อป่าดงดิบดังเดิม (Virgin forests) และ
พืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ทรงคุณค่าต่าง ๆ (High conservation value) ผลการศึกษาเชิงประจักษ์
แสดงการสูญเสียพืนที่ป่าอันเกิดจากการขยายพืนที่ปลูกในระหว่างช่วงปี 2544–2559 คิด
เป็นร้อยละ 23 ของพืนที่ความเสียหายทังหมด8

6

Alam, Er., & Fegum (2015) “Malaysian oil palm industry: Prospect and problem” Journal of Food, Agricultural &
Environment, 13 (2): 143-148
7 Lyones-White & Knight ( 2018) “Palm oil supply chain complexity impedes implementation of corporate nodeforestation commitments” Global Enviromental Change, 50: 303-313 แ ละ Khor, (2011) “The oil palm industry
bows to NGO campaigns”. Lipid Technol, 23: 102-104.
8 Austin, Schwantes, Gu, & Kasibhatla ( 2019) “What causes deforestation in Indonesia?” Environmental Research
Letters, 14, 2
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2) การท าลายป่ า และหลายครั งเกิ ด ไฟป่ า ในพื นที่ อ นุ รั ก ษ์ (Forests) และในพื นที่ ป่ า พรุ
(Peatlands) นามาสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) สิ่งมีชีวิตในป่า
(Wildlife) และบริการจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services)9
3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions) และอันตรายจากหมอกควัน
(Haze hazards) อันเกิดจากการเผาถางเพื่อเตรียมการปลูก
4) การใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ (Pollution) ทาให้เกิดสารตกค้างที่สามารถแพร่กระจายไป
ยังบริเวณโดยรอบจากการชะไหลของนา
5) ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งชุ ม ชน (Community) และเอกชนที่ ข ยายพื นที่ ป ลู ก ขนาดใหญ่
(Plantation) ต่อการใช้และการเป็นเจ้าของที่ดินในการปลูก
6) การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดหาที่ดิน
อย่างไรก็ตามในสายตาประชาคมโลกผลกระทบภายนอกทางลบข้างต้นเหล่านีเกิดขึนใน
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นหลัก ส่งผลให้ผลผลิตนามันปาล์มจากทังสองประเทศนีกลายเป็น
เป้าโจมตีในเวทีระหว่างประเทศ ในส่วนของไทยระดับของผลกระทบภายนอกไม่ เป็นประเด็นในเวที
ระหว่างประเทศและในความเป็นจริงการปลู กปาล์มของไทยไม่ได้มีผลกระทบภายนอกมากเท่ากับ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย
ประเด็ น ผลกระทบภายนอกเป็ น ที่ ม าของการพั ฒ นาร่ ว มกั น ไปสู่ “น ามั น ปาล์ ม ที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Palm Oil)” อย่างไรก็ตามรูปแบบของการวัดความยั่งยืนยังไม่เป็นฉันทามติทังโลก
หน่วยงานของแต่ละประเทศและระหว่างประเทศต่าง ๆ นาเสนอมาตรฐานของตนออกมาแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม The Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) มีนาหนักมากที่สุดในเวทีโลก

9

Meijaard, et al., (2018) “Oil palm and biodiversity: a situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force,” IUCN
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บทที่ 3
ห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมนามันปาล์ม
3.1 ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
ภาพรวมห่วงโซ่ อุป ทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมนามันปาล์ ม พิจารณาตามผลผลิ ต
(Output) พบว่าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนามันปาล์ม ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยมีลักษณะ
ตามล าดั บ ขั นเป็ น ไปในลั ก ษณะเดี ย วกั น กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
เรียงลาดับเริ่มต้นจากการปลูก (Planting) การสกัด (Milling) การกลั่น (Refinery) และอุตสาหกรรม
ปลายนา (Downstream) รายละเอียดดังนี
ภาพที่ 3.1 ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนามันปาล์มพิจารณาผลผลิต (Output)
การค้า (Trading) & โลจิสติกส์ (Logistics)
การปลูก (Planting)
ผลทะลายปาล์ม
(FFB) (O1)

การสกัด (Milling)
นามันปาล์มดิบ (CPO) (O2)
เมล็ดในปาล์ม (PK) (O3)
นามันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) (O3a)

การกลั่น (Refinery)
นามันปาล์มบริสุทธ์ (RBD PO ) (O2a)
นามันปาล์มเมล็ดในบริสุทธิ์ (RBD PKO) (O3a1)
กรดนามันปาล์ม (PFAD) (O2a1)
กรดนามันเมล็ดในปาล์ม (KFAD) (O3a1a)
โอเลอิน (PO Olein) (O2a1a)
สเตียริน (PO Stearin) (O2a1b)
โอเลอินนามันเมล็ดใน (PKO Olein) (O3a1a1)
สเตียรินนามันเมล็ดใน (PKO Stearin) (O3a1a2)

อุตสาหกรรมปลายนา (นามันปาล์ม) (Downstream)

อุตสาหกรรมอาหาร
(Food Industry)
เช่น นามันและไขมัน
(Oils & Fats)

เชือเพลิงชีวภาพ
(Bio-fuels) เช่น
ไบโอดีเซล
(Biodiesel)

โอเลโอเคมีคอล
(Oleo-chemicals)

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค.

ต้นนาคือการปลูกได้ผลผลิตคือ ผลทะลายปาล์ม (FFB) กลางนาคือการสกัด ได้ผลผลิตคือ
นามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil; CPO) และเมล็ดในปาล์ม (Kernal) โดยเมล็ดในปาล์มจะถูกนาไป
สกัดให้ ได้น ามัน เมล็ ดในปาล์ ม ดิบ (Crude Palm Kernal Oil; CPKO) ส าหรับ ปลายนาคื อ การน า
นามันดิบไปกลั่นได้ผลผลิตเป็นนามันปาล์มบริสุทธิ์ได้แก่ นามันปาล์ มบริสุทธิ์ (Refined, Bleached
and Deodorized Palm Oil; RBD PO) และนามันปาล์มบริสุทธิ์จะได้กรดนามันปาล์ม (Palm Fatty
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Acid Distillate; PFAD) และนามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (Refined, Bleached and Deodorized
Palm Kernal Oil; RBD PKO) และกรดนามันเมล็ดในปาล์ม (Kernal Fatty Acid Distillate; KFAD)
ตามลาดับ เมื่อกลั่นในระดับต่อไปจะได้โอเลอิน (PO Olein) สเตียริน (PO Stearin) โอเลอินนามัน
เมล็ดใน (PKO Olein) และสเตียรินนามันเมล็ดใน (PKO Stearin) รายละเอียดดังนี
3.1.1 การปลูก (Planting)
ปาล์มนามันเป็นพืชที่ปลูกได้ดีในพืนที่ที่มีภูมิอากาศร้อนชืน ปาล์มนามันเป็นพืชที่ต้องการนา
มากและแสงแดดจัด แต่การดูแลทาได้โดยไม่ยาก ต้นปาล์มนามันเป็นพืชที่เมื่อ อายุ 2-3 ปีขึนไปก็
สามารถเก็บเกี่ยวผลปาล์ม ทะลายได้ และเก็บผลได้ต่อเนื่อง 25-30 ปี การเก็บเกี่ยวคัดเลือกปาล์ม
ทะลายสุกซึ่งสังเกตได้จากสีของผลปาล์มทะลาย ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มและผลที่สุกจะร่วงหล่นลงบน
ดิน (เรียกสัน ๆ ว่า “ลูกร่วง”) ผลดังกล่าวให้ถือเป็นผลปาล์มสุกที่สามารถใช้ได้
ในเชิงต้นทุนจาแนกเป็นสองหมวด หมวดแรกคือ ต้นกล้าปาล์มเป็นต้นทุนคงที่ และหมวดที่
สองคือต้น ทุน แปรผั นซึ่งส่งผลต่อผลผลิต ได้แก่ ค่า สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน และ
อื่น ๆ
3.1.2 การสกัด (Milling)
การสกัดเป็นกระบวนการแปรรูปผลทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch; FFB) ไปสู่ผลผลิต
หลัก คือ นามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil; CPO) มีลักษณะเป็นของเหลวสีนาตาล และผลผลิตรอง
คือ เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernal; PK) โดยนาไปสู่การสกัดเป็นนามันเมล็ดในปาล์มดิบ (Crude Palm
Kernal Oil; CPKO) มีลักษณะเป็นของเหลวสีคล้ายนามันพืชสาหรับรับประทาน และกากเมล็ดใน
ปาล์ม (Palm Kernel Cake; PKC)
3.1.3 การกลั่น (Refinery)
การผลิตขันปลายนาปาล์มนามัน คือการนานามันปาล์มดิบมากลั่นเป็นผลผลิตขันที่ 1 คือ
นามันปาล์มบริสุทธิ์และกรดนามันปาล์ม โดยจาแนกเป็นนามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD PO) กรดนามัน
ปาล์ม (PFAD) นามันปาล์มในเมล็ดบริสุทธิ์ (RBD PKO) และกรดนามันปาล์มในเมล็ด (KFAD) และ
ผลผลิตขันที่ 2 คือโอเลอิน (PO Olein) สเตียริน (PO Stearin) โอเลอินนามันในเมล็ดในปาล์ม (PKO
Olein) และสเตียรินนามันในเมล็ดในปาล์ม (PKO Stearin) การกลั่นถือเป็นขันกลางนา ทังนีประเภท
ของวิธีการกลั่นเป็นตัวแยกประเภทของผลผลิตที่ได้จากการกลั่นจาแนกประเภทการกลั่นออกเป็นสาม
วิธี คือ Fractionation, Physical Refining, และ Chemical Refining11
3.1.4 อุตสาหกรรมปลายนา (Downstream)
สารต่าง ๆ จากการกลั่ น เป็นสิ่ งป้อนเข้า (Input) เพื่อเป็นสารตังต้นส าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพ และอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล อุตสาหกรรมปลายนาเหล่านี
นามาซึ่งผลิตภัณฑ์จานวนมากและสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาล รายละเอียดดังนี
11

ศูนย์วิจยั เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560), โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมีคอลจากปาล์มนามัน, หน้า 4-26
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3.1.4.1 อุตสาหกรรมอาหาร
นามันปาล์มดิบ (CPO) และนามันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) เป็นสิ่งป้อนเข้า (Input)
ของการผลิ ต อุ ต สาหกรรมอาหาร ได้ แ ก่ น ามั น พื ช (น ามั น ทอด น ามั น ปรุ ง อาหาร) มาการี น
วานาสปาติ ไอศครีม ครีมเทียม เนยขาว เนยโกโก้ ขนมเค้ก ขนมปัง และอื่น ๆ อีกมากมาย
3.1.4.2 อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพ
ไบโอดีเซล หรือที่เรียกว่า B100 ซึ่งสามารถใช้ทดแทนนามันดีเซล คือ เชือเพลิงเหลว
ที่ผลิตจากไขมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่ายขนาดเล็ก รวมถึงนามันที่ใช้แล้วจากการปรุงอาหาร ซึ่ง
ล้วนเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์ โดยผ่านกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั่น
(Trans-esterification) หรือการเติมแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอลหรือเอทานอล และมีตัวเร่งปฏิกิริยา
เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ภายใต้ภาวะอุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนไขมันให้เป็ นเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมัน (Fatty acid methyl ester) หรือเอทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน (Fatty acid ethyl ester) ใน
ประเทศไทยซึ่งไบโอดีเซลผลิตมาจากปาล์มนามันเป็นหลัก
3.1.4.3 อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล
ปลายทางของอุ ต สาหกรรมโอลิ โ อเคมี ค อล คื อ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคต่ า ง ๆ
กระบวนการทางเคมีภายในการผลิตของอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลก่อให้เกิดผลผลิตซึ่งถูกใช้เป็น
วัตถุดิบหรือสิ่งป้อนเข้า (Input) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสินค้าอุปโภคบริโภคสาเร็จรูปต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์
ทางเคมีเหล่านีแบ่งเป็นระดับกลางนาและปลายนาของโอลิโอเคมีคอล
 ระดับกลางนาโอเลโอเคมีคอล ได้แก่ กรดไขมันประเภทต่าง ๆ เอสเทอร์ของ
กรดไขมัน แอลกอฮอล์ของกรดไขมัน กลีเซอรีน
 ระดั บ ปลายน าโอเลโอเคมี ค อล ได้ แ ก่ สารอนุ พั น ธ์ ข องกรดไขมั น และของ
แอลกอฮอล์ อิท็อกซิเลทของแอลกอฮอล์ อิท็อกซิเลทของเอสเทอร์ เอมีนและ
อนุพันธ์ของเอมีน อาไมด์และอนุพันธ์ของอาไมด์ กลีเซอรีนบริสุทธิ์และอนุพันธ์
ของกลีเซอรีน โพรพิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล กรดอะคริลิก อะคริโลไน
ไตร์ อะโครลีน เป็นต้น
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และสัดส่วนของนามันปาล์มที่ใช้ในการผลิต 1 หน่วยสินค้า เช่น
น ามั น ท าอาหาร (Cooking oil) 1 หน่ ว ย ประกอบด้ ว ย Olein 0.5 หน่ ว ย มาการี น 1 หน่ ว ย
ประกอบด้ ว ย Stearin 0.10 หน่ ว ย RBD PO 0.60 หน่ ว ย และ CPKO 0.30 หน่ ว ย สบู่ 1 หน่ ว ย
ประกอบด้วย Stearin 0.4 หน่วย RBD PO 0.40 หน่วย CPO 0.10 หน่วย และ CPKO 0.10 หน่วย
และไบโอดีเซล 1.14 หน่วย ทาจาก CPO 1.0 หน่วย เป็นต้น
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ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และสัดส่วนของนามันปาล์มในการผลิต 1 หน่วยสินค้า
ผลิตภัณฑ์
นามันทาอาหาร

สัดส่วนต่อการผลิตสินค้า 1 หน่วย
RBD
Olein Stearin
CPO CPKO
PO

นามันทาอาหาร 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
อาหารสัตว์ 1 หน่วย ประกอบด้วย Stearin 0.10
หน่วย
ไบโอดีเซล 1.14 หน่วย ทาจาก CPO 1.0 หน่วย

0.50

มาการีน

0.10

0.60

สบู่

0.40

0.40

อาหารสัตว์

0.10

ไบโอดีเซล

0.30

0.10

คาอธิบาย

0.10

1.15

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

3.2 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนามันปาล์มของไทย
ห่วงโซ่อุปทานของไทยในเชิงผลผลิต (Output) ไม่ได้แตกต่างจากภาพรวมห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมนามันปาล์ม (ตามภาพที่ 3.1) จุดเฉพาะเจาะจงของไทยในการแสดงห่วงโซ่อุปทาน คือ
ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneurs) หรือผู้ เล่ น (Players) ประกอบด้ว ย เจ้าของสวนปาล์ ม ลานเท
โรงงานสกัด และโรงงานกลั่น เนือหาส่วนนีจาแนกตามประเภทผู้ประกอบการและนาเสนอบทสรุป
เป็นหัวข้อสุดท้าย รายละเอียดดังนี
ภาพที่ 3.2 บทบาทของลานเทในห่วงโซ่อุปทานของไทย
เจ้าของสวนรายใหญ่
(ร้อยละ 25)

ทีมตัดเอง/ทีมรับจ้างตัด
“ทะลายปาล์ม”

เจ้าของสวนรายย่อย
(ร้อยละ 75)
“ทะลายปาล์ม”
ทีมตัดจากลานเท

โรงงานสกัด
ลานเท

“ทะลายปาล์ม”

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากการสัมภาษณ์ผเู้ กี่ยวข้องและดาริน รุ่งกลิ่น และคณะ, (2561)
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3.2.1 เจ้าของสวนปาล์ม/พืนที่ปลูก
เจ้าของสวนปาล์มของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 75 ของพืนที่ปลูก
ทังหมด ในขณะที่รายใหญ่คิดเป็นร้อยละ 25 ของพืนที่ปลูกทังหมด รายย่อยมีที่ดินประมาณ 20–30
ไร่ ประเภทของเจ้าของสวนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รายย่อย รายใหญ่ที่ไม่มีโรงงาน และราย
ใหญ่ที่มีโรงงาน
การตัดผลทะลายปาล์มนามันของเจ้าของสวนปาล์มทาในสามลักษณะ คือ เจ้าของสวนตัด
เอง เจ้าของสวนจ้างทีมตัด (ทังจ้างเป็นพนักงานประจาสาหรับเจ้าของส่วนขนาดใหญ่ และจ้างเป็น
ครังสาหรับเจ้าของส่วนขนาดเล็ก) และเจ้าของสวนจ้างทีมตัดของลานเท หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับเจ้าของสวนปาล์มโดยตรง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร และสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
ข้อมูลปี 2563 พืนที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ (ใช้นิยามเนือที่ไม้ยืนต้ น) เท่ากับ 6,310,858 ไร่
การปลูกกระจุกตัวอยู่ในพืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร และกระจายอีกในอีก 3
จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พังงา และตรัง โดยทัง 6 จังหวัดมีพืนที่ปลูกรวมคิดเป็นร้อยละ 76.55
ของพืนที่ปลูกทังหมดของประเทศ แสดงดังตารางต่อไปนี
ภาพที่ 3.3 สัดส่วนพืนที่ปลูกปาล์มนามันของไทยปี 2563 จาแนก 6 จังหวัดหลัก
ปี 2563 (คาดการณ์) พืนที่ปลูกปาล์มนามันรวมทังประเทศ 6,310,858 ไร่

อื่น ๆ
23%
ตรัง
5%
พังงา
4%
นครศรีธรรมราช
10%

ชุมพร
17%

กระบี่
19%

สุราษฎร์ธานี
22%

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จาก สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563)
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ตารางที่ 3.2 พืนที่ให้ผลผลิต ผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรขายได้ และมูลค่าผลผลิตรวม
พืนที่ให้ผล
ผลผลิตต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ มูลค่าผลผลิตรวม
(ล้านไร่)
(ตัน)
(บาท/กก.)
(หมืน่ ล้านบาท)
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: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ: ผลผลิตรวมทังปี (ตัน) = พืนที่ให้ผล (ล้านไร่) * ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
ปี

พืนที่ปลูกของไทยมีการขยายตัวมากขึนทุกปี หากย้อนกลับไปปี 2540 พืนที่ปลูกมีเพียง 1.11
ล้านไร่ การขยายตัว มีต่อเนื่ องระหว่างช่ว ง 2540 – 2563 ทุกปี แต่ระดับผลผลิตต่อไร่ มีความไม่
สม่าเสมอบางปีสูงบางปีต่า ค่าช่วง (Range) เท่ากับ [1.96, 3.30] ตันต่อไร่ ในปี 2560 มีระดับเท่ากับ
2.90 ตันต่อไร่เป็นระดับที่เท่ากับปี 2561 และ 2662 จุดนีสะท้อนถึงคุณภาพการดูแลสวนของเจ้าของ
สวนและคุณภาพพืนที่ปลูก ระดับผลผลิตต่อไร่ลดลงในปี 2563 เหลือเพียง 2.66 ตันต่อไร่ และเมื่อ
พิจารณามูลค่าตลาดปาล์มนามันจากข้อมูลปี 2562 พบว่ามีมูลค่ารวมเท่ากับ 42,700 ล้านบาท และ
ในปี 2563 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 71,700 ล้านบาท
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อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาระดับความเหมาะสมของพื นที่ปลูกพบว่ าพืนที่
ปลูกปาล์มอยู่ในเขตความเหมาะสมสาหรับปลูกปาล์มทังหมด 4.66 ล้านไร่ จากทังหมด 6.310 ล้านไร่
(ปี 2563) คิดเป็ น ร้ อยละ 73.85 ของพืนที่ปลู กทังหมด นอกจากนี เมื่อพิจารณาถึงพืช เศรษฐกิจ
ทางเลือกชนิดอื่นพบว่ายางพาราเป็นพืชที่ปลูกในพืนที่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มนามันมากที่สุด12
ในระดับ พืนที่ ของไทยซึ่งส่ ว นใหญ่เป็นผู้ ปลู ก ขนาดเล็ ก คิดเป็นร้อยละ 75 ของพืนที่ปลู ก
ทังหมด พบข้อมูลพืนฐานและต้นทุนการผลิตจากการสารวจระหว่างช่วงปี 2548–2558 รายละเอียด
ดังนี
ตารางที่ 3.3 ข้อมูลพืนฐานการปลูกปาล์มนามัน (สุราษฎ์ธานีและกระบี่)
และต้นทุนเฉลี่ยของภาคใต้
รายการ

ข้อมูลพืนฐาน
อาชีพหลัก: ทาสวนปาล์มนามัน
ลักษณะการประกอบอาชีพ
อาชีพรอง: ทาสวนยางพารา ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
ส่วนใหญ่: เงินส่วนตัว กู้ ธ.ก.ส.
แหล่งเงินทุนที่ใช้ปลูกปาล์มนามัน
ส่วนน้อย: กู้สัจจะออมทรัพย์หมู่บ้าน
การให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกปาล์มนามัน ภาครัฐและเอกชนให้คาแนะนาความรู้การจัดการสวนและพันธุ์
พันธุ์ปาล์มนามันที่ปลูก
พันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า
แหล่งรับซือ
ส่วนใหญ่: ลานเทอิสระ & รองลงมา: ลานเทโรงงาน/สหกรณ์
ต้นทุนแปรผัน (7,160.73) ต้นทุนคงที่ (1,531.94)
ต้นทุนรวมต่อไร่ (8,692.67) ต้นทุนรวม (2.77 บาทต่อกก.)
ต้นทุน (ปี 2548-2558)
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย (3,141.78 กก.ต่อไร่)
สรุป ราคาบาทต่อกก. = 4.43
ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูลสรุปจาก สวก., (2560) จากตารางที่ 6 และตารางที่ 7

ตัวอย่างสวนขนาดใหญ่ของไทย
 บริ ษั ท ยู นิ ว านิ ช น ามั น ปาล์ ม จ ากั ด (มหาชน) มี ส วนในจั ง หวั ด กระบี่ สุ ร าษฎร์ ธ านี
นครศรีธรรมราช และพัทลุง ปี 2563 มีพืนที่เพาะปลูกประมาณ 37,316 ไร่ (5,970.6
เฮคตาร์) เป็นพืนที่ให้ผลคิดเป็นร้อยละ 94.55 ของพืนที่เพาะปลูกทังหมด บริษัทเริ่ม
ปลูกตังแต่ปี 2512 และปลูกทดแทนต้นปาล์มเก่า (Replanting) ในปี 2535 บริษัทปลูก
ทดแทนต้นปาล์มเก่าด้วยปาล์มใหม่ประมาณร้อยละ 4 ของพืนที่ปลูกทังหมดต่อปี บริษัท
นีได้รับใบรับรอง CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) ตามมาตรฐาน RSPO
 บริษัทสหอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) มีพืนที่รวม 28,580 ไร่
 บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) มีพืนที่รวมราว 20,000 ไร่
 บริษัทพิธานปาล์มพัฒนา จากัด มีพืนที่มากกว่า 10,000 ไร่
12

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (2561), โครงการศึกษาวิจยั เชิงนโยบายการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมปาล์มนามันแบบครบวงจรตาม BCG Model
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เมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์มสามารถผลิตขึนภายในประเทศทังจากภาครัฐและเอกชน
เช่น บริ ษัท ยู นิ ว านิ ช น ามัน ปาล์ ม จากัด (มหาชน) บริษัท ล่ าสู ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
จ าหน่ ายเมล็ ดพัน ธุ์ปาล์มและต้น กล้า และศูนย์วิจัยของหน่วยงานรัฐ นอกจากนีฤดูกาลส่ งผลต่อ
ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ในรอบปีจะมีช่วงที่ผลผลิตออกมามาก ปานกลาง และน้อย ดังต่อไปนี




(1)
(2)
(3)
(4)

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

ข้อค้นพบ: ประเด็นพืนที่ปลูกและเจ้าของสวนระหว่างปี 2540-2563
การเพิ่มขึนของผลผลิตนามันปาล์มของไทยเป็นผลจากการขยายพืนที่ปลูก
ผลผลิตต่อไร่ของไทยมีระดับไม่สม่าเสมอ
ระดับความเหมาะสมของพืนที่คิดเป็นร้อยละ 73.85 ของพืนที่ปลูกทังหมดในปี 2563
เจ้าของสวนส่วนใหญ่เป็นรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 75 ของพืนที่ปลูกทังหมด และส่วนใหญ่มีรายได้จากแหล่งอื่น
นอกเหนือจากรายได้จากสวนปาล์ม รวมทังผลการประเมินระหว่างปี 2548-2558 พบว่าต้นทุนการผลิตทะลาย
ปาล์มของชาวสวนรายย่อยเท่ากับ 4.43 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาประกันรายได้กาหนดราคาเป้าหมายที่ 4.00
บาทต่อกิโลกรัม

คุณภาพของทะลายปาล์ มน ามั นถู ก กาหนดให้ เป็น ไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่องกาหนดมาตรฐานสิ นค้าเกษตร: ทะลายปาล์มนามัน ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 มกราคม
2563) (เรียกสัน ๆ ว่า มกษ.5702) อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติคุณภาพของผลผลิตที่ออกมาขึนอยู่กับ
ระดับนาฝน การดูแลรักษา วิธีการตัดและเก็บเกี่ยว นอกจากนีข้อเท็จจริงประการสาคัญคือ ผลปาล์ม
สดเป็นพืชผลที่ต้องนาเข้ากระบวนการของโรงงานสกัดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากตัดผล มิฉะนันจะ
ส่งผลต่อคุณภาพนามันปาล์มดิบที่สกัดได้ซึ่งจะกระทบต่อราคาเมื่อถึงขันการซือขายดังนันจึ งไม่มี
การนาเข้าผลปาล์มสดจากต่างประเทศ
ข้อค้นพบ: ประเด็นคุณภาพผลปาล์ม กฎหมาย หรือพฤติกรรม
(1) มกษ.5702 ประกาศ 15 ม.ค. 63 กาหนดมาตรฐานทะลายปาล์มนามัน
(2) คุณภาพทะลายปาล์มนามันขึนกับพฤติกรรมการการดูแลรักษา วิธีการตัดและเก็บเกี่ยว
(3) ภายใต้การขายตามนาหนัก การเก็บผลทะลายปาล์มนามันมีแรงจูงใจที่จะ “เน้นนาหนัก” มากกว่า “เน้นคุณภาพ
ผลที่แท้จริง”

3.2.2 ลานเทปาล์มนามัน
ผู้ประกอบการลานเทปาล์มนามัน หรือเรียกสัน ๆ ว่า “ลานเท” เป็นตัวกลางทาหน้าที่เป็นจุดรับซือ
(Collection center) มีบทบาทสาคัญระหว่างชาวสวนปาล์มและโรงงานสกัด โดยทาหน้าที่รวบรวม
รับซือผลทะลายปาล์มจากเจ้าของสวนและนาไปขายให้กับโรงงานสกัด ประเภทผู้ประกอบการลานเท
ได้แก่ ผู้ประกอบการเจ้าของเดียว ห้างหุ้นส่วน สหกรณ์ บริษัทจากัด และลานเทของโรงงาน การเป็น
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ลานเทไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (No Barrier to Entry) กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีสองรายการ คือ
เครื่องชั่งได้มาตรฐานที่ได้รับรองตาม พ.ร.บ. ชั่งตวงวัดและการติดประกาศราคารับซือ ลานเทเป็นผู้
กาหนดราคารับซือซึ่งอ้างอิงจากราคารับซือของโรงงานสกัดโดยพิจารณาคุณภาพปาล์มนามันควบคู่
ด้วย ประมาณการณ์คร่าว ๆ ว่าสัดส่วนของเจ้าของสวนที่ขายผ่านลานเทคิดเป็นร้อยละ 70 ของ
จานวนเจ้าของสวนทังหมด การจาแนกประเภทบทบาทสาคัญของลานเทที่ส่งผลต่อคุณภาพร้อยละ
นามันปาล์มจาแนกเป็นสองประเด็นย่อย คือ13
3.2.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลานเทและเจ้าของสวน
ลานเทและเจ้าของสวนรายย่อยมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายรูปแบบ ได้แก่
(1) เจ้าของสวนขายปาล์มทะลายให้กับลานเท
(2) เจ้ า ของสวนใช้ ผู้ รั บ จ้า งตั ด จากที ม ของลานเทหรื อ ที ม ที่ มี ค วามสั ม พั นธ์กับ
ลานเท และให้ทีมดังกล่าวเป็นผู้ขนไปยังจุดรับซือ
3.2.2.2 พฤติกรรมที่ไม่สุจริตของลานเท
ลานเทบางแห่งอาจมีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตซึ่งส่งผลต่อคุณภาพร้อยละนามันที่ได้ คือ
การบ่มและรดนาผลปาล์ม การรับซือผลปาล์มแบบเหมารวมโดยไม่สนใจความสุกของผลปาล์ม ทังยัง
ไม่กาจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น ทราย ก่อนการชั่งนาหนัก กระบวนการดังกล่าวทาให้ลานเทสามารถขายผล
ปาล์ ม แก่ โ รงงานได้ ร าคาสู ง กว่ า ราคาที่ รั บ ซื อมาจากเกษตรกรจากน าหนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ น ผนวกกั บ
การประเมินคุณภาพปาล์มจากสายตาโดยไม่มีเครื่องมือการวัดที่เป็นมาตรฐาน ทาให้เกิดส่วนเกิน
มูลค่า (Premium) ซึ่งตกเป็นผลกาไรของลานเท หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายในการกากับดูแล
ลานเทได้ แ ก่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ่ ง มี ก ารด าเนิ น การแก้ ไ ขเบื องต้ น แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถก ากั บ ดู แ ล
การดาเนินงานของลานเทได้อย่างสมบูรณ์จากการไม่สามารถเฝ้าดูแลใกล้ชิดได้ตลอดเวลา
ข้อค้นพบ: บทบาทลานเท&คุณภาพ OER
(1) ลานเทจัดทีมตัดและรถขนให้กับชาวสวนรายย่อยและชาวสวนขายทะลายปาล์มให้ลานเท
(2) ลานเทบางแห่งอาจมีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตซึ่งส่งผลต่อคุณภาพร้อยละนามัน (OER) ที่ได้ คือ การบ่มและรดนา
ผลปาล์ม การรับซือผลไม่สุก และผสมสิ่งปนเปื้อน (เช่น ทราย)

3.2.3 โรงงานสกัดนามันปาล์ม
สิ่ งป้ อนเข้ า (Input) ของโรงงานสกั ด คื อ ผลทะลายปาล์ มน ามั น และผลผลิ ต หลั ก (Main
Output) คือ CPO และได้ PK ซึ่งนาไปสกัดได้ CPKO และได้กากเนือเมล็ดในปาล์มซึ่งส่วนนีนาไป
ผลิตเป็นอาหารสัตว์
ส าหรั บ ของเสี ย ที่ เ กิด ขึนจากการสกัด ได้ CPO ได้แก่ เส้ น ใย นาเสี ย และกากเนื อปาล์ ม
ผลผลิตหลัก CPO นาไปสู่โรงกลั่นนามันพืช โรงงานสบู่และอาหารสัตว์ และโรงงานไบโอดีเซล
13

ดาริน รุ่งกลิ่น และคณะ (2559), คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มนามันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการแนวทางการพัฒนาระบบ
การจัดการลานเทปาล์มนามันอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอ สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), หน้า 3
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ในบริ บ ทของไทย อัตราการสกัดนามัน CPO เฉลี่ ยอยู่ช่ว งประมาณร้ อยละ 16-18 ของ
ปริ มาณ (น าหนั ก) ผลปาล์ มทะลายทังหมด ผลที่เหลื อจากการสกัดขันตอนนีจะได้กากผลปาล์ ม
นาเสีย และเส้นใย ทังหมดนีมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 70–78 ของปริมาณ FFB ทังหมด และอัตราสกัด
นามัน CPKO โดยเฉลี่ยอยู่ช่วงประมาณร้อยละ 43-44 ของปริมาณ (นาหนัก) เมล็ดในปาล์มทังหมด
ภาพที่ 3.4 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนามันปาล์มของไทย
โรงงานสกัดขนาดเล็ก

FFB
โรงงานสกัดขนาดใหญ่

เส้นใย & นาเสีย & กากเนือปาล์ม
โรงงานไบโอดีเซล
(44%-51%)

CPO

โรงงานเนยเทียม ไขมัน โรงกลั่นนามันพืช
พืชผสม & อาหารสัตว์
(44%-48%)
(5%-8%)
%f

นามันปาล์มดิบ
(นามันผสม)

PK
CPKO

กากเนือเมล็ดในปาล์ม

โรงงานผลิต
อาหารสัตว์

ตลาดส่งออก

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560)
และบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (2563)

โรงงานสกั ด แบ่ ง ออกเป็ น สองประเภท คื อ โรงงานขนาดใหญ่ และโรงงานขนาดเล็ ก
รายละเอียดดังนี โรงงานสกัดขนาดใหญ่แบบสกัดได้ทัง CPO และ CPKO จะสกัดแยก CPO และแยก
เมล็ดใน (PK) ออกจาก FFB และสกัดนามันเมล็ดใน (CPKO) ออกจากเมล็ดในอีกที สาหรับโรงงาน
สกัดขนาดใหญ่ประเภทที่สองจะสามารถสกัด CPO และ PK ออกจาก FFB และขาย PK ให้โรงงานที่
สกัดเป็น CPKO ได้อีกที ในขณะที่โรงงานสกัดขนาดเล็กจะหีบนามันจาก FFB โดยไม่มีการแยกเมล็ด
ใน นามันปาล์มดิบที่ได้จึงเป็นนามันผสม
สาหรับเศษของเหลื อจากกระบวนการผลิต ได้แก่ เส้นใยของผลปาล์ ม กะลาปาล์ม และ
ทะลายปาล์มเปล่า โดยเส้นใยของผลปาล์มและกะลาปาล์มจะนาไปใช้เป็นเชือเพลิงในหม้อไอนาเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงาน แต่ทังนี ในช่วงที่ผ่านมาราคาของกะลาปาล์มมีราคาตลาดสูงขึน
อันเนื่องมาจากสามารถนาไปเป็นเชือเพลิงทดแทนนามันปิโตรเลียมที่มีราคาสูงขึน ส่งผลให้โรงงาน
สกัดนากะลาปาล์มออกขายสร้างรายได้มูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ นอกจากนีเทคโนโลยีหม้อไอนารุ่นใหม่
สามารถใช้ทะลายปาล์มเปล่า เป็นเชือเพลิงได้เช่นกัน ในขณะที่เทคโนโลยีหม้อไอนารุ่นเก่ายังใช้ได้
เพียงแค่เส้นใยของผลปาล์มเท่านัน และกากเมล็ดในจะถูกจาหน่ายให้โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์
ระบบของโรงงานสกัดนามันปาล์มขนาดใหญ่โดยส่วนใหญ่สอดคล้องด้วยตัวเองกับหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy; CE) แต่การครอบคลุมทัง BCG Model ยังคงต้องทางาน
เพิ่มเติมอีกมาก
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คุณภาพ CPO ที่ดีจะต้องมีค่ากรดไม่เกินกาหนด คือ มาตรฐาน Free Fatty Acid ไม่เกิน 4
ซึ่งคุณภาพ CPO ขึนกับคุณภาพของผลปาล์มสด
ข้อมูลปี 2563 จานวนโรงงานสกัด ที่เปิดดาเนินการทังหมดมีจานวน 99 โรงงาน ในขณะที่
ฐานข้อมูลกรมการค้าภายในแสดงจานวนโรงงานสกัดนามันปาล์มทังหมด 226 บริษัท (เข้าถึงวันที่ 17
มิถุนายน 2564) แบ่งตามภาคต่าง ๆ และสี่จังหวัดที่เป็นฐานอุตสาหกรรมนี แสดงดังตารางต่อไปนี
ตารางที่ 3.4 จานวนบริษัท/โรงงานสกัดนามันปาล์มแบ่งตามภาค
จานวนบริษัท/โรงงานสกัดนามันปาล์มแบ่งตามภาค
4 จังหวัดหลัก
เหนือ
5 (2.21%)
1) ประจวบคีรีขันธ์ 13 แห่ง (5.75%)
2) ชุมพร 45 แห่ง (19.91%)
ตะวันออกเฉียงเหนือ
46 (20.35%)
3) สุราษฎร์ธานี 33 แห่ง (14.60%)
กลาง (ไม่รวม จ.ประจวบคีรีขันธ์)
2 (0.88%)
4) กระบี่ 39 แห่ง (17.26%)
ใต้ (รวมจ.ประจวบคีรีขันธ์)
173 (76.55%)
รวมทังประเทศ
226 (100%)
รวมสี่จังหวัดหลัก 130 (57.52%)
จานวนโรงงานทั่วประเทศทีเ่ ปิดดาเนินงานจริง 99 โรงงาน
กาลังการผลิตรวมต่อปี 30–35 ล้านตันผลปาล์มสด
ที่มา: กรมการค้าภายใน, (2564) และบริษัทสหอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน), (2563)

จานวนโรงงานสกัดนามันปาล์มที่ดาเนินการจริงมีจานวนน้อยกว่าจานวนที่แสดงในฐานข้อมูล
โดยโรงงานสกัดนามันปาล์มเป็นผู้กาหนดราคารับซื อปาล์มทะลาย ทังนีมีข้อสังเกตว่าปี 2563 กาลัง
การผลิตรวมต่อปีประมาณการณ์เท่ากับ 30-35 ล้านตันผลปาล์มสด ในขณะที่ผลผลิตผลปาล์มสด
เท่ากับ 15 ล้านตัน สะท้อนว่ากาลังการผลิตมีมากกว่าผลผลิต วัตถุดิบอยู่มาก และพบความสัมพันธ์
ราคาภายในประเทศสัมพันธ์กับราคาตลาดโลกสาระสาคัญดังนี
3.2.3.1 การกาหนดราคารับซือ
ราคาที่โรงงานสกัดกาหนดเป็นราคารับซือทะลายปาล์มจากเจ้าของสวนหรือลานเท
เป็ น ราคาที่ อ้างอิง กับ ราคา CPO ในตลาดมาเลเซียซึ่งคิด ในราคาริงกิตของมาเลเซีย (Malaysian
Ringgit) รหั ส สกุ ล เงิ น ตรา คื อ RM ข้ อ ค้ น พบความสั ม พั น ธ์ พ บทั งสองคู่ ค วามสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่
ความสัมพันธ์ระหว่างนามันปาล์มดิบ (CPO) ภายในประเทศมีทิศทางเดียวกับราคา CPO ในมาเลเซีย
และความสัมพันธ์ระหว่างราคาปาล์มทะลายรับซือภายในประเทศและราคา CPO จากตลาดมาเลเซีย
มีทิศทางเดียวกันเช่นกันและสอดคล้องกับ ข้อมูลที่ได้จากวรรณกรรมปริทัศน์ บ่งชีว่าทังราคาปาล์ม
ทะลายและราคา CPO ภายในประเทศของไทยขึนอยู่กับราคา CPO ในราคาริงกิตของมาเลเซี ย
รายละเอียดดังนี
(1) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราคานามันปาล์มดิบ (CPO) ภายในประเทศ
(หน่ ว ย บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ) เปรี ย บเที ย บกั บ ราคา CPO ในมาเลเซี ย (หน่ ว ย
Malaysian Ringgit per Metric Ton) พบความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน พบ
ค่ า สหสั ม พั น ธ์ (Correlation Coefficient) เท่ า กั บ 0.738 อย่ า งไรก็ ต ามผล
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การเปรียบเทียบราคาในหน่วยเงินบาทระหว่างราคาภายในประเทศของไทย
และราคาของมาเลเซียพบว่ามี ช่วงเวลาส่วนใหญ่ระหว่างปี 2554-2563 พบว่า
ราคาภายในประเทศสูงกว่าราคาของมาเลเซีย คณะผู้ดาเนินการวิจัยมีความเห็น
และตังเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบ (Hypothesis) ว่าการที่ราคาในหน่วยเงิน
บาทภายในประเทศสูงกว่าราคาในมาเลเซีย (อาจจะ) เกิดจากเหตุสองประการ
ในบางช่วงเวลาความต้องการในประเทศสูงกว่าอุปทานที่ออกสู่ตลาด หากเหตุ
ประการนี มี น าหนั ก แสดงอุ ป สงค์ (โดยเฉพาะจากน ามั น พื ช เพื่ อ บริ โ ภค) มี
ความต้ อ งการสู ง และคาดต่อ ไปว่า ทิศ ทางคงจะเพิ่ ม ขึ น และประการที่ ส อง
(อาจจะ) เกิดจากการปั่นราคาภายในประเทศ จุดนี คณะผู้ดาเนินการวิจัยได้รับ
ต้นเรื่องมาจากการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามคณะผู้ดาเนินการวิจัยยังไม่ได้จัดสรร
ทรัพยากรสาหรับไข Hypothesis ประการนี
ภาพที่ 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างราคา CPO ของไทยและราคา CPO ของมาเลเซีย
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54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63
ราคา CPO มาเลเซีย (ริงกิต/ตัน) (แกนซ้าย)
ราคา CPO ไทย (บาท/กก.) (แกนขวา)

ราคา CPO มาเลเซีย (บาท/กก.) (แกนขวา)

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค.
จากฐานข้อมูล MPOB และฐานข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย (เข้าถึง 1 สิงหาคม 64)

(2) เมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งราคาผลปาล์ ม น ามั น ทั งทะลายน าหนั ก
มากกว่า 15 กิโลกรัมขึนไป (ราคาเฉลี่ย มค.-ธค.) (หน่วย บาทต่อกิโลกรั ม)
ระหว่ า งปี 2544-2563 เปรี ย บเที ย บกั บ ราคาน ามั น ปาล์ ม ในมาเลเซี ย
(หน่วย Malaysian Ringgit per Metric Ton) พบค่าสหสัมพันธ์ (Correlation
Coefficient) เท่ากับ 0.9037
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ภาพที่ 3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาปาล์มทะลายของไทยและราคา CPO ของมาเลเซีย

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค.
จากฐานข้อมูล https://www.indexmundi.com/ และฐานข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(3) เมื่อพิจารณาวรรณกรรมปริทัศน์ 14 ผลการศึกษาความสัมพันธ์การเคลื่อนไหว
ของราคาโดยใช้ ข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลา (Time Series) รายเดื อ นระหว่ า งช่ ว ง
มกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2556 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วภายใต้ปัจจัยอื่น ๆ
คงที่ ราคาปาล์มทะลายของไทยและราคานามันปาล์มดิบของไทยที่เดือนปัจจุบัน
(เดื อ นที่ t) สั ม พั น ธ์ กั บ ราคา CPO อ้ า งอิ ง ตลาดมาเลเซี ย ในเดื อ นที่ ผ่ า นมา
(เดือนที่ t-1) รายละเอียดดังนี
- เมื่อการเปลี่ยนแปลงราคา CPO อ้างอิงตลาดมาเลเซียเดือนที่แล้ว เพิ่มขึน
ร้ อยละ 1 การเปลี่ ยนแปลงราคาปาล์ มทะลายของไทยในเดือนปัจจุบัน
เพิ่มขึนร้อยละ 2.58
- เมื่อการเปลี่ยนแปลงราคา CPO อ้างอิงตลาดมาเลเซียเดือนที่ผ่านเพิ่มขึน
ร้อยละ 1 การเปลี่ยนแปลงราคา CPO ของไทยในเดือนปัจจุบันเพิ่ ม ขึน
ร้อยละ 3.75
ดังนันในเบืองต้นจากสัดส่ ว นผลผลิตของไทยที่มีเพียงราวร้อยละ 4 ของปริมาณ
ผลผลิตรวมของโลก และระดับราคาภายในประเทศสัมพันธ์โดยตรงกับราคาตลาดโลก ตีความได้ว่า
ปริมาณผลผลิตที่น้อยของไทยสะท้อนว่าไทยเป็นประเทศขนาดเล็กในกลไกราคาตลาดนามันปาล์มโลก
และไม่มีอิทธิพลต่อราคา 15 และสรุปได้ว่าในกลุ่มสิ นค้านามันปาล์ มไทยเป็นผู้รับราคาที่ตลาดโลก
ก าหนด (Price Taker) กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ไทยไม่ ส ามารถก าหนดราคาตลาดโลกได้ แ ละราคา
ภายในประเทศของไทยขึนกับราคาตลาดดุลยภาพของโลก (Global Equilibrium Price) เป็นหลัก

14

วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และคณะ, (2558), โครงการกลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ของราคาปาล์มนามัน, รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน้า 62-63
15 CommodityBasis (2014), Palm oil Prices
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ข้อค้นพบ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาปาล์มทะลาย
(1) เมื่ อ ผนวกสั ด ส่ ว นผลผลิต CPO ของไทยที่ มี ร าวร้ อ ยละ 4 ของปริ ม าณผลผลิต รวมของโลก และระดับ
ภายในประเทศสัมพันธ์ตรงกับราคาตลาดโลก ตีความได้ว่า กลุ่มสินค้านามันปาล์มไทยเป็นผู้รับราคาที่
ตลาดโลกกาหนด (Price Taker) หรือเรียกว่าราคาของไทยขึนกับราคาตลาดดุลยภาพของโลก (Global
Equilibrium Price) เป็นหลัก และอ้างอิงราคา CPO ในตลาดมาเลเซีย
(2) ราคา CPO ในตลาดมาเลเซีย ขึ นอยู่กั บ 1) ราคาน ามัน ถั่ว เหลือ ง 2) อุ ป สงค์ แ ละอุป ทาน ของ CPO ใน
ตลาดโลก 3) สภาพดินฟ้าอากาศ 4) ราคานามันปิโตรเลียม 5) อัตราแลกเปลี่ยน
(3) โรงงานสกัดที่มีจานวนมากส่งผลให้เกิดการแข่งกันซือวัตถุดิบ ในขณะเดียวกันราคารับซือไม่สามารถเกินราคา
ตลาดโลก ดังนันการแข่งกันซือจะส่งผลต่อการละเลยความเข้มงวดในการพิจารณาคุณภาพปาล์มนามัน (ปี
2563 การใช้กาลังการผลิตจริงอยู่ที่ร้อยละ 50 ของกาลังการผลิตของโรงงานสกัดทังหมด และกล่าวได้ว่า
ระดับการแข่งขันการซือผลปาล์มสดมีสูงกว่าการแข่งขันจาหน่ายนามันปาล์มดิบให้กับลูกค้า
(4) บางช่วงราคา CPO ในประเทศสูงกว่าต่างประเทศ แต่ราคารับซือปาล์มทะลายไม่ได้สูงตาม อาจจะเกิด
การปั่นราคาของผู้มีอิทธิพลต่อตลาดภายในประเทศ

3.2.3.2 อัตราการสกัดนามัน
อัตราการสกัดน ามัน (Oil Extraction Rate; OER) เป็นอัตราที่แสดงร้อยละของ
การสกัดนามันในกระบวนการผลิตนามันปาล์ ม โดยอัตราการสกัดนามัน ของไทยถูกกาหนดไว้ ให้
โรงงานสกัดต้องทาให้ได้ตามที่กาหนด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดชนิดและคุณภาพ
วัตถุดิบในการผลิตของโรงงานสกัดนามันปาล์ม พ.ศ.2562 กาหนดให้โรงงานสกัดต้องสกัดนามันปาล์ม
ให้ ได้ตามที่ ป ระกาศฯ กาหนด ทังนีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการสกัดนามัน ซึ่งจะส่ งผลดีต่อราคาที่
เกษตรกรได้รับและการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนามันปาล์ม โดยสรุปรายละเอียด
ของข้อกาหนดได้ดังนี
ตารางที่ 3.5 การกาหนดอัตราส่วนวัตถุดิบและนามันตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (2562)
โรงงานสกัดแบบหีบนามันแยกที่ใช้ปาล์มทะลาย โดยรวมถึงผลปาล์ม
ร่วงที่เกิดจากการตัดและขนส่งปาล์มทะลาย
โรงงานสกัดแบบหีบนามันรวมที่ใช้ผลปาล์มเป็นวัตถุดิบ

กรณีไม่มี
เหตุภัยแล้ง

กรณีมี
เหตุภัยแล้ง

ไม่น้อยกว่า 18%

[17%, 18%)

ไม่น้อยกว่า 30%

[29%, 30%)

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบใน
การผลิตของโรงงานสกัดนามันปาล์ม พ.ศ.2562

ผลการค านวณอั ต ราการให้ น ามั น เบื องต้ น ย้ อนหลั ง ปี 2554-2563 โดยคณะ
ผู้ดาเนินการวิจัย ได้นาค่าปริมาณผลผลิตนามันปาล์ม และปริมาณผลผลิตปาล์มนามันมาคิดสั ดส่วน
พบว่า อัตราการสกัดนามัน 10 ปีย้อนหลังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 16.83 โดยมีเพียงปี 2560 และปี
2562 ที่อัตราการสกัดนามันมากกว่าร้อยละ 18 ในเบืองต้นจุดนีชีว่าประสิทธิภาพที่แท้จริงของไทย
เป็นจุดที่ต้องให้นาหนักในการพัฒนาต่อไป อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะ 4 ปี ล่าสุด พบว่า มี
30

แนวโน้มที่จะเกินเกณฑ์เป้าหมายที่ตังไว้ ช่วงของอัตราการสกัดนามันเท่ากับร้อยละ [16.94, 18.62] มี
เพียงปี 2563 ที่ตกลงเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 16.94 การเกาะติดตัวเลขอัตราการสกัดนามันด้วยวิธี
การคิดเช่นนีเป็นการประเมินภาพรวมได้เบืองต้นและนาไปสู่การติดตามผลของการออกกฎระเบียบ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรต่อไป
ตารางที่ 3.6 อัตราการสกัดนามัน ปี 2554 -2563
ปี
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ผลผลิตปาล์มนามัน (ตัน)16
10,760,000
11,312,000
12,435,000
12,445,000
12,163,000
11,420,000
14,100,000
15,530,000
16,408,440
15,656,636

นามันปาล์มดิบ (ตัน)17
1,730,712
1,783,489
1,941,852
2,000,610
2,068,475
1,804,449
2,626,006
2,778,108
3,033,743
2,651,598

อัตราการสกัดนามัน (%)
16.08
15.77
15.62
16.08
17.00
15.80
18.62
17.89
18.49
16.94

ที่มา: คานวณอัตราการสกัดนามันโดยมูลนิธิสวค.

3.2.3.3 ปริ ม าณผลผลิ ต น ามั น ปาล์ ม ดิ บ และดุ ล ยภาพตลาดน ามั น ปาล์ ม ดิ บ
ภายในประเทศ
ปริมาณนามันปาล์มในรอบ 7 ปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่างช่วง [1,804,449; 3,033,743]
ตัน มีลักษณะเพิ่มขึน ลดลง และเพิ่มขึน และลดลงในปีล่าสุด ข้อมูลปีล่าสุด 2563 ผลผลิตรวมของ
ไทยเท่ า กั บ 2,651,598 ตั น ปริ ม าณดุ ล ยภาพ (อุ ป สงค์ เ ท่ า กั บ อุ ป ทาน) ภายในประเทศเท่ า กั บ
2,974,218 ตัน ปริมาณอุปทานเกิดจากปริมาณผลผลิต 2,651,598 ตัน รวมกับสต๊ อกยกมาของปี
2562 เท่ า กั บ 319,181 ตั น และการน าเข้ า RBD PO เท่ า กั บ 3,436 ตั น ส าหรั บ ด้ า นอุ ป สงค์
ภายในประเทศจาแนกเป็นการบริโภคภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 39.16 และการผลิตไบโอดีเซล
คิดเป็นร้อยละ 45.84 ของปริมาณผลผลิตทังหมด สต๊อกพิจารณาต้นปีและปลายปีคิดเป็นร้อยละของ
ปริมาณดุลยภาพมีค่าช่วงเท่ากับร้ อยละ [7.03, 10.73] จุดนีตีความได้ว่าสาหรับปี 2563 นาหนัก
การนาไปใช้กระจุกตัวไปสู่ไบโอดีเซลเป็นหลัก และเป้าหมายด้านความมั่นคงกาหนดไว้คร่าว ๆ ที่
300,000 ตันเป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผล คาดว่าคิดเป็นร้อยละ 10 ของปริมาณปี 2564 และอนาคต
3 – 5 ปีข้างหน้า รายละเอียดดังต่อไปนี

16
17

สถิติการเกษตรประเทศไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการค้าภายใน
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ตารางที่ 3.7 ปริมาณผลผลิตนามันปาล์มดิบในประเทศ
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

นามันปาล์มดิบ
อัตราการ
ปริมาณ
เปลี่ยนแปลง
ผลผลิต (ตัน)
(%)
1,941,852
2,000,610
2,068,475
3.39
1,804,449
-12.76
2,626,006
45.53
2,778,108
5.79
3,033,743
9.20
2,651,598
-12.60

ปี 2563 อุปทาน & อุปสงค์ (ตัน)
สต๊อกยกมาต้นปี
319,181
อุปทาน ปริมาณการผลิตนามันปาล์มดิบ 2,651,598
0
2,974,215 นาเข้านามันปาล์มดิบ
นาเข้านามันปาล์มดิบบริสุทธิ์ (RBD PO) 3,436
บริโภคภายในประเทศ
1,164,985
236,251
อุปสงค์ ส่งออกนามันปาล์ม
1,363,651
2,974,215 อุตสาหกรรมไบโอดีเซล
สต๊อกสินปี
209,328

ที่มา: รวบรวมจาก บริษัทสหอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม จากัด (มหาชน), (2563)

3.2.4 โรงกลัน่ นามันปาล์ม (Refinery)
โรงกลั่นในประเทศมีจานวนทังสิน 20 โรงงาน คิดเป็นกาลังการผลิตรวมประมาณ 2.5 ล้าน
ตันของวัตถุดิบ/ปี และอัตราการใช้กาลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 สิ่งป้อนเข้า โรงกลั่นคือ
CPO และ CPKO โดยโรงกลั่ น น ามันปาล์ มในไทยจะผลิ ตผลผลิ ตที่ถูก นาไปใช้ต่อในอุตสาหกรรม
อาหาร รายละเอียดจาแนกตามประเภทนามันปาล์มดิบดังนี
3.2.4.1 นามันปาล์มดิบ (CPO)
ส าหรั บ ไทย CPO ที่จาหน่ายให้โรงกลั่ นส่ วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่
โรงงานทานามันพืชบรรจุขวด และโรงงานนามันพืชบรรจุปี๊บ
3.2.4.2 นามันเมล์ดในปาล์มดิบ (CPKO)
CPKO ที่จาหน่ายให้โรงกลั่นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บิสกิต ครีม
เทียม ไอศครีม รวมถึงสินค้าอุปโภค ได้แก่ แชมพูและเครื่องสาอาง (ซึ่ง CPKO เข้ามาแทนที่นามัน
มะพร้าวในอุตสาหกรรมเหล่านี เนื่องจากคุณสมบัติคล้ายนามันมะพร้าวและใช้แทนกันได้)
3.2.4.3 (ตัวอย่าง) ผู้ประกอบการไทยในตลาดผู้ซือนามันปาล์มดิบ
คณะผู้ดาเนินการวิจัย พิจารณาการเป็นผู้ประกอบการโรงกลั่นรายใหญ่จากสัดส่วน
การซือนามันปาล์มดิบ บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีสัดส่วนร้อยละ 10-15 เป็นทัง
โรงสกัด (Crushing Mill) และโรงกลั่นนามันปาล์ม (Refinery) ผลผลิตของการกลั่นได้แก่ นามันปาล์ม
บริสุทธิ์ นามันปาล์มโอเลอีน นามันปาล์มสเตียรีน ไขมันผ่านกรรมวิธีไฮโดรจิเนต กรดไขมันอิสระ
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และนามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีตราสินค้าเป็นของ
ตนเอง และถือได้ว่าเป็นบริษัทต้นนาในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี
3.2.5 โรงงานผลิตไบโอดีเซล18
โรงงานผลิตไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ได้รับความเห็นชอบ
การจาหน่ายหรือมีไว้เพื่อจาหน่ายไบโอดีเซลจากกรมธุรกิจพลังงานมีทังหมด 12 บริษัท ซึ่งมีกาลัง
การผลิตรวม 7,682,242 ลิตรต่อวัน โดยมีสถานที่ตังครอบคลุม ในภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน และ
ภาคตะวันออก ในขณะที่ผู้ค้านามันที่ได้รับความเห็นชอบประกอบการมีจานวนทังสิน 9 บริษัท
ข้อค้นพบ: โรงงานผลิตไบโอดีเซล (ผนวกกับพิจารณานโยบายนโยบายส่งเสริมไบโอดีเซล)
ตลาดไบโอดีเซลเป็นการผลิตที่ขึนกับการกาหนดสัดส่วนส่วนผสมไบโอดีเซลในนามันดีเซล จุดนีนามาซึ่ง
ความยากต่อการตัดสินใจวางแผนธุรกิจและนาไปสู่ความพยายามแสวงหาข้อมูลเพื่อรู้ก่อนตลาด

3.2.6 โรงงานอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล19
3.2.6.1 ประเภทกลางนา: อุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มนีแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย คือ กลุ่มโรงงาน
กลั่นนามันปาล์ม และกลุ่มเอกเทศ กลุ่มแรกเป็นโรงกลั่นนามันปาล์มที่รับนามันปาล์มดิบมากลั่นได้
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ นามันพืชกลั่นบริสุทธิ์ มาการีน เนยขาว วานาสปาติ
ไขมันทอดอาหาร สาหรับกลุ่มเอกเทศคือกลุ่มที่ซือนามันปาล์มดิบมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้า
อุปโภคบริโภคของตน ได้แก่ นามันพืช มาการีน เนยขาว เป็นต้น
จานวนผู้ประกอบการมีทังสิน 40 ราย มีรายได้รวม 34,258 ล้านบาท แบ่งเป็นผู้ผลิต
นามันพืช 15 ราย และผู้ผลิตมาการีน 14 ราย มีรายได้รวม 656 ล้านบาท และผู้ผลิตเนยขาว 10 ราย
มีรายได้รวม 869 ล้านบาท
3.2.6.2 ประเภทกลางนา: วัตถุดิบอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบการกลุ่มนีมีจานวน 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 ผู้ผลิตเอสเทอร์เฉพาะเพื่อการอุตสาหกรรม
เพียง 1 ราย รายได้ 224 ล้านบาท

18

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (เข้าถึงวันที่ 18 กันยายน 2564)
ศูนย์วิจยั เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562), รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเล
โอเคมีคอลจากพืชนามัน
19
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3.2.6.3 ประเภทปลายนา
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของปลายนา
และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยปลายนามีรายได้รวม 11,168 ล้านบาท
ดังนันโดยสรุปภาพรวมห่วงโซ่คุณค่าทังในมิติของวัตถุดิบหรือสิ่งป้อนเข้า (Input)
และผู้ ผ ลิ ต ในตลาดในอุ ต สาหกรรมปาล์ ม น ามั น และส่ ว นเชื่ อ มต่ อ ไปสู่ อุ ต สาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลแสดงดังตารางต่อไปนี

ปลายนา

กลางนา

ต้นนา

ตารางที่ 3.8 ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคอลจากปาล์มนามันของไทย
วัตถุดิบ/ผลผลิตที่สาคัญ
 นามันปาล์มดิบ (CPO)
 นามันเมล็ดในปาล์มดิบ (PKO)
 นามันปาล์มกลั่น (RBD PO)
 นามันเมล็ดในปาล์มกลั่น (RBD PKO)
 กรดนามันปาล์ม (PFAD)
 กรดนามันเมล็ดในปาล์ม (KFAD)
 สเตียรินของนามันปาล์ม (PO Stearin)
 สเตียรินของนามันเมล็ดในปาล์ม (PKO Stearin)
 โอเลอินของนามันปาล์ม (PO Olein)
 โอเลอินของนามันเมล็ดในปาล์ม (PKO Olein)
 ไขสบู่ (Soap Stock) ทังแบบเส้น (Soap Noodle)และ
แบบเกล็ด (Soap Chip)
(1) ผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค
 นามันพืชกลั่นบริสุทธิ์
 มาการีน เนยขาว วานาสปาติ
 ไชมันทอดอาหาร
(2) ผลิตภัณฑ์เป็นวัตถุดิบ
 กรดไขมันประเภทต่าง ๆ
 เอสเทอร์ของกรดไขมัน
 แอลกอฮอล์ของกรดไขมัน
 กลีเซอรีน
 สารอนุพันธ์ของกรดไขมันและของแอลกอฮอล์
 อิท็อกซิเลทของแอลกอฮอล์
 อิท็อกซิเลทของเอสเทอร์
 เอมีนและอนุพันธ์ของเอมีน
 อาไมด์และอนุพันธ์ของอาไมด์
 กลีเซอรีนบริสุทธิ์และอนุพันธ์ของกลีเซอรีน
 โพรพิลีนไกลคอล และเอทิลีนไกลคอล
 กรดอะคริลิก อะคริโลไนไตร์ อะโครลีน

ผู้ประกอบการ

โรงสกัดนามันปาล์ม 99 ราย

 ผู้ผลิตนามันพืช 15 ราย
 ผู้ผลิตมาการีน 14 ราย
 ผู้ผลิตเนยขาว 10 ราย
 ผู้ผลิตกรดไขมันบริสุทธิ์ 2 ราย
 ผู้ผลิตเอสเทอร์ของกรดไขมัน 10 ราย
 ผู้ผลิตแอลกอฮอล์ของกรดไขมัน 3 ราย
 ผู้ผลิตกลีเซอรีนดิบ 10 ราย
 ผู้ผลิตเอสเทอร์เฉพาะเพื่ออุตสาหกรรม 1 ราย

ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปลายนาจานวน 18 ราย
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สินค้าสาเร็จรูป

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

วัตถุดิบ/ผลผลิตที่สาคัญ
ผู้ประกอบการ
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) อิมัสซิไฟอิง (2 ราย) ปลากระป๋อง (11 ราย)
บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป (8 ราย) ขนมขบเคียว (7 ราย) เวเฟอร์ (8 ราย) แครกเกอร์ (8 ราย) ขนมคบเคียวขนาดเล็ก
(70 ราย)
อาหารสัตว์ 57 ราย
เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย 397 ราย: สบู่ก้อน (67 ราย) สบู่เหลว (39 ราย) ยาสีฟัน (34 ราย)
แชมพูสระผม (60 ราย) ครีมบารุงผิว (54 ราย) และเครื่องสาอาง (143 ราย)
ยาและอาหารเสริม 63 ราย: ยาครีม (16 ราย) ยานา (47 ราย) และอาหารเสริม (7 ราย)
นามันหล่อลื่น 22 ราย: นามันหล่อลื่น (13 ราย) และจารบี (9 ราย)
เชือเพลิง 13 ราย: สถานีบริการนามัน (13 ราย)
เครื่องใช้ในครัวเรือน 197 ราย: ผงซักฟอก (24 ราย) นายาซักผ้า (22 ราย) นายาล้างจาน (34 ราย) นายาทา
ความสะอาด (29 ราย) นายาปรับผ้านุ่ม (26 ราย) แชมพูล้างรถ (11 ราย) นายาขัด (22 ราย) และเทียนไข
(29 ราย)
เครื่องใช้ในการเกษตร 46 ราย: ยาฆ่าแมลง 36 ราย) และยาปราบศัตรูพืช (10 ราย)
โพลีเมอร์ 17 ราย

ที่มา:: รวบรวมโดยมูลนิธสิ วค. จาก ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560) หน้า 4-13
ข้อค้นพบ: โรงงานกลั่นนามันปาล์มและอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีของไทย
(1)

(2)

วัตถุดิบสาคัญของอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี คือ นามันเมล็ดในปาล์ม ผลผลิตภายในประเทศของไทยมีจานวน
น้ อ ยและราคาในประเทศต่ ากว่ า ราคามาเลเซี ย ส่ ง ผลให้ ผู้ ป ระกอบการโรงกลั่ น ส่ ง ออก ในขณะที่
ผู้ประกอบการโอลิโอเคมีต้องนาโดยเข้ามีข้อจากัดตามกฎระเบียบ
โรงงานกลั่นของไทยมีผลผลิตที่ต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมนามันปาล์มจานวนมาก แต่ภายใต้
โครงสร้างอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีที่ซับซ้อน ผลผลิตที่โรงกลั่นของไทยผลิตได้เป็นเพียงเบืองต้นเท่านัน (ต้น
นาอย่างมาก) อุตสาหกรรมโอลิโอเคมียังสามารถต่อยอดสารอนุพันธ์ ได้อีกมาก ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและเงิน
ลงทุนที่สูง

3.3 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนามันปาล์มของมาเลเซีย
3.3.1 เจ้าของสวน/พืนที่ปลูก
ความเป็นเจ้าของสวนปาล์มของมาเลเซียมีความแตกต่างกับไทยอย่างเด่นชัด ในเบืองต้น
คณะผู้ดาเนินการวิจัยจาแนกเป็นสองมิติ มิติแรกพิจารณาภาพรวมความเป็นเจ้าของสวนในประเทศ
มาเลเซีย และมิติที่สองพิจารณารายผู้ประกอบการรายใหญ่ รายละเอียดดังนี
3.3.1.1 ภาพรวมความเป็นเจ้าของสวนปาล์มในประเทศมาเลเซีย
พื นที่ ป ลู ก ปาล์ ม ของมาเลเซี ย กระจายทั งประเทศ พื นที่ ป ลู ก รวมประมาณ 5.7
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.4 ของพื นที่ เ กษตรทั งหมดของประเทศ ในจ านวนนี เป็ น ใน
คาบสมุทรมลายูร้อยละ 50.39 ของพืนที่ทังหมด และอยู่ในซาราวักและซาบาร์คิดเป็นร้อยละ 49.61
ของพืนที่ทังหมด
ล้ า นเฮกตาร์ 20

20

หน่วยเฮกตาร์: 1 เฮกตาร์เท่ากับ 6.25 ไร่

35

ข้อมูลปี 2560 พืนที่ปลูกรวมทังประเทศเท่ากับ 5,811 พันเฮกตาร์ จาแนกตาม
ประเภทเจ้าของสวนเป็นบริษัทเอกชน (รายใหญ่) คิดเป็นร้อยละ 61.0 ภาครัฐร้อยละ 22 และราย
ย่อย (นิยามรายย่อยของมาเลเซีย คือ มีพืนที่ปลูกน้อยกว่า 50 เฮกตาร์) ร้อยละ 17 รายละเอียดดังนี
ตารางที่ 3.9 เนือที่ปลูกปาล์มนามันในประเทศมาเลเซียจาแนกตามประเภทเจ้าของสวน
ปี 2543 และปี 2560
เจ้าของสวนและเนือที่ปลูก (พันเฮกตาร์) (%)
พืนที่ปลูก (ปี 2560)
เจ้าของสวน
2543
2560
เอกชน
2,024 (60%)
3,543 (61%)
รัฐบาลกลาง
1) คาบสมุทรมลายู
FELDA
598 (18%)
705 (12%)
ร้อยละ 50.39
FELCRA
154 (4%)
169 (3%)
2) ซาราวัก & ซาบาร์
RESDA
37 (1%)
66 (1%)
ร้อยละ 49.61
รัฐบาลแห่งรัฐ
242 (7%)
347 (6%)
รายย่อยอิสระ
321 (10%)
980 (17%)
เนือที่ปลูกปาล์มทังประเทศ 3,377 (100%) 5,811 (100%)
(ปี 2560) เนือที่ปลูกปาล์มทังประเทศคิดเป็นร้อยละ 52.4 ของพืนที่เกษตรทังหมดของประเทศ
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

ความเป็นเจ้าของสวนปาล์มรายใหญ่ของมาเลเซียไม่ได้มีพืนที่ในประเทศมาเลเซีย
อย่างเดียวเท่านัน แต่มีพืนที่ปลูกปาล์มในต่างประเทศด้วยเช่นกัน นอกจากนีมาเลเซียยังต้องพึ่ งพา
แรงงานอินโดนีเซียในการทางานในสวนปาล์มในมาเลเซีย คาดว่าแรงงานอินโดนีเซียมีประมาณร้อยละ
80 ของแรงงานทังหมดในสวนปาล์มทังประเทศมาเลเซีย21
3.3.1.2 ผู้ประกอบการสวนปาล์มรายใหญ่ของมาเลเซีย
ผู้ประกอบการสวนปาล์มรายใหญ่ของมาเลเซีย มีพืนที่ปลูกทังในประเทศมาเลเซีย
และนอกประเทศ (ซึ่งหลั ก ๆ คือในประเทศอินโดนีเซีย) การศึกษาเชิงประจักษ์นาเสนอรายชื่อ
ผู้ประกอบการสวนปาล์มรายใหญ่และประเภทความเป็นเจ้าของแสดงดังตารางต่อไปนี

21

The Conservation (2016), Palm oil politics impede sustainability in Southeast Asia
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ตารางที่ 3.10 (ตัวอย่าง) ผู้ประกอบการรายใหญ่ของมาเลเซียที่มีพืนที่ปลูกนอกประเทศ
ปี 2557/2558
ผู้ประกอบการสวนปาล์ม

พืนที่
(เฮกตาร์)

สัดส่วน
นอกมาเลเซีย

FELDA Group
Sime Darby
Wilmar International
Kuala Lumpur Kepong
IOI Corporations
Genting Plantations
IJM Plantations
TSH Resource
TDM
United Plantations

750,093
605,046
238,287
207,622
178,768
119,900
58,900
53,200
45,389
45,095

7.5%
49.0%
76.0%
56.2%
11.3%
50.6%
57.2
67.3
29.3
21.2

รายได้จากปาล์มนามัน
ล้าน USD
% รายได้
รวม
3,413
81.5%
2,628
23.5%
26,824
62.3%
3,383
96.8%
2,949
99.2%
325
77.4%
171
100.0%
243
88.5%
67
67.9%
257
99.8%

ประเภท
รัฐ
รัฐ
เอกชนท้องถิ่น
เอกชนท้องถิ่น
เอกชนท้องถิ่น
เอกชนท้องถิ่น
รัฐ
เอกชนท้องถิ่น
รัฐ
เอกชนต่างชาติ

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

ประเภทของผู้ประกอบการเหล่านีมีทังที่เป็น ภาครัฐ เอกชนท้องถิ่น (หรือเอกชน
มาเลเซีย) และเอกชนต่างชาติ (หรือเอกชนที่ต่างชาติเข้ามาลงทุน) เช่น United Plantations ซึง่ เป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่างชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติ ตัวอย่างนีเป็นตัวอย่างการรับการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในกิจการที่เป็นเกษตรกรรม
3.3.2 โรงงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
ผลการศึกษาเกี่ย วกับโรงงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนามันปาล์มในมาเลเซีย พบสอง
ประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่หนึ่งจานวนโรงงานตลอดห่วงโซ่ที่มีมากและกระจายในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศ ประเด็นที่สอง ผู้ประกอบการสวนปาล์มขนาดใหญ่ 20 อันดับแรกมีกิจกรรมที่กระจายลงไป
กลางนาและปลายนาของทั งห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม ตังแต่ต้นกล้าและสิ่งป้อนเข้าอื่น ๆ ในการปลูก
พืนที่ปลูกขนาดใหญ่ โรงงานสกัด พลังงานชีวมวล การค้าการส่งออก การขนส่งและโลจิติกส์ การกลั่น
นามันพืช ไขมันพิเศษต่าง ๆ โอลิโอเคมี ไบโอดีเซล การตลาดและกระจายสินค้า วิจัยและพัฒนา และ
การบริการให้คาปรึกษาต่าง ๆ
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ตารางที่ 3.11 โรงงานที่เกี่ยวข้องจาแนกตามประเภทต่าง ๆ มีจานวนดังต่อไปนี
ประเภทโรงงาน
โรงงานสกัด (Mills)
โรงงานหีบ (Crushers)
โรงกลั่น (Refineries)
โรงงานไบโอดีเซล (Biodiesel)
โรงงานโอเลโอเคมีคอล

จานวน
429
56
54
25
19

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธสิ วค. จากข้อมูลหลายแหล่ง
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750,093
605,046
238,287
207,622
178,868
132,940
119,900
65,680
63,377
60,417
58,900
57,182
53,200
47,194
45,389
45,095
35,538
33,367
27,600
22,411

Plantation

1. Felda Group
2. Sime Darby
3. Wilmar International
4. Kuala Lumpur Kepong
5. IOI Corporation
6. Tradewinds Plantation
7. Genting Plantations
8. Boustead Plantations
9. Sarawak Oil Palms
10. TH Plantations
11. IJM Plantations
12. Rimbunan Sawit
13. TSH Resources
14. Kulim (Malaysia)
15. TDM
16. United Plantations
17. Hap Seng Plantations
18. Sarawak Plantation
19. BLD Plantation
20. United Malacca

Input
Supply

พืนที่รวม
(เฮกตาร์)

ตารางที่ 3.12 ผู้ประกอบการสวนปาล์มมาเลเซีย 20 อันดับแรก และระดับของ Vertical Integration ปี 2557/2558



























































































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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ข้อค้นพบ: มาเลเซียมีผลลัพธ์การพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมนามันปาล์มดีที่สุดใน IMT-GT
ผลลั พ ธ์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม ของมาเลเซี ย ที่ ป รากฏในปั จ จุ บั น เป็ น ผลมาจาก
ความพร้ อ มด้า นสถาบั น ซึ่งได้ท างานเชิ งรุก การออกแบบนโยบายที่ สอดคล้อ งกั บฐานความได้ เปรียบโดย
เปรียบเทียบจากการแหล่งผลิตหลักของโลกทังในประเทศมาเลเซียและการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
อินโดนีเซียตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าที่สอดรับกัน ส่งผลให้คณะผู้ดาเนินการวิจัยเห็นว่ามาเลเซียได้
ประโยชน์มูลค่าเศรษฐกิจมหาศาลจากนามันปาล์มและอุตสาหกรรมปลายนา

3.4 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนามันปาล์มของอินโดนีเซีย
3.4.1 เกษตรกรชาวสวนปาล์ม/พืนที่ปลูก
3.4.1.1 เกษตรกรสวนปาล์ม
รูปแบบเจ้าของสวนปาล์มของอินโดนี เซียแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บริษัทเอกชน
รายย่อย และรัฐวิสาหกิจ
ตารางที่ 3.13 สัดส่วนพืนที่ปลูกจาแนกตามขนาดของเจ้าชองสวนปาล์ม ปี 2562
ขนาดของเจ้าของสวน
บริษัทเอกชน
รายย่อย
- รายย่อยไม่อิสระ
- รายย่อยอิสระ

สัดส่วนต่อพืนที่ปลูก
48.5%
45.0%
- 30% - 35%
- 10% - 15%

รัฐวิสาหกิจ

สัดส่วนต่อผลผลิต CPO
53.5% - 56%
35% - 38%

6.5%
ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากข้อมูลหลายแห่ง

(1) บริษัทเอกชน (Private companies)
ภาคเอกชนเป็นการดาเนินการสวนขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์และมุ่งไปสู่การต่อยอด
อุตสาหกรรม การดาเนินการมีความพร้อมในระบบบริหารจัดการสวนตังแต่การพัฒนาต้นกล้า ระบบ
การปลูกทดแทน การจัดการปุ๋ยและศัตรูพืช การจัดการแรงงาน และระบบชลประทาน ตลอดจน
กระบวนการลาเลียง FFB ไปสู่โรงงานสกัด ภาคเอกชนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 48.5 ของทังหมด
(2) รายย่อย22 (Smallholder)
นิ ย ามรายย่ อยกาหนดมีพืนที่น้อยกว่า 25 เฮกตาร์ ภาครัฐ ส่ งเสริมให้ ประชาชน
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยปลูกปาล์มเพื่อการสร้างรายได้ ประเภทของรายย่อยแบ่งออกเป็นสองประเภท
คือ รายย่อยที่ขึนกับภาคเอกชน และรายย่อยที่ไม่ขึนกับภาคเอกชน รายย่อยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ
45 ของทังหมด (แต่ให้ผลผลิตนามันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของผลผลิตนามันปาล์มทังหมดของ
ประเทศ) รายย่อยมีการขยายพืนที่ปลูกเป็นอย่างมากตลอดช่วงปี 2544-2561 อัตราการเพิ่มขึน
22

Bakhtary, Haupt, Landholm, Luttrell, & Jelsma (2021), Promoting sustainable oil palm production by independent
smallholders in Indonesia: Perspectives from non-state actors
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ร้อยละ 8 ต่อปี จากพืนที่ปลูกน้อยกว่า 1.6 ล้านเฮกตาร์ เป็น 5.8 ล้านเฮกตาร์ อย่างไรก็ตามใน
จานวนนีเป็นพืนที่ป่าผิดกฎหมายจานวน 1.2 ล้านเฮกตาร์23 พิจารณาผลผลิตของรายย่อยอยู่ในระดับ
ร้อยละ 75 ของภาคเอกชน/รายใหญ่ รายย่อยกระจายอยู่ใน 18 จังหวัด
ประเด็น เรื่ องรายย่อยของอินโดนีเซียมีความเชื่อมโยงกับการบุกรุกพืนที่ป่ าและ
ความยากจนของประชาชนอินโดนีเซียเป็นปัจจัยที่ทาให้รุกพืนที่ป่าด้วยวิธีเผาถางอันนาไปสู่ผลกระทบ
ภายนอกทางลบมากมาย
(2.1) รายย่อยที่ขึนกับภาคเอกชน (Dependent smallholders)
สวนปาล์มเป็นของรายย่อยไม่ใช่บริษัทเอกชน แต่การขาย FFB ต้องขายให้กับบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการขึนตรงกับบริษัทมีทังที่ทาสัญญา และไม่ได้ทาสัญญา รายย่อยในระบบนีจะ
ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ระบบนี ออกแบบให้รายย่อยขาย FFB ใน
ราคาล่วงหน้าซึ่งไม่ใช่ราคาตลาด (Nonmarket price) กลุ่มนีมีพืนน้อย ช่วงประมาณ 2–10 เฮกตาร์
และเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2-5 เฮกตาร์ ชื่อเรียกกลุ่มนีใช้คาว่า “Dependent smallholders” กลุ่มนีจะ
แยกย่อยออกเป็น 3 ประเภท24
(2.1.1) กลุ่มเกษตร หรือสหกรณ์ กลุ่มนีจะขายตรงให้กับโรงงานสกัด
(2.1.2) กลุ่มบริหารตามแผน กลุ่มนีจะเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการที่บริษัท
ภาคเอกชนออกแบบไว้ ใ ห้ แ ละขายตรงให้ กั บ โรงงานสกั ด ภายในกลุ่ ม ของบริ ษั ท เรี ย กกลุ่ ม นี ว่า
“Plasma smallholder” กลุ่มนีจะได้รับความช่วยเหลือแนะนาจากบริษัทขนาดใหญ่ส่งผลให้ผลผลิต
ต่อพืนที่สูงกว่ากลุ่มรายย่อยที่ไม่ขึนกับภาคเอกชนใด ๆ เลย
(2.1.3) กลุ่มให้บริษัทบริหารและเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดิน กลุ่มนีจะเป็นชุมชน
ที่ให้ที่ดินบริษัทเอกชนไปดาเนินการทังหมด
(2.2) รายย่อยที่ไม่ขึนกับภาคเอกชน (Independent smallholders)
รายย่อยประเภทนีอาจจะเป็นขนาดเล็ก หรืออาจจะเป็นกลุ่มครัวเรือน หรืออาจจะมี
ขนาดใหญ่พอประมาณ แต่ทังหมดเป็นเจ้าของสวนที่ไม่ขึนตรงกับภาคเอกชนใด ๆ รายย่อยประเภทนี
เรียกได้ว่าใช้ทุนเข้มข้นน้อย (Less capital intensive) การขาย FFB ส่งตรงเข้าระบบตลาดและเผชิญ
ความผันผวนทางด้านราคา ชื่อเรียกกลุ่มนีใช้คาว่า “Independent smallholders” จาแนกกลุ่มนี
ออกเป็น 2 ประเภทย่อย25 ดังนี
(2.2.1) รายย่อยที่มีขนาดใหญ่ กลุ่มนีจะเชื่อมตรงกับผู้ค้าในท้องถิ่นหรือโรงงาน
สกัดโดยตรง
(2.2.2) รายย่อยที่มีขนาดเล็ก กลุ่มนีจะเชื่อมตรงและต้องพึ่งพาตัวแทนคนกลาง
ในท้องถิ่นโดยไม่สามารถเข้าถึงโรงงานสกัดด้วยตัวเอง เรียกกลุ่มนีว่า “Swadaya Smallholders”
23

Jong (2020) Indonesia aims for sustainability certification for oil palm smallholders, Mongabay
Daemeter Consulting (2015), Indonesian Oil Palm Smallholder Farmers: A Typology of Organizational Models
25 Ibid
24
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ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มนีก็มีความอิสระในตัวเอง แต่ขาดการเข้าถึงทรัพยากรเช่น ปุ๋ย ต้นกล้าที่มีคุณภาพ
และแหล่งความรู้ข้อมูลต่าง ๆ ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต
(3) รัฐวิสาหกิจ (State-Owned Enterprises)
รัฐบาลอินโดนีเซีย ดาเนินในรูปแบบรัฐวิส าหกิจ (State-owned) คิดเป็นสัดส่ ว น
ร้อยละ 6.5 ของทังหมด
3.4.2 พืนที่ปลูก
ข้อมูล ภายในประเทศอินโดนี เซี ย อ้ างถึง เอกสาร Decree of the Agriculture Minister
Number 833/KPTS/SR. 020/M/12/2019 ประกาศเดื อ นธั น วาคม 2562 รายงานว่ า พื นที่ ป ลู ก
ปาล์มเท่ากับ 16.381 ล้านเฮกตาร์ ครอบคลุม 26 จังหวัดของประเทศ (จากทังหมด 34 จังหวัด)
เพิ่มขึนจาก 14.3 ล้านเฮกตาร์ของช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พืนที่ปลูกปาล์ม กระจุกตัวอยู่ใน 5
จังหวัดของเกาะสุมาตราและเกาะกาลีมันตัน มีสัดส่วนของการปลูกปาล์มคิดเป็นร้อยละ 64.2 ของ
พืนที่ปลูกทังประเทศอินโดนีเซีย
ตารางที่ 3.14 จังหวัดปลูกปาล์มหลักของประเทศอินโดนีเซีย ประมาณการณ์ ปี 2563
เกาะ
สุมาตรา
กาลีมันตัน

จังหวัด

พืนที่ปลูกปาล์ม (ล้านเฮกตาร์)/(ร้อยละ)
รีเยา (Riau)
3.38 (ร้อยละ 20.6)
สุมาตราเหนือ (North Sumatra)
2.079 (ร้อยละ 12.7)
สุมาตราใต้ (South Sumatra)
1.47 (ร้อยละ 9.0)
กาลีมันตันตะวันตก (West Kalimantan)
1.807 (ร้อยละ 11.0)
กาลีมันตันกลาง (Central Kalimantan)
1.78 (ร้อยละ 10.9)
รวม 5 จังหวัดหลัก
10.516 (ร้อยละ 64.2)
รวมทังประเทศ
16.381 (ร้อยละ 100)

ที่มา: สรุปโดยมูลนิธิสวค. จาก Suwastoyo, (2020)

ข้อเท็จจริงประการสาคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับพืนที่ปลูกในอินโดนีเซีย คือ สิงคโปร์และ
มาเลเซียควบคุมพืนที่ปลูกในอินโดนีเซียคิด เป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของพืนที่ปลูกทังหมดในอินโดนีเซีย
ผ่านรูปแบบการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและผ่านการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นของอินโดนีเซีย26

26

Pacheco, Gnych, Dermawan, Komarudin, & Okarda (2017), The palm oil global value chain: Implications for economic growth and
socialand environmental sustainability
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3.4.3 โรงงานสกัด โรงกลั่น และผู้ส่งออก
ตารางที่ 3.15 กาลังการผลิต และประเภทนิติบุคคล/ความเป็นเจ้าของ
จาแนกตามลาดับห่วงโซ่อุปทานของอินโดนีเซีย
การปลูกสวนปาล์ม
พืนที่ 16,822,834 HA; สัปทาน 38,086 บริษัท; 1,739 ราย; 187 กลุ่ม
(Plantation)
การสกัด
กาลังการผลิต 84,594,237 CPO-eq T / YR; โรงสกัด 1093 โรง;
(Mills)
บริษัท 874 ราย; 178 กลุ่ม
การกลั่น
กาลังการผลิต 45817162 CPO T / YR, โรงกลั่น 85 โรง, บริษัท 57 ราย, 25 กลุ่ม
(Refineries)
การส่งออก
CPO 10,584,046 T; RPO 20,290,036 T; ท่าเรือ 61 แห่ง;
(Exports)
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 ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มภายใต้ความร่วมมือ IMT-GT
3.5.1 ระบบโลจิสติกส์ใน IMT-GT
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออก โลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์และ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management; SCM) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการได้มา
ซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
ระบบโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของกรอบความร่วมมือ IMT-GT ผ่านเสาหลักเชิงกลยุทธ์
การขนส่ งและการเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Transport & ICT Connectivity) มุ่งเน้น
การพัฒนาการเชื่อมต่อทางกายภาพ (physical connectivity) เพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อทางกายภาพ
ภายในภู มิ ภ าคย่ อ ยนี เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการที่ เ พิ่ ม ขึ นจากการเติ บ โตของประชากรและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ จึงจาเป็นต้องขยายและปรับปรุงโครงสร้างพืนฐานการขนส่งทางกายภาพที่มี
อยู่ให้ทันสมัยรวมถึงขยายเครือข่ายการขนส่งไปยังเมืองรอง เมืองเล็ก และพืนที่ชนบท เพื่ออานวย
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนา IMT-GT สู่การเป็นภูมิภาคที่มีแนวพืนที่คมนาคมที่
เชื่อมโยงไม่ขาดตอน ลดความเลื่อมลา มีความยั่งยืน ปลอดภัย และมีเครือข่ายที่มั่นคงที่เชื่อมโยง
ระดับนานาชาติ
โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อทางกายภาพแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี 1. ถนน ทางรถไฟ
และสะพาน 2. การขนส่งทางบก เช่น การขนส่งทางบก คลังคอนเทนเนอร์และศูนย์กระจายสินค้า
ภายในประเทศ 3. สนามบิน 4. ท่าเรือ 5. สิ่งอานวยความสะดวกด้านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และ
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กักกัน (CIQ) และ 6. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเมืองอื่น 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-connectivityproject/
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การประชุ ม ระดั บ ผู้ น า IMT-GT ครั งที่ 10 ในปี 2560 แผนงาน IMT-GT ได้ ก าหนดแนว
ทางการด าเนิ น การต่ อ ไปภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ร ะยะ 20 ปี (IMT-GT Vision 2036) และแนวทาง
การด าเนิ น งานในแผนระยะ 5 ปี แผนที่ 3 2560 – 2564 (Implementation Blueprint 20172021) มุ่งมั่นที่จะดาเนินโครงการมูลค่ารวม 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จาแนกเป็น 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 ท่าเรือสาราญ
ที่กระบี่และเกาะสมุย ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เป็นต้น28
3.5.2 ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มไทย
ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มไทย สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 29 ได้ศึกษา
ต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตรปี 2563 ในทุกกิจกรรมโลจิสติกส์ ครอบคลุม 3 มิติ คือมิติต้นทุน มิติเวลา
และมิติความน่าเชื่อถือ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ปาล์มนามันด้วย
วิธีการสารวจจากแบบสอบถาม เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม 24 ราย สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน) ในฐานะผู้รวบรวมสินค้า 8 ราย และโรงงานแปรรูป 8 ราย ใน
จังหวัดกระบี่และนครศรีธรรมราช โดยวิเคราะห์ผลผ่านตัวชีวัดประสิ ทธิภาพด้านโลจิสติกส์สินค้า
เกษตร (Agricultural Logistics Performance Index : ALPI) ซึ่ ง ค านวณตามกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์
ตลอดห่ ว งโซ่อุป ทานอุตสาหกรรม ตั งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิตจนถึงการขนส่ งผลผลิตสู่ ตลาด
ปลายทาง ครอบคลุม 3 มิติ ดังนี
1. มิติต้น ทุน พบว่า ต้น ทุนเฉลี่ ยต่อยอดขาย (เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และโรงงาน
แปรรู ป ) เฉลี่ ย อยู่ ที่ร้ อยละ 8.89 ซึ่งโรงงานแปรรูปมีต้นทุนโลจิส ติกส์ สู งสุ ดเฉลี่ ยที่ร้อยละ 13.38
ตามด้วยเกษตรกรเฉลี่ยที่ร้อยละ 9.42 และสถาบันเกษตรกรเฉลี่ยที่ 3.97 ซึ่งจากต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ทัง 3 กลุ่ม ค่าขนส่งมีสัดส่วนมากที่สุด
ต้น ทุน ของโรงงานแปรรู ป สั ดส่ ว นร้อยละ 9.90 คือค่าขนส่ ง ตามด้ว ยต้นทุนการบริห าร
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

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). ผลการประชุมระดับผู้นา ครังที่ 10 แผนงานการพัฒนา
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 10th IMT-GT Summit).
http://cabinet.most.go.th/files/43312d8996d1d329ba4fbbb56b7925f4.pdf
29 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) โครงการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร
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2. มิติเวลา พบว่า โดยเฉลี่ ยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และโรงงานแปรรู ป ใช้เวลาใน
การจั ด ส่ ง 1 วั น ซึ่ ง ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทานมี ร ะยะเวลาเฉลี่ ย 1 วั น ในขณะที่ ร ะยะเวลาเฉลี่ ย ใน
การตอบสนองลูกค้าตลอดห่วงโซ่ใช้เวลา 3.5 วัน และระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดซือจัดหาตลอดห่วงโซ่
มีระยะเวลาเฉลี่ย 7.16 วัน
3. มิ ติ ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ พบว่ า เกษตรกร สถาบั น เกษตรกร และโรงงานแปรรู ป มี อั ต รา
ความสามารถในการจัดส่งสินค้าเฉลี่ยร้อยละ 100 มีอัตราความเสียหายเฉลี่ยร้อยละ 0.95 อัตราสินค้า
ถูกตีกลับร้อยละ 1.66 และอัตราจานวนผลผลิตขาดมือของโรงงานแปรรูปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
ในขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึ กผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม พบว่า ปัญหาของ
ระบบขนส่งในประเทศไม่เอืออานวย ท่าเรือฝั่งตะวันออกที่ใกล้กับจังหวัดผู้ประกอบการนามันปาล์ม
โดยมาก (กระบี่ ชุ ม พร และสุ ร าษฎร์ ธ านี ) ได้ แ ก่ ท่ า เรื อ สุ ร าษฎร์ ธ านี ท่ า เรื อ น าลึ ก ที่ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์และสงขลา อย่างไรก็ตาม ท่าเรือนาลึกที่สงขลามีความลึกไม่เพียงพอและท่าเรือที่
ประจวบคีรีขันธ์มีกาหนดช่วงเวลาที่สามารถทาการขนส่งได้ ในขณะที่ท่าเรือฝั่งตะวันตก ได้แก่ ท่าเรือ
ระนองที่มีความลึกไม่เพียงพอและเส้นทางที่คดโค้งทาให้ขนส่งจากสุราษฎร์ธานีลาบาก ท่าเรือ ที่กระบี่
มีแต่เป็นเจ้าของโดยเอกชน และท่าเรือภูเก็ตซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งมาที่นี่เพื่อส่งออก อย่างไร
ก็ตาม เส้นทางจากสุราษฎร์ธานีเพื่อไปท่าเรือนีมีเส้นทางเดียวและจาเป็นต้องขับผ่านเมืองซึ่งเป็นเมือง
ท่องเที่ยว การจรจาจรติดขัด โดยหากต้องการส่งออกนามัน 10,000 ตัน ต้องใช้รถขนส่ง 300 เที่ยว
อัตราการขนส่ง 150 ตันต่อชั่วโมง หากส่งล่าช้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่เรือ เปรียบเทียบกับ
ท่าเรือของมาเลเซียที่มีท่าเรือรอบประเทศและอยู่ใกล้แหล่งผลิตอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
3.5.3 ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มมาเลเซีย
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องอุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม มาเลเซี ย เป็ น ตั ว อย่ า งของการจั ด ระบบ
การบริ ห ารจั ด การอุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม ที่ ดี โดยแบ่ ง ล าดั บ โลจิ ส ติ ก ส์ อ อกเป็ น 4 ส่ ว น คื อ
แปลงปลู กขนาดใหญ่ (Plantation) อุตสาหกรรมแปรรูปหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Processing
Industry) การกระจายสินค้า (Distribution) และตลาด (Market) ดังนี
1) การขนส่งเริ่มต้นจากการขนส่งทะลายปาล์ม (FFB) ซึ่งมีอายุสัน เน่าเสียได้ง่ายจากสวน
ปาล์มสู่อุตสาหกรรมแปรรูป
2) อุตสาหกรรมแปรรูป หรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยทะลายปาล์มจะถูกนาไปแปรรูปผ่าน
การสกัดเพื่อผลิตนามันปาล์ม เช่น นามันปาล์มดิบ (CPO) และเมล็ดในปาล์ม นอกจากนี เมล็ดใน
ปาล์มยังถูกแปรรูปโดยอุตสาหกรรมการบดเพื่อผลิตนามันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) และผลพลอยได้
อื่น ๆ เช่น กากเนือเมล็ดในปาล์มนามัน (PKC) สามารถขายโดยตรงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ จากนัน
CPKO และ CPO จะได้รับการแปรรูปในอุตสาหกรรมการกลั่น แต่ CPO ทังหมดไม่ได้ผลิต จากโรง
กลั่นนามันที่เดียว แต่ส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการแยกส่วน (Fractionation) ที่ผลิตโอเลอินปาล์มดิบ
และสเตีย ริ น ในปาล์ มดิบ (Crude Palm Olein and Stearin) ซึ่งกระบวนการกลั่ นรวมไปถึง กลั่ น
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น ามัน ปาล์ มที่ ฟอกและขจั ดกลิ่ น (RBDPO) จากนันจึงกลั่ นเป็น RBDP Stearin และ RBDP Olein
ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์ RBDPO ผ่านกระบวนการจาก Oleochemical เพื่อผลิตเป็น Palm Fatty
Acid Distillate (PFAD)
3) การกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากนามันปาล์มที่ผลิตได้มีการจาหน่ายทังตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ การส่ งออกและนาเข้าผลิ ตภัณฑ์นามันปาล์ มใช้บริการขนส่ งสิ นค้ารวมถึง ศู น ย์
กระจายสินค้าท่าเรือเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์จากนามันปาล์มไปยังตลาดต่างประเทศ
4) ตลาด การซือขายนามันปาล์มไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ตลาดต่างประเทศเท่านัน ยังมีการซือขายใน
ประเทศเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมในประเทศเติบโตไปสู่อุตสาหกรรมปลายนา นอกจานีผู้ประกอบการ
บางรายในอุตสาหกรรมยังจาเป็นต้องนาเข้านามันปาล์มจากต่างประเทศเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอใน
การผลิตอีกด้วย
ภาพที่ 3.8 ระบบโลจิสติกส์บนฐานห่วงโซ่อุปทานนามันปาล์มมาเลเซีย

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 ระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มอินโดนีเซีย
ระบบโลจิ ส ติกส์ ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มอินโดนีเซีย 31 พบว่าสภาพการคมนาคมใน
ประเทศอินโดนีเซียมีอุปสรรคที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งสาหรับนักลงทุนในอินโดนีเซีย คือการขาดแคลน
โครงสร้างพืนฐานทางคมนาคม โดยท่าเรือขนถ่ายตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ คือท่าเรือ Tanjung
Priok กรุงจาการ์ตา ประสบปัญหาคอขวด การขนถ่ายสินค้าที่ล่าช้า ต้นทุนของตู้สินค้านาเข้าและ
ส่งออกจากอินโดนีเซียสูงกว่าประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย
ตารางที่ 3.16 ข้อมูลโครงสร้างพืนฐานโลจิสติกส์อินโดนีเซีย32
ข้อมูลพืนฐาน
ท่าอากาศยาน
ทางรถไฟ
ถนน

รายละเอียดข้อมูล
จานวน 673 แห่งและสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ 76 แห่ง
ความยาวราง 5,042 กิโลเมตร
ความยาวถนนรวม 496,607 กิโลเมตร แบ่งเป็นถนนลาดยางและ
คอนกรีด 283,102 กิโลเมตรและถนนลูกรัง 213,505 กิโลมตร
ทางนา
ระยะทางขนส่งทางนา 21,579 กิโลเมตร
กองเรือพาณิชย์
1,340 ลา
ท่าเรือ
ท่าเรือสินค้าหลักได้แก่ท่าเรือ Banjarmasin, Belawan, Kotabaru
Geukueh, Palembang, Panjang, Sungai Paknning, Tanjang
Perak และ Tanjung Priok
ท่าเรือตู้สินค้าที่สาคัญได้แก่ท่าเรือ Tanjung Priok (มียอดสินค้าผ่าน
ปีละ 5.6 ล้าน TEUs)
ที่มา: รวมรวมจากกรมการขนส่งทางบก และสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)

เพื่อเป็ น การสนั บ สนุ น การค้าระหว่ างประเทศ รัฐ บาลได้กาหนดท่าเรือและสนามบิ น ใน
อินโดนีเซียตะวัน ตกและตะวัน ออกให้เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศ (international hub) ฟื้นฟู
การขนส่งเรือข้ามฟาก ท่าเรือในท้องถิ่น และผู้บุกเบิกด้านการเดินเรืออย่างเหมาะสม ขยายกาลัง
การผลิ ตและปรั บ ปรุ งกระบวนการจัด การของสองท่าเรือ (Kumai และ Quay Bun) เพื่อรองรั บ
การผลิตนามันปาล์มที่เพิ่มขึนในอนาคต ปรับปรุงถนนเพื่อเข้าถึงแปลงปลูก มีการนาบริการด้าน ICT
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานของประเทศกับ ห่วงโซ่อุปทานของประเทศในอาเซียน
และโลก ปรับปรุงการดาเนินงานของท่าเรือระหว่างประเทศและสนามบินให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผ่านการนาระบบการจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการมาใช้33

31

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
คู่มือ “คู่มือผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน” (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) โครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางถนน
รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกรมการขนส่งทางบก และสถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
33 Dezan Shira and Associates. 2011. Indonesia masterplan acceleration and expansion of Indonesia economic
development 2011-2025.
32

48

ภาพที่ 3.9 พบว่ามีความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน โดยผลปาล์มทะลาย (FFB) เป็นปัจจัย
ป้ อ นเข้ า ส าหรั บ การสกั ด เป็ น น ามั น ปาล์ ม ดิ บ ( CPO) และน ามั น เมล็ ด ในปาล์ ม ดิ บ (CPKO)
กระบวนการต่อไปคือการกลั่นเป็นนามันปาล์มบริสุทธิ์ (RBDPO) และนามันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์
(RBDPKO) ซึ่งผลิตภัณฑ์ 4 ประเภทนีมีระบบโลจิสติกส์และส่งออกจากประเทศในกลุ่ม 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 ภาพรวมปัญหาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนามันปาล์ม IMT-GT
การทบทวนวรรณกรรมจาแนกประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
นามันของไทยออกเป็น 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 ยุวดี ลีเบ็น, 2559) มีการทบทวนสอบข้อมูลผลการศึกษาด้วยการจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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ตารางที่ 3.17 สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ประเทศ
IMT-GT
ไทย35

มาเลเซีย
อินโดนีเซีย36

ปัญหา

ประเด็นหลัก

ประเด็นย่อย

1.1) ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์
1.2) การปรับปรุงพันธุ์
2.1) การจัดการด้านปุ๋ย
ด้านการผลิต
2.2) การจัดการสวน
2) ด้านการจัดการ
2.3) การจัดการนา
2.4) การจัดการเกีย่ วกับการเก็บเกี่ยว
3.1) ปัจจัยการผลิต
3) ด้าน
3.2) ปัญหาแรงงาน
เศรษฐศาสตร์
3.3) ประสิทธิภาพการผลิตต่า
การผลิต
3.4) ปัญหาสภาพแวดล้อมแปรปรวน
ด้านการตลาด/
4.1) ปัญหาการกาหนดราคาซือขายปาล์มนามันไม่สะท้อนคุณภาพ
เศรษฐศาสตร์
4.2) ขาดเครื่องมือในการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์นามันที่ดี (รวดเร็วและ
4) ด้าน
เชื่อถือได้)
เศรษฐศาสตร์
4.3) ลานเทและโรงงานรับซือมีจานวนมาก ทาให้เกิดการแย่งซือ โดย
การตลาด
ไม่ให้ความสาคัญเรื่องคุณภาพ
4.4) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ปาล์มนามันและนามันปาล์ม
5) มาตรการด้าน 5.1) ภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม
นโยบายและ
5.2) ภาครัฐขาดความจริงจังในการออกมาตรการหรือแก้ไขปัญหา และ
การบังคับใช้
นาไปสู่การเลือกปฏิบัติ
ด้านมาตรการ
กฎหมาย
5.3) ภาครัฐขาดความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงของนโยบายอื่น ๆ
และ
6) ด้านการกากับ 6.1) ขาดหน่วยงานดูแลทังระบบโดยตรง
นโยบายรัฐ
6.2) ขาดการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลสต๊อกที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ติดตามของ
หน่วยงาน
6.3) ขาดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ในพืนที่
ภาครัฐ
6.4) การลักลอบขนถ่ายนามันผิดกฎหมาย
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม และในโรงงานที่เกี่ยวข้อง
1) ปัญหาการขยายพืนทีก่ ารผลิตที่มีการบุกรุกทาลายป่า การเกิดไฟป่า ก่อให้เกิดมลพิษข้ามพรหมแดน
ปัจจัยนีส่งผลกระทบต่อภัยคุกคามจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
2) ปัญหาด้านการจาแนกพืนที่ป่าไม้ของรัฐบาลและกรมป่าไม้
3) ปัญหาคุณภาพของนามันปาล์มดิบ จากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ทาการเพาะปลูกเอง
4) ปัญหาการได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO ของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
5) ปัญหาการการเข้าถึงเทคโนโลยี ตลาด แหล่งเงินทุนเกษตรกรรายย่อย
1) พันธุ์ปาล์ม
นามัน

35

รวบรวมโดยคณะผู้วจิ ัยจากรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการสถานภาพความรู้งานวิจยั ด้านปาล์มนามัน” โดย (สุทธิจิตต์ เชิงทอง, สุ
ชาติ เชิงทอง, และ ยุวดี ลีเบ็น, 2559)
36 ข้อที่ 1) จาก documentary research ข้อที่ 2) – 5) จาก empirical research
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3.6.1 สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากเอกสารที่เกี่ยวของ
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามัน จากเอกสารต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยสรุปได้ดังนี
1) ด้านการผลิต ประกอบด้วย หนึ่ง พันธุ์ปาล์มนามัน: ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์เป็นปัญหาหลัก
วิธีการเลือกซือพันธุ์การเผยแพร่ผลการวิจัยด้า นพันธุ์ การประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์ การมีระบบ
มาตรฐานในการตรวจสอบรับรองสายพันธุ์ และพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพดิน เช่น พืนที่นาร้าง พืนที่ปลูก
ยางเดิม พืนที่ปลูกในดินพรุ พืนที่นาท่วมขัง พันธุ์ทนเค็ม เป็นต้น สอง ด้านการจัดการ: การจัดการ
ด้านปุ๋ย การจัดการสวน การจัดการนา และการจัดการการเก็บเกี่ยว
2) ด้านการตลาด/เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย หนึ่ง ด้านเศรษฐศาสตร์การผลิต ปัจจัย
การผลิตราคาแพงโดยเฉพาะปุ๋ย ปัญหาแรงงานขาดแคลน ประสิทธิภาพการผลิตต่า (ผู้สูงอายุเป็น
เกษตรกร พืนที่ปลูกน้อย และขาดความรู้) และสภาพแวดล้อมแปรปรวน และสอง ด้านเศรษฐศาสตร์
การตลาด ปัญหาด้านการกาหนดราคาที่ไม่สะท้อนคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของเมล็ดในที่
จะมีผลต่อนามันเมล็ดในปาล์ม ขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพในการวัดตรวจสอบนามัน ลานเทมีจานวน
มากส่งผลให้เกิดการแย่งซือโดยมิได้พิจารณาคุณภาพที่แท้จริง และการสร้างมูลค่าเพิ่มยังขาดตอน
3) ด้านมาตรการและนโยบายรัฐ ประกอบด้วยมาตรการด้านนโยบายและการบัง คับใช้
กฎหมาย ภาครัฐขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และภาครัฐขาดความจริงจังในการออก
มาตรการหรือแก้ไขปัญหาและมีการเลือกปฏิบัติ และด้านการกากับติดตามของหน่วยงานรั ฐ ขาด
หน่วยงานที่ดูแลครบวงจร ขาดควบคุมและตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลคลังนามันปาล์มที่เป็นปัจจุบัน
ขาดเจ้าหน้าที่ในพืนที่ และปรากฎการลักลอบขนถ่ายนามันผิดกฎหมาย
3.6.2 สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการสัมภาษณ์และการประชุม
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคปัจจุบันในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันของประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย สรุปได้ดังนี
1) ด้ า นการผลิต ประกอบด้ว ยหนึ่ง ไม่มีการควบคุม คุ ณภาพผลปาล์ ม ไม่มีเครื่อ งมื อ ที่
สามารถตรวจสอบคุณภาพทะลายได้ทันที ปัญหาการแยกลูกร่วงรดนาหรือผสมทรายทาให้คุณภาพ
OER ต่าลง ส่งผลกระทบต่อทังอุตสาหกรรม การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร รวมทังแรงงานตัดบาง
รายไม่มีประสิทธิภาพและทักษะในการตัด ประเทศไทยค่อนข้างเสียเปรียบด้านต้นทุนการผลิต ราคา
ปุ๋ยมีความผันผวน พันธุ์ปาล์มในปัจจุบันให้ผลผลิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ตัน/ไร่/ ปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย มี
เพียงบางสวนที่มีผลผลิต 7 ตัน/ไร่/ปี ระบบปลูก การจัดการ ค่อนข้างเสียเปรียบทังอินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย การเก็บเกี่ยวผลปาล์มที่ไม่สุกส่งผลต่อ OER และราคาที่เกษตรกรได้รับ เกษตรกรไม่สามารถ
เข้าถึงพันธุ์ปาล์มที่ดีได้ เนื่องจากของเอกชนมีราคาสูงแต่หากจองกับศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี
อาจต้องใช้เวลาถึง 2 ปี การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองจาก RSPO มีค่าใช้จ่ายและมี
กระบวนการที่ยาวนาน ทาให้เกษตรกรมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย
นอกจากนีมาตรฐาน RSPO เน้นตรวจสอบด้านเอกสารเป็นหลัก แต่เกษตรกรรายย่อยหลายรายไม่ได้
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มีการจดบันทึกที่เป็นระบบและครบถ้วนเพื่อเป็นหลักฐานการดาเนินการตามเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติ ของ
RSPO
2) ด้านการตลาด/เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยไม่มีการแจ้งราคารับซือเป็นรายวัน ปัจจุบัน
กรมการค้าภายในมีการแจ้งราคาเป็นรายเดือน ความต่างของราคารับซือผลผลิตปาล์มและราคาสินค้า
จากปาล์มที่มีความแตกต่างกันมาก และระบบขนส่งในประเทศไม่เอือ ยกตัวอย่างเช่น ท่าเรือนาลึกที่
มีความลึกไม่เพียงพอหรือมีกาหนดช่วงเวลาที่สามารถขนส่งได้
3) ด้านมาตรการและนโยบายรัฐ ประกอบด้วยไม่มีการจัดโซนพืนที่ปลูกตามความเหมาะสม
อุปสงค์ความต้องการใช้นามันปาล์มในอนาคตไม่แน่นอนจากกระแสการรักสุขภาพส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความต้องการบริโภคนามันพืช น้อยลง รวมทังอัตราการใช้ไบโอดีเซลลดลงจากการแทนที่ด้วยรถยนต์
ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ Euro 5 ที่มีมากขึน การพัฒนาอุตสาหกรรมโอลีโอเคมิคอล มีต้นทุนสูง รวมทัง
ยังไม่มีโครงสร้างราคาที่ชัดเจนที่จะทาให้ตลาดมีเสถียรภาพและมั่นคงในระยะยาว นอกจากนีวัตถุดิบ
ยังขาดแคลน โรงงานกลั่นไม่มี CPO เหลือเพียงพอต่อการนาไปต่อยอดได้ ราคากลไกตลาดที่อ้างอิง
จากมาเลเซียส่งผลกระทบต่อโรงงานรายย่อยในประเทศไทย การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ โดยมากเน้นเพียงด้านการปลูกเท่านัน ขาดความรู้ด้านสถานการณ์ของ
ตลาดโลก มาตรฐาน ผลกระทบทังด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ข้อปฏิบัติ รวมถึงขาดบุคลากรที่มีองค์
ความรู้รอบด้านที่จะสามารถไปถ่ายทอดต่อให้แก่เกษตรกรได้ นอกจากนีหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแล
เรื่องปาล์มนามันมีหลายฝ่าย ทาให้เป็นเรื่องยากเมื่อต้องการการเปลี่ยนแปลง การนาปาล์มนามันไป
เผาเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือการเพิ่มการผสมจาก B7 เป็น B10 หากมองในแง่ของความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์นันอาจจะไม่ถูกต้อง เนื่องจากนามันที่ได้จากพืชเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้น้อยกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับนามันปิโตรเลียม/ฟอสซิล กฎหมายของประเทศที่กาหนดให้สามารถส่งออกทัง
ทะลายปาล์มและนามันปาล์มได้อย่างเดียวไม่สามารถนาเข้าได้ ส่งผลต่อความเพียงพอของวัตถุดิบเพื่อ
นาไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่ม และการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมปาล์ม นามันมูลค่าสูงในประเทศไทย
ยังเป็นเพียงในเชิงวิจัยเท่านัน ยังไม่ใช่เชิงพาณิชย์นัก รวมทังผู้ประกอบการยังไม่มีความมั่นใจเรื่อง
ราคาวัตถุดิบในประเทศที่จะนามาใช้ในการต่อยอด จึงยังไม่สามารถคาดการณ์ต้นทุนได้

52

สรุปความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศ IMT-GT
ภาพที่ 3.10 ความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศ IMT-GT

ที่มา: สรุปโดยมูลนิธสิ วค.
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บทที่ 4
การค้าผลิตภัณฑ์นามันปาล์มระหว่างประเทศ
การศึกษาการค้าผลิ ตภัณฑ์นามันปาล์ ม ระหว่างประเทศในบทนีเป็นการศึกษาโอกาสใน
การแข่งขันในตลาดโลกของอุตสาหกรรมปาล์มนามันไทยภายใต้ IMT-GT พิจารณาความร่วมมือด้วย
หลั กการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศเพื่ อนามาสู่ การยกระดับ คุณภาพชีวิตความอยู่ ดี กิ น ดี
(Welfare) ของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนามันทังของไทยและภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านอัน
ได้แก่มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ผลิตภัณฑ์นามันปาล์มเบืองต้นในรายการสินค้าตามหลักรหัส Harmonized System (HS
Code) อันได้แก่ นามันปาล์มดิบ นามันปาล์มกลั่น นามันเมล็ดในปาล์มดิบ และนามันเมล็ดในปาล์ม
กลั่น อย่างไรก็ตามสาหรับนามันทังสี่รายการเป็นเพียงต้นนาของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลซึ่งมี
มูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าเท่านั น ผลผลิตกลางนาและปลายนาของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลยั งมี อี ก
จานวนมาก ดังแสดงตามตารางต่อไปนี
ตารางที่ 4.1 รายการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนามันปาล์มต่อยอดสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล
ตาม HS Code
ต้นนา
-

นามันปาล์มดิบ 151110
นามันปาล์มกลั่น 151190
นามันเมล็ดในปาล์มดิบ 151321
นามันเมล็ดในปาล์มกลั่น 151329
เมล็ดปาล์ม และเนือในเมล็ดปาล์ม
120710
- กากจากการหีบเมล็ดปาล์ม และเนือใน
เมล็ดปาล์ม 230660

ปลายนา

กลางนา
-

กลีเซอรีนดิบ 152000
กรดปาลมิติก 291570
กรดสเตียริก 382311
กรดโอเลอิก 382312
กรดไขมันอื่น ๆ 382319
แฟตตีแอลกฮอล์ 382370
ไบโอดีเซล 382600

-

เอทิลีนไกลคอล 290531
โพรพิลีนไกลคอล 290532
กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 290545
อิพิคลอโรไฮดริน 291030
อิท็อกซิเลท 340211
อิท็อกซิเลท 340213
กรดไขมันทอลล์ออย 382313

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธิสวค. สาหรับต้นนาจาก Malaysian Palm Oil Council (2018), EU import of palm oil
from Indonesia, Malaysia, and Thailand และส าหรั บ กลางน าและปลายน า จาก ศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560), รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลจากปาล์มนามัน, หน้า 3-14 และหน้า 4-63

ส าหรั บ การศึ ก ษาในขั นนี จะพิ จ ารณาสิ น ค้ า เฉพาะสี่ ร ายการหลั ก เป็ น เบื องต้ น ส าหรั บ
การศึกษาในมิติการค้าระหว่างประเทศเพื่อนาไปสู่การพัฒนามูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมนามันปาล์มใน
ระดับอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลจาเป็นต้องพิจารณาวิธีการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป
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4.1 การศึกษาด้วยวิธีการจับคู่รายสินค้าด้วยหลักความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
การศึ ก ษานี วิ เ คราะห์ โ อกาสในการแข่ ง ขั น ในตลาดโลกโดยประยุ ก ต์ วิ ธี Wisarn’s RCA
Matching Approach37 หลักการของวิธีนีอยู่บนพืนฐานที่ประเทศต่าง ๆ จะได้ผลประโยชน์จากการค้า
(Gain from trade) เมื่อประเทศส่งออกสินค้าที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative
advantage) และนาเข้าสินค้าที่ไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative disadvantage)
วิธีการนีประยุกต์สูตรการหาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบด้วยวิธี Reveal Comparative
Advantage (RCA) จาแนกความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบออกเป็นด้านการส่งออก (RCA Export;
RCAX) และความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบด้านการนาเข้า (RCA Import; RCAM) การจับคู่ระหว่าง
สองประเทศคือ หากประเทศผู้ ส่ งออกมี RCAX มากกว่าหนึ่งจับคู่กับประเทศผู้ นาเข้าที่มี RCAM
มากกว่าหนึ่ง ประเทศทังสองจะบรรลุผลได้ประโยชน์จากการค้า และหากเกิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ด้วยการลดอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ จะทาให้ยิ่งเกิดการสร้างเสริมการค้า (Trade Creation) มาก
ยิ่งขึน อย่างไรก็ตามการศึกษานืพิจารณารายประเทศผู้นาเข้าหลักและพิจารณาว่านาเข้าจากประเทศ
ในกลุ่ม IMT-GT ในสัดส่วนเท่าไร เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์โอกาสทางการค้า
สูตรคานวณค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบด้านการส่งออกของประเทศ j สาหรับสินค้า i
RCAXj =

Xj,i
⁄X
j
XW,i
⁄X
W

โดยที่
Xj,i และ Xw,i
ตามลาดับ

คือมูลค่าการส่งออกสินค้า “i” ของ “ประเทศ j” และของ“โลก”

Xj และ Xw คือมูลค่าการส่งออกสินค้ารวมของ “ประเทศ j” และของ“โลก” ตามลาดับ
การประยุกต์วิธี Wisarn’s RCA Matching Approach เข้ากับการหาโอกาสในการแข่งขันใน
ตลาดโลกของประเทศ IMT-GT พิจารณาสิ นค้ารายการใดรายการหนึ่ง (สิ นค้า i) และปีที่ t เป็น
ตามลาดับดังนี
i) คานวณหาค่า RCAX ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ii) สารวจประเทศผู้นาเข้าหลักของโลกสาหรับรายการสินค้าหนึ่งใด ๆ คิดเป็นร้อยละ 80
ของมูลค่านาเข้ารวมของโลก สมมติมีจานวน N ประเทศ
iii) รวบรวมรายประเทศผู้นาเข้าหลักและมูลค่าการนาเข้าย้อนหลัง
iv) พิจารณามูลค่ าการค้าปีล่าสุด พิจารณาสัดส่วนการนาเข้าจากรายประเทศของกลุ่ ม
ประเทศ IMT-GT
37

Sattayanuwat, Wanasin (2015), RCEP – Thailand Trade Creation and Trade Diversion: Evidence and Analysis, the
2015 Agricultural & Applied Economics Association and Western Agricultural Economics Association Annual Meeting,
San Francisco, CA
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v) ในรายประเทศผู้นาเข้า n ประเทศ หากรายประเทศ IMT-GT ยังมีสัดส่วนการนาเข้า
น้อย ตีความได้ว่า “มีโอกาสในการขยายตลาด”
vi) สาหรับการพิจารณา “โอกาสในการแข่งขันในตลาด” ดังกล่าวพิจารณาจากองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ได้แก่ มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจหรือไม่ อัตราภาษีศุลกากรเท่ากับเท่าไร อุปสรรค
ที่ไม่ใช่ภาษีเป็นอย่างไร และต้นทุนการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างไร
4.2 ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาด้ ว ยการประยุ ก ต์ ค รึ่ ง วิ ธี Wisarn’s RCA Matching Approach ของคณะ
ผู้ดาเนินการวิจัย นาเสนอในรายงานฉบับนี พิจารณารายการสินค้า 4 รายการ ได้ผลดังต่อไปนี
4.2.1 ภาพรวมความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศ IMT-GT
ตลอดช่ ว ง 5 ปี ข องการศึ ก ษา (ปี 2559–2563) พบว่ า อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย มี
ความได้เปรี ย บโดยเปรี ย บเทีย บในการส่ ง ออกสิ น ค้ าน ามัน ปาล์ ม ทั ง 4 รายการ ในขณะที่ ไ ทยมี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในบางรายการและบางปีเท่านัน กล่าวคือ ไทยมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในนามันปาล์มดิบ (HS151110) ในปี 2560-2563 มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
นามันปาล์มเมล็ดดิบ (HS151321) ในตลอดทัง 5 ปี และมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในนามัน
ปาล์ ม เมล็ ด ในปาล์ ม กลั่ น (HS151329) ในปี 2561-2563 ในขณะที่ ไ ทยไม่ มี ค วามได้ เ ปรี ยบโดย
เปรียบเทียบในนามันปาล์มกลั่น (HS151190)
ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก (RCAX) ของ IMT-GT
นามันปาล์ม

ประเทศ
ไทย
นามันปาล์มดิบ
มาเลเซีย
(HS151110)
อินโดนีเซีย
ไทย
นามันปาล์มกลั่น
มาเลเซีย
(HS151190)
อินโดนีเซีย
ไทย
นามันปาล์มเมล็ดใน
มาเลเซีย
ปาล์มดิบ (HS151321)
อินโดนีเซีย
ไทย
นามันปาล์มเมล็ดใน
มาเลเซีย
ปาล์มกลั่น (HS151329)
อินโดนีเซีย

2559
0.001
26.52
49.21
0.15
27.54
59.34
4.68
28.81
33.79
0.72
17.74
78.80

2560
1.28
17.09
55.07
0.18
25.59
58.18
6.09
24.40
32.01
0.80
15.16
74.85

2561
1.53
19.59
49.61
0.23
23.14
61.10
4.35
25.04
34.81
1.93
13.23
76.47

2562
1.11
20.12
55.88
0.16
24.68
60.00
2.02
20.48
53.15
2.24
14.33
76.95

2563
0.87
22.11
51.13
0.15
22.69
59.78
2.67
31.54
30.09
0.66
15.91
73.21

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค.จากฐานข้อมูล TradeMap
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4.3 นามันปาล์มดิบ รหัส HS Code 151110
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2559-2563) นาเสนอรายประเทศผู้นาเข้านามันปาล์มดิบ (HS151110)
คิดเป็นสัดส่วนรวมมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการนาเข้ารวมทังหมดของโลก พิจารณาอันดับตาม
ผลข้อมูล ในปี 2563 และพิจ ารณาสัดส่ว นต่อเนื่องช่วงปี 2559-2563 พบว่า สองอันดับแรก คือ
อินเดียในช่วงสัดส่วนเท่ากับ [ร้อยละ 36; ร้อยละ 44] และเนเธอร์แลนด์มีช่วงของสัดส่วนเท่า กับ
[ร้อยละ 14; ร้อยละ 15] อันดับสามคือ สเปนมีสัดส่วนเพิ่มขึนจากปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ
ร้อยละ 4 เพิ่มเป็นร้อยละ 5 ในปี 2561 และเป็นร้อยละ 9 ในปี 2563 อันดับสี่และอันดับห้า คือ
อิตาลี และเคนยามีสั ดส่ ว นอยู่ ช่ว งเท่า กัน คือ [ร้อยละ 4; ร้อยละ 5] และอันดับหกคื อ มาเลเซี ย
มีสัดส่วนเท่ากับ [ร้อยละ 2; ร้อยละ 5]
ตารางที่ 4.3 ประเทศผู้นาเข้าหลักคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการนาเข้ารวมทังหมด
ระหว่างปี 2559-2563 สาหรับนามันปาล์มดิบ (HS 151110)
1

2559
80.13%
อินเดีย (40%)

2

เนเธอร์แลนด์ (15%)

3
4
5
6
7

เยอรมัน (7%)
อิตาลี (5%)
เคนยา (5%)
สเปน (4%)
เม็กซิโก (3%)
สหราช
อาณาจักร (2%)

8
9
รวมทังโลก
(ล้านตัน)

9,226,690

2560
81.44%
อินเดีย (42%)
เนเธอร์แลนด์
(15%)
เคนยา (5%)
อิตาลี (4%)
สเปน (4%)
เยอรมันนี (3%)
เม็กซิโก (3%)

2561
80.64%
อินเดีย (41%)

2562
81.82%
อินเดีย (36%)

เนเธอร์แลนด์ (15%)

เนเธอร์แลนด์ (15%)

สเปน (5%)
เคนยา (4%)
อิตาลี (4%)
เม็กซิโก (3%)
มาเลเซีย (3%)

สเปน (10%)
อิตาลี (5%)
เคนยา (5%)
มาเลเซีย (5%)
ซาอุดิอาราเบีย (2%)

กานา (2%)

ซาอุดิอาราเบีย (2%)

เม็กซิโก (2%)

มาเลเซีย (2%)

เยอรมันนี (2%)

ปากีสถาน (2%)

10,888,428

9,735,458

9,830,032

2563
80.41%
อินเดีย (44%)
เนเธอร์แลนด์
(14%)
สเปน (9%)
อิตาลี (5%)
เคนยา (5%)
มาเลเซีย (3%)

11,244,006

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล TradeMap

สาหรับสัดส่วนที่สูงขึนของมาเลเซียเป็นประเด็นที่น่าสนใจ กล่าวคือ มาเลเซี ยเป็นประเทศ
ผู้ ป ลู ก ปาล์ ม เป็ น อั น ดั บ สองของโลก แต่ ยั ง คงน าเข้ า น ามั น ปาล์ ม ดิ บ ในปริ ม าณที่ สู ง ตี ค วามได้ว่า
มาเลเซียนาเข้านามันปาล์มดิบเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมและ/หรือป้อนการบริโภคในประเทศ
เมื่อพิจารณาการนาเข้าจากประเทศ IMT-GT ของประเทศผู้นาเข้าหลักเฉพาะข้อมูลปี 2563
ทัง 6 ประเทศสาหรับสินค้าหมวดนามันปาล์มดิบ (HS 151110) พบว่าสัดส่วนการนาเข้าจาก IMT-GT
ครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทังหมด และผลการคานวณค่า RCAX ของปี 2563 พบว่าอินโดนีเซียและ
มาเลเซี ย มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บในสิ น ค้ า รายการนี (RCAX > 1) ในขณะที่ ไ ทยไม่ มี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCAX < 1)
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ตารางที่ 4.4 สัดส่วนการนาเข้าจาก IMT-GT ของประเทศผู้นาเข้าหลักในปี 2563
สาหรับนามันปาล์มดิบ (HS 151110)
ประเทศผู้นาเข้าหลัก
ปี 2563
อินเดีย (44%)
เนเธอร์แลนด์ (14%)
สเปน (9%)
อิตาลี (5%)
เคนยา (5%)
มาเลเซีย (3%)

ประเทศผู้ส่งออก
IMT-GT
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย

สัดส่วนการนาเข้าจาก IMT-GT RCAXi > 1
62.73%
30.67%
2.27%
28.12%
22.23%
62.22%
11.72%
42.71%
31.95%
72.00%
21.34%
3.09%
79.34%

Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล TradeMap

4.4 นามันปาล์มกลั่น รหัส HS Code 151190
ข้อมูลนามันปาล์มกลั่น 5 ปีย้อนหลัง พบว่าจีนเป็นประเทศที่มีการนาเข้าสูงสุด ในช่วงสัดส่วน
เท่ากับ [ร้อยละ 15; ร้อยละ 20] ในขณะที่ปากีสถานมีการนาเข้านามันปาล์มกลั่นเพิ่มขึนกลายมาเป็น
ที่ 2 ของโลก ในปี 2563 อินเดียมีการนาเข้าน้อยลงเหลือเพียงร้อยละ 1 เป็นอันดับที่ 29 ในขณะที่
ประเทศอื่น ๆ มีสัดส่วนค่อนข้างคงที่
ตารางที่ 4.5 ประเทศผู้นาเข้าหลักคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการนาเข้า
รวมทังหมด ระหว่างปี 2559-2563 นามันปาล์มกลั่น รหัส HS Code 151190
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2559
80.49%
จีน (15%)
อินเดีย (10%)
ปากีสถาน (8%)
สหรัฐอเมริกา (5%)
บังกลาเทศ (4%)
สเปน (3%)
รัสเซีย (3%)
อิตาลี (3%)
อียิปต์ (3%)
เวียดนาม (3%)
ญี่ปุ่น (2%)

2560
80.04%
จีน (15%)
อินเดีย (10%)
ปากีสถาน (9%)
สหรัฐอเมริกา (5%)
บังกลาเทศ (4%)
สเปน (4%)
อียิปต์ (3%)
รัสเซีย (3%)
อิตาลี (3%)
เวียดนาม (3%)
ญี่ปุ่น (2%)

2561
80.19%
จีน (16%)
ปากีสถาน (8%)
อินเดีย (7%)
สหรัฐอเมริกา (5%)
บังกลาเทศ (5%)
สเปน (4%)
รัสเซีย (3%)
อียิปต์ (3%)
อิตาลี (3%)
เวียดนาม (2%)
ญี่ปุ่น (2%)

2562
80.29%
จีน (20%)
อินเดีย (9%)
ปากีสถาน (8%)
สหรัฐอเมริกา (5%)
บังกลาเทศ (4%)
รัสเซีย (3%)
อียิปต์ (3%)
เวียดนาม (3%)
อิตาลี (3%)
ญี่ปุ่น (2%)
ตุรกี (2%)

2563
80.32%
จีน (18%)
ปากีสถาน (9%)
สหรัฐอเมริกา (5%)
บังกลาเทศ (4%)
รัสเซีย (4%)
อียิปต์ (3%)
เวียดนาม (3%)
อิตาลี (3%)
เมียนมา (3%)
ญี่ปุ่น (2%)
ตุรกี (2%)
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12
13
14
15
16
17

2559
80.49%
เอธิโอเปีย (2%)
ตุรกี (2%)
เยอรมันนี (2%)
โอมาน (2%)
อิหร่าน (2%)
เกาหลีใต้ (2%)

2560
80.04%
เอธิโอเปีย (2%)
เยอรมันนี (2%)
ตุรกี (2%)
เบลเยียม (2%)
อิหร่าน (2%)
เกาหลีใต้ (2%)

2561
80.19%
เอธิโอเปีย (2%)
เยอรมันนี (2%)
ตุรกี (2%)
เกาหลีใต้ (2%)
เบลเยียม (2%)
จีบูติ (2%)

18

แอฟริกาใต้ (1%)

เนเธอร์แลนด์ (1%)

เนเธอร์แลนด์ (2%)

19

เบลเยียม (1%)
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (1%)

แอฟริกาใต้ (1%)
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (1%)

แอฟริกาใต้ (1%)

2562
80.29%
เยอรมันนี (2%)
เกาหลีใต้ (2%)
เบลเยียม (2%)
แทนซาเนีย (2%)
อิหร่าน (1%)
แอฟริกาใต้ (1%)
สหราชอาณาจักร
(1%)
เอธิโอเปีย (1%)

อิหร่าน (1%)

เนเธอร์แลนด์ (1%)

21

ฝรั่งเศส (1%)

จีบูติ (1%)

22

เนเธอร์แลนด์ (1%)

ฝรั่งเศส (1%)

23

โปแลนด์ (1%)

โปแลนด์ (1%)

24

จีบูติ (1%)

เบนิน (1%)

20

25
26
27
28
29
30
รวมทัง
โลก
(ล้าน
ตัน)

19,192,647

22,723,118

สหราชอาณาจักร
(1%)
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (1%)

2563
80.32%
เบลเยียม (2%)
เอธิโอเปีย (2%)
เกาหลีใต้ (2%)
เยอรมันนี (2%)
สเปน (2%)
แอฟริกาใต้ (1%)
มาเลเซีย (1%)
แทนซาเนีย (1%)
สหราชอาณาจักร
(1%)

โปแลนด์ (1%)

เนเธอร์แลนด์ (1%)

แองโกลา (1%)

อิหร่าน (1%)

โปแลนด์ (1%)

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (1%)

จีบูติ (1%)

เบนิน (1%)

สเปน (1%)

ฝรั่งเศส (1%)
ฟิลิปปินส์ (1%)

ฝรั่งเศส (1%)
เดนมาร์ก (1%)

21,713,369

20,292,629

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (1%)
โปแลนด์ (1%)
โทโก (1%)
กานา (1%)
เบนิน (1%)
อินเดีย (1%)
ยูเครน (1%)
22,257,310

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล TradeMap

เมื่อพิจารณาการนาเข้าจากประเทศ IMT-GT ของประเทศผู้นาเข้าหลักเฉพาะข้อมูลปี 2563
สาหรับสินค้าหมวดนามันปาล์มกลั่น (HS Code 151190) พบว่าสัดส่วนการนาเข้าจาก IMT-GT
ครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทังหมด และผลการคานวณค่า RCAX ของปี 2563 พบว่าอินโดนีเซียและ
มาเลเซียยังคงมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้ารายการนี (RCAX > 1) ในขณะที่ไทยยังคงไม่
มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCAX < 1)
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ตารางที่ 4.6 สัดส่วนการนาเข้าจาก IMT-GT ของประเทศผู้นาเข้าหลักในปี 2563
สาหรับนามันปาล์มกลั่น รหัส HS Code 151190
ประเทศผู้นาเข้าหลัก
ปี 2563
จีน (18%)
ปากีสถาน (9%)
รัสเซีย (4%)
อียิปต์ (3%)
เวียดนาม (3%)
อิตาลี (3%)
เมียนมา (3%)
ตุรกี (2%)
เอธิโอเปีย (2%)
แอฟริกาใต้ (1%)
มาเลเซีย (1%)
ยูเครน (1%)

ประเทศผู้ส่งออก IMT-GT
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย

สัดส่วนการนาเข้า
จาก IMT-GT
58.39%
41.51%
0.05%
79.36%
20.60%
93.35%
1.63%
87.58%
12.33%
62.81%
37.17%
0.01%
69.18%
19.26%
95.57%
4.04%
0.39%
77.45%
22.21%
45.11%
36.72%
65.12%
34.82%
97.14%
77.32%
21.43%

RCAXi > 1
YES
YES
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NO
YES
YES
YES
YES
NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล TradeMap

4.5 นามันเมล็ดในปาล์มดิบ รหัส HS Code 151321
ข้อมูลการนาเข้านามันเมล็ ดในปาล์ มดิบ 5 ปีย้อนหลังพบว่าประเทศเยอรมันนีมีสั ด ส่ ว น
การนาเข้าสูงสุด อยู่ในช่วงร้อยละ [21, 26] ตามด้วยประเทศมาเลเซียที่อันดั บเพิ่มขึนจากอันดับที่ 3
มีสัดส่วนการนาเข้า 5 ปีย้อนหลังอยู่ในช่วงร้อยละ [15, 20] แซงประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีสัดส่วนอยู่
ในช่วงร้อยละ [17, 18] ในขณะที่ประเทศแม็กซิโกมีสัดส่วนการนาเข้าลดลงและไม่มีเลยในปี 2562
และ 2563
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ตารางที่ 4.7 ประเทศผู้นาเข้าหลักคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการนาเข้ารวมทังหมด
ระหว่างปี 2559-2563 นามันเมล็ดในปาล์มดิบ รหัส HS Code 151321
2559
81.03%
เยอรมันนี
(26%)
เนเธอร์แลนด์
(17%)

1
2
3

2560
83.71%
เยอรมันนี
(25%)
เนเธอร์แลนด์
(18%)

2561
80.96%
เยอรมันนี
(24%)
เนเธอร์แลนด์
(18%)

มาเลเซีย (15%) มาเลเซีย (16%) มาเลเซีย (15%)

4
5
6
รวมทัง
โลก
(ล้านตัน)

แม็กซิโก (7%)
อินเดีย (6%)
จีน (6%)

อินเดีย (9%)
แม็กซิโก (7%)
สเปน (5%)

อินเดีย (10%)
จีน (8%)
แม็กซิโก (6%)

1,174,902

1,358,364

1,266,999

2562
81.25%
เยอรมันนี
(21%)

2563
82.70%
เยอรมันนี
(26%)

มาเลเซีย (18%) มาเลเซีย (20%)
เนเธอร์แลนด์
(18%)
จีน (13%)
อินเดีย (11%)

เนเธอร์แลนด์
(17%)
อินเดีย (11%)
จีน (10%)

878,257

880,268

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล TradeMap

เมื่อพิจารณาการนาเข้าจากประเทศ IMT-GT ของประเทศผู้นาเข้าหลักเฉพาะข้อมูลปี 2563
สาหรับสินค้าหมวดนามันเมล็ดในปาล์มดิบ (HS Code 151321) สัดส่วนการนาเข้าจาก IMT-GT
ยังคงครองส่วนแบ่ งตลาดเกือบทังหมด และผลการคานวณค่า RCAX ของปี 2563 พบว่าทังสาม
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมทังไทย มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้ารายการนี
(RCAX > 1)
ตารางที่ 4.8 สัดส่วนการนาเข้าจาก IMT-GT ของประเทศผู้นาเข้าหลักในปี 2563
สาหรับนามันเมล็ดในปาล์มดิบ รหัส HS Code 151321
ประเทศผู้นาเข้าหลัก
ปี 2563
เยอรมันนี (26%)
มาเลเซีย (20%)
เนเธอร์แลนด์ (17%)
อินเดีย (11%)

ประเทศผู้ส่งออก IMT-GT
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย

สัดส่วนการนาเข้า
จาก IMT-GT
57.58%
33.34%
68.19%
28.60%
31.08%
8.57%
60.58%
37.47%
0.84%

RCAXi > 1
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล TradeMap
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4.6 นามันเมล็ดในปาล์มกลั่น รหัส HS Code 151329
สาหรับข้อมูลการนาเข้านามันเมล็ดในปาล์มกลั่น 5 ปีย้อนหลัง ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา
ครองอับดับ 1 และ 2 โดยมีช่วงสัดส่วนคือ [ร้อยละ 27; ร้อยละ 33] และ [ร้อยละ 17; ร้อยละ 19]
ข้อสังเกตคือประเทศเยอรมันนีมีสัดส่วนที่มีแนวโน้มน้อยลงในทุกปี
ตารางที่ 4.9 ประเทศผู้นาเข้าหลักคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการนาเข้ารวมทังหมด
ระหว่างปี 2559-2563 นามันเมล็ดในปาล์มกลั่น รหัส HS Code 151329
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2559
80.01%
จีน (27%)
สหรัฐอเมริกา
(17%)
เยอรมันนี (9%)
บราซิล (9%)
ญี่ปุ่น (4%)
มาเลเซีย (4%)
ตุรกี (4%)
ฟิลิปปินส์ (3%)

2560
81.82%
จีน (27%)
สหรัฐอเมริกา
(19%)
บราซิล (9%)
เยอรมันนี (9%)
มาเลเซีย (4%)
ญี่ปุ่น (4%)
ตุรกี (3%)
ฟิลปิ ปินส์ (3%)

2561
81.20%
จีน (28%)
สหรัฐอเมริกา
(17%)
บราซิล (8%)
เยอรมันนี (6%)
มาเลเซีย (4%)
ฟิลิปปินส์ (4%)
ญี่ปุ่น (4%)
ตุรกี (3%)

รัสเซีย (3%)

รัสเซีย (3%)

รัสเซีย (3%)

10

ซูดาน (2%)

11
รวมทังโลก
(ล้านตัน)

2,251,321

2,819,281

ซาอุดิอาราเบีย
(2%)
ซูดาน (2%)
2,360,646

2562
80.75%
จีน (33%)
สหรัฐอเมริกา
(18%)
บราซิล (9%)
ญี่ปุ่น (4%)
เยอรมันนี (4%)
รัสเซีย (3%)
ตุรกี (3%)
เนเธอร์แลนด์ (2%)
ซาอุดิอาราเบีย
(2%)

2563
80.51%
จีน (28%)
สหรัฐอเมริกา
(19%)
บราซิล (9%)
เยอรมันนี (4%)
มาเลเซีย (4%)
ญี่ปุ่น (4%)
รัสเซีย (4%)
ตุรกี (4%)
เนเธอร์แลนด์ (3%)

สวีเดน (2%)

สวีเดน (2%)

1,601,552

1,728,061

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากฐานข้อมูล TradeMap

สินค้าหมวดนามันเมล็ดในปาล์มกลั่น (HS Code 151329) สัดส่วนการนาเข้าของประเทศผู้
นาเข้าหลักเฉพาะข้อมูลปี 2020 จากประเทศ IMT-GT ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทังหมด โดยผล
การคานวณค่า RCAX ของปี 2020 พบว่าทังประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในสินค้ารายการนี (RCAX > 1) แต่ประเทศไทยไม่มี
ตารางที่ 4.10 สัดส่วนการนาเข้าจาก IMT-GT ของประเทศผู้นาเข้าหลักในปี 2563
สาหรับนามันเมล็ดในปาล์มกลั่น รหัส HS Code 151329
ประเทศผู้นาเข้าหลัก
ปี 2563
จีน (28%)
สหรัฐอเมริกา (19%)
Brazil (9%)

ประเทศผู้ส่งออก IMT-GT
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย

สัดส่วนการนาเข้า
จาก IMT-GT
81.89%
18.09%
72.02%
27.10%
88.56%
3.81%

RCAXi > 1
YES
YES
YES
YES
YES
YES
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ประเทศผู้นาเข้าหลัก
ปี 2563
มาเลเซีย (4%)

ประเทศผู้ส่งออก IMT-GT

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น (4%)
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
รัสเซีย (4%)
มาเลเซีย
มาเลเซีย
ตุรกี (4%)
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
สวีเดน (2%)
อินโดนีเซีย
ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค.จากฐานข้อมูล TradeMap

สัดส่วนการนาเข้า
จาก IMT-GT
99.66%
70.53%
29.42%
91.14%
4.74%
85.67%
14.33%
57.40%
7.91%

RCAXi > 1
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

4.7 ตัวอย่างอัตราภาษีในสามประเทศผู้นาเข้าหลัก: อินเดีย จีน ปากีสถาน
อินเดีย จีน และปากีสถานเป็นสามประเทศผู้นาเข้าหลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์นามันปาล์ม ซึง่ สาม
ประเทศในกลุ่ม IMT-GT มีกรอบความตกลงการค้าเสรีกั บทังสามประเทศผู้นาเข้าหลักเหมือนและ
แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างที่นามาเสนอส่วนหนึ่งแสดงดังตารางที่ 4.11 (ทังนีการศึกษาฉบับนีมิได้มุ่ง
พิจารณาการค้าระหว่างประเทศโดยตรง)
ตารางที่ 4.11 สรุปสิทธิประโยชน์อัตราภาษีศุลกากรกับข้อตกลงทางการค้าตาม HS Code
ของประเทศผู้นาเข้าหลักจากกลุ่ม IMT-GT
ผลิตภัณฑ์ตาม HS Code
นามันปาล์มดิบ 151110

ประเทศนาเข้าหลัก
อินเดีย
จีน

นามันปาล์มกลั่น 151190

ปากีสถาน

FTA
อาเซียน–อินเดีย (AIFTA)
ไทย-อินเดีย (TIFTA)
มาเลเซีย-อินเดีย
อาเซียน-จีน
มาเลเซีย–ปากีสถาน
(MPCEPA)

อัตราภาษี(%)
10
10
10
0
PKR. 8109/MT38

นามันเมล็ดในปาล์มกลั่น
จีน
อาเซียน-จีน
0
151329
ที่มา: รวบรวมจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2564) และ The Pakistan Business Council (2015)

38

The Pakistan Business Council. 2015. An assessment of the Malaysia – Pakistan FTA (Malaysia-Pakistan Closer
Economic Partnership Agreement MPCEPA).
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4.8 สรุป RCA Matching นัยยะต่อการค้านามันปาล์มระหว่างประเทศ
สถานภาพของประเทศไทยในตลาดนามันปาล์มระหว่างประเทศสรุปได้ว่าการส่งออกนามัน
ปาล์มของไทยมีความได้เปรียบในบางรายการสินค้าและบางปีเท่านัน ส่วนการนาเข้าแยกได้ดังนี
1) น ามัน ปาล์ มดิบ รหั ส HS Code 151110 นามันปาล์ มกลั่ น รหั ส HS Code HS151190
และน ามั น ปาล์ ม เมล็ ด ในปาล์ ม ดิ บ รหั ส HS Code HS151321 ประเทศไทยมี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของสัดส่วนการนาเข้าจากกลุ่ม IMT-GT
2) นามันปาล์มเมล็ดในปาล์มกลั่น รหัส HS Code HS151329 จากสัดส่วนการนาเข้าจากกลุ่ม
IMT – GT พบว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ส่งออกหลักในสินค้าดังกล่าว
3) อัตราภาษีจากประเทศผู้นาเข้ามิได้มีผลต่อความแตกต่างต่อทังสามประเทศ IMT-GT อย่างมี
นัยสาคัญใด สืบเนื่องจากทังสามประเทศ IMT-GT ล้วนเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความ
ตกลงหลักเหมือนกัน
4.9 ผลกระทบต่อมาตรการทางการค้านามันปาล์มของประเทศไทย
มาตรการทางการค้านามันปาล์มของประเทศไทยปัจจุบันยังไม่เปิดเสรีทางการค้า เนื่ องจาก
ห้ามการนาเข้านามันปาล์ม ซึ่งมาตรการเหล่านีส่งผลกระทบต่อตลาดนามันปาล์มดังนี
1) Scenario 1: สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ภายใต้ โ ครงการอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น อยู่ แ ละ
การดาเนินนโยบายกาหนดปริมาณคงคลังหรือสต๊อกคงเหลือของนามันปาล์มดิบ (CPO) ไว้ที่ 3 แสน
ตัน ข้อมูลสต็อกคงเหลือ ณ เดือนกรกฏาคม 2564 เท่ากับ 333,368 ตัน ส่งผลให้การนาเข้าไม่เกิดขึน
อย่างไรก็ตามภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมปัจจุบันมีลักษณะที่ตีความได้ว่าเข้าข่ายอุตสาหกรรมทารก
(Infant Industry) การผลิ ตทะลายปาล์ ม นามันปาล์ ม และผลผลิ ตจากโรงกลั่ นและผลผลิ ต จาก
ไบโอดีเซลอยู่ในจุดอิ่มตัวหมุนเวียนและเข้าข่ายการถ่ายโอนส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus)
ไปสู่ส่วนเกินผู้ผลิต (Producer Surplus)
2) Scenario 2: ในระยะกลางการห้ามนาเข้านามันปาล์ ม ส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรม
ปลายนา หากมองภาพไปในอนาคตสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมนามันปาล์มที่ยั่งยืน การมีช่องทาง
เพิ่ ม การน าเข้ า CPO เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมปลายน าในประเทศคื อ อุ ต สาหกรรมอาหาร
อุ ต สาหกรรมเชื อเพลิ ง ชี ว ภาพ และอุ ต สาหกรรมโอเลโอเคมี ค อล โดยเฉพาะผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมี คอลหากไม่มีวัตุดิบต้นนาที่เพียงพอในอุตสาหกรรมนีจะไม่สามารถสร้ าง
ความมั่นใจในการลงทุนของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนีได้ ดังนันการเปิดให้มีการนาเข้าเพื่อป้อน
การขยายตัว และส่ ง เสริ ม การใช้ป ระโยชน์จ ากการรวมกลุ่ ม IMT-GT และอาเซียน เป็นสิ่ งที่ ต้ อ ง
ดาเนินการในระยะกลางทันที อย่างไรก็ตามหากประเทศไทยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมปลายนาอย่าง
จริงจัง อาจจะมีปัญหาการขาดแคลนวัตุดิบในอนาคตเพื่อป้อนในอุตสาหกรรม ดังนันความร่วมมือทาง
การค้าใหม่ ๆเช่นช่องทางการนาเข้าจากประเทศในกลุ่ม IMT-GT เพื่อขอรับสิทธิพิเศษจากช่องทาง
ดังกล่าวอาจมีความจาเป็น
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ภาพที่ 4.1 ตลาดปาล์มนามันในปัจจุบันและอนาคต

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค.

ภาพที่ 4.1 แสดงตลาดปาล์มนามันและนามันปาล์มในปัจจุบันและอนาคต โดยที่สภาพตลาด
ในปัจจุบันที่ประเทศไทยให้ความสาคัญใน 2 อุตสาหกรรมหลักคืออุตสาหกรรมอาหาร (นามันพืช)
และอุตสาหกรรมพลังงานประเภทเชือเพลิงชีวภาพ (พลัง งานไบโอดีเซล) ในขณะที่ตลาดอนาคตใน
ระยะกลางควรให้ความสาคัญอุตสาหกรรมปลายนาในทัง 3 อุตสาหกรรม (อาหาร พลังงาน และ
โอเลโอเคมีคอล)
ตลาดในอนาคตมีบริบทที่เกี่ยวข้องใน 3 ประเด็นคือ 1) การบริหารปาล์มนามันดิบซึ่งสามารถ
จาแนกได้เป็น 2 กรณีคือการบริหารปริมาณสต็อกคงเหลือของนามันปาล์มดิบ (CPO) ในปัจจุบัน และ
การมีช่องทางเพิ่มการนาเข้า CPO เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมปลายนาในประเทศ 2) การผลิตปาล์ม
นามันและนามันปาล์มที่ยั่งยืนภายใต้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ (RSPO / มาตรฐานร่วม
ของความร่วมมือ IMT-GT) และ 3) การมีพระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์มเพื่อช่วยให้
การบริหารระบบการผลิต การตลาด ระบบโลจิสติกส์ ตลอดห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพ

65

บทที่ 5
นโยบายอุตสาหกรรมนามันปาล์มของประเทศสมาชิก IMT-GT
5.1 นโยบายไทยต่ออุตสาหกรรมนามันปาล์ม
เมื่อพิจารณาจากปี 2561 พืนที่ปลูกประมาณ 6.97 ล้านไร่ ผลผลิตปาล์มสดรวม 15,389,225
ตัน ผลผลิตปาล์มสดต่อไร่ต่อปีเท่ากับ 3,024 กิโลกรัม
5.1.1 แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องในอดีต
ย้ อนกลั บ ไปในอดีตแผนพัฒ นาอุตสาหกรรมน ามันปาล์ ม และปาล์ มนามันแบ่ง ออกเป็ น
สองช่วง คือ ช่วงปี 2551–2555 และ 2556–2560 รายละเอียดดังนี39
ตารางที่ 5.1 รายละเอียดตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนามันปาล์มและปาล์มนามัน
ช่วงปี 2551–2560
-

รายละเอียดตามแผนพัฒนา
เพิ่มพืนที่ปลูก ปีละ 5 แสนไร่ กาหนดเป้าหมาย 2.5 ล้านไร่
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เป็น 3.5 ตันต่อไร่ (จาก 3 ตันต่อไร่)
เพิ่มอัตราสกัดนามันเป็นร้อยละ 18.5 (จากร้อยละ 17)
ชดเชยดอกเบียเงินกู้ให้เกษตรกรรายย่อย (พืนที่ไม่เกิน 25 ไร่) ใช้งบประมาณปีละ 1,190 ล้านบาท (กาหนด 8 ปี)
- เพิ่มพืนที่ปลูกในเขตเหมาะสม (ดิน)
- ฟื้นฟูสวนปาล์มนามันเก่า (เน้นพันธุ์ดี & การจัดการที่ดี)
- สนับสนุนให้มีการบูรณาการผลิตและการตลาด เชื่อมโยงภาคเอกชนและการทางานเป็นกลุ่ม
- จัดทามาตรการ ข้อกาหนดต่อผู้เกี่ยวข้อง (เกษตรกร ลานเท และโรงงาน) เพื่อเพิ่มร้อยละนามัน
- รักษาเสถียรภาพราคา
- กาหนดนโยบายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุน
- สนับสนุนพลังงานทดแทนและทางเลือกให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตปาล์มนามัน เช่น ไบโอดีเซล
- กาหนดบทลงโทษการนานามันใช้แล้วกลับมาใช้เพื่อการบริโภค เพื่อให้ใช้เป็นพลังงานทดแทน
- ส่งเสริมพัฒนาเครื่องยนต์ที่ใช้ B100
- วิจัยเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง
- ต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยี และกรรมวิธีการผลิตที่มีมูลค่าสูง (ใช้ประโยชน์จากต้นปาล์ม)
- วิจัยประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ได้ผลในทางปฏิบัติ
- วิจัยเครื่องมือด้านมาตรฐาน (เช่น เครื่องวัดคุณ ภาพนามัน) การจัดการแต่ละขันตอน (เช่น การใช้
ประโยชน์จากต้นปาล์มเก่า) และพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
- จัดทาระบบกฎหมาย เช่น พรบ. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
- ตังองค์กรและกองทุน
- พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (โดยเฉพาะระบบราง)
- ฐานข้อมูลทังระบบ (GPS แปลงปลูก ลานเท โรงงาน)

พลังงาน

บริหาร

วิจัย

2556-2560

ตลาด

ผลิต

2551–2555

ปี

ที่มา: รวมรวมโดยมูลนิธิสวค. จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2563), แผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580, หน้า 6-12 ถึงหน้า 6-15

39

ศูนย์วิจยั เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2560), โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมีคอลจากปาล์มนามัน, หน้า 6-12
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5.1.2 มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติและประเด็นสาคัญอื่น ๆ
คณะกรรมการนโยบายปาล์ มนามัน แห่ งชาติ (กนป.) เป็นหน่ว ยงานดูแลระดับนโยบาย
ถูกจัดตังขึนในปี 2551 โดยมีสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการ ข้อมูลย้อนหลัง 7 ปีที่ผ่าน
มา (ปี 2558–2564) จาแนกประเด็นมติการประชุม กนป. ได้ดังต่อไปนี
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ตารางที่ 5.2 มติคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติปี 2558-2564 จาแนกตามหัวข้อการประชุม
หัวข้อ
ด้านนโยบายขับเคลื่อน
แนวทางการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก่ไขปัญหา
ระดับจังหวัด
พ.ร.บ นามันปาล์ม
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มนามัน และนามันปาล์มทังระบบ
นโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ
ด้านการควบคุมปริมาณและราคา
โครงสร้างราคา
แนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ และมูลค่าเพิ่มใน
ภาพรวม
ด้านอุปสงค์
มาตรการลดส่วนผสมนามันปาล์มในไบโอดีเซล (ระยะสัน)
การเปิดตลาดนามันปาล์ม และนามันเนือในเมล็ดปาล์ม
ภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ
องค์การคลังสินค้า (อคส.) รับซือนามันปาล์มดิบเก็บสต็อก
ส่งเสริมการใช้นามันไบโอดีเซล
ผลักดันการส่งออกนามันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) รับซือนามันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้านอุปทาน
นาเข้านามันปาล์มดิบแยกไขในจานวนจากัด (ระยะสัน)
แก้ปัญหาลักลอบนาเข้านามันปาล์มผิดกฎหมาย
ควบคุมพืนที่ปลูกปาล์มนามันใน
มาตรฐานโรงงานสกัด
จัดระเบียบการนาเข้าและนาผ่านปาล์มนามันและนามันปาล์ม
โครงการติดตังเครื่องมือวัดปริมาณนามันปาล์ม
ด้านการช่วยเหลือเกษตรกร
ความช่วยเหลือด้านการเงิน ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระ
ค่าครองชีพ และเงินกู้ดอกเบียต่า
โครงการประกันรายได้เกษตรกร

ม.ค.

พ.ค.

2558
มิ.ย. ก.ค.





ส.ค.

พ.ย.

เม.ย.

2559
พ.ค. พ.ย.

ธ.ค.

2561
ก.ค. พ.ย.

ม.ค.

พ.ค.

มิ.ย.

2562
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ย.

2563
มิ.ย. ส.ค.

2564
พ.ค.

















2560
พ.ย. ธ.ค.























































































































































ที่มา: รวบรวมและจาแนกโดยมูลนิธิสวค.
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นอกจากมติการประชุมของ กนป. จะมีความสาคัญต่อการพิจารณาแนวทางและทิศทางของ
นโยบาย วาระที่เกี่ยวข้องกับนามันปาล์ม และปาล์มนามันที่เข้าในที่ประชุ มคณะรัฐมนตรีเป็นสาระ
ที่คณะผู้ดาเนินการวิจัยเห็นว่าจาเป็นต้องรวบรวมเพื่อไปสู่การวิเคราะห์ต่อไป จาแนกประเด็นสาคัญ
ได้ดังตารางต่อไปนี
ตารางที่ 5.3 มาตรการที่เสนอเข้า ครม. นอกเหนือจากการเสนอของ กนป.
มาตรการโดยหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
1. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มนามัน ปี 2564
2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้นามันปาล์ม
และแฟรกชันของนามันปาล์ม และนามันเนือในเมล็ดปาล์มเป็น
สินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนาเข้าและนา
ผ่าน
3. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการติดตังเครื่องมือวัดปริมาณ
นามันปาล์ม เพือ่ บริหารจัดการและควบคุมสต็อกนามันปาล์ม
4. ขออนุมัติดาเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มนามัน
5. ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดวัตถุดิบและ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดนามันปาล์ม
6. ร่าง พรบ.ปาล์มนามันและนามันปาล์ม
7. การตรวจสอบรับรองพืนที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนามัน
8. ปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การตลาดปาล์มนามันครบวงจร
9. การขอชดเชยราคาการนาเข้านามันปาล์ม
10. การแก้ปัญหาปาล์มนามันและนามันปาล์ม
11. โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มนามัน 1 ล้านไร่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงพาณิชย์

มติคณะรัฐมนตรี
9 ก.พ. 64
18 ก.พ. 63

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11 ก.พ. 63
4 ธ.ค. 61
24 ต.ค. 61
29 ส.ค. 60
11 ส.ค. 58
31 มี.ค. 58
30 ก.ค. 55
17 เม.ย. 55
22 ก.พ. 55

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธิสวค.

ในปัจจุบัน กนป. มีความสาคัญ ต่อการพิจารณาแนวทางและทิศทางของนโยบาย ทังด้าน
นโยบายในการขับ เคลื่อน ด้ า นการควบคุมราคาและปริมาณ ด้ านอุปสงค์ ด้านอุปทาน และด้าน
การช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งหากพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่ดูแลปาล์มนามันและนามันปาล์ม
ของประเทศมาเลเซียทีม่ ีคณะกรรมการปาล์มนามันแห่งชาติมาเลเซีย (Malaysian Palm Oil Board;
MPOB) ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ก าหนดทิ ศ ทางและด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การรวมถึ ง การวิ จั ย และพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม ทั งระบบจะมี ค วามแตกต่ า งจากกรณี ข องประเทศไทยทั งในรู ป แบบ
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ปลายน าที่ จ ะท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จากน ามั น ปาล์ ม สามารถสร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ ม ได้ เช่ น อุ ต สาหกรรม
โอเลโอเคมีคอล) ในดุลพินิจของคณะผู้ดาเนินการวิจัยเห็นว่าโครงสร้างอานาจและหน้าที่ของกนป.ใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสม สิ่งที่ต้องเพิ่มคือการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มทังห่วง
โซ่และส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้ขยายออกไปเรื่อย ๆ มติกนป.ที่ได้ทบทวนเห็นว่าบางส่วนเป็น
การแก้ปัญหาในเฉพาะหน้า เช่นการใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกร โดยหากพิจารณาการลงทุนใน
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ปั จ จั ย การผลิ ตเพื่ อ ความยั่ ง ยื น จะช่ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรสามารถมี ระบบการผลิ ต ที่ ปราศจาก
การพึ่งพาการแทรกแซงราคาได้ นอกจากนีในอดีต ปริ มาณน ามัน ดิบ มี ความขาดแคลนจึ ง อาจมี
ความจ าเป็ น ต้ อ งน าเข้ า แต่ ใ นปั จ จุ บั น มี บ างปี พ บว่า ปริ ม าณสต๊ อ คคงเหลื อ จึ ง มี นโยบายผลั กดัน
การส่งออก การเพิ่มเครื่องมืออานาจให้กนป.ด้วยพระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์มแห่งชาติ
ขึนอยู่กับสาระสาคัญของกฎหมาย
นอกจากนี จุ ด แข็ ง ของประเทศไทยและเป็ น นโยบายในการพั ฒ นาภาคการเกษตร เช่ น
การส่งเสริม Start Up ด้านการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร การตลาดออนไลน์ และการใช้นโยบาย
Smart Agriculture ให้การพัฒนาดังกล่าวสามารถได้รับการช่วยเหลือทังจากภาครัฐและเอกชน จะ
ก่อให้เกิดการลงทุน การสร้างงานให้ลงไปสู่ภาคเกษตรอย่างแท้จริง ซึ่งจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมปาล์ม
นามันและนามันปาล์มได้ โดยจาเป็นต้องพิจารณาทังในมุมองของการเพิ่มปริมาณ การเพิ่มคุณภาพ
การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปลายนา และการสร้างความร่วมมือทังจากใน
ประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ (เช่น ความร่วมมือ IMT-GT) ในด้านการส่งเสริมนวัตกรรม
การเกษตร เช่นการนา Big Data มาช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติ และการใช้
ดาวเทียมมาช่วยในการพยากรณ์สภาพอากาศ ทังนีเพื่อนาไปสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น
GMP และ GAP
หากมองไปถึงมาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันและ
นามันปาล์ม คือ มาตรฐาน RSPO ภาครัฐของไทยสามารถช่วยอุดช่องโหว่เพื่อให้มีการใช้งบประมาณ
แผ่นดินสาหรับการเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าวจะช่วยการผลิตมีความยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบภายนอก
ทางลบ และส่งเสริมให้เกิดผลประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์
ดังนันสรุปได้ว่าการพัฒนาจะเกิดขึนได้ทิศทางของหน่วยงานที่ดูแลปาล์มนามันและนามันทัง
ระบบควรจะเชื่อมโยงการพัฒ นาทังอุตสาหกรรมต้นนา อุตสาหกรรมกลางนา และอุตสาหกรรม
ปลายนา เพื่อยกระดับสินค้าและสร้างรายได้ไปด้วยกัน
5.1.3 แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มนามันของไทย
แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนามันปาล์มของไทยประกอบด้วย 2 แผนหลัก ได้แก่
แผนปฏิรูปปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบปี 2560–2579 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (แผน AEDP 2018) ทังนีแผนหลังออกแบบให้สอดรับกับแผนแรก
การส่งเสริมการใช้นามันปาล์มเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลโดยนาส่วนที่เหลือจาก
การบริโภคภายในประเทศและการส่งออกเพื่อทดแทนการใช้นามันปิโตรเลียมซึ่งเป็นการสร้างสมดุล
ระหว่างการนาผลผลิตทางเกษตรไปใช้เป็นอาหารและพลังงาน การประเมินศักยภาพนามันปาล์ม
ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิรูปปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ ปี 2560–2579 โดยไม่ต้องขยาย
พืนที่ปลูกแต่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กาหนดเป้าหมายดาเนินการดังนี
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ตารางที่ 5.4 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมนามันปาล์มตามแผนยุทธศาสตร์และแผน AEDP 2018
รายละเอียดตามแผน AEDP 2018
เปอร์เซ็นต์นามัน
ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
ผลผลิตปาล์มนามัน (ล้านตัน/ปี)
ผลผลิตนามันปาล์มดิบ (ล้านตัน/ปี)
การใช้เพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรม
(ล้านตัน/ปี)
นามันปาล์มดิบคงเหลือ (ล้านตัน/ปี)
ไบโอดีเซลสูงสุดทีผ่ ลิตได้ (ล้านลิตร/วัน)

ระยะสัน
ระยะยาว
ระยะยาว
2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580
19-20
20-22
22
23
3.0-3.1
3.2-3.4
3.4-3.5
3.6-3.7
15.3919.0220.8821.6218.47
20.57
21.53
22.86
2.78-3.69 3.80-4.53 4.59-4.74 4.97-5.26
1.23-1.33

1.35-1.46

1.49-1.62

1.65-1.78

1.55-2.36

2.45-3.07

3.10-3.12

4.88-7.44

7.72-9.67

9.77-9.83

3.32-3.48
10.4610.96

ประมาณการเติบโตไบโอดีเซลต่อปี (ร้อยละ)
3.77
ปรับลดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล (จากเดิมแผน AEDP 2015 ที่กาหนด 14 ล้านลิตร/วัน) 8 ล้านลิตร/วัน
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2563) จาก แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ.2561-2580, ตารางที่ 4.4 หน้า 12 และตารางที่ 5.6 หน้า 21
ข้อค้นพบ: แผนพัฒนาทังในอดีต-ปัจจุบันและมติ กนป.
เน้นเฉพาะส่วนนามันปาล์ม และมีการเชื่อมโยงสู่ปลายนาน้อย
(1) แผนอดีตเน้นไปสู่การยกระดับนามันปาล์มดิบทังปริมาณและคุณภาพผ่านการเพิม่ พืนที่ปลูกและผลิตภาพ
(2) แผนปัจจุบันเน้นการต่อยอดไบโอดีเซล แต่ยังไม่เชื่อมโยงไปสู่โอลิโอเคมีคอล
(3) มติกนป.เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสัน (แยกส่วนแผนฯ ออกไป)
โดยสรุป เน้นเฉพาะส่วนนามันปาล์ม แต่การเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมปลายนามีน้อยมาก

5.1.4 มาตรการการใช้นามันปาล์มเพื่อพลังงาน
5.1.4.1 การผลิตกระแสไฟฟ้า
ช่วงปลายปี 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 เป็นช่วงที่มีอุปทานส่วนเกิน การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต (กฟผ.) รับซือนามันปาล์มรวมประมาณ 360,000 ตัน (เฉพาะช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ดูดซับ
ส่วนเกินเท่ากับ 37,550 ตัน) อย่างไรก็ตามความคุ้มค่าทางการเงินระหว่างการใช้นามันปาล์มเป็นสิ่ง
ป้ อนเข้าเปรี ย บเทีย บกับ การใช้สิ่ งป้อนเข้าอื่นเป็นสิ่ งที่ต้องพิจารณาต่อความยั่งยืนในการดาเนิ น
มาตรการเช่นนีต่อไปในระยะยาว
5.1.4.2 การปรับส่วนผสมนามันปาล์มในไบโอดีเซล
ช่ ว งปี 2556–2563 กระทรวงพลั ง งานได้ ป รั บ สั ด ส่ ว นส่ ว นผสมน ามั น ปาล์ ม ใน
ไบโอดีเซลซึ่งส่งผลต่อระดับปริมาณคงเหลือภายในประเทศและส่งผลต่อราคา
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ตารางที่ 5.5 การปรับส่วนผสมนามันปาล์มในไบโอดีเซลระหว่างปี 2556–2557
และมาตรการสาคัญในปี 2563
ปี

ส่วนผสมนามันปาล์มในไบโอดีเซล

มาตรการสาคัญของปี 2563

2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

B4
พ.ค. B7
ม.ค. B4, เม.ย. B6, ส.ค. B6.5& B7
ก.ค. B5, ส.ค. B3, พ.ย. B5
พ.ค. B6.5 & B7
ต.ค. B7-7 Plus
B7, B20
B7, B10, B20

1) 1 มกราคม 63 กาหนดให้ B10 เป็นนามันดีเซลพืนฐานแทน
B7 และมีราคาต่ากว่า 3 บาทต่อลิตร (ข้อจากัดคือ รถยนต์
ดีเซลทีเ่ ติม B10 มีจานวนคิดเป็นร้อยละ 50 ของรถยนต์
ดีเซลทังหมดที่มี 10 ล้านคัน)
2) กาหนดให้ทุกสถานีจาหน่าย B10 ตังแต่ 1 มีนาคม 2563
3) B20 & B7 เป็นไบโอดีเซลทางเลือก
4) B100 ใช้ในกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรในภาค
เกษตรกรรม

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธิสวค. จาก บริษัทสหอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (2563), แบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจาปี สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1)

5.1.5 มาตรการที่เกี่ยวกับการกาหนดคุณภาพ การควบคุม และการอุดหนุน
ในรายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ข องไทย การก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพ การควบคุ ม และ
การอุดหนุนดาเนิน การผ่านการออกประกาศของกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น โดย
ประกาศกระทรวงเหล่านีจะมีการออกใหม่ทุก 1-2 ปี
ตารางที่ 5.6 มาตรการที่เกี่ยวกับการกาหนดคุณภาพ การควบคุม และการอุดหนุน

ควบคุม

คุณภาพ

มาตรการ /
สินค้าเป้าหมาย

อุดหนุน

ประกาศ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกาหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร: ทะลายปาล์มนามัน (เรียกสัน ๆ ว่า มกษ.5702) (2563)
ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง ก าหนดชนิ ด และคุ ณ ภาพ
CPO
วัตถุดิบในการผลิตของโรงงานสกัดนามันปาล์ม (2562)
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 31
CPO
(2563)
FFB

FFB

ประกาศโครงสร้างการคานวณราคาประมาณการผลปาล์ม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้นามันปาล์มและ
CPO แฟรกชันของนามันปาล์ม และนามันเนือในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่
ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนาเข้าและนาผ่าน (2563)
FFB

โครงการประกันรายได้เกษตรสวนปาล์มนามัน

ผลต่อพฤติกรรม /
กลุ่มเป้าหมาย
การเก็บจากต้น/
เจ้าของสวน
การสกัด/
โรงสกัด
การเคลื่อนย้าย/
โรงกลั่น
การตังราคา/
ผู้ประกอบธุรกิจ
การนาเข้า/ โรงกลั่น
การผลิต/
เจ้าของสวน

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธิสวค.
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5.1.6 นโยบายการค้าระหว่างประเทศและห่วงโซ่คุณค่าของไทย
เมื่ อ พิ จ ารณากรอบข้ อ ตกลงทางการค้ า ของไทยกั บ ประเทศสมาชิ ก IMT-GT คื อ กรอบ
ASEAN Free Trade Area (AFTA) พบว่ า ข้ อ ตกลงการค้ า สิ น ค้ า ของอาเซี ย น (ASEAN Trade in
Goods Agreement; ATIGA) อั ต ราภาษี ร ะหว่ า งกั น เป็ น ศู น ย์ ทั งหมดแล้ ว แต่ ก ารก าหนดให้ เ กิ ด
การควบคุม การน าเข้า อาจจะเป็ น เหตุ ห น่ว งรั งให้ ไ ทยไม่ ส ามารถพัฒ นาตัว เองเพื่ อ ยกระดั บ ไปสู่
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่านามันปาล์มดิบและนามันปาล์มกลั่นได้ การควบคุมการนาเข้า
ของไทยใช้ การออกประกาศกระทรวงพาณิช ย์โ ดยคาดว่าจะมีเจตนาช่ว ยไม่ให้ เกิดผลกระทบต่ อ
เกษตรกรและอุตสาหกรรมน ามัน ปาล์ มภายในประเทศ แต่ความจริงที่ไม่คานึงถึง ก็คื อการไม่ ใ ช้
ประโยชน์ต่อการสร้างห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain) ซึ่งการปิดกันการนาเข้าเช่นนีเป็น
การปิ ด กั นโอกาสที่ ก ลไกตลาดภายในประเทศของไทยจะท างานให้ เ กิ ด การพั ฒ นาไปสู่ ก ารเกิด
อุตสาหกรรมปลายนาที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึน
5.1.7 การส่งเสริมการลงทุนตามประเภทกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาล์มนามันและ
นามันปาล์ม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ของไทยมีมาตรการส่งเสริม
การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม รายละเอียดดังนี
ตารางที่ 5.7 การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ตามประเภทกิจการ
ประเภทกิจการ
1.3 กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ
1.10 กิจการผลิตนามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์
1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ (ยกเว้น
สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสาอาง)
1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มา:จากผล
พลอยได้หรือเศษวัสดุ หรือของเสียจากการเกษตร (ยกเว้นที่มีขันตอนการผลิตไม่ซับซ้อน เช่น อบแห้งตากแห้ง)
1.16 กิจการผลิตเชือเพลิงหรือแอลกอฮอร์ทางการแพทย์ จากผลผลิตทางการเกษตร รวมทังเชือเพลิงจากเศษ
วัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร
6.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม
6.3 กิจการโรงกลั่นนามัน
7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอนาจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีว
มวล ก๊าซ เป็นต้น ยกเว้นขยะ หรือเชือเพลิงจากขยะ
7.12.1 กิจการวิจยั และพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ ที่ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ
7.12.2 กิจการวิจยั และพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตสารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
7.12.3 กิจการวิจยั และพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตชุดตรวจวินจิ ฉัยทางการแพทย์ การเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดล้อม
7.12.4 กิจการวิจยั และพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เซลล์จุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ในการ
ผลิตสารชีวโมเลกุล และสารออกฤทธิ์ชวี ภาพ

กลุ่มกิจการและ
สิทธิประโยชน์
A1
A3
A2/A3/ B1
A4
A2/A3
A4
B1
A2
A1
A1
A1
A1

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธสิ วค. จากคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2564
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5.1.8 ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
การศึกษานี มุ่งพิจ ารณาช่องว่างความร่ว มมือในกรอบ IMT-GT คณะผู้ ดาเนินการวิจัยได้
สัมภาษณ์ทังทางตรงและรับสื่ อเพื่อความเข้าใจทางอ้อมผ่านช่องทางต่าง ๆ ทังสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
เอกสาร และข่าว ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จุด อ่อนสาคัญประการหนึ่ง คือ ความเข้าใจต่อการรวมกลุ่ ม
เศรษฐกิจภูมิภาคทังในกรอบที่ใกล้ชิดมากที่สุด คือ IMT-GT และกรอบที่ไทยเป็นเจ้าภาพริเริ่ม คื อ
อาเซียน
คณะผู้ดาเนิน การวิจั ย มีข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉลี่ยแล้ว มีความรั บรู้ข้อมูล เกี่ ยวกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นไม่ ม ากนั ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นงานปฏิ บั ติ ใ นพื นที่ ในขณะที่ เ จ้ า หน้ า ที่
ส่ ว นกลางมีความเข้าใจและติดตามสถานการณ์แบบแยกส่ วน กล่ าวคือ กลุ่ มที่เข้าใจและติดตาม
ประเด็นเรื่องโครงสร้างพืนฐาน ถนน เส้นทางนา บก อากาศ ก็จะมุ่งเฉพาะด้ าน กลุ่มเกษตรจะเป็น
การมุ่ ง รายสิ น ค้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วจะมุ่ ง เฉพาะด้ า นของตนเช่ น กั น ยิ่ ง ไปกว่ า นั น
การเตรียมการทังข้อมูลและทักษะการนาเสนอต่อการเจรจาพบว่ายังไม่ได้รับความสนใจมากนัก
หัวใจสาคัญของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้การเป็นประเทศขนาดเล็กในเศรษฐกิจระบบเปิด
คือ การได้ประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศภายใต้หลักความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ หากผู้ถือ
อานาจรัฐมิได้พิจารณาศักยภาพในจุดนีจะเป็นการเสียโอกาสศักยภาพร่วมกันของภูมิภาค
5.2 นโยบายมาเลเซียต่ออุตสาหกรรมนามันปาล์ม
อุตสาหกรรมปาล์มนามันของมาเลเซียเริ่มต้นเมื่อปี 2460 เมื่อการปลูกเชิงพาณิชย์เกิดขึนครัง
แรก ณ The Tennamaram Estate เมือง เซอลาโงร์ (Selangor) การขยายพืนที่ปลูกอย่างมหาศาล
ส่งผลให้ผลผลิตนามันปาล์ มจากน้อยกว่า 1 แสนตันในปี 2503 เพิ่มเป็น 17.32 ล้านตันในปี 2559
ความส าคั ญ ต่ อ ขนาดเศรษฐกิ จ ข้ อ มู ล ระหว่ า งปี 2553-2558 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5-7 ของ GDP40
ความส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม เกิ ด ขึ นจากการด าเนิ น การตามนโยบายที่ ไ ด้ ถู ก ออก
แบบอย่างมีเป้าหมาย หัวข้อย่อยต่าง ๆ ในหัวข้อนีนาเสนอสาระเพื่อให้เห็นถึงนโยบายที่ผ่านมาและ
นโยบายที่วางไว้สาหรับอนาคตจาแนกประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายได้ดังนี
5.2.1 คณะกรรมการปาล์มนามันแห่งชาติมาเลเซีย
คณะกรรมการปาล์ มน ามันแห่ งชาติ มาเลเซีย (Malaysian Palm Oil Board; MPOB) ทา
หน้าที่กาหนดทิศทางและดาเนินการบริหารจัดการรวมถึงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
ทังระบบ MPOB ก่อตังขึนในปี 2543 อยู่ภ ายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลู กและสิ น ค้ า
โภคภั ณ ฑ์ (Ministry of Plantation Industries and Commodities) บทบาทของ MPOB คื อ
ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อความอยู่ดีกินดีของอุตสาหกรรมปาล์มนามันของมาเลเซียผ่านการวิจัย และ
การพัฒนาและการบริการที่เป็นเลิศ การก่อตัง MPOB เป็นการรวมสองหน่วยงานในอดีตเข้าด้วยกัน
คือ สถาบันนามันปาล์มแห่งชาติ (The Palm Oil Research Institute of Malaysia; PORIM) และ
40

Nambiappan, Balu, et al., (2018), Malaysia: 100 years of resilient palm oil economic performance, Journal of Oil
Palm Research, 30 (1): 13-25
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สานักงานใบอนุญาตและขึนทะเบียนปาล์ม (The Palm Oil Registration and Licensing Authority;
PORLA) ซึ่งก่อตังในปี 2520
MPOB ทาหน้าที่ดาเนินนโยบายและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
นามันปาล์มของมาเลเซีย ดาเนินการและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา กากับดูแลการดาเนินงาน และ
การขึนทะเบียน ให้ข้อมูล และส่งเสริมกิจกรรมทังหมดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนามันปาล์ม พัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ผ ลการวิ จั ย ในเชิ ง พาณิ ช ย์ และให้ บ ริ ก ารทางเทคนิ ค แนะน า และค าปรึ ก ษา
พัฒ นาตลาดและผลิ ตภั ณ ฑ์จ ากน ามันปาล์ ม และการส่ งเสริม การตลาดที่มี ประสิ ทธิภ าพ ติดต่ อ
ประสานงานและบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั งในประเทศมาเลเซี ย และต่ า งประเทศเพื่ อ
ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมนามันปาล์มของมาเลเซีย วางแผนและดาเนินการโครงการอบรมและ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามความเหมาะสมของอุ ต สาหกรรม เป็ น ศู น ย์ ท รั พ ยากรและข้ อ มู ล
ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มรวมถึงสิ่งตีพิมพ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนามันปาล์ม และนามันอื่น ๆ
งบประมาณของ MPOB ประกอบด้วย 3 แหล่ง แหล่งหลักมาจากเงินส่วนแบ่ง (Cess) ต่อตัน
นามันปาล์มที่ผลิตได้ แหล่งรองสาหรับการดาเนินโครงการต่าง ๆ จากงบประมาณแผ่นดินประจาปี
ของรั ฐ บาล และแหล่ ง เงิ น ส าหรั บ การวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ะได้ เ งิ น จาก Intensification of
Research in Priority Areas (IRPA) program
ตารางที่ 5.8 รายละเอียดของ MPOB จาแนกหน้าที่ ผู้แทนหน่วงงาน งบประมาณ
หน้าที่
ผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการบริหาร (Board)
1) ดาเนินนโยบายและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืน ผู้ แ ทน 3 กระทรวงหลั ก ได้ แ ก่ Finance, Plantation
ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มของมาเลเซีย
Industries and Commodities และ International
2) ดาเนินการและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
Trade and Industry
3) กากับดูแลการดาเนินงาน การขึนทะเบียน ให้ข้อมูล และ ผู้แทนอื่น ๆ
ส่งเสริมกิจกรรมทังหมดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนามันปาล์ม - Federal Land Development Authority
4) พัฒนาและส่งเสริมการใช้ผลการวิจัย ในเชิงพาณิชย์ และ - National Association of Smallholders
ให้บริการทางเทคนิค แนะนา และคาปรึกษา พัฒนาตลาด - Malaysian Estate Owners Association
ผลิตภัณ ฑ์จ ากนามันปาล์ม และการส่งเสริมการตลาดที่มี - Malaysian Palm Oil Association
ประสิทธิภาพ
- Malaysian Edible Oil Manufacturers’ Association
5) ติดต่อประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทังใน - Palm Oil Millers’ Association of Malaysia
ประเทศมาเลเซียและต่างประเทศเพื่อความแข็งแกร่งของ - Palm Oil Refiners’ Association of Malaysia
อุตสาหกรรมนามันปาล์มของมาเลเซีย
- Malaysian Oleochemical Manufacturers Group
6) วางแผนและดาเนินการโครงการอบรมและพัฒนาทรัพยากร - Sarawak State Government
มนุษย์ตามความเหมาะสมของอุตสาหกรรม
- Sabah State Government
7) เป็นศูนย์ทรัพยากรและข้อมูลของอุตสาหกรรมนามันปาล์ม - East Malaysia Planters’ Association
รวมถึงสิ่งตีพิมพ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนามันปาล์ม และ - Director-General of MPOB
นามันอื่น ๆ
งบประมาณ: 1) เงินส่วนแบ่ง (Cess) ต่อตันนามันปาล์มที่ผลิตได้ 2) งบประมาณแผ่นดินประจาปีของรัฐบาลสาหรั บ
การดาเนินโครงการต่าง ๆ 3) โครงการ Intensification of Research in Priority Areas (IRPA) สาหรับการวิจัย

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธิสวค. จาก (Palm Oil World, ม.ป.ป.)
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โครงการสร้างองค์กรของ MPOB ประกอบด้วยคณะกรรมการ (Board) ซึ่งเป็นผู้แทนจาก
3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงการคลัง (Finance) กระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค้า
โภคภัณฑ์ (Ministry of Plantation Industries and Commodities) กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ
และอุตสาหกรรม (International Trade and Industry) และผู้แทนจากองค์กรพัฒนาที่ดินแห่ งรัฐ
(Federal Land Development Authority) สมาคมเกษตรกรรายย่อยแห่งชาติ (National Association
of Smallholders) สมาคมเจ้ าของสวนแห่ งมาเลเซีย (Malaysian Estate Owners Association)
สมาคมนามันปาล์มมาเลเซีย (Malaysian Palm Oil Association) สมาคมผู้ผลิตนามันพืชมาเลเซีย
(Malaysian Edible Oil Manufacturers’ Association) สมาคมโรงงานสกั ด น ามั น ปาล์ ม แห่ ง
มาเลเซีย (Palm Oil Millers’ Association of Malaysia) สมาคมโรงกลั่นนามันปาล์มแห่งมาเลเซีย
(Palm Oil Refiners’ Association of Malaysia) กลุ่มผู้ผลิตโอลิโอเคมีคอลมาเลเซีย (Malaysian
Oleochemical Manufacturers Group) รัฐบาลแห่งรัฐซาราวัก (Sarawak State Government)
รัฐบาลแห่งรัฐซาบา (Sabah State Government) สมาคมกลุ่มชาวไร่มาเลเซียตะวันออก (East
Malaysia Planters’ Association) และผู้ อานวยการ (Director-General of MPOB) การบริ ห าร
ระดับปฏิบัติดาเนินการด้วยคณะกรรมการย่อยด้านต่าง ๆ
MPOB แบ่งส่วนงาน (Divisions) แบ่งออกเป็น 6 ส่วนงานวิจัย และ 2 ส่วนงานบริการ ได้แก่
ส่ ว นวิ จั ย ทางชี ว ภาพและความยั่ ง ยื น (Biology & Sustainability Research Division) ส่ ว นวิ จั ย
พัฒนาเจ้าของสวนรายย่อย (Smallholder Development Research Division) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ
ขันสูงและการเพาะพันธุ์ (Advanced Biotechonology & Breeding Center) ส่วนวิจัยกระบวนการ
และวิ ศ วกรรม (Engineering & Processing Research Division) เทคโนโลยี โ อลิ โ อเคมี ค อลขั นสู ง
(Advanced Oleochemical Technology) บริ การค าแนะน าและวิ จั ย พั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ (Product
Development Research & Advisory Services) เศรษฐศาสตร์ แ ละการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
(Economics & Industry Development) และการบั ง คั บ และการออกใบอนุ ญ าต (Licensing &
Enforcement) ตามลาดับ
MPOB ไม่เพียงมีสานักงานใหญ่ที่ดูแลงานทังหมดเท่านัน ยังมีสานักงานทังในประเทศและ
ต่างประเทศ ส านั กงานภายในประเทศที่ตังอยู่ในมาเลเซียตะวันตกได้แก่ กาจัง (Kajang) เซอเริมบั น
(Seremban) เปอลาบู ฮัน กลั ง (Pelabuhan Kelang) บัตเตอร์เวิร์ท (Butterworth) ยะโฮร์บาห์ รู
(Johor Baharu) กลวง (Kluang Tangkak) พาเซอร์ กูดัง (Pasir Gudang) กวนตัน (Kuantan) กัวลาตรังกานู
(Kuala Terengganu) เตเมอร์ โ ล (Temerloh) มาชาง (Machang) Hutan Melintang, Bandar
Ketengah Jaya, Bandar Muadzam Shah และ Jerantut อยู่ในซาราวักได้แก่ กูชิง (Kuching) บินตูลู
(Bintulu) มิริ (Miri Saratok) และอยู่ในซาบะฮ์ได้แก่ ลาฮัดดาตู (Lahad Datu) โกตากีนาบาลู (Kota Kinabalu)
เคนินโก (Keningau) ซันดากัน (Sandakan) ตาเวา (Tawau) สาหรับสานักงานในต่างประเทศประกอบด้วย
สหรัฐอเมริกา (เมืองวอชิงตัน ดี.ซี.) อียิปต์ (ไคโร) เบลเยียม (บรัสเซลส์) ปากีสถาน (การาจี) จีน (เมืองเซี่ยงไฮ้)
อิหร่าน (เตหะราน)
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5.2.2 หน่วยงานของรัฐ
มาเลเซียมีสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและมีบทบาทสาคัญต่อพืนที่ปลูกปาล์ มนามัน
ของประเทศ คือ องค์กรพัฒ นาที่ดินแห่ งรัฐ (Federal Land Development Authority; FELDA)
องค์ ก รฟื้ น ฟู ที่ ดิ น แห่ ง รั ฐ (Federal Land Consolidation Rehabilitation Authority; FELCRA)
บทบาทของหน่วยงานทังสองเป็นดังนี
5.2.2.1 FELDA41
องค์กรพัฒนาที่ดินแห่งรัฐ (Federal Land Development Authority; FELDA) ก่อตัง
ในปี 2499 ทาหน้าที่จัดสรรพืนที่เกษตรกรรมให้กับคนจนและไม่มีที่ทากินเป็นของตัวเองในพื นที่
ชนบท เป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนในพืนที่ห่างไกลของมาเลเซียด้วยการส่งเสริมการปลูกยางและ
ปาล์มนามัน โดยเริ่มต้นส่งเสริมการปลูกยาง ต่อมาในปี 2504 เริ่มส่งเสริมให้ปลูกปาล์มนามัน
บทบาทในปัจจุบัน FELDA เป็นรัฐวิสาหกิจ (State-owned) ทาโครงการพัฒนาที่ดิ น
พัฒนากิจกรรมทางการเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาเศรษฐสังคมเชิงพาณิชย์จาก ปี 2539
เป็นต้นมา FELDA กลายเป็นหน่วยงานที่สามารถหารายได้ได้ด้วยตัวเอง การดาเนินงานหลักไม่ต้องพึ่ง
งบประมาณจากรัฐและสามารถสร้างรายได้นามาสนับสนุนการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการทา
ธุรกิจที่หลายหลาย FELDA ได้เปิดตัวองค์กรธุรกิจเอกชน (Private corporate entities) จานวนมาก
เพื่อเข้าดาเนิน การธุร กิจ ให้ส มบูร ณ์ตลอดห่ว งโซ่คุณค่า รวมทังมีการร่ว มทุนกับบริษัทต่างชาติ ใน
กิจการต่าง ๆ ด้วย ตัวอย่างต่อไปนีขององค์กรธุรกิจที่ FELDA ก่อตังในจานวนนีมีทังที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้องกับปาล์มนามัน ดังนี
-

FELDA Asset Holding Company Sdn. Bhd. (จดทะเบียนปี 2555)
Felda Plantation Sdn Bhd
Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV)
Koperasi Permodalan Felda (KPF)
Felda Investement Corporation (FIC).

บทบาทของ FELDA ในปัจจุบันมีส่วนสาคัญในการเป็นผู้เล่นในเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
กลไกตลาด รวมไปถึงยกระดับการดาเนินงานให้ทัน ต่อยุคสมัย ทังยังคงมุ่งปิดช่องว่างรายได้ระหว่าง
พืนที่เมืองและชนบท อย่างไรก็ตามบทบาทต่ออุตสาหกรรมนามันปาล์มนัน FELDA เป็นผู้ปลูกราย
ใหญ่ทังในมาเลเซีย (คิดเป็นร้อยละ 12 ของพืนที่ปลูกทังหมดในมาเลเซีย) และในอินโดนีเซีย รวมไป
ถึงมีบทบาทในอุตสาหกรรมกลางนาและปลายนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุ ตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลจาก
ปาล์มนามัน นอกจากนีที่ผ่านมา FELDA มีประเด็นเรื่องแรงงานต่างด้าวอินโดนีเซียและอินเดีย เช่น
ในปี 2562 FELDA ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท FGV ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระกอบการสวนปาล์ ม ขนาดใหญ่ ใ ช้แ รงงาน
อินโดนีเซียจานวน 11,286 คนและแรงงานอินเดีย 4,683 คน นามาซึง่ ประเด็นเรื่องการกดขี่ค่าแรง42
41
42

FELDA (2019), About-felda
Mason & Mcdowell (2020), US says it will block palm oil from large Malaysian producer
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ส าหรั บ บทบาทของการจัดสรรที่ ดินทากินให้ กับคนจนในชนบทห่ างไกลของ FELDA
คณะผู้ ด าเนิ น การวิ จั ย เห็ น ว่ า คล้ า ยคลึ ง กั บ การรวมหน้ า ที่ ส ามหน่ ว ยงานของไทยเข้ า ด้ ว ยกั น คือ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.) และสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์นิคม และสหกรณ์การเกษตร) กล่าวคือ FELDA ดาเนินการ
จัดหาที่ดินและให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ โดยในกรณีที่เกิดหนีเสียรัฐบาลยังคง
ต้องอัดฉีดเงินเพื่ออุดหนุนให้กับ FELDA รวมไปถึงเมื่อการบริหารทางการเงินผิดพลาดเช่นกัน43
5.2.2.2 FELCRA44
องค์กรฟื้นฟูที่ดินแห่งรัฐ (Federal Land Consolidation Rehabilitation Authority;
FELCRA) ก่อตังขึนปี 2509 เป็นหน่วยงานรัฐทาหน้าที่ฟื้นฟูที่ดินพัฒนาพืนที่ชนบทเพื่อช่วยเหลื อ
ชุมชนห่างไกล ต่อมาปี 2540 เปลี่ยนรูปแบบเป็นบริษัทจากัด ปัจจุ บัน FELCRA มีรูปแบบองค์กรที่
เอือการทาธุรกิจตามระบบเศรษฐกิจและกลไกตลาด คือ บริษัทถือหุ้นทังหมด บริษัทร่วมทุน และ
พันธมิตรทางธุรกิจ ดาเนินธุรกิจในหลายรูปแบบ ได้แก่ การทาการเกษตรแปลงใหญ่ การผลิตปุ๋ย
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง การศึกษา และการผลิตอาหาร รวมถึงปศุสัตว์ที่บริโภคประจาวัน ข้อมูล
ณ กรกฎาคม 2561 FELCRA พัฒนาที่ดินเกษตรรวม 224,130 เฮกตาร์ มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
111,462 ราย ทาโครงการพัฒ นารวม 1,049 โครงการ และมีพืนเป็นของหน่ว ยงานเองจ านวน
33,145 เฮกตาร์
สาหรับอุตสาหกรรมนามันปาล์ม FELCRA เป็นผู้ถือหุ้นทังบางส่วนและทังหมดในหลาย
กิจการ มีสัดส่วนพืนที่ปลูกรวมในปี 2560 ทังประเทศร้อยละ 3 ของพืนที่ทังหมดจากทังหมด 6 บริษัท
เป็นกิจการโรงงานสกัด 1 บริษัทจานวน 9 โรงงาน
5.2.3 แผนแม่บทอุตสาหกรรม (Industrial Master Plan)
แผนแม่บทอุตสาหกรรม (Industrial Master Plan; IMP) มีส่วนสาคัญที่ทาให้อุตสาหกรรม
ปาล์มนามันทังต้นนาและปลายนาได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากรัฐบาล CPO เป็นสินค้าส่งออก
หลักตังแต่อดีตจนถึงเพียงช่วงปี 2513-2522 หลังจากนันสินค้าส่งออกกลายเป็นผลิตภัณฑ์ปาล์ มที่
ผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าทางอุตสาหกรรมผ่านมาตรการอุดหนุนและการช่วยเหลือทางภาษีต่าง ๆ45
IMP เรียงลาดับเริ่มแผนแรก IMP1 ช่วงปี 2529-2538 แผนที่สอง IMP2 ดาเนินการช่วง ปี 25392548 แผนที่สาม IMP3 ดาเนินการช่วงปี 2549-2563 และปัจจุบันดาเนินการตามแผนช่วงปี 2564
โดยแต่ละแผนได้มีการดาเนินการดังต่อไปนี
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Chow & Sipalan (2019), Malaysia backs $1.5 billion in aid for state palm oil firm Felda
FELCRA (2021), About FELCRA
45 May (2012), Malaysia: economic transformation advances oil palm industry University of Malaya
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5.2.3.1 IMP146 (ปี 2529-2538)
IMP1 เน้นการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์บนฐานขันปฐมภูมิ
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม IMP1 กาหนดภาคอุตสาหกรรมออกเป็น 12 สาขาย่อย และอุตสาหกรรมนามัน
ปาล์มเป็นหนึ่งในนัน โดยเน้นให้เกิดการกลั่นและแตกประเภทจากการกลั่นไปสู่การสร้างมูล ค่าเพิ่ม
เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก รวมไปถึงพัฒนาอุตสาหกรรมใน
แต่ละขันอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน (Segments of Industry) ของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
5.2.3.2 IMP247 (ปี 2539-2548)
IMP2 พัฒ นาต่อยอดจาก IMP1 ด้ว ยการพัฒ นาอุตสาหกรรมน ามันปาล์ มให้ เข้ ม แข็ ง
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพิ่มกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตภาพ และวางแผนด้าน
อุปทานที่ต้องป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมให้มีความเพียงพอทังเพิ่มจากภายในประเทศและนาเข้า ช่วง
ของการดาเนินการมีกาลังการผลิตมากกว่าอุปทานของปาล์มที่เข้าระบบการผลิตจึงขยายพืนที่ปลูกใน
พืนที่ซาบา (Sabah) และซาราวัค (Sarawak) ด้ว ยมาตรการที่ส ร้างแรงจูงใจให้ อุตสาหกรรมที่ใ ช้
แรงงานเข้มข้น (Labor Intensve) และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (Agro-process industry) ให้ไป
ตังอยู่ในพืนที่ดังกล่าว IMP2 กระตุ้นกระบวนการปลายนา (Dowmstream) เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มและ
เน้นไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และการผลิตที่เน้นเครื่องจักรมากขึน
5.2.3.3 IMP3 (ปี 2549-2563)
IMP3 เน้ น กิ จ กรรมอุ ต สาหกรรมปลายน าที่ จ ะไปสู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ พิ่ ม มู ล ค่ า ที่ สู ง และ
หลากหลายผ่านการวิจัยและพัฒนาที่เกิดผลเชิงพาณิชย์ และความร่ว มมือระหว่างหน่ว ยงานด้ าน
การวิจัยของรัฐและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
ในปี 2553 รัฐบาลมาเลเซียดาเนินโครงการ Economic Transformation Programme
(ETP) ซึ่งวางแผนแม่บททางเศรษฐกิจ 10 ปี เพื่อเป้าหมายให้ภายในปี 2563 มาเลเซียจะเป็นประเทศ
รายได้สูง ในแผน ETP กาหนดภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่สาคัญระดับชาติ (National Key Economic
Are; NKEA) 12 ภาคส่วน ประกอบด้วย 1) นามันก๊าซและพลังงาน 2) นามันปาล์ม 3) บริการทาง
การเงิ น 4) ท่ อ งเที่ ย ว 5) บริ ก ารทางธุ ร กิ จ 6) อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค และไฟฟ้ า 7) ค้ า ส่ ง และค้ า ปลี ก
8) การศึ กษา 9) บริ การสุ ขภาพ 10) โครงสร้างพืนฐานและเนือหาการสื่อสาร 11) เกษตร และ
12) การพัฒนาพืนที่กัวลาลัมเปอร์ที่ยิ่งใหญ่
นามันปาล์มเป็นหนึ่งใน NKEA มีเป้าหมายยกระดับผลิตภาพในภาคการผลิตต้นนาและ
ขยายขอบเขตอุตสาหกรรมในภาคปลายนา รวมไปถึงมุ่งการพัฒนาทังอุตสาหกรรมนามันปาล์มทัง
ระบบไปสู่ ความยั่ งยื น นอกจากนี ETP ดาเนิน 8 โครงการที่เรียกว่า Entry Point Project (EPP)
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนามันปาล์มตลอดห่วงโซ่อุปทานรายละเอียดโดยสังเขปดังนี48
46 Rasiah & Shahrin

(2006), Development of Palm Oil and Related Products in Malaysia and Indonesia, University of Malaya
Ibid
48 Shehu, Salleh , & Ahmad (2020), “The Sustainable Palm Oil Policies in Malaysian” Journal of Management Theory
and Practice, 1 (3): 56-60
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

เร่งปลูกต้นใหม่ทดแทนต้นเก่า
ยกระดับผลิตผลของ FFB
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ยกระดับร้อยละนามัน OER
พัฒนาก๊าซชีวภาพที่โรงงานสกัด
ขยายผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคอลต่อเนื่องมูลค่าสูง
ทาเชือเพลิงชีวภาพรุ่นที่สองให้เป็นเชิงพาณิชย์
เร่งการพัฒนาภาคอาหารและสุขภาพ

5.2.3.4 IMP4 (ปี 2564-)
ประเทศมาเลเซียอยู่ระหว่างการทาแผน
5.3 นโยบายอินโดนีเซียต่ออุตสาหกรรมนามันปาล์ม
นโยบายในการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมนามันปาล์ มของประเทศอินโดนีเซียมีมากขึนทาให้
มีผลผลิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งมากกว่าประเทศมาเลเซียซึ่งเคยเป็นประเทศที่มีผลผลิตมากที่สุด
และในปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ผลิตนามันปาล์มเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ในด้านพืนที่
ปลูกของอินโดนีเซียมีสัดส่วนเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีพืนที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อรายเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มนามันมากกว่า 200 ไร่ต่อราย สะท้อนประสิทธิภาพการผลิตผ่านผลผลิตต่อไร่ (2.9 ตันต่อไร่)
และมีอัตราการสกัดนามัน (OER) เท่ากับร้อยละ 20
นโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมนามันปาล์มทาให้ต่างประเทศมีความสนใจเข้ามาลงทุน
เพาะปลูก เช่น สิงคโปร์และมาเลเซียควบคุมพืนที่ปลูกในอินโดนีเซียคิดเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 ของพืนที่
ปลูกทังหมดในอินโดนีเซียผ่านรูปแบบการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและผ่านการร่วมทุน กั บ
บริษัทท้องถิ่นของอินโดนีเซีย
แต่ จ ากนโยบายการขยายพื นที่ ป ลู ก ที่ ม ากขึ นนั นก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบภายนอกทางลบ
ซึ่งประเทศอินโดนีเซียมีระดับความรุนแรงในการก่อมลพิษทางอากาศมากกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก
นโยบายของอินโดนีเซียวางแผนอุตสาหกรรมปาล์มนามันเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ
การพัฒนาประเทศ ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย (Masterplan for Acceleration and
Expansion of Indonesia’s Economic Development: MP3EI) ปัจจุบัน (ปี 2554-2568) กาหนด
ให้ปาล์มเป็นหนึ่งใน 22 กิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์สาหรับปาล์มนามันเน้นเป้ าหมายใน
การปรับปรุงผลผลิต (เช่น ปลายนาระหว่างกระบวนการผลิต) และตรวจสอบพืนที่การผลิต/ปลูก แผน
MP3EI แบ่ ง ระเบี ย งเศรษฐกิ จ (Economic Corridor; EC) ออกเป็ น 6 EC ซึ่ ง น ามั น ปาล์ ม อยู่ ใ น
Sumatra EC และ Kalimantan EC49 นอกจากนี ยั ง ส่ งเสริ ม ความพยายามของชุม ชน หน่ ว ยงาน

49

Ministry of National Development Planning. Strategic environmental assessment masterplan for acceleration
and expansion of Indonesia’s economic development.
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ธุรกิจ และรัฐบาลท้องถิ่นที่มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมปลายนาแบบบูรณา
การเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นามันปาล์ม50
ที่ ผ่ า นมาอิ น โดนี เ ซี ย เปิ ด รั บ ต่ า งชาติ เ ข้ า มาลงทุ น พื นที่ ป ลู ก ในรู ป แบบสั ม ปทานและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มาเลเซียและสิงคโปร์มีบทบาทหลักในการเข้าไปทาอุตสาหกรรมปาล์ มใน
อินโดนีเซีย ภาพรวมของนโยบายมิได้มีจุดโด่ดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซีย มี Indonesian Palm
Oil Board (DMSI) เป็นผู้ผนึกรวมทังภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องในภาคเอกชนเพื่อสร้างอุตสาหกรรมนามัน
ปาล์มที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางในการประสาน กาหนดโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม กาหนด
ระเบียบและนโยบาย ดาเนินการวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นด้านตลาดและทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพและประสิทธิภาพ อานวยความสะดวกในการนาเข้าและส่งออก พัฒนาตลาดใหม่รวมทังรักษา
ตลาดเดิมที่มีอยู่ ให้ข้อมูลในการรักษาเสถียรภาพราคาและอุ ปทานนามันปาล์ม ดาเนินการสนับสนุน
ธุรกิจและบริการสนับสนุนอื่น ๆ รวมไปถึงการแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ธุรกิจนามันปาล์มอย่างยั่งยืน รวมทังจากระเบียบประธานาธิบดี No. 44/2020 ข้อบังคับนีกาหนดให้
บริ ษั ท และผู้ ป ลู ก ปาล์ ม น ามั น ทั งหมดในอิ น โดนี เ ซี ย ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน Indonesia
Sustainable Palm Oil (ISPO) เพื่อรับประกันว่าวิธีปฏิบัติในการผลิตจะเป็นไปตามหลั กการของ
ความยั่งยืน จากนโยบายดังกล่ าว ในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี การรับรอง ISPO จะมีผลบังคับใช้
สาหรับเกษตรกรอิสระรายย่อยปาล์มนามันในอินโดนีเซีย หลายเขตพืนที่ปลูกสวนปาล์มนามันได้ริเริ่ม
โดยการจัดตังคณะทางาน ISPO Acceleration Working Group และร่างข้อบังคับเพื่อสนับสนุน51
นโยบายเพื่อลดการบุรุกพืนที่ป่า รัฐบาลแก้ไขปัญหาความยั่งยืนของสวนปาล์มในพืนที่ป่าตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ UUCK No. 11/2020 โดยเกษตรกรที่ ป ลู ก ในพื นที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ ก่ อ น
การประกาศใช้พระราชบัญญัติและมีใบอนุญาต สามารถดาเนินการปลูกต่อไปได้อีกระยะเวลา 15 ปี
แต่หากไม่มีใบอนุญาตหรือปลูกหลังจากประกาศต้องมีการจ่ายค่าปรับ52
นโยบายเพื่อส่งเสริ มอุตสาหกรรมปลายนา รัฐบาลดาเนินการ PMK No. 76/2021 ปรับ
การกาหนดภาษีส่ งออก (export levy) CPO เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่ง ขันด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์นามันปาล์มในตลาดโลก ด้วยอัตราภาษีที่ปรับแล้วเสริมสร้างความเชื่อมั่นเชิงบวกสาหรับ
ผู้ผลิตนามันปาล์ม ผู้ประกอบการสามารถขยายเพิ่มการลงทุนได้53

50

ASEAN Briefing. Masterplan for acceleration and expansion of Indonesia’s economic development 2011-2025.
DMSI. 2021. This Palm Oil Forum Supports the Acceleration of the Sustainable Oil Palm Scheme.
http://dmsi.or.id/index.php/public/beritadmsi/detail/2007/Forum-Sawit-Ini-Dukung-Percepatan-Skim-Kelapa-SawitBerkelanjutan
52 DMSI. 2021. Administrative Sanctions for Settling Palm Oil in Forest Areas.
http://dmsi.or.id/index.php/public/beritadmsi/detail/2012/Sanksi-Administratif-Untuk-Menyelesaikan-Sawit-DalamKawasan-Hutan
53 DMSI. 2021. Palm Oil Associations and Research Institutes Speak Up About PE.
http://dmsi.or.id/index.php/public/beritadmsi/detail/2006/Asosiasi-Sawit-dan-Lembaga-Penelitian-Angkat-BicaraSoal-PE-Sawit
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5.4 นโยบายภายใต้กรอบ IMT-GT
ภายใต้กรอบ IMT-GT ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ปี 2579 (IMT-GT Vision 2036) วางเป้าหมาย
สามประการ ได้แก่ หนึ่ง ภาคเกษตรที่ยั่งยืน มีส่วนร่วม และนวัตกรรม (Sustainable, inclusive &
innovative agriculture sector) สอง ภาคอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้ มีนวัตกรรม และมีความรุดหน้า
(Competitive, innovative and advanced industrial base) และสาม การท่องเที่ยวระหว่างกัน
ที่ยั่งยืน ที่มีส่วนร่วมและแข่งขันได้ (Sustainable, inclusive & competitive cross-border tourism)
ในระดั บ ย่ อ ยลงไป IMT-GT ก าหนดเสาหลั ก เชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Pillars) ออกเป็ น 7
เสาหลัก ประกอบด้วย การขนส่งและการเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Transport & ICT
Connectivity) การอ านวยความสะดวกทางการค้ า และการลงทุ น (Trade & Investment
Facilitation) การท่องเที่ยว (Tourism) อุตสาหกรรมจากฐานเกษตรและภาคเกษตร (Agriculture &
Agro-based industry) สิ น ค้ า และบริ ก ารฮาลาล (Halal Products & Services) สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และวัฒนธรรม (HRD, Education &
Culture)
อุตสาหกรรมปาล์มนามันเป็นส่วนหนึ่งของเสาหลักว่าด้วยอุตสาหกรรมจากฐานเกษตรและ
ภาคเกษตร (Agriculture & Agro-based industry) ในระดับปฏิบัติการ รูปแบบการทางานของ
บุคลากรระหว่างทังสามประเทศดาเนินการในรูปแบบคณะทางาน (Working Group) โดยคณะทางาน
ด้ า นเกษตรมี ชื่ อ ว่ า Working Group on Agriculture, Agro-bases industry and Environment
(WGAA)
ความร่ ว มมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม มี โ ครงการชื่ อ IMT-GT Palm Oil
Cooperation เกิ ด ขึ นช่ ว ง ตุ ล าคม 2559–กั น ยายน 2561 อย่ า งไรก็ ต ามหลั ง จากนั นเป็ นต้นมา
โครงการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนามันปาล์มไม่เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรมอีกเลย
ตารางที่ 5.9 แผนกลยุทธ์ เสาหลักกลยุทธ์ และความร่วมมือที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
ในกรอบ IMT-GT
แผนกลยุทธ์





Vision 2036
IB 2017-2021
Physical Connectivity Project
Sustainable Urban
Development Framework
 UNINET

เสาหลักกลยุทธ์

ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมนามันปาล์ม

 Agriculture Agro-based (WGAA)
 Tourism (WGT)
 Halal Product & Services
 IMT-GT Palm Oil
(WGHAPAS)
Cooperation
 Transport & ICT (WGTIC)
 Trade & Investment (WGTI)
 Environment (CMGF)

ที่มา: สรุปโดยมูลนิธิสวค.
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ตารางที่ 5.10 การเปรียบเทียบนโยบายอุตสาหกรรมนามันปาล์มของ IMT-GT
ไทย
นโยบาย
เน้นส่งเสริมอุตสาหกรรม
สาหรับความต้องการของ
ผู้บริโภคในประเทศ
มากกว่าการขยาย
การส่งออก โดยการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า
โครงสร้างหน่วยงาน หน่วยงานดูแลแยกส่วน
แผนกลยุทธ์
เน้นพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารและเชือเพลิง
ชีวภาพ ตลอดจนจากัด
การนาเข้าปาล์ม
นามันดิบ

มาเลเซีย
- พัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
โดยเน้นอุตสาหกรรมปลายนา
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากนามัน
ปาล์มดิบ และผลพลอยได้
- มีนโยบายขยายการลงทุน
เพาะปลูกไปยังประเทศอื่น
หน่วยงานดูแลรวมศูนย์
- เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมโอเล
โอเคมีคอล
- ส่งเสริมการส่งออกและ
นาเข้าปาล์มนามันดิบ

อินโดนีเซีย
- พัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- มีการขยายพืนที่ปลูกใน
ประเทศเพิม่ ขึน

หน่วยงานดูแลรวมศูนย์
ผลักดันการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพ
(ไบโอดีเซล)

ที่มา: สังเคราะห์โดยมูลนิธิสวค.

นอกจากนี ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในอุ ต สาหกรรม พบว่ า ที่ ผ่ า นมา
บริษัทเอกชนมีการนาเข้าเทคโนโลยีรวมทังจ้างผู้รับเหมาในการสร้างโรงงานสกัดจากประเทศมาเลเซีย
ภาคเอกชนมีการร่วมลงทุนกับนักลงทุน จากประเทศมาเลเซียจัดตังโรงงานสกัด กรมวิชาการเกษตรมี
การพาผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี มีโครงการความร่วมมือริเริ่มโดย
International Finance Corporation (IFC) สนับสนุนงบประมาณจานวนมากในการช่วยให้เกษตรกร
รายย่อย (independent smallholder) มากกว่า 2 พันรายในจังหวัดกระบี่ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
RSPO
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บทที่ 6
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้แนวคิด
Stan Shih’s Smiling Curve และ BCG Model
6.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้แนวคิด Stan Shih’s Smiling Curve
กรอบแนวคิด Stan Shih’s Smiling Curve
Smiling Curve ประยุ กต์กับโครงการพัฒ นากลไกความร่ว มมือด้านอุตสาหกรรมปาล์ ม
นามันภายใต้ IMT-GT จาแนกเป็นสองมิติ มิติที่หนึ่งเป็นการประยุกต์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
นามันภายในประเทศของไทย และมิติที่สองคือการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
(1) Smile Curve กับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
แนวคิ ด Smiling Curve เป็ น การน ากระบวนการวิ จั ย และการพั ฒ นา การออบแบบ
การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการกระจายสินค้า เพื่อให้การผลิตสินค้าสามารถพัฒนานวัตกรรมได้
อย่างยั่งยืน โดยสามารถเชื่อมโยงกับการยกระดับมูลค่าการส่งออกปาล์มนามันของไทย ซึ่งจะต้อง
สร้างนวัตกรรมให้ประสบผลสาเร็จอย่างครบวงจรตังแต่อุตสาหกรรมการผลิตปาล์มนามันตังแต่ต้นนา
กลางนา และปลายนา กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้กับกับเกษตรกร
การพัฒนานวัตกรรมของลานเทหรือสหกรณ์ผู้รวบรวมผลผลิต โรงงานกลั่น โรงงานสกัด ตลอดจน
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้มีศักยภาพในการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน
และยกระดับห่วงโซ่คุณค้าข้ามพรมแดน ทังนีการยกระดับมูลค่าการส่งออกปาล์มนามันของไทยนัน
จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนับตังแต่ระดับนโยบาย และหน่วยงานปฏิบัติ เช่น
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกรรม ตลอดจนหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การวิ จั ย นวั ต กรรมใน
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันอย่างยั่งยืน
(2) Smiling Curve กับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
การประยุกต์ Smiling Curve เข้ากับการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศภายใน
ภูมิภาคสะท้อนถึงการสร้างความเป็นไปได้ในการพัฒนาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและนาไปสู่
ประสิทธิภาพสูงสุ ดในภูมิภาคนีที่ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักของโลก (ร้อยละ 80 ของผลผลิตทะลาย
ปาล์มนามันทังหมดของโลก ดังแสดงตามภาพที่ 6.1)
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ภาพที่ 6.1 แนวคิดของ Smiling Curve กับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

ที่มา: (Mudambi, 2008)

การประยุ ก ต์ Smiling Curve เข้ากับการพั ฒ นาความร่ว มมื อระหว่า งประเทศ Ye,
Meng, & Wei, (2015) น าเสนอองค์ ป ระกอบสามประการที่ จ ะน าไปสู่ ค วามร่ ว มมื อ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ (อย่างไรก็ตาม 3 ประการนีเป็นเพียงเบืองต้นเท่านัน) ได้แก่
 กลยุทธ์การพัฒนาที่ประสิทธิภาพ (Effective development strategies)
 นโยบายอุตสาหกรรม (Industrial Policies)
 ธรรมภิบาลระหว่างประเทศ (International Governance)
6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้แนวคิด BCG Model
6.2.1 ความหมายของคาว่า BCG Economy
BCG Model มาจากคาเต็มว่า Bio-Economy, Circular Economy และ Green Economy
เป็นการนาแนวทางทางเศรษฐกิจว่าด้วยการผลิตและการบริโภคสิ่งต่าง ๆ สามประเภทรวมเข้าด้วยกัน
มีความหมายแต่ละคาดังต่อไปนี
 Bio-Economy (BE) แปลว่ า เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ หมายถึ ง การผลิ ต ของใช้ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้
วัตถุดิบจากธรรมชาติชีวภาพได้ชีวผลิตภัณฑ์ (Bio-product)
 Circular Economy (CE) แปลว่ า เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น หมายถึ ง การน าสิ่ ง ที่ ใ ช้ แ ล้ ว
กลับมาหมุนเวียนเป็นวัตถุดิบผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ได้อีก โดยมีเป้าหมาย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ของเสี ย ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว น้ อ ยที่ สุ ด กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง CE เป็ น การผลิ ต และใช้
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นวงกลมไม่ให้เหลือ ของเสียทิงออกจากวงกลม ต่างจากการผลิตและ
ใช้แบบเส้นตรงที่จะมีของเสียทิง
 Green Economy (GE) แปลว่า เศรษฐกิจสีเขียว หมายถึง การผลิตและใช้สิ่งต่าง ๆ โดย
คานึงถึงความสมดุลต่อระบบนิเวศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ภายนอกทางลบ เพื่อความยั่งยืนต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกทังระบบ
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6.2.2 ต้นแบบ BCG ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มของไทย54
ภายใต้เทคโนโลยีปัจจุบันผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมนามันปาล์มจาแนกได้ 3
ส่วนหลัก ๆ ตามลาดับของต้นนาและกลางนา ดังนี ส่วนแรกคือชีวมวลและเส้นใยปาล์ม ส่วนที่สองคือ
กากปาล์มและนาเสีย และส่วนที่สามคือกากเมล็ดในปาล์มและกากตะกอน ทังการพิจารณาห่วงโซ่ใน
ชันนีพิจารณาเฉพาะขันตอนการปลูกและการสกัดให้ได้นามันปาล์มดิบเท่านัน และยังมิได้พิจารณา
ต่อไปมากกว่านั น การน าผลพลอยได้กลั บมาเข้า CE นันเฉพาะส่ ว นของผลพลอยได้ทังสามส่ ว น
สามารถดาเนินการตามแนว BCG ซึ่งเน้นเฉพาะส่วน CE ในส่วนที่ได้ดาเนินการจริงแล้วในปัจจุบัน ได้
รายละเอียดดังต่อไปนี
 ส่วนแรกคือชีวมวลและเส้นใยปาล์ม
ส่วนแรกคือชีวมวลและเส้นใยปาล์มเป็นผลพลอยได้จากการผลิตต้นนา คือ การปลูกต้นปาล์ม
และการสกัด ผลผลิตในขันนีคือ ผลปาล์มทะลายที่จะส่งเข้าโรงงานสกัด ได้ผลพลอยได้ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ดังนี
- ใบและทางปาล์ม: ใช้เป็นวัตถุคลุมดิน
- ทะลายปาล์มเปล่าที่เหลือจากกระบวนการหีบ: ใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด ใช้เป็นวัสดุคลุม
ดิน และใช้เป็นวัสดุผลิตไฟฟ้า
- เส้นใยปาล์ม: นาไปผลิตเป็นพลังงานความร้อนหรือไฟฟ้า
- ผลปาล์มดิบ: ใช้ผลิตเป็นปุ๋ยหมัก
- กะลาปาล์ม: นาไปเป็นเชือเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าและนาไปผลิต
Activated Carbon
 ส่วนที่สองคือกากปาล์มและนาเสีย
การผลิตขันกลางช่วงที่ 1 คือการนาผลทะลายปาล์มมาสกัดให้ได้ผลผลิตคือ CPO และเมล็ด
ในปาล์ม โดยได้ผลพลอยได้คือ กากปาล์มและนาเสีย นาไปสู่ CE ได้ดังนี
- กากปาล์ม: นาไปผลิตไบโอแก๊สสาหรับใช้เป็นเชือเพลิงเพื่อการผลิตพลังงานความ
ร้อนหรือไฟฟ้า
- นาเสีย: นาไปผลิตเป็นพลังงานความร้อน
 ส่วนที่สามคือกากเมล็ดในปาล์มและกากตะกอน
การผลิตขันกลางช่วงที่ 2 คือการนาสกัดนามันเมล็ดในปาล์ม ได้ผลผลิตคือ CPKO และได้ผล
พลอยได้ คือ กากตะกอน นาไปสู่ CE ได้ดังนี
-

กากเมล็ดในปาล์มและกากตะกอน: นาไปผลิตเป็นอาหารสัตว์
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (2561), โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมปาล์มนามันแบบครบวงจรตาม BCG Model
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การนาผลพลอยได้เข้าสู่ CE ตามที่นาเสนอข้างต้นเป็นสิ่งที่เกิดการดาเนินการจริงอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามหากเทคโนโลยีถูกยกระดับสูงขึนและคุ้มต่อผลตอบแทนการลงทุนทางการเงิน
การประยุกต์เข้ากับ BCG Economy จะครบวงจรได้ดีขึนตาม ยกตัวอย่างเช่น การนาทะลายปาล์ม
เปล่า ลาต้นและทางปาล์มมาผลิตเป็นพลังงานความร้อนและไฟฟ้า หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พลังงาน
ต่าง ๆ เช่น เอทานอล ไบโอออยล์ รวมไปถึงอาจจะยกระดับเทคโนโลยีไปสู่ Hydroprocessing เพื่อ
ผลิต BHD และ Biojet เป็นต้น
6.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้แนวคิดอื่น ๆ
6.3.1 Sustainable Development Goal: SDGs55
ตามหลักการของเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นาเสนอโดยสหประชาชาติ (UN)
ในปี 2015 โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดความยากจนของมวลมนุษยชาติ ประกอบด้ว ย 17 เป้าหมาย
คณะผู้ดาเนินงานวิจัยตีความและประยุกต์ SDGs ต่ออุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มจาแนก
เป็น 3 มิติ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับอุตสาหกรรม (ประเทศ) และระดับภาพรวมทังโลก แต่ละมิติ
สัมพันธ์กับแต่ละเป้าหมาย SDGs แตกต่างกัน ความยั่งยืนระดับปัจเจกนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
ความยั่งยืนระดับอุตสาหกรรมนามาซึ่งการสร้างรายได้และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ความยั่งยืนระดับโลกนามาซึ่งการรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมของการใช้ทรัพยากรระหว่างปัจจุ บัน
และอนาคต การดาเนินการประยุกต์แนวคิด SDGs อาจจะเน้นให้นาหนักแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา
ตามประเด็นความเร่งด่วนและการให้ความสาคัญต่อการแก้ปัญหา ทังนี หากทาสาเร็จภายใต้กรอบ
ทิศทางเช่นนีจะนามาซึ่งประโยชน์ระหว่างบุคคล อุตสาหกรรมและภาพรวมของโลก
ภาพที่ 6.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา: สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
55 SDGs นาเสนอโดยสหประชาชาติ (UN) ในปี

2015 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความยากจนของมวลมนุษยชาติ ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย
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ตารางที่ 6.1 การประยุกต์ SDGs ต่ออุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม
ระดับบุคคล

ระดับอุตสาหกรรม (ประเทศ)

ระดับภาพรวมทังโลก

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4,
SDG5, SDG6, SDG7, SDG8,
SDG10, SDG11, SDG12,
SDG15

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4,
SDG7, SDG8, SDG9, SDG10,
SDG11, SDG12, SDG13,
SDG14, SDG15

SDG1, SDG2, SDG3, SDG4,
SDG5, SDG6, SDG7, SDG8,
SDG9, SDG10, SDG11,
SDG12, SDG13, SDG14,
SDG15, SDG16, SDG 17

(ยกเว้น 9,13,14, 16, 17)
ที่มา: ประมวลโดยมูลนิธิสวค.

(ยกเว้น 5,6,16,17)

(ทังหมด)

6.3.2 Climate Smart Agriculture56
เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
จาเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการผลิตไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Agriculture) โดยเน้นการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อทาการผลิตปาล์ มนามัน เช่นทาเกษตรแบบแม่นยาเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูก เช่น
การให้นา และปุ๋ยในระยะเวลาที่เหมาะสม การพัฒนาผลผลิตปาล์มนามันเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน เช่น
RSPO, GMP การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียให้เกษตรกรอันเนื่องมาจาก
ความเสี่ยงและความไม่แ น่นอน เช่นภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช การเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ (Smart
Farmer) เพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตปาล์มนามัน เช่น การให้ความรู้การเก็บเกี่ยว
ผลปาล์มที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ OER ที่เหมาะสม
6.4 การเชื่อมโยงแนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้แนวคิด Stan Shih’s Smiling Curve, BCG
Model, Sustainable Development Goal: SDGs และ Climate Smart Agriculture เป็นแนวคิด
ที่ส่ งผลให้ เกิดผลดีต่ อ การพัฒ นาอุตสาหกรรมปาล์ ม นามัน และนามัน ปาล์ ม ทังในมิติการพั ฒ นา
ภายในประเทศ และมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานปาล์มนามันและนามันปาล์มเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยไม่มี
ผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ทัง
จากการเรียนรู้จากวิทยาการสมัยใหม่และจากเกษตรกรต้นแบบ เพื่อที่จะสามารถนาไปแก้ปัญหาและ
อุปสรรคที่ได้รวบรวมไว้จากการทบทวนงานวิจัย และจากการศึกษาเชิงประจักษ์ (การสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการประชุมเพื่อรับ ฟังความคิดเห็ นกลุ่มย่อย) ซึ่งมีประเด็นครอบคลุ ม 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
การผลิต 2) ด้านการตลาด/เศรษฐศาสตร์ 3) ด้านมาตรการและนโยบายรัฐ

56

Climate Smart Agriculture นาเสนอโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
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1) ด้านการผลิ ต สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อให้ การผลิ ตมีประสิ ทธิภ าพ ทังในส่ ว นที่
เป็ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง พั น ธ์ พั น ธุ์ การจั ด การปุ๋ ย น า การเก็ บ เกี่ ย ว ตลอดจนการจั ด การ
ความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึน
2) ด้านการตลาด/เศรษฐศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมปลายนา ระบบการตลาด ช่องทางการจัดจาหน่าย การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์
3) ด้านมาตรการและนโยบายรัฐ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อให้สภาพแวดล้อมภายนอก
มีความชัดเจนสาหรับการแก้ไขปัญ หาและอุปสรรคได้ทังระบบ เช่น การปลดล็อคการนาเข้า CPO
การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการนาเข้าวัตถุดิบเพื่อนา
มาพัฒนาอุตสาหกรรมปลายนา) ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรสาหรับพัฒนา
โอกาสความร่วมมือ (ภาอังกฤษและทักษะการเจรจาต่อรอง)
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บทที่ 7
แนวทางการพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรมนามันปาล์มในกรอบ IMT-GT
7.1 ภาพรวมการแข่งขันและความร่วมมือที่สาคัญในอดีตที่ผ่านมา
การทาความเข้าใจภาพรวมความร่ว มมือที่ผ่านมาใน IMT-GT จาเป็นต้องเข้าใจภาพรวม
การแข่งขันที่เกิดขึนในอดีตที่ผ่านมาเช่นกัน ความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียมีสภาพ
ความร่วมมือภายใต้การแข่งขันกัน (Cooperation under Competition) กล่าวคือ อินโดนีเซียและ
มาเลเซียต่างแข่งขันกันในอุตสาหกรรมนีมาโดยตลอดอันเนื่องจากการที่ต่างก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่
ต่อเนื่องมาช้านาน หากพิจารณานับตังแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ทังสองประเทศต่างแข่งขันในมิติหลัก ๆ
และมีความร่วมมือในประเด็น รายละเอียดดังนี
ตารางที่ 7.1 ภาพรวมการแข่งขันและความร่วมมือที่สาคัญที่ผ่านมาของกลุ่มประเทศ IMT-GT
การแข่งขัน
& ความร่วมมือ

1) ระดับนโยบาย
ชาติ

2) ลดภาษีส่งออก

3) การกาหนด
มาตรฐาน

4) ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตรายย่อย

มาเลเซีย

ปี 2543 ก่อตัง The Malaysian Palm
Oil Board (MPOB)

อินโดนีเซีย
บรรจุอุตสาหกรรมนามันปาล์มในแผนแม่บทของ
ประเทศ (Masterplan of Acceleration and
Expansion of Indonesia Economic
Development; MP3EI) 2011-2025
ปี 2558 ปรับจากแผนแม่บทมาสู่ “กองทุน
สนับสนุนนามันปาล์มดิบ (The Crude Palm Oil
Supporting Fund; CSF)”

ปี 2557 ราคานามันปาล์มตลาดโลกตกต่า
ปี 2558 อินโดนีเซียลดภาษีส่งออกเช่นเดียวกับ
(น้อยกว่า 750 US$ ต่อตัน) มาเลเซียลด
มาเลเซีย
ภาษีส่งออก
ปี 2554 อินโดนีเซียออก the Indonesian
ปี 2558 มาเลเซียออก the Malaysian
Sustainable Palm Oil (ISPO)
Sustainable Palm Oil (MSPO)
ปี 2558 ทบทวนภายใต้กฎใหม่ 61/2015
*** ปี 2547 The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ***
ริเริ่มโดยสหภาพยุโรปและกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าขันปลายที่ใช้ปาล์มนามันเป็นวัตถุดิบ
*** ปี 2558 The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ***
ความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซีย & มาเลเซีย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ปลูกรายย่อย และเติมเต็มประเด็นที่ RSPO กาหนดขึน
ฝ่ายเลขานุการเข้าดาเนินการได้จริง กลางปี 2560

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จากบทความ Fathana (2018)
หมายเหตุ: “***” แสดงประเด็นที่เป็นความร่วมมือ
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ความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียและประเทศอื่น ๆ ในประเด็นเรื่องผลกระทบ
ภายนอกทางลบต่าง ๆ และประเด็นอื่น ๆ ปรากฏพัฒนาการตามลาดับเวลาจาแนกประเด็น ดังนี
7.1.1 Sustainable Palm Oil
ฉั น ทามติ ข องการวั ด และรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การในประเด็ น “น ามั น ปาล์ ม ที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Palm Oil; SPO)” ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั่วกันทังโลก แต่ละหน่วยงานของแต่ละประเทศ
ต่างออกมาตรฐานและใบรับรองมาตรฐานของตนเอง ปัจจุ บันมีมาตรฐานมากมาย อย่างไรก็ตาม
RSPO มีนาหนักมากที่สุด ตัวอย่างต่อไปนีเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับนามันปาล์มที่ยั่งยืน57
-

The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)
Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)
The Palm Oil Innovation Group (POIG)
International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
The Rainforest Alliance (RA) & the Sustainable Agriculture Network (SAN)
ก่อตัง RA/SAN certification
- The Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)
ในปี 2547 เกิดการก่อตัง The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เป็นองค์กร
ไม่ แ สวงหาก าไร (Non-profit organization) สนั บ สนุ น การผลิ ต น ามั น ปาล์ ม และผลผลิ ต ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดการเติบโตและยั่งยืนด้วยการกาหนดมาตรฐาน RSPO บริหารจัดการจากผู้มีส่วน
ร่วมหลายฝ่าย (Multistakeholder governance) อันได้แก่ ผู้ปลูกต้นปาล์มนามัน (Oil palm growers)
ผู้ ด าเนิ น การหรื อ ผู้ ค้ า (Processors or traders) ผู้ ผ ลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
(Consumer goods manufacturers) ผู้ค้าปลีก (Retailers) ธนาคารและนักลงทุน (Banks and investors)
องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental or Nature Conservation Organisations)
และ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐด้านสังคม (Social non-governmental organisations)
RSPO พัฒนาหลักเกณฑ์ในการออกใบรับรองมาตรฐานความยั่งยืน (Certified Sustainable
Palm Oil; CSPO) ข้อมูล ล่ าสุ ดพบว่า RSPO มีส มาชิกทั่ว โลกมากกว่า 4,000 ราย ครอบคลุ ม 94
ประเทศซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องตลอดทังห่วงโซ่อุปทานเพื่อเป้าหมายการผลิตและใช้นามันปาล์มที่ยั่งยืน
ภายใต้ใบรั บ รองมาตรฐานที่ อ อกโดย RSPO ปัจจุบันที่ตังของหน่ว ยงานอยู่ ที่เ มือ งซู ริค (Zurich)
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) มีสานักงานเลขานุการตังอยู่ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ (Kuala
Lumpu) ประเทศมาเลเซี ย และส านั ก งานดาวเที ย มตั งอยู่ ที่ เ มื อ งจาการ์ ต า (Jakarta) ประเทศ
อินโดนีเซีย58 อย่างไรก็ตามการก่อตัง RSPO มิได้ริเริ่มตังต้นโดยอินโดนีเซียและมาเลเซีย แต่เป็น
การน าของกลุ่ ม ประเทศพัฒนาแล้ วหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการครอบงาโดย The Global North อัน
หมายถึงสหภาพยุโรป (European Union)
57 UNDP Chian (2020),Mapping the Palm Oil Value Chain: Opportunities for Sustainable palm oil in Indonesia and China
58

RSPO (2020), RSPO Who We Are
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ข้อมูลล่าสุดพบว่าผลผลิตนามันปาล์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน (RSPO-certified palm
oil) ของโลกทังหมดคิดเป็นร้อยละ 19 ของผลผลิ ตนามันปาล์มโลกทังหมด สาหรับประเทศไทยมี
ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของผลผลิตของไทยทังหมด 59 และบริษัทไทยบริษัทแรกที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตปาล์มนามันอย่างยั่งยืน RSPO คือ บริษัท นามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
7.1.2 Bilateral Cooperation: The Council of Palm Oil Producing Countries
(CPOPC)
ปี 2558 ในการประชุมสุ ดยอดผู้ นาอาเซียนครังที่ 27 มาเลเซียและอินโดนีเซียลงนามใน
กฎบัตรเพื่อก่อตังสภาประเทศผู้ผลิตนามันปาล์ม (The Council of Palm Oil Producing Countries;
CPOPC) โดยทังสองประเทศเป็นประเทศผู้ก่อตังและได้ลงเงินเริ่ มต้น 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. การก่อตัง
CPOPC มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Welfare) ของผู้ปลูกปาล์มรายย่อย ในขณะเดียวกัน
CPOPC ทาหน้าที่ทาความเข้าใจในสิ่งที่ RSPO กาหนดขึน กล่าวอีกนัยหนึ่ง CPOPC ทาหน้าที่สู้กับ
การต่อต้านการใช้นามันปาล์มของสหภาพยุโรป นอกจากนีการก่อตัง CPOPC ยังคาดหวังว่าประเทศผู้
ปลูกปาล์มนามันอื่น ๆ เช่น ไทย บราซิล โคลัมเบีย จะเข้าร่วมสภาฯ ดังกล่าว60 อย่างไรก็ตามในช่วง
ย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาปรากฎบทความที่พยายามชีนาว่า CPOPC มุ่งให้ความสาคัญต่อเป้าหมาย
การกาหนดราคา CPO หรือสร้างเสถียรภาพทางราคามากกว่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม61
บทบาทของไทยต่อ CPOPC พบว่าไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก ปัจจุบันสมาชิกมี
เพียงมาเลเซีย อินโดนีเซีย และโคลัมเบียเท่านัน นอกจากนีการประชุมระดับรัฐมนตรีมีประเทศผู้
สังเกตการณ์ซึ่งเป็นประเทศผู้ปลูกปาล์มหลักของโลก เช่น ประเทศสมาชิกทังสาม รวมถึงไทย ไนจีเรีย
ปาปัวนิวกินี กานา ฮอนดูรัส และบราซิล การประชุมครังล่าสุดเกิดขึนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านระบบ Video Conference โดยประเทศผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ กานา ฮอนดูรัส และปาปัวนิวกินี62
7.1.3 Multilateral Cooperation: WTO
ผลพวงของ Renewable Energy Directive (RED) I และ RED II ส่ ง ผลให้ อิ น โดนี เ ซี ย น า
เรื่องเข้าองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และชีว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อ
ปาล์ มน ามัน ด้ว ยประเด็ น ความยั่ งยื น การนาเสนอในเวที WTO ครังแรกเกิด ขึ นเมื่ อวัน ที่ 20-22
มีนาคม 2561 ประเด็นนีถูกเรียกว่า “การทูตนามันปาล์มของอินโดนีเซีย (Indonesian Palm Oil
Diplomacy)” การดาเนินการผ่านเวที WTO ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังกลับมาจากสหภาพยุโรป
59

Treerutkuarkul (2021), Making palm oil more sustainable, Bangkok Post
The Star, (2015), Asean Summit: KL, Jakarta form council of palm oil producing countries [online]. Retrieved
from https://www.thestar.com.my/News/Nation/2015/11/22/KL-Jakarta-form-council-of-palm-oil-producingcountries/ [15 June 2521]
61 Rownan, (2015), CPOPC Could Spell Trouble for Sustainable Palm Oil, Euro Monitor [online]. Retrieved from
https://blog.euromonitor.com/cpopc-could-spell-trouble-for-sustainable-palm-oil/ [15 June 2021]
62 CPOPC, (2021), Press Release: The 8th Ministerial Meeting, [online] Retrieved from https://www.cpopc.org/pressrelease-the-8th-ministerial-meeting/ [14 June 2021]
60
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เนื่ องจากอิน โดนี เซีย ได้รั บ เสี ย งสนับสนุนจากประเทศสมาชิก WTO อื่น ๆ ได้แก่ มาเลเซีย ไทย
โคลัมเบีย คอสตาริกา กัวเตมาลา และไนจีเรีย 63 ในทางทฤษฎีองค์ประกอบของ “การทูตสิ่งแวดล้อม
(Environmental Diplomacy)” ประกอบด้ ว ยการเชื่ อ มโยง 3 ประการ 64 คื อ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ (Economic Growth) การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) และความ
ยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียมุ่งเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่
ไม่ได้สนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม65
โดยสรุ ป เบื องต้ น ประเด็ น RED I และ RED II น าไปสู่ ห นึ่ ง ในโจทย์ วิ จั ย ของโครงการนี
กล่าวคือ RED I และ RED II เป็นจุดที่ไทยต้องพิจารณาว่าจะมีช่องว่างให้นาไปสู่การสร้างความร่วมมือ
เพื่อไทยจะได้ป ระโยชน์ในประเด็นที่ไทยไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบได้ห รือไม่ กล่ าวอีก
นัยหนึ่ง Palm Oil Diplomacy หรือ Environment Diplomacy จะเป็นประเด็นต่อไทยหรือไม่ที่จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่ประเด็นอื่นที่จะไปปิดจุดอ่อนของไทย
ข้อพิจารณา 1: Palm Oil Diplomacy / Environment Diplomacy
“Environment Diplomacy จะเป็นประเด็นต่อไทยหรือไม่ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่
ประเด็นอื่นที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มนามันของไทย”

7.1.4 โครงการร่วมมือด้านปาล์มนามันสามประเทศ (Palm Oil Tripartite
Cooperation)
โครงการร่วมมือด้านปาล์มนามันสามประเทศเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างเอกชนมาเลเซีย
และรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียซึ่งเปิดดาเนินการมาตังแต่ปี 2538 แต่ประสบปัญหาด้านการเช่าที่ดินและ
เรื่องเทคโนโลยี และมีลักษณะเป็นโครงการความร่วมมือสองฝ่ายมากกว่า (ไม่ใช่สามประเทศ ไทย
ไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว ม) จึ ง ถู ก ยกเลิ ก ในการประชุ ม Working Group on Agriculture, Agro-based
Industry and Environment (WGAAE) ครังที่ 1 เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2550 ที่มาเลเซีย
ประสบการณ์การทางานที่ผ่ านมาของ WGAAE มีห ลายโครงการที่น่าสนใจ ประเด็นคื อ
ความร่วมมือที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะเรียนรู้
และถอดบทเรียนจากการทางานของคณะ WGAAE ที่ผ่านมาอย่างไร
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Kurniaty, Theresia. (2020) “Indonesia Environmental Diplomacy in President JoKo Widodo's Era (2014-2019) of the
Issue Rejection Indonesia's CPO by European Union”. Sociae Polites, 21, 1: 74-95
64 Ali, S., & Vladich, H. (2016) Environmental Diplomacy. In C. M. Constantinou, P. Kerr. & P. Sharp, The SAGE
Handbook of Diplomacy (pp. 601-616). SAGE
65 Alisjahbana , A. S., & Busch , J. M. (2017). Forestry, Forest Fires, and Climate Change in Indonesia. Bulletin of
Indonesian Economic Studies, 111-136.
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ข้อพิจารณา 2: โครงการที่ผ่านมาของ WGAAE & ความร่วมมือด้านปาล์มนามันสามประเทศ
“โครงการที่ผ่านมาของ WGAAE” & “โครงการความร่วมมือด้านปาล์มนามันสามประเทศ” จะนามาสูก่ ารถอด
บทเรียนเป็นประเด็นต่อการกาหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคตใน IMT-GT ได้อย่างไร

7.1.5 แนวทางการเจรจาต่อรองภายใต้ความร่วมมือด้านปาล์มนามันผ่านสินค้า
ยางพาราและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาพรวม IMT-GT คือ นอกจากประเทศไทยควรเข้า เป็น
สมาชิก CPOPC แล้ว ประเทศไทยในฐานะประเทศเล็กในอุตสาหกรรมนี แนวทางที่ ต้องพึงพิจารณา
คือ จุดเด่นของไทยใน IMT-GT ในเชิงสินค้าเกษตร (นอกเหนือจากการร่วมมือในโครงสร้างเครือข่าย
การคมนาคมในภูมิภ าค) ที่พัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industry) และอุตสาหกรรม
บริการ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือ IMT-GT
ผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยมีการส่งออกไปยังประเทศอื่น ๆ โดยเป็นการแปรรูปขันกลางทัง
ในรูปแบบนายางข้น ยางแท่ง และยางแผนรมควัน แนวทางของไทยในการเจรจาต่อรองส าหรับ
ประเทศมาเลเซี ย และอิ น โดนี เ ซี ย คื อ การน าเสนอความร่ ว มมื อ อุ ต สาหกรรมยางพารา (rubber
industry) โดยประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนกับการขอความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ มนามัน
และนามันปาล์มที่มีประสิทธิภาพจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทังนีประเทศไทยสามารถช่วยส่งเสริม
มาเลเซียและอินโดนีเซียในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการแปรรูปผลผลิต
ยางพารา การเพิ่มทักษะแรงงานที่มีความจาเป็นเพื่อเพิ่มมูลค่า ความร่วมมือดั งกล่าวจะช่ว ยเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของพืนที่ IMT-GT โดยผลประโยชน์จะส่งผลไปยังประชาชนและผู้ประกอบการที่
อยู่ในพืนที่
นอกจากนีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของความร่วมมือ IMT-GT มีความจาเป็นและ
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญ โดยมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน66 ที่มีทิศทางในการยกระดับ
การแข่ ง ขั น ของอาเซี ย นให้ เ ป็ น จุ ด หมายปลายทางเดี ยวกั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และการส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวอาเซียนที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทังนี ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ไทยมีจุดแข็งและมีการพัฒนามากขึน จึงถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะสามารถเป็นแนวทางในการเจรจา
ต่อรองกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย เพื่อช่วยส่งเสริมให้การดาเนินการเชิงกลยุทธ์ประสบผลสาเร็จ
ร่วมกันได้
ดังนันการเจรจาต่อรองทางการค้าสาหรับประเทศไทยเป็นทักษะที่มีความสาคัญของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานนามันปาล์ม ซึ่ งเป็นนโยบายที่สาคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
IMT –GT ภายใต้ความร่วมมือด้านปาล์มนามันผ่านสินค้ายางพาราและการท่องเที่ยว
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.2559 – 2568 (ASEAN Touriam Strategic Plan)
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ตารางที่ 7.2
ปี
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

สถิติการส่งออกยางธรรมชาติ (รวม)

ปริมาณ (กิโลกรัม)
3,413,850,798
3,646,548,782
4,246,595,863
4,220,485,040
4,089,640,015
3,694,975,540
3,815,545,690
3,612,612,070
3,259,181,238
2,769,154,401

มูลค่า (บาท)
440,423,999,046
336,185,258,203
315,140,398,776
244,739,866,085
193,834,889,456
167,024,322,154
215,776,972,036
155,051,070,142
136,265,583,593
116,454,953,071

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2564)

จากสถิติการส่งออกยางธรรมชาติ (ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน นายางข้น นายางธรรมชาติ
อื่น ๆ ยางแผ่นกึ่งแห้ง ยางเครพ ยางคอมปาวด์ และยางธรรมชาติอื่นๆ) พบว่าปริมาณการส่งออกและ
มูลค่าของสินค้ามีแนวโน้มลดลง
7.2 ภาพรวมเปรียบเทียบงานวิจั ยทังด้านการผลิต ด้านการตลาดและเศรษฐศาสตร์ และ
ด้านกรอบนโยบาย
วรรณกรรมปริทัศน์ที่รวบรวมด้านงานวิจัยจาแนกผลการศึกษาออกเป็นด้านการผลิต ด้าน
การตลาดและเศรษฐศาสตร์ และกรอบนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ทังนีคณะผู้ดาเนินงานวิจัย
สรุปและชีประเด็นจุดเด่นของแต่ละประเทศมีรายละเอียดแตกต่างกัน
7.2.1 งานวิจัยด้านการผลิต
ตารางที่ 7.3 ภาพรวมเปรียบเทียบงานวิจัยด้านการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก IMT-GT
ภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน และจุดเด่นเฉพาะประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
ตังแต่การเพาะเลียงและเพาะเนือเยื่อปาล์มนามัน การหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การทาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
การเลียงโพโทพลาสต์ การชักนาราก และแคลลัส เทคนิค RAPD ESTs หรือ Express sequence tags
งานวิจัยลึกกว่า หลากหลาย ยังตามหลังทังสองประเทศ (ไทย
การปรับปรุง
มากกว่า งานวิจัยไปสู่การค้า ควรเร่งเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์
พันธุ์
งานน้อยกว่าทังความหลากหลาย
มากกว่า เพาะเลียงเนือเยื่อได้
การเพาะเลียงเนือเยื่อ)
และปริมาณ
มากกว่า 2.53 ล้านตันตังแต่
“ไทย” ตาม “มาเล”
2552
เป็น Platation ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เป็น Platation ใช้ภาพถ่าย ใช้ข้อมูลดาวเทียม และ Remote
Remote Sensing GIS GPS อากาศ ดาวเทียม Remote Sensing
Sensing GIS GPS
การดูแล
ยานไร้คนขับ โดรน และการใช้
GIS GPS อากาศยานไร้คนขับ
ปาล์มนามัน
เซนเซอร์บันทึกข้อมูล และใช้แบบ
โดรน และการใช้เซนเซอร์
“ไทย” ตาม “อินโด”& “มาเล”
หุ่น (Model) และ Growth Model
บันทึกข้อมูล
ไทยมีน้อยกว่ามาก
ดิน
งานวิจัยด้านดินพรุมีจานวนมาก
“ไทย” ตาม “อินโด”& “มาเล”
ประเด็น
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ประเด็น

ปุย๋

นา

โรค

แมลง
เก็บเกี่ยว&
เครื่องมือ

ภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน และจุดเด่นเฉพาะประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
N P K และปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ทะลายปาล์มเปล่า และใบเพื่อปรับปรุงดิน การใช้ไมคอร์ไรซา
การใช้ตอบสนองของปาล์มนามันต่อปุ๋ยอื่นนอกเหนือจาก N P K
การใช้ Isotope Labeling Method ติดตามการดูดซับและเคลื่อนย้าย
ธาตุอาหาร และการใช้ Isotope ติดตามธาตุอื่น ๆ และการศึกษา
“ไทย” ตาม “อินโด”& “มาเล”
การตอบสนองต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ภาพรวมเหมือนกันในสามประเทศ
การจัดการนาในดินพรุ
“ไทย” ตาม “อินโด”& “มาเล”
การแก้ปัญหาโรคจาก Ganoderma
มีงานวิจัยน้อยกว่า
boninense การศึกษาชีววิทยาของ
โรค การควบคุมโดยชีววิธี
มาเลเซียดาเนินเหมือน
การควบคุมโดยใช้สารเคมี การใช้
อินโดนีเซีย แต่เป็นรอง
เทคโนโลยีกับ Ganoderma
“ไทย” ตาม “อินโด”
มาเลเซีย
การปรับพันธุ์ต้านทานโรค
การตรวจสอบหาการระบาดของ
Ganoderma boninense
มีมากกว่าอินโดนีเซีย
มีน้อยกว่ามาเลเซีย
“ไทย”ตาม “มาเล”
และไทย
ทังสามประเทศต่างมุ่งพัฒนาเครื่องมือ เช่น เครื่องทุ่นแรงทังเครื่องมือปลูก เก็บเกี่ยว คัดเกรด การใช้
ดาวเทียมนาทางในการปลูก อย่างไรก็ตามไม่ค่อยประสบความสาเร็จ

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. จาก สุทธิจิตต์ เชิงทอง, สุชาติ เชิงทอง, และ ยุวดี ลีเบ็น (2559) โครงการ
สถานภาพความรู้งานวิจัยด้านปาล์มนามัน , รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), หน้า 124 – 126

7.2.2 งานวิจัยด้านการตลาดและเศรษฐศาสตร์
ตารางที่ 7.4 ภาพรวมเปรียบเทียบงานวิจัยด้านตลาดและด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ของสมาชิก IMT-GT
ประเด็น
ต้นทุน
ผลตอบแทน
และความคุ้มค่า
ในการลงทุน

การผลิต
การตลาด และ
เศรษฐศาสตร์
การจัดการ

ภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน และจุดเด่นเฉพาะประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
มีเฉพาะการทาสวนป่า เน้น
เน้นวิเคราะห์การลงทุน
ส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายรัฐ
ระดับต้นนาและจุลภาค
นักลงทุนหลักคือมาเลเซีย และ
เน้นระดับปลายนาให้เป็น
(ไทยปฏิบัติต่อปาล์ม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เทียบเท่าพืชเศรษฐกิจอื่น)
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ
“ไทย”ตาม “มาเล”
และสังคม และแรงงาน
เป็นการบูรณาการผลิตและ
ไทยเน้นต้นนา เช่น เพิ่ม
การจัดการสวนปาล์มสู่โรงงาน
ประสิทธิภาพปัจจัย
แปรรูป โดยไม่แยกส่วนระหว่าง การผลิต และระบบตลาด
ผู้ผลิตและการแปรรูป (มุ่งเน้นที่ คนกลาง เช่น ลานเท และ
นามันปาล์มมากกว่าปาล์มนามัน เน้นปัญหาคุณภาพ เช่น
จากทะลายปาล์ม)
ปาล์มดิบ ปาล์มบ่ม หรือ
เปอร์เซ็นต์นามันต่า
มุ่งผลิตสู่ RSPO
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ประเด็น

ภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน และจุดเด่นเฉพาะประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ไทย
มุ่งเข้าสู่อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี
คอล (เครื่องสาอาง พลาสติก)
“ไทย”ตาม “มาเล”
แทนการขายนามันปาล์มดิบ

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค. คณะผู้ดาเนินงานวิจัย จาก สุทธิจติ ต์ เชิงทอง, สุชาติ เชิงทอง, และ ยุวดี ลีเบ็น
(2559) โครงการสถานภาพความรูง้ านวิจัยด้านปาล์มนามัน, รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอ สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.), หน้า 126-128

โครงสร้างการผลิต การตลาดและประสิทธิภาพที่สาคัญพบว่าไทยเป็นรองและตามหลังทัง
มาเลเซียและอิ นโดนี เซีย อยู่มาก จุดหลักประการหนึ่งคือ การปลูกของไทยเป็นรายย่อยเป็นหลั ก
จุดนีนามาซึ่งประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ากว่าอินโดนีเซียและมาเลเซีย อย่างไรก็ตามความสาเร็จของ
มาเลเซียและอินโดนีเซียจากการดาเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงกว่าไทย
อย่างชัดเจน
ตารางที่ 7.5 ข้อมูลการผลิตของประเทศสมาชิก IMT-GT
หมวดหลัก
1) สัดส่วนการถือครองของรายย่อย (ร้อยละ)
2) จานวนโรงงานสกัดนามันปาล์ม (โรง)
3) จานวนโรงงานกลั่นนามันปาล์ม (โรง)
4) จานวนโรงงานไบโอดีเซล (โรง)
5) จานวนศูนย์เพาะพันธุ์ปาล์ม
6) ผลปาล์มต่อไร่ (กก. ต่อไร่)
7) นามันปาล์มดิบต่อไร่ (กก. ต่อไร่)
8) อัตรานามัน (ร้อยละ)
9) RSPO Certified CPO Production (ร้อยละของปริมาณ
ผลผลิตนามัน)
10) เกณฑ์การกาหนดราคารับซือทะลายปาล์มสด

ไทย
65
99
18
13
170
2,831
461.22
16.83

มาเลเซีย
16
453
52
20
400
3,384
679.31
20.18

อินโดนีเซีย
40
608
94
26
n/a
3,240
647.13
20.00

0.93

73.6

83.6

ไม่ตามคุณภาพ

%OER

%OER

ที่มา: ประมวลผลโดยมูลนิธิสวค.

7.2.3 จุดเด่นเชิงโยบายที่เกี่ยวข้องกับปาล์มนามันที่สาคัญและจุดเด่นของอินโดนีเซีย
มาเลเซีย และไทย
กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปาล์มนามันที่สาคัญจาแนกเนือหาเป็นภาพรวมกรอบนโยบาย
จุดเด่นการดาเนินมาตรการและการใช้นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และโครงสร้างการผลิตการตลาดและ
ประสิทธิภาพที่สาคัญ รายละเอียดดังนี
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ตารางที่ 7.6 จุดเด่นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปาล์มนามันที่สาคัญ
ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
พลังงานไบโอดีเซล
1) ส่งเสริมการใช้
2) ส่งเสริมการผลิต
3) สนับสนุนการขยาย
พืนที่

ขยายการผลิต
1) ขยายพืนที่ปลูก
2) สนับสนุนการปลูกในพืนที่เหมาะสม
(Zoning)
3) ให้เงินสงเคราะห์การปลูกทดแทน
4) R&D พันธุ์ปาล์มเพื่อเพิ่มผลผลิตนามัน
ปาล์ม

1)
2)
3)
4)
5)

การเข้าสู่มาตรฐาน
ส่งเสริมการส่งออก
เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
ลงทุนด้านเทคโนโลยี
ประกาศข้อบังคับกฎระเบียบ
ควบคุมมาตรฐานการผลิต
อุตสาหกรรมยั่งยืน

ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยมูลนิธสิ วค. จากรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการสถานภาพความรู้งานวิจัยด้านปาล์ม
นามัน” โดย (สุทธิจติ ต์ เชิงทอง, สุชาติ เชิงทอง, และ ยุวดี ลีเบ็น, 2559) หน้า 130

ภาพรวมกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องของทังสามประเทศมีลักษณะเหมือนกันแต่แตกต่างกันใน
รายละเอี ย ด กล่ า วคื อ ภาพรวมกรอบนโยบายจ าแนกเป็ น สามส่ ว น ได้ แ ก่ พลั ง งานไบโอดี เ ซล
การขยายการผลิต และการเข้าสู่มาตราฐาน
จุ ดเด่น ของการดาเนิ น มาตรการและการนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติ ของอินโดนีเ ซี ย และ
มาเลเซียที่เหมือนกันคือ ปาล์มนามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจประเทศระดับชาติ
ในขณะที่ไทยมีพืชเกษตรอื่นที่ให้ความสาคัญ จุดเด่นของมาเลเซียคือ การป้องการความเสี่ยงทาง
การค้าและราคา ตลอดจนการดูแลจัดการเกี่ยวกับปาล์มนามันและนามันปาล์มอย่างเป็นระบบ และมี
การดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลอย่างจริงจัง ซึ่งจุดนีเป็นจุดที่มาเลเซียเด่นกว่าอินโดนีเซีย
คือระดับพัฒนาการสู่อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลอย่างเป็นรูปธรรม และมีจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ
ระบบเก็บเงินสงเคราะห์จากภาคอุตสาหกรรมนามันปาล์มมาสู่ภาครัฐ
สาหรับอินโดนีเซียมีความเป็นรองมาเลเซียแต่ถือว่ารุดหน้ากว่าไทย อินโดนีเซียมีนโยบาย
ภาพรวมส่งเสริมการส่งออก การพัฒนาการผลิตต้นนา กลางนา และปลายนา การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและทรัพยากรมนุษย์และมีการการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7.2.4 จุดเด่นของไทยและความยอมรับเพื่อความร่วมมือของอินโดนีเซียและมาเลเซีย
ข้อเสนอเพื่อความร่วมมือระหว่างสามประเทศปรากฏการนาเสนอจุดเด่นของไทยที่น่าสนใจ
(ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ, 2556) ดังนี
1) สร้าง “IMT-GT Supply Chain of Palm Oil”
2) ไทยเป็นศูนย์กระจายสินค้าสาหรับผลิตภัณฑ์ปาล์มนามัน IMT-GT
3) ตังศูนย์พัฒนาไบโอดีเซลของ IMT-GT และแหล่งผลิตไบโอดีเซลของโลก
อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของคณะผู้ดาเนินการวิจัยยังเห็นว่าประเด็นจุดเด่นของไทยอาจจะ
ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้ทังอินโดนีเซียและมาเลเซียยอมรับและร่วมทาให้สาเร็จอย่างจริงใจอย่ าง
แท้จริง
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ข้อพิจารณา 4: จุดเด่นของไทยที่จะทาให้อินโดนีเซีย&มาเลเซียยอมรับอย่างยั่งยืน
“จุดเด่นของไทย” ที่จะนาเสนอให้เวที IMT-GT และเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
(Win-Win) คืออะไร

7.3 แนวทางการพัฒนาความร่วมมือภายใต้ IMT-GT
7.3.1 แนวทางการพัฒนาความร่วมมือไทยและมาเลเซีย
ผลการรวบรวมข้อมูลเบืองต้นในสองหัวข้อข้างต้น (หัวข้อ “ภาพรวมการแข่งขันและความ
ร่วมมือที่สาคัญที่ผ่านมาของกลุ่มประเทศ IMT-GT” และหัวข้อ “ภาพรวมเปรียบเทียบงานวิจัยทัง
ด้านการผลิตและด้านการตลาดและเศรษฐศาสตร์และกรอบนโยบาย”) พบว่า ประเด็นเบืองต้นที่
สาคัญต่อการวางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคไทยและมาเลเซีย ดังนี
1) ภาพรวมในระดับนานาชาติ
มาเลเซียเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของการปลูก ปาล์มนามันในเวที
โลก แต่ระดับการเข้าไปเป็นคู่กรณีกับประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปไม่รุนแรงมาก
เท่ า กั บ อิ น โดนี เ ซี ย อย่ า งไรก็ ต ามมาเลเซี ย เป็ น ประเทศที่ ผ นึ ก ก าลั ง กั บ อิ น โดนี เ ซี ย ในประเทศที่
เผชิญหน้ากับนานาชาติ สาหรับไทยควรเข้าร่วมเป็นสมาชิก สภาประเทศผู้ผลิตนามันปาล์ม (CPOPC)
เพื่อสนับสนุนทิศทางของภูมิภาคร่วมกัน นอกจากนีไทยจะได้ประโยชน์จากข้อมูลจากการประชุม
ระดับสูงของ CPOPC บางฝ่ายในไทยอาจจะเห็นว่าไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ใน CPOPC อยู่แล้ว
แต่คณะผู้ดาเนินการวิจัยเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกจะเป็นประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาคโดยรวมมากว่า
2) ภาพรวมระหว่างไทยและมาเลเซีย
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีความรุดหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม
เป็นอย่างมาก กล่าวได้ว่าสาหรับไทย มาเลเซียสามารถที่จะเป็นเสมือนขอบเขตการผลิต 67สาหรับ
อุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม การพัฒ นาเทียบเท่ามาเลเซียจะนามาซึ่งผลิตภาพที่สูงขึน
ต่ออุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี
 การปรับปรุงพันธุ์
 การดูแลปาล์มนามัน
 การจัดการดิน ปุ๋ย และนา
 การจัดการแมลง
 ต้นทุน ผลตอบแทน และความคุ้มค่าในการลงทุนอุตสาหกรรมปลายนา
 มุ่งเข้าสู่อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล (เครื่องสาอาง พลาสติก) แทนการขาย
นามันปาล์มดิบ

67

ขอบเขตการผลิต (Production Prossibility Frontier; PPF)
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7.3.2 แนวทางการพัฒนาความร่วมมือไทยและอินโดนีเซีย
ผลการรวบรวมข้อมูลเบืองต้นในสองหัวข้อข้างต้น (หัวข้อ “ภาพรวมการแข่งขันและความ
ร่วมมือที่สาคัญที่ผ่านมาของกลุ่มประเทศ IMT-GT” และหัวข้อ “ภาพรวมเปรียบเทียบงานวิ จัยทัง
ด้านการผลิตและด้านการตลาดและเศรษฐศาสตร์และกรอบนโยบาย”) พบว่า ประเด็นเบืองต้นที่
สาคัญต่อการวางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทวิภาคไทยและอินโดนีเซีย ดังนี
1) ภาพรวมในระดับนานาชาติ
อินโดนีเซียเป็นคู่กรณีหลักกับสหภาพยุโรป การยื่นเรื่องเข้า WTO ในปี 2561 และ “การทูต
น ามั น ปาล์ ม ของอิ น โดนี เ ซี ย (Indonesian Palm Oil Diplomacy)” เป็ น ประเด็ น ที่ ไ ทยให้ เ สี ย ง
สนับสนุนร่วมกับประเทศสมาชิก WTO อื่น ๆ ได้แก่ มาเลเซีย โคลัมเบีย คอสตาริกา กัวเตมาลา และ
ไนจีเรีย (Kurniaty, 2020) แต่ระดับอื่น ๆ ไทยอาจจะสงวนท่าทีที่เหมาะสม
สิ่งที่ไทยควรเข้าร่วมกับอินโดนีเซียเช่นเดียวกับมาเลเซีย คือ การเป็นสมาชิก CPOPC ซึ่งเป็น
แนวทางความร่วมมือที่จะได้ประโยชน์ในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่จะนามาสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมปาล์มนามัน อย่างไรก็ตามประเด็นนีจะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างจริงจัง
ทังนีรูปแบบคณะกรรมการที่ไทยใช้อยู่อาจจะไม่ยั่งยืนต่อการรับผิดชอบที่ต่อเนื่อง
2) ภาพรวมระหว่างไทยและอินโดนีเซีย
แม้ว่าภาพรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมนีอินโดนีเซียเป็นรองมาเลเซีย แต่มีบางประเด็นที่
ไทยร่วมมือโดยตรงกับอินโดนีเซียได้ ได้แก่ประเด็นต่อไปนี
 การดูแลปาล์มนามัน
 การจัดการดิน ปุ๋ย และนา
 การจัดการโรค
7.3.3 แนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาพรวม IMT-GT ในอนาคต
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือภาพรวม IMT-GT คือ ไทยควรเข้าเป็นสมาชิก CPOPC และ
ไทยในฐานะประเทศเล็กในอุตสาหกรรมนี แนวทางการต้องพึงพิจารณาในฐานะประเทศเล็ก จุดเด่น
ของไทยใน IMT-GT ในเชิงสินค้าเกษตร (นอกเหนือจากการร่วมมือในโครงสร้างเครือข่ายการคมนาคม
ในภูมิภาค) คือ ไทยควรร่วมมือปาล์มนามันควบคู่กับการนาเสนอความร่วมมืออุตสาหกรรมยางพารา
(rubber industry)
โครงสร้างการผลิต การตลาดและประสิทธิภาพที่สาคั ญพบว่าไทยเป็นรองและตามหลังทัง
มาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่มาก จุดหลักประการหนึ่งคือ การปลูกของไทยเป็นรายย่อยเป็นหลัก จุดนี
น ามาซึ่งประสิ ทธิภ าพการผลิ ตที่ ต่ากว่า อินโดนีเ ซียและมาเลเซีย อย่างไรก็ตามความส าเร็ จ ของ
มาเลเซียและอินโดนีเซียจากการดาเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูงกว่าไทย
อย่างชัดเจน
ความเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก IMT-GT
เสนอแนวทางการร่วมมือ ดังนี
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1) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ การพัฒนาพันธุ์ หรือเทคโนโลยี ร่วมกัน
2) ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ อั น ดั บ สามของโลกควรเข้ า ร่ ว ม CPOPC
เพื่อประสานและร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตนามันปาล์มรายอื่นในการเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ
ทังในด้านการผลิตและการบริโภคต่อไป รวมถึงเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยและ
การขยายที่ดินอย่างยั่งยืน จากความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ทังสองประเทศมีประสบการณ์มา
ก่อนแล้ว รวมทังจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ IMT-GT และ CPOPC เพื่อสนับสนุน
ตาแหน่งการเจรจาของทังสามประเทศและอาเซียนกับประเทศผู้บริโภคอีกด้วย
3) ทังสามประเทศจาเป็นต้องดาเนินการตามประเด็นในการประชุม IMT-GT ครังที่ 12 ในปี
2562 เกี่ยวกับความจาเป็นในความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมนามัน
ปาล์มให้มีศักยภาพและความได้เปรียบ ด้วยเหตุนี ทังสามประเทศจึงจาเป็นต้องรวมนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มนามันจาก IMT-GT Implementation Blueprint 2565
- 2569 เข้าด้วย ซึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถรวมได้คือ:
o ร่วมกันเจรจาและประสานการจัดการอุปสงค์และอุปทานสาหรับความต้องการของ
ตลาดและราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งสามารถทาได้โดยการสารวจความสนใจร่วมกันเพื่อ
สร้างความแข็งแกร่งในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมปลายนาที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
o ร่วมกันเจรจาและประสานงานเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านการจัดการอุปสงค์
และอุปทาน ซึ่งสามารถดาเนินการผ่านโครงการไบโอดีเซลที่ดาเนินการอยู่แล้วใน
อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย และไทย รวมไปถึ ง ความเป็น ไปได้ข องการอภิ ปรายและ
ความร่วมมือในการพัฒนานามันพืชจากปาล์มชนิดอื่น ๆ เช่น bio-avtur ไบโอออยล์
และนามันดีเซลสีเขียว
o หารื อเกี่ย วกับ การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับการขยายตลาดและการใช้นามันปาล์ม
รวมถึงการระบุลาดับความสาคัญของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมปลายนา และ
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาตามผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ของอิ น โดนี เ ซี ย
มาเลเซีย และไทย
o ประเด็นเรื่องความยั่งยืนของนามันปาล์มมีความสาคัญในการเจรจาระหว่างสาม
ประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความต้ อ งการของประเทศไทยส าหรั บ การรั บ รอง
ระดับชาติที่เน้นเกษตรกรรายย่อย
o จาเป็นต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพและสวัสดิการ
ของเกษตรกรรายย่อย รวมถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงผลิตภาพ การปลูก ความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิค การพัฒนาองค์กรและเกษตรกรรายย่อย และการอานวยความสะดวก
ในการแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรรายย่อยในเวทีระหว่างประเทศ
o สามารถส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล น ามั น ปาล์ ม และระบบสารสนเทศเพื่ อ
วิเคราะห์การตัดสินใจร่วมกัน
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4)

5)
6)

7)

8)

o สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนามันปาล์ม
ในระดับต่าง ๆ รวมถึงการริเริ่มร่วมกันเพื่อป้องกันการรณรงค์ต่อต้านนามันปาล์ม
ความร่ ว มมื อ ในการเพิ่ ม เครื อ ข่ า ยอุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น สถาน
ประกอบการ สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือสื่อ
o หารือถึงความจาเป็นของการศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับนามันปาล์มและสินค้าที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการบริโภคผลิตภัณฑ์นามันปาล์มในประเทศอาเซียน
และเอเชีย
o สาหรับการพัฒนาในระดับภูมิภาคอาเซียน จาเป็นต้องฟื้นฟู ASEAN Vegetable
Oil Club (AVOC) เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการปฏิ รู ป ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ผลิ ตนามันปาล์มในอาเซียน โดยการ (1) ส่งเสริมและเจรจา
การค้า ตลอดจนขยายการส่งออกนามันพืชและนามันปาล์มไปยังตลาดต่างประเทศ
(2) ร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ เช่น การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และ (3) แลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มความร่วมมือด้านการลงทุน
ระหว่างประเทศอาเซียน
การมีมาตรฐานด้านความยั่งยืนร่วมกันของประเทศ IMT-GT เป็นเรื่องดี แต่อาจเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากแต่ละประเทศมีความสามารถ การตลาด สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ของรัฐบาล หรือ
ความเห็นที่แตกต่างกัน นอกจากจะมีผู้นาที่สามารถทาให้ทัง 3 ประเทศมีความเห็นตรงกันได้
อย่างไรก็ตาม สามารถมีโครงร่าง (framework) ร่วมกันได้ในการกรองคุณสมบัติพืนฐาน
(criteria/principle) เพื่อให้ได้รับการรับรอง แต่วิธีในการออกมาตรการขึ นอยู่กับรัฐบาลของ
แต่ละประเทศ ดังเช่น MSPO ต้องดาเนินการกฎหมายในประเทศร่วมด้วย
ความร่วมมือสามารถดาเนินการคล้าย OPEC ได้ในการกาหนดราคาร่วมกันเนื่องจากทังสาม
ประเทศเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 ประเทศแล้ว
คาดว่าประเทศไทยไม่สามารถมีบทบาทได้
หากต้องการผลักดันความร่วมมือเกี่ยวกับปาล์มนามันอาจต้องมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ในโครงการอื่นร่วมด้วย โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงการที่นาเสนออาจมีผลกระทบหรือ
ผลประโยชน์ที่ไม่มากพอที่จะทาให้เกิดความร่วมมือซึ่ง Working Group ที่ประเทศมาเลเซีย
ให้ความสนใจในขณะนีได้แก่ภาคการท่องเที่ยว
การประสานนโยบายและพั น ธมิ ต รในการส่ ง เสริ ม และร่ ว มมื อ ในการที่ จ ะท าให้ อุ ป สงค์
อุตสาหกรรมนามันปาล์มสูงขึนในทัง 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทัง
การขยายตลาดในต่างประเทศอย่างเช่น อินเดียและจีน ที่ในประเทศจี นส่วนมากยังนาเข้า
นามันปาล์มเกือบทังหมดเพื่อผลิตนามันพืช รวมถึงเพิ่งมีการยกเลิกโควตาการนาเข้านามัน
ปาล์ม แต่ยังคงมีภาษีศุลกากรอยู่
การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน IMT-GT
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7.4 ข้อท้าทายของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือ IMT-GT
1. ประเทศไทยไม่สามารถกาหนดราคาตลาดโลกได้และราคาภายในประเทศของไทยขึนกับ
ราคาตลาดดุลยภาพของโลก
2. หากมีการเพิ่มช่องทางในการนาเข้าปาล์มนามันดิบเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปลายนา
(อาหาร, พลังงาน และโอเลโอเคมีคอลคอล) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ
ภาครัฐจาเป็นต้องมีมาตรการหรือแนวทาง (Roadmap) ในการดูแลแบบครบวงจร
3. การร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อหักล้างมาตรการกีดกันที่มิใช่ภาษีของ
สหภาพยุโรปในประเด็นที่ระบุว่านามันปาล์มอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. การเป็ น เกษตรกรรายย่อยที่มีสั ดส่ ว นมากกว่าเกษตรกรรายใหญ่มีผลต่อการบริหาร
จัดการต้นทุนที่เกิดขึน และราคาที่เกษตรกรได้รับ
5. การบูรณาการหน่วยงาน โดยการผลักดันให้มีพระราชบัญญัติปาล์มนามันและนามันปาล์ม
7.5 กระทรวงพาณิชย์กับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปลายนา
ตารางที่ 7.7 หน่วยงานของไทยที่รับผิดชอบส่วนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทาน
ห่วงโซ่อุปทาน
1. ผลทะลายปาล์ม (FFB)

2. ลานเท
3. ควบคุมการขนส่ง CPO
4. โรงงานสกัด
5. โรงงานกลั่น
6. อุตสาหกรรมอาหาร (นามันพืช)
7. อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล)
8. อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล

9. ราคา การนาเข้า และการส่งออก
10. การตรวจสอบสต็อกนามันปาล์มดิบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร,
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สานักงานเกษตรจังหวัด)
- กระทรวงพาณิชย์ (สานักงานพาณิชย์จังหวัด) การรณรงค์ตัดผลปาล์มสุก,
ควบคุมราคาปัจจัยการผลิต เช่นปุ๋ย
กระทรวงพาณิชย์ (สานักงานพาณิชย์จังหวัด)
กระทรวงพาณิชย์ (สานักงานพาณิชย์จังหวัด)
กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด, กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน)
กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน)
- กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
- กระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,
กรมการค้าภายใน)
บูรณาการหน่วยงาน (พาณิชย์,เกษตรและสหกรณ์,อุตสาหกรรม)

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธสิ วค.

จากตารางพบว่ า กระทรวงพาณิ ช ย์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ น ามั น ปาล์ ม ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ทั งนี
อุตสาหกรรมปลายน า (Downstream) เป็นอุตสาหกรรมที่ท้าท้ายอุ ตสาหกรรมน ามัน ปาล์ ม ของ
ประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมปลายนาประกอบด้วยสารต่าง ๆ จากการกลั่นเป็นสิ่งป้อนเข้า (Input)
เพื่อเป็ น สารตังต้น ส าหรั บ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเชือเพลิ งชีว ภาพ และอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมีคอล อุตสาหกรรมปลายนาเหล่านีนามาซึ่งผลิตภัณฑ์จานวนมากเพื่อเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาล โดยสามารถแยกแนวทางได้ดังนี
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1) อุตสาหกรรมอาหาร
สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ จ ากการกลั่ น น ามั น ปาล์ ม ในประเทศไทยที่ ส าคั ญ คื อ น ามั น พื ช แนวทางของ
กระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร คือการควบคุมราคานามันพืชให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลาดที่สอดคล้องกับราคาของผลทะลายปาล์ม การบริหารจัดการให้ปริมาณนามันปาล์ม
บรรจุขวดมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนีควบคุมการนาเข้าสินค้าที่เป็นสินค้า
ทดแทนนามันพืชที่ผลิตจากนามันปาล์ม เช่น นามันถั่วเหลือง เป็นต้น ให้ราคาในประเทศมีดุลยภาพ
2) อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพ
ในประเทศไทยไบโอดี เซลผลิตมาจากนามันปาล์มเป็นหลัก ในอนาคตหากมีการเปิดเสรีการ
นาเข้า CPO เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลายนาในประเทศ แนวทางของกระทรวงพาณิชย์สามารถช่วย
สนับสนุนข้อจากัดต่าง ๆ ในด้านการนาเข้า
3) อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล
โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid 19 ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการผลิตใน
อุตสาหกรรมนามันปาล์ม รัฐบาลจึงได้อนุมัติ โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มนามันสู่
Oleochemical แบบครบวงจร ภายหลังผลกระทบ Covid 1968 เพื่อเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรม
ปาล์ ม น ามั น เข้ า สู่ ม าตรฐาน RSPO ตลอดจนสามารถพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ Oleochemical ที่ มี
ความเป็ น ไปได้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ รวมทั งสนั บ สนุ น การยกระดั บ โรงงานสกั ด น ามั น ปาล์ ม เพื่ อ เข้ า สู่
มาตรฐาน RSPO ดังนันโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับ
การค้าได้ทังในรู ปแบบการดาเนิน งานเพื่อจดสิทธิบัตรความเป็นเจ้าของเครื่องต้นแบบผลิ ตภั ณ ฑ์
Oleochemical
ทังนีบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ที่จะสามารถช่วยในการรณรงค์ตัดผลปาล์มสุก การควบคุม
ราคาปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการลานเท การควบคุมการขนส่ง CPO ตลอดจนการเปิดให้ มี
การนาเข้าปาล์มนามันดิบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ าสูงในประเทศ กิจกรรมเหล่านีจะสามารถ
ช่วยให้มีการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานของปาล์มนามันและนามันปาล์มได้อย่างยั่งยืน
7.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไปนีจาแนกเป็นสองหมวด คือ ระดับการพัฒ นาเพื่อยกระดับ
ภายในประเทศ และระดับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ทังนีคณะผู้ดาเนินการวิจัยเห็นว่า
ระยะสั นควรเร่ ง การพั ฒ นาภานในประเทศเสี ย ก่ อ น ในขณะที่ ร ะยะกลางและระยะยาวคื อ
ข้อเสนอแนะต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ดังต่อไปนี
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ตารางที่ 7.8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาแนกการสร้างความร่วมมือและการพัฒนา
ภายในประเทศและกรอบกาหนดระยะเวลา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนา
ภายในประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ต่อการสร้าง
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ระยะสัน
(ดาเนินการทันที)

1. การพัฒนาทังห่วงโซ่อุปทานเป็นระบบและการจัดโครงสร้างการบริหารนโยบาย
2. การเพิ่มค่า OER ไม่เน้นการเพิ่มพืนทีป่ ลูก
3. การพัฒนามาตรฐานความยั่งยืน
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในบริบทโลกและทักษะการเจรจา
5. แนวทางการรองรับมาตรการการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสหภาพยุโรป

ระยะกลาง
(ภายใน 1ปี)

1. การเข้าเป็นสมาชิก CPOPC

ระยะยาว
(ภายใน 5 ปี)

2. การเสนอให้เกิด “มาตรฐานความยั่งยืน” ร่วมกัน
3. การร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งเน้น
การเพิ่ม OER
4. การสร้างภาพลักษณ์ของปาล์มนามันและนามันปาล์มต่อประชาคมโลก
5. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล
6. การเตรียมข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหกรรมที่ไทยมีจุดแข็ง
และอุตสาหกรรมนามันปาล์ม

ที่มา: มูลนิธสิ วค.

7.6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาภายในประเทศ
1. การพัฒนาทังห่วงโซ่อุปทานเป็นระบบและการจัดโครงสร้างการบริหารนโยบาย
การบริหารนโยบายของไทยที่ผ่านมามุ่งรักษาเสถียรภาพราคาทะลายปาล์มเป็นหลัก นโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ ล้วนมีทิศทางไปสู่จุดดังกล่าวอันได้แก่ การประกันรายได้ การกาหนดโครงสร้าง
ราคา การส่งเสริมการใช้น ามัน ไบโอดีเซล การผลิตกระแสไฟฟ้าด้ว ยนามันปาล์ มดิบ การควบคุม
การนาเข้า การจัดระเบียบการนาเข้าและนาผ่านนามันปาล์ม การติดตังเครื่องมือวัดปริมาณนามัน
ปาล์ม มาตรฐานโรงงานสกัดและร้อยละนามัน (Oil Extraction Rate : OER) แผนระยะยาวที่เป็น
รูปธรรมของไทยไปผูกกับการใช้นามันปาล์มไปสู่ไบโอดีเซลซึ่งเป็นเพียงแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรม
ปลายนานามันปาล์มเท่านัน ทิศทางกรอบนโยบายทังในรูปแบบของแผนระยะยาวและประเด็นจาก
การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติพบว่าการให้นาหนักต่ออุตสาหกรรมปลายนา
ยังมีน้อยซึ่งยังปรากฏช่องว่างการพัฒนาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคื อ
การมุ่งไปอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล ดังนันข้อเสนอของคณะผู้ดาเนินการวิจัยคือ การพัฒนาทัง
ห่วงโซ่เป็นระบบและการจัดการโครงสร้างการบริหารนโยบายให้สอดรับ
ข้อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ (กนป.) ในฐานะหน่วยงานที่กาหนด
และกากับนโยบายระดับชาติ คือ การพัฒนาทังห่วงโซ่เป็นระบบและการจัดโครงสร้างการบริหาร
นโยบาย คณะผู้ดาเนินการวิจัยขอเสนอข้อพิจารณาคือ จาแนกกนป.ออกเป็นสองคณะอนุกรรมการ
ย่อย คือ ชุดหนึ่งดูแลงานเดิมหลักคือ การรักษาเสถียรภาพราคาทะลายปาล์มนามันและดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาไบโอดีเซล ชุดที่สองคือ การวางแผนการพัฒนาและบริหารแผนอุตสาหกรรมโอเลโอ
เคมี ค อล โดยกนป.ชุ ด ใหญ่ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ และมองทิ ศ ทางทั งสองส่ ว นให้ เ ชื่ อ มโยงการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมทังระบบร่วมกัน
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2. การเพิ่มค่า OER ไม่เน้นการเพิ่มพืนที่ปลูก
การทาให้เกษตรกรได้ราคาจากการขายโดยคิดราคาที่สัมพันธ์ตรงกับค่า OER ให้เป็นไปตาม
กลไกตลาดเป็นหลักการสาคัญของการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ในระบบที่เป็นในปัจจุบันปรากฎช่องโหว่
หลายจุด ส่งผลให้เกษตรกรที่มีพฤติกรรมที่ดีได้รับความเสียหายจากราคาทังระบบที่เท่ากันอันเป็นผล
จากเกษตรกรที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ดังนัน การสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพของกลไกตลาดจะต้อง
ทาให้เกษตรกรได้ราคาตามคุณภาพผลผลิต (ค่า OER)
ภายใต้ข้อจากัดของพืนที่ปลูกในปัจจุบัน ทังราคาที่ดินที่สูงขึนและปรากฎการบุกรุกพืนที่ป่า
แสดงให้เห็นว่าการขยายพืนที่ปลูกอาจดาเนินการไม่ได้มากอีกต่อไป ดังนัน การจัดทาให้มีรายได้สูงขึน
ควรสัมพันธ์กับค่า OER เป็นหลัก
การพัฒนาค่า OER ดาเนินการได้หลายวิธี ตังแต่การปลูก การตัด และการขนส่ง บางขันตอน
ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา บางขันตอนต้องดาเนินการด้วยบทลงโทษสาหรับผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี
(ผสมทรายและรดน าเพื่ อ เพิ่ มน าหนั ก) การวิจัยและพัฒ นาด้ว ยความร่ว มมื อ กับ อินโดนีเซี ย และ
มาเลเซียเป็นสิ่งที่ไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริม
การเกษตร, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมชลประทาน, กรมส่งเสริมสหกรณ์, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
ต้องมุ่งส่งเสริม OER ซึ่งได้ทามาต่อเนื่องแล้ว และการบังคับใช้กฎหมายสาหรับการตัดทะลายปาล์ มที่
ไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายไทยที่กาหนดจาเป็นต้องมีบทลงโทษ อย่างไรก็ตามจุดนีเป็นจุดที่ระยะ
ยาวจะต้องคิดหาทางปิดช่องโหว่เพราะกลายเป็นรูรั่วปกติในระบบกลไกตลาดไปแล้ว
3. การพัฒนามาตรฐานความยั่งยืน
มาตรฐานความยั่งยืนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มาตรฐาน RSPO คือมาตรฐานสากลที่วางแนว
ปฏิบัติให้เกิดพฤติกรรมที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนามาซึ่งผลผลิตที่สูงขึน รวมทังเป็นที่ยอมรับ
ของประชาคมโลก ดังนันการส่งเสริมให้เกษตรกรดาเนินแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO เป็นทิศทาง
ที่สร้างประโยชน์ต่อเกษตรกรทังทางตรงและทางอ้อม
อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดของฝ่ายราชการตีความว่ามาตรฐาน RSPO ไม่ใช่มาตรฐานภายใต้
กฎหมายไทย และอาจไม่สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินส่ งเสริมเกษตรกรไปสู่ มาตรฐานดัง กล่ าว
ด้วยเหตุนี มิติของภาครัฐอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนามันปาล์มไปสู่ความเป็นสากล
ข้อเสนอที่ให้ประเทศไทยสร้างมาตรฐานของไทยขึนมาอาจนามาซึ่งความซาซ้อนและอาจไม่
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก ท้ายสุดยังคงต้องใช้มาตรฐาน RSPO ดังนัน การใช้ทรัพยากรไปสู่แนว
ปฏิบัติที่เป็นสากลจะเป็นประสิทธิภาพมากกว่า และหากจะพัฒนามาตรฐานของไทยควรนามาตรฐาน
RSPO มาเป็นแนวปฏิบัติทุกประการ ข้อพึงระวังคือ การนามาตรฐาน RSPO บางช่วงบางตอนมาใช้ไม่
ควรทาเป็นอย่างยิ่ง
ในระยะยาวไทยควรสนับสนุนให้ประเทศ IMT-GT พัฒนามาตรฐานภายใต้ชื่อเดียวกัน และ
ควรกาหนดให้สอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกับ RSPO
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, กรม
ส่งเสริมการเกษตร, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ) ควรพิจารณาปรับกฎระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมให้ชาวสวนปาล์มดาเนินการให้
ได้มาตรฐาน RSPO ให้สาเร็จในระยะยาวไทยควรสนับสนุนให้ประเทศ IMT-GT พัฒนามาตรฐานภายใต้
ชื่อเดียวกัน และควรกาหนดให้สอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกับ RSPO (ข้อเสนอส่วนนีนาเสนอเพิ่มเติม
ในข้อ 2. ระดับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ)
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในบริบทโลกและทักษะเจรจา
บุคคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทยคุ้นชินกับการมีทัศนะคติในกรอบภายในประเทศเป็น
หลัก ความสนใจต่อพลวัตรของโลกในมิติต่าง ๆ อันเป็นฐานข้อมูลไปสู่การคิดข้อเสนอมีจากัดเป็น
อย่างมาก นอกจากนี ทักษะการเจรจาที่อยู่บนฐานองค์ความรู้และข้อมูลมีน้อยเมื่อเทียบกับมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาเลเซียมีบุคลากรที่รู้เท่าทันกลไกตลาดโลกและมีความพร้อมใน
ด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงประเด็นที่นาไปสู่การแลกเปลี่ยนและสร้างประโยชน์ต้อทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ
จุ ด อ่ อ นข้ า งต้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งปู พื นฐานและสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด ความสนใจเพิ่ ม ยิ่ ง ขึ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบ IMT-GT ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศที่ใกล้ชิดที่สุดและจะเป็นพืนฐานสู่เวที
ASEAN และระดับที่สูงขึนต่อไป ดังนันบุคลากรของไทยจาเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการเจรจาเพื่อไปสู่การแลกเปลี่ยนต่อไป
หน่วยงานที่ควรมีบทบาทรองรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความพร้อมในเวทีภูมิภาค คือ
กระทรวงพาณิชย์ (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)) ข้อเสนอคือ
พิจารณาจัดการอบรม กลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพืนที่ IMT-GT
5. แนวทางการรองรับมาตรการการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสหภาพยุโรป
มาตรการปรั บ ราคาคาร์ บ อนก่ อ นข้ า มพรหมแดน ( Carbon Border Adjustment
Mechanism: CBAM) เป็นมาตรการการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสหภาพยุโรป โดยกาหนดให้
ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 ซึ่งจะช่วยให้การแข่งขันทางการค้าระหว่าง
สินค้าในสหภาพยุโรป และสินค้าจากนอกสหภาพยุโรปมีความเท่าเทียมกันซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลที่
ตามมาดังนี 1) ราคาสินค้านาเข้าจากประเทศที่สามที่ไม่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เทียบเท่ากับของ
สหภาพยุโรปจะมีราคาสูงขึน อันอาจส่งผลให้ปริมาณการนาเข้าลดลง 2) ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภค
ในสหภาพยุ โ รปอาจหั น มาใช้สิ น ค้าที่ผ ลิ ตในสหภาพยุโ รปเพิ่มมากขึน 3) สิ นค้าราคาถูกกว่าจาก
ประเทศที่สามที่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ต่ากว่าถูกกีดกันทางอ้อมไม่ให้เข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป
นโยบายหรือมาตรการดังกล่าวส่งผลต่อสินค้า 5 ประเภทในปี 2566 ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย
เหล็กและเหล็กกล้า อย่างไรก็ตามในอนาคตอาจจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมนามั นปาล์มปลายนาของ
ประเทศไทยในระยะยาว เนื่ องจากในกระบวนการผลิ ต ของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี ค อลต้ อ งมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทังนีประเทศไทยได้มีมาตรการส่งเสริมการจัดการและ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 1) ฉลากคาร์บอนฟุ ตพรินท์ (carbon footprint)
ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน 2) ฉลากลดคาร์บอนฟุตพรินท์ 3) โครงการนาร่องระบบซือขาย
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สิทธิ์ในการปล่อยคาร์บอนด้วยความสมัครใจ ซึ่งดาเนินการโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
สาหรับแผนรองรับคือการมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ควรมีบทบาท
รองรับคือกระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมยุโรป) กระทรวงอุต สาหกรรม (สานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
7.6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการสร้างความร่วมมือ
1. การเป็นสมาชิก CPOPC
เหตุ ผ ลส าคั ญ ของการเป็ น สมาชิ ก CPOPC ส่ ง ผลดี ต่ อ ภาพรวมของไทยและต่ อ ภู มิ ภ าค
ดังต่อไปนี
การเป็นสมาชิกก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและนาเสนอข้อมูลต่อ ประเด็นที่ต่างฝ่ายเห็น
ว่าสาคัญต่อภาพรวมของทังอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ม การเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวร
เป็นขันต้นของการพัฒนาความร่วมมือสาหรับกรอบ IMT-GT และจะนาไปสู่การพัฒนาความร่วมมือ
ในกรอบ ASEAN ต่อไป รวมไปถึงการพัฒนาไปสู่กรอบ RCEP ด้วยเช่นกัน (ขณะนีจีนให้ความสนใจใน
อุตสาหกรรมนามันปาล์มไปสู่อุตสาหกรรมปลายนาเป็นอย่างมาก)
การนาเสนอขอความร่วมมือในจุดที่ไทยด้อยกว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นสิ่งที่ไทยจะได้
ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวร ในขณะเดียวกัน อินโดนีเซียและมาเลเซียต้องการเสียง
สนับสนุนเพื่อสะท้อนความเป็นเอกภาพของประเทศผู้ผลิตปาล์มนามันหลักของโลก จุดอ่อนหลักของ
ไทยโดยเปรียบเทียบคือค่า OER ซึ่งเกิดจากทังปัจจัยพฤติกรรมของไทยเอง และเกิดจากช่องว่างของ
การพัฒนา อันได้แก่ พันธุ์ปาล์ม การดูแลสวน เป็นต้น ซึ่งจุดเหล่านีไทยสามารถปิดช่องโหว่ได้ด้วยการ
เรียนรู้จากองค์ความรู้ของมาเลเซียและอินโดนีเซีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักยังไม่มี ข้อเสนอเพื่อพิจารณาคือกระทรวงพาณิชย์ (กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ, กรมเจรจาการค้า ระหว่า งประเทศ) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมวิช าการเกษตร, กรมส่ งเสริ มการเกษตร) พิจารณาการทางานร่ว มกันโดยกาหนดบุ ค ลากร
ผู้รับผิดชอบ ทังนีในส่วนของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังมีความพร้อมในการสนับสนุน
ข้อมูลทางวิชาการต่อไป
2. การเสนอให้เกิด “มาตรฐานความยั่งยืน” ร่วมกัน
ประเด็น ด้านความยั่ ง ยื น ของการปลู ก ปาล์ มน ามันเป็น จุดสนใจในสายตาประชาคมโลก
มาตรฐาน RPSO คือเครื่องมือที่ประเทศพัฒนาแล้วกาหนดให้ประเทศผู้ผลิตปาล์มนามันต้องปฏิบัติ
ตาม กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการควบคุมและเสมือนหนึ่งเป็นการแทรกแซงกระบวนการผลิต อินโดนีเซีย
และมาเลเซียตอบสนองประเด็นด้านความยั่งยืนด้วยการออกมาตรฐาน ISPO และ MSPO ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานทังสองยังไม่ได้รับยอมรับอย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน การดาเนินการตาม
มาตรฐาน RSPO เป็นรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายตามกระบวนการที่ RSPO กาหนด ดังนัน หากประเทศใน
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กรอบ IMT-GT สามารถพัฒนามาตรฐานร่ว มกันภายใต้กรอบ IMT-GT หรือภายใต้กรอบ CPOPC
ล้วนแต่จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคในระยะยาว
การดาเนิ น การตามมาตรฐาน RSPO ต่อเนื่องโดยที่ประเทศสมาชิก IMT-GT ไม่ส ามารถ
กาหนดมาตรฐานร่วมกันของตนเอง จะทาให้การเป็นผู้นาต่อการสร้างความเข้าใจต่อประชาคมโลกที่
ถูกต้องถูกชักใยภายใต้กติกาที่สร้างขึนจากประเทศพัฒนาแล้ว และจะทาให้ประเทศสมาชิก IMT-GT
กลายเป็นผู้ตามอย่างไม่มีที่สินสุด
มาตรฐานความยั่ ง ยื น ของอุ ต สาหกรรมปาล์ ม น ามั น และน ามั น ปาล์ ม เป็ น สิ่ ง ที่ เ น้ น ด้ า น
กระบวนการเตรียมพืนที่และการปลูก การใช้แรงงาน และการดูแลสวนให้สอดคล้องกับประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม อาจกล่าวได้ว่า การสร้างมาตรฐานความยั่งยืนร่วมกันระหว่างสามประเทศ สามารถนา
แบบอย่างจาก RSPO มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นมาตรฐาน IMT-GT และอาจขยายผลเป็นมาตรฐานของ
กลุ่มประเทศ ASEAN ต่อไป
ในรายละเอียดมีความเข้าใจเรื่อง RSPO ที่อาจจะคลาดเคลื่อนบางส่วน กล่าวคือ RSPO เป็น
กิจกรรมสมัครใจที่มิได้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐ การสมั ครใจเกิดขึนโดยกลไกเอกชน บริษัทที่ทาธุรกิจ
ด้ า นปาล์ ม สามารถสมั ค รรั บ การประเมิ น มาตรฐาน RSPO ได้ ต ามดุ ล พิ นิ จ จุ ด แข็ ง ของ RSPO
ประกอบด้วย สอดคล้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และแนวคิด BCG Model ของรัฐบาลไทย ผล
การศึกษาพบกว่าเกษตรกรได้ผลประโยชน์เพิ่มขึนจากราคาที่เกษตรได้รับซึ่งมีมูลค่ามากกว่าการไม่ได้
รับรองมาตรฐาน และการเกิดประโยชน์ร่วมกันของ IMT-GT ต่อความเข้าใจของต่างประเทศซึ่งจะทา
ให้ ส่ งผลดีในระยะยาวต่อภาพลั ก ษณ์ และไม่ เป็นผู้ ย อมรับราคาตลอดไป อย่างไรก็ตาม RSPO มี
จุดอ่อนหลายประการ ได้แก่ การได้รับการรับรองเป็นรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายตามกระบวนการที่ RSPO
กาหนด และการใช้การประเมินที่ต้องเตรียมเอกสารประกอบจานวนมากอาจทาให้เกษตรกรไม่มีความ
ต้องการในการรับการประเมิน ทังนีอุปสรรคในการส่งเสริม RSPO ในไทย คือ มาตรฐาน RSPO ไม่ใช่
มาตรฐานภายใต้กฎหมายไทย ดังนันอาจไม่สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนได้ และ
รูปแบบการผลิตของเกษตรใช้วิธีการผลิตแบบเดิมตามที่ได้ปฏิบัติกันมา หรือปฏิบัติตามเกษตรกรราย
อื่นๆ จึงอาจไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
หน่ ว ยงานที่ ค วรมี บ ทบาทคื อ กระทรวงพาณิ ช ย์ (กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า งประเทศ)
กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. การร่วมมือในการวิจั ยและพัฒนาและการถ่า ยทอดเทคโนโลยีเ พื่อมุ่งเน้นการเพิ่ ม
OER
ข้ อ จ ากั ด เรื่ อ งการขยายพื นที่ ป ลู ก เกิ ด ขึ นทั งประเทศไทยและมาเลเซี ย มี เ พี ย งประเทศ
อินโดนีเซียเท่านันที่ยังมีพืนที่สามารถรองรับการขยายการปลูกในอนาคตได้ ในระยะยาวการเพิ่ม
ปริมาณผลผลิต CPO จาเป็นอย่างยิ่งต้องเกิดจากผลของ OER ที่เพิ่มขึน ดังนันจุดร่ว มของทังสาม
ประเทศคือการเพิ่ม OER ซึ่งจะได้ผลเมื่อเกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา
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ระดับความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาสามารถเกิดขึนในระดับมหาวิทยาลัยได้โดยทันที
ความพร้อมเชิงโครงสร้ างสถาบัน ของไทยสามารถดาเนินการได้โ ดยไม่ติดขัด บุคคลากรในระดับ
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการขยายผลได้ทันที
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะทาหน้าที่ในการแสวงหาโอกาสในการรับองค์ความรู้ คือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (มหาวิ ท ยาลั ย ในภาค ใต้ เช่ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) มหาวิทยาลัยในภาคใต้ของไทยซึ่งมีความพร้อม
ในการประสานความร่วมมือ ความพร้อมเชิงโครงสร้างสถาบัน ของไทยสามารถดาเนินการได้โดยไม่
ติ ด ขั ด บุ ค ลากรในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร้ อ มในการขยายผลได้ ทั น ที ข้ อ เสนอของคณะ
ผู้ดาเนินการวิจัยที่ลงรายละเอียดคือ ไทยควรพิจารณาจัดสรรทุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยมาเลเซียและ
อินโดนีเซียเข้ามาวิจัยร่วม จุดนีไม่ต้องกังวลว่าองค์ความรู้จะหลุดออกไป พืนที่ดินที่แตกต่างเป็นฐานที่
ส าคัญของค่า OER ที่แตกต่างกัน ส าหรับเรื่องพันธุ์ที่ห ากได้รับการพัฒ นาต่อยอดพันธุ์ที่เด่นของ
มาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าไทยได้จะเป็นประโยชน์ที่ตกกับแผ่นดินไทย
4. การสร้างภาพลักษณ์ของปาล์มนามันและนามันปาล์มต่อประชาคมโลก
ภาพลักษณ์ของปาล์มนามันและนามันปาล์มต่อประชาคมโลกจาแนกได้ 2 มิติ ได้แก่
1) ภาพลักษณ์ด้านสุขภาพมนุษย์ ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ปรากฏเป็นฉันทามติว่า
การบริโภคนามันปาล์มจะส่งผลดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อเปรียบเทียบกับนามันจากพืชชนิดอื่น อย่างไร
ก็ตาม ผลงานวิจัยที่ชีนาว่าการบริ โภคนามันปาล์มมีผลดีต่อสุขภาพมีปรากฎอยู่จานวนไม่น้อย แต่
ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นผู้ผลิตนามันจากพืชชนิดอื่น ๆ พยายามชีนาว่าการบริโภคนามันจากพืชชนิด
อื่น ๆ ส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นผลปรากฎอย่างเด่นชัด ดังนันการทาให้เกิดความเข้าใจต่อภาพลั กษณ์
ด้านสุขภาพที่ดีต่อประชาคมโลกเป็นจุดร่วมของทังสามประเทศ
2) ภาพลั กษณ์ด้านสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบภายนอกทางลบ (negative externality) ของ
อุตสาหกรรมนามันปาล์ มเป็ นสิ่งที่เกิดขึนและไม่สามารถปฏิเสธได้ อย่างไรก็ตาม มีการพัฒ นาใน
ทิศทางที่ดีขึน ดังนัน การทาให้เกิดความเข้า ใจต่อภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของผลผลิตจากกลุ่ม
ประเทศ IMT-GT เป็นประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคในระยะยาว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบืองต้นที่เหมาะสมคือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาการวิจัยฯ และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ, สานักงานการวิจัย
แห่งชาติ) สถาบันวิจัย, ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไป
ดาเนินการต่อสามารถดาเนินการได้และมีความยืดหยุ่น
5. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล
กรอบ AFTA และ AEC ของ ASEAN เป็นพืนฐานที่ส าคัญของการเป็นเครือข่ายการผลิ ต
ร่ ว มกัน (production network) การเป็นผลิ ตนามันปาล์ มหลั กของโลกเป็นแต้มต่อในการพัฒนา
อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอลซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ดังนัน
การส่งสเริมการลงทุนในอุสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล ดาเนินการได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
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1) ส่งเสริมการลงทุนไทยในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเป็นประเทศผู้นาที่ได้สะสมองค์ความรู้
ต่อการดาเนินอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอลเป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยและอินโดนีเซีย
ดังนัน การส่งเสริมให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอลในประเทศมาเลเซียใน
รูปแบบต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว ข้อเสนอประการนีสอดรับกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของไทยในต่างประเทศทังในรูปแบบ FDI Outflow และ Portfolio Investment Outflow
2) ส่งเสริมการลงทุนขยายโอลีโอเคมีคอลในประเทศไทย ในปัจจุบันปริมาณผลผลิตของไทย
ใช้เกือบทังหมดภายในประเทศอันประกอบด้วย การบริโภค การใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
ทั งนี ในส่ ว นของการบริ โ ภคจ าแนกออกเป็ น น ามั น พื ช และผลผลิ ต อุ ป โภคและบริ โ ภคต่ า ง ๆ
ซึ่งบางส่วนเข้าข่ายอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอลของไทยจัด
อยู่ในระดับเบืองต้นเท่านันเมื่อเปรียบเทียบกับความซับซ้อนและระดับความกว้างที่หลากหลายของทัง
อุตสาหกรรม และหากรวมไปถึงองค์ความรู้ทางวิชาการ พบว่าอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอลยังสามารถ
ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบที่ซับที่ไทยเป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนัน หากไทยพัฒนาอุตสาหกรรม
โอลี โ อเคมีคอลจ าเป็ นอย่ างยิ่ งต้องผ่ อนคลายการค้าระหว่างประเทศ กล่ าวคือ ผ่ อนคลายให้ เกิด
การนาเข้าวัตถุดิบ (นามันปาล์มดิบและนามันเมล็ดในปาล์มดิบ) นอกจากนี ข้อกังวลต่อการนาเข้าจึง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ เกษตรกรชาวสวนปาล์ ม สามารถแก้ ไ ขได้ ด้ ว ยมาตรการประกั น รายได้ ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมือที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่หากไม่สร้างการแข่งขันในระยะยาวเกษตรกรชาวสวนปาล์มอาจ
ขาดแรงจู ง ใจในการทาธุรกิ จเกษตรกรรมให้ เกิ ดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลอย่ างแท้ จริ ง ดังนั น
การผ่อนคลายให้เกิดการนาเข้าควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนให้เกิดโอลีโอเคมีคอลในประเทศไทย
โดยยังคงใช้มาตรการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรจะเป็นฐานให้เกิดอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอลใน
ระดับที่สูงขึนต่อไป
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ,
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ, กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา, องค์ ก ารคลั ง สิ น ค้ า ) กระทรวง
อุตสาหกรรม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, กรมธุรกิจพลังงาน, สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) กระทรวง
สาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กรมควบคุมมลพิษ) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีกนป. ทาหน้าที่กาหนด
วิสัยทัศน์และทิศทาง ข้อเสนอแนะโครงสร้างหน่วยงานส่วนนีสอดรับกับข้อเสนอข้อ (1.1) การพัฒนา
ทังห่ ว งโซ่เป็ น ระบบและการจั ดโครงสร้ างการบริห ารนโยบายที่ค ณะผู้ ด าเนิ นการวิจัย เสนอให้ มี
คณะอนุ ก รรมการการวางแผนการพั ฒ นาและบริ ห ารแผนอุ ต สาหกรรมโอเลโอเคมี ค อลอั น
ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนกระทรวงพาณิ ช ย์ ผู้ แ ทนกระทรวงอุ ต สาหกรรม และผู้ แ ทนส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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6. การเตรียมข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหกรรมที่ไทยมีจุดแข็งและ
อุตสาหกรรมนามันปาล์ม
ในกรอบ IMT-GT ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามสนใจร่ ว มกั น และไทยมี จุ ด แข็ ง โดย
เปรียบเทียบในสองอุสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมยางพารา ทังสอง
อุตสาหกรรมนีเป็นที่สนใจของมาเลเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสหากรรมการท่องเที่ยว การเตรียม
ข้ อ มู ล เพื่ อ น าไปสู่ โ ต๊ะ เจรจาและข้ อ เสนอจากไทยในการร่ ว มื อ ทั งสองอุ ต สาหกรรมดั งกล่ าวเพื่อ
แลกเปลี่ ย นกั บ การขอความรู้ เ พื่ อ ปิ ด ช่ อ งโหว่ ข องไทยในอุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อง
ดาเนินการให้พร้อม
ที่ผ่านมา ไทยมีจุดแข็งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก การขยายผลให้เกิดสภาพ
การได้ประโยชน์ทังสองฝ่ายจะทาให้การเจรจาประสบผลสาเร็จ ทังนี ยางและปาล์มนามันปาล์มอยู่
ภายใต้ เ สาหลั ก Agriculture Agro-based (WGAA) และเรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วอยู่ ภ ายใต้ เ สาหลั ก
Tourism (WGT)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนนี คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, กรม
ส่งเสริมการเกษตร, การยางแห่งประเทศไทย) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว,
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) และ
กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ) ในฐานะผู้ที่มีความรู้เรื่องข้อตกลงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเป็นกาลังสาคัญในการ
ทางานร่วมกัน
ตารางที่ 7.9 สรุปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การพั ฒ นาทั งห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน - คณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ
เป็ น ระบบและการจั ด โครงสร้ าง
การบริหารนโยบาย
2 . ก า ร เ พิ่ ม ค่ า OER ไ ม่ เ น้ น - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ชาการเกษตร, กรมส่ งเสริ ม
การเพิ่มพืนที่เพาะปลูก
การเกษตร, กรมพัฒนาที่ดิน , กรมชลประทาน, กรมส่งเสริมสหกรณ์ ,
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
3. การพั ฒ นามาตรฐานความ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ชาการเกษตร, กรมส่ งเสริ ม
ยั่งยืน
การเกษตร, สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ)
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ - กระทรวงพาณิชย์ (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ในบริบทโลกและทักษะการเจรจา (องค์การมหาชน))
5. แนวทางการรองรั บ มาตรการ - กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ
สหภาพยุโรป
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์ก ารบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน))
- กระทรวงการต่างประเทศ (กรมยุโรป)
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6. การเป็นสมาชิก CPOPC

7. การเสนอให้ เ กิ ด “มาตรฐาน
ความยั่งยืน” ร่วมกัน

8. ความร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย และ
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่ม OER

9. การสร้างภาพลักษณ์ของปาล์ ม
นามันและนามันปาล์มต่อประชาคม
โลก
10. การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
- กระทรวงพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ)
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ชาการเกษตร, กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร)
- กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
- กระทรวงอุตสาหกรรม (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ชาการเกษตร, กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร)
- กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ช าการเกษตร, ส านั ก งาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))
- กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
(มหาวิทยาลัยในภาคใต้ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
- กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
(มหาวิ ท ยาลั ย ในกลุ่ ม พั ฒ นาการวิ จั ย ฯ และกลุ่ ม พั ฒ นาเทคโนโลยีฯ ,
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ)
- สถาบันวิจัย, ศูนย์วิจัย
- กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ, กรม
ส่ งเสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ, กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา, องค์ ก าร
คลังสินค้า)
- กระทรวงอุ ต สาหกรรม (กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม, กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
- กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,
กรมธุรกิจพลังงาน, สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
- กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ)
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
11. การเตรียมข้อมูลเพื่อ
การแลกเปลี่ยนระหว่าง
อุตสาหกรรมทีไ่ ทยมีจดุ แข็ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ชาการเกษตร, กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, การยางแห่งประเทศไทย)
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย)
- กระทรวงพาณิ ช ย์ (กรมการค้ า ต่ า งประเทศ, กรมส่ ง เสริ ม การค้ า
ระหว่างประเทศ,กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
- กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)

ที่มา: มูลนิธสิ วค.
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บทที่ 8
บทสรุป
“โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT” มีกรอบ
ระยะเวลาการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564 ด้วยงบประมาณรวมทังสิน 962,977
บาท ภายใต้การกากับ ดู แลและจั ดสรรงบประมาณของสถาบั นระหว่า งประเทศเพื่ อ การค้ า และ
การพั ฒ นา (องค์ ก ารมหาชน) วิ ธี ก ารศึ ก ษาใช้ ก ารรวบรวมจากเอกสารทั งงานทางวิช าการและ
งานเชิงนโยบาย การสัมภาษณ์และจัดประชุมระดมความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทังภาครัฐ เอกชน และ
นักวิชาการ การรวบรวมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวนามันปาล์มเพื่อนา
เป็ น ต้ น เรื่ อ งไปสู่ ก ารค้ น คว้ า เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งการข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
การพิจารณานาหนักในแต่ละประเด็นใช้เครื่องมือทางสถิติประกอบการสรุปผลและตีความผล และ
การใช้องค์ความรู้และตรรกะทางเศรษฐศาสตร์เป็นกรอบความคิดหลักของการศึกษานี
หั ว ใจส าคัญของการศึ กษาคื อ การน าเสนอข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่ อนาไปสู่ ความร่ ว มมื อ
ระหว่างกลุ่มประเทศ IMT-GT เพื่อได้ประโยชน์จากความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการเป็นแหล่ง
ผลิตหลักของโลกในอุตสาหกรรมปาล์มนามันนีร่วมกันและหวังผลไปสู่การต่อยอดในอุตสาหกรรม
ปลายนาต่อไป คณะผู้ดาเนินการวิจัยสรุปประเด็นสาคัญที่ค้นพบในระหว่างการศึกษาโดยพิจารณา
ประเทศไทยเป็นระบบเพื่อเข้าใจตนเองอันเป็นฐานนาไปสู่ การนาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่ง ได้
นาเสนอในบทที่ผ่านมาแล้ว
บทนีนาเสนอประเด็นสรุปจาแนกออกได้เป็น 8 ประเด็น ดังต่อไปนี
ตารางที่ 8.1 สรุปสถานการณ์ปัจจุบัน (ณ 30 กันยายน 2564) และการตีความ
มิติสาคัญจากการวิเคราะห์สถานการณ์
1. ธรรมชาติของปาล์มนามันและนามันปาล์ม

2. ปาล์มนามันในฐานะพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย

การตีความนัยยะต่อไทย
อุ ต สาหกรรมของไทยยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ทั งห่ ว งโซ่ ใ นมิ ติ ข อง
ความซับซ้อนที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างมาก ไทยอาจจะครอบคลุมทัง
ห่วงโซ่ในมิติเบืองต้นเท่านัน
จานวนเกษตรกรและการใช้ทรัพยากรพืนที่มีมาก & เป็นสินค้า
เกษตรที่รัฐแทรกแซงกลไกตลาด & เป็นสินค้าเกษตรที่ IMT-GT
มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

3. ผลผลิ ต ของโลก รายได้ เ กษตรกรไทย และ
ไทยเป็นผู้รับราคาที่ตลาดโลกกาหนด (Price Taker) & ปัจจัยใน
โครงสร้ า งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ราคาปาล์ ม น ามั น
ประเทศ & ต่างประเทศ และสภาพอากาศ
ภายในประเทศ
4. ประสิทธิภาพ
ไทยต่ากว่าของอินโดนีเซียและมาเลเซีย
พิจารณา 4 รายการหลักผลิตภัณฑ์นามันปาล์ม พบว่า ไทยไม่มี
5. การค้าระหว่างประเทศ
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก 3 ใน 4 ในขณะที่
มาเลเซียและอินโดนีเซียมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสูงมาก
IMT-GT เริ่มตังแต่ 2536 แต่เรื่องปาล์มยังไม่ชัดเจน
6. แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาปาล์มนามันและ
แผนของไทยมุ่งการขยายพืนที่ปลูก คุณภาพสวนเพื่อเป้าหมาย
นามันปาล์มของไทย
ร้ อ ยละการสกั ด น ามั น และมุ่ ง เสถี ย รภาพทางราคา รวมทั ง
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มิติสาคัญจากการวิเคราะห์สถานการณ์

7. ทิศทางของต่างประเทศ
8. ความร่วมมือภายใต้การแข่งขันภายในอาเซียน

การตีความนัยยะต่อไทย
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไบโอดี เ ซล แต่ ก ารขยายผลไปสู่
อุตสาหกรรมปลายนายังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน
Zero Palm Oil + สินค้าเพื่อสุขภาพ + แนวโน้มรถไฟฟ้า
ไทยมีนาหนักน้อย ความร่วมมือโดยธรรมชาติเกิดยาก ประตูสู่
ความร่ ว ม คื อ CPOPC และผลั ก ดั น ประเด็ น อื่ น ด้ ว ยวิ ธี
แลกเปลี่ยนในกรอบ IMT-GT

ที่มา รวบรวมและนาเสนอโดยมูลนิธิสวค.

8.1 ธรรมชาติของปาล์มนามันและนามันปาล์ม
ผลทะลายปาล์ มเป็ น เพีย งวัต ถุดิ บเริ่ มต้ นของอุตสาหกรรมปาล์ มน ามั นและน ามั น ปาล์ ม
ที่มีการเชื่อมต่อของห่วงโซ่อุปทานอีกมากและซับซ้อน นามันปาล์มอันเป็นผลผลิตจากทะลายปาล์ม
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ การกลั่ น เป็ น สารตั งต้ น จ านวนมากและมี ร ะดั บ เทคโนโลยี ที่ ซั บ ซ้ อน
หากแยกอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มออกจากกัน กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมอันแรกคือ
ปลูกจนเก็บทะลายปาล์มและสกัดเป็นนามันปาล์มดิบ และอุตสาหกรรมอันหลัง คือ นามันปาล์มดิบ
จนถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาแนกออกเป็น การอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน และการใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม จุดนีกล่าวได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของไทยยังอยู่ในระดับอุตสาหกรรมปาล์ มนามั นและ
อุตสาหกรรมนามันปาล์มระดับเบืองต้นเท่านัน
อุตสาหกรรมปลายนาแยกเป็นสองสายใหญ่ ๆ คือ อุตสาหกรรมไบโอดีเซลและอุตสาหกรรม
โอลิโอเคมีคอล จุดที่ไทยมุ่งไปสู่การใช้ทรัพยากรนามันปาล์ มในอนาคตคือ ไบโอดีเซล แต่สาหรับ
อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลเมื่อเปรียบเทียบทังระดับแผนงานและระดับการใช้ทรัพยากรรัฐ ตลอดจน
กฎระเบียบด้านการค้าระหว่างประเทศที่ยังปิดกันการนาเข้า ตีความได้ว่า ไทยยังส่งเสริมการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลไม่เต็มศักยภาพ และเมื่อ เปรียบเทียบกับมาเลเซียพบว่า มาเลเซียมี
การดาเนินนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลอย่างเป็นรูปธรรมและรุดหน้ากว่าไทยเป็น
อย่างมาก
8.2 ปาล์มนามันในฐานะพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย
ในพืนที่ภาคใต้ปาล์มนามันเป็นสินค้าเกษตรหลักที่กระทบผู้เกี่ยวข้องจานวนมาก รัฐ บาลต่าง
ยุ คสมัย ล้ ว นพิจ ารณาปาล์ มน ามั น เป็ นสิ น ค้า ที่รัฐ กาหนดให้ ใช้เงิ นภาษีประชาชนของประเทศใน
การแทรกแซงเพื่อประคับประคองความเป็นอยู่ของชาวสวนในระยะสันแต่ดาเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา
อัตลักษณ์ที่สาคัญประการหนึ่งของไทยคือ ชาวสวนปาล์มส่วนใหญ่ของไทยเป็นรายย่อยถือ
ครองเนือที่ดินจานวนน้อยคิดเป็นร้อยละ 75 ของพืนที่ปลูกทังหมดแตกต่างกับประเทศอินโดนีเซีย
และมาเลเซียที่รายใหญ่มีจานวนมาก ประเด็นรายย่อยเป็นที่มาของการตีความว่าเป็นเหตุให้ผลิตภาพ
ของไทยต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน (ประเด็นนีคณะผู้ดาเนินการวิจัยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรจะไม่
ขอให้ความเห็น) อัตลักษณ์ประการนีมีจุดเด่นที่สาคัญคือ การกระจายรายได้ ซึ่งดุลพินิจของคณะ
ผู้ดาเนินการวิจัย เห็นว่าเป็นจุดที่ต้องรักษาไว้ด้วยการให้รายย่อยถือครองที่ดินเป็นเจ้าของต่อไป แต่
การรวมกลุ่มเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม
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ในมิ ติ ต ลาดโลกกลุ่ ม ประเทศ IMT-GT มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บ จุ ด นี สะท้ อ น
ความสาคัญที่ไทยจะได้ประโยชน์หากนาจุดแข็งมาวางแผนการพัฒนาในประเทศเพื่อผนวกไทยเข้ากับ
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของมาเลเซียและอินโดนีเซีย
8.3 ผลผลิตของโลก และรายได้เกษตรกรไทย
ในมิติสัดส่วนผลผลิตต่อตลาดโลกพบว่าไทยเป็นผู้รับราคาที่ตลาดโลกกาหนด สัดส่วนไทย
น้อยมากเทียบกับขนาดของตลาด จุดนีตีความได้ว่า หากไทยมุ่งทาอุตสาหกรรมปาล์มนามันเป็นหลัก
ก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ไม่มุ่งพัฒนาเพิ่มเติมใด ๆ ย่อมทาได้และไทยทาได้ดี กล่าวคือ การใช้นโยบาย
ประกันรายได้ควบคู่กับการปิดกั นการนาเข้าและให้นาเข้าภายใต้โควตาของ อคส. เท่านันรวมถึง
การควบคุมนามันปาล์มดิบคงคลังให้อยู่ในระดับที่มั่นคงต่อการใช้บริโภคภายในประเทศซึ่งไทยใช้เป็น
นามันพืชปรุงอาหารเป็นหลัก หากเป็นเช่นนีชาวสวนก็ได้ระดับราคาที่แน่นอน แต่จุดอ่อนคือระดับ
การพัฒนาจะไม่สูง กว่าที่เป็นอยู่เข้าข่ายอิ่มตัวและไม่อาจจะสร้างระดับรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน
8.4 ประสิทธิภาพ
ค่า OER ของไทยโดยเฉลี่ย 10 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2563) มีค่าเท่ากับร้อยละ 16.83 ช่วง
ของอัตราการสกัดนามันเท่ากับร้อยละ [16.94, 18.62] อัตราดังกล่าวต่าประเทศเพื่อนบ้านทังสอง
เป็ น อย่ า งมาก และต่ ากว่ า เป้ าหมายปัจ จุบั นที่ ก าหนดไว้ ที่ ร้อ ยละ 18 ไทยด าเนิ น มาตรการทาง
กฎหมายด้วยการออกข้อกาหนดว่าด้วยลักษณะการตัดผลปาล์มและข้อกาหนดร้อยละการสกัดนามัน
ของโรงงานสกัด รวมทังมีงานวิจัยด้านเกษตรที่ศึกษาเรื่องผลิตภาพของสวนปาล์ม
ค่า OER ของไทยยั งคงต้ อ งติ ดตามต่ อ ไปว่ ามาตรการที่ อ อกมาในสองปี ที่ ผ่ า นมานี จะส่ ง
ผลบวกต่ออุตสาหกรรมปาล์มนามันไทยได้มากน้อยเพียงใด แต่จุดนีเป็นฐานที่ไทยควรพิจารณาหาทาง
สร้างความร่วมทางการเกษตรกับประเทศทังสองต่อไป
8.5 การค้าระหว่างประเทศ
การศึกษานี พิจารณาผลิ ตภัณฑ์สินค้านามันปาล์ ม 4 รายการได้แก่ นามันปาล์มดิบ รหัส HS
Code 151110 นามันปาล์มกลั่น รหัส HS Code HS151190 นามันปาล์มเมล็ดในปาล์มดิบ รหัส HS
Code HS151321 และนามันปาล์มเมล็ดในปาล์มกลั่น รหัส HS Code HS151329 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า
1) นามันปาล์มดิบ รหัส HS Code 151110 นามันปาล์มกลั่น รหัส HS Code HS151190
และน ามั น ปาล์ ม เมล็ ด ในปาล์ ม ดิ บ รหั ส HS Code HS151321 ประเทศไทยไม่ มี
ความได้เปรี ย บโดยเปรียบเทียบในการส่ ง ออก ในขณะที่อินโดนีเซี ยและมาเลเซี ย มี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกทังสี่รายการผลิตภัณฑ์
2) นามันปาล์มเมล็ดในปาล์มกลั่น รหัส HS Code HS151329 จากสัดส่วนการนาเข้าจาก
กลุ่ม IMT – GT พบว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ส่งออกหลักในสินค้าดังกล่าว
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3) อัตราภาษีจากประเทศผู้นาเข้ามิได้มีผลต่อความแตกต่างต่อทังสามประเทศ IMT-GT
อย่ างมีนั ย ส าคัญใด สื บเนื่องจากทังสามประเทศ IMT-GT ล้ ว นเป็นประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีความตกลงหลักเหมือนกั
8.6 แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาปาล์มนามันและนามันปาล์มของไทย
แผนของไทยมุ่งการขยายพืนที่ปลูกและพัฒนาคุณภาพสวนเพื่อเป้าหมายร้อยละการสกัดนามัน
และมุ่ ง เสถี ย รภาพทางราคา รวมทั งการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไบโอดี เ ซล แต่ ก ารขยายผลไปสู่
อุตสาหกรรมปลายนายังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน กนป.และกระทรวงต่าง ๆ ในปัจจุบันมีอานาจหน้าที่ที่
เหมาะสม จุดที่ยังขาดคือ ทิศทางการพัฒาอุตสาหกรรมปลายนา จุดนีไทยยังทุ่มทรัพยากรในการทา
แผนในการกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางไม่ชัดเจน โดยภาพรวมจุดที่ไทยเป็นอยู่เหมาะสมกับการรักษา
เสถียรภาพราคาในระยะสัน (กล่าวอีกครังหนึ่ง เป็นระยะสันที่ต่อไปเรื่อย ๆ จะกลายเป็นความชินและ
ติดกับดักนโยบายนี) การทุ่มทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณเพื่อต่อยอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและให้ได้ประโยชน์จาก ASEAN เป็นสิ่งที่ต้องวางแผนโดยเร็ว
8.7 ทิศทางของต่างประเทศ
ผลกระทบภายนอกทางลบของการปลูกปาล์มนามันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงประจักษ์ชัดและ
เกิดขึนในอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นหลัก ไทยไม่เป็นคู่กรณีมากเมื่อเทียบกับทังสองประเทศ อนาคต
ทิศทางต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็ นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะเดินตามทิศทางการพัฒนาของโลกเท่านันแต่เป็น
ภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยด้วยเช่นกัน
การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและราคาที่ถูกลงเรื่อย ๆ จะนามาซึ่งความจาเป็นของการใช้นามัน
ไบโอดีเซลลดลง จุดนีเป็นภัยคุกคามต่อนามันปาล์มต่อไป
8.8 ความร่วมมือภายใต้การแข่งขันภายในอาเซียน
อาเซียนคือตลาดสาคัญของไทยทังเพื่อการส่งออกและเพื่อเป็นเครือข่ายการผลิต กรอบแรกที่
ต้องพิจารณาคือ CPOPC ซึ่งประเทศโคลัมเบียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตอันดับ 4 ของโลกได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกแล้ว ภาพของ CPOPC ในสายตาประเทศยุโรปอาจจะมองว่ามาถ่วงดุล RSPO แต่อินโดนีเซีย
และมาเลเซียในฐานะผู้ร่วมกันก่อตังชีนาว่า CPOPC มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนที่มุ่งเจ้าของสวนราย
ย่อยเป็นหลัก การเข้าร่วมของไทยอย่างมียุทธศาสตร์ของการแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ควรดาเนิน การ
การผลักดันให้เข้าไปสู่กรอบ IMT-GT ที่ไทยมีจุดแข็งหลายประการและเพื่อเสนอตัว (แลกกับ) การเข้า
เป็นสมาชิก CPOPC จะดึงความสนใจของมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก
มาเลเซีย เคยกล่าวเชิญชวนไทยเข้าเป็นสมาชิกถาวร แต่ในฝั่ งไทยจะตังคาถามว่าไทยได้
ประโยชน์อะไรจากการเข้าเป็นสมาชิก ในมุมของคณะผู้ดาเนินการวิจัยอยากเชิญชวนเปลี่ยนคาถาม
เป็น ไทยมีนาเสนอบทบาทอะไรให้ CPOPC และ IMT-GT การวางแผนการแลกเปลี่ยนโดยพิจารณา
จุดแข็งของไทยเป็นสิ่งสาคัญและต้องดาเนินการศึกษาด้วยหลักวิชา
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086 444 5686

1168/65 ชัน 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
478 อาคารเภตรา ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
444 อาคารโอลิมเปีย ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ 8 ถ.ราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2250/15 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
36 ซ.เฉลิมเขตร์ ถ.บารุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
194/17-18 ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
65/187 ชัน22 อาคารชานาญเพ็ญชาติ ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
947/1555 ม. 12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
2044 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
2044 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
947/155 ม.12 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
202/3-4 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
691-699 ถ.สี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02 285 6370-2
02 319 4481-4
02 541 4955
02 513 8747-9

087 087 6779

ภาคกลาง (59)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
บริษัท ดี.พี.ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ทักษิณปาล์ม(2521) จากัด
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมนามันปาล์ม (1993) จากัด
บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จากัด
บริษัท ธนาพัฒน์นามันปาล์ม จากัด
บริษัท บี วี เทค จากัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ปาล์มนามันธรรมชาติ จากัด
(16)
บริษัท ยูนิปาล์มอินดัสทรี จากัด
บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จากัด
บริษัท สหอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด
บริษัท เอเชียนนามันปาล์ม จากัด
บริษัท โอทาโก้ จากัด

02 291 8091
081 766 2056
0 2622 6225-7
02 643 1987-91
02 361 8959-87
02 314 4101-5
02 314 4101-5
02 744 1046-8
02 3215 757
022 663 552-4
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บริษัท นามันปาล์มภาคตะวันตก จากัด
บริษัท เสถียรปาล์ม จากัด
บจก.เจ๊ติ๋มคีรี9
บริษัท โกเด้นเอ็นเตอร์ไพร์ส จากัด
บริษัท เจริญดี จากัด
บริษัท สุขสมบูรณ์นามันปาล์ม จากัด
บริษัท สุขสมบูรณ์นามันปาล์ม จากัด
บริษัท อีสเทิร์นปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ตราด จากัด
บริษัท สุขสมบูรณ์ จากัด
บริษัท สุขสมบูรณ์นามันปาล์ม บ่อไร จากัด
บริษัทไทยประสิทธิ
โรงงานชูวิทย์
โรงงานชูวิทย์
โรงงานสกัดนามันปาล์ม
โรงงานสกัดนามันปาล์ม
บริษัท ไทรม้าสกัดนามันปาล์ม จากัด
บริษัท ไทรม้าสกัดนามันปาล์ม จากัด
บริษัท ไทรม้าสกัดนามันปาล์ม จากัด

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารA ชัน 10 555/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
111/58 หมู่ 4 ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
222 หมู่ 6 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
31/5 ม.6 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20000
95 หมู่ 2 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
248/5 ม. 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
97 ม.4 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
109 ม. 4 ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
135 ม. 2 ถ.ชลบุร-ี แกลง ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
99 ม.9 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
อาเภอบ่อไร จังหวัดตราด ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23000
8 ม.1 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
111 อ.เกาะกูด จ.ตราด
500 ต.ชาราก อ.เมืองตราด จ.ตราด
555 อ.เกาะกูด จ.ตราด
111 ถนนบ่อไร ตาบลช้างทูน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
121 ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
543 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
678 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11000
901 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

บริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด

21 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

บริษัท ปาล์มทองไทย จากัด

88/8 ม. 2 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

บริษัท เยียรบับ จากัด

77 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

บางจาก คอร์ปเรชั่น บมจ. (บางจากปิโตรเลียม)
กาญจนบุรี
(2)
ชลบุรี
(6)

ตราด
(8)

นนทบุรี
(3)

ประจวบคีรีขันธ์
(13)

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
02 140 8999
091 819 5036
089 891 9695
0854354170
038 219523
03 816 1908
038 442 999
038 442 949
038 168 555#116
039 510733-5
039 501 032

082 3540110
032 818567
085 262 6306,
092 678 5550,
087 168 4578
032 682116,
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ราชบุรี (1)
สมุทรปราการ
(1)
สมุทรสงคราม
(3)
สมุทรสาคร
(4)
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ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

บริษัท วี วี นามันปาล์ม จากัด

11 หมู่ 2 อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรขี ันธ์

บริษัท ศรีสุขปาล์ม จากัด

2 หมู่ 14 ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรขี ันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

บริษัท ศิริรัตน์ ฟู๊ด แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

69 หมู่ 5 ถ.ฝ่ายท่า-หนองหัดไท ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

บริษัท อัครปาล์ม จากัด

520/28 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท เอ เอส ที ปาล์มออยล์ จากัด

21 ม. 8 ถ.บ้านเอี่ยมเอน-ห้วยแกละ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170

บริษัท เอส ซี ปาล์มออยล์ จากัด

199 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

โรงงาน ณภัทรออยล์
โรงงานหีบนามันมะพร้าวทวีกิจ
หจก.สามร้อยยอดนามันปาล์ม

362 หมู่ 6 ถ.ไร่ใหม่-เนินพยอม ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
568/2 ม. 3 ถ.รพช. ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
575 ม. 3 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

ห้างหุ่นส่วนจากัด กาญจนไกรพาณิชย์

199 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

ริษัท ปาล์มออยล์เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี จากัด
บริษัท เฟรนด์ลี่ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

11 หมู่ 2 ต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
14/8 หมู่ 7 ถ.บ้านนาพุ ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

086 6536229
085 26263006,
092 6785550
090 9767844,
095 1002367
032 699368,
086 1669860
081 9952929,
081 3143888
089 430 7892
032 682662,
092 2741768
089 1844771
032 688 394
032 688971
032 815499,
081 8174812
032 446 321
032 206 362

บริษัทนามันราชาจากัด

35 ถ.ปูเจ้าสมิงพราย ต.สาโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

023951654

บริษัท ไทยเจริญนามันปาล์ม จากัด
บริษัท นามันมิตรเจริญ จากัด
ห้างหุ่นส่วนจากัด มงคลเจริญทรัพย์
บริษัท กิมกีก่ ิจเจริญ จากัด
บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จากัด
บริษัทโอลีน

89 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
12 หมู่ 5 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
29 หมู่ 2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
41 หมู่ 3 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
59/1 ม. 8 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
123 หมู่ 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 34110

034 772017
034 730136
034 730788
034 433 152
034 422 490-1
0848119347
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ห้างหุ่นส่วนจากัด มหาชัยกิจเจริญ
สระแก้ว (1)
บริษัท ถาวรรีฟราย์เมนท์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2)
นครพนม (1)
บริษัท ที พี เอส แมททีเรียล จากัด
อานาจเจริญ (1) บริษัท อานาจเจริญ ปาล์มนามัน จากัด
ภาคใต้ (163)
ชุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนปาล์มนามันกระบี่ (คลองท่อม)
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มนามันกระบี่ จากัด
บริษัท กระบี่นามันพืช จากัด
บริษัท กระบี่ปาล์มออยล์ซิตี จากัด
บริษัท เกษตรสิทธี จากัด
บริษัท ชลาลัย ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ตรังแสงตะวัน จากัด
บริษัท ทรัพย์เจริญปาล์ม อินดัสตรีส์ จากัด
บริษัท ไทยศรีทอง จากัด
บริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์แฟคทอรี จากัด
กระบี่
บริษัท นามหงส์นามันปาล์ม จากัด
(39)
บริษัท นามหงส์นามันปาล์ม จากัด
บริษัท นาสปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท บารอกัต ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท บี วี เทค จากัด
บริษัท ไบโอเทคออยล์ จากัด
บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จากัด
บริษัท ปาล์มโมริช จากัด
บริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ภัทร ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ยูนวิ านิชนามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

29/4 หมู่ 6 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27011
146 หมู่ 8 ถ.นาพระชัย-ห้วยคอม ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140
115 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ 37110

089 780 1475
045 465 151

88 หมู่ 5 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
39 ม.1 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
249/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
67/5 หมู่ 3 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
72/2 หมู่ 4 ถ.อ่าวลึก-ปลายพระยา ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
80/2 หมู่ 9 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
80/2 ม. 9 ถ.เหนือคลอง-เขาดิน ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
ถ.31/3 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
169 หมู่ 4 ต.ลาทับ อ.ลาทับ จ.กระบี่ 81120
145 ม. 2 ถ.ลาทับ-โคกหาร ต.ลาทับ อ.ลาทับ จ.กระบี่ 81120
168 ม. 2 ถ.เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
138 หมู่ 2 ถ.เขาพนม-ทุ่งใหญ่พรุเตียว ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
109 ม. 3 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
33/9 หมู่ 4 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
39 ม. 4 ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
82 ม.6 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
325 ม.5 ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
82 ม. 6 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
104 หมู่ 7 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
364 ม.4 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120
231 ม.9 ถ.อ่าวลึก-ปลายพระยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160

075 628 599
075-628500-48
075-619243
075 656298
075 685 736
075 689 107
075 689 034
075603903
075 643 319
075 643 198
075-613500
075 613 500
075 660-757
081 958 5502
075689276
075817101
075 689 276
081 270 8380
075 652 067
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จังหวัด
(จานวน)

ชุมพร
(45)

ผู้ประกอบการ

ที่อยู่

บริษัท ยูนวิ านิชนามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนวิ านิชนามันปาล์ม จากัด (ปลายพระยา)
บริษัท ยูนวิ านิชนามันปาล์ม จากัด (สาขาลาทับ)
บริษัท ยูนวิ านิชนามันปาล์ม จากัด (สาขาอ่าวลึก)
บริษัท ยูเนี่ยนปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท รุ่งเจริญปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ลาภภักดีปาล์ม จากัด
บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ปจากัด
บริษัท สยามชัยนามันปาล์ม จากัด
บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จากัด
บริษัท สยามโมเดิร์นปาล์ม จากัด
บริษัท สวนปาล์มสหมิตร จากัด
บริษัท สหอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด
บริษัท อนัตตา กรีน จากัด
บริษัท อันดามันนามันปาล์ม จากัด
บริษัท เอเชียนนามันปาล์ม จากัด
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก

285 ม.2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81100
592 ถ.อ่าวลึก-พระแสง ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
142 หมู่ 1 ถ.ทุ่งไทรทอง ต.ลาทับ อ.ลาทับ จ.กระบี่ 81120
258 หมู่ 2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
248 ม.4 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
31 ม. 3 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
456 ม.3 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
99 ม.3 ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
127 ม.1 ถ.เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ 80240
171/1 ม. 1 ต.ห้วยนาขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
33/4 ม.2 ถ.นาเหนือ-เขาต่อ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
8.25 หมู่ 2 ถ.นาเหนือ-เขาต่อ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
67/5 ม. 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 415 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
98 ม.6 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
109 หมู่ 3 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
39 ม.1 ถ.สายอ่าวลึก-ปลายพระยา ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
99 ม.2 ถ.สายโทรเลขเก่า ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81100
62 ถ.อ่าวลึก-ปลายพระยา ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จากัด

250 ม.12 ถ.เพชรเกษม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130

บริษัท เจริญนามันปาล์ม จากัด

15 ม. 5 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
บริษัท เชียงตะวัน เนอเจอร์รัล ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ดี.พี.ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ถ่องตี่อุ่นนามันปาล์ม จากัด

290 หมู่ 3 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
296 ม. 2 ถ.เพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
112/1 ม. 7 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
8 ม. 13 ถ.สหกรณ์นิคมท่าแซะ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
15 หมู่ 8 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

เบอร์โทรศัพท์
075 634 634
075 652 067
075 618 141
075 681 116
075603838
075 606 840-1
075656598
075 689 221-3
075 702 358
075 624 354-5
075 612 597-8
075 667 604
075 618 095-6
075 666 075
075 656 186
075 681 773
075 681 354-5
075 666075
077 529 800,
077 529 848-9
081 476 1000,
081 611 1067
077 559309
077 611 000-10
096 652 4793
077 599 369
082 2770568
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จังหวัด
(จานวน)

ผู้ประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ทวีศิลป์ปาล์มออยล์อินดัสทรีย์ จากัด
บริษัท ท็อปปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ปาล์ม จากัด
บริษัท ไทยรุ่งอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด
บริษัท ธนาพัฒน์นามันปาล์ม จากัด
บริษัท นามันปาล์ม ชยพลชลทัตถ์ จากัด

362 ม. 4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
144 หมู่ 1 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
179 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
88 ม. 4 ถ.เพชรเกษม ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
9/2 ม. 1 ถ.ราษฎร์วิวัฒน์ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
32/6 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

บริษัท ปาล์มทองออยล์ จากัด

129 ม. 1 ถ.เพชรเกษม ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

บริษัท ปาล์มธารา จากัด
บริษัท เพาเวอร์ปาล์มอยยล์ จากัด
บริษัท ภูพาณิชย์ปาล์มนามัน จากัด
บริษัท มิตรเจริญปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท เมธีนามันปาล์ม จากัด (เดิมชื่อ สามารถนามัน
ปาล์ม)
บริษัท ริชฟิลด์ ออยล์ จากัด
บริษัท ละแมนามันปาล์ม จากัด
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) (ทุ่งคา)
บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ส.แหลมทอง ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท สมชายปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท สวัสดีปาล์มออยล์ จากัด

87/7 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
177 หมู่ 9 ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
85 ม.11 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230
110/1 ม. 2 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190

077 520 178
098 6986938
0 77541561
075 613 031-2
077 520 016
087 110 0020
077 548 230,
077 548231
077 510520
081 9234170
077 510788
077 508 000-1

82/4 ม. 6 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100

077 641 671

บริษัท สวีอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด

4/4 ม. 4 ถ.เพชรเกษม ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130

บริษัท สามารถนามันปาล์ม จากัด

43/3 หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120

บริษัท สามารถปาล์ม จากัด

112 หมู่ 5 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

24 ม. 16 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
14/1 หมู่ 1 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
29 ม. 3 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
170 หมู่ 6 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
144/44 ถ.ทนุรัตน์ ถ.เพชรเกษม ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
156 ม. 2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
179 ม. 11 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
112 ม. 5 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

091 826 4274
097 9196191
077 651 519-21
077 641609
077-531197-8
077 576 273-4
082 241 7752
077 531 187,
077 531 197
077 521046,
077 641671
077 521041
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จังหวัด
(จานวน)

ตรัง
(7)

นครศรีธรรมราช
(9)

ผู้ประกอบการ

ที่อยู่

บริษัท สามารถปาล์ม จากัด
บริษัท สามารถปาล์มอินดัสตรีส์ จากัด
บริษัท อุดมชัยปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท อุดมชัยปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท เอ แอล ปาล์ม จากัด
บริษัท เอส ดี ปาล์ม จากัด
บริษัท เอส พี เอ็น ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท เอส.ซี.เคอร์เนล จากัด
โรงงานไทยดีเซลปาล์ม
โรงงานปาล์มนามันสหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จากัด

82/4 ม. 6 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
213 หมู่ 18 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
114/1 ม. 15 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
8 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
173 หมู่ 4 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
43/30 หมู่ 9 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
69/4 หมู่ 11 ต.บ้านนา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
179/1 หมู่ 11 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100
43/4 ม. 9 ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
154 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

โรงงานสามหม้ายนามันปาล์ม

406 ม. 11 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จากัด
สหกรณ์นิคมหลังสวน จากัด
หจก.สหพลชัยนามันพืช
ห้างหุ้นส่วนวิจักษณานนท์อุตสาหกรรม
บริษัท ตรังนามันปาล์ม จากัด

129 หมู่ 5 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
146 ม.4 ถ.ท่ามะพลา-หาดยาย ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
99 ม.14 ถ.ชุมพร-หลังสวน ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130
30 ม. 4 ถ.เอเซีย ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
168 ม. 1 ถ.ตรัง-สิเกา (กม.19) ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง 92000

บริษัท พารากอนอกรีเทค จากัด

55/5 หมู่ 5 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท รับเบอร์ออยล์ จากัด
บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จากัด
บริษัท โอทาโก้ จากัด
บจ.เกษตรลุ่มนา
บจ.นครนามันปาล์ม
บจ.เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรีส์

99 ม.3 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
39-41 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
99/9 ม.2 ถ.สิเกา-ควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
155 ม. 2 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
55/5 ม 2 ถ.สิเกา-ควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 90150
193 ม.3 ต.ช้างซ้าย ถ.นาพรุ-พังสิง ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
88/1 ม.8 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
81 ม.4 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80130

เบอร์โทรศัพท์
077 641 671
077 522361-4
077 599 017
077 599017
077 510788
077 642919
085 6682789
077 554070
077 534 296
077 599 186
077 595 181,
081 970 0868
077 522600
077 506 991
077 581 234
075 570 008-9
085-9831313,
081-3571719
075 267 278-9
07 521 8880
075 267 275
075 290 952
075 267 141-2
08-6471-4943
0-7536-2688
0-7577-1701-3
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จังหวัด
(จานวน)

นราธิวาส (1)
ปัตตานี (1)

พังงา
(6)

พัทลุง
(3)
ระนอง
(3)
สงขลา
(9)

ผู้ประกอบการ

ที่อยู่

บริษัท เกษตรลุ่มนา จากัด
บริษัท ต้องปาล์ม จากัด
บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จากัด
บริษัท ปาล์มดีศรีนคร จากัด
บริษัท ศรีธรรมราชปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จากัด
บริษัท สหกรณ์นิคมบาเจาะ จากัด
บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จากัด
เคบีปาล์ม จากัด เทส
บริษัท เค บี ปาล์ม จากัด
บริษัท โชควัลลภา นามันปาล์ม จากัด
บริษัท ยูนวิ านิชนามันปาล์ม (สาขาโชควัลลภา)

196 หมู่ 3 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
8/1 ม. 8 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
118 ม. 8 ถ.นครศรี-หัวไทร ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
112/1 ม. 1 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
258/6 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
99 หมู่ 4 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
99 หมู่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
3/2 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
101 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
101 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
1/1 ม. 3 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
1/1 ม. 3 ถ.เพชรเกษม ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

บริษัท แสงอรุณปาล์มออยล์ จากัด

38 ม. 2 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพิ่มพูนทรัพย์ปาล์มออยล์

99 ม. 5 ถ.เขาเฒ่า-บางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

บริษัท ยูนวิ านิชนามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

659 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170

บริษัท ห้วยทรายนามันปาล์ม จากัด
พัทลุงนามันปาล์ม
บริษัท เจริญปาล์ม ราชกรูด จากัด
บริษัท ประจงกิจปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท พรีเมี่ยมปาล์มออยล์ จากัด

99/1 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
25/3 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
64 ม. 2 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
139/3 หมู่ 5 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง
34/14 ม. 3 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000

บริษัท เจ เค อินดัสตรี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จากัด

82/4 ถ.กาญจนวานิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ปาล์ม จากัด

489/20 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

บริษัท ไทยรุ่งอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด

489/20 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์
086 4714943
087 757 9738
075 362 688
075 355 662
081 5396712
084 2824060
073 530 907
073 437 476
0818395407
076 417 005
076 472 076
076 472 079
076 440 322,
081 733 5423
084 691 9799
07 568 1116 ต่อ
230
074841538
088 1939293
077 821 848
077 860030
074 291 291-6,
074 291 118
0 77243867,
0 77232582
077 243 867

132

จังหวัด
(จานวน)

สตูล
(7)

สุราษฎร์ธานี
(33)

ผู้ประกอบการ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ปาล์มไทยพัฒนา จากัด

19 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โรงงานนามันปาล์ม
โรงงานนามันหยู่เซ่งไถ่
หจก.ฮัวเซ้ง (1999)

1/2 ถ.- ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
81/4 ม. 5 ถ.กาญจนวานิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
340 ม. 1 ถ.กาญจนวานิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

ห้างหุ่นส่วนจากัด รุ่งเรืองกิจนามันพืช

108 ถ.เทศบาล26 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

บริษัท ปาล์มไทยพัฒนา จากัด
บริษัท ปาล์มไทยพัฒนา จากัด
บริษัท ลาภทวี อินดัสตรีส์ จากัด
บริษัท ลาภทวี อินดัสตรีส์ (เพิ่มเกียรติปาล์ม,สตูล
อินดัสตรีส์) จากัด
บริษัท สหรุ่งทรัพย์นามันปาล์ม จากัด
หจก เพิ่มพูนทรัพย์ปาล์มออยล์
ห้างหุ่นส่วนจากัด เพิ่มพูนทรัพย์ปาล์มออยล์
บริษัท กรีน กลอรี่ จากัด
บริษัท กาญจนดิษฐ์นามันปาล์ม จากัด

ม. 6 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
59 ม.9 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
58 ม. 10 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110

074 720 344,
074 246 090
074-456789
074 210 729
074 291 943
074 471559,
089 6606478
074 235 353
081 627 8696
07 471 0981-2

85 หมู่ 10 ถ.ฉลุง-ละงู ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110

074 710981-2

151 ม. 1 ถ.ฉลุง-ละงู ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
96 ม. 2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91150
96 หมู่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
28 หมู่ 6 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
179 ม.1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

บริษัท กาญจนดิษฐ์อินดัสตรีส์ (1989) จากัด

35/1 ม. 5 ถนนทางหลวงหมายเลข 41 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84130

บริษัท จิรัสย์ปาล์ม จากัด
บริษัท จิรัสย์ปาล์ม จากัด
บริษัท ชัยชนะปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท ทักษิณปาล์ม(2521) จากัด
บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมนามันปาล์ม (1993) จากัด
บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มนามันอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท ท่าชนะนามันปาล์ม จากัด
บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จากัด

89 ม.3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
224 หมู่ 3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
270 หมู่ 3 ถ.ทางหลวงสาย 41 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
331 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
24/5 ม. 4 ถ.เอเซีย ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
79 ม. 3 ถ.เอเซีย ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
182 ม. 12 ถ.เพชรเกษม ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
30 ม. 4 ถ.พระแสง-ชัยบุรี ต.ไทรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210

074 751 515
084 691 9797
074 839709
077 389 555
077 274 471-4
077 357 249,
077 282 096
077 268 885
077 270 065
089 866 9631
077 200 654-7
077 205 231-2
077-277 777
077 913 999
077 365 300-1
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ผู้ประกอบการ

ที่อยู่

บริษัท ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จากัด (บางสวรรค์)
บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จากัด
บริษัท บางสวรรค์นามันปาล์ม จากัด
บริษัท ป.พาณิชยรุ่งเรืองปาล์มออย จากัด
บริษัท ปาล์มทองคา จากัด
บริษัท ปาล์มนามันธรรมชาติ จากัด
บริษัท พี.ซี.ปาล์ม (2550) จากัด
บริษัท ฟลีท ปาล์ม (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ภิญาดาปาล์ม จากัด
บริษัท ยูนิปาล์มอินดัสทรี จากัด
บริษัท รับเบอร์ออยล์ จากัด
บริษัท เลิศเพชรมารีน จากัด
บริษัท สมอทองนามันปาล์ม จากัด
บริษัท สมอทองปาล์ม 2 จากัด

11/1 หมู่ 2 ถ.ปลายพระยา-พระแสง ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
50/1 หมู่ 7 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
1/1 ม. 5 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
2/1 หมู่ 8 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
111/1 หมู่ 4 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
29/3 ม.5 ถ.รพช.บางรูป-บางเหรียง ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120
32/2 ม. 2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
102/2 หมู่ 4 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150
5 หมู่ 2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
85 ม. 2 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
252 ม. 3 ถ.เอเซีย 41 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
128 หมู่ 8 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
119 หมู่ 10 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
335 หมู่ 6 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

บริษัท สุราษฎร์แสงศิรินามันพืช จากัด

26/6 ม. 4 ถ.สุราษฎร์-นครศรีฯ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

บริษัท แสงศิรินามันปาล์ม จากัด
บริษัท แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตรจากัด
บริษัท อ.โชคดี ปาล์มออยล์ จากัด
บริษัท เอส ซี เอ็ม ปาล์มออย จากัด
บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรีส์ จากัด
บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรีส์ จากัด
ห้างหุ่นส่วนจากัด พลายวาสปาล์มออยล์

301 ม. 1 ถ.พระแสง-เคียนซา ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120
57 หมู่ 5 ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
309/2 หมู่ 7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
21/2 หมู่ 4 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
301 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120
81 ม. 4 ถ.พระแสง-ทุ่งใหญ่ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
107 หมู่ 7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

เบอร์โทรศัพท์
077 365 300
077 270 998
077 270 154
075 818 800
077 951 399
077 369 167-9
093 574 1574
081 830 8895
077 301 522
077 365 130-2
077 267 262-3
089 866 3980
088 766 0760
077 951 459
077 282 634,
077 285 053
077 913 100-48
077 278 600-47
080 717 5705
077 294241
077 913 100-48
077 250 411-2
088 7651600

ที่มา: กรมการค้าภายใน (http://maps.dit.go.th/region/Report/rp_place_all.aspx?pid=31&poid=6&p=84)

134

ภาคผนวก ข
สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ข.1 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มนามันในประเทศไทย
1. สมาคมชาวสวนปาล์มนามันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณชัยวุฒิ จิตต์นุพงศ์ นายกสมาคม
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00–10.30 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ดาเนินการปลูกปาล์มนามันจาหน่ายให้แก่ลานเทราวร้อยละ 30 โดยลานเทมีการส่งแรงงาน
มาตัดเพื่อไปจาหน่ายต่อให้แก่โรงงานสกัด
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
เกษตรกรผู้ ป ลู ก ปาล์ ม ร้ อ ยละ 20 เป็ น ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย
คิดเป็นราวร้อยละ 80 จึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกปาล์มแปลงใหญ่เพื่อให้มีอานาจต่อรองมากขึน
รวมทังลดต้นทุน ลักษณะที่ ดินที่เหมาะแก่การปลูกปาล์มคือหน้าดินไม่ลึก เป็นพืนที่ลุ่ม พันธุ์ปาล์ม
ที่ ใ ช้ ป ลู ก ในปั จ จุ บั น คื อ สุ ร าษฎร์ ธ านี 1–9 ที่ ศู น ย์ วิ จั ย ปาล์ ม น ามั น สุ ร าษฎร์ ธ านี เ ป็ น ผู้ พั น ธุ์ ข าย
ให้ เ กษตรกรในราคา 55 บาท ให้ ผ ลผลิ ต ต่ อ ไร่ ต่ อ ปี ดี อย่ า งไรก็ ต าม เพาะพั น ธุ์ ไ ด้ จ านวนจ ากั ด
เกษตรกรจึงต้องไปซือจากเอกชนแทนที่ราคาอาจสูงถึง 150 บาท
เนื่ อ งจากลานเทไม่ ไ ด้ รั บ ซื อที่ จ านวนร้ อ ยละการให้ น ามั น (Oil Extraction Rate: OER)
ส่งผลให้การขายของเกษตรกรเน้นปริมาณนาหนักมากกว่าคุณภาพของผลปาล์มที่ต้องเป็นผลสุ ก
เท่านันเพื่อใช้นาการสกัดเป็นนามัน นอกจากนี ราคาผลผลิตปาล์มของไทยคิดจากร้อยละการให้นามัน
(OER) ของส่ ว นเปลื อ กหุ้ ม ภายนอกเท่ า นั น โดยกระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ ก าหนดให้ รับ ซื อ OER
ที่ร้ อยละ 18 เพื่อให้ ส ามารถน าน ามั น ที่ส กัด ได้ ไ ปต่ อ ยอดต่ อ ได้ เมื่อโรงงานสกั ดรั บ ซื อผลปาล์ ม
มีการนาส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ OER เพือ่ กาหนดราคารับซือของวันถัดไป
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เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาเสถี ย รภาพและราคาน ามั น ปาล์ ม ให้ ค งที่ ได้ มี ก ารก าหนดปริ ม าณ
เซฟตี สต็ อ ก หรื อ ปริ ม าณส ารองระดั บ ปลอดภั ย ส าหรั บ ใช้ เ พี ย งพอใน 1 เดื อ น ที่ ก าหนดไว้ คื อ
250,000–300,000 ตัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงงานสกัดจานวน 19 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีลานเทของตนเองราว
20 ลานเท และมีลานเทเอกชนอื่น ๆ อีกราว 100 แห่ง รวมในจังหวัดมีลานเทราว 500 แห่ง โดย
ลานเทบางแห่งมีการให้ค่านายหน้าแก่พ่อค้าคนกลางเพื่อดึงดูดให้นาผลปาล์มมาขายให้กิโลกรัมละ
0.1–0.5 บาท
หลังจากเริ่มต้นปลูกปาล์มสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิ ตได้ในปีที่ 2 และสามารถเก็บเกี่ยวทุก ๆ
15–20 วั น จนกระทั่ ง ต้ น ปาล์ ม อายุ 25 ปี หรื อ เมื่ อ ต้ น สู ง เกิ น ไปไม่ ส ามารถเก็ บ เกี่ ย วได้ โดยวิ ธี
การกาจัดมี 2 วิธี คือ การเจาะเข้าไปในลาต้นเพื่อใส่ยาฆ่าหญ้าแต่วิธีนีทาให้เกิดด้วงส่งผลต่อการปลูกต้น
ใหม่ หรือใช้รถแบคโฮสับลาต้นและเผาซึ่งมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า ค่าแรงในการสับ 150 บาทต่อต้น ไม่เกิด
ปัญหาควันไฟเพราะแต่ละแปลงเผาไม่พร้อมกัน
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 ไม่มีสูตรคานวณราคาที่เป็นมาตรฐาน รวมทัง OER คิดเพียงจากเปลื อกหุ้ มภายนอก
ที่ ใ ห้ น ามั น ปาล์ ม ดิ บ (Crude Palm Oil: CPO) เท่ า นั นไม่ ร วมของเมล็ ด ใน (Kernel)
ที่ ใ ห้ น ามั น เมล็ ด ในปาล์ ม (Crude Palm Kernel Oil: CPKO) ซึ่ ง แตกต่ า งจากกฎ
ของประเทศมาเลเซียที่ให้ราคาของทัง 2 ส่วน
 ไม่มีการควบคุมคุณภาพผลปาล์มที่นามาขายให้แก่ลานเทหรือโรงงานสกัด เน้นปริมาณ
มากกว่า โดยเมื่อลานเทรับซือผลปาล์มจากเกษตรกรนามารดนาเพื่อให้ได้นาหนักมากขึน
และขายต่อให้แก่โรงงานสกัด อย่างไรก็ตาม เมื่อนามารดนาแล้วจะทาให้ OER ตกลง
ในขณะที่มาเลเซีย แยกผลที่ไม่สุ กหรือสุ กเกินไปทิงทันทีเพื่ อให้ ไ ม่ส ามารถนาไปขาย
ที่อื่นต่อได้
 หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ดชอบดูแลเรื่องปาล์ มนามั นมีห ลายฝ่าย โดยกระทรวงพาณิช ย์ดูแล
ด้านราคา การประกันรายได้ /ส่วนต่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลด้านมาตรฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลโรงงานสกัด ทาให้ เมื่อต้องการการเปลี่ ยนแปลงต้ อ งน า
เรื่องเข้า ครม. ซึ่งใช้เวลานาน รวมทังการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการบูรณาการกัน
 เกษตรกรหลายรายไม่รู้กระบวนการปลู ก ตัว อย่างเช่น เมื่อราคาผลผลิ ตในปัจจุบัน
ตกก็จะไม่ใส่ปุ๋ย ทัง ๆ ที่เมื่อใส่ปุ๋ยวันนีจะส่งผลต่อผลผลิตในอีก 2 ปีข้างหน้า
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
เมื่อราว 5 ปีก่อนได้ไปดูงานที่ประเทศมาเลเซียจัดโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมาเลเซียสามารถ
มีต้นทุนการผลิตต่ากว่าไทยมาก ทัง ๆ ที่มีต้นทุนค่าแรงสูงกว่า
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แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
อาจเป็นดังเช่นเมื่อหลายปีก่อนที่ท่านนายกชวน หลีกภัยได้นาไม้สักไปแลกกับพันธุ์เมล็ดปาล์ม
ของมาเลเซีย
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจั ดตังหน่ ว ยงานผู้ ดูแลด้านปาล์ มนามันโดยเฉพาะดังเช่นประเทศมาเลเซี ย ที่ มี
หน่วยงานดูแล มี พ.ร.บ. ดูแล ประกาศ OER และราคารับซือทุกวัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในทังห่วงโซ่อุปทาน
รับทราบข้อมูลเดียวกัน
2. สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
ผู้ให้สัมภาษณ์ นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ ผู้อานวยการส่วนวิจัยและประเมินผล
นายสันติ วิสุทธิสรรพ ผู้อานวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร
นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ นักวิชาการสถิติชานาญการ
นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00–12.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
รับผิดชอบพืนที่ใน 7 จังหวัด ซึ่งผลผลิตปาล์มกว่าร้อยละ 80 ของประเทศมาจากพืนที่นี
โดยสานักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นนาของอุตสาหกรรม รวมทังในเวทีต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์
ไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบายด้านราคา หรือผลักดันเรื่องคุณภาพ จัดทาโครงการขับเคลื่อนพัฒ นา
ปาล์มนามันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน (สุราษฎร์ฯ โมเดล) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
โดยให้ ตั ด แต่ ผ ลปาล์ ม สุ ก เท่ านั น หากเป็ น ผลปาล์ ม ดิ บ จะด าเนิ น การยึ ด น าไปท าเป็ น ปุ๋ย หรือ ทิง
เพื่อไม่ให้หมุนเวียนไปขายต่อ
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
แม้พืนที่จั งหวัดสุ ร าษฎร์ ธ านีจะสามารถผลิ ตผลปาล์ มได้จานวนมากกว่า 3 ล้ านตันต่อปี
แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานสกัดที่มีอยู่ 21 โรงงานได้ จาเป็นต้องขนส่งมาจากที่อื่น
เนื่องจากราคารับซือปาล์มไม่ได้ดูที่คุณภาพ เกษตรกรจึงไม่มีแรงจูงใจในการดูแล
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ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 ลานเทเมื่อรับซือผลปาล์มแล้วไม่ได้ต้องขายต่อทันที ส่งผลให้ผลแห้งลง ทาให้ลานเทรดนา
เพื่อคงนาหนัก
 การตรวจสอบคุณภาพการให้นามันไม่มีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบได้ทันที มีเพียง
การอาศัยประสบการณ์ของผู้ซือในการตีราคาจากรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งไม่แม่นยา
 ไม่มีการแจ้งราคารับซือเป็นรายวัน ปัจจุบันกรมการค้าภายในมีการแจ้งราคาเป็นรายเดือน
 ความต่างของราคารั บซือผลผลิ ตปาล์ มและราคาสิ นค้าจากปาล์ ม อาทิ นามันปาล์ม
มีความแตกต่างกัน มาก ที่รับซือเพียงกิโ ลกรัมละ 5 บาท แต่ส ามารถขายผลิ ตภัณฑ์
สุดท้าย (Final product) ได้ 40 บาท
 เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงพันธุ์ปาล์มที่ดีได้ เนื่องจากของเอกชนมีราคาสูง แต่หากจอง
กับศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานีอาจต้องใช้เวลาถึง 2 ปี
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ มีเพีย งการไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ ยนองค์ความรู้กับประเทศมาเลเซีย
ในส่วนของภาคเอกชนมีการร่วมลงทุนจัดตังโรงงานสกัด
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ข้อเสนอแนะ
อุตสาหกรรมปาล์ มน ามัน ขึนอยู่กับอุปสงค์การใช้ หากต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมจึง
จาเป็นต้องประชาสัมพันธ์ด้านการใช้มากขึน ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันมีเพียงการนามาแปรรูปเป็น
นามันพืชเท่านัน
3. บริษัท เอส.พี.โอ. อะโกรอินดัสตรี จากัด
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณไกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00–16.00 น.
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บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แสงศิรินามันปาล์ม จากัด ดาเนินธุรกิจโรงงานสกัดและส่งออก
น ามัน ปาล์ มดิบ เพื่อเป็ น ต้น นาให้ แก่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอลให้ แก่ประเทศมาเลเซีย อินเดีย
บังกลาเทศ ปากีสถาน เป็นต้น
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
อุตสาหกรรมปาล์มนามันในประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อ 30 ปีก่อน เนื่องจากต้นปาล์มเหมาะกับ
ภูมิอากาศของไทยและมีที่รกร้างจานวนมากในสมัยนัน เกษตรกรเปลี่ยนจากการปลูกข้าวหันมาปลูก
ปาล์มนามันแทน โดยในปี 2563 ที่ผ่านมาสามารถผลิตปาล์มได้ราว 16 ล้านตัน เฉลี่ยราว 2 ตันต่อไร่
ต่อปี ซึ่งถือว่าต่ามาก เนื่องจากปัจจัยด้านดินและปริมาณฝนไม่สม่าเสมอและเพียงพอ โดยรัฐบาล
พยายามที่จะให้อุปสงค์และอุปทานมีปริมาณใกล้เคียงกัน ดังเช่นปีก่อนที่ได้มี การนาปาล์มนามันไป
เผาเพื่ อ ผลิ ต เป็ น พลั ง งานไฟฟ้ า การเพิ่ ม การผสมจาก B7 เป็ น B10 การน าน ามั น ปาล์ ม ไปผลิ ต
ไบโอดีเซลคิดเป็นราวร้อยละ 55
จากผลผลิตปาล์ม 16 ล้านตัน สามารถผลิตนามันปาล์มดิบได้ 2 ล้านตัน คิดเป็นราวร้อยละ 17
ในขณะที่ เ มล็ ด ในปาล์ ม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.2 ของผลปาล์ ม สามารถผลิ ต น ามั น เมล็ ด ในปาล์ ม ได้
ร้อยละ 42 ซึ่งขันตอนการผลิตไม่จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขันสูง เป็นเพียงการใช้เทคโนโลยีเพื่อทุ่นแรง
และอานวยความสะดวกเท่านัน
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 การนาปาล์มนามันไปเผาเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือการเพิ่มการผสมจาก B7 เป็น
B10 หากมองในแง่ของความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นันอาจจะไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
น ามั น ที่ ไ ด้ จ ากพื ช เปลี่ ย นไปเป็ น พลั ง งานได้ น้ อ ยกว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ น ามั น
ปิโตรเลียม/ฟอสซิล รวมทังราคานามันพืช ไม่เคยมีราคาถูกกว่านามันฟอสซิล ดังนัน
หากเปลี่ ยนจาก B7 เป็น B10 หมายถึงผู้ใช้นามันดีเซลเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มโดยอ้อม
 ความต้องการของภาครัฐที่แตกกต่างกัน ที่ต้องการให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายทะลาย
ได้ในราคาสูง แต่ก็กากับราคาผลิตภัณฑ์ปาล์มนามันอื่น ๆ ให้มีราคาถูก
 โดยปกติราคานามันเมล็ดในปาล์ มมีราคาสูงกว่านามันที่ได้จากเปลือก อย่างไรก็ตาม
ในประเทศไทยไม่มีการแยกซือขาย
 รัฐมีการกาหนดว่าให้โรงงานสกัดต้องผลิต OER ให้ได้ร้อยละ 18 ขันต่า หากไม่สามารถ
ทาได้ต้องปิ ดโรงงาน ในขณะที่ OER เฉลี่ ยของทังประเทศได้เพียงร้อยละ 17 ในปีที่
ผ่านมา และร้อยละ 17.3 ในปัจจุบัน
 ระบบขนส่ งในประเทศไม่เอือ ท่าเรือฝั่ งตะวันออกที่ใกล้ ได้แก่ ท่าเรือสุ ราษฎร์ธ านี
ท่าเรือนาลึกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสงขลา อย่างไรก็ตาม ท่าเรือนาลึกที่สงขลา
มีความลึกไม่เพียงพอและท่าเรือที่ประจวบคีรีขันธ์มีกาหนดช่วงเวลาที่สามารถขนส่งได้
ในขณะที่ท่าเรือฝั่งตะวันตก ได้แก่ ท่าเรือระนองที่มีความลึกไม่เพียงพอและเส้นทางที่
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คดโค้งทาให้ขนส่งจากสุราษฎร์ธานีลาบาก ท่าเรือที่กระบี่มีแต่เป็นเจ้าของโดยเอกชน
และท่าเรือภูเก็ตซึ่งปัจจุบันบริษัทขนส่งมาที่นี่เพื่อส่งออก อย่างไรก็ตาม เส้นทางจาก
สุราษฎร์ธานีเพื่ อไปท่าเรือต้องขับผ่านเมืองซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว การจรจาจรติดขัด
โดยหากต้องการส่งออกนามัน 10,000 ตัน ต้องใช้รถขนส่ง 300 เที่ยว อัตราการขนส่ง
150 ตันต่อชั่วโมง หากส่งล่าช้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่เรือ เปรียบเทียบกับท่าเรือ
ของมาเลเซียที่มีท่าเรือรอบประเทศและอยู่ใกล้แหล่งผลิตอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
 ประเทศไทยไม่ มี ก ารจั ด โซนนิ่ ง มุ่ ง เน้ น ทั งด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม เกษตร
การส่ ง ออก ท่ า เรื อ น าลึ ก ที่ อ ยู่ อ าศั ย ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ผลผลิ ต ปาล์ ม ไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การป้ อนเข้าโรงงาน แต่พืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลู ก ที่มี ปริ มาณน าฝนเพีย งพอและ
มีอุณหภูมิที่เหมาะสมก็มีไม่มากนัก สุราษฎร์ธานีมีปริมาณนาฝนราว 1,500 มิลลิลิตร
ต่อปี ในขณะที่มาเลเซียมีราว 2,000 มิลลิลิตรต่อปี
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
หากประเทศไทยเข้าร่ ว มก็ อาจจะไม่ มีเสี ย ง เนื่องจากเป็นเพีย งประเทศเล็ ก นอกจากนี
ผู้ ที่ล งทุน ในอุส าหกรรมปาล์ มน ามันในอินโดนีเซียโดยมากราวร้อยละ 80-90 คือมาจากประเทศ
มาเลเซีย
ข้อเสนอแนะ
 การออกนโยบายของภาครัฐควรเหมาะสมกับทุกฝ่ายของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร คนกลาง/ลานเท โรงงานสกัด โรงงานกลั่น ผู้บริโภค เพื่อให้ได้
นามันปาล์มคุณภาพดี มี OER สูง
 ควรมีการปรับปรุงระบบตลาด นา CPO เกรด B ที่ได้จากการสกัดลูกร่วงที่ผ่านการรดนา
จากลานเท ได้นามันจากเปลือกและนามันเมล็ดในผสมกันไปทาเป็นไบโอดีเซล
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนามันให้ได้ OER สูง ต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวเฉพาะผลสุกเท่านัน
 มาเลเซียและอินโดนีเซียมีการเรียกเก็บภาษีส่งออก และภาษีนามันปาล์มในอัตราที่สูง
เพื่อเป็นการลดการส่งออกนามันปาล์มดิบเพื่อให้อุต สาหกรรมในประเทศสามารถนาไป
เพิ่มมูลค่าโดยการต่อยอดไปสู่การกลั่นและการผลิตโอเลโอเคมิคอลในประเทศต่อไปได้
และเมื่อส่งออกจะเสียภาษีส่งออกที่อัตราที่ถูกกว่า
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4. บริษัท พิธานปาล์มพัฒนา จากัด
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณมาเล็ต อารีกุล เจ้าของกิจการ
คุณอุทัย ชุมท่อง ผู้จัดการ
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00–15.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
บริษัท พิธานปาล์มพัฒนา จากัด เป็นผู้ผลิตระดับต้นนาซึ่งเป็นสวนปาล์มขนาดใหญ่ พืนที่กว่า
1 หมื่นไร่ มีพนักงานราว 220 คน แบ่งเป็นทีมชุดละ 15 คน สามารถตัดปาล์มได้ปริมาณ 2,500 ตัน
ในทุก ๆ 25 วัน ส่งต่อไปยังโรงงานที่รับซือห่างจากสวนราว 10 ถึง 20 กิโลเมตร
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
อุตสาหกรรมปาล์มนามันในส่วนของเกษตรกรมีอัตราผลผลิตอยู่ที่ 3 ตัน/ไร่/ปี ซึ่งใกล้เคียง
กันของสวนทังขนาดใหญ่ (1,000 ถึง 2,000 ไร่) และขนาดเล็ก (20 ถึง 30 ไร่) ในด้านราคาโรงงาน
เคยรับซือผลปาล์มในราคาเหมา โดยคานวณเปอร์เซ็นต์นามันปาล์มที่สามารถสกัดได้จากทุกสวนที่
โรงงานรับซือ จากการประเมินที่ผ่านมาโรงงานไม่เคยให้ราคาผลปาล์มมากกว่า ร้อยละ 18 แต่จะให้
ราคาพิเศษแก่สวนขนาดใหญ่เพิ่ มขึนประมาณ 50 สตางค์/กิโลกรัม อุตสาหกรรมปาล์ มนามัน ใน
อนาคตไม่มีแนวโน้มในการเปลี่ย นแปลงที่เป็นนัยยะสาคัญจากการเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ พึ่ง พา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโรงงานไม่แข่งขันกันด้านราคา
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมปาล์มนามันอยู่ที่คุณภาพและราคาของผลปาล์ม ในส่วน
ของสวนปาล์มมีความคิดเห็นว่าราคาที่ประเมินโดยโรงงานต่ากว่าความเป็นจริง และตรึงราคาไม่ให้
เกินร้อยละ 18 ทางด้านคุณภาพเกิดปัญหาจากลานเทที่มีการแยกลูกร่วงและรดนาเพิ่มนาหนักก่อน
จะส่งไปที่โรงงานทาให้เปอร์เซ็นต์นามันที่ได้ต่าในภาพรวม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ไม่มีความสนใจในด้านการร่วมมือระหว่างประเทศจากการที่อุตสาหกรรมในระดับต้นนาไม่ได้
พึ่งพาความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีห รืองานวิจัยในการพัฒ นา ทังประเทศมาเลเซียและไทยมีวิธี
การปลูกใกล้เคียงกัน เพียงแต่ในประเทศมาเลเซียอุตสาหกรรมปาล์มนามันได้รับการดูแลจากภาครัฐ
มากกว่ารวมไปถึงมีแร่ธาตุและปริมาณนาฝนที่เหมาะสมกว่าในการปลูกปาล์มทาให้ได้ปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตมากกว่าประเทศไทย
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แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ข้อเสนอแนะ
5. คุณชโยดม สุวรรณวัฒนะ
อดีตคณะกรรมการแก้ไขปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบครบวงจรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00–11.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เกษตรกรสวนปาล์ ม และอดี ต คณะกรรมการแก้ ไ ขปาล์ ม น ามั น ฯ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมปาล์มนามันเพื่อที่เกษตรกรจะได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึน
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
เกษตรกรสวนปาล์มในประเทศไทยเป็นรายยย่อยทาให้ขาดความสามารถในการต่อรองด้าน
ราคากับโรงงาน โดยกว่าร้อยละ 80 เป็นสวนปาล์มที่มีเนือที่น้อยกว่า 20 ไร่ ในหมู่เกษตรกรมีการใช้
นามัน B100 สาหรับเครื่องยนต์ ในอนาคตหากมีการสนับสนุนจากภาครัฐอาจทาให้มีความต้องการ
สูงขึนและส่งผลให้ราคาผลปาล์มสูงขึนซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกร
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
มีความคิดเห็นว่าภาครัฐมีการคานวณต้นทุนในการประกอบกิจการสวนปาล์มต่ากว่าที่เป็นจริง
โดยเฉพาะค่ า ปุ๋ ย ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80 ของต้ น ทุ น โดยราคาปุ๋ ย ของประเทศไทยจะสู ง กว่ า
ทางมาเลเซียราวร้อยละ 20 คุณภาพในการตัดปาล์มทังในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยไม่ได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญ ในขณะที่การประกอบกิจการลานเทจะพบได้น้อยในประเทศมาเลเซีย
โรงงานสกัดมีการควบคุมราคาผลปาล์มไม่ให้สูงโดยการแจ้งปริมาณปาล์มที่รับซือและสกัดได้ไม่ ตรง
ตามความเป็นจริงทาให้ราคาไม่เป็นไปตามราคาตลาดโลก รวมไปถึงจานวนโรงงาน และลานเทที่เปิด
อย่ างเสรี ทาให้ มี กาลั งการผลิ ตน ามันปาล์มมากกว่าปริมาณผลปาล์ ม ส่ ว นแบ่งมูล ค่าเพิ่มตกอยู่ที่
โรงงานสกัดโดยที่เกษตรกรได้รับราคาที่ไม่เป็นธรรม
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ข้อเสนอแนะ
ควรออกกฎหมายราคานามันปาล์ม ห้ามโรงงานซือสินค้าที่ต่ากว่าคุณภาพ (ร้อยละนามัน
น้อยกว่า 11) สนับสนุนให้ออกข้อบังคับในการเพิ่มมิเตอร์วัดปริมาณนามันที่สกัดได้ในแผนการสร้าง
โรงงาน เรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างราคาของผลปาล์ม โดยคานวณต้นทุนให้ตรงกับราคาจริงซึ่ง
รวมราคาปุ๋ยแนะน าให้มีการจัดตังตลาดล่ วงหน้าสาหรับผลปาล์ มเพื่อให้เกษตรกรวางแผนรับ มื อ
ความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
6. คุณภาณพ พิณทอง
ที่ปรึกษาชุมชนสหกรณ์ช าวสวนปาล์มนามันจังหวัดกระบี่ จากัด และผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ่าวลึก
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00–15.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มนามันจังหวัดกระบี่ เป็นการรวมตัวกันของสหกรณ์ชาวสวน
ปาล์ม 13 แห่ง
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มนามันจังหวัดกระบี่มีสมาชิกเป็นเกษตรกรสวนปาล์มราวหมื่น
ครัวเรือน สหกรณ์ให้ความช่วยเหลือสวนปาล์มขนาดเล็ก และสนับสนุนให้เกษตรกรส่งผลปาล์มให้
โรงงานของสหกรณ์โดยไม่ผ่านลานเท ทาให้เกษตรกรมีรายได้มากขึน มีปริมาณทลายปาล์มที่ส่งไปยัง
โรงงานราว 200 ตันต่อวัน ในพืนที่อ่าวลึกมีเปอร์เซ็นต์นามันที่ร้อยละ 18.95 ซึ่งสูงกว่าที่อื่นจากการมี
องค์ความรู้และพันธุ์ปาล์มที่ดีกว่าโดยปลู กปาล์มที่พัฒนาสายพันธุ์แล้วของบริษัท ยูนิวานิชนามัน
ปาล์ม จากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
อุตสาหกรรมปาล์ มน ามันต้นนาในระดับเกษตรกรไม่มีห น่วยงานดูแลที่ชัดเจน กฎหมาย
สหกรณ์มีความล้าหลัง สหกรณ์มีการบริหารผิดพลาดในปี 2560 ทาให้เกิดหนีราว 395 ล้านบาท
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
มีความเกี่ยวเนื่องในแง่ของราคาที่กาหนดจากประเทศมาเลเซียเพียงอย่างเดียว
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ข้อเสนอแนะ
กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ควรร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรรับผิดชอบในหน้า ที่ของตนเองโดยในส่วนของเกษตรกรควรมีการดูแล
คุณภาพของผลผลิต
7. คุณโสภณ ปากลาว
ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางนาจานสามัคคี จากัด
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.30–16.30 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
สหกรณ์กองทุนสวนยางนาจานสามัคคี จากัด
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
สหกรณ์กองทุนสวนยางนาจานสามัคคีมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานเขามาให้คาแนะนา
โดยมีการส่งดินที่เพาะปลูกให้กระทรวงเกษตรประเมินคุณภาพ เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่มี
ศูนย์วิจัยเข้ามาดูแลคุณภาพให้คาแนะนา รวมไปถึงปรับสูตรปุ๋ย ให้เหมาะแก่การเพาะปลูกในแปลง
นัน ๆ
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ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มไม่คานึงถึงคุณภาพปาล์มโดยให้ความสนใจที่นาหนัก โดยโรงงานชุมนุม
ชาวสวนปาล์มอยากได้ปาล์มที่มีคุณภาพ เปลือกนอกมีนามันเยอะ และมีเมล็ดเล็ก
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
อยากให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศ
ข้อเสนอแนะ
สนับสนุนให้มีการแข่งขันและการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
8. บริษัท นามหงส์นามันปาล์ม จากัด
ผู้ให้สมั ภาษณ์ คุณสิทธิพงษ์ พงศ์สินภาทร ผู้จัดการทั่วไป
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30–11.30 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ดาเนิ น กิจ การโรงงานสกั ดน ามั นปาล์ มรวมทังมีปลู ก ปาล์ มน ามั นเองด้ว ยจ านวนหมื่ น ไร่
วัตถุดิบ ที่ใช้ในการสกัดมาจากแปลงของตนเองคิ ดเป็นเพียงร้ อยละ 20 ของวัตถุดิบทังหมดและ
รับซือเพิ่มเติมอีกร้อยละ 80 เพื่อจาหน่ายนามันปาล์มดิบให้แก่โรงงานสกัด ขายเมล็ดในให้แก่โรงงาน
ที่ผลิตนามันเมล็ดใน นอกจากนีมีบริษัทในเครือดาเนินกิจการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สจากนาเสีย และ
นามันปาล์มส่วนหนึ่งนาไปผลิตไบโอดีเซล มี แรงงานรวมราว 500 คน แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสกัดไม่มีความแตกต่างกับของที่ประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียใช้
สิ่งที่ต่างคือคุณภาพของวัตถุดิบหรือทะลายปาล์มที่ใช้ในการสกัด เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
เมื่อ 2 ปีก่อนหน้ามีทหารเข้ามาตรวจสอบ ควบคุมการซือขาย
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พันธุ์ที่ใช้ในการปลูกในพืนที่ได้มาจาก บมจ. ยูนิวานิชนามันปาล์ม และพันธุ์ที่ภาครัฐพัฒนา
เกษตรกรจาหน่ายทะลายปาล์มให้แก่โรงงานทุกวันในขณะที่โรงงานจ่ายเงินเดือนละ 1 ครัง เกษตรกร
บางรายมีการนาทะลายปาล์มที่เหลือจากการสกัดกลับมาทาปุ๋ย และเมื่อทิงไว้ระยะหนึ่งสามารถเกิด
“เห็ดปาล์ม” นาไปขายเป็นรายได้เสริมได้ กิโลกรัมละ 300–400 บาท
มีโรงงานจานวนไม่กี่รายที่สามารถผลิตนามันจากเมล็ดในปาล์มได้ นอกจากนี ผู้ประกอบการ
ไทยที่เป็นผู้เล่นในตลาดโอลีโอเคมีคอลก็มีเพียงไม่กี่ราย ยังไม่สามารถต่อยอดได้ ด้านการใช้ไบโอดีเซล
ต้องคานึงถึงเครื่องยนต์ว่ารองรับหรือไม่
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 ลานเทซึ่ ง อยู่ ใ นก ากั บ ของกระทรวงพาณิ ช ย์ โดยมากเจ้ า ของกิ จ การเป็ นผู้ มี อ านาจ
อาจทาให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถควบคุมได้เต็มที่
 อุ ต สาหกรรมปาล์ ม น ามั น ในประเทศไทยขาดการดู แ ลอย่ า งจริ งจั ง จากภาครั ฐ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียที่มีหน่วยงานดูแลโดยตรงตังแต่ต้นนาของอุตสาหกรรม
จนถึงปลายนา
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
มีการนาเข้าเทคโนโลยีรวมทังจ้างผู้รับเหมาในการสร้างโรงงานสกัดจากประเทศมาเลเซีย
รวมถึงมีการไปดูงาน ศึกษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวที่ประเทศมาเลเซียในฐานะสมาชิกสมาคม
โรงงานสกัดนามันปาล์มด้วย
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ประเทศไทยอาจไม่ได้รั บผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเป็นประเทศเล็ก
และไม่สามารถกาหนดราคาได้
ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการแสดงสู ตรการคานวณราคาที่ชัดเจน ตังแต่เกษตรกรจนถึงโรงกลั่น ดังเช่น
ที่ราคานามันพืชมีเพดานราคาอยู่ที่ 42 บาท ควรมีการนาตัวเลขราคาว่าโรงงานสกัด
รับซือทะลายปาล์มมาที่ราคาเท่าใด โรงงานกลั่นรับซือนามันปาล์ม ณ ราคาที่เท่าใด
ใส่ในสูตรการคานวณ โดยมีอุปสรรคคือประเทศไทยไม่ใช่ผู้กาหนดราคา CPO
 ควรมีการออกกฎคล้ายของประเทศมาเลเซียที่จะมีการปรับเมื่อมีการซือขายทะลาย
ปาล์มดิบ รวมถึงทุกโรงงานต้องผลิตได้ OER ไม่ต่ากว่าร้อยละ 18 ซึ่งโดยมากได้ร าว
ร้อยละ 20 อยู่แล้ว
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9. บริษัท ท่าฉางปาล์มนามันอุตสาหกรรม จากัด
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณพงศ์นเรศ วนสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30–15.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ประกอบกิจการโรงงานสกัดนามันปาล์ม โดยได้วัตถุดิบจากไร่ปาล์ มของตนเองและรับซื อ
จากลานเท จ าหน่ า ยน ามั น ปาล์ ม ให้ แ ก่ โ รงงานกลั่ น น ามั น พื ช และโรงงานผลิ ต ไบโอดี เ ซลทั งใน
และต่างประเทศ นอกจากนียัง มีโรงไฟฟ้าชีวมวลจากปาล์ม 3 โรง และโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส 3 โรง
ผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า รวมทังบริษัทในเครือดาเนินธุรกิจโรงกลั่นซึ่งนามันปาล์มที่นามา
กลั่นร้อยละ 50 มาจากของโรงงานสกัดตนเอง และร้อยละ 50 จากซือเพิ่มเติม
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
โครงสร้างราคาสินค้าเกษตรขึนอยู่กับฤดูกาลว่าเป็นช่วงที่ได้ปริมาณผลผลิตทะลายปาล์มมาก
หรือน้อย ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยไม่เท่ากัน ในฤดูแล้งผลปาล์มให้ OER ที่ต่า ทาให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึน เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงหน้าฝนที่ให้ OER สูง
แม้การรับซือผลปาล์มของโรงงานสกัดจะส่งผลให้ขาดทุนในวันนัน ๆ อย่างไรก็ตาม สามารถ
ทากาไรจากการสต็อกนามันได้
เทคโนโลยีที่ใช้ในการสกัดไม่ใช่จุด ได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากใช้เพียงเทคโนโลยีขัน
พืนฐาน การแข่งขันที่แท้จริงคือการควบคุมต้นทุนให้ต่าที่สุด การมีวัตุดิบหรือทะลายปาล์มที่มีคุณภาพ
และปริมาณมากเพียงพอในการผลิตเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)
ทิศทางของการใช้ไบโอดีเซลทีใ่ นปัจจุบันรัฐสนับสนุนการใช้ B10 ซึ่งสามารถใช้กับเครื่องยนต์
Euro 2 และ 3 ได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นเครื่องยนต์ Euro 5 ยังไม่รองรับไบโอดีเซลเนื่องจากจะทา
ให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์ ในอนาคตคาดว่าความต้องการการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) จะเพิ่ม
สูงขึน รวมทังแต่ละประเทศมีแนวโน้มที่จะรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึน ส่งผลให้ ความต้องการ
นามันปิโตรเลียมจะค่อย ๆ เลือนหายไป ดังนันเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ นามันปิโตรเลียมต้องลด
ต้นทุนเพื่อดึงให้ราคาขายถูกลง
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ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 ความเสียหายของกลไกราคาซือขายเนื่องจากมีพ่อค้าคนกลางหรือลานเท เนื่องจาก
ผู้ปลูกปาล์มโดยมากเป็นเกษตรกรรายย่อย ไม่มีชุดแรงงานแทงปาล์มเป็นของตนเอง
ต้องอาศัยลานเทมาดาเนินการซึ่งไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ นอกจากนีเมื่อลานเท
ขายให้แก่โรงงานไม่ได้ขายทังหมดที่รับมาจากเกษตรกร มีการเก็บบางส่วนเพื่อรดนาเพิ่ม
นาหนักและขายต่อในรอบถัดไป ทาให้โรงงานนอกจากมีต้นทุนในการซือวัตถุดิบสูงขึนยัง
ได้วัตถุดิบที่คุณภาพลดลง
 กฎหมายของประเทศที่สามารถส่งออกทังทะลายปาล์มและนามันปาล์มได้อย่างเดียว
ไม่ ส ามารถน าเข้ า ได้ หากน าเข้ า ต้ อ งผ่ า นองค์ ก ารคลั ง สิ น ค้ า เท่ า นั นและต้ อ งได้ รั บ
การอนุมัติเป็นกรณีไปเนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม หากมีการอนุญาตนาเข้าทะลายปาล์ม
ได้จะส่งผลดีต่อโรงงานสกัด มีแนวโน้มที่จะสามารถประหยัดต่อขนาดได้มากขึน อย่างไร
ก็ตามจะส่งผลเสียต่อเกษตรกร
 จากกระแสการรักสุขภาพ ผู้บ ริโภคมีความต้องการบริโภคนามันพืชและปาล์มน้อยลง
รวมทังอัตราการใช้ ไบโอดีเ ซลลดลงจากการแทนที่ ด้ว ยรถยนต์ EV หรือเครื่อ งยนต์
Euro 5 ที่มีมากขึน
 โอลีโอเคมิคอล สามารถนามาประยุกต์และทดแทนการใช้นามันปิโตรเลียมได้ อย่างไรก็ตาม
มีต้นทุนสูง รวมทังยังไม่มีโครงสร้างราคาที่ชัดเจนที่จะทาตลาดมีเสถียรภาพและมั่นคง
ในระยะยาว
 ประเทศไทยมีราคาที่ดินแพง เน้นการท่องเที่ยวมากกว่า ขาดแคลนแรงงานเกษตร
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
สามารถดาเนินการคล้าย OPEC ได้ในการกาหนดราคาร่วมกันเนื่องจากทังสามประเทศเป็น
ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 ประเทศแล้ว คาดว่าประเทศไทยไม่
สามารถมีบทบาทได้
ข้อเสนอแนะ
 ภาครัฐไม่ควรมุ่งเน้นด้านราคาเพียงด้านเดียว ต้นทุนเป็นสิ่งที่สาคัญ ควรมีนิยามของ
ต้นทุนให้ชัดเจนว่าประกอบด้วยรายการใด้บ้าง รวมถึงภาครัฐต้องส่งเสริมการจัดการที่ดี
เพื่อลดต้นทุน เพื่อให้สามารถกาหนดราคาซือขายที่เหมาะสมและเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
 ภาครัฐต้องควบคุมลานเทไม่ให้เก็งกาไร รวมทังไม่รดนาผลปาล์ม
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10. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00–17.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ดูแลโรงงานในพืนที่
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรก ๆ ของประเทศไทยที่มีการส่งเสริมเรื่องปาล์มนามัน อย่างไรก็
ตาม พืนที่จังหวัดมีขนาดเล็ก มีพืนที่ปลูกราว 1.2 ล้านไร่ มีโรงงานสกัด 35 โรง แบ่งเป็นโรงงานสกัด
CPO เกรด A จานวน 29 โรง และเกรด B จานวน 6 โรง ยังไม่มีโรงงานกลั่นในพืนที่
กระทรวงอุตสาหกรรมกากับ/ควบคุมโรงงานให้ผลิต OER ที่ร้อยละ 18 ซึ่งจากปัจจัยภายใน
ของโรงงานเองสามารถทาได้ จากการที่ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าความสูญเสียไม่
เกินร้อยละ 3 ใกล้เคียงกับของมาเลเซีย นอกจากนีหากโรงงานมีวิธีการจัดการที่ดีสามารถจัดการไม่ให้
มีสิ่งเจือปน เช่น ทราย โดยการใช้เทคโนโลยีคัดแยกทรายที่ปนออกมาได้ หรือกันปาล์มดิบไม่ให้หลุด
เข้าไปในกระบวนการผลิตก็จะสามารถเพิ่ม OER ได้อีกวิธีหนึ่ง
ในปัจจุบันโรงงานสกัดรับซือทะลายปาล์มที่ราคาล่วงหน้าไปก่อนแล้ว และรับรู้การขาดทุน ณ
วันที่ซือเลย เนื่องจากตอนนีรับซือที่ 6.7 บาทต่อกิโลกรัม เท่ากับ 6,700 บาทต่อตัน โรงงานสามารถ
ผลิตได้ OER ร้อยละ 18.5 หมายถึง 1 ตันทะลายปาล์มสามารถให้ CPO ได้ 185 กิโลกรัม โดย 1
กิโลกรัมขายได้ 34 บาท ทาให้มีรายได้ 6,290 บาท จึงทาให้โรงงานขาดทุนจากการผลิต CPO อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากการส่งเสริม Zero Waste และ Circular Economy เพื่อให้ได้มูลค่าทางเศรษฐกิจ
มากที่สุด โรงงานกระบี่กว่าร้อยละ 80 มีการนาแก๊สมีเทนที่ได้จากบ่อนาเสียมาใช้ในโรงงานไฟฟ้า
ชีวมวล ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้เองในโรงงานและขายให้แก่การไฟฟ้า หรือมีการนาแก๊สธรรมชาติที่ได้
จากบ่ อ น าเสี ย เช่นกัน มาแยกทาความสะอาดเพื่อให้ ได้แก๊สบริสุทธิ์เป็นแก๊ส NGV ที่ใช้กับรถยนต์
ดังนันโรงงานสามารถมีรายได้นอกเหนือจากการสกัดและลดการขาดทุน นอกจากนีแม้ราคาทะลาย
ปาล์มจะสูงมากขึน โรงงานยังคงต้องซือเนื่องจากมีวัตถุดิบไม่เพียงพอ
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ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 เมื่อโรงงานรับซือทะลายปาล์ม โดยมากต้องคัดที่เป็นผลดิบออกราวร้อยละ 2-3 อย่างไร
ก็ตาม มีการนาไปบ่มเพื่อให้สุกและนากลับมาขายใหม่ ซึ่งส่งผลให้ OER ภาพรวมลดลง
ราวร้อยละ 5 ดังนันจึงต้องหาวิธีการจัดการ/ทาลายทะลายปาล์มที่คัดออกตังแต่รอบแรก
 ความไม่ ซื่ อ ตรงของลานเท ที่ ร าวร้ อ ยละ 20 มี ก ารผสมทรายเพื่ อ เพิ่ ม น าหนั ก โดย
กระทรวงพาณิชย์ผู้รับผิดชอบดูแลลานเทมีเพียงการกาหนดให้ลานเทต้องประกาศราคา
เพื่ อ เป็ น การคุ้ ม ครองผู้ บริ โ ภค แต่ ไ ม่ มี ก ารก าหนดบทลงโทษในการรดน า หรื อ เพิ่ ม
นาหนักปาล์ม
 การต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมปาล์มมูลค่ าสูงในประเทศไทยยังเป็นเพียงในเชิงวิจัยเท่านัน
ยังไม่ใช่เชิงพาณิชย์ นัก รวมทังผู้ประกอบการยังไม่มีความมั่นใจเรื่องราคาวัตถุ ดิบ ใน
ประเทศที่จะน ามาใช้ในการต่อยอด จึงยังไม่สามารถคาดการณ์ต้นทุนได้ นอกจากนี
วัตถุดิบยังขาดแคลน โรงงานกลั่นมีการจอง CPO จากโรงงานสกัดนามันล่วงหน้า จึงไม่มี
เหลือเพียงพอต่อการนาไปต่อยอดได้
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
มีนักลงทุนจากทังประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ การพัฒนาพันธุ์ หรือเทคโนโลยี รวมทังประเทศไทย
มีการเปิดเสรีให้นักลงทุนมาลงทุนในประเทศอยู่แล้ว สามารถดึงดูดได้อีกทาง
ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็ น การสร้ างแรงจู งใจให้เกษตรกรผลิตทะลายปาล์ มที่มีคุณภาพให้แก่โรงงานควรมี
การให้ราคาตาม OER ที่ได้ โดยสานักงานเกษตรมีการออกใบรับรองคุณภาพให้แก่เกษตรกรที่ผ่าน
เกณฑ์ในแง่ของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย หรือระบบนา เป็นต้น

150

11. สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30–10.30 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
สานักงานอุตสาหกรรมดูแลโรงงาน สิ่งแวดล้อม นาเสีย เครื่องจักร มีการตังคณะกรรมการ
ของจังหวัดเพื่อตรวจสอบโรงงานให้ได้ OER ตามที่กาหนด รวมทังมีการตรวจสต็อกโรงงานในทุกเดือน
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
จากพืนที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศราว 5-6 ล้านไร่ อยู่ในจังหวัดชุมพรราว 1 ล้านไร่ ต้นปาล์มใน
จังหวัดอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ปี ซึ่งบางแปลงเริ่มโค่นและเปลี่ยนไปปลูกทุเรียนแทน
โรงงานสกัดที่ขึนทะเบียนในจังหวัดมี 45 โรง แบ่งเป็นโรงงานผลิต CPO เกรด A ที่ผลิตนามัน
ปาล์มดิบจากการหีบจากทะลายปาล์มจานวน 11 โรง และเกรด B ที่เป็นโรงงานแบบเก่า หีบนามัน
จากลูกร่วงทังเปลือกและเมล็ ดในรวมกันจานวน 34 โรง โดยร้อยละนามันที่ได้ขึนอยู่กับค่าความ
สูญเสียและคุณภาพของปาล์ม โดยจังหวัดชุมพรผลิตได้เฉลี่ยร้อยละ 18 ต่อปี ในฤดูแล้งสามารถผลิต
ได้เพียงร้อยละ 15 รวมทังโรงงานไม่มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต บางครังต้องรอรวบรวมผลปาล์ม
กว่า 3 วันถึงจะคุ้มค่าในการผลิต
โรงงานกลั่นในจังหวัดชุมพรมี 2 แห่ง ผลิตนามันพืชจาก CPO ที่สกัดได้จากโรงงานสกัดใน
เครือ และจาหน่าย CPO ที่เหลือให้แก่โรงกลั่นอื่น ๆ ทั่วประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 แม้ในจังหวัดจะมีโรงงานสกัดที่ขึนทะเบียนไว้จานวน 45 โรง แต่มีการดาเนินกิจการจริง
รวมเพียง 10 โรงเท่านัน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ที่แม้โรงงานบางแห่งมี
สวนเป็นของตนเองก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ
 ช่องโหว่จ ากการที่เ กษตรกรจ้ างผู้ รับ แทงปาล์ ม ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิ ต เอง ทาให้ ไ ม่
สามารถควบคุมคุณภาพได้
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 เกษตรกรไม่มีการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดอานาจต่อรองมากขึน ความสัมพันธ์เป็นไปในเชิง
การแข่งขันกันมากกว่า
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ไม่เคยร่วมมือ
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
หากเปิดให้สามารถนาเข้าได้เสรี อาจส่งผลในเชิงลบต่อเกษตรกร
ข้อเสนอแนะ
โรงงานสกัดในไทยควรมีการเตรียมตัวให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก RSPO เนื่องจาก
มาตรฐานต่าง ๆ ถือเป็นการกีดกันทางการค้ารูปแบบหนึ่ง
12. สานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณมิตรชัย จงเชี่ยวชานาญ
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30–10.30 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
สานักงานฯ ภายใต้ IMT-GT ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยภายใต้ MOU
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ทาหน้าที่ในฐานะเลขาและรวบรวมข้อมูล
ของทางฝ่ายไทยเพื่อไปนาเสนอในเวทีประชุมโลก
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
IMT-GT ด าเนิ น งานโดยน าเสนอโครงการแก่ Working group โดยส าหรั บ ประเทศไทย
การเสนอโครงการดาเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 7 ปีที่ผ่านมามีโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมปาล์มนามันเพียง 1 โครงการ และมีการพูดคุยในหัวข้ อเกี่ยวกับการเกษตร เช่น
ปาล์ม ยาง และประมงน้อยมาก ในเชิงการทาวิจัยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยร่วมกันระหว่างประเทศ
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ในการประชุม IMT-GT ประเทศมาเลเซียมักมีอานาจในการต่อรองมากกว่าโดยโครงการที่ประเทศ
มาเลเซี ย สนใจจะได้ รั บ การผลั ก ดั น เป็ น อย่ า งสู ง จากประเทศมาเลเซี ย ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาในภาค
การเกษตรประเทศมาเลเซีย ได้ให้ ความสนใจยางเป็นหลั ก โดยมีการสนับสนุนให้ เกิด “Rubber
Valley” ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EC6 โดยให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นนาในการส่งยางไปแปรรูปเพื่อ
ส่งออกในประเทศมาเลเซีย
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
หากต้องการผลักดันความร่วมมือเกี่ยวกับปาล์มนามันอาจต้องมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ในโครงการอื่นร่วมด้วย โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงการที่นาเสนออาจมีผลกระทบหรือผลประโยชน์
ที่ไม่มากพอที่จ ะทาให้ เกิดความร่ ว มมือ ซึ่ง Working Group ที่ประเทศมาเลเซียให้ ความสนใจใน
ขณะนีได้แก่ภาคการท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะ
13. สานักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30–10.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
พาณิชย์จังหวัดมีหน้าที่กากับดูแลอุตสาหกรรมตลอดขบวนการผลิต โดยดูแลคุณภาพตังแต่
ลานเท โรงงานสกัด ไปจนถึงโรงกลั่น โดยลานเทและโรงงานสกัดจะต้องมีการติดราคารับซือไว้ที่จุดรับ
ซือ โดยอุตสาหกรรมปาล์มจะถูกรับผิดชอบโดยหลายหน่วยงาน เช่น กรมการค้าภายใน และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
เกษตรกรสนใจปริมาณมากกว่าคุณภาพ โรงงานมีมากเกินปริมาณาปาล์มที่ผลิตได้ ทังโรงงาน
และลานเทสามารถเปิดได้อย่างเสรีทาให้ทะลายปาล์มราคาต่า ทังกระทรวงเกษตร สานักงานพาณิชย์
และกระทรวงอุตสาหกรรมขาดการทางานแบบบูร ณาการจากการที่ต้องดูแลในหลายอุตสาหกรรม
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เทคโนโลยีและขบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหมือนกันในทัง 3 ประเทศ โดยในประเทศไทยเกษตรกร
ทาสวนปาล์มเป็นรายได้เสริม พ.ร.บ กากับดูแลอุตสาหกรรมปาล์มนามันมีปัญหาด้านผลประโยชน์
ของโรงงานและเกษตรกรไม่ ล งตั ว ท าให้ ป ระสบความส าเร็ จ ได้ ย าก อี ก ทั งประเทศไทยยั ง ไม่ มี
การสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ข้อเสนอแนะ
ควรแก้ไขโครงสร้างการกาหนดราคา และอยากให้ มีหน่วยงานที่ดูแลอุ ตสาหกรรมปาล์ ม
นามันทังในช่วงที่มีปัญหาและในสภาวะปกติ
14. สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00–14.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ดูแลในเรื่องการผลิ ตปาล์มให้ได้คุณภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกร ในส่วนที่ทาร่วมกับโรงงาน
คือ ให้เกษตรกรตัดปาล์มที่สุกที่มีคุณภาพ หรือคุณภาพปาล์มเกิน ร้อยละ 18 ดูแลตังแต่การปลูกจน
เข้าโรงงานสกัด
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
สานักงานเกษตรฯ มีการร่วมมือกับ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit;
GIZ เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่ง GIZ คือองค์กรที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อน RSPO เป็นองค์กรที่ร่วมกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรในด้านการทาปาล์มคุณภาพตามมาตรฐาน RSPO หลักสาคัญของกระบวนการ
RSPO ไม่ได้ต่างจากวิธีของเกษตรกรมาก เพราะเกษตรกรทาตามหลักวิชาการ ที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย
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ปั จ จุ บั น โรงงาน CPO ในชุมพรมีประมาณ 5 โรง จานวนเกษตรกรในชุมพรมีอ ยู่จ านวน
54,872 ราย พืนที่ปลูก 1,026,961 ไร่ พืนที่เก็บเกี่ยว ณ ปัจจุบัน 994,324 ไร่ ผลผลิตรวมปี 2562
อยู่ที่ 3,232,549 ตัน ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ประมาณ 2,800-3,000 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาเฉลี่ยบาท/กก.
ผลปาล์มทลายขณะนี อยู่ที่ประมาณ 6-6.30 บาท สัดส่วนของเกษตรกรที่ปลูกปาล์มอย่างเดียวกับ
เกษตรกรที่ปลูกปาล์มและอย่างอื่น อยู่ที่ ร้อยละ 20-30:80-70 เกษตรกรส่วนมากในชุมพร ณ ขณะนี
ปลูกปาล์มแทนที่นาที่มีอยู่ก่อน
เกษตรกรหันไปปลูกทุเรียนมากขึน เพราะผลกาไร แต่ไม่ได้ละเลยปาล์มนามันเพราะต้นทุนใน
การดูแลไม่สูง รวมถึงค่าแรงงานไม่สูงเท่าการทาสวนยาง และการดูแลทุเรียน
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 ในส่ ว นของเกษตรกรนั น เกษตรกรมี ค วามเสี ย เปรี ย บทางด้ า นเครื่ อ งมื อ ในการวั ด
ค่าเปอร์เซ็นต์นามัน เมื่อนาปาล์มไปขาย โรงงานจะให้เปอร์เซ็นต์นามันเกษตรกรต่า
 โรงงานประเมินปาล์มที่เกษตรกรนามาขายต่ากว่า ร้อยละ 18 เช่น ร้อยละ 16 ซึ่งกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยจะถูกเอารัดเอาเปรียบมากกว่าเกษตรกรรายใหญ่
 โรงงาน Zero Waste เป็ น โรงงานที่ น าทุ ก ส่ ว นของปาล์ ม ไปใช้ ป ระโยชน์ ทุ ก ส่ ว น
ของปาล์มเป็นรายได้ของโรงงานทังหมด โรงงานนาไปแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า นากากปาล์ม
ไปใช้ต่อ แต่สิ่งพวกนีรายได้ผลตอบแทนไม่ได้ย้อนกลับมาหาเกษตรกร
 ร้ อยละน าปาล์ มของพันธุ์ ที่เ กษตรกรควรจะได้นามาปลู กตามความจริง ควรสู งกว่ า
ร้อยละ 22 แต่ที่ได้นามาปลูกจริงมีเพียงร้อยละ 16-18 เท่านัน ทาให้เกษตรกรบางคน
ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเลิกปลูกปาล์ม
 เกษตรกรรายใหญ่จะได้ต้นทุนค่าปุ๋ย และค่าแรงคนงานถูกกว่าเกษตรกรรายย่อย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ประเทศไทยค่อนข้างเสียเปรียบด้านต้นทุนการผลิต เกษตรกรเป็นเกษตรกรรายย่อย พันธุ์
ปาล์ ม ระบบปลู ก การจั ดการ ค่อนข้างเสี ยเปรียบทังอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะพืนที่ เ ล็ ก
การจัดการที่ทาให้มาตรฐานตรงความต้องการของโรงงาน และมี ความได้เปรียบคือ ร้อยละนามัน
ปาล์มของพันธุ์ที่เกษตรกรควรจะได้นามาปลูกตามความจริง ควรสูงร้อยละ 22
ข้อเสนอแนะ
-
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15. สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00–17.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เกี่ ย วข้ อ งตั งแต่ ต้ น กล้ า พั น ธุ์ การปลู ก การดู แ ลสวน ออกมาเป็ น ทะลายปาล์ ม แล้ ว ขาย
แล้วหมดหน้าที่ ตอนเริ่มปลูก ดูแลไปถึงเก็บเกี่ยว คอยให้ความรู้ คาแนะนา ต่อ้นื่องไปถึงการดู แล
คุณภาพลานเทให้ได้เปอร์เซ็นต์นามันที่ดี คุณภาพสวนต้องได้ มาตรฐาน RSPO ปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ช่วยดูแลเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
สวนปาล์ มในจั งหวัดสุ ร าษฎร์ธ านีได้มาตรฐาน RSPO และได้รับ certificate ในการขาย
เครดิตคาร์บอนแก่ประเทศทางฝั่งยุโรป โดยรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เนือที่รวมกว่า 20,000 ไร่ สมาชิก
ราว 1,200 คน การที่จะได้รับ RSPO ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานในการวัดมาตรฐาน ซึ่ง มี
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ตรวจเป็นขันตอน ทาให้การผลิตถูกต้องตามหลัก การเข้าร่วมมาตรฐาน RSPO
จะทาให้ราคาปาล์มสูงขึน รวมไปถึงได้สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 เรื่องการเก็บเกี่ยวปาล์มที่ไม่สุก ทาให้ปาล์มไม่มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์นามันจะได้ไม่เต็มที่
ทาให้ราคาที่ได้ไม่ดี ต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรให้ตัดปาล์มที่มีคุณภาพ โดยอาจจะต้อง
ของความร่วมมือจากผู้รับซือร่วมด้วย
 ต้องระงับการซือปาล์มที่ไม่มีคุณภาพจากลานเท เข้าไปถึงโรงงานสกัด ซึ่งปัญหายังแก้
ไม่ ไ ด้ อาจจะต้ อ งมี ม าตรการทางกฎหมาย ห้ า มรั บ ซื อ ตั ด ปาล์ ม ดิ บ โดยจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี เคยทาหนึ่งครังแต่ใช้ทรั พยากรและแรงงานมาก เช่นการจัดจ้างคนมาดูแล
ตลอดเวลา ทังทาให้เกิดค่าเสียโอกาสแก่โรงงานซึ่งมีกาลังการผลิตมากกว่าผลผลิตใน
ช่วงเวลาปกติและมีค่าใช้จ่ายขันต่าในการเดินเครื่องจักร หากไม่ซือผลปาล์มดิบโรงงาน
จะไม่สามารถดาเนินกิจการได้
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 อุปสรรคด้านปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้
1. ราคาปุ๋ยมีความผันผวน
2. สายพันํปาล์
ธ์ มให้ผลผลิตในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ตัน/ไร่/ปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย
มีเพียงบางสวนที่มีผลผลิต 7 ตัน/ไร่/ปี
 เกษตรกรส่วนใหญ่ ดาเนินการตามมาตรฐาน RSPO แต่การเข้าร่ว มมีค่าใช้จ่ายและมี
กระบวนการที่ยาวนาน ทาให้เกษตรกรมองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกร
รายย่อย เสนอแนะให้มีองค์กรภายในหรือภาครัฐศึกษาและนามาถ่ายทอดเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่เกษตรกร
 มีการบิดเบือนราคาผลปาล์มนามันที่รับซือจากเกษตรกร เช่น กล่าวว่ามีนามันอยู่ในคลัง
เจ็ ดแสนตัน ท าให้ ร าคารับ ซื อผลปาล์ มน ามัน ตกต่ า โดยในความเป็น จริ ง อาจไม่ ไ ด้ มี
ปริมาณนามันในคลังตามที่แจ้ง
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ควรมี การร่ ว มกั น วิจั ย เพื่ อ ให้ มีห ลั กฐานชี แจงการด าเนิน การของอุ ตสาหกรรมปาล์ ม กั บ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ผลิตหรือไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมป่ล์มนามัน เช่น ประเทศใน
สหภาพยุโรป หรือ อเมริกา ที่ต่อต้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันเพราะทาลายสิ่งแวดล้อม ประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่ควรร่วมมือกัน ชีแจง เช่น ให้ข้อมูลว่าวิธีการปลูกปาล์มไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ควรมี
งานวิจัยออกมาชีแนะว่าคุณภาพนามันพืชที่ได้จากปาล์ม มีคุณประโยชน์และมีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ และประเทศไทยนันส่วนแบ่งในตลาดโลกอยู่ที่
ร้อยละ 3.98 ในขณะที่รายใหญ่รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 85
ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการร่วมมือระหว่าประเทศเพื่อจะได้มีแนวร่วมเพื่อสร้างความได้เปรียบในเวทีโลก
โดยประเทศไทยควรเข้าร่วมหลังจากผ่อนผันมาเป็นเวลานานเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันในประเทศ
 ณ ปัจจุบัน การทาปาล์มยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และไม่มีการจัดตังองค์กรปาล์ม
นามัน แตกต่างจากองค์กรอื่นทีม่ ีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน เช่น องค์กรข้าว
 ควรมีการจัดซืออุปกรณ์วัดคลังนามัน เพราะเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดราคาผลปาล์ มที่
เกษตรกรจะได้รับ
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16. บริษัท เอเชียนนามันปาล์ม จากัด
ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้จัดการ
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.00–9.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
บริษัทไม่มีสวนปาล์มเป็นของตนเอง ทางบริษัทจะรับซือจากเกษตรกรและลานเทเพื่อนามา
สกัด มีกาลังการผลิต 60 ตันต่อชั่วโมง คิดเป็น 1,400 ตันต่อวัน ในช่วงที่ผลผลิตปาล์มที่ออกผลมาก
ที่สุดอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม กาลังการผลิตของทางบริษัท จะคิดเป็นร้อยละ 100
ของกาลังการผลิต ทางบริษัทสามารถรับซือได้ถึง 1,200–1,300 ตันต่อวัน แต่หากเป็นในช่วงปกติหรือ
ช่วงท้ายปี เดือนสิหาคมและเดือนกันยายน กาลังการผลิตคิดลดลงเหลือร้อยละ 30 ของกาลังการผลิต
ทางบริ ษัทรั บ ซือมาได้เ พีย ง 300–400 ตันต่อวัน ขึนอยู่กับกาลั ง การแข่ งขั นการแย่งรับ ซื อปาล์ ม
มีพนักงานทังหมดอยู่ที่ประมาณ 130 คน ซึ่งเป็นฝ่ายผลิตประมาณ 60–70 คน โดยบริษัทเป็นบริษัท
กลุ่มแรก ๆ ในอุตสาหกรรมปาล์มของประเทศไทย เปิดโรงงานมา 33 ปี เทคโนโลยีการผลิตเป็นแบบ
ดังเดิม อ้างอิงแบบจากผู้ออกแบบของประเทศมาเลเซีย วิธีการผลิตไม่ซับซ้อน ทางบริษัทใช้เทคโนโลยี
แบบเดิมซึ่งใช้จานวนแรงงานมาก แต่ว่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบใหม่แล้ว เทคโนโลยีแบบดังเดิม
สามารถควบคุมค่าความสูญเสียได้มากกว่า นอกเหนือจากนีคุณภาพการผลิตของเทคโนโลยีแบบเก่า
และใหม่มีคุณภาพไม่ต่างกัน ทางบริษัทมีโครงการส่งเสริมเกษตรกรให้เห็นถึงผลดีของการตัดปาล์มสุก
เพราะนอกจากจะได้อัตราการสกัดที่ดีแล้ว ทางโรงงานยังสามารถให้ราคาปาล์มที่ดีกับเกษตรกรอีกด้วย
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ในปัจจุบัน โรงงานสกัดปาล์มในจังหวัดกระบี่มีประมาณ 18 โรง รวมกาลังการผลิตสูงสุด
ทังหมดได้ปาล์มสกัดอยู่ที่ 6,000,000 ตันต่อปี พืนที่ปลูกปาล์มทังหมดในจังหวัดกระบี่อยู่ที่ประมาณ
1,000,000 กว่ า ไร่ อ้ า งอิ ง จากส านั ก งานกระทรวงเกษตรจั ง หวั ด กระบี่ ผลผลิ ต เฉลี่ ย ประมาณ
3,500,000–3,600,000 ตันต่อปี บางโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าสามารถลดจานวนแรงงาน
จากอุปกรณ์ในการผลิต และย่นระยะเวลาได้บางส่วน เรื่องเทคโนโลยีไม่เป็นปัญหาต่อการสกัดนามัน
จากเมล็ดในเพราะทางโรงงานสามารถสกัดได้ เพียงแต่ต้องต่ อเติมเครื่องจักรเพิ่มเติม ทางโรงงานจึง
จาหน่ายแบบอบแห้งเนื่องจากสามารถนาไปใช้ต่อได้เช่นกัน นามัน CPKO สามารถนาไปเป็นส่วนผสม
ของเครื่องสาอางได้ ส่วน CPO นาไปเป็นส่วนผสมของเครื่องอุปโภคบริโภคได้ เช่น มาการีน ขนมขบเคียว
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ต้นทุนการรับซือปาล์มสุกมีราคาที่สูงกว่ าราคานามันสกัด CPO ทาให้สถานการณ์บางช่วง
โรงงานเกิดการขาดทุน ในช่วงที่การแข่งขันสูงอัตรากาไรขันต้นเฉลี่ยทังปีอยู่ที่ร้อยละ 3–4 เท่านัน
ราคาเมล็ดในปาล์มอยู่ที่ 14–18 บาทต่อกิโลกรัม รายได้หลักของโรงงานอันดับแรกคือ CPO คิดเป็น
ร้อยละ 70 และอันดับรองลงมาคือการขายเมล็ดในปาล์มคิดเป็นร้อยละ 20 นอกจากนัน สินค้าอื่น ๆ
คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ทังหมดของบริษัทในช่วงผลผลิตน้อย การแข่งขันรับซือทาให้ราคาสูง
CPO ขึน
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 แรงงานตัดบางรายไม่มีประสิทธิภาพและทักษะในการตัด มุ่งเน้นเพีย งด้านนาหนักเป็น
หลักแต่ไม่เน้นเรื่องการดูแลคุณภาพของปาล์ม
 มีการแย่งซือปาล์มระหว่างโรงงาน ก่อให้เกิดการผ่อนผันของคุณภาพปาล์ม หากมีภาวะ
แล้งจากสภาพอากาศ การขาดผลทะลาย ส่งผลกระทบให้อัตราการสกัดถดถอยอยู่ที่
ร้อยละ 14–15
 ประสบปัญหาการรับซือปาล์มไม่สุก ทาให้อัตราการสกัดอยู่ที่ร้อยละ 16 เท่านัน
 ข้อจากัดของเกษตรกรทีไ่ ม่สามารถรอตัดปาล์มสุก และจานวนผลผลิตน้อย
 ต้นทุนราคาปาล์มสุกมีราคาสูงกว่าราคาของ CPO ที่สกัดแล้ว
 ราคากลไกตลาดที่อ้างอิงจากมาเลเซียส่งผลกระทบต่อโรงงานรายย่อยในประเทศไทย
 เกษตรกรขายปาล์มไม่สุกในช่วงที่ป าล์มขาดแคลนแต่ได้ราคาสูงเกินจริงกว่าราคาปาล์ม
คุณภาพ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
มีการร่วมมือเรื่องซืออะไหล่ และเทคโนโลยี ส่วนประเด็นค้าขายมีการส่งออกนามันในบาง
ช่วงที่ราคานามันใกล้เคียงกัน และมีการส่งออกนามันเมล็ดในเป็นบางช่วงเช่นกัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ในประเด็นของเทคโนโลยี และนโยบายอาจมีแนวโน้มในการแนะนากันได้ จากการที่ต้นทุน
ต่อหน่วยของอินโดนีเซียและมาเลเซียถูกกว่า ซึ่งสืบเนื่องมากจากมีต้นทุนการผลิตทังจากสวนและ
โรงงานถูกกว่า
ข้อเสนอแนะ
ถ้ารัฐบาลจะออกนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมนามันปาล์ม รัฐบาลควรได้รับข้อมูลที่แท้จริง
ของอุตสาหกรรมเพื่อที่จะออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพได้
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17. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ให้สัมภาษณ์ ทีมงานกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00–11.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติปฏิบั ติห น้ าที่ เป็ น เลขา
IMT-GT ของประเทศไทย
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
การจัดสรรพืนที่ในการเพาะปลูกในประเทศทาได้ยาก และโครงสร้างแตกต่างไปจากอีก 2
ประเทศซึ่งมีการจักสรรพืนที่เป็นแปลงใหญ่ ทาให้ยากในการควบคุมราคาจากทางด้านอุปทาน ลานเท
ซือผลปาล์มแบบเหมาคละคุณภาพส่งผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุน ในด้านของอุปสงค์ ปัจจุบันอยู่
ในส่วนของการบริโภค (D1) และมีความต้องการในส่วนของพลังงานทดแทนมากขึน (D2) ซึ่งกาลังจะ
ได้รับผลกระทบจากนโยบายรถไฟฟ้า (EV) และมาตรฐาน Euro 5 ทาให้คาดว่าจะเกิดอุปทานส่วนเกิน
ขนาดใหญ่ขึนในอนาคต อีกส่วนหนึ่งคือ โอเลโอเคมีคอล (D3 และ D4) ซึ่งกาลังศึกษาและขับเคลื่อน
ในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
การร่วมมือกันใน 3 ประเทศทาให้มีสัดส่วนการผลิตนามันปาล์มมากพอที่จะมีกาลังต่อรองใน
ตลาดโลก ปาล์ ม น ามั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนการท างานของ IMT-GT โดยในปั จ จุ บั น มี
Implementation Blueprint (IB) เล่มแรกเป็นของปี 2017-2021 และเล่มที่ 2 อยู่ระหว่างการร่าง
และพัฒนาเป็นของปี 2022-2026 โดยแผนใหญ่ซึ่งได้แก่ Vision 2036 ได้ให้ความสาคัญกับภาค
การเกษตร โดยในส่วนของปาล์มนามันได้มีโครงการ IMT-GT Palm Oil Corporation ดาเนินการมา
ตังแต่ปี 2016-2018 เน้นการจัดสรรพืนที่เพื่อให้เกิดการปลูกปาล์มนามันอย่างยั่งยืน มีเครือข่าย
วิ ช าการ UNINET ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ รวมไปถึ ง การบริ ห ารจั ด การปาล์ ม น ามั น และ
การแลกเปลี่ ย นองค์ความรู้ว่าประเทศผู้นาอุตสาหกรรมมีการจัดการด้านการผลิตและการตลาด
อย่างไร ซึ่งประเทศไทยมีการทางานร่วมกับประเทศอินโดนีเซียค่อนข้างมาก มีความร่วมมือภายใต้
IMT-GT Working Group ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งมีแผนให้เกิดขึนใน IB 2 ทา
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ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในการศึ ก ษาและประเมิ น ผลการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ โดย IMT-GT มี
การวางแผนไว้ทังหมด 6 ระเบียงเศรษฐกิจ โดยสวนปาล์ม โรงงานผลิตนามัน และศูนย์การกระจาย
สินค้า จะตังอยู่ใน EC1 EC4 และ EC6 มีการพูดคุยในการจัดโครงการนาร่องห่วงโซ่คุณค่าของปาล์ม
น ามัน เพื่อให้ เกิ ด การพัฒ นาตลอดห่ ว งโซ่ ไม่ใช่แค่วัตถุดิบ และการร่ว มมือ กัน เพื่ อการทาให้ เ กิ ด
Economy of Scale ทังนี ADB มีการเสนอให้มีการจัดตังสมาคมอุตสาหกรรมปาล์มนามันในรูปแบบ
ดิจิทัล เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลก และเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการผลิต ในเวทีที่มีการพูดคุย
นโยบายจะเป็นการพูดคุยด้านเสถียรภาพทางด้านราคา การรักษาอุปสงค์และอุปทานเพื่อควบคุม
ราคาเป็นหลัก
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ข้อเสนอแนะ
18. สานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณชูศักดิ์ วณิชวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00–14.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
มีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปาล์มนามัน ขับเคลื่อนในการจัดตังกลุ่มถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกร ทังหมด 8 ตาบล จัดทาศูนย์เรียนรู้ปาล์มนามันระดับอาเภอ ลงพืนและถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรเป็นรายตาบล จัดตังกลุ่มภายในตาบลกลุ่มละอย่างน้อย 50 ราย ถ่ายทอดความรู้ใน
เรื่องการเก็บเกี่ยวและการรักษา แต่เน้นยาไปในด้านการเก็บเกี่ยวปาล์มที่สุกที่มีคุณภาพ
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
กระบี่ เ ป็ น เมื อ ง Palm Oil City ตั งแต่ ปี 2553 เริ่ ม ตั งแต่ มี ก ารปฏิ วั ติ โ ครงการยกระดั บ
คุณภาพของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนามัน เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ทะลายปาล์มของจังหวัดกระบี่ จังหวัด
กระบี่มีการร่วมกับ GIZ มาลงพืนที่ดูแล ในจังหวัดกระบี่มีการตังโรงงานเยอะ มีบริษัทเอกชนผลิต
ปาล์มที่ได้คุณภาพ เช่น บริษัท ยูนิวานิชนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ณ ปัจจุบัน สถาณการณ์แรงงาน
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ขาดแคลน จังหวัดกระบี่เดิมเคยเป็นพืนที่ที่ปลูกยางเยอะ แต่ปัจจุบันผันตัวมาปลูกปาล์ม พืนที่ปลูก
ปาล์มทังหมด ณ ปัจจุบัน มีประมาณ 1,150,000 กว่าไร่
เกษตรกรต่ า งประเทศมี ที่ ดิ น ในการปลู ก เยอะกว่ า ที่ ไ ทย แต่ ห ากเปรี ย บเที ย บเป็ น ราย
เกษตรกรคนต่อคน เกษตรกรรายย่อยประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตไม่แพ้เกษตรกรต่างประเทศ
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 OER ของพัน ธุ์ป าล์ มของเกษตรกรต่า ทัง ๆ ที่ตอนซือมาจากเอกชนสามารถผลิ ตได้
ที่ประมาณร้อยละ 23-26
 เสียโอกาสของเปอร์เซ็นต์นามัน เพราะเวลาภาคเอกชนมาขายเกษตรกร จะนาค่าเฉลี่ยมาแจ้ง
 ความต้องการเรื่องเครื่องตรวจเปอร์เซ็นต์นามันให้เกษตรกร
 ภาวะราคาขึนลงของนามันปาล์ม ส่งผลกระทบต่อเรื่องการเก็บตัวอย่างดินมาตรวจสอบ
 มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มที่ไม่สุก ทาให้ปาล์มที่เก็บได้ไม่ได้คุณภาพ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการชีแจงประโยชน์ของ RSPO แก่เกษตรกรให้รับทราบตังแต่ต้นทุนการปลู กถึง
การเก็บเกี่ยว เพื่อให้มีแรงจูงใจในการเข้าร่วม
19. สานักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณนิพัทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดกระบี่
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00–10.00 น.
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บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ดูแลในเรื่องปัจจัยการผลิต ราคาปุ๋ย เข้าไปตรวจสอบและกากับดูแลลานเท การติดป้ายแสดง
ราคารับซือปาล์ม ตรวจดูแลไม่ให้มีการติดป้ายรับซือปาล์มร่วง ควบคุมคลังสต็อก และรณรงค์ให้
เกษตรกรตัดปาล์มสุก
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
การผลิตปาล์ม ณ ปัจจุบันของจังหวัดกระบี่มีการผลิตไม่พอความต้องการของโรงงาน โรงงาน
สกัดในจังหวัดกระบี่มีมาก ก่อให้เกิดการขาดแคลนของปาล์ม โรงงานต้องแย่งรับซือปาล์มทาให้ปาล์ม
ที่รับซือมาบางครังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร รวมถึงเกษตรกรตัดปาล์มทะลายที่ไม่มีคุณภาพมาขายแก่
โรงงาน บางรายขายปาล์มทะลายปนกับทรายและดินเพื่อเพิ่มนาหนัก เกษตรกรรายย่อยบางรายตัด
ปาล์มมาขายเพียงครังละ 7–8 ทะลาย
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 ไม่สามารถควบคุมไม่ให้มีการซือปาล์มร่วงได้ทังหมด พฤติกรรมของเกษตรกรเป็นปัญหา
กระทบต่อทังระบบ ซึ่งปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเกษตรกร เช่น
รายได้ ข้อจากัดของลานเท ราคา และ ความจาเป็นของการใช้เงิน
 โรงงานที่อยู่ในโครงการ RSPO สกัดนามันได้ไม่ถึงร้อยละ 18
 จานวนผลผลิตปาล์มของจังหวัดกระบี่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของงทางโรงงาน
 กรอบทิศทางของนโยบายไม่ชัดเจน ขาด พรบ. ปาล์มนามัน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
 มีการซือขายนามันปาล์มดิบที่อิงราคาจากประเทศมาเลเซีย แต่เรื่องความร่วมมือยังไม่มี
การร่วมมือทีช่ ัดเจน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ประเทศไทยต้ อ งมี น โยบายภาครั ฐ ที่ เ สถี ย รก่ อ น โดยในปั จ จุ บั น กรอบความร่ ว มมื อ ของ
หน่วยงานในประเทศไทยไม่ชัดเจน ทาให้ประเทศไทยอาจจะสู้ต่างประเทศไม่ได้ การกาหนดทิศทาง
ควรมีการบูรณาการกับหลายหน่วยงานเพื่อครอบคลุมองค์ประกอบของอุตสาหกรรมให้ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ
 ในจังหวัดกระบี่มีผู้แทนเกษตรกรที่คอยช่วยเหลือผลักดันเรื่องโครงสร้างราคา เนื่องจาก
โครงสร้างราคาไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ราคาต้นนาจนถึงปลายนาควรปรับให้มีความ
สมเหตุสมผล
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20. Prof. Dr. Tang Zhimin
ผู้อานวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30–11.30 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นที่ปรึกษาและวิจัย (think-tank)
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
มีการผลิตนามันปาล์มคิดเป็นร้อยละ 88 ของทังโลก โดยไทยเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ
3 คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดคือร้อยละ 4 และส่งออกเป็นอันดับ 7 ของโลก ประเทศจีนเป็นผู้นาเข้าที่
ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ 2 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14 ของสัดส่วนตลาด
ปั จ จั ย ที่ ขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต น ามั น ปาล์ ม ในประเทศ IMT-GT ได้ แ ก่ 1. อุ ป สงค์ จาก
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล ไบโอดีเซล และการกีดกันทางการค้า 2. อุปทาน
จากแรงงาน ที่ดิน ทุน ปาล์ม การจัดการและเทคโนโลยี ต้นทุน และ 3. การตลาด ราคาและช่องทาง
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
อุปสรรคและโอกาสของไทยในการร่วมมือ IMT-GT แบ่งเป็น 5 อย่าง ได้แก่
 การเป็ น ประเทศเล็ กในอุตสาหกรรมปาล์ มน ามันของไทย (Unequal size) เมื่อ
เปรียบเทียบกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย
 ความสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ น้ อ ยกว่ า (Less competitive) เมื่ อ พิ จ ารณาผล
ทะลายปาล์ม (FFB) ของไทยได้เพียง 2.7 ตันต่อไร่ และมี OER ประมาณร้อยละ
17-18 มีพืนที่เพาะปลูกอยู่ที่ 20-25 ไร่ต่อเจ้า
 การมีกาแพงการค้า (Trade barrier)
 การมุ่งเน้นภายในประเทศเป็นหลัก (Inward Looking) มีการส่งออกเพียงประมาณ
ร้อยละ 11
 การควบคุมด้านการตลาด (Unliberalized market) ราคาซือขาย FFB และ CPO
ถูกกาหนดโดยกระทรวงพาณิชย์
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ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
 ความร่วมมือภายใน IMT-GT แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. อุปสงค์
- การประสานนโยบายและพั น ธมิ ต รในการส่ ง เสริ ม และร่ ว มมื อ ในการที่ จ ะท าให้
อุตสาหกรรมนามันปาล์มสูงขึนในทัง 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
รวมทั งการขยายตลาดในต่ า งประเทศอย่ า งเช่น อิ น เดี ย และจี น ที่ ใ นประเทศจี น
ส่วนมากยังนาเข้านามันปาล์มเกือบทังหมดเพื่อผลิตนามันพืช รวมถึงเพิ่งมีการยกเลิก
โควตาการนาเข้านามันปาล์ม แต่ยังคงมีภาษีศุลกากรอยู่
- การลดการกีดกันทางการค้าในผลิตภัณฑ์นามันปาล์ม ทังภายในและภายนอก IMT-GT
2. อุปทาน
- การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันใน IMT-GT
- การร่วมทา R&D และประสานนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน
3. การตลาด
- การผสมผสานของตลาดกลางสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity exchange) เพื่อทาให้
กลไกการบริหารราคาและการจัดการความเสี่ยงดียิ่งขึน
 จุ ด แข็ ง ของไทย จะเห็ น ได้ ว่ า นโยบายของกระทร วงเกษตรมี แ ผนที่ จ ะปฏิ รู ป
ภาคอุตสาหกรรมน ามันปาล์ ม ในปี 2560-2579 และตังเป้าว่าจะขยายพืนที่ส าหรั บ
เพาะปลูกและผลผลิตอย่างน้อยร้อยละ 10 เพื่อเพิ่มอัตราการสกัด CPO ให้ได้ประมาณ
ร้อยละ 22-23 อีกทังต้องพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศโดยเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี และ
ส่ งออกน ามัน ปาล์ ม 0.3-0.7 ล้ านตันต่อปี ส่ ว นกระทรวงพลั งงาน ก็มีนโยบายจะใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ปี 2561-2580) เพื่อเพิ่มพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกจากโซลาร์ ชีวมวล และการผลิตพลังงานจากขยะ และมีเป้าหมายลด
เชื่ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ จากเอทานอลและไบโอดี เ ซล ดั ง นั น ประเทศไทยมี จุ ด แข็ ง ใน
การร่วมมือ IMT-GT คือ มีขนาดตลาดใหญ่ มีแนวโน้มในการเปิดเสรีการค้า มีทรัพยากร
ส าหรั บ การผลิต ความสามารถไปการไปสู่อุตสาหกรรมโอลี เคมีคอล (Downstream
capability) การอยู่ในห่วงโซอุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ และการเชื่อมต่อกับภาคพืน
ทวีปอื่น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการนานามันปาล์มออกจากรายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive list) ใน AFTA ทังจาก
มุมมองปัญหาด้านการเมืองและมุมมองด้านความร่วมมือ
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21. องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจาประเทศไทย
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณกนกวรรณ ศาศวัตเตชะ ผู้จัดการโครงการ
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ดาเนิ น โครงการส่ งเสริ มการพัฒ นามาตรฐานการผลิ ตให้ เ ป็นที่ย อมรั บ เริ่มต้นเมื่อเดื อ น
กั น ยายน 2561 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2565 ระยะเวลาด าเนิ น การ 4 ปี โดยได้ รั บ เงิ น งบประมาณ
สนับสนุนจากประเทศเยอรมัน ดาเนินการใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เยอรมัน และอินโดนีเซีย โดยใน
ประเทศไทย ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรราย
ย่อยใน 3 จังหวัดนาร่อง ได้แก่ กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ที่มีพืนที่ 20 – 30 ไร่ต่อราย ที่ขาด
เงินทุนและความรู้ ซึ่ งแตกต่างจากผู้ปลูกในประเทศอินโดนีเซียที่โดยมากเป็นบริษัทรายใหญ่ซึ่ งมี
การบริหารจัดการที่ดีและเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โครงการมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการอบรม โดยเป็นการอบรมบุคคลากรเพื่อให้สามารถ
เป็นวิทยากรต่อไปได้ (train the trainer) ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 250 ราย เป็นตัวแทนจากหลากหลาย
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้นาเกษตรกร ผู้แทนโรงงานหีบ /สกัด ผู้รับซือผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อย แบ่ง
ออกเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่ มาตรฐาน RSPO การจัดการกลุ่ม การจัดการสวน ผลกระทบด้านสังคม
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากด้านการอบรมโครงการยังคงมุ่ งเน้นด้านการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยพิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการสวนปาล์ม ความยาก-ง่ายใน
การนามาปฏิบัติจริง ศักยภาพในการลด รวมทังประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ ซึ่งได้คัดเลือกออกมา 5
มาตรการที่ส่งเสริม ดังนี การตัดปาล์มสุก การจัดการปุ๋ย การใช้ เป็นพืชคลุมดิน การใช้ประโยชน์จาก
ทะลายปาล์มเปล่า และการปลูปพืชร่วมในสวนปาล์ม
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ประเทศไทยยั งไม่มีม าตรฐานของตนเองยัง อยู่ใ นขันตอนการพัฒ นาอยู่ ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย ที่ มี ม าตรฐานของตนเองที่ เ ที ย บเท่ า ระดั บ สากล แม้ ยั ง ได้ รั บ
การยอมรับจากเพียงบางประเทศเท่านัน อาทิ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
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กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง RSPO สาเร็จแล้วได้พยายามส่งต่อจริยธรรมต่อให้แก่ผู้เล่นอื่น ไม่
ว่าจะเป็นลานเท โรงงาน หรือเกษตรกรรายอื่น เนื่องจากนอกจากจะสามารถได้ประโยชน์จากราคา
ขายทะลายปาล์มที่สูงขึนแล้ว ยังสามารถขายเครดิตการมีใบรับรองได้อีกด้วย
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ โดยมากเน้นเพียง
ด้ า นการปลู ก เท่ า นั น ขาดความรู้ ด้ า นสถานการณ์ ข องตลาดโ ลก มาตรฐาน
ผลกระทบทังด้านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ข้อปฏิบัติ รวมถึงขาดบุคลากรที่มีอ งค์
ความรู้รอบด้านที่จะสามารถไปถ่ายทอดต่อให้แก่เกษตรกรได้
 มาตรฐาน RSPO ตรวจสอบด้านเอกสารเป็นหลัก ซึ่งเกษตรกรรายย่อยหลายราย
ไม่ได้มีการจดบันทึกที่เป็นระบบและครบถ้วนเพื่อเป็นหลักฐานการดาเนินการตาม
เกณฑ์หรือข้อปฏิบัติ ติดตามประเมินผล จึงต้องให้เกษตรกรตระหนักถึงความสาคัญ
และจาเป็นในการบันทึกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการสวน ด้านผลผลิต เป็นต้น
 การขอใบรับรอง RSPO ต้องต่ออายุทุก 5 ปี มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสูงแม้ได้รับ
การยกเว้นค่าการตรวจรับรองรอบแรก แต่มีค่าสมัครสมาชิก 250 ดอลลาร์สหรัฐ
รวมทั งในประเทศยั ง ไม่ มี ผู้ ต รวจที่ ผ่ า นการรั บ รองจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ต รวจจาก
ต่างประเทศ ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเกษตรกรรายย่อยไม่มีกาลังทรัพย์ องค์กร
ต่าง ๆ จึงได้เข้ามาสนับสนุนจัดอบรม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐมีข้อจากัดด้าน
นโยบายในการสนับสนุน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ข้อเสนอแนะ
-
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ข.2 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มนามันในประเทศอินโดนีเซีย
1. Indonesia Palm Oil Farmer Union (SPKS)
ผู้ให้สัมภาษณ์ Mr. Mansuetus Darto, Secretary General
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00–11.30 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
วัตถุป ระสงค์ห ลั กของ SPKS คือเพื่อที่จะพัฒ นาและดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และทาให้
ประสิทธิภาพของเกษตรกรมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึน จุดมุ่งหมายหลักที่ SPKS ให้ความสาคัญก็คือ
เกษตรกรรายย่อยซึ่งเกษตรกรในอินโดนีเซียสามารถแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ กลุ่มที่มีส่วนร่วมและ
ทางานกับ บริ ษั ทน ามัน ปาล์ ม (Dependent) และกลุ่ มที่ทาการเพาะปลู กเอง (Independent)
สัดส่วนของเกษตรกรรายย่อยมีประมาณ ร้อยละ 43 ของประเทศอินโดนีเซีย
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
 ในปัจจุบันสัดส่วนของเกษตรกรรายย่อยมีการเพิ่มขึนอย่างมากในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา
แต่กว่าร้อยละ 20 ของเกษตรกรมีการปลูกปาล์มในพืนที่ป่าไม้
 พืนที่ปลูกปาล์มทังประเทศมีราว 16.3 ล้านเฮกตาร์ โดยหากพืนที่เพาะปลูกน้อยกว่า 25
เฮกตาร์ จะจัดว่าเป็นเกษตรกร แต่ถ้ามีพืนที่มากกว่า 25 เฮกตาร์ จะจัดว่าเป็นบริษัทซึ่ง
จะต้องได้รับการอนุญาติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
 เกษตรกรรายใหญ่ส่วนมากไม่ได้อาศัยอยู่ในพืนที่สาหรับการทาการเพาะปลูก แต่จะอยู่ในตัว
เมือง อย่างเช่น กรุงจาการ์ตา ซึ่งจะต่างจากเกษตรกรรายย่อย
 เงินทุนบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรและก็มีบางส่วนได้รับจากการบริจาคจาก
ต่างชาติเพื่อที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของเกษตรกรและเสริม
ความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ เกษตรกร เนื่ อ งจากสมาชิก ของ SPSK ยั ง ขาดความสามารถด้าน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good agriculture practices) ดังนันเงินทุนต่าง ๆ ที่ได้มา
นันจะนามาใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสมาชิกในองค์กร
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 รั ฐ บาลและกรมป่ าไม้ ประสบปัญหาด้านการจาแนกพืนที่ป่า ไม้ เนื่องจากกฏหมายเป็ น
รูปแบบ Top-down regulation และไม่มีฉันทานุมัติที่ได้รับการรับรู้บอกแจ้งล่วงหน้าและ
เป็นอิสระ (Free, Prior and Informed consent; FPIC)
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 บริ ษั ท ใหญ่ ๆ และรั ฐ บาลก าลั ง ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาการร้ อ งเรี ย นระหว่ า งประเทศ
(International complains) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการตัดไม้ทาลายป่า
 คุณภาพของนามันปาล์มดิบ เป็นปัญหาหลักสาหรับกลุ่มที่ทาการเพาะปลูกเอง เพราะว่าส่วน
หนึ่งของเกษตรกรกลุ่มนีไม่ได้ใช้พันธุ์ไม้ที่คุณภาพดี ซึ่งจะต่างจาก Plasma smallholder
เพราะเกษตรกรกลุ่ ม นี ได้ รับ การสนับสนุน และการช่ว ยเหลื อจากบริ ษัท และเครดิ ต จาก
ธนาคาร นอกจากนีในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสามารถในการผลิต หากเกษตรกรใช้พันธุ์ไม้
ที่มีคุณภาพดี ผลิตภาพของทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch; FFB) จะสูงถึง 36 ตันต่อ
เฮกตาร์ต่อปี แต่ในความเป็นจริงเกษตรกรที่ใช้พันธุ์ไม้ที่คุณภาพต่า ผลิตภาพของ FFB จะ
เพียงแค่ 16-20 ตันต่อเฮกตาร์ต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขของผลิตภาพทังสองนันมีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมาก รั ฐ บาลจึ ง จะแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการปลู ก ปาล์ ม น ามั น ใหม่ ท ดแทน
(Replanting) การสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์รวมถึงด้านการเงิน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
 รัฐบาลของอินโดนีเซียได้มีการสร้างพัทธมิตรกับประเทศมาเลเซียอย่างสม่าเสมอ เนื่องจาก
ทังสองประเทศเป็นผู้ผลิตนามันปาล์มรายใหญ่ที่สุดและมีแพลตฟอร์ม ได้แก่ ISPO และ MSPO
 สิ่งที่จะสามารถทาได้ในระดับภูมิภาคให้กับเกษตรกรรายย่อย คือ การสร้างความร่วมมือ
การช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร การก าหนดข้ อ กฎหมายต่ า ง ๆ ให้ กั บ เกษตรกร และเพิ่ ม
ความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือ เพื่อที่จะสามารถจะอานวยความสะดวกให้กับเกษตรใน
การผลิตนามันปาล์มได้อย่างยั่งยืน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
การทาให้อาเซียนมีความแข็งแกร่งมากขึน ทังในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้าน
สิทธิมนุษยชน และห่วงโซอุปทาน รวมไปถึงด้านความโปร่งใส การไม่ ทาลายป่า ไม่ใช้ถ่านหินพีท ไม่
เอาเปรียบคนและสิ่งแวดล้อม (No-Deforestation, No-Peat, and No-Exploitation; NDPE)
ข้อเสนอแนะ
ความเห็ น เกี่ย วกับ ความแตกต่างระหว่าง ISPO และ RSPO : ISPO ขึนอยู่กับกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ ประเด็นหลักๆของ ISPO คือการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทต้องแน่ใจว่าการดาเนิน
ธุร กิจ ของตัว เองนั นได้มาตรฐานและ ถูกต้องตามหลั กสิ ทธิมนุษยชน มาตรฐานของ ISPO ถือว่า
ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับ RSPO จานวนของเกษตรกรที่จัดว่าต่ากว่ามาตรฐานของ ISPO คือ ร้อยละ
0.001 หรือแทบจะไม่มีเลย และแหล่งรายได้ของเกษตรกรมาจากการขาย FFB เพียงอย่างเดียว ซึ่งก็
ถือว่ามีรายได้ค่อนข้างต่าโดยเฉลี่ย อีกทังเกษตรกรขาย FFB ให้กับพ่อค้าคนกลาง และราคาก็แปรผัน
ตามการตัดสินใจและนโยบายของรัฐบาล ช่องว่างของราคาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20–40

169

2. Wilmar International Limited (Indonesia)
ผู้ให้สัมภาษณ์ Mr. Ilham Ramdlani และ Mr. Riza Mifahul Azmi วิศวกร
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เป็ น ผู้ แ ปรรู ป และจั ด จ าหน่า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารและไม่ ใ ช่อ าหารที่ ห ลากหลายประเภท
ประกอบด้วยนามันพืชที่ผลิตจากปาล์มและเมล็ดพืชนามัน นาตาล แป้ง ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ไขมันชนิด
พิเศษ ขนมขบเคียว เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์จากนม โปรตีนจากถั่วเหลือง แป้ง และสารให้ความหวาน
ผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านีจาหน่ายให้แก่ผู้บริโภครวมถึงให้แก่โรงงานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า
อื่นต่อไป
แม้บริษัทมีพืนที่ปลูกปาล์มของตนเอง แต่มีการรับซือเพิ่มจากแหล่งอื่นด้วย โดยรับซือจาก
เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรอง RSPO เท่านัน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปลูกไม่ได้ก่อให้เกิด ผลกระทบภายนอกทาง
ลบ (Negative Externality)
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ประเทศอินโดนีเซียสามารถปลูกปาล์มนามันได้ดีเนื่องจากอยู่ในพืนที่สภาพภูมิอากาศแบบ
ร้อนชืน มีปริมาณนาฝนที่เหมาะแก่การปลูกปาล์มนามัน ในอนาคตพืนที่ปลูกภายในประเทศจะเพิ่ม
มากขึนจากความต้องการนามันปาล์มที่เพิ่มสูงขึน
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
เป็นการยากสาหรับผู้ปลูกรายย่อยในการให้ได้การรับรอง RSPO รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย
เพิ่ม แต่ราคาขายไม่ต่างจากการทะลายที่ไม่ได้การรับรอง เพียงสามารถขายให้แก่ผู้ซือจากหลายแหล่ง
มากขึน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ยังไม่มีความร่วมมือ เป็นเพียงรูปแบบทาการค้าเท่านัน โดยมีการนาเข้าวัตถุดิบ (ทะลายปาล์ม)
บางส่วนจากประเทศมาเลเซีย และนาเข้าเทคโนโลยีในการสกัดและกลั่นบางส่วนจากมาเลเซีย
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แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
ในอนาคตบริษัทอาจมีการลงทุนในประเทศไทยทังในส่วนของการปลูกและการแปรรูปใน
รูปแบบของโรงงานสกัดและกลั่น
ข้อเสนอแนะ
3. Coordinating Ministry for Economics Affairs
ผู้ให้สัมภาษณ์ Mr. Irfan Permadi, Head of APEC and Subregional Economic
Cooperation Division
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ทางอีเมล)

แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
 ปัจจุบัน The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) มีสมาชิกคือประเทศ
อิน โดนี เซีย และมาเลเซีย โดยโคลั มเบียเป็นผู้ สั งเกตการณ์ ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ เช่น
ไนจี เ รี ย กานา และฮอนดู รั ส ซึ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ ากว่ า ประเทศไทยก็ เ ริ่ ม เข้ า เป็ น สมาชิก
CPOPC ด้วยเช่นกัน จะเป็นการดีหากประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสาม
ของโลกเข้าร่วมเพื่อประสานและร่วมมือกันระหว่างผู้ผลิตนามันปาล์มรายอื่นในการเผชิญกับ
ความท้าทายต่าง ๆ ทังในด้านการผลิตและการบริโภคต่อไป รวมถึงเพื่อเพิ่มผลผลิ ต ของ
เกษตรกรรายย่อยและการขยายที่ดินอย่างยั่งยืน จากความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ทังสอง
ประเทศมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว รวมทังจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือ IMT-GT และ
CPOPC เพื่ อ สนั บ สนุ น ต าแหน่ ง การเจรจาของทั งสามประเทศและอาเซี ย นกั บ ประเทศ
ผู้บริโภคอีกด้วย
 ประเทศไทยสามารถผนึกกาลังกับอินโดนีเซียและมาเลเซียในการส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีของ
นามันปาล์มในระดับสากล แม้ว่าอุตสาหกรรมนามันปาล์มของไทยจะไม่เน้นการส่งออก แต่
การรับรู้เชิงลบด้านน ามันปาล์ ม ของผู้ บริโภคจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ระหว่างประเทศ
ความสมดุลของอุปสงค์-อุปทาน และราคานามันปาล์มในตลาดโลก ประเทศไทยสามารถเป็น
ตัวแทนของผู้ผลิตปาล์มนามันรายย่อยได้
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 เวทีต่าง ๆ เช่น การประชุมไบโอดีเซลในอาเซียนจาเป็นต้องเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และนโยบาย แม้กระทั่งความร่ว มมือทางอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้ องกับข้อตกลง
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส IMT-GT ครังที่ 27 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ว่าด้วยความ
จาเป็นในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระดับสูง รวมถึงนามันปาล์มซึ่ง
เป็นสินค้าหลักของ IMT-GT
 จาเป็นต้องดาเนินโครงการนาร่อง เช่น การวิจัยร่วมกัน การฟื้นฟูนามันปาล์มรายย่อย เพื่อ
เป็นสื่อในความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้
 ทังสามประเทศจาเป็นต้องดาเนินการตามประเด็นในการประชุม IMT-GT ครังที่ 12 ในปี
2562 เกี่ยวกับความจาเป็นในความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมนามัน
ปาล์มให้มีศักยภาพและความได้เปรียบ ด้วยเหตุนี ทังสามประเทศจึงจาเป็นต้องรวมนโยบาย
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มนามันจาก IMT-GT Implementation Blueprint 2565
- 2569 เข้าด้วย ซึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถรวมได้คือ:
o ร่วมกันเจรจาและประสานการจัดการอุปสงค์และอุปทานสาหรับความต้องการของ
ตลาดและราคาที่แข่งขันได้ ซึ่งสามารถทาได้โดยการสารวจความสนใจร่วมกันเพื่อ
สร้างความแข็งแกร่ง ในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมปลายนาที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
o ร่วมกันเจรจาและประสานงานเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาผ่านการจัดการอุปสงค์
และอุปทาน ซึ่งสามารถดาเนินการผ่านโครงการไบโอดีเซลที่ดาเนินการอยู่แล้วใน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย รวมไปถึงความเป็นไปได้ของการอภิปรายและความ
ร่วมมือในการพัฒนานามันพืชจากปาล์มชนิดอื่น ๆ เช่น bio-avtur ไบโอออยล์ และ
นามันดีเซลสีเขียว
o หารื อเกี่ย วกับ การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับการขยายตลาดและการใช้นามันปาล์ม
รวมถึงการระบุลาดับความสาคัญของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมปลายนา และ
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาตามผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ของอิ น โดนี เ ซี ย
มาเลเซีย และไทย
o ประเด็นเรื่องความยั่งยืนของนามันปาล์ม มีความสาคัญในการเจรจาระหว่างสาม
ประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความต้ อ งการของประเทศไทยส าหรั บ การรั บ รอง
ระดับชาติที่เน้นเกษตรกรรายย่อย
o จาเป็นต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพและสวัสดิการ
ของเกษตรกรรายย่อย รวมถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงผลิ ตภาพ การปลู ก ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิค การพัฒนาองค์กรและเกษตรกรรายย่อย และการอานวย
ความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นของเกษตรกรรายย่อยในเวทีระหว่างประเทศ
o สามารถส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล น ามั น ปาล์ ม และระบบสารสนเทศเพื่ อ
วิเคราะห์การตัดสินใจร่วมกัน
o สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนามันปาล์มใน
ระดับต่าง ๆ รวมถึงการริเริ่มร่ว มกันเพื่อป้องกันการรณรงค์ต่อต้านนามัน ปาล์ ม
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ความร่ ว มมื อ ในการเพิ่ ม เครื อ ข่ า ยอุ ต สาหกรรมน ามั น ปาล์ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น สถาน
ประกอบการ สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือสื่อ
o หารือถึงความจาเป็นของการศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับนามันปาล์มและสินค้าที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการบริโภคผลิตภัณฑ์นามันปาล์มในประเทศอาเซียน
และเอเชีย
o สาหรับการพัฒนาในระดับ ภูมิภาคอาเซียน จาเป็นต้องฟื้นฟู ASEAN Vegetable
Oil Club (AVOC) เพื่อเป็นสื่อกลางในการปฏิรูปความร่วมมือเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ผลิตนามันปาล์มในอาเซียน โดยการ (1) ส่งเสริมและเจรจาการค้า
ตลอดจนขยายการส่ งออกนามันพืช และนามันปาล์ มไปยังตลาดต่างประเทศ (2)
ร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ เช่น การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และ (3) แลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มความร่วมมือด้านการลงทุน
ระหว่างประเทศอาเซียน
 ร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตนามันปาล์มเพื่อต่อต้านนโยบายการเลือกปฏิบัติต่าง ๆ ในตลาดโลก
รูปแบบหนึ่งของความร่วมมือคือการจัดตังคณะทางานร่วมอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEANEU Joint Working Group; JWG) ว่าด้วยนามันพืช เพื่อปกป้องการเข้าถึงตลาดสินค้านามัน
พืชจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อต่อต้านนโยบายข้อจากัดทางการค้าต่าง ๆ ของสหภาพ
ยุโรป โดย JWG นีมีการประชุมครังแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
ข้อเสนอแนะ
 ประเทศไทยจาเป็นต้องร่วมมือกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อ
ได้เปรียบหลายประการ ทังเป็นผู้ผลิตนามันปาล์มรายใหญ่อันดับสามของโลก การมีเกษตรกร
รายย่ อ ย รวมถึ ง แรงหนุ น จากอุ ต สาหกรรมไบโอดี เ ซลที่ ก าลั ง เติ บ โตและวิ สั ย ทั ศ น์ ด้ า น
ความยั่งยืนในภาคนามันปาล์ม ซึ่งการยกระดับของประเทศไทยสามารถเพิ่มขึนได้ด้วยวิธี
การต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือในการเสริมความแข็งแกร่งของโครงการไบโอดีเซลเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคา แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) แสดงให้เห็น
เป้าหมายของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนของไทยในการผลิตไบโอดีเซล 7 ล้านลิตรต่อ
วันภายในปี 2579 โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนที่จะขยายพืนที่สวนปาล์มนามันครึ่งล้าน
เฮกตาร์ ปัจจุบันไบโอดีเซลมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 50 ของการบริโภคนามันปาล์มในประเทศ
ทังหมด ปัจจุบันประเทศไทยใช้ไบโอดีเซลร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ (B10) สามารถผนึกกาลัง
ร่วมกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย (B30) เพื่อขยายการบริโภคภายในประเทศผ่านโครงการ
ไบโอดีเซลภาคบังคับเพื่อควบคุมราคานามันปาล์มโลกทังในปัจจุบันและอนาคตได้ ซึ่งที่ผ่าน
มาโครงการไบโอดีเซลภาคบังคับได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้าง
สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานสาหรับการรักษาเสถียรภาพราคานามันปาล์มในตลาดโลก
ประเทศไทยมีศักยภาพในการเร่งโครงการผ่านความร่วมมือกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย
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 ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมนามันปาล์มตามแผนการ ASEAN Sustainable Palm
Oil Standards (ASPO) ซึ่งสามารถดาเนินการร่วมกับ Global Framework of Principles
of Sustainable Palm Oil (GFP-SOP) ภายใต้ CPOPC รวมทัง IPSO และ MSPO ได้
 ประเทศไทยยังสามารถใช้ประโยชน์จากการประชุม CPOPC เพื่อเพิ่มการลงทุนจากผู้ประกอบ
ธุรกิจในนามันปาล์มได้ ตัวอย่างเช่น CPOPC ได้จัดเวทีธุรกิจหลายแห่งเพื่อดึงดูดการลงทุนไป
ยังประเทศอื่นนอกเหนือจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย
 จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนาทันปาล์มของ
ไทยร้อยละ 70 เป็นเกษตรกรรายย่อย ดังนันจึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องยกระดับ และให้
อานาจแก่เกษตรกรรายย่อยด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติระหว่าง
เกษตรกรรายย่อย ซึง่ CPOPC มีการจัดประชุมสุดยอดเกษตรกรรายย่อยเป็นประจาทุกปีเพื่อ
เป็นเวทีสาหรับการมีปฏิสัมพันธ์และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรรายย่อยจาก
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
4. Griya Raya Indonesia Agri (GRIA)
ผู้ให้สัมภาษณ์ Mr. Nyoman Yogi, Managing Director of GRIA
Mr. Triyanto Fitriyardi, Expert on oil palm Indonesia and Senior
private sector engagement at World Bank (Jakarta)
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เป็นบริษัทที่ปรึกษา มีผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุน ธุรกิจการเกษตรซึ่งโดยมากเป็นเกษตรกร
รายย่อยในการจัดโครงสร้าง เสริมสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า การลดการปล่อยก๊าซ และ
จัดหาเงินทุนเพื่อการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปาล์ม กาแฟ โกโก้ ยาง มันสาปะหลัง พืชสวน ห่วงโซ่คุณค่า
การเกษตร (agri value chain) และการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability)
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สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ในอินโดนีเซียมีการผลิต CPO ราวร้อยละ 50 ของการผลิตโลก มีใบรับรอง (certification) 3
ป ร ะ เ ภ ท ไ ด้ แ ก่ 1) RSPO - Roundtable on Sustainable Palm Oil 2) ISCC - International
Sustainability & Carbon Certification แ ล ะ 3) ISPO – Indonesia Sustainable Palm Oil ซึ่ ง
เป็นมาตรฐานบังคับจากรัฐบาล อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการยอมรับระดับโลกนัก
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 แม้ภ าครั ฐ ตระหนั กถึงการที่ตลาดโลกยังไม่ยอมรับ ISPO และต้องการให้ ผู้ ปลู กปาล์ มใน
ประเทศได้ รั บ การรั บ รอง RSPO เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งไรก็ ต าม มี ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดาเนินการสูงและซับซ้อน
 ผู้กาหนดนโยบายขาดความสามารถในการสร้างความรู้ ไม่มีความรู้ด้านมาตรฐานด้านปาล์ม
นามัน ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน RSPO ที่มีข้อกาหนดและเกณฑ์ที่ซับซ้อน ส่งผลให้ข้าราชการ
ไม่เข้าใจและต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
 ภาครัฐขาดความชัดเจนในการจัดสรรที่ดินและการให้กรรมสิทธิ์
 ภาคเอกชนมีความสามารถที่ดีในด้านการผลิตที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ยังขาดการรับมือ
หรือการจัดการที่ดีในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังไม่มีความร่วมมือระหว่างกัน
 ขาดความช่ ว ยเหลื อ ให้ แ ก่ เ กษตรกรรายย่ อ ย (smallholder) ที่ ยั ง ต้ อ งการการเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยี ตลาด แหล่งเงินทุน ซึ่งธนาคารหลายแห่งไม่ให้เงินกู้แก่เกษตรกร เนื่องจากมี
ความเห็นว่าการทาเกษตรมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและมีค่าใช้จ่ายในการเข้าหาเกษตรกร
ค่อนข้างสูงเช่นกันจากการที่เกษตรกรส่วนมากอยู่ในพืนที่ห่างไกลนอกจากนียังขาดบุคคลากร
ของธนาคารที่เข้าใจถึงการเกษตรยาก
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
มีโครงการความร่วมมือริเริ่มโดย International Finance Corporation (IFC) ในการช่วยให้
เกษตรกรรายย่อย (independent smallholder) มากกว่า 2 พันรายในประเทศไทย (กระบี่) ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน RSPO ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการช่วยเหลือ
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
จาก “Negative Campaign” ที่สหภาพยุโรปได้มีการกีดกันนามันปาล์ม แม้ประเทศไทยจะ
ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบนั ก อย่ า งไรก็ ต าม ในฐานะเพื่ อ นบ้ า นของอิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย ควรให้
การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของประเทศไทยที่ค่อนข้างมีความใกล็ชิดกับประเทศเยอรมัน
ผ่าน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อเปิดช่องทางในการเจรจาหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา
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ประเทศไทยสามารถเริ่ ม การเจรจาสื่ อ สารกั บ CPOPC ในการวางตั ว รวมถึ ง การช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มนามันทังในด้านการผลิตและการปฏิบัติ เช่น การใช้
ประโยชน์จากไบโอก๊าช
ข้อเสนอแนะ
ข.3 สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มนามันในประเทศมาเลเซีย
1. Malaysian Palm Oil Council (SPKS)
ผู้ให้สัมภาษณ์ Ms. Belvinder Sron, Deputy CEO
Mr. Faisal Iqbal, Director Marketing & Market Development
Ms. Rina Mariati, Sr. Executive, Marketing & Market Development
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง เสริ ม การขยายตลาดน ามั นปาล์ ม ของมาเลเซี ย และผลิ ตภัณฑ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของนามันปาล์มและสร้างการยอมรับนามันปาล์ม ผ่านทางข้อได้เปรียบทาง
เทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่หลากหลาย รวมทังความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานและเป็นหนึ่งใน
ปัญหาสาคัญของอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมปาล์มนามันยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ยังต้องใช้แรงงาน
อยู่จานวนมาก (labor intensive) เนื่องจากในหลาย ๆ พืนที่การใช้เครื่องจักรยังไม่เหมาะสม เช่น
เป็นพืนที่ลาดเอียง เป็นต้น
ประเด็นด้านความยั่งยืน เมื่อส่งออกจะถูกตังคาถามว่าสินค้ามีความยั่งยืนหรือไม่ หรือได้
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิแรงงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือแนวทางใน
การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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อุตสาหกรรมปลายนาปาล์มนามั นในประเทศมาเลเซียตอนนีมุ่งเน้นด้านอาหารและโอเลเคมี
คอลมากกว่าด้านพลังงานหรือไบโอดีเซล อย่างไรก็ตาม หากสามารถมุ่งเน้นด้านไบโอดีเซลด้วยจะเป็น
การมุ่งสู่ความยั่งยืนมากขึน
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
แม้ ว่ า ประเทศ IMT-GT จะเป็ น ผู้ ผ ลิ ต น ามั น ปาล์ ม รายใหญ่ ข องโลก แต่ ไ ม่ มี ม าตรฐาน
ความยั่งยืนของตนเองที่เป็นที่ยอมรับของโลก
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
การกาหนดมาตรฐานด้านความยั่งยืนร่วมกันและให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก
การเพิ่มผลผลิต เนื่องจากพืนที่ในแต่ละประเทศอาจไม่สามารถขยายเพิ่มได้ ควรมีการร่วมมือ
ในการวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มค่า OER เพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการนามันปาล์มที่เพิ่มขึน
ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่อันดับที่ 3 ของโลกควรเข้าร่วมการเป็นสมาชิก CPOPC
และช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม รวมทังจะเป็นโอกาสของประเทศไทยเองด้วยในการร่ว มแบ่ งปัน
ความเห็นหรือรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากเหล่าประเทศสมาชิกที่จะได้ประโยชน์เช่นกันจากการมี
สมาชิกเพิ่มทาให้เสียงของการรวมกลุ่มดังขึนและเข้มแข็งมากขึน
ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการดาเนินนโยบายในการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลให้มากขึนเพื่อเป็นหนึ่งในวิธี
การทาให้ปาล์มนามันยั่งยืน
 ควรชักจูงนักลงทุนไทยให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมโอลรโอเคมีคอลในมาเลเซียซึ่งมีทุก
อย่างเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแรงงานที่ถูก บุคลากรมีองค์ความรู้หรือวัตถุดิบ
มากกว่าการชักจูงให้นักลงทุนมาเลเซียมาลงทุนที่ประเทศไทย
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2. FELDA Global Ventures Holdings Berhad (FGV)
ผู้ให้สัมภาษณ์ Mr. YBhg Dato Dzulkifli Abd Wahab, Chairman
Mr. Mohd Nazrul Izam Mansor, Group CEO
Mr. Salman Ghazali, Group Chief Strategy Officer
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 10.30 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
FGV ก่อตังเพื่อเป็นบริษัทเอกชนให้แก่องค์กรพัฒนาที่ดินแห่งรัฐ (Federal Land Development
Authority; FELDA) เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ Bursa Malaysia โดยเป็ น หนึ่งใน
ผู้ผลิตนามันปาล์มดิบ (CPO) รายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของการผลิต CPO
ของมาเลเซียทังหมด
ในอุตสาหกรรมต้นนา มีพืนที่ปลูกปาล์มรวม 335,404 เฮกตาร์ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย
เก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม (FFB) ได้ 4.29 ล้านเมตริกตัน (MT) ผลิต CPO ได้ประมาณ 3 ล้านเมตริกตัน
ต่อปี จาก 68 โรงงานสกัดทั่วประเทศ โดยทัง 68 แห่งได้การรับรองมาตรฐาน MSPO 33 แห่งได้รับ
การรับรอง RSPO และ 8 แห่งได้รับการรับรอง ISPO
อุตสาหกรรมปลายนา การแปลง CPO และ CPKO ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น สารเคมี
โอลีโอ ไบโอดีเซล นามัน ไขมัน และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ จาหน่ายเร็วและต้นทุนต่า (Fast Moving
Consumer Goods; FMCG) โดยมีโ รงงานกลั่ น 8 แห่ ง แบ่งเป็น 6 แห่ งในประเทศและ 2 แห่ งใน
ประเทศปากีสถานและตุรกี กาลังการผลิตรวม 6,400 ตันต่อวัน โรงงานบดเมล็ดในปาล์ม 4 แห่ง เพื่อ
ผลิต CPKO และ PKE โรงงานผลิตโอลีโอเคมีคอล 2 แห่ง โรงงานผลิตไบโอดีเซล 1 แห่ง ด้วยกาลัง
การผลิต 100,000 เมตริกตัน (MT) ต่อปี โดยผลิต B7 สาหรับส่วนอุตสาหกรรมและ B10 สาหรับส่วน
ขายปลีก และมีโรงงานผลิตไบโอก๊าซ 28 แห่ง
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
รัฐบาลมาเลเซียให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมปาล์ มนามันและนามันปาล์ มอย่างมาก มี
การก่อตัง Malaysia Palm Oil Board เพื่อดูแลอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ รวมถึงมีมาตรการส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์มอีกด้วย
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อุตสาหกรรมไบโอดีเซลมาเลเซียขึนอยู่กับราคา CPO และเป็นอุตสาหกรรมที่ยังต้องพึ่ง พา
การสนับสนุนจากภาครัฐในการสามารถทาการแข่งขันและจาหน่ายได้ ไบโอดีเซลถูกเปรียบเทียบกับ
นามันปโตรเลียมที่มีราคาถูกกว่าอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม การใช้ไบโอดีเซลจะสามารถช่วยให้ราคา
CPO ได้ราคาที่สูงขึน
การลงทุนในต่างประเทศมุ่งเน้นด้านโรงงานมากกว่าด้านการปลูก แม้ก ารปลูกต้นปาล์มใน
ประเทศยังคงเผชิญปัญหากับผู้คนในพืนที่ รวมถึงการต้องให้ได้การรับรองมาตรฐาน RSPO การไม่บุก
รุกพืนที่ป่า
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ส่ ง ผลให้ ก ระบวนการผลิ ต หยุ ด ชะงั ก แรงงานต่ า งชาติ
โดยมากมาจากประเทศอินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
 เนื่องจากอุตสาหกรรมปาล์มนามันถูกโจมตีอยู่เสมอ การร่วมมือกันจะทาให้สามารถ
ช่วยกันต่อสู้ได้อย่างเข้มแข็งและเสียงดังมากขึน
 การเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPOPC นอกจากประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแล้วยังได้ ด้าน
ความยั่งยืนหรือสิ่งแวดล้อมด้วย
 มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบั ติให้แก่ผู้ปลูกปาล์มในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต รวมทังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 ในอนาคต อาจพิจารณาการลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้าน
สะดวกต่อการดาเนินการ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีข้อจากัดสัดส่วนการถือ
ครองของบริษัทต่างชาติ
 อาจมีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนามันปาล์มร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
 ประเทศไทยสามารถใช้ ม าตรฐาน ISPO และ MSPO เพื่ อ เป็ น ฐานในการท า
มาตรฐาน TSPO ของประเทศ
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3. Malaysian Palm Oil Board (MPOB),
Ministry of Plantation Industries and Commodities (MPIC) และ
Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 10.30 น.

บทบาทที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
Malaysian Palm Oil Board (MPOB) เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ดู แ ล
อุตสาหกรรมปาล์มนามันของประเทศ บทบาทหลักคือการส่งเสริมและพัฒนาวัตถุประสงค์ นโยบาย
และยกลาดับความสาคัญเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของอุตสาหกรรมปาล์มนามันของมาเลเซีย
Ministry of Plantation Industries and Commodities (MPIC) มุ่งเน้นการพัฒนาสิ น ค้า
โภคภัณฑ์ เช่น สินแร่ดีบุก ยางพารา ปาล์มนามัน โกโก้ ป่าไม้และไม้ซุง แร่ธาตุ สับปะรด และยาสูบ
ซึง่ มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลสาหรั บ
ประเทศผู้ผลิตนามันปาล์ม มุ่งเน้นการผนึกกาลังของผู้ผลิตนามันปาล์มโลก เพื่อส่งเสริม พัฒนา และ
เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการเพาะปลูกปาล์มนามันและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศสมาชิก
ทั งนี เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นระยะยาวและยั่ ง ยื น ของน ามั น ปาล์ ม ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศสมาชิก
สถานการณ์อุตสาหกรรมปาล์มนามันในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
 CPOPC ได้เชิญประเทศไทย รวมถึงไนจีเรีย ปาปัวนิวกีนีและกาน่า เข้าร่วมเป็นสมาชิก
 CPOPC ได้มีการร่วมกันหารือในการวางโครงร่าง (framework) มาตรฐานความยั่งยืน
ร่วมกันของประเทศสมาชิก เพื่อเป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ในประเทศตนเองต่อไป
 จากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน มาเลเซียวางแผนจะใช้เทคโนโลยีและเครื่องยนต์เข้า
มาช่ ว ยในอนาคต โดยเป็ น การร่ ว มกั บ กั บ ภาคอกชนทั งในประเทศมาเลเซี ย และ
ต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณจากภาครั ฐและผู้เกี่ยวข้องใน
อุ ต สาหกรรม นอกจากนี มี ก ารเตรี ยมความพร้อ มของแรงงานรุ่น ใหม่ ใ ห้ ส ามารถใช้
เทคโนโลยีได้ การประชาสัมพันธ์ความหมาย ขอบเขตของแรงงานเกณฑ์หรือแรงงาน
บังคับ และแรงงานเด็ก เช่น การเก็บหนังสือเดินทางของแรงงานเข้าข่ายเป็นการบังคับ
แรงงาน หรือการที่ไปลูกช่วยพ่อแม่ทางานสามารถเข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กเช่นกัน
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 มุมมองด้านสุขภาพจากนามันปาล์มเป็นบวกมากขึน มีงานวิจัยประเด็นด้านสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับปาล์มนามันหลากหลายชีว่านามันปาล์มไม่มีการส่งผลเชิงลบต่อสุขภาพและ
ไม่ต่างไปจากนามันพืชประเภทอื่น ๆ นอกจากนียังมีประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย
 จากการที่ปาล์มนามันเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพมากกว่าพืชชนิดอื่นที่ใช้ในการผลิตนามัน
การที่ ผู้ บ ริ โ ภคตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของน ามั น ปาล์ ม รวมทั งจ านวน
ประชากรโลกในอนาคต 20 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ อุปสงค์ของ
นามันปาล์มในอนาคตจะเพิ่มขึน ซึ่งประเทศ IMT-GT จะเป็นกาลังสาคัญในการป้อน
ผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทังการเพิ่ม OER
หรือวิธีปฏิบัติที่ดีขึน
 ด้านความยั่งยืน ในปี 2563 มีการส่งออกไบโอดีเซลราว 400,000 MT โดยมากส่งไป
สหภาพยุโรป กาลั งการผลิตยังใช้เพียงร้อยละ 47 ยังสามารถผลิตเพิ่มได้อีกมากและมี
ความพร้อมด้านวัตถุดิบ (CPO) รองรับ ในประเทศผลิต B7 และ B10 ซึ่งผู้เล่นรายใหญ่
คือบริษัทผู้ผลิตปิโตรเลียมจุดมุ่งหมายเพื่อไปสู่ความยั่งยืน และสู่แนวคิดที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ระทรวงการคลั ง ดู แ ลด้ า นราคาไม่ ใ ห้ ร าคา CPO และไบโอดี เ ซลมี
ความต่างกัน นั ก แม้ในอนาคตข้ างหน้ าสหภาพยุโ รปจะมีแ ผนลดหรื อยกเลิ ก การใช้
ไบโอดีเซล แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งยังไม่มีพลังงานนิวเคลียร์ดีงเช่นสหภาพยุโรป
ยังคงมีความต้องการใช้ไบโอดีเซลดังเดิม
ปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
 การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม เนื่องจากค่าจ้างไม่สูงพอในการดึงดูดแรงงาน
รวมทังสภาพแวดล้อมในการทางานไม่ดี สกปรก ยากลาบาก และอันตราย (3D Jobs)
พึ่งพาแรงงานต่า งชาติ รวมทังเผชิญการกล่ าวหาจากประเทศฝั่ ง ตะวันตกในการใช้
แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก
 ระดับประสิทธิภาพการผลิต ทังจากปัญหาด้านแรงงาน และความอุดมสมบูรณ์ของดินที่
ใช้ปลูก จาเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึน
ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ IMT-GT ของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
มาเลเซียและอินโดนีเซียในฐานะสมาชิกของ CPOPC มีการร่วมกันทาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้
ผู้ผลิตนามันปาล์มไปสู่วิถีของความยั่งยืนตาม Sustainable Development Goals (SDGs)
แนวทางในการประสานความร่วมมือกับประเทศสมาชิก IMT-GT
 การที่ ป ระเทศไทยเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ถาวร CPOPC เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เนื่ อ งจากท าให้
การรวมตัวของประเทศผู้ผลิตนามันปาล์มเข้มแข็งขึนและจะทาให้กลุ่มมีบทบาทมากขึน
 การมีมาตรฐานด้านความยั่งยืนร่วมกันของประเทศ IMT-GT เป็นเรื่องที่ดี แต่อาจเป็น
ไปได้ยาก เนื่องจากแต่ละประเทศมีความสามารถ การตลาด สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์
ของรัฐบาล หรือความเห็นที่แตกต่างกัน นอกจากจะมีผู้นาที่ สามารถทาให้ทัง 3 ประเทศ
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มีความเห็ น ตรงกัน ได้ อย่างไรก็ตาม สามารถมีโ ครงร่าง (framework) ร่ว มกันได้ใ น
การกรองคุ ณ สมบั ติ พื นฐาน (criteria/principle) เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง แต่ วิ ธี ใ น
การออกมาตรการขึนอยู่กับรัฐบาลของแต่ละประเทศ ดังเช่น MSPO ต้องดาเนินการ
กฎหมายในประเทศร่วมด้วย
 การร่ ว มมือ IMT-GT สามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือ RCEP ได้ ซึ่งประเทศจีนและ
อินเดียที่มีจ านวนประชากรมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึนจะเป็นตลาดนามันปาล์ มที่
ส าคั ญ ในอนาคต สามารถใช้ ป ระโชยน์ จ ากการเป็ น สมาชิ ก RCEP และ CPOPC ใน
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากนามันปาล์มเพื่อดึงดูดให้เปลี่ยนมาให้นามันปาล์มมาก
ขึนได้
ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยควรพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวร CPOPC อย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนาในการประชาสัมพันธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิ จ ซึ่งเป็ น ประเด็น ที่น อกจากประเทศผู้ ผ ลิ ตนามันปาล์ ม ต้องเผชิญแล้ ว ประเทศผู้ นาเข้ า
ผลิตภัณฑ์จากนามันปาล์มก็ต้องเผชิญด้วยเช่นกัน
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ภาคผนวก ค
สรุปการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group)
สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา (องค์ ก ารมหาชน) ร่ วมกั บ มู ล นิ ธิ
สถาบั น วิจั ย นโยบายเศรษฐกิจ การคลั ง (มูล นิธิ สวค.) ได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็ น จาก
ผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้ “โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมกระบี่ร อยัล จังหวัดกระบี่
และการประชุ ม ออนไลน์ ผ่ า นโปรแกรม Zoom โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
สถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย ใน
การกาหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์ มนามัน ในพืนที่จังหวัดกระบี่
สุ ร าษฎร์ ธ านี และชุ ม พร และพั ฒ นากลไกความร่ ว มมื อ ด้ า นอุ ต สาหกรรมปาล์ ม น ามั น ภายใต้
ความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ย อิ น โดนี เ ซี ย -มาเลเซี ย -ไทย (Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle: IMT-GT)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องกับ อุตสาหกรรมภายในประเทศ ตังแต่เกษตรกร ผู้ ประกอบการระดั บ
ฐานราก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
คุณวิมล ปั้นคง ผู้อานวยการสานักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดการประชุม ชีแจงความสาคัญของโครงการเพื่อ
ประเมินศักยภาพในการแข่งขันเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ IMT-GT ที่ริเริ่มโดยสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่ใช่เพื่อ
แข่งขันแต่เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ที่ในอุตสาหกรรมมีการกีด
กันทางการค้าที่ไม่ใช่ในรูปแบบของภาษีมากขึน และในอนาคตประเทศสหรัฐอเมริการวมทังประเทศ
ในสหภาพยุโรปจะมีการใช้มาตรการด้านสิ่ งแวดล้ อมมากขึน ดังนันประเทศไทย อินโดนีเซียและ
มาเลเซีย จึ งควรร่ ว มมือกัน เพื่อเจรจา ต่อรอง แลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ ยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน เพื่อให้ราคาผลผลิตไม่ตกต่าและมีความยั่งยืน
ดร. วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์ หัวหน้าศูนย์นโยบายการค้า การลงทุ น และการประเมินผล
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ชีแจงวัตถุประสงค์ในการประชุมระดม
ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันให้ได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยในประเทศไทยพืนที่ปลูกปาล์มนามันมี
การกระจุกตัวกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร
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ความร่วมมือ IMT-GT กาหนดวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2579 (IMT-GT Vision 2036) วางเป้าหมาย
สามประการ ได้แก่ หนึ่ง ภาคเกษตรที่ยั่งยืน มีส่วนร่วม และนวัตกรรม (Sustainable, inclusive &
innovative agriculture sector) สอง ภาคอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้ มีนวัตกรรม และมีความรุดหน้า
(Competitive, innovative and advanced industrial base) และสาม การท่องเที่ยวระหว่างกัน
ที่ยั่งยืน ที่ส่วนร่วมละแข่งขันได้ (Sustainable, inclusive & competitive cross-border tourism)
ทังนีในระดับย่อยลงไป IMT-GT กาหนดเสาหลักเชิงกลยุทธ์ (Strategic Pillars) ออกเป็น 7 เสาหลัก
ประกอบด้วย การขนส่งและการเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Transport & ICT Connectivity)
การอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน (Trade & Investment Facilitation) การท่องเที่ยว
(Tourism) อุตสาหกรรมจากฐานเกษตรและภาคเกษตร (Agriculture & Agro-based industry)
ภาคบริ การฮาลาลและสิ นค้าฮาลาล (Halal Products & Services) สิ่ งแวดล้ อม (Environment)
และการพัฒนา (HRD, Education & Culture)
น ามั น ปาล์ มจ าแนกออกเป็ น 2 ส่ ว น คือ นามันปาล์ มดิบจากเปลื อ ก (Crude Palm Oil:
CPO) และน ามัน จากเมล็ ดในปาล์ ม (Crude Palm Kernel Oil: CPKO) โดยนามันปาล์ มสามารถ
น าไปเพิ่มมูล ค่าต่อยอดเพื่อเป็ น ต้นนาให้ แก่ห ลากหลายผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร การใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม และพลังงานชีวภาพ ภาพรวมเฉลี่ยของทังโลกพบโครงสร้างการใช้นามันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2563 ในอาหารประมาณร้ อ ยละ 68 ของการใช้ น ามั น ปาล์ ม รวมทั งหมดของโลก
ในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 27 และพลังงานชีวภาพประมาณร้อยละ 5 โดยจากข้อมูลปี พ.ศ. 2561
กลุ่มประเทศ IMT-GT มีสัดส่วนผลผลิตนามันปาล์มรวมคิดเป็นร้อยละ 87.97 ของปริมาณผลผลิต
รวมของโลก จาแนกเป็นอินโดนีเซียมีผลผลิตร้อยละ 56.77 มาเลเซียร้อยละ 27.31 และไทยมีสัดส่วน
ร้ อยละ 3.89 จากแบบจ าลองเทคนิ ค ทางเศรษฐมิ ติชีน าว่ าความสั ม พันธ์ ร ะหว่ างราคาผลปาล์ ม
ในประเทศไทยและราคาน ามัน ปาล์ มตลาดโลกไปในทิ ศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาความสั มพันธ์
ระหว่างราคาผลปาล์ มน ามัน ทังทะลายนาหนักมากกว่า 15 กิโ ลกรัมขึนไป (ราคาเฉลี่ ยมค.-ธค.)
(หน่วย บาทต่อกิโลกรัม) และราคานามันปาล์มในมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึง 2563 พบค่า
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.9037
เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมพื นที่ ป ลู ก ของโลก พบว่ า ปี พ .ศ. 2561 อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย
มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 63.5 ของพืนที่ปลูกรวมของโลก (18,917,400 เฮกตาร์) ขณะทีป่ ี พ.ศ. 2562
ประเทศไทยมีพืนที่ปลู ก 5.66 ล้านไร่ มีผลผลิตต่อไร่ 2,905 กิโลกรัม ภาคใต้เป็นภาคที่ มีพืนที่ ให้
ผลผลิ ต สู ง สุ ด ข้ อ มู ล ปี 2562 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 86.22 ของพื นที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต ทั งหมดของประเทศ
และกระจุกตัวอยู่ในสามจังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร คิดเป็นร้อยละ 23.66 ร้อยละ
20.33 และร้ อยละ 18.02 ตามล าดับ และอันดับสี่ คื อ นครศรีธ รรมราช คิดเป็นร้ อยละ 11.19
ของพืนที่ให้ผลผลิตทังหมดของประเทศ ราคาผลปาล์มนามันทังทะลายเฉลี่ย 2.60 บาทต่อกิโลกรัม
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตระหว่างประเทศ IMT-GT พบว่าไทยเป็นรองอย่างเห็น
ได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย ทังด้านผลผลิตต่อไร่ (ตันต่อ ไร่) อัตราการสกัด
นามัน (OER) พืนที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อรายเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม (ไร่ต่อราย) ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ของไทยสูงกว่า
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ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มนามันของสามประเทศ IMT-GT ไม่มีความต่างนัก โดย
ต้นนาปาล์มนามันเป็นการผลิตทังหมดจนถึงการได้มาซึ่งผลผลิตปาล์มหรือเรียกว่าผลผลิตทะลาย
ปาล์ ม ผู้ ผ ลิ ตหลั กในส่ ว นนี คือเกษตรกรชาวสวนปาล์ ม และผู้ เกี่ยวข้องหลั กคือลานเท ข้อสั งเกต
เบื องต้ น ของประเทศไทย คื อ พื นที่ ป ลู ก ของรายย่ อ ยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75 และรายใหญ่ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 25 ของพืนที่ปลูกทังหมด ในขณะที่ผลผลิตมาจากรายย่อ ยคิดเป็นร้อยละ 70 และรายใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 30 ห่วงโซ่ขันกลางนาเริ่มต้นด้วยสิ่งป้อนเข้า (Input) คือ ผลผลิตทะลายปาล์มเข้าสู่
โรงงานสกัด ผลผลิตหลักคือนามันปาล์มดิบซึ่งจาแนกเป็นนามันปาล์มดิบ (CPO) และนามันเมล็ดใน
ปาล์มดิบ (CPKO) ที่จะถูกส่งต่อไปผลิตเป็นเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ ครีมเทียม
สบู่ และอาหารสั ต ว์ รวมถึ ง การส่ ง ออกต่ อ ไป นอกจากนี ผลผลิ ต อื่ น ๆ ที่ ไ ด้ จ ากการสกั ด ได้ แ ก่
ทะลายปาล์ม (นาไปผลิตปุ๋ย ผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็นเชือเพลิง) กะลา (นาไปเป็นเชือเพลิง) ใย
ปาล์ม (นาไปเป็นเชือเพลิง) นาเสี ย (ผลิตไบโอดีเซล) กากผลปาล์ม (เป็นเชือเพลิง) การผลิตขันปลาย
นาปาล์มนามัน คือการนานามันปาล์มดิบมากลั่นเป็นผลผลิตขันที่ 1 คือ นามันปาล์มบริสุทธิ์และกรด
นามันปาล์ม ซึ่งเป็นขันปลายนาของปาล์มนามันแต่เป็นต้นนาของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ได้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล และอุตสาหกรรมไบโอดีเซล
ด้านโอกาสในการแข่งขันในตลาดโลก วิเคราะห์ด้วยวิธี Wisarn’s RCA Matching Approach
ประยุกต์จากสูตรการหาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบด้วยวิธี Reveal Comparative Advantage
(RCA) ที่ประเทศต่าง ๆ จะได้ประโยชน์จากการค้า (Gain from trade) เมื่อประเทศส่งออกสินค้า
ที่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บ (Comparative Advantage) และน าเข้ า สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ มี ค วาม
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ผลจากการวิเคราะห์พบว่าตลอดช่วง 5 ปีของการศึกษา (พ.ศ. 2559 - 2563)
อินโดนีเซียและมาเลเซียมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกผลิตภัณฑ์นามันปาล์มเบืองต้น
ในรายการสินค้าตามหลักรหัส Harmonized System (HS Code) ทัง 4 รายการ ได้แก่ นามันปาล์ม
ดิบ รหัส HS Code 151110 นามันปาล์มกลั่น รหัส HS Code 151190 นามันเมล็ดในปาล์มดิบ
รหัส HS Code 151321 และนามันเมล็ดในปาล์มกลั่น รหัส HS Code 151329ในขณะที่ได้ไทยมี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในบางรายการและบางปีเท่านัน กล่าวคือ ไทยมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในนามันปาล์มดิบ (HS151110) ในปี 2560-2563 มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบใน
นามันปาล์มเมล็ดดิบ (HS151321) ในตลอดทัง 5 ปี และมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในนามัน
ปาล์มเมล็ดในปาล์มกลั่น (HS151329) ในปี 2561-2563 แต่ไทยไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในนามันปาล์มกลั่น (HS151190)
ด้านปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันจากการทบทวนวรรณกรรม
จาแนกออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด/เศรษฐศาสตร์ และด้านมาตรการและ
นโยบายรัฐ
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ภาพที่ ข.1 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามัน

ที่มา: รวบรวมโดยมูลนิธิสวค. จากรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการสถานภาพความรู้งานวิจัยด้าน
ปาล์มนามัน”โดย (สุทธิจิตต์ เชิงทอง, สุชาติ เชิงทอง, และ ยุวดี ลีเบ็น, 2559)
ภาพรวมการแข่ ง ขั น และความร่ ว มมื อ ที่ ส าคั ญ ที่ ผ่ า นมาของกลุ่ ม ประเทศ IMT-GT
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย มี ส ภาพความร่ ว มมื อ ภายใต้ ก ารแข่ ง ขั น กั น
(Cooperation under Competition) กล่ า วคื อ อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย ต่ า งแข่ ง ขั น กั น ใน
อุตสาหกรรมนีมาโดยตลอดอันเนื่องจากต่างก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ต่อเนื่องมาช้านาน ในปี พ.ศ. 2558
ในการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนครังที่ 27 มาเลเซียและอินโดนีเซียลงนามในกฎบัตรเพื่อ ก่อ ตัง
สภาประเทศผู้ ผ ลิ ต น ามั น ปาล์ ม (the Council of Palm Oil Producing Countries; CPOPC)
เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Welfare) ของผู้ปลูกปาล์มรายย่อย และต่อสู้กับการต่อต้านการ
ใช้น ามัน ปาล์ มของสหภาพยุ โ รป อย่างไรก็ ตามในช่ว งย้ อนหลั ง 5 ปีที่ผ่ านมาปรากฎบทความที่
พยายามชีนาว่า CPOPC มุ่งให้ความสาคัญต่อเป้าหมายการกาหนดราคา CPO หรือสร้างเสถียรภาพ
ทางราคามากกว่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็ น เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มอั น มี ส าเหตุ ม าจากการปลู ก น ามั น ปาล์ ม จึ ง ก่ อ ก าเนิ ด The
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) องค์กรไม่แสวงหากาไร (Non-profit organization)
ในปี พ.ศ. 2547 สนับสนุนการผลิตนามันปาล์มและผลผลิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดการเติบโตและ
ยั่งยืน พัฒนาหลักเกณฑ์ในการออกใบรับรองมาตรฐาน (Certified Sustainable Palm Oil; CSPO)
มีสมาชิกทั่วโลกมากกว่า 4,000 รายครอบคลุม 94 ประเทศเป็นผู้เกี่ยวข้องตลอดทังห่วงโซ่อุปทาน
ที่ตังของหน่วยงานอยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสานักงานเลขานุการตังอยู่ที่เมื อง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และสานักงานดาวเทียมตังอยู่ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตามการก่อตัง RSPO เป็นการนาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว มิได้ริเริ่มต้นโดยอินโดนีเ ซีย
และมาเลเซีย
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สหภาพยุโรปออกเอกสารเรื่อง กฎหมายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy
Directive; RED) ซึ่งได้ออกมาแล้วสองฉบับ คือ Renewable Energy Directive 2009 (RED I) และ
ฉบับแก้ไข RED II 2018/2001 กาหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนให้สูงขึน ประเด็นที่กระทบ
ปาล์มนามันคือ ปาล์มนามันถูกกาหนดไว้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสร้างผลกระทบทางอ้อมต่อ
พื นที่ ส ะสมคาร์ บ อน (High Indirect Land use Change-risk; HILC) ส่ ง ผลให้ ใ นปี พ .ศ. 2561
อิ น โดนี เ ซี ย น าเรื่ อ งเข้ า องค์ ก ารการค้ า โลก (World Trade Organization: WTO) และชี ว่ า เป็ น
การเลือกปฏิบัติต่อปาล์มนามันด้วยประเด็นความยั่งยืน ประเด็นนีถูกเรียกว่า “การทูตนามันปาล์ม
ของอินโดนีเซีย (Indonesian Palm Oil Diplomacy)” ซึ่งประเด็นนีนาไปสู่โจทย์การวิจัยข้อที่ 1 ว่า
Palm Oil Diplomacy หรือ Environment Diplomacy จะเป็นประเด็นต่อไทยหรือไม่ที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมเพื่อเป็นใบเบิกทางไปสู่ประเด็นอื่นที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ปาล์มนามันของไทย
โครงการร่วมมือด้านปาล์มนามันสามประเทศเปิดดาเนินการมาตังแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็น
โครงการร่วมทุนระหว่างเอกชนมาเลเซียและรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซีย แต่ประสบปัญหาด้านการเช่าที่ดิน
และเรื่องเทคโนโลยี และมีลักษณะเป็นโครงการความร่วมมือสองฝ่ายมากกว่า (ไม่ใช่สามประเทศ ไทย
ไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว ม) และถู ก ยกเลิ ก ในการประชุ ม Working Group on Agriculture, Agro-based
Industry and Environment (WGAAE) ในปี พ.ศ. 2550 น าไปสู่ โ จทย์ ก ารวิ จั ย ข้ อ ที่ 2 ว่ า ความ
ร่วมมือที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT หรือส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จะเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนจากการทางานของคณะ WGAAE ที่ผ่านมาอย่างไร
จากการเปรียบเทีย บงานวิจัยระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย พบว่ าด้านการผลิ ต
(การปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ การดูแลต้น ปาล์ มนามัน ดิน ปุ๋ย นา โรค แมลง การเก็บเกี่ยวและเครื่องมือ)
ด้านการตลาดและเศรษฐศาสตร์ (ต้นทุน ผลตอบแทน ความคุ้มค่าในการลงทุน การผลิต การตลาด
และเศรษฐศาสตร์ การจั ดการ) และภาพรวมกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยยัง ตามหลั ง
ทังสองประเทศ จึงนาไปสู่โจทย์การวิจัยข้อที่ 3 ว่า “จุดเด่นของอินโดนีเซียและมาเลเซีย” จะนามาซึ่ง
การก าหนดให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ไ ทยได้ ป ระโยชน์ ย กความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมปาล์มนามันของไทยได้หรือไม่ อย่างไร
โจทย์การวิจัยข้อที่ 4 คือจุดเด่นของประเทศไทยเพื่อนาเสนอให้เกิดความร่วมมือระหว่างสาม
ประเทศและให้ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายคืออะไร
สรุปความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม
คุ ณ อธิ ร าษฎร์ ด าดี อดี ต กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการนโยบายปาล์ มน ามัน
แห่งชาติ (กนป.) และที่ปรึกษาคณะกรรมการปาล์มนามันจังหวัดกระบี่
 ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียต่อสู่กับความเข้าใจผิดเรื่องความอันตรายของนามัน
ปาล์ม พยายามรณรงค์และเน้นการให้ ข้อมูล ความรู้แก่ผู้บริโภค เพื่อเพิ่มอุปสงค์ ข อง
นามันปาล์ม ประเทศมาเลเซียมีการทาการตลาดเชิดชูคุณค่าของนามันปาล์ม ซึ่งสุดท้าย
ประเทศจีนยินยอมแก้ไขกฎหมายการนาเข้านามันปาล์มทาให้มาเลเซียส่งออกไปที่จีนได้
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มากขึนปาล์มนามันเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนดี และใช้พืนที่น้อย ใช้ต้นทุนไม่สูง มีความ
ยั่งยืนเนื่องจากปลูกครังเดียวสามารถให้ผลผลิตได้สูงสุดถึง 30 ปี ในขณะที่พืชชนิดอื่น
ต้องปลูกใหม่ทุกปี
จุดอ่อนของอุตสาหกรรมปาล์มนามันประเทศไทยคือไม่มีภาควิชาการสนับสนุน และ
ราคาซื อขายในประเทศผั น ผวน ต่ า งจากตลาดโลก รวมทั งตลาดในประเทศไม่ ใ ห้
ความสาคัญกับเมล็ดในปาล์ม ทาให้ราคาถูกกว่าความเป็นจริงเพราะคิดเพียงนามันจาก
เปลือกนอก
ผลผลิตทะลายปาล์มนามันในไทยมีไม่สม่าเสมอ มีความห่างของช่วงต่าสุดที่ทังประเทศ
ผลิ ต ได้ ร าว 5–6 แสนตั น ต่ อ เดื อ น ในขณะที่ สู ง สุ ด อยู่ ป ระมาณ 2 ล้ า นตั น ต่ อ เดื อ น
ด้านจังหวัดกระบี่ในช่วงต่าสุดผลิ ตได้ 1-2 แสนตันต่อเดือน และสูงสุด 5 แสนตันต่อ
เดือน ก่อให้เกิดปัญหาในภาคอุตสาหกรรมเมื่อมีวัตถุดิบช่วงที่มากที่สุดและน้อยที่สุด
แตกต่างกันมาก โดยความห่างของปริมาณผลผลิตเกิดจากบางช่วงเกษตรกรไม่มีกาลัง
เพียงพอในการใส่ปุ๋ยอย่างสม่าเสมอ ซึ่งอาจจาเป็นต้องมีนวัตกรรมเพื่อเข้ามาช่วยทังเรื่อง
นา ปุ๋ย หรือการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตที่สม่าเสมอ ซึ่งการไม่สมดุล
ของความต้ อ งการและปริ ม าณผลผลิ ต ที่ ส ามารถผลิ ต ได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การกดราคา
เนื่องจากการสังเกตราคาทะลายปาล์มนามันและราคานามันปาล์มดิบของมาเลเซียนันมี
รูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอ ในขณะที่ของประเทศไทยมีความใกล้เคียงกัน
หรือแตกต่างกันเป็นเพียงบางช่วงเท่านัน บางช่วงที่ทะลายปาล์มขาดแคลนราคาพุ่งขึน
สูงกว่าราคานามันปาล์มดิบ โดยเมื่อเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รายได้ของ
โรงงานสกัดที่ได้จากการคิดมูลค่าของ CPO และราคาเมล็ดใน เมื่อเทียบกับราคาปาล์ม
ทะลายมีสัดส่วนต่างกันราวร้อยละ 5 แสดงให้เห็นถึงการซือวัตถุดิบ (ทะลายปาล์ม) ใน
ราคาที่สูง แต่ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมส่ว นต่างของราคาต่างกันสู งถึงร้ อ ยละ
28–30 แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีปริมาณทะลายปาล์ มมากในตลาด โรงงานสกัดมีการกด
ราคาซือ ทาให้สุดท้ายแล้วเกิดความปั่นป่วนของราคาทะลายปาล์มในตลาด
แผนปฏิรูปนามันปาล์มของไทยไม่มีข้อเสนอใดเกี่ยวกับมาตรการเพื่อให้ได้ OER ที่สูงขึน
มาเลเซียมีการทาประเมินเพื่อเกษตรกรได้ราคาที่เป็นธรรม มีการสร้างระบบเพื่อสามารถ
ตรวจสอบ OER และกาหนด กากับราคาปาล์มทะลายได้ รวมทังมีโครงสร้างราคาตังแต่
เมื่อ 20 กว่าปีก่อน มีสูตรการคานวณที่ชัดเจน ทาให้ราคาไม่ผันผวน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของปาล์มนามัน ต้องให้สามารถตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจได้ ต้อง
มองทังระบบ
ประเทศไทยเคยส่งตัวแทนไปสังเกตการณ์ในการประชุมของ CPOPC แต่ประเทศที่เข้า
ร่วมคือโคลัมเบียซึ่งมี OER สูงสุดร้อยละ 24 ในขณะที่สามารถผลิตปาล์มทะลายได้น้อย
กว่าไทย หรือประเทศอูกันด้ามี OER เฉลี่ยร้อยละ 23 และบังคับว่าโรงงานสกัดต้องจ่าย
ราคาทะลายปาล์มให้เกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 19 รวมถึงได้มีการกาหนดโครงสร้าง
ราคาสาเร็จแล้ว
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 ระบบการรายงานราคาต้องเป็นราคากลางที่โรงงานสกัดซือขายจริง แต่ปัจจุบันราคา
ที่ภาครัฐรายงานเป็นราคาที่คิดนามันบริโภคของทังประเทศ ที่รวมราคาไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้กลไกราคาของไทยมีการผิดเพียน
คุณชโยดม สุวรรณวัฒนะ อดีตคณะกรรมการแก้ไขปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ
ครบวงจรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 อุตสาหกรรมปาล์ มน ามันในประเทศไทยไม่ได้ถูกบริห ารโดยภาครัฐ แต่เป็นนายทุน
ไม่กี่ราย กาหนดราคาซือขายจากเหตุผลต่าง ๆ และกดราคาเกษตรกร รับซือทะลาย
ปาล์มที่ OER ร้อยละ 13 รวมถึงเกษตรกรไม่เคยได้รับค่าเมล็ดใน
 มาเลเซียโรงงานรับซือที่ราว 7 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ไทยได้สูงสุดไม่เกิน 4 บาท
ประเทศไทยเป็นการซือตามฤดูกาล เมื่อมีทะลายปาล์มมากก็รับ ซือถูก และเมื่อมีน้อยก็
ให้ราคาสูง ไม่มีระบบดูแล หากต้องการพัฒนาอุตสาหกรรม ต้องมีกฎหมายให้ชัดเจน
เช่น การมีมิเตอร์ เพื่อตรวจสอบปริมาณสต็อกของโรงงานสกัด เป็นต้น
 มีการทาหนังสือขออนุญาตภาครัฐเพื่อขอทดลองใช้ B100 และยกเว้นภาษี กระจายให้
ประชาชนใช้ แต่โดนเก็บภาษีย้อนหลัง
 หนึ่ ง ในวิ ธี ก ารเพิ่ ม OER คื อ การยุ ติ ล านเท และให้ เ กษตรกรขายตรงให้ แ ก่ โ รงงาน
เพื่อไม่ให้เกิดการแยกลูกร่วงและการรดนาที่ส่งผลให้ OER ต่า ทาให้โดยเฉลี่ยประเทศ
ไทยสามารถผลิต OER ได้เพียงร้อยละ 17
 หากประเทศไทยยังคงผลิต CPO ได้คุณภาพต่า ก็ยังคงไม่สามารถไปแข่งกับตลาดโลกได้
คุณภาณพ พิณทอง ที่ปรึกษาชุมชนสหกรณ์ชาวสวนปาล์มนามันจังหวัดกระบี่ จากัด และ
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ่าวลึก
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพยายามสร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของแต่ละภาคส่วน
o ให้เกษตรกรผลิตทะลายปาล์มที่มีคุณภาพ คัดเลือกพันธุ์ปาล์ม โดยธนาคารสนับสนุน
ด้านการเงินเพื่อนาไปใช้ในการซือปุ๋ย
o เนื่องจากเกษตรกรร้อยละ 90 ไม่ได้ตัดเอง ใช้บริการชุดแรงงานตัดปาล์ ม ควรมี
หน่วยงานดูแลการเก็บเกี่ยวผลผลิต
o ลานเท ผู้รวบรวมผผลิตจากเกษตรกรรายย่อยส่งต่อให้โรงงาน ต้องชวนให้ไม่เกิดการ
แยกลูกร่วง รดนา หรือเพิ่มนาหนักด้วยวิธีต่าง ๆ
o โรงงานสกัดที่มีคุณภาพ ให้สามารถผลิต OER ได้อย่างน้อยร้อยละ 18
 ขาดการใช้กฎหมายที่ถูกต้อง ขาดความรู้ ผู้นาในการปรับเปลี่ยนตังแต่เกษตรกร
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คุณสาเริง สุดศรี ผู้จัดการบริษัท กระบี่วิเศษนามันปาล์ม จากัด
 ก่อนการร่วมมือกับต่างชาติ ต้องทาให้ต้นนาของอุตสาหกรรมในประเทศสามารถแข่งขัน
ได้ ปุ๋ยมีราคาสูงคิดเป็นร้อยละ 80 ของต้นทุน ดังนันภาครัฐต้องช่วยสนับสนุนในการลด
ต้นทุน ทางด้านโรงงานสกัด ที่มีราว 100 โรง มีกาลังการผลิต 5,466 ตันต่อชั่วโมง แต่มี
วัตถุดิบป้อนเข้าเพียงร้อยละ 50 ของกาลังการผลิต ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนของโรงงานสกัด
ดังนันภาครัฐต้องมีการจัดโซนนิ่ง ความเหมาะสมของโรงสกัดควรมีจานวนเท่าใด เพื่อให้
สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบที่มี
 หากเข้าร่วมกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ประเทศไทยคงไม่มีกาลังในการต่อรอง
และแข่งขันนัก เป็นเพียงแค่การตามทัง 2 ประเทศให้ทัน
 ภาครัฐไม่มีกฎที่ชัดเจนในการควบคุมคุณภาพ ว่าหากนาผลปาล์มดิบมาขายจะโดนปรับ
หรือลงโทษอย่างไร
 ความผันผวนของราคารับซือทะลายปาล์มจากการบริหารที่ไม่ชัดเจนของภาครัฐ ไม่มี
การควบคุมราคาในช่ว งที่ปริมาณทะลายปาล์ มน้ อย/เยอะ รวมทังควรมีการกาหนด
โครงสร้างราคาที่ชัดเจน
คุณชัยพร นุภักดิ์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปาล์มนามันต้องมีองค์กรที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อให้ขับเคลื่อนได้โดยง่าย แต่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย
 การพัฒนาต้องพัฒนาตังแต่การเก็บเกี่ยว การสร้างกลไก การรับซือที่ราคามาตรฐาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตังแต่ผู้นา ผู้ผลิต นักวิชาการ
 ต้องร่วมมืออย่ างจริ งจังของ 3 ฝ่ายในประเทศ ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
พัฒนาตังแต่ต้นนา กลางนา และปลายนาของห่วงโซ่อุปทาน
 สุราษฎร์ฯโมเดล จับ /ยึดทะลายปาล์มที่ไม่ได้คุณภาพไปทาเป็น ปุ๋ย แต่ยังคงไม่สามารถ
แก้ปั ญหาได้ กลั บ ไปเป็นเหมื อ นเดิม หรือแม้เกษตรกรสามารถผลิ ต ทะลายปาล์ ม ที่
สามารถสกัด OER ได้ร้อยละ 18 แต่โรงงานสกัดไม่ได้เพิ่มราคาให้
คุณชโยดม สุวรรณวัฒนะ อดีตคณะกรรมการแก้ไขปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ
ครบวงจรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 ก่อนที่ปาล์มนามันจะสามารถไปแข่งขันกับต่างชาติได้ รากฐานในประเทศต้องเข้มแข็ง
ก่อน เกษตรกรต้นนารณรงค์ให้ทะลายร่วงก่อนถึงเก็บเกี่ยว แต่เพราะโรงงานรับซือหมด
ทังสุกและดิบ เกษตรกรจึงตัดขายทังหมด
 ต้นทุนการผลิตมาเลเซียอยู่ที่เพียง 3 บาท แต่เกษตรกรไทยแบกรับทังค่าปุ๋ยและได้ราคา
ต่าจากลานเท/โรงงาน
 สาเหตุที่ผลทะลายปาล์มไม่เพียงพอเนื่องจากมีลานเทจานวนมาก เพราะแข่งกันเปิดจาก
การเล็งเห็นผลกาไรสูงจากการแยกร่วงลูก รดนา
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คุณอนงนิตย์ ปลอดฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
 ในปัจจุบันพืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เป็นพืนที่ที่ปลูกปาล์ม
มากที่สุดในประเทศ
 สานักงานเกษตรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับกรมวิชาการและองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจาประเทศไทย ได้จัดทาโครงการ “การ
ผลิตปาล์มนามันและนามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” มีเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการมากกว่า 3 พันราย และเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มากกว่า 60 กลุ่ม
โดยโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตปาล์มนามันตามมาตรฐาน RSPO ฉบับเกษตรกร
รายย่อย มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน สิ่งที่ได้ จากการเข้าร่วมโครงการคือ มี
การร่ ว มมื อ จากโรงงานสกั ด ที่ ต้ อ งการมาตรฐาน RSPO โดยโรงงานให้ ส่ ว นต่ า งแก่
เกษตรกรในราคาที่ สู งกว่ าเดิ ม ตามคุ ณ ภาพที่ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ ส่ ว นเกษตรกรรายที่ ไม่
สามารถขายให้แก่โรงงานได้ สามารถขายต่อใบอนุญาต/ใบรับรองมาตรฐานได้
คุณสาเริง สุดศรี ผู้จัดการบริษัท กระบี่วิเศษนามันปาล์ม จากัด
 ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและโรงงานเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน หากไม่มี
เกษตรกรโรงงานก็ไม่สามารถคงอยู่ได้ และเช่นเดียวกันในทางกลับกัน ดังนันการพัฒนา
ต้องเป็นการพัฒนาในทุกฝ่าย การไม่ตัดผลดิบและไม่รับซือผลดิบ
 โรงงานต้องทากาไรในช่วงพีค ระยะเวลาไม่กี่เดือน แต่หากราคาเสถียร โรงงานก็จะ
มีกาไรเสถียรตามสัดส่วนที่ควรจะได้ ซึ่งต้นทุนการผลิตของโรงงานต่อการผลิต 45 ตันต่อ
ชั่วโมง ไม่ต่ากว่า 4–5 ล้านบาท
 การตั งกฎหมายของรั ฐ บาลที่ ก าหนดให้ โ รงงานสกั ด OER ที่ ร้ อ ยละ 18 เป็ น เรื่ อ งดี
อย่ า งไรก็ ต าม ในฤดู แ ล้ ง (มี น าคม–เมษายน) สามารถสกั ด OER ได้ เ พี ย งร้ อ ยละ
13–14 แต่ในบางเดือนก็สามารถสกัดได้ถึงร้อยละ 20 ซึ่งหากในหนึ่งเดือนไม่สามารถ
ผลิตได้ร้อยละ 18 ต้องทาเรื่องอุทธรณ์ต่อสานักงานอุตสาหกรรมและแก้ไขให้ได้ภายใน
45 วัน ดังนันข้อเสนอแนะคือการตัง OER เฉลี่ยร้อยละ 18 ของทังปี ไม่ใช่ต่อเดือน
คุ ณ อธิ ร าษฎร์ ด าดี อดี ต กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการนโยบายปาล์ มน ามัน
แห่งชาติ (กนป.) และที่ปรึกษาคณะกรรมการปาล์มนามันจังหวัดกระบี่
 กลไกภาครัฐมีช่องว่างและมีจุดอ่อนค่อนข้างมาก การส่งเสริมให้มีมาตรการที่เข้มแข็ ง
เป็นเรื่องที่มีความจาเป็นก่อนที่จะไปสู่ตลาดสากลได้
 แนวคิดการผลิตปาล์มนามันที่ยั่งยืนของประเทศไทย (TSPO) มีการกาหนดรังวัดที่ดิน
เกษตรกรรายย่อยต้องมีพืนที่ปลูกปาล์มไม่เกิน 312.5 ไร่ ซึ่งเป็นการแปลงมาจาก 50
เฮกตาร์ คูณ 6.25 ซึ่งควรเป็นการกาหนดขึนใหม่ของไทยอย่างแท้จริงไม่จาเป็น ต้ อง
อ้างอิงกับต่างชาติ ประเทศไทยต้องยืนหยัดในตนเอง
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 มาเลเซียมีการเก็บภาษีส่งออก ที่ส่งออกไปกว่า 18–19 ล้านตันต่อปี โดยเรียกเก็บเป็น
อัตราก้าวหน้าเมื่อราคานามันปาล์มดิบสูง เป็นมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
แต่ไม่เรียกเก็บหากราคาต่ากว่า 2,400 ริงกิต ซึ่งจุดประสงค์ที่เรียกเก็บภาษีส่ งออกใน
นามันปาล์มดิบเนื่องจากต้องการให้ส่งออกในรูปแบบนามันปาล์มกลั่นมากกว่า ต้องการ
ให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องไปอีกระดับหนึ่งในประเทศ
 หากไทยมีนโยบายที่ทุกอย่างเป็นชีวภาพ จากนโยบาย BCG Economy แต่หากมีแต่
แนวความคิดไม่มีแผนการปฏิบัติจริงสิ่งที่จะต่อยอดจากปาล์มนามันดิบก็จะไม่เกิด
 ในอนาคตน ามั น ปาล์ ม อาจจะมี ค วามต้ อ งการน้ อ ยลง เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลง
เครื่องยนต์เป็น Euro 5 หรือมีรถยนต์ไฟฟ้า ดังนันต้องมีการวางแผนนโยบายเพื่อรองรับ
คุณชโยดม สุวรรณวัฒนะ อดีตคณะกรรมการแก้ไขปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ
ครบวงจรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 กฎหมายประเทศไทยมีครบทุกด้านแล้วทังมาตรฐานสินค้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) กฎหมายอุตสาหกรรมที่ห้ามโรงงานผลิตสินค้าที่
ด้อยคุณภาพและกาหนด OER ชัดเจน การแก้ปัญหาในการเพิ่มคุณภาพ หากไม่สามารถ
ยุติการมีอยู่ของลานเทได้ ต้องทาให้ลานเทไม่แยกลูกร่วง รดนา ซึ่งจะได้ประโยชน์ทัง
เกษตรกรที่จ ะได้ร าคาทะลายปาล์ มดี ขึนและโรงงานสกัด ที่จ ะสามารถผลิ ต ได้ OER
ที่สูงขึน
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ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น
“โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT”
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงแรมกระบี่รอยัล จังหวัดกระบี่ และการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
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ภาคผนวก ง
สรุปผลงานสัมมนาเผยแพร่ผลงาน
สถาบั น ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ได้มีการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงาน ภายใต้
“โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT” เมื่อวันศุกร์ที่ 27
สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนามันระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ไทย ในการกาหนดแนวทางความร่ว มมือระหว่างประเทศในมิ ติด้านการค้า ระหว่างประเทศและ
การพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มนามันในพืนที่
จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร และพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามัน
ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-MalaysiaThailand Growth Triangle: IMT-GT)
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 กาลังทวีความรุนแรง
เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง และตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ข้อ 4 (3) ให้ งดกิจกรรมจัด งานประชุ ม
การสัมมนา และการจัดเลียงที่โรงแรม และ ข้อ 4 (4) กิจกรรมการรวมกลุ่ม ห้ามรวมกลุ่มของบุคคลที่
มี จ านวนรวมกั น มากกว่ า ยี่ สิ บ คน จึ ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการสั ม มนาเป็ น ผ่ า นระบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้ าหน้ าที่ภ าครั ฐ ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชน นักวิช าการ ประชาชนทั่ว ไป และผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 100 คน
สรุปความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
คุณอธิราษฎร์ ดาดี อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ (กนป.)
และที่ปรึกษาคณะกรรมการปาล์มนามันจังหวัดกระบี่
 ความร่วมมือในระดับนานาชาติมีความจาเป็น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมภายในประเทศ
ต้องมีความเข้มแข็งก่อน ปัญหาของอุตสาหกรรมภายในประเทศยังไม่ได้รับการดูแลที่ยังคงมี
ความผันผวนและไม่มีเสถียรภาพ ยังมุ่งเน้นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านัน ไม่ดูแล
ระบบหรือปัจจัยพืนฐานให้ มีเสถี ยรภาพ ทาให้ประเด็นในระดับสากลถูกละเลยไป ควรมี
การวางระบบให้ ป ระเทศไทยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ า นปาล์ ม น ามั น จะท าให้ ส ามารถสร้ า ง
เสถียรภาพได้ตังแต่ระดับของภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมทังโรงงานสกัดและโรงงาน
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กลั่น ซึ่งจะทาให้ทุกฝ่ายเข้มแข็งขึนและมีความพร้อมในการก้าวไปสู่อุต สาหกรรมในระดับ
ต่อไปได้
 ระบบพืนฐานเพื่อสร้างเสถียรภาพปาล์มนามันทังระบบที่ควรมี ได้แก่ 1. ระบบคุณภาพปาล์ม
นามันและนามันปาล์ม 2.โครงสร้างราคาปาล์มนามันและนามันปาล์มทังระบบ 3. ระบบ
ตลาดกลางนามันปาล์มสมบูรณ์แบบ 4.ระบบการจัดการองค์ความรู้พืนฐานและก้าวหน้ าของ
ปาล์มนามันและนามันปาล์ม ฯลฯ
 การเข้าร่วมกลุ่มประเทศผู้ผลิตนามันปาล์ม จะทาให้ไทยได้เห็นโครงสร้างของระบบปาล์มใน
ประเทศปาล์มนามันด้วยกันและเห็นแนวทางในการพัฒนาของประเทศไทย
 ในปี 2563 มีการบังคับให้โรงงานสกัดนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรง.4 ไปสลัก
หลังการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเข้าโรงงาน ส่งผลให้ค่า OER ดีขึนในช่วงระยะหนึ่ง อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันหย่อนยานกันไปและผลปาล์มออกน้อยลง พฤติกรรมการรับซือมีการแย่งซือ
ผลผลิตโดยผ่อนผันเรื่องคุณภาพ ทาให้ค่า OER ลดลงเริ่มต่ากว่าร้อยละ 18
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชานาญ หัวหน้าสานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรี
และผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และผู้อานวยการสานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสั งคม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 Working Group (WG) เกษตรของ IMT-GT มองเพียงเชิงเกษตรด้านเดียวอย่างไรก็ตามต้อง
มองด้ า นอุ ต สาหกรรมเช่ น กั น ดั ง นั นควรต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั น กั บ หน่ ว ยงาน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
WG ของ IMT-GT
 คณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติควรมีการทบทวนและวางเป้าหมาย roadmap
ของไทยให้ชัดเจนดังเช่นของประเทศมาเลเซีย
ดร. จักรพงษ์ คงปัญญา ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 การดาเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงพาณิชย์ที่รับบทบาทการเจรจา
กระทรวงอุ ต สาหกรรมที่ ก าหนดมาตรฐานการผลิ ต หรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต รวมทั ง
กระทรวงเกษตรและอีกหลากหลายหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เช่น สถาบันวิจัย
ของกระทรวงศึกษา เป็นต้น ที่ช่วยทาให้ครบวงจรสมบูรณ์มากขึน
 การกาหนดนโยบายปาล์ ม นามั นให้ เ กิ ด ความเข้ มแข็ ง ขึนในประเทศโดยเทีย บเคี ย งจาก
กรณีศึกษาของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
 การนาข้อค้นพบต่าง ๆ จากการศึกษา เช่น ปัญหาของอุตสาหกรรม เป็นต้น ไปสู่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้หน่วยงานนัน ๆ เกิดความเข้าใจและได้ใช้ให้เกิดประโยชน์
 ปัญหาด้านคุณภาพบุคลากรในห่วงโซ่ การบูณาการระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาเทคโนโลยี
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 ควรมีการตรวจสอบหรื อติด ตามผลของนโยบายว่า ได้ ตอบโจทย์ เป้า หมายของทิ ศ ทางที่
roadmap ได้กาหนดหรือไม่
 การวางตาแหน่งผู้เล่นของไทยในเวทีโลก จะเป็นผู้เล่นที่เน้นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ เพื่อ
กาหนดกลยุทธ์ในการสนับสนุนต่อไป
คุณชนาธิป เกษตรกรรุ่นใหม่
 ควรมีนโยบายการจากัดโซนนิ่งพืนที่ปลูกปาล์มนามัน ซึ่งในปัจจุบันมีการปลูกในพื นที่อื่น
นอกเหนื อจากภาคใต้ คือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งอาจก่อให้ เ กิ ด
อุปทานส่วนเกินหรือสินค้าล้นตลาด จึงควรมีนโยบายในการรองรับ
 ปัญหาของการที่เกษตรกรหลายรายมีการนาผลปาล์มไม่สุกไปจาหน่ายให้แก่โรงหีบ ซึ่งส่งผล
ให้ค่า OER ของไทยไม่ถึงร้อยละ 18
ดร. บุรินทร์ สุขพิศาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายปาล์มนามันแห่งชาติ (กนป.)
 วัตถุประสงค์หลักของกนป. คือการหากลไกในการช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์ม
 นโยบายห้ามนาเข้าวัตถุดิบเป็นปัญหาไปสู่การขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อไปสู่อุตสาหกรรมปลาย
นาหรือโอลีโอเคมี ซึ่งส่งผลต่อด้านการลงทุนจากต่างประเทศในโรงงานโอลีโอเคมีเช่นกัน
 ดังเช่นในสมัยก่อนประเทศมีการห้ามนาเข้าในอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นกัน ส่งผลให้ไม่เกิด
การพัฒ นาในภาคอุตสาหกรรม ต่อมาอนุญาตให้ นาเข้าได้และลดกาแพงภาษี ทาให้ เกิด
การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ รวมทั งบุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นา ในกรณี ข องปาล์ ม น ามั น
เช่ น เดี ย วกั น หากมี ก ารอนุ ญ าตจะท าให้ อุ ต สาหกรรมสามารถก้ า วหน้ า ต่ อ ไปได้ อี ก
ซี่งเกษตรกรอาจยังไม่เข้าใจ
 การขั บ เคลื่ อ นมู ล ค่ า เพิ่ ม เพื่ อ ไปสู่ โ อลี โ อเคมี การประชุ ม ครั งล่ า สุ ด ของกนป. ในปี นี คื อ
30 เมษายน 2564 ได้ มี ก ารอนุ มั ติ 6 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ข้ า ข่ า ยการส่ ง เสริ ม และได้ มี ก ารตั ง
คณะอนุ กรรมการเพิ่ม ขีด ความสามารถของอุตสาหกรรมปาล์ มนามันทั งระบบ ซึ่งได้ตั ง
คณะทางานเพื่อขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่ม
 การเข้าร่วม IMT-GT ไทยอาจเข้าร่วมจริง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจเป็นดั่งการค้า
ชายแดนที่ อ าจมี ทั งการร่ ว มมื อ และขั ด แย้ ง กั น ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมปาล์ ม น ามั น มี ลั ก ษณะ
การแข่งขัน ที่สู ง ซึ่ งผู้ ล งทุนในอินโดนีเซียจานวนมากมาจากมาเลเซียและสิงคโปร์ ทาให้
ความร่วมมือระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่ผู้ลงทุนไทยในมาเลเซีย
พบเจอกฎเกณฑ์บังคับที่เข้มงวดกว่า ดังนันอาจขึนอยู่กับความสามารถในการเจรจาและ
วิธีการทูต
 ประเด็น การอุดหนุ นการส่ งออก ตั งเป้าหมายในการช่ว ยเหลื อ 300,000 ตัน กิโ ลกรัมละ
2 บาท คิดเป็นเงินราว 6 ร้อยล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่าราคาต้องสูงกว่า รวมทังมีการนาเงิน
ไปอุดหนุนนามันเมล็ดในปาล์ม
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 จากการสังเกตพบว่า ต้นปีค่า OER น้อย แต่เมื่อเข้าฤดูฝนค่า OER เพิ่มสูงขึน ทาให้มีสต็อก
มากขึน
ศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน สนับสนุนทางวิชาการในการพัฒนาโอลิโอเคมิคอล และสารสกัด
มูลค่าสูงจากปาล์มนามันแบบครบวงจร และกาลังดาเนินโครงการวิจัยนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า
ปาล์มนามันหลายโครงการ เช่น 1. การผลิตไบโอดีเซลและการเพิ่มมูลค่าโอลิโอเคมิคอล 2.
การสกั ด สารมู ล ค่ า สู ง จากปาล์ ม น ามั น แบบครบวงจรเพื่ อ แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า สู ง ใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสาอาง และ 3. การผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากนามันปาล์ม
(Palm Oil Based Biolubricant) เพื่อทดแทนสารหล่อลื่นจากปิโตรเลียม
คุณรัฎดา ลาภหนุน Technical Manager, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ประเทศไทย
 ในฐานะตัวแทนของ RSPO ประเทศไทย ยินดีเป็นสะพานเชื่อมและช่วยเป็นส่วนหนึ่งของ
กลไกขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานปาล์มไทยสู่มาตรฐานโลกที่ยั่งยืน
คุณเสาวณิต ผ่องใส ผู้อานวยการสานักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 ด้ า น FTA ประเทศไทยได้ เ ปิ ด การค้ า เสรี ด้ า นน ามั น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ส ามารถต่ อ ยอดไปสู่
อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม มีสินค้าหลายประเภทที่เมื่อมีการเปิดตลาดแล้วมี
ผลกระทบต่อเกษตรกร ทาให้เกิดมาตรการการกีดกันทางการค้าขึน สินค้าหลายรายการแม้มี
การลดภาษีเป็น 0 แต่ยังคงมีมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ อ
เกษตรกร
 ต้องหาวิธีการในการอนุญาตให้สามารถนาเข้าวัตถุดิบแต่ไม่เกิดผลเชิงลบสู่เกษตรกร
คุณคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
 เมื่อปี 2563 มีการนาทหารเข้าไปควบคุมตรวจสอบโรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพร
และทาการยึดผลปาล์มดิบ โดยเฉลี่ยจังหวัดชุมพรมีค่า OER ราวร้อยละ 17.8
 สาเหตุของราคาที่เพิ่มสูงขึนของปาล์ม เกิดจากมีผลผลิตน้อย และสาเหตุที่ทาให้ค่า OER ต่า
ลง เนื่องจากการเร่งขายวัตถุดิบ
 แม้ขณะนีราคาปาล์มตันละ 6,800 บาท สามารถหีบได้ร้อยละ 18 โรงงานยังไม่สามารถทา
ก าไรได้ ต้ อ งมี ก ารน าส่ ว นอื่ น ไปเพิ่ ม มู ล ค่ า เช่ น ขายเมล็ ด ในปาล์ ม ผลิ ต เป็ น เชื อเพลิ ง
ไบโอแก๊ส เป็นต้น เพื่อทดแทนราคา
 ผลผลิตของมาเลเซียได้มากกว่า 3 ตันต่อไร่ แต่ของไทยได้เพียงราว 2.7 ตันต่อไร่
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คุณกนกวรรณ ศาศวัตเตชะ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการผลิตปาล์มนามันและนามันปาล์มอย่าง
ยั่งยืน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
 ขณะนี องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ
กรมวิชาการเกษตร ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสร้างวิทยากรสาหรับเกษตรกรรายย่อย
(ชื่อหลักสูตร TOPSA) และแอพพลิเคชั่นการจัดการฐานข้อมูลสาหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรายย่อยในการผลิตปาล์มนามันอย่างยั่งยืนตามกรอบ
มาตรฐานสากล (หรือมาตรฐาน RSPO) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ (กระทรวงเกษตรกร)
ในการส่งเสริมเกษตรกรปาล์มในอนาคต่อไป
 ภาครัฐควรเปิดรับและส่งเสริมมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการระดับโลก เช่ น
มาตรฐาน RSPO หากจะเปิดประเทศและส่งเสริมการสร้างการค้าระหว่างประเทศในอนาคต
 นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศ IMT-GT ภาครัฐควรพิจารณาการพัฒนาและสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนภายในประเทศด้วย เพื่อเป็นอีกกลไกในการร่วมมือ
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เกิดขึนครอบคลุมทังประเทศมากขึน
รศ.ดร. สุธัญญา ทองรักษ์ ผู้อานวยการ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มนามันและนามันปาล์ ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทยเพิ่มขึนมากกว่า 3 แสนรายทั่วประเทศ ซึ่งเกษตรกรหลาย
รายมีปัญหาในการดูแลสวน เกษตรกรกรที่ทาได้ดีและมีความสามารถในการแข่งขันยังไม่มาก
ซึ่ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มาเลเซี ย และอิ น โดนี เ ซี ย ประเทศไทยเสี ย เปรี ย บในทุ ก มิ ติ โดย
อินโดนีเซียมีหน่วยงานทางวิชาการและวิจัยสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง
 ต้องทาให้โรงงานรับซือแต่ปาล์มที่มีคุณภาพ ที่ซึ่งในปัจจุบันมีการเสนอแนะนโยบบายหรือ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม การผลักดันไปสู่การปฏิบัติยังไม่มีเท่าที่ควร
 อินเดียในฐานะเป็นผู้บริโภคมีการนาเข้าจานวนมาก ซึ่งอินเดียเองมีการส่งเสริมการผลิ ต
ภายในประเทศในพืนที่ชลประทานและสามารถให้ผลผลิตได้มากกว่า 50 ตันต่อเฮกตาร์
คุณอภิญญา นะมาตร์ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 ประเด็ น การผลั ก ดั น ให้ ไ ทยเป็ น สมาชิ ก CPOPC คณะท างาน IMT-GT ควรจะต้ อ งมี
การน าเสนอส่ ว นได้ -ส่ ว นเสี ย รอบด้ า นทุ ก มติ ที่ ไ ทยจะได้ รั บ ให้ ชัด เจน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้
ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่มีอานาจตัดสินใจในการตัดสินใจและกาหนดนโยบาย เนื่องจาก
การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ต้องมีค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย
 ที่ ผ่ า นมาไม่ เ ห็ น บทบาท IMT-GT (ไม่ รู้ จั ก บทบาท อ านาจ หน้ า ที่ ว่ า ท าอะไร หรื อ มี
ความสาคัญอย่างไร) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเสมอ
หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจเกษียณอายุ ผู้ที่มาทางานใหม่ไม่มีใครรู้จัก หรือนโยบายจาก
ผู้บริหารไม่มีความชัดเจนหรือให้ความสาคัญ
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คุณวิชญาณี ออมทรัพย์สิน ผู้อานวยการ ศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี
 การจะประสบความสาเร็จในอุตสาหกรรมปาล์มนามัน ต้องให้ความสาคัญกับต้นนา เป็น
อย่างมาก และกรมวิชาการเกษตรมีงานวิจัยพร้อมใช้ แต่ในทางปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือ
ในหลายหน่วยงาน
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ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเผยแพร่ผลงาน
“โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT”
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
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รายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงาน “โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มนามันภายใต้ IMT-GT”
วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
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ผู้จัดการทั่วไป
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22

นางสาว

กนกวรรณ

ศาศวัตเตชะ

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

084-1230470

kanokwan.saswattecha@giz.de
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ทองรักษ์
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chaiya.k@psu.ac.th
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รองประคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพท.ภาคใต้
กรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วยราชการสานักงานปลัดประทรวงมหาดไทย
นักวิชาการ
บุคคลทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
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หน่วยงาน

เบอร์โทรติดต่อ

E-mail

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์
และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมศุลกากร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สินเชื่อธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ
สภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมศุลกากร
สมาคมประกันวินาศภัย
มหาวิทยาลัย
กรมศุลกากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
หอการค้าไทย
บ.คงเอ็นเนอร์ยี จากัด

02-230-1270
087-6685192
095-9152693

Sirapat.Comolrujinanda@bangkokbank.com
thiti_r@dede.go.th
radda@rspo.org

-

Pornjira@nesdc.go.th

02-6676239
02-579-0611
086-8980383
085-8467356
064-2656241
081-8265267
088-9994417
088-9994417
081-9784642
091-5199798
02-3451136
083-1699648
084-3951969
088-2965932
086-2572323
089-7611125
0818089737
0886564962
0611924299
0817380365
081-559-8468

Thaicustoms@mof.go.th
kw_kwang4@hotmail.com
tubtim.siam@gmail.com
saowanitpongsai@gmail.com
ploypapas.vis@gmail.com
pawareew@dtn.go.th
aroonsak@live.com
Aroonsak.Khemtong@bangkokbank.com
nfc.kbi@nfc.mail.go.th
Food.fuelcrop@gmail.com
nopnarak@fti.or.th
usa_pui@hotmail.com
ypk.kongtong@gmail.com
natthaya.jnn@gmail.com
sarun.tee@outlook.com
sumana@tgia.org
Thailawresearch@gmail.com
nui.11008@gmail.com
benchamaporn.p@psu.ac.th
nattha50140@gmail.com
jkmemory@hotmail.com

กระทรวงมหาดไทย

022224159

jpp.moi9999@gmail.com

สกสว.
บุคคลทั่วไป
สานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

0941515499
0891100445
095-2575927

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

081-556-0117

prapaporn@tsri.or.th
me.choke@gmail.com
Chusak@gmail.com
aseanbilat@gmail.com
chayakornp@yahoo.com
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จันทิมา

ปั้นคง
นีละไพจิตร
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ชนะแก้วสมบูรณ์
สาเนียงงาม

Mr.
Ms.
นางสาว
นางสาว
นางสาว
Ms.
นาย
นาย
ร้อยโท
Mr.

ดร.

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุม
ระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF)
และผู้อานวยการสานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
พันธกิจสังคม

หน่วยงาน

เบอร์โทรติดต่อ

E-mail

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

nattha50140@gmail.com

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

cmgf.thai@gmail.com
thaindopalm@hotmail.com

ผู้อานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา
ผู้อานวยการสานักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
นักวิจัย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

manu@itd.or.th

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

wimon@itd.or.th
khobtham@itd.or.th
ouiouy29@gmail.com
namphueng@itd.or.th
wa.sangvachara@mfa.mail.go.th
nuttavut.kaew@gmail.com
ple.ple4191@gmail.com
Laksana.lipikar@gmail.com
sirinart@thaibma.or.th
woodyoakey@hotmail.com
nattha@nesdc.go.th
nattareeyalaeba@gmail.com
Duangmanee.mp@gmail.com
sthipsuda.sri@gmail.com
auratai627@gmail.com
pornpijit@itd.or.th
mteerawat17@gmail.com
nantarat.tang@gmail.com
punrop@itd.or.th
Phuwich.psed@gmail.com
patcha@itd.or.th
iample2323@gmail.com
niti@nesdc.go.th
issara.c@psu.ac.th
jantimau@mtec.or.th

098-419-5133
Diplomat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Industrial Engineering, PSU
นักวิเคราะห์น์โยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Assistant professor

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
Ministry of Foreign Affairs
กระทรวงอุตสาหกรรม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปัตตานี
Virya trading FSCR
ThaiBMA
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
Faculty of Economics, Srinakharinwirot University
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

081 5516463
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วิศวกรชานาญการ
อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
VP Value chain optimization
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
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พนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผอ. กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
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วุฒิเดช
พชรพล
พันธสิทธิ

ชานิกิจ
พรหมทัต
เจริญพาณิชย์พันธ์

เจ้าหน้าที่
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ

หน่วยงาน

เบอร์โทรติดต่อ

E-mail

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนราธิวาส
สนง.เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สอจ.พังงา
สอจ.พังงา

081-9526986

09 8156 2245
073-532026
086-9505925
0897316646
0636943545
093-415-3654
0899739742
023451136
0615424559
0922692741
0818943618
0 7641 1980

t.wongprasert@gmail.com
orranutt@itd.or.th
krit.s@psu.ac.th
prangchaich@gmail.com
Chayakornp@gmail.com
engineer_d@hotmail.com
naratiwat.ind@gmail.com
Sangkomchumsuk@ gmail.com
traikhun6646@gmail.com
Sujirat.t@pttplc.com
Peeranuch.c@pttplc.com
thipkhong2@gmail.com
nopnarak@fti.or.th
moi_pattani@industry.go.th
lumyai_m@dede.go.th
nattareeyalaeba@gmail.com
nattareeyalaeba@gmail.com

สานักงานจังหวัดชุมพร

0892034144

cpp86@hotmail.com

สานักงานจังหวัดกระบี่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ศูนย์วิจัยปาล์มนามันสุราษฎร์ธานี
บจ. พี.ซี.ปาล์ม(2550)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

075622138
077-511601
081-8744407
085-8889877

krabi.plan@gmail.com
Moi_chumphon@industry.go.th
zone8@oae.go.th
zone8@oae.go.th

080-2460003

tangzhimin@pim.ac.th

091-7455461
061-1722252
080-0847681

ratcha278328@gmail.com
pcpalm@pcsiamgroup.com
Nartoneway1@gmail.com

-

Thuttai@nesdc.go.th

-

Vudthidech@nesdc.go.th
Potcharapol@nesdc.go.th
Puntasith@nesdc.go.th

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกองยุทธศาสตร์
และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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