ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บทบาทกระทรวงพาณิชย์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มของไทย
โดย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2564
1. ความส้าคัญของปาล์มน้ามัน
ปาล์มน้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของภาคใต้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับครัวเรือนประชาชนภาคใต้จ้านวน
มาก ปาล์มน้ามันมีพืนที่ปลูกทางการเกษตรที่มีสัดส่วนสูงต่อการใช้พืนที่เกษตรกรรมในภาคใต้ นอกจากนัน
พืนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตังของสามประเทศผู้ผลิตปลูกต้นปาล์มน้ามันหลักของโลก อันได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่ า ยอิ น โดนี เ ซี ย -มาเลเซี ย -ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และเป็ น
สมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ปาล์มน้ามันถือเป็นพืชที่มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวม เนื่องจากเป็นปัจจัยป้อนเข้าหรือ
วัตถุดิบส้าหรับผลิตภัณฑ์ในลักษณะสารตังต้นที่แปลงสภาพไปสู่สารประกอบอื่น ๆ น้ามันปาล์มเป็นส่วนผสมของ
ผลิต ภัณ ฑ์ซึ่ง จ้ า แนกได้ เ ป็น 3 ประเภทหลั ก ได้ แ ก่ อาหาร การใช้ใ นอุตสาหกรรม และพลังงานชี ว ภาพ
ประกอบกับปาล์มน้ามันเกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโรงงานกลั่นน้ามันปาล์ม
ซึ่งมีบทบาทส้าคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากผลผลิตปาล์มน้ามัน และมีบทบาทส้าคัญต่อการจ้างงานในท้องถิ่น
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) ดังนันปาล์มน้ามันจึงเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้แนวคิด BCG ตามนโยบายรัฐบาล
สถาบัน ระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒ นา (องค์ก ารมหาชน) ได้ด้า เนิน การศึกษาวิจัย เรื่อง
“การพัฒ นากลไกความร่ ว มมือด้านอุตสาหกรรมปาล์ มน้า มัน ภายใต้ IMT-GT” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ และประเมิน สถานการณ์การพัฒ นาอุตสาหกรรมปาล์ มน้ามันของทัง 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย และไทย เพื่อเป็นพืนฐานไปสู่การหาโอกาสเพื่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของปาล์มน้ามันของไทย
และเพื่อก้าหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อน้าไปสู่การก้าหนดนโยบายความร่วมมือภายใต้ IMT-GT
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร
2. ศักยภาพการผลิตและการตลาดของปาล์มน้ามัน
2.1 ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม เริ่มต้นจากผลทะลายปาล์ม น้ามันปาล์มดิบ
น้ามันปาล์มบริสุทธิ์ โดยน้ามันปาล์มเป็นต้นน้าส้าหรับอุตสาหกรรมปลายน้า ซึ่งจ้าแนกเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม
-1-

ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ และอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล โดยน้ามันดิบ (Crude
Oil) เป็นวัตถุดิบไปสู่การกลั่นระดับต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งสารตังต้นเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มมี ูลค่าเพิ่มสูง
2.2 ปริ มาณผลผลิ ต น้ ามัน ปาล์ ม โลกมี แนวโน้ มเพิ่ มขึ นอย่า งต่ อเนื่อ งนับ แต่ ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้น มา
เมื่อปี พ.ศ. 2561 ประเทศหลักผู้ผลิตน้ามันปาล์ม ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยทัง 3 ประเทศมี
สัดส่วนผลิตน้ามันปาล์มรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.97 ของปริมาณผลผลิตรวมของโลก โดยอินโดนีเซียมีผลผลิต
ร้อยละ 56.77 มาเลเซียมีผลผลิตร้อยละ 27.31 ขณะทีไ่ ทยมีผลผลิตร้อยละ 3.89 อันดับ 4 คือ โคลัมเบีย มีสัดส่วน
ร้อยละ 2.28 และอันดับ 5 คือ ไนจีเรีย มีสัดส่วนร้อยละ 1.47
จากการวิเคราะห์ แนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณผลผลิ ต พบว่า ปริมาณผลผลิ ตรวมของ
อินโดนีเซียเพิ่มขึนมาอย่างต่อเนื่อ ง ส่วนมาเลเซียมีแนวโน้มลดลงตังแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ขณะที่ปริมาณ
ผลผลิตของไทยมีแนวโน้มคงที่ เมื่อเปรียบเทียบมิติประสิทธิภาพระหว่าง 3 ประเทศ พบว่า ประสิทธิภาพการผลิต
ของไทยเป็นรองทัง 2 ประเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่ ามาเลเซียและอินโดนีเซียเมื่อ
พิจารณาจากปริมาณผลผลิตต่อไร่ อัตราการสกัดน้ามัน และพืนที่ปลูกเฉลี่ยต่อรายของเกษตกร
2.3 การขยายพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันส่งผลและก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก (Negative Externality)
ในประเด็นด้านต้นทุนสิ่งแวดล้อม (Environmental Cost) และต้นทุนทางสังคม (Social Cost) ในหลายประเด็น
และส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยระดับความรุนแรงเกิดขึนในอินโดนีเซียเป็นหลัก จึงส่งผลให้อินโดนีเซียกลายเป็น
คู่กรณีกับเวทีโลก โดยเฉพาะกับประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคหลักของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีน้ามันปาล์ม
เป็นส่วนประกอบ ส้าหรับมาเลเซีย ประเด็นผลกระทบภายนอกไม่ได้น้อยไปกว่าอินโดนีเซีย แต่ระดับความรุนแรง
โดยเปรียบเทียบน้อยกว่าอินโดนีเซีย ประเด็นผลกระทบภายนอกที่เกิดขึน ได้แก่ การท้าลายป่าอนุรักษ์ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การใช้ปุ๋ยเคมี ความขัดแย้งระหว่างชุมชน และการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดหาที่ดิน
ส้าหรับไทยยังไม่เผชิญกับปัญหาในประเด็นเหล่านี
2.4 ผลผลิ ต น้ า มั น ปาล์ ม ของไทยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ภ ายในประเทศ ส้ า หรั บ ใช้ เ ป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ใน 2
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ทังนีภายใต้นโยบายควบคุมการ
น้าเข้าน้ามันปาล์มพบว่า ตลอดช่วงเดือนมกราคม 2554 - เดือนธันวาคม 2563 (รวม 120 เดือน) พบว่า ระดับ
ราคาของน้ามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) ของไทยสูงกว่าระดับราคาน้ามันปาล์มของมาเลเซีย มีเพียง
11 เดือนเท่านันที่ราคาของไทยต่้ากว่าราคาของมาเลเซีย สะท้อนให้เห็นว่า อุปสงค์ต่อน้ามันปาล์มของไทยสูงกว่า
อุปทานที่ไทยผลิตได้ ทังนีจากข้อมูลพบว่า ผลผลิตทะลายปาล์มทังปีที่ไทยผลิตได้มีจ้านวนน้อยกว่าปริมาณก้าลัง
การผลิตของโรงงานสกัดปาล์มน้ามัน ส่งผลให้เกิดการแย่งกันซือทะลายปาล์ม อย่างไรก็ตามการแข่งขันไม่น้าไปสู่
การเพิ่มราคา แต่น้าไปสู่การลดคุณภาพทะลายปาล์มที่รับซือ ส่งผลต่อคุณภาพร้อยละของอัตราการสกัดน้ามัน
ปาล์ม (Oil Extraction Rate: OER) ที่สกัดได้ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ามันของไทย
2.5 ส้าหรับตลาดน้ามันปาล์มโลก ไทยมีบทบาทน้อยมากในตลาดโลก ปริมาณผลผลิตของไทยไม่มีผล
ต่อราคาตลาดโลกและไทยเป็นผู้รับราคาดุลยภาพตามกลไกตลาดโลก ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน
โดยใช้ว ิธ ี Wisarn’s RCA Matching Approach ของสิน ค้า น้า มัน ปาล์ม ดิบ น้า มัน ปาล์ม กลั ่น น้า มัน เมล็ด ใน
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ปาล์มดิบ และน้ามันเมล็ดในปาล์ม ในกลุ่มประเทศ IMT-GT พบว่า อินโดนีเชียและมาเลเซียมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกสินค้าน้ามันปาล์มทัง 4 รายการ ขณะที่ไทยมีความได้เปรียบบางรายการและบางปี
เท่านัน
2.6 การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้า มันและน้า มันปาล์มต้องพิจารณาทังระบบจากอุตสาหกรรม
ต้นน้าถึงอุตสาหกรรมปลายน้า ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ (หรือไบโอดีเซล)
และโอลิโอเคมี คอล กรณีของไทยหากต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มปลายน้าอย่างจริงจัง ทังนีเมื่อ
พิจารณานโยบายการค้าระหว่างประเทศและห่วงโซ่คุณค่าของไทยพบว่า ความตกลงทางการค้าสินค้าของอาเซียน
(ASEAN Trade in Good Agreement: ATIGA) อัตราภาษีระหว่างประเทศอาเซียนเป็น ศูน ย์ทั งหมดแล้ว แต่
การประกาศใช้ม าตรการควบคุม การน้ า เข้า ปาล์ม น้ า มัน เพื ่อ ช่ว ยไม่ใ ห้เ กิด ผลกระทบต่อ เกษตรกรและ
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์มในประเทศ อาจส่งผลให้ไทยไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันระดับปลายน้า
เพื่อยกระดับไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าน้ามันปาล์มดิบและน้ามันปาล์มกลั่นได้
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มเพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มสูง นัน เกี่ยวข้องกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากการพัฒนาปาล์มน้ามันเริ่มจากการ
พัฒนาการปลูก การแปรรูป และการตลาดสินค้าปาล์มน้ามันทังในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาวิจัยนี
มุ่งเน้ น บทบาทน้ าของกระทรวงพาณิช ย์ ในการพัฒ นาอุตสาหกรรมน้ามัน ปาล์ มทังระบบ จึงขอเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์ ดังต่อไปนี
3.1 การเข้าร่วมภาคี Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) (กรมการค้าต่างประเทศ
ร่วมกับกรมการค้าภายใน)
RSPO เป็นมาตรฐานสากลที่ก้าหนดกระบวนการปลูกปาล์มตังแต่ขันเตรียมที่ดินไปจนถึงการเก็บผล
ปาล์มโดยมีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน มุ่งเน้นการไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อ
เป้าหมายให้ผลผลิตน้ามันปาล์มที่ได้สอดคล้องกับความยั่งยืน
การเข้าสมัครเพื่อ ให้ ได้รับ ใบรับรองมาตรฐาน RSPO สามารถท้าได้ ด้วยตัวเองตังแต่ เจ้าของสวน
โรงงานสกัด โรงงานกลั่น และมีค่าใช้จ่ายตามกระบวนของ RSPO ปัจจุบันผลผลิตน้ามันปาล์มที่ได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน RSPO ของทังโลกคิดเป็นร้อยละ 19 ของผลผลิตรวมทังโลก ส้าหรับไทยผลผลิตที่ได้รับมาตรฐาน RSPO
คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของผลผลิตของไทยทังหมด บริษัทไทยรายแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน คือ บริษัท น้ามันพืช
ไทย จ้ากัด (มหาชน)
มาเลเซีย และอิน โดนี เซีย มีมาตรฐานเรื่องความยั่งยืนเป็นของตนเอง มีชื่อว่า MSPO และ ISPO
ตามล้าดับ ซึง่ เป็นที่ยอมรับในบางประเทศ เนื่องจากสัดส่วนของไทยในตลาดโลกมีเพียงร้อยละ 3.98 การประยุกต์
ให้ได้ RSPO มีความเหมาะสมมากกว่าที่จะพัฒนามาตรฐานของไทยเอง ทังนีมีองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก้าไรของ
ของเยอรมนี เข้ามาด้าเนิน โครงการส่ งเสริ ม RSPO ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 3 จังหวัดของไทย
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(กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร) แต่การด้าเนินงานยังขาดความต่อเนื่อง การสมัครเข้าร่วมภาคี RSPO จะส่งเสริม
ให้ไทยสามารถยกระดับการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ามันให้ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อเป็นพืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพปาล์มน้ามันสู่ความยั่งยืน
3.2 การลดมาตรการกีด กัน ทางการค้าที่มิใ ช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ในอุตสาหกรรม
ปาล์มของไทย (กรมการค้าต่างประเทศ)
ปัจจุบันไทยใช้นโยบายควบคุมการน้าเข้าน้ามันปาล์มดิบ ซึ่งส่งผลกระทบดังต่อไปนี
- การที่ราคาน้ามันปาล์มดิบภายในประเทศสูงกว่าราคาน้ามันปาล์มดิบของมาเลเซียสะท้อนอุปสงค์
ต่อน้ามันปาล์มดิบสูงกว่าอุปทานที่ผลิตได้
- ราคาทะลายปาล์มของไทยสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน้ามันปาล์มดิบของไทย (ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ
0.9431) และราคาน้ามันปาล์มดิบของไทยสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน้ามันปาล์มดิบของมาเลเซีย (ค่าสหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.8016) ตีความได้ว่า เมื่อราคาน้ามันปาล์มดิบของไทยปรับตัวสูงขึน ราคาทะลายปาล์มภายในประเทศจะ
ปรับตัวสูงตาม
- ภายใต้การมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ในปัจจุบัน สภาพอุตสาหกรรมน้ามัน
ปาล์มของไทยอยู่ในจุดอิ่มตัว สืบเนื่องจากไม่สามารถเพิ่มการผลิตน้ามันปาล์มดิบได้ในระยะสันถึงระยะปานกลาง
จึงเป็นการยากที่นักลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลจะตัดสินใจลงทุนเพิ่มในไทย
การลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) จะส่งผลให้เกิดโอกาสการปรับตัวของโครงสร้าง
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์มดังนี
- การตัดสินใจส้าหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมปลายน้าสามารถเกิดขึนได้
- รูปแบบการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ต้องด้าเนินการเพื่อเป้าหมายส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมปลายน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี คอลซึ่งมีความซับซ้อนและมีระดับ
เทคโนโลยีที่ยังพัฒนาไม่หยุดนิ่ง
- มาเลเซียเป็นประเทศที่มุ่ง เน้นการใช้น้ามันปาล์ มดิบเพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมี คอล
และไม่มุ่งเน้นการใช้น้ามันปาล์มดิบไปสู่ไบโอดีเซล
- การลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ต้องใช้ควบคู่กับการประกันรายได้ทะลายปาล์ม
ส้าหรับชาวสวนปาล์มรายย่อย
- การลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) จะท้าให้ไทยได้ประโยชน์จากการมีต้นทุนที่
ต่้ากว่าจากมาเลเซีย และส่ งเสริ มให้ เกิดการขยายเครือข่ายการผลิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC)
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3.3 การพัฒนาบทบาทของไทยในความร่วมมือทางเศรษฐกิจโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) (กรมการค้าต่างประเทศ)
IMT-GT ก้าหนดเสาหลักด้าเนินงานแบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ การขนส่งและการเชื่อมโยงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การอ้านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมจากฐานเกษตรและ
ภาคเกษตร ภาคบริการฮาลาลและสินค้าฮาลาล สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
กรอบเจรจา IMT-GT เป็นเวทีนานาชาติที่ใกล้ชิดและเล็กที่สุด มีคณะท้างานจ้าแนกตามเสาหลักทัง
7 ด้ า น ทั งนี IMT-GT ด้ า นเกษตรมี ค ณะท้ า งานชื่ อ Working Group on Agriculture, Agro-based Industry
and Environment (WGAAE) โดยได้มีโ ครงการร่วมมือด้านปาล์มน้ามันสามประเทศ แต่ได้รับการยกเลิกใน
การประชุมเมื่อปี พ.ศ. 2550
มาเลเซียและอินโดนีเซียในฐานะประเทศผู้ผลิตน้ามันปาล์มหลักของโลกได้ร่วมกันตังสภาประเทศ
ผู้ ผ ลิ ต น้ า มั น ปาล์ ม (the Council of Palm Oil Producing Countries: CPOPC) ซึ่ ง ไทยเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
CPOPC ในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ ปัจจุบัน CPOPC มีประเทศร่วมเป็นสมาชิกถาวร คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
และโคลัมเบีย ทังนี ไทยควรเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวร CPOPC เพื่อประโยชน์ระยะยาวและความเป็นเอกภาพ
ในการก้าหนดท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในเวทีโลกร่วมกันในอนาคต
3.4 การเพิ่มศักยภาพด้านการเจรจาของผู้แทนไทยจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา)
ผู้แทนหน่วยงานราชการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประจ้าในพืนที่จังหวัดภาคใต้จ้าเป็นต้องมีความรู้
พื นฐานในสาขาที่ รั บ ผิ ด ชอบและจ้ า เป็ น ต้ อ งมี ค วามรอบรู้ ถึ ง ข้ อ มู ล ของประเทศเพื่ อ นบ้ า นทั ง มาเลเซี ย และ
อินโดนีเซีย ทักษะการเจรจาและความรู้รอบตัว เป็นสิ่งจ้าเป็นต่อการประชุมแลกเปลี่ยนกับผู้แทนจากประเทศ
เพื่อนบ้าน เนื่องจากความไม่พร้อมต่อการประชุมแลกเปลี่ยนส่งผลให้ไทยไม่สามารถน้าเสนอประเด็น ริเริ่มเชิงรุก
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ดังนันการก้าหนดให้ข้าราชการไทยได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเพิ่มศักยภาพ
ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ควรด้าเนินการต่อไป
*********************************
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