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รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)
“โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันภายใต้ IMT-GT”
น้ามันปาล์ม (Palm Oil) เป็นน้ามันพืชที่มีผลิตภาพสูงและต้นทุนต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับน้า มันพืช
ประเภทอื่ น จนได้ ส มญานามว่ า “เครื่ อ งผลิ ตน้ ามั น ธรรมชาติ (Natural oil machine)” น้ า มั น ปาล์ ม เป็น
ผลผลิตที่เกิดจากทะลายปาล์มสด (Fresh Fruit Bunches; FFB) อันเป็นผลของต้นปาล์มน้ามัน (Oil Palm)
เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ามันปาล์มที่สกัดได้ ผลทะลายปาล์มสดที่ตัดออกจากต้นต้องเข้าโรงงานสกัดภายใน
48 ชั่วโมง ดังนันในขันของผลทะลายปาล์มจึงไม่มีการค้าระหว่างประเทศและโรงงานสกัด ตังอยู่ใกล้พืนที่ปลูก
เป็นหลัก น้ามันปาล์มแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. น้ามันปาล์มจากผลหรืออาจจะเรียกว่าเปลือกหุ้มภายนอก
(Mesocarp) และ 2. น้ามันจากเนือในของเมล็ด (Palm kernel) น้ามันปาล์มเป็นวัตถุดิบขันปฐมภูมิ ที่น้าไปสู่
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายจ้าแนกเป็นสามประเภทได้แก่ อาหาร (Foods) ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคส่วน
บุคคล (Consumer Product) และการใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Applications) และพลังงานชีวภาพ
(Bioenergy)
ผลจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งใช้น้ามันปาล์มเป็นส่วนประกอบเป็นแรงขับเคลื่อนให้
อุปทานน้ามันปาล์มโลกเพิ่มขึนต่อเนื่องทุกปี โดยสามปีล่าสุด (พ.ศ. 2561-2563) ปริมาณผลผลิตโลกอยู่
ระหว่างช่วง 70 – 73 ล้านตัน ประเทศผู้ผลิตน้ามันปาล์มหลักของโลกกระจุกตัวอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 56.77 ร้อยละ 27.31และร้อยละ 3.89 ตามล้าดับ
ในขณะที่อันดับสี่คือโคลัมเบียมีสัดส่วนร้อยละ 2.28 และไนจีเรียเป็นอันดับ ห้า ด้วยสัดส่วนร้อยละ 1.47 โดย
ทังสามประเทศผู้ผลิตน้ามันปาล์มหลักของโลกมี ความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
อุตสาหกรรมน้ามันปาล์มมิได้มีแต่แง่บวกอย่างเดียว การขยายพืนที่ปลูกโดยเฉพาะในอินโดนีเซียและ
ม า เ ล เ ซี ย ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ภ า ย น อ ก ท า ง ล บ ( Negative Externality) อั น ไ ด้ แ ก่
การท้าลายป่าอนุรักษ์ การเกิดไฟป่าก่อให้เกิดการท้าสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) สิ่งมีชีวิต
ในป่ า (Wildlife) และบริ ก ารจากระบบนิ เ วศ (Ecosystem Services) รวมถึ ง การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
(Greenhouse Gas Emissions) การใช้ปุ๋ ย เคมีซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ (Pollution) และความขัด แย้ งระหว่ า ง
ชุ ม ชน (Community) ประเด็ น ผลกระทบภายนอกเป็ น ที่ ม าของการพั ฒ นาร่ ว มกั น ของประชาคมโลก
ไปสู่“น้ามันปาล์มที่ยั่งยืน (Sustainable Palm Oil)” กรอบมาตรฐานความยั่งยืนมีหลายกรอบแตกต่างกัน
กรอบที่มีน้าหนักมากที่สุดคือ The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
ธรรมชาติของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มพิจารณาตามผลผลิต (Output)
ของทั งอิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย และไทยมี ลั ก ษณะตามล้ า ดั บ ขั นเป็ น ไปในลั ก ษณะเดี ย วกั น ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
เรียงล้าดับเริ่มต้นจากการปลูก (Planting) การสกัด (Milling) การกลั่น (Refinery) และอุตสาหกรรมปลายน้า
(Downstream) ซึ่งสารต่าง ๆ จากการกลั่นเป็นสิ่งป้อนเข้า (Input) เพื่อเป็นสารตังต้นส้าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมเชือเพลิงชีวภาพ และอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายน้ าเสนอในสองระดับคือ ระดับการพัฒ นาเพื่อยกระดับภายในประเทศ
จ้ า นวน 5 ประการ และระดั บ การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศจ้ า นวน 6 ประการ ทั งนี คณะ
ผู้ด้าเนินการวิจัยเห็นว่าระยะสันควรเร่งการพัฒนาภานในประเทศเสียก่อน ในขณะที่ระยะกลางและระยะยาว
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คือ ข้อเสนอแนะต่อการสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศ การน้าเสนอข้อเสนอแนะเรียงล้าดับด้ว ยที่มา
เหตุผลสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบทบาทเพื่อพิจารณาด้าเนินการต่อไป รายละเอียดดังนี
ตารางที่ 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกรอบก้าหนดระยะเวลา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนา
ภายในประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ต่อการสร้าง
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ระยะสัน
(ด้าเนินการทันที)

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. การสร้างภาพลักษณ์ของปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มต่อประชาคมโลก
5. การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล
6. การเตรียมข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหกรรมที่ไทยมีจุดแข็ง
และอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม

ที่มา: มูลนิธสิ วค.

1. ระดับการพัฒนาเพื่อยกระดับภายในประเทศ
(1.1) การพัฒนาทังห่วงโซ่อุปทานเป็นระบบและการจัดโครงสร้างการบริหารนโยบาย
คณะผู้ด้าเนินการวิจัย ตีความการด้าเนินนโยบายและมาตรการต่าง ๆ น้าไปสู่บทสรุปว่าปรัชญาการ
บริหารนโยบายของไทยที่ผ่านมามุ่งรักษาเสถียรภาพราคาทะลายปาล์มเป็นหลัก นโยบายและมาตรการต่าง ๆ
ล้วนมีทิศทางไปสู่ จุดดังกล่าวอัน ได้แก่ การประกันรายได้ การก้าหนดโครงสร้างราคา การส่งเสริมการใช้
น้ า มั น ไ บ โ อ ดี เ ซ ล ก า ร ผ ลิ ต ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ด้ ว ย น้ า มั น ป า ล์ ม ดิ บ ก า ร ค ว บ คุ ม
การน้าเข้า การจัดระเบียบการน้ าเข้าและน้าผ่ านน้ามันปาล์ม การติดตังเครื่องมือวัดปริมาณน้ามั นปาล์ ม
มาตรฐานโรงงานสกัดและร้อยละน้ามัน (Oil Extraction Rate : OER) แผนระยะยาวที่เป็นรูปธรรมของไทยไป
ผูกกับการใช้น้ามันปาล์มไปสู่ไบโอดีเซลซึ่งเป็นเพียงแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรมปลายน้า น้ามันปาล์มเท่านัน
ทิศทางกรอบนโยบายทังในรูปแบบของแผนระยะยาวและประเด็นจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ปาล์มน้ามันแห่งชาติพบว่าการให้น้าหนักต่ออุตสาหกรรมปลายน้ายังมีน้อยซึ่ง ยังปรากฏช่องว่างการพัฒนาที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่า ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือการมุ่งไปอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล ดังนันข้อเสนอ
ของคณะผู้ด้าเนินการวิจัย คือ การพัฒนาทังห่วงโซ่เป็นระบบและการจัดการโครงสร้างการบริหารนโยบายให้
สอดรับ เหตุผลสนับสนุนเป็นดังต่อไปนี
จุดเด่นของทิศทางอุตสาหกรรมปลายน้าของไทยคือ ไบโอดีเซล แต่ในระยะยาวอาจไม่ยั่งยืน จาก
ความท้าทาย 2 ประการหลัก คือ 1. จุดคุ้มทุนเชิงพาณิชย์ของไบโอดีเซลไปผูกกับราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
(ในส่วนของนโยบายมาเลเซียพบว่า ให้น้าหนักไบโอดีเซลน้อยกว่าไทยเป็นอย่างมาก) และ 2. แนวโน้มการ
เปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (ภายใต้ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่มี แนวโน้มราคาที่ถูกลง)
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อย่างไรก็ตาม การมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาทะลายปาล์มและการมุ่งไปสู่ ไบโอดีเซลเป็นจุดแข็ง ที่ยังคงต้อง
ด้าเนินการรักษาไว้ต่อไป
หากยังคงมีทัศนะคติมองอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันมีห่วงโซ่สินสุดที่น้ามันปาล์มดิบอาจแคบเกินไปต่อ
การใช้ศักยภาพที่มีอยู่ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต จุดที่เ ป็นอยู่ในปัจจุบันมีสภาพค่อนข้าง
อิ่มตัวของผู้เล่นในส่วนต่าง ๆ ดังนันการผลิตจากทะลายปาล์มและยุติที่น้ามันปาล์มดิบจ้าเป็นต้องขยายวงจาก
น้ามันปาล์มดิบไปสู่ผลผลิตปลายน้ายิ่ง ๆ ขึน การส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลจ้าเป็นต้องสร้างทัศนคติ
และวิ สั ย ทั ศ น์ ไ ปสู่ ห่ ว งโซ่ อี ก แขนงและพิ จ ารณาน้ า มั น ปาล์ ม ดิ บ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ขั นปฐมภู มิ ที่ ต่ อ ยอดเป็ น
อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง อุปมาอุปมัยเช่นเดียวกับน้ามันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบปฐมภูมิสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์ปลายน้าของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล ครอบคลุมทังอยู่รอบตัวคือกลุ่มอุปโภคบริโภคและการใช้
ในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน มีความเชื่อมโยงกันสูงในแต่ละ
ขันตอนการผลิต ใช้เงินทุนจ้านวนมาก อยู่บนฐานเทคโนโลยีชันสูงและยังไม่หยุดนิ่ง การสร้างอุตสาหกรรมนีไม่
สามารถเนรมิตให้เกิดขึนในระยะสัน มาเลเซียเป็นตัวแบบที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี
ข้อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ (กนป.) ในฐานะหน่วยงานที่ก้าหนดและ
ก้ากับนโยบายระดับชาติ คือ การพัฒนาทังห่วงโซ่เป็นระบบและการจัดโครงสร้างการบริหารนโยบาย คณะ
ผู้ด้าเนินการวิจัยขอเสนอข้อพิจารณาคือ จ้าแนกกนป.ออกเป็นสองคณะอนุกรรมการย่อย คือ ชุดหนึ่งดูแลงาน
เดิมหลักคือ การรักษาเสถียรภาพราคาทะลายปาล์มน้ามันและด้าเนินการตามแผนพัฒนาไบโอดีเซล ชุดที่สอง
คือ การวางแผนการพัฒนาและบริหารแผนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล โดยกนป.ชุดใหญ่ท้าหน้าทีก่ ้ากับและ
มองทิศทางทังสองส่วนให้เชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมทังระบบร่วมกัน
(1.2) การเพิ่มค่า OER ไม่เน้นการเพิ่มพืนที่ปลูก
การท้าให้เกษตรกรได้ราคาจากการขายโดยคิดราคาที่สัมพันธ์ตรงกับค่า OER และให้เป็นไปตามกลไก
ตลาดเป็นหลักการส้าคัญของการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ในระบบที่เป็นในปัจจุบันปรากฎช่องโหว่หลายจุด ส่งผล
ให้ เกษตรกรที่มีพฤติกรรมที่ดีได้รั บ ความเสี ยหายจากราคาทังระบบที่เท่ากันอันเป็นผลจากเกษตรกรที่ มี
พฤติกรรมที่ไม่ดี ดังนัน การสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิ ทธิภาพของกลไกตลาดจะต้องท้าให้เกษตรกรได้ราคา
ตามคุณภาพผลผลิต (ค่า OER)
ค่า OER คือหัวใจส้าคัญของการใช้ทรัพยากร การใช้พืนที่ปลูกปาล์มน้ามันในปัจจุบันอยู่ในจุดเข้าข่าย
อิ่มตัว ทังราคาที่ดินที่สูงขึนและปรากฏการบุกรุกพืนที่ป่า แสดงให้เห็นว่าการขยายพืนที่ปลูก อาจด้าเนินการ
ไม่ได้มากอีกต่ อ ไป ต้น ทุน ค่าเสี ย โอกาสที่สู งจากการหารายได้จากที่ ดินเมื่อ เปรียบเทียบกับ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอื่น ๆ การบุกรุกพืนที่ป่าเป็นปัญหาและไม่ควรส่งเสริม และความเหมาะสมของพืนที่ปลูกปาล์มน้ามัน
ในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 80 ของพืนปลูกปาล์มทังหมด ด้วยเหตุนีการเพิ่มค่า OER เป็นหัวใจส้าคัญ ซึ่งการ
พัฒนาค่า OER ด้าเนินการได้หลายวิธี ตังแต่การปลูก การตัด และการขนส่ง บางขันตอนต้องอาศัยการวิจัย
และพัฒนา บางขันตอนต้องด้าเนินการด้วยบทลงโทษส้าหรับผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี (ผสมทรายและรดน้าเพื่อ
เพิ่มน้าหนัก) การวิจัยและพัฒนาด้วยความร่วมมือกับอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นสิ่งที่ไทยจะได้ประโยชน์ใน
ระยะยาว สิ่งที่ต้องให้เกิดในล้าดับถัดไปคือ การท้าให้เกษตรกรได้ราคาจากการขายโดยคิดราคาที่สัมพันธ์ตรง
กับค่า OER ให้เป็นไปตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตามในระบบที่เป็นในปัจจุบันปรากฏช่องโหว่ที่ส้าคัญ 2 จุด คือ
1. เกษตรกรที่มีพฤติกรรมที่ดีได้รั บ ความเสี ยหายจากราคาทังระบบที่เท่ากันอันเป็นผลจากเกษตรกรที่มี
พฤติกรรมที่ไม่ดี (การผสมทรายและรดน้าเพื่อเพิ่มน้าหนัก) 2. การแข่งกันซือของโรงงานสกัดสืบเนื่องจากก้าลัง
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การผลิตของโรงงานรวมมีมากกว่าปริม าณผลผลิตทะลายปาล์มจะส่งผลต่อการละเลยความเข้มงวดในการ
พิจารณาคุณภาพปาล์มน้ามัน ซึ่งการใช้ก้าลังการผลิตจริงในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 50 ของก้าลังการผลิตของ
โรงงานสกัดทังหมด ทังนีช่องโหว่ทังสองประการเป็นจุดรั่วไหลและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทังระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร,
กรมพัฒนาที่ดิน, กรมชลประทาน, กรมส่งเสริมสหกรณ์, ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ต้องมุ่งส่งเสริม OER
ซึ่งได้ท้ามาต่อเนื่องแล้ว และการบังคับใช้กฎหมายส้าหรับการตัดทะลายปาล์มที่ไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย
ไทยที่ก้าหนดจ้าเป็นต้องมีบทลงโทษ อย่างไรก็ตามจุดนีเป็นจุดที่ระยะยาวจะต้องคิดหาทางปิดช่องโหว่เพราะ
กลายเป็นรูรั่วปกติในระบบกลไกตลาดไปแล้ว
(1.3) การพัฒนามาตรฐานความยั่งยืน
มาตรฐานความยั่งยืนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มาตรฐาน RSPO คือมาตรฐานสากลที่วางแนวปฏิบัติให้
เกิดพฤติกรรมที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน้ามาซึ่งผลผลิตที่สูงขึน รวมทังเป็น ที่ยอมรับของประชาคมโลก
ดังนันการส่งเสริมให้เกษตรกรด้าเนินแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO เป็นทิศทางที่สร้างประโยชน์ต่อเกษตรกร
ทังทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ข้อจ้ากัดของฝ่ายราชการตีความว่ามาตรฐาน RSPO ไม่ใช่มาตรฐาน
ภายใต้กฎหมายไทย และอาจจะไม่สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินส่งเสริมเกษตรกรไปสู่มาตรฐานดังกล่าว ด้วย
เหตุนี มิติของภาครัฐอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มไปสู่ความเป็นสากล ข้อเสนอของ
คณะผู้ด้าเนินการวิจัย คือไทยควรส่งเสริมมาตรฐาน RSPO และไม่ควรสร้างมาตรฐานของไทยซึ่ง อาจจะเป็น
ความซ้าซ้อนรวมทังอาจไม่เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก ซึง่ ท้ายสุดยังคงต้องใช้มาตรฐาน RSPO
ไทยไม่จ้าเป็นต้องสร้างมาตรฐานของตนเอง หรือที่เรียกชื่อว่า TSPO เนื่องจากปริมาณผลผลิตของ
ไทยมีสั ดส่ ว นเพี ย งร้ อ ยละ 3.9 ของปริ มาณผลผลิ ต ของโลก ต้นทุนของการสร้ างให้ เ กิ ด ความยอมรั บ ใน
ประชาคมโลกสูงและอาจจะไม่ได้ผล การน้าทรัพยากรภายในประเทศมาใช้ส่งเสริมให้ การผลิตของไทยได้
มาตรฐาน RSPO เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากกว่า ตัวอย่างเทียบเคียงคือ กรณีตราสัญลักษณ์ฮาลาลของไทยซึ่งเป็น สิ่งที่
ไทยด้าเนินการมาถูกทางแล้วโดยเฉพาะการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารได้ตราสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตามแม้
ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสินค้าไทยที่มีจุดแข็ง มีปริมาณและมูลค่าสู งในสัดส่วนต่อตลาดโลก การยอมรับตรา
สัญลักษณ์ฮาลาลของไทยยังคงเกิดขึนไม่ทั่วถึงและยังคงต้องใช้ งบประมาณแผ่นดินสนับสนุนอย่างต่อเนื่ อง
ต่อไป ในทางตรงกันข้ามส้าหรับสินค้าน้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสัดส่วนของไทยน้อยนิดเทียบกับ
อุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้งบประมาณที่จ้ากัด การจัดสรรทรัพยากรไปสร้างตราสัญลักษณ์ใหม่ในสนามรบที่
ไทยมีสัดส่วนความส้าคัญที่น้อยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเดิน นอกจากนีข้อพึงระวังคือ การน้ามาตรฐาน RSPO บางช่วง
บางตอนมาใช้ไม่ควรท้าเป็นอย่างยิ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลั ก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริม
การเกษตร, ส้ านั กงานเศรษฐกิจ การเกษตร, ส้ านักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ) ควร
พิจารณาปรับกฎระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมให้ชาวสวนปาล์มด้าเนินการให้ได้มาตรฐาน RSPO ให้
ส้าเร็จในระยะยาวไทยควรสนับสนุนให้ประเทศ IMT-GT พัฒนามาตรฐานภายใต้ชื่อเดียวกัน และควรก้าหนดให้
สอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกับ RSPO (ข้อเสนอส่วนนีน้าเสนอเพิ่มเติมในข้อ 2. ระดับการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ)
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(1.4) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในบริบทโลกและทักษะการเจรจา
ผลการส้ารวจความคิดเห็นและการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มของไทยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่คุ้นชินกับการมีทัศนะคติในกรอบภายในประเทศ
เป็นหลัก ความสนใจต่อพลวัตรของโลกในมิติต่าง ๆ อันเป็นฐานข้อมูลไปสู่การคิดข้อเสนอมีจ้ากัดเป็นอย่างมาก
นอกจากนี ทักษะการเจรจาที่อยู่บนฐานองค์ความรู้และข้อมูลมีน้อยเมื่อเทียบกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาเลเซียมีบุคลากรที่รู้เท่าทันกลไกตลาดโลกและมีความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ รวมถึง
ประเด็นที่น้าไปสู่การแลกเปลี่ยนและสร้างประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ จุดอ่อนข้างต้นเป็นสิ่งที่
ต้องปูพืนฐานและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจเพิ่มมากขึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบ IMT-GT ซึ่งเป็นเวที
ระหว่างประเทศที่ใกล้ชิดที่สุดและจะเป็นพืนฐานสู่เวที ASEAN และระดับที่สูงขึนต่อไป ดังนันข้อเสนอของ
คณะผู้ด้าเนินการวิจัยคือ บุคลากรของไทยจ้าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในการเจรจาเพื่อไปสู่
การแลกเปลี่ยนต่อไป
หน่วยงานที่ควรมีบทบาทรองรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความพร้อมในเวทีภูมิภาค คือ กระทรวง
พาณิชย์ (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพั ฒนา (องค์การมหาชน)) ข้อเสนอคือพิจารณาจัดการ
อบรม กลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพืนที่ IMT-GT
(1.5) แนวทางการรองรับมาตรการการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสหภาพยุโรป
มาตรการปรั บ ราคาคาร์ บ อนก่ อ นข้ า มพรหมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism:
CBAM) เป็นมาตรการการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสหภาพยุโรป โดยก้าหนดให้ต้องปล่อยก๊าซเ รือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
คณะมนตรียุโรปได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 สรุปได้ว่า CBAM จะช่วยให้การแข่งขัน
ทางการค้าระหว่างสินค้าในสหภาพยุโรป และสินค้าจากนอกสหภาพยุโรปมีความเท่าเทียมกันซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลที่ตามมาดังนี 1) ราคาสินค้าน้าเข้าจากประเทศที่สามที่ไม่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เทียบเท่ากับของ
สหภาพยุ โ รปจะมีร าคาสูงขึน อัน อาจส่ งผลให้ ปริ มาณการน้าเข้าลดลง 2) ผู้ ประกอบการหรือผู้ บริโภคใน
สหภาพยุโรปอาจหันมาใช้สินค้าที่ผลิตในสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึน 3) สินค้าราคาถูกกว่าจากประเทศที่สามที่มี
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ต่้ากว่าถูกกีดกันทางอ้อมไม่ให้เข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป
นโยบายหรือมาตรการดังกล่าวส่งผลต่อสินค้า 5 ประเภทในปี 2566 ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็ก
และเหล็กกล้า ซึ่งในอนาคตอาจจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมน้ามันปาล์มปลายน้าของประเทศไทยในระยะยาว
เนื่องจากในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลต้องมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ทังนีประเทศไทยได้มีมาตรการส่งเสริมการจัดการและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น 1)
ฉลากคาร์บอนฟุตพรินท์ (carbon footprint) ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน 2) ฉลากลดคาร์บอนฟุ ตพ
รินท์ 3) โครงการน้าร่องระบบซือขายสิทธิ์ในการปล่อยคาร์บอนด้วยความสมัครใจ ซึ่งด้าเนินการโดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ส้าหรับแผนรองรับคือการมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่ควรมีบทบาทรองรับคือ
กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรม
ควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))
กระทรวงการต่างประเทศ (กรมยุโรป) กระทรวงอุตสาหกรรม (ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
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2 ระดับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
(2.1) การเป็นสมาชิก CPOPC
อินโดนีเซียและมาเลเซียในฐานะสองประเทศหลักผู้มีสัดส่วนผลผลิตน้ามันปาล์ม รวมคิดเป็นร้อยละ
83 ของปริมาณผลผลิตโลกรวมตัวกันในปี 2558 ตังสภาประเทศผู้ผลิตน้ามันปาล์ม (The Council of Palm
Oil Producing Countries; CPOPC) ต่อมาในปี 2561 โคลัมเบียในฐานะเป็นประเทศที่มีผลผลิตเป็นอันดับ 4
ได้เข้าร่ ว มเป็ น สมาชิกเรี ย บร้ อยแล้ ว เป้ าหมายของการรวมกลุ่ ม CPOPC คือ การสร้างความยั่งยืนให้ กับ
กระบวนการปลูกปาล์มและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามในมุมมองของประเทศตะวันตกมีความ
ระแวงว่า CPOPC จะเข้ามาแทนที่ RSPO ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของคณะผู้ด้าเนินการวิจัยคือ ไทยควรเข้าเป็น
สมาชิกถาวรใน CPOPC เหตุผลสนับสนุนในการเข้าเป็นสมาชิก CPOPC พิจารณาสาระส้าคัญดังนี
ไทยเป็นประเทศขนาดเล็ กที่รับราคาที่ตลาดโลกก้าหนด (Price Taker) ราคาภายในประเทศล้ ว น
สัมพันธ์กับราคาตลาดโลก ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างราคาน้ามันปาล์มดิบ (CPO)
ภายในประเทศ (หน่ ว ย: บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ) และราคา CPO ในมาเลเซี ย (หน่ ว ย: Malaysian Ringgit per
Metric Ton) เท่ากับ 0.738 และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างราคาผลปาล์มน้ามันทังทะลายน้าหนักมากกว่า 15
กิโลกรัมขึนไป (ราคาเฉลี่ย มค.-ธค.) (หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม) ระหว่างปี 2544-2563 เปรียบเทียบกับราคา
น้ามันปาล์มในมาเลเซีย (หน่วย: Malaysian Ringgit per Metric Ton) เท่ากับ 0.9037 ดังนันการเป็นประเทศ
เล็กจ้าเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศใหญ่ ซึ่งรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใน IMT-GT และ ASEAN
CPOPC เป็นเวทีระหว่างประเทศที่รวมกลุ่มเพื่อเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งในสินค้าเกษตรที่
ใกล้ชิดไทยมากที่สุด การเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวรเป็นขันต้นของการพัฒนาความร่วมมือส้าหรับกรอบ IMT-GT
และจะน้าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในกรอบ ASEAN ต่อไป รวมไปถึงการพัฒนาไปสู่ กรอบ RCEP ด้วย
เช่นกัน (ขณะนีจีนให้ความสนใจในอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้าเป็นอย่างมาก) ใน
ขณะเดียวกันความรุดหน้าในองค์ความรู้และความก้าวหน้าในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและ
น้ามันปาล์มของมาเลเซียมี มากกว่าไทยอย่างเด่นชัด การเข้าเป็นสมาชิก CPOPC น้ามาซึ่งโอกาสของการ
น้าเสนอข้อหารือเพื่อให้เกิดความร่วมมือโดยไทยต้องมีเป้าหมายในการท้างานเชิงรุก การลังเลและล่าช้าในการ
เข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศเป็นค่าเสียโอกาสของการพัฒนา
จุดอ่อนหลักของไทยโดยเปรียบเทียบคือค่า OER ซึ่งเกิดจากทังปัจจัยทางพฤติกรรมของไทยเอง และเกิด
จากช่องว่างของการพัฒนา วรรณกรรมปริทัศน์ที่รวบรวมด้านงานวิจัยจ้าแนกผลการศึกษาออกเป็นด้านการ
ผลิต ด้านการตลาดและเศรษฐศาสตร์ และกรอบนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องแสดงผลเบืองต้นว่าไทยยัง
ตามหลังทังมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในด้านการผลิตประกอบด้วยการปรับปรุงพันธุ์ การดูแลสวนปาล์มน้ามัน
และการบริหารจัดการดิน ปุ๋ย น้า โรค แมลงและการเก็บเกี่ยว ในด้านการตลาดและเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศประกอบด้วย ต้นทุน ผลตอบแทนและความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งจุดเหล่านีไทยสามารถปิดช่องโหว่ได้
จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวรด้วยการเรียนรู้จากองค์ความรู้ของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกัน
อินโดนีเซียและมาเลเซียต้องการเสียงสนับสนุนเพื่อสะท้อนความเป็นเอกภาพของประเทศผู้ผลิตปาล์มน้ามัน
หลักของโลก
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ในการเข้าร่วมไม่ควรตังค้าถามว่าไทยจะได้ ประโยชน์อะไรแต่ควรเป็นค้าถามว่าไทยควรปรับตัว และ
เตรียมประเด็นเสนอหารือให้เกิดความร่วมมือในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของไทยและเป็นผู้เล่นในเวทีโลกร่ว มกัน
เพือ่ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและภูมิภาคร่วมกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักยังไม่มี ข้อเสนอเพื่อพิจารณาคือกระทรวงพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร,
กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร) พิ จ ารณาการท้ า งานร่ ว มกั น โดยก้ าหนดบุค ลากรผู้ รั บผิ ด ชอบ ทั งนี ในส่ ว นของ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังมีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการต่อไป
(2.2) การเสนอให้เกิด “มาตรฐานความยั่งยืน” ร่วมกัน
ประเด็นด้านความยั่งยืนของการปลูกปาล์มน้ามันเป็นจุดสนใจในสายตาประชาคมโลก ความจ้าเป็น
ของการมีมาตรฐานความยั่งยืนเป็นทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้อง ผลกระทบทางลบจากการปลูกปาล์มน้ามันที่
สร้างความเสียหายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ อย่างไรก็ตามมาตรฐานที่ถูกริเริ่มโดยหน่วยงานต่าง ๆ มีมากมายและ
ต่างมีเป้าหมายที่ไม่ขัดแย้งกัน มาตรฐาน RSPO คือเครื่องมือ ที่ภาคเอกชนในประเทศพัฒนาแล้วก้าหนดให้
ประเทศผู้ผลิตปาล์มน้ามันต้องปฏิบัติตามและมีน้าหนักสูงสุดต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม
มาตรฐาน RSPO เป็นระบบสมัครใจและเป็นระบบที่มิได้ริเริ่มโดยภาครัฐ ในอีกด้านหนึ่งอาจจะตีความได้ว่า
RSPO เป็นการควบคุมและเสมือนหนึ่งเป็นการแทรกแซงกระบวนการผลิต อินโดนีเซียและมาเลเซียตอบสนอง
ประเด็นด้านความยั่งยืนด้วยการออกมาตรฐานของตนเอง ได้แก่ ISPO และ MSPO ตามล้าดับ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานทังสองยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกัน การด้าเนินการตามมาตรฐาน RSPO เป็น
รูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายตามกระบวนการที่ RSPO ก้าหนด
ในรายละเอียดมีความเข้าใจเรื่อง RSPO ที่อาจจะคลาดเคลื่อนบางส่วน กล่าวคือ RSPO เป็นกิจกรรม
สมัครใจที่มิได้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐ การสมัครใจเกิดขึนโดยกลไกเอกชน บริษัทที่ท้าธุรกิจด้านปาล์มสามารถ
สมัครรับการประเมินมาตรฐาน RSPO ได้ตามดุลพินิจ จุดแข็งของ RSPO ประกอบด้วย ความสอดคล้องกับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และแนวคิด BCG Model ของรัฐบาลไทย ผลการศึกษาเบืองต้นพบว่าเกษตรกรได้ผล
ประโยชน์เพิ่มขึนจากราคาที่เกษตรได้รับซึ่งมีมูลค่ามากกว่าการไม่ได้รับรองมาตรฐาน และการเกิดประโยชน์
ร่วมกันของ IMT-GT ต่อความเข้าใจของต่างประเทศซึ่งจะท้าให้ส่งผลดีในระยะยาวต่อภาพลักษณ์ ปาล์มน้ามัน
อย่ า งไรก็ ต าม RSPO มี จุ ด อ่ อ นหลายประการ ได้ แ ก่ การได้ รั บ การรั บ รองเป็ น รู ป แบบที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยตาม
กระบวนการที่ RSPO ก้าหนด และการประเมินต้องเตรียมเอกสารประกอบจ้านวนมากอาจท้าให้เกษตรกรไม่มี
ความต้องการในการรับการประเมิน ทังนีอุปสรรคในการส่งเสริม RSPO ในไทย คือ มาตรฐาน RSPO ไม่ใช่
มาตรฐานภายใต้กฎหมายไทย ดังนันอาจไม่สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนได้ และรูปแบบการ
ผลิตของเกษตรกรใช้วิธีการผลิตแบบเดิมตามที่ได้ปฏิบัติกันมา หรือปฏิบัติตามเกษตรกรรายอื่น ๆ จึงอาจไม่มี
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
มาตรฐานความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มเป็นสิ่งที่เน้นด้านกระบวนการ
เตรียมพืนที่และการปลูก การใช้แรงงาน และการดูแลสวนให้สอดคล้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอ
ของคณะผู้ด้าเนินการวิจัย คือ ไทยผลักดันให้เกิดการสร้างมาตรฐานร่วมโดยมีรายละเอียดและสาระส้าคัญ
เช่นเดียวกับ RSPO การเสนอข้อริเริ่มนีเสนอเข้าเจรจาในกรอบ IMT-GT เป็นเวทีแรก การสร้างมาตรฐานความ
ยั่งยืนร่วมกันระหว่างสามประเทศ สามารถน้าแบบอย่างจาก RSPO มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นมาตรฐาน IMTGT และอาจขยายผลเป็นมาตรฐานของกลุ่มประเทศ ASEAN และผลักดันในกรอบ CPOPC เป็นล้าดับถัดไปซึ่ง
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จะเป็นประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาคในระยะยาว นอกจากนีข้อเสนอห้ามไม่ให้ท้า คือ การจัดตังมาตรฐานของ
ไทย หรือที่มีการเรียกชื่อเบืองต้นว่า TSPO เหตุผลสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าวเป็นดังต่อไปนี
RSPO เป็ น มาตรฐานที่เป็ น ระบบมีรายละเอียดที่ส อดรับสู่ การพัฒ นาอย่างยั่งยืน ที่แท้ จริง การน้ า
รายละเอียดของ RSPO มาสร้างตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม CPOPC จะท้าให้เกิดพลังในอ้านาจต่อรองในอนาคต
การเสนอเข้าในกรอบเจรจา IMT-GT ก่อนเป็นเวทีแรกเป็นการแสดงบทบาทแม้อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ เพื่อ
หวังผลในการน้าเสนอเรื่องอื่น ๆ ในกรอบเจรจานีต่อไป ในล้าดับถัดไปคือ การเสนอในกลุ่ม CPOPC ซึ่งคาด
เบืองต้นว่ามาเลเซีย อาจจะไม่เห็นด้วย ในขณะที่อินโดนีเซียอาจจะรอและดูท่าทีที่ไทยจะแสดงออกในล้าดับ
ถัดไปแต่คงไม่ป ฏิเสธข้อเสนอนี โดยทัน ที จุดนีจะย้อนรอยข้อเสนอตราสั ญลั กษณ์ฮาลาลในนามของกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนซึ่งมาเลเซียในฐานะประเทศใหญ่ ส้าหรับตลาดนีแสดงความไม่เห็นด้วย แต่การผลักดันนีจะ
สร้างความสนใจของไทยในเวทีเจรจาระหว่างสามประเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขอความร่วมมือในระดับที่
รองลงไป
ใจความส้าคัญที่ต้องการสื่อสารกับมาเลเซียและอินโดนีเซียคือ การด้าเนินการตามมาตรฐาน RSPO
ต่อเนื่องโดยที่ประเทศสมาชิก IMT-GT ไม่สามารถก้าหนดมาตรฐานร่วมกันของตนเองจะท้าให้การเป็นผู้น้าต่อ
การสร้างความเข้าใจต่อประชาคมโลกที่ถูกต้องถูกชักใยภายใต้กติก าที่สร้างขึนจากประเทศพัฒนาแล้ว และจะ
ท้าให้ประเทศสมาชิก IMT-GT และ CPOPC กลายเป็นผู้ตามอย่างไม่มีที่สินสุด
หน่ ว ยงานที่ควรมีบ ทบาทคื อ กระทรวงพาณิช ย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่า งประเทศ) กระทรวง
อุตสาหกรรม (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร,
กรมส่ งเสริ มการเกษตร) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่ว มมือระหว่างประเทศ) และส้ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(2.3) การร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่ม OER
ร้อยละน้ามันจากผลทะลายปาล์ม หรือ ค่า OER คือเป้าหมายหลักที่ไทยต้องมุ่งให้ความส้าคัญ การ
ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาด้า นเกษตรกรรมทั งหมดต้ อ งมุ่ ง ไปสู่ จุด หมายนี เป้ า หมายการวิจัย และพั ฒ นาทาง
การเกษตรจ้าแนกเป็น 2 มิติ มิติที่ 1 คือ การเพิ่มค่า OER ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียมีค่า OER ที่สูงกว่า และ
มิติที่ 2 คือ การบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึน ส่วนที่ 2 ไทยท้าได้ดีอยู่แล้วทังในทางปฏิบัติที่เกิดขึนในปัจจุบัน
และที่ปรากฏในงานวิชาการต่าง ๆ ข้อเสนอของคณะผู้ด้าเนินการวิจัย คือ การเพิ่มค่า OER ผ่านความร่วมมือ
ทังการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าว
เป็นสิ่งทีเ่ ขียนง่ายจากมุมมองของนักวิชาการแต่การปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยากกว่าอย่างมาก ส้าหรับข้อเสนอนี เหตุผล
สนับสนุนอาจจะมีความจ้าเป็นน้อยกว่าการรับรู้ฐานความคิดของประเทศคู่เจรจาทังสอง สืบเนื่องจากความ
ชัดเจนถึงประโยชน์ที่พึงจะได้รับหากท้าส้าเร็จ
ข้อพึงค้านึงถึงความยากในการท้าข้อนี คือ ทัศนคติของการไม่ยอมเปิดเผยความรู้ของมาเลเซีย ใน
ประสบการณ์ของคณะผู้ด้าเนินการวิจัย ทังทางตรงและผลจากการสัมภาษณ์บุคลากรไทยที่เกี่ยวข้องพบว่า
มาเลเซีย มีความหวงแหนองค์ความรู้ ที่ มั่น ใจว่ าดี กว่า ประเทศอื่น นอกจากนี ปรากฏในข้ อเขียนของอดี ต
นายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัมหมัดในหนังสืออัตชีวประวัติที่มีชื่อว่า “A Doctor in the House: The Memoirs
of Tun Dr Mahathir Mohamad” ตอนหนึ่งเปรียบเทียบว่าครังตอนมาเลเซียพัฒนารถยนต์แห่งชาติว่าเป็น
การยากที่บริษัทมิซูบิชิมอเตร์จะยอมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มาเลเซีย เช่นเดียวกันมาเลเซียเองก็ไม่ยอมถ่ายทอด
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เทคโนโลยีเรื่องปาล์มและยางพาราให้กับผู้อื่น ส้าหรับอินโดนีเซียคณะผู้ด้าเนินการวิจัยประเมินว่าความง่ายต่อ
การสร้างความร่วมมือง่ายกว่าโดยเปรียบเทียบกับมาเลเซีย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะท้าหน้าที่ ในการแสวงหาโอกาสในการรับองค์ความรู้ คือ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, ส้านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรม (มหาวิทยาลั ยในภาคใต้ เช่น มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย และ ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) มหาวิทยาลัยในภาคใต้ของไทยซึ่งมีความพร้อมในการประสานความร่วมมือ ความพร้อม
เชิงโครงสร้างสถาบันของไทยสามารถด้าเนินการได้โดยไม่ติดขัด บุคลากรในระดับมหาวิทยาลัยมีความพร้อมใน
การขยายผลได้ทันที ข้อเสนอของคณะผู้ด้าเนินการวิจัย ที่ลงรายละเอียดคือ ไทยควรพิจารณาจัดสรรทุนและ
เปิดโอกาสให้นักวิจัยมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้ามาวิจัยร่วม จุดนีไม่ต้องกังวลว่าองค์ความรู้จะหลุดออกไป พืน
ที่ดินที่แตกต่างเป็นฐานที่ส้าคัญของค่า OER ที่แตกต่างกัน ส้าหรับเรื่องพันธุ์ที่หากได้รับการพัฒนาต่อยอดพันธุ์
ที่เด่นของมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าไทยได้จะเป็นประโยชน์ที่ตกกับแผ่นดินไทย
(2.4) การสร้างภาพลักษณ์ของปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มต่อประชาคมโลก
ภาพลั ก ษณ์ ข องปาล์ ม น้ า มั น และน้ า มั น ปาล์ ม ต่ อ ประชาคมโลกจ้ า แนกได้ 2 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ที่ 1
ภาพลักษณ์ด้านสุขภาพมนุษย์ ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ปรากฏเป็นฉันทามติว่าการบริโภคน้ามันปาล์ม
จะส่งผลดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อเปรียบเทียบกับน้ามันจากพืชชนิดอื่น อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยที่ชีน้าว่าการ
บริโภคน้ามันปาล์มมีผลดีต่อสุขภาพมี ปรากฏอยู่จ้านวนไม่น้อย แต่ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ามันจาก
พืชชนิดอื่น ๆ พยายามชีน้าว่าการบริโภคน้ามันจากพืชชนิดอื่น ๆ ส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นผลปรากฏอย่างเด่นชัด
ดังนันการท้าให้เกิดความเข้าใจต่อภาพลักษณ์ด้านสุขภาพที่ดีต่อประชาคมโลกเป็นจุดร่วมของทัง 3 ประเทศ
มิติที่ 2 ภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบภายนอกทางลบ (negative externality) ของอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์มเป็นสิ่งที่เกิดขึนและไม่สามารถปฏิเสธได้ ดังนัน การท้าให้เกิดความเข้าใจต่อภาพลักษณ์ ด้าน
สิ่งแวดล้อมของผลผลิตจากกลุ่มประเทศ IMT-GT และไปสู่กลุ่ม CPOPC เป็นประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคใน
ระยะยาว ทังนีทักษะการสร้างภาพลักษณ์เป็นงานบริการซึ่งจุดนีไทยท้าได้ดีโดยเปรียบเทียบกับประเทศทัง 2
ดังนันข้อเสนอของคณะผู้ด้าเนินการวิจัยคือ ไทยเสนอตัวท้าโครงการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ปาล์มในประชาคม
โลกในกรอบเจรจา IMT-GT และกรอบ CPOPC ต่อไป เหตุผลสนับสนุนและรูปแบบการเจรจาเป็นดังนี
จุดแข็งของภาคบริการของไทยที่มี ภาคเอกชนในการท้าสื่อเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด การอาสาท้าหน้าที่
ส่วนนีทังทางงบประมาณและการผลิตสื่อเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันเพื่อแลกกับการขอความร่วมมือในส่วน
อื่น การส่งเสริมเช่นนีเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยท้า การสร้างสรรค์งานเพื่อเป้าหมายประชาคมโลก
ตัวอย่างจากผลงานที่ผ่านมา เช่น จุดเด่นจากการท้าสื่อการท่องเที่ยวของไทยเป็นบทพิสูจน์ถึงผลงานเป็นที่
ประจักษ์มาเด่นชัดแล้ว เป็นต้น
หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้องในเบืองต้น ที่เหมาะสมคือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (มหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาการวิจัยฯ และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ , ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ)
สถาบันวิจัย, ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปด้าเนินการต่อสามารถ
ด้าเนินการได้และมีความยืดหยุ่น
(2.5) การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล
9

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

กรอบ AFTA และ AEC ของ ASEAN เป็ น พื นฐานที่ ส้ าคั ญ ของการเป็ นเครือ ข่ า ยการผลิ ตร่ว มกัน
(production network) การเป็ น กลุ่ ม ประเทศผู้ ผ ลิ ต น้ า มั น ปาล์ ม หลั ก ของโลกเป็ น แต้ ม ต่ อ ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก การส่งเสริ มการ
ลงทุนในอุสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล ด้าเนินการได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
1) ส่งเสริมการลงทุนไทยในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเป็นประเทศผู้น้าที่ได้สะสมองค์ความรู้ต่อการ
ด้าเนินอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเป็นอย่างดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยและอินโดนีเซีย ดังนัน การ
ส่งเสริมให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในประเทศมาเลเซียในรูปแบบต่าง ๆ จะ
เป็นประโยชน์ในระยะยาว ข้อเสนอประการนีสอดรับกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศทัง
ในรู ป แบบการลงทุ น โดยตรง (Foreign Direct Investment Outflow) และการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
(Portfolio Investment Outflow)
2) ส่งเสริมการลงทุน เพื่อขยายอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันปริมาณ
ผลผลิต CPO ของไทยถูกใช้เกือบทังหมดภายในประเทศอันประกอบด้วย การบริโภค และการใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตไบโอดีเซล ทังนีในส่วนของการบริโภคจ้าแนกออกเป็น น้ามันพืช และผลผลิตอุปโภคและบริโภค
ต่าง ๆ ซึ่งบางส่วนเข้าข่ายอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลของไทยจัด
อยู่ ในระดับ เบื องต้ น เท่ านั นเมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ ความซับ ซ้ อนและระดั บ ความกว้ างที่ห ลากหลายของทั ง
อุตสาหกรรม และหากรวมไปถึงองค์ความรู้ทางวิชาการพบว่าอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลยังสามารถต่อยอด
และสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบที่ซับ ซ้อนกว่าที่ไทยเป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนันข้อเสนอของคณะผู้ด้าเนินการวิจัย
คือ การผ่อนคลายมาตรการการน้าเข้าน้ามันปาล์มดิบจากมาเลเซียและอินโดนีเซียควบคู่กับการใช้ นโยบาย
ประกันรายได้ เหตุผลสนับสนุนเป็นดังต่อไปนี
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลจ้าเป็นอย่างยิ่งต้องผ่อนคลายให้เกิด การน้าเข้า
วัตถุดิบ (น้ามันปาล์มดิบและน้า มันเมล็ดในปาล์มดิบ) ข้อกังวลต่อการน้าเข้าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ชาวสวนปาล์ม สามารถแก้ไขได้ด้วยมาตรการประกันรายได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่หากไม่
สร้างการแข่งขันในระยะยาวเกษตรกรชาวสวนปาล์มอาจขาดแรงจูง ใจในการท้าธุรกิจเกษตรกรรมให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ดังนัน การผ่อนคลายให้เกิดการน้าเข้าควบคู่กับการส่ งเสริมให้เกิด
การลงทุนให้เกิดโอเลโอเคมีคอลในประเทศไทย โดยยังคงใช้มาตรการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรจะเป็นฐาน
ให้เกิดอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในระดับที่สูงขึนต่อไป
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ, กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, องค์การคลังสินค้า) กระทรวงอุตสาหกรรม (กรม
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ส้ านักงานเศรษฐกิจ อุ ตสาหกรรม ส้ านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) กระทรวงพลั งงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลั งงาน, กรมธุรกิจ
พลังงาน, ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) กระทรวงสาธารณสุข (ส้านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และส้านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย โดยมีกนป. ท้าหน้าที่ก้าหนดวิสัย ทัศน์และทิศทาง ข้อเสนอแนะโครงสร้างหน่วยงานส่วนนีสอดรับกับ
ข้ อ เสนอข้ อ (1.1) การพั ฒ นาทั งห่ ว งโซ่ เ ป็ น ระบบและการจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารนโยบาย ที่ ค ณะ
ผู้ด้าเนินการวิจัยเสนอให้มีคณะอนุกรรมการการวางแผนการพัฒนาและบริหารแผนอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี
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คอลอั น ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนกระทรวงพาณิ ช ย์ ผู้ แ ทนกระทรวงอุ ต สาหกรรม และ ผู้ แ ทนส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(2.6) การเตรียมข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหกรรมที่ไทยมีจุดแข็งและอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม
ในกรอบ IMT-GT ส้าหรับอุตสาหกรรมที่มาเลเซียและอินโดนีเซียมีความสนใจร่วมกันและไทยมีจุด
แข็งโดยเปรียบเทียบคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมยางพารา การเตรียมข้อมูลเพื่อน้าไปสู่โต๊ะ
เจรจาและข้อเสนอจากไทยในการร่วมมือในทังสองอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนกับ ความช่วยเหลือใน
การปิดช่องโหว่ของไทยในอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มเป็นสิ่งที่ต้องด้าเนินการให้พร้อม ทังนี ยางพาราและปาล์ม
น้ามันอยู่ภายใต้เสาหลักอุตสาหกรรมจากฐานเกษตรและภาคเกษตร (Agriculture & Agro-based industry)
และเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ภายใต้เสาหลักการท่องเที่ยว (Tourism) ดังนันข้อเสนอ คือ การเตรียมข้อมูลในสิ่งที่
ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านการท่องเที่ยวและยางพาราเพื่อยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับการขอ
ความร่วมมือด้านปาล์มน้ามัน
จุดแข็งหรือความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมยางพาราไทยคือระบบโลจิสติกส์ การมี
ผลผลิ ตที่ดี อัน เนื่ องมาจากคุณภาพของต้น ยาง การมีทักษะในการเก็บเกี่ยวผลผลิ ต ตลอดจนลั กษณะภูมิ
ประเทศและสภาพอากาศที่ เ อื ออ้า นวย นอกจากนี มี การพั ฒ นาอุต สาหกรรมอย่ างต่ อเนื่ องจากนโยบาย
สนับสนุนของภาครัฐในด้านการน้าเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่นเทคโนโลยีการแปรรูป การ
ส่งเสริมการท้าการเกษตรแบบแม่นย้า การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เป็นต้น
ในขณะที่จุดแข็งหรือความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยคือ การท่องเที่ยง
เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมทังในมิติของคุณภาพการ
ให้บริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ศักยภาพของภาคธุรกิจ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
ระบบโครงสร้างพืนฐาน ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น และภาพลักษณ์อาหารไทย
ด้วยปัจจัยสนับสนุนข้างต้นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมยางพาราและการ
ท่องเที่ยว อันน้าไปสู่การเจรจาต่อรองระหว่างอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มที่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียมี
ความได้เปรียบ ซึ่งเหตุผลสนับสนุนมีความชัดเจนในตัวเองคือ ธรรมชาติของการเจรจาหรือการท้างานเป็นกลุ่ม
ย่อมต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งจะท้าให้ทุกฝ่ายได้สิ่งที่ดีขึน ในทางตรงกันข้ามหากไทยไม่พร้อมในข้อมูลและ
ความสามารถในการน้าเสนอข้อมูลอาจจะท้าให้โอกาสหลุดลอยไป
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในส่วนนี คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริม
การเกษตร, การยางแห่งประเทศไทย) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) และกระทรวงพาณิชย์ (กรมการ
ค้าต่างประเทศ, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ,กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) ในฐานะผู้ที่มีความรู้
เรื่องข้อตกลงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเป็นก้าลังส้าคัญในการท้างานร่วมกัน
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ตารางที่ 2 สรุปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การพั ฒ นาทั งห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน - คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ
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 ,
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
3. การพั ฒ นามาตรฐานความ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ชาการเกษตร, กรมส่ งเสริ ม
ยั่งยืน
การเกษตร, ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ส้านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ)
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ - กระทรวงพาณิชย์ (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ในบริบทโลกและทักษะการเจรจา (องค์การมหาชน))
5. แนวทางการรองรั บ มาตรการ - กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ
สหภาพยุโรป
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน))
- กระทรวงการต่างประเทศ (กรมยุโรป)
- กระทรวงอุตสาหกรรม (ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
6. การเป็นสมาชิก CPOPC
- กระทรวงพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ)
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ชาการเกษตร, กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร)
7. การเสนอให้ เ กิ ด “มาตรฐาน - กระทรวงพาณิชย์ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
ความยั่งยืน” ร่วมกัน
- กระทรวงอุตสาหกรรม (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ชาการเกษตร, กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร)
- กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
- ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8. ความร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย และ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ช าการเกษตร, ส้ า นั ก งาน
พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))
เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่ม OER
- กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
(มหาวิทยาลัยในภาคใต้ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , ส้านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
9. การสร้างภาพลักษณ์ของปาล์ม - กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
น้ามันและน้ามันปาล์มต่อประชาคม (มหาวิ ท ยาลั ย ในกลุ่ ม พั ฒ นาการวิ จั ย ฯ และกลุ่ ม พั ฒ นาเทคโนโลยีฯ ,
โลก
ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ)
- สถาบันวิจัย, ศูนย์วิจัย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ใน - กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ, กรม
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล
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, ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส้านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
- กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,
กรมธุรกิจพลังงาน, ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน)
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส้านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
- กระทรวงสาธารณสุข (ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ)
- ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
11. การเตรียมข้อมูลเพื่อ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิ ชาการเกษตร, กรมส่ งเสริ ม
การแลกเปลี่ยนระหว่าง
การเกษตร, การยางแห่งประเทศไทย)
อุตสาหกรรมทีไ่ ทยมีจดุ แข็ง
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย)
- กระทรวงพาณิ ช ย์ (กรมการค้ า ต่ า งประเทศ, กรมส่ ง เสริ ม การค้ า
ระหว่างประเทศ,กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
- กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
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