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บทคัดยอ 
 
  ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันไดกําหนดวิสัยทัศนที่จะมุงสูการเปน 
ผูนําดานการผลิต การสงออกนํ้ามันปาลมเคียงคูผูนําในระดับโลก และเปนแหลงพลังงานของ
ประเทศที่ยั่งยืน  รวมท้ังไดกําหนดเปาหมายที่จะเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอที่จะกอใหเกิด 
อุตสาหกรรมแปรรูปมูลคาสูง เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เพิ่มความสามารถในการแขงขันและสราง
รายได โดยขยายพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันใหได 10 ลานไร ผลผลิตปาลมสด 25 ลานตัน หรือ 4.50 
ลานตันนํ้ามันปาลมดิบ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 2.80 ตัน รวมทั้งการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรม 

ปาลมนํ้ามันครบวงจร เพื่อใหเกิดการแปรรูปอยางครบวงจร และเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนตาม 

ยุทธศาสตรไดกําหนดยุทธศาสตรดําเนินการ 4 ดาน คือ เพ่ิมผลิตภาพอยางมีคุณภาพ โดยการ
เพิ่มผลผลิตปาลมสดใหเพียงพอปอนโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปใหเปนอุตสาหกรรม
ที่ไมมีวัสดุเหลือทิ้ง เกิดระบบการผลิตแบบประหยัดจากขนาดการผลิตจํานวนมาก เพ่ิม

ประสิทธิภาพการตลาด  โดยสรางระบบตลาดที่เอื้อประโยชนตอผูเกี่ยวของ รัฐสนับสนุน

โครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ รวมท้ังสงเสริมตลาดรองรับทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 
การใชทดแทนพลังงาน โดยขยายพื้นที่ปลูกและลดตนทุนการผลิตไบโอดีเซล  การบริหารและ
การจัดการอุตสาหกรรม  โดยจัดตั้งองคกรเฉพาะภายใตการกํากับดูแลของรัฐ  การดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรดังกลาวคาดวาผลประโยชนที่จะไดรับ คือ ระบบนิเวศนที่เสียหายกลับคืนสู
สภาพสมดุลทางธรรมชาติ  รัฐลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศจากการนํานํ้ามันปาลมไปใช
ทดแทนพลังงานปละประมาณ 18,000 ลานบาท เกษตรกรและผูประกอบการเกิดความมั่นคง
ดานอาชีพ รวมท้ังสรางมูลคาของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเปน 315,400 ลานบาทจากปจจุบันมีมูลคา
อุตสาหกรรม 50,000 ลานบาท สําหรับปจจัยที่กําหนดความสําเร็จตามยุทธศาสตรอุตสาหกรรม
ปาลมนํ้ามัน คือ นโยบายและมาตรการที่ชัดเจนและแนนอนไมเปล่ียนแปลงตามผูบริหาร

ประเทศ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตอเน่ือง รวมทั้งตองมีหนวยงานอิสระที่จะมีหนาที่
กํากับดูแลอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันใหดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 
 
 
 
 
 



บทที่1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญของการศึกษา 

ปาลมนํ้ามันเปนพืชนํ้ามันที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงกวาพืชนํ้ามันชนิดอื่น ทั้งดาน

การผลิตและการตลาด  เน่ืองจากมีตนทุนการผลิตและราคาต่ํากวานํ้ามันพืชชนิดอื่นโดย

เปรียบเทียบอีกทั้งนํ้ามันปาลมยังเปนนํ้ามันพืชที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย

ทั้งในสินคาอุปโภคและบริโภค  ดังน้ันสวนแบงการผลิตนํ้ามันปาลมตอนํ้ามันพืชโลกจึงโนมตัว

เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว จากรอยละ 11.71 ในชวงป 2519-2543 เปนรอยละ 

27.48 ในป 2544-2548 และคาดวานํ้ามันปาลมจะมีสวนแบงการผลิตนํ้ามันพืชโลกเปนรอย

ละ 31.24 ในป 2559-2563 โดยมีประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนเปนผูผลิตสําคัญ คือ 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งทั้ง 2 ประเทศผลิตนํ้ามันปาลมรวมกันเทากับรอยละ 78 ของ

ผลผลิตโลก อีกทั้งยังเปนประเทศผูนําในการสงออกน้ํามันปาลมในตลาดโลกโดยสงออก

รวมกันเทากับรอยละ 89.10 ของปริมาณสงออกโลก 

อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีอัตราการขยายตัวที่คอนขางสูงเชนกัน  โดยพื้นที่

ปลูกเพิ่มขึ้นจาก 69,625 ไร ในป 2520 เปน 2.04 ลานไร ในป 2546 นํ้ามันปาลมเปนนํ้ามัน

พืช  ที่มีสวนแบงการผลิตสูงสุดของอุตสาหกรรมน้ํามันพืชของไทย คือ มีสวนแบงการผลิตถึง

รอยละ 73 และยังเปนนํ้ามันพืชที่มีสวนแบงการบริโภคนํ้ามันพืชถึงรอยละ 62 ของนํ้ามันพืช

ทุกชนิด และมีมูลคาของอุตสาหกรรมประมาณ 50,000 ลานบาทในป 2546  อยางไรก็ตาม 

การเพิ่มมูลคานํ้ามันปาลมใหสูงขึ้นยังไมสามารถดําเนินการได  เน่ืองจากผลผลิตปาลมสดและ

นํ้ามันปาลมดิบสวนเกินภายในประเทศมีไมเพียงพอที่จะผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ือง

ภายในประเทศ  โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําไปใชผลิตเปนไบโอดีเซลเพื่อทดแทนนํ้ามันดีเซล 

ดังน้ันเพื่อใหอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันสามารถแขงขันได และสนองนโยบายการพึ่งตนเองใน

ดานพลังงาน การจัดทํายุทธศาสตรในเชิงรุกมากขึ้นจึงเปนส่ิงจําเปน ซึ่งยุทธศาสตรตอง

ครอบคลุมการดําเนินการทั้งระยะส้ัน  ระยะปานกลาง และระยะยาว รวมท้ังเนนการดําเนินการ

แบบบูรณาการในทุกดาน  ทั้งน้ี เพื่อใหอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและอุตสาหกรรมตอเน่ือง  

สามารถสรางรายไดอยางย่ังยืน  ไมเปนภาระตอรัฐในอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค 

การจัดทํายุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน ป 2547-2572 มีวัตถุประสงค คือ  

 1.2.1 เพิ่มผลผลิตนํ้ามันปาลมใหเพียงพอที่จะกอใหเกิดอุตสาหกรรมแปรรูป 

(Downstream value-added sector) ที่สรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ
รายได และความสามารถในการแขงขัน 

 1.2.2 เสริมสรางศักยภาพที่ยั่งยืนในการผลิตและสงออกนํ้ามันปาลม และผลิตภัณฑใน

ระดับโลก 

 1.2.3 สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรและอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ทั้งดาน

เงินทุนในการพัฒนา  ดานกายภาพ  ดานการบมเพาะในการประกอบธุรกรรม  การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  การวิจัยและขอมูล 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

  1.3.1 ศึกษาขอมูลดานการผลิต และการตลาดอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันของประเทศ

ผูผลิตสําคัญ ไดแก มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ชวงป 2542-2546 

 1.3.2 ศึกษานโยบายรวมทั้งมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ในการกําหนดเปาหมายการผลิตถึงป 2572 

1.4 วิธีการศึกษา 

1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง เอกสาร บทความ 

และขอมูลสถิติตางๆ ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กรมศุลกากร  กรมวิชาการเกษตร  

กรมสงเสริมการเกษตร  กรมสงเสริมสหกรณ และภาคเอกชน 

1.4.2 การทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

นํารางยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน เพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงพาณิชย  กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย  

โรงงานแปรรูป  พอคา และเกษตรกร โดยการจัดสัมมนา 2 คร้ัง ในแหลงผลิตสําคัญ คือ

จังหวัดกระบ่ี และ จังหวัดสุราษฎรธานี และนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงยุทธศาสตรใหมีความ

สมบูรณยิ่งขึ้น  

1.4.3 การวิเคราะหขอมูล 

 1) การวิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา เพื่อทราบถึงสภาพท่ัวไปทางการผลิต  การแปรรูป 

และการตลาดภายในประเทศ และตางประเทศ รวมท้ังวิเคราะหปญหาทั้งดานการผลิต  การ

แปรรูป และการตลาด 
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 2) การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อนํามา
กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน 

 3) การวิเคราะหทางเศรษฐมิติเพื่อคาดคะเนความตองการใชภายในประเทศเพื่อการ

บริโภค  และความตองการใชในรูปพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อนํามากําหนดเปาหมายการ

ผลิต 

 4) วิเคราะหผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจของการลงทุนปลูกปาลมนํ้ามันโดยหลักการของ

การวิเคราะหและประเมินโครงการเพื่อการลงทุน 

 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 เกษตรกรและผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพ 
 1.5.2 เพิ่มมูลคาอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมจาก 50,000 ลานบาทในปจจุบัน เปน 

315,400 ลานบาท 
 1.5.3 ลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศจากการนํานํ้ามันปาลมไปใชทดแทนพลังงาน 

เชื้อเพลิงอยางนอยปละ 18,000 ลานบาท (ทดแทน 5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎี 

 

2.1 ตรวจสอบเอกสาร 

 มนัส  ชัยสวัสดิ์ (2530) ไดศึกษาถึงความตองการใชนํ้ามันปาลมดิบภายในประเทศใน

ปจจุบัน พบวา การใชนํ้ามันปาลมแบงเปน 2 ลักษณะ คือ การใชนํ้ามันปาลมเพื่อการบริโภค

โดยตรง 92,000 ตัน หรือรอยละ 61.33 และการใชนํ้ามันปาลมเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

ตางๆ 58,000 ตัน หรือรอยละ 38.67 สวนผลผลิตของนํ้ามันปาลมจากโรงกล่ันภายในประเทศ 

มีปริมาณ 120,000 ตัน และอีก 30,000 ตันมาจากการลักลอบนําเขานํ้ามันปาลมจากจังหวัด

ชายแดนภาคใต ทั้งยังไดศึกษาถึงอัตราความเจริญเติบโตของการใชนํ้ามันปาลมในการบริโภค 

และในอุตสาหกรรมตางๆ พบวา อัตราการเจริญเติบโตอยูระหวางรอยละ 5-10  สวนการศึกษา

โครงสรางตลาดอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม พบวา แยกเปนตลาดผลปาลมสด ตลาดนํ้ามันปาลม

ดิบ และตลาดนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ นอกจากน้ี ยังศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการใชนํ้ามัน

ปาลม โดยแบงเปน ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน  ปจจัยภายใน ไดแก ราคา คุณภาพ และ

ปริมาณที่แนนอนสม่ําเสมอ สวนปจจัยภายนอก ไดแก ราคาตลาดโลกของนํ้ามันปาลม ภาวะ

เศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ ปจจัยทางสังคม  วัฒนธรรมความเปนอยู ตลอดจนพฤติกรรม

ของผูบริโภค และการเมือง 

 สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2531) ไดทําการศึกษาถึงตลาด

นํ้ามันปาลม : ศึกษาความตองการใชภายในประเทศ พบวาความตองการใชผลิตภัณฑนํ้ามัน

ปาลมที่ไดจากนํ้ามันปาลมดิบในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสุดทาย และเพื่อการบริโภคโดยตรง 

ขึ้นอยูกับราคานํ้ามันปาลมที่ไมสูงกวานํ้ามันพืชทดแทนอยางอื่นและไขสัตว คุณภาพของนํ้ามัน

ป า ล ม 

และปริมาณที่เพียงพอและแนนอนสม่ําเสมอ ที่สามารถทําใหผูใชในอุตสาหกรรมขั้นต่ําไป

วางแผนในการผลิตได และมีความไดเปรียบของตนทุน ในดานโครงสรางระบบตลาดของนํ้ามัน

ปาลม พบวา ตลาดผลปาลมจัดเปนตลาดแขงขันสมบูรณ ราคาถูกกําหนดโดยอุปสงคและ

อุปทานของผลปาลมดิบที่ผลิตไดตามฤดูกาล และความตองการนํ้ามันปาลมดิบในขณะน้ัน 

สวนตลาดนํ้ามันปาลมดิบ เปนตลาดผูซื้อนอยราย การกําหนดราคานํ้ามันดิบเปนราคาท่ีตกลง

กัน 3 ฝาย ระหวางโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ โรงงานกลั่นนํ้ามันปาลม และกระทรวงพาณิชย 

อํานาจการตอรองของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ ขึ้นอยูกับความตองการใชและผลผลิตของ

นํ้ า มั น 
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ขั้นสุดทายเปนตลาดแขงขันโดยเสรี ฉะน้ัน ผูขายผลิตภัณฑนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์มีขอจํากัดใน

การตั้งราคา ซึ่งจะตองตั้งราคาขายไมสูงกวาราคานํ้ามันพืชและไขสัตวทดแทนอยางอื่น 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT  Analysis) 2.2.1 

 การวิเคราะห SWOT เปนการประเมินถึง จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของ 

อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (วิเคราะหโอกาสและ

อุปสรรค) และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (วิเคราะหจุดแข็งและจุดออน) ซึ่งถือวามี

อิทธิพลตอการกําหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม (Kotler and Gray 
Armstrong ,2000) 

 (1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (วิเคราะหโอกาสและอุปสรรค) 

โอกาส (Opportunity)  ศึกษาถึงขอไดเปรียบที่อุตสาหกรรมสามารถแสวงหาได
จากส่ิงแวดลอมภายนอก โดยส่ิงแวดลอมหรือปจจัยน้ันจะเปนส่ิงที่เกื้อหนุนใหอุตสาหกรรม

ไดเปรียบอุตสาหกรรมอื่น 

อุปสรรค (Threats)  ศึกษาถึงส่ิงแวดลอมหรือปจจัยที่ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม และจําเปนจะตองมีมาตรการหรือแนวนโยบายที่จะตองแกไข เพื่อให 

อุตสาหกรรมน้ีสามารถพัฒนาไปได 

 (2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (วิเคราะหจุดแข็งและจุดออน) 

จุดแข็ง (Strengths) ศึกษาถึงจุดแข็งแกรง หรือจุดเดนที่เปนปจจัยภายในที่ 
เกิดขึ้นของอุตสาหกรรม ซึ่งจุดแข็ง คือผลประโยชนหรือขอไดเปรียบที่อุตสาหกรรมมีเมื่อเทียบ

กับอุตสาหกรรมอื่น 

จุดออน (Weakness) ศึกษาถึงขอเสียเปรียบ ปญหาที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม 

เพื่อที่จะตองหาวิธีแกไขจุดออน เพื่อใหอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาตอไปได 

  



 

  ดวยจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ของอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันทั้งหมด

นําไปกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน 
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2.2.2 การวิเคราะหโครงการเพ่ือการลงทุน 

 ปาลมนํ้ามันเปนไมยืนตนที่คาใชจายในการปลูกและผลตอบแทนเกิดขึ้นตางเวลาและ

ตางจํานวนกัน  จึงยากที่จะนํามาเปรียบเทียบกันโดยตรง  จึงจําเปนตองมีการปรับคาเวลาของ

การไดมาซึ่งคาใชจายและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาตางๆ ในอนาคต ใหเปนมูลคา

ปจจุบัน หรือใหฐานของเวลาเดียวกัน ในรูปของมูลคาปจจุบัน การปรับคาของเวลาเปนดังน้ี 

  P         =   
( )ni

S
+1

     

S  =    มูลคาการลงทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละป 
  P    =   มูลคาการลงทุนหรือผลตอบแทนของการปลูกปาลมนํ้ามันปจจุบัน 

  i   =   อัตราดอกเบ้ีย หนวยเปอรเซนต 

  n  =  อายุของตนปาลมนํ้ามัน n=1,……………,25 ป 

 1/(1+i) n  =  ตัวรวมสวนลด ( Discount Factor) 

 อัตราดอกเบ้ียที่ใชในการคํานวณอัตราคิดลด เพื่อใชปรับคาของเงินในอนาคตใหเปนคา

ในปจจุบันหรือที่เรียกวา  อัตราสวนลด  (Discount Rate) น้ัน  อัตราสวนลดที่เหมาะสมในการ

วิเคราะหโครงการทางเศรษฐกิจจะไดแกคาเสียโอกาส  หรือผลตอบแทนของการใชทุนไปใน

ทางเลือกอื่นที่ดีที่สุด  โดยธนาคารโลกไดเคยศึกษา และกําหนดไวสําหรับกลุมประเทศกําลัง

พัฒนาที่อัตรารอยละ 9-12 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) ,2540) 

 การคํานวณหาความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกปาลมนํ้ามัน ไดใช

ตัวชี้วัดดังน้ี 

1) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เปนการวิเคราะหโดยใชวิธีกําหนด
อัตราสวนลดไวกอน แลวนําไปปรับมูลคาผลตอบแทนจากปลูกปาลมนํ้ามัน (Benefit) กับ

ตนทุนการปลูกปาลมนํ้ามัน (Cost of Production) ในแตละปปจจุบัน จากน้ันหาความแตกตาง

ระหวางผลรวมของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของตนทุนการผลิต คาที่ได

คือมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)                        
                                

  



 

         NPV =  ∑
=

n

t 1 ( )t
t

i
B
+1

   -  ∑
=

n

t 1 ( )t
t

i
C
+1

( )

 

   หรือ   NPV    =   ∑                    
=

n

t 1
t
tt

i
CB

+

−

1

( )
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กําหนดให 
  Bt = ผลตอบแทนจากการลงทุนทําสวนปาลมในปที่ t (Pt x Qt)  
  Ct = ตนทุนจากการลงทุนทําสวนปาลมในปที่ t 
  i = อัตราดอกเบ้ีย 

  t = ระยะเวลา คือ ปที่ 1, 2,….,n 
  n = อายุปสุดทายของสวนปาลมนํ้ามัน โดยในที่น้ีคือ 25 ป 

 2) อัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C) เปนการเปรียบเทียบ
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของตนทุน หลักเกณฑในการตัดสินใจตาม

วิธีการนี้คือ คา B/C ตองมากกวา 1 ซึ่งหมายความวา ผลตอบแทนที่ไดจากโครงการจะมี

มากกวาตนทุนที่ตองเสียไป ซึ่งมีสูตรคํานวณ ดังน้ี 

  B/C = 

( )t
t

t
t

i
C

i
B

+

+

1

1
n

t

n

t

∑

∑

=

=

1

1  

 

  กําหนดใหความหมายของสัญลักษณในสูตรน้ี เชนเดียวกับขอ 1 

 3) อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) เปนการคํานวณหา
อัตราคิดลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของตนทุนการผลิต หรือคาใชจายในการลงทุนเทากับมูลคา

ปจจุบันของผลตอบแทน หรือผลประโยชนจากการลงทุน หรืออัตราสวนลดที่ทําใหมูลคาปจจุบัน 

(NPV) มีคาเทากับ ศูนย ดังน้ัน IRR จึงเปรียบเสมือนอัตราผลตอบแทนเฉล่ียที่สามารถทําให

การลงทุนของโครงการสามารถเกิดผลจายคืนเงินลงทุนในชวงอายุการลงทุน หลักเกณฑในการ

เลือกโครงการ คือ จะเลือกลงทุนในโครงการน้ัน ถา IRR มีคามากกวาอัตราการลงทุนเพิ่ม 

(Marginal Investment Rate) ของอุตสาหกรรม มิฉะน้ันจะไมเลือก ซึ่งมีสูตรในการคํานวณ ดังน้ี 

                                     

 IRR คือ r  ที่ทําให         ( )
( )

0
11

=
+

−

=
∑ t

tt
n

t r
CB

  กําหนดใหความหมายของสัญลักษณในสูตรน้ี เชนเดียวกับขอ 1 

  



 

 การทดลองหาคา IRR ซึ่งจะทําใหคา NPV เปนศูนยน้ัน อาจเปนเร่ืองที่เสียเวลาและเปน

เหตุบังเอิญอยูมาก ในทางปฏิบัติจริงๆ เพื่อชวยในการคํานวณหาคา IRR ไดรวดเร็วขึ้น จึงอาจ

ใชวิธีลองเพิ่มอัตราคิดลด แลวพิจารณาดูวา คา NPV เปนอยางไรเปนหลัก ซึ่งหลักการนี้คือวิธี

ลองผิดลองถูก (Interpolation) ซึ่งมีวิธีการหาแบบงายๆ ดังน้ี 
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                อัตราคิดลดตัวต่ํา + ผลตางระหวางอัตราคิดลดท้ังสอง x NPV  ท่ีใชอัตราคิดลดตัวต่ํา 
IRR  = 

ผลตางของ NPV ท่ีใชอัตราคิดลดท้ังสอง 

 

สําหรับการวิเคราะหโครงการดานสังคม โดยทั่วไปจะใชเกณฑการวิเคราะห ประสิทธิผล 

ตนทุน และคาใชจาย (Cost  Effectiveness) โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและคาใชจาย
ของทางเลือกตางๆ ซึ่งทางเลือกที่เหมาะสม จะเปนทางเลือกที่มีตนทุน และคาใชจายตลอดอายุ

โครงการต่ําที่สุดในการสนองวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

การวิเคราะหความออนไหวของโครงการเพื่อการลงทุน  2.2.3 

เน่ืองจากตนทุนและผลไดของโครงการที่ไดวางแผนไว อาจมีการเปล่ียนแปลง

เมื่อสถานการณเปล่ียนแปลงไปขีดความสามารถของโครงการในการหารายไดจะเปล่ียนแปลง

ไป ดังน้ัน การวิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุนปลูกปาลมนํ้ามันภายใตขอสมมติฐานตาง 

ๆ เพื่อใหทราบความเส่ียงในการลงทุน การวิเคราะหจะไดอัตราตอบแทนของการปลูกปาลม

นํ้ามันในแตละกรณี หลายกรณีเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวาควรลงทุนหรือไม หาก

สมมติฐานตางๆ เปลียนแปลงไปจากกรณีฐาน (Base case) โดยจะทําการวิเคราะห ภายใตขอ
สมมติฐาน 3 กรณี คือ 

ดานตนทุน  พิจารณาถึงตนทุนการผลิตตามแผนการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 5 รอยละ 

10 และรอยละ 15  

ดานผลประโยชน พิจารณาถึงการลดลงของรายไดจากราคาที่เกษตรกรขายได

ลดลงรอยละ 5 รอยละ 10 และรอยละ 15 

ดานตนทุนและผลประโยชน พิจารณาตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและรายไดลดลง 

รอยละ 5 รอยละ 10 และรอยละ 15 

อัตราคิดลด  

  อัตราคิดลดที่นํามาใชในการวิเคราะหทางการเงินใชอัตราดอกเบ้ียที่รอยละ 9-

12 ซึ่งอัตราดังกลาว เปนอัตราดอกเบ้ียที่ธนาคารโลกกําหนดไวสําหรับประเทศกลุมกําลัง

  



 

  



0บทที่ 3 

สถานการณปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม 

 

3.1 สถานการณโลก 

ในชวงป 2519-2523 ทวีปอเมริกาเปนแหลงผลิตและสงออกนํ้ามันพืชและไขสัตวที่

สําคัญสูตลาดโลก โดยมีสวนแบงการสงออกคิดเปนรอยละ 34 ของปริมาณสงออกโลก  
ขณะที่ทวีปเอเชียผลิตและสงออกเปนอันดับ 2 คือ สงออกรอยละ 19 ของปริมาณสงออกโลก 

อยางไรก็ตามในชวงป 2544-2548 คาดวาทวีปเอเซียจะเปนแหลงผลิตและสงออกนํ้ามันพืช

และไขสัตวเปนอันดับหน่ึงของโลก คือ สงออกรอยละ 45 ของปริมาณสงออกโลก และทวีป

อเมริกาจะสงออกเปนอันดับ 2 คือ สงออกลดลงเหลือรอยละ 27 ประเทศที่มีบทบาทในการ

ผลิตและสงออกนํ้ามันพืชสูตลาดโลกท่ีสําคัญในทวีปเอเซีย คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดย

นํ้ามันพืชที่ผลิตและสงออกหลักของทวีปเอเชีย คือ นํ้ามันปาลม ซึ่งปริมาณสงออกคิดเปนรอย

ละ 75 ของผลผลิตที่ผลิตได   

ความสําคัญของนํ้ามันปาลมในตลาดนํ้ามันพืชโลกเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ โดยในป 2545 

ผลผลิต นํ้ามันปาลมเทากับ 23.68 ลานตัน เพิ่มขึ้น 7.5 เทา เมื่อเทียบกับป 2520 ซึ่งมี

ผลผลิต 3.17 ลานตัน เน่ืองจากพื้นที่ปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้น พื้นที่ปลูกป 2545 

มีเทากับ 53.38 ลานไร  สูงกวาพื้นที่ปลูกป 2520 ซึ่งมีเทากับ 10.34 ลานไร ประมาณ 5 เทา 

และมีประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียเปนประเทศผูผลิตสําคัญอันดับหน่ึงและสองของโลก 

ตามลําดับ โดยป 2545   มาเลเซียมีพื้นที่ปลูกคิดเปนรอยละ 41  อินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกคิดเปน

รอยละ 37 ของพื้นที่ปลูกโลก สําหรับประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกคิดเปนรอยละ 3 ของพื้นที่ปลูก

โลก       

3.1.1 ประเทศมาเลเซีย 

อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจของมาเลเซีย  
โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขาเกษตร  ปาลมนํ้ามันถือเปนพืชทองที่ทํารายไดใหกับประเทศโดย

กอใหเกิดการจางงาน กวาคร่ึงหน่ึงของการจางงานภายในประเทศ  สงออกและนํารายไดเขา

ประเทศคิดเปนรอยละ 4 ของมูลคาสงออกรวมทั้งหมด และมีมูลคารวมของอุตสาหกรรมคิด
เปนรอยละ 6.75 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ   

มาเลเซียปลูกปาลมนํ้ามันคร้ังแรกในป 2413 แตปลูกในเชิงการคาเมื่อป 2460 และ

สามารถเปนผูนําในการผลิตและสงออก ตั้งแตป 2514 เปนตนมา โดยป 2545 มาเลเซีย 
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รอยละ 60 ที่เหลือรอยละ 30 เปนการดําเนินการภายใตโครงการของรัฐ  และรอยละ 10  เปน

เกษตรกรรายยอย  พื้นที่เก็บเกี่ยว 19.37 ลานไร ผลิตผลปาลมสดได 61.04 ลานตัน  

ผลผลิตเฉล่ียตอไร 3.06 ตัน/ป ตนทุนการผลิตผลปาลมสดเฉล่ียกิโลกรัมละ 1.19 บาท   

โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมแบบแยกเมล็ดในออกรวม 352 โรงงาน รองรับผลปาลมสดได

ปละ 67  ลานตัน  มีอุตสาหกรรมกล่ันนํ้ามันปาลม 47 โรงงาน รองรับนํ้ามันปาลมดิบไดปละ 

15.55 ลานตัน   มีอุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑจาก นํ้ามันปาลม 17 โรงงาน กําลังการผลิต 

1.96 ลานตัน มีอุตสาหกรรมสกัดนํ้ามันจากเมล็ดในปาลม 38 โรงงาน  รองรับเมล็ดในปาลม

ไดปละ4.31  ลานตัน  ปจจุบันมาเลเซียสามารถผลิตนํ้ามันปาลมได 11.80 ลานตัน หรือคิด

เปนรอยละ 50 ของผลผลิตนํ้ามันปาลมโลก   

ผลผลิตนํ้ามันปาลมรอยละ 90 สงออกจําหนายตลาดตางประเทศ โดยรัฐสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการสงออกเสรีนํ้ามันปาลมที่มีมูลคาสูง แตเก็บภาษีสงออกในอัตรากาวหนาหาก

สงออกนํ้ามันปาลมดิบ ทั้งน้ีเพื่อใหมีวัตถุดิบเพียงพอปอนโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

การสงออกนํ้ามันปาลมของมาเลเซีย  มีบทบาทตอการนําเงินตราตางประเทศเขา

ประเทศ โดยป 2545  สามารถสงออกและทํารายไดเขาประเทศ 19,626.50 ลานริงกิต หรือ 

226,097 พันลานบาท  โดยตลาดสงออกที่สําคัญ คือ สหภาพยุโรป  ประเทศกลุมอาเซียน 

อินเดีย  ปากีสถาน และจีน  ผลิตภัณฑนํ้ามันปาลมที่สงออกเปนนํ้ามันปาลมผานกรรมวิธีเกือบ

ทั้งหมด โดยเปนนํ้ามันโอเลอีนบริสุทธิ์ (RBD Palm Olein) และนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ (RBD 
Palm Oil) คิดเปนรอยละ 50 ของปริมาณสงออกรวมทั้งหมด 

นโยบายดานการตลาดของมาเลเซียมีการวางแผนการตลาดไวอยางรอบคอบ  เพื่อ

รักษาตลาดผูซื้อของตนไว  มีการจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศ  มีการจัดตั้งโรงงานกล่ันนํ้ามัน

ปาลมในจีน  สหรัฐ  เม็กซิโก และอียิปต  เปนตน  รวมท้ังไดมีการจัดสงคณะผูแทนทางการคา

เดินทางไปหาตลาดใหมๆ นอกจากนี้มาเลเซียไดกําหนดนโยบายที่จะรักษาสัดสวนในตลาดที่มี

อยูเดิมใหเปนลูกคาถาวรดวยวิธีการใหสินเชื่อนําเขาระยะยาว 1-2 ป แกประเทศกําลังพัฒนาที่

ส่ังซื้อนํ้ามันปาลมตั้งแต 300,000 ตัน/ปขึ้นไป  โดยธนาคารแหงประเทศมาเลเซียจะให ECR 

(Export Credit Refinancing) เปนระยะเวลา 180 วัน เพื่อชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาที่มี

ปญหาขาดแคลนเงินตราตางประเทศ  เปนตน 

  



 

มาเลเซียมีการนําเขานํ้ามันปาลมในแตละปไมมากนัก  ขึ้นอยูกับสถานการณการผลิต

และการตลาดภายใน  โดยสวนใหญเปนการนําเขานํ้ามันปาลมดิบ เพื่อเปนวัตถุดิบปอน 
โรงงานอุตสาหกรรมภายใน  โดยเก็บภาษีนําเขาตามขอผูกพัน WTO รอยละ 10 
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รัฐบาลมีบทบาทอยางมากตอการสงเสริมและพัฒนาดานการผลิต  การตลาด  โดย 
มีการจัดตั้งองคกรที่กํากับดูแลอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมของประเทศ คือ 

Malaysia Palm Oil Board (MPOB) โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน และข้ึนโดยตรงกับสํานักนายกรัฐมนตรี ประกอบดวย 2 หนวยงานหลัก 

คือ Palm Oil Registration and Licensing Authority (PORLA) และ Palm Oil Research Institute 
of Malaysia (PORIM) หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะกํากับดูแลอุตสาหกรรมทั้ง
ระบบทุกขั้นตอนตั้งแตเกษตรกรถึงการสงออกและนําเขา  

การพัฒนาปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมของประเทศขณะน้ีอยูภายใตแผนพัฒนา 
การเกษตรแหงชาติ ฉบับที่ 3 (2541-2553) แผนฉบับน้ีไดปรับกลยุทธการพัฒนาจาก 
เชิงขยายการผลิต (Expansion Phase) เปนเชิงแขงขัน (Competitive Phase) โดยกําหนด
แนวทางในการดําเนินการดังน้ี 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคนควาหาพันธุปาลมที่ใหผลผลิตสูงและ

สอดคลองกับความตองการใชในอนาคต (End-uses) 
2) ใหความสําคัญกับเคมีภัณฑจากนํ้ามันปาลม  และพยายามพัฒนา

ขบวนการผลิตไปในลักษณะ “Zero-Waste Industry”  
3)  ซาบาและซาราวัก เปนแหลงปลูกหลักและพยายามขยายพื้นที่ปลูกไปใน 

ประเทศขางเคียง 

4)  การวิจัยและพัฒนาเนนเทคนิคประหยัดแรงงาน 

5)  ขยายตลาดใหมและรักษาตลาดเดิม 

6)  รวมการผลิตใหสามารถบรรลุเปาหมายที่จะใหผลตอบแทนจากการใชที่ดิน
สูงสุด 

ปจจัยสําคัญที่นําพาใหมาเลเซียกาวสูผูนําการผลิตและการสงออกนํ้ามันปาลมใน

ตลาดโลกท่ีสําคัญ คือ 

1) รัฐใหการสนับสนุนจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่เฉพาะดานในการ ดูแล กํากับ   
อุตสาหกรรมทั้งระบบอยางชัดเจนตอเน่ือง อาทิเชน  PORIM  ตรวจสอบคุณภาพการสงออก   
PORAM  สงเสริมการสงออก  MEOMA  วางแผนดานการตลาดและประชาสัมพันธ  เปนตน   
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2)  สรางทาเรือหลัก 13 แหง เพื่อลดคาใชจายดานธุรกรรมและสงเสริมการ

สงออก โดยแตละจุดจะมี PORLA เปนหนวยงานคุมเขมคุณภาพนํ้ามันสงออกในแตละจุด 
ทาเรือ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายลวงหนานํ้ามันดิบ เพื่อใหผูซื้อและผูขายสามารถ

วางแผนการผลิตและการตลาดในระยะยาวได 
3) ใหความสําคัญกับการวิจัยและคนควา เพื่อลดตนทุนการผลิตและผลิต 

สินคา นํ้ามันปาลมที่มีมูลคาสูงขึ้น โดยพยายามลดการพึ่งพาการสงออกสินคานํ้ามันปาลมที่

มูลคาต่ําเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง เชน เคมีภัณฑ เปนตน  โดยปจจุบันมาเลเซียสงออก 
นํ้ามันปาลมหลัก 6 ชนิด คือ นํ้ามันปาลมผานกรรมวิธี 64% (เปน RBD Olein 51% และ RBD 
Palm Oil 24%)  เคมีภัณฑ 16% นํ้ามันปาลมดิบ 8% นํ้ามันเมล็ดใน 6% กากปาลม 2%  และ

อื่นๆ 4% 

ปญหาและอุปสรรคของการพยายามเรงรัดพัฒนาการผลิตปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม    
ภายในประเทศ ที่สําคัญเปนดังน้ี 

1) มาเลเซียขาดแคลนแรงงานที่จะทําการผลิตในสวนปาลม แรงงานท่ีทํางานใน  
สวนปาลมขณะน้ีสวนมากเปนแรงงานตางชาติที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย อัตราสวนพื้นที่

ตอแรงงานในขณะน้ีคือ 40 ไร ตอแรงงานหน่ึงคน จึงทําใหผลผลิตบางสวนสูญเสีย 

2)   พื้นที่ใหมที่จะนํามาปลูกปาลมคอนขางจํากัด 

3)  ตนทุนการผลิตผลปาลมสดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงคาแรงงาน คาที่ดิน 

คาวิจัยและพัฒนา ในป 2543 ตนทุนการผลิตผลปาลมสดเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 0.74 บาท ใน

ป 2533 เปนกิโลกรัมละ 1.19 บาท หรือคิดเปนรอยละ 60.81 

4)  ตองแขงขันกับนํ้ามันพืชที่ใชทดแทนกันได คือ นํ้ามันถั่วเหลือง ซึ่งขณะน้ี

การตัดแตงพันธุกรรมถั่วเหลืองมีผลทําใหตนทุนการผลิตถั่วเหลืองลดลง 

5) เกษตรกรรายยอยรอยละ 10 ของผูปลูกทั้งหมดเปนเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ

การผลิตต่ํา และเปนการดําเนินการในลักษณะธุรกิจขนาดเล็กซึ่งยากตอการพัฒนาลงทุนในเชิง

พาณิชย 

  



 

6)  ไดรับผลกระทบจากการตั้งกําแพงภาษีนําเขาในอัตราสูงจากประเทศคูคา 

เชน อินเดีย 
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3.1.2  ประเทศอินโดนีเซีย 

ปาลมนํ้ามันถูกนํามาปลูกคร้ังแรกเมื่อป 2391 ในรูปของไมประดับยืนตน และการปลูก

ปาลมนํ้ามันไดรับความสนใจ และมีการขยายตัวอยางรวดเร็วตั้งแตป 2524  เมื่อมีการจัดตั้ง

โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมภายในประเทศ  รวมทั้งการไดรับความชวยเหลือดานการเงินจาก

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) และธนาคารโลก (World Bank)  ปจจุบันอินโดนีเซีย
ไดกลายเปนประเทศผูผลิตและสงออกนํ้ามันปาลมรายใหญอันดับสองของโลกรองจากมาเลเซีย 

กลาวคือ ในป 2545  พื้นที่ปลูกมีเทากับ 19.63 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 37 ของพื้นที่ปลูก

โลก โดยพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 14 เทา เมื่อเทียบกับป 2520 การขยายตัวของพื้นที่ปลูกในชวงที่

ผานมาเน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยใหชาวตางชาติเขามา ลงทุนปลูกสรางสวน

ปาลมภายในประเทศ เพื่อยกระดับรายไดประชากรในเขตชนบท ดังน้ันธุรกิจปาลมนํ้ามันและ

นํ้ามันปาลม อินโดนีเซียจึงดําเนินการภายใตชาวตางชาติที่สําคัญ คือ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา 

และสิงคโปร  อยางไรก็ตาม จากวิกฤตเศรษฐกิจและความไมสงบภายในไดสงผลใหการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ีชะลอตัว ในป 2545 อินโดนีเซียผลิตนํ้ามันปาลมได 8.0 ลานตัน 

เพิ่มขึ้น 19 เทา เมื่อเทียบกับป 2520 ผลผลิตรอยละ 63 สงออกจําหนายตางประเทศในรูป

นํ้ามันดิบเปนหลัก ที่เหลือรอยละ 37 ใชเพื่อบริโภคภายใน  ในอดีตรัฐบาลไดมีนโยบาย

สงเสริมใหประชากรหันมาบริโภคนํ้ามันปาลมเพิ่มขึ้น แตตอมารัฐไดใหความสําคัญกับนโยบาย

สงเสริมการสงออกจึงทําใหปริมาณการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในขณะน้ีรัฐบาลไดพยายาม

สงเสริมใหมีการตั้งโรงงานแปรรูปนํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑชนิดตางๆ เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใน

การสงออกแทนการสงออกนํ้ามันดิบ สําหรับอนาคตคาดวาการขยายตัวของพื้นที่ปลูกและ

ผลผลิตยังคงมีอยูเน่ืองจากอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ที่สามารถขยายการผลิตได ประกอบกับยังมี

แรงงานเพียงพอภายในประเทศ ดังน้ันในป 2550   คาดวาอินโดนีเซียจะมีพื้นที่ปลูกปาลม
เพิ่มขึ้นเปนประมาณ 24.38 ลานไร โดยการขยายตัวของพื้นที่คาดวาจะเปนการลงทุนจาก

มาเลเซียเปนหลัก และคาดวาผลผลิตรอยละ 67 จะสงออกจําหนายตางประเทศ 

  



 

อินโดนีเซียสามารถพัฒนาการผลิตปาลมนํ้ามันจนกระทั่งขณะน้ีสามารถปลูกปาลมได 

ผลผลิตเฉล่ียตอไรสูงเปนอันดับสองรองจากมาเลเซีย เน่ืองจากรัฐมีความชัดเจนในการสงเสริม

ใหนํ้ามันปาลมเปนนํ้ามันพืชหลักในการบริโภคของประเทศรวมทั้งการใชการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาการผลิตภายใน คือ 

1) สงเสริมและสนับสนุนชาวตางชาติในการลงทุนในอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน 
และนํ้ามันปาลม รวมท้ังกําหนดเขตการสงเสริม 
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2) มาตรการดานภาษีเปนกลไกในการผลักดันการสงออก โดยอัตราภาษีการ 
สงออกจะปรับตามสถานการณการผลิตและการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3) รัฐบาลควบคุมปริมาณการผลิตนํ้ามันปาลมภายใน  และกํากับดูแลใหปริมาณ

ผลผลิตมีเพียงพอปอนอุตสาหกรรมตอเน่ืองภายในประเทศ อีกทั้งกําหนดใหมีหนวยงานคอย

ตรวจสอบคุณภาพนํ้ามันที่ผลิตได 

4) มีสถาบันดานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม 

อาทิเชน Indonesia Oil Palm Research Institutes (IOPRI) เปนตน 

3.1.3  การผลิตปาลมนํ้ามันของประเทศผูผลิตสําคัญ 

ประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนที่เปนผูผลิตและสงออกนํ้ามันปาลมในตลาดโลก 

คือมาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยทั้ง 2 ประเทศสงออกรวมกันเทากับรอยละ 91 ของปริมาณ

การคาโลก และเมื่อเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดออนของแตละประเทศแลว พบวามาเลเซียมี

อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันครบวงจร รัฐมีนโยบายที่ใหการสนับสนุนที่แนนอนเปนจุดแข็ง 

ในขณะที่อินโดนีเซียไดเปรียบในเร่ืองของที่ดินและคาจางแรงงานถูก (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบประเทศผูผลิตปาลมนํ้ามันของมาเลเซียและอินโดนีเซีย 
 

รายการ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

อันดับ 1 2 

สวนแบงตลาด% 58 33 
จุดแข็งหลัก มีอุตสาหกรรมครบวงจร 

วิสัยทัศนท่ีแนนอนจากภาครัฐ 

ท่ีดิน, แรงงานถูก 

จุดออนหลัก ท่ีดิน, แรงงานแพง ความไมสงบภายใน 

สนองความตองการผูบริโภค(End-Use) กลยุทธ4  

ไมมีวัสดุเหลือท้ิง (Zero-Waste) 

เพ่ิมการผลิต 

ผลผลิต (ลานตัน) 13.660 10.45 

สงออก (ลานตัน) 12.6 7.18 

  



 

ราคาน้ํามันดิบ (บาท/กก.) 17.45 16.00 

จีน,อินเดีย,ปากีสถาน,EU ประเทศคูคา จีน,อินเดีย,ปากีสถาน,EU 
 ท่ีมา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ป 2547 
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3.1.4  ตลาดประเทศผูนําเขานํ้ามันปาลม 

ประเทศผูนําเขานํ้ามันปาลมมากเปนอันดับหน่ึง ไดแก ประเทศอินเดียรอยละ 18 

รองลงไปไดแก กลุมประเทศยุโรปและจีน รอยละ 17 และ 14 ตามลําดับ โดยนําเขาจากประเทศ

มาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศผูนําเขาดังกลาวไมมีฐานการผลิตปาลมนํ้ามันเลย (ตารางที่ 2) 
 

ตารางท่ี 2  ประเทศผูนําเขานํ้ามันปาลม 
 

EU รายการ อินเดีย จีน 

อันดับโลก 1 2 3 

18% 17%  14% สวนแบงตลาดนําเขา 

จุดออนหลัก ไมมีฐานการผลิต 

ภาษี 100% 0% 60%นโยบายนําเขา มีโควตา 

ประเทศคูคา มาเลเซีย มาเลเซีย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ป 2547  

3.2 สถานการณไทย 

3.2.1 ดานการผลิต 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตรา

คอนขางสูง กลาวคือพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันไดเพิ่มขึ้นจาก 1.71 ลานไร ในป 2543 เปน 2.04 

ลานไรในป 2546 โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยว 1.80 ลานไร  ผลผลิตปาลมสด 4.90 ลานตัน หรือ 

870,000 ตันนํ้ามันปาลมดิบ ชวงผลปาลมออกมากคือเดือนมีนาคม-ตุลาคม เกษตรกรรอย

ละ 96.5 เปนเกษตรกรรายยอย ถือครองพื้นที่ปลูกคิดเปนรอยละ 72 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด 

โดยเกษตรกรกลุมน้ีเปนผูผลิตที่มีระบบการจัดการที่ไมถูกตองและมีตนทุนการผลิตสูง นํ้ามัน

ปาลมคิดเปนรอยละ 75 ของผลผลิตพืชนํ้ามันของไทย 

  



 

  1) พ้ืนที่เหมาะสมปลูกปาลมนํ้ามัน 

ตามโครงสรางของดินและความตองการของตนปาลมนํ้ามัน  พื้นที่

เหมาะสมในการปลูกปาลมนํ้ามัน แยกเปน 3 ระดับ คือ เหมาะสมที่สุด (S1, ผลผลิตมากกวา 
4.0 ตัน/ไร/ป)  0.70 ลานไร เหมาะสม (S

2
, ผลผลิตเฉล่ีย 3-4 ตัน/ไร/ป) 7.79 ลานไร และ

พื้นที่คอนขางเหมาะสม (S
3
, ผลผลิตเฉล่ีย 2-3  ตัน/ไร/ป) 24.65 ลานไร (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 พ้ืนที่เหมาะสมปลูกปาลมนํ้ามัน 

หนวย : ลานไร 
ระดับพ้ืนท่ี ภาคใต ภาคตะวันออก รวม 

S1 0.70 * 0.70 
S2 5.18 2.61 7.79 
S3 13.13 11.52 24.65 

S1 + S2 5.88 2.61 8.49 
S1 + S2 + S3 19.01 14.13 33.14 

ที่มา : 1. กรมพัฒนาที่ดิน   2. กรมวิชาการเกษตร ป 2547   

  2) พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันป 2546 

พื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันรวมทั้งส้ิน 2.04 ลานไร แยกเปนปาลมนํ้ามันในเขต

เหมาะสมที่สุด (S1) 0.04 ลานไร  เหมาะสม (S
2
)  0.49 ลานไร  คอนขางเหมาะสม 0.97 ลาน

ไร และเขตไมเหมาะสม (S
4
) 0.54 ลานไร (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 4 พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามัน ป 2546 

หนวย : ลานไร 
ระดับพ้ืนท่ี ภาคใต ภาคตะวันออก 1 รวม 

S1 0.04 - 0.04 

S2 0.47 0.02 0.49 

S3 0.87 0.10 0.97 

S
4
 0.51 0.03 0.54 

รวม 1.89 0.15 2.04 

ที่มา : 1.กรมพัฒนาที่ดิน 2.กรมวิชาการเกษตร 3.สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ป 2547 

 

  



 

3) การขยายพ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามัน 

พื้นที่เหมาะสมปลูกปาลมนํ้ามัน (ระดับ S
1
,
 
S

2
, S3 ) ที่สามารถนํามาปลูก 

ปาลมนํ้ามันได มีรวมท้ังส้ิน 5.857 ลานไร แยกเปนภาคใตมีพื้นที่ปลูกยางพารา 4.380 ลานไร 

และพื้นที่นาราง 0.687 ลานไร สวนภาคตะวันออกมีพื้นที่ปลูกยางพารา 0.433 ลานไร พื้นที่ 

นาราง 0.201 ลานไร และพื้นที่ไรราง 0.156 ลานไร (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 การขยายพ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามัน 

หนวย : ลานไร 

รายการ ยางพารา นาราง ไรราง 2 รวม 

ภาคใต 4.380 0.687 - 5.067 5

ภาคตะวันออก 0.433 0.201 0.156 0.790 

รวม 4.813 0.888 0.156 5.857 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน ป 2547 

3.2.2 ดานการแปรรูป 

นํ้ามันปาลมนอกจากจะใชเพื่อการบริโภคในรูปนํ้ามันโดยตรงแลว ยังสามารถ

นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดอีกมาก ทั้งดานบริโภคและดานอุปโภคในชีวิตประจําวัน 

ไดแก ไขมันบริสุทธิ์ เนยขาว เนยโกโก คอฟฟเมต ครีม ขนมกรอบ บะหมี่แหง นํ้ายาชําระลาง 

สบู ผงซักฟอก กลีเซอริน กรดไขมัน แอลกอฮอลไขมัน สารหลอล่ืน สารขัดมัน เทียนไข โฟม 

สารเคลือบเงา สี สารกันสนิม สารผสมในการผลิตยางรถยนต เคร่ืองสําอาง ยา (เชน วิตามินอี 

และแคโรทีฟอยด) อาหารเสริมและเชื้อเพลิง (ไบโอดีเซล) เปนตน 

โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม 53 โรงงาน เปนโรงงานสกัดขนาดใหญไดมาตรฐาน 

32 โรงงาน กําลังการผลิต 10.00  ลานตันผลปาลมสดตอป และเปนโรงงานขนาดเล็กไมได  

มาตรฐาน 21 โรงงาน กําลังการผลิต 0.81 ลานตันผลปาลมสดตอป กําลังการผลิตรวมทั้งส้ิน 

10.81 ลานตันผลปาลมสดตอป เมื่อเทียบกับวัตถุดิบคือ ผลปาลมสดจะมีกําลังการผลิต 

สวนเกินประมาณรอยละ  50 โรงงานกล่ันนํ้ามันปาลมมีทั้งหมด 13 โรงงาน  กําลังการผลิต 
1.24 ลานตันนํ้ามันปาลมดิบตอป เมื่อเทียบกับผลผลิตนํ้ามันปาลมดิบ โรงงานมีกําลัง 

การผลิตสวนเกินประมาณรอยละ 45 โรงงานเคมีภัณฑจากปาลมนํ้ามัน 1 โรงงาน 

3.2.3 ดานการตลาด 

การตลาดภายใน ความตองการในรูปนํ้ามันปาลมดิบป 2546 ประมาณ 

725,000 ตัน คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 846,731 ตัน ในป 2551 การสงออกปริมาณไมแนนอน

  



 

   1) ความตองการเพ่ือการบริโภคภายใน 

นํ้ามันปาลมสามารถใชประโยชนไดหลากหลายทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค 

โดยมีสวนแบงตลาดนํ้ามันพืชภายใน คิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณความตองการรวมของไทย  
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ความตองการใชนํ้ามันปาลมโนมตัวเพิ่มขึ้นเปนลําดับ  และคาดวาความตองการใชภายใน (คิด

ในรูปนํ้ามันปาลมดิบ) จะโนมตัวเพิ่มขึ้น  ตามการเพิ่มขึ้นของประชากรและรายได (ตารางท่ี 

6) 

ตารางท่ี 6 ความตองการเพ่ือการบริโภคภายใน 

 

ป 2548 2549 2550 2555 2560 2565 2570 2572 

ความตองการ  (ลานตัน) 0.79 

1.73 

0.81 

1.70 

0.83 

1.91 

0.95 

2.19 

1.11 

2.29 

1.28 

2.54 

1.49 

2.93 

1.58 

3.12 พ้ืนที่ปลูก (ลานไร) 

ที่มา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ป 2547 

สําหรับการวิเคราะหสภาพการตลาดนํ้ามันปาลมในแตละประเภท

อุตสาหกรรมพบวาตลาดนํ้ามันพืชเพื่อการบริโภคน้ํามันปาลมมีสวนแบงตลาดสูงสุด แตตลาด

น้ีตองแขงขันกับนํ้ามันถั่วเหลืองเปนหลัก  สวนตลาดอุตสาหกรรมอาหาร นํ้ามันปาลมบาง

ประเภทตองนําเขาจากตางประเทศ เพราะไทยยังไมสามารถผลิตได หรือผลิตไดไมเพียงพอกับ

ความตองการใช อาทิเชน Hydrogenated  Palm Oil เปนตน  สําหรับอุตสาหกรรมอุปโภค โดย 

สวนใหญรอยละ 90 ตองนําเขาจากตางประเทศ  เน่ืองจากไทยยังไมสามารถผลิตได อาทิเชน  

Stearic  Acid   Oelic Acid   Fatty  Acid  เปนตน  ไทยมีการนําเขาผลิตภัณฑนํ้ามันปาลม เพื่อใช

เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเฉล่ียประมาณ 71,884 ตัน มูลคา 2,385 ลานบาท ในป 2546 

สถานภาพของนํ้ามันปาลมในแตละอุตสาหกรรม ดังน้ี (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 สถานภาพของนํ้ามันในแตละอุตสาหกรรม ป 2546 

 

 

รายการ ตลาดน้ํามันพืช อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอุปโภค 

อันดับ 1 - - 

สวนแบง 70% 100% na. 
จุดแข็งหลัก ราคาถูก ปลอดภัยตอสุขภาพ  ปลอดภัยตอสุขภาพ  

  



 

จุดออนหลัก น้ํามันทดแทน วัตถุดิบไมแนนอน 

ทัศนคติทางลบ 

ไมมีฐานการผลิต 

กลยุทธ เพ่ิมการใช เพ่ิมการผลิตภายใน เพ่ิมผลผลิตภายใน 

อัตราเพ่ิม 10% 5-20% 15-20% 
ท่ีมา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ป 2547  
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  2) ความตองการเพ่ือเปนพลังงานทดแทน (กรณีใชทดแทน 1% ในป 2547 

เปน 5% ในป 2557)  

ไบโอดีเซล คือ นํ้ามันพืชชนิดตางๆ ไดแก เมล็ดเรพ (Rape Seed, เปนพืช
นํ้ามัน มีมากแถวยุโรปและอเมริกา) ทานตะวัน งา ฝาย ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ละหุง สบูดํา 

มะพราว ปาลม และนํ้ามันเหลือใชหลังการปรุงอาหารจากภัตตาคาร และรานอาหารประเภท 

fast-food เชน McDonald’s, Burger King และ Kentucky Fired Chicken มาเขากระบวนการ

เปล่ียนแปลงทางเคมีเปน Methyl Ester, Ethyl Ester หรือ Butyl Ester หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา 
“ไบโอดีเซล” ซึ่งสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงแทนปโตรเลียมดีเซลในสัดสวนผสมตางๆ ได

โดยไมเกิดผลกระทบตอระบบตางๆ กับเคร่ืองยนตดีเซล แมจะใชเปนระยะส้ันและหรือยาว 

การใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงจะไมเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม สามารถยอยสลายไดโดย

กระบวนการทางชีวภาพ และเกิดมลพิษทางอากาศนอยกวานํ้ามันดีเซล เปนตน 
กรณีการนําไบโอดีเซลที่ผลิตจากนํ้ามันปาลมไปทดแทนนํ้ามันดีเซลในอัตรา 

รอยละ 1 จะมีความตองการใชนํ้ามันไบโอดีเซล 190 ลานลิตรในป 2547 และถาเพิ่มการ

ทดแทนนํ้ามันดีเซลในอัตรารอยละ 5 จะตองใชนํ้ามันไบโอดีเซล 1,904 ลานลิตรในป 2557 

(ตารางท่ี 8) 
 

ตารางที่ 8  ความตองการเพ่ือเปนพลังงานทดแทน 

 

ป ความตองการ ไบโอดีเซล (ลานลิตร) ความตองการ 

%  3ดีเซล ปริมาณใช ผลปาลม พื้นที่ปลูก ทดแทน 

(ลานลิตร) (ลานตัน) (ลานไร) 

2547 19,035 1.0 190 1.08 0.39 

2548 20,444 1.0 204 1.16 0.42 

2549 21,957 1.0 220 1.25 0.45 

  



 

2550 23,582 1.5 354 2.01 0.76 

2551 25,327 2.0 507 2.87 1.14 

2552 27,201 2.5 680 3.85 1.55 

2553 29,214 3.0 876 4.97 1.97 

2554 31,376 3.5 1,098 6.23 2.43 

2555 33,698 4.0 1,348 7.64 2.92 

2256 35,924 4.5 1,617 9.17 3.43 

2557 38,079 5.0 1,904 10.80 3.97 

ที่มา : จากการคํานวณ  
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ตลาดตางประเทศ  ตองเปดเสรีนําเขาภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 

ตั้งแตป 2546 เก็บภาษีรอยละ 5  และลดลงเหลือรอยละ 0  ในป 2553  ตองเปดตลาด

ภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO) โดยปริมาณเปดตลาด 4,629 ตัน ในป 2538 และ

ขยายเปน 4,860 ตันในป 2547  เก็บภาษีในโควตารอยละ 20 ภาษีนอกโควตาไมเกินรอยละ 

159 ในป 2538 และลดเหลือรอยละ 143  ในป 2547 
 

3.3 ปญหา 

3.3.1 การผลิต 

1) พันธุปาลมที่ปลูกในบางพื้นที่ใหผลผลิตทั้งในรูปปาลมทะลายสดและน้ํามันต่ํา   

2) พื้นที่ 400,000 ไร ปลูกดวยพันธุคุณภาพต่ํา 407,000 ไรเปนสวนปาลมนํ้ามันอายุ

มาก (20 ปขึ้นไป) โดยพื้นที่ทั้ง 2 คิดเปนรอยละ 40 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด 

3) เกษตรกรรายยอยขาดความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม

ผลผลิต ทําใหขาดการวางแผนที่ดีในการจัดการสวนปาลมนํ้ามัน 

4) ปุยมีราคาแพงและใชอยางไมถูกตองและสูญเสียมาก 

5) บางพ้ืนที่ขาดนํ้า ระบบการจัดการนํ้าไมถูกตอง และตองไดรับความชวยเหลือ 

6) ขนาดพื้นที่ปลูกตอครัวเรือนเล็ก เฉล่ีย 24.42 ไร ทําใหไมคุมที่จะลงทุนปลูกในเชิง

พาณิชย 

3.3.2 การแปรรูป 

1) ผลปาลมและผลิตภัณฑไมมีมาตรฐาน ทําใหการซื้อขายไมแนนอนและไมจูงใจให

เกษตรกรและผูแปรรูป ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ 

2) ผลปาลมที่รับซื้อมีคุณภาพไมดี เน่ืองจากพันธุปาลมที่ปลูกมีคุณภาพต่ํา เก็บเกี่ยวไม

ถูกตอง  ทําใหสกัดนํ้ามันดิบไดต่ํากวามาตรฐานของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

  



 

  

3) ปริมาณผลผลิตปาลมสดมีไมเพียงพอปอนโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม ทําใหตนทุน

สกัดนํ้ามันสูง เพราะไมสามารถใชกําลังการผลิตไดเต็มที่  

4) มีโรงงานสกัดแบบรวมเมล็ดใน ทําใหคุณภาพนํ้ามันไมดีและตนทุนการกล่ันสูง 

5) การขนสงไมสะดวกและเสียคาใชจายสูง เน่ืองจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมกระจุกตัว

อยูในแหลงปลูกที่สําคัญ ขณะที่เน้ือที่ปลูกบางสวนกระจัดกระจาย 

3.3.3 การตลาด 

1) ราคาไมมีเสถียรภาพ เน่ืองจากการผลิตและความตองการไมสอดคลองกันทั้งปริมาณ 

และชวงเวลา ประกอบกับขาดระบบตลาดท่ีจะสรางความมั่นใจในเร่ืองของราคา  
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2)  มีการลักลอบนําเขานํ้ามันปาลมจากมาเลเซียที่มีราคาต่ํากวาเขามาจําหนายใน

ประเทศ โดยอาศัยชองโหวของกฎหมาย 

3) ไมมีการควบคุมจุดรับซื้อผลปาลม ทําใหเกิดระบบการรับซื้อที่ไมไดมาตรฐาน และ

ทําใหคุณภาพผลปาลมต่ําลงและคาใชจายการตลาดเพิ่มขึ้น 

3.3.4 การจัดการ 

1) นโยบาย และมาตรการดูแล กระจายหลายหนวยงานทั้งในระดับปฏิบัติและระดับ

กระทรวง 

2) รัฐไมใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนระยะยาวในการใหการอุดหนุนเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขงขัน  สวนมากเปนการแกปญหาเฉพาะหนา 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

4.1 ผลตอบแทนของการปลูกปาลมนํ้ามัน 

4.1.1 อัตราตอบแทนของการลงทุนปลูกปาลม ตลอดอายุขัย 25 ป โดยตั้งขอสมมุติฐาน 

คือ ตั้งแตเร่ิมปลูกถึงโคนทิ้ง   

1) อัตราทอนคารอยละ 10 (คาเสียโอกาสของเงินลงทุนที่ประเทศจะตองจาย

สําหรับการลงทุนในการพัฒนาโครงการอื่น) 
2) ราคาผลปาลมสดที่เกษตรกรขายไดเฉล่ีย 2.15 บาท (เฉลี่ยป 2543-47) 

ผลตอบแทนของการลงทุนเปนดังน้ี 

1) มูลคาปจจุบันสุทธิของการปลูกปาลมนํ้ามัน (Net Present Value หรือ NPV) 
เทากับ 13,155 บาท/ไร 

2) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนการปลูกปาลมนํ้ามัน (Benefit Cost Ratio หรือ 

B/C) เทากับ 1.80 เทา 

3) อัตราผลตอบแทนของการปลูกปาลมนํ้ามัน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 
รอยละ 24 

4) ราคาคุมทุน 1.19 บาทตอกิโลกรัม  ระยะเวลาคืนทุน 9 ป 

4.1.2 ความออนไหวของผลตอบแทนการลงทุนเมื่อตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและราคา

ลดลง เปนดังน้ี (ตารางท่ี 9) 

ตารางที่ 9 ความออนไหวของผลตอบแทนการลงทุน 

 

ตนทุนเพิ่มข้ึน ราคาลดลง ตนทุนเพิ่ม + ราคาลดลง รายการ ปฐาน 

5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 
NPV (บาท/ไร) 13,155 11,805 10,455 9,105 11,148 9,140 7,132 9,798 6,440 3,082 
IRR (%) 24 22 21 19 22 20 18 21 18 15 

B/C (เทา) 1.80 1.71 1.64 1.56 1.41 1.34 1.26 1.35 1.22 1.10 
ราคาคุมทุน (บาท/กก.) 1.19 1.28 1.31 1.37       

ระยะเวลาคืนทุน (ป) 9 10 10 11 10 10 11 10 12 15 

ที่มา : จากการคํานวณ 
 

4.1.3  เปรียบเทียบผลตอบแทนของการปลูกปาลมนํ้ามันกับยางพารา 

การปลูกปาลมนํ้ามัน (ผลผลิต 2.8 ตัน/ไร) ทดแทนยางพาราในเขตพื้นที่เหมาะสม

ปลูกยางพารา (ผลผลิตยางพาราประมาณ 250 กิโลกรัมตอไร) ผลตอบแทนเปนดังน้ี  
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1) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกปาลมนํ้ามันกับยางพาราเมื่อปาลมนํ้ามัน

ราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 2.15 บาท และราคายางพาราเฉล่ียกิโลกรัมละ 44 บาท 

2) หากราคาสินคาทั้ ง 2 ชนิด ลดลงในอัตรารอยละ 5   รอยละ 10  และ 

รอยละ 15 แลวผลตอบแทนของการลงทุนเปรียบเทียบเปนดังน้ี (ตารางท่ี 10) 
 

ตารางที่ 10  เปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนระหวางปาลมน้ํามันกับยางพารา 

 

ปาลมนํ้ามัน ยางพารา รายการ 

5% 10% 15% 5% 10% 15% 
IRR (%) 22 20 18 19 16 14 
NPV (10% ,บาท/ไร)  11,148 9,140 7,132 8,112 5,484 2,857 
B/C ( 1.41 1.34 1.26 1.19 1.13 1.07 เทา) 

ระยะเวลาคืนทุน 10 10 11 13 13 16 

ที่มา : จากการคํานวณ  

จุดออน จุดแข็ง การผลิตปาลมนํ้ามัน 4.2 

1) จุดแข็ง 
(1) เปนการทําเกษตรแบบยั่งยืน เพราะเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่เหมาะสมกับภาคใต 

(2) ปาลมนํ้ามันเปนไมยืนตนที่อนุรักษสภาพแวดลอม และรักษาความสมดุลของ

ระบบนิเวศน 

(3) เปนพืชยืนตนที่มีอายุการใหผลผลิตยาวนานและออกตอเน่ืองทั้งป 

(4) ใหผลผลิตนํ้ามันตอหนวยพื้นที่สูงกวาพืชนํ้ามันอื่น สงผลใหตนทุนการผลิต

นํ้ามันตอหนวยต่ําสุดเมื่อเทียบกับนํ้ามันพืชอื่น เชน นํ้ามันถั่วเหลือง เปนตน 

(5) นํ้ามันที่ผลิตไดสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลายทั้งอุปโภคและบริโภคอีกทั้ง

ยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิง เคมีภัณฑจากนํ้ามันปาลมกวา 600 

ชนิด 

(6) สวนตางๆ ของตนและผลสามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งหมด 

(7) ไมมีการตัดแตงทางพันธุกรรมเหมือนถั่วเหลือง 

2) จุดออน 

(1) เกษตรกรรายยอยขาดความเขาใจที่ถูกตองในการเพาะปลูก สงผลใหตนทุนสูง

และปริมาณผลผลิตไมแนนอน 

  



 

 (2) พื้นที่รอยละ 40 เปนพื้นที่ปลูกดวยพันธุคุณภาพต่ํา และอายุมากกวา 20 ป 

(โดยปกติไมควรเกินรอยละ 10 ของพื้นที่ปลูกรวม)  โดยพื้นที่ดังกลาวใหผลผลิตต่ํา 
24 

(3) โครงสรางการผลิตที่มีเกษตรกรรายยอยสูงถึง 72% และมีลักษณะการจัดการที่

แตกตางกัน ทําใหไมมีการประหยัดตอการผลิตขนาดใหญ (Economy of Scale)  
(4) เกษตรกรรายยอยขาดเงินลงทุนสนับสนุนในการปลูกทดแทน และปรับปรุงสวน 

(5) ปาลมนํ้ามันตองการการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง และตองการธาตุอาหารใน

ปริมาณมาก เพื่อใหผลผลิต  ทําใหใชเงินลงทุนสูงในการจัดการสวนปาลม 

(6) ขนาดพื้นที่ปลูกตอครัวเรือนเล็กและมีแนวโนมลดลง ซึ่งการปลูกปาลมนํ้ามันที่

คุมการลงทุนตองดําเนินการในลักษณะแปลงใหญ (Estate) 
(7) ตองสงโรงงานสกัดภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อรักษาสถานภาพคุณภาพของผลผลิต 

(8) เมล็ดพันธุปาลมนํ้ามันผลิตไมพอกับความตองการ 

3) อุปสรรค 

(1) รัฐมีทัศนคติในทางลบเกี่ยวกับขอมูล และความคิดเห็นจากภาคเอกชน และขาด

ความเชื่อมั่นในศักยภาพของเกษตรกร 

(2) ผูประกอบการสวนปาลมขนาดใหญขาดความมั่นใจเกี่ยวกับนโยบายการใหเชา 
ที่ดินปลูกปาลม 

(3) นโยบายของรัฐไมแนนอนเปล่ียนแปลงตามผูบริหารประเทศ ทําใหการพัฒนา

ขาดความตอเน่ืองและผูประกอบการขาดความมั่นใจในการลงทุน 

(4) หนวยงานของรัฐขาดงบประมาณสนับสนุนดําเนินการตามแผนพัฒนาปาลมนํ้ามัน 

(5) ขาดความเปนเอกภาพในการพัฒนา เน่ืองจากขาดหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุม กํากับ ดูแล สงผลใหขาดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคลองกัน 

(6) รัฐขาดการใหการสนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางเอกชนและเกษตรกรรายยอย 

(7) ตองเปดตลาดนําเขาตาม WTO และ AFTA สงผลใหเกิดการแขงขันในตลาดมากข้ึน 

(8) ราคามีความผันผวนคอนขางมาก ทําใหตลาดขาดเสถียรภาพ 

4) โอกาส 

(1) ไทยตั้งอยูในเขตพื้นที่เหมาะสมปลูกปาลม และยังสามารถขยายพื้นที่ปลูกได 
อีกมากในเขตพื้นที่ที่รกราง  ที่ปาเส่ือมโทรม  และพื้นที่ที่ไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชอื่น 

(2) ไทยสามารถผลิตปาลมนํ้ามันพันธุดี และมีเทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสม 

  



 

(3) ไมมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน เพราะสวนปาลมนํ้ามันใชแรงงานดูแลรักษา

และเก็บเกี่ยวนอยกวาพืชอื่น เชน ยางพารา และไมผล 
(4) หากวัตถุดิบคือนํ้ามันปาลมมีเพียงพอ และสม่ําเสมอ ผูประกอบการพรอมที่จะ

ลงทุน 
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 (5) ทําเลที่ตั้งของไทยทําใหมีความไดเปรียบดานโลจิสติกส (Logistic) ในการคากับ 

อินโดจีน เมื่อเทียบกับมาเลเซียที่จะตองผานไทยเพื่อไปสูตลาดอินโดจีน 
 

4.3 ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน 

4.3.1 วิสัยทัศน 
มุงสูการเปนผูนําดานการผลิตและสงออกนํ้ามันปาลมเคียงคูผูนําในระดับโลกและ

เปนแหลงพลังงานของประเทศที่ยั่งยืน 

4.3.2 พันธกิจ 

1)  เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลปาลม  โดยนําที่ดินรกรางและใชประโยชนอยาง 

ไมถูกตองมาปลูกปาลมนํ้ามัน เฉพาะในเขตเหมาะสม พรอมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ปลูกเดิม 
2)  เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมทั้งระบบเพื่อการแขงขันในระดับโลก  โดยสงเสริม

การปลูกในลักษณะแปลงใหญ สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑมูลคาสูง ขยายตลาด

ภายในและตางประเทศ และการใชทดแทนพลังงาน 
3)  สรางความรวมมือกันของผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรม เพื่อกอใหเกิดระบบ

อุตสาหกรรม ที่สามารถสรางรายไดและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ไมเปนภาระตอรัฐในระยะยาว 

4.3..3 เปาประสงค 

1) วัตถุประสงค 

(1) เพิ่มผลผลิตนํ้ามันปาลมใหเพียงพอที่จะกอใหเกิดอุตสาหกรรมแปรรูป

(Downstream Value-Added Sector) ที่สรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดการเพิ่มขึ้นของ
รายไดและความสามารถในการแขงขัน 

(2) เสริมสรางศักยภาพที่ยั่งยืนในการผลิตและสงออกนํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑใน

ระดับโลก 
(3) สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรและอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ทั้งดาน

เงินทุนในการพัฒนา ดานกายภาพ  ดานการบมเพาะในการประกอบธุรกรรม  การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  การวิจัยและขอมูล 

2) เปาหมาย  

  



 

(1)  ขยายพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันใหได 10 ลานไรภายในป 2572  ปริมาณผลปาลม 

25.00 ลานตันหรือ 4.50 ลานตันนํ้ามันดิบ และเพิ่มผลผลิตปาลมนํ้ามันตอไรใหไดเฉล่ียปละ 

2.80 ตัน และรักษาคุณภาพผลปาลมนํ้ามันใหมีอัตรานํ้ามันไมต่ํากวารอยละ 18 
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 (2) เพิ่มมูลคาผลปาลมนํ้ามันจากการแปรรูปอยางงาย  เปนการแปรรูป

ผลิตภัณฑมูลคาสูง และจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันครบวงจร 
(3) ทบทวนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันทุก 5 ป เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

อนาคตของอุตสาหกรรม   (        ปจจุบัน,         อนาคต) 3) 

ปจจุบันอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมของไทยเปนอุตสาหกรรมแปร

รูปเบ้ืองตน ซึ่งสวนใหญจะเปนเพียงการสกัดนํ้ามันดิบ และการกล่ันนํ้ามันบริสุทธ การใช

ประโยชนตอเน่ืองจากนํ้ามันปาลมยังอยูในขอบเขตท่ีจํากัด โดยยังไมไดใชประโยชนจากปาลม

นํ้ามันตามศักยภาพเต็มที่ ในอนาคตเมื่อพื้นที่การเพาะปลูกปาลมนํ้ามันพันธุดีมีมาก ควร

ปรับเปล่ียนการแปรรูปสินคาที่มีมูลคาต่ําไปสูสินคามูลคาสูง ไดแก วัสดุที่เหลือทิ้งจากโรงงาน

สกัด ซึ่งเปนแหลงชีวมวลที่สามารถนํามาสรางมูลคาเพิ่มดวยกระบวนการแยกองคประกอบทาง

เคมี สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังนํานํ้ามันปาลมดิบที่เหลือจาก

การบริโภคทั้งหมดหรือนํ้ามันใชแลวไปผลิตเปนไบโอดีเซล เพื่อเปนพลังงานทดแทน และเปน

วัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน วิตามินอี  วิตามินเอ เปนตน (แผนภาพที่ 

1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงงาน

เล้ียง

น้ํามันเมล็ดใน

โรงงานกล่ันบริสุทธิ์ 

น้ํามันปาลม

เมล็ดใน

สวนปาลมน้ํามัน

ชีวมวล

น้ํามันปาลม

แยก

โอเลอีน

กรดไขมัน

สเตียริน

Power Solid to the grid 
Pulp&Paper, 

Specialty  Fat & 

Particle Board 

ผลิตภัณฑมูลคาสูง

วิตามิน E , A   

น้ํามันใชแลว 

โรงงานเคมีภัณฑ

เบ้ืองตน 

อุตสาหกรรม 
เคมีภัณฑขั้นสูง 

  

,เครื่องสําอางค



 

 

 

 

 
ท่ีมา : สมาคมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมประเทศไทย ป 2546 

แผนภาพที่ 1  อนาคตของอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน 
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4.3.4  ยุทธศาสตร 

เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนและสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดกําหนดยุทธศาสตร ดังน้ี 

1) ยุทธศาสตรเพ่ิมผลิตภาพอยางมีคุณภาพ 

(1) ขยายพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันในเขตเหมาะสมปลูกปาลมนํ้ามันตามประกาศ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(2) เพิ่มปริมาณการผลิตผลปาลมทะลายสดที่มีคุณภาพใหเพียงพอปอนโรงงาน

แปรรูป 
(3) เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลปาลมนํ้ามันและผลิตภัณฑ ใหเปน

อุตสาหกรรมที่ไมมีวัสดุเหลือทิ้ง  (Zero-waste  Industry) 
(4) สนับสนุนการรวมตัวทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อดําเนินธุรกิจครบวงจรและ

เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตจํานวนมาก 
(5) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาปาลมนํ้ามัน โดยเปนการศึกษาความเปนไปได

ในการปลูกปาลมนํ้ามันในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมท้ังการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน วิตามิน A และ E เปนตน 

2) ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาด  

(1) สรางระบบตลาดท่ีเอื้อประโยชนตอผูเกี่ยวของทุกฝาย 
(2) รัฐสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ เชน ลานเท  โรงงานแปรรูป เปนตน 
(3)  สงเสริมตลาดรองรับทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 

3) ยุทธศาสตรการใชทดแทนพลังงาน 

(1) ขยายพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน และลดตนทุนการผลิตไบโอดีเซล 
(2) ออกกฎระเบียบ รวมท้ังมีมาตรการจูงใจใหมีการลงทุนในการผลิตไบโอดีเซล

มากข้ึน 

  



 

4) ยุทธศาสตรการบริหาร และจัดการอุตสาหกรรม 

(1) จัดตั้งองคกรเฉพาะภายใตการกํากับ ดูแลของรัฐ 
(2) จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมแบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) 
(3) จัดตั้งศูนยกลางอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันครบวงจร 
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4.3.5 แนวทางดําเนินการ 

1) การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลปาลมทะลายสด 

(1) ขยายพื้นที่ปลูกในเขตนาราง   ไรราง  ยางพารา  และพืชอื่นที่ปลูกในเขต

เหมาะสมปลูกปาลมนํ้ามัน รวมทั้งปลูกปาลมพันธุดีทดแทนสวนปาลมนํ้ามันเดิม และปลูกดวย

พันธุคุณภาพต่ํา ปละ 400,000 ไร   โดยรัฐจัดหาเงินลงทุน  อัตราดอกเบ้ียเทากับคาใชจายใน

การดําเนินงานปลอยสินเชื่อผานหนวยงานของรัฐ ปลอดตนและดอกเบ้ีย 3 ปแรก ชําระคืนเงิน

ตนและดอกเบ้ียปที่ 4  ระยะเวลาชําระคืน 10 ป  แกเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกไมเกิน 50 ไร เปน

สมาชิกสถาบันเกษตรกรและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(2) สนับสนุนใหมีการปลูกปาลมนํ้ามันในลักษณะแปลงใหญ  ผานระบบการใหเชา

ที่ดินแปลงใหญของรัฐ รวมท้ังจูงใจใหเกษตรกรรวมตัวในการปลูกเพื่อใหเกิดการประหยัดตอ

ขนาดการผลิต 
(3) ถายทอดและรณรงคใหมีการใชเทคโนโลยีการจัดการการผลิต  การจัดการ

สวนปาลมนํ้ามันและการเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง 
(4) การวิจัยและพัฒนาหาปาลมนํ้ามันพันธุดีที่ใหผลผลิตสูงตามสภาพพื้นที่ปลูก 

ชุดเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  จัดทําแปลงทดสอบการปลูกปาลมนํ้ามันในภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป 

(1) สนับสนุนใหอุตสาหกรรมแปรรูปมีกําลังการผลิตสอดคลองกับปริมาณ

วัตถุดิบเพื่อลดกําลังการผลิตสวนเกิน 
(2) รัฐจัดหาเงินลงทุนสนับสนุนในการปรับปรุงเทคโนโลยีการแปรรูป รวมท้ัง

ผลักดันใหอุตสาหกรรมเขาสูระบบ GMP และ HACCP 
(3) สนับสนุนการจัดตั้งอุตสาหกรรมแปรรูปนํ้ามันปาลมและอุตสาหกรรมที่นํา

วัสดุเหลือใชของอุตสาหกรรมมาสรางมูลคาเพิ่ม เชน โรงงานผลิตไฟฟาชีวมวลจากนํ้าเสีย เปน

ตน 

  



 

(4) สงเสริมใหสถาบันศึกษาในแหลงปลูกปาลมนํ้ามันเปนแหลงใหความรู คนควา 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปที่เปนประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมอยางเปนรูปธรรม 
(5)  รัฐและเอกชนรวมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง  

3) การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาด 

(1)  กําหนดมาตรฐานซื้อขายผลปาลมนํ้ามันทะลาย นํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑที่

เปนสากล  พรอมควบคุมใหผูประกอบการมีการซื้อขายตามมาตรฐานที่กําหนด 
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 (2) จัดตั้งตลาดกลางซื้อขายลวงหนานํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑ  เพื่อเปนกลไก

ในการกําหนดราคาของตลาด และสรางเสถียรภาพของราคา 
(3) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการสงออก อาทิ ทาเรือนํ้าลึกในแหลงผลิตนํ้ามัน

ปาลม ขนาด 20,000 ตัน   ถังกลาง (Shore  Tank)   ส่ิงอํานวยความสะดวกในการสงออก 
(4) พัฒนาระบบ และสรางฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการซื้อขาย 
(5) สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรรวมตัวเปนสถาบันเกษตรกรที่เขมแข็ง ใน

การดําเนินธุรกิจครบวงจร ตั้งแต การผลิต  การแปรรูป  และการจําหนาย 

4) การขยายตลาดรองรับนํ้ามันปาลม 

(1) ควบคุมมิใหมีการนํานํ้ามันปาลมที่ใชแลวกลับมาใชใหมอยางจริงจัง พรอม

รณรงคและสรางความเขาใจที่ถูกตองในการบริโภคนํ้ามันปาลมที่มีตอสุขภาพ 
(2) สงเสริมตลาดสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน อาทิ จีน  อินเดีย พมา ลาว 

กัมพูชา 
5) การใชทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงในรูปไบโอดีเซล 

(1) เพิ่มปริมาณผลปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอ

ดีเซล รวมท้ังลดตนทุนการผลิต 
(2) รัฐ โดยกระทรวงพลังงานออกกฎระเบียบ บังคับใหมีการใชไบโอดีเซลกับ 

เคร่ืองยนตดีเซล  รวมท้ังออกมาตรการสนับสนุนใหมีการผลิตไบโอดีเซลมากขึ้น 
(3) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและใชไบโอดีเซลในระดับชุมชนกับ

เคร่ืองยนตทางการเกษตร และการผลิตขนาดใหญในเชิงพาณิชย 

6) การบริหารและจัดการอุตสาหกรรม 

  



 

(1) จัดตั้งหนวยงานเฉพาะ  ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ที่บริหารงานในรูป

คณะกรรมการที่ประกอบดวยผูเกี่ยวของทุกฝายในอุตสาหกรรม ภายใตกรอบกฎหมายที่กําหนด

ขึ้น เพื่อกํากับ ดูแล อุตสาหกรรมทั้งระบบ  ทั้งดานนโยบายและมาตรการ 
(2) จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมครบวงจร เพื่อเปนศูนยกลางของ

อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม 
(3) จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม  โดยปรับเปล่ียน

ศูนยวิจัยปาลมนํ้ามันสุราษฎรธานี เปนสถาบันดังกลาว 
 
 

30 

4.3.6 เปาหมายชวง 5 ปแรกของยุทธศาสตร (ป 2548-2552) 

(1) พื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน 3.67 ลานไร ผลปาลมสด 6.18 ลานตัน หรือ 1.11 ลานตัน 

นํ้ามันดิบ  โดยขยายพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันใหม 1.5 ลานไร ในเขตนาราง 0.888 ลานไร ไรราง 

0.15 ลานไร  แทนยางพาราในเขตไมเหมาะสมปลูกยางพารา 0.462 ลานไร 
(2) ปลูกปาลมนํ้ามันพันธุดีทดแทนสวนปาลมเกา 0.50 ลานไรในเขต 4 จังหวัด คือ 

จังหวัดชุมพร 0.080 ลานไร  สุราษฎรธานี  0.150  ลานไร  กระบ่ี 0.200 ลานไร และสตูล 

0.070 ลานไร 
(3) พัฒนาและปรับปรุงสวนปาลมนํ้ามันเดิมที่ยังไมถึงอายุขัยปลูกทดแทน ดวยการ

ใสปุยและการเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง 
(4) สนับสนุนการจัดตั้งอุตสาหกรรมตอเน่ืองและอุตสาหกรรมที่ใชวัสดุเหลือใชจาก

อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม 
(5) จัดตั้งคณะกรรมการปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมแหงชาติ 
(6) ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเมืองปาลมนํ้ามัน 
(7) ประเมินและทบทวนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน เพื่อใหเกิดการดําเนินการ 

ที่มีประสิทธิผลสูงสุด 

4.3.7 แผนงาน/โครงการ 

1) แผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มี 1 โครงการ คือ  

(1) โครงการผลิตตนกลาพันธุดีและตรวจสอบแปลงเพาะกลาพันธุปาลมนํ้ามัน 

2) แผนพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด มี 2 โครงการ คือ 

(1) โครงการจัดระบบตลาดปาลมนํ้ามัน 
(2) โครงการวิจัยเศรษฐกิจปาลมนํ้ามันและประเมินผล 

  



 

3) แผนพัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรม มี 4 โครงการ คือ 

(1) โครงการผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม 
(2) โครงการปลูกปาลมนํ้ามันพันธุดี 
(3) โครงการพัฒนาสวนปาลมนํ้ามันเกา 
(4) โครงการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมขนาดเล็ก 

4) แผนการบริหารและจัดการอุตสาหกรรม มี 3 โครงการ คือ 

(1) โครงการใหบริการวิชาการครบวงจร 
(2) โครงการจัดทําระบบ GMP, HACCP 
(3) โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเมืองปาลมนํ้ามัน 
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4.3.8 งบประมาณ  รวมท้ังส้ิน 16,965.979  ลานบาท 

 

ป จํานวน (ลานบาท) 

2547 374.688 

2548 3,753.040 

2549 3,454.536 

2550 3,019.136 

2551 3,307.636 

2552 3,056.943 

รวม 16,965.979 

 

4.3.9 หนวยงานรับผิดชอบ 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรมวิชาการเกษตร  (1) 

กรมสงเสริมการเกษตร  (2) 

กรมสงเสริมสหกรณ  (3) 

 (4) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม 

(1) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 

 

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 



 



บทที่ 5 

สรุป ปญหา และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

  ไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีที่ตั้งอยูในเขตเหมาะสมปลูกปาลมนํ้ามัน จากการ

วิเคราะหพื้นที่เหมาะสมปลูกปาลมนํ้ามันของกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน พบวา 

พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาลมนํ้ามันมีรวมท้ังส้ิน 33.14 ลานไร ขณะท่ีพื้นที่ปลูกจริงในป 

2546 มี 2.04 ลานไร ดังน้ัน ไทยจึงเปนประเทศหน่ึงที่มีศักยภาพในการขยายพื้นที่ปลูกปาลม

นํ้ามัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตนาราง  ไรราง  นากุงราง และพื้นที่ปลูกยางพาราที่ไมเหมาะสม

ในการปลูกยางพารา สําหรับดานการตลาด จากการศึกษาพบวาความตองการใชนํ้ามันปาลม

โนมตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงการนํานํ้ามันปาลมไปใชทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง  

อยางไรก็ตามการเปดตลาดตามพันธผูกพันเขตการคาเสรีอาเซียน จะสงผลตอภาวะการแขงขัน

ดานราคานํ้ามันคอนขางรุนแรง เน่ืองจากราคานําเขาที่ต่ํากวาราคาภายในประเทศของไทย 

ดังน้ันการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน จึงตองดําเนินการอยางรอบคอบ ครบวงจรต้ังแต 

การผลิต  การแปรรูป การตลาด และมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 

  ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันไดกําหนดวิสัยทัศนที่จะมุงสูการเปน 

ผูนําดานการผลิต การสงออกนํ้ามันปาลมเคียงคูผูนําในระดับโลก และเปนแหลงพลังงานของ

ประเทศที่ยั่งยืน รวมทั้งไดกําหนดเปาหมายที่จะเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอที่จะกอใหเกิด 

อุตสาหกรรมแปรรูปมูลคาสูง เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เพิ่มความสามารถในการแขงขันและสราง

รายได โดยขยายพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันใหได 10 ลานไร ผลผลิตปาลมสด 25 ลานตัน หรือ 

4.50 ลานตันนํ้ามันปาลมดิบ ผลผลิตเฉล่ียตอไร 2.80 ตัน รวมท้ังการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรม 

ปาลมนํ้ามันครบวงจร เพื่อใหเกิดการแปรรูปอยางครบวงจร และเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนตาม 

ยุทธศาสตรไดกําหนดยุทธศาสตรไว 4 ดาน คือ เพ่ิมผลิตภาพอยางมีคุณภาพ โดยการเพิ่ม

ผลผลิตปาลมสดใหเพียงพอปอนโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปใหเปนอุตสาหกรรมที่ 

ไมมีวัสดุเหลือทิ้ง เกิดระบบการผลิตแบบประหยัดจากขนาดการผลิตจํานวนมาก เพ่ิม

ประสิทธิภาพการตลาด  โดยสรางระบบตลาดที่เอื้อประโยชนตอผูเกี่ยวของ รัฐสนับสนุน

โครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ รวมท้ังสงเสริมตลาดรองรับทั้งในระดับประเทศและ

ตางประเทศ การใชทดแทนพลังงาน โดยขยายพ้ืนที่ปลูกและลดตนทุนการผลิตไบโอดีเซล  การ

บริหารและการจัดการอุตสาหกรรม  โดยจัดตั้งองคกรเฉพาะภายใตการกํากับดูแลของรัฐ  

โดยคาดวาการดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาวผลประโยชนที่จะไดรับ คือ ระบบนิเวศนที่
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ทดแทนพลังงานปละประมาณ 18,000 ลานบาท เกษตรกรและผูประกอบการเกิดความมั่นคง

ดานอาชีพ รวมทั้งสรางมูลคาของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเปน 315,400 ลานบาทจากปจจุบันมี

มูลคาอุตสาหกรรม 50,000 ลานบาท  

 

5.2 ปญหา 
  การจัดทํายุทธศาสตรในแตละดานอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ

หลายฝาย ถาหนวยงานดังกลาวขาดการวางแผนพัฒนาอยางตอเน่ือง จะทําใหยุทธศาสตรที่

ดําเนินการไมสัมฤทธิ์ผล และไมกอใหเกิดประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมปาลม

นํ้ามัน เชน เกษตรกร ผูปลูกปาลมนํ้ามัน ผูประกอบการอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและนํ้ามัน

ปาลม 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 

ปจจัยที่ทําใหยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันสําเร็จไดคือ 

 5.3.1 นโยบายและมาตรการของการใชนํ้ามันปาลมทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง ตองมี

ความชัดเจนและแนนอน ไมเปล่ียนแปลงตามผูบริหารประเทศ 

5.3.2 หนวยงานอิสระท่ีมีหนาที่กํากับ ดูแล  และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป 

ในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 

 5.3.3 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่ตอเน่ือง  ชัดเจนในการปฏิบัติตามแผน 

5.3.4 เกษตรกรและผูประกอบการที่เขารวมโครงการปลูกปาลมนํ้ามันเพื่อทดแทน

พลังงานอยางครบวงจร 
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ตารางผนวกที่ 3  เปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูกตามยุทธศาสตร กับความตองการใชภายใน 
 

ป ความตองการพื้นที่ปลูกกรณี  (ลานไร) พื้นที่ตามยุทธศาสตร 

 ใชทดแทนพลังงาน ใชบริโภคภายใน รวม (ลานไร) 
2547 0.39 1.74 2.13 - 
2548 0.42 1.73 2.15 2.44 
2549 0.45 1.70 2.15 2.74 
2550 0.76 1.91 2.67 3.04 
2551 1.14 2.08 3.22 3.40 
2552 1.55 2.15 3.70 3.67 
2553 1.97 2.76 4.73 4.00 
2554 2.43 2.19 4.62 4.36 
2555 2.92 2.19 5.11 4.70 
2556 3.43 2.19 5.62 5.04 
2557 3.97 2.21 6.18 5.32 

 

ท่ีมา : สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2547 
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ตารางผนวกที่ 4  ตนทุนการผลิตไบโอดีเซล  ณ  ราคาผลปาลมตางๆ 

 

อัตราแปลงสภาพ 17% 

ราคาผลปาลม (บาท/กก.) ราคาน้ํามันดิบ (บาท/กก.) ตนทุนไบโอดีเซล (บาท/ลิตร) 

1.40 10.24 14.53 
1.50 10.82 15.13 
1.60 11.41 15.73 
1.70 12.00 16.33 
1.75 12.29 16.63 
1.80 12.59 16.93 
1.90 13.18 17.54 
2.00 13.76 18.14 
2.10 14.35 18.74 
2.20 14.94 19.34 
2.25 15.24 19.64 
2.30 15.53 19.94 
2.40 16.12 20.54 
2.50 16.71 21.14 
2.60 17.29 21.74 
2.70 17.88 22.34 
2.75 18.18 22.65 
2.80 18.47 22.95 
2.90 19.06 23.55 
3.00 19.65 24.15 
3.10 20.24 24.75 
3.20 20.82 25.35 
3.25 21.12 25.65 

สมมติฐาน 
 1. โรงงานขนาดการผลิต 5,000 ตันไบโอดีเซลตอป ไทยใชน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดบิ  
งบลงทุน 70 ลานบาท (เปนโรงงานตอเนื่องจากโรงงานสกัดน้าํมันปาลม) 
 2. ตนทุนแปรรูปผลปาลมเปนน้าํมันดิบ กิโลกรัมละ 2.0 บาท 
 3. ตนทุนแปรสภาพน้ํามันปาลมดิบเปนไบโอดีเซลลิตรละ 4.07 บาท ไมหักรายไดจากกลีเซอรีน 
 4. อัตราแปรสภาพผลปาลมเปนน้ํามันปาลมดิบ 17% 
ที่มา  : ขอมูลศึกษาความเปนไปไดของการตั้งโรงงานไบโอดีเซล ระหวางภาคเอกชนกับ 
         บริษัทเยอรมัน ป 2546 
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