(ร่าง)
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ามัน (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)
บทน้า
ในปั จ จุ บั น พบว่าประเทศที่ผ ลิ ตและส่ งออกน้ามันปาล์ม รายใหญ่ที่สุ ดในโลก คือ ประเทศ
มาเลเซีย ผลิตเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ ๔๗ ของการผลิตของโลก ในประเทศไทยมีการปลูกปาล์มน้ามัน ทังทาง
ภาคใต้และภาคตะวัน ออก พัน ธุ์ ป าล์ ม น้ ามั นที่ส่ ง เสริ มให้ เ กษตรกรปลู ก เป็นปาล์ มน้ ามันลู กผสมเทเนอรา
โดยเฉพาะใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ มีการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ามันในพืนที่นา
ร้าง โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีการขุดร่อง และให้พันธุ์และปุ๋ยฟรี โดยให้เหตุผลในการส่งเสริมการปลูก ว่าเป็นปาล์ม
ที่ให้น้ามัน ใช้ได้ทังการบริโภคและใช้เป็นไบโอดีเซล ปาล์มน้ามัน (Oil palm) เป็นพืชตระกูลปาล์มลักษณะล้าต้น
เดี่ยว ปาล์มน้ามันจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ มีถิ่นก้าเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ามันต่อหน่วยพืนที่สูง
กว่าพืชน้ามันทุกชนิด สามารถน้ามาแปรรูปท้าเป็นน้ามันปาล์มประกอบอาหาร เนย รวมถึงเป็นส่วนผสมในไบโอ
ดีเซลด้วย ใบ สามารถน้า มาบดเป็นอาหารสัตว์ กะลาปาล์มเป็นวัตถุดิบเชือเพลิง ทะลายปาล์มใช้เพาะเห็ด และ
การปลูกลงดินก็สามารถช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีก ปัญหาการ
ปลูกปาล์มน้ามันที่พบบ่อย ๆ เป็นปัญหาเรื่องดิน pH ของดิน ซึ่งปาล์มน้ามันสามารถเจริญเติบโตได้ในดินทั่วไป
ทนดินที่เป็นกรด pH ประมาณ ๕.๐ ได้ แต่ไม่ชอบดินที่มี pH สูง (pH สูงกว่า ๗.๕) ดินที่ปลูกปาล์มน้ามันต้องมี
การระบายน้าได้ดี เกษตรกรมักละเลยปัญหาเรื่องนี เพราะดินทุกที่ไม่ได้เหมาะในการปลูก ปาล์มน้ามัน พืนที่แต่
ละพืนที่ไม่ได้เหมาะสมเสมอไป เกษตรกรควรปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมก่อน การปลูกปาล์มน้ามันนอกจาก
การใช้ปุ๋ยผิดวิธี ทังให้มากเกินไป และ ผิดสูตร ซึ่งมีผลเสียที่เห็นกันชัด ๆ คือ ต้นทุนที่สูงเกินปกติ ปัญหายอดหัก
งอพับ และรวมถึงการใช้สารเคมีที่มากเกินไป เช่น ใช้ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชือราต่าง ๆ
จะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพปาล์มน้ามัน ทังทางตรงและทางอ้อม เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสารเคมีประเภทดูดซึม
กล่าวคือ หากปาล์มน้ามัน โดนสารเหล่านีอาการที่ปรากฏชัด ๆ คือ ขอบใบไหม้ โดยเฉพาะในปาล์มน้ามันอายุ
น้อย ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะได้รับสารเหล่านี เนื่องจากส่งผลต่อการให้ผลผลิตในอนาคต ดังนันเกษตรกรควรลด
ปริมาณการใช้สารเคมีเหล่านีให้น้อยลง โดยเพิ่มการก้าจัดวัชพืชวิธีการอื่น เช่น ถาก หรือใช้พืชคลุม ซึ่งจะช่วยทัง
ในแง่ของการก้าจัด การ ลดปริมาณ และช่วยเพิ่มความชุ่มชืนให้ดินอีกด้วย ควรมีการปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก
หรือปุ๋ยหมักอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง ซึ่งจะช่วยปรับสภาพดินให้ ร่วนซุยและเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน และให้ผลผลิต
อย่าง ต่อเนื่อง
ปาล์มน้ามัน นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญต่อประเทศ รวมถึงการสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ด้านพลังงานของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตน้ามันปาล์มได้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ภายในประเทศในด้านต่างๆ แต่จากโครงสร้างการผลิตที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรและผู้ประกอบการ
รายย่ อ ย ท้ า ให้ ก ารผลิ ต น้ า มั น ปาล์ ม ของไทยมี ต้ น ทุ น ที่ สู ง กว่ า ประเทศผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ อ ย่ า งมาเลเซี ย และ
อินโดนีเซีย นับว่าเป็นจุดอ่อนส้าคัญที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ามัน
ปาล์มไทย ซึ่งการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย ในปี ๒๕๕๘ ผลจากการ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะไม่มีก้าแพงภาษี ประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมตัวรองรับผลกระทบ
ที่จ ะเกิ ดขึนอย่ างมีส ติ บ นพืนฐานของข้อมูล การผลิ ตและการใช้น้ า มันปาล์ มของโลก รวมทังเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการควรเร่งหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทังปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ น้ามัน
ปาล์มของไทยสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน
การผลิตปาล์มน้ามันไทยภายใต้กรอบ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากข้อมูลของ
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวไว้ว่า ปาล์มน้ามันเป็นพืชน้ามันชนิดหนึ่ง
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เมื่อผ่านการสกัดมาเป็นน้ามันปาล์มแล้ว จะเป็นน้ามันที่มีคุณประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ในด้าน
สารอาหารซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันหลายชนิด อุดมด้วยวิตามินอี และวิตามินเอ อีกทังยังสามารถเป็นวัตถุดิบ
หรื อ สารตั งต้ น ในอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น อุ ตสาหกรรมอาหารส้ า เร็ จ รู ป อุต สาหกรรมบะหมี่ กึ่ ง ส้ า เร็ จ รู ป
อุตสาหกรรมเครื่องส้าอาง อุตสาหกรรมที่ใช้โอเลฟินเป็นวัตถุดิ บ และอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น
ปาล์มน้ามันปลูกได้เพียงประมาณ ๔๒ ประเทศทั่วโลกเท่านัน ประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย กลายเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ามันหลักของโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บริเวณที่
เหมาะสมส้าหรับปลูกปาล์มน้า มัน ซึ่งเป็นจุดที่ได้เปรียบและสามารถปลูกได้ดีเช่นกัน นอกจากนีเมื่อพิจารณา
ประเทศที่สามารถผลิตปาล์มน้ามันแยกตามศักยภาพในการผลิตน้ามันพืชแล้วจะสามารถแยกได้ ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑) ประเทศที่ผลิตน้ามันเกินความต้องการใช้ในประเทศ มีจ้านวน ๑๑ ประเทศ แต่มีเพียง ๔
ประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกน้ามันพืช คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และบราซิล
๒) ประเทศที่ผลิตน้ามันพืชเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ มี จ้านวน ๑๘ ประเทศ ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มนี
๓) ประเทศที่ผลิตน้ามันพืชไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ มีจ้านวน ๔๗ ประเทศ
ประเทศที่เป็นผู้น้าเข้ารายใหญ่ ได้แก่ รัสเซีย จีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ อินเดีย ปากีสถาน รวมถึง เวียดนาม
และกัมพูชา
ส้าหรับยุทธศาสตร์ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มไทย ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ที่ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสรุปไว้ มีดังนี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามันของไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการ การเสริมสร้าง
รากฐานการผลิ ตของปาล์ มน้ ามัน ไทยให้ มีประสิ ทธิภ าพ เช่น ต้นทุนการผลิ ตต่้า ผลผลิ ตต่อไร่สู ง ผลผลิ ตมี
คุณภาพ และปริมาณผลผลิตสม่้าเสมอ เป็นต้น โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์ม
ที่ให้ผลผลิตเป็นปริมาณน้ามันที่เทียบเท่ากับการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ และเผยแพร่ สนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถผลิตได้จริง
๒. ยุทธศาสตร์การขยายพืนที่เพาะปลูกในพืนที่ที่เหมาะสม
แม้ว่าปัจจุบันไทยจะเป็นผู้ผลิตปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มเป็นอันดับ ต้น ๆ ของโลก จาก
ประเทศทังหมดที่ปลูกปาล์มน้ามันทั่วโลก ๔๒ ประเทศ และเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศแล้ว แต่การขยาย
พืนที่เพาะปลูกในพืนที่ที่เหมาะสมยังเป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผลักดันให้เป็นรูปธรรม
มากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อการบริโภคและเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต รวมถึงอาจมีการขยายการผลิต
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มพี ืนที่ ทีม่ ีศักยภาพ และมีความเหมาะสม
๓. ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
ยุทธศาสตร์นีเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โรงงานสกัด
น้ามันปาล์ม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างอ้านาจต่อรองให้เกษตรกรซึ่งส่ วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายย่อย รวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านราคา ต้นทุนการผลิต ความมั่นคงและคุณภาพของวัตถุดิบ ในอันจะส่งผลให้
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปาล์ ม น้ า มั น และน้ า มั น ปาล์ ม เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ป ระโยชน์ ม ากมาย สามารถน้ า ไปใช้ ไ ด้
หลากหลายในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทังอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และ
อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี ดังนันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทังภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ก้ากับดูแลนโยบาย
เกี่ยวกับปาล์มน้ามัน ต้องส่งเสริมและเร่งผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
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๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์นีเป็น ยุทธศาสตร์ที่มีความจ้าเป็นต่อการพัฒนาปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มอย่าง
เป็นระบบมากที่สุด เช่นเดียวกับ Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ซึ่งแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานหรือ
คณะกรรมการหลายชุด รวมถึงคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ามันแห่งชาติ แต่ทังนีการด้าเนินงานยังไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควร ดังนันจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบริหารจัดการพัฒนาปาล์มน้ามันและ
น้ามันปาล์ม ตังแต่การผลิตของเกษตรกร จนถึงผลผลิ ตขันสุดท้าย เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการ
พัฒ นาปาล์ ม น้ ามัน ของไทยให้ เพี ย งพอต่อความต้องการของประเทศทังด้า นอาหารและด้านพลั งงาน และ
ท้ายที่สุดยังเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยด้วย
จากการที่ปาล์มน้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น สบู่ นมข้นหวาน บะหมี่ส้าเร็จรูป น้ามันพืช อาหารสัตว์ กรดไขมัน ชนิดต่าง ๆ และ
สารตังต้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ต่้ากว่า ๒๐๐ ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี มีการใช้น้ามัน
ปาล์มในปริมาณสูง เนื่องจากคุณสมบัติโดยเฉพาะของน้ามันปาล์มที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
ตลอดจนบทบาทส้าคัญทางด้านพลังงาน โดยสามารถผลิตเป็นพลังงานทดแทน คือ ไบโอดีเซล (เมทธิลเอสเตอร์)
เพื่อใช้ทดแทนน้ามันเชือเพลิงที่น้าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง ปัจจุบันประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราในการน้าเข้า
น้ามันเชือเพลิงปีละกว่าแสนล้านบาท นอกจากนี ยังสามารถดัดแปรน้ามันปาล์มเป็นกะทิ โดยน้าน้ามันปาล์มส
เตียรินและน้ามันเมล็ดในปาล์มที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า ใช้ทดแทนกะทิซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากมะพร้าว และใช้ในการประกอบอาหารของไทยเกือบทุกประเภท อีกทังน้ามันปาล์มยัง
มีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะมีสารอาหารต่าง ๆ เช่น โทโคฟีรอล โทโคไตรอีนอล และบีต้าแคโรทีน จากการที่
ปาล์มน้ามันให้ประโยชน์อย่างมากมาย ทังด้านอุปโภคและบริโภค แนวโน้มทางเศรษฐกิจความต้องการใช้ปาล์ม
น้ามันทังเป็นพืชอาหารและพืชพลังงานเพิ่มมากขึน ราคาปาล์มน้ามันในตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึน ปัจจุบันความ
ต้องการใช้ปาล์มน้ามันจึงมีมากขึน ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ เกิดปัญหาการขาดแคลนผลปาล์มและน้ามัน
ปาล์มดิบ รวมถึงปริมาณผลผลิตปาล์มน้ามันออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
เพราะราคาปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มปรับตัวสูงขึน เพื่อให้เกิดการสมดุลในระบบการผลิต การตลาด และ
ผู้บริโภคและเพื่อแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย การวิจัยเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันทังระบบ จึงเป็นการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันสู่ความเป็นเลิศและ
ก้าวไปสู่เวทีตลาดโลก
ปาล์มน้ามันจะเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน คือ การน้ามาผลิตไบโอดีเซล โดยปัจจุบันสามารถ
ผลิตปาล์มน้ามันได้ประมาณ ๓.๕ ตันต่อไร่ ซึ่งจากการคาดการณ์บอกว่าน้ามัน จะหมดจากโลกไปแน่ ๆ ซึ่งเมื่อ
หมดแล้วไม่น่าห่วง ทุกคนจะไม่มีใช้เหมือนกัน แต่ที่น่าห่วงคือช่วงที่ก้าลังจะหมด สมมุติว่าอีก ๕๐ ปีน้ามันจะ
หมดจากโลก ช่วงครึ่งสุดท้ายจะเกิดการแย่งน้ามันกัน ในปีนีราคาน้า มันเก่าน่าจะประมาณ ๑๓๐ เหรียญต่อ
บาร์เรล แต่มีวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรปเกิดขึนท้าให้ราคาน้ามันอยู่ที่ประมาณ ๑๐๐ เหรียญต่อบาร์เรล คาดว่า
เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจหมดไปราคาน้ามันน่าจะขึนไปถึง ๑๕๐ เหรียญต่อบาร์เรล ดังนันน้ามันทดแทนต้องเกิดขึน
ปาล์มน้ามันเป็นตัวเลือกที่ดี อย่างไรก็ตามก้าลังการผลิตปาล์มของเราไม่พอใช้โดยน้ามันที่เราใช้ในปัจจุบัน เราใช้
เบนซิน ๒๐ ล้านลิตรต่อวัน แต่เราใช้น้ามันดีเซล ๕๐ ล้านลิตรต่อวัน ในแง่ของนโยบายพลังงานคือท้าอย่างไรจึง
จะลดหรือหาอะไรมาทดแทนน้ามันดีเซลได้ โดยเราตังเป้าไว้ทดแทน ๒๐% แต่ปัจจุบันเราทดแทนได้แค่ ๓% แต่
หากเราต้องการทดแทนที่ ๕% เราต้องมีพืนที่ปลูกปาล์มถึง ๒๐ ล้านไร่ และหากต้องการทกแทน ๑๐% เราต้อง
ปลูกปาล์มถึง ๔๐ ล้านไร่ โจทย์คือท้าอย่างไรจะเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ามันต่อไร่ และขยายพืนที่ปลูกได้ ต้นปาล์ม
ยังมีคุณสมบัติทนดินเปรียว สามารถไปปลู กในพืนที่ทิงร้างได้ โดยมีการน้าไปทดสอบปลูกที่สวนส้มร้างที่รังสิตก็

๔
ได้ผลดีพอสมควร และการท้าปาล์มให้ทนแล้งได้ในระดับหนึ่ง เพื่อขยายพืนที่ปลูกได้ เนื่องจากเมื่อเกิดสภาพแล้ง
ผลผลิตปาล์มจะลดลง
จากรายงานของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่าแนวโน้มสถานการณ์ปาล์มน้า มันของ
โลกในปี ๒๕๕๖ ด้านการผลิตซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ว่าผลผลิตน้ามันปาล์มจะ
เพิ่มขึนจาก ๕๐.๗๐ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๕๓.๓๓ ล้านต้น คิดเป็นการเพิ่มขึนร้อยละ ๕.๑๙ เนื่องจาก
ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย ขยายเนือที่ป ลูกมากขึน ความต้องการใช้น้ามันปาล์ม
เพิ่มขึนจาก ๔๙.๐๐ ล้านตันในปี ๒๕๕๕ เป็น ๕๒.๐๙ ล้านตัน คิดเป็นการเพิ่มขีน ร้อยละ ๖.๓๑ เนื่องจากความ
ต้องการด้านอาหารและด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึน ราคาน้ามันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยตันละ
๒,๖๐๐-๒,๗๐๐ ริงกิต (๒๖-๒๗ บาทต่อกิโลกรัม) เนื่องจากปริมาณสต็อกน้ามันปาล์มดิบคงเหลือปริมาณสูงและ
ประเทศผู้ผลิตส้าคัญ คือ อินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตน้ามันปาล์มเพิ่มขึน นอกจากนีทังสองประเทศมีนโยบาย
ปรับลดภาษีการส่งออกน้ามันปาล์มดิบ จึงส่งผลให้ราคาน้ามันปาล์มปรับตัวลดลง ส่วนสถานการณ์น้ามันปาล์ม
ในประเทศไทย คาดว่าในปี ๒๕๕๖ จะมีเนือที่เพาะปลูก ๔.๑๑ ล้านไร่ ผลผลิต ๑๒.๐๒ ล้านตัน และผลผลิตต่อ
ไร่ ๒,๙๒๕ กิโลกรัม เพิ่มขึนจาก ปี ๒๕๕๕ ซึง่ มีเนือที่เพาะปลูก ๓.๙๘ ล้านไร่ ผลผลิต ๑๑.๓๓ ล้านตัน และผลิต
ต่อไร่ ๒,๘๔๔ กิโลกรั ม คิดเป็ น การเพิ่ม ร้อยละ ๓.๒๗ ร้อยละ ๖.๐๙ และร้อยละ ๒.๘๕ ตามล้ าดับ ด้าน
การตลาด คาดว่ามีความต้องการใช้ เพื่อการบริโภคในปี ๒๕๕๖ ปริมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ส้าหรับการใช้เพื่อ
ผลิตไบโอดีเซล (B100) ทังนี กระทรวงพลังงานยังคงสัดส่วนการผสมน้ามันปาล์มในน้ามันดีเซลเป็นร้อยละ ๕
โดยประมาณการความต้ อ งการใช้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ปี ที่ ผ่ า นมา ๖๑๐,๐๐๐ ตั น และคาดว่ า ความต้ อ งการใช้
ภายในประเทศมีปริมาณรวมทังสิน ๑.๖๑ ล้านตัน เพิ่มขึนจากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๐.๑๗
ส้านั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) และหน่ว ยงานวิจัย ๕ส. ได้ห ารือร่ว มกัน โดย
ตระหนักดีว่าการก้าหนดโครงสร้ างและเป้ าหมายการวิจัยของชาติ ในรูปนโยบายและแนวทางการวิจัยของ
ชาติ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการด้าเนินการวิจัยของประเทศให้ได้อย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือที่คาดหวังว่า
สามารถชีน้าการวิจัยที่จะสนับสนุน การพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายตามความ
ต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รวมถึงสามารถสร้างดุลยภาพระหว่างภาคเศรษฐกิจ สังคม แต่หากมองการก้าหนดนโยบาย
และแนวทางการวิจัยของชาติในภาพกว้างโดยไม่มุ่งประเด็น ใดประเด็นหนึ่ง อาจจะยังเห็นภาพรวมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไม่ชัดเจนนัก การจัดท้ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ามัน จึงมุ่งเน้นใน
ประเด็นที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจน
ดังนันการจัดท้ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ามัน จึงเป็นสิ่งส้าคัญต่อการพัฒนา
ผลิ ตผลปาล์ ม น้ ามัน เนื่ องจากปั จ จุ บั น มี ห ลายหน่ว ยงานที่ท้าวิจัย และให้ ทุนสนั บสนุนการวิจั ยด้านผลิ ตผล
การเกษตร แต่พบว่าผลงานวิจัยหลายชินยังไม่สามารถน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงมีการใช้งบประมาณการ
วิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานที่ท้าวิจัยและให้ทุนสนับสนุ นการวิจัยควรร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหานีด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการจัดท้ายุทธศาสตร์ การวิจัยรายประเด็นด้าน
ปาล์มน้ามัน เพื่อทุกหน่วยงานจะได้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยนีเป็น แผนแม่บทและแนวทางการด้าเนินงานวิจัยด้าน
ปาล์มน้ามันของประเทศ โดยเน้นความต้ องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็นหลัก ใช้งานวิจัยเป็นส่วน
หนุนเสริมเพิ่มความเข้มแข็งของผลิตผลปาล์มน้ามัน ซึ่งผ่านจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานวิจัย และผ่านความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเกิดผลลัพธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันการปลูกปาล์มน้ามันของประเทศไทย ยัง
ประสบกับปัญหาอีกหลายด้าน อาทิ การบริหารจัดการต้นปาล์มที่หมดอายุ การพัฒนาพันธุ์ปาล์มให้เหมาะสม
กับพืนที่ และการบริหารศัตรูปาล์ม ฯลฯ โดยการจัดท้ายุทธศาสตร์การวิจัยด้านปาล์มน้ามันนีจะมุ่งเน้นการวิจัย
เพื่อพัฒนา ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน ๒) ด้านการวิจัยเพื่อเพิ่ม

๕
มูล ค่า ในอุตสาหกรรมและเป็ น พลั งงานทดแทน ๓) ด้านการวิจัย เศรษฐกิจการผลิ ตและการตลาด ๔) ด้า น
นโยบายของรัฐ การบริหารจัดการปาล์มน้ามันเพื่อความยั่งยืน
วิสัยทัศน์
มุ่งการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ามันทังระบบอย่างยั่งยืน
พันธกิจการวิจัย
๑. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ปาล์มน้ามัน
๓. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปาล์มน้ามัน
๔. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ามันทังภายใน
และต่างประเทศ
เป้าประสงค์ด้านการวิจัย
เป้ าประสงค์ ด้า นการวิ จั ย ของปาล์ มน้ ามั น เกิ ดจากการก้ าหนดเป้ า หมายการวิจั ย ในระดั บ
วิสัยทัศน์ ซึ่งมุ่งแสดงเป้าหมายที่ด้าเนินการให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้ตังไว้
๑. ผลงานวิจั ย ด้ านปาล์ มน้า มันถูก น้าไปใช้ประโยชน์ แก้ไ ขปัญหาบนโจทย์วิ จัยและความ
ต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง
๒. การวิจัยด้านปาล์มน้ามัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากปาล์ม
น้ามันอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์การวิจัยปาล์มน้ามัน มี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน
ยุทธศาสตร์การวิจัยนีมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน เร่งพัฒนา
พันธุ์ปาล์มน้ามันที่ให้ผลผลิตสูงสุด โดยมุ่งเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ ความสามารถ เพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน้ามัน
แผนงานการวิจัย
๑. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุง สายพันธุ์ปาล์มน้ามันที่เหมาะสมที่ดีและสอดคล้องกับ
ความต้องการของพืนที่
๒. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเพิ่มพืนที่ปลูกปาล์มน้ามันในเขตเหมาะสม ปรับปรุงสวนปาล์ม
โดยการปลูกทดแทนด้วยพันธุ์ดี การจัดการผลผลิตที่ถูกต้อง
๓. แผนงานวิจัย เกี่ย วกับ การเพิ่มขีดการพัฒนาเครื่องจักกล และอุปกรณ์การผลิ ตที่เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมปาล์มน้ามันเช่น เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ามัน (Tool kit)
๔. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงฟื้นฟูสวนปาล์มน้ามันเก่าในเขตพืนที่เหมาะสม
๕. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันสู่ภาคการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ
๖. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ามัน
๗. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการให้มีการปลูกปาล์มพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง มีการจัดการสวน
ปาล์มที่ดีและการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง

๖
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในทางอุตสาหกรรม และเป็นพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตร์การวิจัยนีมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ พัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ ความสามารถ การใช้พลังงานทดแทนจากปาล์มน้ามัน
แผนงานการวิจัย
๑. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ ม
สู่ภาคการผลิตที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (ทังในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม)
๒. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องชัดเจน
๓. แผนงานวิจั ย เกี่ย วกับ การพัฒ นาระบบกระบวนการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ อื่น ๆ ทังระบบจาก
ปาล์มน้ามันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
๔. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา วิเคราะห์ และทดสอบปาล์มน้ามันที่ได้ผลที่รวดเร็ว
๕. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายพลังงานทดแทนเป็นกลไกหลักในการรักษาความมั่นคงด้าน
การตลาด ราคา และการปรับโครงสร้างการผลิต
๖. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันให้เป็น Commercial
Matching
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การวิจัยด้านเศรษฐกิจการผลิต การตลาดและโลจิสติกส์
ยุ ทธศาสตร์ การวิ จั ย นี มุ่งเน้นการวิ จัยเพื่อพั ฒ นาการผลิ ตปาล์ มทังระบบให้ มี ศัก ยภาพการ
แข่งขัน กับ ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงการพัฒ นาระบบคมนาคมการขนส่ ง และโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ
รวมทังการเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุน ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานการวิจัย
๑. แผนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ จั ย และพั ฒ นาปาล์ ม น้ า มั น คุ ณ ภาพสู ง ในทุ ก ขั นตอนของ
กระบวนการผลิต
๒. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการบูรณาการผลิต การตลาด บนพืนฐานศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของเกษตรกร
๓. แผนงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและขยายขี ด ความสามารถของโครงข่ า ยคมนาคม
การขนส่งระบบรางของปาล์มน้ามัน
๔. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาปาล์มน้ามัน และการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาด
๕. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับเสริมสร้างนโยบายการตลาดน้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด
การแข่งขันที่เป็นธรรม และกระจายผลประโยชน์สู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๖. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดตังโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเหมาะกับพืนที่
เพาะปลูก เพื่อลดต้นทุนขนส่ง
๗. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒ นาวิทยาการด้านโลจิส ติกส์เพื่อแก้ปัญหาต้นทุน
การผลิต
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ การวิจัยด้านนโยบายของรัฐ การบริหารจัดการปาล์มน้ามันเพื่อความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การวิจัยนีมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อ ก้าหนดนโยบายของรัฐ การบริหารและการจัดการ
การวางแนวทางการประกันรายได้ การจัดตังกองทุนปาล์ มน้ามัน การบริหารการน้าเข้าเฉพาะน้ามันปาล์ ม
เพื่อการบริโภคและก้าหนดระยะเวลาน้าเข้าที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มภายในประเทศ

๗
แผนงานการวิจัย
๑. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับเสริมสร้างและสนับสนุนขบวนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม
๒. แผนงานวิจัยเกี่ยวกับ การสนับสนุนการให้ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับปาล์มน้ามัน การสร้าง
ขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีปาล์มน้ามันอย่างต่อเนื่อง
๓. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ามัน
และน้ามันปาล์มให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน เพื่อยกร่าง พรบ. ปาล์มน้ามัน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙
๔. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับจัดตังองค์กรกลาง และกองทุนพัฒนาปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม
๕. แผนงานวิจัยที่เกี่ยวกับสร้างขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีปาล์มน้ามันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรด้วยกันเอง
๖. แผนงานการจัดการงานวิจัยและเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์
ปัจจัยแห่งความส้าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัย
๑. รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปาล์มน้ามันอย่างจริงจัง รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม
๒. หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยปาล์มน้ามัน อย่างมีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ
๓. หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด้าเนินการวิจัยภายใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปาล์มน้ามัน มีการประสานความร่วมมือ
น้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอย่างจริงจัง

