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สถานการณ
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รับแรงกดดันจากปจจัยการผลิต
สต็อกน้ำมันคางสูง
อินเดียปรับภาษีนำเขา
ยุโรปเตรียมยกเลิกน้ำมันปาลม
ผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล

ประเด็นสำ�คัญ

กฎหมายใหม่ของ EU ด้านน้ำามันปาล์ม
ผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 กลุม่สหภาพยโุรปไดเ้ตรียมยกเลกิการใช้น้ำามนัปาลม์ในการผลติเชือ้เพลงิไบโอดเีซลภายในป ี2564 

ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลกดดันต่อผู้ผลิตหลัก 3 รายใหญ่ของโลกอันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย  

ทีจ่ะเผชิญกบัทศิทางราคาปาล์มน้ำามนัซึง่อาจปรับลดลง เน่ืองจากสหภาพยโุรปเปน็ตลาดใหญ่ทีม่กีารนำาเข้า

น้ำามันปาล์มถึงปีละกว่า 6 ล้านตัน

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกน้ำามันปาล์มของไทยไปยังสหภาพยุโรป แม้ว่าจะมีปริมาณ

ไมม่ากนัก แตภ่าคการผลติปาลม์และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องของไทย ก็ยอ่มไดรั้บผลกระทบจากปจัจยัดา้น

ราคาปาล์มน้ำามันที่ปรับลดลง รวมถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์มที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งตลาดใน

ประเทศและตลาดส่งออก ขณะที่อุตสาหกรรมปลายน้ำาที่ใช้น้ำามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ อาจได้รับอานิสงส์จาก

ต้นทุนที่ปรับลดลง

 ผูป้ระกอบการ SME ทีอ่ยูใ่นหว่งโซก่ารผลติ ซึง่ไดรั้บผลกระทบเชิงลบ โดยเฉพาะผูผ้ลติน้ำามันปาลม์ 

อาจจำาเปน็ตอ้งมมีาตรการรับมอื กบัประเดน็ความทา้ทายดงักลา่วลว่งหนา้ โดยเฉพาะการลดตน้ทนุการผลติ  

อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนพันธ์ุปาล์ม ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงแก่เกษตรกรที่ส่งปาล์มเข้าโรงงาน  

ขณะเดียวกันก็ควรสนับสนุนให้มีการทำาปาล์มแปลงใหญ่ของบริษัท รวมถึงแปลงใหญ่ของเกษตรกรที่ 

รวมกลุม่กนั นอกจากน้ี ควรปรับปรุงเคร่ืองจกัรทีท่นัสมยัและมปีระสทิธิภาพ ในการสกดัและกลัน่น้ำามนัปาลม์  

และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการของไทยมีศักยภาพ 

การแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น

ภาพรวมสถานการณ์ด้านปาล์มน้ำามันของไทยในปี 2561 ไม่สู้ดีนัก โดยราคาปาล์มในประเทศปรับลดลง

เหลือเฉลี่ยเพียง 3.03 บาทต่อกิโลกรัมในช่วง 4 เดือนแรกปี 2561 ลดลงร้อยละ 40.3 (YoY) ขณะที่สัปดาห์แรก

ของเดือนพฤษภาคม 2561 ราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.88 บาทต่อกิโลกรัม โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยด้าน 
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การผลติและสต็อกน้ำามนัปาลม์ ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูทัง้ของไทยและมาเลเซยี ซึง่เปน็ผู้ผลิตรายใหญข่องโลก และปจัจยั

ด้านการตลาดคืออินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้นำาเข้าน้ำามันปาล์มรายใหญ่ของโลก ปรับขึ้นภาษีนำาเข้าน้ำามันปาล์มดิบ 

(จากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 30 และน้ำามันปาล์มบริสุทธิ์จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 40) เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรม

ในประเทศเมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา และล่าสุดคือ การที่สหภาพยุโรปเตรียมออกมาตรการยกเลิกการใช้

น้ำามันปาล์มผลิตเช้ือเพลิงไบโอดีเซลภายในปี 2564 เนื่องจากพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม จากการขยาย 

การปลูกปาล์มของบางประเทศผู้ผลิตและส่งออก ที่กระทบต่อการทำาลายป่า และการก่อมลพิษจากการเผาป่า  

รวมถึงการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน โดยปัจจัยดังกล่าว ได้เพิ่มแรงกดดันต่อทิศทางราคาปาล์มน้ำามันมากขึ้น และ

คาดวา่จะสง่ผลกระทบตอ่หว่งโซก่ารผลติปาลม์ และอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ ซึง่ผูเ้ก่ียวข้อง

คงต้องติดตามว่า การบังคับตามมาตรการที่สหภาพยุโรปจะนำามาใช้ ว่าจะมีผลสำาเร็จในเชิงปฏิบัติในระยะต่อไป

อย่างไร

จากข้อกังวลทางดา้นสภาพแวดลอ้มจากการผลติปาลม์ในเชิงอตุสาหกรรม นำามาซึง่ข้อเรียกร้องใหม้กีารลด

สัดส่วนการใช้น้ำามันปาล์ม เป็นส่วนผสมในการผลิตเช้ือเพลิงไบโอดีเซลในสหภาพยุโรป ส่งผลให้สมาชิกรัฐสภา

สหภาพยุโรป (European Parliament) มีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 แก้ไขร่างกฎหมายพลังงานทดแทน  

โดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกลดสัดส่วนเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากน้ำามันปาล์มให้เป็นศูนย์ภายในปี 2564

ซึ่งปัจจัยจากมาตรการดังกล่าว ย่อมจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศผู้ผลิตปาล์มน้ำามันรายใหญ่ของโลก 

ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยเฉพาะผลกระทบจากราคาปาล์มน้ำามันที่ปรับลดลง เนื่องจากสหภาพยุโรป 

(EU) เป็นประเทศผู้ผลิตและใช้ไบโอดีเซลรายใหญ่ (ประมาณ 1.6 หมื่นล้านลิตรในปี 2561) โดยใช้วัตถุดิบหลัก 

คอืน้ำามนัจากตน้เรฟซดี (Rapeseed oil) สดัสว่นร้อยละ 43.0 รองลงมาคอืน้ำามนัปาลม์ ร้อยละ 19 น้ำามนัทีใ่ช้แลว้  

(UCO : Used Cooking Oil) ร้อยละ 20.6 ไขมันสัตว์ร้อยละ 8.5 น้ำามันถั่วเหลืองร้อยละ 5.2 ขณะเดียวกัน EU  

กเ็ปน็ผูน้ำาเข้าน้ำามนัปาลม์รายใหญอ่นัดบัสองของโลกรองจากอนิเดยี โดยมกีารนำาเข้าน้ำามนัปาลม์ปลีะกวา่ 6 ลา้นตัน  

ทั้งใช้เพื่อการบริโภคและเพื่อผลิตพลังงานทดแทน (มีการใช้น้ำามันปาล์มผลิตไบโอดีเซลประมาณ 2.7 ล้านตัน 

ในปี 2561)

สหภ�พยุโรปเตรียมแผนก�รยกเลิกก�รใช้น้ำ�มันป�ล์มผลิตพลังง�นทดแทน

2557 2558 2559 2560 2561

ปริมาณการผลิต (ล้านลิตร) 14,316 14,436 14,724 15,295 16,120

ปริมาณการบริโภค (ล้านลิตร) 14,716 14,732 14,890 15,390 16,210

ปริมาณการใช้น้ำามันปาล์มเป็น 
วัตุดิบผลิตไบโอดีเซล (1,000 ตัน)

2,300 2,600 2,400 2,610 2,720

ที่ม�: EU Biofuels Annual 2017-USDA

ปริมาณการผลิตและการบริโภคไบโอดีเซลของ EU
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3 ผลกระทบ
ของมาตรการ EU

ความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการ 
การปรับตัวของประเทศที่ ไดรับผลกระทบ
ความตองการใชปาลมน้ำมันของโลก

ในเบื้องต้นคาดว่า ประเทศผู้ผลิตน้ำามันปาล์มรายใหญ่ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย น่าจะถูกกระทบจาก

มาตรการนี้โดยตรง เนื่องจากประเทศทั้งสองมีผลผลิตน้ำามันปาล์มรวมกันสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 85.1 ของผลผลิต

น้ำามันปาล์มโลก ขณะเดียวกัน ก็เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำามันปาล์มรายใหญ่อันดับหน่ึงและสองในตลาดสหภาพ

ยุโรป โดยอินโดนีเซียมีสัดส่วนการส่งออกน้ำามันปาล์มไปยังตลาด EU ปี 2560 ประมาณร้อยละ 37.5 ของมูลค่า

ที่ EU นำาเข้า 7,465.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่มาเลเซียมีสัดส่วนร้อยละ 16.6

สำาหรับประเทศไทยเอง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบทางตรงจากมาตรการดังกล่าวในระดับที่น้อยกว่าประเทศ

อินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจากปกติ ผลผลิตน้ำามันปาล์มของไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 81 จะถูกใช้ในประเทศ 

และมีส่งออกเพียงร้อยละ 12 ที่เหลือเก็บเป็นสต็อก ขณะที่สัดส่วนการส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบ

เอเชียเป็นหลัก อาทิ อินเดีย ที่มีสัดส่วนส่งออกถึงร้อยละ 78 รองลงมาคือ เมียนมา มาเลเซีย จีน และกัมพูชา 

ที่มีสัดส่วนการส่งออกรวมกันประมาณร้อยละ 21 แต่อย่างไรก็ตาม ไทยเองก็ย่อมจะหลีกเลี่ยงผลกระทบทางอ้อม

ได้ยาก เนื่องจากผลกระทบที่มีต่ออินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำามันปาล์มรายใหญ่ของโลก ย่อมมี 

ผลกระทบต่อทิศทางราคาปาล์มน้ำามัน และน้ำามันปาล์มทั่วโลก รวมทั้งในไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำามันปาล์ม

รายใหญ่อันดับสามของโลก

ในระยะต่อไป ประเด็นที่ต้องจับตาก็คือ ผลของมาตรการที่ EU นำาเสนอออกมา จะมีผลกระทบต่อประเทศ

ผู้ผลิตน้ำามันปาล์มในระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งก็ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 คว�มสัมฤทธิ์ผลของม�ตรก�ร เน่ืองจากข้อเสนอดังกล่าวของรัฐสภาสหภาพยุโรป จำาเป็นต้องได้รับ 

ความเหน็ชอบจากประเทศสมาชิกทัง้ 28 ประเทศ ซึง่อาจมคีวามเหน็ทีไ่มต่รงกนั โดยเฉพาะคณะกรรมการยโุรปซึง่

เสนอใหล้ดการใช้น้ำามนัจากพชืผลิตไบโอดเีซลแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป เน่ืองจากต้นทนุการผลติไบโอดเีซลจากน้ำามัน

ปาล์มอยู่ในระดับที่ต่ำาเม่ือเทียบกับพืชน้ำามันชนิดอื่นๆ ขณะเดียวกัน ก็อาจประสบอุปสรรคจากการฟ้องร้องต่อ

องค์การการค้าโลก (WTO) ของประเทศผู้ผลิตน้ำามันปาล์ม ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ

ทางการคา้ทีไ่มเ่ปน็ธรรม เน่ืองจากมาตรการดงักลา่วขยายเวลาใหก้บัพชืน้ำามนัอืน่ๆ อาท ิข้าวโพด ถัว่เหลอืง ต่อไป

 ก�รปรับตัวของประเทศผู้ได้รับผลกระทบหลัก อันได้แก่อินโดนีเซียและมาเลเซีย ว่าจะสามารถปรับตัว

เพื่อรับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด อาทิ การปรับลดการผลิตในประเทศให้สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดโลกและราคาที่อาจปรับลดลง (อินโดนีเซียและมาเลเซียมีผลผลิตน้ำามันปาล์มเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 4.8 และร้อยละ 1.9 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตามลำาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา มาเลเซียมี 

การปรับตวัทางดา้นผลผลติใหส้อดคลอ้งกบัตลาดไดส้งูกวา่อนิโดนีเซยี) รวมถงึพจิารณาความสามารถในการขยาย

ตลาดไปยังประเทศอื่นๆที่ทดแทนตลาดสหภาพยุโรปได้มากเพียงใด
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กลุมอุตสาหกรรม
ที่ไดรับผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก
 • อุตสาหกรรม
     ที่เกี่ยวเนื่องน้ำมันปาลม
 • เชื้อเพลิงไบโอดีเซล

ผลกระทบเชิงลบ
 • เกษตรกรสวนปาลม
 • โรงสกัด /
     โรงกลั่นน้ำมันปาลม

 คว�มต้องก�รใช้ป�ล์มน้ำ�มันของโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2555/56-2559/60) ความต้องการบริโภค

น้ำามันปาล์มของโลกขยายตัวค่อนข้างต่ำาเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.5 ต่อปี เนื่องจากข้อกังวลด้านสุขภาพ ทำาให้มี

การรณรงคล์ดการบริโภคน้ำามนัปาลม์ในภาคอาหารในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในยโุรปและสหรัฐอเมริกา 

แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ก็มีหลายประเทศที่หันมาใช้ปาล์มน้ำามันเพื่อบริโภคเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจและ

จำานวนประชากร อาท ิจนีและอนิเดยี ประกอบกบัทศิทางราคาน้ำามนัตลาดโลกทีป่รับเพิม่ข้ึน อาจสนับสนุนใหก้าร

ใช้น้ำามันปาล์มผลิตไบโอดีเซลและใช้เป็นพลังงานทดแทนของประเทศต่างๆมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ประเทศผู้ผลิตรายสำาคัญ 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61

อินโดนีเซีย 30.5 33.0 32.0 34.0 36.0

มาเลเซีย 20.16 19.88 17.7 19.0 21.0

ไทย 2.0 2.1 1.8 2.0 2.0

ประเทศผู้บริโภครายสำาคัญ

อินเดีย 8.3 9.2 9.1 9.3 9.5

อินโดนีเซีย 8.8 7.5 8.9 8.6 9.6

สหภาพยุโรป 6.6 6.9 6.7 6.4 6.4

จีน 5.7 5.7 4.8 4.7 4.9

หน่วย : ล�้นตัน

ที่ม�: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การผลิตและการบริโภคน้ำามันปาล์มของประเทศสำาคัญ

ผลกระทบต่ออุตส�หกรรมเกี่ยวเนื่องป�ล์มน้ำ�มันของไทย

แมว้า่น้ำามนัปาลม์ จะไมไ่ดติ้ดอนัดบัสนิคา้การเกษตรทีไ่ทยมกีารสง่ออก 10 อนัดบัแรก รวมถงึมกีารสง่ออก

ไปยงัสหภาพยโุรปไมม่ากนัก แตเ่น่ืองจากไทยเปน็ผูป้ลกูปาลม์น้ำามนัรายใหญอ่นัดบั 3 ของโลก ดงัน้ันมาตรการที ่

EU จะนำามาใช้ จงึสง่ผลกระทบทางออ้มตอ่ไทย ทัง้ผลเชิงบวกและเชิงลบต่อหว่งโซก่ารผลติปาลม์น้ำามนั ซึง่มดีงันี้
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ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มต้นน้ำาและกลางน้ำาในห่วงโซ่การผลิต ซึ่งประกอบด้วย

 เกษตรกรช�วสวนป�ลม์ ซึง่มอียูป่ระมาณ 2.2 แสนครัวเรือน มแีนวโน้มทีจ่ะถกูกระทบจากราคาปาลม์

น้ำามนัทีป่รับลดลง หาก EU ดำาเนินมาตรการหา้มใชป้าลม์น้ำามนัผลติไบโอดเีซล เน่ืองจากตลาดรองรับน้ำามนัปาลม์

ของโลกจะหายไป (อยา่งน้อยกวา่ 6 ลา้นตันจากที ่EU เคยนำาเข้า) อยา่งไรกต็าม หากภาคอตุสาหกรรมในประเทศ

ทีใ่ช้น้ำามนัปาลม์เปน็วัตถดุบิ อาท ิอตุสาหกรรมน้ำามนัพชื อตุสาหกรรมผลติไบโอดเีซล สามารถขยายตวัตาม

เศรษฐกจิและการใช้รถยนต์หรือการปรับสดัสว่นผสมไบโอดเีซล จะช่วยดดูซบัผลผลติปาลม์สว่นเกนิไดเ้พิม่ข้ึน  

ซึ่งน่าจะพยุงและช่วยลดผลกระทบราคาปาล์มน้ำามันจากปัจจัยด้าน EU ได้พอสมควร

 โรงง�นสกัดน้ำ�มันป�ล์ม และโรงกลั่นน้ำ�มันป�ล์ม ซึ่งมีจำานวน 140 รายและ 18 รายตามลำาดับ 

และแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อใชใ้นประเทศ แต่ผลจากน้ำามันปาล์มจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่ง

ไมส่ามารถสง่ออกไปสหภาพยโุรปได ้จะทะลกัไปสูต่ลาดอืน่ๆ โดยเฉพาะตลาดเอเชียซึง่ไทยมกีารสง่ออกหลกั 

และกดดนัใหร้าคาน้ำามนัปาลม์ในตลาดมโีอกาสปรับลดลง สำาหรับตลาดในประเทศ แมว่้าน้ำามนัปาลม์จะเปน็ 

1 ใน 23 รายการสินค้าที่มีมาตรการโควตาภาษี และกำาหนดให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำาเข้าเพียงรายเดียว 

(นำาเข้าน้อย ไม่ถึง 6 พันตันในปี 2560) แต่ก็มีโอกาสที่น้ำามันปาล์มที่ล้นตลาดของมาเลเซีย และมีราคาต่ำา

กว่าของไทยประมาณ 2 บาทขึ้นไป อาจจะข้ามแดนเข้ามา จนกดดันราคาน้ำามันปาล์มในประเทศได้

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบ

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงบวก

(ไดป้ระโยชน์จากตน้ทนุวตัถดุบิต่ำาลง) จะอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมปลายน้ำาทีใ่ช้น้ำามนัปาลม์เปน็วัตถุดบิ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ในระยะยาวอาจได้รับผลกระทบจากการที่เกษตรกร อาจเลิกปลูกปาล์มหากแรงจูงใจ

ด้านราคาปรับลดลง ซึ่งจะทำาให้อาจเกิดความไม่มั่นคงทางวัตถุดิบได้

 อุตส�หกรรมเกี่ยวเนื่อง ใช้น้ำามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำาอาง ยา 

และน้ำามันพืช มีความต้องการใช้น้ำามันปาล์มประมาณ 1.17 ล้านตัน (ปี 2560) โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน

มาความต้องการใช้น้ำามันปาล์มในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8 ต่อปี ดังนั้นทิศทาง

ราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับลดลง จะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำามันพืช  

ซึ่งมีต้นทุนวัตถุดิบจากน้ำามันปาล์มในสัดส่วนค่อนข้างสูง  

 ธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภ�พ (ไบโอดีเซล) มีผู้ผลิตประมาณ 12 ราย มีความต้องการใช้น้ำามันปาล์ม

ประมาณ 0.97 ลา้นตนั (ป ี2560) ทัง้น้ีน้ำามนัปาล์มถือเปน็ต้นทนุประมาณร้อยละ 80 ของการผลิตไบโอดเีซล 

ฉะนั้นราคาปาล์มที่ลดลง จึงเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการบริหารต้นทุนที่ลดลง และทำาให้ต้นทุนราคาน้ำามัน

ดีเซลปรับลดลง จนกระตุ้นให้เกิดการใช้มากขึ้น

ก�รปรับตัวของ SME ที่เกี่ยวข้องในอุตส�หกรรมป�ล์มเพื่อรับมือกับกฎหม�ยใหม่ของ EU

หากกฎหมายใหม่ของ EU ถูกนำามาใช้ตามเป้าหมายในปี 2564 จริง ธุรกิจ SME ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต 

อุตสาหกรรมปาล์มของไทย ก็ยากจะหลีกเลี่ยงผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพการผลิตต่ำา 

และมีต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งมีเวลาอีก 2-3 ปี ในการเตรียมมาตรการรับมือกับประเด็นความท้าทายดังกล่าว  

โดยสรุปได้ดังนี้
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3 วิธีปรับตัว
รับมือกฎหมายใหม

ปรับลดตนทุน
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สต็อกวัตถุดิบอยางเหมาะสม

 ก�รปรับลดต้นทนุ เน่ืองจากน้ำามนัปาลม์จากคูแ่ข่งโดยเฉพาะมาเลเซยี มต้ีนทนุการผลติต่ำาจากการผลติ

ของโรงงานขนาดใหญ ่รวมถงึผูป้ระกอบการมพีืน้ทีเ่พาะปลกูปาลม์ขนาดใหญข่องตนเอง ประกอบกบัการมแีหลง่

น้ำามัน ทำาใหม้ตีน้ทนุปุย๋และน้ำามนัเพือ่การขนสง่ในราคาต่ำา ดงัน้ัน โรงงานสกดัน้ำามนัปาลม์ และโรงกลัน่น้ำามนัปาลม์ 

ของไทย ควรหาวิธีลดต้นทุนการผลิต โดยการส่งเสริมและสนับสนุนพันธ์ุปาล์ม ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และ

อัตราการให้น้ำามันในผลปาล์มสูง รวมถึงการสนับสนุนปุ๋ยแก่เกษตรกร ที่ส่งปาล์มเข้าโรงงานในรูปของเงินกู้ยืม  

ในลกัษณะคลา้ยกบัอตุสาหกรรมออ้ยและน้ำาตาลทราย ขณะเดยีวกนั กค็วรสนับสนุนใหเ้กษตรกรรายยอ่ย (ผลผลติ

ปาล์มทั้งประเทศมาจากเกษตรกรรายย่อยกว่าร้อยละ 70) มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ซึ่งนอกจากจะช่วยลด

ต้นทุนแล้ว ยังทำาให้มีวัตถุดิบป้อนโรงงานสม่ำาเสมอ ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด

 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต ผู้ประกอบการควรปรับปรุงเคร่ืองจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพใน 

การสกัดและกลั่นน้ำามันปาล์มและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้ได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ

รายเล็ก ควรมีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งนอกจากช่วยลดการแข่งขันการให้ราคารับซื้อผลปาล์มแล้ว ยังสามารถลงทุน

เคร่ืองจกัรทีส่ามารถสกดัและเพิม่มลูคา่สนิคา้ อาท ิการแยกสกดัน้ำามนัเมลด็ในปาลม์ดบิทีม่รีาคาสงูกวา่น้ำามันปาลม์

ปกติ และสามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่า อาทิ ครีมเทียม นมข้นหวาน บิสกิต ไอศกรีม หรืออุตสาหกรรม 

โอลีโอเคมี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง สบู่ ยาสีฟัน จากเดิมที่โรงงานขนาดเล็กจะสกัดน้ำามันปาล์มทั้งจาก

เนื้อปาล์มและเมล็ดปาล์มผสมกัน

 ก�รสตอ็กวตัถดุบิ เพือ่ลดความผนัผวนของปริมาณวตัถุดบิ ซึง่อาจเกิดจากหลายปจัจยั ทัง้สภาพอากาศ 

การลดลงของพื้นที่เพาะปลูกในกรณีที่ราคาผลผลิตตกต่ำามาก (จากผลกระทบของมาตรการ EU ที่อาจนำามาใช้) 

จนเกษตรกรหนัไปปลกูพชือืน่ทดแทน ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเกีย่วเน่ือง ต้ังแต่ข้ันกลางคอื โรงงานสกดัและ

กลั่นน้ำามันปาล์ม และธุรกิจที่ใช้น้ำามันปาล์มเป็นวัตถุดิบ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำาอาง ธุรกิจเชื้อเพลิง 

ชีวภาพ (ไบโอดีเซล) ต้องบริหารจัดการสต็อกวัตถุดิบโดยเฉพาะช่วงต้นและช่วงปลายฤดูผลิตปาล์ม เพื่อป้องกัน

ความผันผวนของราคา รวมถึงการตึงตัวของวัตถุดิบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงข้ึน  

รวมถึงทำาให้ธุรกิจมีการใช้กำาลังการผลิตอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
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อัปเดตเทรนดความรูธุรกิจไมรูจบ
ทุกที่ทุกเวลา ไดที่

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันของไทย แม้ว่าจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างเอื้อต่อการจัดการ ผ่านนโยบาย 

การใช้พลงังานทดแทน อนัไดแ้กก่ารปรับเปลีย่นสว่นผสมไบโอดเีซลในน้ำามนัแตล่ะช่วงเวลา ทำาใหช่้วยบริหาร

จดัการปริมาณผลผลติไดค้อ่นข้างสมดลุกับความต้องการ ทำาใหก้ารพึง่พาตลาดส่งออกมน้ีอย แต่ราคาปาลม์

น้ำามันในปี 2561 ปรับลดลง เนื่องจากผลผลิตและสต็อกที่ค่อนข้างสูง ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ปาล์มน้ำามันของไทย จำาเป็นต้องจับตาว่าท้ายที่สุดแล้ว ประเทศสมาชิก EU ทั้งหมด จะเห็นด้วยกับข้อเสนอ

ให้มีการยกเลิกการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำามันปาล์มภายในปี 2564 หรือไม่ ขณะเดียวกัน ก็ต้องติดตามว่า 

EU จะขยายการห้ามใช้ปาล์มน้ำามันในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากภาคการผลิตเช้ือเพลิงหรือไม่ 

อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เพราะจะมีผลกระทบในวงกว้าง ทั้งทิศทางความผันผวนทางด้านราคาปาล์มและ

ผลติภณัฑท์ีจ่ะมผีลในช่วงต่อไป รวมถงึผลกระทบตอ่ปริมาณผลผลติปาลม์ ทีอ่าจลดลงหากราคาปาลม์ตกต่ำา

ต่อเน่ือง จนเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน และผลกระทบจากการแย่งตลาด ซึ่งคู่แข่งด้านการผลิต

ปาล์มของไทย ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีศักยภาพการแข่งขันที่สูง จากการผลิตขนาดใหญ่จนมีต้นทุน

การผลิตที่ต่ำา ดังนั้น มาตรการเบื้องต้นที่ต้องเร่งทำาคือ การปรับลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อให้ทัดเทียมกับคู่แขง่ในระยะขา้งหนา้ เพื่อรับประกันความอยู่รอดของธุรกิจ

สรุป


