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ที่มา: https://data.oecd.org/energy/crude-oil-import-prices.html
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หมายเหตุ

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันระหว่างกลุ่ม Petro-based และ Bio-Based
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันระหว่างกลุ่ม Petro-based และ Bio-Based

ท่ีมาของผลิตภัณฑโ์อเลโอเคมีจาก Bio-Based  และ Petro-Based

Petro-Based
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มูลค่าอุตสาหกรรมโอเลโอเคมตีลอดห่วงโซ่คุณค่า







ท่ีมา: WWF, 2554
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ผลกระทบต่อ แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 ส่วนต่าง
เกษตรกร 167,683 167,683 0
โอเลโอเคมกีลางน ้า
โอเลโอเคมปีลายน ้า
End user

224,799
57,520
190,584

224,799
143,800
240,376

0
+86,280 (150%)
+49,792 (26%)

ผลกระทบรวมเฉพาะโอเลโอเคมี 472,903 608,975 +136,072 (29%)
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จ้านวนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมรีายใหญ่จ้าแนกตามประเทศ
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เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในผู้ผลิตโอเลโอเคมี
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จ้านวนบริษัทผู้จัดจ้าหน่ายเทคโนโลยี จ้าแนกตามผลิตภัณฑ์
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เยอรมนี อเมริกา

อื่นๆ
อังกฤษ

มาเลเซีย
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20%
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5 ราย
9%

สัดส่วนผู้ผลิตและจ้าหน่ายเทคโนโลยี จ้าแนกตามประเทศ



รายชื่อผู้ผลิตและจ้าหน่ายเทคโนโลยีท่ีมีส้านักงานอยู่ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์

ล้าดับ บริษัท ภูมิภาค
1 SULZER CHEMTECH LTD. สวิสเซอร์แลนด์

2
THYSSENKRUPP AG
Thyssenkrupp Industrial Solutions (Thailand) Ltd เยอรมัน

3 LURGI SOUTHEAST ASIA เยอรมัน
4 DESMET BALLESTRA OLEO อิตาลี
5 EXA RENEWABLE LTD. ไทย
6 OLEOCHEMTECH LTD. ไทย
7 OPG TECH LTD. ไทย
8 CAROTECH INC. มาเลเซีย
9 EXCELVITE มาเลเซีย
10 FUSION CREST มาเลเซีย
11 OILTEK & ASSOCIATES LTD. มาเลเซีย
12 MPOB มาเลเซีย
13 SUPER VITAMINS SdnBhd มาเลเซีย
14 LIPOCHEM มาเลเซีย
15 ECOPROCESSORS INTERNATIONAL LIMITED สิงคโปร์
16 INVENTA TECHNOLOGY สิงคโปร์
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10 เม.ย 2555 ครม.เห็นชอบให้น้าเข้า
น ้ามันปาล์ม 40,000 ตัน น้าเข้าจริง 10,000 ตัน

30 กค. 2555 ครม.เห็นชอบให้น้าเข้า
น ้ามันปาล์ม 30,000 ตัน ภายในสิ นเดือนสิงหาคม

19 มค. 2558 ครม.เห็นชอบให้น้าเข้า
น ้ามันปาล์ม 50,000 ตัน 
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Entry Point Project



ท่ีมา: หน่วยผลักดันและจัดการประสิทธิภาพ, ส้านักนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย



ท่ีมา: หน่วยผลักดันและจัดการประสิทธิภาพ, ส้านักนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย



อุปกรณ์เคร่ืองยนต์ติดตั งแขนยึดใบมดีตัด (Cantas)

อุปกรณล์ับคมใบมีด (Diamond)



Mechanization in Cutting Operation



Mechanization in Loose Fruit Collection Operation



ท่ีมา: หน่วยผลักดันและจัดการประสิทธิภาพ, ส้านักนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย
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ประเด็น ไทย มาเลเซีย ข้อสังเกต

ผลผลิตต่อไร่ 2.6 ตัน/ไร่ 3.3 ตัน/ไร่
ผลผลิตต่อไร่ของมาเลเซียสูง

กว่าไทย ร้อยละ 27

เป้าหมายผลผลิตต่อไร่ใหม่ 3.5 ตัน/ไร่ ในปี 2579 >4.16 ตัน/ไร่/ต่อปี ในปี 2563

พื นที่ปลูกปาล์มของเกษตรกร
อิสระรายย่อย

ร้อยละ 72 หรือ 3.28 ล้านไร่ ร้อยละ 12.5 หรือ 3.75 ล้านไร่

พื นที่ปลูกปาล์มคุณภาพต่้า
30% หรือ 1.4 ล้านไร่ มีอายุ

มากกว่า 20 ปี
7.6% หรือ 2.3 ล้านไร่ มีอายุ

มากกว่า 25 ปี
พื นท่ีปลูกปาล์มคุณภาพต่้า
ของมาเลเซียมีสัดส่วนน้อย

พื นที่ให้ผลผลิตต่้ากว่า 
2.7 ตัน/ไร/่ปี

ร้อยละ 80 หรือ 3.65 ล้านไร่ ร้อยละ 12.8 หรือ 3.85 ล้านไร่
พื นท่ีปลูกปาล์มส่วนใหญ่ของ
ไทยให้ผลผลิตต่้าเม่ือเทียบ

กับมาเลเซีย

สัดส่วนเกษตรกรอิสระรายย่อย 72% ของพื นท่ี 30% ของพื นท่ี
ไทยมีสัดส่วนเกษตรกรอิสระ

รายย่อยสูง

จ้านวนเกษตรกรอิสระรายย่อย 1.46 แสนครัวเรือน 1.61 แสนครัวเรือน

ก้าลังการผลิตเมล็ดพันธ์ดี 8.3 ล้านเมล็ดต่อปี 87 ล้านเมล็ดต่อปี

รายได้ผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน 5.65 หม่ืนล้านบาท 2.64 แสนล้านบาท



ประเด็น ไทย มาเลเซีย ข้อสังเกต

อัตราสกัดน ้ามัน 17.8% 20.5%
อัตราสกัดน ้ามันของมาเลเซียสูง

กว่าไทยร้อยละ 15

เป้าหมายอัตราสกัดน ้ามันใหม่ 23% ในปี 2579 23% ในปี 2563

จ้านวนโรงหีบปาล์ม 99 416

ก้าลังการหีบปาล์มเฉล่ียจริง
1.25 แสนตัน 
FFB/ปี/โรงหีบ

2.3 แสนตัน 
FFB/ปี/โรงหีบ

โรงหีบปาล์มของมาเลเซียมี 
Economies of scale สูงกว่า

จ้านวนโรงกล่ันน ้ามันปาล์ม 14 51

ก้าลังการกล่ันน ้ามันปาล์มเฉล่ียจริง 1.32 แสนตัน/ปี/โรงกลั่น 3.86 แสนตัน/ปี/โรงกลั่น
โรงกลั่นน ้ามันปาล์มของมาเลเซีย
มี Economies of scale สูงกว่า

จ้านวนโรงผลิตโอเลโอเคมีขนาดใหญ่ 2 19

จ้านวนโรงผลิตไบโอดีเซลขนาดใหญ่ 15 25

รายได้จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี
ปลายน ้า

5.97 พันล้านบาท 1.11 แสนล้านบาท

ผลต่อรายได้มวลรวมประชาชาติ 
(GNI)

2.18 แสนล้านบาท 1 ล้านล้านบาท
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ระบบการรับซื อผลผลิต
ทะลายปาล์ม

มีทั งระบบแบบคละเกรดและ
ซื อตามเปอร์เซ็นต์น ้ามัน โดย

ใช้การคัดเกรดตาม
ประสบการณ์

ตามเปอร์เซ็นต์น ้ามัน โดยมี
มาตรฐานการคัดเกรด MPOB 
Grading Manual ก้ากับและ

ควบคุมโดยเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีใบรับรอง

การรับซื อของมาเลเซียเป็นไป
ตามคุณภาพของผลปาล์มและ

ปริมาณน ้ามัน
เมล็ดในปาล์ม

เจ้าหน้าที่คัดเกรด ของลานเทหรือโรงหีบปาล์ม

เจ้าหน้าท่ีต้องสอบและขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้คัดเกรดจาก MPOB 

และเป็นบุคคลท่ีสาม มิใช่คนของ
ลานเทหรือโรงหีบปาล์ม

เจ้าหน้าท่ีคัดเกรดปาล์ม เป็น
อาชีพเฉพาะด้านอย่างหนึ่งใน
มาเลเซียท่ีลานเทและโรงหีบ
ปาล์มต้องจ้าง เป็นวิชาชีพ

เฉพาะท่ีต้องมีความรับผิดชอบ
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อัตราก้าลังเจ้าหน้าที่ให้
ค้าปรึกษาและดูแลเกษตรกร

ไม่มีข้อมูล
1 คนต่อเกษตรกร 950 คน หรือ 
1 คนต่อ 23,750 ไร่

มาเลเซียมีบุคลากรดูแล
เกษตรกร

เป้าหมายอัตราก้าลัง
เจ้าหน้าที่

ไม่มีข้อมูล
1 คนต่อเกษตรกร 250 คน ในปี 
2563 หรือ 1 คน ต่อ 2,250 ไร่

แผนการผลิตแรงงานฝีมือใน
อุตสาหกรรมปาล์มและ
โอเลโอเคมี

ไม่มีแผนงาน  ต้องการแรงงานฝีมือเพิ่ม 
80,000 ต้าแหน่งในช่วงปี 
2010-2020

 ลดแรงงานต่างด้าวลง 
110,000 คนในช่วงปี 2010-
2020

 เพิ่มหลักสูตรด้านปาล์มและ
โอเลโอเคมีในการผลิตแรงงาน
ฝีมือ ระดับปวส. 18,000 คน 
ปริญญาตรี 15,000 คน ปริญญา
โทและเอก 1,000 คน

มาเลเซียมีแผนพัฒนา
บุคลากรด้านปาล์มน ้ามัน
และโอเลโอเคมีท่ีชัดเจน



ประเด็น ไทย มาเลเซีย ข้อสังเกต

ผู้รับผิดชอบและ
ติดตามประเมินแผน

คณะกรรมการนโยบายปาล์มน ้ามัน
แห่งชาติ (กนป.)

หน่วยบริหารจัดการและผลักดัน
ประสิทธิภาพ (PEMANDU) 

ส้านักนายกรัฐมนตรี

กนป. ของไทย มีบอร์ดรวม 
35 คน

หน่วยงานรับปฏิบัติ
และประสานงาน

หลัก

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) หน่วยงานระดับกรม

คณะกรรมการปาล์มน ้ามันแห่ง
มาเลเซีย (Malaysian Palm Oil 

Board, MPOB) เทียบเท่า
ระดับกระทรวง

มีบอร์ดบริหาร 15 คน มี
บุคคลากรมากกว่า 1,300 

อัตรา ในจ้านวนนี เป็นระดับ
ปริญญาเอกมากกว่า700 คน

โครงสร้างองค์กร
รับผิดชอบ

 คณะกรรมการ 1 คณะ (34 คน)
 คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ
 สศก.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
 ไม่มีอัตราก้าลังและงบประมาณ

ของตนเอง

 เป็นการยุบรวมองค์กรหลักในด้าน
การบริหารจัดการและวิจัย พัฒนา 
3 หน่วยงาน เข้าด้วยกัน พร้อมมี
งบประมาณและอัตราก้าลังกว่า 
1,200 อัตรา จาก PORLA, 
PORDB และ PORIM

 คณะกรรมการ 15 คน
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ภารกิจของ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ก้าหนดนโยบายและมาตรการ
ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับปาล์มน ้ามัน

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ก้าหนด
นโยบาย

2. ด้าเนินการวิจัยและพัฒนา
3. ออกกฎระเบียบ บังคับใช้ สอบสวน 

ตรวจค้นตามหมายค้นหรือค้นโดย
ไม่มีหมายค้น จับกุมผู้ฝ่าฝืนโดยไม่
ต้องมีหมายจับ

4. ให้ค้าแนะน้าทางเทคนิค จัดหา
เทคโนโลยี

5. ส่งเสริมการตลาด พัฒนาตลาด

หน่วยงานของมาเลเซียปฏิบัติ
ภารกิจแทนภาคเอกชนใน
ด้านต่างๆ ท่ีภาคเอกชนมี
ขีดจ้ากัดในการด้าเนินการ 
โดยไม่ถือเป็นการแข่งขันกับ
เอกชนหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ
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แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาล์มน ้ามัน

แบบพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
น ้ามันและน ้ามันปาล์ม 2559-

2579 (20 ปี)

แผน 8 EPPs 2553-2563 (Entry 
Point Project)

มาเลเซียมีแผนท่ีเน้นการลง
มือปฏิบัติในลักษณะ

ของโครงการ

แผนพัฒนาอุตสาหกรรม
โอเลโอเคมี

ไม่มีแผนเฉพาะส้าหรับ
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมี

อยู่ใน EPP ล้าดับท่ี 6-8 มาเลเซียมีแผนชัดเจน

การปรับปรุงผลิตภาพ
แรงงาน

ไม่มีแผนงาน
ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร 

เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว 
110,000 ต้าแหน่ง

มาเลเซียต้องการลด
การรั่วไหลของค่าแรงท่ี

ถูกส่งกลับไปยังต่างประเทศ

เพิ่มโรงหีบปาล์มที่มี
เทคโนโลยีทันสมัยทดแทน
เทคโนโลยีเดิม

ไม่มีแผนงาน  84 แห่ง ภายในปี 2563
มาเลเซียมีมาตรการบังคับ

ให้ผู้ผลิตปรับปรุง
เทคโนโลยีให้ทันสมัย
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สร้างระบบผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน
ค่าพลังงานไฟฟ้า

ไม่มีข้อมูล

 จ้านวน 500 ระบบ ในช่วงปี 2010-2020 
ระบบละ 27.2 ล้านบาท เป็นเงิน 13,600 
ล้านบาท

 ติดตั งหัวเผาก๊าซชีวภาพ 2,100 ล้านบาท
 เชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้า 6,700 ล้าน

บาท

มาเลเซียมีแผนและ
งบประมาณในการช่วย
ภาคเอกชนลดค่าโสหุ้ย

การผลิตของโรงหีบปาล์ม

ยกระดับการผลิตโอเลโอเคมีขั นต้น
ไปสู่สารอนุพันธ์ 5 ประเภท

ไม่มีแผนงาน

 เพิ่มอัตราก้าไรจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 
20

 มุ่งเป้าหมายไปท่ีเคมีเกษตร สารลดแรงตึง
ผิว น ้ามันหล่อลื่น โพลีออล และอนุพันธ์
ของกลีเซอรีน

มาเลเซียมีเป้าหมายทาง
การตลาดของ

โอเลโอเคมีท่ีชัดเจน
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แผนขยายผลิตภัณฑ์โอเลโอ
เคมีไปสู่ตลาดอาหารเสริม
และยา

ไม่มีแผนงาน

 ให้ทุนขยายกิจการ เข้าซื อกิจการ ในรูปของ
การช่วยดอกเบี ยเงินกู้ คิดเป็นเงิน 1.1 หม่ืน
ล้านบาท

 สนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 1.8 หม่ืน
ล้านบาท

 ภาคเอกชนลงทุน 190,000 ล้านบาท
 ลดหย่อนภาษีโฆษณา 1,900 ล้านบาท

มาเลเซียส่งเสริมให้
บริษัทของตนเข้าซื อ
กิจการโอเลโอเคมี
ของต่างประเทศ

แผนขยายพื นที่ปลูกปาล์ม
ในต่างประเทศ

ไม่มีแผนงาน
ปัจจุบันมีพื นท่ีปลูกปาล์มในต่างประเทศ 8.1 
ล้านไร่ เป้าหมายขยายเป็น 12.5 ล้านไร่ ในปี 
2563

มาเลเซียมีแผนการ
จัดหาวัตถุดิบท่ีชัดเจน

เพิ่มการผลิตไบโอดีเซล  แผน AEDP
 มีโรงงาน 14 แห่ง ก้าลัง

ผลิต 2 ล้านตันต่อปี
 เดิมให้เงินอุดหนุนประมาณ 

10 บาทต่อกิโลกรัม 
ปัจจุบันยกเลิกเงินอุดหนุน

 มีโรงงานผลิต 25 แห่ง ก้าลังผลิต 2.6 ล้าน
ตัน/ปี 

 ให้เงินอุดหนุนเดิม 1.6 บาทต่อลิตร เพิ่ม
เป็น 9.6 ถึง 19.9 บาทต่อลิตร ช่วงปี 
2010-2020
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กฎหมายหลัก  ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย
คณะกรรมการนโยบายปาล์ม
น ้ามันแห่งชาติ พ.ศ. 2551

 ร่าง พรบ. ปาล์มน ้ามันและ
น ้ามันปาล์ม พ.ศ.___ (ผ่าน
ครม. เม่ือ 29 สิงหาคม 
2560)

 ร่าง พรบ. 582 MPOB 1998 (พ.ศ.2541)
มาตรา 11 ก้าหนดมาตรฐานและคัดเกรดปาล์ม
มาตรา 10 เข้าซื อสิทธิบัตร เป็นเจ้าของสิทธิ

บัตรในการคิดค้นด้านปาล์ม
มาตรา 9 ให้ทุนวิจัยและสนับสนุนการตพีิมพ์

ในวารสารวิชาการ
มาตร 8 จัดตั งศูนย์ข้อมูลกลาง
มาตรา 7 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อการ

วิเคราะห์
มาตรา 6    พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรใน

อุตสาหกรรมปาล์มและโอเลโอเคมี

หน่วยงานของมาเลเซีย
เป็นหน่วยงานท่ีสามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้
ด้วยตนเอง 

ส่วนหน่วยงานของไทย
เป็นเพียงหน่วยงาน

ก้าหนดนโยบาย
และสั่งการ
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งบประมาณของ
หน่วยงาน

ใช้งบประมาณของ
ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) 

ในการบริหารจัดการ

 งบประมาณจากกองทุนตาม พรบ. MPOB
 การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากการส่งออก

น ้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์จากปาล์ม
มาเลเซีย

มีงบประมาณชัดเจน

งบประมาณในการ
ปรับปรุงผลผลิตในพื นที่
ปลูกปาล์ม

ไม่มีข้อมูล

10,800 บาทต่อไร่ 8 แสนไร่ต่อปี รวม 8.05 
หม่ืนล้านบาท ช่วง 2010-2020

มาเลเซียมีงบประมาณ
ในการปรับปรุงผลผลิต

จ้านวนมาก

งบประมาณในการปลูก
ปาล์มทดแทนปาล์ม
อายุมาก ไม่มีข้อมูล

 ค่าปรับปรุง 7,500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15.6 ไร่ต่อ
ราย

 ค่าด้ารงชีพรายเดือน 3,900 บาท/เดือน/ครัวเรือน 
2 ปี

มาเลเซียมีงบประมาณใน
การปลูกปาล์มทดแทน



ประเด็น ไทย มาเลเซีย ข้อสังเกต

งบประมาณการ
ช่วยเหลือจัดซื ออุปกรณ์
ทุ่นแรง ไม่มีแผนงาน

 อุปกรณ์ช่วยเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม 4,200 ล้าน
บาท

 อุปกรณ์ลับคมมีดตัดปาล์ม 600 ล้านบาท
 น้าเข้าและเพาะพันธุ์กระบือ 32,000 ตัว 1,300 

ล้านบาท

มาเลเซียมีงบประมาณใน
การจัดซื อเครื่องทุ่นแรง

เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

งบประมาณการพัฒนา
โอเลโอเคมี

ไม่มีแผนงาน
 รัฐให้ทุน 4,000 ล้านบาท 

และยกเว้นภาษี 670 ล้านบาท
 ทุนจากเอกชน 8 หม่ืนล้านบาท

มาเลเซียมีงบประมาณใน
การส่งเสริมอุตสาหกรรม

โอเลโอเคมีอย่างเป็น
รูปธรรม

งบลงทุนรวมช่วงแผน 
2010-2020

ไม่มีข้อมูล
 เงินลงทุนตามแผน EPP8 ทั งสิ น 4.76 แสนล้าน

บาท
 เงินลงทุนธุรกิจต่อเนื่อง 5.14 แสนล้านบาท

มาเลเซียทุ่มเทงบประมาณ
เพื่อหวังผลในการสร้าง 

GNI ให้แก่ประเทศของตน



ประเด็น ไทย มาเลเซีย ข้อสังเกต

การบังคับให้เกษตรกรอิสระ
จัดตั งองค์กรขนาดเล็ก

ไม่มี
มาตรการบังคับให้รวมตัวและจัดกลุ่ม
คลัสเตอร์ ภายใต้สหกรณ์ 134 แห่ง 
สมาชิกแห่งละ 1,200 ครัวเรือน

มาเลเซียต้องการลด
จ้านวนเกษตรกร
อิสระรายย่อย

ข้อห้ามการถือครองปาล์ม
น ้ามันที่ให้ผลผลิตต่า้

ไม่มี

มีกฎห้ามถือครองต้นปาล์มอายุเกิน 25 ปี 
และมีผลผลิตต่้ากว่าท่ีก้าหนด
- เกษตรกรรายย่อย ต่้ากว่า 1.6 ตัน/ไร/่ปี
- องค์กรขนาดเล็ก ต่้ากว่า 2.1 ตัน/ไร่/ปี
- องค์กรขนาดใหญ่ ต่้ากว่า 2.6 ตัน/ไร/่ปี

มาเลเซียบังคับใช้ระเบียบ
อย่างเข้มงวด

และให้เงินช่วยเหลือ



ประเด็น ไทย มาเลเซีย ข้อสังเกต

แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางการเกษตร

RSPO ภาคสมัครใจ

บังคับต้องได้อย่างน้อย
1 มาตรฐาน คือ

 มาตรฐาน Code of Practices 
(COP) ของ MPOB

 มาตรฐานของสถาบันวิจัย
อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
แห่งมาเลเซีย (SIRIM)

 RSPO

มาเลเซียมีมาตรการ
บังคับใช้มาตรฐาน

ปรับอัตราราคารับซื อไฟฟ้า ไม่มีข้อมูล
เพิ่มจาก 1.67 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 
เป็น 2.79 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง





รูปท่ี 7-1
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เงินลงทนุ
187.44 ล้านบาท 

เงินลงทนุ
383.68 ล้านบาท 
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W9 การมีกฎระเบียบปฏิบตัทิีม่ีผลต่อ
การพัฒนาและการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ,  1.22

T1 ราคาวัตถุดิบตั งตน้ของคูแ่ข่งใน
ต่างประเทศ,  0.96

W10 การมีหน่วยงาน
รับผิดชอบเฉพาะด้านเกี่ยวกับ

ปาล์มน ้ามัน,  0.89

W14 สัดส่วนต้นทุนการปลูกปาล์ม
เมื่อเทียบกับราคาจ้าหนา่ยทะลาย

ปาล์ม,  0.71O2 มีที่ตั งอยูใ่กล้แหล่งวัตถุดบิ
ปาล์มที่ส้าคัญของโลก,  0.70

S4 มีอุตสาหกรรมปลายน า้ที่
เป็นฐานลูกค้าภายในประเทศ,  

0.59

W13 ผลผลิตทะลายปาล์มตอ่ไร่ 
อัตราการสกัดน า้มัน และสัดส่วน
ของน ้ามันเมล็ดในปาล์ม,  0.56

W15 ความแปรปรวนของวัตถุดบิ
ในด้านราคาและปริมาณ,  0.56

O3 ขนาดตลาดโอเลโอเคมโีลก,  
0.51

S1 การมีอุตสาหกรรมต้นน า้ที่
เป็นวัตถุดิบในการผลิต,  0.49

O5 โอกาสที่โอเลโอเคมีจากปาล์ม
จะทดแทนโอเลโอเคมีจากพืชน า้มัน

ชนิดอื่น,  0.47

T2 ผู้ผลิตสินคา้ปลายน า้ระดบั
โลกมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิต
ออกจากประเทศไทย ,  0.32

S5 การมีสารตั งต้นจาก
อุตสาหกรรมปโิตรเคมีทีใ่ช้

เป็นวัตถุดิบประกอบการผลิต
โอเลโอเคมี,  0.31

W4 ความสามารถและ
งบประมาณในการทา้ R&D เพื่อ

ช่วยลูกค้าในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์,  0.31



W10

W14

O9

S4

W13

W15

O3

S1

O5

T2

S5

W4

ปรับปรุงกฎระเบียบ
และด้าเนินงานทาง

แนวทางแก้ปัญหาช่องว่าง
ราคาวัตถุดิบของไทย
และต่างประเทศ

ปรับโครงสร้างและ
จัดตั งหน่วยงาน

หาแนวทางลดต้นทุน
ปลูกปาล์ม

ฉวยโอกาสในการมีที่ตั ง
ใกลแ้หล่งปาล์มของ SEA

จุดประกาอุตสาหกรรม
ปาล์มน ้ามันในประเทศ

ปรับปรุงอัตราสกัดน ้ามัน 
และสัดส่วนเมล็ดใน

เพิ่มเสถียรภาพ และลด
ความแปรปรวนของ
วัตถุดิบ

ฉวยโอกาสการขยายตัว
ของตลาดโลก

ส่งเสริมการขยายตวัของ
อุตสาหกรรมต้นน ้าที่มี
ศักยภาพ

ฉวยโอกาสในการทดแทน
พืชน ้ามันอื่น

ฉวยโอกาสในการมีสาร
ตั งต้นเพื่อการผลิตสาร
อนุพันธ์ปลายน ้าที่
หลากหลาย

วิจัยและพัฒนาเพื่อการค้า

ฉวยโอกาสในการมี
มาตรการส่งเสริมมิให้ 
End user ย้ายฐาน
การผลิตออกไป

W9

T1







ปรับโครงสร้างและจัดตั งหน่วยงานเพ่ือบูรณาการภารกิจด้านปาล์มโอเลโอเคมี

แผนระยะสั น กิจกรรม เป้าหมาย

ปรับโครงสร้างและจัดตั งหนว่ยงาน
บูรณาการด้านปาล์มน า้มันและโอเลโอ

เคมีโดยมี พระราชบัญญตั ิจัดตั ง
หน่วยงานขึ นเป็นการเฉพาะ

จัดท้าข้อเสนอปรับโครงสร้าง โดยการรวบรวม
หน่วยงานและอัตราก้าลัง เพ่ือจัดตั งหน่วยงานที่มี

อ้านาจหน้าที่บูรณาการส่งเสริมและพัฒนาตลอดห่วง
โซ่คุณค่าโอเลโอเคมี เหมือนกรณี MPOC และ 
MPOB ของมาเลเซีย

มีข้อเสนอขอตั งหน่วยงานเทียบเท่าระดับ
กรม ในการรับผิดชอบและท้าหน้าที่อย่าง

บูรณาการด้านอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีและ
ปาล์มน ้ามัน

เสนอร่าง พระราชบัญญัติ. จัดตั งหน่วยงานและ
ด้าเนินการของบประมาณ

มีหน่วยงานระดับกรมในการรับผิดชอบและ
ท้าหน้าที่อย่างบูรณาการด้านอุตสาหกรรม

โอเลโอเคมีและปาล์มน ้ามัน
จัดท้าข้อเสนอปรับโครงสร้างกองทุนเดิม หรือจัดตั ง
กองทุนใหม่โดยค้านวณอัตราส่งเงินเข้ากองทุนของ

ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และ
ผลประโยชน์ที่จะตกอยู่กับภาคส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่
คุณค่าของปาล์มโอเลโอเคมี

มีข้อเสนอจัดตั งกองทุนและกลไกในการ
บริหารจัดการที่สร้างผลตอบแทนต่อภาคส่วน

ต่างๆ อย่างเหมาะสม

ด้าเนินการตามแนวทางพัฒนาและส่งเสริมฯ ที่ 3 
และ 4 ต่อไป



แผนระยะสั น กิจกรรม เป้าหมาย

ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบั
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีต้นน า้

ปรับปรุง พรบ. ปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มโดย
สามารถน้าเข้าวัตถุดบิเฉพาะเพื่อการผลิต
โอเลโอเคมี

การน้าเข้าส่งออกเป็นไปตามกลไกตลาดเฉพาะวัตถุดบิส้าหรบัการ
ผลิตโอเลโอเคมี เพื่อทดแทนการน้าเข้าและเพื่อการส่งออก
สร้างกลไกตลาดที่ไม่ควบคมุการผลิตการตลาดสินค้าโอเลโอเคมี

ปรับปรุง พรบ. ศุลกากรและประกาศกรมศลุกากร 
ที่ 77/2547

ยกเว้นภาษีการน้าเข้าวัตถุดิบส้าหรบัการผลิตโอเลโอเคมี ข้อยกเว้น
เรื่องเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี

ยกเว้นการควบคุมราคาน ้ามันปาล์ม การควบคุม
การน้าเข้าส่งออกโอเลโอเคมีตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ราคาน ้ามันปาล์มเป็นไปตามกลไกตลาด

 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบั
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีต้นน า้

ปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิของเจ้าหน้าที ่และออก
ระเบียบในการพิจารณาให้ใบรบัรอง อย. เพื่อ
ส่งเสริมการน้าโอเลโอเคมีไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ที่ต้องขออนุญาตจาก อย.

ปรับแนวทางการปฏิบัตใิห้สนับสนุนการดา้เนินธุรกิจปลายน ้าของไทย

ปรับปรุงกฎระเบียบที่มผีลต่อการพัฒนาการตลาด
โอเลโอเคมีตลอดห่วงโซ่คุณค่า หรือการตลาดเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม

มีระเบียบที่ช่วยสร้างอุปทาน ส้าหรับผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีตลอดห่วง
โซ่คุณค่า เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น ้ายาท้าความสะอาด 
สีทาบ้าน เครื่องส้าอาง

สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ส่งเสริมโอเลโอเคมีตลอดห่วงโซ่คุณค่า

มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ส่งเสริมโอเลโอเคมีชนิดที่ใช้มากในประเทศไทยจ้านวน 30 ชนิด 

ภายในปี 2565

ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีมีผลต่อห่วงโซ่คุณค่าของอตุสาหกรรมโอเลโอเคมี



แผนระยะสั น-กลาง กิจกรรม เป้าหมาย

ลดต้นทนุวัตถดุบิ เพ่ิมผลผลิตทะลายปาล์มต่อไร่ เพ่ิมร้อยละ 20 ภายในปี 2570

เพ่ิมอัตราการสกัดน ้ามัน จากร้อยละ 17ร้อยละ 22 ในปี 2570
ปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มอายุมาก ไม่มีปาล์มอายุเกิน 25 ปี ภายในปี 2565

เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและลดต้นทุนแรงงานด้วยการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องทุ่นแรง

ลดการใช้แรงงานลง ¼ ในปี 2565 และ ½ ในปี 2570

ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มที่ให้สัดส่วนน ้ามันเมล็ดในปาล์มมากขึ น เพ่ิมสัดส่วนผลผลิตน ้ามันเมล็ดในปาล์มร้อยละ 50
ในปี 2570

รวบรวมเกษตรกรอิสระรายย่อย จัดตั งองค์กรผู้ปลูกปาล์ม
ขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัตถุดิบ

มีการจัดตั งสหกรณ์ 145 แห่ง สมาชิกแห่งละ 1,000 
ครัวเรือน

การผลิตน ้ามันปาล์มอย่างย่ังยืน RSPO มีการจัดการปาล์มแบบย่ังยืน

การออกข้อบังคับให้ต้องรับซื อปาล์มตามเปอร์เซ็นต์น ้ามัน มีระเบียบและบังคับใช้ให้ผู้ซื อปาล์มต้องปฏิบัติ

การปลูกพืชเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร “พืชแซม พืชเสริม” เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ นร้อยละ 20 ต่อปี

จัดท้าคู่มือการคัดเกรดและตีราคาปาล์มน ้ามัน มีคู่มือการคัดเกรดและตีราคาปาล์มน ้ามันที่เป็น
มาตรฐาน

บริหารจัดการวัตถุดิบและการผลิตน ้ามันปาล์มเพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขัน
ทั งระบบห่วงโซ่คุณค่าของปาล์มน ้ามันและโอเลโอเคมี



แผนระยะสั น-กลาง กิจกรรม เป้าหมาย

การลดความผันผวนของราคาปาล์ม
น ้ามันและน า้มันปาล์ม

ค้านวณราคาอ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน และ
ประกาศใช้ราคาอ้างอิง

บังคับใช้ระดับราคาอ้างอิงมาตรฐานพร้อมระบุ
ค่าเบี่ยงเบนในขอบเขตที่ก้าหนด

ประกาศและบังคับใช้ระดับราคาอ้างอิง

ลดช่องว่างระดับราคาวัตถดุิบของไทย
และมาเลเซีย อินโดนีเซีย

เจรจาความร่วมมือเพ่ือลดช่องว่างของระดับ
ราคาวัตถุดิบกับประเทศผู้น้าด้านโอเลโอเคมี

ความแตกต่างของราคาทะลายปาล์มเฉล่ีย
และราคาน ้ามันปาล์มดิบเฉล่ียลดลงร้อยละ 

20 ต่อปี

บริหารจัดการวัตถุดิบและการผลิตน ้ามันปาล์มเพ่ือตอบสนองต่อการแข่งขัน
ทั งระบบห่วงโซ่คุณค่าของปาล์มน ้ามันและโอเลโอเคมี



ส่งเสริมการผลิตโอเลโอเคมเีพ่ือตอบสนองตลาดภายในประเทศ
แผนระยะกลาง กิจกรรม เป้าหมาย

ส่งเสริมการผลิตกลีเซอรีน
กลั่นบริสุทธิแ์ละสารอนพุนัธ์

ส่งเสริมการผลิตเมธลิเอส
เทอร์ซัลโฟเนตและสาร
อนุพันธ์ของเอสเทอร์

ส่งเสริมการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือการ
ผลิตไบโอกลีเซอรีนคุณภาพสูง เพ่ือป้อนให้แก่

อุตสาหกรรมเคมี อุตสากรรมเครื่องส้าอาง อุตสาหกรรม
อาหารและยา

มีการน้ากลีเซอรีนดิบทั งหมดที่เป็นผลพลอยได้จาก
การผลิตไบโอดีเซลมากล่ันบริสุทธิ์เพ่ือจ้าหน่าย

ภายในประเทศและส่งออก ภายในปี 2563

ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการต่อยอดไบโอดีเซลไปสู่สารท้า
ความสะอาดและผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

มีโรงงานต่อยอดการผลิตไบโอดีเซลไปสู่สารท้าความ
สะอาดหรือผงซักฟอก ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่าง

น้อย 1 โรงงาน ภายในปี 2565

ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไบโอกลีเซอรนี
และไบโอเมธิลเอสเทอร์

ซัลโฟเนต พร้อมสารอนุพันธ์ต่างๆ

มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไบโอ
กลีเซอรีน และไบโอเมธิล

เอสเทอร์ซัลโฟเนต พร้อมสารอนุพันธ์ต่างๆ 
ภายในปี 2563

จัดให้มีศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
โอเลโอเคมีของภาครัฐหรือเอกชน

มีศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑโ์อเลโอ
เคมีของภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 1 แห่ง

ในปี 2565

แนวทางการพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมทีี ่ 4



แผนระยะยาว กิจกรรม เป้าหมาย

ส่งเสริมศักยภาพ

อุตสาหกรรม

ปลายน ้า

ส่งเสริมการร่วมทุนกับต่างประเทศ มีบริษัทไทยร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติด้านโอเลโอเคมีเพิ่มขึ น 3 

องค์กรภายในปี 2570

ส่งเสริมการผลิตสารอนุพันธ์ของโอเลโอเคมีพื นฐาน มีการผลิตสารอนุพันธ์เพิ่มขึ น 20 ชนิด ในปี 2570

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทั งกระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑ์รวมกับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็น 

End User

มีสิทธิบัตรในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ นรวม 10 

สิทธิบัตร ภายในปี 2570

 ส่งเสริมศักยภาพ

อุตสาหกรรม

ปลายน ้า

ส่งเสริมการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมปลายน ้า 

End User ที่ใช้โอเลโอเคมีจากปาล์มน ้ามันที่ผลิตได้

ภายในประเทศเป็นวัตถุดิบ

มีการใช้โอเลโอเคมีในอุตสาหกรรม End user เพิ่มขึ นร้อยละ 30 

ภายในปี 2570

จัดตั งศูนย์วิจัยพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็น 

End user

มีศูนย์วิจัยพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็น End user

มีหน่วยงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็น End user

พัฒนาบุคลากรด้านโอเลโอเคมี ทั งในด้านเทคโนโลยี 

การบริหารจัดการและการตลาด

มีหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ

และการตลาดโอเลโอเคมี

มีสถาบันการศึกษา สถาบันอบรมด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ

และการตลาดโอเลโอเคมี

มีการรับรองมาตรฐานด้านวิชาชีพให้แก่บุคคลากรด้านโอเลโอเคมี
น้าแนวทาง Biorefinery concept มาใช้ใน

ระบบการผลิต

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมจาก Standalone ไปสู่ 

Biorefinery concept

ส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพปลายน ้าทั งโอเลโอเคมี และ End User ทั งในส่วนการผลิตและการตลาด



ส่งเสริมการผลิตโอเลโอเคมีในรูปแบบ Biorefinery complex เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อการส่งออก

แผนระยะกลาง-ยาว กิจกรรม เป้าหมาย

ส่งเสริมโครงสรา้ง
อุตสาหกรรม Biorefinery

complex

ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบของ Biorefinery
complex

มีการลงทุนผลิตโอเลโอเคมีในรูปแบบ 
Biorefinery complex อย่างน้อย 1 โครงการ 

ภายในปี 2570

สนับสนุนให้เกิดการร่วมทุนหรือควบรวมกิจการที่น้าไปสู่
รูปแบบธุรกิจ Biorefinery complex

มีการร่วมทุนหรือควบรวมกิจการระหว่าง
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต้นน า้ กลางน ้า 

และปลายน ้า  

สนับสนุนแหล่งเงินทุนและโครงสร้างพื นฐานที่จะก่อให้เกิด 
Biorefinery complex

มีการให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการ
ควบรวมกิจการและการใช้เทคโนโลยีอันน้าไปสู่

การสร้าง Biorefinery complex



บทที่ 1  บทน้า
1.1 ความเป็นมา
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.3 แนวทางปฏิบัติในการด้าเนินโครงการ
1.4 ขอบเขตงานที่จะต้องด้าเนินการ
1.5 วิธีการด้าเนินงาน
บทที่ 2 โอเลโอเคมีจากปาล์มน ้ามัน
2.1 ค้าจ้ากัดความของโอเลโอเคมี
2.2 กระบวนการผลิตโอเลโอเคมีจากปาล์มน ้ามัน
บทที่ 3 ทบทวนสถานภาพวัตถุดิบจากปาล์มน ้ามันของไทย
3.1 สายพันธุ์ปาล์มน ้ามัน
3.2 พื นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิต
3.3 การน้าเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มของโลก
3.4 การน้าเข้าและส่งออกน ้ามันปาล์มของไทย
3.5 สรุปการทบทวนสถานภาพวัตถุดิบปาล์มน ้ามันในประเทศไทย
บทที่ 4 สถานภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีที่ผลิตได้จากปาล์มน ้ามัน
4.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีจากปาล์มน ้ามัน
4.2 สถานภาพด้านการผลิตของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน ้ามัน
4.3 สถานภาพด้านการตลาดของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน ้ามัน
4.4 สถานภาพการน้าเข้าส่งออกของผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมี
4.5 ทิศทางและแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีที่ผลิตได้จากปาล์มน ้ามันในอนาคต



บทที่ 5 สถานภาพด้านการจัดหาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีที่ผลิตได้จากปาล์มน ้ามัน
5.1 เทคโนโลยีการผลิตโอเลโอเคมีจากปาล์มน ้ามัน
5.2 สถานภาพด้านการจัดหาเทคโนโลยีการผลิตโอเลโอเคมีของไทย
5.3 สถานภาพด้านการจัดหาเทคโนโลยีการผลิตโอเลโอเคมีในต่างประเทศ
บทที่ 6 ข้อจ้ากัด สภาพปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน ้ามันของไทย
6.1 พัฒนาการของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีของไทย
6.2 กฎระเบียบและนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
6.3 กฎระเบียบและนโยบายภาครัฐ และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
6.4 นโยบาย กฎระเบียบ โครงสร้างภาษี และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
6.5 นโยบายการปรับระบบการผลิต การบริหารจัดการภาคเกษตรและการใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพ (Biobased)
6.6 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มของประเทศมาเลเซีย
6.7 ข้อจ้ากัด สภาพปัญหา และอุปสรรค
บทที่ 7 การคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีที่มีศักยภาพ
7.1 แนวทางการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีที่มีศักยภาพ
7.2 ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีที่มีศักยภาพ
บทที่ 8  การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคดัเลือก
8.1 แนวโน้มความต้องการของอุตสาหกรรม 
8.2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนของผลิตภัณฑ์เป้าหมายรมและผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีที่ได้รับการคัดเลือก
บทที่ 9  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีที่ผลิตได้จากปาล์มน ้ามัน
9.1 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีของไทย
9.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์
9.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน ้ามัน
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