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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามัน ก้าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า “มุ่งการวิจัยเพื่อให้
เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน ้ามันทั งระบบอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจการวิจัย ประกอบด้วย ๑) 
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน ๒) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ปาล์มน ้ามันอย่างบูรณาการ ๓) จัดให้มี
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปาล์มน ้ามัน และ ๔) เสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและแลกเปลีย่นการวิจัยและพัฒนาปาล์มน ้ามันทั งภายในและต่างประเทศ ทั งนี  มียุทธศาสตร์การ
วิจัย ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การวิจัยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลติปาล์มน ้ามัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน เร่งพัฒนาพันธ์ุปาล์มน ้ามันที่ให้ผลผลิตสูงสุด เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ เพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์ม
น ้ามัน ๒) การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในทางอุตสาหกรรม และเป็นพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การผลิตพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ การใช้พลังงานทดแทนจากปาล์มน ้ามัน ๓) การ
วิจัยด้านเศรษฐกิจการผลิต การตลาดและโลจิสติกส์  โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มทั งระบบให้มี
ศักยภาพการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่ง และโลจิสติกส์อย่าง
บูรณาการ รวมทั งการเช่ือมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุน ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และ ๔) การวิจัยด้านนโยบายของรัฐ การบริหารจัดการปาล์มน ้ามันเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเพื่อ
ก้าหนดนโยบายของรัฐ การบริหารและการจัดการ การวางแนวทางการประกันรายได้ การจัดตั งกองทุนปาล์ม
น ้ามัน การบริหารการน้าเข้าเฉพาะน ้ามันปาล์ม เพื่อการบริโภคและก้าหนดระยะเวลาน้าเข้าที่ชัดเจนไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อราคาปาล์ม  

ส้าหรับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามัน ประกอบด้วย ๑) 
ผลงานวิจัยด้านปาลม์น ้ามนัถูกน้าไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาบนโจทย์วิจัยและความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 
๒) ผลงานวิจัยด้านปาล์มน ้ามัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน ้ามันอย่างเป็น
รูปธรรม ทั งนี  ได้มีการก้าหนดปัจจัยแห่งความส้าเร็จของยุทธศาสตร์ กล่าวคือ รัฐบาลต้องให้ความส้าคัญกับ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาปาล์มน ้ามันอย่างจริงจัง และจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านปาล์มน ้ามันอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมหน่วยงานบริหารงานวิจัยต้องมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยปาล์มน ้ามันอย่างมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด้าเนินการ
วิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  และสุดท้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาปาล์มน ้ามัน มีการประสานความร่วมมือน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนปำล์มน  ำมัน 
 
๑. หลักกำรและเหตผุล 

๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนปำล์มน  ำมัน 
ปาล์มน ้ามัน (Oil Palm) เป็นพืชตระกูลปาล์มลักษณะล้าต้นเดี่ยว จัดเป็นพืชเศรษฐกิจและ

ให้ผลผลิตน ้ามันต่อหน่วยพื นที่สงูกว่าพืชน ้ามันทุกชนิด รวมทั งผลผลิตสามารถน้ามาแปรรูปท้าเป็นน ้ามันปาล์ม
ประกอบอาหาร เนย รวมถึงเป็นส่วนผสมในไบโอดีเซล ในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นผู้ผลิตน ้ามัน
ปาล์มที่ส้าคัญของโลกโดยมีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ ๙๐ ของปริมาณการผลิตน ้ามันปาล์มของโลก โดย
ประเทศที่ผลิตและส่งออกน ้ามันปาล์มรายใหญ่ที่ส้าคัญ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย โดยในประเทศ
ไทยมีการปลูกปาล์มน ้ามันมากในพื นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก เป็นพันธ์ุปาล์มน ้ามันที่ได้รับการส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูก คือ ปาล์มน ้ามันลูกผสมเทเนอรา ในช่วงปี ๒๕๔๗-๒๕๕๐ รัฐบาลโดยกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริม
ให้มีการปลูกปาล์มน ้ามัน โดยเฉพาะในพื นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื นที่นาร้าง  

เนื่องจากปาล์มน ้าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต โดยผลผลิตสามารถน้ามาเป็นสว่นผสมในไบโอ
ดีเซลเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานทางเลือกที่มีเพิ่มขึ นได้ รวมทั งจากการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย1 คาดว่า ในอนาคตสภาวะแวดล้อมของน ้ามันปาล์มของไทยจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องมาจากความเป็นไป
ได ้๒ ปัจจัย ประกอบด้วย ๑) บริบทของการเปิดการท้าการค้าเสรีในกรอบต่างๆ โดยเฉพาะกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเป็นปัจจัยเร่งให้อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันของไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพหรือ
ผลิตภาพให้มากขึ น เนื่องจากการใช้นโยบายปกป้องอุตสาหกรรมบางประเภทให้กับผู้ประกอบการในประเทศ
อาจท้าได้อย่างจ้ากัด อันเป็นผลมาจากแนวโน้มการค้าระหว่างประเทศมีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีทางการ
ค้าในกรอบของรายการสินค้าที่กว้างกว่าเดิม และ ๒) การสนับสนุนอุตสาหกรรมกลางน ้าและปลายน ้าปาล์ม
น ้ามันของไทยอาจต้องเผชิญอุปสรรคด้านต้นทุนวัตถุดิบน ้ามันปาล์มที่สูง เนื่องจากต้นทุนการผลิตน ้ามันปาล์ม
ของไทยสูงกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซีย (ต้นทุนการผลิตในไทยสูงกว่ามาเลเซีย ๔ เท่า) ซึ่งเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์
จากน ้ามันปาล์มของไทยเสียเปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลกได้ ดังนั น งานวิจัยด้านปาล์มน ้ามันจึงมีความ
จ้าเป็นและส้าคัญ เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตน ้ามันปาล์มรายใหญ่เพื่อสนับสนุนกา ร
เตรียมพร้อมปรับตัวทั งในระยะสั นและยาว โดยเฉพาะในการพัฒนายกระดับคุณภาพผลผลิตให้ตรงตาม
มาตรฐานโลก (Round Table for Sustainable Palm Oil : RSPO) เพื่อรักษาและเพิ่มระดับการค้าน ้ามัน
ปาล์ม รวมทั งหาโอกาสเพิ่มมูลค่าปาล์มน ้ามันผ่านการส่งเสริมการขยายอุตสาหกรรมปลายน ้าที่มีมูลค่าสูงใน
ประเทศ เพื่อให้การปลูกปาล์มน ้ามันและอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันของไทยมีความยั่งยืนและมีศักยภาพแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคได้ 

๑.๒  วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
ด้านปาล์มน ้ามัน 

ปาล์มน ้ามันเป็นพชืเศรษฐกิจที่มคีวามสา้คัญต่อประเทศ และสามารถสนับสนุนการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหาร ด้านพลังงานของประเทศได ้ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตน ้ามันปาล์มได้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ภายในประเทศในด้านต่างๆ แต่จากโครงสร้างการผลิตที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย ท้าให้การผลิตน ้ามันปาล์มของไทยมีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ (ต้นทุน

                                            
1 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. ๒๕๕๖. “ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดราคาน ้ามันปาล์มช่วงที่เหลือปี ๕๖ ยังมีความผันผวน” (ออนไลน์). 
http://befogg-beta.com/84. สืบค้นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5


๓ 

การผลติในไทยสงูกว่ามาเลเซีย ๔ เท่า) นับว่าเป็นจุดออ่นส้าคัญที่มผีลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ของไทย หากแต่ไทยก้าวสูก่ารเปน็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ส่งผล
ให้ไม่มีก้าแพงภาษี ดังนั น ไทยจะต้องมีการเตรยีมตัวรองรบัผลกระทบที่จะเกิดขึ นลว่งหน้าอย่างมีสติบนพื นฐาน
ของข้อมูลการผลติและการใช้น ้ามันปาล์มของโลก รวมทั งเกษตรกรและผูป้ระกอบการควรเร่งหาแนวทางเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้น ้ามันปาล์มของไทยสามารถแข่งขันได้ในอาเซียน 

การผลิตปาล์มน ้ามันของไทยภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากข้อมูลของศูนย์
ศึกษาการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวไว้ว่า ปาล์มน ้ามันเป็นพืชน ้ามันชนิดหนึ่ง 
เมื่อผ่านการสกัดมาเป็นน ้ามันปาล์มแล้ว จะเป็นน ้ามันที่มีคุณประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นคุณประโยชน์ใน
ด้านสารอาหารซึ่งประกอบด้วย กรดไขมันหลายชนิด อุดมด้วยวิตามินอี และวิตามินเอ อีกทั งยังสามารถเป็น
วัตถุดบิหรือสารตั งต้นในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารส้าเร็จรูป อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป 
อุตสาหกรรมเครื่องส้าอาง อุตสาหกรรมที่ใช้โอเลฟินเป็นวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น 
ปาล์มน ้ามันปลูกได้เพียงประมาณ ๔๒ ประเทศทั่วโลกเท่านั น ประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย กลายเป็นแหล่งผลิตปาล์มน ้ามันหลักของโลก ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บริเวณที่
เหมาะสมส้าหรับปลูกปาล์มน ้ามัน อยู่ตรงจุดที่ได้เปรียบและสามารถปลูกได้ดีเช่นกัน นอกจากนี เมื่อพิจารณา
ประเทศที่สามารถผลิตปาล์มน ้ามันแยกตามศักยภาพในการผลิตน ้ามันพืชแล้วจะสามารถแยกได้ ๓ กลุ่ม ได้แก่ 

๑) ประเทศที่ผลิตน ้ามันเกินความต้องการใช้ในประเทศ มีจ้านวน ๑๑ ประเทศ แต่มีเพียง ๔ 
ประเทศ ที่มีศักยภาพในการส่งออกน ้ามันพืช ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และบราซิล 

๒) ประเทศที่ผลิตน ้ามันพืชเพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ มี จ้านวน ๑๘ ประเทศ 
ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มนี  

๓) ประเทศที่ผลิตน ้ามันพืชไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ มีจ้านวน ๔๗ ประเทศ 
ประเทศที่เป็นผู้น้าเข้ารายใหญ่ ได้แก่ รัสเซีย จีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ อินเดีย ปากีสถาน รวมถึงเวียดนาม 
และกัมพูชา 

ส้าหรับยุทธศาสตร์ปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มของไทย ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สรุปไว้มีดังนี  

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตปาล์มน ้ามัน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตปาล์มน ้ามันของไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการเสริมสร้าง

รากฐาน การผลิตของปาล์มน ้ามันไทยให้มีประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนการผลิตต่้า ผลผลิตต่อไร่สูง ผลผลิตมี
คุณภาพ และปริมาณผลผลิตสม่้าเสมอ เป็นต้น โดยอาศัยผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาพันธ์ุปาล์มที่
ให้ผลผลิตเป็นปริมาณน ้ามันที่เทียบเท่ากับการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ และเผยแพร่ สนับสนุนให้เกษตรกร
สามารถผลิตได้จริง 

๒) ยุทธศาสตร์การขยายพื นท่ีเพาะปลูกในพื นท่ีท่ีเหมาะสม 
 แม้ว่าปัจจุบันไทยจะเป็นผู้ผลิตปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มเป็นอันดับต้นๆ ของโลกจาก

ทั งหมด ประเทศที่ปลูกปาล์มน ้ามันทั่วโลก ๔๒ ประเทศ และเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศแล้ว แต่การ
ขยายพื นที่เพาะปลูกในพื นที่ที่เหมาะสมยังเป็นยุทธศาสตร์ส้าคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผลักดันให้เป็น
รูปธรรมมากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อการบริโภคและเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต รวมถึงอาจมีการ
ขยายการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื นที่มีศักยภาพเหมาะสม 

๓) ยุทธศำสตร์กำรรวมกลุ่มเพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแกร่ง 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โรงงาน

สกัดน ้ามันปาล์ม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อเสรมิสร้างอ้านาจต่อรองให้เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร



๔ 

รายย่อย รวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านราคา ต้นทุนการผลิต ความมั่นคงและคุณภาพของวัตถุดิบ อันจะส่งผลให้
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ 

๔) ยุทธศำสตรก์ำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
 ปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มากมาย สามารถน้าไปใช้ได้ใน

อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลากหลาย ทั งอุตสาหกรรมอาหาร อาหารแปรรูป อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และ
อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี ดังนั นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ก้ากับดูแลนโยบาย
เกี่ยวกับปาล์มน ้ามัน ต้องส่งเสริมและเร่งผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความจ้าเป็นต่อการพัฒนาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มอย่างเป็นระบบ

มากที่สุด เช่นเดียวกับ Malaysian Palm Oil Board (MPOB) ซึ่งแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานหรือคณะกรรมการ
หลายชุด รวมถึงคณะกรรมการนโยบายปาล์มน ้ามันแห่งชาติ แต่ทั งนี การด้าเนินงานยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร 
ดังนั นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบริหารจัดการพัฒนาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม 
ตั งแต่การผลิตของเกษตรกร จนถึงผลผลิตขั นสุดท้าย เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาปาล์ม
น ้ามันของไทยให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศทั งด้านอาหารและด้านพลังงาน และท้ายที่สุดยังเป็น
แหล่งสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยด้วย 

จากการที่ปาล์มน ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น สบู่ นมข้นหวาน บะหมี่ส้าเร็จรูป น ้ามันพืช อาหารสัตว์ กรดไขมันต่างๆ และสารตั ง
ต้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ต่้ากว่า ๒๐๐ ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโอลิโอเคมี มีการใช้น ้ามันปาล์ม
ในปริมาณสูงเนื่องจากคุณสมบัติโดยเฉพาะของน ้ามันปาล์มที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
ตลอดจนบทบาทส้าคัญทางด้านพลังงาน โดยสามารถผลิตเป็นพลังงานทดแทน คือ  ไบโอดีเซล (เมทธิลเอ
สเตอร์) เพื่อใช้ทดแทนน ้ามันเชื อเพลิงที่น้าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งท้าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราในการ
น้าเข้าน ้ามันเชื อเพลิงปีละกว่าแสนล้านบาท นอกจากนี  ยังดัดแปลงน ้ามันปาล์มเป็นกะทิ โดยน้าน ้ามันปาล์มส
เตียรินและน ้ามันเมล็ดในปาล์มที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า ใช้ทดแทนกะทิซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากมะพร้าว และใช้ในการประกอบอาหารของไทยเกือบทุกประเภท อีกทั งน ้ามันปาล์ม
ยังมีคุณค่าทางอาหารสูงเพราะมสีารอาหารต่างๆ เช่น โทโคฟีรอล โทโคไตรอีนอล และเบต้าแคโรทีน เนื่องจาก
ปาล์มน ้ามันให้ประโยชน์อย่างมากมาย ทั งทางด้านบริโภคและอุปโภค แนวโน้มทางเศรษฐกิจความต้องการใช้
ปาล์มน ้ามันทั งเป็นพืชอาหารและพืชพลังงานเพิ่มมากขึ น ราคาปาล์มน ้ามันในตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ น 
ปัจจุบันความต้องการใช้ปาลม์น ้ามันจึงมีมากขึ น ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอ เกิดปัญหาการขาดแคลนผลปาล์ม
และน ้ามันปาล์มดิบ รวมถึงปริมาณผลผลติปาลม์น ้ามันออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม
และผู้บริโภค เพราะราคาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มปรับตัวสูงขึ น เพื่อให้เกิดการสมดุลในระบบการผลิต 
การตลาด และผู้บริโภค และเพื่อแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย การ
วิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันทั งระบบ จึงเป็นการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์ม
น ้ามันสู่ความเป็นเลิศและก้าวไปสู่เวทีตลาดโลก 

ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานวิจัย ๕ ส. ได้หารือร่วมกัน โดย
ตระหนักดีว่าการก้าหนดโครงสร้างและเป้าหมายการวิจัยของชาติ ในรูปนโยบายและแนวทางการวิจัยของ
ชาติ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการด้าเนินการวิจัยของประเทศให้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถเป็นเครื่องมือที่
คาดหวังว่าสามารถชี น้าการวิจัยที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุเป้าหมาย
ตามความต้องการของประเทศได้อย่างแท้จริง โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และสามารถ
สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงความสามารถในการสร้างดุลยภาพระหว่างภาค



๕ 

เศรษฐกิจ สังคม แต่หากมองการก้าหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติในภาพกว้างโดยไม่มุ่งประเด็น 
อาจจะยังเห็นภาพรวม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่ชัดเจนนัก การจัดท้ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านปาล์มน ้ามัน จึงมุ่งเน้นในประเด็นที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ชัดเจน 

ดังนั น การจัดท้ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามัน จึงเป็นสิ่งส้าคัญต่อการ
พัฒนาผลิตผลปาล์มน ้ามัน เนื่องจากปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานที่ท้าวิจัยและให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้าน
ผลิตผลการเกษตร แต่พบว่าผลงานวิจัยหลายชิ นยังไม่สามารถน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการใช้
งบประมาณการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานที่ท้าวิจัยและให้ทุนสนับสนุนการวิจัยควร
ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหานี ด้วย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการจัดท้ายุทธศาสตร์การ
วิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามัน เพื่อทุกหน่วยงานจะได้ใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยนี เป็นแผนแม่บทและแนว
ทางการด้าเนินงานวิจัยด้านปาล์มน ้ามนัของประเทศ โดยเน้นความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการเป็น
หลัก ใช้งานวิจัยเป็นส่วนหนุนเสริมเพิ่มความเข้มแข็งของผลิตผลปาล์มน ้ามัน ซึ่งผ่านจุดแข็งของแต่ละหน่วย
งานวิจัย และผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อเกิดผลลัพธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันการปลูกปาล์ม
น ้ามันของบ้านเรายังประสบกับปัญหาอีกหลายด้าน อาทิ การบรหิารจัดการต้นปาล์มที่หมดอายุ การพัฒนาพันธ์ุ
ปาล์มให้เหมาะสมกับพื นที่ และการบริหารศัตรูปาล์ม ฯลฯ  

๑.๓ ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับด้ำนปำล์มน  ำมันท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

จากงานวิจัยพบว่าปาล์มน ้ามันจะเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน คือ การน้ามาผลิตไบโอดีเซล ซึ่ง
ปัจจุบันผลิตจากปาล์มโดยผลิตปาล์มน ้ามันได้ประมาณ ๓.๕ ตันต่อไร่ จากการคาดการณ์บอกว่าน ้ามันจะหมด
จากโลกไปแน่ๆ ซึ่งเมื่อหมดแล้วไม่น่าห่วง ทุกคนจะไม่มีใช้เหมือนกัน แต่ที่น่าห่วงคือช่วงที่ก้าลังจะหมด สมมติ
ว่าอีก ๕๐ ปี น ้ามันจะหมดจากโลก ช่วงครึ่งสุดท้ายจะเกิดการแย่งน ้ามันกัน ในปีนี ราคาน ้ามันเก่าน่าจะ
ประมาณ ๑๓๐ เหรียญต่อบาร์เรล แต่มีวิกฤติเศรษฐกิจของยุโรปเกิดขึ นท้าให้ราคาน ้ามันอยู่ที่ประมาณ ๑๐๐ 
เหรียญต่อบาร์เรล คาดว่าเมื่อวิกฤติเศรษฐกิจหมดไปราคาน ้ามันน่าจะขึ นไปถึง ๑๕๐ เหรียญต่อบาร์เรล ดังนั น
น ้ามันทดแทนต้องเกิดขึ น ปาล์มน ้ามันเป็นตัวเลือกที่ดี อย่างไรก็ตาม ก้าลังการผลิตปาล์มของเราไม่พอใช้โดย
น ้ามันที่เราใช้ในปัจจุบัน เราใช้เบนซิน ๒๐ ล้านลิตรต่อวัน แต่เราใช้น ้ามันดีเซล ๕๐ ล้านลิตรต่อวัน ในแง่ของ
นโยบายพลังงานคือท้าอย่างไรจึงจะลดหรือหาอะไรมาทดแทนน ้ามันดีเซลได้ โดยเราตั งเป้าไว้ทดแทนร้อยละ 
๒๐ แต่ปัจจุบันเราทดแทนได้แค่ร้อยละ ๓ แต่หากเราต้องการทดแทนที่ร้อยละ ๕ เราต้องมีพื นที่ปลูกปาล์มถึง 
๒๐ ล้านไร่ และหากต้องการทดแทนร้อยละ ๑๐ เราต้องปลูกปาล์มถึง ๔๐ ล้านไร่ โจทย์คือท้าอย่างไรจะเพิ่ม
ผลผลิตปาล์มน ้ามันต่อไร่ และขยายพื นที่ปลูกได้ ต้นปาล์มยังมีคุณสมบัติทนดินเปรี ยว สามารถไปปลูกในพื นที่
ทิ งร้างได้ โดยมีการน้าไปทดสอบปลูกที่สวนส้มร้างที่รังสิตก็ได้ผลดีพอสมควร และการท้าปาล์มให้ทนแล้งได้ใน
ระดับหนึ่ง เพื่อขยายพื นที่ปลูกได้ เนื่องจากเมื่อเกิดสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งผลผลิตปาล์มจะลดลง  

จากรายงานของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่าแนวโน้มสถานการณ์ปาล์มน ้ามันของ
โลกในปี ๒๕๕๖ ด้านการผลิตซึ่งกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ว่าผลผลิตน ้ามันปาล์มจะ
เพิ่มขึ นจาก ๕๐.๗๐ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๕๓.๓๓ ล้านต้น เพิ่มขึ นร้อยละ ๕.๑๙ เนื่องจากประเทศผู้ผลิต
รายใหญ่อย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย ขยายเนื อที่ปลูกมากขึ น ความต้องการใช้น ้ามันปาล์ม ๕๒.๐๙ ล้านตัน 
เพิ่มขึ นจาก ๔๙.๐๐ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๖.๓๑ เนื่องจากความต้องการด้านอาหารและด้านพลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ น ส่วนด้านราคาน ้ามันปาล์มในตลาดโลกจะลดลงเฉลี่ยตันละ ๒,๖๐๐-๒,๗๐๐ ริงกิต (๒๖-๒๗ 
บาทต่อกิโลกรัม) เนื่องจากปริมาณสต็อกน ้ามันปาล์มดิบคงเหลือปริมาณสูงและประเทศผู้ผลิตส้าคัญ คือ 
อินโดนีเซียและมาเลเซียผลิตน ้ามันปาล์มเพิ่มขึ น ทั ง ๒ ประเทศมีนโยบายปรับลดภาษีการส่งออกน ้ามันปาล์ม
ดิบจึงส่งผลให้ราคาน ้ามันปาล์มปรับตัวลดลง ส่วนสถานการณ์น ้ามันปาล์มในประเทศไทย คาดว่าในปี ๒๕๕๖ 
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จะมีเนื อที่ให้ผล ๔.๑๑ ล้านไร่ ผลผลิต ๑๒.๐๒ ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ ๒,๙๒๕ กิโลกรัม เพิ่มขึ นจาก ปี 
๒๕๕๕ ซึ่งจากเนื อที่ให้ผล ๓.๙๘ ล้านไร่ ผลผลิต ๑๑.๓๓ ล้านตัน และผลิตต่อไร่ ๒,๘๔๔ กิโลกรัม คิดเป็นร้อย
ละ ๓.๒๗ ร้อยละ ๖.๐๙ และร้อยละ ๒.๘๕ ตามล้าดับ ด้านการตลาดความต้องการใช้คาดว่าปี ๒๕๕๖ ความ
ต้องการใช้เพื่อการบริโภคมีปริมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน ส้าหรับการใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซล (B100) กระทรวง
พลังงานยังคงสัดส่วนการผสมน ้ามันปาล์มในน ้ามันดีเซลเป็นร้อยละ ๕ โดยประมาณการความต้องการใช้
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ๖๑๐,๐๐๐ ตัน และคาดว่าความต้องการใช้ภายในประเทศมีปริมาณรวมทั งสิ น ๑.๖๑ 
ล้านตัน เพิ่มขึ นจากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๐.๑๗ 

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนปำล์มน  ำมันท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
 ๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 ๒)  จุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นพัฒนำและวิจัยด้ำนปำล์มน  ำมัน 

(๑) ประเทศไทยยังขาดงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านปาล์มน ้ามัน ซึ่งสามารถเป็น
ฐานข้อมูลในการตัดสินใจการวางแผนควบคุมจุดรับซื อผลปาล์ม ก่อให้เกิดระบบการรับซื อที่ได้มาตรฐานซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาที่สูงขึ นของปาล์มสด 

(๒) ประเทศไทยยังขาดงานวิจัยในการพัฒนาพันธ์ุปาล์มที่มีผลผลิตและเปอร์เซ็นต์น ้ามัน
ปาล์มสูงเพื่อให้สวนปาล์มที่เป็นของเกษตรกรรายย่อย 

(๓) ประเทศไทยยังขาดงานวิจัยการก้าหนดขนาดพื นที่ปลูกต่อครัวเรือนมีขนาดเล็กเฉลี่ย 
เพื่อท้าให้คุ้มต่อที่จะลงทุนในเชิงพาณิชย์ 

(๔) ประเทศไทยยังขาดงานวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุการเกษตรที่มีคุณภาพและราคาต้่า เช่น 
ปุ๋ยมีคุณภาพและมีราคาต่้าท้าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่้าไปด้วย 

(๕) ประเทศไทยยังขาดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรทั งรายใหญแ่ละรายย่อยที่รบัการ
สนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ การปรับเปลี่ยนพันธ์ุใหม่ 

๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนปำล์มน  ำมัน
ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตระหนักถึงความส้าคัญของการบูรณาการด้านการ
วิจัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการเป็นหลัก เพื่อการน้าไปใช้ให้เกิดผลทั งการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาอย่างรอบด้าน โดยรวมถึงเรื่องปาล์มน ้ามัน ซึ่ง วช. มุ่ง
ใช้การวิจัยเป็นกลไกในการพัฒนาปาลม์น ้ามันทีเ่ช่ือมโยงสูท่้องถ่ิน และใช้ระบบการบริหารจดัการการเรียนรูเ้พื่อ
การถ่ายทอดผลงานวิจัยลงสู่ชุมชนท้องถ่ินอย่างเป็นระบบ จึงมีการก้าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
ปาล์มน ้ามันขึ น เพื่อใช้สนับสนุนและแก้ปัญหาด้านปาล์มน ้ามันมาประยุกต์ใช้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ 
อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมคีวามสอดคลอ้งกบัทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่เป็นปัจจุบัน จึงได้ก้าหนดรายละเอียดของยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยยึดเนื อหาของแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส้าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
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นายกรัฐมนตรี) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยที่ยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านปาล์มน ้ามันจะสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ จะเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ในประเด็นหลัก
ด้านเกษตร มีแนวทางการด้าเนินการด้านแผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารตั งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า 

ความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ในแนวทางการพัฒนา ๕.๑ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  ส้าหรับความเช่ือมโยงกับนโยบาย
รัฐบาลปัจจุบัน คือ นโยบายเศรษฐกิจ ในนโยบายเฉพาะด้านนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ในหัวข้อการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลติพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุฯ  และหัวข้อการเร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต 
ลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยหลักการการลดการใช้ การใช้ซ ้า และการ
น้ากลับมาใช้ใหม่ เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ส้าหรับความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ กล่าวคือ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศ รษฐกิจเพื่อลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม  รวมทั งการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และส้าหรับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 
๒๕๕๖ พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน  โดยเฉพาะแผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  และยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
และแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ โดย
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การส่งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ การ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี ยังเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  

 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย 

 มุ่งการวิจัยเพือ่ให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน า้มันทั งระบบอย่างยัง่ยืน  
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน 
๓.๒ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอด

องค์ความรู้ปาล์มน ้ามันอย่างบูรณาการ 
๓.๓ จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปาล์มน ้ามัน 
๓.๔ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอื และแลกเปลี่ยนการวิจยัและพัฒนาปาลม์น ้ามันทั งภายในและ

ต่างประเทศ 
 
 
 



๘ 

๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนปำล์มน  ำมัน มี ๔ ยุทธศำสตร์ ดังนี  
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑  กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน  ำมัน 
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน เร่งพัฒนาพันธ์ุปาล์ม

น ้ามันที่ให้ผลผลิตสูงสุด เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ ความสามารถ เพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน ้ามัน  

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒ กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำในทำงอุตสำหกรรม และเป็นพลังงำนทดแทน 
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี มุง่เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 

ความสามารถ การใช้พลังงานทดแทนจากปาล์มน ้ามัน 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓ กำรวิจัยด้ำนเศรษฐกิจกำรผลิต กำรตลำดและโลจิสติกส ์
ยุทธศาสตร์การวิจัยนี มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตปาล์มทั งระบบให้มีศักยภาพการแข่งขันกับ

ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมการขนส่ง และโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ รวมทั งการ
เช่ือมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการส่งเสริม
และสนับสนุนการค้า การลงทุน ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ กำรวิจัยด้ำนนโยบำยของรัฐ กำรบริหำรจัดกำรปำล์มน  ำมันเพ่ือควำม
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยนี  มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อกา้หนดนโยบายของรฐั การบริหารและการจดัการ การวาง
แนวทางการประกันรายได้ การจัดตั งกองทุนปาล์มน ้ามัน การบริหารการน้าเข้าเฉพาะน ้ามันปาล์ม เพื่อการ
บริโภคและก้าหนดระยะเวลาน้าเข้าที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มภายในประเทศ        
 

๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
เป้าประสงค์ด้านการวิจัยของปาล์มน ้ามันเกดิจากการก้าหนดเป้าหมายการวิจัยในระดับวิสัยทัศน์ ซึ่ง

มุ่งแสดงเป้าหมายที่ด้าเนินการให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ได้ตั งไว้  
๕.๑ ผลงานวิจัยด้านปาล์มน ้ามันถูกน้าไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาบนโจทย์วิจัยและความต้องการ

ของผู้ใช้อย่างแท้จริง 
๕.๒ ผลงานวิจัยด้านปาล์มน ้ามัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากปาล์ม

น ้ามันอย่างเป็นรูปธรรม  
๕.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเกี่ยวกับปาล์มน ้ามันของกลุ่มประเทศอาเซียน ในการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๘ 
 

๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี วัดและเป้ำหมำย 
๖.๑  ผลผลิต 
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านปาล์มน ้ามันของหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน  
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ ผลการศึกษาวิจัยด้านปาล์มน ้ามันของหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน

สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านปาล์มน ้ามัน  
 
 



๙ 

๖.๓ ตัวชี วัด 
 ร้อยละหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้าน

ปาล์มน ้ามัน  
๖.๔ เป้ำหมำย 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านปาล์มน ้ามัน 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงำนหลัก 
 ๑)  ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 
 ๒) ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 ๓) ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๔) ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๕) ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๗.๒  หน่วยงำนเครือข่ำยท่ีส ำคัญ 
 ๑) กระทรวงพลังงาน  
 ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ๓) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
 ๔) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
 ๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
 ๖) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 ๗) สถาบันการศึกษารัฐ และเอกชน  

 

๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๑  กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตปำล์มน  ำมัน กรอบเวลำ ช่วง ๑ 
ปีแรก 

แผนงานวิจัยที่ ๑  การปรับปรุงสายพันธ์ุปาล์มน ้ามันที่เหมาะสมที่ดีและสอดคล้องกับความ
ต้องการของพื นที่ 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การเพิ่มพื นที่ปลูกปาลม์น ้ามันในเขตเหมาะสม ปรับปรงุสวนปาล์มโดยการ
ปลูกทดแทนด้วยพันธ์ุดี การจัดการผลผลิตที่ถูกต้อง 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การเพิ่มขีดการพัฒนาเครื่องจักรกล และอุปกรณ์การผลิตที่ เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามัน เช่น เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น ้ามัน (Tool Kit) 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การปรับปรุงฟื้นฟูสวนปาล์มน ้ามันเก่าในเขตพื นที่เหมาะสม 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันสู่ภาคการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ 
แผนงานวิจัยที่ ๖ การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามัน 
แผนงานวิจัยที่ ๗ การจัดการให้มีการปลูกปาล์มพันธ์ุดีที่ให้ผลผลิตสูง มีการจัดการสวน

ปาล์มที่ดีและการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง  
แผนงานวิจัยที่ ๘ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือ่งมอืวิเคราะห์การให้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 



๑๐ 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๒  กำรวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำในทำงอุตสำหกรรม และเป็นพลังงำนทดแทน 
กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การสนับสนุนการผลิตอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม สู่ภาค
การผลิตที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (ทั งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม) 

แผนงานวิจัยที่ ๒ การสนับสนุนการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องชัดเจน  
แผนงานวิจัยที่ ๓  การพัฒนาระบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั งระบบจากปาล์ม

น ้ามันเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน 
แผนงานวิจัยที่ ๔ การพัฒนาเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์ปาล์มน ้ามัน (Tool Kid) ที่ให้ผลแม่นย้า

และรวดเร็ว 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันให้ เป็น  Commercial 

Matching 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๓  กำรวิจัยด้ำนเศรษฐกิจกำรผลิต กำรตลำด และโลจิสติกส์ กรอบเวลำ 
ช่วงปีท่ี ๒-๓ 

แผนงานวิจัยที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาปาล์มน ้ามันคุณภาพสูงในทุกขั นตอนของกระบวนการผลิต 
แผนงานวิจัยที่ ๒ การสนับสนุนการบูรณาการผลิต การตลาด บนพื นฐานศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของเกษตรกร 
แผนงานวิจัยที่ ๓ การพัฒนาและขยายขีดความสามารถของโครงข่ายคมนาคม การขนส่ง

ระบบรางของปาล์มน ้ามัน 
แผนงานวิจัยที่ ๔ การพัฒนาปาล์มน ้ามัน และการเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ผลิตและการตลาด 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การเสริมสร้างนโยบายการตลาดน ้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิด

การแข่งขันที่เป็นธรรม และกระจายผลประโยชน์สู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
แผนงานวิจัยที่ ๖ การส่งเสริมการจัดตั งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเหมาะกับพื นที่

เพาะปลูก เพื่อลดต้นทุนขนส่ง 
แผนงานวิจัยที่ ๗ การวิจัยและพัฒนาวิทยาการด้านโลจิสติกส์เพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิต 

 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยท่ี ๔ กำรวิจัยด้ำนนโยบำยของรัฐ กำรบริหำรจัดกำรปำล์มน  ำมันเพ่ือควำม
ยั่งยืน กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

แผนงานวิจัยที่ ๑ การเสรมิสร้างและสนบัสนุนขบวนการพฒันาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาลม์  

แผนงานวิจัยที่ ๒ การสนับสนุนการให้ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับปาล์มน ้ามัน การสร้าง
ขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีปาล์มน ้ามันอย่างต่อเนื่อง 

แผนงานวิจัยที่ ๓ การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน ้ามันและ
น ้ามันปาล์มให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน เพื่อยกร่าง พ.ร.บ. ปาล์มน ้ามัน ภายในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

แผนงานวิจัยที่ ๔ การจัดตั งองค์กรกลาง และกองทุนพัฒนาปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม 
แผนงานวิจัยที่ ๕ การสร้างขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีปาล์มน ้ามันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

เกิดการถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกรด้วยกันเอง 
แผนงานวิจัยที่ ๖ การจัดการงานวิจัยและเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ 

  



๑๑ 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๙.๑ รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านปาล์มน ้ามันอย่างจริงจัง จัดสรร

งบประมาณ เพื่อการวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
๙.๒ หน่วยงานบริหารงานวิจัยมีการบริหารงบประมาณเพื่อการวิจัยด้านปาล์มน ้ามันอย่างมีเอกภาพ

และมีประสิทธิภาพ  
๙.๓ หน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือบูรณาการการด้าเนินการวิจัยภายใต้

ยุทธศาสตร์การวิจัยเดียวกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๙.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านปาล์มน ้ามัน มีการประสานความ

ร่วมมือน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างจริงจัง 
 

๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลือ่นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก้าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามันแล้วจะมีการ

ก้าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และวางต่อเนื่องเป็นระยะยาวเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มี
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก้าหนดหน่วยงาน
และบุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนด้าเนินงาน รวมทั งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัย
ระยะต่อๆ ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่ เคยศึกษาไว้ อันจะท้าให้
ยุทธศาสตร์การวิจัยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามันจะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและองค์กรจ้านวน

มากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั นมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดยอาจมีการจัดตั งเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน 
(Inter-Sector Networking) และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social 
Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า ในการด้าเนินการการพัฒนาสังคม
ออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ้านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการวิจัย
ระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบงาน และ

ความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส้าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต้องมีความรู้
และมีจ้านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่ องตัวที่เอื อให้นักวิจัยสามารถ
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไม่ทันสมัย 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการ
วิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ดังกล่าวในขอบเขตที่ก้าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด้าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อจะน้าไป
พัฒนารูปแบบด้านปาล์มน ้ามันต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 



๑๒ 

 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท้าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านปาล์มน ้ามันตั งแต่ขั นตอนการเริ่มต้นการท้า
วิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท้าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย 
นอกจากนี การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั งในประเทศและระดับสากล  
๑๑. แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน ้ามัน  บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผล จ้าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลที่ดีควบคู่ไปด้วย โดยใช้การบริหาร
จัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี   
 ๑๑.๑ การประเมินก่อนด้าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด้าเนินการวิจยั (Ongoing Evaluation) เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค 
ในการด้าเนินงานที่เกิดจากการน้ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด้าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด้าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวชี วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 
 
 


