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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช
1. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน
รางพระราชบั ญญัติ ป าล มน้ํ ามัน และน้ํ ามัน ปาล มกําหนดให มีคณะกรรมการนโยบายปาล มน้ํ ามัน
แหงชาติทําหนาที่เปนผูกํากับดูแลนโยบายและแผนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของประเทศ
ตลอดจนมีอํานาจออกประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในดานตางๆ ซึ่งใน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมีผูที่มีสวนเกี่ยวของตลอดหวงโซอุปทานเปนจํานวนมาก ตั้งแตเกษตรกรชาวสวน
ปาลมน้ํามัน สถาบันเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ผูประกอบการโรงเรือนเพาะชํา ผูประกอบการรับจางเหมา
ตั ด ผลปาล ม น้ํ า มั น ผู ป ระกอบการลานเททะลายปาล ม น้ํ า มั น ผู ประกอบการโรงงานสกั ด น้ํ ามั น ปาล ม
ผูประกอบการโรงงานกลั่นน้ํามันปาลม ผูประกอบการโรงงานผลิตไบโอดีเซล ผูประกอบการโรงงานผลิตโอลิโอเคมี
ผูประกอบการคาน้ํ ามัน ปาลม และผูป ระกอบการแบ งบรรจุ น้ํามันปาลมบริ สุทธิ์ ซึ่งจะตองมาขึ้น ทะเบีย น
ตลอดจนรายงานขอมูลการผลิต การคา และปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ.ฯ กําหนด โดยกําหนดบทลงโทษทางอาญา
และทางปกครอง กรณี ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามเนื่ องจากการกระทํ าผิ ดของผู ที่ มี ส วนเกี่ ยวข องส วนใดส วนหนึ่ งใน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม จะสงผลกระทบตอผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมทั้งระบบ ทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะอยางยิ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมซึ่งเปนเปาหมายสําคัญของรางพระราชบัญญัติและทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ผูมีสวนเกี่ยวของดังกลาวขางตนยังสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
โดยสมทบเงินจากการผลิตน้ํามันปาลมเขากองทุนปาลมน้ํามัน โดยเรียกเก็บจากผูประกอบการโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมซึ่งเปนกลางน้ําของอุตสาหกรรมเพียงจุดเดียว เงินกองทุนจะใชจายเพื่อการวิจัยพัฒนา การสนับสนุน
ผูประกอบการในหวงโซอุปทานปาลมน้ํามัน ตั้งแตเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ทั้งนี้ หากเกษตรกรไมไดขึ้น
ทะเบียนเปนเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน ก็จะไมไดรับการสนับสนุนหรือดูแลภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้
และผูมีสว นเกี่ยวของเหลานี้ยั งเปนผู แทนในคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามัน แห งชาติ ซึ่งจะมี
กรรมการที่เปนผูแทนจากภาครัฐในกระทรวงตางๆที่เกี่ยวของ รวมกันทําหนาที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันใหสามารถพัฒนาไปยังเปาหมายที่กําหนดไว
2. ดานเศรษฐกิจและสังคม
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันของไทยมีศักยภาพการผลิตต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผูผลิตรายใหญใน
อาเซี ย น ได แก อิ น โดนี เ ซี ย และมาเลเซี ย โดยมี ต น ทุ น การผลิ ต สู ง เนื่ อ งจากเกษตรกรมี ผ ลผลิ ต ต อ ไร ต่ํ า
เปอรเซ็นตน้ํามันต่ํา โรงงานสกัดน้ํามันปาลมผลิตน้ํามันปาลมดิบไดเปอรเซ็นตน้ํามันต่ํา ขณะที่จํานวนโรงสกัด
น้ํามันปาลมมีจํานวนมาก กําลังการผลิตเกินกวาผลผลิตปาลมน้ํามันที่ผลิตไดทําใหประสิทธิภาพการผลิตของ
โรงงานต่ํา (ใชกําลังการผลิตเพียงรอยละ 30 - 40 ของทั้งหมด) เปนตน ทําใหอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและ
น้ํามันปาลมสูญเสียรายไดไปในระบบ ซึ่งเปอรเซ็นตน้ํามันปาลมที่หายไป 1 เปอรเซ็นต คิดเปนมูลคาสูงถึง
600 ลานบาท สงผลใหรายไดเกษตรกรต่ํากวาที่ควรจะเปน ราคาน้ํามันปาลมดิบสูงกวาตลาดตางประเทศ ไม
สามารถแขงขันได และผูบริโภคภายในประเทศตองรับภาระ รวมทั้งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอเนื่องระดับสูงดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของประเทศอยาง
เรงดวน
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รางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป
ปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมของประเทศใหสูงขึ้น การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ปจจุบันไดมีการดําเนินการตามยุทธศาสตรปาลมน้ํามันกําหนดเปาหมายมีปริมาณ
น้ํามันปาลมเพียงพอกับความตองการใช ในประเทศ สอดคลองตามยุ ทธศาสตร พลังงานทดแทน และเพิ่ม
ศักยภาพการส งออก ร างพระราชบั ญญัติ ฉบับ นี้ จึ งให ความสําคัญกับ การพัฒ นาที่ยั่ งยื น และใหมีการจั ด ตั้ ง
กองทุนปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม โดยการใชจายเงินกองทุนจะเนนที่การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรม
ปาล ม น้ํ า มั น ให เ ป น ไปอย า งต อ เนื่ อ งและมี เ สถี ย รภาพ สนั บสนุ นการใช เทคโนโลยี และนวั ตกรรมการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร
ชาวสวนปาล ม น้ํ า มั น โดยการให ทุ น สงเคราะห ใ นการปลู ก ทดแทนสวนปาล ม น้ํ า มั น และพื ช ทดแทนอื่ น
การสงเสริมการดําเนินการลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน การทําประกันภัยความเสี่ยง รวมถึงการ
สงเสริม สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของเกษตรกร โดยรวมกลุมเกษตรกรในลักษณะของสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนปาลมน้ํามัน เพื่อใหเกษตรกรมีศักยภาพการผลิตที่ดีขึ้น ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นและยกระดับความเปนอยู
ผูประกอบการสามารถลดตนทุนการผลิตน้ํามันปาลมและมีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑตอเนื่อง ผลิตภัณฑ
โอเลอีนที่สามารถแขงขันได และทายที่สุด คือ ประชาชนมีน้ํามันปาลมบริโภคและมีน้ํามันเชื้อเพลิงชีวภาพใช
อยางเพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม
3. ดานงบประมาณ
ขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณจากภาครั ฐ เป น เงิ น ประเดิ ม 1,000 ล า นบาท และเงิ น
งบประมาณประจําป ปละ 10 ลานบาท และมีรายไดกองทุน เปนเงินซึ่งเรียกเก็บการผลิตน้ํามันปาลมจาก
โรงสกัดน้ํามันปาลมประมาณการ 5 ปแรก (ป 2561-2564) จัดเก็บได 1,780 ลานบาท โดยคาดวาจะมี
รายจายงบดําเนินงานและงบลงทุนจํานวน 110 ลานบาท และรายจายสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการปลูก
ทดแทน/ปลูกใหม จํานวน 2,550 ลานบาท มีรายละเอียด ดังนี้
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หนวย : ลานบาท
2561

2562

ป
2563

2564

2565

ประมาณการรายรับกองทุน
ยอดยกมา
986.44
840.26
472.86
292.30
ทุนประเดิมจากรัฐบาล
1,000
งบประมาณประจําป
10
10
10
10
10
เงินสมทบจากการผลิตน้ํามันปาลม
(ปที่ 1-2 จัดเก็บได 50 % ปที่ 3-4
ได 75% และปที่ 5 เปนตนไป ได
100% (จัดเก็บที่อัตรา0.75 %)
313.24
342.02
531.82
595.21
รวม
1,010
323.24
352.02
541.82
605.21
ประมาณการรายจายกองทุน
การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย
พัฒนาและการใชเทคโนโลยี
(ปแรก 10 เรื่อง 25 ลานบาท/
เรื่อง ปตอๆไป ปละ 20 เรื่อง)
250
500
500
500
การสนับสนุนการปลูกทดแทน(ให
ทุน เฉพาะพันธุ ปุยคาทําลายตน
เดิม 2,500 บาท ปละ 30,000 ไร
(นโยบาย) + ทั่วไป 30,000 ไร )
150
150
150
150
การสนับสนุนการปลูกใหม
(ชดเชยดอกเบี้ย 3 %ของเงิน
ลงทุน หรือ 500บาท/ไร ปละ
100,000 ไร)
50
50
50
50
คาบริหารจัดการ
23.56
19.42
19.42
22.38
26.06
- คาครุภัณฑ ในปแรก
1.14
1.52
- คาเบี้ยประชุม
0.80
0.80
0.80
1.60
1.60
- คาใชจายดําเนินงาน
12.50
9.50
9.50
11.66
13.82
- คาใชจายบุคลากร
9.12
9.12
9.12
9.12
9.12
รวม
23.56
469.42
719.42
722.38
726.06
เงินคงเหลือ 986.44 840.26
472.86
292.30 171.44
หมายเหตุ : - การสนับสนุนปลูกทดแทน 2,500 บาท/ไร (คิดจากตนทุนใหทุนสนับสนุนเฉพาะคาพันธุ 25 ตน
หรือ 1,375 บาท/ไร คาปุย 625 บาท/ไร และคายาฉีดทําลายตนเดิม 500 บาท/ไร)
- การสนับสนุนการปลูกใหมคํานวณจากเงินลงทุนการปลูกปาลมน้ํามัน ปที่ 1 - 3
คาใชจาย รวม 16,700 บาท/ไร
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4. ดานโครงสรางการบริหารจัดการ
เพื่อการจัดระเบียบอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบตลอดหวงโซอุปทาน ใหสามารถ
แกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบันไดอยางครอบคลุม ครบถวน และใหอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมเติบโต
อยางมีเสถียรภาพและสามารถแขงขันไดรางพระราชบัญญัติปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมกําหนดใหอํานาจของ
คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปน
ประธาน และเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนเลขานุการ โดยมีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทํา
หน า ที่เ ป น สํ านั กงานเลขานุ การของคณะกรรมการและบริ หารกองทุนปาล มน้ํ ามั นและน้ํ า มัน ปาล ม ที่จ ะ
ดําเนินการสนับสนุนการดําเนินงานนโยบายของคณะกรรมการ โดยเงินกองทุนไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
และผูมีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน และคณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการ และแกไขปญหาปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม อยางเปนระบบครบวงจร
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผนงานที่กําหนดไวอยูภายใตกฎหมายเดียว
และมีเงินกองทุนสนั บสนุน จะทําใหดําเนิ นงานได อย างต อเนื่องและแกไขป ญหาไดดวยตนเอง โดยสํ านักงาน
เลขานุ การคณะกรรมการนโยบายปาล มน้ํามันแหงชาติ และสํ านักบริ หารกองทุน ภายใตสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เปนหนวยงานดําเนินงานหลัก และประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
ภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้
5. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
ไมซ้ําซอน
6. นโยบาย
คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ มีหนาที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร ระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว และแผนการบริ ห ารจั ด การอุ ต สาหกรรมน้ํ า มั น ปาล ม ที่ ยั่ ง ยื น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ดังนั้น การกําหนดมาตรการหรือนโยบายใดๆ ของ
ปาล ม น้ํ า มั น จึ งมี ระบบการกลั่ นกรอง ตั้ งแต องค ประกอบของคณะกรรมการที่ มี ผู มี ความรู ความสามารถ
ประสบการณที่หลากหลายจากทุกภาคสวน และครบถวนตลอดโซอุปทานปาลมน้ํามัน และเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา/ปฏิรูปประเทศ

