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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตร เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา : 
สินค้าปาล์มน้ำมัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า 
ปาล์มน้ำมัน ตลอดจนศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันสินค้าปาล์มน้ำมันของไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิการส่งออกปาล์มน้ำมันในช่วงปี 2549 - 2558 ในการวิเคราะห์
ศักยภาพและความสามารถการแข่งขัน ด้วยวิธีหาค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA)  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (BCG Matrix) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และ
นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์สินค้าปาล์มน้ำมันของไทย โดยใช้ แบบจำลอง “Tows Matrix Analysis” เพ่ือรองรับ 
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของการส่งออกสินค้าน้ำมันปาล์ม 
ของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในตลาดโลกและในตลาดอาเซียน พบว่า ในช่วง 10 ปี  
ที่ผ่านมา (ปี 2549 - 2558) อินโดนีเซียและมาเลเซีย มีค่า RCA มากกว่า 1 มาโดยตลอด ในขณะที่ไทย  
กัมพูชา และเวียดนาม มีค่า RCA น้อยกว่า 1 มาโดยตลอด ยกเว้นเพียงบางปี (ปี 2551 และปี 2556) ที่ไทย 
มีค่า RCA ในตลาดโลกมากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่า ไทยไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของ 
การส่งออกน้ำมันปาล์มในตลาดโลก เมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เน่ืองจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ 
โดยเปรียบเทียบของไทยมีแนวโน้มสูงกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก ส่งผลให้ความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกของไทยลดลง  

ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาดของสินค้าน้ำมันปาล์ม ทั้งในตลาดโลกและในตลาดอาเซียน 
พบว่า อินโดนีเซียเป็นผู้นำตลาดน้ำมันปาล์ม โดยสินค้าน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียอยู่ในตำแหน่งสินค้าดาวรุ่ง 
(Stars) และลดลงเป็นตำแหน่งสินค้าทำเงิน (Cash Cows) ทั้งในตลาดโลกและในตลาดอาเซียน ในขณะที่
สินค้าน้ำมันปาล์มของไทยทั้งในตลาดโลกและในตลาดอาเซียน ตกอยู่ในตำแหน่งสินค้าตกต่ำ (Dogs)  

ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและการตลาดสินค้าปาล์มน้ำมันของไทยในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิเคราะห์ SWOT ทำให้ได้ข้อเสนอแนะมาตรการในการเตรียมความพร้อม ดังต่อไปน้ี  
1) ควรเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและอัตราน้ำมันที่สกัดได้ เพ่ือเพ่ิมความสามารถแข่งขันได้      
2) การสร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตหลักในอาเซียนด้านคุณภาพมาตรฐานน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์
ร่วมกัน (ASEAN Sustainable Palm Oil : ASPO) 3) การเพ่ิมช่องทางทางการค้านอกภูมิภาค เช่น อินเดีย 
จีนและสหภาพยุโรป และ 4) การส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและเพ่ิมมูลค่าจากปาล์มน้ำมัน เป็นต้น 
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Abstract 
 

The Economic Potentials of Agricultural Commodities to the ASEAN Economic 
Community: A Case Study of Oil Palm aims to study production situation, marketing and 
policies regarding oil palm; compare economic potential of Thai oil palm with other ASEAN 
member countries; and formulate strategic plans of Thai oil palm in the ASEAN community. 
Secondary data covering 2006 - 2015 was employed and analyzed by using Reveal 
Comparative Advantage Index (RCA), Boston Consulting Group (BCG) matrix and SWOT 
Analysis. 

The result from the RCA index analysis indicates that Indonesia and Malaysia have  
a comparative advantage (RCA value is more than 1) in oil palm exports for the period of 
2006 - 2015; whereas Thailand, Cambodia and Vietnam have RCA value less than 1 in the 
same period, except the year 2008 and 2013. This means that Thailand’s oil palm has no 
export comparative advantage in the world market when compared to Indonesia and 
Malaysia. Since Thailand’s crude palm oil price trends to be higher than world prices, 
consequently, its export competitive advantage then lowers.  

Regarding the market position analysis by the BCG matrix, the result shows that 
Indonesia  has good positioning as Stars and drops to Cash Cow both in the world and ASEAN 
market; whereas Thailand stands at Dogs position. 

The empirical result of SWOT analysis suggests that to increase potentials of 
Thailand’s oil palm to the ASEAN Community, following measures need to be addressed,  
1) increase efficiency of production and quality of crude palm oil, 2) mutual cooperate with 
major ASEAN producers on ASEAN Sustainable Palm Oil (ASPO), 3) increase marketing channel 
outside the ASEAN region, such as India, China and The EU, and 4) promote ongoing  palm oil 
industries and increase value added. 
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คำนำ 
 

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำการศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจ
สินค้าเกษตรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา:  สินค้าปาล์มน้ำมัน โดยศึกษาสถานการณ์การผลิต 
การตลาด และนโยบาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการค้าสินค้าปาล์มน้ำมัน และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสินค้าปาล์มน้ำมัน
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันสินค้าปาล์มน้ำมันของไทย
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และนำมากำหนดกลยุทธ์สินค้าปาล์มน้ำมันของไทยในอาเซียน  
เพ่ือเป็นแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทย  
ในการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและการตลาด เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าน้ำมันปาล์มของไทยในตลาดอาเซียนและในตลาดโลก 

การศึกษาคร้ังน้ี สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณชุมเจตน์ กาญจนเกสร อัคราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการ 
ประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงานในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย คุณศักด์ิศิลป์ โชติสกุล ในการประสานงาน    
เพ่ือเข้าศึกษาดูงานบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจปลูกปาล์มน้ำมัน และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศกัมพูชา
ทั้ง 2 บริษัท และคุณธีระพงศ์ จันทรนิยม ในการประสานงานเพ่ือเข้าศึกษาดูงานบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจ
ปลูกปาล์มน้ำมัน และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศ สปป.ลาว  รวมท้ังขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ข้อมูล
เพ่ือใช้ในการศึกษา ทำให้การศึกษาคร้ังนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี  
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ภาพที่ 4.23 น้ำมันพืชปาล์มของบริษัท ลาว อะโกรเทค จำกัด 122
ภาพที่ 4.24 การเข้าพบคณะผู้บริหารของ กรมปลูกฝัง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 

เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว 122 
ภาพที่ 4.25 โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของเมียนมาร์ 125
ภาพที่ 4.26 ภาพแสดงโรงสกัดน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 127
ภาพที่ 4.27 ภาพแสดงโรงสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กและใช้เทคโนโลยีแบบเก่า 127
ภาพที่ 4.28 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทีป่รากฏของการส่งออกสินค้าน้ำมนัปาล์มของไทย 

เมื่อเปรียบเทยีบกับประเทศในภูมิภาคอาเซยีน ในตลาดโลก ปี 2549 – 2558 132 
ภาพที่ 4.29 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของการส่งออกสินค้าน้ำมันปาล์มของไทย       

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในตลาดอาเซียน ปี 2549 – 2558 134 
ภาพที่ 4.30 ตำแหน่งทางการตลาดสินค้าน้ำมันปาล์มของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียน ในตลาดโลก ปี 2549 - 2558 135 
ภาพที่ 4.31 ตำแหน่งทางการตลาดสินค้าน้ำมันปาล์มของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียน ในตลาดอาเซียน ปี 2549 - 2558 137 
  

 

 





 
 

บทที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 ความสำคัญของการวิจัย 

ภูมิภาคอาเซียนเป็นแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มหลักของโลก เน่ืองจากมีพ้ืนที่เหมาะสม (อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง 
ที่ 15 เหนือ – ใต้) ซึ่งมีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) และสหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) เป็นประเทศ
ผู้ผลิตรายใหญ่ โดยผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ผลิตได้ในปี 2558 มีปริมาณประมาณ 32.00 ล้านตัน และ 17.70 
ล้านตัน หรือมีปริมาณผลผลิตรวมกันกว่าร้อยละ 84.47 ของปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มทั้งหมด ส่วนประเทศไทย
เป็นผู้ผลิตที่สำคัญอันดับสาม แต่ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ ที่ผลิตได้น้อยมากหากเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย โดยท่ีไทยผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 2.10 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.57 
ของปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมด ทั้งน้ี ในช่วงที่ผ่านมา ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ไทยผลิตได้ส่วนใหญ่
มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และการใช้เพ่ือการผลิตพลังงานทดแทน ยกเว้น บางปีที่เผชิญกับปัจจัยเสี่ยง
จากสภาพอากาศ จนทำให้ไทยต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มเพ่ือใช้ในการบริโภค 

โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2549 – 2558) การผลิตน้ำมันปาล์มดิบของไทยขยายตัวเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 
9.55 ต่อปี โดยเป็นการขยายตัวตามพ้ืนที่ปลูกที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.81 และผลผลิตต่อไร่ที่มีการขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 2.23 ต่อปี โดยในปี 2559 คาดว่า มีเน้ือที่ให้ผล 4.56 ล้านไร่ ผลผลิต 11.00 ล้านตัน และคาดว่าทั้งปี    
จะมีน้ำมันปาล์มดิบ 1.80 ล้านตัน โดยในจำนวนดังกล่าวใช้เพ่ือการบริโภคและอุตสาหกรรม 0.99 ล้านตัน 
(ร้อยละ 45.88) เพ่ือผลิตไบโอดีเซล 0.82 ล้านตัน (ร้อยละ 37.90) และ เพ่ือการส่งออก 0.06 (ร้อยละ 2.58) โดย      
ตลาดส่งออกท่ีสำคัญ ได้แก่ ตลาดอาเซียน ร้อยละ 94.89 นอกจากน้ันเป็นตลาดสหภาพยุโรป ร้อยละ 0.03 
และตลาดอ่ืนๆ ร้อยละ 5.09 

สำหรับการเปิดเสรีสินค้าน้ำมันปาล์มภายใต้กรอบอาเซียน แม้ว่าไทยจะทยอยปรับลดภาษีนำเข้าสินค้า
น้ำมันปาล์มให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนจนเหลือ ร้อยละ 0 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 แต่ปัจจุบันการนำเข้า
น้ำมันปาล์มของไทย ยังคงต้องมีการขออนุญาตนำเข้า (Import license) และจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้ตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC หรือ 
ASEAN Economic Community) ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ัง
ไทย ต้องทยอยปรับลด/เลิกมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆ เพ่ือให้สินค้าและบริการมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 
ซึ่งข้อผูกพันดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทยไม่มากก็น้อย  

ดังน้ัน การศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
จะช่วยให้ทราบสถานการณ์การผลิต การตลาด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการค้าสินค้าเกษตร 
โดยเฉพาะสินค้าปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าเกษตรท่ีสำคัญชนิดหน่ึงในอาเซียน รวมท้ังทราบขีดความสามารถใน
การแข่งขันสินค้าปาล์มน้ำมันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และทราบกลยุทธ์สินค้า   
ปาล์มน้ำมันของไทยในอาเซียน ตลอดจนการนำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบาย และ
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แนวทางการปรับตัวของเกษตรกรและผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทย เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยในตลาดอาเซียนและในตลาดโลกต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และนโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า 
ปาล์มน้ำมัน และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสินค้าปาล์มน้ำมันของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
   1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันสินค้าปาล์มน้ำมันของไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน  

  1.2.3 เพ่ือกำหนดกลยุทธ์สินค้าปาล์มน้ำมันของไทยในอาเซียน 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 การศึกษาสถานการณ์การผลิต การตลาด และนโยบายสินค้าปาล์มน้ำมัน ครอบคลุมประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ทำการศึกษาในช่วงปี 2554 - 2558 
1.3.2 การเปรียบเทียบศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และประเมินตำแหน่งทางการตลาดการ

ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (พิกัดอัตราภาษีศุลกากร 151110 และ 151190) ของไทยเปรียบเทียบกับประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ข้อมูลปี 2549 - 2558  

1.3.3 ระยะเวลาที่ทำการศึกษา คือ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
 

1.4 วิธีการศึกษา 
1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบด้วย  

1.1) การสัมภาษณ์เกษตรกร ผู้ประกอบการ สมาคมต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มภายในประเทศ สำหรับการเก็บข้อมูลในต่างประเทศ จะเดินทางไป
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
เพ่ือสัมภาษณ์เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม รวมทั้งงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญใน
การกำหนดทิศทาง นโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าปาล์มน้ำมันของประเทศ ทั้งน้ีในส่วนของ
ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในกัมพูชา ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการจำนวน 3 ราย และได้เข้าการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการจำนวน 2 ราย คือ 1) บริษัท Mong Reththy Investment Cambodia Oil Palm 
Co., Ltd. 2) บริษัท Virtus Green Plantation (Cambodia) PTE L.td. ส่วนที่ เหลือ คือ บริษัท HOANG 
ANH GIA LAI AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY (HAGL Agrico) ไม่ ส ามารถ เข้ าสั มภาษณ์
ผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้ เน่ืองจากที่ต้ังบริษัทมีระยะทางท่ีไกล (ติดเวียดนามตอนบน) และอยู่นอกเส้นทาง
ในการสำรวจ และในส่วนของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สปป.ลาว ได้เข้าการสัมภาษณ์
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ผู้ประกอบการจำนวน 1 ราย คือ บริษัท LAO AGRO TECH Co., Ltd. เน่ืองจากปัจจุบันเปิดดำเนินการเพียง
รายเดียว ทั้งน้ี ในส่วนของการเลือกเกษตรกรนั้น ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศดังกล่าว 
เป็นผู้พิจารณาโดยยึดหลักการเป็นตัวแทนที่แสดงลักษณะสำคัญของประชากรทั้งหมด (Typical Case Sampling) 
(Palys 2008)  

1.2) การระดมความคิดเห็น (Focus Group) จากภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทย จำนวน 25 ราย ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผู้แทนเกษตรกรจำนวน 5 ราย  
(2) ผู้แทนสภาเกษตรกรจำนวน 2 ราย (3) ผู้แทนลานเทจำนวน 2 ราย (4) ผู้แทนโรงสกัดน้ำมันปาล์มจำนวน 
3 ราย (5) ผู้แทนโรงกลั่นจำนวน 2 ราย (6) ผู้แทนผู้ผลิตไบโอดีเซลจำนวน 2 ราย (7) ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวข้องจำนวน 5 ราย และ (8) นักวิชาการ/สถาบันการศึกษาจำนวน 4 ราย 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลจากเอกสารวิชาการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ของไทย และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้านการสนับสนุนภาครัฐ สถิติข้อมูลด้านการตลาด      
การแปรรูปทั้งในและต่างประเทศจาก website ที่เก่ียวข้องกับสินค้าเกษตร ได้แก่ FAO  Trade Map และ Global 
Trade Atlas ของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการนำข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิมาวิเคราะห์ 

หรือกำหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Factor) ดังน้ี  
1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ประเด็นด้านจุดแข็ง และจุดอ่อน จะอาศัยเคร่ืองมือ ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ในการวิเคราะห์ 
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพ่ือให้ได้มาซึ่ง ประเด็นด้านโอกาส และอุปสรรค จะอาศัย
เคร่ืองมือ Diamond model  ในการวิเคราะห์ 

1.2) การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าปาล์มน้ำมันของไทย (Competitive Analysis) 
เพ่ือให้ทราบถึงสถานะภาพ (Positioning) ของสินค้าปาล์มน้ำมันของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
อาเซียนจะอาศัยเครื่องมือ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในการส่งออก (RCA) และการจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ (BCG) ในการวิเคราะห์ 

2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการนำเอาปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Factor) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดกลยุทธ์สินค้าปาล์มน้ำมันของไทย โดยการระดมความคิดเห็นแบบกลุ่มย่อย (Focus 
Group) จากภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทย  
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ตารางที่ 1.1 เครื่องมือในการวิเคราะห์ 

รายการ ปาล์มน้ำมัน 

ความสามารถใน 
การแข่งขัน 

1. RCA  

2. BCG
 

3. Competitive    
    Profile Analysis 

 

การกำหนดกลยุทธ์ 

4. Value Chain 
5. Diamond Model 
6. SWOT Analysis 
7. TOWS Matrix 
8. Blue ocean

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตและการตลาด 
เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

1.5.2 ภาครัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแนวทางการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ
การตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าปาล์มน้ำมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หากประสงค์เอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม 
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

คลิ๊กที่ Link 

https://forms.gle/cRgzhDmTg9ecBoe98 

 

หรือสแกน QR Code 
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