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แนวคิดเชิงกลยุทธ สําหรับประเทศไทยในการสรางแนวคิดเชิงกลยุทธ สําหรับประเทศไทยในการสราง
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอยางยั่งยืน

คณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร

คณะกรรมการพลังงาน

คณะกรรมการทรพัยากรและสิ่งแวดลอม

หอการคาแหงประเทศไทย

สถานการณพลังงานของโลก

ป 2009 6.8  พันลานคน
ป 2050 8.5  พันลานคน

• ป 51ไทยนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ 
กวา 1.2 ลานลานบาท

• ความตองการใชน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น การคนพบ
แหลงพลังงานใหมๆนอยลง

ประเทศไทยกับปญหาวิกฤตอิาหารและพลงังาน

ความมั่นคง
ทางอาหาร

• ความตองการการผลิตพืชพลังงานที่เพิ่มขึ้น

• การผลิตอาหารใหเพียงพอตอการบริโภค

• ขอจํากัดเร่ืองพื้นที่ผลิตพืชอาหารและ
พลังงาน

วิกฤติ
พลังงาน

กําหนดเปาหมายลดการพึ่งพาการนําเขา
พลังงานระยะยาว อยางชัดเจน

นโยบายท่ี 1

นโยบายท่ี 2

นโยบายการดําเนินการ
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กําหนดนโยบายและสรางศักยภาพในการสราง
สมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงานทุก
ชนิดใหชัดเจน

การจัดสรรการใชท่ีดินทางการเกษตรอยาง
เหมาะสม

แนวทางท่ี 1

่

นโยบายการสรางความสมดุล พืชอาหารและ
พืชพลังงาน

การบริหารจัดการการผลิตอยางครบวงจรและ
ยั่งยืน แบบจําลอง ขาวและปาลม

แนวทางท่ี 2

• เพิ่มศักยภาพการผลติพืชอาหาร โดยใชพื้นทีน่อยลง
ครึ่งหนึ่ง

• พื้นที่ที่เหลือ และไมเหมาะกับการปลูกขาว นํามาปลูก
่

หลักการที่สําคญั

พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆแทน
• คิดเชิงบูรณาการและครบวงจร เพื่อใหตนทุนผลิต 
สามารถแขงขันได

ปลูกขาวในเขตชลประทาน 
28 ลานไร โดยทําการปลูก 
2 รอบ/ป และใชพันธุท่ีใหผล
ผลิต/ไรสูง ปลกูไดท้ังฤดูฝน
และฤดูแลง

ผลผลิตรวม 33 ลานตัน

ผลผลิตเฉลี่ย 600 กก./ไร

รูปแบบการจัดสรรการใชทรัพยากรที่ดินการเกษตร
เพื่อการผลิตขาวและปาลมน้ํามัน

พ้ืนท่ีปลกูขาว
58 ลานไร

พ้ืนท่ีนาขาวท่ีเหลือ

30  ลานไร

ทําการปลกูขาวเหมือนเดิมและ
ดําเนนิการขยายตลาดในการ
สงออกผลผลติสวนเพ่ิมอีก
12 ลานตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 
400 กก./ไร)

นําพื้นท่ีไปสงเสริมปลูกพืช
อื่นๆ
ปลูกปาลมน้ํามัน 18ลานไร
ปลูกขาวหรือพืชอื่น 12ลานไร

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีชลประทาน 28 ลานไร

การทดแทน
ดีเซลดวย

B100

ความตองการ
CPO(ลานตัน)

พันธุปาลม ผลผลิต FFB 
(ตันตอไร)

Yieldน้ํามัน

(%)

ผลผลิต CPO 
(ตันตอไร)

พื้นท่ีปลูกปาลม
(ลานไร)

100% 15 พันธุ
ท่ัวไป

2.8 17 0.48 31.25

กรณีตองการผลติไบโอดเีซลทดแทนนํ้ามันดีเซล 100% ดวย B100*

กลยุทธในการจัดสรรการใชทรพัยากรท่ีดินเพือ่การปลูกพืชอยางเหมาะสม

100% 15 พันธุใหม 4 20 0.8 18.7

หากทดแทนดวย B100 ตองใชพื้นท่ีปลูกปาลม  18.7ลานไร จากพื้นท่ีปลูก
ปจจบุันโดยขยายการปลูกในพื้นท่ีไมผลท่ีใหผลผลิตต่ํา และพื้นท่ีปลูกขาว
สวนนอกเขตชลประทานที่เกินจากความตองการ

ท่ีมา :กระทรวงพลังงาน, กรมศุลกากร ธันวาคม 2551, *ตารางการทดแทนดวย B100 มาจากการคํานวณ
หมายเหตุ: 1 ตัน = 1,168.4295 ลิตร
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การบรหิารจัดการการผลิตอยางครบ
วงจรและยั่งยืน

แนวทางที่ 2 •ขาดแคลนนํ้า/นํ้าทวม
•ขาดแคลนเมล็ดพันธุท่ีดี
•ขาดแคลนแรงงาน
•ขาดความรูในการบริหารจดัการ
 การผลิต มขีอจํากัดในการใช
 เทคโนโลยี ่ขาดเงินทุน

การปลูก

็ ี่

ปญหาในระบบเศรษฐกิจการผลิตขาว
แนวทางท่ี 2.1

•การสูญเสียในกระบวนการผลติ การเก็บเกียว

การตลาด

การแปรรูป
• ตนทุนในการขนสงท่ีเพิ่มขึ้น

• ความไมเสถียรของราคาพืชผล

• การพัฒนาขาวสายพันธุดี
• ใชเทคนิคการเพาะกลาขาวพันธุดี และปลูกดวย
รถปกดํา

• มีการจัดการธาตุอาหารในดินอยางเหมาะสม
• การใชสารกําจัดโรคแมลงตามความจําเปน

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทีน่าํมาใชในระบบการผลิตขาวครบวงจร

• การใชสารกาจดโรคแมลงตามความจาเปน
• เก็บเกี่ยวดวยรถเก็บเกี่ยว
• โรงสีขาวชุมชนประสิทธิภาพสูง
• เคร่ืองผลิตไฟฟาจากแกลบดวยระบบ แก็สซิฟ
เคชั่น

ขาวพันธุดีใหผลผลิตสูง ตานทานโรคและแมลง

ขาวลูกผสมขาวลูกผสม

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต : ขาว

รถปกดํากลา แปลงขาวท่ีปกดําโดยรถปกดํากลา

การเก็บเก่ียวโดยใช  รถ Combine เก็บเก่ียวเพื่อ
ลดการสญูเสีย 

การเก็บตัวอยางดิน การเก็บตัวอยางใบขาว

 ปรับปรงุการเขตกรรม
และวเิคราะหธาตุอาหารในดนิใหเหมาะสม

ปริมาณธาตุ
อาหาร ขาด เหมาะสม เกิน

การจัดการธาตุอาหารในการผลิตขาว
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แปลง PH
(%) (ppm)

OM N P K

คามาตรฐาน 6-7 >1.5 >0.08 10-15 60-90

L3 5.47 2.89 0.144 25 92

L4 5.57 1.41 0.071 20 79

L5 5.60 4.24 0.212 40 99

ตัวอยางการวิเคราะหดินนาขาว* ฟารมกําแพงเพชร

*หองปฏิบัติการภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม  
มหาวิทยาลัยแมโจ 24 พ.ย. 2551

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตขาวอยางครบวงจรและยั่งยืน

การใชสารกําจัดโรคแมลงตามความจําเปน

Integrated Pest Management (IPM) 

Good Agricultural Practice (GAP) 

โรงสีพระราชทาน

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตขาวอยางครบวงจรและยั่งยืน

โรงสพระราชทาน
อ.ทาวังผา จ.นาน

โรงสีทรัพยทวีคูณผล
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
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ชีวมวล 
(แกลบ) Gasifier

กาซ ระบบทํา
ความสะอาด

เครื่องยนตดีเซล/
เครื่องปนไฟฟา

กาซ

ดีเซลไฟฟา

ชุมชน

โรงสีขาวชุมชน
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รถปกดํานาขาว รถเก่ียวขาว

แกลบ & ชีวมวล

ไฟฟา

กลาพันธุดี นาขาว

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตขาวอยางครบวงจรและยั่งยืน

โรงสีขาวชมุชน

บริโภคภายในชุมชน

กากรํา อาหารสัตว

รําขาว

ใชประโยชน
ภายในชุมชน

Gasifier

นํ้ามันรําขาว

ไฟฟา

แบบจําลองการจัดการการผลิตขาวครบวงจร

• รัฐไมมีนโยบายท่ีสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมและ
ตอเนื่อง
ไ  ี  ี่ ื่ ส ส ิ ป ป 

การบรหิารจัดการการผลติปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงาน
ทดแทนอยางครบวงจรและยัง่ยืน

แนวทางท่ี 2.2

ปญหาในระบบการผลิตปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทน

• ไมมองคกรทดูแลเรองการสงเสรมการปลูกปาลม
น้ํามัน เพ่ือพลังงานทดแทนโดยตรง ทําใหขาด
การวางแผนอยางครบวงจร

• การประกาศเขตสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน ไม
เหมาะสม

• ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา
• ขาดตนแบบในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม

• การบรหิารจัดการการผลิตและการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียวอยางครบวงจร

องคประกอบท่ีจะทําใหแบบจําลองประสบผลสําเร็จ

• การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม

• การพิจารณาตัดสินใจเลือกพันธุปาลม
• การเขตกรรมที่ถูกตอง
• การจัดการการเกบ็เก่ียวที่ถูกตอง

่ ่

แบบจําลองการบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน

• การจัดการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือความ
ยั่งยืนของชุมชนผูปลูกปาลม

การพิจารณาตัดสินใจเลือกพนัธุปาลม
o หากตัดสินใจเลือกผิดพลาดแลวโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ
ไดรับผลตอบแทนที่ดีมีอยูนอยมากและเปนการเสียหายทั้งเรื่องเงิน
ลงทุนและเสียเวลา 

o การเลือกซื้อพันธปาลมควรเลือกซื้อพันธุปาลมจากแหลงผลิตที่ได
มาตรฐานและผานการรับรองของกรม กรมวิชาการ

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปนพลังงานทดแทน      
อยางครบวงจรและยั่งยืน

มาตรฐานและผานการรบรองของกรม กรมวชาการ 

o พันธุที่ดีมีคุณภาพควรเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง ใหเปอรเซ็นตน้ํามัน
สูงมากกวารอยละ 17 และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี 
ตานทานโรค และแมลงไดดี

การเขตกรรมที่ถูกตอง
o การเตรยีมพื้นท่ี การเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมคือจะตองมีนํ้าเพียงพอ
o เตรยีมดินถูกตอง วางผังการปลูกตามหลักวิชาการ
o การจัดการธาตอุาหารท่ีถูกตองใชผลจากการวิเคราะหดินและใบเปนแนว
ทางการบริหารจัดการเพิม่ผลผลิตและควบคุมคาปุยท่ีมปีระสิทธิภาพ

o การจัดการระบบนํ้าในแปลงปลูก อาจจะเปนการลงทุนเพิ่มขึ้นแตระบบ  นํ้า
ช ส่ี ั ส ิ ฟ ศ

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปนพลังงานทดแทน      
อยางครบวงจรและยั่งยืน

จะชวยลดความเสยีงจากความผันผวนของสภาพดินฟาอากาศ
o ไมควรตัดทางใบท้ิงมากเพราะจะกระทบตอการเจริญเตบิโตของตนปาลม
ในระยะยาว

การจัดการเก็บเก่ียวที่ถูกตอง
o   ตองเก็บเกี่ยวผลปาลมที่สุกแกพอดีซึ่งจะมี
    ผลตอเปอรเซ็นตน้ํามันที่สูงขึ้น
o   ตองมีดัชนีความสุกแกที่ชัดเจนสําหรับผูที่
    รับจางเก็บเกี่ยวและสําหรับ อางอิงเปน
มาตรฐานในกากําหนดราคาที่จะซื้อจะขาย

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปนพลังงานทดแทน      
อยางครบวงจรและยั่งยืน

    มาตรฐานในกากาหนดราคาทจะซอจะขาย

การสรางและบริหารเกษตรกรเครอืขายชุมชน 
โดยมีโรงหีบนํ้ามันปาลมชุมชนมารองรบัผลผลิต

ชุมชนอยางมปีระสิทธิภาพ

การจัดการการขนสงนํ้ามันฯเขาเครือขาย
ระบบขอตกลงในการซือ้ขาย ไบโอดเีซล

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชนผูปลูกปาลมฯ

ระบบขอตกลงในการซอขาย ไบโอดเซล 

สรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใช

สรางมาตรฐานการรบัซือ้ของโรงงาน

กําลังการผลิตครอบคลุมพื้นท่ี 3,000 ไร

สกัดนํ้ามันปาลมไดตามมาตรฐานเกรดเอ

รายละเอียดนวัตกรรมระบบสกัดน้ํามันปาลม แบบไมใชไอน้ําระดับชุมชน

27

ไมมผีลเสียตอส่ิงแวดลอม เชน นํ้าเสีย

ไดผลพลอยไดเปนวัตถุดบิอาหารสัตว

ติดตั้งและทํางานงาย ควบคุมดวยระบบอัตโนมตัิ
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การบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปนพลังงานทดแทน      
อยางครบวงจรและยั่งยืน

1. น้ํามันเกรด A

2. กากใชเปนพลังงาน

3. มีน้ําเสีย

โรงหีบปาลมระบบเปยก (ใชไอนํ้า) โรงหีบปาลมระบบแหง (ไมใชไอนํ้า)

1. น้ํามันเกรด A

2. กากใชเปนอาหารสัตว

3. ไมมีน้ําเสีย

 เปรียบเทียบระบบหีบปาลมรปูแบบเกาและแบบใหม

Tenera

ชุมชน

ปุยขี้เถา

ขี้เถา
ลดการใชพลังงาน
ไมมีน้ําเสีย

ผลผลิตน้ํามันเพ่ิมขึ้น 3%

การพัฒนาสายพันธุ
ปาลมที่สามารถให
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น

สงเสริมการปลูกปาลม

ใชวัสดุเกษตรทีเ่ปน
ของเหลือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

นวัตกรรมพลังงานทดแทนจากปาลมน้ํามนั
“Zero Waste Hundred Used Concept”

นวัตกรรมเครื่องสกัดนํ้ามันปาลม
แบบไมใชไอนํ้า

นวัตกรรมเคร่ืองผลิตไฟฟาจากชีวมวล Gasifier

นํ้ามันปาลมดิบ
(CPO)

กากปาลม
ขายโรงงานอาหารสัตว

ไฟฟา
ขายการไฟฟา

โรงสกัด/รีไฟน
นํ้ามันปาลม

ไฟฟา+ความรอน

ใย/ทะลายปาลมเปลา

ทะลายปาลม 1.4 กก. 
ผลิตไฟฟาได 1 ยูนิต

เครื่องอบขาวเปลือก ปุยขี้เถา

ขาวพันธุดี
(ผลผลิตสูง, ตานทานโรคและแมลง)

ปาลมพันธุดี
(Tenera)ชุมชน

เครื่องสกัดปาลม         
ไมใชไอน้ํา

สงเสริม สงเสริม

นํากลับมาใช ทะลาย
ปาลม
เปลา

ไมมีน้ํา

แนวคิดการสงเสริมการปลูกขาวและปาลมน้ํามันระดับชุมชน

โรงสีขาวชมุชน

โรงกล่ันน้ํามันปาลมขายไฟใหการไฟฟาขาวถุง

Gasifier
เครื่องผลิตไฟฟาจากชีวมวล

น้ํามันปาลม กากปาลม

อาหารสัตว

ขี้เถา

ไฟฟา

แกลบ

ไมมนา
เสีย

ไฟฟา ไฟฟา

• รัฐกําหนดนโยบายรับซ้ือน้ํามันปาลมดิบจากแหลงผลติ
• สนับสนนุใหใชน้ํามัน ไบโอดีเซล ผสมในอัตราสวนที่
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคญั ถึงรอยละ 100  

• สนับสนนุสินเช่ือ ในการลงทนุวิสาหกิจชุมชนเพื่อการหีบ
ปาลม

แนวทางเสริม

ปจจัยสนับสนุนใหประสบความสําเร็จ

ปาลม
• สรางระบบขนสงแบบรางหรือรถบรรทุก ใหถึงแหลงผลิต
• สนับสนนุการวิจัยพันธปาลมและนวัตกรรม
    ที่เก่ียวของ 
• พัฒนาเรื่องโอลีโอเคมีคอล
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

ผลผลิตปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้น


