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แวะคุย...กับบก.
สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสาร Early Warning ทุกท่าน

พบกันอีกครั้งกับวารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS 
Early Warning) รายไตรมาสเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 พร้อมเนื้อหาเด่น
เรือ่ง “ปาล์มน�้ามนั” ทีก่�าลงัเป็นประเดน็ส�าคญัในช่วงเวลานี้ โดยวารสารฉบบันี้
จะพาทุกท่านท�าความเข้าใจกับสถานการณ์ปาล์มน�้ามันโลก ท้ังสาเหตุที่ท�าให้ 
EU ประกาศยกเลิกใช้น�้ามันปาล์มในฐานะเชื้อเพลิงชีวภาพ การจัดท�า 
กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับปาล์มน�้ามัน ไปจนถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผู้ผลิต 
และผูส่้งออกรายใหญ่ของโลก เช่น อนิโดนเีซยี และมาเลเซีย นอกจากนี ้ยงัมเีนือ้หา 
ท่ีรวบรวมถงึผลกระทบของสถานการณ์น�า้มนัปาล์มโลกต่อไทย รวมถงึ มาตรการ
ของภาครัฐท่ีก�าหนดขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาน�้ามันปาล์มตกต�่าและ 
ลดปรมิาณส�ารองน�า้มันปาล์มดบิคงค้าง ร่วมกบัการผลกัดนัใช้มาตรฐานสนิค้าเกษตร 
ในการยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามันของประเทศ

ในส่วนของ “จับกระแส NTBs” และ “ข่าวสัน้รอบโลก” ได้น�าเสนอประเดน็ 
ที่น ่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ ญี่ปุ ่นวางแผนก�าหนดมาตรฐานเพื่อส่งเสริม 
การใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable plastic materials) 
และเพ่ือลดมลภาวะทางท้องทะเล ส่วนทางฝ่ังยโุรปกส็ามารถสร้างก�าไรมหาศาล
จากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) ที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนัน้ยังมีบทความที่น่าสนใจอีกหลายบทความค่ะ

ทางทีมงาน Early Warning ได้คัดสรรสาระเพื่อท่านผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง  
หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความและ
ข่าวสารเพ่ือการเตอืนภยัสนิค้าเกษตรและอาหาร สามารถตดิต่อกองบรรณาธกิาร
ได้ทีอี่เมล acfsearlywarning@gmail.com และสามารถสมคัรสมาชกิข่าวและ
วารสาร Early Warning ได้ฟรทีี ่http://warning.acfs.go.th ซึง่ได้ผ่านการปรบัปรงุ 
เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึง และค้นหาข้อมูลให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือก 
รบัข้อมลูข่าวสารทางอเีมลได้ตรงตามประเดน็ความสนใจ ท้ังกลุ่มสนิค้า ประเทศ 
ประเด็นปัญหา โดยหากท่านมีข้อสอบถามในกรณีชี้แจงหรือแนะน�าบริการ 
สามารถตดิต่อได้ที ่ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร มกอช. โทรศัพท์ 0-2579-4986
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สารบัญ

สถิตินำาเข้า-ส่งออก
ม.ค. - มิ.ย. 2562

จับกระแส NBTs

มุ่งสู่มาตรฐาน
ยกระดับอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำามันที่ยั่งยืน

นโยบายสิ่งแวดล้อม 
EU ใหม่สะเทือน

“ปาล์มน้ำามัน” ทั่วโลก

กระบวนการผลิต
ปาล์มน้ำามัน

ข่าวสั้นรอบโลก

มาตรการรับมือ
สถานการณ์ปาล์มโลก

ของไทย
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ที่ปรึกษา
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
นายวิทวัสก์  สาระศาลิน
นายครรชิต               สุขเสถียร
นางสาวเสาวลักษณ์     ศุภกมลเสนีย์

กองบรรณาธิการ
นางสาวกุลวดี  วิวัฒสวัสดินนท์ 
นายชนวัฒน์  สิทธิธูรณ์
นายวรพงศ์  วิไลรัตน์ 
นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อาภรณ์
นางสาวขวัญหทัย วิวิธวร
นายบรรดาศักดิ์ ขันทะสีมา



    

 173,797,740,884 

 441,938,667,226 

 นำเขา  สงออก

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
กากและเศษที่เหลือใชทำอาหารสัตว
พืชอาหาร
พืชน้ำมัน 
ผลไมและผลิตภัณฑ 

41,422,027,646 
19,631,166,816 
19,039,571,955  
16,459,901,857  
10,521,987,470

หนวย : ลานบาท

ผลไมและผลิตภัณฑ    
ยางธรรมชาติ 
ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ  
ขาวและผลิตภัณฑ       
ผลิตภัณฑจากสัตว 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือกับกรมศุลกากร

60,531,778,457  
60,354,233,868
60,294,653,360  
57,429,221,806   
49,633,015,046

ตลาดนำเขา 5 อันดับแรก ม.ค. - มิ.ย. ตลาดสงออก 5 อันดับแรก  ม.ค. - มิ.ย.

จีน

234.53

 220.05

136.38

76.17

ญี่ปุนสิงคโปรบราซิล อินเดีย สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม มาเลเซีย

941.99

497.22
 396.83

247.65

182.92

SPS TBT

38
%

19%

17%

12%

14
%

สหรัฐอเมริกา

เกาหลีใต

ญี่ปุน

ไตหวัน

สหภาพยุโรป

ยูกันดา

เอกวาดอร

อารเจนตินา

สหรัฐอเมริกา

มาเลเซีย

ประเด็น ระเบียบ/มาตรฐานทั่วไป        
ระเบียบ/มาตรฐานนำเขาสินคาเกษตร    
MRLs             
กักกัน/ระงับนำเขา            
วัตถุเจือปน                
อ่ืนๆ             

28
27
27
18
7

23

ประเด็น ระเบียบ/มาตรฐาน         79
วิธีการตรวจวิเคราะห        15
ฉลาก/บรรจุภัณฑ           8
MRLs               1
อื่นๆ              5

47
%

5%

7%
8%

12%

สถิติการนำเขา – สงออก ตั้งแตเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562

สินคาสงออก 5 อันดับแรก ม.ค. - มิ.ย.

สินคานำเขา 5 อันดับแรก ม.ค. - มิ.ย.

มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

SPS/TBT NOTIFICATION มี.ค.- พ.ค. 2561 

การประกาศมาตรการ (ครั้ง) การประกาศมาตรการ (ครั้ง) 

73.65
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ญี่ปุ ่น เปิดตัวมาตรฐานพลาสติกที่ย่อยสลายได้โดย
จุลินทรีย์ในทะเล เพ่ือส่งเสริมการใช้พลาสติกย่อยสลายได ้
ทางชีวภาพ (Biodegradable plastic materials)  
มีจุดประสงค์หลักในการลดขยะพลาสติกท่ีย่อยสลายยาก 
ในท้องทะเล ท่ีพบเพ่ิมข้ึนกว่าปีละ 8 ล้านตัน ในขณะที่
กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น 
สถาบนั The National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology (AIST) และหน่วยงานอื่นๆ
ได้รวมตัวจัดต้ังองค์กร เพ่ือศึกษาวิธีการวัดและประเมิน 
คณุภาพน�า้ทะเล รวมถงึอุณหภมูทิีเ่หมาะสมในการย่อยสลาย 
ของพลาสติกชนิดใหม่ ซ่ึงคาดว่าจะสามารถน�าเสนอ 
ต่อองค์การมาตรฐานสากล (ISO) ได้ภายใน 10 ปี

ปัจจุบัน ญี่ปุ ่นน�าพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงชอปปิง และหลอด  
อย่างไรกต็ามต้นทนุการผลติพลาสตกิชนดิใหม่ยงัคงมรีาคา
มากกว่าการผลิตพลาสติกแบบเดิมหลายเท่า ซึ่งหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องก�าลังวิจัยวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ได้ภายใน 
ปี 2568 และตั้งเป้าหมายในการขยายการใช้พลาสติก 
ย่อยสลายได้ทางชวีภาพในรปูแบบของบรรจภุณัฑ์ต่างๆ อาทิ 
ขวดน�้ายาท�าความสะอาด และถาดอาหาร เพื่อกระตุ้น 
ความต้องการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง การออกแบบสัญลักษณ์
ของพลาสติกย ่อยสลายได ้ทางชีวภาพ และศึกษา
กระบวนการจัดเก็บและท�าลายขยะพลาสติกเพิ่มเติม

ในปี 2559 สถานการณ์การซือ้ขายสนิค้าเกษตรอนิทรีย์ 
(organic) ในยโุรปท�าก�าไรกว่า 1.1 ล้านล้านบาท ด้วยอตัรา
การเติบโตโดยรวมกว่า 11.4% โดยฝรั่งเศสขยายตัวสูงสุด 
ที่ 22% ในขณะที่เดนมาร์กมีสัดส่วนตลาดสินค้าอินทรีย์
กว่า 9.7% ซึง่สนิค้าทีไ่ด้รบัความนยิมคอื ไข่อนิทรย์ี คิดเป็น 
มลูค่าซ้ือขายมากกว่า 20% ของไข่ท้ังหมดในประเทศ ในขณะท่ี 
ภาพรวมตลาดอาหารอินทรีย์ในทวีปยุโรปในช่วงปี 2550 - 
2559 มีการเติบโตมากกว่า 2 เท่า

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด
เกษตรอินทรีย์คือการใช้เคร่ืองหมายรับรองสินค้าของ
ผู ้ประกอบการรายใหญ่ ท่ีต ่างมีเครื่องหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของตนเอง ท�าให้มีการกระจายตัว 
อย่างทัว่ถงึ นกัการตลาดให้ข้อคดิเห็นว่า หากผสานมาตรฐาน 
การผลิตวัตถุดิบและตลาดขายปลีกของสินค้าอินทรีย์
ให้เป็นมาตรฐานเดียวของผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งนี ้
จะท�าให้ตลาดเกษตรอนิทรย์ีในยโุรปเตบิโตข้ึนกว่าในปัจจบุนั 
ทั้งนี้จากข้อมูลปี 2559 พบว่ามีผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
กว่า 66,000 รายในยุโรป (63,000 รายในสหภาพยุโรป) 
และมีผู้น�าเข้ากว่า 4,700 ราย

ญ่ีปุ่นพัฒนาพลาสติกย่อยสลาย 
ทางชีวภาพต่อต้านมลพิษทางทะเล

เกษตรอินทรีย์ยุโรปรุ่ง 
เติบโตอย่างต่อเน่ือง

จับกระแส

NTBs
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“ปาล์มน�้ามัน” (Oil Palm) พืชน�้ามันที่มีความส�าคัญ
ต่อเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม ด้วยน�า้มนัจากพชืดงักล่าว 
มีต้นทุนการผลิตต�่า ท้ังยังให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงกว่า 
พืชน�้ามันอื่นถึง 6 - 10 เท่า น�้ามันปาล์มยังเป็นน�้ามัน 
มีคุณภาพสูงสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  

จากความต้องการน�้ามันปาล์มทั่วโลกที่สูงขึ้น ท�าให้
เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันอย่างกว้างขวาง  
โดยบางส่วนรกุล�า้พ้ืนท่ีป่าไม้ เกดิการท�าลายป่า และท�าลาย 
แหล่งที่อยู ่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ และพันธุ์พืช 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ป่าของเกาะบอร์เนียว 
ที่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของโลก ครอบคลมุพืน้ทีข่องประเทศ 
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ที่ เป ็นผู ้ผลิตและส่งออก 
ปาล์มน�้ามันรายใหญ่ของโลก ถูกแผ้วถางเป็นสวน 
ปาล์มน�า้มนั ส่งผลกระทบต่อสตัว์ป่า โดยเฉพาะลงิอรัุงอตัุง 
ที่อาศัยอยู่บนเกาะบอร์เนียวตายไปร่วม 150,000 ตัว  
จนมีสถานะเป็น “สิ่งมีชีวิตท่ีมีความเสี่ยงข้ันวิกฤติ 
ต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered species)”
น�้ามันพืชชนิดอ่ืนมีศักยภาพเพียงพอต่อการใช้ทดแทน 

ทั้งในการผลิตสินค้าบริโภค - อุปโภค (เช่น ไอศครีม เนย 
ขนมเค้ก สบู ่เครือ่งส�าอาง และสิง่ทอ) และการน�ามาผลติ
เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuels) ส�าหรับภาคการขนส่ง 
ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ามันปาล์มทั่วโลกเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 

น�้ามันปาล์มหรือไม่? แม้ว่าการใช้น�้ามันพืชชนิดอื่น 
ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ แต่การผลิตน�า้มนัพืชชนิดอ่ืน 
ทดแทน เช่น ทานตะวัน ถั่วเหลือง และเรพซีด อาจจะ 
ต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชทดแทนเพิ่มขึ้นมากกว่า
ปาล์มน�้ามันถึง 4 – 10 เท่า ซึ่งอาจก่อเกิดความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงกว่าการปลูกปาล์มน�้ามัน 

จากปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ในปี 2001 องค์กร
กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for  
Nature : WWF) จึงได้จับมอืกบับริษทัซ้ือขายปาล์มน�า้มัน
รายใหญ่ ร่วมกันสร้างมาตรฐานการผลิตน�้ามันปาล์ม  
และสวนปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืน ที่มีชื่อว่า “มาตรฐาน 
การผลิตน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on  
Sustainable Palm oil : RSPO)”

มุ่งสู่มาตรฐาน
ยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันที่ยั่งยืน

น้ำามันปาล์มส่งผลกระทบอย่างไร ?
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ล่าสุด เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 RSPO ได้เล็งเห็นความส�าคัญของเกษตรรายย่อย และความจ�าเป็น 
ในการชักน�าเกษตรรายย่อยเข้าระบบมาตรฐาน RSPO จึงได้มีการก�าหนด “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง RSPO 
(The RSPO Theory of Change : ToC)” ใหม่ ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานเดิม และ 
มีการก�าหนดเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรรายย่อยมากยิง่ขึน้ เพ่ือก่อให้เกดิการผลิตอย่างยัง่ยนืไป
พร้อมๆ กับการเสริมสร้างการด�ารงชีวิตอย่างยั่งยืนจากการผลิตปาล์มน�้ามัน โดยทฤษฎีดังกล่าวมีโครงสร้างแบ่งตาม
เป้าหมาย/ผลกระทบที่คาดหวังออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

มาตรฐาน RSPO มีความสำาคัญอย่างไร ?

การแขงขัน ความยืดหยุน และความยั่งยืน ชีวิตที่ยั่งยืน และการลดความยากจน 

“เปาหมาย”
ความยืดหยุน, ภูมิทัศนสมบูรณ, 

ชุนชนรักษธรรมชาติ, การเติบโตไปดวยกัน

น้ำมันปาลมที่ยั่งยืนกลายเปนบรรทัดฐาน
(Sustainable palm oil is the norm)

การอนุรักษ ปกปอง 
ฟนฟูระบบนิเวศใหแกรุนตอไปหลักการ 1 ความโปรงใส และจริยธรรม

หลักการ 2 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
หลักการ 3 การวางแผนและการปรับปรุงพัฒนา

หลักการ 4 ความเปนอยูที่ดีของชุมชน
หลักการ 5 การคำนึงถึงเกษตรรายยอย
หลักการ 6 การเคารพสิทธิ และเงื่อนไข
                  สภาพการทำงานของลูกจาง

หลักการ 7 ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
                  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
                  และความหลากหลายทางชีวภาพ

มาตรฐานการผลติน�า้มนัปาล์มอย่างย่ังยนื (RSPO) เป็นมาตรฐานการผลติน�า้มนัปาล์มท่ีมกีารจดัการ และด�าเนนิการ 
ทีถ่กูต้องตามกฎหมาย เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ไม่บกุรกุพืน้ทีป่่า หรอืท�าลายความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่มาตรฐาน
ดงักล่าวจะถกูตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัง้แต่ เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน�า้มนั โรงสกดัน�า้มนัปาล์ม และโรงกล่ันน�า้มนัปาล์ม 
โดยมีการก�าหนดหลักการ ให้แก่ เกษตรกร และโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติจ�านวน 8 ข้อ

1 ความมุ่งมั่นให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้
2 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
3 การปฏิบัติตามแบบแผนในด้านเศรษฐกิจและการเงิน
4 การใช้วธิปีฏิบตัทิีด่ทีีสุ่ดส�าหรบัผูป้ลกูน�า้มนัปาล์มและ   
   โรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม

5 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ ์
     ทรพัยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชวีภาพ
6 ความรบัผดิชอบต่อบคุลากรและชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
   จากผูป้ลกูปาล์มน�า้มัน และโรงสกัดน�า้มนัปาล์ม
7 ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการปลูกปาล์มน�้ามัน 
   ในพื้นที่ใหม่
8 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมที่ส�าคัญ
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  หากทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง     RSPO   ไดม้กีารดำาเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ และเกษตรกร 
ปาล์มน้ำามันมีส่วนร่วมในทฤษฎีดังกล่าวมากขึ้น จะนำาไปสู่ผลลัพธ์ในระดับกลางทั้ง 

จากปัญหาสูค่วามยัง่ยืนของภาคอุตสาหกรรมน�า้มนัปาล์ม 
 ในสถาณการณ์การแข่งขันสูง การยกระดับคุณภาพผลผลิต
ให้ตรงตามมาตรฐาน RSPO ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนับว่า
เป็นปัจจัยส�าคัญต่อตลาดการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจาก
ประเทศคู่ค้ามีการพจิารณารบัซือ้ปาล์มน�า้มนัผ่านมาตรฐาน 
RSPO เพ่ิมขึน้ จึงนับว่าเป็นแรงกระตุ้นให้กับประเทศไทย  
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ามันอันดับ 3 ของโลก ในการเริ่ม 
ผลกัดนัให้ไทยมมีาตรฐานการผลติปาล์มน�า้มนัให้เป็นทีย่อมรับ 
ของประเทศคู่ค้า เพือ่เพิม่ศกัยภาพในอตุสาหกรรมปาล์มน�า้มนั 
ของไทยในเวทกีารค้าโลก ซึง่ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จึงเร่งจัดท�าร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับ “แนว
การผลิตปาล์มน�้ามัน และน�้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนของ 
ประเทศไทย (TSPO)” เพื่อยกระดับน�้ามันปาล์มให้
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล นับว่าเป็นกุญแจส�าคัญต่อ 
การส่งออกน�า้มนัปาล์มของไทยไปยงัประเทศทีเ่ริม่มข้ีอก�าหนด 
การน�าเข้าน�า้มนัปาล์มทีผ่่านการผลติอย่างยัง่ยนืแล้ว

คูค้่าส�าคญัทีม่ปัีจจยัท้าทายส�าหรบัการตลาดปาล์มน�า้มนั 
ได้แก่ สหภาพยุโรป ผู้ค้ารายใหญ่ท่ีซ้ือขายน�้ามันปาล์ม 
เป็นอันดับ 2 ของโลก มีความต้องการใช้น�้ามันปาล์มมากถึง  
10 ล้านตัน ล่าสดุสภายโุรปได้มข้ีอมตเิรยีกร้องให้ยกเลกิการใช้ 
เชื้อเพลิงชีวภาพจากน�้ามันพืชปลูกทดแทนได้ (renewable 
energy) ทั้งน�้ามันจาก ปาล์มน�้ามัน ถั่วเหลือง และเรพซีด 
ภายในปี 2563 และได้มีการเสนอให้เพิ่มความเข้มงวดใน 
การตรวจสอบย้อนกลับ จากการใช้มาตรฐาน RSPO ทีจ่ะรบัรอง 
การผลิตปาล์มน�้ามันอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการปรับเปลี่ยน 
การรบัซือ้ปาล์มน�า้มนั ทีจ่ะต้องผ่านมาตรฐานการผลติปาล์ม
น�า้มนัอย่างยัง่ยนื ส่งผลกระทบต่อกลุม่ผูป้ระกอบการน�า้มัน
ปาล์มท่ีส่งออกไปยังสหภาพยุโรปท่ีจะต้องเตรียมการรับมือ
กับสถานการณ์การรับซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรฐาน RSPO
สู่ประโยชน์การพัฒนาปาล์มน้ำามันอย่างยั่งยืน

• ลดมลพิษ และการปล่อยก๊าซ
 เรือนกระจก (GHG) 
• การเคารพสิทธิในการใช้ที่ดิน 
• การปกป้องระบบนิเวศที่ดีขึ้น 
• ลดการใช้ทรัพยากร (ดิน น้ำา พลังงาน) 
• ปัจจัยการผลิตการเพิ่มผลผลิต
 อย่างเหมาะลม 
• การทำางานที่ปลอดภัยและเหมาะสม
 กับทุกคน
• ยกระดับมนุษยชน
• PO & PKO ที่ยั่งยืนมีอยู่ทั่วโลก
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โรงสีปาลมน้ำมัน

เมล็ดปาลม

สวนปาลมสวนปาลม

Refinery

Crude Palm oil
น้ำมันปาลมดิบ

Mid Stearin
วัตถุดิบสำหรับ

มาการีน

Palm Kernel

Double Stearin
แปงเคก

IE Palm Stearin
แปงพิซซา

Double Olein

Hydrogenated 
Palm Olein

Hydrogenation

HydrogenationIE Palm
แปงเคก

Hydrogenated
Palm Oil

Emulsif ier
มาการีน

Glycerolysis

Glycerolysis

Hydrogenated
Double Olein

ใสขนม

Interesterif ication

Interesterif ication

Interesterif ication

RBD Palm oil
น้ำมันสำหรับทอดอาหาร

IE Palm olein
ขนม

Palm Fatty Acid Distillates

Oleochemicals

Olein
80%

Stearin
20%

RBD  Palm Stearin 

RBD  Palm olein 

อาหารสัตว
ผงซักฟอก

Emulsif ier
มาการีน
ขนมปงกรอบ
เคก
ไอศครีม

Emulsif ier

Palm mid Fraction

Distillation
การกลั่น

Oleochemicals

Palm Kemel Fatty
Acid Distillates

อาหารสัตว
ผงซักฝอก

RBD Palm Kernel Olein
ครีมเทียม

Hydrogenated Palm Kernel oil

Hydrogenated Palm Kernel oil

RBD Palm Kernel Stearin

เมล็ดปาลม
Palm Kernet

Hydrogenation

Hydrogenation

Distillation
การกลั่น

RBD Palm Kernel oil

Fractionation

Olein  Stearin
Fractionation

Plantation : Fresh Fruit Bunch (FFB)

Crude Palm Kernel Oil
น้ำมันเมล็ดน้ำมันปาลม

Olein Stearin

Palm Kernel Expeller : PKE

Ref ining Ref ining

อาหารสัตว

ไอศครีม
มาการีน
เคก

ใสขนม
ใสบิสกิต

สบู 
มาการีน

60%

40%

50%

50%
60% 40%

Crushing
บด

ไอศครีม
ขนม
สบู

ไอศครีม
ขนม
ช็อกโกแลตเคลือบ
สบู
เครื่องสำอาง
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ขนม
ครีมบิสกิต
ไอศครีม

การเคลือบสีขนม
ครีมเทียม
Whiteners
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EARLY WARNING10

สหภาพยโุรป (EU) หนึง่ในกลุม่ประเทศเศรษฐกิจส�าคญั 
ที่ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
เพือ่ลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก 
หรือสภาวะ “โลกร้อน” ได้รเิริม่แนวทางปฏิบัต ิRenewable  
Energy Directive (RED) เมือ่ปี 2552 โดยก�าหนดเป้าหมาย
เพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานหมนุเวยีนในประเทศสมาชกิให้ถงึ
ร้อยละ 20 และร้อยละ 10 ส�าหรบัภาคขนส่ง ภายในปี 2563 

ความต้องการพลังงานทดแทนและการขยายพื้นที่ปลูก 
ท่ีเพิ่มขึ้นทั่วโลก ท�าให้พืชเศรษฐกิจส�าคัญของภูมิภาค
อาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย  
คือ “ปาล์มน�้ามัน” ถูกพิจารณาว่าเป็นจ�าเลยปัญหา 
สิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ ทั้งจากข้อสังเกตต่อการใช้พื้นที่ผลิต  
“พชือาหาร” มาผลติ “พชืพลงังาน” การทีม่ข้ีอพจิารณาว่า
ปาล์มน�้ามันเป็นพืชที่ปล่อยคาร์บอนสู ่ชั้นบรรยากาศ 
ในปริมาณสูง ตลอดจนถึงข้อกังวลต่อการขยายพื้นท่ีผลิต 
ท่ีอาจเป็นการบุกรุกและท�าลายพื้นที่ป ่าเขตร ้อนที่ มี 
ความอุดมสมบูรณ์สูง

จากสถานการณ์ดงักล่าว สหภาพยุโรปในฐานะผูผ้ลกัดัน 
RED จึงได้ทบทวนแนวทางนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ของตนใหม่ และได้ก�าหนดเป้าหมายระยะยาวเพือ่ให้สอดคล้อง
กับการบังคับใช้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

จาก RED สู่ RED II

การประกาศ RED ส่งผลให้เกดิการขยายตวัของการผลติ
พลังงานหมนุเวยีน โดยเฉพาะการเพ่ิมพ้ืนทีป่ลูกพืชทีส่ามารถ
ใช้ผลิตหรือเป็นเชือ้เพลิงชวีภาพ เช่น ข้าวโพด มนัส�าปะหลงั 
และปาล์มน�า้มนั อย่างกว้างขวาง ท�าให้หลายฝ่ายเกดิความกังวล 
ต่อปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่า ท�าลายระบบนิเวศ รวมทั้ง 
เป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจก

ภายใต้กรอบอนสัุญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ อันเป็นที่มาของ RED ฉบับปรับปรุงใน 
ปี 2561 หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ RED II 

RED II ได้ก�าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 
ทั่วสหภาพยุโรปในปี 2573 ไว้ที่ร้อยละ 32 ใช้ในภาคขนส่ง
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 14 พร้อมทั้งยกเลิกการอนุญาตใช้พืช
อาหารมาผลิตเป็นเชือ้เพลิงชวีภาพ หรือทีเ่รียกอย่างไม่เป็น
ทางการว่าเป็นมาตรการ “Zero Palm Oil” นอกจากนี้ 
ยังเพิ่มข้อก�าหนดการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งได้ 
ไม่เกินร้อยละ 7 ตั้งแต่ปี 2563 ท�าให้ความต้องการรับซื้อ
ผลผลิตจากปาล์มน�้ามันของสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อราคาจ�าหน่ายผลผลิตปาล์มน�้ามัน 
ทั่วโลกอย่างรุนแรง

นโยบายสิ่งแวดล้อม EU ใหมส่ะเทือน

“ปาล์มน้ำามัน” ทั่วโลก
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นอกจากมาตรการท่ีส่งผลต่อการค้าแล้ว ปาล์มน�้ามันยังได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงาน
ความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ว่าด้วยความเสี่ยงของสารปนเปื้อน 3-monochloropropane diol  
(3-MCPD) ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตน�้ามันพืชท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส ต่อระบบสืบพันธุ์และไต  
รวมทั้งสารกลุ่ม Glycidyl Fatty Acid Ester (GE) ที่อาจเป็นสารก่อมะเร็ง 

แม้ว่าในปัจจบุนัจะยงัไม่มงีานวจิยัผลกระทบของปริมาณสาร 3-MCPD และ GE ในปาล์มน�า้มนัต่อสุขภาพโดยเฉยีบพลนั 
แต่งานวจิยัของ EFSA ผนวกกบัข้อกงัวลด้านสิง่แวดล้อมและความยัง่ยนื ท�าให้ผู้ประกอบการหลายรายในภาคอตุสาหกรรม
อาหารของสหภาพยโุรปเกดิความกังวลและมแีนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปใช้น�า้มนัพืชชนิดอืน่ๆ ซ่ึงส่งผลต่อความต้องการรบัซือ้ 
น�้ามันปาล์มจากประเทศโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนเป็นอย่างมาก 

จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท�าให้ผู้ประกอบการผลิตปาล์ม
น�้ามันและสินค้าที่เกี่ยวข้อง จ�าเป็นต้องปรับตัวในการเข้าสู่
ระบบการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน เช่น Certified  
Sustainable Palm Oil (CSPO), Rainforest Alliance และ 
International Sustainability and Carbon Certification 
(ISCC) เพือ่ให้ประเทศผูน้�าเข้ามัน่ใจว่า มกีารตรวจสอบทีเ่ป็น
มาตรฐาน ผ่านการผลิตอย่างยั่งยืน และสื่อสารความเส่ียง 
ได้ตรงกบักระแสผูบ้รโิภค ทัง้ในสนิค้าอาหารและสนิค้าอปุโภค 
อืน่  ๆท�าให้สนิค้าอปุโภคและบรโิภคท่ีมส่ีวนผสมของน�า้มนัปาล์ม 
ท่ีเข้าสูส่หภาพยโุรป จ�าเป็นท่ีจะต้องผ่านการรบัรองมาตรฐาน
ความยัง่ยนืทัง้หมดในระยะเวลาอนัใกล้ ซึง่น่าจะเป็นอปุสรรค
ของผูผ้ลติสนิค้าน�า้มันปาล์มและผลติภณัฑ์ต่อเนือ่ง เนือ่งจาก
ปัจจุบันมีผู ้ผลิตปาล ์มน�้ามันเพียงจ�านวนน้อยที่ผ ่าน 
การรับรองมาตรฐานข้างต้น

อนิโดนเีซยี 
1. ระงบัเปิดสวนปาล์มใหม่ 3 ปี 
2. อาจทบทวนและชะลอข้อตกลงการค้ากบัสหภาพยโุรป 
3. อาจพจิารณาออกจากการเป็นภาคสีมาชกิภายใต้ความตกลง         
  ปารสี (Paris Agreement) ว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพ 
   ภมูอิากาศ (Climate change)
4. แนะน�าให้เกษตรกรปลูกผลไม้เศรษฐกิจที่มีความต้องการ 
   ในตลาดสงู ทดแทนปาล์มน�า้มนั 

มาเลเซีย
1. ระงบัการเปิดสวนปาล์มใหม่ 
2. อาจทบทวนและชะลอข้อตกลงการค้ากบัสหภาพยโุรป 
3. อาจเพ่ิมภาษีสินค้าน�าเข้าจากสหภาพยุโรปบางประเภท 
    เป็นการตอบโต้ 
4. พจิารณาเปิดตลาดใหม่ เช่น ตรุก ีแอฟรกิา อิหร่าน ญ่ีปุ่น  และ   
    เพิม่การส่งออกตลาดคูค้่าส�าคัญเดมิ เพือ่ทดแทนตลาด EU 

จากสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ท�าให้อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี ซึง่อยูใ่นสถานะกลุม่ผูผ้ลติและส่งออกน�า้มนัปาล์มรายใหญ่ทีส่ดุ
ของโลก ต้องมกีารเตรยีมตวัรบัมอืกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีราคาน�า้มนัปาล์มลดต�า่ลง ซ่ึงส่วนหนึง่เป็นผลมาจากสหภาพยโุรป 
มีนโยบายยกเลิกการใช้น�้ามันปาล์มเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ชขู้อกงัวล-ภาคอตุฯ รับลูก

สูม่าตรฐานความยัง่ยืน

สองผูผ้ลติหลกั กับการปรับตัวรับมือขนานใหญ่



การประกาศยุติการใช้นำ้ามันปาล์มในฐานะเชื้อเพลิงชีวภาพในปี 2564 ของสหภาพยุโรป (EU) 
สร้างความกังวลต่อประเทศผูส่้งออกสำาคญั เช่น อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี ทีม่สีดัส่วนผลผลติปาล์มนำา้มนั 
รวมกันกว่า 80% ของผลผลิตทั้งโลก เนื่องจาก EU เป็นประเทศผู้นำาเข้ารายใหญ่ มีความต้องการ 
ใช้นำ้ามันปาล์มปีละประมาณ 10 ล้านตัน โดยร้อยละ 46 ผลิตไบโอดีเซล ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ
อาหารสัตว์ร้อยละ 45 และใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร้อยละ 9

ในฐานะผู้ผลิตและส่งออก ไทยมีโอกาสได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปาล์มนำ้ามันโลก 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้

แม้ว่าไทยจะสัดส่วนส่งออกปาล์มนำ้ามันเพียง 0.5% จากทั่วโลก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ นำ้ามันปาล์มดิบ และ
นำา้มนัเมลด็ในปาล์ม ทีส่่งออกคิดเป็นสดัส่วน 17% และ 23% ของปรมิาณการผลติในประเทศตามลำาดับ แต่ไทยกถ็อืเป็น 
ผู้ผลิตปาล์มนำ้ามันอันดับ 3 ของโลกที่มีสัดส่วนการผลิตประมาณร้อยละ 4 ของโลก

สถิติปี 2560 ไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มนำ้ามัน 5.3 ล้านไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 4.7 ล้านไร่ โดยพื้นที่ประมาณ 
85% อยู่ในภาคใต้ อีก 15% อยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง 
หลงัการประกาศใช้ยทุธศาสตร์ปาล์มนำา้มนัและนำา้มนัปาล์มปี 2558 - 2569 ทีส่่งเสรมิการขยายพ้ืนทีป่ลกูปาล์มนำา้มัน 
ควบคู่กับการเพิ่มปริมาณการผลิต และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579  
(Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) ทีส่นบัสนนุการปลกูปาล์มนำา้มนัเพือ่เป็นวตัถดุบิไบโอดเีซล

ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพจะได้ประโยชน์จากราคา 
น�้ามันปาล์มที่ลดลงเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจดังกล่าว 
ใช้นำ้ามันปาล์มเป็นต้นทุนร้อยละ 80

กลุ ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ปาล์มน�้ามันเป็นวัตถุดิบ 
อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องส�าอาง และยา 
ได้รับผลกระทบเชงิบวก สอดคล้องกบัสถิติในช่วง 2-3 ปี 
ทีแ่สดงให้เหน็ความต้องการภาคอตุสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้
ถงึร้อยละ 8 ต่อปี ทำาให้ราคาวตัถดิุบทีม่แีนวโน้มลดลง 
อาจเป็นประโยชน์ต่อต้นทุนของอุตสาหกรรมเหล่านี้

อุตสาหกรรมปาล์มน้ำามันในไทย

ผลกระทบต่อไทย

มาตรการรับมือ
สถานการณ์ปาล์มโลกของไทย

แง่บวก
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โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มและโรงกลั่นน�้ามันปาล์ม 
ก็มีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจากนำ้ามันปาล์ม 
ของอนิโดนเีซียและมาเลเซยีท่ีมแีนวโน้มทะลกัสูต่ลาดไทย 
ด้วยราคาตำ่ากว่าถึง 2 บาทต่อกิโลกรัม

เกษตรกรชาวสวนปาล์มไทยจะได้รับผลกระทบ 
เพราะตลาดรองรับการส่งออกน�้ามันปาล์มไทย 
อาจหดตัวลงได้สูงสุดถึง 6 ล้านตัน เมื่อคำานวณเฉพาะ
ปริมาณการนำาเข้าของ EU และอาจส่งผลให้มีผลผลิต
ปาล์มนำ้ามันส่วนเกิน ทั้งราคาปาล์มนำ้ามันของไทย 
ยังปรับลดลงโดยในช่วง มกราคม-เมษายน 2562  
มีราคาเฉลี่ยเพียง 2.36 บาท ต่อกิโลกรัม

แง่ลบ

มาตรการปรบัสมดุลนำา้มนัปาล์มในประเทศได้ถกูกำาหนดข้ึนโดยคณะรัฐมนตร ีเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
2561 มีจุดประสงค์หลักในการแก้ปัญหาปาล์มนำ้ามันราคาตกตำ่าและลดปริมาณสำารองนำ้ามันปาล์มดิบ
คงค้างที่มีมากกว่า 350,000 ตัน

แนวทางรับมือภาครัฐ

 ก�าหนดแผนปฏบิตัใิห้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รบัซือ้น�า้มนัปาล์มดบิจากแหล่งพ้ืนที ่
ผลิตที่ส�าคัญ อาทิ จังหวัดกระบี่ 
สรุาษฎร์ธาน ีและชมุพร ในปรมิาณ 
160,000 ตัน ในราคากโิลกรมัละ 
18 บาท เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 
ในการผลิตไฟฟ ้าที่ โรงไฟฟ ้า
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ซึง่จะมผีลต่อการพยงุราคาผลปาล์ม 
จากเกษตรกรให้อยูใ่นระดบัสงูกว่า 
3 บาทต่อกโิลกรัม

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  อ นุ มั ติ เ งิ น 
งบประมาณให้ กฟผ. รบัซือ้น�า้มนั
ปาล์มดิบเพิ่มอีก 200,000 ตัน  
เป็นสินค้าคงคลังส�ารอง และ
แก้ไขปัญหาผลน�า้มนัปาล์มตกต�า่ 
รวมถึงให้ กฟผ. พิจารณาราคา
รับซื้อในระดับ 16.25 - 16.50 
บาทต่อกิโลกรัม เพื่อดึงราคา
ผลผลิตปาล์มตั้งเป้าหมายขั้นต�่า 
ที่กิโลกรัมละ 3.20 บาท คาดว่า
จะด�าเนินการจัดซ้ือเสร็จสิ้นใน 
เดือนมถุินายน 2562

• เร่งผลักดันการใช้น�้ามันดีเซล    
   บี20 วันละ 20 ล้านลิตร 
• ลดราคาจ�าหน่าย บี20 ต�่ากว่า 
   น�้ามันดีเซลลิตรละ 5 บาท 
• ประกาศรับรองมาตรฐาน 
   คุณภาพน�้ามันดีเซล บี20
• ก�าหนดยี่ห้อและรุ ่นรถยนต ์
   ที่สามารถใช้ได้ 
• เพิม่สถานทีจ่�าหน่ายให้ครอบคลมุ 
   ทุกพื้นที่ 
• ส่งเสริมผู ้ผลิตรถยนต์พัฒนา 
  เครื่องยนต์รองรับน�้ามันดีเซล    
   บี20 
• สนับสนุนการน�าน�้ามันดีเซล  
  บี100 ให ้ เกษตรกรใช ้กับ 
   เครื่องมือทางการเกษตร
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ปัจจบุนักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส�านกังาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อรับรองทะลาย
ปาล์มน�้ามันที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะแก่การใช้
เป็นวัตถุดิบที่ดีในกระบวนการผลิตน�้ามันปาล์ม และ
สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม
ปาล์มน�้ามัน จ�านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานทะลายปาล์มน�้ามัน (มกษ. 5702-2552)  
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับปาล์มน�้ามัน  
(มกษ. 5904-2553) และการปฏิบัติ ท่ีดีส�าหรับ 
ลานเททะลายปาล์มน�้ามัน (มกษ. 9037-2555)
 ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 มกอช. ได้เปิด
เวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เรื่อง ทะลายปาล์มน�้ามัน โดยจะพิจารณาแก้ไข 
ร่างมาตรฐานฯ ให้มคีวามถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
อยูใ่นแนวทางทีส่ามารถน�าไปปฏบัิติได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานสินค้าเกษตร

มาตรการสงเสริม B20
วันละ 20 ลานลิตร

0

1

2

3

4

5

10

15

20

25
โรงไฟฟา

(บางปะกง)

เพิ่มการใช CPO 1,500 ตน/วัน

รับซื้อ 16.25-16.50บาท/กก.

200,000 ตัน
ดำเนินการถึง - มิ.ย. 62

น้ำมันปาลมดิบ (CPO)

ปาลมน้ำมัน (PK)

CPO

PK

รับซื้อ 18 บาท / กก.

พ.ค. 61 พ.ย. 61 เม.ย. 62

ระยะที่ 1

Target 3-3.20 บาท/กก.

160,000 ตัน
(สงมอบแลว)

ระยะที่ 2

มาตรฐานระยะสั้นรับซื้อ CPO ผลิตไฟฟา
ระยะที่ 1 : พ.ย. 61 - พ.ค. 62   160,000 ตัน
ระยะที่ 2 : พ.ค. 62 - ก.ค. 62   200,000 ตัน
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ญี่ปุ่นนำาเข้าปลาสวาย (Tra) เพิ่ม 12 เท่า

ข่าวส้ัน
รอบโลก

สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม 
(VASEP) รายงานว่าการส่งออกปลาสวาย (Tra fish) 
ไปยงัญีปุ่น่ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 มมีลูค่ากว่า 
12 เท่า จากปี 2554 ซึ่งอาจเป็นผลจากความตกลง
ทวิภาคีหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (EPA) ระหว่างเวียดนาม 
และญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรีกับอาเซียน (ASEAN) 
และความตกลงหุ ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 
(CPTPP) ทำาให้ญ่ีปุ่นยกเลิกภาษีนำาเข้าสินค้าประมง
บางชนิดของเวียดนาม และงดเว้นการเก็บภาษีนำาเข้า 
เนื้อปลาดุกแล่สดและแช่แข็ง ส่งผลให้ผู ้ส ่งออก 

ปลาสวายและปลานำ้าจืดมีโอกาสขยายการส่งออก 
ไปยังญี่ปุ่นมากขึ้น

อาหรับขยับภาษีอาหาร-เครื่องดื่ม 
โอมานร่วมกับสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือ 

อ่าวอาหรับ (GCC) คือซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐ 
อาหรบัเอมเิรตส์ (UAE) และกาตาร์ ในการกำาหนดอตัรา
จัดเก็บภาษีสำาหรับบุหรี่ เนื้อสุกร (เฉพาะในกาตาร์) 
เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ และเครือ่งดืม่ชกูำาลงัเป็น 100% 
ในขณะที่นำ้ า อัดลมอยู ่ที่  50% โดยประกาศให ้ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 และ 
ได้มีการปรับใช้ท้ังในส่วนการผลิตและการนำาเข้า  
โดยผู้ประกอบการผลิต จัดจำาหน่าย และผู้นำาเข้า  
จะต้องลงทะเบียนเพื่อคำานวณและชำาระภาษี ภายใน 
15 วันหลังการประกาศใช้ โดยในปัจจุบันในกลุ ่ม 
ที่เป็นสมาชิก GCC มีเพียงคูเวตที่ยังไม่ได้เข้าร่วม 
ดำาเนินการจัดเก็บภาษีในสินค้ากลุ่มดังกล่าว
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ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 96/2551
ปณ.เกษตรศาสตร 10903EARLY

WARNING
วารสารเพื่อการเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหาร

AC
FS

รตษกเาคนิสนาฐรตามนางกันำส
).ชอกม( ิตาชงหแราหาอะลแ

นิธยโลหพนนถ นขเงาบ งาลกรตษกเ 05
ฯพทเงุรก รกัจุตจตขเ วายดาลงวขแ

ปที่ 11 รายไตรมาส เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562

กระบวนการ
ผลิตปาลมน้ำมัน

มาตรการรับมือ
สถานการณปาลมโลก

จับกระแส NTBs

นโยบายสิ่งแวดลอม EU ใหม
สะเทือน “ปาลมน้ำมัน” ทั่วโลก

มุงสูมาตรฐาน
ยกระดับอุตสาหกรรมปาลมน้ำมันที่ยั่งยืน


