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ประเทศไทยกับปญหาวิกฤติอาหารและพลังงาน

สถานการณพลังงานของโลก

แนวคิดเชิงกลยุทธ สําหรับประเทศไทยในการสราง
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอยางยั่งยืน

•
คณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร

ความมั่นคง
ทางอาหาร

คณะกรรมการพลังงาน

ความตองการใชน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น การคนพบ
แหลงพลังงานใหมๆนอยลง

•

ความตองการการผลิตพืชพลังงานที่เพิ่มขึ้น

•

การผลิตอาหารใหเพียงพอตอการบริโภค

•

ขอจํากัดเรื่องพื้นที่ผลิตพืชอาหารและ
พลังงาน

คณะกรรมการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
วิกฤติ
พลังงาน

หอการคาแหงประเทศไทย

ป 2009
ป 2050

6.8 พันลานคน
8.5 พันลานคน

นโยบายการสรางความสมดุล พืชอาหารและ
พืชพลังงาน

นโยบายการดําเนินการ
นโยบายที่ 1

ป 51ไทยนําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ
กวา 1.2 ลานลานบาท

•

หลักการที่สา
ํ คัญ

แนวทางที่ 1

กําหนดเปาหมายลดการพึ่งพาการนําเขา
พลังงานระยะยาว อยางชัดเจน

การจัดสรรการใชที่ดินทางการเกษตรอยาง
เหมาะสม

นโยบายที่ 2

แนวทางที่ 2

กําหนดนโยบายและสรางศักยภาพในการสราง
สมดุลระหวางพืชอาหารและพืชพลังงานทุก
ชนิดใหชัดเจน

การบริหารจัดการการผลิตอยางครบวงจรและ
ยั่งยืน แบบจําลอง ขาวและปาลม

• เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชอาหาร โดยใชพื้นทีน
่ อยลง
ครึ่งหนึ่ง
• พื้นที่ที่เหลือ และไมเหมาะกับการปลูกขาว นํามาปลูก
พืชเศรษฐกิจอื่นๆแทน
• คิดเชิงบูรณาการและครบวงจร เพื่อใหตนทุนผลิต
สามารถแขงขันได

4

แผนที่แสดงพื้นที่ชลประทาน 28 ลานไร

รูปแบบการจัดสรรการใชทรัพยากรที่ดินการเกษตร
เพื่อการผลิตขาวและปาลมน้ํามัน

กลยุทธในการจัดสรรการใชทรัพยากรที่ดินเพือ
่ การปลูกพืชอยางเหมาะสม

กรณีตอ
 งการผลิตไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซล 100% ดวย B100*
ปลูกขาวในเขตชลประทาน
28 ลานไร โดยทําการปลูก
2 รอบ/ป และใชพันธุที่ใหผล
ผลิต/ไรสูง ปลูกไดทั้งฤดูฝน
และฤดูแลง
พื้นที่ปลูกขาว
58 ลานไร

พื้นที่นาขาวที่เหลือ
30 ลานไร

ผลผลิตรวม 33 ลานตัน
ผลผลิตเฉลี่ย 600 กก./ไร

ทําการปลูกขาวเหมือนเดิมและ
ดําเนินการขยายตลาดในการ
สงออกผลผลิตสวนเพิ่มอีก
12 ลานตัน (ผลผลิตเฉลี่ย
400 กก./ไร)
นําพื้นที่ไปสงเสริมปลูกพืช
อื่นๆ
ปลูกปาลมน้ํามัน
18ลานไร
ปลูกขาวหรือพืชอื่น 12ลานไร

การทดแทน
ดีเซลดวย
B100

ความตองการ
CPO(ลานตัน)

พันธุปาลม

ผลผลิต FFB
(ตันตอไร)

Yieldน้ํามัน
(%)

ผลผลิต CPO
(ตันตอไร)

พื้นที่ปลูกปาลม
(ลานไร)

100%

15

พันธุ
ทั่วไป

2.8

17

0.48

31.25

100%

15

พันธุใหม

4

20

0.8

18.7

หากทดแทนดวย B100 ตองใชพื้นทีป
่ ลูกปาลม 18.7ลานไร จากพื้นที่ปลูก
ปจจุบันโดยขยายการปลูกในพื้นที่ไมผลที่ใหผลผลิตต่ํา และพื้นทีป
่ ลูกขาว
สวนนอกเขตชลประทานที่เกินจากความตองการ
ที่มา :กระทรวงพลังงาน, กรมศุลกากร ธันวาคม 2551, *ตารางการทดแทนดวย B100 มาจากการคํานวณ
หมายเหตุ: 1 ตัน = 1,168.4295 ลิตร
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แนวทางที่ 2.1

ปญหาในระบบเศรษฐกิจการผลิตขาว
แนวทางที่ 2

การปลูก

การบริหารจัดการการผลิตอยางครบ
วงจรและยั่งยืน

การเก็บ
็ เกีีย
่ ว

การแปรรูป

การตลาด

ขาวพันธุดีใหผลผลิตสูง ตานทานโรคและแมลง

•การสูญเสียในกระบวนการผลิต

• ตนทุนในการขนสงที่เพิ่มขึ้น

• การพัฒนาขาวสายพันธุดี
• ใชเทคนิคการเพาะกลาขาวพันธุดี และปลูกดวย
รถปกดํา
• มีการจัดการธาตุอาหารในดินอยางเหมาะสม
• การใชสารกาจดโรคแมลงตามความจาเปน
การใชสารกําจัดโรคแมลงตามความจําเปน
• เก็บเกี่ยวดวยรถเก็บเกี่ยว
• โรงสีขาวชุมชนประสิทธิภาพสูง
• เครื่องผลิตไฟฟาจากแกลบดวยระบบ แก็สซิฟ
เคชั่น

• ความไมเสถียรของราคาพืชผล

เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต : ขาว

รถปกดํากลา

ขาวลูกผสม

การเก็บเกี่ยวโดยใช รถ Combine เก็บเกี่ยวเพื่อ
ลดการสูญเสีย

แปลงขาวที่ปกดําโดยรถปกดํากลา

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตขาวอยางครบวงจรและยั่งยืน

ปรับปรุงการเขตกรรม
และวิเคราะหธาตุอาหารในดินใหเหมาะสม

การเก็บตัวอยางดิน

•ขาดแคลนน้ํา/น้ําทวม
•ขาดแคลนเมล็ดพันธุที่ดี
•ขาดแคลนแรงงาน
•ขาดความรูในการบริหารจัดการ
การผลิต มีขอจํากัดในการใช
เทคโนโลยี่ ขาดเงินทุน

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทน
ี่ า
ํ มาใชในระบบการผลิตขาวครบวงจร

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตขาวอยางครบวงจรและยั่งยืน

การใชสารกําจัดโรคแมลงตามความจําเปน

การเก็บตัวอยางใบขาว
โรงสพระราชทาน
โรงสี
พระราชทาน
อ.ทาวัง ผา จ.นาน

ตัวอยางการวิเคราะหดินนาขาว* ฟารมกําแพงเพชร
แปลง

คามาตรฐาน
L3

PH

(%)
N

P

2.89

0.144

25

การจั
ดการธาตุ
อาหารในการผลิ
ตขาว
6-7
>1.5
>0.08
10-15
5.47

K

5.57

1.41

0.071

20

79

5.60

4.24

0.212

40

99

ขาด

Integrated Pest Management (IPM)

92

L4

ปริมาณธาตุ
อาหาร

เหมาะสม

กาซ

60-90

L5

*หองปฏิบัติการภาควิชาทรัพยากรดินและสิ
16่ง แวดลอม
มหาวิทยาลัย แมโจ 24 พ.ย. 2551

โรงสีทรัพยทวีคูณผล
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

(ppm)

OM

Good Agricultural Practice (GAP)

โรงสีขาวชุมชน

ชีวมวล
(แกลบ)

ชุมชน
เกิน

ไฟฟา

ระบบทํา
ความสะอาด

Gasifier
เครื่องยนตดีเซล/
เครื่องปนไฟฟา

กาซ

ดีเซล
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รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตขาวอยางครบวงจรและยั่งยืน

กลาพันธุดี

นาขาว

รถปกดํานาขาว

รถเกี่ยวขาว

แกลบ & ชีวมวล
ไฟฟา

โรงสีขาวชุมชน

Gasifier
รําขาว
ไฟฟา

ใชประโยชน
ภายในชุมชน

บริโภคภายในชุมชน

น้ํามันรําขาว

กากรํา

อาหารสัตว

แนวทางที่ 2.2

การบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงาน
ทดแทนอยางครบวงจรและยัง
่ ยืน
ปญหาในระบบการผลิตปาลมน้ํามันเพื่อเปนพลังงานทดแทน

• รัฐไมมีนโยบายที่สนับสนุนอยางเปนรูปธรรมและ
ตอเนื่อง
• ไมมองคกรทดู
ไ  ี

ี่ แลเรองการสงเสรมการปลู
ื่
ส ส ิ
ป กป
ปาลม

น้ํามัน เพื่อพลังงานทดแทนโดยตรง ทําใหขาด
การวางแผนอยางครบวงจร
• การประกาศเขตสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน ไม
เหมาะสม
• ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา
• ขาดตนแบบในการบริหารจัดการที่เหมาะสม

องคประกอบที่จะทําใหแบบจําลองประสบผลสําเร็จ

• การบริหารจัดการการผลิตและการจัดการ
หลังการเก็บเกีย
่ วอยางครบวงจร
• การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

แบบจําลองการจัดการการผลิตขาวครบวงจร

แบบจําลองการบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน

•
•
•
•

การพิจารณาตัดสินใจเลือกพันธุปาลม
การเขตกรรมที่ถูกตอง
การจัดการการเก็บเกีย
่ วที่ถูกตอง
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชนผูปลูกปาลม

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปนพลังงานทดแทน
อยางครบวงจรและยั่งยืน

การจัดการเก็บเกีย
่ วที่ถูกตอง
o ตองเก็บเกี่ยวผลปาลมที่สุกแกพอดีซึ่งจะมี
ผลตอเปอรเซ็นตน้ํามันที่สูงขึ้น
o ตองมีดัชนีความสุกแกที่ชัดเจนสําหรับผูที่
รับจางเก็บเกี่ยวและสําหรับ อางอิงเปน
มาตรฐานในกากําหนดราคาที่จะซื้อจะขาย
มาตรฐานในกากาหนดราคาทจะซอจะขาย

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปนพลังงานทดแทน
อยางครบวงจรและยั่งยืน

รูปแบบการบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปนพลังงานทดแทน
อยางครบวงจรและยั่งยืน

การพิจารณาตัดสินใจเลือกพันธุปาลม

การเขตกรรมที่ถูกตอง

o หากตั ด สิ น ใจเลื อ กผิ ด พลาดแล ว โอกาสที่ จ ะประสบความสํ า เร็ จ
ไดรับผลตอบแทนที่ดีมีอยูนอยมากและเปนการเสียหายทั้งเรื่องเงิน
ลงทุนและเสียเวลา
o การเลือกซื้อพันธปาลมควรเลือกซื้อพันธุปาลมจากแหลงผลิตที่ได
มาตรฐานและผานการรับรองของกรม กรมวิ
ชาการ
มาตรฐานและผานการรบรองของกรม
กรมวชาการ
o พันธุที่ดีมีคุณภาพควรเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง ใหเปอรเซ็นตน้ํามัน
สูง มากกว า รอ ยละ 17 และปรั บ ตัว เข า กับ สภาพแวดล อ มได ดี
ตานทานโรค และแมลงไดดี

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อความยั่งยืนของ
ชุมชนผูปลูกปาลมฯ
การสรางและบริหารเกษตรกรเครือขายชุมชน
โดยมีโรงหีบน้ํามันปาลมชุมชนมารองรับผลผลิต
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการการขนสงน้ํามันฯเขาเครือขาย
ระบบขอตกลงในการซอขาย
ระบบข
อตกลงในการซือ
้ ขาย ไบโอดเซล
ไบโอดีเซล

o การเตรียมพื้นที่ การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมคือจะตองมีน้ําเพียงพอ
o เตรียมดินถูกตอง วางผังการปลูกตามหลักวิชาการ
o การจัดการธาตุอาหารที่ถูกตองใชผลจากการวิเคราะหดินและใบเปนแนว
ทางการบริหารจัดการเพิม
่ ผลผลิตและควบคุมคาปุย
 ที่มป
ี ระสิทธิภาพ
o การจัดการระบบน้ําในแปลงปลูก อาจจะเปนการลงทุนเพิ่มขึ้นแตระบบ น้ํา
ชวยลดความเสี
สีย
่ งจากความผัน
ั ผวนของสภาพดิ
ส
ิ ฟาอากาศ
ศ
จะช
น
o ไมควรตัดทางใบทิ้งมากเพราะจะกระทบตอการเจริญเติบโตของตนปาลม
ในระยะยาว

รายละเอียดนวัตกรรมระบบสกัดน้ํามันปาลม แบบไมใชไอน้ําระดับชุมชน

กําลังการผลิตครอบคลุมพื้นที่ 3,000 ไร

สกัดน้ํามันปาลมไดตามมาตรฐานเกรดเอ

ไมมผ
ี ลเสียตอสิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย
สรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใช

สรางมาตรฐานการรับซือ
้ ของโรงงาน

ไดผลพลอยไดเปนวัตถุดบ
ิ อาหารสัตว

ติดตั้งและทํางานงาย ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ
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การบริหารจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน เพื่อเปนพลังงานทดแทน
อยางครบวงจรและยั่งยืน

นวัตกรรมพลังงานทดแทนจากปาลมน้ํามัน
“Zero Waste Hundred Used Concept”
ชุมชน

แนวคิดการสงเสริมการปลูกขาวและปาลมน้ํามันระดับชุมชน
การพัฒนาสายพันธุ
ปาลมที่สามารถให
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

สงเสริมการปลูกปาลม

ปุยขี้เถา
Tenera

ขี้เถา

สงเสริม
ขาวพันธุดี

โรงหีบปาลมระบบเปยก (ใชไอน้ํา)

โรงหีบปาลมระบบแหง (ไมใชไอน้ํา)

1. น้ํามันเกรด A

1. น้ํามันเกรด A

ลดการใชพลังงาน
ไมมีน้ําเสีย
ผลผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้น 3%

ปาลม
เปลา

เครื่องอบขาวเปลือก

2. กากใชเปนพลังงาน

2. กากใชเปนอาหารสัตว

3. มีน้ําเสีย

3. ไมมีน้ําเสีย

ทะลายปาลม 1.4 กก.
ผลิตไฟฟาได 1 ยูนิต

ปจจัยสนับสนุนใหประสบความสําเร็จ

กากปาลม
ขายโรงงานอาหารสัตว

ไมมนา
ไมมีน้ํา
เสีย

ขี้เถา
Gasifier
เครื่องผลิตไฟฟาจากชีวมวล

โรงสีขาวชุมชน
ไฟฟา

น้ํามันปาลม

กากปาลม

ไฟฟา
ไฟฟา

โรงสกัด/รีไฟน
น้ํามันปาลม

ขาวถุง
ไฟฟา
ขายการไฟฟา

แนวทางเสริม

นวัตกรรมเครื่องสกัดน้ํามันปาลม
แบบไมใชไอน้า
ํ

เครื่องสกัดปาลม
ไมใชไอน้ํา

ปุยขี้เถา

แกลบ

ไฟฟา+ความรอน

นวัตกรรมเครื่องผลิตไฟฟาจากชีวมวล Gasifier

ปาลมพันธุดี
(Tenera)

นํากลับมาใช ทะลาย

ใชวัสดุเกษตรทีเ่ ปน
ของเหลือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ใย/ทะลายปาลมเปลา

เปรียบเทียบระบบหีบปาลมรูปแบบเกาและแบบใหม

สงเสริม
ชุมชน

(ผลผลิตสูง, ตานทานโรคและแมลง)

ขายไฟใหการไฟฟา

อาหารสัตว

โรงกลั่นน้ํามันปาลม

น้ํามันปาลมดิบ
(CPO)

ผลผลิตปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้น

• รัฐกําหนดนโยบายรับซื้อน้ํามันปาลมดิบจากแหลงผลิต
• สนับสนุนใหใชน้ํามัน ไบโอดีเซล ผสมในอัตราสวนที่
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ถึงรอยละ 100
• สนับสนุนสินเชื่อ ในการลงทุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อการหีบ
ปาลม
ปาลม
• สรางระบบขนสงแบบรางหรือรถบรรทุก ใหถง
ึ แหลงผลิต
• สนับสนุนการวิจัยพันธปาลมและนวัตกรรม
ที่เกีย
่ วของ
• พัฒนาเรื่องโอลีโอเคมีคอล
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
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