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น ้ำมันปำล์มเป็นวัตถุดิบส้ำคัญที่สุดชนิดหนึ่งในกำรผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภคของมนุษย์ ไม่ว่ำจะเป็น
กำรผลิตอำหำร เครื่องส้ำอำง และน ้ำมันเชื อเพลิง โดยช่วงปี 2538 - 2547 อุปสงคข์องน ้ำมันปำล์มในตลำดโลก
มีอัตรำเพ่ิมขึ นกว่ำร้อยละ 9 เนื่องจำกน ้ำมันปำล์มมีข้อได้เปรียบกว่ำน ้ำมันชนิดอ่ืนๆ หลำยประกำร เช่น        
ต้นปำล์มน ้ำมันออกดอกได้ตลอดปี และผลปำล์มสำมำรถน้ำมำสกัดเป็นน ้ำมันได้ในปริมำณที่มำกกว่ำพืชน ้ำมัน
ชนิดอ่ืนๆ  โดยไร่ปำล์มน ้ำมันขนำด 1 เฮคตำร์ สำมำรถให้ผลผลิตเป็นน ้ำมันปำล์มได้มำกถึง 3 - 4 ตัน ในขณะ
ที่ผักกำดก้ำนขำว (เรพซีด/Rapeseed) สำมำรถให้ผลผลิตเพียง 0.4 ตัน ด้วยเหตุนี  น ้ำมันปำล์มจึงมีรำคำต่้ำ
กว่ำน ้ำมันพืชชนิดอื่นถึงกว่ำร้อยละ 20  

  

ปัจจุบัน ประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซียเป็นผู้ผลิตน ้ำมันปำล์มรำยใหญ่ที่สุดของโลก (ร้อยละ 90 
ของยอดกำรผลิตรวมทั่วโลก) โดยน ้ำมันปำล์มถูกน้ำมำใช้ในอุตสำหกรรมอำหำรเป็นปริมำณสูงสุดถึงร้อยละ 80 
ของผลผลิตในตลำดโลก ด้วยควำมสะดวกในกำรเก็บรักษำ ท้ำให้น ้ำมันปำล์มเข้ำมำแทนที่ไขมันจำกสัตว์  และ
น ้ำมันพืชชนิดอ่ืนๆ ส่วนกำรผลิตน ้ำมันเชื อเพลิงจำกน ้ำมันปำล์มนั นยังมีปริมำณน้อย คิดเป็นสัดส่วนเพียง     
ร้อยละ 1 ของผลผลิตน ้ำมันปำล์มทั่วโลก 

 

ฝรั่งเศสน้ำเข้ำน ้ำมันปำล์มปีละประมำณ 900 ,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของกำรน้ำเข้ำ
น ้ำมันพืชทุกชนิด โดยน ้ำมันปำล์มที่น้ำเข้ำส่วนใหญ่ถูกน้ำไปใช้ในกำรผลิตน ้ำมันเชื อเพลิง ส่วนน ้ำมันปำล์มเพ่ือ
กำรบริโภคของมนุษย์คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1 ใน 6 ของปริมำณน ้ำมันปำล์มที่น้ำเข้ำทั งหมด  

 

กระแสต่อต้ำนน ้ำมันปำล์มเกิดจำกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรปลูกปำล์มน ้ำมัน โดยหน่วยงำน
อิสระเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสื่อมวลชนหลำยรำยอ้ำงว่ำ กำรผลิตน ้ำมันปำล์มส่งผลให้ป่ำไม้ในภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ถูกท้ำลำยเป็นพื นที่หลำยล้ำนเฮคตำร์ (Greenpeace อ้ำงว่ำผืนป่ำในอินโดนีเซียถูกท้ำลำยไป
กว่ำ 31 ล้ำนเฮคตำร์ภำยในเวลำเพียง 30 ปี) ซึ่งผืนป่ำที่ถูกท้ำลำยดังกล่ำวคือที่อำศัยของสัตว์ป่ำอนุรักษ์ใกล้
สูญพันธ์หลำยชนิด เช่น เสือโคร่งสุมำตรำ หรืออุรังอุตังของเกำะบอร์เนียว เป็นต้น  

 

นอกจำกนี  กำรบริโภคน ้ำมันปำล์มในปริมำณมำกอำจก่อให้เกิดภัยคุกคำมต่อสุขภำพ เนื่องจำกข้อมูล
ด้ำนโภชนำกำรระบุว่ำน ้ำมันปำล์มมีกรดไขมันอ่ิมตัวสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดโรคระบบหลอดเลือด
หัวใจได้ ประกอบกับแนวโน้มและพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่หันมำให้ควำมส้ำคัญต่อสุขภำพมำกยิ่งขึ น     
จึงเกิดกระแสต่อต้ำนกำรบริโภคน ้ำมันปำล์มในอำหำรอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้แนวโน้มกำรน้ำเข้ำน ้ำมัน
ปำล์มเพื่อกำรบริโภคลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 

 

ปัจจุบัน ฝรั่งเศสจัดเก็บภำษีน้ำเข้ำน ้ำมันปำล์มเพ่ือกำรบริโภคของมนุษย์ในอัตรำต่้ำเป็นอันดับสอง
จำกบรรดำน ้ำมันทีน่้ำเข้ำเพ่ือกำรบริโภคของมนุษย์ (ปี 2561 ในอัตรำ 10.559 ยูโร/100 กก. เมื่อเปรียบเทียบ
กับน ้ำมันมะกอกซึ่งเป็นน ้ำมันน้ำเข้ำที่ถูกจัดเก็บภำษีสูงสุด ในอัตรำ 19.238 ยูโร/100 กก. หรือน ้ำมันถั่วลิสง
และน ้ำมันข้ำวโพด ในอัตรำ 17.321 ยูโร/100 กก.) ทั งนี  เมื่อปี 2555 ฝรั่งเศสพยำยำมน้ำแนวคิดในกำรจัดเก็บ
ภำษีเพ่ิมเติมมำบังคับใช้ส้ำหรับกำรน้ำเข้ำน ้ำมันปำล์มเพ่ือกำรบริโภคของมนุษย์ หรือที่เรียกกันว่ำ ภาษีนูเทลล่า 



(เนื่องจำกน ้ำมันปำล์มเป็นวัตถุดิบส้ำคัญในกำรผลิตครีมทำขนมปังรสช็อคโกแล็ตถั่วยี่ห้อยอดฮิตดังกล่ำว)        
ซึ่งกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ที่เกิดขึ นในช่วงดังกล่ำวเน้นที่ประเด็นผลกระทบต่อสุขภำพจำกกำรบริโภคน ้ำมันปำล์ม
มำกกว่ำประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรเกษตรกรรม อย่ำงไรก็ดี โดยถึงขณะนี  สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรฝรั่งเศสพยำยำมผลักดันร่ำงกฎหมำยดังกล่ำวติดต่อกันแล้วถึง 3 ครั ง ในปี 2555 ปี 2557 และปี 2559 
แต่ก็ได้มีมติยกเลิกแนวคิดในกำรจัดเก็บภำษีเพ่ิมเติมส้ำหรับกำรน้ำเข้ำน ้ำมันปำล์มในที่สุด เนื่องจำกเกรง
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ นต่อกำรน้ำเข้ำน ้ำมันชนิดอื่นๆ  

 
น ้ำมันปำล์มที่ใชเ้ป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล 

ฝรั่งเศสเป็นประเทศผู้น้ำด้ำนกำรผลิตไบโอดีเซลรำยส้ำคัญอันดับต้นของโลก (อันดับที่ 4 - 6) โดยมี
ยอดกำรผลิตกว่ำ 2.05 ล้ำนตันในปี 2559  กำรบริโภคไบโอดีเซลภำยในประเทศเป็นไบโอดีเซลที่ผลิตจำกเมทิล
เอสเตอร์ของกรดไขมัน (Fatty Acid Methyl Ester) ซึ่งสกัดจำกวัตถุดิบธรรมชำติที่ต่ำงกันได้ โดยอัตรำส่วน
ของวัตถุดิบที่นิยมน้ำมำผลิตแบ่งเป็น น ้ำมันเรพซีดร้อยละ 84.6 น ้ำมันปำล์มร้อยละ 10.2 น ้ำมันถั่วเหลือง    
ร้อยละ 4 และน ้ำมันดอกทำนตะวันร้อยละ 1.1  ด้วยเหตุนี กำรน้ำเข้ำน ้ำมันปำล์มของฝรั่งเศสจึงมีวัตถุประสงค์    
เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเชื อเพลิงชีวภำพเป็นหลัก    

 

นอกจำกนี  ตำมข้อตกลงที่เกี่ยวกับสภำพภูมิอำกำศและพลังงำนของสหภำพยุโรป (European 
Union Climate and Energy Package) ที่มีเป้ำหมำยในกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศและ
กำรใช้พลังงำน โดยกำรลดกำรปล่อยสำรเรือนกระจก เพ่ิมสมรรถภำพในกำรจัดกำรพลังงำน และเพ่ิมสัดส่วน
กำรใช้พลังงำนทดแทนภำยในปี 2563 ไดมี้กำรก้ำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับน ้ำมันเชื อเพลิงชีวภำพที่ส้ำคัญ 2 ข้อ 
ได้แก่  

− ข้อบังคับ EU 2009/28/CE เพ่ือสนับสนุนกำรใช้พลังงำนที่มำจำกแหล่งพลังงำนทดแทน 
(Renewable energy) โดยตั งเป้ำหมำยให้ฝรั่งเศสน้ำพลังงำนทดแทนมำใช้ให้ถึงสัดส่วน  
ร้อยละ 23 ในกำรผลิตพลังงำนควำมร้อนและพลังงำนไฟฟ้ำ และอย่ำงน้อยร้อยละ 10 
ส้ำหรับพลังงำนที่ใช้ในกำรคมนำคมขนส่ง   

− ข้อบังคับ EU 2009/30/CE ตั งเป้ำหมำยเพ่ือลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในตลอด
วงจรของน ้ำมันเชื อเพลิงและพลังงำนเพ่ือกำรคมนำคมขนส่ง ร้อยละ 10 (ร้อยละ 6 ส้ำหรับ
น ้ำมันเชื อเพลิง) และข้อบังคับ EU 2015/1513 (ปรับปรุงข้อบังคับ EU 2009/30/CE) ที่
ยืนยันเป้ำหมำยในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในตลอดวงจรของน ้ำมัน
เชื อเพลิงและพลังงำนเพ่ือกำรคมนำคมขนส่ง ร้อยละ 10  แต่ลดเป้าหมายส้ำหรับน ้ำมัน
เชื อเพลิงชีวภำพที่ถือว่ำเบียดเบียนกำรเกษตรกรรมเพ่ืออำหำรเหลือร้อยละ 7 และน ้ำมัน
เชื อเพลิงชีวภำพจำก Biomass ประมำณร้อยละ 0.5  

กำรน้ำเข้ำน ้ำมันปำล์มของฝรั่งเศสเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตไบโอดีเซลจึงมีแนวโน้มที่จะพยุงตัวในระดับ
คงท่ีในอีก 2 - 3 ปีข้ำงหน้ำ    
 



อย่ำงไรก็ดี กระแสต่อต้ำนน ้ำมันปำล์มปรำกฏชัดเจนขึ นอีกครั งเมื่อช่วงกลำงเดือนมิถุนำยน 2561     
ที่ผ่ำนมำ โดยสหภำพยุโรปก้ำหนดให้เลิกใช้น ้ำมันปำล์มเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน ้ำมันเชื อเพลิงชีวภำพภำยใน
สหภำพฯ ภำยในปี 2573  นอกจำกนี  กระทรวงกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศน์วิทยำของฝรั่งเศสได้ริเริ่มวำง         
กลยุทธ์ระดับชำติในกำรต่อต้ำนกำรน้ำเข้ำวัตถุดิบหรือสินค้ำน้ำเข้ำที่ส่งผลให้เกิดกำรท้ำลำยป่ำไม้ และ           
ได้จัดท้ำประชำพิจำรณ์ในช่วงเดือนกรกฎำคม 2561 ต่อแนวนโยบำยดังกล่ำว ซึ่งผลประชำพิจำรณ์ในครั งนี  
สะท้อนควำมคิดเห็นด้ำนลบของสำธำรณะชนฝรั่งเศสต่อน ้ำมันปำล์มอย่ำงชัดเจน โดยนอกจำกประชำชน         
จะแสดงควำมกังวลต่อสภำพกำรท้ำลำยป่ำไม้ในระดับโลกและผลกระทบที่จะมีต่อสังคมโลก รวมทั งหน้ำที่ของ
รัฐในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้แก่ประชำชนในประเด็นดังกล่ำวแล้ว ประชำชนฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้หยุด      
กำรน้ำเข้ำน ้ำมันปำล์มเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน ้ำมันเชื อเพลิง   

 

นอกจำกนี  กลุ่มผู้ประกอบกำรอำชีพปลูกพืชน ้ำมันของฝรั่งเศสได้เข้ำร่วมแสดงกำรต่อต้ำนกำรน้ำเข้ำ
น ้ำมันปำล์มด้วยเช่นกัน โดยในช่วงเดือนกลำงมิถุนำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ สหพันธ์ผู้ประกอบวิชำชีพเกษตรกรรม
ฝรั่ ง เศส (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles -  FNSEA) ได้ท้ ำกำรปิดกั น
ทำงเข้ำออกโรงกลั่นน ้ำมันบำงแห่งของกลุ่มบริษัท TOTAL เพ่ือต่อต้ำนกำรน้ำเข้ำน ้ำมันปำล์มที่น้ำมำใช้เป็น
วัตถุดิบในกำรผลิตน ้ำมันไบโอดีเซล ด้วยควำมกังวลต่อผลกระทบที่จะมีต่อกำรผลิตน ้ำมันเรพซีดภำยในประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันเป็นวัตถุดิบที่ส้ำคัญอันดับหนึ่งในกำรผลิตน ้ำมันไบโอดีเซลของฝรั่งเศส กลุ่มเกษตรกรยังประท้วง
รัฐบำลในประเด็นของข้อตกลงที่ได้ท้ำกับกลุ่มบริษัท TOTAL ที่อนุญำตให้น้ำเข้ำน ้ำมันพืชวัตถุดิบ (ทุกชนิด) 
ปริมำณ 450,000 ตันต่อปีเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตน ้ำมันไบโอดีเซล ณ โรงกลั่น La Mède ใกล้เมืองมำร์
เซย์ทำงชำยฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ซึ่งแม้ว่ำข้อตกลงดังกล่ำวจะมีผลกับน ้ำมันพืชทุกชนิด แต่เป็นที่ทรำบกัน
อย่ำงกว้ำงขวำงว่ำ น ้ำมันพืชวัตถุดิบที่กลุ่มบริษัท TOTAL น้ำเข้ำมำคือน ้ำมันปำล์มเกือบทั งสิ น    

 

รัฐบำลชุดปัจจุบันอ้ำงว่ำ ข้อตกลงดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยเพ่ือพัฒนำเชื อเพลิงชีวภำพ            
เพ่ือทดแทนเชื อเพลิงฟอสซิลในระดับชำติ และแม้ว่ำข้อตกลงดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้ ณ เวลำปัจจุบัน แต่ใน
ควำมเป็นจริง ได้มีกำรหำรือข้อตกลงฉบับนี มำตั งแต่ในปี 2558 ภำยใต้กำรน้ำของประธำนำธิบดี François 
HOLLANDE โดยรัฐบำลอ้ำงว่ำได้เจรจำข้อแลกเปลี่ยนจำกกลุ่มบริษัท TOTAL ที่สัญญำจะน้ำเข้ำน ้ำมันปำล์ม
มำใช้เป็นวัตถุผลิตน ้ำมันไบโอดีเซลไม่เกินร้อยละ 50 ของน ้ำมันวัตถุดิบที่น้ำเข้ำมำแปรสภำพที่โรงกลั่นดังกล่ำว 
(นับเป็นปริมำณกว่ำ 300,000 ตันต่อปี) โดยจะซื อน ้ำมันเรพซีดอย่ำงน้อย 50,000 ตัน/ปี จำกผู้ผลิตฝรั่งเศส 
และใช้วัตถุดิบจำกกำรรีไซเคิลน ้ำมันอย่ำงน้อยร้อยละ 25 

 

ทั งนี  ฝรั่ ง เศสมีมำตรกำรจัดเก็บภำษีต่อกิจกรรมที่สร้ำงมลภำวะ (Taxe Générale sur les 
Activitées Polluantes – TGAP) นับตั งแต่ปี 2548 เพ่ือลดกำรใช้เชื อเพลิงฟอสซิลและสนับสนุนกำรใช้
เชื อเพลิงชีวภำพทดแทน โดยน ้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจำกน ้ำมันปำล์มก็ได้รับผลประโยชน์จำกมำตรกำรดังกล่ำว
มำแต่ต้น  อย่ำงไรก็ดี ในกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำร่ำงกฎหมำยกำรคลังปี 2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2561 
คณะกรรมกำรงบประมำณประจ้ำสภำผู้แทนรำษฎรฝรั่งเศสได้ลงมติเพ่ือยกเลิกสิทธิพิเศษทำงภำษี TGAP 
ให้กับไบโอดีเซลที่ท้ำจำกน ้ำมันปำล์ม เนื่องจำกน ้ำมันปำล์มเป็นวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบคุกคำมอย่ำงรุนแรง                



ต่อสิ่งแวดล้อม  ต่อมำกระแสต่อต้ำนน ้ำมันปำล์มปรำกฏชัดยิ่งขึ น เมื่อสภำผู้แทนรำษฎรฝรั่งเศสมีมติเห็นชอบ
แก้ไขร่ำงกฎหมำยเพ่ือยกเอำน ้ำมันปำล์มออกจำกรำยกำรเชื อเพลิงชีวภำพ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561               
ซึ่งนับเป็นมติที่ค้ำนกับนโยบำยของรัฐบำลฝรั่งเศสในปัจจุบัน แต่ถือเป็นกำรน้ำร่องให้กับคณะกรรมำธิกำรยุโรป
ในกำรร่ำงหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำแจกแจงวัตถุดิบที่ส่งผลโดยตรงหรือในทำงอ้อมต่อกำรใช้ที่ดินที่จะมีขึ น
ในช่วงต้นปีหน้ำนี  โดยฝรั่งเศสจะน้ำเอำหลักเกณฑ์พิจำรณำที่ก้ำหนดโดยคณะกรรมำธิกำรยุโรปมำปรับใช้ใน
ระดับประเทศอย่ำงเข้มงวดอีกด้วย 
 

************************************** 
ส้ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงปำรีส 

พฤศจิกำยน 2561 
 

แหล่งที่มาข้อมูล   

• รำยงำนเรื่อง ควำมยั่งยืนของน ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดอื่นๆ  กระทรวงสิ่งแวดล้อม พลังงำน และ
ทะเล  และกระทรวงเกษตร เกษตรเพ่ืออำหำร และป่ำไม้  
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000403.pdf 

• อัตรำภำษีศุลำกรส้ำหรับกำรน้ำเข้ำน ้ำมันเพ่ือกำรบริโภคของมนุษย์  หน่วยงำนศุลำกรฝรั่งเศส
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11009-taxe-speciale-sur-les-huiles-destinees-a-l-
alimentation 

• ข่ำวเรื่อง สภำผู้แทนรำษฎรฝรั่งเศสเห็นชอบมำตรกำรในกำรตัดน ้ำมันปำล์มออกจำกรำยกำรเชื อเพลิง
ชีวภำพ  ค้ำนกับแนวทำงของรัฐบำล  ส้ำนักข่ำว France Info   วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 
https://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/essence/l-assemblee-exclut-l-
huile-de-palme-des-biocarburants-contre-l-avis-du-gouvernement_3038189.html 
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