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ความเสี
ความเสี่ย่ยงของการผลิ
งของการผลิตตปาล์
ปาล์มมน�น�้ำ้ำมัมันนไทย
ไทย
ไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันจํานวน 4,484,115 ไร่ โดยภาคใต้เป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน�้ำมันที่
ส�ำคัญเพราะมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด (จํานวน 3,871,025 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 86.33 ของพื้นที่ปลูก
ปาล์มนํ้ามันทั้งหมด) อีกทั้งพื้นที่ภาคใต้ให้ผลผลิตและมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าภาคอื่นๆ (ภาคใต้มีผลผลิตคิด
เป็นร้อยละ 89.72 ของพื้นที่ที่ให้ผลผลิตทั้งหมด และมีผลผลิตต่อไร่ 2,995 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าภาคอื่นๆ)
โดยพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคิดเป็นร้อยละ 26.98 ของพื้นที่ปลูกปาล์มในภาค
ใต้ทั้งหมด รองลงมาคือ กระบี่ ร้อยละ 25.56 ของพื้นที่ปลูกปาล์มในภาคใต้ทั้งหมด) และชุมพร ร้อยละ
21.52 ของพื้นที่ปลูกปาล์มในภาคใต้ทั้งหมด (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2558; www.oae.go.th, 2015)
การผลิตปาล์มน�้ำมันของไทยส่วนใหญ่เป็นการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับมาเลเซีย
และอินโดนีเซียที่มีขนาดสวนปาล์มใหญ่กว่า ท�ำให้ไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตเป็นอันดับ 3 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4 ของปริมาณผลผลิตในตลาดโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย (ร้อยละ 53 ของผลผลิตในตลาด
โลก) และมาเลเซีย (ร้อยละ 33 ของผลผลิตในตลาดโลก) โดยผลผลิตต่อไร่ของไทยเป็นรองเพียงประเทศ
มาเลเซีย ในขณะที่ประสิทธิภาพการผลิตน�้ำมันไทยเป็นรองทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียทั้งนี้เพราะการ
ขาดแรงงานทีม่ ที กั ษะในการตัดผลปาล์มสุก ท�ำให้ผลปาล์มทีเ่ ก็บเกีย่ วได้สว่ นใหญ่ยงั ดิบและมีสดั ส่วนนํา้ มันน้อย                                                                                                                                             
แต่คุณภาพหรือความใสของนํ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ของไทยสูงกว่า เพราะเน้นผลิตเพื่อการบริโภคโดยตรง                                                                                                                                        
ต่างจากของมาเลเซียทีม่ สี เี ข้มและมีไขปนมากกว่า เพราะเน้นผลิตเพือ่ น�ำไปเป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมต่างๆ                                                                                                                                            
ปาล์มน�้ำมันจึงยังมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ภาพที่ 1: ห่วงโซ่ปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มของไทย
การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย
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เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ส�ำคัญหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณผลผลิตที่มาจากภัยธรรมชาติและความผันผวนของราคา โดยพบว่าปัญหาที่เกษตรกรเผชิญ
อันดับแรกคือ ราคาผลผลิตไม่แน่นอน อันดับสองคือ การขาดแคลนน�้ำ และอันดับสามคือ ภัยธรรมชาติ
การปลูกปาล์มของไทยเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานิญา
(La Nia) และเอลนิโญ (El Nino) ซึ่งท�ำให้เกิดภัยแล้ง และอุทกภัยตลอดจนภาวะความแปรปรวนของ
สภาพภูมอิ ากาศ (Climate Variability) ซึง่ จะเห็นได้ชดั ว่าในช่วงปลายปี 2552 ถึงต้นปี 2553 ปัญหาภัยแล้ง                                                                                                                                             
ท�ำให้ผลผลิตปาล์มลดลงมาก อีกทั้งในปลายเดือนมีนาคม 2554 เกิดปัญหาน�้ำท่วมในภาคใต้ ท�ำให้
ผลผลิตปาล์มน�้ำมันในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ในปี 2554 ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 47.45 35.32 และ 8.01 ตามล�ำดับ นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ส่งผลให้เกิด
ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และโรคระบาดที่มีผลกระทบกับปริมาณผลผลิตปาล์มมากขึ้น และต่อเนื่องไปสู่
ราคาปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอีกด้วย
ส�ำหรับราคาน�้ำมันปาล์มดิบของไทยมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของราคาตามราคาน�้ำมัน
ปาล์มดิบของมาเลเซีย โดยมีแนวโน้มผันผวนจากปัจจัยภายนอกมากขึน้ เช่น ความเสีย่ งทีร่ าคาน�ำ้ มันปาล์ม
โลกอาจจะมีแนวโน้มลดลงจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในอินเดียและจีน การเพิ่มขึ้นของผลผลิตน�้ำมัน
ทดแทนจากผลผลิตถั่วเหลืองของโลกซึ่งมีผลผลิตออกมามากขึ้น และการลดลงของราคาน�้ำมันโลก ท�ำให้
ความต้องการใช้น�้ำมันไบโอดีเซลลดลง อีกทั้งในบางช่วงราคาน�้ำมันปาล์มดิบของไทยจะมีความผันผวน
อันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอและมีการอนุญาตให้มีการน�ำเข้าปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้าน
ส่งผลต่อเนื่องให้ราคาปาล์มลดลง เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นท�ำให้มีความเสี่ยงที่ราคาน�้ำมันปาล์มดิบ
ในประเทศไทยลดลงและส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ลดลงด้วย
นอกจากนี้ความผันผวนของราคาปาล์มน�้ำมัน โดยเฉพาะในกรณีที่ราคาตกต�่ำ  ท�ำให้ภาครัฐโดย
คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มด้านการตลาดต้องเข้าแทรกแซงราคา
รับซื้อน�้ำมันปาล์มดิบ อันเป็นภาระหนักต่องบประมาณของประเทศ ดังนั้นหากภาครัฐมีเครื่องมือในการ
จัดการความเสี่ยงด้านราคา เช่น การใช้กลไกตลาดล่วงหน้าและหรือ สัญญาแลกเปลี่ยน (SWAP) ที่มี
ประสิทธิภาพจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกร และโรงสกัดน�้ำมันปาล์ม โรงกลั่น
น�้ำมันปาล์ม เข้ามาใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาและลดภาระของรัฐบาลในการแทรกแซงราคา
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การจัดการความเสี่ยงจากเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศเป็นประเด็นที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่งซึ่งธนาคารโลกได้ประกาศไว้ในรายงานการพัฒนาของโลกปี 2014 ว่าประชาคมระหว่าง
ประเทศในโลกต้องให้ความสนใจกับการจัดการความเสี่ยง โดยรายละเอียดความส�ำคัญของกระบวนการ
จัดการความเสี่ยงมีดังนี้คือ
1) การเผชิญและเตรียมการรับมือกับความเสีย่ งนัน้ เป็นความจ�ำเป็นเพือ่ ทีจ่ ะแสวงหาโอกาสการพัฒนา                                                                                                                                            
เช่น เพือ่ ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจทีอ่ าจก่อให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนา โดยทีก่ ารไม่เตรียมจัดการ
กับความเสี่ยงนั้น ถือว่าเป็นทางเลือกที่แย่ที่สุด เพราะอาจจากก่อให้เกิดความเสียหายชีวิตและทรัพย์สิน
และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
2) การรับมือกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลนั้น มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดจากการขาดการวางแผนและการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะกิจมาเมือ่ เกิดวิกฤติเกิดขึน้ มาเป็นการจัดการ
ความเสี่ยงแบบปฏิบัติการเชิงรุก อย่างเป็นระบบ และบูรณาการ
3) มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการประเมินความเสีย่ งแต่ละประเภท และความจ�ำเป็นในการเตรียม                                                                                               
การรับมือกับความเสีย่ งแต่ละประเภท รวมถึงข้อมูลต้นทุนและข้อจ�ำกัดหรืออุปสรรคของการจัดการความเสีย่ ง
เช่น การขาดความรู้และเงินทุนในการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนจัดล�ำดับความส�ำคัญ เพื่อให้ภาครัฐ
และเอกชนสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
4) ส�ำหรับความเสีย่ งทีน่ อกเหนือความสามารถทีบ่ คุ คลใดบุคคลหนึง่ เข้าจัดการได้โดยล�ำพัง เช่น
ภัยพิบัติ ต้องมีการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงและรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่ระดับครัวเรือนสู่ระดับระดับ
ประชาคมระหว่างประเทศ
5)  รัฐมีภารกิจทีส่ �ำคัญยิง่ ในการจัดการความเสีย่ งทีเ่ ป็นระบบ (Systemic Risk) โดยการสนับสนุน
ให้เกิดบรรยากาศหรือภาวะแวดล้อมของการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการและความรับผิดชอบในการจัดการ
ความเสี่ยงร่วมกัน พร้อมทั้งให้การอุดหนุนแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
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การจัดการความเสี่ยงทางการเกษตรมีความส�ำคัญในการช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับ
เกษตรกร ในขัน้ แรกเกษตรกรจะต้องจัดการความเสีย่ งด้วยตนเอง โดยการลดความเสีย่ ง (Risk Reduction)
เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยี หรือปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมในการผลิต รวมทั้งมีการบรรเทาความเสี่ยง
(Risk Mitigation) เช่น การกระจายการผลิต มีการรับมือกับความเสี่ยง (Risk Coping) เช่น การขอยืม
เงินเพื่อนบ้านหรือครอบครัว อย่างไรก็ตาม การจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองอาจจะไม่เพียงพอเมื่อเกิด
ภัยพิบัติตามธรรมชาติ จ�ำเป็นต้องอาศัยการตลาดหรือรัฐบาลในการเข้ามาช่วยจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยตลาดมีกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง (Risk Reduction) โดยการ
ฝึกอบรมความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง และมีกลยุทธ์บรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation) เช่น
การซื้อขายล่วงหน้าด้วยสัญญาแบบตลาดอนาคต การซื้อขายอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ การท�ำประกันภัย
การท�ำสัญญาการผลิตและการตลาด เป็นต้น ส่วนกลยุทธ์การรับมือกับความเสี่ยง (Risk Coping) ได้แก่
การขายทรัพย์สิน การพึ่งพิงรายได้นอกภาคเกษตร หรือการออมเงิน
รัฐบาลสามารถเข้ามาช่วยจัดการความเสีย่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกิดภัยพิบตั ธิ รรมชาติทรี่ นุ แรง                                                    
และทัว่ ประเทศ กลยุทธ์ในการลดความเสีย่ ง (Risk Reduction) ของรัฐบาล เช่น การท�ำแนวป้องกันนำ�้ ท่วม
ส่วนกลยุทธ์การบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation) เช่น มาตรการลดผลกระทบโรคระบาด ส�ำหรับ
กลยุทธ์การรับมือกับความเสี่ยง (Risk Coping) เช่น การจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติเพื่อชดเชยความเสียหาย
2.1 การจัดการความเสีย
่ งด้านการผลิต

การจัดการความเสี่ยงทางด้านการผลิตของสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบการประกันพืชผล
(Crop Insurance) โดยการประกันภัยพืชผลเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ซึ่งเกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยไปให้กับบริษัทประกันภัยตามสัญญาเพื่อที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน
เมือ่ ได้รบั ความเสียหายจากภัยธรรมชาติทไี่ ด้ท�ำประกันภัยไว้ ท�ำให้เกษตรกรสามารถน�ำเงินค่าสินไหมทดแทน                                                                                                                                            
มาใช้ในการเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งส�ำหรับการปลูกหรือผลิตใหม่ต่อไป
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผลที่ส�ำคัญ ได้แก่
1) การประกันภัยแบบดั้งเดิม (Traditional Insurance) เป็นการประกันภัยพืชผลที่ตั้งอยู่
บนการชดเชย (Indemnity-Based Insurance) ที่มีการจ่ายสินไหมชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง โดยการประเมินความเสียหายทางกายภาพจากแปลงการผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้รูปแบบกรมธรรม์
สามารถแยกเป็นแบบก�ำหนดชนิดภัย (Named Peril) หรือเป็นแบบรวมหลายภัย (Multiple Peril Crop
Insurance: MPCI) ที่ความคุ้มครองครอบคลุมภัยธรรมชาติหลายภัย
การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย
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การประกันภัยแบบดัง้ เดิม มีขอ้ ดี คือการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง                                                                                                                                         
จากการประเมินความเสียหายเป็นรายแปลง แต่จะมีต้นทุนการบริหารจัดการสูง และเกิดปัญหาการเลือก
ที่ขัดแย้ง (Adverse Selection) ที่ผู้มีความเสี่ยงสูงจะเลือกท�ำประกัน และปัญหาภัยทางศีลธรรม (Moral
Hazard) ที่ผู้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ดูแลจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อให้ได้รับค่าสินไหม
ทดแทนมากขึ้น
2) การประกันภัยแบบที่ใช้ดัชนี (Index-Based Insurance) เป็นการประกันภัยพืชผลที่มี
การจ่ายค่าสินไหมชดเชยตามค่าที่วัดได้จากดัชนี เช่น ดัชนีสภาพภูมิอากาศ (Weather Index-Based
Insurance) ดัชนีผลผลิตเขตพื้นที่ (Area Yield Index Insurance) และดัชนีการเจริญเติบโตของต้นพืช
(Normalized Difference Vegetation Index Insurance :NDVI)
     2.1)   ดัชนีสภาพภูมอิ ากาศ (Weather Index-Based Insurance) มีการจ่ายค่าสินไหมชดเชย                                                                                                                                            
                        ตามค่าตัวแปรสภาพอากาศ เช่น ค่าปริมาณน�้ำฝนที่วัดได้จากสถานีน�้ำฝน
     2.2)   ดัชนีผลผลิตเขตพืน้ ที่ (Area Yield Index Insurance) มีการจ่ายค่าสินไหมชดเชยตาม
   ดัชนีผลผลิตของเขตพื้นที่
     2.3)   ดัชนีการเจริญเติบโตของต้นพืช (Normalized Difference Vegetation Index Insurance:
             NDVI) มีการจ่ายค่าสินไหมชดเชยตามดัชนีการเจริญเติบโตของต้นพืชที่ถูกวัดโดยใช้
                      ภาพถ่ายดาวเทียม
การประกันภัยแบบทีใ่ ช้ดชั นีมขี อ้ ได้เปรียบกว่าการประกันภัยแบบดัง้ เดิม คือ มีตน้ ทุนการด�ำเนินงาน                                                                                                                                              
ทีต่ ำ 
�่ การจ่ายเงินชดเชยมีความโปร่งใสเนือ่ งจากมีการอ้างอิงค่าดัชนี ลดปัญหาการเลือกทีข่ ดั แย้ง และปัญหา                                                                                                                                            
ภัยทางศีลธรรม เนื่องจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ขึ้นอยู่กับแปลงการผลิตของผู้ถือกรมธรรม์  
อย่างไรก็ตาม การประกันภัยแบบที่ใช้ดัชนีจะมีความท้าทายจากการที่การจ่ายสินไหมชดเชยไม่ตรงตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือที่เรียกว่าปัญหาความเสี่ยงพื้นฐาน (Basis Risk) โดยดัชนีที่ดีจะต้องมี
ความสัมพันธ์สูงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย
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2.2 การจัดการความเสีย
่ งด้านราคา

การจัดการความเสี่ยงด้านราคาของสินค้าเกษตร มีรูปแบบดังนี้
1) การซือ้ ขายแบบสัญญาล่วงหน้า (Forwards Contracts) เป็นสัญญาระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย                                                                                                                                              
ทีจ่ ะซือ้ จะขายสินค้าอ้างอิง โดยตกลงราคากันในวันนี้ เพือ่ ส่งมอบสินค้าและช�ำระเงินในอนาคต การตกลง
ซื้อขายสัญญาเกิดขึ้นได้โดยไม่จ�ำกัดสถานที่ หรือเรียกว่า ซื้อขายแบบ Over-the-counter (OTC) และมี
การก�ำหนดรายละเอียดของสัญญาตามความต้องการระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย
2) การซื้อขายล่วงหน้าด้วยสัญญาแบบตลาดอนาคต (Futures Contracts) ซึ่งเป็นสัญญา
Forwards ประเภทหนึ่ง คือ เป็นสัญญาที่จะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิง โดยตกลงราคากันในวันนี้ เพื่อส่ง
มอบสินค้าและช�ำระเงินในอนาคต Futures แตกต่างจาก Forwards ตรงที่ Futures เป็นสัญญาที่ซื้อ
ขายในศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ หรือตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Commodity Future Exchange) ลักษณะของ
สัญญาจึงเป็นแบบมาตรฐาน โดยศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์จะก�ำหนดรายละเอียดของสัญญาไว้ล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน เช่น มาตรฐานของผลผลิตที่ท�ำการซื้อขายในแต่ละสัญญา
3) การซือ้ ขายอนุพนั ธ์สนิ ค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives หรือ Options) เช่น อนุพนั ธ์
ของสินค้าอ้างอิงที่เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด กาแฟ เป็นต้น เป็นสัญญาระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย
คือ ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ขายให้สิทธิแก่ผู้ซื้อ ที่จะซื้อ (หรือขาย) สินค้าอ้างอิง ตามจ�ำนวน ราคา และ
ภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่าซื้อสัญญาสิทธิดังกล่าว ที่เรียกว่า “ค่าพรีเมียม
(Premium)” ให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับการได้สิทธินั้น ผู้ซื้อจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ แต่ผู้ขาย มีภาระ ต้อง
ปฏิบตั ติ ามสัญญา คือ ขายสินค้าให้ (หรือซือ้ สินค้าจาก) ผูซ้ อื้ เมือ่ ผูซ้ อื้ ใช้สทิ ธิตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
นอกจากรูปแบบการจัดการความเสี่ยงตามที่กล่าวข้างต้น ยังมีการจัดการความเสี่ยงด้านราคาใน
รูปแบบอืน่ ทีด่ �ำเนินการอยูใ่ นต่างประเทศ คือ การจัดการความเสีย่ งแบบการใช้สญ
ั ญาแลกเปลีย่ น (SWAP
Contracts) หรือ SWAP ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ที่จะท�ำการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดใน
อนาคต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน
การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย
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อย่างไรก็ตามการใช้ SWAP ในตลาดสินค้าเกษตรยังเป็นสิ่งที่ใหม่ ทั้งนี้มีรายงานส�ำนักข่าว
รอยเตอร์ส (Reuters) ว่าชิคาโก Mercantile Exchange (CME) (มักจะเรียกว่า "ชิคาโก Merc" หรือ
"Merc") ได้มีการเสนอการซื้อขาย SWAP ของน�้ำมันปาล์มโอลีอินของมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน
ปี 2557  โบรกเกอร์ (Broker) ในสิงคโปร์กล่าวว่า SWAP ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันในการจัดการความเสีย่ งของราคา จะเห็นได้วา่ ตลาดสินค้าเกษตรทีท่ �ำการซือ้ ขาย
นั้นพัฒนาจากการซื้อขายแบบซื้อแล้วช�ำระเงินแล้วจะได้ของตามที่ได้ซื้อ ซึ่งเรียกว่าตลาดซื้อขายเงินสด
(Spot Market or Cash Market) ส�ำหรับตลาดที่ซื้อขายแล้วไม่ต้องจ่ายทั้งหมดและได้ของที่ซื้อในวันข้าง
หน้า ซึ่งเรียกว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market)  และตลาดอนุพันธ์ (Option Market)  ซึ่งเป็น
ตลาดที่ต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยมในการซื้อสิทธิเพื่อการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่างดังที่ได้กล่าวมา
จะสามารถช่วยให้ลดผลกระทบการสูญเสียรายได้ให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งการประกันภัยพืชผล
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยที่เกษตรกรจ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยไปให้กับบริษัทประกันภัยตามสัญญาเพื่อที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้เอาประกันภัยไว้ ท�ำให้เกษตรกรสามารถน�ำเงินค่าสินไหมทดแทนมาใช้
ในการเป็นเงินทุนส่วนหนึ่งส�ำหรับปลูกปาล์มใหม่ต่อไป  รวมถึง หากเกษตรกรสามารถใช้ Future หรือ
SWAP เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงด้านราคา จะช่วยให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพมากขึ้น

การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับปาล์มน�้ำมัน และเครื่องมือ
Future หรือ SWAP ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาส�ำหรับปาล์มน�้ำมัน จึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษารูป
แบบการประกันภัยพืชผล และรูปแบบเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงด้านราคาในต่างประเทศที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กับปาล์มน�้ำมัน และประเมินเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเภท ซึ่งมีข้อดี ข้อเสีย
การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย

ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร

โอกาสและข้อจ�ำกัดในการพัฒนาที่แตกต่างกัน และศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำรูปแบบการประกันภัย
พืชผลและการจัดการความเสี่ยงด้านราคามาใช้กับประเทศไทย นอกจากนี้จ�ำเป็นต้องประเมินความเสี่ยง
ด้านภัยธรรมชาติและราคาทีผ่ เู้ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรมปาล์มนำ�้ มันต้นนำ�้ เผชิญ  ลักษณะการซือ้ ขายปาล์มนำ�้ มัน
ทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยงภัยธรรมชาติและราคา ความสามารถของอุตสาหกรรมต้นน�้ำในการรับมือกับ
ปัญหาและทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง รวมถึงความสนใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการประกันภัยพืชผล                                                                                                                              
และเครื่องมือจัดการความเสี่ยงด้านราคา เช่น Future และ SWAP เพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทาง           
การพัฒนารูปแบบการประกันพืชผลและการจัดการความเสี่ยงด้านราคาเพื่อเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผล
ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันต่อไป
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรม
น�้ำมันปาล์มในรูปแบบของการจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตของสินค้าเกษตรจากภัยธรรมชาติในรูป
ของการประกันภัยพืชผล (Crop Insurance) การจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ อันเนื่องมาจาก
การขาดแคลนแรงงานที่มีความช�ำนาญในการตัดทะลายปาล์มสด และความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร
ในรูปของ SWAP
เครื่องมือ: การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance)

ความเสี่ยงด้านการผลิต
(Production Risk)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
(Operationnal risk)
ความเสี่ยงด้านตลาดและราคา
(Market/price risk)

ความผันผวนของ
ผลผลิต

สภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความไม่พอเพียงของทรัพยากรธรรมชาติ โรค แมลงต่างๆ

การขาดแคลนแรงงานในช่วงการเก็บเกี่ยว ขาดแคลนปัจจัยการผลิต
ไม่สามารถควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ความผันผวน
ของราคา

อุปสงค์และอุปทานของสินค้าของตลาด
ในประเทศและตลาดโลก

เครื่องมือ: การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน SWAP

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดของการศึกษาการจัดการความเสี่ยงส�ำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย
การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย
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ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร

ผลการศึกษารูปแบบการประกันภัยพืชผลที่สามารถประยุกต์ใช้กับปาล์มน�้ำมันในประเทศไทย
ซึง่ สังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ การสัมภาษณ์เกษตรกรในการประเมินความจ�ำเป็น
ทัศนคติ ความสนใจในการประกันภัยพืชผลและการประกันความเสีย่ งด้านราคาและปัญหาแรงงาน รวมทัง้
การจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน สรุปได้ดังนี้
3.1 รูปแบบการประกันภัยพืชผลทีเ่ ป็นไปได้ส�ำหรับปาล์มน�้ำมันไทย

10

การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญหนึง่ ในการจัดการความเสีย่ งด้านการผลิต                                                                                                                                             
ในการโอนความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกยังผู้รับประกันภัย โดยที่เกษตรกรผู้เอา
ประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัย เพื่อให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
โซ่อุปทานของการประกันภัย ประกอบด้วย ผู้เอาประกันภัยรายย่อย ตัวกลางประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัย (Insurer) และผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้เอาประกันภัย เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย หมายถึงผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อสิทธิในการ
เอาเงินประกัน เช่น เกษตรกรเป็นผู้ถือกรมธรรม์การซื้อประกันภัยโดยใช้ดัชนีสภาพอากาศ
ตัวกลางประกันภัยในระบบประกันภัย ส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงิน หรือกลุ่มการเงินฐานราก
หรือที่ท�ำการไปรษณีย์ ที่มีบทบาทในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรับค่าเบี้ยประกันจากลูกค้า หรือ
เป็นช่องทางในการขายกรมธรรม์ให้กบั ผูท้ ตี่ อ้ งการเอาประกันภัย ทีส่ ามารถเข้าถึงผูต้ อ้ งการเอาประกันภัย                                                                                                                              
ได้ง่ายและรวดเร็ว
ผู้รับประกันภัย เป็นผู้ให้บริการประกันภัย ท�ำหน้าที่ในการรับความเสี่ยงจากการประกันภัยและ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยเป็นผู้ก�ำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต่อ ท�ำหน้าที่รับประกันภัยต่อให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติ ที่มีผู้เอาประกันภัยพร้อมกันเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ผู้รับประกันภัยมีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายค่า
สินไหมทดแทน จึงจ�ำเป็นต้องถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่อ
นอกจากนี้องค์กรที่เกี่ยวข้อง สมาคมประกันวินาศภัย หน่วยงานกลางด้านประกันภัย หน่วยงาน
ผู้ให้ข้อมูล มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เช่น การมีข้อมูลตลาดที่มีคุณภาพ
การฝึกอบรมให้ความรูด้ า้ นประกันภัย รวมถึงการก�ำกับดูแลของภาครัฐให้ผรู้ บั ประกันภัยปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์   
ที่ก�ำหนด รวมถึงการส่งเสริมระบบการคุ้มครองผู้บริโภค และการช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนาและ
การผลิตด้านการเกษตร จะช่วยพัฒนาระบบประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ
การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย

ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร

การประกันภัยทางการเกษตรที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกมี 2 รูปแบบ คือ การประกันภัยที่ตั้งอยู่บนการ
ชดเชยที่มีการจ่ายสินไหมชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Indemnity-Based Insurance) และ
การประกันภัยที่ใช้ดัชนี (Index-Based Insurance) โดยรูปแบบการประกันภัยพืชผลที่สามารถประยุกต์
ใช้กับปาล์มน�้ำมันในประเทศไทย มีดังนี้
1) การประกันภัยแบบดั้งเดิม ที่มีการจ่ายสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
(Indemnity-Based Insurance) ที่ครอบคลุมภัยน�้ำท่วมในกรณีต้นปาล์มยังไม่ให้ผลผลิต การประเมิน
ความเสียหายจะใช้วิธีการประเมินหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้
ประสบภัยพิบัติกรณีน�้ำท่วมมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยจากการ
ประกันภัย หากพืน้ ทีแ่ ปลงปลูกหลักเป็นพืน้ ทีป่ ระกาศภัยพิบตั แิ ละเสียหายโดยสิน้ เชิง โดยจ�ำนวนเงินชดเชย
ความเสียหายจะก�ำหนดจากต้นทุนในการปลูกปาล์มใหม่
2) การประกันภัยที่มีการใช้ดัชนีสภาพอากาศ (Weather Index-Based Insurance) ที่มีการ                                                                                                                                    
จ่ายสินไหมทดแทนตามค่าที่วัดได้จากตัวแปรสภาพอากาศ ที่มีการจ่ายสินไหมทดแทนตามค่าที่วัดได้จาก
ปริมาณน�ำ้ ฝน ส�ำหรับช่วงอายุของต้นปาล์มทีใ่ ห้ผลผลิตแล้ว โดยเกษตรกรจะได้รบั เงินชดเชยความเสียหาย                                                                                                                                         
จากภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง หากปริมาณน�้ำฝนที่วัดได้ที่สถานีน�้ำฝนใกล้แปลงปลูก (ในระยะไม่เกิน 20-25
กิโลเมตร) สะสมในช่วง 4 เดือน ต�่ำกว่า 200 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นระดับปริมาณน�้ำฝนที่ต้นปาล์มน�้ำมัน
ต้องการ โดยเงินชดเชยความเสียหายจะก�ำหนดจากความสูญเสียรายได้จากผลผลิตที่ลดลง

การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย
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ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร

ข้อดีและข้อจ�ำกัด/
ข้อมูลที่ต้องใช้

12

การประกันภัยแบบดั้งเดิม
ที่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
แบบก�ำหนดชนิดภัย (ภัยน�้ำท่วม)

การประกันที่ใช้ดัชนีสภาพอากาศ
ที่จ่ายสินไหมทดแทนตามค่าที่วัดได้
จากตัวแปรสภาพอากาศ

ข้อดี

มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสีย
หายทีเ่ กิดขึน้ จริง ท�ำให้ไม่มปี ญั หาความเสีย่ ง                                                                           
พืน้ ฐาน (Basis Risk) ทีม่ กี ารจ่ายค่าสินไหม
ไม่ตรงกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง และ
การก�ำหนดชนิดภัยเดียว
มักจะไม่ประสบปัญหาด้านศีลธรรม (Moral
Hazard) ทีผ่ เู้ อาประกันมีการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมไม่ดแู ลฟาร์ม เพือ่ ได้รบั ค่าสินไหม
ทดแทน

มีจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามค่าที่วัดได้จาก
ตัวแปรสภาพอากาศ เช่น ปริมาณน�้ำฝน
จากค่าทีว่ ดั ได้ในสถานีนำ�้ ฝน ซึง่ มีความโปร่งใส
วัดได้รวดเร็ว ท�ำให้สามารถจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนได้เร็ว
มีตน้ ทุนการด�ำเนินงานทีต่ ำ 
�่ เนือ่ งจากไม่ตอ้ ง
ตรวจแปลงจริง

ข้อจ�ำกัด

ต้องมีการตรวจแปลงจริง ว่าภัยน�้ำท่วม
ส่ ง ผลให้ ต ้ น ปาล์ ม อายุ น ้ อ ยตายหมด
ท�ำให้มตี น้ ทุนการด�ำเนินงานสูง และปัญหา                           
ความโปร่งใสในการตรวจแปลง

มีปัญหาด้านศีลธรรม ที่ผู้เอาประกันมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่ดูแลฟาร์ม เพื่อได้
รับค่าสินไหมทดแทน
มีโอกาสที่ค่าดัชนีน�้ำฝนที่วัดได้จากสถาน
ทีไม่ตรงกับปริมาณน�้ำฝนที่ตกที่แปลงของ
เกษตรกร จึงต้องมีการลงทุนในการติดตั้ง
สถานี น�้ ำ ฝนให้ ค รอบคลุ ม หลายพื้ น ที่ ใ น
ระยะที่ใกล้กับแปลงเกษตรกร
ผลผลิตปาล์มมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณนำ�้ ฝน                                                                  
โดยปริมาณนำ�้ ฝนจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ปาล์มในอีก 6-24 เดือนข้างหน้า และหาก
เกิดภัยแล้งและปริมาณฝนทิ้งช่วงมีความ
รุนแรงในช่วงต้นปีจะส่งผลเสียต่อการพัฒนา
ละอองเกสรของต้นปาล์มส่งผลต่อน�้ำหนัก
ทะลาย ท�ำให้การประเมินผลกระทบต้อง
ใช้ความรู้เชิงเทคนิคในการค�ำนวณค่าดัชนี
น�้ำฝนสะสมขั้นต�่ำและขั้นสูง ในการใช้เป็น
เกณฑ์ในการจ่ายเงินชดเชยในแต่ละระยะ
ของอายุปาล์ม

ข้อมูลที่ต้องใช้

ความถี่และความรุนแรงของภัยน�้ำท่วม

ข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน�ำ้ ฝนรายวัน
ย้อนหลัง

การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย

ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร
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การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย

ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร

3.2 การจัดการความเสีย
่ งด้านราคาในรูปแบบ SWAP ส�ำหรับปาล์มน�้ำมันไทย

14

สวอป (Swap) เป็นสัญญาในการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่าง
คู่สัญญา ซึ่งอาจจะเป็น เงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี้ย หรือกระแสเงินสด  ส�ำหรับการประยุกต์
รูปแบบของ Swap เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาส�ำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันของไทย
มีฐานความคิดมาจากแบบจ�ำลอง Plain Vanilla โดยประกอบด้วย 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ฝ่ายผูซ้ อื้ ฝ่ายผูข้ าย
และ Swap Dealer ซึ่งเป็นฝ่ายที่มีบทบาทอย่างมากและต้องมีความน่าเชื่อถือใน Swap นอกจากนี้
Swap จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องการที่จะท�ำการค้าร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์
จากการด�ำเนินการดังกล่าว (ภาพที่ 3) โดยทั่วไป Swap สามารถเกิดได้ในหลายรูปแบบและการคิดก�ำไร
ขาดทุนจะใช้ส่วนต่างของราคาเป็นตัวก�ำหนด โดยไม่ค�ำนึงถึงการส่งมอบสินค้า โดยคิดส่วนต่างระหว่าง
ราคาที่ก�ำหนดในตลาดเงินสด (Cash Market) กับราคาที่ตกลงกันไว้โดยไม่ค�ำนึงถึงการส่งมอบสินค้า
โดยปกติเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม และโรงสกัดจะท�ำการค้า โดยผ่านตลาดเงินสด (Cash Market) ที่มีอยู่ใน
ส่วนบนของภาพที่ 4 ในขณะที่ Swap อยู่ในส่วนล่างของภาพที่ 4 จะดูแลก�ำไรขาดทุนจากราคาระหว่าง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 3: แบบจ�ำลอง Plain Vanilla

ภาพที่ 4: ตัวอย่างสวอปปาล์มน�้ำมัน
การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย

ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร

ยกตัวอย่างเช่น โรงสกัดจ่ายราคาที่ก�ำหนดในอัตรา 4.05 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่เกษตรกรจะ
ได้รบั 4.00 บาท/กิโลกรัม ตามทีต่ กลง และ swap dealer จะได้รบั 0.05 บาท/กิโลกรัม เป็นค่าด�ำเนินการ                                                                                                                          
การด�ำเนินการในตลาดเงินสด เป็นการเปลีย่ นมือของมูลค่าการจัดการระหว่างผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ สาม ในกรณีนี้
ปาล์มสดจะถูกส่งไปยังโรงสกัดโดยเกษตรกร รูปแบบนี้จะด�ำเนินการได้อย่างดีหากมีการควบคุมคุณภาพ
ให้ได้มาตรฐาน และ swap dealer สามารถควบคุมให้ทั้งสองฝ่ายท�ำตามข้อตกลง และเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมในการวัดเปอร์เซ็นต์น�้ำมันของผลปาล์มสดในการรับซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกร จึงควรมี
การคิดเปอร์เซ็นต์น�้ำมันหลังการสกัดผลปาล์ม เช่น โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มสดจากสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์ม       
เป็นจ�ำนวน 500 ตัน ซึ่งตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น�้ำมันได้เท่ากับ 17% แล้วน�ำมาสกัดน�้ำมันปาล์มดิบ คิดเป็น
อัตราสกัดน�้ำมัน (Oil Extraction Rate: OER) ได้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น�้ำมันของผลปาล์มเท่ากับ 20%
ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์น�้ำมันที่แท้จริงของปาล์มสด 500 ตัน ดังนั้น ควรมีการจัดสรรแบ่งเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่าง
3% ให้กับสหกรณ์/เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มดังกล่าว ทั้งนี้อาจจะเป็นการแบ่งกันครึ่งต่อครึ่ง หมายความว่า                                                                                                                                 
เกษตรกรจะได้รับเพิ่มจากเดิม 1.5% แทนที่จะได้เปอร์เซ็นต์น�้ำมันเท่ากับ 17% ซึ่งการดูแลในเรื่องนี     ้
จะเป็นหน้าที่ของ swap dealer

ภาพที่ 5: สวอปปาล์มน�้ำมันและหน้าที่ของ swap dealer (ตัวกลาง)

ส�ำหรับประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการใช้รปู แบบสวอป คือ การพัฒนาระบบและความเชือ่ มโยงระหว่าง
ห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มันในระดับต้นนำ�้ กับกลางนำ 
�้ และแก้ปญ
ั หาคุณภาพผลปาล์มสด                                                                                                                                     
ทีม่ เี ปอร์เซ็นต์นำ�้ มันตำ �่ อันทีจ่ ริงแล้วสวอปรูปแบบนีเ้ ป็นระบบการผลิตทีม่ สี ญ
ั ญาผูกพัน (Contract Farming)
คือ การท�ำสัญญาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและโรงสกัด แต่มีส่วนที่แตกต่าง คือ มี swap dealer
เป็นคนกลางท�ำหน้าทีใ่ ห้ทงั้ สองฝ่ายท�ำตามสัญญา พร้อมทัง้ ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการวัดเปอร์เซ็นต์                                                                                                                                
น�้ำมัน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจในการปรับปรุงเปอร์เซ็นต์น�้ำมันของผลปาล์มมากขึ้น ทั้งนี้
การเพิ่มเปอร์เซ็นต์น�้ำมันปาล์มของผลสด 1% จากฐาน 17% เป็น 18% 19% 20% จะท�ำให้เพิ่มมูลค่า
ของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทยและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกได้
การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย
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ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันภัยพืชผล
และการจัดการความเสี่ยงด้านราคาของปาล์มน�้ำมัน
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1) การพัฒนาการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยให้เข้มแข็ง
     เนือ่ งจากเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มันส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และเป็นเกษตรกรอิสระ
ทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือกลุม่ ผูป้ ลูกปาล์ม จึงควรพัฒนาการรวมกลุม่ ของเกษตรกรรายย่อยให้เข้มแข็ง                                                                                                                                             
เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม/สหกรณ์ที่เข้มแข็งจัดหาประกันภัยพืชผลให้กับสมาชิกเพื่อเป็นสวัสดิการ ช่วยให้                                                                                                                                 
การประกันภัยมีความเป็นได้ทางตลาดมากขึน้ จากจ�ำนวนสมาชิกทีเ่ อาประกันเพิม่ ขึน้ และสหกรณ์มคี วาม
สามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยมากกว่าเกษตรกรรายย่อย นอกจากนี้ ยังพบว่าการผลิตที่ได้มาตรฐาน
RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) ยังมีน้อย และเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ใช้แรงงาน
จ้างในการตัดปาล์ม ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการตัดผลผลิตปาล์ม จึงควรพัฒนาการรวมกลุ่มของเกษตรกร
รายย่อยให้เข้มแข็งและมีการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน RSPO มากขึ้น
เช่น จัดหาบริการแรงงานที่มีความช�ำนาญในการตัดปาล์มสดให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
โรงสกัดว่าสหกรณ์สามารถควบคุมผลผลิตได้คุณภาพ มั่นใจได้ว่าเปอร์เซ็นต์น�้ำมันที่สกัดได้จะเพิ่มขึ้น
และให้โรงสกัดสามารถให้ราคาผลปาล์มสดที่เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์น�้ำมันที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความเสี่ยงราคาแบบ SWAP
2) การพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันและการด�ำเนินงานเพื่อรองรับการประกันภัยพืชผล
    การพัฒนาประกันภัยพืชผลมีความจ�ำเป็นต่อเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน�ำ้ มัน โดยรูปแบบทีเ่ ป็นไปได้                                  
คือ การประกันภัยแล้งโดยใช้ดชั นีนำ�้ ฝน ทัง้ นีเ้ กษตรกรยังมีความตระหนักในด้านการประกันภัยพืชผลน้อย
จึงจ�ำเป็นต้องสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับเกษตรกรและกลุ่ม/สหกรณ์ และบริษัทประกันภัย รวมทั้ง                                                                                                                                             
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการบ�ำรุงรักษาสถานีนำ�้ ฝน และระบบการจัดเก็บข้อมูลทีส่ นับสนุนการประกันภัย                                                                                                                                              
เช่น ผลผลิตต่อไร่ ความเสียหายจากภัยแล้ง เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถค�ำนวณเบี้ยประกันและ
ออกแบบกรมธรรม์ได้
3) การพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันและการด�ำเนินงานเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านราคา
    การพัฒนาระบบสัญญาแลกเปลี่ยน (SWAP Contracts) หรือ SWAP จะช่วยให้เกษตรกร
และโรงสกัดน�้ำมันปาล์มได้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาและควบคุมผลผลิตปาล์มสดให้ได้
คุณภาพ และเปอร์เซ็นต์น�้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องมีการสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกษตรกร และกลุ่ม/
สหกรณ์ โรงสกัดและผู้เกี่ยวข้อง การสร้างกฎกติกาก�ำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทั้งเกษตรกรและโรงสกัด
เพื่อให้ได้ปาล์มคุณภาพและแบ่งสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมร่วมกัน
การจัดการความเสี่ยงของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันไทย

ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร
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