ยกระดั บ ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ปาล์ ม น�้ ำ มั น และน�้ ำ มั น ปาล์ ม
อย่างยั่งยืน : จากสวนปาล์ ม สู ่ ต ลาดโลก
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ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน
และน�้ำมั นปาล์ มของประเทศไทย
โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญหลัก 4 ส่วน
ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน กลุ่มผู้แปรรูปผลปาล์มสด กลุ่มผู้แปรรูปน�้ำมันปาล์มดิบ และกลุ่ม
ผู้แปรรูปอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
1) กลุ่มผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน (การผลิตวัตถุดิบต้นน�้ำ) แบ่งประเภทได้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1) บริษัทเอกชนผู้ปลูกปาล์ม ที่มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นอีกธุรกิจของโรงงาน
สกั ด ปาล์ ม น�้ ำ มั น ที่ มี ส วนปาล์ ม เป็ น ของตนเอง มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ผลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ สู ง
2) เกษตรกรรายย่อย ที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มตั้งแต่ 5 ไร่ ถึง 20,000 ไร่ แต่ส่วนใหญ่พื้นที่ปลูกเฉลี่ย
รายละ 10 – 20 ไร่ เกษตรกรในกลุ่มนี้มีจ�ำนวนมากและหลากหลาย พื้นที่ปลูกปาล์มกระจัดกระจาย
มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต�่ำ ประมาณ 2 – 2.5 ตัน/ไร่ ส่วนรูปแบบการจ�ำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร
กลุ่มนี้จะจ�ำหน่ายทะลายปาล์มให้กับพ่อค่าท้องถิ่น หรือลานเท และขายให้กับโรงงานสกัดน�้ำมัน
ปาล์มโดยตรง และ 3) กลุ่มเกษตรกรในรูปสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน ที่มีการรวมพื้นที่เพาะปลูก
เป็นลักษณะแปลงใหญ่ อย่างชัดเจน มีอ�ำนาจกาจต่อรองสูง เพราะท�ำงานระบบกลุ่ม มีกรรมการ
บริหาร ผู้จัดการ มีประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในระดับกลาง
2) กลุม่ ผูแ้ ปรรูปผลปาล์มสด (อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนั้ ต้น) ได้แก่ โรงงานสกัด
น�้ำมันปาล์ม ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานหีบสกัดน�้ำมันปาล์มกว่า 80 โรงงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกปาล์ม
โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มส่วนใหญ่จะผลิตน�้ำมันปาล์มดิบเพื่อขายต่อให้โรงกลั่นน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
หรืออุตสาหกรรมอื่นเพื่อน�ำไปผลิตไบโอดีเซลต่อไป ผู้ประกอบการสกัดน�้ำมันปาล์มมีการรวมตัว
ในลักษณะสมาคมโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม
3) กลุ่มผู้แปรรูปน�้ำมันปาล์มดิบ (อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง) ได้แก่ โรงงาน
กลั่นน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีทั้งส่วนที่รับซื้อน�้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัด
น�้ำมันปาล์มมากลั่น ซื้อผลปาล์มมาสกัดในโรงงานก่อนที่จะส่งน�้ำมันปาล์มดิบเข้าโรงกลั่น หรือ
มีสวนปาล์มเป็นของตนเองเพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบเข้าโรงงานได้อย่างเพียงพอตั้งแต่ต้นทาง
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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4) กลุ่มผู้แปรรูปอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย) ได้แก่
การผลิ ต ไบโอดีเซล ซึ่งปัจจุบันมีก�ำลังการผลิ ตไบโอดี เ ซลในประเทศไทยที่ ไ ด้ รั บการรั บ รอง
จากกรมธุรกิจพลังงาน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ราย (ตุลาคม, 2561) โดยมีวัตถุดิบหลักจากอุตสาหกรรม
ปาล์มน�้ำมันหลัก ได้แก่ ผลิตจากน�้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น�้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (Refine Bleaching
Palm oil: RBDPO) Palm stearin และน�้ำมันพืชใช้แล้ว

2

ที่มาของข้อมูล : กรมการค้าภายในและส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556)
ที่มาของภาพ : ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร, กระทรวงพาณิชย์
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การจั ด การสวนปาล์ ม น�้ ำ มั น
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตปาล์มน�้ำมันอย่างมีคุณภาพ
ปัจจุบันเกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาด้านการเพิ่มผลผลิตจากการบริหารจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่เหมาะสม ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง ท�ำให้ได้
ผลผลิตต�่ำและผลผลิตไม่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรเหล่านี้จะมีข้อจ�ำกัดค่อนข้างมาก ทั้งในด้าน
ความต้องการรายได้จากการขายปาล์ม จึงเป็นการบังคับให้เกษตรกรจ�ำเป็นต้องท�ำการเก็บเกีย่ วก่อน
เวลาเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ได้รายได้ตามทีค่ าดหวังในแต่ละช่วงเวลา อีกทัง้ เกษตรกรรายย่อยเหล่านีต้ อ้ งจัดหา
แรงงานเพือ่ ท�ำการเก็บเกีย่ วปาล์มด้วยตนเอง โดยอาจจะใช้แรงงานในครอบครัวบางส่วน แต่โดยส่วนมาก
จ้างแรงงานเก็บเกีย่ วเกือบทัง้ หมด ซึง่ ในบางช่วงเวลาจะพบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทัง้ ในส่วนของ
แรงงานตัดและแรงงานที่ใช้ในการขึ้นลงปาล์ม โดยเฉพาะในช่วงที่มีผลผลิตมาก ท�ำให้มีผลปาล์ม
ตกค้างไม่ได้ขนส่งไปยังโรงงานเป็นปริมาณมาก เป็นสาเหตุให้เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมันอิสระ (Free
Fatty Acid: FFA) ในผลปาล์มสูงขึ้น โดยส่งผลต่อผลปาล์มสดที่จะมีคุณภาพลดลง และถูกกดราคา
รับซือ้ ลง นอกจากนี้ บางครัง้ เกษตรกรประสบปัญหาการเก็บเกีย่ วปาล์มทีแ่ รงงานมักตัดผลปาล์มดิบ
มาขาย ท�ำให้ต้องคัดผลผลิตทิ้ง ซึ่งเกษตรกรจะเสียรายได้จากการเก็บเกี่ยวปาล์มดิบ
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตปาล์มน�้ำมันอย่างมีคุณภาพ มีดังนี้
1) เกษตรกร ควรมีการรวมกลุม่ กันเพือ่ ด�ำเนินการและบริหารจัดการด้านการปลูก การเก็บเกีย่ ว
และขนส่งปาล์มน�้ำมันให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
2) สถาบันเกษตรกรหรือโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม ควรเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้าน
การเก็บเกี่ยวและขนส่งให้แก่เกษตรกรรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดสรร
แรงงาน การจัดตารางแรงงาน รวมทั้งการจัดตารางรถบรรทุกขนส่งปาล์มน�้ำมันเพื่อใช้ในกิจกรรม
การเก็บเกีย่ วและขนส่ง ซึ่งเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกของกลุ่มฯ ก็สามารถเข้าร่วมเป็นแรงงานในกลุ่ม
เพื่อเก็บเกี่ยวปาล์มให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

3

ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร

4

3) ควรมีระบบฐานข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ทีแ่ สดงข้อมูลพืน้ ฐานในการก�ำหนดระบบการเก็บเกีย่ ว
และขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดท�ำข้อมูลแปลงด้านปีทปี่ ลูก อายุปาล์ม ปีทเี่ ริม่
ออกดอก ปีที่เริ่มขาย ต�ำแหน่งของต้นและรหัสต้น เป็นต้น
4) ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดตารางการเก็บเกีย่ วและขนส่งเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ตัดสินใจ (Decision making tool) ในการให้บริการด้านการเก็บเกี่ยวและขนส่งให้แก่เกษตรกร
5) ควรมีการถ่ายทอดความรูส้ เู่ กษตรกรชาวสวนปาล์ม และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในอุตสาหกรรม
น�้ำมันปาล์ม เช่น โรงงานสกัดระดับชุมชนในด้านการเก็บเกี่ยวปาล์มที่ถูกวิธี การจัดท�ำข้อมูลแปลง
รวมทั้งการจัดตารางการเก็บเกี่ยวการจัดตารางการขนส่ง
6) การก�ำหนดรูปแบบบริหารจัดการ โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในระบบห่วงโซ่
อุปทาน ได้แก่ เกษตรกร แรงงาน โรงงานสกัดปาล์มน�้ำมันระดับชุมชน สมาชิกเกษตรกร เป็นต้น
7) ควรมีการ coaching สถาบันเกษตรกรหรือโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มเป็นศูนย์กลาง
ในการให้บริการด้านการเก็บเกี่ยวและขนส่ง

2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสวนปาล์มน�้ำมัน
การขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน�้ำมันในแต่ละปีของเกษตรกรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
เช่น ราคาผลผลิต และนโยบายการส่งเสริมการเพาะปลูกจากภาครัฐ เป็นต้น ท�ำให้ปาล์มน�้ำมันที่
ปลูกในประเทศไทยมีความแตกต่างของอายุต้นปาล์มมาก-น้อยในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน ท�ำให้
เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการผลผลิตปาล์มน�้ำมันในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จ�ำเป็น
ต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตปาล์มน�้ำมัน แสดงดังภาพที่ 1
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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ระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมัน จึงเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการวิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพผลผลิตปาล์มน�้ำมันในแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดท�ำแผนที่พื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมัน
ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Information Technology)
และการส�ำรวจในภาคสนาม
จุดเด่นของระบบฐานข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลการกระจายตัวของพื้นที่ปลูก
ปาล์มน�้ำมันในแต่ละกลุ่มดิน ความลาดชัน จ�ำแนกความเหมาะสมของพื้นที่ รวมถึงแสดง
ข้อมูลผลผลิต พันธุ์ปลูก อายุต้นปาล์ม ผลผลิตทะลายต่อไร่ต่อปี ชนิดปุ๋ยและอัตราการใช้
และการบริหารจัดการสวนปาล์ม เป็นต้น
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน�ำ้ มัน ประกอบด้วย 1) ใช้ในการก�ำหนด
นโยบายการจัดการสวนปาล์มน�ำ้ มัน 2) ใช้ในการท�ำนายผลผลิตปาล์มน�ำ้ มัน 3) ใช้ในการพิจารณา
พื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมันใหม่ และ 4) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมัน

ภาพที่ 1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมัน
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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การจัดการลานเทปาล์มน�้ำมัน
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
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การขายผลผลิตปาล์มน�้ำมัน โดยทั่วไปมีการซื้อขาย 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ขายปาล์มน�้ำมัน
ทั้งทะลาย 2) ขายผลปาล์มน�้ำมันที่ร่วง และ 3) ขายผลปาล์มน�้ำมันคละกัน โดยการรับซื้อขายผลผลิต
ปาล์มน�้ำมันจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่ ผู้รวบรวมผลผลิตหรือลานเทปาล์มน�้ำมัน
โดยลานเทปาล์มน�้ำมัน อาจจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมันเองและท�ำหน้าที่เป็นคนกลางรับซื้อ
ทะลายปาล์มสดจากเกษตรกรเพื่อรวบรวมส่งโรงงาน หรืออาจน�ำปาล์มไปหีบเอาน�้ำมันมาจ�ำหน่าย
แก่โรงงานในรูปน�ำ้ มันปาล์มดิบ โดยลานเทปาล์มน�ำ้ มันจะเป็นผูก้ ำ� หนดราคารับซือ้ โดยอิงจากโรงงาน
ส่วนราคารับซือ้ จะขึน้ กับคุณภาพของปาล์มสดทีเ่ ก็บเกีย่ วได้จากต้น และปาล์มน�ำ้ มันทีไ่ ด้ ควรจะต้อง
น�ำเข้ากระบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้คุณภาพน�้ำมันปาล์มดิบที่ดี จึงท�ำให้การแข่งขัน
ในด้านการรับซือ้ ผลปาล์มสดจะค่อนข้างสูง ประกอบกับส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติที่ดี
ส�ำหรับลานเททะลายปาล์มน�้ำมัน เพื่อให้ลานเทปฏิบัติตามและเกิดกระบวนการพัฒนาปาล์มน�้ำมัน
ทัง้ ระบบ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการลานเทปาล์มน�ำ้ มันอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ลานเทในพืน้ ทีเ่ กิดความยอมรับจากกลุม่ เกษตรกร รวมถึงเกิดแนวทางทีเ่ ป็นธรรมในการซือ้ ขาย
ผลผลิตปาล์มน�้ำมันต่อไป
แนวทางและรูปแบบการพัฒนาระบบลานเทปาล์มน�ำ้ มันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ สนับสนุน
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน�ำ้ มัน ต้องร่วมมือกันปฏิบตั ิ ดังนี้
• เกษตรกร ลานเทต้องให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนเกี่ยวกับการเลือกพันธุ์ปาล์ม วิธีการ
ดูแลสวน กระบวนการเก็บเกี่ยว การลดต้นทุนการผลิต
• ทีมผู้เก็บเกี่ยวผลผลิต ลานเทต้องให้ความส�ำคัญถึงการรับซื้อปาล์มคุณภาพ โดยเลือก
ซื้อเฉพาะปาล์มสุก และแนะน�ำวิธีการจัดการผลผลิตที่ส่งเข้าลานเทภายในเวลารวดเร็ว เพื่อคง
ความสดของปาล์มน�้ำมัน รวมถึงต้องแสดงให้เห็นมีความเที่ยงธรรม และซื่อสัตย์ในการขายผลผลิต
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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• ผู้ประกอบการ ต้องตั้งเกณฑ์การเลือกซื้อปาล์มคุณภาพที่ชัดเจน โดยการติดประกาศ
ราคาการรั บ ซื้ อ และประเภทปาล์ ม ที่ รั บ ซื้ อ มี ก ารเข้ า ร่ ว มกลุ ่ ม ของสมาคมการค้ า ลานเท
มีการตรวจสอบผลผลิตที่น�ำมาขายและรับซื้อเพียงปาล์มน�้ำมันเพียงราคาเดียว
คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน�้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการลานเทปาล์มน�้ำมันตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ส� ำ หรั บ ลานเททะลายปาล์ ม น�้ ำ มั น จากส� ำ นั ก งานมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงาน รวมทัง้ ได้นำ� เสนอข้อมูลด้านการตรวจสอบเครือ่ งชัง่ ตวงวัดเพือ่ ให้คำ� รับรอง
ข้อมูลการค�้ำประกันสินเชื่อ จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ข้อมูลลานเทที่ยังด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลการสมัครสมาชิกสมาคม
การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบลานเทปาล์มน�้ำมัน ประกอบด้วย 1) ใช้ใน
การก�ำหนดแผนและนโยบาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายสมาชิกและ
การรวมกลุ่มสมาชิกลานเทปาล์มคุณภาพ และ 2) ใช้ในการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม
และส่งเสริมผูป้ ระกอบการลานเทปาล์มน�ำ้ มันในการประกอบธุรกิจปาล์มน�ำ้ มันอย่างมีคณ
ุ ภาพ

การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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การยกระดับการผลิตของโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพโรงสกัดน�้ำมันปาล์ม
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม 2 ประเภท คือ 1) โรงงานแบบสกัดแยก
(ระหว่างเนื้อและเมล็ดปาล์มน�้ำมัน) และ 2) โรงงานแบบสกัดแบบหีบรวม (ระหว่างเนื้อและเมล็ด
ปาล์มน�ำ้ มัน) กระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์ม มีทงั้ ใช้ไอน�ำ้ และไม่ใช้ไอน�ำ้ ซึง่ ยังคงพบ
ปัญหาการสูญเสียน�ำ้ มันในกระบวนการสกัดน�ำ้ มันปาล์มดิบ ผลวิเคราะห์ปริมาณการสูญเสียน�ำ้ มัน
ในกระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์ม ทัง้ แบบใช้ไอน�ำ้ และไม่ใช้ไอน�ำ้ พบว่า ค่าการสูญเสีย
น�้ำมันในกระบวนการผลิตของโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มแต่ละเทคโนโลยี แสดงดังตารางที่ 1
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แนวทางการลดการสูญเสียน�้ำมันในกระบวนการผลิต ได้แก่ การซื้อผลปาล์มสุก ไม่รดน�้ำ
ไม่แยกลูกร่วง ล�ำเลียงผลผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตและการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้ ง ควรตรวจสอบการสู ญ เสี ย น�้ ำ มั น ในกระบวนการผลิ ต จะช่ ว ยลดการสู ญ เสี ย น�้ ำ มั น
ในกระบวนการผลิตได้

2. ความคุ้มค่าในการลงทุนจัดตั้งโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มใหม่
แม้ว่าโรงสกัดน�้ำมันจะเผชิญปัญหาทั้งในเชิงบริหารจัดการและการผลิต แต่จากผลวิเคราะห
ตนทุน ผลตอบแทนของโรงงานสกัดน�้ำมันปาลมดิบพบวา มีความคุมคาในการลงทุน และมีแนวทาง
การลงทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ส�ำหรับการจัดตั้งโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มใหม่ มีดังนี้
• โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบแบบใช้ไอน�้ำ (ราคาทะลายปาล์มสด 5.50 บาทต่อ
กิโลกรัม) ก�ำลังผลผลิตปาล์มสด 30 ตัน/ชั่วโมง และรองรับการขยายก�ำลังการผลปาล์มสดขนาด
60 ตัน/ชั่วโมง ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 289 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา
โครงการ และค่าใช้จ่ายระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย โดยหากเดินก�ำลังการผลิตที่ 91% ของก�ำลังผลิตติดตั้ง
ใช้วัตถุดิบผลผลิตปาล์มสดต่อปี 237,600 ตัน จะก่อให้เกิดผลในการผลิตน�้ำมันปาล์มดิบประมาณ
38,880 ตันต่อปี เมล็ดในปาล์มประมาณ 11,880 ตันต่อปี และวัสดุเหลือใช้ในสวนของเชื้อเพลิง
ประมาณ 35,525 ตันต่อปี โดยสามารถคิดมูลค่าจากการผลิตน�ำ้ มันปาล์มดิบเพือ่ จ�ำหน่ายเป็นรายได้
ประมาณ 1,166 ล้านบาทต่อปี เมล็ดในปาล์มประมาณ 160 ล้านบาทต่อปี และวัสดุเหลือใช้ในสวน
ของเชื้อเพลิงประมาณ 28 ล้านบาทต่อปี ตามล�ำดับ รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้นประมาณ 1,355 ล้านบาท
ต่อปี หักค่าใช้จ่ายในด�ำเนินการ ค่าวัตถุดิบ ตลอดจนค่าบ�ำรุงรักษาระบบค่าเสื่อมและอุปกรณ์ต่างๆ
ประมาณ 1,247 ล้านบาทต่อปี จะท�ำให้ระบบการผลิตมีรายได้สุทธิประมาณ 108 ล้านบาทต่อปี
ซึ่งจะท�ำให้ระบบคืนทุนประมาณ 3.0 ปี (IRR ก่อนเสียภาษี 61.39%) โดยที่ระบบการผลิตจะมีอายุ
การใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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• โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบแบบไม่ใช้ไอน�้ำ (ราคาผลปาล์มร่วงกิโลกรัมละ 5 บาท)
ก�ำลังการผลิต 100 ตันต่อวัน ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง 44 ล้านบาท ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จา่ ย
ทีป่ รึกษาโครงการ โดยหากด�ำเนินการผลิตที่ 91% ใช้วตั ถุดบิ ปาล์มร่วง 33,000 ตันต่อปี จะก่อให้เกิด
น�้ำมันปาล์มดิบ จ�ำนวน 8,960 ตันต่อปี โดยสามารถคิดมูลค่า 188 ล้านบาทต่อปี ราคาขาย
กากปาล์มเมล็ดใน 8 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ 184 ล้านบาทต่อปี จะท�ำให้ระบบ
การผลิตมีรายได้สุทธิประมาณ 12 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะท�ำให้ระบบคืนทุนประมาณ 2 ปี 9 เดือน
(IRR ก่อนเสียภาษี 17.21%) โดยระบบมีการใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี

3. การจัดตั้งโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกกับโรงงานสกัด
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รูปแบบการล�ำเลียงและขนส่งวัตถุดบิ (ผลปาล์มสุก) ไปยังโรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์ม มี 3 รูปแบบ
คือ 1) เกษตรกรขนส่งผลผลิตเข้าโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มโดยตรง 2) เกษตรกรขนส่งเข้าลานเท
โดยตรง และ 3) ลานเทส่งเข้าโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม ดังนั้นการจัดตั้งโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม
ในพื้นที่เพาะปลูกใหม่ ตามประกาศเขตเหมาะสมส�ำหรับการปลูกปาล์มน�้ำมันของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยเลือกใช้พนื้ ทีเ่ หมาะสมมาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ทีไ่ ม่มพี นื้ ทีเ่ พาะปลูก
ยางพารา จ� ำ เป็นพิจ ารณาหลายหลักเกณฑ์ แ ละเหตุ ผ ลประกอบกั น เพื่ อช่ วยในการตั ดสิ น ใจ
ในการจัดตัง้ โรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์มดิบทีส่ มดุลกับพืน้ ทีเ่ พาะปลูกใหม่อย่างเหมาะสม หรือย้ายโรงงาน
สกัดน�้ำมันปาล์มเก่ามายังต�ำแหน่งใหม่ หรือเป็นจุดรวบรวมผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกใหม่ ภายใต้
ขอบเขตการรับวัตถุดิบที่ระยะทางแตกต่างกัน

ความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม มีปัจจัยที่ส�ำคัญดังนี้
• ด้านแหล่งวัตถุดิบ โดยผลปาล์มสุกที่เก็บเกี่ยวได้จากต้นปาล์มน�้ำมัน ควรจะต้องน�ำเข้า
กระบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้คุณภาพน�้ำมันปาล์มดิบที่ดี
• ด้านภูมิประเทศและแหล่งน�้ำ ต้องอยู่ใกล้แหล่งน�้ำตามธรรมชาติหรือจากแหล่งน�้ำต่างๆ
เพื่ อ สะดวกในการน� ำ น�้ ำ มาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต และควรต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสภาพแวดล้อม
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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• ด้านการขนส่งและแรงงาน เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญมาก ที่จะส่งผลต่อการก�ำหนด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ คน เครื่องจักร อุปกรณ์ และ
สิ่งที่สนับสนุนการผลิตต่างๆ
• ด้านตลาด มีบทบาทส�ำคัญในการพิจารณาเลือกท�ำเลที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้า เนื่องจาก
น�้ำมันปาล์มดิบเป็นสินค้าที่ต้องจ�ำหน่ายเพื่อน�ำไปแปรรูปต่อที่โรงงงานกลั่นน�้ำมันปาล์ม
• ด้านการเงินและหน่วยงานสนับสนุน ต้องอยู่ใกล้สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานจัดตั้งโรงงาน
ทัง้ นีท้ กี่ ล่าวมาจ�ำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 และการซ้อนทับ
ของต�ำแหน่งที่ตั้งโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มที่มีอยู่เดิมและปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย โดยยกตัวอย่าง
ความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้ แสดงดังภาพที่ 2
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(A) 30 กิโลเมตร

(B) 50 กิโลเมตร

(C) 100 กิโลเมตร

ภาพที่ 2 ความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มในภาคใต้ ระยะทาง 3 ระยะ
คือ (A) 30 กิโลเมตร (B) 50 กิโลเมตร และ 100 กิโลเมตร
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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การพั ฒนาห่ ว งโซ่ อุต สาหกรรมปาล์ม น�้ำมัน
และน�้ ำ มั น ปาล์มอย่า งยั่งยืน
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจาก
กระบวนการปลูกปาล์มน�้ำมัน การผลิตน�้ำมันปาล์มดิบ น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ไปจนถึงการผลิตปาล์ม
ไบโอดีเซล หรือที่เรียกว่าห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของปาล์มน�้ำมัน จัดเป็นเรื่องมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งส�ำหรับการแข่งขันได้และการอยู่รอดของเกษตรกร รวมไปถึงอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
ไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องมาจากแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมาตรฐาน
การผลิตที่ยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน�้ำมันปาล์มที่ได้เริ่มมีการบังคับใช้ในต่างประเทศ
เช่น มาตรฐานการผลิตน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) หรือมาตรฐานการผลิตพลังงานทดแทน
อย่างยั่งยืนในหลายประเทศ เช่น US-RFS, EU-RED และ GBEP ซึ่งได้ก�ำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้น�ำ
เข้าผลิตภัณฑ์จะต้องมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกิดจากของเสียของระบบการผลิต ไปจนถึงต้องมีการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคม เหล่านี้ท�ำให้แนวคิดด้านการประเมินความยั่งยืนตลอด
วัฏจักรชีวิต (Life cycle sustainability assessment) ก�ำลังได้รับความสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับส�ำหรับการสนับสนุนการด้านการเจรจาการค้า การส่งออกในอนาคต รวมถึงเพื่อให้
เกิดการวางแผนจัดท�ำนโยบายด้านการเกษตร อาหารและพลังงานที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ และเพื่อ
เป็นการเตรียมตัวรองรับมาตรฐานการผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของเกษตรกร
และอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มของไทย
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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1. การประเมินความยั่งยืนของการปลูกปาล์มน�้ำมัน
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ผลการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตต่อตันปาล์มสดทั้งทะลาย
(FFB) แปรผั น ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แ ก่ ลั ก ษณะพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ปาล์ ม น�้ ำ มั น แนวปฏิ บัติ
ในการปลูกปาล์ม และผลผลิตต่อไร่ทแี่ ตกต่างกันพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน�ำ้ มันใหม่ เมือ่ เปรียบเทียบเชิงพืน้ ที่
พบว่ า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนื อมี ค่ า เฉลี่ ย การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกต่ อตั น
ผลิตภัณฑ์ปาล์มสด (หน้าสวน) สูงกว่าภาคอื่นๆ รวมทั้งผลผลิตต่อไร่ต�่ำกว่าภาคอื่น โดยแหล่ง
ก�ำเนิดก๊าซเรือนกระจกหลักมาจากการใส่ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซ
เรื อ นกระจกทั้ ง ในช่ ว งของการผลิ ต ปุ ๋ ย เคมี แ ละช่ ว งของการใช้ ง านปุ ๋ ย เคมี รองลงมาได้ แ ก่
การใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมการเกษตรและการขนส่งวัตถุดิบต่างๆ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินเพื่อไปปลูกปาล์มน�้ำมันยังมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินจากพื้นที่ป่าธรรมชาติมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่ชนิดอื่น

2. การประเมินความยัง่ ยืนของห่วงโซ่การผลิตน�ำ้ มันปาล์มและระบบรีไฟน์เนอรีส่ ำ� หรับ
อาหาร เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์มูลค่าอื่น
การประเมินความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของระบบปาล์มไบโอรีไฟน์เนอรี่ (Palm-based
biorefinery) โดยวิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าปาล์มไบโอรีไฟเนอร์รี่ที่มีใน
ปัจจุบัน ได้แก่ 1) ระบบการผลิตอาหาร (น�้ำมันพืช) 2) ระบบการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล และ
3) ระบบการผลิตเชื้อเพลิงและโอลีโอเคมิคอล (กลีเซอรีนบริสุทธิ์)
ผลการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) พบว่า ค่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ศักยภาพ
การก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ความเป็นกรด ภาวะยูโทรฟิเคชั่น ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และ
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงฟอสซิลของแต่ละระบบจะแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
และวิธีการจัดการของเสียของแต่ละโรงงาน ซึ่งค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักร
ชีวิตของน�้ำมันปาล์มดิบ น�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และไบโอดีเซล เท่ากับ 0.89, 0.96 และ 0.97 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลกรัมผลิตภัณฑ์ ตามล�ำดับ
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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ปัจจุบันชีวมวลหลักที่เกิดในอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน เช่น เส้นใย กะลา น�้ำเสีย รวมถึง
ทะลายเปล่าบางส่วน ได้ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์เกือบทั้งหมด ทั้งในรูปแบบใช้เองในระบบการผลิต
หรือการขายแก่ผู้อื่น ท�ำให้ค่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของระบบปาล์มไบโอรีไฟน์เนอรี่ของไทย
มีค่าค่อนข้างต�่ำเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลต่างประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจระหว่างระบบการผลิตน�้ำมันพืช ไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ไปจนถึงแฟตตี้
แอลกอฮอล์ พบว่า การผลิตไบโอดีเซลและไบโอเคมิคอล ท�ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น
ตามล� ำ ดั บ แต่ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจากระบบผลิ ต ก็ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามด้ ว ย ท� ำ ให้ ค วามยั่ ง ยื น
ด้านสิง่ แวดล้อม รวมถึงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบปาล์มน�ำ้ มันอาจลดลงได้ หากระบบ
การผลิตไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ส�ำคัญในระบบการผลิต และแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าปาล์มน�้ำมัน เช่น
การผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ การผลิตวัสดุจากไม้ปาล์ม การผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิงชีวภาพ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการผลิตโอลิโอเคมิคอลที่มีมูลค่าสูงที่มีศักยภาพซึ่งจะส่งผลส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมันของไทยในอนาคต

ภาพที่ 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ปาล์มน�้ำมัน
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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โอกาสทางการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ มั น ปาล์ ม
ในประเทศอาเซี ย น-จี น
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ปั จ จุ บั น ไทยมี ก ารปลู ก ปาล์ ม น�้ ำ มั น ในเขตภาคเหนื อ ตอนบนในพื้ น ที่ 6 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
เชียงราย พะเยา น่าน ล�ำปาง เชียงใหม่ ล�ำพูน และแพร่ ซึ่งเป็นโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรม
ปาล์มน�ำ้ มันในเขตภาคเหนือตอนบนของไทยในการส่งออกไปยังตลาดประเทศอาเซียน-จีน ในเส้นทาง
สายเศรษฐกิจ R3A จากไทย-ลาว-จีน (ตอนใต้) จากการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการส่งออกน�้ำมันปาล์มไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และ
จีน (ตอนใต้) ในเส้นทางสายเศรษฐกิจ R3A ด้วยแบบจ�ำลองเพชรพลวัตร (Dynamic Diamond
Model) ท�ำให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของผู้ประกอบการไทย และเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มของไทย การศึกษาในครั้งนี้
จึงได้มีการเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์มในเขต
ภาคเหนือตอนบนดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แนวทางปรับตัวในโซ่อุปทานส่งออกผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์มในเส้นทางเศรษฐกิจสาย R3A
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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รายชื่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1) โครงการ “การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลการผลิตปาล์มน�้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย”
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และคณะ		
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
						
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2) โครงการ “แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการลานเทปาล์มน�้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ”
นางสาวดาริน รุ่งกลิ่น และคณะ 		
คณะวิทยาการจัดการ
						
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3) โครงการ “การศึกษาศักยภาพการผลิตของโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทย”
ดร.อนุมาน จันทวงศ์ และคณะ		
คณะวิทยาการจัดการ
						
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4) โครงการ “การศึกษาแนวทางการจัดตัง้ โรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์มเพือ่ สร้างสมดุลระหว่างพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มน�ำ้ มัน
และโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์ม”
นางสาวกันยา อัครอารีย์ และคณะ		
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
						
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
5) โครงการ “การศึกษาความเหมาะสมของการปลูกปาล์มน�้ำมันและการสร้างโรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ”
ดร.อรุณ อุ่นไธสง และคณะ			
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
						
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6) โครงการ “การศึกษาเทคโนโลยีการสกัดน�้ำมันปาล์มดิบ คุณภาพผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้และการลด
การสูญเสียของโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบตามขนาดการผลิต”
ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
						
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
7) โครงการ “การวิเคราะห์ความคุม้ ทุนทางเศรษฐกิจและการประเมินการใช้มาตรฐานคุณภาพของอุตสาหกรรม
ปาล์มน�้ำมัน”
ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
						
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
8) โครงการ “การพัฒนาระบบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาล์มน�้ำมันเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การผลิตของโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มชุมชนอย่างมีส่วนร่วม”
รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ และคณะ		
คณะวิศวกรรมศาสตร์
						
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9) โครงการ “การประเมินความยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่าปาล์มน�้ำมันและระบบรีไฟน์เนอรี่ส�ำหรับอาหาร
เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์มูลค่าอื่นในประเทศไทย”
ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา และคณะ		
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
						
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10) โครงการ “โซ่อุปทานและโครงสร้างตลาดธุรกิจปาล์มน�้ำมันในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย: กรณีศึกษา
โอกาสทางการตลาดในประเทศอาเซียน-จีน ในเส้นทางสายเศรษฐกิจ R3A”
ดร. ณัฐพรพรรณ อุตมา และคณะ		
ส�ำนักวิชาการจัดการ
						
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การยกระดับห่วงโซ่การผลิตปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
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จัดท�ำโดย
ส�ำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน)
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
: 0 2579 7435 ต่อ 3301-3315
โทรสาร 		
: 0 2579 7693
เว็บไซต์ 		
: http://www.arda.or.th
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2561

เอกสารนี้สังเคราะห์จากงานวิจัย

ภายใต้งานวิจัยแผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องปาล์มน�้ำมัน

