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การศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน  

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการด้าเนินงานความร่วมมือในการ
พัฒนาเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive 
Research) เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน และข้อมูล
ปฐมภูมิจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน อ้าเภออ่าวลึก  
และเครือข่ายและโรงงาน จังหวัดกระบี่ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน ต้าบลปะกาสัย อ้าเภอ
เหนือคลอง และโรงงาน จังหวัดกระบี่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดการฝ่ายภาคสนามของโครงการฯ  

ผลการศึกษาพบว่า โครงการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate–friendly Palm Oil Production and Procurement 
Project in Thailand) ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดตั้งส้านักงานโครงการ 
ณ อาคารส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีการบริหารจัดการโครงการ การจัดตั้ง
โครงสร้างการบริหารโครงการ การจัดท้าแผนปฏิบัติงานโครงการอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ การสัมมนาชี้แจงโครงการฯ การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการฯ การคัดเลือกวิทยากรโครงการฯ การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันสู่ตลาด
มาตรฐานน้้ามันปาล์ม การจัดท้าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกรรายย่อยปาล์มน้้ามันไทย 
(Thailand Oil Palm Smallholder Academy หรือ TOPSA) การฝึกอบรมวิทยากรมืออาชีพของ
โครงการฯ การศึกษามาตรการการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการฯ (มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ) และการติดตามและประเมินผลการด้าเนินโครงการฯ  
ซึ่งวิธีการด้าเนินโครงการ โดยการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นกลุ่ม
แปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร (ได้แก่ จังหวัดชุมพร 
จ้านวน 24 กลุ่ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 25 กลุ่ม และจังหวัดกระบี่ จ้านวน 15 กลุ่ม)  
การคัดเลือกวิทยากรโครงการ (มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ ได้แก่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรให้มีความสามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพ่ือท้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
สามารถผลิตปาล์มน้้ามันได้อย่างยั่งยืน) การจัดท้าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร 
(ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องการจัดการกลุ่ม การกสิกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน RSPO)  
การสัมมนาและการฝึกอบรมวิทยากร การจัดท้าแปลงสาธิตการจัดการสวนปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันสู่ตลาดมาตรฐานน้้ามันปาล์ม 
และการเสนอขอรับรองการตรวจรับรองมาตรฐาน RSPO 
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กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน อ้าเภออ่าวลึก เครือข่ายและโรงงาน จังหวัดกระบี่ 
พบว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ส่วนหนึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การผลิต
ปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน และผ่านการขอรับรองมาตรฐาน RSPO ในฐานะสมาชิกของโรงงานสกัด
น้้ามันปาล์มมาก่อน แต่ในขณะเดียวกัน เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามันแปลงใหญ่ ในพ้ืนที่ยังไม่ได้รับ
การส่งเสริมหรือมีความรู้ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐานดังกล่าว การรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ โดยการสร้างความเข้าใจร่วมกันส้าหรับ
เกษตรกรที่มีการผลิตเหมือนกัน และเม่ือรวมกลุ่มกันได้แล้ว จะสามารถสร้างพลังในการบริหารจัดการ
ที่คุ้มค่า ได้แก่ การรวมกันขายผลผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต การบริหารจัดการต้นทุน  
โดยการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ต่้าลง การสร้างทีมรับจ้างเก็บเก่ียวและก้าจัดวัชพืชของกลุ่ม
ที่มีการควบคุมและบริหารจัดการโดยกรรมการกลุ่ม และปันผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับสมาชิกและ
ทีมรับจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการดูแลจัดการสวนปาล์มน้้ามันและผลผลิตที่ได้มาตรฐานต่อไป 
ภาครัฐ มีนโยบายในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนในการถ่ายทอดความรู้ 
ตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต เช่น 
การจัดการดินและปุ๋ยส้าหรับสวนปาล์มน้้ามัน มีบริการวิเคราะห์ดิน/ใบปาล์มน้้ามัน เพ่ือหาความต้องการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์เท่าที่จ้าเป็นเท่านั้น ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเกินจ้าเป็น และการปลดปล่อย 
ธาตุอาหารส่วนเกินสู่สิ่งแวดล้อม  

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน ต้าบลปะกาสัย อ้าเภอเหนือคลอง และโรงงาน จังหวัด
กระบี่ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เพ่ิงรวมตัวเป็นแปลงใหญ่ และไม่มีใครเคยได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน (RSPO) แต่บริษัทศรีเจริญปาล์มออยล์ เป็นโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 
ที่มีสมาชิกเกษตรกรที่โรงงานรวมกลุ่มเอง ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO อยู่แล้วบางส่วน  
โดยปัจจุบันโรงงานมีการแยกรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรกลุ่มนี้ น้ามาแยกหีบสกัดน้้ามันแล ะ 
แยกจ้าหน่ายน้้ามันปาล์มที่หีบสกัดได้จ้าหน่ายในตลาดเฉพาะอยู่แล้ว และมีความต้องการขยาย
สมาชิกเกษตรกรที่ท้าการผลิตตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน (RSPO) เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากแนวโน้มความต้องการของตลาดและภาวการณ์แข่งขันทางการค้า ที่รุนแรงมากขึ้นใน
อุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม ลดการถูกกีดกันทางการค้าจากตลาดต่างประเทศ จึงจ้าเป็นต้องสร้าง
ผลผลิตที่มคีวามแตกต่างและมีมูลค่าสูงขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  
และกระทรวงการต่างประเทศ สื่อสารให้เห็นถึงความตั้งใจของประเทศไทยที่จะเป็นหนึ่งในประเทศ 
ที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับ 
ของตลาดในระดับสากล ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา 
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนา โดยเน้นหนักในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
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ในบริบทของประเทศไทยและการมีส่วนร่วมของชุมชน ขับเคลื่อนในเกิดการปรับระบบการผลิต 
ของเกษตรกรเข้าสู่ตลาดมาตรฐานน้้ามันปาล์ม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ในประเทศไทย ขยายผลบทเรียน หรือแนวทางการพัฒนาการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มตาม
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ การด้าเนินการโครงการฯ ควรสร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมหรือเชื่อมโยง
ภาคการผลิตจากกลุ่มเกษตรกร แรงงานผู้รับจ้าง ไปจนถึงภาคการตลาดหรือโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 
ทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกรรายย่อยปาล์มน้้ามันไทย 
(TOPSA) เกษตรกรจ้าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและชี้แจงก่อนน้าไปใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO มีระบบควบคุมภายในและการตรวจประเมิน
ภายในกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีผู้ที่มีองค์ความรู้เรื่องการขอรับการรับรองคอยให้
ค้าชี้แนะ รวมทั้งน้าเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ช่วยอ้านวยความสะดวกในการจดบันทึกข้อมูลส้าหรับ
เกษตรกร และเชื่อมโยงกับระบบการรับซื้อผลผลิตของโรงงาน   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นรายงานการศึกษาส่วนบุคคล ที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 ซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย
ผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในด้านของการจัดการสวนอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันสู่ตลาดมาตรฐานน้้ามันปาล์มในระดับสากล และการเสนอขอรับ 
การตรวจรับรองมาตรฐาน RSPO  

การศึกษาครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย  
รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. 
ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ในการให้ค้าปรึกษาและแนะน้าแนวทางที่เป็นประโยชน์ส้าหรับการจัดท้า
รายงานเป็นอย่างดี จนสามารถด้าเนินการจัดท้าเป็นรายงานได้อย่างสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณท่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน มา ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน อ้าเภออ่าวลึก และ อ้าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่บริษัทเอเชียนน้้ามันปาล์ม จ้ากัด อ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่บริษัท
ศรีเจริญปาล์มออยล์ อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และคุณธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ. ผู้จัดการฝ่าย
ภาคสนาม โครงการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Sustainable and Climate–friendly Palm Oil Production and Procurement Project in 
Thailand) ที่ร่วมกันให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม 
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาเรื่องนี้ รวมทั้ง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส้านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร และคุณวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีส่วนร่วมในการด้าเนินการให้การศึกษา ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้ อ้ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง  
การต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุน ผลักดันและอ้านวยความสะดวก
ในทุก ๆ ด้าน 

 
 
มาลินี ยุวนานนท์ 
กันยายน 2563 
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บทที่ 1 
บทน้า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส้าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตน้้ามันปาล์มได้เป็นอันดับ 3 ของโลก มีโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม
ที่ผ่านการรับรองมากกว่า 100 แห่ง และมีพ้ืนที่สวนปาล์มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2563 ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร คาดว่ามีเนื้อที่ให้ผล 5.81 ล้านไร่ ผลผลิต 17.80 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 
3,063 กิโลกรัม โดยจะเห็นได้ว่าการผลิตน้้ามันปาล์มในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่า ตั้งแต่ปี 2548 

สวนปาล์มน้้ามันมากกว่าร้อยละ 90 เป็นสวนปาล์มน้้ามันขนาดเล็กเป็นของเกษตรกรรายย่อย 
ซึ่งปกติแล้วเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้มีความรู้จ้ากัดเกี่ยวกับวิธีบริหารจัดการที่ดี ขาดการเข้าถึงเมล็ด
พันธุ์ที่มีคุณภาพดี และมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะใช้ปุ๋ยในปริมาณที่ถูกต้อง ข้อจ้ากัดเหล่านี้  
ส่งผลต่อเนื่องให้ประเทศไทยมีผลผลิตทลายปาล์มที่มีคุณภาพต่้า การใช้ทลายปาล์มที่มีผลผลิตต่้า  
ท้าให้การผลิตน้้ามันปาล์มไม่เป็นผลดีเท่าที่ควร ซึ่ งเป็นสาเหตุให้อัตราการสกัดน้้ามันต่้าและเพ่ิม 
การเกิดของเสียในโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มตามล้าดับ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก้าหนดแผนพัฒนาการเกษตรระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และให้แผนดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย 
“การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” จึงเป็นเครื่องมือส้าคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย 
มีศักยภาพและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ได้แก่ 

1) สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตามความเหมาะสมของพ้ืนดิน (เช่น สภาพของดิน 
มีน้้าเพียงพอ) 

2) สนับสนุนองค์กรและความร่วมมือระหว่างเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดเดียวกัน ในแบบพ้ืนที่
ผืนใหญ่ผืนเดียว ซึ่งท้าให้ประหยัดต้นทุน 

3) สนับสนุนการท้าการเกษตรที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าจะได้พืชผลที่มีคุณภาพและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

4) เชื่อมโยงเกษตรกรกับตลาด 
โดยเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ ต้องท้าการผลิตตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส้าหรับปาล์มน้้ามัน (GAP) ซึ่งมุ่งไปที่การยกระดับการบริหารจัดการ ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิม
ผลผลิต ในขณะที่การผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน ต้องพิจารณาผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม  
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และระบบนิเวศน์ด้วย มาตรฐานความยั่งยืนนานาชาติของน้้ามันปาล์ม หรือมาตรฐานการผลิตน้้ามันปาล์ม
อย่างยั่งยืน (RSPO) จึงน้ามาใช้พิจารณาเพ่ือส่งเสริมการด้าเนินงานภายใต้แผนดังกล่าว เพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างในอนาคต และสร้างช่องทางที่ดีกว่าในการเข้าถึง
ตลาดให้กับเกษตรกร 

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายเหล่านี้ยากต่อการบรรลุผลเนื่องจากมีงบประมาณจ้ากัดที่จะจัด
อบรมอย่างเข้มข้นในจ้านวนมาก ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ที่จะมาอบรม และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานและการรับรอง RSPO ด้วยปัจจัยดังกล่าว การจะท้าให้แผนและนโยบายประสบผลส้าเร็จนั้น  
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมกันท้างานกับภาครัฐและภาคเอกชนของไทย เพ่ือเป็นหลักในการผลิตน้้ามันปาล์ม
อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดท้าโครงการการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate–friendly Palm Oil Production and Procurement 
Project in Thailand) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ธรรมชาติและความปลอดภัยนิวเคลียร์ของเยอรมัน (Federal Ministry of Environment, Nature 
Conservation, and Nuclear Safety) มีการด้าเนินงาน ใน 3 ประเทศ ได้แก่  ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยยกระดับการผลิตปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่มาตรฐานสากล และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้้ามัน อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนพัฒนาการเกษตรในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

จึงเป็นที่มาในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือให้ทราบแนวทางการด้าเนินงานความร่วมมือในการ
พัฒนาเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางด้าเนินงานของโครงการการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ GIZ 
ในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน  

1.2.2 เพ่ือให้ทราบถึงกลยุทธ์และรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการผลิต
ปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้้ามันและ  
การส่งออกน้้ามันปาล์ม ที่สามารถน้าไปขยายผลแก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด้าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 

1) ด้านประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามันแปลงใหญ่ที่เข้าร่วม
โครงการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and 
Climate–friendly Palm Oil Production and Procurement Project in Thailand) จังหวัดกระบี่  

2) ด้านเนื้อหา ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ มาตรฐาน ปัญหาและอุปสรรค 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การจัดตั้งและบริหารโครงการความร่วมมือ การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ  การจั ดท้ าหลั กสู ตรฝึ กอบรม Thai Oil Palm Smallholder Academy : TOPSA  
การคัดเลือกและฝึกอบรมวิทยากรมืออาชีพของโครงการ การจัดท้าแปลงสาธิตการจัดการสวนอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันสู่ตลาดมาตรฐานน้้ามันปาล์ม 
การเสนอขอรับการตรวจรับรอง RSPO ส้าหรับเกษตรกรรายย่อย 

3) ด้านระยะเวลาศึกษา ตั้งแต่เริ่มด้าเนินการโครงการฯ ปี พ.ศ. ปี 2562 จนถึง
ปัจจุบัน 

1.3.2 วิธีการด้าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)  
2) วิธีการศึกษา ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
3) การเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ และเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group)  
4)  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 
1.4 ค้าถามการศึกษา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้้ามันให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสากล และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรปลูกปาล์มน้้ามันอย่างไร 

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน ภายใต้การด้าเนินงานของโครงการผลิตปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์กับ GIZ มีการยอมรับในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตปาล์มน้้ามันไปสู่ระบบการผลิตอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 
1.6.1  ได้ทราบแนวทางการด้าเนินงาน ความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 

ผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน 
1.6.2  ทราบถึงกลยุทธ์และรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มและเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามัน

อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้้ามันและการส่งออก
น้้ามันปาล์ม ที่สามารถน้าไปขยายผลแก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป  

 
1.7 นิยามศัพท์  

“TOPSA” หมายถึง หลักสูตรฝึกอบรม Thai Oil Palm Smallholder Academy เป็น
หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามันรายย่อย ในการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

“RSPO” หมายถึง Roundtable on Sustainable Palm Oil เป็นมาตรฐานการผลิตน้้ามัน
ปาล์มอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

“GIZ” หมายถึง องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
มีชื่ อ เต็มว่ า  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit เป็นองค์กรของ
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ให้บริการด้านการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างประเทศ  
และสนับสนุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก 

“การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Collaborative Farm)” หมายถึง การส่งเสริม
การเกษตรที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลักในการด้าเนินงาน ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
พร้อม ๆ ไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่ รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการแปลง 
เป็นผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้หลักการ “รวมคน รวมพ้ืนที่ 
ร่วมบริหารจัดการ” 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

ในการศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) นโยบายการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 
2) โครงการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Concept Note with work packages Project collaboration on Sustainable and Climate–
friendly Palm Oil Production and Procurement Project in Thailand) 

3) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Collaborative Farm) 
4) RSPO ส้าหรับเกษตรกรรายย่อย  
รายละเอียด ดังนี้  
2.1.1 นโยบายการผลิตปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มอย่างย่ังยืน 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) ได้ระบุถึงยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560–2579 โดยได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ “ พัฒนาปาล์มน้้ามัน น้้ามันปาล์ม 
ไปสู่อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล เพ่ือการแข่งขันในการด้าเนินธุรกิจในอาเซียน” โดยแบ่งระยะเวลา
การปฏิรูป 20 ปี แบ่งเป็น ช่วงละ 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2560–2579) มียุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้้ามัน 
และน้้ามันปาล์มทั้งระบบ 6 ด้าน ประกอบด้วย  

1) ด้านการผลิต มีเป้าหมายเพ่ิมเปอร์เซ็นต์น้้ามันในผลปาล์มสด เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
และลดต้นทุนการผลิต 

2) ด้านนวัตกรรม ส่ง เสริมอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลเพ่ือเป็นวัตถุดิบ 
ในอุตสาหกรรมสร้างมูลค่า เช่น ส่วนผสมเครื่องส้าอางและเวชภัณฑ์ 

3) ด้านมาตรฐาน ส่งเสริมการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มตามมาตรฐาน 
ต่าง ๆ ได้แก่ มาตรฐาน GAP มาตรฐานทะลายปาล์ม มาตรฐานลานเท มาตรฐาน 

RSPO และมาตรฐานโรงงาน  
4) ด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้น้้ามันไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น  
5) ด้านการตลาด โดยการปรับสมดุลอุปโภค บริ โภค ทั้ ง ในด้านอาหาร 

การพลังงาน วัตถุดิบเพ่ือการอุตสาหกรรม การส่งออก และการเก็บส้ารอง (Stock)  
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6) ด้านการบริหารจัดการ จัดท้ากฎหมายในรูปแบบ พ.ร.บ. ปาล์มน้้ามันแห่งชาติ 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว จะใช้ “การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” 

โดยมุ่งเป้าไปที่พ้ืนที่สวนปาล์มน้้ามัน ร้อยละ 70 (หรือเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้้ามันประมาณ 100,000 ราย) 
ด้วยแผนนี้ เกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการต้องท้าตามระบบการผลิตที่ถูกต้อง (GAP) พัฒนาโดย
กรมวิชาการเกษตร ซึ่งในทางทฤษฎี ระบบการผลิตที่ถูกต้อง (GAP) มุ่งไปที่การยกระดับการบริหาร
จัดการ การลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลิต อย่างไรก็ตามการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนไม่ได้
พิจารณาแค่เพียง GAP เท่านั้น แต่ต้องพิจารณาผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ด้วย 
มาตรฐานความยั่งยืนนานาชาติของน้้ามันปาล์ม หรือมาตรฐาน การผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 
(RSPO) จึงน้ามาใช้พิจารณาเพ่ือส่งเสริมการด้าเนินงานภายใต้แผนดังกล่าว เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างในอนาคต และสร้างช่องทางที่ดีกว่าในการเข้าถึงตลาดให้กับ
เกษตรกร 

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายเหล่านี้ยากต่อการบรรลุผลเนื่องจากมีงบประมาณจ้ากัด 
ที่จะจัดอบรมอย่างเข้มข้นในจ้านวนมาก ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ที่จะมาอบรม และขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานและการรับรอง RSPO ด้วยปัจจัยดังกล่าว การจะท้าให้แผนและนโยบายประสบ
ผลส้าเร็จนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีต่อโครงการน้้ามันปาล์มที่จะร่วมกันท้างานกับภาครัฐและภาคเอกชน
ของไทย เพ่ือเป็นหลักในการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 

คณะท้างานขับเคลื่อนโครงการ (2562) กล่าวถึงการจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย (GHG) ไว้ในเอกสารโครงการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมว่า 
ประมาณร้อยละ 18 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากภาคการเกษตร ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศ มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกส้าหรับภาคการเกษตรที่เหมาะสมได้ถูกก้าหนดเอาไว้แล้ว 
โครงการนี้จึงอาจจะเป็นตัวแปรส้าคัญในการส่งเสริมมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม รวมทั้ง
การริเริ่มให้มีระบบติดตามและรายงานผลส้าหรับกลุ่มปาล์มน้้ามัน เมื่อสิ้นสุดโครงการ กลุ่มน้้ามัน
ปาล์มของไทยจะได้รับประโยชน์จากการผลิตน้้ามันปาล์มที่มีคาร์บอนต่้าโดยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและโรงงานสกัด ซึ่งมีส่วนสนับสนุนแผนพัฒนาประเทศด้านการเติบโตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ข้อมูลเรื่องมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและระบบติดตามและรายงานผล 
ที่พัฒนาขึ้นจากโครงการนี้ ยังอาจจะมีประโยชน์ส้าหรับการประยุกต์ใช้ในกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต
อีกด้วย 
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2.1.2 โครงการผลิตปาล์มน ้ามันและน ้า มันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Concept Note with work packages Project collaboration on Sustainable 
and Climate–friendly Palm Oil Production and Procurement Project in Thailand)  

คณะท้างานขับเคลื่อนโครงการ (2562) ได้มีการจัดท้าโครงการผลิตปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการความร่มมือระหว่าง 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และ GIZ ในการด้าเนินการส่งเสริมการผลิตน้้ามันปาล์ม
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.2.1 ความเป็นมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก้าหนดแผนพัฒนา
การเกษตรระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2581) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 
ขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ส้าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม
(Roadmap) ได้ถูกพัฒนาขึ้นส้าหรับปี พ.ศ. 2555–2569 ก้าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้้ามัน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการภายในประเทศ อุปโภคบริโภค พลังงานทดแทน และการส่งออก ใน 3 
องค์ประกอบหลัก คือ การเพ่ิมพ้ืนที่ เพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมอัตราน้้ามัน (OER) ซึ่งประมาณการไว้ว่า 
ในปี 2569 การบริโภคเพ่ิมขึ้นเป็น 1.35 ล้านตัน การใช้เพ่ือพลังงานเพ่ิมขึ้นเป็น 2.60 ล้านตัน  
การส่งออก ปีละ 3–7 แสนตัน โดยให้ขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นอีก 3.0 ล้านไร่ ตั้งแต่ ปี 2558–2569 
รวม 12 ปี ปีละ 2.5 แสนไร่ และปลูกทดแทนสวนเก่าปีละ 3 หมื่นไร่ เพ่ือให้ในปีพ.ศ. 2569 มีพ้ืนที่ปลูก
รวมทั้งสิ้น 7.24 ล้านไร่ พ้ืนที่ให้ผล 6.49 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 21.40 ล้านตัน (คิดเป็นน้้ามันปาล์ม 
4.28 ล้านตัน) เพ่ิมผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย จาก 3.22 ตัน ในปี 2558 เป็นเป็น 3.50 ตัน ในปี 2569 และ
เพ่ิมอัตราน้้ามันเฉลี่ยเฉลี่ยจากร้อยละ 18.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 20.0 ในปี 2569 เช่นกัน ดังนั้น 
โดยใช้ “การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” โดยมุ่งเป้าไปที่พ้ืนที่จังหวัดที่มีพ้ืนที่สวนปาล์มน้้ามัน 
ร้อยละ70 (หรือเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้้ามันประมาณ 100,000 ราย) ด้วยแผนนี้ เกษตรกรรายย่อย 
ที่เข้าร่วมโครงการต้องท้าตามระบบการผลิตที่ถูกต้อง (GAP) มุ่งไปที่การยกระดับการบริหารจัดการ 
การลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมผลผลิต อย่างไรก็ตามการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนไม่ได้
พิจารณาแค่เพียง GAP เท่านั้น แต่ต้องพิจารณาผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
ด้วย มาตรฐานความยั่งยืนนานาชาติของน้้ามันปาล์ม หรือมาตรฐาน การผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 
(RSPO) จึงน้ามาใช้พิจารณาเพ่ือส่งเสริมการด้าเนินงานภายใต้แผนดังกล่าว เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างในอนาคต และสร้างช่องทางที่ดีกว่าในการเข้าถึงตลาดให้กับ
เกษตรกร 

2.1.2.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือท้าให้เกิดการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
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2) เพ่ือส่งเสริมมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและเครื่องมือสนับสนุนต่าง ๆ 
ที่เหมาะสม 

3) เพ่ือยกระดับการผลิตน้้ามันปาล์มและปาล์มน้้ามันอย่างยั่ งยืน 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ 

2.1.2.3 ขอบเขตความร่วมมือ เ พ่ื อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
จึงมีขอบเขตความร่วมมือในการจัดท้าเป็นโครงการย่อย ดังต่อไปนี้ 

1) โครงการย่อยที่ 1 : การบูรณาการการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่อุปทานผ่านการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

2) โครงการย่อยที่ 2 : การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการบรรเทาและ
การสนับสนุนเครื่องมือส้าหรับติดตามและรายงานผล 

3) โครงการย่อยที่ 3 : ยกระดับการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ 

2.1.2.4 ผลที่คาดว่าได้รับ คืออุปสงค์และอุปทานของการผลิตน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

2.1.2.5 การปฏิบัติ งานและการสนั บสนุน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และ GIZ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงาน มีความร่วมมือ ดังนี้ 

1) พิจารณาและจัดท้าแผนปฏิบัติงานและวิธีการด้าเนินโครงการ 
ที่เหมาะสมส้าหรับแต่ละพ้ืนที่  

2) ด้าเนินกิจกรรมของโครงการตามล้าดับความส้าคัญผ่านการตกลง
ร่วมกัน 

3) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการอบรมและสื่อการสอนที่เหมาะสม
ให้กับวิทยากรและเกษตรกรในโครงการ 

4) ทบทวนแผนและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้า 
ในการพัฒนานโยบายอย่างเหมาะสม และน้าเสนอให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.1.3 การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (Collaborative Farm) 
กรมส่งเสริมการเกษตร (2562) ได้กล่าวถึงการด้าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

(Collaborative Farm) ดังนี้ 
2.1.3.1 หลักการและแนวคิดในการด้าเนินการการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

เป็นระบบการส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก ด้าเนินงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพร้อม ๆ ไปกับการร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มการผลิต มีผู้จัดการ
แปลงเป็นผู้บริหารจัดการพ้ืนที่ ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยค้านึงถึงหลักการต่าง ๆ  
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ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดการส่งเสริมตามระบบการส่งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ ได้แก่ 

1) มีการผลิตในพ้ืนที่เหมาะสม ตามข้อมูลแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri Map) หรือเป็นพื้นที่ท่ีสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ 

2) มีขนาดการผลิตที่ คุ้ มค่ าต่ อการลงทุน  ( Economy of Scale) 
สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันจากการรวมซื้อรวมขาย หรือการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักรกล
ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง 

3) มีกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
หรือสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงการส่งเสริม 
สนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านองค์ความรู้ แหล่งทุน ให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

4) มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต 
5) มีช่องทางการตลาดรองรับ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาตลาด

ให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น 
6) มีปัจจัยพื้นฐาน เช่นแหล่งน้้า/ปริมาณน้้าเพียงพอต่อการผลิต  
7) มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอื่นๆ 

เช่น ลานตากโรงคัดแยก ลานเท เป็นต้น เข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิต 
8) มีการก้าหนดมาตรฐานการผลิต และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ 

รับรองสินค้าที่สามารถท้าได้หรือเป็นที่ต้องการของตลาด 
9) มีการก้าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดท้าแผน

ธุรกิจของกลุ่มที่ชัดเจน 
10) มีผู้จัดการแปลงที่มีศักยภาพและสามารถบริหารจัดการได้ 

2.1.3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
1) เกษตรกรสมัครใจรวมกลุ่มและเข้าร่วมด้าเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และเป้าหมายของแปลงใหญ่ พร้อมที่จะพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกัน โดยการมีส่วนร่วม
ตลอดกระบวนการพัฒนา 

2) เป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จ้าเป็นต้องอยู่
ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน สินค้าควรเป็นสินค้าหลักของเกษตรกร พ้ืนที่
มีความเหมาะสม มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ และสามารถบริหารจัดการได้  

3) ขนาดพ้ืนที่และจ้านวนเกษตรกร จ้าแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี้  
3.1) ข้าว พืชไร่ ปาล์มน้้ามัน และยางพารามีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 

300 ไร่ และเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 
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3.2) ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอ่ืน ๆ มีพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย 

3.3) ประมง ปศุสัตว์ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อย
กว่า 300 ไร่ หรือเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย โดยมีอัตราการค้านวณ
ปริมาณการผลิตหรือการเลี้ยงสัตว์ต่อหน่วยพื้นที่ ดังนี้ 

– โค 1 ตัว  เท่ากับ 0.65 หน่วย = 461 ตัว = 300 ไร่ 
– กระบือ 1 ตัว  เท่ากับ 0.70 หน่วย = 428 ตัว = 300 ไร่ 
– แพะ แกะ 1 ตัว  เท่ากับ 0.10 หน่วย = 3,000 ตัว = 300 ไร่  
– สัตว์ปีก 1 ตัว  เท่ากับ 0.01 หน่วย = 30,000 ตัว = 300 ไร่  
– ผึ้งพันธุ์/ผึ้งโพรง เท่ากับ 0.6 หน่วย = 500 ตัว = 300 ไร่  
  /ชันโรง 1 รัง 
– จิ้งหรีด 1 บ่อ  เท่ากับ 0.6 หน่วย = 500 ตัว = 300 ไร่  
– สุกร 1 ตัว  เท่ากับ 0.40 หน่วย = 7,500 ตัว = 300 ไร่  

ทั้งนี้ การรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ พ้ืนที่ท้าการเกษตรควรอยู่ใน
อ้าเภอเดียวกัน เพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ หากมีความจ้า เป็นที่ต้องรวมพ้ืนที่ข้ามอ้าเภอ 
ให้ผู้จัดการแปลงเสนอแนวทางการบริหารจัดการแปลงที่ชัดเจน ให้คณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อน
งานนโยบายส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

2.1.3.3 ขั้นตอนการเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดังนี้ 
1) การเตรียมการ 

1.1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/เอกชน ศึกษาท้าความเข้าใจหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ขั้นตอนการด้าเนินงาน วิธีการเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือเตรียม  
ความพร้อมในการด้าเนินงาน 

1.2) เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ศึกษาและท้าความเข้าใจหลักการ 
วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และประเมินศักยภาพตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามความสมัครใจ 

2) การสมัครเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกร/
องค์กรเกษตรกร ที่สนใจเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ เช่น ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
ศูนย์วิจัยข้าว ส้านักงานประมงอ้าเภอ ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ ส้านักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นต้น 
พร้อมจัดท้าข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้แก่ รายชื่อ
ประธานกลุ่ม ผู้จัดการแปลง และสมาชิกกลุ่ม โดยการเข้าร่วมมี 2 ลักษณะ คือ 
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2.1) เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ที่สนใจรวมตัวกันตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก้าหนด และสมัครเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2.2) หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ เสนอเกษตรกร/องค์กร
เกษตรกรที่มีศักยภาพมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนด และสมัครเข้าร่วมการส่ งเสริมการเกษตร 
แบบแปลงใหญ ่

3) การตรวจสอบข้อมูล  โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ รับสมัคร 
ท้าการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเบื้องต้นให้ครบถ้วนและส่งให้เลขาคณะกรรมการอ้านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด  

4) การพิจารณา คณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย
ส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด ท้าการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข พร้อมทั้งพิจารณาผู้จัดการแปลง ทั้งนี้ ผู้จัดการแปลงอาจเป็นเจ้าหน้าที่ 
หรือเกษตรกรที่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นพ่ีเลี้ยง หรือผู้แทนภาคเอกชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในกรณี 
ที่เป็นแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ที่มีภาคเอกชนเข้าร่วมในการบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เป็น 
พ่ีเลี้ยงหรือท้างานร่วมกับภาคเอกชน ให้พิจารณาตามภารกิจที่เก่ียวข้อง 

5) ผลการพิจารณาให้การรับรอง ดังนี้ 
5.1) ผ่านการรับรอง คณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนงาน

นโยบายส้ าคัญและการแก้ ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจั งหวัด แจ้ งผลการรับรองให้
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และหน่วยงานที่รับสมัครทราบผล 
การพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ผ่านระบบ co–farm.doae.go.th เพ่ือขึ้น
ทะเบียนเป็นแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5.2) ไม่ผ่านการรับรอง คณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงาน 
ที่รับสมัครทราบเพ่ือแจ้งเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร ท้าการปรับปรุง/แก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2.1.3.4 การสนับสนุนจากภาครัฐ 
1) การเข้าร่วมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน ดังนี้  
1.1) ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการจัดการดิน  

การจัดการน้้า ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 
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1.2) สมาชิกแปลงใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และการบริการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี ตามความต้องการของ
สมาชิกแปลงใหญ่ เช่น 

– การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น การลดต้นทุน การเพ่ิม
ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงบ้ารุงดิน 

– การท้าบัญชี และการใช้ประโยชน์จากบัญชี 
– การรวมกลุ่มเกษตรกร เช่น สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน 
– การเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าสินค้าเกษตร 
– การตลาด/บริการ และอ่ืน ๆ  

1.3) สนับสนุนโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาการผลิต 
การตลาด และความเข้มแข็งตามศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของแหล่งทุน 

1.4) สนับสนุนการวางแผน/เป้าหมายการผลิตของกลุ่มแปลงใหม่ 
และแผนการผลิตของสมาชิกให้สอดคล้องกัน เพ่ือด้าเนินการในการจัดท้าแผนธุรกิจของกลุ่ม 

1.5) สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงผลผลิตจากแปลงใหญ่สู่ตลาด 
1.6) สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายแปลงใหญ่ เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยี เป็นต้น 
2) แนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หลังปีที่  3 โดยที่แปลงใหญ่ 

ที่ด้าเนินการครบระยะเวลา 3 ปี และยังต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีการด้าเนินการ ดังนี้  
2.1) ให้มีการสนับสนุนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยให้แต่ละหน่วยงาน

พิจารณาใช้งบประมาณจากโครงการปกติของกรมฯ มาสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่  
2.2) การขอยกเลิกแปลงใหญ่ ต้องเป็นไปตามมติของกลุ่มให้มีการ

ยกเลิกแปลง โดยต้องมีเหตุผลอันสมควรในการขอยกเลิกแปลง และเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับ
จังหวัด เมื่อได้รับความเห็นชอบให้มีการยกเลิกแปลงให้ด้าเนินการลบข้อมูลในระบบสารสนเทศ  
co–farm.doae.go.th ทั้งนี้ ส้าหรับแปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หากพ้นสภาพการเป็นแปลงใหญ่จะต้องช้าระหนี้พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียกเก็บ  

2.3) ไม่สามารถแยกแปลงเพื่อขอรับการสนับสนุนใหม่ได้  
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2.1.3.5 ผลลัพธ์ (outcome) คือ เกษตรกรในแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการ
ร่วมกัน เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

2.1.4 RSPO ส้าหรับเกษตรกรรายย่อย 
2.1.4.1 ความหมายของ RSPO ธีระพงศ์ (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของมาตรฐาน 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ว่า เป็นมาตรฐานที่สนับสนุนให้มีการผลิตปาล์ม
น้้ามันอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตทะลายปาล์ม โรงสกัดน้้ามันปาล์ม โรงกลั่นน้้ามันปาล์ม 
โดยแต่ละส่วนจะมีข้อก้าหนดที่แตกต่างกัน ซึ่งทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิตปาล์มจนถึงผู้บริโภคจะต้อง
ผ่านมาตรฐาน RSPO จะขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ได้ 

2.1.4.2 หลักการและข้อก้าหนดของ RSPO ธีระพงศ์ (ม.ป.ป.) ได้ระบุหลักการ
และข้อก้าหนดของ RSPO ไว้ 8 ข้อ ได้แก่ 

1) ความมุ่งม่ันให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
3) ความมุ่งมั่นให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการใช้เงินในระยะยาว 
4) การใช้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของผู้ปลูกปาล์มน้ามันและโรงงานสกัด 

น้้ามันปาล์ม 
5) ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ 
6) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน บุคคลและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบ 

จากผู้ปลูกปาล์มและโรงงานสกัด  
7) การพัฒนาการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ 
8) ความมุ่งม่ันในการปรับปรุงกิจกรรมหลักอย่างต่อเนื่อง 

2.1.4.3 หลักการของมาตรฐานเกษตรกรรายย่อย ธิตินัย (2563) ได้กล่าวถึง
หลักการของมาตรฐานเกษตรกรรายย่อย 4 หลักการ ดังนี้ 

1) หลักการที่  1 เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สร้างประสิทธิภาพ  
สร้างผลกระทบเชิงบวกและภูมิคุ้มกัน 

2) หลักการที่ 2 ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเคารพสิทธิในที่ดิน 
และความอยู่ดีมีสุขของชุมชน 

3) หลักการที่  3 ความเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิทธิ และ
สภาพแวดล้อมส้าหรับคนงาน 
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4) หลักการที่  4 ปกป้อง อนุรักษ์ และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของ 
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ในการศึกษาครั้งนี้มีวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันไทยสู่มาตรฐาน RSPO  
2) การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน 
รายละเอียด ดังนี้  
2.2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันไทยสู่มาตรฐาน RSPO 

พวงเพชร (2559) ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันไทยสู่มาตรฐาน 
RSPO ไว้ดังนี้ 

2.2.1.1 ปาล์มน้้ามันไทยมีจุดอ่อนที่ส้าคัญ ได้แก่ ผลปาล์มมีอัตราน้้ามันต่้าอยู่ใน
ระดับเฉลี่ย ร้อยละ 17 ผลผลิตต่อไร่ต่้าเพียง 2.6 ตันต่อไร่ต่อปี และต้นทุนการผลิตสูงถึงกิโลกรัมละ 
3.38 บาท เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดี
ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ปาล์มให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ การจัดการสวน การให้ปุ๋ย การบ้ารุงดินที่ถูกต้อง 
รวมไปถึงการบริหารจัดการน้้าที่ดี และการเก็บเก่ียวผลปาล์มที่มีคุณภาพ แล้วจะมีวิธีใดบ้างท่ีจะแก้ไข
จุดอ่อนของปาล์มน้้ามันของไทยได้ 

2.2.1.2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันไทย วิธีหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือ 
การปฏิบัติตามกระบวนการของมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ซึ่งเป็น
มาตรฐานที่สนับสนุนให้มีการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตทะลายปาล์ม โรงสกัด
น้้ามันปาล์มและโรงกลั่นน้้ามันปาล์ม 

2.2.1.3 แนวทางของมาตรฐาน RSPO เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปาล์มน้้ามัน
อย่างยั่งยืน และในสภาวะการแข่งขันสูง การยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน RSPO 
เป็นสิ่งจ้าเป็นเนื่องจากบริษัทชั้นน้าทั้งไทยและต่างประเทศ มีการเลือกคู่ค้าที่ได้รับมาตรฐาน RSPO 
มาพิจารณาในการรับซื้อสินค้ามากขึ้น โดยหลายแห่งก้าหนดกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการรับซื้อวัตถุดิบ 
ส่วนประกอบ หรือแสดงจุดยืนในการรับสินค้ามาขายต่อจากผู้ประกอบการที่เป็นต้นน้้าจนถึงปลายน้้า
ที่มีกระบวนการผลิตที่รักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ Marks & Spencer, Carrefour, Cargill 

2.2.1.4 ปัจจัยส้าคัญท่ีจะท้าให้ไทยไปสู่ RSPO มีดังนี ้
1)  มีการประกาศใช้ RSPO อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้

เกษตรกรและโรงสกัดทั่วประเทศต้องปฏิบัติตาม โดยมีองค์กรกลาง ที่เกิดจากความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน (เกษตรกรและอุตสาหกรรม) ภาครัฐ และนักวิชาการ 
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สนับสนุนให้การใช้ RSPO เป็นไปอย่างราบรื่น อาทิ นักวิชาการให้ความรู้การปลูกปาล์มที่มีคุณภาพ
แก่เกษตรกร ภาครัฐออกเอกสิทธิการถือครองที่ดินที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร วิจัยพันธุ์ปาล์มและ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในปาล์มน้้ามัน 

2) มีหน่วยรับรองภายในประเทศที่สามารถตรวจประเมินตามมาตรฐาน 
RSPO ได้ โดยก้าหนดเป็นมาตรฐานของไทยเอง และผลักดันให้เกิดการยอมรับในสากล เพ่ือให้
สอดคล้องกับพ้ืนที่และข้อจ้ากัดของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมเข้าสู่ RSPO 
ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินจากหน่วยรับรองของต่างประเทศซึ่งมีอัตราสูง 

2.2.2 การพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในการผลิตปาล์มน ้ามันอย่างยั่งยืน 
สุธัญญา สิริรัตน์ และ ธีระพงศ์ (2561) พบว่าปัญหาหลักในการผลิตปาล์มน้้ามัน

ของเกษตรกรรายย่อย สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการกลุ่มและการสนับสนุนของโรงงานสกัด  
น้้ามันปาล์มดิบที่เป็นเครือข่าย นอกจากนี้พบว่า หลังจากเกษตรกรได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิต
ปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน และน้าความรู้ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการสวนปาล์ม การบันทึก
ข้อมูล การจัดการปุ๋ยเคมีโดยใช้แม่ปุ๋ยแทนปุ๋ยผสม การลดและเลิกใช้สารเคมี ท้าให้การผลิตปาล์มน้้ามัน
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่ม เพราะกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท้าให้เกษตรกรมองเห็น
ทางออกในการแก้ปัญหา และที่ส้าคัญคือเกษตรกรได้เรียนรู้และตระหนักถึงพลังในการรวมกลุ่ม  
ในส่วนของโรงงานเครือข่ายได้ปริมาณทะลายปาล์มมากขึ้นและคุณภาพดีขึ้น ซึ่งสามารถน้าผลวิจัย 
ไปใช้เป็นบทเรียนในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผ่านกระบวนการกลุ่มในพ้ืนที่อ่ืน เปิดโอกาสในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืนในวงกว้างต่อไป  
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2.3  แนวทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน : จุดแข็ง / จุดอ่อน 
- กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 
- หลักสูตรการอบรม TOPSA 
- การพัฒนาวิทยากร 
- การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตปาล์ม
น้้ามันสู่ตลาดมาตรฐานน้้ามันปาล์ม 
- การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

ปัจจัยภายนอก : โอกาส / อุปสรรค 
และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย 
- มาตรฐาน RSPO ส้าหรับเกษตรกรรายย่อย 
- กระบวนการเสนอขอรับการตรวจ
รับรองมาตรฐาน RSPO 

การส่งเสริมการผลิต 
ปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม 
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ 
กลยุทธิในการด้าเนินงาน 

-ระดับนโยบาย 
- ระดับปฏิบัติการ 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผลศึกษาแนวทางการด้าเนินงานความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน 
มีขอบเขตเนื้อหาในการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ 

1) ความคิดเห็นของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 
1.1) ความคิดเห็นของเกษตรกรและโรงงาน 
1.2) ความคิดเห็นของผู้จัดการภาคสนามของโครงการฯ 

2) แนวทางการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
3.1  ความคิดเห็นของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้้ามันแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เครือข่ายและโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม ในจังหวัดกระบี่ และการสัมภาษณ์ผู้จัดการ
ภาคสนามของโครงการฯ พบว่ามีความคิดเห็น ดังนี้ 

3.1.1 ความคิดเห็นของเกษตรกรและโรงงาน 
3.1.1.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน อ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

และเครือข่าย และโรงงาน 
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน ของอ้าเภออ่าวลึก ที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่

ส่วนหนึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน และผ่านการขอ
รับรองมาตรฐาน RSPO ในฐานะสมาชิกของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มมาก่อน แต่ในขณะเดียวกัน 
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่ในพื้นที่ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือมีความรู้ในการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว โดยประเด็น
ปัญหาที่ได้มีการสรุปร่วมกัน ได้แก่ 
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1) ปัญหาของเกษตรกร 
(1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีพ้ืนที่และผลผลิตไม่มาก  

ส่วนใหญ่ จึงขายผลผลิตผ่านผู้รวบรวมหรือที่เรียกว่าลานเท จึงขาดพลังในการเข้าถึงความรู้ ทั้งจาก
โรงงาน และภาครัฐ รวมถึงขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ  

(2) หลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติตามมาตรฐานบางประการยังเป็นสิ่งที่
เกษตรกรรายย่อยไม่คุ้นชิน หรือยากต่อการปฏิบัติ เช่น การจดบันทึก การแสดงเอกสารสิทธิ์การใช้
ที่ดิน 

(3) การจัดการสวนปาล์มน้้ามัน เกษตรกรยังต้องพ่ึงพาแรงงาน
ภายนอก เช่น การจ้างเก็บเกี่ยว การก้าจัดวัชพืช ซึ่งต้องมีการควบคุมและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด หากเกษตรกรมีสวนปาล์มน้้ามันที่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งครัวเรือน 
ก็อาจเกิดปัญหาได้ 

(4) การขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน RSPO มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
เกษตรกรรายย่อย ไม่สามารถจ่ายได้  

2) แนวทางการแก้ไข 
(1) การรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ โดยการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 

ในการที่เกษตรกรที่มีการผลิตเหมือนกัน แม้มีพ้ืนที่เล็กๆ ก็สามารถมารวมกลุ่มกันให้เป็นแปลงใหญ่ได้ 
และเมื่อรวมกลุ่มกันได้แล้ว จะสามารถสร้างพลังในการบริหารจัดการที่คุ้มค่า ได้แก่ การรวมกันขาย
ผลผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิต การบริหารจัดการต้นทุนโดยการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต 
ในราคาที่ต่้าลง การสร้างทีมรับจ้างเก็บเกี่ยว การก้าจัดวัชพืชของกลุ่มที่มีการควบคุมและบริหาร
จัดการโดยกรรมการกลุ่ม และปันผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับสมาชิกและทีมรับจ้าง เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการดูแลจัดการสวนปาล์มน้้ามันและผลผลิตที่ได้มาตรฐานต่อไป 

(2) ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โดยสนับสนุนในการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ 
ในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต เช่น การจัดการดินและปุ๋ยส้าหรับสวนปาล์มน้้ามัน มีบริการ
วิเคราะห์ดิน/ใบปาล์มน้้ามัน เพ่ือหาความต้องการใช้ปุ๋ยตามค่ าวิเคราะห์เท่าที่จ้าเป็นเท่านั้น 
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเกินจ้าเป็น และการปลดปล่อยธาตุอาหารส่วนเกินสู่สิ่งแวดล้อม  

3) การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันสู่ตลาดมาตรฐานน้้ามันปาล์ม 
โรงสกัดน้้ามันปาล์ม ในฐานะบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตปาล์มน้้ามัน จาก

เกษตรกร มีความต้องการที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความสุกแก่และให้เปอร์เซ็นต์น้้ามันสูง 
ซึ่งผลผลิตที่ได้จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่
มาตรฐานขั้นต้น เช่น มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP) ย่อมเป็น
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ที่ยืนยันได้ว่าโรงงานจะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพและในขณะเดียวกัน ทางบริษัทก็ได้รับข้อเสนอจาก
ผู้รับซื้อน้้ามันปาล์มไปแปรรูปเป็นสินค้าปลายน้้าสู่ผู้บริโภค ในการส่งมอบน้้ามันปาล์มที่ผลิตจากสวน
ปาล์มน้้ามันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO เพ่ือจ้าหน่ายเช่นเดียวกัน แต่ในปัจจุบันยังมีเกษตรกร
ที่เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน RSPO จ้านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่เพ่ิมมากข้ึน 

4) ข้อเสนอจากการสนทนากลุ่ม (Focus group)  
โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม จะร่วมเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงในการ

ขับเคลื่อน การผลิตปาล์มน้้ามันโดยเห็นว่า การที่เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ มีสมาชิก
แน่นอน ไม่ต่้ากว่า 30–40 ราย โรงงานยินดีที่จะสนับสนุนเศษวัสดุจากโรงงาน เช่น ทะลายปาล์มเปล่า 
กากปาล์ม ที่เหลือจากกระบวนการสกัดน้้ามันคืนกลับให้เกษตรกรเพ่ือน้า ไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ 
สนับสนุนการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้้ามัน จัดหาปุ๋ยเคมีในราคาต้นทุน ให้กับกลุ่มเกษตรกร  
และขณะเดียวกันจะมีการเพ่ิมราคาพิเศษส้าหรับผลผลิตปาล์มน้้ามันที่มาจากเกษตรกรของกลุ่ม 

นอกจากนั้น ผู้แทนจากโรงงานยังให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า เกษตรกร
เป้าหมายที่จะเข้าสู่ระบบการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน นั้น หากเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ที่รัฐให้การ
สนับสนุนในการรวมกลุ่มและให้ความรู้อย่างทั่วถึงอยู่แล้ว จะส่งผลให้การเข้าสู่กระบวนการรับรอง 
ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้ว และเป็นเกษตรกร 
ที่มีความรู้พ้ืนฐาน พร้อมที่จะยกระดับการพัฒนา เพียงใช้มาตรฐาน RSPO เป็นแนวทางโดยโรงงาน
เป็นผู้สนับสนุน 

3.1.1.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน ต้าบลปะกาสัย อ้าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ และโรงงาน 

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน ต้าบลปะกาสัย เป็นเกษตรกรที่เพ่ิง
รวมตัวเป็นแปลงใหญ่ และไม่มีใครเคยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน: 
RSPO แต่บริษัทศรีเจริญปาล์มออยล์ เป็นโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มที่มีสมาชิกเกษตรกรที่โรงงาน
รวมกลุ่มเอง ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO อยู่แล้วบางส่วน โดยปัจจุบันโรงงานมีการแยกรับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกรกลุ่มนี้ น้ามาแยกหีบสกัดน้้ามันและแยกจ้าหน่ายน้้ามันปาล์มที่หีบสกัดได้
จ้าหน่ายในตลาดเฉพาะอยู่แล้ว และมีความต้องการขยายสมาชิกเกษตรกรที่ท้าการผลิตตามมาตรฐาน
การผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน: RSPO เพ่ิมขึ้น เนื่องจากแนวโน้มความต้องการของตลาดและ
ภาวการณ์แข่งขัน ทางการค้าที่รุนแรงมากข้ึนในอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม ลดการถูกกีดกันทางการค้า
จากตลาดต่างประเทศ โรงงานจึงจ้าเป็นต้องสร้างผลผลิตที่มีความแตกต่างและมีมูลค่าสูงขึ้น  

1) ความคิดเห็นของโรงงาน  
(1) เกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานการผลิต

ปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน: RSPO หากเป็นเกษตรกรที่มีการรวมตัวเป็นแปลงใหญ่ได้แล้ว เป็นโอกาส 
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ของโรงงานที่จะดึงเกษตรกรกลุ่มนี้เข้าร่วมเป็นกลุ่มสมาชิก และสามารถขยายเครือข่ายได้อย่าง
กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการมีกลุ่มและเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืนขนาดใหญ่ 
จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง และนอกจากนั้นภายใต้กลุ่มสมาชิกขนาดใหญ่ 
ของโรงงาน แบ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่หลาย ๆ กลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการตนเอง จะช่วยให้การบริหาร
จัดการควบคุมดูแลให้การปฏิบัติตามข้อก้าหนดหรือมาตรฐานมีความเข้มข้นชัดเจนมากขึ้น และเห็นว่า 
จะเป็นโอกาสให้โรงงานขยายฐานสมาชิกไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและง่ายขึ้น  

(2) ความยากง่ายในการเข้าสู่กระบวนการรับรอง ในฐานะที่มี
ประสบการณ์ในการผลักดันเกษตรกรเข้าสู่การผลิตตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน 
เห็นว่า  

(2.1) กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ มาตรฐาน RSPO ส้าหรับ
เกษตรกรประเทศไทยนั้นสามารถปฏิบัติได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ เช่น มาเลเซีย หรือ
อินโดนีเซีย เพราะโดยกติกาของ RSPO เองก็อนุญาตในบางประเด็นให้ปรับเข้ากับบริบทของแต่ละ
ประเทศ ได้อยู่แล้ว และนอกจากนั้น สภาพการผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรกรรายย่อย ปลูกปาล์มน้้ามันในที่ดินของตนเองหรือครอบครัว อยู่ในชุมชน ไม่ได้มีการบุกรุก
ท้าลายป่า เพ่ือท้าการปลูกสร้างสวนปาล์มน้้ามันขนาดใหญ่ เกิดการท้าลายสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง 
อันเป็นที่มาของการก้าหนดมาตรฐาน RSPO  

(2.2) เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน จะสามารถด้าเนินการ
และได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานขึ้นอยู่กับความพร้อมดังต่อไปนี้ 

– เกษตรกรต้องสมัครใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

– พร้อมที่เข้าจะรับการอบรม เพ่ิมพูนความรู้ 
– พร้อมที่จะรับกติกาของกลุ่ม 
– พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันทีละข้ันตอน  
ทั้งนี้ ในแต่ละกลุ่มจ้าเป็นต้องมีทีมที่ปรึกษา หรือวิทยากร 

มาช่วยตรวจประเมินให้ค้าแนะน้าในทุก ๆขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 
2) ความคิดเห็นของเกษตรกร 

(1) เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามันกลุ่มนี้ เนื่องจากยังไม่เคยเข้าสู่
กระบวนการเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน: RSPO แต่เห็นด้วย 
ในเบื้องต้น การรวมกลุ่มกันในรูปแบบแปลงใหญ่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับการพัฒนาการผลิต
ของตนเอง ตั้งแต่การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ต่อปี และการได้โอกาสในการเชื่อมโยงกับ
โรงงานผู้รับซื้อผลผลิตโดยตรง ผ่านการท้าข้อตกลงความร่วมมือกับโรงงานในการผลิตปาล์มน้้ามัน
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คุณภาพ ซึ่งในขั้นต้นกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานแล้ว ได้แก่ การได้ราคารับซื้อผลผลิต 
ปาล์มน้้ามันราคาพิเศษ สามารถซื้อปุ๋ยเคมีจากโรงงานในราคาถูกกว่าท้องตลาด และได้รับความรู้
เกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้้ามัน 

(2) เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน 
(RSPO) ปัจจุบัน เกษตรกรได้สมัครเข้าร่วมโครงการ และได้คัดเลือกสมาชิกของกลุ่มเป็นตัวแทน 
เพ่ือพัฒนาเป็นวิทยากรเกษตรกร โดยกลุ่มเห็นว่าคุณสมบัติของวิทยากรเกษตรกรที่จะสามารถกลับมา
เป็นพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาให้กับสมาชิกได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

– มีเวลาให้กับกลุ่ม 
– มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก 
– มีจิตวิทยา สามารถโน้มน้าวให้สมาชิกเชื่อฟังและท้าตามได้ 
– เป็นที่น่าเชื่อถือ ในหมู่สมาชิก  

3.1.2  ความคิดเห็นจากผู้จัดการภาคสนามของโครงการฯ  
เนื่องจากเป้าหมายหลักนั้น มุ่งเป้าไปถึงแนวทางการส่งเสริมการผลิตปาล์มน้้ามัน

และน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้จัดการภาคสนามของโครงการฯ  
จึงได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ือให้การด้าเนินงานโครงการฯ ประสบความส้าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายใน
และภายนอก ดังนี้ 

3.3.2.1 ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยปัจจัยด้านกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้าน
หลักสูตรการอบรม TOPSA ด้านการพัฒนาวิทยากร ด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันสู่
ตลาดมาตรฐานน้้ามันปาล์ม และด้านการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในประเด็นจุดแข็ง/
โอกาสและข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดในตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1 ปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัย จุดแข็ง/โอกาส ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย 

เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามันนั้นเมื่อมี
การลงทุนปลูกปาล์ม ก็จะต้องดูแล
เพ่ือให้ผลผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ปาล์ มน้้ า มั น เป็ น พืชยื น ต้ น  ดั งนั้ น
เกษตรกรก็จะต้องปรับปรุงผลผลิตเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ และไม่ทิ้งการผลิตปาล์ม
ไปง่ายๆ  

ราคาที่ผันผวนจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 
เนื่องจากมองว่าท้าไปก็ไม่ได้ส่งผลให้ได้
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจ้าเป็นต้องอธิบาย 
ให้เกิดความชัดเจนและชี้ให้เห็นเหตุผล
ที่สอดคล้องกัน 
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ปัจจัย จุดแข็ง/โอกาส ข้อเสนอแนะ 
หลักสูตร 
การอบรม 
TOPSA 

หลักสูตร TOPSA เป็นนวัตกรรมที่มีการ
พัฒนาขึ้น เพ่ือตอบสนองการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการผลิต
ป า ล์ ม น้้ า มั น อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ใ น ร ะดั บ
เกษตรกร ดังนั้น เมื่อใช้หลักสูตร TOPSA
เป็นแนวทางก็จะส่งผลให้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ตรงประเด็น ครอบคลุมใน
มิติของการเพ่ิมคุณภาพชีวิตและการเข้า
สู่ระบบการรับรองตามมาตรฐานสากล 

หลักสูตรค่อนข้างมีความหลากหลาย
และครอบคลุมหลายองค์ประกอบ 
( โมดูล )  ผู้ ใช้ จ้ า เป็นต้อง ได้ รั บการ
ฝึกอบรมและชี้แจงก่อนน้าไปใช้ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การพัฒนา
วิทยากร 

เนื่องด้วยปัจจุบันเจ้ าหน้าที่หรื อผู้ มี
ความรู้เรื่องนี้ค่อนข้างมีจ้ากัด ส่งผลให้ที่
ผ่านมานั้นมีบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ้าหากมีการพัฒนา
วิทยาที่เพ่ิมมากขึ้นไม่ว่าจะระดับผู้น้า
เกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่  หรือแม้แต่
องค์กรพัฒนาและภาคเอกชน กลุ่ม
วิทยากรเหล่านี้ก็จะช่วยขับเคลื่อนองค์
ความรู้ที่ถูกต้องสู่เกษตรกรได้รวดเร็ว
และเพ่ิมมากข้ึน 

วิทยากรต้องได้รับการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดไปยังเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดความช้านาญและมีความรู้
เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นจะต้องมีการ
ควบคุม ติดตามการด้าเนินงานของ
วิทยากรอย่างใกล้ชิด เพ่ือช่วยในการ
แก้ไขและพัฒนาวิทยากรให้มีความเป็น
มืออาชีพมากยิ่งขึ้น 

ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
ผลิตปาล์มน้้ามัน
สู่ตลาดมาตรฐาน
น้้ามันปาล์ม 

ปัจจุบันตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นมี
การปรับเปลี่ยนและถูกก้าหนดโดย
ผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นกลุ่มเป้าหมาย
หลักในการผลิตสินค้าเกษตรใดๆ ก็ตาม
จ้าเป็นต้องศึกษาความต้องการของตลาด
เป็นหลัก เพ่ือให้สามารถจ้าหน่ายสินค้า
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒนา
และพยายามปรับระบบการผลิตของ
เกษตรกรเข้าสู่ตลาดมาตรฐานน้้ามัน
ปาล์มนั้น จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างมากที่
ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อน และ

ในการริเริ่มอาจจะต้องมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนและรอบด้านกับทั้งระบบห่วงโซ่
อุปทาน ให้ เห็นถึ งความเชื่ อมโยง  
ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา 
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ปัจจัย จุดแข็ง/โอกาส ข้อเสนอแนะ 
ต้องช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เ พ่ือจะ
ยกระดับการผลิตทั้งระบบ 

การส่งเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 

แนวทางเกษตรแปลงใหญ่ถือว่าเป็น
แนวทางสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบ
กลุ่ม ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
และผลิตสินค้า ในปริมาณที่มากพอจะ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้ซื้อได้ ดังนั้น รูปแบบนี้
จงึถือได้ว่าเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
ที่ดี ที่เกษตรกรสามารถช่วยกันวางแผน 
บริหาร และสร้างความเข้มแข็ง  ให้
เกษตรกรกันเอง 

เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้องมีความ
ชัดเจนในการด้าเนินงาน โดยเฉพาะการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ที่จะก้าหนด
เป้าหมายและผลลัพธ์ให้เกษตรกรได้
เห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริง ในปัจจุบัน
ระดั บบริ ห า รอาจจะต้ อ ง ก้ า หนด
เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น ผลิต
ปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 
เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับ
เกษตรกรในการรวมกลุ่มและด้าเนิน
กิจกรรมรูปแบบแปลงใหญ่ที่ได้จัดตั้งขึ้น 

 
3.3.2.2  ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยปัจจัยด้านมาตรฐาน RSPO ส้าหรับ

เกษตรกรรายย่อย และด้านกระบวนการเสนอขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน RSPO ในประเด็นจุดแข็ง/
โอกาส และข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัย จุดแข็ง/โอกาส ข้อเสนอแนะ 
มาตรฐาน RSPO 
ส้าหรับเกษตรกร 
รายย่อย 

มาตรฐาน RSPO เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับ
ปาล์มน้้ามันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
ในโลก ดังนั้นถ้ามีการสนับสนุนอย่าง
จริงจัง ก็จะเป็นโอกาสให้กับเกษตรกร 
เพ่ือยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน
ความยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการยอมรับจาก
นานาประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรฐานค่อนข้างใหม่ส้าหรับเกษตรกร
ที่ยังไม่คุ้นเคยกับมาตรฐาน อาจท้าให้
การปฏิบัติมองแล้วยุ่ งยาก และผู้ที่
ส่ ง เสริม เกษตรกรนั้นจะต้องมีองค์
ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถชี้ให้
เกษตรกรได้เห็นถึงโอกาสและประโยชน์
ในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน มิเช่นนั้นจะ
ท้าให้เกษตรกรมีความเข้าใจที่ผิด และ
ยากในการด้าเนินการ 
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ปัจจัย จุดแข็ง/โอกาส ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการ
เสนอขอรับการ
ตรวจรับรอง
มาตรฐาน RSPO 

1. ปั จจุ บั นกระบวนการขอรั บ ร อง
มาตรฐาน RSPO ส้าหรับเกษตรกรราย
ย่อยนั้นได้มีการปรับให้เกษตรกรได้เห็น
และรับผลประโยชน์ได้รวดเร็วขึ้น โดย
การปรับรูปแบบการรับรองแบบเป็น
ขั้นตอนหรือ Phase Approach ซึ่งการ
รับรองรูปแบบนี้ เกษตรกรจะได้รับ
ประโยชน์รวดเร็วจากการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของมาตรฐาน นอกจากนั้น
รูปแบบการตรวจรับรองก็มีความยาก
และซับซ้อนที่น้อยลง  
2. RSPO มีกองทุนสนับสนุนเกษตรกร
รายย่อยในการสนับสนุนค่าตรวจรับรอง
ในครั้งแรก ซึ่งเกษตรกรทุกกลุ่มสามารถ 
ยื่นข้อเสนอให้ทาง RSPO พิจารณาได ้

1. เกษตรกรจ้าเป็นต้องมีระบบควบคุม
ภายในและการตรวจประเมินภายใน
กลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีผู้ที่
มีองค์ความรู้เรื่องการขอรับการรับรอง
คอยให้ค้าชี้แนะ 
2. ค่ าต รวจรั บ รองอ าจจะมี ร า ค า
ค่อนข้างสูงในภาพรวม ท้าให้มองดูว่า
แพง  

 
3.2 แนวทางการส่งเสริมการผลิตปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

จากข้อมูลที่ได้ สามารถน้ามาวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลให้การส่งเสริมการผลิตปาล์มน้้ามัน
และน้้ามันปาล์มอย่างยั่ งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ในประเทศไทย 
ประกอบด้วย 

3.2.1 สภาพการผลิตปาล์มน้้ ามันในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการด้าเนินการ 
โดยเกษตรกรรายย่อยซึ่งท้าการผลิตในที่ดินของตนเองหรือครอบครัว ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนา 
ให้เกิดการดูแลบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของมาตรฐานการผลิตได้ 

3.2.2 ความร่วมมือของเกษตรกรรายย่อยในลักษณะการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบ
แปลงใหญ่ สามารถสร้างพลังในการเรียนรู้ การบริหารจัดการสวนปาล์มน้้ามัน การควบคุมก้ากับการผลิต
ของสมาชิกให้บรรลุมาตรฐานตามข้อตกลงได้ 

3.2.3 ความร่วมมือของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการผลิตน้้ามันปาล์ม ที่เชื่อมโยง
การผลิตปาล์มน้้ามันจากเกษตรกรผู้ผลิต แรงงานผู้รับจ้าง ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ไปจนถึงผู้รับซื้อ 
และแปรรูปเป็นน้้ามันปาล์มที่ได้มาตรฐานเพ่ือส่งมอบไปยังผู้บริโภคปลายทาง 
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3.2.4 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
ไปสู่การผลิตตามมาตรฐานนั้น ผู้ที่ส่งเสริมเกษตรกรนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถ
ชี้ให้เกษตรกรได้เห็นถึงโอกาสและประโยชน์ในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้ เกษตรกรรายย่อยปาล์มน้้ามันไทย (Thailand Oil Palm Smallholder Academy หรือ 
TOPSA) นั้น มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระที่ เป็นมาตรฐานสากล และผ่านการประเมิน 
จากผู้เกี่ยวข้องในบริบทของสภาพแวดล้อมในประเทศไทย สอดคล้องกับความคิดเห็นของเกษตรกร 
ในการน้าไปพัฒนาเกษตรกรให้เป็นวิทยากรเพื่อแนะน้าหรือเป็นพ่ีเลี้ยงของกลุ่มต่อไป 

3.2.5 การเสนอขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน RSPO แม้ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายจะยังมี
ราคาค่อนข้างสูง แต่มาตรฐาน RSPO ส้าหรับเกษตรกรรายย่อยนั้นได้มีการปรับให้เกษตรกรได้เห็น
และรับผลประโยชน์ได้รวดเร็วขึ้น โดยการปรับรูปแบบการรับรองแบบเป็นขั้นตอนหรือ Phase 
Approach ซึ่งการรับรองรูปแบบนี้เกษตรกรจะได้รับประโยชน์รวดเร็วจากการปฏิบัติตามขั้นตอน 
ของมาตรฐาน และการเชื่อมโยงรวมกันเป็นเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรร่วมกับผู้ประกอบการ จะเป็น
แนวทางในการขยายเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการมีกลุ่มและเครือข่าย  
การผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืนขนาดใหญ่ จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง 

3.2.6 การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดเป้าหมายเดียวกันจากผู้บริโภคที่อาจเป็นลูกค้า
ในต่างประเทศที่เป็นต้นทางในการก้าหนดมาตรฐาน ย้อนกลับมาถึงเกษตรกรผู้ผลิตว่าการผลิต 
ปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ ได้เป็นเพียงข้อกีดกันทาง
การค้าแต่เป็นเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลผลิตที่มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม 
เพ่ืออนาคต ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลในการที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น 
จากกระบวนการผลิตตามมาตรฐานดังกล่าว 

3.2.7 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) ในการจัดท้าโครงการการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate–friendly Palm Oil Production and Procurement Project 
in Thailand) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ความปลอดภัยนิวเคลียร์ของเยอรมัน (Federal Ministry of Environment, Nature Conservation, 
and Nuclear Safety) เป็นโอกาสในการพัฒนาการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มของประเทศไทย
ตามมาตรฐานสากล และเป็นช่องทางในการสื่อสาร ให้เห็นถึงความตั้งใจของประเทศไทยที่จะเป็นหนึ่ง 
ในประเทศที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดในระดับสากล 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 ความคิดเห็นของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
4.1.1.1 ความคิดเห็นของเกษตรกรและโรงงาน 

1) ความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน อ้าเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่ และเครือข่าย และโรงงาน พบว่าเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ส่วนหนึ่งมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน และผ่านการขอรับรอง
มาตรฐาน RSPO ในฐานะสมาชิกของโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มมาก่อน โดยมีประเด็นความคิดเห็นดังนี้ 

– ปัญหาของเกษตรกร คือเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีพ้ืนที่
และผลผลิตไม่มาก ส่วนใหญ่จึงขายผลผลิตผ่านผู้รวบรวม (ลานเท) ขาดพลังในการเข้าถึงความรู้ 
รวมถึงขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ หลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติตามมาตรฐานบางประการ
ยังเป็นสิ่งที่เกษตรกรรายย่อยไม่คุ้นชิน หรือยากต่อการปฏิบัติ เช่น การจดบันทึก การแสดงเอกสารสิทธิ์
การใช้ที่ดิน การจัดการสวนปาล์มน้้ามัน เกษตรกรยังต้องพ่ึงพาแรงงานภายนอก ซึ่งต้องมีการควบคุม
และบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด และการขอรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน RSPO มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เกษตรกรรายย่อย ไม่สามารถจ่ายได้  

– แนวทางแก้ไขปัญหาคือการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่จะสามารถ
สร้างพลังในการบริหารจัดการที่คุ้มค่าในแง่ต่าง ๆ รวมทั้งจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่อง
ขององค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง และเรื่องอ่ืน ๆ  

– การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันสู่ตลาดมาตรฐาน
น้้ามันปาล์ม นั้น โรงสกัดน้้ามันปาล์ม มีความต้องการที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความสุกแก่ 
และให้เปอร์เซ็นต์น้้ามันสูง ซึ่งผลผลิตที่ได้จากเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ย่อมเป็นที่
ยืนยันได้ว่าโรงงานจะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพ และในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้รับข้อเสนอจากผู้รับซื้อ
น้้ามันปาล์มไปแปรรูปเป็นสินค้าปลายน้้าสู่ผู้บริโภค ในการส่งมอบน้้ามันปาล์มที่ผลิตจากสวนปาล์มน้้ามัน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO เพ่ือจ้าหน่ายเช่นเดียวกัน แต่ในปัจจุบันยังมีเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบ
การผลิตตามมาตรฐาน RSPO จ้านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมมากข้ึน 
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– ข้อเสนอจากที่ผู้ประกอบการคือ โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม จะร่วมเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนการผลิตปาล์มน้้ามัน เกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้าสู่ระบบการผลิต
ปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน นั้น หากเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่ที่รัฐให้การสนับสนุนในการรวมกลุ่มและให้
ความรู้อย่างท่ัวถึงอยู่แล้ว จะส่งผลให้การเข้าสู่กระบวนการรับรองได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น 

2) ความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามัน ต้าบลปะกาสัย 
อ้าเภอเหนือคลอง และโรงงาน จังหวัดกระบี่ พบว่าเป็นเกษตรกรที่เพ่ิงรวมตัวเป็นแปลงใหญ่ และไม่มีใคร
เคยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน : RSPO โดยมีประเด็นความคิดเห็น
ดังนี้ 

– ความคิดเห็นของโรงงาน คือ เกษตรกรเป้าหมายที่จะเข้าสู่ระบบ
การผลิตตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน: RSPO หากเป็นเกษตรกรที่มีการรวมตัวเป็น
แปลงใหญ่ได้แล้ว เป็นโอกาสของโรงงานที่ดึงเกษตรกรกลุ่มนี้จะเข้าร่วมเป็นกลุ่มสมาชิก และสามารถ
ขยายเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส้าหรับความยากง่ายในการเข้าสู่กระบวนการ
รับรอง นั้น โรงงานระบุว่าเกษตรกรประเทศไทยนั้นสามารถปฏิบัติกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน RSPO ได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 

– ความคิดเห็นของเกษตรกร ได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากยังไม่เคย
เข้าสู่กระบวนการเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน: RSPO แต่เห็นด้วยใน
เบื้องต้น โดยการรวมกลุ่มกันในรูปแบบแปลงใหญ่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับการพัฒนาการผลิต
ของตนเอง และการได้โอกาสในการเชื่อมโยงกับโรงงานผู้รับซื้อผลผลิตโดยตรง ผ่านการท้าข้อตกลง
ความร่วมมือกับโรงงานในการผลิตปาล์มน้้ามันคุณภาพ ซึ่งในขั้นต้นกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
โรงงานแล้ว ได้แก่ การได้ราคารับซื้อผลผลิตปาล์มน้้ามันราคาพิเศษ สามารถซื้อปุ๋ยเคมีจากโรงงานใน
ราคาถูกกว่าท้องตลาด และได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้้ามัน ทั้งนี้เกษตรกรได้สมัครเข้ าร่วม
โครงการ และได้คัดเลือกสมาชิกของกลุ่มเป็นตัวแทนเพ่ือพัฒนาเป็นวิทยากรเกษตรกร 

4.1.12 ความคิดเห็นจากผู้จัดการภาคสนามของโครงการฯ ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นใน
เรื่องปัจจัยภายในและภายนอก ในประเด็นจุดแข็ง/โอกาส และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยด้านกลุ่มเกษตรกรซึ่ งเป็นชาวสวน 
ปาล์มน้้ามันซึ่งเป็นพืชยืนต้น อายุยาวลงทุนสูงจ้าเป็นต้องดูแลเพ่ือให้ผลผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ด้านหลักสูตรการอบรม TOPSA เป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ถูกต้อง เกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืนในระดับเกษตรกร ด้านการพัฒนาวิทยากร ที่เพ่ิมมากขึ้น
ไม่ว่าจะระดับผู้น้าเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ หรือแม้แต่องค์กรพัฒนาและภาคเอกชน กลุ่มวิทยากร
เหล่านี้ก็จะช่วยขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่ถูกต้องสู่เกษตรกรได้รวดเร็วและเพ่ิมมากขึ้น ด้านการเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันสู่ตลาดมาตรฐานน้้ามันปาล์มเป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างมาก ที่ทางทุกภาคส่วนเอง
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ต้องช่วยกันขับเคลื่อน และต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือจะยกระดับการผลิตทั้งระบบ และด้าน
การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นแนวทางสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบกลุ่ม ให้มีการบริหาร
จัดการที่ เป็นระบบและผลิตสินค้าในปริมาณที่มากพอจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ซื้อได้ เป็นรูปแบบ 
การบริหารจัดการที่ดี ที่เกษตรกรสามารถช่วยกันวางแผน บริหาร และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
กันเอง 

2) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยด้านมาตรฐาน RSPO ซึ่งเป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกับปาล์มน้้ามันที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ดังนั้นถ้ามีการสนับสนุนอย่างจริงจัง ก็จะเป็น
โอกาสให้กับเกษตรกรเพ่ือยกระดับการผลิตเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการยอมรับจาก
นานาประเทศเพ่ิมมากขึ้น และด้านกระบวนการเสนอขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน RSPO ส้าหรับ
เกษตรกรรายย่อยนั้นได้มีการปรับให้เกษตรกรได้เห็นและรับผลประโยชน์ได้รวดเร็วขึ้น โดยการปรับ
รูปแบบการรับรองแบบเป็นขั้นตอนหรือ Phase Approach ซึ่งการรับรองรูปแบบนี้เกษตรกรจะได้รับ
ประโยชน์รวดเร็วจากการปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรฐาน แต่เกษตรกรจ้าเป็นต้องมีระบบควบคุม
ภายในและการตรวจประเมินภายในในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีผู้ที่มีองค์ความรู้เรื่อง 
การขอรับการรับรองคอยให้ค้าชี้แนะ 

4.1.2 แนวทางการส่งเสริมการผลิตปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1) สภาพการผลิตปาล์มน้้ามันในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการด้าเนินการ 
โดยเกษตรกรรายย่อยที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการดูแลบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
ข้อก้าหนดของมาตรฐานการผลิตได้ 

2) การรวมกลุ่มการผลิตของเกษตรกรรายย่อยในรูปแบบแปลงใหญ่ สามารถ 
สร้างพลังในการเรียนรู้ การบริหารจัดการสวนปาล์มน้้ามัน การควบคุมก้ากับการผลิตของสมาชิก 
ให้บรรลุมาตรฐานตามข้อตกลงได้ 

3) ความร่วมมือของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการผลิตน้้ามันปาล์ม 
ที่เชื่อมโยงการผลิตปาล์มน้้ามันจากเกษตรกรผู้ผลิต แรงงานผู้รับจ้าง ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ไปจนถึง
ผู้รับซื้อและแปรรูปเป็นน้้ามันปาล์มที่ได้มาตรฐานเพ่ือส่งมอบไปยังผู้บริโภคปลายทาง 

4) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร เ พ่ือให้ เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตไปสู่การผลิตตามมาตรฐานนั้น ผู้ที่ส่งเสริมเกษตรกรจะต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง 
ชัดเจน สามารถชี้ให้เกษตรกรได้เห็นถึงโอกาสและประโยชน์ในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ซึ่งหลักสูตร
ฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกรรายย่อยปาล์มน้้ามันไทย (TOPSA) มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ
ที่เป็นมาตรฐานสากล และผ่านการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในบริบทของสภาพแวดล้อมในประเทศไทย 
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สอดคล้องกับความคิดเห็นของเกษตรกรในการน้าไปพัฒนาเกษตรกรให้เป็นวิทยากรเพ่ือแนะน้า  
หรือเป็นพี่เลี้ยงของกลุ่มต่อไป 

5) การเสนอขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน RSPO แม้ในปัจจุบันค่าใช้จ่าย  
จะยังมีราคาค่อนข้างสูง แต่มาตรฐาน RSPO ส้าหรับเกษตรกรรายย่อย ได้มีการปรับให้เกษตรกร  
ได้เห็นและรับผลประโยชน์ได้รวดเร็วขึ้น โดยการปรับรูปแบบการรับรองแบบเป็นขั้นตอนหรือ Phase 
Approach ซึ่ งเกษตรกรจะได้รับประโยชน์รวดเร็วจากการปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรฐาน  
และการเชื่อมโยงรวมกันเป็นเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรร่วมกับผู้ประกอบการ จะเป็นแนวทางในการ
ขยายเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการมีกลุ่มและเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามัน
อย่างยั่งยืนขนาดใหญ่ จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรอง 

6) การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดเป้าหมายเดียวกันจากผู้บริโภค ที่อาจเป็น
ลูกค้าในต่างประเทศที่เป็นต้นทางในการก้าหนดมาตรฐาน ย้อนกลับมาถึงเกษตรกรผู้ผลิตว่า การผลิต
ปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นเพียงข้อกีดกัน 
ทางการค้า แต่เป็นเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลผลิตที่มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม  
เพ่ืออนาคตไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลในการที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เ พ่ิมขึ้น  
จากกระบวนการผลิตตามมาตรฐานดังกล่าว 

7) ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ) ในการจัดท้าโครงการการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate–friendly Palm Oil Production and Procurement 
Project in Thailand) เป็นโอกาสในการพัฒนาการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มของประเทศไทย
ตามมาตรฐานสากล และเป็นช่องทางในการสื่อสารให้เห็นถึงความตั้งใจของประเทศไทย ที่จะเป็นหนึ่ง 
ในประเทศที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่
ยอมรับของตลาดในระดับสากล 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 

และกระทรวงการต่างประเทศ น้าข้อมูลและข้อเท็จจริงถึงสภาพการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม
ของประเทศไทย ที่มีความแตกต่างกับประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อ่ืน ๆ และสื่อสารให้เห็นถึงความตั้งใจ
ของประเทศไทยที่จะเป็นหนึ่งในประเทศที่ท้าการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดในระดับสากล 
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2) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ 
ในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง ควรเน้นหนักในเรื่องของ  
การสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทของประเทศไทย และการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
ในทุกระดับ 

3) การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ภายใต้การก้ากับเชิงนโยบาย 
ตามแผนพัฒนาการเกษตรระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับระบบ 
การผลิตของเกษตรกรเข้าสู่ตลาดมาตรฐานน้้ามันปาล์ม เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างมากที่ทุกภาคส่วน ตั้งแต่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามั น  
ผู้รวบรวมผลผลิต (ลานเท) โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม โรงงานแปรรูปน้้ามันปาล์ม ภายใต้การก้ากับของ
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้้ามันแห่งชาติ (กนป.) ต้องช่วยกันขับเคลื่อน และต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพ่ือจะยกระดับการผลิตทั้งระบบ 

4) ควรมีการขยายผลบทเรียน หรือแนวทางการพัฒนาการผลิตปาล์มน้้ามันและ
น้้ามันปาล์มของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการผลิตตามมาตรฐานยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ไปสู่การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอ่ืนๆ ที่ประเทศไทยมุ่งเน้นเป็นฐานการผลิต 
เพ่ือการส่งออกทั้งในรูปแบบอาหาร หรือการผลิตวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
เช่น ยา เคมี ชีวภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน และป้องกันการถูกกีดกันทางการค้า  
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินการ 
การด้าเนินการโครงการการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมในบริบทประเทศไทย ควรมีการด้าเนินการ ดังนี้ 
1) สร้างความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมหรือเชื่อมโยงภาคการผลิต จากกลุ่มเกษตรกร 

แรงงานผู้รับจ้าง ไปจนถึงภาคการตลาดผ่านลานเท หรือโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม และมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนและรอบด้านทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง 
และผลลัพธ์ที่จะได้รับร่วมกัน จะช่วยยกระดับการขับเคลื่อนให้รวดเร็ว และขยายผลได้กว้างขวาง 

2) หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ เกษตรกรรายย่อยปาล์มน้้ามันไทย  
หรือ TOPSA ค่อนข้างมีความหลากหลายและครอบคลุมหลายองค์ประกอบ ผู้ใช้จ้าเป็นต้องได้รับ 
การฝึกอบรมและชี้แจงก่อนน้าไปใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3) การพัฒนาวิทยากร ต้องได้รับการฝึกอบรมและถ่ายทอดไปยังเกษตรกร 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช้านาญและมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้นจะต้องมีการควบคุม 
ติดตามการด้าเนินงานของวิทยากรอย่างใกล้ชิด เพ่ือช่วยในการแก้ไขและพัฒนาวิทยากรให้มี 
ความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 
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4) การส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ส้าหรับเกษตรกรรายย่อย 
ผู้ที่ส่งเสริมเกษตรกรจะต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถชี้ให้เกษตรกรได้เห็นถึงโอกาสและ
ประโยชน์ในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน มิเช่นนั้นจะท้าให้เกษตรกรมีความเข้าใจที่ผิด และยากในการ
ด้าเนินการ 

5) จ้าเป็นต้องมีระบบควบคุมภายในและการตรวจประเมินภายในกลุ่มเกษตรกร
อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีผู้ที่มีองค์ความรู้เรื่องการขอรับการรับรองคอยให้ค้าชี้แนะ 

6) น้าเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ช่วยอ้านวยความสะดวกในการจดบันทึกข้อมูล
ส้าหรับเกษตรกร และเชื่อมโยงกับระบบการรับซื้อผลผลิตของโรงงานเพ่ือให้การติดตามประเมินผล 
ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และน้าไปสู่ การเสนอขอรับการรับรองได้สะดวก 
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก. 
การจัดตั งและบริหารโครงการความร่วมมือ และวิธีการด้าเนินโครงการ 

 
1. การจัดตั งและบริหารโครงการความร่วมมือ 

การจัดตั้งและบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
และ GIZ ในการด้าเนินการโครงการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Sustainable and Climate–friendly Palm Oil Production and Procurement Project 
in Thailand) ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดตั้งส้านักงานโครงการ  
ณ อาคารส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีการบริหารจัดการโครงการประกอบด้วย  

1) โครงสร้างการบริหารโครงการ 
2) แผนปฏิบัติงาน 
รายละเอียด ดังนี้  
1.1 โครงสร้างการบริหารโครงการ 

1.1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ (Project Steering Committee) จัดตั้งขึ้น
เพ่ือติดตามดูแลการบริหารโครงการ ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะท้างานขับเคลื่อน
โครงการและคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ในการก้าหนดและ/หรือปรับปรุงแนวทางนโยบายและ
แผนปฏิบัติงานของโครงการ เพ่ือให้การด้าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดให้การสนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีและรายงานผลการด้าเนินงานโครงการต่อปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพ่ือพิจารณารายงานต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้้ามันแห่งชาติต่อไป 

1.1.2 คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมส้าหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพ่ือเป็นวิทยากรมืออาชีพของโครงการ พร้อมทั้งให้
ค้าแนะน้าด้านวิชาการ ติดตาม ประเมินผล และจัดท้ารายงานผลการด้าเนินโครงการด้านวิชาการ 
ศึกษาวิจัยพัฒนาแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมส้าหรับพ้ืนที่สวนปาล์มน้้ามั นใน
ประเทศไทย และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน้าไปถ่ายทอดสู่การส่งเสริมและขยายผลต่อไป 

1.1.3 คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและฝึกอบรม มีความรับผิดชอบในการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร เพ่ือเป็นวิทยากรมืออาชีพของโครงการ และเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ติดตาม ประเมินผล และจัดท้ารายงานผลการด้าเนินโครงการด้านการส่งเสริมและฝึกอบรม 
พร้อมทั้งจัดท้าฐานข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

1.1.4 คณะท้างานขับเคลื่อนโครงการ มีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการด้าเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งติดตาม 
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ประเมินผล จัดท้ารายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานในภาพรวม และสรุปผลการด้าเนินงาน
โครงการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ 

1.2 แผนปฏิบัติงานโครงการ มีระยะเวลาการด้าเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562–2565 
ประกอบด้วย 

1.2.1 การจัดตั้งโครงการความร่วมมือ 
1) จัดเตรียมความร่วมมือระหว่าง GIZ กรมส่งเสริมการเกษตร และ 

กรมวิชาการเกษตร (เอกสารแนบ ตามภาคผนวก ข) 
2) การเปิดตัว โครงการฯ GIZ ร่ วมกับกรมส่ ง เสริมการเกษตร และ 

กรมวิชาการเกษตร เพ่ือชี้แจงภาพรวมโครงการฯ วัตถุประสงค์ และแนวทางการด้าเนินโครงการ 
ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  

3) จัดตั้งส้านักงานโครงการ โดยมีเป้าหมายด้าเนินงานใน 3 จังหวัด คือ 
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ 

1.2.2 การจัดตั้งโครงสร้างการบริหารโครงการ 
1.2.3 การจัดท้าแผนปฏิบัติงานโครงการ เพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมี 

ส่วนร่วมกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
1.2.4 การสัมมนาชี้แจงโครงการฯ เป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งถึงโครงการฯ 

ความร่วมมือที่จะเกิดข้ึนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ของโครงการฯ 
1.2.5 การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ  
1.2.6 การคัดเลือกวิทยากรโครงการฯ 
1.2.7 การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันสู่ตลาดมาตรฐานน้้ามันปาล์ม 
1.2.8 การจัดท้าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกรรายย่อยปาล์มน้้ามันไทย 

(Thailand Oil Palm Smallholder Academy หรือ TOPSA)  
1.2.9 การฝึกอบรมวิทยากรมืออาชีพของโครงการฯ 
1.2.10 การศึกษามาตรการการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการฯ  

ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ 
1.2.11 การติดตามและประเมินผลการด้าเนินโครงการฯ 
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ภาพที่ 1 แผนปฏิบัติงานโครงการ 
ที่มา : คณะท้างานขับเคลื่อนโครงการ (2562) 

 
2. วิธีการด้าเนินโครงการ 

วิธีการด้าเนินงานโครงการ ประกอบไปด้วยเนื้อหา 
1) การคัดเลือกเกษตรกรและวิทยากร 
2) การจัดท้าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร 
3) การสัมมนาและการฝึกอบรมวิทยากร 
4) การจัดท้าแปลงสาธิต 
5) การเชื่อมโยงเครือข่าย 
6) การเสนอขอรับรองการตรวจรับรองมาตรฐาน RSPO 
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2.1 การคัดเลือกเกษตรกรวิทยากร 
2.2.1 การคัดเลือกเกษตรกร การด้าเนินงานโครงการเน้นถึงการส่งเสริมกิจกรรม

ภายใต้นโยบายการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการ
ด้าเนินการอยู่แล้วโดยการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีเป้าหมายเป็นเกษตรกร  
ที่รวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตร  
จากการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดก็ได้ลงความเห็นตรงกันว่าให้กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน
ทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ดังนี้  

– จังหวัดชุมพร จ้านวน 24 กลุ่ม  
– จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 25 กลุ่ม  
– จังหวัดกระบี่ จ้านวน 15 กลุ่ม  

2.1.2 การคัดเลือกวิทยากรโครงการบุคคลที่จะเข้ามาเป็นวิทยากรโครงการ จะมี
ความส้าคัญอย่างมากที่จะท้าให้โครงการประสบความส้าเร็จและเกษตรกรเป้าหมายได้รับองค์ความรู้
และไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น โครงการจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ ได้แก่ เกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความสามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพ่ือท้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกร สามารถผลิตปาล์มน้้ามันได้อย่างยั่งยืน โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็น
วิทยากรมืออาชีพที่ท้าการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้  
• มีความรอบรู้ด้านเกษตรกรรม 
• เสียสละเพ่ือส่วนรวม และมีเวลา 
• มีจิตสาธารณะ ขยัน อดทน และมีความคิด

สร้างสรรค ์
• มีบุคลิกภาพที่ดี  คล่องแคล่วว่องไว และมี

ปฏิภาณ ไหวพริบ 
• มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารหรือการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
• มีองค์ความรู้ และกระตือรือร้นในการศึกษาหา

ความรู้อย่างสม่้าเสมอ 

• เป็นตัวของตัวเอง 
• สามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดี 
• มีการติดตามข่าวสารต่างๆ อย่างสม่้าเสมอ  
• มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่ออาชีพของตนเองและ

สมาชิกในกลุ่ม 
• มีความรู้ความสามารถในเรื่องของ RSPO 
• รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่ม 
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
• มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 
• มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเป็นวิทยากรที่ดี 
• มีความเป็นผู้น้าและกล้าแสดงออก 
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โดยมีแนวทางการคัดเลือกวิทยากรโครงการด้าเนินการดังนี้ 
1) การประชุมคณะกรรมการและประธานกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  

1.1) ชี้แจงโครงการเพ่ือให้คณะกรรมการและประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน 
ได้ทราบถึงการด้าเนินโครงการ และคุณสมบัติของวิทยากรที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมกับโครงการ  

1.2) กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามันพิจารณาและเสนอชื่อเกษตรกรที่มี
คุณสมบัติของวิทยากรตามที่ได้ก้าหนดไว้ให้ส้านักงานเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัด  

1.3) ส้านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมรายชื่อของเกษตรกรที่ได้รับการ
คัดเลือก จากกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน และเพ่ิมเติมรายชื่อเจ้าหน้าที่จากส้านักงานเกษตรอ้าเภอ 
จัดส่งให้ผู้ประสานงาน GIZ จังหวัดกระบี่  

2) การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร จัดอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จาก
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ซึ่งการเป็นวิทยากรที่ดีนั้น นอกจากจะมี
ความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและสาขาท่ีถนัดแล้ว เทคนิคในการถ่ายทอดหรือการสื่อสารนั้นก็เป็นทักษะ
ที่มีความจ้าเป็นเช่นเดียวกัน เพราะจะมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เข้าถึง
เนื้อหา และสามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ ในปัจจุบันวิทยากรส่วนใหญ่นั้นจะได้รับการฝึกอบรม
ด้านเนื้อหาที่เป็นด้านวิชาการไม่ได้เน้นด้านเทคนิคหรือทักษะมากเท่าใดนัก ส่งผลให้การถ่ายทอด 
องค์ความรู้นั้นไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โครงการจึงจัดให้มีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร 

2.2 การจัดท้าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร 
จากเป้าหมายโครงการที่เน้นส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองการผลิตปาล์มน้้ามัน

อย่างยั่งยืนตามกรอบมาตรฐาน RSPO ดังนั้น ในการจัดท้าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร
รายย่อยปาล์มน้้ามันไทย (Thailand Oil Palm Smallholder Academy หรือ TOPSA) เพ่ืออบรม
วิทยากร และเกษตรกรในโครงการ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้พิจารณาและน้าหลักการและ
เกณฑ์ก้าหนดของมาตรฐานเกษตรกรรายย่อยของมาตรฐาน RSPO มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าว เพ่ือให้มั่นใจว่าการด้าเนินการฝึกอบรมสอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO ตั้งแต่เริ่มต้น 
ตลอดจนการพัฒนาสื่อการสอนอย่างเหมาะสม เพ่ือท้าให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

2.2.1 คณะอนุกรรมการด้านวิชาการก้าหนดให้หลักสูตร TOPSA แบ่งออกเป็น 5 
หลักสูตรหลักในการอบรมพัฒนาความรู้เกษตรกร ได้แก่  

1) การจัดการกลุ่ม ว่าด้วยกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม แผนการปฏิบัติ 
และข้อมูลของกลุ่ม 

2) การกสิกรรม ว่าด้วยกระบวนการผลิตและการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน 
ในทุกขั้นตอน 
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3) สังคม ว่าด้วยกฎเกณฑ์กติกาทางสังคม การใช้ที่ดิน แรงงาน การประเมิน 
ผลกระทบด้านสังคม เป็นต้น 

4) สิ่งแวดล้อม ว่าด้วยระบบนิเวศน์ การพัฒนาพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันใหม่ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

5) RSPO ว่าด้วยการท้าความรู้จักมาตรฐาน RSPO และการเป็นสมาชิกของ 
RSPO  

2.2.2 คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ จัดท้าสื่อการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร 
เพ่ือให้วิทยากรมืออาชีพของโครงการน้าไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 การสัมมนาและการฝึกอบรมวิทยากร 
2.3.1 การสัมมนาชี้แจงโครงการ เป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งถึงโครงการความร่วมมือ 

ที่จะเกิดขึ้นให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ของโครงการ โดยเป็นการชี้แจงเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรได้เข้าใจถึงความเป็นมาของโครงการ รูปแบบ
กิจกรรม เป้าหมายของโครงการ และผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมจะจัดข้ึนทุกจังหวัดในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ  

2.3.2 การฝึกอบรมวิทยากรมืออาชีพของโครงการ จะด้าเนินการหลังจาก 
การฝึกอบรมทักษะการเป็นวิทยากร และผ่านการคัดเลือกวิทยากรมืออาชีพของโครงการเรียบร้อยแล้ว 
โดยคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมให้กับวิทยากร
มืออาชีพของโครงการตามหลักสูตร TOPSA ทั้ง 5 หลักสูตร โดยด้าเนินการในปีที่ 1 จ้านวน 1 
หลักสูตร ปีที่ 2 จ้านวน 4 หลักสูตร (ด้าเนินการควบคู่ไปกับการเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่
ปาล์มน้้ามัน) 

2.3.3 การฝึกอบรมเกษตรกร จะด้าเนินการอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพของโครงการ 
เป็นผู้บรรยายโดย 

1) คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและฝึกอบรม จัดท้าแผนการอบรม 
ร่วมกับส้านักงานเกษตรจังหวัด/ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ  

2) ส้านักงานเกษตรจังหวัด/ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ/คณะกรรมการ 
กลุ่มแปลงใหญ่/GIZ/วิทยากรมืออาชีพของโครงการ จัดท้าแผนการอบรมร่วมกันใน 5 หลักสูตร 
หลักสูตร 1 : การจัดการกลุ่ม หลักสูตร 2 : การกสิกรรม หลักสูตร 3 : สังคม หลักสูตร 4 : สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตร 5 : RSPO  

3) ส้านักงานเกษตรจังหวัด/ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ/คณะกรรมการ 
กลุ่มแปลงใหญ่/GIZ/วิทยากรโครงการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่ก้าหนด  
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4) คณะกรรมการกลุ่ม โดยฝ่ายจัดการสวนจัดท้าแผนและปฏิบัติตามแผน 
ในการติดตามให้ค้าแนะน้าการปฏิบัติตามข้อก้าหนดในแต่ละหลักสูตร 

2.4 การจัดท้าแปลงสาธิต เป็นการจัดท้าแปลงสาธิตการจัดการสวนปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้สาธิตวิธีปฏิบัติที่ดี ให้กบัเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เห็นว่า  จะต้องท้าอย่างไร และชี้ ให้ เห็นถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาจ ากการปฏิบัติที่ ดี  
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการจะด้าเนินการออกแบบจัดสรรพ้ืนที่ เพ่ือสาธิตวิธีการปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ  
ที่โครงการต้องการจะแนะน้าให้แก่เกษตรกร เช่น เทคโนโลยี การใส่ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็นต้น โดยใช้พ้ืนที่ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้้ามัน
จังหวัดกระบี่เป็นแปลงสาธิต 

2.5 การเชื่อมโยงเครือข่าย คือการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตปาล์มน้้ามันสู่ตลาดมาตรฐาน
น้้ามันปาล์ม เป็นการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม (โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม) ที่เป็นห่วงโซ่อุปทานต่อจากเกษตรกร โดย 
GIZ/ส้านักงานเกษตรจังหวัด/ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ/กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามันร่วมด้าเนินการ ดังนี้ 

2.5.1 ประชุมร่วมกันเพ่ือเก็บข้อมูลเส้นทางจ้าหน่ายผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่ 
ปาล์มน้้ามันไปยังโรงงาน  

2.5.2 รวมรวบข้อมูลโรงงานสกัดน้้ามันปาล์มแต่ละจังหวัด เพ่ือวางแผนคัดเลือก
โรงงานตามเกณฑ์การคัดเลือกโรงงาน ได้แก่ โรงงานรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เป็นพันธมิตรทาง
การค้าในการรับซื้อผลผลิตทะลายปาล์มสดอย่างต่อเนื่อง โรงงานให้การสนับสนุนต่อกลุ่มเกษตรกร
แปลงใหญ่ เพ่ือส่งเสริมและจูงใจเกษตรกรในการผลิตปาล์มน้้ามันอย่างยั่งยืน โรงงานมุ่งมั่นในการ
ขอรับการรับรองมาตรฐาน RSPO ในระบบห่วงโซ่อุปทาน  

2.5.3 ประสานโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม เพ่ือน้าเสนอรูปแบบการด้าเนินโครงการ 
และความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบธุรกิจกับทางกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  

2.5.4 จัดท้าบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงงานกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก 
2.6 การเสนอขอรับรองการตรวจรับรองมาตรฐาน RSPO 

การรับรองตามมาตรฐาน RSPO ส้าหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระนั้น มีการปรับเปลี่ยน
ให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้รวดเร็วขึ้น โดยการแบ่งระบบ  
การรับรองใหม่เป็น 3 ระยะ คือ (1) ขั้นตอนเบื้องต้น (Eligibility) (2) ไมล์สโตน A และ (3) ไมลส์โตน B 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเสนอขอรับรองการตรวจรับรองมาตรฐาน RSPO 
ที่มา : คณะท้างานขับเคลื่อนโครงการ (2562) 

  
ส้าหรับเกษตรกรในโครงการเมื่อเข้าสู่ในปีที่ 2 ทางโครงการได้วางแผนไว้เพ่ือสนับสนุนกลุ่ม 

ในขอรับการรับรองเบื้องต้นของมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามทางกลุ่มจ้าเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกของ
องค์กร RSPO ก่อนที่จะขอรับการรับรองได้ โดยทางกลุ่มสามารถด้าเนินการเพ่ือสมัครสมาชิก RSPO 
ดังนี้ 

1) กลุ่มจะต้องมีการจดทะเบียนกลุ่มถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เป็นต้น  

2) กลุ่มจะต้องเตรียมเอกสารและข้อมูล เพ่ือใช้ในการสมัครสมาชิก เช่น รายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม พ้ืนที่ปลูก จ้านวนแปลง แผนที่แปลง เอกสารแต่งตั้งโครงสร้างการด้าเนินงานกลุ่ม 
เอกสารการจดทะเบียนกลุ่ม รายงานการประชุมกลุ่มและแต่งตั้งผู้จัดการกลุ่ม เป็นต้น  

3) ทางโครงการจะช่วยเหลือในการตรวจสอบเอกสารและยื่นเอกสารไปยังองค์กร 
RSPO ส้าหรับการสมัครสมาชิก 

หลังจากที่ RSPO รับกลุ่มเป็นสมาชิกแล้ว ในขั้นตอนถัดไปกลุ่มก็สามารถด้าเนินการ 
เพ่ือขอรับการตรวจประเมินเบื้องต้นได้ โดยทางโครงการจะช่วยเหลือในการประสานงานติดต่อกับ
บริษัท ผู้ตรวจประเมิน โดยทางกลุ่มจะต้องเตรียมเอกสารและความพร้อม ดังนี้ 

1) เอกสารในระบบการตรวจประเมินภายในกลุ่ม เช่น การตรวจประเมินภายในกลุ่ม
ในขั้นตอนเบื้องต้น ฐานข้อมูลกลุ่ม ใบสมัครสมาชิกกลุ่มของเกษตรกร เอกสารสิทธิ์ เป็นต้น  

2) คณะกรรมการกลุ่มต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการตรวจรับรอง ในขั้นตอน
เบื้องต้น โดยจะต้องศึกษาถึงมาตรฐาน RSPO และระบบควบคุมภายใน  

ตรวจเอกสารสมาชิกทุกรายให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก้าหนดเบื้องต้น ซึ่งสมาชิกที่ผ่านทั้ง 
100% ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการรับรองในข้ันตอนเบื้องต้น 
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ภาคผนวก ข. 
Concept Note 
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ภาคผนวก ค. 
ก้าหนดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 
ประเด็น : การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการผลิตปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ พื้นท่ีอ้าเภออ่าวลึก และอ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

โดย นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้้าเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
08.30–09.30 น. คณะออกเดินทางจาก อ.เมืองกระบี่ ถึง บริษัทเอเชียนน้้ามันปาล์ม จ้ากัด 
 อ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
09.30–12.00 น. พบปะและสนทนากลุ่ม 
 – ตัวแทน บริษัทเอเชียนน้้ามันปาล์ม จ้ากัด  
 – ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน RSPO อ้าเภออ่าวลึก 

จังหวัดกระบี่ 
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00–14.00 น. คณะออกเดินทางจาก อ้าเภออ่าวลึก สู่ กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน ต้าบลปะกาสัย  
 อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  
14.00–16.00 น. พบปะและสนทนากลุ่ม 
 – ตัวแทน บริษัทศรีเจริญปาล์มออยล์ จ้ากัด  
  – ตัวแทน กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน ต้าบลปะกาสัย อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัด

กระบี่  
16.00–17.00 น. คณะเดินท้างกลับที่พัก อ.เมืองกระบี่  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
หมายเหตุ :  ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
 

กลุ่มที่ 1 แปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน อ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และเครือข่าย 
1. นายอาทร ช่างค้า  ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน อ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
2. นางสาวพิชญา อริยะญาณ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน 
3. นายสมประสงค์ วงค์เมือง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน 
4. นายประภาษ ทองเจิม เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน 
5. นายเจษฎา โชติวัฒนศักดิ์ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน 
6. นายส้าราญ ไทยทอง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน 
7. นายเรวัฒน์ ไทยทอง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน 
8. นายจักรพงศ์ แซ่ก๊ัก เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน 
9. นายสมนึก ตักเตือน เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน 
10. นายประดิษฐ์ สวัสดี เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
11. นายสิทธิภาส อุดมผลกุล ผู้แทนโรงงาน บริษัทเอเชียนน้้ามันปาล์ม จ้ากัด  
12. นายประวัติ สีธนะกุล ผู้แทนโรงงาน บริษัทเอเชียนน้้ามันปาล์ม จ้ากัด 

 
กลุ่มที่ 2 แปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และเครือข่าย 

1. นายสุธนค์ ไชยมุต ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามันอ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
2. นางละม้าย เจียวก๊ก เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
3. นางสาวอรัญญา เอ่งฉ้วน เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
4. นายจ้าลอง เอ่งฉ้วน เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
5. นายสุรพงษ์ เอ่ียนเล่ง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
6. นายสมชาย เจริญพงศ์ภักดิ์ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
7. นายภูศิษฎ์ สุวรรณรัตน์ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
8. นางเจียมจิตร ปานรอด เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
9. นางสุวิตรา เจียวก๊ก เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
10. นายทวัช หลู่สถิตกุล เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
11. นายธนิต ศรีอ่อนนวล เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้้ามัน  
12. นายอุดมการ สินธุ์เชาวนพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อผลผลิต บริษัทศรีเจริญปาล์มออยล์ 
13. นางสาวจุรี วิจิตรโสภา  ฝ่ายจัดซื้อผลผลิต บริษัทศรีเจริญปาล์มออยล์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางมาลินี ยุวนานนท์ 
 
ประวัติการศึกษา – วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่นา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ประวัติการท้างาน 

พ.ศ. 2529–2531 นักวิชาการเผยแพร่ 3–4 กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2531–2541 นักวิชาการเกษตร 4–5 ฝ่ายโครงการพิเศษ  
 กองแผนงานและโครงการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2541–2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5–6 ฝ่ายโครงการพิเศษ  
 กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2545–2546 นักวิชาการเกษตร 7ว กองส่งเสริมพืชไร่นา กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2546–2554 นักวิชาการเกษตร 7ว และนักวิชาการเกษตรช้านาญการ  
 ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2554–2556 นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์ม

น้้ามัน ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2556–2558 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้้ามัน  
 ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
พ.ศ. 2558–2561 ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้้ามัน  
 ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ต้าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 


