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บทที่ 1
เครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
(จังหวัดชุมพร และสุราษฎธานี)
1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
ปาลมน้ํามันมีประเทศมาเลเซียเปนผูผลิตรายใหญที่สุดในโลก (52%) และอินโด
นิเซียเป นอันดับสอง (32%) สวนประเทศไทยถึงแมจะมีการผลิตอยูที่อันดับที่ 4 ของโลกแตมี
สัดสวนการผลิตเพียง 2 percentageเทานั้นคือมีพื้นที่ปลูกถึงป 2547 ประมาณ 2.19ลานไร และผลิต
ปาลมน้ํามัน 0.68ลานตัน และผลิตน้ํามันปาลมดิบได 775,000 ตัน โดยใชในการอุปโภคทั้งหมด
ปาลมน้ํามันที่เปนพืชทีใหน้ํามัน 2 ชนิด คือ น้ํามันจากเปลือกปาลมผลปาลมซึ่งมีปริมาณน้ํามัน
ประมาณ22%ของน้ําหนักทะลาย และน้ํามันเมล็ดในปาลม ซึ่งมีสวนประกอบคลายน้ํามันมะพราวที่
มีปริมาณน้ํามันประมาณ 2.5%ของน้ําหนักทะลาย
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีอัตราการขยายตัวที่คอนขางสูงเชนกัน โดยพื้นที่ปลูก
เพิ่มขึ้นจาก 69,625 ไร ในป 2520 เปน 2.04 ลานไร ในป 2546 น้ํามันปาลมเปนน้ํามันพืชที่มีสวน
แบงการผลิตสูงสุดของอุตสาหกรรมน้ํามันพืชไทย คือ มีสวนแบงการผลิตถึง รอยละ 73 และยังเปน
น้ํามันพืชที่มีสวนแบงการบริโภคน้ํามัน พืชถึงรอยละ 62 ของน้ํามันพืชทุกชนิด และมีมูลคาของ
อุตสาหกรรมประมาณ 45,000 ลานบาท ในป 2546 อยางไรก็ตามการเพิ่มมูลคาน้ํามันปาลมให
สูงขึ้นยังไมสามารถดําเนินการ
เนื่องจากผลผลิตปาลมสดและน้ํามันปาลมดิบสวนเกิน
ภายในประเทศมีไมเพียงพอที่จะผลักดันใหเกิดอุตสาห กรรมตอเนื่องภายในประเทศ ดังนั้น หาก
รัฐบาลนโยบายผลักดันการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑของประเทศใหเพิ่มขึ้นเปน 1ลาน
ลานบาทในป 2549 และ 1.2 ลานลานบาทในป 2551 พื้นที่ปลูกของภาคใตคิดเปนรอยละ 93 ของ
พื้นที่ปลูกทั้งประเทศ มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งภาคในป 2547 จํานวน 2.03 ลานไร เนื้อที่ใหผล 1.798 ลาน
ไร จังหวัดกระบี่ปลูกปาลมมากที่สุดของภาคและของประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกจํานวน 802,704 ไร
คิดเปนรอยละ 30 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหผลผลิต 595,517 ไร รองลงมาคือ สุราษฎร
ธานีและชุมพร มีเนื้อที่ใหผลผลิต 545,365 ไร และ 374,921 ไร ตามลําดับ
ผลผลิตในชวง 10 ป ที่ผานมา ไทย มีผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นทุกป เนื่องจากมีการขยายพื้นที่
ปลูกในป 2541 ผลผลิตตอพื้นที่ลดลงมีเพียง 1.9 ตันตอไร เนื่องจากเกิดผลกระทบของปรากฎการณ
เอลนิโน ซึ่งสงผลกระทบตอเนื่องจนถึงป 2543 ทําใหผลผลิตลดลงผลผลิตปาลมน้ํามัน ป 2547 มี
จํานวน 5.18 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 279,222 ตัน ผลผลิตตอไร 2.68 ตันตอไร และ
คาดวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากขึ้น มีการใชพันธที่ที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มากกวาในอดีต การรวมกลุมของผูประกอบธุรกิจปาลมในพื้นที่
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-2ภาคใตฝงอาวไทยสวนใหญจะเปนการรวมกลุมของเกษตรกรผูปลูกปาลมที่อยูในพื้นที่เดียวกัน หรือ
ตําบลเดียวกัน เพื่อตอรองราคารับซื้อกับโรงงานสกัดน้ํามันปาลม การรวมตัวกันระหวาง เกษตกร
ลานเท และโรงงานยังไ มไดเกิดขึ้น จะมีการประชุมกันในบางเรื่องแตก็เปนการจัดหรือเชิญจาก
หนวยงานของรัฐ เชน เกษตรจังหวัด เปนตน อยางไรก็ตามประมาณปลายป 2548 ไดมีการจัด
ประชุมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
/วิจัย กลุม
เกษตรกรผูปลูกปาลม แปลงเพาะ ลานเท เพื่อจัดทําขอเสนอในประเด็นยุทธศาสตร และแผนงาน
(Road Map) ของโครงการสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามัน ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ําตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) โดยการนี้ทางกรมสงเสริม
การเกษตรและเกษตรจังหวัดแตละจังหวัดจะ ทําหนาที่ประสานงานตอไป ซึ่งมีการตั้งเปาหมายจะ
ทําใหประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ป
สินคาปาลมน้ํามันเปนสินคาที่มีโอกาสทางการตลาดสูงและมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากน้ํามันปาลมเปนน้ํามันพืชที่ราคาถูกกวาน้ํามันพืชชนิดอื่น ๆ และสามารถใชประโยช นได
อยางหลากหลายทั้งอุตสาหกรรมบริโภคและอุปโภค จึงไดมีการนําน้ํามันปาลมไปใชทดแทนน้ํามัน
พืชชนิดอื่น ๆ ที่ใชทดแทนกันไดรวมทั้งยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนตามนโยบาย
ของรัฐบาล คลัสเตอรปาลมน้ํามันในภาคใตฝงอาวไทย จึงอยูในชวงของการหาทิศทาง (Seeking
Direction) ซึ่งหากมีการสงเสริมใหมีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาผลิตผลและคุณภาพในระดับที่
พอเพียงกับความตองการในการผลิตแลว ก็จะทําใหคลัสเตอรปาลมน้ํามัน มีความสามารถในการ
แขงขันและเติบโตอยางยั่งยืนตอไป
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-32. การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
 เงื่อนไขปจจัยการผลิต
จุดแข็ง
- มีโครงสรางพื้นฐานที่พรอมสําหรับอุตสาหกรรมปาลม
- มีแรงงานเพียงพอในทองถิ่น
- เปนแหลงปลูกปาลมที่สําคัญของประเทศและปลูกมายาวนาน
- ผูประกอบการมีความรูและประสบการณในการทําสวนปาลม
- พื้นที่และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกปาลม
จุดออน
- กําลังการผลิตของโรงงานมีมากกวาปริมาณปาลมดิบ ทําใหขาดวัตถุดิบ
- พันธุป าลมที่ปลูกและกระบวนการเก็บเกี่ยวทําใหคุณภาพน้ํามันในปาลมลดลง
- คุณภาพของวัตถุดิบไมสม่ําเสมอ
- ขาดความรูที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
 เงื่อนไขดานอุปสงค
จุดแข็ง
- อุตสาหกรรมอาหารที่ใชน้ํามันปาลมมีความตองการเพิ่มขึ้น
จุดออน
- โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมตองการน้ํามันที่มีคุณภาพสูง คือน้ํามัน ปาลม ที่มีกรด
ไขมันที่ต่ํากวา 5%
- โรงงานกลั่นรับซื้อในราคาต่ําเพราะมีสารปนเปอนในน้ํามันสูงกวามาตรฐาน
 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry)
จุดแข็ง
- มีการรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อพัฒนาเปนระบบ
จุดออน
- ชาวสวนปาลมขนาดเล็ก ไมมีอํานาจตอรอง
- ชาวสวนขายปาลมใหโรงงานใกลๆ เพราะคาขนสงที่สูง
- โรงงานรับซื้อ ปาลม เปนผูกําหนดราคาซื้อ มีอํา นาจตอรองสูงกวาเกษตรกร
โดยอางวาราคารับซื้อกําหนดตามปริมาณน้ํามันที่สกัดได
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-4 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน ( Related & Supporting Industries)
จุดแข็ง
- น้ํามันแพง มีการรณรงคใหใชน้ํามันไบโอดีเซล ทําใหมีความนตองการน้ํามัน
ปาลมเพิ่มขึ้น
- อุตสาหกรรมทําเชื้อเพลิงจากผลิตผลของปาลม
จุดออน
- หนวยงานวิจยั พันธปาลมยังไมมีชัดเจน พันธปาลมสวนใหญจึงนําเขา
 ขอเสนอแนะเพื่อเสริมจุดแข็ง-แกไขจุดออน
- ควรเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันปละ 40,000 ไร โดยปลูกในเขตนารางและ
พื้นที่ปลูกยางพารา
- สงเสริมการจัดตั้งโรงงานผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียอุตสาหกรรมน้ํามัน ปาลม
เปนการนําวัสดุเหลือใชใหเกิดประโยชน
- จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนา ปาลม น้ํามัน จังหวัดกระบี่ ปรับปรุงและผลิตพันธ
ปาลมน้ํามันที่ไดผลผลิตสูง เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ปลูก
- สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยรวมตัวกัน
เพื่อดําเนินธุรกิจ
รวมกันโดยรัฐสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ เชน ลานเท
- จัดตัง้ เขตอุตสาหกรรม ปาลม น้ํามัน เพื่อเปนศูนยกลาง อุตสาหกรรมปาลมนา
มัน และผลิตภัณฑ พรอมสรางโครงสรางพื้นฐานรองรับ เชน โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมเพื่อสงออก
ทาเรือน้ําลึกขนาด 20,000 ตัน พรอมอํานวยความสะดวกในการสงออก
- จัดตั้งองคกรบริหารจัดการปาลมน้ํามันทั้งระบบ Krabi Oil Palm Board เพื่อกําหนด
นโยบายมาตรการ และวางแผนในการผลิตปาลมน้ํามัน และน้ํามันปาลมทั้งระบบ
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-53. ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
3.1 เงื่อนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions)
จุดเดนของวิสาหกิจปาลมน้ํามันในประเทศไทยคือ มีโครงสรางพื้นฐานที่พรอม
สําหรับอุตสาหกรรมปาลม มีแรงงานเพียงพอในทองถิ่น เปนแหลงปลูกปาลมที่สําคัญของประเทศ
และปลูกมายาวนาน ผูประกอบการมีความรูและประ สบการณในการทําสวนปาลม พื้นที่และ
สภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกปาลม ผูผลิตควรปรับปรุงกําลังการผลิตของโรงงานเพื่อให
เหมาะสมกับปริมาณปาลมดิบ เพื่อปองกันปญหาการขาดวัตถุดิบ นอกจากนี้พันธปาลมที่ปลูกและ
กระบวนการเก็บเกี่ยวทําใหคุณภาพน้ํามันในปาลมลดลง
ควรปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบให
สม่ําเสมอ ผูผลิตขาดความรูที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
3.2 เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions)
ปจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารที่ใชน้ํามัน ปาลม มีความตองการเพิ่มขึ้น แตใน
ขณะเดียวกันโรงงานกลั่นน้ํามัน ปาลม ตองการน้ํามันที่ มีคุณภาพสูง คือน้ํามัน ปาลมที่มีกรดไขมันที่
ต่ํากวา 5% และโรงงานกลั่นรับซื้อในราคาต่ําเพราะมีสารปนเปอนในน้ํามันสูงกวามาตรฐาน
Rivalry)

3.3 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and

ผูประกอบการมีการรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อพัฒนาเปนระบบ แตชาวสวน ปาลม
ขนาดเล็ก ไมมีอํานาจตอรอง ชาวสวนขายปาลมใหโรงงานใกลๆ เพราะคาขนสงที่สูง โรงงานรับ
ซื้อปาลม เปนผูกําหนดราคาซื้อ มีอํานาจตอรองสูงกวาเกษตรกร โดยอางวาราคารับซื้อกําหนดตาม
ปริมาณน้ํามันที่สกัดได
3.4 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries)
เนื่องจากน้ํามันแพง จึงมีการรณรงคใหใชน้ํามันไบโอดีเซล ทําใหมีความตองการ
น้ํามันปาลมเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมทําเชื้อเพลิงจากผลิตผลของ ปาลม จึงควรสนับสนุนหนวย
งานวิจยั พันธปาลมใหมีความชัดเจนมากขึ้น พันธุปาลมสวนใหญจึงนําเขา
3.5 บทบาทรัฐบาล
เนื่องจากปาลมน้ํามัน เปนพืชเศรษฐกิจรัฐบาลจึงไดสงเสริมใหขยายพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และไดสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิต
ปาลมน้ํามัน เชนการใชเทคโนโลยีเรื่องระบบน้ํา และการคลุมดิน การปฏิบัติในการบํารุงรักษา กา ร
จัดการดินและปุย รัฐไดสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีทดแทนสวนเกาที่ไดผลผลิตต่ํา ที่ยังไม
ถึงอายุขัย นอกจากนี้รัฐบาลมีการควบคุมการนําเขาน้ํามันปาลมภายใต AFTA และ WTO รวมทั้ง
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ธุปาลม

4. Cluster Map ปาลมน้ํามัน : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

แผนที่คลัสเตอรปาลมน้ํามัน
ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)
เมล็ดดปาล
ปาลมม
เมล็
บริษษัทัทผูผูปปลูลูกก/เกษตรผู
/เกษตรผูปปลูลูกก
บริ

เครื่อ่องมื
งมืออ
เครื
เครื่อ่องจั
งจักกรอุ
รอุปปกรณ
กรณ
เครื
หนววยอนุ
ยอนุบบาลเมล็
าลเมล็ดดพัพันนธุธุ 
หน
วัวัตตถุถุดดิบิบอือื่น่นๆๆ

ลูลูกกคคาาในประเทศ
ในประเทศ

โรงสกัดปาลมน้ํามัน
รายใหญ
โรงสกัดปาลมน้ํามัน
รายเล็ก

สารเคมี // ปุปุยย
สารเคมี

ตลาด (ปลายน้ํา)

ธุรกิจหลัก (Core Activities)

ลูลูกกคคาาตตาางประเทศ
งประเทศ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
อุอุตตสาหกรรมอาหาร
สาหกรรมอาหาร

น้ํามันปาลมเพื่อการ
บริโภค
พลังงานทดแทน
เชน BIOGAS

โรงงาน/บริ
โรงงาน/บริษษัทัท ผลิ
ผลิตตสบู
สบู 
คลั
คลังงสิสินนคคาาศูศูนนยยกกระจายสิ
ระจายสินนคคาา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

อุอุตตสาหกรรมเคมี
สาหกรรมเคมี
อุอุตตสาหกรรมด
สาหกรรมดาานพลั
นพลังงงาน
งาน

สถาบันการศึกษา
มหาวิททยาลั
ยาลัยย
•• มหาวิ
สถาบันนอบรมในทาง
อบรมในทาง
•• สถาบั
อาชีพพ
อาชี
อาชีววศึศึกกษา
ษา
•• อาชี
หนววยงานวิ
ยงานวิจจยั ยั
•• หน
บริกการห
ารหอองง LAB
LAB
•• บริ

กลุม สมาคม ชมรม องคกร
หอการคาาจัจังงหวั
หวัดด
•• หอการค
สภาอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
•• สภาอุ
สมาคมน้ําํามัมันนปาล
ปาลมม
•• สมาคมน้
สมาคมขนสงง
•• สมาคมขนส
องคกกรอื
รอื่น่น ๆๆ ทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข
วขอองง
•• องค

หนววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐ
หน
นโยบายความรววมมื
มมืออ
•• นโยบายความร
ระหวาางประเทศ
งประเทศ
ระหว
•การปรับบปรุ
ปรุงงโครงสร
โครงสราางง
•การปรั
ฐาน
พืพื้น้นฐาน
•สถาบันนทดสอบ
ทดสอบ
•สถาบั
•หนววยงานอื
ยงานอื่น่นๆๆ ทีที่ ่
•หน
เกี่ย่ยวข
วขอองง
เกี

การไฟฟ
การไฟฟาาฝฝาายผลิ
ยผลิตต

ภาพที่ 1 แสดง Cluster Map ปาลมน้ํามัน
สามารถสรุปผลการวิเคราะห Diamond model ของอุต สาหกรรมปาลมน้ํามันของภาคใตฝง
อาวไทย ไดดงั แสดง
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การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจ ปาลมน้ํามัน โดยใช Diamond Model
จุดแข็ง
- มีการรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อพัฒนาเปน
ระบบ
จุดออน
- ชาวสวนปาลมขนาดเล็ก ไมมีอํานาจตอรอง
- ชาวสวนขายปาลมใหโรงงานใกลๆ เพราะ
คาขนสงที่สูง
- โรงงานรับซือ้ ปาลมเปนผูกําหนดราคาซื้อ มี
อํานาจตอรองสูงกวาเกษตรกร

การสนับสนุนจากภาครัฐ
บริบทการแขงขัน
และกลยุทธทาง
ธุรกิจ

จุดแข็ง
- อุตสาหกรรมอาหารทีใ่ ชนาํ้ มัน
ปาลมมีความตองการเพิ่มขึ้น
จุดออน
- โรงงานกลั่นน้ํามันปาลม
ตองการน้ํามันที่มีคุณภาพสูง
- โรงงานกลั่นรับซื้อในราคาต่ํา
เพราะมีสารปนเปอนในน้ํามัน

เงื่อนไขของ
ปจจัยการผลิต

จุดแข็ง
- มีโครงสรางพืน้ ฐานทีพ่ รอมสําหรับอุตสาหกรรมปาลม
- มีแรงงานเพียงพอในทองถิ่น
- เปนแหลงปลูกปาลมที่สําคัญของประเทศและปลูกมา
ยาวนาน
- ผูประกอบการมีความรูแ ละประสบการณ
- พื้นที่และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกปาลม
จุดออน
- กําลังการผลิตของโรงงานมีมากกวาปริมาณปาลมดิบ ทํา
ใหขาดวัตถุดิบ
- พันธปาลมที่ปลูกและกระบวนการเก็บเกี่ยวทําให
คุณภาพน้ํามันในปาลมลดลง
- คุณภาพของวัตถุดิบไมสม่ําเสมอ

เงื่อนไขดาน
อุปสงค

อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของและ
สนับสนุน

จุดแข็ง
- มีความนตองการน้ํามันปาลมเพิ่มขึ้น
- อุตสาหกรรมทําเชื้อเพลิงจากผลิตผลของ
ปาลม
จุดออน
- หนวยงานวิจยั พันธปาลมยังไมมีชัดเจน
พันธปาลมสวนใหญจึงนําเขา

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห Diamond model คลัสเตอรปาลมน้ํามัน
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1. โครงการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน
(Cluster
Development Agent : CDA)
2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนใน
การรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรปาลมน้ํามัน
3. โครงการเปรีย บเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรปาลม
น้ํามัน อื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
4. โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน เพื่อ
เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
5. โครงการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและประเมินผล
6. โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูการปลูกปาลมน้ํามัน
7. โครงการบริการ ปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามัน เชน การปลูก การใชปุย และบริการดาน
การจัดการศัตรูปาลมน้ํามัน
8. โครงการจัดทําแปลงตนแบบ แปลงสาธิตการผลิต ปาลมน้ํามัน
9. โครงการผลิตตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดีเพื่อเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน
10. โครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
11. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปน ตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑปาลม
น้ํามัน
12. โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปาลมน้ํามัน
13. โครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ นาราง/และพื้นที่รกรางวางเปลา
14. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํามันปาลม
15. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนดวยแกสชีวภาพจากปาลม
น้ํามัน
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บทที่ 2
แผนภาพเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
1. ภาพรวมกลุมจังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา
แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
กลาง
หนองคาย หนองบัวลําภู เลย
อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร อุอทั
ทัยธานี

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล
อตอนลาง
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

3.กลุมจังหวัดภาคกลาง
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อางทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี
4.กลุมจังหวัดตะวันตก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
สตูล
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10. กรุงเทพฯ

8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแกว
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส
สงขลา

- 10 2. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
1.กลุมจั
 มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
หัตถกรรม สิ่งทอและแฟชั่น ICT

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเที่ยว การคาชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน ลอ
จิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัตว
บริการองคความรู ออยและน้ําตาล
ขาว

4.กลุมจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรีย กุงแปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง
อง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยางพารา
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7. กลุมจังหวัดภาค
ดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
สิ่งทอ ไหม แปรรูปสุกร ทองเที่ยว
ยานยนต ขาว
าว
10.
10. กรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยว อาหาร
โลจิสติกส

8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดับ ผลไมสดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic
9. กลุมจังหวั
งหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน

1. เครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน
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2. โครงการจัดทําแปลงตนแบบ แปลงสาธิตการผลิต ปาลมน้ํามัน
3. โครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
4. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํามันปาลม
5. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนดวย
แกสชีวภาพจากปาลมน้ํามัน

โครงการ
1. โครงการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจปาลม
น้ํามัน (Cluster Development Agent : CDA)
2. โครงการสรางผูฝ กอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอด
ความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแก
สมาชิกคลัสเตอรปาลมน้ํามัน
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปน ตนแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน

บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

ยุทธศาสตร
กลยุทธ
ยุทธศาสตรการสรางคุณคา กลยุทธที่ 1 พัฒนา CDA

กลยุทธที่ 2 วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีและปรับปรุงพันธและ
แปรรูปปาลมน้ํามัน

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

งบประมาณ(ลานบาท)
1

1

1

3
3
10
10

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

- 12 โครงการ

ยุทธศาสตรการเพิ่มคุณคา กลยุทธที่ 1 ศึกษาศักยภาพการ
1. โครงการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและ
แขงขัน
ประเมินผล
2. โครงการเทียบเคียงการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking)
กับ คลัสเตอรปาลมน้ํามัน อื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธที่ 2 สงเสริ มการเพิ่มผลผลิต 1. โครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ นาราง /และ
ปาลมน้ํามัน
พื้นที่รกรางวางเปลา
2. โครงการผลิตตนกลาปาลมน้ํามัน พันธุดีเพื่อเพิ่ม ผลผลิต ปาลม
น้ํามัน
3. โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตปาลมน้ํามัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงมอบ กลยุทธที่ 1 เผยแพร ใหบริการและ 1. โครงการบริการ ปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามัน เชน การปลูก
คุณคา
ถายทอดความรู
การใชปุย และบริการดานการจัดการศัตรูปาลมน้ํามัน
2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูการปลูกปาลม
น้ํามัน
3. โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขาย
วิสาหกิจปาลมน้ํามัน เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ใน
เครือขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

งบประมาณ(ลานบาท)

5

0.5

5

3

5

2

2

5

- 13 2. รายละเอียดของโครงการ มีดังนี้
1. โครงการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน
(Cluster
Development Agent : CDA)
2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชน
ในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรปาลมน้ํามัน
3. โครงการเทียบเคียงการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรปาลม
น้ํามัน อื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
4. โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน
เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
5. โครงการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและประเมินผล
6. โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูการปลูกปาลมน้ํามัน
7. โครงกา รบริการ ปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามัน เชน การปลูก การใชปุย และบริการ
ดานการจัดการศัตรูปาลมน้ํามัน
8. โครงการจัดทําแปลงตนแบบ แปลงสาธิตการผลิต ปาลมน้ํามัน
9. โครงการผลิตตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดีเพื่อเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน
10. โครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
11. โครงการพั ฒนาเทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปน ตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑปาลม
น้ํามัน
12. โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปาลมน้ํามัน
13. โครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ นาราง/และพื้นที่รกรางวางเปลา
14. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํามันปาลม
15. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนดวยแกสชีวภาพจากปาลม
น้ํามัน
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- 14 เครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน
โครงการที่ 1
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
กิจกรรม
1.
2.
3.

โครงการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน
(Cluster Development Agent : CDA)
ในโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ 3 ประการที่มีอิทธิพลตอเศรษกิจ
โลก ไดแกกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) การเปดเสรีทางการคา
(Trade Liberalization) และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เปนประเด็นที่ทาทายตอป ระเทศไทย การจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามันเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพื่อจะไดมีการติดตอ
ประสานงานกัน รวมถึงการสื่อสารและเชื่อมโยงกันเปนเครือขายอันเปน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งในดานการผลิต การจัดการ
และการสรางนวัตกรรม
เพื่อประสานงานระหวางสมาชิกในกลุมและใหบริการทางดานความรู
การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ

ระดับความรูความเขาใจในการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ
จํานวนการรวมกลุมของเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามัน

จัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจปาลมน้ํามันภาคใตฝงอาวไทย
ประสานงานระหวางสมาชิกในคลัสเตอรวิสาหกิจปาลมน้ํามันภาคใตฝงอาวไทย
ใหบริการทางดานความรู การจั ดอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด หอการคาและ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
งบประมาณ
1,000,000 บาท
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- 15 โครงการที่ 2

หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
กิจกรรม
1.

โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรู
และประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรปาลม
น้ํามัน
การถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการรวมกลุมอุตส
าหกรรม
เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะทําใหการรว มกลุมเปนจริงไดในทางปฏิบัติ ซึ่งการ
ถายทอดความรูเหลานั้นตองอาศัยทักษะ และความชํานาญในการ
ถายทอดจึงจะทําใหสมาชิกในกลุมอุตสาหกรรมไดเขาใจ และเห็น
ประโยชนของการรวมกลุมอยางแทจริง การสรางผูฝกอบรม (Trainer)
เพื่ อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนในการรวมกลุม
อุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรปาลมน้ํามันจึงควรจัดใหมีขึ้น
เพื่อใหคลัสเตอรปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยมีตัวกลาง
ถายทอดความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแก
สมาชิกคลัสเตอร

% ของจํานวนสมาชิกคลัสเตอรปาลมน้ํามันที่มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
จํานวนการถายทอดองคความรูแกบุคลากร
จํานวนบุคลากร (Trainer) ที่ผานการฝกอบรม

คัดเลือกสมาชิกคลัสเตอรปาลมน้ํามัน ที่มีภาวะผูนํา มีความเสียสละ มีศักยภาพในการ
ถายทอดความรู แกสมาชิกอื่นๆในคลัสเตอร
2. ฝกอบรมตามหลักสูตร Training for Trainer และความรูเฉพาะดานปาลมน้ํามัน
3. ประสานการทํางานกับ CDA กลุมปาลมน้ํามันภาคใตฝงอาวไทย
4. ประเมินผลการทํางานของ Trainer และปรับเปลี่ยนทุกๆ 1 ป
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการ
ปาลมน้ํามัน
งบประมาณ
1,000,000 บาท
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- 16 โครงการที่ 3
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการเเทียบเคียงการรวมกลุมอุตสาหกรรม
(Benchmarking)
กับคลัสเตอรปาลมน้ํามัน อื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
จากภาวะการแขงขันทางธุรกิจในโลกยุคปจจุบัน กอใหเกิดความจําเปน
ในการเทียบ เคียง (Benchmarking) ระหวางการรวมกลุมอุตสาหกรรม
ภายในคลัสเตอรปาลมน้ํามัน กับคลัสเตอรปาลมน้ํามันอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อเทียบเคียงเพื่อให เห็นจุดแตกตาง หรือ
ชองวาง (Gap) ระหวางสภาพ / ความสามารถของกลุมตนเอง กับผูที่
เหนือกวา หรือเกงกวา ใหเห็นความออนดอย หรือหางชั้นกวาผูที่เกงที่สุด
(The Best) อันจะทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาจากผูที่เกงกวา ซึ่งเปน
การสรางเปาหมายที่ทาทายในทางธุรกิจตอไป
เพื่อใหคลัสเตอรปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยไดเทียบเคียง
ระยะการพัฒนา ความเขมแข็ง และแนวทางการพัฒนา เพื่อประโยชนใน
การรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรปาลมน้ํามัน

1. เกณฑในการเทียบเคียง (Benchmarking)
กิจกรรม
1. คัดเลือก คลัสเตอรปาลมน้ํามันทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนคลัสเตอรใน
การเปรียบเทียบ
2. พิจารณาสถานการณในปจจุบันของคลัสเตอรปาลมน้ํามัน พื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
3. กําหนดเกณฑในการเทียบเคียง (Benchmarking)
4. ตั้งคณะกรรมการ ดําเนินการเปรียบเทียบ ประเมินผลคลัสเตอร
5. จัดสัมมนา นําเสนอสถานการณ และผลการเปรียบเทียบเพื่อระดมสมองจากผูมีสวนได
สวนเสียในคลัสเตอรปาลมน้ํามัน ภาคใตฝงอาวไทย ในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
และแผนปฏิบัติการ เพื่อลดชองวางการพัฒนาและความเขมแข็ง คลัสเตอร
6. ดําเนินการเทียบเคียง และจัดสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป
ระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป (พ.ศ 2549- 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
มหาวิทยาลัย เกษตรกร
และผูประกอบการปาลมน้ํามัน CDA และ Trainer กลุมปาลมน้ํามัน
งบประมาณ
500,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 17 โครงการที่ 4

หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจปาลม
น้ํามัน เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมปาลม
น้ํามัน
การที่อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเขาสูธุรกิจระหวางประเทศ โดยไดมีการ
สงขายยังตลาดตา งประเทศปละจํานวนมากนั้น ในการดําเนินธุรกิจ
ดังกลาวจะตองอาศัยขอมูลจํานวนมากไดแกเรื่อง กฎระเบียบ ขอบังคับ
เงื่อนไขการคาในการสงออก ขอมูลการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
รวมทั้งขอมูลการวิจัยทั้งจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน
ซึ่งขอมูลดังกลาวขางต นอาจจะกระจัดกระจายหรือรวบรวมไวหลาย ๆ
แหง ทําใหยากตอการเขาถึงขอมูลตาง ๆ เหลานั้น ได การจัดทําวารสาร
หรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจยางพาราจึงเปนสิ่งจําเปน
เพื่อใหสามารถเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนแกสมาชิกในเครือขาย
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
เชน ขอมูลกฏระเบียบขอบังคับ เงื่อนไขการคาในการสงออก ขอมูลการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ขอมูลการวิจัยทั้งจากหนวยงานภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการเงินที่ไดมีการจัดทําและรวบรวมไวใน หลายๆ
แหลง

1. จํานวนสมาชิกที่ใชบริการ
2. ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันดวยระบบสารสนเทศ
กิจกรรม
1. รวบรวม เรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของและ เปนประโยชนแกเครือขายคลัสเตอรปาลม
น้ํามัน
2. จัดทําเปนบทความ ที่งายตอความเขาใจ และนาสนใจ ในรูปแบบวารสาร จดหมายขาว
Web Site หรือสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสม
3. สงใหสมาชิกเครือขายคลัสเตอรปาลมน้ํามัน ภาคใตฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด , หอการคาจังหวัด สภาอุตสาห กรรม
จังหวัด
งบประมาณ
5,000,000 บาท
เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 18 โครงการที่ 5
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและประเมินผล
การพัฒนากลุมอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันใหสามารถแขงขันไดใน
ตลาดโลกนั้น จําเปนตองทําความเขาใจสภาวะเศรษฐกิจของปาลมน้ํามัน
ที่ถูกตอง ทั้งดานก ารเพาะปลูก การผลิตและการแปรรูป เพื่อใหสามารถ
แขงขันไดทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศได จึงควรมี
โครงการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน พรอมกับประเมินผล
อุตสาหกรรม
เพื่อทราบสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันที่ถูกตอง
ทันสมัย นํา ไปประยุกตใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยไดอยางเหมาะสม

1. ผลการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
2. แผนงานพัฒนาจากการศึกษาและประเมินผล
กิจกรรม
1. สํารวจสถานการณการเพาะปลูก การผลิตและการแปรรูป ปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ภาคใต
ฝงอาวไทย
2. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน ทั้งในและตางประเทศ ปริมาณและ
ลักษณะอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก
3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันที่เหมาะสมแก หนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด , หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สํานักงานเกษตรจังหวัด
งบประมาณ
5,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 19 โครงการที่ 6
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
กิจกรรม
1.

โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูการปลูกปาลมน้ํามัน
ความตองการปาลมน้ํา มันในตลาดโลกที่มีสูง ในขณะที่ทรัพยากรมีอยู
อยางจํากัด ทําใหภาคการผลิตน้ํามันปาลมตอบสนองไมทันตอความ
ตองการของตลาด ดังนั้นประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อใหปาลมน้ํามันมี
ผลผลิตสูงจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง จึงควรสงเสริมใหมีโครงการถายทอด
เทคโนโลยีและองคความรู เกี่ยวกับการปลูกปาลมน้ํามัน ใหสมาชิก
ในกลุมอุตสาหกรรมไดปรับปรุง และพัฒนาผลผลิตใหมากยิ่งขึ้นไปอีก
เพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี ในการปลูกปาลมน้ํามัน
ที่มีคุณภาพดี แกผูประกอบการและเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ในพื้นที่
ภาคใตฝงอาวไทย

จํานวนสมาชิกที่ไดรับการถายทอด
ผลการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาลมน้ํามัน
จํานวนผลผลิตตอไร

รวบรวม องคความรู เทคโนโลยี ในการปลูกปาลมน้ํามัน ที่มีคุณภาพดี ผลิตภาพสูง
จากแหลงตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
2. จัดกิจกรรมการถายทอด องคความรู เทคโนโลยี ในการปลูกปาลมน้ํามัน แกกลุม
เกษตรกรผูปลูก ผูผลิตปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเเกษตรกรและ
ผูประกอบการปาลมน้ํามัน
งบประมาณ
2,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 20 โครงการที่ 7
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
กิจกรรม
1.

โครงการบริการ ปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามัน เชน การปลูก การใชปุย
และบริการดานการจัดการศัตรูปาลมน้ํามัน
การผลิตปาลมน้ํามันที่มีคุณภาพดี ตองมีการศึกษาและมีการวางระบบที่ดี
ไมวาจะเปนการปลูก การใชปุย และการจั
ดการศัตรูปาลมน้ํามัน
ซึ่งผูประกอบการและเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ภาคใตฝงอาว
ไทย ยังขาดแหลงขอมูล และที่ปรึกษาที่จะใหคําแนะนําไดอยางเพียงพอ
จึงควรมีการใหบริการ ปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามัน เชน การปลูก การใช
ปุย และบริการดานการจัดการศัตรูปาลมน้ํามัน
เพื่อใหบริการ ปรึกษา เพื่อการผลิตปาลมน้ํามัน ที่มีคุณภาพดี
แกผูประกอบการและเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ภาคใต
ฝงอาวไทย

จํานวนผูเขารับการบริการและรับคําปรึกษา
ผลผลิตและคุณภาพของปาลมน้ํามัน
จํานวนโรคระบาดและศัตรูปาลมน้ํามัน

รวบรวม องคความรู เทคโนโลยี ในการปลูกปาลมน้ํามัน กระบวนการบํารุงดูแล รักษา
การบริหารจัดการพื้นที่ปลูกปาลมที่มีคุณภาพดี ผลิตภาพสูง จากแหลงตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ
2. พัฒนาเกษตรกร ผูประกอบการ นักวิชาการ ที่มีความรู ควา มสามารถใหเปนที่ปรึกษา
ใหบริการคําแนะนําปรึกษา แกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
3. จัดกิจกรรมการ บริการคําแนะนํา ปรึกษา แกกลุมเกษตรกรผูปลูก ผูผลิตปาลมน้ํามัน
ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังห วัด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเเกษตรกรและ
ผูประกอบการปาลมน้ํามัน
งบประมาณ
2,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 21 โครงการที่ 8
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
กิจกรรม
1.

โครงการจัดทําแปลงตนแบบ แปลงสาธิตการผลิต ปาลมน้ํามัน
การศีกษาและพัฒนาการผลิตปาลมน้ํามัน ที่ดีมีคุณภาพสําหรับเปน
ตนแบบใหผูประกอบการและเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ภาคใต
ฝงอาวไทยไดเห็น และศึกษาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหสมาชิก
ในเครือขายไดศึกษาจากแปลงตนแบบ แปลงสาธิตการผลิตปาลมน้ํามัน
ไดสะดวกยิ่งขึ้น
เพื่อจัดทําแปลงตนแบบ แปลงสาธิตการปลูก การผลิตปาลมน้ํามัน ที่มี
คุณภาพดี แกผูประกอบการและเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ในพื้นที่
ภาคใตฝงอาวไทย

จํานวนแปลงสาธิตการผลิตปาลมน้ํามัน
คูมือการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกปาลมน้ํามัน
จํานวนผูเขารับการถายทอดรูปแบบ การบริหารจัดการแปลงสาธิต

จัดทําแปลงตนแบบ แปลงสาธิต การเพาะปลูก กระบวนการผลิต บริหารจัดการ การใช
ปุย การปราบศัตรูปาลมน้ํามัน
2. พัฒนาคูมือการบริหารจัดการ แปลงเพาะปลูกปาลมน้ํามัน
3. จัดกิจกรรมการถายทอดรูปแบบ การบริหารจัดการ แปลงตนแบบ แปลงสาธิต และ
คูมือ ใหแกกลุมเกษตรกรผูปลูก ผูผลิตปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2549-2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเเกษตรกร
และผูประกอบการปาลมน้ํามัน
งบประมาณ
3,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 22 โครงการที่ 9
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

โครงการผลิตตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดีเพื่อเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันสามารถกระทําไดดวยการลด
ตนทุน หรือการเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น ซึ่งการผลิตตนกลาปาลมน้ํามัน
พันธุดีนับวาเปนโครงการที่มีประโยชนชวยใหผูประกอบการ
และเกษตรกรผูปลูกป าลมน้ํามันในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยไดใชเปนแม
พันธุเพื่อตอบสนองประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันดังกลาวขางตน
เพื่อการผลิตตนกลาปาลมพันธุดีเพื่อ จําหนาย กระจายแกเกษตรกร
ผูปลูกปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

1. เพิ่มปริมาณพันธุปาลมน้ํามันที่มีคุณภาพและใหผลผลิตสูง
2. จํานวนตนกลาพันธุดีที่จําหนาย กระจายแกผูประกอบการและเกษตรกรผูปลูกปาลม
น้ํามันในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
กิจกรรม
1. ศึกษาพันธุปาลมน้ํามันที่มีคุณภาพดี ใหผลผลิตสูง
2. ผลิตตนกลาปาลมพันธุดี เพื่อการเพาะปลูกปาลมน้ํามันแกเกษตรกร
3. ดําเนินการจําหนาย กระจายให เกษตรกรผูปลูกทั้งรายเดิมและรายใหม
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการเพาะปลูกปาลมพันธุดีใหแกกลุมเกษตรกรผูปลูก ผูผลิตปาลม
น้ํามัน ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2549-2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด
งบประมาณ
3,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 23 โครงการที่ 10
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

โครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
ผูประกอบการและเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
มีความตองการพันธุปาลมน้ํามันพันธุดี ที่ใหผลผลิตสูง คุ ณภาพดี จึงควร
มีการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามันที่มีอยูใหสามารถใหผลผลิตที่สูงยิ่งขึ้น
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาปาลมพันธุดี ที่ใหผลผลิตสูง คุณภาพดี ในพื้นที่
ภาคใตฝงอาวไทย

1. พันธุปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตสูง คุณภาพดี
กิจกรรม
1. ศึกษา สถานการณ พันธุปาลมน้ํามัน ที่เพาะปลูก ในพื้นที่ภาคใต
2. ศึกษา ปาลมพันธุดี ที่ใหผลผลิตสูง คุณภาพดี
3. สงเสริมการเพาะปลูกปาลมพันธุดี
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนตนกลาปาลมพันธุดี กับพันธุอื่นๆ ที่ใหผลผลิตไมดี
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2549-2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด
งบประมาณ
3,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 24 โครงการที่ 11
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปน ตนแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
เทคโนโลยีในการผลิตเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหเกิดการลด
ตนทุนในการ ผลิต ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องจะสงผลใหการผลิตมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น จึงควรมีการพัฒนา
เทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปนตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการพัฒนาผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน ที่มี
มูลค าเพิ่มสูง เปนเทคโนโลยีตนแบบในระดับตนทุนต่ํา ที่เหมาะสมแก
เกษตรกรผูปลูกยางพารา และผูประกอบการปาลมน้ํามัน

1. เทคโนโลยีตนแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑปาลมน้ํามันที่เหมาะสม
2. ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน
กิจกรรม
1. นักวิจยั และนักพัฒนานวัตกรรม ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปจากปาลมน้ํามันที่มีคุณภาพดี
2. จัดทําเทคโนโลยีตนแบบที่เหมาะสม ในการพัฒนาผลิตภัณฑปาลมน้ํามัน ที่มีตนทุนต่ํา
3. เผยแพรและขยายผลเทคโนโลยีตนแบบไปสูกลุมเกษตรกร และผูประกอบการปาลม
น้ํามัน
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการปาลมน้ํามัน
งบประมาณ
1,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 25 โครงการที่ 12
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

1.
2.
กิจกรรม
1.
2.
3.

โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปาลม
น้ํามัน
งานวิจัยและการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพปาลมน้ํามัน
เปนสิ่งที่ชวยสรางศักยภาพการแขงขันใหกับปาลมน้ํามันในตลาดโลก
จึงควรมีการสงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพผลผลิตปาลมน้ํามันอยางตอเนื่อง และไมหยุดนิ่ง
เพื่อวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปาลมน้ํามัน
เกษตรกรผูปลูกยางพารา และผูประกอบการปาลมน้ํามัน

จํานวนงานวิจัยดานการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันใ
จํานวนงานวิจัยดานการพัฒนาคุณภาพผลผลิตน้ํามันปาลม

ศึกษาสถานการณการผลิต และวิเคราะหคุณภาพผลผลิตปาลมน้ํามัน
ทําการวิจัยและพัฒนาดานประสิทธิภาพและดานคุณภาพผลผลิตปาลมน้ํามัน
เผยแพรผลการวิจัยและพัฒนา ผลการวิเคราะห แกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาในกลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการปาลมน้ํามัน
งบประมาณ
5,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 26 โครงการที่ 13
หลักการเหตุผล

โครงการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ นาราง /และพื้ นที่รกราง
วางเปลา
การเพิ่มปริมาณผลผลิตเปนการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันในตลาด
อีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ที่รกราง
วางเปลาไมไดนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ ทําใหเสียพื้นที่โดยเปลา
ประโยชน จะชวยใหปริมาณ การผลิตเพิ่มสูงขึ้นได จึงควรมีการสงเสริม
การปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ นาราง/และพื้นที่รกรางวางเปลา
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑปาลมน้ํามันในตลาด

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
1. จํานวนพื้นที่ที่ปลูกปาลมน้ํามัน
2. จํานวนผลผลิตปาลมน้ํามันในตลาด
กิจกรรม
1. สํารวจ รวบรวมขอมูลพื้นที่วางเปลา นาราง พื้นที่รกรางวางเปลา ที่มีความเหมาะสม
ในการปลูกปาลมน้ํามัน ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
2. สนับสนุนกลาพันธุปาลมน้ํามัน เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
กลุมเกษตรกร และผูประกอ บการปาลมน้ํามัน ใหลงทุนปลูกในพื้นที่นาราง พื้นที่
วางเปลา และเหมาะสมในการปลูกยาง
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรกรและผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
5,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 27 โครงการที่ 14
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

1.
2.
กิจกรรม
1.
2.

โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํามันปาลม
การแปรรูปปาลมน้ํามันเปนอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลคาใหแกน้ํามัน
ปาลม ซึ่งนอกจากจะไดรับประโยชนดานการผลิตสิ่งใหมออกมาสูตลาด
แลว ยังเปนการเพิ่มราคาของวัตถุดิบใหมีคามากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจุบันมี
กระแสความต องการดานพลังงานทดแทนอยางสูง ซึ่งการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีการแปรรูปน้ํามันปาลมกําลังเปนที่ตองการอยูทั่วโลกใน
ขณะนี้
เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปปาลมน้ํามัน ที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพผลิตภัณฑดี

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํามันปาลม
คุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปน้ํามันปาลม

ศึกษาสถานการณการแปรรูปผลิตภัณฑ
ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํามันปาลมที่มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปปาลมน้ํามัน
3. เผยแพรผลการวิจัยและพัฒนา ผลการวิเคราะห แกหนว ยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาในกลุมผูประกอบการแปรรูปปาลมน้ํามัน
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการปาลมน้ํามัน
งบประมาณ
10,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 28 โครงการที่ 15
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

1.
2.
กิจกรรม
1.
2.

โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนดวยแกสชีวภาพ
จากปาลมน้ํามัน
นโยบายเรื่องของพลังงานทดแทนเปนประเด็นที่อยูในความสนใจ ซึ่งใน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันสามารถนํามาผลิตพลังงานทดแทนดวยแกส
ชีวภาพจากปาลมน้ํา มัน ซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางสูง แตยังขาด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน
ดวยแกสชีวภาพจากปาลมน้ํามันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอมวล
มนุษยชาติ
เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนดวยแกสชีวภาพ
จากปาลมน้ํามัน ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพพลังงานทดแทนที่ดี

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพจากปาลมน้ํามัน
คุณภาพแกสชีวภาพจากปาลมน้ํามัน

ศึกษาสถานการณการแปรรูปพลังงานทดแทนในประเทศไทย
ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผ
ลิตพลังงานทดแทน จาก น้ํามันปาลม
ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพน
3. เผยแพรผลการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาพลังงานทดแทนดวยปาลมน้ํามัน
แกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทน
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการปาลมน้ํามัน กระทรวงพลังงาน
การไฟฟาฝายผลิต
งบประมาณ
10,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจปาลม : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

