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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการผลิตปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมเพ่ือพลังงานชีวภาพอยางยั่งยืนในประเทศไทย 
เปนโครงการความรวมมือระหวางองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน 
(German International Cooperation: GIZ) และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
โดยโครงการไดรับความชวยเหลือดานงบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดลอมคุมครอง
ธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแหงสหพันธ สาธารณรัฐเยอรมนี (German 

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety: 

BMU) เพ่ือสนับสนุนการผลิตปาลมน้ํามันและนํ้ามันปาลมอยางยั่งยืน และสรางระบบการ
รับรองสําหรับการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนในประเทศไทย เพ่ือใหประเทศไทยเปน
ตัวอยางระบบการรับรองการผลิตปาลมน้ํามันสําหรับเกษตรกรรายยอย และใหการจัดการใน
หวงโซปาลมน้ํามันมีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืน ตลอดจนมีความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดสงออก 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โครงการไดดําเนินการนํารองโดยสนับสนุนโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบของเอกชน 4 โรง และสหกรณ 1 แหง โดยมีเกษตรกรเขารวมโครงการ
ประมาณ 500 คน จากจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี ตราด และสระแกว เปนเวลานานกวา  
2 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2553-2554 โครงการมีการสนับสนุนดานการอบรมใหความรู
ดานตาง ๆ แกเกษตรกร เพ่ือชวยใหเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตตอไร มีการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต และมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานการผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO)  

โครงการไดรวมกลุมเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันรายยอย ไดสรางความเชื่อมโยงกับโรงงาน
ที่เขารวมโครงการ และใหกลุมเกษตรกรและโรงงานฝกดําเนินการในระบบการเปนหุนสวน
ธุรกิจที่มีความสนใจและไดประโยชนรวมกัน นอกจากน้ี โครงการยังไดจัดหาพ่ีเลี้ยงเกษตรกร 
(Farm Advisor: FA) เพ่ือชวยสนับสนุนงานพ้ืนฐานของกลุมเกษตรกร และใหคําแนะนํา
เกษตรกรในโครงการ  

โครงการไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญดานปาลมน้ํามันจากหลายหนวยงาน รวมทั้ง
โรงงาน ในการสนับสนุนการจัดอบรมเกษตรกร นอกจากนี้ มีการตกลงกันระหวางกลุม
เกษตรกรและโรงงานในการกําหนดราคาพรีเมี่ยมสําหรับผลผลิตปาลมท่ีมีคุณภาพ ตลอดจน
มีการจัดอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการใชสารเคมีเกษตร โดยบริษัท
สารเคมีเกษตรและมหาวิทยาลัย  

นอกจากน้ี องคการอุตสาหกรรมปาไมไดชวยจัดอบรมเกี่ยวกับการประเมินพ้ืนที่ที่มีคุณคาสูง
ตอการอนุรักษ (High Conservation Values: HCVs) และผลกระทบทางสังคม รวมทั้ง



 

โครงการไดจัดอบรมเก่ียวกับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  (Integrated Pest 

Management: IPM) การอนุรักษดิน น้ํา และสิ่งแวดลอม ระบบควบคุมภายใน (Internal 

Control System: ICS) สําหรับกลุมเกษตรกร และกระบวนการการตรวจรับรองเบ้ืองตน 
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหแกเกษตรกรอีกจํานวนมาก 

โครงการและผูเชี่ยวชาญดานปาลมน้ํามันทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไดพัฒนาและจัดทําคูมือ
ดานการผลิตปาลมน้ํามันเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐาน RSPO เชน คูมือดานการใชปุย คูมือ
ดานการจัดการสวน สมุดบันทึกสวนปาลม คูมือดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คูมือ
ระบบควบคุมภายใน (ICS) และคูมือแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO สําหรับเกษตรกร
รายยอย รวมท้ังแผนความรูดานการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การอนุรักษดิน น้ํา และ
ทรัพยากร ตลอดจนส่ิงที่มีคุณคาสูงตอการอนุรักษใหแกเกษตรกร มีการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน
ของเกษตรกรรายยอย (Baseline Study) กอนเร่ิมโครงการ และในระหวางการดําเนิน
โครงการไดมีการติดตามการบันทึกขอมูลของเกษตรกรและการจัดการฐานขอมูลของกลุม
เกษตรกร 

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดมีการศึกษาผลกระทบจากโครงการข้ึนในระหวางเดือนมิถุนายน -
สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประมวลผลกระทบของโครงการตอเกษตรกรรายยอย 
กลุมเกษตรกร โรงงานที่เขารวมโครงการ และผลกระทบภายนอกอ่ืน ๆ จากโครงการ รวมทั้ง
ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 

การศึกษาผลกระทบจากโครงการในคร้ังนี้ ไดเนนการประเมินผลจากกิจกรรมหลักที่โครงการ
ไดดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหลักคือ กลุมเกษตรกรรายยอยในประเทศไทยไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน RSPO ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ RSPO ริเริ่มโดยกองทุนคุมครองธรรมชาติ
โลก (World Wide Fund for Nature: WWF) และบริษัทเอกชนในป 2545 มีเปาหมาย
ระยะยาวเพ่ือใหมีการผลิตน้ํามันปาลมอยางย่ังยืน RSPO สงเสริมใหมีการใชผลิตภัณฑที่มา
จากปาลมนํ้ามันที่มีการผลิตอยางยั่งยืนผานมาตรฐานและระบบการรับรองการผลิตน้ํามัน
ปาลมอยางยั่งยืน จนถึงปจจุบัน มีน้ํามันปาลมเพียง 9% ของนํ้ามันปาลมท้ังโลกที่ไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน RSPO 

องคประกอบสําคัญของมาตรฐาน RSPO คือหลักการและเกณฑกําหนด (Principles and 

Criteria: P&C) ซึ่งไดแก 
- ความมุงม่ันใหเกิดความโปรงใส 

- การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

- ความมุงม่ันในการทําใหเกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการเงินในระยะยาว 



 

- การใชวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของผูปลูกปาลมน้ํามัน และผูประกอบการโรงงานสกัด
น้ํามันปาลม 

- ความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

- ความรับผิดชอบที่มีตอพนักงาน ลูกจาง บุคคล ชุมชน ที่ไดรับผลกระทบจากผูปลูก
ปาลมน้ํามันและโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 

- การพัฒนาการปลูกปาลมในพ้ืนที่ใหมอยางมีความรับผิดชอบ 

- ความมุงม่ันในการปรับปรุงกิจกรรมหลักอยางตอเนื่อง 
การวิเคราะหผลกระทบจากโครงการในครั้งนี้ ไดเนนศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสียหลักที่เขา
รวมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี และสระแกว โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกร
รายยอยท่ีเขารวมโครงการ 100 คน และเกษตรกรรายยอยที่ไมเขารวมโครงการ 30 คน 
กระจายในพ้ืนที่ดําเนินโครงการท่ีกลาวขางตน ดวยการสัมภาษณรายบุคคล นอกจากนี้ มี
การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกทั้งพ่ีเลี้ยงเกษตรกร (FA) ผูจัดการกลุม/ผูประสานงาน
จากโรงงาน ผูแทนเจาหนาที่จากกรมสงเสริมการเกษตร เจาหนาที่ที่ทํางานในโครงการ  GIZ 

และผูแทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการจัดสนทนากลุมเกษตรกรท่ี
เขารวมโครงการทุกกลุม ประมวลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร วิเคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนาและใชสถิติที (t-Test) 

ผลการศึกษาพบวา “โครงการการผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนเพ่ือพลังงานทดแทนใน
ประเทศไทย” นี้ เปนโครงการท่ีดีเยี่ยม และเปนโครงการท่ีประสบความสําเร็จมากโครงการ
หนึ่ง เปนโครงการที่มีประโยชนมากทั้งตอผูที่เขารวมโครงการและผลกระทบภายนอกอ่ืน ๆ 
จากโครงการ กลุมเกษตรกรรายยอยที่นํารองจากท้ัง 4 โรงงาน ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
RSPO และเปน 4 กลุมแรกของโลก นอกจากนี้ โครงการยังไดรับการคัดเลือกจากองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations: FAO) ใหเปนโครงการดีเดนหนึ่งในสามโครงการระดับโลกที่เกี่ยวของกับ
เกษตรกรรายยอยในหวงโซพลังงานชีวภาพและการรับรอง (Smallholders in Bioenergy 

Value Chains and Certification: Evidence from Three Case Studies) 

ผูใหขอมูลเกือบทั้งหมดมีทัศนคติที่ดีมากตอโครงการ ผูเขารวมโครงการตระหนักและยอมรับ
แนวคิดเก่ียวกับการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน โดยเฉพาะหลักการและ
เกณฑกําหนดตามกรอบมาตรฐาน RSPO  

เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันรายยอยท่ีเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีมากตอโครงการในดาน
การใหความรูกับเกษตรกร โครงการมีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมท่ีเกษตรกร



 

เขาใจไดงาย สําหรับกิจกรรมการจัดการสวนปาลมท่ีเกษตรกรเปล่ียนแปลงมากหลังจากเขา
รวมโครงการ ไดแก การบันทึกกิจการฟารม การจัดการปุย การจัดการสวนปาลมในดานการ
วางทางใบ การใชสารเคมี การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับเกษตรกร
รายยอยและแรงงาน และการอนุรักษดิน น้ํา และส่ิงแวดลอม  โดยการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการปุยนั้น เกษตรกรมีการใหปุยตามคาวิเคราะหดินและใบ เปลี่ยนจากการใชปุยผสมเปน
การใชแมปุยมากขึ้น รวมทั้งมีการใชปุยอินทรียมากขึ้น โดยเฉลี่ยเกษตรกรมีการใชปุยเพ่ิมขึ้น
จาก 5 กิโลกรัมตอตนตอป ในป 2553 เปน 6.3 กิโลกรัมตอตนตอป ในป 2554  

การเปลี่ยนแปลงการจัดการสวนปาลมดังกลาว ทําใหผลผลิตปาลมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
เพ่ิมรายได เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นมากจากผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 412 กิโลกรัมตอไรตอป 
และขายผลปาลมสด (Fresh Fruit Bunch: FFB) ไดในราคาเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 50 บาทตอตัน 
จากผลดังกลาว ทําใหเกษตรกรรายยอยมีรายไดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 94,536 บาทตอรายตอป  (จาก
พ้ืนที่สวนปาลมที่ใหผลผลิตเฉลี่ย 39 ไร) 

เกษตรกรรายยอยยังสามารถประหยัดตนทุนการผลิตจากราคาสวนลดในการซื้อปุยจาก
โรงงาน ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินที่ประหยัดได 10,810 บาทตอรายตอป (จากพ้ืนที่สวนปาลมท่ี
ใหผลผลิตเฉลี่ย 39 ไร) หรือราคาปุยที่เกษตรกรซ้ือไดลดลงจากราคาตลาด 10-15%  

นอกจากผลประโยชนที่เกษตรกรเขารวมโครงการไดรับจากผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นแลว เกษตรกร
ยังไดประโยชนเพิ่มอีกหลายอยางเชน ไดรับบริการการวิเคราะหดินและใบ ทะลายเปลา และ
ชองทางดวนในการขายผลผลิตในชวงผลผลิตมาก  

นอกจากน้ี เกษตรกรรายยอยและคนงานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ลดความเส่ียงดานสุขภาพ 
และลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO  

โครงการมีผลกระทบเชิงบวกตอกลุมเกษตรกรและชุมชน ประโยชนหลักที่เกิดขึ้นกับกลุม
เกษตรกรและชุมชนคือเปนศูนยกลางของการแลกเปล่ียนเรียนรูของสมาชิกในกลุมและ
ระหวางกลุม เกิดผูเชี่ยวชาญดานปาลมน้ํามันในดานตาง ๆ และในแตละกลุมมีสมาชิกในกลุม
ที่มีการจัดการสวนปาลมที่ดี (Best Management Practices: BMPs) ซึ่งเกษตรกรอ่ืน ๆ 
สามารถมีโอกาสไดเรียนรูจากสมาชิกเหลานี้ รวมถึงการเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดมีโอกาส
ขยายเครือขายมากขึ้น และเกษตรกรรายยอยไดเรียนรูและตระหนักเกี่ยวกับพลังในการ
ตอรองของกลุม 

โรงงานไดรับประโยชนหลายอยางจากการเขารวมโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดผลผลิต
ปาลมมากขึ้นและไดปาลมที่มีคุณภาพดีขึ้นกวาเดิมสงผลใหเปอรเซ็นตน้ํามันที่สกัดไดเพ่ิมข้ึน 
โรงงานและเกษตรกรรายยอยมีความสัมพันธที่ดีขึ้น โรงงานไดรับการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ซึ่งเปนความทาทายของโรงงาน และโรงงาน



 

สามารถใชประสบการณจากการรวมกลุมเกษตรกรในลักษณะนี้เพ่ือพัฒนากลุมเกษตรกรท่ี
ปลูกปาลมน้ํามันในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

เกษตรกรรายยอยท่ีไมเขารวมโครงการที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงก็ไดรับประโยชนจาก
โครงการ โดยเฉพาะความรูที่ไดรับจากการถายทอดจากเพ่ือนเกษตรกรรายยอยท่ีเขารวม
โครงการ ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการสวนและเพ่ิมผลผลิต 

ในภาพรวม โครงการยังมีสวนชวยอยางมากในการกระตุนใหสังคมไทยไดตระหนักถึงการผลิต
น้ํามันปาลมอยางย่ังยืน เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐไดรับบทเรียนที่ดีเกี่ยวกับแนวคิดในการ
ทํางานและการดําเนินโครงการ รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกลุมเกษตรกร 

นอกจากน้ี โครงการยังเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีทํางานในโครงการ ไดพัฒนาตนเองทั้งในดาน
ความรู และประสบการณที่มีคามากตอเขา และไดเผชิญกับความทาทายในการทํางาน และ
ทําใหเขาไดภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมและทํางานในโครงการ 

ถึงแมวาโครงการจะประสบความสําเร็จสูงและกอใหเกิดประโยชนมากมายก็ตาม แตใน
ระหวางการดําเนินโครงการพบวาในชวงแรกมีปญหาดานการทําความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของ 
เกี่ยวกับมาตรฐาน RSPO และหลักการและเหตุผลท่ีจะตองมีมาตรฐานดังกลาว นอกจากน้ี 
ยังพบปญหาความไมคุนเคยของเกษตรกรรายยอยในการทํางานเปนกลุม รวมทั้งปญหาที่ตอง
ทุมเทกําลังและทรัพยากรจํานวนมากเพ่ือจัดต้ังและบริหารกลุมเกษตรกร ปญหาที่สําคัญอีก
ประการหน่ึงคือ มีผูมีสวนไดสวนเสียกลุมหนึ่งไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไข/ขอตกลงท่ีใหไวกอน
เขารวมโครงการ และยังคงมีปญหาการสื่อสารระหวางโครงการกับผูมีสวนไดสวนเสีย  

จากผลดังกลาวขางตนนี้ ทีมวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญจากโครงการ และผลกระทบท่ี
ประเมินไดดังนี้ 

1) ในการดําเนินโครงการผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยและ 
โรงงาน ไดเขามามีสวนรวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจต้ังแตเริ่มตนโครงการ ซึ่ง
ปจจัยดังกลาวนี้เปนหนึ่งในปจจัยความสําเร็จของโครงการ 

2) โครงการมุงเนนการถายทอดความรูและเสริมสรางศักยภาพใหกับผูมีสวนได
สวนเสียในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรรายยอยและพ่ีเลี้ยง
เกษตรกร โดยโครงการสามารถจางผูเชี่ยวชาญดานปาลมน้ํามันในพ้ืนที่ที่ มี
ความสามารถในการทํางานรวมกับเกษตรกร กลาวคือ ผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

3) โครงการไดพัฒนาเอกสารประกอบการอบรมที่เขาใจงายและไดรับการ
ยอมรับวาเปนตนแบบเอกสารท่ีดีที่สุดสําหรับการอบรมเกี่ยวกับปาลม



 

น้ํามันเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ คุณภาพ และความย่ังยืน นอกจากน้ีโครงการยังมี
การจัดอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดดูงาน และการสัมมนาเชิง
วิชาการท่ีดีและมีประโยชนมาก   

4) โครงการไดกําหนดใหมีพ่ีเลี้ยงเกษตรกร (FA) ที่มีขอบขายงานและความ
รับผิดชอบชัดเจน เพ่ือทํางานและเปนพ่ีเลี้ยงใหกับเกษตรกรรายยอยที่เขา
รวมโครงการและกลุมเกษตรกร ซึ่งการจัดการของโครงการท่ีใหมีพ่ีเลี้ยง
เกษตรกรน้ีถือวาเปนปจจัยแหงความสําเร็จอีกประการหน่ึงของโครงการ 

5) โครงการมีการจัดการที่มุงสูเปาหมายสุดทายของโครงการและมีความ
ยืดหยุนในการดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ และปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการดําเนินโครงการไดรับการแกไขเปนลําดับ  

6) โครงการมีระยะเวลาการดําเนินงานนานพอสมควร รวมท้ังมีขอจํากัดดาน
งบประมาณคอนขางนอย ทําใหโครงการสามารถดําเนินกิจกรรมหลักได
อยางตอเนื่อง และสามารถเห็นผลไดชัดเจน 

7) โครงการจัดใหมีระบบควบคุมภายในกลุมและการบันทึกกิจการฟารมของ
เกษตรกรรายยอย ทําใหเกษตรกรสามารถเห็นผลกระทบเชิงบวกของ
โครงการไดชัดเจน ซึ่งยิ่งทําใหโครงการไดรับการยอมรับมากขึ้น และ
สมควรไดรับการนําไปขยายผลตอในวงกวาง 

8) โครงการทําใหผลผลิตปาลมเฉลี่ยของเกษตรกรรายยอยเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน  
ประมาณ 412 กก. ตอไรตอป (ป 2553-2554) จากขอมูลพ้ืนที่ปลูกปาลม
ที่เขารวมโครงการท้ังหมด 15,900 ไร ทําใหไดผลผลิตปาลมเพ่ิมขึ้นอยาง
นอย 6,550 ตันตอป ซึ่งผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นนี้สงผลกระทบโดยตรงตอรายได
ของเกษตรกรรายยอย 

9) โครงการประสบความสําเร็จคอนขางมาก สวนหนึ่งเนื่องมาจากเกษตรกร
รายยอยที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนเกษตรกรหัวกาวหนา (innovative 

smallholders)  

10) โครงการไดมีสวนอยางมากในการทําใหสังคมไทยมีความตระหนักและ
ตื่นตัวเกี่ยวกับการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน  

จากผลดังกลาว ทีมวิจัยมีขอเสนอแนะตอผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ซึ่งไดแก รัฐบาลและ
โครงการ เกษตรกรรายยอยและกลุมเกษตรกร และโรงงาน ดังนี้ 



 

1) หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งกรมวิชาการและกรมสงเสริม
การเกษตร ควรนําบทเรียนจากโครงการน้ีไปพัฒนาโครงการท่ีคลายคลึงกัน
ในพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือปรับปรุงอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมท้ังระบบ และความยั่งยืน
ในการผลิตสินคาเกษตรอ่ืน ๆ  

2) รัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขยายผลการดําเนินงาน โดยแนวทางที่ดี
ที่สุดคือ ควรดําเนินการในรูปโครงการที่เปนอิสระจากงานปกติ อยางนอย
ในระยะส้ัน และกอนเร่ิมดําเนินโครงการควรใหขอมูลขาวสารแกผูมีสวนได
สวนเสียอยางเทาเทียมกัน 

3) รัฐควรสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรนํารองในโครงการนี้มีความเขมแข็งมาก
ขึ้น และพัฒนากลุมเหลานี้ใหเปนศูนยการเรียนรูของกลุมใหม ๆ และ
เกษตรกรรายยอยอ่ืน ๆ 

4) มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ปลูกปาลมหลัก เชน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ควรมีบทบาทใน
การเตรียมบุคลากรที่เก่ียวของกับปาลมน้ํามันใหเปนผูเชี่ยวชาญเพ่ือทํางาน
กับอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและนํ้ามันปาลม รวมทั้งพัฒนาผูเชี่ยวชาญของ
ไทยใหสามารถเปนผูตรวจรับรองตามมาตรฐาน RSPO ได 

5) ถามีการดําเนินโครงการที่คลายคลึงกันและจําเปนตองมีพ่ีเลี้ยงเกษตรกร 
(FA) ชวย ควรมีการทบทวนเร่ืองเก่ียวกับความรูพ้ืนฐาน และภาระงานของ 
FA โดย FA ควรมีความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจและทักษะการสงเสริม
ดวย  

6) โครงการควรใหความสําคัญกับการสื่อสารกับผูที่เก่ียวของกับโครงการในทุก
ระดับอยางทั่วถึง 

7) เกษตรกรรายยอยตองหาความรูเกี่ยวกับการจัดการการผลิตปาลมน้ํามัน
อยางสม่ําเสมอ รวมท้ังใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติที่ดี
ดานการผลิตปาลมน้ํามัน (BMPs) และเกณฑความยั่งยืน เชน การจัดการ
ปุย และการบันทึกขอมูล เปนตน 

8) เกษตรกรรายยอยควรเขารวมอบรมในหลักสูตรการผลิตปาลมน้ํามันที่ 
จัดข้ึน เพ่ือเพ่ิมความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับเครือขายอยาง
สม่ําเสมอ 



 

9) เกษตรกรรายยอยควรพิจารณาตนทุนและผลประโยชนของกิจกรรมตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินอยางเหมาะสม ไมควรเนนหรือให
ความสําคัญกับตนทุนและผลประโยชนในรูปตัวเงินเพียงอยางเดียว 

10) สําหรับเกษตรกรรายยอยที่เขารวมโครงการ ควรมีสวนรวมในกิจกรรมของ
กลุมและสละเวลาเพื่อดําเนินกิจกรรมของกลุม สวนเกษตรกรรายยอยที่ยัง
ไมเคยเขารวมโครงการ ควรรวมเปนสมาชิกกลุมและเขารวมโครงการเม่ือมี
โอกาส 

11) กลุมเกษตรกรควรพัฒนาความสัมพันธกับโรงงานและกับหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

12) กลุม เกษตรกรควรพัฒนากลุมให เขมแข็ ง โดยเ พ่ิม ศักยภาพใหกับ
คณะกรรมการกลุม ปรับปรุงการส่ือสาร การประสานงานระหวางสมาชิก
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เนนการจัดอบรมและดูงาน อยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง  

13) กลุมเกษตรกรในโครงการ ควรรักษาและปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ 
กําหนด (P&C) ของมาตรฐาน RSPO ตอไป  

14) ถามีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรกลุมใหม ควรมีการรวมเกษตรกรในพ้ืนที่
เดียวกันเขารวมเปนสมาชิก 

15) โรงงานควรพัฒนาธุรกิจโดยใหความสําคัญและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
เกษตรกรรายยอยและกลุมเกษตรกร ชวยพัฒนากลุมเกษตรกรใหเขมแข็ง
ในทุก ๆ ดาน เชน สนับสนุน FA  ใหสิทธิประโยชนกับเกษตรกรท่ีทําธุรกิจ
กับโรงงานอยางตอเนื่อง เปนตน 

16) โรงงานควรใหแรงจูงใจที่เพียงพอกับเกษตรกรท่ีผลิตปาลมน้ํามันไดคุณภาพ  
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