โครงการประชุม เสวนาวิชาการ
เรื่อง : รวมกันมองอนาคตปาลมน้ํามันไทย
วันอาทิตยที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ อาคารฝกอบรม สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร บานบางเบิด ตําบลทรายทอง
อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
-----------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ปาลมน้ํามันจัดเปนพืชน้ํามันอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
ทั้งนี้เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชชนิดเดียวที่ใหผลผลิตน้ํามันตอหนวยพื้นที่มากกวาพืชน้ํามันอื่น ๆ ทุกชนิด และ
สามารถผลิตไดเฉพาะในเขตพื้นที่จํากัดประเภทรอนชื้นเทานั้น ซึ่งมีเพียง 42 ประเทศ จาก 223 ประเทศทั่วโลกที่
สามารถปลูกได แตมีเพียงไมกี่ประเทศเทานั้นที่สามารถปลูกปาลมน้ํามันไดผลดี เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย โคลัมเบีย
และไทย เปนตน สําหรับประเทศไทย ปาลมน้ํามันไดถูกนําเขามาเพาะปลู กในภาคใตเมื่อประมาณ 40 ป ที่ผานมาและ
มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกจนในปจจุบันพบวา มีพื้นที่การเพาะปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 3.4 ลานไร ไดผลผลิต
9,028,135 ตันตอป และสืบเนื่องมาจากวิกฤติดานพลังงานทั่วโลก รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายสงเสริมพลังงานทดแทน
เพื่อลดภาระการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงจากตางประเทศและสรางความมั่นคงดานพลังงานจากทรัพยากรและวัตถุดิบที่
มีอยูภายในประเทศน้ํามันปาลมจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะพืชเพียงชนิดเดียวที่ยังคงมีปริมาณคงเหลือจากการบริโภค
และสามารถนํามาแปรรูปเปนพลังงานทดแทนไดตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมจะขยายพื้นที่การเพาะปลูก ในป 2555 ใหได 5.45 ลานไร
จากวิกฤตการณขาดแคลนน้ํามันปาลมเพื่อบริโภคในประเทศไทยในขณะนี้ (ม.ค.2554) จนกระทั่งรัฐบาล
ประกาศขึ้นราคาน้ํามันปาลม ขวดละ 9 บาท เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความจําเป นของน้ํามันปาลมที่มีผลตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนคนไทย วิกฤตครั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจากสภาวะฝนแลงทําใหเกิดภาวะ“ปาลมขาด
คอ” ตามภาษาชาวบาน คือปาลมไมติดผล ทําใหวัตถุดิบปอนโรงงานหีบน้ํามันมีไมเพียงพอ ถึงแมโรงงานจะประกาศ
รับซื้อในราคาแพง ถึงกิโลกรัมละ 8-10 บาท ซึ่งสูงเปนประวัติการณ ตั้งแตมีการปลูกปาลมน้ํามันในประเทศไทย ก็ยัง
ไมมีปาลมเขาโรงงานหีบอยางเพียงพอกับความตองการ ดังนั้น วันนี้บทบาทของปาลมน้ํามันซึ่งเปนพืชที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งต อความเปนอยู ความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจ ที่จ ะเป นพืชน้ํ า มัน สงออก เพื่อสรา งรายได ใหกับ
เกษตรกร และประเทศชาติ จะว า ไปแล ว ปาล ม น้ํ า มั น เป น พื ช น้ํ า มั น อั น ดั บ 1 ของโลก ในปริ ม าณการใช แ ละมี
ความสําคัญตออุตสาหกรรมตอเนื่องอยางมากมาย ซึ่งนาจะถึงเวลาแลว (ยังไมสายเกินไป) ที่รัฐบาลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ (โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย) ควรหันมาใหความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาปาลมน้ํามันในทุกมิติที่เกี่ยวของ
งานวิจัยคือหัวใจที่จะชวยเกษตรกรใหมีความรูในการปลูกปาลมใหมีผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งการมีพันธุปาลมน้ํามันที่
ผลิตเองในประเทศที่ใหผลผลิตสูงในสภาพแวดลอมของไทยและทดแทนการนําเขา เมล็ดพันธุจากตางประเทศที่ราคา
แพงกวาแตคุณภาพไมแตกตางหรือนาจะดีกวาดวยซ้ําไป
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ( Center of Excellence-Oil
Palm, Kasetsart University) จึงจัดประชุม เสวนาวิชาการ เพื่อการถายทอดความรูและเทคโนโลยีเกี่ยวกับปาลม
น้ํามัน เพื่อตอบสนองตอโครงการการวิ จัยกับ นโยบาย และยุท ธศาสตรของชาติ ทางดานการสรางศั กยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก

2. วัตถุประสงค
1. เพื่ อเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย และแนวทางงานวิ จั ย ของศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการด า นปาล ม น้ํ า มั น ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหแก นักวิชาการ เกษตรกร หรือ ผูสนใจทั่วไปไดทราบถึงกิจกรรมของศูนยความเปนเลิศ
ปาลมน้ํามัน
2. เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวงจรปาลมน้ํามัน และอุตสาหกรรมใหกับเกษตรกรและผูที่สนใจ
ที่เขารวมสัมมนา
3. เพื่อความรวมมือและสรางเครือขายงานวิจัยดานปาลมน้ํามันของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการวิจัย
และพัฒนาแบบครบวงจร
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นักวิชาการ นักวิจัยดานปาลมน้ํามัน สามารถถายทอดความรูสูเกษตรกรและผูเขารวมฟงสัมมนามีความรูความ
เขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับปาลมน้ํามันมากยิ่งขึ้นสามารถนํามาใชในทางรูปธรรมได
2. เผยแพรพันธุปาลมน้ํามันที่ไดจากโครงการวิจัย เปนทางเลือกหนึ่งใหกับเกษตรกรในการตัดสินใจปลูกปาลม
คุณภาพดี
3. เผยแพรความรูเกี่ยวกับ การปลูกสวนปาลม การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ตลอดจนการใชประโยชนจากสวน
ตางๆของปาลมน้ํามันแบบครบวงจรสูเกษตรกร
4. รูปแบบการจัดงาน
4.1 การประชุม เสวนา
4.2 การเสนอความคิดเห็น ถามตอบ
4.3 การจัดนิทรรศการปาลมน้ํามัน
5. ระยะเวลาการจัดประชุม เสวนา
วันอาทิตยที่ 23 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. – 13.00 น.
6. สถานที่
ณ อาคารฝกอบรม สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพาน
นอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
7. ผูรับผิดชอบ
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน (Center of Excellence-oil Palm)
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. กลุมเปาหมาย
เกษตรกร เจาหนาที่ทางการเกษตร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป จํานวน 150 คน

9. สถานที่ติดตอ
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โทรศัพท 02- 9427615, 089-1580834 Fax 02-9427616
E-mail address: psdupe@ku.ac.th
หรือ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โทรศัพท 081-8682022 Fax 032-817236
E-mail address: chotipan_r@hotmail.com , ifrsss@ku.ac.th ,
11. วิธีการรับสมัคร
รับสมัครผูเขารับการสัมมนา จํานวน 150 คน โดยไมเสียคาใชจาย ผูที่สนใจสงใบสมัครเขารับ การสัมมนา
มายัง ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานปาลมน้ํามัน หรือ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันคนควาและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โทรศัพท 02- 9427615, 089-1580834 Fax 02-9427616
หรือ โทรศัพท 032-817236 , 081-8682022 Fax 032-817236
E-mail address: psdupe@ku.ac.th , chotipan_r@hotmail.com , ifrsss@ku.ac.th ,
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556

