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บทคดัย่อ 
 ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา ทุกประเทศทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์ดา้นพลงังาน นํ้ ามนัปาลม์ไดมี้บทบาท
สําคญัในการช่วยบรรเทาปัญหาดงักล่าว ทั้งน้ีปาล์มนํ้ ามนัคือพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศไทยและเป็นพืช
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง สามารถทาํรายไดใ้ห้กบัประเทศ โดยการนาํเอาพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ปาลม์ในพ้ืนท่ีอาํเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกปาลม์นํ้ามนัสาํคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมาเป็นพ้ืนท่ี
ศึกษา วตัถุประสงค์งานวิจยัช้ินน้ีจึงเพ่ือแสดงการคดัเลือกจุดรับซ้ือปาล์มนํ้ ามนัย่อยในพ้ืนท่ีศึกษาโดยบูรณาการ
เทคนิคการตดัสินใจแบบหลายเง่ือนไขเขา้กบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และวิธีการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจ
แบบระดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็นกฎเกณฑก์ารตดัสินใจคร้ังน้ี ผลการศึกษาไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง
ตาํแหน่งพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการเป็นจุดรับซ้ือปาลม์นํ้ามนัยอ่ยในพ้ืนท่ีศึกษา 
 

ABSTRACT 
 During the last decade, all nations are facing with problems of energy crisis. Palm oil Plant has been 
played an important role in mitigating such problems. Since palm oil plant is one of important cash crop in 
Thailand and being industrial crop that has its tendency to continuously expand, it can be used to generate revenue 
for the country. Taking cultivated areas for palm oil plant in Seka Province where is one of important areas for 
planting this cash crop in Northeastern Thailand as a study area, this study aims to select the suitable area for 
being Palm-oil-fruit market hub by integrating multi criteria decision making with geographic information system 
(GIS). In addition, analytic hierarchy process (AHP) has been employed in this study. Consequently, the suitable 
areas for being Palm-oil-fruit market hub have been analyzed.  
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บทนํา 
             ปาล์มนํ้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ
ประเทศไทยเน่ืองจากปาล์มนํ้ ามนัสามารถนาํมาแปร
รูปเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้ งในรูปแบบของ
นํ้ ามนัพืชหรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตพลงังาน
ทดแทนเพ่ิมความมัน่คงทางพลงังานให้ประเทศซ่ึงมี
แนวโนม้ท่ีปาลม์นํ้ ามนัจะเป็นพืชอุตสาหกรรมท่ีมีการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง สามารถทาํรายไดใ้ห้กบัประเทศ 
สาํหรับการอาํเภอเซกาจงัหวดับึงกาฬมีพื้นท่ีปลูกปาลม์
นํ้ ามันเป็นอนัดับตน้ๆของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) และมีแนวโนม้
ในเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยการซ้ือขายปาล์มนํ้ ามัน
ของพื้นท่ีในปัจจุบนัมีจุดรับซ้ือปาล์มนํ้ ามนัย่อยเพียง
จุดเดียวซ่ึงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีจึงเกิดปัญหาการตดัราคาของพอ่คา้คนกลาง  
 คณะผูว้ิจยัจึงไดเ้ห็นความสําคญัการคดัเลือก
จุดรับซ้ือปาล์มนํ้ ามันย่อยในพ้ืนท่ีศึกษาด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ท่ีบูรณาการเทคนิคการตดัสินใจแบบหลาย
เง่ือ น ไข  (Multi Criteria Decision Making: MCDM) 
เข้ากับ  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic 
Information System: GIS) โดยใช้วิ ธี ก ารวิ เคราะ ห์
กระบวนการตัด สิ น ใจแบบระดับชั้ น  (Analytic 
hierarchy process: AHP) (ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
โครงสร้างมูลฐานอยา่งย ัง่ยืน, 2557) เป็นกฎเกณฑ์การ
ตัดสินใจคร้ังน้ี  ทั้ งน้ี เน่ืองจากในบรรดาวิ ธีการท่ี
พฒันาข้ึนสําหรับสร้างกฎเกณฑ์ในการตดัสินใจนั้ น 
วธีิ AHP เป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมใชใ้นหลายสาขาวิชา 
โดยเฉพาะการตดัสินใจเลือกจดัสรร 
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงมีความจาํเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากปัจจุบนัการปลูกปาล์มนํ้ ามนัในภาคอีสานมี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึน อีกทั้งราคาผลผลิตประเภทอ่ืนมีราคา
ท่ีตํ่าลงมากทาํเกษตรกรหันมาปลูกปาล์มนํ้ ามันเป็น
จํานวนมาก จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาการหาพ้ืนท่ี
เหมาะสมในการคดัเลือกจุดรับซ้ือปาล์มนํ้ ามนัย่อยท่ี
สามารถรองรับการสร้างโรงงานสกดันํ้ ามนัปาล์มใน

อนาคต เพ่ือรองรับผลผลิตท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต
เพ่ือลดตน้ทุนการขนส่ง ทาํให้เกษตรกรมีรายไดสู้งข้ึน
และลดปัญหาการกดราคาของพ่อคา้คนกลางในพ้ืนท่ี
อีกดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
 เพ่ือคดัเลือกตาํแหน่งท่ีเหมาะสมในการเป็น
จุดรับซ้ือปาล์มนํ้ ามนัยอ่ยในพ้ืนท่ีอาํเภอเซกา จงัหวดั
บึงกาฬโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับแต่
ละสวนปาลม์ 
 
วธีิการวจิัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คณะผู ้วิจัยได้ใช้
กระบวนการการคัดกรองทําเลท่ีตั้ งท่ี เหมาะสมใน
เบ้ืองตน้ของโรงงานสกดันํ้ ามนัปาล์มและจุดรวบรวม
นํ้ามนัปาลม์ดิบดว้ยวิธีการวิเคราะห์ท่ีบูรณาการเทคนิค
การตัด สิ น ใจแบบหลาย เง่ือน ไข  (Multi Criteria 
Decision Making: MCDM) เข้ากับ ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าส ต ร์  (Geographic Information System: GIS) 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจแบบ
ร ะ ดั บ ชั้ น  (Analytic hierarchy process: AHP) เ ป็ น
กฎเกณฑ์การตดัสินใจคร้ังน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากในบรรดา
วิธีการท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับสร้างกฎเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจนั้น วิธี AHP เป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมใชใ้น
หลายสาขาวิชา โดยเฉพาะการตดัสินใจเลือกจดัสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ทั้ ง น้ี เน่ื องจากวิ ธีการ  AHP เป็นวิ ธีการวิ เคราะห์
กระบวนการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม และไม่ตอ้งการ
ข้อมูลและองค์ความ รู้ เก่ียวกับปัญหานั้ นๆ  อย่าง
สมบูรณ์  จึงเหมาะสําหรับนํามาประยุกต์ใช้กับการ
ประเมินทางเลือกในการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมักประสบกับปัญหาท่ีไม่มี
โครงสร้างชัดเจน  ดังนั้ น  ในการศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี
คณะผูว้ิจัยจึงเรียกว่า วิธีการวิเคราะห์กระบวนการ
ตัด สิน ใจแบบระดับชั้ น ด้วยระบบสารสน เทศ
ภูมิศาสตร์ หรือ AHP-GIS จุดเด่นของวิธีการประเมิน
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แบบ AHP คือ การแตกปัญหาออกมาเป็นส่วนๆ แลว้
จัดโครงสร้างของปัญหาท่ีต้องการตัดสินใจให้เป็น
ระดับชั้น (hierarchy) โดยมีวตัถุประสงค์อยู่ระดับชั้ น
สูงสุด ตามดว้ยวตัถุประสงคย์อ่ย (ถา้มี) หลกัเกณฑ ์และ
ทางเลือกเป็นระดบัชั้นท่ียอ่ยลงมาตามลาํดบั (รูปท่ี 1) 

  
วัตถุประสงค์

หลักเกณฑ์

ทางเลือก

หลักเกณฑ์ย่อย

 
รูปที่ 1 โครงสร้างการวเิคราะห์การตดัสินใจแบบ
 หลายหลกัเกณฑโ์ดยวธีิ Analytic Hierarchy 
 Process  
 

 การกาํหนดโครงสร้างของปัญหาตลอดจนการ
ประเมินทางเลือกตามวิธี AHP ดาํเนินการโดยผูท่ี้มี
ส่ วน ร่วมในการตัดสินใจ  ผู ้ชํานาญการ  และผู ้มี
ประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาดงักล่าว การ
ประชุมระดมความเห็น เร่ิมต้นด้วยการเปรียบเทียบ
ห ลัก เกณ ฑ์ ที ล ะ คู่  โด ยแส ด งค วามสํ าคัญ เชิ ง
เปรียบเทียบเป็นระดับตั้ งแต่ 1-9 พร้อมทั้ งสร้างเมท
ริกซ์เปรียบเทียบระหวา่งคู่ของหลกัเกณฑ์ เพ่ือคาํนวณ
ค่าถ่วงนํ้ าหนัก (weight) ของแต่ละหลกัเกณฑ์ โดยใช้
ค่า eigenvector ของเมทริกซ์น้ี เม่ือได้ค่าถ่วงนํ้ าหนัก
หรือความสําคัญเชิงปริมาณเปรียบเทียบของแต่ละ
หลกัเกณฑ์แลว้ จึงทาํการประเมินค่าความสําคญัหรือ
ความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกในแต่ละหลกัเกณฑ ์
ส่ วนคะแนนโดยรวมของแต่ละทางเลือก   iR  
สามารถคาํนวณไดจ้าก i k ik

k
R W R   โดยท่ี kW

 
คือ 

ค่าถ่วงนํ้ าหนักของแต่ละหลกัเกณฑ์ และ ikR
 
คือ ค่า

คะแนนความเหมาะสมของแต่ละทางเลือกในแต่ละ
หลัก เกณฑ์  ผู ้ตัด สินใจสามารถเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุด ไดจ้ากทางเลือกท่ีใหค้่า iR

 
มากท่ีสุด  

ข้อดี อีกประการห น่ึงของวิ ธี  AHP คือ  ผู ้ประเมิน
สามารถทราบวา่การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมน้ีมีความ
ไ ม่ ค ง เส้ น ค งว า เพี ย ง ใด  โด ย พิ จ ารณ าจ าก ค่ า 
Consistency Ratio (CR) ซ่ึ งค ํานวณได้จากเมทริกซ์
เปรียบเทียบเช่นกนั เม่ือพบวา่ค่า CR มีค่าสูงเกินกวา่ท่ี
ยอม รับได้  จะต้อ งร่วมกันทําการประ เมิน ให ม่ 
จนกระทัง่ผลลพัธ์ท่ีไดมี้โอกาสเกิดข้ึนโดยบงัเอิญนอ้ย 
 
ปัจจัยทีใ่ช้ในการตดัสินใจ 
 การพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเป็นทางเลือก
ในการสร้างท่ีตั้งของ โรงสกดันํ้ ามนัปาล์มดิบและจุด
รวบรวมปาลม์นํ้ ามนั โดยใชปั้จจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบ
ตามหลกัการ GIS ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 คือ  

  - อยูห่่างจากศาสนสถานอยา่งนอ้ย 100 
   เมตร 

  - อยูห่่างจากสถานศึกษาอยา่งนอ้ย 100 
   เมตร 

- ไม่อยู่ในบริเวณคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้น 1 และ 
ชั้น 2 (ได้แก่ พื้นท่ีตน้นํ้ า หรือพื้นท่ีป่าท่ีถูกปลูกเพ่ือ
อนุรักษ์เท่านั้น) พร้อมทั้ งไม่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ ป่า
สงวนและอุทยานแห่งชาติ 

- เป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้ งอยู่บนเส้นทางท่ีใช้ในการ
ขนส่งสินคา้ อยูติ่ดกบัถนนสายหลกั รวมถึงควรอยูใ่กล้
กับจุดท่ีมีการขนส่งต่อเน่ือง และการเป็นพ้ืนท่ีอยู่
ระหว่างเส้นทางร่วมและสามารถเช่ือมต่อไปยงัด่าน
การคา้ชายแดน 

- อยู่ใกล้สถานท่ีราชการท่ีเก่ียวข้องไม่ใช่
พื้นท่ีชุมชน 

- เป็นพ้ืนท่ีอยูใ่นเขตภูมิภาคท่ีเหมาะสม 

- เป็นพ้ืนท่ีราบโล่ง และมีขนาดเหมาะสม 

- ไม่ควรใกลแ้หล่งนํ้า 
- ควรเป็นแหล่งมีความสามารถในการ

ระบายนํ้า 

- ควรมีคุณภาพนํ้าใตดิ้นท่ีเหมาะสม 
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 โดยการน้ีเอง จึงไดก้าํหนดชั้นขอ้มูลดา้นภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ร่วมกับกระบวนการ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์  เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจทั้งส้ิน 11 เกณฑช์ั้นขอ้มูล 

1. 1.ระยะทางจากพ้ืนท่ี เพาะปลูกสวน
ปาลม์ท่ีเขา้ร่วมวสิาหกิจชุมชน   

2. ระยะทางโครงข่ายถนนสายหลกั  
3. ระยะทางตาํแหน่งท่ีตั้งศาสนสถาน  
4. ระยะทางตาํแหน่งท่ีตั้งโรงเรียน  
5. ระดับความเหมาะสมของดินในการ

เพาะปลูกปาลม์  
6. ขอ้มูลระดับสูงเชิงเลขเพ่ือแสดงความ

สูงตํ่าของภูมิประเทศเหนือระดบันํ้าทะเลปานกลาง  
7. ระดบัความลาดชนั  
8. ระยะทางจากโครงข่ายลาํนํ้าต่างๆ  
9. โครงข่ายลาํดบัชั้นของลาํนํ้า  
10. ระดบัความเหมาะสมของคุณภาพนํ้ าใต้

ดิน  
11. ระดับความ เหมาะสมของคุณภาพ

คุณภาพลุ่มนํ้า  
 
กาํหนดระดบัคะแนนให้กบัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการตดัสินใจ 

1. การปรับระดับคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์
เดี ยวกัน  โดยใน ท่ี น้ี ได้ ใช้ก ระบ วนการ  Factor 
Standardization เพ่ือของทุกๆปัจจัยให้อยู่ในช่วง 0 – 
255 โดยระดบัคะแนนท่ี 255 แสดงความเหมาะสมท่ี
สูงมากท่ีสุด และ 0 แสดงความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
โดยแสดงผลของการปรับระดบัคะแนนใหอ้ยูใ่นช่วงท่ี
เหมาะสมสาํหรับการตดัสินใจ (รูปท่ี 2) 

2. การพิจารณาค่านํ้ าหนกัดว้ยวิธี AHP โดย
ผ่ านข  Pairwise Comparison Matrix (ตารางท่ี  1) เพื่ อ
คาํนวณหาค่าคะแนนใหก้บัแต่ละปัจจยั (ตารางท่ี 2) 
 

กระบ วน ก ารตั ด สิ น ใจ แบ บห ล ายห ลั ก เกณ ฑ์
 ขอ้มูลระดับคะแนนสําหรับแต่ละปัจจัย และ 
นํ้าหนกัสําหรับแต่ละปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ จะถูก

นาํมาวิเคราะห์ร่วมกนั เพ่ือจดัลาํดบัความสาํคญัของแต่
ละพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะคดัเลือกหาทาํเลท่ีเหมาะสมสําหรับ
การคดัเลือกทาํเลท่ีดีท่ีสุดสําหรับการตั้งโรงงานสกดั
ปาล์มนํ้ ามันในวิสาหกิจชุมชนปาล์มนํ้ ามันเซกา          
จ.บึงกาฬ (ดงัรูปท่ี 4)  
 

ระยะทางจากสวน
ปาลม์ 

ระยะทางจากถนน
สายหลกั 

ระยะทางจาก
สถานศึกษา 

   
ระยะทางจากศาสน

สถาน 
ความเหมาะสม
ดา้นศกัยภาพของ

ดิน 

ลกัษณะภูมิ
ประเทศและความ

สูง 

ดา้นความลาดชนั ระยะทางจากแนว
ร่องนํ้า 

ลาํดบัชั้นของ
โครงข่ายลาํนํ้า 

 

คุณภาพของนํ้าใต้
ดิน 

คุณภาพชั้นลุ่มนํ้า  

รูปที่ 2  แสดงผลของการปรับระดบัคะแนนใหอ้ยู่
 ในช่วงท่ีเหมาะสมสาํหรับการตดัสินใจ 
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ตารางที่ 1  AHP Weight Derivation  

 

 
 
ตารางที่ 2 eigenvector of weights* 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ นํ้าหนกั 

1. ระยะทางจากสวนปาลม์ 0.2481 

2. ระยะทางจากถนนสายหลกั 0.2536 

3. ระยะทางจากสถานศึกษา 0.1039 

4. ระยะทางจากศาสนสถาน 0.0886 

5. ความเหมาะสมดา้นศกัยภาพของดิน 0.0545 

6. ลกัษณะภูมิประเทศและความสูง 0.0330 

7. ความลาดชนั 0.0498 

8. ระยะทางจากแนวร่องนํ้า 0.0544 

9. ลาํดบัชั้นของโครงข่ายลาํนํ้ า 0.0281 

10. คุณภาพของนํ้าใตดิ้น 0.0327 

11. คุณภาพชั้นลุ่มนํ้า 0.0534 

*ค่าconsistency ratio = 0.06 (ผา่นเกณฑท่ี์ยอมรับได)้ 

 
รูปที่ 3  กระบวนการทาํงานดว้ย AHP-GIS ในการ
 คดัเลือกทาํเลท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการตั้งโรงงาน
 สกดัปาลม์นํ้ามนัในวิสาหกิจชุมชน 
 
ผลการวจิัย 
 ผลการคัดเลือกทําเลท่ีดี ท่ี สุดสําหรับการ
คดัเลือกจุดรับซ้ือปาล์มนํ้ ามนัย่อยในวิสาหกิจชุมชน
ปาลม์นํ้ ามนัอาํเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬแสดงในแผนท่ี 
(รูปท่ี  4) โดยพ้ืนท่ีสีแดงแสดงถึงทําเลท่ีเหมาะสม
สาํหรับคดัเลือกเป็นจุดรับซ้ือปาลม์นํ้ ามนัยอ่ยในพ้ืนท่ี
ศึกษา และสีเขียวแสดงถึงพ้ืนท่ีสวนปาลม์ของวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษาโดยพื้นท่ีความเหมาะสมท่ีได้
ทั้งหมด 100 เปอร์เซนตอ์ยูใ่นพ้ืนท่ีคุณภาพลุ่มนํ้ าชั้น 4 
และ 5 และไม่ขัดกับกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม 
(พรบ.โรงงาน 2535) ดงันั้นทุกจุดเหล่าน้ีจึงมีคุณสมบติั
ท่ีจะเป็นท่ีตั้งโรงสกดัปาลม์นํ้ ามนัดิบต่อไปในอนาคต 
โดยการศึกษาขั้นต่อไปควรท่ีจะมีการประเมิณชุมชน
ในการคดัเลือกท่ีตั้งโรงสกดัปาลม์นํ้ามนัดิบ 
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รูปที่ 4  แผนท่ีแสดงผลการคดัเลือกทาํเลท่ีดีท่ีสุด
 สาํหรับการคดัเลือกจุดรับซ้ือปาลม์นํ้ามนั
 ยอ่ยในวสิาหกิจชุมชนปาลม์นํ้ามนั อ.เซกา 
 จ.บึงกาฬ 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาวิจัยคร้ัง ได้แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการบูรณาการวิธีการตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑ์ด้วยวิธี AHP ร่วมกับระบบ  GIS ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ โดยผลลพัธ์ท่ีได้จากการศึกษา
คร้ังน้ีคือ แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเหมาะสมในการคดัเลือกจุด
รับซ้ือปาลม์นํ้ ามนัยอ่ยในพ้ืนท่ี อาํเภอเซกา จงัหวดับึง
กาฬ โดยพื้นท่ีเหมาะสมท่ีไดน้ั้นมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งมีการประเมิณความพึงพอใจหรือความคิดเห็น
ของชุมชน และพ้ืนท่ีความเหมาะท่ีไดน้ี้จะถูกนาํไปใช้
ในการพฒันาเป็นพื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างเป็นโรง
สกดัปาลม์นํ้ามนัต่อไปในอนาคต 

 
 
 
 

กติติกรรมประกาศ 
ใน งาน วิ จัย น้ี ได้ รับ ทุ นสนับส นุน จาก

สํานักงานพฒันาการวิจยัการเกษตรและศูนยว์ิจยัและ
พัฒ น าโครงส ร้ าง มู ลฐ าน อย่ างย ั่งยืน และต้อ ง
ขอขอบคุณสมาชิกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนปาล์ม
นํ้ ามนัอาํเภอเซกา จงัหวดับึงกาฬ ท่ีให้ความร่วมมือใน
การสาํรวจปริมาณการปลูกปาลม์นํ้ามนัในพื้นท่ีศึกษา 
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