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สถานการณ์การผลิต 
 ปาล์มน ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัดสตูล เป็นอันดับสอง 
รองจากยางพารา มีพื นที่ปลูกทั งสิ น 106,456 ไร่ เกษตรกรปลูกปาล์มน ้ามัน  
4,146 ราย เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุกตลอดปี การปลูกยางพารา 
มีปัญหาจ้านวนวันกรีดยางและราคายางตกต่้า ท้าให้การปลูกปาล์มน ้ามันมีแนว 
โน้มเพ่ิมมากขึ นเรื่อยๆ โดยมีพื นที่ปลูกกระจายอยู่ทุกอ้าเภอ พื นที่ปลูกปาล์ม- 
น ้ามันมากที่สุดในอ้าเภอมะนัง พื นที่ 37,830 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 35.54  
ของพื นที่ปลูกทั งหมด           

ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอมะนัง มีพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน 2,125 ไร่ เกษตรกร 183 ราย การปลูกปาล์ม
น ้ามันของเกษตรกร เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย พื นที่ปลูกไม่เกินรายละ 15 ไร่ พื นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่ 
S3 และ N  การจ้าหน่ายผลผลิต ต่างคนต่างขาย โดยผลผลติที่ได้จ้าหน่ายให้กับลานเทในพื นที่ และโรงงาน
อุตสาหกรรม และขาดการรวมกลุ่ม  

ปัญหาการปลูกปาล์มน ้ามันของเกษตรกร ได้แก่ ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย      
มีราคาแพง ค่าจ้างแรงงานราคาสูง ผลผลิตต่้า เฉลี่ย 2,400 กก./ไร่/ปี และคุณภาพผลผลิตต่้า เนื่องจากเก็บเก่ียว
ผลผลิตไม่สุก  ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เปอร์เซ็นต์น ้ามันต่้า 

ปลายปี 2557 อ้าเภอมะนัง ได้จัดตั งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตปาล์มน ้ามันขึ นในพื นที่ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอมะนัง ขึ นในแปลงของ 
เกษตรกรต้นแบบ นายหวาหาบ ยาบา ที่ใช้ภูมิปัญญาและวิชาการดูแลรักษา 
ปาล์มน ้ามันให้ผลผลิตสูงไม่น้อยกว่า5 ตัน/ไร่/ปี และมีต้นทุนการผลิตต่้า  
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในพื นที่ 

เพ่ือขยายผลการด้าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ ฯ ในการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงได้รวบรวมสมาชิกเกษตรกร   
ผู้ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ฯ และเกษตรกรข้างเคียง รวมกลุ่มส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ สมาชิก 
124 ราย พื นที่ 1,606 ไร ่
เป้าหมายการด้าเนินงาน 

1) ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 10 คือ จากไร่ละ 5,618 บาท เหลือ 5,057 บาท โดยการใช้ปุ๋ยตาม 
ค่าวิเคราะห์ดิน การใช้แม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยผสมแทนปุ๋ยสูตรส้าเร็จซึ่งมีราคาแพง  

2) เพ่ิมปริมาณผลผลิตร้อยละ 10 คือ จากไร่ละ  2,419 กก./ปี เป็น 2,561 กก./ปี โดยการปรับปรุง
บ้ารุงดิน การดูแลรักษาสวนตามหลักวิชาการ 

3) เพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน ้ามันสุกตามความต้องการ
ของตลาด 

 

 

 

 



กระบวนการด้าเนินงานแปลงใหญ่ 
 1. การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ 

พื นที่ด้าเนินการแปลงใหญ่อยู่ใน S1 จ้านวน 65 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.05 ของพื นที่ร่วมโครงการ    
ที่เหลืออยู่ในพื นที่ S3 และ N จ้านวน 1,541 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 95.95 ของพื นที่ร่วมโครงการ พื นที่
โครงการอาศัยน ้าฝนเป็นหลัก ไม่มีแหล่งน ้าผิวดิน ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยปีละ 2,649.30 มลิลิเมตร ซึ่งเพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน แต่อาจมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ งช่วง ท้าให้กระทบต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นปาล์มน ้ามัน สหกรณ์การเกษตรกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยางนิคมพัฒนาที่ตั งอยู่ในพื นที่มีความพร้อมใน
การจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ไว้บริการสมาชิกทั งเงินสดและเงินผ่อน พร้อมทั งรับซื อผลผลิต
จากเกษตรกรด้วย การใช้พันธุ์ดี พันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ดีที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ราชการ การท้าลายปาล์มน ้ามันสวนเก่า ที่ผ่านมาจะใช้วิธีการเจาะล้าต้นแล้วราดด้วยสารเคมีก้าจัดวัชพืช แต่
ปัจจุบันเริ่มใช้รถแทรกเตอร์สับย่อยต้นปาล์มมากขึ น จะช่วยลดการระบาดของด้วงแรดได้ การก้าจัดวัชพืช ยังใช้
สารก้าจัดวัชพืชเป็นหลัก การตรวจวิเคราะห์ดินและใบ ที่ผ่านมามีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์หาธาตุอาหาร
จ้านวนน้อย การใช้ปุ๋ย ส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยตามค้าบอกเล่าของเพ่ือนบ้านและค้าแนะน้าจากผู้จ้าหน่ายปุ๋ยเคมี     
การผลิตปาล์มน ้ามัน นอกเหนือจากการเตรียมดินและการขนส่งผลผลิตแล้ว ที่เหลือตั งแต่การดูแลรักษาจนถึง  
เก็บเกี่ยว ยังคงใช้แรงงานจ้างจากแรงงานคน ผลผลิตทั งจังหวัด 281,269 ตัน/ปี ในจังหวัดมีโรงงานอุตสาหกรรม
ปาล์มน ้ามัน จ้านวน 4 โรง ความต้องการผลผลิตทะลายปาล์มสด จ้านวน 288,000 ตัน/ปี ดังนั นสามารถเพ่ิม
ผลผลิตได้อีก 47,000 ตัน/ปี หรืออย่างน้อย 0.5 ตัน/ไร่/ปี นอกจากโรงงานอุตสาหกรรม (ปาล์มไทยพัฒนา) 
ที่ตั งอยู่ในท้องที่อ้าเภอควนกาหลง ที่อยู่ใกล้กับพื นที่โครงการแล้ว ในท้องที่ต้าบลนิคมพัฒนายังมีลานเทรับซื อของ
สหกรณ์การเกษตร และลานเทเอกชน รวม  7 ลานเท สามารถรับซื อผลผลิตเกษตรกรได้ตลอดเวลา และที่ผ่านมา
เกษตรกรก็ได้จ้าหน่ายผลผลิตให้กับแหล่งรับซื อทั ง 2 แห่ง รวมร้อยละ 96.3 เนื่องจากผลผลิตปาล์มน ้ามันทั งหมด 
เป็นปาล์มทะลายสด ซึ่งขายให้กับโรงงานสกัดน ้ามันปาล์มดิบ เป็นวัตถุดิบต้นน ้า ยังไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
มูลค่าเพ่ิมของผลผลิตจึงขึ นอยู่กับคุณภาพจากเปอร์เซ็นต์น ้ามันจากทะลายปาล์ม ที่ยังอยู่ในระดับต่้าเฉลี่ยเพียง 14 % 
เนื่องจากการเก็บเกี่ยวไม่ถูกต้องและการส่งโรงงานล่าช้า การขนส่งท้าได้สะดวกเพราะแหล่งรับซื ออยู่ในพื นที่และ
อ้าเภอใกล้เคียงและมีผู้รับจ้างขนส่งจ้านวนมาก กระบวนการในการจ้าหน่ายไม่ยุ่งยาก ส่วนใหญ่จะมีผู้รับจ้างตัด
ทะลายพร้อมขนส่งไปจ้าหน่ายให้พร้อมเสร็จ เรียกว่าซื อง่ายขายคล่อง ขอให้เป็นปาล์มสุก ตลาดจะรับซื อทุกทะลาย 
แหล่งที่มาของเงินทุน กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและ ธ.ก.ส. เกษตรกรส่วนใหญ่
ท้าการผลิตแบบรายย่อย คือ ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย ขาดการรวมกลุ่มช่วยเหลือในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
ไม่มีการร่วมวางแผนการผลิตและการจ้าหน่าย มีการรวมตัวกันบ้างเป็นครั งคราว การผลิต ส่วนใหญ่เกษตรกร  
เป็นการผลิตแบบรายย่อยที่มีพื นที่ 5-15 ไร่ จะมีเวลาเพียงพอในการดูแลรักษาสวนปาล์มน ้ามัน ให้มีผลผลิต
เพ่ิมขึ นได้ มีทักษะและความรู้ด้านการผลิตแต่ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ แรงงาน สวนปาล์มน ้ามันส่วน
ใหญ่เป็นสวนปาล์มเก่าที่มีอายุมาก ล้าต้นสูง เจ้าของสวนจึงยังต้องพ่ึงพาแรงงานรับจ้างในการเก็บเกี่ยวและตัดแต่ง 
การรวมกลุ่ม มีการรวมตวักันแบบหลวมๆ ขาดการมีส่วนรว่มในกระบวนการกลุ่ม จึงขาดความเข้มแข็งในการด้าเนินงาน  

2. การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 
รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ต้าบลนิคมพัฒนา จากเกษตรกรผู้ผ่านการเรียนรู้จาก    

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ้านวน 124 ราย 
พื นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 1  3  5  6 และ 9 พื นที่ 1,606 ไร่ พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม จ้านวน 8 คน 
ได้แก่ นายอมร ศุภรัตน์ ประธาน นายหวาหาบ ยาบา รองประธาน  นายสมพล พรมหอม เลขานุการ  นายแดง 
ไพศาล เหรัญญิก นายถาวร ทองค า ประชาสัมพันธ์ และมีนายวิเวก จุลพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายสุธา อินยอด 



ประธานสหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางนิคมพัฒนา และนายก่อเดช นิลสกุล เป็นที่ปรึกษากลุ่ม โดย
ก าหนดให้เกษตรอ าเภอมะนัง เป็นผู้จัดการแปลง และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแปลง 
  
 
 
 
 
 
 
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกแปลงใหญ่และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี แจงเป้าหมายการด้าเนินงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการเชื่อมโยงการตลาดปาล์มน ้ามัน  
 
 
 
 
 
 

 
จัดท้าแผนการผลิต ทีมผู้จัดการแปลง คณะกรรมการและสมาชิกแปลงใหญ่ร่วมจัดท้าแผนการผลิตเพ่ือ

ก้าหนดวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพและเชื่อมโยงตลาด 
การบูรณาการการท้างาน  สถานีพัฒนาที่ดินสตูล จัดท้าแผนที่การใช้ที่ดิน เก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์

ดินให้กับสมาชิก ตั งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนหัวเชื อปุ๋ยหมักไว้ให้กับ ศพก. เพ่ือบริการให้สมาชิก และสนับสนุน
ปูนโดโลไมท์ ให้กับสมาชิก ส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล สอนการท้าบัญชีให้กับสมาชิก ส้านักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล ด้าเนินการด้านการตลาดผลผลิต โครงการชลประทานสตูล ด้าเนินการส้ารวจแหล่งน ้าเพ่ือใช้ในแปลง
ปาล์มน ้ามันของสมาชิก ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สนับสนุนการจัดตั งกลุ่มเลี ยงเลี ยงแพะและเครื่องสับย่อย 
ส้านักงานประมงจังหวัดสตูล สนับสนุนการเลี ยงปลาในบ่อพลาสติกและสระน ้า องค์การบริหารส่วนต้าบลนิคมพัฒนา 
เปิดโอกาสให้สมาชิกแปลงใหญ่ เสนอโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ และภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานปาล์ม
ไทยพัฒนา สนับสนุนการติดตั งระบบน ้าในสวนปาล์มน ้ามัน  

3. ปัจจัยส่งผลต่อความส้าเร็จ 
ผู้จัดการแปลงใหญ่ มีความรู้ เข้าใจต่อชุมชนผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน วัตถุประสงค์การด้าเนินงานแบบแปลง

ใหญ่ และมีมนุษยสัมพันธ์ในการบูรณาการการท้างานกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดตั งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจากแปลงเกษตรกรต้นแบบในพื นที่แปลง

ใหญ่ ช่วยเสริมการบริการและการเรียนรู้จากของจริง ให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ได้ทันท่วงที ปฏิบัติตามได้
ง่ายขึ น และเกษตรกรเจ้าของ ศพก. ที่มีจิตบริการและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

เกษตรกรร่วมโครงการ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาอาชีพที่จะลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพ่ิมจากการ
เพ่ิมผลผลิต และอาชีพเสริมจากสวนปาล์ม 

  

  



เกษตรกรเจ้าของแปลง สมาชิกโครงการที่เป็นกรรมการของสหกรณ์การเกษตรในพื นที่จะช่วยยกระดับให้
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่มมากขึ น เป็นช่องทางให้สมาชิกแปลงเข้าถึงแหล่งบริการ
ปัจจัยการผลิตราคาถูกได้ง่ายและมากขึ น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและตลาดมากขึ น 
 4. ผลลัพธ์ 
 1) การซื อปัจจัยการผลิตจากแปลงใหญ่ สามารถซื อได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด เพราะซื อด้วยวิธีการสอบ
ราคา ครั งละมากๆ 
 2) เกิดพื นที่เน้นหนักในการบูรณาการการท้างานทุกภาคส่วน ผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจน เรื่องดิน น ้า ปุ๋ย ตลาด 
การผลิต เป็นต้น เป็นเวทีการสร้างความร่วมมือและการบูรณาการการท้างานการผลิต 
 3) เกษตรกรมีความรู้การปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์มน ้ามัน มีความรู้ว่าการใส่ปุ๋ยให้ปาล์มน ้ามันต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 18 เดือน จึงจะเห็นผล ท้าให้มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน มีการใช้ปุ๋ยที่ถูกช่วงเวลา (พฤษภาคม-
กรกฎาคม) ในต้นฤดูฝนที่พร้อมกัน เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายใน 18 เดือนข้างหน้า มีแนวทางร่วมไปสู่ความส้าเร็จ
แบบมีเป้าหมาย ได้แก่ 
  - ใช้แม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยผสมแทนปุ๋ยสูตรส้าเร็จ 
  - รวมกันซื อคราวละมากๆเพ่ือจะได้ราคาถูก 
  - ใช้องค์กรในพื นที่ สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยางพาราประจ้าต้าบล ช่วยขับเคลื่อน
ด้านปัจจัยการผลิต และด้านการตลาด 
  - การปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์มน ้ามันตามหลักวิชาการที่เหมือนกัน 
 4) ปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) ที่ซื อผ่านสหกรณ์การเกษตรในพื นที่จะได้แม่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเต็มเพราะผ่านการ
สุ่มตรวจธาตุอาหารในแม่ปุ๋ย และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตร่วมกัน 
 5) เกิดการบันทึกข้อมูลผลผลิต (การจัดท้าบัญชีครัวเรือน) เพราะข้อตกลงร่วมของกลุ่มก้าหนดให้มีการ
จดบันทึก เพื่อจะได้รู้ปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ นได้ชัดเจน และทราบต้นทุนการผลิตด้วย 
 6) การบริหารผลผลิตได้ชัดเจนขึ น เนื่องจากมีการวางแผนการเก็บเกี่ยว (ก้าหนดวันเก็บเกี่ยว) และ
น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพเพราะจะได้สุ่มตรวจผลผลิตตามวันเก็บเก่ียวในแผนได้ง่ายขึ น 

5. ปัญหาอุปสรรค 
แปลงใหญ่ปาล์มน ้ามันค่อนข้างจะแตกต่างกับพืชชนิดอื่นที่มีอายุสั น ฤดูเดียว เช่น ข้าว เป็นต้น เนื่องจาก

ความหลากหลายทั งสภาพพื นที่เพาะปลูก อายุปาล์มน ้ามันแต่ละแปลงย่อย มีทั งปาล์มน ้ามันเริ่มให้ผลผลิต ก้าลัง
ให้ผลผลิต และปาล์มอายุมากเกิน 20 ปี ที่ให้ผลผลิตน้อย การบริหารจัดการ จึงค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน ทั ง
ทางด้านการดูแลรักษา การจัดการเรื่องปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการต้องก้าหนดกลุ่มย่อย ปาล์มอ่อน ปาล์ม
แก่ และปาล์มระยะให้ผลผลิต การประเมินผลผลิตเพ่ิมต้องใช้เวลาเนื่องจากปาล์มน ้ามันตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย 
ต้องใช้เวลา 18 เดือน หมายความว่า ท้าปีนี อีก 2 ปี จึงเห็นผล 
 

 


