
 

 

 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กรณี : แปลงใหญตนแบบ(ปาลมน้ํามัน) นิคมสหกรณอาวลึก  

        ตําบลคีรีวง อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ถอดบทเรียน: แปลงใหญตนแบบ(ปาลมน้ํามัน) 

 

ความเปนมา 

นายจรัส  ประทุมสุวรรณ  ประธานกลุมแปลง

ใหญตนแบบ(ปาลมน้ํามัน) สหกรณนิคมอาวลึก 

จังหวัดกระบ่ี และตัวแทนสมาชิกใหขอมูลเกี่ยวกับ

การปลูกปาลมน้ํามันของกลุมวา สมาชิกเริ่มมีการ

ปลูกปาลมน้ํามันต้ังแต ป 2520 ปจจุบันมีสมาชิก

หลายคนท่ีปลูกปาลมน้ํามันรอบท่ี 2 กันแลว 

สมัยกอนตอนยังไมมีการรวมกลุมกัน ตางคน ตางทํา 

และยังไมมียังไมคอยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการทําสวนปาลมน้ํามันมากนัก และดินก็ยังคอนขางอุดม

สมบรูณ แตตอมาเริ่มใชปุยเคมีกันมากข้ึนดินก็เริ่มเส่ือมโทรมลง และยังไมเคยรูวาทําสวนปาลมน้ํามันมานาน จะได

กําไรหรือขาดทุน เพราะไมมีการจดบันทึกสวนปาลมน้ํามัน  

ตอมา ป 2556 นายจรัส ประทุมสุวรรณ ไดรับการแนะนํา และชักชวนใหรูจักการทําการสวนปาลมน้ํามันแบบ

ยั่งยืน จากทานผูอํานวยการนิคมสหกรณอาวลึก นายสุเมธ วัฒนา วา เนื่องจากชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน

ซึ่งเปนโรงงานสกัดของสมาชิกสหกรณท่ีตนขายผลผลิตใหนั้น ไดรับการประสานมาจากบริษัทคูคาซึ่งเปนผูรับซื้อ

น้ํามันดิบจากชุมนุมสหกรณฯ มีความตองการใหสมาชิกสหกรณท่ีปลูกปาลมน้ํามัน หันมาทําสวนปาลมน้ํามันแบบ

ยั่งยืนตามมาตรฐานการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน (RSPO) บริษัทคูคาท่ีกลาวถึง คือ บริษัทน้ํามันพืชปทุม จํากัด 

รวมกับบริษัท เชลล ประเทศไทย จํากัด โดยเริ่มแรกมีสมาชิกสหกรณท่ีเขามาฟงคําช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการ จํานวน 

425 ราย ตอมาไดคัดและเขียนใบสมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 83 ราย และไดใชช่ือกลุมวา “กลุมชุมนุม

สหกรณผูผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน” 

ทําไมตอง RSPO ??? 

 “เพราะวานํ้ามันปาลมเปนนํ้ามันท่ีท่ัวโลกตองการใชมาก ถาหากเรายังทํากัน

อยูเหมือนเดิม มันเสี่ยงตอความปลอดภัยของผูบริโภค สมาชิกทุกคนตองทําตาม

มาตรฐาน ท้ัง 8 ขอ ซ่ึงเก่ียวกับการทําสวนปาลมนํ้ามันท้ังหมด” นายจรัส กลาว 

นิคมสหกรณอาวลึก ตําบลคีรีวง อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 



การพัฒนากลุมสมาชิกใหผานการรับรองมาตรฐาน RSPO นั้นเปนเรื่องท่ี ทาทายกับทุกคน เพราะเปน

เรื่องท่ีคอนขางใหม และขณะนั้นในประเทศไทยมีกลุมเกษตรกรท่ีผานการรับรอง เพียง 4 กลุมเทานั้น โดยผูท่ีจะ

สมัครเขาเปนสมาชิกกลุมจะตองมีคุณสมบัติ คือ มีเอกสารการถือครองท่ีดินถูกตองตามกฎหมาย มีพื้นท่ีถือครองท่ี

เกิน 312.5 ไร (50 เฮกตาร) และมีความมุงมั่นในการผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน และกลุมไดผานการรับรอง

มาตรฐานRSPO เมื่อเดือนกรกฏาคม  ป 2558 ปจจุบันกลุมสามารถขับเคล่ือนไดโดยกลุมเอง และมีพี่เล้ียง

เกษตรกรจากชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบ่ี จํากัด และ มีนิคมสหกรณอาวลึกเปนท่ีปรึกษา 

ผลผลิตรวมตอป จํานวน 1,522 ตัน ปริมาณเม็ดใน 380 ตัน ปริมาณน้ํามันเม็ดในท่ีสกัดได 171 ตัน 

(ขอมูลจาก www.greenpalm.org) เปนปาลมน้ํามันท่ีผานมาตรฐาน RSPO ท้ังหมด 83 ราย มีการจําหนาย

ใบรับรองมาตรฐาน RSPO ในระบบ Book and Claim ผานทาง www.greenpalm.org รายไดจากการขายใบ 

รับรอง มาบริหารจัดการกลุม  

ป 2558 กลุมชุมนุมสหกรณผูผลิตปาลมน้ํามันแบบยั่งยืน ไดรับคัดเลือกใหเปนแปลงใหญตนแบบ (ปาลม

น้ํามัน) ของจังหวัดกระบ่ี มีสมาชิกจํานวน 83 ราย พื้นท่ีรวม 1,500 ไร และสมาชิกทุกคนสังกัดสหกรณนิคมอาวลึก 

ท้ังนี้ เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมของกลุมสามารถตอยอดและบูรณาการเปนการทําสวนปาลมน้ํามันในรูปแบบแปลงใหญ

ตามนโยบายรัฐบาลไดเปนอยางดี 

ทีมผูจัดการแปลง/ทีมอํานวยการ 

นายสุเมธ วัฒนา   ผูอํานวยการนิคมสหกรณอาวลึก 

นายสมคิด  พรหมเจริญ  ประธานกรรมการสหกรณนิคมอาวลึก จํากัด 

นายจรัส  ประทุมสุวรรณ ประธานกลุม RSPO 

นายพงษพันธ  ขาวคง  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 



เปาหมาย 

 เปาหมายในการรวมกลุม เพ่ือรวมกันผลิตปาลมนํ้ามันอยางยั่งยืน ตามมาตรฐาน 

RSPO ที่มุงเนน ความยั่งยืน ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
 

กระบวนการทํางานแปลงใหญ 

 มาตรฐานRSPO เปนการทําสวนปาลมน้ํามันในรูปแบบกลุม ท่ีมีระบบควบคุมภายในเปนเครื่องมือในการ

ดูแลกลุม มีลักษณะกระบวนการทํางานท่ีเหมือนกับระบบแปลงใหญ ท่ีรวมกันผลิต รวมกันขาย จากการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานท้ัง 8 ขอ กอใหเกิดการลดตนทุน เพิ่มผลผลิต มีการจัดการตลาด และมีการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบ 

 การบูรณาการการทํางาน   ของหนวยงานในระดับพื้นท่ี มีท้ัง ภาครัฐและภาคเอกชน หนวยงาน

ภาครัฐประกอบดวย  

 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ จังหวัดกระบ่ี อบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 กรมสงเสริมสหกรณ สงเสริมอาชีพเสริมในสวนปาลมน้ํามัน 

 สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี อบรมการจัดการสวนปาลมท่ีดี และสนับสนุนเครื่องสับยอยทางใบปาลม

น้ํามัน  

 สถานีพัฒนาท่ีดิน จังหวัดกระบ่ี  อุดหนุนสารปรับสภาพดิน (ปุยพืชสด/โดโลไมค) 

ภาคเอกชน ไดแก  

 ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบ่ี จํากัด  

 สหกรณนิคมอาวลึก จํากัด 

 บริษัทน้ํามันพืชปทุม จํากัด 

 บริษัทเชลล ประเทศไทย จํากัด 

  

เทคนิคการปฏิบัติตามมาตรฐาน RSPO ท่ีสําคัญท่ีสุด 

“เราตองมีความโปรงใส และมีความมุงมั่นในการทําปาลมแบบย่ังยืน ” 
 

 

 

 

 



กลไกการขับเคลื่อน 

กลุมเกษตรกรแปลงใหญตนแบบ สหกรณนิคมอาวลึก มีการแบงทีมบริหารในกลุมของออกเปน 4 ทีม 

เพื่อใหกระจายท่ัวพื้นท่ีของกลุม โดยมีจุดศูนยรวม คือ ท่ีทําการกลุมซึ่งต้ังอยูท่ีชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามัน

กระบ่ี จํากัด และใชระบบควบคุมภายในกลุมเขามาจัดระบบการทํางานของกลุม 

 

ผลลัพธตามเปาหมาย 

 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 การลดตนทุนการผลิต  กลุมสามารถลดทุนการผลิตจาก 4,000 บาท/ ไร เปน 3,200 บาท/ไร 

หรือลดลงประมาณ 20 % 

กิจกรรมท่ีสามารถลดตนทุนการผลิต ไดแก 

1. การใชปุยส่ังตัด ทําใหไดใชปุยตามความตองการชองปาลมน้ํามัน ไมตองใชเกินความตองการ

เหมือนเมื่อกอน 

2. ใสปุยเอง โดยใชแรงงานในครัวเรือนแทนการจาง (หากจางตองจายกระสอบละ 50 บาท) 

3. การใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีทําใหดินมีความอุดมสมบรูณข้ึน สามารถนุยเคมีไปใชไดอยาง

เต็มท่ี ไมตองใสปุยซ้ําซอน 

4. การดูแลรักษา เชนการตัดหญา กําจัดวัชพืชเอง แทนการใชสารเคมี และใชแรงงานในครัวเรือน

แทนการจาง (หากจางตองจายคาจางไรละ 400 

บาท) 

5. การใชเครื่องจักรกลการเกษตรรวมกัน โดยกลุม

ไดรับการสนับสนุนเครื่องสับยอยทางใบปาลม

น้ํามัน จากสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี สามารถ

นํามาสับยอยทางใบปาลมใหเปนปุยอินทรียใชใน

สวนได ชวยลดคาใชจายดานแรงงานลงไดมาก และ

ยังชวยใหดินมีความอุดมสมบรูณมากข้ึนดวย  



 การเพ่ิมผลผลิต ทางกลุมมีการฝกอบรมใหความรูในหลายเรื่องท่ีเกี่ยวกับ มาตรฐานRSPO ท้ัง 

8 ขอ เชน การอบรมเรื่องการจัดการสวนปาลมน้ํามัน การใชปุยปาลมน้ํามัน อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการใชสารเคมี เปนตน ซึ่งผลจากการไดรับความรู ทําใหสมาชิกกลุมมีการจัดการสวนท่ีดี

ข้ึน สงผลใหไดผลผลิตท่ีดีข้ึน โดยกิจกรรมเดนในดานการจัดการสวนปาลมน้ํามัน เชน 

1. การวางกองทางใบปาลมน้ํามัน ใหเหมาะสมกับพื้นท่ี ในสวนปาลมของลุงจรัสมีลักษณะเปน

ท่ีลาดชัน ใชวิธีการวางทางใบแบบเปนกองทางขวางทางน้ําไหล ท้ังนี้เพื่อชวยชะลอการไหล

ของน้ํา การพังทลายของหนาดิน และยังชวยลดการสูญเสียปุยเคมีท่ีใสในชวงหนาฝนไดเปน

อยางดี  

 

 

 

 

2. การรวมกันทําปุยอินทรียใชเองภายในกลุม ทําใหดินมีความอุดมสมบรูณมากข้ึนผลผลิตก็ดี

ข้ึนดวย  

3. การจดบันทึกสวนปาลมน้ํามัน นับเปนกิจกรรมท่ีสําคัญมาก เพราทําใหกลุมทราบขอมูลการ

ทําสวนปาลมน้ํามันของตนเองไดอยางชัดเจนท่ีสุด โดยเมื่อกอนลุงจรัสยังไมทราบแนชัดวา 

ทําสวนปาลมแลวจะมีรายไดเปนอยางไร ท่ีทําไปนั้น กําไรหรือขาดทุน แตหลังจากท่ีไดจด

บันทึกการทําสวนปาลมน้ํามัน ก็ทําใหทราบ ตนทุน กําไร และยังสามารถนําขอมูลมา

เปรียบเทียบรายเดือนเพื่อใชในการวางแผนการผลิตในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การตลาด กลุมรวมทําปาลมน้ํามันตามมาตรฐาน  RSPO ทําใหผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพได

กิจกรรมท่ีชวยเสริมการตลาดของกลุมทําใหกลุมมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการทําตลาดท่ีดี ไดแก 

1. มีระบบบัตรสมาชิกสามารถทําไปยื่นไดเมื่อไปจําหนายผลผลิตปาลมน้ํามันลานเทของสหกรณ 

2. ผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพท่ีกลุมได ราคาเพิ่มจากราคาปกติตันละ 50 บาท แตท้ังนี้สมาชิกจะ

ไดราคาสวนตางนี้ ก็ตอเมื่อนําสมุดบันทึกมาใหทางกรรมการกลุมตรวจ 2-3 เดือน/ครั้ง 

3. ใบรับรองมาตรฐาน RSPO ของกลุมสามารถนําไปจําหนายเขาในเว็บไซท ของ Green palm จะ

มีผูมาซื้อใบรับรอง ในรูปแบบ Book and Claim ทําใหกลุมมีรายไดจากการจําหนายใบรับรอง 

มาใชในการบริหารจัดการกลุมอยางยั่งยืนอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาดานสังคม 

- การคํานึงถึงการใชแรงงาน ท่ีถูกตองตามกฎหมายและแรงงานไดรับความเปนธรรมในการจาย

คาแรงงานและคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานดวย 

- การปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย และตามกฎระเบียบของกลุม 

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

- มีการอนุรักษดินและน้ํา ในพื้นท่ีการทําสวนปาลมน้ํามัน เชน 

1. การวางทางใบท่ีขวางทางน้ําเพื่อชะลอการชะลางของหนาดิน 

2. ไมใชสารเคมีบริเวณท่ีใกลกับแหลงน้ํา 

3. การจํากัดภาชนะเก็บสารเคมี เมื่อลางทําความสะอาด ก็ทําลายไมใหสามารถนํากลับมาใชได แลว

นํามารวบรวมไวท่ีกลุมเพื่อรอจําหนายออกนอกพืน้ท่ีตอไป 

- การกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เชน 

การใชตนมะเฟอง ตนบานเชาและตนพวงชมพู เพื่อลอแมลงท่ีเปนประโยชนมากําจัดศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน 

- การหลีกเล่ียงการใชไฟเผา 

1. ไมใชไฟเผาในพื้นท่ี การเตรียมพื้นท่ีปลูกสวนปาลมใหม 

2. หากเกิดการระบาดของโรค เชน โรคกาโนเดอรมาใหนําตนของจากพื้นท่ีและใชไฟเผาทําลายเพื่อ

ปองกันการระบาด 



การบริหารจัดการกลุม 

- กลุมมีคณะกรรมการกลุมและมีโครงสรางการทํางานของกลุม และมีระบบควบคุมภายในซึ่งชวยให

กลุมสามารถดูแลและควบคุมคุณภาพการผลิตใหเปนไปตามระบบไดดวยกลุมเอง 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการสรางรายไดเสริม 

- ในการทําสวนปาลมน้ํามันตัวอยางจากลุงจรัส จะเวนพื้นท่ีไวสวนหนึ่งในการปลูกพืชรวมและพืชแซม

ในสวนปาลมทําใหสามารถจําหนายเปนรายไดเสริมเพิ่มข้ึน กิจกรรมเดนท่ีสรางรายไดในสวนปาลม

น้ํามัน เชน 

การปลูกสละรวมในสวนปาลมน้ํามันโดยในพื้นท่ี 3 ไร สามารถจําหนายสละได 90,000 บาท/ป 

สามารถสรางรายไดเสริมไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 

 การพัฒนาแหลงนํ้าในสวนปาลมนํ้ามันและการมีสวนรวมของสหกรณ             

และกลุมตองมีความเปนหน่ึงเดียวกัน 



ท่ีมาขอมูล 

 

นายจรัส  ประทุมสุวรรณ  ประธานกลุม 

นายสุเมธ  วัฒนา ผูอํานวยการนิคมสหกรณอาวลึก 

www.greenpalm.org 

 

 

เรียบเรียง 

 

นางอนงนิตย  ปลอดฤทธิ์  สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี 

http://www.greenpalm.org/

