
ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

แปลงใหญท่ัวไป (ปาลมน้ํามัน) อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 

องคความรูจากผูจัดการแปลง 
1. เร่ือง  :  การเพิ่มรายไดในสวนปาลมน้ํามัน 
2. ช่ือเจาขององคความรู  :  นายชาติ  คงรื่น ผูจัดการแปลงใหญปาลมน้ํามัน หมูท่ี ๕ ต.ทุงมะพราว  
อ.ทายเหมือง จ.พังงา   
3. ท่ีอยู  :  บานพักเกษตรอําเภอทายเหมือง อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐  
โทรศัพท ๐๗๖ ๕๗๑๑๒๘ , ๐๘๑ ๕๔๒๒๑๗๔ 
4. รายละเอียดองคความรู  :  
 ปาลมน้ํามัน เปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีเกษตรกรชาวสวนนิยมปลูก เนื่องจากหาซื้อตนกลาพันธุไดงาย 
เหมาะสําหรับสภาพภูมิอากาศรอนช้ืนฝนตกชุกตลอดปโดยเฉพาะภาคใต ขายไดราคาดี เปนท่ีตองการของตลาด
มากข้ึนทุกป  ผนวกกับในปจจุบันการใชน้ํามันท่ีผลิตจากปาลมเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะเปนน้ํามันท่ีสกัดจากพืช 
(ไบโอดีเซล) ไมสรางผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ปาลมน้ํามันนั้นนอกจากผลของมันจะนําไปสกัดเปนน้ํามันพืช 
น้ํามันไบโอดีเซลแลว ทะลายปาลมท่ีนํามาเขาข้ันตอนการสกัดน้ํามันท่ีเหลือเพียงกากทะลายปาลมยังนําไปเพาะ
เห็ดฟางขาย เสริมรายไดใหแกเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง  หากพูดถึงสายพันธุปาลมน้ํามันท่ีนิยมปลูกกันนั้นมีอยู
หลากหลายสายพันธุ ท้ังพันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 1-8 พันธุ  Tenera พันธุ Deli Nigeria Black พันธุ Deli 
Ghana พันธุ Deli Dura และ พันธุ Compact (Compact + Nigeria, Compact + Ghana) มีหลายสายพันธุ
ใหเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันไดเลือกสรรกันตามสภาพภูมิศาสตรในแตละทองท่ีรวมถึงความช่ืนชอบสวนตัว
ของเกษตรกรเอง  พันธุปาลมน้ํามันมีการคิดคนพัฒนาอยูโดยตลอด ทําใหเกิดพันธุใหมข้ึนมาอยูเสมอ โดยเฉพาะ
พันธุลูกผสมตนเต้ีย  ซึ่งเปนท่ีนิยมปลูกกันอยูในขณะนี้ 
 เกษตรกรท่ีตองการปลูกปาลมน้ํามัน ควรมีการคัดเลือกพันธุปาลมน้ํามันท่ีดี คัดตนพันธุตัวผูกับกะเทย 
ท่ีผิดปกติออก เพื่อใหไดปาลมท่ีออกทะลายทุกตน ในสมัยกอนนั้นชาวบานนิยมเพาะกลาพันธุปาลมน้ํามันเอง  
หรือเก็บลูกปาลมน้ํามันจากสวนท่ีรวงมาเพาะ ซื้อพันธุจากแหลงขายท่ีไมไดคุณภาพ ทําใหไดตนกลาพันธุท่ีไมดี  
แคระแกร็น ติดทะลายไมทุกตน หากใชตนกลาพันธุท่ีดี ท้ังจากศูนยวิจัยของราชการหรือเอกชน สามารถให
ผลผลิตไดอยางตํ่า 3.5-4.5 ตัน ตอไร ตอป ตนกลาปาลมน้ํามันท่ีปลูกลงแปลงนั้น อยูในชวงอายุระหวาง  
8-12 เดือน ควรปลูกตนกลาปาลมหางจากหนาดินอยางนอย 12-15 เซนติเมตร รากของปาลมน้ํามันจะยาว
เทากับปลายสุดของเงาใบ 
 ปาลมน้ํามันมีระยะท่ีสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได ประมาณ 3 ป ระหวางนี้ทะลายปาลมน้ํามัน 
ท่ีออกนั้น  ยังมีขนาดเล็กควรตัดทะลายเล็กออก เพื่อสรางลําตนใหมีขนาดท่ีสมบูรณ ชาวสวนปาลมน้ํามันจะตอง
หมั่นตัดแตงแทงทางตนปาลมน้ํามันอยูโดยตลอด เกษตรกรโดยสวนใหญจะใชเสียมแทงแตงทางใบ หากไมมี
ความชํานาญเสียมอาจแทงไปถูกตนปาลมน้ํามัน ทําใหตนปาลมน้ํามันเปนแผลไดจากแรงกระแทก สงผลกระทบ
ถึงตนปาลมน้ํามันท่ียังมีขนาดลําตนเล็กอยู สําหรับปาลมน้ํามันท่ีมีอายุตน 6 ปข้ึนไปแลว ควรไวทางใบ 7-8 
รอบ (56-64 ทางใบ) ปาลมน้ํามันท่ีโตเต็มท่ีควรไวทางใบ 4.5-6.5 รอบ (36-48 ทางใบ) ไมควรตัดแตง   
แทงทางจนกวาจะถึงชวงเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรทานใดตัดทางมากเกินไป จะทําใหตนปาลมน้ํามันสูงเร็วกวา
ปกติ ควรตัดทางใบใหเหลือรองรับทะลายปาลมอยางนอย 2 ทางใบ (ช้ันลางจากทะลาย) เสร็จแลวควรนําทาง
ปาลมน้ํามันท่ีตัดออกไวมาวางสลับรองปาลม เพื่อรอการยอยสลายเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับตนปาลมน้ํามันในระยะ  
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3 ปแรก เปนชวงท่ีปาลมน้ํามันมีขนาดเล็ก ควรใชสารปราบวัชพืชประเภทเผาไหม (สาร Parafot) ในบางสวน
ชาวบานนิยมปลูกสับปะรดเสริมในรองปาลมเพื่อขายเพิ่มรายได แลวใชยาปราบวัชพืชชนิดดูดซึมในการฉีดพน 
ซึ่งเปนละอองไปติดตนปาลมน้ํามัน ทําใหตนปาลมน้ํามันท่ีมีขนาดเล็ก ใบหอลากดิน ชะงักการเจริญเติบโต  
ใน 3 ปนี้ จึงควรใชสารเผาไหมในการฉีดพนพรอมกับตัดหญาในแปลงแทนท่ีการใชสารประเภทดูดซึม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบํารุงตนปาลมน้ํามัน เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชท่ีตองการน้ําและปุยมาก พื้นท่ีปลูกควร 

มีปริมาณน้ําฝนไมตํ่ากวา 1,800 มิลลิเมตร ตอป ปาลมน้ํามันท่ีอยูในชวงวัย 5-15 ป  ใชปุย สูตร 4-7-39  
(N-P-K) ใส 3 กิโลกรัมตอตน ใหอาหารเสริมประเภทโบรอน แคลเซียม แมกนีเซียม พรอมท้ังเสริมอินทรียวัตถุ 
เชน มูลไก (มูลไกผสมแกลบ) มูลวัว มูลสัตวตางๆ จะใสเปนประจํา ปละครั้งทุกป ระหวางชวงตนฤดูฝนและ
ปลายฤดูฝน ปาลมน้ํามันเมื่อพนระยะ 5 ปแลวจะดูแลงาย เพราะเปนพืชท่ีไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน  
สวนผลผลิตจะมากหรือนอยอยูท่ีการดูแลและปริมาณน้ําฝน เกษตรกรควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนระหวางรอ
ตัดปาลมน้ํามันดวย เพื่อเพิ่มรายไดระหวางชวงรอตัดปาลมน้ํามัน  
 ปาลมน้ํามัน ยังคงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีไดรับความนิยมจากชาวสวนท้ังในภาคใตและภาคอื่นดวยราคา 
ท่ีเพิ่มข้ึนอยูในขณะนี้ เพราะปลูกงาย เปนท่ีตองการของภาคอุตสาหกรรมน้ํามัน  ปาลมน้ํามันจึงเปนอีกทางเลือก
หนึ่งของเกษตรกรผูสนใจพืชเศรษฐกิจท่ีใหผลตอบแทนไว เก็บเกี่ยวผลผลิตไดนาน ทนโรค ใหผลกําไรสูง 
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องคความรูจากเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกแปลงใหญ 
1. เร่ือง  :  การเพิ่มรายไดในสวนปาลมน้ํามัน 
2. ช่ือเจาขององคความรู  :  นายวิธาน ทวีสมาน 
3. ท่ีอยู  :  บานเลขท่ี 4/1 หมูท่ี 4 ตําบลลําภี อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 
อาชีพ ทําสวน ปจจุบันมีพื้นท่ีทําการเกษตร ปลูกไมยืนตนและปาลมน้ํามัน จํานวน 48 ไร 
4. ความเปนมา  :  เริ่มทําสวนปาลมน้ํามันต้ังแตป พ.ศ.2552 เริ่มปลูกครั้งแรก 7 ไร โดยปรับเปล่ียนพื้นท่ีจาก
สวนเงาะมาเปนสวนปาลมน้ํามัน เนื่องจากสภาพแวดลอมทางภูมิอากาศ ฝนตกเยอะ ทําใหเงาะไมไดผลผลิต
เทาท่ีควร 
4. รายละเอียดองคความรู  :   
 กอนการปลูกปาลมน้ํามันต้ังแตครั้งแรก ไดนําดินไปตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน มีการเตรียมพื้นท่ี 
ไถพรวนดินและขุดหลุมเพาะปลูกโดยรองกนหลุมดวยปุยอินทรีย ปจจุบันมี สวนปาลมน้ํามัน 15 ไร และมี
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมรายได เชน มังคุด ลองกอง เงาะ เล้ียงไก เล้ียงปลาดุก เล้ียงหมูหลุม ปลูกพืชผักสวนครัว
เปนตน  

- มีความคิดหลีกเล่ียงการใชสารเคมีในการทําสวนทุกชนิดมาโดยตลอดหากไมมีความจําเปน 
- ยึดถือธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนหลัก ไมวาจะเปนเรื่องปุย หรือพืชคลุมดิน สวนมากไดมาจาก

ธรรมชาติ 
- การแกปญหาในพื้นท่ี จะยึดหลักปรับเปล่ียนแกปญหาตามความเหมาะสม ลองผิดลองถูก สังเกต 

วิเคราะหจากการลงมือปฏิบัติจริง 
- ดานวิชาการ มีการเขาอบรมดานการเกษตรจากภาครัฐทุกครั้งท้ังในและนอกพื้นท่ี ตลอดจนไดคนควา

ศึกษาดวยตนเองในเรื่องการเกษตรมาโดยตลอด ความรูท้ังหมดท่ีไดรับจาการอบรม ตลอดจากการศึกษาดวย
ตนเอง และประสบการณในเรื่องการทําเกษตรไดนํามาถายทอดใหกับเกษตรกรท้ังในและนอกพื้นท่ี 

- ดานเศรษฐกิจ มีการใชจายไมฟุมเฟอย ประหยัด โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ดานสังคม พยายามปรับปรุงตนเองใหเขาไดทุกสังคม หากสังคมนั้นเปนสังคมท่ีถูกตองและเหมาะสม 
- ดานการเมือง ยึดหลักประชาธิปไตย 
- ดานส่ิงแวดลอม พยายามตอตานเรื่องการใชสารเคมีมาโดยตลอดหากไมจําเปนจริงๆ จะไมใชเลย และ

พยายามชักจูงพูดคุยใหเกษตรกรในชุมชนของหมูบาน และตําบลชวยกันรักษาส่ิงแวดลอม 
- มีการผลิตท่ีถูกหลักการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
- แหลงน้ําท่ีใชในการผลิตไมมีสารปนเปอนสารพิษ หรือโลหะตกคาง 
- ในพื้นท่ีปลูกไมใชสารเคมี และถามีก็ใชสารเคมีท่ีมีการข้ึนทะเบียนอยางเปนทางการในประเทศไทย 

พรอมอานคําแนะนํา อุปกรณเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุ วิธีการเก็บเกี่ยวไมกอใหเกิดอันตรายตอคุณภาพผลผลิต 
และปนเปอนส่ิงอันตรายท่ีมีผลตอความปลอดภัยของผูบริโภค ในกรณีของปาลมน้ํามัน ก็เก็บเกี่ยวปาลมน้ํามัน  
ท่ีสุกตามมาตรฐานทะลายปาลมคุณภาพ 

- มีความเปนผูนําและเสียสละตอสวนรวม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
- เขารวมเปนสมาชิกแปลงใหญ และเปนสมาชิกของสหกรณทายเหมือง เนื่องจากเล็งเห็นวา การรวมกลุม 

จะกอใหเกิดประโยชนในหลายๆ ดาน เชน การไดรับเงินปนผล การซื้อปจจัยการผลิตในราคาสมาชิก  
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- การดําเนินการในสวนปาลมน้ํามัน ตามรูปแบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 
การลดตนทุนการผลิต  
: เปนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย โดยใชน้ําหมักจากเศษวัสดุท่ีหาไดในพื้นท่ี  ในแตละชวงเวลา       

เชน น้ําหมักจากปลาปน น้ําหมักจากเศษซากพืช (หญารูซี่) น้ําหมักจากรังผ้ึง และกําลังจะทดลองหมักรกวัว  
เพื่อใชเปนฮอรโมนในสวนดวย การใชน้ําหมักทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตไดถึงรอยละ 40 ลดตนทุนโดย
ผสมปุยเคมีใชเอง และมีการใชปุยหมักจากการเล้ียงหมูหลุม 

: การลดตนทุนการผลิตแบบ GAP  เปนการผลิตตามกระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน        
ตามการปฏิบัติท่ีเหมาะสม เกษตรกรใชปุยอยางเหมาะสม ลดการใชปุยเคมีดวยการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน   
ใชปุยอินทรียท่ีผลิตเอง งดการใชสารเคมีในการผลิต  

การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
: เกษตรกรผลิตและเก็บเกี่ยวปาลมน้ํามันตามมาตรฐานการผลิตทะลายปาลมคุณภาพ ตัดปาลมสุก

เทานั้นไปขาย มีการตัดแตงทางใบ การกองทางใบเปนแนวขวางเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในสวนปาลมน้ํามัน
จากการยอยสลายของทางใบปาลม มีการใชปุยหมักจากการเล้ียงหมูหลุม  
เกษตรกรกลาววา : การใชปุยหมักและน้ําหมักท่ีผลิตใชเองนอกจากจะเปนการลดตนทุนการผลิตแลวยังทําให
สามารถเพิ่มผลผลิตทะลายปาลมน้ํามันไดอีกดวย และจากการทําน้ําหมักจากวัสดุหลายๆ อยาง พบวา น้ําหมัก 
ท่ีไดจากการหมักหญารูซี่ ใชไดผลดีมากท่ีสุด เกษตรกรใชมาแลว 3-4 ป 
 วัสดุประกอบดวย 
 1) หญารูซี่ และ 2) กากน้ําตาล อัตราสวน 3 : 1 
 วิธีทํา 
  ใชหญารูซี่นํามาสับใหเปนช้ินเล็กๆ หรือบดละเอียดใหไดปริมาณ 3 กก. แลวบรรจุเศษหญาท่ีไดลงใน
ภาชนะ เติมกากน้ําตาลลงไป 1 ลิตร คนหรือเขยาใหเขากันใหเศษหญารูซี่จมอยูในกากน้ําตาลตลอดเวลา ปดฝา
ภาชนะ เก็บไวในท่ีมืด อุณหภูมิหอง นาน 6 เดือน - 1 ป ระหวางเก็บหากมีกล่ินบูดเปรี้ยวใหเติมกากน้ําตาล   
ลงไป 
 วิธีใช 
 กรองเอาเฉพาะสวนของน้ําหมักผสมน้ํา อัตราสวน 1 : 500 ใชรดโคนตนปาลมน้ํามัน ประมาณ 20 
ลิตร/ตน อยางนอยปละ 2 ครั้ง หลังใสปุย 1-2 เดือน 
 การตลาด 
 : ขายผลผลิตใหกับลานเทสหกรณท่ีเปนสมาชิก ดวยความซื่อสัตย เชน การตัดปาลมน้ํามันท่ีไดคุณภาพ
เทานั้นไปขาย 
 ดานการบริหารจัดการ 
 : การสรางรายไดเสริมจากสินคาเกษตรชนิดอื่นๆ เชน มังคุด ลองกอง เงาะ การเล้ียงไก การเล้ียงหมู
หลุม การปลูกพืชผักสวนครัว เปนตน 
 ปจจัยและอุปสรรค 
 1. พื้นท่ีและจํานวนสมาชิกมากเกินไป ยากตอการนัดประชุมและดําเนินงานโดยพรอมเพรียงกัน 
 2. หนวยงานท่ีลงมาในแปลงใหญมีหลายหนวยงาน ทําใหเกษตรกรไมมีเวลาประกอบอาชีพ ควรบูรณา
การการทํางาน เพื่อใหการทํางานไมซ้ําซอน และเกษตรกรไมเกิดความเบ่ือหนาย 
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 3. ปญหาการขายผลผลิตปาลมน้ํามันใหลานเท บางลานเทยังไมมีมาตรฐาน 
 4. เกษตรกรสวนใหญไมลงมือปฏิบัติเองและยังขาดความรูในการดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามัน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกร : นายวิธาน ทวีสมาน
 

 

 

 

ใชความรูทางวิชาการ 

กองปุ๋ยหมกัจากหมูหลุม 
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5.หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร 
 ในการทําสวนปาลมน้ํามันนั้น เกษตรกรจะตองยืนไดดวยขาของตัวเอง เมื่อไดเงินจาการขายผลผลิตใน
แตละครั้งก็จะตองแบงมาใชในการจัดการและดูแลสวนตอไปเพราะหากมีการดูแล การจัดการท่ีดี ใสปุยใหถึง
ตามอัตราท่ีตนปาลมน้ํามันตองการ ก็จะทําใหผลผลิตท่ีไดรับในแตละรอบการเก็บเกี่ยวคุมคาอยางแนนอน 
ความยั่งยืนในการพัฒนา 

6.แนวคิดในการทํางาน 

 “ ไมทรยศตออาชีพ ”   

 “ ไมคิดฆาเพื่อนมนุษย ”   
 “ ไมกระทําการใดๆ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอกลุมหรือสวนรวม ”    

7.  ท่ีมาของขอมูล (ผูถอดองคความรู) 

ช่ือ 1. นายชูศักด์ิ วณิชวัฒนกุล ตําแหนง  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

     2. นายชาติ  คงรื่น ตําแหนง  เกษตรอําเภอทายเหมือง จ.พังงา 

     3. นางสาวจิราวรรณ คงจันทร ตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

การติดตอ  
สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 
โทรศัพท 076 481466 
สํานักงานเกษตรอําเภอทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา ๘๒๑๒๐ 
โทรศัพท ๐๗๖ ๕๗๑๑๒๘  
 
 
 
 
 

รายไดเสริม : เล้ียงปลาดุก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถอดบทเรียนการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

แปลงใหญทั่วไป (ปาลมน้ํามนั) อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา 

 


