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บทคัดย่ อ
จากการสารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
พัทลุงในปี 2556 ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง เลือกทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตปาล์มน้ ามันใน
พื้นที่ลุ่มริ มทะเลสาบสงขลาที่เห็นว่ายังมีปัญหาหลายประการที่ควรจะได้รับการแก้ไขและพัฒนาไปสู่ การผลิต
พืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงต่อไปในปี 2557 ได้จดั เวที เสวนาปั ญหาและแนวทางการ
พัฒนาระบบการผลิตปาล์มน้ ามันของจังหวัดพัทลุง และสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันที่ปลูกสอดคล้อง
กับแนวทางการทาการเกษตรภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 5 ราย ผลการเสวนาเรื่ องการ
ปลูกปาล์มน้ ามันภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง พบว่า แนวทางสร้างความมัน่ คงของการปลูก
ปาล์มน้ ามันภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 1. การเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการปลูกปาล์ม
น้ ามัน 2. การปลูกพืชแซมปาล์มน้ ามัน
ปี 2558 ดาเนิ นงานการปลูกพืชแซมปาล์มน้ ามันในศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้แก่ ผักเหรี ยง
สละอินโด และผักกูด ดาเนิ นการปลูกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตจานวน 3 ครั้งของ
สละอินโดและผักเหรี ยง 2 ซ้ าๆละ 10 ต้น พบว่า สละอินโดมีความสู งเพิ่มขึ้ นจาก 79.5 เซนติ เมตร ในเดื อน
กรกฎาคมเป็ น 84.7 เซนติ เมตร ในเดือนกันยายน จานวนทางใบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1.0 ทาง เป็ น 1.6 ทาง และ
จานวนทางใบทั้งหมดเฉลี่ย 5.1 ทางในเดือนกรกฎาคม เป็ น 6.1 ทางและ 7.7 ทางในเดือนสิ งหาคมและกันยายน
ตามลาดับ ส่ วนข้อมูลการเจริ ญเติ บโตของผักเหรี ยง พบว่า มีความสู งเพิ่มขึ้ นจาก 80.2 เซนติ เมตร ในเดื อน
กรกฎาคมเป็ น 83.6 และ 86.2 เซนติเมตร ในเดือนสิ งหาคมและกันยายน ตามลาดับ และมีขนาดทรงพุ่มกว้างขึ้น
จาก 32.5 เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคม เป็ น 37.9 และ 41.4 เซนติเมตร ในเดือนสิ งหาคมและกันยายน
ผลผลิตปาล์มน้ ามันได้เก็บข้อมูลผลผลิตจานวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดื อนกรกฎาคมและกันยายน 2558 เป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 แปลง คือ แปลงที่มีการปลูกพืชแซมและไม่มีปลูกพืชแซม จานวน 2 ซ้ าๆ ละ 6 ต้น
โดยผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่มีการปลูกสละอินโดเป็ นพืชแซม พบว่า เฉลี่ย 15.3 ทะลาย เฉลี่ย 141.0 กก.
ส่ วนผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่ไม่มีการปลูกสละอินโดเป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามัน
เฉลี่ย 16.8 ทะลาย น้ าหนักรวม 670.4 กก. เฉลี่ย 167.6 ทะลาย ผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่มีการปลูกผักเหรี ยง
เป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 21.8 ทะลาย น้ าหนักเฉลี่ย 166.1 กก. ส่ วนผลผลิตปาล์ม
น้ ามันในแปลงที่ ไม่มีการปลูกผักเหรี ยงเป็ นพื ชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันเฉลี่ ย 19.3 ทะลาย
1
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ศูนย์วิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

น้ าหนักเฉลี่ย 181.6 กก. ผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่ มีการปลูกผักกูดเป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลาย
ปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 13.0 ทะลาย น้ าหนักเฉลี่ย 122.2 กก. ส่ วนผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่ไม่มีการปลูกผักกูด
เป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 19.3 ทะลาย น้ าหนักเฉลี่ย 200.5 กก.
ผลการดาเนินกิจกรรมการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มน้ ามันของนายพัทราวุธ ศรี สุข บ้านเลขที่ 119 ม. 6 ต.
ป่ าพะยอม อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2558 โดยเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน
จานวน 13 ไร่ เลี้ยงแพะจานวน 43 ตัว และปั จจุบนั เพิ่มขึ้นเป็ น 55 ตัว โดยเลี้ยงแบบตอนกลางวันเลี้ยงในคอก
และปล่อยให้กินหญ้าตอนเย็นประมาณ 2-3 ชัว่ โมงของทุกวัน อาหารแพะที่ ใช้เลี้ยง ได้แก่ อาหารข้น หยวก
กล้วย หญ้า ใบกระถินและทางปาล์มน้ ามัน สาหรับทางใบปาล์มน้ ามัน เกษตรกรจะตัดทางใบปาล์มน้ ามันมาให้
แพะกินทุกวันจนกระทัง่ หมดแล้วนาเศษเหลือเข้าเครื่ องหัน่ ย่อยและนาไปเป็ นปุ๋ ยให้กบั ต้นปาล์มน้ ามัน จากการ
ดาเนิ นงาน เกษตรกรให้อาหารข้นแก่แพะเฉลี่ย 3.0 กก./วัน ตัดทางปาล์มน้ ามันให้แพะ เฉลี่ย 11.8 ทาง/วัน
ปล่อยให้แพะกินหญ้าในสวนปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 3.0 ชม./วัน และตัดหญ้าให้กินเฉลี่ย 32.5 กก./วัน
คาสาคัญ: ต้นแบบระบบการผลิตพืช พืชแซมปาล์มน้ ามัน แพะในสวนปาล์มน้ ามัน
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คานา
จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ทาการเกษตร 1,422,530 ไร่ เกษตรกรส่ วนใหญ่ทาการเกษตรแบบผสมผสาน
พึ่งพาการผลิตพืชและสัตว์หลายชนิ ด พื้นที่ปลูกพืชส่ วนใหญ่เป็ นยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น พื้นที่นาข้าว พืชไร่
พืชผัก และไม้ดอก ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจะแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ คื อ ที่ ดอนประกอบด้วยพืช
หลักได้แก่ยางพารา พืชร่ วมระบบได้แก่ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ ข้าว ในพื้นที่ลุ่มประกอบด้วยพืชหลักคือข้าว หรื อ
พืชผัก พืชร่ วมระบบได้แก่ ข้าว พืชผัก หรื อพืชไร่ จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุดจานวน 847,534
ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 59.58 ของพื้นที่การเกษตร รองลงมาเป็ นพื้นที่ปลูกข้าว 289,601 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 20.35 ที่
เหลือเป็ นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก และพื้นที่อื่น ๆ เช่น บ่อปลา บ่อกุง้ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ คอก
ปศุสตั ว์ กก กระจูด ไม้ดอกไม้ประดับ (สานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง, 2551)
ปี 2556 ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุงจึ งมีการสารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ได้แก่ การเปลี่ยนพื้นที่ปลูก
เนื่องจากน้ าท่วมขังแปลงเกษตร ราคาผลผลิตตกต่าและปั จจัยการผลิตราคาสู ง เปลี่ยนทาไร่ นาสวนผสมมากขึ้น
และเปลี่ยนจากการใส่ ปุ๋ยเคมีชนิ ดเดี ยวเป็ นใส่ ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมีมากขึ้น การเปลี่ยนระบบการปลูกพืช
จากนาข้าวเป็ นยางพาราและปาล์มน้ ามันในที่ ลุ่มเพิ่มมากขึ้น และจากข้อมูลการศึ กษาศักยภาพการผลิตปาล์ม
น้ ามันเพื่อจัดการระบบการผลิตที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ลุ่มจังหวัดพัทลุงในปี 2555 พบว่า ปาล์มน้ ามันเป็ นพืช
เศรษฐกิจใหม่ ที่กาลังเติบโตและขยายพื้นที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง เนื่ องจากมีความเหมาะสมมากกว่าพืชอื่นใน
การปลูกในพื้นที่ลุ่มหรื อนาร้าง และสามารถปลูกทดแทนยางพาราในนาลุ่มที่มีปัญหาผลผลิตต่า ซึ่ งมีไม่ต่ากว่า
1 แสนไร่ การขยายพื้นที่ปาล์มน้ ามันในจังหวัดพัทลุงเริ่ มเกิดขึ้นในปี 2549 พื้นที่ปลูกปั จจุบนั ประมาณ 50,000
ไร่ การเพิ่มพื้นที่ปลูกได้มีการขยายอย่างต่อเนื่ อง ประมาณ 20% ต่อปี โดยปั จจุบนั มีเกษตรกรรายย่อยมากกว่า
1,026 ราย สามารถผลิตปาล์มได้ประมาณ วันละ 120 ตัน มีรายได้ประมาณ 16 ล้านบาท/เดือน จากการสารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นและการสังเกตสภาพสวนปาล์มบริ เวณที่ลุ่มริ มทะเลสาบสงขลา พบว่ามีปัญหาค่อนข้างมาก และ
เชื่อมโยงกันหลายด้าน เช่น เกษตรกรเริ่ มปลูกเป็ นครั้งแรกยังไม่มีประสบการณ์ ปั ญหาการปลูกปาล์มน้ ามันใน
พื้นที่นาลุ่มทาให้ตน้ ปาล์มน้ ามันเสี ยหายจากน้ าท่วมขัง ไม่มีการใส่ ปุ๋ยตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตรแต่
จะใช้สูตร 15-15-15 เนื่องจากเชื่อคาแนะนาของผูค้ า้ ปุ๋ ย ปั ญหาเหล่านี้ หากไม่รีบดาเนิ นการแก้ไขในระยะยาวจะ
ทาให้ผลผลิตปาล์มน้ ามันตกต่ า ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง เลือกทดสอบและพัฒนาระบบการผลิต
ปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มริ มทะเลสาบสงขลาที่เห็นว่ายังมีปัญหาหลายประการที่ควรจะได้รับการแก้ไขและพัฒนา
ไปสู่ การผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2557 ได้จดั เวที เสวนาปั ญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตปาล์มน้ ามันของจังหวัดพัทลุง
และสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันที่ ปลูกสอดคล้องกับแนวทางการทาการเกษตรภายใต้ระบบเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 5 ราย และ ปี 2558 ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุงจึงได้ทาการทดสอบ
และพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง โดยขยายผลการทดสอบ
และพัฒนาเป็ นแปลงต้นแบบที่ มีการปลูกปาล์มน้ ามันร่ วมกับการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพื ชแซมปาล์มน้ ามัน
เพื่อสร้างความมัน่ คงในการประกอบอาชี พเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรรายย่อยให้สามารถพึ่งตนเองได้
ทาให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยัง่ ยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานก่อนเริ่ มดาเนิ นการ พันธุ์พืช ได้แก่ ต้นผักเหรี ยง สละอินโด และผักกูด
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ขี้ไก่แกลบ ถังหมัก ตาข่าย อาหารข้นสาหรับแพะ
วิธีการ
วางแผนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบชุมชนมีส่วนร่ วม ซึ่ งมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลมือสองจากเอกสารต่างๆของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2. คัดเลือกเกษตรกรจานวน 100 ราย ใน 11 อาเภอของจังหวัดพัทลุงเพื่อสารวจข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
สังคม การผลิตพืชและข้อมูลดินในพื้นที่จงั หวัดพัทลุง
3. คัดเลื อกรู ปแบบต้นแบบที่ จะทาการทดสอบและพัฒนาจากสรุ ปผลของการสารวจและวิเคราะห์
ระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงในจังหวัดพัทลุงและรู ปแบบที่ คดั เลือกได้แก่
การปลูกพืชแซม และเลี้ยงสัตว์ในสวนปาล์มน้ ามัน
4. ปี 2557 จัดเสวนาและสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันที่มีการปลูกปาล์มน้ ามันร่ วมกับการเลี้ยง
สัตว์ในสวนปาล์มน้ ามันจานวน 5 ราย
5. ปี 2558 คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการ จานวน 1 ราย และสัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐานทาง
การเกษตรก่อนเริ่ มดาเนิ นการได้แก่ พื้นที่ถือครอง กิจกรรมที่ดาเนิ นได้แก่ สวนปาล์มน้ ามันที่มีการเลี้ยงแพะในสวน
6. ดาเนิ นการปลูกพืชแซมปาล์มน้ ามันในศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุงและกิจกรรมการเลี้ยงแพะ
ในสวนปาล์มน้ ามันในพื้นที่ของเกษตรกร
7. เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตของพืชแซมและข้อมูลการกินอาหารของแพะในสวนปาล์มน้ ามัน
8. จัดทารายงานปี 2558
ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การทดสอบและพัฒนาต้ นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดพัทลุง ปี 2557 ดาเนินงาน 2 กิจกรรม ได้ แก่
1.1 จัดเวที เสวนาปั ญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการผลิ ตปาล์มน้ ามันของจังหวัดพัทลุง โดยมี
นายพิชิต สพโชค ผูอ้ านวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง นายธัชธาวินท์ สะรุ โณ นายจิระ สุ วรรณประเสริ ฐ
และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมการเสวนาร่ วมกับเกษตรกรผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ ามันตั้งแต่
3- 13 ปี สามารถสรุ ปประเด็นได้คือ ในจังหวัดพัทลุงมีการปลูกปาล์มน้ ามัน มาแล้ว 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ทดลองปลูกเล็กน้อย
ระยะที่ 2 โครงการส่ งเสริ มการปลูก 2,500 ไร่ ด้วยงบผูว้ า่ ราชการจังหวัดพัทลุงขณะนั้น
ระยะที่ 3 โครงการตามงบจังหวัด
ระยะที่ 4 ปัจจุบนั เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูก 30,000 ไร่ มีการตั้งโรงงานได้ 1 โรงงาน
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ปั ญหาการปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ 1. การถือครองที่ ดินน้อย
2. ขาดความรู ้ ทักษะในการปลูกปาล์มน้ ามัน 3. นายทุนเข้ามาซื้ อที่ดินในหมู่บา้ น 4. ภัยธรรมชาติ น้ าท่วมในช่วง
ปาล์มน้ ามันต้นเล็กอายุ 3-4 ปี และ 5. ศัตรู พืช ได้แก่ หนู กัดกินทาลายต้นและผลผลิต
แนวทางแก้ปัญหาการปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรรายย่อยมีหลายวิธี ได้แก่ 1. ปลูกปาล์มน้ ามันข้าง
บ้าน 2. ให้ความรู ้เรื่ องการปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่นา 3. เปิ ดโรงเรี ยนปาล์มน้ ามันในศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
เกษตรพัทลุง 4. ท้องถิ่นเปิ ดโรงเรี ยนปาล์มน้ ามัน มีครู ปาล์มน้ ามัน 5. มีพนั ธุ์ปาล์มน้ ามันที่กรมวิชาการเกษตร
รับรองให้กบั เกษตรกร 6. ลดต้นทุนในการปลูกปาล์มน้ ามัน 7. มีแปลงสาธิ ตการปลูกปาล์มน้ ามันในท้องถิ่น
ส่ ว นแนวทางสร้ า งความมัน่ คงของการปลู ก ปาล์ม น้ า มัน ภายใต้ร ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ประกอบด้วย 1. การเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการปลูกปาล์มน้ ามัน 2. การปลูกพืชร่ วมกับการปลูกปาล์มน้ ามัน
1.2. สัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันที่ปลูกสอดคล้องกับแนวทางการทาการเกษตรภายใต้ระบบ
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 5 ราย
ผลการสัมภาษณ์ เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันที่ ปลูกสอดคล้องกับแนวทางการทาการเกษตรภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจานวน 5 ราย ในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ นายกมลาพิทกั ษ์ เพชรรักษ์ นาย
อภิเชฐ เกษริ นทร์ นายวิศิษฏ์ ทองสม นายสุ นทร เกื้อขาวและนางผ่องศรี สุ ขรุ่ ง ในเรื่ อง การทดสอบและพัฒนา
ต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดพัทลุง กรณี ศึกษา การปลูก
ปาล์มน้ ามันร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ พบข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกร
เกษตรกรทั้ง 5 ราย มีอายุเฉลี่ย 49.6 ปี มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันรวม 36 ไร่ เฉลี่ย 7.2 ไร่ ระยะปลูกส่ วน
ใหญ่เป็ นระยะ 9x9 เมตร พันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ปลูกเป็ นพันธุ์ สุ ราษฎร์ ธานี 2, 3 และคอมแพ็ค อายุปาล์มน้ ามันอยู่
ในช่วง 2.5 – 14 ปี สภาพพื้นที่ปลูกส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่นาร้าง
2. วิธีการปฏิบตั ิรักษาและการเตรี ยมพื้นที่ปลูก
- การเตรี ยมพื้นที่ ปลูกในช่ วงฤดูแล้ง เนื่ องจากสามารถที่ จะทางานได้สะดวกพร้อมที่ จะทาการปลูก
ปาล์มน้ ามันได้ทนั ทีต้ งั แต่ฤดูฝนขั้นแรกเกษตรกรจะต้องทาการปรับพื้นที่ดว้ ยการไถกาจัดวัชพืช หลักจากนั้นจึง
ทาการไถพรวนซ้ าเพื่อให้สภาพดิ นร่ วนซุ ยมีการระบายน้ าได้ดีเหมาะสมที่ จะทาการปลูกและทาการไถยกร่ อง
และมี 2 รายที่ขดุ คูยกร่ อง
- การจัดการน้ า สาหรับการจัดการน้ าเกษตรกรส่ วนใหญ่อาศัยน้ าฝนเป็ นหลัก และปล่อยน้ าเข้าร่ องคู
ในช่วงฤดูแล้ง
- การจัดการปุ๋ ยในสวนปาล์มน้ ามัน เกษตรกรใส่ ปุ๋ยปี ละ 2 ครั้ง โดยเป็ นปุ๋ ยน้ าของบริ ษทั ต่างๆ และเป็ น
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15, 13-13-21, 46-0-0 และ 0-0-60 อัตรา 2-3 กิ โลกรัม/ต้น/ปี ซึ่ งไม่ได้ใส่ ปุ๋ยตามคาแนะนา
ของกรมวิชาการเกษตร
- การจัดการศัตรู พืชและวัชพืช เกษตรกรใช้กรงดักหนูในช่วงเพิ่งปลูก ปั จจุบนั ไม่มีศตั รู พืช ส่ วนการ
กาจัดวัชพืชใช้วิธีการตัดหญ้าเดือนละ 1 -2 ครั้ง
- การตัดแต่งทางใบและการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะตัดแต่งทางใบพร้อมกับการเก็บเกี่ ยวผลผลิต ส่ วน
ผลผลิตมีการจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตและเก็บเกี่ยวเองด้วย
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3. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกปาล์มน้ ามัน
เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องสู บน้ า จอบ เสี ยม มีด และเคียวปี ละประมาณ 1,000-1,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อต้นพันธุ์เฉลี่ย 80 บาท/ต้น ค่าปุ๋ ยเคมีเฉลี่ย 18,100 บาท/ปี ค่าจ้างเก็บผลผลิตปาล์มน้ ามัน 350700 บาท/รอบการเก็บเกี่ ยว ค่าภาษีที่ดินเฉลี่ย 190 บาท/ปี และค่าซ่ อมแซมอุปกรณ์การเกษตรประมาณ 3,375
บาท/ปี
4. ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกร 5 ราย
4.1 นายกมลาพิทกั ษ์ เพชรรักษ์ ที่มีพ้ืนที่ปลูก 5 ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปี ที่ 3 ซึ่ งเป็ นช่วงเริ่ ม
ให้ผลผลิตโดยมีผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันในปี ที่ 3 เท่ากับ 38,400 บาท/ปี และในปี ที่ 4 เท่ากับ
128,800 บาท/ 8 เดือน โดยผลผลิตจะเพิ่มตามระยะที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันของนายกมลาพิทกั ษ์ เพชรรักษ์
อายุ
ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
รายได้
(ปี )
(กิโลกรัม/ปี )
(กิโลกรัม/ไร่ /ปี )
(บาท/กก.)
(บาท/ปี )
3

19,200

3,840

2.0

38,400

4

28,000

5,600

4.6

128,800

หมายเหตุ ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันในปี ที่ 4 ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต 8 เดือน

4.2 นายอภิเชฐ เกษริ นทร์ มีพ้ืนที่ปลูก 10 ไร่ ปาล์มน้ ามันอายุ 10 ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปี ที่
3 ซึ่ งเป็ นช่ วงเริ่ มให้ผลผลิตโดยมีผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันในปี ที่ 3 เท่ากับ 21,000บาท/ปี ปี ที่ 4
เท่ากับ 36,960บาท/ปี และปี ที่ 10 เท่ากับ 216,000 บาท/ 8 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันของนายอภิเชฐ เกษริ นทร์
อายุ
ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
(ปี )
(กิโลกรัม/ปี )
(กิโลกรัม/ไร่ /ปี )
(บาท/กก.)

รายได้
(บาท/ปี )

3

8,400

840

2.5

21,000

4

13,200

1,320

2.8

36,960

5

21,600

2,160

2.8

60,480

6

28,800

2,880

3.0

86,400

7

36,000

3,600

3.2

115,200

8

48,000

4,800

3.3

158,400

9

60,000

6,000

3.5

210,000

10

48,000

4,800

4.5

216,000

หมายเหตุ ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันในปี ที่ 10 ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต 8 เดือน

638

4.3 นายวิศิษฏ์ ทองสม มีพ้ืนที่ปลูก 12 ไร่ ปาล์มน้ ามันอายุ 7 ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปี ที่ 3 มี
ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันปี ที่ 3 เท่ากับ 21,000 บาท/ปี และในปี ที่ 7 เท่ากับ 71,040บาท/ 8 เดือน ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันของนายวิศิษฏ์ ทองสม
อายุ
ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
รายได้
(ปี )
(กิโลกรัม/ปี )
(กิโลกรัม/ไร่ /ปี )
(บาท/กก.)
(บาท/ปี )
3

6,000

500

3.5

21,000

4

12,000

1,000

4.0

48,000

5

16,800

1,400

3.5

58,800

6

24,000

2,000

3.8

91,200

7

19,200

1,600

3.7

71,040

หมายเหตุ ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันในปี ที่ 7 ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต 8 เดือน

4.4 นายสุ นทร เกื้อขาว มีพ้ืนที่ปลูก 5 ไร่ ปาล์มน้ ามันอายุ 14 ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปี ที่ 4 มี
ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันในปี ที่ 4 เท่ากับ 3,000 บาท/ปี และมีผลตอบแทนในปี ที่ 14 เท่ากับ 129,500
บาท/ 8 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันของนายสุ นทร เกื้อขาว
อายุ
ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ย
ราคา
รายได้
(ปี )
(กิโลกรัม/ปี )
(กิโลกรัม/ไร่ /ปี )
(บาท/กก.)
(บาท/ปี )
4

6,000

1,200

0.5

3,000

6

15,000

3,000

1.0

15,000

8

19,000

3,800

2

38,000

10

28,000

5,600

3.8

106,400

14

35,000

7,000

3.7

129,500

หมายเหตุ ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันในปี ที่ 14 ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต 8 เดือน

4.5 นางผ่องศรี สุ ขรุ่ ง มีพ้ืนที่ปลูก 4 ไร่ ปาล์มน้ ามันอายุ 5 ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปี ที่ 4 มี
ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันเท่ากับ 60,000 บาท/ปี และในปี ที่ 5 มีผลตอบแทนเท่ากับ 72,960 บาท/ 8
เดือน ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันของนางผ่องศรี สุ ขรุ่ ง
อายุ
ผลผลิตรวม
ผลผลิตเฉลี่ย
(ปี )
(กิโลกรัม/ปี )
(กิโลกรัม/ไร่ /ปี )

ราคา
(บาท/กก.)

รายได้
(บาท/ปี )

4

15,000

3,750

4.0

60,000

5

19,200

4,800

3.8

72,960

หมายเหตุ ผลตอบแทนจากการขายปาล์มน้ ามันในปี ที่ 5 ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต 8 เดือน

5. การปลูกปาล์มน้ ามันร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้ง 5 ราย พบว่า มีกิจกรรมต่างๆร่ วมกับการปลูกปาล์มน้ ามัน 2 กิจกรรม
ได้แก่ ปลูกพืชร่ วมและเลี้ยงสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้
1. การปลูกพืชร่ วมมีพืช 4 ชนิด คือ ต้นสักทอง จานวน 100 ต้น สะเดา จานวน 50 ต้น อายุ 2 ปี 6 เดือน
หมาก จานวน 150 ต้น อายุ 10 ปี และไผ่ จานวน 5 กอ อายุ 6 ปี ซึ่ งต้นสักและสะเดา ต้นเล็กไม่สามารถใช้
ประโยชน์ไ ด้ ส่ วนหมากและไผ่ ปลู กริ ม ร่ องคู สามารถให้ผ ลผลิ ต ตามปกติ แ ละปาล์มน้ า มันเจริ ญเติ บโต
ตามปกติ
2. การเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการปลูกปาล์มน้ ามัน ได้แก่ โคขุน แพะ สุ กร โดยการเลี้ยงโคขุนนั้นมีการนา
ทางใบปาล์มน้ ามันที่ตดั แต่งตามปกติมาเข้าเครื่ องหัน่ ย่อยเป็ นอาหารหยาบให้โคขุนและนาเศษเหลือไปใส่ เป็ น
ปุ๋ ยให้กบั ต้นปาล์มน้ ามัน ส่ วนการเลี้ยงสุ กรนั้น เกษตรกรทาคอกเลี้ยงสุ กรในสวนปาล์มน้ ามัน ซึ่ งสุ กรไม่ได้รับ
ประโยชน์จากปาล์มน้ ามันโดยตรง แต่ปาล์มน้ ามันได้ปุ๋ยจากน้ าล้างคอกที่ไหลลงสู่ ร่องคูปาล์มน้ ามัน และการ
เลี้ยงแพะในสวนปาล์มน้ ามันมีการเลี้ยง 2 แบบ คื อ แบบขังและปล่อยให้กินหญ้าตามเวลาทุกวัน ซึ่ งเป็ นการ
กาจัดวัชพืชในสวนและมูลแพะที่ถ่ายก็เป็ นปุ๋ ยให้กบั สวนปาล์มน้ ามันด้วย ในการเลี้ยงแพะมีการนาทางใบปาล์ม
น้ ามันมาให้แพะกิน 2 วิธี คือ นาทางใบปาล์มน้ ามันมาให้แพะกินจนกระทัง่ หมดแล้วนาเศษเหลือเข้าเครื่ องหัน่
ย่อยและนาไปเป็ นปุ๋ ยให้กบั ต้นปาล์มน้ ามัน ส่ วนวิธีที่สองคือนาทางใบปาล์มน้ ามาเข้าเครื่ องหัน่ ย่อยเป็ นอาหาร
หยาบให้แพะกิน เศษเหลือนาไปใส่ ตน้ ปาล์มน้ ามัน ปั ญหาที่พบในการเลี้ยงแพะคือ มีการเลี้ยงแพะจานวนมาก
115 ตัว ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันน้อยจานวน 9 ไร่ ทาให้มีปัญหาอาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรมีการ
ตัดทางใบปาล์มน้ ามันมาใช้ประโยชน์มากเกินไปจนกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของปาล์มน้ ามัน
ดังนั้นระบบที่นามาปรับใช้ในการสร้างแปลงต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง น่าจะเป็ นการปลูกปาล์มน้ ามันร่ วมกับการเลี้ยงสัตว์
เคี้ยวเอื้องโดยปล่อยให้กินหญ้าในสวนปาล์มน้ ามันตามเวลาและนาทางใบปาล์มน้ ามันมาหัน่ ย่อยเป็ นอาหารให้
สัตว์และปลูกพืชแซมปาล์มน้ ามัน
2. การทดสอบและพัฒนาต้ นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดพัทลุง ปี 2558
ดาเนินงาน 2 กิจกรรม ได้แก่ การปลูกพืชแซมปาล์มน้ ามัน และการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มน้ ามัน
ปี 2558 ดาเนิ นการขยายผลการทดสอบและพัฒนาเป็ นแปลงต้นแบบที่มีการปลูกปาล์มน้ ามันร่ วมกับ
การเลี้ยงสัตว์ และแปลงต้นแบบที่มีการปลูกพืชแซมปาล์มน้ ามัน โดยทาการศึกษา 2 พื้นที่ คือ ใน ศูนย์วิจยั และ
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พัฒนาการเกษตรพัทลุง ทาการศึกษาเรื่ อง การปลูกพืชแซมปาล์มน้ ามัน ได้แก่ ผักเหรี ยง สละอินโด และผักกูด
ส่ วนกิจกรรมการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มน้ ามัน ดาเนิ นการในแปลงของนายพัทราวุธ ศรี สุข บ้านเลขที่ 119 ม. 6
ต.ป่ าพะยอม อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง โดยเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันจานวน 13 ไร่ เลี้ยงแพะจานวน 43 ตัว
ผลการดาเนินงานการปลูกพืชแซมปาล์มน้ ามัน ได้แก่ ผักเหรี ยง สละอินโด และผักกูด ดาเนิ นการปลูก
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยผักเหรี ยงปลูกที่ระยะ 2 เมตร สละอินโด 2.5 เมตร แบบแถวเดี่ยว ส่ วนผักกูด
ปลูกแบบแถวคู่ริมร่ องคูใช้ระยะปลูก 30x30 เซนติ เมตร หลังจากนั้นดาเนิ นการเก็บข้อมูลการเจริ ญเติ บโต
จานวน 3 ครั้งของสละอินโดและผักเหรี ยง 2 ซ้ าๆละ 10 ต้น และจากการเก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโต พบว่า สละ
อินโดมีความสู งเพิ่มขึ้นจาก 79.5 เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคมเป็ น 84.7 เซนติเมตร ในเดือนกันยายน จานวน
ทางใบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 1.0 ทาง เป็ น 1.6 ทาง และจานวนทางใบทั้งหมดเฉลี่ย 5.1 ทางในเดือนกรกฎาคม เป็ น
6.1 ทางและ 7.7 ทางในเดือนสิ งหาคมและกันยายน ตามลาดับ ส่ วนข้อมูลการเจริ ญเติบโตของผักเหรี ยง พบว่า
มีความสู งเพิ่มขึ้นจาก 80.2 เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคมเป็ น 83.6 และ 86.2 เซนติเมตร ในเดือนสิ งหาคมและ
กันยายน ตามลาดับ และมีขนาดทรงพุ่มกว้างขึ้นจาก 32.5 เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคม เป็ น 37.9 และ 41.4
เซนติ เมตร ในเดื อนสิ งหาคมและกันยายน ดังแสดงในตารางที่ 6-7 ส่ วนข้อมู ลผลผลิ ตผักกูด ยังไม่ มีการ
ดาเนินการเก็บผลผลิต
ตารางที่ 6 ข้อมูลการเจริ ญเติบโตของสละอินโด 2 ซ้ าๆ ละ 10 ต้น
ความสู งเฉลี่ย
ทางใบเพิม่ เฉลีย่
ทางใบทั้งหมดเฉลีย่
วันที่เก็บข้ อมูล
(ซม.)
(ทาง)
(ทาง)
17 กรกฎาคม 2558
79.5
5.1
14 สิ งหาคม 2558
81.7
1.0
6.1
29 กันยายน 2558
84.7
1.6
7.7
ค่ าเฉลีย่
82.0
1.3
6.3
ตารางที่ 7 ข้อมูลการเจริ ญเติบโตของผักเหรี ยง 2 ซ้ าๆละ 10 ต้น
ความสู งเฉลี่ย
ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย
วันที่เก็บข้ อมูล
(ซม.)
(ซม.)
17 กรกฎาคม 2558
80.2
32.5
14 สิ งหาคม 2558
83.6
37.9
29 กันยายน 2558
86.2
41.4
ค่ าเฉลีย่
83.3
37.3
ผลผลิตปาล์มน้ ามันได้เก็บข้อมูลผลผลิตจานวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดื อนกรกฎาคมและกันยายน 2558 เป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 แปลง คือ แปลงที่มีการปลูกพืชแซมและไม่มีปลูกพืชแซม จานวน 2 ซ้ าๆ ละ 6 ต้น
โดยผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่มีการปลูกสละอินโดเป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันรวม 61
ทะลาย เฉลี่ย 15.3 ทะลาย น้ าหนักรวม 563.7 กก. เฉลี่ย 141.0 กก.ส่ วนผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่ ไม่มีการ
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ปลูกสละอินโดเป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันรวม 67 ทะลาย เฉลี่ย 16.8 ทะลาย น้ าหนักรวม
670.4 กก. เฉลี่ย 167.6 ทะลาย ดังแสดงในตารางที่ 8-9
ตารางที่ 8 ข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ ามันจานวน 6 ต้น ในแปลงที่มีการปลูกสละอินโดเป็ นพืชแซม
จานวนทะลายรวม
นา้ หนักทะลายรวม
วันที่เก็บข้ อมูล
(ทะลาย)
(กก.)
15 กรกฎาคม 2558
17
153.2
6 สิ งหาคม 2558
16
158.8
25 สิ งหาคม 2558
15
152.4
16 กันยายน 2558
13
99.3
รวม
61
563.7
ค่ าเฉลีย่
15.3
141.0
ตารางที่ 9 ข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ ามันจานวน 6 ต้น ในแปลงที่ไม่มีการปลูกสละอินโดเป็ นพืชแซม
วันที่เก็บข้ อมูล
จานวนทะลายรวม (ทะลาย)
นา้ หนักทะลายรวม (กก.)
15 กรกฎาคม 2558
18
215.8
6 สิ งหาคม 2558
17
168.2
25 สิ งหาคม 2558
16
157.8
16 กันยายน 2558
16
128.6
ผลรวม
67
670.4
ค่ าเฉลีย่
16.8
167.6
ผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่มีการปลูกผักเหรี ยงเป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันรวม
87 ทะลาย เฉลี่ย 21.8 ทะลาย น้ าหนักรวม 664.2 กก. เฉลี่ย 166.1 กก. ส่ วนผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่ไม่มี
การปลูกผักเหรี ยงเป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันรวม 77 ทะลาย เฉลี่ย 19.3 ทะลาย น้ าหนัก
รวม 726.5 กก. เฉลี่ย 181.6 กก. ดังแสดงในตารางที่ 10-11
ตารางที่ 10 ข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ ามันจานวน 6 ต้น ในแปลงที่มีการปลูกผักเหลียงเป็ นพืชแซม
วันที่เก็บข้ อมูล
จานวนทะลายรวม (ทะลาย)
นา้ หนักทะลายรวม (กก.)
15 กรกฎาคม 2558
25
220.3
6 สิ งหาคม 2558
24
191.7
25 สิ งหาคม 2558
19
131.3
16 กันยายน 2558
19
120.9
ผลรวม
87
664.2
ค่ าเฉลีย่
21.8
166.1
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ตารางที่ 11 ข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ ามันจานวน 6 ต้น ในแปลงที่ไม่มีการปลูกผักเหลียงเป็ นพืชแซม
วันที่เก็บข้ อมูล
จานวนทะลายรวม (ทะลาย)
นา้ หนักทะลายรวม (กก.)
15 กรกฎาคม 2558
22
187.8
6 สิ งหาคม 2558
23
205
25 สิ งหาคม 2558
16
164
16 กันยายน 2558
16
169.7
ผลรวม
77
726.5
ค่ าเฉลีย่
19.3
181.6
ผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่มีการปลูกผักกูดเป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันรวม 52
ทะลาย เฉลี่ย 13.0 ทะลาย น้ าหนักรวม 488.7 กก. เฉลี่ย 122.2 กก. ส่ วนผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่ไม่มีการ
ปลูกผักกูดเป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันรวม 77 ทะลาย เฉลี่ย 19.3 ทะลาย น้ าหนักรวม 801.8
กก. เฉลี่ย 200.5 กก. ดังแสดงในตารางที่ 12-13
ตารางที่ 12 ข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ ามันจานวน 6 ต้น ในแปลงที่มีการปลูกผักกูดเป็ นพืชแซม
วันที่เก็บข้ อมูล
จานวนทะลายรวม (ทะลาย)
นา้ หนักทะลายรวม (กก.)
15 กรกฎาคม 2558
18
149.4
6 สิ งหาคม 2558
21
222.6
25 สิ งหาคม 2558
6
60.0
16 กันยายน 2558
7
56.7
ผลรวม
52
488.7
ค่ าเฉลีย่
13.0
122.2
ตารางที่ 13 ข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ ามันจานวน 6 ต้น ในแปลงที่ไม่มีการปลูกผักกูดเป็ นพืชแซม
วันที่เก็บข้ อมูล
จานวนทะลายรวม (ทะลาย)
นา้ หนักทะลายรวม (กก.)
15 กรกฎาคม 2558
20
236.9
6 สิ งหาคม 2558
21
215.7
25 สิ งหาคม 2558
18
172.2
16 กันยายน 2558
18
177.0
ผลรวม
77
801.8
ค่ าเฉลีย่
19.3
200.5
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ผลดาเนิ นการกิจกรรมการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มน้ ามัน ดาเนิ นการในสวนปาล์มน้ ามันของนายพัทราวุธ ศรี สุข
บ้านเลขที่ 119 ม. 6 ต.ป่ าพะยอม อ.ป่ าพะยอม จ.พัทลุง ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2558 โดยเกษตรกรมี
พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันจานวน 13 ไร่ เลี้ยงแพะจานวน 43 ตัว และปั จจุบนั เพิ่มขึ้นเป็ น 55 ตัว โดยการเลี้ยงแพะ
ในสวนปาล์มน้ ามันของเกษตรกรดาเนิ นงาน 2 แบบ คื อ เลี้ยงในคอกแพะตอนกลางวันและปล่อยให้กินหญ้า
ตอนเย็นประมาณ 2-3 ชัว่ โมงของทุกวัน สาหรับอาหารแพะที่ ใช้เลี้ยง ได้แก่ อาหารข้น หยวกกล้วย หญ้า ใบ
กระถินและทางปาล์มน้ ามัน สาหรับทางใบปาล์มน้ ามัน เกษตรกรจะตัดทางใบปาล์มน้ ามันมาให้แพะกินทุกวัน
จนกระทัง่ หมดแล้วนาเศษเหลือเข้าเครื่ องหัน่ ย่อยและนาไปเป็ นปุ๋ ยให้กบั ต้นปาล์มน้ ามัน
ผลการดาเนิ นงาน พบว่า เกษตรกรให้อาหารข้นแก่แพะเฉลี่ย 3.0 กก./วัน ตัดทางปาล์มน้ ามันให้แพะ
เฉลี่ย 11.8 ทาง/วัน ปล่อยให้แพะกิ นหญ้าในสวนปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 3.0 ชม./วัน ตัดหญ้าให้กินเฉลี่ย 32.5 กก./
วัน ดังแสดงในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ข้อมูลอาหารเลี้ยงแพะจานวน 43 ตัว (ปัจจุบนั เพิ่มขึ้นเป็ น 55 ตัว) ตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน 2558
อาหารข้นเฉลี่ย ทางปาล์มน้ ามันเฉลี่ย กินหญ้าในสวน
เดือน
อื่นๆ
(กก./วัน)
(ทาง/วัน)
เฉลี่ย (ชม/วัน.)
มกราคม
2.0
12
2.9
หญ้า 25.0 กก.
กุมภาพันธ์
2.0
12
2.8
หญ้า 26.0 กก.
มีนาคม
2.9
9
3.0
หญ้า 20.0 กก.
เมษายน
3.0
11
3.0
หญ้า 20.0 กก.
หยวกกล้วย 5 กก./วัน
พฤษภาคม
3.0
10.4
3.0
หญ้า 26.9 กก.
มิถุนายน
3.0
11.6
3.0
หญ้า 27.3 กก.
กรกฎาคม
3.0
11.9
3.0
หญ้า 22.6 กก.
สิ งหาคม
4.3
16.3
3.0
หญ้า 69.7 กก.
กันยายน
3.8
12.2
3.0
หญ้า 55.3 กก.
รวม
27
106.4
26.7
หญ้ า 292.8 กก.
เฉลีย่
3.0
11.8
3.0
หญ้ า 32.5 กก/วัน
หมายเหตุ เกษตรกรตัดหยวกกล้วยให้แพะตั้งแต่วนั ที่ 12-20 เมษายน 2558 วันละ 5 กก.

จากการใช้ทางปาล์มน้ ามันเป็ นอาหารหยาบให้แก่แพะ พบว่า การใช้ทางปาล์มน้ ามันสามารถใช้ท้ งั ใน
รู ปสดและหมักแต่ไม่ควรใช้มากกว่า 60 เปอร์ เซ็นต์ เพราะมีผลทาให้การเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของ
แพะลดลง (วันวิศาข์, 2549) การนาทางปาล์มน้ ามันมาใช้ในการเลี้ยงแพะสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้
ปุ๋ ยเคมีเนื่องจากมีปุ๋ยคอกและเศษเหลือจากกิจกรรมการเลี้ยงแพะนาไปใส่ ตน้ ปาล์มน้ ามันและสามารถลดอาหาร
หยาบชนิ ดอื่นได้ ช่วยให้เกิดความเกื้อกูลต่อกัน ช่วยลดปริ มาณอาหารข้นที่ให้แพะกินจากปกติประมาณ 0.5 –
1.0 กก./ตัว/วัน ลดลงเหลือประมาณ 0.06 กก./ตัว/วัน ซึ่ ง จากการศึ กษาการพัฒนาแหล่งอาหารหยาบจากทาง
ปาล์มน้ ามันเพื่อเป็ นอาหารแพะของ อังคณา หาญบรรจง และคณะ (2549) พบว่า ทางปาล์มน้ ามันจะช่วยลด
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ต้นทุนค่าอาหารหยาบได้ 30-40 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเที ยบกับหญ้าเนเปี ยร์ และพบว่าถ้าเลี้ยงด้วยหญ้าจะต้องเสี ย
ค่าอาหารประมาณ 42 บาทในการเปลี่ยนเป็ นเนื้ อ 1 กิ โลกรัม แต่ถา้ ใช้ใบปาล์มสดหรื อหมักค่าใช้จ่ายเหลือ
27-33 บาท การนาทางปาล์มน้ ามันมาใช้สามารถใช้ได้ท้ งั รู ปสด หมัก หรื อใช้ร่วมกับอาหารข้น เนื่ องจากทาง
ปาล์มน้ ามันมีองค์ประกอบของวัตถุแห้งประมาณ 31% ทางปาล์มน้ ามันจะมีส่วน ของ hemicellulosesประมาณ
18.5 % ซึ่ งความชื้นที่ประกอบในส่ วนใบและทางจะอยูร่ ะหว่าง 54- 56% และ 75-79 % จากรายงานของ Idris et
al., (2003) การนาปาล์มน้ ามันและผลพลอยได้จากการปลูกปาล์มน้ ามันมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่า
มีโปรตีน 5% เยื่อใย 38.5% ไขมัน 2.1% แป้ งและน้ าตาล 46.2% และเถ้า 3.2% ก้านใบปาล์มน้ ามันมีโปรตี น
2.21% และส่ วนของใบปาล์มน้ ามันจะมีโปรตีนประมาณ 10%
สรุ ปผลการทดลอง
1. การทดสอบและพัฒนาต้ นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดพัทลุง ปี 2557
ผลการดาเนิ นงาน 2 กิ จกรรม คื อ จัดเวที เสวนาปั ญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตปาล์ม
น้ ามันของจังหวัดพัทลุง พบว่าแนวทางสร้างความมัน่ คงของการปลูกปาล์มน้ ามันภายใต้ระบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 1. การเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการปลูกปาล์มน้ ามัน 2. การปลูกพืชร่ วมกับการปลูก
ปาล์มน้ ามัน และการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันที่ปลูกสอดคล้องกับแนวทางการทาการเกษตรภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงจานวน 5 ราย พบว่า เกษตรกรมีกิจกรรมต่างๆร่ วมกับการปลูกปาล์ม
น้ ามัน 2 กิจกรรม ได้แก่ ปลูกพืชแซมและเลี้ยงสัตว์ในสวนปาล์มน้ ามัน
2. การทดสอบและพัฒนาต้ นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดพัทลุง ปี 2558
ดาเนินงาน 2 กิจกรรม ได้แก่ การปลูกพืชแซมปาล์มน้ ามัน และการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มน้ ามัน
ผลการดาเนินงานการปลูกพืชแซมปาล์มน้ ามันในศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้แก่ ผักเหรี ยง
สละอินโด และผักกูด ดาเนิ นการปลูกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตจานวน 3 ครั้งของ
สละอินโดและผักเหรี ยง 2 ซ้ าๆละ 10 ต้น พบว่า สละอินโดมีความสู งเพิ่มขึ้ นจาก 79.5 เซนติ เมตร ในเดื อน
กรกฎาคมเป็ น 84.7 เซนติ เมตร ในเดือนกันยายน จานวนทางใบเฉลี่ยเพิ่มขึ้ นจาก 1.0 ทาง เป็ น 1.6 ทาง และ
จานวนทางใบทั้งหมดเฉลี่ย 5.1 ทางในเดือนกรกฎาคม เป็ น 6.1 ทางและ 7.7 ทางในเดือนสิ งหาคมและกันยายน
ตามลาดับ ส่ วนข้อมูลการเจริ ญเติ บโตของผักเหรี ยง พบว่า มีความสู งเพิ่มขึ้ นจาก 80.2 เซนติ เมตร ในเดื อน
กรกฎาคมเป็ น 83.6 และ 86.2 เซนติเมตร ในเดือนสิ งหาคมและกันยายน ตามลาดับ และมีขนาดทรงพุ่มกว้างขึ้น
จาก 32.5 เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคม เป็ น 37.9 และ 41.4 เซนติเมตร ในเดือนสิ งหาคมและกันยายน
ผลผลิตปาล์มน้ ามันได้เก็บข้อมูลผลผลิตจานวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและกันยายน 2558 เป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 แปลง คือ แปลงที่มีการปลูกพืชแซมและไม่มีปลูกพืชแซม จานวน 2 ซ้ าๆ ละ 6 ต้น
พบว่า ผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่มีการปลูกสละอินโดเป็ นพืชแซม เฉลี่ย 15.3 ทะลาย น้ าหนักเฉลี่ย 141.0
กก.ส่ วนแปลงที่ ไม่มีการปลูกสละอินโดเป็ นพืชแซม มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 16.8 ทะลาย น้ าหนัก
เฉลี่ย 167.6 กก. ส่ วนผลผลิ ตปาล์มน้ ามันในแปลงที่ มีการปลูกผักเหรี ยงเป็ นพืชแซม มี จานวนทะลายปาล์ม
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น้ ามันเฉลี่ย 21.8 ทะลาย น้ าหนักเฉลี่ย 166.1 กก. ส่ วนแปลงที่ ไม่มีการปลูกผักเหรี ยงเป็ นพืชแซม มีจานวน
ทะลายปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 19.3 ทะลาย น้ าหนักเฉลี่ย 181.6 กก. และผลผลิตปาล์มน้ ามันในแปลงที่มีการปลูกผัก
กูดเป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 13.0 ทะลาย น้ าหนักเฉลี่ย 122.2 กก. ส่ วนแปลงที่ไม่มี
การปลูกผักกูดเป็ นพืชแซม พบว่า มีจานวนทะลายปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 19.3 ทะลาย น้ าหนักเฉลี่ย 200.5 กก.
ผลการดาเนินกิจกรรมการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มน้ ามันของนายพัทราวุธ ศรี สุข ตั้งแต่เดือนมกราคม –
กันยายน 2558 เกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันจานวน 13 ไร่ เลี้ยงแพะจานวน 43 ตัว และปั จจุบนั เพิ่มขึ้นเป็ น
55 ตัว โดยเลี้ยงแบบตอนกลางวันเลี้ยงในคอกและปล่อยให้กินหญ้าตอนเย็นประมาณ 2-3 ชัว่ โมงของทุกวัน
อาหารแพะที่ใช้เลี้ยง ได้แก่ อาหารข้น หยวกกล้วย หญ้า ใบกระถินและทางปาล์มน้ ามัน สาหรับทางใบปาล์ม
น้ ามัน เกษตรกรจะตัดทางใบปาล์มน้ ามันมาให้แพะกินทุกวันจนกระทัง่ หมดแล้วนาเศษเหลือเข้าเครื่ องหัน่ ย่อย
และนาไปเป็ นปุ๋ ยให้กบั ต้นปาล์มน้ ามัน จากการดาเนิ นงาน เกษตรกรให้อาหารข้นแก่แพะเฉลี่ย 3.0 กก./วัน ตัด
ทางปาล์มน้ ามันให้แพะ เฉลี่ย 11.8 ทาง/วัน ปล่อยให้แพะกินหญ้าในสวนปาล์มน้ ามันเฉลี่ย 3.0 ชม./วัน และตัด
หญ้าให้กินเฉลี่ย 32.5 กก./วัน
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