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บทคัดย่อ 

จากการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดั
พทัลุงในปี 2556 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง เลือกทดสอบและพฒันาระบบการผลิตปาลม์น ้ามนัใน
พ้ืนท่ีลุ่มริมทะเลสาบสงขลาท่ีเห็นว่ายงัมีปัญหาหลายประการท่ีควรจะไดรั้บการแกไ้ขและพฒันาไปสู่การผลิต
พืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในปี 2557 ไดจ้ดัเวทีเสวนาปัญหาและแนวทางการ
พฒันาระบบการผลิตปาลม์น ้ามนัของจงัหวดัพทัลุง และสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัท่ีปลูกสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการท าการเกษตรภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 5 ราย ผลการเสวนาเร่ืองการ
ปลูกปาลม์น ้ ามนัภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า แนวทางสร้างความมัน่คงของการปลูก
ปาลม์น ้ามนัภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ย 1. การเล้ียงสัตวร่์วมกบัการปลูกปาลม์
น ้ามนั 2. การปลูกพืชแซมปาลม์น ้ามนั  

ปี 2558 ด าเนินงานการปลูกพืชแซมปาลม์น ้ามนัในศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง ไดแ้ก่ ผกัเหรียง 
สละอินโด และผกักูด ด าเนินการปลูกเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2558 เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตจ านวน 3 คร้ังของ
สละอินโดและผกัเหรียง 2 ซ ้ าๆละ 10 ตน้ พบว่า สละอินโดมีความสูงเพ่ิมข้ึนจาก 79.5 เซนติเมตร ในเดือน
กรกฎาคมเป็น 84.7 เซนติเมตร ในเดือนกนัยายน จ านวนทางใบเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 1.0 ทาง เป็น 1.6 ทาง และ
จ านวนทางใบทั้งหมดเฉล่ีย 5.1 ทางในเดือนกรกฎาคม เป็น 6.1 ทางและ 7.7 ทางในเดือนสิงหาคมและกนัยายน 
ตามล าดบั ส่วนขอ้มูลการเจริญเติบโตของผกัเหรียง พบว่า มีความสูงเพ่ิมข้ึนจาก 80.2 เซนติเมตร ในเดือน
กรกฎาคมเป็น 83.6 และ 86.2 เซนติเมตร ในเดือนสิงหาคมและกนัยายน ตามล าดบั และมีขนาดทรงพุ่มกวา้งข้ึน
จาก 32.5 เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคม เป็น 37.9  และ 41.4 เซนติเมตร ในเดือนสิงหาคมและกนัยายน  

ผลผลิตปาลม์น ้ามนัไดเ้ก็บขอ้มูลผลผลิตจ านวน 4 คร้ัง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและกนัยายน 2558 เป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบระหวา่ง 2 แปลง คือ แปลงท่ีมีการปลูกพืชแซมและไม่มีปลูกพืชแซม จ านวน 2 ซ ้ าๆ ละ 6 ตน้ 
โดยผลผลิตปาลม์น ้ามนัในแปลงท่ีมีการปลูกสละอินโดเป็นพืชแซม พบว่า เฉล่ีย 15.3 ทะลาย เฉล่ีย 141.0 กก.
ส่วนผลผลิตปาลม์น ้ ามนัในแปลงท่ีไม่มีการปลูกสละอินโดเป็นพืชแซม พบว่า มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ ามนั
เฉล่ีย 16.8 ทะลาย น ้าหนกัรวม 670.4 กก. เฉล่ีย 167.6 ทะลาย ผลผลิตปาลม์น ้ามนัในแปลงท่ีมีการปลูกผกัเหรียง
เป็นพืชแซม พบว่า มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 21.8 ทะลาย น ้าหนกัเฉล่ีย 166.1 กก. ส่วนผลผลิตปาลม์
น ้ ามนัในแปลงท่ีไม่มีการปลูกผกัเหรียงเป็นพืชแซม พบว่า มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย 19.3 ทะลาย 

                                                 
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาเมล็ดพนัธ์ุพืชพิษณุโลก 



 

634 

น ้าหนกัเฉล่ีย 181.6 กก. ผลผลิตปาลม์น ้ ามนัในแปลงท่ีมีการปลูกผกักูดเป็นพืชแซม พบว่า มีจ านวนทะลาย
ปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 13.0 ทะลาย น ้าหนกัเฉล่ีย 122.2 กก. ส่วนผลผลิตปาลม์น ้ามนัในแปลงท่ีไม่มีการปลูกผกักูด
เป็นพืชแซม พบวา่ มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 19.3 ทะลาย น ้าหนกัเฉล่ีย 200.5 กก.  

ผลการด าเนินกิจกรรมการเล้ียงแพะในสวนปาลม์น ้ามนัของนายพทัราวธุ ศรีสุข บา้นเลขท่ี 119 ม. 6 ต.
ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง ตั้งแต่เดือนมกราคม – กนัยายน 2558 โดยเกษตรกรมีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ามนั
จ านวน 13 ไร่ เล้ียงแพะจ านวน 43 ตวั และปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนเป็น 55 ตวั โดยเล้ียงแบบตอนกลางวนัเล้ียงในคอก
และปล่อยให้กินหญา้ตอนเยน็ประมาณ 2-3 ชัว่โมงของทุกวนั อาหารแพะท่ีใชเ้ล้ียง ไดแ้ก่ อาหารขน้ หยวก
กลว้ย หญา้ ใบกระถินและทางปาลม์น ้ามนั ส าหรับทางใบปาลม์น ้ามนั เกษตรกรจะตดัทางใบปาลม์น ้ามนัมาให้
แพะกินทุกวนัจนกระทัง่หมดแลว้น าเศษเหลือเขา้เคร่ืองหัน่ย่อยและน าไปเป็นปุ๋ยใหก้บัตน้ปาลม์น ้ามนั จากการ
ด าเนินงาน เกษตรกรให้อาหารขน้แก่แพะเฉล่ีย 3.0 กก./วนั ตดัทางปาล์มน ้ ามนัให้แพะ เฉล่ีย 11.8 ทาง/วนั 
ปล่อยใหแ้พะกินหญา้ในสวนปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 3.0 ชม./วนั  และตดัหญา้ใหกิ้นเฉล่ีย 32.5 กก./วนั  
 
ค าส าคัญ: ตน้แบบระบบการผลิตพืช พืชแซมปาลม์น ้ามนั แพะในสวนปาลม์น ้ามนั 
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ค าน า 
จงัหวดัพทัลุงมีพ้ืนท่ีท าการเกษตร  1,422,530 ไร่   เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบผสมผสาน 

พ่ึงพาการผลิตพืชและสัตวห์ลายชนิด พ้ืนท่ีปลูกพืชส่วนใหญ่เป็นยางพารา ไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พ้ืนท่ีนาขา้ว พืชไร่ 
พืชผกั และไมด้อก ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรจะแตกต่างกนัตามสภาพพ้ืนท่ี คือ ท่ีดอนประกอบดว้ยพืช
หลกัไดแ้ก่ยางพารา พืชร่วมระบบไดแ้ก่ไมผ้ล พืชผกั พืชไร่ ขา้ว ในพ้ืนท่ีลุ่มประกอบดว้ยพืชหลกัคือขา้ว หรือ
พืชผกั พืชร่วมระบบไดแ้ก่ ขา้ว พืชผกั หรือพืชไร่ จงัหวดัพทัลุงมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารามากท่ีสุดจ านวน 847,534 
ไร่  คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของพ้ืนท่ีการเกษตร  รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีปลูกขา้ว 289,601  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 20.35  ท่ี
เหลือเป็นพ้ืนท่ีปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ พืชไร่  พืชผกั  และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  เช่น   บ่อปลา  บ่อกุง้  ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์คอก
ปศุสตัว ์ กก  กระจูด  ไมด้อกไมป้ระดบั  (ส านกังานเกษตรจงัหวดัพทัลุง, 2551)  

ปี 2556 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุงจึงมีการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ มีการเปล่ียนแปลงหลายอยา่ง ไดแ้ก่ การเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูก 
เน่ืองจากน ้าท่วมขงัแปลงเกษตร ราคาผลผลิตตกต ่าและปัจจยัการผลิตราคาสูง เปล่ียนท าไร่นาสวนผสมมากข้ึน 
และเปล่ียนจากการใส่ปุ๋ยเคมีชนิดเดียวเป็นใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีมากข้ึน การเปล่ียนระบบการปลูกพืช
จากนาขา้วเป็นยางพาราและปาลม์น ้ ามนัในท่ีลุ่มเพ่ิมมากข้ึน และจากขอ้มูลการศึกษาศกัยภาพการผลิตปาลม์
น ้ามนัเพ่ือจดัการระบบการผลิตท่ีเหมาะสมส าหรับพ้ืนท่ีลุ่มจงัหวดัพทัลุงในปี 2555 พบว่า ปาลม์น ้ามนัเป็นพืช
เศรษฐกิจใหม่ ท่ีก าลงัเติบโตและขยายพ้ืนท่ีปลูกในจงัหวดัพทัลุง เน่ืองจากมีความเหมาะสมมากกว่าพืชอ่ืนใน
การปลูกในพ้ืนท่ีลุ่มหรือนาร้าง และสามารถปลูกทดแทนยางพาราในนาลุ่มท่ีมีปัญหาผลผลิตต ่า ซ่ึงมีไม่ต ่ากว่า 
1 แสนไร่ การขยายพ้ืนท่ีปาลม์น ้ามนัในจงัหวดัพทัลุงเร่ิมเกิดข้ึนในปี 2549 พ้ืนท่ีปลูกปัจจุบนัประมาณ 50,000 
ไร่ การเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกไดมี้การขยายอย่างต่อเน่ือง ประมาณ 20% ต่อปี โดยปัจจุบนัมีเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 
1,026 ราย สามารถผลิตปาลม์ไดป้ระมาณ วนัละ 120 ตนั มีรายไดป้ระมาณ 16 ลา้นบาท/เดือน จากการส ารวจ
ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการสงัเกตสภาพสวนปาลม์บริเวณท่ีลุ่มริมทะเลสาบสงขลา พบว่ามีปัญหาค่อนขา้งมาก และ
เช่ือมโยงกนัหลายดา้น เช่น เกษตรกรเร่ิมปลูกเป็นคร้ังแรกยงัไม่มีประสบการณ์  ปัญหาการปลูกปาลม์น ้ามนัใน
พ้ืนท่ีนาลุ่มท าใหต้น้ปาลม์น ้ามนัเสียหายจากน ้าท่วมขงั ไม่มีการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรแต่
จะใชสู้ตร 15-15-15 เน่ืองจากเช่ือค าแนะน าของผูค้า้ปุ๋ย ปัญหาเหล่าน้ีหากไม่รีบด าเนินการแกไ้ขในระยะยาวจะ
ท าใหผ้ลผลิตปาลม์น ้ ามนัตกต ่า ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุงเลือกทดสอบและพฒันาระบบการผลิต
ปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มริมทะเลสาบสงขลาท่ีเห็นวา่ยงัมีปัญหาหลายประการท่ีควรจะไดรั้บการแกไ้ขและพฒันา
ไปสู่การผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

ปี 2557 ไดจ้ดัเวทีเสวนาปัญหาและแนวทางการพฒันาระบบการผลิตปาลม์น ้ามนัของจงัหวดัพทัลุง
และสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัท่ีปลูกสอดคลอ้งกบัแนวทางการท าการเกษตรภายใตร้ะบบเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 5 ราย และ ปี 2558 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุงจึงไดท้ าการทดสอบ
และพฒันาตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยขยายผลการทดสอบ
และพฒันาเป็นแปลงตน้แบบท่ีมีการปลูกปาล์มน ้ ามนัร่วมกบัการเล้ียงสัตวแ์ละการปลูกพืชแซมปาลม์น ้ ามนั 
เพ่ือสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างวิถีชีวิตเกษตรกรรายย่อยใหส้ามารถพ่ึงตนเองได ้
ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุอุปกรณ์ 
 แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐานก่อนเร่ิมด าเนินการ พนัธ์ุพืช ไดแ้ก่ ตน้ผกัเหรียง สละอินโด และผกักูด 
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ข้ีไก่แกลบ ถงัหมกั ตาข่าย อาหารขน้ส าหรับแพะ  
 วธีิการ  
 วางแผนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบชุมชนมีส่วนร่วม ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลมือสองจากเอกสารต่างๆของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. คดัเลือกเกษตรกรจ านวน 100 ราย ใน 11 อ าเภอของจงัหวดัพทัลุงเพ่ือส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจ 

สงัคม การผลิตพืชและขอ้มูลดินในพ้ืนท่ีจงัหวดัพทัลุง 
3. คดัเลือกรูปแบบตน้แบบท่ีจะท าการทดสอบและพฒันาจากสรุปผลของการส ารวจและวิเคราะห์

ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัพทัลุงและรูปแบบท่ีคดัเลือกไดแ้ก่ 
การปลูกพืชแซม และเล้ียงสตัวใ์นสวนปาลม์น ้ามนั 

4. ปี 2557 จดัเสวนาและสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัท่ีมีการปลูกปาลม์น ้ามนัร่วมกบัการเล้ียง
สตัวใ์นสวนปาลม์น ้ามนัจ านวน 5 ราย 

5. ปี 2558 คดัเลือกพ้ืนท่ีและเกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 1 ราย และสัมภาษณ์ขอ้มูลพ้ืนฐานทาง
การเกษตรก่อนเร่ิมด าเนินการไดแ้ก่ พ้ืนท่ีถือครอง กิจกรรมท่ีด าเนินไดแ้ก่ สวนปาลม์น ้ามนัท่ีมีการเล้ียงแพะในสวน 

6. ด าเนินการปลูกพืชแซมปาลม์น ้ ามนัในศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุงและกิจกรรมการเล้ียงแพะ 
ในสวนปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

7. เกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโตของพืชแซมและขอ้มูลการกินอาหารของแพะในสวนปาลม์น ้ามนั 
8. จดัท ารายงานปี 2558 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

1. การทดสอบและพฒันาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัพทัลุง ปี 2557 ด าเนินงาน 2 กจิกรรม ได้แก่  

1.1 จดัเวทีเสวนาปัญหาและแนวทางการพฒันาระบบการผลิตปาล์มน ้ ามนัของจงัหวดัพทัลุง โดยมี  
นายพิชิต สพโชค ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง นายธชัธาวินท ์สะรุโณ นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 
และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการเสวนาร่วมกบัเกษตรกรผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปลูกปาลม์น ้ ามนัตั้งแต่  
3- 13 ปี สามารถสรุปประเดน็ไดคื้อ ในจงัหวดัพทัลุงมีการปลูกปาลม์น ้ามนั มาแลว้ 4 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 ทดลองปลูกเลก็นอ้ย  
ระยะท่ี 2 โครงการส่งเสริมการปลูก 2,500 ไร่ ดว้ยงบผูว้า่ราชการจงัหวดัพทัลุงขณะนั้น  
ระยะท่ี 3 โครงการตามงบจงัหวดั  
ระยะท่ี 4 ปัจจุบนัเกษตรกรมีพ้ืนท่ีปลูก 30,000 ไร่ มีการตั้งโรงงานได ้1 โรงงาน  
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ปัญหาการปลูกปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกรรายย่อยในจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ 1. การถือครองท่ีดินนอ้ย  
2. ขาดความรู้ ทกัษะในการปลูกปาลม์น ้ามนั 3. นายทุนเขา้มาซ้ือท่ีดินในหมู่บา้น 4. ภยัธรรมชาติ น ้ าท่วมในช่วง
ปาลม์น ้ามนัตน้เลก็อาย ุ3-4 ปี และ 5. ศตัรูพืช ไดแ้ก่ หนู กดักินท าลายตน้และผลผลิต  

แนวทางแกปั้ญหาการปลูกปาลม์น ้ามนัของเกษตรกรรายย่อยมีหลายวิธี ไดแ้ก่ 1. ปลูกปาลม์น ้ามนัขา้ง
บา้น 2. ใหค้วามรู้เร่ืองการปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีนา 3. เปิดโรงเรียนปาลม์น ้ามนัในศูนยว์ิจยัและพฒันาการ
เกษตรพทัลุง 4. ทอ้งถ่ินเปิดโรงเรียนปาลม์น ้ามนั มีครูปาลม์น ้ามนั 5. มีพนัธ์ุปาลม์น ้ามนัท่ีกรมวิชาการเกษตร
รับรองใหก้บัเกษตรกร 6. ลดตน้ทุนในการปลูกปาลม์น ้ามนั 7. มีแปลงสาธิตการปลูกปาลม์น ้ามนัในทอ้งถ่ิน 
ส่วนแนวทางสร้างความมั่นคงของการปลูกปาล์มน ้ ามันภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบดว้ย 1. การเล้ียงสตัวร่์วมกบัการปลูกปาลม์น ้ามนั 2. การปลูกพืชร่วมกบัการปลูกปาลม์น ้ามนั  

1.2. สมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัท่ีปลูกสอดคลอ้งกบัแนวทางการท าการเกษตรภายใตร้ะบบ
เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 5 ราย  

ผลการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีปลูกสอดคลอ้งกบัแนวทางการท าการเกษตรภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 5 ราย ในจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ นายกมลาพิทกัษ ์เพชรรักษ ์นาย
อภิเชฐ เกษรินทร์ นายวิศิษฏ ์ทองสม นายสุนทร เก้ือขาวและนางผ่องศรี สุขรุ่ง ในเร่ือง การทดสอบและพฒันา
ตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัพทัลุง กรณีศึกษา การปลูก
ปาลม์น ้ามนัร่วมกบักิจกรรมต่างๆ  พบขอ้มูลดงัน้ี  

1. ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร  
เกษตรกรทั้ง 5 ราย มีอายเุฉล่ีย 49.6 ปี มีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัรวม 36 ไร่ เฉล่ีย 7.2 ไร่ ระยะปลูกส่วน

ใหญ่เป็นระยะ 9x9 เมตร พนัธ์ุปาลม์น ้ามนัท่ีปลูกเป็นพนัธ์ุ สุราษฎร์ธานี 2, 3 และคอมแพค็ อายุปาลม์น ้ามนัอยู่
ในช่วง 2.5 – 14 ปี สภาพพ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีนาร้าง  
2. วิธีการปฏิบติัรักษาและการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก 
 - การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากสามารถท่ีจะท างานไดส้ะดวกพร้อมท่ีจะท าการปลูก
ปาลม์น ้ามนัไดท้นัทีตั้งแต่ฤดูฝนขั้นแรกเกษตรกรจะตอ้งท าการปรับพ้ืนท่ีดว้ยการไถก าจดัวชัพืช หลกัจากนั้นจึง
ท าการไถพรวนซ ้ าเพ่ือให้สภาพดินร่วนซุยมีการระบายน ้าไดดี้เหมาะสมท่ีจะท าการปลูกและท าการไถยกร่อง
และมี 2 รายท่ีขดุคูยกร่อง 
 - การจดัการน ้า ส าหรับการจดัการน ้าเกษตรกรส่วนใหญ่อาศยัน ้าฝนเป็นหลกั และปล่อยน ้ าเขา้ร่องคู
ในช่วงฤดูแลง้ 
 - การจดัการปุ๋ยในสวนปาลม์น ้ามนั เกษตรกรใส่ปุ๋ยปีละ 2 คร้ัง โดยเป็นปุ๋ยน ้าของบริษทัต่างๆ และเป็น
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 13-13-21, 46-0-0 และ 0-0-60 อตัรา 2-3 กิโลกรัม/ตน้/ปี ซ่ึงไม่ไดใ้ส่ปุ๋ยตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร  
 - การจดัการศตัรูพืชและวชัพืช เกษตรกรใชก้รงดกัหนูในช่วงเพ่ิงปลูก ปัจจุบนัไม่มีศตัรูพืช ส่วนการ
ก าจดัวชัพืชใชวิ้ธีการตดัหญา้เดือนละ 1 -2 คร้ัง 
 - การตดัแต่งทางใบและการเก็บเก่ียว เกษตรกรจะตดัแต่งทางใบพร้อมกบัการเก็บเก่ียวผลผลิต ส่วน
ผลผลิตมีการจา้งเกบ็เก่ียวผลผลิตและเกบ็เก่ียวเองดว้ย 
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3. ค่าใชจ่้ายในการลงทุนปลูกปาลม์น ้ามนั 
เกษตรกรมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองสูบน ้ า จอบ เสียม มีด และเคียวปีละประมาณ 1,000-1,500 บาท 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือตน้พนัธ์ุเฉล่ีย 80 บาท/ตน้ ค่าปุ๋ยเคมีเฉล่ีย 18,100 บาท/ปี ค่าจา้งเก็บผลผลิตปาลม์น ้ามนั 350-
700 บาท/รอบการเก็บเก่ียว ค่าภาษีท่ีดินเฉล่ีย 190 บาท/ปีและค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรประมาณ 3,375 
บาท/ปี 

4. ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกปาลม์น ้ามนัของเกษตรกร 5 ราย 
 4.1 นายกมลาพิทกัษ ์เพชรรักษ ์ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูก 5 ไร่ สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้นปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิม
ให้ผลผลิตโดยมีผลตอบแทนจากการขายปาล์มน ้ ามนัในปีท่ี 3 เท่ากบั 38,400 บาท/ปี และในปีท่ี 4 เท่ากบั 
128,800 บาท/ 8 เดือน โดยผลผลิตจะเพ่ิมตามระยะท่ีเพ่ิมข้ึน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัของนายกมลาพิทกัษ ์เพชรรักษ ์

อาย ุ 
(ปี) 

ผลผลิตรวม  
(กิโลกรัม/ปี) 

ผลผลิตเฉล่ีย  
(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 

ราคา  
(บาท/กก.) 

รายได ้ 
(บาท/ปี) 

3 19,200 3,840 2.0 38,400 

4 28,000 5,600 4.6 128,800 
หมายเหตุ ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัในปีท่ี 4 ระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิต 8 เดือน 
 

 4.2 นายอภิเชฐ เกษรินทร์ มีพ้ืนท่ีปลูก 10 ไร่ ปาลม์น ้ามนัอายุ 10 ปี สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้นปีท่ี 
3 ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมให้ผลผลิตโดยมีผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ ามนัในปีท่ี 3 เท่ากบั 21,000บาท/ปี ปีท่ี 4 
เท่ากบั 36,960บาท/ปี และปีท่ี 10 เท่ากบั 216,000 บาท/ 8 เดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 2  
 
ตารางที่ 2 ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัของนายอภิเชฐ เกษรินทร์   

อาย ุ 
(ปี) 

ผลผลิตรวม  
(กิโลกรัม/ปี) 

ผลผลิตเฉล่ีย  
(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 

ราคา  
(บาท/กก.) 

รายได ้ 
(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 ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัในปีท่ี 10  ระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิต 8 เดือน 



 

639 

 4.3 นายวิศิษฏ ์ทองสม มีพ้ืนท่ีปลูก 12 ไร่ ปาลม์น ้ามนัอายุ 7 ปี สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้นปีท่ี 3 มี
ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัปีท่ี 3 เท่ากบั 21,000 บาท/ปี และในปีท่ี 7 เท่ากบั 71,040บาท/ 8 เดือน ดงั
แสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัของนายวิศิษฏ ์ทองสม 

อาย ุ
(ปี) 

ผลผลิตรวม  
(กิโลกรัม/ปี) 

ผลผลิตเฉล่ีย  
(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 

ราคา  
(บาท/กก.) 

รายได ้ 
(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 ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัในปีท่ี 7  ระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิต 8 เดือน 

 
4.4 นายสุนทร เก้ือขาว มีพ้ืนท่ีปลูก 5 ไร่ ปาลม์น ้ามนัอายุ 14 ปี สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้นปีท่ี 4 มี

ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัในปีท่ี 4 เท่ากบั 3,000 บาท/ปี และมีผลตอบแทนในปีท่ี 14 เท่ากบั 129,500 
บาท/ 8 เดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัของนายสุนทร เก้ือขาว 

อาย ุ 
(ปี) 

ผลผลิตรวม  
(กิโลกรัม/ปี) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 

ราคา  
(บาท/กก.) 

รายได ้ 
(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 ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัในปีท่ี 14 ระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิต 8 เดือน 

 
4.5 นางผ่องศรี สุขรุ่ง มีพ้ืนท่ีปลูก 4 ไร่ ปาลม์น ้ามนัอายุ 5 ปี สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดใ้นปีท่ี 4 มี

ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัเท่ากบั 60,000 บาท/ปี และในปีท่ี 5 มีผลตอบแทนเท่ากบั 72,960 บาท/ 8 
เดือน ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัของนางผอ่งศรี สุขรุ่ง 
อาย ุ 
(ปี) 

ผลผลิตรวม  
(กิโลกรัม/ปี) 

ผลผลิตเฉล่ีย  
(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 

ราคา  
(บาท/กก.) 

รายได ้ 
(บาท/ปี) 

4 15,000 3,750 4.0 60,000 

5 19,200 4,800 3.8 72,960 
หมายเหตุ ผลตอบแทนจากการขายปาลม์น ้ามนัในปีท่ี 5  ระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิต 8 เดือน 

 
5. การปลูกปาลม์น ้ามนัร่วมกบักิจกรรมต่างๆ 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรทั้ง 5 ราย พบว่า มีกิจกรรมต่างๆร่วมกบัการปลูกปาลม์น ้ ามนั 2 กิจกรรม  

ไดแ้ก่ ปลูกพืชร่วมและเล้ียงสตัว ์มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. การปลูกพืชร่วมมีพืช 4 ชนิด คือ ตน้สกัทอง จ านวน 100 ตน้ สะเดา จ านวน 50 ตน้ อายุ 2 ปี 6 เดือน 

หมาก จ านวน 150 ตน้ อายุ 10 ปี และไผ่ จ านวน 5 กอ อายุ 6 ปี ซ่ึงตน้สักและสะเดา ตน้เล็กไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ ส่วนหมากและไผ่ ปลูกริมร่องคู สามารถให้ผลผลิตตามปกติและปาล์มน ้ ามนัเจริญเติบโต
ตามปกติ  

2. การเล้ียงสัตวร่์วมกบัการปลูกปาลม์น ้ามนั ไดแ้ก่ โคขุน แพะ สุกร โดยการเล้ียงโคขุนนั้นมีการน า
ทางใบปาลม์น ้ามนัท่ีตดัแต่งตามปกติมาเขา้เคร่ืองหัน่ย่อยเป็นอาหารหยาบใหโ้คขุนและน าเศษเหลือไปใส่เป็น
ปุ๋ยใหก้บัตน้ปาลม์น ้ามนั ส่วนการเล้ียงสุกรนั้น เกษตรกรท าคอกเล้ียงสุกรในสวนปาลม์น ้ามนั ซ่ึงสุกรไม่ไดรั้บ
ประโยชน์จากปาลม์น ้ ามนัโดยตรง แต่ปาลม์น ้ามนัไดปุ๋้ยจากน ้ าลา้งคอกท่ีไหลลงสู่ร่องคูปาลม์น ้ามนั และการ
เล้ียงแพะในสวนปาลม์น ้ ามนัมีการเล้ียง 2 แบบ คือ แบบขงัและปล่อยให้กินหญา้ตามเวลาทุกวนั ซ่ึงเป็นการ
ก าจดัวชัพืชในสวนและมูลแพะท่ีถ่ายกเ็ป็นปุ๋ยใหก้บัสวนปาลม์น ้ามนัดว้ย ในการเล้ียงแพะมีการน าทางใบปาลม์
น ้ามนัมาใหแ้พะกิน 2 วิธี คือ น าทางใบปาลม์น ้ามนัมาใหแ้พะกินจนกระทัง่หมดแลว้น าเศษเหลือเขา้เคร่ืองหั่น
ยอ่ยและน าไปเป็นปุ๋ยใหก้บัตน้ปาลม์น ้ามนั ส่วนวิธีท่ีสองคือน าทางใบปาลม์น ้ามาเขา้เคร่ืองหัน่ย่อยเป็นอาหาร
หยาบใหแ้พะกิน เศษเหลือน าไปใส่ตน้ปาลม์น ้ามนั ปัญหาท่ีพบในการเล้ียงแพะคือ มีการเล้ียงแพะจ านวนมาก 
115 ตวั ในขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ามนันอ้ยจ านวน 9 ไร่ ท าใหมี้ปัญหาอาหารหยาบไม่เพียงพอ เกษตรกรมีการ
ตดัทางใบปาลม์น ้ามนัมาใชป้ระโยชนม์ากเกินไปจนกระทบต่อการเจริญเติบโตของปาลม์น ้ามนั 

ดงันั้นระบบท่ีน ามาปรับใชใ้นการสร้างแปลงตน้แบบระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงในศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง น่าจะเป็นการปลูกปาลม์น ้ามนัร่วมกบัการเล้ียงสัตว์
เค้ียวเอ้ืองโดยปล่อยใหกิ้นหญา้ในสวนปาลม์น ้ามนัตามเวลาและน าทางใบปาลม์น ้ามนัมาหัน่ย่อยเป็นอาหารให้
สตัวแ์ละปลูกพืชแซมปาลม์น ้ามนั 

2. การทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัพทัลุง ปี 2558  

ด าเนินงาน 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ การปลูกพืชแซมปาลม์น ้ามนั และการเล้ียงแพะในสวนปาลม์น ้ามนั 
ปี 2558 ด าเนินการขยายผลการทดสอบและพฒันาเป็นแปลงตน้แบบท่ีมีการปลูกปาลม์น ้ามนัร่วมกบั

การเล้ียงสตัว ์และแปลงตน้แบบท่ีมีการปลูกพืชแซมปาลม์น ้ามนั โดยท าการศึกษา 2 พ้ืนท่ี คือ ใน ศูนยวิ์จยัและ
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พฒันาการเกษตรพทัลุง ท าการศึกษาเร่ือง การปลูกพืชแซมปาลม์น ้ามนั ไดแ้ก่ ผกัเหรียง สละอินโด และผกักูด 
ส่วนกิจกรรมการเล้ียงแพะในสวนปาลม์น ้ามนั ด าเนินการในแปลงของนายพทัราวุธ ศรีสุข บา้นเลขท่ี 119 ม. 6 
ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง โดยเกษตรกรมีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัจ านวน 13 ไร่ เล้ียงแพะจ านวน 43 ตวั  

ผลการด าเนินงานการปลูกพืชแซมปาลม์น ้ามนั ไดแ้ก่ ผกัเหรียง สละอินโด และผกักูด ด าเนินการปลูก
เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2558 โดยผกัเหรียงปลูกท่ีระยะ 2 เมตร สละอินโด 2.5 เมตร แบบแถวเด่ียว ส่วนผกักูด
ปลูกแบบแถวคู่ริมร่องคูใช้ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร หลงัจากนั้นด าเนินการเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต
จ านวน 3 คร้ังของสละอินโดและผกัเหรียง 2 ซ ้ าๆละ 10 ตน้ และจากการเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโต พบว่า สละ
อินโดมีความสูงเพ่ิมข้ึนจาก 79.5 เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคมเป็น 84.7 เซนติเมตร ในเดือนกนัยายน จ านวน
ทางใบเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 1.0 ทาง เป็น 1.6 ทาง และจ านวนทางใบทั้งหมดเฉล่ีย 5.1 ทางในเดือนกรกฎาคม เป็น 
6.1 ทางและ 7.7 ทางในเดือนสิงหาคมและกนัยายน ตามล าดบั ส่วนขอ้มูลการเจริญเติบโตของผกัเหรียง พบว่า 
มีความสูงเพ่ิมข้ึนจาก 80.2 เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคมเป็น 83.6 และ 86.2 เซนติเมตร ในเดือนสิงหาคมและ
กนัยายน ตามล าดบั และมีขนาดทรงพุ่มกวา้งข้ึนจาก 32.5 เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคม เป็น 37.9  และ 41.4 
เซนติเมตร ในเดือนสิงหาคมและกนัยายน ดงัแสดงในตารางท่ี 6-7 ส่วนขอ้มูลผลผลิตผกักูด ยงัไม่มีการ
ด าเนินการเกบ็ผลผลิต  
ตารางที่ 6 ขอ้มูลการเจริญเติบโตของสละอินโด 2 ซ ้ าๆ ละ 10 ตน้  

วนัที่เกบ็ข้อมูล 
ความสูงเฉลี่ย  

(ซม.) 
ทางใบเพิม่เฉลีย่  

(ทาง) 
ทางใบทั้งหมดเฉลีย่  

(ทาง) 
17 กรกฎาคม 2558 79.5 - 5.1 
14 สิงหาคม 2558 81.7 1.0 6.1 
29 กนัยายน 2558 84.7 1.6 7.7 

ค่าเฉลีย่ 82.0 1.3 6.3 
 
ตารางที่ 7 ขอ้มูลการเจริญเติบโตของผกัเหรียง 2 ซ ้ าๆละ 10 ตน้  

วนัที่เกบ็ข้อมูล 
ความสูงเฉลี่ย  

(ซม.) 
ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย  

(ซม.) 
17 กรกฎาคม 2558 80.2 32.5 
14 สิงหาคม 2558 83.6 37.9 
29 กนัยายน 2558 86.2 41.4 

ค่าเฉลีย่ 83.3 37.3 
ผลผลิตปาลม์น ้ ามนัไดเ้ก็บขอ้มูลผลผลิตจ านวน 4 คร้ัง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและกนัยายน 2558 เป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบระหวา่ง 2 แปลง คือ แปลงท่ีมีการปลูกพืชแซมและไม่มีปลูกพืชแซม จ านวน 2 ซ ้ าๆ ละ 6 ตน้ 
โดยผลผลิตปาลม์น ้ามนัในแปลงท่ีมีการปลูกสละอินโดเป็นพืชแซม พบว่า มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ามนัรวม 61 
ทะลาย เฉล่ีย 15.3 ทะลาย น ้าหนกัรวม 563.7 กก. เฉล่ีย 141.0 กก.ส่วนผลผลิตปาลม์น ้ ามนัในแปลงท่ีไม่มีการ
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ปลูกสละอินโดเป็นพืชแซม พบว่า มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ามนัรวม 67 ทะลาย เฉล่ีย 16.8 ทะลาย น ้าหนกัรวม 
670.4 กก. เฉล่ีย 167.6 ทะลาย ดงัแสดงในตารางท่ี 8-9 
ตารางที่ 8 ขอ้มูลผลผลิตปาลม์น ้ามนัจ านวน 6 ตน้ ในแปลงท่ีมีการปลูกสละอินโดเป็นพืชแซม  

วนัที่เกบ็ข้อมูล 
จ านวนทะลายรวม  

(ทะลาย) 
น า้หนักทะลายรวม  

(กก.) 
15 กรกฎาคม 2558 17 153.2 
6 สิงหาคม 2558 16 158.8 
25 สิงหาคม 2558 15 152.4 
16 กนัยายน 2558 13 99.3 

รวม 61 563.7 

ค่าเฉลีย่ 15.3 141.0 

 
ตารางที่ 9 ขอ้มูลผลผลิตปาลม์น ้ามนัจ านวน 6 ตน้ ในแปลงท่ีไม่มีการปลูกสละอินโดเป็นพืชแซม  

วนัที่เกบ็ข้อมูล จ านวนทะลายรวม (ทะลาย) น า้หนักทะลายรวม (กก.) 
15 กรกฎาคม 2558 18 215.8 
6 สิงหาคม 2558 17 168.2 
25 สิงหาคม 2558 16 157.8 
16 กนัยายน 2558 16 128.6 

ผลรวม 67 670.4 

ค่าเฉลีย่ 16.8 167.6 
 

ผลผลิตปาลม์น ้ามนัในแปลงท่ีมีการปลูกผกัเหรียงเป็นพืชแซม พบว่า มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ามนัรวม 
87 ทะลาย เฉล่ีย 21.8 ทะลาย น ้าหนกัรวม 664.2 กก. เฉล่ีย 166.1 กก. ส่วนผลผลิตปาลม์น ้ามนัในแปลงท่ีไม่มี
การปลูกผกัเหรียงเป็นพืชแซม พบว่า มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ ามนัรวม 77 ทะลาย เฉล่ีย 19.3 ทะลาย น ้าหนกั
รวม 726.5 กก. เฉล่ีย 181.6 กก. ดงัแสดงในตารางท่ี 10-11  
ตารางที่ 10 ขอ้มูลผลผลิตปาลม์น ้ามนัจ านวน 6 ตน้ ในแปลงท่ีมีการปลูกผกัเหลียงเป็นพืชแซม  

วนัที่เกบ็ข้อมูล จ านวนทะลายรวม (ทะลาย) น า้หนักทะลายรวม (กก.) 
15 กรกฎาคม 2558 25 220.3 
6 สิงหาคม 2558 24 191.7 
25 สิงหาคม 2558 19 131.3 
16 กนัยายน 2558 19 120.9 

ผลรวม 87 664.2 

ค่าเฉลีย่ 21.8 166.1 
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ตารางที่ 11 ขอ้มูลผลผลิตปาลม์น ้ามนัจ านวน 6 ตน้ ในแปลงท่ีไม่มีการปลูกผกัเหลียงเป็นพืชแซม  
วนัที่เกบ็ข้อมูล จ านวนทะลายรวม (ทะลาย) น า้หนักทะลายรวม (กก.) 

15 กรกฎาคม 2558 22 187.8 
6 สิงหาคม 2558 23 205 
25 สิงหาคม 2558 16 164 
16 กนัยายน 2558 16 169.7 

ผลรวม 77 726.5 

ค่าเฉลีย่ 19.3 181.6 
 

ผลผลิตปาลม์น ้ามนัในแปลงท่ีมีการปลูกผกักดูเป็นพืชแซม พบว่า มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ามนัรวม 52 
ทะลาย เฉล่ีย 13.0 ทะลาย น ้าหนกัรวม 488.7 กก. เฉล่ีย 122.2 กก. ส่วนผลผลิตปาลม์น ้ามนัในแปลงท่ีไม่มีการ
ปลูกผกักดูเป็นพืชแซม พบวา่ มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ามนัรวม 77 ทะลาย เฉล่ีย 19.3 ทะลาย น ้าหนกัรวม 801.8 
กก. เฉล่ีย 200.5 กก. ดงัแสดงในตารางท่ี 12-13 
ตารางที่ 12 ขอ้มูลผลผลิตปาลม์น ้ามนัจ านวน 6 ตน้ ในแปลงท่ีมีการปลูกผกักดูเป็นพืชแซม  

วนัที่เกบ็ข้อมูล จ านวนทะลายรวม (ทะลาย) น า้หนักทะลายรวม (กก.) 
15 กรกฎาคม 2558 18 149.4 
6 สิงหาคม 2558 21 222.6 
25 สิงหาคม 2558 6 60.0 
16 กนัยายน 2558 7 56.7 

ผลรวม 52 488.7 

ค่าเฉลีย่ 13.0 122.2 
 

ตารางที่ 13 ขอ้มูลผลผลิตปาลม์น ้ามนัจ านวน 6 ตน้ ในแปลงท่ีไม่มีการปลูกผกักดูเป็นพืชแซม  
วนัที่เกบ็ข้อมูล จ านวนทะลายรวม (ทะลาย) น า้หนักทะลายรวม (กก.) 

15 กรกฎาคม 2558 20 236.9 
6 สิงหาคม 2558 21 215.7 
25 สิงหาคม 2558 18 172.2 
16 กนัยายน 2558 18 177.0 

ผลรวม 77 801.8 

ค่าเฉลีย่ 19.3 200.5 
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ผลด าเนินการกิจกรรมการเล้ียงแพะในสวนปาลม์น ้ามนั ด าเนินการในสวนปาลม์น ้ ามนัของนายพทัราวุธ ศรีสุข 
บา้นเลขท่ี  119 ม. 6 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง ตั้งแต่เดือนมกราคม – กนัยายน 2558 โดยเกษตรกรมี
พ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัจ านวน 13 ไร่ เล้ียงแพะจ านวน 43 ตวั และปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนเป็น 55 ตวั โดยการเล้ียงแพะ
ในสวนปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกรด าเนินงาน 2 แบบ คือ เล้ียงในคอกแพะตอนกลางวนัและปล่อยให้กินหญา้
ตอนเยน็ประมาณ 2-3 ชัว่โมงของทุกวนั ส าหรับอาหารแพะท่ีใชเ้ล้ียง ไดแ้ก่ อาหารขน้ หยวกกลว้ย หญา้ ใบ
กระถินและทางปาลม์น ้ามนั ส าหรับทางใบปาลม์น ้ามนั เกษตรกรจะตดัทางใบปาลม์น ้ามนัมาใหแ้พะกินทุกวนั
จนกระทัง่หมดแลว้น าเศษเหลือเขา้เคร่ืองหัน่ยอ่ยและน าไปเป็นปุ๋ยใหก้บัตน้ปาลม์น ้ามนั  

ผลการด าเนินงาน พบว่า เกษตรกรใหอ้าหารขน้แก่แพะเฉล่ีย 3.0 กก./วนั ตดัทางปาลม์น ้ามนัใหแ้พะ 
เฉล่ีย 11.8 ทาง/วนั ปล่อยใหแ้พะกินหญา้ในสวนปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 3.0 ชม./วนั  ตดัหญา้ใหกิ้นเฉล่ีย 32.5 กก./
วนั ดงัแสดงในตารางท่ี 14  
ตารางที่ 14 ขอ้มูลอาหารเล้ียงแพะจ านวน 43 ตวั (ปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนเป็น 55 ตวั) ตั้งแต่เดือน มกราคม-กนัยายน 2558 

เดือน 
อาหารขน้เฉล่ีย 

(กก./วนั) 
ทางปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 

(ทาง/วนั) 
กินหญา้ในสวน
เฉล่ีย (ชม/วนั.) 

อ่ืนๆ 

มกราคม 2.0 12 2.9 หญา้ 25.0 กก. 
กมุภาพนัธ์ 2.0 12 2.8 หญา้ 26.0 กก. 
มีนาคม 2.9 9 3.0 หญา้ 20.0 กก. 
เมษายน 3.0 11 3.0 หญา้ 20.0 กก. 

หยวกกลว้ย 5 กก./วนั 
พฤษภาคม 3.0 10.4 3.0 หญา้ 26.9 กก. 
มิถุนายน 3.0 11.6 3.0 หญา้ 27.3 กก. 
กรกฎาคม 3.0 11.9 3.0 หญา้ 22.6 กก. 
สิงหาคม 4.3 16.3 3.0 หญา้ 69.7 กก. 
กนัยายน 3.8 12.2 3.0 หญา้ 55.3 กก. 
รวม 27 106.4 26.7 หญ้า 292.8 กก. 

เฉลีย่ 3.0 11.8 3.0 หญ้า 32.5 กก/วนั 
หมายเหตุ เกษตรกรตดัหยวกกลว้ยให้แพะตั้งแต่วนัท่ี 12-20 เมษายน 2558 วนัละ 5 กก. 

 
จากการใชท้างปาลม์น ้ามนัเป็นอาหารหยาบใหแ้ก่แพะ พบว่า การใชท้างปาลม์น ้ามนัสามารถใชท้ั้งใน

รูปสดและหมกัแต่ไม่ควรใชม้ากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีผลท าให้การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของ
แพะลดลง (วนัวิศาข,์ 2549) การน าทางปาลม์น ้ามนัมาใชใ้นการเล้ียงแพะสามารถลดตน้ทุนการผลิต ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีเน่ืองจากมีปุ๋ยคอกและเศษเหลือจากกิจกรรมการเล้ียงแพะน าไปใส่ตน้ปาลม์น ้ามนัและสามารถลดอาหาร
หยาบชนิดอ่ืนได ้ช่วยใหเ้กิดความเก้ือกูลต่อกนั ช่วยลดปริมาณอาหารขน้ท่ีให้แพะกินจากปกติประมาณ 0.5 – 
1.0 กก./ตวั/วนั ลดลงเหลือประมาณ 0.06 กก./ตวั/วนั ซ่ึงจากการศึกษาการพฒันาแหล่งอาหารหยาบจากทาง
ปาลม์น ้ ามนัเพ่ือเป็นอาหารแพะของ องัคณา หาญบรรจง และคณะ (2549) พบว่า ทางปาลม์น ้ามนัจะช่วยลด
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ตน้ทุนค่าอาหารหยาบได ้30-40 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบกบัหญา้เนเปียร์ และพบว่าถา้เล้ียงดว้ยหญา้จะตอ้งเสีย
ค่าอาหารประมาณ 42 บาทในการเปล่ียนเป็นเน้ือ 1 กิโลกรัม แต่ถา้ใชใ้บปาลม์สดหรือหมกัค่าใชจ่้ายเหลือ  
27-33 บาท การน าทางปาลม์น ้ ามนัมาใชส้ามารถใชไ้ดท้ั้งรูปสด หมกั หรือใชร่้วมกบัอาหารขน้ เน่ืองจากทาง
ปาลม์น ้ามนัมีองคป์ระกอบของวตัถุแหง้ประมาณ 31% ทางปาลม์น ้ามนัจะมีส่วน ของ hemicellulosesประมาณ 
18.5 % ซ่ึงความช้ืนท่ีประกอบในส่วนใบและทางจะอยูร่ะหว่าง 54- 56% และ 75-79 % จากรายงานของ Idris et 
al., (2003) การน าปาลม์น ้ามนัและผลพลอยไดจ้ากการปลูกปาลม์น ้ามนัมาวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีพบว่า 
มีโปรตีน 5% เยื่อใย 38.5% ไขมนั 2.1% แป้งและน ้าตาล 46.2% และเถา้ 3.2% กา้นใบปาลม์น ้ามนัมีโปรตีน 
2.21% และส่วนของใบปาลม์น ้ามนัจะมีโปรตีนประมาณ 10%  
 
สรุปผลการทดลอง 

1. การทดสอบและพฒันาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัพทัลุง ปี 2557  

ผลการด าเนินงาน 2 กิจกรรม คือ จดัเวทีเสวนาปัญหาและแนวทางการพฒันาระบบการผลิตปาล์ม
น ้ามนัของจงัหวดัพทัลุง พบว่าแนวทางสร้างความมัน่คงของการปลูกปาลม์น ้ามนัภายใตร้ะบบเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ย 1. การเล้ียงสัตวร่์วมกบัการปลูกปาลม์น ้ ามนั 2. การปลูกพืชร่วมกบัการปลูก
ปาลม์น ้ามนั และการสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัท่ีปลูกสอดคลอ้งกบัแนวทางการท าการเกษตรภายใต้
ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 5 ราย พบว่า เกษตรกรมีกิจกรรมต่างๆร่วมกบัการปลูกปาลม์
น ้ามนั 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ ปลูกพืชแซมและเล้ียงสตัวใ์นสวนปาลม์น ้ามนั  

2. การทดสอบและพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตพืชภายใต้ระบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัพทัลุง ปี 2558  

ด าเนินงาน 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ การปลูกพืชแซมปาลม์น ้ามนั และการเล้ียงแพะในสวนปาลม์น ้ามนั 
ผลการด าเนินงานการปลูกพืชแซมปาลม์น ้ามนัในศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรพทัลุง ไดแ้ก่ ผกัเหรียง 

สละอินโด และผกักดู ด าเนินการปลูกเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2558 เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตจ านวน 3 คร้ังของ
สละอินโดและผกัเหรียง 2 ซ ้ าๆละ 10 ตน้ พบว่า สละอินโดมีความสูงเพ่ิมข้ึนจาก 79.5 เซนติเมตร ในเดือน
กรกฎาคมเป็น 84.7 เซนติเมตร ในเดือนกนัยายน จ านวนทางใบเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 1.0 ทาง เป็น 1.6 ทาง และ
จ านวนทางใบทั้งหมดเฉล่ีย 5.1 ทางในเดือนกรกฎาคม เป็น 6.1 ทางและ 7.7 ทางในเดือนสิงหาคมและกนัยายน 
ตามล าดบั ส่วนขอ้มูลการเจริญเติบโตของผกัเหรียง พบว่า มีความสูงเพ่ิมข้ึนจาก 80.2 เซนติเมตร ในเดือน
กรกฎาคมเป็น 83.6 และ 86.2 เซนติเมตร ในเดือนสิงหาคมและกนัยายน ตามล าดบั และมีขนาดทรงพุ่มกวา้งข้ึน
จาก 32.5 เซนติเมตร ในเดือนกรกฎาคม เป็น 37.9  และ 41.4 เซนติเมตร ในเดือนสิงหาคมและกนัยายน  

ผลผลิตปาลม์น ้ามนัไดเ้ก็บขอ้มูลผลผลิตจ านวน 4 คร้ัง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและกนัยายน 2558 เป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบระหวา่ง 2 แปลง คือ แปลงท่ีมีการปลูกพืชแซมและไม่มีปลูกพืชแซม จ านวน 2 ซ ้ าๆ ละ 6 ตน้ 
พบว่า ผลผลิตปาลม์น ้ามนัในแปลงท่ีมีการปลูกสละอินโดเป็นพืชแซม เฉล่ีย 15.3 ทะลาย น ้าหนกัเฉล่ีย 141.0 
กก.ส่วนแปลงท่ีไม่มีการปลูกสละอินโดเป็นพืชแซม มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 16.8 ทะลาย น ้ าหนกั
เฉล่ีย 167.6 กก. ส่วนผลผลิตปาลม์น ้ ามนัในแปลงท่ีมีการปลูกผกัเหรียงเป็นพืชแซม มีจ านวนทะลายปาล์ม
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น ้ ามนัเฉล่ีย 21.8 ทะลาย น ้ าหนกัเฉล่ีย 166.1 กก. ส่วนแปลงท่ีไม่มีการปลูกผกัเหรียงเป็นพืชแซม มีจ านวน
ทะลายปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 19.3 ทะลาย น ้าหนกัเฉล่ีย 181.6 กก. และผลผลิตปาลม์น ้ามนัในแปลงท่ีมีการปลูกผกั
กดูเป็นพืชแซม พบวา่ มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 13.0 ทะลาย น ้าหนกัเฉล่ีย 122.2 กก. ส่วนแปลงท่ีไม่มี
การปลูกผกักดูเป็นพืชแซม พบวา่ มีจ านวนทะลายปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 19.3 ทะลาย น ้าหนกัเฉล่ีย 200.5 กก.  

ผลการด าเนินกิจกรรมการเล้ียงแพะในสวนปาลม์น ้ามนัของนายพทัราวุธ ศรีสุข ตั้งแต่เดือนมกราคม – 
กนัยายน 2558 เกษตรกรมีพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัจ านวน 13 ไร่ เล้ียงแพะจ านวน 43 ตวั และปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนเป็น 
55 ตวั โดยเล้ียงแบบตอนกลางวนัเล้ียงในคอกและปล่อยใหกิ้นหญา้ตอนเยน็ประมาณ 2-3 ชัว่โมงของทุกวนั 
อาหารแพะท่ีใชเ้ล้ียง ไดแ้ก่ อาหารขน้ หยวกกลว้ย หญา้ ใบกระถินและทางปาลม์น ้ามนั ส าหรับทางใบปาลม์
น ้ามนั เกษตรกรจะตดัทางใบปาลม์น ้ามนัมาใหแ้พะกินทุกวนัจนกระทัง่หมดแลว้น าเศษเหลือเขา้เคร่ืองหัน่ย่อย
และน าไปเป็นปุ๋ยใหก้บัตน้ปาลม์น ้ามนั จากการด าเนินงาน เกษตรกรใหอ้าหารขน้แก่แพะเฉล่ีย 3.0 กก./วนั ตดั
ทางปาลม์น ้ามนัใหแ้พะ เฉล่ีย 11.8 ทาง/วนั ปล่อยใหแ้พะกินหญา้ในสวนปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย 3.0 ชม./วนั  และตดั
หญา้ใหกิ้นเฉล่ีย 32.5 กก./วนั  
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