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การศึกษาศักยภาพการผลิตปาล์มนา้ มัน พืน้ ทีล่ ่ มุ จังหวัดพัทลุง
สำรำญ สะรุ โณ สมใจ จีนชำวนำ นลินี จำริ กภำกร สุ รเดช ปัจฉิมกุล
----------------------------------------------บทคัดย่อ
กำรศึกษำศักยภำพกำรผลิตยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันเพื่อจัดกำรระบบกำรผลิตที่เหมำะสม
สำหรับพื้นที่ลุ่มจังหวัดพัทลุง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ทรำบข้อมูลศักยภำพกำรผลิต ปัญหำกำรผลิต และกำรใช้
เทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ ำมันในพื้นที่ลุ่ม จังหวัดพัทลุง ในปี 2555 โดย สำรวจข้อมูลจำกเกษตรกร 100 คนใน
จังหวัดพัทลุง ผลกำรสำรวจสรุ ปดังนี้
เกษตรกรจังหวัดพัทลุงมีประสบกำรณ์ทำสวนปำล์มน้อยไม่เกิน 6 ปี มีพ้นื ที่ปลูก เฉลี่ย 6.4 ไร่
สภำพพื้นที่ปลูกส่ วนใหญ่เป็ นที่นำ และปรับพื้นที่โดยขุดคูยกร่ อง และไถยกร่ อง สภำพแปลงส่ วนใหญ่ มีน้ ำ
ท่วมแปลงในช่วงเดือน พ.ย. -ธ.ค. ระดับน้ ำท่วม 60 ซม. กำรปลูก มีเกษตรกรจำนวนเกือบครึ่ งหนึ่ งที่วำงแถว
ปลูกผิดทิศทำง คือวำงแนวปลูกในทิศตะวันออก-ตะวันตก กำรดูแลรั กษำ พบว่ำมีเกษตรกรอีกจำนวนมำกที่
จัดกำรสวนไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรในด้ำนกำรปลูก กำรตัดแต่งทำงใบ กำรตัดแต่งช่อดอกร้ อยละ กำรเก็บ
เกี่ยว และกำรกองทำงใบในสวน ด้ำนกำรใช้ปุ๋ย พบว่ำกำรให้ปุ๋ยช่วง 4 ปี ขึ้นไป อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำที่แนะนำ
และมีผทู้ ี่ใส่ ตรงตำมสู ตรที่แนะนำน้อยมำก เกษตรกรมีคะแนนควำมรู้นอ้ ย เฉลี่ยร้อยละ 59 โดยเรื่ องที่ควรให้
ควำมรู ้เพิ่มเติมได้แก่เรื่ อง ประโยชน์จำกกำรกองทำงใบ ผลกระทบจำกกำรลดปริ มำณปุ๋ ย ระยะกำรพัฒนำและ
กำรเปลี่ ย นเพศของตำดอก วิธีใ ส่ ปุ๋ยแม็ก นี เชี ยม โปแตสเซี ย ม ฟอสฟอรัส ระยะเวลำที่จะมี ผ ลต่อผลผลิ ต
หลังจำกกำรใส่ ปุ๋ยปำล์มน้ ำมัน และกำรขำดน้ ำ ข้อ เสนอแนะในกำรพัฒ นำปำล์ ม น้ ำ มันในจัง หวัดพัท ลุ ง
ควรสร้ำงกำรยอมรับเรื่ องกำรจัดกำรควำมอุดมสมบูรณ์และกำรใช้ปุ๋ย ตลอดจนกำรวำงแผนกำรปรับพื้นที่ให้ลด
ปั ญหำจำกน้ ำท่วมขัง วำงผังกำรปลูกให้ถูกทิศในแนวเหนื อใต้ และป้ องกันกำจัดหนูและด้วงกินใบในปำล์มเพิ่ง
ปลูก นักวิจยั และส่ งเสริ มควรจัดทำแปลงต้นแบบ และเพิ่มกำรติดตำมแนะนำในแปลงเกษตรกร
บทนา
ปำล์มน้ ำมันเป็ นพืชเศรษกกิจใหม่ ที่กำลังเติบโตและขยำยพื้นที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง เนื่องจำก
มีควำมเหมำะสมมำกกว่ำพืชอื่นในกำรปลูกในพื้นที่ลุ่มหรื อนำร้ำง และสำมำรถปลูกทดแทนยำงพำรำในนำลุ่ม
ที่มีปัญหำผลผลิ ตต่ำ ซึ่ งมีไม่ต่ำกว่ำ 1 แสนไร่ กำรขยำยพื้นที่ปำล์มน้ ำมันในจังหวัดพัทลุ งเริ่ มเกิดขึ้นในปี 2549
พื้นที่ปลูกปั จจุบนั ประมำณ 50,000 ไร่ กำรเพิ่มพื้นที่ปลูกได้มีกำรขยำยอย่ำงต่อเนื่ อง ประมำณ 20% ต่อปี โดย
ปั จจุบนั มีเกษตรกรรำยย่อยมำกกว่ำ 1,026 รำย สำมำรถผลิตปำล์มได้ประมำณ วันละ 120 ตัน กว่ำ 16 ล้ำนบำท/
เดือน
จำกกำรสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและกำรสังเกตสภำพสวนปำล์มบริ เวณที่ลุ่มริ มทะเลสำบสงขลำ
พบว่ำมีปัญหำค่อนข้ำงมำก และเชื่ อมโยงกันหลำยด้ำน เช่นเกษตรกรเริ่ มปลูกเป็ นครั้งแรกยังไม่มีประสบกำรณ์
กำรวำงแผนกำรปรับสภำพพื้นที่นำลุ่มเป็ นสวนปำล์มยังไม่เหมำะสมทำให้ตน้ ปำล์มน้ ำมันเสี ยหำยจำกน้ ำท่วม
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ขัง มีกำรใส่ ปุ๋ยตำมคำแนะนำ GAP ของกรมวิชำกำรเกษตรน้อยมำกแต่จะใช้สูตร 15-15-15 เพรำะเชื่ อตำม
คำแนะนำของผูค้ ำ้ ปุ๋ ยและเข้ำใจว่ำดูแลปุ๋ ยเหมือนไม้ผลทัว่ ไป ปั ญหำเหล่ำนี้ หำกไม่รีบดำเนิ นกำรแก้ไขในระยะ
ยำวจะทำให้ผลผลิตปำล์มตกต่ำ และไม่สำมำรถแข่งขันกับตลำดกำรค้ำเสรี ได้
ควำมเร่ งด่ วนของกำรแก้ไขปั ญหำจึ งควรที่ จะทำกำรศึ กษำวิเครำะห์ ระบบกำรผลิ ตปั จจุ บ นั ให้
ชัดเจน เพื่อให้ได้ทรำบถึ งลักษณะปั ญหำทำงวิชำกำร ตลอดจนศึ กษำโอกำสที่ จะพัฒนำปำล์มน้ ำมันไปปลู ก
ทดแทนยำงพำรำที่เกษตรกรขยำยกำรปลูกในพื้นที่นำลุ่ม ซึ่ งข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่ กำรวำงแผนกำรวิจยั เพื่อแก้ไข
ปั ญหำกำรผลิ ตในระยะยำว ทั้งในกำรพัฒนำศูนย์วิจยั และพัฒนำกำรเกษตรพัทลุ ง ให้เป็ นต้นแบบแหล่งเรี ยนรู ้
วิชำกำรปำล์มน้ ำมันในพื้นที่ภำคใต้ตอนล่ำง และแก้ปัญหำแก่เกษตรกรในพื้นที่
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ทรำบข้อมูลศักยภำพกำรผลิต ปัญหำกำรผลิต และกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตปำล์ม
น้ ำมันในพื้นที่ลุ่ม จังหวัดพัทลุ ง ในปี 2555 และนำประเด็นปั ญหำมำกำหนดแนวทำงกำรวิจยั และพัฒนำ
เทคโนโลยีกำรผลิ ตปำล์มน้ ำมันพื้นที่ ลุ่ม และผลตอบแทนเชิ งเศรษกกิ จ เพื่อให้เป็ นพืชทำงเลื อกใหม่สำหรั บ
เกษตรกร
วิธีดาเนินการ
วิธีกำรดำเนินกำรและขั้นตอน
ส ำรวจสถำนกำรณ์ ก ำรผลิ ต ปั ญ หำกำรผลิ ต และกำรใช้เทคโนโลยี ก ำรผลิ ต ปำล์ ม น้ ำ มัน ของ
เกษตรกรในพื้นที่ลุ่ม จังหวัดพัทลุง โดยออกแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง และกึ่งโครงสร้ำง เพื่อสำรวจ/
สัมภำษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับเรื่ อง กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิต ศักยภำพกำรให้ผลผลิต ปั ญหำกำรผลิต ปำล์มน้ ำมัน
พื้ น ที่ ลุ่ ม จัง หวัด พัท ลุ ง โดยก ำหนดกลุ่ ม ตัวอย่ำ งเกษตรกรที่ ศึ ก ษำ ตำมสู ต รของ ทำโร ยำมำเน (Taro
Yamane) จำกประชำกรที่ปลูกปำล์มน้ ำมัน 1026 คน สำมำรถคำนวณจำนวนตัวอย่ำงเท่ำกับ 288 คน สำหรับปี
2555 สัมภำษณ์เกษตรกร 100 ตัวอย่ำง ข้อมูลเชิงปริ มำณสรุ ปเป็ นค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรกำน ข้อมูล
เชิงคุณภำพ วิเครำะห์ จำแนก เหตุ ผล กระบวนกำร และสรุ ปควำมสัมพันธ์ของข้อมูล
เวลาและสถานทีด่ าเนินการ
ระยะเวลำดำเนินงำน เริ่ มต้น ปี 2555 สิ้ นสุ ด ปี 2555
สถำนที่ดำเนินงำน
พื้นที่เกษตรกรจังหวัดพัทลุง

ผลการวิจัย และอภิปรายผล
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1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ทาสวนปาล์มนา้ มัน จ.พัทลุง
สมำชิกสหกรณ์ชำวสวนปำล์มพัทลุง มีจำนวน 1,027 คน พื้นที่ 12,479 ไร่ ส่ วนใหญ่กระจำยอยู่
ในเขตพื้นที่รำบลุ่มและตำบลหมู่บำ้ นที่ติดลุ่มริ มทะเลสำบสงขลำ โดยเกษตรกรมีอำยุเฉลี่ย 55 ปี มีแรงงำนดูแล
สวนปำล์มน้ ำมัน 1.9 คน ประสบกำรณ์ทำสวนปำล์ม 4 ปี พื้นที่ปลูก 6.4 ไร่ จำนวนต้น 148 ต้น ปำล์มน้ ำมันที่
ปลูกในจังหวัดพัทลุง เริ่ มปลูกมำกในปี 2549 (ปัจจุบนั อำยุ 6 ปี ) โดยกำรสนับสนุนของจังหวัดพัทลุง กำรปลูกได้
ขยำยตัวได้มี เพิ่ มขึ้ นในทุ ก ปี โดยแหล่ ง งบประมำณกำรลงทุ นปลู ก และปรั บพื้ นที่ ใ ช้ทุ นตนเองร้ อยละ 73.0
รำชกำรสนับสนุนลงทุน ร้อยละ 27
ตำรำงที่ 1 ปี ที่ปลูกและอำยุปำล์มน้ ำมันที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง
ปี ทีป่ ลูก
อายุ
2549
6 ปี
2550
5 ปี
2551
4 ปี
2552
3 ปี
2553
2 ปี
2554
1 ปี
รวม

ร้ อยละ
27.0
8.0
19.0
19.0
14.0
13.0
100.0

2. สภาพพืน้ ทีป่ ลูก
สภำพพื้นที่ปลูกร้อยละ 40.0 เป็ นที่นำลุ่ม ร้อยละ 37.0 เป็ นที่นำดอน ร้อยละ 13.0 เป็ นที่ดอน
และร้อยละ 10.0 เป็ นที่พรุ ริมทะเลสำบ วิธีกำรปรับพื้นที่เกษตรกรร้อยละ 64.0 ใช้วิธีขุดคูยกร่ อง และร้ อยละ
36.0 ใช้วธิ ีกำรไถยกร่ อง ลักษณะดินปลูกเป็ นดินเหนียวร้อยละ 28.0 ดินร่ วนทรำย ร้อยละ 58.0 ดินร่ วน ร้อยละ
และ 8.0 ดินพรุ ร้อยละ 6.0 ควำมเป็ นกรดด่ำงของดินเฉลี่ย 5.3 สภำพแปลงส่ วนใหญ่คือร้อยละ 79.0 มีน้ ำท่วม
แปลงในช่วงเดือน พ.ย. -ธ.ค. ระดับน้ ำท่วม 60 ซม.
3. การปลูก
เกษตรกรร้อยละ 60.0 ใช้ระยะ 9*9 เมตร รองลงมำ คือ ร้อยละ 23.0 ใช้ระยะ 8*8 เมตร กำร
วำงแถวปลูกที่ถูกต้อง คือตำมแนวทิศเหนือ-ใต้ มีร้อยละ 61.0 และอีกร้อยละ 39 วำงแนวปลูกในทิศตะวันออกตะวันตก กำรขุดหลุมปลูกมีกำรใส่ ปุ๋ย 0-3-0 อัตรำ 0.5 กก./หลุม
4. พันธุ์
พันธุ์ที่ปลูกมีหลำกหลำยพันธุ์ ที่นิยมมำกที่สุดคือ สุ รำษฎร์ธำนี 2 มีร้อยละ 53.0 นอกจำกนั้น
เป็ นของบริ ษทั เอกชนต่ำงๆ ได้แก่ ยูนิวำนิช เปำรงค์ เดลี่กำร์ น่ำ Compact เดลี่ไนจีเรี ย Youngambi คอสตำริ กำ้
และแม่โจ้ อำยุตน้ กล้ำที่ใช้ปลูก 8-12 เดือน ร้อยละ 69 อำยุ 13-17 เดือน ร้อยละ 22 และอำยุ 5-7 เดือน ร้อยละ 9
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5. การดูแลรักษา
กำรดูแลรักษำตำมหลักวิชำกำร พบว่ำมีเกษตรกรที่จดั กำรสวนได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรด้ำน
ต่ำงๆดังนี้ ด้ำนกำรปลูกมีผจู้ ดั กำรได้ถูกต้องร้อยละ 63.0 กำรตัดแต่งทำงใบ ร้อยละ 34.0 ตัดแต่งช่อดอกร้อยละ
28.0 กำรเก็บเกี่ยว ร้อยละ 29.0 และมีกำรกองทำงใบในสวนร้อยละ 15.0
จำกกำรสังเกตกำรเจริ ญเติบโต พบว่ำมีแปลงเกษตรกรที่ตน้ ปำล์มน้ ำมันเจริ ญเติบโตตำมปกติ
ร้อยละ 89.0 แต่ตรวจพบอำกำรขำดธำตุอำหำร คือ ขำด K มำกที่สุด ร้อยละ 47.0 ขำด B ร้อยละ 11.0 ขำด N
ร้อยละ 6.0 และขำด P ร้อยละ 2.0 มีตน้ ปำล์มน้ ำมันหนูทำลำยเฉลี่ย 21.3 ต้น/รำย ด้วงทำลำย 45.2 ต้น/รำย
ตำรำงที่ 2 พันธุ์ปำล์มน้ ำมันที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง
พันธุ์
สุ รำษฎร์ธำนี 2
ยูนิวำนิช
เปำรงค์
กำร์ น่ำ
Compact
ไนจีเรี ย
Youngambi
คอสตำริ กำ้
แม่โจ้
Total

ร้ อยละ
53.0
10.0
9.0
9.0
8.0
4.0
3.0
3.0
1.0
100.0

6. การใช้ ปุ๋ย
เกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยที่แตกต่ำงและหลำกหลำยสู ตร เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่กรมวิชำกำรเกษตร
คำแนะนำ พบว่ำ กำรให้ปุ๋ยช่วง 1-3 ปี รวมให้ปุ๋ยเคมี 4.9 กก./ต้น/ปี อยูใ่ นระดับที่แนะนำ 3.25-8.5 กก./ต้น/ปี
แต่มีกำรใส่ สูตรที่แนะนำ คือ สู ตร 21-0-0 ,0-0-60 ,18-46-0 และกลีเซอไรท์/โบรอน มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 9 ที่
ใช้สูตรปุ๋ ยตำมคำแนะนำ และกำรให้ปุ๋ยช่วง 4 ปี ขึ้นไป รวมให้ปุ๋ยเคมี 3.4 กก./ต้น/ปี อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำที่
แนะนำ 7.9-13.1 กก./ต้น/ปี และมีกำรใส่ สูตรแนะนำ คือ สู ตร 21-0-0 ,0-0-60 ,18-46-0 , 0-3-0 และกลีเซอไรท์/
โบรอน มีเกษตรกรเพียงร้อยละ 2 อัตรำปุ๋ ยที่ใช้ตำมคำแนะนำ ปุ๋ ยที่เกษตรกรใช้นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำ คือ ปุ๋ ย
คอก อินทรี เม็ด 13-13-21, 46-0-0, 14-10-30, 15-15-15 และ 25-7-7
7. การให้ นา้
มีร้อยละ 36.0 ที่มีกำรให้น้ ำชลประทำน
8. รายได้ รำยได้เฉลี่ย 71,046 บำท/รำย/ปี ลงทุน 42,145 บำท/รำย/ปี
9. แหล่ งความรู้ การจัดการสวน
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เกษตรกรได้จำกหลำยแหล่ง ส่ วนใหญ่ คือร้อยละ91.0 ได้จำกเพื่อนบ้ำนรองลงมำคือ
สื่ อมวลชน ร้อยละ 81.0 เอกสำร ร้อยละ 79.0 นอกจำกนั้นได้จำกจำกร้ำนขำยวัสดุเกษตร อบรม และได้รับจำก
กำรปรึ กษำเจ้ำหน้ำที่มีนอ้ ยเพียงร้อยละ 38.0 และดูงำน ร้อยละ33.0
ตำรำงที่ 3 กำรใส่ ปุ๋ยปำล์มน้ ำมันของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
สู ตร
การให้ ปุ๋ยช่ วง 1-3 ปี
การให้ ปุ๋ยช่ วง 4 ปี ขึน้ ไป
กก./ต้ น/ปี
กก./ต้ น/ปี
ผู้ใช้ เฉลีย่ ต่ อผู้ใช้ เฉลีย่ ทั้งหมด คาแนะนา ผู้ใช้ เฉลีย่ เฉลีย่ คาแนะนา
ร้ อยละ
ร้ อย ต่ อ ทั้งหมด
ละ ผู้ใช้
21-0-0
60.0
2.4
1.4
1.25-3.5 18 3.6
0.7
3.0 - 5.0
0-0-60
47.0
2.0
0.9
1.0-3.0 24 3.1
0.8
2.5 - 4.0
18-46-0
11.0
2.3
0.3
0.5-1.0
6
2.8
0.2
กลีเซอไรท์/โบรอน 9.0
3.2
0.3
0.5 6
2.3
0.1
0.8 1.0/0.1
1.0/0.1
0-3-0
32.0
2.2
0.7
11 2.8
0.3
1.5 - 3.0
ปุ๋ ยคอก
79.0
38.7
30.6
28 31.5 8.8
15-15-15
34.0
1.9
0.7
12 3.0
0.4
25-7-7
6.0
2.0
0.1
0
46-0-0
6.0
1.2
0.1
2
1
14-10-30
6.0
3.3
0.2
16 4.6
0.7
13-13-21
7.0
2.2
0.2
7
2.9
0.2
อินทรี เม็ด
4
3.6
0.3
14 6.4
0.9
คำแนะนำกรมวิชำกำรเกษตรสำหรับดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ตำรำงที่ 4 แหล่งควำมรู ้ปำล์มน้ ำมันของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
แหล่ งความรู้

ร้ อยละ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพื่อนบ้ำน
สื่ อมวลชน
เอกสำร
ร้ำนค้ำ
อบรม
เจ้ำหน้ำที่
ดูงำน

91.0
81.0
79.0
66.0
50.0
38.0
33.0

10. การประเมินความรู้ เรื่องปาล์ มนา้ มัน
จำกกำรตอบคำถำมควำมรู ้กำรจัดกำรสวนปำล์มน้ ำมัน 24 ข้อ พบว่ำเกษตรกรมีคะแนนควำมรู้
น้อย คือเฉลี่ยร้อยละ 59 โดยจำแนกเป็ นกลุ่มได้ดงั นี้
เรื่ องที่เกษตรกรร้อยละ 80-98 มีควำมรู้ ได้แก่เรื่ อง ระยะเวลำที่ควรส่ งผลผลิตไปโรงงำนหลัง
เก็บเกี่ยวปำล์มน้ ำมัน รอบวันกำรเก็บเกี่ยว จำนวนครั้งกำรใส่ ปุ๋ยต่อปี กำรแผ่กระจำยของรำกปำล์มน้ ำมัน วิธี
ให้ปุ๋ยที่ดีที่สุดคือวิธีวเิ ครำะห์ใบ และหลักกำรตัดแต่งทำงใบเมื่ออำยุระหว่ำง 1 - 3 ปี ตำมลำดับ
เรื่ องที่เกษตรกรร้อยละ 51-79 มีควำมรู้ ได้แก่เรื่ อง ผลจำกฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนำนเกิน 3
เดือนแล้วจะมีผลให้ดอกตัวผูเ้ พิม่ ขึ้น ตำดอกปำล์มสำมำรถเปลี่ยนเพศได้ กำรตัดแต่งทำงใบเมื่ออำยุระหว่ำง 4 7 ปี ระยะเก็บเกี่ยวปำล์มน้ ำมันชนิดผลดิบสี ดำและสี เขียว วิธีใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน โปแตสเชียม และแม็กนีเชียม
สู ตรปุ๋ ยเคมีที่ควรใช้ ปริ มำณทำงใบสดต่อปี กำรตัดแต่งทำงใบช่วงอำยุระหว่ำง 7 - 12 ปี และผลกำรให้น้ ำต่อ
กำรเพิ่มผลผลิต ตำมลำดับ
เรื่ องที่เกษตรกรมีควำมรู ้นอ้ ย คือน้อยกว่ำร้อยละ 50 มีควำมรู ้ ได้แก่เรื่ อง ประโยชน์จำกกำร
กองทำงใบเมื่อคิดเทียบเป็ นปุ๋ ยเคมี กำรลดปริ มำณปุ๋ ยจะมีผลกระทบอย่ำงรุ นแรงกับปำล์มที่มีอำยุต่ำกว่ำ 8 ปี
ระยะกำรพัฒนำจำกระยะตำดอกจนถึงดอกบำนพร้อมที่จะรับกำรผสม วิธีใส่ แม็กนีเชี ยม และโปแตสเซี ยม
ระยะกำรเปลี่ยนเพศของตำดอก ระยะเวลำที่จะมีผลต่อผลผลิตหลังจำกกำรใส่ ปุ๋ยปำล์มน้ ำมัน ระยะเวลำที่จะ
ส่ งผลต่อผลผลิตหำกเกิดฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนำนเกิน 3 เดือน และวิธีกำรใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส ตำมลำดับ

ตำรำงที่ 5 ร้อยละเกษตรกรที่มีควำมรู ้ควำมรู ้ปำล์มน้ ำมันของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
เรื่อง

ร้ อยละผู้มี
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ควรส่ งเก็บเกี่ยวปำล์มน้ ำมันแล้ว โรงงำนภำยใน 24 ชัว่ โมง
รอบกำรเก็บเกี่ยวปกติ 10 - 20 วัน ต่อครั้ง
กำรใส่ ปุ๋ย ควรใส่ 2-3 ครั้ง/ปี
รำกปำล์มน้ ำมันจะทอดไปตำมแนวนอนอยูบ่ ริ เวณผิวดินระดับลึก 30 - 50 เซนติเมตร
วิธีให้ปุ๋ยที่ดีที่สุดคือวิธีวเิ ครำะห์ใบ
กำรตัดแต่งทำงใบเมื่ออำยุ 1 - 3 ปี ตัดทำงใบที่แห้ง ทำงใบที่มีโรคหรื อแมลงทำลำย
ถ้ำฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนำนเกิน 3 เดือน จะมีผลให้ดอกตัวผูเ้ พิ่มขึ้น
ตำดอกปำล์มจะเปลี่ยนเพศระหว่ำงดอกตัวผูแ้ ละตัวเมียได้
กำรตัดแต่งทำงใบเมื่ออำยุ 4 - 7 ปี ควรเหลือทำงใบ 3 รอบนับจำกทะลำยที่อยูล่ ่ำงสุ ด
ควรเก็บเกี่ยวปำล์มชนิ ดผลดิบสี ดำให้เก็บเกี่ยวเมื่อมีผลสุ กร่ วงจำกทะลำย 1 - 3 ผลเมื่อเฉือน
เปลือกจะเห็นเนื้ อผลเป็ นสี ส้มเข้ม
11. ควรเก็บเกี่ยวปำล์มชนิ ดผลดิบสี เขียวเมื่อผลสุ กเป็ นสี ส้มมำกกว่ำ 80% ของผล หรื อมีผลร่ วง
1 - 3 ผล
12. วิธีใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน โปแตสเชียม และแม็กนีเชียม ควรหว่ำนบริ เวณรอบโคนต้นให้
ระยะห่ำงจำกโคนต้นเพิ่มขึ้นตำมอำยุปำล์ม (0.50 เมตร ถึง 2.50 เมตร)
13. ควรใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 , 18-46-0 , 0-0-60 , กีเซอร์ ไรท์ , โบแรท
14. ทำงใบสดมีประมำณ 1.6 ตันต่อปี
15. กำรตัดแต่งทำงใบเมื่ออำยุ 7 - 12 ปี ควรเหลือทำงใบ 2 รอบนับจำกทะลำยล่ำงสุ ด
16. กำรให้น้ ำในเขตขำดน้ ำจะมีผลทำให้เพิ่มผลผลิตถึง 2 เท่ำ
17. กำรกองทำงใบ คิดเทียบเป็ นปุ๋ ยเคมี ประมำณ 40%
18. กำรลดปริ มำณปุ๋ ยจะมีผลกระทบอย่ำงรุ นแรงกับปำล์มที่มีอำยุต่ำกว่ำ 8 ปี
19. กำรพัฒนำจำกระยะตำดอกจนถึงดอกบำนใช้เวลำประมำณ 33 - 34 เดือน
20. ควรใส่ แมกนีเซี ยมก่อนโปแตสเซี ยมอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์
21. กำรเปลี่ยนเพศของตำดอก จะเกิดขึ้นในช่วง 20 เดือนก่อนดอกบำน
22. กำรใส่ ปุ๋ยปำล์มน้ ำมันจะมีผลต่อผลผลิตหลังจำกที่ใส่ ไปแล้วประมำณ 2 ปี
23. ถ้ำฝนทิ้งช่วงติดต่อกันนำนเกิน 3 เดือน จะส่ งผลให้ผลผลิตลดลงในเวลำ 19-22 เดือน
24. กำรใส่ ฟอสฟอรัสควรใส่ บนกองทำงหรื อทะลำยเปล่ำ
เฉลี่ย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ

ความรู้
98
95
91
90
90
83
78
77
71
70
66
63
60
57
53
53
47
43
36
32
20
18
16
15
59
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กำรศึกษำศักยภำพกำรผลิ ต ยำงพำรำและปำล์มน้ ำมันเพื่อจัดกำรระบบกำรผลิ ตที่ เหมำะสม
สำหรับพื้นที่ลุ่มจังหวัดพัทลุง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ทรำบข้อมูลศักยภำพกำรผลิต ปั ญหำกำรผลิต และกำรใช้
เทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ ำมันในพื้นที่ลุ่ม จังหวัดพัทลุง ในปี 2555 โดย สำรวจข้อมูลจำกเกษตรกร 100 คนใน
จังหวัดพัทลุง ผลกำรสำรวจสรุ ปดังนี้
เกษตรกรมีแรงงำนดูแลสวนปำล์มน้ ำมัน 1.9 คน ประสบกำรณ์ทำสวนปำล์ม 4 ปี พื้นที่ปลูก
6.4 ไร่ จำนวนต้น 148 ต้น อำยุปำล์มสู งสุ ด 6 ปี กำรปลูกมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆปี โดยแหล่งงบประมำณ
กำรลงทุนปลูกและปรับพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทุนตนเอง สภำพพื้นที่ปลูกส่ วนใหญ่เป็ นที่นำ และปรับพื้นที่โดยขุดคู
ยกร่ อง และไถยกร่ อง ลักษณะดินปลูกเป็ นดินเหนี ยวและดินร่ วนทรำย ควำมเป็ นกรดด่ำงของดิ นเฉลี่ ย 5.3
สภำพแปลงส่ วนใหญ่ มีน้ ำท่วมแปลงในช่วงเดือน พ.ย. -ธ.ค. ระดับน้ ำท่วม 60 ซม.
กำรปลูก มีเกษตรกรจำนวนเกือบครึ่ งหนึ่งที่วำงแถวปลูกผิดทิศทำง คือวำงแนวปลูกในทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก พันธุ์ที่ปลูกมีหลำกหลำยพันธุ์ ที่นิยมมำกที่สุดคือ สุ รำษฎร์ ธำนี 2 นอกจำกนั้น เป็ นของ
บริ ษทั เอกชนต่ำงๆ อำยุตน้ กล้ำที่ใช้ปลูกส่ วนใหญ่ 8-12 เดือน กำรดูแลรักษำ พบว่ำมีเกษตรกรอีกจำนวนมำกที่
จัดกำรสวนไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรในด้ำนกำรปลูก กำรตัดแต่งทำงใบ กำรตัดแต่งช่อดอกร้ อยละ กำรเก็บ
เกี่ยว และกำรกองทำงใบในสวน
กำรใช้ปุ๋ย มีควำมแตกต่ำงกันและหลำกหลำยสู ตร เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่กรมวิชำกำรเกษตร
คำแนะนำ พบว่ำ กำรให้ปุ๋ยช่วง 1-3 ปี อยูใ่ นอัตรำที่แนะนำ และกำรให้ปุ๋ยช่วง 4 ปี ขึ้นไป อยูใ่ นระดับต่ำกว่ำ
ที่แนะนำ และมีผทู้ ี่ใส่ ตรงตำมสู ตรที่แนะนำน้อยมำก จึงส่ งผลให้พบอำกำรขำดธำตุอำหำร K มำกที่สุด สวน
ส่ วนใหญ่ไม่มีกำรให้น้ ำ นอกจำกนั้นเกษตรกรพบปั ญหำรุ นแรงคือหนู และ ด้วงทำลำย รำยได้เฉลี่ย 71,046
บำท/รำย/ปี ลงทุน 42,145 บำท/รำย/ปี เกษตรกรได้ควำมรู้จำกเพื่อนบ้ำน สื่ อมวลชน และ เอกสำร แต่ได้รับจำก
กำรปรึ กษำเจ้ำหน้ำที่มีนอ้ ย
กำรประเมินควำมรู ้เรื่ องปำล์มน้ ำมัน พบว่ำเกษตรกรมีคะแนนควำมรู้นอ้ ย คือเฉลี่ยร้อยละ 59
โดยเรื่ องที่ควรให้ควำมรู ้ เพิ่มเติมได้แก่เรื่ อง ประโยชน์จำกกำรกองทำงใบ ผลกระทบจำกกำรลดปริ มำณปุ๋ ย
ระยะกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนเพศของตำดอก วิธีใส่ ปุ๋ยแม็กนีเชียม โปแตสเซี ยม ฟอสฟอรัส ระยะเวลำที่จะมี
ผลต่อผลผลิตหลังจำกกำรใส่ ปุ๋ยปำล์มน้ ำมัน และกำรขำดน้ ำ
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำปำล์มน้ ำมันในจังหวัดพัทลุงมีดงั นี้
ส ำหรั บ ชำวสวนปำล์ ม น้ ำ มัน ที่ ป ลู ก แล้ว ควรสร้ ำ งกำรยอมรั บ เรื่ อ งกำรจัด กำรควำมอุ ด ม
สมบูรณ์ และกำรใช้ปุ๋ย เนื่ องจำกเกษตรกรยังมีกำรใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ซึ่ งเกษตรกรเดิ มมีอำชี พ
ปลู กข้ำว ไม่มีป ระสบกำรณ์ ในกำรทำสวนปำล์ม จึ งยัง ไม่ให้ควำมสำคัญด้ำ นผลกระทบของกำรใช้ปุ๋ ยที่ ใ ช้
เวลำนำนจึงจะแสดงผลไม่เหมือนกับไม้ผล
สำหรับชำวสวนปำล์มน้ ำมันรำยใหม่ที่ยงั ไม่ปลูก หำกเป็ นที่ลุ่มควรวำงแผนกำรปรับพื้นที่ให้
ลดปั ญหำจำกน้ ำท่วมขัง วำงผังกำรปลูกให้ถูกทิศในแนวเหนื อใต้ และป้ องกันกำจัดหนูและด้วงกินใบในปำล์ม
เพิ่งปลูก
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สำหรับนักวิจยั และส่ งเสริ ม ควรมีแปลงต้นแบบ และเพิ่มกำรติดตำมให้ควำมรู ้ในแปลงเพื่อให้
เกษตรกรได้เรี ยนรู้หลักกำรปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
ประโยชน์ ผลลัพธ์
ได้ทรำบข้อมูลกำรจัดกำรสวนปำล์มน้ ำมันในจังหวัดพัทลุง และได้คำแนะนำที่จะนำไปสู่ กำร
แก้ไขปั ญหำและกำรพัฒนำต่อไป

