องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ
1. เรื่อง การปลูกและการดูแลสวนปาล์มน้ามัน
2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นายอมร ศุภรัตน์
วัน เดือน ปี เกิด
22 พฤษภาคม 2506
หมายเลขบัตรประชาชน 39103 00209 78 5
ที่อยู่
136 หมู่ 1 นิคมพัฒนา
อ้าเภอมะนัง จังหวัดสตูล
โทรศัพท์
080 5499789
ต้าแหน่งทางสังคม
1. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
2. หมอดินอาสา
3. กรรมการหมู่บ้านด้านการเกษตรและกีฬา
4. ประธานศูนย์ผลิตพืชแปลงใหญ่
5. รองประธานสหกรณ์นิคมพัฒนา 1 จ้ากัด
6. คณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
7. เศรษฐกิจเกษตรอาสา
8. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ามัน อ้าเภอมะนัง
9. สมาชิกสภาเกษตรกร
3. ความเป็นมา
นายอมร ศุภรัตน์ เป็นคนพืนเพเดิมจังหวัดพัทลุง บิดามารดาท้าการเกษตร คือ สวนยางพารา และ
ท้านา ในช่วงเรียนจบชันประถมศึกษาปีที่ 4 ครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านผัง 13 หมู่ 7 อ้าเภอควนกาหลง
ประกอบอาชีพท้าสวนยางพารา จนกระทั่งตนเองได้เรียนจบชันประถมศึกษาปีที่ 7 ครอบครัวได้ย้ายกลับไป
ภูมิล้าเนาเดิม (จังหวัดพัทลุง) เนื่องจากการประกอบอาชีพท้าสวนมีรายได้ไม่เพียงพอเลียงคนในครอบครัว
จ้านวน 6 คน ประกอบกับอ้าเภอควนกาหลงในขณะนันยังเป็นพืนที่ที่ทุรกันดาร การติดต่อหรือเดินทางไปมา
ไม่ ส ะดวก จนกระทั่ งตนเองเรี ย นจบชันมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 บิ ดามารดาอพยพครอบครัว กลั บ มากที่อ้ าเภอ
ควนกาหลง เนื่องจากต้องการมาบุกเบิกและพัฒ นาที่ดินที่ได้ ครอบครองไว้ จ้านวน 16 ไร่ ด้วยการท้าสวน
ยางพาราและท้าไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวในพืนที่ว่างเปล่าเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนตนเองได้ไปท้างานรับจ้าง
ออกเรือประมง
ในปี 2527 ได้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) สังกัดอ้าเภอควนกาหลง จนอายุ 23 ปี
ได้แต่งงานมีครอบครัว ลาออกจาก อส. ไปรับจ้างออกเรือประมงอีกครัง และในช่วงปี พ.ศ. 2533 – 2536
ได้มาท้างานเป็นภารโรงโรงเรียนบ้านผัง 42 อ้าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล แต่ท้าได้ซักพั กก็ลาออกจากการ
เป็นภารโรงได้กลับไปรับจ้างลงเรือประมงอีกครัง ซึ่งขณะนันยังไม่ได้ท้าการเกษตรอย่างจริงจัง

๒

ปี 2551 ได้สมรสใหม่และต้องการมีอาชีพ ที่แน่นอน ประกอบกับมีที่ดินท้ากินจึงได้ เริ่มหั นมาท้ า
การเกษตรอย่างจริงจัง ด้วยการท้าสวนปาล์มน้ามัน และหาความรู้วิชาการและค้าแนะน้าใหม่ๆจากผู้รู้และ
ส่วนราชการที่ให้การส่งเสริม เพื่อมาปรับปรุงสวนของตนเองอยู่เสมอ
4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ
องค์ความรู้ที่ตนเองมีความช้านาญ คือ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ น้าหมักชีวภาพ และมีความภูมิใจที่
ได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันในชุมชนในการลดต้นทุนการผลิตการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ามันให้มี
การผลิตที่ดีที่เหมาะสม
5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้
5.1 การผลิต
1. ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ในการท้ าสวนปาล์ ม น้ า มั น คื อ การคั ด เลื อ กพั น ธุ์ ให้ ซื อพั น ธุ์ จ ากแปลงที่ มี
มาตรฐานรับรองพันธุ์
2. วิธีการปลูกต้องเหมาะสม ระยะปลูกควรห่าง 9 x 9 เมตร และแนวของแถวปลูกควรวางแนว
ทิศเหนือ – ใต้ เพื่อท้าให้ต้นปาล์มได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ
3. ดินต้องมีการวิเคราะห์ดิน เพื่อทราบการขาดธาตุในดินและหาวิธีการแก้ไข
4. ไม่ใช้สารเคมีในการปราบวัชพืช
5. ต้องลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน และผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในสวนปาล์มน้ามัน
6. ต้องหมั่นสังเกตและดูแลการเจริญเติบโตของปาล์มน้ามันโดยการสังเกตใบเพื่อวิเคราะห์การ
ขาดธาตุอาหารในต้นปาล์มน้ามัน
7. การให้ปุ๋ยต้องให้ถูกต้องตามฤดูกาล ควรใส่ปุ๋ย 3 ช่วง คือ เดือนพฤษภาคม กันยายน และ
พฤศจิกายน – ธันวาคม ส้าหรับสวนของตนเองมีวิธีการให้ปุ๋ย ดังนี
(1) อายุปาล์มตังแต่เริ่มปลูก จนถึงอายุปาล์มน้ามัน 3 ปี
- ใส่ปุ๋ยสูตร 2-1-2 อัตราต้นละ 0.5 กิโลกรัม/ครัง ปีละ 5 – 6 ครัง
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นละ 1 – 3 กิโลกรัม ปีละ 2 – 3 ครัง
(2) อายุปาล์ม 3 ปีขึนไปจนถึงเก็บเกี่ยว
- ใส่ปุ๋ยสูตร 14-10-35 อัตราต้นละ 2 กิโลกรัม ปีละ 3 ครัง
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นละ 5 กิโลกรัม ปีละ 2 – 3 ครัง
การให้ปุ๋ ยควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก่อน ระยะห่าง 1 – 2 เดือน จึงให้ปุ๋ยเคมี เทคนิคการใส่ปุ๋ยใน
สวนปาล์มน้ามันของตนเอง ให้ปุ๋ยก่อนตัดหญ้าเพื่อลดการสูญเสียหรือการระเหยของปุ๋ย หลังจากนันจึงท้าการ
ตัดหญ้า (วัชพืช) และปล่อยให้ทับถมในแปลง เพื่อให้เศษวัชพืชเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยอีกทางหนึ่งด้วย
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การผลิตปุ๋ยหมักแห้ง
วัตถุดิบ

กากปาล์ม
มูลไก่
พด.1
ปุ๋ยหมักน้า (เข้มข้น)
ฟอสเฟต
ยูเรีย

25
4
25
200
250
50

ตัน (กิโลกรัมละ 0.07 บาท)
ตัน (กิโลกรัมละ 2 บาท)
ซอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ลิตร (ผลิตเอง)
กิโลกรัม (975 บาท)
กิโลกรัม (600 บาท)

ขันตอนการท้า
1. น้ากากปาล์มมากองทิงไว้ให้เย็นประมาณ 1 เดือน
2. กองชันแรกด้วยกากปาล์มจ้านวนครึ่งหนึ่งของกากปาล์มน้ามันทังหมด ที่เหลืออีกครึ่งพักไว้
ก่อน
3. น้าวัสดุทังหมดมาคลุกเคล้าด้วยกัน แล้วมาวางซ้อนตรงกลางของกากปาล์มชันแรก
4. น้ ากากปาล์ มที่เหลื ออีกครึ่งหนึ่งวางทั บไว้ ใช้รถตักคลุ กเคล้ าเข้าด้วยกัน คลุ มพลาสติกไว้
ประมาณ 1 เดือน พลิกกลับกองปุ๋ย 1 ครัง วางไว้ประมาณ 3 เดือน จึงน้ามาใช้ได้
การผลิตปุ๋ยหมักน้า
วัตถุดิบ

เศษอาหารพืชผัก ผลไม้ในครัวเรือน
พด.2
1 ซอง
กากน้าตาล
15 ลิตร
ถังขนาด
200 ลิตร
น้าเปล่าพอท่วมเศษอาหาร
ขันตอนการท้า ใส่ทุกอย่างในถังหมัก กวนให้เข้ากัน หมักทิงไว้ 15 – 20 วัน น้ามาใช้ได้ (สังเกต
จากบริเวณผิวหน้าเกิดฝ้าขาว)
การผลิตปุ๋ยหมักปลา
วัตถุดิบ

เศษปลาหรือปลาเหยื่อ 30 กิโลกรัม
พด.2
1 ซอง
กากน้าตาล
15 ลิตร
ถังขนาด
200 ลิตร
น้าเปล่าพอท่วมเศษปลา
ขันตอนการท้า ใส่ทุกอย่างในถังหมัก กวนให้เข้ากัน หมักทิงไว้ 15 – 20 วัน น้ามาใช้ได้ (สังเกต
จากบริเวณผิวหน้าเกิดฝ้าขาว)
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หมายเหตุ ส่วนใหญ่ ปุ๋ยน้าหมักจะน้าไปใช้รดกองปุ๋ยหมักแห้ง ส้าหรับรดพืชผัก ใช้อัตราส่วน 1 ข้อนโต๊ะ ผสม
น้า 200 ลิตร
5.2 การตลาด
การจ้าหน่ายผลปาล์มน้ามันของตนเอง เน้นการรวมกลุ่มกันขาย โดยจ้าหน่ายให้กับกลุ่มสหกรณ์
ปาล์มน้ามันอ้าเภอมะนัง จังหวัดสตูล และจุดรวบรวมผลผลิตของสมาชิกแปลงใหญ่ในอ้าเภอมะนัง มีสมาชิก
ทังหมด 124 ราย พืนที่ปาล์มน้ามัน 1,606 ไร่ ซึ่งเป็นจุดที่ด้าเนินการในชุมชน ท้าให้ลดระยะเวลาการขนส่ง
และลดการสูญเสียน้าหนักของผลปาล์ม
6. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
เกิดจากความมุ่งมั่นในการท้าการเกษตร คือ สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามัน ในพืนที่จ้ากัด คือ
ปัจจุบันท้าสวนยางพารา จ้านวน 7 ไร่ และสวนปาล์มน้ามัน จ้านวน 20 ไร่ ซึ่งถือว่าพืนที่ไม่มากนักในการท้า
การเกษตร แต่ได้แรงบันดาลใจจากการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ศึกษาดูงานจากเกษตรกรต้นแบบ
รายอื่นๆ ที่มีพืนที่น้อยและมีรายได้สูงในภาคการเกษตร ความรู้ที่ได้น้ามาปรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรของ
ตนเอง เน้นวิธีลดต้นทุนการผลิต เพิ่ มผลผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการดูแลตามวิธีการที่เหมาะสม ท้าให้
สวนปาล์มน้ามันของนายอมร มีผลผลิตปาล์มน้ามันทลายใหญ่ น้าหนักดี และให้ผลตลอดปี
7. แนวคิดในการทางาน
จากการที่เคยผ่านประสบการณ์ในการท้างานในหลายๆ ด้าน ทังล้มลุกคลุกคลานฟันฝ่าอุปสรรคมา
จนกระทั่งทุกวัน นี ซึ่งสิ่ งที่ดีที่สุด ที่ยึ ดมั่น ท้ามาตลอด คือ การด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างภูมิต้านทานในการด้ารงชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว ควรใส่ใจในอาชีพและให้ความรักในอาชีพ
ที่ท้าอยู่ ด้วยการหมั่นค้นหาความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรอย่างสม่้าเสมอ อาชีพการเกษตรจะท้าให้เราอยู่ได้
สามารถเลียงครอบครัวให้มีความสุขได้ และข้อส้าคัญอีกประการต้องหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกประเภท ครอบครัว
จะมี ความสุ ข อย่ างแท้ จ ริ ง ในขณะนี ได้ว างแผนขยายพื นที่ แปลงปาล์ ม น้ามัน เพื่ อพั ฒ นาเป็ นต้น แบบหรือ
แบบอย่างให้เกษตรกรรายอื่นๆ ด้วย
8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
นายอมร ได้กล่ าวว่า หลังจากที่ตนเองพัฒ นาความรู้ความสามารถจนยืนหยัดได้ด้ว ยตนเองแล้ ว
จึงต้องการช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ดีที่เป็นประโยชน์
ให้แก่เกษตรกรายอื่นๆ น้าไปปรับใช้ และหวังให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน สังคมเข้มแข็งขึน อย่างยั่งยืน
ต่อไป
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9. รูปภาพประกอบ

10. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางอภิวันท์ ทองแท่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. นายฮัสสัน
ทิงน้ารอบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอมะนัง จังหวัดสตูล
11. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 9 ธันวาคม 2559
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