องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ
1. เรื่อง การปลูกปาล์มน้ามันและการดูแลรักษา
2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นายดิษฐ์ ศรีเมือง
วัน เดือน ปี เกิด
2495
หมายเลขบัตรประชาชน 39101 00088 97 6
ที่อยู่
84 หมู่ 8 ต้าบลควนโดน
อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล
โทรศัพท์
ต้าแหน่งทางสังคม
1. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
2. หมอดินอาสา
3. กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล
4. ครูอาสายางพารา
5. ประธานกลุ่มน้ายาง บ้านเกาะเนียง ต้าบลควนโพธิ์ อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
6. ประธานกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 2 ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล
7. ประธานชมรมผู้สูงอายุ
8. ไวยาวัจกร
รางวัลที่ได้รับ
1. เกษตรกรดีเด่น ล้าดับที่ 1 ระดับจังหวัด สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2546
2. เกษตรกรดีเด่น ล้าดับที่ 3 ระดับเขต สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2546
3. ชนะเลิศ ล้าดับที่ 3 ในการประกวดผลผลิต มะพร้าวน้าหอม งานวันจ้าปาดะและของดีเมืองสตูล
ปี 2546
3. ความเป็นมา
นายดิษฐ์ ศรีเมือง เป็นคนพืนเพเดิมอ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และตอนอายุ 12 ปี ซึ่งในขณะนัน
จบการศึกษาในระดับ ชัน ป.4 ได้มาเที่ ยวบ้านญาติ ที่ หมู่ 4 ต้าบลควนโพธิ์ อ้าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
มองเห็นสภาพแวดล้อมที่พืนที่ส่วนใหญ่ท้าการเกษตรมีความน่าอยู่และชอบมาก จึงได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่กับ
ญาติที่ หมู่ 4 ต้าบลควนโพธิ์ เป็นต้นมา เมื่อมาอยู่ได้ซักพัก อายุประมาณ 13 – 14 ปี มองเห็นลู่ทางการท้า
อาชีพของตนเองและชอบท้าการเกษตรเป็นทุนเดิม จึงได้ ซือที่ดินเปล่าจ้านวน 52 ไร่ เพื่อท้าสวนยางพารา
30 ไร่ และท้านา 20 ไร่ สาเหตุที่เลือกท้าสวนยางพาราเนื่องจากปลูกครังเดียวมีรายได้ในระยะยาว ส้าหรับ
การท้านาตนเองมีความชอบและต้องการปลูกพืชที่เป็นพืชอาหารด้วย ต่อมาปี 2520 ได้ซือที่ดินเพิ่มขึนอีก
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ที่ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อท้าสวนยางพารา 6.5 ไร่ และสวนไม้ผลผสมผสาน เช่น
มะพร้าว สะตอ เป็นต้น จ้านวน 7 ไร่ และปี 2522 ซือที่ดินเพิ่มอีก 10 ไร่ เพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ที่หมู่ 8
ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน จั งหวัดสตูล ท้ าให้ ในปัจจุบัน มีส วนยางพารา 35 ไร่ ปาล์ มน้ามัน 35 ไร่
ไม้ผ ลผสมผสาน 18 ไร่ (เลิ กการท้ านาและได้ปรับ เปลี่ยนเป็น ไม้ผ ลผสมผสาน) พร้อมนีในบริเวณ 10 ไร่
เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนัน บริเวณรอบๆ บ้านได้ปลูกไม้ผลผสมผสานเพิ่มขึนอีกเช่น กะท้อน ละมุด ส้มโอ ขนุน
มะเฟือง มะนาว ตะลิงปลิง เป็นต้น ซึ่งการเกษตรของตนเองมีแนวคิดเน้นการปลูกพืชที่หลากหลายทังพืช ที่
บริโภคได้และบริโภคไม่ได้ เพื่อให้ตนองและครอบครัวมีรายได้ที่ดีที่มาจากผลผลิตหลากหลายประเภทและได้
บริโภคผลผลิตของตนเองเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วย
4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและงานที่ภาคภูมิใจ
องค์ความรู้ที่ตนเองมีความช้านาญ คือ การปลู กและดูแลสวนปาล์มน้ามันให้ มีคุณ ภาพ ซึ่งตนเอง
มีความตังใจอย่างมากในการดูแล บ้ารุ งรักษา สวนปาล์มน้ามัน ของตนเอง ให้มีผลผลิตเพิ่มขึนและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และขายได้ในราคาดี เป็นอาชีพที่เลียงครอบครัวได้ดีจนถึงปัจจุบัน อี กทังสวนของตนเองเป็น
ที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีของเกษตรกรในชุมชน ทังในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และการลดต้นทุน
การผลิต
5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้
5.1 การปลูกปาล์มน้ามัน มีวิธีการดังนี
1. การเตรียมดิน ก่อนปลูกต้องมีการปรับสภาพพืนที่ให้มีความสะอาดและร่วนซุย ด้วยการไถดิน
จ้านวน 3 ครัง
2. ปักแนวปลูกในทิศ เหนือ-ใต้ เพื่อให้ต้นปาล์มได้รับแสงแดดดี (ปาล์มน้ามันต้องการแสงดี น้าดี
ปุ๋ยดี และ ดินดี)
3. การเลือกต้นพันธุ์ ให้ซือจากแหล่งที่มีการรับรองพันธุ์ ที่เชื่อถือได้ ส้าหรับในสวนของตนเอง
ที่ป ลูกมีพั น ธุ์ยังกัมมี่, สุราษฎร์ 1, สุ ราษฎร์ 2, เนเทอร่า, ไนจีเรีย สาเหตุที่เลื อกปลู กหลายพันธุ์เนื่องจาก
ต้องการทดลองว่าสายพันธุ์ใดให้ผลผลิตดี น้าหนักดี และทะลายใหญ่
4. ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ต้นละ 2 กิโลกรัม ขนาดหลุม 50 x 50 เซนติเมตร
ระยะห่าง 9x9x9 เมตร
5. ในปีที่ 1 หลังจากปลูก ใส่ปุ๋ยปีละ 3 ครัง (เดือนเมษายน/สิงหาคม/ธันวาคม) รอบโคนต้นๆ
ละ 1 – 2 ก้ามือ ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15
6. ก้าจัดวัชพืช ด้วยวิธีการตัดหญ้า จะไม่ใช้สารเคมี
7. ในปีที่ 2 – 3 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นละ 2 กิโลกรัม พร้อมเสริมด้วยธาตุอาหารรอง โบรอน 1 ช้อน
แกง กลีเซอไรด์ 2 ช้อนแกง ส้าหรับธาตุอาหารเสริม ควรเสริมปีละ 2 ครัง คือ ช่วงต้นฝนกับปลายฝน หรือถ้า
ต้นสมบูรณ์ดีไม่ต้องให้ธาตุอาหารเสริมก็ได้
8. ในช่วงปีที่ 1 – 2 หากต้นปาล์มออกทะลายแล้ว ให้ตัดทิง เนื่องจากในช่วงปี 1- 2 ควรบ้ารุง
ต้นให้สมบูรณ์อย่างเดียว หากไม่ตัดทะลายออก ปุ๋ยที่ให้ไปจะไปบ้ารุงลูก ไม่เลียงล้าต้น ท้าให้ล้าต้นลีบได้
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9. ในการดูแลสวนปาล์ม เกษตรกรควรมีการสังเกตใบอย่างละเอียด เนื่องจากลักษณะใบปาล์ม
สามารถบอกการขาดธาตุอาหารได้ สังเกตต้นปาล์มน้ามันหากปลูกไปแล้ว 1 ปี มีต้นที่สูงชะลูดหรือแคระเกร็น
ให้ขุดออกทันทีเนื่องจากพันธุ์ไม่ดี
10. การตัดแต่งทางใบ ควรเริ่มเมื่อปาล์มอายุ 4 – 5 ปี ก่อนหน้านีไม่ควรตัด เนื่องจากล้าต้นยัง
เจริญเติบโตไม่เต็มที่
11. วิธีแต่งทางใบ ให้ตัดแต่งทางใบให้เหลือรองรับทะลายปาล์มเพียง 2 ทาง คือ ทางรับน้าและ
ทางรับลูก หรือไว้ทาง 4 ทาง นับจากยอด ใบจะเป็น 8 เกลียว รอบต้นเหลือทางใบอยู่บนต้นประมาณ 32
ทางใบต่อต้น
12. การตัดแต่งทางใบออกมากเกินไปท้าให้ต้นปาล์มเรียวเล็ก ออกดอกตัวผู้มากกว่าดอกตัวเมีย
13. การตัดทะลายปาล์ม ให้สังเกตการร่วงของผลปาล์ม 2 – 3 ผล ก่อน จึงจะสามารถตัดได้
สีทะลายจะเป็นสีแดง
14. ขณะนีสวนของตนเอง อายุประมาณ 5 ปี (ปี 2560) ในสวนตนเองจะแบ่งพืนที่ตัดทะลาย
ปาล์ม ตนเองจะตัดทุกวัน ผลผลิตประมาณ 14 – 15 ตัน/วัน
15. กองทางที่ตัดแล้วให้วางไว้ระหว่างต้นแนวเหนือใต้ ใบปาล์มมีธาตุอาหารดีสามารถเป็นปุ๋ย
อีกทางให้กับสวนปาล์มได้อีกด้วย ส้าหรับ ปุ๋ยอื่นๆ ที่จะใส่ในสวนปาล์มให้ใส่ในกองทาง เนื่องจากรากของต้น
ปาล์มจะอยู่บริเวณนัน การใส่ปุ๋ยบริเวณกองทางเป็นการใส่ปุ๋ยที่เดียวให้ต้นปาล์ม 2 ต้น
16. ปุ๋ ย หมั ก แห้ งที่ ใช้ ในสวนปาล์ ม จะผลิ ต เองทุ ก ครั ง ใน 1 ปี ใช้ ป ระมาณ 400 – 500
กิโลกรัม/ปี มีวิธีการท้าดังนี
ปุ๋ยหมักแห้ง 1 ตัน มีส่วนผสมคือ
- กากปาล์ม
700 กิโลกรัม
- ขีไก่/เป็ด/วัว
300 กิโลกรัม
- ปุ๋ยสูตร 46-0-0
4 กิโลกรัม
- ปุ๋ยสูตร 0-3-0
40 กิโลกรัม
- พด.1
2 – 3 ซอง
ส่วนผสมทังหมดมาผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน หมักทิงไว้ประมาณ 2 เดือน และให้คลุมปุ๋ย
ด้วยผ้ายาง เนื่องจากเมื่อกองปุ๋ยมีความร้อนจะเกิดไอน้าและไปกระทบกับผ้ายาง ท้าให้มีน้ากลับลงไปในกองปุ๋ย
ท้าให้ ไม่ต้ องรดน้ า ในช่ว งนี ให้ ก ลั บ กอง 7 – 15 วัน /ครัง เมื่ อครบ 2 เดื อน ปุ๋ ย ที่ จะน้ าไปใช้ ได้ ดูได้ จาก
ปุ๋ยย่อยสลายเป็นผงและไม่ร้อน
17. ปุ๋ยที่ย่อยสลายแล้วให้ราดน้าหมัก ในกองปุ๋ย เพื่อให้ปุ๋ยมีความชืนประมาณ 20 – 25 %
สังเกตความชืนจาก ก้าปุ๋ยแล้วทิงลงพืน หากหล่นกระจาย แสดงว่ามีความชืนที่เหมาะสมและน้าปุ๋ยไปใช้ ได้
ส้าหรับน้าหมักที่ใช้ราด มีส่วนผสมของ น้าหมัก 20 – 25 ลิตร พด. 3, 6, 7, 9, 12 อย่างละ 10 – 15 ซอง
และ น้าเปล่า 20 – 30 ลิตร
วิธีการท้าน้าหมัก คือ (หมักในถัง 200 ลิตร)
1. เศษปลา ปู หอย กุ้ง
30 กิโลกรัม
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2. กากน้าตาล
10 กิโลกรัม
3. น้า
10 ลิตร
4. พด.2
2-3 ซอง
5. เศษผลไม้
20 กิ โ ลกรั ม (ที่ ต นเองใช้ มี สั บ ปะรดกั บ กะท้ อ น
เนื่องจากหาง่าย)
น้าส่วนผสมทังหมดหมักลงในถัง ทิงไว้ประมาณ 25 วัน – 1 เดือน น้าไปใช้ได้ หมักในช่วง
2 สัปดาห์แรก ให้กวนน้าหมักเรื่อยๆ และไม่ต้องปิดฝาให้สนิท หลังจากนันจึงจะปิดฝาให้สนิทได้
5.2 การตลาด
การขายผลผลิตของตนเองจะใช้วิธีการขายลานในชุมชนด้วยตนเอง แต่จะไม่ขายลานประจ้า
หากขายที่ประจ้าพ่อค้าจะกดราคาของเราได้
6. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ต้องมีความตังใจในการท้าการเกษตร ขยัน เอาใจใส่ และอดทน ค้นคิดวิธีการและแนวทางการเกษตร
ใหม่ๆ ที่เหมาะกับพืนที่ตนเอง เพื่อหาวิธีการที่จะท้าให้สวนปาล์มน้ามันของตนเองประสบความส้าเร็จ ให้ได้
ปัจจุบันเน้นวิธีการลดต้นทุน และการดูแลเอาใจใส่สวนปาล์มอย่างมาก จึงท้าให้ มีผลผลิตปาล์มน้ามันมีทะลาย
ใหญ่ น้าหนักดี และให้ผลตลอดปี
7. แนวคิดในการทางาน
สิ่งที่ดีที่สุดที่ยึดมั่นท้ามาตลอด คือ การด้ารงชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างภูมิต้านทานและความระมัดระวังในการด้ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว อย่าฟุ่มเฟือย
รู้จักกินรู้จักใช้ในสิ่งที่มีอยู่ และพอใจในสิ่งที่เป็น อยู่ ที่ส้าคัญต้องคิดวางแผนการด้ารงชีวิตทุกๆ ปี และท้าให้ได้
ด้วย
8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
นายดิ ษ ฐ์ ได้ ก ล่ า วว่ า ต้ อ งมี ค วามรั ก ความศรั ท ธาในอาชี พ การเกษตร ลงมื อ ท้ า ให้ ดี ที่ สุ ด และ
เตรี ยมพร้อมรับ มือ หากแม้มีภ าวะเหตุการณ์ ที่จะท้ าให้ รายได้การเกษตรลดลง โดยมีค้าคมของตนเองที่ว่า
“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรี ย ม” นอกจากนี หากคิ ดว่าตนเองท้ าดี แล้ ว ต้ องเผื่ อแผ่ คนอื่น ด้ว ย การท้ า
การเกษตรจะดีคนเดียวเป็นไปไม่ได้ ต้องมีจิตอาสา เสียสละ เพื่อส่วนร่วมด้วย เป็นการน้าพาการเกษตร ที่ดี
ให้เดินไปด้วยกัน
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9. รูปภาพประกอบ

10. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางอภิวันท์ ทองแท่น
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. นางสาวอุไรพร นกเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส้านักงานเกษตรอ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล
11. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
------------------------------------------------------------------
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