องค์ความรู้ Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดสตูล
1. จังหวัดสตูล Smart Farmer ต้นแบบ ด้านปาล์มน้ามัน
2. ข้อมูล Smart Farmer ต้นแบบ
2.1 ชื่อ ศราวุธ สกุล ใจเพ็ชร
2.2 วัน เดือน ปี เกิด
1 มกราคม 2529
2.3 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขา วิทยุ โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2.4 ที่อยู่
93 หมู่ 5 ต้าบลควนโดน อ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2.5 เบอร์โทรศัพท์
084 1963619
2.6 Facebook : sarawoot.jaipetch e-mail : iam.sport@hotmail.com
2.7 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี พ.ศ. 2561

3. พื้นที่ทาการเกษตร : พืนที่สวนยางพารา ปาล์มน้ามัน และสวนไม้ผล (เงาะ ทุเรียน จ้าปาดะ)
จ้านวน 27 ไร่ โดยเป็นสวนปาล์มน้ามัน จ้านวน 6 ไร่ อายุ 6 ปี (เริ่มปลูกเมื่อปี 2555)

4. สถานะทางสังคม
- กรรมการมัสยิด หมู่ 5 บ้านดุสน
- กรรมการกลุม่ วิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ามันอ้าเภอควนโดน
- สมาชิกแปลงใหญ่ปาล์มน้ามันอ้าเภอควนโดน
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5. ปัจจัยความสาเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตรของ Smart Farmer ต้นแบบ
5.1 การน้านวัตกรรมหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต
อาชีพ “เกษตรกร” เป็นอาชีพดังเดิมของครอบครัว (รุ่นปู่-ย่า) แม้บิดามีอาชีพเป็นครู มารดาเป็น
แม่บ้าน แต่ตนเองก็ได้สัมผัสและคลุกคลีช่วยเหลือท้าการเกษตรกับครอบครัว มาบ้าง จนกระทั่งไปเรียนหนังสือ
ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาแล้วท้างานในสาขาที่เรียนมาที่กรุงเทพฯ อีก 5 ปี เมื่อตนเองต้องการกลับมา
อาศัยที่ภูมิล้าเนาเดิม จึงได้ลาออกและกลับมาสร้างงานใหม่ ด้วยครอบครัวมีพืนที่ท้าการเกษตร ตอนนันเป็น
พืนที่นาร้าง จึงได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์ว่าพืนที่ที่จะท้าการเกษตรควรปลูกพืชชนิดใดดีที่เหมาะสมกับพืนที่
และได้ราคาดี จนตนเองมีโอกาสได้เข้าไปรับการถ่ายทอดความรู้เรื่องปาล์มน้ามันที่ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล จึงสรุปได้ว่า ปลูกปาล์มน้ามัน เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวั ดสตูล ได้ราคาดีและ
เหมาะสมกับพืนที่ของตนเอง
การปลูกปาล์มน้ามันให้ประสบความส้าเร็จและมีรายได้ดี ตนเองได้ยึดประเด็นส้าคัญ คือ
“ลดต้นทุนการผลิตด้วยการผสมปุ๋ยใช้เอง” มีแนวคิดการดูแลสวนเป็นเรื่องส้าคัญ การใส่ปุ๋ยให้ถูก
วิธี เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญมากที่ จะท้าให้ผลผลิตปาล์มน้ามันมีคุณภาพและทะลายใหญ่ ดังนัน ตนเองจึงดูแล
และบริหารจัดการสวนปาล์มน้ามันด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ผลผลิตปาล์มน้ามัน 4 ตัน/ปี
การลดต้นทุนการผลิต เป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ามัน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการดูแล แต่ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพเพิ่มขึน โดยเน้นลดต้นทุนการผลิตด้วยการผสมปุ๋ยใช้เอง (สวนปาล์มน้ามัน
อายุ 6 ปี)
วิธีการ
1. ปาล์มน้ามันเป็นพืชที่มีอัตราการเติบโตและให้ผลผลิตสูง จึงเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหาร
หลักในปริมาณที่มากและเพียงพอ เพื่อการสร้างต้นและทะลาย โดยมีวิธีการใส่ปุ๋ยดังนี
- ใส่ปุ๋ย เคมี ธาตุอาหารหลั ก จ้านวน 3 ครัง/ปี ใส่ ปุ๋ยหมักแห้ง/น้า จ้านวน 1 – 2
ครัง/ปี
- ครังแรกช่วงต้นฝน เดือนพฤษภาคม ใช้ปุ๋ยสูตร 21 – 0 – 0 จ้านวน 2 กิโลกรัม/ต้น
และสูตร 18 – 46 – 0 จ้านวน ½ กิโลกรัม/ต้น และหลังจากนันอีก 1 เดือน (เดือนมิถุนายน) ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 0
– 0 – 60 จ้านวน 1 กิโลกรัม/ต้น วิธีการใส่ปุ๋ย ให้ใส่ที่กองทาง
- เกษตรกรสามารถใส่ปุ๋ยหมัก แห้ง/น้า เพื่อช่วยในเรื่องของการปรับปรุงบ้ารุงดิน โดย
ตนเองใส่ปุ๋ยหมักแห้ง (ขีไก่แกลบ) จ้านวน 2 – 3 กระสอบ/ต้น และใส่ปุ๋ยหมักน้า จ้านวน 1 กระป๋องนม/กอง
ทาง โดยปุ๋ยหมักน้าให้ใส่ช่วงหน้าฝนเพื่อไม่ต้องน้าน้าหมักไปละลายความเข้มข้น

๓

- ใส่ ปุ๋ยเคมีครังที่ 2 ช่วงกลางฝน (เดือนสิงหาคม) ใช้ปุ๋ยสูตร 21 – 0 – 0 จ้านวน
1 กิโลกรัม/ต้น และอีก 1 เดือน (เดือนกันยายน) ใส่ปุ๋ยสูตร 0 – 0 – 60 จ้านวน 1 กิโลกรัม/ต้น สาเหตุที่ใส่
ปุ๋ยเคมีน้อยลง เนื่องจากก่อนหน้านีได้ใส่ปุ๋ยหมัก/น้าหมัก แล้ว ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนสูงอยู่แล้ว
- ใส่ปุ๋ยเคมีครังที่ 3 ช่วงปลายฝน เดือนพฤศจิกายน ใช้ปุ๋ยสูตร 21 – 0 – 0 จ้านวน
1 กิโลกรัม/ต้น และสูตร 18 – 46 – 0 จ้านวน ½ กิโลกรัม/ต้น หลังจากนันอีก 1 เดือน (เดือนธันวาคม) ให้
ใส่ปุ๋ยสูตร 0 – 0 – 60 จ้านวน 2 – 2.5 กิโลกรัม/ต้น (ถ้าต้นปาล์มมีทะลายมากและฝนเยอะ ให้ ใส่ 2.5
กิโลกรัม)

2. ธาตุอาหารเสริม - โบรอน มีความจ้าเป็นส้าหรับปาล์มน้ามั นเป็นอย่างมาก โบรอนนัน
เกี่ยวกันกับแทบทุกส่วนในต้นปาล์มน้ามัน เช่น ช่วยในการสร้างท่อละอองเกษร การติดผลผลิต ช่วยให้รากดูด
ซึมธาตุอาหารได้อย่างปกติ ช่วยในการแบ่งเซลล์และการพัฒ นาของเซลล์ใหม่ การท้างานของราก เป็นต้น
โดยใส่โบรอน จ้านวน 2 ครัง/ปี ครังแรก เดือนเมษายน จ้านวน 100 กรัม/ต้น (หรือประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ)
ครังที่สอง ช่วงปลายฝน ธันวาคม- มกราคม จ้านวน 100 กรัม/ต้น แต่ถ้าต้นปาล์มให้ผลผลิตมาก ควรเพิ่ม
จ้านวนโบรอนให้มากขึน
- แมกนี เซี ยม ท้ าให้ ท างใบเขีย ว และช่ ว ยในการสั งเคราะห์ แสง ซึ่ ง
เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ กระบวนการสร้ า งอาหาร หากขาดแมกนี เซี ย มจะท้ า ให้ ป าล์ ม ดู ด ซึ ม อาหารน้ อ ยลง
ต้น อ่อนแอ มีการใช้ธาตุอาหารอื่นๆ ได้น้อยลง ถ้าปาล์มได้รับแมกนีเซียมไม่เพียงพอจะท้าให้สร้างน้ามันได้
น้ อ ยลง ผลผลิ ต น้ า มั น ในผลปาล์ ม ที่ ล ดลงนี จะเกิ ด ขึ นก่ อ นที่ พื ช จะแสดงอาการขาดให้ เ ห็ น ทางใบ
การใส่แมกนีเซียม ให้ใส่ช่วงแล้ง ประมาณต้นละ 1 กิโลกรัม เนื่องจากถ้าดินมีความชืนต่้า ความเป็นประโยชน์
ของแมกนีเซียมในดินจะลดลง ด้วยเหตุนี จึงมักจะพบอยู่เสมอว่าปาล์มน้ามันมักจะแสดงอาการขาดแมกนีเซียม
ในฤดูแล้งหรือฝนทิงช่วง การขาดจะรุนแรงมากขึนถ้าปาล์มได้รับแมกนีเซียมไม่เพียงพอ
อาการขาดธาตุอาหาร
1. ขาดโบรอน ใบมีรูปร่างจะผิดปกติ ย่นหยิก ใบมีขนาดเล็ก
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2. ขาดแมกนีเซียม ทางใบล่างซีดเหลือง

3. ขาดโพแทสเซียม อาการจุดประสีส้มที่แผ่นใบ ซึ่งเมื่อแต่ละจุดมารวมกัน จะท้าให้ตรงกลาง
แผ่นใบมีสีเหลือง และเป็นแถบขาวได้

4. ขาดไนโตรเจน ใบมีสีเหลืองซีดโดยเริ่มที่ใบแก่ก่อน ต่อไปจะเหลืองทังต้น

5. ขาดฟอสฟอรัส โดยส่วนใหญ่ จะพบว่าต้นปาล์มที่ขาด ฟอสฟอรัสจะไม่ค่อยโต ทางใบสัน
คอลีบ ล้าต้นจะมีทรงเหมือนปิรามิด
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5.2 การบริหารจัดการ
(1) กระบวนการผลิต : เน้นบริหารจัดการสวนปาล์มน้ามันด้วยตนเอง ดังนี
1. เลือกพืนที่ ค้านึงถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพพืนที่ควรระบายน้าได้ดี มีธาตุอาหารสูง ลักษณะ
ดินไม่เป็นกรดและด่าง และการขนส่งสะดวก
2. ใช้ปาล์มน้ามันพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพืนที่และซือพันธุ์จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ โดยของตนเอง
ใช้พันธุ์สุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ตนเองศึกษามาแล้วว่าทนกับสภาพในประเทศไทย
3. การปลู ก ควรมีก ารเตรีย มพื นที่ ให้ เหมาะสม วางแนวปลู กที่ เหมาะสม ขนาด 9 x 9 x 9
ใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ และตัดแต่งทางใบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. ใช้แรงงานตนเองในการดูแลสวนปาล์มน้ามัน ท้าให้มั่นใจสามารถดูแลสวนปาล์มได้มีคุณภาพ
สามารถสังเกตอาการขาดธาตุอาหารได้เร็ว และแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์
5. เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มในระยะที่สุกพอดี ไม่ตัดผลปาล์มดิบไปขาย เพราะจะถูกตัดราคา และ
ส่งผลปาล์มไปยังโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง

(2) การจัดการผลผลิต : ปี 2560 สวนปาล์มน้ามันของตนเองได้ผลผลิตเฉลี่ย 3.9 ต้น/ปี ปัจจัย
ส้าคัญที่ส่งผลเรื่องปริมาณผลผลิต คือ การตัดแต่งทางใบ
- ตัดแต่งทางใบออกน้อยที่สุด เหลือทางใบไว้บนต้นให้มากที่สุด การเหลือทางใบมาก
เป็นผลดีในการปรุงอาหาร เพิ่มการเจริญเติบโตให้กับล้าต้น
- ตัดแต่งทางใบให้ เหลือรองรับทะลายปาล์ม อย่างน้อย 2 ทางเสมอ คือ ทางรับลูก
และทางรับน้า เพื่อเป็นทางรองทะลายและทางรับน้าไว้เป็นทางหล่อเลียงอาหารและช่วยให้ต้นปาล์มคอใหญ่
ต้นอ้วนสมบูรณ์ขึน ถ้าไม่มีทางใต้ทะลายรองรับไว้ ผลเสียคือทะลายด้านล่างก็ดึงแหล่งอาหารจากทางด้านบน
ท้าให้ทะลายด้านบนก็มีผลกระทบด้วยเช่นกัน และเหลือทางใบอยู่บนต้นประมาณ 40-50 ทางใบต่อต้น
- การตัดแต่งทางใบออกมากเกินไปท้าให้ต้นปาล์มเรียวเล็ก ออกดอกตัวผู้มากกว่า
ดอกตัวเมีย
- ควรตัดแต่งทางใบในช่วงที่เก็บเกี่ยวผล เพื่อประหยัดแรงงานไปด้วย และตัดแต่ง
ทางใบปาล์มในช่วงฤดูฝนเท่านัน ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม และ งดการตัดแต่งทางปาล์มช่วงเดือน
ธันวาคม ถึง มีนาคม
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- ตัดแต่งทางใบโดยเหลือติดไว้กับต้น 1 ศอก ลักษณะการแทงเฉียงไปทางเดียวกัน
รอบต้น การเหลือทางปาล์มไว้สูงท้าให้ต้นเก็บสะสมอาหารไว้ได้มาก ใช้ในการแตกทางใบใหม่ และ ส่งผลต่อ
การออกดอกตัวเมียมากกว่าดอกตัวผู้

- น้าทางใบมากองไว้ โดยไม่กองสูง ตนเองจะใช้วิธีกองทางรอบโคน เพราะช่วยใน
การลดการชะล้างของดิน การกองสูงจะไม่ได้ประโยชน์ในการลดการระเหยของน้าในดิน ปาล์มเป็นพืชที่
ต้องการน้ามาก ทางใบเหล่านีช่วยคลุมหน้าดิน ลดการระเหยของน้า ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน
โดยกลายเป็นธาตุอาหารหมุนเวียนได้ถึง 40%

(3) การจัดการด้านการตลาด : จ้าหน่ายผลผลิตด้วยตนเอง ด้วยการขายลานเทในอ้าเภอควนโดน
เป็นลานที่เข้าร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ามันอ้าเภอควนโดน โดยลานคืนเงิน 0.05 บาท/กิโลกรัม
ให้กับกลุ่มฯ
5.3 การแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการเชื่อมโยงเครือข่าย
เข้าร่วมการอบรม/ดูงานความรู้เกี่ยวกับปาล์ มน้ามัน/ ความรู้การเกษตรใหม่ๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง รวมทังศึกษาองค์ความรู้จากอินเตอร์เน็ต ได้น้าเอาวิธีการและ
เทคนิคต่างๆ มาปรับใช้ในสวนของตนเอง เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ามันอ้าเภอควนโดน
สมาชิกแปลงใหญ่ ป าล์ มน้ ามัน อ้าเภอควนโดน ท้าให้ ได้แลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่ มด้วยกัน
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้

๗

6. การขยายผลความสาเร็จของตนเองไปสู่ชุมชน
ได้น้ าวิธีการปฏิบัติของตนเอง ไปขยายผล/แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ ปาล์มน้ามัน
และเกษตรกรรายอื่นๆ ในชุมชนที่สนใจต้องการความรู้ ตนเองสามารถให้ค้าปรึกษาและแนะน้าวิธีการดูแลสวน
ปาล์มน้ามัน

7. เจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร
“ตังใจท้าทุกอย่างให้ดีที่สุด แล้วความส้าเร็จจะเกิดขึนแน่นอน”

7. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางสุนิสา โดยพิลา
2. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
3. นางสาวพรรษกร จันทร์แก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสตูล

8. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 3 เมษายน 2561
---------------------------------------------------------

