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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดทําสวนปาลม  

น้ํามันในจังหวัดพังงาใหไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 2) เพื่อศึกษา

แนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา 

การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกศึกษาในจังหวัดพังงา วิธี              

การเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสัมภาษณระดับลึกจากผูใหขอมูลหลัก 4 กลุม ไดแก              

เจาของสวนปาลมน้ํามันที่ไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 35 ราย 

คนงานรับจางในสวนปาลมน้ํามัน 20 ราย เจาของกิจการ  ลานเทปาลมน้ํามัน 10 ราย 

และเจาหนาที่เกษตรจังหวัดพังงา 3 ราย รวมกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 68 ราย 

ผลการศึกษาพบวา กระบวนการจัดทําสวนปาลมน้ํามันของชาวสวนปาลม           

ในจังหวัดพังงา ที่ไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรน้ัน พื้นที่ที่เหมาะสม  
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ควรเปนพื้นที่ราบ เปนพื้นที่ที่ไมมีน้ําทวมขัง และมีการระบายนํ้าท่ีดี ดินที่เหมาะสม             

คือ ดินรวน มีการสรางถนนเขาสวนปาลม พันธุปาลมนํ้ามันน้ันตองผานการทดสอบ 

แลววาใหผลผลิตดี และตองไดรับพันธุปาลมถูกตองจากแหลงผลิตท่ีมีมาตรฐาน และ

ตองมีใบรับรองคุณภาพจากกรมสงเสริมวิชาการเกษตร มีการใชปุยซึ่งสวนใหญ             

ใชปุยสูตรสําเร็จท่ีเหมาะกับปาลมน้ํามัน ตองมีการบริหารจัดการแรงงานคน แรงงาน 

คนในสวน  ปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาสวนใหญเปนชาวตางดาว เชน พมา มอญ และ

ลาว เปนตน ตองมีเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเก็บเก่ียว ตองมีระบบ            

การขนสงผลผลิตท่ีสะดวกและรวดเร็ว สําหรับแนวทางการพัฒนาสวนปาลมนํ้ามัน           

ในจังหวัดพังงา สามารถจําแนกแนวทางพัฒนาเปน  3 แนวทาง ดังน้ี 1) แนวทาง             

การพัฒนาเพิ่มผลผลิตปาลมนํ้ามัน ตองมีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีชีวภาพ              

เพื่อใหไดพันธุปาลมน้ํามันใหม ๆ ที่ใหผลผลิตสูงสุด ตองมีการถายทอดเทคโนโลยี              

ที่เหมาะสมในการทําสวนปาลม ใชปุยใหถูกตองตามหลักวิชาการ และปุยตอง              

มีคุณภาพดีมีราคาท่ีเหมาะสม ตองมีการพัฒนาปุยสูตรใหม ๆ อยูเสมอ มีการเลือก             

ใชพันธุปาลมที่เหมาะสม การจัดทําสวนปาลมน้ํามันของเกษตรกรในจังหวัดพังงานั้น 

ในแตละสวนเกษตรกรไดมีเทคนิคในการจัดทําสวนปาลมเพื่อเพ่ิมผลผลิตใหได              

ตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 2) แนวทางการพัฒนาดานการลงทุน            

ของสวนปาลมนํ้ามัน ตองลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยควบคุมราคาปุย              

ใ ห ร า ค า ถู ก คุณภ าพ ดี  ค วบ คุ ม ร า ค า ต น ก ล า ป า ล ม น้ํ า มั น ใ ห เ ห ม า ะ สม              

สรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตสําหรับทุกฝาย ตองมีการใหการรับรอง              

สวนปาลมนํ้ามันของเกษตรกร ที่มีการจัดการสวนปาลมน้ํามันที่ถูกตองและเหมาะสม

ตามเกณฑของกรมวิชาการเกษตร 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร              

ตองพัฒนาคุณภาพเกษตรกร โดยใหความรูความเขาใจที่ถูกตองกับเกษตรกร              

ในการทําสวนปาลมน้ํามัน ใหเปนไปตามหลักการของกรมวิชาการเกษตร ตองมี              

การรวมกลุมสรางเครือขายท่ีเขมแข็งของเกษตรกรสวน  ปาลมน้ํามันในพื้นที่              

จังหวัดพังงา มีการสรางแปลงสาธิตปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา เพื่อเปนแนวทางใน

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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คําสําคัญ : ปาลมน้ํามัน เทคโนโลยีชีวภาพ แนวทางการพัฒนา  

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study the management 

process of palm oil plantations in Phang-nga based on the standards of 

Thailand’s Department of Agriculture, and 2) to study guidelines to develop 

the palm oil business in Phang-nga. This study used a qualitative method. The 

method used for collecting the data was the in-depth interview.      The sample 

group consisted of 68 people including the owners of the palm oil plantations 

that passed the criteria of standards of Thailand Department of Agriculture, 

workers in the plantation, dealers and the agricultural officers in Phang-nga. 

It was found from the study that there are a number of factors for the 

quality palm oil plantations that have passed the criteria of Thailand 

Department of Agriculture: Land – the land should be flat and the water is 

easily drained. Soil – the soil should be loose and sandy.  Transportation - 

there should be convenient roads to the palm plantations. Species – the palms 

to be planted must be of good quality and certified by Thailand Department of 

Agriculture. Fertilizers-the fertilizers must be appropriate for the palms. 

Plantation management- the owners must have effective personnel 

management skills since most of the workers are form nearby countries. 

Technology- the owners should use new technology and equipment for 

harvesting and product delivery. 

The researcher proposed the following strategies to improve the palm 

oil plantations which included: 1) Using biotechnology to improve the new 
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species of oil palms, utilizing appropriate fertilizers, and selecting quality 

species of palm oil to suit each plantation.          2) Reducing the cost of 

investment by controlling the prices of fertilizers, plants, as well as products 

from the plantation 3) Developing the oil palm workers’ potential by providing 

knowledge and training, creating connections among workers in Phang-nga, 

and demonstrating the quality oil palm plantation for farmers. 

 

Key words : palm oil, biotechnology, plantation 

 
บทนํา 

การสงเสริมการเกษตรเปนหน่ึงในหลายปจจัยเชิงกระบวนการที่สําคัญ              

ในการพัฒนาการเกษตร การถายทอดวิชาความรูทางเกษตร การสืบทอดทาง

เจตนารมณจะตองกระทําตอเน่ืองกันไปอยางไมมีวันส้ินสุด ซึ่งทุกประเทศในโลกได

ดําเนินการอยางจริงจังมาต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปาหมายปลายทาง              

ที่ตองการบรรลุคืออะไร ทิศทางอยูที่ไหน วิธีการดําเนินการที่จะชวยเกษตรกร              

ในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มผลผลิต เสริมสรางฐานะทางเศรษฐกิจและ              

ความเปนอยูที่ดีขึ้นจะทําอยางไร ดวยวิธีและดวยกลวิธีหรือยุทธศาสตรอยางไร              

ควรจะต้ังหนวยงานและจัดการบริหารแนวไหน ทําอยางไร จึงจะทําใหผลงานวิจัย

ทางการเกษตรไดมีสวนชวยสนับสนุนเก้ือกูลปรับปรุงการเกษตรใหเกิดประสิทธิภาพ  

จะสงผลใหการพัฒนาชนบทอยางไร ส่ิงเหลานี้ยังคงเปนปญหาและมีความสับสน             

ของการดําเนินการสงเสริมการเกษตรในหลายประเทศ  

สืบเนื่องจากการขยายพ้ืนที่ปลูกปาลมตามนโยบายของประเทศใน              

ชวงป 2547-2549 อีกท้ังปริมาณฝนตกชุกโดยทั่วไปในชวงปลายเดือน สงผลให           

ประสบปญหาการเก็บเก่ียวและขนสงไมสะดวก ตอเน่ืองใหสตอกน้ํามันปาลมดิบ

เพิ่มขึ้นประมาณ168,432 ตัน ในชวงเดือนมิถุนายน 2551 ประกอบกับมติ              

การ ใชพลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป กําหนดใหใชเช้ือเพลิงชีวภาพในภาค              

การขนสงรอยละ 10 ภายในป 2563 และปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงชีวภาพที่ผลิตจาก         
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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สําหรับประเทศไทยปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญที่มีอนาคตสดใส

เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่ีมีความตองการปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบ              

ทั้งนํ้ามันพืชทั้งการบริโภคและอุตสาหกรรมตอเน่ืองหลายชนิด เชน สบู บะหม่ี                  

กึ่งสําเร็จรูป นมขนหวาน เนยเทียม ขนมขบเค้ียวเปนตน การปลูกและการทําสวนปาลม

น้ํามันนั้นไมเปนของลําบากเกินกวาการทําสวนมะพราวหรือเพาะปลูกพันธุไม                

อื่น ๆ ใด ๆ เม่ือปาลมผลิตผลแลวก็ใหผลคุมคาและเปนพันธุไมที่ใหผลตอบแทน                

ในระยะเวลานานมาก ที่อาจเก็บผลประโยชนจากสวนปาลมน้ํามันนี้ไปไดชั่วอายุ

ลูกหลาน ปาลมนํ้ามันเปนพืชน้ํามันท่ีมีศักยภาพดานการผลิตและการตลาดสูงกวา           

พืชน้ํามันชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมีตนทุนการผลิต ผลผลิตตอพื้นท่ีสูงราคาซื้อขาย                  

ในตลาดไมสูง มีความเส่ียงตอการเสียหายจากภัยธรรมชาตินอย น้ํามันปาลมมี             

สวนแบง การตลาดโลกรอยละ 48 ของน้ํามันโลก (น้ํามันพืชและสัตว) และมีแนวโนม

เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว เพื่อรองรับความตองการท่ีเพิ่มขึ้นตาม                 

จํานวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต (ปฏฐะ บุนนาค, 2549:106)  

นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังไดกําหนดยุทธศาสตรพลังงานทดแทนเปนวาระ

แหงชาติมีเปาหมายในป 2554 ใหมีการใชไบโอดีเซล รอยละ 3 ของการใชน้ํามันดีเซล

ทั้งหมดโดยไดกําหนดยุทธศาสตร  ไบโอดีเซล เพื่อสรางความม่ันคงดานพลังงานของ

ประเทศและชุมชนอยางย่ังยืน สรางศักยภาพของชุมชนใหเปนแหลงผลิตพลังงานและ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอดีเซลในประเทศ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและ

สหกรณจึงไดจัดทํายุทธศาสตรปาลมน้ํามัน มีเปาหมายที่จะขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลม

น้ํามันใหได 10 ลานไร ภายใน พ.ศ. 2572 เพ่ือใหมีปริมาณผลผลิตปาลมสด 25 ลาน

ตัน หรือผลผลิตนํ้ามันปาลมดิบ 4.5 ลานตัน โดยจะเพ่ิมผลผลิตปาลมนํ้ามันตอไร                
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จั ง ห วั ดพั ง ง ามี ก า รป ร ะ กอบธุ ร กิ จ ก า รค า แ ละกา ร เ กษต รที่ ไ ม มี              

การแขงขันกันเทาที่ควรและสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก ทําใหมีอัตราการขยายตัว 

ในอัตราคอนขางตํ่า ประกอบกับเปนจังหวัดที่ต้ังอยูใกลกับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการแขงขัน

ทางดานการตลาดสูง สงผลใหราคาสินคาประเภทของใชที่จําเปนหลายชนิดใน              

จังหวัดภูเก็ตราคาตํ่ากวา  ประชาชนบางสวนนิยมเดินทางไปจับจายซ้ือสินคา              

ในหางสรรพสินคาขนาดใหญในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในชวงวันหยุด ทําใหปริมาณ

เงินหมุนเวียนในจังหวัดลดลง  รวมทั้ งผลกระทบจากนักทองเที่ ยวสวนใหญ              

มีการเดินทางเชาไปเย็นกลับของจังหวัดพังงา ทําใหการใชจายเงินของนักทองเที่ยวใน

จังหวัดพังงามีนอย  คาดวาการใชจายเงินในการทองเที่ยวจะมีแนวโนมดีขึ้น              

จากการขยายตัวทางด านที่พัก  โดยเฉพาะอยาง ย่ิงบ ริ เวณแหลงทอง เ ท่ียว              

เขาหลัก การประกอบธุรกิจในจังหวัดพังงาสวนใหญเปนกิจการขนาดยอม มีลักษณะ

เปนกิจการเจาของคนเดียวหรือหางหุนสวน เนื่องจากผูบริโภคในจังหวัดพังงามี

นอย สินคาเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัดพังงา ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน กาแฟ        

ไมผล และกุงกุลาดํา โดยปกติชองทางการตลาดสินคาเกษตรในจังหวัดพังงา

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย เ ก ษ ต ร ก ร ไ ป สู ผู บ ริ โ ภ ค โ ด ย ต ร ง  ส ว น ใ ห ญ เ ป น สิ น ค า              

เพื่อบริโภค อาทิ พืชผัก ไมผล สัตวจําพวกไก เปดและหาน การซื้อขายลักษณะน้ี              

มีปริมาณธุรกรรมตอคร้ังไมสูงมากนักและมีจํานวนไมมาก พอคาทองถ่ินหรือพอคา

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดทําสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาใหไดตาม

เกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ศึกษาจาก

กลุมผูใหขอมูลหลักท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามันจากสวนตาง ๆ 4 กลุมตัวอยาง ไดแก 

เจาของสวนปาลมที่มีสวนปาลมน้ํามันที่ไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของกรม

วิชาการเกษตร 35 ราย คนงานในสวนปาลมน้ํามัน 20 ราย และเจาของลานเทปาลม

น้ํามัน 10 ราย รวมทั้งเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการเกษตรในจังหวัดพังงา 3 ราย                  

รวมท้ังส้ิน 68 ราย ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจงจากผูใหขอมูลหลัก                      

(Key informants)  

 
การตรวจสอบขอมูล 
เพื่อใหขอมูลการวิจัยที่ผูวิจัยเก็บมาถูกตอง จึงตองใชวิธีการตรวจสอบแบบ

สามเสา (Triangulation) ดังนี้ 

1. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล  (Methodological 

triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลหลาย ๆ            

วิธีตอการเ ก็บรวบรวมขอมูลเ ร่ืองเ ดียวกัน  สําห รับในการศึกษาคร้ังนี้ ผู วิจัย                    

ใชการสัมภาษณควบคูกับการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

2. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เพื่อพิสูจนวา 

ขอมูลถูกตองเปนจริง เปนการยืนยันขอมูลจากหลายแหลง ไดแก แหลงบุคคล                
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การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยตองกระทําเปนระยะ ๆ ทุกคร้ังที่ส้ินสุดการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก          

ในแตละวัน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบอยางตอเนื่อง และทําการจัด

หมวดหมูจําแนกประเภทขอมูลอยางเปนระบบทุก ๆ ประเด็น แลวนํามาเปรียบเทียบ

ความเหมือนและความแตกตางในคุณภาพของขอมูล เพื่อจะไดเขาใจกระบวน              

การจัดทําสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาใหไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชา 

การเกษตร และแนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดเปาหมายตอไป 

 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาไดเสนอกระบวนการจัดทําสวนปาลมน้ํามันของชาวสวนปาลม

น้ํามันในจังหวัดพังงา ที่ไดผลผลิตตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ลักษณะดินและพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําสวนปาลม 

 พื้นที่ที่ เหมาะสมนั้นควรเปนพื้นที่ราบหรือพื้นที่ราบท่ีมีเนินเล็กนอย              

เปนพื้นที่ที่ไมมีน้ําทวมขัง และมีการระบายนํ้าท่ีดีถึงปานกลาง หากอยูใกลแหลงน้ําจะ

เหมาะสมมากขึ้น  ดินที่ เหมาะสม  คือ  ดินร วน  หรือดินรวนปนดินเหนียวที่ มี              

ความสมบูรณปานกลางถึงสูง ดินตองระบายน้ําไดดี  

 ….พื้นท่ีตองเปนท่ีราบสวยเลย น้ําตองผานดี ระบายดี ถาท่ีแคแหลงนํ้าก็

ดีหนัด….(เจาของสวน อ.ทายเหมือง อายุ 63 ป)….ดินตองเปนดินเหนียว ดินรวน หรือ

เหนียวสมรวน ปาลมขึ้นดี....(เจาของสวน อ.ทับปุด อายุ 45 ป) 

 

2. การสรางถนนเขาสวนปาลม 

 การทําถนนหลักหรือถนนใหญในสวนปาลมมีความสําคัญเปนอยางย่ิง 

ทั้งนี้ เพื่อสะดวกใน การขนสงผลผลิตออกสูตลาด ซึ่งจะทําภายหลังการบุกเบิก              

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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 ….มีสายหลักเขาออกสวน สองเสน ทําทางแยกในสวนอีกหลายเสน 

สะดวกเวลารถเขาไปเอาปาลม….(เจาของสวน อ.ตะก่ัวปา อายุ 61 ป)….มีส่ีเสน มีสาย

รองแยกไปอีกสิบเสนได เสนเล็ก ๆ พอใหรถเขาไปได….(เจาของสวน อ.ตะก่ัวทุง            

อายุ 55 ป) 

 3. พันธุปาลมน้ํามัน 

พันธุปาลมน้ํามันนั้นจะตองผานการทดสอบแลววาใหผลผลิตดีใน

ประเทศ ตองไดรับพันธุปาลมที่ถูกตองจากแหลงผลิตที่มีมาตรฐาน และตองมีใบรับรอง

คุณภาพจากกรมสงเสริมวิชาการเกษตร ซึ่งพันธุปาลมน้ํามันท่ีไดการรับรองตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

- น้ํามัน/ทะลาย (% โดยน้ําหนัก) > 22% 

- เปลือกนอก/ผล (%โดยน้ําหนัก) > 80% 

- น้ํามัน/เปลือกนอกสด (%โดยน้ําหนัก) > 45% 

- น้ํามัน/เปลือกนอกแหง (%โดยน้ําหนัก) > 65 % 

- กะลา/ผล (%โดยน้ําหนัก) < 10% 

- ผล/ทะลาย (การติดผล) (%โดยน้ําหนัก) > 70% 

- จํานวนทะลาย/ตน/ป > 6 ทะลาย 

          ….ตองแลทุกวัน ดินสําคัญนะ ตองปรับใหเหมาะสม พันธุก็ตองไดคุณภาพ 

ของผมพันธุ เทเนอราครับ 8 ปแลว กรมเกษตรรับรองใหไดมาตรฐาน….(เจาของสวน 

อ.เมือง อายุ 44 ป)….ผมใช เทเนอรา มีใบรับรองจากเกษตร….(เจาของสวน อ.กะปง 

อายุ 55 ป) 

4. ปุยปาลมน้ํามัน 

การใชปุ ยส วนใหญจะใชปุ ย สูตรสํา เ ร็จ ท่ี เหมาะกับปาลมน้ํ า มัน                         

เพื่อความสะดวกและลดความผิดพลาด สวนมากปลูกโดยใชปุย 0-3-0 ประมาณ                 

หน่ึงกํามือรองกนหลุม ใชปบครอบไวไมใหศัตรูพืชมาทําลายตนปาลม ตองปลูกสลับ 
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 ….สวนผมใชหลายสูตรเลยนะปุย แลวแตชวงของปาลมใช 16-11-14,12-

9-21,14-17-35,15-15-15 ซื้อจากรานประจํา ปุยดีมีคุณภาพ….(เจาของสวน อ.ตะก่ัว

ทุง อายุ 60 ป)….ผมใชปุย 0-3-0 ประมาณ หนึ่งกํามือรองกนหลุม ใชปบมันกาด           

ตัดหัวตัดทาย คลุมไวไมใหหนูกินยอด….  (เจาของสวน อ.ตะก่ัวปา อายุ 56 ป)….          

ของผมส่ังปุย จากรานประจํา ปุยตองมีย่ีหอนะ รานเขาจะชวยบอกวิธีการใชดวย….

(เจาของสวน อ.คุระบุรี อายุ 59 ป) 

5. แรงงานคน 

แรงงานคนท่ีใชในกระบวนการทําสวนปาลมนํ้ามันน้ัน จะตองใชแรงงาน           

ก่ีคนก็ขึ้นอยูกับขนาดของสวนปาลมน้ํามันดวย ถาสวนปาลมขนาดใหญคนงาน              

ก็มีเกือบรอยคน  หรือบางสวนก็ใชวิธีจางเหมาในชวงที่ มีการเก็บเก่ียวผลผลิต 

แรงงานคนในสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาสวนใหญจะเปนชาวตางดาว เชน             

พมา มอญ และลาว เปนตน การวาจางก็มีทั้งรายเดือน รายวัน หรือจางแบบรับเหมา  

 ….ก็ตองดูแลมันใหดี ใหคาจาง ผมใหตนละ 600 บาท เวลาแทงปาลม          

นี่ยังไมรวม คาแตงทางตนละ 8 บาท ถาเราดูแลคนงานดีสวนเราก็ดีดวยจริงไหม          

ตองบริหารตรงน้ี คนงานสวนมากเปนพมา….(เจาของสวน อ.เมือง อายุ 44 ป)….ผมจาง

รายเดือน เดือนนึง หกพันหา ยกหนําใหมันอยูในสวนเลย เฝาสวนมันขาดเหลืออะไรมันก็

จะบอกเรา สบายใจดีเหมือนกัน….(เจาของสวน อ.คุระบุรี อายุ 47 ป) 

 6. เทคโนโลยีและอุปกรณที่ใชในการเก็บเก่ียว 

อุปกรณที่ใชเก่ียวปาลมหรือแทงปาลมตองพรอม เปนเหล็กยาวและตอง            

คมกริบตองมีจํานวนเพียงพอตอคนงานในสวน ตองมีระบบการขนสงผลผลิตที่สะดวก

และรวดเร็ว สวนมากในจังหวัดพังงาใชรถกระบะหรือรถบรรทุกในการขนสงปาลม

น้ํามันไปสงขายยังลานเท  

 ….ออ อุปกรณไง เชน ตะขอที่ใชเก่ียวปาลมตองมีเพียงพอ ตองลับใหคม

กริบ พื้นท่ีในสวนตองอยารกมากบางสวนเน่ียรกหญาทวมหัวก็ไมไหวนะ….(เจาของ
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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7. ผลผลิต  

ไดปาลมนํ้ามันที่นําไปสกัดแลวใหเปอรเซ็นตน้ํามันสูง ตองเปนพันธุดีที่

ปลูกเปนการคา เปนลูกผสมลักษณะเทเนอรา เกิดจากการผสมขามระหวางลักษณะดู

รากับพิสิเฟอรา อาจเปนพันธุที่ไดจากภายในประเทศหรือตางประเทศก็ได มีการดูแล

รักษาสวนอยางถูกตองและเหมาะสมเชนการใสปุยตามหลักวิชาการ ไมใชสารเคมีหรือ

ใชเฉพาะท่ีจําเปน เพื่อปองกันพิษตกคางและรักษาส่ิงแวดลอม ซึ่งจะ    เก็บเก่ียวเฉพาะ

ปาลมสุกเทานั้น สงขายใหกับลานเทบริเวณใกลเคียงท้ังน้ีเพื่อประหยัดคาใชจายใน   

การเดินทาง  

 ….ของผมสิบหาวันตัดคร้ัง ปนึงใหผลผลิตรอยหาสิบกวาโล ตอปนะ ก็ได

ตามเกณฑวิชาการเขาละ ผมก็ขายลานเทแถวๆน้ีแหละใกลบาน เดินทางสะดวก….

(เจาของสวน อ.ตะก่ัวทุง อายุ 56 ป)….เอาแตทลายสุก ขายลานเท ตัดขายเดือนนึง

สองหน ของผม ตนนึง ก็รอยหกสิบโล ตอตนตอปนะ ก็ไดตามเกณฑเกษตร….(เจาของ

สวน อ.ทับปุด อายุ 49 ป) 

 แนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา ซึ่งสามารถจําแนก

แนวทางพัฒนาเปน 3 แนวทาง ดังนี้ 

 1. แนวทางการพัฒนาเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน 

1.1 การใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

มีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใหไดพันธุปาลมนํ้ามัน

ใหม ๆ ที่ใหผลผลิตสูงสุด ตลอดจนสรางปาลมนํ้ามันลูกผสมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีปลูก

ของเกษตรกรสวนปาลมน้ํามันในแตละพื้นท่ี มีการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามันคัดเลือก

ตนพอแมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ นํามาผสมกันและคัดเลือกตนลูกที่ไดลักษณะที่ดีที่สุด

จากตนพอแม  

….ต อ ง วิ จั ย พั น ธุ ป า ล ม อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  ใ ช วิ ธี ก า ร ท า ง                     

ดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อหาพันธุปาลมใหเหมาะสมกับพื้นที่ในจังหวัดพังงา… .

(เกษตร อ.ทายเหมือง) 
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1.2 การถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ในการทําสวนปาลมใหเกษตรกรสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา 

เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงท่ีสุด กลาวคือ มีการถายทอดความรู เทคโนโลยีที่เหมาะสม          

ใหชาวสวนปาลมน้ํามันไดเรียนรูทั้งเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนา          

พื้นที่ปลูกเดิมใหมีประสิทธิภาพ 

….ผมอยากใหแนะนําเทคโนโลยีใหม ๆ ในการเก็บเก่ียวผลผลิต         

นี่พอแทงปาลมทีนึงก็ตองใชคนงานมาก เก็บก็ยากตองใชตะขอแทงปาลม….(เจาของ

สวน อ.คุระบุรี อายุ 54 ป) 

1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุย 

เพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยที่ถูกตองและเหมาะสม ใชปุยให

ถูกตองตามหลักวิชาการ และปุยตองมีคุณภาพดีมีราคาท่ีเหมาะสม ตองมีการพัฒนา

ปุยสูตรใหม ๆ อยูเสมอ การใสปุยปาลมน้ํามันในระยะตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึงปจจัย

หลายอยาง เชน ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยูใน     ดินเดิมสภาพภูมิอากาศ ความตองการ

ธาตุอาหารของปาลมน้ํามันในระยะตาง ๆ ชนิดของปุย อัตราการใสและราคาปุย 

….ปุยตองมีคุณภาพ ปุยปลอมก็มีนะ ราคาตองเหมาะสม ไมใชแพง

เกินแตคุณภาพไมดี วิธีใสปุยใสตามหลักการของกรมวิชาการเกษตร….(เกษตร              

อ.ตะก่ัวทุง) 

1.4 การเลือกใชพันธุปาลมที่เหมาะสม 

การเลือกใชพันธุมีความสําคัญมาก ถาเกษตรกรเลือกใชพันธุผิด

จะทําใหเสียเวลาและคาใชจาย จะตองเปนพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอรา (DxP)  

ซึ่ ง ไดจากการผสมระหวางพอพันธุ  คือ  ฟ สิ เฟอรา  (Pisifera) และแมพันธุ คือ              

ดูรา (Dura) ทั้งพอและแมพันธุนี้จะตองผานกระบวนการ ปรับปรุงพันธุเพื่อคัดเลือก 

สายพันธุที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยในจังหวัดพังงานิยมปลูกปาลมนํ้ามันลูกผสม 

เทเนอราเปนสวนมาก เพราะจะใหผลผลิตทะลายผลปาลมสดสูงและสม่ําเสมอ 

องคประกอบของน้ํามันตอทะลายดีและมีการเจริญเติบโตและแข็งแรง 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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…..ในพังงาลูกผสมเทเนอรา นิยมมาก สําคัญนะพันธุอะ ตองหาพันธุ

ดี ๆ พังงาตอนน้ีลูกผสมเทเนอราเหมาะท่ีสุด ตอไปอาจมีการพัฒนาอีกในอนาคต….

(เกษตร อ.ทับปุด) 

1.5 เทคนิคพิเศษในการจัดทําสวนปาลมน้ํามัน 

ในแตละสวนเกษตรกรได มีเทคนิคในการจัดทําสวนปาลม              

เพื่อเพิ่มผลผลิตใหไดตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยมีเทคนิคใน           

การจัดทําสวนที่แตกตางกัน ตามความเคยชินและภูมิปญญาของเกษตรกร 

….ของผมไดซื้อแมปุยมาแลวผสมปุยใชเอง ผมยังรับจางผสมปุยให

เกษตรกรรายอ่ืนดวย การผสมปุยเองจะทําใหใสปุยปาลมไดตามสูตรที่ตองการ               

ในสวนของผมผมใชวิธีการวางแนวปลูกแบบขวางหวัน เพื่อใหปาลมไดรับแสงแดด

เต็มที่ ตองดูทิศทางของแสงในการปลูกดวย….(เจาของสวน อ.ทับปุด อายุ 52 ป) 

 

2. แนวทางการพัฒนาดานการลงทุนของสวนปาลมน้ํามัน 

    2.1 การลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามัน 

 ตองลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยควบคุมราคาปุยให               

ราคาถูกคุณภาพดี ควบคุมราคาตนกลาปาลมน้ํามันใหเหมาะสม 

….เด๋ียวน้ีปุย ตนกลาปาลม คาแรงคนงานมันสูง ถามีการพัฒนาลด

ตนทุนตรงจุดนี้ได ก็จะเปนผลดีกับเกษตรกรมาเลย….(เกษตร อ.ตะก่ัวปา) 

    2.2 สรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิตสําหรับทุกฝาย 

ประกาศราคาผลผลิตทะลายสดปาลมน้ํามันที่เปนธรรมสําหรับ          

ทุกฝาย ทั้งเกษตรกรสวนปาลมน้ํามัน เจาของลานเท และโรงงานปาลมน้ํามัน 

….ราคาปาลมมันขึ้น ๆ  ลง ๆ เรารับซื้อตลอด สงโรงงานบวกคาขนสง

ดวย บางโรงงานกดราคาจนเราเกือบขาดทุน บางทีเรารับซื้อจากชาวสวนเขาก็บนวา

ทําไมราคาลงเร็วจัง นั่นเพราะโรงงานน่ันเองควบคุมราคาหมด….(เจาของลานเท              

อ.ตะก่ัวปา อายุ 39 ป) 
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2.3 ใหการรับรองสวนปาลมน้ํามันของเกษตรกร 

                       มีการใหการรับรองสวนปาลมน้ํามันของเกษตรกรในจังหวัดพังงา              

ที่มีการจัดการสวนปาลมน้ํามันที่ถูกตองและเหมาะสมตามเกณฑของกรมวิชาการ

เกษตร 

….สวนที่ไดตามเกณฑเกษตร เกษตรตองรับรองใหเขาดวย เพื่อเปน

แบบอยางใหเกษตรกร พื้นที่อื่นมาแลเปนแบบอยาง วานี้ทําแบบนี้นะจึงไดตามเกณฑ 

ถาไดตามเกณฑแสดงวาสวนนั้นผลผลิตดี….(คนงานในสวน อ.ตะก่ัวทุง อายุ 42 ป) 

 

3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

    3.1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 

           เจาหนาวิชาการเกษตรของแตละอําเภอใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง

กับเกษตรกรในการทําสวนปาลมในจังหวัดพังงา ใหเปนไปตามหลักการของกรม

วิชาการเกษตร เพ่ือสรางเกษตรกรที่มีคุณภาพในการเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามันในจังหวัด

พังงา พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหความพรอมในการพัฒนาอาชีพดานปาลมน้ํามัน

ครบวงจร ใหเกษตรกรไดรับรูขาวสารจากส่ือตาง ๆ สรางความเขาใจถูกตอง ซึ่งจะ

สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติไดดวยตนเองและถายทอด

ความรูที่ถูกตองตามหลักวิชาการตอไป 

….เพิ่มศักยภาพเกษตรกร เราตองใหคําปรึกษาแนะนํา การทําสวน 

การใสปุย การจัดการสวน การเก็บเก่ียว ตองจัดการใหความรูเชิงวิชาการใหมากกวาน้ี 

เพราะเด๋ียวนี้ปาลมเปนพืชเศรษฐกิจท่ีชาวสวนพังงานิยมปลูกมากเกือบเทา

ยางพารา….(เกษตร อ.ทายเหมือง) 

3.2 สรางเครือขายเกษตรกรสวนปาลมน้ํามัน 

       มีการรวมกลุมสรางเครือขายท่ีเขมแข็งของเกษตรกรสวนปาลม           

น้ํามันในพ้ืนที่จั งหวัดพังงา  เพื่อใชตอรองราคากับพอคาคนกลางหรือลานเท              

เพื่อเปนการรวมมือกันในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณรวมกันทั้งในเร่ือง              

การทําสวนปาลมน้ํามัน มีการสรางมาตรฐานรวมกันของเครือขาย อีกทั้งยังเปน              

การสรางการเรียนรูใหกับชุมชนอีกดวย 
ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม  –  มิถุนายน  2555 
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….กลุมของเกษตรกรปาลมนํ้ามันในจังหวัดพังงา ไมชัดเจน คือสวน

ใครสวนมัน ไมยุงเก่ียวกัน จริง ๆ แลวถารวมกลุมกันได สรางเปนเครือขายชาวสวน

ปาลมนํ้ามันได จะมีผลดีมาก มันมีผลตอราคาของปาลมในจังหวัดนะ เพราะสวนมาก

ราคาผลผลิตปาลม มักถูกควบคุมโดยพอคาคนกลางหรือโรงงาน….(เกษตร อ.เมือง) 

 

 3.3 จัดทําแปลงสาธิต (แปลงตนแบบ) ปาลมน้ํามัน 

 สรางแปลงสาธิตปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา เพื่อเปนแนวทางใน

การศึกษาเรียนรูของเกษตรกรและผูที่สนใจที่จะทําสวนปาลมน้ํามันในจังหวัด ใหบริหาร

จัดการสวนปาลมน้ํามันถูกตองตามหลักการของกรมวิชาการเกษตร 

….เกษตรกรบางคน ทําแลวไมไดผลตามเกณฑ นั่นเพราะเขาทําสวน

ตามความเขาใจที่ผิด ถามีแปลงสาธิตไวแลเปนแนวทางก็จะดีมาก ควรมีทุกอําเภอดวย 

เพราะสภาพพื้นที่แตละอําเภอ ปาลมบางพันธุก็ปลูกไมได….(เจาของสวน อ.ทับปุด 

อายุ 40 ป) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

กระบวนการจัดทําสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 

 กระบวนการจัดทําสวนปาลมน้ํามัน ชาวสวนตองเขาใจลักษณะดินและ            

พื้นที่ที่เหมาะสมในการทําสวนปาลม พื้นที่ที่เหมาะสมควรเปนพื้นที่ราบหรือพื้นที่ราบท่ี

มีเนินเล็กนอย เปนพื้นท่ีที่ไมมีน้ําทวมขังและมีการระบายนํ้าที่ดี หากอยูใกลแหลงน้ํา           

จะเหมาะสมมากขึ้น ดินที่เหมาะสมคือ ดินรวน หรือดินรวนปนดินเหนียว มีการสราง

ถนนเขาสวนปาลม โดยการทําถนนหลักหรือถนนใหญในสวนปาลมมีความสําคัญเปน

อยางย่ิง ทั้งนี้เพ่ือสะดวกในการขนสงผลผลิตออกสูตลาด ซึ่งจะทําภายหลังการบุกเบิก

พื้นที่แลว โดยจะมีถนนเสนหลัก 2-4 เสน มีความกวางประมาณ 5 เมตร แลวมี                 

ถนนสายรองแบงเปน ซอยยอยอีกหลายเสน สอดคลองกับ การเตรียมพื้นที่                       

ในการจัดทําสวนปาลมน้ํามันของฉกรรจ สังขทอง (2547 : 101) ที่กลาววา ถนน                 
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พันธุปาลมน้ํามันนั้นจะตองผานการทดสอบแลววาใหผลผลิตดี และตอง 

ไดรับพันธุปาลมถูกตองจากแหลงผลิตท่ีมีมาตรฐาน และตองมีใบรับรองคุณภาพจาก

กรมสงเสริมวิชาการเกษตร สอดคลองกับ สุรกิตติ ศรีกุล (2547 : 2) ที่กลาววา              

พันธุปาลมน้ํามันที่ใชปลูกในทวีปเอเชีย ซึ่งปลูกเปนการคานั้นจะเปนพันธุลูกผสม

ระหวางแมพันธุดูรากับพอพันธุฟสิเฟอรา ไดพันธุใหมชื่อ เทเนอรา มีผลดิบสีดํา              

เม่ือสุกเปลือกนอกสีสมแดง เปนพันธุที่ไดการรับรองจากกรมสงเสริมวิชาการเกษตร 

การใชปุยซ่ึงสวนใหญจะใชปุยสูตรสําเร็จท่ีเหมาะกับปาลมน้ํามัน เพื่อ             

ความสะดวกและลดความผิดพลาด สวนมากปลูกโดยใชปุย 0-3-0 ประมาณ              

หน่ึงกํามือรองกนหลุม ใชปบครอบไวไมใหศัตรูพืชมาทําลายตนปาลม ตองปลูกสลับ 

ฟนปลาหางกันประมาณ 8-10 เมตร การเลือกซ้ือปุยตองเลือกจากรานประจําและ             

ปุยตองเปนย่ีหอที่มีชื่อเสียงเปนท่ีนาเช่ือถือมานาน โดยรานประจําที่ ส่ังซ้ือจะให

คําแนะนําเก่ียวกับสูตรปุย วิธีการใสปุยและการปรับปรุงสภาพดิน รวมถึงการวางแนว

ปลูกปาลมน้ํามันแบบฟนปลาเพ่ือรับแสงแดด สอดคลองกับ ฉกรรจ สังขทอง (2547 : 

106) กลาววาการวางแนวปลูกปาลม หลังจากการเตรียมพื้นที่และทางระบายนํ้า              

แลวจึงเร่ิมทําการวางแนวหรือทําแผนผังแปลง ซึ่งตองทําใหสอดคลองกับการทํางาน

และการระบายน้ํา ความลาดเทของพื้นที่ และที่ สําคัญคือทิศทางของแสงแดด              

ซึ่งอาจกําหนดตามแนวทิศตะวันออก-ตก เพื่อใหตนปาลมไดรับแสงแดดมากที่สุด 

แรงงานคน โดยแรงงานคนท่ีใชในกระบวนการทําสวนปาลมน้ํามันนั้น  

จะตองใชแรงงานก่ีคนก็ขึ้นอยูกับขนาดของสวนปาลมนํ้ามันดวย ถาสวนปาลมขนาด

ใหญคนงานก็มีเกือบรอยคน หรือบางสวนก็ใชวิธีจางเหมาในชวงท่ีมีการเก็บเก่ียว

ผลผลิต แรงงานคนในสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาสวนใหญจะเปนชาวตางดาว 

เชน พมา มอญ และลาว เปนตน การวาจางก็มีทั้งรายเดือน รายวัน หรือจางแบบ

รับเหมา สอดคลองกับกรมวิชาการเกษตรที่กลาววา การจัดการแรงงานคนภาย             

ในสวนปาลมมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในการเก็บเก่ียวผลผลิต การเก็บเก่ียวท่ี
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แนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา 
ในสวนของแนวทางการพัฒนาสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา สามารถ

จําแนกแนวทางพัฒนาเปน 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน  

 มีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใหไดพันธุปาลมน้ํามันใหม ๆ              

ที่ใหผลผลิตสูงสุด ตลอดจนสรางปาลมน้ํามันลูกผสมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีปลูกของ

เกษตรกรสวนปาลมน้ํามันในแตละพ้ืนที่ มีการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามันคัดเลือก              

ตนพอแมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ นํามาผสมกันและคัดเลือก ตนลูกที่ไดลักษณะที่ดีที่สุด

จากตนพอแม ตองมีการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทําสวนปาลมให

เกษตรกรสวนปาลมนํ้ามันในจังหวัดพังงา เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงท่ีสุด กลาวคือ                

มีการถายทอดความรู เทคโนโลยีที่เหมาะสม ใหชาวสวนปาลมน้ํามันไดเรียนรูทั้ง          

เชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ  รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ปลูกเดิมใหมีประสิทธิภาพ           

เพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยที่ถูกตองและเหมาะสม ใชปุยใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

และปุยตองมีคุณภาพดีมีราคาที่เหมาะสม ตองมีการพัฒนาปุยสูตรใหม ๆ อยูเสมอ 

การใสปุยปาลมนํ้ามันในระยะตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง เชน 

ปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยูในดินเดิมสภาพภูมิอากาศ ความตองการธาตุอาหารของ

ปาลมน้ํามันในระยะตาง ๆ ชนิดของปุย อัตราการใส และราคาปุย มีการเลือกใชพันธุ
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2. แนวทางการพัฒนาดานการลงทุนของสวนปาลมน้ํามัน 

    ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยควบคุมราคาปุยใหราคาถูกคุณภาพดี 

ควบคุมราคา ตนกลาปาลมน้ํามันใหเหมาะสม สรางความเปนธรรมดานราคาผลผลิต

สําหรับทุกฝาย โดยประกาศราคาผลผลิตทะลายสดปาลมนํ้ามันท่ีเปนธรรมสําหรับ           

ทุกฝาย ทั้งเกษตรกรสวนปาลมน้ํามัน เจาของ ลานเท และโรงงานปาลมน้ํามัน ตองมี

การใหการรับรองสวนปาลมนํ้ามันของเกษตรกรในจังหวัดพังงา ที่มีการจัดการสวน

ปาลมน้ํามันที่ถูกตองและเหมาะสมตามเกณฑของกรมวิชาการเกษตร สอดคลองกับ 
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3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

    พัฒนาคุณภาพเกษตรกร โดยเจาหนาวิชาการเกษตรของแตละอําเภอให

ความรูความเขาใจท่ีถูกตองกับเกษตรกรในการทําสวนปาลมในจังหวัดพังงา                     

ใหเปนไปตามหลักการของกรมวิชาการเกษตร เพื่อสรางเกษตรกรที่ มีคุณภาพ              

ในการเพิ่มผลผลิตปาลมนํ้ามันในจังหวัดพังงา พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ใหความ

พรอมในการพัฒนาอาชีพดานปาลมน้ํามันครบวงจร ใหเกษตรกรไดรับรูขาวสาร              

จากส่ือตาง ๆ สรางความเขาใจถูกตอง ซึ่งจะสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดทักษะ 

สามารถปฏิบั ติไดดวยตนเอง  และถายทอดความรูที่ ถูกตองตามหลักวิชาการ                  

ตองมีการรวมกลุมสรางเครือขายที่เขมแข็งของเกษตรกร  สวนปาลมนํ้ามันในพื้นที่

จังหวัดพังงา เพื่อใชตอรองราคากับพอคาคนกลางหรือลานเท เพื่อเปนการรวมมือกัน 

ในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณรวมกันทั้งในเร่ืองการทําสวนปาลมน้ํามัน          

มีการสรางมาตรฐานรวมกันของเครือขาย อีกทั้งยังเปนการสรางการเรียนรูใหกับ            

ชุมชนอีกดวย มีการสราง แปลงสาธิตปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา เพ่ือเปนแนวทางใน

การศึกษาเรียนรูของเกษตรกรและผูที่สนใจที่จะทําสวนปาลมน้ํามันในจังหวัด                   

ใหบริหารจัดการสวนปาลมน้ํามันถูกตองตามหลักการของกรมวิชาการเกษตร 

สอดคลองกับ ประยงศ สุขเตชะพันธ (2551 : 70) กลาววา การพัฒนาคุณภาพ

เกษตรกรใหมีความรูความเขาใจ ตลอดจนสรางความชํานาญใหกับเกษตรกร                    

ในการจัดทําสวนปาลมน้ํามันเปนแนวทางท่ีมีความสําคัญย่ิงท่ีจะชวยเพ่ิมผลผลิต 

ใหกับเกษตรกรอยางม่ันคงและย่ังยืนตอไป รวมทั้งสรางรูปแบบเครือขายเกษตรกร             
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หนวยงานรัฐควรสงนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเร่ืองปาลมน้ํามัน มาให

ความรูความเขาใจแกชาวสวนเปนระยะ ๆ เก่ียวกับการปลูกปาลมน้ํามันอยางถูกหลัก

วิชาการ ต้ังแตเร่ิมปลูกตลอดจนการดูแลรักษา  

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามัน ควรมีการตรวจสอบสภาพดิน              

ของแตละอําเภอในจังหวัดพังงา เพื่อจะไดทราบถึงคุณภาพของดินและปรับโครงสราง

ดินกอนที่เกษตรกรจะปลูกปาลมน้ํามัน 

3. หนวยงานรัฐที่ เ ก่ียวของตองใหความสําคัญและสนับสนุนให เ กิด              

การรวมกลุมของเกษตรกรปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา เพื่อจะทําใหเกษตรกรมี            

ความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา 

 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรมีการคนควาวิจัยถึงพันธุปาลมที่เหมาะสมท่ีสุดที่จะมาใชปลูกใน            

พื้นที่จังหวัดพังงา เน่ืองจากชาวสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงามีการใชพันธุปาลม

หลายชนิด ซึ่งทําใหผลผลิตไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 

2. ชาวสวนปาลมน้ํามันรายใดที่ไดผลผลิตนอย ควรมีการศึกษาถึงเทคนิค

พิเศษตาง ๆ  จากสวนปาลมน้ํามันท่ีไดผลผลิตตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการ

เกษตร เพื่อจะไดเพิ่มผลผลิตของ  สวนปาลมน้ํามันใหสูงขึ้น 

3. เกษตรกรควรจัดทําสวนปาลมน้ํามัน โดยวิธี เกษตรแบบผสมผสาน              

ซึ่งมีการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่ไมรบกวนการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามัน เพื่อจะทําให

เกษตรกรไดผลผลิตจากพืชชนิดอื่นในระหวางที่ไมมีการเก็บเก่ียวปาลมน้ํามัน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษาการจัดทําและแนวทางการพัฒนาปาลมน้ํามันใน

จังหวัดพังงา ดังนั้นควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดทําสวนปาลมน้ํามันกับ                

จังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดกระบ่ี จังหวัดภูเก็ต เปนตน 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยดานการตลาดของปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงา                

เพื่อจะไดเปนแนวทางใหเกษตรกรปาลมน้ํามันในจังหวัดพังงาไดเขาใจเก่ียวกับ                

การสงออกผลผลิตรวมถึงความตองการของตลาด  

3. ควรศึกษาวิจัยดานการเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลในการเก็บเก่ียวผลผลิต         

ใหรวดเร็ว เนื่องจากในการเก็บเก่ียวผลผลิตปาลมนํ้ามันในจังหวัดพังงาใชแรงงานคน

ทั้งหมดทําใหลาชาและใชเวลามาก 
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