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คํานํา 

 
  การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค าเกษต รที ่สําค ัญ 

(Zoning) จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดาน ทั้งในสวนของความพรอมของขอมูลประกอบการตัดสินใจวางแผน

ในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับพื้นที่ และระดับบุคคล คือ เกษตรกรแตละราย ความรูความเขาใจของ

ผูปฏิบัติงาน   แตละระดับ และสิ่งจําเปนก็คือ ความรู ความเขาใจ และการยอมรับของเกษตรกร หนวยงานตาง ๆ 

ของกรมสงเสริมการเกษตร จะตองมีแผนการจัดการพื้นที่เปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให     

บรรลุตามเปาหมาย โดยจะตองมีการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งดานคน – พื้นที่ - สินคา และจัดทําเปนแผนการ

จัดการพื้นที่ในแตละระดับที่เชื่อมโยงจากภาพใหญระดับประเทศสูหนวยยอยในระดับพื้นที่จํานวน 77 จังหวัด     

882 อําเภอ วัตถุประสงคเพื่อใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา มีแผนการจัดการพื้นที่

สําหรับใช เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคา

เกษตรที่สําคัญ มีการจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที ่สําคัญ เกษตรกรทําการผลิตสินคาหรือปลูกพืชตามเขต       

ความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของตลาด 

เนื้อหาของแผนการจัดการพื้นที่การผลิตปาลมน้ํามันในพื้นที่ภาคใตตอนลาง ประกอบดวย ขอมูล
สภาพทั่วไป ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ เสนทางคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม แหลงน้ําและระบบชลประทาน การใชประโยชนที่ดิน สถานการณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญสถานการณ
การผลิตปาลมนํ้ามัน ขอมูลดานพื้นที่ พื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมนํ้ามัน พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันปจจุบัน 
การวิเคราะหจากการซอนทับพื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันกับพื้นที่ปลูกจริงขอมูลดานปาลมน้ํามัน 
สภาพการใชเทคโนโลยีการผลิต ตนทุนการผลิต ปริมาณการผลิต สถานการณการตลาด  แหลงรับซื้อผลผลิต/
โรงงานแปรรูป ขอมูลดาน เกษตรกร/องคกร สภาพปญหาและความตองการ Smart Farmer ตนแบบ/องคความรู
ทักษะความชํานาญ องคกร/สถาบันเกษตรกรที่ดําเนินการดานการผลิต/ดานการตลาด (สหกรณ กลุมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน) การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน ปริมาณผลผลิต (อุปทาน) ปริมาณความตองการ ของตลาด       
(อุปสงค) การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตและความตองการของตลาด การกําหนดพื้นที่เปาหมายการผลิต พื้นที่ที่อยู
ใน เขต Zoning (S1, S2) พื้ นที่ที่ อยูนอกเขต  Zoning (S3, N) แนวทางการพัฒ นาและการจัด การพื้ นที่               
ในเขต Zoning และนอกเขต Zoning   
 

      สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา 
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บทที่ 1 
ขอมูลสภาพทั่วไปพื้นที่ภาคใตตอนลาง 

 
1.1  ที่ตั้งอาณาเขต ขอบเขตการปกครอง 
ภาคใตตอนลางประกอบดวย 7 จังหวัด คือ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส    

มีลักษณะภูมิประเทศเปนคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู 2 ดาน คือ ทะเลฝงตะวันออกดานอาว ไทยมีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดสงขลา ปตตานี และนราธิวาส ทะเลฝงตะวันตกดานทะเลอันดามัน มีอาณา เขตติดตอกับ
จังหวัดตรัง และสตูล สวนจังหวัดพัทลุงและจังหวัดยะลาเปนจังหวัดที่ไมมีพ้ืนที่ติดตอกับทะเล ในเขตพ้ืนที่
บางสวนทางตอนใตติดกับเขตประเทศมาเลเซีย ไดแก จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส (ภาพที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดในภาคใตตอนลาง 
ที่มา : จากผลการวิเคราะหขอมูล Land Suitability ของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2559 

1.2 ลกัษณะภูมปิระเทศ (Topographic) 
ลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลางของภาคใตตอนลาง จะมีเทือกเขาวางตัวในแนวเหนือ-ใต          

เปนแกนกลางของภาค และมีพ้ืนที่ ราบยาวขนานจากแนวภูเขาลงสูทะเล จึงทําใหมีสภาพพ้ืนที่ เปนลุมนํ้า         
ทิวเขาสําคัญที่เปนปจจัยกําหนดลักษณะภูมินิเวศนของพ้ืนที่มีอยู 2 ทิวเขา ไดแก ทิวเขานครศรีธรรมราช จะมี
พ้ืนที่ทอดยาวตอเน่ืองหลายจังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง และสตูล เปนตนกําเนิดลํานํ้า
ที่ไหลลงสูอาวไทย และทะเลอันดามัน ทิวเขาสันกาลาคีรี เปนทิวเขาที่ตอเน่ืองกับทิวเขานครศรีธรรมราช      
เริ่มตั้งแตจังหวัดสตูลไปส้ินสุดในเขตจังหวัดนราธิวาส มีลักษณะลดหล่ันเปนข้ันบันใด ไปทางทิศตะวันออก    
เฉียงใต ก้ันเขตแดนไทยกับมาเลเซียในเขตจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาสของไทย  (ภาพที่ 2) 
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คํานํา 

 
  การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค าเกษต รที ่สําค ัญ 

(Zoning) จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดาน ทั้งในสวนของความพรอมของขอมูลประกอบการตัดสินใจวางแผน

ในระดับภาพรวมของประเทศ ระดับพื้นที่ และระดับบุคคล คือ เกษตรกรแตละราย ความรูความเขาใจของ

ผูปฏิบัติงาน   แตละระดับ และสิ่งจําเปนก็คือ ความรู ความเขาใจ และการยอมรับของเกษตรกร หนวยงานตาง ๆ 

ของกรมสงเสริมการเกษตร จะตองมีแผนการจัดการพื้นที่เปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให     

บรรลุตามเปาหมาย โดยจะตองมีการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งดานคน – พื้นที่ - สินคา และจัดทําเปนแผนการ

จัดการพื้นที่ในแตละระดับที่เชื่อมโยงจากภาพใหญระดับประเทศสูหนวยยอยในระดับพื้นที่จํานวน 77 จังหวัด     

882 อําเภอ วัตถุประสงคเพื่อใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา มีแผนการจัดการพื้นที่

สําหรับใช เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคา

เกษตรที่สําคัญ มีการจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจที ่สําคัญ เกษตรกรทําการผลิตสินคาหรือปลูกพืชตามเขต       

ความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของตลาด 

เนื้อหาของแผนการจัดการพื้นที่การผลิตปาลมน้ํามันในพื้นที่ภาคใตตอนลาง ประกอบดวย ขอมูล
สภาพทั่วไป ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ เสนทางคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม แหลงน้ําและระบบชลประทาน การใชประโยชนที่ดิน สถานการณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญสถานการณ
การผลิตปาลมนํ้ามัน ขอมูลดานพื้นที่ พื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมนํ้ามัน พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันปจจุบัน 
การวิเคราะหจากการซอนทับพื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันกับพื้นที่ปลูกจริงขอมูลดานปาลมน้ํามัน 
สภาพการใชเทคโนโลยีการผลิต ตนทุนการผลิต ปริมาณการผลิต สถานการณการตลาด  แหลงรับซื้อผลผลิต/
โรงงานแปรรูป ขอมูลดาน เกษตรกร/องคกร สภาพปญหาและความตองการ Smart Farmer ตนแบบ/องคความรู
ทักษะความชํานาญ องคกร/สถาบันเกษตรกรที่ดําเนินการดานการผลิต/ดานการตลาด (สหกรณ กลุมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน) การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน ปริมาณผลผลิต (อุปทาน) ปริมาณความตองการ ของตลาด       
(อุปสงค) การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตและความตองการของตลาด การกําหนดพื้นที่เปาหมายการผลิต พื้นที่ที่อยู
ใน เขต Zoning (S1, S2) พื้ นที่ที่ อยูนอกเขต  Zoning (S3, N) แนวทางการพัฒ นาและการจัด การพื้ นที่               
ในเขต Zoning และนอกเขต Zoning   
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บทที่ 1 
ขอมูลสภาพทั่วไปพื้นที่ภาคใตตอนลาง 

 
1.1  ที่ตั้งอาณาเขต ขอบเขตการปกครอง 
ภาคใตตอนลางประกอบดวย 7 จังหวัด คือ ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส    

มีลักษณะภูมิประเทศเปนคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู 2 ดาน คือ ทะเลฝงตะวันออกดานอาว ไทยมีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดสงขลา ปตตานี และนราธิวาส ทะเลฝงตะวันตกดานทะเลอันดามัน มีอาณา เขตติดตอกับ
จังหวัดตรัง และสตูล สวนจังหวัดพัทลุงและจังหวัดยะลาเปนจังหวัดที่ไมมีพ้ืนที่ติดตอกับทะเล ในเขตพ้ืนที่
บางสวนทางตอนใตติดกับเขตประเทศมาเลเซีย ไดแก จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส (ภาพที่ 1) 

 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดในภาคใตตอนลาง 
ที่มา : จากผลการวิเคราะหขอมูล Land Suitability ของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2559 

1.2 ลกัษณะภูมปิระเทศ (Topographic) 
ลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลางของภาคใตตอนลาง จะมีเทือกเขาวางตัวในแนวเหนือ-ใต          

เปนแกนกลางของภาค และมีพ้ืนที่ ราบยาวขนานจากแนวภูเขาลงสูทะเล จึงทําใหมีสภาพพ้ืนที่ เปนลุมนํ้า         
ทิวเขาสําคัญที่เปนปจจัยกําหนดลักษณะภูมินิเวศนของพ้ืนที่มีอยู 2 ทิวเขา ไดแก ทิวเขานครศรีธรรมราช จะมี
พ้ืนที่ทอดยาวตอเน่ืองหลายจังหวัด คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง และสตูล เปนตนกําเนิดลํานํ้า
ที่ไหลลงสูอาวไทย และทะเลอันดามัน ทิวเขาสันกาลาคีรี เปนทิวเขาที่ตอเน่ืองกับทิวเขานครศรีธรรมราช      
เริ่มตั้งแตจังหวัดสตูลไปส้ินสุดในเขตจังหวัดนราธิวาส มีลักษณะลดหล่ันเปนข้ันบันใด ไปทางทิศตะวันออก    
เฉียงใต ก้ันเขตแดนไทยกับมาเลเซียในเขตจังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาสของไทย  (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลางของภาคใตตอนลาง 
ที่มา : จากผลการวิเคราะหขอมูล Land Suitability ของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2559 

  จากชุดดินกวา 300 ชุดดิน ไดจัดจําแนกใหมเปน 62 กลุมชุดดิน โดยกลุมชุดดินในพ้ืนที่ลุม ไดแก 
กลุมชุดดินที่ 1 - 25 และกลุมชุดดินที่ 57 - 59 เปนดินที่ลุม การระบายนํ้าของดินไมดีมักมีนํ้าแชขัง ในฤดูฝน 
กลุมชุดดินในพ้ืนที่ดอน ไดแก กลุมชุดดินที่ 26 - 56 และ 60 - 62 เปนดินที่ไมมีนํ้าแชขัง พบบริเวณที่เปนเนิน 
มีการระบายนํ้าดี สภาพพ้ืนที่อาจเปนที่ราบเรียบ เปนลูกคล่ืน หรือเนินเขา กลุมดินที่พบมากในพ้ืนที่ภาคใต
ตอนลาง มีดังน้ี กลุมชุดดินในพ้ืนที่ลุม ไดแก กลุมชุดดินที่ 2, 3, 6, 14 และ 17 รวมประมาณ 1.5 ลานไร    
ใชประโยชนในการปลูกขาว มีพ้ืนที่รวมประมาณ 1.2 ลานไร และ    ไมยืนตนประมาณ 3 แสน ไร กลุมชุดดิน
ในพ้ืนที่ดอน ไดแก กลุมชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 45, 50, 51, 53 และ 62 มีพ้ืนที่รวมประมาณ 11.5 
ลานไร เปนปาสมบูรณ 3.6 ลานไร ไมยืนตน 7.3 ลานไร และไมผลประมาณ 6 แสนไร (ภาพที่ 3) 

 

 
        จากภาพ ดินพ้ืนที่ลุม (สีขาว) ดินพ้ืนที่ดอน (สีเทา) ดินพ้ืนที่ภูเขา (สีดํา) ในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 

     ภาพที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุมชุดดินที่สําคัญในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 
     ที่มา : สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (ม.ป.ป.) 
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ตารางที่ 1 กลุมดินที่พบมากในพ้ืนที่จังหวัดตาง  ๆในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 

กลุมชุดดิน          สภาพการใชประโยชน (ไร)                                            เนื้อที่ (ไร) 

กลุมชุดดินที่ 2 นาขาว     120,405 

กลุมชุดดินที่ 3 นาขาว     270,056 

กลุมชุดดินที่ 6 นา 579,532 ไร  

ไมยืนตน 322,113 ไร 

    901,645 

กลุมชุดดินที่ 14 นาขาว     132,977 

กลุมชุดดินที่ 17 นาขาว     133,762 

กลุมชุดดินที่ 26 ไมยืนตน 779,816 ไร ไมผล 112,868 ไร  

ไมยืนตน (ดินที่มีจุดประสีเทา) 142,464 ไร 

1,035,148 

กลุมชุดดินที่ 32 ไมยืนตน 347,979 ไร ไมผล 123,528 ไร  

ไมยืนตน (ดินที่มีจุดประสีเทา) 149,917 ไร 

     621,424 

กลุมชุดดินที่ 34 ไมยืนตน (ดินที่มีจุดประสีเทา) 309,101 ไร  

ไมผล 138,690 ไร ไมยืนตน 1,283,819 ไร 

1,731,610 

กลุมชุดดินที่ 39 ไมยืนตน     651,275 

กลุมชุดดินที่ 45 ไมยืนตน     600,927 

กลุมชุดดินที่ 50 ไมยืนตน     535,953 

กลุมชุดดินที่ 51 ไมยืนตน     346,095 

กลุมชุดดินที่ 53 ไมยืนตน   145,958 

กลุมชุดดินที่ 62 ปาสมบูรณ 3,684,280 ไร  

ไมยืนตน 2,024,836 ไร  

ไมผล 131,314 ไร 

5,840,430 

รวม  13,067,665 

ที่มา : สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (ม.ป.ป.) 

ลักษณะทิศทาง ความลาดชัน 
เปนพ้ืนที่ราบชายฝงทะเล ที่มีภูเขาและที่สูงอยูภายใน จึงเปนที่ราบแคบๆ และยาวไปตาม ฝงทะเล 

บางตอนจะมีทิวเขาก้ันแบงออกจากกันเปนตอน ๆ ที่ราบที่สําคัญ ไดแก ที่ราบพัทลุง เปนที่ราบ ชายฝงทะเล  
ทางตะวันออกของทิวเขานครศรีธรรมราช พ้ืนที่จะลาดจากทิวเขาลงสูทะเลสาบสงขลา มีลํานํ้า หลายสายซ่ึงไหล
จากทิวเขาไปทางตะวันออกลงสูทะเลสาบสงขลา มีความยาวไปตามทะเลสาบสงขลา ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร 
และกวางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ที่ราบปตตานี เปนที่ราบตอนใตสุดติดชายแดน ไทย อยูระหวางทิวเขาสันกาลา
คีรีกับฝงทะเล ทอดยาวไปตามฝงทะเล มีความยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร กวางอยูระหวาง ๒๕ ถึง ๖๐ 
กิโลเมตร มีลํานํ้าหลายสายไหลลงสูชายฝงทะเลทางทิศเหนือ  
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1.3  สภาพภูมิอากาศ 
อากาศเปนแบบรอนช้ืน โดยชวงฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝน    

เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ฤดูฝนของภาคใตแบงเปน 2 ระยะคือระยะมรสุม ตะวันตก
เฉียงใต จะอยูในชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ในชวงดังกลาวจะมีฝนตกชุกมาก ในบริเวณ
ภาคใตฝงตะวันตก และระยะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู ในชวงกลางเดือนตุลาคมถึง กลางเดือน      
พฤศจิกายน ในชวงดังกลาวจะมีฝนตกชุกมากในบริเวณภาคใตฝงตะวันออก ทั้งน้ีภาคใตฝงตะวันตกจะเริ่มและ
ส้ินสุดฤดูกาลกอนภาคใตฝงตะวันออกประมาณ 2 เดือน ลักษณะการกระจายตัว ของฝนจากคาเฉล่ีย 48 ป   
จะพบวา จังหวัดทางภาคใตฝงตะวันออกจะมีฝนตกหนัก คือมากกวา 250 มิลลิเมตรตอเดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม ถึงธันวาคม สวนจังหวัดทางภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนมากกวา 250 มิลลิเมตรตอเดือนนับตั้งแตเดือน
กรกฎาคม ถึงตุลาคม ทําใหฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรในภาคใตตอนลางตองดําเนินการกอนชวงเวลา
ดังกลาว ประมาณ 2 - 3 เดือน เพ่ือปองกันผลกระทบจากสภาพนํ้าทวม (ภาพที่ 4) คาเฉล่ียปริมาณนํ้าฝนรายป 
ตั้งแตป 2557 - 2559 พบวา ภาคใตตอนลางมีปริมาณนํ้าฝน 1,774-2,790 มิลลิเมตร หรือเฉลี่ย 2,245 
มิลลิเมตร วันฝนตก 148 - 185 วัน หรือเฉล่ีย    166 วัน เมื่อแยกเปนภาคใตตอนลางฝงตะวันออก พบวา   
มีปริมาณนํ้าฝน 1,685 - 3,086 มิลลิเมตร  หรือเฉล่ีย 2,288 มิลลิเมตร วันฝนตก 160 - 195 วัน หรือ
เฉลี่ย 176 วัน ภาคใตตอนลางฝงตะวันตก  มีปริมาณนํ้าฝน 1,754 - 2,454 มิลลิเมตร หรือเฉล่ีย 2,194 
มิลลิเมตร วันฝนตก 145 - 184 วัน  หรือเฉล่ีย 160 วัน จะสังเกตเห็นวาภาคใตฝ งตะวันตกจะมีความ
แปรปรวนของฝนนอยกวาภาคใตฝงตะวันออก (ตารางที่ 2, ๓) อุณหภูมิสูงสุด ต่ําสุดรายป ตั้งแตป 2557 - 
2559 ณ สถานีตรวจอากาศในจังหวัดตาง ๆ ของภาคใตตอนลาง พบวา ภาคใตฝงตะวันตกมีอุณหภูมิสูงสุด 
และต่ําสุดเฉลี่ย 37.28  และ 19.76 องศาเซลเซียส ภาคใตฝงตะวันออกมีอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด 36.43 
และ 20.38 องศาเซลเซียส ซ่ึงตางกันเพียงเล็กนอย  

 
                  (สีแทนปริมาณน้ําฝนที่มีหนวยเปนมิลลิเมตรตอเดือน) 
     ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (ม.ป.ป.)

  

   ภาพที่   ๔   

%%

    การกระจายตัวของฝนรายเดือน  48   ป ระหวางป  2511 - 2559    
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ตารางที่ 2 แสดงอุณหภูม ิ

 
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณนํ้าฝ

อุณหภูมิสูงสุด ตํ่าสุดรายป (องศาเซลเซียส) ต้ังแตป 2547 - 2559 ณ สถานตรวจอากาศในจังหวัดตาง  ๆของภาคใตตอนลาง 

รายการ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 
  

อุณหภูมิสูงสุด               

ภาคใตฝงตะวันตก 37.45 39.25 37.6 37.45 36.05 36.45 37.85 36.15 36.15 37.8 35.95 38.5 37.95 37.28 

ภาคใตฝงตะวันออก 37.33 37.4 35.77 36.3 36.03 36.33 37.47 35.97 36.37 36.37 35.97 36.2 36.07 36.43 

อุณหภูมิต่ําสุด               

ภาคใตฝงตะวันตก 20.2 18.4 20 19 20.05 19.45 20.5 17.75 21.4 21 20.5 19.7 19.55 19.76 

ภาคใตฝงตะวันออก 20.73 20.45 18.9 20.6 21.1 21.07 21.23 20.13 22 15.8 21.27 20.3 21.37 20.38 

ที่มา :  กรมอุตินิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร รวบรวมโดย :  สํานักสถิตพิยากรณ สาํนักงานสถิติแหงชาติ 

ปริมาณน้ําฝนตกรายป ตั้งแตป 2547 - 2559 ณ สถานีตรวจอากาศในจังหวัดตาง  ๆของภาคใตตอนลาง 

รายการ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 
 

ปริมาณฝนรวมฝงตะวันออก (มิลิลเมตร/ป) 1,685 2,567 1,818 1,903 2,895 2,206 2,486 3,086 2,363 2,472 2,283 1,792 2,162 2,288 

จํานวนวันฝนตก (วัน/ป) 145 133 171 163 166 157 165 184 153 165 163 149 156 160 

ปริมาณฝนรวมฝงตะวันตก (มิลลิเมตร/ป) 1,908 2,031 2,036 2,376 2,081 2,351 2,403 2,346 2,454 2,331 2,241 1,754 2,213 2,194 

จํานวนวันฝนตก (วัน/ป) 166 163 175 186 170 174 194 186 179 175 195 169 160 176 

ปริมาณฝนรวมทั้งภาคใตตอนลาง (มิลลิเมตร/ป) 1,774 2,299 1,905 2,092 2,569 2,264 2,453 2,790 2,399 2,415 2,266 1,777 2,182 2,245 

จํานวนวันฝนตก (วัน/ป) 154 148 173 172 168 164 176 185 163 169 175 157 157 166 

ที่มา :  กรมอุตินิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร รวบรวมโดย :  สํานักสถิตพิยากรณ สาํนักงานสถิติแหงชาติ 
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1.4 เสนทางคมนาคม 
    เสนทางคมนาคมลงสูภาคใตตอนลางมีดวยกัน 3 เสนทางหลักซ่ึงมีทั้งหมด 7 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซ่ึงมีเสนทางคมนาคมผานทางหลวงสายหลักและ    
สายรอง รถไฟ และทาอากาศยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ แผนที่แสดงเสนทางคมนาคมของภาคใตตอนลาง 
ที่มา : จากผลการวิเคราะหขอมูล Land Suitability ของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2559 

 

  โดยสามารถสรุปเสนทางหลักของแตละจังหวัดไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 4 แสดงเสนทางคมนาคม 

จังหวัด 
เสนทางคมนาคม 

ทางถนน ทางราง ทางอากาศ 
ตรัง ทางหลวงสําคัญไดแก หมายเลข 403 เช่ือมตอที่มาจาก

อําเภอ ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางหลวง
หมายเลข 4 จาก จังหวัดกระบี ่

มีระบบการขนสง 
ทางราง จนถึงอําเภอ
กันตังและรถไฟ 
สายหัวลําโพง-ตรัง 
ชุมทางตรัง 
มีสถานีหวยยอด 
สถานีนาโยง 

มีทางอากาศยาน
ตรัง เสนทาง 
ดอนเมือง-ตรัง 

พัทลุง 
 

ทางหลวงหมายเลข 4 จากพัทลุงไปจังหวัดตรัง 
ทางหลวงหมายเลข 4285 ลงใตไปอําเภอหาดใหญ 

มีรถไฟสถานีชุมทาง
พัทลุง 
สถานีบางแกว 
สถานีเขาชัยสน 

ไมมี 
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สงขลา ทางหลวงหมายเลข 414 ทางทิศตะวันตกไปอําเภอ
หาดใหญ 
ทางหลวงหมายเลข 408 จากจังหวัดนครศรีธรรมราช-
อําเภอเมืองสงขลา-อําเภอจะนะ 
ทางหลวงหมายเลข 4309 ทางใตไปสวนสัตวสงขลา 
ทางหลวงหมายเลข 43 เช่ือมทางหลวงหมายเลข 4 
จากอําเภอเทพา-อําเภอหนองจิกปตตานี 
ทางหลวงหมายเลข 4 เช่ือมจากจังหวัดพัทลุง- 
อําเภอหาดใหญ-ประเทศมาเลเซีย 
ทางหลวงหมายเลข 42 อําเภอเทพา-จังหวัดปตตานี 
ทางหลวงหมายเลข 406 จังหวัดสตูล-อําเภอรัตภูมิ 
ทางหลวงหมายเลข 4085 อําเภอสะบายอย- 
อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
ทางหลวงหมายเลข 4181 อําเภอปากพะยูน- 
อําเภอควนเนียง 

มี ส ถ า นี ชุ ม ท า ง
หาดใหญ 
สถานีจะนะ 
สถานีเทพา 
สถานีรถไฟควนเนียง 
ชุมทางหาดใหญ 
สถานีบางกลํ่า 
สถานีสะเดา 

ท าอ าก าศ ย าน
หาดใหญ 
เสนทางหาดใหญ-
เชียงใหม 
เสนทางหาดใหญ-
สิงคโปร 
เสนทางหาดใหญ-
อุดร 
เสนทางหาดใหญ-
พัทยา(อูตะเภา) 
 

สตูล 
 

ทางหลวงหมายเลข 416 จาก จังหวัดตรัง และ
หมายเลข 406 ไปยังอําเภอหาดใหญ 

ไมมี ไมมี 

ปตตานี ทางหลวงหมายเลข 42 จากสงขลา-จังหวัดปตตานี-
นราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข409 ไปอําเภอแมลาน 
ทางหลวงหมายเลข 410 จากปตตานี- ยะลา 
ทางหลวงหมายเลข 4075 จากยะหร่ิง-ปะนาเระ 
ทางหลวงหมายเลข 4061 จากอําเภอยะรัง- 
อําเภอมายอ 

มีสถานีรถไฟโคกโพธิ์ 
สถานีนาประดู 

ไมมี 
 

ยะลา ทางหลวงหมายเลข 409 จากอําเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปตตานี-อําเภอเมืองยะลา 
ทางหลวงหมายเลข 410 จากจังหวัดปตตานี-อําเภอ
เมืองยะลา-อําเภอบันนังสตา-อําเภอธารโต-อําเภอเบตง 
ทางหลวงหมายเลข 4085 จากอําเภอสะบายอย 
จังหวัดสงขลา-อําเภอเมืองยะลา 
ทางหลวงหมายเลข 4067 อําเภอรามัน จังหวัดยะลา-
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข 4060 อําเภอรามัน จังหวัดยะลา-
อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี 
ทางหลวงหมายเลข 4071 อําเภอรามัน จังหวัดยะลา-
อําเภอทุงยางแดง จังปตตานี 
ทางหลวงหมายเลข 4244 อําเภอเบตง- 
ประเทศมาเลเซีย 

มีสถานีรถไฟยะลา 
ชุมทางยะลา 
สถานีรามัน 

ไมมี 
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นราธิวาส ทางหลวงหมายเลข 42 จากอําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี เขาอําเภอบาเจาะ อําเภอยี่งอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข 4136 จากอําเภอไมแกน  
จังหวัดปตตานี เขาสูจังหวัดนราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข 4107 จากอําเภอรามัน  
จังหวัดปตตานี เขาสูอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข4067 จากอําเภอรามัน  
จังหวัดปตตานีเขาสูอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข 4057 จากอําเภอแวงสูดาน 
ตรวจคนเขาเมืองสุไหงโกลก 
ทางหลวงหมายเลข 4056 จากอําเภอสุไหงปาดี 
อําเภอสุไหงโก-ลกสูดานตรวจคนเขาเมือง 
ทางหลวงหมายเลข 4084 จากอําเภอตากใบไปดาน
ตรวจคนเขาเมืองตากใบ 
ทางหลวงหมายเลข 4062,4207 จากอําเภอสุคิริน 
ไปประเทศมาเลเซีย 

สถานีรถไฟรือเสาะ 
สถานีตันหยงมัส 
สถานีสุไหงปาดี 
สถานีสุไหงโกลก 

ท าอ าก าศ ย าน
นราธิวาส 
 

ที่มา : กรมทางหลวง, 2560 รวบรวมโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 

    ๑.๕ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 ภาคใตตอนลางมีครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 470,880 ครัวเรือน มีประชากรทั้งส้ิน 1,783,135 

คน  ขนาดครัวเรือน 3.9 คนตอครัวเรือน ขนาดประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15 - 64 ป 2.8 คนตอครัวเรือน   
วัยแรงงานเกษตรที่มีสวนใหญอยูในชวงอายุ 15 - 49 ป และวัยแรงงานอายุ 50 - 64 ประชากรสวนใหญ   
มีการศึกษาต่ํากวามัธยมตน (ม.3) รองลงมาจะมีการศึกษาระดับมัธยม (ม.3 - ม.6) อาชีวะ อุดมศึกษาหรือ  
สูงกวา 

1.๖  แหลงน้าํและระบบชลประทาน 
  พ้ืนที่ชลประทานในเขตภาคใตตอนลาง ตั้งแตป พ.ศ. 2553 – 2558 จะเห็นไดวาขนาดของพ้ืนที่

ในแตละปเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตั้งแต 1,701,462 ในป 2553 จนถึง 2,001,222 ไร (ตาราง 5) 
 

ตารางที่ 5 แสดงขนาดพ้ืนที่ชลประทาน                    (หนวย: ไร) 

รายการ 2553 2554 2555 2557 2558 

ตรัง 118,850 124,250 124,250 153,764 153,644 

พัทลุง 360,845 362,445 362,445 492,531 520,868 

สงขลา 372,980 374,630 374,630 578,451 581,601 

สตูล 55,230 56,580 57,180 58,648 63,197 

ปตตานี 374,507 374,507 374,507 416,132 418,611 

ยะลา 14,648 17,408 17,938 18,450 21,177 
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รายการ 2553 2554 2555 2557 2558 

นราธิวาส 401,849 403,989 404,789 237,786 239,566 

ภาคใต ตอนลาง 1,701,462 1,716,363 1,718,294 1,958,319 2,001,222 

ที่มา : กรมชลประทาน, 2559 

ลักษณะลุมน้ําและลําน้าํ 
ลุมนํ้าในภาคใตตอนลาง ลักษณะพ้ืนที่ลุมนํ้าจะมีตนนํ้าที่มาจากเทือกเขาลาดเทสูที่ราบตอนกลาง 

จนถึงชายฝงทะเล มีปริมาณนํ้าคอนขางมากในฤดูฝนและความเร็วกระแสนํ้าสูง ทําใหพ้ืนที่มักประสบปญหา
อุทกภัย เกิดการพังทลาย การกัดเซาะหนาดิน นํ้าไหลลงทะเลเร็วทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง  
มีลํานํ้าที่สําคัญ ดังน้ี ลํานํ้าตรัง ตนนํ้าเกิดจากทิวเขานครศรีธรรมราช ยาวประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร มีนํ้า    
ตลอดปไหลลงสูทะเลอันดามันที่อาวตรัง ลํานํ้าปตตานี ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาสันกาลาคีรี มีความยาวประมาณ 
๑๘๐ กิโลเมตร ลํานํ้าสายบุรี ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาสันกาลาคีรี มีความยาวประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร ลํานํ้า    
โก-ลก เปนลํานํ้าสายเล็กและส้ัน แตมีความสําคัญในฐานะที่ใชเปนพรมแดนไทยกับมาเลเซีย มีลํานํ้าไดแยก
ออกเปนสองสาย สายตะวันตก ไดแก ลํานํ้าบางนรา ไหลขนานกับฝงทะเลไปออกทะเลที่จังหวัดนราธิวาส  
สายตะวันออกคือลํานํ้าโก-ลก ทะเลสาบสงขลา อยูในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา แบง
ออกเปน ตอนบนคือทะเลนอยเปนนํ้าจืด ทะเลสาบตอนกลางเปนนํ้าจืดที่มีนํ้าเค็มเขาถึงในฤดูแลง และสวน
ทะเลที่ติดกับอาวไทยจะเปนนํ้าเค็ม  

 

 
 

            ภาพที่ ๖ ลักษณะภูมิประเทศและสภาพลุมนํ้า ภาคใตตอนลาง    
            ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง (ม.ป.ป.) 
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๑.๗ การใชที่ดินทางการเกษตร 
มีเน้ือที่ทั้งหมดจาก 18,219,827 ไร คิดเปนรอยละ 5.7 ของประเทศ (320.70 ลานไร) หรือ

รอยละ 41.2 ของภาคใต (44.20 ลานไร) จําแนกเปนเน้ือที่ปาไมรอยละ 23 หรือ 4,082,067 ไร คิดเปน
รอยละ 3.8 ของประเทศ หรือรอยละ 34.9 ของภาคใต  ใชประโยชนทางการเกษตร รอยละ 51 หรือ 
9,360,633 ไร คิดเปนรอยละ 6.3 ของประเทศ (149.24 ลานไร) หรือรอยละ 43.0 ของภาคใต (21.77 
ลานไร) ใชประโยชนนอกการเกษตรรอยละ 26 หรือ 4,815,581  ไร คิดเปนรอยละ 7.4 ของประเทศ หรือ
รอยละ 44.5 ของภาคใต ในจํานวนพ้ืนที่ทําการเกษตรของภาคใตตอนลาง จําแนกเปนพ้ืนที่นาขาวรอยละ 
51 หรือ 807,292 ไร สวนไมผลไมยืนตนรอยละ 39 หรือ 8,022,645  ไร สวนผักไมดอกตอไม ประดับ
รอยละ 1 หรือ 45,908  ไร และเน้ือที่ใชประโยชนทางการเกษตรอื่น ๆ รอยละ 9 หรือ 470,421  ไร    
การจําแนกพ้ืนที่รายจังหวัดในภาคใตตอนลาง จะพบวาพ้ืนที่นาขาวสวนใหญกระจายอยูใน 3 จังหวัดสําคัญ 
คือ สงขลา พัทลุง และปตตานี สวนใหญเปนการทํานาเพ่ือบริโภค ดานพ้ืนที่ไม ผลไมยืนตนกระจายทั่วไป    
ในจังหวัด คือ สงขลา ตรัง นราธิวาส และ ยะลา สวนใหญเปนการทําเพ่ือเปนรายไดหลัก สวนสวนผัก         
ไมดอกไมประดับ และใชเพ่ือการเกษตรอ่ืน ๆ มีสัดสวนที่นอยมาก  

 

 
                 ภาพที่ 7 แสดงเน้ือที่การใชประโยชนที่ดิน 

ตารางที่ 6  เน้ือที่การใชประโยชนที่ดิน 

รายการ 
เนื้อที่ทั้งหมด 

(ไร) 
เนื้อทีป่าไม (ไร) 

เนื้อที่ใชประโยชน
ทางการเกษตร 

ขนาดของฟารม 
(ไร/ครัวเรือน) 

จํานวน
ฟารม 
(ฟารม) 

เนื้อที่ใช
ประโยชนนอก

การเกษตร 
ตรัง 3,073,449 673,000 1,828,626 20.95 87,273 571,823 

พัทลุง 2,140,296 384,778 1,131,596 14.69 77,045 623,922 

สงขลา 4,621,181 534,566 2,269,009 18.89 120,107 1,817,606 

สตูล 1,549,361 738,773 668,574 19.45 34,371 142,014 

ปตตานี 1,212,722 63,516 752,685 10.93 68,867 396,521 

ยะลา 2,825,674 921,679 1,286,465 22.73 56,600 617,530 

นราธิวาส 2,797,144 741,535 1,409,444 21.44 65,742 646,165 
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ภาคใตตอนลาง 18,219,827 4,057,847 9,346,399 129.08 510,005 4,815,581 

ภาคใต 44,196,992 11,074,005 21,750,986 21.43 1,015,206 11,372,001 

รวมทั้งประเทศ 320,696,888 102,240,981 149,242,939 25.28 5,903,893 69,213,514 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 

 
                ภาพที่ 8 แสดงเน้ือที่การใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร 

 
ตารางที่ 7  เน้ือที่การใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร                                                 หนวย : ไร 
 

รายการ 
ใชประโยชนทาง

การเกษตรทั้งหมด  
นาขาว  สวนไมผลยืนตน  

สวนผัก ไม
ดอก/ไมประดบั  

เนื้อที่ใชประโยชน
ทางการเกษตรอื่นๆ  

ตรัง 1,828,626 21,914 1,735,259 5,090 66,363 

พัทลุง 1,131,551 178,138 847,378 11,128 94,907 

สงขลา 2,269,010 270,471 1,838,837 15,111 144,591 

สตูล 668,574 48,116 584,140 4,013 32,305 

ปตตานี 752,685 142,988 556,250 2,681 50,766 

ยะลา 1,286,466 60,325 1,188,575 108 37,458 

นราธิวาส 1,409,354 85,340 1,272,206 7,777 44,031 

ภาคใตตอนลาง 9,346,266 807,292 8,022,645 45,908 470,421 

รวมทั้งประเทศ 149,242,393 69,964,116 43,909,720 1,398,973 11,803,668 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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การถือครองที่ดิน 
มีเน้ือที่ทั้งหมดจาก 9,346,399 ไร คิดเปนรอยละ 5.7 ของประเทศ (320.70 ลานไร) หรือรอย

ละ 41.2 ของภาคใต (44.20 ลานไร) จําแนกเปนเน้ือที่เปนของตนเองรอยละ 77 หรือ 5,822,659 ไร 
เปนเน้ือที่ของคนอ่ืนรับจํานอง/รับขาย/ไดทําฟรีรอยละ 14 หรือ 3,203,005 ไร  มีและเชาของผูอ่ืนรอยละ 
9 หรือ 331,321 ไร   

 

 
                ภาพที่ 9 แสดงการถือครองที่ดิน 

ตารางที่ 8  การถือครองที่ดิน 
 

รายการ เนื้อที่ทั้งหมด ของตนเอง 

เนื้อที่ของคนอืน่ 

เชาผูอืน่ 
รับจํานอง/รบั
ขาย/ไดทําฟร ี

รวม 

ตรัง 1,828,626 921,739 21,289 883,496 904,785 

พัทลุง 1,131,596 629,732 147,952 353,750 501,703 

สงขลา 2,269,009 1,404,787 154,444 708,698 863,142 

สตูล 668,574 197,486 6,821 463,943 470,764 

ปตตานี 752,685 725,260 699 30,400 31,099 

ยะลา 1,286,465 807,511 - 483,296 483,296 

นราธิวาส 1,409,444 1,136,144 116 279,422 279,538 

ภาคใตตอนลาง 9,346,399 5,822,659 331,321 3,203,005 3,534,327 

รวมทั้งประเทศ 149,242,393 10,723,579 29,241,452 48,324,685 77,566,138 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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ครัวเรอืนเกษตรกร 
ภาคใตตอนลางมีเกษตรกรทั้งหมด 440,880 คน โดยเกษตรกรมีมากที่สุดในจังหวัดสงขลา คิดเปน

รอยละ 22 หรือ 96,181 คนของเกษตรกรของภาคใตทั้งหมดและจังหวัดที่มีเกษตรกรนอยที่สุดของภาคใต
ตอนลาง คือจังหวัดนราธิวาส คิดเปนรอยละ 9 หรือ 38,765 คน 

จังหวัดตรัง มีเกษตรกรทั้งสิน  66,319  คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 88 หรือ 
61,306  คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 10 หรือ 7,099   คน และขาวรอยละ 2 หรือ 1,682  คน  

จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรทั้งสิน 71,138  คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 53 หรือ 
55,716   คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 43  หรือ 46,040  คน และขาวรอยละ 6 หรือ 4,500 คน  

จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรทั้งสิน 96,181  คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 80 หรือ 
74,483 คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 17 หรือ 16,064  คน และขาวรอยละ 3 หรือ 2,994 คน  

จังหวัดสตูล มีเกษตรกรทั้งสิน 42,132 คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ81  หรือ 
28,763   คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 3,635  หรือ 9 คน และขาวรอยละ 10 หรือ 3,001 คน  

จังหวัดปตตานี มีเกษตรกรทั้งสิน 74,948  คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 67 หรือ 
34,395 คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 30  หรือ 15,307  คน และขาวรอยละ 3 หรือ 1,425  คน  

จังหวัดยะลา มีเกษตรกรทั้งสิน 51,397 คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 94 หรือ 
39,074 คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 5  หรือ 2,224  คน และขาวรอยละ 1 หรือ 182 คน 

จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรทั้งสิน 38,765 คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 85 หรือ 
52,468 คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 11  หรือ 6,966  คน และขาวรอยละ 4 หรือ 2,388 คน  

 

 
                        ภาพที่ 10 แสดงครัวเรือนเกษตรกรแยกเปนรายจังหวัด 

ตารางที่ 9  ครัวเรือนเกษตรกรแยกเปนรายจังหวัด 

ที่ จังหวัด/อําเภอ ครัวเรือนท่ีปรับปรุง ป 59 
ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 ตรัง 66,319 61,306 7,099 1,682 

2 พัทลุง 71,138 55,716 46,040 4,500 

3 สงขลา 96,181 74,483 16,064 2,994 

4 สตูล 42,132 28,763 3,635 3,001 
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ที่ จังหวัด/อําเภอ ครัวเรือนท่ีปรับปรุง ป 59 
ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

5 ปตตาน ี 74,948 34,395 15,307 1,425 

6 ยะลา 51,397 39,074 2,224 182 

7 นราธิวาส 38,765 52,468 6,966 2,388 

รวม 440,880 346,205 97,335 16,172 

 

 
                  ภาพที่ 11 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดตรัง 

ตารางที่ 10  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดตรัง 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนที่
ปรบัปรุง ป 

59 

ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 ตรัง 66,319 61,306 7,099 1,682 

2 เมืองตรัง 10,670 9,451 1,018 380 

3 กันตัง 7383 6,739 932 29 

4 ยนตาขาว 7,865 7,641 346 50 

5 ปะเหลียน 7,560 7,292 510 104 

6 สิเกา 4,754 4,331 900 5 

7 หวยยอด 11,898 11,167 1,223 189 

8 วังวิเศษ 7,099 6,659 1,322 57 

9 นาโยง 5,753 4,953 259 879 

10 รัษฎา 4,231 3,834 414 8 

11 หาดสําราญ 2,306 1,799 337 1 

ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
         กรมสงเสริมการเกษตร 
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                 ภาพที่ 12 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดพัทลุง 

 
ตารางที่ 11  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดพัทลุง 

 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนที่
ปรบัปรุง ป 

59 

ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 พัทลุง 71,138 55,716 46,040 4,500 

2 เมืองพัทลุง 13,553 6,356 5,498 551 

3 กงหรา 5,053 4,564 1,195 75 

4 เขาชัยสน 7,736 6,721 1,344 926 

5 ตะโหมด 3,529 2,762 241 26 

6 ควนขนุน 13,646 9,826 4,322 1,209 

7 ปากพะยูน 6,234 4,998 1,441 896 

8 ศรีบรรพต 5,191 4,729 185 67 

9 ปาบอน 7,171 6,545 1,057 179 

10 บางแกว 3,777 3,368 366 367 

11 ปาพยอม 6,758 6,084 476 230 

12 ศรีนครินทร 4,100 3,790 167 57 

  ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
           กรมสงเสริมการเกษตร 
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                  ภาพที่ 13 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดสงขลา 

   ตารางที่ 12  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดสงขลา 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนทีป่รบัปรุง 

ป 59 
ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 สงขลา 96,181 74,483 16,064 2,994 

2 เมืองสงขลา 4,190 3,421 502 19 

3 สทิงพระ 5,681 21 3,609 218 

4 จะนะ 11,043 9,236 2,032 193 

5 นาทวี 5,804 5,554 139 88 

6 เทพา 7,854 7,545 481 203 

7 สะบายอย 8,142 7,798 200 23 

8 ระโนด 4,425 4 1,566 774 

9 กระแสสินธุ 2,172 765 1,187 314 

10 รัตภูม ิ 10,221 9,318 1,759 345 

11 สะเดา 10,490 10,430 33 36 

12 หาดใหญ 10,118 9,752 659 30 

13 นาหมอม 2,919 2,856 44 6 

14 ควนเนียง 5,156 3,971 1,111 418 

15 บางกลํ่า 2840 2451 439 85 

16 สิงหนคร 4292 29 2193 239 

17 คลองหอยโขง 3824 3647 229 17 
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                  ภาพที่ 14 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดสตูล 

 
  ตารางที่ 13  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดสตูล 

 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนทีป่รบัปรุง 

ป 59 
ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 สตูล 42,132 28,763 3,635 3,001 

2 เมืองสตูล 10,260 5,458 641 296 

3 ควนโดน 4,666 2,785 676 206 

4 ควนกาหลง 7,165 6,444 105 576 

5 ทาแพ 4,836 4,352 533 225 

6 ละงู 9,919 5,658 1,680 972 

7 ทุงหวา 3,164 2,748 9 308 

8 มะนัง 3,242 2,128 1 437 

  ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
           กรมสงเสริมการเกษตร 
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                 ภาพที่ 15 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดปตตานี 

 
ตารางที่ 14  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดปตตานี 

 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนที่
ปรบัปรุง ป 

59 

ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 ปตตานี 74,948 34,395 15,307 1,425 

2 เมืองปตตานี 6,120 484 863 28 

3 โคกโพธิ ์ 11,861 7,136 2,013 202 

4 หนองจิก 7,847 2,438 1,050 260 

5 ปะนาเระ 6,011 1,536 2,574 260 

6 มายอ 7,153 4,264 1,812 37 

7 ทุงยางแดง 4,287 2,538 485 8 

8 สายบุรี 9,410 4,188 2,186 93 

9 ไมแกน 2,273 963 390 105 

10 ยะหร่ิง 8,212 1,877 2,376 314 

11 ยะรัง 6,705 4,651 669 89 

12 กะพอ 3,156 2,666 632 7 

13 แมลาน 2,947 2,180 363 28 

  ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
           กรมสงเสริมการเกษตร 
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                   ภาพที่ 16 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดยะลา 

ตารางที่ 15  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดยะลา 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนที่
ปรบัปรุง ป 

59 

ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 ยะลา 51,397 39,074 2,224 182 

2 เมืองยะลา 9,460 5,258 857 55 

3 เบตง 4,624 4,574 - 4 

4 บันนังสตา 6,115 5,871 17 - 

5 ธารโต 3,632 3,494 - - 

6 ยะหา 4,902 4,177 100 41 

7 รามัน 14,227 7,761 1,166 74 

8 กาบัง 3,873 3,816 - 2 

9 กรงปนัง 4,947 4,358 84 6 

ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
         กรมสงเสริมการเกษตร 
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                 ภาพที่ 17 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส 

 ตารางที่ 16  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนที่
ปรบัปรุง ป 

59 

ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 นราธิวาส 38,765 52,468 6,966 2,388 

2 เมืองนราธิวาส 3,900 3,225 72 372 

3 ตากใบ 5,650 1,965 2,750 863 

4 บาเจาะ 6,772 3,658 2,025 216 

5 ยี่งอ 4,618 3,246 627 244 

6 ระแงะ 8,534 7,143 260 41 

7 รือเสาะ 8,804 7,141 521 9 

8 ศรีสาคร 4,590 4,562 27 20 

9 แวง 6,838 5,287 159 102 

10 สุคิริน 3,883 3,836 - 44 

11 สุไหง-โกลก 2,848 2,103 43 94 

12 สุไหงปาด ี 6,103 4,967 154 178 

13 จะแนะ 3,448 3,283 1 8 

14 เจาะไอรอง 4,443 3,398 327 236 
 ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 กรมสงเสริม
การเกษตร 
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  ๑.๘ สถานการณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

        ยางพารา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 18 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของยางพารา 

 ตารางที่ 17  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของยางพารา 

 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

    ขาว 
 ขาวนาป มีเน้ือที่ปลูก 542,572 ไร เน้ือที่เก็บเกี่ยว 486,996 ไร พ้ืนที่ปลูกกระจายอยูใน

ทุกจังหวัดตั้งแต 12,520 - 198,307 ไร คือ สงขลา พัทลุง ปตตานี รอยละ 38, 225 และ 15 ตามลําดับ 
สวนจังหวัดนราธิวาส ยะลา สตูล และตรัง มีพ้ืนที่ปลูกนอย ผลผลิตรวม 220,987  ตัน เปนผลผลิตในจังหวัด

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 1,522,190 20 1,335,979 20 297,923 18.88 223 

พัทลุง 754,875 10 674,262 10 163,171 10.34 242 

สงขลา 2,084,918 28 1,835,627 28 482,770 30.59 263 

สตูล 435,919 6 386,054 6 86,476 5.48 224 

ปตตานี 365,986 5 229,632 4 70,114 4.44 234 

ยะลา 1,357,151 18 1,187,547 18 281,455 17.84 237 

นราธิวาส 991,352 13 883,697 14 196,181 12.43 222 

ภาคใต 
ตอนลาง 

7,512,391 100 6,532,798 100 1,578,090 
100.00 

1,645 
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สงขลา 94,788 ตัน รองลงมาคือจังหวัด พัทลุง 52,090 ตัน ปตตานี 30,002 ตัน นราธิวาส สตูล ยะลา 
ตรัง 20,413  9,812  9,024 4,858 ตามลําดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ภาพที่ 19 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของขาวนาป 

 

ตารางที่ 18  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของขาวนาป 
 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 12,520 2 12,417 3 4,858 2.20 223 

พัทลุง 130,221 25 118,825 24 52,090 23.57 242 

สงขลา 198,307 38 175,000 36 94,788 42.89 263 

สตูล 24,967 5 24,784 5 9,812 4.44 224 

ปตตานี 80,867 15 79,494 16 30,002 13.58 234 

ยะลา 25,348 5 25,181 5 9,024 4.08 237 

นราธิวาส 52,342 10 51,295 11 20,413 9.24 222 

ภาคใต ตอนลาง 524,572 100 486,996 100 220,987 100.00 1,645 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  ขาวนาปรัง 
 มีเน้ือที่ปลูก 140,142 ไร เน้ือที่เก็บเกี่ยว 138,820 ไร พ้ืนที่ปลูกกระจายอยูในทุกจังหวัด

ตั้งแต  48 - 138,820 ไร คือ สงขลา พัทลุง ปตตานี รอยละ 60, 31 และ 9 ตามลําดับ สวนจังหวัด
นราธิวาส ยะลา สตูล และตรัง มีพ้ืนที่ปลูกนอย ผลผลิตรวม 427 ตัน เปนผลผลิตในจังหวัดสงขลา 47,894 
ตัน รองลงมาคือจังหวัด พัทลุง 659 ตัน ปตตานี 5,470 ตัน  นราธิวาส สตูล ยะลา ตรัง 186 113 95 33
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 20 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของขาวนาปรัง 

ตารางที่ 19  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของขาวนาปรัง 
 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 48 0 48 0 33 0.04 458 

พัทลุง 43,198 31 42,396 31 23,659 30.55 551 

สงขลา 83,167 59 82,847 60 47,894 61.84 578 

สตูล 420 0 420 0 186 0.24 443 

ปตตานี 12,934 9 12,736 9 5,470 7.06 429 

ยะลา 162 0 162 0 95 0.12 586 

นราธิวาส 213 0 211 0 113 0.15 536 

ภาคใต ตอนลาง 140,142 100 138,820 100 77,450 100.00 3,581 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  ปาลมน้ํามัน 
  มีเน้ือที่ปลูก 478,555 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดที่สําคัญ คือ ตรัง และสตูล 183,289 
และ 108,489 ไร หรือคิดเปนรอยละ 38 และ 23 ของพ้ืนที่ปลูกภาคใตตอนลาง จังหวัดนราธิวาส พัทลุง 
และ สงขลา มีพ้ืนที่ปลูก 60,351  50,722 และ 48,047 ไร ตามลําดับ สวนปตตานีและยะลา มีพ้ืนที่ 
ปลูกนอย เน้ือที่เก็บเก่ียวรวม 432,472 ไร ผลผลิตรวม 861,275 ตัน อยูในจังหวัดตรัง 422,010 ตัน 
หรือรอยละ 49.00 สตูล 25,593 ตัน หรือ รอยละ 22.39 

 

 
 ภาพที่ 21 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของปาลมนํ้ามัน 

ตารางที่ 20  แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 183,289 38 165,235 38 422,010 49.00 2,554 

พัทลุง 48,047 10 41,427 10 75,066 8.72 1,812 

สงขลา 50,722 11 44,656 10 70,021 8.13 1,568 

สตูล 108,489 23 105,854 24 192,866 22.39 1,822 

ปตตานี 20,167 4 18,036 4 25,593 2.97 1,419 

ยะลา 7,490 2 7,043 2 7,529 0.87 1,069 

นราธิวาส 60,351 13 50,221 12 68,190 7.92 1,358 

ภาคใต ตอนลาง 478,555 100 432,472 100 861,275 100.00 11,602 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  ลองกอง 
    มีเน้ือที่ปลูก 152,869 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดที่สําคัญ คือ นราธิวาส และยะลา 
60,855 และ34,509 ไร หรือคิดเปนรอยละ 40 และ 23 ของพ้ืนที่ปลูกภาคใต ตอนลาง รองลงมาคือ
สงขลา 19,162 ไร ปตตานี 16,714 ไร และพัทลุง 12,875 ไร เน้ือที่เก็บเก่ียว 146,277 ไร หรือรอยละ 
95.68781 ของพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตรวม 37,554  ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 327 กิโลกรัมตอไร  

 

 
ภาพที่ 22 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของลองกอง 

ตารางที่ 21  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของลองกอง 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 4,691 3 4,148 3 1,468 3.91 354 

พัทลุง 12,875 8 10,542 7 3,680 9.80 349 

สงขลา 19,162 13 19,104 13 5,804 15.46 304 

สตูล 4,063 3 3,408 2 1,532 4.08 450 

ปตตานี 16,714 11 16,227 11 5,547 14.77 342 

ยะลา 34,509 23 33,248 23 12,091 32.20 364 

นราธิวาส 60,855 40 59,600 41 7,432 19.79 125 

ภาคใต ตอนลาง 152,869 100 146,277 100 37,554 100.00 2,288 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  ทุเรียน 
   มีเน้ือที่ปลูก 113,067 ไร เน้ือที่เก็บเก่ียว 102,113 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดที่สําคัญ 
คือ ยะลา 50,313 ไร นราธิวาส 30,249 ไร และสงขลา 14,646 ไร หรือคิดเปนรอยละ 44,27 และ 13 
ตามลําดับ ของพ้ืนที่ปลูกภาคใตตอนลาง ผลผลิตรวม 39,868  ตัน สวน ใหญอยูในจังหวัด ยะลา รอยละ 
57.50 และ นราธิวาส รอยละ 17.41 ผลผลิตเฉล่ีย 358 กิโลกรัมตอ ไร   

 

 
ภาพที่ 23 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของทุเรียน 

ตารางที่ 22  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของทุเรียน 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 2,251 2 1,831 2 471 1.18 257 

พัทลุง 4,078 4 3,467 3 882 2.21 254 

สงขลา 14,646 13 14,320 14 4,336 10.88 303 

สตูล 3,140 3 2,177 2 1,047 2.63 481 

ปตตานี 8,390 7 7,144 7 3,266 8.19 457 

ยะลา 50,313 44 44,712 44 22,926 57.50 513 

นราธิวาส 30,249 27 28,462 28 6,940 17.41 244 

ภาคใต ตอนลาง 113,067 100 102,113 100 39,868 100.00 2,509 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  มะพราว 
 มีเน้ือที่ปลูก 120,715 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดสําคัญ คือ ปตตานี 120,715 ไร 

นราธิวาส 35,482 ไร คิดเปนรอยละ 50 และ 29 ของพ้ืนที่ปลูกภาคใตตอนลาง ตามลําดับ รองลงมาคือ 
จังหวัด สงขลา 6,665 ไร และ ยะลา 5,546 ไร เน้ือที่เ ก็บเกี่ยว 120,595 ไร   ผลผลิตรวม 76,407 ตัน 
เปนผลผลิตของจังหวัดปตตานี รอยละ 46.60 และ นราธิวาส รอยละ 30.43 ผลผลิตเฉลี่ย 685 กิโลกรัม
ตอไร  

 

 
       ภาพที่ 24 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของมะพราว 

ตารางที่ 23  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของมะพราว 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 5,274 4 5,251 4 4,568 5.98 870 

พัทลุง 4,676 4 4,676 4 3,512 4.60 751 

สงขลา 6,665 6 6,665 6 4,532 5.93 680 

สตูล 2,512 2 2,512 2 1,655 2.17 659 

ปตตานี 60,560 50 60,560 50 35,609 46.60 588 

ยะลา 5,546 5 5,546 5 3,283 4.30 592 

นราธิวาส 35,482 29 35,385 29 23,248 30.43 657 

ภาคใต ตอนลาง 120,715 100 120,595 100 76,407 100.00 4,797 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  มังคุด 
 มีเน้ือที่ปลูก 54,943 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดสําคัญ คือ นราธิวาส 21,799 ไร 

พัทลุง 14,117 ไร ยะลา 6,627 ไร และ สงขลา 4,849 ไร หรือคิดเปนรอยละ 40,26,12 และ 9      
ของพ้ืนที่ปลูกภาคใตตอนลาง ตามลําดับ เน้ือที่เก็บเก่ียว 50,130 ไร ผลผลิตรวม 17,933 ตัน เปนผลผลิต
ของจังหวัดนราธิวาส รอยละ 33.19 พัทลุง รอยละ 22.90 และ ยะลา 15.57 รอยละ ผลผลิตเฉล่ีย     
406 กิโลกรัมตอไร 

 

 
       ภาพที่ 25  แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของมังคุด 

ตารางที่ 24  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของมังคุด 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 3,557 6 2,924 6 831 4.63 284 

พัทลุง 14,117 26 11,774 23 4,106 22.90 349 

สงขลา 4,849 9 4,490 9 2,472 13.78 551 

สตูล 1,384 3 1,161 2 660 3.68 507 

ปตตานี 2,610 5 2,534 5 1,119 6.24 442 

ยะลา 6,627 12 6,621 13 2,793 15.57 422 

นราธิวาส 21,799 40 20,626 41 5,952 33.19 289 

ภาคใต ตอนลาง 54,943 100 50,130 100 17,933 100.00 2,844 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  เงาะ  
 มีเน้ือที่ปลูก 45,128 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดนราธิวาส 26,835 ไร หรือรอยละ 59 

ของพ้ืนที่ปลูกในภาคใตตอนลาง เน้ือที่เ ก็บเกี่ยว 43,442 ไร ผลผลิตรวม 43,505 ตัน เปนผลผลิตจังหวัด
นราธิวาสรอยละ 61.68 ผลผลิตเฉล่ีย 398 กิโลกรัมตอไร  

 

 
       ภาพที่ 26 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของเงา 

 ตารางที่ 25  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของเงาะ 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 1,725 4 1,529 4 1,592 3.66 397 

พัทลุง 5,255 12 4,014 9 4,014 9.23 387 

สงขลา 3,889 9 3,640 8 3,640 8.37 258 

สตูล 2,455 5 2,455 6 2,455 5.64 636 

ปตตานี 1,667 4 1,667 4 1,667 3.83 343 

ยะลา 3,302 7 3,302 8 3,302 7.59 445 

นราธิวาส 26,835 59 26,835 62 26,835 61.68 322 

ภาคใต ตอนลาง 45,128 100 43,442 100 43,505 100.00 2,788 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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 สรุปในภาพรวมของพ้ืนที่การผลิตพืชที่สําคัญในภาคใตตอนลาง จะพบวาพ้ืนที่เศรษฐกิจ     
ที่สําคัญ คือยางพารา ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ รอยละ 82 ของพ้ืนที่ปลูกพืชทั้งหมด รองลงมาจะเปน ขาว 
รอยละ 8 ปาลมนํ้ามัน รอยละ 5 และ ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะพราว รวมกันรอยละ 5 ของพ้ืนที่
ปลูกพืชทั้งหมด  

 
 

 
                       ภาพที่ 27 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของภาคใตตอนลางแยกเปนชนิดพืช 

ตารางที่ 26  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของภาคใตตอนลางแยกเปนชนิดพืช 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู 

(ไร) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต/ไร (กก.) 

ยางพารา 7512391 6532798 1578090 1645 

ขาวนาป 524572 486996 220987 2900 

ขาวนาปรัง 140142 138820 77450 3581 

ปาลมนํ้ามัน 478555 432472 861275 11602 

ลองกอง 152869 146277 37554 2288 

ทุเรียน 113067 102113 39868 2509 

มะพราว 120715 120595 76407 4797 

มังคุด 54943 50130 17933 2844 

เงาะ 45128 43442 43505 2788 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559
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ตารางที่ 27  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของภาคใตตอนลางแยกเปนรายจังหวัด 
 

รายการ ยางพารา ขาวนาป ขาวนาปรัง ปาลมน้ํามัน ลองกอง ทุเรียน มะพราว มังคุด เงาะ 

ตรัง 1,522,190 12,520 48 183,289 4,691 2,251 5,274 3,557 1,725 

พัทลุง 754,875 130,221 43,198 48,047 12,875 4,078 4,676 14,117 5,255 

สงขลา 2,084,918 198,307 83,167 50,722 19,162 14,646 6,665 4,849 3,889 

สตูล 435,919 24,967 420 108,489 4,063 3,140 2,512 1,384 2,455 

ปตตานี 365,986 80,867 12,934 20,167 16,714 8,390 60,560 2,610 1,667 

ยะลา 1,357,151 25,348 162 7,490 34,509 50,313 5,546 6,627 3,302 

นราธิวาส 991,352 52,342 213 60,351 60,855 30,249 35,482 21,799 26,835 

ภาคใต ตอนลาง 7,512,391 524,572 140,142 478,555 152,869 113,067 120,715 54,943 45,128 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  มูลคาพืชเศรษฐกิจ 

 มูลคาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญบางชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทย   ณ 
ราคาป พ.ศ. 2559 พบวาพืชที่มีมูลคาสูงที่สุด คือ ยางพารา มีมูลคา 167,156 ลานบาท รองลงมาคือ ขาว 
และปาลมนํ้ามัน 172,241 และ 2,545.2 ลานบาท สวนพืชอ่ืน  ๆจะมีมูลคา ไมเกินหน่ึงพันลานบาท ไดแก 
ลองกอง ทุเรียน มังคุด มะพราว สับปะรด และเงาะ ซ่ึงมีมูลคา 863.6, 767.0, 498.5, 457.4, 290.1 
และ 253.2 ลานบาท ตามลําดับ สรุปชนิดพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจรายจังหวัด 

 จังหวัดตรัง พืชเศรษฐกิจที่สําคญั คือ ยางพารา และ ปาลมนํ้ามัน พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก 
ลองกอง มะพราว มังคุด ทุเรียน เงาะ และสับปะรด ตามลําดับ 

 จังหวัดพัทลุง พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยาพารา และ ขาว พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก สับปะรด 
ปาลมนํ้ามัน มังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียน และมะพราว ตามลําดับ นอกจากน้ันจะมีพืชไรที่มี ความสําคัญ ไดแก 
ถ่ัวลิสง และถั่วหร่ัง สวนพืชผักที่มีมูลคาสูงสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดพัทลุง ไดแก พริกข้ีหนู ขาวโพดหวาน 
และขมิ้น 

 จังหวัดสงขลา พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยางพารา และ ขาว พืชเศรษฐกิจ รอง ไดแก ปาลม
นํ้ามัน ลองกอง ทุเรียน มังคุด มะพราว และเงาะ ตามลําดับ 

 จังหวัดสตูล พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ยางพารา และ ปาลมนํ้ามัน พืชเศรษฐกิจ รอง ไดแก 
ขาว ลองกอง เงาะ ทุเรียน และ มังคุด ตามลําดับ 

 จังหวัดปตตานี พืชเศรษฐกิจที่สําคญั คือ ยางพารา พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก ขาว มะพราว 
ทุเรียน ลองกอง ปาลมนํ้ามัน มังคุด และ เงาะ พืชไร ไดแก แตงโม ขาวโพด และมันเทศ 

 จังหวัดยะลา พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยางพารา พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก ทุเรียน ลองกอง 
มังคุด ขาว มะพราว และเงาะ ตามลําดับ นอกจากน้ันมีพืชเศรษฐกิจที่ทําช่ือเสียงใหแกจังหวัด มาก ไดแก สมโช
กุน 

 จังหวัดนราธิวาส พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยางพารา พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก ขาว และ 
ลองกอง  ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจที่เปนเอกลักษณและสรางช่ือเสียงใหกับจังหวัด นอกจากน้ันจะมี ทุเรียน มะพราว 
เงาะ ปาลมนํ้ามัน และมังคุด ตามลําดับ 
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บทที่ 2  

สถานการณการผลิตปาลมน้ํามัน   
  
 2.1 ขอมูลดานพื้นที ่

2.1.1 พื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน  

ตารางที่ ๒๗ พื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง  
 

จังหวัด พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมการปลูกปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง เหมาะสม 
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

ตรัง 12,225 31,240 87,653 5,676 13,289 150,083 

นราธิวาส 13,160 8,904 5,038 9,238 1,722 38,062 

ปตตาน ี - 1,369 8,961 4,479 4,859 19,668 

พัทลุง 187 1,539 8,991 2,673 304 13,694 

ยะลา 1,038 1,437 3,675 - 290 6,440 

สงขลา 564 8,875 16,291 2,879 615 29,224 

สตูล 23,215 36,882 15,725 2,304 20,537 98,603 

รวมทั้ง 7 จังหวัด 50,389 90,246 146,334 27,249 41,616 355,774 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ภาพที่ ๒๘ แสดงแผนที่ความเหมาะสมการปลูกปาลมน้ํามัน 
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2.1.2 พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันปจจุบัน  
ตารางที่ ๒๘ ปาลม ๕๙ เปรียบเทียบ ๓ ป  ทํากราฟ ภาพที่ ๒๙ 
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 ปาลมน้ํามัน   

 มีเน้ือที่ปลูก 478,555 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดที่สําคัญ คือ ตรัง และสตูล 183,289 และ 108,489 ไร 
หรือคิดเปนรอยละ 38 และ 23 ของพื้นที่ปลูกภาคใตตอนลาง จังหวัดนราธิวาส พัทลุง และ สงขลา มีพื้นที่ปลูก 
60,351 50,722 และ 48,047 ไร ตามลําดับ สวนปตตานีและยะลา มี พื้นที่ปลูกนอย เน้ือที่เก็บเก่ียวรวม 
432,472 ไร ผลผลิตรวม 861,275 ตัน อยูในจังหวัดตรัง 422,010 ตัน หรือรอยละ 49.00 สตูล 
25,593 ตัน หรือ รอยละ 22.39 
 

 
                ภาพที่ ๓๐.......พื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันภาคใตตอนลาง 

ตารางที่ ๒๙ เน้ือที่ปลูกปาลมนํ้ามัน  เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ภาคใตตอนลาง 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 183,289 38 165,235 38 422,010 49.00 2,554 

พัทลุง 48,047 10 41,427 10 75,066 8.72 1,812 

สงขลา 50,722 11 44,656 10 70,021 8.13 1,568 

สตูล 108,489 23 105,854 24 192,866 22.39 1,822 

ปตตาน ี 20,167 4 18,036 4 25,593 2.97 1,419 

ยะลา 7,490 2 7,043 2 7,529 0.87 1,069 

นราธิวาส 60,351 13 50,221 12 68,190 7.92 1,358 

รวม 478,555  100 432,472 100 861,275 100.00 11,602 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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๒.๑.๒ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน 

ตารางที่ ๓๐ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดตรัง 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม 
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

ตรัง อ.กันตัง 2,035 7,656 8,649 743 1,404 20,487 

 อ.นาโยง - 45 606 - 139 790 

 อ.ปะเหลียน 1,200 2,060 5,468 396 518 9,642 

 อ.เมืองตรัง 537 2,958 6,142 122 213 9,972 

 อ.ยานตาขาว 350 1,463 1,420 258 387 3,878 

 อ.รัษฎา 267 2,776 2,805 - 737 6,585 

 อ.วังวิเศษ 2,507 3,839 24,421 1,760 2,026 34,553 

 อ.สิเกา 4,556 5,466 24,536 1,640 4,155 40,353 

 อ.หวยยอด 702 4,629 12,228 428 3,177 21,164 

 อ.หาดสําราญ 71 348 1,378 329 533 2,659 

รวมจังหวัดตรัง 12,225 31,240 87,653 5,676 13,289 150,083 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๑ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

นราธิวาส อ.จะแนะ - 233 48 90 - 371 

  อ.เจาะไอรอง 9,136 69 685 601 - 10,491 

  อ.ตากใบ 652 574 523 1,443 564 3,756 

  อ.บาเจาะ - 454 580 378 481 1,893 

  
อ.เมือง

นราธิวาส 
109 7,133 1,188 6,197 351 14,978 

  อ.ยี่งอ 324 193 614 88 26 1,245 

  อ.ระแงะ - 31 557 - 8 596 

  อ.รือเสาะ - - 74 - - 74 

  อ.แวง 24 16 211 - 75 326 

  อ.ศรีสาคร - - 14 - - 14 

  อ.สุคิริน 38 67 - - 217 322 

  อ.สุไหง-โกลก 320 2 180 7 - 509 

  อ.สุไหงปาดี 2,557 132 364 434 - 3,487 

รวมจังหวัดนราธิวาส 13,160 8,904 5,038 9,238 1,722 38,062 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๒ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดปตตานี 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

ปตตาน ี อ.โคกโพธิ์ - - 902 505 - 1,407 

 
อ.ทุงยางแดง - 8 12 1,088 18 1,126 

 
อ.ปะนาเระ - 36 414 54 76 580 

 
อ.มายอ - 9 624 30 4 667 

 
อ.เมืองปตตานี - - 77 44 - 121 

 
อ.แมลาน - - 125 - - 125 

 
อ.ไมแกน - - 8 84 176 268 

 
อ.ยะรัง - 1 1,984 14 13 2,012 

 
อ.ยะหริ่ง - 1,112 1,027 1,131 163 3,433 

 
อ.สายบุรี - 87 259 32 854 1,232 

 
อ.หนองจิก - 116 3,529 1,497 3,555 8,697 

รวมจังหวัดปตตานี - 1,369 8,961 4,479 4,859 19,668 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๓ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดตรัง 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

พัทลุง อ.กงหรา - 24 25 - - 49 

 
อ.เขาชัยสน - 90 1,221 - - 1,311 

 
อ.ควนขนุน 94 215 1,509 121 3 1,942 

 
อ.ตะโหมด 14 105 210 - - 329 

 
อ.บางแกว - 41 750 - - 791 

 
อ.ปากพะยูน 29 570 1,440 1,770 - 3,809 

 
อ.ปาบอน 2 363 2,158 - - 2,523 

 
อ.ปาพยอม 39 42 784 - 290 1,155 

 
อ.เมือง
พัทลุง 

- 16 764 28 - 808 

 
อ.ศรี

นครินทร 
- 24 94 - - 118 

 
อ.ศรีบรรพต 9 49 36 - 11 105 

รวมจังหวัดพัทลุง 187 1,539 8,991 1,919 304 12,940 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๔ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดยะลา 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

ยะลา อ.กาบัง - 7 - - 7 14 

 
อ.ธารโต 6 31 - - 45 82 

 
อ.บันนังสตา - 28 19 - 17 64 

 
อ.เบตง 1,030 1,192 188 - 202 2,612 

 
อ.เมืองยะลา - 76 802 - 4 882 

 
อ.ยะหา - 55 93 - - 148 

 
อ.รามัน 2 48 2,573 - 15 2,638 

รวมจังหวัดยะลา 1,038 1,437 3,675 - 290 6,440 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๕ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดสงขลา 

จังหวัด อําเภอ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

สงขลา อ.กระแสสินธุ - 134 671 586 - 1,391 

 อ.คลองหอยโขง - 2,169 2,150 - - 4,319 

 อ.ควนเนียง 159 5 12 3 - 179 

 อ.จะนะ 50 132 581 532 208 1,503 

 อ.เทพา - 420 3,056 129 32 3,637 

 อ.นาทวี 83 609 481 - - 1,173 

 อ.นาหมอม - 11 - - 8 19 

 อ.บางกล่ํา - 86 30 37 - 153 

 อ.เมืองสงขลา - - - 5 - 5 

 อ.ระโนด - 259 2,752 1,582 - 4,593 

 อ.รัตภูมิ 9 191 998 - - 1,198 

 อ.สทิงพระ - - 76 5 - 81 

 อ.สะเดา 239 3,879 2,919 - 266 7,303 

 อ.สะบายอย 24 141 118 - 49 332 

 อ.หาดใหญ - 839 2,447 - 52 3,338 

รวมจังหวัดสงขลา 564 8,875 16,291 2,879 615 29,224 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๐ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดสตูล 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

สตูล อ.ควนกาหลง 11,897 7,952 7,205 2,036 4,144 33,234 

 อ.ควนโดน 106 1,037 616 - 211 1,970 

 อ.ทาแพ 1,446 6,480 1,974 124 74 10,098 

 อ.ทุงหวา 2,398 711 590 - 345 4,044 

 อ.มะนัง 3,497 17,157 3,800 - 15,077 39,531 

 อ.เมืองสตูล 933 709 838 22 286 2,788 

 อ.ละงู 2,938 2,776 702 122 400 6,938 

รวมจังหวัดสตูล 23,215 36,822 15,725 2,304 20,537 98,603 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
หมายเหตุ ผลการวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนที่ดินซอนทับกับขอมูลโซนนิ่ง ป 2559 ของกรมสงเสริม
การเกษตร โดยโปรแกรม Qgis
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2.1.3 การวิเคราะหจากการซอนทับพื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันกับพื้นที่ปลูกจริง 

จังหวัด 
เหมาะสมสูง S1 เหมาะสมปานกลาง S2 เหมาะสมนอย S3 ไมเหมาะสม N พ้ืนที่ปา F รวมรายจังหวัด 

ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ 

นราธิวาส 1,036,160 8,436 1,027,724 92,824 10,252 82,572 186,031 2,088 183,943 505,976 14,687 491,288 979,466 9,381 970,084 2,800,455 44,845 2,755,611 

ปตตานี 794,420 14,547 779,873 114,003 5,172 108,831 71,547 4,968 66,579 145,051 38 145,013 103,847 389 103,459 1,228,869 25,115 1,203,755 

ยะลา 464,939 7,573 457,366 84 
 

84 142,868 445 142,423 1,311,520 1,126 1,310,393 879,953 2,249 877,704 2,799,363 11,394 2,787,970 

พัทลุง 1,150,653 22,650 1,128,003 82,924 6,015 76,909 35,573 382 35,192 600,671 436 600,235 536,229 3,419 532,810 2,406,050 32,902 2,373,148 

สงขลา 1,918,912 16,423 1,902,489 166,803 2,445 164,358 275,270 523 274,747 1,475,101 515 1,474,586 998,726 8,908 989,818 4,834,813 28,814 4,805,999 

สตูล 265,826 16,054 249,772 17,109 2,415 14,694 82,894 20,423 62,471 418,001 23,907 394,094 1,005,057 36,725 968,332 1,788,887 99,523 1,689,364 

ตรัง 1,080,293 119,317 960,976 58,185 9,310 48,875 221,518 17,417 204,101 596,879 18,834 578,045 970,410 44,939 925,471 2,927,285 209,818 2,717,468 

รวม 6,711,203 205,000 6,506,203 531,931 35,609 496,322 1,015,702 46,246 969,456 5,053,199 59,544 4,993,654 5,473,688 106,010 5,367,677 18,785,723 452,410 18,333,313 

ตารางที่ ๓๖ การวิเคราะหจากการซอนทับพื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมนํ้ามันกับพื้นที่ปลูกจริง                                                                                       (หนวย : ไร) 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ป 2559    
แผนที่โดย : นายขัตติยะ  พรหมวาส    นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ  
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2.2 ขอมูลดานปาลมน้ํามัน        
2.2.1 สภาพการใชเทคโนโลยีการผลิต 

 
 

 

        

   

 

  1) การเลือกพื้นที ่

      • ควรเลือกพ้ืนที่ที่ดินมีชั้นหนาดินลึก ความอุดมสมบูรณสูงถึงปานกลาง  

      • ควรมีลักษณะดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว เนื้อดินไมควรเปนทรายจัด ไมมีชั้น

ลูกรัง    หรือชั้นดินดานสูงมากกวา 0.50 เมตร 

           • มีการระบายนํ้าดีถึงปานกลาง นํ้าไมแชขังนาน มีระดับน้ําใตดินตื้น ความเปนกรดเปนดาง

ของดิน     ที่เหมาะสม 4 - 6  

           • ความลาดเอียง 1 - 12 % แตไมควรเกิน 23 %  

           • ควรอยูในเขตที่มีปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 1,800 มม./ป แตละเดือนควรมีฝนเฉลี่ย

ประมาณ    120 มม./เดือน ฝนทิ้งชวงติดตอกันนานไมเกิน 3 เดือน เพราะชวงแลงที่ยาวนานทําให

ดอกตัวเมียลดลง    ดอกตัวผูเพิ่มขึ้น สงผลใหผลผลิตลดลงในเวลา 19 - 22 เดือนหลังจากนั้น 

           • มีแหลงนํ้าเพียงพอสํารองไวใช ถามีการขาดน้ํามากกวา 300 มม.ตอปหรือชวงแลงติดตอ

มากกวา   4 เดือน 

           • พื้นที่ที่มีสภาพไมเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามัน เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณ สภาพพรุ        

ดินคอนขางเค็ม พื้นที่ที่มีน้ําทวมขังนาน ฯลฯ ตองมีการจัดการแกไขตามสภาพปญหาของพื้นที่น้ัน ๆ 

           • เปนพื้นที่ที่มีแสงแดดประมาณ 2,000 ชั่วโมง/ป หรือไมควรต่ํากวา 5 ชั่วโมงตอวัน 

           • อุณหภูมิ 22 - 32 องศาเซลเซียส  

           • ไมอับลมและไมมีลมพัดแรง 

  2) การเตรียมพื้นที่  

 • โคนลม กําจัดซากตนไมและวัชพืชออกจากแปลง ไถพรวนปรับพื้นที่ใหเรียบ ในกรณีที่โคนลม
ปาลมเกาเพื่อปลูกใหมทดแทน ควรใชวิธีสับตนปาลมและกองใหยอยสลายในแปลง ไมควรกองซากตนปาลมสูง
เกินไป เพราะจะเปนที่วางไขของดวงแรด 
               • ทําถนนในแปลง เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลผลิตและปฏิบัติงานการดูแลรักษาสวน และเก็บ
เก่ียวปาลมการวางผังทําถนนขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและขนาดของสวนปาลมนํ้ามัน  
โดยทั่วไปรูปแบบของถนน มี 3 แบบคือ 
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                  - ถนนใหญ กวางประมาณ 6 - 8 เมตร หางกันประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อใชเปนเสนทางขนสง     
วัสดุการเกษตร และผลผลิตไปโรงงานสกัดน้ํามันปาลม (สําหรับสวนปาลมขนาดเล็กกวา 500 ไร ไมจําเปนตอง
สราง      ถนนใหญ) 
                    - ถนนยอยหรอืถนนเขาแปลง เปนถนนที่สรางแยกจากถนนใหญ มีความกวางประมาณ 4 - 6 
เมตร ระยะหางถนนประมาณ 500 เมตร เพื่อใชสําหรับขนสงวัสดุการเกษตรเขาสวนปาลม และขนสงผลผลิต 
                    - ถนนซอย เปนถนนขนาดเล็กแยกจากถนนยอยเขาไปในแปลงปลูกปาลม ความกวางขนาด 3 - 
4 เมตร มีระยะหางประมาณ 50 เมตร สําหรับขนสงวัสดุการเกษตร และ 
ผลผลิตสูถนนยอย 
               • ทําทางระบายน้ํา การทําระบบระบายน้ําควรทําตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และควร
ออกแบบใหเช่ือมโยงกับระบบการขนสงเพื่อใหมีการสรางสะพานนอยที่สุด ในสวนปาลมประกอบดวยทางระบาย
น้ํา 3 ประเภท คือ 
                    - ทางระบายน้ําระหวางแถวปาลม ควรสรางขนานกับทางระบายนํ้าหลักและตั้งฉากกับทาง
ระบายน้ําระหวางแปลง ขนาดของทางระบายนํ้าระหวางแถวปากรองกวาง 1.20 เมตร ทองทางระบายน้ํากวาง 
0.30 - 0.50 เมตร และลึก 1 เมตร การทําทางระบายน้ําระหวางแถวปาลมขึ้นอยูกับชนิดของดินในแตละ
แปลง ถาเปนที่ลุมน้ําทวมขัง ควรขุดระบายน้ําทุก ๆ 2 - 4 แถวปาลม ถาเปนที่ราบลุมควรมีการระบายน้ําที่ดี 
ควรทําทางระบายนํ้าทุก ๆ 6 แถว ถาที่ดอนใชระยะ 100 เมตร  
                    - ทางระบายน้ําระหวางแปลง ควรสรางขนานกับถนนเขาแปลง มีระยะหางกันประมาณ 200 
- 400 เมตร ทางระบายน้ํานี้จะตั้งฉากและเชื่อมโยงกับทางระบายนํ้าหลักมีขนาดของคูกวาง 2.00 – 2.50 
เมตร ลึก 1.20 – 1.80 เมตร ทองคูกวาง 0.60 - 1.00 เมตร  
                    - ทางระบายน้ําหลกั เปนทางระบายนํ้าขนาดใหญสามารถรับนํ้าจากทางระบายนํ้าระหวาง
แปลงได แลวไหลลงสูทางนํ้าธรรมชาติตอไป สวนมากรองนํ้าขนาดใหญนี้จะสรางขนานกับถนนใหญ หรือตาม
ความจําเปนในการระบายน้ํา มีขนาดปากรอง 3.50 - 5.00 เมตร ทองรองกวาง 1.00 เมตร และลึกประมาณ 
2.50 เมตร โดยปกตดิานขางของทางระบายน้ําจะมีมุมลาดชันประมาณ  
50 - 60 องศา จากแนวขนานของทางระบายน้ํา  
  • วางแนวปลกู ทําหลังจากสรางถนนและทางระบายน้ํา ระบบการปลูกใชสามเหลี่ยมดานเทา 
ใหแถวปลูกหลักอยูในแนวเหนือ-ใต ระยะปลูก 9 เมตร x 9 เมตร x 9 เมตร เพื่อใหตนปาลมทุกตนไดรับ
แสงแดดมากที่สุดและสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๒ การฝกปฏิบัติจริงของมิสเตอรปาลมน้ํามันรุนที่ ๒ ป ๒๕๖๐ การวางแนว 
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     • ปลกูพืชคลุมดิน ปลูกในชวงเตรียมพื้นที่เนื่องจากการปลูกปาลมน้ํามันใชระยะปลูก 9 x 9 
x 9 เมตร แบบสามเหลี่ยมดานเทา ซ่ึงทําใหมีพื้นที่วางระหวางแถวมากในชวงตั้งแตเร่ิมปลูกจนกระทั่งปาลมอายุ 
3 ป ดังน้ันจึงควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน รักษาความชุมชื้นของดิน 
เพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดินจากการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของพืชตระกูลถั่ว อีกทั้งยังควบคุมวัชพืชใน
แปลงดวย เนื่องจากพืชตระกูลถั่วบางชนิดปลูกคลุมดินครั้งเดียวอยางถูกวิธีสามารถปองกันกําจัดวัชพืชไดอยาง
ตอเน่ืองจนกระทั่งปาลมน้ํามันใหผลผลิต แตมีขอควรพิจารณาคือ ควรเปนพืชที่เหมาะกับสภาพแวดลอมของเขต
นั้น เชน ถั่วพรา ก็จะเปนพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมกับภาคอีสาน สําหรับภาคใตพืชคลุมดินตระกูลถั่วที่นิยมปลูก
กันทั่วไปในสวนปาลมน้ํามันและไดผลดี คือถั่วเพอราเรีย (Puraria phaseoloides) ถั่วเซ็นโตซีมา Centrosema 
pubescence) ถั่วคาโลโปโกเนียม (Calopogonium mucunoides) ใชอัตราเมล็ด 0.8-2.0 กิโลกรัมตอไรโดย
มีอัตราสวนของเมล็ดพืชคลุม 3 ชนิดคือคาโลโปโกเนียม : เพอราเรีย : เซ็นโตซีมา เทากับ 2:2:3 (เมล็ดมีความ
งอก 60-80% เมล็ดถั่วทั้ง 3 ชนิดนี้หาชื้อไดตามรานคาชุมชนในพ้ืนที่ที่มีการปลูกปาลมน้ํามัน การปลูกพืชคลุม
ตระกูลถั่วในภาคใต ทําไดโดยใชเมล็ด การปลูกพืชคลุมโดยใชเมล็ดมี 2 วิธี วิธีแรกปลูกพืชคลุมพรอมปลูกตน
ปาลมน้ํามัน โดยหลังปลูกปาลมน้ํามันใหปลูกตามดวยพืชคลุมทันที โดยปลูกพืชคลุมหวานหรือหยอดเมล็ดใน
ระหวางแถวปาลมน้ํามัน 5 แถว แตละแถวหาง 1 เมตร ขนานไปกับแถวปาลม หางจากโคนตนปาลม 2 เมตร 
และปลูกเพิ่มในแถวปาลมอีก 3 ในแนวตั้งฉาก นําเมล็ดพืชคลุมที่เตรียมไวลงปลูก โดยการเปดรองลึก 1.2 น้ิว 
โรยเมล็ดในรองใหกระจายอยางสม่ําเสมอแลวกลบ การปลูกดวยเมล็ดอีกวิธีคือ ปลูกพืชคลุมกอนปลูกปาลม
น้ํามัน หลังวางแนวปลูกปาลม และควรทําในตนฤดูฝน ใหแนวปลูกพืชคลุมเหมือนกรรมวิธีแรก เมื่อพืชคลุมคลุม
พื้นที่ได 50 - 60 เปอรเซ็นต หรือ 2 - 3 เดือนหลังปลูกพืชคลุม จึงเอาตนปาลมน้ํามันลงปลูก กอนปลูกถากพืช
คลุมบริเวณหลุมใหเปนวงกวางประมาณ 1 - 2 เมตร  
ขอควรระวังในการปลูกพืชคลุมดิน ตองไมใหเถาของพืชคลุมพันตนปาลมนํ้ามัน และควรมีการปองกันกําจัดหนูที่
จะมา กัดโคนตนปาลมน้ํามันอยางสม่ําเสมอ 

  3) การปลูกและดูแลรักษา  
                  • เตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมใหมีขนาดใหญกวาถุงตนกลาเล็กนอย รูปตัวยู หรือทรงกระบอก 
ควรแยกดินบน - ลางออกจากกัน รองกนหลุมดวยปุยร็อกฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250 - 500 กรัม/หลุม 

 

 

 

 

                                        

ภาพที่ ๓๓ การฝกปฏิบัติจริงของมิสเตอรปาลมน้ํามันรุนที่ ๒ ป ๒๕๖๐ การปลูก 

 • ควรใชตนกลาที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะตนสมบูรณแข็งแรง ไมแสดงอาการ
ผิดปกติ และมีใบรูปขนนก จํานวนอยางนอย 

 • เวลาปลกู ควรปลูกในชวงฤดูฝน ไมควรปลูกชวงปลายฤดูฝนตอเนื่องฤดูแลง หรือหลังจาก
ปลูกแลวจะตองมีฝนตกอีกอยางนอยประมาณ 3 เดือน จึงจะเขาฤดูแลง   
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              • วิธกีารปลกู ถอดถุงพลาสติกออกจากตนกลาปาลมนํ้ามัน อยาใหกอนดินแตก จะทําใหตน
กลาชะงักการเจริญเติบโตวางตนกลาลงในหลุมปลูกใสดินชั้นบนลงกนหลุมแลวจึงใสดินชั้นลางตามลงไป 
และจัดตนกลาใหตั้งตรงแลวจึงอัดดินใหแนน เมื่อปลูกเสร็จแลวโคนตนกลาจะตองอยูในระดับเดียวกันกับ
ระดับดินเดิมของแปลงปลูก  
              • ตอนปลกูควรใชตาขายหุมรอบโคนตนเพื่อปองกันหนู หลังจากปลูกเตรียมการปองกัน
กําจัดหนูโดยวธิีผสมผสาน หากสํารวจแลวพบวามีหนูเขาทําลาย ควรวางเหยื่อพิษ 
และกรงดัก  
              • การปลูกซอม เมื่อพบตนปาลมที่ถูกทําลายโดยศตัรูพืช และตนที่กระทบกระเทือนจาการ
ขนสงหรือการปฏิบัติอยางรุนแรง ตลอดจนตนผิดปกติจะตองขุดทิ้งและปลูกซอม ควรปลูกซอมใหเร็วที่สุด 
ดังนั้นควรเตรียมตนกลาไวสําหรับปลูกซอมประมาณรอยละ 5 ของตนกลาที่ตองการใชปลูกจริง โดยดูแล
รักษาไวในถุงพลาสติกสีดํา ขนาด 15 x 18 นิ้ว ตนกลาจะมีอายุระหวาง 12 - 18 เดือน ทั้งน้ีเพื่อใหตน
กลาที่นําไปปลูกซอมมีขนาดใกลเคียงกับตนกลาในแปลงปลูกจริง หรือเตรียมโดยนําไปปลูกระหวางตน
ปาลมในแถวนอกสุด เพ่ือใหคงระยะปลูกภายในแปลงไว และสะดวกในการจัดการสวน การปลูกซอมแบง
ออกเปน 2 ระยะคือ 
               - ปลูกซอมหลังจากปลูกในแปลงประมาณ 1 - 2 เดือน หรือไมควรเกิน 1 ป อาจเกิดจาก
การกระทบกระเทือนตอนขนยายปลูก ไดรับความเสียหายจากศัตรูปาลมนํ้ามัน เชน หนู เมน หรือเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ เชน นํ้าทวม ความแหงแลงหลังปลูกอยางรุนแรง  
              - ปลูกซอมหลังจากการยายปลูก 1 ปขึ้นไป เปนการปลูกซอมตนกลาที่มีลักษณะผิดปกติ 
เชน ตนมีลักษณะทรงสูง โตเร็วผิดปกติซึ่งเปนลักษณะของตนตัวผู  
                • หลังปลกู ถาพบดวงกุหลาบเริ่มทําลายใบเปนรูพรุนใหฉีดพนดวยเซฟวิน 85 % ในตอน
เย็นทั้งใบและบริเวณโคนตน 
           4) การใสปุย  
               • ปาลมน้ํามันอายุ 1 - 3 ป เปนชวงที่มีการเจริญเติบโตทางลําตนและใบอยางรวดเร็ว การ
ใสปุยในชวงน้ีเพ่ือใหมีการเจริญเติบโตทั้งทางลําตนและทางใบอยางรวดเร็ว โดยมีเปาหมายเพ่ือใหตน
ปาลมน้ํามันใหผลผลิตที่สูง และสม่ําเสมอในระยะตอ ๆ ไป อยางไรก็ตามการใสปุยเคมีตองคํานึงถึงชนิด
ของดินที่ปลูกปาลมน้ํามัน เน่ืองจากในดินแตละพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณที่ 
แตกตางกัน 
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ตารางที่ ๓๗ ปริมาณปุยเคมีสําหรับปาลมน้ํามันอายุปลูก 1 - 3 ป 

ชนิดดิน อายุปาลม
น้ํามัน (ป) 

ชนิดและปริมาณปุยเคมี (กก./ตน) 

21-0-0 18-46-0 0-0-60 กีเซอรไรท โบแรท 

ดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา 

1 1.25 0.50 1.00 0.50 0.09 

2 2.50 0.75 2.50 1.00 0.13 

3 3.50 1.00 3.00 1.00 0.13 

ดินเหนียวที่มีความอุดม 
สมบูรณสูง (มีดินเหนียว
ตั้งแต 40 % ขึ้นไป) 

1 1.00 0.60 0.50 - 0.09 

2 2.00 0.90 1.80 - 0.13 

3 2.00 1.10 2.30 0.70 0.13 

ในดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัด  
(acid sulphate) 

1 1.00 0.90 1.00 0.30 0.09 

2 2.20 0.90 2.50 0.30 0.13 

3 3.00 1.10 2.50 0.70 0.13 

ดินทราย 

1 2.50 0.90 1.20 1.00 0.13 

2 3.00 1.10 3.50 1.40 0.13 

3 5.00 1.30 4.00 1.40 0.13 

ดินอินทรีย (ดินพรุ) และดิน
ที่มีแรธาตุต่ํา 

  21-0-0 18-46-0 0-0-60 บอแรกซ จุนส ี

1 1.00 1.00 1.50 0.09 1.20 

2 2.50 1.20 2.50 0.13 0.80 

3 2.50 1.50 4.00 0.13 0.40 

• การใสปุย ควรแบงใสปละ 2 - 3 ครั้ง ตามความเหมาะสม 
• การใสปุยปาลมน้าํมันอายุ 4 ปขึ้นไป หรือที่ใหผลผลิตแลว ควรใหปุยตามคาการ

วิเคราะหดินและใบปาลมน้ํามัน ควบคูกับการสังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารที่
มองเห็นไดที่ ตนปาลมน้ํามัน เพ่ือปรับการใสปุยเคมีใหเพ่ิมขึ้นหรือนอยลงตามความ
เหมาะสม หากไมสามารถวิเคราะหดินและใบไดควรใสปุยดังในตารางที่ 2 โดยปริมาณ
ปุยที่ใสในปถัดไปใหพิจารณาตามปริมาณผลผลิตที่ไดรับในปนั้น 
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ตารางที่ ๓๘  ปริมาณปุยเคมีสําหรับปาลมน้ํามันอายุปลูก 4 ป ขึ้นไป 

 
อายุปาลม  

(ป) 

ปุย (กก./ตน/ป) 

แอมโมเนียมซัลเฟต  
(21-0-0) 

ร็อคฟอสเฟต  
(0-3-0) 

โพแทสเซียมคลอไรด  
(0-0-60) 

กีเซอรไรด 
(26 %MgO) 

โบเรท 
(B) 

4 ปขึ้นไป 3.0 - 5.0 1.5 - 3.0 2.5 - 4.0 0.80 - 1.00 0.08 - 0.10 

             • ควรกําจัดวัชพืชกอนใสปุย และใสปุยในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเล่ียงการใสปุย
เมื่อฝนแลง หรือฝนตกหนัก  

  

 

  

  

 ภาพที่ ๓๓ แสดงการใสปุย 
 ปุยไนโตรเจน โปแตสเชียม และแม็กนีเชียม ควรหวานบริเวณรอบโคนตนใหระยะหางจากโคนตน

เพ่ิมขึ้นตามอายุปาลม (0.50 เมตร ถึง 2.50 เมตร) สวนฟอสฟอรัสมักถูกตรึงโดยดินไดงาย ควรลดการสัมผัส
ดินใหมากที่สุดจึงควรใสฟอสฟอรัสบนกองทางหรือทะลายเปลา เนื่องจากเปนบริเวณที่มีรากของปาลมหนาแนน 
อีกทั้งยังชวยลดการสูญเสียปุยจากการชะลางหรือไหลบาของปุยไปตามผิวดิน 
                    • ควรใสแมกนีเซียมกอนโปแตสเซียมอยางนอย 2 สัปดาห 
                    • ใสทะลายเปลาประมาณ 150-200 กก./ตน/ป วางรอบโคนตนเพื่อปรับปรุงสภาพดิน รักษา
ความชื้นและปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน 
                    • การใสปุยปาลมน้ํามันนั้นจะมีผลตอผลผลิตหลังจากที่ใสไปแลวประมาณ 2 ป ี ดังน้ันจึงไม
ควรลดปริมาณปุยเน่ืองจากตอนน้ันราคาผลผลิตปาลมนํ้ามันต่ํา เพราะการไมใสปุยหรือการลดอัตราปุยจะมี
ผลกระทบอยางรุนแรงกับปาลมที่มีอายุต่ํากวา 8 ป  
        5) การใหน้ํา 
                     • ในสภาพพื้นที่ที่มีชวงฤดูแลงยาวนาน หรือสภาพพื้นที่ที่มีคาการขาดน้ํามากกวา 300 มม./
ป หรือมีชวงแลงติดตอกันนานกวา 4 เดือน ควรมีการใหน้ําเสริม หรือทดแทนนํ้าจากนํ้าฝนในปริมาณ 150-
200 ลิตร/ตน/วัน พื้นที่ที่มีขนาดใหญ มีแหลงน้ําเพียงพอและมีแหลงเงินทุนควรติดตั้งระบบน้ําหยด (Drip 
irrigation) หรือแบบมินิสปริงเกอร (Minispringkler)  
         6) การตัดแตงทางใบ ทําการตัดแตงทางใบในขณะเก็บเก่ียวผลผลิต หรือตัดแตงประจําป ซึ่งการ
จัดการทางใบแตกตางกันตามอายุของปาลมน้ํามัน ดังน้ี  
               • อายุระหวาง 1 - 3 ป หลังปลูก ควรใหตนปาลมน้ํามันมีทางใบมากที่สุด ตัดแตงทางใบออก
เทาที่จําเปน เชน ทางใบที่แหง ทางใบที่มีโรคหรือแมลงทําลายเปนตน 



 

 

52 

 
               • อายุระหวาง 4 - 7 ป ตนปาลมควรเหลือทางใบ 3 รอบนับจากทะลายที่อยูลางสุด 
               • อายุระหวาง 7 - 12 ป ตนปาลมควรเหลือทางใบ 2 รอบนับจากทะลายลางสุด 
               • อายุมากกวา 12 ป ตนปาลมควรเหลือทางใบ 1 รอบนับจากทะลายลางสุด 

   7) การเกบ็เกี่ยว  
             • อายุการเกบ็เกี่ยว เร่ิมใหผลผลิตครั้งแรกอายุประมาณ 30 เดือน นับจากหลังปลูกลงแปลง 
และจะใหผลผลิตอยางตอเน่ืองเก็บเก่ียวไดตลอดป แตตองมีการดูแลรักษาที่เหมาะสมตออายุและสภาพพื้นที่ 
แลวปาลมน้ํามันจะใหผลผลิตเฉล่ียตลอดชีวิต 3,000 กก./ไร/ป 
             • รอบการเกบ็เกี่ยว อยูในชวง 10 - 20 วัน แลวแตฤดูกาล โดยเฉลี่ยประมาณ 15 วันตอ
ครั้ง  
             • ควรเกบ็เกี่ยวเมื่อปาลมน้ํามันสุกพอด ี ชนิดผลดิบสีเขียวใหเก็บเกี่ยวเมื่อผลสุกเปนสีสม
มากกวา 80% ของผล หรือมีผลรวง 1 - 3 ผล สวนชนิดผลดิบสีดําเมื่อสุกเปลี่ยนสีผลเปนสีแดง ใหเก็บเก่ียวเมื่อ
มีผลสุกรวงจากทะลาย 1 - 3 ผลเมื่อเฉือนเปลือกจะเห็นเน้ือผลเปนสีสมเขม 
             • เก็บเกี่ยวทะลายปาลมน้ํามันแลว ควรสงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง 

   8) การกองทางใบ ทางใบที่ตัดแลวควรนํามาเรียงกระจายใหรอบโคนตน หรือเรียงกระจายแบบ
แถวเวนแถวไมกีดขวางทางเดินเก็บเกี่ยวผลผลิตและขนผลผลิตและวางสลับแถวกันทุก ๆ ป เพื่อกระจายทั่ว
แปลง ซ่ึงทางใบเหลานี้คิดเทียบเปนปุยเคมีประมาณ 40%ของปริมาณปุยที่ตองใชตลอดทั้งป จึงชวยลดการใช
ปุยเคมีในสวนปาลมน้ํามันลงไดสวนหนึ่ง นอกจากน้ีทางใบเหลานี้ยังเปนตัวกระจายอินทรียวัตถุในสวนปาลม
น้ํามันไดเปนอยางดี (ประมาณ 1.6 ตันทางใบสดตอไรตอป) โดยไมตองเพ่ิมตนทุนจากการใสปุยอินทรีย หรือปุย
ชีวภาพอ่ืน ๆ อีก 

 
  9) การเลือกซื้อพันธุปาลมน้ํามัน 

  - ตองเปนพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราเทานั้น และมีการรับรองพันธุ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๓๔ พันธุปาลมนํ้ามัน 

 - ลักษณะเมล็ดพอพันธุ Dura มีกะลาหนา 2 - 8 มิลลิเมตร และไมมีวงเสนประสีดําอยูรอบกะลา 
มีชั้นเปลือกนอกบาง 35 - 60 เปอรเซ็นตของน้ําหนักผล มียีนควบคุมเปนลักษณะเดน (dominent) Sh+Sh+ 
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 - แมพันธุ Pisifera ยีนควบคุมลักษณะผลแบบนี้เปนลักษณะดอย (recessive, Sh-Sh-) ลักษณะผล
ไมมีกะลาหรือมีกะลาบาง มีขอเสีย คือ ชอดอกตัวเมียมักเปนหมัน (abortion) ทําใหผลฝอลีบ ทะลายเล็ก
เน่ืองจากผลไมพัฒนา ผลผลิตต่ํามาก ไมใชปลูกเปนการคาการที่มีตนพิสิเฟอราปรากฏในสวนปาลมนํ้ามันลูกผสม
เทเนอราที่ปลูกเปนการคา เปนตัวบงช้ีวาเมล็ดพันธุปาลมนํ้ามันน้ัน มาจากแหลงผลิตที่มีการผลิตลูกผสมที่ไมได
มาตรฐาน อาจพบตนพิสิเฟอรามีชอดอกตัวเมีย 2 แบบ คือ female fertile และ female infertile โดยตน    
ฟสิเฟอราที่มีการพัฒนาของผลมาจากชอดอกแบบ female infertile จะมีทะลายฝอและลําตนใหญมาก      
สวนลักษณะ female fertile พบวาอาจมีเน้ือในขนาดเล็กปรากฏในบางผล 
 - พันธุ Tenera มีกะลาบาง ตั้งแต 0.5 - 4 มิลลิเมตร มีวงเสนประสีดําอยูรอบกะลา มีชั้นเปลือก
นอกมาก 60 - 90 เปอรเซ็นตของน้ําหนักผล ลักษณะเทเนอรา (Sh+Sh-) เปน heterozygous เกิดจากการ
ผสมขามระหวางลักษณะดูรากับพิสิเฟอรา  

 - เลือกซื้อตนกลาที่มีลักษณะสมบูรณ แข็งแรงไมผิดปกติ ไมมีโรคและแมลงทําลาย 

ประเมินการใชปุยตามอาการขาดธาตุอาหารของปาลมน้ํามัน 
 - แสดงอาการแถบใบขาวเหลืองเขียว เกิดจาก N ไมสมดุลกับ K 

 - เกิดใบจุดสีสมเล็กๆ เน่ืองจากขาด K  

- แสดงอาการปลายใบของยอดขาว (ขาวแถบเขียว) เกิด Fe หรือดินมีสภาพเปนกรด-ดาง 

- ใบลางแหง เกิดจากขาด Cu 

- ทลายมีหนามมาก เกิดจากขาด B แกไขโดยเพิ่ม B แตตองใชเวลาอยางนอย 15 เดือนจะเห็นผล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๕ การฝกปฏิบัติจริงของมิสเตอรปาลมน้ํามันรุนที่ ๒ ป ๒๕๖๐  
    อาการขาดธาตุอาหารของปาลมน้ํามัน 

การขาดไนโตรเจน:  
 อาการ เมื่อขาดไนโตรเจนจะทําใหเจริญเติบโตชา ใบมีสีเขียวซีด หรือถารุนแรงอาจจะเห็นใบมีสีเหลือง โดยจะ
เห็นในใบแกกอน 
 การแกไขเบื้องตน 
 - ปาลมอายุ 1-3 ป ใสยูเรีย 0.5-1.6 กก./ตน/ป หรือใสแอมโมเนียมซัลเฟต 1-2 กก./ตน/ป 
 - ปาลมอายุ 5-10 ป ใสยูเรีย 2.1-3.3 กก./ตน/ป หรือใสแอมโมเนียมซัลเฟต 3-4 กก./ตน/ป 
 - ควรระวังไมใหปริมาณ N:P ในใบมากกวา 20:1 เพราะจะทําใหเกิดการไมสมดุลของธาตุอาหาร 
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การขาดฟอสฟอรัส:  
 อาการ เมื่อขาดจะทําใหปาลมนํ้ามันแคระแกร็น ทางใบสั้นลง ลําตนเล็ก ขนาดทะลายเล็กลง การขาดฟอสฟอรัส
ใหสังเกตจากวัชพืช เชน หญาบริเวณโคนตนจะมีกานใบสีมวงหรือพืชตระกูลถั่วจะมีขนาดเล็กลง 
 การแกไขเบื้องตน ใสไดแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือทริปเปลซูเปอรฟอสเฟตหรือหินฟอสเฟตคุณภาพดี 1.5-2.0 
กก./ตน/ป 
การขาดโพแทสเซียม:  
 อาการ ใบเปนจุดสีสม ถารุนแรงเน้ือเยื่อตรงกลางจุดสีสมจะตายทําใหปลายใบและขอบใบแหตาย 
 การแกไขเบื้องตน โดยใสโพแทสเซียมคลอไลด 3.0-4.0 กก./ตน/ป 
การขาดแมกนีเซียม :  
 อาการ ใบยอยดานลางที่ถูกแสงแดดมาจะมีสีเหลือง โดยที่ใบยอยดานบนยังมีสีเขียว 
 การแกไขเบื้องตน โดยใสกลีเซอรไลด (27% MgO, 23% S) 1.5-2.0 กก./ตน/ป 
การขาดโบรอน:  
 อาการ แสดงอาการรูปตะขอที่ใบออน อาการใบยนเปนลอนคลื่น หรือใบยอดสั้นผิดปกติ ทะลายจะมีการผสมติด
นอย ทําใหทะลายมีหนามมาก เมล็ดลีบ 
 การแกไขเบื้องตน โดยใสโบแรกซ 10-20 กรัม/ตน/ป เมื่อปาลมน้ํามันอายุ 2-3 ป และ 30-40 กรัม/ตน/ป 
สําหรับปาลมอายุ 4 ปขึ้นไปหรือใสโซเดียมโบเรต 0.1-0.2 กก./ตน/ป 
 

เกบ็ตัวอยางและวเิคราะหดินและใบ 
 ๑. เก็บตัวอยางดิน และตัวอยางทางใบที่ 17 สงวิเคราะหหองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ศรีวิชัย (ทุงใหญ) จ.นครศรีธรรมราชวิเคราะหไนโตรเจนฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซ่ียม แมกนีเซียมและ
โบรอน  

 

 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ ๓๖ แสดงเก็บตัวอยางและวิเคราะหดินและใบ 
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 2. ผลวิเคราะหตัวอยางดิน และตัวอยางทางใบที่ 17 
  ตารางที่ ๓๙ ผลวิเคราะหตัวอยางดิน และตัวอยางทางใบที่ 17 

ผลวิเคราะห ใบ ดิน 
ไนโตรเจน 1.91 (ต่ํามาก) 0.02 (ต่ํามาก) 
ฟอสฟอรัส 0.23 สูง 12.00 (ต่ํา) 
โปแตสเซียม 0.55 (ต่ํามาก) 0.20 (ต่ํา) 
แคลเซ่ียม 0.50(เหมาะสม) 5.67 (เหมาะสม) 
แมกนีเซียม 0.42(เหมาะสม) - 
โบรอน 17.48(เหมาะสม) - 

 
 ๓. การแนะนําการใชปุย ใหเกษตรกรใชปุยตามผลวิเคราะหที่ได 
  หลังจากไดผลคาวิเคราะหใบ และดิน ไดแนะนําใหใสปุยปาลมน้ํามัน ในแปลง 

  ตารางที่ ๔๐ คําแนะนําการใชปุยที่ตองใสในปถัดไป 

รายการปุย สูตร กก./ตน/ป 
ไนโตรเจน 21-0-0 5.0 
ฟอสฟอรัส 18-46-0 1.0 
โปแตสเซียม 0-0-60 3.0 
แคลเซ่ียม/ แมกนีเซียม โดโลไมด 1.0 
โบรอน - 50 กรัม/ตน 
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2.2.2 ตนทุนการผลิต 
       ตนทุนการผลิตการผลิตปาลมนํ้ามัน ของเกษตรกรจังหวัดสตูล เฉล่ีย ๗,๕๑๐ บาท/ไร ซึ่งสวนใหญจะเปนคา
เตรียมดิน คาพันธุ คาปุย คาปลูก คาสารเคมีกําจัดวัชพืช คาจางแรงงาน คาเก็บเก่ียว และคาขนสง  

ตารางที่ ๔๑ ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามันจังหวัดสตูล 
       หนวย : บาทตอไรตอป (คดิระยะเวลา ๒๐ ป) 

 รายการ   ตนทุนเปนเงินสด   
1. ตนทุนผันแปร  ๗,๕๑๐  
 1.1 คาแรงงาน  ๔,๕๐๐ ๒๐ ป 
      (1) เตรียมดินแปลงปลูก   ๑,๐๐๐ ๕๐ 
      (2) ปลูก/ปลูกซอม (๕๐ บาท/ตน)  ๑,๑๐๐ ๕๕ 
      (3) ใสปุย (๕๐๐ บาท/ครั้ง) ๑,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
      (4) ฉีดพนสารเคมี ๒๐๐ ๔,๐๐๐ 
      (5) ดูแลรักษา   -  - 
      (6) เก็บเก่ียว (สองครั้งตอเดือน) ๒,๔๐๐ ๔๘๙,๖๐๐ 
      (7) ขนสง  (สองครั้งตอเดือน) ๔๐๐ ๘๑,๖๐๐ 
      (8) อื่น ๆ   -   
 1.2 คาวัสดุ/ปจจัยการผลิต             ๓,๐๑๐   
      (1) คาเมล็ดพันธุ /ตนกลา (ราคาเฉล่ีย)  ๓,๓๐๐  ๑๖๕ 
      (2) คาปุยอินทรีย  (ตนละ ๕๐ กก.ตอป) ๑,๑๐๐  ๒๒,๐๐๐ 
      (3) คาปุยเคมี  (ตนละ ๕ กก. ตอป) ๑,๗๖๐ ๓๕,๒๐๐ 
      (4) คาสารเคมีปราบศัตรูพืช/วัชพืช  ๑๕๐ ๓,๐๐๐ 
      (5) คาฮอรโมน สารเรง   -   
      (6) คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   -  
      (7) คาไฟฟา  -  
      (8) คาวัสดุอุปกรณการเกษตร วัสดุสิ้นเปลือง   -  
      (9) อื่น ๆ (เชน คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร …..)   
  ๒๐ ป 
 2. ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กิโลกรัมตอไร)  ๒,๕๒๐   
 3. ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได (บาทตอกิโลกรัม)   ๔.๕๐  
 4. รายไดทั้งหมด (บาทตอไร)   ๑๑,๓๔๐  
 5. รายไดสุทธิเหนือตนทุนผนัแปรเงินสด (บาทตอไร)   ๓,๘๓๐  
 6. ตนทุนผันแปรตอหนวย (บาทตอกิโลกรัม)    ๒.๙๘ 
ที่มา : จากการสํารวจ   

 
 ปญหา- ตนทุนการผลิตสูง การผลิตปาลมนํ้ามันในพื้นที่มีตนทุนการผลิตที่สูง สืบเน่ืองจากปจจัยการผลิต ปุยเคมี 
และคาจางแรงงานมีราคาสูง 
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2.2.3 ปริมาณการผลิต 

  ชวงเวลาที่ผลผลิตออกสูตลาดมากคือประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งชวงเวลาดังกลาว
อยูในฤดูฝน โดยเดือนเมษายนจะมีผลผลิตออกมากที่สุด หลังจากนั้นผลผลิตมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ และเดือน
ธันวาคมปริมาณผลผลิตจะนอยที่สุด แสดงใหเห็นวาในแตละปผลผลิตปาลมน้ํามันจะมีปริมาณมากกระจุกตัวอยู
ในชวงระยะเวลา ๗ เดือน 
 ปญหา – ผลผลิตต่ํา พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญอยูในที่ดอนที่อาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติ     เปนหลัก ชวง
หนาแลง 4 - 5 เดือน ปาลมน้ํามันไดรับผลกระทบจากภาวะแหงแลงจะใหผลผลิตนอย และเกษตรกรจํานวน
มาก  ขาดการจัดการสวนที่ถูกตอง ยิ่งทําใหผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามันลดลง    2.2.4 
สถานการณการตลาด  
           โครงสรางการตลาดปาลมน้ํามัน ประกอบดวย 
    -  โรงงานสกัดปาลมน้ํามัน  
    -  ลานเท จุดรับซื้อผลผลิตปาลมนํ้ามัน  
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 ผลผลิตปาลมนํ้ามันที่เก็บเก่ียวได เกษตรกรรายใหญที่มีปริมาณผลผลิตมาก กวารอยละ ๗๐ ขายใหกับโรงงาน
สกัดทั้งใน และนอกพื้นที่ เพราะรับซื้อในราคาสูงกวาลานเทในทองที่ สวนที่เหลือซ่ึงเปนเกษตรกรรายยอย         
ที่มีปริมาณผลผลิตนอยกวารอยละ ๓0 ของผลผลิตทั้งหมด จะจําหนายใหกับลานเทในพื้นที่ ซึ่งลานเทที่ดังกลาว        
จะสงขายใหกับโรงงานอีกตอหนึ่ง   
 ปญหา – คุณภาพผลผลิตต่ํา  การจัดการสวนของเกษตรกรรายยอยมักมีประสิทธิภาพต่ํา เชน การปลูก การ
จัดการดิน ปุย ระบบน้ํา การเก็บเก่ียว และแรงงาน อันมีผลตอการเก็บเกี่ยว คุณภาพและปริมาณการผลิตปาลม
น้ํามัน โดยเฉพาะการเก็บเก่ียวผลผลิต แรงงานผูรับเหมามุงเนนเอาปริมาณเพ่ือใหไดน้ําหนักมาก ทําใหเก็บเก่ียว
ทะลายปาลมนํ้ามันที่ไมสุก หรือกึ่งสุกก่ึงดิบ สงผลตอเปอรเซ็นตน้ํามันต่ําไปดวย นอกจากนี้การบมทะลายปาลม
เพ่ือใหไดผลปาลมรวงสงโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 

ลานเท 

โรงงานตางพื้นที่ (ตางอําเภอ
และตางจังหวัด) 

 

 
 

โรงงานในพื้นท่ี 

เกษตรกร   
ผลผลิตทะลายปาลมสด  
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2.2.5 แหลงรับซื้อผลผลิต/โรงงานแปรรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ภาพที่ ๓๗ แผนที่แสดงจุดรับซื้อผลผลิตปาลมนํ้ามันในเขตพื้นที่ภาคใต 
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จุดรับซื้อผลผลิตปาลมน้ํามันในเขตพื้นที่ภาคใต 
 

1. จังหวัดพัทลุง มีจุดรับซื้อดังนี้ 
 1.1 อ.ตะโหมด เอ็น พี แมขรี 
 1.2 อ.ปาบอน เจิมเพชรรุงเรืองกิจ 
 1.3 อ.ปาบอน โรงเลื่อยหวยทราย 
 1.4 อ.เขาชัยสน ปวีรลานปาลม 
 1.5 อ.เขาชัยสน ลานเทปวีลานปาลม 
 1.6 อ.เขาชัยสน ลานเทเลิศชาย 
 1.7 อ.เขาชัยสน จันทรโชติลานปาลม 
 1.8 อ.เมือง หจก.ปาลมเทคนิค (สาขา 3) 
 1.9 อ.ควนขนุน บุตรบุญนิชลานเท 
 1.10 อ.ควนขนุน สหกรณปาลมน้ํามันพัทลุง 
 1.11 อ.ควนขนุน หจก.ปาลมเทคนิค (สาขา 2) 
 1.12 อ.ควรขนุน ลานเทบุตรบุญนิช 
 1.13 อ.ควนขนุน บุตรบุญนิชลานเท 
 1.14 อ.ควนขนุน สหกรณปาลมน้ํามันพัทลุง 
 1.15 อ.ปาพยอม ลานเทอรอนงค 
2. จังหวัดตรัง มีจุดรับซื้อ ดังน้ี 
  2.1 อ.เมืองตรัง บริษัท ตรังสหปาลมออยล จํากัด 
 2.2 อ.เมืองตรัง ลานเทนพรัตน 2 
 2.3 อ.หวยยอด สหกรณการเกษตรหวยยอดจํากัด 
 2.4 อ.หวยยอด นายวิชัย แซตัน 
 2.5 อ.หวยยอด ลานเทบางกุง 
 2.6 อ.หาดสําราญ ลานเทปาลมหาดสําราญ 
 2.7 อ.ยานตาขาว ลานเทปาลมทุงคาย 
 2.8 อ.ปะเหลียน บริษัท ลานเทแหลมทอง จํากัด 
 2.9 อ.ปะเหลียน     บริษัท ลานเททุงยาว จํากัด 
 2.10 อ.ปะเหลียน กลุมออมทรัพยชุมชนลิพัง 
 2.11    อ.ปะเหลียน สหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด 
 2.12    อ.ปะเหลียน ลานเททาพญา 
 2.13    อ.ปะเหลียน นายรุงศักดิ์ ประกอบกิจ 
 2.14    อ.ปะเหลียน ลานปาลมบานนาทุง 
 2.15    อ.ปะเหลียน ลานเทสุโสะ 
 2.16    อ.วังวิเศษ บริษัท วังวิเศษปาลม จํากัด 
 2.17    อ.วังวิเศษ บริษัท ช.ณรงคปาลม จํากัด 
 2.18    อ.วังวิเศษ สหกรณกองทุนยางบานไชยภักดี จํากัด 
 2.19    อ.วังวิเศษ สหกรณการเกษตรวังวิเศษ จํากัด 
 2.20    อ.วังวิเศษ อาวตงปาลม 
 2.21    อ.วังวิเศษ โชคทรัพยพาณิชย 
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 2.22    อ.วังวิเศษ สําราญปาลม 
 2.23    อ.วังวิเศษ ลานเทปาลมครูสวัสดิ์ 
 2.24    อ.กันตัง ลานเทบางสักปาลม 
 2.25 อ.สิเกา บริษัท ลานเทบางสัก จํากัด 
 2.26 อ.สิเกา สหกรณการเกษตรสิเกา จํากัด 
 2.27    อ.สิเกา สหกรณปาลมน้ํามันตรัง จํากัด 
 2.28    อ.สิเกา ลานเทนพรัตน 1 
 2.29 อ.สิเกา ลานเทเขาไมแกว 
 2.30 อ.สิเกา ประเสริฐปาลม 
 2.31    อ.สิเกา อภิยมลานเกษตร 
3. จังหวัดสงขลา มีจุดรับซื้อดังนี้ 
 3.1 อ.สะเดา ลานเทปาลมโกนัย (คุณวินัย มณีรัตนสุวรรณ) 
 3.2 อ.เทพา คุณสมคิด กิจคอน 
 3.3 อ.เทพา คุณเปรม แกวรุงเรือง 
 3.4 อ.หาดใหญ คุณพรชนก มีศรี 
 3.5 อ.ระโนด โชคเอกชัย 
 3.6 อ.กระแสสินธุ สหกรณการเกษตรกระแสสินธ 
 3.7 อ.รัตภูมิ KR แกวรัตน ลานเท 
 3.8 อ.รัตภูมิ ลานเทเดนชัย 
4. จังหวัดสตูล มีจุดรับซื้อดังน้ี 
 4.1 อ.ควนกาหลง สหกรณการเกษตรควนกาหลง จํากัด  
 4.2 อ.ควนกาหลง สหกรณการเกษตรควนกาหลง จํากัด 
 4.3 อ.ควนกาหลง ควนกาหลงปาลม 
 4.4 อ.ควนกาหลง กลุมออมทรัพยควนกาหลง  
 4.5 อ.ควนกาหลง เขาไครการคา 
 4.6 อ.ควนกาหลง ศุภรัตนลานเท 
 4.7 อ.ควนกาหลง ลานเทนายดลมาน ขาวเขาไคร  
 4.8 อ.ควนกาหลง ลานเทนายวิเชียน บัวงาม 
 4.9 อ.มะนัง ลานเทนายอนัน มณีรัตนสุบรรณ 
 4.10 อ.มะนัง ลานเทนายวินัย มณีรัตนสุบรรณ 
 4.11 อ.มะนัง ลานเทนายประวิทย เพชรรัตน 
 4.12 อ.มะนัง ลานเทนายรอเฉด มหาชัย 
 4.13 อ.มะนัง ลานเทนายดลเลาะห สามารถ 
 4.14 อ.มะนัง ลานเทนางฟาตีมะ มหาชัย 
 4.15 อ.มะนัง ลานเทนางเจะฟารีดา เจะแม 
 4.16 อ.มะนัง ลานเทนายพิเชษฐ อุทัยรังสี 
 4.17 อ.มะนัง ทวีศักดิ์ลานเท 
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 2.3 ขอมูลดาน เกษตรกร/องคกร       
   2.3.1 สภาพปญหาและความตองการ   

                เกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย คือมีพื้นที่ปลูกปาลม
น้ํามันรายละ 3 -15 ไร ขาดความรู ความเขาใจในการในการจัดการสวนปาลมที่ถูกวิธี งบประมาณไมเพียงพอ 
เน่ืองจากการปลูกปาลมน้ํามันใหไดผลผลิตสูงและคุณภาพดีตองใชงบประมาณคอนขางสูง และการปลูกปาลม
น้ํามันเปนเพียงพืชเศรษฐกิจตัวรอง โดยมีการปลูกยางพาราเปนอาชีพหลัก ความตองการของเกษตรกรจึงเปน
ความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การดูแลรักษาสวนปาลมนํ้ามันใหมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ทักษะและความรู
ดานการทําสวนปาลมน้ํามัน เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปน Smart Farmer ปจจุบันมีกลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ
ปาลมน้ํามัน มีการผลิตปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใชจากการผลิตปาลมนํ้ามันใชเอง (ทะลายปาลม) และการใชปุย
สั่งตัด ตามคาผลการวิเคราะห 
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 2.3.2 Smart Farmer ตนแบบ/องคความรูทักษะความชํานาญ  
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2.3.3 องคกร/สถาบันเกษตรกรที่ดําเนินการดานการผลิต/ดานการตลาด (สหกรณ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน)      

ศพก  

ชื่อ - สกุล ที่ต้ังศูนย 
พิกัดศูนยUTM 

พื้นที่ (ไร) สินคา ประเด็น/แนวทางการพัฒนา เบอรโทรศัพท สถานะเกษตรกร เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
x Y 

นายดะอา หวังโสะ 
103 ม.1 ต.บอน้ํารอน 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

554781 823140 5 ปาลม 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประกอบอาชพีเสริม 
0843068101 Smart Farmer 

บุญญาพร กายเพช็ร 
โทร 0910466682 

นายฉัตรชัย รัตวิวัฒนาพงศ 
57 ม.6 ต.เขาปูน  
อ.หวยยอด จ.ตรัง 

571114 862278 61 ปาลม 
ลดตนทุน เพิ่มผลผลิตพัฒนา

คุณภาพผลผลิต 
0819784589 Smart Farmer 

วาที่ รต.วิทพงศ ขําวิชา
โทร 0815692036 

นายวิวัฒน  ฮางเต็ก 5 ม. 5 ต.กะลาเส  538200 848475 26 ปาลม ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต 0819789579 Smart Farmer นายศิวกร เคี่ยมการ 

 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

    
พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

  
โทร 0915090606 

นายสมาน  ผานพรม 
ต.โคกเคียน อ.เมือง 
จ.นราธิวาส 

  
 

ปาลม 
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ปาลมน้ํามัน 
0843068101 Smart Farmer 

นางศิริพร ลอแมอามิง
โทร 0935743362 

นายเจริญ  เกิดกัณโณ 
ต.ชางเผอืก อ.จะแนะ 
จ.นราธิวาส 

  
 

ปาลม 
การพัฒนาคุณภาพการผลิต

ปาลมน้ํามัน 
0895615763 Smart Farmer 

นายมิฟตาหุดดีน  วา
เด็ง โทร 

0611787770 

นายอารง  ยูโซะ 
ต.บูกิต อ.เจาะไอรอง 
จ.นราธิวาส 

  
 

ปาลม 

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาลม
น้ํามันโดยใชน้ําหมักชีวภาพ เพื่อ
ลดตนทุนการผลิตและทดแทน

การใชปุยเคม ี

0815436867 Smart Farmer 
นางสาวฮานิง  ลาเตะ

โทร โทร 
0611787779 

นายตั้น  แกวมณี 
ต.ขอนคลาน อ.ทุงหวา 
จ.สตูล 

  
 

ปาลม 
การวิเคราะหดินและใบเพื่อการ
ใชปุยอยางถูกตองเหมาะสมและ

การผสมปุยใชเอง 
0862899206 Smart Farmer 

นายปยทัศน  ทองปาน
โทร 0954386984 

นายหวาหาบ ยาบา 
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง 
จ.สตูล 

  
 

ปาลม ผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ 0836933530 Smart Farmer 
นายฮัสสัน ทิ้งน้ํารอบ 
โทร 0861812401 
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แปลงใหญ  
 

ลําดับ จังหวัด single command สินคา ที่อยู 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร) 
จํานวน

เกษตรกร (ราย) 
ผูจัดการ เบอรติดตอ หนวยงานผูจัดการแปลง 

1 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 6  ต.เขาปูน    

อ.หวยยอด 
1000 50 

นายสินาด  อํานักมณี           
เกษตรอําเภอหวยยอด               
กรมสงเสริมการเกษตร 

081-9561532 กรมสงเสริมการเกษตร 

2 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 1 ต.บอนํารอน 

อ.กันตัง 
1000 50 

นายประสาท  ทองมาก        
เกษตรอําเภอกนัตัง                  
กรมสงเสริมการเกษตร 

089-4708900 กรมสงเสริมการเกษตร 

3 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 2 ต.อาวตง    

อ.วังวิเศษ 
1000 50 

นายจรูญ  ภักดีโชติ              
เกษตรอําเภอวังงวิเศษ               
กรมสงเสริมการเกษตร 

081-9681632 กรมสงเสริมการเกษตร 

4 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 3  ต.ทุง
กระบือ         อ.
ยานตาขาว            

500 20 
นายประสิทธิ์  ทองขาว           
เกษตรอําเภอยานตาขาว           
กรมสงเสริมการเกษตร 

089-8665302 กรมสงเสริมการเกษตร 

5 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 7 ต.ควนเมา 
อ.รัษฎา 

500 20 
นายมานะ  กุญชรินทร          
เกษตรอําเภอรัษฎา                
กรมสงเสริมการเกษตร 

081-9681475 กรมสงเสริมการเกษตร 

6 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 1 ต.นาโตหมิง 
อ.เมืองตรัง   

500 20 
นายประวิทย  เตชชีวพงศ       
เกษตรอําเภอเมืองตรัง              
กรมสงเสริมการเกษตร 

089-8716304 กรมสงเสริมการเกษตร 
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ลําดับ จังหวัด single command สินคา ที่อยู 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร) 
จํานวน

เกษตรกร (ราย) 
ผูจัดการ เบอรติดตอ หนวยงานผูจัดการแปลง 

7 นราธิวาส เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.ชางเผอืก  
อ.จะแนะ 

1187 128 
นายสมหมาย  สังขสิงห 
เกษตรอําเภอจะแนะ 
กรมสงเสริมการเกษตร 

093-5743414 กรมสงเสริมการเกษตร 

8 นราธิวาส เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.มะรือโบออก      
อ.เจาะไอรอง 

1062 54 
นายสัมพันธ  อุดร 
เกษตรอําเภอเจาะไอรอง 
กรมสงเสริมการเกษตร 

093-5743418 กรมสงเสริมการเกษตร 

9 นราธิวาส เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
นิคมสหกรณบาเจาะ 
ต.โคกเคียน   อ.เมือง
นราธิวาส 

478.5 33 

นายอับดุลตอเละ  ตีมุง               
ผูอํานวยการนิคมสหกรณบา
เจาะ  สํานักงานสหกรณจังหวัด
นราธิวาส 

089-2962939 กรมสงเสริมสหกรณ 

10 นราธิวาส เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
นิคมสหกรณปเหล็ง  
ต.สุไหงปาดี         
อ.เจาะไอรอง 

596.5 31 

นายมะหามัด  ฮามิ                   
ผูอํานวยการนิคมสหกรณปเหลง     
สํานักงานสหกรณจังหวัด
นราธิวาส 

084-3973589 กรมสงเสริมสหกรณ 

11 นราธิวาส เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.โคกเคียน         อ.
เมืองนราธิวาส 

1000 50 
นายคํานึง  จินตั้ง 
เกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส 
กรมสงเสริมการเกษตร 

081-9635384 กรมสงเสริมการเกษตร 

12 ปตตาน ี เกษตรและสหรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.เกาะเปาะ         
อ.หนองจิก 

1372 39 นางอาริตา  วิศพันธุ 073-460075 กรมสหกรณ 
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ลําดับ จังหวัด single command สินคา ที่อยู 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร) 
จํานวน

เกษตรกร (ราย) 
ผูจัดการ เบอรติดตอ หนวยงานผูจัดการแปลง 

13 พัทลุง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.ฝาละมี           อ.

ปากพะยูน 
436 30 นายประภาส  ไชยรัตน     

14 พัทลุง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.จองถนน          
อ.เขาชัยสน 

300 40 นายมานพ  บุญเรือง     

15 พัทลุง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.นาปะขอ        อ.

บางแกว 
369 32 นายสมชาติ  นาควิโรจน     

16 สตูล เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.ขอนคลาน       อ.

ทุงหวา 
1053 121 

นายประชา  กลิ่นจันทร      
เกษตรอําเภอทุงหวา              
กรมสงเสริมการเกษตร 

081-0924760 กรมสงเสริมการเกษตร 

17 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน 
ต.คลองขุด อ.เมือง

สตูล 
364.5 30 

นายวิเชษฐ  ปานทอง           
เกษตรอําเภอเมืองสตูล 

086-9669985 กรมสงเสริมการเกษตร 

18 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน 
ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง

สตูล 
350.75 41 

นายวิเชษฐ  ปานทอง          
เกษตรอําเภอเมืองสตูล 

086-9669985 กรมสงเสริมการเกษตร 

19 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน ต.ละงู อ.ละงู 336 60 
นายนันทวัฒน เกตุรักษ         
เกษตรอําเภอละงู 

081-7672868 กรมสงเสริมการเกษตร 

20 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน ต.แหลมสน อ.ละงู 302.5 45 
นายนันทวัฒน เกตุรักษ         
เกษตรอําเภอละงู 

081-7672868 กรมสงเสริมการเกษตร 

21 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน ต.น้ําผุด อ.ละง ู 569 53 
นายนันทวัฒน เกตุรักษ       
เกษตรอําเภอละงู 

081-7672868 กรมสงเสริมการเกษตร 
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ลําดับ จังหวัด single command สินคา ที่อยู 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร) 
จํานวน

เกษตรกร (ราย) 
ผูจัดการ เบอรติดตอ หนวยงานผูจัดการแปลง 

22 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน ต.ทาเรือ อ.ทาแพ 1221 1 
นายรินท ศรีพุฒ                 
เกษตรอําเภอทาแพ 

093-5759088 กรมสงเสริมการเกษตร 

23 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน อ.ควนโดน 948 179 
นายสุทิน นพชํานาญ    
เกษตรอําเภอควนโดน 

089-7372812 กรมสงเสริมการเกษตร 

24 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน 
ต.ควนกาหลง       
อ.ควนกาหลง 

391 32 
นายณรงค รัตนโกศล            
เกษตรอําเภอควนกาหลง 

081-3688467 กรมสงเสริมการเกษตร 

25 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน 
ม.5 ต.ทุงบุหลัง     
อ.ทุงหวา 

775 67 
นายประชา กลิ่นจันทร                
เกษตรอําเภอทุงหวา 

081-0924760 กรมสงเสริมการเกษตร 
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ศดปช 
 

ที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ ศดปช. ชนิดพืช ประธานศูนย  เบอรโทรศัพท 
ผลการตรวจสอบราย ศดปช. 

มีสถานที่ตั้ง สมาชิด ศดปช. แบบรายงาน 1 แบบรายงาน 2 
ชัดเจน จํานวน (ราย) ครบถวนสมบูรณ ครบถวนสมบูรณ 

1 

ตรัง 

หาดสําราญ 
ศดปช.บาหว ี ยางพารา,ปาลม นายโชติรัตน ชุมสกุล  

0872835139 
 20   

2 สิเกา ศดปช.เขาไมแกว ปาลมน้ํามัน นางณัฏฐพร สินไชย  20   

3 วังวิเศษ 
ศดปช. วังวิเศษ ยางพารา,ปาลม นายเอกพงศ ชัยพล  

0819701814 
 20   

4 หวยยอด ศดปช.นาวง ปาลมน้ํามัน นายแฉลม ประมวลศิลป  20   

5 ปะเหลียน 
ศดปช.บานปากอ ยางพารา,ปาลม นายยอดยิ่ง นิเวศประเสริฐ

0848485227 
 20   

6 
นราธิวาส 

ย่ีงอ 
ศูนยจัดการดินปุย
ชุมชน ละหาร 

ปาลมน้ํามัน นายผาด สุขสพุันธ 
0808726549 

 20   

7   เจาะไอรอง 
ศูนยจัดการดินปุย
ชุมชน มะรือโบออก         

ปาลมน้ํามัน นายมนตรี  รับไทรทอง 
 20   

8 สตูล ทุงหวา 
ศูนยจัดการดินปุย
ชุมชน ต.นาทอน 

ปาลมน้ํามัน นายอํานวย ติงสงา  
083 5120922 

 234   

9   มะนัง 
ศูนยจัดการดินปุย
ชุมชน ต.นิคมพัฒนา 

ปาลมน้ํามัน นายวาหาบ ยาบา  
083 6533530 

 20   

 394  
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ศจช * 
 

ที่ อําเภอ 
ชื่อศูนยจัดการ
ศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) 

ที่ตั้งศูนย 
ปที่จัดตั้ง

ศจช. 

พิกัดที่ตั้งศูนย ชื่อประธานศูนย 

เบอรโทรศัพท 
ชนิดพืชหลัก 

(1 ชนิด) เลขที่ หมู ตําบล X Y 
คํา

นําหนา 
ชื่อ นามสกุล 

๑ มะนัง ศจช.ปาลมพัฒนา 
 

หมูที่ 2 ปาลมพัฒนา 
 

603946 772349 นาย สมชาย พรหมมาน ๐๘10780546 ปาลมน้ํามัน 

๒ หาดใหญ ศจช.ต.ทาขาม   ม.4   ต.ทาขาม 55 672568 778813 นาย อรุณ  ทองวิไล 0817488243 ปาลมน้ํามัน 

3 สทิงพระ ศจช.ต.คูขุด 34  ม.2   ต.คูขุด 55 657099 827492 นาง อุทัย   แซแจน 0816097374 ปาลมน้ํามัน 

๑ เมือง ศจช. นาทามใต 81/3 8 นาทามใต 2556 ๕๖๑๑๓๔ ๘๔๕๘๕๐ นาย กมล ขาวด ี   ปาลมน้ํามัน 

๒ นาโยง ศจช.โคกสะบา 132 6 โคกสะบา 2556 578649 827628 นาย ถาวร  หนูวงค   ปาลมน้ํามัน 

๓ วังวิเศษ 
ศจช.วังมะปราง

เหนือ 
250 7 

วังมะปราง
เหนือ 

2556 545158 854132 นาย ชิต สุขเสน   ปาลมน้ํามัน 

๔ กันตัง ศจช. บอนํ้ารอน 1 1 บอนํ้ารอน 2556 554781 823140 นาย ดะอา หวังโสะ   ปาลมน้ํามัน 

๕ สิเกา ศจช. กะลาเส 5 5 กะลาเส 2558 538200 848475 นาย วิวัฒน ฮางเต็ก   ปาลมน้ํามัน 

๖ หวยยอด ศจช. วังคีรี 67 6 วังคีรี 2556 552339 859892 นาย สมพร อรชร   ปาลมน้ํามัน 

๗ 
หาด

สําราญ 
ศจช. หาดสําราญ 148 5 หาดสําราญ 2556 561661 800584 นาย 

บุญ
ประเสริฐ 

อนันตเดชะ
กุล 

  ปาลมน้ํามัน 
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วิสาหกิจชุมชน 
 

ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 
1 5-90-09-09/1-

0026 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรยั่งยืน
เพ่ือส่ิงแวดลอม ม.10 ต.เขา
พระ  

10 หมู 10 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา โทรศัพท 0807053691  

- ขยายพันธุไม ปรับปรุง  
- เล้ียงแพะ 
- เล้ียงไกพื้นบาน 
- เล้ียงโคพื้นบานโคขุน 
- การเล้ียงปลา 
- ทําฝาบานไมไผ 
- เขงไมไผ 
- ไมใชสอย-ไมยืนตน 
- ชะอม 
- ปาลมน้ํามัน 
- ไมผล 
- ผักเหลียง ผักกรูด 

2 5-90-09-02/1-
0016 

วิสาหกิจชุมชนกลมปลูกปาลม
น้ํามันทุงเคี่ยมพัฒนา ทาชะมวง 
1  

16 หมู 10 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา โทรศัพท 0841992402  

- เล้ียงโคเพื่อจําหนาย ปานกลาง  
- เล้ียงไกพื้นบานเพื่อจําหนาย 
- เล้ียงปลาดุกเพื่อจําหนาย 
- ปลูกผักสวนครัวเชนแตงกวา ถั่วฝกยาว 
ขาวโพด  
- ปาลมน้ํามัน 

3 5-90-02-09/1-
0014 

วิสาหกิจชุมชนปาลมนํ้ามันบาน
พลีพัฒนา  

22 หมู 6 ต.วัดจันทร อ.สทิงพระ จ.
สงขลา  

- รวมกลุมผลิตปาลมน้ํามัน ปานกลาง  
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ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 

4 5-91-07-02/1-
0034 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ
ปาลมน้ํามันอําเภอมะนัง  

100 หมู 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง 
จ.สตูล โทรศัพท 074774394  

- การรวมกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิตปาลม
น้ํามัน 

ดี  

5 5-91-07-02/1-
0010 

วิสาหกิจชุมชนธนพัฒนปาลม  69 หมู 6 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.
สตูล โทรศัพท 0813885076  

- สกัดน้ํามันปาลม ปานกลาง  
- เพาะเห็ดจากทะลายปาลมน้ํามัน 
- ตลาดผลไม 
- ทําปุยชีวภาพ 
- ทําอาหารสัตว 

6 5-91-07-01/1-
0001 

วิสาหกิจชุมชนรวมใจพัฒนา  95/1 หมู 8 ต.ปาลมพัฒนา อ.
มะนัง  
จ.สตูล โทรศัพท 0898681620  

- ปุยชีวภาพ ปานกลาง  
- ผลิตไบโอดีเซล 
- เล้ียงผ้ีง 
- แปรรูปผลผลิตปาลมนํ้ามัน 
- กลั่นน้ํามันจากตันกฤษณา 

7 5-91-06-01/1-
0030 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกปาลม
น้ํามันทุงหวา  

173/1 หมู 2 ต.ทุงหวา อ.ทุงหวา 
จ.สตูล โทรศัพท 0835120922  

- ปาลมน้ํามัน ดี  

8 5-91-04-04/1-
0035 

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญปาลม
น้ํามันตําบลทาเรือ  

10 หมู 6 ต.ทาเรือ อ.ทาแพ จ.สตูล 
โทรศัพท  

- รวบรวมผลผลิตปาลมนํ้ามัน  
- จัดหาและจําหนายแมปุยใหกับสมาชิก 
- จําหนายปุยอินทรีย 

9 5-91-04-02/1-
0023 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค 
บานแป-ระเหนือ  

123 หมู 4 ต.แป-ระ อ.ทาแพ จ.
สตูล โทรศัพท 0892989712  

- เล้ียงโค ดี  
- ปลูกปาลมน้ํามัน 
- อนุบาลพันธุปลา 

10 5-91-04-04/1-
0015 

วิสาหกิจชุมชนทาแพพันธุปาลม  102 หมู 1 ต.ทาเรือ อ.ทาแพ จ.
สตูล โทรศัพท 0872933914  

- พันธุปาลมนํ้ามัน พันธุยางพารา ปานกลาง  



 

 

84 

 
ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 

11 5-93-10-04/1-
0010 

วิสาหกิจชุมชนกลุมตีมีดบาน
พราว  

235 หมู 8 ต.บานพราว อ.ปา
พะยอม  
จ.พัทลุง โทรศัพท 0822872799  

- ตีมีดภาคสนาม มีดใชในครัวเรือน มีดโบร ดี  
- มีดภาคเกษตร 
- ปลูกผักสวนครัว 
- ปลูกปาลมน้ํามัน 
- ปลูกยางพารา 
- เล้ียงโค 

12 5-93-08-04/1-
0018 

วิสาหกิจชุมชนปลูกปาลมน้ํามัน
ทุงนารีพัฒนา  

125 หมู 5 ต.ทุงนารี อ.ปาบอน จ.
พัทลุง โทรศัพท 0878376516  

- ปลูกปาลมน้ํามัน ปรับปรุง  
- จัดทําจดัหาปจจัยการผลิต 
- เพาะเห็ดจากทะลายปาลม 
- เล้ียงสัตวจากผลผลิตปาลมน้ํามัน 
- จัดตั้งตลาดจําหนายผลผลิต 

13 5-93-05-01/1-
0008 

วิสาหกิจชุมชนรักษเกษตร
อําเภอควนขนุน  

303/2 หมู 9 ต.ควนขนุน อ.ควน
ขนุน  
จ.พัทลุง โทรศัพท 0831718294  

- ปาลมน้ํามัน ดี  
- ยางพารา 
- กระถิ่นณรงค 
- กระถิ่นเทพา 
- ตะโก 
- เทียม 

14 5-93-05-08/1-
0004 

วิสาหกิจชุมชนปลูกปาลมน้ํามัน
ในเขต สปก.จ.พัทลุง  

95 หมู 12 ต.ปนแต อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง 

- ปาลมน้ํามัน ดี  

15 5-93-03-01/1-
0028 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปาลมน้ํามัน
บานเทพราช  

28 หมู 6 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน  
จ.พัทลุง โทรศัพท 0936624792  

- ทําปุยหมักจากทางปาลมนํ้ามัน 
- ทําอาหารสัตวจากทางปาลมน้ํามัน 
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ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 
16 5-94-09-10/1-

0014 
วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงไกไขใน 
กรงตับ  

112 หมู 6 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง 
จ.ปตตานี โทรศัพท 
0980134049  

- เล้ียงไกในกรงตับ ปานกลาง 
- ปลูกพืชผัก 
- เล้ียงโค 
- ปลูกปาลมน้ํามัน 
- ปลูกขาวโพด 

17 5-95-02-02/1-
0006 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผู
ปลูกปาลมน้ํามันอําเภอเบตง  

180 หมู 1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 
โทรศัพท 073284055  

- ปาลมน้ํามัน ปานกลาง  
- สกัดน้ํามันปาลม 
- จําหนายกลาพันธุตนปาลม 
- รับซื้อผลผลิต 

18 5-96-01-07/1-
0022 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
ชาวสวนตําบลโคกเคียน  

35/8 หมู 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส โทรศัพท 
0805488756  

- น้ํายางสด ดี 
- รับซื้อปาลมนํ้ามัน 
- ปุยอินทรีย 

19 5-92-07-05/1-
0043 

วิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลม
น้ํามันอยางยั่งยืนวังวิเศษ  

62 หมู 3 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วัง
วิเศษ  
จ.ตรัง โทรศัพท 0857935542  

- ปาลมน้ํามัน ดี  

20 5-92-07-03/1-
0026 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกปาลม
ในพื้นที่ใหม  

134 หมู 15 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท  

- ปลูกปาลมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพปาลม
น้ํามัน 

ปรับปรุง  

21 5-92-07-03/1-
0025 

วิสาหกิจชุมชนโตนชีอยูดีมีสุข  361 หมู 9 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0853584591  

- การปลูกปาลมน้ํามันและเพิ่มศักยภาพ 
ปาลมน้ํามันและการ 

ปานกลาง  

22 5-92-07-05/1-
0022 

วิสาหกิจชุมชนชุมชนบานพรุ
เตียว 

165 หมู 3 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วัง
วิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท 
0898740118 

- ปลูกปาลมน้ํามันทดแทนปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพปาลมน้ํามัน 

ปรับปรุง 
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ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 
23 5-92-07-04/1-

0007 

วิสาหกิจชุมชนกลุมรวมใจ
เศรษฐกิจ  

173 หมู 5 ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ 
จ.ตรัง โทรศัพท 0801416891  

- ปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปาลม
น้ํามัน 

ปรับปรุง  

- เล้ียงโคพื้นเมือง 
24 5-92-07-03/1-

0024 

วิสาหกิจชุมชนกลุมพรุใหญ
การเกษตร  

60 หมู 6 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0892885495  

- การปลูกปาลมน้ํามันและเพิ่มศักยภาพปาลม
น้ํามันและการ 

ปรับปรุง  

25 5-92-07-05/1-
0021 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกพืช
น้ํามันบานทอนแจ  

9 หมู 9 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วัง
วิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท 
075206822  

- ปลูกปาลมน้ํามัน ปานกลาง  

26 5-92-07-02/1-
0004 

วิสาหกิจชุมชนกลุมวังมะปราง
พัฒนา  

336 หมู 7 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ 
จ.ตรัง โทรศัพท  

- เล้ียงโค ปรับปรุง  
- ปรับปรุงสวนยางพารา 
- การปลูกปาลมน้ํามัน 
- การผลิตปุย 

27 5-92-07-03/1-
0022 

วิสาหกิจชุมชนโตนทรายขาว
สามัคคี  

13 หมู 8 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0899082246  

- ปลูกปาลมน้ํามัน ปานกลาง  
- ขยายพันธุไมไทย 

28 5-92-07-03/1-
0021 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร
สามัคคีพัฒนา  

95 หมู 10 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0878922793  

- ปลูกปาลมน้ํามันเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง  

29 5-92-07-01/1-
0006 

วิสาหกิจชุมชนกลุมวังมะปราง
เหนือการเกษตร  

162 หมู 14 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
จ.ตรัง โทรศัพท 075261168  

- เล้ียงโคขุน ปรับปรุง  
- การผลิตปาลมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพปาลม
น้ํามัน 

30 5-92-07-03/1-
0020 

วิสาหกิจชุมชนกลุมหนอง
ชุมแสงเกษตรกร  

217 หมู 1 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท  

- ปลูกปาลมน้ํามันเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ปานกลาง  
- กลุมเลี้ยงสุกรเน้ือ 
- กลุมเลี้ยงโคพื้นเมือง 
- กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง 
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- กลุมจักรสานทําดอกไมพลาสติก 
- กลุมตัดเย็บเสื้อผา 
- กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ (ปลูกผักกวางตุง) 
- กลุมเลี้ยงปลาในบอดิน 
- กลุมเลี้ยงกบในบอซีเมนต 

31 5-92-07-03/1-
0019 

วิสาหกิจชุมชนกลุมพลังทดแทน
กาวหนา  

3 หมู 5 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
โทรศัพท 0862791163  

-ปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปาลม
น้ํามัน 

ปรับปรุง  

32 5-92-07-01/1-
0005 

วิสาหกิจชุมชนกลุมรวมใจเขา
วิเศษ  

46 หมู 19 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
จ.ตรัง โทรศัพท  

-ปลูกปาลมน้ํามันและเพ่ิมประสิทธิภาพปาลม
น้ํามัน 

ปรับปรุง  

- ผลิตเครื่องแกง 
33 5-92-07-03/1-

0018 

วิสาหกิจชุมชนโตนทรายขาว
พัฒนา  

63 หมู 6 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท  

- ปลูกปาลมน้ํามัน ปรับปรุง  

34 5-92-07-03/1-
0010 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร
พัฒนาบานไสใหญ  

265 หมู 7 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0818949350  

- การทําสวนยางพารา ปานกลาง  
- สวนปาลมน้ํามัน 

35 5-92-07-03/1-
0009 

วิสาหกิจชุมชนอาวตง
การเกษตร  

12 หมู 11 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0632433029  

- การทําสวนยางพารา ปรับปรุง  
- สวนปาลมน้ํามัน 

36 5-92-06-09/1-
0019 

วิสาหกิจชุมชนปาลมนํ้ามัน
แปลงใหญอําเภอหวยยอด  

57 หมู 6 ต.เขาปูน อ.หวยยอด จ.
ตรัง โทรศัพท 0819784589  

- จัดหาปจจัยการผลิตปาลมน้ํามัน   

37 5-92-06-14/1-
0014 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกปา
เศรษฐกิจชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา (ปาลม
น้ํามัน)  

126 หมู 1 ต.ทาง้ิว อ.หวยยอด จ.
ตรัง โทรศัพท  

- ปลูกปาลมน้ํามัน ดี  
- รับซื้อนํ้ายางสด 

38 5-92-06-06/1-
0003 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการ
เกษตรควนพญา  

190/1 หมู 6 ต.บางกุง อ.หวยยอด 
จ.ตรัง โทรศัพท  

- ปาลมน้ํามัน ดี  
- ยางพารา 
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ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 

39 5-92-05-03/1-
0018 

วิสาหกิจชุมชนเทพพิทักษปาลม  99 หมู 3 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 
โทรศัพท  

- ผลิตปาลมนํ้ามันตามมาตรฐาน RSPO ดี  

40 5-92-05-03/1-
0015 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรราย
ยอยผูผลิตปาลมน้ํามันอยาง
ยั่งยืน สิเกา-วังวิเศษ  

99/9 หมู 2 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.
ตรัง โทรศัพท 075267268  

- การผลิตปาลมน้ํามันภายใตมาตรฐานการผลิต
น้ํามันปาลมอ 

ดี  

41 5-92-05-05/1-
0025 

วิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลม
น้ํามันอยางยั่งยืนตรังน้ํามัน
ปาลม  

168 หมู 1 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา 
จ.ตรัง โทรศัพท 075670008  

- ปาลมน้ํามัน(จัดการหลักวิชาการ ตนทุนต่ํา 
ผลผลิตสูง) 

ดี  

42 5-92-05-05/1-
0024 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผู
ปลูกปาลมน้ํามันตําบลนาเมือง
เพชร  

82/1 หมู 2 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา 
จ.ตรัง โทรศัพท  

- ผลผลิตปาลมนํ้ามัน ดี  
- รวบรวมผลผลิตปาลมน้ํามัน แกไขปญหา และ
อื่นๆ 

43 5-92-05-03/1-
0013 

วิสาหกิจชุมชนการจัดการดาน
เกษตรบานรมเมือง  

88 หมู 8 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 
โทรศัพท 0892954970  

- ออมทรัพย ดี  
- รวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเพื่อ
จําหนาย 
- รวบรวมผลผลิตปาลมน้ํามันจากสมาชิกเพื่อ
จําหนาย 
- จําหนายปจจัยการผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน
แกสมาชิก 

44 5-92-05-05/1-
0011 

วิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพ
บานกลิ้งกลอง  

80/5 หมู 6 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา 
จ.ตรัง โทรศัพท 0817285496  

- ทําสวนยาง ดี  
- ทําสวนปาลมน้ํามัน 
- เล้ียงไกไข ไกพื้นเมือง 
- ขนมไทย 
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- ผักกาด 
- เล้ียงปลาดุก 
- ถั่วฝกยาว 
- คะนา 
- ผักกวางตุง 
- ผักบุง 

45 5-92-05-04/1-
0006 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลูก
ปาลมน้ํามันบานปากเมง  

21/1 หมู 4 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.
ตรัง โทรศัพท 0878895014  

- ผลิตปุยชีวภาพ ดี  
- ผลิตน้ําดื่มจําหนาย 
- เพาะพันธุปาลมน้ํามัน 
- ผลิตปุยอินทรีย 

46 5-92-03-01/1-
0016 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปาลม
น้ํามันอําเภอยานตาขาว  

110/1 หมู 1 ต.ยานตาขาว อ.ยาน
ตาขาว จ.ตรัง โทรศัพท 
0817976210  

- ปาลมน้ํามัน ดี  

47 5-92-02-11/1-
0013 

วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริม
อาชีพการเกษตรบานบางสัก  

1/2 หมู 2 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
โทรศัพท 075292003  

- เล้ียงโคขุน ปรับปรุง  
- จําหนายปาลมน้ํามัน จําหนายปุยเคมี 

48 5-92-02-11/1-
0012 

วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริม
อาชีพบานควนตุงกู  

70 หมู 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
โทรศัพท 0810907853  

- การเล้ียงวัว ปานกลาง  
- จําหนายปุยเคมี(ปาลมนํ้ามัน) จําหนายปุย
ชีวภาพ 
- ไกพื้นเมือง 

49 5-92-01-20/1-
0015 

วิสาหกิจชุมชนสกัดน้ํามันปาลม
ดิบชุมชนบานวังหินตําบล
นาทามใต  

141 หมู 2 ต.นาทามใต อ.เมืองตรัง 
จ.ตรัง โทรศัพท 0898662429  

- สกัดน้ํามันปาลมดิบ , รับซื้อลูกปาลมนํ้ามัน ดี  
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บทที่ 3  
การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน 

 
๓.๑ ปริมาณผลผลิต (อปุทาน) 

   - ผลผลิตและผลผลิตตอไร 
         ปริมาณผลผลิตปาลมนํ้ามัน ป 255๙ ในเขตภาคใตตอนลางรวม ๘๖๑,๒๗๕ ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 
๑,๖๕๗ ตันตอไรตอป ซ่ึงเมื่อเทียบปริมาณผลผลิตเฉล่ียของประเทศไทยในปเดียวกันอยูที่ ๒,๔๐๙ ตัน   ตอไร 
จะเห็นไดวาผลผลิตปาลมนํ้ามันในเขตภาคใตตอนลางมีผลผลิตนอยกวาผลผลิตเฉล่ียของประเทศ 
  - ปญหาการผลิตปาลมนํ้ามัน     
        ปญหาการผลิตปาลมนํ้ามันของภาคใตที่ประสบคือผลผลิตเฉล่ียตอไรต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศ และ
เมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย พบวาผลผลิตต่ํากวามาเลเซีย ทั้งน้ีเน่ืองจากพันธุปาลมคุณภาพต่ํา   ปลูกในพ้ืนที่
ที่ไมเหมาะสม ผูปลูกปาลมนํ้ามันกวารอยละ 90 เปนเกษตรกรรายยอย ขาดการจัดการที่ดี ปริมาณผลผลิตออก
สูตลาดไมสม่ําเสมอ อีกทั้งโรงสกัดนํ้ามันปาลมมีกําลังผลิตสวนเกินรอยละ 50 แขงขันการซ้ือสูง จึงมีการตัด
ปาลมดิบกอนเวลา และปญหาการลักลอบนําเขายังมีอยูทําใหสงผลกระทบตอราคาในประเทศ นอกจากน้ียังมี
ปญหาตวัเกษตรกรขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการเปดตลาดการคาเสรีที่มีผลกระทบตอการผลิตปาลม
นํ้ามัน   
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๓.๒ ปริมาณความตองการของตลาด (อปุสงค)  

   การตลาดปาลมนํ้ามัน เมื่อเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตจะสงผลปาลมนํ้ามันเขาสูโรงงานสกัดนํ้ามัน

ปาลมดิบ และแหลงรับซ้ือปาลมนํ้ามันในชุมชน ซ่ึงมีกระจายอยูในจังหวัด สตูล 6 แหง ตรัง 4 แหง สงขลา 4 แหง 

พัทลุง 3 แหง ปตตานี 1 แหง และนราธิวาส 1 แหง โครงสรางปาลมนํ้ามันมีการขยายตัวการผลิตคอนขางมาก

โดยมีอัตราการปลูกเพ่ิมข้ึน ในป ๒๕๕๙ ในป๒๕๕๘ รอยละ ๖.๒๗ มีความตองการใชนํ้ามันปาลมดิบเพ่ือ

การบริโภค ๐.๙๘๗ ลานตัน ลดลงจาก ๑.๐๕๓ ลานตัน มีความตองการใชนํ้ามันปาลมดิบเพ่ือการผลิตไบโอ

ดีเซล ๐.๘๑๖ ลานตัน ลดลงจาก ๐.๘๓๓ ลานตัน ในป๒๕๕๘ รอยละ ๒.๐๔เน่ืองจากกระทรวงพลังงานได

ประกาศสัดสวนการใชไบโอดีเซล ๓ คร้ัง โดยภาพรวมความตองการใชนํ้ามันปาลมดิบภายในประเทศในป 

๒๕๕๙ เทากับ ๑.๘๐๓ ลานตัน ลดลงจาก ๑.๘๘๖ ลานตัน ในป ๒๕๕๘ รอยละ ๔.๔๐  

 ๓.๓ การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตและความตองการของตลาด 

    การผลิตและการบริโภคน้ํามันปาลมของโลกมีแนวโนมขยายตัว โดยในระยะ 10 ป ตั้งแต    
ป 2548 – 2557 การผลิตมีแนวโนมขยายตัวเฉล่ียปละ 7.02 เปอรเซ็นตตอป สูงกวาการขยายตัวการบริโภค
นํ้ามันปาลมซ่ึงมีอัตราการขยายตัวเฉล่ีย 6.83 เปอรเซ็นตตอป บงช้ีวาผลผลิตนํ้ามันปาลมของโลกยังเพียงพอตอ
ความตองการบริโภค เมื่อเปรียบเทียบการผลิตปาลมนํ้ามันกับพืชนํ้ามันอ่ืน ไดแก ถ่ัวเหลือง เรฟซีด ทานตะวัน 
เปนตน พบวาแนวโนมการผลิตนํ้ามันปาลมของโลกเพ่ิมข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและสัดสวนโดยเพ่ิมจาก 13.74 
ลานตัน หรือ 22 เปอรเซ็นตของการผลิตพืชนํ้ามันโลกในป 2537 เปน 62.84 ลานตัน หรือ 36 เปอรเซ็นต 
ใน ป 2558 และเมื่อพิจารณาในดานผลผลิตนํ้ามันตอพ้ืนที่การเพาะปลูกเปรียบเทียบระหวางปาลมนํ้ามันและ
พืชนํ้ามันอ่ืนพบวาปาลมนํ้ามันใหผลผลิตนํ้ามันสูงกวาพืชอ่ืน โดยใชพ้ืนที่ปลูกเพียง 5 เปอรเซ็นต แตใหนํ้ามัน 
39 เปอรเซ็นต บงช้ีวาปาลมนํ้ามันมีประสิทธิภาพในการใชพ้ืนที่สูง ทั้งน้ี การผลิตปาลมนํ้ามันก็ยังมีขอจํากัด    
และความไมสมดุลของผลผลิตกับความตองการใช ในบางพ้ืนที่ผลผลิตไมเพียงพอกับ ความตองการใชของโรงงาน
สกัดนํ้ามันปาลม และในบางพ้ืนที่ไมมีโรงงานสกัดฯ 
      การผลิตปาลมนํ้ามันถูกกําหนดโดยความเหมาะสมของพ้ืนที่ คือเสนรุงที่ 10 องศาเหนือ - ใต  
เสนศูนยสูตร ซ่ึงทั่วโลกมีเพียง 43 ประเทศเทาน้ันที่ปลูกปาลมนํ้ามันได ประเทศผูผลิตหลัก ไดแก อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย โดยมีสัดสวนการผลิต 52.28 เปอรเซ็นต 33.86 เปอรเซ็นต และ 3.63 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ อินโดนีเซียและมาเลเซียมีปริมาณการสงออกน้ํามันปาลมรวมกวา 80 เปอรเซ็นตของโลก และมี
ประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสูงกวาไทย ทําใหตนทุนนํ้ามันปาลมถูกกวาไทยมาก ไทยจึงเสียเปรียบ
ทางการแขงขัน ถาไทยลดตนทุนได มีโอกาสแขงขันได เน่ืองจากคุณภาพนํ้ามันปาลม ของไทยเปนที่เช่ือถือของ
ประเทศเพ่ือนบาน  
     การแปรรูปปาลมนํ้ามันของไทยในปจจุบันสวนใหญใชเพ่ือการบริโภคและผลิตไบโอดเีซล มีสัดสวนรวม 73 
เปอรเซ็นต โดยมีนํ้ามันปาลมกล่ัน มีอุตสาหกรรมตอเน่ืองไดแก สบู ขนม บะหมี่สําเร็จรูป นมขน/ครีมเทียม ไทย
ยังขาดอุตสาหกรรมการแปรรูปนํ้ามันปาลมเพ่ือผลิตวิตามินอี อุตสาหกรรมอาหารและยาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี
คอล และอุตสาหกรรมโพลียูริเทนไนลอน ซ่ึงมีมูลคาสูงและมีโอกาสในการพัฒนาไดนอกจากน้ี การไดรับการ
รับรองมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ เชน RSPO เปนการสรางโอกาสขยายตลาด 
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บทที่ ๔  

การกําหนดพื้นที่เปาหมายการผลิต 
 

 ๔.๑ พื้นที่ที่อยูในเขต Zoning (S1,S2) 

ตารางที่ ๔๑  พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันจริงในเขตเหมาะสมการใชประโยชนที่ดิน  

จังหวัด 
ปลูกจริงในพืน้ที่เหมาะสม  (ไร) พื้นที่รวมทั้งหมด 

(ไร) เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) 
จ.นราธิวาส 1,036,160 92,824 1,128,983 
จ.ปตตานี 794,420 114,003 908,423 
จ.ยะลา 464,939 84 465,023 
จ.พัทลุง 1,150,653 82,924 1,233,577 
จ.สงขลา 1,918,912 166,803 2,085,715 
จ.สตูล 265,826 17,109 282,935 
จ.ตรัง 1,080,293 58,185 1,138,478 

รวม 6,711,203 531,931 7,243,135 

 จากผลการวิเคราะห พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในปจจุบันกับพื้นที่เหมาะสมการใชประโยชนที่ดิน พบวา     
มีการปลูกปาลมน้ํามันในเขตเหมาะสมในการใชที่ดิน คือ เหมาะสมมาก (S1) จํานวน 6,711,203 ไร        
และเหมาะสมปานกลาง (S2) จํานวน 531,931 ไร รวมทั้งหมด 7,243,135 ไร  

 ๔.๒ พื้นที่ที่อยูนอกเขต Zoning (S3,N) 

ตารางที่ ๔๓  พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันจริงในเขตเหมาะสมการใชประโยชนที่ดิน  

จังหวัด 
ปลูกจริงในพืน้ที่เหมาะสม  (ไร) พื้นที่รวมทั้งหมด 

(ไร) เหมาะสมนอย S3 ไมเหมาะสม N 
จ.นราธิวาส 186,031 505,976 692,007 
จ.ปตตานี 71,547 145,051 216,599 
จ.ยะลา 142,868 1,311,520 1,454,388 
จ.พัทลุง 35,573 600,671 636,244 
จ.สงขลา 275,270 1,475,101 1,750,371 
จ.สตูล 82,894 418,001 500,895 
จ.ตรัง 221,518 596,879 818,397 

รวม 1,015,702 5,053,199 6,068,901 

 จากผลการวิเคราะหพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในปจจุบันกับพื้นที่ไมเหมาะสมการใชประโยชนที่ดิน พบวา  
มีการปลูกปาลมน้ํามันในเขตไมเหมาะสมในการใชที่ดิน คือ เหมาะสมเล็กนอย (S3) จํานวน  1,015,702 ไร  
และไมเหมาะสม (N) จํานวน 5,053,199 ไร รวมทั้งหมด 6,068,901  
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 ๔.๓ แนวทางการพฒันาและการจัดการพื้นทีใ่นเขต Zoning และนอกเขต Zoning 
     แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ โดยใชยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิต
พืชของจังหวัดเปนหลักและสอดคลองกับเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ไดแก 
   ๔.๓.๑ กรณีพืชปลูกในเขตที่เหมาะสม (S๑, S๒) ใหสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   
โดยใชองคความรูดานการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิต คือ ลดตนทุนการ
ผลิต ตอหนวย เพ่ิมผลผลิตตอไร และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยเนนใหเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จในพ้ืนที่ 
   ๔.๓.๒ กรณีพืชปลูกในเขตที่ไมเหมาะสม (S3, N) สงเสริมและจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยน   
มาปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคลองกับความตองการของตลาด ใหผลตอบแทนที่สูงกวา 
โอกาสที่เกษตรกรจะไดรับรายไดเพิ่มขึ้น หรือปรับเปลี่ยนเปนการทําการผลิต แบบผสมผสานหรือไรนาสวนผสม 
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคา ชองทางผานสื่อประเภทตาง ๆ เชน หอกระจายขาว ปาย
ประชาสัมพันธ แผนพับ เว็บไซตของเขต จังหวัด อําเภอ สื่อสารผานบุคคล และองคกรตาง ๆ เชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เวทีประชุม  

สําหรบัเกษตรกรทีป่ลกูพืชในพื้นทีเ่หมาะสม 

 ๑. ดานการใหองคความรู เชน ขอมูลดานการผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต   
 ๒. ดานการเงินการคลัง เชน การจัดหาแหลงเงินทุนและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา การทําประกันภัยพืชผล
เกษตร  
 ๓. ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การจัดหาแหลงนา ระบบชลประทาน การจัดรูปที่ดิน ระบบโลจิสติกส   
 ๔. ดานการตลาด เชน ระบบตลาดกลางสินคาเกษตร ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา ขอมูล
การตลาด การเช่ือมโยงการผลิตกับการตลาด การรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร  
 ๕. ดานราคาผลผลิต ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได ในพื้นที่เหมาะสมควรมีราคาสูงกวาพื้นที่นอกเขต  

สําหรบัเกษตรกรทีป่ลกูในพื้นที่ไมเหมาะสม 
 ๑. ดานการใหองคความรู เชน ขอมูลทางเลือกในการทําการผลิตสินคาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ความรูสินคา
เกษตรที่ปรับเปลี่ยน การรวมกลุม  
 ๒. การอบรมกลุมเกษตรกรเชิงวิชาการใหเรียนรูรายละเอียดการผลิตพืชใหม  
 ๓. ติดตามเพ่ือใหคําแนะนําอยางตอเน่ืองตอกลุมเกษตรกร โดยเจาหนาที่ดานการเกษตร และการตลาด  
 ๔. ดานการเงินการคลัง เชน การจัดหาแหลงเงินทุนและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ๕. ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การจัดหาแหลงนํ้า การจัดรูปที่ดิน ระบบโลจิสติกส   
 ๖. ดานการตลาด เชน ระบบตลาดกลางสินคาเกษตร ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา ขอมูลการตลาด การ
เช่ือมโยงการผลิตกับการตลาด  
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 ๔.๔ แนวคิดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนนิการ 
    แนวทางการพัฒนาและการจัดการพื้นที่ในเขต Zoning (S๑, S๒) 

แนวคิด โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนนิงาน 
หนวยงาน
สนับสนุน

งบประมาณ 
การเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
และลดตนทุน
การผลิตปาลม
น้ํามัน 

๑. สงเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ 

๑.๑ รวมกลุมผลิต 
ซื้อ-ขายปาลม
น้ํามันและปจจัย
การผลิต 

อบรมใหความรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาลม
น้ํามันการลดตนทุนการผลิต 
กระบวนการบริหารจัดการกลุม 
และการตลาด 

 

 ๒. สรางความ
เขมแข็งใหแก
เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 
 
 
 

๑.๑ การตัดปาลม
สุกและอยางถูกวิธี 
 

- อบรมใหความรูการตัดปาลม
สุกอยางถูกวิธี 
- รณรงคใหมีการตัดปาลมสุก
โดยใหราคาเปนแรงจูงใจ 

 

๑.๒ การใชปุยอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนเครื่องผสมปุยแกกลุม
เกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน 
การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 
 
 

  ๑.๓ การใชปุยเคมี
รวมกับปุยอินทรีย 
หรือใชปุยอินทรีย
ทดแทนปุยเคม ี

สงเสริมการใชปุยเคมีรวมกับปุย
อินทรียหรือใชปุยอินทรีย
ทดแทนปุยเคมี จากวัสดุเหลือ
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามัน 

งบพัฒนา
จังหวัด 

  ๑.๔ การปองกัน
และกําจัดโรคและ
ศัตรูปาลมนํ้ามัน 

อบรมใหความรูและจัดทําแปลง
ตนแบบในการปองกันและ
กําจัดศัตรูปาลมน้ํามัน เชน ดวง
แรด หนอนหัวดํา 
จัดงานรณรงคและกําจัดดวง
แรดตั้งแตเร่ิมปลูกตนถึงเก็บ
เก่ียว 

งบพัฒนา
จังหวัด 

  ๑.๕ การปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต 

อบรมใหความรูมาตรฐานดาน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน 
(RSPO) แกสถาบันเกษตรกร
และผูประกอบกิจการปาลม
น้ํามันในการผลิตปาลมนํ้ามัน 
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แนวคิด โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนนิงาน 
หนวยงาน
สนับสนุน

งบประมาณ 
 ๒. สงเสริม

การเกษตรแบบ
แปลงใหญ 

๒.๑ รวมกลุม ซื้อ-
ขายปาลมน้ํามัน
และปจจัยการผลิต 

อบรมใหความรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาลม
น้ํามันการลดตนทุนการผลิต 
กระบวนการบริหารจัดการกลุม 
และการตลาด 

 

๓. การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ตนแบบปาลม
น้ํามัน 

๓.๑ เสริมสราง
ความรูใหเกษตรกร
ตนแบบ          
ดานอุตสาหกรรม
และธุรกิจ 

อบรมใหความรูแกผูนําดาน
ปาลมน้ํามัน เชน ประธาน ศูนย
เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตปาลมน้ํามัน 

 

๔. เสริมสรางรายได
เสริมใหแก
เกษตรกรทําสวน
ปาลมน้ํามัน 

๔.๑ การปลูกพืช
แซมพืชรวมปาลม
น้ํามันในอายุ       
0 - 3 ป 
และการเลี้ยงสัตว      
ในสวนปาลม  

อบรมใหความรู 
และสนับสนุนปจจัยการผลิต 

 

๕. สรางมูลคาเพิ่ม
จากการผลิตปาลม
น้ํามัน 

๕.๑ กอสราง
โรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมน้ํามัน 

สรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ของกลุมสถาบันเกษตรกร   
เพ่ือเพ่ิมมูลคาปาลมน้ํามัน 
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แนวทางการพฒันาและการจัดการพื้นทีน่อกเขต Zoning (S3, N)  
 

แนวคิด โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนนิงาน 
หนวยงาน
สนับสนุน

งบประมาณ 
ลดพื้นทีป่ลูกปาลม

น้ํามันในเขตพืน้ที่

ที่ไมเหมาะสม  

๑. ลดพื้นที่ปลูก

ปาลมน้ํามันในเขต

พื้นที่ที่ไมเหมาะสม  

๑.๑ ลดพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามันในเขต
พื้นที่ที่ไมเหมาะสม 
ป 2560 จํานวน          
๑๒,๐๐๐  ไร   
รอยละ ๒0 ของ
พื้นที่ปลูกในโซนนิ่ง
ที่ไมเหมาะสมจาก
เปาหมาย 59,485  
ไรตอปของประเทศ 
เพ่ือสรางอุปสงค
และอุปทานใหเกิด
สมดุลกับตลาด 

- สรางการรับรูการปลูก
พืชในเขตโซนนิ่งโดยให
เกษตรกรมีสวนรวมใน
การกําหนดปลูกพืชใหม
ที่เหมาะสมกับเขต 
โซนน่ิง 
-รับสมัครเกษตรกรเขา
รวมโครงการ 
-สนับสนุนตนทุนการ
ผลิตเพ่ือปรับเปลี่ยนเปน
พืชอ่ืนในเขตที่ปลูก
ปาลมน้ํามันในเขตโซน
นิ่งไมเหมาะสม 

 

 ๒. เสริมสรางรายได
เสริมใหแก
เกษตรกรทําสวน
ปาลมน้ํามัน 

๒.๑ สงเสริมการ
ปลูกพืชรวม/แซม
ปาลมน้ํามัน     
หรือไรนาสวนผสม 

- สรางการรับรูให
เกษตรกรเร่ืองการปลูก
พืชในเขตโซนนิ่ง 
- รับสมัครเขารวม
โครงการในกรณีไม
ปรับเปลี่ยนแตใหปลูก
พืชแซมหรือพืชรวมหรือ
ไรนาสวนผสม 
- สนับสนุนปจจัยการ
ผลิตแกเกษตรกร 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร 
กิจกรรม สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน 

 

โครงการสงเสริมการปลูกทดแทนปาลมน้ํามันดวยปาลมพันธุดี ในพื้นที่เหมาะสม (S1, S2) 

กิจกรรม  

๑.๑ สงเสริมการปลูกทดแทน รายละ ไมเกิน 10 ไร รวม 200 ราย พ้ืนที่ 2,000 ไร 

    - สนับสนุนตนกลา จํานวน 25 ตนตอไร 
    ๑.๒  สงเสริมปลูกพืชแซม 600 ไร (โดยเฉลี่ย รายละ 3 ไร)  

        - ชนิดสินคาตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
            การดําเนินงานโครงการ 
 ๑. ประชาสัมพันธ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
 ๒. รับสมัครเกษตรกรเกษตรกรเขารวมโครงการ 
 ๓. คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 
 ๔. อบรมเกษตรกรจัดทําแปลง 
  4.1 จัดทําแผนดําเนินงานแปลง [ปลูกทดแทนและพืชแซม] จังหวัดตรัง ยะลา สตูล พื้นที่รวม  ๖๐๐ ไร 
เกษตรกร ๖๐ ราย สนับสนุนตนกลาปาลมนํ้ามัน จํานวน ๑๕,๐๐๐ ตน หรือพืชแซม  
  4.2 อบรมในการปลูกทดแทน 
  4.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตในการปลูกพืชแซม 
  4.4 เกษตรกรโคนตนปาลมนํ้ามัน/เตรียมพื้นที่ปลูก 
  4.5 สนับสนุนตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี (ตนกลาปาลมน้ํามันจากศูนยปฏิบัติการ) พันธุปาลมนํ้ามัน ไดแก สุ
ราษฎรธานี 2 สุราษฎรธานี ๗ สุราษฎรธานี ๘ หรือพืชแซม 
  4.6 เกษตรกรปลูกตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดีลงแปลง หรือพืชแซม 

โครงการเพิ่มผลผลติปาลมน้ํามนัตอไร และลดตนทนุการผลติ 
 ๑. วางแผนการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันตามหลักการแผนที่เกษตร เพื่อบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agriculture Map for Adaptive Management) 
    2. สงเสริมใหมีการใชปุยที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และชวงเวลา 
    3. ถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน ผานศูนยเรียนรู ทั้งพื้นที่เหมาะสมและไมเหมาะสม 
โดยการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ และการอบรมเกษตรกรเรือ่งการจัดการดิน  
    4. ผลักดันการวิจัยและการพัฒนาดานการผลิต 

    5. การบริหารจัดการ (ลดตนทุนและลดการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว)  

โครงการเพิ่มรายไดเสริมใหเกษตรกร 

 1. ศกึษาวิจัยและสงเสริมสินคาเกษตรอืน่ๆ ที่สามารถปลูก/ เลี้ยง แซมหรอือยูรวมกนัในสวนปาลมตามความเหมาะสมในแต
ละพ้ืนที่  
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โครงการเพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามัน  

 สรางเครือขาย ของสหกรณ/ กลุมเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน/ ผูตัดปาลม/ ลานเท กับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่
จะรวมกันพัฒนาเปอรเซ็นตน้ํามัน โดยประชุม/ อบรมสงเสริมและใหความรูเรื่องการตัดปาลมน้ํามันคุณภาพ   ที่
ถูกตองผานการสรางเครือขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ สูจังหวัดภภาคใตตอนลาง 

 ดําเนินการพัฒนา สงเสริม และใหความรูเรื่องการตัดปาลมน้ํามันคุณภาพที่ถูกตอง ผานการสรางเครือขาย
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและนํ้ามันปาลมทั้งระบบ โดยใหมีคณะทํางานระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล กํากับ
ดูแลและแกไขปญหาใหเกิดความเปนธรรมทุกฝาย และขยายผลการพัฒนา สงเสริม และใหความรูเร่ืองการตัด
ปาลมน้ํามันคุณภาพที่ถูกตองผานการสรางเครือขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ  

 ปญหาปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม 

 1. ดานอุปสงค – อุปทาน 
 ๑.๑ ความไมสมดุลของผลผลิตกับความตองการใช ในบางพ้ืนที่ผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการใชของโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม และในบางพ้ืนที่ไมมีโรงงานสกัดฯ 
 ๑.๒ ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ผลผลิตตอไรต่ํา และอัตรานํ้ามันต่ํา ไมสามารถแขงขันได 
 2. ดานความเปนธรรม 
 ๒.๑ ขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง โดยภาครัฐไดใชมาตรการบริหารในการดูแลคุณภาพของผลผลิต และ
การกําหนดราคา ซึ่งเปนการแนะนําและการสมัครใจเทาน้ัน 
 ๒.๒ ไมมีการข้ึนทะเบียนผูประกอบการ (ลานเท และโรงงาน) และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรยังไมครบถวน 
 ๒.๓ ไมมีเครื่องวัดเปอรเซ็นตน้ํามันที่ชัดเจนทันที 
 3. ดานมาตรฐาน 
 ๓.๑ มีมาตรฐานสินคาเกษตรแบบสมัครใจ 3 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานทะลายปาลมน้ํามัน   2) การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับปาลมน้ํามัน 3) การปฏิบัติที่ดีสําหรับลานเททะลายปาลมน้ํามัน 
 ๓.๒ โรงสกัดแบบหีบรวม (โรง B) คุณภาพนํ้ามันที่ไดต่ํา 
 ๓.๓ การรับซื้อผลปาลมไมเปนไปตามคุณภาพ 
 4. ดานขอมูลขาวสาร 
 ๔.๑ ขอมูลดานการผลิตยังไมสมบูรณครบถวนและทันกาล รวมทั้งการประมาณการผลผลิตที่ชัดเจน 
 ๔.๒ ขาดการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิต และการสรางความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพปาลม
น้ํามัน 
 5. ดานการจัดการ 
 ๕.๑ การจัดระเบียบบริหารจัดการในการตั้งโรงงาน ใหสอดคลองกับพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน 
 ๕.๒ ระบบการบริหารจัดการสมดุลน้ํามันปาลม 
 6. ดานนวัตกรรม 
 ๖.๑ อุตสาหกรรมตอเน่ือง และการพัฒนานวัตกรรมขั้นสูง เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มยังมีนอย 
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โครงการมาตรฐาน มกษ. การเพาะปลกูและการเก็บเกี่ยว 
  1. ทบทวนมาตรฐาน มกษ. เกี่ยวกับปาลมน้ํามันเพื่อใหสามารถปฏบิัตไิดจริง และกําหนดระยะเวลา
ในการบังคับใช 
  2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหเกษตรกรมีการเพาะปลูกตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  
  3. การนํามาตรฐานทะลายปาลมไปปฏิบตัิ  
 
โครงการการซื้อขายผลปาลมน้ํามันใหเปนไปตามมาตรฐาน 
   1. มาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาเปอรเซ็นตน้ํามัน 
    2. มาตรฐานลานเท ผลักดันใหมีการกําหนดมาตรฐานและขึ้นทะเบียนลานเทปาลมน้ํามันในราง      
พ.ร.บ. ปาลมน้ํามันฯ เพ่ือใหมีการบังคับใชทางกฎหมาย 
    3. พัฒนาและสงเสริมเครื่องวัดเปอรเซ็นตน้ํามันจากทะลายปาลม 

นโยบายการพฒันาคณุภาพปาลมน้ํามัน 
 ในการพัฒนาคุณภาพปาลมน้ํามัน โดยภาคสวนที่เก่ียวของมีหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
 เกษตรกร 
 1. การเลือกใชพันธุปาลม ขอใหใชพันธุปาลมลูกผสมในการเพาะปลูก 
 2. เก็บเก่ียวใหมีมาตรฐาน ใหเก็บเก่ียวปาลมสุกเทาน้ัน 
 3. ใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกัน หรือเปนสหกรณ 
 4. การลดตนทุน การใชปุยเคมี ตามคาวิเคราะหดิน วิเคราะหใบ ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 

ตามวัสดุทองถิ่น 
 5. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดูแลสวนปาลมน้ํามันใหมีคุณภาพ 
 ลานเท 
 1. ไมรับซื้อปาลมดิบ และปาลมไมมีคุณภาพ 
 2. รับซื้อปาลมทะลาย และปาลมรวงในราคาเดียวกัน 
 3. ตองมีปายแสดงราคารายวัน 
 4. เครื่องช่ังตองไดมาตรฐาน ตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนดไว 
 5. ไมตีน้ํา รดน้ํา ไมมีการทําตะแกรง ทําลูกรวง หรือปาลมบม หรือปาลมใชสารเคมี หรือสิ่งอื่น

ประการใด ที่ทําใหปาลมสุก 
 6. สงปาลมที่รับซื้อ ถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง 
 7. การขึ้นทะเบียนลานเท จังหวัดมอบหมายใหอําเภอไดมีการขึ้นทะเบียน ผูประกอบการลานเท 

ซึ่งขณะน้ีจังหวัดมีขอมูลจากฐานขอมูลการเสียภาษีของกรมสรรพากร 
 โรงงาน 
 1. ขอใหซื้อปาลมในราคาเดียวกันทั้งปาลมทะลายและปาลมรวง 
 2. ขึ้นปายแสดงราคาในแตละวันใหชัดเจนหามมีการแสดงราคาปาลมรวง 
 3. หามมิใหรับซื้อปาลมออน ปาลมดิบ 
 4. ใหดูแลเครื่องช่ัง ใหมีความเที่ยงตรงเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย 
 5. อยามีน้ําเสียออกจากโรงงาน ลงในคู  คลองสาธารณะ กรณีโรงงานมีการทําประโยชน 

ในสายการผลิต (By Product) ใหดูแลเรื่องควัน สิ่งแวดลอม 
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 6. ใหโรงงานมีจริยธรรมในการประกอบการ 
 7. ขอความรวมมือใหมีการทําประโยชนแกชุมชน ดูแลสังคม ในรัศมี 4 กิโลเมตร 
 8. ฝากใหพิจารณาการตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกร หรือรวมกิจกรรมตามประเพณีทองถิ่น 
 9. อยาใหปรากฏขอมูลวามีการนําเขาปาลมจากประเทศเพ่ือบาน มาปนในพ้ืนที่หรือขอมูลวามีการ

สงนํ้ามันขามแดน แลวหลุด เขามาในพื้นที่ หากพบวามีขอมูลการกระทําดังขาว จังหวัดจะดําเนินการตาม
กฎหมายอยางเด็ดขาด 

 เจาหนาที่ภาครัฐ 
 1. ดําเนินการโดย เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล  
     1) ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกร จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใหปลูกพืชเชิงคู หรือมีความ

หลากหลาย 
     2) เผยแพรองคความรู ใหเกษตรกรไดมีการเรียนรู เปนตัวอยางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  
     3) จัดทําพื้นที่การพัฒนา ในสวนที่เหมาะสมในการปลูกพืช 
     4) แสวงหาพันธุที่มีคุณภาพ 
     5) สงเสริมใหปลูกพืชโตเร็ว เชน กลวย มะละกอ ปลูกพืชผักสวนครัว เชนเดียวกับการมีตู เย็น 

ในบาน 
     6) สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
     7) ภาครัฐจะสงเสริมดานการทองเที่ยว พื้นที่ใดมีความพรอมจะจัดตั้ง Home Stay 

 
ตัวอยาง 

โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาลมน้ํามัน 

วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพปาลมน้ํามัน และรายไดของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด  : อัตราการสกัดน้ํามันปาลม (Palm oil Yield) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 1 

กิจกรรมหลกัของโครงการประกอบดวย 

 1. จัดเก็บรวบรวมขอมูลลานเทปาลมน้ํามันในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 

 2. ประชาสัมพันธการพัฒนาคุณภาพปาลมน้ํามัน 

กิจกรรมที่ 1 : จัดเก็บรวบรวมขอมูลลานเทปาลมน้ํามันในพื้นที่ภาคใตตอนลาง 
 1. ขอความอนุเคราะห ขอมูลผูประกอบการลานเทไปยังองคการบริหารสวนทองถ่ิน ในพื้นที่ 
 ๒. สํานักงานฯ ไดลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลผูประกอบการลานเทในพื้นที่ 
 ๓. ขอมูลการขออนุญาตใชเครื่องช่ัง จากสํานักงาน สาขาชั่ง ตวง วัด ของผูประกอบการลานเท  

กิจกรรมที่ 2 : ประชาสัมพันธการพัฒนาคุณภาพปาลมน้ํามัน 
 จัดทําปายประชาสัมพันธการทําปาลมคุณภาพใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรับทราบ ไมตัดปาลมดิบ ไมรดน้ํา ไม
แยกลูกรวง ขนาด 1.5 x 3 เมตร นําไปติดตั้งในพื้นที่อําเภอ เชน บริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอ หนาองคการ
บริหารสวนตําบล  บริเวณสามแยกที่เปนแหลงชุมชน บริเวณลานเท และโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
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ที่ปรึกษา ๑. นายสุพิท  จติรภักดี   
                      ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวดัสงขลา 
    ๒. นางสาวศริิกุล  ศรีแสงจันทร   
                      ผูอํานวยการกลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร 
 
จัดทํ าโดย ๑. นางจริภัทร  รัตนพันธ  นักวิชาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ 
    ๒. นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏบิตัิการ 
 
   



 

 

111 

 
เอกสารอางอิง 

กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8. 2556. 
รายงานผลการปฏบิัติงานประจําป 2556. 

กรมวิชาการเกษตร. ม.ป.ป. คําแนะนําพันธุยางป 2560. สืบคนจาก :  
http://www.rubberthai.com/book/file/1.pdf) วันที่ วันที่ 7 ตุลาคม 2560 

กรมวิชาการเกษตร .2559. สารพิษตกคางในผกัผลไม. สืบคนจาก : 
http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n15/v5-june/korkui.html  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 

กรมทางหลวง.2560. สืบคนจาก : http://www.doh.go.th/doh/th/ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 
คณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมภาคการเกษตรสูประชาคมอาเซียนและกองเกษตรอาเซียน  

สํานักงานเศรษฐกิจกรเกษตร. ม.ป.ป.โอกาสสินคาเกษตรไทยสู ประชาคมอาเซียน. สืบคนจาก 
: http://www.oae.go.th วันที่ 12 ตุลาคม 2560   

จารุพงศ ประสพสุข, ปริยานุช สายสุพรรณ และ วัชราพร ศรีสวางวงศ. 2557. การวิเคราะหสารพิษ 
 ตกคางในผักและผลไมเพื่อการรบัรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดสีําหรบัพืชในภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. ว.แกนเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).สืบคนจาก :  

http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/pdf/p255709056.pdf วันที่ 12 ตุลาคม 2560   
บัญชา สมบูรณสุข. 2556. แนวทางแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา. สืบคนจาก : 

http://www.pbwatch.net/Events/Rubber/NR_Seminar_20130903_01.pdf วันที่ 12 
ตุลาคม 2560   

ศูนยติดตามและพยากรณเศรษฐกิจการเกษตร. ม.ป.ป. สถานการณภาวะหนีส้ินครัวเรือนเกษตร. 
สืบคนจาก : http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=17495&filename=index 

  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยยาง. 2560.  
สถานการณยางพารา. สืบคนจาก : http://www.rubberthai.com/satana/satakan.htm    
  วันที่ 12 ตุลาคม 2560 
สนิรัช แกวมณี. 2550. ปจจัยที่มีผลตอภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรไทย. วารสาร 

เศรษฐศาสตร. มหาวิทยาลัยเกษตร 14(1)17-19 สืบคนจาก : 
http://www.journal.eco.ku.ac.th/upload/document/thai/20080407020207.pdf  
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2560. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติฉบบัที่ 11. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ม.ป.ป. การศึกษาภาวะความยากจนของครัวเรอืนเกษตร. 
สืบคนจาก : http://www.oae.go.th/download/resech/Edu_agri49.pdf    
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. ตนทุนการผลิตพืช ป 2559-2560 อางโดยสถาบันวิจัยพืช
สวน สืบคนจาก : http://www.doa.go.th/hort/ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรประจําป 2555. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 



 

 

112 

 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร .2560. สถานการณการผลติและการตลาดยางพารา .สืบคนจาก  

http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=17296&filename=index   
 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร .ม.ป.ป. ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร. สืบคนจาก 

:http://www.oae.go.th/download/resech/2556/2.55research- 
Povertyincidence05072556.pdf วันที่ 18 ตุลาคม 2560  

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. ม.ป.ป. การกระจายรายไดและภาวะความยากจน ของครัวเรือน 
เกษตร. สืบคนจาก : http://infoservice.oae.go.th/index.php/households-m/122income-
socio-economic-art วันที่ 9 ตุลาคม 2560 
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร. ม.ป.ป. การสํารวจภาวะ 

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน. สืบคนจาก : 
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/poverty/files/53/south/92/C1.pdf  

 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการเกษตรเขตที่ 5 สงขลา. ม.ป.ป. แนวทางการพัฒนามังคุด. สืบคน สืบคน

จาก : http://www.sdoae.doae.go.th/mangosteen_5.php  วันที่ 5 ตุลาคม 2560 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการเกษตรเขตที่ 5 สงขลา. ม.ป.ป. แนวทางการพัฒนาทุเรียน. 

สืบคนจาก : http://www.sdoae.doae.go.th/turain_5.php วันที่ 6 ตุลาคม 2560 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการเกษตรเขตที่ 5 สงขลา. ม.ป.ป. แนวทางการพัฒนาลองกอง. สืบคนจาก : 

www.sdoae.doae.go.th วันที่ 6 ตุลาคม 2560 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6. 2553. การบรกิารและตรวจสอบสารพิษตกคาง. 

สืบคนจาก : http://www.doa.go.th/oard6/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=97&Itemid=25 วันที่ 6 ตุลาคม 2560   

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8. 2554. ผลงานวิจัยดีเดนประจําป 2550-2553.  
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. ม.ป.ป. การศกึษากลยุทธการผลิต 

การตลาดผลไม(กรณีศกึษา ทุเรียน มังคุด เงาะ). สืบคนจาก 
:http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_baer/ewt_news.php?nid=3770&filena 
me=KM_Baer วันที่ 16 ตุลาคม2560 

อานัฐ ตันโช. ม.ป.ป. เกษตรธรรมชาติประยุกต. อางโดย ศูนยขอมูลเกษตรธรรมแมโจ ภาควิชา 
ทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม คณะผลิตกรรมเกษตร มหาวิทยาแมโจ สืบคนจาก : 
http://ibc.rid.go.th/web/culturesys.htm วันที่ 16 ตุลาคม2560 

 



 

 

2 

 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลางของภาคใตตอนลาง 
ที่มา : จากผลการวิเคราะหขอมูล Land Suitability ของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2559 

  จากชุดดินกวา 300 ชุดดิน ไดจัดจําแนกใหมเปน 62 กลุมชุดดิน โดยกลุมชุดดินในพ้ืนที่ลุม ไดแก 
กลุมชุดดินที่ 1 - 25 และกลุมชุดดินที่ 57 - 59 เปนดินที่ลุม การระบายนํ้าของดินไมดีมักมีนํ้าแชขัง ในฤดูฝน 
กลุมชุดดินในพ้ืนที่ดอน ไดแก กลุมชุดดินที่ 26 - 56 และ 60 - 62 เปนดินที่ไมมีนํ้าแชขัง พบบริเวณที่เปนเนิน 
มีการระบายนํ้าดี สภาพพ้ืนที่อาจเปนที่ราบเรียบ เปนลูกคล่ืน หรือเนินเขา กลุมดินที่พบมากในพ้ืนที่ภาคใต
ตอนลาง มีดังน้ี กลุมชุดดินในพ้ืนที่ลุม ไดแก กลุมชุดดินที่ 2, 3, 6, 14 และ 17 รวมประมาณ 1.5 ลานไร    
ใชประโยชนในการปลูกขาว มีพ้ืนที่รวมประมาณ 1.2 ลานไร และ    ไมยืนตนประมาณ 3 แสน ไร กลุมชุดดิน
ในพ้ืนที่ดอน ไดแก กลุมชุดดินที่ 26, 32, 34, 39, 45, 50, 51, 53 และ 62 มีพ้ืนที่รวมประมาณ 11.5 
ลานไร เปนปาสมบูรณ 3.6 ลานไร ไมยืนตน 7.3 ลานไร และไมผลประมาณ 6 แสนไร (ภาพที่ 3) 

 

 
        จากภาพ ดินพ้ืนที่ลุม (สีขาว) ดินพ้ืนที่ดอน (สีเทา) ดินพ้ืนที่ภูเขา (สีดํา) ในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 

     ภาพที่ 3 แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลุมชุดดินที่สําคัญในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 
     ที่มา : สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (ม.ป.ป.) 
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ตารางที่ 1 กลุมดินที่พบมากในพ้ืนที่จังหวัดตาง  ๆในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 

กลุมชุดดิน          สภาพการใชประโยชน (ไร)                                            เนื้อที่ (ไร) 

กลุมชุดดินที่ 2 นาขาว     120,405 

กลุมชุดดินที่ 3 นาขาว     270,056 

กลุมชุดดินที่ 6 นา 579,532 ไร  

ไมยืนตน 322,113 ไร 

    901,645 

กลุมชุดดินที่ 14 นาขาว     132,977 

กลุมชุดดินที่ 17 นาขาว     133,762 

กลุมชุดดินที่ 26 ไมยืนตน 779,816 ไร ไมผล 112,868 ไร  

ไมยืนตน (ดินที่มีจุดประสีเทา) 142,464 ไร 

1,035,148 

กลุมชุดดินที่ 32 ไมยืนตน 347,979 ไร ไมผล 123,528 ไร  

ไมยืนตน (ดินที่มีจุดประสีเทา) 149,917 ไร 

     621,424 

กลุมชุดดินที่ 34 ไมยืนตน (ดินที่มีจุดประสีเทา) 309,101 ไร  

ไมผล 138,690 ไร ไมยืนตน 1,283,819 ไร 

1,731,610 

กลุมชุดดินที่ 39 ไมยืนตน     651,275 

กลุมชุดดินที่ 45 ไมยืนตน     600,927 

กลุมชุดดินที่ 50 ไมยืนตน     535,953 

กลุมชุดดินที่ 51 ไมยืนตน     346,095 

กลุมชุดดินที่ 53 ไมยืนตน   145,958 

กลุมชุดดินที่ 62 ปาสมบูรณ 3,684,280 ไร  

ไมยืนตน 2,024,836 ไร  

ไมผล 131,314 ไร 

5,840,430 

รวม  13,067,665 

ที่มา : สํานักสํารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน, (ม.ป.ป.) 

ลักษณะทิศทาง ความลาดชัน 
เปนพ้ืนที่ราบชายฝงทะเล ที่มีภูเขาและที่สูงอยูภายใน จึงเปนที่ราบแคบๆ และยาวไปตาม ฝงทะเล 

บางตอนจะมีทิวเขาก้ันแบงออกจากกันเปนตอน ๆ ที่ราบที่สําคัญ ไดแก ที่ราบพัทลุง เปนที่ราบ ชายฝงทะเล  
ทางตะวันออกของทิวเขานครศรีธรรมราช พ้ืนที่จะลาดจากทิวเขาลงสูทะเลสาบสงขลา มีลํานํ้า หลายสายซ่ึงไหล
จากทิวเขาไปทางตะวันออกลงสูทะเลสาบสงขลา มีความยาวไปตามทะเลสาบสงขลา ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร 
และกวางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ที่ราบปตตานี เปนที่ราบตอนใตสุดติดชายแดน ไทย อยูระหวางทิวเขาสันกาลา
คีรีกับฝงทะเล ทอดยาวไปตามฝงทะเล มีความยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร กวางอยูระหวาง ๒๕ ถึง ๖๐ 
กิโลเมตร มีลํานํ้าหลายสายไหลลงสูชายฝงทะเลทางทิศเหนือ  
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1.3  สภาพภูมิอากาศ 
อากาศเปนแบบรอนช้ืน โดยชวงฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝน    

เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ฤดูฝนของภาคใตแบงเปน 2 ระยะคือระยะมรสุม ตะวันตก
เฉียงใต จะอยูในชวงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ในชวงดังกลาวจะมีฝนตกชุกมาก ในบริเวณ
ภาคใตฝงตะวันตก และระยะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู ในชวงกลางเดือนตุลาคมถึง กลางเดือน      
พฤศจิกายน ในชวงดังกลาวจะมีฝนตกชุกมากในบริเวณภาคใตฝงตะวันออก ทั้งน้ีภาคใตฝงตะวันตกจะเริ่มและ
ส้ินสุดฤดูกาลกอนภาคใตฝงตะวันออกประมาณ 2 เดือน ลักษณะการกระจายตัว ของฝนจากคาเฉล่ีย 48 ป   
จะพบวา จังหวัดทางภาคใตฝงตะวันออกจะมีฝนตกหนัก คือมากกวา 250 มิลลิเมตรตอเดือน นับตั้งแตเดือน
ตุลาคม ถึงธันวาคม สวนจังหวัดทางภาคใตฝงตะวันตกจะมีฝนมากกวา 250 มิลลิเมตรตอเดือนนับตั้งแตเดือน
กรกฎาคม ถึงตุลาคม ทําใหฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรในภาคใตตอนลางตองดําเนินการกอนชวงเวลา
ดังกลาว ประมาณ 2 - 3 เดือน เพ่ือปองกันผลกระทบจากสภาพนํ้าทวม (ภาพที่ 4) คาเฉล่ียปริมาณนํ้าฝนรายป 
ตั้งแตป 2557 - 2559 พบวา ภาคใตตอนลางมีปริมาณนํ้าฝน 1,774-2,790 มิลลิเมตร หรือเฉลี่ย 2,245 
มิลลิเมตร วันฝนตก 148 - 185 วัน หรือเฉล่ีย    166 วัน เมื่อแยกเปนภาคใตตอนลางฝงตะวันออก พบวา   
มีปริมาณนํ้าฝน 1,685 - 3,086 มิลลิเมตร  หรือเฉล่ีย 2,288 มิลลิเมตร วันฝนตก 160 - 195 วัน หรือ
เฉลี่ย 176 วัน ภาคใตตอนลางฝงตะวันตก  มีปริมาณนํ้าฝน 1,754 - 2,454 มิลลิเมตร หรือเฉล่ีย 2,194 
มิลลิเมตร วันฝนตก 145 - 184 วัน  หรือเฉล่ีย 160 วัน จะสังเกตเห็นวาภาคใตฝ งตะวันตกจะมีความ
แปรปรวนของฝนนอยกวาภาคใตฝงตะวันออก (ตารางที่ 2, ๓) อุณหภูมิสูงสุด ต่ําสุดรายป ตั้งแตป 2557 - 
2559 ณ สถานีตรวจอากาศในจังหวัดตาง ๆ ของภาคใตตอนลาง พบวา ภาคใตฝงตะวันตกมีอุณหภูมิสูงสุด 
และต่ําสุดเฉลี่ย 37.28  และ 19.76 องศาเซลเซียส ภาคใตฝงตะวันออกมีอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด 36.43 
และ 20.38 องศาเซลเซียส ซ่ึงตางกันเพียงเล็กนอย  

 
                  (สีแทนปริมาณน้ําฝนที่มีหนวยเปนมิลลิเมตรตอเดือน) 
   ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (ม.ป.ป.)

  

   ภาพที่    ๔   

%%

    การกระจายตัวของฝนรายเดือน  48   ป ระหวางป  2511 - 2559    
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ตารางที่ 2 แสดงอุณหภูม ิ

 
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณนํ้าฝ

อุณหภูมิสูงสุด ตํ่าสุดรายป (องศาเซลเซียส) ต้ังแตป 2547 - 2559 ณ สถานตรวจอากาศในจังหวัดตาง  ๆของภาคใตตอนลาง 

รายการ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 
  

อุณหภูมิสูงสุด               

ภาคใตฝงตะวันตก 37.45 39.25 37.6 37.45 36.05 36.45 37.85 36.15 36.15 37.8 35.95 38.5 37.95 37.28 

ภาคใตฝงตะวันออก 37.33 37.4 35.77 36.3 36.03 36.33 37.47 35.97 36.37 36.37 35.97 36.2 36.07 36.43 

อุณหภูมิต่ําสุด               

ภาคใตฝงตะวันตก 20.2 18.4 20 19 20.05 19.45 20.5 17.75 21.4 21 20.5 19.7 19.55 19.76 

ภาคใตฝงตะวันออก 20.73 20.45 18.9 20.6 21.1 21.07 21.23 20.13 22 15.8 21.27 20.3 21.37 20.38 

ที่มา :  กรมอุตินิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร รวบรวมโดย :  สํานักสถิตพิยากรณ สาํนักงานสถิติแหงชาติ 

ปริมาณน้ําฝนตกรายป ตั้งแตป 2547 - 2559 ณ สถานีตรวจอากาศในจังหวัดตาง  ๆของภาคใตตอนลาง 

รายการ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 เฉลี่ย 
 

ปริมาณฝนรวมฝงตะวันออก (มิลิลเมตร/ป) 1,685 2,567 1,818 1,903 2,895 2,206 2,486 3,086 2,363 2,472 2,283 1,792 2,162 2,288 

จํานวนวันฝนตก (วัน/ป) 145 133 171 163 166 157 165 184 153 165 163 149 156 160 

ปริมาณฝนรวมฝงตะวันตก (มิลลิเมตร/ป) 1,908 2,031 2,036 2,376 2,081 2,351 2,403 2,346 2,454 2,331 2,241 1,754 2,213 2,194 

จํานวนวันฝนตก (วัน/ป) 166 163 175 186 170 174 194 186 179 175 195 169 160 176 

ปริมาณฝนรวมทั้งภาคใตตอนลาง (มิลลิเมตร/ป) 1,774 2,299 1,905 2,092 2,569 2,264 2,453 2,790 2,399 2,415 2,266 1,777 2,182 2,245 

จํานวนวันฝนตก (วัน/ป) 154 148 173 172 168 164 176 185 163 169 175 157 157 166 

ที่มา :  กรมอุตินิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร รวบรวมโดย :  สํานักสถิตพิยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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1.4 เสนทางคมนาคม 
    เสนทางคมนาคมลงสูภาคใตตอนลางมีดวยกัน 3 เสนทางหลักซ่ึงมีทั้งหมด 7 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ซ่ึงมีเสนทางคมนาคมผานทางหลวงสายหลักและ    
สายรอง รถไฟ และทาอากาศยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕ แผนที่แสดงเสนทางคมนาคมของภาคใตตอนลาง 
ที่มา : จากผลการวิเคราะหขอมูล Land Suitability ของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2559 

 

  โดยสามารถสรุปเสนทางหลักของแตละจังหวัดได ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4 แสดงเสนทางคมนาคม 

จังหวัด 
เสนทางคมนาคม 

ทางถนน ทางราง ทางอากาศ 
ตรัง ทางหลวงสําคัญไดแก หมายเลข 403 เช่ือมตอที่มาจาก

อําเภอ ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางหลวง
หมายเลข 4 จาก จังหวัดกระบี ่

มีระบบการขนสง 
ทางราง จนถึงอําเภอ
กันตังและรถไฟ 
สายหัวลําโพง-ตรัง 
ชุมทางตรัง 
มีสถานีหวยยอด 
สถานีนาโยง 

มีทางอากาศยาน
ตรัง เสนทาง 
ดอนเมือง-ตรัง 

พัทลุง 
 

ทางหลวงหมายเลข 4 จากพัทลุงไปจังหวัดตรัง 
ทางหลวงหมายเลข 4285 ลงใตไปอําเภอหาดใหญ 

มีรถไฟสถานีชุมทาง
พัทลุง 
สถานีบางแกว 
สถานีเขาชัยสน 

ไมมี 
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สงขลา ทางหลวงหมายเลข 414 ทางทิศตะวันตกไปอําเภอ
หาดใหญ 
ทางหลวงหมายเลข 408 จากจังหวัดนครศรีธรรมราช-
อําเภอเมืองสงขลา-อําเภอจะนะ 
ทางหลวงหมายเลข 4309 ทางใตไปสวนสัตวสงขลา 
ทางหลวงหมายเลข 43 เช่ือมทางหลวงหมายเลข 4 
จากอําเภอเทพา-อําเภอหนองจิกปตตานี 
ทางหลวงหมายเลข 4 เช่ือมจากจังหวัดพัทลุง- 
อําเภอหาดใหญ-ประเทศมาเลเซีย 
ทางหลวงหมายเลข 42 อําเภอเทพา-จังหวัดปตตานี 
ทางหลวงหมายเลข 406 จังหวัดสตูล-อําเภอรัตภูมิ 
ทางหลวงหมายเลข 4085 อําเภอสะบายอย- 
อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
ทางหลวงหมายเลข 4181 อําเภอปากพะยูน- 
อําเภอควนเนียง 

มีสถานีชุมทาง
หาดใหญ 
สถานีจะนะ 
สถานีเทพา 
สถานีรถไฟควนเนียง 
ชุมทางหาดใหญ 
สถานีบางกลํ่า 
สถานีสะเดา 

ทาอากาศยาน
หาดใหญ 
เสนทางหาดใหญ-
เชียงใหม 
เสนทางหาดใหญ-
สิงคโปร 
เสนทางหาดใหญ-
อุดร 
เสนทางหาดใหญ-
พัทยา(อูตะเภา) 
 

สตูล 
 

ทางหลวงหมายเลข 416 จาก จังหวัดตรัง และ
หมายเลข 406 ไปยังอําเภอหาดใหญ 

ไมมี ไมมี 

ปตตานี ทางหลวงหมายเลข 42 จากสงขลา-จังหวัดปตตานี-
นราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข409 ไปอําเภอแมลาน 
ทางหลวงหมายเลข 410 จากปตตานี- ยะลา 
ทางหลวงหมายเลข 4075 จากยะหร่ิง-ปะนาเระ 
ทางหลวงหมายเลข 4061 จากอําเภอยะรัง- 
อําเภอมายอ 

มีสถานีรถไฟโคกโพธิ์ 
สถานีนาประดู 

ไมมี 
 

ยะลา ทางหลวงหมายเลข 409 จากอําเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปตตานี-อําเภอเมืองยะลา 
ทางหลวงหมายเลข 410 จากจังหวัดปตตานี-อําเภอ
เมืองยะลา-อําเภอบันนังสตา-อําเภอธารโต-อําเภอเบตง 
ทางหลวงหมายเลข 4085 จากอําเภอสะบายอย 
จังหวัดสงขลา-อําเภอเมืองยะลา 
ทางหลวงหมายเลข 4067 อําเภอรามัน จังหวัดยะลา-
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข 4060 อําเภอรามัน จังหวัดยะลา-
อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี 
ทางหลวงหมายเลข 4071 อําเภอรามัน จังหวัดยะลา-
อําเภอทุงยางแดง จังปตตานี 
ทางหลวงหมายเลข 4244 อําเภอเบตง- 
ประเทศมาเลเซีย 

มีสถานีรถไฟยะลา 
ชุมทางยะลา 
สถานีรามัน 

ไมมี 
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นราธิวาส ทางหลวงหมายเลข 42 จากอําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี เขาอําเภอบาเจาะ อําเภอยี่งอ อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข 4136 จากอําเภอไมแกน  
จังหวัดปตตานี เขาสูจังหวัดนราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข 4107 จากอําเภอรามัน  
จังหวัดปตตานี เขาสูอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข4067 จากอําเภอรามัน  
จังหวัดปตตานีเขาสูอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
ทางหลวงหมายเลข 4057 จากอําเภอแวงสูดาน 
ตรวจคนเขาเมืองสุไหงโกลก 
ทางหลวงหมายเลข 4056 จากอําเภอสุไหงปาดี 
อําเภอสุไหงโก-ลกสูดานตรวจคนเขาเมือง 
ทางหลวงหมายเลข 4084 จากอําเภอตากใบไปดาน
ตรวจคนเขาเมืองตากใบ 
ทางหลวงหมายเลข 4062,4207 จากอําเภอสุคิริน 
ไปประเทศมาเลเซีย 

สถานีรถไฟรือเสาะ 
สถานีตันหยงมัส 
สถานีสุไหงปาดี 
สถานีสุไหงโกลก 

ท าอ าก าศ ย าน
นราธิวาส 
 

ที่มา : กรมทางหลวง, 2560 รวบรวมโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา 

    ๑.๕ สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 ภาคใตตอนลางมีครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 470,880 ครัวเรือน มีประชากรทั้งส้ิน 1,783,135 

คน  ขนาดครัวเรือน 3.9 คนตอครัวเรือน ขนาดประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15 - 64 ป 2.8 คนตอครัวเรือน   
วัยแรงงานเกษตรที่มีสวนใหญอยูในชวงอายุ 15 - 49 ป และวัยแรงงานอายุ 50 - 64 ประชากรสวนใหญ   
มีการศึกษาต่ํากวามัธยมตน (ม.3) รองลงมาจะมีการศึกษาระดับมัธยม (ม.3 - ม.6) อาชีวะ อุดมศึกษาหรือ  
สูงกวา 

1.๖  แหลงน้าํและระบบชลประทาน 
  พ้ืนที่ชลประทานในเขตภาคใตตอนลาง ตั้งแตป พ.ศ. 2553 – 2558 จะเห็นไดวาขนาดของพ้ืนที่

ในแตละปเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตั้งแต 1,701,462 ในป 2553 จนถึง 2,001,222 ไร (ตาราง 5) 
 

ตารางที่ 5 แสดงขนาดพ้ืนที่ชลประทาน                    (หนวย: ไร) 

รายการ 2553 2554 2555 2557 2558 

ตรัง 118,850 124,250 124,250 153,764 153,644 

พัทลุง 360,845 362,445 362,445 492,531 520,868 

สงขลา 372,980 374,630 374,630 578,451 581,601 

สตูล 55,230 56,580 57,180 58,648 63,197 

ปตตานี 374,507 374,507 374,507 416,132 418,611 

ยะลา 14,648 17,408 17,938 18,450 21,177 
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รายการ 2553 2554 2555 2557 2558 

นราธิวาส 401,849 403,989 404,789 237,786 239,566 

ภาคใต ตอนลาง 1,701,462 1,716,363 1,718,294 1,958,319 2,001,222 

ที่มา : กรมชลประทาน, 2559 

ลักษณะลุมน้ําและลําน้าํ 
ลุมนํ้าในภาคใตตอนลาง ลักษณะพ้ืนที่ลุมนํ้าจะมีตนนํ้าที่มาจากเทือกเขาลาดเทสูที่ราบตอนกลาง 

จนถึงชายฝงทะเล มีปริมาณนํ้าคอนขางมากในฤดูฝนและความเร็วกระแสนํ้าสูง ทําใหพ้ืนที่มักประสบปญหา
อุทกภัย เกิดการพังทลาย การกัดเซาะหนาดิน นํ้าไหลลงทะเลเร็วทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง  
มีลํานํ้าที่สําคัญ ดังน้ี ลํานํ้าตรัง ตนนํ้าเกิดจากทิวเขานครศรีธรรมราช ยาวประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร มีนํ้า    
ตลอดปไหลลงสูทะเลอันดามันที่อาวตรัง ลํานํ้าปตตานี ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาสันกาลาคีรี มีความยาวประมาณ 
๑๘๐ กิโลเมตร ลํานํ้าสายบุรี ตนนํ้าเกิดจากทิวเขาสันกาลาคีรี มีความยาวประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร ลํานํ้า    
โก-ลก เปนลํานํ้าสายเล็กและส้ัน แตมีความสําคัญในฐานะที่ใชเปนพรมแดนไทยกับมาเลเซีย มีลํานํ้าไดแยก
ออกเปนสองสาย สายตะวันตก ไดแก ลํานํ้าบางนรา ไหลขนานกับฝงทะเลไปออกทะเลที่จังหวัดนราธิวาส  
สายตะวันออกคือลํานํ้าโก-ลก ทะเลสาบสงขลา อยูในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา แบง
ออกเปน ตอนบนคือทะเลนอยเปนนํ้าจืด ทะเลสาบตอนกลางเปนนํ้าจืดที่มีนํ้าเค็มเขาถึงในฤดูแลง และสวน
ทะเลที่ติดกับอาวไทยจะเปนนํ้าเค็ม  

 

 
 

            ภาพที่ ๖ ลักษณะภูมิประเทศและสภาพลุมนํ้า ภาคใตตอนลาง    
            ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, (ม.ป.ป.) 
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๑.๗ การใชที่ดินทางการเกษตร 
มีเน้ือที่ทั้งหมดจาก 18,219,827 ไร คิดเปนรอยละ 5.7 ของประเทศ (320.70 ลานไร) หรือ

รอยละ 41.2 ของภาคใต (44.20 ลานไร) จําแนกเปนเน้ือที่ปาไมรอยละ 23 หรือ 4,082,067 ไร คิดเปน
รอยละ 3.8 ของประเทศ หรือรอยละ 34.9 ของภาคใต  ใชประโยชนทางการเกษตร รอยละ 51 หรือ 
9,360,633 ไร คิดเปนรอยละ 6.3 ของประเทศ (149.24 ลานไร) หรือรอยละ 43.0 ของภาคใต (21.77 
ลานไร) ใชประโยชนนอกการเกษตรรอยละ 26 หรือ 4,815,581  ไร คิดเปนรอยละ 7.4 ของประเทศ หรือ
รอยละ 44.5 ของภาคใต ในจํานวนพ้ืนที่ทําการเกษตรของภาคใตตอนลาง จําแนกเปนพ้ืนที่นาขาวรอยละ 
51 หรือ 807,292 ไร สวนไมผลไมยืนตนรอยละ 39 หรือ 8,022,645  ไร สวนผักไมดอกตอไม ประดับ
รอยละ 1 หรือ 45,908  ไร และเน้ือที่ใชประโยชนทางการเกษตรอื่น ๆ รอยละ 9 หรือ 470,421  ไร    
การจําแนกพ้ืนที่รายจังหวัดในภาคใตตอนลาง จะพบวาพ้ืนที่นาขาวสวนใหญกระจายอยูใน 3 จังหวัดสําคัญ 
คือ สงขลา พัทลุง และปตตานี สวนใหญเปนการทํานาเพ่ือบริโภค ดานพ้ืนที่ไม ผลไมยืนตนกระจายทั่วไป    
ในจังหวัด คือ สงขลา ตรัง นราธิวาส และ ยะลา สวนใหญเปนการทําเพ่ือเปนรายไดหลัก สวนสวนผัก         
ไมดอกไมประดับ และใชเพ่ือการเกษตรอ่ืน ๆ มีสัดสวนที่นอยมาก  

 
 

               

 

   ภาพที่ 7 แสดงเน้ือที่การใชประโยชนที่ดิน 

 

ตารางที่ 6  เน้ือที่การใชประโยชนที่ดิน 

รายการ เนื้อที่ท้ังหมด (ไร) เนื้อที่ปาไม (ไร) 
เนื้อที่ใชประโยชน
ทางการเกษตร 

ขนาดของฟารม 
(ไร/ครัวเรือน) 

จํานวนฟารม 
(ฟารม) 

เนื้อที่ใช
ประโยชนนอก

การเกษตร 

ตรัง 3,073,449 673,000 1,828,626 20.95 87,273 571,823 

พัทลุง 2,140,296 384,778 1,131,596 14.69 77,045 623,922 

สงขลา 4,621,181 534,566 2,269,009 18.89 120,107 1,817,606 

สตูล 1,549,361 738,773 668,574 19.45 34,371 142,014 

ปตตาน ี 1,212,722 63,516 752,685 10.93 68,867 396,521 

ยะลา 2,825,674 921,679 1,286,465 22.73 56,600 617,530 

นราธิวาส 2,797,144 741,535 1,409,444 21.44 65,742 646,165 

ภาคใตตอนลาง 18,219,827 4,057,847 9,346,399 129.08 510,005 4,815,581 

ภาคใต 44,196,992 11,074,005 21,750,986 21.43 1,015,206 11,372,001 

รวมทั้งประเทศ 320,696,888 102,240,981 149,242,939 25.28 5,903,893 69,213,514 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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                ภาพที่ 8 แสดงเน้ือที่การใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร 

 
ตารางที่ 7  เน้ือที่การใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร                                                 หนวย : ไร 
 

รายการ 
ใชประโยชนทาง

การเกษตรทั้งหมด  
นาขาว  สวนไมผลยืนตน  

สวนผัก ไม
ดอก/ไมประดบั  

เนื้อที่ใชประโยชน
ทางการเกษตรอื่นๆ  

ตรัง 1,828,626 21,914 1,735,259 5,090 66,363 

พัทลุง 1,131,551 178,138 847,378 11,128 94,907 

สงขลา 2,269,010 270,471 1,838,837 15,111 144,591 

สตูล 668,574 48,116 584,140 4,013 32,305 

ปตตานี 752,685 142,988 556,250 2,681 50,766 

ยะลา 1,286,466 60,325 1,188,575 108 37,458 

นราธิวาส 1,409,354 85,340 1,272,206 7,777 44,031 

ภาคใตตอนลาง 9,346,266 807,292 8,022,645 45,908 470,421 

รวมทั้งประเทศ 149,242,393 69,964,116 43,909,720 1,398,973 11,803,668 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

การถือครองที่ดิน 
มีเน้ือที่ทั้งหมดจาก 9,346,399 ไร คิดเปนรอยละ 5.7 ของประเทศ (320.70 ลานไร) หรือรอย

ละ 41.2 ของภาคใต (44.20 ลานไร) จําแนกเปนเน้ือที่เปนของตนเองรอยละ 77 หรือ 5,822,659 ไร 
เปนเน้ือที่ของคนอ่ืนรับจํานอง/รับขาย/ไดทําฟรีรอยละ 14 หรือ 3,203,005 ไร  มีและเชาของผูอ่ืนรอยละ 
9 หรือ 331,321 ไร   
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                ภาพที่ 9 แสดงการถือครองที่ดิน 

ตารางที่ 8  การถือครองที่ดิน 
 

รายการ เนื้อที่ทั้งหมด ของตนเอง 

เนื้อที่ของคนอืน่ 

เชาผูอืน่ 
รับจํานอง/รบั
ขาย/ไดทําฟร ี

รวม 

ตรัง 1,828,626 921,739 21,289 883,496 904,785 

พัทลุง 1,131,596 629,732 147,952 353,750 501,703 

สงขลา 2,269,009 1,404,787 154,444 708,698 863,142 

สตูล 668,574 197,486 6,821 463,943 470,764 

ปตตานี 752,685 725,260 699 30,400 31,099 

ยะลา 1,286,465 807,511 - 483,296 483,296 

นราธิวาส 1,409,444 1,136,144 116 279,422 279,538 

ภาคใตตอนลาง 9,346,399 5,822,659 331,321 3,203,005 3,534,327 

รวมทั้งประเทศ 149,242,393 10,723,579 29,241,452 48,324,685 77,566,138 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

ครัวเรอืนเกษตรกร 
ภาคใตตอนลางมีเกษตรกรทั้งหมด 440,880 คน โดยเกษตรกรมีมากที่สุดในจังหวัดสงขลา คิดเปน

รอยละ 22 หรือ 96,181 คนของเกษตรกรของภาคใตทั้งหมดและจังหวัดที่มีเกษตรกรนอยที่สุดของภาคใต
ตอนลาง คือจังหวัดนราธิวาส คิดเปนรอยละ 9 หรือ 38,765 คน 

จังหวัดตรัง มีเกษตรกรทั้งสิน  66,319  คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 88 หรือ 
61,306  คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 10 หรือ 7,099   คน และขาวรอยละ 2 หรือ 1,682  คน  

จังหวัดพัทลุง มีเกษตรกรทั้งสิน 71,138  คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 53 หรือ 
55,716   คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 43  หรือ 46,040  คน และขาวรอยละ 6 หรือ 4,500 คน  
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จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรทั้งสิน 96,181  คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 80 หรือ 
74,483 คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 17 หรือ 16,064  คน และขาวรอยละ 3 หรือ 2,994 คน  

จังหวัดสตูล มีเกษตรกรทั้งสิน 42,132 คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ81  หรือ 
28,763   คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 3,635  หรือ 9 คน และขาวรอยละ 10 หรือ 3,001 คน  

จังหวัดปตตานี มีเกษตรกรทั้งสิน 74,948  คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 67 หรือ 
34,395 คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 30  หรือ 15,307  คน และขาวรอยละ 3 หรือ 1,425  คน  

จังหวัดยะลา มีเกษตรกรทั้งสิน 51,397 คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 94 หรือ 
39,074 คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 5  หรือ 2,224  คน และขาวรอยละ 1 หรือ 182 คน 

จังหวัดนราธิวาส มีเกษตรกรทั้งสิน 38,765 คน โดยเกษตรกรมีการปลูกยางพารารอยละ 85 หรือ 
52,468 คน ปาลมนํ้ามันรอยละ 11  หรือ 6,966  คน และขาวรอยละ 4 หรือ 2,388 คน  

 

 
                        ภาพที่ 10 แสดงครัวเรือนเกษตรกรแยกเปนรายจังหวัด 

 

ตารางที่ 9  ครัวเรือนเกษตรกรแยกเปนรายจังหวัด 

ที่ จังหวัด/อําเภอ ครัวเรือนท่ีปรับปรุง ป 59 
ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 ตรัง 66,319 61,306 7,099 1,682 

2 พัทลุง 71,138 55,716 46,040 4,500 

3 สงขลา 96,181 74,483 16,064 2,994 

4 สตูล 42,132 28,763 3,635 3,001 

5 ปตตาน ี 74,948 34,395 15,307 1,425 

6 ยะลา 51,397 39,074 2,224 182 

7 นราธิวาส 38,765 52,468 6,966 2,388 

รวม 440,880 346,205 97,335 16,172 

 ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
           กรมสงเสริมการเกษตร 



 

 

14 

 

 
                  ภาพที่ 11 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดตรัง 

ตารางที่ 10  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดตรัง 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนที่
ปรบัปรุง ป 

59 

ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 ตรัง 66,319 61,306 7,099 1,682 

2 เมืองตรัง 10,670 9,451 1,018 380 

3 กันตัง 7383 6,739 932 29 

4 ยนตาขาว 7,865 7,641 346 50 

5 ปะเหลียน 7,560 7,292 510 104 

6 สิเกา 4,754 4,331 900 5 

7 หวยยอด 11,898 11,167 1,223 189 

8 วังวิเศษ 7,099 6,659 1,322 57 

9 นาโยง 5,753 4,953 259 879 

10 รัษฎา 4,231 3,834 414 8 

11 หาดสําราญ 2,306 1,799 337 1 
 

ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
           กรมสงเสริมการเกษตร 
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                 ภาพที่ 12 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดพัทลุง 

 
ตารางที่ 11  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดพัทลุง 

 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนที่
ปรบัปรุง ป 

59 

ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 พัทลุง 71,138 55,716 46,040 4,500 

2 เมืองพัทลุง 13,553 6,356 5,498 551 

3 กงหรา 5,053 4,564 1,195 75 

4 เขาชัยสน 7,736 6,721 1,344 926 

5 ตะโหมด 3,529 2,762 241 26 

6 ควนขนุน 13,646 9,826 4,322 1,209 

7 ปากพะยูน 6,234 4,998 1,441 896 

8 ศรีบรรพต 5,191 4,729 185 67 

9 ปาบอน 7,171 6,545 1,057 179 

10 บางแกว 3,777 3,368 366 367 

11 ปาพยอม 6,758 6,084 476 230 

12 ศรีนครินทร 4,100 3,790 167 57 

  ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
           กรมสงเสริมการเกษตร 
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                            ภาพที่ 13 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดสงขลา 

   ตารางที่ 12  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดสงขลา 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนทีป่รบัปรุง 

ป 59 
ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 สงขลา 96,181 74,483 16,064 2,994 

2 เมืองสงขลา 4,190 3,421 502 19 

3 สทิงพระ 5,681 21 3,609 218 

4 จะนะ 11,043 9,236 2,032 193 

5 นาทวี 5,804 5,554 139 88 

6 เทพา 7,854 7,545 481 203 

7 สะบายอย 8,142 7,798 200 23 

8 ระโนด 4,425 4 1,566 774 

9 กระแสสินธุ 2,172 765 1,187 314 

10 รัตภูม ิ 10,221 9,318 1,759 345 

11 สะเดา 10,490 10,430 33 36 

12 หาดใหญ 10,118 9,752 659 30 

13 นาหมอม 2,919 2,856 44 6 

14 ควนเนียง 5,156 3,971 1,111 418 

15 บางกลํ่า 2840 2451 439 85 

16 สิงหนคร 4292 29 2193 239 

17 คลองหอยโขง 3824 3647 229 17 

ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
         กรมสงเสริมการเกษตร 
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                              ภาพที่ 14 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดสตูล 

 
  ตารางที่ 13  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดสตูล 

 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนทีป่รบัปรุง 

ป 59 
ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 สตูล 42,132 28,763 3,635 3,001 

2 เมืองสตูล 10,260 5,458 641 296 

3 ควนโดน 4,666 2,785 676 206 

4 ควนกาหลง 7,165 6,444 105 576 

5 ทาแพ 4,836 4,352 533 225 

6 ละงู 9,919 5,658 1,680 972 

7 ทุงหวา 3,164 2,748 9 308 

8 มะนัง 3,242 2,128 1 437 

  ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
           กรมสงเสริมการเกษตร 
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                 ภาพที่ 15 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดปตตานี 

 
ตารางที่ 14  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดปตตานี 

 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนที่
ปรบัปรุง ป 

59 

ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 ปตตานี 74,948 34,395 15,307 1,425 

2 เมืองปตตานี 6,120 484 863 28 

3 โคกโพธิ ์ 11,861 7,136 2,013 202 

4 หนองจิก 7,847 2,438 1,050 260 

5 ปะนาเระ 6,011 1,536 2,574 260 

6 มายอ 7,153 4,264 1,812 37 

7 ทุงยางแดง 4,287 2,538 485 8 

8 สายบุรี 9,410 4,188 2,186 93 

9 ไมแกน 2,273 963 390 105 

10 ยะหร่ิง 8,212 1,877 2,376 314 

11 ยะรัง 6,705 4,651 669 89 

12 กะพอ 3,156 2,666 632 7 

13 แมลาน 2,947 2,180 363 28 

  ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
           กรมสงเสริมการเกษตร 
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                   ภาพที่ 16 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดยะลา 

ตารางที่ 15  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดยะลา 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนที่
ปรบัปรุง ป 

59 

ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 ยะลา 51,397 39,074 2,224 182 

2 เมืองยะลา 9,460 5,258 857 55 

3 เบตง 4,624 4,574 - 4 

4 บันนังสตา 6,115 5,871 17 - 

5 ธารโต 3,632 3,494 - - 

6 ยะหา 4,902 4,177 100 41 

7 รามัน 14,227 7,761 1,166 74 

8 กาบัง 3,873 3,816 - 2 

9 กรงปนัง 4,947 4,358 84 6 

ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
         กรมสงเสริมการเกษตร 
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                 ภาพที่ 17 แสดงครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส 

 ตารางที่ 16  ครัวเรือนเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส 

ที่ จังหวัด/อําเภอ 
ครัวเรอืนที่
ปรบัปรุง ป 

59 

ขอมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร 

ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว 

1 นราธิวาส 38,765 52,468 6,966 2,388 

2 เมืองนราธิวาส 3,900 3,225 72 372 

3 ตากใบ 5,650 1,965 2,750 863 

4 บาเจาะ 6,772 3,658 2,025 216 

5 ยี่งอ 4,618 3,246 627 244 

6 ระแงะ 8,534 7,143 260 41 

7 รือเสาะ 8,804 7,141 521 9 

8 ศรีสาคร 4,590 4,562 27 20 

9 แวง 6,838 5,287 159 102 

10 สุคิริน 3,883 3,836 - 44 

11 สุไหง-โกลก 2,848 2,103 43 94 

12 สุไหงปาด ี 6,103 4,967 154 178 

13 จะแนะ 3,448 3,283 1 8 

14 เจาะไอรอง 4,443 3,398 327 236 

 ที่มา :  Farmer Map อางอิงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2560  
           กรมสงเสริมการเกษตร 
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  ๑.๘ สถานการณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 

        ยางพารา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 18 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของยางพารา 
 

 ตารางที่ 17  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของยางพารา 

 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

 

 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 1,522,190 20 1,335,979 20 297,923 18.88 223 

พัทลุง 754,875 10 674,262 10 163,171 10.34 242 

สงขลา 2,084,918 28 1,835,627 28 482,770 30.59 263 

สตูล 435,919 6 386,054 6 86,476 5.48 224 

ปตตานี 365,986 5 229,632 4 70,114 4.44 234 

ยะลา 1,357,151 18 1,187,547 18 281,455 17.84 237 

นราธิวาส 991,352 13 883,697 14 196,181 12.43 222 

ภาคใต 
ตอนลาง 

7,512,391 100 6,532,798 100 1,578,090 
100.00 

1,645 
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    ขาว 
 ขาวนาป มีเน้ือที่ปลูก 542,572 ไร เน้ือที่เก็บเกี่ยว 486,996 ไร พ้ืนที่ปลูกกระจายอยูใน

ทุกจังหวัดตั้งแต 12,520 - 198,307 ไร คือ สงขลา พัทลุง ปตตานี รอยละ 38, 225 และ 15 ตามลําดับ 
สวนจังหวัดนราธิวาส ยะลา สตูล และตรัง มีพ้ืนที่ปลูกนอย ผลผลิตรวม 220,987  ตัน เปนผลผลิตในจังหวัด
สงขลา 94,788 ตัน รองลงมาคือจังหวัด พัทลุง 52,090 ตัน ปตตานี 30,002 ตัน นราธิวาส สตูล ยะลา 
ตรัง 20,413  9,812  9,024 4,858 ตามลําดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 19 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของขาวนาป 
 

ตารางที่ 18  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของขาวนาป 
 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 12,520 2 12,417 3 4,858 2.20 223 

พัทลุง 130,221 25 118,825 24 52,090 23.57 242 

สงขลา 198,307 38 175,000 36 94,788 42.89 263 

สตูล 24,967 5 24,784 5 9,812 4.44 224 

ปตตานี 80,867 15 79,494 16 30,002 13.58 234 

ยะลา 25,348 5 25,181 5 9,024 4.08 237 

นราธิวาส 52,342 10 51,295 11 20,413 9.24 222 

ภาคใต ตอนลาง 524,572 100 486,996 100 220,987 100.00 1,645 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  ขาวนาปรัง 
 มีเน้ือที่ปลูก 140,142 ไร เน้ือที่เก็บเกี่ยว 138,820 ไร พ้ืนที่ปลูกกระจายอยูในทุกจังหวัด

ตั้งแต  48 - 138,820 ไร คือ สงขลา พัทลุง ปตตานี รอยละ 60, 31 และ 9 ตามลําดับ สวนจังหวัด
นราธิวาส ยะลา สตูล และตรัง มีพ้ืนที่ปลูกนอย ผลผลิตรวม 427 ตัน เปนผลผลิตในจังหวัดสงขลา 47,894 
ตัน รองลงมาคือจังหวัด พัทลุง 659 ตัน ปตตานี 5,470 ตัน  นราธิวาส สตูล ยะลา ตรัง 186 113 95 33
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 20 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของขาวนาปรัง 

ตารางที่ 19  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของขาวนาปรัง 
 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 48 0 48 0 33 0.04 458 

พัทลุง 43,198 31 42,396 31 23,659 30.55 551 

สงขลา 83,167 59 82,847 60 47,894 61.84 578 

สตูล 420 0 420 0 186 0.24 443 

ปตตานี 12,934 9 12,736 9 5,470 7.06 429 

ยะลา 162 0 162 0 95 0.12 586 

นราธิวาส 213 0 211 0 113 0.15 536 

ภาคใต ตอนลาง 140,142 100 138,820 100 77,450 100.00 3,581 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  ปาลมน้ํามัน 
  มีเน้ือที่ปลูก 478,555 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดที่สําคัญ คือ ตรัง และสตูล 183,289 
และ 108,489 ไร หรือคิดเปนรอยละ 38 และ 23 ของพ้ืนที่ปลูกภาคใตตอนลาง จังหวัดนราธิวาส พัทลุง 
และ สงขลา มีพ้ืนที่ปลูก 60,351  50,722 และ 48,047 ไร ตามลําดับ สวนปตตานีและยะลา มีพ้ืนที่ 
ปลูกนอย เน้ือที่เก็บเก่ียวรวม 432,472 ไร ผลผลิตรวม 861,275 ตัน อยูในจังหวัดตรัง 422,010 ตัน 
หรือรอยละ 49.00 สตูล 25,593 ตัน หรือ รอยละ 22.39 

 

 
 ภาพที่ 21 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของปาลมนํ้ามัน 

ตารางที่ 20  แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 183,289 38 165,235 38 422,010 49.00 2,554 

พัทลุง 48,047 10 41,427 10 75,066 8.72 1,812 

สงขลา 50,722 11 44,656 10 70,021 8.13 1,568 

สตูล 108,489 23 105,854 24 192,866 22.39 1,822 

ปตตานี 20,167 4 18,036 4 25,593 2.97 1,419 

ยะลา 7,490 2 7,043 2 7,529 0.87 1,069 

นราธิวาส 60,351 13 50,221 12 68,190 7.92 1,358 

ภาคใต ตอนลาง 478,555 100 432,472 100 861,275 100.00 11,602 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  ลองกอง 
    มีเน้ือที่ปลูก 152,869 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดที่สําคัญ คือ นราธิวาส และยะลา 
60,855 และ34,509 ไร หรือคิดเปนรอยละ 40 และ 23 ของพ้ืนที่ปลูกภาคใต ตอนลาง รองลงมาคือ
สงขลา 19,162 ไร ปตตานี 16,714 ไร และพัทลุง 12,875 ไร เน้ือที่เก็บเก่ียว 146,277 ไร หรือรอยละ 
95.68781 ของพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตรวม 37,554  ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 327 กิโลกรัมตอไร  

 

 
ภาพที่ 22 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของลองกอง 

ตารางที่ 21  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของลองกอง 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 4,691 3 4,148 3 1,468 3.91 354 

พัทลุง 12,875 8 10,542 7 3,680 9.80 349 

สงขลา 19,162 13 19,104 13 5,804 15.46 304 

สตูล 4,063 3 3,408 2 1,532 4.08 450 

ปตตานี 16,714 11 16,227 11 5,547 14.77 342 

ยะลา 34,509 23 33,248 23 12,091 32.20 364 

นราธิวาส 60,855 40 59,600 41 7,432 19.79 125 

ภาคใต ตอนลาง 152,869 100 146,277 100 37,554 100.00 2,288 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

   



 

 

26 

  ทุเรียน 
   มีเน้ือที่ปลูก 113,067 ไร เน้ือที่เก็บเก่ียว 102,113 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดที่สําคัญ 
คือ ยะลา 50,313 ไร นราธิวาส 30,249 ไร และสงขลา 14,646 ไร หรือคิดเปนรอยละ 44,27 และ 13 
ตามลําดับ ของพ้ืนที่ปลูกภาคใตตอนลาง ผลผลิตรวม 39,868  ตัน สวน ใหญอยูในจังหวัด ยะลา รอยละ 
57.50 และ นราธิวาส รอยละ 17.41 ผลผลิตเฉล่ีย 358 กิโลกรัมตอ ไร   

 

 
ภาพที่ 23 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของทุเรียน 

ตารางที่ 22  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของทุเรียน 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 2,251 2 1,831 2 471 1.18 257 

พัทลุง 4,078 4 3,467 3 882 2.21 254 

สงขลา 14,646 13 14,320 14 4,336 10.88 303 

สตูล 3,140 3 2,177 2 1,047 2.63 481 

ปตตานี 8,390 7 7,144 7 3,266 8.19 457 

ยะลา 50,313 44 44,712 44 22,926 57.50 513 

นราธิวาส 30,249 27 28,462 28 6,940 17.41 244 

ภาคใต ตอนลาง 113,067 100 102,113 100 39,868 100.00 2,509 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  มะพราว 
 มีเน้ือที่ปลูก 120,715 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดสําคัญ คือ ปตตานี 120,715 ไร 

นราธิวาส 35,482 ไร คิดเปนรอยละ 50 และ 29 ของพ้ืนที่ปลูกภาคใตตอนลาง ตามลําดับ รองลงมาคือ 
จังหวัด สงขลา 6,665 ไร และ ยะลา 5,546 ไร เน้ือที่เ ก็บเกี่ยว 120,595 ไร   ผลผลิตรวม 76,407 ตัน 
เปนผลผลิตของจังหวัดปตตานี รอยละ 46.60 และ นราธิวาส รอยละ 30.43 ผลผลิตเฉลี่ย 685 กิโลกรัม
ตอไร  

 

 
       ภาพที่ 24 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของมะพราว 

ตารางที่ 23  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของมะพราว 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 5,274 4 5,251 4 4,568 5.98 870 

พัทลุง 4,676 4 4,676 4 3,512 4.60 751 

สงขลา 6,665 6 6,665 6 4,532 5.93 680 

สตูล 2,512 2 2,512 2 1,655 2.17 659 

ปตตานี 60,560 50 60,560 50 35,609 46.60 588 

ยะลา 5,546 5 5,546 5 3,283 4.30 592 

นราธิวาส 35,482 29 35,385 29 23,248 30.43 657 

ภาคใต ตอนลาง 120,715 100 120,595 100 76,407 100.00 4,797 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  มังคุด 
 มีเน้ือที่ปลูก 54,943 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดสําคัญ คือ นราธิวาส 21,799 ไร 

พัทลุง 14,117 ไร ยะลา 6,627 ไร และ สงขลา 4,849 ไร หรือคิดเปนรอยละ 40,26,12 และ 9      
ของพ้ืนที่ปลูกภาคใตตอนลาง ตามลําดับ เน้ือที่เก็บเก่ียว 50,130 ไร ผลผลิตรวม 17,933 ตัน เปนผลผลิต
ของจังหวัดนราธิวาส รอยละ 33.19 พัทลุง รอยละ 22.90 และ ยะลา 15.57 รอยละ ผลผลิตเฉล่ีย     
406 กิโลกรัมตอไร 

 

 
       ภาพที่ 25  แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของมังคุด 

ตารางที่ 24  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของมังคุด 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 3,557 6 2,924 6 831 4.63 284 

พัทลุง 14,117 26 11,774 23 4,106 22.90 349 

สงขลา 4,849 9 4,490 9 2,472 13.78 551 

สตูล 1,384 3 1,161 2 660 3.68 507 

ปตตานี 2,610 5 2,534 5 1,119 6.24 442 

ยะลา 6,627 12 6,621 13 2,793 15.57 422 

นราธิวาส 21,799 40 20,626 41 5,952 33.19 289 

ภาคใต ตอนลาง 54,943 100 50,130 100 17,933 100.00 2,844 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  เงาะ  
 มีเน้ือที่ปลูก 45,128 ไร พ้ืนที่กระจายอยูในจังหวัดนราธิวาส 26,835 ไร หรือรอยละ 59 

ของพ้ืนที่ปลูกในภาคใตตอนลาง เน้ือที่เ ก็บเกี่ยว 43,442 ไร ผลผลิตรวม 43,505 ตัน เปนผลผลิตจังหวัด
นราธิวาสรอยละ 61.68 ผลผลิตเฉล่ีย 398 กิโลกรัมตอไร  

 

 
       ภาพที่ 26 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของเงา 

 ตารางที่ 25  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของเงาะ 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 1,725 4 1,529 4 1,592 3.66 397 

พัทลุง 5,255 12 4,014 9 4,014 9.23 387 

สงขลา 3,889 9 3,640 8 3,640 8.37 258 

สตูล 2,455 5 2,455 6 2,455 5.64 636 

ปตตานี 1,667 4 1,667 4 1,667 3.83 343 

ยะลา 3,302 7 3,302 8 3,302 7.59 445 

นราธิวาส 26,835 59 26,835 62 26,835 61.68 322 

ภาคใต ตอนลาง 45,128 100 43,442 100 43,505 100.00 2,788 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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 สรุปในภาพรวมของพ้ืนที่การผลิตพืชที่สําคัญในภาคใตตอนลาง จะพบวาพ้ืนที่เศรษฐกิจ     
ที่สําคัญ คือยางพารา ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ รอยละ 82 ของพ้ืนที่ปลูกพืชทั้งหมด รองลงมาจะเปน ขาว 
รอยละ 8 ปาลมนํ้ามัน รอยละ 5 และ ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะพราว รวมกันรอยละ 5 ของพ้ืนที่
ปลูกพืชทั้งหมด  

 
 

 
                       ภาพที่ 27 แสดงปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของภาคใตตอนลางแยกเปนชนิดพืช 

ตารางที่ 26  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของภาคใตตอนลางแยกเปนชนิดพืช 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู 

(ไร) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 
ผลผลิต (ตัน) ผลผลิต/ไร (กก.) 

ยางพารา 7512391 6532798 1578090 1645 

ขาวนาป 524572 486996 220987 2900 

ขาวนาปรัง 140142 138820 77450 3581 

ปาลมนํ้ามัน 478555 432472 861275 11602 

ลองกอง 152869 146277 37554 2288 

ทุเรียน 113067 102113 39868 2509 

มะพราว 120715 120595 76407 4797 

มังคุด 54943 50130 17933 2844 

เงาะ 45128 43442 43505 2788 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559
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ตารางที่ 27  ปริมาณการผลิตและการใหผลผลิตของภาคใตตอนลางแยกเปนรายจังหวัด 
 

รายการ ยางพารา ขาวนาป ขาวนาปรัง ปาลมน้ํามัน ลองกอง ทุเรียน มะพราว มังคุด เงาะ 

ตรัง 1,522,190 12,520 48 183,289 4,691 2,251 5,274 3,557 1,725 

พัทลุง 754,875 130,221 43,198 48,047 12,875 4,078 4,676 14,117 5,255 

สงขลา 2,084,918 198,307 83,167 50,722 19,162 14,646 6,665 4,849 3,889 

สตูล 435,919 24,967 420 108,489 4,063 3,140 2,512 1,384 2,455 

ปตตานี 365,986 80,867 12,934 20,167 16,714 8,390 60,560 2,610 1,667 

ยะลา 1,357,151 25,348 162 7,490 34,509 50,313 5,546 6,627 3,302 

นราธิวาส 991,352 52,342 213 60,351 60,855 30,249 35,482 21,799 26,835 

ภาคใต ตอนลาง 7,512,391 524,572 140,142 478,555 152,869 113,067 120,715 54,943 45,128 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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  มูลคาพืชเศรษฐกิจ 

 มูลคาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญบางชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทย   ณ 
ราคาป พ.ศ. 2559 พบวาพืชที่มีมูลคาสูงที่สุด คือ ยางพารา มีมูลคา 167,156 ลานบาท รองลงมาคือ ขาว 
และปาลมนํ้ามัน 172,241 และ 2,545.2 ลานบาท สวนพืชอ่ืน  ๆจะมีมูลคา ไมเกินหน่ึงพันลานบาท ไดแก 
ลองกอง ทุเรียน มังคุด มะพราว สับปะรด และเงาะ ซ่ึงมีมูลคา 863.6, 767.0, 498.5, 457.4, 290.1 
และ 253.2 ลานบาท ตามลําดับ สรุปชนิดพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจรายจังหวัด 

 จังหวัดตรัง พืชเศรษฐกิจที่สําคญั คือ ยางพารา และ ปาลมนํ้ามัน พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก 
ลองกอง มะพราว มังคุด ทุเรียน เงาะ และสับปะรด ตามลําดับ 

 จังหวัดพัทลุง พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยาพารา และ ขาว พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก สับปะรด 
ปาลมนํ้ามัน มังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียน และมะพราว ตามลําดับ นอกจากน้ันจะมีพืชไรที่มี ความสําคัญ ไดแก 
ถ่ัวลิสง และถั่วหร่ัง สวนพืชผักที่มีมูลคาสูงสุด 3 อันดับแรกของจังหวัดพัทลุง ไดแก พริกข้ีหนู ขาวโพดหวาน 
และขมิ้น 

 จังหวัดสงขลา พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยางพารา และ ขาว พืชเศรษฐกิจ รอง ไดแก ปาลม
นํ้ามัน ลองกอง ทุเรียน มังคุด มะพราว และเงาะ ตามลําดับ 

 จังหวัดสตูล พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ยางพารา และ ปาลมนํ้ามัน พืชเศรษฐกิจ รอง ไดแก 
ขาว ลองกอง เงาะ ทุเรียน และ มังคุด ตามลําดับ 

 จังหวัดปตตานี พืชเศรษฐกิจที่สําคญั คือ ยางพารา พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก ขาว มะพราว 
ทุเรียน ลองกอง ปาลมนํ้ามัน มังคุด และ เงาะ พืชไร ไดแก แตงโม ขาวโพด และมันเทศ 

 จังหวัดยะลา พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยางพารา พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก ทุเรียน ลองกอง 
มังคุด ขาว มะพราว และเงาะ ตามลําดับ นอกจากน้ันมีพืชเศรษฐกิจที่ทําช่ือเสียงใหแกจังหวัด มาก ไดแก สมโช
กุน 

 จังหวัดนราธิวาส พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ยางพารา พืชเศรษฐกิจรอง ไดแก ขาว และ 
ลองกอง  ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจที่เปนเอกลักษณและสรางช่ือเสียงใหกับจังหวัด นอกจากน้ันจะมี ทุเรียน มะพราว 
เงาะ ปาลมนํ้ามัน และมังคุด ตามลําดับ 
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บทที่ 2  

สถานการณการผลิตปาลมน้ํามัน   
  
 2.1 ขอมูลดานพื้นที ่

2.1.1 พื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน  

ตารางที่ ๒8 พื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามันพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง  
 

จังหวัด 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมการปลูกปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม 
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

ตรัง 12,225 31,240 87,653 5,676 13,289 150,083 

นราธิวาส 13,160 8,904 5,038 9,238 1,722 38,062 

ปตตาน ี - 1,369 8,961 4,479 4,859 19,668 

พัทลุง 187 1,539 8,991 2,673 304 13,694 

ยะลา 1,038 1,437 3,675 - 290 6,440 

สงขลา 564 8,875 16,291 2,879 615 29,224 

สตูล 23,215 36,882 15,725 2,304 20,537 98,603 

รวมทั้ง 7 
จังหวัด 

50,389 90,246 146,334 27,249 41,616 355,774 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ภาพที่ ๒๘ แสดงแผนที่ความเหมาะสมการปลูกปาลมน้ํามัน 
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2.1.2 พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันปจจุบัน  
 

  ปาลมน้ํามัน   
  มีเน้ือที่ปลูก 478,555 ไร พื้นที่กระจายอยูในจังหวัดที่สําคัญ คือ ตรัง และสตูล 183,289 และ 
108,489 ไร หรือคิดเปนรอยละ 38 และ 23 ของพื้นที่ปลูกภาคใตตอนลาง จังหวัดนราธิวาส พัทลุง และ 
สงขลา มีพื้นที่ปลูก 60,351 50,722 และ 48,047 ไร ตามลําดับ สวนปตตานีและยะลา มี พื้นที่ปลูกนอย 
เน้ือที่เก็บเก่ียวรวม 432,472 ไร ผลผลิตรวม 861,275 ตัน อยูในจังหวัดตรัง 422,010 ตัน หรือรอยละ 
49.00 สตูล 25,593 ตัน หรือ รอยละ 22.39 
 

 
                ภาพที่ 29  พ้ืนที่ปลูกปาลมนํ้ามันภาคใตตอนลาง 

ตารางที่ ๒๙ เน้ือที่ปลูกปาลมนํ้ามัน  เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ภาคใตตอนลาง 

รายการ 
เนื้อที่เพาะปลกู เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต 

ไร รอยละ ไร รอยละ (ตัน) รอยละ กก./ไร 

ตรัง 183,289 38 165,235 38 422,010 49.00 2,554 

พัทลุง 48,047 10 41,427 10 75,066 8.72 1,812 

สงขลา 50,722 11 44,656 10 70,021 8.13 1,568 

สตูล 108,489 23 105,854 24 192,866 22.39 1,822 

ปตตาน ี 20,167 4 18,036 4 25,593 2.97 1,419 

ยะลา 7,490 2 7,043 2 7,529 0.87 1,069 

นราธิวาส 60,351 13 50,221 12 68,190 7.92 1,358 

รวม 478,555  100 432,472 100 861,275 100.00 11,602 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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ตารางที่ ๓๐ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดตรัง 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม 
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

ตรัง อ.กันตัง 2,035 7,656 8,649 743 1,404 20,487 

 อ.นาโยง - 45 606 - 139 790 

 อ.ปะเหลียน 1,200 2,060 5,468 396 518 9,642 

 อ.เมืองตรัง 537 2,958 6,142 122 213 9,972 

 อ.ยานตาขาว 350 1,463 1,420 258 387 3,878 

 อ.รัษฎา 267 2,776 2,805 - 737 6,585 

 อ.วังวิเศษ 2,507 3,839 24,421 1,760 2,026 34,553 

 อ.สิเกา 4,556 5,466 24,536 1,640 4,155 40,353 

 อ.หวยยอด 702 4,629 12,228 428 3,177 21,164 

 อ.หาดสําราญ 71 348 1,378 329 533 2,659 

รวมจังหวัดตรัง 12,225 31,240 87,653 5,676 13,289 150,083 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๑ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

นราธิวาส อ.จะแนะ - 233 48 90 - 371 

  อ.เจาะไอรอง 9,136 69 685 601 - 10,491 

  อ.ตากใบ 652 574 523 1,443 564 3,756 

  อ.บาเจาะ - 454 580 378 481 1,893 

  
อ.เมือง
นราธิวาส 

109 7,133 1,188 6,197 351 14,978 

  อ.ยี่งอ 324 193 614 88 26 1,245 

  อ.ระแงะ - 31 557 - 8 596 

  อ.รือเสาะ - - 74 - - 74 

  อ.แวง 24 16 211 - 75 326 

  อ.ศรีสาคร - - 14 - - 14 

  อ.สุคิริน 38 67 - - 217 322 

  อ.สุไหง-โกลก 320 2 180 7 - 509 

  อ.สุไหงปาดี 2,557 132 364 434 - 3,487 

รวมจังหวัดนราธิวาส 13,160 8,904 5,038 9,238 1,722 38,062 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๒ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดปตตานี 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

ปตตาน ี อ.โคกโพธิ์ - - 902 505 - 1,407 

 
อ.ทุงยางแดง - 8 12 1,088 18 1,126 

 
อ.ปะนาเระ - 36 414 54 76 580 

 
อ.มายอ - 9 624 30 4 667 

 
อ.เมืองปตตานี - - 77 44 - 121 

 
อ.แมลาน - - 125 - - 125 

 
อ.ไมแกน - - 8 84 176 268 

 
อ.ยะรัง - 1 1,984 14 13 2,012 

 
อ.ยะหริ่ง - 1,112 1,027 1,131 163 3,433 

 
อ.สายบุรี - 87 259 32 854 1,232 

 
อ.หนองจิก - 116 3,529 1,497 3,555 8,697 

รวมจังหวัดปตตานี - 1,369 8,961 4,479 4,859 19,668 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๓ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดพัทลุง 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

พัทลุง อ.กงหรา - 24 25 - - 49 

 
อ.เขาชัยสน - 90 1,221 - - 1,311 

 
อ.ควนขนุน 94 215 1,509 121 3 1,942 

 
อ.ตะโหมด 14 105 210 - - 329 

 
อ.บางแกว - 41 750 - - 791 

 
อ.ปากพะยูน 29 570 1,440 1,770 - 3,809 

 
อ.ปาบอน 2 363 2,158 - - 2,523 

 
อ.ปาพยอม 39 42 784 - 290 1,155 

 
อ.เมืองพัทลุง - 16 764 28 - 808 

 
อ.ศรีนครินทร - 24 94 - - 118 

 
อ.ศรีบรรพต 9 49 36 - 11 105 

รวมจังหวัดพัทลุง 187 1,539 8,991 1,919 304 12,940 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๔ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดยะลา 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

ยะลา อ.กาบัง - 7 - - 7 14 

 
อ.ธารโต 6 31 - - 45 82 

 
อ.บันนังสตา - 28 19 - 17 64 

 
อ.เบตง 1,030 1,192 188 - 202 2,612 

 
อ.เมืองยะลา - 76 802 - 4 882 

 
อ.ยะหา - 55 93 - - 148 

 
อ.รามัน 2 48 2,573 - 15 2,638 

รวมจังหวัดยะลา 1,038 1,437 3,675 - 290 6,440 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
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ตารางที่ ๓๕ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดสงขลา 

จังหวัด อําเภอ พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

สงขลา อ.กระแสสินธุ - 134 671 586 - 1,391 

 อ.คลองหอยโขง - 2,169 2,150 - - 4,319 

 อ.ควนเนียง 159 5 12 3 - 179 

 อ.จะนะ 50 132 581 532 208 1,503 

 อ.เทพา - 420 3,056 129 32 3,637 

 อ.นาทวี 83 609 481 - - 1,173 

 อ.นาหมอม - 11 - - 8 19 

 อ.บางกล่ํา - 86 30 37 - 153 

 อ.เมืองสงขลา - - - 5 - 5 

 อ.ระโนด - 259 2,752 1,582 - 4,593 

 อ.รัตภูมิ 9 191 998 - - 1,198 

 อ.สทิงพระ - - 76 5 - 81 

 อ.สะเดา 239 3,879 2,919 - 266 7,303 

 อ.สะบายอย 24 141 118 - 49 332 

 อ.หาดใหญ - 839 2,447 - 52 3,338 

รวมจังหวัดสงขลา 564 8,875 16,291 2,879 615 29,224 

รวมทั้งประเทศ 509,03
6 

1,161,936 2,422,92
3 

236,618 552,03
1 

4,882,54
4 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

42 

 
ตารางที่ 36 พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปาลมน้ํามัน จังหวัดสตูล 

จังหวัด อําเภอ 

พื้นที่แยกตามเขตความเหมาะสมปลกูปาลมน้ํามัน (ไร) 

เขตปาไม ไมเหมาะสม เหมาะสมสูง 
เหมาะสม
ปานกลาง 

เหมาะสม
เล็กนอย 

รวมทั้งหมด 

สตูล อ.ควนกาหลง 11,897 7,952 7,205 2,036 4,144 33,234 

 อ.ควนโดน 106 1,037 616 - 211 1,970 

 อ.ทาแพ 1,446 6,480 1,974 124 74 10,098 

 อ.ทุงหวา 2,398 711 590 - 345 4,044 

 อ.มะนัง 3,497 17,157 3,800 - 15,077 39,531 

 อ.เมืองสตูล 933 709 838 22 286 2,788 

 อ.ละงู 2,938 2,776 702 122 400 6,938 

รวมจังหวัดสตูล 23,215 36,822 15,725 2,304 20,537 98,603 

รวมทั้งประเทศ 509,036 1,161,936 2,422,923 236,618 552,031 4,882,544 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2554 (ปรับปรุง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) 
หมายเหตุ ผลการวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนที่ดินซอนทับกับขอมูลโซนนิ่ง ป 2559 ของกรมสงเสริม
การเกษตร โดยโปรแกรม Qgis
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2.1.3 การวิเคราะหจากการซอนทับพื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันกับพื้นที่ปลูกจริง 

จังหวัด 
เหมาะสมสูง S1 เหมาะสมปานกลาง S2 เหมาะสมนอย S3 ไมเหมาะสม N พ้ืนที่ปา F รวมรายจังหวัด 

ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ ทั้งหมด ปลูก คงเหลือ 

นราธิวาส 1,036,160 8,436 1,027,724 92,824 10,252 82,572 186,031 2,088 183,943 505,976 14,687 491,288 979,466 9,381 970,084 2,800,455 44,845 2,755,611 

ปตตานี 794,420 14,547 779,873 114,003 5,172 108,831 71,547 4,968 66,579 145,051 38 145,013 103,847 389 103,459 1,228,869 25,115 1,203,755 

ยะลา 464,939 7,573 457,366 84 
 

84 142,868 445 142,423 1,311,520 1,126 1,310,393 879,953 2,249 877,704 2,799,363 11,394 2,787,970 

พัทลุง 1,150,653 22,650 1,128,003 82,924 6,015 76,909 35,573 382 35,192 600,671 436 600,235 536,229 3,419 532,810 2,406,050 32,902 2,373,148 

สงขลา 1,918,912 16,423 1,902,489 166,803 2,445 164,358 275,270 523 274,747 1,475,101 515 1,474,586 998,726 8,908 989,818 4,834,813 28,814 4,805,999 

สตูล 265,826 16,054 249,772 17,109 2,415 14,694 82,894 20,423 62,471 418,001 23,907 394,094 1,005,057 36,725 968,332 1,788,887 99,523 1,689,364 

ตรัง 1,080,293 119,317 960,976 58,185 9,310 48,875 221,518 17,417 204,101 596,879 18,834 578,045 970,410 44,939 925,471 2,927,285 209,818 2,717,468 

รวม 6,711,203 205,000 6,506,203 531,931 35,609 496,322 1,015,702 46,246 969,456 5,053,199 59,544 4,993,654 5,473,688 106,010 5,367,677 18,785,723 452,410 18,333,313 

ตารางที่ ๓7 การวิเคราะหจากการซอนทับพื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมนํ้ามันกับพื้นที่ปลูกจริง                                                                                       (หนวย : ไร) 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ป 2559    
แผนท่ีโดย : นายขัตติยะ  พรหมวาส    นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ  
หมายเหตุ ผลการวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนท่ีดินซอนทับกับขอมูลโซนนิ่ง ป 2559 ของกรมสงเสริมการเกษตร โดยโปรแกรม Qgis 
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ภาพที่ 30 – 36 แสดงแผนทีซ่อนทับพื้นที่เขตเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามันกับพื้นที่ปลูกจริง 

ภาพที่ 31 

ภาพที่ 32 ภาพที่ 33 

ภาพที่ 34 ภาพที่ 35 

ภาพที่ 36 
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2.2 ขอมูลดานปาลมน้ํามัน        
2.2.1 สภาพการใชเทคโนโลยีการผลิต 

 
 

 

        

   

 

 

  1) การเลือกพื้นที ่

      • ควรเลือกพ้ืนที่ที่ดินมีชั้นหนาดินลึก ความอุดมสมบูรณสูงถึงปานกลาง  

      • ควรมีลักษณะดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว เนื้อดินไมควรเปนทรายจัด ไมมีชั้น

ลูกรัง    หรือชั้นดินดานสูงมากกวา 0.50 เมตร 

           • มีการระบายนํ้าดีถึงปานกลาง นํ้าไมแชขังนาน มีระดับน้ําใตดินตื้น ความเปนกรดเปนดาง

ของดิน     ที่เหมาะสม 4 - 6  

           • ความลาดเอียง 1 - 12 % แตไมควรเกิน 23 %  

           • ควรอยูในเขตที่มีปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 1,800 มม./ป แตละเดือนควรมีฝนเฉลี่ย

ประมาณ    120 มม./เดือน ฝนทิ้งชวงติดตอกันนานไมเกิน 3 เดือน เพราะชวงแลงที่ยาวนานทําให

ดอกตัวเมียลดลง    ดอกตัวผูเพิ่มขึ้น สงผลใหผลผลิตลดลงในเวลา 19 - 22 เดือนหลังจากนั้น 

           • มีแหลงนํ้าเพียงพอสํารองไวใช ถามีการขาดน้ํามากกวา 300 มม.ตอปหรือชวงแลงติดตอ

มากกวา   4 เดือน 

           • พื้นที่ที่มีสภาพไมเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามัน เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณ สภาพพรุ        

ดินคอนขางเค็ม พื้นที่ที่มีน้ําทวมขังนาน ฯลฯ ตองมีการจัดการแกไขตามสภาพปญหาของพื้นที่น้ัน ๆ 

           • เปนพื้นที่ที่มีแสงแดดประมาณ 2,000 ชั่วโมง/ป หรือไมควรต่ํากวา 5 ชั่วโมงตอวัน 

           • อุณหภูมิ 22 - 32 องศาเซลเซียส  

           • ไมอับลมและไมมีลมพัดแรง 

  2) การเตรียมพื้นที่  
 • โคนลม กําจัดซากตนไมและวัชพืชออกจากแปลง ไถพรวนปรับพื้นที่ใหเรียบ ในกรณีที่โคนลม

ปาลมเกาเพื่อปลูกใหมทดแทน ควรใชวิธีสับตนปาลมและกองใหยอยสลายในแปลง ไมควรกองซากตนปาลมสูง
เกินไป เพราะจะเปนที่วางไขของดวงแรด 
               • ทําถนนในแปลง เพ่ือใชเปนเสนทางขนสงผลผลิตและปฏิบัติงานการดูแลรักษาสวน และเก็บ
เก่ียวปาลมการวางผังทําถนนขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและขนาดของสวนปาลมนํ้ามัน  
โดยทั่วไปรูปแบบของถนน มี 3 แบบคือ 

 
 

ภาพที่ 37 แสดงเมล็ดพันธุปาลมน้าํมัน 
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                  - ถนนใหญ กวางประมาณ 6 - 8 เมตร หางกันประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อใชเปนเสนทางขนสง     
วัสดุการเกษตร และผลผลิตไปโรงงานสกัดน้ํามันปาลม (สําหรับสวนปาลมขนาดเล็กกวา 500 ไร ไมจําเปนตอง
สราง      ถนนใหญ) 
                    - ถนนยอยหรอืถนนเขาแปลง เปนถนนที่สรางแยกจากถนนใหญ มีความกวางประมาณ 4 - 6 
เมตร ระยะหางถนนประมาณ 500 เมตร เพื่อใชสําหรับขนสงวัสดุการเกษตรเขาสวนปาลม และขนสงผลผลิต 
                    - ถนนซอย เปนถนนขนาดเล็กแยกจากถนนยอยเขาไปในแปลงปลูกปาลม ความกวางขนาด 3 - 
4 เมตร มีระยะหางประมาณ 50 เมตร สําหรับขนสงวัสดุการเกษตร และ 
ผลผลิตสูถนนยอย 
               • ทําทางระบายน้ํา การทําระบบระบายน้ําควรทําตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และควร
ออกแบบใหเช่ือมโยงกับระบบการขนสงเพื่อใหมีการสรางสะพานนอยที่สุด ในสวนปาลมประกอบดวยทางระบาย
น้ํา 3 ประเภท คือ 
                    - ทางระบายน้ําระหวางแถวปาลม ควรสรางขนานกับทางระบายนํ้าหลักและตั้งฉากกับทาง
ระบายน้ําระหวางแปลง ขนาดของทางระบายนํ้าระหวางแถวปากรองกวาง 1.20 เมตร ทองทางระบายน้ํากวาง 
0.30 - 0.50 เมตร และลึก 1 เมตร การทําทางระบายน้ําระหวางแถวปาลมขึ้นอยูกับชนิดของดินในแตละ
แปลง ถาเปนที่ลุมน้ําทวมขัง ควรขุดระบายน้ําทุก ๆ 2 - 4 แถวปาลม ถาเปนที่ราบลุมควรมีการระบายน้ําที่ดี 
ควรทําทางระบายนํ้าทุก ๆ 6 แถว ถาที่ดอนใชระยะ 100 เมตร  
                    - ทางระบายน้ําระหวางแปลง ควรสรางขนานกับถนนเขาแปลง มีระยะหางกันประมาณ 200 
- 400 เมตร ทางระบายน้ํานี้จะตั้งฉากและเชื่อมโยงกับทางระบายนํ้าหลักมีขนาดของคูกวาง 2.00 – 2.50 
เมตร ลึก 1.20 – 1.80 เมตร ทองคูกวาง 0.60 - 1.00 เมตร  
                    - ทางระบายน้ําหลกั เปนทางระบายนํ้าขนาดใหญสามารถรับนํ้าจากทางระบายนํ้าระหวาง
แปลงได แลวไหลลงสูทางนํ้าธรรมชาติตอไป สวนมากรองนํ้าขนาดใหญนี้จะสรางขนานกับถนนใหญ หรือตาม
ความจําเปนในการระบายน้ํา มีขนาดปากรอง 3.50 - 5.00 เมตร ทองรองกวาง 1.00 เมตร และลึกประมาณ 
2.50 เมตร โดยปกตดิานขางของทางระบายน้ําจะมีมุมลาดชันประมาณ  
50 - 60 องศา จากแนวขนานของทางระบายน้ํา  
  • วางแนวปลกู ทําหลังจากสรางถนนและทางระบายน้ํา ระบบการปลูกใชสามเหลี่ยมดานเทา 
ใหแถวปลูกหลักอยูในแนวเหนือ-ใต ระยะปลูก 9 เมตร x 9 เมตร x 9 เมตร เพื่อใหตนปาลมทุกตนไดรับ
แสงแดดมากที่สุดและสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓8 การฝกปฏิบัติจริงของมิสเตอรปาลมน้ํามันรุนที่ ๒ ป ๒๕๖๐ การวางแนว 
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     • ปลกูพืชคลุมดิน ปลูกในชวงเตรียมพื้นที่เนื่องจากการปลูกปาลมน้ํามันใชระยะปลูก 9 x 9 
x 9 เมตร แบบสามเหลี่ยมดานเทา ซ่ึงทําใหมีพื้นที่วางระหวางแถวมากในชวงตั้งแตเร่ิมปลูกจนกระทั่งปาลมอายุ 
3 ป ดังน้ันจึงควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน รักษาความชุมชื้นของดิน 
เพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกดินจากการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของพืชตระกูลถั่ว อีกทั้งยังควบคุมวัชพืชใน
แปลงดวย เนื่องจากพืชตระกูลถั่วบางชนิดปลูกคลุมดินครั้งเดียวอยางถูกวิธีสามารถปองกันกําจัดวัชพืชไดอยาง
ตอเน่ืองจนกระทั่งปาลมน้ํามันใหผลผลิต แตมีขอควรพิจารณาคือ ควรเปนพืชที่เหมาะกับสภาพแวดลอมของเขต
นั้น เชน ถั่วพรา ก็จะเปนพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมกับภาคอีสาน สําหรับภาคใตพืชคลุมดินตระกูลถั่วที่นิยมปลูก
กันทั่วไปในสวนปาลมน้ํามันและไดผลดี คือถั่วเพอราเรีย (Puraria phaseoloides) ถั่วเซ็นโตซีมา Centrosema 
pubescence) ถั่วคาโลโปโกเนียม (Calopogonium mucunoides) ใชอัตราเมล็ด 0.8-2.0 กิโลกรัมตอไรโดย
มีอัตราสวนของเมล็ดพืชคลุม 3 ชนิดคือคาโลโปโกเนียม : เพอราเรีย : เซ็นโตซีมา เทากับ 2:2:3 (เมล็ดมีความ
งอก 60-80% เมล็ดถั่วทั้ง 3 ชนิดนี้หาชื้อไดตามรานคาชุมชนในพ้ืนที่ที่มีการปลูกปาลมน้ํามัน การปลูกพืชคลุม
ตระกูลถั่วในภาคใต ทําไดโดยใชเมล็ด การปลูกพืชคลุมโดยใชเมล็ดมี 2 วิธี วิธีแรกปลูกพืชคลุมพรอมปลูกตน
ปาลมน้ํามัน โดยหลังปลูกปาลมน้ํามันใหปลูกตามดวยพืชคลุมทันที โดยปลูกพืชคลุมหวานหรือหยอดเมล็ดใน
ระหวางแถวปาลมน้ํามัน 5 แถว แตละแถวหาง 1 เมตร ขนานไปกับแถวปาลม หางจากโคนตนปาลม 2 เมตร 
และปลูกเพิ่มในแถวปาลมอีก 3 ในแนวตั้งฉาก นําเมล็ดพืชคลุมที่เตรียมไวลงปลูก โดยการเปดรองลึก 1.2 น้ิว 
โรยเมล็ดในรองใหกระจายอยางสม่ําเสมอแลวกลบ การปลูกดวยเมล็ดอีกวิธีคือ ปลูกพืชคลุมกอนปลูกปาลม
น้ํามัน หลังวางแนวปลูกปาลม และควรทําในตนฤดูฝน ใหแนวปลูกพืชคลุมเหมือนกรรมวิธีแรก เมื่อพืชคลุมคลุม
พื้นที่ได 50 - 60 เปอรเซ็นต หรือ 2 - 3 เดือนหลังปลูกพืชคลุม จึงเอาตนปาลมน้ํามันลงปลูก กอนปลูกถากพืช
คลุมบริเวณหลุมใหเปนวงกวางประมาณ 1 - 2 เมตร  
ขอควรระวังในการปลูกพืชคลุมดิน ตองไมใหเถาของพืชคลุมพันตนปาลมนํ้ามัน และควรมีการปองกันกําจัดหนูที่
จะมา กัดโคนตนปาลมน้ํามันอยางสม่ําเสมอ 

  3) การปลูกและดูแลรักษา  
                  • เตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมใหมีขนาดใหญกวาถุงตนกลาเล็กนอย รูปตัวยู หรือทรงกระบอก 
ควรแยกดินบน - ลางออกจากกัน รองกนหลุมดวยปุยร็อกฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250 - 500 กรัม/หลุม 

 

 

 

 

                                        

ภาพที่ ๓9 การฝกปฏิบัติจริงของมิสเตอรปาลมน้ํามันรุนที่ ๒ ป ๒๕๖๐ การปลูก 

 • ควรใชตนกลาที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะตนสมบูรณแข็งแรง ไมแสดงอาการ
ผิดปกติ และมีใบรูปขนนก จํานวนอยางนอย 

 • เวลาปลกู ควรปลูกในชวงฤดูฝน ไมควรปลูกชวงปลายฤดูฝนตอเนื่องฤดูแลง หรือหลังจาก
ปลูกแลวจะตองมีฝนตกอีกอยางนอยประมาณ 3 เดือน จึงจะเขาฤดูแลง   
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              • วิธกีารปลกู ถอดถุงพลาสติกออกจากตนกลาปาลมนํ้ามัน อยาใหกอนดินแตก จะทําใหตน
กลาชะงักการเจริญเติบโตวางตนกลาลงในหลุมปลูกใสดินชั้นบนลงกนหลุมแลวจึงใสดินชั้นลางตามลงไป 
และจัดตนกลาใหตั้งตรงแลวจึงอัดดินใหแนน เมื่อปลูกเสร็จแลวโคนตนกลาจะตองอยูในระดับเดียวกันกับ
ระดับดินเดิมของแปลงปลูก  
              • ตอนปลกูควรใชตาขายหุมรอบโคนตนเพื่อปองกันหนู หลังจากปลูกเตรียมการปองกัน
กําจัดหนูโดยวธิีผสมผสาน หากสํารวจแลวพบวามีหนูเขาทําลาย ควรวางเหยื่อพิษ 
และกรงดัก  
              • การปลูกซอม เมื่อพบตนปาลมที่ถูกทําลายโดยศตัรูพืช และตนที่กระทบกระเทือนจาการ
ขนสงหรือการปฏิบัติอยางรุนแรง ตลอดจนตนผิดปกติจะตองขุดทิ้งและปลูกซอม ควรปลูกซอมใหเร็วที่สุด 
ดังนั้นควรเตรียมตนกลาไวสําหรับปลูกซอมประมาณรอยละ 5 ของตนกลาที่ตองการใชปลูกจริง โดยดูแล
รักษาไวในถุงพลาสติกสีดํา ขนาด 15 x 18 นิ้ว ตนกลาจะมีอายุระหวาง 12 - 18 เดือน ทั้งน้ีเพื่อใหตน
กลาที่นําไปปลูกซอมมีขนาดใกลเคียงกับตนกลาในแปลงปลูกจริง หรือเตรียมโดยนําไปปลูกระหวางตน
ปาลมในแถวนอกสุด เพ่ือใหคงระยะปลูกภายในแปลงไว และสะดวกในการจัดการสวน การปลูกซอมแบง
ออกเปน 2 ระยะคือ 
               - ปลูกซอมหลังจากปลูกในแปลงประมาณ 1 - 2 เดือน หรือไมควรเกิน 1 ป อาจเกิดจาก
การกระทบกระเทือนตอนขนยายปลูก ไดรับความเสียหายจากศัตรูปาลมนํ้ามัน เชน หนู เมน หรือเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ เชน นํ้าทวม ความแหงแลงหลังปลูกอยางรุนแรง  
              - ปลูกซอมหลังจากการยายปลูก 1 ปขึ้นไป เปนการปลูกซอมตนกลาที่มีลักษณะผิดปกติ 
เชน ตนมีลักษณะทรงสูง โตเร็วผิดปกติซึ่งเปนลักษณะของตนตัวผู  
                • หลังปลกู ถาพบดวงกุหลาบเริ่มทําลายใบเปนรูพรุนใหฉีดพนดวยเซฟวิน 85 % ในตอน
เย็นทั้งใบและบริเวณโคนตน 
           4) การใสปุย  
               • ปาลมน้ํามันอายุ 1 - 3 ป เปนชวงที่มีการเจริญเติบโตทางลําตนและใบอยางรวดเร็ว การ
ใสปุยในชวงน้ีเพ่ือใหมีการเจริญเติบโตทั้งทางลําตนและทางใบอยางรวดเร็ว โดยมีเปาหมายเพ่ือใหตน
ปาลมน้ํามันใหผลผลิตที่สูง และสม่ําเสมอในระยะตอ ๆ ไป อยางไรก็ตามการใสปุยเคมีตองคํานึงถึงชนิด
ของดินที่ปลูกปาลมน้ํามัน เน่ืองจากในดินแตละพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณที่ 
แตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49 

ตารางที่ ๓8 ปริมาณปุยเคมีสําหรับปาลมน้ํามันอายุปลูก 1 - 3 ป 

ชนิดดิน อายุปาลม
น้ํามัน (ป) 

ชนิดและปริมาณปุยเคมี (กก./ตน) 

21-0-0 18-46-0 0-0-60 กีเซอรไรท โบแรท 

ดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา 

1 1.25 0.50 1.00 0.50 0.09 

2 2.50 0.75 2.50 1.00 0.13 

3 3.50 1.00 3.00 1.00 0.13 

ดินเหนียวที่มีความอุดม 
สมบูรณสูง (มีดินเหนียว
ตั้งแต 40 % ขึ้นไป) 

1 1.00 0.60 0.50 - 0.09 

2 2.00 0.90 1.80 - 0.13 

3 2.00 1.10 2.30 0.70 0.13 

ในดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัด  
(acid sulphate) 

1 1.00 0.90 1.00 0.30 0.09 

2 2.20 0.90 2.50 0.30 0.13 

3 3.00 1.10 2.50 0.70 0.13 

ดินทราย 

1 2.50 0.90 1.20 1.00 0.13 

2 3.00 1.10 3.50 1.40 0.13 

3 5.00 1.30 4.00 1.40 0.13 

ดินอินทรีย (ดินพรุ) และดิน
ที่มีแรธาตุต่ํา 

  21-0-0 18-46-0 0-0-60 บอแรกซ จุนส ี

1 1.00 1.00 1.50 0.09 1.20 

2 2.50 1.20 2.50 0.13 0.80 

3 2.50 1.50 4.00 0.13 0.40 

• การใสปุย ควรแบงใสปละ 2 - 3 ครั้ง ตามความเหมาะสม 
• การใสปุยปาลมน้าํมันอายุ 4 ปขึ้นไป หรือที่ใหผลผลิตแลว ควรใหปุยตามคาการ

วิเคราะหดินและใบปาลมน้ํามัน ควบคูกับการสังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารที่
มองเห็นไดที่ ตนปาลมน้ํามัน เพ่ือปรับการใสปุยเคมีใหเพ่ิมขึ้นหรือนอยลงตามความ
เหมาะสม หากไมสามารถวิเคราะหดินและใบไดควรใสปุยดังในตารางที่ 2 โดยปริมาณ
ปุยที่ใสในปถัดไปใหพิจารณาตามปริมาณผลผลิตที่ไดรับในปนั้น 
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ตารางที่ ๓9  ปริมาณปุยเคมีสําหรับปาลมน้ํามันอายุปลูก 4 ป ขึ้นไป 

 
อายุปาลม  

(ป) 

ปุย (กก./ตน/ป) 

แอมโมเนียมซัลเฟต  
(21-0-0) 

ร็อคฟอสเฟต  
(0-3-0) 

โพแทสเซียมคลอไรด  
(0-0-60) 

กีเซอรไรด 
(26 %MgO) 

โบเรท 
(B) 

4 ปขึ้นไป 3.0 - 5.0 1.5 - 3.0 2.5 - 4.0 0.80 - 1.00 0.08 - 0.10 

             • ควรกําจัดวัชพืชกอนใสปุย และใสปุยในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเล่ียงการใสปุย
เมื่อฝนแลง หรือฝนตกหนัก  

  

 

  

  

 ภาพที่ 40 แสดงการใสปุย 
 

 ปุยไนโตรเจน โปแตสเชียม และแม็กนีเชียม ควรหวานบริเวณรอบโคนตนใหระยะหางจากโคนตน
เพ่ิมขึ้นตามอายุปาลม (0.50 เมตร ถึง 2.50 เมตร) สวนฟอสฟอรัสมักถูกตรึงโดยดินไดงาย ควรลดการสัมผัส
ดินใหมากที่สุดจึงควรใสฟอสฟอรัสบนกองทางหรือทะลายเปลา เนื่องจากเปนบริเวณที่มีรากของปาลมหนาแนน 
อีกทั้งยังชวยลดการสูญเสียปุยจากการชะลางหรือไหลบาของปุยไปตามผิวดิน 
                    • ควรใสแมกนีเซียมกอนโปแตสเซียมอยางนอย 2 สัปดาห 
                    • ใสทะลายเปลาประมาณ 150-200 กก./ตน/ป วางรอบโคนตนเพื่อปรับปรุงสภาพดิน รักษา
ความชื้นและปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน 
                    • การใสปุยปาลมน้ํามันนั้นจะมีผลตอผลผลิตหลังจากที่ใสไปแลวประมาณ 2 ป ี ดังน้ันจึงไม
ควรลดปริมาณปุยเน่ืองจากตอนน้ันราคาผลผลิตปาลมนํ้ามันต่ํา เพราะการไมใสปุยหรือการลดอัตราปุยจะมี
ผลกระทบอยางรุนแรงกับปาลมที่มีอายุต่ํากวา 8 ป  
        5) การใหน้ํา 
                     • ในสภาพพื้นที่ที่มีชวงฤดูแลงยาวนาน หรือสภาพพื้นที่ที่มีคาการขาดน้ํามากกวา 300 มม./
ป หรือมีชวงแลงติดตอกันนานกวา 4 เดือน ควรมีการใหน้ําเสริม หรือทดแทนนํ้าจากนํ้าฝนในปริมาณ 150-
200 ลิตร/ตน/วัน พื้นที่ที่มีขนาดใหญ มีแหลงน้ําเพียงพอและมีแหลงเงินทุนควรติดตั้งระบบน้ําหยด (Drip 
irrigation) หรือแบบมินิสปริงเกอร (Minispringkler)  
         6) การตัดแตงทางใบ ทําการตัดแตงทางใบในขณะเก็บเก่ียวผลผลิต หรือตัดแตงประจําป ซึ่งการ
จัดการทางใบแตกตางกันตามอายุของปาลมน้ํามัน ดังน้ี  
               • อายุระหวาง 1 - 3 ป หลังปลูก ควรใหตนปาลมน้ํามันมีทางใบมากที่สุด ตัดแตงทางใบออก
เทาที่จําเปน เชน ทางใบที่แหง ทางใบที่มีโรคหรือแมลงทําลายเปนตน 
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               • อายุระหวาง 4 - 7 ป ตนปาลมควรเหลือทางใบ 3 รอบนับจากทะลายที่อยูลางสุด 
               • อายุระหวาง 7 - 12 ป ตนปาลมควรเหลือทางใบ 2 รอบนับจากทะลายลางสุด 
               • อายุมากกวา 12 ป ตนปาลมควรเหลือทางใบ 1 รอบนับจากทะลายลางสุด 

   7) การเกบ็เกี่ยว  
             • อายุการเกบ็เกี่ยว เร่ิมใหผลผลิตครั้งแรกอายุประมาณ 30 เดือน นับจากหลังปลูกลงแปลง 
และจะใหผลผลิตอยางตอเน่ืองเก็บเก่ียวไดตลอดป แตตองมีการดูแลรักษาที่เหมาะสมตออายุและสภาพพื้นที่ 
แลวปาลมน้ํามันจะใหผลผลิตเฉล่ียตลอดชีวิต 3,000 กก./ไร/ป 
             • รอบการเกบ็เกี่ยว อยูในชวง 10 - 20 วัน แลวแตฤดูกาล โดยเฉลี่ยประมาณ 15 วันตอ
ครั้ง  
             • ควรเกบ็เกี่ยวเมื่อปาลมน้ํามันสุกพอด ี ชนิดผลดิบสีเขียวใหเก็บเกี่ยวเมื่อผลสุกเปนสีสม
มากกวา 80% ของผล หรือมีผลรวง 1 - 3 ผล สวนชนิดผลดิบสีดําเมื่อสุกเปลี่ยนสีผลเปนสีแดง ใหเก็บเก่ียวเมื่อ
มีผลสุกรวงจากทะลาย 1 - 3 ผลเมื่อเฉือนเปลือกจะเห็นเน้ือผลเปนสีสมเขม 
             • เก็บเกี่ยวทะลายปาลมน้ํามันแลว ควรสงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง 
 

   8) การกองทางใบ ทางใบที่ตัดแลวควรนํามาเรียงกระจายใหรอบโคนตน หรือเรียงกระจายแบบ
แถวเวนแถวไมกีดขวางทางเดินเก็บเกี่ยวผลผลิตและขนผลผลิตและวางสลับแถวกันทุก ๆ ป เพื่อกระจายทั่ว
แปลง ซ่ึงทางใบเหลานี้คิดเทียบเปนปุยเคมีประมาณ 40%ของปริมาณปุยที่ตองใชตลอดทั้งป จึงชวยลดการใช
ปุยเคมีในสวนปาลมน้ํามันลงไดสวนหนึ่ง นอกจากน้ีทางใบเหลานี้ยังเปนตัวกระจายอินทรียวัตถุในสวนปาลม
น้ํามันไดเปนอยางดี (ประมาณ 1.6 ตันทางใบสดตอไรตอป) โดยไมตองเพ่ิมตนทุนจากการใสปุยอินทรีย หรือปุย
ชีวภาพอ่ืน ๆ อีก 
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  9) การเลือกซื้อพันธุปาลมน้ํามัน 
  - ตองเปนพันธุปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราเทานั้น และมีการรับรองพันธุ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 41 พันธุปาลมนํ้ามัน 

 - ลักษณะเมล็ดพอพันธุ Dura มีกะลาหนา 2 - 8 มิลลิเมตร และไมมีวงเสนประสีดําอยูรอบกะลา 
มีชั้นเปลือกนอกบาง 35 - 60 เปอรเซ็นตของน้ําหนักผล มียีนควบคุมเปนลักษณะเดน (dominent) Sh+Sh+ 

 - แมพันธุ Pisifera ยีนควบคุมลักษณะผลแบบนี้เปนลักษณะดอย (recessive, Sh-Sh-) ลักษณะผล
ไมมีกะลาหรือมีกะลาบาง มีขอเสีย คือ ชอดอกตัวเมียมักเปนหมัน (abortion) ทําใหผลฝอลีบ ทะลายเล็ก
เน่ืองจากผลไมพัฒนา ผลผลิตต่ํามาก ไมใชปลูกเปนการคาการที่มีตนพิสิเฟอราปรากฏในสวนปาลมนํ้ามันลูกผสม
เทเนอราที่ปลูกเปนการคา เปนตัวบงช้ีวาเมล็ดพันธุปาลมนํ้ามันน้ัน มาจากแหลงผลิตที่มีการผลิตลูกผสมที่ไมได
มาตรฐาน อาจพบตนพิสิเฟอรามีชอดอกตัวเมีย 2 แบบ คือ female fertile และ female infertile โดยตน    
ฟสิเฟอราที่มีการพัฒนาของผลมาจากชอดอกแบบ female infertile จะมีทะลายฝอและลําตนใหญมาก      
สวนลักษณะ female fertile พบวาอาจมีเน้ือในขนาดเล็กปรากฏในบางผล 
 - พันธุ Tenera มีกะลาบาง ตั้งแต 0.5 - 4 มิลลิเมตร มีวงเสนประสีดําอยูรอบกะลา มีชั้นเปลือก
นอกมาก 60 - 90 เปอรเซ็นตของน้ําหนักผล ลักษณะเทเนอรา (Sh+Sh-) เปน heterozygous เกิดจากการ
ผสมขามระหวางลักษณะดูรากับพิสิเฟอรา  

 - เลือกซื้อตนกลาที่มีลักษณะสมบูรณ แข็งแรงไมผิดปกติ ไมมีโรคและแมลงทําลาย 

ประเมินการใชปุยตามอาการขาดธาตุอาหารของปาลมน้ํามัน 
 - แสดงอาการแถบใบขาวเหลืองเขียว เกิดจาก N ไมสมดุลกับ K 

 - เกิดใบจุดสีสมเล็กๆ เน่ืองจากขาด K  

- แสดงอาการปลายใบของยอดขาว (ขาวแถบเขียว) เกิด Fe หรือดินมีสภาพเปนกรด-ดาง 

- ใบลางแหง เกิดจากขาด Cu 

- ทลายมีหนามมาก เกิดจากขาด B แกไขโดยเพิ่ม B แตตองใชเวลาอยางนอย 15 เดือนจะเห็นผล 
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ภาพที่ 42 การฝกปฏิบัติจริงของมิสเตอรปาลมน้ํามันรุนที่ ๒ ป ๒๕๖๐  
    อาการขาดธาตุอาหารของปาลมน้ํามัน 

การขาดไนโตรเจน:  
 อาการ เมื่อขาดไนโตรเจนจะทําใหเจริญเติบโตชา ใบมีสีเขียวซีด หรือถารุนแรงอาจจะเห็นใบมีสีเหลือง โดยจะ
เห็นในใบแกกอน 
 การแกไขเบื้องตน 
 - ปาลมอายุ 1-3 ป ใสยูเรีย 0.5-1.6 กก./ตน/ป หรือใสแอมโมเนียมซัลเฟต 1-2 กก./ตน/ป 
 - ปาลมอายุ 5-10 ป ใสยูเรีย 2.1-3.3 กก./ตน/ป หรือใสแอมโมเนียมซัลเฟต 3-4 กก./ตน/ป 
 - ควรระวังไมใหปริมาณ N:P ในใบมากกวา 20:1 เพราะจะทําใหเกิดการไมสมดุลของธาตุอาหาร 
 
การขาดฟอสฟอรัส:  
 อาการ เมื่อขาดจะทําใหปาลมนํ้ามันแคระแกร็น ทางใบสั้นลง ลําตนเล็ก ขนาดทะลายเล็กลง การขาดฟอสฟอรัส
ใหสังเกตจากวัชพืช เชน หญาบริเวณโคนตนจะมีกานใบสีมวงหรือพืชตระกูลถั่วจะมีขนาดเล็กลง 
 การแกไขเบื้องตน ใสไดแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือทริปเปลซูเปอรฟอสเฟตหรือหินฟอสเฟตคุณภาพดี 1.5-2.0 
กก./ตน/ป 
การขาดโพแทสเซียม:  
 อาการ ใบเปนจุดสีสม ถารุนแรงเน้ือเยื่อตรงกลางจุดสีสมจะตายทําใหปลายใบและขอบใบแหตาย 
 การแกไขเบื้องตน โดยใสโพแทสเซียมคลอไลด 3.0-4.0 กก./ตน/ป 
การขาดแมกนีเซียม :  
 อาการ ใบยอยดานลางที่ถูกแสงแดดมาจะมีสีเหลือง โดยที่ใบยอยดานบนยังมีสีเขียว 
 การแกไขเบื้องตน โดยใสกลีเซอรไลด (27% MgO, 23% S) 1.5-2.0 กก./ตน/ป 
การขาดโบรอน:  
 อาการ แสดงอาการรูปตะขอที่ใบออน อาการใบยนเปนลอนคลื่น หรือใบยอดสั้นผิดปกติ ทะลายจะมีการผสมติด
นอย ทําใหทะลายมีหนามมาก เมล็ดลีบ 
 การแกไขเบื้องตน โดยใสโบแรกซ 10-20 กรัม/ตน/ป เมื่อปาลมน้ํามันอายุ 2-3 ป และ 30-40 กรัม/ตน/ป 
สําหรับปาลมอายุ 4 ปขึ้นไปหรือใสโซเดียมโบเรต 0.1-0.2 กก./ตน/ป 
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เกบ็ตัวอยางและวเิคราะหดินและใบ 
 ๑. เก็บตัวอยางดิน และตัวอยางทางใบที่ 17 สงวิเคราะหหองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ศรีวิชัย (ทุงใหญ) จ.นครศรีธรรมราชวิเคราะหไนโตรเจนฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซ่ียม แมกนีเซียมและ
โบรอน  

 

 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่ 43 แสดงเก็บตัวอยางและวิเคราะหดินและใบ 

 2. ผลวิเคราะหตัวอยางดิน และตัวอยางทางใบที่ 17 
  ตารางที่ 40 ผลวิเคราะหตัวอยางดิน และตัวอยางทางใบที่ 17 

ผลวิเคราะห ใบ ดิน 
ไนโตรเจน 1.91 (ต่ํามาก) 0.02 (ต่ํามาก) 
ฟอสฟอรัส 0.23 สูง 12.00 (ต่ํา) 
โปแตสเซียม 0.55 (ต่ํามาก) 0.20 (ต่ํา) 
แคลเซ่ียม 0.50(เหมาะสม) 5.67 (เหมาะสม) 
แมกนีเซียม 0.42(เหมาะสม) - 
โบรอน 17.48(เหมาะสม) - 

 
 ๓. การแนะนําการใชปุย ใหเกษตรกรใชปุยตามผลวิเคราะหที่ได 
  หลังจากไดผลคาวิเคราะหใบ และดิน ไดแนะนําใหใสปุยปาลมน้ํามัน ในแปลง 

  ตารางที่ ๔1 คําแนะนําการใชปุยที่ตองใสในปถัดไป 

รายการปุย สูตร กก./ตน/ป 
ไนโตรเจน 21-0-0 5.0 
ฟอสฟอรัส 18-46-0 1.0 
โปแตสเซียม 0-0-60 3.0 
แคลเซ่ียม/ แมกนีเซียม โดโลไมด 1.0 
โบรอน - 50 กรัม/ตน 
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2.2.2 ตนทุนการผลิต 
       ตนทุนการผลิตการผลิตปาลมนํ้ามัน ของเกษตรกรจังหวัดสตูล เฉล่ีย ๗,๕๑๐ บาท/ไร ซึ่งสวนใหญจะเปนคา
เตรียมดิน คาพันธุ คาปุย คาปลูก คาสารเคมีกําจัดวัชพืช คาจางแรงงาน คาเก็บเก่ียว และคาขนสง  

ตารางที่ ๔2 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตปาลมน้ํามันจังหวัดสตูล 
       หนวย : บาทตอไรตอป (คดิระยะเวลา ๒๐ ป) 

 รายการ   ตนทุนเปนเงินสด   
1. ตนทุนผันแปร  ๗,๕๑๐  
 1.1 คาแรงงาน  ๔,๕๐๐ ๒๐ ป 
      (1) เตรียมดินแปลงปลูก   ๑,๐๐๐ ๕๐ 
      (2) ปลูก/ปลูกซอม (๕๐ บาท/ตน)  ๑,๑๐๐ ๕๕ 
      (3) ใสปุย (๕๐๐ บาท/ครั้ง) ๑,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
      (4) ฉีดพนสารเคมี ๒๐๐ ๔,๐๐๐ 
      (5) ดูแลรักษา   -  - 
      (6) เก็บเก่ียว (สองครั้งตอเดือน) ๒,๔๐๐ ๔๘๙,๖๐๐ 
      (7) ขนสง  (สองครั้งตอเดือน) ๔๐๐ ๘๑,๖๐๐ 
      (8) อื่น ๆ   -   
 1.2 คาวัสดุ/ปจจัยการผลิต             ๓,๐๑๐   
      (1) คาเมล็ดพันธุ /ตนกลา (ราคาเฉล่ีย)  ๓,๓๐๐  ๑๖๕ 
      (2) คาปุยอินทรีย  (ตนละ ๕๐ กก.ตอป) ๑,๑๐๐  ๒๒,๐๐๐ 
      (3) คาปุยเคมี  (ตนละ ๕ กก. ตอป) ๑,๗๖๐ ๓๕,๒๐๐ 
      (4) คาสารเคมีปราบศัตรูพืช/วัชพืช  ๑๕๐ ๓,๐๐๐ 
      (5) คาฮอรโมน สารเรง   -   
      (6) คานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   -  
      (7) คาไฟฟา  -  
      (8) คาวัสดุอุปกรณการเกษตร วัสดุสิ้นเปลือง   -  
      (9) อื่น ๆ (เชน คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร …..)   
  ๒๐ ป 
 2. ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กิโลกรัมตอไร)  ๒,๕๒๐   
 3. ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได (บาทตอกิโลกรัม)   ๔.๕๐  
 4. รายไดทั้งหมด (บาทตอไร)   ๑๑,๓๔๐  
 5. รายไดสุทธิเหนือตนทุนผนัแปรเงินสด (บาทตอไร)   ๓,๘๓๐  
 6. ตนทุนผันแปรตอหนวย (บาทตอกิโลกรัม)    ๒.๙๘ 
ที่มา : จากการสํารวจ   

 
 ปญหา- ตนทุนการผลิตสูง การผลิตปาลมนํ้ามันในพื้นที่มีตนทุนการผลิตที่สูง สืบเน่ืองจากปจจัยการผลิต ปุยเคมี 
และคาจางแรงงานมีราคาสูง 
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2.2.3 ปริมาณการผลิต 

  ชวงเวลาที่ผลผลิตออกสูตลาดมากคือประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งชวงเวลาดังกลาว
อยูในฤดูฝน โดยเดือนเมษายนจะมีผลผลิตออกมากที่สุด หลังจากนั้นผลผลิตมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ และเดือน
ธันวาคมปริมาณผลผลิตจะนอยที่สุด แสดงใหเห็นวาในแตละปผลผลิตปาลมน้ํามันจะมีปริมาณมากกระจุกตัวอยู
ในชวงระยะเวลา ๗ เดือน 
 ปญหา – ผลผลิตต่ํา พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญอยูในที่ดอนที่อาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติ เปนหลัก ชวง
หนาแลง 4 - 5 เดือน ปาลมน้ํามันไดรับผลกระทบจากภาวะแหงแลงจะใหผลผลิตนอย และเกษตรกรจํานวน
มาก  ขาดการจัดการสวนที่ถูกตอง ยิ่งทําใหผลผลิตตอไรของปาลมน้ํามันลดลง   
 
  2.2.4 สถานการณการตลาด  
 
            โครงสรางการตลาดปาลมน้ํามัน ประกอบดวย 
    -  โรงงานสกัดปาลมน้ํามัน  
    -  ลานเท จุดรับซื้อผลผลิตปาลมนํ้ามัน  
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 44 แสดงโครงสรางการตลาดปาลมนํ้ามัน 
 
 ผลผลิตปาลมนํ้ามันที่เก็บเก่ียวได เกษตรกรรายใหญที่มีปริมาณผลผลิตมาก กวารอยละ ๗๐ ขายใหกับโรงงาน
สกัดทั้งใน และนอกพื้นที่ เพราะรับซื้อในราคาสูงกวาลานเทในทองที่ สวนที่เหลือซ่ึงเปนเกษตรกรรายยอย         
ที่มีปริมาณผลผลิตนอยกวารอยละ ๓0 ของผลผลิตทั้งหมด จะจําหนายใหกับลานเทในพื้นที่ ซึ่งลานเทที่ดังกลาว        
จะสงขายใหกับโรงงานอีกตอหนึ่ง   
 ปญหา – คุณภาพผลผลิตต่ํา  การจัดการสวนของเกษตรกรรายยอยมักมีประสิทธิภาพต่ํา เชน การปลูก การ
จัดการดิน ปุย ระบบน้ํา การเก็บเก่ียว และแรงงาน อันมีผลตอการเก็บเกี่ยว คุณภาพและปริมาณการผลิตปาลม
น้ํามัน โดยเฉพาะการเก็บเก่ียวผลผลิต แรงงานผูรับเหมามุงเนนเอาปริมาณเพ่ือใหไดน้ําหนักมาก ทําใหเก็บเก่ียว
ทะลายปาลมนํ้ามันที่ไมสุก หรือกึ่งสุกก่ึงดิบ สงผลตอเปอรเซ็นตน้ํามันต่ําไปดวย นอกจากนี้การบมทะลายปาลม
เพ่ือใหไดผลปาลมรวงสงโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 

 

ลานเท 

โรงงานตางพื้นที่ (ตางอําเภอ
และตางจังหวัด) 

 

 
 

โรงงานในพื้นท่ี 

เกษตรกร   
ผลผลิตทะลายปาลมสด  
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2.2.5 แหลงรับซื้อผลผลิต/โรงงานแปรรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ภาพที่ ๓๗ แผนที่แสดงจุดรับซื้อผลผลิตปาลมนํ้ามันในเขตพื้นที่ภาคใต 
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จุดรับซื้อผลผลิตปาลมน้ํามันในเขตพื้นที่ภาคใต 
 

1. จังหวัดพัทลุง มีจุดรับซื้อดังนี้ 
 1.1 อ.ตะโหมด เอ็น พี แมขรี 
 1.2 อ.ปาบอน เจิมเพชรรุงเรืองกิจ 
 1.3 อ.ปาบอน โรงเลื่อยหวยทราย 
 1.4 อ.เขาชัยสน ปวีรลานปาลม 
 1.5 อ.เขาชัยสน ลานเทปวีลานปาลม 
 1.6 อ.เขาชัยสน ลานเทเลิศชาย 
 1.7 อ.เขาชัยสน จันทรโชติลานปาลม 
 1.8 อ.เมือง หจก.ปาลมเทคนิค (สาขา 3) 
 1.9 อ.ควนขนุน บุตรบุญนิชลานเท 
 1.10 อ.ควนขนุน สหกรณปาลมน้ํามันพัทลุง 
 1.11 อ.ควนขนุน หจก.ปาลมเทคนิค (สาขา 2) 
 1.12 อ.ควรขนุน ลานเทบุตรบุญนิช 
 1.13 อ.ควนขนุน บุตรบุญนิชลานเท 
 1.14 อ.ควนขนุน สหกรณปาลมน้ํามันพัทลุง 
 1.15 อ.ปาพยอม ลานเทอรอนงค 
2. จังหวัดตรัง มีจุดรับซื้อ ดังน้ี 
  2.1 อ.เมืองตรัง บริษัท ตรังสหปาลมออยล จํากัด 
 2.2 อ.เมืองตรัง ลานเทนพรัตน 2 
 2.3 อ.หวยยอด สหกรณการเกษตรหวยยอดจํากัด 
 2.4 อ.หวยยอด นายวิชัย แซตัน 
 2.5 อ.หวยยอด ลานเทบางกุง 
 2.6 อ.หาดสําราญ ลานเทปาลมหาดสําราญ 
 2.7 อ.ยานตาขาว ลานเทปาลมทุงคาย 
 2.8 อ.ปะเหลียน บริษัท ลานเทแหลมทอง จํากัด 
 2.9 อ.ปะเหลียน  บริษัท ลานเททุงยาว จํากัด 
 2.10 อ.ปะเหลียน กลุมออมทรัพยชุมชนลิพัง 
 2.11 อ.ปะเหลียน สหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด 
 2.12 อ.ปะเหลียน ลานเททาพญา 
 2.13 อ.ปะเหลียน นายรุงศักดิ์ ประกอบกิจ 
 2.14 อ.ปะเหลียน ลานปาลมบานนาทุง 
 2.15 อ.ปะเหลียน ลานเทสุโสะ 
 2.16 อ.วังวิเศษ บริษัท วังวิเศษปาลม จํากัด 
 2.17 อ.วังวิเศษ บริษัท ช.ณรงคปาลม จํากัด 
 2.18 อ.วังวิเศษ สหกรณกองทุนยางบานไชยภักดี จํากัด 
 2.19 อ.วังวิเศษ สหกรณการเกษตรวังวิเศษ จํากัด 
 2.20 อ.วังวิเศษ อาวตงปาลม 
 2.21 อ.วังวิเศษ โชคทรัพยพาณิชย 
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 2.22 อ.วังวิเศษ สําราญปาลม 
 2.23 อ.วังวิเศษ ลานเทปาลมครูสวัสดิ์ 
 2.24 อ.กันตัง ลานเทบางสักปาลม 
 2.25 อ.สิเกา บริษัท ลานเทบางสัก จํากัด 
 2.26 อ.สิเกา สหกรณการเกษตรสิเกา จํากัด 
 2.27 อ.สิเกา สหกรณปาลมน้ํามันตรัง จํากัด 
 2.28 อ.สิเกา ลานเทนพรัตน 1 
 2.29 อ.สิเกา ลานเทเขาไมแกว 
 2.30 อ.สิเกา ประเสริฐปาลม 
 2.31 อ.สิเกา อภิยมลานเกษตร 
3. จังหวัดสงขลา มีจุดรับซื้อดังนี้ 
 3.1 อ.สะเดา ลานเทปาลมโกนัย (คุณวินัย มณีรัตนสุวรรณ) 
 3.2 อ.เทพา คุณสมคิด กิจคอน 
 3.3 อ.เทพา คุณเปรม แกวรุงเรือง 
 3.4 อ.หาดใหญ คุณพรชนก มีศรี 
 3.5 อ.ระโนด โชคเอกชัย 
 3.6 อ.กระแสสินธุ สหกรณการเกษตรกระแสสินธ 
 3.7 อ.รัตภูมิ KR แกวรัตน ลานเท 
 3.8 อ.รัตภูมิ ลานเทเดนชัย 
4. จังหวัดสตูล มีจุดรับซื้อดังน้ี 
 4.1 อ.ควนกาหลง สหกรณการเกษตรควนกาหลง จํากัด  
 4.2 อ.ควนกาหลง สหกรณการเกษตรควนกาหลง จํากัด 
 4.3 อ.ควนกาหลง ควนกาหลงปาลม 
 4.4 อ.ควนกาหลง กลุมออมทรัพยควนกาหลง  
 4.5 อ.ควนกาหลง เขาไครการคา 
 4.6 อ.ควนกาหลง ศุภรัตนลานเท 
 4.7 อ.ควนกาหลง ลานเทนายดลมาน ขาวเขาไคร  
 4.8 อ.ควนกาหลง ลานเทนายวิเชียน บัวงาม 
 4.9 อ.มะนัง ลานเทนายอนัน มณีรัตนสุบรรณ 
 4.10 อ.มะนัง ลานเทนายวินัย มณีรัตนสุบรรณ 
 4.11 อ.มะนัง ลานเทนายประวิทย เพชรรัตน 
 4.12 อ.มะนัง ลานเทนายรอเฉด มหาชัย 
 4.13 อ.มะนัง ลานเทนายดลเลาะห สามารถ 
 4.14 อ.มะนัง ลานเทนางฟาตีมะ มหาชัย 
 4.15 อ.มะนัง ลานเทนางเจะฟารีดา เจะแม 
 4.16 อ.มะนัง ลานเทนายพิเชษฐ อุทัยรังสี 
 4.17 อ.มะนัง ทวีศักดิ์ลานเท 
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 2.3 ขอมูลดาน เกษตรกร/องคกร       
   2.3.1 สภาพปญหาและความตองการ   

                เกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย คือมีพื้นที่ปลูกปาลม
น้ํามันรายละ 3 -15 ไร ขาดความรู ความเขาใจในการในการจัดการสวนปาลมที่ถูกวิธี งบประมาณไมเพียงพอ 
เน่ืองจากการปลูกปาลมน้ํามันใหไดผลผลิตสูงและคุณภาพดีตองใชงบประมาณคอนขางสูง และการปลูกปาลม
น้ํามันเปนเพียงพืชเศรษฐกิจตัวรอง โดยมีการปลูกยางพาราเปนอาชีพหลัก ความตองการของเกษตรกรจึงเปน
ความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การดูแลรักษาสวนปาลมนํ้ามันใหมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ทักษะและความรู
ดานการทําสวนปาลมน้ํามัน เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปน Smart Farmer ปจจุบันมีกลุมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ
ปาลมน้ํามัน มีการผลิตปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใชจากการผลิตปาลมนํ้ามันใชเอง (ทะลายปาลม) และการใชปุย
สั่งตัด ตามคาผลการวิเคราะห 
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 2.3.2 Smart Farmer ตนแบบ/องคความรูทักษะความชํานาญ  
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2.3.3 องคกร/สถาบันเกษตรกรที่ดําเนินการดานการผลิต/ดานการตลาด (สหกรณ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน)      

ตารางที่ 43 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

ชื่อ - สกุล ท่ีต้ังศูนย 
พิกัดศูนยUTM 

พ้ืนท่ี (ไร) สินคา ประเด็น/แนวทางการพัฒนา เบอรโทรศัพท สถานะเกษตรกร เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
x Y 

นายดะอา หวังโสะ 
103 ม.1 ต.บอนํ้ารอน 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

554781 823140 5 ปาลม 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการ

ประกอบอาชีพเสริม 
0843068101 Smart Farmer 

บุญญาพร กายเพ็ชร 
โทร 0910466682 

นายฉัตรชัย รัตวิวัฒนาพงศ 
57 ม.6 ต.เขาปูน  
อ.หวยยอด จ.ตรัง 

571114 862278 61 ปาลม 
ลดตนทุน เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิต 
0819784589 Smart Farmer 

วาที่ รต.วิทพงศ ขําวิชาโทร 
0815692036 

นายวิวัฒน  ฮางเต็ก 5 ม. 5 ต.กะลาเส  538200 848475 26 ปาลม ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต 0819789579 Smart Farmer นายศิวกร เค่ียมการ 

 
อ.สิเกา จ.ตรัง 

    
พัฒนาคุณภาพผลผลิต 

  
โทร 0915090606 

นายสมาน  ผานพรม 
ต.โคกเคียน อ.เมือง 
จ.นราธิวาส 

  
 

ปาลม 
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ปาลมน้ํามัน 
0843068101 Smart Farmer 

นางศิริพร ลอแมอามิงโทร 
0935743362 

นายเจริญ  เกิดกัณโณ 
ต.ชางเผือก อ.จะแนะ 
จ.นราธิวาส 

  
 

ปาลม 
การพัฒนาคุณภาพการผลิตปาลม

น้ํามัน 
0895615763 Smart Farmer 

นายมิฟตาหุดดีน  วาเด็ง 
โทร 0611787770 

นายอารง  ยูโซะ 
ต.บูกิต อ.เจาะไอรอง 
จ.นราธิวาส 

  
 

ปาลม 

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาลม
น้ํามันโดยใชน้ําหมักชีวภาพ เพื่อลด
ตนทุนการผลิตและทดแทนการใช

ปุยเคมี 

0815436867 Smart Farmer 
นางสาวฮานิง  ลาเตะโทร 

โทร 0611787779 

นายตั้น  แกวมณี 
ต.ขอนคลาน อ.ทุงหวา 
จ.สตูล 

  
 

ปาลม 
การวิเคราะหดินและใบเพื่อการใชปุย
อยางถูกตองเหมาะสมและการผสม

ปุยใชเอง 
0862899206 Smart Farmer 

นายปยทัศน  ทองปานโทร 
0954386984 

นายหวาหาบ ยาบา 
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง 
จ.สตูล 

  
 

ปาลม ผลผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพ 0836933530 Smart Farmer 
นายฮัสสัน ทิ้งน้ํารอบ 
โทร 0861812401 
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ตารางที่ 44 การสงเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ 
 

ลําดับ จังหวัด single command สินคา ที่อยู 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร) 
จํานวน

เกษตรกร (ราย) 
ผูจัดการ เบอรติดตอ หนวยงานผูจัดการแปลง 

1 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 6  ต.เขาปูน    

อ.หวยยอด 
1000 50 

นายสินาด  อํานักมณี           
เกษตรอําเภอหวยยอด               
กรมสงเสริมการเกษตร 

081-9561532 กรมสงเสริมการเกษตร 

2 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 1 ต.บอนํารอน 

อ.กันตัง 
1000 50 

นายประสาท  ทองมาก        
เกษตรอําเภอกนัตัง                  
กรมสงเสริมการเกษตร 

089-4708900 กรมสงเสริมการเกษตร 

3 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 2 ต.อาวตง    

อ.วังวิเศษ 
1000 50 

นายจรูญ  ภักดีโชติ              
เกษตรอําเภอวังงวิเศษ               
กรมสงเสริมการเกษตร 

081-9681632 กรมสงเสริมการเกษตร 

4 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 3 ต.ทุงกระบือ         
อ.ยานตาขาว            

500 20 
นายประสิทธิ์  ทองขาว           
เกษตรอําเภอยานตาขาว           
กรมสงเสริมการเกษตร 

089-8665302 กรมสงเสริมการเกษตร 

5 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 7 ต.ควนเมา 
อ.รัษฎา 

500 20 
นายมานะ  กุญชรินทร          
เกษตรอําเภอรัษฎา                
กรมสงเสริมการเกษตร 

081-9681475 กรมสงเสริมการเกษตร 

6 ตรัง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
หมูที่ 1 ต.นาโตหมิง 
อ.เมืองตรัง   

500 20 
นายประวิทย  เตชชีวพงศ       
เกษตรอําเภอเมืองตรัง              
กรมสงเสริมการเกษตร 

089-8716304 กรมสงเสริมการเกษตร 

 
 
 



 

 

76 

ลําดับ จังหวัด single command สินคา ที่อยู 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร) 
จํานวน

เกษตรกร (ราย) 
ผูจัดการ เบอรติดตอ หนวยงานผูจัดการแปลง 

7 นราธิวาส เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.ชางเผอืก  
อ.จะแนะ 

1187 128 
นายสมหมาย  สังขสิงห 
เกษตรอําเภอจะแนะ 
กรมสงเสริมการเกษตร 

093-5743414 กรมสงเสริมการเกษตร 

8 นราธิวาส เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.มะรือโบออก      
อ.เจาะไอรอง 

1062 54 
นายสัมพันธ  อุดร 
เกษตรอําเภอเจาะไอรอง 
กรมสงเสริมการเกษตร 

093-5743418 กรมสงเสริมการเกษตร 

9 นราธิวาส เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
นิคมสหกรณบาเจาะ 
ต.โคกเคียน   อ.เมือง
นราธิวาส 

478.5 33 

นายอับดุลตอเละ  ตีมุง               
ผูอํานวยการนิคมสหกรณบา
เจาะ  สํานักงานสหกรณจังหวัด
นราธิวาส 

089-2962939 กรมสงเสริมสหกรณ 

10 นราธิวาส เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
นิคมสหกรณปเหล็ง  
ต.สุไหงปาดี         
อ.เจาะไอรอง 

596.5 31 

นายมะหามัด  ฮามิ                   
ผูอํานวยการนิคมสหกรณปเหลง     
สํานักงานสหกรณจังหวัด
นราธิวาส 

084-3973589 กรมสงเสริมสหกรณ 

11 นราธิวาส เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.โคกเคียน         อ.
เมืองนราธิวาส 

1000 50 
นายคํานึง  จินตั้ง 
เกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส 
กรมสงเสริมการเกษตร 

081-9635384 กรมสงเสริมการเกษตร 

12 ปตตาน ี เกษตรและสหรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.เกาะเปาะ         
อ.หนองจิก 

1372 39 นางอาริตา  วิศพันธุ 073-460075 กรมสหกรณ 
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ลําดับ จังหวัด single command สินคา ที่อยู 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร) 
จํานวน

เกษตรกร (ราย) 
ผูจัดการ เบอรติดตอ หนวยงานผูจัดการแปลง 

13 พัทลุง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.ฝาละมี           อ.

ปากพะยูน 
436 30 นายประภาส  ไชยรัตน     

14 พัทลุง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.จองถนน          
อ.เขาชัยสน 

300 40 นายมานพ  บุญเรือง     

15 พัทลุง เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.นาปะขอ        อ.

บางแกว 
369 32 นายสมชาติ  นาควิโรจน     

16 สตูล เกษตรและสหกรณจังหวัด ปาลมน้ํามัน 
ต.ขอนคลาน       อ.

ทุงหวา 
1053 121 

นายประชา  กลิ่นจันทร      
เกษตรอําเภอทุงหวา              
กรมสงเสริมการเกษตร 

081-0924760 กรมสงเสริมการเกษตร 

17 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน 
ต.คลองขุด อ.เมือง

สตูล 
364.5 30 

นายวิเชษฐ  ปานทอง           
เกษตรอําเภอเมืองสตูล 

086-9669985 กรมสงเสริมการเกษตร 

18 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน 
ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง

สตูล 
350.75 41 

นายวิเชษฐ  ปานทอง          
เกษตรอําเภอเมืองสตูล 

086-9669985 กรมสงเสริมการเกษตร 

19 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน ต.ละงู อ.ละงู 336 60 
นายนันทวัฒน เกตุรักษ         
เกษตรอําเภอละงู 

081-7672868 กรมสงเสริมการเกษตร 

20 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน ต.แหลมสน อ.ละงู 302.5 45 
นายนันทวัฒน เกตุรักษ         
เกษตรอําเภอละงู 

081-7672868 กรมสงเสริมการเกษตร 

21 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน ต.น้ําผุด อ.ละง ู 569 53 
นายนันทวัฒน เกตุรักษ       
เกษตรอําเภอละงู 

081-7672868 กรมสงเสริมการเกษตร 
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ลําดับ จังหวัด single command สินคา ที่อยู 
ขนาดพ้ืนที่ 

(ไร) 
จํานวน

เกษตรกร (ราย) 
ผูจัดการ เบอรติดตอ หนวยงานผูจัดการแปลง 

22 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน ต.ทาเรือ อ.ทาแพ 1221 1 
นายรินท ศรีพุฒ                 
เกษตรอําเภอทาแพ 

093-5759088 กรมสงเสริมการเกษตร 

23 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน อ.ควนโดน 948 179 
นายสุทิน นพชํานาญ            
เกษตรอําเภอควนโดน 

089-7372812 กรมสงเสริมการเกษตร 

24 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน 
ต.ควนกาหลง       
อ.ควนกาหลง 

391 32 
นายณรงค รัตนโกศล            
เกษตรอําเภอควนกาหลง 

081-3688467 กรมสงเสริมการเกษตร 

25 สตูล ประมงจังหวัดสตูล ปาลมน้ํามัน 
ม.5 ต.ทุงบุหลัง     
อ.ทุงหวา 

775 67 
นายประชา กลิ่นจันทร                
เกษตรอําเภอทุงหวา 

081-0924760 กรมสงเสริมการเกษตร 
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ตารางที่ 45 ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

 

ที่ จังหวัด อําเภอ ชื่อ ศดปช. ชนิดพืช ประธานศูนย  เบอรโทรศัพท 
ผลการตรวจสอบราย ศดปช. 

มีสถานที่ตั้ง สมาชิด ศดปช. แบบรายงาน 1 แบบรายงาน 2 
ชัดเจน จํานวน (ราย) ครบถวนสมบูรณ ครบถวนสมบูรณ 

1 

ตรัง 

หาดสําราญ 
ศดปช.บาหว ี ยางพารา,ปาลม นายโชติรัตน ชุมสกุล  

0872835139 
 20   

2 สิเกา ศดปช.เขาไมแกว ปาลมน้ํามัน นางณัฏฐพร สินไชย  20   

3 วังวิเศษ 
ศดปช. วังวิเศษ ยางพารา,ปาลม นายเอกพงศ ชัยพล  

0819701814 
 20   

4 หวยยอด ศดปช.นาวง ปาลมน้ํามัน นายแฉลม ประมวลศิลป  20   

5 ปะเหลียน 
ศดปช.บานปากอ ยางพารา,ปาลม นายยอดยิ่ง นิเวศประเสริฐ

0848485227 
 20   

6 
นราธิวาส 

ย่ีงอ 
ศูนยจัดการดินปุย
ชุมชน ละหาร 

ปาลมน้ํามัน นายผาด สุขสพุันธ 
0808726549 

 20   

7   เจาะไอรอง 
ศูนยจัดการดินปุย
ชุมชน มะรือโบออก         

ปาลมน้ํามัน นายมนตรี  รับไทรทอง 
 20   

8 สตูล ทุงหวา 
ศูนยจัดการดินปุย
ชุมชน ต.นาทอน 

ปาลมน้ํามัน นายอํานวย ติงสงา  
083 5120922 

 234   

9   มะนัง 
ศูนยจัดการดินปุย
ชุมชน ต.นิคมพัฒนา 

ปาลมน้ํามัน นายวาหาบ ยาบา  
083 6533530 

 20   

 394  
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ตารางที่ 46 ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
 

ที่ อําเภอ 
ชื่อศูนยจัดการ
ศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) 

ที่ตั้งศูนย 
ปที่จัดตั้ง

ศจช. 

พิกัดที่ตั้งศูนย ชื่อประธานศูนย 

เบอรโทรศัพท 
ชนิดพืชหลัก 

(1 ชนิด) เลขที ่ หมู ตําบล X Y 
คํา

นําหนา 
ชื่อ นามสกุล 

๑ มะนัง ศจช.ปาลมพัฒนา 
 

หมูที่ 2 ปาลมพัฒนา 
 

603946 772349 นาย สมชาย พรหมมาน ๐๘10780546 ปาลมน้ํามัน 

๒ หาดใหญ ศจช.ต.ทาขาม   ม.4   ต.ทาขาม 55 672568 778813 นาย อรุณ  ทองวิไล 0817488243 ปาลมน้ํามัน 

3 สทิงพระ ศจช.ต.คูขดุ 34  ม.2   ต.คูขุด 55 657099 827492 นาง อุทัย   แซแจน 0816097374 ปาลมน้ํามัน 

๑ เมือง ศจช. นาทามใต 81/3 8 นาทามใต 2556 ๕๖๑๑๓๔ ๘๔๕๘๕๐ นาย กมล ขาวดี   ปาลมน้ํามัน 

๒ นาโยง ศจช.โคกสะบา 132 6 โคกสะบา 2556 578649 827628 นาย ถาวร  หนูวงค   ปาลมน้ํามัน 

๓ วังวิเศษ 
ศจช.วังมะปราง

เหนือ 
250 7 วังมะปรางเหนือ 2556 545158 854132 นาย ชิต สุขเสน   ปาลมน้ํามัน 

๔ กันตัง ศจช. บอน้ํารอน 1 1 บอน้ํารอน 2556 554781 823140 นาย ดะอา หวังโสะ   ปาลมน้ํามัน 

๕ สิเกา ศจช. กะลาเส 5 5 กะลาเส 2558 538200 848475 นาย วิวัฒน ฮางเต็ก   ปาลมน้ํามัน 

๖ หวยยอด ศจช. วังคีรี 67 6 วังคีรี 2556 552339 859892 นาย สมพร อรชร   ปาลมน้ํามัน 

๗ หาดสําราญ ศจช. หาดสําราญ 148 5 หาดสําราญ 2556 561661 800584 นาย บุญประเสรฐิ อนันตเดชะกุล   ปาลมน้ํามัน 
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ตารางที่ 47 วิสาหกิจชุมชน 

 
ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 

1 5-90-09-09/1-
0026 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรยั่งยืน
เพ่ือส่ิงแวดลอม ม.10 ต.เขา
พระ  

10 หมู 10 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา โทรศัพท 0807053691  

- ขยายพันธุไม ปรับปรุง  
- เล้ียงแพะ 
- เล้ียงไกพื้นบาน 
- เล้ียงโคพื้นบานโคขุน 
- การเล้ียงปลา 
- ทําฝาบานไมไผ 
- เขงไมไผ 
- ไมใชสอย-ไมยืนตน 
- ชะอม 
- ปาลมน้ํามัน 
- ไมผล 
- ผักเหลียง ผักกรูด 

2 5-90-09-02/1-
0016 

วิสาหกิจชุมชนกลมปลูกปาลม
น้ํามันทุงเคี่ยมพัฒนา ทาชะมวง 
1  

16 หมู 10 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา โทรศัพท 0841992402  

- เล้ียงโคเพื่อจําหนาย ปานกลาง  
- เล้ียงไกพื้นบานเพื่อจําหนาย 
- เล้ียงปลาดุกเพื่อจําหนาย 
- ปลูกผักสวนครัวเชนแตงกวา ถั่วฝกยาว 
ขาวโพด  
- ปาลมน้ํามัน 

3 5-90-02-09/1-
0014 

วิสาหกิจชุมชนปาลมนํ้ามันบาน
พลีพัฒนา  

22 หมู 6 ต.วัดจันทร อ.สทิงพระ จ.
สงขลา  

- รวมกลุมผลิตปาลมน้ํามัน ปานกลาง  
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ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 

4 5-91-07-02/1-
0034 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ
ปาลมน้ํามันอําเภอมะนัง  

100 หมู 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง 
จ.สตูล โทรศัพท 074774394  

- การรวมกลุมเพื่อลดตนทุนการผลิตปาลม
น้ํามัน 

ดี  

5 5-91-07-02/1-
0010 

วิสาหกิจชุมชนธนพัฒนปาลม  69 หมู 6 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.
สตูล โทรศัพท 0813885076  

- สกัดน้ํามันปาลม ปานกลาง  
- เพาะเห็ดจากทะลายปาลมน้ํามัน 
- ตลาดผลไม 
- ทําปุยชีวภาพ 
- ทําอาหารสัตว 

6 5-91-07-01/1-
0001 

วิสาหกิจชุมชนรวมใจพัฒนา  95/1 หมู 8 ต.ปาลมพัฒนา อ.
มะนัง  
จ.สตูล โทรศัพท 0898681620  

- ปุยชีวภาพ ปานกลาง  
- ผลิตไบโอดีเซล 
- เล้ียงผ้ีง 
- แปรรูปผลผลิตปาลมนํ้ามัน 
- กลั่นน้ํามันจากตันกฤษณา 

7 5-91-06-01/1-
0030 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกปาลม
น้ํามันทุงหวา  

173/1 หมู 2 ต.ทุงหวา อ.ทุงหวา 
จ.สตูล โทรศัพท 0835120922  

- ปาลมน้ํามัน ดี  

8 5-91-04-04/1-
0035 

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญปาลม
น้ํามันตําบลทาเรือ  

10 หมู 6 ต.ทาเรือ อ.ทาแพ จ.สตูล 
โทรศัพท  

- รวบรวมผลผลิตปาลมนํ้ามัน  
- จัดหาและจําหนายแมปุยใหกับสมาชิก 
- จําหนายปุยอินทรีย 

9 5-91-04-02/1-
0023 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงโค 
บานแป-ระเหนือ  

123 หมู 4 ต.แป-ระ อ.ทาแพ จ.
สตูล โทรศัพท 0892989712  

- เล้ียงโค ดี  
- ปลูกปาลมน้ํามัน 
- อนุบาลพันธุปลา 

10 5-91-04-04/1-
0015 

วิสาหกิจชุมชนทาแพพันธุปาลม  102 หมู 1 ต.ทาเรือ อ.ทาแพ จ.
สตูล โทรศัพท 0872933914  

- พันธุปาลมนํ้ามัน พันธุยางพารา ปานกลาง  
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ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 

11 5-93-10-04/1-
0010 

วิสาหกิจชุมชนกลุมตีมีดบาน
พราว  

235 หมู 8 ต.บานพราว อ.ปา
พะยอม  
จ.พัทลุง โทรศัพท 0822872799  

- ตีมีดภาคสนาม มีดใชในครัวเรือน มีดโบร ดี  
- มีดภาคเกษตร 
- ปลูกผักสวนครัว 
- ปลูกปาลมน้ํามัน 
- ปลูกยางพารา 
- เล้ียงโค 

12 5-93-08-04/1-
0018 

วิสาหกิจชุมชนปลูกปาลมน้ํามัน
ทุงนารีพัฒนา  

125 หมู 5 ต.ทุงนารี อ.ปาบอน จ.
พัทลุง โทรศัพท 0878376516  

- ปลูกปาลมน้ํามัน ปรับปรุง  
- จัดทําจดัหาปจจัยการผลิต 
- เพาะเห็ดจากทะลายปาลม 
- เล้ียงสัตวจากผลผลิตปาลมน้ํามัน 
- จัดตั้งตลาดจําหนายผลผลิต 

13 5-93-05-01/1-
0008 

วิสาหกิจชุมชนรักษเกษตร
อําเภอควนขนุน  

303/2 หมู 9 ต.ควนขนุน อ.ควน
ขนุน  
จ.พัทลุง โทรศัพท 0831718294  

- ปาลมน้ํามัน ดี  
- ยางพารา 
- กระถิ่นณรงค 
- กระถิ่นเทพา 
- ตะโก 
- เทียม 

14 5-93-05-08/1-
0004 

วิสาหกิจชุมชนปลูกปาลมน้ํามัน
ในเขต สปก.จ.พัทลุง  

95 หมู 12 ต.ปนแต อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง 

- ปาลมน้ํามัน ดี  

15 5-93-03-01/1-
0028 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปาลมน้ํามัน
บานเทพราช  

28 หมู 6 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน  
จ.พัทลุง โทรศัพท 0936624792  

- ทําปุยหมักจากทางปาลมนํ้ามัน 
- ทําอาหารสัตวจากทางปาลมน้ํามัน 
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ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 
16 5-94-09-10/1-

0014 
วิสาหกิจชุมชนกลุมเล้ียงไกไขใน 
กรงตับ  

112 หมู 6 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง 
จ.ปตตานี โทรศัพท 
0980134049  

- เล้ียงไกในกรงตับ ปานกลาง 
- ปลูกพืชผัก 
- เล้ียงโค 
- ปลูกปาลมน้ํามัน 
- ปลูกขาวโพด 

17 5-95-02-02/1-
0006 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผู
ปลูกปาลมน้ํามันอําเภอเบตง  

180 หมู 1 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 
โทรศัพท 073284055  

- ปาลมน้ํามัน ปานกลาง  
- สกัดน้ํามันปาลม 
- จําหนายกลาพันธุตนปาลม 
- รับซื้อผลผลิต 

18 5-96-01-07/1-
0022 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
ชาวสวนตําบลโคกเคียน  

35/8 หมู 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส โทรศัพท 
0805488756  

- น้ํายางสด ดี 
- รับซื้อปาลมนํ้ามัน 
- ปุยอินทรีย 

19 5-92-07-05/1-
0043 

วิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลม
น้ํามันอยางยั่งยืนวังวิเศษ  

62 หมู 3 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วัง
วิเศษ  
จ.ตรัง โทรศัพท 0857935542  

- ปาลมน้ํามัน ดี  

20 5-92-07-03/1-
0026 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกปาลม
ในพื้นที่ใหม  

134 หมู 15 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท  

- ปลูกปาลมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพปาลม
น้ํามัน 

ปรับปรุง  

21 5-92-07-03/1-
0025 

วิสาหกิจชุมชนโตนชีอยูดีมีสุข  361 หมู 9 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0853584591  

- การปลูกปาลมน้ํามันและเพิ่มศักยภาพ 
ปาลมน้ํามันและการ 

ปานกลาง  

22 5-92-07-05/1-
0022 

วิสาหกิจชุมชนชุมชนบานพรุ
เตียว 

165 หมู 3 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วัง
วิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท 
0898740118 

- ปลูกปาลมน้ํามันทดแทนปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภาพปาลมน้ํามัน 

ปรับปรุง 
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ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 
23 5-92-07-04/1-

0007 

วิสาหกิจชุมชนกลุมรวมใจ
เศรษฐกิจ  

173 หมู 5 ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ 
จ.ตรัง โทรศัพท 0801416891  

- ปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปาลม
น้ํามัน 

ปรับปรุง  

- เล้ียงโคพื้นเมือง 
24 5-92-07-03/1-

0024 

วิสาหกิจชุมชนกลุมพรุใหญ
การเกษตร  

60 หมู 6 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0892885495  

- การปลูกปาลมน้ํามันและเพิ่มศักยภาพปาลม
น้ํามันและการ 

ปรับปรุง  

25 5-92-07-05/1-
0021 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกพืช
น้ํามันบานทอนแจ  

9 หมู 9 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วัง
วิเศษ จ.ตรัง โทรศัพท 
075206822  

- ปลูกปาลมน้ํามัน ปานกลาง  

26 5-92-07-02/1-
0004 

วิสาหกิจชุมชนกลุมวังมะปราง
พัฒนา  

336 หมู 7 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ 
จ.ตรัง โทรศัพท  

- เล้ียงโค ปรับปรุง  
- ปรับปรุงสวนยางพารา 
- การปลูกปาลมน้ํามัน 
- การผลิตปุย 

27 5-92-07-03/1-
0022 

วิสาหกิจชุมชนโตนทรายขาว
สามัคคี  

13 หมู 8 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0899082246  

- ปลูกปาลมน้ํามัน ปานกลาง  
- ขยายพันธุไมไทย 

28 5-92-07-03/1-
0021 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร
สามัคคีพัฒนา  

95 หมู 10 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0878922793  

- ปลูกปาลมน้ํามันเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง  

29 5-92-07-01/1-
0006 

วิสาหกิจชุมชนกลุมวังมะปราง
เหนือการเกษตร  

162 หมู 14 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
จ.ตรัง โทรศัพท 075261168  

- เล้ียงโคขุน ปรับปรุง  
- การผลิตปาลมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพปาลม
น้ํามัน 

30 5-92-07-03/1-
0020 

วิสาหกิจชุมชนกลุมหนอง
ชุมแสงเกษตรกร  

217 หมู 1 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท  

- ปลูกปาลมน้ํามันเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ ปานกลาง  
- กลุมเลี้ยงสุกรเน้ือ 
- กลุมเลี้ยงโคพื้นเมือง 
- กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง 
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- กลุมจักรสานทําดอกไมพลาสติก 
- กลุมตัดเย็บเสื้อผา 
- กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ (ปลูกผักกวางตุง) 
- กลุมเลี้ยงปลาในบอดิน 
- กลุมเลี้ยงกบในบอซีเมนต 

31 5-92-07-03/1-
0019 

วิสาหกิจชุมชนกลุมพลังทดแทน
กาวหนา  

3 หมู 5 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
โทรศัพท 0862791163  

-ปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปาลม
น้ํามัน 

ปรับปรุง  

32 5-92-07-01/1-
0005 

วิสาหกิจชุมชนกลุมรวมใจเขา
วิเศษ  

46 หมู 19 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
จ.ตรัง โทรศัพท  

-ปลูกปาลมน้ํามันและเพ่ิมประสิทธิภาพปาลม
น้ํามัน 

ปรับปรุง  

- ผลิตเครื่องแกง 
33 5-92-07-03/1-

0018 

วิสาหกิจชุมชนโตนทรายขาว
พัฒนา  

63 หมู 6 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท  

- ปลูกปาลมน้ํามัน ปรับปรุง  

34 5-92-07-03/1-
0010 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร
พัฒนาบานไสใหญ  

265 หมู 7 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0818949350  

- การทําสวนยางพารา ปานกลาง  
- สวนปาลมน้ํามัน 

35 5-92-07-03/1-
0009 

วิสาหกิจชุมชนอาวตง
การเกษตร  

12 หมู 11 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.
ตรัง โทรศัพท 0632433029  

- การทําสวนยางพารา ปรับปรุง  
- สวนปาลมน้ํามัน 

36 5-92-06-09/1-
0019 

วิสาหกิจชุมชนปาลมนํ้ามัน
แปลงใหญอําเภอหวยยอด  

57 หมู 6 ต.เขาปูน อ.หวยยอด จ.
ตรัง โทรศัพท 0819784589  

- จัดหาปจจัยการผลิตปาลมน้ํามัน   

37 5-92-06-14/1-
0014 

วิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกปา
เศรษฐกิจชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา (ปาลม
น้ํามัน)  

126 หมู 1 ต.ทาง้ิว อ.หวยยอด จ.
ตรัง โทรศัพท  

- ปลูกปาลมน้ํามัน ดี  
- รับซื้อนํ้ายางสด 

38 5-92-06-06/1-
0003 

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการ
เกษตรควนพญา  

190/1 หมู 6 ต.บางกุง อ.หวยยอด 
จ.ตรัง โทรศัพท  

- ปาลมน้ํามัน ดี  
- ยางพารา 
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ลําดับที ่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง สินคา/บรกิาร ผลการประเมิน 

39 5-92-05-03/1-
0018 

วิสาหกิจชุมชนเทพพิทักษปาลม  99 หมู 3 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 
โทรศัพท  

- ผลิตปาลมนํ้ามันตามมาตรฐาน RSPO ดี  

40 5-92-05-03/1-
0015 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรราย
ยอยผูผลิตปาลมน้ํามันอยาง
ยั่งยืน สิเกา-วังวิเศษ  

99/9 หมู 2 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.
ตรัง โทรศัพท 075267268  

- การผลิตปาลมน้ํามันภายใตมาตรฐานการผลิต
น้ํามันปาลมอ 

ดี  

41 5-92-05-05/1-
0025 

วิสาหกิจชุมชนผูปลูกปาลม
น้ํามันอยางยั่งยืนตรังน้ํามัน
ปาลม  

168 หมู 1 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา 
จ.ตรัง โทรศัพท 075670008  

- ปาลมน้ํามัน(จัดการหลักวิชาการ ตนทุนต่ํา 
ผลผลิตสูง) 

ดี  

42 5-92-05-05/1-
0024 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรผู
ปลูกปาลมน้ํามันตําบลนาเมือง
เพชร  

82/1 หมู 2 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา 
จ.ตรัง โทรศัพท  

- ผลผลิตปาลมนํ้ามัน ดี  
- รวบรวมผลผลิตปาลมน้ํามัน แกไขปญหา และ
อื่นๆ 

43 5-92-05-03/1-
0013 

วิสาหกิจชุมชนการจัดการดาน
เกษตรบานรมเมือง  

88 หมู 8 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 
โทรศัพท 0892954970  

- ออมทรัพย ดี  
- รวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเพื่อ
จําหนาย 
- รวบรวมผลผลิตปาลมน้ํามันจากสมาชิกเพื่อ
จําหนาย 
- จําหนายปจจัยการผลิตยางพารา ปาลมน้ํามัน
แกสมาชิก 

44 5-92-05-05/1-
0011 

วิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพ
บานกลิ้งกลอง  

80/5 หมู 6 ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา 
จ.ตรัง โทรศัพท 0817285496  

- ทําสวนยาง ดี  
- ทําสวนปาลมน้ํามัน 
- เล้ียงไกไข ไกพื้นเมือง 
- ขนมไทย 



 

 

88 

- ผักกาด 
- เล้ียงปลาดุก 
- ถั่วฝกยาว 
- คะนา 
- ผักกวางตุง 
- ผักบุง 

45 5-92-05-04/1-
0006 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลูก
ปาลมน้ํามันบานปากเมง  

21/1 หมู 4 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.
ตรัง โทรศัพท 0878895014  

- ผลิตปุยชีวภาพ ดี  
- ผลิตน้ําดื่มจําหนาย 
- เพาะพันธุปาลมน้ํามัน 
- ผลิตปุยอินทรีย 

46 5-92-03-01/1-
0016 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปาลม
น้ํามันอําเภอยานตาขาว  

110/1 หมู 1 ต.ยานตาขาว อ.ยาน
ตาขาว จ.ตรัง โทรศัพท 
0817976210  

- ปาลมน้ํามัน ดี  

47 5-92-02-11/1-
0013 

วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริม
อาชีพการเกษตรบานบางสัก  

1/2 หมู 2 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
โทรศัพท 075292003  

- เล้ียงโคขุน ปรับปรุง  
- จําหนายปาลมน้ํามัน จําหนายปุยเคมี 

48 5-92-02-11/1-
0012 

วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริม
อาชีพบานควนตุงกู  

70 หมู 3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 
โทรศัพท 0810907853  

- การเล้ียงวัว ปานกลาง  
- จําหนายปุยเคมี(ปาลมนํ้ามัน) จําหนายปุย
ชีวภาพ 
- ไกพื้นเมือง 

49 5-92-01-20/1-
0015 

วิสาหกิจชุมชนสกัดน้ํามันปาลม
ดิบชุมชนบานวังหินตําบล
นาทามใต  

141 หมู 2 ต.นาทามใต อ.เมืองตรัง 
จ.ตรัง โทรศัพท 0898662429  

- สกัดน้ํามันปาลมดิบ , รับซื้อลูกปาลมนํ้ามัน ดี  
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บทที่ 3  

การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน 
 
๓.๑ ปริมาณผลผลิต (อปุทาน) 

     - ผลผลิตและผลผลิตตอไร 
          ปริมาณผลผลิตปาลมนํ้ามัน ป 255๙ ในเขตภาคใตตอนลางรวม ๘๖๑,๒๗๕ ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 
๑,๖๕๗ ตันตอไรตอป ซ่ึงเมื่อเทียบปริมาณผลผลิตเฉล่ียของประเทศไทยในปเดียวกันอยูที่ ๒,๔๐๙ ตันตอไร    
จะเห็นไดวาผลผลิตปาลมนํ้ามันในเขตภาคใตตอนลางมีผลผลิตนอยกวาผลผลิตเฉล่ียของประเทศ 
    - ปญหาการผลิตปาลมนํ้ามัน     
        ปญหาการผลิตปาลมนํ้ามันของภาคใตที่ประสบคือผลผลิตเฉล่ียตอไรต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศ และ
เมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย พบวาผลผลิตต่ํากวามาเลเซีย ทั้งน้ีเน่ืองจากพันธุปาลมคุณภาพต่ํา   ปลูกในพ้ืนที่
ที่ไมเหมาะสม ผูปลูกปาลมนํ้ามันกวารอยละ 90 เปนเกษตรกรรายยอย ขาดการจัดการที่ดี ปริมาณผลผลิตออก
สูตลาดไมสม่ําเสมอ อีกทั้งโรงสกัดนํ้ามันปาลมมีกําลังผลิตสวนเกินรอยละ 50 แขงขันการซ้ือสูง จึงมีการตัด
ปาลมดิบกอนเวลา และปญหาการลักลอบนําเขายังมีอยูทําใหสงผลกระทบตอราคาในประเทศ นอกจากน้ียังมี
ปญหาตวัเกษตรกรขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการเปดตลาดการคาเสรีที่มีผลกระทบตอการผลิตปาลม
นํ้ามัน   

 
 

               ภาพที่ 46 แสดงหวงโซอุปทานปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม 
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๓.๒ ปริมาณความตองการของตลาด (อปุสงค)  

   การตลาดปาลมนํ้ามัน เมื่อเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตจะสงผลปาลมนํ้ามันเขาสูโรงงานสกัดนํ้ามัน

ปาลมดิบ และแหลงรับซ้ือปาลมนํ้ามันในชุมชน ซ่ึงมีกระจายอยูในจังหวัด สตูล 6 แหง ตรัง 4 แหง สงขลา 4 แหง 

พัทลุง 3 แหง ปตตานี 1 แหง และนราธิวาส 1 แหง โครงสรางปาลมนํ้ามันมีการขยายตัวการผลิตคอนขางมาก

โดยมีอัตราการปลูกเพ่ิมข้ึน ในป ๒๕๕๙ ในป๒๕๕๘ รอยละ ๖.๒๗ มีความตองการใชนํ้ามันปาลมดิบเพ่ือ

การบริโภค ๐.๙๘๗ ลานตัน ลดลงจาก ๑.๐๕๓ ลานตัน มีความตองการใชนํ้ามันปาลมดิบเพ่ือการผลิตไบโอ

ดีเซล ๐.๘๑๖ ลานตัน ลดลงจาก ๐.๘๓๓ ลานตัน ในป๒๕๕๘ รอยละ ๒.๐๔เน่ืองจากกระทรวงพลังงานได

ประกาศสัดสวนการใชไบโอดีเซล ๓ คร้ัง โดยภาพรวมความตองการใชนํ้ามันปาลมดิบภายในประเทศในป 

๒๕๕๙ เทากับ ๑.๘๐๓ ลานตัน ลดลงจาก ๑.๘๘๖ ลานตัน ในป ๒๕๕๘ รอยละ ๔.๔๐  

 ๓.๓ การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตและความตองการของตลาด 

    การผลิตและการบริโภคน้ํามันปาลมของโลกมีแนวโนมขยายตัว โดยในระยะ 10 ป ตั้งแต    
ป 2548 – 2557 การผลิตมีแนวโนมขยายตัวเฉล่ียปละ 7.02 เปอรเซ็นตตอป สูงกวาการขยายตัวการบริโภค
นํ้ามันปาลมซ่ึงมีอัตราการขยายตัวเฉล่ีย 6.83 เปอรเซ็นตตอป บงช้ีวาผลผลิตนํ้ามันปาลมของโลกยังเพียงพอตอ
ความตองการบริโภค เมื่อเปรียบเทียบการผลิตปาลมนํ้ามันกับพืชนํ้ามันอ่ืน ไดแก ถ่ัวเหลือง เรฟซีด ทานตะวัน 
เปนตน พบวาแนวโนมการผลิตนํ้ามันปาลมของโลกเพ่ิมข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและสัดสวนโดยเพ่ิมจาก 13.74 
ลานตัน หรือ 22 เปอรเซ็นตของการผลิตพืชนํ้ามันโลกในป 2537 เปน 62.84 ลานตัน หรือ 36 เปอรเซ็นต 
ใน ป 2558 และเมื่อพิจารณาในดานผลผลิตนํ้ามันตอพ้ืนที่การเพาะปลูกเปรียบเทียบระหวางปาลมนํ้ามันและ
พืชนํ้ามันอ่ืนพบวาปาลมนํ้ามันใหผลผลิตนํ้ามันสูงกวาพืชอ่ืน โดยใชพ้ืนที่ปลูกเพียง 5 เปอรเซ็นต แตใหนํ้ามัน 
39 เปอรเซ็นต บงช้ีวาปาลมนํ้ามันมีประสิทธิภาพในการใชพ้ืนที่สูง ทั้งน้ี การผลิตปาลมนํ้ามันก็ยังมีขอจํากัด    
และความไมสมดุลของผลผลิตกับความตองการใช ในบางพ้ืนที่ผลผลิตไมเพียงพอกับ ความตองการใชของโรงงาน
สกัดนํ้ามันปาลม และในบางพ้ืนที่ไมมีโรงงานสกัดฯ 
      การผลิตปาลมนํ้ามันถูกกําหนดโดยความเหมาะสมของพ้ืนที่ คือเสนรุงที่ 10 องศาเหนือ - ใต  
เสนศูนยสูตร ซ่ึงทั่วโลกมีเพียง 43 ประเทศเทาน้ันที่ปลูกปาลมนํ้ามันได ประเทศผูผลิตหลัก ไดแก อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย โดยมีสัดสวนการผลิต 52.28 เปอรเซ็นต 33.86 เปอรเซ็นต และ 3.63 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ อินโดนีเซียและมาเลเซียมีปริมาณการสงออกน้ํามันปาลมรวมกวา 80 เปอรเซ็นตของโลก และมี
ประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสูงกวาไทย ทําใหตนทุนนํ้ามันปาลมถูกกวาไทยมาก ไทยจึงเสียเปรียบ
ทางการแขงขัน ถาไทยลดตนทุนได มีโอกาสแขงขันได เน่ืองจากคุณภาพนํ้ามันปาลม ของไทยเปนที่เช่ือถือของ
ประเทศเพ่ือนบาน  
     การแปรรูปปาลมนํ้ามันของไทยในปจจุบันสวนใหญใชเพ่ือการบริโภคและผลิตไบโอดเีซล มีสัดสวนรวม 73 
เปอรเซ็นต โดยมีนํ้ามันปาลมกล่ัน มีอุตสาหกรรมตอเน่ืองไดแก สบู ขนม บะหมี่สําเร็จรูป นมขน/ครีมเทียม ไทย
ยังขาดอุตสาหกรรมการแปรรูปนํ้ามันปาลมเพ่ือผลิตวิตามินอี อุตสาหกรรมอาหารและยาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี
คอล และอุตสาหกรรมโพลียูริเทนไนลอน ซ่ึงมีมูลคาสูงและมีโอกาสในการพัฒนาไดนอกจากน้ี การไดรับการ
รับรองมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ เชน RSPO เปนการสรางโอกาสขยายตลาด 
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บทที่ ๔  

การกําหนดพื้นที่เปาหมายการผลิต 
 

 ๔.๑ พื้นที่ที่อยูในเขต Zoning (S1,S2) 

ตารางที่ ๔8  พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันจริงในเขตเหมาะสมการใชประโยชนที่ดิน  

จังหวัด 
ปลูกจริงในพืน้ที่เหมาะสม  (ไร) พื้นที่รวมทั้งหมด 

(ไร) เหมาะสมมาก (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) 
จ.นราธิวาส 1,036,160 92,824 1,128,983 
จ.ปตตานี 794,420 114,003 908,423 
จ.ยะลา 464,939 84 465,023 
จ.พัทลุง 1,150,653 82,924 1,233,577 
จ.สงขลา 1,918,912 166,803 2,085,715 
จ.สตูล 265,826 17,109 282,935 
จ.ตรัง 1,080,293 58,185 1,138,478 

รวม 6,711,203 531,931 7,243,135 

 จากผลการวิเคราะห พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในปจจุบันกับพื้นที่เหมาะสมการใชประโยชนที่ดิน พบวา     
มีการปลูกปาลมน้ํามันในเขตเหมาะสมในการใชที่ดิน คือ เหมาะสมมาก (S1) จํานวน 6,711,203 ไร        
และเหมาะสมปานกลาง (S2) จํานวน 531,931 ไร รวมทั้งหมด 7,243,135 ไร  

 ๔.๒ พื้นที่ที่อยูนอกเขต Zoning (S3,N) 

ตารางที่ ๔9  พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันจริงในเขตเหมาะสมการใชประโยชนที่ดิน  

จังหวัด 
ปลูกจริงในพืน้ที่เหมาะสม  (ไร) พื้นที่รวมทั้งหมด 

(ไร) เหมาะสมนอย S3 ไมเหมาะสม N 
จ.นราธิวาส 186,031 505,976 692,007 
จ.ปตตานี 71,547 145,051 216,599 
จ.ยะลา 142,868 1,311,520 1,454,388 
จ.พัทลุง 35,573 600,671 636,244 
จ.สงขลา 275,270 1,475,101 1,750,371 
จ.สตูล 82,894 418,001 500,895 
จ.ตรัง 221,518 596,879 818,397 

รวม 1,015,702 5,053,199 6,068,901 

 จากผลการวิเคราะหพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในปจจุบันกับพื้นที่ไมเหมาะสมการใชประโยชนที่ดิน พบวา  
มีการปลูกปาลมน้ํามันในเขตไมเหมาะสมในการใชที่ดิน คือ เหมาะสมเล็กนอย (S3) จํานวน  1,015,702 ไร  
และไมเหมาะสม (N) จํานวน 5,053,199 ไร รวมทั้งหมด 6,068,901  
 



 

 

92 

 



 

 

93 

 ๔.๓ แนวทางการพฒันาและการจัดการพื้นทีใ่นเขต Zoning และนอกเขต Zoning 
     แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ โดยใชยุทธศาสตรการสงเสริมการผลิต
พืชของจังหวัดเปนหลักและสอดคลองกับเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) ไดแก 
   ๔.๓.๑ กรณีพืชปลูกในเขตที่เหมาะสม (S๑, S๒) ใหสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   
โดยใชองคความรูดานการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิต คือ ลดตนทุนการ
ผลิต ตอหนวย เพ่ิมผลผลิตตอไร และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยเนนใหเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จในพ้ืนที่ 
   ๔.๓.๒ กรณีพืชปลูกในเขตที่ไมเหมาะสม (S3, N) สงเสริมและจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยน   
มาปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคลองกับความตองการของตลาด ใหผลตอบแทนที่สูงกวา 
โอกาสที่เกษตรกรจะไดรับรายไดเพิ่มขึ้น หรือปรับเปลี่ยนเปนการทําการผลิต แบบผสมผสานหรือไรนาสวนผสม 
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคา ชองทางผานสื่อประเภทตาง ๆ เชน หอกระจายขาว ปาย
ประชาสัมพันธ แผนพับ เว็บไซตของเขต จังหวัด อําเภอ สื่อสารผานบุคคล และองคกรตาง ๆ เชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เวทีประชุม  

สําหรบัเกษตรกรทีป่ลกูพืชในพื้นทีเ่หมาะสม 

 ๑. ดานการใหองคความรู เชน ขอมูลดานการผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต   
 ๒. ดานการเงินการคลัง เชน การจัดหาแหลงเงินทุนและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา การทําประกันภัยพืชผล
เกษตร  
 ๓. ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การจัดหาแหลงนา ระบบชลประทาน การจัดรูปที่ดิน ระบบโลจิสติกส   
 ๔. ดานการตลาด เชน ระบบตลาดกลางสินคาเกษตร ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา ขอมูล
การตลาด การเช่ือมโยงการผลิตกับการตลาด การรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร  
 ๕. ดานราคาผลผลิต ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได ในพื้นที่เหมาะสมควรมีราคาสูงกวาพื้นที่นอกเขต  

สําหรบัเกษตรกรทีป่ลกูในพื้นที่ไมเหมาะสม 
 ๑. ดานการใหองคความรู เชน ขอมูลทางเลือกในการทําการผลิตสินคาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ความรูสินคา
เกษตรที่ปรับเปลี่ยน การรวมกลุม  
 ๒. การอบรมกลุมเกษตรกรเชิงวิชาการใหเรียนรูรายละเอียดการผลิตพืชใหม  
 ๓. ติดตามเพ่ือใหคําแนะนําอยางตอเน่ืองตอกลุมเกษตรกร โดยเจาหนาที่ดานการเกษตร และการตลาด  
 ๔. ดานการเงินการคลัง เชน การจัดหาแหลงเงินทุนและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําในการปรับเปลี่ยนการผลิต 
 ๕. ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การจัดหาแหลงนํ้า การจัดรูปที่ดิน ระบบโลจิสติกส   
 ๖. ดานการตลาด เชน ระบบตลาดกลางสินคาเกษตร ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา ขอมูลการตลาด การ
เช่ือมโยงการผลิตกับการตลาด  
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 ๔.๔ แนวคิดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนนิการ 
    ตารางที่ 50 แนวทางการพัฒนาและการจัดการพื้นที่ในเขต Zoning (S๑, S๒) 

แนวคิด โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนนิงาน 
หนวยงาน
สนับสนุน

งบประมาณ 
การเพิ่ม
ประสิทธภิาพ
และลดตนทุน
การผลิตปาลม
น้ํามัน 

๑. สงเสริม
การเกษตรแบบ
แปลงใหญ 

๑.๑ รวมกลุมผลิต 
ซื้อ-ขายปาลม
น้ํามันและปจจัย
การผลิต 

อบรมใหความรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาลม
น้ํามันการลดตนทุนการผลิต 
กระบวนการบริหารจัดการกลุม 
และการตลาด 

 

 ๒. สรางความ
เขมแข็งใหแก
เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร 
 
 
 

๑.๑ การตัดปาลม
สุกและอยางถูกวิธี 
 

- อบรมใหความรูการตัดปาลม
สุกอยางถูกวิธี 
- รณรงคใหมีการตัดปาลมสุก
โดยใหราคาเปนแรงจูงใจ 

 

๑.๒ การใชปุยอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนเครื่องผสมปุยแกกลุม
เกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน 
การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 
 
 

  ๑.๓ การใชปุยเคมี
รวมกับปุยอินทรีย 
หรือใชปุยอินทรีย
ทดแทนปุยเคม ี

สงเสริมการใชปุยเคมีรวมกับปุย
อินทรียหรือใชปุยอินทรีย
ทดแทนปุยเคมี จากวัสดุเหลือ
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามัน 

งบพัฒนา
จังหวัด 

  ๑.๔ การปองกัน
และกําจัดโรคและ
ศัตรูปาลมนํ้ามัน 

อบรมใหความรูและจัดทําแปลง
ตนแบบในการปองกันและ
กําจัดศัตรูปาลมน้ํามัน เชน ดวง
แรด หนอนหัวดํา 
จัดงานรณรงคและกําจัดดวง
แรดตั้งแตเร่ิมปลูกตนถึงเก็บ
เก่ียว 

งบพัฒนา
จังหวัด 

  ๑.๕ การปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต 

อบรมใหความรูมาตรฐานดาน
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน 
(RSPO) แกสถาบันเกษตรกร
และผูประกอบกิจการปาลม
น้ํามันในการผลิตปาลมนํ้ามัน 
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แนวคิด โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนนิงาน 
หนวยงาน
สนับสนุน

งบประมาณ 
 ๒. สงเสริม

การเกษตรแบบ
แปลงใหญ 

๒.๑ รวมกลุม ซื้อ-
ขายปาลมน้ํามัน
และปจจัยการผลิต 

อบรมใหความรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาลม
น้ํามันการลดตนทุนการผลิต 
กระบวนการบริหารจัดการกลุม 
และการตลาด 

 

๓. การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
ตนแบบปาลม
น้ํามัน 

๓.๑ เสริมสราง
ความรูใหเกษตรกร
ตนแบบ          
ดานอุตสาหกรรม
และธุรกิจ 

อบรมใหความรูแกผูนําดาน
ปาลมน้ํามัน เชน ประธาน ศูนย
เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตปาลมน้ํามัน 

 

๔. เสริมสรางรายได
เสริมใหแก
เกษตรกรทําสวน
ปาลมน้ํามัน 

๔.๑ การปลูกพืช
แซมพืชรวมปาลม
น้ํามันในอายุ       
0 - 3 ป 
และการเลี้ยงสัตว      
ในสวนปาลม  

อบรมใหความรู 
และสนับสนุนปจจัยการผลิต 

 

๕. สรางมูลคาเพิ่ม
จากการผลิตปาลม
น้ํามัน 

๕.๑ กอสราง
โรงงานสกัดน้ํามัน
ปาลมน้ํามัน 

สรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ของกลุมสถาบันเกษตรกร   
เพ่ือเพ่ิมมูลคาปาลมน้ํามัน 
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ตารางที่ 51 แนวทางการพฒันาและการจัดการพืน้ที่นอกเขต Zoning (S3, N)  

 

แนวคิด โครงการ กิจกรรม วิธีการดําเนนิงาน 
หนวยงาน
สนับสนุน

งบประมาณ 
ลดพื้นทีป่ลูกปาลม

น้ํามันในเขตพืน้ที่

ที่ไมเหมาะสม  

๑. ลดพื้นที่ปลูก

ปาลมน้ํามันในเขต

พื้นที่ที่ไมเหมาะสม  

๑.๑ ลดพื้นที่ปลูก
ปาลมน้ํามันในเขต
พื้นที่ที่ไมเหมาะสม 
ป 2560 จํานวน          
๑๒,๐๐๐  ไร   
รอยละ ๒0 ของ
พื้นที่ปลูกในโซนนิ่ง
ที่ไมเหมาะสมจาก
เปาหมาย 59,485  
ไรตอปของประเทศ 
เพ่ือสรางอุปสงค
และอุปทานใหเกิด
สมดุลกับตลาด 

- สรางการรับรูการปลูก
พืชในเขตโซนนิ่งโดยให
เกษตรกรมีสวนรวมใน
การกําหนดปลูกพืชใหม
ที่เหมาะสมกับเขต 
โซนน่ิง 
-รับสมัครเกษตรกรเขา
รวมโครงการ 
-สนับสนุนตนทุนการ
ผลิตเพ่ือปรับเปลี่ยนเปน
พืชอ่ืนในเขตที่ปลูก
ปาลมน้ํามันในเขตโซน
นิ่งไมเหมาะสม 

 

 ๒. เสริมสรางรายได
เสริมใหแก
เกษตรกรทําสวน
ปาลมน้ํามัน 

๒.๑ สงเสริมการ
ปลูกพืชรวม/แซม
ปาลมน้ํามัน     
หรือไรนาสวนผสม 

- สรางการรับรูให
เกษตรกรเร่ืองการปลูก
พืชในเขตโซนนิ่ง 
- รับสมัครเขารวม
โครงการในกรณีไม
ปรับเปลี่ยนแตใหปลูก
พืชแซมหรือพืชรวมหรือ
ไรนาสวนผสม 
- สนับสนุนปจจัยการ
ผลิตแกเกษตรกร 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตร 

กิจกรรม สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน 

โครงการสงเสริมการปลูกทดแทนปาลมน้ํามันดวยปาลมพันธุดี ในพื้นที่เหมาะสม (S1, S2) 

กิจกรรม  

๑.๑ สงเสริมการปลูกทดแทน รายละ ไมเกิน 10 ไร รวม 200 ราย พ้ืนที่ 2,000 ไร 

    - สนับสนุนตนกลา จํานวน 25 ตนตอไร 
    ๑.๒  สงเสริมปลูกพืชแซม 600 ไร (โดยเฉลี่ย รายละ 3 ไร)  

        - ชนิดสินคาตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
            การดําเนินงานโครงการ 
 ๑. ประชาสัมพันธ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
 ๒. รับสมัครเกษตรกรเกษตรกรเขารวมโครงการ 
 ๓. คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ 
 ๔. อบรมเกษตรกรจัดทําแปลง 
  4.1 จัดทําแผนดําเนินงานแปลง [ปลูกทดแทนและพืชแซม] จังหวัดตรัง ยะลา สตูล พื้นที่รวม  ๖๐๐ ไร 
เกษตรกร ๖๐ ราย สนับสนุนตนกลาปาลมนํ้ามัน จํานวน ๑๕,๐๐๐ ตน หรือพืชแซม  
  4.2 อบรมในการปลูกทดแทน 
  4.3 สนับสนุนปจจัยการผลิตในการปลูกพืชแซม 
  4.4 เกษตรกรโคนตนปาลมนํ้ามัน/เตรียมพื้นที่ปลูก 
  4.5 สนับสนุนตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดี (ตนกลาปาลมน้ํามันจากศูนยปฏิบัติการ) พันธุปาลมนํ้ามัน ไดแก สุ
ราษฎรธานี 2 สุราษฎรธานี ๗ สุราษฎรธานี ๘ หรือพืชแซม 
  4.6 เกษตรกรปลูกตนกลาปาลมน้ํามันพันธุดีลงแปลง หรือพืชแซม 

โครงการเพิ่มผลผลติปาลมน้ํามนัตอไร และลดตนทนุการผลติ 
 ๑. วางแผนการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันตามหลักการแผนที่เกษตร เพื่อบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agriculture Map for Adaptive Management) 
    2. สงเสริมใหมีการใชปุยที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และชวงเวลา 
    3. ถายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน ผานศูนยเรียนรู ทั้งพื้นที่เหมาะสมและไมเหมาะสม 
โดยการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ และการอบรมเกษตรกรเรือ่งการจัดการดิน  
    4. ผลักดันการวิจัยและการพัฒนาดานการผลิต 

    5. การบริหารจัดการ (ลดตนทุนและลดการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว)  

โครงการเพิ่มรายไดเสริมใหเกษตรกร 

 1. ศกึษาวิจัยและสงเสริมสินคาเกษตรอืน่ๆ ที่สามารถปลูก/ เลี้ยง แซมหรอือยูรวมกนัในสวนปาลมตามความเหมาะสมในแต
ละพ้ืนที่  
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โครงการเพิ่มเปอรเซ็นตน้ํามัน  

 สรางเครือขาย ของสหกรณ/ กลุมเกษตรกร/ วิสาหกิจชุมชน/ ผูตัดปาลม/ ลานเท กับโรงงานสกัดน้ํามันปาลมที่
จะรวมกันพัฒนาเปอรเซ็นตน้ํามัน โดยประชุม/ อบรมสงเสริมและใหความรูเรื่องการตัดปาลมน้ํามันคุณภาพ   ที่
ถูกตองผานการสรางเครือขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ สูจังหวัดภภาคใตตอนลาง 

 ดําเนินการพัฒนา สงเสริม และใหความรูเรื่องการตัดปาลมน้ํามันคุณภาพที่ถูกตอง ผานการสรางเครือขาย
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและนํ้ามันปาลมทั้งระบบ โดยใหมีคณะทํางานระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล กํากับ
ดูแลและแกไขปญหาใหเกิดความเปนธรรมทุกฝาย และขยายผลการพัฒนา สงเสริม และใหความรูเร่ืองการตัด
ปาลมน้ํามันคุณภาพที่ถูกตองผานการสรางเครือขายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมทั้งระบบ  

 ปญหาปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม 

 1. ดานอุปสงค – อุปทาน 
 ๑.๑ ความไมสมดุลของผลผลิตกับความตองการใช ในบางพ้ืนที่ผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการใชของโรงงาน
สกัดน้ํามันปาลม และในบางพ้ืนที่ไมมีโรงงานสกัดฯ 
 ๑.๒ ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ผลผลิตตอไรต่ํา และอัตรานํ้ามันต่ํา ไมสามารถแขงขันได 
 2. ดานความเปนธรรม 
 ๒.๑ ขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง โดยภาครัฐไดใชมาตรการบริหารในการดูแลคุณภาพของผลผลิต และ
การกําหนดราคา ซึ่งเปนการแนะนําและการสมัครใจเทาน้ัน 
 ๒.๒ ไมมีการข้ึนทะเบียนผูประกอบการ (ลานเท และโรงงาน) และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรยังไมครบถวน 
 ๒.๓ ไมมีเครื่องวัดเปอรเซ็นตน้ํามันที่ชัดเจนทันที 
 3. ดานมาตรฐาน 
 ๓.๑ มีมาตรฐานสินคาเกษตรแบบสมัครใจ 3 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานทะลายปาลมน้ํามัน   2) การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสําหรับปาลมน้ํามัน 3) การปฏิบัติที่ดีสําหรับลานเททะลายปาลมน้ํามัน 
 ๓.๒ โรงสกัดแบบหีบรวม (โรง B) คุณภาพนํ้ามันที่ไดต่ํา 
 ๓.๓ การรับซื้อผลปาลมไมเปนไปตามคุณภาพ 
 4. ดานขอมูลขาวสาร 
 ๔.๑ ขอมูลดานการผลิตยังไมสมบูรณครบถวนและทันกาล รวมทั้งการประมาณการผลผลิตที่ชัดเจน 
 ๔.๒ ขาดการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิต และการสรางความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพปาลม
น้ํามัน 
 5. ดานการจัดการ 
 ๕.๑ การจัดระเบียบบริหารจัดการในการตั้งโรงงาน ใหสอดคลองกับพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน 
 ๕.๒ ระบบการบริหารจัดการสมดุลน้ํามันปาลม 
 6. ดานนวัตกรรม 
 ๖.๑ อุตสาหกรรมตอเน่ือง และการพัฒนานวัตกรรมขั้นสูง เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มยังมีนอย 
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โครงการมาตรฐาน มกษ. การเพาะปลกูและการเก็บเกี่ยว 
  1. ทบทวนมาตรฐาน มกษ. เกี่ยวกับปาลมน้ํามันเพื่อใหสามารถปฏบิัตไิดจริง และกําหนดระยะเวลา
ในการบังคับใช 
  2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหเกษตรกรมีการเพาะปลูกตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  
  3. การนํามาตรฐานทะลายปาลมไปปฏิบตัิ  
 
โครงการการซื้อขายผลปาลมน้ํามันใหเปนไปตามมาตรฐาน 
   1. มาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาเปอรเซ็นตน้ํามัน 
    2. มาตรฐานลานเท ผลักดันใหมีการกําหนดมาตรฐานและขึ้นทะเบียนลานเทปาลมน้ํามันในราง      
พ.ร.บ. ปาลมน้ํามันฯ เพ่ือใหมีการบังคับใชทางกฎหมาย 
    3. พัฒนาและสงเสริมเครื่องวัดเปอรเซ็นตน้ํามันจากทะลายปาลม 

นโยบายการพฒันาคณุภาพปาลมน้ํามัน 
 ในการพัฒนาคุณภาพปาลมน้ํามัน โดยภาคสวนที่เก่ียวของมีหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
 เกษตรกร 
 1. การเลือกใชพันธุปาลม ขอใหใชพันธุปาลมลูกผสมในการเพาะปลูก 
 2. เก็บเก่ียวใหมีมาตรฐาน ใหเก็บเก่ียวปาลมสุกเทาน้ัน 
 3. ใหเกษตรกรมีการรวมกลุมกัน หรือเปนสหกรณ 
 4. การลดตนทุน การใชปุยเคมี ตามคาวิเคราะหดิน วิเคราะหใบ ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย 

ตามวัสดุทองถิ่น 
 5. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดูแลสวนปาลมน้ํามันใหมีคุณภาพ 
 ลานเท 
 1. ไมรับซื้อปาลมดิบ และปาลมไมมีคุณภาพ 
 2. รับซื้อปาลมทะลาย และปาลมรวงในราคาเดียวกัน 
 3. ตองมีปายแสดงราคารายวัน 
 4. เครื่องช่ังตองไดมาตรฐาน ตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนดไว 
 5. ไมตีน้ํา รดน้ํา ไมมีการทําตะแกรง ทําลูกรวง หรือปาลมบม หรือปาลมใชสารเคมี หรือสิ่งอื่น

ประการใด ที่ทําใหปาลมสุก 
 6. สงปาลมที่รับซื้อ ถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง 
 7. การขึ้นทะเบียนลานเท จังหวัดมอบหมายใหอําเภอไดมีการขึ้นทะเบียน ผูประกอบการลานเท 

ซึ่งขณะน้ีจังหวัดมีขอมูลจากฐานขอมูลการเสียภาษีของกรมสรรพากร 
 โรงงาน 
 1. ขอใหซื้อปาลมในราคาเดียวกันทั้งปาลมทะลายและปาลมรวง 
 2. ขึ้นปายแสดงราคาในแตละวันใหชัดเจนหามมีการแสดงราคาปาลมรวง 
 3. หามมิใหรับซื้อปาลมออน ปาลมดิบ 
 4. ใหดูแลเครื่องช่ัง ใหมีความเที่ยงตรงเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย 
 5. อยามีน้ําเสียออกจากโรงงาน ลงในคู  คลองสาธารณะ กรณีโรงงานมีการทําประโยชน 

ในสายการผลิต (By Product) ใหดูแลเรื่องควัน สิ่งแวดลอม 
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 6. ใหโรงงานมีจริยธรรมในการประกอบการ 
 7. ขอความรวมมือใหมีการทําประโยชนแกชุมชน ดูแลสังคม ในรัศมี 4 กิโลเมตร 
 8. ฝากใหพิจารณาการตั้งกองทุนพัฒนาเกษตรกร หรือรวมกิจกรรมตามประเพณีทองถิ่น 
 9. อยาใหปรากฏขอมูลวามีการนําเขาปาลมจากประเทศเพ่ือบาน มาปนในพ้ืนที่หรือขอมูลวามีการ

สงนํ้ามันขามแดน แลวหลุด เขามาในพื้นที่ หากพบวามีขอมูลการกระทําดังขาว จังหวัดจะดําเนินการตาม
กฎหมายอยางเด็ดขาด 

 เจาหนาที่ภาครัฐ 
 1. ดําเนินการโดย เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล  
     1) ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเกษตรกร จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใหปลูกพืชเชิงคู หรือมีความ

หลากหลาย 
     2) เผยแพรองคความรู ใหเกษตรกรไดมีการเรียนรู เปนตัวอยางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  
     3) จัดทําพื้นที่การพัฒนา ในสวนที่เหมาะสมในการปลูกพืช 
     4) แสวงหาพันธุที่มีคุณภาพ 
     5) สงเสริมใหปลูกพืชโตเร็ว เชน กลวย มะละกอ ปลูกพืชผักสวนครัว เชนเดียวกับการมีตู เย็น 

ในบาน 
     6) สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
     7) ภาครัฐจะสงเสริมดานการทองเที่ยว พื้นที่ใดมีความพรอมจะจัดตั้ง Home Stay 

 
ตัวอยาง 

โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพปาลมน้ํามัน 

วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพปาลมน้ํามัน และรายไดของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด  : อัตราการสกัดน้ํามันปาลม (Palm oil Yield) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 1 

กิจกรรมหลกัของโครงการประกอบดวย 

 1. จัดเก็บรวบรวมขอมูลลานเทปาลมน้ํามันในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 

 2. ประชาสัมพันธการพัฒนาคุณภาพปาลมน้ํามัน 

กิจกรรมที่ 1 : จัดเก็บรวบรวมขอมูลลานเทปาลมน้ํามันในพื้นที่ภาคใตตอนลาง 
 1. ขอความอนุเคราะห ขอมูลผูประกอบการลานเทไปยังองคการบริหารสวนทองถ่ิน ในพื้นที่ 
 ๒. สํานักงานฯ ไดลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลผูประกอบการลานเทในพื้นที่ 
 ๓. ขอมูลการขออนุญาตใชเครื่องช่ัง จากสํานักงาน สาขาชั่ง ตวง วัด ของผูประกอบการลานเท  

กิจกรรมที่ 2 : ประชาสัมพันธการพัฒนาคุณภาพปาลมน้ํามัน 
 จัดทําปายประชาสัมพันธการทําปาลมคุณภาพใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดรับทราบ ไมตัดปาลมดิบ ไมรดน้ํา ไม
แยกลูกรวง ขนาด 1.5 x 3 เมตร นําไปติดตั้งในพื้นที่อําเภอ เชน บริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอ หนาองคการ
บริหารสวนตําบล  บริเวณสามแยกที่เปนแหลงชุมชน บริเวณลานเท และโรงงานสกัดน้ํามันปาลม 
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