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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการ
ปลูกปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรังและเสนอแนวทางการใชท้รัพยากร
ในการปลูกปาล์มน ้ ามนัในดา้นการใช้ท่ีดิน การใช้น ้ า และการใช้เทคโนโลยี ให้แก่เกษตรกรใน
พื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง จ านวน 18 ราย 
ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี   50 ไร่ และ   50 ไร่ และใชค้  าถามสัมภาษณ์หน่วยงานระดบันโยบาย 
เก่ียวกบันโยบายและการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรในการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง ส านกังานเกษตร
อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัตรัง ส านกังานโครงการชลประทานจงัหวดัตรัง 
และส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง การวิเคราะห์ขอ้มูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้
การค านวณสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสัมภาษณ์ผูก้  าหนดนโยบาย โดยใช ้
SWOT Analysis เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการใชท้รัพยากรในการปลูกปาลม์น ้ามนั 

ผลการวิจยัพบว่าการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการเตรียมดิน 

ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.63 

kgCO2eq./ไร่ ซ่ึงมีค่าการปลดปล่อยมากกวา่กลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ ท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเท่ากบั 0.61 kgCO2eq./ไร่ ในขั้นตอนการเพาะปลูกกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ มี

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 257 kgCO2eq./ไร่ มากกวา่ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมี

พื้นท่ี  50 ไร่ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 191 kgCO2eq./ไร่ ขั้นตอนการดูแลรักษา
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ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 243.09 

kgCO2eq./ไร่ ซ่ึงมีค่าการปลดปล่อยมากกว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ ท่ีมีปริมาณการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 103.04 kgCO2eq./ไร่ ขั้นตอนการเก็บเก่ียว กลุ่มเกษตรกรท่ีมี

พื้นท่ี  50 ไร่ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 17,309 kgCO2eq./ไร่ มากกวา่ปาล์มน ้ ามนั

ของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 5,383 

kgCO2eq./ไร่ 

 จากผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสัมภาษณ์หน่วยงานระดับ
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาสรุปเป็นแนวทางการพฒันาหรือส่งเสริมการใช้ท่ีดิน ไดแ้ก่ การ
ส่งเสริมการปรับปรุงดินดว้ยวิธีธรรมชาติเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม
น ้ ามนัน าดินมาตรวจวิเคราะห์กบัสถานีพฒันาท่ีดิน หน่วยงานราชการควรติดตามการเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อทราบแนวโนม้การใชท่ี้ดินในอนาคต มีนโยบายควบคุมการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินเพื่อการเกษตรและส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินในสวนปาล์มของเกษตรกรเพื่อหาแนว
ทางการจดัการท่ีถูกตอ้ง แนวทางการพฒันาหรือส่งเสริมการใชน้ ้ า ไดแ้ก่ มีการบริหารจดัการน ้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนักกัเก็บน ้ าไวใ้นร่องสวนหรือมีแหล่งกกัเก็บ
น ้ าในสวนปาล์มของตนเอง อีกทั้งโครงการชลประทานควรจดัหาพื้นท่ีสร้างอ่างเก็บน ้ าส ารองเพิ่ม
เพื่อความมัน่คงในการท าการเกษตร และแนวทางการพฒันาหรือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ไดแ้ก่
ตรวจสอบการใช้สารเคมีในสวนปาล์มน ้ ามนัเพื่อควบคุมการใช้สารเคมี ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการวางแผนก าหนดพื้นท่ีกันชนและการบริหารจัดการอ่ืนๆ เช่น การวางระบบ
ชลประทาน การวิเคราะห์การกระจายของสารปราบวชัพืช การท าแผนท่ีแสดงระดบัความอุดม
สมบูรณ์ของดินในการปลูกปาลม์น ้ามนั และแนวทางดา้นอ่ืนๆ คือ พฒันาระบบโลจิสติกส์ของภาค
เกษตรเพื่อใหส้ามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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This study aimed to evaluate the greenhouse gas emissions from the production of palm 
oil in Sikao District, Trang Province, and to propose guidelines for resource use of palm oil 
plantation focusing on land use, water use and agricultural technology toward to reduce 
environmental impacts. This study collected data by 1) surveying the plam oil plantation from 
nine agriculturers having palm oil more than 50 rai and nine agriculturers having palm oil less 
than 50 rai and 2) interviewing people in charge of palm oil production of Trang Province 
including Provincial agriculture office, Sikao district agriculture office, Provincial land 
development office, Trang irrigation project department and Provincial industry office. For data 
analysis, the greenhouse gas emissions were calculated by using GHG emission coefficient and 
SWOT Analysis was used for the interview results. Therefore, the guidelines were proposed with 
regard to the results of greenhouse gas emissions and SWOT Analysis.  

The results from this study show that the greenhouse gas emissions (GHG) of a tillage 
process from agriculturers who possess palm oil areas more than 50 rai is egual to 0.63 kgCO2eq 
per rai while those from agriculturers who possess palm oil  areas less than 50 rai is equal to 0.61 
kgCO2eq per rai. For a planting process, the GHG emission from agriculturers who possess palm 
oil area more than 50 rai is equal to 257 kgCO2eq per rai which is less than those produced from 
agriculturers who possess palm oil less than 50 rai that is equal to 191 kgCO2eq .In the process of 
taking care of palm oil, the GHG emission from agriculturers who possess palm oil  areas more 
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than 50 rai is equal to 243.09 kgCO2eq while those from agriculturers who possess palm oil area 
less than 50 rai is equal to 103.04 kgCO2eq per rai. From a harvesting process, the GHG emission 
from agriculturers who possess palm oil area more than 50 rai is equal to 5,383 kgCO2eq per rai 
whereas those from agriculturers who possess palm oil area less than 50 rai is equal to 17,309 
kgCO2eq per rai. 

Guidelines for the land use involve to develop and to improve how to use land effectively 
by natural ways, to encourage palm oil agriculturers to decrease using chemical fertilizer use, to 
promote palm oil agriculturers to take sample of soil for their soil quality analysis at Land 
Development agency so as to monitor the changes of land use and the trends of use of soil in the 
future and, to have policies to control land use and soil fertility of palm oil field. In addition for 
the water use aspect, guidelines include to manage water use effectively, to encourage palm oil 
farmers to retain water in the agricultural patch and also to build more reservoir provision for 
stabilising in their areas. For technological aspect, guidelines are to monitor chemical use in palm 
oil plantation so as to control consumption of chemicals, to use Geographic Information 
Systems(GIS) for planing areas in buffer zone and for other management, such as developing on 
an irrigation system, analyzing distribution of herbicides, mapping the fertility of soil in planting 
palm oil and to encourage awareness of agriculturers on the effects of the use of chemical 
fertilizers by providing knowledge on growing and testing palm or other crops in areas which 
soils are degraded as a result of using chemical fertilizers or pesticides which result in higher 
yield and the other is the development of logistics in the agricultural sector in order to reduce 
greenhouse gas emissions. 
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 วิทยานิพนธ์เร่ือง แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดีดว้ยค าปรึกษา การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย ์
ดร.วิสาขา ภู่จินดา ท่ีไดก้รุณาให้ขอ้คิดเห็น ต่างๆ อนัมีคุณค่ายิ่ง รวมทั้งตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ของวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจ ัยถือโอกาสน้ีขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นอกจากน้ีขอกราบ
ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนก เลิศพานิช และผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วรางคณา  ศรนิล ท่ีให้
เกียรติเป็นประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยช่วยตรวจสอบ ให้ค  าแนะน า ให้วิทยานิพนธ์
เล่มน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณเกษตรจงัหวดัตรัง เกษตรอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ผูอ้  านวยการสถานีพฒันา
ท่ีดินจงัหวดัตรัง หัวหน้าฝ่ายจดัสรรน ้ า และปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานตรัง 
หัวหน้าฝ่ายส่งน ้ าบ ารุงและรักษาท่ี 2 โครงการกะลาเส อุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง รวมทั้งกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ขอ้มูลเพื่อน ามาท าวิจยัใน
คร้ังน้ี  
 กราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีถ่ายทอดความรู้วิทยาการอนัมี
ค่ายิ่ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั และด าเนินชีวิตของผูว้ิจยั และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีทุกท่าน ท่ี
คอยช่วยเหลือผูว้จิยัตลอดมา 
 สุดทา้ยน้ี ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และครอบครัวท่ีคอยให้ก าลงัใจและให้การสนบัสนุน
ทุกอยา่งในชีวติของผูว้จิยัเสมอมา 
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บทที ่1 

 

บทน า 

 

1.1  ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
 
  ปาลม์น ้ามนัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึง สามารถน ามาผลิตเป็นพลงังานไบโอดีเซล
แทนการใชน้ ้ามนัดีเซลได ้ซ่ึงถือวา่เป็นการสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังานให้กบัประเทศ อีกทั้ง
สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น น ้ ามนัพืชท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร สบู่ ผงซกัฟอก 
เคร่ืองส าอาง และเคมีภณัฑ์ต่างๆ ใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ครีม เนยเทียม นมขน้
หวาน บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป และขนมขบเค้ียว ใบของปาล์มน ้ ามนัสามารถน ามาบดเป็นอาหารสัตว ์
กะลาปาล์มใช้เป็นเช้ือเพลิง ทะลายปาล์มสามารถน ามาใช้ในการเพาะเห็ด ปัจจุบนัประเทศไทย
ส่งออกปาลม์น ้ามนัเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร โดยความร่วมมือกบักรมศุลกากร ไดแ้สดงขอ้มูลการส่งออกน ้ ามนัปาล์ม ในปี 2555 คิด
เป็นมูลค่า 13,931,860,260 บาท ในปี 2556 คิดเป็นมูลค่า 17,567,980,851 บาท (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์, 2557) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ตวัเลขการส่งออกปาล์มน ้ ามนัมีแนวโนม้การส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูงกวา่พืชน ้ามนัชนิดอ่ืน ทั้งในดา้นการผลิตและการตลาด  
 โดยปาล์มน ้ ามนัควรปลูกในพื้นท่ีสูงจากระดบัน ้ าทะเลไม่เกิน 300 เมตร ความลาดเอียง    
1-12 % พื้นท่ีไม่มีน ้าท่วมขงั มีการระบายน ้าดีถึงปานกลาง ดินควรเป็นดินร่วน หรือปนดินเหนียว มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ชั้นดินมีความลึกของชั้นหนา้ดินมากกวา่ 75 เซนติเมตร ไม่มีชั้น
ดินดาน ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยูร่ะหวา่ง 4-6 ระดบัน ้ าใตดิ้นลึก 75-100 เซนติเมตร ควร
ปลูกในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ระหวา่ง 20-30 องศาเซลเซียส มีปริมาณน ้ าฝนไม่น้อยกวา่ 1,800 
มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายของน ้ าฝนสม ่าเสมอ มีช่วงแลง้ต่อเน่ืองน้อยกว่า 3 เดือนต่อปี มี
แหล่งน ้ าใกล้เคียงเพื่อใช้ช่วงหน้าแล้ง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) ซ่ึงหากเลือกปลูก      
ในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมจะท าให้สามารถใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ทั้งทรัพยากรดินท่ีหากมีความ
เหมาะสมในการเพาะปลูกจะท าให้ปาล์มน ้ ามนัสามารถเจริญเติบโตได้ดี การมีทรัพยากรน ้ าท่ี
เพียงพอก็จะท าให้การใช้น ้ าในการปลูกปาล์มน ้ ามนัและการบริหารจดัการท่ีสะดวกข้ึน ซ่ึงจะช่วย
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ลดปัญหาการขาดแคลนน ้ าในหนา้แลง้ เช่นเดียวกนัการเลือกพนัธ์ุปาล์มน ้ ามนัท่ีจะน ามาปลูกก็เป็น
ส่ิงส าคญั  
 จากความส าคญัดงักล่าวท าให้ภาครัฐไดมี้นโยบายในการส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนัให้
เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยแผนพฒันาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนัปาล์ม ปี 2556-2560 ได้
ส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มน ้ ามนัในเขตพื้นท่ีเหมาะสมปลูกปาล์มน ้ ามนัตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปี 2556 โดยส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีใหม่ปีละ 200,000 ไร่ รวม 
1.00 ลา้นไร่ และปลูกทดแทนสวนปาลม์เก่าปีละ 100,000 ไร่ รวม 0.50 ลา้นไร่ และฟ้ืนฟูสวนปาล์ม
น ้ ามนัเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ไดผ้ลผลิต 3.0-3.5 ตนั/ไร่/ปี อตัราน ้ ามนัร้อยละ 18.5 
(ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป.) และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมการพฒันาการ
ผลิตปาล์มน ้ ามนัและผลิตภัณฑ์น ้ ามันปาล์มท่ีย ัง่ยืนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม จากนโยบาย
ดังกล่าวท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปมาจากปาล์มน ้ ามนัจ านวนมาก ซ่ึงล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า เช่น การใชน้ ้ ามนัไบโอดีเซลจากปาล์มน ้ ามนั
แทนน ้ ามนัดีเซลจากปิโตรเลียม นอกจากจะสร้างความมัน่คงด้านพลังงานแล้วยงัเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย เน่ืองจากไบโอดีเซล สามารถยอ่ยสลายไดเ้องตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ 
และไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งน ้ าเสียจากโรงงานสกดัน ้ ามนัปาล์มยงัสามารถน ามาผลิตเป็น
ก๊าซชีวภาพท่ีน าไปใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงถือเป็นพลงังานทดแทนอยา่งหน่ึง 
 อยา่งไรก็ตามการปลูกปาล์มน ้ ามนัยงัมีผลกระทบท่ีเกิดจากการใชปุ๋้ย น ้ า และเช้ือเพลิง ใน
กระบวนการปลูก โดยอาจมีปุ๋ยหรือสารเคมีตกคา้งในดินหรือในแหล่งน ้ าโดยเม่ือฝนตกปุ๋ยหรือ
สารเคมีอาจถูกชะลา้งลงสู่แหล่งน ้ าซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในน ้ า อาจท าให้ส่ิงมีชีวิตในน ้ า
ตายได ้อีกทั้งท าให้คุณภาพของแหล่งน ้ าเส่ือมโทรมลงจนเกิดเป็นปัญหามลพิษทางน ้ า เช่นเดียวกบั
การใช้น ้ า เน่ืองจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัตอ้งใช้น ้ าในการเพาะปลูกปริมาณมาก หากมีแหล่งน ้ าไม่
เพียงพออาจเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้ าไดท้  าให้ตอ้งมีการสร้างแหล่งกกัเก็บน ้ าเพื่อให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการ และอาจส่งผลท าให้ทรัพยากรอ่ืนถูกท าลายเพื่อสร้างแหล่งกกัเก็บน ้ าข้ึน เช่น การตดั
ไม้ในพื้นท่ี การตักหน้าดิน ซ่ึงเป็นการท าลายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร อีกทั้ งการใช้
เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตก็อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้น ้ ามนัในเคร่ืองจกัร
ประเภทต่างๆ อนัท าใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นตวัการส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 
 จากภาวะโลกร้อนท่ีทวคีวามรุนแรงข้ึนในปัจจุบนั การหาแนวทางหรือมาตรการในการลด
ผลกระทบจึงมีความส าคญั ประกอบกบัปาล์มน ้ ามนัสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ทดแทน
ดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงขั้นตอนการปลูกปาล์มน ้ ามนั
ในปัจจุบนั อีกทั้งกระบวนการเตรียมดินจนถึงเก็บเก่ียว ท่ีมีการใชท้รัพยากรดิน ทรัพยากรน ้ า และ
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เทคโนโลยใีนการเพาะปลูก วา่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากนอ้ยเพียงใด และเสนอแนวทาง
ในการพฒันากระบวนการเตรียมดินจนถึงการเก็บเก่ียวท่ีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรดงักล่าวท่ีจะช่วย
ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้ โดยภาคใตเ้ป็นภาคท่ีมีการปลูกปาล์มน ้ ามนัมากท่ีสุดของ
ประเทศไทย โดยเลือกกรณีศึกษาในจงัหวดัตรัง เน่ืองจากจงัหวดัตรังเป็นจงัหวดัท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ทั้ งทรัพยากรดินและน ้ า มีลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน ้ าฝนท่ี
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ ามนั อีกทั้งจงัหวดัตรังเป็นจงัหวดัท่ีมีการเพาะปลูกปาล์ม
น ้ามนัมากเป็นอนัดบัท่ี 2 ของภาคใตต้อนล่าง (ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 8, ม.ป.ป.)  
และเลือกศึกษาการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา เน่ืองจากเป็นอ าเภอท่ีมีการเพาะปลูก
ปาลม์น ้ามนัมากท่ีสุดของจงัหวดัตรัง 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
 1)  เพื่อส ารวจและประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการปลูกจนถึงการ
เก็บเก่ียวปาลม์น ้ามนัของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
 2)  เพื่อเสนอแนวทางการใชท้รัพยากรในผลิตปาลม์น ้ามนั ในดา้นการใชท่ี้ดิน 
การใชน้ ้า การใชเ้ทคโนโลยี ใหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 
  
 1.3.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 1)  ศึกษาหน่วยงานทางดา้นนโยบาย เพื่อใหท้ราบวา่ทางจงัหวดัมีการส่งเสริมการ
ปลูกปาลม์น ้ามนัอยา่งไรบา้ง มีโอกาสในการพฒันาพื้นท่ีหรือการเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกปาลม์
น ้ามนัไดม้ากนอ้ยเพียงใด และมีนโยบายและมาตรการในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการ
ใชท้รัพยากรในการปลูกปาลม์น ้ามนัอยา่งไรบา้ง 
 2)  ส ารวจการใชท่ี้ดิน การใชน้ ้า และการใชเ้ทคโนโลย ีในการปลูกปาลม์น ้ามนัของ
เกษตรกร ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวเพื่อสกดัเป็นน ้ ามนั โดยใชก้ารปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป็นตวัช้ีวดั 
 3)  พฒันาแนวทางการใชท้รัพยากรในการปลูกปาลม์น ้ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการใชท่ี้ดิน การใชน้ ้า และการใชเ้ทคโนโลยใีนการปลูกปาลม์น ้ามนั 
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 1.3.2  ขอบเขตด้านพืน้ที่และประชากร 
 เก็บขอ้มูลจากเกษตรกรและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัใน
พื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
  
 1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนมิถุนายน –กรกฎาคม พ.ศ.2557 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1)  ไดท้ราบถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับปาลม์น ้ามนัของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี   50 ไร่ และปาลม์น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี   50 ไร่ 
 2)  ไดท้ราบถึงการใชท้รัพยากรในการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวปาลม์น ้ามนัของ
เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
 3)  ไดแ้นวทางการพฒันาการใชท่ี้ดิน การใชน้ ้า และการใชเ้ทคโนโลยใีนการเพาะปลูก
จนถึงการเก็บเก่ียวปาลม์น ้ามนั เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  

1.5  นิยามศัพท์ 
 
การใชท้รัพยากร หมายถึง การใชท่ี้ดิน การใชน้ ้า และการใชเ้ทคโนโลย ีในกระบวนการ

ผลิตหรือการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวปาลม์น ้ามนั 
การใชท่ี้ดิน หมายถึง การท่ีเกษตรกรเลือกใชพ้ื้นท่ีส าหรับท าการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 
การใชน้ ้า หมายถึง การใชน้ ้าของเกษตรกรในการเพาะปลูกและการดูแลปาลม์น ้ามนั 
การใชเ้ทคโนโลย ีหมายถึง การใชอุ้ปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการเตรียมดิน บ ารุงดิน 

การเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั เช่น การใหปุ๋้ย การใชส้ารก าจดัศตัรูพืช การใชย้าปราบวชัพืช ยาป้องกนั
โรค วสัดุปรับปรุงดิน 

การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และประเมิน
ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยวธีิการประเมิณวฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑ์ (LCA) จากการเตรียม
ดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวผลผลิตของปาลม์น ้ามนั  



 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีน ามาประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและ
เป็นพื้นฐานในการวจิยั ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 
 1)  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัปาลม์น ้ามนั 
 2)  การใชท้รัพยากรกบัการปลูกปาลม์น ้ามนั 

3)  นโยบายและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการปลูกปาลม์น ้ามนัของประเทศไทย 
4)  ยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดา้นการเกษตร ปี พ.ศ. 2556-2559  
5)  การประเมินวฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑ์ 
6)  ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัตรัง 
7)  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัปาล์มน า้มนั 
 
 2.1.1  พฤกษศาสตร์ของปาล์มน า้มัน 
 ปาล์มน ้ ามนัจดัเป็นพืชผสมขา้ม ใบเล้ียงเด่ียว อยูใ่นวงศ์ปาล์ม (Palmae ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือ
เป็น Arecaceae) และเป็นพืชยืนตน้ท่ีสามารถให้ผลผลิตทะลายสดไดต้ลอดปี เร่ิมจากท่ีปาล์มมีอายุ
ไดป้ระมาณ 2 ปีคร่ึงหลงัจากการปลูก โดยเฉล่ียแต่ละตน้ควรจะให้ทะลายไดอ้ยา่งนอ้ยหน่ึงทะลาย
ต่อต้นต่อเดือน และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตทะลายปาล์มสดได้นานกว่า 20 ปี ปาล์มน ้ ามนัมี
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ พอสรุปไดด้งัน้ี (ศูนยว์จิยัและพฒันาการผลิตปาลม์น ้ามนั, 2548) 
 ราก ปาล์มน ้ ามนัมีระบบรากแบบรากฝอย ประกอบดว้ยรากชุดต่างๆ ประมาณ 4 ชุด ราก
ชุดต่างๆ ท าหนา้ท่ีช่วยค ้าจุนล าตน้ ดูดซบัน ้ าและธาตุอาหาร รากชุดแรกท่ีอยูใ่นระดบัแนวนอนยาว 
3-4 เมตรจากตน้ ส่วนรากชุดแรกท่ีอยู่แนวด่ิงยาว 1-2 เมตรจากผิวดิน ส าหรับรากชุดท่ีสอง สาม 
และส่ี จะเกิดเรียงตามล าดบั โดยทัว่ไปจะเกิดมากและสามารถดูดซับน ้ าและธาตุอาหารท่ีปาล์ม
น ามาใชป้ระโยชน์ท่ีระดบัความลึก 30-50 เซนติเมตรจากผวิดิน 
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 ล าตน้ ล าตน้ของปาลม์น ้ามนัมีลกัษณะตั้งตรง ไม่มีก่ิงแขนง ประกอบดว้ยขอ้และปลอ้งท่ีถ่ี
มาก แต่ละขอ้มีหน่ึงทางใบเกิดเวียนรอบล าต้น ในระยะท่ีปาล์มอายุยงัน้อย (น้อยกว่า 3 ปี) จะ
สังเกตเห็นทางใบอยู่ติดกบัล าตน้มากกวา่ 40 ทางใบ เม่ือปาล์มมีอายุมากข้ึนและเร่ิมมีการตดัแต่ง
ทางใบ จะสังเกตเห็นฐานทางใบท่ีเป็นรอยตดัแต่งติดอยูร่อบๆ ล าตน้ รอยแผลท่ีฐานใบติดกบัล าตน้
ก็คือขอ้ของล าตน้และส่วนท่ีอยู่ระหว่างขอ้คือปลอ้ง ตน้ปาล์มท่ีแก่มาก (อายุมากกว่า 20 ปี) อาจมี
ความสูงถึง 15-18 เมตร มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 30-38 เซนติเมตร โดยทัว่ไปความสูงของตน้
ปาลม์จะเพิ่มข้ึนปีละประมาณคร่ึงเมตร 
 ใบ หรือทางใบ ประกอบดว้ย แกนทางใบ ก้านใบ และใบย่อย ซ่ึงเกิดจากการพฒันาของ
เน้ือเยือ่เจริญปลายยอดของล าตน้ บริเวณดงักล่าวจะมีจุดก าเนิดตาใบอยูม่ากกวา่ 50 ตาใบ ในปาล์ม
ท่ีมีอายุ 5-6 ปี จ  านวนใบหรือทางใบของปาล์มน ้ ามนัท่ีผลิตในแต่ละปีจะอยูร่ะหวา่ง 30-40 ทางใบ 
หลงัจากนั้นจะลดลงเป็น 20-25 ทางใบต่อปี ทางใบจะเกิดในลกัษณะเป็นเกลียวรอบล าตน้โดย
ลกัษณะการเวยีนของทางใบปาลม์น ้ามนัมี 2 แบบ ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากรอยแผลท่ีฐานใบติดกบั
ล าตน้หลงัการตดัแต่งทางใบของตน้ปาลม์แลว้ แบบแรกคือการเกิดทางใบแบบเวียนซ้ายแบบท่ีสอง
คือการเกิดทางใบแบบเวยีนขวา การสังเกตการเวยีนของทางใบจะมีประโยชน์ส าหรับการนบัทางใบ
ท่ีเกิดข้ึน โดยทางใบล่างหน่ึงๆ จะรองรับทางใบบนจ านวน 2 ทางใบ ทางใบบนหน่ึงท่ีมีลกัษณะการ
เวยีนของทางใบชดัเจน (เวยีนซา้ยหรือขวา) จ  านบัจ านวนทางใบห่างจากทางใบล่างท่ีรองรับจ านวน 
8 ทางใบ ส่วนทางใบบนอีกดา้นหน่ึงท่ีรองรับดว้ยทางใบล่าง จะนบัจ านวนทางใบห่างจากทางใบ
ล่างจ านวน 5 ใบ การประมาณอายุของปาล์มน ้ ามนัหลงัจากปลูกสามารถสังเกตไดจ้ากจ านวนรอย
แผลท่ีฐานใบติดกบัล าตน้หลงัการตดัแต่งน้ี โดยประมาณวา่ชั้นทางใบ 3-4 ชั้น ใชเ้วลาประมาณ 1 ปี 
และการเก็บตวัอยา่งใบจากทางใบท่ี 17 อยา่งถูกตอ้ง เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร ก็
จ  าเป็นตอ้งสังเกตการเวยีนของทางใบเช่นกนั 
 ช่อดอก ช่อดอกปาล์มน ้ ามนัเกิดจากตาดอกท่ีบริเวณซอกทางใบท่ีติดกบัตน้ ตาดอกอาจ
พฒันาเป็นช่อดอกตวัเมียหรือช่อดอกตวัผูก้็ได ้ดงันั้นปาล์มน ้ ามนัจึงมีช่อดอกตวัเมียและช่อดอกตวั
ผู ้บนตน้เดียวกนัแต่เกิดในต าแหน่งของทางใบท่ีแตกต่างกนั และบางคร้ังในปาล์มท่ีมีอายุนอ้ยอาจ
สังเกตพบช่อดอกแบบกระเทย คือมีทั้งดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียอยูใ่นช่อเดียวกนั  
 การพฒันาช่อดอกตั้งแต่ระยะตาดอกท่ีอยู่ในซอกทางใบจนถึงระยะแก่เก็บเก่ียวทะลาย
ปาลม์ไดใ้ชร้ะยะเวลายาวนานประมาณ 44 เดือน หรือประมาณ 3 ปีคร่ึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนด
เพศของช่อดอก นอกจากเป็นลกัษณะประจ าพนัธ์ุแลว้ ยงัมีปัจจยัของสภาพแวดลอ้มและการจดัการ
สวนเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น ปริมาณสมดุลของธาตุอาหารทั้งในดินและใบปาล์มปริมาณและการ
กระจายของฝน ความช้ืนดิน และการตดัแต่งทางใบ เป็นตน้ โดยทัว่ไปสัดส่วนเพศระหวา่งช่อดอก



7 

ตวัเมียต่อช่อดอกตวัเมียต่อช่อดอกตวัผูส้ าหรับปาล์มท่ีเร่ิมให้ผลผลิต (อายุนอ้ย) ประมาณ 3:2 และ
สัดส่วนน้ีจะเปล่ียนเป็น 1:2 หรือ 1:3 เม่ือปาลม์มีอายมุากข้ึนตามล าดบั 
 ผลและเมล็ด หลังจากท่ีช่อดอกตวัเมียได้รับการผสมเรียบร้อย ประมาณ 5.5-8 เดือน     
(โดยเฉล่ียประมาณ 6 เดือน) ผลปาลม์ในทะลายจึงจะสุกพร้อมเก็บเก่ียวได ้การสุกของผลจะเร่ิมจาก
ฐานช่อดอกข้ึนมา โดยทัว่ไปปาล์มน ้ ามนัสามารถผลิตทะลายสดปาล์มไดไ้ม่ควรต ่ากวา่  12 ทะลาย
ต่อตน้ต่อปี มีน ้าหนกัต่อหน่ึงทะลายประมาณ 10-30 กิโลกรัม จ านวนผลทั้งหมดต่อทะลายรวมแลว้
ประมาณ 500-4,000 ผล โดยเฉล่ียมีจ านวน 1,600 ผลต่อทะลาย อย่างไรก็ตามลกัษณะดงักล่าว
ขา้งตน้ข้ึนอยูก่บัอายุของปาล์มน ้ ามนั โดยสังเกตพบวา่ปาล์มท่ีมีอายุน้อยจะมีจ านวนทะลายต่อตน้
มากแต่ทะลายมีขนาดเล็ก และเม่ือปาล์มมีอายุมากข้ึนจะมีจ านวนทะลายต่อตน้น้อยลงแต่ขนาด
ทะลายจะใหญ่ข้ึน ผลมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 – มากกวา่ 5 เซนติเมตร ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ มีน ้ าหนกั
ต่อผลประมาณ 3-30 กรัม (ศูนยว์จิยัและพฒันาการผลิตปาลม์น ้ามนั, 2548) 
 
 2.1.2  ประวตัิปาล์มน า้มัน 
 ปาลม์น ้ามนัมีพื้นเพดั้งเดิมอยูใ่นอาฟริกา ริมฝ่ังทะเลตะวนัตก ระหวา่งเส้นขนานท่ี 15 องศา
เหนือ และเส้นขนานท่ี 10 องศาใต ้ปลูกกนัแพร่หลายในแถบโซนร้อนของอาฟริกา อเมริกา และ
เอเซีย มนุษยรู้์จกัน าปาลม์มาใชป้ระโยชน์หลายร้อยปีมาแลว้ แต่เพิ่งจะน ามาใชป้ระโยชน์ในวงการ
อุตสาหกรรมเม่ือประมาณ 40 ปี มาน้ีเอง 
 
 2.1.3  การเข้ามาในประเทศไทยของปาล์มน า้มัน 
 เขา้มาคร้ังแรกเม่ือประมาณ 10 ปี มาแลว้ สันนิษฐานว่า พระยาประดิพทัธ์ิภูบาล เป็นผูน้ า
เขา้มาจากชวา หรือมาเลเซีย โดยน ามาปลูกเป็นไมป้ระดบั ซ่ึงมีหลกัฐานพอจะหาดูไดท่ี้สวนลุมพินี 
ดา้นถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร และก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ได้มีผูท้  าสวนปาล์มน ้ ามนัเป็น
การค้าแห่งแรกของประเทศไทย ด าเนินการโดยหม่อมเจ้า อมรสมานลักษณ์ กิติยากร มีเน้ือท่ี
ประมาณ 1,900 ไร่ สามารถผลิตน ้ ามนัปาล์มไดป้ระมาณเดือนละ 6 ตนั ท่ีต าบลบา้นปริก อ าเภอ
สะเดา จงัหวดัสงขลา และส่งน ้ ามนัปาล์มท่ีผลิตไดเ้ขา้ไปจ าหน่ายยงักรุงเทพมหานคร กิจการน้ีได้
ลม้เลิกไปเม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ในปี พ.ศ.2511 ไดมี้โครงการส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์ม
น ้ามนัข้ึนมาใหมท่ี่จงัหวดัสตูล และจงัหวดักระบ่ี แลว้ขยายไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ จนเกือบทัว่ทั้งภาคใต ้
ดงัท่ีทราบกนัอยูใ่นปัจจุบนั 
 ปาล์มน ้ ามนั ชอบอากาศในเขตร้อน ฝนชุก ด้วยเหตุน้ี การปลูกปาล์มน ้ ามนัของโลก จึง
จ ากดัอยู่ในท่ีราบต ่า แถบเส้นศูนยสู์ตรท่ีมีความช้ืนสูง มีหนา้ดินสมบูรณ์ หนา้ดินลึก และน ้ าไม่ขงั 
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ดินสามารถดูดซึมน ้ าได้ดี ถ่ายเทอากาศได้สะดวก มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ   
4.0 – 5.0 ซ่ึงควรเป็นดินร่วน หรือดินเหนียวปนดินทรายไม่เป็นดินลูกรัง หรือหินดินดาน ชั้นดิน
ควรลึกกวา่ 75  เซนติเมตร ไม่เป็นท่ีลุ่มมีน ้ าขงั ดินท่ีปลูกควรมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะธาตุ 
โปแตสเซียม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม แคลเซียม และโบรอน ความลาดชนัของดินไม่
ควรเกิน 12 องศา มิฉะนั้นจะมีปัญหาเร่ืองการเก็บเก่ียว และการส่งทะลาย 
 ระดบัน ้ าใตดิ้นซ่ึงเป็นตวัควบคุมการระบายอากาศและการเจริญเติบโตของรากควรจะอยู่
ลึกกวา่ 75 เซนติเมตร และไม่ควรต้ืนกวา่ 45 เซนติเมตร ถา้ระดบัน ้ าใตดิ้นอยูต้ื่นกวา่ 40 เซนติเมตร
จะตอ้งท าคูระบายน ้าดว้ย ซ่ึงจะท าใหค้่าใชจ่้ายในการลงทุนสูงข้ึนอีก  
 พื้นท่ีปลูกควรมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 23 – 29 องศาเซลเซียส มีความช้ืนประมาณร้อยละ 
70 – 80 มีแสงแดดอยา่งนอ้ย 1,500 – 1,900 ชัว่โมง ต่อปี และมีปริมาณน ้ าฝนพอเหมาะประมาณ 80 
น้ิวต่อปี หรือต ่าสุดประมาณ 60 น้ิวต่อปี และมีการกระจายของน ้าฝนอยา่งนอ้ยปีละ 9 – 10 เดือน 
 ส่วนพนัธ์ุปาลม์น ้ามนัท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด และนิยมปลูกกนัมากท่ีสุดใน
ปัจจุบนัมี 3 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
 1)  พนัธ์ุ Dura ซ่ึงเป็นพนัธ์ุดั้งเดิม ปลูกกนัมากตามสวนขนาดใหญ่ ผลมีเปลือกหนา
ระหว่างเน้ือนอก (Pulp) ท่ีมีน ้ ามนั (Mesocarp) และเน้ือใน (Kernel) หนา แต่ขณะน้ีไม่ค่อยนิยม
ปลูกกนัมากนกัเพราะใหผ้ลผลิตค่อนขา้งต ่า 
 2)  พนัธ์ุ Pisifera เป็นพนัธ์ุท่ีมีเปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัสูง ผลเน้ือนอกหนา เปลือกและเน้ือ
ในบาง ไม่ค่อยนิยมปลูกกนัมากนกัเหมือนกนั เพราะยุง่ยากในการสกดัน ้ามนัออกจากเมล็ด 
 3)  พนัธ์ุ Tenera เป็นลูกผสมระหวา่งพนัธ์ุ Dura กบัพนัธ์ุ Pisifera (D X P) เป็นพนัธ์ุ
ท่ีมีเปลือกส าหรับอดัน ้ ามนัมาก เน้ือนอกหนาและให้เปอร์เซ็นน ้ ามนัสูง ไดรั้บความนิยมปลูกกนั
อยา่งแพร่หลายในสวนขนาดใหญ่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2527) 
 กรมวชิาการเกษตรไดแ้นะน าพนัธ์ุท่ีควรท าการเพาะปลูก ดงัน้ี 
 1)  ปาล์มน ้ ามนัลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 (Ddli x Calabar)ให้ผลผลิตทะลายสดเฉล่ีย 
3,450 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือสูงกวา่พนัธ์ุมาตรฐาน 29 เปอร์เซ็นต ์ให้เปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัต่อทะลาย 27 
เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตน ้ ามนัดิบ 880 กิโลกรัม/ไร่/ปีให้เปอร์เซ็นต์น ้ ามนัต่อทะลาย 26 เปอร์เซ็นต ์
ผลผลิตน ้ามนัดิบ 897 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
 2)  ปาล์มน ้ ามนัลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 (Ddli x La Me) ให้ผลผลิตทะลายสดเฉล่ีย 
3,617 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือสูงกวา่พนัธ์ุมาตรฐาน 33 เปอร์เซ็นต ์และสูงกวา่พนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 1 7 
เปอร์เซ็นต์ ทดแล้ง ให้ผลผลิตทะลายสดค่อนขา้งสม ่าเสมอ ให้เปอร์เซ็นต์น ้ ามนัต่อทะลาย 23 
เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตน ้ามนัดิบ 839 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
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 3)  ปาล์มน ้ ามนัลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 (Ddli x DAMI) ให้ผลผลิตเฉล่ีย 2,939 
กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกวา่พนัธ์ุมาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นตใ์ห้เปอร์เซ็นต์น ้ ามนัต่อทะลาย 27 เปอร์เซ็นต ์
ผลผลิตน ้ามนัดิบ 779 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
 4)  ปาล์มน ้ ามนัลูกผสมสุราษฎร์ธานี 4 (Ddli x EKONA) ให้ผลผลิตทะลายสดเฉล่ีย 
3,349 กิโลกรัม/ไร่/ปี ให้เปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัต่อทะลาย 25 เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตน ้ ามนัดิบ 831 กิโลกรัม/
ไร่/ปี 
 5)  ปาล์มน ้ ามนัลูกผสมสุราษฎร์ธานี 5 (Ddli x Nigeria) ให้ผลผลิตทะลายสดเฉล่ีย 
3,054 กิโลกรัม/ไร่/ปี ใหเ้ปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัต่อทะลาย 26 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตน ้ ามนัดิบ 788 กิโลกรัม/
ไร่/ปี 
 6)  ปาล์มน ้ ามนัลูกผสมสุราษฎร์ธานี 6 (Ddli x DAMI) ให้ผลผลิตเฉล่ีย 3,258 
กิโลกรัม/ไร่/ปี ให้เปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัต่อทะลาย 27 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตน ้ ามนัดิบ 880 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) 
  
 2.1.4  ความส าคัญของปาล์มน า้มัน  
 เป็นท่ียอมรับในหลายประเทศว่าปาล์มน ้ ามนัและอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์ม เป็นพืชและ
อุตสาหกรรมท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงมากพืชหน่ึง ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีรายไดจ้ากการปลูก
ปาลม์น ้ามนัแลว้ ยงัมีลู่ทางท่ีจะส่งเสริมเป็นสินคา้ส่งออก ในรูปน ้ ามนัปาล์ม น ้ ามนัเมล็ดปาล์ม และ
เมล็ดปาล์มน ้ ามนั ท ารายไดใ้ห้แก่ประเทศ ท่ีมีแนวโน้มว่าจะยิ่งเพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปีอีกดว้ย ดงัเช่น
หลายประเทศท่ีก าลงัประสบความส าเร็จอยูใ่นขณะน้ี โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียเพื่อนบา้นของเรา 
ซ่ึงมีลกัษณะภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศคลา้ยคลึงกบัประเทศไทยมาก 
 การท่ีน ้ ามนัปาล์ม กลายเป็นน ้ ามนัท่ีมีความส าคญัทางอุตสาหกรรมมาก ก็เพราะปาล์ม
น ้ามนัเป็นพืชท่ีใหป้ริมาณและคุณภาพของน ้ ามนัมากกวา่พืชอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบในปริมาณเน้ือท่ี
ต่อไร่เท่าๆ กนั (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2527) 
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ตารางที ่2.1  เปรียบเทียบผลผลิตของน ้ามนัท่ีสกดัไดจ้ากพืชน ้ามนัชนิดต่างๆ 
 

 
แหล่งทีม่า: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2527. 
 
 2.1.5  การลงทุน 
 การท าสวนปาลม์ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการลงทุนสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชชนิดอ่ืน ทั้งน้ี
เพราะจะตอ้งมีการวางแผนในการวางผงัการท าสวนอยา่งดีท่ีสุด เพื่อสะดวกในการบ ารุงรักษา การ
เก็บเก่ียว ตลอดจนการขนส่งผลปาล์มไปสู่โรงงาน จึงตอ้งมีการวางแผนและจดัท าระบบถนนหรือ
ทางรถรางภายในสวน และจากสวนสู่โรงงาน เพื่อส่งผลต่อการปฏิบติังานได้อย่างคล่องตวัท่ีสุด 
ดงันั้น ค่าใช้จ่ายท่ีจะตอ้งลงทุนในการท าสวนปาล์มท่ีส าคญัๆ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2527)
ดงักล่าว แบ่งออกไดด้งัน้ี 
 1)  ค่าเตรียมดิน เร่ิมตั้งแต่ ท าให้พื้นท่ีเตียน ปรับพื้นท่ี และตดัถนน หรือสร้างทาง
รถรางภายในสวน 
 2)  ค่าเมล็ดพนัธ์ุ พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกคือพนัธ์ุ Tenera ซ่ึงเป็นลูกผสมระหวา่ง Dura และ 
Pisifera (D X P) ซ่ึงก็มีราคาแพงพอสมควร 
 3)  ค่าวางแนวและขดุหลุมปลูก นิยมปลูกแบบรูปสามเหล่ียมดา้นเท่า ระยะ 29 / 29 / 
29 ฟุต ในเน้ือท่ี 1 ไร่ จะปลูกไดป้ระมาณ 20 -22 ตน้ 
 4)  ค่าเมล็ดพนัธ์ุและปลูกพืชคลุม 
 5)  ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ได้แก่ การก าจดัวชัพืช การใส่ปุ๋ย การป้องกนัและ
ก าจดัโรคแมลง การช่วยผสมเกสร และการตดัแต่งก่ิง – ทะลายปาลม์ 
 6)  ค่าใชจ่้ายในการเก็บเก่ียวและขนส่ง  

 
 

ชนิดพืช กิโลกรัม/ไร่ เปอร์เซ็นตข์องน ้ามนั 
ถัว่เหลือง 63 16 – 19 
มะพร้าว 96 60 – 65 
ถัว่ลิสง 108 40 – 48 
ปาลม์น ้ามนั (เน้ือปาลม์) 480 หรือมากกวา่ 50 – 65 
ปาลม์น ้ามนั (เมล็ดใน) 57 44 – 53 
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 2.1.6  การเตรียมพืน้ทีป่ลูกปาล์มน า้มัน 
ธีระพงศ ์ จนัทรนิยม (2550) กล่าวถึงการเตรียมพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ามนั มี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

 1)  การเตรียมพื้นท่ีสามารถด าเนินการไดโ้ดย 
 (1)  พื้นท่ีขนาดใหญ่ จะตอ้งแบ่งเป็นแปลงยอ่ยๆ 50-100 ไร่ 
 (2)  ท าถนนสายหลกัผา่นแต่ละแปลงยอ่ย 
 (3)  พื้นท่ีลาดชนัตอ้งปรับสภาพพื้นท่ีเป็นขั้นบนัได 
 (4)  พื้นท่ีลุ่ม (ท่ีนา) จะตอ้งยกร่อง 
 (5)  ทุกแปลงยอ่ยจะตอ้งมีถนนใชง้านไดต้ลอดฤดูกาล 
 การเตรียมพื้นท่ีในการปลูกปาล์มน ้ ามนั ถือวา่เป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับการท าสวน
ปาล์ม เน่ืองจากปาล์มน ้ ามันมีการให้ผลผลิตต่อเน่ืองตลอดทั้ งปีและมีการใช้ปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะปุ๋ยในอตัราท่ีสูง ดงันั้นการขนส่งจะมีความจ าเป็นมาก สวนปาล์มท่ีระบบการขนส่งไม่ดี
มกัจะมีปัญหาในอนาคตและยากต่อการขนทะลายซ่ึงเป็นผลผลิตออกจากสวน นอกจากนั้นการปรับ
ท าถนนภายหลงัจะท าไดย้ากและตน้ทุนสูง 
 ในกรณีท่ีเกษตรกรปลูกในพื้นท่ีซ่ึงไม่เหมาะสม เช่น พื้นท่ีลาดชนั จ าเป็นตอ้งปรับ
พื้นท่ีเป็นขั้นบนัไดเพื่อปลูกรวมถึงการวางแนวทางการสร้างถนน ส่วนพื้นท่ีซ่ึงเป็นท่ีลุ่มก็ตอ้งยก
ร่องเพื่อปลูกปาลม์น ้ามนัและท าถนนหลกั 
 2)  การปักแนวปลูก แนวปลูกใหอ้ยูข่วางตะวนั (ปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต)้ 
 ในการปลูกปาล์มจะตอ้งวางผงัการปลูกเป็นสามเหล่ียมดา้นเท่า ระยะระหว่างตน้
ต้องไม่ต ่า 9 เมตร ในกรณีท่ีใช้ปาล์มทางใบสั้ นจะต้องมีข้อมูลชัดเจนว่าทางใบสั้ นเท่าใด 
ตวัอยา่งเช่น ทางใบยาว 6 เมตร ถา้ปลูกระยะ 9 เมตร จะมีส่วนซอ้นทบัของทางใบระหวา่งตน้เท่ากบั 
(6 2)-8 = 4 เมตร 
 ดงันั้นขั้นตอนแรกของการปักแนวปลูก แถวท่ี 1 ให้ปักแนวปลูกในทิศเหนือ- ใต ้
แลว้ปักระยะทุก 9 เมตร ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดจุดปลูกในแถวท่ี 2 ใชเ้ชือกระยะ 18 เมตร โดยให้
ปลายเชือกดา้นหน่ึงอยู่ท่ีตน้ท่ี 1 ส่วนปลายเชือกอีกดา้นหน่ึงอยูท่ี่ตน้ท่ี 2 ดึงจุดก่ึงกลางของเชือก 
(จุดก่ึงกลางคือระยะ 9 เมตร ทั้ง 2 ดา้น) มาก าหนดแนวปลูกของแนวท่ี 2 ท าเช่นน้ีทุกๆ 10-20 ตน้ 
เพื่อวางแนวปลูกแลว้วดัระยะทุก 9 เมตร ในแถวท่ี 2 ไปเร่ือยๆ  
 เน่ืองจากปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชท่ีต้องการปัจจยัแสงค่อนข้างสูง ดังนั้นในแต่ละวนั
จ าเป็นมีชัว่โมงท่ีไดรั้บแสงมาก พบวา่ถา้ปาล์มน ้ ามนัไดรั้บแสงลดลงจาก 6.23 GJ/m² เหลือ 5.69 
GJ/m² (ลดลง 9.5%) จะท าให้ผลผลิตลดลง 416 กก./ไร่/ปี (Chan,1991, อา้งใน ธีระพงศ ์ จทัรนิยม, 
2550) ในช่วงเร่ิมปลูกปาล์ม (1-3 ปี) การบงัแสงจะยงัไม่ค่อยมีผลกระทบมากนกั แต่จะมีผลเม่ือ
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ปาล์มอายุ 3-5 ปี เพราะเงาปาล์มเร่ิมพาดถึงตน้ท่ีปลูกในแนวแสงเดียวกนั ดงันั้นในการปลูกปาล์ม
น ้ามนัควรปลูกในแนวขวางตะวนั คือปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต ้ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะตอ้งการลดการบงั
แสงในช่วงสายและช่วงบ่าย เพราะการปลูกในแนวเหนือ-ใต ้เงาปาล์มจะพาดระหวา่งตน้ปาล์มใน
แนวถดัไป ซ่ึงระยะห่างกบัตน้ท่ีอยู่ในแนวตะวนัตก-ตะวนัออก ท่ีตรงกนัจะห่างถึง 15.8 เมตร 
ในขณะท่ีหากปลูกให้แถวอยูใ่นแนวตะวนัตก-ตะวนัออก ระยะเงาจะห่างกนัเพียง 9 เมตร ซ่ึงจะมี
ช่วงของการถูกบงัแสงนานกวา่  

 

 
 

ภาพที ่2.1  การปักแนวปลูกปาลม์น ้ามนั 
แหล่งทีม่า: ธีระพงศ ์จนัทรนิยม, 2550. 
   
 3)  การเตรียมหลุมปลูก 
 การเตรียมหลุมปลูกปาลม์ท่ีถูกตอ้ง 
 (1)  การเตรียมหลุมปลูกปาลม์ควรด าเนินการ 3-4 เดือนก่อน 
 (2)  เม่ือปักแนวปลูก ต าแหน่งท่ีจะปลูกตอ้งเตรียมดินใหเ้หมาะสมโดยการใส่ปุ๋ย
อินทรียแ์ละหินฟอสเฟต ในกรณีพื้นท่ีปลูกมีสภาพดินเป็นกรดจะตอ้งใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพ
ความเป็นกรดเป็นด่างใหเ้หมาะสม 
 (3)  คลุกดินให้เขา้กนั โดยบริเวณท่ีปลูกควรจะมีรัศมีประมาณ 1 เมตร คลุกดิน
ใหมี้ความลึกประมาณ 50 ซม. เพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะปลูกตน้กลา้ อีก 3-4 เดือนในอนาคต 
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ภาพที ่2.2  การเตรียมหลุมปลูกปาลม์น ้ามนั 
แหล่งทีม่า: ธีระพงศ ์จนัทรนิยม, 2550. 

 
 4)  การปลูก 
 ปาล์มน ้ ามนัมีจุดก าเนิดท่ีใบ (ตาใบ) ในช่วงแรกท่ีโคนล าตน้ ในการปลูกจะตอ้งให้
ตน้เสมอพื้นดินแลว้เหยยีบหลุมใหแ้น่นเพื่อไม่ใหต้น้กลา้ลม้ การปลูกโดยฝังลึกเกินไปจะเกิดปัญหา
กบัตายอดเน่ืองจากตายอดจะถูกฝังใตดิ้นท าให้ตน้ปาล์มมีการเจริญเติบโตช้า ในทางตรงกนัขา้ม
หากปลูกสูงเกินระดบัดินมากเกินไปก็จะท าใหต้น้ลม้ง่ายเน่ืองจากรากปาลม์ลอยอยูเ่หนือดิน 
 การปลูกปาลม์ในพื้นท่ีมีหนูมมาก การฝังตาข่ายป้องกนัหนูควรท าพร้อมกบัการปลูก
ปาลม์เพราะจะท าไดส้ะดวก ตาข่ายท่ีใชค้วรมีขนาด 1×1 ซม. ลอ้มรอบบตน้กลา้ท่ีปลูก ในการลอ้ม
ตาข่ายจะตอ้งให้ตาข่ายส่วนหน่ึงฝังลึกลงในดินเพื่อป้องกนัหนูขุด หลงัจากฝังตาข่ายพร้อมกบัการ
ฝังตน้กลา้ปาลม์แลว้เหยยีบตาข่ายดา้นบนใหปิ้ดโคนตน้ (ธีระพงศ ์จนัทรนิยม, 2550) 
 

 
 

ภาพที ่2.3  การปลูกปาลม์น ้ามนั 
แหล่งทีม่า: ธีระพงศ ์ จนัทรนิยม, 2550. 
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2.1.7  การก าจัดวชัพชื 
ชยัรัตน์ นิลนนท์ และคณะ (2544) ไดก้ล่าววา่การก าจดัวชัพืชมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อลด

การแยง่ธาตุอาหาร ความช้ืนและแสงแดด เพื่อความสะดวกในการท างานในสวนปาล์มน ้ ามนั เช่น 
การเก็บเก่ียว การใส่ปุ๋ย การตดัแต่งทางใบ และการตรววจดูแลปาล์มน ้ ามนัทัว่ไป ก าจดัวชัพืชรอบๆ 
โคนตน้ปาล์มน ้ ามนับริเวณใส่ปุ๋ยประมาณตั้งแต่โคนตน้ถึง 1-2 เมตร และบริเวณถนน การก าจดั
วชัพืชอาจท าไดท้ั้งใช้สารเคมีและท าโดยใช้จอบ เสียม หรือมีดตดัหญา้ ถา้ใช้สารเคมทีตอ้งใช้ให้
ถูกตอ้งและเหมาะสม โดยการปรึกษาเกษตรอ าเภอ โดยเฉพาะปาล์มเล็ก (อายุนอ้ยกวา่ 5 ปี) เพราะ
การฉีดยาท่ีไม่ถูกตอ้งละอองยาอาจปลิวไปถูกตน้ปาล์มน ้ ามนัได ้เม่ือปลูกพืชตระกูลถัว่คลุมดินเพื่อ
เพิ่มธาตุไนโตรเจน ควรใชก้ารก าจดัวชัพืชโดยใชจ้อบ เสียมถากวชัพืชออกไป การก าจดัวชัพืชควร
ท าอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง ในช่วงก่อนและปลายฤดูฝน ให้สอดคลอ้งกบัการใส่ปุ๋ย (ควรก าจดัวชัพืช
ก่อนการใส่ปุ๋ย) ก าจดัวชัพืชไมเ้ล้ือยท่ีเกาะตามตน้ปาลม์หรือทางใบใหห้มดเน่ืองจากวชัพืชพวกน้ีจะ
แยง่แสง ความช้ืน หรือธาตุอาหารได ้

 
 2.1.8  การประเมินความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน ้ามันและการเก็บตัวอย่างใบปาล์ม
  เพือ่ส่งวเิคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

ในบรรดาพืชน ้ามนัท่ีปลูกในเขตร้อน ปาลม์น ้ามนัเป็นพืชท่ีตอ้งการปุ๋ยมากชนิดหน่ึง ซ่ึงจะ
เห็นได้จากค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากของส่วนน้ีในสวนปาล์มท่ีมีการจดัการสวนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันั้นการใชปุ๋้ยให้ถูกตอ้งและเหมาะสมจะท าให้ลดค่าใชจ่้ายในการผลิตปาล์มน ้ ามนัและสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นท่ีผลิตปาล์มน ้ ามนัได้สูงยิ่งข้ึน โดยทัว่ไปแลว้เทคนิคท่ีใช้ในการ
ประเมินความตอ้งการปุ๋ยของปาล์มน ้ ามนันั้นสามารถท าไดโ้ดยใช้ประสบการณ์ดูอาการขาดธาตุ
อาหารท่ีปาล์มน ้ ามนัแสดงออก ใช้วิธีการวิเคราะห์ดิน ใช้วิธีการวิเคราะห์ใบปาล์มน ้ ามนั และใช้
วธีิการทดลองใส่ปุ๋ยใหแ้ก่ปาลม์น ้ามนัโดยตรง (ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และคณะ, 2546) 

ในการประเมินความต้องการปุ๋ยปาล์มน ้ ามนัให้มีประสิทธิภาพ ควรจะใช้วิธีดังกล่าว
ร่วมกนั อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชยืนตน้ การใชว้ิธีทดลองใส่ปุ๋ยตอ้งใช้เวลานาน
มากกวา่ 4 ปีข้ึนไปจึงจะสามารถไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ดงันั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ประเมินความต้องการปุ๋ยของปาล์มน ้ ามัน จึงมักนิยมใช้การสังเกตอาการขาดธาตุอาหารจาก
ประสบการณ์ในแปลงปลูกปาลม์น ้ามนัร่วมกบัการวเิคราะห์ดิน และวเิคราะห์ใบปาลม์น ้ามนั 
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2.1.9  การประเมินความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน า้มัน 
 1)  พิจารณาจากอาการขาดธาตุอาหารของปาลม์น ้ามนั 

 เน่ืองจากการขาดธาตุอาหารของพืชสามารถดูได้จากลกัษณะอากาท่ีพืชแสดงออก 
ซ่ึงอาการท่ีพืชแสดงออกมานั้นจะเกิดข้ึนหลงัจากพืชขาดธาตุอาหารนั้นในขั้นรุนแรงและผลผลิตได้
ลดลงแลว้ ลกัษณะอาการขาดธาตุท่ีส าคญัท่ีพบเสมอในใบปาลม์ ไดแ้ก่ 

 (1)  ไนโตรเจน (N) : เป็นธาตุท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ถ้าพืชได้รับ
ไนโตรเจนในระดบัเหมาะสมจะท าให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงใบมีสีเขียวเขม้สดใส แต่ถา้ไดรั้บใน
ปริมาณมากเกินไปจะท าให้มีการเจริญเติบโตทางล าต้น ใบ มากเกินไป ล าตน้อ่อนแอ มีความ
ตา้นทานโรคนอ้ยลง ง่ายต่อการถูกท าลายจากโรคและแมลง ในปาล์มท่ีมีการให้ปริมาณไนโตรเจน
มากเกินไปจะท าให้น ้ าหนักใบมาก โคนทางใบอ่อน ซ่ึงจะท าให้ทางใบหักในช่วงฤดูแล้ง
 เน่ืองจากธาตุไนโตรเจนมีการเคล่ือนยา้ยได ้เม่ือมีการสร้างใบใหม่หากมีปริมาณ
ไนโตรเจนไม่เพียงพอ ธาตุไนโตรเจนจะเคล่ือนยา้ยจากใบแก่ไปยงัใบอ่อน ท าให้ทางใบดา้นล่างซ่ึง
เป็นใบท่ีแก่กวา่จะขาดไนโตรเจน ซ่ึงจะท าให้ใบเหลืองหรือมีสีเขียวอ่อน หลงัจากนั้นปลายใบจะ
แหง้ ใบจะแขง็และปราศจากความมนั อตัราการเจริญเติบโตลดลง 
 สภาพท่ีท าให้ปาล์มขาดไนโตรเจน ไดแ้ก่ ดินท่ีมีการระบายน ้ าเลว น ้ าท่วมขงั
ราก หรือหนา้ดินมีการชะลา้ง ดินทรายจดั หรือดินท่ีมีปริมาณอินทรียว์ตัถุต ่า 
  (2)  ฟอสฟอรัส (P) : เป็นธาตุท่ีช่วยใหร้ะบบรากของพืชมีการเจริญเติบโตไดเ้ร็ว
ข้ึน ช่วยใหร้ากดูดโพแทสเซียมไดม้ากข้ึน ฟอสฟอรัสท าหนา้ท่ีเหมือนเป็นแหล่งพลงังานของพืชใน
การเคล่ือนยา้ยอาหารท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์แสงไปเก็บสะสม 
  โดยปกติไม่ค่อยพบวา่ปาล์มน ้ ามนัขาดธาตุน้ี เน่ืองจากรากปาล์มจะมีราพวกไม
คอไรซาอาศยัอยู่ ซ่ึงราพวกน้ีสามารถช่วยดึงฟอสฟอรัสให้กบัปาล์ม อย่างไรก็ตามในดินท่ีขาด
ฟอสฟอรัสสามารถสังเกตไดจ้ากพืชตระกูลถัว่ท่ีคลุมดิน ซ่ึงจะมีใบล่างขนาดเล็กสีเขียวเขม้ เม่ือถูก
แสงใบจะหุ้มตวั ส่วนใหญ่จะแสดงอาการสีม่วงท่ีก้านใบและปลายใบ ดินท่ีมกัขาดฟอสฟอรัส
ไดแ้ก่ ดินกรดเกือบทุกชนิด ดินท่ีหนา้ดินถูกชะลา้ง 
  (3)  โพแทสเซียม (K) : เป็นธาตุท่ีไม่ใช่องคป์ระกอบของพืชแต่จะมีส่วนส าคญั
ในการเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีเกิดในพืชซ่ึงท าให้พืชเจริญเติบโตไดดี้ นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัน ้ า โดย
โพแทสเซียมจะท าให้พืชมีความสามารถในการใชน้ ้ าจากดินไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้พืชมี
ความทนทานต่อสภาพแหง้แลง้ไดดี้ข้ึน 
  โพแทสเซียมเป็นธาตุท่ีปาล์มน ้ ามนัตอ้งการสูงสุด และมกัจะเป็นธาตุอาหารท่ี
ตน้ปาลม์ขาดอยูเ่สมอ อาการท่ีแสดงออกสามารถเห็นชดัเจน คือ จุดสีส้ม โดยใบยอ่ยของทางใบล่าง
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จะเป็นจุดสีส้มเขม้ ปลายขอบใบย่อยท่ีแสดงอาการจะแห้งตาย ใบยอ่ยมีสืเหลืองแพร่กระจายเป็น
วงๆ ดินท่ีมกัจะขาดโพแทสเซียม ไดแ้ก่ ดินกรด และดินท่ีมีเน้ือทราย เช่น ดินทราย และดินร่วนปน
ทราย 
  (4)  แมกนีเซียม (Mg) : เป็นธาตุอาหารท่ีเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของ
คลอโรฟีลล์ ซ่ึงท าหน้าท่ีในการสังเคราะห์แสง ช่วยในกระบวนการสร้างโปรตีนในพืชและเร่ง
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในพืช 
  ลักษณะอาการท่ีขาดจะเห็นใบย่อยของทางใบตอนล่างเปล่ียนเป็นสีเหลือง 
โดยเฉพาะใบท่ีไดรั้บแสงอาทิตยโ์ดยตรง ส่วนใบยอ่ยท่ีไม่ไดรั้บแสงอาทิตยจ์ะยงัคงมีสีเขียวอยู ่แต่
ถา้ขาดรุนแรงใบจะเหลืองทั้งใบ เน้ือใบจะแหง้ตายเป็นหยอ่มๆ 
  ดินท่ีขาดแมกนีเซียม ไดแ้ก่ หน้าดินท่ีผ่านการชะลา้ง ดินกรด ดินเน้ือทราย หรือ
ดินท่ีมีปริมาณแคลเซียมสูงมากเกินไป 
  (5)  โบรอน (B) : เป็นธาตุท่ีเร่งการเจริญเติบโตของเน้ือเยื่ออ่อน ท าให้ท่อน า
ละอองเกสรแขง็แรงและช่วยในการงอกและการเจริญเติบโตของละอองเกสร นอกจากน้ียงัควบคุม
การท างานของฮอร์โมนพืชและปฏิกิริยาต่างๆ ในพืช 
  การขาดโบรอนของปาล์มน ้ ามนัพบอย่างกวา้งขวางในประเทศไทย และเป็น
ปัญหาใหญ่ ลกัษณะอาการขาดโบรอนจะสังเกตไดจ้ากทางใบยอดจะยน่ยบัเขา้หากนั ท าให้ใบยอด
สั้นผดิปกติ ในบางคร้ังถา้ลกัษณะอาการไม่รุนแรง จะมีปลายใบหกังอคลา้ยๆ ขอ (Hooked Leaf) ถา้
ขาดรุนแรงใบยอดจะย่นและปลายใบหัก นอกจากน้ีอาการขาดโบรอนยงัสามารถสังเกตได้จาก
ทะลายปาลม์ โดยทะลายปาลม์ท่ีเก็บเก่ียวจากตน้ท่ีขาดโบรอนจะมีเมล็ดลีบหรือเปอร์เซ็นตก์ารผสม
พนัธ์ุไม่ติดสูง ท าใหท้ะลายมีหนามมาก 
  ส าหรับอาการขาดธาตุอาหารอ่ืนๆ มกัไม่ค่อยพบบ่อยนัก ธาตุอาหารเหล่าน้ี 
ไดแ้ก่ แมงกานีส ทองแดง โมลิบดินมั ซ่ึงการขาดธาตุอาหารเหล่าน้ีมกัจะไม่ค่อยมีความส าคญั ส่วน
อาการท่ีเกิดจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร อาการเหล่าน้ีพบไดเ้สมอในปาล์มท่ีไดรั้บธาตุอาหาร
แต่ละธาตุไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการ เช่น ลกัษณะ White Stripe ซ่ึงจะแสดงอาการเป็นเส้นสีขาว
เป็นทางยาวในใบย่อยของทางใบอ่อน ลกัษณะเช่นน้ีเกิดจากการให้ไนโตรเจนปริมาณสูง แต่ให้
โพแทสเซียมและโบรอนไม่เพียงพอ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวจะเกิดคู่กบัอาการขาดโบรอน 
 2)  พิจารณาจากผลการวเิคราะห์ธาตุอาหารในใบปาลม์ 
 ปัจจุบนัการวเิคราะห์ใบปาลม์เป็นวธีิการท่ีใชก้นัแพร่หลาย เพื่อหาขอ้มูลแนะน าการ
ใชปุ๋้ย ผูเ้ก็บตวัอยา่งใบจะตอ้งแน่ใจวา่เลือกเก็บและเตรียมตวัอยา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ
ท่ีก าหนดไว ้มิฉะนั้นผลวเิคราะห์ใบจะไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการแนะน าปุ๋ยได ้
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 ส าหรับการแนะน าการใชปุ๋้ย จ าเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความช านาญและมีประสบการณ์
สูง เพื่อแนะน าการใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคญัท่ีสุดผูแ้นะน าจ าเป็นตอ้งทราบข้อมูล
พื้นฐานทัว่ไปของพื้นท่ีดว้ย เช่น ขอ้มูลการวเิคราะห์ดิน ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน เป็นตน้ 

 
2.1.10  การใส่ปุ๋ยปาล์มน า้มัน 
ผลการทดลองของกรมวชิาการเกษตรแนะน าให้ใส่ปุ๋ยผสมตามอายุพืช ความแห้งแลง้ และ

ชนิดของดิน ดงัตารางท่ี 2.2 
 

ตารางที ่2.2  การใส่ปุ๋ยปาลม์น ้ามนั 
 

อาย ุ(ปี) 

ชนิดปุ๋ย (สูตรปุ๋ย)* 

อตัรา 
(กก./ตน้/ปี) 

พื้นท่ีปลูกขาดฝนประมาณ 2 เดือน พื้นท่ีปลูกขาด
ฝนมากกวา่ 2 
เดือน 

ดินร่วนเหนียว           ดินร่วนปน
ทราย 

ดินร่วนปน
ทราย 

1 14-14-14 19-14-14 14-14-14 1.50 
2 14-11-28 17-11-34 11-8-22 2.50 
3 14-10-32 15-12-36 12-8-28 3.50 
4 11-8-31 12-9-34 9-6-28 4.50 
5 ข้ึนไป 8-6-28 10-8-31 7-6-23 5.50 

 
แหล่งทีม่า: ศูนยว์จิยัและพฒันาการผลิตปาลม์น ้ามนั, 2548. 
หมายเหตุ: อาจใชปุ๋้ยเกรดอ่ืนท่ีมีธาตุอาหารใกลเ้คียงแทนได้ 
 

ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยเม่ือดินมีความช้ืนเพียงพอ หลีกเล่ียงการใส่ปุ๋ยเม่ือแลง้จดั
หรือมีฝนตกหนกั ในปีแรกควรแบ่งใส่ 4-5 คร้ัง/ปี ตั้งแต่ปีท่ี 2-3 แบ่งใส่ 3 คร้ัง/ปี ในช่วงตน้ฤดูฝน 
กลางฤดูฝน และปลายฤดูฝน และเม่ือปาล์มน ้ ามนัอายุ 4 ปีข้ึนไป สามารถแบ่งใส่ไดปี้ละ 2 คร้ัง 
ในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน การแบ่งใส่ 3 คร้ัง/ปี แนะน าให้ใชส้ัดส่วนการแบ่งใส่ดงัน้ี ในคร้ัง
แรกใส่ 50 % คร้ังท่ีสองและสามใส่คร้ังละ 25% ในกรณีแบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี โดยทัว่ไปใชส้ัดส่วนแบ่ง
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ใส่ 60% ในคร้ังแรกตอนตน้ฤดูฝน และใส่ท่ีเหลืออีก 40% ในปลายฤดูฝน ปุ๋ย P และปุ๋ย B สามารถ
ใส่คร้ังเดียวโดยใส่คร้ังแรกทั้งหมดได ้(ศูนยว์จิยัและพฒันาการผลิตปาลม์น ้ามนั, 2548) 
 1)  วธีิการใส่ปุ๋ย ไดแ้ก่  
 ไม่ใส่รอบบริเวณฐานล าตน้หรือใกล้ล าตน้เกินไป ไม่ใส่ปุ๋ยกองเป็นกอ้นหรือหนา
เป็นแถบ เพราะจะท าอนัตรายรากพืชได ้ตอ้งก าจดัวชัพืชรอบๆ ทรงพุ่ม หรือบริเวณใส่ปุ๋ยทั้งหมด 
ปาล์มอายุ 1-4 ปี ให้โรยหรือหวา่นปุ๋ยอยา่งสม ่าเสมอภายในบริเวณวงก าจดัวชัพืชท่ีมีรัศมีใกลเ้คียง
กบัทรงพุม่ ปาลม์อาย ุ5 ปีข้ึนไป ใส่ห่างจากโคนตน้ 50 ซม. จนถึงบริเวณรัศมีรอบทรงพุ่มโดยหวา่น
อยา่งสม ่าเสมอโดยเฉพาะปุ๋ย N ปุ๋ย P ควรหวา่นเป็นแถบกวา้งๆ รอบรัศมีดา้นในของทรงพุ่ม ใน
บางคร้ังส าหรับปาล์มอายุ 8 ปีข้ึนไป สามารถใส่ปุ๋ยระหว่างแถวปลูกภายใต้รัศมีทรงพุ่มได ้
โดยเฉพาะ P และ Mg แต่ตอ้งมีการก าจดัวชัพืชใหห้มดก่อน 
 2)  การใชปุ๋้ยอินทรีย ์
 เป็นปุ๋ยท่ีไดม้าจากแหล่งอินทรียสาร เช่น ไดจ้ากเศษซากพืชท่ีกองหมกัจนสลายตวั
จนหมด เรียกวา่ “ปุ๋ยหมกั” ถา้ไดจ้ากมูลสัตวต่์างๆ ท่ีสลายตวัเรียกวา่ “ปุ๋ยคอก” หรือถา้ไดจ้ากการ
ไถกลบของพืชตระกลูถัว่บ ารุงดินเรียกวา่ “ปุ๋ยพืชสด” ซ่ึงปุ๋ยเหล่าน้ีเรียกรวมๆ วา่ปุ๋ยอินทรีย ์  ปุ๋ย
อินทรียท์ัว่ไปมีปริมาณธาตุอาหารพืชต ่ามากและธาตุอาหารท่ีมีอยูต่  ่าเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อพืช
ไดก้็ต่อเม่ือมีการยอ่ยสลายของวสัดุอินทรียใ์หมี้การปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอยใูนรูปอนินทรีย์
ก่อน พืชจึงจะน าไปใชป้ระโยชน์ได ้โดยกระบวนการดงักล่าวอาศยัสภาพแวดลอ้ม เช่น การระบาย
อากาศ ความช้ืน อุณหภูมิ ปฏิกิริยา และธาตุอาหารเป็นตวัควบคุมอตัราการยอ่ยสลาย ปุ๋ยอินทรียมี์
ส่วนช่วยในการปรับปรุงดินคือ 
 (1)  ปรับปรุงใหดิ้นมีการเกาะตวัเป็นเมด็ดินมีความร่วนซุย ท าใหดิ้นมีการอุม้น ้า
และถ่ายเทอากาศดีข้ึน (ระบายน ้าและระบายอากาศดีข้ึน) ช่วยใหร้ากพืชงอกเจริญเติบโตสามารถ
ดูดน ้า และธาตุอาหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (2)  ช่วยให้ดินสามารถดูดซับธาตุอาหารพืชไดดี้ข้ึน ท าให้ธาตุอาหารท่ีไดจ้าก
การใส่ปุ๋ยเคมีชะลา้งสูญเสียไปนอ้ย พืชสามารถใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน และใชไ้ดร้ะยะเวลานานข้ึน 
นอกจากน้ีอาจมีธาตุอาหารพืชอ่ืนๆ นอกเหนือจากไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
ปลดปล่อยออกมาชา้ๆ ใหพ้ืชไดใ้ชป้ระโยชน์อีกดว้ย 
 (3)  ช่วยให้ดินมีการเปล่ียนแปลงปฏิกิริยาดินไดช้า้ ในกรณีท่ีใส่ปุ๋ยเคมีท่ีมีการ
ตกคา้งเป็นกรดการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมดว้ยจ าท าใหป้ฏิกิริยาดินลดลงชา้มีผลต่อสภาพแวดลอ้มดินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของพืชนอ้ย ท าใหพ้ืชเจริญเติบโตดี 
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 (4)  การใส่อินทรียวตัถุหรือปุ๋ยอินทรีย ์ยงัสามารถช่วยปกคลุมดินท าใหล้ดกการ
สูญเสียหนา้ดินและธาตุอาหารในดินจากฝนตกน ้าไหลบ่าได(้ศูนยว์จิยัและพฒันาการผลิตปาลม์
น ้ามนั, 2548) 
 3)  ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย ์
 เน่ืองจากปุ๋ยอินทรียมี์สมบติัท่ีดีในการช่วยปรับปรุงดินใหดิ้นร่วนซุย มีการระบายน ้ า 
ระบายอากาศดี อุ้มน ้ าดี  ช่วยในการดูดซับธาตุอาหารพืชได้มากข้ึน และช่วยให้ดินมีการ
เปล่ียนแปลงปฏิกิริยาดินช้าลง ท าให้สภาพแวดล้อมดินดี เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
อย่างไรก็ตามปุ๋ยอินทรีย์สลายตัวปลดปล่อยธาตุอาหารได้ในปริมาณต ่า ไม่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต 
 ดงันั้นเกษตรกรจึงควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์เน่ืองจากปุ๋ยเคมีมีปริมาณธาตุ
อาหารอยู่สูง สามารถละลายปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชได้อย่างเพียงพอ พืชสามารถ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตไดสู้งอย่างย ัง่ยืนเพราะมีการใส่ธาตุอาหารชดเชยส่วนท่ีสูญเสียไปกบั
ผลผลิตอย่างเพียงพอและสม ่าเสมอ หรืออาจกล่าวได้ว่าเม่ือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีอย่าง
เหมาะสมแล้วก็จะท าให้สามารถลดปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีใช้ให้น้อยลง ท าให้ดินมีสภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช นัน่คือทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียมี์บทบาทสนบัสนุนร่วมกนัใน
การปรับปรุงดิน ให้ธาตุอาหารท่ีเพียงพอแก่พืช ปริมาณและวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ควร
จะตอ้งมีการศึกษาสมบติัของดินโดยการวิเคราะห์ดินเพื่อให้รู้ชนิดของธาตุอาหารท่ีพืชขาด แลว้จึง
ค่อยใส่ธาตุอาหารท่ีขาดนั้นลงไปให้แก่พืช ทั้งน้ีตอ้งดูปริมาณความตอ้งการธาตุอาหารของพืชแต่
ละชนิดดว้ย ว่าตอ้งการธาตุอาหารต่างๆ อย่างไร ในปริมาณและสัดส่วนท่ีเหมาะสมในช่วงต่างๆ 
ของระยะการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ขอ้มูลท่ีส าคญัประกอบการตดัสินใจใช้ปุ๋ยเหล่าน้ี ควรมี
การปรึกษาร่วมกนัระหว่างนกัวิชาการและเกษตรกรเพื่อให้มีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ พืช
ให้ผลผลิตท่ีสูง มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีสูงอย่างย ัง่ยืน (ศูนย์วิจยัและ
พฒันาการผลิตปาลม์น ้ามนั, 2548) 
 4)  การใชปุ๋้ยกบัปาลม์น ้ามนั 
 ปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัต่อประเทศ เพราะนอกจากจะใชน้ ้ ามนั
เพื่อการบริโภคในรูปของน ้ ามนัพืชแล้ว ในอนาคตรัฐบาลยงัส่งเสริมและขยายพื้นท่ีปลูกปาล์ม
น ้ามนัเพื่อน าผลผลิตมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล เพื่อลดการน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงและเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรทางหน่ึงดว้ย โดยลกัษณะของปาล์มท่ีมีระบบรากไม่ลึก ท าให้การใชปุ๋้ยเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อกระบวนการผลิต 
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(1) การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน สามารถใชไ้ดด้งัตารางท่ี 2.3 

  

ตารางที ่2.3  การใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
 
รายการวเิคราะห์ อตัราปุ๋ยแนะน า/ตน้ (ขนาดทรงพุม่ 7 ม.) 

1) อินทรียวตัถุ (OM,%) 
<1.5 
1.5-2.5 
>2.5 

 
ปุ๋ย N 1,400 กรัม 
ปุ๋ย N 700    กรัม 
ปุ๋ย N 350    กรัม 

2) ฟอสฟอรัส (P,มก./กก.) 
<15 
15-45 
>45 

 
ปุ๋ย P2O5 840 กรัม 
ปุ๋ย P2O5 420 กรัม 
ปุ๋ย P2O5210 กรัม 

3) โพแทสเซียม (K,มก./กก.) 
<50 
50-100 
>100 

 
ปุ๋ย K2O 1,400 กรัม 
ปุ๋ย K2O 700    กรัม 
ปุ๋ย K2O 350    กรัม 

 
แหล่งทีม่า: จิรพงษ ์ประสิทธิเขตร, 2548. 

 
(2)  การใชปุ๋้ยตามลกัษณะเน้ือดิน สามารถใชไ้ดด้งัตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4  การใชปุ๋้ยตามลกัษณะเน้ือดิน 
 
ลกัษณะเน้ือดิน อตัราปุ๋ยแนะน า (กรัม N-P2O5-K2O/ขนาดทรงพุม่/ตน้) 
 ขนาดทรงพุม่ 3 ม. 

ระยะท่ียงัไม่ใหผ้ลผลิต 
ขนาดทรงพุม่ 7 ม. 
ระยะท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ 

ดินร่วนเหนียว, ดินเหนียว 300-150-150 1,400-700-700 
ดินทราย, ดินร่วนปนดินทราย 450-150-450 2,100-700-2,100 

 
แหล่งทีม่า: จิรพงษ ์ประสิทธิเขตร, 2548. 
  
 ปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัต่อประเทศ เพราะนอกจากจะใชน้ ้ ามนั
เพื่อการบริโภคในรูปของน ้ ามนัพืชแล้ว ในอนาคตรัฐบาลยงัส่งเสริมและขยายพื้นท่ีปลูกปาล์ม
น ้ามนัเพื่อน าผลผลิตมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล เพื่อลดการน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงและเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรทางหน่ึงดว้ย โดยลกัษณะของปาล์มท่ีมีระบบรากไม่ลึก ท าให้การใชปุ๋้ยเป็น
ปัจจยัส าคญัต่อกระบวนการผลิต 
 โดยแบ่งใส่ปุ๋ยอตัราแนะน าออกเป็น 4 ส่วน เท่าๆ กนั ใส่ 4 คร้ังต่อปี แต่ละคร้ังห่าง
กนัประมาณ 3 เดือน ใส่ปุ๋ยโดยวิธีหวา่นรอบโคนตน้ห่างจากโคนตน้ประมาณ 1 ฟุต แลว้พรวนดิน
กลบ และรดน ้ าตาม การพรวนดินกลบจะต้องระมัดระว ังไม่ ให้กระทบกระเทือนราก                         
(จิรพงษ ์ประสิทธิเขตร, 2548) 
 

2.1.11  การเกบ็เกีย่วและผลผลติ 
ผลปาล์มจะเร่ิมสุกเม่ือทะลายปาล์มมีอายุจากวนัผสมเกสร 5 เดือนคร่ึง ถึง 6 เดือน เม่ือ

สังเกตเห็นวา่มีผลปาล์มสุกและร่วงลงมาจากทะลายราว 4 - 5 ผล ก็ควรจะเร่ิมเก็บเก่ียวได ้การตดั
ทะลายปาลม์ถา้จะใหดี้ไดป้ริมาณมาก และมีประสิทธิภาพท่ีสุด ควรจะท าเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มๆ ละ 
5 คน โดยแบ่งหนา้ท่ีกนัท า ตดัก่ิงและทะลายปาลม์ 1 คน เก็บทะลายและก่ิงท่ีตดัแลว้ 2 คน และคอย
เก็บผลท่ีร่วงหล่นอีก 2 คน 

ผลปาล์มท่ีย ังไม่แก่ จะมีเปอร์เซ็นต์น ้ ามันต ่ า  เพราะส่วนท่ีเป็นแป้ง (Carbohydrate) 
เปล่ียนเป็นน ้ ามนัยงัไม่หมด แต่ถา้ผลผลิตแก่เกินไปจะมีกรดไขมนัอิสระ (Free Fatty Aeid: FFA) 
สูง น ้ ามนัปาล์ม (Palm Oil) และน ้ ามนัเมล็ดปาล์ม (Palm Kernel Oil) ท่ีมีคุณภาพดีควรจะมี ffaไม่
เกินร้อยละ 1 – 2 (ตามมาตรฐานสากลจะไม่เกินร้อยละ 5) 
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เม่ือเก็บผลปาลม์มาแลว้จะตอ้งขนเขา้โรงงานเพื่อสกดัน ้ามนัโดยเร็วท่ีสุดทนัที ภายในไม่
เกิน 24 ชัว่โมง มิฉะนั้น กรดไขมนัอิสระ (FFA) จะสูง และมีผลใหคุ้ณภาพของน ้ามนัเส่ือม ส าหรับ
ผลผลิตปาลม์น ้ามนัจะใหผ้ลเร็วกวา่ยางพารา และไมผ้ลอ่ืนๆ อีกหลายชนิด คือจะใหผ้ลในปีท่ี 3 
หรือปีท่ี 4 หลงัจากวนัปลูกและจะใหผ้ลคุม้ค่าทางเศรษฐกิจไปจนถึงปีท่ี 25 หลงัจากนั้นก็จะใหผ้ล
ค่อยๆ ลดต ่าลงเร่ือยๆ ปาลม์น ้ามนัท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาอยา่งดีจะใหผ้ลผลิตประมาณ 18 – 24 
ทะลาย ต่อตน้ ต่อปี ในปีแรกจะใหผ้ลผลิตประมาณ 2.0 ตนัต่อไร่ หรือเฉล่ียประมาณ 3.5 – 4 ตนัต่อ
ไร่ หรือ 180 – 200 กิโลกรัม ต่อตน้ แต่การท่ีตน้ปาลม์จะใหผ้ลผลิตสูง – ต ่า มากนอ้ยแค่ไหนนั้น
ยอ่มข้ึนอยูก่บัความรู้ความช านาญ และการเอาใจใส่ในการดูแลรักษาอยา่งแทจ้ริงของเจา้ของสวน
ปาลม์ดว้ย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2527) 
 

2.1.12  การจัดการสวนที่ถูกต้อง  
ในการจดัการสวนปาลม์น ้ามนัเพื่อให้ไดก้  าไรสูงสุดจ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจาก
ปาล์มเป็นพืชท่ีมีอายุยาว นอกจากนั้นการพฒันาจากนั้นการพฒันาจากตาดอกจนได้ทะลายท่ีเก็บ
เก่ียวไดจ้ะใชเ้วลานาน ซ่ึงในช่วงการพฒันาดงักล่าวสภาพแวดลอ้มจะมีผลกระทบต่อจ านวนและ
คุณภาพทะลาย ดงันั้นเกษตรกรจะตอ้งเขา้ใจถึงพฤกษศาสตร์ของปาล์มน ้ ามนัและการจดัการสวน
ปาลม์ในช่วงอายตุ่างๆ ดงัน้ี (ศูนยว์จิยัและพฒันาการผลิตปาลม์น ้ามนั, 2548) 

1) การสร้างทะลายของปาลม์น ้ามนั 

 ตาดอกของปาล์มน ้ ามนัจะเกิดบริเวณซอกของใบปาล์ม ซ่ึงในสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมตาดอกจะพฒันาไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตของใบจนกระทัว่ใบดงักล่าวเจริญถึงล าดบัท่ี 
80 ตาดอกก็จะกลายเป็นทะลายท่ีเก็บเก่ียวได ้ดงันั้นช่วงเวลาในการพฒันาจะเร็วหรือชา้ก็ข้ึนอยูก่บั
การสร้างทางใบดว้ย ส าหรับปาล์มน ้ ามนัท่ีมีการสร้างทางใบชา้ (2 ทางใบ/เดือน) จะใชเ้วลาในการ
พฒันาดงักล่าวนานถึง 41 เดือน (จะเห็นไดใ้นปาล์มท่ีมีอายุมาก) ในขณะท่ีปาล์มซ่ึงมีการสร้างทาง
ใบมาก (3 ทางใบ/เดือน) จะใชเ้วลาในการสร้างทะลายเพียง 27 เดือน (จะเห็นไดใ้นปาล์มท่ีมีอายุ
น้อย) ในช่วงการพฒันาดงักล่าวของตาดอกสภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ของปาล์มจะเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ตาดอกพฒันาเป็นดอกตวัเมียหรือดอกตวัผู ้และดอกตวัเมียท่ีเกิดข้ึนแลว้จะ
พฒันาต่อเป็นทะลายไดห้รือไม่ และมีการผสมเกสรดีหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัของสภาพแวดลอ้ม
ซ่ึงจะมีผลตลอดช่วงการพฒันาของตาดอก ดงันั้นการปลูกปาล์มในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม 
เช่น มีช่วงแลง้ท่ียาว จะท าใหมี้การสร้างทะลายไม่ต่อเน่ืองและท าให้ผลผลิตของปาล์มต ่ากวา่ท่ีควร
จะไดรั้บ 
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2) การจดัการสวนปาลม์น ้ามนัตลอดอายกุารเก็บเก่ียว 

 ดงัท่ีทราบแล้วว่าปาล์มเป็นพืชท่ีมีอายุยาว ดังนั้นในการจดัการสวนปาล์มให้ได้
ผลผลิตสูงและต่อเน่ืองจึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีเฉพาะในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงการจดัการสวน
ปาล์มสามารถแบ่งการจดัการตามช่วงเวลาได ้3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 : ช่วง 10 ปีแรก ช่วงท่ี 2: ช่วง 10-
20 ปี ช่วงท่ี 3 : ช่วงหลงัจาก 20 ปี 

(1) แนวทางการเพิ่มศกัยภาพและประสิทธิภาพการผลิตปาลม์น ้ามนัของไทย 

 การเพิ่มมูลค่าวตัถุดิบทะลายสดปาล์มน ้ ามนั เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าในการ
ผลิตวตัถุดิบทะลายสดปาล์มน ้ ามันได้ โดยการลดต้นทุนในการผลิตทุกๆ ด้าน พร้อมกับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทะลายสดของปาล์มน ้ ามนั ดงันั้นเกษตรกรจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับธรรมชาติของพืช และปัจจัยภายนอกท่ีพืชต้องการเสียก่อน เช่น เกษตรกรควรทราบ
เก่ียวกบัดินและสภาพอากาศท่ีเหมาะสมกบัปาล์มน ้ ามนั ลกัษณะพนัธ์ุปาล์มท่ีดีและพฤกษศาสตร์
ของปาล์มน ้ ามนั โดยเฉพาะเร่ืองการออกช่อดอกของปาล์มน ้ ามนัทั้งตวัผูแ้ละตวัเมีย ซ่ึงแต่ละช่อ
ดอกตอ้งใช้เวลาในการเจริญและพฒันาเป็นเวลานานประมาณ 3 ปี จึงจะโผล่พน้ทางใบปาล์ม
ออกมาให้สังเกตเห็นได ้นอกจากน้ีเกษตรกรตอ้งทราบถึงวิธีการการจดัการสวนปาล์มท่ีดี รวมทั้ง
การจดัการใชปุ๋้ยอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และประหยดั เป็นตน้ 
 การเพิ่มมูลค่าเน้ือไมแ้ละวสัดุพลอยไดอ่ื้นๆ ของปาล์มน ้ ามนั ตน้ ใชท้  าแผ่นไม้
ส าหรับผนงัห้อง เพดาน โต๊ะ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นอกจากน้ีตน้ปาล์มยงัสามารถน ามาท าเป็น
แผน่ไมบ้างๆ ท าหลงัคา และท าเช้ือเพลิงอดัเม็ด ท่ีมีค่าซลัเฟอร์ต ่า ซ่ึงช่วยลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ
ได ้ทางใบปาล์ม ใชค้ลุมโคนตน้ปาล์ม หรือระหวา่งแถวปาล์ม จะช่วยรักษาความช้ืนในดิน ลดการ
ชะลา้งของหนา้ดิน และเม่ือยอ่ยสลายจะใหธ้าตุอาหารท่ีปาลม์น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ทางใบปาลม์ยงั
สามารถใชเ้ป็นอาหารสัตว ์นอกจากน้ีในใบปาล์มน ้ ามนัยงัมี วิตามิน อี ซ่ึงหากนกัวิจยัสามารถสกดั
ออกมาไดก้็จะช่วยเพิ่มมูลค่าไดม้ากมาย ตน้และทางใบปาล์มสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงไดโ้ดยตรง 
ตน้ปาล์มมีคาร์โบไฮเดรตสูง ซ่ึงสามารถเปล่ียนให้เป็นก๊าซ หรือเช้ือเพลิงเหลว (เช่น มีเทน เม
ทานอล และอีเทน)ได ้นอกจากน้ีทั้งตน้และทางใบ รวมทั้งทะลายเปล่าปาล์มน ้ ามนั สามารถน ามา
ท าเป็นเน้ือเยื่อ และกระดาษ ทะลายเปล่าปาล์มน ้ ามัน ใช้คลุมโคนต้นปาล์มจะมีประโยชน์
เช่นเดียวกบัการใชท้างใบใชเ้ป็นเช้ือเพลิง และใชใ้นการเพาะเห็ดฟาง นอกจากน้ียงัมีความพยายาม
ท าซีเมนต์บอร์ด จากทะลายเปล่าปาล์มน ้ ามนั กากเน้ือเมล็ดในปาล์มน ้ ามนั ใช้เป็นอาหารสัตว ์
เน่ืองจากมีคุณค่าทางอาหารสูง คือ มีคาร์โบไฮเดรต 48% น ้ ามนั 5% โปรตีน 19%  เส้นใย 13% เถา้ 
4% และ ความช้ืน11% เส้นใยและกะลาปาล์ม ใช้เป็นเช้ือเพลิง กะลาปาล์มท่ีเหลือบางส่วนใช้
ส าหรับถมผวิถนนในสวนปาลม์ นอกจากน้ีเส้นใยและกะลาปาล์มยงัสามารถน ามาใชเ้ป็นส่วนผสม
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ของวสัดุเพาะกลา้ปาล์ม หรือใช้คลุมบริเวณผิวดินในถุงเพาะกลา้ ส าหรับกะลาปาล์ม เน่ืองจากมี
องคป์ระกอบของธาตุคาร์บอนสูง จึงสามารถน ามาเผาท าเป็นถ่านกมัมนัต์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกบัการกรองฝุ่ น หรือส่ิงเจือปนต่างๆ ช่อดอกตวัผู ้ยงัไม่พบรายงานว่ามีการใช้
ประโยชน์อยา่งจริงจงัจากช่อดอกตวัผู ้นอกจากการใชล้ะอองเกสรเพื่อการผสมพนัธ์ุกบัช่อดอกตวั
เมีย แต่จากการสังเกตพบวา่ช่อดอกตวัผูแ้ต่ละช่อดอกสามารถผลิตละอองเกสรไดจ้  านวนมาก โดย
ช่อดอกหน่ึงๆ สามารถผลิตไดป้ระมาณ 30-50 กรัม/ช่อดอก หากสามารถน าละอองเกสรเหล่าน้ีมา
แปรรูป หรือ สกดัสารท่ีเป็นประโยชน์ออกมาใชป้ระโยชน์ได ้ก็อาจจะเป็นเร่ืองใหม่ในวงการปาล์ม
น ้ามนั และสามารถเพิ่มมูลค่าใหก้บัช่อดอกตวัผูไ้ด ้กากตะกอนในโรงงานสกดัปาลม์น ้ามนั สามารถ
น ากลบัมาท าปุ๋ยใส่ใหก้บัปาลม์น ้ามนัหรือพืชอ่ืนๆ โดยการท ากากตะกอนใหแ้ห้งเสียก่อน เน่ืองจาก
เป็นแหล่งท่ีมีธาตุอาหารสูง นอกจากน้ีกาก ตะกอนดงักล่าวยงัสามารถน าไปใชเ้ล้ียงสัตวไ์ดดี้อีกดว้ย 
 

2.1.13  การปลูกปาล์มตามมาตรฐานของ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
เป็นการปลูกปาล์มน ้ ามันโดยมีการก ากับดูแลในเร่ืองการจัดการสวน การดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม และการอยูร่่วมกนัในชุมชน (โครงการส่งเสริมศกัยภาพการผลิตปาลม์น ้ามนัและน ้ ามนั
ปาลม์อยา่งย ัง่ยนื, 2554) โดยมาตรฐาน RSPO มี 8 หลกัการ คือ  

1) ความโปร่งใส 

2) ท าตามกฎหมายและระเบียบ 

3) สร้างความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจในระยะยาว 

4) ท าตามวธีิการดูแลรักษาปาลม์น ้ามนัท่ีดี 

5) ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

6) รับผดิชอบต่อลูกจา้งและชุมชน 

7) ปลูกปาลม์ใหม่อยา่งมีความรับผดิชอบ 

8) พฒันาสวนปาลม์น ้ามนัอยา่งต่อเน่ือง 

 
ซ่ึงมีหลกัปฏิบติัในการเขา้มาตรฐาน RSPO ดงัน้ี 

1) ความโปร่งใส 

 (1)  บนัทึกขอ้มูลการร้องขอและการตอบสนองดา้นต่างๆ ต่อค าขอของสมาชิก
กลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเก็บรักษาบนัทึก 
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 (2) มี เอกสารการบริหารจัดการของกลุ่มเก่ียวกับกฎหมาย สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีพร้อมเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืน ไดแ้ก่ เอกสารสิทธิท่ีดิน/การใช้ท่ีดิน หรือสิทธิในการใช้
ท่ีดินโดยไม่มีการคดัคา้นจากชุมชน และผูเ้สียสิทธิในท่ีดิน, ข้อตกลงระหว่างสมาชิกกลุ่มและ
ผูจ้ดัการกลุ่ม  
 (3)  มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและใหค้วามรู้เร่ืองมาตรฐานแก่สมาชิก 
 (4)  เอกสารการบริหารจดัการกลุ่มพร้อมเปิดเผยแก่สมาชิกกลุ่ม 

2) ท าตามกฎหมายและระเบียบ 

 (1)  มีหลกัฐานการท าตามกฎหมายของสมาชิก พร้อมมีการติดตามจากผูจ้ดัการ
กลุ่ม 
 (2)  มีรายช่ือกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปาลม์น ้ามนัท่ีมีความส าคญัและ
ทนัสมยั 
 (3)  สมาชิกมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงสิทธิการถือครองท่ีดิน การใชท่ี้ดิน และตอ้งไม่
ถูกคดัคา้นสิทธ์ิ 
 (4)  ถ้า มี ปัญหาการใช้ห รือครอบครอง ท่ี ดินต้อง มีการแก้ปัญหาหรือ
ความกา้วหนา้ของการแกปั้ญหา 
 (5)  มีผงัแปลงของสมาชิกแต่ละราย และท าเป็นผงัแปลงรวมของกลุ่มอย่างมี
ส่วนร่วม 

3) สร้างความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจในระยะยาว 

 (1)  สมาชิกมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนบริหารจดัการงบประมาณประจ าปี 
 (2)  กรณีท่ีมีการปลูกทดแทน ตอ้งมีแผนการปลูกทดแทนประจ าปีท่ีเหมาะสม 

4) ท าตามวธีิการดูแลรักษาปาลม์น ้ามนัท่ีดี 

 (1)  ขั้นตอนการท างาน ไดแ้ก่ มีเอกสารขั้นตอนการท างานในกิจกรรมหลกัตาม
แนวปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับปาล์มน ้ ามนั พร้อมมีการติดตามจากการท าตามนโยบายของ
สมาชิกโดยผูจ้ดัการกลุ่ม, มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มความรู้แก่สมาชิกเร่ืองกิจกรรมหลกั
ส าหรับการท าสนปาลม์น ้ามนั 
 (2)  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไดแ้ก่ สมาชิกบนัทึกขอ้มูลการจดัการสวน (เช่น 
การใส่ปุ๋ย) และการใหผ้ลผลิต พร้อมมีการติดตามจากผูจ้ดัการกลุ่ม 
 (3)  ความเส่ือมโทรมและพงัทลายของดิน ไดแ้ก่ หลกัฐานการลดและป้องกนั
การพงัทลายและการเส่ือมโทรมของดิน, ถา้อยูร่ะหวา่งหรือก่อนปลูกทดแทนในพื้นท่ีลาดชนั ตอ้ง



26 

หาวธีิการเพื่อลดการพงัทลาย เช่น ท าแนวลดหลัน่, ติดตามการท ารายงานของสมาชิก และเทคนิคท่ี
น าไปใช,้ จดัใหมี้การฝึกอบรมแก่สมาชิกกลุ่ม เร่ืองวธีิการป้องกนัการพงัทลายของดิน 
 (4)  การบริหารจดัการน ้ า ได้แก่ หลกัฐานการลดการปนเป้ือนของสารเคมีใน
แหล่งน ้ า , ให้ค  าแนะน าหรือความรู้เพื่อรักษาระดบัและคุณภาพน ้ าแก่สมาชิก ,ถา้ปลูกทดแทนริม
ตล่ิง ควรปลูกพืชรักษาแนวตล่ิง , ดูแลและฟ้ืนฟูเก่ียวกบัสภาพน ้าและริมตล่ิง เช่น ปลูกหญา้ 
 (5) การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน ได้แก่ ให้ความรู้แก่สมาชิกเร่ืองการ
จดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน เก็บเอกสารทางวิชาการหรือแผนการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน
ท่ีกลุ่มมีหลกัฐานการน าการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานไปใช ้, ติดตามการน าการจดัการศตัรูพืช
แบบผสมผสานของสมาชิก 
 (6)  สารเคมี ไดแ้ก่ บนัทึกการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช และใชเ้ฉพาะสารเคมีท่ีมี
การข้ึนทะเบียนในพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย เก็บสารเคมีก าจดัศตัรูพืชอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภยั , ให้ความรู้แก่สมาชิกเก่ียวกบัการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช โดยเฉพาะการใช้ให้ถูกตอ้ง
เหมาะสม 
 (7)  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ไดแ้ก่ มีนโยบายของกลุ่มดา้นชีวอนามยั
และความปลอดภยัในการท างาน พร้อมติดตามการท าตามนโยบายของสมาชิก , มีขั้นตอนปฏิบติั
ส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงหลกั , ให้ความรู้กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงหลกั
ส าหรับสมาชิก , จดบนัทึกอุบติัเหตุจากการท างาน 
 (8) การฝึกอบรม ได้แก่ การจัดอบรมตามเร่ืองท่ีสมาชิกต้องการ , มีการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหวา่งสมาชิก 

5) ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 (1)  มีเอกสารหรือแผนท่ีท่ีประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดล้อม เม่ือมีการปลูก
ทดแทนหรือขยายพื้นท่ีปลูก แผนท่ีกลุ่มเกษตรกร 
 (2)  ในกรณีพบพนัธ์ุพืชหรือพนัธ์ุสัตว์หายากควรมีมาตรการป้องกันอย่าง
เหมาะสม 
 (3)  ภาชนะบรรจุสารเคมีก าจดัศตัรูพืชควรก าจดั หรือท าตามค าแนะน าท่ีอยูบ่น
ฉลาก เพื่อไม่ใหเ้กิดความเส่ียงต่อการปนเป้ือนในแหล่งน ้า หรือมีผลต่อสุขภาพ 
 (4)  หา้มใชไ้ฟเผาในการเตรียมดิน 

6) รับผดิชอบต่อลูกจา้งและชุมชน 

 (1)  มีการประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกบัผลกระทบดา้นสังคมและจดบนัทึก 
 (2)  มีช่องทางและกลไกในการจดัการขอ้ร้องเรียน 
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 (3)  เด็กสามารถท างานไดใ้นกรณีท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูใ้หญ่และควรเป็น
หลงัเลิกเรียน วนัหยดุ หรือปิดเทอม 
 (4)  นายจา้งตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 

7) ปลูกปาลม์ใหม่อยา่งมีความรับผดิชอบ 

 (1)  เก็บประวติัการใชท่ี้ดินท่ีจะขยายพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ามนั 
 (2)  ปรึกษาหารือร่วมกนัในสมาชิกกลุ่มและชุมชนใกลเ้คียงอยา่งมีส่วนร่วม เพื่อ
ระบุช้ีถึงผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขยายพื้นท่ีปลูก 
 (3)  มีการใช้ขอ้มูลส ารวจดินและสภาพภูมิประเทศมาวางแผนในการปลูกใน
พื้นท่ีใหม่ 
 (4)  หา้มปลูกปาลม์น ้ามนัในป่าปฐมภูมิ หรือเขตท่ีมีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ ์เช่น 
วดั สถานท่ีหรือส่ิงท่ีชุมชนสักการะนบัถือ หรือตน้น ้า เป็นตน้ 
 (5)  หลีกเล่ียงการปลูกบนพื้นท่ีสูงชันหรือสภาพดินท่ีด้อยคุณภาพ และดินท่ี
เส่ียงต่อการชะลา้งพงัทลายสูง 
 (6)  ตอ้งมีหลกัฐานการถือครองพื้นท่ีอยา่งชดัเจน 
 (7)  หา้มใชไ้ฟเผาในการเตรียมพื้นท่ีควรใชแ้รงงานจกัรกลหรือแรงงานคน 

8) พฒันาสวนปาลม์น ้ามนัอยา่งต่อเน่ือง 

(1) มีการวางแผนการปรับปรุงกิจกรรมหลกัอยา่งต่อเน่ือง  

 

2.2  การใช้ทรัพยากรกบัการปลูกปาล์มน า้มนั 
 

2.2.1  บทบาทของทรัพยากรแหล่งน า้ 
ทรัพยากรแหล่งน ้านบัวา่มีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งต่อการผลิตทางการเกษตร ในอดีตจ านวน

ประชากรในประเทศยงัมีจ านวนนอ้ย การตั้งถ่ินฐานของครัวเรือนชนบทส่วนใหญ่จะอยูใ่กลบ้ริเวณ
ท่ีมีแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก โดยเฉพาะการท านาซ่ึงตอ้งอาศยัน ้ าในการ
เพาะปลูกปริมาณมาก อย่างไรก็ดี เม่ือจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนมาก พื้นท่ีบริเวณลุ่มน ้ าเร่ิมจ ากดั 
ประชาชนจึงได้มีการขยายถ่ินฐานไปยงับริเวณท่ีห่างไกลแหล่งน ้ า การเพาะปลูกของครัวเรือน
เหล่าน้ีจึงตอ้งอาศยัน ้าฝนในฤดูฝนเพียงอยา่งเดียว ท าใหผ้ลผลิตท่ีไดไ้ม่แน่นอนข้ึนอยูก่บับริมาณฝน
ท่ีตก การพฒันาแหล่งน ้าจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้กษตรกรมีโอกาสไดรั้บน ้ าในการเพาะปลูก
อยา่งสม ่าเสมอ และนบัเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตรวธีิหน่ึง 



28 

จากการทบทวนบทบาทของรัฐในการพฒันาแหล่งน ้ า ปรากฏวา่การพฒันาการเกษตรของ
รัฐเร่ิมตน้จากการพฒันาแหล่งน ้ าและตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การพฒันาแหล่งน ้ ายงัคงได้รับ
ความส าคญัล าดบัสูงสุดในการก าหนดนโยบายพฒันาการเกษตร 

 1)  ผลของการพฒันาระบบชลประทานต่อการผลิตการเกษตร 
 ผลจากการพฒันาระบบชลประทานของรัฐติดต่อกนัมาเป็นเวลานานปรากฎว่า ปี 
พ.ศ. 2531 ประเทศไทยไดมี้การก่อสร้างระบบชลประทานทุกประเภทกระจายไปตามลุ่มน ้ าต่างๆ ท่ี
มีอยูท่ ั้งหมดในประเทศ 26 ลุ่มน ้ า โดยเฉพาะลุ่มน ้ าสายส าคญั คือ ปิง วงั ยม น่าน มูล และชี ไดมี้
การสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ไปแลว้ทุกลุ่มน ้า 
 ส าหรับผลในด้านประสิทธิภาพการผลิต ปรากฏว่า พื้นท่ีการเกษตรท่ีอยู่ภายใต้
ระบบชลประทานโดยเฉพาะชลประทานสมบูรณ์แบบสามารถท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
พืชหลกั คือ ขา้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝน โดยอาศยัพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงและกรรมวิธีการผลิต
สมยัใหม่และมีโอกาสท่ีจะใช้ท่ีดินในการเพาะปลูกคร้ังท่ี 2 ด้วยวิธีการผลิตทันสมยัท่ีมีอยู่ใน
ประเทศ ผลผลิตขา้วเฉล่ียต่อไร่ในเขตน้ีจึงแตกต่างจากผลผลิตขา้วนอกเขตชลประทานอยา่งเห็นได้
ชดั 
 2)  การเกษตรนอกเขตชลประทาน 
 ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดของการปลูกพืชนอกเขตชลประทานคือ ภาวะธรรมชาติท่ี
เปล่ียนแปลงไม่แน่นอน ท าใหมี้น ้าท่วมหรือเกิดฝนแลง้ ซ่ึงเป็นผลเสียต่อการผลิตการเกษตร ภายใต้
ขอ้จ ากดัในเร่ืองน้ี การผลิตนอกเขตชลประทานจึงไม่สม ่าเสมอและมีผลผลิตต ่ากว่าพื้นท่ีในเขต
ชลประทานอยา่งเห็นไดช้ดั การขาดน ้ าใชใ้นการเพาะปลูกเป็นเหตุผลส าคญัท าให้การใชป้ระโยชน์
จากพื้นท่ีดินไม่เตม็ท่ีและเกษตรกรขาดส่ิงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
 

2.2.2  บทบาททรัพยากรทีด่ิน 
ทรัพยากรท่ีดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ใหแ้ก่เกษตรกรมากท่ีสุด ใน

รูปของการเป็นพื้นท่ีท าการเกษตร ทรัพยากรท่ีดินซ่ึงน ามาใชเ้พื่อการเกษตรเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไดม้า
จากพื้นท่ีซ่ึงเดิมเป็นพื้นท่ีป่าไม ้โดยปรากฏวา่ในขณะท่ีพื้นท่ีดินท าการเกษตรมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน
อยา่งมากในช่วงท่ีผา่นมา พื้นท่ีป่าไมก้็ไดล้ดจ านวนลงอยา่งรวดเร็วในทุกภาคของประเทศเช่นกนั 
อย่างไรก็ดี แมท้รัพยากรป่าไมจ้ะมีบทบาทส าคญัในการช่วยขยายพื้นท่ีการเกษตรซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตและรายได้ให้แก่ครัวเรือนชนบทอย่างมาก แต่การท่ีครัวเรือนเกษตรจ านวนมากไดข้ยาย
พื้นท่ีท ากินเขา้ไปในเขตป่าสงวนก็ได้ก่อให้เกิดปัญหากรรมสิทธ์ท่ีดิน และการใช้ท่ีดินอย่างไม่
เหมาะสมกบัสภาพธรรมชาติ (โฆสิต ป้ันเป่ียมรัษฎ,์ 2528)  
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1) สภาพและคุณลกัษณะของดินในประเทศไทย 

 เน่ืองจากสภาพและคุณลกัษณะของดิน มีความสัมพนัธ์ต่อการใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน
นั้นๆ เป็นอย่างมาก เกษตรกรหรือผูใ้ช้ท่ีดินเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดถึงโครงการของภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัท่ีดินจะประสบผลส าเร็จมากนอ้ยอยา่งไร ก็ยอ่มข้ึนอยูก่บัสภาพและคุณลกัษณะของดิน
ในแหล่งนั้นๆ กล่าวอยา่งง่ายๆ ก็หมายถึงสภาพท่ีดินท่ีมีความอึชุดมสมบูรณ์สูงก็ยอ่มสนบัสนุนให้
ผูใ้ชท่ี้ดินนั้นไดค้่าตอบแทนสูง และมีโอกาสประสบผลส าเร็จในการประกอบการในเกณฑ์สูงข้ึน
ดว้ย 
 ในธรรมชาติจะพบว่าดินท่ีเกิดในสภาพพื้นท่ีแตกต่างกนัย่อมจะมีความแตกต่างใน
ลกัษณะและคุณสมบติัของดินเอง ซ่ึงความแตกต่างในด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปัญหาการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น ปกติแล้ว
ปัจจยัท่ีควบคุมการเกิดของดินหรือปัจจยัท่ีท าใหดิ้นเกิดความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ สภาพพื้นท่ี วตัถุตน้
ก าเนิดดิน ส่ิงมีชีวติซ่ึงรวมถึงพืช สัตว ์ภูมิอากาศ และระยะเวลา 
 สภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น บริเวณท่ีเป็นท่ีลุ่มน ้ าท่วมถึง กบับริเวณท่ีดอน น ้ าจาก
แม่น ้ าไม่สามารถท่วมถึงได้ ดินท่ีเกิดในสภาพท่ีทั้งสองแห่งน้ีย่อมจะมีความแตกต่างกนัมาก ใน
บริเวณท่ีลุ่มน ้ าท่วมถึงปกติแล้วจะไดดิ้นท่ีมีเน้ือดินเป็นดินเหนียวจดั มีการระบายน ้ าของดินไม่ดี 
ส่วนดินท่ีเกิดในบริเวณท่ีดอนปกติแลว้จะเป็นดินท่ีมีการระบายน ้ าค่อนขา้งดีหรือดี เน้ือดินอาจจะ
เป็นดินทรายไปจนถึงดินเหนียว ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายๆ อย่าง เช่น วตัถุต้นก าเนิดดิน หรือ 
ภูมิอากาศ ความแตกต่างในดา้นการระบายน ้ าของดินเป็นผลให้เกิดความแตกต่างในด้านการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ดินในบริเวณท่ีลุ่มจะถูกใชท้  านาเกือบทั้งส้ิน ส่วนบริเวณท่ีเป็นท่ีดอนส่วนใหญ่ใช้
ปลูกพืชไร่หรือพืชสวน 
 วตัถุตน้ก าเนิดดิน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอนัหน่ึงท่ีควบคุมคุณสมบติัและลกัษณะของดิน
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากการศึกษาทางธรณีวิทยาของ
กรมทรัพยากรธรณีพบวา่หินเป็นส่วนประกอบของภาคน้ี เกือบทั้งหมดเป็นหินทราย วตัถุตน้ก าเนิด
ดินส่วนใหญ่ยอ่มไดรั้บอิทธิพลจากหินประเภทดงักล่าวมาก ดงันั้นจึงไม่เป็นท่ีสงสัยเลยวา่ดินส่วน
ใหญ่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท าไมเน้ือดินจึงเป็นดินทรายมากกวา่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 
 ส่ิงท่ีมีชีวติ ไดแ้ก่พืชพรรณท่ีข้ึนอยู ่กิจกรรมของสัตวท่ี์มีอยูใ่นดินหรือกิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษยจ์ะมีผลต่อคุณสมบติัหรือลกัษณะของดินท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปหรือแตกต่างกนั
ไป ดินท่ีเกิดในบริเวณทุ่งหญา้ กบับริเวณท่ีเป็นป่าสูงจะมีความแตกต่างกนัในดา้นสีของดิน ซ่ึงจะมี
ความสัมพนัธ์กับปริมาณอินทรีย์วตัถุเป็นอย่างยิ่ง บริเวณท่ีเป็นทุ่งหญ้าจะมีอตัราการเพิ่มของ
อินทรียว์ตัถุสูงกวา่บริเวณท่ีเป็นป่าสูงมาก ดงันั้นดินในบริเวณน้ีส่วนใหญ่จะมีสีด าและลึกกวา่  
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 ภูมิอากาศ อุณหภูมิและปริมาณฝนท่ีตกจะมีอิทธิพลต่อคุณสมบติัและลกัษณะของ
ดินมาก ทั้งน้ีเพราะเป็นตวัการท่ีควบคุมอตัราการสลายตวัของดินและแร่ อตัราการชะลา้งตลอดจน
ขนาดการเกิดต่างๆ ของดิน ดินท่ีเกิดข้ึนในบริเวณท่ีมีฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงอยา่งประเทศไทยจะ
มีอตัราการสลายตวัสูงมาก การชะลา้งของแร่ธาตุอาหารต่างๆ ในดินจะสูงมาก เม่ือเปรียบเทียบกบั
บริเวณแห้งแลง้ ดงันั้นถา้จะเปรียบเทียบในแง่ของความอุดมสมบูรณ์โดยทัว่ๆ ไป บริเวณแห้งแลง้
จดัว่ามีความอุดมสมบูรณ์กวา่บริเวณท่ีมีฝนตกชุกในประเทศไทย บริเวณภาคใตซ่ึ้งเป็นบริเวณท่ีมี
ฝนตกชุกมากท่ีสุด (มากกว่า 2,000มิลลิเมตร) ดินท่ีเกิดข้ึนในบริเวณนั้นเกือบทั้งหมดจะมีปริมาณ
ธาตุท่ีมีประจุบวกและมีปฏิกิริยาเป็นด่าง ซ่ึงไดแ้ก่ Ca, Mg, Na และ K ต ่ามาก ท าให้ดินมีปฏิกิริยา
เป็นกรด 
 ระยะเวลา ดินท่ีเกิดในสภาพพื้นท่ีแตกต่างกนัปกติแลว้จะมีความแตกต่างกนัในอาย ุ
การเกิดดินท่ีเกิดในบริเวณท่ีลุมน ้ าท่วมถึงอยู่เป็นประจ า จดัว่าเป็นดินท่ีมีอายุน้อย ทั้งน้ีเพราะว่า
ขณะท่ีน ้ าท่วมนั้นไดมี้การพาเอาตะกอนมาสะสมอยูต่ลอดเวลา ส่วนในบริเวณท่ีค่อนขา้งดอนหรือ
ดอนข้ึนมาถือว่าเป็นดินท่ีมีอายุมากกว่า ความแตกต่างของอายุย่อมก่อให้เกิดความแตกต่างใน
กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการสลายตัวของหินและแร่ กระบวนการชะล้าง เป็นต้น         
(พินิต สุวรรณะชฎ, 2528) 

  

2.3  นโยบายและยุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัการปลูกปาล์มน า้มนัของประเทศไทย 
 

2.3.1  แผนพฒันาอุตสาหกรรมปาล์มน า้มันและน า้มันปาล์มปี 2556-2560 
แผนพฒันาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนัปาล์ม ปี 2556-2560 โดยมีเป้าหมาย

ส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนัในเขตพื้นท่ีเหมาะสมปลูกปาล์มน ้ ามนัตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยปลูกปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีใหม่ปีละ 200,000 ไร่ รวม 1.00 ลา้นไร่ และปลูกทดแทน
สวนปาล์มเก่าปีละ 100,000 ไร่ รวม 0.50 ลา้นไร่ และฟ้ืนฟูสวนปาล์มน ้ ามนัเดิม เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตให้ไดผ้ลผลิต 3.0-3.5 ตนั/ไร่/ปี อตัราน ้ ามนัร้อยละ 18.5 และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
และส่งเสริมการพฒันาการผลิตปาล์มน ้ ามนัและผลิตภณัฑ์น ้ ามนัปาล์มท่ีย ัง่ยืนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม โดยมียุทธศาสตร์การพฒันา ดงัน้ี (ส านักวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 
2557) 
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1) ยทุธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณค่าผลปาลม์น ้ามนัและผลิตภณัฑ ์

 (1) เพิ่มพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัในเขตเหมาะสมปลูกปาล์มน ้ ามนัตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้มีการตรวจวิเคราะห์ดิน และให้ค  าแนะน าการจดัการดินและ
ปุ๋ย 
 (2) เร่งรัดและรณรงคใ์นการปรับปรุงฟ้ืนฟูสวนปาลม์น ้ามนัเก่าในเขตเหมาะสม
ปลูก โดยปลูกทดแทนด้วยพนัธ์ุดี และการจัดการผลิตท่ีถูกต้อง รวมทั้ งก าหนดให้มีกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนปาลม์น ้ามนั 
 (3) สนบัสนุนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนัปาล์มสู่
ภาคการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานองค์ความรู้และการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรการผลิตใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และแข่งขนัไดภ้ายใตร้ะบบการคา้เสรี 
 (4) สนบัสนุนให้มีการบูรณาการผลิต การตลาด บนพื้นฐานศกัยภาพและความ
เข้มแข็งของเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร รวมทั้งการเช่ือมโยงกับภาคเอกชน เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการท างานจากการท างานแบบเด่ียวเป็นการท างานแบบกลุ่ม 
 (5) จดัท ามาตรการ ขอ้ก าหนด กบัเกษตร ลานเท และโรงงาน เพื่อเพิ่มปอร์เซ็น
น ้ามนั 

2) ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด 

 (1) นโยบายพลงังานเชิงยดืหยุน่เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพดา้นการตลาด
และราคา 
 (2) เสริมสร้างนโยบายการตลาดน ้ ามนัปาล์มและผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นไปตามกลไก
ตลาด ท่ีก่อใหเ้กิดการแข่งขนัและกระจายผลประโยชน์สู่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
 (3) จัดท าและบังคับใช้มาตรฐานปาล์มน ้ ามันและผลิตภัณฑ์ตามหลัก
มาตรฐานสากลทั้งระบบ (ใชม้าตรฐานการบงัคบั GMP ลานเท มาตรฐานโรงงานสกดัและโรงกลัน่
น ้ามนัปาลม์) 
 (4) ก าหนดนโยบายสิทธิประโยชน์ใหแ้ก่ผูล้งทุนในอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนั 

3) ยทุธศาสตร์การใชพ้ลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 

 (1) สนับสนุนการผลิตพลงังานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเน่ือง
ชดัเจน ใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพการผลิตปาลม์น ้ามนัและน ้ ามนัปาล์ม เช่น ไบโอดีเซล พลงังานชีว
มวลและชีวภาพ 
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 (2) ก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงและเขม้งวด รวมทั้งก ากบั ดูแล และควบคุมการ
น าน ้ามนัใชแ้ลว้กลบัมาใชเ้พื่อการบริโภค (Reuse) โดยให้ใชเ้ป็นพลงังานทดแทนเท่านั้น พร้อมทั้ง
ใหมี้ตลาดรองรับท่ีชดัเจน 
 (3) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบเคร่ืองยนตท่ี์สามารถรองรับ B100ได ้

4) ยทุธศาสตร์การวจิยัและพฒันาแบบมุ่งเป้า 

 (1) การวิจยัเชิงนโยบายการบริหารจดัการปาล์มน ้ ามนัอย่างเป็นระบบ และเผล
แพร่ใหเ้กษตรกรทราบอยา่งทัว่ถึง 
 (2) การต่อยอดงานวิจัยอย่างจริงจังและต่อเน่ืองเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เทคโนโลยแีละกรรมวธีิการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูง (การใชป้ระโยชน์จากตน้ปาลม์น ้ามนั) 
 (3) การวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม และได้เทคโนโลยีท่ี
สามารถขยายผลในทางปฏิบติั 
 (4) วิจยัและก าหนดมาตรฐานของคุณภาพและการจดัการแต่ละขั้นตอน เช่น 
เคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพน ้า การใชป้ระโยชน์จากตน้ปาลม์น ้ามนัเก่า 
 (5) ก า ร วิ จั ย แ ล ะพัฒน า บุ ค ล า ก ร  เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ ส นับ ส นุ น
กระบวนการพฒันาบุคลากรด้านการวิจยั  และพฒันาปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนัปาล์ม รวมทั้งสร้าง
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยปีาลม์น ้ามนัอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ใน
ระดบัเกษตรกรดว้ยกนัเอง และมุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรตน้แบบถ่ายทอดใหเ้กษตรกร 
 (6) วจิยัและพฒันาพนัธุปาลม์ท่ีใหผ้ลผลิตสูง 

5) ยทุธศาสตร์การบริหารและการจดัการ 

 (1) จดัท าพระราชบญัญติัปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนัปาล์มให้เป็นวาระแห่งชาติ 
ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัปาลม์น ้ามนัและน ้ามนัปาลม์ ใหมี้ความเป็นเอกภาพและ
สอดคลอ้งกนั และใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
 (2) จัดตั้ งองค์กรและกองทุนการพฒันาปาล์มน ้ ามันและน ้ ามันปาล์ม เพื่อ
บริหารจดัการพฒันาอุตสาหกรรมทั้งระบบใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด และแข่งขนัได ้
 (3) ส่งเสริม พฒันาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร (โดยเฉพาะการขนส่งทาง
รถไฟ) 
 (4) จดัท าฐานขอ้มูลทั้งระบบ เช่น GPS แปลงปลูกปาลม์ ลานเท โรงงาน ฯลฯ 
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2.3.2  แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) 
(ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร 2556, อา้งถึงใน ส านกัวจิยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, 2557) 

กระทรวงพลงังานไดจ้ดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 
ปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และได้ให้ความเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2554 ไดก้ าหนดให้มี
สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนเพิ่มข้ึนจาก 7,413 ktoe ในปี 2555 เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือ
คิดเป็น 25% ของการใช้พลงังานรวมทั้งหมด (99,838 ktoe) โดยก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พฒันาพลงังานทดแทนตามแผนพลงังานทดแทน (AEDP) ใน 6 ประเด็น ดงัน้ี 
 1)  การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลงังานทดแทนอย่าง
กวา้งขวาง 
 2)  การปรับมาตรฐานการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 
 3)  การแกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาพลงังานทดแทน 
 4)  การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายยาง สายจ าหน่ายไฟฟ้า 
รวมทั้งการพฒันาสู่ระบบ Smart Grid 
 5)  การประชาสัมพนัธ์และสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน 
 6)  การส่งเสริมใหง้านวจิยัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน
แบบครบวงจร 

ส าหรับการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใชท้ดแทนน ้ามนัดีเซล เป็นเป้าหมายหน่ึงในแผนการพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ของกระทรวงการคลงั โดย
ก าหนดเป้าหมายในปี 2564 คือ 5.97 ลา้นลิตร/วนั ในขณะท่ีปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตรวม 1.62 ลา้น
ลิตรต่อวนั โดยมุ่งเนน้การพฒันาแผน AEDP ท่ีส าคญั 2 ดา้น ดงัน้ี 
 1)  ดา้นอุปทาน ส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยไม่แย่งพื้นท่ี
พืชอาหาร โดย   
 (1)  ส่งเสริมให้มีพื้นท่ีปลูกปาล์ม 5.5 ลา้นไร่ และมีปาล์มให้ผลรวม 5.3 ลา้นไร่ 
ภายในปี 2564 
 (2)  มีก าลงัการผลิตน ้ามนัปาลม์ดิบ ไม่นอ้ยกวา่ 3.05 ลา้นตนัต่อปี 
 (3)  ส่งเสริมใหเ้ป้าหมายผลิตภาพ หรือ yield ไม่นอ้ยกวา่ 3.2 ตนั/ไร่/ปี 
 (4)มีอตัราส่วนการใหน้ ้ามนั (Oil Content) ไม่นอ้ยกวา่ 18% 
 2)  ดา้นอุปสงค ์
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 (1)  บริหารจดัการสัดส่วนการผสมน ้ ามนัไบโอดีเซลให้สอดคล้องกบัปริมาณ
การผลิตน ้ามนัปาลม์ภายในประเทศ 
 (2)  ทดลองน าร่อง B10 หรือ B20 ใน fleet รถบรรทุก หรือ เรือประมงเฉพาะ 
 (3)  เตรียมพฒันามาตรฐานไบโอดีเซลแบบ FAME ให้สามารถมีสัดส่วนผสม
ในน ้ามนัดีเซลถึง 7% (B7) 
 (4)  มีการบริหารจดัการแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกปาล์มน ้ ามนั การสกัด
น ้ามนั การผลิตน ้ามนัพืช การผลิตไบโอดีเซลและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง การน าเขา้ การส่งออกและ 
R&D เพื่อลดตน้ทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ประเทศสูงสุด (ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์, 2557) 
 

2.4  ยุทธศาสตร์การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556-2559 
 

2.4.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ 
กรอบแนวคิดการจดัท ายุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดา้นการเกษตร พ.ศ.2556-

2559 คือ สนับสนุนการพฒันาเกษตรให้มีภูมิคุม้กันสามารถปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศเพื่อคงไวซ่ึ้งความมัน่คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและความมัง่คงทางอาหาร 
รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขนั โดยการปรับการผลิตสู่การเกษตร
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เกษตรคาร์บอนต ่า โดยความสมคัรใจ รวมทั้งค  านึงถึงผลประโยชน์ของ
เกษตรกรและการพฒันาการเกษตรอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงการจะบรรลุการพฒันาในทิศทางดังกล่าว
จ าเป็นตอ้งด าเนินการวิจยั พฒันา สร้างองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 
รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีกลไกสนับสนุนทางการเงินและการพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในภาคเกษตรทุกภาคส่วนให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ เพื่อมีส่วนร่วมในการบรรเทาและ
แกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมอากาศ (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. ส านกัวจิยั, 2557) 

1)  วตัถุประสงค ์
 (1)  เพื่อให้ภาคเกษตรสามารถปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตร สร้างความมั่นคงของฐานการผลิตเพื่อ
สนบัสนุนความมัน่คงทางอาหารของประเทศภายใตก้ารเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (2)  เพื่อใหภ้าคเกษตรมีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยา่ง
เหมาะสมเป็นธรรม บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรมและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
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 (3)  เพื่อสนับสนุนให้มีการพฒันาและจัดการองค์ความรู้ การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศอยา่งเหมาะสม เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัในการปรับตวัและการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อย
และการเก็บกกัก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ 
 (4)  เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม ความเป็นหุ้นส่วน
ของภาครัฐ เอกชนเกษตรกร และชุมชนเกษตร ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการใชป้ระโยชน์จาก
เครือข่ายความร่วมมือ ในการด าเนินการเร่ืองการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ทั้งกรอบความร่วมมือใน
ประเทศและระหวา่งประเทศ 
 2)  เป้าประสงค ์
 (1)  รายไดภ้าคเกษตรเพียงพอท่ีจะรักษาพื้นท่ีเกษตรและก าลงัแรงงานในภาค
เกษตรท่ีมีอยู่ รวมทั้งการดึงดูดคนรุ่นใหม่เขา้สู่ก าลงัแรงงานภาคเกษตรมากข้ึน เพื่อคงความมัน่คง
ทางดา้นอาหาร 
 (2)  ภาคเกษตรมีส่วนร่วมในการเก็บกกัและช่วยประชาคมโลกในการลดก๊าซ
เรือนกระจกท่ีสอดคล้องกับความสามารถของเกษตรกร โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีนวตักรรมและการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจ 
 (3)  ประเทศไทยเป็นผูน้ าด้านการพฒันาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวตักรรมและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อการ
ปรับตวั การสร้างภูมิคุม้กนัภาคเกษตร ลดการปล่อยและการเก็บกกัก๊าซเรือนกระจกในภูมิภาค
อาเซียน 
 (4)  มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ความส าเร็จ ความรู้ 
เทคโนโลย ีเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั สร้างโอกาส และความเท่าเทียมกนัในสังคม 
 

2.4.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 2.4.2.1  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

1)  วตัถุประสงค ์
(1)  เพื่อรักษาพื้นท่ีเกษตร โดยส่งเสริมการประเมินความเส่ียงและความ

เปราะบางของชุมชนเกษตรต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และแนวทางการปรับตวัท่ีเหมาะสม การ
ปรับพฒันาระบบการผลิต ปรับระบบการตลาดภาคเกษตรให้มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เสริมสร้างความมัน่คงทางอาชีพ และรายไดใ้นภาคเกษตร รวมทั้งคุณภาพชีวิต และความ
เป็นอยูท่ี่ปลอดภยัของเกษตรกร 
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(2)  เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหารระดบัครัวเรือน ชุมชน และ
ระดบัประเทศ ในทุกมิติของความมัน่คงทางอาหารโดยเฉพาะปริมาณอาหารท่ีเพียงพอ ปลอดภยั 
การเขา้ถึงอาหาร และการผลิตอยา่งย ัง่ยนื 

(3)  สร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงขอ้มูล และไดรั้บความช่วยเหลือ
จากโครงการภาครัฐอย่างเท่าเทียมกนั สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ
ปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

2)  เป้าประสงค ์
(1)  มีระบบเตือนภยัล่วงหน้าทางการเกษตรท่ีแม่นย  า น่าเช่ือถือ และมี

การจดัท าแผนเตือนภยัการเกษตรล่วงหนา้ ในระดบัพื้นท่ีจงัหวดั/อ าเภอ/ ต าบล/หมู่บา้น ท่ีเป็นพื้นท่ี
เส่ียง มีการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวงัและประสานงาน โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร สถาบนั
เกษตรกรและชุมชนเกษตร และผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ีทุกภาคส่วน 

(2)  เกษตรกรสามารถเขา้ถึงขอ้มูลด้านภูมิอากาศ มีภูมิคุม้กนั สามารถ
ปรับตวัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

(3)  มีการพฒันา ปรับโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการฟ้ืนฟูทรัพยากร
ดินและน ้าเพื่อการเกษตร สร้างภูมิคุม้กนัรองรับกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

(4)  มีมาตรการและกลไกตลาดท่ีสนบัสนุนการบริหารความเส่ียงดา้น
การผลิต และการตลาด 

(5)  สร้างภูมิคุมกนัในการประกอบอาชีพการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความ
มัน่คงในอาชีพและรายไดข้องเกษตรกร 

3)  ตวัช้ีวดั 
(1)  รายงานสถานการณ์การเตือนภยั กลไกการเตือนภยั การเผยแพร่ 

ประชาสัมพนัธ์ การวางแผนเตือนภยัล่วงหน้า ในระดบัพื้นท่ีจงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ่าน ท่ีเป็น
พื้นท่ีเส่ียง โดยไดรั้บขอ้มูล ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ จากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 

(2)  ผลการศึกษาวเิคราะห์ วจิยั พฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถพฒันาส่งเสริม ถ่ายทอดให้กบัเกษตรกรน าไปใช้ในการรับมือ 
ปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อยา่งคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ 

(3)  จ  านวนเกษตรกรในพื้นท่ีเส่ียงภยัไดรั้บการฝึกอบรมอาชีพเสริม 
(4)  การเพิ่มข้ึนของจ านวนเกษตรกร ท่ีมีการประกันภยัผลผลิตจาก

ภูมิอากาศ 
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(5)  การฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน ้ า ในพื้นท่ีเกษตรประสบภยัและพื้นท่ี
ภยัแลง้ซ ้ าซาก น ้าท่วงซ ้ าซาก 
 2.4.2.2  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเก็บกกัและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
  เกษตร 

1)  วตัถุประสงค ์
(1)  เพื่อใชศ้กัยภาพของภาคเกษตรในการมีส่วนร่วมช่วยบรรเทาปัญหา

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอย่างเหมาะสม เป็นธรรม บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
นวตักรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต ่า 

(2)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสินคา้เกษตรในตลาดโลก 
ซ่ึงมีแนวโนม้จะใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสินคา้เป็นขอ้กีดกนัทางการคา้ 
เช่น คาร์บอนฟุตพร้ินท ์ฉลากคาร์บอน ฉลากการใชน้ ้า (Water Footprint) เป็นตน้ 

(3)  เพื่อใหเ้กษตรกรมีโอกาสสร้างรายไดจ้ากกลไกสนบัสนุนการผลิตท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอยา่งคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ 

2)  เป้าประสงค ์
(1)  มีขอ้มูลกิจกรรมการเกษตร ส าหรับการค านวณก๊าซเรือนกระจกภาค

เกษตร การประเมินศกัยภาพของภาคเกษตรในการปล่อยและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งการจดัท าระบบการตรวจวดั รายงานและการตรวจสอบท่ีเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 

(2)  มีกลไกสนบัสนุนการปรับระบบการผลิตสู่เกษตรคาร์บอนต ่า และ
การเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม บนพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ดว้ยความเสมอภาค และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

(3)  สินคา้เกษตรไทยมีปริมาณการปล่อยคาร์บอน การใชน้ ้ า อยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก 

(4)  เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการปรับสู่ระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม สินคา้คาร์บอนต ่าหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

3)  ตวัช้ีวดั 
(1)  ฐานขอ้มูลก๊าซเรือนกระจก และแนวทางในการเก็บกกัและการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีปฏิบติัได ้
(2)  ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร ตลอดห่วงโซ่

คุณค่า (Value Chain) 
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(3)  พื้นท่ีเกษตรท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) 
และเกษตรอินทรีย ์

(4)  พื้นท่ีเกษตรท่ีไถกลบตอซงั ลดการไถพรวน ลดการเผา 
(5)  จ  านวนฟาร์มปศุสัตวท่ี์มีการจดัการมูลสัตว ์
(6)  มีตน้แบบการจดัท าหมู่บา้นลดคาร์บอน หมู่บา้นเกษตรสีเขียว 

2.4.2.3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดา้น
 การเกษตร 

1)  วตัถุประสงค ์
(1)  เพื่อพฒันาเช่ือมโยงองคค์วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวตักรรม รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการปรับตวั การลดและการเก็บกกัก๊าซเรือนกระจก จาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการ
บริหารจดัการองคค์วามรู้ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดา้นการเกษตร 

(2)  เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วน ถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตร ความมัง่คงทางดา้นอาหารและวิถีชีวิตของเกษตรกร 
เขา้ใจบทบาทของการผลิตภาคเกษตรท่ีมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมีส่วนร่วมใน
การแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ 

(3)  เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชนเกษตร 
ในการป้องกนั เฝ้าระวงัแกปั้ญหา โดยการรณรงค์ เผยแพร่ ประสาน ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้ 
พฒันาเตรียมความพร้อมบุคลากร เกษตรกร ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการด้านการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

(4)  เพื่อพฒันาการด าเนินงานและกรอบความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
เพื่อมีส่วนร่วมกบัประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ใชป้ระโยยชน์จาก
กรอบความร่วมมือกบัต่างประเทศในการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสินค้า
เกษตรไทย ภายไดบ้ริบทการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอย่างเหมาะสม สร้างข่ายความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน การแลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยี เพื่อสร้างศกัยภาพบุคลากรในการด าเนินงานภายใต้
กรอบความร่วมมือ 

2)  เป้าประสงค ์
(1)  มีการจดัการองค์ความรู้ เช่ือมโยงงานวิจยั พฒันา การเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศภาคเกษตรทั้งดา้นการปรับตวั การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอ้มูลนกัวิจยั ทรัพยากร
บุคคลทั้งนกัวิชาการ องค์กร เครือข่ายเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง



39 

ภูมิอากาศในสาขาเกษตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ วิเคราะห์ต่อ
ยอดงานวจิยั 

(2)  เกษตรกรและบุคลากรของ กษ. และผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ได้รับการ
พฒันาองค์ความรู้เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตความมัน่คงทางดา้นอาหารและวิถีชีวิต ขณะเดียวกนัก็
เขา้ใจบทบาทของการผลิตภาคเกษตรท่ีมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม สามารถประยุกตใ์ชเ้พื่อการปรับตวัและการพฒันาสินคา้เกษตรในมิติของ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพิ่ศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลก 

(3)  สร้างศกัยภาพบุคลากรในการด าเนินงานภายใตก้รอบความร่วมมือ 
สามารถใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือกบัต่างประเทศในการวิจยั พฒันา การหาแหล่งทุน 
สนับสนุนการด าเนินการปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอยา่งเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสินคา้เกษตรไทย 

3)  ตวัช้ีวดั 
(1)  ขอ้มูลสารสนเทศองค์ความรู้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เครือข่าย

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับการวางแผนจดัการ
องคค์วามรู้ดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

(2)  จ  านวนการจัดประชุม สัมมนา โครงการฝึกอบรม โครงการ
แลกเปล่ียนความรู้ของเครือข่ายเกษตรกร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางส่ือประชาสัมพนัธ์สู่
เกษตรกร สถาบนัเกษตรกร ชุมชนเกษตร บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 

(3)  การเข้าร่วมในการด าเนินความร่วมมือและการเจรจาระหว่าง
ประเทศภายใตก้รอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต 
และการประชุมแลกเปล่ียนความเห็นและการเจรจาภายใตก้รอบการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอ่ืนๆ 

(4)  รายงานบทวิเคราะห์ข้อเสนอ แนวทางความร่วมมือ/ท่าทีในการ
เจรจาในกรอบความร่วมมือต่างๆ 

(5)  จ  านวนโครงการ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรท่ี
ไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนจากทางภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(6)  จ  านวนบุคลากรดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
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(7)  หลักสูตรการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. ส านกัวจิยั, 2557) 
 

2.5  การประเมนิวฏัจักรชีวติผลติภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) 
 

LCA เป็นวิธีการประเมินประเด็นปัญหาและผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ผลิตภณัฑ์ทั้งวงจร ตั้ งแต่การออกแบบ การใช้พลังงานและวตัถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้
ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการน าไปทิ้ง LCA จะพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีครอบคลุมไปถึงระบบ
นิเวศ พนัธ์ุพืชสัตว ์และสุขอนามยัของชุมชน 
 

2.5.1  ความหมายของการประเมินวฏัจักรชีวติ 
LCA เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ตลอดวฏัจกัรชีวิต ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การสกดัวตัถุดิบ การ
ผลิต การขนส่ง การใช้งาน รวมถึงการใช้ซ ้ า การหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่และการก าจดัทิ้งหลงั
หมดอายกุารใชง้านในเชิงปริมาณ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่พิจารณาผลิตภณัฑ ์ตั้งแต่เกิดจนตาย  (Cradle to 
Grave) โดยศึกษาถึงปริมาณพลงังานและวตัถุดิบท่ีใช้รวมถึงของเสียท่ีปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งทาง
อากาศ น ้ า  และดิน โดยพิจารณาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีครอบคลุมไปถึงระบบนิเวศ  
สุขอนามยั และปัญหาส่ิงแวดล้อมระดบัโลก เพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้เกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

 
2.5.2  ลกัษณะส าคัญของ LCA (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 

1)  เป็นวธีิการท่ีระบุประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ “เกิด” จนถึง “ตาย” 
2)  สามารถศึกษาไดใ้นขอบเขตท่ีกวา้ง โดยก าหนดขอบเขตของระบบและระยะเวลา

ไวใ้นเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา 
3)  การน าไปเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์นในประเภทเดียวกนัตอ้งอยูบ่นพื้นฐานและ

เง่ือนไขของการประเมินอยา่งเดียวกนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 
2.5.3  ขั้นตอนการด าเนินงาน LCA  
การท า LCA ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนหลกัตามมาตรฐาน ISO 14040 ดงัน้ี 
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การก าหนดเป้าหมายและขอบเขต การศึกษา LCA ตอ้งทราบวตัถุประสงคข์องการศึกษา
และวิธีการศึกษา ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีได้จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัการ
ก าหนดขอบเขตและเป้าหมายของการศึกษานัน่เอง โดยการท า LCA สามารถก าหนดวตัถุประสงค์
ได้หลายประการ ยกตวัอย่างเช่น เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภณัฑ์ โดยมีข้อมูล
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดวฏัจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เป็นเคร่ือง
สนบัสนุนผลการวเิคราะห์เพื่อการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานของการออกแบบ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และมีการแสดงขอ้มูลในเชิงปริมาณท่ีสะทอ้นให้เห็นผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีลดลงหลงัการปรับปรุงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ของ
ระบบผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งและขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกซ้ือ 

การศึกษา LCA เพื่อเป้าหมายหลกัทั้ง 3 ขอ้ขา้งตน้จะท าให้ไดข้อ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์ท่ี
สามารถช่วยให้การวิเคราะห์ผลมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน อนัจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้และการ
พฒันาดา้นอ่ืนๆ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตของผลิตภณัฑ ์และการออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็น
ต้น จากเป้าหมายของการศึกษาดังกล่าวน้ี จะเป็นตัวบ่งบอกระดับของรายละเอียดท่ีจะต้อง
ท าการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา LCA จะมีความสัมพนัธ์กับเป้าหมายของการศึกษา นั่นคือ หาก
การศึกษามีเป้าหมายท่ีตอ้งการความน่าเช่ือถือของขอ้มูลค่อนขา้งสูง ขอบเขตการศึกษา ระยะเวลา 
ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการศึกษาก็จะสูงตามไปดว้ย 
 
ภาพที ่2.4  กรอบการด าเนินงาน LCA ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040    
 

 
 
 
                                           

 
 

 
 
 

แหล่งทีม่า: สุพตัรา ศรีปัจฉิม, 2549. 

 
การก าหนดเป้าหมายและ    

ขอบเขตการศึกษา 

การวเิคราะห์บญัชีรายการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

การประเมินผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

การแปรผล
และ

ประเมินผล
การ 

ปรังปรุง 

การประยกุตใ์ช ้
-ออกแบบ/พฒันา/ปรับปรุงผลิตภณัฑ์
ใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
-วางแผนกลยทุธ์เพื่อการพฒันา
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
-ก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
-ประชาสมัพนัธ์ดา้นตลาดเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
-ฉลากส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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2.5.4  ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ LCA 
ในอุตสาหกรรม ไดรั้บประโยชน์จากการประยกุตใ์ช ้LCA คือ สามารถปรับปรุงประสอทธิ

ภาพการผลิต ปรับปรุง/ออกแบบผลิตภณัฑ์ วางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาการผลิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

NGOs ไดรั้บประโยชน์จากการประยุกตใ์ช ้LCA คือ กระแสดา้นส่ิงแวดลอ้มและการคา้ 
แหล่งขอ้มูล เพื่อเผยแพร่ต่อผูบ้ริโภค 

ผูบ้ริโภค ไดรั้บประโยชน์จากการประยกุตใ์ช ้LCA คือ การเลือกซ้ือสินคา้ 
สร้างจิตส านึกต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ภาครัฐ ไดรั้บประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ LCA คือ มาตรฐานผลิตภณัฑ์ เช่น ฉลาก

ส่ิงแวดลอ้มประเภทท่ี 3 ก าหนดนโยบาย / การควบคุมดว้ยกฎหมาย 
 
2.5.5  การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตของการประเมิน (Goal and Scope Definition) 

1)  หลกัการและเป้าหมายของการประเมินวฏัจกัรชีวติ 
วตัถุประสงค์หลักของการประเมินวฏัจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด โดยความแตกต่างของการประเมินวฏัจกัรชีวิต
จากการวเิคราะห์ทางส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ คือ การรวมพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ เช่น ผลกระทบจากการผลิตวตัถุดิบมาป้อนให้กับกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ ผลกระทบท่ีเกิดจากการขนส่ง ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชง้าน ผลกระทบท่ีเกิด
จากการก าจดัผลิตภณัฑ์ท่ีหมดสภาพการใช้งานแล้ว ฯลฯ ซ่ึงการรวมพิจารณาถึงกิจกรรมอ่ืนๆ 
เหล่าน้ี ท าใหส้ามารถวเิคราะห์ถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑอ์ยา่งแทจ้ริง 

2)  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการรวมพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากวฏัจกัรชีวิตของ
ผลิตภณัฑ์ สามารถสรุปได้ดงัน้ี การเลือกใช้วตัถุดิบท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย การรวม
พิจารณาถึงผลกระทบจากการผลิตวตัถุดิบ ท าให้สามารถหลีกเล่ียงปัญหาของการกระจาย
ผลกระทบ ออกจากโรงงาน โดยใหโ้รงงานอ่ืนๆ ท่ีอยูต่น้ทางรับผิดชอบผลกระทบเหล่าน้ีแทน และ
ยงัช่วยให้สามารถเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมาจากผูผ้ลิตท่ีให้ความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดการ
เช่ือมโยงท่ีสะอาดระหวา่งผูผ้ลิต (Green Supply Chain) การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ย ทั้งในช่วงการใชง้าน และการก าจดัผลิตภณัฑ ์

ผลจากการประเมินวัฏจักรชีวิตท่ีผ่านมาหลายๆ กรณี พบว่าผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีแทจ้ริงเกิดข้ึนท่ีช่วงการใชง้านผลิตภณัฑ์หรือการก าจดัซากผลิตภณัฑ์ ดงันั้นในกรณี
เหล่าน้ี ผลจากการประเมินวฏัจกัรชีวิตท าให้ทราบว่า การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม โดยให้
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เกิดผลกระทบในช่วงการใชง้านและการท าลายซากนอ้ยท่ีสุด จะเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดส าหรับผลิตภณัฑ์นั้นๆ และจึงเกิดเป็นหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
(Design for Environment) 

3)  การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม 
ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ทราบว่า กิจกรรมใดก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดและมีส่วนช่วยให้เกิดแนวทางผลักดัน ทั้ งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้เกิดการพฒันาในทิศทางท่ีช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุด ซ่ึงหาก
ปราศจากการพิจารณาตามหลกัการของการประเมินวฏัจกัรชีวิตแลว้ การลงทุนให้เกิดการพฒันา 
อาจไม่มุ่งเนน้ไปยงัจุดท่ีเป็นปัญหาอยา่งแทจ้ริง การประเมินวฏัจกัรชีวิตจึงเป็นการช่วยให้มีการใช้
ทรัพยากร ทั้งทางดา้นบุคลากรและงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุน้ีการขยายขอบเขตการพิจารณาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจึงเสมือนเป็น
หลกัการส าคญัของการประเมินวฏัจกัรชีวติ  

4)  ปัญหาหลกัของการประเมินวฏัจกัรชีวิต คือ ปัญหาการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้มี
ความสมบูรณ์ ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีหน่วยงานใดท่ีสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งเชิง
ปริมาณไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นเพื่อช่วยให้สามารถมีการประเมินวฏัจกัรชีวิตในระดบัหน่วยงานได ้
เราสามารถก าหนดเป้าหมายของการประเมินฯ ให้มีระดบัต่างๆ กนั ซ่ึงในแต่ละระดบัจะตอ้งการ
ความละเอียดของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยเป้าหมายของการประเมินสามารถแบ่งตามระดบั
ไดด้งัน้ี 

(1)  เพื่อวเิคราะห์จุดอ่อนและจุดแขง็ของผลิตภณัฑ ์

ใชข้อ้มูลดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เฉพาะในส่วนท่ีมีความแตกต่างกนั แต่คิด
ตลอดช่วงวฏัจกัรชีวติ เพื่อการออกแบบ/ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ ขอ้มูลพื้นฐานการออกแบบเชิงปริมาณ 
ยงัไม่ใชข้อ้มูลการผลิตจริง เพื่อเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์สามารถดูเฉพาะส่วนท่ีแตกต่างกนั อาจเป็น
การประเมินภายในองคก์รเอง ในกรณีท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีหนา้ท่ีเดียวกนั อาจประเมินเฉพาะในช่วง
การผลิตเท่านั้น เพราะช่วงการใช้งานและการก าจดัซากจะมีผลกระทบเท่ากนั เพื่อการจดัท าฉลาก
ส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ฉลากส่ิงแวดลอ้มประเภทท่ี 3) ตอ้งใชข้อ้มูลพื้นฐานท่ีละเอียด รวมตลอดช่วงชีวิต
ผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีองคก์รภายนอกเพื่อตรวจประเมิน ทั้งน้ีในการประเมินวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ์
ใดๆ นั้น ผูป้ระเมินควรจะตอ้งระบุเป้าหมายในการประเมินให้ชดัเจน เพื่อให้สามารถเขา้ใจไดง่้าย 
(สุพตัรา ศรีปัจฉิม, 2549) 
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2.5.6  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Impact 
Assessment: LCIA) 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ เป็นการค านวณเพื่อแปลง
ขอ้มูลบญัชีรายการท่ีไดจ้ากการรวบรวมปริมาณสารขาเขา้และสารขาออกของระบบผลิตภณัฑ์ จาก
ขั้นตอนการวิเคราะห์บญัชีรายการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้อยูใ่นรูปของผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใช้
อธิบายค่าความสามารถในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชั้นกลางหรือปลายทาง ท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละช่วงชีวติและตลออดวฏัจกัรชีวติของผลิตภณัฑ ์

 
2.5.7  วตัถุประสงค์การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตลอดวฏัจักรชีวติผลติภัณฑ์ 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัยิ่งใน

การด าเนินงานการประเมิรวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อแปลงขอ้มูลบญัชีรายการท่ีได้
จากการรวบรวมปริมาณสารขาเขา้และสารขาออก ของระบบผลิตภณัฑ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์
บญัชีรายการด้านส่ิงแวดล้อม ให้อยู่ในรูปของตวัช้ีวดัผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเชิงปริมาณ เพื่อ
อธิบายค่าความสามารถในการก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มขั้นกลางหรือปลายทาง ท าให้เห็น
ความเช่ือโยงระหวา่งระบบผลิตภณัฑ์กบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ีการคดัเลือกกลุ่ม
ผลกระทบและตัวช้ีวดักลุ่มผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีจะท าการประเมิน ต้องสอดคล้องกับ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑท่ี์ท าการศึกษา และยงัตอ้งค านึงถึงการคดัเลือกประเภทของ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาการประเมินวฏัจกัรชีวิต
ผลิตภณัฑด์งักล่าว 

ผลท่ีไดจ้ากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ สามารถน าไป
ตีความและแปลผลในขั้นตอนถดัไป ท าใหท้ราบวา่ช่วงชีวิตใดของผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด ความรุนแรงของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีส าคญั รวมทั้งแหล่งท่ีมาของประเด็นปัญหาและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม
ดงักล่าวสามารถน าไปใช้สนบัสนุน การจ าแนกวิธีการในการปรับปรุงสมรรถนะเชิงส่ิงแวดลอ้ม
ของผลิตภณัฑอ์ยา่งเป็นระบบ ครอบคลุมประเด็นปัญหาและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัร
ชีวติของผลิตภณัฑ ์ท าให้สามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 

2.5.8  แนวคิดพืน้ฐานในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตลอดวฏัจักรชีวติผลติภัณฑ์ 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในการด าเนินงานประเมินวฏัจักรชีวิตผลิตภัณฑ ์           

มีแนวคิดพื้นฐานมาจากกลไกด้านส่ิงแวดล้อมและกระบวนการเกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อม          
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(รูปท่ี 2.5) ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่จุดก าเนิดของปัญหาส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และพลงังาน รวมทั้งการเกิดขยะมูลฝอย การปลดปล่อยสารมลพิษสู่น ้ า อากาศ และดิน ท่ีท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นเกิดการแพร่กระจายของสารมลพิษสู่ส่ิงแวดล้อมท่ี
น าไปสู่การสัมผสัของสารมลพิษกบัส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งมนุษยเ์รา และในท่ีสุดก่อให้เกิดภาวะมลพิษ
ท่ีสร้างความเสียหาย หรือท าลายส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและในระดบัโลก 

จากกลไกและกระบวนการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอธิบายเบ้ืองตน้ ท าให้สามารถ
จ าแนกผลกระทบส่ิงแวดล้อมตลอดวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ได้เป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมชั้นกลาง (Mid-Point Impacts) และผลกระทบส่ิงแวดล้อมปลายทาง (End-Point 
Impacts) โดยผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดนับตั้งแต่จุดก าเนิดของสารมลพิษ จนกระทัง่การ
สัมผสัของสารมลพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม จดัเป็นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชั้นกลาง ส่วนการเกิดภาวะ
มลพิษท่ีสร้างความเสียหายหรือท าลายส่ิงแวดล้อมทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและในระดบัโลก นบัเป็น
ผลกระทบปลายทาง ตวัอยา่งของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มปลายทาง เช่น การท าให้โลกร้อน การ
ลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ การเกิดฝนกรด การก่อให้เกิดความเป็นพิษ การเพิ่มข้ึนของแร่
ธาตุอาหารในน ้ า ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบปลายทางต่อสุขภาพอนามยัมนุษย ์การท าลายคุณภาพ
ของระบบนิเวศ รวมทั้งการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลงังาน 
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ภาพที ่2.5  กลไกดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มขั้นกลางและปลายทาง 
 

วถิีทางส่ิงแวดล้อม                                                          ประเภท 
 
การ 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งทีม่า: สุพตัรา ศรีปัจฉิม, 2549. 
 

ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเก่ียวกับกลไกด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและกระบวนการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดงัอธิบายขา้งตน้ โดยใชโ้มเดลอธิบาย
กลไกทางฟิสิกส์-เคมี และวิถีทางของสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การประเมินการปลดปล่อย
ของสารมลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นจุดก าเนิดของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เรียก Emission Factors และ
วเิคราะห์การแพร่กระจายของสารมลพิษสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยใช ้Dispersion models การเกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอธิบายโดยใช้ Dose-response Functions และท าการประเมินความเสียหายหรือ
ท าลายส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากภาวะมลพิษ โดยใช้การประเมินค่าความเสียหาย เรียก Valuation 
Functions  

  

การใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานชั้น
กลาง 

การเกิดขยะมูลฝอย การปลดปล่อยสาร
มลพิษสู่น ้า อากาศ และดิน 

การแพร่กระจายและการสัมผสัของสาร
มลพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (ระบบนิเวศน์ 
มนุษย ์ส่ิงก่อสร้าง) 

การท าลายหรือสร้างความเสียหายต่อ
ส่ิงแวดลอ้มปลายทาง 

Emission factors 

Dispersion models 

Dose-response functions 

Valuation functions 
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2.5.9  โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประเมินวฏัจักรชีวติ 
เน่ืองจากการศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิต จะมีตวัเลขและ

ขอ้มูลเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัการท า LCA ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ผลิตท่ีมีความซบัซ้อนและเช่ือโยงกบัฐานขอ้มูลหลายส่วน การมีโปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะส าหรับ 
LCA มาใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลจะท าให้มีความสะดวก รวดเร็วให้กบัผูใ้ช้และมีความผิดพลาดอนั
เกิดจากการค านวณเองลดลง ปัจจุบนัน้ีหลายประเทศได้ให้ความสนใจ และพฒันาโปรแกรม
ส าเร็จรูปข้ึนมาอยา่งหลากหลาย โดยส่วนแบ่งของโปรแกรมแต่ละยีห่อ้แสดงดงัภาพท่ี 2.6 

 
ภาพที ่2.6 ส่วนแบ่งตลาดของโปรแกรมส าเร็จรูปดา้น LCA 

 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมแต่ละยี่ห้อประกอบดว้ย จ านวนฐานขอ้มูล รูปแบบ
ของการแปลผลขอ้มูล ภาษาท่ีใช้ ราคาขอ้ดี ขอ้เสีย การให้ทดลองใช้โปรแกรม ความยากง่ายใน
การศึกษา ความหลากหลายของวิธีท่ีใช้ในการประเมินผลกระทบ ความยืดหยุ่นและการสร้าง
ฐานขอ้มูลใหม่ ความเหมาะสมและความเฉพาะเจาะจงของฐานขอ้มูล เป็นตน้ (สุพตัรา ศรีปัจฉิม, 
2549.) 
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2.6  ข้อมูลพืน้ฐานของจังหวดัตรัง 
 

2.6.1  สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดเทของพื้นท่ีจะลาดจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้และทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตก ล าน ้ า

ธรรมชาติมีความยาวล าน ้ าไม่มากนกั มีความลาดชนัประมาณ 1:800 ถึง 1:1,200 มีล าน ้ าส าคญัดงัน้ี 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมชลประทาน, 2557) 

1)  ลุ่มน ้ าตรัง มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดั บริเวณเขต 3 จงัหวดั คือ จงัหวดั
พทัลุง จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัตรัง และเทือกเขาในจงัหวดักระบ่ีไหลผา่นอ าเภอรัษฎา 
อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวงัวิเศษ อ าเภอเมือง และอ าเภอกนัตงั ไหลลงทะเลอนัดามนัท่ีปากน ้ ากนัตงั 
อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีล าน ้ าสาขา 49 สาขา ท่ีส าคญัและอยู่
ในจงัหวดัตรังมี 6 สาย คือ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองล าภูรา คลองชี และคลอง
นางนอ้ย  

(1)  คลองกะปาง มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัไหลผา่นต าบลต่างๆ ของอ าเภอ
รัษฎา ไหลงลงสู่แม่น ้ าตรังบริเวณเทศบาลต าบลกะปาง อ าเภอรัษฎา จงัหวดัตรัง มีความยาว
ประมาณ 20 กิโลเมตร 

(2)  คลองมวน มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัไหลผา่นต าบลต่างๆ ของอ าเภอ
ห้วยยอด ไหลลงสู่แม่น ้ าตรังบริเวณบา้นวงัสุม ต าบลบางดี อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง มีความยาว
ประมาณ 27 กิโลเมตร 

(3)  คลองยางยวน มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัซ่ึงมีล าน ้ าสาขาคือ คลองหิน
แท่น ไหลผ่านต าบลต่างๆ ของอ าเภอห้วยยอด ไหลลงสู่แม่น ้ าตรังบริเวณบา้นเขากอบ อ าเภอห้วย
ยอด จงัหวดัตรัง มีความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร 

(4)  คลองล าภูรา มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัไหลผา่นต าบลต่างๆ ของอ าเภอ
ห้วยยอดและอ าเภอเมืองตรัง ไหลลงสู่แม่น ้ าตรังบริเวณบา้นยางงาม ต าบลนาท่ามใต ้อ าเภอเมือง
ตรัง จงัหวดัตรัง มีความยาวประมาณ 47 กิโลเมตร 

(5)  คลองชี มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัไหลผ่านต าบลต่างๆ ของอ าเภอวงั
วเิศษ ไหลลงสู่แม่น ้ าตรังบริเวณบา้นทุ่งใหญ่ ต าบลท่าสะบา้ อ าเภอวงัวิเศษ จงัหวดัตรัง มีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตร 

(6)  คลองนางนอ้ย มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัมีล าน ้ าสาขา คือ คลองละมอ
และคลองช่อง ไหลผ่านต าบลต่างๆ ของอ าเภอนาโยง อ าเภอเมืองตรัง ไหลลงสู่แม่น ้ าตรังบริเวณ
บา้นใต ้ต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 
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2)  ลุ่มน ้ าปะเหลียน มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดั ในเขตอ าเภอปะเหลียนและ
อ าเภอย่านตาขาว เป็นล าน ้ าสายหลกัของลุ่มน ้ าปะเหลียนและไหลลงปากน ้ ากนัตงั อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ประกอบดว้ยล าน ้ าสาขายอ่ย 19 สาขา และท่ีส าคญัมี 
7 สาขา คือ คลองห้วยแดนหมี คลองบางหลุด คลองล าแคลง คลองล าปลอก คลองล าพิกุล คลอง
หลกัขนั คลองแร่ 

(1)  คลองห้วยแดนหมี มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัไหลลงสู่คลองปะเหลียน
ท่ีบา้นควนไมด้ า ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง มีความยาวประมาณ 11.5 กิโลเมตร 

(2)  คลองบางหลุด มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัไหลลงสู่คลองปะเหลียน ท่ี
บา้นควนไมด้ า ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร 

(3)  คลองล าแคลง มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัไหลลงสู่คลองปะเหลียน ท่ี
บา้นล าแคลง ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร 

(4)  คลองล าปลอก มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัไหลลงสู่คลองปะเหลียน ท่ี
บา้นล าปลอกใต ้ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

(5)  คลองล าพิกุล มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดั มีล าน ้ าสาขาคือ คลองไหนุ้ย 
คลองสูง คลองชา้งหาย คลองล าชาน ไหลผา่นต าบลต่างๆ ของอ าเภอยา่นตาขาว ไหลลงสู่คลองปะ
เหลียน ท่ีบา้นย่านตาขาว ต าบลย่านตาขาว อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรัง มีความยาวประมาณ 
28.500 กิโลเมตร  

(6)  คลองหลกัขนั มีตน้ก าเนิดจากบริเวณท่ีราบเชิงเทือกเขาบรรทดั เขตอ าเภอปะ
เหลียน มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร มีล าน ้ าสาขาท่ีส าคญั ได้แก่ คลองวงัยาว มีความยาว
ประมาณ 32 กิโลเมตร 

(7)  คลองแร่ มีตน้ก าเนิดจากบริเวณท่ีราบเชิงเทือกเขาบรรทดั อ าเภอปะเหลียน มี
ล าน ้าสาขาท่ีส าคญัไดแ้ก่ คลองวงัอ่าง มีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร 

3)  ลุ่มน ้ าคลองละงู มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัในเขตอ าเภอปะเหลียน จงัหวดั
ตรัง และอ าเภอทุ่งหวา้ อ าเภอควนกาหลง จงัหวดัสตูล ในจงัหวดัตรังมีล าน ้ าส าคญั 1 สาขา คือ 
คลองลิพงั 

(1)  คลองลิพงั มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัในเขตอ าเภอปะเหลียน มีความ
ยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ไหลผา่นต าบลลิพงั ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง และ
ไหลลงสู่คลองหญา้ระ มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร 

4)  ลุ่มน ้ าภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกส่วนท่ี 3 มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดั
กระบ่ีและจงัหวดัตรังทางตอนเหนือ ในจงัหวดัตรังมีล าน ้าส าคญั 1 สาขา คือ คลองกะลาเสใหญ่ 
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(1)  คลองกะลาเสใหญ่ มีตน้ก าเนิดจากเทือกเขาบรรทดัในเขตจงัหวดักระบ่ีและ
จงัหวดัตรังตอนเหนือ ไหลผา่นต าบลกะลาเสและต าบลเขาไมแ้กว้ อ าเภอสิเกา มีความยาวประมาณ 
20 กิโลเมตร 

 
2.6.2  สภาพอุตุนิยมวทิยาและอุทกวทิยา 

1)  สภาพภูมิอากาศ จงัหวดัตรังตั้งอยูใ่นพื้นท่ีภาคใตฝ่ั้งตะวนัตก จึงรับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้มี 2 ฤดูกาล ดงัน้ี 

ฤดูฝน ช่วงกลางเดือน พฤษภาคม ถึง ธนัวาคม 
ฤดูร้อน ช่วงเดือน มกราคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

จากสถิติขอ้มูลภูมิอากาศท่ีสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในรอบ 30 ปี 
(พ.ศ.2509-2538) พอสรุปค่าเฉ่ียรายปีของตวัแปรภูมิอากาศท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 

(1)  อุณหภูมิเฉล่ียรายปี   27.0  องศาเซลเซียส 
(2)  ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียรายปี   81.1 เปอร์เซ็นต ์
(3)  เมฆปกคลุมเฉล่ียรายปี   7.1  หน่วย (0-10) 
(4)  ปริมาณการระเหยจากถาดระเหยเฉล่ียรายปี 1,539.4  มิลลิเมตร (กรม

ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) 
 

2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 

ปราณี หนูทองแก้ว (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการประเมินวฏัจกัรชีวิตของการผลิต       
ไบโอดีเซลจากปาล์มน ้ ามนั โดยได้น าเสนอการประเมินวฏัจกัรชีวิตของการผลิตไบโอดีเซล       
จากปาล์มน ้ ามนั ซ่ึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในสามช่วง
กระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการทางการเกษตร การผลิตไบโอดีเซลปาล์มน ้ ามนั และการน าไบโอ
ดีเซลไปใชง้าน เพื่อพิจารณาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงไบโอดีเซล 1 ลิตร ผล
การศึกษาพบว่าในขั้ นตอนของการน าไปใช้งานมีการใช้พลังงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
กระบวนการผลิต และกระบวนการทางการเกษตร ตามล าดับ และจากการประเมินโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูปพบวา่ ในขั้นตอนการน าไปใชง้าน ก่อให้เกิดความรุนแรงของผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม
สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.09 ของผลกระทบทั้ งหมด รองลงมาคือ การผลิตไบโอดีเซล และ
กระบวนการทางการเกษตร ซ่ึงมีค่าผลกระทบร้อยละ 41.21 และร้อยละ 6.7 ตามล าดบั   
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วิทย์ หมวดทองอ่อน (2545) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาท่ีดินกับการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการใชน้ ้า : กรณีศึกษาเฉพาะโครงการชลประทานคลองกะลาเส ต าบลกะลาเส อ าเภอสิ
เกา จงัหวดัตรัง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโครงการชลประทานคลองกะลาเสท่ีมีต่อสังคม 
เพื่อศึกษาคุณสมบติัของครัวเรือนของเกษตรกร ในเขตพื้นท่ีโครงการชลประทานคลองกะลาเส 
และเพื่อศึกษาคุณสมบติัของโครงการชลประทานคลองกะลาเส ผลการวิจยัพบวา่ 1) น ้ าใชเ้พื่อการ
อุปโภค บริโภค ในฤดูแลง้ขาดแคลนน้อย ส าหรับครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่ตามแนวคลองส่งน ้ าไม่เกิน 
200 เมตร 2) น ้าเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะไมย้ืนตน้ ไม่ขาดแคลน 3) ผลผลิตไมย้ืนตน้ในฤดูแลง้ไม่
ลดลง 4) เกษตรมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการพฒันาท่ีดิน การเปล่ียนพนัธ์ุพืช และการมีส่วนร่วมของ
เกษตกรในการใชน้ ้า 

ศุทธิกานต์ คงคลา้ย และคณะ (2553) ได้ท าการศึกษาการผลิตและการตลาดปาล์มน ้ ามนั
ของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใต ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงการผลิตและรายรับจากการผลิตปาล์ม
น ้ ามนัของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใต ้เพื่อศึกษาการตลาดของปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรในพื้นท่ี
ภาคใต ้และเพื่อศึกษาถึงปัญหาดา้นการผลิต และการตลาดปาลม์น ้ามนัของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใต ้ 
โดยรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้แหล่งเงินทุนของตนเอง มีพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัน้อยกว่า 20 ไร่ และมี
ระบบการผลิตแบบคละเกรด และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรมเก่ียวกบัการผลิตปาล์มน ้ ามนั 
ส่วนในระบบการผลิตปัจจุบนักลุ่มตวัอยา่งยงัคงพึ่งพาฝนตามฤดูกาลหรือน ้ าตามธรรมชาติ และใช้
ปุ๋ยเคมีเพื่อการก าจดัวชัพืช ส าหรับผลผลิตปาล์มน ้ ามนัอยู่ระหวา่ง 5,000-25,000 กิโลกรัม ปัจจยัท่ี
ผลต่อการผลิตปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใตไ้ดแ้ก่ จ  านวนปุ๋ยเคมีทั้งหมดท่ีเกษตรกรใช้
ในการผลิตปาล์มน ้ ามนั (กิโลกรัม/ไร่) ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตปาล์ม
น ้ามนั พบววา่ บางพื้นท่ียงัขาดแคลนน ้าในการผลิตปาลม์น ้ามนัในช่วงฤดูแลง้ 

ธัชพงศ์ บวันุช (2555) ได้ท าการประเมินผลโครงการเพิ่มพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามันใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้: ศึกษากรณีนิคมสหกรณ์บาเจาะ และนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง จงัหวดันราธิวาส 
มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจยัน าเข้า และประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการและประเมินผลผลิตการด าเนินงาน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการ
ด าเนินโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ด้านนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐ เจา้หน้าท่ีของรัฐ        
จะทราบถึงหลกัการและความเป็นมาของนโยบาย แต่ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นเกษตรกร ชุมชน 
และสหกรณ์ไม่ไดรั้บรู้และไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือก าหนดเก่ียวกบักรอบ
และขั้นตอนในการปฏิบติัและการด าเนินโครงการ ท าให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการขาดความ
เขา้ใจถึงนโยบาย จึงเกิดความลงัเลและตอบสนองต่อนโยบายช้า ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ
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โครงการเพิ่มพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนั 3 จงัหวดัชายแดนใต ้พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 2.79 โดยดา้นสนบัสนุนปัจจยัการผลิตมีค่าเฉล่ีย 2.85 และดา้นการผลิต การตลาด
และการรวบรวมผลผลิต มีค่าเฉล่ีย 2.69 

พิพฒัน์ เหลืองกุลวฒัน์ (2551) ได้ท าการศึกษาปัจจยัก าหนดการผลิตเพื่อพฒันาพลงังาน
ทดแทนของไทย  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปทานปาล์มน ้ ามนัของไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2541-2550 พบวา่ พื้นท่ีเก็บเก่ียวผลปาลม์สด และน ้ามนัปาล์มของไทยมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี 
และจากผลการวิเคราะห์ปัจจยัก าหนดการผลิตปาล์มน ้ ามนัเพื่อพลงังานทดแทนของไทยพบว่า 
พื้นท่ีเก็บเก่ียวปาล์มน ้ ามนั และราคาขายส่งน ้ ามนัปาล์มดิบมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ามนัท่ีเกษตรกรผลิตได ้

สุพตัรา ภาคสุชล (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ืองอุปทานปาล์มน ้ ามนัในประเทศไทย เพื่อ
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ามนัในประเทศไทย โครงสร้างอุตสาหกรรม
ปาลม์น ้ ามนั และความยืดหยุน่ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออุปทานปาล์มน ้ ามนัในประเทศไทย โดย
ใชข้อ้มูลทุติยภูมิ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปทานปาลม์น ้ามนัในประเทศไทย คือ พื้นท่ีเก็บเก่ียวปาล์ม
น ้ ามนั มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.3055 มีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 กล่าวคือ 
เม่ือปริมาณพื้นท่ีเก็บเก่ียวปาล์มน ้ ามนัโดยเปรียบเทียบเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลท าให้อุปทานปาล์ม
น ้ามนัในประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.3055 

วาสนา เกิดทรัพย ์(2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลตอบแทนของการปลูกปาล์ม
น ้ ามนัขนาดเล็กในอ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนของการปลูกปาลม์น ้ามนัขนาดเล็กในอ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี ผลการศึกษาการ
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน ท่ีอตัราคิดลดร้อยละ 12 พบวา่ NPV เท่ากบั 5,356.04 บาทต่อไร่ 
B/C เท่ากบั 1.28 ค่า IRR เท่ากบัร้อยละ 22.32 และราคาท่ีคุม้ทุนเท่ากบั 1.94 บาทต่อกิโลกรัม จาก
ผลการศึกษาดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่มีความเหมาะสมในการลงทุน 

ธนาวฒิุ บุญทองใหม่ (2550) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกปาล์ม
น ้ามนัในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนั
ในประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายพื้นท่ีปลูกปาล์ม
น ้ ามนัในประเทศ คือราคาปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรขายได ้และราคาน ้ ามนัดีเซล มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั โดยสามารถขยายพื้นท่ีไดถึ้งร้อยละ 99.55 

จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผูว้ิจยัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับใชใ้นการศึกษา โดย
การออกแบบการศึกษา และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
งานวจิยัมากยิ่งข้ึน ท าให้สามารถไดข้อ้มูลท่ีมีความครอบคลุมในทุกประเด็นการศึกษา จนสามารถ
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น ามาเสนอเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีดิน ท่ีมี
ความเหมาะสมในการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั มีการบริหารจดัการน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนน ้ าในการท าการเพาะปลูกในช่วงฤดูแลง้ ท าให้เกษตรกรสามารถใช้
น ้ าได้อย่างทัว่ถึง อีกทั้งมีการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือเกิดการ
ตกคา้งในดินและแหล่งน ้ า รวมถึงการฟุ้งกระจายในอากาศ ซ่ึงหากมีแนวทางหรือมาตรการในการ
ควบคุมก็จะท าให้เกิดการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการเพาะปลูกปาล์ม
น ้ามนัต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

 
 



 
บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิจยั 
 

3.1  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

การวิจยัน้ีท าการศึกษาและรวบรวมนโยบาย มาตรการและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
เก่ียวกับการปลูกปาล์มน ้ ามนัในประเทศไทยและจงัหวดัตรัง ส ารวจและประเมินปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชท้รัพยากร ดิน น ้ าและเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่แนวทางการใช้
ทรัพยากรในการปลูกปาลม์น ้ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ในการศึกษาแนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน ้ ามันเพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม มีการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวเิคราะห์ 2 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนแรกเป็นการเก็บขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบันโยบายการสนบัสนุนการปลูกปาล์ม
น ้ ามนัของจงัหวดัตรังเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ SWOT 
Analysis ส่วนท่ีสอง คือการเก็บขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ และ  50 
ไร่ เพื่อศึกษาว่า ขนาดของพื้นท่ีส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ โดยปาล์มน ้ ามนั
ของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ เป็นเกษตรกรรายใหญ่ และปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
พื้นท่ี 50ไร่เป็นเกษตรกรรายย่อย ทั้งน้ีเกณฑ์การพิจารณาพื้นท่ีใช้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ
ของศูนยว์ิจยัปาล์มน ้ ามนัสุราษฎร์ธานี (2556) โดยใชแ้บบสอบถามเกษตรกรและส ารวจพื้นท่ีการ
ปลูกปาล์มน ้ ามนั เก่ียวกับการเตรียมดินจนถึงการเก็บเก่ียวปาล์มน ้ ามัน และน าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์โดยใช้การประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ (LCA) จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งสองส่วนมา
พิจารณาเพื่อหาแนวทางการใชท้รัพยากรในการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ในดา้นการใชท่ี้ดิน การใชน้ ้า และการใชเ้ทคโนโลย ี
ดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
  

3.2  วธิีด าเนินการวจิัย  
 
 3.2.1  ท าการทบทวนเอกสาร งานวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมดินจนถึง
การเก็บเก่ียวปาล์มน ้ ามนั และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทราบถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบัปาล์มน ้ ามนั กระบวนการในการเตรียมดินจนถึงการเก็บเก่ียว และการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ  
 3.2.2  สัมภาษณ์หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุน หรือส่งเสริมการ
ปลูกปาลม์น ้ามนั เพื่อทราบขอ้มูลเชิงนโยบาย อนัจะน าไปสู่การจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการ
เพาะปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวปาลม์น ้ามนั เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 3.2.3  ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีกรณีศึกษาจากเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั ตั้งแต่
กระบวนการในการเตรียมดิน การเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเก่ียว 

นโยบายการสนบัสนุน 
การปลูกปาลม์น ้ามนั 
ของจงัหวดัตรัง  
เพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

SWOT 
Analysis 
 

สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
-ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง 
-ส านกังานเกษตรอ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรัง 
-สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัตรัง 
-ส านกังานโครงการชลประทาน
จงัหวดัตรัง 
-ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั
ตรัง 

เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัท่ีมี
พื้นท่ี > 50 ไร่ และ ≤ 50 ไร่ 

การเพาะปลูกจนถึงการ
เก็บเก่ียวปาลม์น ้ามนั 

การประเมิณวฏัจกัร
ชีวติผลิตภณัฑ ์ 
(Life Cycle 
Assessment: LCA) 
 

แนวทางการใชท้รัพยากรในการปลูกปาลม์น ้ามนัเพื่อลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในดา้นการใชท่ี้ดิน การใชน้ ้า 
และการใชเ้ทคโนโลยี 
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3.2.4  ท  าการวเิคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการประเมินวฏัจกัรชีวิต
ผลิตภณัฑข์องการปลูกปาลม์น ้ามนั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
 1)  การเตรียมดิน ใช ้ดิน วสัดุปรับปรุงดิน เช้ือเพลิง ในขั้นตอนดงักล่าว ผลท่ีไดคื้อ 
แปลงเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั โดยมีของเสียหรือผลกระทบจากขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ ดินปนเป้ือนสารเคมี 
มลพิษทางอากาศ และกากของเสีย 
 2)  การเพาะปลูก ใช้ ตน้กลา้ ดิน น ้ า เช้ือเพลิง ปุ๋ย ในการเพาะปลูก ผลท่ีไดคื้อ ตน้
ปาล์ม โดยมีของเสียหรือผลกระทบจากขั้นตอนน้ี ได้แก่ น ้ าเสีย ดินปนเป้ือนสารเคมี มลพิษทาง
อากาศ และกากของเสีย 
 3)  การดูแลรักษา ใช้ ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช ยาปราบศตัรูพืช ยาป้องกนัโรค ฮอร์โมน
และสารทางใบ เช้ือเพลิง วสัดุปรับปรุงดิน น ้า ในการดูแลรักษาสวนปาลม์น ้ามนั โดยมีของเสียหรือ
ผลกระทบจากขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ ดินปนเป้ือนสารเคมี มลพิษทางอากาศ และกากของเสีย 
 4)  การเก็บเก่ียว ใชแ้รงงานคน และเช้ือเพลิงในการเก็บเก่ียว ผลท่ีไดคื้อผลผลิต
ปาลม์น ้ามนั (ทะลายปาลม์) โดยมีของเสียหรือผลกระทบจากขั้นตอนน้ี ไดแ้ก่ มลพิษทางอากาศ 
และกากของเสีย ดงัภาพท่ี 3.2 
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ภาพที ่3.2  การประเมินวฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑข์องการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 
  
 3.2.5  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์ม
น ้ ามนัประกอบกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม มาสรุปเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมการปลูกปาลมน ้ ามนัในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมของทรัพยากร ทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากร
น ้า และการใชเ้ทคโนโลย ีและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทย 

  

การเพาะปลูก 

(ถุงเพาะกลา้ การ

ขนส่งตน้กลา้) 

 การดูแลรักษา 

(การใส่ปุ๋ ย การ

ปราบวชัพืช การ

ปรับปรุงดิน) 

 
การเกบ็เกีย่วและการขน

ส่งไปทีรั่บซื้อ(การรวบรวม

ผลผลิตภายในสน การขนส่งไป

ท่ีรับซ้ือ) 

 

ตน้กลา้,ดิน,น ้ า,
เช้ือเพลิง,ปุ๋ย 

ปุ๋ย,ยาปราบวชัพืช

ยาปราบศตัรูพืช 

เช้ือเพลิงวสัดุ

ปรับปรุงดินน ้ า 

แรงงานคน , 
เช้ือเพลิง 

ตน้ปาลม์ 

สวนปาลม์ 

ทะลาย
ปาลม์ 

ปริมาณ
การ
ปล่อย 
ก๊าซ
เรือน
กระจก 

การเตรียมดนิ 
(การไถเตรียม
พ้ืนท่ี การ
ปรับปรุงดิน) 

 

ดิน,วสัดุปรับปรุง
ดิน,เช้ือเพลิง 

แปลงเพาะปลูก 
ปาลม์น ้ ามนั 

ของเสีย/ผลกระทบ 
-น ้าเสีย 
-ดินปนเป้ือนสารเคมี 
-มลพิษทางอากาศ 
-กากของเสีย 

ของเสีย/ผลกระทบ 
-ดินปนเป้ือนสารเคมี 
-มลพิษทางอากาศ 
-กากของเสีย 

ของเสีย/ผลกระทบ 
-มลพิษทางอากาศ 
-กากของเสีย 

ของเสีย/ผลกระทบ 
-น ้าเสีย 
-ดินปนเป้ือนสารเคมี 
-มลพิษทางอากาศ 
-กากของเสีย 
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3.3  เคร่ืองมอืในการวจิัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ 

3.3.1  โครงร่างค าถามสัมภาษณ์หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการใช้
ทรัพยากรในการปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวปาล์มน ้ ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยสรุป ดงั
ภาคผนวก 

3.3.2  แบบสอบถามเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ประกอบดว้ย 9 
ส่วน สรุป ดงัภาคผนวก 
 

3.4  ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากการสัมภาษณ์หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1)   ส านกังานเกษตรจงัหวดั 
2)   ส านกังานเกษตรอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
3)   สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดั 
4)   ส านกังานโครงการชลประทาน จ.ตรัง 
5)   ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั 

เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ทั้งน้ีปาล์มน ้ ามนัปลูกมากใน
จงัหวดัทางภาคใต ้อีกทั้งจงัหวดัตรังเป็นจงัหวดัท่ีมีการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัมากเป็นอนัดบัท่ี 2 
ของภาคใตต้อนล่าง รองจากจงัหวดัสตูล มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรดินและน ้ า มีลกัษณะภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน ้ าฝนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของปาล์ม
น ้ ามนั และอ าเภอสิเกาก็เป็นอ าเภอท่ีมีการปลูกปาล์มน ้ ามนัมากท่ีสุดในจงัหวดัตรัง จึงสามารถเป็น
แหล่งศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในการศึกษาท าการเลือกเกษตรกรแบบเจาะจง ซ่ึงท าการออกแบบการศึกษาโดยมี 3 ซ ้ า 
โดยครอบคลุมปาลม์น ้ามนั อาย ุ0-4 ปี   คือ ช่วงท่ีตน้ปาลม์น ้ามนัก าลงัเจริญเติบโต 

                              อาย ุ5-12 ปี  คือ ช่วงท่ีเกษตรกรตอ้งการเร่งผลผลิตปาลม์น ้ามนั 
                              อายุ 13 ปีข้ึนไป คือ ช่วงท่ีผลผลิตคงท่ี (ศูนยว์ิจยัปาล์มน ้ ามนัสุราษฎร์

ธานี 2556 : สัมภาษณ์)  ดงัภาพท่ี 3.3 
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ภาพที ่3.3  การออกแบบการศึกษาโดยมี 3 ซ ้ า ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี   50 
 ไร่ และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ 
 

เกษตรกรรายใหญ่ท่ีมีพื้นท่ี

เพาะปลูก 50 ไร่ 

อายปุาลม์ 0-4 ปี 

อายปุาลม์ 5-12 ปี 

 

อายปุาลม์ 13 ปี 
ข้ึนไป 
 

เกษตรกรคนท่ี 1 

เกษตรกรคนท่ี 2 

เกษตรกรคนท่ี 3 

เกษตรกรคนท่ี 1 

เกษตรกรคนท่ี 2 

เกษตรกรคนท่ี 3 

เกษตรกรคนท่ี 1 

เกษตรกรคนท่ี 2 

เกษตรกรคนท่ี 3 

เกษตรกรรายใหญ่ท่ีมีพื้นท่ี

เพาะปลูก   50 ไร่ 

อายปุาลม์ 0-4 ปี 

อายปุาลม์ 5-12 ปี 

 

อายปุาลม์ 13 ปีข้ึน
ไป 
 

เกษตรกรคนท่ี 1 

เกษตรกรคนท่ี 2 

เกษตรกรคนท่ี 3 

เกษตรกรคนท่ี 1 

เกษตรกรคนท่ี 2 

เกษตรกรคนท่ี 3 

เกษตรกรคนท่ี 1 

เกษตรกรคนท่ี 2 

เกษตรกรคนท่ี 3 
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
3.5.1  ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การวิเคราะห์ข้อมูลการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้การค านวณมือซ่ึงมีการใช้ใน

ประเทศบราซิล (Souza et al, 2010) ในการค านวณค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากค่าการ
ปล่อย GHG จากวตัถุดิบแต่ละรายการคูณกบัปริมาณวตัถุดิบท่ีใช ้โดยไม่ไดใ้ชโ้ปรแกรม เน่ืองจาก
เป็นวธีิท่ีง่าย ซ่ึงสามารถเป็นตวัอยา่งใหเ้กษตรกรสามารถค านวณค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไดด้ว้ยตวัเอง ท าใหส้ามารถเรียนรู้และมีการจดัการสวนปาลม์น ้ามนัท่ีถูกตอ้ง เพื่อลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ท าการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการประเมินวฏัจกัรชีวิต
ผลิตภณัฑข์องการเตรียมดินจนถึงการเก็บเก่ียวปาลม์น ้ามนั  

การค านวณค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย,  ม.ป.ป. )
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1)  การค านวณค่าไนตรัสออกไซดจ์ากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน 
 ค่าไนตรัสออกไซด์จะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเขม้ข้นในการใช้ปุ๋ย การ
ค านวณค่าไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ค านวณได้จากผลคูณระหว่างปริมาณค่า
ไนโตรเจนจากปุ๋ย กบัค่า Emission Factor การปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์จากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน 
ดงัสมการ 
 

 
EMN2of= EFN2Of   WN-fer  
 
EMN2of = ค่าการปล่อยGHG จากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน (kgCO2-eq) 
EFN2Of = ค่าการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์จากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน (หน่วย : kgNO2-eq)/ 

กก.ไนโตรเจนจากปุ๋ย) (IPCC ,อา้งถึงใน โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมนีและ
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป.) 

WN-fer = ปริมาณไนโตรเจนจากปุ๋ยท่ีใช ้(กก.) 
 

 2) การค านวณค่าการปล่อย GHG จากระบบการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงของเคร่ืองจกัร
  อุปกรณ์ทางการเกษตร 
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 ค่าการปล่อย GHG จากระบบการเผาไหม้เช้ือเพลิงของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ทาง
การเกษตรสามารถค านวนโดย น าค่าปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงคูณดว้ยค่า Emission Factor ของการ
เผาไหมเ้ช้ือเพลิงแต่ละชนิด  

 
EMCO2,f = EFCO2,f    WFuel 
 
EMCO2,f = ปริมาณค่าการ GHG จากปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง (kgCO2eq/ปี) 
EFCO2,f   =  ค่า Emission Factor จากการใชเ้ช้ือเพลิง (kgCO2-eq/ลิตร) 
WFuel     = ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ้(ลิตร/ปี) 
 

 3)  การค านวณค่าการปล่อย GHG จากการผลิตไฟฟ้า 
 ค่าการปล่อย GHG จากปริมาณการใชไ้ฟฟ้าค านวณโดย น าค่าปริมาณการใชไ้ฟฟ้า
คูณดว้ยค่า GHG Emission Factor ของการผลิตไฟฟ้า 
 

 
EMElec = EFElec   EElec 
 
EMElec = ปริมาณค่าการปล่อย GHG จากปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kg CO2eq/ปี) 
EFElec  = ค่า Emission Factor จากปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kgCO2eq/กิโลวตัต-์ชม.) 
EElec    = ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช ้(กิโลวตัต-์ชม./ปี) 
 

 4)  การค านวณค่าการปล่อย GHG จากการขนส่งวตัถุดิบ 
 โดยค่าการปล่อย GHG จากการขนส่งวตัถุดิบแต่ละรายการจะคิดทั้งเท่ียวไปและ
เท่ียวกลบั โดยเท่ียวไปค านวณไดจ้ากผลคูณระหวา่งปริมาณการขนส่งใชว้ตัถุดิบแต่ละรายการกบั
ค่า Emission Factor ของการขนส่งวตัถุดิบแต่ละรายการซ่ึงข้ึนกบัประเภทรถท่ีใชใ้นการขนส่ง และ 
ค่าระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งวตัถุดิบแต่ละรายการ และเท่ียวกลบัค านวณไดจ้ากผลคูณระหวา่งค่า 
Emission Factor และระยะทางเท่ียวกลบัดงัสมการ 

 
EMTra= ∑                                   (                )           
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 EMTra     =  ปริมาณค่าการปล่อย GHG จากการขนส่งวตัถุดิบ (kgCO2eq/ปี) 
          = ค่า Emission Factor ของการขนส่งวตัถุดิบ i เท่ียวไป (kgCO2eq/ton-km) 
          =  ค่า Emission Factor ของการขนส่งวตัถุดิบ i เท่ียวกลบั (kgCO2eq/km) 
           =  ปริมาณการขนส่งวตัถุดิบ i (kg) 
             = ระยะทางของการขนส่งวตัถุดิบ i (km) 
(โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมนีและส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร) ได้

แสดงตวัอยา่งการค านวณ ในภาคผนวก 
 

 3.5.2  ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยท าการสัมภาษณ์หน่วยงานระดับนโยบายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัแนวทางการใชท้รัพยากรในการปลูกปาลม์น ้ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แลว้

น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ โดยใช ้SWOT Analysis ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของ

หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายในจงัหวดัตรัง ประกอบดว้ยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มหรือปัจจยั

ภายในองคก์ร ไดแ้ก่ องคก์ร งบประมาณ วสัดุหรือวตัถุดิบ วธีิปฏิบติังาน และปัจจยัภายนอกองคก์ร 

ไดแ้ก่ นโยบาย/การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม ความเช่ือ วฒันธรรม และเทคโนโลยี ซ่ึงมีการ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า การตรวจสอบสามเส้าด้าน

ขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการพิสูจน์วา่ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ โดยตรวจสอบจาก

แหล่งของขอ้มูล ทั้งการสัมภาษณ์หน่วยงานระดบันโยบายหลายภาคส่วน เกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม

น ้ามนั และการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แหล่งสถานท่ี ได้ท าการตรวจสอบโดยการสอบถามจากเกษตรกรในพื้นท่ีใกลเ้คียง คือ 

เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัในอ าเภอวงัวเิศษ 

 

3.5.3  ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ก าหนดแนวทาง  
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดแนวทาง น าขอ้มูลจากขอ้ 3.5.1 และ 3.5.2  มาก าหนดแนว

ทางการใชท้รัพยากรดา้นการใชท่ี้ดิน การใช้น ้ า และการใชเ้ทคโนโลยีในการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 



 

 

 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนั คือ ส่วนท่ี 4.1 ผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรีมดินจนถึงการเก็บเก่ียวปาล์มน ้ ามันและขนส่งไปท่ีรับซ้ือ          
ส่วนท่ี 4.2 คือ ผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก หน่วยงานระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา เกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม
น ้ามนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรังและส่วนท่ี 4.3 คือ แนวทางการใชท้รัพยากรการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.1  ผลการประเมนิการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมดินจนถึงการ      
เกบ็เกีย่วปาล์มน า้มนั 
 

ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ีและขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกร ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ีและขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกร แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีท่ีใชท้  าการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั เอกสารสิทธ์ิในการ 
ถือครอง และวธีิการอนุรักษดิ์นของเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง จ  านวน 18 ตวัอยา่ง 

 
พ้ืนท่ี 
เ พ า ะ ป ลู ก 
ปาลม์น ้ามนั 

อ า ยุ
ปาลม์
(ปี) 

สภาพของพ้ืนที
เพาะปลูก 

ลั ก ษ ณ ะ ดิ น ท่ี ใ ช้ 
ท าการเพาะปลูก 

ประวติัของพ้ืนท่ี 
ก่อนปลูกปาลม์น ้ามนั 

 

เอกสารสิทธ์ิใน
ก า ร ถื อค รอ ง
ท่ีดิน 

วิธีการอนุรักษดิ์น 

>50 ไร่   
      

อาย ุ0-4 4 ท่ีราบ ดินร่วนปนเหนียว เคยปลูกยางพารา พ้ืนท่ีรกร้างไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ โฉนด/น.ส.4 
กองทางใบ 
ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 

 
1 ท่ีราบ ดินร่วนปนทราย เคยปลูกยางพารา พ้ืนท่ีรกร้างไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ โฉนด/น.ส.4 

กองทางใบ,ปลูกพืชตระกูลถัว่ 
ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 

 
3 ท่ีราบลอนคล่ืน ดินเหนียวปนทราย ปลูกขา้วมาก่อน 

เคยเป็นพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่า, 
ทุ่งเล้ียงสตัว ์

ส.ค.-01 ปลูกแบบขั้นบนัได 

อาย ุ5-12 10 ท่ีราบ ดินเหนียวปนทราย เคยปลูกยางพารา 
 

โฉนด/น.ส.4 
กองทางใบ ,ปลูกพืชตระกูลถั่ว ใช้ทะลาย
ปาลม์เปล่าคลุม 

 
10 ท่ีราบ ดินร่วน เคยปลูกยางพารา 

 
ภ.ท.บ.5 

กองทางใบ 
ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 

 
10 ท่ีราบ ดินร่วนปนเหนียว เคยปลูกยางพารา เคยเป็นพ้ืนท่ีรกร้างวา่งเปล่า โฉนด/น.ส.4 

กองทางใบ,ปลูกพืชตระกูลถัว่ 
ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 
พ้ืนท่ี 
เ พ า ะ ป ลู ก 
ปาลม์น ้ามนั 

อ า ยุ
ปาลม์
(ปี) 

สภาพของพ้ืนที
เพาะปลูก 

ลั ก ษ ณ ะ ดิ น ท่ี ใ ช้ 
ท าการเพาะปลูก 

ประวติัของพ้ืนท่ี 
ก่อนปลูกปาลม์น ้ามนั 

 

เอกสารสิทธ์ิใน
ก า ร ถื อค รอ ง
ท่ีดิน 

วิธีการอนุรักษดิ์น 

อาย ุ13 ปี 
ข้ึนไป 

22 ท่ีราบ ดินร่วนปนทราย เคยปลูกยางพารา 
พ้ืนท่ีรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์, 
ทุ่งเล้ียงสตัว ์

ส.ป.ก.4-01 ปลูกแบบขั้นบนัได 

 
30 ท่ีราบ ดินร่วนปนเหนียว เคยปลูกยางพารา 

พ้ืนท่ีรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
 และเคยเป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้

ภ.ท.บ.5 กองทางใบ ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 

 
22 ท่ีราบ ดินร่วน เคยเป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้ เคยเป็นพ้ืนท่ีรกร้างวา่งเปล่า โฉนด/น.ส.4 กองทางใบ 

≤50 ไร่ 
       

อาย ุ0-4 1 ท่ีราบ ดินเหนียวปนทราย พ้ืนท่ีวา่งเปล่า 
 

โฉนด/น.ส.4 ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 

 
4 ท่ีราบ ดินเหนียวปนทราย ปลูกขา้วมาก่อน เคยปลูกยางพารา โฉนด/น.ส.4 ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 

 
4 ท่ีราบ ดินร่วน ปลูกยางพารา 

 
โฉนด/น.ส.4 ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 

อาย ุ5-12 9 ท่ีราบลอนคล่ืน ดินร่วน เคยเป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้
 

ส.ป.ก.4-01 กองทางใบ 

 
8 ท่ีราบ ดินร่วน ปลูกขา้วมาก่อน เคยเป็นพ้ืนท่ีรกร้างวา่งเปล่า โฉนด/น.ส.4 ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 

 
8 ท่ีราบ ดินทราย เคยเป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้

 
ภ.ท.บ.5 ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 

อาย ุ13 ปี 
ข้ึนไป 

20 ท่ีราบลอนคล่ืน ดินร่วนปนเหนียว ปลูกขา้วมาก่อน 
 

โฉนด/น.ส.4 กองทางใบ 

 
14 ท่ีลาดชนั35% ดินเหนียว 

พ้ืนท่ีรกร้างไม่ได้ใช้
ประโยชน์  

โฉนด/น.ส.4 กองทางใบ 

 
14 ท่ีราบ ดินร่วนปนทราย ป่าเส่ือมโทรม พ้ืนท่ีรกร้างไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ โฉนด/น.ส.4 กองทางใบ 



66 

 

จากตาราง 4.1 สามารถสรุปไดด้งัน้ีกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี > 50 ไร่ 
ในช่วงอายุ 0-4 ปี มีสภาพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นท่ีราบและท่ีราบลอนคล่ืน ลกัษณะดินท่ีใช้ท าการ
เพาะปลูก ได้แก่ ดินร่วนปนเหนียว ดินร่วนปนเหนียว และดินเหนียวปนทราย ก่อนปลูกปาล์ม
น ้ามนัเคยใชพ้ื้นท่ีในการเพาะปลูกยางพารา และปลูกขา้วมาก่อน มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครอง คือ 
โฉนด/น.ส.4 และ ส.ค.-01 มีวิธีการอนุรักษ์ดินโดยการ กองทางใบ ปลูกพืชตระกูลถัว่ ใชท้ะลาย
ปาลม์เปล่าคลุม และปลูกแบบขั้นบนัได 

ช่วงอาย ุ5-12 ปี มีสภาพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นท่ีราบ ลกัษณะดินท่ีใชท้  าการเพาะปลูก ไดแ้ก่ ดิน
เหนียวปนทราย ดินร่วน ดินร่วนปนเหนียว ก่อนปลูกปาล์มน ้ ามนัเคยใชพ้ื้นท่ีในการปลูกยางพารา
มาก่อน มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครอง คือ โฉนด/น.ส.4 และ ภ.ท.บ.5 มีวิธีการอนุรักษดิ์นโดยการ 
กองทางใบ ปลูกพืชตระกลูถัว่ และใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม  

ช่วงอายุ 13 ปีข้ึนไป มีสภาพพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นท่ีราบ ลกัษณะดินท่ีใช้ท าการเพาะปลูก 
ไดแ้ก่ ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนเหนียว และดินร่วน ก่อนปลูกปาล์มน ้ ามนัเคยใช้พื้นท่ีในการ
ปลูกยางพารา และเป็นพื้นท่ีป่าไมม้าก่อน มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครอง คือ ส.ป.ก.4-01 ภ.ท.บ.5 
และ โฉนด/น.ส.4 มีวธีิการอนุรักษดิ์นโดยการ กองทางใบ ใชท้ะลายปาล์มเปล่าคลุม และปลูกแบบ
ขั้นบนัได 

ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี ≤ 50 ไร่ ในช่วงอายุ 0-4 ปี มีสภาพพื้นท่ี
เพาะปลูกเป็นท่ีราบ ลกัษณะดินท่ีใช้ท าการเพาะปลูก ไดแ้ก่ ดินเหนียวปนทราย และดินร่วน ก่อน
ปลูกปาล์มน ้ ามนัเคยใชพ้ื้นท่ีในการเพาะปลูกยางพารา ปลูกขา้ว และเป็นพื้นท่ีว่างเปล่ามาก่อน มี
เอกสารสิทธ์ิในการถือครอง คือ โฉนด/น.ส.4 มีวธีิการอนุรักษดิ์นโดยการ ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม  

ช่วงอายุ 5-12 ปี มีสภาพพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นท่ีราบลอนคล่ืน และท่ีราบ ลกัษณะดินท่ีใชท้  า
การเพาะปลูก ไดแ้ก่ ดินร่วน และดินทราย ก่อนปลูกปาล์มน ้ ามนัเคยใชพ้ื้นท่ีในการปลูกขา้ว เป็น
พื้นท่ีป่าไมม้าก่อน  มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครอง คือ ส.ป.ก.4-01 โฉนด/น.ส.4 และ ภ.ท.บ.5 มี
วธีิการอนุรักษดิ์นโดยการ กองทางใบ และใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม  

ช่วงอายุ 13 ปีข้ึนไป มีสภาพพื้นท่ีเพาะปลูกเป็นท่ีราบลอนคล่ืน ท่ีลาดชนั 35% และท่ีราบ 
ลกัษณะดินท่ีใช้ท าการเพาะปลูก ไดแ้ก่ ดินร่วนปนเหนียว ดินเหนียว และดินร่วนปนทราย ก่อน
ปลูกปาลม์น ้ามนัเคยใชพ้ื้นท่ีในการปลูกขา้ว พื้นท่ีรกร้างไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ และเป็นป่าเส่ือมโทรม 
มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครอง คือ ส.ป.ก.4-01 ภ.ท.บ.5 และ โฉนด/น.ส.4 มีวิธีการอนุรักษดิ์นโดย
การ กองทางใบ  
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4.2  ผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการปลูกจนถึงการเก็บ
เกีย่วและการขนส่งไปทีรั่บซ้ือปาล์มน า้มนั 

 
เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับปาล์มน ้ ามนัของ

กลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่ และ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม
น ้ ามนั 50ไร่เน่ืองจากตอ้งการเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นท่ีสวนปาล์ม
น ้ ามนัท่ีมีขนาดใหญ่และสวนปาล์มน ้ ามนัท่ีมีขนาดเล็ก เพื่อศึกษาว่า ขนาดของพื้นท่ีส่งผลต่อการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ โดยปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50 ไร่เป็น
เกษตรกรรายใหญ่ และปาล์มน ้ ามันของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่เป็นเกษตรกรรายย่อย
(ศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี 2556 : สัมภาษณ์) โดยท าการประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ของ
การปลูกปาลม์น ้ามนัดงัภาพท่ี 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่4.1  การประเมินวฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑข์องการปลูกปาลม์น ้ามนั 

การเพาะปลูก 
(ถุงเพาะกลา้ การ
ขนส่งตน้กลา้) 

 
การดูแลรักษา 
(การใส่ปุ๋ ย การ
ปราบวชัพืช การ
ปรับปรุงดิน) 

 
การเกบ็เกีย่วและการขน
ส่งไปทีรั่บซื้อ (การรวบรวม
ผลผลิตภายในสน การขน
ส่งไปท่ีรับซ้ือ) 

 

ตน้กลา้,ดิน,น ้ า,
เช้ือเพลิง,ปุ๋ย 

ปุ๋ย,ยาปราบ
วชัพืชยาปราบ
ศตัรูพืช,เช้ือเพลิง
วสัดุปรับปรุงดิน
น ้ า 

แรงงานคน , 
เช้ือเพลิง 

ตน้ปาลม์ 

สวนปาลม์ 

ทะลาย
ปาลม์ 

ปริมาณ
การ
ปล่อย 
ก๊าซ
เรือน
กระจก 

การเตรียมดนิ 
(การไถเตรียม
พ้ืนท่ี การ
ปรับปรุงดิน) 

 

ดิน,วสัดุ
ปรับปรุงดิน
เช้ือเพลิง 

แปลงเพาะปลูก 
ปาลม์น ้ ามนั 

ของเสีย/ผลกระทบ 
-น ้าเสีย 
-ดินปนเป้ือนสารเคมี 
-มลพิษทางอากาศ 
-กากของเสีย 

ของเสีย/ผลกระทบ 
-ดินปนเป้ือนสารเคมี 
-มลพิษทางอากาศ 
-กากของเสีย 

ของเสีย/ผลกระทบ 
-มลพิษทางอากาศ 
-กากของเสีย 

ของเสีย/ผลกระทบ 
-น ้าเสีย 
-ดินปนเป้ือนสารเคมี 
-มลพิษทางอากาศ 
-กากของเสีย 
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สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา และการ
เก็บเก่ียว โดยท าการเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างปาล์มน ้ ามนัของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ และ ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ และแสดงผล
การศึกษาท่ีได้ในรูปของค่าเฉล่ียของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก/ไร่ ซ่ึงสามารถ
แสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 
4.1.1  ขั้นตอนการเตรียมดิน  
ประกอบดว้ยการ ใชว้สัดุปรับปรุงดิน และการใชเ้ช้ือเพลิงในกิจกรรมการเตรียมดิน พบวา่ 

ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่แตกต่างกบั
ปาลม์น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่โดยปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียเท่ากบั 0.63 kgCO2eq./ไร่และปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
พื้นท่ี 50ไร่ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียเท่ากบั 0.61 kgCO2eq./ไร่ ดังภาพท่ี 4.2 แสดง
ค่าเฉล่ียของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมดิน 

 
 

 
 

ภาพที ่4.2  แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมดิน 
 

ในขั้นตอนการเตรียมดิน เกษตรกรใช้โดโลไมท์เป็นวสัดุปรับปรุงดิน เพื่อปรับสภาพดิน 
ลดค่าความเป็นกรด แกปั้ญหาดินเปร้ียว ฟ้ืนฟูดินเส่ือมสภาพท่ีเป็นสาเหตุท าให้พืชไม่ดูดปุ๋ย เพราะ
ใชส้ารเคมีกบัดินมาเป็นเวลานาน อีกทั้งข้ึนอยู่กบัลกัษณะของดินท่ีใช้ท าการเพาะปลูก เพราะหาก
เป็นดินร่วนหรือดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ก็ใช้วสัดุปรับปรุงดินในปริมาณท่ีน้อยกว่าดินท่ีมี

0.63 

0.61 

0.595

0.6

0.605

0.61

0.615

0.62

0.625

0.63

0.635

พื้นท่ี > 50 ไร่ พื้นท่ี ≤50 ไร่ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก kg   eq./ไร่ 

จ านวนพื้นท่ี 
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ลกัษณะเป็นดินเหนียวหรือดินทราย โดยจากตารางท่ี 4.2 แสดงลกัษณะดินท่ีใช้ในการท าการ
เพาะปลูกส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี > 50 ไร่ และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม
น ้ามนัท่ีมีพื้นท่ี ≤50 ไร่ ซ่ึงมีขอ้มูลดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.2  แสดงสภาพของพื้นท่ีเพาะปลูกและลกัษณะดินท่ีใชท้  าการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 
 
พ้ืน ท่ี เพาะป ลูก
ปาลม์น ้ ามนั 

ส ภ า พ ข อ ง พ้ื น ท่ี
เพาะปลูก 

ลกัษณะดินท่ีใช้ท าการ
เพาะปลูก 

ประวติัของพ้ืนท่ีก่อนปลูกปาล์ม
น ้ ามนั 

>50 ไร่ 
   อาย ุ0-4  ท่ีราบ ดินร่วนปนเหนียว เคยปลูกยางพารา 

 
ท่ีราบ ดินร่วนปนเหนียว เคยปลูกยางพารา 

 
ท่ีราบลอนคล่ืน ดินเหนียวปนทราย ปลูกขา้วมาก่อน 

อาย ุ5-12 ท่ีราบ ดินเหนียวปนทราย เคยปลูกยางพารา 

 
ท่ีราบ ดินร่วน เคยปลูกยางพารา 

 
ท่ีราบ ดินร่วนปนเหนียว เคยปลูกยางพารา 

อาย ุ13 ปีข้ึนไป ท่ีราบ ดินร่วนปนเหนียว เคยปลูกยางพารา 

 
ท่ีราบ ดินร่วนปนเหนียว เคยปลูกยางพารา 

 
ท่ีราบ ดินร่วน เคยเป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้

≤50 ไร่ 
   อาย ุ0-4  ท่ีราบ ดินเหนียวปนทราย พ้ืนท่ีวา่งเปล่า 

 
ท่ีราบ ดินเหนียวปนทราย ปลูกขา้วมาก่อน 

 
ท่ีราบ ดินร่วน ปลูกยางพารา 

อาย ุ5-12 ท่ีราบลอนคล่ืน ดินร่วน เคยเป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้

 
ท่ีราบ ดินร่วน ปลูกขา้วมาก่อน 

 
ท่ีราบ ดินทราย พ้ืนท่ีป่าไม ้

อาย ุ13 ปีข้ึนไป ท่ีราบลอนคล่ืน ดินร่วนปนเหนียว ปลูกขา้วมาก่อน 

 
ท่ีลาดชนั35% ดินเหนียว ปลูกขา้วมาก่อน 

 
ท่ีราบ ดินร่วนปนทราย พ้ืนท่ีเส่ือมโทรม 

 
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี > 50 ไร่ มีลกัษณะดินท่ีใช้ท าการ

เพาะปลูกคือ ใชดิ้นร่วนปนเหนียว จ านวน 3 ราย ดินร่วนปนทรายจ านวน 2 ราย ใชดิ้นเหนียวปน
ทราย จ านวน 2 ราย ใชดิ้นร่วน จ านวน 2 ราย โดยดินท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ ามนั คือ 
ดินร่วน หรือดินเหนียวปนทราย ดินร่วนปนเหนียว (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2527) แต่เกษตรกรใช้
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พื้นท่ีในการปลูกขา้ว ยางพาราและเป็นพื้นท่ีป่าไมม้าก่อน จึงอาจมีสภาพดินท่ีเส่ือมสภาพหรือเกิด
ปัญหาดินเส่ือมโทรมจากการใช้ปุ๋ยหรือการเพาะปลูกพืชดังกล่าว จึงท าให้ต้องมีการใช้วสัดุ
ปรับปรุงดินเพื่อปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน และพร้อมท่ีจะท าการเพาะปลูกปาล์ม
น ้ามนัต่อไป 

กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี ≤50 ไร่ มีลกัษณะดินท่ีใชท้  าการเพาะปลูกเป็น
ดินร่วนปนเหนียว จ านวน 1 ราย  ดินร่วนปนทราย จ านวน 1 ราย ดินเหนียวปนทราย จ านวน 2 ราย 
ดินร่วน จ านวน 3 ราย ดินทราย จ านวน 1 ราย และดินเหนียว จ านวน 1 ราย โดยมีเกษตรกร 1 ราย ท่ี
มีพื้นท่ีเป็นดินทรายในการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั จะตอ้งมีการปรับปรุงดินมากกว่าเกษตรกรคน
อ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นดินท่ีไม่มีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ ามนั และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม
น ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี ≤50 ไร่ เคยใช้พื้นท่ีในการปลูกขา้ว ปลูกยางพารา เป็นพื้นท่ีป่าไม ้พื้นท่ีว่างเปล่า  
และพื้นท่ีเส่ือมโทรม 

จากลกัษณะดินท่ีใช้ในการท าการเพาะปลูกจะพบวา่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมี
พื้นท่ี > 50 ไร่ และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี ≤50 ไร่ มีลกัษณะดินท่ีใช้ในการ
เพาะปลูกปาลม์น ้ามนัไม่แตกต่างกนัมากนกัส่งผลใหมี้อตัราในการใชว้สัดุปรุบปรุงดินท่ีไม่แตกต่าง
กนั 

ในส่วนของการใชเ้ช้ือเพลิงในกิจกรรมการเตรียมดิน คือ การใชเ้ช้ือเพลิงในการไถเตรียม
ดิน พบว่ามีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีเท่ากันคือ 0.3 kgCO2eq./ไร่
เน่ืองจากเกษตรกรใช้วิธีและเคร่ืองจกัรในการไถเตรียมดินท่ีเหมือนกัน และค านวณในอตัรา
เดียวกนั 

 
4.1.2  ข้ันตอนการเพาะปลูก  
ไดท้  าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมท่ีส าคญัคือ การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากถุงเพาะกลา้และการขนส่งตน้กลา้ โดยถุงเพาะกลา้สามารถก่อให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกโดยกระบวนการย่อยสลายถุงเพาะกล้าท่ีก่อให้เกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ ซ่ึงเป็นก๊าซท่ี
ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก และการขนส่งตน้กลา้ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงในการขนส่ง อนัก่อให้เกิดการเผา
ไหมเ้ช้ือเพลิงแลว้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่งตน้
กลา้นั้นมีค่าแปรผนัตามระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งตน้กลา้ปาล์ม ซ่ึงหากมีการขนส่งในระยะทางท่ี
ไกลก็จะใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งมาก และจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมาก หากขนส่งใน
ระยะทางใกล้ก็จะใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งน้อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะน้อยตามไปด้วย     
ดงัภาพท่ี 4.3 ค่าเฉล่ียของระยะทางท่ีกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่และเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี   50 
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ไร่ ใชใ้นการขนส่งตน้กลา้ปาลม์ โดยปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี   50 ไร่ใชร้ะยะทาง
โดยเฉล่ียในการขนส่งตน้กลา้เท่ากบั 70กิโลเมตร/คร้ัง ซ่ึงมากกวา่ปาลม์น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
พื้นท่ี  50 ไร่ท่ีใช้ระยะทางโดยเฉล่ียในการขนส่งตน้กลา้เท่ากบั 27กิโลเมตร/คร้ัง หรืออาจกล่าว
ไดว้า่ ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่และปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 
  50 ไร่ มีการเขา้ถึงแหล่งขายกลา้ปาลม์ท่ีแตกต่างกนัโดยการเขา้ถึงแหล่งขายกลา้ปาล์มท่ีใกลก้วา่
จะประหยดัตน้ทุนในการขนส่ง ลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่ง ท าให้เกิดการเผาไหมน้ ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีน้อยกว่าการขนส่งในระยะทางไกล ท าให้มีอตัราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีน้อย       
ในขณะเดียวกนั การขนส่งท่ีใชร้ะยะทางในการเขา้ถึงแหล่งขายกลา้ปาล์มท่ีไกล จะมีตน้ทุนในการ
ขนส่งท่ีสูง มีการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่งปริมาณมาก ท าให้เกิดการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงและ
ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกท่ีมากตามไปดว้ย 

 

 
 

ภาพที ่4.3  แสดงค่าเฉล่ียของระยะทางท่ีใชใ้นการไปซ้ือกลา้ปาลม์ 
 

อีกทั้งข้ึนอยูก่บัชนิดของรถบรรทุกท่ีใชใ้นการบรรทุกตน้กลา้ จากขอ้มูลการขนส่งตน้กลา้
พบวา่ ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ มีการบรรทุกตน้กลา้โดยใช้รถบรรทุก 10 
ลอ้ 1 คนั รถบรรทุก 6 ลอ้ 4 คนั และรถบรรทุก 4 ลอ้ 4 คนั ในขณะท่ีปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกร
ท่ีมีพื้นท่ี   50 ไร่ มีการบรรทุกตน้กลา้โดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ 3 คนั และรถบรรทุก 4 ลอ้ 6 คนั 
โดยรถบรรทุก 4 ลอ้จะมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในการขนส่งตน้กลา้ปาลม์ท่ีได ้คือ ปาลม์น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี   50 ไร่ มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกวา่ ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ เน่ืองจากใช้
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ระยะทางในการขนส่งตน้กลา้ปาล์มท่ีไกลกวา่และใชร้ถบรรทุกท่ีมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
สูงกวา่ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการเพาะปลูกทั้งหมด ทั้งในขั้นตอนการขนส่งตน้
กลา้และการยอ่ยสลายของถุงเพาะกลา้พบวา่ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50 ไร่ มีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 191 kgCO2eq./ไร่ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกร
ท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ท่ีมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 257 kgCO2eq./ไร่ อนัเน่ืองมาจากการ
ใช้เช้ือเพลิงในการขนส่งตน้กลา้ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ ท่ีมีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสูงมากกว่า อีกทั้งระยะทางท่ีไกลกว่ามีผลต่อคุณภาพของกล้า การ
ขนส่งท่ียาวนานจะท าให้กลา้มีโอกาสท่ีจะตายได้มากกว่า และส่งผลให้ตอ้งปลูกซ ้ า ท าให้มีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมากข้ึน จึงสามารถสรุปไดว้่า กิจกรรมท่ีมีอิทธิพลในการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการเพาะปลูกคือ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการขนส่ง
ตน้กล้าปาล์มน ้ ามนั สามารถแสดงกราฟเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปาล์ม
น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50 ไร่ และปาลม์น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ ใน
ขั้นตอนการเพาะปลูกไดด้งัภาพท่ี 4.4 

 

 
 

ภาพที ่4.4  แสดงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเพาะปลูก 
 
4.1.3  ข้ันตอนการดูแลรักษาต้นปาล์มน า้มัน  
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญั ได้แก่ การใช้ปุ๋ยเคมี สูตรต่างๆ เช่น      

0-0-60 , 15-15-15 , 21-0-0 และมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชเ้ช้ือเพลิงในการ
ก าจดัวชัพืช การพน่ยาหรือการตดัหญา้การใชย้าปราบวชัพืชหรือยาปราบศตัรูพืช และวสัดุปรับปรุง
ดินโดยสามารถแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของขั้นตอนการดูแลรักษาสวนปาล์ม
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ระหวา่งปาลม์น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ และปาลม์น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี
 50ไร่ ไดด้งัภาพท่ี 4.5 

 

  
 

ภาพที ่4.5  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของขั้นตอนการดูแลรักษาสวนปาลม์ 
 
 

 
 
  
 
ซ่ึงปาลม์น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

การใช้ปุ๋ยเคมีเฉล่ียเท่ากบั 163 kgCO2eq./ไร่และปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่มี
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ภาพที ่4.6  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชปุ๋้ย 
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ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปุ๋ยเคมีเฉล่ียเท่ากบั 61 kgCO2eq./ไร่ซ่ึงแสดงให้
เห็นได้ว่ากิจกรรมการใส่ปุ๋ยเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่อปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
สัดส่วนท่ีมากเม่ือเทียบกบัการใช้ยาปราบวชัพืช,ยาปราบศตัรูพืช,เช้ือเพลิง,วสัดุปรับปรุงดินใน
ขั้นตอนการดูแลรักษา 

โดยมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียจากการก าจัดวชัพืชส าหรับกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี > 50 ไร่ เท่ากบั 78 kgCO2eq./ไร่และปาล์มน ้ ามนัของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 31 kgCO2eq./ไร่ ดงัภาพ
ท่ี 4.7 

 
 

 
 
ภาพที ่4.7  แสดงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืช 

 
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปรับปรุงดินโดยเฉล่ีย ส าหรับปาล์มน ้ ามนั

ของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี > 50ไร่มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียจากการใชว้สัดุ
ปรับปรุงดินเท่ากบั 3.9 kgCO2eq./ไร่ ส าหรับปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี≤ 50ไร่มี
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียจากการใชว้สัดุปรับปรุงดินเท่ากบั 10.6 kgCO2eq./ไร่
ดงัภาพท่ี 4.8 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีลกัษณะพื้นท่ีของเกษตรกรบางรายท่ีเป็นพื้นท่ีลาดชดัและท่ีราบ
ลอนคล่ืน อาจประสบปัญหาการชะลา้งหน้าดิน ท าให้ตอ้งมีการปรับปรุงดินบ่อยคร้ัง ซ่ึงแตกต่าง
จากการปรับปรุงดินในขั้นตอนการเตรียมดิน เน่ืองจากยงัไม่ท าการเพาะปลูกตน้ปาล์มน ้ ามนัจึงมี
การปรับสภาพดินในขั้นพื้นฐาน แต่เม่ือปลูกตน้ปาล์มน ้ ามนัไปแล้ว การปรับปรุงสภาพดินจะมี
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ความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากหากคุณภาพดินไม่ดี ความสามารถในการยึดเกาะของรากปาล์ม
ก็จะนอ้ย การดูดซบัสารอาหารของตน้ปาลม์ก็จะไม่ดี อาจประสบปัญหาในการเพาะปลูกได ้

 
 

 
 
ภาพที ่4.8  แสดงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปรับปรุงดิน 
 

ในส่วนของการใชเ้ช้ือเพลิง เช่น การใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือใชไ้ฟฟ้าในเคร่ืองจกัร ในการ
ก าจดัวชัพืช การพน่ยาหรือการตดัหญา้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส าหรับปาล์มน ้ ามนั
ของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมดงักล่าวเฉล่ียเท่ากบั 
3.19 kgCO2eq./ไร่ซ่ึงมากกว่าปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ท่ีปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเฉล่ียเท่ากบั 0.44 kgCO2eq./ไร่ อนัเน่ืองมาจากเกษตรกรรายใหญ่มีพื้นท่ีเพาะปลูกบริเวณ
กวา้งท าให้ใชเ้ช้ือเพลิงในการก าจดัวชัพืชท่ีมากตามไปดว้ย ซ่ึงส่งผลให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปริมาณท่ีสูงกว่าการใช้เช้ือเพลิงในการก าจดัวชัพืชในพื้นท่ีท่ีน้อยกว่าดงัเช่นพื้นท่ีของ
เกษตรกรรายยอ่ยดงัภาพท่ี 4.9 
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จ านวนพื้นท่ี 
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4.1.4  ขั้นตอนการเกบ็เกีย่ว  
มีการใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียว และมีการขนส่งผลผลิตภายในสวนปาล์มน ้ ามัน 

รวมทั้งขนส่งผลผลิตไปยงัสถานท่ีรับซ้ือ โดยในการขนส่งผลผลิตปาล์มน ้ ามนัไปยงัท่ีรับซ้ือ ปาล์ม
น ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่มีค่าเฉล่ียในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากกว่า 
ปาลม์น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่เน่ืองจากระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งไปยงัท่ีรับซ้ือ
ไม่เท่ากนั ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ มีการขนส่งไปยงัท่ีรับซ้ือท่ีมีระยะ
ทางไกล จึงมีการใชเ้ช้ือเพลิงปริมาณมาก ท าให้มีค่าเฉล่ียในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามาก 
ส่วนสวนปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ มีการขนส่งไปยงัท่ีรับซ้ือท่ีมีระยะทางใกล้กว่า จึงใช้
เช้ือเพลิงในการขนส่งนอ้ยกวา่ ท าใหมี้ค่าเฉล่ียในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมานอ้ยกวา่ ดงัภาพ
ท่ี 4.10แสดงระยะทางเฉล่ียในการขนส่งผลผลิตปาล์มน ้ ามนั โดยปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
พื้นท่ี  50 ไร่ มีการขนส่งเป็นระยะทางเฉล่ียเท่ากบั 19 กิโลเมตร/คร้ัง และปาล์มน ้ ามนัของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี   50 ไร่ มีการขนส่งเป็นระยะทางเฉล่ียเท่ากบั 27 กิโลเมตร/คร้ัง 
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก kgCO2eq./ไร่ 

จ านวนพื้นท่ี 
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ภาพที ่4.10  แสดงระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งผลผลิตปาลม์น ้ามนั 
 

ประกอบกบัการขนส่งผลผลิตไปยงัท่ีรับซ้ือใชร้ถบรรทุกท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงปาล์มน ้ ามนัของ
กลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ บรรทุกผลผลิตโดยรถบรรทุก 6 ลอ้ จ  านวน 4 คนั รถบรรทุก 4 ลอ้ 
จ  านวน 5 คนัปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ บรรทุกผลผลิตโดยรถบรรทุก 6 ลอ้ 
จ  านวน 2 คนั รถบรรทุก 4 ลอ้ จ  านวน 7 คนั ซ่ึง 

รถบรรทุก 4 ล้อ มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะบรรทุกเต็มคันเท่ากับ 0.2247 
kgCO2eq./ton-kmรถเปล่ามีค่าเท่ากบั 0.2523 kgCO2eq./ton-km 

รถบรรทุก 6 ล้อขนาดเล็ก มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะบรรทุกเต็มคนัเท่ากับ 
0.0705 kgCO2eq./ton-kmรถเปล่ามีค่าเท่ากบั 0.4461 kgCO2eq./ton-km 

รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะบรรทุกเต็มคนัเท่ากับ 
0.0639 kgCO2eq./ton-km รถเปล่ามีค่าเท่ากบั 0.5139 kgCO2eq./ton-km (โครงการความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศของเยอรมนัและส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรม, ม.ป.ป.) 

ท าให้ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50 ไร่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่า
ปาลม์น ้ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่ 

โดยเม่ือวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทั้งหมดไดแ้ก่ การขนส่งเพื่อ
รวบรวมผลผลิตภายในสวนและการขนส่งผลผลิตไปยงัท่ีรับซ้ือ ในขั้นตอนน้ีดงัภาพท่ี 4.11 ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของขั้นตอนการเก็บเก่ียว ซ่ึงปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  
50 ไร่ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 5,383 kgCO2eq./ไร่และปาล์มน ้ ามนัของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50 ไร่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 17,309 kgCO2eq./ไร่ 
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ภาพที ่4.11  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของขั้นตอนการเก็บเก่ียว 
 
 ผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการผลิตปาล์มน ้ ามนัดงัตารางท่ี 
4.3 
 
ตารางที ่4.3  ผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการผลิตปาลม์น ้ามนั 
 

 

เม่ือน าผลการศึกษาของ Souza, Pacca, Avila and Borges (2010); Roihatai Kaewmai, Aran 
H-Kittikunban and Charongpun Musikavong (2012); Stichnothe and Schuchadt (2011) ซ่ึงเป็น
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ขั้นตอน พ้ืนท่ี   50 ไร่ พ้ืนท่ี   50 ไร่ 
ค่าการปลดปล่อยก๊าซ
เ รื อน กร ะ จ ก ( ข อ ง
ประเทศบราซิล) 

1.ขั้นตอนการเตรียมดิน 0.63 kgCO2eq./ไร่ 0.61 kgCO2eq./ไร่ 12.62 kgCO2eq./ไร่ 
2.ขั้นตอนการเพาะปลูก 191 kgCO2eq./ไร่ 257 kgCO2eq./ไร่ 19.9 kgCO2eq./ไร่ 
3.ขั้นตอนการดูแลรักษา 243.09 kgCO2eq./ไร่ 103.04 kgCO2eq./ไร่  2,385.35 kgCO2eq./ไร่ 
4.ขั้นตอนการเก็บเก่ียว
และขนส่งไปท่ีรับซ้ือ 

5,383 kgCO2eq./ไร่ 17,309  kgCO2eq./ไร่ 274.54 kgCO2eq./ไร่ 

รวม 5,817.72 kgCO2eq./ไร่ 17,669.65 kgCO2eq./ไร่ 2,692.41 kgCO2eq./ไร่ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก kg   eq/ไร่ 

จ านวนพื้นท่ี 
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การศึกษาท่ีใช้การค านวณมือมาดัดแปลงและน ามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาท่ีได้ จะพบว่า 
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมดินส าหรับปาล์มน ้ ามนักลุ่มเกษตรกร
ท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ และ ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ท่ีมีปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.63 kgCO2eq./ไร่และ 0.61 kgCO2eq./ไร่ตามล าดบั มีค่านอ้ยกวา่ปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในตารางท่ี 4.3 ท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 
12.62 kgCO2eq./ไร่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีสภาพพื้นท่ีหรือลกัษณะของดินท่ีแต่ต่างกนั ประกอบกบั
อาจใช้เคร่ืองจกัรและวสัดุปรับปรุงดินท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
ต่างกนั 

ขั้นตอนการเพาะปลูกส าหรับปาลม์น ้ ามนักลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ และ ปาล์มน ้ ามนั
ของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ ท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 191 
kgCO2eq./ไร่และ 257 kgCO2eq./ไร่ ตามล าดบั มีค่ามากกวา่ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในตารางท่ี 4.3 ท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 19.9 kgCO2eq./ไร่ ถือไดว้า่มีค่าใน
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการจดัการระบบการ
ขนส่งท่ีแตกต่างกนั ใชเ้ช้ือเพลิงและประเภทของรถในการขนส่งตน้กลา้ปาล์มน ้ ามนัท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงประเทศไทยยงัขาดการบริหารจดัการท่ีดีในส่วนน้ี ท าให้มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
สูงกวา่ 

ขั้นตอนการดูแลรักษา ส าหรับปาล์มน ้ ามนักลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ และ ปาล์ม
น ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ ท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียเท่ากบั 
243.09 kgCO2eq./ไร่ และ 103.04 kgCO2eq./ไร่ ตามล าดบั มีค่านอ้ยกวา่ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในตารางท่ี 4.3 ท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 2,385.35 kgCO2eq./
ไร่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีเทคโนโลยแีละเงินทุนในการผลิตท่ีแตกต่างกนั และอาจมีความแตกต่างกนั
ในเร่ืองชนิดของปุ๋ย คุณภาพของปุ๋ย ลกัษณะของดินท่ีท าการเพาะปลูก สภาพพื้นท่ี ปริมาณน ้ าฝน 
และสภาพอากาศ ท่ีท าให้มีการใชปุ๋้ยท่ีแตกต่างกนั ประกอบกบัการบริหารจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั
ท่ีต่างกนั เช่น พื้นท่ีมีความลาดเอียง มีปริมาณน ้าฝนมาก ท าใหปุ๋้ยเกิดการชะลา้ง ท าให้ตอ้งใส่ปุ๋ยใน
ปริมาณมาก หรือดินท่ีใชมี้ความอุดมสมบูรณ์นอ้ยก็ตอ้งใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
ปริมาณมาก และมีเงินทุนในการซ้ือปุ๋ยจ านวนมากท าให้มีการใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งผลผลิตท่ีมากตามไป
ดว้ย เป็นตน้ 

ขั้นตอนการเก็บเก่ียว ส าหรับปาล์มน ้ ามนักลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ และ ปาล์มน ้ ามนั
ของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ ท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียเท่ากบั 5,383 
kgCO2eq./ไร่ และ 17,309 kgCO2eq./ไร่ ตามล าดบั มีค่ามากกว่าปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
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กระจกในตารางท่ี 4.3 ท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียเท่ากบั 274.54 kgCO2eq./ไร่ 
ซ่ึงกิจกรรมท่ีส าคญัในขั้นตอนดงักล่าว คือ การขนส่งท่ีตอ้งใชเ้ช้ือเพลิง ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก จากผลการศึกษาท่ีไดพ้บวา่ระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่ง ประเภทของรถท่ีใชใ้นการ
ขนส่ง ส่งผลต่อปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การขนส่งท่ีใชร้ะยะทางไกล ใชร้ถบรรทุกท่ี
มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมากจะก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมากตามไป
ด้วย โดยในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ระยะทางในการขนส่งท่ีไกล ประกอบกบัเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
รถบรรทุก 4 ลอ้ ท่ีมีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีค่อนขา้งมาก ท าให้มีการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีสูงมาก 
 

4.2  ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 
4.2.1  ส านักงานเกษตรจังหวดั 

4.2.1.1  นโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรกรรมของแต่ละอ าเภอ  
นโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมของแต่ละจงัหวดัเป็นส่ิงส าคญั

ท่ีจะท าให้เห็นแนวโนม้การพฒันาของภาคเกษตรกรรมในแต่ละจงัหวดั โดยจะเป็นแรงขบัเคล่ือน
และก าหนดรูปแบบการพฒันา เกษตรจงัหวดัเป็นหน่วยงานระดบัจงัหวดัท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริม
หรือถ่ายทอดแนวทาง นโยบายต่างๆ ไปยงัทุกอ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดั นโยบายหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมท่ีแต่ละอ าเภอไดรั้บจึงมีความส าคญั โดยจะท าให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโนม้การเติบโต
ของภาคเกษตรกรรมได้ เช่น ผลผลิตท่ีจะได้รับในอนาคต ราคาตลาด การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ
พื้นท่ี และปัญหาภาคเกษตรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เป็นตน้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เกษตรจงัหวดัตรัง 
ไดใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

 
“การส่งเสริมการเกษตรของจงัหวดัตรังมี 3 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนท่ี

เป็น Top-down มาจากกรมส่งเสริมการเกษตร เร่ืองโครงการต่างๆก็มีหลาย
โครงการท่ีน ามาท า โดยไดก้ระจายโครงการออกไปในแต่ละอ าเภอตามความ
เหมาะสมของลักษณะของภูมิศาสตร์และเก่ียวกับบุคคลเป้าหมายท่ีมีความ
เหมาะสมของโครงการ ก็กระจายไปทั้งหมดทั้ ง 10 อ าเภอ มีส่วนหน่ึงท่ี
ส านกังานเกษตรจงัหวดัด าเนินการเอง ก็เป็นเร่ืองของส่วนรวมใหญ่ๆ โดยตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากอ าเภอต่างๆส่วนท่ี 2 ก็คือ ผูว้า่ราชการจงัหวดัไดจ้ดัสรร
งบประมาณของจงัหวดั เพื่อพฒันาเก่ียวกบัปาล์มน ้ ามนัซ่ึงทางเกษตรจงัหวดัได้
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กระจายงบประมาณส่วนหน่ึงให้เกษตรกรท่ีจะปลูกปาล์มใหม่คนละไม่เกิน 10 
ไร่ โดยมีพนัธ์ุปาล์มให้ มีปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ให้เพื่อใช้ในการปลูก ส่วนท่ี 3 ก็คือ
แนวทางในการส่งเสริมซ่ึงเป็นเร่ืองของท่ีเป็นนโยบายของกรมส่งเสริม
การเกษตร ท่ีเรียกวา่ระบบ MRCF” (บุญเล้ียง ข่ายม่าน, 2557: สัมภาษณ์) 

 
โดย  M-Mapping หมายถึงในการส่งเสริมตอ้งรู้วา่พื้นท่ีท่ีท าอยูต่รงไหน เป้าหมายอยู่

ตรงไหน อยา่งเช่น กลุ่มเกษตรกรอยูต่รงไหน หรือจะท าเป็นแปลงก็ตอ้งรู้วา่แปลงอยูต่รงไหน โดย
การใชแ้ผนท่ีใชโ้ซนน่ิงมาทบัซ้อนกนั หาพื้นท่ี S1 S2 S3 โดยใช ้ GPS ไปจบัจุดแต่ละจุดวา่เป็น
อย่างไรบ้าง แล้วน ามาพล็อตในแผนท่ีเพื่อเป็นการรวมไว ้เป็นฐานขอ้มูลของจงัหวดัและของ
อ าเภอ R-Remote Sensing คือ การใช้การติดต่อส่ือสารเทคโนโลยีในเร่ืองส่ือต่างๆ เช่น ใช้
อินเตอร์เน็ท ใชไ้ลน์ ใชเ้ฟสบุค๊ ในเร่ืองของการท างานท่ีเช่ือมต่อกบัเกษตรกร หรือบุคคลเป้าหมาย
ท่ีอาจจะเป็นใครก็ไดท่ี้จะเช่ือมต่อ ใชเ้ทคโนโลยีเขา้ไปจบั C-Community คือ การท างานในพื้นท่ี 
หมายถึงการบูรณาการในเร่ือของขอ้มูล ในเร่ืองของการท างาน อยา่งเช่นหน่วยงานภาครัฐ อบต. 
อ าเภอ หน่วยงานภาคี กรมพฒันาท่ีดิน หรือสหกรณ์ มารวมกนัเป็น Community ท างานในสินคา้ท่ี
เลือกข้ึนมา โดยใช้ค  าสั่งของนายอ าเภอในการจดัท าเวทีเพื่อจดัเก็บขอ้มูลท า SWOT เก็บขอ้มูล
ต่างๆ ออกมาเอาไปพฒันาตวัสินคา้ เพื่อท่ีจะใหมี้ความสมบูรณ์และมีโอกาสท่ีจะท าการคา้ในการท่ี
จะส่งออกหรือขายภายในจงัหวดัF คือ Specific Field Serviceเป็นจุดท่ีจะเช่ือมโยงวา่จะเลือกจุด
ตรงไหนเฉพาะท่ีจะท างาน 

ตวัอย่างในการน าสินคา้ หรือพืชท่ีมีลกัษณะเด่นของพื้นท่ีอ าเภอหรือต าบลต่างๆ ท่ี
น ามาส่งเสริมให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงเช่น พื้นท่ีอ าเภอสิเกาเด่นในเร่ืองปาล์มน ้ ามนั ก็จะเอา 
MRCF และมาตรฐาน RSPOเช่ือมโยงเขา้ไปดว้ย แต่หากสินคา้ตวัไหนท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกั เช่น ระก า
ของต าบลทุ่งค่าย ก็ใช้ MRCF เขา้ไปจบั อีกทั้งอาศยัความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งธนาคาร
หมู่บา้น ทั้งตวัเกษตรกร ทั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์จงัหวดั สนบัสนุนระก าเป็นสินคา้ของต าบลทุ่ง
ค่าย อ าเภอยา่นตาขาว ซ่ึงทุกฝ่ายก็ไดป้ระโยชน์ WIN-WIN ชาวบา้นก็จะมีความตอ้งการเขา้ร่วม 

โดยทางเกษตรจงัหวดัได้มีนโยบาย หรือโครงการท่ีสนับสนุนให้เกษตรกรปลูก
ปาล์มน ้ ามนัในเร่ืองของการสนบัสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ และการปลูกปาล์มทดแทน
พนัธ์ุเก่าท่ีมีอายุมาก ซ่ึงเป็นวิธีการส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีจงัหวดัตรังเกษตรจงัหวดั
ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 
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“มีการสนบัสนุนงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรกบังบประมาณ
ส่วนกลางของจังหวัดท่ีท่านผู ้ว่าได้จัดสรร งบประมาณของกรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นงบประมาณในเร่ืองของการส่งเสริมการปลูกปาลม์ทดแทนพนัธ์ุเก่า
ท่ีมีอายุมาก อายุ 20 ปี ปีน้ีด าเนินการไปประมาณ 100 ไร่ โดยมีการสนบัสนุน
พนัธ์ุปาล์มพนัธ์ุใหม่ และปุ๋ยแก่เกษตรกรรายยอ่ย คนละไม่เกิน 10 ไร่ ส่วนท่ีสอง
ก็คือ งบประมาณส่วนกลางของจงัหวดัท่ีท่านผูว้่าราชการจงัหวดัจดัสรรให้ ใน
เร่ืองของพนัธ์ุปาล์มในพื้นท่ีปลูกใหม่คนละ 10 ไร่ ให้พนัธ์ุปาล์ม ให้ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยเคมี และสารปรับปรุง pH ของดิน 4 ตวั โดยมีการคดัเลือกเกษตรกรเขา้มาร่วม
โครงการและทุกคนตอ้งผา่นการอบรมในเร่ืองของเทคโนโลยีในการปลูกปาล์ม” 
(บุญเล้ียง ข่ายม่าน, 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.1.2  นโยบาย มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีสนบัสนุนให้เกษตรกรผูป้ลูก

ปาลม์น ้ามนั เพื่อลดผลกระทบโลกร้อน 
ภาคเกษตรกรรมมีความส าคญั เน่ืองจากเราบริโภคอาหาร สินคา้ พลงังาน ท่ีไดจ้าก

ผลผลิตทางการเกษตร พื้นท่ีในการท าเกษตรกรรมจึงมีอตัราส่วนท่ีมาก ในทางกลบักนัเราก็ไดรั้บ
ผลกระทบจากการท าการเกษตรเช่นกนั ซ่ึงนอกจากจะใชพ้ื้นท่ีจ  านวนมากในการท าการเพาะปลูก 
ภาคเกษตรยงัมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นผลให้เกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั ภาคเกษตรจึงมี
ส่วนในการช่วยลดผลกระทบโลกร้อนท่ีอาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะปาล์มน ้ ามนัซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี
ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมในการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก โดยเน้นผลิตเป็นพืชพลงังาน น ามาสกดั
เพื่อให้เป็นพลังงานทดแทน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปาล์มน ้ ามนัจึงมีความส าคญั ทาง
เกษตรจงัหวดัจึงไดร้ณรงคใ์นเร่ืองของการงดใชส้ารเคมีและยาก าจดัวชัพืช รวมถึงไม่ให้มีการเผา
พื้นท่ีเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาไฟไหมโ้ดยทางเกษตรจงัหวดัไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“เกษตรกรหรือคนทัว่ไป มีความรู้พอสมควร เน่ืองจากเกษตรกรส่วน

ใหญ่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ในฐานะท่ีเกษตร
จงัหวดัเป็นผูท่ี้ดูแลเร่ืองน้ี ช่วงหน้าแล้งก็จะมีการจดัท าส่ือ ประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ทางวทิย ุผา่นทางส่ือหนงัสือพิมพ ์ตกัเตือนวา่ช่วงหนา้แลง้ห้ามฉีดยาฆ่าหญา้ ห้าม
ตดัหญา้ เพราะมนัจะกลายเป็นเช้ือไฟท่ีจะไหมส้วนปาล์มและไม่ให้เผาไฟต่างๆ 
งดการใชส้ารเคมี เป็นตน้” (บุญเล้ียง ข่ายม่าน, 2557: สัมภาษณ์) 

 



83 

 

ซ่ึงวิธีการหรือกิจกรรมเหล่าน้ีจะมีส่วนในการสนับสนุนในการลดผลกระทบโลก
ร้อนจากการปลูกปาลม์น ้ามนัของเกษตรกรได ้

4.2.1.3  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบาย และแนวทางในการ
แกปั้ญหา 

การด าเนินนโยบายหรือกิจกรรมนอกจากจะตอ้งมีการบริหารงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ
แลว้ยงัตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย นโยบายหรือกิจกรรมท่ีท าจึงจะ
บรรลุผลส าเร็จได ้โดยในแต่ละนโยบายและกิจกรรมต่างๆ อาจประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ 
ได ้จากการด าเนินนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของทางเกษตรจงัหวดั จากการสัมภาษณ์
ท าให้ทราบวา่จากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางเกษตรจงัหวดัไดด้ าเนินการนั้นโดย
ส่วนใหญ่ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จากการรณรงคห์า้มฉีดยาฆ่าหญา้ งดใชส้ารเคมี และหา้มไม่ให้เผา
ไฟเพื่อเตรียมพื้นท่ี เกษตรกรก็ปฏิบติัตามแต่จะมีปัญหาในส่วนของราคาผลผลิตท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได ้เกษตรจงัหวดัไดใ้หข้อ้มูลวา่  

 
“จากท่ีติดตามส่ือต่างๆ ก็ไม่มีปัญหาไฟไหม ้หรือปัญหาอ่ืนๆอีกทั้งปาล์ม

เป็นพืชท่ีให้ร่มเงา และมีการใช้สารเคมีน้อย ไม่มีปัญหาโรคการระบาด อาจมี
ปัญหาเร่ืองหนูบา้ง แต่ทางกลุ่มต่างๆ ก็มีการใช้นกแสกปล่อยให้คุมพื้นท่ีเพื่อให้
คอยกินหนูแสดงวา่เกษตรกรรักษาส่ิงแวดลอ้ม ในขณะเดียวกนัหนูก็เป็นตวับอก
สภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีดว้ย ถา้ไม่มีแหล่งอาหาร หรือพื้นท่ีไม่สมบูรณ์ 
ก็คงจะไม่มีหนูโดยภาพรวมในส่วนของปาล์มปัญหามีน้อย มีอย่างเดียวคือเร่ือง
ราคา เพราะไม่สามารถควบคุมราคาปาล์มได้” (บุญเล้ียง ข่ายม่าน, 2557: 
สัมภาษณ์) 

 
4.2.1.4  ความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนั และการ

ก าหนดขอบเขต หรือพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนั 
การท าการเพาะปลูกพืชในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดนั้นๆ มี

ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและมีความ
เหมาะสมแลว้ ผลผลิตท่ีไดก้็จะดีตามไปดว้ย โดยการเพาะปลูกปาล์มจะตอ้งปลูกในดินท่ีมีหนา้ดิน
สมบูรณ์ หนา้ดินลึก และน ้ าไม่ขงั ดินสามารถดูดซึมน ้ าไดดี้ ถ่ายเทอากาศไดส้ะดวก มีสภาพความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 4.0 – 5.0 ซ่ึงควรเป็นดินร่วน หรือดินเหนียวปนดินทรายไม่เป็นดิน
ลูกรัง หรือหินดินดาน ชั้นดินควรลึกกวา่ 75  เซนติเมตร ไม่เป็นท่ีลุ่มมีน ้ าขงั ดินท่ีปลูกควรมีแร่ธาตุ
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อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะธาตุ โพแทสเซียม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม แคลเซียม และ
โบรอน ความลาดชนัของดินไม่ควรเกิน 12 องศา มิฉะนั้นจะมีปัญหาเร่ืองการเก็บเก่ียว และการส่ง
ทะลายระดบัน ้ าใตดิ้นควรจะอยูลึ่กกว่า 75 เซนติเมตร และไม่ควรต้ืนกวา่ 45 เซนติเมตร อุณหภูมิ
เฉล่ียประมาณ 23 – 29 องศาเซลเซียส มีความช้ืนประมาณร้อยละ 70 – 80 มีแสงแดดอยา่งนอ้ย 
1,500 – 1,900 ชัว่โมง ต่อปี และมีปริมาณน ้ าฝนพอเหมาะประมาณ 80 น้ิวต่อปี หรือต ่าสุดประมาณ 
60 น้ิวต่อปี และมีการกระจายของน ้ าฝนอยา่งนอ้ยปีละ 9 – 10 เดือนซ่ึงปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเป็น
ตวัก าหนดขอบเขต หรือพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ ามนั จากการสัมภาษณ์เกษตร
จังหวดัพบว่า ในส่วนของความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกในปัจจุบันนั้นมีความ
เหมาะสมทั้งทางดา้นความเหมาะสมของดิน แสงแดด และปริมาณน ้ าฝนอีกทั้งภาคใตส้ามารถปลูก
ปาล์มไดเ้กือบทุกพื้นท่ี แต่ควรมีการพฒันาพนัธ์ุปาล์มน ้ ามนัให้มีผลตอบแทนสูงมากกวา่ และควร
ซ้ือขายในระบบเปอร์เซ็นต์น ้ ามนัเพื่อสามารถให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรมากข้ึน ทางเกษตร
จงัหวดัไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“ประเทศไทยถา้มีการปรับปรุงพนัธ์ุปาล์มให้มีพนัธ์ุท่ีให้ผลตอบแทนสูง 

อย่างปัจจุบนัท่ีให้ผลผลิต 5.5 ตนัต่อไร่ เพราะเทคโนโลยีเร่ืองพนัธ์ุปาล์ม มีพนัธ์ุ
ปาลม์ใหม่ๆ ออกมาท่ีจะใหผ้ลตอบแทนต่อไร่สูง เปอร์เซ็นตน์ ้ ามนัสูง ถา้มีการซ้ือ
ขายในระบบเปอร์เซ็นตน์ ้ ามนั ต่อไปเกษตรกรก็จะมีเงิน เพราะผลตอบแทนของ
ปาลม์จากอายนุอ้ยไปจนถึงอายมุากก็จะมากข้ึนเท่ากบัวา่เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
มีการดูแลใส่ปุ๋ยเท่าเดิม เหมือนกับการซ้ือความหวานของออ้ย ผลตอบแทนท่ี
เกษตรกรจะไดก้็จะสูง เพราะฉะนั้นแรงจูงใจท่ีจะให้เกษตรกรปลูกปาล์มก็จะมาก
ข้ึน การน าปาล์มไปใช้ประโยชน์ เช่น การน าไปสกัดเป็นน ้ ามนัพืช การน าไป
ท าไบโอดีเซล ถา้ประเทศไทยใช้ไบโอดีเซล การปลูกปาล์มแค่น้ีคงไม่พอ ราคา
ปาลม์ก็จะสูงกวา่น้ี” (บุญเล้ียง ข่ายม่าน, 2557: สัมภาษณ์) 

 
หากศึกษาจากแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินจะพบว่า มีพื้นท่ีการเกษตร 2 ส่วน          

ท่ีส าคญั คือพื้นท่ีปลูกยางพารากบัพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนั ถ้า 2 ส่วนน้ีราคาดีทั้งสองส่วนเท่ากัน 
พื้นท่ีอาจจะเพิ่มจนใกลเ้คียงกนั แต่ถา้พืชชนิดหน่ึงมีราคาต ่ากวา่ พืชอีกชนิดท่ีมีราคาสูงกวา่ก็อาจเขา้
มาแทนท่ี ปัจจุบนัพื้นท่ีของจงัหวดัตรังมีพื้นท่ีนาร้างซ่ึงเปล่ียนมาปลูกปาลม์ได ้แต่ก็มีจ  านวนไม่มาก
นกั และจงัหวดัตรังสามารถพฒันาศกัยภาพในการปลูกปาลม์ได ้ 
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การปลูกพืชให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีจึงมีความส าคัญ แต่ก็ข้ึนอยู่กับ
เกษตรกร หรือเจา้ของพื้นท่ีว่าจะมีความรู้ความเขา้ใจ และมีการบริหารจดัการพื้นท่ีอย่างไร ทาง
เกษตรจงัหวดัหรือหน่วยงานอ่ืนๆ จะไปบงัคบัเกษตรกรไม่ได้ ดังการให้สัมภาษณ์ของเกษตร
จงัหวดัวา่ 

“มีการก าหนดพื้นท่ีโซนน่ิง แต่จะไปบงัคบัเกษตรกรให้ปลูกในพื้นท่ี
ต่างๆ ไม่ได ้เราก็มีการอบรมให้ความรู้ โดยพื้นท่ีจงัหวดัตรังเหมาะกบัการปลูก
ปาล์มน ้ ามนักับยางพาราอยู่แล้วสามารถท าการเพาะปลูกได้เกือบทุกส่วนของ
ภาคใต ้ปริมาณน ้ าฝนก็มีความเพียงพอ จงัหวดัตรังมีการจดัโซนน่ิงในทุกอ าเภอ 
เช่น หากไปท่ีสิเกาก็จะมีโซนน่ิงเป็นจุดๆ วา่ตรงไหนไม่เหมาะ ตรงไหนเหมาะสม
ในการปลูกยางพารา ตรงไหนท่ีไม่เหมาะสมจะปลูกปาล์ม อย่างเช่นพื้นท่ีท่ีเป็น
ภูเขาก็มีปัญหาตรงน้ีก็ตอ้งระวงัและดูแล” (บุญเล้ียง ข่ายม่าน, 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.1.5  การใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัการพื้นท่ี  
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือเทคโนโลยีท่ีมีส่วนส าคญัท่ีใช้ในการบริหารจดัการ

พื้นท่ี เพื่อให้สามารถใช้พื้นท่ี หรือวิเคราะห์หาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชชนิด
ต่างๆ รวมไปถึงสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ได้อีกมากมาย มีกระบวนการท างานเก่ียวกบั
ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี โดยท าการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ ามนั อีกทั้งยงั
สามารถช่วยในการวางแผนในการท าการเพาะปลูก การจดัการพื้นท่ี เช่น การจดัท าระบบคมนาคม
ขนส่งจากสวนปาล์มน ้ ามนัไปสู่โรงงาน การวางระบบชลประทาน การวิเคราะห์ดูความเหมาะสม
ของการใช้ประโยชน์พื้นท่ี เป็นตน้ ทางเกษตรจงัหวดัไดใ้ห้ขอ้มูลว่า“ในระดบัจงัหวดัและระดบั
อ าเภอมีการด าเนินการในการน าGIS มาใช้ในการจดัการพื้นท่ี และมีบริการขอ้มูลในเว็บไซต์ท่ี
สามารถศึกษาได”้ (บุญเล้ียง ข่ายม่าน, 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.1.6  ความเหมาะสมของการใชเ้ทคโนโลย ีไดแ้ก่ การใหปุ๋้ย การใชส้าร 

ก าจดัศตัรูพืช ท่ีใชใ้นการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 
การใช้เทคโนโลยี ไดแ้ก่ การการให้ปุ๋ย การใช้สารก าจดัศตัรูพืช มีความส าคญัเป็น

อยา่งมากต่อการท าเกษตรกรรม และเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินกิจกรรม
เหล่าน้ีจึงตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจ และความระมดัระวงัในการใช้ เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ปัจจุบนัเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนับางราย โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอ่ยยงั
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชปุ๋้ย การท าการเพาะปลูกจึงอาจประสบปัญหาหรือมีตน้ทุนการผลิต
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ท่ีสูง เน่ืองจากการใส่ปุ๋ยเกินความจ าเป็น หรือในทางตรงกนัขา้มดินอาจขาดความอุดมสมบูรณ์ได ้
เน่ืองจากไม่ได้รับธาตุอาหารท่ีดินขาด อีกทั้ งยงัส่งผลต่อผลผลิตท่ีได้ โดยอาจไม่ได้ผลผลิต
เท่าท่ีควรการใหค้วามรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกบัการใชปุ๋้ยจึงมีความส าคญั หน่วยงานหลกัท่ีท าหนา้ท่ีใน
การให้ความรู้แก่เกษตรนอกจากเกษตรจงัหวดัก็คือ สถานีพฒันาท่ีดิน ท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจ
วิเคราะห์ดินให้เกษตรกรเพื่อน าค่าการวิเคราะห์มาพิจารณาว่าดินนั้นๆ ขาดธาตุอาหารตวัไหน แต่
เกษตรกรบางรายอาจขาดความรู้เก่ียวกบัสูตร หรือค่าของปุ๋ยเคมี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรให้
ความรู้ความเขา้ใจแก่เกษตรกร เพราะหากเกษตรกรใชปุ๋้ยไดถู้กตอ้งผลผลิตท่ีไดก้็จะเป็นไปตามท่ี
ตอ้งการ ลดตน้ทุนในการผลิต อีกทั้งไม่มีปัญหาเร่ืองดินเส่ือมคุณภาพจากการใชปุ๋้ยเคมีท่ีไม่ถูกตอ้ง 
อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยเคมีก็จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ เกษตรกรจึงควรตระหนักและ
อนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน ้ า อากาศ และอ่ืนๆ โดยควรท าการเกษตรท่ี
ปลอดสารเคมี เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการท าการเกษตร โดยทางเกษตรจงัหวดัไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“ตอนน้ีก็ตอ้งยอมรับว่าเกษตรกรมือใหม่ยงัมีปัญหาเร่ืองการใช้ปุ๋ย ไม่มี

ความรู้ในการอ่านค่าปุ๋ยตามท่ีส านกังานพฒันาท่ีดินแนะน าให้จากการน าดินมา
วิเคราะห์ ก็จะมีความล าบากในการซ้ือปุ๋ย โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยท่ีมีเน้ือท่ี
ประมาณ 10 ไร่ แต่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัจะตอ้ง
ผา่นการอบรมในเร่ืองของการปลูก การใหปุ๋้ย ซ่ึงมีวทิยากรจากเกษตรจงัหวดั และ
วิทยากรจากโรงงานปาล์มซ่ึงมีความเชียวชาญทางปาล์มอยู่แลว้ท่ีผ่านมาก็ไปจดั
อบรมท่ีโรงงานปาล์มน ้ ามนัแห่งหน่ึงก็ไดรั้บความร่วมมือตลอด” (บุญเล้ียง ข่าย
ม่าน, 2557: สัมภาษณ์) 

 

4.2.1.7  นโยบายท่ีจะส่งเสริมใหเ้กษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัใชท้รัพยากรดินและน ้ า 
ท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนั 

จากการสัมภาษณ์พบว่าในการท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามันส่ิงท่ีควรค านึงถึง
ประการแรกคือความเหมาะสมของพื้นท่ี โดยพิจารณาจากภาพรวมแล้วพื้นท่ีภาคใตส่้วนใหญ่มี
ความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนั ซ่ึงมีความเหมาะสมทั้งในดา้นลกัษณะภูมิประเทศ ดิน และ
แหล่งน ้ า โดยเกษตรกรเองก็จะพิจารณาดินในพื้นท่ีของตนในขั้นพื้นฐาน ก่อนท่ีจะส่งดินไป
วิเคราะห์ท่ีสถานีพฒันาท่ีดิน เพื่อวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมของดินในการปลูกปาล์มน ้ ามนัและ
ธาตุอาหาร ซ่ึงพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ของจงัหวดัตรังก็มีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ ามนัอยูแ่ลว้ 
การเพาะปลูกจึงไม่มีปัญหา 
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“ทรัพยากรดินและทรัพยากรน ้ าเป็นองค์ประกอบท่ีควรจะพิจารณาขั้น
แรกๆ ในการท่ีจะปลูกปาล์ม เกษตรกรต้องรู้อยู่แล้วว่าดินในพื้นท่ีของตวัเอง
เหมาะสมท่ีจะปลูกหรือไม่ ถา้ไม่เหมาะก็เอาดินไปวิเคราะห์กบักรมพฒันาท่ีดิน
ก่อน เช่น คลีนิคเกษตรจะมีคลีนิคดิน ซ่ึงเกษตรกรสามารถท่ีจะเอาดินไปวิเคราะห์
ไดว้า่มีความเหมาะสมหรือไม่ แต่โดยภาพรวมของจงัหวดัตรัง มีความเหมาะสม
ในการปลูกปาลม์น ้ามนักบัยางพารา แทบจะทุกพื้นท่ี สามารถปลูกไดห้มด ยกเวน้
บนภูเขา” (บุญเล้ียง ข่ายม่าน, 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.1.8  สวนปาลม์ท่ีผา่นมาตรฐาน RSPO, GAP หรือมาตรฐานอ่ืนๆ และการ

ส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้เกษตรกรสวนปาลม์ผา่นมาตรฐานดงักล่าว 
RSPO คือมาตรฐานการผลิตปาล์มน ้ ามนัอยา่งย ัง่ยืน หากเกษตรกรผา่นมาตรฐานน้ีก็

จะมีผลพลอยไดใ้นเร่ืองของราคาท่ีสูงกวา่ผูท่ี้ไม่ผา่นมาตรฐาน และถือไดว้า่เป็นการท าการเกษตรท่ี
มีความย ัง่ยืน การส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้เกษตรกรตอ้งผ่านมาตรฐานดงักล่าวจึงมีความส าคญั 
โดยกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีอ าเภอสิเกามีความตระหนกัและให้ความส าคญัในการ
ปลูกปาล์มอยา่งย ัง่ยืน โดยท่ีผา่นมามีเจา้ของสวนปาล์มจ านวนมากผา่นมาตรฐาน RSPO ประกอบ
กบัเกษตรกรตอ้งเขา้ร่วมวิสาหกิจชุมชนก่อน ซ่ึงวิสาหกิจชุมชน คือการประกอบการโดยชุมชน มี
การพึ่งพาตนเองได ้สร้างรายไดแ้ละอาชีพ เม่ือมีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชุมและการเขา้มาตรฐาน 
RSPO ไปพร้อมๆ กนัท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความย ัง่ยืนมาก
ยิง่ข้ึน ดงัค ากล่าวของท่านเกษตรจงัหวดัวา่ 

 
“มีสวนปาล์มท่ีผ่าน RSPO จ  านวนมาก ในกลุ่มอ าเภอสิเกา ตอนน้ีมีการ

รวมกลุ่มเพื่อเขา้รับมาตรฐาน RSPO อีกจ านวนหน่ึงแต่ยงัไม่ผ่านมาตรฐาน ถ้า
เป็นไปไดก้็อยากจะให้ทุกอ าเภอเขา้มาตรฐาน RSPO โดยRSPO เป็นตวัท่ีจะช่วย
ผลกัดนัในเร่ืองของการดูแลจดัการสวนผา่นระบบวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงคนท่ีจะเขา้ 
RSPO ตอ้งเขา้วสิาหกิจชุมชนก่อน เสร็จแลว้จึงเขา้ไปร่วมปฏิบติัการตามหลกัของ 
RSPO ซ่ึงเป็นตวัท่ีจะช่วยลดภาวะส่ิงแวดลอ้ม ลดการท าลายป่า ลดเง่ือนไขต่างๆ 
ท่ีตั้งข้ึนมาเพื่อให้เกษตรกรอยู่ในกรอบ เพราะระบบ RSPO เม่ือท าแลว้ผลการ
ทดลอง หรือผลท่ีไดจ้ากการเขา้ระบบท่ีแน่ชดัคือ จากการท่ีไปดูแปลงเกษตรกร 
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน เพราะเป็นการจัดการบริหารปาล์มโดยใช้ความรู้ ใช้
เทคโนโลยี อีกทั้งไดร้าคาปาล์มท่ีสูงกวา่คนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม ราคาจึงเป็นส่ิงดึงดูด
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ให้เกษตรกรผา่นระบบ RSPO โดยทางจงัหวดัก็ส่งเสริมให้เกษตรกรผ่านระบบ 
RSPO” (บุญเล้ียง ข่ายม่าน, 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.1.9 แนวโนม้การพฒันาปาลม์น ้ามนัในจงัหวดัตรัง 
จากการสัมภาษณ์พบวา่ การพฒันาปาล์มน ้ ามนัในจงัหวดัตรังนั้น มีความตอ้งการใน

การพฒันาพนัธ์ุปาลม์ หรือพฒันาผลผลิตให้เพิ่มข้ึน โดยใชพ้ื้นท่ีในการเพาะปลูกในจ านวนนอ้ยแต่
สามารถให้ผลผลิตไดเ้ท่ากบัพื้นท่ีจ  านวนมาก สร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าให้กบัเกษตรกร อีกทั้งยงั
เป็นการแกปั้ญหาบุกรุกป่าเพื่อท าสวนปาล์มน ้ ามนั เป็นการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมไดว้ิธีหน่ึง 
ทางเกษตรจงัหวดัจึงใหค้วามส าคญักบัการเพิ่มผลผลิตปาล์มน ้ ามนัต่อไร่มากกวา่การขยายพื้นท่ีเพื่อ
ปลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อเป็นการสงวนหรือรักษาพื้นท่ีเดิม เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น
ต่อไป ดงัค ากล่าวของเกษตรอ าเภอสิเกาวา่ 

 
“ ท าอย่างไรให้ปลูกพื้นท่ีเท่าเดิม แต่ให้ผลผลิตมากข้ึนเป็น 2 เท่า เช่น 

จากปัจจุบนัให้ผลผลิต 3 ตนั ตอ้งท าให้ได ้7-8 ตนัต่อไร่จึงจะสามารถอยูไ่ด ้ก็จะ
ไม่มีปัญหาการบุกรุกป่า อีกทั้งให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัเขา้รับมาตรฐาน 
RSPO ใหห้มด ผลผลิตก็จะเพิ่มเป็นเท่าตวั เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีนอ้ยๆ เช่นมีพื้นท่ี10 
ไร่ ไดผ้ลผลิต 3 ตนัต่อไร่ในตอนแรก ปีต่อไปท าให้ไดผ้ลผลิต6 ตนัต่อไร่ผลผลิต
เท่ากบัว่าเรามีพื้นท่ี 20 ไร่ หากท าให้ไดอ้ย่างน้ีพื้นท่ีก็จะไม่ขยาย ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
ต้นทุนอาจจะเพิ่มบ้างนิดหน่อย อยู่ท่ีการจัดการ” (บุญเล้ียง ข่ายม่าน, 2557: 
สัมภาษณ์) 
 

4.2.1.10  บทบาทของภาคเกษตรกรรมต่อการลดก๊าซเรือนกระจก 
จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหลกัๆ ท่ีมาจากการท าสวนปาล์มคือ

การใชส้ารเคมีในการก าจดัวชัพืชหรือสารปราบศตัรูพืช และการเผาพื้นท่ีเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูก 
ในส่วนของจงัหวดัตรังถือวา่พื้นท่ีเพาะปลูกโดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา แต่อาจจะมีปัญหาในพื้นท่ีเปิด
ใหม่บา้ง ถือไดว้่ามีผลต่อการลดก๊าซเรือนกระจกพอสมควร เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกข้ึน โดยเกษตรจงัหวดัไดก้ล่าววา่ 

 
“ปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชท่ีมีระบบรากฝอย ในการปลูกถึงแมว้า่ปาล์มน ้ ามนั

จะใชน้ ้าเยอะ แต่ก็เป็นน ้าธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ การปลูกปาล์มนั้นก็ไม่มีการเผา 
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ใบปาล์มท่ีตดัเคา้จะกองไว ้ให้ยอ่ยสลายตามธรรมชาติ จะไม่มีการเผาให้เกิดควนั
จึงไม่ส่งผลกระทบกบัภาวะเรือนกระจก และใบปาล์มสามารถเพิ่มออกซิเจนได้
มากกวา่ใบพืชอ่ืนๆเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาถา้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
ไม่ออกนอกกรอบ แต่อาจจะมีปัญหาในพื้นท่ีท่ีเปิดใหม่ เพื่อเตรียมการในการปลูก
ปาลม์ท่ีมีการเผา สารเคมีในการก าจดัศตัรูพืชก็อาจจะยงัมีในช่วงท่ีปาล์มยงัเล็กอยู ่
ก็อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ แต่ถา้ใชว้ิธีการตดัผลกระทบก็จะลดลง” (บุญเล้ียง ข่าย
ม่าน, 2557: สัมภาษณ์) 

 

4.2.2  ส านักงานเกษตรอ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 
4.2.2.1  นโยบาย มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีสนบัสนุนให้เกษตรกรผูป้ลูก

ปาลม์น ้ามนั เพื่อลดผลกระทบโลกร้อน 
จากการสัมภาษณ์เกษตรอ าเภอสิเกาพบวา่ ทางอ าเภอมีภารกิจหลกัในการสนบัสนุน

ให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัเขา้รับมาตรฐาน RSPO อีกทั้งโรงงานก็ให้ความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนให้เกษตรกรเข้ารับมาตรฐาน RSPO เป็นอย่างดี ซ่ึงหากส่งเสริมให้เกษตรกรเขา้รับ
มาตรฐาน RSPO ก็เท่ากบัว่าเป็นการลดผลกระทบโลกร้อนไปในตวั เน่ืองจากเป็นมาตรฐานท่ี
ก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีความพยายามในการ
ใช้ส่ิงท่ีเหลือจากโรงงานน ามาใชใ้นสวนปาล์มเพื่อเป็นการจดัการกากเหลือใช้ต่างๆ ตามท่ีเกษตร
อ าเภอไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“ช่วงน้ีมีการส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีนาร้าง และกิจกรรม

การปลูกปาล์มอาฟตา้ คือการส่งเสริมการปลูกปาล์มให้แก่เกษตรกรท่ีปลูกปาล์ม
น ้ ามนัอายุเกิน 20 ปี สามารถมาขอการสนับสนุนพนัธ์ุปาล์มและปุ๋ย ซ่ึงทั้ง 2 
โครงการเป็นโครงการของส านกังานเกษตร โครงการท่ี 3 คือโครงการท่ีอาศยั
ความร่วมมือจากโรงงานตรังน ้ ามนัปาล์มและบริษทัล ่าสูง จ  ากดั มหาชน ในการ
รวมกลุ่มเกษตรกรในรูปของวิสาหกิจชุมชน เพื่อพฒันาเป็นการผลิตปาล์มอย่าง
ย ัง่ยืนหรือตามมาตรฐานของระบบ RSPO ในเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
โรงงานยงัน าน ้ าเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย” (ธีระ พิพฒันานนท์, 2557: 
สัมภาษณ์) 
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สมาชิกในอ าเภอสิเกาท่ีปลูกปาล์มน ้ ามันจะน าผลผลิตไปขายโรงงานทั้งหมด 3 
โรงงาน คือโรงงานตรังน ้ ามนัปาล์ม โรงงานล ่าสูง และโรงงานพิทกัษ์ปาล์ม ผูท่ี้ส่งผลผลิตปาล์ม
น ้ ามนัให้โรงงานปาล์มจะตอ้งเขา้มาตรฐาน RSPO ทั้งหมด ซ่ึง RSPO เป็นมาตรฐานให้มีการผลิต
ปาลม์อยา่งย ัง่ยนื ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ลดการใชส้ารเคมี และเกษตรกรยงัน าส่ิงเหลือใชจ้ากโรงงาน
น ามาใชใ้นสวนปาลม์ ในส่วนของโรงงานก็จะตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มดว้ย โดยโรงงานมีการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากน ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนต่างๆ ของโรงงาน ซ่ึงในปัจจุบนัอ าเภอสิเกาก็ได้
ด าเนินการมา 2 กลุ่มแลว้ ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตรังน ้ ามนัปาล์ม กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนน ้ ามนั
ปาล์มตรัง สิเกา และวังวิเศษ โดยมีการเพาะปลูกปาล์มท่ีลดการใช้สารเคมี และค านึงถึง                  
อาชีวอนามยัของสวนปาล์ม ค านึงถึงลูกจา้งแรงงาน และค านึงถึงผูท่ี้ตดัปาล์มท่ีตอ้งมีคุณภาพดว้ย 
คือตอ้งตดัปาลม์ท่ีสุกเท่านั้น 

จากการท่ีอ าเภอสิเกามีพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมากท่ีสุดในจงัหวดัตรัง อีกทั้งยงัมี
ความสามารถในการเป็นแหล่งเรียนรู้หรือถ่ายทอดให้กบัอ าเภออ่ืนๆ ไดโ้ดยอ าเภอสิเกามีนโยบาย
หลกัเก่ียวกบัการส่งเสริมการเกษตรกรรมปาล์มน ้ ามนั และยงัเป็นแหล่งศึกษา หรือถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัอ าเภออ่ืนๆ ในการท าสวนปาล์มอยา่งย ัง่ยืน และการรวมกลุ่ม RSPO ท าให้เกษตรกรในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงเขา้มาศึกษาดูงานอยา่งต่อเน่ือง “ทางส านกังานเกษตรอ าเภอสิเกามีนโยบายเร่ืองปาล์ม ซ่ึง
เป็นยุทธศาสตร์ของอ าเภอและ เกษตรกรในพื้นท่ีใกล้ๆ  จะมาดูงานเยอะ อีกทั้งอ าเภอสิเกายงัเป็น
อ าเภอตน้แบบในการจดักลุ่ม RSPO ให้กบัอ าเภออ่ืนๆ ในการปลูกปาล์มอย่างย ัง่ยืนด้วย” (ธีระ 
พิพฒันานนท,์ 2557: สัมภาษณ์) 

4.2.2.2  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบาย และแนวทางในการ
แกปั้ญหาดงักล่าว 

การด าเนินนโยบายขา้งตน้หากเกษตรกรท่ีเขา้รับมาตรฐาน  RSPO จะไม่มีปัญหา
เน่ืองจากเกษตรกรท่ีเขา้รับมาตรฐาน RSPO จะไดร้าคาปาล์มท่ีสูงกวา่เกษตรกรทัว่ไปท่ีไม่เขา้รับ
มาตรฐาน RSPO อยา่งนอ้ยกิโลกรัมละ 10-15 สตางคแ์ละผูท่ี้เขา้รับมาตรฐาน RSPO จะไม่มีปัญหา
การบุกรุกป่า หรือพื้นท่ีสงวนคุม้ครองเพื่อท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัเพราะมาตรฐาน RSPO 
ก าหนดว่า แปลงทุกแปลงของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจะตอ้งไม่บุกรุกพื้นท่ีป่าสงวน หรือท่ี
คุ้มครองของทางราชการ และเกษตรกรจะต้องลดการใช้สารเคมี ซ่ึงมาตรฐาน  RSPO ให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก เกษตรกรจึงมีความตระหนักในการลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็นการลด
ปัญหามลภาวะทางอากาศและการแพร่กระจายของสารเคมีสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้อีกทั้งโรงงานจะไดผ้ล
ผลิตท่ีมีคุณภาพจากเกษตรกรเน่ืองจากเกษตรกรท่ีเขา้มาตรฐาน RSPO จะมีเง่ือนไขในการขาย
ผลผลิตคือ ตอ้งตดัปาล์มท่ีมีคุณภาพเท่านั้น ท าให้ไดผ้ลผลิตท่ีดีและมีคุณภาพ ในส่วนของโรงงาน



91 

 

ซ่ึงจากเดิมจะมีปัญหามลพิษจากกากของเสียต่างๆ ปัจจุบนัโรงงานค านึงถึงปัญหามลพิษ หรือ
มลภาวะต่างๆ ท่ีเกิดจากการประกอบการมากข้ึน จึงมีการผลิตแก๊สชีวภาพหรือพลงังานชีวมวลเพื่อ
ก าจดัส่ิงเหลือใช้จากโรงงานหรือลดปัญหากากมลภาวะต่างๆ  แต่จะมีปัญหาในเร่ืองราคามากกว่า
อีกทั้งเกษตรอ าเภอไม่สามารถท าการส่งเสริมหรือให้ความรู้แก่เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัใน
อ าเภออ่ืนๆ ไดจึ้งท าให้การส่งเสริมอยู่ในวงแคบ และอาจเกิดการจดัการท่ีไม่ถูกวิธีไดโ้ดยเกษตร
อ าเภอไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“มาตรการช่วงน้ีมีปัญหา แต่หากเกษตรกรเขา้มาตรฐาน RSPO แลว้ก็   

จะไม่มีปัญหา และในส่วนของโรงงาน โรงงานจะตอ้งค านึงถึงภาวะโลกร้อน ใน
การน าผลิตภณัฑ์ ส่วนเหลือจากโรงงานน ้ ามนัปาล์มไปผลิตเป็นแก๊สชีวภาพหรือ
พลงังานชีวมวล ซ่ึงในส่วนของอ าเภอสิเกาเราก็มีการด าเนินการในช่วงน้ีปัญหา
เร่ืองปาล์มก็คือ ราคาไม่ค่อยเสถียร และอีกอย่างก็คือ เป็นปัญหาของเกษตรกร
นอกพื้นท่ีอ าเภอสิเกา ท่ีทางเกษตรอ าเภอไม่สามารถเขา้ไปส่งเสริมไดอ้ยา่งทัว่ถึง” 
(ธีระ พิพฒันานนท,์ 2557: สัมภาษณ์) 

 
อีกทั้งยงัมีปัญหาในการเก็บเก่ียวผลผลิต เน่ืองจากปัจจุบนัโรงงานปาล์มน ้ ามัน

ประสบปัญหาเกษตรกรตดัปาล์มไม่สุกมาส่งโรงงาน ท าให้เกิดค่าสึกหรอของโรงงาน เปอร์เซ็นต์
น ้ ามนัปาล์มลดนอ้ยลงปัจจุบนัมีการแกปั้ญหาโดยการจดัให้มีคณะตดัปาล์มน ้ ามนัข้ึนโดยผูท่ี้จะไป
ตดัปาลม์จะตอ้งผา่นการอบรมจากโรงงานปาลม์และส านกังานเกษตร 

4.2.2.3  ความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนั และการ
ก าหนดขอบเขต หรือพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนั 

จากสภาพพื้นท่ีจงัหวดัตรังท่ีเป็นเนินสูงต ่า สลบัดว้ยภูเขา มีพื้นท่ีป่าร้อยละ 20 ของ
พื้นท่ี สภาพภูมิอากาศอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตใ้นช่วงกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงกลางเดือนตุลาคม และไม่รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วงกลางเดือนตุลาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม ท าให้พื้นท่ีอ าเภอสิเกามีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมและมีความ
ได้เปรียบพื้นท่ีอ่ืนๆโดยมีปริมาณน ้ าฝนท่ีเหมาะสม โดยเฉล่ียแล้วในแต่ละปีพื้นท่ีจงัหวดัตรังมี
ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียประมาณ 2,500 มิลลิเมตร/ปี ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีมากและมีความเพียงพอในการ
เพาะปลูกหรือการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ ามนัประกอบกับมีโรงงานอยู่ในพื้นท่ีท าให้มีความ
สะดวกในการขนส่งผลผลิต  ในการปลูกปาล์มน ้ ามนั โดยเกษตรอ าเภอไดก้ล่าวว่า“อ าเภอสิเกาถือ
วา่เป็นพื้นท่ีท่ีไดเ้ปรียบในดา้นของภูมิศาสตร์ ส่วนดีของเราก็คือมีปริมาณน ้ าฝนท่ีดีมากและอีกส่วน
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ก็คือพื้นท่ีของเกษตรกรของเรา อ าเภอสิเกาเราไดเ้ปรียบคือมีโรงงานในพื้นท่ี” (ธีระ พิพฒันานนท์, 
2557: สัมภาษณ์) 

ปัจจุบนัส านกังานเกษตรจงัหวดัไดร่้วม MOU ความตกลงกบับริษทัตรังน ้ ามนัปาล์ม
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการให้ความรู้และการท าสวนปาล์มน ้ ามนัท่ีมี
คุณภาพ โดยส านกังานเกษตรมีหน้าท่ีในการให้ความรู้แก่เกษตรกรรวมทั้งการท าวิสาหกิจชุมชน
และเชิญชวนให้เกษตรกรไปเขา้ร่วม ในส่วนของโรงงานจะมีมาตรการในการซ้ือผลผลิตของ
เกษตรกรอยา่งเป็นระบบ ในส่วนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั จะเป็นผูใ้ห้ความรู้
ในเร่ืองการจดบนัทึกและการท าบญัชีของเกษตรกร โดยเกษตรกรตอ้งรู้ตวัเองว่าค่าใช้จ่ายในส่วน
ไหน และส่วนไหนท่ีควรจะลด ส่วนไหนท่ีมีปัญหากบัเกษตรกร ในส่วนของอ าเภอสิเกาไม่มีปัญหา 
การปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีอ าเภอสิเกาจึงมีเสถียรภาพและไดผ้ลผลิตดีท่ีสุดในพื้นท่ีจงัหวดัตรัง 
เกษตรกรมีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และมีเกษตรกรตวัอย่างท่ีสามารถผลิตปาล์มไดน้ ้ าหนกั 7 ตนั
กวา่ต่อไร่ซ่ึงสามารถเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่เกษตรกรรายอ่ืนได ้

4.2.2.4  การใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัการพื้นท่ี เช่น การเลือกพื้นท่ี
เหมาะสมในการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 

ส านกังานเกษตรอ าเภอมีการท าแผนท่ีโซนน่ิงเพื่อใชป้ระกอบการปฏิบติังานในดา้น
ต่างๆ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการพื้นท่ี และการวางแผนการ
ท าเกษตรของส านักงานเกษตรอ าเภอได้เป็นอย่างดี ท าให้การด าเนินงานหรือการวางแผนงานมี
ความสะดวก สามารถศึกษาและเขา้ใจพื้นท่ีในภาพรวมได ้อีกทั้งสามารถน ามาใชใ้นการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของพื้นท่ีเกษตรกรรม ท าให้ทราบ
แนวโนม้ในอนาคตและสามารถวางแผนในการจดัการได ้โดยเกษตรอ าเภอกล่าววา่ “ใชG้ISในการ
จดัการพื้นท่ีและเกษตรกรคนไหนท่ีเขา้มาตรฐาน RSPO จะตอ้งร่วม GIZ ของบริษทั GIZ จะเขา้มา
เป็นผูดู้แลในด้านส่ิงแวดล้อม และในด้านมลภาวะ ด้านสวน อาชีวอนามัยทุกแปลงด้วย เป็น
นโยบายท่ีทางมาตรฐาน RSPO เป็นผูจ้ดัการให”้ (ธีระ พิพฒันานนท,์ 2557: สัมภาษณ์) 

4.2.2.5  ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การให้ปุ๋ย การใชส้ารก าจดัศตัรูพืช ท่ี
ใชใ้นการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัในปัจจุบนั 

เกษตรอ าเภอเน้นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของปัจจัยการผลิตเร่ืองปุ๋ย โดยได้มี
ขอ้ตกลงกบัโรงงานน ้ ามนัปาล์มวา่ จะตอ้งหาวิธีการให้ลดรายจ่ายปัจจยัการผลิตของเกษตรกร เช่น 
โรงงานจะสั่งปุ๋ยเป็นล็อตใหญ่ๆ เพื่อให้เกษตรกรไม่ตอ้งไปซ้ือปุ๋ยจากพ่อคา้รายยอ่ย ซ่ึงมีราคาแพง
กว่า และในส่วนท่ี 2 ส านกังานเกษตรก าลงัส่งเสริมในเร่ืองของการผสมปุ๋ยใช้เอง ซ่ึงในการลด
ตน้ทุน ตอนน้ีมีการทดลองดูวา่ ปุ๋ย 1 กระสอบ ราคา 1,000 บาท เม่ือเอาแม่ปุ๋ยมาผสมกนัแลว้ เราจะ
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ไดปุ๋้ยกระสอบละประมาณ 800 บาท ลดตน้ทุน 200 บาทต่อ 1 กระสอบ และไดเ้ปอร์เซ็นตข์องปุ๋ย
เตม็หน่วย  

ส าหรับเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก RSPO จะมีการด าเนินการในลกัษณะการใชปุ๋้ยสั่งตดั 
คือ การจดัการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นท่ี โดยน าขอ้มูลชุดดินและขอ้มูลธาตุอาหาร N,P,K ของดิน
มาประกอบการตดัสินใจเลือกสูตรปุ๋ย และก าหนดปริมาณปุ๋ยในการปลูกพืช เป็นการใชปุ๋้ยเคมีตาม
ชุดดินและค่าวิเคราะห์ดิน นอกจากน้ียงัน าปัจจยัหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตและการให้ผล
ผลิตของพืช เช่น พันธ์ุพืช แสงแดด ปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิ ฯลฯ มาสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์โดยใชค้อมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยเคมี โดยสมาชิก RSPO จะตอ้งมี
การตรวจดินทุกปี วิเคราะห์ใบปาล์มทุกคร้ัง ก็คือเกษตรกรตอ้งรู้ว่าในดินของเกษตรกรขาดปุ๋ยตวั
ไหน แลว้ก็เกษตรกรตอ้งวดัค่า pH ของดิน ก่อนท่ีจะใชปุ๋้ยเกษตรกรตอ้งเอาใบปาล์มมาวิเคราะห์
ก่อนวา่ดินของเกษตรกรขาดปุ๋ยตวัไหนจึงจะใชไ้ดต้ามความตอ้งการของดินและเกษตรกรสามารถ
ซ้ือปุ๋ยไดใ้นราคาท่ีถูก และการท าปุ๋ยใช้เอง รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อทราบความตอ้งการ
ของดินดว้ย โดยกล่าววา่ 

 
“ในส่วนของอ าเภอสิเกาแปลงท่ีเป็นสมาชิก RSPO ตอ้งมีการตรวจดิน  

ทุกปี วเิคราะห์ใบปาลม์ทุกคร้ัง หรือในลกัษณะการใชปุ๋้ยสั่งตดั ก็คือเกษตรกรตอ้ง
รู้ว่าในดินของเกษตรกรขาดปุ๋ยตวัไหน แล้วก็เกษตรกรตอ้งวดัค่า pH ของดิน 
ก่อนท่ีจะใชปุ๋้ยเกษตรกรตอ้งเอาใบปาล์มมาวิเคราะห์ก่อนวา่ดินของเกษตรกรขาด
ปุ๋ยตวัไหนจึงจะใช้ได้ตามความต้องการของดิน” (ธีระ พิพฒันานนท์, 2557: 
สัมภาษณ์) 

 
ซ่ึงเป็นโครงการของส านักงานเกษตรท่ีร่วมมือกับส านักงานพฒันาท่ีดินในการ

วิเคราะห์ดินของศูนย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทองอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวดันราธิวาส 
เกษตรกรตอ้งตดัใบปาลม์เพื่อส่งไปวเิคราะห์เพื่อใหรู้้วา่แปลงของตนขาดปุ๋ยตวัไหนเพื่อจะไดใ้ชปุ๋้ย
ไดต้รงกบัความตอ้งการของแปลงปาล์มหลงัจากวิเคราะห์ดินแลว้ก็จะประสานงานกบัพฒันาท่ีดิน
ในการสนบัสนุนโดโลไมท์หากดินของเกษตรกรรายใดมีความเป็นกรดต ่ากว่า 4.5 ก็จะให้โดโล
ไมทไ์ปปรับปรุงสภาพดินในสวนปาลม์ 
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4.2.2.6  นโยบายท่ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัใชท้รัพยากรดินและ
น ้า ท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนั 

องค์การบริหารส่วนต าบลของอ าเภอสิเกาและนโยบายของนายอ าเภอสิเกา 
ก าหนดให้พื้นท่ีปลูกปาล์มตอ้งค านึงถึงแหล่งน ้ าเป็นส าคญั เน่ืองจากบางคร้ังเกษตรกรประสบ
ปัญหาขาดแคลนน ้ าในฤดูแลง้ และตอ้งปลูกปาล์มให้มีระยะห่างจากแหล่งน ้ า 500 เมตรการท าการ
เพาะปลูกในเขตพื้นท่ีอ าเภอสิเกาใช้น ้ าจากธรรมชาติ ซ่ึงก็คือน ้ าฝน และมีแหล่งน ้ าธรรมชาติใน
พื้นท่ี ทางเกษตรอ าเภอไดค้  านึงถึงปัญหาการขาดแคลนน ้าในหนา้แลง้จึงท าการทดลองกกัเก็บน ้ าใน
ร่องสวนปาล์มเพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนน ้ าให้กบัเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อให้เกษตรกร
สามารถมีผลผลิตขายในฤดูแลง้ซ่ึงมีราคาท่ีสูงกวา่ปกติ รวมทั้งมีการทดลองติดสปริงเกอร์ในสวน
ปาลม์โดยเกษตรอ าเภอกล่าววา่ 

 
“อ าเภอสิเกาเราใช้น ้ าธรรมชาติในการท าการเกษตรและมีแหล่งน ้ า

ธรรมชาติในพื้นท่ีช่วงน้ีก าลังทดลองขุดร่องสวนเพื่อเก็บกักน ้ าไวด้้วย เพราะ
อนาคตปาล์มอาจประสบปัญหาขาดน ้ า อีกทั้งหน่ึงปาล์มจะมีราคาสูงในช่วงฤดู
แลง้ โดยก าลงัทดลองติดสปริงเกอร์ในสวนปาล์ม เพราะเม่ือเกษตรกรติดสปริง
เกอร์ในสวนปาล์มก็จะสามารถน าน ้ ามาใช้ไดใ้นฤดูแลง้จะท าให้ผลผลิตปาล์มดี
ท่ีสุดและราคาดีท่ีสุดในช่วงนั้นดว้ย นโยบายของส านกังานกบัทางอ าเภอท่ีไดคิ้ด
กนัว่า ต่อไปเกษตรกรท่ีมีแหล่งน ้ าจะให้ติดน ้ าสปริงเกอร์เพื่อใช้ในสวนปาล์ม
ดว้ย” (ธีระ พิพฒันานนท,์ 2557: สัมภาษณ์) 

 
ในส่วนของทรัพยากรดินนั้นเกษตรอ าเภอไดมี้ความพยายามในการให้เกษตรกรใน

พื้นท่ีน าดินไปวิเคราะห์กบัพฒันาท่ีดินเพื่อให้สามารถปรับปรุงหรือบ ารุงดินไดอ้ย่างตรงจุด ซ่ึงจะ
ท าใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ และใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าได ้

4.2.2.7  การเขา้รับมาตรฐาน RSPO, GAP หรือมาตรฐานอ่ืนๆของเกษตรกรผูป้ลูก
ปาลม์น ้ามนั 

มาตรฐาน RSPO ประกอบดว้ยหลกัการ 8 ขอ้ท่ีส าคญั โดยสวนปาล์มน ้ ามนัหรือ
โรงงานท่ีจะผา่นมาตรฐานดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี  

1)   มุ่งมัน่ให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เช่น เกษตรกร
จะตอ้งเปิดเผยเอกสารสิทธ์ิท่ีดินและแผนงานต่างๆ 
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2)  การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ โดยจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายทั้ง
ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศและระเบียบระหวา่งประเทศท่ีไดมี้การใหส้ัตยาบนัแลว้ 

3)  ความมุ่งมัน่ให้เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจและการใช้เงินในระยะยาว 
โดยตอ้งมีการวางแผนในการบริหารจดัการท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ
การเงิน 

4)  การใช้วิธีปฏิบัติท่ีดี ท่ีสุดของผู ้ปลูกปาล์มน ้ ามันและโรงงานสกัด           
น ้ ามนัปาล์ม โดยจดัท าขั้นตอนการด าเนินงานในรูปแบบท่ีเหมาะสม มีการน าไปปฏิบติัและการ
ติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

5)  ความรับผิดชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพจะต้องมีการระบุผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
บริหารจดัการสวนปาลม์และโรงงานสกดัปาล์มน ้ ามนัเช่น มีการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(ISO 14001) 

6)  ความรับผิดชอบต่อพนกังาน บุคคลและชุมชน ท่ีไดรั้บผลกระทบจากผู ้
ปลูกปาล์มและโรงงานสกดั ซ่ึงในทางปฏิบติัหากสวนปาล์มหรือโรงงานมีกิจกรรมใดๆ จะตอ้งมี
กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนท่ีมีผลกระทบต่อกิจกรรมดงักล่าว มีการจดัการขอ้ร้องเรียนหรือ
ขอ้ร้องทุกข์ มีการชดเชยท่ีเป็นธรรม มีการจา้งงานตามกฎหมาย และต้องเคารพสิทธิพนักงาน/
ลูกจา้ง เป็นตน้ 

7)  การพฒันาการปลูกปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีใหม่อยา่งมีความรับผิดชอบ โดย
หากจะขยายพื้นท่ีปลูกตอ้งมีการประเมินผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

8)  ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกิจกรรมหลักอย่างต่อเน่ือง ในการ
ด าเนินงานจะตอ้งมีการตรวจ ติดตาม และทบทวนกิจกรรมต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและมีแผนปฏิบติั
งานท่ีแสดงถึงการปรับปรุงการด าเนินงานหลกัอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงการเขา้ RSPO เป็นนโยบายของส านกังานเกษตรอ าเภอ และโรงงานน ้ ามนัปาล์ม
ซ่ึง RSPO เป็นมาตรฐานท่ีครอบคลุมมาตรฐานอ่ืนๆ อยูแ่ลว้ โดยเกษตรอ าเภอให้ขอ้มูลวา่“การเขา้ 
RSPO เป็นนโยบายของส านกังานเกษตรอ าเภอ และโรงงานน ้ ามนัปาล์ม ท่ีเกษตรกรคนไหนท่ีรับ
โครงการจากส านกังานเกษตรอ าเภอไปแลว้เม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งตดัปาล์มเขา้โรงงาน ทุกคนจะตอ้ง
เป็นวสิาหกิจชุมชนเพื่อเขา้ไปในระบบ RSPO ทุกคน ทุกแปลง” 
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4.2.2.8  สวนปาลม์ท่ีผา่นมาตรฐาน RSPO, GAP หรือมาตรฐานอ่ืนๆในปัจจุบนั และ
แนวทางของเกษตรจงัหวดัในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกษตรกรสวนปาล์มผ่านมาตรฐาน
ดงักล่าว 

ในส่วนของอ าเภอสิเกาผา่นมาตรฐาน RSPO ประมาณ 70% ของเกษตรกรทั้งหมด 
โดยในอนาคตมีความพยายามให้เกษตรกรเขา้รับมาตรฐาน RSPO ทุกคนทั้งเกษตรกรท่ีมีภูมิล าเนา
อยู่ในอ าเภอสิเกาและเกษตรกรท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภออ่ืนๆ จะตอ้งเขา้ RSPO หมด โดยสวน
ปาล์มในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา อาจมีปาล์มของเกษตรกรจากอ าเภอเมือง อ าเภอวงัวิเศษ อ าเภอห้วยยอด 
ท่ีมีพื้นท่ีปลูกในอ าเภอสิเกา ก็จะขยายผลไปให้สมาชิกท่ีมีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นท่ีอ าเภอสิเกาท่ีมี
แปลงปาล์มอยู่ในอ าเภอสิเกาตอ้งเข้ามาตรฐาน RSPO ด้วยอีกทั้งเกษตรอ าเภอจะด าเนินการให้
ค  าแนะน าและให้ความรู้แก่เกษตรกรท่ียงัไม่เขา้รับมาตรฐานดงักล่าว โดยการจดัให้มีการอบรมข้ึน
และในอนาคตก็จะร่วมมือกบัโรงงานในการใชม้าตรการไม่รับซ้ือผลผลิต ซ่ึงเป็นการดึงดูด หรือบีบ
บงัคบัไปในตวั ใหเ้กษตรกรเขา้รับมาตรฐาน RSPO โดยเกษตรอ าเภอใหข้อ้มูลวา่ 

 
“ส่วนเกษตรกรคนไหนท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการกบัเรา ทางส านกังานเกษตร

ก็ให้การส่งเสริม และให้ค  าแนะน า และจะจดัอบรมให้ความรู้เกษตรกรส่วนท่ีไม่
เขา้โครงการกบัเราให้ทุกคนเขา้ร่วม RSPO หมด ถา้หากไม่เขา้ในวนัขา้งหน้า
โรงงานก็จะใชม้าตรการ โดยจะไม่รับซ้ือผลผลิต ซ่ึงเป็นการบีบบงัคบัไปในตวั” 
(ธีระ พิพฒันานนท,์ 2557: สัมภาษณ์) 

4.2.2.9  บทบาทของภาคเกษตรกรรมท่ีมีต่อการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทส าคญัท่ีอาจส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน โดยเป็นแหล่ง

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นแหล่งสะสมคาร์บอน เช่น การเก็บสะสมคาร์บอนในพืชและในดิน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การปรับปรุงดิน การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรมจึงมี
ความส าคญั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรมีความตระหนกัในการให้ความรู้
ความเขา้ใจแก่เกษตรกร รวมทั้งคิดคน้พฒันางานวิจยัใหม่ๆ เพื่อหาแนวทางในการป้องกนัหรือลด
ผลกระทบ ประกอบกบัเกษตรกรเองก็ควรให้ความส าคญัและตระหนกัรู้ในผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
งดกิจกรรมท่ีอาจท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพื้นท่ีการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัของอ าเภอสิ
เกาในปัจจุบันมีการจัดการท่ีดี มีการน าของเสียและส่ิงเหลือใช้จากภาคการผลิตปาล์มมาใช้
ประโยชน์ จึงสามารถลดผลกระทบในเร่ืองกากของเสียไปได ้อีกทั้งเกษตรอ าเภอมีการให้ความรู้ใน
การใชปุ๋้ยหรือวสัดุปรับปรุงดินแก่เกษตรกรท าให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัมีความรู้ความเขา้ใจ
และใชปุ๋้ยหรือวสัดุปรับปรุงดินต่างๆ ในปริมาณท่ีเหมาะสมได ้โดยเกษตรอ าเภอใหข้อ้มูลวา่ 
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“ในอดีตเม่ือประมาณ 5-6 ปีท่ีแล้วอาจจะมีปัญหา เร่ือผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมจากปาล์ม อย่างน้อยก็คือกล่ินจากโรงงาน น ้ าเสียจากโรงงาน 
เกษตรกรใชส้ารเคมี แต่ในปัจจุบนัน้ีเม่ือเขา้ระบบ RSPO ก็สามารถแกไ้ขปัญหา
ทุกอยา่งได ้ปัจจุบนัอ าเภอสิเกาไม่มีปัญหาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถ
เป็นตน้แบบของอ าเภอในจงัหวดัตรังได”้ (ธีระ พิพฒันานนท,์ 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.3  สถานีพฒันาทีด่ินจังหวดั 

4.2.3.1  นโยบายท่ีสนบัสนุนการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัเพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และส่งเสริมใหมี้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า สถานีพฒันาท่ีดินไม่มีการสนับสนุนการปลูกปาล์ม
น ้ามนัในลกัษณะของโครงการโดยตรง แต่จะสนบัสนุนการปลูกปาล์มในพื้นท่ีนากุง้ร้าง เจา้หนา้ท่ี
พฒันาท่ีดินมีภารกิจหลกัในการจดัการดินให้ถูกวิธีซ่ึงอาจมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบโลกร้อน
ไดบ้า้ง ทั้งน้ีสถานีพฒันาท่ีดินก็มีหน้าท่ีหลกัในการจดัการดินท่ีถูกตอ้งและการอนุรักษ์ดินและน ้ า
ในการปลูกปาล์มน ้ ามนัและให้มีการใชปุ๋้ยอยา่งถูกตอ้ง โดยผูอ้  านวยการสถานีพฒันาท่ีดินกล่าววา่ 
“ในส่วนของพฒันาท่ีดินไม่มีการสนบัสนุนในลกัษณะท่ีว่าเป็นโครงการปลูกปาล์มน ้ ามนัแต่จะ
สนบัสนุนการปลูกปาลม์ในพื้นท่ีนากุง้ร้าง” (จิราพรรณ ชชัวาลชยัพรรณ, 2557: สัมภาษณ์) 

ในระดบัจงัหวดัไดมี้การสนบัสนุนให้เกษตรกรปลูกปาล์มน ้ ามนั เพราะปาล์มน ้ ามนั
เป็นพืชพลงังานท่ีกระทรวงเกษตรมีนโยบายในการสนบัสนุนใหท้ าการเพาะปลูก เน่ืองจากในช่วงท่ี
ผา่นมายางพารามีปัญหา ก็มีการปลูกปาลม์น ้ามนัทดแทน  จากการท่ีกระทรวงเกษตรก็มีนโยบายให้
สามารถปลูกปาลม์น ้ามนัทดแทนยางพาราได ้ก็พบวา่ในจงัหวดัตรังมีพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัขยายตวั
กวา้งขวางมากข้ึน โดยสถานีพฒันาท่ีดินจะมีการสนบัสนุนให้ปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีท่ีมีปัญหา
อยา่งเช่นพื้นท่ีโครงการนากุง้ร้าง โดยพื้นท่ีนากุง้ร้างจะเป็นพื้นท่ีลุ่มต ่าอยูติ่ดชายทะเล เกษตรกรไม่
สามารถใชป้ระโยชน์ท่ีดินไดซ่ึ้งเป็นพื้นท่ีนากุง้ท่ีเจา้ของท่ีดินไม่ประสงคท่ี์จะเล้ียงกุง้ต่อหรือวา่ทิ้ง
ร้างไวส้ถานีพฒันาท่ีดินจึงไดจ้ดัใหมี้โครงการฟ้ืนฟูนากุง้ร้าง ซ่ึงก็เห็นวา่พื้นท่ีน้ีคงไม่เหมาะกบัการ
ปลูกพืชชนิดอ่ืน ปาลม์น ้ามนัน่าจะเหมาะสมท่ีสุด บางคร้ังเกษตรกรก็อยากจะปลูกยางพาราแทนแต่
ทางสถานีพฒันาท่ีดินไม่แนะน าให้ปลูก เพราะว่า พื้นท่ีลกัษณะน้ีจะมีความเหมาะสมในการปลูก
ปาลม์น ้ ามนัมากท่ีสุด จึงมีการสนบัสนุนให้ปลูกปาล์มน ้ ามนัภายใตโ้ครงการฟ้ืนฟูพื้นท่ีนากุง้ร้างท่ี
ผา่นการเล้ียงกุง้กุลาด าไปแลว้ สถานีพฒันาท่ีดินจะมีส่วนร่วมในเร่ืองของการจดัการดินท่ีถูกวิธี ซ่ึง
เป็นกรรมวิธีด าเนินการในการลดผลกระทบโลกร้อนทางออ้ม สถานีพฒันาท่ีดินมีหน้าท่ีหลกัใน
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การจดัการดินท่ีถูกตอ้งและการอนุรักษดิ์นและน ้ าในการปลูกปาล์มน ้ ามนัและให้มีการใช้ปุ๋ยอยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นงานท่ีสถานีพฒันาท่ีดินตอ้งด าเนินการและเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งส่งเสริมเกษตรกรในจงัหวดั 

4.2.3.2  ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบาย และแนวทางในการ
แกปั้ญหาดงักล่าว 

ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบายเก่ียวกบัการจดัการดินและการปลูก
ปาลม์น ้ามนัเพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีนากุง้ร้าง แต่ทางสถานีพฒันาท่ีดินจะให้ความรู้แก่เกษตรกรเก่ียวกบัการ
ใช้ปุ๋ยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อดินและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่า โดยผูอ้  านวยการสถานี
พฒันาท่ีดินไดใ้หข้อ้มูลวา่ “โดยทัว่ไป ตอนน้ีไม่ค่อยมีปัญหาสถานีพฒันาท่ีดินจะเนน้ให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้ า รวมถึงการใชปุ๋้ยอยา่งถูกวิธีเพื่อให้ดินมีคุณภาพ ไม่มีปัญหาดิน
เส่ือมสภาพจากการใชปุ๋้ยเคมี” (จิราพรรณ ชชัวาลชยัพรรณ, 2557: สัมภาษณ์) 

เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนค่อนขา้งนอ้ยมาก สถานีพฒันา
ท่ีดินซ่ึงเป็นหน่วยงานวิชาการมีหน้าท่ีในการสนับสนุนให้เกษตรกรลดภาวะดงักล่าวทางออ้ม 
กล่าวคือ ใหเ้กษตรกรรู้จกัอนุรักษดิ์นและน ้า ใชปุ๋้ยอยา่งถูกตอ้ง ไม่ใชปุ๋้ยเคมีมากเกินไปเพราะถา้มี
การใช้ปุ๋ยเคมีมาก ก็จะมีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ และก๊าซอ่ืนๆ ไปในชั้น
บรรยากาศ ในส่วนของสถานีพฒันาท่ีดินก็พยายามท่ีจะพิจารณาในเร่ืองของการให้ความรู้กับ
เกษตรกรการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพราะวา่หากใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไปก็จะมีผลกระทบหลายๆ 
อยา่งในดิน ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของดินแน่นทึบ โครงสร้างของดินเปล่ียน และเกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม มีปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดิน ลงในแหล่น ้ าซ่ึงส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ าและ
ส่ิงมีชีวิตในน ้ า เป็นต้น ขณะเดียวกันในเร่ืองของปริมาณปุ๋ยท่ีมากเกินไป นอกจากจะท าให้
เกษตรกรส้ินเปลืองแลว้ ก็จะมีการปลดปล่อยปุ๋ยพวกน้ีไปสู่ชั้นบรรยากาศ พวกท่ีเป็นยูเรีย หรือ
อ่ืนๆ ก็จะมีส่วนท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบภาวะโลกร้อนได ้ซ่ึงก็มีความพยายามท่ีจะให้ความรู้แก่
เกษตรกรและมีการถ่ายทอดให้กบัคนทัว่ไปในระดบัหน่ึง โดยเกษตรกรก็จะปรับเปล่ียนมาลดใช้
สารเคมีแล้วหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ตามท่ีสถานีพฒันาท่ีดินแนะน า ก็เป็นการช่วยลด
ผลกระทบทางออ้ม แต่จะให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ละเลิกใช้ปุ๋ยเคมีคงจะเป็นไปไดย้าก 
เพราะวา่เม่ือไหร่ท่ีไม่ใส่ปุ๋ยเคมีตน้ปาลม์ก็ไม่โต ดงันั้นจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้จะเลิกใชปุ๋้ยเคมี แต่วิธีการ
ท่ีจะช่วยทางออ้ม ก็คือช่วยในการให้ความรู้และแนะน าวิธีการใชปุ๋้ยเคมี และไม่สนบัสนุนในการ
ใชพ้ื้นท่ีป่าในการปลูกปาล์มน ้ ามนั อีกทั้งสถานีพฒันาท่ีดินมีโครงการปลูกไมโ้ตเร็วลดภาวะโลก
ร้อนดว้ย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสถานีพฒันาท่ีดินมีความตระหนกัอยูต่ลอดเวลา และมีการให้ความรู้การใช้
ประโยชน์ท่ีดินให้ถูกตอ้ง ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีมีการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรลดการใช้
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สารเคมี โดยไม่ไดใ้ห้เลิกใชส้ารเคมีแต่เป็นการลดปริมาณการใชท้ั้งในส่วนของเกษตรกรท่ีปลูก
ปาลม์น ้ามนัและยางพารา 

4.2.3.3  ความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนั และการ
ก าหนดขอบเขต หรือพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนั 

ท่ีผ่านมาสถานีพฒันาท่ีดินมีการก าหนดโซนน่ิงคือ การก าหนดขอบเขตของพื้นท่ี
เพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงภาครัฐสามารถดูแลและมีการจดัการไดอ้ยา่งเต็มท่ี แต่ในทาง
ปฏิบติัก็ไม่สามารถปฏิบติัได้ เน่ืองจากไม่สามารถบงัคบัเกษตรกรได้ โดยส่วนใหญ่พื้นท่ีท่ีปลูก
ปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนัเคยเป็นพื้นท่ีนาข้าวมาก่อน ด้วยลักษณะพื้นท่ีดังกล่าวจึงท าให้มีความ
เหมาะสมหรือสามารถปลูกปาลม์น ้ามนัไดแ้ต่ก็สูญเสียพื้นท่ีนาขา้วเช่นกนั ทางจงัหวดัจึงหาวิธีการท่ี
จะรักษานาขา้วไวม้ากกวา่  

เม่ือก่อนจงัหวดัตรังมีพื้นท่ีปลูกขา้วเป็นหม่ืนๆหรืออาจจะเป็นแสนไร่ แต่ตอนน้ีจะ
เหลือพื้นท่ีท านาอยูจ่ริงๆ ไม่ถึง 2 หม่ืน ซ่ึงปัจจุบนัจะยิง่ลดนอ้ยลงไป พื้นท่ีท่ีหายไปถูกทดแทนดว้ย
การปลูกพืชเชิงเด่ียว เช่น ยางพารา ปาลม์น ้ามนั ซ่ึงจะเห็นวา่พื้นท่ีท่ีเคยท านาปัจจุบนัเปล่ียนมาปลูก
ยางพารากบัปาล์มน ้ ามนัแทนพื้นท่ีนาขา้วเดิม เน่ืองจากท านาไม่ไดผ้ล ให้ผลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่า 
อีกทั้งปาลม์น ้ ามนักบัยางพาราก็มีราคาดีท าให้เกษตรกรหนัมาปลูกยางพารากบัปาล์มน ้ ามนัจ านวน
มาก ซ่ึงทางจงัหวดัตรังก็มีการประชุมกนัเพื่อหาวิธีการรักษาพื้นท่ีท านาไวโ้ดยผูอ้  านวยการสถานี
พฒันาท่ีดินกล่าววา่ “ช่วงเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมาสถานีพฒันาท่ีดินก็มีนโยบายจดัท าโซน่ิง แต่โซนน่ิงก็
ไม่สามารถไปขีดเส้นได้ว่า ตรงน้ีห้ามปลูก ซ่ึงในระดบัจงัหวดัก็ได้มีการใช้นโยบายน้ีข้ึนมา แต่
ในทางปฏิบติัก็ไม่สามารถปฏิบติัได้ง่าย เพราะเราไม่สามารถบงัคบัเกษตรกรได้” (จิราพรรณ 
ชชัวาลชยัพรรณ, 2557: สัมภาษณ์) 

สถานพฒันาท่ีดินจึงได้มีการให้ความรู้และพยายามท่ีจะสอดแทรกผลกระทบจาก
การใช้ท่ีดินไม่เหมาะสมให้กบัเกษตรกร เช่น หากเกษตรกรใชท่ี้ดินไม่ถูกตอ้งก็จะมีผลกระทบต่อ
ผลผลิต ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือ การปลูกยางพาราในพื้นท่ีท่ีเคยท านามาก่อน ท าให้ไดผ้ลผลิตไม่ดี 
แต่การปลูกปาลม์ในพื้นท่ีนาสามารถใหผ้ลผลิตท่ีดี  เพราะวา่ปาลม์ปลูกไดใ้นพื้นท่ีท่ีเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียว ปลูกไดใ้นท่ีลุ่ม ในท่ีพรุก็สามารถปลูกได ้ 

ทางภาคใต ้พื้นท่ีป่าพรุในจงัหวดันราธิวาสก็ถูกบุกรุกปลูกปาล์มน ้ ามนัไปจ านวน
มาก และดว้ยนโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมการปลูกพืชพลงังาน และนโยบายส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกรใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพราะฉะนั้นก็จะน าพาไปสู่การปลูกพืชพลงังานในพื้นท่ีนา 
ประกอบกบัการท านาใช้ตน้ทุนสูง ไม่มีแรงงานการบุกรุกพื้นท่ีป่าพรุเพื่อปลูกพืชพลงังานใน 3 
จงัหวดัภาคใตท้  าให้สูญเสียแหล่งกกัเก็บคาร์บอนในดินไปจ านวนมากการปลูกพืชเชิงเด่ียวมีผลใน
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เร่ืองของความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไป การมีผืนป่า
ใหญ่ ป่าพรุ หรือป่าชนิดอ่ืนๆ ก็จะเป็นแหล่งท่ีท าให้โลกของเราอยู่อุดมสมบูรณ์มีความสมดุลของ
ธรรมชาติ แต่เม่ือเปล่ียนเป็นพืชเชิงเด่ียวความสมดุลทางธรรมชาติก็จะสูญหายไป 

4.2.3.4  นโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงดินเพื่อใหมี้ความเหมาะสมในการ
เพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 

ทางสถานีพฒันาท่ีดินมีบริการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อให้เกษตรกรรู้วา่ดินของตวัเอง
ขาดธาตุอาหารตวัไหน เพื่อท่ีจะสามารถปรับปรุงดินไดอ้ยา่งถูกตอ้งและให้ผลผลิตท่ีดีได ้สภาพดิน
ทัว่ไปในภาคใตจ้ะอยูใ่นสภาวะท่ีค่อนขา้งจะมีความเป็นกรด หรือกรดต ่าๆ ไม่ไดเ้ป็นดินเค็มเหมือน
ภาคอีสาน สภาพน ้ าฝนและดินในภาคใตจ้ะมีความเป็นกรดต ่าๆ ผูอ้  านวยการสถานีพฒันาท่ีดินให้
ขอ้มูลวา่ 

 
“กรมพัฒนาท่ี ดินสนับสนุนในเร่ืองปรับปรุงคุณภาพดิน โดยก็ ดู

กลุ่มเป้าหมายว่า บริเวณไหนท่ีมีภาวะดินค่อนขา้งจะเป็นกรด และหากมีค่าความ
เป็นกรดค่อนขา้งสูง อาจจะมี pH ประมาณ 4-5 ก็จะใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษโดยมี
การแจกจ่ายวสัดุปรับปรุงดินให้กบัเกษตรกร น่ีคือส่วนของการจดัการปัจจยัการ
ผลิตท าให้ดินมีคุณภาพ อีกส่วนหน่ึงคือการให้ความรู้ ในเร่ืองของการตรวจ
วเิคราะห์ดิน ท่ีถือวา่มีความส าคญั” (จิราพรรณ ชชัวาลชยัพรรณ, 2557: สัมภาษณ์) 

 
โดยชาวบา้นจะตอ้งรู้วา่ดินของตวัเองขาดธาตุอาหารอะไรบา้ง ทางสถานีพฒันาท่ีดิน

จะมีหน่วยบริการในเร่ืองของการรับตรวจวิเคราะห์ดิน และเขา้ร่วมกบัทางจงัหวดัในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการจดัส่ือ นิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกรและบุคคลทัว่ไป มีการ
ประชาสัมพนัธ์ และประชาสัมพนัธ์ผ่านเครือข่ายหมอดินท่ีมีอยู่ทุกอ าเภอ ทุกต าบล เก่ียวกบัเร่ือง
การตรวจวิเคราะห์ดิน หรือการน าดินมาวิเคราะห์กบัสถานีพฒันาท่ีดินเช่น เกษตรกรตอ้งการจะ
ปลูกปาล์มน ้ ามนัน าดินมาวิเคราะห์ ก็จะท าให้เกษตรกรทราบว่าดินขาดธาตุอาหารตวัไหน สถานี
พฒันาท่ีดินก็จะให้ค  าแนะน าว่าเกษตรกรควรจะมีวิธีจัดการดินอย่างไร เป็นต้น ปัจจุบนัน้ีก็มี
เกษตรกรใหค้วามสนใจน าดินมาตรวจวเิคราะห์จ านวนมากอีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้
มีความพยายามใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน จากเดิมท่ีเกษตรกรซ้ือปุ๋ยมาแลว้ใส่เลย ซ่ึงท า
ให้ตน้ทุนสูงโดยไม่จ  าเป็น แต่ส่ิงท่ีสถานีพฒันาท่ีดินพยายามท่ีจะสอดแทรกคือเร่ืองของการลดใช้
เคมี ไม่ให้เลิกใช้ปุ๋ยเคมีแต่ให้ใช้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมและใช้ปุ๋ยอินทรียร่์วมด้วย เพราะการใช้
ปุ๋ยเคมีนานๆ จะมีผลท าใหโ้ครงสร้างดินจบักนัแน่นทึบ ซ่ึงมีผลระยะยาว แต่หากใชปุ๋้ยอินทรียด์ว้ย
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ดินก็จะร่วนซุย มีเกษตรกรบางรายใช้ปุ๋ยเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรียไ์ปพร้อมกนั ดินท่ีท าการเกษตรมี
สภาพร่วนซุยข้ึน 

4.2.3.5  ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การให้ปุ๋ย การใชส้ารก าจดัศตัรูพืช ท่ี
ใชใ้นการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัในปัจจุบนัและผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรดิน 

ปัจจุบนัเกษตรกรมีการใชปุ๋้ยจากประสบการณ์ของตวัเอง คือมีการลองผิดลองถูกใน
การใชปุ๋้ย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตวัเอง และมีการปรับปรุงในเร่ืองของปริมาณในการ
ใช ้หรือเลือกใชปุ๋้ยสูตรต่างๆ เอง หากใส่ปุ๋ยในปริมาณมากก็จะท าใหดิ้นแน่นทึบ ไม่มีรูพรุนของดิน 
ดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ร่วนซุย โครงสร้างของดินไม่ดี ซ่ึงจะมีผลในระยะยาว แต่หากมีการ
ปรับปรุงดิน เช่นการใส่ปุ๋ยหมกัเพื่อช่วยปรับปรุงดินก็สามารถคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ดินได ้ซ่ึง
เกษตรกรมีความพยายามในการจดัการดินโดยการท าปุ๋ยหมกั เพื่อช่วยในการปรับปรุงดินเอง เป็น
การลดปัญหาดินเส่ือมสภาพและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการดินให้กบัเกษตรกร โดยจะ
ท าให้เกษตรกรมีความรู้ในการใช้ปุ๋ยและการอนุรักษ์ดิน ผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรดินจึงไม่เกิด 
ข้ึนอยู่กบัการเอาใจใส่ของเกษตรกรในการศึกษาเรียนรู้ ทั้งจากการศึกษาขอ้มูลวิชาการและเรียนรู้
จากประสบการณ์ของแต่ละคน ก็จะท าให้สามารถบริหารจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั หรือพื้นท่ีท า
การเกษตรของตวัเองได ้โดยผูอ้  านวยการสถานีพฒันาท่ีดินกล่าววา่ “ดินท่ีใชเ้คมีมากๆ รูพรุนของ
ดินจะไม่มี ความอุดมสมบูรณ์ก็จะไม่เกิด ขาดความร่วนซุย ดินแน่นทึบ โครงสร้างของดินไม่ดี และ
มีผลในระยะยาว แต่เม่ือไหร่ท่ีเรามีการปรับปรุงดิน แกไ้ขไปเร่ือยๆ ก็สามารถท่ีจะท าให้ความอุดม
สมบูรณ์กลบัคืนมาได”้ (จิราพรรณ ชชัวาลชยัพรรณ, 2557: สัมภาษณ์) 

4.2.3.6  การใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัการพื้นท่ี เช่น การเลือกพื้นท่ี
เหมาะสมในการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 

ทางสถานีพฒันาท่ีดินมีการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัการพื้นท่ี โดยมี
แผนท่ีก าหนดชั้นความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ ามนัออกเป็นระดบัต่างๆ คือS1 เป็นพื้นท่ี
เหมาะสมมาก S2 เหมาะสมปานกลาง S3 ไม่เหมาะสม และ S คือไม่เหมาะสมอยา่งยิ่ง และน าแผน
ท่ีดงักล่าวมาใชแ้กปั้ญหาการเพาะปลูกในพื้นท่ีท่ีไม่มีความเหมาะสม โดยผูอ้  านวยการสถานีพฒันา
ท่ีดินไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

 
“สถานีพฒันาท่ีดินมีการใช้ GIS ในการจดัการพื้นท่ี เพราะสถานี

พฒันาท่ีดินเป็นหน่วยงานหลกัในการท าโซนน่ิง คือแผนท่ีท่ีท าโซนน่ิงของทั้ง
ประเทศในระดับจงัหวดัก็ใช้ข้อมูลดิน ข้อมูลปริมาณน ้ าฝน แผนท่ีการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน คุณสมบติัของดิน ทุกอยา่งก็เอามา Overlay ซ้อนทบักนัก็จะได้
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เป็นเขตโซนน่ิงออกมาว่า S1 เป็นพื้นท่ีเหมาะสมมาก S2 เหมาะสมปานกลาง 
S3 ไม่เหมาะสม และS คือไม่เหมาะสมอยา่งยิ่ง” (จิราพรรณ ชชัวาลชยัพรรณ, 
2557: สัมภาษณ์) 

 
กรมพฒันาท่ีดินมีนโยบายในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ในการ

จดัการพื้นท่ีในระดบัจงัหวดัโดยในการประชุมเก่ียวกบัเร่ืองของการก าหนดโซนน่ิงในจงัหวดัตรัง
สถานีพฒันาท่ีดินก็เอาแผนท่ี GIS ตวัน้ีมาใช ้และมีการประชุมคณะท างานกนัเพื่อวิเคราะห์ดูวา่ใน
เขตท่ีเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนัจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดอ้ยา่งไร และในท่ี
ไม่เหมาะสมเราควรจะท าอย่างไร จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูอ้  านวยการสถานีพฒันาท่ีดินไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “พื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัใน
จงัหวดัตรังส่วนใหญ่ค่อนขา้งมีความเหมาะสม ยกเวน้พื้นท่ีท่ีน ้ าท่วมขงัเยอะจะไม่เหมาะสมในการ
ปลูกปาลม์น ้ามนั” (จิราพรรณ ชชัวาลชยัพรรณ, 2557: สัมภาษณ์) 

แผนท่ีโซนน่ิงไดถู้กน ามาใช้ระดบัเชิงนโยบายส าหรับผูบ้ริหารในจงัหวดั และหาก
เกษตรอ าเภอไปให้ค  าแนะน าเกษตรกร เกษตรอ าเภอก็เอาพื้นท่ีโซนน่ิงน้ีไปใชป้ระโยชน์ โดยพื้นท่ี 
S1ซ่ึงมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ ามันค่อนข้างมาก จะมีพื้นท่ีกระจายไปทั่วจังหวดั 
ประกอบดว้ยอ าเภอเมือง อ าเภอวงัวิเศษ โดยพื้นท่ีอ าเภอวงัวิเศษค่อนขา้งจะเหมาะสม อ าเภอสิเกาก็
เหมาะสมบางส่วนเพราะวา่ ปาล์มน ้ ามนัถา้พื้นท่ีมีความชนัเกิน 12% ก็จะไม่เหมาะสมในการปลูก 
จะมีความสูงชันมากเกินไป แต่ถา้เป็นท่ีราบจนถึงท่ีราบลุ่มยงัสามารถปลูกได้S3 คือพื้นท่ีท่ีไม่
เหมาะสมส าหรับปลูกปาล์มน ้ ามนั โดยอาจเป็นพื้นท่ีน ้ าท่ีลุ่มขงั ในส่วนของอ าเภอสิเกา สถานี
พฒันาท่ีดินเคยไปสนบัสนุนการใชโ้ดโลไมตใ์นการปรับปรุงดินแลว้ไดผ้ลผลิตค่อนขา้งสูงในการ
ท าการเกษตรกรรมหากเกษตรกรรู้จกัการจดัการพื้นท่ีก็จะท าใหไ้ดผ้ลผลิตค่อนขา้งสูง  

4.2.3.7  นโยบายหรือการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ี เพาะปลูกพืชในดินท่ีมีความ
เหมาะสมกบัพืชชนิดนั้นๆ โดยเฉพาะการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 

ในการเลือกพื้นท่ีในการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั เกษตรกรไม่ไดม้องเร่ืองดินเป็นหลกั 
ไม่ไดคิ้ดวา่ดินของตนมีความเหมาะสมในการปลูกหรือไม่ ยกเวน้เกษตรกรบางรายท่ีมีความสนใจ
จึงจะเอาดินมาตรวจกบัสถานีพฒันาท่ีดิน  บางคนก็ท าแบบวฒันธรรมดั้งเดิม คือมีท่ีดินก็จะปลูกพืช
ตามความตอ้งการของตวัเอง จึงไม่สามารถควบคุมได ้ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองมีการปลูกปาล์มน ้ ามนั
นอ้ยเป็นเพราะอ าเภอเมืองเป็นพื้นท่ีชุมชน เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ จึงท าให้มีการเพาะปลูกนอ้ย อ าเภอสิ
เกามีพื้นท่ีอยูใ่กลโ้รงงานปาลม์น ้ามนั เพราะโรงงานคงจะพิจารณาแลว้วา่ควรจะตอ้งตั้งตรงไหนให้
ตน้ทุนการผลิตต ่า เพราะตอ้งค านึงถึงค่าขนส่งดว้ย 
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การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีปลูกพืชในดินท่ีมีความเหมาะสมกบัปาล์มน ้ ามนั
นั้นทางสถานีพฒันาท่ีดินจะมีการส่งเสริมโดยการให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยจะแสดงให้เกษตรกร
เห็นวา่ หากปลูกปาลม์ในพื้นท่ีท่ีมีคุณภาพของดินไม่เหมาะสมในการปลูกปาล์มแลว้ ผลผลิตท่ีไดก้็
จะไม่ดีหรือไม่ให้ผลผลิต เป็นตน้ จึงมีการจดัอบรมเกษตรกร หรือผูแ้ทนชุมชนเพื่อน าความรู้ท่ีได้
ไปถ่ายทอดใหก้บัเกษตรกรหรือชาวบา้นในชุมชนของตน ซ่ึงผูอ้  านวยการสถานีพฒันาท่ีดินกล่าววา่ 

 
“ในแต่ละปีมีการอบรมเครือข่ายเพื่อเป็นตวัแทนท่ีจะไปให้ความรู้กับ

ชาวบา้น โดยมีการอบรมเร่ืองดิน เร่ืองการตรวจวิเคราะห์ดิน อยา่งนอ้ยปีละ2 คร้ัง
ซ่ึงเป็นตวัแทนในระดบัต าบลและในระดบัหมู่บา้น ซ่ึงก็จะให้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม
ไปถ่ายทอดต่อไป” (จิราพรรณ ชชัวาลชยัพรรณ, 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.3.8  บทบาทของภาคเกษตรกรรมท่ีมีต่อการลดก๊าซเรือนกระจก 
ภาคเกษตรกรรมมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาจมีสัดส่วนในการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงภาคเกษตรกรรมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น 
การปล่อยก๊าซมีเทนในนาขา้ว ซ่ึงเวลาน ้ าท่วมขงัก็เกิดก๊าซมีเทนข้ึน การเผาตอซังขา้ว ซ่ึงตวัน้ีก็ท  า
ให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สถานีพฒันาท่ีดินท่ีเป็นหน่วยงานราชการ ก็มีความพยายามท่ีจะ
สร้างจิตส านึก และพยายามให้เกษตรกรเขา้ใจวา่การเผาตอซงัขา้วจะมีส่วนท าให้โลกร้อนอยา่งไร 
และมีการจดักิจกรรมเพื่อรณรงคเ์พื่อลดการเผาตอซงัขา้วส่งเสริมใหใ้ชปุ๋้ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินคือ 
จะใหเ้กษตรกรไถกลบพื้นท่ีแทนการเผา เม่ือไถกลบพื้นท่ีแลว้ก็จะใหมี้การหวา่นเมล็ดพนัธ์ุปอเทือง
ซ่ึงเป็นพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เพิ่มไนโตรเจนให้กบัดิน ให้เกษตรกรไดเ้รียนรู้วา่ตอซงัขา้วสามารถท่ี
จะเป็นไนโตรเจนในดินไดเ้หมือนกนั ในส่วนน้ีสถานีพฒันาท่ีดินก็พยายามให้ความรู้แก่เกษตรกร
และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการรณรงค์ให้ไม่มีการเผาพื้นท่ีเพื่อลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ในส่วนของปศุสัตว์ก็มีการท าแก๊สชีวภาพมากข้ึน โดยเอามูลสัตว์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ไม่เช่นนั้นมูลพวกน้ีก็ก่อให้เกิดมีเทน และเช่ือวา่ปัจจุบนัน้ีเกษตรกรหลายรายหนัมาท า
เกษตรผสมผสานมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได ้เน่ืองจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวส่งผลกระทบ
ระยะยาวในการท าลายความมัน่คงทางอาหารไปจนถึงอนาคต มีการสนับสนุนการท าการเกษตร
แบบผสมผสาน  
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จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า ทางสถานีพฒันาท่ีดินมีการรณรงค์และการ
สร้างจิตส านึกอีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการท าเกษตรผสมผสานเพื่อช่วยลดผลกระทบโลกร้อน 
เช่น การปลูกไมใ้หญ่ในแปลงปลูกยางพารา โดยผูอ้  านวยการสถานีพฒันาท่ีดินกล่าววา่ 

 
“ชาวสวนยางบางรายเร่ิมปลูกไมใ้หญ่ เช่น สะเดา ไมมี้ค่า เช่นตะเคียน มี

การปลูกผสมผสานในแปลงปลูกยางพารา โดยภาคเกษตรตอ้งปรับตวั เกษตรกร
ตอ้งเขา้ใจเร่ืองโลกร้อนให้มากข้ึน ส่ือก็ตอ้งมีการรณรงค์ให้เคา้เขา้ใจเขา้ถึงมาก
ข้ึน ภาครัฐต้องสร้างส่ือในทีวีให้มากข้ึนให้เกษตรกรรู้ และเกิดความสนใจ”        
(จิราพรรณ ชชัวาลชยัพรรณ, 2557: สัมภาษณ์) 
 
4.2.4  ส านักงานโครงการชลประทาน จ.ตรัง 

4.2.4.1  นโยบายในการจดัสรรน ้ าและการใชท้รัพยากรน ้ าเพื่อการเกษตรกรรมและ
ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

ทางส านักงานโครงการชลประทานมีนโยบายในการส่งน ้ าแบบบูรณาการ มีความ
ทัว่ถึงและเป็นธรรมแก่เกษตรกร โดยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน ้ า และปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานตรังกล่าววา่ 

 
“เน่ืองจากโครงการชลประทานในประเทศไทย โครงการท่ีก่อสร้างแลว้

เรามีนโยบายแบบเดียวกนัคือ นโยบายการส่งน ้ าแบบบูรณาการ ท่ีจะตอ้งส่งน ้ าให้
ทัว่ถึงและเป็นธรรมแก่เกษตรกรในพื้นท่ี ปัญหาของเราก็มีอยูบ่า้งในช่วงฤดูแลง้ 
เน่ืองจากว่าบางคร้ังน ้ าตน้ทุนเราน้อย ก็เกิดการแย่งน ้ ากนัข้ึนในบางเวลา ในการ
แกไ้ขปัญหาของเรา เราก็มีกลุ่มผูใ้ช้น ้ าอยู่ ในการท างาน ในการมีส่วนร่วมเราจะ
เรียกผูท่ี้มีปัญหาเขา้มาร่วมกนัแกไ้ข หรือเราจะมีการส่งน ้ าแบบรอบเวรส าหรับ
ฝ่ายส่งน ้ าและบ ารุงรักษาท่ีสอง(กะลาเส)เพื่อให้มีน ้ าใช้อยา่งทัว่ถึงทั้งฝ่ังซ้ายและ
ฝ่ังขวา น่ีคือประเด็นแรก” (ประเสริฐ วงศน์ราทิพย,์ 2557: สัมภาษณ์) 

 
จงัหวดัตรังมีคลองส่งน ้ าและมีโครงการขนาดกลางอยู่ 4 แห่ง คือ 1)โครงการฝาย

คลองนางนอ้ย ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอนาโยง มีคลองส่งน ้ า6 สาย มีความยาว 50 กิโลเมตร 150 เมตร ในช่วง
ฤดูแลง้มีน ้ าตน้ทุนน้อย แต่ในช่วงฤดูฝนจะมีน ้ าเพียงพอและสามารถส่งน ้ าให้พื้นท่ีการเกษตรได้
ตลอดเวลา พื้นท่ีของโครงการฝายคลองนางนอ้ย ครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอนาโยงและอ าเภอเมือง ซ่ึง
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เป็นแหล่งเพาะปลูกขา้วของจงัหวดัตรัง ท่ีเพาะปลูกขา้วมากท่ีสุดคือท่ีอ าเภอนาโยงและอ าเภอเมือง 
ซ่ึงปลูกประมาณ 1 หม่ืนกว่าไร่ ในช่วงฤดูฝนก็ส่งน ้ าให้พื้นท่ีเพาะปลูก 1 หม่ืนกวา่ไร่โดยไม่มี
ปัญหา จะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งเพราะมีน ้ าตน้ทุนน้อย แต่ประชาชนในพื้นท่ีของโครงการฝาย
คลองนางนอ้ยจะไม่ท านาในช่วงฤดูแลง้ เพราะรู้วา่ไม่สามารถท าได ้แต่ทางโครงการชลประทานจะ
ส่งเสริมใหช้าวบา้นปลูกพืชผกัชนิดอ่ืน  

ส าหรับปัญหาการขาดแคลนน ้ าส าหรับท าการเกษตรในฤดูแลง้ หรือมีน ้ าไม่เพียงพอ
ในการท าการเกษตรนั้นส านกังานโครงการชลประทานไดแ้กไ้ขปัญหาโดยเรียกประชุมกลุ่มผูใ้ชน้ ้ า
ในแต่ละโครงการ โดยการประชุมจะจดัข้ึนตามสถานการณ์อีกทั้ งมีโครงการยุวชลกรซ่ึงเป็น
โครงการท่ีปลูกฝังใหเ้ด็กในระดบัชั้นประถมศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษามีความรู้ความเขา้ใจ และมี
ความตระหนกัในการใชน้ ้าตั้งแต่เด็ก 

ในช่วงฤดูแลง้จะมีการใชน้ ้าจะใชใ้นหลายดา้น คือ หากบ่อน ้าแหง้ก็จ  าเป็นตอ้งปล่อย
น ้ าเขา้ไปขงัไวใ้นคลอง เพื่อให้น ้ าในคลองซึมลงไปในบ่อ และเร่ืองการเกษตร การอุปโภคบริโภค 
มีโครงการอีกโครงการคือ 2) โครงการประตูระบายน ้ าคลองปะเหลียน อยู่ท่ีต  าบลปะเหลียน 
โครงการน้ีมีน ้ าตลอดเวลา เน่ืองจากมีน ้ าตน้ทุนสูง โดยน ้ าไหลมาจากน ้ าตกโตนเต๊ะ-โตนตก เราก็
มาน ามาส่งใหต้ าบลปะเหลียน ต าบลแหลมสอมได ้พื้นท่ีดงักล่าวจึงไม่มีปัญหาการบริหารจดัการน ้ า 
สามารถมีน ้ าเพียงพอตลอดปีและสามารถส่งน ้ าได้ตลอดเวลาทั้ งช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง             
3) โครงการอ่างเก็บน ้ าคลองท่าง้ิว โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีเป็นระบบท่อส่งน ้ า ลกัษณะเป็นท่อ
ขนาดใหญ่ประมาณ 1 เมตร 90 เมตร 60 เมตร และลดลงเป็น 30 เมตร ส่งน ้ าให้ในพื้นท่ีเกษตรกรรม
ของต าบลท่าง้ิว ต าบลเขาปูน ต าบลหนองช้างแล่นบางส่วน และส่งน ้ าไปตามล าคลองน ้ าเดิมคือ
ส่งไปใตเ้ขาตวัอาร์ ให้น ้ าไหลไปตามล าคลองเดิมเพื่อไปเล้ียงระบบนิเวศใตน้ ้ า เช่น แม่น ้ าตรัง 
ในช่วงฤดูแลง้น ้ าจะแห้ง น ้ าทะเลหนุนสูง เราจะเอาน ้ าในส่วนท่ีเหลือใชส่้งลงแม่น ้ าตรังเพื่อรักษา
ระบบนิเวศใตน้ ้ า 4) โครงการชลประทานคลองกะลาเส ซ่ึงมีน ้ าตน้ทุนน้อยในช่วงฤดูแลง้ มีการ
หมุนเวยีนโดยการส่งน ้าเป็นรอบเวร หากมองในภาพรวม ในพื้นท่ีจงัหวดัตรัง โครงการขนาดกลาง
ท่ีมีคลองส่งน ้า ปัญหาการส่งน ้ าก็มีบา้ง แต่ก็ไม่มาก ส่วนมากก็ไม่ค่อยไดรั้บการร้องเรียน แต่หากมี
การร้องเรียนก็จะด าเนินการแกไ้ขปัญหาในทนัที 

4.2.4.2  ความเหมาะสมและความเพียงพอของการจดัสรรน ้ าเพื่อการเพาะปลูกปาล์ม
น ้ามนัในปัจจุบนั และความสามารถในการใหน้ ้าทั้งในฤดูกาลเพาะปลูกและนอกฤดูกาลเพาะปลูก 

น ้ า ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัส าหรับภาคเกษตรกรรม เพราะน ้ าเป็นปัจจยัใน
การหล่อเล้ียงต้นพืชให้สามารถเจริญเติบโตและสามารถให้ผลผลิตได้ การให้น ้ าแก่พื้นท่ี
เกษตรกรรมจึงมีความส าคญั โดยตอ้งการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อให้พื้นท่ีเกษตรกรรมสามารถรับน ้ า
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ได้อย่างทัว่ถึง ปัจจุบนัการจดัสรรน ้ าเพื่อการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีอ าเภอสิเกามีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการเพาะปลูก แต่จะมีปัญหาการส่งน ้ าบา้งในฤดูแลง้ เน่ืองจากในฤดูแลง้
น ้ าตน้ทุนจะนอ้ย โดยหัวหน้าฝ่ายส่งน ้ าบ ารุงและรักษาท่ี 2 โครงการกะลาเส กล่าวว่า “โครงการ
ของกะลาเสในช่วงฤดูฝนจะไม่มีปัญหา เพราะสามารถส่งน ้ าไดต้ลอดเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึง
เดือนธันวาคม แต่ช่วงฤดูแล้งจะมีปัญหาเร่ืองน ้ า เพราะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
จะตอ้งส่งน ้าแบบรอบเวร” (วทิย ์หมวดทองอ่อน, 2557: สัมภาษณ์) 

ซ่ึงการส่งน ้ าแบบรอบเวรหมายความวา่ จะท าการส่งน ้ าในพื้นท่ีฝ่ังขวา 3 วนั มีพื้นท่ี
ทั้งหมด 4,107 ไร่ มีคลองส่งน ้ า 5 สาย รวม 11 กิโลเมตรกวา่ ท่ีน่ีมีอาคารประกอบ 87 แห่ง และส่ง
น ้ าในพื้นท่ีฝ่ังซ้าย 4 วนั ฝ่ังซ้าย มีพื้นท่ีการเกษตรอยู ่8,280 ไร่ มีอาคารประกอบ 246 แห่ง มีคลอง
ส่งน ้า 12 สาย ยาว 32.290 กิโลเมตร การบริหารจดัการน ้าในพื้นท่ีปลูกปาลม์ตอ้งใชน้ ้ามาก เพราะวา่
พื้นท่ีของโครงการกะลาเสมี 12,700 ไร่ ในพื้นท่ี 12,700 ไร่ มีพื้นท่ียางพารา 5,630 ไร่ มีพื้นท่ีปาล์ม
อยู่ 6,417 ไร่ มีสวนผลไม ้19 ไร่ มีบ่อเล้ียงกุง้บ่อเล้ียงปลา 321 ไร่ จึงตอ้งจดัสรรน ้ าให้เหมาะสม 
เพราะฉะนั้นช่วงฤดูแล้งจึงมีปัญหา แต่การส่งน ้ าแบบรอบเวรสามารถช่วยในการแกไ้ขปัญหาได ้
และแกปั้ญหาไดดี้ในปัจจุบนั 

4.2.4.3  แนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการน ้ าส าหรับภาคเกษตรกรรมส าหรับ
ภาคเกษตรกรรมทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

จากสภาพอากาศของจงัหวดัตรังท่ีมีฝนตกชุกตลอดปี ท าให้การกกัเก็บน ้ า หรือน ้ า
ตน้ทุนมีมากในช่วงฤดูฝน แต่เม่ือถึงฤดูแล้งน ้ าตน้ทุนก็จะมีน้อยลงท าให้มีน ้ าไม่เพียงพอในการ
เพาะปลูก จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดสรรน ้ าท่ีดีและมีประสิทธิภาพ โดยส านักงานโครงการ
ชลประทานจงัหวดัตรัง จะใชค้ลองชลประทานในการส่งน ้ า 2 ส่วน คือส่งน ้ าตลอดเวลาและส่งน ้ า
เป็นรอบเวรเพื่อส่งน ้ าให้พื้นท่ีเกษตรกรรม อีกทั้งในปัจจุบนัเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาค
ส่วน ไดมี้การให้ชาวบา้นผูใ้ชน้ ้ าเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการชลประทานดว้ย เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความโปร่งใสในการบริหารจดัการ โดยหัวหน้าฝ่ายจดัสรรน ้ า และปรับปรุงระบบชลประทาน
โครงการชลประทานตรังกล่าววา่ 
 

“ในปัจจุบนัจะใช้คลองชลประทานส่งน ้ า 2 ส่วน คือส่งน ้ าตลอดเวลาใน
กรณีท่ีเรามีน ้ าเพียงพอ และส่งน ้ าเป็นรอบเวรในช่วงฤดูแลง้เพื่อแกปั้ญหาให้พืช
ไดรั้บน ้าอยา่งเพียงพอในกรณีท่ีน ้าตน้ทุนมีนอ้ย น่ีคือหลกัในการบริหารจดัการน ้ า
ในปัจจุบนัโดยปัจจุบนัมีการบูรณาการกบัชาวบ้านผูใ้ช้น ้ าให้เขา้มามีส่วนร่วม 
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เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในภาคเกษตร” (ประเสริฐ วงศ์นราทิพย์, 2557: 
สัมภาษณ์) 

 
ส าหรับปาล์มน ้ ามนั ส านกังานโครงการชลประทานให้น ้ าโดยส่งไปตามร่องคูของ

เกษตรกรโดยน าท่อส าหรับใช้ส่งน ้ าเขา้นามาใช้ ปล่อยน ้ าไปในคลองแลว้ส่งน ้ าเขา้นาแล้วส่งน ้ า
ออกไปยงัสวนปาลม์น ้ามนัของเกษตรกรเกษตรกรก็จะจดัการน ้ าท่ีไดรั้บเอง ในพื้นท่ีอ าเภอสิเกาซ่ึง
อยู่ในเขตชลประทานของโครงการชลประทานกะลาเส ชาวบา้นจะปลูกปาล์มตามแนวคลองเป็น
ส่วนใหญ่ คลองจะมีระดบัสูงกวา่ระดบัพื้นท่ีท่ีจะส่งน ้า เพราะฉะนั้นชาวบา้นก็จะเปิดประตูน ้ าเล็กๆ 
เขา้ในสวนปาล์ม โดยจะมีประตูเพื่อเปิดน ้ าเขา้สวนอยู่ระยะ 500-600 เมตรจากคลอง แต่พื้นท่ี
ห่างไกลจะมีปัญหาส่งน ้าไปไม่ถึง 

การแกปั้ญหาให้กบัพื้นท่ีห่างไกลท่ีไม่ไดรั้บน ้ าถือเป็นภารกิจส าคญัของส านกังาน
โครงการชลประทาน เน่ืองจากมีหน้าท่ีรับผิดชอบและดูแลทุกภาคส่วนให้สามารถมีน ้ าส าหรับท า
การเกษตรและการอุปโภคบริโภค อีกทั้งมีน ้ าใช้ในภาคอุตสาหกรรม โดยอ าเภอสิเกามีลกัษณะ    
ภูมิประเทศเป็นเนินสูงๆต ่าๆ สลับภูเขา เป็นแหล่งก าเนิดตน้น ้ าหลายสาย และมีล าน ้ าสายย่อย
มากมายจึงท าให้สามารถมีน ้ าส าหรับใช้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและมีความทัว่ถึง 
โดยหวัหนา้ฝ่ายจดัสรรน ้า และปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานตรังกล่าววา่ 

 
“น่ีเป็นภารกิจของส านกังานโครงการชลประทานซ่ึงเป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้ง

ท า เก่ียวกบัการเกษตร การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ตอ้งดูแลทุกกลุ่มทุกภาค
ส่วน เช่น หากเกษตรกรปล่อยน ้ าจากสวนลงไปในแม่น ้ าล าคลอง หรือต่อท่อไป
แปลงอ่ืนๆ ถึงจะใหน้ ้าไดไ้ม่ดี แต่น ้ าก็สามารถไปไดถึ้ง โดยน ้ าจะซึมซบัลงในดิน
ไปไกลมาก ในพื้นท่ีโครงการชลประทานกะลาเสมีคลองระบายน ้ าเล็กๆ มีคลอง
ยอ่ย คลองธรรมชาติ หว้ยเล็กๆ เพราะฉะนั้นเม่ือชลประทานปล่อยน ้ าก็จะไปเล้ียง
ระบบนิเวศและใต้พื้นดิน ในกะลาเสมีคลอง 16 สาย ท าให้สามารถให้น ้ าได้
ทัว่ถึง” (ประเสริฐ วงศน์ราทิพย,์ 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.4.4  มาตรการหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาหากพื้นท่ีเกษตรกรรมประสบ

ปัญหาขาดแคลนน ้าในการท าการเพาะปลูก 
ช่วงฤดูแลง้ส านกังานโครงการชลประทานมีกิจกรรมหลายกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ 

มีตั้งแต่การให้น ้ าในภาคอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคคือการประปา และการเกษตรการจดัส่ง
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น ้ าให้ทัว่ถึงและมีความเป็นธรรมจึงมีความส าคญั โดยมีการส่งน ้ าไปยงัภาคส่วนต่างๆ จ านวนมาก 
จึงได้เตรียมอ่างเก็บน ้ า เพื่อกกัเก็บน ้ าส ารองไวใ้ช้ในฤดูแล้งเม่ือเกิดปัญหาขาดแคลนน ้ าโดยอ่าง
ส ารองดงักล่าวมีช่ือวา่ อ่างพรุเตย ท่ีสามารถส่งน ้ ามาช่วยพื้นท่ีเกษตรกรรมได ้หากมีปัญหาการขาด
แคลนน ้าในช่วงฤดูแลง้ หวัหนา้ฝ่ายจดัสรรน ้า และปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทาน
ตรังไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ “ในฤดูแลง้ถา้วิกฤตจริงๆ ดา้นบนโครงการประตูระบายน ้ าคลองกะลาเสเรามี
อ่างอยู่ 1 อ่าง เรียกว่า อ่างพรุเตย อยู่ท่ีหมู่ท่ี 4 ต าบลกะลาเส สามารถเปิดน ้ ามาช่วยท่ีพื้นท่ี
เกษตรกรรมกะลาเสขา้งล่างได ้ถา้ขาดแคลนมากจริงๆ” 

อ่างพรุเตยเก็บกกัน ้ า 1 ลา้นกว่าลูกบาศก์เมตร อาจช่วยแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
ประการท่ี 2 หากพื้นท่ีการเกษตรประสบปัญหาภยัแลง้หนกัจริงๆ ก็จะมีน ้ าส ารองอีกส่วนหน่ึงท่ี
สามารถใชเ้คร่ืองสูบน ้าขนาดใหญ่ 8-10 น้ิวสูบน ้ าเขา้ไปในคลองเพื่อส่งน ้ าไปยงัพื้นท่ีท าการเกษตร
ไดโ้ดยส านกังานโครงการชลประทานมีเคร่ืองสูบน ้ าจ  านวนมากและมีความเพียงพอท่ีจะช่วยเหลือ
เกษตรกรไดใ้นช่วงฤดูแลง้ 

4.2.4.5  หลกัการหรือเกณฑใ์นการเลือกพื้นท่ีส าหรับด าเนินโครงการชลประทาน 
การสร้างหัวงานโครงการ เช่น สร้างตัวอ่าง สร้างตัวฝาย สร้างเข่ือนทดน ้ า มี

หลกัเกณฑ ์คือ ในขั้นแรกเราจะตอ้งศึกษาขอ้มูลของพื้นท่ีจากแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ก่อน โดย
ดูว่าพื้นท่ีนั้นอยู่บริเวณจุดไหน ในแผนท่ี 1:50,000 จะมีเส้นชั้นความสูงของพื้นท่ีอยู่ ก็ใช้แผนท่ี 
1:50,000 เลือกพื้นท่ีหวังาน เม่ือเลือกพื้นท่ีหวังานไดก้็ลงไปดูพื้นท่ีจริง ถา้จะสร้างอ่างก็ตอ้งเลือก
พื้นท่ีท่ีเป็นเนิน 2 ลูกท่ีขนานกนัเพื่อลดค่าใชจ่้าย แต่ถา้เลือกเนินท่ีทั้งยาวและกวา้งก็จะเสียค่าใชจ่้าย
ในการก่อสร้างสูง เพราะฉะนั้นหากเลือกพื้นท่ีท่ีใช้สร้างอ่างก็ตอ้งเลือกพื้นท่ีท่ีแคบ แต่รอยหยกั
พื้นท่ีอ่างตอ้งมาก ส่วนการเลือกหวังานเข่ือนทดน ้ า ตอ้งเลือกหวังานท่ีเป็นล าน ้ าตรง สูงและมีความ
มัน่คง ตอ้งสูงเพราะเวลาส่งน ้ า ตอ้งส่งน ้ าจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่า โดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลก โดยใช้
หลกัการน้ีไม่วา่จะเป็นฝายหรือประตูระบายน ้ าก็เช่นกนั จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบวา่การเลือก
พื้นท่ีส าหรับด าเนินโครงการชลประทานจะเลือกพื้นท่ีท่ีสูงและมัน่คงมีความสามารถในการกกัเก็บ
น ้ า และมีความสะดวกในการก่อสร้างเป็นหลกั โดยหัวหน้าฝ่ายจดัสรรน ้ า และปรับปรุงระบบ
ชลประทานโครงการชลประทานตรังไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ “ตอ้งเลือกตล่ิงท่ีสูงไวก่้อน เพราะจะช่วยลด
การกดัเซาะของตล่ิง ล าน ้ าท่ีเป็นล าน ้ าตรงจะมีความสะดวกในการก่อสร้าง” (ประเสริฐ วงศ์นรา
ทิพย,์ 2557: สัมภาษณ์) 
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4.2.5  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั 
4.2.5.1  นโยบายท่ีสนบัสนุนการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั การสกดัน ้ ามนัปาล์มดิบ การ

กลัน่น ้ามนัปาลม์ เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ปัจจุบันปัญหาผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนโดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนถึงกระบวนการผลิตท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่างๆ 
กระบวนการจดัการต่างๆ ท่ีด าเนินการในการผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ จึงควรมีการจดัการท่ีดี ทั้งใน
เร่ืองของความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น กากของเสียท่ีเกิดข้ึน และมลพิษท่ีออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงคุณภาพชีวติหรือความปลอดภยัของประชาชนรอบสถานประกอบการ โดยทางอุตสาหกรรม
จงัหวดัตรังมีนโยบายในการผลิตปาล์มน ้ ามนัให้มีมูลค่ามากท่ีสุดและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
น้อยท่ีสุด โดยอุตสาหกรรมจงัหวดัได้ให้ข้อมูลว่า “อุตสาหกรรมจงัหวดัมีนโยบายในการผลิต 
เก่ียวกบัการผลิตอยา่งไรใหมี้มูลค่ามากท่ีสุด และมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด และสามารถ
อยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งมีความสุข” (เดชา เก้ือกลู, 2557: สัมภาษณ์) 

อีกทั้งมีนโยบายในการลดผลกระทบคือ การเขา้ไปให้ความรู้ และมีการจดัการของ
เสียหรือกากท่ีเหลือใช้จากอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนัให้เกิดประโยชน์โดยโรงงานปาล์มน ้ ามนัมี 2 
ประเภท คือประเภทท่ีไม่ใชน้ ้ ากบัประเภทใช้น ้ า ประเภทใช้น ้ าตอ้งมีระบบปิด คือปิดบ่อเพื่อผลิต  
ไบโอก๊าซผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงงานทุกโรงในจงัหวดัตรังมีการ
ผลิตไบโอก๊าซจากน ้าเสีย เน่ืองจากอุตสาหกรรมจงัหวดัห้ามไม่ให้โรงงานระบายน ้ าออก การน าน ้ า
เสียมาผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเป็นส่ิงท่ีโรงงานพึงกระท า เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมและสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัโรงงานไปพร้อมๆ กนั ซ่ึงใน 10 ปีท่ีแลว้มีปัญหาเร่ืองน ้ า สี
ของน ้ า กล่ิน เม่ือน าน ้ าเสียเหล่านั้นมาผลิตไบโอก๊าซ เร่ืองกล่ินเป็นศูนย ์คือไม่มีกล่ิน ผลผลอยจาก
นโยบาย คือไดก้ระแสไฟฟ้าขายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในแต่ละโรงงานสามารถผลิตไฟฟ้า
ไดป้ระมาณ 9 เมกะวตัต ์ 

4.2.5.2  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบาย และแนวทางในการ
แกปั้ญหาดงักล่าว 

ปัจจุบนัจะไม่มีปัญหาน ้ าเสีย เน่ืองจากโรงงานได้จดัท าระบบปิดข้ึนมาเพื่อแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว ท าให้ไม่มีการปล่อยน ้ าเสียจากโรงงาน อีกทั้งน ้ าเสียเหล่านั้นมีมูลค่าเพราะสามารถ
น ามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได ้โดยน าน ้ าเสียมาผลิตเป็นไบโอก๊าซ ซ่ึงไบโอก๊าซสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าได ้สามารถสร้างรายไดจ้  านวนมากให้กบัโรงงานปาล์ม
น ้ามนั แต่จะมีปัญหาในเร่ืองควนัท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต ซ่ึงโรงงาน
ใชท้ะลายปาลม์เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต และใชก้ะลาปาล์มเป็นเช้ือเพลิงส าหรับหมอ้ตม้ไอน ้ าหรือ
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บอยเลอร์ ซ่ึงโดยปกติโรงงานปาล์มน ้ ามันถ้าไม่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากไบโอก๊าซก็จะผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้เองจากบอยเลอร์ ปัญหาดังกล่าวแก้ไขโดยมีการควบคุมการป้อนเช้ือเพลิงให้
เป็นไปอยา่งถูกวิธีและมีความสม ่าเสมอ การควบคุมนั้นจะมีการเขา้ไปตรวจวดัค่าเขม่าควนั คือ ไป
วดัค่าควนัหรือเขม่าท่ีเกิดข้ึน ถ้าเกินมาตรฐานก็จะด าเนินคดี แต่โดยภาพรวมถือว่าไม่มีปัญหา 
อุตสาหกรรมจงัหวดัไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“ณ ตอนน้ีปัญหาน ้าเสียไม่มีการปล่อย เพราะน ้าเสียสามารถน ามาขายเพื่อ

ผลิตไฟฟ้า น ้าเสียจากโรงงานปาลม์มีมูลค่า สมยัก่อนมีการทิ้งท าให้มีการร้องเรียน
กนัเยอะ หลงัจากนั้น10 ปีเร่ิมสร้างไบโอก๊าซสามารถช่วยเร่ืองการผลิตไฟฟ้าได ้
ปัญหาตอนน้ีก็คือเร่ืองควนั เขม่า โดยไดเ้ขา้ไปควบคุม คือ ไปวดัค่าเขม่าควนั ถา้
พบวา่มีค่าเกินมาตรฐานก็จะด าเนินคดี” (เดชา เก้ือกลู, 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.5.3  นโยบายในการป้องกนัหรือมาตรการในการแกใ้ขปัญหาเก่ียวกบัผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนั 
ทางโรงงานมีมาตรการซ้ือขายคาร์บอนเครดิตเพื่อช่วยลดผลกระทบท่ีเกิดจาก

อุตสาหกรรมของตวัเอง โดยการจดัการของกลุ่มบริษทัปาล์มน ้ ามนั โดยรัฐเขา้ไปมีส่วนในการให้
ค  าแนะน าเท่านั้น อุตสาหกรรมจงัหวดัไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “โรงงานเคา้จะมีระบบขายคาร์บอนเครดิต 
เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม” 

ระบบคา ร์บอน เคร ดิต  คื อ  ส่ิ ง ท่ี จัด ให้ มี ข้ึน เพื่ อทดแทนการป ล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละก๊าซอ่ืนๆ ท่ีก่อใหเ้กิดสภาวะเรือนกระจก อนัไดแ้ก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน และก๊าซซลัเฟอร์เฮกซะฟลูโอ
ไรด์ อนัเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการเผาน ้ ามนัดิบให้เป็นพลงังานเพื่อ
การแปรรูปสินคา้อุตสาหกรรม หรือขบัเคล่ือนยานยนต ์เช่น ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 
เป็นต้นคาร์บอนเครดิต จึงหมายถึง ก๊าซท่ีเป็นตวัท าให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกต่างๆ ท่ีแต่ละ
โรงงานสามารถลดได ้ซ่ึงจะถูกตีค่าเป็นเงิน ก่อนจะถูกขายเป็นเครดิตไปยงัประเทศท่ีพฒันาแล้ว
โดยเฉพาะบริษทัล ่าสูง บริษทัมหาชน ซ่ึงในการด าเนินการจะไม่บงัคบัให้ด าเนินการแต่เป็นการ
สมคัรใจของโรงงานต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ บริษทัต่างๆ มีเร่ืองร้องเรียนไม่ได ้เพราะจะเป็นการ
กระทบต่อความมัน่คงของบริษทั 

ท่ีผา่นมาโรงงานปาล์มไม่มีปัญหาร้องเรียน แต่ท่ีมีปัญหาอยูบ่า้งเล็กนอ้ยก็คือ ปัญหา
ควนั และกล่ินมีการแกไ้ขปัญหาคือ ตอ้งมีการป้อนเช้ือเพลิงอย่างสม ่าเสมอ ไม่ป้อนเช้ือเพลิงมาก
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เกินไป คือตอ้งสม ่าเสมออย่าให้ขาดช่วง การป้อนเช้ือเพลิงตอ้งแห้ง โดยเช้ือเพลิงก็คือส่วนท่ีเหลือ
จากกระบวนการผลิต เช่นกะลาปาล์ม ซ่ึงทุกส่วนของปาล์มสามารถใชป้ระโยชน์ไดห้มด เรียกว่า 
zero waste ดงัค ากล่าวของอุตสาหกรรมจงัหวดัวา่ “เช้ือเพลิงก็เป็นของท่ีอยูใ่นโรงงานไม่ไดเ้อามา
จากท่ีอ่ืน เช่นพวกกะลาปาลม์ สามารถใชป้ระโยชน์ไดห้มด เรียกวา่ zero waste ทะลายก็น าไปใชใ้น
สวน น ้าเสียก็น ามาผลิตไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่าหมด กะลาก็สามารถขายไดซ่ึ้งสามารถใชป้ระโยชน์ได้
ทุกส่วน” (เดชา เก้ือกลู, 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.5.4  การตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงาน 
การตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงานมีการเขา้ไปตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

แต่ไม่สามารถตรวจไดท้ัว่ถึงเน่ืองจากมีบุคลากรนอ้ย แต่จ านวนโรงงานมีมาก ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบติังานเป็นอยา่งมากโดยทางอุตสาหกรรมจงัหวดัมีการแกปั้ญหาโดยการจดัอบรมชาวบา้น
เพื่อเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบอุตสาหกรรมจงัหวดัไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
“ทางอุตสาหกรรมจงัหวดัไดไ้ปตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงาน

บ่อยมาก ปกติถา้ไม่มีเร่ืองร้องเรียนก็จะตรวจปีละคร้ัง ถา้มีเร่ืองร้องเรียนก็จะตรวจ
เดือนละคร้ังเพราะอุตสาหกรรมจงัหวดัมีวทิยากรแค่ 2 คน มีโรงงาน 600-700 โรง 
เราตอ้งใชเ้ครือข่ายช่วย” (เดชา เก้ือกลู, 2557: สัมภาษณ์) 

 
เครือข่ายชาวบา้น เรียกวา่ เครือข่ายอุตสาหกรรมรักส่ิงแวดลอ้ม ท าหนา้ท่ีตรวจสอบ

เก่ียวกบักระบวนการของอุตสาหกรรม ทุกจงัหวดัเราจะสร้างเครือข่าย โดยชาวบา้นจะเป็นเครือข่าย
แจง้เหตุบุกรุก ตรวจสอบ และชาวบา้นจะเขา้ร่วมการจดัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม และไตรภาคี ก็
ประกอบดว้ยชาวบา้น โรงงาน และภาคราชการ ราชการส่วนทอ้งถ่ินร่วมประชุมกนัเก่ียวกบัเร่ือง
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มโดยชาวบา้นเป็นชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่รอบพื้นท่ีอุตสาหกรรมหรือโรงงาน 
โดยทางอุตสาหกรรมจงัหวดัจะเป็นคนให้ความรู้ทางอุตสาหกรรมจงัหวดัจะมีเครือข่ายเป็นชุดๆ 
เพือ่แจง้เหตุทนัทีท่ีเกิดเหตุ รวมถึงการแกไ้ขปัญหา 
 

4.2.5.5  บทบาทของอุตสาหกรรมจงัหวดัในการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนั 

อุตสาหกรรมจงัหวดัมีบทบาทในการให้ความรู้แก่โรงงานในการด าเนินการผลิต
ต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบออกสู่ภายนอก กรรมวธีิในการผลิตท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งสร้างเครือข่ายในการ
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จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีทั้งบุคลากรของโรงงานและประชาชนท่ีอาศยัอยูร่อบสถานประกอบการท่ีมี
ช่ือเรียกวา่ เครือข่ายรักส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการดูแลในดา้นต่างๆ ร่วมกนัในทุกภาคส่วนเป็นการ
มีส่วนร่วมของคนในสังคมและมีการเชิญชวนให้ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมจงัหวดัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมท่ีเรียกว่า Benchmark คือ การเปรียบเทียบ
ตวัช้ีวดัต่างๆ ท่ีทางโรงงานไดร่้วมกนัก าหนดข้ึนเพื่อวดั หรือประเมินคุณภาพในโรงงาน มีทั้งหมด
ประมาณ 18 ตวัช้ีวดั เช่น โรงงานไหนผลิตกระแสไฟฟ้าไดม้ากท่ีสุด ก็จะมาน าเสนอแนวทางใน
การผลิตแก่โรงงานอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั โรงงานไหนใช้น ้ าในการผลิตน้อยท่ีสุด 
โรงงานไหนผลิตไดมู้ลค่ามากท่ีสุด ก็จะมีการช้ีแนะแนวทางในการด าเนินงาน เป็นตน้ โดยมีการท า
การวิจยัเปรียบเทียบในแต่ละโรงงาน อีกทั้งมีการประชุมเสนอแนะขอ้บกพร่องของแต่ละโรงงาน
ร่วมกันด้วย โดยอุตสาหกรรมจงัหวดัได้ให้ข้อมูลว่า “อุตสาหกรรมจงัหวดัเข้าไปช่วยโรงงาน
ฝึกอบรม เขา้ไปเชิญชวนให้เขา้มามีส่วนร่วมในเร่ืองการจดัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม เขา้ไปมีส่วน
ร่วมในเร่ืองของการช่วยเหลือสังคม เขา้ไปประชุมกนัเรียกว่า Benchmark” (เดชา เก้ือกูล, 2557: 
สัมภาษณ์) 

4.2.5.6  แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนั 
ทางอุตสาหกรรมจงัหวดัมีความตอ้งการในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากการสกัด

น ้ามนัปาลม์ท่ีเพิ่มมากข้ึน เพราะปัจจุบนัอุตสาหกรรมของจงัหวดัตรังไม่มีโรงกลัน่น ้ ามนั จึงตอ้งส่ง
วตัถุดิบไปให้จงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีโรงกลัน่ เช่น จงัหวดัชุมพร จงัหวดัสมุทรปราการ ทางจงัหวดัตรังมี
รายได้จากการขายวตัถุดิบเท่านั้น ในอนาคตจึงอยากท่ีจะมีการพฒันาให้มีโรงกลัน่น ้ ามนัข้ึนใน
พื้นท่ีจงัหวดัตรัง เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บัจงัหวดั ลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งผลผลิตไปยงัจงัหวดั
อ่ืนๆ ท าให้จงัหวดัตรังสามารถพึ่งพาตนเอง ผลิตผลิตภณัฑ์เอง สาเหตุส าคญัท่ีจงัหวดัตรังไม่มีโรง
กลัน่น ้ ามนัปาล์มอาจเป็นเพราะมีผลผลิตปาล์มนอ้ยกวา่จงัหวดักระบ่ี สุราษฎร์ธานี และชุมพร อีก
ทั้งระบบการคมนาคมขนส่งไม่มีความสะดวกเท่าท่ีควร และใชร้ะยะทางท่ีไกลในการกระจายสินคา้
เม่ือเทียบกบัจงัหวดัสมุทรปราการท่ีอยูใ่กลก้บักรุงเทพมหานคร และสามารถขนส่งสินคา้ไดส้ะดวก
ทั้งทางบกและทางน ้าท าใหส้ามารถกระจายสินคา้ไปยงัโรงงานต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว จงัหวดัตรังจึง
ควรมีการจดัการระบบการคมนาคมเพื่อให้เกิดการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัจงัหวดัอ่ืนๆ และเป็นการพฒันาอุตสาหกรรมของจงัหวดั
เน้นการปรับปรุงพนัธ์ุท่ีสามารถให้น ้ ามนัได้มาก และเน้น Zero Wasteโดยอุตสาหกรรมจงัหวดั
กล่าววา่ “อยากใหมี้ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจากการสกดัน ้ามนัปาลม์มากกวา่น้ี และจงัหวดัตรังตอ้งมีโรง
กลัน่มนั” (เดชา เก้ือกลู, 2557: สัมภาษณ์) 
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โดยการจดัการระบบโลจิสติกส์เป็นส่ิงส าคญั ทางจงัหวดัมีแผนในการด าเนินการ
โดยการร้องขอไปยงักระทรวงคมนาคม และมีการแก้ไขปัญหาร่วมกนัในกลุ่มโรงงานคือ มีการ
จดัตั้งเป็นกลุ่มหรือสมาคมข้ึน เพื่อช่วยแกปั้ญหาของสมาชิกในกลุ่ม มีการจดัตั้งสต๊อกสินคา้ เพื่อ
ความสะดวกในการใช้สอย  เ ช่น  อุปกรณ์หรืออะไหล่ชนิดต่างๆ โดยไม่ต้องไปซ้ือ ท่ี
กรุงเทพมหานคร เรียกวา่ กลุ่มคลสัเตอร์ปาล์ม โดยมีการบริหารจดัการกนัเองในกลุ่มโรงงาน และ
หากมีความต้องการในการเพิ่มมูลค่าปาล์มน ้ ามนัก็ต้องมีการพฒันาพนัธ์ุปาล์ม ให้สามารถให้
ผลผลิตไดสู้ง ซ่ึงปัจจุบนัปาลม์ใหผ้ลผลิตไดไ้ม่เกิน 3 ตนั/ไร่/ปี หากเราพฒันาใหส้ามารถมีผลผลิตท่ี
เพิ่มข้ึนไดก้็จะมีโอกาสในการแข่งขนักบัจงัหวดัอ่ืนๆ ได ้และตอ้งมีการลดตน้ทุนในการผลิตเพื่อลด
ค่าใชจ่้ายของเกษตรกร ซ่ึงตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี โดยตอ้งมีทรัพยากรดิน น ้ า และอากาศท่ีดิน 
แต่ก็ไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่าน้ีได้ การพัฒนาพันธ์ุจึงมีความส าคัญ เพราะพันธ์ุจะเป็น
ตวัก าหนดผลผลิตท่ีจะไดรั้บโดยตรง อุตสาหกรรมจงัหวดัใหข้อ้มูลวา่ “การพฒันาตอ้งพฒันาพนัธ์ุท่ี
สามารถเพิ่มมูลค่า และใหผ้ลผลิตต่อไร่ตอ้งสูง” (เดชา เก้ือกลู, 2557: สัมภาษณ์) 

อุตสาหกรรมเนน้ Zero Waste โดยใชก้ากท่ีเหลือจากโรงงานให้หมด เช่น ตะกอน
ของปาล์มเอามาท าปุ๋ย ทะลายเปล่าปาล์มก็น าไปใช้ปรับปรุงบ ารุงดินในสวนปาล์ม น ้ าเสียจาก
โรงงานก็น ามาผลิตกระแสไฟฟ้า ข้ึนอยู่ท่ีกระบวนการจดัการในโรงงานว่าจะมีระบบการจดัการ
อย่างไร หากโรงงานไหนมีการจดัการไม่ดีค่าใช้จ่ายก็จะสูง เน่ืองจากการบริหารจดัการในทุก
ขั้นตอนมีมูลค่าอยู่ในตวัเช่นใช้น ้ าในปริมาณมาก ก็จะท าให้โรงงานมีค่าใช้จ่ายมากก็อาจท าให้
ขาดทุนได ้ 

ส าหรับการพฒันาการผลิตอุตสาหกรรมจงัหวดัได้ให้ความรู้แก่โรงงานและมีการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งโรงงานกบัหน่วยงานราชการและมีหนา้ท่ีในการจดัการผลผลิตให้ไดผ้ล
ประโยชน์สูงสุด และผลิตภณัฑก์ารเกษตรทุกอยา่งตอ้งมีประสิทธิภาพ 

4.2.5.7  บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนั 
จากขอ้มูลของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในปี พ.ศ. 2543 พบวา่ ภาคอุตสาหกรรมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งส้ินจ านวน 14.6 
ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซ่ึงถือวา่อยูใ่นอตัราส่วนท่ีค่อนขา้งมาก การมีความตระหนกั
ในการจัดการของภาคอุตสาหกรรมจึงมีความส าคัญ เพราะในกระบวนการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมนั้นมีส่ิงเหลือใช้จากการผลิต หรือเรียกอีกอย่างว่า กากอุตสาหกรรม คือของเสีย
ต่างๆ จากอุตสาหกรรม อีกทั้งมีน ้าเสีย เขม่าควนั หรือมลพิษอ่ืนๆ หากจะตอ้งมีการจดัการในการลด
ก๊าซเรือนกระจกก็ควรมีการจดัการในภาคอุตสาหกรรม คือ การพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้เกิดของเสียในรูปของ น ้ าเสีย อากาศเสีย การปล่อยก๊าซท่ีก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ให้มี
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ปริมาณน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ส าหรับอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนัในจงัหวดัตรังไดมี้การค านึงถึง
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน โดยอุตสาหกรรมจงัหวดัมีนโยบายให้กบัทุกโรงงานท่ีตอ้ง
มีการผลิตท่ีเป็น Zero Waste คือ ไม่มีของเหลือ หรือกากของเสียจากอุตสาหกรรม โดยไดมี้การน า
กาก หรือส่ิงเหลือใช้เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ เช่น การใชก้ะลาปาล์มเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต การ
น าน ้ าเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้นโดยอุตสาหกรรมจงัหวดักล่าวว่า “เน้นการผลิตท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดอุตสาหกรรมเนน้ zero waste กากท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตก็ใช้
ใหห้มดและโรงงานจะมีระบบซ้ือขายคาร์บอนเครดิต” (เดชา เก้ือกลู, 2557: สัมภาษณ์) 

 
4.2.6  สรุปผลการสัมภาษณ์หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ทรัพยากรในการ
ปลูกปาลม์น ้ามนัเพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั อ าเภอสิเกา 
จงัหวดัตรังอนัประกอบดว้ย ส านกังานเกษตรจงัหวดัตรัง ส านกังานเกษตรอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
สถานีพฒันาท่ีดินจงัหวดัตรัง ส านกังานโครงการชลประทาน จงัหวดัตรัง ส านกังานอุตสาหกรรม
จงัหวดั 
 ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องนั้น สามารถวิเคราะห์เป็น
ประเด็นไดด้งัน้ี 

4.2.6.1  นโยบายท่ีสนบัสนุนการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัเพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปไดว้า่ ทางจงัหวดั

มีการสนบัสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัและมีการปลูก
ปาล์มน ้ ามนัท่ีลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไปดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเขา้
รับมาตรฐาน RSPO ซ่ึงเป็นระบบการท าการเกษตรท่ีมีความย ัง่ยืน สามารถลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในด้านต่างๆ โดยครอบคลุมไปถึงการบริหารจดัการ ความเหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจ กฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยงัมีกระบวนการในการ
จดัการกากของเสียจากโรงงาน เช่น การน าน ้ าเสียมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
กะลาปาลม์สามารถน าไปขายได ้เป็นตน้  

โดยการเขา้รับมาตรฐาน RSPO นั้น ทางเกษตรจงัหวดัและเกษตรอ าเภอสิเกามีการ
สนบัสนุนให้เกษตรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัทุกรายเขา้รับมาตรฐานดงักล่าว เพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ มีราคาสูง อีกทั้งลดปัญหาในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกิด
จากการใชส้ารเคมีและการบริหารจดัการ ท าใหส้ามารถกา้วไปสู่การพฒันาในเร่ืองอ่ืนๆ ได ้
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ส าหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น ทางอุตสาหกรรมจงัหวดัมีความตระหนกัในผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการต่างๆของโรงงานปาล์มน ้ ามนั โดยทางอุตสาหกรรม
จงัหวดัมีนโยบายในการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีหลกัในการบริหารจดัการ
คือ การก าจดัขยะให้มีปริมาณนอ้ยท่ีสุด จนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือแนวคิด 
Zero Waste คือ การจดัการของเสียให้เป็นศูนย์ โดยน าขยะหรือของเสียกลบัมาใช้ใหม่ด้วย
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท าให้ลดปัญหามลพิษท่ีเกิดจากขยะ
หรือของเสียจากโรงงาน อีกทั้ งยงัเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.2.6.2  บทบาทของภาคเกษตรกรรมต่อการลดก๊าซเรือนกระจก 
จากการสัมภาษณ์หน่วยงานระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ภาค

เกษตรกรรมมีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกไดเ้ป็นอย่างมาก และสามารถท าไดโ้ดยการ ลด
การใชปุ๋้ยและสารปราบศตัรูพืช โดยมีการให้ความรู้ การรณรงค ์สร้างความตระหนกัและจิตส านึก
ใหก้บัเกษตรกรไม่ให้มีการเผาพื้นท่ีเพื่อเตรียมแหล่งเพาะปลูก รวมถึงการส่งเสริมให้ท าการเกษตร
ผสมผสานเพื่อช่วยลดผลกระทบโลกร้อน ประกอบกบัการท าสวนปาล์มน ้ ามนันั้นสามารถน าทุก
ส่วนของปาลม์มาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น การเอาทะลายปาล์มเปล่าวางบนดินและการน าทางใบปาล์ม
มาคลุมดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน กากตะกอน เถา้ปาล์มก็สามารถเพิ่มธาตุอาหารให้กบัดินได ้
ท าใหล้ดการเกิดของเสียไดม้าก อีกทั้งในภาคอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนั ยงัเนน้การท าอุตสาหกรรม
ท่ีเป็น Zero Waste ซ่ึงเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการจ ากดัขยะใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
จนไม่มีขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และโรงงานปาล์มน ้ ามนัก็ไดจ้ดัท าระบบคาร์บอน
เครดิต เพื่อเป็นการควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกและก๊าซอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะ
เรือนกระจก ซ่ึงเป็นการช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกไดม้าก 

4.2.6.3  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบาย และแนวทางในการ
แกปั้ญหาดงักล่าว 

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของเกษตรจงัหวดั 
เกษตรอ าเภอ พบว่าไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเน่ืองจากเกษตรกรให้ความร่วมมือ 
ยอมรับหลกัการและท าตามค าแนะน าได้เป็นอย่างดี เพราะมีความตระหนักในผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีเขา้มาตรฐาน RSPO แต่อาจมีปัญหาในดา้นความทัว่ถึงของการให้
ขอ้มูล และระดบัความเขา้ใจของเกษตรกรแต่ละคน อีกทั้งปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น เกษตรกรตดั
ปาล์มท่ียงัไม่สุกมาส่งโรงงานปาล์ม ก็ไดจ้ดัให้มีการอบรมการตดัปาล์มน ้ ามนัข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหา
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ดงักล่าว ปัญหาการเผาพื้นท่ีเพื่อเตรียมพื้นท่ีท าการเกษตรก็ไดรั้บความร่วมมือจากเกษตรกรในการ
งดการเผา เป็นตน้ 

 สถานีพฒันาท่ีดิน มีปัญหาในเร่ืองการบงัคบัใช้แผนท่ีโซนน่ิง เน่ืองจากในทาง
ปฏิบติัไม่สามารถบงัคบัเกษตรกรให้ท าการเพาะปลูกในขอบเขตท่ีก าหนดได ้สถานพฒันาท่ีดินจึง
ได้มีการให้ความรู้และพยายามท่ีจะสอดแทรกผลกระทบจากการใช้ท่ีดินไม่เหมาะสมให้กับ
เกษตรกร 

ภาคอุตสาหกรรม ก็มีปัญหาในการให้ความรู้และการติดตามตรวจสอบโรงงาน
ปาลม์น ้ามนั เน่ืองจากมีบุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอต่อการควบคุมและดูแล รวมถึงการบริการ
ต่างๆ ท่ีนับว่าเป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงในการปฏิบติังานโดยในปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมโรงงาน
ปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีจงัหวดัตรังจะมีปัญหาในเร่ือง เขม่า ควนั ก็มีการแกไ้ขโดยการส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้
ไปดูแล ควบคุมใหมี้การป้อนเช้ือเพลิงท่ีสม ่าเสมอ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการตรวจวดัเขม่า 
ควนั ท่ีเกิดข้ึน หากเกินค่ามาตรฐานก็จะด าเนินคดี 

ในส่วนของส านกังานโครงการชลประทานจงัหวดัตรัง มีปัญหาในการจดัส่งน ้ าให้
เกษตรกรในฤดูแล้ง เน่ืองจากในฤดูแล้งมีน ้ าตน้ทุนน้อย ท าให้ไม่สามารถจดัส่งน ้ าให้กับพื้นท่ี
เกษตรกรรมไดต้ลอดเวลา จึงมีการจดัท ารอบเวรในการส่งน ้ าข้ึนเพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าว อีก
ทั้งมีการสร้างอ่างเก็บน ้ าส ารองเพื่อใช้กรณี เกิดปัญหาขาดแคลนน ้ า ท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งทนัท่วงที 

4.2.6.4  ความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนั และการ
ก าหนดขอบเขต หรือพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนั 

จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปไดว้า่ พื้นท่ีการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนัถือวา่
มีความเหมาะสม อนัเน่ืองมาจาก ภาคใตมี้พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ ามนั
อยู่แล้ว อีกทั้งมีปริมาณน ้ าฝนท่ีเพียงพอ ประกอบกบัมีแหล่งน ้ าธรรมชาติเป็นจ านวนมากท าให้
เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม อีกทั้งการปลูกปาล์มน ้ ามนัในส่วนของอ าเภอสิเกาถือว่ามีความ
ไดเ้ปรียบเชิงพื้นท่ี เพราะนอกจากจะอุดมไปดว้ยแหล่งน ้ าธรรมชาติ มีการชลประทาน มีปริมาณ
น ้ าฝนท่ีเพียงพอแล้วยงัมีโรงงานอยู่ในพื้นท่ีของอ าเภออีกด้วย ท าให้การขนส่งสะดวก สามารถ
ประหยดัต้นทุนในการขนส่งได้ แต่ก็ยงัมีความเป็นห่วงพื้นท่ีในการเพาะปลูกข้าวหรือนาข้าว 
เน่ืองจากปัจจุบนัมีจ านวนน้อยลงมาก โดยพืชท่ีปลูกแทนขา้วก็คือปาล์มน ้ ามนั ท าให้หน่วยงาน
ราชการมีความเป็นห่วงแหล่งผลิตขา้วของจงัหวดั โดยความสามารถในการขยายพื้นท่ีปลูกปาล์ม
น ้ ามนัสามารถท าได ้แต่ทางจงัหวดัจะส่งเสริมให้มีการใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกเท่าเดิมให้ไดผ้ลผลิตหรือ
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ให้ได้น ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึนจะเป็นการสร้างรายได้และสร้างความย ัง่ยืนให้แก่ภาคเกษตรปาล์มน ้ ามนั
มากกวา่ 

ส าหรับการก าหนดขอบเขตหรือพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ ามนันั้น 
ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานเกษตรอ าเภอ และสถานีพฒันาท่ีดิน  ไดมี้การจดัท าแผนท่ีโซน
น่ิงส าหรับการบริหารจดัการพื้นท่ี มีการก าหนดโซนน่ิงพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน ้ ามนั 
ซ่ึงหน่วยงานดงักล่าวไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ มีการจดัท าโซนน่ิงในการปลูกปาล์มน ้ ามนั แต่จะไปบงัคบัให้
เกษตรกรปลูกไม่ได้ หน่วยงานราชการเหล่าน้ีจึงได้มีความพยายามในการอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ มีความเขา้ใจ สามารถบริหารจดัการพื้นท่ีท าการเกษตรของตน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

4.2.6.5  นโยบายในการจดัสรรน ้าและการใชท้รัพยากรน ้าเพื่อการเกษตรกรรม 
มีความพยายามในการจดัส่งน ้าใหก้บัเกษตรกรอยา่งทัว่ถึงและมีความเป็นธรรม โดย

มีนโยบายจดัส่งน ้ าแบบบูรณาการ เกษตรกรสามารถมีน ้ าท่ีเพียงพอในการเพาะปลูก และทาง
โครงการชลประทานไดจ้ดัเตรียมน ้าส ารอง หรือมีอ่างกกัเก็บน ้าส ารองไวใ้ชท้  าการเกษตรในฤดูแลง้
ท่ีมีน ้ าตน้ทุนน้อย ประกอบกบัมีแหล่งน ้ าธรรมชาติไหลผ่านพื้นท่ีอ าเภอสิเกาหลายสาย จึงไม่มี
ปัญหาขาดแคลนน ้าในการท าการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 

จงัหวดัตรังมีคลองส่งน ้าและมีโครงการขนาดกลางอยู ่4 แห่ง คือ  
1)  โครงการฝายคลองนางนอ้ย ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอนาโยงมีคลองส่งน ้ า 6 สาย มี

ความยาว 50 กิโลเมตร 150 เมตร 
2)  โครงการประตูระบายน ้าคลองปะเหลียน อยูท่ี่ต  าบลปะเหลียน โครงการ

น้ีมีน ้าตลอดเวลา เน่ืองจากมีน ้าตน้ทุนสูง 
3)  โครงการอ่างเก็บน ้ าคลองท่าง้ิว โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีเป็นระบบท่อ

ส่งน ้า ลกัษณะเป็นท่อขนาดใหญ่ประมาณ 1 เมตร 90 เมตร 60 เมตร และ 30 เมตร 
4)  โครงการชลประทานคลองกะลาเส ซ่ึงมีน ้ าตน้ทุนน้อยในช่วงฤดูแลง้ มี

การหมุนเวยีนโดยการส่งน ้าเป็นรอบเวร 
โดยการให้น ้ ากบัพื้นท่ีเกษตรกรรมหรือพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนันั้น จะ

ให้น ้ าตลอดเวลาในฤดูฝนท่ีมีน ้ าตน้ทุนมาก แต่หากเป็นช่วงฤดูแลง้ก็จะให้น ้ าเป็นรอบเวร คือการ
แบ่งการใหน้ ้าในพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวาของพื้นท่ี เช่น จะให้น ้ าในพื้นท่ีฝ่ังขวา 
3 วนั และจะให้น ้ าพื้นท่ีฝ่ังซ้าย 4 วนั เป็นตน้ การบริหารจดัการดงักล่าวถึงแมเ้กษตรกรจะไม่ไดรั้บ
น ้าจากการโครงการชลประทานในทุกๆ วนั แต่ก็สามารถไดรั้บน ้าอยา่งทัว่ถึงและมีความเป็นธรรม 
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4.2.6.6  ความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การให้ปุ๋ย การใช้สารก าจัด
ศตัรูพืช ท่ีใชใ้นการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัในปัจจุบนั 

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการใชปุ๋้ย และการใช้
สารก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรประกอบดว้ย 3 ส่วนท่ีส าคญั คือ 

1)  เกษตรกรสามารถน าดินมาวิเคราะห์กบัสถานีพฒันาท่ีดินได ้โดยสถานี
พฒันาท่ีดินมีบริการวิเคราะห์ให้กบัเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรทราบว่าดินของตนขาดธาตุอาหาร
ชนิดใด เพื่อใหส้ามารถใชปุ๋้ยในการปรับปรุงบ ารุงดินไดต้ามค่าวิเคราะห์ความตอ้งการของดิน เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาดินเส่ือมโทรมจากการใชปุ๋้ยหรือสารเคมี เช่น ดินแน่นทึบ ไม่มีรูพรุนของดิน ดิน
ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ร่วนซุย โครงสร้างของดินไม่ดี เป็นตน้ 

2)  เกษตรบางรายหรือเกษตรกรมือใหม่ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการใชปุ๋้ย 
ไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสูตรธาตุอาหารของปุ๋ยจึงท าให้เกิดการใชปุ๋้ยอยา่งไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นปัญหา
ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของเกษตรกร โดยสถานีพฒันาท่ีดิน เกษตรอ าเภอและเกษตรจงัหวดัก็ไดมี้ความ
พยายามในการใหค้วามรู้ โดยมีการจดัอบรม ซ่ึงก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากเกษตรกรในการศึกษา
ท าความเขา้ใจ เพื่อให้สามารถใช้ปุ๋ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง ท าให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดินท่ีเหมาะสม 
และเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือปุ๋ยไดอี้กดว้ย 

3)  ปัญหาราคาปุ๋ยเน่ืองจากปัจจุบนั ปุ๋ยซ่ึงเป็นปัจจยัในการผลิตมีราคาสูง 
ท าใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงตามไปดว้ย ในส่วนของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัอ าเภอ
สิเกา เกษตรอ าเภอสิเกาแกไ้ขปัญหาโดยการร่วมมือกบัโรงงานปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ี โดยการสั่งซ้ือ
ปุ๋ยจากบริษทัจ าหน่ายปุ๋ยในปริมาณมาก เพื่อจะไดร้าคาปุ๋ยท่ีถูกลง แลว้น ามาขายให้กบัเกษตรกรใน
พื้นท่ีในราคาท่ีถูกวา่ทอ้งตลาด และส่งเสริมใหมี้การผสมปุ๋ยใชเ้องเพื่อประหยดัตน้ทุน เป็นตน้ 

สามารถสรุปไดว้่าการใชปุ๋้ยของเกษตรกรในปัจจุบนัมีทั้งท่ีเกษตรกรท่ีไม่ส่งดินมา
วเิคราะห์กบัสถานีพฒันาท่ีดิน และส่งดินมาวเิคราะห์กบัสถานีพฒันาท่ีดิน โดยสถานีพฒันาท่ีดินจะ
ท าการวเิคราะห์ดินของเกษตรกรวา่ขาดธาตุอาหารตวัไหนบา้ง เกษตรจะไดป้รับปรุงและท าการเพิ่ม
ธาตุอาหารตวัท่ีขาดได ้ซ่ึงเป็นการลดค่าปุ๋ย และลดตน้ทุนในการผลิต อีกทั้งสถานีพฒันาท่ีดินยงัมี
การส่งเสริมใหมี้การลดการใชปุ๋้ยเคมี แต่ส่งเสริมใหใ้ชปุ๋้ยหมกัแทน และลดการใชส้ารเคมี เช่น สาร
ก าจดัศตัรูพืชชนิดต่างๆ ซ่ึงตวัเกษตรกรเองก็มีความตระหนกัเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การใชส้ารเคมี 
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4.2.6.7  การใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัการพื้นท่ี 
ส านักงานเกษตรจงัหวดั ส านักงานเกษตรอ าเภอ และสถานีพฒันาท่ีดิน มีการน า

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใชใ้นการจดัการพื้นท่ี โดยจดัท าเป็นแผนท่ีโซนน่ิง โดยเฉพาะสถานี
พฒันาท่ีดินท่ีได้ท าแผนท่ีก าหนดชั้นความเหมาะสมของดินในการปลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงดิน และส่งเสริมให้มีการใช้พื้นท่ีได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งหน่วยงานดงักล่าวยงัใช้แผนท่ีท่ีจดัท าข้ึนในการวางแผนระบบโครงสร้างการ
คมนาคมขนส่งปาลม์น ้ามนั เพื่อใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดตน้ทุนในการขนส่ง ท า
ใหส้ามารถบริหารจดัการพื้นท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความทัว่ถึงในการจดัการ 

4.2.6.8  นโยบายท่ีจะส่งเสริมใหเ้กษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัใชท้รัพยากรดินและน ้ า 
ท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนั 

การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรดินและน ้ า ท่ีมีความเหมาะสมในการปลูก
ปาล์มน ้ ามนันั้น ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านักงานเกษตรอ าเภอ และสถานีพฒันาท่ีดินไดมี้การ
ส่งเสริม เน่ืองจากในการท าการเกษตรนั้น ส่ิงแรกท่ีเป็นปัจจยัท่ีตอ้งมีการค านึงถึงคือ ทรัพยากรดิน
และทรัพยากรน ้า โดยหากทรัพยากรดงักล่าวไม่มีความสมบูรณ์ หรือไม่มีความเหมาะสมในการท า
การเพาะปลูก หากด าเนินการปลูกพืชแล้วก็จะไม่ได้ผลผลิตเท่าท่ีควร หรืไม่สามารถก่อให้เกิด
ผลผลิตท่ีดีได้ ส่งผลให้การท าการเกษตรได้ผลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่า ซ่ึงเกษตรจงัหวดัและเกษตร
อ าเภอ ได้มีการแนะน า ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปรับปรุงบ ารุงดินโดยท างานร่วมกบัสถานี
พฒันาท่ีดินในการใหค้วามรู้ต่างๆ อีกทั้งสถานีพฒันาท่ีดินยงัมีการจดัตั้งคลีนิคดิน เพื่อให้บริการแก่
เกษตรกรในการตรวจวิเคราะห์ดินอีกดว้ย เพื่อให้เกษตรกรสามารถทราบระดบัความอุดมสมบูรณ์
ของดินของตน และพืชท่ีเหมาะท่ีจะท าการเพาะปลูก รวมทั้งสามารถท าการปรับปรุงบ ารุงดิน 
ก่อให้เกิดการจดัการท่ีถูกวิธี และสามารถให้ผลผลิตตามท่ีตอ้งการได้ ซ่ึงเกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม
น ้ามนัส่วนใหญ่ก็ใหค้วามสนใจและน าดินมาท าการตรวจวเิคราะห์ 

4.2.6.9  สวนปาล์มท่ีผ่านมาตรฐาน RSPO, GAP หรือมาตรฐานอ่ืนๆ และการ
ส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหเ้กษตรกรผูท้  าสวนปาลม์ผา่นมาตรฐานดงักล่าว 

เกษตรจงัหวดัและเกษตรอ าเภอมีการสนบัสนุนให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัเขา้
รับมาตรฐาน RSPO เน่ืองจากเป็นมาตรฐานการผลิตหรือการท าสวนปาล์มอย่างย ัง่ยืน และเป็น
มาตรฐานท่ีครอบคลุมมาตรฐานอ่ืนๆ และหากเกษตรกรผ่านมาตรฐานน้ีก็จะมีผลพลอยไดใ้นเร่ือง
ของราคาปาล์มท่ีสูงข้ึนโดยอ าเภอสิเกามีเกษตรกรท่ีผ่านมาตรฐาน RSPO ประมาณ 70% ของ
เกษตรกรทั้งหมด และในอนาคตมีความพยายามให้เกษตรกรเขา้รับมาตรฐาน RSPO ทุกคนอีกทั้ง
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เกษตรอ าเภอสิเกามีการส่งเสริมให้เกษตรกรเขา้รับมาตรฐาน RSPO โดยการให้ค  าแนะน าและให้
ความรู้แก่เกษตรกรท่ียงัไม่เขา้รับมาตรฐานดงักล่าว มีการจดัให้มีการอบรมข้ึนและในอนาคตก็จะ
ร่วมมือกบัโรงงานในการใชม้าตรการไม่รับซ้ือผลผลิต ซ่ึงเป็นการดึงดูด หรือบีบบงัคบัให้เกษตรกร
เขา้รับมาตรฐาน RSPO ไปในตวั 

ผูว้ิจยัไดน้ าผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis
ประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของหน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการใช้
ทรัพยากรในการปลูกปาลม์น ้ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายในจงัหวดัตรัง ประกอบดว้ย
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มหรือปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ องค์กร งบประมาณ วสัดุหรือวตัถุดิบ 
วิธีปฏิบติังาน และปัจจยัภายนอกองค์กร ได้แก่ นโยบาย/การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม 
ความเช่ือ วฒันธรรม และเทคโนโลย ีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.4 

 
 
 

 
 



 

 

ตารางที ่4.4  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ดว้ย SWOT Analysis 
 

SWOT MATRIX 

จุดแขง็ภายในองคก์ร (S) 
(S1)มีการส่ง เสริมให้เกษตรกรเข้า รับ
มาตรฐาน RSPO 
(S2)ส่งเสริมให้ท าการเกษตรผสมผสาน
เพ่ือช่วยลดผลกระทบโลกร้อน 
(S3)มีหลักในการบริหารจัดการคือ การ
ก าจัดขยะให้มีปริมาณน้อยท่ีสุด จนไม่มี
ขยะเหลือเป็นมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(S4)มีนโยบายจดัส่งน ้าแบบูรณาการ 

(S5)โครงการชลประทานได้จัดเตรียมน ้ า
ส ารอง หรือมีอ่างกกัเก็บน ้ าส ารองไวใ้ชท้  า
การเกษตรในฤดูแลง้ 
(S6)ส่งเสริมให้มีการลดการใชปุ้๋ ยเคมี 
(S7) มี ก ารสนับสนุนงบประมาณให้
เกษตรกรท าการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 
(S8)สภาพ พ้ืนท่ีอุดมไปด้วยแหล่ งน ้ า
ธรรมชาติ 
(S9)ในการท าสวนปาล์มน ้ ามนัสามารถน า
ทุกส่วนของปาลม์มาใชป้ระโยชน์ได ้
(S10)มีโรงงานอยูใ่นพ้ืนท่ีของอ าเภอ 

(S11)มีนโยบายในการผลิตท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(S12)เกษตรกรให้ความร่วมมือ 
(S13)การจดัอบรมให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ 
เช่น การใชปุ้๋ ยและการปรับปรุงบ ารุงดินท่ี
ถูกตอ้ง 
(S14)เกษตรกรก็มีความตระหนกัเก่ียวกับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชส้ารเคมี 
(S15)มีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาใชใ้นการจดัการพ้ืนท่ี 
(S16)พนัธ์ุปาลม์มีความหลากหลาย 

จุดอ่อนภายในองคก์ร (W) 
(W1)บุคลากรหรือเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอต่อ
การควบคุมและดูแล 
(W2)ระดบัความเขา้ใจของเกษตรกรแต่ละ
คน 
(W3)เกษตรบางรายหรือเกษตรกรมือใหม่ 
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการใชปุ้๋ ย 
(W4)ความทัว่ถึงของการให้ขอ้มูล 
(W5)เกษตรกรหนัมาเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั
แทนการปลูกขา้ว 

โอกาสภายนอก (O) 
(O1)รัฐบาลมีนโยบายลดผลกระทบโลก
ร้อน 
(O2)ส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มน ้ ามนัท่ี
ลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(O3)รัฐบาลมีนโยบายในการสนบัสนุน
การปลูกพืชพลงังาน 
(O4)การสร้างรายได้และสร้างความ
ย ัง่ยืนให้แก่ภาคเกษตรปาลม์น ้ามนั 
(O5)การไดรั้บความร่วมมือกบักระทรวง
พลงังาน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ในการยกระดับราคาเน่ืองจากเป็นพืช
พลงังาน เช่น การส่งเสริมการใชไ้บโอ
ดีเซล 

(O6)ภาคใต้มี พ้ืน ท่ี ส่วนใหญ่ท่ี มีความ
เหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนัอยูแ่ลว้ 
(O7)มีปริมาณน ้าฝนท่ีเพียงพอ 
(O8)มีแหล่งน ้ าธรรมชาติไหลผ่านพ้ืนท่ี
อ าเภอสิเกาหลายสาย 
(O9)สถานีพฒันาท่ีดินมีบริการวิเคราะห์
ให้กบัเกษตรกร 
(O10)การไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงาน
ของภาครัฐหรือบริษทัปาล์มน ้ ามนัในการ
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาพันธ์ุปาล์มให้ได้
ผลผลิตท่ีดี มีคุณภาพ 

 

(S4,O3,O4)มีการบริหารจดัการน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
(S4,S5,O4,O7,O8)ส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนักกัเก็บน ้าไวใ้นร่องสวน หรือมีแหล่งกกัเก็บน ้าของตนเอง 
(S4,S5,O4)โครงการชลประทานจดัหาพ้ืนท่ีสร้างอ่างเก็บน ้าส ารองเพ่ิม เพ่ือความมัน่คงในการท าการเกษตร 
(S6,S13,S14,O2,O4)ตรวจสอบการใชส้ารเคมีในสวนปาลม์น ้ามนั เพ่ือควบคุมการใชส้ารเคมี 
(S13,S14,O9,)ส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัน าดินมาตรวจวิเคราะห์กบัสถานีพฒันาท่ีดิน
เพ่ือหาแนวทางการจดัการท่ีถูกตอ้ง 
(S1,S2,S9,S14,O1,O2)ส่งเสริมการปรับปรุงดินดว้ยวิธีธรรมชาติเพ่ือลดการใชปุ้๋ ยเคมี 
(S15,O2,O6,O7,O8)ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนก าหนดพ้ืนท่ีกนัชน และการบริหารจดัการอ่ืนๆ 
(S1,O1)สร้างความร่วมมือกบัจงัหวดัอ่ืนในการศึกษาเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์พฒันาการคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัการปลูกปาล์มน ้ ามนั
เพ่ือพฒันาศกัยภาพการผลิต  
(S16,O3,O5,O10)ใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการพฒันาพนัธ์ุปาลม์น ้ามนัให้มีความเหมาะสมและสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพ้ืนท่ีอ าเภอสิ
เกา ท าให้ไดผ้ลผลิตท่ีสูง 

(W1,O1)มีการจดัสรรบุคลากรจากภาครัฐ
เพ่ือเข้ามาปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกบัภาระงาน 
(W2,W4,O2,O4) จัดส ร้ า ง แหล่ ง ศึ กษ า
เรียนรู้เร่ืองปาล์มน ้ ามนัประจ าต าบล และ
ให้มีตวัแทนเกษตรกรท่ีไดรั้บการถ่ายทอด
ความรู้มาแลว้ ถ่ายทอดความรู้นั้นต่อให้กบั
สมาชิกคนอ่ืนๆ 
(W5,O2,O4)มีนโยบายควบคุมและติดตาม
การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ เพ่ือ
ทราบแนวโน้มและวางแผนการจัดการ
ท่ีดินในอนาคต 

อุปสรรคภายนอก (T) 
(T1)การเปล่ียนรัฐบาลใหม่ท าให้นโยบายหรือมีการบริหารงานท่ีไม่ต่อเน่ือง 
(T2)ราคาปาลม์น ้ามนัตกต ่า ไม่มีความเสถียร 

(S1,T1)ศึกษาแนวโนม้การพฒันาของปาล์มน ้ ามนัในทุกๆ ดา้น และมีการพฒันาปรับปรุง
แผนงานภายในหน่วยงานอยูเ่สมอ เพ่ือเตรียมพร้อมกบัการเปล่ียนแปลง 
(S2,T2)สนบัสนุนปัจจยัการผลิตให้เกษตรกรในระยะแรกและควบคุมราคาปัจจยัการผลิต 

(W1,T1)ก าหนดแผนงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน สามารถมองเห็นแนวโน้ม
การพฒันาในอนาคตได ้
(W2,T2)เพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปจากปาลม์ 
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ตารางที ่4.5  นโยบายสนบัสนุนการปลูกปาลม์น ้ามนัของจงัหวดัตรัง เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

ประเดน็การสัมภาษณ์ 

การด าเนินการ 

เกษตรจังหวดัตรัง เกษตรอ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง 

ส ถ า นี พั ฒ น า ที่ ดิ น
จังหวดัตรัง 

ส า นั ก ง า น โ ค ร ง ก า ร
ชลประทานจังหวดัตรัง 

ส านั กง าน อุตสาหกรรม
จังหวดัตรัง 

1.นโยบายท่ีสนับสนุนการเพาะปลูกปาล์ม
น ้ามนัเพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

  
(ส่งเสริมให้เกษตรกรผู ้ปลูก
ปาล์มน ้ ามนัเข้ารับมาตรฐาน 
RSPO) 

  
(ส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูก
ป า ล์ ม น ้ า มั น เ ข้ า รั บ
มาตรฐาน RSPO) 

    
(มีนโยบายในการผลิต คือ 
Zero waste) 

2.บทบาทของภาคเกษตรกรรมต่อการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

  
( ไม่ ให้ มี ก า ร เ ผ า พ้ืน ท่ี เ พ่ื อ
เตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก) 

  
(ส่งเสริมให้เกษตรกรลด
การใชปุ้๋ ยเคมีและสารปราบ
ศตัรูพืช) 

  
(ส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานและลดการ
เผาตอซงัขา้ว) 

   
(ท าระบบคาร์บอนเครดิต) 

3.ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด า เ นินนโยบาย  และแนวทางในการ
แกปั้ญหาดงักล่าว 

 

  
(ไม่ มี ปัญหาในการด า เ นิน
นโยบายแต่มีปัญหาในเร่ืองไม่
สามารถควบคุมราคาผลผลิต
ได)้ 

  
(ค ว ามทั่ว ถึ งของข้อมู ล 
แ ก้ ปั ญ ห า โ ด ย จั ด ใ ห้ มี
การศึกษาดูงาน และผูท่ี้จะ
ไปตดัปาล์มจะตอ้งผ่านการ
อบรมจากโรงงานปาล์ม
และส านกังานเกษตร) 

  
(การบงัคบัใช้แผนท่ีโซน
น่ิง แก้ปัญหาโดยมีการ
ให้ความรู้และพยายามท่ี
จะสอดแทรกผลกระทบ
จ า ก ก า ร ใ ช้ ท่ี ดิ น ไ ม่
เ ห ม า ะ ส ม ใ ห้ กั บ
เกษตรกร) 

  
(การจัดส่งน ้ าในฤดูแล้ง 
แกปั้ญหาโดยมีอ่างเก็บน ้ า
ส ารอง) 

  
( ก า ร ติ ดต ามตรวจสอบ
โ ร ง ง า น ป า ล์ ม น ้ า มั น 
แก้ ปัญหาโดย  จัดอบรม
ชาวบ้านเพ่ือเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ) 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

 

ประเดน็การสัมภาษณ์ 

การด าเนินการ 

เกษตรจังหวดัตรัง เกษตรอ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง 

ส ถ า นี พั ฒ น า ที่ ดิ น
จังหวดัตรัง 

ส า นั ก ง า น โ ค ร ง ก า ร
ชลประทานจังหวดัตรัง 

ส านั กง าน อุตสาหกรรม
จังหวดัตรัง 

4.ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท่ีท  าการเพาะปลูก
ปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนั และการก าหนดขอบเขต 
หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์ม
น ้ามนั 

  
(มีความเหมาะสมทั้งทางด้าน
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ดิ น 
แสงแดด และปริมาณน ้ าฝน
และมีการจดัท าแผนท่ีโซนน่ิง) 

  
(อ า เภอสิ เกามีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ท่ีมีความ 
เหมาะสมในการปลูกปาล์ม
น ้ ามนั และมีการจดัท าแผน
ท่ีโซนน่ิง) 

  
(มีความเหมาะสม และมี
การจดัท าแผนท่ีโซนน่ิง) 

  

5.นโยบายในการจดัสรรน ้ าและการใช้ทรัพยากร
น ้าเพ่ือการเกษตรกรรม 

   

  
(การส่งน ้ าแบบบูรณาการ 
มีค ว ามทั่ว ถึ งและ เ ป็น
ธรรมแก่เกษตรกร) 

 

6.ความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลย ีไดแ้ก่ การ
ให้ปุ๋ ย การใชส้ารก าจดัศตัรูพืช ท่ีใชใ้นการ
เพาะปลูกปาลม์น ้ามนัในปัจจุบนั 

  
(เกษตรกรมือใหม่ยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ปุ๋ ย) 

  
(เนน้การลดตน้ทุนการผลิต
จากการใชปุ้๋ ย) 

  
(เกษตรกรมีการใข้
ปุ๋ ยดดยเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตวัเอง) 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

 

ประเดน็การสัมภาษณ์ 

การด าเนินการ 

เกษตรจังหวดัตรัง เกษตรอ าเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง 

ส ถ า นี พั ฒ น า ที่ ดิ น
จังหวดัตรัง 

ส า นั ก ง า น โ ค ร ง ก า ร
ชลประทานจังหวดัตรัง 

ส านั กง าน อุตสาหกรรม
จังหวดัตรัง 

7.การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
จดัการพ้ืนท่ี 

  
(มีการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจดัการพ้ืนท่ี
และเผยแพร่ขอ้มูล 

  
(มีการท าแผนท่ีโซนน่ิงเพ่ือ
ใชป้ระกอบการปฏิบติังาน) 
 

  
(ท าแผน ท่ีก าหนดชั้ น
ความเหมาะสมในการ
ปลูกปาลม์น ้ามนั) 
 

  

8.นโยบายท่ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม
น ้ามนัใชท้รัพยากรดินและน ้ า ท่ีมีความเหมาะสม
ในการปลูกปาลม์น ้ามนั 

 

  
(ให้เกษตรกรน าดินไปตรวจ
วิเคราะห์กบักรมพฒันาท่ีดิน) 

  
(ก าหนดให้พ้ืนท่ีปลูกปาล์ม
ต้องค านึงถึงแหล่งน ้ าเป็น
ส าคัญ  และ ส่ ง เ ส ริม ให้
เ ก ษตรก รท า ก า รต ร ว จ
วิเคราะห์ดิน) 

  
(ให้ความรู้แก่เกษตรกร
ในการท าการเพาะปลูก
พื ช ใ น ดิ น ท่ี มี ค ว า ม
เหมาะสม) 

  

9.สวนปาล์มท่ีผ่านมาตรฐาน RSPO, GAP หรือ
มาตรฐานอ่ืนๆ และการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ให้ เกษตรกรผู ้ท  าสวนปาล์มผ่านมาตรฐาน
ดงักล่าว 

  
(ส่งเสริมให้เกษตรกรผู ้ปลูก
ปาล์มน ้ ามนัเข้ารับมาตรฐาน 
RSPO) 

  
(ส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูก
ป า ล์ ม น ้ า มั น เ ข้ า รั บ
มาตรฐาน RSPO) 
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4.3  แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน า้มนัเพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการศึกษาส่วนน้ีมาจาก 1) ผลท่ีไดจ้ากการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การปลูกปาล์มน ้ ามนั 2) ผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแนวทาง
การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการน าผลการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากขั้นตอนการผลิตปาล์มน ้ ามนั และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการใชท้รัพยากรในการปลูก
ปาล์มน ้ ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ภายในจงัหวดัตรัง มาสรุปเป็นแนวทางในการใช้
ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในดา้นการใช้ท่ีดิน การใช้น ้ า 
การใชเ้ทคโนโลยใีหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ไดด้งัน้ี 

 
4.3.1  การใช้ทีด่ิน 

1)  ส่งเสริมการปรับปรุงดินดว้ยวธีิธรรมชาติ อบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้
ปุ๋ยท่ีถูกตอ้ง  

2)  ส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัน า
ดินมาตรวจวเิคราะห์กบัสถานีพฒันาท่ีดินเป็นการวเิคราะห์ธาตุอาหารของดินท่ีจะท าการปลูกปาล์ม
น ้ามนั หรือการวเิคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือธาตุอาหารในดินใหต้น้ปาลม์น ้ามนั ท าให้เกษตรกร
สามารถใส่ปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดินไดถู้กตอ้ง 

3)  มีนโยบายควบคุมและติดตามการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ เพื่อวางแผนการ
จดัการพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั ท าใหท้ราบแนวโนม้และวางแผนการจดัการท่ีดินในอนาคต 
 

4.3.2  การใช้น า้ 
1)  มีการบริหารจดัการน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การใชใ้นท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และ

มีความคุม้ค่าสูงสุด 
2)  ส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนักกัเก็บน ้ าไวใ้นร่องสวน หรือมีแหล่งกกั

เก็บน ้าของตนเอง 
3)  โครงการชลประทานจดัหาพื้นท่ีสร้างอ่างเก็บน ้ าส ารองเพิ่ม เพื่อความมัน่คงใน

การท าการเกษตร 
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4.3.3  การใช้เทคโนโลย ี
1)  มีการวางแผนในการป้องกนัและการก าจดัวชัพืชท่ีมีประสิทธิภาพโดยศึกษาชนิด

ของวชัพืชท่ีมีในพื้นท่ี เพื่อสามารถเลือกใชส้ารป้องกนัหรือสารในการก าจดัไดอ้ยา่งเหมาะสมท าให้
วชัพืชเติบโตชา้ ลดการใชเ้ช้ือเพลิงในการก าจดัวชัพืชเพื่อลดค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

2)  มีการควบคุมตรวจสอบการใชส้ารเคมีในสวนปาลม์น ้ ามนั เพื่อป้องกนั
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ  

3)  ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนก าหนดพื้นท่ีกนัชน และการ
บริหารจดัการอ่ืนๆ เช่น การวิเคราะห์การกระจายของสารปราบวชัพืช เพื่อน ามาก าหนดมาตรการ
ป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 
4.3.4  ด้านอืน่ๆ 

1)  พฒันาระบบโลจิสติกส์ของภาคเกษตรเพื่อให้สามารถลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
 



 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม มีวตัถุประสงค ์ เพื่อส ารวจและประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการ
ปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง  และเสนอ     
แนวทางการพฒันาการใช้ทรัพยากรในผลิตปาล์มน ้ ามันในด้านการใช้ท่ีดิน การใช้น ้ า การใช้
เทคโนโลยใีหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ส่วนด้วยกนั คือ 1) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีกรณีศึกษาจาก
เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั ตั้งแต่กระบวนการในการเตรียมดินเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเก่ียวและ
ขนส่งไปยงัท่ีรับซ้ือโดยแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 
 50ไร่ และ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั  50 ไร่ เน่ืองจากต้องการเปรียบเทียบการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นท่ีสวนปาล์มน ้ ามนัท่ีมีขนาดใหญ่และสวนปาล์มน ้ ามนัท่ีมีขนาด
เล็ก เพื่อศึกษาวา่ ขนาดของพื้นท่ีส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ และ 2) สัมภาษณ์
หน่วยงานระดบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุน หรือส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อทราบ
ขอ้มูลเชิงนโยบาย อนัจะน าไปสู่การจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั โดย 
สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1  การส ารวจและประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการผลิตปาล์ม
น ้ามนัของเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
 การประเมินเพื่อเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับปาล์มน ้ ามนัของกลุ่ม
เกษตรกร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั  50ไร่ และกลุ่มเกษตรกรผู ้
ปลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่ พบวา่ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี  50ไร่ เป็นเกษตรกรราย
ใหญ่ และปาล์มน ้ ามันของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ เป็นเกษตรกรรายย่อย โดยท าการ
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ประเมินวฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑข์องการเตรียมดินเพาะปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวปาล์มน ้ ามนัและขนส่ง
ไปท่ีรับซ้ือ ไดผ้ลการศึกษาดงัภาพท่ี 5.1   

สามารถสรุปปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียในขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี  
 1)  ขั้นตอนการเตรียมดิน ประกอบด้วยการไถเพื่อเตรียมพื้นท่ี และการใส่วสัดุ

ปรับปรุงดิน 
 ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเฉล่ียเท่ากบั 0.63 kgCO2eq./ไร่   
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เฉล่ียเท่ากบั 0.61 kgCO2eq./ไร่   
 2 )  ขั้นตอนการเพาะปลูก ประกอบด้วยการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาถุง

เพาะกลา้ และการขนส่งตน้กลา้ 
 ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเฉล่ียเท่ากบั 191 kgCO2eq./ไร่   
 ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเฉล่ียเท่ากบั 257 kgCO2eq./ไร่   
 3)  ขั้นตอนการดูแล ประกอบด้วยการใส่ปุ๋ย การใช้สารปราบศัตรูพืช การใช้

เช้ือเพลิงก าจดัวชัพืช และการปรับปรุงดิน 
 ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเฉล่ียเท่ากบั 243.09 kgCO2eq./ไร่   
 ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกเฉล่ียเท่ากบั 103.04 kgCO2eq./ไร่   
 4)  ขั้นตอนการเก็บเก่ียว ประกอบด้วย การรวบรวมผลผลิตภายในสวน และการ

ขนส่งผลผลิตไปยงัท่ีรับซ้ือ 
 ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเฉล่ียเท่ากบั 5,383 kgCO2eq./ไร่   
 ส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกเฉล่ียเท่ากบั 17,309 kgCO2eq./ไร่  
ซ่ึงจะพบว่าขนาดของพื้นท่ีมีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการดูแล

รักษา เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี   50 ไร่ เป็นกลุ่มเกษตรกรรายใหญ่มี
ตน้ทุนในการใส่ปุ๋ย การก าจดัวชัพืช และการใชเ้ช้ือเพลิงในการก าจดัวชัพืชท่ีสูงกวา่ ส่งผลให้มีการ
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ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมดงักล่าวท่ีมากกวา่กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัท่ีมีพื้นท่ี 
  50 ไร่ ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ย แต่ขนาดของพื้นท่ีจะไม่มีผลต่อขั้นตอนการเตรียมดินมีการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้งในกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีพื้นท่ี > 50 
ไร่ และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั 50ไร่ เน่ืองจากมีการด าเนินกิจกรรมท่ีเหมือนกนั และ
ขนาดของพื้นท่ีไม่มีผลต่อขั้นตอนการเพาะปลูก การเก็บเก่ียวและการขนส่งไปท่ีรับซ้ือ เน่ืองจาก
ขั้นตอนการเพาะปลูก การเก็บเก่ียวและขนส่งไปท่ีรับซ้ือ มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก      
ผนัแปรไปตามระยะทางท่ีใช้ในการขนส่งตน้กล้าในขั้นตอนการเพาะปลูก และระยะทางท่ีใช้ใน
การขนส่งผลผลิตไปยงัท่ีรับซ้ือในขั้นตอนการเก็บเก่ียว อีกทั้งข้ึนอยูก่บัประเภทของรถท่ีใชใ้นการ
ขนส่ง ซ่ึงหากมีการขนส่งระยะทางไกล ใช้รถท่ีมีค่าการปลดปล่อยท่ีสูง ก็จะมีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสูงตามไปดว้ย แต่หากขนส่งในระยะใกลใ้ชร้ถท่ีมีค่าการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกนอ้ย ก็จะส่งผลใหมี้ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีนอ้ยตามไปดว้ย 
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ภาพที ่5.1 ผลการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียจากการปลูกปาลม์น ้ ามนัท่ีไดจ้ากการประเมินวฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑข์องการเพาะปลูกปาลม์น ้ ามนั  
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 ท าการเปรียบเทียบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยน าผลการศึกษาท่ีได ้ใน
ขั้นตอนการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการขนส่งไปท่ีรับซ้ือส าหรับ
ปาล์มน ้ ามนักลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ และ ปาล์มน ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ 
เปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของประเทศบราซิล Souza et al. (2010); Roihatai Kaewmai et al 
(2012); Stichnothe and Schuchadt. (2011) ซ่ึงใชว้ธีิการค านวณมือ ดงัตารางท่ี 5.1 

 
ตารางที ่5.1  เปรียบเทียบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีไดจ้ากการศึกษากบักบัผล
 การศึกษาของประเทศบราซิล 

 
 เม่ือน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัการศึกษาประเทศบราซิล จะพบว่า ปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียจากขั้นตอนการเตรียมดินจากการศึกษา มีปริมาณนอ้ยกวา่ปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ามนัในประเทศบราซิล 
 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียจากขั้นตอนการเพาะปลูก มีปริมาณมากกว่า 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ามนัในประเทศบราซิล 
 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียจากขั้นตอนการดูแลรักษา มีปริมาณน้อยกว่า 
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ามนัในประเทศบราซิล 
 ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียจากขั้นตอนการเก็บเก่ียวและการขนส่งไปท่ี
รับซ้ือ มีปริมาณมากกว่าปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัใน
ประเทศบราซิล 
 

ขั้นตอน พ้ืนท่ี   50 ไร่ พ้ืนท่ี   50 ไร่ 
ค่าการปลดปล่อยก๊าซ
เ รื อ น ก ร ะ จ ก ( ข อ ง
ประเทศบราซิล) 

1.ขั้นตอนการเตรียมดิน 0.63 kgCO2eq./ไร่ 0.61 kgCO2eq./ไร่ 12.62 kgCO2eq./ไร่ 
2.ขั้นตอนการเพาะปลูก 191  kgCO2eq./ไร่ 257 kgCO2eq./ไร่ 19.9 kgCO2eq./ไร่ 
3.ขั้นตอนการดูแลรักษา 243.09 kgCO2eq./ไร่ 103.04 kgCO2eq./ไร่ 2,385.35 kgCO2eq./ไร่ 
4.ขั้นตอนการเก็บเก่ียว
และขนส่งไปท่ีรับซ้ือ 

5,383 kgCO2eq./ไร่ 17,309 kgCO2eq./ไร่ 274.54 kgCO2eq./ไร่ 

รวม 5,817.72 kgCO2eq./ไร่ 17,669.65kgCO2eq./ไร่ 2,692.41 kgCO2eq./ไร่ 



132 

5.1.2  แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวปาล์มน ้ ามนัในดา้นการใช้
ท่ีดิน การใชน้ ้า การใชเ้ทคโนโลยใีหแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เพื่อลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม โดยการสัมภาษณ์หน่วยงานระดับนโยบายท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุน หรือ
ส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อทราบขอ้มูลเชิงนโยบาย อนัจะน าไปสู่การจดัสรรทรัพยากรท่ี
เหมาะสมในการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามัน แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ โดยใช้ SWOT 
Analysis เพื่อวิเคราะห์เป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม
ของทรัพยากร ทั้งการใชท่ี้ดิน น ้า และเทคโนโลยี เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบัผล
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวปาล์มน ้ ามนัและ
การขนส่งไปท่ีรับซ้ือ  

จากผลการประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวกับการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยและยุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศดา้นการเกษตร ปี พ.ศ. 2556-2559 สามารถน ามาเสนอเป็นแนวทางในการพฒันาหรือ
ส่งเสริมในการใชท่ี้ดิน การใชน้ ้ า และการใชเ้ทคโนโลยี ในการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเก่ียวปาล์ม
น ้ามนั ไดด้งัน้ี 

5.2.1.1  การใชท่ี้ดิน 
1)  ส่งเสริมการปรับปรุงดินดว้ยวิธีธรรมชาติ อบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกร

ในการใชปุ๋้ยท่ีถูกตอ้ง  
2)  ส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์ม

น ้ ามนัน าดินมาตรวจวิเคราะห์กบัสถานีพฒันาท่ีดินเป็นการวิเคราะห์ธาตุอาหารของดินท่ีจะท าการ
ปลูกปาล์มน ้ ามนั หรือการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือธาตุอาหารในดินให้ตน้ปาล์มน ้ ามนั ท า
ใหเ้กษตรกรสามารถใส่ปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดินไดถู้กตอ้ง 

3)  มีนโยบายควบคุมและติดตามการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ เพื่อวาง
แผนการจดัการพื้นท่ีเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั ท าให้ทราบแนวโน้มและวางแผนการจดัการท่ีดินใน
อนาคต 

5.2.1.2  การใชน้ ้า 
1)  มีการบริหารจัดการน ้ า ท่ีมีประสิทธิภาพคือ การใช้ในท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์และมีความคุม้ค่าสูงสุด 
2)  ส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนักกัเก็บน ้ าไวใ้นร่องสวน หรือมี

แหล่งกกัเก็บน ้าของตนเอง 
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3)  โครงการชลประทานจดัหาพื้นท่ีสร้างอ่างเก็บน ้ าส ารองเพิ่ม เพื่อความ
มัน่คงในการท าการเกษตร 

5.2.1.4  การใชเ้ทคโนโลย ี
1)  มีการควบคุมตรวจสอบการใช้สารเคมีในสวนปาล์มน ้ ามนั เพื่อป้องกนั

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ  
2)  ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนก าหนดพื้นท่ีกนัชน และ

การบริหารจดัการอ่ืนๆ เช่น การวิเคราะห์การกระจายของสารปราบวชัพืช เพื่อน ามาก าหนด
มาตรการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

3)  สร้างความตระหนักให้เกษตรกรเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้
ปุ๋ยเคมี ทั้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

5.2  การอภิปรายผล  
 

อภิปรายผลแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
เม่ือน าผลการประเมินท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ Souza et al. (2010); Roihatai 

Kaewmai et al (2012); Stichnothe and Schuchadt. (2011) จะพบว่า ขั้นตอนการเก็บเก่ียวเป็น
ขั้นตอนท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียสูงกว่าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัของ
ประเทศบราซิลในปริมาณมาก ส าหรับปาล์มน ้ ามนักลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ และ ปาล์ม
น ้ ามนัของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี 50ไร่ ท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียเท่ากบั 
5,383 kgCO2eq/ไร่และ 17,309 kgCO2eq/ไร่ตามล าดบั มีค่ามากกวา่ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของประเทศบราซิลท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียเท่ากบั 274.54 kgCO2eq/
ไร่ จึงไดมี้การเสนอแนวทางเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ พฒันาระบบโลจิ
สติกส์ของภาคเกษตรเพื่อให้สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยงัประหยดั
ต้นทุนในการผลิต สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวกับการปลูกปาล์มน ้ ามันของ
ประเทศไทยแผนพฒันาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนัปาล์มปี 2556-2560 ในยุทธศาสตร์การ
บริหารและการจดัการท่ีตอ้งการส่งเสริม พฒันาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร 

 
5.2.1  การใช้ทีด่ิน 

1)  การส่งเสริมการปรับปรุงดินดว้ยวิธีธรรมชาติเพื่อลดการใชปุ๋้ยเคมีโดยค านึงถึง
ความสมดุลทางเคมี ทางกายภาพและชีวภาพ เน่ืองจากปัจจุบนัเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัใช้
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ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเพื่อเพิ่มผลผลิต ท าให้มีปัญหาดินเส่ือมโทรมหรือเส่ือมสภาพ การปรับปรุง
ดินดว้ยวิธีธรรมชาติจึงเป็นการฟ้ืนฟูสภาพดินให้มีสภาพท่ีดีข้ึน จนสามารถท าการเพาะปลูกและ
ให้ผลผลิตท่ีดีได้ ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการปลูกพืชแบบผสมผสาน การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืช
หมุนเวยีน ใชปุ๋้ยพืชสดปรับปรุงบ ารุงดิน หรือใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยหมกั การใชจุ้ลินทรียป์รับปรุงบ ารุงดิน
ใชว้สัดุท่ีเกิดจากแหล่งธรรมชาติ เช่น โดโลไมท ์และการใชไ้ส้เดือนปรับปรุงดิน เป็นตน้ โดย เยาว
ลกัษณ์ อมัพรรัตน์ และพรชยั สุธาทร (2533) กล่าววา่ การใชอิ้นทรียว์ตัถุไม่วา่ในรูปเศษวสัดุท่ีน ามา
ท าปุ๋ยหมกั หรือในรูปของสารสกดั กรดฮิวมิก มีผลในการปรับปรุงดินโดยสามารถเพิ่มผลผลิต
ให้แก่ขา้วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ สมสงวน ปัสสาโก และคณะ (2554) ไดท้  าการศึกษา
เทคโนโลยกีารผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรียโ์ดยใชไ้ส้เดือนดินในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร โดยท า
การทดสอบปลูกคะนา้โดยใชปุ๋้ยมูลไส้เดือนดินเปรียบเทียบกบัปุ๋ยเคมีและดินควบคุมพบวา่ คะนา้ท่ี
ใส่มูลไส้เดือนจะเจริญเติบโตไดดี้กวา่โดยมีน ้าหนกัคะนา้เฉล่ีย 0.359 กิโลกรัม 

2)  ในขั้นตอนการดูแลรักษามีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า
กิจกรรมอ่ืน จึงควรมีมาตรการเพื่อลดการใช้ปุ๋ยให้อยู่ในปริมาณท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอกบั
ความต้องการของต้นปาล์มน ้ ามัน โดยการส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งเสริมให้
เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัน าดินมาตรวจวิเคราะห์กบัสถานีพฒันาท่ีดินเป็นการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารของดินท่ีจะท าการปลูกปาล์มน ้ ามนั หรือการวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือธาตุอาหารใน
ดินใหต้น้ปาลม์น ้ามนั ท าใหเ้กษตรกรสามารถใส่ปุ๋ยหรือปรับปรุงบ ารุงดินไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ สุพิศ ทองศรีนุช (2540) ท่ีท าการศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต การ
ออกดอก การติดผล และผลผลิตของปาล์มน ้ ามนั โดยศึกษาจากสภาพดินและการเจริญเติบโตของ
ตน้ปาล์ม โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการให้ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีสูงจะมีการสะสมของธาตุ
อาหารสูงดว้ย โดยใหปุ๋้ยเคมีไนโตรเจน: ฟอสฟอรัส: โพแทสเซียม อตัราส่วน 1600:800:2400 กรัม 
ต่อตน้ ส่งเสริมพฒันาการไดดี้ท่ีสุดอีกทั้ง ศุทธิกานต์ คงคลา้ย และคณะ (2553) ไดศึ้กษาการผลิต
และการตลาดปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใตก้ล่าววา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลผลิตปาล์มน ้ ามนั
ของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใต ้คือ ปริมาณปุ๋ยเคมีทั้งหมดท่ีเกษตรกรใช้ในการผลิตปาล์มน ้ ามนั 
(กิโลกรัมต่อไร่) ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 การวเิคราะห์ดินจึงสามารถหาแนวทางในการจดัการดินท่ี
ถูกตอ้งเพื่อให้ไดผ้ลผลิตปาล์มน ้ ามนัท่ีดี และมีคุณภาพลดปัญหาการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัโดยไม่
ท าการวเิคราะห์ดิน ท าใหเ้กิดปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบัเกษตรกร ท าใหก้ารด าเนินนโยบายต่างๆ มีประสิทธิภาพ 

3)  นโยบายควบคุมและติดตามการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อทราบ
แนวโน้มและวางแผนการจัดการท่ีดินในอนาคตเน่ืองจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปัจจุบัน 
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โดยเฉพาะการใช้พื้นท่ีในการท าการเกษตรไดข้ยายเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยมีการบุกรุกพื้นท่ีป่า 
หรือพื้นท่ีท่ีทางราชการสงวนไวน้ ามาใชท้  าการเกษตร ซ่ึงนอกจากจะท าให้สูญเสียพื้นท่ีป่าแลว้ ยงั
ท าใหพ้ื้นท่ีสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศขาดความสมดุล อีกทั้งควรมีการควบคุม
การใชพ้ื้นท่ีในการเพาะปลูกพืชท่ีมีความเหมาะสมกบัดินของพื้นท่ีนั้นๆ เพื่อให้เกิดการใชท่ี้ดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนับางรายเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัใน
พื้นท่ีท่ีเป็นดินทราย ซ่ึงเป็นดินท่ีไม่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ ามนั ท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ดูแล ควบคุมให้มีการท าการเกษตร หรือการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมและ
เพื่อการวางแผนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในอนาคต โดย ธีระ เอกสทราเมษฐ์ และคณะ (2540) ไดท้  า
การส ารวจพื้นท่ีปลูกและปัญหาพื้นฐานของการผลิตของปาล์มน ้ ามนัในภาคใตข้องประเทศไทย 
พบวา่ การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีเพาะปลูกปาล์มท่ีมีความเหมาะสมเป็นส่ิงส าคญั โดยจะท าให้มีการ
จดัการปัจจยัต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการปลูกปาล์ม
น ้ ามนัของประเทศไทย ในแผนพฒันาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนัปาล์มปี 2556-2560 ท่ีมี
ยุทธศาสตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณค่าผลปาล์มน ้ ามนัและผลิตภณัฑ์โดยให้มีการ
เพิ่มพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัในเขตเหมาะสมปลูกปาล์มน ้ ามนัตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยใหมี้การตรวจวเิคราะห์ดิน และใหค้  าแนะน าการจดัการดินและปุ๋ย 
 

5.2.2   การใช้น า้ 
1)  การบริหารจดัการน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยสามารถให้น ้ าแก่

พื้นท่ีเกษตรกรรมไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีความเป็นธรรม ท าใหต้น้ปาลม์สามารถเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตปาลม์น ้ามนัท่ีดีได ้ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่โดยทัว่ไปไม่มีปัญหาในการจดัส่งน ้ าแต่ จะมีปัญหา
การขาดแคลนน ้ าในฤดูแล้ง จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพหรือรักษาสมรรถนะในการจดัส่งน ้ า ให้มี
ความพร้อมส าหรับใช้ท าการเกษตรได ้โดยมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพฒันาปรับปรุงงานส่งน ้ า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั อุรินทร์ โสตรโยม และวราวธุ วฒิุวณิชย ์(2553) ท่ีท าการศึกษาโดยใชว้ิธีการประเมิน
โครงการอยา่งรวดเร็ว เพื่อวเิคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานส่งน ้ าของระบบส่งน ้ า 2 
ซ้าย โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการใชท้รัพยากรน ้ าเพื่อ
น ามาปรับปรุงการส่งน ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงกบัความตอ้งการน ้าของพืชชนิดต่างๆ 

2)  พื้นท่ีเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัมีโอกาสท่ีจะประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ าในการ
ท าเกษตรในฤดูแลง้ จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนักกัเก็บน ้ าไวใ้นร่องสวน หรือมี
แหล่งกกัเก็บน ้ าของตนเองเพื่อป้องกนัปัญหาขาดแคลนน ้ าในฤดูแล้งซ่ึงมีน ้ าตน้ทุนในโครงการ
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ชลประทานนอ้ยและป้องกนัความผิดพลาดอนัเกิดจากการให้บริการส่งน ้ า สอดคลอ้งกบั อุรินทร์ 
โสตรโยม และวราวุธ วุฒิวณิชย์ (2553) ไดก้ล่าวว่า การส่งน ้ าในระดบัแปลงเพาะปลูกควรมีการ
ปรับปรุงเน่ืองจากมีการควบคุมท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้มีโอกาสท่ีแปลงเพาะปลูกจะไม่ได้
รับน ้า การมีแหล่งน ้าส ารองจึงมีความส าคญั อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจดัการ
น ้ าภายในสวนของตนเอง ท าให้สามารถพึ่ งตนเองได้หากประสบปัญหาขาดแคลนน ้ าอีกทั้ ง    
อัญชลี นามสนธ์ิ (2543) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการผลิตปาล์มน ้ ามันของเกษตรกร          
รายยอ่ย ต าบลห้วยน ้ าขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ีไดก้ล่าววา่ การท าร่องน ้ าและทางระบาย
น ้าในร่องสวนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลผลิต โดยพบวา่สวนปาล์มท่ีท าร่องน ้ าหรือทางระบายน ้ าจะมี
ผลผลิตปาลม์น ้ามนัท่ีสูงกวา่สวนท่ีไม่ไดท้  า 

3)  โครงการชลประทานจดัหาพื้นท่ีสร้างอ่างเก็บน ้ าส ารองเพิ่ม เพื่อความมัน่คงใน
การท าการเกษตรจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีความไม่แน่นอน ท าให้การกกัเก็บน ้ าในแต่ละฤดูกาลไม่
สามารถคาดการณ์ได ้โดยจากผลการศึกษาพบวา่ การจดัส่งน ้ าเป็นส่ิงท่ีส าคญั หากมีน ้ าไม่เพียงพอ
ส าหรับท าการเกษตรในฤดูแลง้ก็จะจดัส่งน ้าเป็นรอบเวร ซ่ึงอาจส่งผลต่อการไดรั้บน ้ าของตน้ปาล์ม
น ้ ามนั ได ้สอดคลอ้งกบั ธนสาร อุดมโชค (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัการน ้ าใตดิ้นและการ
ประเมินประสิทธิผลโครงการพฒันาน ้ าใตดิ้นสุโขทยั พบวา่การสูบน ้ าค่อนขา้งมีความยืดหยุน่นอ้ย
และไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์น ้าจึงควรมีการพิจารณาการจดัการน ้ าของโครงการฯ ให้เหมาะสม
ทั้งในดา้นแผนการปลูกพืชและแผนการสูบน ้ า การสร้างอ่างเก็บน ้ าส ารองจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ี
สามารถท าได ้อีกทั้งอ าเภอสิเกามีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยในการสร้างอ่างเก็บน ้า 

 ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศด้าน
การเกษตร ปี พ.ศ. 2556-2559 ท่ีสนบัสนุนการพฒันาเกษตรให้มีภูมิคุม้กนัสามารถปรับตวัรองรับ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเพื่อคงไวซ่ึ้งความมัน่คงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและความมัง่
คงทางอาหาร รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขนั 
 

5.2.3  การใช้เทคโนโลย ี
1)  ตรวจสอบการใช้สารเคมีในสวนปาล์มน ้ ามนั เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีโดย

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในสวนปาล์มน ้ ามนั เน่ืองจากภาค
เกษตรกรรมมีการใช้ปุ๋ยเคมี สารก าจดัศตัรูพืช ยาปราบวชัพืช ยาป้องกนัโรค วสัดุปรับปรุงดิน 
ประกอบกับผลการศึกษาท่ีได้ เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมี และมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณมาก อาจท าให้เกิดการสะสมหรือตกคา้งอยู่ในส่ิงแวดลอ้ม เช่น มีการตกคา้งของสารเคมี
ต่างๆ ในดิน ในแหล่งน ้ า ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร ซ่ึงควรมีการจดัการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้ง 



137 

อีกทั้งเกษตรกรบางรายขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชปุ๋้ยหรือสารเคมี ท าให้มีการใชท่ี้ไม่ถูกตอ้ง 
ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และคณะ (2540)ไดก้ล่าวว่า เกษตรกรผู ้
ปลูกปาล์มน ้ ามนัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชปุ๋้ยและการจดัการสวนปาล์มอย่างถูกตอ้ง ท าให้
ไดผ้ลผลิตเฉล่ียของปาลม์ทั้งประเทศอยูใ่นเกณฑต์ ่า  

การวางแผนในการป้องกนัและการก าจดัวชัพืชท่ีมีประสิทธิภาพโดยศึกษาชนิดของ
วชัพืชท่ีมีในพื้นท่ี เพื่อสามารถเลือกใช้สารป้องกนัหรือสารในการก าจดัไดอ้ย่างเหมาะสมท าให้
วชัพืชเติบโตช้า ลดการใช้เช้ือเพลิงในการก าจดัวชัพืชเพื่อลดค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทรงเชาว ์อินสมพนัธ์ และวีระชยั ศรีวฒันพงศ์ (2528) ท าการศึกษา
เร่ืองผลของวิธีการก าจดัวชัพืชต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของถัว่เหลืองท่ีปลูกปลายฤดูฝน ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัชนิดของวชัพืชท่ีแพร่ระบาด และพบว่าการควบคุมและการก าจดัวชัพืชนั้น 
ก าจดัโดยใชแ้รงงานคนใหผ้ลไดดี้ในช่วงแรก ใหผ้ลปานกลางในระยะเก็บเก่ียว และให้ผลผลิตท่ีสูง
กวา่การใชส้ารเคมีใรการก าจดัวชัพืช 

2)  ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนก าหนดพื้นท่ีกันชน และการ
บริหารจดัการอ่ืน ๆ เช่น การวิเคราะห์การกระจายของสารปราบวชัพืช เพื่อน ามาก าหนดมาตรการ
ป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที จากการศึกษาเกษตรกรผูเ้พาะปลูกปาล์มน ้ ามนัส่วน
ใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ในการใช้ปุ๋ยและสารปราบวชัพืช ท าให้มีความจ าเป็นในการหา
มาตรการป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วลัลภ ทองอ่อน 
และคณะ (2552) ท่ีได้ท าการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ท่ีดิน
ทางดา้นการเกษตร จงัหวดัก าแพงเพชร เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจและ
จดัโซนการใช้พื้นท่ีเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบไร่ขนาดใหญ่ในจงัหวดัก าแพงเพชร ท าให้
สามารถวางแผนในการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีโดยรอบไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  

3)  สร้างความตระหนักให้เกษตรกรเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี ทั้ง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อสุขภาพ ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ เกษตรกรผู ้
ปลูกปาล์มน ้ ามนัมีความตอ้งการเร่งผลผลิต จึงท าการใส่ปุ๋ยในปริมาณมากและอาจมีปริมาณท่ีมาก
เกินความตอ้งการของตน้ปาล์ม การส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้ และมีความเขา้ใจในผลกระทบจาก
การใชปุ๋้ยจึงเป็นส่ิงท่ีสามารถช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใช้ปุ๋ยต่อส่ิงแวดลอ้มได ้อีกทั้งยงั
ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊ าซ เ รือนกระจกและต้นทุนในการผลิต สอดคล้องกับ                     
สุรศกัด์ิ แซ่เฮา (2549) ท่ีท าการศึกษายุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้มของกลุ่ม
เกษตรกรบ้านรางไม้แดง ในจังหวดัราชบุรี ท่ีพบว่า เกษตรกรมีปัญหาการเจ็บป่วยจากการใช้
สารเคมี อีกทั้งสารเคมีมีราคาแพงท าใหไ้ม่เพียงพอกบัค่าครองชีพ และท าให้สภาพพื้นดินในการท า
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การเกษตรเส่ือมสภาพ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การใชปุ๋้ยเคมีส่งผลกระทบในวงกวา้ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
และเห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าวมากยิ่งข้ึนจึงควรจดัให้มีการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง เช่น การให้
เกษตรกรทดลองปลูกปาลม์ หรือพืชชนิดอ่ืนในพื้นท่ีท่ีมีดินเส่ือมโทรม ผลท่ีไดคื้อ พืชชนิดนั้นๆ ไม่
สามารถเจริญเติบโตได ้หรือใหผ้ลผลิตไดไ้ม่ดี 

มีการอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใชปุ๋้ยท่ีถูกตอ้ง และส่งเสริมการน าส่วนท่ี
เหลือใชข้องปาลม์น ้ ามนัมาใชเ้ป็นปุ๋ย เพื่อให้เกิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
พบวา่การน าส่วนท่ีเหลือใชข้องปาลม์น ้ามนัมาใชเ้ป็นปุ๋ย เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในสวน
ปาลม์น ้ามนันั้นท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ข้ึน สอดคลอ้งกบั ปณิดา  กนัถาด และคณะ (2555) ท่ี
ท าการศึกษาเก่ียวกบัการใช้ทะลายเปล่าปาล์มน ้ ามนัท่ีผ่านการน าไปท าเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยใน
สวนมงัคุด พบวา่ การเพาะเล้ียงเห็ดฟางในทะลายเปล่าปาล์มน ้ ามนัไม่ไดท้  าให้ปริมาณธาตุอาหาร
ลดลงก่อน สามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารรองนอกเหนือจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้ แต่ไม่สามารถ
ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมี เน่ืองจากมีปริมาณธาตุอาหารหลกัท่ีนอ้ยมาก โดยอาจจะใชร่้วมกนักบัปุ๋ยเคมี
ได ้

สร้างแหล่งเรียนรู้ส าหรับเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการท าสวนปาล์มน ้ ามนัได้มากยิ่งข้ึน และมีการเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์
ระหว่างเกษตรกรรายใหญ่และเกษตรกรรายย่อย เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ ท าให้มีการ
น ากลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ เช่น การปลูกปาล์มให้ไดผ้ลผลิตปริมาณมาก  การประหยดัตน้ทุนใน
ดา้นต่างๆ การบริหารจดัการภายในสวนปาลม์ เพื่อลดตน้ทุนในการผลิต และลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อญัชลี นามสนธ์ิ (2543) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ผลิตปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรรายย่อย ต าบลห้วยน ้ าขาว อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ีพบว่า
ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองจะมีความรู้ในการผลิตปาล์มน ้ ามนัได้
เป็นอย่างดี หากมีการจัดเสวนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ข้ึนจะท าให้เกษตรกรรายอ่ืนๆ ท่ีไม่มี
ประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์นอ้ยไดเ้รียนรู้และมีการพฒันาการผลิตปาลม์น ้ามนัได ้

 ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการปลูกปาล์ม
น ้ ามนัของประเทศไทย ในแผนพฒันาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนัและน ้ ามนัปาล์มปี 2556-2560 ท่ีมี
ยุทธศาสตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณค่าผลปาล์มน ้ ามนัและผลิตภณัฑ์โดยให้มีการ
แนะน าการใช้ปุ๋ยท่ีมีความเหมาะสม และยุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศดา้นการเกษตร ปี 
พ.ศ. 2556-2559 ท่ีใหค้วามส าคญักบัการปรับการผลิตสู่การเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เกษตร
คาร์บอนต ่า โดยความสมคัรใจ รวมทั้งค  านึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรและการพฒันาการเกษตร
อยา่งย ัง่ยืน และให้ภาคเกษตรมีส่วนร่วมในการช่วยบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยา่ง
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เหมาะสม เป็นธรรม บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
สอดคล้องกบัการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต ่าอีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัสินคา้เกษตรในตลาดโลก ซ่ึงมีแนวโน้มจะใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ผลิตสินคา้เป็นขอ้กีดกนัทางการคา้ เช่น คาร์บอนฟุตพร้ินท ์ฉลากคาร์บอน ฉลากการใชน้ ้ า (Water 
Footprint) เป็นตน้ 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
ภาครัฐ เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั และบริษทัปาล์มน ้ ามนั สามารถน าแนวทางในการ

พฒันาหรือการส่งเสริมในการใช้ท่ีดิน การใช้น ้ า และการใช้เทคโนโลยี ในการเพาะปลูกปาล์ม
น ้ามนัไปประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

1)  ภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าแนวทางดังกล่าว ไปใช้ในการ
ปรับปรุงศกัยภาพการผลิตปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ี ทั้งในดา้นการใชท่ี้ดิน ในการบริหารจดัการท่ีดินให้
เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีคุ้มค่า การปรับปรุงระบบหรือกระบวนการในการจดัส่งน ้ าให้กับพื้นท่ี
เกษตรกรรม การออกนโยบายหรือมาตรการทางการเกษตรในอนาคต รวมถึงการควบคุมผลกระทบ
จากภาคเกษตรกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  

2)  เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนั สามารถน าแนวทางดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้นการท า
สวนปาลม์ โดยการท าการวเิคราะห์ดินก่อนการใชปุ๋้ย การปรับปรุงดินวิธีธรรมชาติดว้ยวิธีการต่างๆ 
สามารถใชส่้วนต่างๆ ของปาลม์มาปรับปรุงดินได ้เช่น การวางทะลายปาลม์เปล่าบนพื้นดินและการ
น าทางใบปาลม์มาคลุมดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน เรียนรู้และท าความเขา้ใจก่อนการใชปุ๋้ยเพื่อ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท าใหไ้ดผ้ลผลิตตามท่ีตอ้งการ 

3)  บริษทัปาล์มน ้ ามนั ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพการผลิตของเกษตรกรผูป้ลูก
ปาล์มน ้ ามนัเพื่อให้บริษทัปาล์มน ้ ามนั หรือโรงงานต่างๆ ไดผ้ลผลิตปาล์มท่ีมีคุณภาพ สามารถให้
ผลตอบแทนท่ีสูง 
 การบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรในการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งส้ิน ทั้งในดา้นการใชปุ๋้ยเคมี การใชเ้ช้ือเพลิง และการเลือกใชพ้าหนะประเภทต่างๆ 
ในการขนส่ง ซ่ึงต้องมีการวางแผนในการจดัการเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน ในการผลิตและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
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 5.2.2  ข้อเสนอแนะการวจัิยในอนาคต 
 1)  ควรมีการศึกษาหรือการออกแบบระบบการการขนส่งผลผลิตปาล์มน ้ ามนัจาก
สวนของเกษตรกรไปยงัแหล่งรับซ้ือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และลดปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 2)  ควรส่งเสริมให้มีการค้นควา้วิจยัเก่ียวกับมาตรฐานการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของพืชชนิดต่างๆ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าก าหนดมาตรการหรือแนวทางการลดปริมาณ
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุงกระบวนการจดัการเพาะปลูกท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ค าถามสัมภาษณ์หน่วยงานระดับนโยบายที่เกีย่วข้อง ในการสนับสนุน  

หรือส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ามัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

ค าถามสัมภาษณ์ 

เร่ือง แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน า้มันเพือ่ลดผลกระทบโลกร้อน 

กรณศึีกษา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มัน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

ส าหรับเกษตรจังหวดัตรัง 
ประเด็นค าถามเพือ่สัมภาษณ์ 
 
1. ท่านมีนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรกรรมของแต่ละอ าเภอ อยา่งไรบา้ง 
2. ท่านมีนโยบาย มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีสนบัสนุนใหเ้กษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อ
ลดผลกระทบโลกร้อนหรือไม่ อยา่งไรบา้ง 
3. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบายมีอะไรบ้าง และท่านมีแนวทางในการ
แกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งไร 
4. ท่านคิดว่าพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนัมีความเหมาะสมหรือไม่ และมีการ
ก าหนดขอบเขต หรือพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนัอยา่งไร 
5. ท่านมีการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัการพื้นท่ี เช่น การเลือกพื้นท่ีเหมาะสมในการ
เพาะปลูกปาลม์น ้ามนัหรือไม่ อยา่งไร 
6. ท่านคิดวา่เทคโนโลย ีไดแ้ก่ การใหปุ๋้ย การใชส้ารก าจดัศตัรูพืช ท่ีใชใ้นการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั
ในปัจจุบนัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
7. ท่านมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัใช้ทรัพยากรดินและน ้ า ท่ีมีความ
เหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนัหรือไม่ อยา่งไร 
8. การเขา้รับมาตรฐาน RSPO, GAP หรือมาตรฐานอ่ืนๆ เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัตอ้งด าเนินการ 
หรือมีหลกัปฎิบติัอยา่งไรบา้ง 
9. ปัจจุบนัมีสวนปาลม์ท่ีผา่นมาตรฐาน RSPO, GAP หรือมาตรฐานอ่ืนๆ เป็นจ านวนเท่าไร และทาง
เกษตรจงัหวดัมีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้เกษตรกรสวนปาล์มผ่านมาตรฐานดงักล่าวหรือไม่ 
อยา่งไร 
10. ท่านคิดวา่ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทต่อการลดก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด                                               
                                                                                              ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 

 



148 

ค าถามสัมภาษณ์ 

เร่ือง แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน า้มันเพือ่ลดผลกระทบโลกร้อน  

กรณศึีกษา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มัน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

ส าหรับเกษตรอ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 
ประเด็นค าถามเพือ่สัมภาษณ์ 
 
1. ท่านมีนโยบาย มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ท่ีสนบัสนุนใหเ้กษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อ
ลดผลกระทบโลกร้อนหรือไม่ อยา่งไร 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบายมีอะไรบ้าง และท่านมีแนวทางในการ
แกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งไร 
3. ท่านคิดว่าพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนัมีความเหมาะสมหรือไม่ และมีการ
ก าหนดขอบเขต หรือพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนัอยา่งไร 
4. ท่านมีการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัการพื้นท่ี เช่น การเลือกพื้นท่ีเหมาะสมในการ
เพาะปลูกปาลม์น ้ามนัหรือไม่ อยา่งไร 
5. ท่านคิดวา่เทคโนโลย ีไดแ้ก่ การใหปุ๋้ย การใชส้ารก าจดัศตัรูพืช ท่ีใชใ้นการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั
ในปัจจุบนัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
6. ท่านมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมให้เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัใช้ทรัพยากรดินและน ้ า ท่ีมีความ
เหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนัหรือไม่ อยา่งไร 
7. การเขา้รับมาตรฐาน RSPO, GAP หรือมาตรฐานอ่ืนๆ เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัตอ้งด าเนินการ 
หรือมีหลกัปฎิบติัอยา่งไรบา้ง 
8. ปัจจุบนัมีสวนปาลม์ท่ีผา่นมาตรฐาน RSPO, GAP หรือมาตรฐานอ่ืนๆ เป็นจ านวนเท่าไร และทาง
เกษตรจงัหวดัมีการส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้เกษตรกรสวนปาล์มผ่านมาตรฐานดงักล่าวหรือไม่ 
อยา่งไร 
9. ท่านคิดวา่ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทต่อการลดก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

 

 

                                                                                                ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 



149 

ค าถามสัมภาษณ์ 

เร่ือง แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน า้มันเพือ่ลดผลกระทบโลกร้อน 

กรณศึีกษา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มัน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

ส าหรับสถานีพฒันาทีด่ินจังหวดัตรัง 
ประเด็นค าถามเพือ่สัมภาษณ์ 
 
1. ท่านมีนโยบายท่ีสนบัสนุนการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัเพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริม
ใหมี้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ อยา่งไรบา้ง 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบายมีอะไรบ้าง และท่านมีแนวทางในการ
แกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งไร 
3. ท่านคิดว่าพื้นท่ีท่ีท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนัมีความเหมาะสมหรือไม่ และมีการ
ก าหนดขอบเขต หรือพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกปาลม์น ้ามนัอยา่งไร 
4. ท่านมีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงดินเพื่อให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกปาล์ม
น ้ามนัหรือไม่ อยา่งไรบา้ง 
5. ท่านคิดวา่เทคโนโลย ีไดแ้ก่ การใหปุ๋้ย การใชส้ารก าจดัศตัรูพืช ท่ีใชใ้นการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั
ในปัจจุบนัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร และมีผลกระทบต่อทรัพยากรดินอยา่งไรบา้ง 
6. ท่านมีการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจดัการพื้นท่ี เช่น การเลือกพื้นท่ีเหมาะสมในการ
เพาะปลูกปาลม์น ้ามนัหรือไม่ อยา่งไร 
7. ท่านมีนโยบายหรือการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ี เพาะปลูกพืชในดินท่ีมีความเหมาะสมกบั
พืชชนิดนั้นๆ หรือไม่ อยา่งไร โดยเฉพาะการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 
8. ท่านคิดวา่ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทต่อการลดก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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ค าถามสัมภาษณ์ 

เร่ือง แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน า้มันเพือ่ลดผลกระทบโลกร้อน 

กรณศึีกษา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มัน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

ส าหรับส านักงานโครงการชลประทานจังหวดัตรัง 
ประเด็นค าถามเพือ่สัมภาษณ์ 
 
1. ท่านมีนโยบายในการจดัสรรน ้ าและการใชท้รัพยากรน ้ าเพื่อการเกษตรกรรมหรือไม่ อยา่งไรบา้ง 
และมีปัญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งไร 
2. ท่านคิดว่าการจดัสรรน ้ าเพื่อการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัในปัจจุบนัมีความเหมาะสมและเพียงพอ
หรือไม่ อยา่งไร และสามารถใหน้ ้าทั้งในฤดูกาลเพาะปลูกและนอกฤดูกาลเพาะปลูกหรือไม่ 
3. หน่วยงานของท่านมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเกษตรกรผู ้
ปลูกปาลม์น ้ามนั ใหมี้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ อยา่งไรบา้ง และมีปัญหา อุปสรรค 
รวมทั้งแนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งไร 
4. ปัจจุบนัท่านมีการบริหารจดัการน ้ าส าหรับภาคเกษตรกรรมอย่างไรบา้งและในอนาคตจะมี
แนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการน ้าส าหรับภาคเกษตรกรรมอยา่งไร 
5. หากพื้นท่ีเกษตรกรรมประสบปัญหาขาดแคลนน ้าในการท าการเพาะปลูก ท่านจะมีมาตรการหรือ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง 
6. ท่านมีหลกัการหรือเกณฑใ์นการเลือกพื้นท่ีส าหรับด าเนินโครงการชลประทานอยา่งไรบา้ง  
7. ท่านคิดวา่เทคโนโลย ีไดแ้ก่ การใหปุ๋้ย การใชส้ารก าจดัศตัรูพืช ท่ีใชใ้นการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั
ในปัจจุบนัมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไรส่งผลต่อทรัพยากรน ้าอยา่งไรบา้ง 
8. ท่านคิดวา่ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทต่อการลดก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
 

                                                                                                                   ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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ค าถามสัมภาษณ์ 

เร่ือง แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน า้มันเพือ่ลดผลกระทบโลกร้อน 

กรณศึีกษา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มัน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง 

ส าหรับอุตสาหกรรมจังหวดัตรัง 
ประเด็นค าถามเพือ่สัมภาษณ์ 
 
1. ท่านมีนโยบายท่ีสนับสนุนการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั การสกดัน ้ ามนัปาล์มดิบ การกลัน่น ้ ามนั
ปาลม์ เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินนโยบายมีอะไรบา้ง และท่านมีแนวทางในการ
แกปั้ญหาดงักล่าวอยา่งไร 
3. ท่านมีการส่งเสริมหรือใหค้วามรู้แก่เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อให้สามารถยกระดบัคุณภาพ
ผลผลิตปาลม์น ้ามนัท่ีดีข้ึนหรือไม่ อยา่งไร 
4. ท่านมีนโยบายในการป้องกนัหรือมาตรการในการแกใ้ขปัญหาเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดจากอุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนัหรือไม่ อยา่งไร 
5. โรงงานปาล์มน ้ ามนัท่ีขอ RSPO, GAP หรือมาตรฐานอ่ืนๆ จะตอ้งด าเนินการอยา่งไรบา้ง และมี
โรงงานปาลม์น ้ามนัก่ีโรงงานในจงัหวดัตรังท่ีผา่นมาตรฐานดงักล่าว 
6. อุตสาหกรรมจงัหวดั มีการส่งเสริมหรือการสนบัสนุนให้โรงงานปาล์มน ้ ามนัผา่น RSPO, GAP 
หรือมาตรฐานอ่ืนๆหรือไม่ อยา่งไร 
7. ท่านคิดวา่ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทต่อการลดก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด 
 
 
                                                                                             ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเกษตรกรสวนปาล์มน า้มัน เร่ือง แนวทางการใช้ทรัพยากร 

ในการปลูกปาล์มน า้มันเพือ่ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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แบบสอบถามเกษตรกรสวนปาล์มน า้มนั 

เร่ือง แนวทางการใช้ทรัพยากรในการปลูกปาล์มน า้มันเพือ่ลดผลกระทบโลกร้อน 

 กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มัน อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง  

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ช่ือ-นามสกุล เจา้ของสวนปาลม์น ้ามนั

.............................................................................................................................................. 

1.2 ท่านมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกปาลม์ทั้งหมด.................ไร่ แยกเป็นจ านวน................. แปลง (ถา้มี) 

 แปลงที่1 ตั้งอยูห่มู่ท่ี.............................ถนน.......................................ต  าบล..................................

อ าเภอ....................................จงัหวดั............................................  จ  านวน.............................ไร่ 

จ านวน......................ตน้ ปาลม์อาย.ุ..............ปี ช่ือพนัธ์ุปาลม์น ้ามนั.......................................... 

  ผลผลิตทะลายสด.............................ตนั/รอบการเก็บเก่ียว 

สภาพของพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์ 

ท่ีราบ    ท่ีราบลอนคล่ืน 

 ท่ีลาดชนั ร้อยละ.............................. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

     ลกัษณะของดินท่ีในพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์ 

  ดินเหนียว   ดินร่วน ดินร่วนปนเหนียว  

 ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินลูกรัง  

 อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................... 

แปลงที่2 ตั้งอยูห่มู่ท่ี.............................ถนน.......................................ต  าบล..................................

อ าเภอ....................................จงัหวดั............................................  จ  านวน.............................ไร่ 

จ านวน......................ตน้ ปาลม์อาย.ุ..............ปี ช่ือพนัธ์ุปาลม์น ้ามนั.......................................... 

  ผลผลิตทะลายสด.............................ตนั/รอบการเก็บเก่ียว 

สภาพของพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์ 

ท่ีราบ    ท่ีราบลอนคล่ืน 

 ท่ีลาดชนั ร้อยละ.............................. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

     ลกัษณะของดินท่ีในพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์ 
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  ดินเหนียว   ดินร่วน ดินร่วนปนเหนียว  

 ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินลูกรัง  

 อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................... 

แปลงที่3 ตั้งอยูห่มู่ท่ี.............................ถนน.......................................ต  าบล..................................

อ าเภอ....................................จงัหวดั............................................  จ  านวน.............................ไร่ 

จ านวน......................ตน้ ปาลม์อาย.ุ..............ปี ช่ือพนัธ์ุปาลม์น ้ามนั.......................................... 

  ผลผลิตทะลายสด.............................ตนั/รอบการเก็บเก่ียว 

สภาพของพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์ 

ท่ีราบ    ท่ีราบลอนคล่ืน 

 ท่ีลาดชนั ร้อยละ.............................. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

     ลกัษณะของดินท่ีในพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์ 

  ดินเหนียว   ดินร่วน ดินร่วนปนเหนียว  

 ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินลูกรัง  

 อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................... . 

แปลงที่4 ตั้งอยูห่มู่ท่ี.............................ถนน.......................................ต  าบล..................................

อ าเภอ....................................จงัหวดั............................................  จ  านวน.............................ไร่ 

จ านวน......................ตน้ ปาลม์อาย.ุ..............ปี ช่ือพนัธ์ุปาลม์น ้ามนั.......................................... 

  ผลผลิตทะลายสด.............................ตนั/รอบการเก็บเก่ียว 

สภาพของพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์ 

ท่ีราบ    ท่ีราบลอนคล่ืน 

 ท่ีลาดชนั ร้อยละ.............................. อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 

     ลกัษณะของดินท่ีในพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์ 

  ดินเหนียว   ดินร่วน ดินร่วนปนเหนียว  

 ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินลูกรัง  

 อ่ืนๆ (ระบุ).....................................................................................................................  
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แปลงที่5 ตั้งอยูห่มู่ท่ี.............................ถนน.......................................ต  าบล..................................

อ าเภอ....................................จงัหวดั............................................  จ  านวน.............................ไร่ 

จ านวน......................ตน้ ปาลม์อาย.ุ..............ปี ช่ือพนัธ์ุปาลม์น ้ามนั.......................................... 

  ผลผลิตทะลายสด.............................ตนั/รอบการเก็บเก่ียว 

 

ส่วนที ่2 การใช้ทีด่ิน 

2.1สภาพของพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์ 

ท่ีราบ    ท่ีราบลอนคล่ืน 

 ท่ีลาดชนั ร้อยละ.............................. อ่ืนๆ (ระบุ).................................................

2.2 ลกัษณะของดินท่ีในพื้นท่ีเพาะปลูกปาลม์ 

  ดินเหนียว   ดินร่วน ดินร่วนปนเหนียว  

 ดินร่วนปนทราย ดินทราย ดินลูกรัง  

 อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................... 

2.3 ประวติัของพื้นท่ีก่อนปลูกปาลม์เคยปลูกพืชชนิดอ่ืนมาก่อนหรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ขา้ว จ านวน...................ไร่  มนัส าปะหลงั จ  านวน........................ไร่ 

 ขา้วโพด จ านวน....................ไร่ ออ้ย จ านวน.............................ไร่ 

 ยคูาลิปตสั จ านวน.................ไร่ ยางพารา จ านวน.......................ไร่ 

 ไมผ้ล  จ  านวน........................ไร่ สับปะรด จ านวน................................ไร่ 

 อ่ืนๆ จ านวน.............................ไร่ 

 

2.4 พื้นท่ีปลูกปาลม์ของท่านเคยเป็นพื้นท่ีอ่ืนๆ หรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 พื้นท่ีป่าไม ้จ  านวน......................ไร่   

พื้นท่ีรกร้าง ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ จ านวน................ไร่ 

 ทุ่งเล้ียงสัตว ์จ  านวน...................ไร่  

 อ่ืนๆ (ระบุ).......................จ  านวน.....................ไร่ 
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2.5 เอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินของท่าน 

  โฉนด/น.ส.4     สทก. 

  น.ส.3/น.ส.3ก.    กสน. 

  ส.ค.1     ส.ป.ก.4-01 

  ใบจอง (น.ส.2)    น.ค.3 

  ใบไต่สวน (น.ส.5)    อ่ืนๆ ระบุ................ 

  ใบเหยยีบย  ้า     ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ  

2.6 สวนปาลม์ของท่าน มีวธีิการอนุรักษดิ์นอยา่งไร 

 ปลูกแบบขั้นบนัได กองทางใบ  

พืชตระกลูถัว่  ใชท้ะลายปาลม์เปล่าคลุม 

อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................. 

2.7 วธีิการในการก าจดัวชัพืช ตดัหญา้ พน่ยา 

 แรงงานคน   เคร่ืองจกัร (ระบุ)........................................................... 

 โดยใชเ้ช้ือเพลิงในเคร่ืองจกัร พน่ยา/ตดัหญา้ 

เบนซิน............ลิตร/คร้ัง จ  านวน............คร้ัง/ปี  

  ดีเซล..................ลิตร/คร้ัง จ  านวน............คร้ัง/ปี 

หรือไฟฟ้าขนาด................................วตัต ์เปิดคร้ังละ....................ชัว่โมง 

 

ส่วนที่ 3 การเตรียมดินและการเพาะปลูก 

3.1 ตน้กลา้ปาลม์ท่ีใชป้ลูกอาย.ุ...............เดือน ซ้ือมาจากบริษทั/หน่วยงาน.................................. 

ขนส่งตน้กลา้โดยใชย้านพาหนะ 

  รถบรรทุก 10 ลอ้   รถบรรทุกขยะ 10 ลอ้   

 รถบรรทุก 6 ลอ้   รถบรรทุก 4 ลอ้ 

อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................   

ชนิดของน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเติมยานพาหนะในการขนส่งตน้กลา้ปาลม์ 

 เบนซิน  ดีเซล  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................ 
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ระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งตน้ปาลม์...................................................................................กิโลเมตร 

3.2 ช่วงการเตรียมพื้นท่ี และการเพาะปลูกปาลม์ 

 3.2.1 วธีิการเตรียมพื้นท่ี 

  เผาท าลาย     แผว้ถาง 

  ใชย้าปราบศตัรูพืช  ไถกลบ 

  อ่ืนๆระบุ............................................................ 

 3.2.2 การไถเตรียมดิน การขุดหลุม 

  ใชแ้รงงานคน   

ใชเ้คร่ืองจกัรของตนเอง (ระบุเคร่ืองจกัร...............................................) 

  จา้งผูรั้บเหมา (ระบุเคร่ืองจกัร........................................)  

ในอตัรา.....................................บาท/ไร่ (บาท/ต่อหลุม) 

 ชนิดของน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช ้(กรณีท่ีใชเ้คร่ืองจกัร) 

 เบนซิน  ดีเซล  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................ 

จ านวนน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช.้.......................................................................ลิตร/ไร่ 

 3.3 การใส่วสัดุปรับปรุงดิน 

 โดโลไมท.์...............................................กิโลกรัม/ปี 

 เกลือ......................................................กิโลกรัม/ปี 

 อ่ืนๆ.......................................................กิโลกรัม/ปี 

 ท่านใชเ้คร่ืองมือในการใหป้รับปรุงดินหรือไม่  

ใช ้   ไม่ใช ้

ขนาดก าลงัไฟ........................วตัต ์ 

ใชง้านนาน........................ชัว่โมง  

เป็นจ านวน..................คร้ัง/เดือน 

 หรือ ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดใด 

 เบนซิน  ดีเซล  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................ 

 ปริมาณในการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง.............................ลิตร/ไร่ 
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 3.4 การใส่ปุ๋ย 

 สูตร.....................................จ  านวน.........................................กิโลกรัม/ตน้ 

 สูตร.....................................จ  านวน.........................................กิโลกรัม/ตน้ 

 สูตร.....................................จ  านวน.........................................กิโลกรัม/ตน้ 

 ท่านใชเ้คร่ืองมือในการใหปุ๋้ยหรือไม่  

ใช ้   ไม่ใช ้

ขนาดก าลงัไฟ........................วตัต ์ 

ใชง้านนาน........................ชัว่โมง  

เป็นจ านวน..................คร้ัง/เดือน 

 หรือ ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดใด 

 เบนซิน  ดีเซล  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................ 

 ปริมาณในการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง.............................ลิตร/ไร่ 

 3.5 วธีิการเพาะปลูก 

 แรงงานคน  เคร่ืองจกัร (ระบุเคร่ืองจกัร............................................) 

 หากใชเ้คร่ืองจกัรในการเพาะปลูก ท่านใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดใด............................... 

 ปริมาณในการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง.............................ลิตร/ไร่ 

3.6 ปริมาณการตดัแต่งทางใบ 

 ช่วงก่อนมีผลผลิต จ านวน .............................ใบ/คร้ัง.................................คร้ัง/ปี 

 ช่วงท่ีมีผลผลิต จ านวน...................................ใบ/คร้ัง.................................คร้ัง/ปี 
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ส่วนที ่4 การดูแลรักษา ณ ช่วงอายุของปาล์มในปัจจุบัน 

4.1 การใชปุ๋้ย สารปราบศตัรูพืชและวชัพืช ฮอร์โมน สารทางใบ และวสัดุปรับปรุงคุณภาพดิน 

 

ข้ันตอนการดูแลรักษา

ปาล์ม 

วตัถุดิบทีใ่ช้ เช่น สูตร

ของปุ๋ย หรือช่ือของ

สารเคมี 

หน่วยในการใช้ต่อ

พืน้ทีเ่พาะปลูกปาล์ม

น า้มันทั้งหมด* 

จ านวนในการใช้ 

(คร้ัง) ต่อปี 

4.1.1 การใชปุ๋้ย    

  

 

  

4.1.2 การใชปุ๋้ยชีวภาพ ชนิดเมด็   

 ชนิดน ้า   

 อ่ืนๆ.............................   

4.1.3 การใชปุ๋้ยคอก/

ปุ๋ยหมกั 

ปุ๋ยหมกัจากทะลาย

ปาลม์ 

  

 ชนิดเมด็   

 ชนิดน ้า   

 อ่ืนๆ.............................   

4.1.4 การใชย้าปราบ

วชัพืช/ ยาปราบ

ศตัรูพืช/ ยาป้องกนั

โรค 

ไกลโฟเสท   

 พาราควอท    

 อ่ืนๆ.............................   
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*หมายเหตุ  ปุ๋ยเคมีชนิดเล็ก ใหถ้ามหน่วยในการใชเ้ป็น กระสอบต่อไร่ หรือ กิโลกรัมต่อไร่ 

     ของเหลว เช่น ปุ๋ยน ้า ฮอร์โมน ใหห้น่วยในการใชเ้ป็น ลิตรต่อไร่ 

     ยาปราบศตัรูพืช/ ยาปราบวชัพืช/ ยาป้องกนัโรค ใหถ้ามหน่วยการใชเ้ป็น แกลลอนต่อไร่ 

      

ส่วนที ่5 การใช้น า้ 

5.1 แหล่งน ้าท่ีใช ้

 น ้าผวิดิน (บ่อ สระน ้า หรือคลอง) น ้าใตดิ้นหรือน ้าบาดาล 

 น ้าจากระบบชลประทาน  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

 ไม่รดน ้า 

 รดวนัละ............................ชัว่โมง/วนั หรือ............................ลิตร/ตน้/วนั 

 หรือ ..................................ลิตร/ไร่/ชัว่โมง  ความถ่ีในการรดน ้า..................คร้ัง/สัปดาห์ 

5.2 วธีิการใหน้ ้า  

  แรงงานคน 

  เคร่ืองสูบน ้าโดยใชไ้ฟฟ้า ขนาด..................วตัต ์เปิดคร้ังละ.......................ชัว่โมง 

ข้ันตอนการดูแล

รักษาปาล์ม 

วตัถุดิบทีใ่ช้ เช่น สูตร

ของปุ๋ย หรือช่ือของ

สารเคมี 

หน่วยในการใช้ต่อ

พืน้ทีเ่พาะปลูกปาล์ม

น า้มันทั้งหมด* 

จ านวนในการใช้ 

(คร้ัง) ต่อปี 

4.1.5 ฮอร์โมนและ

สารทางใบ 

ฮอร์โมน 

 

  

 สารทางใบ   

 อ่ืนๆ.............................   

4.1.6 การใชว้สัดุ

ปรับปรุงดิน 

โดโลไมท ์

 

  

 เกลือ   

 อ่ืนๆ.............................   
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    เคร่ืองสูบน ้าโดยใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงชนิด......................... 

  ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง...............สิตร/คร้ัง 

 

ส่วนที่ 6 การเกบ็เกีย่ว ณ ช่วงอายุของปาล์มในปัจจุบัน 

6.1 วธีิการเก็บเก่ียวทะลายปาลม์น ้ามนั 

 แรงงานคน     เคร่ืองจกัร 

 ค่าจา้ง................................บาท/ตนั  

6.2 จ านวนรอบการเก็บเก่ียวทะลายปาลม์น ้ามนั....................รอบ/ปี 

6.3 ระยะเวลาในการเก็บเก่ียว.........................วนั/รอบ 

 

ส่วนที ่7 การใช้เช้ือเพลงิทีเ่กี่ยวข้อง 

7.1 การขนส่งในสวนเพื่อรวบรวมผลิตก่อนส่ง/ ขายใหผู้รั้บซ้ือ 

 แรงงานคน      ยานพาหนะ 

น ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช ้

ไบโอดีเซล.................ลิตร/คร้ัง  ดีเซล.................ลิตร/คร้ัง 

เบนซิน.........................ลิตร/คร้ัง 

7.2 การขนส่งไปยงัสถานท่ีรับซ้ือ 

 โรงงาน.................................................. ลานเท................................................... 

 ชนิดของยานพาหนะ 

 รถบรรทุก 10 ลอ้   รถบรรทุกขยะ 10 ลอ้   

 รถบรรทุก 6 ลอ้   รถบรรทุก 4 ลอ้ 

  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................... 

 ระยะทาง (ไป-กลบั)......................................กิโลเมตร 

 ปริมาณการบรรทุก......................................ตนั/เท่ียว 

 ปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช ้ไบโอดีเซล..........................ลิตร/รอบ 

ดีเซล...........................ลิตร/รอบ เบนซิน.........................ลิตร/รอบ 
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ส่วนที ่8 การจัดการสวนปาล์มเพือ่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

สวนปาลม์ของท่านไดมี้การด าเนินการเหล่าน้ีหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 

กจิกรรมการจัดการสวนปาล์ม การด าเนินการ ระบุเหตุผล 

1) ใชปุ๋้ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยหมกั ทดแทนหรือใชค้วบคู่

ไปกบัการใชปุ๋้ยเคมี 

ท า 

 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

2) มีการวเิคราะห์ดิน และ

วเิคราะห์ทางใบก่อนการใชปุ๋้ย

ในสวนปาลม์ 

ท า 

 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

3) ใชก้ารก าจดัวชัพืชโดยไม่ใช้

สารเคมี เช่น ไกลโฟเสท  

พาราควอท 

ท า 

 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

4) ใชเ้คร่ืองจกัรในการท าสวน

ปาลม์ โดยเติมน ้ามนัไบโอ

ดีเซล หรือแก๊สโซฮอล ์เป็น

หลกั  

ท า 

 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

5) วเิคราะห์อาการผดิปกติของ

ตน้ปาลม์ เพื่อใหปุ๋้ยบ ารุงตน้

ไดอ้ยา่งตรงจุด 

ท า 

 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

6) วางทะลายปาลม์เปล่าบน

พื้นดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแก่

ดิน 

ท า 

 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

7) น าทางใบปาลม์มาใชค้ลุม

ดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน 

ท า 

 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

................................................... 
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ส่วนที ่8 (ต่อ) 

 

กจิกรรมการจัดการสวนปาล์ม การด าเนินการ ระบุเหตุผล 

8) ปลูกพืชคลุมดิน เช่น พืช

ตระกลูถัว่ 

ท า 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

9) ปลูกพืชแซมระหวา่งแถว

ของตน้ปาลม์ 

ท า 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

10) ใชว้ธีิการก าจดัศตัรูพืชโดย

วธีิการธรรมชาติ เช่น การเล้ียง

นกเคา้แมว หรือนกแสก เพื่อไล่

จบัหนูในสวนปาลม์ การปลูก

พวงชมพ ูดอกบานเชา้สีเหลือง/

สีครีม เพื่อเป็นอาหารของตวั

ห ้ าตวัเบียน 

 

ท า 

 

 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

11) การใส่กากตะกอน เถา้

ปาลม์ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารใน

ดิน 

ท า 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 

11) อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 

.................................................. 

ท า 

ไม่ท า 

................................................... 

................................................... 
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ส่วนที ่9 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

9.1 ปัญหาและอุปสรรคในการท าสวนปาลม์น ้ามนั 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

9.2 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสวนปาลม์ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................    

 

(ดดัแปลงจากงานวจิยัของ รศ.ดร.วสิาขา  ภู่จินดา ) 
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลพืน้ฐานเกษตรกร และตัวอย่างการค านวณ 
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การจัดการสวนปาล์มเพือ่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เป็นผลท่ีไดจ้ากการสอบถามเกษตรกรสวนปาล์มน ้ ามนั อ าเภอสิเกา จงัหวดัตรัง เก่ียวกบั

กิจกรรมการจดัการสวนปาลม์น ้ามนัของเกษตรกร ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัน้ี 

1)  เกษตรกรร้อยละ 77.8 ใชปุ๋้ยอินทรียเ์ช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกัทดแทนหรือใชค้วบคู่ไปกบัการ

ใชปุ๋้ยเคมีทั้งน้ีเพราะ ช่วยบ ารุงดิน ช่วยปรับโครงสร้างดิน ลดค่าความเป็นกรดด่างของดิน ใช้แลว้

ดินจะไม่แข็งท าให้ดินร่วนซุย ท าให้ดินดีและสามารถท าให้ปาล์มโตเร็ว อีกทั้งเป็นการประหยดั

ค่าใชจ่้าย และเกษตรกรร้อยละ 22.2 ไม่ใช ้เพราะคิดวา่ การใชปุ๋้ยเคมีอยา่งเดียวมีความสะดวก 

2)  เกษตรกรร้อยละ 55.6 มีการวิเคราะห์ดินและวิเคราะห์ทางใบก่อนการใช้ปุ๋ยในสวน

ปาล์มเหตุผลท่ีท าเพราะได้รับการแนะน าจากเกษตรอ าเภอ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ย ท าให้

สามารถใชปุ๋้ยสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการของดินและตน้ปาล์มน ้ ามนั ท าให้สามารถปรับปรุงดินได้

ถูกตอ้ง เป็นการเพิ่มคุณภาพปาล์มน ้ ามนั ท าให้ปาล์มโตเร็ว และเป็นการวางแผนการใชท่ี้ดินอีกวิธี

หน่ึง ส่วนเกษตรกรร้อยละ 44.4 ไม่ท า เพราะ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์ดินและ

วเิคราะห์ทางใบ 

3)  ใชก้ารก าจดัวชัพืชโดยไม่ใชส้ารเคมีเช่นไกลโฟเสทพาราควอท 

จากการสอบถามเกษตรกรพบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัร้อยละ 61.1  ท า และร้อยละ 

38.9 ไม่ท า เหตุผลท่ีท าเน่ืองจาก ประหยดัค่าใช้จ่าย กลวัสารเคมีฟุ้งกระจาย จึงท าให้ไม่อยากใช้

สารเคมี อีกทั้งยงัท าลายสภาพแวดลอ้ม และส่งผลเสียต่อรากปาล์ม จึงใชก้ารตดัหญา้มากกวา่ ส่วน

เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ท า เพราะการใชส้ารเคมีมีความสะดวก และใหผ้ลดีกวา่การไม่ใชส้ารเคมี 

4)  เกษตรกรร้อยละ 22.2 ใชเ้คร่ืองจกัรในการท าสวนปาล์มโดยเติมน ้ ามนัไบโอดีเซลหรือ

แก๊สโซฮอล์เป็นหลกัและเป็นการส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน ลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ

ปัญหาการขาดแคลนน ้ ามนัและเกษตรกรร้อยละ 77.8 ไม่ใช้ เพราะเกษตรกรคิดว่าการใช้น ้ ามนั

ดีเซลดีอยูแ่ลว้ ประกอบกบัยงัไม่มีน ้ามนัไบโอดีเซลใช ้ 

5)  เกษตรกรร้อยละ 94.4 ท าการวเิคราะห์อาการผดิปกติของตน้ปาลม์เพื่อให้ปุ๋ยบ ารุงตน้ได้

อยา่งตรงจุด โดยเหตุผลท่ีท าเพราะวา่ จะท าให้ไดผ้ลผลิตดี ท าให้ตน้ปาล์มโตเร็ว ผลผลิตมีคุณภาพ 
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และท าใหส้ามารถแกปั้ญหาใหต้น้ปาลม์ได ้ท าใหส้ามารถใหปุ๋้ยไดต้รงจุด ส่วนเกษตรกรร้อยละ 5.6 

ไม่ท าเพราะไม่มีความรู้ 

6)  เกษตรกรร้อยละ 77.85 วางทะลายปาล์มเปล่าบนพื้นดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน

เหตุผลท่ีท าเพราะ เพื่อรักษาความช้ืนในดิน เป็นการบ ารุงดิน ท าให้ดินร่วมดินดี เป็นการเพิ่มปุ๋ย 

เพิ่มจุลินทรียท์  าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนเกษตรกรร้อยละ 22.2 ไม่ท า เหตุผลท่ีไม่ท าเพราะ

คิดวา่ไม่มีความจ าเป็น 

7)  เกษตรกรร้อยละ 100 น าทางใบปาล์มมาใชค้ลุมดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน เพราะจะ

ท าใหดิ้นร่วน เป็นการบ ารุงดินท าใหดิ้นดี สามารถยอ่ยสลายเป็นการเพิ่มปุ๋ยใหแ้ก่ดิน 

8)  เกษตรกรร้อยละ 22.2 ปลูกพืชคลุมดินเช่นพืชตระกลูถัว่ โดยเกษตรกรท่ีท าให้เหตุผลวา่

เป็นการช่วยคลุมดินในระยะเร่ิมปลูก เพื่อรักษาหน้าดิน เพิ่มไนโตรเจน รักษาความช้ืนและ

เกษตรกรร้อยละ 77.8 ไม่ท า เหตุผลท่ีไม่ท าเพราะ กลวัวา่หนูจะเยอะจนสร้างความเสียหายให้กบั

สวนปาลม์ และเกษตรกรบางรายเห็นวา่ไม่มีปัญหามาก จึงไม่มีความจ าเป็น 

9)  เกษตรกรร้อยละ 11.1ปลูกพืชแซมระหวา่งแถวของตน้ปาล์มเหตุผลท่ีท าเพราะ เป็นการ

ใช้พื้นท่ีให้เป็นประโยชน์ เกษตรกรบางรายมีการปลูกพืชแซมระหว่าแถวของตน้ปาล์มในช่วงท่ี

ปาลม์เล็กๆ และเกษตรกรร้อยละ 88.9 ไม่ท า เหตุผลท่ีไม่ท าเพราะ กลวัแยง่อาหารตน้ปาล์ม และพืช

ท่ีปลูกไม่สามารถเจริญเติบโตไดดี้ 

10)  เกษตรกรร้อยละ 27.8 ใชว้ิธีการก าจดัศตัรูพืชโดยวิธีการธรรมชาติเช่นการเล้ียงนกเคา้

แมวหรือนกแสกเพื่อไล่จบัหนูในสวนปาล์มการปลูกพวงชมพูดอกบานเชา้สีเหลือง/สีครีมเพื่อเป็น

อาหารของตวัห ้ าตวัเบียน เหตุผลท่ีท าเพราะเป็นการไล่หนูแบบธรรมชาติ เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม 

และเกษตรกรร้อยละ 72.2 ไม่ท า เหตุผลท่ีไม่ท าเพราะ คิดว่าสามารถดกัจบัเองได ้และคิดวา่ไม่มี

ความจ าเป็นและไม่มีปัญหาเร่ืองหนูมากนกั 

11)  เกษตรกรร้อยละ 38.9 การใส่กากตะกอนเถา้ปาล์มเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินเหตุผลท่ี

ท าเพราะสามารถใชเ้ป็นปุ๋ยไดดี้ ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และเกษตรกรร้อยละ 61.11 ไม่ท า 

เหตุผลท่ีไม่ท าพบวา่ ไม่มีความรู้ในดา้นน้ี และกลวัวา่ใส่แลว้จะท าใหเ้กิดตวัดว้ง 
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ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการสวนปาล์มน า้มัน 

พบว่าเกษตรกรมีปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพดิน ปัญหาหนูรบกวนท าลายผลผลิต ปาล์มน ้ ามนั

ใหผ้ลผลิตนอ้ยและราคาปาลม์น ้ามนัท่ีไม่เสถียร 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม เพือ่การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสวนปาล์ม 

ควรปลูกปาลม์แบบไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใชส้ารเคมีในการท าสวนปาล์ม และ

ท าการวเิคราะห์ดินก่อนการบ ารุงดินเพื่อลดตน้ทุนและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

ตัวอย่างการค านวณ 
จากบทท่ี 3 ท่ีไดก้ล่าวถึง การค านวณค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) โดยท าการ

ค านวณค่าไนตรัสออกไซด์จากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน ค านวณค่าการปล่อย GHG จากระบบการเผา
ไหมเ้ช้ือเพลิงของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ทางการเกษตร การค านวณค่าการปล่อย GHG จากการผลิต
ไฟฟ้า และการค านวณค่าการปล่อย GHG จากการขนส่งวตัถุดิบ ไดแ้สดงตวัอยา่งการค านวณ ดงัน้ี 

1. การค านวณค่าไนตรัสออกไซดจ์ากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน 
จากสูตร EMN2of= EFN2Of   WN-fer 
EMN2of = ค่าการปล่อยGHG จากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน (kgCO2-eq) 
EFN2Of = ค่าการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์จากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน (หน่วย : kgNO2-eq)/ 

กก.ไนโตรเจนจากปุ๋ย) (IPCC ,อา้งถึงใน โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมนีและ
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ม.ป.ป.) 

WN-fer = ปริมาณไนโตรเจนจากปุ๋ยท่ีใช ้(กก.) 
ใชปุ๋้ยสูตร 21-0-0 ในปริมาณ 600 กก./ปี   
จะมีปริมาณไนโตรเจนต่อปี (กก./ปี) =    600*(21/100) 
                                                  =    126 

 ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน มีค่า emission factor เท่ากบั 2.6000 (kgCO2eq.)/หน่วย 

 ค่าการปล่อย GHG จากปุ๋ยไนโตรเจน  = 126*2.6000 

                                                             = 327.6 kgCO2eq./ปี 
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2. การค านวณค่าการปล่อย GHG จากระบบการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์
ทางการเกษตร 

จากสูตร EMCO2,f = EFCO2,f    WFuel 
EMCO2,f = ปริมาณค่าการ GHG จากปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง (kgCO2eq/ปี) 
EFCO2,f   =  ค่า Emission Factor จากการใชเ้ช้ือเพลิง (kgCO2-eq/ลิตร) 
WFuel     = ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ้(ลิตร/ปี) 

 โดยใชเ้ช้ือเพลิงในเคร่ืองจกัร พน่ยา/ตดัหญา้ ดีเซล 100 ลิตร/คร้ัง จ  านวน 3 คร้ัง/ปี 

 จะไดว้า่ 128.79 = 0.4293    300 

เพราะฉะนั้น ค่าการปล่อย GHG จากระบบการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ทาง
การเกษตร เท่ากบั 128.79 kgCO2eq./ปี 

3. การค านวณค่าการปล่อย GHG จากการผลิตไฟฟ้า 
จากสูตร EMElec = EFElec   EElec 
EMElec = ปริมาณค่าการปล่อย GHG จากปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kg CO2eq/ปี) 
EFElec  = ค่า Emission Factor จากปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kgCO2eq/กิโลวตัต-์ชม.) 
EElec    = ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช ้(กิโลวตัต-์ชม./ปี) 
ใชเ้คร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ คือ มอร์เตอร์ 3 แรงมา้ จ านวน 1 เคร่ือง ใชง้าน 4 ชัว่โมง/วนั 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวนัของมอร์เตอร์ (กิโลวตัต์-ชั่วโมง/วนั) = 0.7485 กิโลวตัต์ * 

ค่าแรงมา้ของมอร์เตอร์ * จ านวนชัว่โมงการใชง้านมอร์เตอร์ต่อวนั 
= (0.7485 * 3) * 4 
= 8.982 กิโลวตัต-์ชัว่โมง/วนั 
 
4. การค านวณค่าการปล่อย GHG จากการขนส่งวตัถุดิบ 

EMTra=∑                                   (                )           
  

              EMTra     =  ปริมาณค่าการปล่อย GHG จากการขนส่งวตัถุดิบ (kgCO2eq/ปี) 
          = ค่า Emission Factor ของการขนส่งวตัถุดิบ i เท่ียวไป (kgCO2eq/ton-km) 
          =  ค่า Emission Factor ของการขนส่งวตัถุดิบ i เท่ียวกลบั (kgCO2eq/km) 
           =  ปริมาณการขนส่งวตัถุดิบ i (kg) 
             = ระยะทางของการขนส่งวตัถุดิบ i (km) 
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(โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีและส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรม, 
ม.ป.ป.) 

จ านวนรอบการเก็บเก่ียวทะลายปาลม์น ้ามนั 20 รอบ/ปี 
ระยะทาง (ไป-กลบั) 30 กิโลเมตร  ใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ 
ปริมาณการบรรทุก 2.5 ตนั/เท่ียว  
จะได ้20 (0.0705 2,500 15)+ (0.4461 15) = 52,881.6915 kgCO2eq./ปี 

  



171 

คู่มือการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : การจัดการสวนปาล์มน า้มัน 

 

รายการ หน่วย EF (kgCO2eq.)/หน่วย แหล่งอา้งอิง หมายเหต ุ

ถุงเพาะกลา้ ก.ก. 2.3990 Guideline (Ecoinvent) PP bag 

ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ก.ก. 2.6000 Guideline (Japan CF) 

 ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัส ก.ก. 0.2520 Guideline (Japan CF) 

 ปุ๋ยเคมีโพแตสเซียม ก.ก. 0.1600 Guideline (Japan CF) 

 โบรอน ก.ก. 1.5900 Guideline (Ecoinvent) 

 คีเซอร์ไรต ์ ก.ก. 0.0265 Guideline (Ecoinvent) 

 ปุ๋ยอินทรียช์นิดเมด็ ก.ก. 0.1097 Guideline (Ecoinvent) 

 ไกลโฟเสธ ก.ก. 16.0000 Guideline (Ecoinvent V.2) 

 พาราควอท ก.ก. 3.2300 Guideline (Ecoinvent V.2) 

 โดโลไมท ์ ก.ก. 0.0265 Guideline (Ecoinvent) 

 เกลือ ก.ก. 3.2500 Guideline (Ecoinvent V.2) 

 

น ้ามนัเบนซิน ลิตร 0.5093 

Guideline (IPCC 2007, 

DEDE) 

Use density 

from DEDE 

น ้ามนัดีเซล ลิตร 0.4293 

Guideline (IPCC 2007, 

DEDE) 

Use density 

from DEDE 

ค่ามลพิษจากการผลิตไฟฟ้า 

Electricity kWh 0.5610 

Guideline (TC Common 

data) 

 ค่ามลพิษจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 

การเผาไหมน้ ้ ามนั

ดีเซล ก.ก. 2.7080 

Guideline (IPCC 2007, 

DEDE) 

Use calorific 

value from 

DEDE 

การเผาไหมน้ ้ ามนั

เบนซิน ก.ก. 2.1896 Guideline (IPCC) 
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หมายเหตุ : Guideline ในแหล่งอา้งอิง หมายถึง “คู่มือแนวทางการประเมินคาร์บอนฟตุพร้ินท”์ โดยองคก์าร
บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), กนัยายน 2553 
คู่มือฉบบัน้ีสมมติฐานใหค้่า GHG Emission ของการผลิตมูลสตัวต์่างๆ เท่ากบั 0 
แหล่งท่ีมา : โครงการความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมนัและส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรม, ม.ป.ป. 
 

Emission Factor ของการขนส่ง 

ประเภทรถ 
บรรทุกเตม็คนั รถเปล่า 

kgCO2eq./ton-km kgCO2eq./km 

รถบรรทุก 10 ลอ้ B5 16 ตนั 0.0425 0.5429 

รถบรรทุก 10 ลอ้  16 ตนั 0.0555 0.6160 

รถบรรทุก 4 ลอ้ 1.5 ตนั 0.2247 0.2523 

รถบรรทุก 6 ลอ้ ขนาดเลก็ 8.5 ตนั 0.0705 0.4461 

รถบรรทุก 6 ลอ้ ขนาดใหญ่ 11 ตนั 0.0639 0.5139 

รถบรรทุก 10 ลอ้ 16 ตนั (การใชง้านปกติ) 0.0471 0.4882 

 

แหล่งท่ีมา : TH database, classified and uncertified. 
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พื้นท่ี 

 
>50 ไร่ 

สูตรปุ๋ยท่ีใช ้ 

สูตรท่ี 1 

จ านวนการใชปุ๋้ย 

 (กก./ตน้) 

สูตรปุ๋ยท่ีใช ้ 

สูตรท่ี 2 

จ านวนการใชปุ๋้ย  

(กก./ตน้) 

สูตรปุ๋ยท่ีใช ้ 

สูตรท่ี 3 

จ านวนการใชปุ๋้ย  

(กก./ตน้) 

อายุ 0-4  0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

21-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5 0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7 0-3-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.5 

 

13-13-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.8 15-15-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.8 0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.8 

อายุ 5-12 15-15-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12 16-11-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         12 0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12 

 

10-15-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 21-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2 0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2 

 

21-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5 0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           7 0-3-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.5 

อายุ 13 ปีข้ึนไป 13-13-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.8 15-15-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1.8 0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.8 

 

20-8-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 15-5-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

14-7-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

≤50 ไร่ 

      อายุ 0-4  25-7-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

15-15-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

18-16-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

อายุ 5-12 15-15-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

46-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2.4 18-46-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0.6 0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.4 

 

13-13-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         10 0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

อายุ 13 ปีข้ึนไป 0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2 15-15-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 14-14-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 

 

0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

0-0-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5 18-46-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5 46-0-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5 
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ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ี อายปุาลม์ (ปี) การไถเตรียมดิน การปรับปรุงดิน 

>50 ไร่ 
 

 
 

อาย ุ0-4 4 0.160988 0.46375 

 
1 0.0477 0.623529 

 
3 0.470186 0 

อาย ุ5-12 10 0.4293 1.1925 

 
10 0.318 0.098148 

 
10 0.040121 0.623529 

อาย ุ13 ปีข้ึนไป 22 0.330231 0 

 
30 0.183986 0 

 
22 0.919929 0 

≤50 ไร่ 
 

 
 

อาย ุ0-4 1 0.390273 0 

 
4 0.536625 0 

 
4 0.268313 0 

อาย ุ5-12 9 0.21465 0 

 
8 0.2862 0 

 
8 0 0 

อาย ุ13 ปีข้ึนไป 20 0.21465 1.06 

 
14 0.7155 1.766667 

 
14 0.613286 0 
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ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเพาะปลูก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ี อายปุาลม์ (ปี) ถุงเพาะช า ขนส่งตน้กลา้ 

>50 ไร่   

  อาย ุ0-4  4 41.9825 9.3088875 

 

1 52.778 8.234594118 

 

3 52.778 222.8134286 

อาย ุ5-12 10 52.778 7.55883 

 

10 59.975 126.5339167 

 

10 620.9176 95.88890294 

อาย ุ13 ปีข้ึนไป 22 3.379872 14.28304433 

 

30 142.0946 141.7043077 

 

22 51.458 19.19371429 

≤50 ไร่     

อาย ุ0-4  1 25.50527 11.15705455 

 

4 52.778 497.8175 

 

4 52.778 148.93275 

อาย ุ5-12 9 52.778 9.48444 

 

8 52.778 148.8626667 

 

8 52.778 929.3134615 

อาย ุ13 ปีข้ึนไป 20 52.778 58.720125 

 

14 52.778 22.37145 

 

14 52.778 45.41434286 
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ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการดูแลรักษา 

 อายุ

ปาลม์

(ปี) 

วสัดุปรับปรุง

ดิน 

ยาปราบวชัพืช ปุ๋ย การใชเ้ช้ือเพลิง

ในการก าจดั

วชัพืช 

>50 ไร่       

  อาย ุ0-4  4 13.9125 
 

2.52 0.64395 

 

1 10.6 160 75.93567 1.666694 

 

3 
  

29.50515 9.199286 

อาย ุ5-12 10 
  

267.6751 2.0372 

 

10 
  

49.79 0.636 

 

10 10.6 160 893.2362 1.666694 

อาย ุ13 ปีข้ึน

ไป 
22 

  
2.414658 0.95165 

 

30 
 

384 122.107 9.906923 

 

22 
  

28.88424 2.085171 

≤50 ไร่       
  

อาย ุ0-4  1 
 

75.279 179.2138 1.092764 

 

4 
  

19.8792 0 

 

4 
  

33.54912 0 

อาย ุ5-12 9 
  

41.8704 2.0372 

 

8 
  

73.81334 0 

 

8 
 

53.52 118.2632 0.230308 

อาย ุ13 ปีข้ึน

ไป 
20 

  
43.14992 0.64395 

 

14 10.6 
 

3.168 0 

 

14 21.2 
 

80.42848 0 
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ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเก็บเก่ียวและขนส่งไปท่ีรับซ้ือ 

 

พื้นท่ี อายปุาลม์ (ปี) ขนส่งในสวน ขนไปท่ีรับซ้ือ 

>50 ไร่     

อาย ุ0-4  4 6.77 8.09775 

 

1 395.5835294 1.036058824 

 

3 24.75885714 10277.76686 

อาย ุ5-12 10 64.992 11049.32016 

 

10 16.84977778 1248.894 

 

10 395.5835294 1.036058824 

อาย ุ13 ปีข้ึนไป 22 2.561261084 1063.217261 

 

30 1.684307692 2075.318308 

 

22 139.2685714 21677.23157 

≤50 ไร่     

อาย ุ0-4  1 23.63345455 6172.193455 

 

4 162.48 30357.207 

 

4 81.24 25290.1035 

อาย ุ5-12 9 113.736 2964.74724 

 

8 43.328 7194.4368 

 

8 161.6935385 10794.91569 

อาย ุ13 ปีข้ึนไป 20 38.9952 2697.9138 

 

14 64.992 21176.766 

 

14 278.5371429 48171.62571 

 



 
ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ ช่ือสกุล   นางสาวสุภาวดี หนูสิน 

 
ประวตัิการศึกษา   วทิยาศาสตรบณัฑิต (ภูมิศาสตร์) 
      มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
      ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 
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