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บทคัดย่อ 
 

 การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมในการผลิตมะพร้าวน้้าหอม เพ่ือให้ได้กรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิต
มะพร้าวน้้าหอมในพ้ืนที่ปลูกใหม่ ด้าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ้้า 5 
กรรมวิธี ประกอบด้วย กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย  กรรมวิธีที่ 2  ใส่ปุ๋ยหมัก 20 กก./ต้น/ปีในปีแรก และ 60 กก./ต้น/
ปี ในปีที่ 2-3 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าผลการวิเคราะห์ดินและใบพืชในการเพ่ิม/ลด อัตราปุ๋ย)  กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยตาม
ค้าแนะน้าของกรม (GAP) กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน+พืช และกรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามวิธีการปฏิบัติ
ของเกษตรกร พบว่า ด้านผลผลิต  ผลผลิตมะพร้าวน้้าหอมจากการใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน+พืช และจากการ
ใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรม ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด ด้านส่วนประกอบของผลก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น
น้้าหนักผล น้้าหนักเนื้อ น้้าหนักกะลาและน้้าหนักน้้ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนความหวานของ
น้้ามะพร้าวเฉลี่ย 6% บริกซ์ โดยกรรมวิธีที่ 3 การใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรม ความหวานของน้้ามะพร้าว 6.16  
% บริกซ์ ส่วนต้นทุนการผลิตนั้นกรรมวิธีที่ 3 ต้นทุนการผลิตสูงที่สุดส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมี และผลตอบแทน 
กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน+พืช ให้ผลตอบแทนเป็นก้าไรสุทธิมากที่สุด ซ่ึงการปลูกมะพร้าวน้้าหอมให้
ได้ผลผลิตสูงนอกจากพันธุ์ การดูแลรักษา จัดการด้านธาตุอาหาร  นอกจากนั้นปัจจัยด้าน สภาพแวดล้อม ฝน 
อุณหภูมิ ก็เป็นปัจจัยส้าคัญเช่นกัน 
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ค้าน้า 
 
มะพร้าวน้้าหอม  (Aromatic  Coconut) จัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความส้าคัญของประเทศ และ

ท้ารายได้ให้กับประเทศปีละหลายล้านบาท ตลาดมะพร้าวน้้าหอมของไทยที่ส้าคัญได้แก่ สิงคโปร์  ฮ่องกง  ไต้หวัน 



และญี่ปุ่น ซึ่งตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน ดังนั้น ในการผลิตมะพร้าวน้้าหอมให้มีคุณภาพเพ่ือการ
ส่งออกข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านพันธุ์ สภาพแวดล้อม ดิน แหล่งน้้า ธาตุอาหาร ตลอดจนการ
ดูแลรักษาและการจัดการ เป็นต้น ส่วนของธาตุอาหารมะพร้าวน้้าหอมต้องการเพ่ือการเจริญเติบโตและการออก
ดอกติดผล เพ่ือเพ่ิมขนาดและคุณภาพ โดยการใส่ปุ๋ยให้กับมะพร้าวสามารถเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวได้ 5,000 – 
6,000  ผล/ไร่/ปี (คนอง, 2543) มะพร้าวน้้าหอมต้องการธาตุไนโตรเจน 1.80 – 2.00 ฟอสฟอรัส  0.12  
โพแทสเซียม 0.8 – 1.0 และ แมกนีเซียม 0.35  และในปีหนึ่งๆ มะพร้าวจะดูดธาตุอาหารไปใช้ประกอบด้วย
ไนโตรเจน 9.44 – 14.56 กก./ไร่  ฟอสฟอรัส 4.32 – 6.40 กก./ไร่ และโพแทสเซียม 13.60 – 20.96  กก./
ไร่  ซึ่งในการใส่ปุ๋ยควรใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพราะนอกจากเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืชได้ตรงตามความต้องการแล้วยัง
สามารถปรับปรุงบ้ารุงดินได้อีกด้วย การใส่ปุ๋ยให้แก่มะพร้าวน้้าหอมสามารถเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวได้ถึง 5,000 – 
6,000 ผล/ไร่/ปี  อาจเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่มะพร้าวได้เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-
13-21 และปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-17-2 แมกนีเซียมซัลเฟตและปูนโดโลไมด์  สามารถเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวได้ดีที่สุด 
ส่วนอัตราการใส่ปุ๋ยขึ้นอยู่กับอายุมะพร้าวและความอุดมสมบูรณ์ของดิน (พาณิชย์, 2544)   

การเพิ่มผลผลิตมะพร้าวให้ได้ผลผลิตสม่้าเสมอขึ้นอยู่กับการปรับปรุงดูแลรักษาสวน เมื่อเก็บผลผลิต
ออกไปจากต้นจะต้องมีการให้ปุ๋ยและน้้า ตามค้าแนะน้าตลอดจนการดูแลรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้าว   การใส่
ปุ๋ยให้กับมะพร้าวอายุ 1-5 ปี โดยใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 อัตรา 1,000  กรัม/ต้น/ปี ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 500 กรัม/ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ ช่วงต้นและปลายฤดูฝน ส่วนมะพร้าวอายุ 6 ปี 
ขึ้นไป แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้งในช่วงต้นและปลายฤดูฝนโดยใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 ร่วมกับ 0-0-60  
อัตรา  600  กรัม/ต้น/ปี  (กองปฐพีวิทยา ,2545) การใช้ปุ๋ยกับมะพร้าวน้้าหอมให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่
เหมาะสมควรให้ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารอัตรา 600-600-800  กรัม  N-P2O5-K2O/ต้น/ ปี เหมาะส้าหรับมะพร้าว
น้้าหอมที่ปลูกในดินร่วนทราย (จิรพงษ์ ,2545)  ดังนั้น การศึกษาการจัดการธาตุอาหารเพ่ือการผลิตมะพร้าว
น้้าหอม  น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของมะพร้าวน้้าหอมได้ 

 
วิธีการด้าเนินการและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ 
1. ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21, 15-15-15,  18-46-0, 0-0-60  และ แอมโมเนียมซัลเฟต 
2. ปุ๋ยมูลวัว, ปุ๋ยหมัก 
3. เกลือแกง (NaCl)  
4. ถุงพลาสติก ถุงกระดาษสีน้้าตาลส้าหรับอบใบพืช ยางวง 
5. สีสเปรย์, สีน้้ามัน, ป้าย, เชือก 
6. ตะขอสอยมะพร้าว, มีด, ตาชั่ง 
7. อุปกรณ์อ่ืนที่จ้าเป็นส้าหรับการเก็บข้อมูล 

 
วิธีการด้าเนินการ 
วางแผนการทดลองแบบ  RCB  จ้านวน  4  ซ้้า 5  กรรมวิธี 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 
กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา  20 กก./ต้น/ปี    
กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมฯ (GAP) โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 4 กก./
ต้น/ 



     ปี + ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 500 กรัม/ต้น/ปี ร่วมกับปุ๋ยมูลวัว อัตรา 20 กก./ต้น/ปี  
กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยตามค่าผลการวิเคราะห์ดิน+พืช (21-0-0  500 กรัม + 0-3-0  1,000 

     กรัม+ 0-0-60  1,500 กรัม  + คีเซอร์ไรท์   230 กรัม /ต้น/ปี) 
กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กก./ต้น/
ปี        ใส่ปีละครั้งร่วมกับการใส่เกลือแกง (NaCl) อัตรา 1 กก./ต้น/ปี 
โดยทุกกรรมวิธีใส่โดโลไมท์อัตรา  2 กก./ต้น/ปี 
 

วิธีปฏิบัต ิ
1. ด้าเนินการต่อจากปี 2553 โดยคัดเลือกต้นมะพร้าวน้้าหอมจากแปลงปลูก อายุ 6 ปีและมีความสูง

เฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
2. ใส่ปุ๋ยมะพร้าวน้้าหอมตามกรรมวิธีที่ก้าหนดในแบบการวิจัย โดย กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย (Control)  

กรรมวิธีที่ 2  การใส่ปุ๋ยหมัก  อัตรา  20 กก./ต้น/ปี   กรรมวิธีที่ 3 การใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรม
ฯ (GAP) โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 4 กก./ต้น/ปี + ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 500 กรัม/
ต้น/ปี ร่วมกับปุ๋ยมูลวัว อัตรา 20 กก./ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง   กรรมวิธีที่ 4 ใสปุ่๋ยตามค่าการ
วิเคราะห์ดิน+พืช (21-0-0  500 กรัม + 0-3-0 1,000 กรัม+ 0-0-60  1,500 กรัม  + คีเซอร์
ไรท์   230 กรัม /ต้น/ปี)  ส่วนกรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยตามวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อัตรา 2 กก./ต้น/ปี ใส่ปีละครั้งร่วมกับการใส่เกลือแกง (NaCl) อัตรา 1 กก./ต้น/ปี 

3. ให้น้้าทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยยกเว้นช่วงที่มีฝนตก และให้น้้าในช่วงฤดูแล้ง 
4. ก้าจัดวัชพืช  ดูแลรักษา 
5. ใช้สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช  ตามความจ้าเป็น 
6. เก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการทดลองเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน 
7. เก็บตัวอย่างใบ ส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืช  

การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลการเจริญเติบโต เช่น  ความสูง  จ้านวนใบทั้งหมดต่อต้น  จ้านวนใบที่เพ่ิมขึ้นต่อต้น 
2. บันทึกข้อมูลผลผลิต และส่วนประกอบของผล  เปอร์เซ็นต์การติดผล  ความหวานของน้้ามะพร้าว (% 

Brix) 
3. รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ผล 
4. รายงานผล 

เวลาและสถานที่ 
 เวลา ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2557 
 สถานที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อ. สวี จ. ชุมพร 

 
 

 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 



การเจริญเติบโตของมะพร้าวน้้าหอมปี 2555   จากการสุ่มเก็บข้อมูล 8 ต้น/กรรมวิธีปีละ 2 ครั้งในช่วง 6 
เดือน/ครั้ง แล้วน้ามาหาค่าเฉลี่ย  การเจริญเติบโตของมะพร้าวน้้าหอมจากการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีต่างกันพบว่า 

  - ขนาดรอบโคนของมะพร้าวน้้าหอม กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรม (GAP) มีขนาดรอบโคน
ใหญ่ที่สุด 79.42 ซม. ส่วนกรรมวิธีอ่ืนๆขนาดรอบโคนไม่แตกต่างกันคือ  73.57-75.32 ซม. (ตารางท่ี 1) 
   - จ้านวนทางใบต่อต้น    พบว่า จ้านวนทางใบต่อต้นไม่แตกต่างกัน ทุกกรรมวิธีมีจ้านวนทางใบอยู่ระหว่าง 
18.01-21.75 ซม. 
   - จ้านวนใบเพ่ิมต่อต้น   เช่นเดียวกันกับจ้านวนทางใบต่อต้น โดยทุกกรรมวิธีมีจ้านวนใบเพ่ิมต่อต้นไม่
แตกต่างกันเฉลี่ย 2.34 ใบ (ตารางท่ี 1) 
   - ผลผลิต  จากการสุ่มเก็บผลผลิต 8 ต้น/กรรมวิธีที่อายุ 7  เดือนหลังผสมติด พบว่า ผลผลิตไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินและพืชให้ผลผลิตมากที่สุด 61.74 ผล ส่วนกรรมวิธี
อ่ืนๆให้ผลผลิตเฉลี่ยใกล้เคียงกันระหว่าง 42-48 ผล (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 1   การเจริญเติบโตของมะพร้าวน้้าหอมจากการให้ปุ๋ยตามกรรมวิธีต่างๆปี 2555 
กรรมวิธี ขนาดรอบโคน 

(ซม.) 
จ้านวนทางใบต่อต้น จ้านวนทางใบเพ่ิมต่อต้น 

T1 ไม่ใส่ปุ๋ย 
T2 ใส่ปุ๋ยหมัก 
T3 ใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมฯ 
T4 ใส่ปุ๋ยตามค่าผลการวิเคราะห์ดิน+พืช 
T5 ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 

75.32 ab 
74.61 ab 
79.42 a 
74.42 ab 
73.57 ab 

 

20.77 
18.01 
20.03 
19.90 
21.75 

 

2.63 
2.20 
2.34 
2.59 
2.40 

CV (%) 4.2 20.9 17.8 
F-test * ns ns 

 
ตารางท่ี 2  การเจริญเติบโตของมะพร้าวน้้าหอมจากการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีต่างๆปี 2556  

กรรมวิธี ขนาดรอบโคน (ซม.) จ้านวนใบเพ่ิม จ้านวนใบต่อต้น 
T1 ไม่ใส่ปุ๋ย 
T2 ใส่ปุ๋ยหมัก 
T3 ใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมฯ 
T4 ใส่ปุ๋ยตามค่าผลการวิเคราะห์ดิน+
พืช 
T5 ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 

74.08 
73.81 
74.68 
81.57 
72.48 

8.59 
8.28 
8.65 
8.20 
8.86 

19.83 
18.74 
19.58 
19.37 
19.29 

CV (%) 4.6 9.2 13.3 
F-test ns ns ns 

 
การเจริญเติบโตของมะพร้าวน้้าหอมปี 2556 

- ขนาดรอบโคน  จ้านวนใบเพ่ิม และจ้านวนใบต่อต้น ไม่มีความแตกต่างกัน  ซึ่งขนาดรอบโคนอยู่ระหว่าง   



72.48 - 81.57 :ซม. แต่กรรมวิธีที่ 4 การใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินและพืช ขนาดรอบโคนใหญ่ที่สุด 81.57 
ซม. ส่วนจ้านวนใบเพ่ิมทุกกรรมวิธีเฉลี่ย 8.5 ใบ จากการเก็บข้อมูล 6 เดือน/ครั้ง เช่นเดียวกันกับจ้านวนใบต่อต้น
เฉลี่ยทุกกรรมวิธี  19.36  ใบ (ตารางที่ 2) 

- ผลผลิต  ผลผลิตมะพร้าวน้้าหอมในรอบ 12 เดือนปี 2556 หลังการทดลองพบว่า จากการใส่ปุ๋ยตาม 
กรรมวิธีต่างๆ มีผลท้าให้ผลผลิตมะพร้าวน้้าหอมแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 4 การใส่
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + พืช ให้ผลผลิตต่อต้นมากที่สุด 238.50  ผล/ต้น/ปี รองลงมาเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยตาม
ค้าแนะน้าของกรม 161.25 ผล/ต้น/ปี ส่วนการใส่ปุ๋ยกรรมวิธีอ่ืนๆให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน  และกรรมวิธีที่ 1 ไม่
ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตต่้าที่สุด 129.25 ผล/ต้น/ป ี(ตารางท่ี 2) 

- ส่วนประกอบของผล  น้้าหนักท้ังผลของมะพร้าวไม่แตกต่างกันจากการให้ปุ๋ยตามกรรมวิธีต่างๆ แต่การใส่ 
ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรม น้้าหนักผลมะพร้าวมากที่สุด 1,685.55 กรัม น้้าหนักเปลือก 1,207.39 กรัม น้้าหนักน้้า 
255.21 กรัม ส่วนน้้าหนักเนื้อ น้้าหนักกะลาไม่ได้เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ความหวานของน้้ามะพร้าวเฉลี่ย 5.5 % บริกซ์ 
(ตารางที่ 3 ) น้้าหนักผลจะแปรปรวนไปตามฤดูกาล แต่น้้าหนักเปลือกและกะลา จะแปรปรวนสัมพันธ์ไปทางบวก
กับเนื้อมะพร้าว ยกเว้นน้้ามะพร้าว (de Nuce de Lamothe et al , 1976) 
 
ตารางท่ี 3 ส่วนประกอบของผลมะพร้าวน้้าหอมจากการสุ่มเก็บผลผลิตที่อายุ 7 เดือนหลังติดผลปี 2556 
 

กรรมวิธ ี น้้าหนักผล 
(กรัม) 

น้้าหนักเปลือก 
(กรัม) 

ปริมาตรน้้า (ซีซี) น้้าหนักเนื้อ 
(กรัม) 

น้้าหนักกะลา 
(กรัม) 

ความหวาน 
 (% Brix) 

T1 1,622.25 1,128.85 249.35 74.98 116.61 5.48 
T2 1,647.22 1,168.19 248.40 73.75 124.54 5.46 
T3 1,685.55 1,207.39 255.21 82.13 113.49 5.60 
T4 1,550.74 1,075.78 234.96 75.69 108.92 5.70 
T5 1,615.89 1,131.31 242.62 84.81 118.48 5.54 

CV (%) 8.9 9.6 13.6 15.9 13.1 - 
 หมายเหตุ : ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 4 ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นของมะพร้าวน้้าหอมระหว่างปี 2555-2557 

กรรมวิธี ผลผลิตเฉลี่ย (ผล/ต้น) เฉลี่ย (ผล) ผลผลิตเฉลี่ย 
(ผล/ไร่) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

T1 42.70 129.25 b 33.0  68.32 2,869.44 
T2 43.75 161.25 ab 42.50  82.50 3,465.00 
T3 61.74 140.75 ab 59.01  87.16 3,660.72 
T4 48.16 238.50 a 58.13  114.93 4,827.06 
T5 42.94 145.50 ab 48.42  78.95 3,315.90 
CV (%) 38.1 38.7 33.4 - - 
F-test ns ** ns - - 
หมายเหต:ุ  ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไมแ่ตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
   **  มีความแตกต่างกันทางสถิติอยา่งมีนัยส้าคญัที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
   ns ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิต ิ



ผลผลิตและส่วนประกอบของผลปี 2557 
-  ผลผลิตมะพร้าวผลอ่อน  จากการเก็บเกี่ยวที่อายุผล 7  เดือนหลังติดผล พบว่า กรรมวิธีที่ 3  การใส่ปุ๋ย

ตามค้าแนะน้าของกรม ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด 59.01 ผล รองลงมาเป็นกรรมวิธีที่ 4 การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน+พืช  58.13 ผล ส่วนกรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตเฉลี่ยต่้าที่สุดเพียง 33 ผล (ตารางที่ 4) ทั้งนี้
สาเหตุที่ผลผลิตเฉลี่ยในรอบปี 57 น้อยกว่าผลผลิตเฉลี่ยโดยทั่วไปของมะพร้าวน้้าหอม  สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก
สภาพภูมิอากาศเกิดภาวะแห้งแล้งติดต่อกันหลายเดือนประกอบกับไม่มีแหล่งน้้าเพียงพอส้าหรับใช้รดมะพร้าว
ในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้มะพร้าวที่ได้รับการผสมแล้วร่วงก่อนถึงระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวจ้านวนมาก และ
การพัฒนาการของจั่นที่จะออกมาใหม่หยุดชะงัก ซึ่งมะพร้าวน้้าหอมหรือกลุ่มมะพร้าวต้นเตี้ยการเจริญจากตาดอก
จนถึงจั่นบานจะใช้เวลานานกว่า 40 เดือน (จุลพันธ์, 2548) ท้าให้ผลผลิตในปี 2557 น้อยตามไปด้วย โดย
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายเดือนในปี 2557 เท่ากับ 5.3 มิลลิเมตร และในช่วงผลผลิตมะพร้าวมีน้อย (ขาดคอ) 
ระหว่างเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ปริมาณน้้าฝนมีน้อยมากเม่ือเทียบกับเดือนที่มีฝนตก และเมื่อเทียบกับปี 2554 , 
2555 และ 2556 ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 7.8, 5.9 และ 10.5 มิลลิเมตร  (ภาพที่ 1 ) สอดคล้องกับการที่มะพร้าว
ให้ผลผลิตไม่คงที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล อุณหภูมิ และปริมาณน้้าฝน เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการให้ผลผลิตของมะพร้าว 
(Charles, 1961 อ้างใน จุลพันธ์, 2548) 
ผลผลิตเฉลี่ยของมะพร้าวน้้าหอมระหว่างปี 2555-2557 
 ส่วนผลผลิตเฉลี่ยของมะพร้าวน้้าหอมระหว่างปี 2555-2557 พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน
และพืช มะพร้าวน้้าหอมให้ผลผลิตมากท่ีสุดคือ 119.45 ผล/ต้น/ปี ส่วนกรรมวิธีอ่ืนๆให้ผลผลิตใกล้เคียงกันคือ 
82.55, 82.5, 73.33 และ 68.32 ผล  (กรรมวิธีที่ 3, 2, 5 และ 1) ตามล้าดับ (ตารางที่  4) 
 -  ส่วนประกอบของผล ประกอบด้วย  น้้าหนักผล   น้้าหนักผลปอกเปลือก น้้าหนักเนื้อ น้้าหนักน้้า และ
น้้าหนักกะลา โดยพบว่า ทุกกรรมวิธีส่วนประกอบของผลไม่มีความความแตกต่างกันทางสถิติ   ซึ่งน้้าหนักผลที่มาก
ส่งผลท้าให้น้้าหนักเปลือก น้้าหนักเนื้อ น้้าหนักกะลาและน้้าหนักน้้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมวิธีที่ 
4 การใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินและพืช น้้าหนักของผลมะพร้าวและส่วนประกอบอ่ืนของผลมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางท่ี 4) 
ตารางที่ 4  ส่วนประกอบของผลมะพร้าวน้้าหอมจากการจัดการธาตุอาหารเก็บเกี่ยวเมื่ออายุผล 7 เดือนปี 2557  
  

กรรมวิธ ี ส่วนประกอบของผล ความหวาน 
(Brix) น้้าหนักผล

ทั้งเปลือก 
(กรัม) 

น้้าหนักผลปอก
เปลือก (กรัม) 

น้้าหนักเนื้อ 
(กรัม) 

น้้าหนักน้้า 
(กรัม) 

น้้าหนักกะลา 
(กรัม) 

1 1,850.0 1,237.5 280.1 631.2 326.2 5.9 
2 1,900.0 1,275.0 314.4 633.7 326.9 6.4 
3 2,050.0 1,350.0 310.3 695.9 350.5 6.3 
4 2,287.5 1,525.0 342.1 783.5 399.4 6.2 
5 2,163.5 1,450.0 332.3 754.1 363.6 6.1 

CV (%) 13.3 13.7 14.0 16.3 13.9 - 
F-test ns ns ns ns ns - 
หมายเหต:ุ  ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไมแ่ตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
   **  มีความแตกต่างกันทางสถิติอยา่งมีนัยส้าคญัที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
   ns ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิต ิ



 
- ผลการวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนการทดลองพบว่า ลักษณะดินเป็น

กรด  ปริมาณอินทรียวัตถุต่้า ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง แคลเซียมและ
แมกนีเซียมต่้า ค่าความต้องการปูนปานกลาง ค่าการน้าไฟฟ้า (EC) เหมาะสม (ตารางที่ 6) 

-  ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินหลังการทดลอง พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินเพ่ิมขึ้นทุกกรรมวิธีและอยู่
ในระดับท่ีเหมาะส้าหรับการเจริญเติบโตของมะพร้าว ลักษณะดินเป็นดินร่วน ท้าให้การระบายน้้าและดูดอาหารได้ดี
โดยกรรมวิธีที่ 4 และ 5 มีค่าสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ส่งผลให้แคลเซียมในดินสูงเช่นกัน  จากการใส่โดโลไมท์อัตรา 2 
กก./ต้น/ปี ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะกรรมวิธีที่ 2 -4 ยกเว้นกรรมวิธีที่ 1 และ 5 ปริมาณ
อินทรียวัตถุน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เหมาะสม (ตารางที่ 
7) 

- การวิเคราะห์ปุ๋ยหมัก พบว่า ปริมาณธาตุไนโตรเจนต่้ากว่าระดับมาตรฐานมากเนื่องจากค่ามาตรฐานที่
ก้าหนดในปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องมีค่าไม่ต่้ากว่า 10 % ในขณะที่ค่าวิเคราะห์ได้ 0.3 % ซึ่งในกรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ย
หมัก 20 กก./ต้น จ้าเป็นต้องเพ่ิมปริมาณปุ๋ยอีกเพ่ือให้ได้ปริมาณเนื้อปุ๋ยไม่ต่้ากว่า 10 % (ตารางท่ี 10)  
 
ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนการทดลอง 

คุณสมบัติทางเคมีของดิน ค่าวิเคราะห์ ค่าวิเคราะห์ 
ดินบน 0-15 ซม. ระดับ* ดินล่าง 15-30 

ซม. 
ระดับ* 

pH 
OM (%) 
Available P (mg/kg) 
Exchangeable K (mg/kg) 
Ca (mg/kg) 
Mg (mg/kg) 
EC (ms/cm) 
Lime Req. (kgCaO/rai) 
Soil texture 
% Sand 
% Silt 
% Clay 
ชนิดของดิน 
ดินร่วนปนทราย 

4.93 
1.09 
14 

136 
34 
10 

0.01 
370 

 
79.68 
10.00 
10.72 

ต้่า 
ต้่า 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต้่า 
ต้่า 

เหมาะสม 
ปานกลาง 

- 
- 
- 

4.46 
0.64 
18.0 
179 
102 
8.0 

0.02 
290 

 
- 
- 
- 

ต้่า 
ต้่า 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต้่า 
เหมาะสม 
ปานกลาง 

 
- 
- 
- 

 
หมายเหต:ุ วิเคราะห์โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

* ระดับเทียบจากค่ามาตรฐานของ Magat,ss (2009) 
 
 
 



 
ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินทุกกรรมวิธีหลังการทดลอง ปี 2557 
กรรมวิธี pH OM 

(%) 
P 

(mg/Kg) 
K  

(mg/Kg) 
Ca 

(mg/Kg) 
Mg 

(mg/Kg) 
EC 

(mc/cm) 
ชนิดดิน 

1 6.46 1.97 8.44 61.0 772.5 90.5 0.09 ดินร่วน 
2 6.40 2.07 6.58 44.5 761.0 83.5 0.08 ดินร่วน 
3 6.18 2.15 9.77 47.5 852.0 100.0 0.06 ดินร่วนปนทราย 
4 6.96 2.17 24.81 47.5 1,113.6 112.0 0.13 ดินร่วน 
5 6.53 1.88 13.34 49.5 1,125.0 117.0 0.06 ดินร่วนเหนียว

ปนทราย 
 
- ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบ ในการเก็บตัวอย่างใบมะพร้าวเพ่ือส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุ

อาหารพืช จะเก็บตัวอย่างใบมะพร้าวใบที่ 14 โดยเลือกเก็บเฉพาะใบย่อยช่วงกลางของใบ น้ามาล้าง ท้าความสะอาด 
ผึ่งลมในท่ีร่ม และน้าไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส อบไปจนกว่าใบมะพร้าวจะแห้ง น้าไปบดให้ละเอียด และส่ง
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพบว่า ธาตุไนโตรเจนต่้ากว่าค่ามาตรฐานในทุกกรรมวิธี คือ อยู่ระหว่าง 1.32-1.49 
ในขณะที่ค่ามาตรฐานของมะพร้าวทางใบที่ 14 มีธาตุไนโตรเจน 1.8 % ส่วนฟอสฟอรัสมีค่าต่้ากว่ามาตรฐาน (ค่า
มาตรฐาน 0.12 %) ยกเว้นกรรมวิธีที่ 2 มีค่า 0.12 %  โพแทสเซียมมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานทุกกรรมวิธี  (ค่า
มาตรฐาน 0.8 - 1.0%) คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.30 -1.61% เช่นเดียวกันกับแคลเซียมมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานทุก
กรรมวิธี (ค่ามาตรฐาน 0.35 ppm) คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.45 ppm และแมกนีเซียมมีค่าต่้ากว่าค่า
มาตรฐานในทุกกรรมวิธี (ค่ามาตรฐาน 0.35 ppm) คือมีค่าอยู่ระหว่าง 0.07 0.11 ppm (ตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหป์ริมาณธาตุอาหารในใบมะพร้าว 

กรรมวิธี % N % P % K Ca (ppm) Mg (ppm) 
T1 ไม่ใส่ปุ๋ย 
T2 ใส่ปุ๋ยหมัก 
T3 ใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมฯ 
T4 ใส่ปุ๋ยตามค่าผลการวิเคราะห์ดิน+พืช 
T5 ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 

1.32 
1.37 
1.41 
1.40 
1.49 

0.10 
0.12 
0.09 
0.09 
0.09 

1.30 
1.53 
1.61 
1.58 
1.52 

0.44 
0.43 
0.42 
0.45 
0.45 

0.11 
0.07 
0.07 
0.08 
0.09 

หมายเหต:ุ  วิเคราะห์โดยกลุม่พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
 
ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบมะพร้าวหลังการทดลอง 

กรรมวิธ ี ไนโตรเจน 
(%)1 

ฟอสฟอรัส
(%)1 

โพแทสเซียม
(%)1 

แคลเซียม
(%)1 

แมกนีเซียม
(%)1 

เหล็ก 
(ppm)2 

แมงกานีส 
(ppm)2 

สังกะสี
(ppm)2 

ทองแดง
(ppm)2 

1 
2 
3 
4 
5 

1.21 
1.20 
1.60 
1.33 
1.24 

0.13 
0.13 
0.13 
0.12 
0.13 

0.89 
0.96 
0.93 
1.04 
1.05 

0.55 
0.55 
0.57 
0.61 
0.58 

0.19 
0.16 
0.13 
0.16 
0.14 

145.75 
125.50 
130.25 
114.25 
132.00 

154.25 
111.75 
142.50 
114.75 
159.50 

24.50 
20.00 
17.00 
19.25 
20.50 

1.50 
1.25 
1.00 
1.00 
1.75 

 
1/วิเคราะห์โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลติ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 



2/ วิเคราะห์โดยกลุ่มวจิัยเกษตรเคมี  ส้านักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
- ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบมะพร้าวใบที่ 14 หลังการทดลอง พบว่า ทุกกรรมวิธีระดับธาตุไนโตรเจน 

 แคลเซียม  แมกนีเซียม ในใบมคี่าต่้ากว่าระดับมาตรฐาน ซึ่งธาตุดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลส้าหรับการ
สังเคราะห์แสง เสริมสร้างการเจริญเติบโต นอกจากนั้นแคลเซียมช่วยในการสร้างผลผลิต เป็นส่วนประกอบของ
เปลือก กะลา (สมชาย, 2555)  ส่วนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เหล็ก แมงกานีส  สังกะสี และทองแดง มีค่าตาม
ระดับมาตรฐานของใบมะพร้าวใบที่ 14  
 
ระดับค่ามาตรฐานของปริมาณธาตุอาหารในใบมะพร้าวใบท่ี 14 

ค่ามาตรฐาน ไนโตรเจน 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(%) 

โพแทสเซียม 
(%) 

แคลเซียม (%) แมกนีเซียม
(%) 

โซเดียม (%) 

ใบที่ 14 18 0.12 0.8-1.0 0.35 0.35 0.30 
 

ที่มา:  ดัดแปลงจากสมชาย, 2555 
 
ตารางท่ี 10  ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยหมักที่ใช้ในการทดลอง 

คุณสมบัติทางเคมี      ค่าที่วิเคราะห์ได้ 
pH        7.8 
OM (%)        9.1 
N (%)        0.3 
P (%)        0.4 
K (%)        3.0 

 
หมายเหต:ุ  วิเคราะห์โดยกลุม่พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

 
 
ต้นทุนและผลตอบแทน  
 ต้นทุนและผลตอบแทนของการจัดการธาตุอาหารในการผลิตมะพร้าวน้้าหอมพบว่า ต้นทุนการผลิตของ
กรรมวิธีที่ 3 การใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมมากที่สุด 5,861.0 บาท ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี ส่วน
กรรมวิธีที่ 5 ,4 และ 2 ต้นทุนการผลิต 3,952.9 , 3,579.69 และ 29,304.0 บาท ตามล้าดับ ซึ่งกรรมวิธีไม่
ใส่ปุ๋ยต้นทุนการผลิตน้อยที่สุด  ในขณะที่ผลตอบแทนเมื่อคิดจากรายได้ที่ได้รับลบด้วยต้นทุนการผลิตรวมของแต่ละ
กรรมวิธีพบว่า กรรมวิธีที่ 4 การใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน+พืชให้ผลตอบแทนมากที่สุด 30,209.73 บาท ตาม
ด้วยกรรมวิธีที่ 2  21,680.00 บาท ส่วนกรรมวิธีที่ 3 ให้ผลตอบแทน 19,764.00 บาท ซึ่งน้อยกว่ากรรมวิธีที่ 
2 เนื่องจากกรรมวิธีที่ 3 มีต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่เป็นค่าปุ๋ยเคมีมากกว่า และผลผลิตต่อไร่ต่้ากว่ากรรมวิธีที่ 2 
ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้รับคิดเป็นรายได้สุทธิน้อยตามไปด้วย (ตารางท่ี 11) 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 11  ต้นทุนและผลตอบแทนต่อไร่ของมะพร้าวน้้าหอมเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2557   
 

ต้นทุนการผลิต กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 3 กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีที่ 5 
ต้นทุนผันแปร      
1.ค่าแรงงาน      
- ใส่ปุ๋ย(เคมี,มูลวัว,ปุ๋ยหมัก) - 312.50 1,000 500 500 
- ให้น้้า 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 
-ก้าจัดวัชพืช 472 472 472 472 472 
-เก็บเก่ียวผลผลิต 160 160 160 160 160 
2. ค่าวัสดุ      
-ค่าปุ๋ยเคมี   - - 2,716.8 1,041.19 1,318.4 
-ปุ๋ยหมัก - 224 - - - 
-ปุ๋ยมูลวัว - - 105.6 - - 
-วัสดุปรับปรุงดิน(โดโลไมล์) 44 44 44 44 44 
เกลือแกง(NaCl) - - - - 96.0 
-ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 
ต้นทุนรวม/ไร่(บาท) 2,039.0 2,575.0 5,861.0 3,579.69 3,952.9 
ผลผลิตเฉลี่ย (ผล/ไร่) 2,869.44 3,465.00 3,660.72 4,827.06 3,315.90 
ราคาทีข่ายได้ (บาท/ผล) 7 7 7 7 7 
รายได้ (บาท) 20,086.08 24,255.00 25,625.04 33,789.42 23,211.30 
รายได้สุทธิ(บาท/ไร่) 18,047.08 21,680.00 19,764.00 30,209.73 19,258.40 
หมายเหต:ุ ปุ๋ยเคมีสตูร 21-0-0 ราคา  570 บ.,13-13-21 ราคา 990 บ., 0-0-60 ราคา 890 บ.  
   15-15-15 ราคา  1030 บ.   โดโลไมท์ 0.50 บ./กก. ปุ๋ยหมัก กระสอบละ 280 บ. ปุ๋ยมลูวัวกระสอบละ 33 บ. 
   0-3-0 กระสอบละ 110 บาท   คีเซอไรด์ ราคา 478 บ. เกลือแกงกก.ละ 3 บาท 

  ค่าแรงงานเฉลี่ยทั้ง 3 ปีวันละ 250 บ. น้้ามันเชื้อเพลิงลติรละ 37.50 บ. 
    
 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมในการผลิตมะพร้าวน้้าหอม  ในพ้ืนที่ดอนและแหล่งปลูกใหม่ จ้าเป็นอย่าง
ยิ่งต้องมีการจัดการด้านธาตุอาหารให้กับมะพร้าวเพ่ือการติดผล และเพ่ิมผลผลิต ส่วนในแหล่งปลูกเดิมดังกรณีของ
ผลผลิตมะพร้าวน้้าหอมในเขตภาคกลางแถบจังหวัดนครปฐม สมุทรสงคราม และราชบุรี ที่สภาพพ้ืนที่เหมาะสมต่อ
การปลูกและการให้ผลผลิตของมะพร้าวน้้าหอมตลอดทั้งปี  ดังนั้นการใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน+พืช เป็นวิธีการ
ใส่ปุ๋ยที่แนะน้าในแหล่งปลูกใหม่ และสภาพพ้ืนที่ดอน เนื่องจากเป็นกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยให้กับมะพร้าวน้้าหอม ได้ตรง
ตามความต้องการ ส่งผลให้การเจริญเติบโต ส่วนประกอบของผล ไม่ว่าจะเป็นน้้าหนักผล น้้าหนักเนื้อ และน้้า 
มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ส่วนความหวานของน้้ามะพร้าวเฉลี่ย 6% บริกซ์  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และ



ผลตอบแทนมากที่สุดเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ซึ่งการปลูกมะพร้าวน้้าหอมให้ได้ผลผลิตสูงนอกจาก
พันธุ์ การดูแลรักษา จัดการด้านธาตุอาหาร  นอกจากนั้นปัจจัยด้าน สภาพแวดล้อม ฝน อุณหภูมิ ก็เป็นปัจจัยส้าคัญ
เช่นกัน เนื่องจากมะพร้าวจะให้ผลผลิตดกสม่้าเสมอกันทุกปีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าว การจัดการด้านธาตุ
อาหารจะเน้นการใส่ปุ๋ยให้กับมะพร้าว โดยพบว่า สามารถเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวน้้าหอมได้ถึง 5,000-6,000  ผล/
ไร่/ปี (คนอง, 2543) และการใส่ปุ๋ยให้ได้ผลดีที่สุดควรเก็บตัวอย่างใบไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร แล้วน้ามา
เปรียบเทียบกับระดับค่ามาตรฐาน โดยถ้าค่าที่วิเคราะห์ได้เท่ากับหรือมากกว่าพืชจะไม่แสดงอาการขาด แต่ถ้าน้อย
กว่าควรเพ่ิมธาตุนั้นๆเข้าไป ซึ่งการให้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน+พืชให้กับมะพร้าวจะได้ผลดีที่สุด นอกจากเป็นการ
เพ่ิมผลผลิตให้กับมะพร้าวแล้ว ผลตอบแทนก็เพ่ิมข้ึนเช่นกัน 
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