
1 

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาปาล์มน ้ามัน 
โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน ้ามัน 
กิจกรรมที่ 1 การจัดการธาตุอาหารและน ้าในสวนปาล์มน ้ามัน 
ชื่อการทดลอง เทคโนโลยีการจัดการน ้าในปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

การผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อการทดลอง Increasing Suratthani Oil palm Yield by Water Management in the  

Upper Northeast of Thailand 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง กาญจนา ทองนะ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 
ผู้ร่วมงาน พสุ สกุลอารีวัฒนา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 
  วิชนีย์ ออมทรัพย์สิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 
    
บทคัดย่อ  

 ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน ้าในปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อค (RCB) 4 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 
คือ ควบคุม (ไม่ให้น ้า) กรรมวิธีที่ 2  3 และ 4 คือ ให้น ้า 0.8 1.0 และ 1.2 เท่าของค่าระเหย ตามล้าดับ ทดลองใน
แปลงปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 6 ปี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย วางผังปลูกแบบ
สามเหลี่ยม ระยะปลูก 9×9×9 เมตร ดูแลรักษาให้ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร (2547) ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556-กันยายน 2558  ผลการทดสอบพบว่า การเจริญเติบโตด้านจ้านวนทางใบทั งหมด จ้านวนทางใบ
เพ่ิม ความยาวทางใบ พื นที่หน้าตัดแกนทาง จ้านวนใบย่อย และพื นที่ใบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อให้น ้าที่
ระดับที่แตกต่างกัน แต่การน ้าปาล์มน ้ามันมีแนวโน้มท้าให้มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการไม่ให้น ้า เช่นเดียวกับการ
ออกดอกปาล์มน ้ามัน พบว่า การให้น ้ายังไม่ส่งผลต่อการตอบสนองด้านการออกดอกทั งจ้านวนช่อดอกตัวเมีย ช่อ
ดอกตัวผู้ และอัตราส่วนเพศดอกของปาล์มน ้ามันหลังการจัดการน ้าตามกรรมวิธี ในปี 1 และ 2 (อายุ 7 -8 ปีหลัง
ปลูก) แต่การให้น ้าที่ระดับ 1.2 เท่าของค่าระเหย มีแนวโน้มให้อัตราส่วนเพศดอกมากกว่าการไม่ให้น ้า ส่วนผลผลิต 
พบว่า การให้น ้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ที่ระดับ 1.2 เท่าของค่าระเหย ในปาล์มน ้ามันอายุ 7-8 ปี 
สามารถท้าให้ผลผลิตมากกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า 19.89 เปอร์เซนต์ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 4.34 ตันต่อไร่ต่อปี 
ดังนั นการปลูกปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนควรจะมีการให้น ้า
ตั งแต่เริ่มปลูก และควรให้อย่างต่อเนื่องในปริมาณท่ีมากพอ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่คุ้มต่อการลงทุน 
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Abstract  

Study of increasing Suratthani oil palm ( Elaeis guineensis Jacq.) yield by water 
management in the Upper Northeast of Thailand. The experiment was a randomized complete 
block (RCB) 4 treatment by provided a level of 4 different water levels, including treatment 1 
was control (no water) and treatment 2, 3 and 4 were 0.8, 1.0 and 1.2 times of evaporation 
respectively. The experiment were studied at NongKhai Agricultural Research and Development 
Center in the Northeast of Thailand between October 2013 to September 2015.  Plantation 
triangular layout 9x9x9 meters and maintained by irrigation following treatment during the dry 
season also fertilizer as recommended by the Department of Agriculture (2004). Measurement 
of the vegetative growth, flowering and yield on oil palm aged 7-8 years.  

The results showed that vegetative growth (number of leaves, leaf production, leaves 
length, cross-section of petiole, number of leaflet and leaf area) were not significant between 
all treatments in 1-2 year after experiment but the vegetative growth of irrigated oil palm was 
higher than control. The average of proportion flowering females (sex-ratio) of Suratthani oil 
palm showed that not significant between all treatments ranged from 63.4-68.7 %. Cumulative 
annual yield of 2 years (7-8 years) showed that Irrigated oil palm hybrids Suratthani at 1.2 times 
of evaporation was highest yield about 4.34 increasing yield than the control (3.62 ton/rai/years) 
about 19.89 %. Thus, can be concluded that Suratthani oil palm production in the in the Upper 
Northeast of Thailand should be to provide water during the growth and yield production in 
order to get a high yield on investment. 
 
ค าน า     
  ปี 2557 พื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันในประเทศไทยประมาณ 4.40 ล้านไร่ และให้ผลผลิตแล้วมีเนื อที่ประมาณ 
4.15 ล้านไร่  ผลผลิตปาล์มทะลายสด 12.50 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,014 กิโลกรัมต่อไร่  พื นที่ปลูกมากในภาคใต้ 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล้าดับ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื อที่ ให้ผลผลิต 0.08 ล้านไร่ 
ให้ผลผลิตต่อไร่ 945 กิโลกรัมต่อไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) การขยายพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ น
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ค้านึงถึงความเหมาะสมของพื นที่ปลูก เช่น พื นที่นา พื นที่น ้าท่วม ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ
การให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน                              
  ปาล์มน ้ามันเป็นพืชยืนต้นที่ให้ผลผลิตสูงเมื่อเทียบกับพืชให้น ้ามันชนิดอ่ืน ปาล์มน ้ามันมีการเจริญเติบโต
ทางล้าต้นอย่างรวดเร็ว มีอายุการให้ผลผลิตที่ยาวนาน ปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื น มี
ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยมากกว่า 2,000 มม./ปี และมีการกระจายตัวของฝนสม่้าเสมอตลอดปี ไม่น้อยกว่า 120 มม./ปี 
ซึ่งในสภาพที่มีการขาดน ้าหรือช่วงแล้งยาวนานเกิน 2 เดือน ควรมีการให้น ้าเสริมหรือทดแทนในช่วงที่ฝนไม่ตกด้วย
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การติดตั งระบบให้น ้า (ภิญโญและคณะ, 2539) เนื่องจากน ้าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของปาล์มน ้ามัน น ้าเป็นปัจจัยส้าคัญที่สุดในการผลิตทางการเกษตรและในปัจจุบันการขาดแคลนน ้า
เริ่มเป็นปัญหามากขึ นทุกขณะ ดังนั นเกษตรกรจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการน้าเอาน ้าไปใช้อย่าง
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่การปลูกปาล์มน ้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื นที่มี
ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 1,520 มิลลิเมตร จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย 114  วัน  ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการน ้าของต้น
ปาล์มน ้ามัน ดังนั นในการจะท้าสวนปาล์มน ้ามันให้ประสบความส้าเร็จจ้าเป็นต้องเลือกพื นที่ที่เหมาะสม สามารถให้
น ้าได้ในช่วงฤดูแล้ง และจ้าเป็นจะต้องมีการให้น ้าเสริมหรือทดแทนเพ่ือให้พอเพียงต่อการเจริญเติบโต และการ
ให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามันในแต่ช่วงเดือน จึงควรมีการศึกษาการจัดการน ้าที่เหมาะสมต่อปาล์มน ้ามันในช่วงการ
ให้ผลผลิต   

จากการศึกษาของศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี ด้านผลกระทบของการให้น ้าต่อกระบวนการทาง
สรีรวิทยา การให้ผลผลิตและปริมาณน ้ามันของปาล์มน ้ามันพบว่า ผลผลิตทะลายของปาล์มน ้ามันที่ให้น ้าเฉลี่ย 9 ปี 
มีค่า 3.45 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งสูงกว่าไม่ให้น ้า 24 เปอร์เซ็นต์ (2.79 ตันต่อไร่ต่อปี) (สุรกิตติ และคณะ, 2543) ซึ่งเป็น
การยืนยันได้ว่า การให้น ้าปาล์มน ้ามันใน จ.สุราษฎร์ธานี สามารถเพ่ิมผลผลิตปาล์มน ้ามันได้แน่นอน แต่จะเพ่ิมได้
มากหรือน้อยขึ นกับปริมาณน ้าที่ให้และสภาพแวดล้อมในช่วงนั น เช่นเดียวกันในสภาพพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันใหม่
นั น จ้าเป็นต้องมีข้อมูลการจัดการน ้าที่เหมาะสมเพ่ือช่วยให้ปาล์มน ้ามันสามารถแสดงศักยภาพและเพ่ิมผลผลิตได้
อย่างเต็มที่ โดยอาศัยผลจากการศึกษาศักยภาพของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีต่อการให้น ้าระดับต่างกันไป
ใช้ขยายผลต่อในพื นที่ปลูกใหม่ที่มีศักยภาพ 

ดังนั นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั งนี เพ่ือหาข้อมูลและแนวทางการจัดการที่เหมาะสมกับปาล์มน ้ามันที่
ปลูกในสภาพพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจในการปลูกปาล์มน ้ามัน
ของเกษตรกรต่อไป 
 
วิธีด าเนินการ 
  อุปกรณ์ 

1.  ต้นปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 อายุ 6 ปี 
2. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมี อุปกรณ์ระบบน ้า อุปกรณ์เก็บเกี่ยว  
3. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอกและผลผลิต 
วิธีการ 
แบบและวิธีการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อค (RCB) 4 กรรมวิธี 4 ซ ้าๆละ 9 ต้น

ได้แก่ 
 กรรมวิธีที่ 1 ไม่ให้น ้า  
 กรรมวิธีที่ 2 ให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย  
 กรรมวิธีที่ 3 ให้น ้า 1.0 เท่าของค่าระเหย  
 กรรมวิธีที่ 4 ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย 
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  วิธีปฎิบัติการทดลอง 
  ด้าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการน ้าในปาล์มน ้ามัน โดยการให้น ้าแตกต่างกัน 4 ระดับ ตาม

กรรมวิธีที่ก้าหนดในแปลงปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 6 ปี ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
หนองคาย ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย วางผังปลูกแบบสามเหลี่ยม ระยะปลูก 9×9×9 เมตร ดูแลรักษาต้น
ปาล์มน ้ามัน ดูแลรักษาต้นปาล์มน ้ามัน โดยการให้น ้าตามกรรมวิธีก้าหนด โดยการติดตั งระบบน ้าแบบมินิสปริง
เกลอร์ใต้ทรงพุ่มต้น จ้านวน 2 หัวต่อต้น ให้ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร (2547) ได้แก่ ปุ๋ยเคมี
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ร็อคฟอสเฟต (0-3-0) โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) คีเซอร์ไรท์ (MgO 27%) และ 
โบเรท (Boron 11%) ก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้นและภายในแปลงโดยใช้แรงงานคนใช้เครื่องสะพายบ่าตัดรอบบริเวณ
โคนต้น และใช้รถไถตัดตามทางระหว่างแถว 

 การบันทึกข้อมูล ด้านการเจริญเติบโต และ ผลผลิต ดังนี  
1. ลักษณะการเจริญเติบโต วัดลักษณะการเจริญเติบโตต่างๆปีละครั งตามวิธีการของ Corley and 

Breure, 1988 จ้านวน 9 ต้นต่อแปลงย่อย ดังนี  
1.1 พื นที่ใบ โดยใช้ทางใบที่ 17 เป็นตัวแทน วัดความกว้างและความยาวของใบย่อยจ้านวน 3 คู่ โดย

ใช้ใบที่อยู่ประมาณกึ่งกลางของทางใบ ค้านวณค่าเฉลี่ย และคูณด้วยจ้านวนใบย่อยทั งหมด และคูณด้วยค่า 
correction factor 0.55  

1.2 พื นที่หน้าตัดแกนทาง  วัดความกว้าง และตามความลึกของก้านแกนทางการวัด วัดที่ต้าแหน่ง
เดียวกัน คือจุดที่เริ่มมีใบย่อย ของโคนแกนทางใบที่ 1 

1.3 ความสูง วัดครั งแรกเมื่ออายุ 5 ปี โดยใช้ทางใบที่ 41 เป็นฐานครั งแรกวัดความสูงจากพื นดินถึง
ต้าแหน่งทางใบที่ 41 และในปีต่อไปวัดความสูงจากพื นดิน (เดิม) ถึงต้าแหน่งทางใบที่ 41 (ใหม่) 

1.4 จ้านวนทางใบเพิ่ม ท้าเครื่องหมายที่ทางใบที่ 1 ในปีแรกและท้าต่อเนื่องทุกปี นับจ้านวนทางใบที่
เพ่ิมขึ นในแต่ละรอบปี  

2. การออกดอกและผลผลิตของปาล์มน ้ามัน   
2.1 บันทึกจ้านวนช่อดอกตัวผู้ ช่อดอกตัวเมีย และช่อดอกกระเทย ทุก 15 วัน และค้านวณอัตราส่วน

เพศดอกของปาล์มน ้ามัน (ช่อดอกตัวเมียต่อช่อดอกรวมทั งหมด)  
2.2 ผลผลิตทะลายสด เก็บเกี่ยวทุก 15 วันตลอดทั งปีอย่างต่อเนื่อง บันทึกข้อมูลจ้านวนทะลาย 

น ้าหนักทะลายสด ค้านวณข้อมูลผลผลิตทะลายสดต่อต้น ผลผลิตทะลายสดต่อไร่ และจ้านวนทะลายต่อต้นต่อปี   
3.วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี LSD 

เวลาและสถานที่   
  เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ นสุด กันยายนปี 2558  

สถานที่ท้าการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามัน อายุ 8 ปีหลังปลูก การเจริญเติบโตด้านต่างๆ ได้แก่ จ้านวนทางใบ

ทั งหมด จ้านวนทางใบเพ่ิม ความยาวทางใบ พื นที่หน้าตัดแกนทาง จ้านวนใบย่อย และพื นที่ใบ (ตารางที่ 1)  ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อให้น ้าที่ระดับที่แตกต่างกัน แต่การให้น ้าที่ระดับ 1.2 เท่าของค่าระเหยมีแนวโน้มท้า
ให้ปาล์มน ้ามันมีการเจริญเติบโตโดยรวมทุกด้านมากที่สุด  

จ้านวนทางใบทั งหมด พบว่า การให้น ้าที่ระดับ 1.2 เท่าของค่าระเหยปาล์มน ้ามันมีจ้านวนทางใบทั งหมด
เท่ากับ 47.4 ทางใบ รองลงมาคือ การให้น ้าที่ระดับ 1.0 0.8 เท่าของค่าระเหย และไม่ให้น ้า มีค่าเท่ากับ 46.4 46 
และ 45.4 ใบ ตามล้าดับ เช่นเดียวกับจ้านวนทางใบเพ่ิมซึ่งการให้น ้าที่เพ่ิมขึ นสามารถท้าให้อัตราการสร้างใบใหม่
เพ่ิมขึ นเท่ากับ 20.2-20.4 ทางใบต่อปี เมื่อเทียบกับการไม่ให้น ้าซึ่งจ้านวนใบที่เพ่ิมขึ นเพียง 19.0 ทางใบ แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติ โดยปกติทั่วไปการผลิตทางใบในแต่ละปีขึ นอยู่กับอายุของต้นและสภาพแวดล้อม ปกติปาล์ม
น ้ามันที่มีอายุ 5-6 ปี มีอัตราการสร้างใบใหม่ต่อปีประมาณ 30-40 ทางใบ หลังจากนั นจะลดลงเป็น 20-25 ทางใบ
ต่อปีเมื่อปาล์มน ้ามันมีอายุเพ่ิมขึ นเกิน 8 ปี (อรรัตน์ และคณะ, 2554) ซึ่งจากผลการทดลองข้างต้นเห็นได้ว่าอัตรา
การสร้างทางใบยังต่้ากว่าปกติ โดยเฉพาะในต้นปาล์มน ้ามันที่ไม่มีการให้น ้า แต่อัตราการสร้างใบใหม่ปาล์มน ้ามัน
อาจมีความแปรปรวนสูงโดยเป็นผลมาจากการจัดการน ้า ปุ๋ย ความหนาแน่นของต้นปาล์มน ้ามันต่อพื นที่ได้เช่นกัน 
(Corley and Tinker, 2003) นอกจากอายุของปาล์มน ้ามันที่มีผลต่อการเพ่ิมขึ นของทางใบ ปัจจัยอ่ืน เช่น การ
กระทบแล้ง อุณหภูมิ และความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นปัจจัยที่กระทบต่อการสร้างใบเช่นกัน (Lim et al., 2011) 

ความยาวทางใบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้ามีแนวโน้มท้าให้ความ
ยาวทางใบน้อยที่สุด (4.8 เมตร) เมื่อเทียบกับการให้น ้าที่ระดับ 1.2 เท่าของค่าระเหย ที่มีความยาวทางใบมากท่ีสุด
เท่ากับ 5.1 เมตร ส่วนพื นที่หน้าตัดแกนทาง ซ่ึงเป็นดัชนีบ่งชี ถึงพื นที่ท่อน ้าและท่ออาหารของปาล์มน ้ามัน โดยการ
ให้น ้ามีแนวโน้มท้าให้พื นที่หน้าตัดแกนทางมีค่ามากกว่าการไม่ให้น ้า แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ซึ่งปาล์มน ้ามัน
ที่ให้น ้ามากที่สุด 1.2 เท่าของค่าระเหยมีพื นที่หน้าตัดแกนทางเท่ากับ 23.1 ตารางเซนติเมตร รองลงมา คือ ปาล์ม
น ้ามันที่ให้น ้า 1.0 และ 0.8 เท่าของค่าระเหย ส่วนการไม่ให้น ้าท้าให้พื นที่หน้าตัดแกนทางมีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 
19.9 ตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของวิชนีย์ และคณะ (2554) ซึ่งรายงานว่าปาล์ม
น ้ามันที่อาศัยน ้าฝนอย่างเดียว จะมีพื นที่หน้าตัดแกนทางน้อยกว่าปาล์มน ้าที่ให้น ้าในช่วงแล้ง 

จ้านวนใบย่อย เป็นดัชนีบ่งบอกถึงพื นที่ใบ จากข้อมูลของปาล์มน ้ามันอายุ 8 ปี พบว่าการให้ที่ระดับ
แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่แนวโน้มส่งผลให้ปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหยมีค่ามากกว่า
กรรมวิธีอ่ืนๆเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมของการเจริญเติบโตที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อาจ
เนื่องจากการให้น ้าในปีแรกของการทดลองที่ปาล์มน ้ามันอายุ 6 ปี (ปี 2556/2557) เกิดปัญหาเรื่องการวางระบบ
น ้าและการให้ปริมาณน ้าตามกรรมวิธีที่ก้าหนดไม่เพียงพอ และให้น ้าได้เพียงพอในปีที่ 2 -3 (ปี 2557/2558) จึง
ส่งผลท้าให้เห็นความแตกต่างไม่ชัดเจนมากนักระหว่างกรรมวิธีที่ไม่ให้น ้ากับการให้น ้า แต่อาจจะเริ่มเห็นแนวโน้ม
ของกรรมวิธีที่ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหยที่เริ่มเห็นความแตกต่างกับกรรมวิธีที่ไม่ให้น ้าในปีที่ 2 ซึ่งโดยปกติการใส่
ปัจจัยต่างๆให้แก่ต้นปาล์มน ้ามันจะส่งผลในปีถัดไปส้าหรับการเจริญเติบโต และส่งผลต่อผลผลิตปีที่ 2-3  
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ตารางท่ี 1 จ้านวนทางใบทั งหมด จ้านวนทางใบเพ่ิม ความยาวทางใบ พื นที่หน้าตัดแกนทาง จ้านวนใบย่อย  
    และพื นที่ใบของปาล์มน ้ามันที่ให้น ้าระดับต่างกัน อายุ 8 ปีหลังปลูก  
    ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 

กรรมวิธี 
จ านวนทางใบท้ังหมด 

(ใบ) 
จ านวนทางใบเพิ่ม 

(ใบ) 
ความยาวทางใบ 

(ม.) 
ไม่ให้น ้า 45.4 19.0 4.8 
ให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย 46.0 20.3 4.9 
ให้น ้า 1.0 เท่าของค่าระเหย 46.4 20.4 5.0 
ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย 47.4 20.2 5.1 
F-test ns ns ns 
CV (%) 4.00 4.98 4.24 

กรรมวิธี 
พื้นที่หน้าตัดแกนทาง 

ตร.ซม. 
จ านวนใบย่อย 

(ใบ) 
พื้นที่ใบ 
(ตร.ม) 

ไม่ให้น ้า 19.9 314 8.5 
ให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย 22.6 318 8.6 
ให้น ้า 1.0 เท่าของค่าระเหย 21.7 318 8.8 
ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย 23.1 319 8.8 
F-test ns ns ns 
CV (%) 9.54 1.63 5.28 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี LSD 

 

การออกดอกของปาล์มน้ ามัน พบว่า หลังการจัดการน ้าตามกรรมวิธี ในปี 1 และ 2 (อายุ 7 -8 ปีหลัง
ปลูก) การให้น ้ายังไม่ส่งผลต่อการตอบสนองด้านการออกดอก ทั งจ้านวนช่อดอกตัวเมีย ช่อดอกตัวผู้ และ
อัตราส่วนเพศดอกของปาล์มน ้ามัน ผลการทดลองจึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยการตอบสนองของช่อดอกตัว
เมีย พบว่า ปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหยมีจ้านวนช่อดอกตัวเมียสะสมมากที่สุดเท่ากับ 18.6 ช่อดอก 
รองลงมาคือปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า 1.0 และ 0.8 เท่าของค่าระเหย มีค่าเท่ากับ 18.2 และ 16.3 ช่อดอกตามล้าดับ 
ส่วนปาล์มน ้ามันที่อาศัยน ้าฝนอย่างเดียวมีช่อดอกตัวเมียต่้าสุดเท่ากับ 16.0 ช่อดอก ซึ่งปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการ
ออกดอกตัวเมีย คือ ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมโดยเฉพาะปริมาณน ้าฝนที่ถ้าได้รับไม่เพียงพอ อาจจะท้าให้ตาดอก
ที่เกิดขึ นฝ่อหรือเปลี่ยนสภาพเป็นช่อดอกตัวผู้แทนช่อดอกตัวเมีย (Corley and Tinker, 2003)  และจากตารางที่ 
2 จะเห็นได้ว่าช่อดอกตัวเมียในปีที่ 8 มีจ้านวนลดลงจากปีที่ 7 เนื่องจากปริมาณน ้าฝนที่ลดลงด้วยน้อยกว่า 2,000 
มิลลิเมตรต่อปี โดยเฉพาะในปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้าที่จ้านวนช่อดอกตัวเมียลดลงอย่างเด่นชัด  
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ส่วนช่อดอกตัวผู้ พบว่า ในปีที่ 7 และ 8 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นในปีที่ 8 ซึ่งมี
การตอบสนองที่ตรงข้ามกับจ้านวนช่อดอกตัวเมียที่ลดลง โดยปาล์มน ้ามันที่ไม่มีการให้น ้าจะมีช่อดอกตัวผู้มากกว่า
ปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า (ตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 2  จ้านวนช่อดอกตัวเมีย ช่อดอกตัวผู้ และอัตราส่วนเพศ (sex-ratio) ของปาล์มน ้ามันที่ให้น ้าระดับ  

 ต่างกัน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย  

กรรมวิธี 
ปี 7 

(ต.ค.56-ก.ย.57) 
ปี 8 

(ต.ค.57-ก.ย.58) 
สะสม/เฉลี่ย 

  ช่อดอกตัวเมีย  
ไม่ให้น ้า 8.9 6.8 16.0 
ให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย 9.3 7.4 16.3 
ให้น ้า 1.0 เท่าของค่าระเหย 9.5 7.8 18.2 
ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย 10.3 9.1 18.6 
F-test ns ns ns 
CV (%) 11.86 13.88 10.66 
  ช่อดอกตัวผู้  
ไม่ให้น ้า 4.5 4.5 9.4 
ให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย 4.2 4.4 9.1 
ให้น ้า 1.0 เท่าของค่าระเหย 3.9 3.8 9.1 
ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย 3.8 3.7 8.5 
F-test ns ns ns 
CV (%) 25.29 1.63 10.2 
 อัตราส่วนเพศ (sex-ratio); เปอร์เซนต์ 
ไม่ให้น ้า 67.1 62.5 63.4 
ให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย 70.8 64.8 63.9 
ให้น ้า 1.0 เท่าของค่าระเหย 70.9 67.1 66.9 
ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย 74.3 72.9 68.7 
F-test ns ns ns 
CV (%) 8.11 9.14 4.65 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี LSD 

 

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนเพศ (sex ratio) ซึ่งเป็นสัดส่วนของช่อดอกตัวเมียต่อช่อดอกทั งหมด ซึ่งอัตราส่วน
เพศที่มีค่าสูงมีแนวโน้มที่จะให้ผลผลิตได้มากกว่าปาล์มน ้ามันที่มีอัตราส่วนเพศต่้า การออกดอกจะมากหรือน้อยมี
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ธาตุอาหาร สภาวะเครียดน ้า ซึ่งเป็นปัจจัยส้าคัญที่บ่งบอกถึงจ้านวนทะลายที่จะได้และ
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ปริมาณผลผลิตปาล์มน ้ามัน (Corley and Tinker, 2003) โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อการ
แสดงออกของเพศดอก การพัฒนาช่อดอก การฝ่อของดอก และการพัฒนาของผล (Henson and Harun, 2007)  
จากตารางที่ 2 พบว่าปาล์มน ้ามันมีอัตราส่วนเพศไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทั งที่ไม่ให้น ้าและการให้น ้าระดับ
แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มว่าการให้น ้าเพ่ิมขึ นในระดับ 1.2 เท่าของค่าระเหย  ปาล์มน ้ามันสามารถสร้างช่อดอกได้
มากกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า โดยมีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 68.7 เปอร์เซนต์ ซึ่งอาจจะเห็นผลการตอบสนองที่
ชัดเจนมากขึ นเมื่อมีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องในระยะยาว  

การให้ผลผลิตของปาล์มน้ ามัน ผลผลิตทะลายสดและองค์ประกอบผลผลิตของปาล์มน ้ามันนอกจากจะ
ขึ นกับสภาพแวดล้อม และการจัดการสวน การจัดการน ้าและปุ๋ย รวมทั งขึ นอยู่กับอายุของปาล์มน ้ามันด้วย  โดย
ปกติปาล์มน ้ามันในช่วงแรกของการให้ผลผลิตจะมีค่าน้อยและมีความแปรปรวนสูง  เมื่อปาล์มน ้ามันอายุมากขึ น
ผลผลิตก็จะเพ่ิมมากขึ น  โดยจะให้ผลผลิตทะลายสดถึงระดับสูงสุดเมื่ออายุ 8-9 ปี จากนั นผลผลิตจะคงที่และมี
แนวโน้มจะให้ผลผลิตลดลงเมื่ออายุมากกว่า 15 ปี จากผลการทดลองบันทึกข้อมูลผลผลิตของปาล์มน ้ามันต่อเนื่อง 
2 ปี ได้แก่ ปี 7 และ 8 ในช่วงตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 และ ในช่วงตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 
2558 ผลการทดลองมีดังนี  

 จ้านวนทะลายของปาล์มน ้ามันที่ให้น ้าระดับแตกต่างกัน พบว่า ปีแรก (ปาล์มน ้ามันอายุ 7 ปี) มีจ้านวน
ทะลายที่แตกต่างกันทางสถิติอย่างนัยส้าคัญยิ่ง โดยปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย ให้จ้านวนทะลาย
มากท่ีสุดเท่ากับ 12.3 ทะลายต่อต้นต่อปี รองลงมาคือ ปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า 0.8 และ 1.0  เท่ากับ 12.1 และ 12.0 
ทะลายต่อปี ตามล้าดับ ส่วนการไม่ให้น ้าท้าให้ปาล์มน ้ามันมีจ้านวนทะลายน้อยที่สุด เท่ากับ 10.1 ทะลายต่อปี 
ส้าหรับการตอบสนองของปาล์มน ้ามันในปีที่ 2 หลังทดลอง (ปาล์มน ้ามันอายุ 8 ปี)กันทางสถิติ พบว่า การให้
จ้านวนทะลายของปาล์มน ้ามันไม่มีความแตกต่างทางสถิติทั ง 4 กรรมวิธี แต่การให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหยยังคงมี
แนวโน้มให้จ้านวนทะลายสูงสุด เท่ากับ 10.6 ทะลายต่อต้นต่อปี ทั งนี ในช่วงปีก่อนหน้า 1-2 ปีนั น พื นที่จังหวัด
หนองคายมีปริมาณน ้าฝนลดลงท้าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเพ่ิมขึ น แม้มีการให้น ้าก็ตามจึงส่งผลให้ภาพรวม
ของจ้านวนทะลายลดลงด้วย (ตารางที่ 3) 
 

ตารางท่ี 3  จ้านวนทะลายปาล์มน ้ามันที่ให้น ้าระดับต่างกันอายุ 7-8 ปี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 

กรรมวิธี 
 จ านวนทะลาย (ทะลาย/ต้น/ปี)  

ปี 7 ปี 8 เฉลี่ย 
ไม่ให้น ้า 10.1b 9.3 9.9 
ให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย 12.1a 9.8 10.9 
ให้น ้า 1.0 เท่าของค่าระเหย 12.0a 9.9 10.6 
ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย 12.3a 10.6 11.4 
F-test * ns ns 
CV (%) 7.54 9.71 6.61 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี LSD 
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 น ้าหนักทะลาย (ตารางที่ 4 ) ปัจจัยน ้ามีผลต่อน ้าหนักทะลายปาล์มน ้ามัน โดยพบว่าปีที่ 1 (อายุ 7 ปี ) 
ปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า 1.2 1.0 และ 0.8 เท่าของค่าระเหย สามารถให้น ้าหนักทะลายมากกว่าการไม่ให้น ้า แต่ในกลุ่ม
ที่มีการให้น ้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีน ้าหนักทะลายเท่ากับ 17.7 17.4 และ 17.6 กิโลกรัมตามล้าดับ 
และปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้ามีน ้าหนักทะลายต่้าสุดเท่ากับ 16.6 กิโลกรัม ส่วนการตอบสนองของปาล์มน ้ามันในปีที่ 
2 (อายุ 8 ปี ) พบว่า เป็นในทิศทางเดียวกัน โดยปาล์มน ้ามันที่มีการให้น ้า 1.2  และ 1.0 เท่าของค่าระเหย 
สามารถท้าให้น ้าหนักทะลายมีค่ามากกว่าการให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย และการไม่ให้น ้า ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อ
ปาล์มน ้ามันอายุเพ่ิมขึ นน ้าหนักทะลายก็จะมีน ้าหนักเพ่ิมขึ น แต่ในภาพรวมเมื่อปาล์มอายุ 8 ปี น ้าหนักทะลายทุก
กรรมวิธีมีค่าลดลงเล็กน้อย ทั งนี เนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะปริมาณน ้าฝนที่ลดลงในช่วงปีนั นๆ ส่งผล
ให้แห้งแล้งจึงมีผลต่อการสร้างน ้าหนักทะลาย แต่ถ้ามีการให้น ้าในช่วงแล้งอย่างต่อเนื่องเพียงพอนั นจะช่วยเพ่ิม
จ้านวนทะลายมากกว่าการเพ่ิมน ้าหนักทะลาย (Corley and Tinker, 2003) แต่ทั งนี ต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน
ประกอบด้วย เนื่องจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศมีความส้าคัญต่อการปลูกปาล์มน ้ามัน (เกริกชัย, 2554) โดยเฉพาะ
ปริมาณน ้าฝนมีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต (Lim et al, 2011) 

 

ตารางท่ี 4  น ้าหนักทะลายปาล์มน ้ามันที่ให้น ้าระดับต่างกันอายุ 7-8 ปี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 

กรรมวิธี 
 น้ าหนักทะลาย (ก.ก.)   

ปี 7 ปี 8 เฉลี่ย 
ไม่ให้น ้า 16.6b 14.4b 15.5b 
ให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย 17.6a 14.5ab 15.9ab 
ให้น ้า 1.0 เท่าของค่าระเหย 17.4a 15.9a 16.7a 
ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย 17.7a 16.0a 16.8a 
F-test * * ** 
CV (%) 2.3 5.0 2.83 
  

 ผลผลิตทะลายสด (ตารางที่ 5) จากผลการทดลองพบว่า ผลผลิตทะลายต่อต้นต่อปีมีความแตกต่างกันทาง
สถิติในปีที่ 1 (ปาล์มน ้ามันอายุ 7 ปี) หลังการทดลอง โดยปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหยมีผลผลิต
ทะลายมากที่สุด เท่ากับ 211.6 กิโลกรัมต่อต้น โดยไม่แตกต่างทางสถิติกับการให้น ้า 1.0 และ 0.8 เท่ าของค่า
ระเหย มีค่าเท่ากับ 210.5 และ 196.8 กิโลกรัมต่อต้น แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า ซึ่ง
ให้ผลผลิตทะลายน้อยที่สุด เท่ากับ 176.6 กิโลกรัมต่อต้น และเม่ือพิจารณาในปีที่ 2 ปาล์มน ้ามันอายุ 8 ปีหลังปลูก 
พบว่าผลผลิตของปาล์มน ้ามันทั ง 4 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า 1.2 เท่าของค่า
ระเหย มีแนวโน้มมีผลผลิตทะลายมากท่ีสุดเท่ากับ 168.8 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ใน
ทุกกรรมวิธีมีแนวโน้มให้น ้าหนักเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานของปาล์มน ้ามันลูกผสมเทเนอราที่ปลูกในพื นที่
เหมาะสมปานกลางซึ่งก้าหนดให้มีน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย 5 ปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 130 กิโลกรัมต่อต้นต้น (กรมวิชาการ
เกษตร, 2547) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปาล์มน ้ามันเมื่อมีการให้น ้าก็สามารถมีศักยภาพในการให้ผลผลิตได้เพ่ิมขึ นตาม
ศักยภาพของพันธุ์ได้ 
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ตารางท่ี 5 ผลผลิตปาล์มน ้ามันที่ให้น ้าระดับต่างกันอายุ 7-8 ปี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 

กรรมวิธี 
 ผลผลิต (ก.ก./ต้น)   

ปี 7 ปี 8        เฉลี่ย 
ไม่ให้น ้า 176.6b 140.8 158.7b 
ให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย 196.8ab 141.0 168.9b 
ให้น ้า 1.0 เท่าของค่าระเหย 210.5a 144.9 177.6ab 
ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย 211.6a 168.8 190.2a 
F-test * ns ** 
CV (%) 6.96 9.67 5.07 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี LSD 

 
ผลผลิตทะลายสดต่อไร่ต่อปี ได้จากการน้าผลผลิตต่อต้นต่อปีคูณด้วยจ้านวน 22.8 ต้นต่อไร่ (ตารางที่ 6) 

พบว่า จากข้อมูลผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 2 ปี ปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย มีผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 
4.36 ตันต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า 1.0  0.8 เท่าของค่าระเหย มีผลผลิตเท่ากับ 4.05 และ 3.85 
ตันต่อไร่ต่อปี ตามล้าดับ ส่วนการไม่ให้น ้าปาล์มน ้ามัน มีผลผลิตต่้าที่สุดเท่ากับ 3.62 ตันต่อไร่ต่อปี สอดคล้องกับ
รายงานผลการทดสอบการปลูกปาล์มน ้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552 -2553 คือ พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 
ให้ผลผลิตสูงสุด 2,605 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าไม่ให้น ้าผลผลิตลดลง 21% (อุดม และคณะ, 2554) เพราะมีการให้น ้า
เสริมในช่วงฤดูแล้งเป็นปัจจัยส้าคัญในการให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน สอดคล้องกับรายงานวิจัยของวิชนีย์และคณะ 
(2554) พบว่า การให้น ้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการของปาล์มน ้ามัน เช่น  อัตราการ
สังเคราะห์แสง ประสิทธิภาพการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต โดยปาล์มน ้ามัน
ที่ให้น ้ามีผลผลิตสูงกว่าที่ไม่ให้น ้า 35-72% แต่จะเพ่ิมมากหรือน้อยขึ นอยู่กับปริมาณน ้าที่ให้และสภาพแวดล้อม
ในช่วงนั น เช่นเดียวกับรายงาน Mendez และคณะ (2012) กล่าวว่า เมื่อปาล์มน ้ามันอยู่ในสภาพขาดน ้าจะมีการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาโดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าการสังเคราะห์แสง การชักน้าการเปิดปิดปากใบ ประสิทธิภาพ
การใช้น ้า อัตราการหายใจของใบ รวมถึงการเจริญเติบโต ดังนั นการให้น ้าแก่ต้นปาล์มน ้ามันในช่วงฤดูแล้งจึงเป็น
สิ่งจ้าเป็นเพ่ือชดเชยการขาดน ้าของปาล์มน ้ามัน การปรับตัวด้านการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน
ในสภาพแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากตารางที่ 6 พบว่า การให้น ้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 
2 อายุ 7-8 ปี ที่ระดับ 1.2 เท่าของค่าระเหย สามารถท้าให้ผลผลิตมากกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า 19.89 
เปอร์เซนต์ ซึ่ง Corley and Hong (1982) เปรียบเทียบผลผลิตของปาล์มน ้ามันที่มีการให้น ้าและปาล์มน ้ามันที่
ไม่ได้ให้น ้า พบว่า ถ้าผลผลิตต่างกันมากกว่า 20% ขึ นไป เหมาะสมที่จะลงทุนติดตั งระบบให้น ้าและจะคุ้มทุน
ภายในระยะเวลา 8-10 ปี หลังจากปลูกปาล์มน ้ามัน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปานกลางที่สภาพ
ภูมิอากาศอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต 
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ตารางท่ี 6 ผลผลิตปาล์มน ้ามันที่ให้น ้าระดับต่างกันอายุ 7-8 ปี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 

กรรมวิธี 
 ผลผลิต (ตัน/ไร่/ปี)   

ปี 7 ปี 8        เฉลี่ย 
ไม่ให้น ้า 4.03 3.21 3.62 
ให้น ้า 0.8 เท่าของค่าระเหย 4.49 3.22 3.85 
ให้น ้า 1.0 เท่าของค่าระเหย 4.80 3.30 4.05 
ให้น ้า 1.2 เท่าของค่าระเหย 4.83 3.85 4.36 
   
  สภาพภูมิอากาศถือเป็นปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน 
จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัดหนองคายตั งแต่ปี 2554-2558 (ภาพผนวกที่ 1) เมื่อพิจารณาข้อมูลรายปี พบว่า
ปี 2554 มีปริมาณน ้าฝนสูงสุด มีค่าเท่ากับ 2,455 มิลลิเมตรต่อปี และลดลงต่อเนื่องตั งแต่ปี 2555 เช่นเดียวกับ
จ้านวนวันฝนตก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเฉลี่ยปริมาณน ้าฝน 5 ปี เท่ากับ 2 ,112.6 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ใกล้เคียงกับปริมาณน ้าฝนที่เหมาะสมส้าหรับปาล์มน ้ามันอยู่ระหว่าง 2,200 - 3,000 มิลลิเมตรต่อปี (ธีระและคณะ
, 2546 และ Hartley, 1988) ส่วนการกระจายตัวของฝนในรอบปีจากข้อมูลจ้านวนวันฝนตกต่อปีตั งแต่ปี 2554 -
2558 มีค่าระหว่าง 76-108 วัน เฉลี่ยเท่ากับ 98 วัน ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการให้น ้าเสริมในช่วงเดือนที่ขาดน ้า เพ่ือลด
การการขาดน ้าของต้นปาล์มน ้ามัน นอกจากนี การให้น ้าในช่วงแล้งช่วยเพ่ิมจ้านวนทะลายมากกว่าการเพ่ิมน ้าหนัก
ทะลาย ส่วนค่าความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 71.5 เปอร์เซนต์ ต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมตามค้าแนะน้าของ 
Goh (2000) ซึ่งได้แนะน้าไว้ที่ระดับความชื นสัมพัทธ์ต้องมากกว่า 85 เปอร์เซนต์ ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ย 22-29.4 
องศาเซนเซียส ถือว่ามีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ามัน (Corley and Tinker, 2003) แต่ทั งนี ต้องพิจารณา
ปัจจัยอ่ืนประกอบด้วย เนื่องจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศมีความส้าคัญต่อการปลูกปาล์มน ้ามัน (เกริกชัย , 2554) 
โดยเฉพาะปริมาณน ้าฝนมีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต (Lim et al, 2011) ดังนั นการศึกษาเรื่องการ
ให้น ้าปาล์มน ้ามันที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงควรมีการศึกษาและเก็บข้อมูลการให้ผลผลิตต่อเนื่อง
เพ่ือไดข้้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ นเพราะปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่มีอายุยาวและให้ผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั งปี  
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาเทคโนโลยีการจัดการน ้าในสวนปาล์มน ้ามันลุกผสมสุราษฎร์ธานีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปได้ว่า การเจริญเติบโตด้านต่างๆ ได้แก่ จ้านวนทางใบทั งหมด จ้านวนทาง
ใบเพ่ิม ความยาวทางใบ พื นที่หน้าตัดแกนทาง จ้านวนใบย่อย และพื นที่ใบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อให้น ้า
ที่ระดับที่แตกต่างกัน แต่การให้น ้ามีแนวโน้มท้าให้ปาล์มน ้ามันมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการไม่ให้น ้า 
 การออกดอกปาล์มน ้ามัน พบว่า การให้น ้ายังไม่ส่งผลต่อการตอบสนองด้านการออกดอกทั งจ้านวนช่อ
ดอกตัวเมีย ช่อดอกตัวผู้ และอัตราส่วนเพศดอกของปาล์มน ้ามันหลังการจัดการน ้าตามกรรมวิธี ในปี 1 และ 2 
(อายุ 7-8 ปีหลังปลูก) แต่การให้น ้าที่ระดับ 1.2 เท่าของค่าระเหย มีแนวโน้มอัตราส่วนเพศดอกมากกว่าการไม่ให้
น ้า แต่การให้น ้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ระดับ 1.2 เท่าของค่าระเหย ในปาล์มน ้ามันอายุ 7-8 ปี 



12 

สามารถท้าให้ผลผลิตมากกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า 19.89 เปอร์เซนต์ โดยมีค่าเท่า 4.34 ตันต่อไร่ต่อปี ดังนั นการ
ปลูกปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ในพื นที่ที่มีการขาดน ้ามากกว่า 200 มิลลิเมตรต่อปี ควรจะมีการให้
น ้าตั งแต่เริ่มปลูกอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่มากพอ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่คุ้มต่อการลงทุน 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
  เป็นข้อมูลเพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปใช้
ประโยชน์และเผยแพร่ต่อไป 
 

ค าขอบคุณ  
  ขอบคุณทีมงานวิจัยและบุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคายทุกท่าน รวมทั งคุณวิชนีย์ 
ออมทรัพย์ นักวิชาการเกษตรช้านาญพิเศษ ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานีที่กรุณาช่วยให้ค้าแนะน้าจนการ
ทดลองเสร็จสิ นและลุล่วงไปด้วยดี 

 

เอกสารอ้างอิง  
กรมวิชาการเกษตร. 2547.  เอกสารวิชาการปาล์มน ้ามัน. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กรุงเทพฯ. 188 หน้า. 
เกริกชัย ธนรักษ์. 2554. การปลูกและดูแลรักษาปาล์มน ้ามัน  ใน การจัดการสวนปาล์มน ้ามันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

น ้ามันปาล์ม. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. น. 32-40. 
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงศ์ จันทรนิยม ประกิจ ทองค้า และวรรณา เลี ยววาริณ. 2546. คู่มือ

ปาล์มน ้ามันและการจัดการสวน. พิมพ์ครั งที่ 1. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา. 72หน้า. 

วิชนีย์ ออมทรัพย์สิน  สุจิตรา พรหมเชื อ และ เพ็ญศิริ จ้ารัสฉาย. 2554. การจัดการน ้าและสรีรวิทยาปาล์มน ้ามัน 
ใน การจัดการสวนปาล์มน ้ามันเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน ้ามันปาล์ม. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. น. 
105-169. 

สุจิตรา พรหมเชื อ  วิชนีย์ออมทรัพย์สิน  สุรกิตติ ศรีกุล  เพ็ญศิริ จ้ารัสฉาย  กาญจนา ทองนะ  พสุ สกุลอารีวัฒนา  
นิพัฒน์ สุขวิบูลย์. 2553. การศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาบางประการของพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสม
สุราษฎร์ธานีในพื นที่ที่มีศักยภาพ. รายงานประจ้าปี 25549-2553. ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 
สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. หน้า 112-131. 

สุรกิตติ ศรีกุล. 2554. การบันทึกข้อมูลงานวิจัยปาล์มน ้ามัน ใน เทคโนโลยีการผลิตปาล์มแบบครบวงจร. เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม 10-26 มกราคม 2554. ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการ
เกษตร. น. 29-45. 

สุรกิตติ ศรีกุล โกมล เจริญศรี และเกริกชัย ธนรักษ์.  2553.  การทดสอบพันธุ์ปาล์มน ้ามันและพันธุ์เอกชน. 
รายงานประจ้าปี 25549-2553. ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. 
หน้า 82-87.  



13 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. ปาล์มน ้ามัน : เนื อที่ยืนต้นเนื อที่ให้ผลผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ปี 2556 – 
2558 [ออน ไลน์ ]. เข้ าถึ งได้ จาก  http://www.oae.go.th/download/prcai/farmcrop/palm.pdf 
(มิถุนายน 2558). 

อรรัตน์ วงศ์ศรี เตือนจิตร เพ็ชรรุณ และ ชญาดา ดวงวิเชียร. 2554. พันธุ์และการคัดเลือกต้นกล้าปาล์มน ้ามัน. ใน 
การจัดการสวนปาล์มน ้ามันเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน ้ามันปาล์ม. (สถาบันวิจัยพืชไร่).หน้า 1 -10. กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

อุดม ค้าชา  กาญจนา ทองนะ และพสุ สกุลอารีวัฒนา.  2554. รายงานผลการด้าเนินงานโครงการทดสอบและ
พัฒนาพืชพลังงานเพ่ือผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลปี 2553/2554. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
หนองคายกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 40 หน้า.  

Corley, R.H.V. and P.B. Tinker. 2003. The Oil Palm 4th ed. Blackwell Publishing, Oxford. UK. 562 p. 
Corley, R.H.V. and T.K. Hong. 1982. Irrigation of oil palms in Malaysia. In Growth Flowering and 

Yield. (pp. 116-121). Corley, R.H.V. and P.B. Tinker. (eds). The Oil Palm 4th ed. Oxford: 
Blackwell Publishing, Inc. 

Goh, K.J. 2000. Climatic requirements of oil palm for high yields. Proc. Seminar on Managing Oil 
Palm For High Yields: Agronomic Principles. Malaysian Soc. Soil Science Surveys, Kuala 
Lumpur. pp. 1-17. 

Hartley, C. W. S. 1988. The oil palm 3rd ed. Longman Singapore Publishers (Pte) Ltd. Singapore. 
761 p. 

Henson, I.E. and M.H. Harun. 2007. Short-term responses of oil palm to an interrupted dry 
season in North Kedah, Malaysia. J. of Oil Palm Research. 19: 364-372. 

Lim, K.H., K.J. Goh., K.K. Kee. And I.E. Henson. 2011. Climate requirments of oil palm. In 
Agricultural Crop Trust: Agronomic principles and practices of oil palm cultivation. (ed. 
K.J. Goh., S.B. Chiu and S. Paramananthan), pp.1-37. Selangor Darul Ehsan: Majujaya Indah 
Sdn. Bhd. 

Mendez, Y.D.R., L.M. Chacon, C.J. Bayona and H.M. Romero. 2012. Physiological response of oil 
palm interspecific hybrids (Elaeis oleifera H.B.K. Cortes versus Elaeis guineensis Jacq.) to 
water deficit. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1677-
04202012000400006&script=sci_arttext [access 16 December 2013] 
 

 
 
 
 



14 

 
ภาคผนวก 

ตารางผนวกที ่1 การใส่ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน ้ามันอายุต่างๆตามค้าแนะน้ากรมวิชาการเกษตร (2547) 

ชนิดปุ๋ย ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที ่4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ขึ นไป 

แอมโมเนียซัลเฟต (N) 
(21-0-0) กก./ต้น/ปี 

1.2 3.5 5.0 5.0 5.0 5.0 

ร็อคฟอสเฟส (P) 
(0-3-0) กก./ต้น/ปี 

1.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

โพแทสเซียมคลอไรด์ (K) 
(0-0-60) กก./ต้น/ปี 

0.5 2.5 3.0 4.0 4.0 4.0 

คีเซอร์ไรด์ (26%Mg) 
กก./ต้น/ปี 

0.1 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 

โบเรท (B) กรัม/ต้น/ปี 30 60 100 80 80 80 
 

 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะสภาพอากาศได้แก่ ปริมาณน ้าฝนรวม จ้านวนวันฝนตก ความชื นสัมพัทธ์ อุณหภูมิสูงสุด  
            อุณหภูมิต่้าสุด และ อุณหภูมิเฉลี่ย ระหว่างการทดลอง 

  ที่มา: ศูนย์วิจัยยางหนองคาย  (2558) 
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