
ช่ือแผนงาน   แผนงานวิจยัและพฒันาปาลม์น ้ามนั 
ช่ือโครงการวจัิย  โครงการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตปาลม์น ้ามนั 
ช่ือกจิกรรมที ่1   การจดัการธาตุอาหารและน ้าในสวนปาลม์น ้ามนั 
ช่ือกจิกรรมย่อยที ่1.1  การจดัการธาตุอาหารในสวนปาลม์น ้ามนั  
ช่ือการทดลอง   (ภาษาไทย)           ทดสอบการใชแ้หนแดงในสวนปาลม์น ้ามนัปลูกใหม่ 
ช่ือการทดลอง (ภาษาองักฤษ) Test using on Azolla in Oil Palm area garden grows new. 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง      มนตรี  ปานตู1/ 
           สถาบนัวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน กรมวชิาการเกษตร 

ผู้ร่วมงาน        เกริกชยั ธนรักษ์2/ ศิริลกัษณ์ แกว้สุรลิขิต3/ สรัตนา  เสนาะ3/ ประพนัธ์ ประเสริฐศกัด์ิ1/         
                       จิตรลดา  ทองสอดแสง1/ ชญาดา  ดวงวเิชียร4/ กญัญรัตน์  จ  าปาทอง1/ 

 
 

 

 บทคัดย่อ 
ศึกษาการใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัแหนแดงต่อสมบติัทางเคมีของดิน และการเจริญเติบโตของปาลม์น ้ามนั 

พื้นท่ีปลูกใหม่ ทดลองในไร่เกษตรกร ต าบลบึงกาสาม อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4 ซ ้ า ประกอบดว้ย 5 ต  ารับทดลอง คือ ใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการ
เกษตร (F), ใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตรร่วมกบัแหนแดง (F + A), ใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า
กรมวชิาการเกษตร (ใส่ไนโตรเจน 75%, 50% และ 25% ) ร่วมกบัแหนแดง (F (N 75%) + A), (F (N 50%) + 
A) และ  (F (N 25%) + A) ปลูกปาลม์น ้ามนัพนัธ์ุโกลเดน้เทเนอร่า ดูแลและใส่ปุ๋ยตามต ารับทดลองต่างๆ ผล
การทดลอง พบวา่ ปาลม์น ้ามนัเจริญเติบโตดีท่ีสุดในต ารับทดลอง (F + A) โดยมีจ านวนทางใบเพิ่ม 18.17 
ทางใบ, พื้นท่ีใบ 5.78 ตารางเมตร  และความยาวทางใบ 327.17 เซนติเมตร และในต ารับทดลอง (F (N 75%) 
+ A) ปาลม์น ้ามนัมีการเจริญเติบโตท่ีไม่แตกต่างทางสถิติ กบัต ารับทดลอง (F) โดยมีพื้นท่ีใบ 5.49 ตาราง
เมตร และความยาวทางใบ 311.32 เซนติเมตร ส าหรับการวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบปาลม์น ้ามนั 
พบวา่ ในต ารับทดลอง (F), (F + A) และ (F (N 75%) มีไนโตรเจนในใบอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช คือ 2.52 – 3.17 % และปริมาณ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมใน
ใบปาลม์น ้ามนั ซ่ึงทุกต ารับทดลองมีการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วงท่ี
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ 0.15 – 0.19, 1.10 – 1.15, 0.50 – 0.57 และ 0.41 – 0.44 % ตามล าดบั 

 

1/สถาบนัวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน กรมวชิาการเกษตร จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
2/ศูนยว์จิยัปาลม์น ้ ามนัสุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ ์จ.สุราษฎร์ธานี 84160 
3/ส านกัวจิยัพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร กรมวชิาการเกษตร จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
4/ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 



ค าน า 
ปาลม์น ้ามนัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย สร้างรายไดใ้หก้บัประเทศปีละ

หลายลา้นบาท มีพื้นท่ีปลูกรวมทั้งประเทศ ประมาณ 4.61 ลา้นไร่ เน้ือท่ีใหผ้ลผลิต 4.09 ลา้นไร่ ใหผ้ลผลิต 
12.31 ลา้นตนั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ปาลม์น ้ามนัเป็นพืชยนืตน้ท่ีมีอายกุารใหผ้ลผลิต
ประมาณ 20 - 25 ปี ปริมาณของผลผลิตข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม ปริมาณน ้าฝน การจดัการสวน การจดัการ
ดินและปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ปาลม์น ้ามนัมีความตอ้งการในปริมาณมาก เพื่อใหมี้ผลิตท่ีสูงและสม ่าเสมอ ซ่ึง
ค่าใชจ่้ายร้อยละ 35 - 40 เป็นค่าปุ๋ยเคมี โดยมีการประมาณการใหธ้าตุอาหารสะสมแก่ปาลม์น ้ามนัจนถึงอายุ 
9 ปี ไวด้งัน้ี ไนโตรเจน 196 - 275 กิโลกรัม/ไร่ ฟอสฟอรัส 32 - 43 กิโลกรัม/ไร่ โพแทสเซียม 296 - 398 
กิโลกรัม/ไร่ และแมกนีเซียม 50 - 67 กิโลกรัม/ไร่  (von Uexkull และ Fairhurst, 1991) และจากรายงานของ 
Fairhurst และ Mutert (1999) รายงานวา่การสูญเสียธาตุอาหารจากการเก็บเก่ียวผลผลิตซ่ึงแตกต่างกนัไปใน
แต่ละสวน โดยทัว่ไปพบวา่เก็บเก่ียวผลผลิตทะลายสด 1,000 กิโลกรัม จะสูญเสียธาตุอาหารไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ออกไปประมาณ 2.94,  0.44,  3.71, และ 0.77 กิโลกรัม ตามล าดบั 
เห็นไดว้า่ปาลม์น ้ามนัมีการใชปุ๋้ยเคมีในปริมาณมาก อยา่งไรก็ตามปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดท่ีใส่ใหก้บัปาลม์น ้ามนั
จะมีคุณสมบติัท่ีต่างกนัไป เช่น หินฟอสเฟตเม่ือใส่ลงในดิน อนุภาคของดินจะตรึงปุ๋ยฟอสฟอรัสไว ้ ท าให้
เป็นประโยชน์กบัปาลม์น ้ามนันอ้ยลง ในขณะท่ีโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์กบัปาล์มน ้ามนัโดยทนัทีในดิน
มีนอ้ย (0.1 – 2.0 %) ส่วนโพแทสเซียมท่ีไม่ค่อยเป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์อยา่งชา้ๆ
กบัพืช อาจมีถึง 90 -  98 % (วจิิตร, 2552) ดงันั้นการใชปุ๋้ยเคมีใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ควรใชร่้วมกบั
ปุ๋ยอินทรียห์รือปุ๋ยชีวภาพ  
 ในสถานการณ์ปัจจุบนัปุ๋ยเคมีมีราคาแพง แต่เกษตรกรมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี 
แนวทางในการลดการใชปุ๋้ยเคมี คือ ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรียท่ี์น าไปสู่ระบบการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื ท า
ใหมี้การใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพเพิ่มมากข้ึน จากขอ้มูลแหนแดงเป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดหน่ึงท่ีสามารถท า
เป็นปุ๋ยพืชสดได ้เน่ืองจากแหนแดง (Azolla) เป็นเฟิร์นน ้ าขนาดเล็ก ลอยบนผวิน ้า ใบบนมีโพรงใบซ่ึงเป็นท่ี
อาศยัของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินน้ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศแลว้
เปล่ียนเป็นสารประกอบในรูปของแอมโมเนียมใหแ้หนแดงใชป้ระโยชน์ แหนแดงสามารถเล้ียงไดง่้าย 
เจริญเติบโตและขยายปริมาณไดอ้ยา่งรวดเร็ว แหนแดงมีสัดส่วนของ C/N อยูใ่นช่วง 8 - 13 ท าใหย้อ่ยสลาย
และปลดปล่อยธาตุอาหารพืชไดอ้ยา่งรวดเร็ว  Lumpkin และ Plucknett (1982) ไดว้เิคราะห์องคป์ระกอบ
ของแหนแดงท่ีเป็นแร่ธาตุ พบวา่ มีไนโตรเจน 1.96 - 5.30 % ฟอสฟอรัส 0.16 - 1.59 % และโพแทสเซียม 
0.31 - 5.97 %  แหนแดงมีไนโตรเจนแตกต่างกนัอาจมีมากถึง 6.5 % ของน ้าหนกัแหง้เม่ือเล้ียงในสภาพ
ปลอดเช้ือ (Peter และคณะ, 1980) และจากรายงานของ ศิริลกัษณ์ และ ประไพ (2554) ไดว้เิคราะห์
องคป์ระกอบทางเคมีของแหนแดง (Azolla microphylla) พบวา่ มีไนโตรเจน 4.62 % ฟอสฟอรัส 0.65 % 
และโพแทสเซียม 5.27 % อยา่งไรก็ตามการใชแ้หนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายในประเทศไทย 
ปกติโดยทัว่ไปนั้นการใชแ้หนแดงนั้นจ ากดัอยูเ่ฉพาะในนาขา้ว เน่ืองจากแหนแดงจะเพิ่มปริมาณไดอ้ยา่ง



รวดเร็วในสภาพน ้าขงัน่ิง พื้นท่ีทุ่งรังสิตเป็นพื้นท่ีท่ีรัฐประกาศเป็นเขตพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ามนั มีพื้นท่ีปลูก
ปาลม์น ้ามนัแลว้ประมาณ 12,000ไร่ โดยจะปลูกปาลม์น ้ามนัในร่องสวนส้มเก่า ในระหวา่งร่องสวนจะเป็น
ร่องน ้า ซ่ึงถา้มีการเล้ียงแหนแดงแลว้แหนแดงสามารถเจริญเติบโตได ้ เกษตรกรสามารถใชแ้หนแดงเป็นปุ๋ย
พืชสดใส่ใหก้บัตน้ปาลม์น ้ามนั ซ่ึงจะเป็นการลดการใชปุ๋้ยไนโตรเจน และยงัเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุใหก้บั
ดินอีกดว้ย 
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
 

อุปกรณ์ 
1.  ปาลม์น ้ามนัพนัธ์ุโกลเดน้เทเนอร่า 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 21 -  0 - 0, 0 - 3 - 0, 0 - 0 - 60, คีเซอไรท ์และโบรอน  
3. แหนแดง 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตปาลม์น ้ามนั 
5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งดินและตวัอยา่งใบปาลม์น ้ามนั 
6. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์สมบติัทางเคมีของตวัอยา่งดินและใบปาลม์น ้ามนั 
7. สารเคมีท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดินและใบปาลม์น ้ามนั 

วธีิการ 
วธีิการด าเนินการวจัิย  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (RCB) มี 4 ซ ้ า 5 กรรมวธีิ  
 กรรมวธีิท่ี 1: ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร (ck) 

กรรมวธีิท่ี 2: ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร + แหนแดง 
กรรมวธีิท่ี 3: ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร ( N 75%) + แหนแดง 
กรรมวธีิท่ี 4: ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร ( N 50%) + แหนแดง 
กรรมวธีิท่ี 5: ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร ( N 25%) + แหนแดง 

 ข้ันตอนการปฏิบัติและวธีิการเกบ็ข้อมูล  
1) เลือกแปลงปลูกปาลม์น ้ามนัลูกผสมเทเนอร่าท่ีปลูกในร่องสวนส้มร้างทุ่งรังสิต มีระยะ

ปลูก 9 x 9 เมตร 
 2) น าแหนแดงมาเล้ียงในร่องน ้าของแปลงปลูกปาลม์น ้ามนั เม่ือแหนแดงเจริญเติบโตเตม็ท่ี

ตกัแหนแดงข้ึนไปใส่บริเวณโคนตน้ปาลม์น ้ามนั 
 3) ปฏิบติัดูแลรักษาตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร 
 4) การใส่ปุ๋ยเคมี และใส่ปุ๋ยพชืสดแหนแดง ดงัน้ี 
 
 



อายุปาล์มน า้มัน 
ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น) แหนแดง 

(กก./ต้น) 21-0-0 0-3-0 0-0-60 Magnesium Borax 

รองก้นหลุม - 0.50 - - - - 
ปีที ่1 1.40 1.20 0.50 - 0.09 20 
ปีที่ 2 2.80 1.80 1.80 - 0.13 20 
ปีที่ 3 3.00 2.20 2.30 0.70 0.13 - 

หมายเหตุ : 1. ปุ๋ยไนโตรเจน (21-0-0) ใส่ในอตัรา 100%, 75%, 50% และ 25% ของแต่ละต ารับทดลอง 
     5) การวเิคราะห์สมบติัทางเคมีของดิน โดยวิเคราะห์พีเอช ค่าการน าไฟฟ้า อินทรียวตัถุ 

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม  
      6) การวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบปาลม์น ้ามนั (2 เดือน/คร้ัง) โดยวิเคราะห์ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 

     7) เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของปาลม์น ้ามนั เช่น ความยาวทางใบ ความกวา้งและยาวใบยอ่ย 
ความกวา้งและลึกของแกนทาง จ านวนใบยอ่ย จ านวนทางใบ พื้นท่ีใบ  
 11.2 การบันทกึข้อมูล 
                       บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโต ผลวเิคราะห์ดิน และผลวเิคราะห์ใบปาลม์น ้ามนั 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 

1. สมบัติทางเคมีเบื้องต้นของดินแปลงปลูกปาล์มน า้มัน 
ผลการวเิคราะห์ดินท่ีระดบัความลึก 0  - 15 และ 16 – 30 เซนติเมตร  (ตารางท่ี 1)  ดินทั้ง 2 ชั้น       

มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั พีเอช พิสัย 3.55 – 3.59 เน่ืองจากเป็นกลุ่มดินท่ีเกิดจากวตัถุตน้ก าเนิดดินพวก
ตะกอนผสมระหวา่งตะกอนล าน ้าและตะกอนน ้าทะเลแลว้พฒันาในสภาพน ้ากร่อย อินทรียวตัถุอยูใ่นช่วงท่ี
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปาลม์น ้ามนั พิสัย 2.09 – 2.19 % ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์สูง พิสัย 
97.81 – 115.90 ppm โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้ท่ีระดบัความลึก 0 – 
15 เซนติเมตร มีค่า 493.80,  59.00,  1529.00 และ 470.20 ppm ตามล าดบั ส าหรับโพแทสเซียม โซเดียม 
แคลเซียม และแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้ ท่ีระดบัความลึก 16 – 30 เซนติเมตร มีค่า 388.04,  85.09,  
1619.17 และ 444.03 ppm ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ธาตุอาหารดงักล่าวมีปริมาณมากในดินทั้ง 2 ระดบั
ความลึก เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวเป็นสวนส้มเก่ามีการใส่ธาตุอาหารในปริมาณมาก เม่ือเลิกท าสวนส้มจึงมี
ธาตุอาหารตกคา้งอยู ่โดยสมบติัทางเคมีของดินท่ีเหมาะสมส าหรับปาลม์น ้ามนั คือ มีพีเอช 5.2  อินทรียวตัถุ 
1.5 % ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 20 ppm โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้100 ppm และแมกนีเซียม 75 ppm 
(ศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสุราษฎร์ธานี, 2554) ส าหรับค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายดินมีพิสัย 0.13 – 0.14 
ms/cm จดัอยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อการเจริญเติบโตของปาลม์น ้ามนั  



ตารางที ่1 สมบัติทางเคมีของดินในแปลงปาล์มน า้มันก่อนทดลอง 

Rep. 
Depth 

cm 
pH 
1:1 

OM 
% 

Avai.P 
ppm 

Ext.K 
ppm 

Ext.Na 
ppm 

Ext.Ca 
ppm 

Ext.Mg 
ppm 

Ec 
ms/cm 

1 0 – 15 3.50 2.49 137.50 402.10 101.20 1471.00 412.70 0.16 
 16 - 30 3.55 2.57 133.00 326.40 121.20 1592.00 460.60 0.19 

2 0 – 15 3.51 1.89 81.00 440.90 77.32 1550.00 395.40 0.12 
 16 - 30 3.52 2.42 182.25 327.90 93.59 1440.00 352.30 0.15 

3 0 – 15 3.79 1.78 101.00 516.60 60.91 2076.00 530.70 1.10 
 16 - 30 3.42 1.71 112.50 326.70 93.88 1566.00 473.50 0.13 

4 0 - 15 3.54 2.21 71.50 403.80 59.00 1529.00 470.20 0.12 
 16 - 30 3.56 2.54 126.25 307.10 84.14 1692.00 448.60 0.13 

Mean 0 – 15 3.59 2.09 97.81 440.85 74.61 1656.50 452.25 0.13 
Mean 16 - 30 3.55 2.19 115.90 388.04 85.09 1619.17 444.03 0.14 

 

2. การเจริญเตบิโตของปาลม์น ้ามัน 

การจดัการธาตุอาหารในสวนปาลม์น ้ามนัพื้นท่ีทุ่งรังสิต โดยการใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัแหนแดง พบวา่
ในต ารับการทดลองท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตรร่วมกบัแหนแดง (F + A) ท าใหป้าลม์
น ้ามนัมีทางใบเพิ่มสูงสุดมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) กบัต ารับทดลองท่ีมีการลดปุ๋ย
ไนโตรเจน โดยมีทางใบเพิ่ม 18.17 ทางใบ ซ่ึงใบปาลม์น ้ามนัมีหนา้ท่ีส าคญัในการสังเคราะห์แสง มีทางใบ
มากก็สังเคราะห์แสงไดม้าก สร้างอาหารไดม้ากพืชจึงเจริญเติบโตไดดี้ รองลงมา คือ ต ารับการทดลองท่ีใช้
ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร (F) มีทางใบเพิ่ม 17.41 ทางใบ ส าหรับต ารับการทดลองท่ีใส่ปุ๋ยเคมี
ตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตรแต่ใส่ไนโตรเจน 75 % และ 50 % ร่วมกบัแหนแดง (F (N 75%) + A และ 
F (N 50%) + A) มีจ  านวนทางใบเพิ่ม 16.42 และ 16.10 ทางใบ และต ารับทดลองท่ีมีจ านวนทางใบต ่าสุด คือ 
การใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตรแต่ใส่ไนโตรเจนเพียง 25 % ร่วมกบัแหนแดง (F (N 25% + 
A) มีจ านวน 15.25 ทางใบ 

พื้นท่ีใบเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเจริญเติบโตของปาลม์น ้ามนั โดยปริมาณพื้นท่ีใบมากแสดง
แนวโนม้วา่ปาลม์น ้ามนันั้นๆ สามารถสังเคราะห์แสงไดม้าก ในต ารับการทดลองท่ีใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน า
กรมวชิาการเกษตรร่วมกบัแหนแดง (F + A)  มีพื้นท่ีใบสูงสุด คือ 5.78 ตารางเมตร แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P < 0.05) กบัต ารับทดลอง (F (N 25%) + A) ซ่ึงมีพื้นท่ีใบนอ้ยท่ีสุด คือ 4.79 ตารางเมตร ส าหรับ
ต ารับทดลอง F, F (N 75%) + A และต ารับทดลอง F (N 50%) + A) มีพื้นท่ีใบ 5.54, 5.49 และ 5.35 ตาราง
เมตร ตามล าดบั ซ่ึงทั้ง 3 ต  ารับการทดลองน้ีมีพื้นท่ีใบท่ีไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ  



พื้นท่ีหนา้ตดัแกนทางเป็นตวับ่งบอกถึงพื้นท่ีท่ีสามารถล าเลียงอาหารและน ้าของปาลม์น ้ามนัใน
ต ารับการทดลองท่ีใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตรร่วมกบัแหนแดง (F + A) พื้นท่ีหนา้ตดัแกน
ทางมีแนวโนม้สูงกวา่ต ารับการทดลองอ่ืนแต่ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติกบัทุกต ารับการทดลอง มีค่า 
11.68 ตารางเซนติเมตร ส าหรับต ารับการทดลอง F, F (N 75%) + A,  F (N 50%) + A และต ารับทดลอง F (N 
25%) + A) มีพื้นท่ีหนา้ตดัแกนทาง 11.43, 11.18, 10.34 และ 9.37 ตารางเซนติเมตร ตามล าดบั 

ความยาวทางใบในต ารับการทดลองท่ีใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตรร่วมกบัแหนแดง 
(F + A) มีความยาวทางใบมากท่ีสุด คือ 327.17 เซนติเมตร มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 
0.05) กบัต ารับทดลอง F (N 50%) + A และต ารับทดลอง F (N 25%) + A) ท่ีมีความยาวทางใบ 301.52 และ 
297.05 เซนติเมตร ส าหรับต ารับทดลอง F และ F (N 75%) มีความยาวทางใบ 315.87 และ 311.32 
เซนติเมตร จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่การใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตรร่วมกบัแหนแดงปาลม์
น ้ามนัมีการเจริญเติบโตท่ีดีกวา่ต ารับการทดลองท่ีใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตรเพียงอยา่งเดียว  
และการใชแ้หนแดงร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมีสามารถลดการใชปุ๋้ยไนโตรเจนลงได ้ 25 % เห็นไดจ้ากต ารับการ
ทดลอง  F (N 25%) + A ปาลม์น ้ามนัมีการเจริญเติบโตท่ีไม่แตกต่างทางสถิติกบัต ารับทดลองท่ีใส่ปุ๋ยเคมี
เพียงอยา่งเดียว (F) เน่ืองจากองคป์ระกอบทางเคมีของแหนแดง มีไนโตรเจน 4.62 % ฟอสฟอรัส 0.65 % 
และโพแทสเซียม 5.27 %  (ศิริลกัษณ์ และ ประไพ, 2554) แหนแดงยงัมีสัดส่วนของ C/N อยูใ่นช่วง 8 - 13 
ท าใหย้อ่ยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารพืชไดอ้ยา่งรวดเร็ว พืชจึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของปาล์มน า้มัน อายุ 2 ปี  

Treatments ทางใบเพิม่/6 เดือน  พืน้ทีใ่บ (ตรม.) พืน้ทีแ่กนทาง ความยาวทางใบ 
F 17.41 ab 5.54 ab 11.43 315.87 ab 
F + A 18.17 a 5.78 a 11.68 327.17 a 
F (N 75%) + A 16.42 bc 5.49 ab 11.18 311.32 ab 
F (N 50%) + A 16.10 cd 5.35 ab 10.34 301.52 b 
F (N 25%) + A 15.25 d 4.79 b 9.37 297.05 b 
CV% 4.0 10.9 14.8 4.2 
Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
F = Fertilizer, A = Azolla 

3. ปริมาณธาตุอาหารในใบปาลม์น ้ามัน 

ปริมาณธาตุไนโตรเจนในใบยอ่ยจากทางใบท่ี 9 ของปาลม์น ้ามนั หลงัจากการใชปุ๋้ยเคมีตาม
ค าแนะน ากรมวชิาการเกษตรร่วมกบัแหนแดง และมีการเก็บขอ้มูลปริมาณธาตุอาหารในใบทุก ๆ 2 เดือน 
พบวา่ปาลม์น ้ามนัท่ีใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตรร่วมกบัปุ๋ยเคมี (F + A) ต ารับทดลองท่ีใช้
ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร (F) และต ารับทดลองท่ีใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร 
(N 75 %) ร่วมกบัแหนแดง (F (N 75%) + A) มีปริมาณธาตุอาหารในใบอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมต่อการ



เจริญเติบโตของปาลม์น ้ามนั ทั้ง 4 คร้ังท่ีมีการวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบ มีพิสัย 2.70 – 3.17 % 
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) กบัต ารับทดลอง (F (N 25%) + A)  โดยเฉพาะปริมาณธาตุ
อาหารในใบ คร้ังท่ี 3 และ 4 หรือท่ีปาลม์น ้ามนัอาย ุ1.6 และ 1.8 ปี มีค่า 2.22 และ 2.45 % ซ่ึงมีปริมาณธาตุ
อาหารอยูใ่นช่วงท่ีไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามนั (ตารางท่ี) โดยค่ามาตรฐานของธาตุ
ไนโตรเจนในใบปาลม์น ้ามนัท่ีเหมาะสมมี พิสัย 2.60 – 2.90 % (ธีระ และคณะ, 2546) ทั้งน้ีเน่ืองจากแหน
แดงมีปริมาณไนโตรเจน 4.62 % ถา้ตอ้งการใส่ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของปาลม์น ้ามนัจะตอ้งใส่ใน
อตัราท่ีมากกวา่น้ี  ส าหรับธาตุอาหาร ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมทั้งหมดในใบ
ปาลม์น ้ามนั ซ่ึงใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตรนั้น  มีผลใหป้ริมาณธาตุอาหารในใบปาลม์น ้ามนั
อยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช มีพิสัย 0.15 – 0.19, 1.10 – 1.15, 0.50 – 0.57 และ 0.41 – 
0.44 % ตามล าดบั (ตารางท่ี) สอดคลอ้งกบัรายงานของ ธีระ และคณะ (2546) ไดว้เิคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
ในใบปาลม์น ้ามนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 6 ปี และไดส้ร้างค่ามาตรฐานของธาตุอาหารในใบปาลม์น ้ามนั พบวา่ ช่วง
ของธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปาลม์น ้ามนัมีดงัน้ี ฟอสฟอรัส 0.16 – 0.19 % 
โพแทสเซียม 1.10 – 1.30 % แคลเซียม 0.50 – 0.70 % และ แมกนีเซียม 0.30 – 0.45 % 
ตารางที่ 3 ปริมาณธาตุไนโตรเจน (%) ในใบปาล์มน า้มันที่อายุต่างๆ 

Treatments 1.2 ปี 1.4 ปี 1.6 ปี 1.8 ปี 
F 2.70 3.17 a 2.65 a 2.65 b 
F + A 2.73 3.12 ab 2.57 a 2.8 a 
F (N 75%) + A 2.76 3.10 ab 2.52 ab 2.64 b 
F (N 50%) + A 2.75 2.84 c 2.35 bc 2.68 b 
F (N 25%) + A 2.70 2.94 bc 2.22 c 2.45 c 
CV% 3.84 0.63 0.69 2.69 
Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
ตารางที ่4 ปริมาณธาตุอาหารพชืในใบปาลม์น า้มัน 

Treatments 
Leaf nutrient levels (%) 

Total P  Total K  Total Ca  Total Mg  
F 0.19 1.14 0.5 0.41 
F + A 0.17 1.14 0.54 0.41 
F (N 75%) + A 0.15 1.1 0.57 0.44 
F (N 50%) + A 0.17 1.15 0.54 0.41 
F (N 25%) + A 0.16 1.13 0.55 0.43 
CV% 0.61 0.62 0.74 0.24 
Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT. 



สรุปผลการทดลอง 
 

1. การจดัการปุ๋ยในสวนปาล์มน ้ามนัพื้นท่ีปลูกใหม่ โดยใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร
ร่วมกบัแหนแดงท าใหป้าลม์น ้ามนัมีการเจริญเติบโตท่ีดีกวา่ต ารับการทดลองท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน า
กรมวชิาการเกษตรเพียงอยา่งเดียว โดยมีพื้นท่ีใบ 5.78 ตารางเมตร พื้นท่ีแกนทาง 11.68 ตารางเซนติเมตร 
จ านวนทางใบเพิ่ม 18.17 ทางใบ และมีความยาวทางใบ 327.17 เซนติเมตร และยงัมีปริมาณไนโตรเจนในใบ
ปาลม์น ้ามนัท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ 2.8 % 

2. ต ารับทดลองท่ีใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร (N 75 %) ร่วมกบัแหนแดงปาลม์
น ้ามนัมีการเจริญเติบโตท่ีไม่แตกต่างทางสถิติกบัต ารับทดลองท่ีใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร 
โดยมีพื้นท่ีใบ 5.49 ตารางเมตร พื้นท่ีแกนทาง 11.18 ตารางเซนติเมตร และมีความยาวทางใบ 311.32 
เซนติเมตร และยงัมีปริมาณไนโตรเจนในใบปาลม์น ้ามนัท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช คือ 2.64 % 
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