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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
 

-------------------------- 
 

1. แผนงานวิจัย  : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่ใหม่ 
 

2. โครงการวิจัย : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้้ามันด้วยการจัดการที่เหมาะสมระดับ
ชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

กิจกรรม  : การศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันระดับ
ชุมชนตามภูมินิเวศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : การศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันระดับชุมชน
ตามภูมินิเวศนจ์ังหวัดนครพนม 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Studying on affecting and potential factors of oil palm production in 
Tha Uthan and Ponsawan district, Nakhon Phanom  province. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  นางนิยม ไข่มุกข์               ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
ผู้ร่วมงาน  นายช้านาญ กสิบาล      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
 นายปัญจพล สิริสุวรรณมา    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
 

5. บทคัดย่อ 
บทคัดย่อ 

เกษตรกรในจังหวัดนครพนมมีการปลูกปาล์มน้้ามันมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นพืชที่อายุยืน เก็บผลผลิต
ได้ต่อเนื่องทั้งปี การปฏิบัติดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก โดยเขตอ้าเภอท่าอุเทน และอ้าเภอโพนสวรรค์ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ปลูก
มากและมีผลผลิตต่้า จึงศึกษาปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลผลิตและศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต เพ่ือน้าไปวางแผนใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
ผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรระหว่างเดือนตุลาคม 2559–กันยายน 2561 เกษตรกรจ้านวน 34 ราย เป็นผู้
ปลูกรายใหม่ที่ยังขาดความรู้ในการจัดการสวน การปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่เริ่มปลูกปี 2554  แต่ส่วนใหญ่ปลูกปี 
2557 (ร้อยละ 48.5)  พ้ืนที่อยู่ระหว่าง 4-36 ไร่ต่อครัวเรือน  พันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์แนะน้าของกรม
วิชาการเกษตร  โดยปลูกพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 มากที่สุด (ร้อยละ 61.8)  รองลงมาคือสุราษฎร์ธานี 2 (ร้อยละ 14.7)  
ส่วนพันธุ์ของเอกชน และไม่ระบุพันธุ์มีร้อยละ 8.8 เท่ากัน ส่วนใหญ่ลักษณะดินปลูกเหมาะสมปานกลาง (ร้อยละ 
76.7) ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินเหมาะสมมาก (ร้อยละ 83.3)  ดินมีอินทรียวัตถุปานกลางและต่้า  มีฟอสฟอรัส
อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 86.7)  ส่วนโพแทสเซียมอยู่ในระดับต่้า  แมกเนเซียมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง การวาง
ผังปลูกส่วนใหญ่เป็นไปตามค้าแนะน้าคือแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะ 9x9x9 เมตร  การใส่ปุ๋ย พบว่า มีการใส่
ปุ๋ยเคมีร้อยละ 87.9 ใส่เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ และไม่ใส่ ร้อยละ 6.1 ต่อมาจึงมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 91.2 
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โดยส่วนใหญ่ใส่ 2 ครั้งต่อปี โดยใช่ปุ๋ยสูตรเทียบเคียงกับค้าแนะน้าแต่ไม่ครบทั้ง 5 ชนิด และใส่ต่้ากว่าอัตราแนะน้า  
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ใบที่พบว่าทุกแปลงมีธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่้ากว่าค่าวิกฤติ โพแทสเซียมส่วนใหญ่
ต่้ากว่าค่าวิกฤติ แต่แมกเนเซียมส่วนใหญ่มากกว่าค่าวิกฤติ การให้น้้าเสริมช่วงฤดูแล้งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ให้น้้า มี
เพียงร้อยละ 27.3 ที่ให้น้้าเสริม โดยให้แบบมินิสปริงเกลอร์ รดใต้ทรงพุ่ม และปล่อยตามร่องแปลง ผลผลิต
จ้าหน่ายให้พ่อค้าที่ไปรับซื้อในพ้ืนที่ และส่งโรงงานในจังหวัดใกล้เคียง เมื่อปาล์มน้้ามันอายุ 3-7 ปี แปลงที่เก็บ
เกี่ยวผลผลิตร้อยละ 94.1 โดยกลุ่มอายุ 6-7 ปี มีผลผลิตระดับสูง ปานกลาง และต่้า เฉลี่ย 2,662 2,098  และ 
780 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ช่องว่างผลผลิตระหว่างผลผลิตสูงกับต่้า  และผลผลิตสูงกับปานกลางเฉลี่ย 1,882 และ 
564 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 241.3 และ 26.8 การให้น้้ามีผลผลิตมากกว่าไม่ให้น้้าเฉลี่ย 1,345  
กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 114.6 กลุ่มที่ให้น้้าและใส่ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตมากที่สุดคือเฉลี่ย 2,518  กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี มากกว่ากลุ่มที่ไม่ให้น้้าและไม่ใส่ปุ๋ยเฉลี่ย 1,345 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 114.6 ส่วนช่วงอายุ 3-5 ปี 
แบ่งผลผลิตเป็น 2 ระดับ คือ ปานกลาง และต่้า เฉลี่ย 1,962 และ 828 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ช่องว่างผลผลิต 986  
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 119.1 ต้นทุนการผลิตช่วงอายุ 3-7 ปี กลุ่มที่ให้ปุ๋ยมีต้นทุนเฉลี่ย 2.24 บาทต่อ
กิโลกรัม กลุ่มที่ให้น้้าและให้น้้าร่วมกับใส่ปุ๋ยมีต้นทุนเฉลี่ย 2.09 บาทต่อกิโลกรัม กลุ่มที่ให้รายได้และผลตอบแทน
สูงสุดคือกลุ่มที่ให้น้้าร่วมกับใส่ปุ๋ย ที่อายุ 6-7 ปี มีต้นทุนเฉลี่ย 3,531 บาทต่อไร่ หรือ 1.40 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ 
และผลตอบแทนเฉลี่ย 7,554 และ 4,023 บาทต่อไร่ มากกว่าแปลงที่ใส่ปุ๋ยแต่ไม่ให้น้้า 2,521 บาทต่อไร่ ผล
การศึกษานี้สามารถน้าไปวางแผนการจัดการสวนปาล์มน้้ามันของเกษตรกร หรือน้าไปทดสอบและพัฒนาให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคตะวันอกเฉียงเหนือได้ 

 

ค าส าคัญ : ปาล์มน้้ามัน การจัดการน้้า การจัดการธาตุอาหาร 
 

6. ค าน า 
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง จาก 75,032 ไร่ ในปี 

2553 เป็น 118,123 ไร่ ในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 57 และยังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทั้ง
ประเทศมีอัตราการเพ่ิมของพ้ืนที่ปลูกในช่วงเวลาเดียวกันค่อนข้างต่้าคือจาก 4 .05 ล้านไร่ ในปี 2553 เป็น 4.40 
ล้านไร่ ในปี 2556 หรือเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 8.64 จาการปลูกปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไม่
ค้านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูก เช่น พื้นที่นา พ้ืนที่น้้าท่วม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผล
ผลิตของปาล์มน้้ามัน ท้าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้างต่้าโดยในปี 2557 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 945 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่้า
มากเมื่อเทียบกับเขตภาคใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่เหมาะสมที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,127กิโลกรัมต่อไร่ ส้าหรับพ้ืนที่ปลูกมี
กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด เช่น เลย บึงกาฬ หนองคาย นครพนม อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ 
อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

ปัจจัยหลักที่ส้าคัญส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามันคือ ปริมาณน้้าฝน ซึ่งปริมาณน้้าฝนที่เหมาะสมควรอยู่ใน
ปริมาณ 1,700-3,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายตัวของน้้าฝนตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป เนื่องจากปาล์มน้้ามันมี
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตลอดทั้งปี  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดว่าเป็นเขตที่เหมาะสม
น้อยและไม่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้้ามัน แต่ในบางพ้ืนที่หากสามารถให้น้้าเสริมได้อย่างเพียงพอในช่วงแล้ง
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และมีการจัดการที่เหมาะสมก็จะช่วยเพ่ิมปริมาณผลผลิตได้ เห็นได้จากผลการศึกษาวิจัยภายในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรหลายจังหวัดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการจัดการสวนตามค้าแนะน้าของกรม
วิชาการเกษตรที่ส่วนใหญ่เป็นผลงานจากการวิจัยในเขตพ้ืนที่ภาคใต้มาปรับใช้ พบว่า ปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์
ธานี 1-6 สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยในระยะ 5 ปี มากกว่า 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แสดงให้เห็นว่าการปลูกปาล์ม
น้้ามันในภูมิภาคนี้มีความเป็นไปได้ แต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม จึงได้มีการขยายผลการวิจัยดังกล่าวสู่แปลง
เกษตรกร โดยการทดสอบเทคโนโลยีในแปลงเกษตรกรตั้งแต่ระยะก่อนให้ผลผลิต เพ่ือทดสอบการตอบสนองของ
ปาล์มน้้ามันเมื่อมีการจัดการสวนที่เหมาะสม  ซึ่งในเบื้องต้นพบว่า การเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับ
วิธีการที่เกษตรกร  อย่างไรก็ตามการทดสอบดังกล่าวยังเป็นเพียงการเรียนรู้ของเกษตรกรรายแปลง ยังไม่สามารถ
ขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้าง ประกอบกับเมื่อพิจารณาผลการส้ารวจการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรจ้านวน 
700 รายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2557 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 52 ยังขาดความรู้ความเข้าใจการจัดการ
สวนปาล์มน้้ามัน เทคโนโลยีการผลิต พันธุ์ การจัดการธาตุอาหาร (พสุ และคณะ, 2558) จึงจ้าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้้ามันทั้งระบบตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การจัดการสวน รวมถึงการเก็บ
เกี่ยว โดยเน้นการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตเพ่ือให้การผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรคุ้มค่าและมีความยั่งยืน  

จากการทดลองปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1-6 ภายใต้การจัดการน้้าและธาตุอาหารที่เหมาะสม 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ผลผลิตสะสมในรอบปีเฉลี่ย 5 ปี (อายุ 4-8 ปี) ตั้งแต่ 2,611-3,340 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี ขณะที่ผลจากการส้ารวจแปลงเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 
1,104 กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งต่้ากว่าผลผลิตจากแปลงทดลองมาก จึงจะท้าการส้ารวจเพ่ือหาแนวทางยกระดับผลผลิต
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในชุมชนน้าร่องให้เพ่ิมมากขึ้นตามศักยภาพ โดยใช้วิธีการจัดการ หรือเสริมเทคโนโลยี 
รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร ทั้งในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของ
การน้าวิธีการจัดการที่เหมาะสมไปปฏิบัติ การอบรมความรู้ ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้ยกระดับผลผลิตเฉลี่ยของชุมชนน้า
ร่องให้ได้ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนเพ่ือการจัดการด้านการขนส่ง และ
การซื้อขายผลผลิตในระดับลานเท และโรงงาน  

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้้ามันผลผลิตปาล์มน้้ามันขึ้นกับหลายปัจจัย ได้แก่  พันธุ์
ปาล์มน้้ามันต้องเป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอรา ต้นกล้าสมบูรณ์อายุ 8-12 เดือน การเตรียมพ้ืนที่ถูกต้องและเหมาะสม 
การจัดการดินและปุ๋ย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยเคมีอาจสูงถึงร้อยละ 30-35 ของต้นทุนผันแปร จึงควรใช้ปุ๋ย
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องค้านึงถึงชนิดและความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย เช่น ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบซึ่งเป็น
การประเมินความต้องการธาตุอาหารที่แม่นย้าที่สุดร่วมกับการสังเกตอาการขาดธาตุอาหารเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
ต่อพ้ืนที่ และควรวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิเคราะห์ดินในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลผลผลิต การใช้ปุ๋ย การเขตกรรม 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้้ามัน (ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี, 2548) การใส่ปุ๋ยเคมี
ในปาล์มน้้ามันอายุ 0-6 ปีหลังปลูก หว่านให้ทั่วรอบโคนต้นปาล์มน้้ามันที่ก้าจัดวัชพืชแล้วในขณะที่ดินมีความชื้น 
เมื่อปาล์มน้้ามันอายุ 7 ขึ้นไปหว่านบนกองทางใบปาล์มน้้ามัน หรือหว่านทั่วระหว่างแถวปาล์มน้้ามันในขณะดินมี
ความชื้น มีปุ๋ยโบรอนที่ให้โรยบริเวณซอกทางใบปาล์มน้้ามัน (เกริกชัย, 2554) การจัดการน้ า โดยเฉพาะในเขตที่มี
ปริมาณน้้าฝนและกระจายตัวของฝนต่้า ที่มีสภาพแล้งนานกว่า 3 เดือน ซึ่งท้าให้ปาล์มน้้ามันเกิดสภาวะขาดน้้า
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ส่งผลให้ผลผลิตลดลง (วิชณีย์, 2554) จึงจ้าเป็นต้องมีการให้น้้าเสริมในช่วงเดือนที่ขาดน้้า แต่ทั้งต้องค้านึงถึงพ้ืนที่
ด้วยว่ามีน้้าเพียงพอหรือไม่ การให้น้้าในช่วงแล้งช่วยเพ่ิมจ้านวนทะลายมากกว่าการเพ่ิมน้้าหนักทะลาย (Corley 
and Tinker, 2003) สอดคล้องกับ กาญจนา และคณะ(2558) พบว่า ปาล์มน้้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 6 ปี 
ที่ให้น้้าที่ 1.2 เท่าของค่าระเหยมีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้มากที่สุด รองลงมาคือปาล์มน้้ามันที่
ให้น้้า 0.8 เท่าของค่าระเหย และปาล์มน้้ามันที่ไม่ให้น้้าให้ผลผลิตต่้าสุดการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันที่ได้มาตรฐานมี
ผลต่อคุณภาพปาล์มน้้ามันจึงต้องมีการเก็บเกี่ยวทะลายที่มีความสุกพอดี โดยทั่วไปทะลายปาล์มน้้ามันสุกเมื่ออายุ 
20-22 สัปดาห์หลังจากการเริ่มติดผล ทะลายปาล์มน้้ามันสุกโดยทั่วไปเปลือกมีสีส้มสด ผลร่วง 10 ผล (เพ็ญศิริ, 
2554) มาตรฐานการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันตามก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (2552) มกษ. 5702-2552 ได้นิยามทะลายปาล์มน้้ามันไว้ว่า ทะลายปาล์มสุก (ripe bunch) 
หรือที่เรียกว่าปาล์มสุก (ทะลายปาล์มสุกมีจ้านวนผลร่วงอย่างน้อย 10 ผลต่อทะลาย) ทะลายที่มีการพัฒนาสีผล
ร้อยละ 100 มีน้้ามันต่อทะลายร้อยละ 28.37 และน้้าในเนื้อผลร้อยละ 34.38 ทะลายที่มีการพัฒนาสีผลร้อยละ 
60-70 มีน้้ามันต่อทะลายร้อยละ 19.01 และมนี้้าในเนื้อผลร้อยละ 53.35 (เพ็ญศิร,ิ 2554) 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับผลผลิตในระดับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนน้าร่องได้น้า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ไปใช้เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการและ
เกษตรกรที่ประสบความส้าเร็จ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์การผลิตว่าปัจจัยใดส่งผลต่อผลผลิต แล้ววางแผนการเพ่ิม
ผลผลิตให้ใกล้เคียงกับผลผลิตตามศักยภาพ โดยการใช้เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติหรือการจัดการต่างๆ ตามค้าแนะน้า
ของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือน้าไปสู่เป้าหมายของการผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกร
อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. แปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรระยะให้ผลผลิต 
2. แบบบันทึกประจ้าแปลงของเกษตรกร 
3. แบบส้ารวจข้อมูล 
4. เครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
5. วัสดุและอุปกรณ์ในการเก็บและเตรียมตัวอย่างดินและใบปาล์มน้้ามัน 

- วิธีการ 
 แบบและวิธีการทดลอง 

เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจโดยส้ารวจและรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ตามแบบส้ารวจโดยการสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลจากแปลงเกษตรกร จ้านวน 1 ชุมชน เกษตรกร 
34 รายต่อแปลง เป็นระยะเวลา 1 ปี แล้วน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับผลผลิต เพ่ือหาสาเหตุและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของปาล์มน้้ามันเป็นรายแปลง  
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วิธีปฏิบัติการทดลอง  ตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คัดเลือกและวิเคราะห์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันมากท่ีสุดของจังหวัด จ้านวน 1 

ชุมชน เกษตรกร 30 ราย โดยเลือกเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้้ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว คืออายุ 4 ปี ขึ้นไป 
2. จัดท้าแบบส้ารวจข้อมูล ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบส้ารวจเพ่ือให้สามารถน้าไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. ส้ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรเพ่ือให้ได้ข้อมูลการผลิตทั้งระบบ ทั้งด้านพันธุ์ สภาพพ้ืนที่ การจัดการ

สวน การปฏิบัติดูแลรักษาตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ผลผลิตการรวบรวมผลผลิตสู่ลานเท การจ้าหน่ายผลผลิต  
4. จับพิกัดแปลง วางแผนเก็บข้อมูลผลผลิตรายแปลง โดยการสุ่มต้น จ้านวน 16 ต้นต่อแปลง เก็บ

ตัวอย่างดินเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของดิน พร้อมวิเคราะห์คุณสมบัติและปริมาณธาตุอาหาร เก็บตัวอย่างใบ
ปาล์มน้้ามัน ทางใบที่ 17 เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร หลังจากใส่ปุ๋ยแล้ว 1 เดือน 

5. ปฏิบัติดูแลรักษาโดยเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าและติดตามการด้าเนินงานทุกเดือนหรือ
เมื่อมีประเด็นปัญหาเร่งด่วน 

6. เก็บข้อมูลผลผลิตรายแปลงจากต้นท่ีสุ่ม 1-2 ครั้งต่อเดือน ระยะเวลา 1 ปีจ้านวน 34 แปลง 
7. ประเมินผลการด้าเนินงาน ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทาง

แก้ปัญหาร่วมกันลง 
การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลทั่วไปของแปลงปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร เช่น พันธุ์ แหล่งพันธุ์ ระยะปลูก อายุการดูแล

รักษา เช่น การให้ปุ๋ย การให้น้้า การก้าจัดวัชพืช เป็นต้น 
2. สภาพภูมิอากาศเช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้้าฝน การกระจายตัวของฝนตลอดทั้งปี 
3. การใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 
4. โรคแมลงศัตรูและการป้องกันก้าจัด 
5. ข้อมูลผลผลิตรายเดือนในรอบปี  
6. ค่าใช้จ่าย ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพการปลูก และเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกร

ความคิดเห็นของเกษตรกร เป็นต้นโดยลักษณะเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Means) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่้าสุด (Minimum) 

- เวลาและสถานที่  
ระยะเวลา  ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 
สถานที ่  อ้าเภอท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
คัดเลือกพ้ืนที่อ้าเภอท่าอุเทน และอ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน

มากของจังหวัดและมีปัญหาเรื่องผลผลิตต่้า โดยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้้ามันของ
ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ การจัดการสวนไม่เหมาะสม ในมี
เกษตรกรที่เข้าร่วม 34 ราย สรุปผลการศึกษาและส้ารวจการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่  ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่อ้าเภอท่าอุเทน และอ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เป็นผู้ปลูก

รายใหม่ที่ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน จ้านวนแปลงร่วมโครงการ 34 แปลง เกษตรกร 34
ราย เกษตรกรอายุเฉลี่ย 51 ปี  

1.1 ขนาดพ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่ปลูกต่อรายอยู่ระหว่าง 4-36 ไร่ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 431 ไร่ หรือโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 13 ไร่ต่อแปลง โดยพ้ืนที่ต่อครัวเรือนมากที่สุดคืออยู่ในช่วง 4-10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ 
12-20 ไร่ และ 21-36 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.4 และ 12.1 

1.2 อายุปาล์มน้้ามัน ในปี 2560 อายุปาล์มน้้ามัน 2-6 ปี เฉลี่ย 3.9 ปี โดยเริ่มปลูกในปี 2554  และปี 
2555 แต่ส่วนใหญ่ปลูกปี 2557 คือร้อยละ 48.5 รองลงมา คือ ปี 2556 ปี 2555 และ 2558 คิดเป็นร้อยละ 
20.5 14.7 และ 11.8 ส่วนที่ปลูกปี 2554 มีร้อยละ 2.9  

1.3 พันธุ์ปาล์มน้้ามัน ปาล์มที่ปลูกในชุมชนจ้านวน 34 แปลง ส่วนใหญ่คือร้อยละ 76.5 เป็นพันธุ์
แนะน้าของกรมวิชาการเกษตร พันธุ์ของเอกชนร้อยละ 8.8 ไม่ระบุพันธุ์ร้อยละ 8.8 โดยพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดคือ 
สุราษฎร์ธานี 7 ร้อยละ 61.8 รองลงมา คือ สุราษฎร์ธานี 2 และพันธุ์ของบริษัทยูนิวานิช ร้อยละ 14.7 และ 8.8 
ส่วนพันธุ์ของบริษัทซีพี และไนจีเรีย มีปลูกเพียงร้อยละ 2.9 

2. สภาพพื้นที่สวนปาล์มน้ ามัน 
ลักษณะการปลูกมีทั้งปลูกเป็นพืชเดี่ยวบนที่ดอน และปลูกร่วมโดยมีสับปะรดเป็นพืชแซม และปลูกแบบ

ยกร่องในที่นา ผลวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ สรุปได้ดังต่อไปนี้ คือ  
2.1 ลักษณะดินปลูก ระดับความเหมาะสมของดินปลูกในพ้ืนที่ศึกษามี 3 ระดับ คือ เหมาะสมปานกลาง 

เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่เหมาะสมปานกลาง คือ ร้อยละ 76.7 ได้แก่ ดินร่วนปนทราย ดิน
ร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียว รองลงมาคือดินเหมาะสมน้อย ร้อยละ 20.0 ส่วนดินที่ไม่เหมาะสม คือ ดิน
ทรายเพยีงร้อยละ 3.33   

2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) ระดับความเหมาะสมมี 3 ระดับ คือ เหมาะสมมาก เหมาะสม 
และเหมาะสมปานกลาง ส่วนใหญ่คือร้อยละ 83.3 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก รองลงมา คือ เหมาะสม และ
เหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 13.3 และ 3.3  

2.3 อินทรียวัตถุในดิน พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรพบอินทรียวัตถุอยู่ใน 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ต่้า
มากจนถึงสูงมาก โดยส่วนใหญ่คือร้อยละ 33.3 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ระดับต่้า สูง และต่้ามาก คิด
เป็นร้อยละ 23.3 16.7 และ 16.7 ส่วนระดับสูงมาก พบน้อยคือร้อยละ 10.0 ของจ้านวนแปลงทั้งหมด 
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2.4 ปริมาณธาตุอาหารในดิน ส้าหรับธาตุฟอสฟอรัส (P) พบ 4 ระดับ คือ ต่้ามาก ต่้า ปานกลาง และสูง
มาก โดยส่วนมากอยู่ในระดับมากคือร้อยละ 86.7 รองลงมา คือ ระดับต่้า คือร้อยละ 6.7 ส่วนระดับสูงมากและ
ปานกลางพบเท่ากันคือ ร้อยละ 3.3 ของจ้านวนแปลงทั้งหมด 

ธาตุโพแทสเซียม (K) พบ 5 ระดับ คือ ต่้ามาก ต่้า ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยส่วนมากอยู่ในระดับ
มากคือระดับต่้า คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ระดับสูงมาก และปานกลาง ร้อยละ 16.7  และ 13.3 ส่วน
ระดับสูง และระดับต่้ามากพบเท่ากันคือ ร้อยละ 10.0 ของจ้านวนแปลงทั้งหมด 

ธาตุแมกเนเซียม (Mg) พบ 5 ระดับ คือ ต่้ามาก ต่้า ปานกลาง สูง และสูงมาก กระจายในจ้านวนที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งส่วนมากอยู่ในระดับมากคือระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ ระดับสูงมาก สูง 
และต่้ามาก คือ ร้อยละ 26.7 20.0 และ 16.7 ตามล้าดับ ส่วนระดับต่้าพบร้อยละ 10.0 ของจ้านวนแปลงทั้งหมด  

3.  การปลูกและการวางผังแปลงปลูก 
3.1 ระยะปลูก การปลูกเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นไปตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร คือปลูกแบบ

สามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูกมากที่สุด คือ 9x9x9 เมตร คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา คือ ระยะ 8x8x8 และ 
8.5x8.5x8.5 เมตร คิดเป็นร้อยละ 30 และ 3 และปลูกแบบสี่เหลี่ยม ระยะปลูก 8x9 เมตร คิดเป็นร้อยละ 7   

3.2 การปลูก ก่อนปลูกเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติสอดคล้องกับค้าแนะน้า คือ มีการรองก้นหลุมด้วยวัสดุ
ปรับปรุงดินก่อนปลูก เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปูนขาวและโดโลไมท์ ร้อยละ 68 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 32 ไม่มีการใช้วัสดุ
ปรับปรุงดินรองก้นหลุมก่อนปลูก  

3.3 การดูแลหลังปลูกใหม่  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่คือร้อยละ 85 มีการให้น้้าแก่ต้นปาล์มในระยะแรก 
ท้าให้มีต้นตายน้อย กล่าวคือ ไม่มีต้นปาล์มตายเลยร้อยละ 50 มีต้นตาย 1-10 ต้นร้อยละ 47 และมีต้นตาย 11-20 
ต้น ร้อยละ 3 ในแปลงปาล์มน้้ามันที่มีต้นตาย พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากหนูกัดแทะร้อยละ 47 รองลงมา คือ
ปลวก น้้าท่วม ด้วงกุหลาบและไฟไหม้ร้อยละ 24 12 12 และ 6 ตามล้าดับ  

4. การดูแลรักษาและจัดการปาล์มน้ ามัน  
4.1 การใส่ปุ๋ย พบว่า ในปี 2560 จ้านวนแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีร้อยละ 87.9 ใส่เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 6.1  

และไม่ใส่ปุ๋ยเลย ร้อยละ 6.1 เช่นกัน จ้านวนครั้งที่ใส่ปุ๋ยในแต่ละปีอยู่ระหว่าง 1-4 ครั้งต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่คือร้อยละ 
67.7 ใส่ 2 ครั้งต่อปี รองลงมาใส่ 1 3 และ 4 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 16.1 6.4 และ 6.4 ตามล้าดับ อัตราที่ใส่
ส่วนมาก คือ ร้อยละ 61.3 ใส่อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น รองลงมา คือ 2  2-3 และ 3 กิโลกรัมต่อต้น คิดเป็นร้อยละ 
9.7 9.7 และ 6.4 กิโลกรัมต่อต้นที่เหลือใส่ 3.5 กิโลกรัมต่อต้น 1 ราย (ร้อยละ 3.2) โดยช่วงเวลาที่ใส่ส่วนมากใส่
ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน คือ เดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายน และช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน มี 1 ราย ที่
ใส่เดือนละครั้งๆ ละ 100 กรัมต่อต้น ซึ่งถือเป็นปริมาณที่น้อยมาก 

ปี 2561 เกษตรกรมีการปรับตัวมากข้ึนเพราะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจ้าหน่าย โดยมีจ้านวนแปลงที่ใส่
ปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 91.2 ของจ้านวนแปลงทั้งหมด มีเพียง 2 แปลง ที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี  

4.2 การให้น้ าเสริมช่วงฤดูแล้ง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ให้น้้า คิดเป็นร้อยละ 72.7 มีเพียงส่วนน้อยที่มีการให้
น้้าเสริมในช่วงแล้ง คิดเป็นร้อยละ 27.3 วิธีการให้น้้าคือมินิสปริงเกลอร์ และรดใต้ทรงพุ่มด้วยสายยาง และปล่อย
ตามร่องในแปลง  
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4.3 ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามัน ผลการวิเคราะห์ใบ ปี 2560 จ้านวน 30 แปลง พบว่า ทุกแปลงพบ
ธาตุไนโตรเจน (N) และ ฟอสฟอรัส (P) อยู่ในระดับต่้ากว่าค่าวิกฤติทั้งหมด โดยค่าวิกฤติ N และ P เท่ากับ 2.55 
และ 0.163 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนักแห้ง 

ธาตุโพแทสเซียมในใบ (K)  พบทั้งอยู่ในระดับต่้ากว่าค่าวิกฤติและสูงกว่าค่าวิกฤติ (ค่าวิกฤติธาตุ
โพแทสเซียม 1.05 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนักแห้ง)  โดยส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 76.7 พบต่้ากว่าค่าวิกฤติ ซึ่งต้องใส่ปุ๋ยที่
ให้ธาตุโพแทสเซียมเพ่ิมข้ึน ที่เหลือคือร้อยละ 23.3 ของจ้านวนแปลงทั้งหมด พบในระดับมากกว่าค่าวิกฤติ ซึ่งต้อง
ใส่ปุ๋ยที่ให้ธาตุโพแทสเซียมในอัตราที่แนะน้าคือ ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 3.0 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 

ธาตุแมกเนเซียมในใบ (Mg)  ผลวิเคราะห์ใบพบทั้งต่้ากว่าค่าวิกฤติและมากกว่าค่าวิกฤติ (ค่าวิกฤติ 0.25 
เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนักแห้ง) โดยส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 80.0 ของจ้านวนแปลงทั้งหมดพบมากกว่าค่าวิกฤติ ที่เหลือ
คือร้อยละ 20.0 พบต่้ากว่าค่าวิกฤติ ซึ่งต้องใส่ปุ๋ยที่ให้ธาตุแมกเนเซียม คือ ปุ๋ยกีเซอร์ไรท์ อัตราที่แนะน้า คือ 800 
กรัมต่อต้นต่อป ี 

5. การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต 
  5.1  อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรก เกษตรกรส่วนใหญ่คือร้อยละ 51.7 ของจ้านวนทั้งหมด เริ่มเก็บเกี่ยว

ผลผลิตปาล์มครั้งแรกเมื่อปาล์มอายุ 3 ปี รองลงมา คือ เมื่อปาล์มอายุ 4 2 และ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.2 6.9 
และ 3.5 ตามล้าดับ และมีเกษตรกรร้อยละ 12.1 ที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต   

  5.2 รอบของการเก็บเกี่ยว ส่วนใหญ่ คือ เก็บเกี่ยวทุก 15 วัน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ ทุก 
30 วัน ร้อยละ 10.3  ที่เหลือไม่แน่นอน ปี 2561 มีจ้านวนแปลงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 91.2 ที่
เหลือ 2 แปลง ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากมีปัญหาแรงงาน และจ้านวนทะลายที่เก็บเกี่ยวได้ยังมีน้อยเพราะปาล์ม
น้้ามันอายุน้อย และราคาผลผลิตต่้าคือเฉลี่ย 2.5 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรเห็นว่าไม่คุ้มทุนที่จะจ้างเก็บเกี่ยว 

  5.3 การจ าหน่ายผลผลิต มีพ่อค้าจากต่างจังหวัดเข้าไปรับซื้อผลผลิตในพ้ืนที่  จ้านวน 1 ราย มีจุด
รวบรวมสินค้า 1 แห่ง เป็นพ้ืนที่เอกชน และเกษตรกรน้าไปจ้าหน่ายเอง 1 ราย โดยมีการรับซื้อผลผลิตของแปลง
ข้างเคียงด้วย ผลผลิตจะรวบรวมส่งโรงงานปาล์มน้้ามันในอ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทางโดยประมาณ 
200 กิโลเมตร  

6. ผลผลิตและการวิเคราะห์ผลผลิต    
6.1 การแบ่งกลุ่มผลผลิตและช่องว่างผลผลิต  

                 การแบ่งระดับของปริมาณผลผลิตทะลายสด แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ปาล์มน้้ามันอายุ 3-5 ปี และ 
อายุ 6-7 ปี โดยแบ่งกลุ่มเป็นผลผลิตสูง ผลผลิตปานกลาง และผลผลิตต่้า โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรและผลผลิตปาล์มน้้ามันจากแปลงทดสอบของเกษตรกรและแปลงทดลองใน
ศูนย์วิจัยต่างๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่มีสภาพพ้ืนที่แตกต่างกัน พบว่าปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตสูงโดยเฉลี่ยคือ  
2,500-3,500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  จึงแบ่งกลุ่มผลผลิตเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ปานกลาง และ ต่้า โดยผลผลิตสูง 
คือ มากกว่า 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,500-2,500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็นระดับปานกลาง และ
ผลผลิตน้อยกว่า 1,500  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็นระดับผลผลิต (กาญจนา และคณะ, 2552 ; อุดม และคณะ, 2554)   
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ในภาพรวมของปาล์มน้้ามันอายุ 3-7 ปี จ้านวนแปลงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ร้อยละ 94.1 ของจ้านวนแปลง
ทั้งหมด เนื่องจากผลผลิตของปาล์มแต่ละช่วงอายุมีความต่างกันจึงแบ่งผลผลิตตามช่วงอายุ เป็น 2 ช่วงอายุ คือ 3-
5 ปี (23 แปลง) และ 6-7 ปี (8 แปลง)  

 กลุ่มปาล์มน้้ามันกลุ่มอายุอยู่ในช่วง 3-5 ปี แบ่งเป็นกลุ่มเป็นผลผลิตปานกลาง และต่้า โดยมีผลผลิตแต่
ละระดับเฉลี่ยเท่ากับ 1,962 และ 828 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีจ้านวนแปลงที่ให้ผลผลิตแต่ละระดับคิดเป็นร้อยละ  
9.7 และ 64.5 ของจ้านวนแปลงทั้งหมด มีช่องว่างผลผลิตระหว่างระดับปานกลางกับต่้า 986  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
หรือมีความต่างคิดเป็นร้อยละ 119.1 (ตารางท่ี 1) 

กลุ่มปาล์มน้้ามันที่มีอายุ 6-7 ปี หลังปลูก สามารถแบ่งผลผลิตเป็น 3 ระดับ คือ ผลผลิตสูง ปานกลาง 
และต่้า โดยมีผลผลิตเฉลี่ยแต่ละระดับเท่ากับ 2,662 2,098 และ 780 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีจ้านวนแปลงที่ให้ผล
ผลิตแต่ละระดับคิดเป็นร้อยละ 3.2 9.7 และ 12.9 ของจ้านวนแปลงทั้งหมด ตามล้าดับ โดยมีช่องว่างผลผลิต
ระหว่างผลผลิตสูงกับผลผลิตต่้า และผลผลิตสูงกับผลผลิตปานกลาง และโดยเฉลี่ย 1,882 และ 564  กิโลกรัมต่อ
ไร่ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 241.3 และ 26.8 (ตารางท่ี 1) 

6.2 ผลผลิตและการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามัน  
6.2.1)  ผลของการใส่ปุ๋ย   

ในภาพรวมของปาล์มน้้ามันช่วงอายุ 3-7 ปี กลุ่มแปลงที่ใส่ปุ๋ย และแปลงที่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิต
เฉลี่ยเท่ากับ 1,128 และ 680 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยแปลงให้น้้ามีผลผลิตมากกว่าเฉลี่ยเท่ากับ 448 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 66.0 (ตารางท่ี 2) 

เมื่อแบ่งเป็นกลุ่มปาล์มน้้ามันอายุ 3-5 ปี พบว่า มีผลผลิตเฉลี่ยโดยรวม 976 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี แปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมี ให้ผลผลิตในรอบปีเฉลี่ย 987 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 125 กิโลกรัมต่อ
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.5 (ตารางที่ 3) อย่างไรก็ตามผลผลิตของปาล์มดังกล่าวมีความผันผวนสูงมากเพราะบางแปลง
เพ่ิมเริ่มเก็บเกีย่ว  

ส้าหรับกลุ่มแปลงปาล์มน้้ามันช่วงอายุ 6-7 ปี ทุกแปลงมีการใส่ปุ๋ยเคมี ผลผลิตของปาล์ม
น้้ามันในแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตในรอบปีเฉลี่ย 1,510 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 3)  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเกษตรกรจะมีการใส่ปุ๋ยเคมีแต่ยังไม่สอดคล้องตามค้าแนะน้าส้าหรับ
ปาล์มน้้ามันคือ ต้องใส่ครบทั้ง 5 สูตร โดยสูตรหลัก คือ สูตร 21-0-0 0-3-0 และ 0-0-60 อัตรา 4 1.5 และ 3 
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ปุ๋ยกีเซอร์ไรท์ อัตรา 0.8 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และปุ๋ยโบเรท 
อัตรา 130 กรัมต่อต้น แต่เกษตรกรใช้เพียง 1-3 สูตร อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้นและใส่ 1-2 ครั้งต่อปี โดยมีการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเดียว (สูตร 21-0-0) และปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (สูตร 21-0-0 0-3-0 และ 0-
0-60 และสูตร 15-15-15) อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น หรือปริมาณกิโลกรัมของธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม (N-P-K) เฉลี่ย 0.22-0.03-0.68 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งน้อยกว่าอัตราตามค้าแนะน้าที่มีปริมาณของ
ธาตุอาหาร N-P-K เท่ากับ 0.84-0.05-1.8 กิโลกรัมต่อต้นตามล้าดับ  
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6.2.2) ผลของการให้น้ าเสริมในช่วงแล้ง   
  ในภาพรวมของปาล์มน้้ามันช่วงอายุ 3-7 ปี กลุ่มแปลงที่ให้น้้าให้ และแปลงที่ไม่ให้น้้าให้

ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 1,599 และ 972 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยแปลงให้น้้ามีผลผลิตมากกว่า 627 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 64.5 (ตารางท่ี 2)   

 เมื่อแยกตามกลุ่มอายุ คือ กลุ่มช่วงอายุ 6-7 ปี ผลผลิตปาล์มน้้ามันที่ให้น้้าเฉลี่ยเท่ากับ 2,518 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มากว่าปาล์มน้้ามันที่ไม่ให้น้้าเสริมเท่ากับ 1,345 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
114.6 (ตารางท่ี 3)   

ส้าหรับกลุ่มอายุ 3-5 ปี แปลงที่ให้น้้าเสริมในช่วงแล้ง (5 แปลง) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,278 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี มากกว่าแปลงที่ไม่ให้น้้า (18 แปลง) 360 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 39.1 (ตารางที่ 3) 
ซึ่งแม้ว่าจะมีการให้น้้าเสริมแต่ก็ให้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ ซึ่งตามค้าแนะน้าถ้าให้ตามค่าการขาดน้้าควรให้น้้า
ประมาณ 100 ลิตรต่อต้นต่อวัน  

6.2.3) ผลของการใส่ปุ๋ยร่วมกับการให้น้ า  
         ในภาพรวมของปาล์มน้้ามันในชุมชน อายุ 3-7 ปี กลุ่มแปลงที่ให้น้้าให้และใส่ปุ๋ยเคมี และแปลงที่

ไม่ให้น้้าและไม่ใส่ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,599 และ 680 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยแปลงให้น้้าให้และใส่
ปุ๋ยเคมี มีผลผลิตมากกว่าเฉลี่ย 919 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 135 (ตารางที่ 2) แต่เมื่อแบ่งตามช่วงอายุ 
เป็นกลุ่มปาล์มน้้ามันมีอายุ 3-5 ปี พบว่าแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีและให้น้้าเสริมในช่วงแล้ง ให้ผลผลิตในรอบปีเฉลี่ย 
1,278 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยและไม่ให้น้้า 598 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.0 ส่วนแปลงที่ใส่
ปุ๋ยเคมีแต่ไม่ให้น้้าให้ผลผลิตเฉลี่ย 246 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.1 (ตารางท่ี 3 และ 4) 

ส้าหรับกลุ่มปาล์มน้้ามันที่มีช่วงอายุ 6-7 ปี ปาล์มน้้ามันที่ใส่ปุ๋ยเคมีและให้น้้าเสริมในช่วงแล้ง (3 
แปลง) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,518 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่ไม่ให้น้้า (5 แปลง) ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 
1,173 กิโลกรัมต่อไร่ โดยปาล์มน้้ามันที่ใส่ปุ๋ยและให้น้้าให้ผลผลิตมากกว่าถึง 1,345 กิโลกรัมต่อไร่ หรือมากกว่าคิด
เป็นร้อยละ 114.6 (ตารางท่ี 3 และ 4) 

6.2.4) พันธุ์ปาล์มน้ ามันกับผลผลิต 
         1)  พันธุ์ปาล์มน้ ามันกับผลผลิต ปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพันธุ์แนะน้า

ของกรมวิชาการเกษตร คือ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 (จ้านวน 5 แปลง) และลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 (จ้านวน 21 
แปลง) พันธุ์ของเอกชน 4 แปลง และพันธุ์เทอเนอร่าที่ไม่ระบุชื่อพันธุ์ 3 แปลง ผลผลิตในปี 2561 หรือเมื่อปาล์ม
อายุ 3-7 ปี พันธุ์แนะน้าของกรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,211 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มากกว่ากลุ่มของพันธุ์
เอกชนและเทอเนอร่า 408 กิโลกรัมต่อไร่ หรือมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 50.8 (ตารางที่ 4)  

        2)  การให้น้ ากับการให้ผลผลิตของพันธุ์ปาล์มน้ ามัน   ในพ้ืนที่ศึกษาพบว่าปาล์มน้้ามันกลุ่ม
พันธุ์แนะน้า (พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 และลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7) ช่วงอายุ 3-7 ปี แปลงที่ให้น้้าให้ผลผลิต
เฉลี่ย 1,851 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มากกว่าแปลงที่ไม่ให้น้้าโดยเฉลี่ย 794 กิโลกรัมต่อไร่ หรือมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 
75.1 ส่วนกลุ่มพันธุ์เทอเนอร่าและเอกชนแปลงที่ให้น้้า ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 970 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ซึ่งมากกว่า
แปลงทีไ่มใ่ห้น้้า 220 กิโลกรัมต่อไร่ หรือมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 29.4 (ตารางที่ 4)  
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     3) การใส่ปุ๋ยกับการให้ผลผลิตของพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ในพ้ืนที่ศึกษาพบว่า ปาล์มน้้ามันกลุ่มพันธุ์
แนะน้า (พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 และลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7) ช่วงอายุ 3-7 ปี แปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมี ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 1,233 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มากกว่าพันธุ์แนะน้าที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี เท่ากับ 258 กิโลกรัมต่อไร่  โดยมากกว่าคิด
เป็นร้อยละ  26.4  ส่วนกลุ่มพันธุ์เอกชนและเทอเนอร่าที่ใส่ปุ๋ยเคมี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 873 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  
มากกว่าแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 193 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าคิดเป็นร้อยละ 28.4 (ตารางท่ี 4)    

    4) การใส่ปุ๋ยและการให้น้ ากับการให้ผลผลิตของพันธุ์ปาล์มน้ ามัน  เมื่อปาล์มน้้ามันอายุ 3-7 ปี 
กลุ่มพันธุ์แนะน้าที่ใส่ปุ๋ยเคมีและให้น้้า ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,851 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มากกว่ากลุ่มพันธุ์แนะน้าที่ไม่ใส่
ปุ๋ยเคมีและไม่ให้น้้าเท่ากับ 875 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 89.7 ส่วนกลุ่มพันธุ์แนะน้าที่ใส่ปุ๋ยเคมี
แต่ไม่ให้น้้า ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,062 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มากกว่าแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและไม่ให้น้้าเท่ากับ 86 กิโลกรัม
ต่อไร่ โดยมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 8.8 (ตารางที่ 4)  

ในขณะที่กลุ่มพันธุ์เอกชนและเทอเนอร่าที่ใส่ปุ๋ยเคมีและให้น้้า ให้ผลผลิตเฉลี่ย 970 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  
มากกว่ากลุ่มพันธุ์เอกชนและเทอเนอร่าที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและไม่ให้น้้าเท่ากับ 290 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมากกว่าคิดเป็น
ร้อยละ  42.7 ส่วนแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่ไม่ให้น้้าให้ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มากกว่าแปลงที่ไม่ใส่
ปุ๋ยเคมีและไม่ให้น้้าเท่ากับ 70 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าคิดเป็นร้อยละ 10.3 (ตารางท่ี 4)    

7. ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน 
      7.1 ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนโดยรวม การปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร เมื่อปาล์มอายุ 3-7 

ปี มีต้นทุนเฉลี่ย 1,538 บาทต่อไร่ หรือ 2.35 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 2)    
    รายได้และผลตอบแทน ปี 2560-2561 เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายราคาผลผลิตทะลายสดได้ใน

ราคา เฉลี่ย 3.0 บาทต่อกิโลกรัม) เมื่อผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 976 กิโลกรัมต่อไร่ ท้าให้มีรายได้เฉลี่ย 2,928 บาทต่อไร ่
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเฉลี่ย 1,178 บาทต่อไร่  เนื่องจากปาล์มน้้ามันส่วนมากอยู่ในระยะเริ่มให้ผลผลิต เมื่อ
พิจารณาจากระดับผลผลิตแต่ละแปลงพบว่ามีรายได้สูงสุดเท่ากับ 7,986 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือรายจ่าย 
4,300 บาทต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 1.38 บาทต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 2)    

7.2 ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนจากการให้น้ า การผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพื้นที่ จาก
การให้น้้าเมื่อปาล์มน้้ามันอายุ 3-7 ปี แปลงที่ให้น้้า มีต้นทุนเฉลี่ย 2,954 บาทต่อไร่ หรือ 2.09 บาทต่อกิโลกรัม 
ผลตอบแทน 1,843 บาทต่อไร่ มากกว่าแปลงที่ไม่ให้น้้าเฉลี่ย 552 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 2)    

เมื่อแบ่งตามช่วงอายของปาล์มน้้ามัน ต้นทุนจากการให้น้้า ช่วงอายุ 3-5 ปี แปลงที่ให้น้้า มีต้นทุน
เฉลี่ย 2,638 บาทต่อไร่ หรือ 2.22 บาทต่อกิโลกรัม มีผลตอบแทน 1,196 บาทต่อไร่ มากกว่าแปลงที่ไม่ให้น้้าเฉลี่ย 
91 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3) ซึ่งยังแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากเป็นระยะเริ่มเก็บเกี่ยว  

ต้นทุนจากการให้น้้าเมื่อปาล์มน้้ามันอายุ 6-7 ปี แปลงที่ให้น้้า มีต้นทุนเฉลี่ย 3,531 บาทต่อไร่ หรือ 
1.40 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ 7,554 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 4,023 บาทต่อไร่ มากกว่าแปลงที่ไม่ให้น้้า 2,521 
บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3)    
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7.3) ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนจากการใส่ปุ๋ย การให้น้้าเมื่อปาล์มน้้ามันอายุ 3-7 ปี แปลงที่
ใส่ปุ๋ย มีต้นทุนเฉลี่ย 2,029 บาทต่อไร่ หรือ 2.24 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ 3,384 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 1,355 
บาทต่อไร่ เท่ากับแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ย 3,363 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 2) เนื่องจากส่วนใหญ่ปาล์มอยู่ในระยะเริ่มให้ผลผลิต    

เมื่อแบ่งตามช่วงอายของปาล์มน้้ามัน ต้นทุนจากการใส่ปุ๋ย ช่วงอายุ 3-5 ปี แปลงที่ใส่ปุ๋ย มี
ต้นทุนเฉลี่ย 1,840 บาทต่อไร่  หรือ 2.38 บาทต่อกิโลกรัม  มีรายได้ 2,961 บาทต่อไร่  มีผลตอบแทน 1,121 บาท
ต่อไร่ น้อยกว่าแปลงที่ไมใ่ส่ปุ๋ยเล็กน้อย (ตารางท่ี 3) เนื่องจากเป็นระยะเริ่มเก็บเก่ียว  

ส้าหรับกลุ่มปาล์มน้้ามันอายุ 6-7 ปี แปลงที่ใส่ปุ๋ยทุกแปลง มีต้นทุนเฉลี่ย 2,396 บาทต่อไร่  
หรือ 1.77 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทน 2,134 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 3)  

7.4) ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนจากการให้น้ าร่วมกับการใส่ปุ๋ย ต้นทุนจากการให้ปุ๋ยร่วมกับ
ให้น้้า เมื่อปาล์มน้้ามันอายุ 3-7 ปี แปลงที่ให้น้้าและใส่ปุ๋ย มีต้นทุนเฉลี่ย 2,954 บาทต่อไร่ หรือ 2.09 บาทต่อ
กิโลกรัม รายได้ 4,797 บาทต่อไร่ มีผลผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 1,843 บาทต่อไร่ มากกว่าแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยและ
ไม่ให้น้้าเฉลี่ย 488 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 2) เมื่อแบ่งตามช่วงอายของปาล์มน้้ามัน ต้นทุนจากการให้ปุ๋ยและให้น้้า
เมื่อปาล์มน้้ามันอายุ 3-5 ปี มีต้นทุนเฉลี่ย 2,638 บาทต่อไร่ หรือ 2.22 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ 3,834 บาทต่อไร่ 
ผลตอบแทน 1,196 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 3) น้อยกว่าแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและไม่ให้น้้า เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ใน
ระยะเริ่มเก็บเก่ียว 

ส้าหรับกลุ่มปาล์มน้้ามันอายุ 6-7 ปี ต้นทุนของแปลงที่ให้ปุ๋ยและให้น้้า มีต้นทุนเฉลี่ย 3,531 บาท
ต่อไร่ หรือ 1.40 บาทต่อกิโลกรัม รายได้เฉลี่ย 7,554 บาทต่อไร่ มีผลตอบแทน 4,023 บาทต่อไร่ มากกว่าแปลงที่
ใส่ปุ๋ยแต่ไม่ให้น้้า 2,521 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 3) จะเห็นว่าการให้น้้าและใส่ปุ๋ยเป็นการเพ่ิมต้นทุน โดยในระยะแรก
จะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการไม่ลงทุนเรื่องน้้าเรื่องปุ๋ย  แต่การให้น้้าและใส่ปุ๋ยก็จะให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

 
ตารางที่ 1 ระดับของปริมาณผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกร และช่องว่างผลผลิตระหว่างกลุ่มของระดับผลผลิต 

อ.ท่าอุเทน และ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เดือนกุมภาพันธุ์ 2560–มกราคม 2561 
 

อายุ (ปี) 
หลังปลูก 

 

ระดับของผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย  
(กก./ไร่/ปี) 

ร้อยละของ
จ านวนแปลง 

ช่องว่างผลผลิต
(กก./ไร่/ปี) 

ช่องว่างผลผลิต
(ร้อยละ) 

จ านวน
แปลง  

6 ปี ผลผลติสูง 2,662 3.2   1 
6 ปี ผลผลติปานกลาง 2,098 9.7 564* 26.8 3 

6-7 ปี ผลผลติต่้า 780 12.9 1,882** 241.3 4 

  เฉลี่ย  1,510 24.8 1,152 76.3 8 

5 ปี ผลผลติปานกลาง 1,962  9.7   3 
3-5 ปี ผลผลติต่้า 828  64.5 986*** 119.1 20 

  เฉลี่ย  976 73.2 986  101.0 23 

หมายเหตุ * หมายถึง ความแตกต่างระหว่างระดับผลผลิตสูงกับผลผลิตปานกลาง  
    ** ความแตกต่างระหว่างระดับผลผลิตสงูกับผลผลติต่้า  *** ความแตกต่างระหว่างระดบัผลผลิตปานกลางกับผลผลิตต่้า 
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ตารางที่ 2 ผลผลิต รายได้ ต้นทุน และผลตอบแทน การปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร อ.ท่าอุเทน และ อ.โพนสวรรค์  
จ.นครพนม ในภาพรวมเม่ืออายุ 3-7 ปี  เดือนกุมภาพันธุ์ 2560–มกราคม 2561  

 

ช่วงอาย ุ
(ปี) 

การ 
ดูแลรักษา 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ช่องว่าง 
(กก./ไร่) 

ช่องว่าง 
(ร้อยละ) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน (บาท/
กก.) 

อายุเฉลี่ย 
(ปี) 

3-7 ปี ให้น้้า 1,599 627 64.5 2,954 4,797 1,843 2.09 5.4 

  ไม่ให้น้้า 972 

 

 1,625 2,916 1,291 2.23 4.4 

3-7 ปี ใส่ปุ๋ย 1,128 448 66.0 2,029 3,384 1,355 2.24 4.7 

  ไม่ใส่ปุ๋ย 680 

 

 685 2,040 1,355 1.14 4.0 

3-7 ปี ให้น้้า ใส่ปุ๋ย 1,599 919 135 2,954 4,797 1,843 2.09 5.4 

  ไม่ให้น้้า ใส่ปุ๋ย 985 305 44.9 1,747 2,955 1,208 2.28 4.4 

  ไม่ให้น้้า ไม่ใส่

ปุ๋ย 

680 

 

 685 2,040 1,355 1.14 4.0 

 
เฉลี่ย 976 

 
 1,750 2,928 1,178 2.35 4.7 

 

หมายเหตุ ราคาผลผลิตทะลายสดตามราคาตลาด ปี 2560 และ 2561 เฉลี่ย 3.0 บาทต่อกิโลกรัม 
 
ตารางที่ 3 ผลผลิต รายได้ ต้นทุน และผลตอบแทน  ปาล์มน้้ามันของเกษตรกร อ.ท่าอุเทน และ อ.โพนสวรรค์     

จ.นครพนม แยกตามช่วงอายุ 3-5 ปี และ 6-7 ปี  เดือนกุมภาพันธุ์ 2560–มกราคม 2561 
 

ช่วงอาย ุ
(ปี) 

การ 
ดูแลรักษา 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ช่องว่าง 
(กก./ไร่) 

ช่องว่าง 
(ร้อยละ) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/กก.) 

อายุ  
เฉลี่ย (ปี) 

3-5 ปี ให้น้้า 1,278 360 39.1 2,638 3,834 1,196 2.22 5.5 
  ไม่ให้น้้า 919 

 
 1,652 2,757 1,105 2.42 4.6 

3-5 ปี ใส่ปุ๋ย 987 125 14.5 1,840 2,961 1,121 2.38 4.8 
  ไม่ใส่ปุ๋ย 863 

 
 1,279 2,589 1,310 2.04 4.5 

3-5 ปี ให้น้้า ใส่ปุ๋ย 1,278 598 88 2,638 3,834 1,196 2.22 5.5 
  ไม่ให้น้้า ใส่ปุ๋ย 926 246 36.1 1,730 2,778 1,048 2.45 4.7 
  ไม่ให้น้้า ไม่ใส่ปุ๋ย 680 

 
 685 2,040 1,355 1.14 4.0 

 
เฉลี่ย 976 

 
 1,750 2,928 1,178 2.35 4.7 

6-7 ปี ให้น้้า 2,518 1,345 114.6 3,531 7,554 4,023 1.40 5.0 
  ไม่ให้น้้า 1,173 

 
 2,017 3,519 1,502 1.90 4.0 

6-7 ปี ใส่ปุ๋ย 1,510 
 

 2,396 4,530 2,134 1.77 4.25 
  ไม่ใส่ปุ๋ย 

  
  - 0   

6-7 ปี ให้น้้า ใส่ปุ๋ย 2,518 1,345 114.6 3,531 7,554 4,023 1.40 5 
  ไม่ให้น้้า ใส่ปุ๋ย 1,173 

 
 2,017 3,519 1,502 1.90 4.0 

  ไม่ให้น้้า ไม่ใส่ปุ๋ย 
  

      

 
เฉลี่ย 1,510 

 
 2,396 4,530 2,134 1.77 4.3 

 

หมายเหตุ ราคาผลผลิตทะลายสดตามราคาตลาด ปี 2560 และ 2561 เฉลี่ย 3.0 บาทต่อกิโลกรัม 
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ตารางที่ 4 พันธุ์ปาล์มน้ามัน ผลผลิต รายได้ ต้นทุน และผลตอบแทน แปลงเกษตรกร อ.ท่าอุเทน และ อ.โพนสวรรค์ 
จ.นครพนม ภาพรวมเม่ืออายุ 3-7 ปี (ก.พ.60-ม.ค.61) 

 

พันธุ์ การดูแลรักษา 
ผลผลิต 

(กก./ไร่) 
ช่องว่าง 
(กก./ไร่) 

ร้อยละ
ช่องว่าง 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/กก.) 

อายุ  
เฉลี่ย (ปี) 

พันธุ ์
แนะน้า
อายุ 3-7 
ปี 

 
  
  
  

ใส่ปุ๋ย 1,233 258  26.4 2,116 3,699 1,583 2.01 4.7 
ไม่ใส่ปุ๋ย 976     1,073 2,928 1,855 1.10 6.0 
ให้น้้า 1,851  794  75.1 3,057 5,553 2,496 1.77 5.4 
ไม่ให้น้้า 1,057     1,814 3,171 1,357 2.02 4.6 
ให้น้้า  ใส่ปุ๋ย 1,851   875  89.7 3,057 5,553 2,496 1.77 5.4 
ไม่ให้น้้า  ใส่ปุ๋ย 1,062    86  8.8 1,855 3,186 1,331 2.07 4.5 

  ไม่ให้น้้า ไม่ใส่ปุ๋ย 976     1,073 2,928 1,855 1.10 6.0 
  เฉลี่ย 1,223     2,073 3,669 1,596 1.97 4.8 
พันธุ์
เอกชน
และ
เทอเนอร่า
อายุ 3-7 
ปี 
  
  
  
  
  

ใส่ปุ๋ย 873 193  28.4 1,949 2,619 670 2.24 4.7 
ไม่ใส่ปุ๋ย 680     939 2,040 1,101 1.38 6.0 
ให้น้้า 970  220  29.4 2,845 2,910 65 2.93 5.5 
ไม่ให้น้้า 750     1,468 2,250 782 1.97 4.3 
ให้น้้า  ใส่ปุ๋ย 970  290  42.7 2,845 2,910 65 2.93 5.5 
ไม่ให้น้้า  ใส่ปุ๋ย 750 70  10.3 1,468 2,250 782 1.97 4.3 

  ไม่ให้น้้า ไม่ใส่ปุ๋ย 680     939 2,040 1,101 1.38 6.0 
  เฉลี่ย 824     1,927 2,472 545 2.29 4.7 

 

หมายเหตุ ราคาผลผลิตทะลายสดตามราคาตลาด ปี 2560 และ 2561 เฉลี่ย 3.0 บาทต่อกิโลกรัม 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาการผลิตปาล์มน้้ามันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตของปาล์มน้้ามันของเกษตรกร

ในชุมชน ของแปลงเกษตรกร อ้าเภอท่าอุเทน อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จากแบบส้ารวจและการเก็บ
ข้อมูลรายแปลง ระหว่างเดือนมกราคม 2560-กันยายน 2561 สรุปผลการทดลอง ดังนี้ 

1. ลักษณะดินปลูกอยู่ในระดับความเหมาะสมต่้าและเหมาะสมปานกลาง ค่าความเป็นกรดด่างของดิน
อยู่ในระดับความเหมาะสม แต่อินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินต่้า ต้องเพ่ิมการจัดการเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินและจัดการธาตุอาหารให้เพียงพอ 

2. การวางผังแปลงปลูกส่วนมากสอดคล้องตามค้าแนะน้า มีศักยภาพที่จะเพ่ิมผลผลิตได้ด้วยการจัดการ
สวนด้านอื่นๆ 

3. พันธุ์ปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอราและเป็นพันธุ์แนะน้าของกรม
วิชาการเกษตร คือ พันธุ์สุราษฏร์ธานี 2 และ สุราษฏร์ธานี 2 เป็นพันธุ์ดี และอยู่ในระยะเริ่มให้ผลผลิต จึงมี
ศักยภาพให้ผลผลิตสูง ถ้ามีการจัดการและการดูแลรักษาที่เหมาะสม 

4. การให้น้้าเสริมในช่วงแล้ง มีเกษตรกรส่วนน้อยที่ให้น้้าเสริม ถ้าหากสามารถเพ่ิมการให้น้้าเสริมในช่วง
ฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ ก็จะสามารถยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้นได้ 
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5. เกษตรกรส่วนใหญ่ในชุมชน มีการใช้ปุ๋ยเคมีแต่ยังใช้ตามวิธีของเกษตรกร และปริมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของปาล์มน้้ามัน ซึ่งจากผลวิเคราะห์ดินพบว่าส่วนมากธาตุอาหารอยู่ในเกณฑ์ต่้า และผลวิเคราะห์ใบ
พบว่าธาตุอาหารหลักในใบยังต่้ากว่าค่าวิกฤติ ควรมีการให้ธาตุอาหารให้สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ 

6. การวิเคราะห์ผลผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกร พบว่า การให้น้้าเสริมในช่วงแล้งร่วมกับ
การใส่ปุ๋ยเคมใีห้ผลผลิตมากกว่าการไม่ให้น้้าเสริมและไม่ใส่ปุ๋ยเคมี   

7. แปลงไม่สามารถให้น้้าเสริมในช่วงแล้งได้แต่มีการใส่ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตมากกว่ากรณีท่ีไม่ให้น้้าและไม่ให้
ปุ๋ยเคม ีหากมีการจัดการธาตุอาหารและใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 

8. ผลผลิตมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับปริมาณอินทรียวัตถุในดินและธาตุอาหารในใบ ควรบ้ารุงให้มี
อินทรียวัตถุสูงและใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของปาล์มน้้ามัน 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เป็นข้อมูลส้าหรับน้าไปสู่การศึกษาวิจัยและพัฒนาในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่  
2. เป็นข้อมูลส้าหรับให้ค้าแนะน้าการตัดสินใจปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อยหรือไม่

เหมาะสม ซึ่งต้องมีแหล่งน้้าพอเพียง มีการจัดการสวนที่ดี และให้ธาตุอาหารอย่างเพียงพอ   
3. ใช้เป็นค้าแนะน้าแก่เกษตรกรในการดูแลรักษาและการจัดการสวนปาล์มน้้ามันอย่างเหมาะสมในการ

เพ่ิมผลผลิตให้คุ้มค่าต่อการลงทุน 
4. เป็นข้อมูลส้าหรับนักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน รวมถึงผู้สนใจ

ในการให้ความรู้แก่เกษตรกร ประชาชน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) - 
 

12. เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร. 2553. เกษตรดีที่เหมาะสมส้าหรับปาล์มน้้ามัน. เอกสารวิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม               

ล้าดับที่ 3. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 24 หน้า. 
กาญจนา ทองนะ อุดม ค้าชา พสุ สกุลอารีวัฒนา และ ศิริลักษณ์ สมนึก. 2552. รายงานผลวิจัยเรื่องเต็มแปลง

ทดสอบการปลูกปาล์มน้้ามันเชิงการค้าในไร่เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรหนองคาย กรมวิชาการเกษตร. 23 หน้า. 

กาญจนา ทองนะ พสุ สกุลอารีวัฒนา นิยม ไข่มุกข์ สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์ และ สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์. 
2557. ค้าแนะน้าการจัดการสวนปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2. ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 3 กรมวิชาการเกษตร จ.ขอนแก่น. 26 หน้า. 

กาญจนา ทองนะ พสุ สกุลอารีวัฒนา นิสิต ศิวกุล และวิชณีย์ ออมทรัพย์สิน. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน ปี 2558. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย. 5 หน้า. 
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เกริกชัย ธนรักษ์. 2554. การปลูกและดูแลรักษาปาล์มน้้ามัน ใน การจัดการสวนปาล์มน้้ามันเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้้ามันปาล์ม. 
สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. น. 32-40. 

พสุ สกุลอารีวัฒนา และ กาญจนา ทองนะ. 2558. ศึกษาและวิเคราะห์การปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรจังหวัด 
บึงกาฬ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจ้าปี 2558 วันที่ 24-26 มีนาคม 2558                      
ณ โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา. น. 109-117. 

เพ็ญศิริ จ้ารัสฉาย. 2554. วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว. ในการจัดการสวนปาล์มน้้ามันเพื่อเพ่ิมผลผลิต
น้้ามันปาล์ม. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. น. 119-126. 

วสันต์ วรรณจักร์. 2557. รายงานผลงานวิจัยโครงการการเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน้้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี                                     
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.กาฬสินธุ์). ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 8 หน้า. 

วิชนีย์ ออมทรัพย์สิน สุจิตรา พรหมเชื้อ และเพ็ญศิริ จ้ารัสฉาย. 2554. การจัดการน้้าและสรีรวิทยาปาล์มน้้ามัน 
ใน การจดัการสวนปาล์มน้้ามันเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้้ามันปาล์ม. สถาบันวิจัยพืชไร ่กรมวชิาการเกษตร. น. 105-169. 

ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี. 2548. คู่มือปาล์มน้้ามัน ชุดที่ 1. เอกสารวิชาการล้าดับที่ 6/2548 ศูนย์วิจัย
ปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 กรมวิชาการเกษตร. 34 หน้า. 

สุรกิตติ ศรีกุล ภิญโญ มีเดช ชายโฆรวิส และคะนอง คลอดเพ็ง. 2539. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในรอบปี
กับผลผลิตของปาล์มน้้ามัน. รายงานผลงานวิจัย ประจ้าปี 2539 ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี                  
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. น. 179-189. 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2558. ปาล์มน้้ามัน : เนื้อที่ยืนต้นเนื้อทีใ่ห้ผลผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ปี 2556 – 
2558[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.oae.go.th/download/prcai/farmcrop/palm.pdf 
(มิถุนายน 2558). 

อุดม ค้าชา กาญจนา ทองนะ และพสุ สกุลอารีวัฒนา. 2554. รายงานผลการด้าเนินงานโครงการทดสอบและ
พัฒนาพืชพลังงานเพ่ือผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล ปี 2553/2554. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
หนองคาย กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.40 หน้า. 

Corley, R.H.V. and P.B. Tinker. 2003. The Oil Palm 4th ed. Blackwell Publishing, Oxford. UK. 562 p. 
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13. ภาคผนวก 
ตารางผนวกที่ 1 ชื่อและที่อยู่เกษตรกรแปลงศึกษาศักยภาพการผลิตปาล์มน้้ามัน จ.นครพนม ปี 2560-2561  
 

ที ่ ชื่อเกษตรกร บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด พันธุ์ การให้น้ า อายุ (ปี) พ้ืนที่ (ไร่) 
1 นายพุทธพันธ์ คฤหเดช หนองดู่ นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม ยูนิวานิช มินิสปริงเกลอร ์ 5 30 

2 นายทรงเกียรติ์ กวน

ศักดิ์ 

นาใน นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน2ี  ไม่ให้น้้า 5 6 

3 นายอินทร์ กวนศักดิ ์ นาใน นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 23 

4 นายวันดี วดีศิริศักดิ ์ นาใน นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า/น้้าใต้ดิน 4 6 

5 นายอุ บุญศรีเลิศ หนองดู่ นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม ยูนิวานิช ไม่ให้น้้า 4 24 

6 นายแสง บุญศรีเลศิ หนองดู่ นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม ยูนิวานิช ไม่ให้น้้า 4 6 

7 นายถนอมศักดิ์ อินปอ หนองดู่ นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม เทอเนอร่า ไม่ให้น้้า 4 8 

8 นายอดิเทพ มะอินทร ์ นาใน นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน2ี ไม่ให้น้้า 6 7 

9 นายทองมา บุพศิร ิ นาใน นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 5 30 

10 นายอนิรุตติ์ มะอินทร ์ นาใน นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน2ี ไม่ให้น้้า 5 5 

11 นายจันลา มะอินทร ์ นาใน นาใน โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 5 9 

12 นายณรงค์ศักดิ์ คีราช ขามเตี้ย

น้อย 

นา

ขมิ้น 

โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ยกร่องปลูก 5 12 

13 นางวาสนา โยลยั นาหัว

บ่อ 

นาหัว

บ่อ 

โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 19 

14 นางเอกมณี นิรตันไพร นาหัว

บ่อ 

นาหัว

บ่อ 

โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 20 

15 นายธนูทอง ออทอลาน หัวดง นา

ขมิ้น 

โพนสวรรค ์ นครพนม เทอเนอร่า ไม่ให้น้้า 4 7 

16 นายชวน ออทอลาน ท่าศาลา นา

ขมิ้น 

โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 8 

17 นายสมพงษ์ มะโน ทุ่งน้อย นา

ขมิ้น 

โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี มินิสปริงเกอร ์ 5 15 

18 น.ส.นารี สร้อยค้า ปุ่งแก ท่า

จ้าปา 

ท่าอุเทน นครพนม เทอเนอร่า มินิสปริงเกลอร ์ 4 15 
19 นางสาคร บุญเทียม ปุ่งแก ท่า

จ้าปา 

ท่าอุเทน นครพนม สุฎ.7 ไนจีเรีย ไม่ให้น้้า 4 
6 

2 
17 20 นายสมใจ โยบุดดา ค้าเตย ท่า

จ้าปา 

ท่าอุเทน นครพนม ซีพ ี ไม่ให้น้้า 4 13 
21 นายบุญเทียน แก้วนลิ นาผัก

ปอด 

โนน

ตาล 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 10 
22 นางอ้านวย แผ่นพรหม นาผัก

ปอด 

โนน

ตาล 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 18 
23 นายเฉลมิ พลขันธ ์ นาผัก

ปอด 

โนน

ตาล 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี สายยางรด 3 5 
24 นายสมหมาย สดุหนุน นาผัก

ปอด 

โนน

ตาล 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน2ี ไม่ให้น้้า 4 5 
25 นายบรรจง ภูกิ่งหิน โคกปาก

ดง 

นา

ขมิ้น 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 6 
26 นายชาญ อุเทนจันทร ์ ค้าฮาก โนน

ตาล 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 20 
27 นางราตรี ศริวิลัย นาผัก

ปอด 

โนน

ตาล 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า/น้้าใต้ดิน 5 6 
28 นางบุญนาค ภูกิ่งหิน ท่าอุเทน ท่าอุ

เทน 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า/น้้าใต้ดิน 5 30 
29 นายสมศักดิ์ หาสรุะ กุดกุม

ใหญ่ 

โนน

ตาล 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 8 
30 นายอนุวัฒน์ บุตถะ ตาล

ปากน้้า 

ไชยบุร ี ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี  ปล่อยในร่อง 5 21 
31 นายสมชาย สุวรรณ

มาโจ 

นาผัก

ปอด 

โนน

ตาล 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 5 
32 นายชาญ อุเทพจันทร ์ ค้าฮาก โนน

ตาล 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ไม่ให้น้้า 4 20 
33 นายก้อน แก้วนิล นาผัก

ปอด 

โนน

ตาล 

ท่าอุเทน นครพนม สุราษฎร์ธาน2ี ไม่ให้น้้า 5 5 
34 นายปริญญา โยลัย นาหัว

บ่อ 

นาหัว

บ่อ 

โพนสวรรค ์ นครพนม สุราษฎร์ธาน7ี ให้น้้า 3 5 
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ตารางผนวกที่ 2 ระดับความเหมาะสมของดินและค่า pH แปลงปาล์มน้้ามันเกษตรกร อ.ท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์ 
จ.นครพนม ปี 2560 

 

ลักษณะดิน  ระดับความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) 
ระดับความเหมาะสม ร้อยละ  ระดับความเหมาะสม ร้อยละ 
เหมาะสมมาก -  เหมาะสมมาก 83.3 
เหมาะสม -  เหมาะสม 13.3 
เหมาะสมปานกลาง 76.7  เหมาะสมปานกลาง 3.3 
เหมาะสมน้อย 20.0  ไม่เหมาะสม 0 
ไม่เหมาะสม 3.3  - - 
 

หมายเหตุ มีผลวิเคราะห์ดิน 30 แปลง 
 
ตารางผนวกที่ 3 ผลวิเคราะห์ดินแปลงปาล์มน้้ามันเกษตรกร อ.ท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ปี 2560 
 

อินทรียวัตถุ/
ธาตุอาหาร 

ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่พบในแต่ละระดับ 
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

อินทรียวัตถุ 10.0 16.7 33.3 23.3 16.7 
ฟอสฟอรัส 3.3 0.0 3.3 6.7 86.7 
โพแทสเซียม 16.7 10.0 13.3 50.0 10.0 
แมกเนเซียม 26.7 20.0 30.0 10.0 13.3 
 

หมายเหตุ มีผลวิเคราะห์ดิน 30 แปลง 
 
ตารางผนวกที่ 4 ผลการวิเคราะห์ใบปาล์มน้้ามันของเกษตรกร อ.ท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ปี 2560 
 

อินทรียวัตถุ/ธาตุ
อาหาร 

ค่าวิกฤติ 
(%) 

ร้อยละของจ านวนเกษตรกรที่พบในแต่ละระดับ 
มากกว่าค่าวิกฤติ น้อยกว่าค่าวิกฤติ 

ไนโตรเจน 2.55 0.0 100 
ฟอสฟอรัส 0.163 0.0 100 
โพแทสเซียม 1.05 23.3 76.7 
แมกเนเซียม 0.25 80.0 20.0 

 

หมายเหตุ มีผลวิเคราะห์ใบ 30 แปลง 
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