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5. บทคัดย่อ    
การศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันระดับชุมชนตามภูมินิเวศน์จังหวัด

สกลนครเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิตพืชที่เกษตรกรผลิตได้ในชุมชน และวิเคราะห์ว่าปัจจัยสนับสนุน 
หรือปัจจัยที่เป็นข้อจ้ากัดคืออะไร เพ่ือน้าไปให้เกษตรกรปฏิบัติให้สามารถยกระดับผลผลิตได้ ท้าให้ช่องว่างหรือ
ความแตกต่างของผลผลิตพืชในชุมชนลดน้อยลง จากการน้าเทคโนโลยี วิธีปฏิบัติ รวมทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน
ที่มีผู้ปฏิบัติจนประสบผลส้าเร็จแล้ว ถ่ายทอดสู่เกษตรกรทั้งชุมชน ระยะเวลาที่ด้าเนินการ ปีเริ่มต้น ตุลาคม 2560-
สิ้นสุด กันยายน 2561 เริ่มศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน ปี 2561 ในพ้ืนที่อ้าเภอนิคมน้้าอูน ต้าบลหนองบัว และต้าบลนิคมน้้าอูนและอ้าเภอกุดบาก ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้้ามันมากและมีปัญหาการผลิตปาล์มน้ามัน รวม 30 แปลง พบว่าเหตุผลในการเลือกปลูกปาล์มน้้ามัน
ของเกษตรกรในชุมชน ที่มากที่สุดคือ เห็นว่าดีกว่าการท้านา พ้ืนที่ปลูกเดิมเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวมากที่สุด ลักษณะ
การปลูกระยะ 9x9x9 เมตร ร้อยละ 57 ตรงตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร การใส่ปุ๋ยใส่ตามวิธีของวิธี
เกษตรกร ร้อยละ 70 ใส่ตามค้าแนะน้ากรมวิชาการเกษตรพียงร้อยละ 30 ทั้งหมดไม่มีการตัดแต่งทางใบล่าง ไม่ปลูก
พืชแซมในแปลง ระดับธาตุอาหารในทางใบที่ 17 ปรากฏว่า ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม อยู่ในระดับ
ไม่เพียงพอจนถึงระดับเหมาะสม องค์ประกอบการเจริญเติมโตปาล์มน้้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องให้ค้าแนะน้าวิธีการ



จัดการสวนที่ถูกต้องตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือให้มีอัตราที่เพ่ิมขึ้น  อัตราส่วนเพศดอก (เพศเมีย) 
สูงสุด 61.62 เปอร์เซ็นต์ ต่้าสุด 22.47 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 1,075.38 กิโลกรัมต่อไร่ ต่้าสุด 89.08 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 319.97 กิโลกรัมต่อไร่ ข้อมูลบงชี้ทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีรายได้จากการจ้าหน่าย
ผลผลิตปาล์มน้้ามัน รายได้ต่อราย 920 บาทถึง 38,300 บาท หรือโดยเฉลี่ย 6,175 บาทต่อราย รวมมูลค่ามากกว่า 
180,000 บาทต่อปี จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันในจังหวัดสกลนคร 
ได้แก่ การให้น้้าช่วงฤดูแล้ง การจัดการปุ๋ย และการตัดแต่งทางใบให้เหมาะสม เกษตรกรยังขาดความรู้เรื่องการ
ดูแลรักษา การเก็บผลผลิต และการจัดการสวนปาล์มที่ถูกต้อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครได้พัฒนา
และยกระดับความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้นตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อให้มีผลผลิตมวลรวมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นในอนาคต 
 

6. ค าน า                                  
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง คือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อย

ละ 57 จาก 75,032 ไร่  ในปี 2553 เป็น 118,123 ไร่ ในปี 2556 ในขณะที่ทั้งประเทศมีอัตราการเพ่ิมของพ้ืนที่
ปลูกในช่วงเวลาเดียวกันค่อนข้างต่้า คือเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 8.64 (จาก 4.05 ล้านไร่ ในปี 2553 เป็น 4.40 ล้านไร่ 
ในปี 2556) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างต่้าโดยให้ผลผลิตเฉลี่ยในปี 
2553 และปี 2556 เฉลี่ย 771 และ 1,113  กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่้ากว่าในเขตภาคใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่เหมาะสมส้าหรับ
ปาล์มน้้ามันที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,127 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยของทั้งประเทศต่้ากว่าคิดเป็น
ร้อยละ 63 และ 67 ส้าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูกกระจายอยู่ในหลายจังหวัด เช่น เลย บึงกาฬ 
หนองคาย นครพนม อุดรธานี สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ ส่วน
ใหญ่เป็นปาล์มน้้ามันอายุไม่เกิน 3 ปี และ อายุ 3-8 ปี (ส้านักงานสถิติการเกษตร, 2555 ; 2558) 

ปัจจัยหลักที่ส้าคัญในการปลูกปาล์มน้้ามันคือ ปริมาณน้้าฝน ที่สามารถปลูกได้ตั้งแต่ 1,700 -3,500 
มิลลิเมตรต่อปี การกระจายตัวของน้้าฝนตั้งแต่ 8 เดือน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดว่าเป็นเขต
ที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้้ามัน แต่ในบางพ้ืนที่ถ้าสามารถให้น้้าเสริมในช่วงแล้งได้อย่าง
เพียงพอและมีการจัดการที่เหมาะสมก็จะช่วยเพ่ิมผลผลิตได้ เห็นได้จากผลการศึกษาวิจัยภายในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยน้ารูปแบบการจัดการสวนตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการ
เกษตรที่ส่วนใหญ่เป็นผลงานจากการวิจัยในเขตพ้ืนที่ภาคใต้มาปรับใช้ พบว่า ปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1-6 
สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 5 ปี มากกว่า 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่าการปลูกปาล์มน้้ามันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความเป็นไปได้ แต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม จึงได้มีการขยายผลการวิจัยดังกล่าวสู่แปลง
เกษตรกร โดยการทดสอบเทคโนโลยีในแปลงเกษตรกรตั้งแต่ระยะก่อนให้ผลผลิต เพ่ือดูการตอบสนองของปาล์ม
น้้ามันจากการจัดการสวนที่เหมาะสม ในเบื้องต้นพบว่าการเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับวิธีการที่
เกษตรกร  แต่ในด้านผลผลิตยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเนื่องจากปาล์มน้้ามันจ้าเป็นต้องเก็บข้อมูลต่อเนื่อง 3 -4 ปี จึง
จ้าเป็นต้องมีการทดสอบในแปลงเกษตรกรต่อไปอีกเพ่ือให้ได้ข้อมูลผลผลิตที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน   



อย่างไรก็ตามการทดสอบดังกล่าวยังเป็นเพียงการเรียนรู้ของเกษตรกรรายแปลง ยังไม่สามารถขยายผลสู่
การปฏิบัติในวงกว้าง โดยเมื่อพิจารณาผลการส้ารวจการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรจ้านวน 700 รายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 พบว่า ปัญหาของเกษตรกรร้อยละ 52 คือ การขาดความรู้ความเข้าใจการจัดการ
สวนปาล์มน้้ามัน เทคโนโลยีการผลิต พันธุ์ การจัดการธาตุอาหาร จึงจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตปาล์มน้้ามันทั้งระบบตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การจัดการสวน ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยเน้นการลด
ต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตเพ่ือให้การผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรคุ้มค่าและมีความยั่งยืน  

นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ และลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกร โดยแนวทางหนึ่งในการด้าเนินการ คือการท้าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือบูรณาการการใช้เครื่องมือ 
ปัจจัยการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดร่วมกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับผลผลิตใน
ระดับชุมชน นับเป็นการด้าเนินการในลักษณะแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนน้าร่องได้น้า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ ไปใช้เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักวิชาการและเกษตรกรที่ประสบความส้าเร็จในชุมชน การด้าเนินการดังกล่าว จ้าเป็นต้องมีการวิเคราะห์การผลิต
และผลผลิตของเกษตรกรแต่ละรายในชุมชน ให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของแปลง การจัดการ และการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตต่างๆ น้ามาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตพืช และปัจจัยใดเป็นข้อจ้ากัดต่อการให้ผลผลิตใน
สภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ โดยใช้การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (Yield gap analysis) เป็นเครื่องมือใน
การศึกษา เพ่ือจะได้สามารถจัดกลุ่มเกษตรกรตามระดับของผลผลิตที่ได้ เพ่ือวางแผนการเพ่ิมผลผลิตให้ใกล้เคียง
กับศักยภาพการผลิตพืชภายใต้สภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน โดยการใช้เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติหรือการจัดการ
ต่างๆ ตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งการจัดการที่เหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มที่ได้ผลผลิตสูง ที่
วิเคราะห์แล้วว่าส่งผลกระทบสูงต่อการเพ่ิมผลผลิต โดยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน เกิด
การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้สามารถยกระดับผลผลิตเฉลี่ยของทั้งชุมชน 

การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (Yield gap analysis) ซึ่งหมายถึงช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่าง
ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพ (Potential yield) กับผลผลิตที่ได้จริงจากแปลงของเกษตรกร (Actual yield) เป็น
แนวทางที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และนักวิจัยในประเทศต่างๆ ให้ความสนใจ เพื่อน้า
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นใกล้เคียงกับผลผลิตที่ ได้จากแปลง
ทดลอง และ/หรือผลผลิตตามศักยภาพ  จากการน้าเทคโนโลยีหรือวิธีการจัดการที่ส่งผลให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นไป
ปฏิบัติ หรือก้าจัดข้อจ้ากัดต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือการจัดการที่ไม่เหมาะสม โดย ปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผล
ให้ได้ผลผลิตปาล์มน้้ามันที่เพ่ิมขึ้น คือ น้้า ธาตุอาหาร และการเก็บเก่ียว ฯลฯ และจากการทดลองปลูกปาล์มน้้ามัน
พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1-6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ผลผลิตสะสมในรอบปีเฉลี่ย 5 ปี (อายุ 4-8 ปี) ตั้งแต่ 
2,611-3,340 กิโลกรัมต่อไร่ ภายใต้การจัดการน้้าและธาตุอาหารที่เหมาะสม ขณะที่ผลจากการส้ารวจแปลง
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,104 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่้ากว่าผลผลิตจาก
แปลงทดลองมาก จึงจะท้าการศึกษาและพัฒนา เพ่ือหาแนวทางยกระดับผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรใน
ชุมชนน้าร่องให้เพ่ิมมากข้ึนตามศักยภาพ โดยใช้วิธีการจัดการ หรือเสริมเทคโนโลยี รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
จัดการสวนที่ถูกต้องให้เกษตรกร ทั้งในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของการน้าวิธีการจัดการที่เหมาะสมไป



ปฏิบัติ การอบรมความรู้ ฯลฯ เพ่ือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้เกษตรกร ส่งผลให้สามารถยกระดับผลผลิตเฉลี่ยของ
ชุมชนน้าร่องให้ได้ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนเพ่ือการจัดการด้านการ
ขนส่ง และการซื้อขายผลผลิตในระดับลานเท และโรงงาน  

 รวมทั้งมีการน้าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิตพืชที่เกษตรกรผลิตได้ใน
ชุมชน และวิเคราะห์ว่าปัจจัยสนับสนุน หรือปัจจัยที่เป็นข้อจ้ากัดคืออะไร เพ่ือน้าไปให้เกษตรกรปฏิบัติให้สามารถ
ยกระดับผลผลิตได้ ท้าให้ช่องว่างหรือความแตกต่างของผลผลิตพืชในชุมชนลดน้อยลง จากการน้าเทคโนโลยี วิธี
ปฏิบัติ รวมทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนที่มีผู้ปฏิบัติจนประสบผลส้าเร็จแล้ว ถ่ายทอดสู่เกษตรกรทั้งชุมชน 

การด้าเนินการในแนวทางนี้ จะช่วยให้ผลการวิจัย หรือเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย ถูกน้าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตหรือลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ไม่จ้ากัดอยู่เฉพาะแปลงทดสอบ
เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้มีการน้าผลการวิจัยมาใช้เพ่ิมผลิต
ภาพของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม และยังสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชนเกษตรกรซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน ให้ภาคการเกษตรของประเทศได้อีกทางหนึ่ง “เพื่อน้ำไปสู่เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ด้ำนปำล์มน ้ำมัน
ของประเทศ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เพื่อรองรับกำรขยำยพื นที่ปลูกปำล์มน ้ำมันในระยะเร่งด่วน 
และปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกปำล์มน ้ำมันนอกเขตเหมำะสม (zoning) ให้สอดคล้องกับแผนปรับปรุงประกำศเขต
เหมำะสมให้ครอบคลุมและทันสมัย พร้อมกับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพื นที่ ในรูปแบบกำรวิจัย
เชิงสำธิตกำรจัดกำรสวนปำล์มน ้ำมันที่เหมำะสม ตลอดจนกำรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน ้ำมัน” 

 

 
7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ ์
1. แปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรระยะให้ผลผลิต 
2. แบบบันทึกประจ้าแปลงของเกษตรกร 
3. แบบส้ารวจข้อมูล 
4. เครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
5. เครื่องบันทึกข้อมูลสภาพอากาศภาคสนาม  
6. วัสดุและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน และใบปาล์มน้้ามัน 
7. วัสดุและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผลผลิตเพื่อวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้้ามัน 
8. วัสดุส้านักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์  
9. วัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 

 -  วิธีการทดลอง 
 1. แบบการทดลอง เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ 
 2. วิธีการทดลอง ด้าเนินการทดลองโดยวิธีการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ 



เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ระดับผลผลิตหรือช่องว่างผลผลิต (yield gap) ของปาล์มน้้ามันในระยะที่
ให้ผลผลิตแล้ว (อายุ 4 ปี ขึ้นไป) ในอ้าเภอนิคมน้้าอูน และอ้าเภอค้าตะกล้า ซึ่งเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้้ามันที่ส้าคัญ
ของจังหวัดสกลนคร เพ่ือหาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตของปาล์มน้้ามันเป็นรายแปลง เพ่ือที่จะ
ยกระดับผลผลิตรายแปลงให้สูงขึ้น  

วิธีปฏิบัติการทดลอง  
วิเคราะห์และคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันจากข้อมูลการศึกษาและ

วิเคราะห์การปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ปี 2557 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ใน
ชุมชนที่ปลูกปาล์มน้้ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุ 4 ปี ขึ้นไป  พ้ืนที่ปลูกตั้งแต่ 5 ไร่ขึ้นไป) และมีศักยภาพในการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อย่างน้อย 1 ชุมชน จ้านวน 30 แปลง   

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการด้าเนินงาน แก่เกษตรกรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
2.  ส้ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรเพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้นทางด้านผลผลิตและการจัดการปฏิบัติ ดูแล

รักษา การเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามัน การรวบรวมผลผลิตสู่ลานเท การจ้าหน่าย วางแผนการด้าเนินงานและแบ่งกลุ่ม
เกษตรกรตามผลผลิต (น้อย ปานกลาง มาก) 

      3. จัดท้า Crop cutting ในแปลงเกษตรกร  
       4. ได้สมการ Production Function  y = a+b1x1 +b2x2 + b3x3 + ….bkxk 

   y หมายถึง ปริมาณผลผลิตปาล์มน้้ามัน  
   x1 x2 x3 ….xk หมายถึง  ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อผลผลิต  
    b1 b2 b3….bk  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การผลิตของปัจจัยผันแปร x1 x2 x3 ….xk  
   ดังนั้นจะได้สมการ Production Function 3  สมการ  ได้แก่ 
    - สมการที่ได้จากแปลงเกษตรกรที่ได้ผลผลิตต่้า (y1) 
    - สมการที่ได้จากแปลงเกษตรกรที่ได้ผลผลิตปานกลาง (y2) 
    - สมการที่ได้จากแปลงเกษตรกรที่ได้ผลผลิตสูง (y3)  

5. หา Yield gap  y1-y2  และ y1-y3 เพ่ือจะทราบว่าตัวแปรไหนที่มีผลต่อผลผลิต 
 6. ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศภาคสนาม (ข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณ

น้้าฝน) ในแต่ละชุมชน บันทึกข้อมูลต่อเนื่องตลอดระเวลาด้าเนินการ  
 7. จับพิกัดแปลง เก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการทดลอง เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของดิน พร้อม

วิเคราะห์คุณสมบัติและปริมาณธาตุอาหาร เก็บตัวอย่างใบปาล์มน้้ามันเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารทุกปี เพ่ือ
ใช้ประกอบการค้านวณอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมส้าหรับปาล์มน้้ามันทุกปีเป็นรายแปลง 

 8. บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานและการจัดการสวนปาล์มน้้ามันเป็นรายแปลง ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ ลักษณะและ
คุณสมบัติของดิน พันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การให้น้้า ใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว และผลผลิตรายเดือนในรอบปี   
รวมถึงผลวิเคราะห์ดิน ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามัน ด้วยการจัดท้าแบบบันทึกประจ้าแปลงให้กับ
เกษตรกรเป็นผู้บันทึกข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าและติดตามการด้าเนินงานทุกเดือนหรือเมื่อมีประเด็น
ปัญหาเร่งด่วน 



9. ระหว่างการด้าเนินงาน มีการบริการความรู้วิชาการองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปาล์มน้้ามันตั้งแต่เรื่อง
พันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเก่ียว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

10. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และสาเหตุที่ท้าให้เกิดช่องว่างหรือความแตกต่าง
ผลผลิต (yield gap analysis)  โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามปริมาณผลผลิตและผลการวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต 
จากนั้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ regression ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมและการให้ผลผลิต เพ่ือจะได้ทราบว่า
ปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตมากที่สุด เพ่ือการก้าหนดแนวทางและวิธีการจัดการในการเพ่ิมผลผลิตแต่
ละแปลงร่วมกันระหว่างนักวิชาการเกษตรและเกษตรกร โดยจะด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ปีที่ 1-2  

11. ความพึงพอใจและน้าผลการวิเคราะห์ร่วมกันน้าไปปฏิบัติ 
การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลทั่วไปของแปลงปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร เช่น พันธุ์ แหล่งพันธุ์ ระยะปลูก อายุ 
2. การดูแลรักษา เช่น การให้ปุ๋ย การให้น้้า การก้าจัดวัชพืช เป็นต้น 
3. สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้้าฝน การกระจายตัวของฝนตลอดทั้งปี 
4. ผลการวิเคราะห์ดินทางเคมีและกายภาพของดิน 7 รายการ ได้แก่ pH N P K EC LR และ Texture
ก่อนและหลังการทดลอง 
5. ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามันทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
6. การใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 
7. โรคแมลงศัตรู และการป้องกันก้าจัด 
8. ค่าใช้จ่าย ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน 
ข้อมูลผลผลิตรายเดือนในรอบปี ได้แก่ จ้านวนทะลาย น้้าหนักทะลาย ผลผลิตทะลายสดรวม และ

เปอร์เซ็นต์น้้ามันของปาล์มน้้ามัน 
1. ข้อมูลผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ้านวนทะลายต่อต้น น้้าหนักทะลาย  ผลผลิตต่อต้น 

เพ่ือประเมินผลผลิตรายเดือน  
 
 
 
 
 

2. การด้าเนินการทดลองใน ปีงบประมาณ 2560 มีแผนการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ดังต่อไปนี้
  

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 59) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค. 60) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 60) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 



 1. ออกแบบและจัดท้าแบบ 
ส้ารวจข้อมูล 

 2. คัดเลือกชุมชนผู้ปลูก
ปาล์มน้้ามัน  

 3. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
การท้างาน  

1. ส้ารวจพื้นที่และ
สัมภาษณ์เกษตรกร 

2. เก็บตัวอย่างดิน/ใบ
ปาล์มน้้ามันวิเคราะห์
ธาตุอาหาร 

 

1. ส้ารวจพื้นที่และ
สัมภาษณ์เกษตรกร 

2. เก็บตัวอย่างดิน/ใบ
ปาล์มน้้ามันวิเคราะห์
ธาตุอาหาร 

 

1. รวมรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลหา
ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อ
ผลผลิตปาล์ม
น้้ามัน 

 - KPIs 
      ตัวชี้วัดของผลการทดลองในปีงบประมาณ 2560  แบ่งเป็น 4 ไตรมาส ดังต่อไปนี้ 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 59) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค. 60) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 60) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.60) 

1. แบบส้ารวจข้อมูล  
2. ชุมชนและพ้ืนที่

ด้าเนินงาน  
3. เกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง

มีความพร้อมในการ
ด้าเนินงาน  

 1. ข้อมูลเบื้องต้น
ทางด้านการจัดการ
การเก็บเกี่ยวปาล์ม
น้้ามัน ผลผลิต การ
จ้าหน่าย  

2. ผลวิเคราะห์ดิน/ใบ
ปาล์มน้้ามัน 

 1. ข้อมูลเบื้องต้นทางด้าน
การจัดการปฏิบัติ ดูแล
รักษา การเก็บเก่ียวปาล์ม
น้้ามัน ผลผลิต การ
จ้าหน่าย  

2. ผลวิเคราะห์ดิน/ใบปาล์ม
น้้ามัน  

1. ผลของความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ 
ต่อผลผลิตปาล์มน้้ามัน 

 

 

- ระยะเวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2560 – สิ้นสดุ กันยายน 2561 
สถานที่ แปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรอ้าเภอนิคมน้้าอูน อ้าเภอกุดบาก 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
ด้าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ อ้าเภอนิคมน้้าอูน อ้าเภอกุดบาก จากรายชื่อเกษตรกรเดิมที่ท้าการส้ารวจปี 

2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอ้าเภอที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันเป็นจ้านวนมากและก้าลังให้ผลผลิต ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมเพ่ือ
ออกแบบและจัดท้าแบบส้ารวจ ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย จ.เลย 
และหารือแนวทางในการคัดเลือกชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน จากผลการลงพ้ืนที่เพ่ือหาปลูกปาล์มน้้ามันในอ้าเภอ
เป้าหมายได้แก่ อ้าเภอนิคมน้้าอูน เกษตรกร ส่วนมากอาศัยอยู่ในต้าบลหนองบัว ต้าบลนิคมน้้าอูน เกษตรกรปลูก
ปาล์มน้้ามัน 4-35 ไร่ พันธุ์ที่ปลูกมีทั้งพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร เช่น สุราษฎร์2 และเอกชน เช่น โกเด้นเทเนร่า 
อายุปาล์มน้้ามันอยู่ในระยะให้ผลผลิต อายุ 6 ปีขึ้นไป สภาพโดยรวมเป็นพ้ืนที่ราบสูง ไม่มีแหล่งน้้า ท้าการเกษตร
ส่วนใหญ่ ปลูกข้าว ไม้ผล และปลูกผักตามฤดูกาล ทั้งนี้การศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิต
ปาล์มน้้ามันระดับชุมชนตามภูมินิเวศน์จังหวัดสกลนครอยู่ในขั้นตอนระหว่างการออกส้ารวจและเก็บข้อมูลแบบ
ส้ารวจและข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่เกษตรกรดังกล่าว จ้านวน 1 ชุมชน ในพ้ืนที่อ้าเภอนิคม



น้้าอูน ต้าบลหนองบัว และต้าบลนิคมน้้าอูนและอ้าเภอกุดบาก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมากและมีปัญหาการ
ผลิตปาล์มน้ามัน จ้านวน 30 แปลง ส้าหรับ ซึ่งเกษตรกรปลูกปาล์มน้้ามันอยู่ระหว่าง 4-35 ไร่ เหตุผลในการเลือก
ปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในชุมชนดังกล่าว ที่มากที่สุดคือ เห็นว่าดีกว่าการท้านา ร้อยละ 77 รองลงมา คือ 
เพ่ือนแนะน้า  และ พ้ืนที่ว่าง ร้อยละ 20 และ 3 ก่อนปลูกน้้ามันเดิมพ้ืนที่ข้าวมากที่สุด ร้อยละ 59 อ่ืนๆ คือ 
ยางพารา ไม้ผล และ ที่ว่าง ลักษณะพ้ืนที่ปลูกเป็นที่ราบ-ลาดเอียง  ลักษณะดินร่วนปนทราย  มีการไถเตรียมดิน
มากท่ีสุดคือ 2 ครั้ง  ร้อยละ 70 ไถ 1 ครั้ง และ 3 ครั้ง ร้อยละ  23 และ 7 การวางผังปลูกสามเหลี่ยมด้านเท่า คิด
เป็นร้อยละ 57 ปลูกแบบสี่เหลี่ยม ร้อยละ 43 ระยะปลูก9x9x9 เมตร ร้อยละ 57 ระยะปลูกแบบอ่ืนๆ  คือ 8x8x8  
7x7x8  12x4  5x6  9x10  9x11  7x3 ร้อยละ 43  การใส่ปุ๋ยใส่ตามวิธีของวิธีเกษตรกร ร้อยละ 70 ใส่ตาม
ค้าแนะน้ากรมวิชาการเกษตรพียงร้อยละ 30 ทั้งหมดไม่มีการตัดแต่งทางใบล่าง ก้าจัดการก้าจัดวัชพืชทั้งภายใน
แปลง และรอบโคนต้น ร้อยละ 93 ไม่ก้าจัดร้อยละ 7 (ตารางที่ 7) เกษตรกรที่ซื้อต้นพันธุ์ราคา 55 บาทต่อต้น มี
เพียงร้อยละ 10 ที่เหลือร้อยละ 90 ซื้อในราคา 180 บาทต่อต้น ส่วนมากคือร้อยละ 87 ไม่ปลูกพืชแซมในแปลง 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกปาล์มน้้ามันคือ โรคและแมลงศัตรู ร้อยละ 29 การขาดธาตุอาหาร ร้อยละ 30 การ
จัดการสวนปาล์มน้้ามันและอ่ืนๆ (ความรู้ แหล่งน้้า เงินทุน แรงงาน) ร้อยละ 44 การตลาดและการจ้าหน่าย
ผลผลิต เกษตรกรเกือบทั้งหมดในชุมชนคือ ร้อยละ 93 น้าผลผลิตไปขายเองที่ลานเท ขายให้กับพ่อค้าที่รับซื้อที่
แปลง ร้อยละ 7 การขนย้ายผลผลิตในแปลงใช้ไถเดินตามเป็นหลัก ร้อยละ 50 รองลงมา ได้แก ่รถกระบะ และ รถ
แทรกเตอร์ ร้อยละ20 เท่ากัน ส่วนรถขนส่งทางการเกษตรและรถเข็น ร้อยละ 7 และ 3 

ปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบัติของดินแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรชุมชนนิคมน้้าอูน -กุดบาก 
ลักษณะดินเป็นดินทรายปนดินร่วน ค่าเฉลี่ย PH OM P K Ca และ Mg เท่ากับ 5.04,20.7,42,54, 207 และ16 
ตามล้าดับ ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารใบปาล์มน้้ามัน N P K Ca Mg เฉลี่ย เท่ากับ 1.76, 0.14 0.64 0.81 และ 0.32 
เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนักแห้ง ตามล้าดับ เพ่ือยกระดับผลผลิตให้เกษตรโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชน
ตามศักยภาพพ้ืนที่ ได้ค้านวณปริมาณความต้องการปุ๋ยจากค่าวิกฤตโดยค้านวณจากผลวิเคราะห์ธาตุอาหารใบ
ปาล์มน้้ามัน พบว่าเกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย N P K เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารตามค่าการขาดธาตุอาหาร เท่ากับ 5.00 1.88 
และ 3.75 กิโลกรัม ตามล้าดับ 

องค์ประกอบการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันระดับชุมชนตามภูมินิเวศน์จังหวัดสกลนครในเกษตรกร
จ้านวน 30 ราย ประกอบด้วยจ้านวนทางใบทั้งหมดเฉลี่ย 26.9 ใบ พ้ืนที่หน้าตัดแกนทางใบเฉลี่ย เท่ากับ 21.7 
ตารางเซนติเมตร ความยาวทางใบเฉลี่ย เท่ากับ 532.27 เซนติเมตร จ้านวนใบย่อยเฉลี่ยเท่ากับ 277.4 ใบ และมี
พ้ืนที่ใบเฉลี่ย เท่ากับ 5.67 ตารางเซนติเมตร (ตารางที่ 4) ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินพบว่าส่วนมากเป็นดินทรายปน
ดินร่วน และดินร่วนปนทราย มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เฉลี่ย 5.042 อินทรียวัตถุ 0.74 เปอร์เซ็นต์ ธาตุ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และ แมกเนเซียม  โดยเฉลี่ย 42 54 207 และ 16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ppm) 
ส้าหรับผลวิเคราะห์ใบปาล์มน้้ามัน พบว่า มีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และ แมกเนเซียม 
โดยเฉลี่ย 1.76 0.14 0.64 0.81 และ 0.32 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนักแห้ง ด้านผลผลิต พบว่าองค์ประกอบผลผลิต
ของปาล์มน้้ามันมีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 45.73 เปอร์เซ็นต์ จ้านวนทะลายเฉลี่ย 3.45 ทะลายต่อต้น น้้าหนักทะลาย
ต่อต้นเฉลี่ย 13.97 กิโลกรัม ผลผลิตกิโลกรัมเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 319.97 กิโลกรัม ช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยวและ



จ้าหน่ายผลผลิตตั้งแต่มากที่สุดอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมาจนถึงเดือนพฤษภาคม เกษตรกรร้อยละ 95 
จ้าหน่ายให้กับพ่อค้าที่เข้าไปรับซื้อในชุมชนและส่งต่อไปยังโรงงานที่สกลนคร เศรษฐกิจในชุมชนพบว่า เกษตรกรน
ชุมชนที่มีรายได้จากการจ้าหน่ายผลผลิตปาล์มน้้ามัน จ้านวน ทั้งหมด 30 ราย ซึ่งมีราคาขายสูงสุด 5 บาทต่อ
กิโลกรัม ต่้าสุด 2.3 บาทต่อกิโลกรัม โดยเฉลี่ย 3.65 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ต่อราย 920 บาทถึง 38,300 บาท 
หรือโดยเฉลี่ย 6,175 บาทต่อราย  
  

  
 

  
 

  
 

ก1. ก2. 

ข1. ข2. 

ค1. ค2. 



ภาพที ่1 ส้ารวจ สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตในแปลงปลูกปาล์มน้้ามัน
 เกษตรกร อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร ปี 2560  

          ก. 1-2 ) ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการด้าเนินงาน 
          ข. 1-2 ) สวนปาล์มน้้ามัน เกษตรกรอ้าเภอนิคมน้้าอูน 
          ค. 1-2 ) เก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต 
 



ตารางท่ี 1 การดูแลรักษาและการจัดการสวนปาล์มน้้ามันของเกษตรกรชุมชน อ.นิคมน้้าอูน จ.สกลนคร ปี 2560 
 

พื้นที่ปลูก พันธุ์ที่ปลูก การให้น้ าเสริมฤดูแล้ง สูตรปุ๋ยเคมี จ านวนครั้งที่ใส่ 
พื้นที่ ร้อยละ วิธีการ ร้อยละ พื้นที่ ร้อยละ สูตร/ชนิด ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ 

≤ 4  ไร่ 30 สฎ.2 33 ไมให้ 80 21-0-0 57 1 ครั้ง 27 
5-10 ไร่ 57 เอกชน 37 ปล่อยตามร่อง 20 0-3-0 13 2 ครั้ง 63 
≥10  ไร่ 13 ไม่ทราบ 30 - - 0-0-60 50 3 ครั้ง 10 

- - - - - - 15-15-15 60 - - 
- - - - - - ปุ๋ยอื่นๆ 47 - - 

รวม/เฉลี่ย 100  100  100  -  100 
 

หมายเหตุ : ปุ๋ยอื่นๆ หมายถึง 13-13-21 ร้อยละ 13 สูตร 14-14-2 ร้อยละ 13 สูตร  46-0-0 ร้อยละ 3 
 
ตารางท่ี 2 การจัดการปาล์มน้้ามันระยะก่อนให้ผลผลิตและระยะให้ผลผลิตแล้วในจังหวัดสกลนคร 
 

อายุเก็บเกี่ยว 
ผลผลิตครั้งแรก 

เก็บเกี่ยว  
(วัน/คร้ัง) 

ผลผลิต  
(กก/ไร่/ป)ี 

ต้นทุนการผลลิต  
(บาท/ไร่) 

อายุ ร้อยละ ช่วงวัน ร้อยละ ช่วง ปริมาณ รายการ บาท รายการ บาท 
2 ป ี 10.00 15 วัน 86.67 สูงสุด 1,292 พันธุ์ 1,298 สารเคมี 387 
3 ป ี 66.67 30 วัน 13.33 ต่้าสุด 131 เตรียมดิน 667 น้้ามัน 539 
4 ป ี 23.33 >30 วัน - - - ค่าปุ๋ย 1,054 ค่าแรง 575 

รวม/เฉลี่ย 100  100   4,524 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

ภาพที่ 2 ลักษณะปาล์มน้้ามันที่แสดงอาการขาดธาตุอาหาร ก.) ขาดโพแทสเซียม ข.) โบรอน 
 

  
 

ภาพที่ 3 ลักษณะปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรจัดการสวนไม่ถูกต้องตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 3 รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมด้าเนินงาน การศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์ม
น้้ามันระดับชุมชนตามภูมินิเวศน์จังหวัดสกลนคร  

ชื่อ-สกลุ เลขที ่ หมู ่ บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด พ้ืนที่ปลูก อาย ุ

นายชัยณรงค ์แสงจันทร ์ 29 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 4 5 
นางจารุณ ีบ้ารุงตา 29 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 3.5 7 
นางศรีสุดา แสงจันทร ์ 28 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 3.5 7 
นายวีระวงค ์แสงจันทร์ 30 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 6.5 10 
นายบัวค้า แสงจันทร ์ 31 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 6.3 10 
นายประชิดชัย สัตถาผล 27 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 6 10 
นายถนอม ภูจรติ 2 8 สูงเนิน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 6 5 
นายทวี หนูกลาง 50 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 7 7 
นายวรเพร็ช โสมชัย 25 8 สูงเนิน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 10 5 
นายจรัญ ไตรยขันธ ์ 27 8 สูงเนิน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 9 7 
นายบุญยืน เขียวสังข ์ 8 8 สูงเนิน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 13 5 
นายกฤษฎา อาลทุมมา 12 8 สูงเนิน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 8 4 
นางจันทร์ด ีช่ืนหนูลา 106 8 สูงเนิน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 6 4 
นายจิตตร ีค้ามุงคุณ 48 4 ชัยมงคล นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 11 4 
นายวัด แสงสรุินทร ์ 5 9 นาค้า นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 30 6 
นายนา ศิริพิด 4 9 นาค้า นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 5 4 
นายณรงค ์บุญสภุาพ 56 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 9 10 
นายไพวัน กัลใสย 64 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 6 7 
นายค้าปัน สะท้านธรนิล 24 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 6 10 
นางนงค์นุช สะท้านธรนลิ 64 2 หนองแคน นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 4 4 
นาย สนั่น กุลกรต 17 1 ห้วยเหล็กไฟ นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 5 7 
นาง บังกร มีพรม 23 1 ห้วยเหล็กไฟ นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 3 3 
นาย บุญรอน ค้ามุงคุณ 32 1 ห้วยเหล็กไฟ นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน สกลนคร 6 5 
นาง ถวิล ตุพิลา 20 2 ง้ิว กุดไห กุดบาก สกลนคร 3 6 
นาย สินไช ตุพิลา 20 2 ง้ิว กุดไห กุดบาก สกลนคร 4 6 
นาย เพียง กุดวงค์แก้ว 146 8 บัว กุดบาก กุดบาก สกลนคร 6 4 
นาย ประยงค์ บ่วงทิพย ์ 109 8 บัว กุดไห กุดบาก สกลนคร 4 4 
นาง รัด แสงฉวี ่ 38/5 8 บัว กุดบาก กุดบาก สกลนคร 5 6 
นาง รุ่งนภา กุดวงศ์แก้ว 146 8 บัว กุดบาก กุดบาก สกลนคร 9 3 
นาย วิเชียน กุดวงศ์แก้ว 249/

2 
8 บัว กุดบาก กุดบาก สกลนคร 4 10 

 



 
 

 
 
 
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ อ.นิน้้าอูน และ            

อ.กุดบาก จ.สกลนคร ประจ้าปี 2561 

  
ชื่อเกษตรกร 

 
พ้ืนที่หน้าตัด

แกนทาง     
(ตร.ซม.) 

ความยาว 
ทางใบ  
(ซม.) 

จ านวน 
ใบย่อย 
(ใบ) 

พ้ืนที่ใบ                
(ตร.ม.) 

อัตราส่วน
เพศ (%) 

จ านวน
ทะลาย 
(ต้น) 

น้ าหนัก
ทะลาย/

ต้น 

ผลผลิต 
(ก.ก./ไร่) 



 
ปัจจัยส้าคัญท่ีมีผลต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่ศึกษา ได้แก่  
1. การให้น้้าในช่วงฤดูแล้ง จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปริมาณของผลผลิตปาล์มน้้ามันจะสอดคล้อง

กับปริมาณน้้าที่ได้รับเสริมในช่วงฤดูแล้งโดยปาล์มน้้ามันที่ได้รับน้้าในปริมาณสูงขึ้นจะมีผลท้าให้ผลผลิตสูงขึ้น
ด้วย (ภาพที่ 4) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ วิชณีย์ (2554) ที่พบว่าการได้รับน้้ามากหรือน้อยมีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้้ามันทั้งสิ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้้าฝนและ
กระจายตัวของฝนต่้ากว่าเขตภาคใต้ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน อาจท้าให้เกิดสภาพแล้งนานกว่า 

นายชัยณรงค ์แสงจันทร ์ 22.63 585 322 5.48 36.11 3.1 10.55 241.60 
นางจารุณ ีบ้ารุงตา 45.68 692 352 9.66 40.74 4.21 7.86 179.99 
นางศรีสุดา แสงจันทร ์ 30.19 663 308 5.54 28.57 3.11 12.07 276.40 
นายวีระวงค ์แสงจันทร์ 37.54 677 345 7.75 25.00 2.18 20.07 459.60 
นายบัวค้า แสงจันทร ์ 33.76 670 342 6.90 34.09 3.22 21.76 498.30 
นายประชิดชัย สัตถาผล 38.00 650 330 11.53 65.00 2.56 46.96 775.38 
นายถนอม ภูจรติ 14.44 443 227 4.00 58.18 3.12 24.73 566.32 
นายทวี หนูกลาง 33.47 580 305 6.35 28.75 3.72 24.4 558.76 
นายวรเพร็ช โสมชัย 9.22 475 227 2.36 26.58 4.32 11.55 264.50 
นายจรัญ ไตรยขันธ ์ 30.23 585 330 7.77 20.73 3.88 8.45 193.51 
นายบุญยืน เขียวสังข ์ 14.72 460 258 4.05 22.35 4.49 8.86 202.89 
นายกฤษฎา อาลทุมมา 6.70 334 221 2.27 59.54 6.28 9.92 227.17 
นางจันทร์ด ีช่ืนหนูลา 23.43 575 256 4.41 22.47 3.31 7.54 172.67 
นายจิตตร ีค้ามุงคุณ 6.13 251 186 1.36 43.80 2.55 16.83 385.41 
นายวัด แสงสรุินทร ์ 20.90 658 298 6.68 59.04 3.41 38.13 673.18 
นายนา ศิริพิด 10.87 421 235 3.11 46.49 3.71 8.06 184.57 
นายณรงค ์บุญสภุาพ 40.98 783 345 13.95 50.00 3.52 18.65 427.09 
นายไพวัน กัลใสย 34.07 683 353 8.41 44.55 4.23 7.33 167.86 
นายค้าปัน สะท้านธรนิล 32.40 718 332 11.47 47.06 2.65 13.91 318.54 
นางนงค์นุช สะท้านธรนลิ 33.23 700 342 9.91 47.57 3.32 7.4 169.46 
นาย สนั่น กุลกรต 25.88 655 300 6.79 54.41 4.03 11.51 263.58 
นาง บังกร มีพรม 10.52 308 182 2.62 60.00 3.33 6.45 147.71 
นาย บุญรอน ค้ามุงคุณ 11.29 373 245 2.72 52.94 3.03 5.94 136.03 
นาง ถวิล ตุพิลา 10.91 340 213 2.75 57.89 2.37 19.22 440.14 
นาย สินไช ตุพิลา 6.51 395 251 2.90 61.62 2.49 19.12 437.85 
นาย เพียง กุดวงค์แก้ว 8.61 362 240 3.80 54.72 3.52 7.15 163.74 
นาย ประยงค์ บ่วงทิพย ์ 14.34 501 245 3.93 59.60 4.21 3.89 89.08 
นาง รัด แสงฉว่ี 15.93 580 257 5.50 58.76 3.22 8.87 203.12 
นาง รุ่งนภา กุดวงศ์แก้ว 13.48 390 220 2.26 55.74 3.11 6.22 142.44 
นาย วิเชียน กุดวงศ์แก้ว 14.62 461 255 3.58 49.51 3.21 5.78 132.36 



3 เดือนจะท้าให้ปาล์มน้้ามันเกิดสภาวะขาดน้้าส่งผลให้ผลผลิตลดลง จึงจ้าเป็นต้องมีการให้น้้าเสริมในช่วงเดือน
ที่ขาดน้้า เพื่อลดการการขาดน้้าของต้นปาล์มน้้ามัน แต่ทั้งนี้ต้องค้านึงถึงปริมาณน้้าที่มีในพื้นที่ด้วยว่ามีเพียงพอ
หรือไม่ในช่วงฤดูแล้ง เพราะปาล์มน้้ามันจะใช้น้้าปริมาณมากขึ้นเมื่ออายุปาล์มน้้ามันเพ่ิมขึ้นและเริ่มคงตัวในช่วง
ปาล์มน้้ามันอายุ 7-8 ปี นอกจากนี้การให้น้้าในช่วงแล้งยังช่วยเพ่ิมจ้านวนทะลายมากกว่าการเพ่ิมน้้าหนัก
ทะลาย (Corley and Tinker, 2003) กาญจนา และคณะ (2558) รายงานว่าที่จังหวัดหนองคายปาล์มน้้ามัน
ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 6 ปี ปลูก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ให้น้้าที่ 1.2 เท่าของค่า
ระเหยมีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปาล์มน้้ามันที่ให้น้้า 0.8 เท่าของ
ค่าระเหย และปาล์มน้้ามันที่ไม่ให้น้้าให้ผลผลิตต่้าสุด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการปลูกปาล์มน้้ามันในเขตพ้ืนที่
ที่มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่้ากว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี โดยให้น้้าอย่างเพียงพอแบบปล่อยตามร่องในจังหวัด
กาฬสินธุ์พบว่าปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1 และ 2 มีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,119 และ 3,774 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ แสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของการให้น้้า แม้เป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนต่อปีไม่มาก แต่
สามารถจัดการแหล่งน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการก็สามารถปลูกปาล์มน้้ามันได้ (วสันต์ และคณะ, 2555)  

2. การจัดการปุ๋ยนับว่ามีความจ้าเป็นส้าหรับปาล์มน้้ามันซึ่งเห็นได้จากการศึกษาที่พบว่าเกษตรกร             
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ในกลุ่มระดับผลผลิตปานกลางและต่้าใส่ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตแล้วยังท้าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น ดังนั้นการใส่ปุ๋ยต้องค้านึงถึงชนิดของ
ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย เพ่ือให้การจัดการธาตุอาหารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส้าหรับสวนปาล์ม
น้้ามันขนาดใหญ่จะนิยมใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบซึ่งเป็นการประเมินความต้องการธาตุอาหารที่แม่นย้าที่สุด
ร่วมกับการสังเกตอาการขาดธาตุอาหาร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อพ้ืนที่ การเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้้ามันต้องท้า
ตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง โดยการเก็บตัวอย่างทางใบที่ 17 และท้าในเวลาเดียวกันของแต่ละปี หลีกเลี่ยง

ช่วงฝนตกหนักหรือแล้งจัด ควรเก็บตัวอย่างใบหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือไม่ให้ผลของปุ๋ย
ที่ใส่กระทบต่อผลการวิเคราะห์ และควรน้ามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิเคราะห์ดินในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูล
ผลผลิต การใช้ปุ๋ย การเขตกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้้ามัน (ศูนย์วิจัยปาล์ม
น้้ามันสุราษฎร์ธานี, 2548) ส่วนการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะสังเกตได้ว่าเกษตรกรในกลุ่มระดับผลผลิตสูงมีการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ทุกแปลง เนื่องจากดินที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า จึงต้องเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินแล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีท่ีใส่ได้อีกด้วย  

3. การตัดแต่งทางใบ พบว่า ในกลุ่มระดับผลผลิตต่้าเกษตรกรบางรายมีการตัดแต่งทางใบมากเกินไป 
ซึ่งมีผลท้าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้้ามันลดลง การตัดแต่งทางใบโดยไว้ทางใบ 17 -24                 
ทางใบจะส่งผลให้ใบที่เกิดใหม่ในแต่ละเดือนเพ่ิมข้ึนแต่ใบที่เกิดขึ้นจะสั้นลง (ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี, 
2561ข) เนื่องจากสูญเสียพ้ืนที่ในการสังเคราะห์แสงจ้านวนมาก จ้าเป็นต้องสร้างใบใหม่ทดแทน แต่อาหารที่ให้
สร้างใบใหม่มีไม่เพียงพอ ท้าให้ใบเกิดใหม่มีขนาดเล็กลง ต้องใช้ระยะเวลาฟ้ืนฟูต้นปาล์มไม่น้อยกว่า 2 ปี              
จึงจะมีขนาดเท่าเดิม นอกจากนี้ การตัดแต่งทางใบจ้านวนมาก อาจส่งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นและทรง
พุ่มลดลง ในขณะที่ผลผลิตสะสมในช่วง 3 ปี หลังการตัดแต่งใบลดลง 16 -56 เปอร์เซ็นต์ (ตัดแต่งทางใบครั้ง
แรกเมื่อเริ่มทดลอง โดยไว้ทางใบ 1 และ 17 ทางใบต่อต้น) เมื่อเปรียบเทียบกั บไม่มีการตัดแต่งทางใบ                       



(ไว้ทางใบ 35 ใบ) การตัดแต่งทางใบออก 20 -30 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ผลผลิตสะสมลดลงเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ 

ในช่วงเวลามากกว่า 3 ปี (Calvez, 1976) 
 
 
 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. ระดับธาตุอาหารในทางใบที่  17 ของปาล์มน้้ามันแปลงเกษตรกรรายทั้ง 30 ราย ปรากฏว่า
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม อยู่ในระดับไม่เพียงพอจนถึงระดับเหมาะสม 

2. องค์ประกอบการเจริญเติมโตปาล์มน้้ามันมีจ้านวนทางใบทั้งหมด จ้านวนทางใบเพ่ิม พ้ืนที่หน้าตัด
แกนทางใบ ความยาวทางใบ จ้านวนใบย่อย และมีพ้ืนที่ใบ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องให้ค้าแนะน้าวิธีการจัดการสวนที่
ถูกต้องตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือให้มีอัตราที่เพ่ิมข้ึน 

3. อัตราส่วนเพศดอก (เพศเมีย) ของปาล์มน้้ามัน  ในแปลงเกษตรกรทั้ง 30 ราย สูงสุด 61.62
เปอร์เซ็นต์ ต่้าสุด 22.47 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูลผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 1,075.38 กิโลกรัมต่อไร่ ต่้าสุด 89.08 กิโลกรัม
ต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 319.97 กิโลกรัมต่อไร่  

4. เกษตรกรยังขาดความรู้เรื่องการดูแลรักษา การเก็บผลผลิต และการจัดการสวนปาล์มที่ถูกต้อง  
5. ข้อมูลบงชี้ทางเศรษฐกิจในชุมชนพบว่า เกษตรกรนชุมชนที่มีรายได้จากการจ้าหน่ายผลผลิตปาล์ม

น้้ามัน จ้านวน ทั้งหมด 30 ราย ซึ่งมีราคาขาย โดยเฉลี่ย 3.65 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ต่อราย 920-38,300 
บาท หรือโดยเฉลี่ย 6,175 บาทต่อราย รวมมูลค่ามากกว่า 180,000 บาทต่อปี  

6. การพัฒนาหรือยกระดับความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้นตามค้าแนะน้าของกรม
วิชาการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมคาดว่าผลผลิตมวลรวมอาจจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อเศรษฐกิจใน
ชุมชนดีขึ้นอย่างยั้งยืน  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 ปี 2561-2564 โดยเป็นข้อมูลในการวางแผนการทดลองในการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้้ามันตาม

ศักยภาพพ้ืนที่ในระดับชุมชนเป็นพ้ืนที่ใหญ่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นแปลงต้นแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้้ามันด้วยการให้น้้าตามค่าการขาดน้้าและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในชุมชนต่างๆ  

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) - 
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