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5. บทคัดย่อ 

บทคัดย่อ 
การศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันระดับชุมชนตามภูมินิเวศน์จังหวัด

กาฬสินธุ์ ด้าเนินการในพ้ืนที่อ้าเภอค้าม่วง อ้าเภอสมเด็จ และอ้าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่มีอาณาเขตติดกันและเกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต ด้าเนินการทดลองโดยวิธีการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลโดย
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และน้าข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ระดับ
ผลผลิตหรือช่องว่างผลผลิต (yield gap) ของปาล์มน้้ามันในระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุ 4 ปี ขึ้นไป) จ้านวน 30 
แปลง พบว่า เกษตรกรที่ส้ารวจข้อมูลเป็นเป็นชาย 18 คน หญิง 12 คน จบการศึกษาระดับมัธยม 16 คน ประกอบ
อาชีพหลักทางด้านการเกษตร 23 คน มีประสบการณ์ในการท้าสวนปาล์มน้้ามัน 5-10 ปี อายุเฉลี่ยของปาล์ม
น้้ามัน 6.7 ปี ผลผลิตที่ได้ต่้าสุดคือ 342 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงสุด 3,889 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตเฉลี่ย 1,590 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ปาล์มน้้ามันทีป่ลูกคือพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า 9X9X9 เมตร วางแนว
ปลูกเหนือใต้ จากการศึกษาปัจจัยความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการผลิตปาล์มน้้ามัน พบว่า มีปริมาณ
น้้าฝนน้อยกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี และการกระจายตัวของฝนน้อยกว่า 100 มิลลิเมตรต่อเดือน มากกว่าสาม



เดือนติดต่อกัน ซึ่งจัดอยู่ในระดับไม่เหมาะสม สมบัติทางกายภาพของดินมีลักษณะเป็นดินทรายปนร่วนและดิน
ทรายซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลางถึงไม่เหมาะสม สมบัติทางเคมีของดิน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความเหมาะสม
ต้่า ระดับค่าวิกฤติของธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามันเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับค่าวิกฤติของธาตุอาหารภายใต้สภาวะ
การขาดน้้าที่ 400 มิลลิเมตรต่อปี พบว่า ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยู่ในระดับต่้ากว่าค่าวิกฤติ  
แต่มีธาตุแมกนีเซียมอยู่ในระดับสูงกว่าค่าวิกฤติ ปัจจัยความเหมาะสมด้านการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน พบว่า ส่วน
ใหญ่มีการให้น้้าเสริมในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีอัตราการให้น้้าน้อยกว่า 100 ลิตรต่อต้นต่อสัปดาห์จ้านวน 14 แปลง คิด
เป็นร้อยละ 46.7 ของจ้านวนแปลงทั้งหมด การจัดการปุ๋ยส่วนใหญ่เกษตรกร ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และใส่ปุ๋ยเคมีไม่
ถูกต้องตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 93.3 โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจน โพแทสเซียม แมกนีเซียม 
และโบรอนในปริมาณที่ต่้ากว่าค้าแนะน้า แต่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสสูงกว่าค้าแนะน้า ด้านการจัดการศัตรูปาล์มน้้ามัน
เกษตรกรปฏิบัติถูกต้องทุกราย การตัดแต่งทางใบปฏิบัติถูกต้อง และส่วนใหญ่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลปาล์มดิบ เมื่อ
น้ามาแบ่งกลุ่มตามระดับผลผลิตสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีได้ผลผลิตสูง ผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 3.18 
ตัน กลุ่มผลผลิตในระดับปานกลาง ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 2.06 ตัน และกลุ่มได้ผลผลิตในระดับต่้า ผลผลิตเฉลี่ย
เท่ากับ 0.97 ตัน เมื่อน้ามาคิดช่องว่างระหว่างกลุ่มผลผลิตสูงกับผลผลิตปานกลาง พบว่า มีค่าเท่ากับ 1.12 ตันต่อ
ไร่ต่อปี และช่องว่างระหว่างผลผลิตสูงกับผลผลิตต่้ามีค่าเท่ากับ 2.21 ตันต่อไร่ต่อปี เมื่อน้าข้อมูลแต่ละกลุ่มที่มี
ผลผลิตแตกต่างกันมาพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิต พบว่า ในกลุ่มท่ีให้ผลผลิตสูง มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การให้น้้าเสริมในช่วงแล้งที่เพียงพอ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ การใส่ปุ๋ยเคมีได้ถูกต้องหรือสูงกว่าค้าแนะน้าของกรม
วิชาการเกษตร และการตัดแต่งทางใบที่ถูกต้อง ส่วนกลุ่มที่ได้ผลผลิต ปานกลาง พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่
แตกต่างจากกลุ่มทีไ่ด้ผลผลิตสูง คือ ปริมาณการให้น้้าเสริมในช่วงแล้งไม่เพียงพอ ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และใส่ปุ๋ยเคมีไม่
ถูกต้องมีทั้งสูงและต่้ากว่าค้าแนะน้า และในกลุ่มผลผลิตต่้า พบว่า ไม่มีการให้น้้าหรือให้น้้าไม่เพียงพอ ไม่ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้อง และตัดแต่งทางใบไม่ถูกต้อง จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ผลผลิตปาล์มน้้ามันในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ การให้น้้าช่วงฤดูแล้ง การจัดการปุ๋ย และการตัดแต่งทางใบ 

Abstract 
The study of the potential and factors affecting oil palm production at the community 

level in Kalasin province. Operated in Kham Muang District, Somdet District and Huai Phueng 
District Kalasin Province. Which the area is adjacent to each other and farmers gather together to 
produce. Which the area is adjacent to each other and farmers gather together to produce 
Conducted experiments by means of surveying and collecting data by random sampling. And the 
data is analyzed to study and analyze the output level or yield gap of palm oil in the yield stage 
(Age 4 years or more) number of 30 plots found that the farmers who surveyed the data were 18 
men, 12 women, 16 high school graduates, 23 major agricultural occupations, 23 years of 
experience in oil palm plantation, average age of oil palm 6.7. Year, the lowest yield is 342 
kilograms per rai per year, the highest of 3,889 kilograms per rai per year. The average yield is 



1,590 kilograms per rai per year. The oil palm planted is Suratthani 2 cultivated as an equilateral 
triangle, 9X9X9 meters, placed in the north and south. Based on the study of environmental 
suitability factors for oil palm production, it was found that rainfall is less than 1,250 mm. per 
year and the distribution of rain is less than 100 mm. per month for more than three consecutive 
months which is not appropriate. The physical properties of the soil are loamy, sandy and sandy 
soils which are suitable to moderate to inappropriate levels. Soil chemical properties The acidity 
Useful phosphorus Potassium exchanged And exchangeable magnesium Most are at a low level 
of appropriateness. Critical value levels of nutrients in oil palm leaves when compared with the 
critical values of nutrients under 400 mm dehydration conditions per year found that nitrogen, 
phosphorus and potassium levels were lower than critical values. But the magnesium element is 
at a higher level than the critical value. The suitable factors for oil palm plantation management 
showed that most of the water supply was added during the dry season. Which has a water 
supply rate of less than 100 liters per tree per week, 14 plots, representing 46.7 percent of the 
total number of plots Most fertilizer management, farmers do not use organic fertilizers. And 
incorrect chemical fertilizer according to the advice of the Department of Agriculture Accounted 
for 93.3 percent, with lower levels of nitrogen, potassium, magnesium and boron fertilizers. But 
phosphorus fertilizer is higher than the instructions In the management of oil palm pests Correct 
cutting of the blade And most of the farmers harvested the palm fruits When divided into groups 
according to the output level, can be divided into 3 groups, which are high yielding groups. The 
average yield of the group is 3.18 tons, the production group is moderate. The average yield is 
2.06 tons and the group has low productivity. The average yield was 0.97 tons when the gap 
between the high yield and the medium yield was found to be 1.12 tons per rai per year and the 
gap between high yield and low yield was 2.21 tons per rai per year. When the data of each group 
with different outputs were taken into consideration, factors related to the yield were found in 
the high yielding group. There are relevant factors, such as providing adequate water during the 
dry season. Organic fertilizer Chemical fertilizer application is correct or higher than the advice of 
the Department of Agriculture. And correct foliage trim as for the group that received moderate 
yields, it was found that there were relevant factors that were different from the high yielding 
group, ie the amount of supplementary water provided during the drought was not enough. Not 
wearing organic fertilizer and incorrect chemical fertilizers are both higher and lower than 
recommended And in the low yield group, there was no water supply or insufficient water supply 
Not wearing organic fertilizer Incorrect chemical fertilizer And incorrectly trim the leaves Based on 
the above data, it can be concluded that factors affecting oil palm production in Kalasin province 



include water supply during the dry season. Fertilizer management And cutting the leaves to suit 
the area of Kalasin Province 

 

6. ค าน า 
 ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 3,341 ไร่ เป็นพ้ืนที่ให้ผลผลิตแล้ว 2,784 ไร่ 

มีผลผลิตรวม 2,881,000 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,035 กิโลกรัม (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ซึ่ง
ผลผลิตเฉลี่ยของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังอยู่ในระดับต่้าเนื่องจากมีข้อจ้ากัดด้านปริมาณน้้าฝน อันเป็นปัจจัยส้าคัญต่อ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้้ามัน ประกอบกับเกษตรกรในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ประสบการณ์และ
การรวมกลุ่ม ดังนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าวจ้าเป็นต้องใช้นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน คือ การท้าการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ เพ่ือบูรณาการการใช้เครื่องมือ ปัจจัยการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดร่วมกัน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับผลผลิตในระดับชุมชน นับเป็นการด้าเนินการในลักษณะแปลงใหญ่ตาม
นโยบายรัฐบาล เพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนน้าร่องได้น้าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้นๆ ไปใช้เพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการและเกษตรกรที่ประสบความส้าเร็จในชุมชน ซึ่งการด้าเนินการ
ดังกล่าวต้องมีการวิเคราะห์การผลิตและผลผลิตของเกษตรกรแต่ละรายในชุมชนให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานและการจัดการ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ แล้วน้ามาวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิต และปัจจั ยใดเป็นข้อจ้ากัดต่อการให้
ผลผลิตในสภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ โดยใช้การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (yield gap analysis) เป็น
เครื่องมือในการศึกษา เพ่ือจัดกลุ่มเกษตรกรตามระดับปริมาณของผลผลิต และวางแผนการเพิ่มผลผลิตให้ใกล้เคียง
กับผลผลิตตามศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน โดยการใช้เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติหรือการจัดการต่าง 
ๆ ตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งการจัดการที่เหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มที่ได้ผลผลิตสูง โดย
กระบวนการชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้สามารถยกระดับผลผลิตเฉลี่ย
ของทั้งชุมชนได ้

 

7. วิธีด าเนินการ 

- สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
 1. แปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรระยะให้ผลผลิต 
 2. แบบบันทึกประจ้าแปลงของเกษตรกร 
 3. แบบส้ารวจข้อมูล 
 4. เครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
 5. วัสดุและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน และใบปาล์มน้้ามัน 
 6. วัสดุและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผลผลิตเพ่ือวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้้ามัน 
 7. วัสดุส้านักงานเช่น กระดาษ หมึกพิมพ์  
 8. วัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 

-  แบบและวิธีการทดลอง 
1. แบบการทดลอง เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ 



2. วิธีการทดลอง ด้าเนินการทดลองโดยวิธีการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และน้าข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ระดับผลผลิตหรือช่องว่างผลผลิต 
(yield gap) ของปาล์มน้้ามันในระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุ 4 ปี ขึ้นไป) ในอ้าเภอค้าม่วง อ้าเภอสมเด็จ และอ้าเภอ
ห้วยผึ้ง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้้ามันที่ส้าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือหาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิต
ของปาล์มน้้ามันเป็นรายแปลง เพ่ือที่จะยกระดับผลผลิตรายแปลงให้สูงขึ้น  

วิธีปฏิบัติการทดลอง  
1. ส้ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกร ต่อเนื่องจากปี 2560 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลผลิตและการจัดการปฏิบัติ ดูแล

รักษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยและปริมาณปุ๋ย การให้น้้าและปริมาณน้้า และการเก็บ
เกี่ยวปาล์มน้้ามัน การรวบรวมผลผลิตสู่ลานเท การจ้าหน่าย วางแผนการด้าเนินงานและแบ่งกลุ่มเกษตรกรตาม
ผลผลิต (น้อย ปานกลาง มาก) 

2. เก็บผลผลิตในแปลงเกษตรกร จ้านวน 16 ต้นต่อแปลง เดือนละ 1-2 ครั้ง ระยะเวลา 1 ปี จ้านวน 30 
แปลงต่อชุมชน ต่อเนื่องจากปี 2560 ให้ครบรอบการผลิต 12 เดือน 

3. ปฏิบัติดูแลรักษาเก็บผลผลิตโดยเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าและติดตามการด้าเนินงานทุก
เดือนหรือเมื่อมีประเด็นปัญหาเร่งด่วนพร้อมบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานและการจัดการสวนปาล์มน้้ามันของเกษตรกรเป็น
รายแปลง ได้แก่ สภาพพ้ืนที่ ลักษณะและคุณสมบัติของดิน พันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา จ้านวนชั่วโมงในการ
ปฏิบัติงานดูแลรักษา ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการจัดการศัตรูพืช การให้น้้าและปริมาณน้้า ชนิดและปริมาณปุ๋ย การ
เก็บเก่ียว และผลผลิตรายเดือนในรอบปี รวมถึงผลวิเคราะห์ดิน ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามัน ด้วยการ
จัดท้าแบบบันทึกประจ้าแปลงให้กับเกษตรกรเป็นผู้บันทึกข้อมูล   

4. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุที่ท้าให้เกิดช่องว่างหรือความแตกต่างผลผลิต 
(yield gap analysis) แล้วแบ่งเป็นกลุ่มตามปริมาณผลผลิตและผลการวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต เพ่ือการ
ก้าหนดแนวทางและวิธีการจัดการในการเพ่ิมผลผลิต ในกิจกรรมที่ 2 โดยวางแผนร่วมกันระหว่างนักวิชาการ
เกษตรและเกษตรกร  

5. ประเมินผลการด้าเนินงาน ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน 

การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลทั่วไปของแปลงปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร เช่น พันธุ์ แหล่งพันธุ์  ระยะปลูก อายุ 
2. การดูแลรักษา เช่น การให้ปุ๋ย การให้น้้า การก้าจัดวัชพืช เป็นต้น 

3. สภาพภูมิอากาศเช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้้าฝน การกระจายตัวของฝนตลอดทั้งปี 
4. ผลการวิเคราะห์ดินทางเคมีและกายภาพของดิน7 รายการ ได้แก่ pH N P K EC LR และ Textureก่อน

และหลังการทดลอง 
5. ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามันทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
6. การใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 
7. โรคแมลงศัตรูและการป้องกันก้าจัด 



8. ค่าใช้จ่าย ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน 
9. ข้อมูลผลผลิตรายเดือนในรอบปี ได้แก่ จ้านวนทะลายน้้าหนักทะลายผลผลิตทะลายสดรวม และ

เปอร์เซ็นต์น้้ามันของปาล์มน้้ามัน 
- ระยะเวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา  ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2561 
              สถานที่ด้าเนินการ อ้าเภอค้าม่วง อ้าเภอสมเด็จ อ้าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

1.1 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่  
อ้าเภอค้าม่วง อ้าเภอสมเด็จ อ้าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  (ภาพที่  1) อยู่ ในทางทิศเหนือ                  

ของจังหวัดกาฬสินธุ์  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ภูเขาและทุ่งราบ มีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง                      
175-500 เมตร มีพ้ืนที่รวมกันทั้งหมด 1,342 ตารางกิโลเมตร โดยพ้ืนทีส่่วนใหญเ่หมาะสมกับการปลูกพืชไร่และท้า
นาในที่ลุ่ม 

สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคมอากาศร้อนจัดมาก ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง  และไม่ตรง
ตามฤดูกาล เกษตรกรจึงไม่ได้ท้าการเกษตรตรงตามฤดูกาล ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
อากาศหนาวมากและแห้งแล้ง 
 

              
 

ภาพที ่1 แผนที่ต้ังของอ้าเภอค้าม่วง สมเด็จ และห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มา : http://www.kalasin.go.th/ 

http://www.kalasin.go.th/


 
1.2 สภาพสังคม และเศรษฐกิจ 

สภาพทางสังคมมีต้าบลอยู่ในเขตการการปกครองรวมกันทั้งสามอ้าเภอจ้านวน 18 ต้าบล 217 หมู่บ้าน 
ประชากรสิ้นปี พ.ศ. 2561 จ้านวนรวมทั้งสิ้น 140,692 คน เป็นชาย 70,274 คน และหญิง 70,428 คน จ้านวน
บ้าน 1,686 หลังคาเรือน (กรมการปกครอง, 2558) อาชีพของประชากรคือ อาชีพท้านา รองลงมาคือท้าไร่อ้อย 
และปลูกมันส้าปะหลัง  

2. ผลการส ารวจข้อมูลเกษตรกร 
จากส้ารวจข้อมูลของเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ้าเภอค้าม่วง อ้าเภอสมเด็จ และ

อ้าเภอห้วยผึ้ง) จ้านวน 30 แปลง (ตารางผนวกที่ 1) โดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
2.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ให้สัมภาษณใ์นชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

         เกษตรกรในกลุ่มนี้เป็นเพศชาย จ้านวน 18 คน เพศหญิงจ้านวน 12 คน มีอายุระหว่าง 31-77 ปี     
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 14 คน ระดับมัธยมศึกษา 16 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 คน 
ระดับปริญญาตรี 7 คน และระดับปริญญาโท 1 คน ประกอบอาชีพท้าการเกษตรเป็นอาชีพหลักถึง 23 ราย  รับ
ราชการ 6 ราย และค้าขายหนึ่ง 1 ราย เกษตรกรมีรายได้หลักจากภาคการเกษตรอ่ืน ๆ จ้านวน 20 ราย รายได้
จากการท้าสวนปาล์มน้้ามัน 3 คน ค่าตอบแทนภาคราชการและค้าขาย 7 คน เกษตรกรใช้แหล่งเงินทุนในการปลูก
ปาล์มน้้ามันด้วยเงินตัวเองจ้านวน 30 ราย และประสบการณ์ในการท้าสวนปาล์มน้้ามันต่้ากว่า 5 ปี จ้านวน 8 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 16.7 ระหว่าง 5-10 ปี จ้านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.3 และมากกว่า 10 ปี จ้านวน 3 ราย คิด
เป็นร้อยละ 10 ของเกษตรกรที่ท้าการศึกษาทั้งหมด 

2.2 ข้อมูลด้านการผลิตปาล์มน้้ามันในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
         เกษตรกรที่ท้าการศึกษามีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันรวมกันทั้งหมด 374 ไร่ โดยปลูกปาล์มน้้ามันต่้าสุด    
3 ไร่ สูงสุด 37 ไร่ พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 12.5 ไร่ อายุปาล์มน้้ามันที่ส้ารวจมีอายุระหว่าง 4-12 ปี ผลผลิตรวมทั้งหมด 
47,710 กิโลกรัม ผลผลิตต่้าสุด 342 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตสูงสุด 3,889 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตเฉลี่ย 
1,590 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี พันธุ์และแหล่งที่มาของพันธุ์จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้้ามัน
พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 จ้านวน 10 แปลง คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ พันธุ์ลูกผสมเทเนอร่าที่เกษตรกรไม่ทราบ
ชื่อพันธุ์ จ้านวน 9 แปลง คิดเป็นร้อยละ 30 พันธุ์โกลเด้นเทเนอร่า จ้านวน 6 แปลง คิดเป็นร้อยละ 20 และพันธุ์อู
ติ พันธุ์ซีหราด พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 พันธุ์ยูนิวานิชรวมกันจ้านวน 5 แปลง คิดเป็นร้อยละ 16.7 
ของจ้านวนแปลงที่ท้าการศึกษาทั้งหมด โดยมีแหล่งที่มาของพันธุ์คือ ได้จากแปลงเพาะกล้าเอกชน คิดเป็นร้อยละ 
93.3 รองลงมา คือ พันธุ์มาจากกรมวิชาการเกษตรร้อยละ 6.7 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของนิมิตร และคณะ 
(2558) ที่รายงานว่า เกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่าและพันธุ์สุราษฎร์
ธานี 2 และมีแหล่งพันธุ์ปาล์มน้้ามันมาจากแปลงเพาะกล้าของเอกชน ส้าหรับระยะการปลูกเกษตรกรปลูกแบบ
สามเหลี่ยมด้านเท่า 9X9X9 ร้อยละ 90 และปลูกระยะ 8X8X8 ร้อยละ 10 การวางแนวปลูกแนวเหนือ-ใต้ คิดเป็น
ร้อยละ 100 (ตารางผนวกที ่2) 

2.3 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่อการผลิตปาล์มน้้ามันในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์  



        ความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตปาล์มน้้ามันในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีปริมาณน้้าฝน
น้อยกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปีอยู่ในระดับไม่เหมาะสมจ้านวน 30 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 การกระจายตัวของฝน
น้อยกว่า 100 มิลลิเมตรต่อเดือนมากกว่าสามเดือนอยู่ในระดับไม่เหมาะสม จ้านวน 30 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26.7 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเหมาะสมที่สุด จ้านวน 30 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 (ตาราง
ผนวกที่ 3) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาฬสินธุ์  มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้้ามัน
โดยเฉพาะปริมาณน้้าฝนและการกระจายของฝนท้าให้มีช่วงวันที่ขาดน้้าเยอะ ซึ่งจ้านวนวันที่ขาดน้้าจะมีความสัมพันธ์
กับการเปลี่ยนเพศและการฝ่อของช่อดอกเป็นอย่างมาก (Squire, 1984) 

สมบัติทางกายภาพของดิน จากการศึกษาพบว่า ลักษณะพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเป็นพ้ืนที่ราบน้้าไม่ท่วม
ขังอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด จ้านวน 30 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ลักษณะดินปลูกส่วนใหญ่เป็นดิน
ทรายปนดินร่วน  อยู่ในระดับความเหมาะสมปานกลาง จ้านวน 18 แปลง คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเป็นดิน
ทรายอยู่ในระดับไม่เหมาะสม จ้านวน 12 แปลง คิดเป็นร้อยละ 40 และชั้นหน้าดินมีความลึกมากกว่า 75 
เซนติเมตรอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก จ้านวน 30 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางผนวกที่ 4) ข้อมูลดังกล่าว
แสดงได้ว่าดินที่ปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะดินเป็นดินทรายจึงควรใช้อินทรียวัตถุ เพ่ือปรับปรุง
บ้ารุงดิน                    

สมบัติทางเคมีของดิน พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระดับที่ เหมาะสมสูง จ้านวน                     
3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 10 ในระดับความเหมาะสมปานกลาง จ้านวน 26 แปลง คิดเป็นร้อยละ 86.7 และ                
ในระดับไม่เหมาะ จ้านวน 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 3.3 อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับความเหมาะสมต่้าและต่้ามาก 
จ้านวน 1 และ 29 แปลง คิดเป็นร้อยละ 3.3 และ 96.7 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับความ
เหมาะสมต่้ามาก 17 แปลง คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคืออยู่ในระดับความเหมาะต่้า 8 แปลง คิดเป็นร้อยละ 
26.7 ระดับความเหมาะสมสูงมาก 4 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.3 และระดับความเหมาะสมสูง 1 แปลง คิดเป็นร้อย
ละ 3.3 โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับความเหมาะสมต่้ามาก 10 แปลง คิดเป็นร้อยละ 33.3 อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมต่้า 15 แปลง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ในระดับความเหมาะสมสูง 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 3.3 และอยู่
ในระดับความเหมาะสมสูงมาก 4 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.3 และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับความ
เหมาะสมต่้ามาก ต่้า ปานกลาง สูง และสูงมาก จ้านวน 13 12 2 2 และ 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 43.3 40 6.7 6.7 
และ 3.3 ตามล้าดับ (ภาพที่ 2) 
 
 

  



(1)                            (2) 

  
                         (3)        (4) 

ภาพที่ 2 สมบัติทางเคมีของดินเทียบกับค่าวิกฤตของธาตุอาหารในแปลงปาล์มน้้ามันจังหวัดกาฬสินธุ์  
(1) อินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์) (2) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (พีพีเอ็ม)  

(3) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (พีพีเอ็ม) และ (4) แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (พีพีเอ็ม) 
 

ระดับค่าวิกฤติของธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามัน พบว่า จากผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามัน 
(ทางใบที่17) เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับค่าวิกฤติของธาตุอาหารภายใต้สภาวะการขาดน้้าที่ 400 มิลลิเมตรต่อปี 
พบว่า ปริมาณธาตุไนโตรเจน (N) มีค่าอยู่ระหว่าง 1.216-2.386 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่้ากว่าค่าวิกฤติ ทั้งหมด 
30 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าวิกฤติ N เท่ากับ 2.55 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนักแห้ง) ฟอสฟอรัส (P) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.103-0.165 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่้ากว่าค่าวิกฤติ จ้านวน 29 แปลง คิดเป็นร้อยละ 96.7 
และสูงกว่าค่าวิกฤติ 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 3.3 (ค่าวิกฤติ 0.163 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนักแห้ง) โพแทสเซียม (K) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.616-1.288 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่้ากว่าค่าวิกฤติจ้านวน 26 แปลง คิดเป็นร้อยละ 86.7 และสูง
กว่าค่าวิกฤติจ้านวน 4 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.3 (ค่าวิกฤติ K เท่ากับ 1.05 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนักแห้ง) และ
แมกนีเซียม (Mg) มีทั้งอยู่ในระดับต่้าและสูงกว่าค่าวิกฤติ (ค่าวิกฤติ 0.25 เปอร์เซ็นต์ โดยน้้าหนักแห้ง) จ้านวน 6 
และ 24 แปลง คิดเป็นร้อยละ 20 และ 80 ตามล้าดับ (ภาพที่ 3) จากข้อมูลสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ปริมาณธาตุอาหาร
ในใบปาล์มน้้ามันของจังหวัดกาฬสินธุ์มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยู่ในระดับต่้ากว่าค่าวิกฤติ แต่
มีธาตุแมกนีเซียมอยู่ในระดับสูง ดังนั้นเกษตรกร จึงควรปรับการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับระดับค่าวิกฤติของธาตุ
อาหาร ในใบ เพ่ือให้ปาล์มน้้ามันได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการให้ผลผลิตทะลายและน้้ามัน 
 

  



                        (5)       (6) 

  
                        (7)       (8) 

ภาพที่ 3 คุณสมบัติทางเคมีของใบในแปลงปาล์มน้้ามันจังหวัดกาฬสินธุ์เทียบกับค่าวิกฤตของแต่ละธาตุอาหาร 
 (5) ไนโตรเจน (เปอร์เซ็นต์) (6) ฟอสฟอรัส (เปอร์เซ็นต์) (7) โพแทสเซียม (เปอร์เซ็นต์)  

และ (8) แมกนีเซียม (เปอร์เซ็นต์) 
 

2.4 ความเหมาะสมของการจัดการสวนต่อการผลิตปาล์มน้้ามันในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
การจัดการน้้า พบว่า เกษตรกรที่ปฏิบัติถูกต้องคือให้น้้าเสริมปาล์มน้้ามันในช่วงฤดูแล้งได้  จ้านวน  24 

แปลง คิดเป็นร้อยละ 80 และปฏิบัติไม่ถูกต้องคือไม่ให้น้้าจ้านวน 6 แปลง คิดเป็นร้อยละ 20 โดยเกษตรกรที่ให้น้้า
น้อยกว่า 100 ลิตรต่อต้นต่อสัปดาห์อยู่ในระดับต่้ามากจ้านวน 14 แปลง คิดเป็นร้อยละ 46.7 ให้น้้า 100 -300 
ลิตรต่อต้นต่อสัปดาห์อยู่ในระดับปานกลางจ้านวน 8 แปลง คิดเป็นร้อยละ 26.7 ให้น้้ามากกว่า 300 ลิตรต่อต้นต่อ
สัปดาห์อยู่ในระดับสูงมากจ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 วิธีการให้น้้าให้แบบปล่อยตามร่อง 13 แปลง ระบบ
มินิสปริงเกอร์ 6 แปลง ระบบน้้าหยด 3 แปลง และสูบใส่หลุม 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 56.5 26.1 13.0 4.4 
ตามล้าดับ (ตารางผนวกท่ี 5) โดยคิดจากแปลงของเกษตรที่ให้น้้า  

การจัดการปุ๋ยปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จ้านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และไม่
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จ้านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนปุ๋ยเคมีใส่ถูกต้องตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
จ้านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 และอีก 28 ราย ใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามค้าแนะน้า คิดเป็นร้อยละ 93.3 แต่เมื่อ
น้ามาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามันตามลักษณะดินของกรมวิชาการเกษตรโดยดูปริมาณของธาตุ
อาหารแต่ละตัว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนน้อยกว่าค้าแนะน้า 21 แปลง คิดเป็นร้อยละ 70 ใส่
เหมาะสมตามค้าแนะน้า 2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 6.67 และใส่สูงกว่าค้าแนะน้า 7 แปลง คิดเป็นร้อยละ 6.67 ส่วน
ฟอสฟอรัสใส่น้อยกว่าค้าแนะน้า 10 แปลง คิดเป็นร้อยละ 33.3 ใส่เหมาะสม ตามค้าแนะน้า 2 แปลง คิดเป็นร้อย
ละ 6.67 และสูงกว่าค้าแนะน้า 18 แปลง คิดเป็นร้อยละ 60 ส้าหรับโพแทสเซียมใส่น้อยกว่าค้าแนะน้า 23 แปลง 
คิดเป็นร้อยละ 76.7 ใส่เหมาะสมตามค้าแนะน้า 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 10 และใส่สูงกว่าค้าแนะน้า 4 แปลง คิด
เป็นร้อยละ 13.3 ส่วนธาตุอาหารรอง ได้แก่ แมกนีเซียมเกษตรกรนิยมใส่กีเซอไรท์ซึ่งเหมาะสมตามค้าแนะน้า 
จ้านวน 4 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.3 ส่วนที่เหลืออีก 26 แปลงไม่ได้ใส่ คิดเป็นร้อยละ 86.7 และโบรอนเกษตรกร
ใส่น้อยกว่าค้าแนะน้า จ้านวน 25 แปลง คิดเป็นร้อยละ 83.3 ใส่เหมาะสมตามค้าแนะน้า จ้านวน 4 แปลง คิดเป็น



ร้อยละ 13.3 และสูงกว่าค้าแนะน้า จ้านวน 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 3.3 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรใน
จังหวัดกาฬสินธุ์มีการจัดการปุ๋ยปาล์มน้้ามันที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากจะส่งผลต่อผลผลิตแล้วยังท้าให้
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นอีกด้วย 

การจัดการศัตรูปาล์มน้้ามัน พบว่า เกษตรกรสามารถการจัดการปัญหาโรคและแมลงของปาล์มน้้ามันได้ 
100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวัชพืชเกษตรกรก้าจัดด้วยวิธีการใช้เครื่องตัดหญ้าปีละ 2-3 ครั้ง ก่อนการใส่ปุ๋ย สรุปได้ว่า
เกษตรกรจัดการศัตรูปาล์มน้้ามันไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การตัดแต่งทางใบและการเก็บเกี่ยว พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ตัดแต่งทางใบถูกต้อง แต่มีเกษตรกรบาง
รายตัดแต่งมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ท้าให้การเจริญเติบโตและผลผลิต
ทะลายปาล์มน้้ามันลดลง ดังนั้นปาล์มน้้ามันที่อายุ 4-7 ปี ควรเหลือทางใบไว้ 3 รอบนับจากทะลายที่อยู่ล่างสุด 
อายุ 7-12 ปี ควรเหลือทางใบไว้ 3 รอบนับจากทะลายล่างสุด และอายุมากกว่า 12 ปี ต้นปาล์มควรมีทางใบ 3 
รอบนับจากทะลายล่างสุด (ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี, 2561ก) ส่วนการเก็บเกี่ยวเกษตรกรส่วนใหญ่เก็บ
เกี่ยวทะลายปาล์มดิบทุกราย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มใหม่เกษตรกรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บเกี่ยว
ทะลายปาล์มที่สุกเต็มท่ี ซึ่งวิธีการสังเกตการสุกแก่ของปาล์มน้้ามันคือต้องมีผลร่วง อย่างน้อย 3-5 ผล 

3. ช่องว่างของผลผลิตปาล์มน้ ามันแต่ละระดับของเกษตรกรในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จากข้อมูลผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ้าเภอค้าม่วง อ้าเภอสมเด็จ  และ

อ้าเภอห้วยผึ้ง) โดยการสัมภาษณ์และสุ่มเก็บข้อมูลผลผลิตในแปลง จ้านวน 30 ราย สามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกร
ตามผลผลิตที่ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลผลิตสูง ปานกลาง และต่้า วิธีการแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยผลผลิต
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกรที่ท้าการศึกษาร่วมกับค่าเฉลี่ยของผลผลิตปาล์มน้้ามนัในแปลงทดสอบของเกษตรกรและ
ของศูนย์วิจัยต่างๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่มีสภาพพ้ืนที่แตกต่างกัน ซ่ึงกาญจนาและคณะ (2552) และ อุดม
และคณะ (2554) รายงานว่า ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตได้เฉลี่ย 2.5-3.5 ตันต่อไร่ต่อปี จากข้อมูลดังกล่าวเมื่อน้ามา
แบ่งเป็นกลุ่มตามระดับผลผลิต พบว่า เกษตรกรในกลุ่มท่ีไดผ้ลผลิตสูงมีจ้านวน 7 ราย ผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 
3.18 ตันต่อไร่ต่อปี กลุ่มผลผลิตในระดับปานกลาง 4 ราย ผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 2.06 ตันต่อไร่ต่อปี และ
กลุ่มได้ผลผลิตในระดับต้่า 19 ราย ผลผลิตเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 0.97 ตันต่อไร่ต่อป ีคิดเป็นช่องว่างระหว่างผลผลิต
สูงกับปานกลางมีค่าเท่ากับ 1.12 ตันต่อไร่ต่อปี ช่องว่างระหว่างผลผลิตสูงกับต่้ามีค่าเท่ากับ 2.21 ตันต่อไร่ต่อปี 
(ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 จ้านวนแปลงปาล์มน้้ามันของแต่ละระดับผลผลิต และช่องว่างของผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ใน

ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผลผลิต  เฉลี่ย (ตัน/ไร่/ปี) ช่วงผลผลิต (ตัน/ไร่/ปี) จ านวนแปลง ช่องว่างผลผลิต (ตัน/ไร/่ปี) 
สูง 3.18 > 2.5 7 - 

ปานกลาง 2.06 1.5-2.5 4 1.12 
ต้่า 0.97 < 1.5 19 2.21 

  



เมื่อน้าข้อมูลจากแต่ละกลุ่มที่มีผลผลิตแตกต่างกันมาพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิต พบว่า
ในกลุ่มที่ให้ผลผลิตสูง มีผลผลิตเฉลี่ย 3.18 ตันต่อไร่ต่อปี มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้น้้าเสริมในช่วงแล้ง
มากกว่า 300 ลิตรต่อต้นต่อสัปดาห์ มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยเคมีได้ถูกต้องหรือสูงกว่าค้าแนะน้าของกรมวิชาการ
เกษตร และมีการตัดแต่งทางใบที่ถูกต้อง ส่วนกลุ่มที่ได้ผลผลิตปานกลาง คือ มีผลผลิตเฉลี่ย 2.06 ตันต่อไร่ต่อปี 
พบว่า มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้ผลผลิตสูง คือ ปริมาณการให้น้้าเสริมในช่วงแล้งของเกษตรกร
กลุ่มนี้น้อยกว่ากลุ่มให้ผลผลิตสูง ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และใส่ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้องมีทั้งมากและน้อยกว่าค้าแนะน้า และใน
กลุ่มผลผลิตต่้าคือ มีผลผลิตเฉลี่ย 0.97 ตันต่อไร่ต่อปี พบว่า ไม่มีการให้น้้าและให้น้้าไม่เพียงพอ ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีไม่เพียงพอ และตัดแต่งทางใบไม่ถูกต้อง (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในกลุ่มที่ได้ผลผลิตสูง ปานกลาง และต่้า จ้านวน 30 

แปลงในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ระดับ 

ผลผลิต 

ช่วง

ผลผลิต 
ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิต 

จ านวน

แปลง 
(ตัน/ไร่/ป ี

การให้น้ าเสริม                                

(ลิตร/ต้น/สปัดาห)์ 

ปุ๋ย

อินทรีย์ 
ปุ๋ยเคมี 

การตัดแต่งทาง

ใบ 

สูง > 2.5 >300 ใส่ ถูกต้อง ถูกต้อง 7 

ปานกลาง 1.5-2.5 100-300 ไม่ใส ่ ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 4 

ต่้า <1.5 <300 ไม่ใส ่ ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 19 

 

 ปัจจัยส้าคัญท่ีมีผลต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ 
1. การให้น้้าในช่วงฤดูแล้ง จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปริมาณของผลผลิตปาล์มน้้ามันจะสอดคล้องกับ

ปริมาณน้้าที่ได้รับเสริมในช่วงฤดูแล้งโดยปาล์มน้้ามันที่ได้รับน้้าในปริมาณสูงขึ้นจะมีผลท้าให้ผลผลิตสูงขึ้นด้วย 
(ภาพที่ 4) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ วิชณีย์ (2554) ที่พบว่าการได้รับน้้ามากหรือน้อยมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้้ามันทั้งสิ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้้าฝนและกระจายตัว
ของฝนต่้ากว่าเขตภาคใต้ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน อาจท้าให้เกิดสภาพแล้งนานกว่า 3 เดือนจะท้า
ให้ปาล์มน้้ามันเกิดสภาวะขาดน้้าส่งผลให้ผลผลิตลดลง จึงจ้าเป็นต้องมีการให้น้้าเสริมในช่วงเดือนที่ขาดน้้า เพ่ือลด
การการขาดน้้าของต้นปาล์มน้้ามัน แต่ทั้งนี้ต้องค้านึงถึงปริมาณน้้าที่มีในพ้ืนที่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ในช่วงฤดูแล้ง 
เพราะปาล์มน้้ามันจะใช้น้้าปริมาณมากขึ้นเมื่ออายุปาล์มน้้ามันเพ่ิมขึ้นและเริ่มคงตัวในช่วงปาล์มน้้ามันอายุ 7-8 ปี 
นอกจากนี้การให้น้้าในช่วงแล้งยังช่วยเพ่ิมจ้านวนทะลายมากกว่าการเพ่ิมน้้าหนักทะลาย (Corley and Tinker, 
2003) กาญจนา และคณะ (2558) รายงานว่าที่จังหวัดหนองคายปาล์มน้้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 6 ปี 
ปลูก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ให้น้้าที่ 1.2 เท่าของค่าระเหยมีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตได้มากที่สุด รองลงมาคือปาล์มน้้ามันที่ให้น้้า 0.8 เท่าของค่าระเหย และปาล์มน้้ามันที่ไม่ให้น้้าให้ผลผลิต



ต่้าสุด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการปลูกปาล์มน้้ามันในเขตพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่้ากว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อ
ปี โดยให้น้้าอย่างเพียงพอแบบปล่อยตามร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1 และ 2 มี
การเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,119 และ 3,774 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ แสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของ
การให้น้้า แม้เป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนต่อปีไม่มาก แต่สามารถจัดการแหล่งน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการก็สามารถ
ปลูกปาล์มน้้ามันได้ (วสันต์และคณะ, 2555)  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ปริมาณน้้าและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีในแปลงเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ท้าการศึกษา 

 
2. การจัดการปุ๋ยนับว่ามีความจ้าเป็นส้าหรับปาล์มน้้ามันซึ่งเห็นได้จากการศึกษาที่พบว่าเกษตรกร             

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ในกลุ่มระดับผลผลิตปานกลางและต่้าใส่ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อผลผลิตแล้วยังท้าให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น  ดังนั้นการใส่ปุ๋ยต้องค้านึงถึงชนิดของดินและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย เพ่ือให้การจัดการธาตุอาหารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส้าหรับสวนปาล์มน้้ามันขนาด
ใหญ่จะนิยมใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบซึ่งเป็นการประเมินความต้องการธาตุอาหารที่แม่นย้าที่สุดร่วมกับการสังเกต
อาการขาดธาตุอาหาร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อพ้ืนที่ การเก็บตัวอย่างใบปาล์มน้้ามันต้องท้าตามขั้นตอนอย่าง
ระมัดระวัง โดยการเก็บตัวอย่างทางใบที่ 17 และท้าในเวลาเดียวกันของแต่ละปี หลีกเลี่ยงช่วงฝนตกหนักหรือแล้ง

จัด ควรเก็บตัวอย่างใบหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือไม่ให้ผลของปุ๋ยที่ใส่กระทบต่อผลการ
วิเคราะห์ และควรน้ามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิเคราะห์ดินในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลผลผลิต การใช้ปุ๋ย การเขต
กรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้้ามัน (ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี, 2548) ส่วน
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะสังเกตได้ว่าเกษตรกรในกลุ่มระดับผลผลิตสูงมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุกแปลง เนื่องจากดินที่ปลูกมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่้า จึงต้องเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน ซึ่งนอกจากจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินแล้วยังช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีท่ีใส่ได้อีกด้วย  



3. การตัดแต่งทางใบ พบว่า ในกลุ่มระดับผลผลิตต่้าเกษตรกรบางรายมีการตัดแต่งทางใบมากเกินไป ซึ่งมี
ผลท้าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้้ามันลดลง การตัดแต่งทางใบโดยไว้ทางใบ 17-24 ทางใบจะส่งผลให้ใบที่
เกิดใหม่ในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นแต่ใบที่เกิดขึ้นจะสั้นลง (ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี, 2561ข) เนื่องจากสูญเสีย
พ้ืนที่ในการสังเคราะห์แสงจ้านวนมาก จ้าเป็นต้องสร้างใบใหม่ทดแทน แต่อาหารที่ให้สร้างใบใหม่มีไม่เพียงพอ ท้า
ให้ใบเกิดใหม่มีขนาดเล็กลง ต้องใช้ระยะเวลาฟ้ืนฟูต้นปาล์มไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะมีขนาดเท่าเดิม นอกจากนี้ การ
ตัดแต่งทางใบจ้านวนมาก อาจส่งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นและทรงพุ่มลดลง ในขณะที่ผลผลิตสะสมในช่วง 3 
ปี หลังการตัดแต่งใบลดลง 16-56 เปอร์เซ็นต์ (ตัดแต่งทางใบครั้งแรกเมื่อเริ่มทดลอง โดยไว้ทางใบ 1 และ 17 ทาง
ใบต่อต้น) เมื่อเปรียบเทียบกับไม่มีการตัดแต่งทางใบ (ไว้ทางใบ 35 ใบ) การตัดแต่งทางใบออก 20-30 เปอร์เซ็นต์ 

ท้าให้ผลผลิตสะสมลดลงเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลามากกว่า 3 ปี (Calvez, 1976) 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันระดับชุมชนตามภูมินิเวศน์จังหวัด

กาฬสินธุ์ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีความส้าคัญของกลุ่มเกษตรกรที่ให้ผลผลิตปาล์มน้้ามันสูงมากกว่า 2.5 ตันต่อไร่ต่อปี 
คือ การให้น้้าเสริมในช่วงแล้งที่เพียงพอ มีการจัดการปุ๋ยและตัดแต่งทางใบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนกลุ่มท่ีได้
ผลผลิตปานกลาง 1.5-2.5 ตันต่อไร่ต่อปี มีการให้น้้าเสริมในช่วงแล้งแต่ไม่เพียงพอ การจัดการปุ๋ยไมถู่กต้อง และใน
กลุ่มผลผลิตต่้ากว่า 1.5 ตันต่อไร่ต่อปี พบว่า มีการให้น้้าหรือให้น้้าไม่เพียงพอ การจัดการปุ๋ย และตัดแต่งทางใบไม่
ถูกต้อง ดังนั้นปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันของพ้ืนที่ท้าการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ การให้น้้าช่วง
ฤดูแล้ง การจัดการปุ๋ยและการตัดแต่งทางใบที่ถูกต้อง  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
        น้าผลการการศึกษาที่ได้ใช้เป็นข้อมูลส้าหรับส้าหรับนักวิจัย หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

11. ค าขอบคุณ 
        ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตลอดมา 
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13. ภาคผนวก 

  
ชื่อ - สกุล 

ที่ตั้งแปลง พิกัด 
ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด Zone UTM Easting UTM Northing 
1 นายแสง  ค้าออน นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0360057 1866363 
2 นายไตรภพ  ภูหงษ์เพ็ชร นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0360900 1868203 



 ตารางผนวกที่ 1 รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมการศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้้ามัน 
ระดับชุมชนตามภูมินิเวศน์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

3 นางฐชนม์อัปสร เงินทองอนันต์ นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0360365 1867659 
4 นายสมพร  เทศารินทร ์ นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0357634 1870130 
5 นายบุตดา  อิงเอน ุ นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0359905 1866818 
6 นายนิยม  นังตะลา นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0360011 1866047 
7 นางสร้อยเพชร  สามารถ นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0360962 1865532 
8 นางฉวี  จนัทะขนี นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0351774 1864595 
9 นายเรืองยศ  ถิ่นแสนด ี นาบอน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0361624 1865461 
10 นายพอ  ภูจันหา โพน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0351941 1867957 
11 นางพิกุลทอง  ไตรแก้วเจรญิ โพน ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0355067 1862127 
12 นายพรชยั   จันทไทย ค้าม่วง ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0352378 1871888 
13 นางสมพร  มังครัตน ์ เนินยาง ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0356862 1862025 
14 นายไพบลูย์  โพนเฉลียว นาทนั ค้าม่วง กาฬสินธุ ์ 48Q 0355621 1875788 
15 นายสมจิตร  แสงสาร ค้าบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0376833 1844349 
16 นางวาสนา  แสบงบาล ค้าบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0377088 1844875 
17 นายอุดม  ลิวงค์ษา ค้าบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0378911 1844144 
18 นางอรุณรัตน์  อ่ิมเสถียร ค้าบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0378798 1844090 
19 นางรัชนี  บรรลือเสียง ค้าบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0378829 1845247 
20 นายสมหวัง  เสนาวัง ค้าบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0378858 1845345 
21 นางทองใบ  ภูธรเลิศ ค้าบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0377505 1846046 
22 นางกุสุมา  ภิญโญ ค้าบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0376588 1843607 
23 นายสุรเดช  พาพาน นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0381826 1838900 
24 นางแสงจันทร์  สมหวัง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0383178 1836775 
25 นายวลัลภ  ทิพโชต ิ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0380073 1839420 
26 นางดวงจันทร์  สุระวิทย ์ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ ์ 48Q 0382417 1838499 
27 นายลา้ไย  ถิตย์ผาด ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ ์ 48Q 0372284 1853985 
28 นายสมพร  ค้้าช ู สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ ์ 48Q 0368707 1859781 
29 นายบุญมี  จ้าปาม่วง ล้าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ ์ 48Q 0373566 1850308 
30 นายดิเรก  จ้าปาม่วง ล้าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ ์ 48Q 0373574 1850446 



ตารางผนวกที่ 2 ข้อมูลการผลิตปาล์มน้้ามันในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ต า ร า ง

ผนวกที่  3 

ค ว า ม

เหมาะสม

ของ ส ภ า พ

ภูมิอากาศต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

รายการ จ านวนแปลง ร้อยละ การประเมินความเหมาะสม 

ปริมาณน้ าฝน    

น้อยกว่า 1,250 มม./ปี 30 100 ไม่เหมาะสม 

การกระจายตัวของฝน    

น้อยกว่า 100 มม.มากกว่า 3 เดือน 30 100 ไม่เหมาะสม 

รายการ  จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 

พันธุ์ปาล์มน้ ามัน    

    

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2  10 33.3 

พันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า  9 30 

พันธุ์โกลเด้นเทเนอร่า  6 20 

พันธุ์อ่ืน ๆ  5 16.7 

แหล่งที่มาของพันธุ์ปาล์มน้ ามัน    

แปลงเพาะกล้าของเอกชน  28 93.3 

กรมวิชาการเกษตร  2 6.7 

ระยะปลูก    

สามเหลี่ยมด้านเท่า 9x9x9  27 90 

สามเหลี่ยมด้านเท่า 8x8x8  3 10 

การวางแนวปลูก    

เหนือ-ใต ้  30 100 



อุณหภูมิ    

25-29 องศาเซลเซียส 30 100 เหมาะสม 

 

ตารางผนวกที่ 4 ความเหมาะของสมบัติทางกายภาพดินต่อการผลิตปาล์มน้้ามันในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายการ จ านวนแปลง ร้อยละ การประเมินความเหมาะสม 

ลักษณะพื้นที่    

ที่ราบน้้าไม่ท่วมขัง 30 100 เหมาะสมมากที่สุด 

ลักษณะดิน    

ทรายปนร่วน 18 60 เหมาะสมปานกลาง 

ทราย 12 40 ไม่เหมาะสม 

ความลึกของชั้นหน้าดิน    

มากกว่า 75 เซนติเมตร 30 100 เหมาะสมมาก 

   

ตารางผนวกที่ 5 การให้น้้าของแปลงปาล์มน้้ามันในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายการ จ านวนแปลง ร้อยละ ความเหมาะสม 

การให้น้ าเสริมในฤดูแล้ง    

ให้น้้า 24 80 ถูกต้อง 

ไม่ให้ 6 20 ไม่ถูกต้อง 

ปริมาณน้ า    

น้อยกว่า 100 ลิตร/ต้น/สัปดาห์ 14 46.7 ต่้า 

100-300 ลิตร/ต้น/สัปดาห์ 8 26.7 ปานกลาง 

มากกว่า 300 ลิตร/ต้น/สัปดาห์ 8 26.7 สูง 

เทียบกับเกณฑ์การให้น้้าในแปลงทดสอบปาล์มน้้ามนัของกรมวิชาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                

(ส้านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น, 2557) 
 

ตารางผนวกที่ 6 เกณฑ์การพิจารณาพ้ืนที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้้ามัน 
รายการ ระดับความเหมาะสม 

เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสมปานกลาง ไม่เหมาะสม 
ลักษณะพื้นที ่ ราบ น้า้ไม่ขัง ราบ น้า้ไม่ขัง ลาดเท ลาดชนั 
ความลาดเอียง(%) 0-5 6-12 12-28 สูงกว่า 28 
เนื้อดิน ร่วนเหนียว ร่วน ร่วนปนทราย ทราย 



ดินลึก (เมตร) มากกว่า 0.75 0.50-0.75 0.25-0.50 ตื้นมาก 
การระบายน้้า ดี ค่อนข้างด ี ค่อนข้างเลว เลว 
ลักษณะพื้นที ่ ไม่ต้องปรับปรุง ยกร่อง ร่องระบายน้า้ - 
pH 4.5-5.5 4.0-4.5, 5.5-6.0 3.0-4.0,6.0-7.0 >7.0,  <3.0 
ฝนทิ้งช่วง (เดือน) 0-1 2-3 3-4 มากกว่า 4 
แล้งมากกว่า 3 เดือน มีแหล่งน้้าพอ มีน้้าให้ > 3 เดือน มีน้้าให้ 1-2 เดือน ไม่มีน้้าแหลง่น้า้ 

หมายเหตุ>หมายถึง สูง หรือ มากกว่า  < หมายถึง ต่้ากว่า หรือ น้อยกว่า 
 pHเป็นค่าความเป็นกรดด่างของดิน (ค่าปฏิกิริยาวัดดิน โดยใช้น้้า อัตรา 1:1) 
 ดินลึก หมายถึง ระดับท่ีรากสามารถชอนไชได้รวมถึงชั้นอัดแน่น และระดับน้้าใต้ดิน 


