
 
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
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1. ชุดโครงการวิจัย   : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ใหม่ 
 

2. โครงการวิจัย      : การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้้ามันด้วยการจัดการที่เหมาะสมระดับ
ชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

กิจกรรม           : การศึกษาศักยภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันระดับชุมชน
ตามภูมินิเวศน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : ยกระดับผลผลิตโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชนตามศักยภาพพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร 

  ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Productivity improvement by suitable garden management at 
community level according to the potential in Sakon naKhon province. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลองที่ นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง                        สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
ผู้ร่วมงาน              นายบุญเชิด วิมลสุจริต  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
                          นายไพฑูลย์ ไซยฮาต  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
                          นายศักดิ์สิทธิ์ ประสพสุข  สังกดั ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

  

5. บทคัดย่อ 

การยกระดับผลผลิตโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชนตามศักยภาพพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร เพ่ือ
ยกระดับ ความแตกต่างของผลผลิตพืชที่เกษตรกรผลิตได้ในชุมชนให้สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตปาล์มน้้ามันได้
โดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยใดที่สนับสนุน หรือปัจจัยที่เป็นข้อจ้ากัดคืออะไร เพ่ือน้าไปให้เกษตรกรปฏิบัติให้
สามารถยกระดับผลผลิตได้ ท้าให้ช่องว่างหรือความแตกต่างของผลผลิตพืชในชุมชนลดน้อยลง ซึ่งน้าเทคโนโลยี
การวิธีปฏิบัติของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะกับปาล์มน้้ามันรวมทั้งอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนที่มีผู้
ปฏิบัติจนประสบผลส้าเร็จแล้ว ถ่ายทอดสู่เกษตรกรทั้งชุมชน  ระยะเวลาที่ด้าเนินการ ปีเริ่มต้น ตุลาคม 2560-
สิ้นสุด กันยายน 2561 เริ่มด้าเนินการในช่วงช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 2561 ในพ้ืนที่อ้าเภอนิคมน้้าอูน ต้าบล
หนองบัว และต้าบลนิคมน้้าอูนและอ้าเภอกุดบาก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมากและมีปัญหาการผลิตปาล์มน้า
มัน รวม 30 แปลง พบว่า ระดับธาตุอาหารในทางใบที่  17 ปรากฏว่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม อยู่ในระดับไม่เพียงพอจนถึงระดับเหมาะสม องค์ประกอบการเจริญเติมโตของปาล์มน้้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่
ต้องให้ค้าแนะน้าวิธีการจัดการสวนที่ถูกต้องตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือให้มีอัตราที่เพ่ิมขึ้น  แนะน้า



เกษตรกรทุกรายใส่ปุ๋ย N P K เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารตามค่าการขาดธาตุอาหาร เท่ากับ 5.00 1.88 และ3.75 กิโลกรัม 
ตามล้าดับ จากข้อมูลดังกล่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครได้พัฒนาและยกระดับความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้นตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้มีผลผลิตมวลรวม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นในอนาคต 
 

 
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
พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยน้ารูปแบบการจัดการสวนตามค้าแนะน้าของ กรมวิชาการ
เกษตรที่ส่วนใหญ่เป็นผลงานจากการวิจัยในเขตพ้ืนที่ภาคใต้มาปรับใช้ พบว่า ปาล์มน้้ามันพันธุ์ สุราษฎร์ธานี 1-6 
สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 5 ปี มากกว่า 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ แสดงให้เห็นว่าการปลูกปาล์มน้้ามันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความเป็นไปได้ แต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม จึงได้มีการขยายผลการวิจัยดังกล่าวสู่แปลง
เกษตรกร โดยการทดสอบเทคโนโลยีในแปลงเกษตรกรตั้งแต่ระยะก่อนให้ผลผลิต เพ่ือดูการตอบสนองของปาล์ม
น้้ามันจากการจัดการสวนที่เหมาะสม ในเบื้องต้น พบว่า การเจริญเติบโตมีความแตกต่างกันเมื่อเทียบกับวิธีการที่
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 นโยบายของรัฐบาลใน
ปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืชเศรษฐกิจ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร โดยแนวทางหนึ่งในการ
ด้าเนินการ คือการท้าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือบูรณาการการใช้เครื่องมือ ปัจจัยการผลิต ตลอดจนการ
จัดการด้านการตลาดร่วมกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับผลผลิตในระดับชุมชน นับเป็นการ
ด้าเนินการในลักษณะแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้เกษตรกรในชุมชนน้าร่องได้น้าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่นั้นๆ ไปใช้เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการและเกษตรกรที่
ประสบความส้าเร็จในชุมชน การด้าเนินการดังกล่าว จ้าเป็นต้องมีการวิเคราะห์การผลิตและผลผลิตของเกษตรกร
แต่ละรายในชุมชน ให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของแปลง การจัดการ และการใช้เทคโนโลยีการผลิตต่างๆ น้ามาวิเคราะห์
ว่าปัจจัยใดส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตพืช และปัจจัยใดเป็นข้อจ้ากัดต่อการให้ผลผลิตในสภาพแวดล้อมของชุมชน
นั้นๆ โดยใช้การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (Yield gap analysis) เป็นเครื่องมือในการศึกษา เพ่ือจะได้สามารถ
จัดกลุ่มเกษตรกรตามระดับของผลผลิตที่ได้ เพ่ือวางแผนการเพ่ิมผลผลิตให้ใกล้เคียงกับศักยภาพการผลิตพืช
ภายใต้สภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชน โดยการใช้เทคโนโลยี วิธีปฏิบัติหรือการจัดการต่างๆ ตามค้าแนะน้าของ
กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งการจัดการที่เหมาะสมของเกษตรกรกลุ่มที่ได้ผลผลิตสูง ที่วิเคราะห์แล้วว่าส่งผลกระทบ
สูงต่อการเพ่ิมผลผลิต โดยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น เกิดการเรียนรู้ ในชุมชน เพ่ือให้
สามารถยกระดับผลผลิตเฉลี่ยของทั้งชุมชน 

การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (Yield gap analysis) ซึ่งหมายถึงช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่าง
ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพ (Potential yield) กับผลผลิตที่ได้จริงจากแปลงของเกษตรกร (Actual yield) เป็น
แนวทางที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และนักวิจัยในประเทศต่างๆ ให้ความสนใจ เพื่อน้า
ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นใกล้เคียงกับผลผลิตที่ ได้จากแปลง
ทดลอง และ/หรือผลผลิตตามศักยภาพ  จากการน้าเทคโนโลยีหรือวิธีการจัดการที่ส่งผลให้ ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นไป
ปฏิบัติ หรือก้าจัดข้อจ้ากัดต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือการจัดการที่ไม่เหมาะสม โดย ปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผลให้
ได้ผลผลิตปาล์มน้้ามันที่เพ่ิมขึ้น คือ น้้า ธาตุอาหาร และการเก็บเกี่ยว 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 เพ่ือหาแนวทางยกระดับผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในชุมชน
น้าร่องให้เพ่ิมมากข้ึนตามศักยภาพ โดยใช้วิธีการจัดการ หรือเสริมเทคโนโลยี รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
สวนที่ถูกต้องให้เกษตรกร ทั้งในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของการน้าวิธีการจัดการที่เหมาะสมไปปฏิบัติ 
การอบรมความรู้ ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้เกษตรกร ส่งผลให้สามารถยกระดับผลผลิตเฉลี่ยของชุมชนน้า
ร่องให้ได้ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชนเพ่ือการจัดการด้านการขนส่ง และการ
ซ้ือขายผลผลิตในระดับลานเท 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 “เพ่ือน้ำไปสู่เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ด้ำนปำล์มน ้ำมัน
ของประเทศ ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต เพ่ือรองรับกำรขยำยพื นที่ปลูกปำล์มน ้ำมันในระยะเร่งด่วน และ
ปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกปำล์มน ้ำมันนอกเขตเหมำะสม (zoning) ให้สอดคล้องกับแผนปรับปรุงประกำศเขตเหมำะสม
ให้ครอบคลุมและทันสมัย พร้อมกับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพื นที่ ในรูปแบบกำรวิจัยเชิงสำธิตกำร
จัดกำรสวนปำล์มน ้ำมันที่เหมำะสม ตลอดจนกำรรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน ้ำมัน” 
 

7. วิธีด าเนินการ :  
- อุปกรณ ์

1.  แปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรระยะให้ผลผลิต 
2.  แบบบันทึกประจ้าแปลงของเกษตรกร 
3.  แบบส้ารวจข้อมูล 
4.  เครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
5.  เครื่องบันทึกข้อมูลสภาพอากาศภาคสนาม  
6.  วัสดุและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน และใบปาล์มน้้ามัน 
7.  วัสดุและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผลผลิตเพ่ือวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้้ามัน 
8.  วัสดุส้านักงาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์  
9.  วัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
10. สารเคมีที่ใช้ในการห้องปฏิบัติวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้้ามัน 

- วิธีการทดลอง 
1. แบบการทดลอง เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ 
2. วิธีการทดลอง ด้าเนินการทดลองโดยวิธีการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) และน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ระดับผลผลิตหรือช่องว่างผลผลิต (yield gap) ของปาล์มน้้ามันในระยะที่

ให้ผลผลิตแล้ว (อายุ 4 ปี ขึ้นไป) ในแหล่งปลูกปาล์มน้้ามันที่ส้าคัญของจังหวัด เพ่ือที่จะยกระดับผลผลิตรายแปลง
ให้สูงขึ้น และพัฒนาสู่ระดับชุมชนด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันของกรมวิชาการเกษตรให้กับ
เกษตรกรโดยตรง ตามประเด็นปัญหาและศักยภาพของเกษตรกรและพ้ืนที่ปลูกรายแปลง  โดยจะด้าเนินการ



วิเคราะห์และประเมินผลผลิตรายปี ด้าเนินการในแปลงเกษตรกร เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน
ชุมชนละ 30 แปลง 

   วิธีปฏิบัติการทดลอง  
ปีท่ี 2-5 ทดสอบ ประเมิน และวิเคราะห์ผลผลิต 
1. น้าผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรรายแปลงในแต่ละชุมชน มา

ก้าหนดการทดสอบตามแนวทางที่ก้าหนด โดยมีนักวิชาการเกษตรกรให้ค้าแนะน้าอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการให้องค์ความรู้ปาล์มน้้ามัน และการจัดการตามประเด็นปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิต
ปาล์มน้้ามันที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในปีที่ 1-2 ให้แก่เกษตรกรที่มีพร้อมจะปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตปาล์ม
น้้ามันตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร และ/หรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแปลงและศักยภาพของแต่ละ
แปลง เช่น การใช้ปุ๋ย การให้น้้า การเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นต้น 

2. บันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศภาคสนาม (ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้้าฝน) ในแต่ละ
ชุมชน บันทึกข้อมูลต่อเนื่องตลอดระเวลาด้าเนินการ 

3. เก็บตัวอย่างใบปาล์มน้้ามันเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารทุกปี เพ่ือใช้ประกอบการค้านวณอัตราปุ๋ย
ที่เหมาะสมส้าหรับปาล์มน้้ามันทุกปีเป็นรายแปลง   

4. ประเมินผลผลิตรายเดือนในรอบปี เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิต  และศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของผลผลิตที่เป็นผลมาจากการน้าเทคโนโลยี และจัดการสวนตามแนวทางที่ก้าหนดร่วมกันไปปรับใช้
ในแปลง ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 เพื่อให้ได้ข้อมูลผลผลิตของปาล์มน้้ามันต่อเนื่อง 3-4 ปี พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างทะลาย
เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบผลผลิต และเปอร์เซ็นต์น้้ามันรายแปลง 

5. ประเมินค่าใช้จ่าย ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนรายปีของเกษตรกร 
6. ประเมินและสรุปผลการด้าเนินงานร่วมกับเกษตรกรตั้งแต่ปีที่ 2–5 เพ่ือประเมินผลผลิตเฉลี่ย 3-4 ป ีผล

การด้าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข และปรับใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตปาล์มน้้ามันให้เหมาะสมในแต่ละปี เพ่ือยกระดับผลผลิตให้เพิ่มข้ึน  

7. ประเมินความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยเริ่มประเมินความพึงพอใจตั้งแต่ปี
ที่ 3 เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานในปีถัดไป และประเมินการยอมรับเทคโนโลยีเมื่อสิ้นสุด
การทดลองในปีที่ 5 โดยวิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม 

8. จัดท้าฐานข้อมูลเกษตรกรรายแปลงของชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้้ามันที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตปาล์มน้้ามัน ประกอบด้วยพื้นฐานการผลิต และการจัดการรายแปลง ได้แก่ พันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา 
การให้น้้า ใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว และผลผลิตรายเดือนในรอบปี  สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลการปลูก การจัดการสวนปาล์มน้้ามัน ส้าหรับเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลการดูแลรักษา เช่น การให้ปุ๋ย การให้น้้า การก้าจัดวัชพืช เป็นต้น 
2. สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้้าฝน การกระจายตัวของฝนตลอดทั้งปี 



3. ผลการวิเคราะห์ดินทางเคมีและกายภาพของดิน 7 รายการ ได้แก่ pH N P K EC LR และ Texture
ก่อนและหลังการทดลอง 

4. ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามันทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
5. การใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 
6. โรคแมลงศัตรู และการป้องกันก้าจัด 
7. ค่าใช้จ่าย ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน 
8. ข้อมูลผลผลิตรายเดือนในรอบปี ได้แก่ จ้านวนทะลาย น้้าหนักทะลาย ผลผลิตทะลายสดรวม และ

เปอร์เซ็นต์น้้ามันของปาล์มน้้ามัน 
- ระยะเวลาและสถานที่  

ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2560 – สิ้นสดุ กันยายน 2561 
สถานที ่ แปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรชุมชนนิคมน้้าอูน-กุดบาก จังหวัดสกลนคร  

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

จัดท้าแผน เสวนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในช่วงเดือน กุมภาพันธุ์ ปี 2561 
ปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบัติของดินแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรชุมชนนิคมน้้าอูน-กุดบาก ลักษณะดินเป็น
ดินทรายปนดินร่วน ค่าเฉลี่ย PH OM P K Ca และ Mg เท่ากับ 5.04,20.7,42,54, 207 และ16 ตามล้าดับ ผล
วิเคราะห์ธาตุอาหารใบปาล์มน้้ามัน N P K Ca Mg เฉลี่ย เท่ากับ 1.76 0.14 0.64 0.81 และ 0.32เปอร์เซ็นต์โดย
น้้าหนักแห้ง ตามล้าดับ น้าผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรรายแปลงในแต่ละ
ชุมชน มาก้าหนดการทดสอบตามแนวทางที่ก้าหนด โดยมีนักวิชาการเกษตรกรให้ค้าแนะน้าอย่างต่อเนื่องผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการให้องค์ความรู้ปาล์มน้้ามัน และการจัดการตามประเด็นปัญหาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการผลิตปาล์มน้้ามันที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในปีที่ 1 -2 ให้แก่เกษตรกรที่มีพร้อมจะปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตปาล์มน้้ามันตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร และ/หรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแปลงและ
ศักยภาพของแต่ละแปลง เช่น การใช้ปุ๋ย การให้น้้า การเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นต้น  โดยแนะน้าให้
เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย N P K เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารตามค่าการขาดธาตุอาหาร เท่ากับ 5.00 3.75 และ 1.88 กิโลกรัม 
ตามล้าดับ 

 

9. ผลการด าเนินงานในแต่ละการทดลอง 
คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพที่พร้อมเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนในเรื่องการจัดการสวน เรื่องการใช้

ปุ๋ยและการให้น้้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้้ามันให้ตามศักยภาพในระดับชุมชนและเป็นพื้นที ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
เป็นแปลงต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้้ามันด้วยการให้น้้าตามค่าการขาดน้้าและการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ใบ และได้จัดท้าแผน เสวนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในช่วงเดือน กุมภาพันธุ์ ปี 
2561 ปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบัติของดินแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรชุมชนนิคมน้้าอูน -กุดบาก ลักษณะ
ดินเป็นดินทรายปนดินร่วน 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% โดย



น้้าหนักแห้ง ตามล้าดับ เพ่ือยกระดับผลผลิตให้เกษตรโดยการจัดการสวนที่เหมาะสมระดับชุมชนตามศักยภาพ
พ้ืนที่ ได้ค้านวณปริมาณความต้องการปุ๋ยจากค่าวิกฤตโดยค้านวณจากผลวิเคราะห์ธาตุอาหารใบปาล์มน้้ามัน 
พบว่าเกษตรกรต้องใส่ปุ๋ย N P K เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารตามค่าการขาดธาตุอาหาร เท่ากับ 5.00, 3.75 และ 1.88 
กิโลกรัม ตามล้าดับ 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบัติของดินแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรชุมชนนิคมน้้าอูน-กุดบาก     

จ.สกลนคร ปี 2561  
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุเกษตรกร pH 
OM มิลลกิรัมต่อกิโลกรัม (ppm) 

ลักษณะดิน 
เปอร์เซ็นต์ P K Ca Mg 

1 นายชัยณรงค ์แสงจันทร ์ 4.13 0.90 71 70 144 8 ดินทรายปนดินร่วน 
2 นางจารุณ ีบ้ารุงตา 4.14 0.72 39 51 212 11 ดนิทรายปนดินร่วน 
3 นางศรีสุดา แสงจันทร ์ 4.86 0.76 43 75 217 16 ดินทรายปนดินร่วน 
4 นายวีระวงค ์แสงจันทร์ 5.25 0.72 32 48 143 9 ดินทรายปนดินร่วน 
5 นายบัวค้า แสงจันทร ์ 4.90 0.72 33 61 211 13 ดินทรายปนดินร่วน 
6 นายประชิดชัย สัตถาผล 5.11 0.77 87 53 216 12 ดินทรายปนดินร่วน 
7 นายถนอม ภูจรติ 4.39 0.77 39 50 173 11 ดินทรายปนดินร่วน 
8 นายทวี หนูกลาง 4.94 0.70 39 50 174 11 ดินทรายปนดินร่วน 
9 นายวรเพร็ช โสมชัย 5.31 0.72 39 52 187 13 ดินทรายปนดินร่วน 
10 นายจรัญ ไตรยขันธ ์ 4.55 0.69 39 50 171 11 ดินทรายปนดินร่วน 
11 นายบุญยืน เขียวสังข์ 4.94 0.71 39 51 318 17 ดินทรายปนดินร่วน 
12 นายกฤษฎา อาลทุมมา 4.69 0.75 42 53 284 16 ดินทรายปนดินร่วน 
13 นางจันทร์ด ีช่ืนหนูลา 4.76 0.74 39 50 201 12 ดินร่วนปนทราย 
14 นายจิตตร ีค้ามุงคุณ 4.66 0.69 39 52 226 14 ดินทรายปนดินร่วน 
15 นายวัด แสงสรุินทร ์ 4.45 0.73 40 53 214 14 ดินทรายปนดินร่วน 
16 นายนา ศิริพิด 4.30 0.80 39 51 254 16 ดินทรายปนดินร่วน 
17 นายณรงค ์บุญสภุาพ 4.84 0.73 39 53 200 12 ดินทรายปนดินร่วน 
18 นายไพวัน กัลใสย 4.92 0.71 46 58 195 13 ดินร่วนปนทราย 
19 นายค้าปัน สะท้านธรนิล 4.58 0.71 40 53 198 12 ดินทรายปนดินร่วน 
20 นางนงค์นุช สะท้านธรนลิ 5.05 0.71 46 51 208 12 ดินทรายปนดินร่วน 
21 นาย สนั่น กุลกรต 6.94 0.72 40 53 208 13 ดินทรายปนดินร่วน 
22 นาง บังกร มีพรม 7.33 0.72 40 51 206 13 ดินทรายปนดินร่วน 
23 นาย บุญรอน ค้ามุงคุณ 5.23 0.73 40 52 206 15 ดินทรายปนดินร่วน 
24 นาง ถวิล ตุพิลา 6.75 0.74 40 52 205 15 ดินทรายปนดินร่วน 
25 นาย สินไช ตุพิลา 4.50 0.76 40 53 211 16 ดินทรายปนดินร่วน 
26 นาย เพียง กุดวงค์แก้ว 5.04 0.75 40 52 205 15 ดินทรายปนดินร่วน 



27 นาย ประยงค์ บ่วงทิพย ์ 5.24 0.73 41 52 198 14 ดินทรายปนดินร่วน 
28 นาง รัด แสงฉว่ี 5.67 0.75 40 52 210 16 ดินทรายปนดินร่วน 
29 นาง รุ่งนภา กุดวงศ์แก้ว 5.01 0.74 40 52 206 15 ดินทรายปนดินร่วน 
30 นาย วิเชียน กุดวงศ์แก้ว 5.33 0.76 40 55 209 106 ดินทรายปนดินร่วน 

 รวม 5.042 0.74 42 54 207 16  

 
ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์ใบปาล์มน้้ามันของเกษตรกรชุมชนชุมชนนิคมน้้าอูน-กุดบาก จ.สกลนคร  ปี 2561 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุเกษตรกร 
% โดยน้ าหนักแห้ง 

N P K Ca Mg 
1 นายชัยณรงค ์แสงจันทร ์ 1.4805 0.1270 0.5865 1.2625 0.0955 
2 นางจารุณ ีบ้ารุงตา 1.1810 0.0980 0.5645 0.9915 0.2200 
3 นางศรีสุดา แสงจันทร ์ 2.2575 0.1720 0.9590 0.7745 0.2075 
4 นายวีระวงค ์แสงจันทร์ 2.1350 0.1355 0.9590 0.6205 0.2530 
5 นายบัวค้า แสงจันทร ์ 1.3570 0.1075 0.5830 1.1230 0.2580 
6 นายประชิดชัย สัตถาผล 2.0570 0.1720 0.9170 0.6845 0.1765 
7 นายถนอม ภูจรติ 1.9640 0.1360 0.6940 0.8090 0.2310 
8 นายทวี หนูกลาง 1.8880 0.1340 0.9795 0.7585 0.2015 
9 นายวรเพร็ช โสมชัย 1.6755 0.1235 0.6115 0.8445 0.3540 
10 นายจรัญ ไตรยขันธ ์ 1.9770 0.1375 0.6030 0.9890 0.2055 
11 นายบุญยืน เขียวสังข์ 1.9000 0.1495 0.5730 1.1070 0.3755 
12 นายกฤษฎา อาลทุมมา 1.3625 0.1280 0.5660 0.9705 0.4200 
13 นางจันทร์ด ีช่ืนหนูลา 1.9550 0.1485 0.6445 0.6895 0.4245 
14 นายจิตตร ีค้ามุงคุณ 1.4900 0.1205 0.4235 0.8975 0.4560 
15 นายวัด แสงสรุินทร ์ 1.9330 0.1370 0.5975 0.9565 0.3425 
16 นายนา ศิริพิด 2.0065 0.1310 0.4815 0.8255 0.3745 
17 นายณรงค ์บุญสภุาพ 1.6830 0.1340 0.8085 0.8070 0.2340 
18 นายไพวัน กัลใสย 2.0240 0.1595 0.8910 0.7435 0.3240 
19 นายค้าปัน สะท้านธรนิล 1.6415 0.1340 0.5905 0.8190 0.1660 
20 นางนงค์นุช สะท้านธรนลิ 2.0255 0.1480 0.6725 0.6235 0.2280 
21 นาย สนั่น กุลกรต 2.1165 0.1530 0.8350 0.7450 0.3140 
22 นาง บังกร มีพรม 2.0090 0.1260 0.6135 1.0695 0.2640 
23 นาย บุญรอน ค้ามุงคุณ 1.8685 0.1445 0.5475 0.9585 0.4615 
24 นาง ถวิล ตุพิลา 1.5685 0.1335 0.4935 0.4935 0.5435 
25 นาย สินไช ตุพิลา 1.6155 0.1450 0.8240 0.8240 0.4055 
26 นาย เพียง กุดวงค์แก้ว 1.2880 0.1335 0.4245 0.4245 0.6160 



27 นาย ประยงค์ บ่วงทิพย ์ 1.3090 0.1320 0.3935 0.3936 0.4000 
28 นาง รัด แสงฉว่ี 1.3130 0.1265 0.3690 0.3690 0.3345 
29 นาง รุ่งนภา กุดวงศ์แก้ว 1.4775 0.1500 0.3985 0.8740 0.4670 
30 นาย วิเชียน กุดวงศ์แก้ว 2.1435 0.1780 0.5455 0.7405 0.3265 

 รวม 1.76 0.14 0.64 0.81 0.32 
การต้องการธาตุอาหารตามค่าการขาดธาตุอาหาร 5.00 1.88 3.75 - 0.88 

 

  
 

ภาพที่ 1 เกษตรกรรับมอบโบร่อน (B) เพ่ือใช้ในปาล์มน้้ามัน 
 

ปัจจัยส้าคัญท่ีมีผลต่อผลผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่ศึกษา ได้แก่  
1. การให้น้้าในช่วงฤดูแล้ง จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปริมาณของผลผลิตปาล์มน้้ามันจะสอดคล้องกับ

ปริมาณน้้าที่ได้รับเสริมในช่วงฤดูแล้งโดยปาล์มน้้ามันที่ได้รับน้้าในปริมาณสูงขึ้นจะมีผลท้าให้ผลผลิตสูงขึ้นด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานของ วิชณีย์ (2554) ที่พบว่าการได้รับน้้ามากหรือน้อยมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตปาล์มน้้ามันทั้งสิ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้้าฝนและกระจายตัวของฝนต่้ากว่า
เขตภาคใต้ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน อาจท้าให้เกิดสภาพแล้งนานกว่า 3 เดือนจะท้าให้ปาล์มน้้ามัน
เกิดสภาวะขาดน้้าส่งผลให้ผลผลิตลดลง จึงจ้าเป็นต้องมีการให้น้้าเสริมในช่วงเดือนที่ขาดน้้า เพ่ือลดการการขาดน้้า
ของต้นปาล์มน้้ามัน แต่ทั้งนี้ต้องค้านึงถึงปริมาณน้้าที่มีในพ้ืนที่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ในช่วงฤดูแล้ง เพราะปาล์ม
น้้ามันจะใช้น้้าปริมาณมากขึ้นเมื่ออายุปาล์มน้้ามันเพ่ิมขึ้นและเริ่มคงตัวในช่วงปาล์มน้้ามันอายุ 7-8 ปี นอกจากนี้
การให้น้้าในช่วงแล้งยังช่วยเพ่ิมจ้านวนทะลายมากกว่าการเพ่ิมน้้าหนักทะลาย (Corley and Tinker, 2003) 
กาญจนา และคณะ (2558) รายงานว่าที่จังหวัดหนองคายปาล์มน้้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 6 ปี ปลูก            
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ให้น้้าที่ 1.2 เท่าของค่าระเหยมีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตได้มากที่สุด รองลงมาคือปาล์มน้้ามันที่ให้น้้า 0.8 เท่าของค่าระเหย และปาล์มน้้ามันที่ไม่ให้น้้าให้ผลผลิตต่้าสุด 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการปลูกปาล์มน้้ามันในเขตพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่้ากว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี โดย
ให้น้้าอย่างเพียงพอแบบปล่อยตามร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1 และ 2 มีการ
เจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,119 และ 3,774 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ แสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของการ



ให้น้้า แม้เป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนต่อปีไม่มาก แต่สามารถจัดการแหล่งน้้าให้เพียงพอต่อความต้องการก็สามารถ
ปลูกปาล์มน้้ามันได้ (วสันต์ และคณะ, 2555)  

2. การจัดการปุ๋ยนับว่ามีความจ้าเป็นส้าหรับปาล์มน้้ามันซึ่งเห็นได้จากการศึกษาที่พบว่าเกษตรกร ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ในกลุ่มระดับผลผลิตปานกลางและต่้าใส่ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 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 ซึ่ง
มีผลท้าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้้ามันลดลง การตัดแต่งทางใบโดยไว้ทางใบ 17-24 ทางใบจะส่งผลให้
ใบที่เกิดใหม่ในแต่ละเดือนเพ่ิมขึ้นแต่ใบที่เกิดขึ้นจะสั้นลง (ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี, 2561ข) เนื่องจาก
สูญเสียพ้ืนที่ในการสังเคราะห์แสงจ้านวนมาก จ้าเป็นต้องสร้างใบใหม่ทดแทน แต่อาหารที่ให้สร้างใบใหม่มีไม่
เพียงพอ ท้าให้ใบเกิดใหม่มีขนาดเล็กลง ต้องใช้ระยะเวลาฟ้ืนฟูต้นปาล์มไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะมีขนาดเท่าเดิม 
นอกจากนี้ การตัดแต่งทางใบจ้านวนมาก อาจส่งผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นและทรงพุ่มลดลง ในขณะที่ผลผลิต
สะสมในช่วง 3 ปี หลังการตัดแต่งใบลดลง 16-56 เปอร์เซ็นต์ (ตัดแต่งทางใบครั้งแรกเมื่อเริ่มทดลอง โดยไว้ทางใบ 
1 และ 17 ทางใบต่อต้น) เมื่อเปรียบเทียบกับไม่มีการตัดแต่งทางใบ (ไว้ทางใบ 35 ใบ) การตัดแต่งทางใบออก 20-30 

เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ผลผลิตสะสมลดลงเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเวลามากกว่า 3 ปี (Calvez, 1976) 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. ระดับธาตุอาหารในทางใบที่ 17 ของปาล์มน้้ามันแปลงเกษตรกรรายทั้ง 30 ราย ปรากฏว่าไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โปแทสเซียม แมกนีเซียม อยู่ในระดับไม่เพียงพอจนถึงระดับเหมาะสม 

2. องค์ประกอบการเจริญเติมโตปาล์มน้้ามันมีจ้านวนทางใบทั้งหมด จ้านวนทางใบเพ่ิม พ้ืนที่หน้าตัด
แกนทางใบ ความยาวทางใบ จ้านวนใบย่อย และมีพ้ืนที่ใบ อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องให้ค้าแนะน้าวิธีการจัดการสวนที่
ถูกต้องตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรเพ่ือให้มีอัตราที่เพ่ิมข้ึน 



3. การพัฒนาหรือยกระดับความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้นตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการ
เกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมคาดว่าผลผลิตมวลรวมอาจจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น
อย่างยั้งยืน 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ปี 2562-2564 โดยเป็นข้อมูลในการวางแผนการทดลองในการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้้ามันตามศักยภาพ

พ้ืนที่ในระดับชุมชนเป็นพ้ืนที่ใหญ่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นแปลงต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตปาล์มน้้ามันด้วยการให้น้้าตามค่าการขาดน้้าและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ กลุ่มเป้าหมายได้แก่เกษตรกรผู้
ปลูกปาล์มน้้ามันในชุมชนต่างๆ  

 

11. ค าขอบคุณ - 
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