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1. แผนงานวิจัย :  โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน ้ามันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

2. โครงการวิจัย :  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน ้ามันพื นที่ปลูกใหม่ระยะที่ 2 ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

3. กิจกรรม  :  - 
4. กิจกรรมย่อย :  - 
5. ชื่อการทดลอง :  การจัดการแปลงปาล์มน ้ามันระยะให้ผลผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดย

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดอ้านาจเจริญ 
Management Convert Oil Palm Yields to Increase Production Efficiency by The 
Involvement of Farmers in Amnat Charoen Province. 

6. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง:   นิรมล    ด้าพะธิก     สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ้านาจเจริญ 
   รตินุช   อุตรพงศ ์         สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ้านาจเจริญ 

วิชัย    ศิริวรรณ       สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ้านาจเจริญ 
สมพงษ์  สุวรรณา     สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ้านาจเจริญ 
ธงชัย    อนันตา       สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ้านาจเจริญ    

บทคัดย่อ  :  การจัดการแปลงปาล์มน ้ามันระยะให้ผลผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดอ้านาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน ้ามัน
ในช่วงปาล์มน ้ามันต้นโตที่ให้ผลผลิตแล้วในปาล์มน ้ามันอายุ 5-16ปี  ด้าเนินการปี 2560-2561  พื นที่ 
จังหวัดอ้านาจเจริญ ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ วิธีแนะน้าและวิธีเกษตรกร ผลการทดลองพบว่า  จากการ
วิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน ้ามัน  ในปี 2560 แปลงทดสอบมีการใช้ปุ๋ยเฉลี่ย คือ ปุ๋ย
แอมโมเนียม ซัลเฟต (21-0-0) ปริมาณ 6.24 กิโลกรัมต่อต้น ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) ปริมาณ 2.17 
กิโลกรัมต่อต้น   ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์(0-0-60) ปริมาณ 3.25  กิโลกรัมต่อต้น  ปี 2561แปลงทดสอบมี
การใช้ปุ๋ยเฉลี่ย คือ ปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ปริมาณ 7.55 กิโลกรัมต่อต้น ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-
0) ปริมาณ 2.17 กิโลกรัม ต่อต้น ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ปริมาณ 3.28  กิโลกรัมต่อต้น  

ด้านผลผลิตปี 2560  พบว่าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบร่วมกับการจัดการน ้า  วิธีแนะน้ามีผลผลิต
เฉลี่ย 3.2  ตัน/ไร่/ปี  วิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 2.8  ตัน/ไร ปี   ปี 2561   พบว่าการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ใบร่วมกับการจัดการน ้า  วิธีแนะน้ามีผลผลิตเฉลี่ย 3.7  ตัน/ไร่/ปี  วิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 3.4  
ตัน/ไร ปี (ตาราง 9 ) ผลผลิตเฉลี่ยในป 2561 ร้อยละ   สอดคลองกับปริมาณธาตุอาหารในใบปาลมน ้ามัน 
เฉลี่ยเพ่ิมขึ นในระดับเหมาะสม และตนปาลมน ้ามันไดรับผลจากการปรับปรุงธาตุอาหาร ท้าใหตนปาลมน ้ามัน
มีความสมบูรณเพ่ิมขึ น 

 

 



Abstract 

 Management Convert Oil Palm Yields to Increase Production Efficiency by The 
Involvement of Farmers in Amnat Charoen Province.  the purpose is to provide management 
technology in the palm oil, palm oil grown in yielding oil palms aged 5-16 years.  
Implementation of the year 2017-2018, Amnat Charoen province consists of 2 methods, 
namely the method of recommendation and the farmers method. The results showed that 
Based on the analysis of nutrient content in oil palm leaves in 2017, the average plot of 
fertilizer used is ammonium sulfate fertilizer (21-0-0), quantity 6.24 kg per plant. Phosphate 
rock fertilizer (0-3-0), volume 2.17 kg per plant Potassium Chloride Fertilizer (0-0-60), 
volume 3.25 kilograms per plant, beginning of 2018, test plot with average fertilizer use, 
ammonium sulfate fertilizer (21-0-0), volume 7.55 kg per plant Phosphate rock fertilizer (0-
3-0), volume 2.17 kg per plant, potassium chloride fertilizer (0-0-60), quantity 3.28 kg per 
plant 
 Productivity, in 2017, it was found that using fertilizer according to leaf analysis and 
water management The recommended method has an average yield of 3.2 tons / rai / year. 
The farmers have an average yield of 2.8 tons / rai / year. In 2018, it is found that the use 
of fertilizer according to the leaf analysis together with water management The 
recommended method has an average yield of 3.7 tons / rai / year. The farmers have an 
average yield of 3.4 tons / rai / year (Table 9). The average production in 2018 is in line 
with the amount of nutrients in oil palm leaves. The average increase in the appropriate 
level And oil palm trees are affected by nutrient improvement Making the oil palm tree 
more complete 

  

7. ค าน า :  ปาล์มน้ํามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทยทั งด้านอาหารและพลังงาน รัฐบาลมี
นโยบายขยายพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล โดย
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงานได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมไบ
โอดีเซล  โดยมีเป้าหมายจะส่งเสริมให้มีการใช้ให้มีการใช้ไบโอดีเซลทดแทนน ้ามันดีเซลให้ได้ 5% ภายในปี 
2554  และส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ นให้ได้ 2.5 ล้านไร่ในปี 2551-2555 และเพ่ิมเป็น 10 
ล้านไร่ภายในปี 2572  โดยพื นที่ปลูกปาล์มจะครอบคลุมพื นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกปาล์มในภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แสนไร่ จากแนวโน้มการบริโภค
ปาล์มน ้ามันที่เพ่ิมขึ น ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ก้าหนดให้น ้ามันปาล์มเป็นพืชพลังงานทดแทน ส่งผลให้มี
การขยายพื นที่ปลูก ปาล์มน้ํามันเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และมีต้นทุนการผลิต
สูง   โดยการท้าสวน ปาล์มน้ํามัน พบว่า ต้นทุนการผลิตมากกว่า 50% มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปุ๋ย 



โดยเฉพาะปุ๋ยที่ให้ธาตุ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) และโบรอน (B) ซึ่ง
เป็นธาตุอาหารที่ปาล์มน ้ามันใช้ในปริมาณมากในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ทุกครั งที่มีการน้าผลผลิต
ปาล์มน ้ามันออกจากสวน ท้าให้มีการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตโดยผลผลิตปาล์มน ้ามันทะลายสด 
1,000 กิโลกรัม จะมีธาตุ ไนโตรเจน 2.94 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 0.44 กิโลกรัม โพแทสเซียม 3.71 กิโลกรัม 
แมกนีเซียม 0.77 กิโลกรัม และแคลเซียม 0.81 กิโลกรัม (ธีระ, 2554 และ Ng et al., 1999) หากไม่มี
การเพ่ิมธาตุอาหารในปริมาณที ่เหมาะสมให้กับปาล์มน ้ามัน จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตได้   

น ้าและปุ๋ย เป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน ้ามัน  โดย
ปาล์มน ้ามันเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื น  มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยมากกว่า 2,000 มม./ปี  และมีการกระจาย
ตัวของฝนสม่้ าเสมอตลอดปี  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน ้ ามัน , 2548) แต่ เนื่องจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 1,300 มม./ปี  และมีช่วงแล้งยาวนานติดต่อกันมากกว่า 3  เดือน  
ซึ่งจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะท้าให้ต้นปาล์มมีโอกาสขาดน ้าได้  โดยจะส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงทันที  
และน ้าหนักทะลายปาล์มลดลง 10-15%  ซึ่งเกษตรกรอาจจะประสบปัญหาขาดทุนได้ (ธีระ, 2546) 

   ส่วนการจัดการด้านปุ๋ยก็มีความส้าคัญเช่นกัน  เนื่องจากปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่ต้องการธาตุ
อาหารสูง  โดยมีการประมาณการใช้ธาตุอาหารสะสมในช่วง  9  ปี  ของการเจริญเติบโตไว้ดังนี   ไนโตรเจน 
(N)  196-275 กก./ไร่ ฟอสฟอรัส (P)  32-43 กก./ไร่ โพแทสเซียม (K)  296-398 กก./ไร่ แมกนีเซียม 
(Mg)  50-67 กก./ไร่  และแคลเซียม (Ca)  84 -115 กก./ไร่ (Tan, 1976)  และจากการวิเคราะห์ปริมาณ
ธาตุอาหารที่สูญเสียออกไปกับผลผลิต  พบว่าในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายสดออกไปทุกๆ 1 ตัน  นั น  ท้าให้
มีการสูญเสียธาตุ N  P  K  Mg และ Ca  ออกไปประมาณ  2.94  0.44  3.71  0.77  และ 0.81 กก. 
ตามล้าดับ นอกจากนี ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตปาล์มน ้ามันก็มีความต้องการธาตุอาหารที่ต่างกัน 
(Fairhurst  and  Mutert, 1999)   และจากผลการวิเคราะห์ ตัวอย่างใบปาล์มน ้ามันของห้องปฏิบัติการกลุ่ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส้านักวิจัยและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 พบว่า ปาล์มน ้ามันส่วน
ใหญ่ที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณธาตุอาหารต่้ากว่าค่ามาตรฐานอ้างอิงทางใบท่ี 17 โดยเฉพาะ
ธาตุไนโตรเจน (N) และโพแทสเซียม (K) แสดงให้เห็นว่า   เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของปาล์มน ้ามัน ส่งผลให้ปาล์มน ้ามันให้ผลผลิต ต่้าและไม่สม่้าเสมอ ดังนั นการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องกับความ
ต้องการของปาล์มน ้ามัน ร่วมกับการจัดการน ้าสวนปาล์มน ้ามันที่เหมาะสม จะท้าให้ปาล์มน ้ามันให้ผลผลิตที่สูง
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการเก็บเกี่ยว 

8. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 
1) แปลงปาล์มน ้ามันของเกษตรกรระยะให้ผลผลิตอายุ 6-12 ปี จ้านวน 6 ราย 
2) วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี คีเซอร์ไรท์ โบเรท  
3) สารเคมีต่าง ๆ เช่น สารป้องกันก้าจัดวัชพืช สารป้องกันก้าจัดแมลง และสารป้องกันก้าจัดโรคพืช  
4) อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น มีด เสียมสับทะลายปาล์ม ถังใส่ปุ๋ยเคมี เวอร์เนีย เทปวัดความยาว  



- วิธีการ  
         กรรมวิธีการทดลอง  

 มีกรรมวิธีทดลอง 2 กรรมวิธี 2 ซ ้า ประกอบด้วย  
กรรมวิธีที่ 1 การให้น ้า การให้ปุ๋ย และการคลุมโคนตามค้าแนะน้า  
กรรมวิธีที่ 2 การให้น ้าและปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร  

ท้าการทดลองในแปลงเกษตรกรจ้านวน 6 แปลง พื นที่แปลงละ  8 ไร่    
ขั้นตอนและวิธีในการวิจัย ด้าเนินการตามขั นตอนต่อไปนี  
1. เก็บดิน วิเคราะห์ทางเคมี 
2. เก็บใบปาล์มน ้ามัน วิเคราะห์ทางเคมี 
3. ปฏิบัติตามกรรมวิธีทดลอง  
4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและจัดท้ารายงานผลการทดลอง 

     การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลทั่วไปของแปลงปลูกปาล์มน ้ามันของเกษตรกร  เช่น พันธุ์  แหล่งพันธุ์  ระยะปลูก   
2. การดูแลรักษา เช่น การให้ปุ๋ย การให้น ้า การก้าจัดวัชพืช เป็นต้น 
3. สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน ้าฝน การกระจายตัวของฝน 
4. ผลวิเคราะห์สมบัติดินทางเคมีและกายภาพ 7 รายการ ได้แก่ pH N P K EC LR และ Texture 
5. การใช้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น  
6. โรคและแมลงศัตรูและการป้องกันก้าจัด 
7. ค่าใช้จ่าย รายได้ และผลตอบแทน  
8. การเจริญเติบโตในทุกกรรมวิธี ปีละ 1 ครั ง ได้แก่ จ้านวนทางใบทั งหมด จ้านวนทางใบเพ่ิม ความ

ยาวทาง ใบ พื นที่ใบ ขนาดใบย่อย  จ้านวนใบย่อย   
9. ข้อมูลการออกดอกติดผล ดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย สัดส่วนช่อดอกเพศเมีย ทุก 1 เดือน 
10. ข้อมูลผลผลิต ทุก 15-30 วัน ได้แก่ อายุการเก็บเก่ียว จ้านวนทะลายต่อต้น น ้าหนัก  ทะลาย  

ผลผลิตต่อต้น ผลผลิตต่อไร่ทั งรายเดือนและรายปี  ตามขั นตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูลตาม
แนวทางการบันทึกข้อมูลของศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฏร์ธานี  (เกริกชัย, 2551 

การแปลผลค่าวิเคราะห์ 
 การแปลผลค่าวิเคราะห์ดินจากห้องปฏิบัติการเปรียบเทียบกับสมบัติดินอ้างอิงที่เหมาะสมกับการ 

เจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน (Table 1) ซึ่งผลวิเคราะห์ดินจะน้าพิจารณาประกอบค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ย โดย 
หากดินมีสมบัติที่ไม่เหมาะสม เช่น pH ของดินต่้าเกินไป (ดินเป็นกรด) ท้าให้ลดความเป็นประโยชน์ของธาตุ 
อาหารพืชในดินได้ ควรแนะน้าให้ใช้วัสดุปูนเพ่ือปรับปรุงดิน หรือหากดินเป็นดินทรายซึ่งดูดยึดธาตุอาหารได้ 
น้อย ควรแนะน้าให้การแบ่งใส่ปุ๋ยในรอบปีเพ่ิมมากขึ นและควรเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เป็นต้น การแปลผลค่า
วิเคราะห์ใบ โดยการน้าค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้ํามันจากห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับปริมาณ
ธาตุอาหารอ้างอิงทางใบที่ 17 (ตาราง  1) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิต (Rankine and Fairhurst, 
1998) หากทราบปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน ้ามัน ก็สามารถใส่ปุ๋ยใน ปริมาณที่ปาล์ม ้ามันต้องการได้
อย่างแม่นย้า หากค่าวิเคราะห์ต้่ากว่าค่าเหมาะสม ให้เพ่ิมปุ๋ยนั น 25 % ใน การใช้ปุ๋ยปีถัดไป หากค่าวิเคราะห์
สูงกว่าคา่เหมาะสม ให้ลดปุ๋ยนั น 20 % ในการใช้ปุย๋ปีถัดไป  

การแนะน้าการใช้ปุ๋ย เมื่อแปลผลค่าวิเคราะห์ใบปาล์มน ้ามันจากห้องปฏิบัติการ จะน้ามาพิจารณา
รว่มกับผลวิเคราะห์ดิน และประวัติการใช้ปุ๋ยในปีที่ผ่านมา เพ่ือน้ามาค้านวณปริมาณปุ๋ยที่จะใช้ในปีถัดไป โดย



แนะน้าให้ช้ปุ๋ย เชิงเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย ซึ่งการใส่ปุ๋ยเชิงเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย ท้าให้สามารถ เพ่ิมหรือลดปริมาณธาตุ
อาหารได ้ท้าให้ ปาล์มน ้ามันได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอและสมดุล ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

- เวลาและสถานที่      
ระยะเวลาด้าเนินการ : ปีที่เริ่มต้น 2560 ปีที่สิ นสุด 2561 
สถานที่ : แปลงเกษตรกร จ.อ้านาจเจริญ 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์   
9.1. ปริมาณน้ าฝน และการกระจายของน้ าฝนจังหวัดอ านาจเจริญ 

น ้าเป็นปัจจัยส้าคัญของการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์ มน ้ามัน จากข้อมูล
ปริมาณน ้าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่าง ปี 2559 - 2561 พบว่า มีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 867.5  
มิลลิเมตร/ปี ฝนตกมากระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือกันยายน  มีฝนทิ งช่วงระหว่าง เดือนธันวาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์ และพบว่าในปี 2559  มีปริมาณน ้าฝนต่้าที่สุด 766.8  มิลลิเมตร และในปี 2560 มีฝนทิ งช่วง
เป็นเวลานานถึง 4   เดือน ( ตาราง 4 ) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มน ้ามันในปีถัดไป  

9.2. อัตราส่วนเพศ sex-ratio (%) ของปาล์มน้ ามัน   
ปี 2560  อัตราส่วนเพศเฉลี่ยระหว่างวิธีแนะน้าและวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกันมากนัก  โดย

จะมีค่าสูงขึ น ตั งแต่เดือนมิ.ย.-ธ.ค.จากนั นอัตราส่วนเพศจะค่อยๆลดลง ( ภาพที่ 1 )  ซึ่งเป็นผลมาจากที่มี
ปริมาณน ้าฝนที่สูง ( ตารางที่ 4 )  ร่วมกับการจัดการปุ๋ยของปีที่ผ่านมาโดยเกษตรกรได้ใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้า
อัตรา  N  5 กก./ต้น P2O5   2  กก./ต้น K2O   3 กก.ต้น ในช่วงต้นฝนและปลายฝน ซึ่งปาล์มน ้ามันเมื่อ
ได้รับน ้าและปุ๋ยในอัตราที่เพียงพอจท้าให้สัดส่วนช่อดอกสูง ถ้าการให้น ้าของเกษตรกรยังไม่เพียงพอเนื่องจาก
น ้าในพื นที่มีไม่เพียงพอที่จะน้ามาใช้จะท้าให้สัดส่วนช่อดอกลดลงส่งผลให้ผลผลิตลดลงตามมาด้วย  
เช่นเดียวกันในปี 2561 จะเห็นได้ว่าในวิธีแนะน้าเกษตรกรได้ใส่ปุ๋ยในอัตราที่เพ่ิมขึ นจนเพียงพอกับความ
ต้องการของปาล์มน ้ามัน และเกษตรกรมีการจัดการน ้าในช่วงฝนทิ งช่วงโดยให้น ้าสัปดาห์ละ  3-4วันท้าให้มี
อัตราส่วนเพศเพ่ิมขึ นตลอดทั งปี ( ภาพที่ 2 ) ซึ่งเดือนม.ค.จะมีอัตราส่วนเพศต่้าสุดสอดคล้องกับปริมาณน ้าฝน
ในปี 61 ที่พบว่าไม่มีฝนตก 

9.3. ผลวิเคราะห์สมบัติบางประการของดินในแปลงทดสอบ   พบว่า สมบัติดินของแปลง 
ทดสอบมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า เนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย ค่า pH ของดินอยู่ ระหว่าง 4.7-5 ซึ่งอยู่ในค่าที่
เหมาสมในการปลูกปาล์มน ้ามันปริมาณธาตุอาหารในดินเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสม ยกเว้นธาตุไนโตรเจน (N) 
มีปริมาณต ่ำมาก ( ตาราง 6 ) ซึ่งดินที่มีสมบัติแตกต่างกันมีผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหารของปาล์มน ้ามัน 
Ollagnier et al. (1988) พบว่า ค่าวิกฤติของธาตุโพแทสเซียม (K) ในใบปาล์มน ้ามัน ขึ นอยู่กับชนิดของดิน 
(ปริมาณแร่ดินเหนียวใน ดิน) และสมบัติการแลกเปลี่ยนไอออนในดิน (exchange properties) นอกจากนี  
ความสมดุลของธาตุ อาหารในดิน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหารของปาล์มน ้ามัน Tinker 
and Smilde (1963) ท้าการศึกษาสัดส่วน Mg/K ในดินทรายที่เป็นกรดทางแอฟริกาตะวันตก พบว่าดินต้อง
มีสัดส่วน Mg/K มากกว่า 2 ที่ไม่ทา้ให้ปาล์มน ้ามันขาดแมกนีเซียม (Mg) ขณะที่การศึกษาในดิน Rengam soil 
ของประเทศ มาเลเซีย พบว่า ดินที่มีสัดส่วนของ Mg/K ต่้า ท้าให้ปาล์มน ้ามันขาดแมกนีเซียม (Corley and 
Tinker, 2003) และดินที่มีสัดส่วน K/Ca ต่้า  ท้าให้ปาล์มน ้ามันดูดใช้โพแทสเซียม (K) ลดลง เนื่องจาก



ปริมาณ แคลเซียม (Ca) ที่มีมากในสารละลายดินขัดขวางการดูดใช้โพแทสเซียม (K) (Ollagnier et al., 
1988) 9  ดังนั น การใช้ปุ๋ยในปาล์มน ้ามัน จึงควรพิจารณาทั งปริมาณธาตุอาหารที่ปาล์มน ้ามันต้องการและ
ความสมดุล ของธาตุอาหารในดิน 

9.4  ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย จากการผลการวิเคราะห์ดินและใบก่อนการทดลอง 
          ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน ้ามัน น้ามาแปลผลค่าวิเคราะห์และค้านวณ

ปริมาณ ปุ๋ย ซึ่งพิจารณาร่วมกับผลวิเคราะห์ดิน ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในปีที่ผ่านมา และปริมาณผลผลิต เพ่ือเป็น
แนวทาง ในการใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน ้ามันในปีถัดไป โดยปุ๋ยที่น้ามาใส่นั นเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย ซึ่งสามารถ
เพ่ิม หรือลดปริมาณธาตุอาหารได้อย่างเหมาะสม 

 ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยปี 2560 
  จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน ้ามันทางใบที่ 17  ก่อนการด้าเนินงานในปี 2560

เพ่ือประเมินความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน ้ามัน  พบว่า ทุกแปลงมี N ต่้ากว่าระกับที่เหมาะสม  มี P ต่้า
กว่าค่ามาตรฐาน 2 แปลง อีก  4 แปลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม  ส่วน K มีเพียง 2 แปลงที่อยู่ในระดับที่
เหมาะสม อีก 4 แปลงอยู่ในระดับที่ต่้ากว่ามาตรฐาน ( ตารางที่ 2 )   เมื่อน้ามาแปลผลการใช้ปุ๋ย พบว่าในปี 
2560 แปลงทดสอบต้องมีการใช้ปุ๋ยเฉลี่ย คือ ปุ๋ยแอมโมเนียม ซัลเฟต (21-0-0) ปริมาณ 6.24 กิโลกรัมต่อ
ต้น ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) ปริมาณ 2.17 กิโลกรัมต่อต้น   ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์(0-0-60) ปริมาณ 
3.25  กิโลกรัมต่อต้น (ตาราง 2 ) 

ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยปี 2561 
จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน ้ามันทางใบที่ 17  พบว่า ปริมาณธาตุอาหารในใบ

ปาล์มน ้ามันของแปลงทดสอบ มีปริมาณ ฟอสฟอรัส เฉลี่ย 0.17  % โพแทสเซียม เฉลี่ยมีค่า 1.18  % 
เพ่ิมขึ นจากปีที่ผ่านมาจนถึงระดับเหมาะสม ในขณะที่ประมาณไนโตรเจนเฉลี่ยเพ่ิมขึ นมีคา่ 2.20 %  

ในปี 2561แปลงทดสอบจึงต้องมีการใช้ปุ๋ยเฉลี่ย คือ ปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
ปริมาณ 7.55 กิโลกรัมต่อต้น ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) ปริมาณ 2.17 กิโลกรัม ต่อต้น ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอ
ไรด์ (0-0-60) ปริมาณ 3.28  กิโลกรัมตอ่ต้น ซึ่งในแต่ละแปลงมีความต้องการปุ๋ยแตกต่างกัน( ตารางที ่2 )   

9.5  ผลผลิตต่อไร่ต่อปี 

 ปี 2560  พบว่าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบร่วมกับการจัดการน ้า  วิธีแนะน้ามีผลผลิต
เฉลี่ย 3.2  ตัน/ไร่/ปี  วิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 2.8  ตัน/ไร ปี   ปี 2561   พบว่าการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ใบร่วมกับการจัดการน ้า  วิธีแนะน้ามีผลผลิตเฉลี่ย 3.7  ตัน/ไร่/ปี  วิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 3.4  
ตัน/ไร ปี (ตาราง 9 ) ผลผลิตเฉลี่ยในป 2561 ร้อยละ   สอดคลองกับปริมาณธาตุอาหารในใบปาลมน ้ามัน 
เฉลี่ยเพ่ิมขึ นในระดับเหมาะสม และตนปาลมน ้ามันไดรับผลจากการปรับปรุงธาตุอาหาร ท้าใหตนปาลมน ้ามัน
มีความสมบูรณเพ่ิมขึ น 

 

 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  



การจัดการแปลงปาล์มน ้ามันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
จังหวัดอ้านาจเจริญ พบว่า จากการที่เกษตรกรมีการจัดการสวนที่แตกต่างกัน และแตกต่างจากค้าแนะน้ากรม
วิชาการเกษตร เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเจริญเติบโต ยังไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากผลจาก
ปัจจัยต่างๆ ที่ปาล์มน ้ามันได้รับก่อนการทดลอง จึงต้องเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่ข้อมูลช่อ
ดอก และผลผลิต กรรมวิธีแนะน้ามีแนวโน้มสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และเพ่ือดูการตองสนองต่อการใส่ปัจจัย
ต่างๆ ตามค้าแนะน้า จึงควรมีการเก็บข้อมูลต่อไปอีก 

 
11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ผลงานวิจัยนี ควรเก็บข้อมูลต่อเนื่อง เพ่ือดูการตองสนองต่อการใส่ปัจจัยต่างๆ ตามค้าแนะน้า
ดังนั นจึงยังไม่ควรเผยแพร่ให้กับเกษตรกร 

12. ค าขอบคุณ  
- 

13. เอกสารอ้างอิง  
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ชัยรัตน์ นิลนนท์ ธีระพงค์ จันทรนิยม ประกิจ ทองค้า และวรรณวรรณา 

เลี ยววาริณ.  2546. คู่มือปาล์มน ้ามันและการจัดการสวน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี. 2547. เอกสารวิชาการปาล์มน ้ามัน ปี 2547. กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารวิชาการ ล้าดับที่ 16/2547 

14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 ค่าธาตุอาหารมาตรฐานใบปาล์มน้ ามัน ทางใบที่ 17 
 

อายุปาล์ม ธาตุอาหาร ขาด เหมาะสม เกิน 

 

 

 

 

มากกว่า6 ปี 

ไนโตรเจน(%) < 2.30 2.40-2.80 > 3.00 

ฟอสฟอรัส(%) < 0.14 0.15-0.18 >0.25 

โพแทสเซียม(%) < 0.75 0.90-1.20 >1.60 

แมกนีเซียม(%) < 0.20 0.25-0.40 >0.70 

แคลเซียม(%) < 2.30 0.50-0.75 >1.00 

ซัลเฟอร์ (%) < 0.25 0.25-0.35 >0.60 

คลอรีน (%) < 8 0.50-0.70 >1.00 

โบรอน ( mg/kg ) < 3 15-25 >40 

ทองแดง ( mg/kg ) < 0 5-8 >15 

สังกะสี ( mg/kg ) < 2.30 12-18 >80 

ที่มา: Rankine and  Fairhurst ( 1998 ) 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ ามันและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบของเกษตรกรร่วมงานทดสอบ
ปี 2560 จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชื่อ-สกุล 

วิธีทดสอบ  ปี2560 

%  โดยน้ าหนักแห้ง 

อัตราปุ๋ยที่ใส่ในปี
2559 

(กก./ต้น) 
อัตราปุ๋ยที่ใส่ในปี60 

(กก./ต้น) 
N P K N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

นายธ้ารง  ภู่ระหงษ์ 2.03 0.13 0.87 5.00 2.00 3.00 6.24 2.50 3.75 
นายสมพงษ์  โตหนองหว้า 2.37 0.15 0.94 5.00 2.00 3.00 6.24 2.00 2.25 
นายทองหล่อ  สุขขารมณ์ 1.96 0.14 0.70 5.00 2.00 3.00 6.24 2.00 3.75 
นายผดุง  นนทะคุณ 1.85 0.12 0.57 5.00 2.00 3.00 6.24 2.50 3.75 
นางสมบูรณ์  มงคลธรรม 2.09 0.15 1.16 5.00 2.00 3.00 6.24 2.00 2.25 
นายสังวาล  นกยุงทอง 1.84 0.14 0.63 5.00 2.00 3.00 6.24 2.00 3.75 

เฉลี่ย 2.02 0.14 0.81 5.00 2.00 3.00 6.24 2.17 3.25 
 



ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ ามันและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบของเกษตรกร 
            ร่วมงานทดสอบปี  2561   จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ชื่อ-สกุล 

วิธีทดสอบ   ปี2561 

%  โดยน้ าหนักแห้ง 
อัตราปุ๋ยที่ใส่ในปี60 

(กก./ต้น) 
อัตราปุ๋ยที่ใส่ในปี61 

(กก./ต้น) 
N P K N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

นายธ้ารง  ภู่ระหงษ์ 2.20 0.15 1.10 6.24 2.50 3.75 7.81 2.50 3.75 
นายสมพงษ์  โตหนองหว้า 2.40 0.17 1.20 6.24 2.00 2.25 6.24 2.00 2.25 
นายทองหล่อ  สุขขารมณ์ 2.10 0.14 1.90 6.24 2.00 3.75 7.81 2.00 3.00 
นายผดุง  นนทะคุณ 2.00 0.18 0.80 6.24 2.50 3.75 7.81 2.50 4.69 
นางสมบูรณ์  มงคลธรรม 2.30 0.17 1.20 6.24 2.00 2.25 7.81 2.00 2.25 
นายสังวาล  นกยงูทอง 2.20 0.18 0.90 6.24 2.00 3.75 7.81 2.00 3.75 

เฉลี่ย 2.20 0.17 1.18 6.24 2.17 3.25 7.55 2.17 3.28 
 

ตารางท่ี 4: ปริมาณน้ าฝนรายเดือนจังหวัดอ านาจเจริญ ระหว่างปี 2559 - 2561 

เดือน 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค รวม 

ปี 

2559 4.8 0.0 0.0 47.3 79.4 259.7 94.5 88.0 147.7 32.7 12.7 0.0 766.8 

2560 0.0 0.0 49.7 70.0 85.3 133.9 388.3 110.5 156.5 39.3 0.0 0.0 1033.5 

2561 0.7 0.0 56.6 20.0 172.0 151.1 225.4 126.9 200.7 3.6 0.0 5.0 802.2 

เฉลี่ย 1.8 0.0 35.4 45.8 112.2 181.6 236.1 108.5 168.3 25.2 4.2 1.7 867.5 
 

ตารางท่ี 5 : ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินแปลงปาล์มน้ ามันของเกษตรกรจังหวัดอ านาจเจริญ   ปี 2560   

ผลวิเคราะห์ดิน 
  วิธีทดสอบ  T1 วิธีเกษตรกร  T2 

ชื่อ-สกลุ pH OM N P K pH OM N P K 
นายธ้ารง  ภู่ระหงษ์ 5.1 0.3 0.3 2.0 55.2 5.3 0.5 0.5 1.6 20.3 
นายสมพงษ ์ โตหนองหว้า 4.8 0.6 0.6 33.4 73.7 5.0 0.5 0.5 18.6 73.0 
นายทองหล่อ  สุขขารมณ ์ 4.7 0.4 0.4 17.7 37.7 4.8 0.3 0.3 13.3 24.7 
นายผดุง  นนทะคุณ 5.0 0.3 0.3 10.2 23.9 4.8 0.3 0.3 10.0 27.2 
นางสมบูรณ ์ มงคลธรรม 5.1 0.5 0.5 6.5 17.1 4.4 0.3 0.3 4.4 15.2 
นายสังวาล  นกยุงทอง 5.0 0.6 0.6 3.1 21.9 5.1 0.2 0.2 2.2 14.7 

เฉลี่ย 5.0 0.4 0.4 12.2 38.3 4.9 0.3 0.3 8.3 29.2 



ตารางท่ี 6 : ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินแปลงปาล์มน้ ามันของเกษตรกรจังหวัดอ านาจเจริญ   ปี 2561 

ผลวิเคราะห์ดิน 
  วิธีทดสอบ  T1 วิธีเกษตรกร  T2 

ชื่อ-สกลุ pH OM N P K pH OM N P K 
นายธ้ารง  ภู่ระหงษ์ 5.2 0.4 0.0 3.1 65.5 5.0 0.6 0.0 2.1 23.2 
นายสมพงษ ์ โตหนองหว้า 4.7 0.9 0.0 85.3 132.2 5.4 0.8 0.0 28.5 97.2 
นายทองหล่อ  สุขขารมณ ์ 4.5 0.3 0.0 24.8 20.1 4.5 0.2 0.0 10.1 16.9 
นายผดุง  นนทะคุณ 5.0 0.6 0.0 13.0 28.1 4.9 0.5 0.0 19.4 28.5 
นางสมบูรณ ์ มงคลธรรม 3.9 0.7 0.0 8.5 29.9 4.1 0.4 0.0 5.9 21.4 
นายสังวาล  นกยุงทอง 4.8 0.7 0.0 2.8 30.1 5.0 0.5 0.0 2.3 15.5 

เฉลี่ย 4.7 0.6 0.0 22.9 51.0 4.8 0.5 0.0 11.4 33.8 
 

ตารางท่ี  7  ข้อมูลการเจริญเติบโตปาล์มน้ ามันจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 

เกษตรกร
ร่วมงาน
ทดสอบ 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

จ้านวน
ใบ

ทั งหมด  
(ใบ) 

ทาง
ใบที่
เพิ่ม/
เดือน 
(ใบ) 

จ้านวน
ใบย่อย 
(ใบ) 

ความ
ยาวทาง

ใบ  

พื นที่หน้า
ตัดแกน
ทางใบ 

(ตร.ซม.) 

พื น
ที่ใบ 

จ้านว
นใบ

ทั งหม
ด  

(ใบ) 

ทางใบ
ที่เพ่ิม/
เดือน 
(ใบ) 

จ้านวน
ใบย่อย 
(ใบ) 

ความ
ยาว

ทางใบ  

พื นที่หน้า
ตัดแกน
ทางใบ 

(ตร.ซม.) 

พื นที่ใบ 

(ซม.) ตรม (ซม.) (ตร.ม.) 

        

สังวาล 49.2 15.7 238.1 416.4 10.8 4.4 45.1 16 232.9 397.6 13.2 4.3 

สมบูรณ์ 30.6 16.2 280.4 603.8 9.5 3.7 30.2 17 281.2 577.3 8.7 3.8 

สมพงษ ์ 35.8 17 330.9 734.4 6.4 3.9 32.5 18.9 339.2 725.2 8 3.6 

หล่อ 35.7 11.2 306.3 622.6 6.1 4.2 25.3 18.1 272.2 692.6 4.5 4.4 

ธ ารง 37.9 11.1 336.6 757.6 6.1 3.9 29.8 16.1 340.5 737.2 7.3 3.7 

ผดุง 38.4 13 332.3 755.1 10.4 7.6 31.7 18.3 313.7 707.1 9.8 5.4 

เฉลี่ย 37.9 14.1 304.1 648.3 8.2 4.6 32.4 17.4 296.6 639.5 8.6 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  8 ข้อมูลการเจริญเติบโตปาล์มน้ ามันจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 
 

เกษตรกร
ร่วมงาน
ทดสอบ 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

จ้านวน
ใบ

ทั งหมด  
(ใบ) 

ทางใบ
ที่เพ่ิม/
เดือน 
(ใบ) 

จ้านวน
ใบย่อย 
(ใบ) 

ความ
ยาวทาง

ใบ  พื นที่หน้าตัด
แกนทางใบ 
(ตร.ซม.) 

พื นที่
ใบ จ้านวน

ใบ
ทั งหมด  

(ใบ) 

ทาง
ใบที่
เพิ่ม/
เดือน 
(ใบ) 

จ้านวน
ใบย่อย 
(ใบ) 

ความ
ยาวทาง

ใบ  พื นที่หน้าตัด
แกนทางใบ 
(ตร.ซม.) 

พื นที่
ใบ 

(ซม.) 
(ตร.
ม.) 

(ซม.) (ตร.ม.) 

    

สังวาล 38.81 17 262.6 399.81 3.34 5.99 42 16.6 272.3 414.5 3.4 6.03 

สมบูรณ ์ 33.12 16.19 289.3 486.44 3.89 6.73 33.38 15.9 288.3 516.06 5.33 7.81 

สมพงษ ์ 26.63 16.94 326.9 577 4.5 8.22 25.19 16.9 324.3 582.81 5.23 8.77 

หล่อ 36 14.44 298.5 492.81 4.22 8.9 36.44 16.1 315.8 559.25 5.14 10.18 

ธ้ารง 28.69 16.06 331.4 601.25 4.19 7.58 31.63 16.3 342.9 572.75 4.16 7.67 

ผดุง 37.19 16 332.6 607.38 5.36 7.58 35.25 16.3 311.5 521.19 5.48 8.75 

เฉลี่ย 33.4 16.1 306.9 527.4 4.3 7.5 34.0 16.3 309.1 527.8 4.8 8.2 
 

ตารางท่ี 9 ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้ ามัน (ตันต่อไร่ต่อปี)  ของเกษตรกรร่วมงานทดสอบี 2560-2561 
 

ปี วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

2560 3.2 2.8 

2561 3.7 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 1 : อัตราส่วนเพศ sex-ratio (%) ของปาล์มน้ ามันจังหวัดอ านาจเจริญ  ปี 2560 
 

 
 
ภาพที่ 2 : อัตราส่วนเพศ sex-ratio (%) ของปาล์มน้ ามันจังหวัดอ านาจเจริญ  ปี 2561 
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