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รายงานผลการทดลองส้ินสุด ปี 2560-2561 
ชุดโครงการ             วิจยัการทดสอบเทคโนโลยกีารการผลิตปาลม์น ้ามนัพื้นท่ีปลูกใหม่ระยะท่ีสองภาค         

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง    
ช่ือโครงการวิจยั        วจิยัการทดสอบเทคโนโลยกีารการผลิตปาลม์น ้ามนัพื้นท่ีปลูกใหม่ระยะท่ีสองภาค    

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง    
ช่ือหวัหนา้โครงการ                 นางโสภิตา  สมคิด 
วตัถุประสงคข์องโครงการ 
 ช่ือการทดลองภายใตโ้ครงการ/หวัหนา้การทดลอง  
       การทดลองท่ี 4   การจดัการแปลงปาลม์น ้ามนัระยะใหผ้ลผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
        โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจงัหวดัศรีสะเกษ 
    หวัหนา้การทดลอง                  นางสาวสุนทรี  มีเพช็ร์  สังกดั ศพก.ภูสงิหฯ์ 

 

 

 

 

การจัดการแปลงปาล์มน า้มันระยะให้ผลผลติเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติโดยการมีส่วนร่วมของ เกษตรกร 

จังหวดัศรีสะเกษ 

สุนทรี  มีเพช็ร์1/                                     สมชาย  เช้ือจีน1/   

 

บทคดัย่อ 

การจดัการแปลงปาล์มน ้ ามนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการมีส่วนร่วมของ เกษตรกรจงัหวดัศรีสะเกษ 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน ้ ามนัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างในระยะใหผ้ลผลิตแลว้ 
ด าเนินการในแปลงปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรอ าเภอโนนคูณ และอ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นแปลงเดิมท่ี
ด าเนินการต่อเน่ืองจากงานทดสอบท่ีส้ินสุดในปี 2559 ประกอบดว้ย  2 กรรมวิธี วิธีเกษตรกร ให้ปุ๋ยแบบเกษตรกร วิธี
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ทดสอบ ให้ปุ๋ยตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร สรุปผลการทดสอบ ดงัน้ี การเจริญเติบโตของปาล์มน ้ ามนั จาก เดือน
ตุลาคม 2559 ถึง เดือนกนัยายน 2561 ระยะเวลา 2 ปี พบวา่ วธีิทดสอบ มีค่าความสูงเฉล่ีย พื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบ และพื้นท่ี
ใบ ของตน้ปาล์มน ้ ามนั มากกว่าความสูงเฉล่ีย พื้นท่ีหน้าตดักา้นใบ และพื้นท่ีใบ ของตน้ปาล์มน ้ ามนัท่ีใส่ปุ๋ยตามวิธี
เกษตรกร ทุกช่วงระยะการเก็บขอ้มูล จ านวน 4 คร้ัง ในช่วงระหวา่ง ปี 2560-2561 ปริมาณเปอร์เซ็นตด์อกเพศเมียเฉล่ีย
วิธีทดสอบในปี 2560 และ ปี 2561มีค่าไม่แตกต่างกนั เท่ากบัร้อยละ51.04 และ ร้อยละ 51.4 ตามล าดบั ขณะท่ีปริมาณ
เปอร์เซ็นต์ดอกเพศเมียเฉล่ีย วิธีเกษตรกรในปี 2560 และ ปี 2561มีค่าแตกต่างกนัเล็กน้อย ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ48.32 และ 
ร้อยละ 50.26 ตามล าดับ ผลผลิตปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย วิธีทดสอบมีค่าเท่ากับ 2,327 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีซ่ึง มากกว่าวิธี
เกษตรกรท่ีมีผลผลิตปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย เท่ากบั 1,487 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ส่งผลให้รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย วิธีเกษตรกรมีค่า
รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย เท่ากบั 2,346 บาทต่อไร่ซ่ึงน้อยกว่า รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย วิธีทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 2,994 บาทต่อไร่ แต่
อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาตน้ทุนการผลิตปาลม์น ้ามนัเฉล่ียวธีิเกษตรกร มีค่าเท่า 1,370 บาทต่อไร่ ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ตน้ทุน
การผลิตปาลม์น ้ามนัเฉล่ียวธีิทดสอบ มีค่าเท่ากบั 2,824 บาทต่อไร่ ส่งผลใหอ้ตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุนวธีิเกษตรกร มี
ค่าเท่ากบั 2.54 ซ่ึงมากกวา่อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุนวธีิทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 2.10  
 

1/   ศูนยพ์ฒันาการเกษตรภูสิงห์ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค าน า 

รัฐบาลมีนโยบายขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบ
ผลิตไบโอดีเซล โดยกรมพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  กระทรวงพลงังานไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและ
ส่งเสริมไบโอดีเซล  โดยมีเป้าหมายจะส่งเสริมให้มีการใชใ้ห้มีการใชไ้บโอดีเซลทดแทนน ้ ามนัดีเซลให้ได ้5% ภายในปี 
2554  และส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มน ้ ามนัเพิ่มข้ึนให้ได ้2.5 ลา้นไร่ในปี 2551-2555 และเพิ่มเป็น 10 ลา้นไร่ภายในปี 
2572 โดยพื้นท่ีปลูกปาล์มจะครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการปลูกปาล์มในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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โดยมีเป้าหมายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 แสนไร่ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ขณะน้ีเกษตรกรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ไดป้ลูกปาล์มน ้ ามนัไปแลว้ประมาณ 1 แสนไร่ กระจายตามจงัหวดัต่างๆ อาทิ หนองคาย เลย อ านาจเจริญ อุบลราชธานี 
มุกดาหาร และศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีพื้นท่ีปลูกราว 10-20 ไร่ โดยได้ผนัพื้นท่ีนาขา้ว นาลุ่มน ้ าท่วม สวน
ผลไม ้มาเป็นพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ามนั  

 จงัหวดัศรีสะเกษ มีพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนั  4,915 ไร่  557 ครัวเรือน  ผลผลิตเฉล่ีย 1,113 กิโลกรัม/ไร่  
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลูกปาล์มใหม่ เกษตรกร แปลงปลูกท่ีมีอายุมากท่ีสุดไม่เกิน 10 ปี  ในพื้นท่ีอ าเภอกนัทรลกัษ ์ และอ าเภอ
ขุนหาญ ปัจจุบนัมีพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัเพิ่มข้ึน ในเขตพื้นท่ีอ าเภอภูสิงห์ อ าเภอขุขนัธ์ และอ าเภอโนนคูณ อยา่งไรก็
ตามในการผลิตปาล์มน ้ ามนัให้ประสบผลส าเร็จนั้น  จ  าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีดี  หากเกษตรกรมีกระบวนการผลิตท่ีไม่
ถูกตอ้งเหมาะสม  จะส่งผลให้ผลผลิตตกต ่าและมีตน้ทุนการผลิตสูง  ดงันั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการดา้นการ
ผลิต  จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะการจดัการดา้นปุ๋ยและน ้ า  ปาล์มน ้ ามนัเป็นไมผ้ลยืนตน้ทีมีการเจริญเติบโตใน
แต่ละช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั ระยะท่ียงัไม่ให้ผลผลิต อายุ 1-3 ปี มีการเจริญเติบโตทางด้านราก ล าต้น และใบ อย่าง
รวดเร็ว เพื่อเตรียมตวัในการออกดอก ผล ในระยะหลงัจาก 3 ปี  ระยะ 5-7 ปี เป็นระยะทีตน้ปาล์มน ้ามนัมีการขยายพื้นท่ี
ใบ มีการสะสมน ้ าหนักแห้งสูงสุด ตน้ปาล์มน ้ ามนัมีการสร้างอาหารในปริมาณมาก เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทางใบ 
การพฒันาช่อดอก และผลผลิต ดงันั้น ในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต จึงตอ้งใช ้การเขตกรรม ปริมาณธาตุอาหาร การ
จดัการน ้าและอารักขาพืช ท่ีแตกต่างกนั การทดสอบการจดัการแปลงปาลม์น ้ามนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการ
มีส่วนร่วมของ เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ  จัดท าข้ึน เพื่ อทดสอบเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน ้ ามันในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างในระยะใหผ้ลผลิตแลว้ 

 
 
 
 
 

. 
วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ 
1. ปุ๋ยเคมี  21-0-1  0-3-0   0-0-60  กลีเซอร์ไรด ์และโบรอน 
2. วสัดุท่ีใชป้ระกอบการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่  มีด จอบ ตลบัเมตร แปลงทาสี สีน ้ ามนั สังกะสีแผน่เรียบ  บนัได ถุง

มือหนงั  ถุงพลาสติก กรรไกร    
3. เคร่ืองชัง่น ้าหนกั  คอมพิวเตอร์  ตลบัเมตร เวอร์เนีย  วสัดุส านกังาน 
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วธีิการด าเนินงาน 

1. วางแผนการทดลองแบบ RCB 2 กรรมวธีิ 2 ซ ้ า ประกอบดว้ย 
 วธีิเกษตรกร การใหปุ๋้ยแบบเกษตรกร  
  วธีิทดสอบ การใหปุ๋้ยตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร 
 ท าการทดสอบในแปลงเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมงานทดสอบต่อเน่ืองจากปี 59 จ านวน 3  ราย รายละ  8 ไร่  

วธีิเกษตรกร วธีิทดสอบ 
1. ปุ๋ยชีวภาพ มูลววั  มูลแพะ 1. ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์
2. ใส่ปุ๋ยเคมี 2. ใส่ปุ๋ยเคมี  
    21-0-0    จ  านวน 50 กก./ไร่    21-0-0    จ านวน 110 กก./ไร่  
    0-0-60  จ  านวน  50   กก./ไร่    0-3-0    จ านวน   41   กก./ไร่ 
    หรือ 13-3-35 จ านวน 50 กก./ไร่และ 15-5-25 
จ านวน 50 กก./ไร่ 

   0-0-60  จ านวน  74   กก./ไร่ 

           กลีเซอร์ไรด ์ จ  านวน   33   กก./ไร่ 
   โบรอน  จ านวน   2.86   กก./ไร่ 

 
ขั้นตอนและวธีิในการวจิยั  

1. ด าเนินการในแปลงปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกร  อธิบายช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัเกษตรกรถึงวตัถุประสงคแ์ละ
วธีิการด าเนินการ  

2. วางผงัแบ่งแปลงยอ่ย และจดักรรมวธีิต่างๆ ลงในแปลงยอ่ย 
3. เก็บดินและเตรียมตวัอยา่งดิน ส าหรับส่งวเิคราะห์ทางเคมีตามวธีิการท่ีแนะน า 
4. จดัหาและเตรียมวสัดุ ปุ๋ยสูตรต่างๆ ตามกรรมวธีิทดลอง 
5. ปฏิบติัตามกรรมวธีิทดลอง  
6. วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและจดัท ารายงานผลการทดลอง 

 การบนัทึกขอ้มูล 
1.ขอ้มูลทัว่ไปของแปลงปลูกปาลม์น ้ามนัของเกษตรกร เช่น พนัธ์ุ แหล่งพนัธ์ุ ระยะปลูก  อาย ุ
2. การดูแลรักษา เช่น การใหปุ๋้ย การใหน้ ้า การก าจดัวชัพืช เป็นตน้ 
3. สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน ้าฝน การกระจายตวัของฝนตลอดทั้งปี 
4. ลกัษณะดินทั้งทางเคมี และกายภาพของดิน  
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5. การใชปั้จจยัการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์เป็นตน้  
6. โรคและแมลงศตัรูและการป้องกนัก าจดั 
 7. การเจริญเติบโตทางใบท่ี 17 ทุกตน้ ในแต่ละกรรมวิธี ปีละ 2 คร้ัง (6 เดือน) ไดแ้ก่ ความกวา้ง ความหนา 

และความยาวแกนใบ  ความยาวทางใบ จ านวนใบ จ านวนทางใบเพิ่ม ความยาว และความกวา้งของใบยอ่ยขา้งละ 3 ใบ
ดา้นซา้ยและขวา  

8. ขอ้มูลการออกดอกติดผล ดอกเพศผู ้ดอกเพศเมีย สัดส่วนช่อดอกเพศเมีย ทุกเดือน ขอ้มูลผลผลิตปาลม์น ้ามนั
ทุกเดือน   
ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินการ            ตุลาคม 2559-กนัยายน 2562    แปลงเกษตรกรอ าเภอโนนคูณ อ าเภอภูสิงห์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

ผลการทดลอง 

การจดัการแปลงปาล์มน ้ ามนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการมีส่วนร่วมของ เกษตรกรในจงัหวดัศรีสะ
เกษ ระยะเวลา 2 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2560- 2561 คุณลกัษณะของดินท่ีทดสอบในปี 2559 มีค่าความเป็นกรดระดบั 
ปานกลาง 4.51-5.68 ปริมาณอินทรียวตัถุในดินอยูใ่นระดบัต ่าร้อยละ 0.55- 0.84 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ใน
ระดบัต ่า จนถึงระดบัสูง 3.53-12.88 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้ในระดบัต ่าจนถึงระดบั
ปานกลาง 11.69-74.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางท่ี 1)   

 
ตารางที ่1. ผลการวเิคราะห์ธาตุอาหารในดินแปลงการจัดการแปลงปาล์มน า้มันระยะให้ผลผลติเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ

การผลติโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ ปี 2559 
ช่ือ-สกลุ กรรวธีิ pH OM 

(%) 
Avail.P (ppm) 

Exch.K 
(ppm) 

นางบุษบา พิมาย 
ทดสอบ 4.51 0.72 11.63 51.06 
เกษตรกร 5.42 0.68 3.53 21.14 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ ทดสอบ 5.68 0.84 12.88 56.08 
เกษตรกร 5.56 0.69 11.58 11.69 

นางสาวนลินี  เกิดช่วย 
ทดสอบ 4.71 0.69 7.36 74.10 
เกษตรกร 5.21 0.55 6.27 23.41 

ท่ีมา  กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4  

 
การเจริญเติบโตของปาล์มน า้มัน  
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ความสูงต้นปาล์มน า้มัน และจ านวนทางใบเพิม่ 
         การด าเนินงานทดสอบในปีพ.ศ 2560  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 พบวา่ความสูงตน้ปาลม์น ้ามนั และ
จ านวนทางใบเพิ่ม วธีิเกษตรกรเท่ากบั   35.01 เซนติเมตร  และ2.1ใบ ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ความสูงตน้ปาลม์น ้ามนั 
และจ านวนทางใบเพิ่มวธีิทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 38.1 เซนติเมตร และ 2.2ใบ ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 

 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 พบวา่ความสูงตน้ปาลม์น ้ ามนั และจ านวนทางใบเพิ่ม วิธีเกษตรกรเท่ากบั   47.26  
เซนติเมตร  และ1.85 ใบ ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ความสูงตน้ปาล์มน ้ ามนั และจ านวนทางใบเพิ่มวิธีทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 
54.95 เซนติเมตร และ 2.12ใบ ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  

การด าเนินงานทดสอบในปีพ.ศ 2561  ในช่วงเดือนธนัวาคม 2560 พบวา่ความสูงตน้ปาล์มน ้ ามนั วิธีเกษตรกร
เท่ากบั   69.8 เซนติเมตร  ซ่ึงนอ้ยกวา่ความสูงตน้ปาลม์น ้ามนั วธีิทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 76.5 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4.) 

 ในช่วงเดือนมิถุนายน  2561 พบวา่ความสูงตน้ปาล์มน ้ามนั วิธีเกษตรกรเท่ากบั   80.5  เซนติเมตร  ซ่ึงนอ้ยกวา่
ความสูงตน้ปาลม์น ้ามนั วธีิทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 91.17 เซนติเมตร (ตารางท่ี 5) 

 
พืน้ทีห่น้าตัดก้านใบ และพืน้ทีใ่บ 

การด าเนินงานทดสอบในปีพ.ศ 2560  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 พบวา่พื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบ และพื้นท่ีใบ 
วธีิเกษตรกรเท่ากบั   10.86 ตารางเซนติเมตร  และ4.09 ตารางเมตร ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่พื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบ และพื้นท่ี
ใบ วธีิทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 11.63 ตารางเซนติเมตร  และ4.16  ตารางเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 

 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่าพื้นท่ีหน้าตดัก้านใบ และพื้นท่ีใบ วิธีเกษตรกรเท่ากบั   10.01  ตาราง
เซนติเมตร    และ5.38 ตารางเมตร ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกว่าพื้นท่ีหน้าตดักา้นใบ และพื้นท่ีใบ วิธีทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 
11.04 ตารางเซนติเมตร และ 6.08 ตารางเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  

 
ตารางที ่2. ทางใบเพิม่  ความสูง พืน้ที่หน้าตัดแกนใบ พืน้ทีใ่บ ทางใบปาล์มน า้มัน ที ่17 การจัดการแปลงปาล์มน า้มัน

ระยะให้ผลผลติเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ 2560 ( 6 พฤศจิกายน 2559 ) 

กรรมวธิ ี

กรรมวธิ ี
 

 

ช่ือ-สกลุ 

ทางใบเพิม่
(ใบ) 

ความสูง 
(เซนติเมตร.) 

พืน้ที่ 
หน้าตัด 
(ตร.ซม.) 

พืน้ที่ใบ 
(ตร.ม.) 

เกษตรกร 
 
 
 

นางบุษบา  พิมาย 2.1 36.16 12.03 4.35 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 2.2 32.55 8.23 3.73 

นางนลินี เกิดช่วย 2.2 36.33 12.33 4.20 
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เฉลีย่ 
2.1 35.01 10.86 4.09 

แนะน า 
ทดสอบ 

นางบุษบา  พิมาย 2.2 41.25 13.69 5.00 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 2.2 37.47 10.96 3.79 

นางนลินี เกิดช่วย 2.2 35.84 10.25 3.69 

เฉลีย่ 2.2 38.19 11.63 4.16 

 

  การด าเนินงานทดสอบในปีพ.ศ. 2561  ในช่วงเดือนธนัวาคม 2560 พบวา่พื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบ และพื้นท่ีใบ วธีิ
เกษตรกรเท่ากบั   8.97 ตารางเซนติเมตร และ5.29 ตารางเมตร  ซ่ึงนอ้ยกวา่พื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบ และพื้นท่ีใบ วธีิทดสอบ 
ท่ีมีค่าเท่ากบั 10.19 ตารางซนติเมตร และ 5.91 ตารางเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 

ในช่วงเดือนมิถุนายน  2561 พบวา่พื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบ และพื้นท่ีใบ วธีิเกษตรกรเท่ากบั   10.58  ตาราง
เซนติเมตร และ5.96 ตารางเมตร ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่พื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบ และพื้นท่ีใบ วธีิทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 11.90 
ตารางเซนติเมตร และ6.56 ตารางเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 

 

 

 

ตารางที ่3. ทางใบเพิม่ ความสูง พืน้ที่หน้าตัดแกนใบ พืน้ทีใ่บ ทางใบปาล์มน า้มัน ที ่17 การจัดการแปลงปาล์มน า้มัน
ระยะให้ผลผลติเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ 2560 (22 พฤษภาคม 2560) 

กรรมวธิ ี
กรรมวธิ ี

 

 
ช่ือ-สกลุ 

ทางใบเพิม่ 
(ใบ) 

ความสูง 
(เซนติเมตร) 

พืน้ที่ 
หน้าตัด 
(ตร.ซม.) 

พืน้ที่ใบ 
(ตร.ม.) 

เกษตรกร 
 
 
 

นางบุษบา  พิมาย 1.68 56.78 11.11 6.05 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 1.51 33.56 7.71 4.24 

นางนลินี เกิดช่วย 2.30 51.44 11.21 5.84 

เฉลีย่ 1.83 47.26 10.01 5.38 

แนะน า นางบุษบา  พิมาย 1.73 66.56 13.47 6.98 
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ทดสอบ นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 2.13 48.38 9.19 5.33 

นางนลินี เกิดช่วย 2.50 49.92 10.47 5.92 

เฉลีย่ 2.12 54.95 11.04 6.08 

 
ตารางที ่4  ความสูง พืน้ทีห่น้าตัดแกนใบ พืน้ทีใ่บ ทางใบปาล์มน า้มัน ที ่17 การจัดการแปลงปาล์มน า้มันระยะให้ผลผลติ

เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561   
(ธันวาคม 2560) 

กรรมวธิ ี

กรรมวธิ ี
 

 

ช่ือ-สกลุ 

ความสูง 
(เซนติเมตร) 

พืน้ที่ 
หน้าตัด 
(ตร.ซม.) 

พืน้ที่ใบ 
(ตร.เมตร.) 

เกษตรกร 
 
 
 

นางบุษบา  พิมาย 72 10.23 5.915 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 62.5 6.43 4.01 

นางนลินี เกิดช่วย 75 10.27 5.955 

เฉลีย่ 
69.8 8.97 5.29 

แนะน า 
ทดสอบ 

นางบุษบา  พิมาย 89 11.66 6.83 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 74 9.10 5.265 

นางนลินี เกิดช่วย 66.5 9.83 5.64 

เฉลีย่ 76.5 10.19 5.91 
 

 
 

ตารางที ่5.  ความสูง พืน้ทีห่น้าตัดแกนใบ พืน้ทีใ่บ ทางใบปาล์มน า้มัน ที ่17 การจัดการแปลงปาล์มน า้มันระยะให้
ผลผลติเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 
2561 (มิถุนายน  2561) 

กรรมวธิ ี
กรรมวธิ ี

 

 
ช่ือ-สกลุ 

ความสูง 
(ซม.) 

พืน้ที่ 
หน้าตัด 
(ตร.ซม.) 

พืน้ที่ใบ 
(ตร.เมตร.) 

เกษตรกร นางบุษบา  พิมาย 90 12.03 6.88 
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นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 67.5 7.405 4.23 

นางนลินี เกิดช่วย 84 12.055 6.775 

เฉลีย่ 80.5 10.58 5.96 

แนะน า 
ทดสอบ 

นางบุษบา  พิมาย 107 14.49 7.405 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 85 9.88 5.465 

นางนลินี เกิดช่วย 80 11.33 6.835 

เฉลีย่ 91.17 11.90 6.56 

 
เปอร์เซ็นต์ดอกเพศเมียต่อดอกทั้งหมด  

การเก็บขอ้มูลดอกเพศเมีย ดอกเพศผู ้และดอกกระเทย ปีงบประมาณ 2560 เร่ิมด าเนินการในเดือนตุลาคม  
2559 ถึงเดือนกนัยายน 2560  พบวา่ ปริมาณเปอร์เซ็นตด์อกเพศเมียเฉล่ียวธีิทดสอบ มีค่าเท่ากบั ร้อยละ51.04 ซ่ึงมากกวา่
ปริมาณเปอร์เซ็นตด์อกเพศเมียเฉล่ีย วิธีเกษตรกรซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ48.32 แต่เม่ือพิจารณาปริมาณเปอร์เซ็นตด์อกเพศ
เมียเฉล่ียวิธีทดสอบแปลงนลินี มีค่าร้อยละ45.97 ซ่ึงน้อยกว่าปริมาณเปอร์เซ็นต์ดอกเพศเมียเฉล่ียวิธีเกษตรกรท่ีมีค่า
เท่ากบัร้อยละ48.07 (ตารางท่ี 6)  

การเก็บขอ้มูลดอกเพศเมีย ดอกเพศผู ้และดอกกระเทย ปีงบประมาณ 2561 เร่ิมด าเนินการในเดือนตุลาคม  
2560 ถึงเดือนกนัยายน 2561  พบวา่ ปริมาณเปอร์เซ็นตด์อกเพศเมียเฉล่ียวธีิทดสอบ มีค่าเท่ากบั ร้อยละ51.4 ซ่ึงมากกวา่
ปริมาณเปอร์เซ็นตด์อกเพศเมียเฉล่ีย วิธีเกษตรกรซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ50.06 แต่เม่ือพิจารณาปริมาณเปอร์เซ็นตด์อกเพศ
เมียเฉล่ียวิธีทดสอบแปลงบุษบา มีค่าร้อยละ37.9ซ่ึงน้อยกว่าปริมาณเปอร์เซ็นต์ดอกเพศเมียเฉล่ียวิธีเกษตรกรท่ีมีค่า
เท่ากบัร้อยละ47.2 (ตารางท่ี 6)   

 
ตารางที่ 6. อัตราส่วนเพศ sex-ratio (%)การจัดการแปลงปาล์มน ้ามันระยะให้ผลผลิตเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560-2561 
กรรมวธิ ี

กรรมวธิ ี
 

 
ช่ือ-สกลุ 

อตัราส่วนเพศ sex-ratio (%) 
ปี 2560 

อตัราส่วนเพศ sex-ratio (%) 
ปี 2561 

เกษตรกร 
 

นางบุษบา  พิมาย 34.93 47.2 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 61.98 55.7 
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นางนลินี เกิดช่วย 48.07 47.9 

เฉลีย่ 48.32 50.26 

แนะน า 
ทดสอบ 

นางบุษบา  พิมาย 44.41 37.9 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 62.75 60.7 

นางนลินี เกิดช่วย 45.97 55.6 

เฉลีย่ 51.04 51.4 

 
ปริมาณเปอร์เซ็นตด์อกเพศเมียเฉล่ียวิธีทดสอบในปี 2560 และ ปี 2561มีค่าไม่แตกต่างกนั เท่ากบัร้อยละ51.04 

และ ร้อยละ 51.4 ตามล าดับ ขณะท่ีปริมาณเปอร์เซ็นต์ดอกเพศเมียเฉล่ีย วิธีเกษตรกรในปี 2560 และ ปี 2561มีค่า
แตกต่างกนัเล็กนอ้ย ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ48.32 และ ร้อยละ 50.26 ตามล าดบั(ตารางท่ี 6) 

 
ผลผลติปาล์มน า้มัน ต้นทุน รายได้สุทธิ อตัราส่วนรายได้ต่อการลงทุน 
 การเก็บขอ้มูลผลผลิตปาล์มน ้ ามนั ในปีงบประมาณ 2560-2561 เร่ิมในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกนัยายน 
2561 พบว่าผลผลิตปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย วิธีทดสอบมีค่าเท่ากบั 2,327 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีซ่ึง มากกว่าวิธีเกษตรกรท่ีมี
ผลผลิตปาลม์น ้ ามนัเฉล่ีย เท่ากบั 1,487 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ส่งผลให้รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย วิธีเกษตรกรมีค่ารายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 
เท่ากบั 2,346 บาทต่อไร่ซ่ึงนอ้ยกวา่ รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย วธีิทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 2,994 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 7) 

แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาตน้ทุนการผลิตปาล์มน ้ ามนัเฉล่ียวิธีเกษตรกร มีค่าเท่า 1,370 บาทต่อไร่ ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าตน้ทุนการผลิตปาล์มน ้ ามนัเฉล่ียวิธีทดสอบ มีค่าเท่ากบั 2,824 บาทต่อไร่ ส่งผลให้อตัราส่วนรายได้ต่อการ
ลงทุนวธีิเกษตรกร มีค่าเท่ากบั 2.54 ซ่ึงมากกวา่อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุนวธีิทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 2.10 (ตารางท่ี 7) 
 
 
 
ตารางที่ 7 .  ผลผลิตปาล์มน ้ามัน ต้นทุน รายได้ อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน การจัดการแปลงปาล์มน ้ามันระยะให้
ผลผลติเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 
 

 
กรรมวธีิ 

ผลผลติ 
(กก./ไร่/ปี) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 
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       ราคาปาลม์น ้ามนัเฉล่ีย  2.5 บาท/กิโลกรัม               

  
  
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและวจิารณ์ผลการทดสอบ 
1. การเจริญเติบโตของปาล์มน า้มัน  

2.1.  ความสูงเฉล่ียของตน้ปาลม์น ้ามนั แปลงท่ีใส่ปุ๋ยตามวธีิการของกรมวชิาการเกษตร มีค่ามากกวา่ความสูง
เฉล่ียของตน้ปาลม์น ้ามนัท่ีใส่ปุ๋ยตามวธีิเกษตรกร ทุกช่วงระยะการเก็บขอ้มูล จ านวน 4คร้ัง ในช่วงระหวา่ง ปี 2560-
2561 นอกจากน้ี ความสูงตน้ปาลม์น ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนทุก 6 เดือน วธีิเกษตรกร จะมีความสูงท่ีเพิ่มข้ึนในปีพ.ศ. 2560 และใน

วธีิเกษตรกร       
1. นายทรงศิลป์  พงษศิ์ริจนัทร์ 574 1,435 1,052 383 1.36 

2. นางสาวนลินี  เกิดช่วย 2,814 7,035 1,578 5,457 4.46 

3. นางบุษบา  พิมาย 1,072 2,680 1,481 1,199 1.81 

                                          เฉลีย่ 1,487 3,717 1,370 2,346 2.54 

วธิีทดสอบ       
1. นายทรงศิลป์  พงษศิ์ริจนัทร์ 1,799 4,498 2,620 1,878 1.72 

2. นางสาวนลินี  เกิดช่วย 3,441 8,603 2,681 5,922 3.21 

3. นางบุษบา  พิมาย 1,742 4,355 3,172 1,183 1.37 

                                         เฉลีย่ 2,327 5,818 2,824 2,994 2.10 
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ปีพ.ศ 2561 เท่ากบั 12.25 เซนติเมตร และ10.07  เซนติเมตร ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ ความสูงท่ีเพิ่มข้ึนวธีิทดสอบ ใน
ปีพ.ศ 2560 และปี พ.ศ. 2561 เท่ากบั 16.76 เซนติเมตร และ14.64  เซนติเมตร ตามล าดบั 

2.2. พื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบ และพื้นท่ีใบ แปลงท่ีใส่ปุ๋ยตามวธีิการของกรมวชิาการเกษตร มีค่ามากกวา่
พื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบ และพื้นท่ีใบใส่ปุ๋ยตามวธีิเกษตรกร ทุกช่วงระยะการเก็บขอ้มูล (จ านวน 4 คร้ัง) ในช่วงระหวา่ง ปี 
2560-2561  

2.3. พื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบปาลม์น ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนวธีิเกษตรกร จะมีพื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบปาลม์น ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนในปี
พ.ศ. 2560 และในปีพ.ศ 2561 เท่ากบั 0.79 ตารางเซนติเมตร และ1.61  ตารางเซนติเมตร ตามล าดบั ซ่ึงไม่แตกต่างจาก 
การเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีหนา้ตดักา้นใบปาลม์น ้ามนัวธีิทดสอบ ในปีพ.ศ 2560 และปี พ.ศ. 2561 เท่ากบั 0.59 ตาราง
เซนติเมตร และ1.71  ตารางเซนติเมตร ตามล าดบั 

2.4. พื้นท่ีใบปาลม์น ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนวธีิเกษตรกร จะมีพื้นท่ีใบปาลม์น ้ามนัท่ีเพิ่มข้ึนในปีพ.ศ. 2560 และในปีพ.ศ 
2561 เท่ากบั 1.29 ตารางเมตร และ 0.67  ตารางเมตร ตามล าดบั ซ่ึงไม่แตกต่างจาก การเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีใบปาลม์น ้ามนั
วธีิทดสอบ ในปีพ.ศ 2560 และปี พ.ศ. 2561 เท่ากบั 0.67 ตารางเมตร และ 0.65  ตารางเมตร ตามล าดบั 
2. ปริมาณเปอร์เซ็นต์ดอกเพศเมีย 
 ปริมาณเปอร์เซ็นตด์อกเพศเมียเฉล่ีย แปลงท่ีใส่ปุ๋ยตามวธีิการของกรมวชิาการเกษตร มีค่ามากกวา่เปอร์เซ็นต์
ดอกเพศเมียเฉล่ียในแปลงท่ีใส่ปุ๋ยวธีิเกษตรกร  ในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 
3. ผลผลติปาล์มน า้มัน ต้นทุน รายได้สุทธิ อตัราส่วนรายได้ต่อการลงทุน 
 4.1. ผลผลิตปาล์มน ้ ามนัเฉล่ีย แปลงท่ีใส่ปุ๋ยตามวธีิการของกรมวชิาการเกษตร ให้ผลผลิตรวมต่อไร่ต่อปีมากวา่
แปลงท่ีใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกรท่ี ส่งผลให้ได้รับรายได้สุทธิเฉล่ียสูงกว่าวิธีเกษตรกรจ านวน 648 บาทต่อไร่ต่อปี เห็นได้
ชดัเจนในแปลงของนายทรงศิลป์ พงษ์ศิริจนัทร์ ท่ีไดรั้บรายไดสุ้ทธิวิธีทดสอบเพิ่มข้ึน 1,495 บาทต่อไร่ต่อปีเม่ือเทียบ
กบัรายไดสุ้ทธิวิธีเกษตรกร แต่เน่ืองจาก เน่ืองจากเกษตรกรใสปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลแพะเป็นผลพลอยไดจ้ากการเล้ียงไว้
เพื่อจ าหน่าย ประกอบกบัเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณนอ้ยกวา่วิธีทดสอบ ท าให้ตน้ทุนการผลิตปาล์มน ้ ามนัเฉล่ียวิธี
เกษตรกรน้อยกว่าตน้ทุนการผลิตวิธีทดสอบ ท าให้อตัราส่วนรายได้ต่อการลงทุนวิธีเกษตรกร มีค่าเท่ากบั 2.54 ซ่ึง
มากกวา่อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุนวธีิทดสอบ ท่ีมีค่าเท่ากบั 2.10  
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ตารางผนวกที ่1  เกษตรกรเข้าร่วมงานทดสอบ การจัดการแปลงปาล์มน า้มันระยะให้ผลผลติเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการ
ผลติโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ ปี 2560-2561 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู ่ พนัธ์ุ อาย ุ พิกดั  
  นางบุษบา พิมาย 316 ม.11 บ.ภูสิงห์ ต.หว้ยต๊ิกชู 

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
เทเนอร่า 6 ปี 48p 0405624 

Utm  1607661 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ 217 ม.9 บ.ตะแบงใต ้ต.หว้ยต๊ึกชู 
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 

เทเนอร่า 6 ปี 48p 0461865 

Utm  1642875 

นางสาวนลินี  เกิดช่วย  ม.9 บ.ตะแบงใต ้ต.หว้ยต๊ึกชู  
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 

เทเนอร่า 5 ปี 48p 0407194 

Utm  1607857 

 

 
ตารางผนวกที่ 2.  ผลวเิคราะห์หาธาตุอาหารในใบปาล์มน ้ามันของเกษตรกร การจัดการแปลงปาล์มน า้มันระยะให้

ผลผลติเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ 
                        16 กรกฎาคม 2561 

รายช่ือเกษตรกร  กรรมวธีิ 
% โดยน า้หนักแห้ง  

N  P  K  Mg  B  
นางบุษบา พิมาย ทดสอบ T1R1 2.351 0.142 0.796 0.246 52 

T1R2 2.386 0.152 1.162 0.241 24 

เกษตรกร T2R1 1.694 0.130 0.499 0.453 27 

T2R2 2.432 0.153 1.097 0.297 21 

นายทรงศิลป์ พงษศิ์ริจนัทร์ ทดสอบ T1R1 2.436 0.156 1.087 0.312 25 

T1R2 2.493 0.160 0.927 0.267 26 
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เกษตรกร T2R1 2.002 0.130 0.81 0.289 26 

T2R2 2.019 0.140 0.833 0.335 51 

นางสาวนลินี  เกิดช่วย ทดสอบ T1R1 2.548 0.163 0.843 0.263 49 

T1R2 2.255 0.142 0.838 0.232 50 

เกษตรกร T2R1 2.125 0.146 0.735 0.279 24 

T2R2 2.075 0.136 0.009 0.257 18 

 
 
ตารางผนวกที ่3. อตัราส่วนเพศ sex-ratio (%)การจัดการแปลงปาล์มน า้มันระยะให้ผลผลติเพ่ือเพิม่

ประสิทธิภาพการผลติโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 

 
นางบุษบา พมิาย นายทรงศิลป์ พงษ์ศิริจันทร์ นางสาวนลนีิ  เกดิช่วย 

 
ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

ต.ค.-59 32.13 55.29 8.67 32.71 48.10 5.61 

พ.ย.-59 55.58 35.72 14.05 25.37 30.01 22.77 

ธ.ค.-59 18.91 13.72 14.29 37.79 17.43 25.78 

ม.ค.-60 5.56 1.39 37.79 58.48 24.97 39.85 

ก.พ.-60 9.28 0 72.31 59.23 36.85 66.64 

มี.ค.-60 25.00 25.00 84.83 94.46 56.67 76.88 

เม.ย.-60 47.22 68.50 96.43 84.13 79.18 84.13 

พ.ค.-60 76.79 58.33 95.54 90.63 72.10 84.24 

มิ.ย.-60 92.71 45.80 85.03 87.50 60.40 70.13 

ก.ค.-60 84.38 33.30 89.50 69.80 51.88 37.94 

ส.ค.-60 45.88 48.20 79.19 53.90 49.32 44.15 

ก.ย.-60 39.48 33.90 75.36 49.80 24.70 18.71 

เฉลีย่ 44.41 34.93 62.75 61.98 45.97 48.07 
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ตารางผนวกที ่4.  อตัราส่วนเพศ sex-ratio (%) การจัดการแปลงปาล์มน า้มันระยะให้ผลผลติเพ่ือเพิม่

ประสิทธิภาพการผลติโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561 

 นางบุษบา พมิาย นายทรงศิลป์ พงษ์ศิริจันทร์ นางสาวนลนิี  เกดิช่วย 

 ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

ต.ค.-60 33.5 14.8 54 38.7 16.1 14 

พ.ย.-60 17 20 28.3 25.8 14.5 6.4 

ธ.ค.-60 0 10 32.1 38.8 16.3 0 

ม.ค.-61 0 29 35 21 28 10 

ก.พ.-61 0 32 43 24 45 28 

มี.ค.-61 21 80 59 60 64 68 

เม.ย. 61 54 62 76 76 84 78 

พ.ค. 61 67 61 83 85 91 94 

มิ.ย. 61 82 73 83 85 80 86 

ก.ค. 61 68 61 83 77 84 74 

ส.ค. 61 71 61 70 56 81 56 

ก.ย. 61 42 62 82 81 63 60 

เฉลีย่ 37.9 47.2 60.7 55.7 55.6 47.9 
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