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5. บทคัดย่อ 

ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และปุ๋ยชีวภาพ

อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เพ่ือการผลิตปาล์มน ้ามันในพื นที่ทุ่งรังสิต ซึ่งเป็นดินกรดจัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า มี

เหล็กและอะลูมินั่มสูง เกิดปัญหาการตรึงฟอสเฟต พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบร่วมกับการใช้ปุ๋ย

ชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และหินฟอสเฟต ท้าให้ผลผลิตปาล์มน ้ามันสูงที่สุด

เท่ากับ 3,437 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ซึ่งแตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบเพียงอย่างเดียว ซ่ึงให้ผล

ผลิตปาล์มน ้ามันเท่ากับ 2,615 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี นอกจากนี การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบร่วมกับการใช้

ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ท้าให้ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และ

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพ่ิมขึ นสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบเพียงอย่างเดียวส่ว นการ

เจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
 

ค าหลัก :ปาล์มน ้ามัน ดินกรดปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
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The study on the integrated use of chemical fertilizers according to soil and leaf 
analysis with biofertilizers (phosphate solubilizing biofertilizer and arbuscularmycorrhizal 
biofertilizer) in the production of oil palm grown in an acid sulfate soil was conducted in Rangsit 
area.  This Rangsit acid sulphate soil is well known of its low fertility, high in Fe and Al and 
problematic available phosphate fixation. From the study, it was found that chemical fertilizers 
together with both biofertilizers and phosphate rock gave the highest oil palm’s produce of 
3,437 kilogram per rai per year. The use of chemical fertilizers alone gave the oil palm’s 
produce of 2,615 kilogram per rai per year which was lower than that from the use of chemical 
fertilizers with biofertilizers significantly . In addition, the use of chemical fertilizers with both 
biofertilizers and phosphate rock promoted more available phosphate and exchangeable 
potassium contents in the soil than those from the only use of chemical fertilizers.  
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6. ค าน า 
 ปัจจุบันการปลูกปาล์มน ้ามันในจังหวัดปทุมธานีมีพื นที่ปลูกประมาณ 12,000 ไร่ ในพื นที่อ้าเภอหนองเสือ 

คลองหลวง ล้าลูกกา และธัญบุรี โดยพื นที่ดังกล่าวมีน ้าชลประทานอย่างเพียงพอ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 4.5 ตันต่อ

ไร่ต่อปี (อายุปาล์ม 6 ปี)  แต่เนื่องจากพื นที่ทุ่งรังสิตถือว่าเป็นพื นที่ที่เป็นดินเปรี ยวจัด ถึง 266,231 ไร่ และเปรี ยว

จัดปานกลาง 415,259 ไร่ (กลุ่มวิจัยพัฒนาการจัดการดินเปรี ยว กรมพัฒนาที่ดิน,2549) มักส่งผลต่อการจ้ากัดการ

เจริญเติบโตของพืช  จ้าเป็นต้องมีการจัดการปรับปรุงดินให้เหมาะสม ดินเปรี ยวเป็นดินที่มีสภาพความเป็นกรดสูง

เป็นผลเนื่องมาจากกระบวนการก้าเนิดดิน ท้าให้เกิดการสะสมสารประกอบก้ามะถันในดิน ซึ่งเมื่อดินแห้ง

สารประกอบก้ามะถันจะแปรสภาพท้าให้เกิดกรดก้ามะถันขึ นในดิน ท้าให้ดินเป็นกรดสูงมากจนมีผลกระทบต่อพืช

ที่ปลูก โดยทั่วไปจะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่้ากว่า 4.0 และมักพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ในชั น

ดินล่าง การที่ดินเป็นกรดท้าให้เกิดการขาดธาตุอาหารที่ส้าคัญ เช่น ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส นอกจากนี สภาพ

การเป็นกรดยังท้าให้ธาตุอาหารเหล็กและอะลูมินั่มละลายออกมาอยู่ในดินมากจนถึงระดับที่เป็นพิษต่อพืชปริมาณ

ของปุ๋ยที่ใส่และลักษณะสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตลงดินจะมีฟอสเฟตในรูปที่ เป็น

ประโยชน์เพียง10-20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากฟอสเฟตที่ปลดปล่อยออกมาไปจับกับไอออนอะลูมินั่มและเหล็กใน

สภาพดินกรด ท้าให้ฟอสฟอรัสอยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช (อรวรรณ,2551; Oberson et al.,2001; 

Gyaneshwae et al.,2002) 
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ปัญหาการผลิตปาล์มน ้ามันในปัจจุบันคือต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ น เนื่องจากปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่

ต้องการธาตุอาหารสูง อีกทั งปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ น รวมทั งเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง ท้าให้ผลผลิตต่้าต้นทุนการ

ผลิตสูง พบว่าต้นทุนการผลิตปาล์มน ้ามันอยู่ที่  7,459 บาทต่อไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

นอกจากนี พืชจะดูดใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ใส่ลงไปในดินได้เพียง 10-30 เปอร์เซ็นต์ เท่านั น เพราะฟอสเฟตที่ละลายน ้า

ได้ท้าปฏิกิริยาตกตะกอนกับองค์ประกอบของดิน เกิดเป็นสารประกอบฟอสฟอรัสที่ละลายน ้ายาก เรียกว่า การตรึง

ฟอสเฟต โดยธาตุฟอสฟอรัสจะถูกตรึงได้ในสภาพดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรดและเป็นด่าง ในสภาพดินกรดอนุมูลฟอสเฟต

จะท้าปฏิกิริยากับประจุบวกของเหล็ก อะลูมินั่ม แมงกานีส และไทเทเนียม ที่ละลายออกมามากในสารละลายดิน เกิด

เป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ไม่ละลายน ้า โดยเฉพาะในพื นที่ดินเปรี ยว หรือดินที่มีสภาพความเป็นกรดสูง  

ในระบบนิเวศทางดินมีจุลินทรีย์อยู่หลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เช่น จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 

Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, Agrobactterium, Burkhderia และ  Erwinia เป็ น ต้ น  (Rodriguez 

and Fraga, 1999; Yu et al., 2011) โดยจุลินทรีย์จะไปช่วยการสลายพันธะที่ถูกจับและตกตะกอน ฟอสเฟตด้วย

การสร้างกรดอินทรีย์ และสารคีเลต เกิดการแลกเปลี่ยนไอออนและช่วยปลดปล่อยฟอสเฟตที่ถูกยึดตรึงอยู่ในดินให้

เป็นประโยชน์แก่พืชมากขึ น (Chung et al., 2005)  การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตชนิดรา Penicillium 

pinophilum สามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีฟอสเฟตลงได้ 25 เปอร์เซ็นต์ (ภาวนา และคณะ,2551) Sundara et 

al. (2002) ใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต Bacillus megatherium var. Phosphaticum 10 กิโลกรัมต่อเฮกเตร์ 

ในการเพ่ิมผลผลิตอ้อย พบว่าปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชน้าไปใช้ได้และปริมาณจุลินทรีย์ที่ใส่ลงไปมีปริมาณสูงขึ น

บริเวณรากอ้อย ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยสูงขึ น 12.6 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับการไม่ใส่เชื อ และช่วยลดการใช้

ปุ๋ยเคมีฟอสเฟตลงได้ 25 เปอร์เซ็นต์ การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา

ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน พบว่า ต้นกล้าปาล์มน ้ามันการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน

ระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมีตามค้าแนะน้าและการใช้ปุ๋ยเคมี 50 เปอร์เซ็นต์ ของค้าแนะน้าร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ ในส่วนของ

ปาล์มน ้ามันปลูกใหม่การเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แตกต่างกันระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมีตามค้าแนะน้าและการใช้

ปุ๋ยเคมี 50 เปอร์เซ็นต์ของค้าแนะน้าร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งทั ง 2 ช่วงอายุช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลง 50 เปอร์เซ็นต์ 

ปาล์มน ้ามันอายุ 7 ปี ขึ นไป การเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมีตาม

ค้าแนะน้า การใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียว ดังนั นในปาล์มน ้ามันอายุมากจึงควรใช้

ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ 50 เปอร์เซ็นต ์(วิชณีย์และคณะ, 2558) 

นอกจากนี การใช้ที่ดินในการผลิตพืชในปัจจุบันพบว่า การใช้ดินในการผลิตพืชอย่างต่อเนื่องจะท้าให้ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์ลดลง และสมบัติทางเคมี กายภาพและทางชีวภาพไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช มีการ

ใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมขาดการดูแลรักษา ขาดการปรับปรุงบ้ารุงดินให้เหมาะสม ท้าให้ทรัพยากรดินมีสภาพ
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เสื่อมโทรม มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ส่งผลกระทบต่อดินที่ใช้ปลูกพืชมีความสามารถในการให้ผลผลิตต่้า ศักยภาพ

การผลิตของดินต่้า  ท้าให้ต้นทุนในการผลิตปาล์มน ้ามันของเกษตรกรสูงขึ น  ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี

ไม่เหมาะสม มีการใช้มากเกินความจ้าเป็นหรือน้อยเกินไป รวมทั งมีการใช้สารเสริมหรือวัสดุปรับปรุงดินเพ่ิมมาก

ขึ น แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีผลกระทบต่อโครงสร้างและสมบัติของดิน ท้าให้ดินเสื่อมสภาพ  

ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพืช แต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าปริมาณธาตุอาหารที่ใส่ลงไป

นั นสามารถรักษาความสมดุลกับปริมาณธาตุอาหารที่สูญหายไปจากพื นที่ได้หรือไม่ ทั งนี เนื่องจากธาตุอาหารพืชใน

ดินอาจสูญหายไปจากพื นที่ได้โดยติดออกไปกับผลผลิตที่น้าออกไปจากพื นที่เพาะปลูก ไหลบ่าไปกับน ้าในพื นที่ที่มี

ความลาดชัน การชะละลายสู่ชั นดินล่างหรือน ้าใต้ดิน การเผาหรือน้าวัสดุอินทรีย์ออกไปจากพื นที่ ถ้าหากมีการ

จัดการดินที่ไม่ดี หรือไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือไถกลบเศษซากพืชกลับลงไปในดินจะท้าให้ดินมีศักยภาพในการผลิตลดลง  

ดังนั นการจัดการธาตุอาหารพืช ควรมีการจัดการธาตุอาหารอย่างสมดุล นั่นคือ มีความสมดุลระหว่างปริมาณธาตุ

อาหารพืชที่ใส่ลงไปในพื นที่ กับปริมาณธาตุอาหารที่สูญหายไปจากพื นที่โดยวิธีการต่างๆ การผลิตพืชโดยใช้ปุ๋ยเคมี 

ปุย๋อินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพแบบผสมผสานที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยเพ่ิมผลผลิตพืชทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ อีก

ทั งท้าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มีศักยภาพการผลิตพืชอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการดินและปุ๋ย 

รวมทั งปัจจัยการผลิตต่างๆ (ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา) ในพื นที่ดินเปรี ยว

จัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการจัดการฟอสฟอรัสในรูปที่ละลายน ้ายากออกมาให้เป็นประโยชน์ เรียกว่าวิธี

ทางชีวภาพ คือการใช้จุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมการละลาย โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และเพ่ิมศักยภาพในการดูด

ซึมธาตุฟอสฟอรัสในดิน โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ดังนั นจึงได้ท้าการศึกษาการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินและใบ ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในพื นที่ดินกรดจัด 

(เปรี ยวจัด) ที่มีปัญหาในพื นที่ทุ่งรังสิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน  

 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ของกรมวิชาการเกษตร (Talaromyces aff macrospores) 
2. ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาของกรมวิชาการเกษตร (Glomus spp.) 
3. ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ปุ๋ยเคมีทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0)  

ปุ๋ยเคมีโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) และหินฟอสเฟต (0-3-0) 
4. ต้นปาล์มน ้ามัน ปี 2560 สายพันธุ์เดลิคอมแพค อายุ 5 ปี ปี 2561-2562 สายพันธุ์ คอมแพค กานา 

อายุ 4 ปี 
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5. สารเคมีส้าหรับใช้ในการวิเคราะห์ดินและพืชเช่น กรดเปอร์คลอริก กรดไนทริก กรดบอริก โซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ กรดซัลฟิวริก เฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต โพแทสเซียมไดโครเมต ฟีแนนโทรลีนอินดิเค
เตอร์ ซีลีเนียมมิกซ์เจอร์ แอมโมเนียมอะซีเทต ฯลฯ 

6. เครื่องแก้วส้าหรับใช้ในการวิเคราะห์ดินและพืช เช่น หลอดทดลอง บีกเกอร์ ขวดรูปชมพู่ ฯลฯ 
7. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้อบ (oven) เครื่องชั่งสาร (balance) ฯลฯ 
8. อาหารเลี ยงเชื อจุลินทรีย์ Nutrient Agar (NA) Potato Dextrose Agar (PDA) Pikovskaya’s 

medium 
วิธีการ 

การทดลองในปี 2560 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ ้าๆละ 18 ต้นใช้
ปาล์มน ้ามันสายพันธุ์เดลิคอมแพค อายุ 5 ปี 
กรรมวิธี    

1) ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

2) ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 

3) ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต + หินฟอสเฟต 

4) ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา+ หินฟอสเฟต 

5) ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต+ ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา 

+ หินฟอสเฟต 

หมายเหตุ : ระยะปลูกปาล์มน ้ามัน 8.5x 8.5 x 8.5 เมตรคิดเป็น 25.57 ต้นต่อไร่ 

:วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ผลวิเคราะห์ดินที่ระดับ 0 - 20 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุ

อาหารในดิน ค้านวณปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จึงใส่ปุ๋ยดังนี  ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 2.5 กิโลกรัม

ต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0)  อัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีโพแทสเซียมคลอ

ไรด์ (0-0-60)  อัตรา 2.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปีโดยใส่

บริเวณรัศมีทรงพุ่ม ปุ๋ยเคมีแบ่งใส่ 3 ครั งต่อปี ปุ๋ยชีวภาพใส่ครั งแรกที่เริ่มท้าการทดลอง คือ ปุ๋ยชีวภาพละลาย

ฟอสเฟตอัตรา 100 กรัมต่อต้น ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอัตรา 50 กรัมต่อต้น 

 การทดลองในปี 2561-2562 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ ้าๆละ 18 ต้น 

ใช้ปาล์มน ้ามันสายพันธุ์ คอมแพค กานา อายุ 4 ปี 
1) 3-2.25-3.5N-P2O5 –K2O กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 

2) 3-2.25-3.5N-P2O5 –K2O กิโลกรัมต่อต้นต่อปี+ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 

3) 3-2.25-3.05N-P2O5 –K2O กิโลกรัมต่อต้นต่อปี+ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต + หินฟอสเฟต 

4) 3.5-2.25-2.5N-P2O5 –K2O กิโลกรัมต่อต้นต่อปี + ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา+ หินฟอสเฟต 
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5) 3-2.25-3 N-P2O5 –K2O กิโลกรัมต่อต้นต่อปี + ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต+ ปุ๋ยชีวภาพไม 

คอร์ไรซา+ หินฟอสเฟต 

หมายเหตุ : ระยะปลูกปาล์มน ้ามัน 8.5x 8.5 x 8.5 เมตร คิดเป็น 25.57 ต้นต่อไร่ 

   : วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ ใช้ผลวิเคราะห์ดินที่ระดับ 0- 20 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะห์

ปริมาณธาตุอาหารในดิน เก็บตัวอย่างใบปาล์มน ้ามันทางใบที่ 17 เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร และน้าผล

วิเคราะห์ที่ได้มาค้านวณปริมาณธาตุอาหารโดยเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตตามเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยในปาล์มน ้ามันของ

กรมวิชาการเกษตร คือ ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 3.0-3.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี หินฟอสเฟต     

(0-3-0) อัตรา 2.25 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 2.5-3.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 

โดยใส่บริเวณรัศมีทรงพุ่ม ปุ๋ยเคมีแบ่งใส่ 3 ครั งต่อปี ปุ๋ยชีวภาพใส่ครั งแรกที่เริ่มท้าการทดลอง ปุ๋ยชีวภาพละลาย

ฟอสเฟต อัตรา 100 กรัมต่อต้น ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา อัตรา 50 กรัมต่อต้น ใส่ปุ๋ยและสารปรับปรุง

ดินเพิ่ม คือ โบรอนอัตรา 600 กรัมต่อต้นต่อปี โดโลไมท์ 4 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กลีเซอร์ไรด์ 1.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

1) คัดเลือกแปลงเกษตรกรปาล์มน ้ามัน เพ่ือใช้เป็นแปลงศึกษาทดลอง 

2) เก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 0 - 20 และ 20 - 50 เซนติเมตร ก่อนท้าการทดลอง และ

ทุกระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางเคมี และกายภาพของดิน ได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง ปริมาณ

อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ความต้องการปูน 

(lime requirement) ความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) และความสามารถอุ้มน ้าของดิน (water 

holding capacity) ในห้องปฏิบัติการ 

3) เก็บตัวอย่างดินบริเวณโคนต้นปาล์มน ้ามันในรัศมีทรงพุ่ม ก่อนท้าการทดลอง และทุก

ระยะเวลา 3 เดือน เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณ กิจกรรมการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต และราก

ปาล์มน ้ามัน เพ่ือตรวจนับปริมาณของเชื อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 

4)  เก็บตัวอย่างใบปาล์มน ้ามัน ทางใบที่ 17 เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในใบ

ปาล์มน ้ามัน ได้แก่ ไนโตรเจนทั งหมด ฟอสฟอรัสทั งหมด และโพแทสเซียมทั งหมด แคลเซียมทั งหมด แมกนีเซียม

ทั งหมด 

5) วัดการเจริญ เติบโตของปาล์มน ้ ามัน นับจ้านวนทางใบเพ่ิม ความยาวทางใบ

พื นที่หน้าตัดแกนทาง จ้านวนใบย่อยเฉลี่ย และ พื นที่ใบ 
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6) วัดองค์ประกอบผลผลิตปาล์มน ้ามัน จ้านวนทะลายปาล์มสด น ้าหนักเฉลี่ยทะลายปาล์ม

น ้ามัน และปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นต่อปี   

7) ดูแลรักษา ก้าจัดวัชพืช ก้าจัดโรค และแมลง ในแปลงปาล์มน ้ามัน 

8) น้าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาท้าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ analysis of variance 

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยใช้ DMRTและสรุปผล 

เก็บตัวอย่างดินปลูกแบบ composite sample เพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางเคมี เก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 
0-20 และ 20-50 เซนติเมตร น้าดินตากในที่ร่มให้แห้ง บดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 และ 2 มิลลิเมตร 
วิเคราะห์ความเป็นกรดด่างโดยวิธี electrometry อัตราดินต่อน ้า 1:1 ปริมาณอินทรียวัตถุ (Walkley and Black, 
1973) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ที่แลกเปลี่ยนได้  
(FAO, 2008) การน้าไฟฟ้าของดิน โดยวิธีการวัดการน้าไฟฟ้าของดินที่อ่ิมตัวด้วยน ้า (saturation extract) 

เก็บตัวอย่างดินบริเวณโคนต้นปาล์มน ้ามันในรัศมีทรงพุ่ม เพ่ือวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ดิน และคัดแยก
จุลินทรีย์เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟต โดยใช้เทคนิค drop plate บนอาหาร Pikovskaya’s 
medium (Pikovskaya, 1948) หลังจากนั นน้าไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3-5 วัน วัดวงใส (Clear zone) รอบ
โคโลนีเชื อจุลินทรีย์ ร่วมกับการวัดปริมาณฟอสฟอรัสที่ละลายออกมาจาก Ca3(PO4)2 โดยวิธี Tony’s blue 
method จากนั นคัดเลือกแบคที เรียละลายฟอสเฟตที่ มี ประสิทธิภาพในการละลายตะกอนฟอสเฟต 
(Solubilization index (SI) มากกว่า 3)เก็บดินและรากปาล์มน ้ามัน เพ่ือตรวจนับจ้านวนสปอร์ราอาร์บัสคูลาร์ไม
คอร์ไรซาและน้ามาตรวจสอบชนิด โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และนับจ้านวนสปอร์รา
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 

เก็บตัวอย่างทางใบที่ 17 ของต้นปาล์มน ้ามัน เก็บตัวอย่างใบกลางที่เป็นตัวแทนใบปาล์มน ้ามัน แต่ละ
กรรมวิธีมาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ดูดดึงไปใช้ ท้าความสะอาดใบปาล์มน ้ามัน อบในตู้อบที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง จากนั นบดให้ละเอียดเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสทั งหมด 
และปริมาณโพแทสเซียมทั งหมด ปริมาณแคลเซียมทั งหมด และประมาณแมกนีเซียมทั งหมด  (FAO, 2008)  
 

เวลาและสถานที่ : ด้าเนินการตั งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 ที่กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัย
พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
ปี 2560 ด้าเนินการทดลองในแปลงเกษตรกร ต้าบลบ้านพริก อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ปี 2561-2562 ด้าเนินการทดลองในแปลงของบริษัทอาร์ดี เกษตรพัฒนาจ้ากัด ต้าบลโพธิ์แทน อ้าเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก   
 
 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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การทดลองในปี 2560 ท้าการทดลองในแปลงเกษตรกร ต้าบลบ้านพริก อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

(N 14.288, E 100.959) ซึ่งปลูกปาล์มน ้ามันสายพันธุ์เดลิคอมแพค อายุ 5 ปี จ้านวน 1,000 ต้นในการศึกษาการ

ใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซากับปาล์มน ้ามัน โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินจาก

แปลงปาล์มน ้ามันเพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลองผลวิเคราะห์ดินที่ระดับ 0-20 เซนติเมตร เนื อ

ดินเป็นดินร่วนปนเหนียว (clay loam) มีความอุดมสมบูรณ์สูง ประกอบด้วย อินทรียวัตถุ 5.60 เปอร์เซ็นต์ 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินบนสูง เนื่องจากเจ้าของแปลงปาล์มน ้ามันมีการใส่ปุ๋ยขี ไก่ในปริมาณสูง ดินค่อนข้างเป็น

กรดเท่ากับ 5.32 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 521 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 868 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม  (ตารางที่ 1)เมื่อค้านวณการใส่ปุ๋ยเคมีตามเนื อดิน จึงใส่ปุ๋ยเคมีคือ ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต       

(21-0-0) อัตรา 2.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0)  อัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อ

ปี ปุ๋ยเคมีโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)  อัตรา 2.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา         

1.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี โดยปุ๋ยเคมีแบ่งใส่ 3 ครั งต่อปี ส่วนปุ๋ยชีวภาพใส่ในครั งแรกตอนเริ่มการทดลอง ปุ๋ยชีวภาพ

ละลายฟอสเฟตอัตรา 100 กรัมต่อต้น ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาอัตรา 50 กรัมต่อต้น  

เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์จ้านวนจุลินทรีย์(แบคทีเรีย และรา) ก่อนการศึกษาทดลอง พบว่าจ้านวนของ

แบคทีเรียและรา อยู่ในช่วง 108และ107โคโลนีต่อ 1 กรัมของดินตามล้าดับซึ่งจุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพใน

การละลายฟอสเฟตต่้าและไม่พบจุลินทรีย์ชนิดเดียวกับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตที่ใช้ในการทดลอง เมื่อใส่ปุ๋ย

ชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ใส่ปุ๋ยเคมี หินฟอสเฟต ตามกรรมวิธีการทดลอง 

แต่เกิดปัญหาระว่างท้าการทดลองจึงต้องหาพื นที่ท้าการทดลองใหม่ 
 

ตารางที่ 1สมบัติทางเคมีและกายภาพของดินชุดดินรังสิตต้าบลบ้านพริก อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

รายการวิเคราะห์ ดินลึก 0-20 ซม. ดินลึก 20-50 ซม. ระดับท่ีเหมาะสม 

ความเป็นกรด-ด่าง 

ความต้องการปูน(กก.CaO/ไร่) 

การน้าไฟฟ้าของดิน(dSm-1) 

อินทรียวัตถุ (%) 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg) 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg) 

แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg) 

เนื อดิน  

5.32 

460 

0.954 

5.60 

521 

868 

640 

Clay loam 

5.13 

- 

0.933 

2.71 

173 

588 

399 

Clay loam 

4.20 – 5.50 

- 

น้อยกว่า 2 – 4 

2.50 – 4.50 

20 – 25 

100 – 120 

75 – 100 

ดินร่วน, ดินร่วนปนทราย 
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ภาพที่ 1 การใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต       ภาพที่ 2 การใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา 

 

ปี 2561 ท้าการเปลี่ยนพื นที่ท้าการทดลอง ใช้แปลงของบริษัทอาร์ดี เกษตรพัฒนาจ้ากัด ต้าบลโพธิ์แทน 

อ้าเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก  ซึ่งปลูกปาล์มน ้ามันสายพันธุ์คอมแพค กาน่าอายุ 4 ปี จ้านวน 450 ต้น ศึกษา

การใช้ปุ๋ยชีวภาพกับปาล์มน ้ามันในพื นที่ทุ่งรังสิต โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินจากแปลงปาล์มน ้ามัน เพ่ือวิเคราะห์สมบัติ

ทางเคมี และสมบัติทางกายภาพของดิน ก่อนการทดลองผลวิเคราะห์ดินที่ระดับ 0-20 เซนติเมตร เนื อดินเป็นดิน

เหนียว (clay) ดินชั นล่างเป็นดินเหนียวแป้ง (silty clay) ไม่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน ้ามันเนื่องจากพื นที่ดิน

เป็นการปลูกในพื นที่ที่มีการขุดดินยกร่องขึ นปลูกปาล์มน ้ามัน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต้่า ประกอบด้วย อินทรียวัตถุ

ต่้า 0.71 เปอร์เซ็นต์ ไม่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน ้ามัน ดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงกรดจัดมากเท่ากับ 3.72 ไม่

เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน ้ามัน ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เหมาะสมกับการปลูก

ปาล์มน ้ามัน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 164 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สูงกว่าระดับที่เหมาะสม  (ตารางที่ 2) การ

วิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน ้ามันทางใบที่ 17 ก่อนการทดลองปี 2561 เพ่ือประเมินความต้องการธาตุอาหารของ

ปาล์มน ้ามัน พบว่าปาล์มน ้ามันมีความเข้มข้นของธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียม 

ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารตามตารางที่ 3-5 จึงค้านวณการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิกฤตของธาตุหารคือ 

ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 3.0-3.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี หินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 2.25 กิโลกรัม

ต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 2.5-3.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปีปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต

อัตรา 100 กรัมต่อต้น ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา อัตรา 50 กรัมต่อต้น มีการใส่ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน

เพ่ิมคือ โบรอนอัตรา 600 กรัมต่อต้นต่อปี โดโลไมท์ 4 กิโลกรัมต่อต้นต่อป ีกลีเซอร์ไรด์ 1.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 

ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมี และกายภาพ ของดินชุดดินรังสิต ต้าบลโพธิ์แทน อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก   

รายการวิเคราะห์ ดินลึก 0-20 ซม. ดินลึก 20-50 ซม. ระดับท่ีเหมาะสม 

ความเป็นกรด-ด่าง 

ความต้องการปูน(กก.CaO/ไร่) 

การน้าไฟฟ้าของดิน(dSm-1) 

อินทรียวัตถุ (%) 

3.72 

1,760 

0.573 

0.71 

3.09 

1,963 

0.562 

0.57 

4.20 – 5.50 

- 

น้อยกว่า 2 – 4 

2.50 – 4.50 
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ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg) 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg) 

แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg) 

เนื อดิน  

10 

164 

396 

clay 

7 

121 

480 

Silty clay 

20 – 25 

100 – 120 

75 – 100 

ดินร่วน, ดินร่วนปนทราย 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณไนโตรเจนในใบปาล์มน ้ามันทางใบที่ 17 และการจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ก่อนท้าการทดลอง  

กรรมวิธี ปริมาณ N ในใบ(%) ค่าวิกฤตของ N ในใบ (%) ค้าแนะน้าปุ๋ย (กก./ต้น/ปี) 

T1 2.35 2.31-2.52 3.00 

T2 2.49 2.21-2.45 3.00 

T3 2.47 2.21-2.45 3.00 

T4 2.29 2.21-2.45 3.50 

T5 2.46 2.32-2.52 3.00 

หมายเหตุ  ค้าแนะน้าปุ๋ยคิดจาก ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต21 เปอร์เซ็นต์ N 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณฟอสฟอรัสในใบปาล์มน ้ามันทางใบที่ 17 และการจัดการธาตุอาหารฟอสฟอรัส ก่อนท้าการทดลอง  

กรรมวิธี ปริมาณ P ในใบ(%) ค่าวิกฤตของ P ในใบ (%) ค้าแนะน้าปุ๋ย(กก./ต้น/ปี) 

T1 0.125 0.144-0.160 2.25 

T2 0.159 0.144-0. 160 2.25 

T3 0.145 0.144-0. 160 2.25 

T4 0.152 0.144-0. 160 2.25 

T5 0.172 0.144-0. 160 2.25 

หมายเหตุ ค้าแนะน้าปุ๋ยคิดจาก ปุ๋ยร็อกฟอสเฟต (0 – 3 – 0) 20 เปอร์เซ็นต์ P2O5 
 

ตารางที่ 5 ปริมาณโพแทสเซียมในใบปาล์มน ้ามันทางใบที่ 17 และการจัดการธาตุอาหารโพแทสเซียม ก่อนท้าการทดลอง  

กรรมวิธี ปริมาณ K ในใบ(%) ค่าวิกฤตของ K ในใบ (%) ค้าแนะน้าปุ๋ย (กก./ต้น/ปี) 

T1 1.02 0.86-1.05 3.50 

T2 1.07 0.90-1.10 3.50 

T3 1.01 0.81-0.99 3.05 

T4 1.01 0.81-0.99 2.50 
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T5 1.19 0.81-0.99 3.00 

1/ ค้าแนะน้าปุ๋ยคิดจาก ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0 – 0 – 60) 60 เปอร์เซ็นต ์KCl 
 

 

ภาพที่ 3 แปลงปาล์มน ้ามันต้าบลโพธิ์แทน อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก   

จ านวนจุลินทรีย์ 

เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์จ้านวนจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย และรา) ก่อนการศึกษาทดลอง พบว่าจ้านวนของ

แบคทีเรียและรา อยู่ในช่วง 108 และ107 โคโลนีต่อ 1 กรัมของดิน ตามล้าดับซึ่งจุลินทรีย์ที่พบส่วนใหญ่มี

ประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตต่้า ไม่พบจุลินทรีย์ชนิดเดียวกับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตของกรมวิชาการ

เกษตรที่ใช้ในการทดลอง และไม่พบอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในตัวอย่างรากปาล์มน ้ามันก่อนท้าการทดลอง 

ใส่ปุ๋ยเคมี หินฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และ ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ตามกรรมวิธี 

โดยขุดเป็นหลุมจ้านวน 8 หลุม รอบทรงพุ่มต้นปาล์มน ้ามัน หลังใส่ปุ๋ยที่ระยะเวลา 3 เดือน เก็บตัวอย่างดินและ

รากปาล์มน ้ามัน ตรวจสอบการมีชีวิตและประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ พบว่ายังมีชีวิตรอด จ้านวน 3.0 x 104 โคโลนี

ต่อ 1 กรัมของดิน และยังคงมีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟต ส่วนอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาพบการเข้าอาศัยใน

รากประมาณ 45-57 เปอร์เซ็นต์  

ระหว่างเดือน สิงหาคมถึงกันยายน 2561 มีน ้าท่วมแปลงทดลอง หลังน ้าลดท้าการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือ

วิเคราะห์จ้านวนจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต และเชื อราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซา พบว่ายังพบจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตที่

จ้านวน 0 -102 โคโลนีต่อ 1 กรัมของดิน ซึ่งมีปริมาณน้อยบางกรรมวิธีไม่พบจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ

ละลายฟอสเฟตของกรมวิชาการเกษตร จึงท้าการใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตเพ่ิมลงไปในอัตรา 100 กรัมต่อต้น 

ส่วนปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา หลังเก็บตัวอย่างรากมาตรวจสอบยังพบว่ายังมีชีวิตรอดประมาณ 32-55 

เปอร์เซ็นต์ จึงไม่ต้องใส่เพ่ิม  

ที่ระยะเวลาท้าการทดลอง 28 เดือน หลังท้าการทดลอง เก็บตัวอย่างดินและรากปาล์มน ้ามัน ตรวจสอบ

การมีชีวิตและประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต (Talaromyces aff macrospores) พบว่ายังมีชีวิตรอด
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อยู่ในช่วง จ้านวน 1.0 x 103  ถึง 3.0 x 104 โคโลนีต่อ 1 กรัมของดิน และยังคงมีประสิทธิภาพการละลายฟอสเฟต 

ส่วนอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาพบการเข้าอาศัยในรากประมาณ 40 - 65 เปอร์เซ็นต์  

โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในดินเป็นปัจจัยส้าคัญในการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ใน

ดินโดยทั่วไป เช่น อุณหภูมิ จุลินทรีย์เจริญได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่้า

กว่านี ก็มีผลต่อการรบกวนเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ ความชื นของดิน มีผลต่อการเจริญและกิจกรรมของจุลินทรีย์

ในดินที่แห้งแล้งหรือมีปริมาณความชื นต่้า ท้าให้กิจกรรมของจุลินทรีย์หยุดชะงักหรือถูกยับยั ง ในดินที่มีน ้าท่วมขัง

เป็นเวลานาน ๆ ท้าให้จุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการเจริญ ชะงักเจริญและหยุดกิจกรรมได้ การถ่ายเทอากาศ 

จุลินทรีย์ในดินส่วนมากร้อยละ 90-95 เจริญได้ดีในสภาวะที่มีออกซิเจน ถ้าดินที่มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี เช่น ดินที่

มีเนื อละเอียดเกินไป  ดินเหนียว ดินที่มีน ้าท่วมขังหรือดินบริเวณที่มีฝนตกชุก ท้าให้อากาศในดินลดน้อยลง 

จุลินทรีย์บางกลุ่มชะงักเจริญและหยุดกิจกรรมได้ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน มีผลการเจริญของจุลินทรีย์ในดิน

แตกต่างกัน ในดินที่เป็นกรด pH 1-3 เชื อราโปรโตซัวเจริญได้ดี pH7-7.5 แอคติโนมัยซีสเจริญได้ดี  แต่ถ้าอยู่ในดิน

ที่เป็นกรดจัดจะหยุดชะงักการเจริญ หรือตาย แบคทีเรียเจริญได้ในดินที่เป็นกลางหรือค่อนข้างเป็นด่างแต่ไม่เจริญ

ในดินที่ pH ต่้ากว่า 6 ดินที่มีอินทรียวัตถุอย่างอุดมสมบูรณ์จะมีแบคทีเรียเป็นจ้านวนมากหรือดินที่มีการเพาะปลูก

จะพบจุลินทรีย์รอบ ๆ รากพืชจ้านวนมากเช่นกัน เนื่องจากในขณะที่พืชเจริญมีการขับสารต่าง ๆ ออกมาที่เรียกว่า

รูทเอกซูเดท (Root exudates) เช่น กรดอะมิโน เกลือแร่ วิตามิน ฯลฯ สารเหล่านี เป็นสารอาหารส้าหรับการใช้

เป็นแหล่งคาร์บอน แหล่งไนโตรเจนและแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ท้าให้บริเวณรอบรากพืชมีจุลินทรีย์เจริญอย่าง

หนาแน่น ความลึกของดิน จุลินทรีย์สามารถอาศัยอยู่ในดินมากในช่วงระดับความลึกประมาณ 1-20 นิ ว และลดลง

เมื่อความลึกของดินมากขึ น การอยู่ร่วมกันของจุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ในดินบางชนิดมีอิทธิพลต่อการเจริญของ

จุลินทรีย์อื่น ๆ ในดิน เช่น แบคทีเรีย หรือเชื อรา ที่ผลิตสารปฏิชีวนะออกมาสามารถท้าลายจุลินทรีย์อื่น ๆ ได้ เช่น 

ในดินที่ มี  Aspergillus, Bacillus และ Streptomycetes อยู่ด้วย ท้าให้การเจริญของ Rhizobium ลดลง

นอกจากนี จุลินทรีย์บางชนิด ช่ วยกระตุ้นหรือส่ งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ อ่ืน  ๆ  เช่น  ในดิน ที่ มี 

Penicillumrhizopus จะท้าให้ Azotobacter เจริญอย่างรวดเร็ว เพราะราเหล่านี ย่อยสลายเซลลูโลสให้เป็น

คาร์โบไฮเดรตโมเลกุลเล็ก ๆ จ้านวนมาก ซึ่ง Azotobacter น้าไปใช้เป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงานได้ สารพิษที่

พบในดินเป็นจ้านวนมาก ถ้าใช้ในความเข้มข้นน้อย มีผลต่อจุลินทรีย์ในดินน้อยมาก แต่ถ้าใช้ที่ความเข้มข้นสูงมีผล

ยับยั งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ (กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน,2545) ดังนั นจึงควรใส่จุลินทรีย์ในรูปปุ๋ยชีวภาพเพ่ิม 

หากพื นที่เพาะปลูกเกิดภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ 
 

การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีบางประการของดิน 



13 

 

ทุกระยะเวลา 6 เดือน เก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินตามกรรมวิธีการทดลอง

พบว่า ความเป็นกรด–ด่างของดิน มีค่าใกล้เคียงกันกับก่อนการทดลองซึ่งยังคงความเป็นกรดค่อนข้างสูง ควรมีการ

ปรับความเป็นกรดด่างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับปาล์มน ้ามัน (ภาพที่ 4) ปริมาณอินทรียวัตถุมีการเปลี่ยนแปลง

เล็กน้อยแต่ยังต่้ากว่าปริมาณที่เหมาะสมส้าหรับปาล์มน ้ามัน (ภาพที่ 5) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เพ่ิมขึ น

เพียงพอทุกกรรมวิธีโดยพบว่ากรรมวิธีที่ 3 มีการใส่ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และหินฟอสเฟต ท้า

ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ นจากท่ีเริ่มต้นการทดลอง 11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 30 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม เพ่ิมขึ น 19 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในระยะเวลา 18 เดือน สูงกว่ากรรมวิธีที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่าง

เดียว จากที่เริ่มต้นการทดลอง 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 22 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพ่ิมขึ น 12 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม (ภาพที่ 6) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยพบว่ากรรมวิธีที่3การใส่ปุ๋ยเคมี 

ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และหินฟอสเฟต ท้าให้ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพ่ิมขึ นจากท่ีเริ่มต้น

การทดลอง 178 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็น 258 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพ่ิมขึ น 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ใน

ระยะเวลา 18 เดือน สูงกว่ากรรมวิธีที่ 1 มีการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว จากที่เริ่มต้นการทดลอง 174 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม เป็น  214 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพ่ิมขึ น 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ภาพท่ี 7) 

 
ภาพที่ 4 ความเป็นกรด ด่างของดินทุกระยะเวลา 6 เดือน 

 

 

ภาพที่ 5 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินทุกระยะเวลา 6 เดือน 
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ภาพที่ 6 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินทุกระยะเวลา 6 เดือน 

 
ภาพที่ 7 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินทุกระยะเวลา 6 เดือน 

 
ความเข้มข้นธาตุอาหารพืชในใบปาล์มน้ ามัน 

ทุกระยะเวลา 6 เดือน เก็บตัวอย่างใบโดยใช้ตัวอย่างจากทางใบที่ 17 ของปาล์มน ้ามันตามกรรมวิธีการ

ทดลอง เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน ้ามัน พบว่าปริมาณไนโตรเจนในตัวอย่างใบเพ่ิมขึ นในแต่ละ

กรรมวิธีการทดลองโดยพบว่ากรรมวิธีที่ 4 มีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคู

ลาร์ไมคอร์ไรซา และหินฟอสเฟต ท้าให้ปริมาณไนโตรเจนที่สะสมในใบจากที่เริ่มต้นการทดลอง 2.29 เปอร์เซ็นต์

เป็น 2.64 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ น 0.35 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 18 เดือน สูงกว่ากรรมวิธีที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า

วิเคราะห์ดินและใบจากที่เริ่มต้นการทดลอง 2.35 เปอร์เซ็นต์ เป็น 2.49 เปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ น 0.14 เปอร์เซ็นต์   

(ภาพที่ 8) ปริมาณฟอสฟอรัสในตัวอย่างใบมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นทุกกรรมวิธี พบว่ากรรมวิธีที่ 4 การใส่ปุ๋ยเคมี

ตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และหินฟอสเฟต ท้าให้ปริมาณฟอสฟอรัส

เพ่ิมขึ นจากที่เริ่มต้นการทดลอง 0.14 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0.20 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ น 0.06 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากรรมวิธีที่ 

1 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบจากท่ีเริ่มต้นการทดลอง 0.12 เปอร์เซ็นต์เป็น 0.15  เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ น 

0.03 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 9) ปริมาณโพแทสเซียมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในทุกกรรมวิธีการทดลอง พบว่า
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กรรมวิธีที่  2 การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ ร่วมกับ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ท้าให้ปริมาณ

โพแทสเซียมเพ่ิมขึ นจากที่เริ่มต้นการทดลอง 1.07 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1.21เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ น 0.14 เปอร์เซ็นต์ สูง

กว่ากรรมวิธีที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบจากที่เริ่มต้นการทดลอง 1.02 เปอร์เซ็นต์เป็น 1.10

เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ น 0.08 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 10) ปริมาณแคลเซียมมีการเปลี่ยนแปลง พบว่ากรรมวิธีที่ 3 การใส่

ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ ร่วมกับ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และหินฟอสเฟต ท้าให้ปริมาณแคลเซียม

เพ่ิมขึ นจากที่เริ่มต้นการทดลอง 0.19 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0.32 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ น 0.13 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากรรมวิธีที่ 

1 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบจากที่เริ่มต้นการทดลอง 0.2 4เปอร์เซ็นต์เป็น 0.21 เปอร์เซ็นต์ ลดลง 

0.03 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 11) ปริมาณแมกนีเซียมในตัวอย่างใบมีการเปลี่ยนแปลง พบว่ากรรมวิธีที่ 4 การใส่ปุ๋ยเคมี

ตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และหินฟอสเฟต ท้าให้ปริมาณแมกนีเซียม

เพ่ิมขึ นจากที่เริ่มต้นการทดลอง 0.25 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0.27 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ น 0.02 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากรรมวิธีที่ 

1 การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว จากที่เริ่มต้นการทดลอง 0.25 เปอร์เซ็นต์เป็น 0.24 เปอร์เซ็นต์ ลดลง 0.01 

เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่  12) Fairhurst et al., (2005)รายงานว่าปาล์มน ้ามันอายุน้อยกว่า  6 ปี มีปริมาณธาตุ

ไนโตรเจนในใบที่เหมาะสมในช่วง 2.60-2.80 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนักแห้งปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในใบที่เหมาะสม

ในช่วง 0.16-0.19 เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนักแห้งปริมาณธาตุโพแทสเซียมในใบที่ เหมาะสมในช่วง  1.10-1.30 

เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนักแห้ง การให้ธาตุอาหารปาล์มน ้ามันตามค่าวิเคราะห์ใบนั นเป็นการชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสีย

ไปในรูปของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในแต่ละปี 

 

 
ภาพที่ 8 ปริมาณไนโตรเจนในตัวอย่างใบปาล์มน ้ามันทุกระยะเวลา 6 เดือน 
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ภาพที่ 9 ปริมาณฟอสฟอรัสในตัวอย่างใบปาล์มน ้ามันทุกระยะเวลา 6 เดือน 

 

 
ภาพที่ 10 ปริมาณโพแทสเซียมในตัวอย่างใบปาล์มน ้ามันทุกระยะเวลา 6 เดือน 

 
ภาพที่ 11 ปริมาณแคลเซียมในตัวอย่างใบปาล์มน ้ามันทุกระยะเวลา 6 เดือน 
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ภาพที่ 12 ปริมาณแมกนีเซียมในตัวอย่างใบปาล์มน ้ามันทุกระยะเวลา 6 เดือน 

 

ตารางท่ี 8 จ้านวนทางใบเพ่ิม ความยาวทางใบ พื นที่หน้าตัดแกนทาง จ้านวนใบย่อยเฉลี่ย และพี นที่ใบของปาล์ม 
              น ้ามันอายุ 5 ปี ใน ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ปี 2562 

กรรมวิธี จ้านวนทาง

ใบเพิ่ม 

ความยาว

ทางใบ 

(เมตร) 

พท.หน้าตัด

แกนทาง 

 (ตร.ซม.) 

จ้านวนใบ

ย่อยเฉลี่ย 

พื นที่ใบ  

(ตร.ม.) 

3-2.25-3.5N-P2O5 –K2O กก./ต้น/ปี  33.51 5.02 19.8 318 8.6 

3-2.25-3.5N-P2O5 –K2O กก./ต้น/ปี  

+ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
33.33 4.97 19.9 318 8.5 

3-2.25-3.05N-P2O5 –K2O กก./ต้น/ปี  

+ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต + หิน

ฟอสเฟต 

34.72 5.05 21.7 320 8.8 

3.5-2.25-2.5N-P2O5 –K2O กก./ต้น/ปี  

+ ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา+ หินฟอสเฟต 
34.25 5.15 22.6 318 8.8 

3-2.25-3 N-P2O5 –K2O กก./ต้น/ปี  

+ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต + ปุ๋ยชีวภาพไม

คอร์ไรซา+ หินฟอสเฟต 

34.45 5.10 22.9 320 8.9 

CV (%) 2.9 4.4 9.5 2.1 5.8 

 

การเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ ามัน  
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การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบเพียงอย่างเดียว หรือการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ ร่วมกับการ

ใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ท้าให้จ้านวนทางใบเพ่ิม ความยาวทางใบ

พื นที่หน้าตัดแกนทางจ้านวนใบย่อยเฉลี่ยและพื นที่ใบ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 8) 

 

 

ผลผลิตปาล์มน้ ามัน 

การเก็บผลผลิตปาล์มน ้ามัน พบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบเพียงอย่างเดียว หรือการใส่ปุ๋ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดินและใบร่วมกับการใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาทุกกรรมวิธี

ท้าให้จ้านวนทะลายปาล์มน ้ามันต่อต้นต่อปี และน ้าหนักปาล์มน ้ามันต่อทะลายไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนผลผลิต

เฉลี่ยของปาล์มน ้ามันต่อต้นต่อปี พบว่ากรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ อัตรา 3-2.25-3 N-P2O5 

–K2O กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ร่วมกับการใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมคอร์ไรซา และหิน

ฟอสเฟตอัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ท้าให้น ้าหนักปาล์มน ้ามันเฉลี่ยต่อต้น เท่ากับ 134.45 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 

แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญกับกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ อัตรา 3-2.25-3.05N-P2O5 –K2O 

กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ท้าให้น ้าหนักปาล์มน ้ามันเฉลี่ยต่อต้น เท่ากับ102.25 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี (ตารางที่ 9) ปาล์ม

น ้ามันที่ระยะปลูก 8.5 x 8.5 x 8.5 เมตร คิดเป็น 25.57 ต้นต่อไร่ เมื่อค้านวณผลผลิตปาล์มน ้ามัน กรรมวิธีการใส่

ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ อัตรา 3-2.25-3 N-P2O5 –K2O กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ร่วมกับการใส่ปุ๋ยชีวภาพ

ละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาบัสคูลาไมคอร์ไรซา และหินฟอสเฟตอัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ท้าให้ผลผลิต

ปาล์มน ้ามันสูงทีสุ่ดเท่ากับ 3,437 กิโลกรัมต่อไร่ 
 

ตารางท่ี9 จ้านวนทะลาย น ้าหนักต่อทะลาย ผลผลิตเฉลี่ย ของปาล์มน ้ามัน อายุ 5 ปี ใน ต.บ้านพริก อ.บ้านนา  

              จ.นครนายก ปี 2562 

กรรมวิธี จ้านวนทะลาย 

(ทะลาย/ต้น/ปี) 

น ้าหนักต่อทะลาย 

 (กก.) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

 (กก./ต้น/ป)ี 

3-2.25-3.5N-P2O5 –K2O กก./ต้น/ปี  12.4 9.36 102.25b 

3-2.25-3.5N-P2O5 –K2O กก./ต้น/ปี  

+ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
12.1 9.56 112.36b 

3-2.25-3.05N-P2O5 –K2O กก./ต้น/ปี  

+ ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต + หินฟอสเฟต 
12.2 9.57 128.12a 
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3.5-2.25-2.5N-P2O5 –K2O กก./ต้น/ปี  

+ ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา+ หินฟอสเฟต 
12.5 9.35 121.28ab 

3-2.25-3 N-P2O5 –K2O กก./ต้น/ปี + ปุ๋ยชีวภาพ

ละลายฟอสเฟต + ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา+ หินฟอสเฟต 
12.4 9.73 134.45a 

CV (%) 7.5 6.8 17.5 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ รว่มกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต และหินฟอสเฟต การใช้ปุ๋ยเคมี

ตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและหินฟอสเฟต  การใช้ปุ๋ยเคมีตาม

ค่าวิเคราะห์ดินและใบ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ปุ๋ยชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และหิน

ฟอสเฟต  ท้าให้ผลผลิตปาล์มน ้ามันสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบเพียงอย่างเดียว รวมถึงปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจากการปลดปล่อย

ฟอสฟอรัสจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต และราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา เมื่อพิจารณาจากการดูดใช้

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่เพ่ิมขึ นในใบปาล์มน ้ามัน แต่ยังสรุปได้ไม่ชัดเจนว่าเป็นการตอบสนองที่มาจากปุ๋ย

ชีวภาพละลายฟอสเฟต และปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา เนื่องจากกระบวนการพัฒนาของผลผลิตตั งแต่ก้าเนิดตาดอก

ถึงทะลายสุกใช้ระนะเวลานาน 39- 40 เดือน ซึ่งการทดลองด้าเนินการเพียง 28 เดือน เท่านั น  จึงควร

ท้าการศึกษาในระยะยาวต่อไป นอกจากนี ยังมีปัจจัยที่ผลกระทบต่อการมีชีวิตรอดของจุลินทรีย์ที่ใช้ผลิตเป็นปุ๋ย

ชีวภาพ เช่น อุณหภูมิ สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ดิน ความชื นของดิน ดินที่มีน ้า

ท่วมขังเป็นเวลานานการถ่ายเทอากาศน้อย จุลินทรีย์จะชะงักเจริญและหยุดกิจกรรมได้ การอยู่ร่วมกันของ

จุลินทรีย์ในดิน สารพิษท่ีพบในดินมีผลต่อจุลินทรีย์ทั งสิ น ดังนั นจึงควรใส่จุลินทรีย์ในรูปปุ๋ยชีวภาพเพ่ิม และติดตาม

ปริมาณ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ไปด้วย เพราะหากพื นที่เพาะปลูกเกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของ

จุลินทรีย์ก็จะแสดงประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตพืชเช่นกัน 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตอบสนองของปาล์มน ้ามันต่อการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ ร่วมกับปุ๋ย

ชีวภาพอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และปุ๋ยฟอสเฟตในสภาพดินกรด 
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2.เผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิตปาล์มน ้ามัน และยังน้าไปใช้ได้กับการ

เพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน รวมถึงเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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12. ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวกที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน : สภาพภูมิอากาศ 
รายการ เกณฑ์การประเมินความเหมาะสม 

เหมาะสมที่สดุ เหมาะสมมาก เหมาะสม ไม่ค่อยเหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ปริมาณน ้าฝน (มม./ปี) 2,500-3,500 1,700-2,500 1,450-1,700 1,2500-1,450 น้อยกว่า 1,250 
การกระจายตั วของฝน 
(ปริมาณฝน>100 มม./เดือน) 

มีการกระจายตัว
ของฝนตลอดป ี

1 1-2 2-3 มากกว่า 3 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 
(องศาเซลเซียส) 

25-29 22-25  
หรือ 29-32 

20-22  
หรือ 32-35 

16-20  
หรือ 35-37 

น้อยกว่า 16  
หรือ มากกว่า 37 

ความเร็วลม (ม./วินาที) 5-8 3-5  น้อยกว่า 3 15-20  มากกว่า 20 



22 

 

หรือ 8-10 หรือมากกวา่ 10-15 

ความเข้มแสง (MJ/m-2) 
(อย่างน้อย 5 ชม./วัน) 

13-15 11-13  
หรือ 15-17 

20-22  
หรือ 17-19 

7-9  
หรือ 19-21 

มากกว่า 21 

 
ตารางภาคผนวกที่ 2การประเมินความเหมาะสมของพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน:สมบัติทางกายภาพของดิน 
รายการ เกณฑ์การประเมินความเหมาะสม 

เหมาะสมที่สดุ เหมาะสมมาก เหมาะสม ไม่ค่อยเหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ความลึกของหน้าดิน (ซม.) มากกว่า 100 75-100 40-75 25-50 น้อยกว่า25 
เนื อดิน -ดินร่วนทราย 

-ดินร่วน 
-ดินร่วนปน
ทรายแป้ง 

-ดินร่วนปน
เหนียว 
-ดินร่วนเหนียว
ปนทรายแปง้ 
-ดินเหนียวปน
ทราย 

-ดินร่วนเหนียว
ปนทราย 
-ดินทราบปนดนิ
ร่วน 
-ดินเหนียวปน
ทรายแป้ง 

-ดินเหนียว 
-ดินอินทรีย ์

-กรวด 
-ทราย 

ความลึกของชั นดินกรด (ซม.) มากกว่า 100 มากกว่า 100 50-75 25-50 น้อยกว่า50 
ความลาดชัน (%) 0-4 4-12 12-23 23-38 มากกว่า 38 
การระบายน ้า ปานกลาง ด-ีมากเกิน มากเกินไป ระบายน ้ายาก ระบายน ้าเลว 
ระดับน ้าท่วมขัง ไม่ท่วมขงั ไม่ท่วมขงั ท่วมขังสั น  ๆ ท่วมขังปานกลาง ท่วมขังนาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางภาคผนวกที ่3การประเมินความเหมาะสมของพื นทีป่ลูกปาล์มน ้ามนั : สมบัตทิางเคมีของดนิ 
รายการ เกณฑ์การประเมินความเหมาะสม 

ต่้ามาก ต่้า ปานกลาง สูง สูงมาก 
กรด-ด่าง (pH) น้อยกว่า 3.5 4.0 4.2 5.5 มากกว่า 5.5 
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อินทรียวัตถุ (%) น้อยกว่า 0.8 1.2 1.5 2.5 มากกว่า 2.5 
ความเค็มของดนิ (dS/m) 0-1 1-2 2.-3 3.4 มากกว่า 4 
ไนโตรเจนทั งหมด  (%) น้อยกว่า 0.08 0.12 0.15 0.25 มากกว่า 0.25 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (ppm) น้อยกว่า 8.0 15.0 20.0 25.0 มากกว่า25 
ฟอสฟอรัสทั งหมด (ppm) น้อยกว่า 120 200 250 400 มากกว่า 400 
โปแตสเซียม (ppm) น้อยกว่า 32.0 80.0 100.0 120.0 มากกว่า 120 
โปแตสเซียม (cmol/kg) น้อยกว่า 0.08 0.20 0.25 0.30 มากกว่า 0.30 
แมกนีเซียม  (ppm) น้อยกว่า 20 50 75 100 มากกว่า 100 
แมกนีเซียม (cmol/kg) น้อยกว่า 0.08 0.20 0.25 0.30 มากกว่า 0.30 
ทองแดงที่เปน็ประโยชน์ (ppm) น้อยกว่า  4.0 น้อยกว่า  5.0 5.0 มากกว่า 6.0 มากกว่า 6.0 
C.E.C Zmeq/100 g) น้อยกว่า 6.0 12.0 15.0 18.0 มากกว่า 18.0 
 
ตารางภาคผนวกที ่4ค่าวิกฤตของธาตุอาหารหลักและรองในปาล์มน า้มัน 

ทางใบที ่ N (%) P (%) K(%) Ca (5) Mg (%) 
17 
9 

2.50 
2.75 

0.15 
0.16 

1.00 
1.25 

0.60 
0.60 

0.24 
0.24 

 
ตารางภาคผนวกที ่5 แสดงค่าวิกฤติของธาตุอาหาร ภายใตส้ภาวะการขาดน า้ที่ 200 มลิลิเมตร 

อายุ (ปี) ทางใบที ่ N P K Mg B 
เปอร์เซ็นต์โดยน า้หนักแห้ง ส่วนต่อล้าน 

2 9 2.94 0.185 1.35 0.35 18 
3 9 2.90 0.180 1.30 0.30 18 
4 17 2.68 0.170 1.20 0.26 14 
6 17 2.64 0.168 1.17 0.26 15 
9 17 2.57 0.164 1.11 0.25 16 
12 17 2.51 0.161 1.06 0.24 16 
15 17 2.44 0.158 1.00 0.24 16 
18 17 2.39 0.155 0.95 0.23 16 
21 17 2.33 0.152 0.90 0.23 16 
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ตารางภาคผนวกที ่6 แสดงค่าวิกฤติของธาตุอาหาร ภายใตส้ภาวะการขาดน า้ที่ 400 มลิลิเมตร 

อายุ (ปี) ทางใบที ่ N P K Mg B 
เปอร์เซ็นต์โดยน า้หนักแห้ง ส่วนต่อล้าน 

2 9 2.68 0.170 1.20 0.35 18 
3 9 2.60 0.166 1.15 0.33 18 
4 17 2.55 0.163 1.05 0.25 14 
6 17 2.51 0.161 1.00 0.25 14 
9 17 2.46 0.159 0.95 0.24 15 
12 17 2.41 0.156 0.90 0.24 16 
15 17 2.36 0.154 0.85 0.23 16 
18 17 2.31 0.151 0.80 0.22 16 
21 17 2.26 0.149 0.75 0.21 16 

 
 
ตารางภาคผนวกที ่7 การใสปุ่๋ยเดีย่ว (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม) ตามอายพุืช ความแห้งแล้ง และชนดิของดิน  
(กิโลกรัม/ต้น/ป)ี 
อายุ (ปี) สภาพที่มีการขาดน ้าฝน +200 มม./ป ี สภาพที่มีการขาดน ้าฝน + 400 มม./ป ี

ดินร่วนเหนียว ดินร่วนทราย ดินร่วนปนทราย 
AS RP KCl AS RP KCl AS RP KCl 

1 
2 
3 
4 

5 ปีขึ นไป 

1.00 
1.66 
2.33 
2.33 
2.00 

0.70 
0.93 
1.40 
1.40 
1.40 

0.35 
1.17 
1.86 
2.33 
2.56 

1.33 
2.00 
2.66 
2.66 
2.33 

0.70 
0.93 
1.40 
1.40 
1.40 

0.35 
1.40 
2.10 
2.56 
2.80 

1.00 
1.33 
2.00 
2.00 
1.66 

0.70 
0.70 
0.93 
0.93 
0.93 

0.35 
0.93 
1.63 
2.10 
2.10 

ที่มา :Richardson,1986 
หมายเหตุ : AS =แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0  RP = หินฟอสเฟต 0-3-0 KCl =โปแตสเซียมคลอไรด์ 0-0-60 
 
ตารางภาคผนวกที ่8 ปริมาณการใส่ธาตุอาหารแมกนีเซียม และโบรอน 

อายุ (ปี) กีเอร์ไรด์ (กก./ต้น/ป)ี อายุ (ปี) โบแรกซ์ (กรัม/ตน้/ปี) 
1 0.20 1 - 
2 0.40 2 35 
3 0.80 3 70 
4 1.10 4-8 140 
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5 ปีขึ นไป 0.80 9 ปีขึ นไป 210 
 
 
 
 
 
ตารางภาคผนวกที ่9 ปริมาณปุ๋ยเคมีส้าหรับปาล์มน ้ามนั 3 ปี แรกทีป่ลูกในกินกรด หรือดินเปรี ยวจดั (acid sulphate soil) 

อายุปาล์มน า้มัน ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น) 
21-0-0 0-3-0 0-0-60 จุลส ี โบเรท 

ก่อนปลูก (รองก้นหลมุ) 
เดือนที่ 2 
เดือนที่ 4 
เดือนที่ 6 
เดือนที่ 8 
เดือนที่ 10 
เดือนที่ 12 

 
0.05 
0.10 
0.20 
0.45 
0.50 
0.50 

0.50 
- 
- 
- 

1.80 
- 
- 

- 
- 

0.05 
0.15 
0.20 
0.30 
0.30 

- 
- 

0.10 
- 

0.10 
- 

0.10 

- 
- 
- 

0.03 
0.03 
0.03 

- 
รวมปีที่ 1 1.80 1.80 1.00 0.30 0.09 
เดือนที่ 15 
เดือนที่ 18 
เดือนที่ 21 
เดือนที่ 24 

0.75 
0.75 
0.75 
0.75 

- 
1.80 

- 
- 

0.50 
0.50 
0.75 
0.75 

0.70 
- 

0.10 
0.10 

0.03 
0.03 
0.03 
0.04 

รวมปีที่ 2 3.00 1.80 2.50 0.30 0.13 
เดือนที่ 28 
เดือนที่ 32 
เดือนที่ 36 

1.50 
1.50 
1.00 

- 
2.20 

- 

1.00 
0.75 
0.75 

0.20 
0.25 
0.25 

0.04 
0.04 
0.04 

รวมปีที ่3 8.80 5.80 6.00 1.30 0.35 
หมายเหตุ : ตั งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป ในกรณีทีไ่ม่ได้ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบให้ใส่ปุ๋ยในปริมาณเทา่กบัปทีี่ 3 โดยแบง้ใส่ 2 ครั ง
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ตารางภาคผนวกที่ 10  ปริมาณน ้าฝน ในพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน บ.อาร์ดีพัฒนาจ้ากัด 

ป ี 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 
2558 - - - - - - 176.3 220 187.2 226.3 50 19.3 879.1 
2559 127 0 0.3 4.6 63.5 176 280.2 313.9 314.5 341.9 74.4 2 1,698.3 
2560 0 0 2.5 90.9 190.1 235.7 319.6 321 75.9 146.2 27.4 6.2 1,415.5 
2561 3.7 19 4.6 74.4 61.5 98.9 150 400 227.4 80 3.2 5.2 1,127.9 
2562 3.2 1 49.8 47.6 80.8 187.8 59.8 143 157.2 21.8 3.8 1.4 757.2 
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