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5. บทคัดย่อ  :   
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในจังหวัดอ้านาจเจริญ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ผ่านแปลง
ต้นแบบ  ด้าเนินการปี 2560-2561  พ้ืนที่ จังหวัดอ้านาจเจริญ  ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ 
กรรมวิธีที่ 1 การให้น้้า การให้ปุ๋ย ตามค้าแนะน้ากรมวิชาการเกษตร  กรรมวิธีที่ 2 การให้น้้าและปุ๋ย
ตามวิธีเกษตรกร จากการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามัน ในปี 2560-2561 ผล
การทดลองพบว่า    แปลงนายสังวาล   นกยูงทองและแปลงนางสมบูรณ์ มงคลธรรม ในปี 2561 
ต้องเพ่ิมปุ๋ย N  เนื่องจากมี N ต่้ากว่าระดับที่เหมาะสม  วิธีแนะน้า อัตราส่วนช่อดอก มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น จากปีที่ผ่านมา  ผลผลิตต่อต้นต่อไร่  พบว่า วิธีแนะน้าจะให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร จาก
การอบรมให้ความรู้เกษตรกร หลักสูตรเทคโนลยีการปลูกปาล์มน้้ามัน  เมื่อน้ามาประเมินความพึง
พอใจ ในปี2560 เกษตรกรจะให้ความสนใจในเรื่องการใส่ปุ๋ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.3  ปี 
2561 เกษตรกรจะให้ความสนใจในเรื่อง พันธุ์และการดูแลรักษา  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.3 

Abstract 

 Transfer of oil palm production technology in Amnat Charoen province The 
objective is to transfer the technology of oil palm production from the transfer of 
appropriate technology to the area through the prototype operation plan 2017-2018. 
Amnat Charoen province consists of 2 methods, namely, process 1, irrigation, fertilizer, 
according to the guidance of the Department of Agriculture. 2 Providing water and fertilizer 
according to the farmers method From the analysis of nutrient content in oil palm leaves in 



2017-2018, the results showed that Converting Mr. Sangwan Golden Peacock and Mrs. 
Somboon Mongkoltham Plot in 2018, must add N fertilizer due to N being lower than the 
appropriate level. Increasing trend From last year The yield per plant was found that the 
recommended method would yield higher yield than the farmers method. From training to 
educate farmers Oil palm planting technology course When evaluating satisfaction in 2017, 
farmers will be most interested in fertilizer application. Accounted for 73.3 percent in 
2018. Farmers will be interested in Most varieties and care were 73.3 percent. 

6. ค าน า :  ปาล์มน้้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทยทั้งด้านอาหารและพลังงาน รัฐบาลมี
นโยบายขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล โดย
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงานได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมไบ
โอดีเซล  โดยมีเป้าหมายจะส่งเสริมให้มีการใช้ให้มีการใช้ไบโอดีเซลทดแทนน้้ามันดีเซลให้ได้ 5% ภายในปี 
2554  และส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มน้้ามันเพ่ิมขึ้นให้ได้ 2.5 ล้านไร่ในปี 2551-2555 และเพ่ิมเป็น 10 
ล้านไร่ภายในปี 2572  โดยพ้ืนที่ปลูกปาล์มจะครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกปาล์มในภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แสนไร่ จากแนวโน้มการบริโภค
ปาล์มน้้ามันที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ก้าหนดให้น้้ามันปาล์มเป็นพืชพลังงานทดแทน ส่งผลให้มี
การขยายพ้ืนที่ปลูก ปาล์มน้ํามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และมีต้นทุนการผลิต
สูง   โดยการท้าสวน ปาล์มน้้ามัน พบว่า ต้นทุนการผลิตมากกว่า 50% มาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปุ๋ย 
โดยเฉพาะปุ๋ยที่ให้ธาตุ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) และโบรอน (B) ซึ่ง
เป็นธาตุอาหารที่ปาล์มน้้ามันใช้ในปริมาณมากในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ทุกครั้งที่มีการน้าผลผลิต
ปาล์มน้้ามันออกจากสวน ท้าให้มีการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตโดยผลผลิตปาล์มน้้ามันทะลายสด 
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 ่เหมาะสมให้กับปาล์มน้้ามัน จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตได้   

น้้าและปุ๋ย เป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้้ามัน  โดย
ปาล์มน้้ามันเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น  มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยมากกว่า 2,000 มม./ปี  และมีการกระจาย
ตัวของฝนสม่้ าเสมอตลอดปี  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้้ ามัน , 2548) แต่ เนื่องจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,300 มม./ปี  และมีช่วงแล้งยาวนานติดต่อกันมากกว่า 3  เดือน  
ซึ่งจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะท้าให้ต้นปาล์มมีโอกาสขาดน้้าได้  โดยจะส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลงทันที  
และน้้าหนักทะลายปาล์มลดลง 10-15%  ซึ่งเกษตรกรอาจจะประสบปัญหาขาดทุนได้ (ธีระ, 2546) 

   ส่วนการจัดการด้านปุ๋ยก็มีความส้าคัญเช่นกัน  เนื่องจากปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่ต้องการธาตุ
อาหารสูง  โดยมีการประมาณการใช้ธาตุอาหารสะสมในช่วง  9  ปี  ของการเจริญเติบโตไว้ดังนี้  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  นั้น  ท้าให้
มีการสูญเสียธาตุ N  P  K  Mg และ Ca  ออกไปประมาณ  2.94  0.44  3.71  0.77  และ 0.81 กก. 
ตามล้าดับ นอกจากนี้ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตปาล์มน้้ามันก็มีความต้องการธาตุอาหารที่ต่างกัน 
(Fairhurst  and  Mutert, 1999)   และจากผลการวิเคราะห์ ตัวอย่างใบปาล์มน้้ามันของห้องปฏิบัติการกลุ่ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส้านักวิจัยและ พัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 พบว่า ปาล์มน้้ามันส่วน
ใหญ่ที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณธาตุอาหารต่้ากว่าค่ามาตรฐานอ้างอิงทางใบท่ี 17 โดยเฉพาะ
ธาตุไนโตรเจน (N) และโพแทสเซียม (K) แสดงให้เห็นว่า   เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของปาล์มน้้ามัน ส่งผลให้ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิต ต่้าและไม่สม่้าเสมอ ดังนั้นการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องกับความ
ต้องการของปาล์มน้้ามัน ร่วมกับการจัดการน้้าสวนปาล์มน้้ามันที่เหมาะสม จะท้าให้ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตที่สูง
อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการเก็บเกี่ยว 

7. วิธีด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

1. แปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรระยะก่อนให้ผลผลิต จ้านวน 2 แปลงๆ ละ 8 ไร่ 
2. วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี คีเซอร์ไรท์ โบเรท  
3. สารเคมีต่าง ๆ เช่น สารป้องกันก้าจัดวัชพืช สารป้องกันก้าจัดแมลง และสารป้องกันก้าจัดโรคพืช  
4. เวอร์เนีย  เทปวัดความยาว  ป้ายพลาสติก 
5. อุปกรณ์ทาสี ได้แก่ แปลงทาสี สีน้้ามัน ใช้ท้าเครื่องหมายต้นปาล์ม  

แบบและวิธีการทดลอง 

มีกรรมวิธีทดลอง 2 กรรมวิธี 2 ซ้้า ประกอบด้วย  
กรรมวิธีที่ 1 การให้น้้า การให้ปุ๋ย ตามค้าแนะน้ากรมวิชาการเกษตร  
กรรมวิธีที่ 2 การให้น้้าและปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร  

ท้าการทดลองในแปลงเกษตรกรจ้านวน 2 แปลง พ้ืนที่แปลงละ  8 ไร่    

ขั้นตอนและวิธีในการวิจัย ด้าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1. เก็บดิน วิเคราะห์ทางเคมี 
2. เก็บใบปาล์มน้้ามัน วิเคราะห์ทางเคมี 
3. ปฏิบัติตามกรรมวิธีทดลอง  
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและผู้สนใจจ้านวน 20 ราย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มี

ส่วนได้เสีย ในทุกขั้นตอนของการผลิตปาล์มน้้ามัน  
5. ประเมินการยอมรับเทคโนโลยี โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้มาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ณ แปลงต้นแบบ โดยใช้แบบสอบถามในทุกขั้นตอนการผลิตปาล์มน้้ามัน 
6. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและจัดท้ารายงานผลการทดลอง 

การบันทึกข้อมูล 

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



3. สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้้าฝน 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 ครั้ง ได้แก่ จ้านวนทางใบทั้งหมด จ้านวนทางใบเพ่ิม ความ

ยาวทาง ใบ พื้นที่ใบ ขนาดใบย่อย  จ้านวนใบย่อย   
9. ข้อมูลการออกดอกติดผล ดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย สัดส่วนช่อดอกเพศเมีย ทุก 1 เดือน 

10.  ข้อมูลผลผลิต ทุก 15-30 วนั ได้แก่ อายุการเก็บเก่ียว จ้านวนทะลายต่อต้น น้้าหนัก  ทะลาย  
ผลผลิตต่อต้น ผลผลิตต่อไร่ทั้งรายเดือนและรายปี      

ตามข้ันตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูลตามแนวทางการบันทึกข้อมูลของศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี  
(เกริกชัย, 2551) 
- เวลาและสถานที่      
ระยะเวลาด้าเนินการ : ปีที่เริ่มต้น 2560 ปีที่สิ้นสุด 2561 
สถานที่ : แปลงเกษตรกร จ.อ้านาจเจริญ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การคัดเลือกแปลง 
คัดเลือกจากแปลงการจัดการแปลงปาล์มน้้ามันระยะให้ผลผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการ

มีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดอ้านาจเจริญ  จ้านวน  2  แปลง (ตารางท่ี1 ) 
วิธีการคัดเลือกคือ  เป็นแปลงปาล์มน้้ามันที่มีพ้ืนที่อยู่ในพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่ของจังหวัดและ

เป็นแปลงปาล์มน้้ามันที่มีอายุต้น 5-8 ปี   เนื่องจากในปี 2556-2557 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันของจังหวัดได้
เพ่ิมข้ึน  แต่เกษตรกรยังขาดเทคโนโลยีด้านการจัดการปุ๋ย การให้น้้า การก้าจัดวัชพืช  

2. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย จากการผลการวิเคราะห์ดินและใบก่อนการทดลอง 
          ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามัน น้ามาแปลผลค่าวิเคราะห์และค้านวณ

ปริมาณ ปุ๋ย ซึ่งพิจารณาร่วมกับผลวิเคราะห์ดิน ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในปีที่ผ่านมา และปริมาณผลผลิต เพ่ือเป็น
แนวทาง ในการใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้้ามันในปีถัดไป โดยปุ๋ยที่น้ามาใส่นั้นเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย ซึ่งสามารถ
เพ่ิม หรือลดปริมาณธาตุอาหารได้อย่างเหมาะสม 

 ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยปี 2560 
แปลงนายสังวาล   นกยูงทอง   จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้้ามันทางใบที่ 17  ก่อนการ

ด้าเนินงานในปี 2560  เพ่ือประเมินความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้้ามัน  พบว่ามี N P  ต่้ากว่าระดับที่
เหมาะสม ส่วน K อยู่ในระดับที่เหมาะสม    ( ตารางที่ 2 )   เมื่อน้ามาแปลผลการใช้ปุ๋ย พบว่าในปี 2560 
แปลงทดสอบต้องมีการใช้ปุ๋ยเ คือ ปุ๋ยแอมโมเนียม ซัลเฟต (21-0-0) ปริมาณ 6.24 กิโลกรัมต่อต้น ปุ๋ยหิน
ฟอสเฟต (0-3-0) ปริมาณ 2.00 กิโลกรัมต่อต้น  ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์(0-0-60) ปริมาณ 3.75  กิโลกรัม
ต่อต้น (ตารางที ่3 ) 

แปลงนางสมบูรณ์  มงคลธรรม   จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้้ามันทางใบที่ 17  ก่อนการ
ด้าเนินงานในปี 2560เพ่ือประเมินความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้้ามัน  พบว่ามี N  ต่้ากว่าระดับที่



เหมาะสม ส่วน P และ K   อยู่ในระดับที่เหมาะสม ( ตารางที่ 2 )   เมื่อน้ามาแปลผลการใช้ปุ๋ย พบว่าในปี 
2560 แปลงทดสอบต้องมีการใช้ปุ๋ยเฉลี่ย คือ ปุ๋ยแอมโมเนียม ซัลเฟต (21-0-0) ปริมาณ 6.24 กิโลกรัมต่อ
ต้น ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0)  .00 กิโลกรัมต่อต้น  ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์(0-0-60) ปริมาณ 2.25  
กิโลกรัมต่อต้น (ตารางที ่3) 

ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยปี 2561 
แปลงนายสังวาล   นกยูงทอง และนางสมบูรณ์  มงคลธรรม      จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์ม

น้้ามันทางใบที่ 17  ก่อนการด้าเนินงานในปี 2561 เพ่ือประเมินความต้องการธาตุอาหารของปาล์มน้้ามัน  
พบว่ามี N ต่้ากว่าระดับที่เหมาะสม ส่วน P และ K   อยู่ในระดับที่เหมาะสม   ( ตารางที่ 3 )   เมื่อน้ามาแปล
ผลการใช้ปุ๋ย พบว่าในปี 2561 แปลงทดสอบต้องมีการใช้ปุ๋ยเฉลี่ย คือ ปุ๋ยแอมโมเนียม  ซัลเฟต (21-0-0) 
ปริมาณ 7.81 กิโลกรัมต่อต้น หินฟอสเฟต (0-3-0) และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์(0-0-60) ปริมาณเท่าเดิม
กับปี 2560 (ตารางที ่4 ) 

3. อัตราส่วนเพศ sex-ratio (%) ของปาล์มน้ ามัน   

แปลงนายสังวาล   นกยูงทอง  พบว่า วิธีแนะน้าจะมีอัตราส่วนเพศ sex-ratio (%) ของปาล์มน้้ามัน  
สูงกว่าวิธีเกษตรกร ทั้ง 2 ปี ปี 2560 เดือน มิถุนายน จะมีสัดส่วนเพศสูงกว่าทุกเดือน ส่วนปี 2561 เดือน 
กรฎาคม จะมีสัดส่วนเพศสูงกว่าทุกเดือน  ( ตารางที่ 9) 

แปลงนางสมบูรณ ์ มงคลธรรม      พบว่า วิธีแนะน้าจะมีอัตราส่วนเพศ sex-ratio (%) ของปาล์มน้้ามัน  
สูงกว่าวิธีเกษตรกร ทั้ง 2 ปีเช่นเดีวกันกับนายสังวาล  ปี 2560 เดือน ตุลาคม จะมีสัดส่วนเพศสูงกว่าทุก
เดือน ส่วนปี 2561 เดือน มิถุนายนและเดือนตุลาคม จะมีสัดส่วนเพศสูงกว่าทุกเดือน  ( ตารางที่ 9) 

 
4. ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้ ามัน (ตันต่อไร่ต่อปี) 

ปี 2560   
แปลงนายสังวาล   นกยูงทอง  พบว่า วิธีแนะน้า มีผลผลิตเฉลี่ย1.5 ตันต่อไร่ต่อปี วิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย
1.2 ตันต่อไร่ต่อปี  แปลงนางสมบูรณ์  มงคลธรรม    วิธีแนะน้า มีผลผลิตเฉลี่ย 2.3 ตนัต่อไร่ต่อปี วิธี
เกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย  2  ตันต่อไร่ต่อปี  ( ตารางที่ 10) 

ปี 2561   
แปลงนายสังวาล   นกยูงทอง  วิธีแนะน้า มีผลผลิตเฉลี่ย2.5 ตันต่อไร่ต่อปี วิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 2  ตันต่อไร่
ต่อปี   แปลงนางสมบูรณ ์ มงคลธรรม  วิธีแนะน้า มีผลผลิตเฉลีย่2.7 ตันต่อไร่ต่อปี   วิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 2  
ตันต่อไร่ต่อปี ( ตารางที่ 10) 

สอดคลองกับปริมาณธาตุอาหารในใบปาลมน้้ามัน เฉลี่ยเพิ่มข้ึนในระดับเหมาะสม และตนปาลมน้้ามัน
ไดรับผลจากการปรับปรุงธาตุอาหาร ท้าใหตนปาลมน้้ามันมีความสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ปี 2560   ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ปลูกใหม่ผ่านแปลงต้นแบบ โดย

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกร เครือข่าย ดูงานการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน โดยมีนักวิชาการและ
เกษตรกรแปลงต้นแบบร่วมเป็นวิทยากรในการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  เกษตรกรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 30 ราย  หลังจากอบรมเกษตรกรได้ประเมินความพึงพอใจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต



ปาล์มน้้ามัน   พบว่า เกษตรกรความพึงพอในระดับมากที่สุด     เรื่องการใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามัน คิดเป็นร้อยละ 
73.3   รองลงมาเป็นเรื่องการปลูก  คิดเป็นร้อยละ 60    พันธุ์ และการดูแลรักษา คิดเป็นร้อยละ 56.7   
( ตารางที่ 11) 

ปี 2561   ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ปลูกใหม่ผ่านแปลงต้นแบบ โดย
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกร เครือข่าย ดูงานการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน โดยมีนักวิชาการและ
เกษตรกรแปลงต้นแบบร่วมเป็นวิทยากรในการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  เกษตรกรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 30 ราย  หลังจากอบรมเกษตรกรได้ประเมินความพึงพอใจด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปาล์มน้้ามัน   พบว่า เกษตรกรความพึงพอในระดับมากที่สุด เรื่อง พันธุ์ และการดูแลรักษา คิดเป็นร้อยละ 
73.3 รองลงมาเป็นเรื่องการปลูก  คิดเป็นร้อยละ 70   ส่วนเรื่องการจัดการปุ๋ยและการจัดการน้้า เกษตรกรมี
ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 66.7  ( ตารางที่ 12) 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบและดินร่วมกับการจัดการน้้า  พบว่าสามารถช่วยให้
ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น สามารถเป็นแบบอย่างในการท้าสวนปาล์มน้้ามันให้กับเกษตรกรรายอ่ืนได้
เป็นอย่างดี การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันโดยผ่านแปลงต้นแบบ ท้าให้เกษตรรได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกปาล์มใหม่ 

เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้ความเขาใจในทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันผ่านเกษตรกรต้นแบบ และให้เกษตรกรรายย่อยอ่ืนเขา

มาศึกษาดูงาน 
การขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายแปลงต้นแบบ โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกร เครือข่าย ดูงาน

การจัดการสวนปาล์มน้้ามัน โดยมนีักวิชาการและเกษตรกรแปลงต้นแบบร่วมเป็นวิทยากรในการ ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ ์

10. ค าขอบคุณ  
- 

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

เลี้ยววาริณ.  2546. คู่มือปาล์มน้้ามันและการจัดการสวน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี. 2547. เอกสารวิชาการปาล์มน้้ามัน ปี 2547. กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารวิชาการ ล้าดับที่ 16/2547 

12.  

 



ภาคผนวก 
 

ตารางท่ี 1 ช่ือ ที่อยู่ พิกัดของเกษตรกรร่วมงานทดสอบ 

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ พันธุ์ 
อายุ 
(ปี) 

พิกัดแปลง 
X Y 

นายสังวาลย์    นกยูงทอง อ.ปทุมราชวงศา จ.อ้านาจเจริญ สฎ.2 6 48P 444191 
นางสมบูรณ์   มงคลธรรม อ.หัวตะพาน จ.อ้านาจเจริญ สฏ.2 6 48P 444113 

 

ตารางท่ี 2 ค่าธาตุอาหารมาตรฐานใบปาล์มน้้ามัน 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 ) 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ ามันและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบของเกษตรกรร่วมงานทดสอบปี 2560 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชื่อ-สกลุ 

วิธีทดสอบ  ปี2560 

%  โดยน้ าหนักแห้ง 
อัตราปุ๋ยท่ีใส่ในปี2559 

(กก./ต้น) 
อัตราปุ๋ยท่ีใส่ในปี60 (กก./

ต้น) 
N P K N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

นางสมบูรณ ์ 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 

 
 



ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ ามันและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบของเกษตรกร จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชื่อ-สกลุ 

วิธีทดสอบ   ปี2561 

%  โดยน้ าหนักแห้ง 
อัตราปุ๋ยท่ีใส่ในปี2560 

(กก./ต้น) 
อัตราปุ๋ยท่ีใส่ในปี2561 

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

นางสมบูรณ ์ มงคลธรรม 2.30 0.17 1.20 6.24 2.00 2.25 7.81 2.00 2.25 
นายสังวาล  นกยูงทอง 2.20 0.18 0.90 6.24 2.00 3.75 7.81 2.00 3.75 

 

 

ตารางท่ี 5 : ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินแปลงปาล์มน้ ามันของเกษตรกรจังหวัดอ านาจเจริญ   ปี 2560   

ผลวิเคราะห์ดิน 
  วิธีทดสอบ  T1 วิธีเกษตรกร  T2 

ชื่อ-สกลุ pH OM N P K pH OM N P K 
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 

ตารางท่ี 6 : ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินแปลงปาล์มน้ ามันของเกษตรกรจังหวัดอ านาจเจริญ   ปี 2561 

ผลวิเคราะห์ดิน 
  วิธีทดสอบ  T1 วิธีเกษตรกร  T2 

ชื่อ-สกลุ pH OM N P K pH OM N P K 
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 

 
ตารางท่ี  7  ข้อมูลการเจริญเติบโตปาล์มน้ ามันจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 

เกษตรกร
ร่วมงาน
ทดสอบ 

วิธแีนะน า วิธีเกษตรกร 

จ้านวน
ใบ

ทั้งหมด  
(ใบ) 

ทาง
ใบที่
เพิ่ม/
เดือน 
(ใบ) 

จ้านวน
ใบย่อย 
(ใบ) 

ความ
ยาวทาง

ใบ  

พื้นที่หน้า
ตัดแกน
ทางใบ 

(ตร.ซม.) 

พื้น
ที่ใบ 

จ้านว
นใบ

ทั้งหม
ด  

(ใบ) 

ทางใบ
ที่เพ่ิม/
เดือน 
(ใบ) 

จ้านวน
ใบย่อย 
(ใบ) 

ความ
ยาว

ทางใบ  

พื้นที่หน้า
ตัดแกน
ทางใบ 

(ตร.ซม.) 

พื้นที่
ใบ 

(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 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  8 ข้อมูลการเจริญเติบโตปาล์มน้ ามันจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561 
 

เกษตรกร
ร่วมงาน
ทดสอบ 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

จ้านวน
ใบ

ทั้งหมด  
(ใบ) 

ทางใบ
ที่เพ่ิม/
เดือน 
(ใบ) 

จ้านวน
ใบย่อย 
(ใบ) 

ความ
ยาวทาง

ใบ  พื้นที่หน้าตัด
แกนทางใบ 
(ตร.ซม.) 

พื้นที่
ใบ จ้านวน

ใบ
ทั้งหมด  

(ใบ) 

ทาง
ใบที่
เพิ่ม/
เดือน 
(ใบ) 

จ้านวน
ใบย่อย 
(ใบ) 

ความ
ยาวทาง

ใบ  พื้นทีห่น้าตัด
แกนทางใบ 
(ตร.ซม.) 

พื้นที่ใบ 

(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 

 
ตารางท่ี 9  อัตราส่วนเพศ sex-ratio (%) ของปาล์มน้ ามัน   

เดือน 

ปี 2560 ปี 2560 
สังวาล สมบูรณ ์ สังวาล สมบูรณ ์

วิธีแนะน้า 
วิธี
เกษตรกร 

วิธีแนะน้า 
วิธี
เกษตรกร วิธีแนะน้า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธีแนะน้า 
วิธี
เกษตรกร 

ต.ค. 28.57 14.3 80.95 46.2 38.8 64.8 80.0 68.5 
พ.ย. 0.0 0.0 63.4 36.4 59.1 66.7 86.4 55.8 
ธ.ค. 0.0 0.0 53.6 15.0 51.6 79.6 88.0 60.5 
ม.ค. 0.0 0.0 15.8 11.1 17.7 27.3 15.0 10.7 
ก.พ. 27.3 17.7 6.7 0.0 39.1 63.6 55.2 16.7 
มี.ค. 55.6 36.4 0.0 0.0 73.5 64.3 62.5 25.0 
เม.ย. 50.0 0.0 50.0 42.9 60.0 61.9 52.6 46.2 
พ.ค. 80.0 78.1 47.8 41.2 66.7 56.3 58.8 50.0 
มิ.ย. 87.9 72.4 78.6 71.4 80.0 70.8 80.0 7.3 
ก.ค. 77.8 63.2 77.8 55.6 80.0 81.8 71.4 62.5 
ส.ค. 65.2 50.0 68.8 62.5 75.0 22.2 52.6 20.0 
ก.ย. 36.4 28.6 68.0 66.7 50.0 25.0 52.6 20.0 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 10 ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้้ามัน (ตันต่อไร่ต่อปี)  ของเกษตรกรร่วมงานทดสอบี 2560-2561 
 

 นายสังวาล นางสมบูรณ์ 

ปี วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

2560 1.5 1.2 2.5 2 

2561 2.3 2 2.7 2 
 

ตารางท่ี 11  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน ปี 2560 
 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ มาก คิดเป็นร้อยละ 

ความรู้ความเข้าใจด้านหัวข้อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน 
1. การเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม 8 26.7 22 73.3 
2. ปัจจัยที่ส้าคัญในการปลูกปาล์มน้้ามัน     

- การใส่ปุ๋ย 22 73.3 8 26.7 
- การจัดการน้้า 16 53.3 14 46.7 

3. เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน     
- พันธุ์ 17 56.7 13 43.3 
- การปลูก 18 60 12 40 
- การดูแลรักษา 17 56.7 13 43.3 

4. การเก็บเกี่ยวผลผลิต 14 46.7 16 53.3 
5. การแปรรูปปาล์มน้้ามัน 13 43.3 17 56.7 
ตารางท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน  ปี 2561 
 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ มาก คิดเป็นร้อยละ 

ความรู้ความเข้าใจด้านหัวข้อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน 
1. การเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม 13 43.3 17 56.7 
2. ปัจจัยที่ส้าคัญในการปลูกปาล์มน้้ามัน     

- การใสปุ่๋ย 20 66.7 10 33.3 
- การจัดการน้้า 20 66.7 10 33.3 

3. เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน     
- พันธุ์ 22 73.3 8 26.7 
- การปลูก 21 70 9 30 
- การดูแลรักษา 22 73.3 8 26.7 

4. การเก็บเกี่ยวผลผลิต 17 56.7 13 43.3 
5. การแปรรูปปาล์มน้้ามัน 19 63.3 11 36.7 



แบบสอบถามความพึงพอใจ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติปาล์มน้ ามันจังหวัดอ านาจเจริญ  

 

ค าอธิบาย  : แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้มทีั้งหมด 3 ตอน เพื่อให้การด้าเนินโครงการเป็นไปตาม 
 วัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน้าไปใช้ต่อไป 
 

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป 
 

ค าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย ลงในชอ่ง  หน้าข้อความ 
1. เพศ 
   หญิง    ชาย 

2. อายุ 
  ต่้ากว่า  20  ป ี  20-30 ป ี  31-40 ป ี  41-50 ป ี  51 ขึ้นป ี

3. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านเคยไดร้ับการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้า้มันหรอืไม่ 
  เคย    ไม่เคย 
 

ตอนที่ 2 ลักษณะพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร 

1. ท่านมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด จ้านวน.................................................ไร ่
2. ท่านมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้า้มันทั้งหมด จ้านวน........................................ไร ่
3. พันธุ์ปาล์มน้า้มันที่ใช้ปลูก............................................................... 
4. ระยะปลูก 
     8 x 8 x 8      9 x 9 x 9      10 x 10 x 10 

ตอนที่ 3 ลักษณะความพงึพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ 
ค าชี้แจง  โปรดท้าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ความรู้ความเข้าใจด้านหัวข้อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติปาล์มน้ ามัน 
1. การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม      
2. ปัจจัยที่สา้คัญในการปลูกปาล์มน้้ามนั      

- การใส่ปุ๋ย      
- การจัดการน้้า      

3. เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน      
- พันธุ ์      
- การปลูก      
- การดูแลรักษา      

4. การเก็บเก่ียวผลผลิต      
5. การแปรรูปปาล์มน้้ามนั      
 

ข้อเสนอแนะ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
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