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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปี 2562 

------------------------ 
1.แผนงานวิจัย   วิจัยและพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปาลม์น้ำมันเพือ่การผลิตอย่างยัง่ยืน  
2.โครงการวิจัย  พัฒนาและขยายผลนวัตกรรมการผลิตปาล์มน้ำมันด้วยการจัดการที่เหมาะสม 
กิจกรรม   ทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลม์น้ำมนัโดยการจัดการน้ำ
   และปุ๋ยแบบเกษตรกรมสี่วนร่วม 
3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  การทดสอบการใช้ปุ๋ยทีเ่หมาะสมเพื่อเร่งการเจรญิเตบิโตปาล์มน้ำมันพื้นที่
    เกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  
4.คณะผู้ดำเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  สุวรรณ ทิพยเ์มืองพรหม  สำนักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตที่ 2 
ผู้ร่วมงาน         นางอารรีัตน์ พระเพชร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
   นางสาวยุพา สุวิเชียร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
   นายเอกพล  มนเดช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

  อรณิชา  สุวรรณโฉม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย     

 สุรศักดิ์   วัฒนพันธ์ุสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย     

 นายทวีป หลวงแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพจิิตร 
 

5.บทคัดย่อ 
 ทดสอบการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อเร่งการเจริญเติบโตปาล์มน้ำมันพื้นที่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร
พิษณุโลก สุโขทัย ด้านการเจริญเติบโต จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทางใบทั้งหมด วิธีแนะนำ 52.5 ทาง/ต้น     
วิธีเกษตรกร 50.0 ทาง/ต้น จำนวนทางใบเพิ่ม วิธีแนะนำ 30.8 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 29.5 ทาง/ต้น ความยาว
ทางใบ วิธีแนะนำ 566 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร 533 เซนติเมตร จำนวนใบย่อย วิธีแนะนำ 322 ใบ/ทางใบ       
วิธีเกษตรกร 306 ใบ/ทางใบ พื้นที่ใบ วิธีแนะนำ 6.94 ตารางเมตร วิธีเกษตรกร 6.48 ตารางเมตร (ตาราง 5) ด้าน
ผลผลิต จำนวนทะลายต่อต้น วิธีแนะนำ 11.5 ทะลาย/ต้น วิธีเกษตรกร 10.7 ทะลาย/ต้น น้ำหนักต่อทะลายวิธี
แนะนำ 20.2 กก./ทะลาย วิธีเกษตรกร 18.6 กก./ทะลาย ผลผลิต วิธีแนะนำ3483 กก./ไร่/ปี วิธีเกษตรกร 2924 
กก./ไร่/ปี(ตาราง 8) จังหวัดพิษณุโลก จำนวนทางใบทั้งหมด วิธีแนะนำ  51.2 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 48.8 ทาง/
ต้น จำนวนทางใบเพิ่ม วิธีแนะนำ 26.2 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 25.7  ทาง/ต้น ความยาวทางใบ วิธีแนะนำ 490 
เซนติเมตร วิธีเกษตรกร 460 เซนติเมตร จำนวนใบย่อย วิธีแนะนำ 317 ใบ/ทางใบ วิธีเกษตรกร 302      ใบ/ทาง
ใบ พื้นที่ใบ วิธีแนะนำ 6.73 ตารางเมตร วิธีเกษตรกร 6.22 ตารางเมตร(ตาราง 6)จำทะลายต่อต้น      วิธีแนะนำ 
11.2 ทะลาย/ต้น วิธีเกษตรกร 10,3ทะลาย/ต้น น้ำหนักต่อทะลายวิธีแนะนำ 15.8 กก./ทะลาย       วิธีเกษตรกร 
13.4 กก./ทะลาย ผลผลิตวิธีแนะนำ 2512 กก./ไร่/ปี วิธีเกษตรกร 1925กก./ไร่/ปี(ตาราง 9) จังหวัดสุโขทัย 

จำนวนทางใบทั้งหมด วิธีแนะนำ 50.7 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 49.0 ทาง/ต้น จำนวนทางใบเพิ่ม   วิธีแนะนำ 25.1 
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ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 24.5 ทาง/ต้น ความยาวทางใบ วิธีแนะนำ 468 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร 398 เซนติเมตร 
จำนวนใบย่อย วิธีแนะนำ 313 ใบ/ทางใบ วิธีเกษตรกร 296 ใบ/ทางใบ พื้นที่ใบ วิธีแนะนำ 5.61 ตารางเมตร วิธี
เกษตรกร 5.03 ตารางเมตร (ตาราง 7)  จำนวนทะลายต่อต้น วิธีแนะนำ11.0 ทะลาย/ต่อต้น   วิธีเกษตรกร10.3 
ทะลาย/ต้น/ปี น้ำหนักต่อทะลาย วิธีแนะนำ 12.5กก./ทะลาย วิธีเกษตรกร 11.6 กก./ทะลาย  ด้านผลผลิต วิธี
แนะนำ 2047 กก./ไร่/ปี วิธีเกษตรกร 1776/ไร่/ปี(ตาราง 10)  
6.คำนำ 

 ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศมีศักยภาพในการผลติสามารถให้ผลผลติน้ำมัน
ต่อพื้นที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่ให้น้ำมันชนิดอื่นด้วยกัน เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี  แต่
ปัญหาหนึ่งของการผลิตปาล์มน้ำมันที่ต้องแก้ไขคือ การใช้พันธ์ุเพราะเกษตรกรส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพันธ์ุปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพราะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำสวนปาล์มน้ำมันให้
ประสบความสำเร็จนอกเหนือจากการเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมมีระบบการจัดการและใช้วิทยาการการจัดการ
สวนที่เหมาะสมเพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันในระยะยาวและสามารถลด
ต้นทุนได้(สถาบันวิจัยพืชไร่2554)  
 ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากหากมีการจัดการปัจจัยการผลิตที่มปีระสทิธิภาพเช่น การใส่ปุ๋ยตามผล
วิเคราะห์ดินจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก โดยเฉพาะต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงข้ึนอย่างมาก และใน
กรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยและปานกลางหรือพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็มหรือน้ำท่วมขัง การจัดการธาตุ
อาหารและเขตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกษตรกรได้รับผลผลิตปาล์มน้ำมันที่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน ซึ่งจากผลงานวิจัยในช่วงปี 2549-2552 ที่ผ่านมา พบว่า การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมโดยใช้ผลจาก
การวิเคราะห์ดิน สามารถเพิ่มผลผลิตทะลายเฉลี่ยได้ 4.0 ตันต่อไร่ต่อปี และลดต้นทุนการผลิตได้ 10 เปอร์เซ็นต์ 

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี (2543) เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปาล์มน้ำมัน สภาพ
พื้นที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 300 เมตร ความลึกช้ันหน้าดินมากกว่า 75 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่าง
ของดิน 4-6 ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายของน้ำฝนสม่ำเสมอ มีช่วงแล้งต่อเนื่อง
น้อยกว่า 3 เดือนต่อปี ต้นกล้ามีอายุเหมาะสมควรมีอายุ 12 เดือน ปาล์มน้ำมันต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่สูง 
โดยช่วงอายุ 1-2 ปี ใส่แอมโมเนียมซัลเฟต 1.2-3.5 กิโลกรัมต่อต้น ร็อคฟอสเฟต 1.3-3.0 กิโลกรัมต่อต้น 
โพแทสเซียมคลอไรด์ 0.5-2.5 กิโลกรัมต่อต้น คีเซอร์ไรท์ 0.1-0.5 กิโลกรัมต่อต้น และโบเรท 60 กรัมต่อต้น เมื่อ
อายุมากกว่า 2 ปีข้ึน อัตราปุ๋ยที่ใส่ต้องมีปริมาณสูงข้ึน โดยแอมโมเนียมซัลเฟต 5 กิโลกรัมต่อต้น ร็อคฟอสเฟต 3  
กิโลกรัมต่อต้น โพแทสเซียมคลอไรด์ 3  กิโลกรัมต่อต้น คีเซอร์ไรท์ 1  กิโลกรัมต่อต้น และโบเรท 90 กรัมต่อต้น 

สุรกิตติ ศรีกุล (2547) กล่าวว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
และผลผลิตสูงจึงต้องการธาตุอาหารในปริมาณสูง การจัดการปุ๋ยให้เหมาะสม นิยมใช้ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหาร
พืชที่สูญเสียไปกับผลผลิต การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการใช้ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบ เป็น
เกณฑ์ในการประมาณการอัตราการใส่ปุ๋ย เช่นเดียวกันกับ ชัยรัตน์ นิลนนท์ (2549) ได้ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยต่อ
การให้ผลผลิตและปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมันที่แปลงทดลองในจังหวัดตรัง ในดินชุดนาท่าม ( Fine 
loame, mixed, isohyperthermic Oxic Plinthudults) พบว่า แปลงที่มีการปรับอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
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และใบ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 59 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีการเปรียบเทียบกับแปลงที่มีการจัดการปุ๋ยแบบเกษตรกร  โดย 
ชัยรัตน์  (2544) กล่าว่า การจัดการปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน สามารถแสดงข้อมูลอาการแสดงการขาดธาตุอาหาร
และข้อมูลผลวิเคราะห์ใบปาล์มน้ำมัน โดยสังเกตการณ์เจริญเติบโต อาการผิดปกติของปาล์มน้ำมันในแปลง ใน
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันนั้นจะมีผลต่อผลผลิตหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วประมาณ 1.5-2 ปี 

Tarmizi (2002) กล่าวว่า การจัดการปุ๋ยอย่างถูกต้องมคีวามสำคัญในการผลติปาลม์น้ำมันอย่างยัง่ยนื 
เพราะดินมีการสูญเสียธาตุอาหารมากจากการปลูกพืช การชะล้าง การระเหยเป็นก๊าซ ดังนั้นการให้ปุ๋ยในปริมาณ
ที่เหมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมันในแต่ละพื้นที่นั้นข้ึนอยู่กับปริมาณธาตุอาหารที่ใช้ได้ในดินและประสิทธิภาพในการ
นำปุ๋ยในดินกลับมาใช้ใหม่ซึ่งข้ึนอยู่กับอายุของต้นปาล์มและการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา ชนิดของดิน ลักษณะ
พื้นที่และสภาพอากาศ 

สุรกิตติ (2541) รายงานถึงอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมกับปาล์มน้ำมันในดินชุดคอหงส์ และมีค่าการขาดน้ำ -234 
มิลลิเมตรกับปาลม์น้ำมันอายุ 7 – 10 ป ีพบว่าการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี หินฟอสเฟต 1 
กิโลกรัมต่อตันต่อปี โพแทสแซมคลอไรด์ 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปีให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.22 ตันต่อไร่ต่อปี การ
กำหนดอัตราปุ๋ยที่ใช้กับปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทยจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของดินและสภาพ
ภูมิอากาศที่เป็นจริงในสภาพพื้นทีน่ั้นๆ สำหรับอัตราปุ๋ยตามค่าการวิเคราะหด์ินมีข้อกำหนดคือ ธาตุไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส ถ้าค่าที่วิเคราะห์ใบอยู่ในช่วงเบี่ยงเบน 5 % ค่าวิกฤติและธาตุโพแทสแซียมอยู่ในช่วงเบี่ยงเบน 10 % 
ของค่าวิกฤตในปีต่อไปควรใส่อัตราเดิม ถ้าค่าวิเคราะห์ใบมีค่าน้อยกว่าค่าต่ำสุดของค่าเบี่ยงเบนค่าวิกฤตในปีต่อไป
ควรใส่ปุ๋ยเพิ่ม 25% และถ้าค่าวิเคราะห์ใบมีค่าสูงกว่าค่าวิกฤตในปีต่อไปควรลดปุ๋ยลง  25% สำหรับพันธ์ุปาล์ม
น้ำมัน ควรใช้ต้นกล้าพันธ์ุเทเนอร่าซึ่งเป็นพันธ์ุลูกผสมระหว่างพันธ์ุดูรากับฟิสิเฟอรามาปลูก  เพราะจะทำให้
ปริมาณผลผลิตทะลายสดและน้ำมันสูง    
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาพันธ์ุปาลม์น้ำมันลกูผสมที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือตอนล่าง  

2. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันโดยการจัดการน้ำและปุ๋ยแบบเกษตรกรมสี่วนร่วม 
          3. เพือ่ถ่ายทอดและขยายผลเครือข่ายเรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันในภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง  
 
7.วิธีดำเนินการ          
อุปกรณ์ 

1. แม่ปุ๋ยเคมสีูตร 46-0-0,  18-46-0 และ  0-0-60 
2. สารเคมีต่าง ๆ เช่น สารป้องกันกำจัดวัชพืช สารปอ้งกันกำจัดแมลง และสารปอ้งกันกำจัดโรคพืช  
3. เครื่องช่ังน้ำหนัก  เครื่องคำนวณ เทปวัดความยาว ป้ายพลาสติก สีสเปรย์ 
4. วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ 
5. วัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพมิพ์ หมึกพิมพ ์
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6. ต้นปาล์มน้ำมันของเกษตรกร 
 
วิธีการ 
 ดำเนินการทดสอบปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันในแปลงเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวิจัย จังหวัดละ 5 ราย รายละ 5 ไร่ 3 จังหวัด รวม 75 ไร่ ในพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก มี 2 กรรมวิธี ประกอบด้วย    
  กรรมวิธีที่ 1  วิธีแนะนำ  ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
  กรรมวิธีที่ 2  วิธีการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร    
ข้ันตอนในการวิจัย  
 1. ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงปาล์มน้ำมันตามคำแนะนำของศูนย์วิจัยปาลม์น้ำมันสรุาษฎร์ธานี ได้แก่ 

- การปอ้งกันกำจัดวัชพืช 
  - การปอ้งกันกำจัดแมลงศัตร ู
  - การให้น้ำ 
  - การใสปุ่๋ย 
  - การตัดแต่งทางใบ 
  - การเก็บเกี่ยว 

 2. เก็บตัวอย่างใบ ในต้นปาล์ม โดยสุ่มเก็บจากทางใบที่ 9 ทางใบย่อยด้านซ้าย 3 ใบและทางด้านขวา 3 ใบ 
ใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร 

 3. นำผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและใบมาเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤตตามหลกัเทคโนโลยีการใหปุ้๋ยของ
กรมวิชาการเกษตรเพื่อคำนวณปรมิาณธาตุอาหารสำหรับใช้ในการจัดการปุ๋ยตามกรรมวิธีแนะนำ 

 4. ดำเนินการจัดการใสปุ่๋ยตามกรรมวิธีโดยแบ่งใส่พร้อมกบักรรมวิธีของเกษตรกร 
 5. เก็บบันทึกข้อมลูเดอืนละ 1 ครั้ง  โดยแต่ละกรรมวิธีเก็บไม่น้อยกว่า 16 ต้น 
 6. เก็บบันทึกข้อมลูความพึงพอใจของเกษตรกร หลังการใช้เทคโนโลยปีีละ 1 ครั้ง 
 7. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูผลผลิตและข้อมลูทางเศรษฐศาสตร์ ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและค่า t-test 
 8. สรุปและรายงานผลการทดสอบ 

การบันทึกข้อมลู 
 1.ข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น ลักษณะดิน ประวัติการใช้ที่ดิน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สภาพภูมิอากาศ เช่น 
อุณหภูมิ ความช้ืนในดิน ความช้ืนสัมพัทธ์ ปรมิาณน้ำฝน 
 2.ข้อมูลการจัดการแปลงของเกษตรกร คือ พันธ์ุปลูก การปลูก การจัดการธาตุอาหาร การกำจัดวัชพืช 
การเกบ็เกี่ยว  
 3.ข้อมูลการเจรญิเตบิโต เช่น จำนวนทางใบทั้งหมด  จำนวนทางใบเพิ่ม ความยาวทางใบ จำนวนใบย่อย พื้นที่ใบ 

เป็นต้น 

 4.ข้อมูลการใหผ้ลผลิตต่อไร่ และองค์ประกอบของผลผลิต เช่น น้ำหนักต่อทะลาย จำนวนทะลายต่อต้น 
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 5.ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านการใหผ้ลผลิต  
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ ์
 พื้นที่ทดสอบ 

 การทดสอบปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรกร  ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็น
งานวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมมีการบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแปลงควบคู่ไปกับ เทคโนโลยีด้าน
การใช้ปุ๋ย ของปาล์มน้ำมันเพื่อนำไปปรับใช้ในแปลงปาล์มน้ำมันของเกษตรกรตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 
เน้นการปฏิบัติได้จริงของเกษตรกรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 15 รายๆละ 5 ไร่ ดังนี้ 
 1.จังหวัดกำแพงเพชร  
  1.1 นายทวีลาภ นิลรัตนานนท์ 96 ม.4  ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร  พิกัดแปลง 47 
Q 0575677 UTM 1816471 สูงจากระดับน้ำทะเล  80 เมตร พื้นที่จำนวน 15 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา 
ลักษณะดินเป็นดินร่วนทรายแดง มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่เทอเนอร่า คอมแพ็ค ปีที่ 1 ปลูกในแปลงอย่างเดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ย ปีที่ 2 ใส่
ปุ๋ยคอก ปีที่ 3  ใส่ปุ๋ยเคมี 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 6.14 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.05  ค่าฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ 10.95 

พีพีเอ็ม ค่าโพแทสเซียม ที่ละลายน้ำได้ 84 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่าไนโตรเจน อยู่
ในเกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  โบเรท อัตรา 
0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 1.2 นางทองสุข พยัพ 105 หมู่ 4 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร พิกัดแปลง 47 Q 0575777 
UTM 1816274  สูงจากระดับน้ำทะเล 84 เมตร พื้นที่จำนวน 32 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดิน
ร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่เทอเนอร่า คอมแพ็ค รองก้อนหลุมด้วย ร็อคฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 0.5 
กิโลกรัมต่อต้น ปีที่ 1 -ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-60 ผสมอัตรา 2:2:1 ใส่อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น , ใส่ปุ๋ย 
ชีวภาพ + ปุ๋ยคอก ผสมอัตรา 1 :1ใส่ อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 6.07 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.03  ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 4.99  พี

พีเอ็ม ค่าโพแทสเซียม ที่ละลายน้ำได้ 54 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่าไนโตรเจน อยู่
ในเกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อ
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ต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  โบเรท อัตรา 
0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 1.3 นายอาคม เลินไธสง 145 ม.9  ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร พิกัดแปลง 47 Q 0581642 
UTM 1813112 สูงจากระดับน้ำทะเล 77 เมตร พื้นที่จำนวน 10 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดิน
ดินเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี7 ปีที่ 1 - ใส่ปุ๋ย ทรอส อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ทุก 3 
เดือน - ปุ๋ยทางใบ แคลเซียม +โบร่อน ใส่อัตราถัง 200 ลิตร 2 ถัง ต่อครั้ง 2 ครั้งต่อปี 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 6.12 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.02  ค่าฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ 18.89 

พีพีเอ็ม ค่าโพแทสเซียม ที่ละลายน้ำได้ 114 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่าไนโตรเจน 
อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 1 
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
โบเรท อัตรา 0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 1.4 นางสวโรจน์  แสนรัตน์ 147 ม.9  ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร พิกัดแปลง 47 Q 
0581578 UTM 1813207 สูงจากระดับน้ำทะเล 86 เมตร พื้นที่จำนวน 10 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะ
ดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่สุราษธานี7 ปีที่ 1 - ใส่ปุ๋ย ทรอส อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ทุก 3 เดือน 
- ปุ๋ยทางใบ แคลเซียม +โบร่อน ใส่อัตราถัง 200 ลิตร 2 ถัง ต่อครั้ง 2 ครั้งต่อปี 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 6.11 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.02  ค่าฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ 5.17  พี

พีเอ็ม ค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ 60 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แลว้ ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่าไนโตรเจน อยู่ใน
เกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  โบเรท อัตรา 
0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 1.5 นายสมหมาย พยัพ  ม.9 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 47 Q 0575563UTM  1816115  
สูงจากระดับน้ำทะเล 96 เมตร พื้นที่จำนวน 10 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินร่วนทรายแดง มี
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่เทอเนอร่า ปีที่ 1 – ปลูกในแปลงอย่างเดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ย ปีที่2 
– ใส่ปุ๋ยคอก  ปีที่ 3 – ใส่ปุ๋ยเคมี 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 5.72 ค่าไนโตรเจน เท่ากบั 0.07  ค่าฟอสฟอรสั ที่เป็นประโยชน์ 5.62  พีพีเอ็ม ค่า

โพแทสเซียม ทีล่ะลายน้ำได้ 84 พีพีเอ็มเมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ สงู ค่าไนโตรเจน อยู่ในเกณฑ์ 
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ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง จงึแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรมัต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมสีูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรมัต่อ
ต้นต่อปี ปุ๋ยเคมสีูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กเีซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรมัต่อต้นต่อปี  โบเรท อัตรา 
0.13 กิโลกรมัต่อต้นต่อป ี

2. จังหวัดพิษณุโลก  
2.1 นางสิริรัตน์ เลขพัฒน์ ที่ตั้งแปลงอยู่ที่ ม.6 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิกัดแปลง X 0639079 

Y 1868819 สูงจากระดับน้ำทะเล 168 เมตร สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทรายช้ันล่างมี
ลูกรังมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำและน้ำจะขังในช่วงฤดูฝน  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่พันธ์ุซีหราด ก่อนปลูกรองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
0.5 กกต่อต้น โดโลไมท์  อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น, ฟูราดาน 1 ชต.ต่อต้น 

ค่าวิเคราะห์ดิน  
มีค่า pH  เท่ากับ 5.58 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.04  ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์      

4.47  พีพีเอ็ม ค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ 36 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า  pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่า
ไนโตรเจน อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ จึงแนะนำให้
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 
1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
โบเรท อัตรา 0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 

2.2 ดต. ชัชวาลย์   ยิ้มแก้ว 14 ม.2  ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิกัดแปลง X 0646436 Y 
1874688 สูงจากระดับน้ำทะเล 51 เมตร พื้นที่จำนวน 9 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปน
ทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่พันธ์ุซีหราด  ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ย 18 - 46 - 0 , 46 - 0 - 0 ,    0 - 0 - 60 ผสมกัน  
อัตรา 1:1:1 ใส่ อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น ทุก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยชีวภาพ + ปุ๋ยคอก อัตรา 15 กิโลกรัมต่อต้น 2 ครั้ง
ต่อปี 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 6.50 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.03  ค่าฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ 

15.99 พีพีเอ็ม ค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ 108 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า  pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่า
ไนโตรเจน อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง จึงแนะนำ
ให้ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี้  ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 
อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี  โบเรท อัตรา 0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  

2.3 นายวสันต์  เปลี่ยนสาย 185/2 ม.9  บ.ร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิกัดแปลง 
X 0646291 Y 1874710 สูงจากระดับน้ำทะเล 53 เมตร พื้นที่จำนวน 9 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดิน
เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ  
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พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่พันธ์ุซีหราด  ปีที่  1 ใส่ปุ๋ย 18- 46 -0 , 46- 0 -0 ,  0- 0 - 60 ผสมกัน  
อัตรา 1:1:1 ใส่ อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น ทุก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยชีวภาพ + ปุ๋ยคอก อัตรา 15 กิโลกรัมต่อต้น 2 ครั้ง
ต่อปี 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH เท่ากับ 5.90 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.02 ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 10.39 พีพี

เอ็ม  ค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ 54 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่าไนโตรเจน อยู่ใน
เกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  โบเรท อัตรา 
0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 2.4 นายมาโนช สังข์จันทร์ 21/1 ม.7  ต.พรหมพิราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิกัดแปลง X 625038 Y 
1883978 สูงจากระดับน้ำทะเล 51 เมตร พื้นที่จำนวน 9 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปน
ทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่ พันธ์ุซีหราด  ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 200 กรัมต่อต้น  2 ครั้งต่อปี 
46-0-0 อัตรา 200 กรัมต่อต้น  2 ครั้งต่อปี 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 6.84 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.10  ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 10.90   

พีพีเอ็ม ค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ 108 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่าไนโตรเจน 
อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  โบเรท อัตรา 
0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 2.5 นายสุวรรณ  ภู่เสือ 521ต่อ236 ม.7  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิกัดแปลง X 0648885 Y 
1857606 สูงจากระดับน้ำทะเล 46 เมตร พื้นที่จำนวน 10 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปน
ทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่พันธ์ุซีหราด  ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ย 46- 0 -0 ,  0- 0 - 60, 21 - 0 - 0 ผสมกัน 
อัตรา 1:1:2 ใส่ อัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้น ทุก 3 เดือนใส่ปุ๋ย ปุ๋ยคอก อัตรา 1.5 กิโลกรัมต่อต้น  (ใส่ไม่ทุกต้น)  2- 
3 ครั้งต่อปี 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 5.38 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.05  ค่าฟอสฟอรัสที่เปน็ประโยชน์ 3.86 พีพี

เอ็ม ค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ 42 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ค่าไนโตรเจน 
อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ ต่ำ จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัม
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ต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  โบเรท 
อัตรา 0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  

3.จังหวัดสุโขทัย  
 3.1 นางลอย  ต้มบุตร 75/1 ม.5  ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย พิกัดแปลง X 584397 Y 

1888545 สูงจากระดับน้ำทะเล 60 เมตร พื้นที่จำนวน 69 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินเหนียว 
มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่พันธ์ุซีหราด  รองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ยคอก อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น ร็อค
ฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 200กรัม.ต่อต้น ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-60 ผสมอัตรา 1:1:1 ใส่อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 6.19 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.03  ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 20.89 พีพี

เอ็ม ค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ 144 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่าไนโตรเจน อยู่ใน
เกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ สูง จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  โบเรท อัตรา 
0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 3.2 นายศาสตรา คงนา 31/1 ม.7  ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย พิกัดแปลง X  0584094 Y  
1893384 สูงจากระดับน้ำทะเล 57 เมตร พื้นที่จำนวน 119 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินดิน
ร่วนปนทรายมีเม็ดกรวด มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่พันธ์ุเดลิคอมแพ็ค รองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ยคอก อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น 
ร็อคฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 200กรัม.ต่อต้น ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-60 ผสมอัตรา 1:1:1 ใส่อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 6.06 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.05  ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 4.55 พีพี

เอ็ม ค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ 150 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่าไนโตรเจน อยู่ใน
เกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ สูง จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  โบเรท อัตรา 
0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 3.3 นายฉัตรชัย ดวงวิลัย 53/2 ม.7  ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย พิกัดแปลง X  0584196 Y  
1893366 สูงจากระดับน้ำทะเล 63 เมตร พื้นที่จำนวน 142 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินดิน
ร่วนปนทรายมีเม็ดกรวด มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  
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พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่พันธ์ุเดลิคอมแพ็ค รองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ยคอก อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น 
ร็อคฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 200กรัม.ต่อต้น ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-60 ผสมอัตรา 1:1:1 ใส่อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 6.06 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.05  ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 4.55 พีพี

เอ็ม ค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้  150 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า pH  อยู่ในเกณฑ์ สูง ค่าไนโตรเจน อยู่
ในเกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ สูง จึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  โบเรท อัตรา 
0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 3.4 นายประสิทธ์ิ ใยดี  ต. วังทอง อ.ศรีสำโรง จ. สุโขทัย พิกัดแปลง X 0584390 Y 189246 สูงจาก
ระดับน้ำทะเล 47 เมตร พื้นที่จำนวน 64 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินดินร่วนปนทรายมีเม็ด
กรวด มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่พันธ์ุเดลิคอมแพ็ค รองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ยคอก อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น 
ร็อคฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 200กรัม.ต่อต้น ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-60 ผสมอัตรา 1:1:1 ใส่อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 5.44 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.06  ค่าฟอสฟอรัส ที่เป็นประโยชน์ 11.40 

พีพีเอ็ม ค่าโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้  186 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า  pH  อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ค่า
ไนโตรเจน อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ สูง จึงแนะนำให้
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 
1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
โบเรท อัตรา 0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 3.5 นายบุญไร่  จำเริญศรี 42/1 ม.10  ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย พิกัดแปลง X 0584610 Y 
1888565 สูงจากระดับน้ำทะเล 61 เมตร พื้นที่จำนวน 65 ไร่ สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดินเหนียว 
มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ  

พันธ์ุปาล์มที่ปลูก ได้แก่คอมแพ็ค xไนจีเรีย  รองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ยคอก อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อ
ต้น ร็อคฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 200กรัม.ต่อต้น ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-60 ผสมอัตรา 1:1:1 ใส่อัตรา 
1.5 กิโลกรัมต่อต้น 

ค่าวิเคราะห์ดิน 
มีค่า pH  เท่ากับ 5.44 ค่าไนโตรเจน เท่ากับ 0.06  ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 11.40 พี

พีเอ็ม ค่าโพแทสเซียม ที่ละลายน้ำได้ 186 พีพีเอ็ม เมื่อเทียบเกณฑ์แล้ว ค่า  pH  อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ค่า
ไนโตรเจน อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก ค่าฟอสฟอรัส อยู่ในเกณฑ์ ต่ำมาก  ค่าโพแทสเซียม อยู่ในเกณฑ์ สูง จึงแนะนำให้
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ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ดังนี้ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 1.75 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 
1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี กีเซอร์ไรท์ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
โบเรท อัตรา 0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  
 

  
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  จังหวัดกำแพงเพชร 

เกษตรกร 

ผลวิเคราะห์ดิน 
ระดับความเหมาะสม 
ที่ใช้ในการประเมิน 

อัตราปุ๋ยตามคำแนะนำ 
(กิโลกรมัต่อต้นต่อป)ี 

pH N P K pH N P K N P K 
กี

เซอร์
ไรท ์

โบเรท 

สมหมาย 
พยัพ 

5.72 0.07 5.62 84 สูง 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ
มาก 

ปาน
กลาง 

1.75 1 2 1 0.13 

นางทองสุข 
พยับ 

6.07 0.03 4.99 54 สูง 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ 1.75 1 3 1 0.13 

นายทวีลาภ 
นิลรัตนา
นนท์ 

6.14 0.05 10.9 84 สูง 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ 1.75 1 3 1 0.13 

นายอาคม 
เลินไธสง 

6.12 0.02 18.8 114 สูง 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ 
ปาน
กลาง 

1.75 1 2 1 0.13 

นางสวโรจน์ 
แสนรัตน์ 

6.11 0.02 5.17 60 สูง 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ 1.75 1 3 1 0.13 

 

ตาราง 2 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  จังหวัดพิษณุโลก 
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เกษตรกร 

ผลวิเคราะห์ดิน 
ระดับความเหมาะสม 
ที่ใช้ในการประเมิน 

อัตราปุ๋ยตามคำแนะนำ 
(กิโลกรมัต่อต้นต่อป)ี 

pH N P K pH N P K N P K 
กี

เซอร์
ไรท ์

โบเรท 

สิรริัตน์ 
เลขพฒัน ์

5.58 0.04 4.47 36 สูง 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ 1.75 1 3 1 0.13 

นาย
สุวรรณภู่
เสือ 

5.38 0.05 3.86 42 
ปาน
กลาง 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ 1.75 1 3 1 0.13 

นายวสันต์ 
เปลี่ยน
สาย 

5.90 0.02 10.3 54 สูง 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ 1.75 1 3 1 0.13 

ด.ต.
ชัชวาลย์ 
ยิ้มแก้ว 

6.50 0.03 15.9 108 สูง 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ 
ปาน
กลาง 

1.75 1 2 1 0.13 

นายมา
โนช สังข์
จันทร ์

6.84 0.10 10.9 108 สูง ต่ำ ต่ำ 
ปาน
กลาง 

1.75 1 2 1 0.13 

 
ตาราง 3 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  จังหวัดสุโขทัย 

เกษตรกร 

ผลวิเคราะห์ดิน 
ระดับความเหมาะสม 
ที่ใช้ในการประเมิน 

อัตราปุ๋ยตามคำแนะนำ 
(กิโลกรมัต่อต้นต่อป)ี 

pH N P K pH N P K N P K 
กี

เซอร์
ไรท ์

โบเรท 

ประสิทธ์ิ 
ใยดี 

5.44 0.06 11.4 186 
ปาน
กลาง 

ต่ำ
มาก 

ต่ำ
มาก 

สูง 1.75 1 2 1 0.13 

นาย 6.06 0.05 4.55 150 สูง ต่ำ ต่ำ สูง 1.75 1 2 1 0.13 
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ศาสตรา คง
นา 

มาก มาก 

นายฉัตรชัย 
ดวงวิลัย 

5.68 0.06 2.55 132 สูง 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ
มาก 

สูง 1.75 1 2 1 0.13 

นายบุญไร่ 
จำเรญิศร ี

5.90 0.09 6.79 78 สูง ต่ำ 
ต่ำ
มาก 

ต่ำ 1.75 1 3 1 0.13 

นางลอย 
ต้มบุตร 

6.19 0.03 20.8 144 สูง 
ต่ำ
มาก 

ปาน
กลาง 

สูง 1.75 1 2 1 0.13 

 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบปาล์มน้ำมันในแปลงทดสอบจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร 
Lab. No Sample N (%) P (%) K (%) 
61-225 นายบุญไร่  จำเริญศรี 2.3187 0.0830 0.57 
61-226 นางลอย  ต้มบุตร 2.0721 0.1553 0.57 
61-227 นายศาสตรา คงนา 2.1844 0.1681 0.52 
61-228 นายฉัตรชัย ดวงวิลัย 1.8180 0.1062 0.72 
61-229 นายประสิทธ์ิ ใยดี 2.5086 0.1453 0.73 
61-230 นายทวีลาภ นิลรัตนานนท์ 1.8273 0.1393 0.73 
61-231 นางทองสุข พยัพ 2.0264 0.1241 0.61 
61-232 นายอาคม เลินไธสง 1.9771 0.1525 0.58 
61-233 นางสวโรจน์  แสนรัตน์ 1.5133 0.1358 0.47 
61-234 นายสมหมาย  พยับ 2.3597 0.1562 0.85 
61-235 ดต.ชัชวาลย์   ยิ้มแก้ว 2.4319 0.1574 0.61 
61-236 นายวสันต์  เปลี่ยนสาย 2.3481 0.1656 0.57 
61-237 นายมาโนช สังข์จันทร์ 2.2161 0.1928 0.57 
61-238 นายสุวรรณ  ภู่เสือ 2.1481 0.1502 0.51 
61-239 นางสิริรัตน์ เลขพัฒน์ 2.2775 0.1638 0.08 

 
การเจริญเติบโต 
 จังหวัดกำแพงเพชร 
 จำนวนทางใบทั้งหมด(ทาง/ต้น) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ 
จำนวนทางใบทั้งหมด 52.5 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร จำนวนทางใบทั้งหมด 50.0 ทาง/ต้น จำนวนทางใบเพิ่ม (ทาง/
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ต้น) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ  จำนวนทางใบเพิ่ม 30.8 ทาง/ต้น วิธี
เกษตรกร จำนวนทางใบเพิ่ม 29.5 ทาง/ต้น ความยาวทางใบ (เซนติเมตร) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ ความยาวทางใบ 566 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร ความยาวทางใบ 533 เซนติเมตร จำนวน
ใบย่อย (ใบ/ทางใบ) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ จำนวนใบย่อย 322 ใบ/ทาง
ใบ วิธีเกษตรกร จำนวนใบย่อย 306 ใบ/ทางใบ พื้นที่ใบ(ตารางเมตร) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ พื้นที่ใบ 6.94 ตารางเมตร วิธีเกษตรกร พื้นที่ใบ 6.48 ตารางเมตร (ตาราง 5) 
 จังหวัดพิษณุโลก  
 จำนวนทางใบทั้งหมด(ทาง/ต้น) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ 
จำนวนทางใบทั้งหมด 51.2 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร จำนวนทางใบทั้งหมด 48.8 ทาง/ต้น จำนวนทางใบเพิ่ม (ทาง/
ต้น) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ  จำนวนทางใบเพิ่ม 26.2 ทาง/ต้น วิธี
เกษตรกร จำนวนทางใบเพิ่ม 25.7 ทาง/ต้น ความยาวทางใบ (เซนติเมตร) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ ความยาวทางใบ 490 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร ความยาวทางใบ 460 เซนติเมตร จำนวน
ใบย่อย (ใบ/ทางใบ) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ จำนวนใบย่อย 317 ใบ/ทาง
ใบ วิธีเกษตรกร จำนวนใบย่อย 302 ใบ/ทางใบ พื้นที่ใบ(ตารางเมตร) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ พื้นที่ใบ 6.73 ตารางเมตร วิธีเกษตรกร พื้นที่ใบ 6.22 ตารางเมตร (ตาราง 6)และจากการ
สังเกตด้วยตาจะเห็นว่าวิธีแนะนำสีของใบจะมีสเีขียวเข้มดูเป็นมนักว่าวิธีของเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ไดร้บั
ปริมาณน้ำเพียงพอ 
 จังหวัดสุโขทัย 
 จำนวนทางใบทั้งหมด(ทาง/ต้น) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ 
จำนวนทางใบทั้งหมด 50.7 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร จำนวนทางใบทั้งหมด 49.0 ทาง/ต้น จำนวนทางใบเพิ่ม (ทาง/
ต้น) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ  จำนวนทางใบเพิ่ม 25.1 ทาง/ต้น วิธี
เกษตรกร จำนวนทางใบเพิ่ม 24.5 ทาง/ต้น ความยาวทางใบ (เซนติเมตร) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ ความยาวทางใบ 468 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร ความยาวทางใบ 398 เซนติเมตร จำนวน
ใบย่อย (ใบ/ทางใบ) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ จำนวนใบย่อย 313 ใบ/ทาง
ใบ วิธีเกษตรกร จำนวนใบย่อย 296 ใบ/ทางใบ พื้นที่ใบ(ตารางเมตร) ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ พื้นที่ใบ 5.61 ตารางเมตร วิธีเกษตรกร พื้นที่ใบ 5.03 ตารางเมตร (ตาราง 7) 
ตาราง 5 จำนวนทางใบทั้งหมด จำนวนทางใบเพิ่ม ความยาวทางใบ จำนวนใบย่อย และพื้นที่ใบ 
    ของแปลงทดสอบจังหวัดกำแพงเพชร เดือน ต.ค.61–ส.ค.62 

แปลง
ทื่ 

เกษตรกร 

   จำนวนทางใบ
ทั้งหมด  (ทาง/

ต้น) 

   จำนวนทางใบ
เพิ่ม (ทาง/ต้น/

11 เดือน) 

   ความยาวทาง
ใบ (เซนติเมตร) 

   จำนวนใบย่อย 
(ใบ/ทางใบ) 

  พื้นที่ใบ      
(ตารางเมตร) 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 



15 
 

1 นางทองสุข  พยับ 53.1 51.0 32.4 30.8 640 612 340 316 7.02 6.87 
2 นายสมหมาย  พยับ 54.2 52.4 32.8 31.2 605 558 332 320 7.45 6.79 

3 
นายทวีลาภ  นิล
รัตนานนท์ 

52.4 49.8 30.8 28.6 642 602 318 308 6.98 6.45 

4 นายอาคม  เลินไธสง 51.6 48.6 28.6 28.2 486 458 316 300 6.65 6.23 

5 
นายสวโรจน์  แสน
รัตน์ 

51.4 48.2 29.2 28.6 458 436 308 290 6.58 6.05 

ค่าเฉลี่ย 52.5 50.0 30.8 29.5 566 533 322 306 6.94 6.48 

T-test * * * * * 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 
*  มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 
 

ตาราง 6 จำนวนทางใบทั้งหมด จำนวนทางใบเพิ่ม ความยาวทางใบ จำนวนใบย่อย และพื้นที่ใบ 
    ของแปลงทดสอบจังหวัดพิษณุโลก  

แปลง
ทื่ 

เกษตรกร 

   จำนวนทางใบ
ทั้งหมด  (ทาง/

ต้น) 

   จำนวนทางใบ
เพิ่ม (ทาง/ต้น) 

   ความยาวทาง
ใบ (เซนติเมตร) 

   จำนวนใบย่อย 
(ใบ/ทางใบ) 

  พื้นที่ใบ      
(ตารางเมตร) 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

1 นายสุวรรณ  ภู่เสือ 51.6 48.6 28.6 28.2 486 458 316 300 6.56 6.04 

2 
นางสิริรัตน์  
เลขพัฒน์ 

52.4 49.5 26.4 25.6 456 406 324 302 6.89 6.46 

3 
นายวสันต์  เปลี่ยน
สาย 

50.8 48.2 25.8 25.2 508 482 308 294 6.60 6.23 

4 
ด.ต.ชัชวาลย์  ยิ้ม
แก้ว 

50.2 49.4 25.2 24.5 492 468 316 298 6.57 5.92 

5 
นายมาโนช  สังข์
จันทร์ 

50.8 48.2 25.1 24.8 508 488 324 318 7.02 6.45 

ค่าเฉลี่ย 51.2 48.8 26.2 25.7 490 460 317 302 6.73 6.22 

T-test * * * * * 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 
*  มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 

ตาราง 7 จำนวนทางใบทั้งหมด จำนวนทางใบเพิ่ม ความยาวทางใบ จำนวนใบย่อย และพื้นที่ใบ 
    ของแปลงทดสอบจังหวัดสุโขทัย  
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แปลง
ทื่ 

เกษตรกร 

   จำนวนทางใบ
ทั้งหมด  (ทาง/

ต้น) 

   จำนวนทางใบ
เพิ่ม (ทาง/ต้น) 

   ความยาวทาง
ใบ (เซนติเมตร) 

   จำนวนใบย่อย 
(ใบ/ทางใบ) 

  พื้นที่ใบ      
(ตารางเมตร) 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

ทดสอ
บ 

เกษตร
กร 

1 
นายศาสตรา  คง
นา 

52.5 
50.1 24.6 24.1 450 386 314 302 5.86 5.24 

2 
นายฉัตรชัย  ดวง
วิลัย 

49.3 49.6 25.4 24.5 456 375 308 294 5.25 4.95 

3 
นายประสิทธ์ิ  ใย
ด ี

51.2 48.2 25.2 24.8 484 402 318 306 6.54 5.02 

4 
นายบุญไร่ จำเริญ
ศรี 

52.4 49.3 24.6 24.5 468 406 308 288 5.16 4.98 

5 นางลอย  ต้มบุตร 48.0 48.0 25.6 24.6 482 424 318 294 5.26 4.96 

ค่าเฉลี่ย 50.7 49.0 25.1 24.5 468 398 313 296 5.61 5.03 

T-test * * * * * 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 
*  มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 

 
ผลผลิต 
 จังหวัดกำแพงเพชร 
 ทะลายต่อต้น ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ ให้จำนวนทะลาย 11.5 
ทะลาย/ต้น วิธีเกษตรกร ให้จำนวนทะลาย 10.7 ทะลายต่อต้น  น้ำหนักต่อทะลาย ทั้งสองกรรมวิธี ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ ผลผลิต/ไร่/ปี ทั้งสองกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตาราง 8) 
 จังหวัดพิษณุโลก  
 ทะลายต่อต้น ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ ให้จำนวนทะลาย 11.2 
ทะลาย/ต้น วิธีเกษตรกร ให้จำนวนทะลาย 10.3 ทะลายต่อต้น  น้ำหนักต่อทะลาย ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ ให้น้ำหนักต่อทะลาย 15.8 กก/ทะลาย วิธีเกษตรกร ให้น้ำหนักต่อทะลาย 13.4 
กก/ทะลาย ผลผลิต/ไร่/ปี ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ ให้ ผลผลิตต่อไร่ต่อปี 
2512 กก./ไร่/ปี วิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปี 1925 กก./ไร่/ปี (ตาราง 9) 
  
 จังหวัดสุโขทัย 
 ทะลายต่อต้น ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ ให้จำนวนทะลาย 11.0 
ทะลาย/ต้น วิธีเกษตรกร ให้จำนวนทะลาย 10.3 ทะลายต่อต้น  น้ำหนักต่อทะลาย ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ ให้น้ำหนักต่อทะลาย 12.5 กก/ทะลาย วิธีเกษตรกร ให้น้ำหนักต่อทะลาย 11.6 
กก/ทะลาย ผลผลิต/ไร่/ปี ทั้งสองกรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยวิธีแนะนำ ให้ ผลผลิตต่อไร่ต่อปี 
2047 กก./ไร่/ปี วิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตต่อไร่ต่อปี 1776 กก./ไร่/ปี (ตาราง 10) 
 

ตาราง 8 ทะลายต่อต้น น้ำหนักต่อทะลาย ผลผลิตต่อไร่ต่อปี จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2562 

เกษตรกร 
ทะลาย นน/ทะลาย (กก.) ผลผลิตกก./ไร่/ป ี

วิธีแนะนำ วิธีเกษตรกร วิธีแนะนำ วิธีเกษตรกร วิธีแนะนำ วิธีเกษตรกร 

นายสมหมาย พยับ 12.6 10.9 24.8 20.3 4999 3540 
นายทวีลาภ นิลรัตนา
นนท์ 

12.2 11.2 22.6 21.1 4411 3781 

นางทองสุข  พยบั 11.8 10.8 20.5 18.6 3870 3214 
นายอาคม เลินไธสง 10.2 10.5 16.4 16.8 2007 2116 
นางสวโรจน ์ แสนรัตน์ 10.5 10.0 16.9 16.4 2129 1968 

เฉลี่ย 11.5 10.7 20.2 18.6 3483 2924 
T-test * ns ns 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 
*  มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 
 

ตาราง 9 ทะลายต่อต้น น้ำหนักต่อทะลาย ผลผลิตต่อไร่ต่อปี จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562 

เกษตรกร 
ทะลาย นน/ทะลาย (กก.) ผลผลิตกก./ไร่/ป ี

วิธีแนะนำ วิธีเกษตรกร วิธีแนะนำ วิธีเกษตรกร วิธีแนะนำ วิธีเกษตรกร 

ด.ต.ชัชวาลย์ ยิ้มแก้ว 12.3 10.2 14.6 13.2 2693 2019 
นายวสันต์ เปลี่ยนสาย 11.4 10.8 14.2 12.4 2428 2008 
นางสิรริัตน์ เลขพัฒน ์ 8.5 8.6 13.4 11.7 1025 905 
นายมาโนช สงัข์จัทร ์ 13.2 12.4 19.3 16.3 3057 2425 
นายสุวรรณ ภู่เสอื 10.6 9.4 17.6 13.4 3358 2267 

เฉลี่ย 11.2 10.3 15.8 13.4 2512 1925 
T-test * * * 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 
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*  มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 

 
 
ตาราง 10 ทะลายต่อต้น น้ำหนักต่อทะลาย ผลผลิตต่อไร่ต่อปี จังหวัดสุโขทัย ปี 2562 

เกษตรกร 
ทะลาย นน/ทะลาย (กก.) ผลผลิตกก./ไร่/ป ี

วิธีแนะนำ วิธีเกษตรกร วิธีแนะนำ วิธีเกษตรกร วิธีแนะนำ วิธีเกษตรกร 

นายศาสตรา คงนา 10.3 9.8 12.8 12.2 1845 1673 
นายฉัตรชัย ดวงวิลัย 10.6 10.2 12.3 11.5 1825 1642 
นายประสิทธ์ิ ใยดี 12.3 10.6 14.6 13.5 2873 2289 
นายบุญไร ่จำเรญิศร ี 11.2 10.5 11.3 10.8 1898 1701 
นางลอย ต้มบุตร 10.5 10.3 11.4 10.2 1795 1575 

เฉลี่ย 11.0 10.3 12.5 11.6 2047 1776 
T-test * * * 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 
*  มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
ปาล์มน้ำมันแต่ละต้นจะพัฒนาจากระยะตาดอกจนถึงดอกบานพรอ้มทีจ่ะรบัการผสมเกสรจะใช้เวลา

ประมาณ 33-34 เดือน และการเปลี่ยนเพศของตาดอก จะเกิดข้ึนในช่วง 20- 22 เดือนก่อนดอกบานใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นมีปริมาณธาตุอาหารและน้ำที่เพยีงพอช่อดอกจะพฒันาเปน็ดอกตัวเมยีเปน็ส่วนใหญ่
หลังจากการผสมเกสรแล้ว 5-6 เดือนช่อดอกตัวเมียจะพัฒนาไปเป็นทะลายที่สุกแก่เต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวได้
ดังนั้นสิ่งที่กำหนดปริมาณการให้ช่อดอกตัวผู้ และช่อดอกตัวเมีย ล่วงหน้า 20-22 เดือน จึงข้ึนกับปริมาณน้ำและ
ธาตุอาหารที่ต้นปาล์มน้ำมันน้ัน ๆ ได้รับ เช่น หากต้นปาล์มได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมในวันนี้ต้นปาล์มก็จะ
กำหนดให้ลำต้นออกช่อดอกตัวเมียมากกว่าช่อดอกตัวผู้ ในทางกลับกัน หากต้นปาล์มนั้นๆได้รับน้ำ ในปริมาณที่ไม่
เพียงพอในวันนี้ ต้นปาล์มก็จะกำหนดให้ลำต้นออกช่อดอกตัวผู้มากกว่าช่อดอกตัวเมีย ซึ่งช่อดอกทั้ง ตัวผู้และตัว
เมียที่ถูกกำหนดล่วงหน้านี้จะไปผลิออกเป็นช่อดอกในอีก 20-22 เดือนข้างหน้า ดังนั้น ปาล์มที่ปลูกโดยอาศัย
น้ำฝนจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว จะให้ผลผลิตตามปริมาณน้ำฝนที่ได้รับ ยิ่งถ้าพื้นที่ที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีช่วงฝน
แล้ง หรือขาดน้ำหลายเดือนติต่อกัน ปาล์มนั้นๆ ก็จะให้ช่อดอกตัวผู้ในปริมาณมาก หรือแทบไม่ให้ช่อดอกตัวเมีย
เลย ต้นปาล์มจะมีลักษณะสูงเร็ว เพราะไม่ต้องสูญเสียธาตุอาหารในการออกลูกออกผล  ปาล์มน้ำมันที่ขาดน้ำ         
เป็นระยะเวลาหลายเดือน จะให้แต่ช่อดอกตัวผู้ หรือแทบจะไม่ให้ช่อดอกตัวเมียเลย แม้ว่าเราจะให้น้ำ ให้ปุ๋ยอย่าง
เต็มที่กับต้นปาล์มในเวลาต่อมา ก็ไม่สามารถแก้ไขให้ต้นปาล์มออกช่อดอกตัวเมยีมากข้ึนได้ เพราะปริมาณการออก
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ช่อดอกตัวเมียได้ถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อ 20-22 เดือนที่แล้วตามปริมาณน้ำและธาตุอาหารที่ต้นปาล์มน้ำมันต้น
ดังกล่าวได้รับ แต่การให้น้ำ ให้ปุ๋ยอย่างเต็มที่กับต้นปาล์มในเวลาต่อมา จะไปมีผลให้ต้นปาล์มออกช่อดอกตัวเมีย
มากข้ึน ในอีก 20-22 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตามหากช่อดอกตัวเมียที่ออกมา กระทบกับช่วงฤดูแล้ง หรือภาวะ
ต้นปาล์มขาดน้ำ ช่อดอกตัวเมีย ดังกล่าวก็อาจจะฝ่อไม่ให้ผล เพื่อลดการสูญเสียน้ำ และเนื่องจากช่วงปี 2558-
2559 ได้เกิดวิกฤติภัยแล้งอย่างรุนแรงฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ต้นปาล์มหยุดชะงักการเจริญเติบโต 
ทางใบแห้งตายเป็นจำนวนมากทะลายช่อดอกมักเป็นตัวผู้เป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังพบว่าผลและทะลายของ
ปาล์มน้ำมันบ้างต้นแห้งและฝ่อไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ อีกทั้งด้วยอายุของปาล์มน้ำมันใน
แปลงทดสอบแต่ละแปลงมีอายุที่ต่างกัน การให้ผลผลิตจึงต่างกัน ในปาล์มที่อายุน้อย จำนวนทะลายต่อต้นจะ
มากกว่าปาล์มที่อายุมาก แต่น้ำหนักทะลายของปาล์มที่อายุมากจะหนักกว่าปาล์มที่อายุน้อย จึงทำให้ค่าเฉลี่ยของ
ผลผลิตปาล์มที่อายุน้อยดึงค่าเฉลี่ยของปาลม์ทีอ่ายุมากลงไปด้วย อีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการให้ผลผลิต คือ การ
ใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการใส่ที่ไม่ถกูสูตร ไม่ถูกอัตรา  ไม่ถูกเวลาและวิธีการใส่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยที่ใส่นั้น 
ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปาล์มน้ำมันจึงได้รับปุ๋ยไม่เต็มอัตราส่วนที่ควรจะได้รับ 
 

9.สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการทดลอง 

 การเติบโตปาล์มน้ำมันจงัหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สโุขทัย  วิธีแนะนำและวิธีเกษตรกร โดยจำนวนทาง
ใบทั้งหมด จังหวัดกำแพงเพชร วิธีแนะนำ52.5 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 50.0 ทาง/ต้น จังหวัดพิษณุโลก วิธีแนะนำ 
51.2 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 48.8 ทาง/ต้น จังหวัดสุโขทัย วิธีแนะนำ 50.7 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 49.0 ทาง/ต้น มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนทางใบเพิ่ม จังหวัดกำแพงเพชร วิธีแนะนำ 30.8 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 
29.5 ทาง/ต้น จังหวัดพิษณุโลก วิธีแนะนำ 26.2 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 25.7 ทาง/ต้น จังหวัดสุโขทัย วิธีแนะนำ 
25.1 ทาง/ต้น วิธีเกษตรกร 24.5 ทาง/ต้น  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  ความยาวทางใบ จังหวัด
กำแพงเพชร วิธีแนะนำ 566 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร 533 เซนติเมตร จังหวัดพิษณุโลก วิธีแนะนำ 490 
เซนติเมตร วิธีเกษตรกร 460 เซนติเมตร จังหวัดสุโขทัย วิธีแนะนำ 468 เซนติเมตร วิธีเกษตรกร 398 เซนติเมตร 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนใบย่อย จังหวัดกำแพงเพชร วิธีแนะนำ 322 ใบ/ทางใบ วิธีเกษตรกร 
306 ใบ/ทางใบ จังหวัดพิษณุโลก วิธีแนะนำ 317 ใบ/ทางใบ วิธีเกษตรกร 302 ใบ/ทางใบ จังหวัดสุโขทัย วิธี
แนะนำ 313 ใบ/ทางใบ วิธีเกษตรกร 296 ใบ/ทางใบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  พื้นที่ใบ จังหวัด
กำแพงเพชร วิธีแนะนำ 6.94 ตารางเมตร วิธีเกษตรกร 6.48 ตารางเมตรจังหวัดพิษณุโลก วิธีแนะนำ 6.73 ตาราง
เมตร วิธีเกษตรกร 6.22 ตารางเมตร จังหวัดสุโขทัย วิธีแนะนำ 5.61 ตารางเมตร วิธีเกษตรกร 5.03 ตารางเมตร มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

 ผลผลิตปาล์มน้ำมันจงัหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย  วิธีแนะนำและวิธีเกษตรกร โดยจำนวนทะลาย
ต่อต้น จังหวัดกำแพงเพชร วิธีแนะนำ 11.5 ทะลาย/ต้น วิธีเกษตรกร 10.7 ทะลายต่อต้น จังหวัดพิษณุโลก วิธี
แนะนำ 11.2 ทะลาย/ต้น วิธีเกษตรกร 10.3 ทะลายต่อต้น  จังหวัดสุโขทัย วิธีแนะนำ 11.0 ทะลาย/ต้น วิธี
เกษตรกร 10.3 ทะลายต่อต้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ น้ำหนักต่อทะลาย จังหวัดพิษณุโลก วิธีแนะนำ 
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15.8 กก/ทะลาย วิธีเกษตรกร 13.4 กก/ทะลาย จังหวัดสุโขทัย วิธีแนะนำ 12.5 กก/ทะลาย วิธีเกษตรกร 11.6 
กก/ทะลาย จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งสองกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ผลผลิต/ไร่/ป ีจังหวัดพิษณุโลก วิธี
แนะนำ 2512 กก./ไร่/ปี วิธีเกษตรกร 1925 กก./ไร่/ปี จังหวัดสุโขทัย วิธีแนะนำ 2047 กก./ไร่/ปี วิธีเกษตรกร 
1776 กก./ไร่/ปี จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งสองกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 ข้อเสนอแนะ  
   การปลูกปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเพื่อให้ไดผ้ลผลิตสูงเกษตรกรควร
ทำการศึกษาถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้ถ่องแทเ้สียก่อนเช่นสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นทีท่ี่มีความแหง้แล้ง 
ปริมาณน้ำฝนน้อย สภาพพื้นทีล่าดชันเชิงเขา พื้นที่มีหินโผลห่รือมีก้อนกรวดเป็นดินลูกรังและทีส่ำคัญจะต้องมีน้ำ
เพียงพอตลอดระยะเวลาของการปลูกควรมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลนนอกจากแหล่งน้ำแล้วการใสปุ่๋ย
ให้แก่ต้นปาล์มกเ็ป็นสิ่งสำคัญเพราะปุ๋ยจะเป็นตัวเร่งการเจรญิเติมโตและเพิ่มผลผลิตดงันั้นการใส่ปุ๋ยให้กบัต้น
ปาล์มน้ำมันจะตอ้งใส่ให้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลาและวิธีการที่ใส่และจากการสอบถามเกษตรกรที่ทำสวนปาล์ม
บางรายยงัใช้ปุ๋ยไม่ถูกสูตรเช่นใช้ปุ๋ยสูตร16-20-0 หรอื15-15-15 รวมถงึวิธีการใสเ่กษตรกรบางรายใส่ปุ๋ยให้ต้น
ปาล์มในสภาพดินยังแหง้ขาดความช้ืนใส่แล้วไม่กลบปุ๋ยเป็นต้น  

 

10.การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์
สามารถนำวิธีการวิเคราะห์หาปัจจัยจำกัดหรือจุดวิกฤติของแปลงปาล์มน้ำมันแต่ละแปลง  และวิธีการ

ปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและง่ายแก่การปฏิบัติ เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันและ
รายได้สุทธิในแปลงเกษตรกรเช่นการเลือกพื้นที่ปลูก การใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นต้น นำมาเขียนเป็น
เอกสารเผยแพร่ หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้คือ เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  สถาบันวิจัยพืชไร่และ
พืชพลังงาน ผู้ประกอบการลานเท  โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธ์ิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน 
 
11.คำขอบคณุ 

คณะผู้ทำวิจัยโครงการฯ ขอบพระคุณ คณะวิจัยและผู้บริหารทุกระดับ ผู้เช่ียวชาญของกรมวิชาการ
เกษตร ที่ได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนในการเสนอโครงการวิจัย  ให้คำปรึกษาและเสนอแนะ ข้าราชการและ
ลูกจ้างของกรมวิชาการเกษตรทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานในงานวิจัย
ครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ แต่มิได้เอ่ยนามไว้ ซึ่งล้วนแต่มีส่วนส่งเสริมให้
โครงการวิจัยนี้ดำเนินงานจนเป็นผลสำเร็จ ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

12.เอกสารอ้างอิง 
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(ระยะที่ 2 ) ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
ชัยรัตน์  นิลนนท์  ธีรพงศ์  จันทรนิยม  ประกิจ  ทองคำ  และธีระ  เอกสมทราเมษฐ์. 2544. การใช้ปุ๋ยสำหรบั 

ปาล์มน้ำมัน. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หาดใหญ่  สงขลา : 37 หน้า. 
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13.ภาคผนวก 
ตารางผนวก 1 ข้อมูลแปลงเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการจงัหวัดพิษณุโลก  

ชื่อ -สกุล ที่ตั้งแปลง 
พท.
ปลูก 

ลักษณะ
ดิน 

สภาพ
พื้นที่/
ปลูก
แบบ 

วดป. 
ที่ปลูก 

จำนวน
ต้น 

พันธ์ุที่
ปลูก 

อายุ
ปาล์ม 

ประวัติการใส่ปุ๋ย 
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1.นางสิริรัตน์
เลขพัฒน์ 
ต. หัวรอ อ. เมือง 
จ. พิษณุโลก 

47Q 0639079 
UTM 1868819 
สูง 168 เมตร 

31 
ไร่  

ดิน
เหนียว
ปน
ทราย 
ชั้นล่าง
มีลูกรัง 

 
ที่นา 
ราบ
ลุ่ม/
ขุดยก
ร่อง 

4 ก.ค.
54 

700 
ต้น 

ซีราด 4 ปี 

รองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ย 15-15-
15 อัตรา 0.5 กกต่อต้นโดโล
ไมท์อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น,ฟู
ราดาน 1 ชต.ต่อต้น 
ปีที่ 1 - ใส ่ปุ๋ย 15 - 15 -15 
อัตรา 0.5 กกต่อต้น 2 ครั้งต่อ
ปี 

2.นายสุวรรณ 
ภู่เสือ ต. ในเมือง   
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

47Q 0648885 
UTM 1857606 
สูง 46 เมตร 

10 
ไร่ 

ดินร่วน
ปน 
ทราย 

ที่นา 
ราบ
ลุ่ม/
ขุดยก
ร่อง 

4 มิ.ย.
54 

220 
ต้น 

ซีราด 4 ปี 

ปีที่ 1ใส่ปุ๋ย 46- 0 -0 ,  0- 0 - 
60, 21 - 0 - 0 ผสมกันอัตรา 
1:1:2 ใส่ อัตรา 1.5 กิโลกรัม
ต่อต้นทุก 3 เดือน 
ใส่ปุ๋ย ปุ๋ยคอก อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น  (ใส่ไม่ทุกต้น)  
2- 3 ครั้งต่อป ี

3.นายมาโนช 
สังข์จันทร์ 
ต.พรหมพิราม  
อ.พรหมพิราม 
จ.พิษณุโลก 

47Q 625038 
UTM 1883978 
สูง 51 เมตร 

9 ไร่ 
  

ดิน
เหนียว
ปน 
ทราย 

ที่ไร่ ที่
ดอน/
พูน
หลัง
เต่า 

1 มิ.ย. 
54 

200 
ต้น 

ซีราด 4 ปี 

ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ย 21- 0 -0 อัตรา 
200 กรัมต่อต้น  2 ครั้งต่อปี 
46- 0 -0 อัตรา 200 กรัมต่อ
ต้น  2 ครั้งต่อป ี

4.ดต.ชัชวาล ยิ้ม
แก้ว ต.ดอนทอง   
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

47Q 0646436 
UTM 1874688 
สูง 51 เมตร 

9 ไร่ 
ดินร่วน
ปน 
ทราย 

ที่ไร่ ที่
ดอน/
พูน
หลัง
เต่า 

1 ส.ค.
55 

396 
ต้น 

ซีราด 4 ปี 

ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ย 18- 46 -0 , 46- 
0 -0 ,  0- 0 - 60 ผสมกัน
อัตรา 1:1:1 ใส่ อัตรา 0.5 
กิโลกรัมต่อต้นทุก 3 เดือนใส่
ปุ๋ยชีวภาพ + ปุ๋ยคอก อัตรา 
15 กิโลกรัมต่อต้น 2 ครั้งต่อปี 

5.นายวสันต์ 
เปลี่ยนสาย ต.ดอน
ทอง   อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 

47Q 0646291 
UTM 1874710 
สูง 53 เมตร 

9 ไร่ 
ดินร่วน
ปน 
ทราย 

ที่ไร่ ที่
ดอน/
พูน
หลัง
เต่า 

1 ส.ค.
55  

396 
ต้น 

ซีราด 4 ปี 

ปีที่ 1 ใส่ปุ๋ย 18- 46 -0 , 46- 
0 -0 ,  0- 0 - 60 ผสมกัน
อัตรา 1:1:1 ใส่ อัตรา 0.5 
กิโลกรัมต่อต้นทุก 3 เดือนใส่
ปุ๋ยชีวภาพ + ปุ๋ยคอก อัตรา 
15 กิโลกรัมต่อต้น  2 ครั้งต่อปี 

 
ตารางผนวก 2 ข้อมลูแปลงเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการจงัหวัดสุโขทัย 

ชื่อ -สกุล ที่ตั้งแปลง 
พท.
ปลูก 

ลักษณะ
ดิน 

สภาพ
พื้นที่/
ปลูก
แบบ 

วดป. 
ที่ปลูก 

จำนวน
ต้น 

พันธ์ุที่
ปลูก 

อายุ
ปาล์ม 

ประวัติการใส่ปุ๋ย 
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1.นายประสิทธ์ิ  
ใยดี ต. วังทอง  
อ.ศรีสำโรง 
จ. สุโขทัย 

47Q 0584390 
UTM 189246 
สูง 47 เมตร 

64 
ไร่ 

ดิน
เหนียว 
ปน
ทราย 

ที่
ดอน/
ขุดยก
ร่อง 

24 
ก.ค.
54 

1124 
ต้น 

ซีพี 
เทอเนอร่า 

4 ปี 

รองก้อนหลุมด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 
3-5 กิโลกรัมต่อต้นร็อคฟอสเฟต 
(0-3-0) อัตรา 200กรัม.ต่อต้นปี
ที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-
60 ผสมอัตรา 1:1:1ใส่อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น 

2.นายฉัตรชัย ดวง
วิลัย ต. วังใหญ่ 
อ.ศรีสำโรง 
จ.สุโขทัย 

47Q  0584196 
UTM  1893366 
สูง 63 เมตร 

142 
ไร่ 

ดินร่วน
ปน 
ทราย 

ที่ราบ
ลุ่ม/
ขุดยก
ร่อง 

21 
ม.ค.
55 

3420 
ต้น 

เดลิคอม
แพ็ค 

3 ปี 6 
เดือน 

รองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ยคอก อัตรา 
3-5 กิโลกรัมต่อต้นร็อคฟอสเฟต 
(0-3-0) อัตรา 200กรัม.ต่อต้นปี
ที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-
60 ผสมอัตรา 1:1:1ใส่อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น 

3.นายศาสตรา คงนา 
ต.สามพวง อ.คีรีมาศ 
จ. สุโขทัย 

47Q  
0584094UTM  
1893384 
สูง 57 เมตร 

119 
ไร่ 

ดินร่วน
ปน 
ทรายมี
เม็ด 
กรวด 

ที่ราบ
ลุ่ม/
ขุดยก
ร่อง 

21 
ม.ค.
55 

2860 
ต้น 

เดลิคอม
แพ็ค 

3 ปี 6 
เดือน 

รองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ยคอก อัตรา 
3-5 กิโลกรัมต่อต้นร็อคฟอสเฟต 
(0-3-0) อัตรา 200กรัม.ต่อต้นปี
ที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-
60 ผสมอัตรา 1:1:1ใส่อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น 

4.นายบุญไร่ จำเริญ
ศรี ต.บ้านกล้วย  
อ.เมือง จ.สุโขทัย 

47Q 0584610 
UTM 1888565 
สูง 61 เมตร 

65 
ไร่ 

ดิน
เหนียว 

ที่ราบ
ขุด
ร่อง
สวน/
ขุดยก
ร่อง 

16 
มี.ค.
55 

1557 
ต้น 

คอมแพ็ค
x 
ไนจีเรีย 

3 ปี 4
เดือน 

รองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ยคอก อัตรา 
3-5 กิโลกรัมต่อต้นร็อคฟอสเฟต 
(0-3-0) อัตรา 200กรัม.ต่อต้นปี
ที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-
60 ผสมอัตรา 1:1:1ใส่อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น 

5.นายลอย ต้มบุตร 
ต. วังใหญ่ 
อ.ศรีสำโรง 
จ. สุโขทัย 

47Q584397UTM 
1888545 
สูง 60 เมตร 

69 
ไร่ 

ดิน
เหนียว 

ที่ราบ
ขุด 
ร่อง
สวน/
ขุดยก
ร่อง 

16 
มี.ค.
55 

1489 
ต้น 

ซีราด 
3 ปี 4 
เดือน 

รองก้อนหลุมด้วย ปุ๋ยคอก อัตรา 
3-5 กิโลกรัมต่อต้นร็อคฟอสเฟต 
(0-3-0) อัตรา 200กรัม.ต่อต้นปี
ที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0,18-46-0,0-0-
60 ผสมอัตรา 1:1:1ใส่อัตรา 1.5 
กิโลกรัมต่อต้น 

ตารางผนวก 3 ข้อมูลแปลงเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการจงัหวัดกำแพงเพชร 

ชื่อ -สกุล ที่ตั้งแปลง 
พท.
ปลูก 

ลักษณะ
ดิน 

สภาพ
พื้นที่/
ปลูก
แบบ 

วดป. 
ที่ปลูก 

จำนวน
ต้น 

พันธ์ุที่
ปลูก 

อายุ
ปาล์ม 

ประวัติการใส่ปุ๋ย 
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1.นายสมหมาย 
พยัพ ต.หนองทอง 
อ.ไทรงาม 
จ. กำแพงเพชร 

47 Q 0575563 
UTM  1816115
สูง 96 เมตร 

10 
ไร่ 

ดิน
ทราย
แดง 

ที่นา
ดอน/
ขุดยก
ร่อง 

1 ธ.ค.
52 

220 
ต้น 

เทอเนอร่า 6 ปี 
ปีที่ 1 –ปลูกในแปลงอย่าง
เดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยปีที่2 – ใส่ปุ๋ย
คอก ปีที่ 3 - ใส่ปุ๋ยเคมี 

2.นายทวีลาภ 
นิลรัตนานนท์ 
ต.หนองทอง อ.ไทร
งาม จ.กำแพงเพชร 

47 Q 0575677 
UTM 1816471
สูง 80 เมตร 

15 
ไร ่

ดิน
ทราย
แดง 

ที่นา
ดอน/
ขุดยก
ร่อง 

1 ธ.ค.
52 

330 
ต้น 

เทอเนอร่า 
คอมแพ็ค 

6 ปี 
ปีที่ 1 –ปลูกในแปลงอย่าง
เดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยปีที่2 – ใส่ปุ๋ย
คอก ปีที่ 3 - ใส่ปุ๋ยเคมี 

3.นายอาคม 
เลินไธสง ต.หนอง
ทอง อ.ไทรงาม 
จ. กำแพงเพชร 

47 Q 0581642 
UTM 1813112 
สูง 77 เมตร 

10 
ไร่ 

ดิน
เหนียว
ปน
ทราย 

ที่นา/
ขุดยก
ร่อง 

9 พ.ค.
55 

220 
ต้น 

สุราษ
ธานี7 

4 ปี 

ปีที่ 1 - ใส่ปุ๋ยทรอส อัตรา 1 
กิโลกรัมต่อต้น ใส่ทุก 3 
เดือน- ปุ๋ยทางใบ แคลเซี้ยม 
+โบร่อน ใส่อัตรา ถัง 200 
ลิตร 2 ถัง ต่อครั้ง2 ครั้งต่อปี 

4.นางสวโรจน์แสน
รัตน์ ต.หนองทอง 
อ.ไทรงาม 
จ.กำแพงเพชร 

47 Q 0581578 
UTM 1813207 
สูง 86 เมตร 

10 
ไร่ 

ดิน
เหนียว
ปน 
ทราย 

ที่นา/
ขุดยก
ร่อง 

9 พ.ค.
55 

220 
ต้น 

 
สุราษ
ธานี7 

4 ปี 

ปีที่ 1 - ใส่ปุ๋ยทรอส อัตรา 1 
กิโลกรัมต่อต้น ใส่ทุก 3 
เดือน-  ปุ๋ยทางใบ แคลเซี้ยม 
+โบร่อน ใส่อัตราถัง 200 
ลิตร 2 ถัง ต่อครั้ง2 ครั้งต่อปี 

5.นางทองสุข พยัพ 
ต.หนองทอง อ.ไทร
งาม จ.กำแพงเพชร 

47 Q 0575777 
UTM 1816274 
สูง 84เมตร 

32 
ไร่ 

ดินร่วน
ปน 
ทราย 

ที่นา 
ราบ
ลุ่ม/
ขุดยก
ร่อง 

27 
มี.ค.
53 

950 
ต้น 

เทอเนอร่า 
คอมแพ็ค 

4 ปี 

รองก้อนหลุมด้วย ร็อค
ฟอสเฟต (0-3-0)อัตรา 0.5 
กิโลกรัมต่อต้น ปีที่ 1 -ใส่ปุ๋ย 
46-0-0,18-46-0,0-0-60 
ผสมอัตรา 2:2:1ใส่อัตรา 0.5 
กิโลกรัมต่อต้น , ใส่ปุ๋ย
ชีวภาพ + ปุ๋ยคอกผสมอัตรา 
1 :1ใส่ อัตรา 0.5 กกต่อต้น 

 

ตารางผนวก 4 แสดงปรมิาณน้ำฝนเป็นรายเดือน 2558-2561  ของจังหวัดพิษณุโลก 

ปี/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. 

2558 15 22 57 24 26 98 106 220 153 77 92 8 

2559 65.8 0 2.1 1.5 275 225 268 145 351 196 10.1 0.2 

2560 17.9 20.5 40.3 67.0 93.6 48.6 73.2 97.3 114.4 32.1 1.8 15.1 
2561 0.1 39.2 0.4 63.9 273.2 169.8 117.3 190.4 212.1 60.4 1.5 11.9 

 
 
 

ตารางผนวก 5 แสดงปรมิาณน้ำฝนเป็นรายเดือน 2558-2561  ของจังหวัดสุโขทัย 
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ปี/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. 
2558 38.8 9 45.8 19.9 28.5 66.9 131 167 82.1 97.2 5.4 14.4 

2559 29 0 2.2 1 99.6 233 407 113 308 152 42.5 0.6 

2560 16.4 - 36.2 14.7 176.7 68.5 410 56.1 106.2 93.3 7.7 20.4 

2561 1.5 43.9 16.9 61.4 158.5 188.5 30.1 141.1 117.2 119 - 2 
 

ตารางผนวก 6 แสดงปริมาณน้ำฝนเป็นรายเดือน 2558-2561  ของจังหวัดกำแพงเพชร 

ปี/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. 

2558 77.7 118 185 255 77 92 8 40.1 2.7 7.6 71.8 50.2 

2559 18.7 0 0 0 67.3 206 203 242 298 130 31.0 0 
2560 34.1 14.9 0.8 45.8 133.6 49.6 35.5 73.9 109.8 39.7 4 22.5 

2561 7.2 43.9 41.5 117.7 129.5 150.4 98.4 188.2 206.3 136.5 6 4 
 

ตารางผนวก 7 สรุปความคิดเห็น (%ความชอบ) ของเกษตรกรต่อการยอมรบัเทคโนโลย ี
การผลิตปาล์มน้ำมัน 

เกษตรกร (ราย) 
ด้านเขตกรรม 

การใช้ปุ๋ย(ชนิดต่ออัตราที่ใช้) 
1 จ.พิษณุโลก 89 
2 จ.พิษณุโลก 95 
3 จ.พิษณุโลก 89 
4 จ.พิษณุโลก 87 
5 จ.พิษณุโลก 80 
6 จ.สุโขทัย 89 
7 จ.สุโขทัย 90 
8 จ.สุโขทัย 80 
9 จ.สุโขทัย 75 
10 จ.สุโขทัย 87 
11 จ.กำแพงเพชร 75 
12 จ.กำแพงเพชร 89 
13 จ.กำแพงเพชร 80 
14 จ.กำแพงเพชร 90 
15 จ.กำแพงเพชร 98 

เป็นข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูร้่วมโครงการ 
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ภาพผนวก 
 

     
ภาพ 1-2 การผสมปุ๋ยอัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน 

     

     
ภาพ 3-6 การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ 
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ภาพ 7การใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกร 

   
ภาพ 8-9 การเก็บข้อมูลการเจริญเตบิโต 

  
ภาพ 10 การเก็บข้อมลูผลผลิต 
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ภาพ 11-14 สภาพแปลงที่ได้รบัผลกระทบจากภัยแล้ง 

   
ภาพ 15-16 สภาพต้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลง้ 

 

  
ภาพ 17-18 สภาพแปลง ปี 2561 

 
 


