
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ใหม่ 

 

2. โครงการวิจัย   :  ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

                                            ตอนบน 

 กิจกรรม   :  ศึกษาและวิเคราะห์การปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในภาค 

                           ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  : ศึกษาและวิเคราะห์การปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรจังหวัดนครพนม 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Study and Analysis Palm Production in Nakhon Phanom  

  Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางนิยม ไข่มุกข์ 

ผู้ร่วมงาน                        :  นายช้านาญ กสิบาล 

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม     

5. บทคัดย่อ   :  การศึกษาวิเคราะห์การปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรจังหวัดนครพนม ซึ่ง

เป็นพื้นที่ใหม่ที่มีการปลูกมากแห่งหนึ่ง เพ่ือทราบข้อมูลการผลิตและประเด็นปัญหาที่แท้จริง และหาแนวทางการ

แก้ปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสม ด้วยการสัมภาษณ์ตามแบบส้ารวจข้อมูลและตรวจสอบพื้นท่ีจริง จ้านวน 100 

แปลง ด้าเนินการในปี 2557 ผลการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นแปลงปลูกใหม่ยังไม่ให้ผลผลิต อายุ 1-

3 ปี (ร้อยละ 69) มีแปลงที่ให้ผลผลิตแล้วอายุ 4-8  ปี ร้อยละ 41 แหล่งพันธุ์ส่วนใหญ่จากกรมวิชาการเกษตร  โดย

พันธุ์ที่ปลูกมากท่ีสุดคือ สุราษฎร์ธานี 7 (ร้อยละ 25) รองลงมาคือ สุราษฎร์ธานี 2 (ร้อยละ 23) เหตุผลที่ปลูกคือ

คาดว่าจะได้ผลตอบแทนดีกว่าพืชเดิมที่เคยปลูก และใช้แรงงานน้อยดูแลรักษาง่าย พ้ืนทีป่ลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่

ราบลุ่ม (ร้อยละ 50) ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย (ร้อยละ 58) พ้ืนที่เดิมเคยเป็นนาข้าวมากที่สุด (ร้อยละ 59) 

การปฏิบัติที่สอดคล้องตามค้าแนะทางวิชาการ ได้แก่ การวางผังปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า(ร้อยละ 55) ระยะ



ปลูก 9x9x9  (ร้อยละ 42) พบต้นตายในระยะปลูกใหม่เพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 0.2-9.0 ของจ้านวนต้นที่ปลูก) จาก

การท้าลายของหนู ด้วงกุหลาบ ไฟไหม้ น้้าท่วม และยอดเน่า การดูแลรักษาในระยะต้นเล็กพบว่าไม่เป็นไปตาม

ค้าแนะน้าทางวิชาการในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ได้แก่ การใส่ปุ๋ยเคมีซ่ึงพบว่ามีเพียงส่วนน้อยที่เป็นไปตามค้าแนะน้า

ทางวิชาการ (ร้อยละ 7) และการให้น้้าเสริมในช่วงแล้ง (ร้อยละ 42) เพราะว่าแหล่งน้้าไม่เพียงพอ (ร้อยละ 32) 

และไม่มีการตัดแต่งช่อดอกในระยะต้นเล็ก  

การจัดการปาล์มน้้ามันในระยะที่ให้ผลผลิต (อายุ 4 ปี ขึ้นไป) พบว่า ด้านที่ไม่เป็นไปตามค้าแนะน้าทาง

วิชาการในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ได้แก่ การใส่ปุ๋ยเคมี โดยเกษตรกรใส่ตามค้าแนะน้าเพียงร้อยละ 5 ซ่ึงส่วนใหญ่ใส่

ตามวิธีเกษตรกร (ร้อยละ 64)  สูตรปุ๋ยที่ใช้มีหลากหลายใช้มากที่สุดคือ 15-15-15 (ร้อยละ 27) ไม่มกีารให้น้้า

เสริมในช่วงแล้ง (ร้อยละ 45)  อายุที่เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกไม่เหมาะสม (อายุ 3 ปี) ร้อยละ 71 ผลผลิตค่อนข้าง

ต่้า โดยปาล์มน้้ามันอายุ 3  4-6 และ 7-8 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 580  1,283 1,933 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล้าดับ  

การตัดทางใบล่างโดยไม่เหลือก้านรองทะลายที่ต่้ากว่าทะลายล่างสุด 2-3 รอบ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค  

ด้านระบบน้้าพบว่าเกษตรกรมีปัญหาถึงร้อยละ 74  ปัญหาที่พบมากคือ แหล่งน้้าไม่พอเพียง(ร้อยละ 32) และ

ความรู้ด้านการให้น้้า (ร้อยละ 25) ด้านการขาดธาตุอาหารที่พบมากคือขาดธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียม ร้อย

ละ 32 ขาดแมงกานีสและโบรอนร้อยละ 4 โดยเฉพาะแปลงที่ไม่มีการให้น้้าหรือได้รับปุ๋ยและน้้าไม่เพียงพอ  ศัตรูที่

ส้าคัญคือหนมูีแปลงที่พบและได้รับความเสียหายร้อยละ 9  แมลงศัตรูท่ีพบมากคือด้วงกุหลาบ หนอนร่าน โดยมี

จ้านวนแปลงที่พบร้อยละ 29 และ 10 แต่ไม่ค่อยรุนแรง ด้านโรคพืชไม่ค่อยที่เป็นปัญหารุนแรง มีพบบ้างคือยอด

เน่าและทางใบบิด (ร้อยละ 7) ใบจุด และทะลายเน่า (ร้อยละ 3)  

ผลการศึกษาในครั้งนี้ท้าให้ทราบวิธีการผลิตและประเด็นปัญหาการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จังหวัด

นครพนมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้ค้าแนะน้าและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้ และยังเป็น

ข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาปาล์มน้้ามันให้เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่ต่อไป   

6. ค าน า                                 :   
สืบเนื่องมาจากปัญหาราคาน้้ามันมีราคาสูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ   และนโยบายของรัฐบาลที่จะเพ่ิม

พ้ืนที่การปลูกพืชพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ เพ่ือใช้ในการผลิตแก๊สโซฮอล์  ดีโซฮอล์ และไบโอดีเซล  
เนื่องจากปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่มีศักยภาพในการให้น้้ามันสูงสุดต่อพ้ืนที่เมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้้ามันชนิดอ่ืน ปลูก
ครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 20 ปี และในปี 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้จ้าท้าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนพลังงาน โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบด้านการผลิตและก้าหนดพื้นที่ปลูกปาล์มน้้ามัน และให้จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุบลราชธานีเป็น
จังหวัดน้าร่องปลูกปาล์มน้้ามันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และในปี 2553-2554 ปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่



ดังกล่าวได้เริ่มให้ผลผลิต ประกอบกับมีแปลงทดลองในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร
หลายแห่งที่ให้ผลผลิตค่อนข้างดี เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในแถบลุ่ม
แม่น้้าโขงซึ่งมีปริมาณฝนตกชุก จึงขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น จากข้อมูลของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ส้าหรับปาล์มน้้ามันที่ให้ผลผลิตแล้วในปี 2554 จ้านวน 47,079 ไร่และเพ่ิมเป็น
ประมาณ 75,598 ไร่ในปี 2555 และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ส้าหรับจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ท่ีมีฝนตกชุกมากใน
ฤดูฝน ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย (ปี 2546-2556) 2,016 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงที่ขาดน้้า 4 เดือน และขาดน้้าเล็กน้อย 1 
เดือน (ตารางที่ 1) จากข้อมูลของส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดนครพนมมีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน ในป ี
2553-2556 เท่ากับ 3,348  3,956  4,784  และ 5,805 ไร่ อัตราเพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 18 21 และ 21 ตามล้าดับ 
พ้ืนที่ให้ผล ปี 2554 และ 2555 เท่ากับ 2,167 และ 3,350 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,059 และ 1,072 กิโลกรัมต่อไร่ ต่้า
กว่าจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,624  และ 1,725 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ในพื้นที่
ภาคใต้ ให้ผลผลิตเฉลี่ยในช่วงเดียวกัน เฉลี่ย 2,932 และ 3,130 กิโลกรัมต่อไร่  (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2555; 2557)   แต่ 

เนื่องจากปาล์มน้้ามันเป็นพืชใหม่ส้าหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรบางส่วนยัง
ปฏิบัติดูแลรักษาไม่ถูกต้องทั้งในระยะปาล์มน้้ามันก่อนให้ผลผลิต และในระยะที่ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตแล้ว  
การศึกษาและวิเคราะห์การปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนม จะท้าให้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์มน้้ามันสวนของเกษตรกรที่แท้จริง เพ่ือเป็นแนวทางใน
การให้ค้าแนะน้ารวมถึงการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป  

7. วิธีด าเนินการ       

อุปกรณ์ 

- แบบสอบถาม 

- เครื่องวัดพิกัดบนพื้นโลก 

- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น สมุด ปากกา กล้องถ่ายรูป  

- วัสดุส้านักงานเช่น กระดาษ หมึกพิมพ์  

- วัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
วิธีการ 

แบบและวิธีการทดลอง 

วางแผนส้ารวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัด   โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดยการคัดเลือกจากอ้าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมากอันดับที่  
1 -3 ของจังหวัด เลือกเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกตั้งแต่ 10 ไร่ ขึ้นไป รวมอย่างน้อย 100  แปลง/จังหวัด  ด้วยการ
สัมภาษณ์เกษตรกรตามแบบส้ารวจข้อมูล พร้อมกับการตรวจสอบพื้นท่ีจริง 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 



1. จัดท้าแบบส้ารวจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกษตรกร สภาพพ้ืนที่แปลง การจัดการปุ๋ย 
การให้น้้า เป็นต้น 

2. คัดเลือกชุมชนที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่มากเป็นอันดับที่  1 -3 ของจังหวัด 
3. เลือกส้ารวจเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกตั้งแต่ 10 ไร่ ขึ้นไป รวมอย่างน้อย 100  แปลง 
4. ด้าเนินการส้ารวจและศึกษาการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ตามแผนที่ก้าหนด 
5. น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด และจัดกลุ่มแปลง

ปาล์มเพื่อการศึกษาตามสภาพพ้ืนที่ 
6. สรุปผลการส้ารวจการปลูกปาล์มน้้ามัน 

ระยะเวลา   : ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 

สถานที่ด าเนินการ : แปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม   

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ข้อมูลผู้ปลูกปาล์มน้้ามันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันจังหวัดนครพนม ของส้านักงานเกษตร

จังหวัดนครพนม ปี 2553 จ้านวน 223 ราย (ครัวเรือน) พ้ืนที่ปลูกตั้งแต่ 1-400  ไร่   คัดเลือกแปลงที่มีพ้ืนที่ปลูก

ตั้งแต่ 5 ไร่ขึ้นไป ซึ่งมจี้านวน 125 ครัวเรือน (ร้อยละ 56) ซึ่งกระจายอยู่ในเกือบทุกอ้าเภอ จึงส้ารวจข้อมูล

มากกว่า 3 อ้าเภอ  จ้านวน 100 แปลง  (ชุด) ผลการศึกษาและวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ คือ 

1. ลักษณะการปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่จังหวัดนครพนม 

1.1 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน ผลการส้ารวจพบว่าปาล์มน้้ามันที่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่เป็น

แปลงปลูกใหม่ ยังไม่ให้ผลผลิต อายุ 1-3 ปี จ้านวน 69 แปลง (ร้อยละ 69) จ้านวนแปลงที่ให้ผลผลิตแล้วอายุ 4 ป ี

ขึ้นไป จ้านวน 41 แปลง (ร้อยละ 41) พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 16.61 ไร่ต่อแปลง จ้านวน 388 ต้นต่อแปลง  ปาล์มน้้ามันมี

อายุน้อยที่สุดคือ 9 เดือน มากท่ีสุด 8 ปี 11 เดือน  ช่วงอายุที่มากที่สุดคือ 2-3 ปี  

1.2  พันธุ์ที่ปลูกมากพบว่า เกษตรกรไม่ทราบชื่อพันธุ์ปาล์มน้้ามันถึงร้อยละ 40  ในส่วนที่ระบุชื่อพันธุ์ได้มี

จ้านวน 13 พันธุ์ มากที่สุดคือ คือ สุราษฎร์ธานี 7 ร้อยละ 25 รองลงมาคือ สุราษฎร์ธานี 2 และ ไนจีเรีย ร้อยละ 

23 และ 3 ตามล้าดับ พันธุ์คอสตาริการ์ อูติ ซุปเปอร์ยีน เท่ากันคือร้อยละ 2 และ สุราษฎร์ธานี 1 โกลเด้น

เทอเนอรา ซีหราด มาเลย์ คอมแพ็กซ์ ยูวี และ เฟลดา เท่กันคือร้อยละ 1  ตาล้าดับ จะเห็นว่าพันธุ์ที่ปลูกมากคือสุ

ราษฎร์ธานี 7 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ออกใหม่ของกรมวิชาการเกษตร สอดคล้องกับช่วงอายุของปาล์มน้้ามันที่มากที่สุดคือ 

2-3 ปี  

1.3 แหล่งพันธุ์ มาจากกรมวิชาการเกษตรมากที่สุดคือร้อยละ 40 รองลงมา คือ เอกชน ร้อยละ 39 และ 

อ่ืน ๆ ร้อยละ 20 คือมาจากสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน ร้อยละ 16 และโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ร้อยละ 1 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 4 จะเห็นว่าแหล่งพันธุ์ส่วนมากมาจากกรมวิชาการเกษตร แต่ที่รองลงมาก็คือเอกชน  



1.4 เหตุผลที่เกษตรกรตัดสินใจปลูกปาล์มน้้ามันมากที่สุดคือ คาดว่าจะได้ผลตอบแทนดีกว่าพืชเดิมที่เคย

ปลูก ร้อยละ 17 รองลงมาคือ  รองลงมาคือพ้ืนที่เหมาะสม ร้อยละ 9 และ เป็นพืชที่ดูแลง่าย ใช้แรงงานน้อย ร้อย

ละ 3 อ่ืน ๆ (ทดลองปลูก ปลูกตามกระแส  เป็นพืชทางเลือก) ร้อยละ 3  ที่เหลือคือไม่ระบุเหตุผลร้อยละ 68  แต่

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาขาดแคลนแรงงานและแรงงานราคาสูงโดยเฉพาะการ

ท้านาซึ่งต้องใช้แรงงานมากและได้ผลตอบแทนต่้า ประกอบกับที่นาท่ีมักประสบปัญหาน้้าท่วม เกษตรกรจึงอยาก

ปรับเปลี่ยนพืชที่ปลูก ปาล์มน้้ามันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะเห็นปลูกมากในเขตภาคใต้ที่มีฝนตกชุก  และเห็น

แปลงของเกษตรกรที่ปลูกก่อนเริ่มให้เห็นผลผลิต เพราะปาล์มน้้ามันดูแลรักษาง่าย ใช้แรงงานน้อยไม่เปลือง

แรงงาน   

 

2. สภาพพื้นที่แปลงปลูกปาล์มน้ ามัน 

2.1 ลักษณะพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มร้อยละ 50 รองลงมาคือลาดเอียงเล็กน้อย  ร้อยละ 47 

และท่ีลาดชันมีเพียงเล็กน้อยคือร้อยละ 2 พ้ืนที่ราบลุ่มที่น้้าท่วมถึงมักประสบปัญหาน้้าท่วมซ้้าซาก ปลูกข้าวไม่ค่อย

ได้ผล เกษตรกรจึงน้าพ้ืนที่ส่วนนี้มาปลูกปาล์มน้้ามันทดแทนการท้านา เพราะคาดว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า   ซึง่

ไม่กระทบต่อผลผลิตข้าวที่ใช้บริโภคในครัวเรือน 

2.2 . ดินที่ปลูกส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย ร้อยละ 58 รองลงมาคือ ดินทราย เหนียวปนทราย ร้อยละ 

23 และ 10 ตามล้าดับ ส่วนดินอื่น ๆ ที่พบได้แก่ ดินลูกรัง ดินทาม และดินปนหิน รวมกันร้อยละ 9  ซึ่งข้อมูลนี้

เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของแปลงและการสังเกตในพ้ืนที่จริง ไม่ได้ท้าการวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ 

2.3 พ้ืนที่เดิมเป็นนาข้าวมากที่สุดร้อยละ 59 รองลงมาคือที่ว่างเปล่าร้อยละ 15 ยางพารา ร้อยละ 4 ไม้ผล

ร้อยละ 1 พืชไร่ ร้อยละ 6 (สับปะรด ร้อยละ 2 ยาสูบร้อยละ 2 อ้อย ร้อยละ 1 มันส้าปะหลัง ร้อยละ 1)  ไม้ผล

ร้อยละ 1 (มะขามหวาน) ไม้ป่าเศรษฐกิจ (ยูคาลิปตัสร้อยละ 2 และตะกูยักษ์ ร้อยละ 1) เปิดป่าใหม่ร้อยละ 1 และ

เลี้ยงสัตว์ (ม้า) ร้อยละ 1 ที่เหลือคือไม่ระบุ ร้อยละ 10 

2.4. การวางผังปลูกมากท่ีสุดคือสามเหลี่ยมด้านเท่า ร้อยละ 55 รองลงมาคือสี่เหลี่ยม ร้อยละ 45 ระยะ

ปลูกแบบสามเหลี่ยมมากที่สุด คือ 9x9x9  คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ  8x8x8 ร้อยละ 7 ระยะอ่ืน ๆ ได้แก่  

8x9x9 10x10x10 6x6x6 7x7x7 คิดเป็นร้อยละ 4 ส่วนการปลูกแบบ มากท่ีสุดคือ 8x8 ร้อยละ 12 รองลงมาคือ 

9x9  ร้อยละ 8 ส่วนระยะอ่ืน ๆ ที่พบ ได้แก่ 10x10 8x9  8x7 8x6 6x6 8x4 7x6 7x8 7x10 7x7 4x4 5x5 5x8  

จากข้อมูลที่ได้จะเห็นว่ามีระยะปลูกท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณร้อยละ 50 ที่เหลือเป็นการปลูกท่ีไม่ถูกต้อง

ตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร  



           2.5 การจัดท้าท่ีระบายน้้าในแปลง มีเกษตรกรที่ท้าที่ระบายน้้าออกจากแปลงร้อยละ 61 ไม่มีการท้าที่

ระบายน้้าถึงร้อยละ 39  

 2.6 การไถเตรียมดิน ส่วนมากมีการไถเตรียมดิน 2 ครั้ง ร้อยละ 53 รองลงมาคือไถ  3 ครั้ง ร้อยละ 34 

ส่วนไถ  1 ครั้ง มีเพียงร้อยละ 13 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการเตรียมดินที่ดีคือไถพรวน 2-3 ครั้ง 

(ร้อยละ 87)  

2.7 การรองก้นหลุมก่อนปลูก พบว่าส่วนใหญ่มีการรองก้นหลุม คือร้อยละ 90 ที่เหลือร้อยละ 10 ไม่มีการ

รองก้นหลุม  วัสดุที่ใช้รองก้นหลุมส่วนมากคือ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ร้อยละ 61 ร็อคฟอสเฟต/โดโลไมท์ ร้อยละ 32 

อ่ืน ๆ ปุ๋ยเคมี (15-15-15  46-0-0 และ 20-10-12) ร้อยละ 4  สารเคมีฟูราดาน ร้อยละ  1  

2.8 จ้านวนแปลงที่มีต้นตาย คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ้านวนแปลงทั้งหมด มีจ้านวนต้นที่ตายต่อแปลงคิด

เป็นร้อยละ 0.2-9.0 จ้านวนแปลงที่มีต้นตายจากหนูกัดท้าลายคิดเป็นร้อยละ 3 จ้านวนต้นที่ตายร้อยละ 0.2-4  

จ้านวนแปลงที่พบต้นยอดเน่าและตายคิดเป็นร้อยละ 2 มีจ้านวนต้นตายร้อยละ 1-2   จ้านวนแปลงที่ถูกน้้าท่วมคิด

เป็นร้อยละ 2 จ้านวนต้นที่ตายร้อยละ 1-2  จ้านวนแปลงที่มีต้นตายจากด้วงกุหลาบท้าลายร้อยละ 1 ต้นตายร้อย

ละ 3 จ้านวนแปลงที่มีต้นตายจากพิษของสารป้องกันก้าจัดวัชพืชคิดเป็นร้อยละ 1 มีต้นตายร้อยละ 9  แปลงที่ถูก

ไฟไหม้คิดเป็นร้อยละ 1 มีต้นตายร้อยละ 8   แปลงที่ต้นตายเพราะภัยแล้งคิดเป็นร้อยละ 1 มีต้นตายร้อยละ 6   

แปลงที่ต้นตายจากตน้ที่ไม่สมบูรณ์ร้อยละ 1 ต้นตายร้อยละ 4 และแปลงที่ถูกระบือกัดกินร้อยละ 1 มีต้นตายร้อย

ละ 1 เช่นเดียวกัน จะเห็นว่าปัญหาโรคและแมลงศัตรูในปาล์มน้้ามันอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง การตายส่วนมากมา

จากภัยธรรมชาติ เช่น น้้าท่วม ไฟป่า และภัยแล้ง เป็นต้น 

 

 

3. การดูแลรักษาปาล์มระยะต้นเล็กหรือก่อนให้ผลผลิต 

3.1 ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชแซม คิดเป็นร้อยละ 58 พืชที่ปลูก ได้แก่ มันส้าปะหลังร้อยละ 32 ข้าวโพดร้อย

ละ 18 ข้าวและพืชอ่ืนร้อยละ 3 ที่เหลือไม่มีการปลูกพืชแซมคิดเป็นร้อยละ 42  

3.2  การให้น้้ามีการให้น้้าเพ่ิมเติมในฤดูแล้งคิดเป็นร้อยละ 42 ใช้น้้าฝนอย่างเดียวร้อยละ 58 แหล่งน้้าที่

ใช้มากท่ีสุดคือคลองธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือสระขุดร้อยละ 16 และบ่อบาดาลร้อยละ 9 มีระบบ

ชลประทานเพียงร้อยละ 3 วิธีการให้มากที่สุดคือปล่อยน้้าตามร่องหรือเข้าแปลง ร้อยละ 22 ระบบน้้าหยดและมินิ

สปริงเกลอร์ร้อยละ 5  สายยางรดร้อยละ 4 ถังตักรดร้อยละ 2 แสดงให้เห็นว่าเกษตรบางส่วนมีความพยายามที่จะ

หาแหล่งน้้าส้าหรับให้น้้าเสริมในช่วงแล้ง เช่น การขุดสระหรือเจาะบ่อบาดาล หรือท้าร่องให้น้้าขังระหว่างร่อง

ปาล์ม  จะเห็นว่าแปลงที่ไม่มีการให้น้้าเสริมในช่วงแล้งมีจ้านวนค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโต ต้นที่



ได้รับน้้าไม่เพียงพอจะแสดงอาการใบเหลืองและเริ่มแห้งตายโดยเริ่มจากทางใบล่าง และมีใบหอกเพียง 1 ใบ ซึ่ง

น้อยกว่าที่ได้รับน้้าเพียงพอ (วิชนีย์, 2554) 

3.3  การใส่ปุ๋ย เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 81 จ้านวนครั้งที่ใส่ 1-3 ครั้งต่อปี มากที่สุดคือ 

2 ครั้งต่อปี อัตราที่ใส่ 0.3-5 กิโลกรัมต่อต้น อัตราที่ใส่มากท่ีสุดคือ 1 กิโลกรัมต่อต้น  ความหลากหลายของสูตร

ปุ๋ยเคมีท่ีใช้ 20 สูตร โดยปุ๋ยเคมีตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร คือปุ๋ยไนโตรเจน 21-0-0 หรือ 46-0-0 ปุ๋ย

ฟอสเฟต 0-3-0 หรือ 18-46-0 และปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 โดยใส่ 2 ครั้งต่อปี  ทั้งนี้มีเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยสอดคล้อง

กับค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 7 สูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใส่มากท่ีสุดคือ 15-15-15 คิดเป็นร้อยละ 

36 รองลงมา คือ 21-0-0 และ 46-0-0 คิดเป็นร้อยละ 18 และ 7 ตามล้าดับ สูตรอ่ืน ๆ ได้แก่  13-13-21 16-16-

8 16-8-8 18-8-8  20-10-12  20-10-5   27-12-6+6s      6-3-21  12-6-30  และสูตรที่เกษตรกรผสมเอง เช่น 

15-15-15+0-0-60  15-15-15+12-6-30  46-0-0+0-0-60  46-0-0+21-0-0  15-15-15+21-0-0  21-0-0+0-0-

60  21-0-0+13-13-21+15-15-15  21-0-0+16-11-18  21-0-0+25-7-7+16-7-18  46-0-0+25-7-12  และ 

46-0-0+25-7-7  วิธีการใส่ส่วนมากร้อยละ 83 ใส่ถูกต้องคือรอบทรงพุ่ม จ้านวนเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คิดเป็น

ร้อยละ 61 ชนิดที่ใช้มากท่ีสุดคือปุ๋ยอินทรีย์มูลสัตว์  รองลงมาคือปุ๋ยหมักชีวภาพ  ส่วนใหญ่ใส่ 1 ครั้งต่อปี แสดงให้

เห็นว่ายังมีเกษตรเพียงส่วนน้อยที่ไม่เข้าใจการดูแลรักษาปาล์มน้้ามันในระยะก่อนให้ผลผลิตคือ ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี

ถึงร้อยละ 11 ในจ้านวนนี้มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกเสริมคิดเป็นร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า

จะมีการใส่ปุ๋ยเคมีแต่ส่วนมากก็ไม่เป็นไปตามค้าแนะน้าทางวิชาการ   

การใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามันอาจแบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงที่ดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงช่วงแล้งจัดหรือฝนตก

หนัก และควรก้าจัดวัชพืชก่อน โดยครั้งแรกใส่ต้นฤดูฝน 60 เปอร์เซ็นต์ และครั้งที่สองปลายฤดูฝน 40 เปอร์เซ็นต์ 

(สุรกิตติ และคณะ, 2548)  หรือถ้ามีการให้น้้าและความชื้นเพียงพอ ปุ๋ยที่ใส่คือสูตร 21-0-0 0-3-0 และ 0-0-60 

อัตรา ปีที่ 1 หลังปลูก อัตรา 1.55  1  และ 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี   โดยแบ่งใส่ ทุก 2 เดือน ปีที่ 2 อัตรา 3 1.5 

แล  2.5  กิโลกรัมต่อต้นต่อปี   แบ่งใส่ทุก 3 เดือน และ ปีที่ 3 อัตรา 4 1.5 และ 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ทุก 4 

เดือน ตามล้าดับ ส้าหรับ กีเซอร์ไรท์ ปีที่ 1 2 และ 3 อัตรา 0.5 1 และ 0.7  กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และ โบเรท 

อัตรา 0.09 0.13 และ 0.13 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี  โดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี (เกริกชัย, 2554 ข) 

3.4 การก้าจัดวัชพืชในแปลง มีการก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้นร้อยละ 98  ก้าจัดวัชพืชในแปลงร้อยละ 82 

โดยการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้ามากที่สุด รองลงมาคือไถพรวนในแปลง  

3.5 การตัดแต่งช่อดอก พบว่า เกษตรกรเกือบทั้งหมด ร้อยละ 98 ไม่มีการตัดแต่งช่อดอกท้ิงในระยะที่

ปาล์มต้นยังเล็ก ส่วนมากไว้ทะลายและรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยเพราะว่าเสียดายต้องการให้ได้ผลผลิตเร็ว และไม่มี

ความรู้เรื่องการตัดทะลายทิ้งในระยะต้นเล็ก ไม่มีการตัดแต่งทางใบร้อยละ 82 มีการตัดทางใบออกร้อยละ 18 

แสดงให้เห็นว่าส่วนมากปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ  



 

4. การจัดการปาล์มน้ ามันในระยะที่ให้ผลผลิตแล้วหรือระยะต้นโต 

 ปาล์มที่ท้าการส้ารวจมีจ้านวนแปลงที่ให้ผลผลิตแล้วหรืออายุ 4 ปี ขึ้นไป จ้านวน 41 แปลง (ร้อยละ 41) 

พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 16.61 ไร่ต่อแปลง จ้านวน 388 ต้นต่อแปลง เกษตรกรมีวิธีการดูแลรักษาดังนี้  

4.1 การปลูกพืชแซม ส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดไม่มีการปลูกพืชแซมคิดเป็นร้อยละ 98 พืชแซมคืออ้อย

และข้าว เนื่องจากปาล์มยังต้นเล็กและเพ่ิงเริ่มให้ผลผลิตยังมีพ้ืนที่ว่างให้ปลูกพืชเหล่านี้ได้ 

4.2 การให้น้้ามีการให้น้้าเพ่ิมเติมในฤดูแล้งคิดเป็นร้อยละ 55 ใช้น้้าฝนอย่างเดียวร้อยละ 45 วิธีการให้มาก

ที่สุดคือระบบน้้า ร้อยละ 36 รองลงมาคือปล่อยน้้าเข้าร่อง 9  ซึ่งจะเห็นว่ามีเกษตรกรที่ให้น้้าเสริมและใช้น้้าฝน

อย่างเดียวในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน จึงท้าให้ผลผลิตในภารวมค่อนข้างต่้า สอดคล้องกับผลการทดลองของวิชนีย์

และคณะ ระหว่างปี 2544-2553 ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานีที่พบว่า การให้น้้าเสริมในช่วงแล้ง 0.8 1.0 

และ 1.2 เท่าของค่าการระเหย และไม่ให้น้้า ปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ให้ผลผลิตเฉลี่ย (ปีที่ 4-10) 3.30 

3.50 4.31 และ 2.48 ตันต่อไร่ต่อปี โดยการให้น้้าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 35 39 และ 72 ตามล้าดับ 

เช่นเดียวกับการศึกษาของสุรกิตติ และคณะ (2543) พบว่า ปาล์มน้้ามันที่ให้น้้าให้ผลผลิตในปีที่  9 เฉลี่ย 3.45 ตัน

ต่อไร่ต่อปี สูงกว่าไม่ให้น้้าร้อยละ  24 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2.79 ตันต่อไร่ต่อปี อ้างโดย วิชนีย์ (2554)  

4.3  การใส่ปุ๋ย เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยเคมี โดยใส่ตามวิธีเกษตรกรร้อยละ 64 ตามค้าแนะน้าทาง

วิชาการร้อยละ 5 สูตรปุ๋ยที่เกษตรกรใส่มากที่สุดคือ 15-15-15 คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมา คือ 18-46-0 +0-0-

60+46-0-0 ร้อยละ 20  สูตรอ่ืนมี 7 สูตร ได้แก่  13-13-21   13-10-30   17-30-23  4-5-7  46-0-0  4-5-7+0-

0-60  46-0-0+18-46-0+โบรอน วิธีการใส่ส่วนมากใส่รอบทรงพุ่มคิดเป็นร้อยละ 98 จ้านวนครั้งที่ใส่ 2-3 ครั้งต่อปี 

ช่วงเวลาที่ใส่ส่วนมากใส่เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2 และ 3 เดือน กรกฎาคมและกันยายน และมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 

1-3 ครั้งต่อปี ส่วนมากเป็นปุ๋ยอินทรีย์มูลสัตว์ ร้อยละ 34 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อต้น ส่วนปุ๋ยหมักชีวภาพมี 1 แปลง 

อัตรา 1  กิโลกรัมต่อต้น  

ปุ๋ยที่แนะน้าส้าหรับปาล์มน้้ามันคือสูตร 21-0-0  0-3-0 และ 0-0-60 การใส่แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ในช่วง

ที่ดินมีความชื้นเพียงพอ โดยครั้งแรกใส่ต้นฤดูฝน 60 เปอร์เซ็นต์ และครั้งที่สองปลายฤดูฝน 40 เปอร์เซ็นต์ (สุร

กิตติ และคณะ, 2548)  ปีที่ 4 ขึ้นไป ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินหรือใบ หรือสูตรเดียวและอัตราเดียวกับปีที่ 3 โดยแบ่ง

ใส่ 2 ครั้งต่อปี (เกริกชัย, 2554 ข) 

4.4 การก้าจัดวัชพืชในแปลง มีการก้าจัดวัชพืชร้อยสละ 87  ก้าจัดวัชพืชในแปลงร้อยละ 21  รอบโคนต้น

และในแปลงร้อยละ 71 เฉพาะรอบโคนต้นร้อยละ 7 โดยการตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้ามากที่สุด    

4.5 มีการตัดทางใบออกร้อยละ 81 แต่วิธีการตัดไม่สอดคล้องกับค้าแนะน้าทางวิชาการ คือตัดจนชิดก้าน

ทะลายล่างสุดโดยไม่เหลือก้านรองทะลาย ซึ่งค้าแนะน้าส้าหรับปาล์มน้้ามันอายุ 4-7 ปี ควรเหลือทางใบประมาณ 



3 รอบ นับจากทะลายที่อยู่ล่างสุด โดยปาล์มที่โตแล้วควรมีทางใบบนต้น 4.5-6 รอบ หรอื 36-48 ทางใบ (เกริกชัย, 

2554 ก) 

 

5. ผลผลิตปาล์มน้ ามัน 

ผลการส้ารวจพบว่าเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 ปี  ส่วนใหญ่เมื่ออายุ 3 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 71 รองลงมาคือเมื่ออายุ 4 ปี และ 2 ปี ร้อยละ 26 และ 4 ตามล้าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องตามตามค้าแนะน้าทาง

วิชาการท่ีควรเก็บเกี่ยวครั้งแรกเม่ืออายุปาล์มน้้ามันครบ 4 ปี ปริมาณผลผลิตของปาล์มน้้ามันที่อายุประมาณ 3 ปี 

เฉลี่ย 580 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี อายุ 4-6 ปี เฉลี่ย 1,283 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  และเม่ืออายุ 7-8 ปี เฉลี่ย 1,933 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่้า  การศึกษาการให้ผลปาล์มน้้ามัน

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนคพนม (ปี 2553-2556) โดยมีการให้น้้าเสริมในช่วงแล้ง 

พบว่า ในปีที่ 5 6 และ 7 ใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 1,902 2,143 และ 4,056 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล้าดับ โดยให้ผลผลิต

มากในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ผลผลิตปานกลางในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน และพฤศจิกายน ส่วนช่วง

เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธุ์ให้ผลผลิตต่้า  (นิยม และช้านาญ, 2556) และผลผลิตก็ยังต่้ากว่าค่าเฉลี่ย

ของพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 และสุราษฎร์ธานี 7 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,620 และ 3,640 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  (อรรัตน์ 

และคณะ, 2554) 

 

6. ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันเกษตรกรจังหวัดนครพนม 

 ผลการส้ารวจพบว่าต้นทุนหลักของการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ต้นทุนคงท่ีเป็นการปรับ

สภาพ้ืนที่ เช่นแปลงที่เดิมเป็นที่นาน้้าท่วมต้องปรับเปลี่ยนด้วยการยกแปลงท้าร่องน้้า หรือการขุดบ่อบาดาล ขุด

สระ การซื้อเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องตัดหญ้า ระบบน้้า  ซึ่งจะท้าให้ต้นทุนสูง ประมาณ 3,842 บาท/ไร่  

ส่วนต้นทุนผันแปร ได้แก่ค่าปุ๋ยเคมี ปุยอินทรีย์ ค่าจ้างแรงงานใส่ปุ๋ย ก้าจัดวัชพืช และให้น้้าประมาณ 1,570 บาท

ต่อไร่ 

 

7. ปัญหาปาล์มน้ ามันในพื้นที่จังหวัดนครพนม 

 7.1 ระบบน้้า ผลการส้ารวจพบว่า มีปัญหาด้านระบบน้้าถึงร้อยละ 74 ปัญหาที่พบมากได้แก่ แหล่งน้้าไม่

เพียงพอ ร้อยละ 32 รองลงมาความรู้การให้น้้า และเงินทุน ร้อยละ 25  และ 12 ตามล้าดับ  ปัญหาด้านอื่น ๆ 

ได้แก่ การตลาดเกี่ยวกับปาล์มน้้ามัน ร้อยละ 7 ราคาร้อยละ 1  



7.2 โรคของปาล์มน้้ามัน โรคที่พบมากคือ ทางใบบิดร้อยละ 8 รองลงมาคือ ใบจุด ทะลายเน่า และยอด

เน่า ร้อยละ 3 และ 2 ตามล้าดับ   จ้านวนต้นยอดเน่าและตายร้อยละ 1-2  ต่อแปลง   โรคอ่ืนพบเพียงร้อยละ 1 

ได้แก่ ล้าต้นเน่า ยอดเน่า และต้นผิดปกติ   

7.3  แมลงและสัตว์ศัตรูของปาล์มน้้ามันที่พบมากคือ คือด้วงกุหลาบ ซึ่งเข้าท้าลายโดยการกัดกินใบใน

ระยะต้นเล็กหลังปลูกใหม่ พบระบาดในฤดูแล้ง  จ้านวนแปลงที่พบด้วงกุหลาบเข้าท้าลายร้อยละ 29 แต่ พบ

จ้านวนแปลงที่มีต้นตายจากด้วงกุหลาบท้าลายเพียงร้อยละ 1 จ้านวนต้นตายร้อยละ 3 รองลงมาคือหนู โดยพบว่า

จ้านวนแปลงที่มีต้นตายจากหนูกัดท้าลายคิดเป็นร้อยละ 3 จ้านวนต้นที่ตายร้อยละ 0.2-4.0  แมลงศัตรูชนิดอื่นที่

พบแต่ไม่รุนแรง ได้แก่ หนอนร่านร้อยละ 10 แมลงค่อมทองร้อยละ 9   

7.4 อาการผิดปกติจากการขาดธาตุอาหารที่พบมากคือ ขาดธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียม จ้านวนแปลง

ที่พบคิดเป็นร้อยละ 32 ส่วนใหญ่เป็นเกือบทั้งแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่ได้รับน้้าและธาตุอาหารไม่เพียงพอ โดย

ปาล์มน้้ามันจะแสดงอาการใบเหลืองทั้งต้น ใบแก่เป็นจุดประสีน้้าตาลส้ม  แมกเนเซียม และโบรอน ร้อยละ 4  

และ 4 ตามล้าดับ  

อาการเกิดจากการขาดธาตุไนโตรเจนคือใบยอดและใบที่อ่อนอยู่มีสีเหลืองหรือเขียวปนเหลืองขณะที่ใบ

ล่างเขียวเข้ม  ส่วนอาการขาดธาตุโพแทสเซียมซึ่งมักพบรุนแรงในดินทราย ลักษณะเป็นจุดสีส้มตามใบ ถ้าอาการ

รุนแรงจุดเนื้อเยื่อตาย อาการที่เกิดจากขาดธาตุแมกเนเซียมคือใบย่อยทางใบด้านล่างเปลี่ยนเป็นสีเขียวซีดหรือสี

เหลือง  และถ้าขาดธาตุโบรอนใบจะหยักเป็นคลื่น ใบเป็นรูปตะขอ ใบเล็ก และใบย่น หรือใบผิดรูปร่าง (วราวุธ 

และคณะ, 2548; เกริกชัย, 2554 ข.)  

 

8. ตลาดและการจ าหน่ายผลผลิตปาล์มน้ ามัน 

 การขายผลผลิตทะลายปาล์มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันจังหวัดนครพนม จากผลการส้ารวจมี 2 

ลักษณะคือ ขายเองและพ่อค้ามารับซื้อ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ขายเองคิดเป็นร้อยละ 51 โดยขายให้กับลานเทใน

จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดบึงกาฬ และรองลงมาคือขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อ ร้อยละ 24 ที่เหลือขายให้กับโรงงาน

ในจังหวัดอ้านาจเจริญ หรือทั้งสามลักษณะ ขึ้นกับความสะดวกและปริมาณผลิตในแต่ละรอบ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :   

1. ลักษณะการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นแปลงปลูกใหม่ ยังไม่ให้

ผลผลิต อายุ 1-3 ปี ร้อยละ 69  จ้านวนแปลงที่ให้ผลผลิตแล้วอายุ 4-8  ปี ร้อยละ 41 พันธุ์ที่ปลูกมากท่ีสุดคือ คือ 

สุราษฎร์ธานี 7 ร้อยละ 25 รองลงมาคือ สุราษฎร์ธานี 2 ร้อยละ 23 จากกรมวิชาการเกษตรมากท่ีสุด เหตุผลที่



เกษตรกรตัดสินใจปลูกปาล์มน้้ามันมากที่สุดคือคาดว่าจะได้ผลตอบแทนดีกว่าพืชเดิมที่เคยปลูก ขาดแคลนแรงงาน

และแรงงานราคาสูง  

2. สภาพพ้ืนที่แปลงปลูกปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มร้อยละ 50 ลักษณะดินเป็นดินร่วนปน

ทรายร้อยละ 58 พ้ืนที่เดิมเป็นนาข้าวร้อยละ 59 วางผังปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าร้อยละ 55 ปลูกระยะ 9x9x9  

ร้อยละ 42 ไถเตรียมดิน 2 ครั้ง และรองก้นหลุมก่อนปลูก พบต้นตายในระยะปลูกใหม่เพียงเล็กน้อย ร้อยละ 0.2-9  

3. การดูแลรักษาปาล์มระยะต้นเล็กหรือก่อนให้ผลผลิต ด้านที่ไม่เป็นไปตามค้าแนะน้าทางวิชาการได้แก่ 

การให้น้้าเสริมในช่วงแล้ง ที่พบว่าไม่ให้น้้าถึงร้อยละ 58 การใส่ปุ๋ยซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีการใช้ (ร้อยละ 81) ปุ๋ยเคมีท่ี

ใช้มีหลากหลายสูตรแต่ที่ใช้มากคือ 15-15-15 (ร้อยละ 36) ซึ่งไม่สอดคล้องตามค้าแนะน้าทางวิชาการ พบการใช้

ปุ๋ยตามหลักวิชาการเพียงร้อยละ 7 และการไม่ตัดแต่งช่อดอกออกในระยะต้นเล็ก (ร้อยละ 98) การก้าจัดวัชพืช

ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักวิชาการคือก้าจัดทั้งในแปลงและรอบโคนต้นด้วยเครื่องตัดหญ้าและการปลูกพืชแซม ข้อดี

ที่พบคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 61) โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์มูลสัตว์มากท่ีสุด   

4. การจัดการปาล์มน้้ามันในระยะที่ให้ผลผลิตแล้วหรือระยะต้นโตหรืออายุ 4 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่เป็นไป

ตามหลักวิชาการ ได้แก่ การให้น้้าเสริมในช่วงแล้งพบร้อยละ 55  การใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่ใส่ตามวิธีเกษตรกร (ร้อยละ 

64) ที่ตามค้าแนะน้าทางวิชาการพบเพียงร้อยละ 5  สูตรปุ๋ยที่ใช้มีหลากหลายแต่ที่ใช้มากคือ 15-15-15 (ร้อยละ 

27) และการตัดทางใบล่างออกโดยไม่เหลือทางใบรองทะลาย 2-3 รอบ  

5. ผลผลิตปาล์มน้้ามัน ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ 3 ปี (ร้อยละ 71) ซึ่งไม่สอดคล้องตามตาม

ค้าแนะน้าทางวิชาการ ปริมาณผลผลิตของปาล์มน้้ามันที่อายุประมาณ 3 ปี เฉลี่ย 580 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี อายุ 4-

6 ปี เฉลี่ย 1,283 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  และเม่ืออายุ 7-8 ปี เฉลี่ย 1,933 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผลการทดลองแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่้า  ซึ่งสามารถเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นโดยการให้น้้าเสริมในช่วงแล้งและใส่ปุ๋ยให้

เพียงพอตามค้าแนะน้า 

6. ต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามันเกษตรกรจังหวัดนครพนม  ต้นทุนคงที่ ประมาณ 3,842 บาทต่อไร่  ส่วน

ต้นทุนผันแปร ประมาณ 1,570 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรน้าผลผลิตไปขายเองร้อยละ 51  โดยขายให้กับลาน

เทในจังหวัดใกล้เคียง และขายให้กับพ่อค้าที่รับซื้อในพ้ืนที่ซึ่งจะให้ราคาท่ีค่อนข้างต่้า เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่ม

เพ่ือจ้าหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาที่สูงขึ้นและช่วยประหยัดค่าขนส่งรายบุคคล 

7. ปัญหาปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมที่ส้าคัญและพบได้ทั่วไปคือ ได้รับน้้าและธาตุอาหารไม่

เพียงพอ  ท้าให้การเจริญเติบโตหยุดชะงักและให้ผลผลิตค่อนข้างต่้า ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้และจะท้า

ให้ผลผลิตปาล์มน้้ามันเพิ่มขึ้นได้ 

 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับค้าแนะน้า

ทางวิชาการ โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยและการให้น้้าท้าให้ต้นปาล์มน้้ามันเจริญเติบโตไม่ดี แสดงอาการขาดธาตุอาหาร 



และให้ผลผลิตต่้า ดังนั้นการให้น้้าเสริมในช่วงแล้งและให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอจะช่วยให้ปาล์มน้้ามันเจริญเติบโตได้ดี

และให้ผลผลิตมากขึ้นเพราะว่าปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตทั้งปี 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

การทดลองสิ้นสุดในปี 22557 คาดว่าจะน้าไปใช้ประโยชน์ในปี 2558 เป็นต้นไป โดยน้าข้อมูลและ

ประเด็นปัญหาการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่   มาวางแผนหาแนวทางแก้ไข และให้ค้าแนะน้า

เกษตรกรเกษตรกรในการแก้ปัญหาดังกล่าว  รวมถึงน้าไปเป็นโจทย์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาที่

ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  ขอขอบคุณส้านักงานเกษตรจังหวัดนครพนมที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียน

เกษตรกรผู้ปาล์มน้้ามันจังหวัดนครพนม และสถานีอากาศเกษตรนคพนม ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
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13. ภาคผนวก :   

 ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลปริมาณน้้าฝน จ้านวนวันที่ฝนตก ค่าการขาดน้้า รายเดือน คาบ 10 ปี (ปี 2546-2556) 

จังหวัดนครพนม  

เดือน 
ปริมาณน้้าฝน 

 (มม.) 

จ้านวนวันที่ฝนตก 

(วัน) 

ค่าการขาดน้้า 

(มม.) 

มกราคม 6.4 1 -144 

กุมภาพันธ์ 25.5 4 -124 

มีนาคม 52.5 5 -97 

http://www2.oae.go.th/mis/Forecast/05_MAR2555/Thai/table/tbl_t_15.htm


เมษายน 89.1 6 -61 

พฤษภาคม 216.5 16 - 

มิถุนายน 294.6 19 - 

กรกฎาคม 417.4 22 - 

สิงหาคม 523.2 24 - 

กันยายน 294.3 17 - 

ตุลาคม 83.8 6 - 

พฤศจิกายน 10.7 2 -6 

ธันวาคม 2.1 0 -148 

รวม 2,016 123 -580 

 

ที่มา: สถานีอากาศเกษตรนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลผลผลิตปาล์มน้้ามัน (กก./ไร่) ต่อพ้ืนที่ให้ผล จังหวัดนครพนมเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาพรวมทั้งประเทศปี 2553 - 2556 

 

ปี พ.ศ.  ทั้งประเทศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้  เลย  หนองคาย  นครพนม  

2553  2,315 771 2,364 1,402 512 100 

2554  2,876 1,367 2,932 1,064 1,624 1,059 



2555  3,058 1,677 3,130 1,499 1,725 1,072 

2556  3,273 1,087 3,393 1,306 1,029 - 

 

ที่มา: ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2555, 2557  

ตารางท่ี 4  ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามัน จ.นครพนม ปี 2553 

 

ล้าดับที่ อ้าเภอ เกษตรกรผู้ปลูก 

   (ครัวเรือน) 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร่) 

พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 

ปลูก 5 ไร่ ขึ้นไป 

(ครัวเรือน) 

1 ศรีสงคราม  60  773  49 44 

2  ท่าอุเทน  33  369  18 20 

3 นาทม  22  215  81 13 

4 ธาตุพนม  12  110  6 9 

5 เรณูนคร  21  148  50 9 

6 นาหว้า  9  767  12 8 

7 โพนสวรรค์  7  110  4 4 

8 นาแก  27  84  12 6 

9 บ้านแพง  12  71  12 6 

10 วังยาง  5  30  15 2 

11 เมือง  8  46  14 3 

12 ปลาปาก  7  24  20 1 

รวม  223 2,747 293 (11 %) 125 

ที่มา: ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม, 2553 

 

ตารางท่ี 5  ต้นทุนการปลูกปาล์มของเกษตรกรจังหวัดนครพนม ปี 2557 

 

รายการ จ านวนเงิน (บาท/ไร่) 

ต้นทุนคงท่ี ต่ าสุด สูงสุด เฉลี่ย 



ต้นพันธุ์  456 4,400 1,892 

ระบบน้้า 300 3,000 1,000 

เครื่องมือทางการเกษตร 100 500 250 

เตรียมดิน 100 2,000 700 

      รวม 956 9,900 3,842 

ต้นทุนผันแปร    

ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี 95 4,500 870 

ค่าแรงงานปลูก-ดูแลรักษา 754 1,950 500 

รวม 849 6,450 1,570 

ข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามแ 

 

 

ละประ 
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Rภาภาพที่ ก-ฉ สภาพแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกร จ.นครพนม ระยะก่อนให้ผลผลิต เดือน พ.ย.2556 
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าภาพที่ ช-ฏ สภาพแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกร จ.นครพนม ระยะให้ผลผลิต เดือน พ.ย.2556 

 

 

 

 
 

 

า  ภาพปัญหาการผลิตปาล์มน้้ามัน ปี 2557 {ฐ ปาล์มขาดธาตุอาหาร ฑ ทะลายเน่า ฒ ดอกเพศผู้มาก 

 

   

  

 

 

  


