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ชื่อชุดโครงการวิจัย……ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่ใหม่ 

โครงการวิจัย.....……ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

กิจกรรมที่ 1.  การส้ารวจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร 

ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย):การส้ารวจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแก้ไขการผลิตปาล์มน้้ามันให้เหมาะสมใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) : Survey and analysis the oil palm cultivation of Sakon Nakhon’s 

farmers 

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง: นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
ผู้ร่วมงาน:นายไพฑูลย์ ไซยฮาต ,นายศักดิ์สิทธิ์ ประสพสุข สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

 

 

บทคัดย่อ 

ส้ารวจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาพ้ืนที่ปลูกและแก้ไขการผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรให้เหมาะสมใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ด้าเนินการทดลองโดยใช้วิธีการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ โดยคัดเลือกจากอ้าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูก
ปาล์มน้้ามันมากอันดับที่ 1 -3 ของจังหวัด สุ่มส้ารวจเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันจ้านวน 100 ราย พบว่า
จังหวัดสกลนครมีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด  6,682 ไร่  โดยเฉพาะอ้าเภอค้าตากล้า มี พ้ืนที่ปลูก จ้านวน 1,876 ไร่ 
(ส้านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร, 2556) ต้าบลนาแต้ มีจ้านวนพ้ืนที่ปลูก 712 ไร่ เกษตรกรปลูกมากที่สุดได้แก่ 
ต้าบลค้าตากล้า จ้านวน 71 ราย โดยปัญหาเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครพบว่า ร้อยละ 
62 มีปัญหาระหว่างปลูกปาล์มน้้ามันโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้้า ร้อยละ 38.71 ความรู้ ร้อยละ 32.26 
ปัญหาเรื่องโรคปาล์มน้้ามันที่ส้าคัญและพบมากที่สุด ได้แก่ โรคยอดเน่า คิดเป็นร้อยละ 46.88 ปัญหาแมลงศัตรูที่
ส้าคัญและพบมากที่สุด ได้แก่ ด้วงกุหลาบ คิดเป็นเป็นร้อยละ 81.25 รวมถึงปัญหาการขาดธาตุอาหารพบว่าปาล์ม
น้้ามันในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครขาดไนโตรเจน(N) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.65 ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวสามารถ



แก้ปัญหาได้จากภาครัฐและเอกชนโดยน้าเทคโนโลยีการจัดการสวนที่ถูกต้องให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการจัดการ
สวนที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ และปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันที่
ถูกต้องแก่เกษตรกรในจังหวัดสกลนครต่อไป 

  
 

 

 

ค าน า 

จังหวัดสกลนครปลูกปาล์มน้้ามันมีพ้ืนที่ยืนต้น 6,682 ไร่ พ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 896 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
1,062 กิโลกรัม/ไร่ (ได้ผลผลิตน้อยเนื่องจากเพ่ิงเริ่มให้ผลผลิตปีแรกๆ)ปลูกมากในเขตพ้ืนที่ อ้าเภอค้าตากล้า 
อ้าเภอบ้านม่วง และอ้าเภอวานรนิวาส (ส้านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556) การ
ขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ค้านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูก เช่น พ้ืนที่นา พ้ืนที่
น้้าท่วม ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้้ามัน ทั้งนี้สภาพดินที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์ม
น้้ามันคือ มีความลาดชันของพ้ืนที่ไม่เกิน 20 องศาแต่พ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุดไม่เกิน 12 องศา มีความลึกของดิน
มากกว่า 75 เซนติเมตร เนื้อดินเป็นดินร่วนถึงเหนียว ค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 4.0-6.0 ความสามารถใน
การซึมน้้าของดินปานกลาง โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครปัจจัยหลักของการเพ่ิมผลผลิตนั้นอยู่ที่ ดินและน้้า อีกทั้ง
หากต้องประสบภาวะฝน ทิ้งช่วงนาน มีช่วงแล้งยาวจึงท้าให้ปาล์มเกิดสภาวะการขาดน้้า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
ผลผลิตของปาล์ม ที่ส้าคัญผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นนั้นต้องคุ้มค่ากับต้นทุน ค่าใช้จ่าย เพราะปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่ต้องใช้
เวลาในการเพาะยาวนานกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้องใช้เวลาหลายปีฉะนั้นการวางแผนการปลูกปาล์มจึงมีความ
จ้าเป็น ทั้งในเรื่องของสภาพของดิน การให้ปุ๋ยและระบบการให้น้้า เพ่ือให้การปลูกปาล์มของเกษตรกรประสบ
ผลส้าเร็จ เนื่องจากเป็นพืชใหม่ส้าหรับเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร เกษตรกรบางส่วนยังปฏิบัติดูแลรักษาไม่
ถูกต้องทั้งในระยะปาล์มน้้ามันก่อนให้ผลผลิต และในระยะที่ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตแล้ว จากการส้ารวจการปลูก
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี อ้านาจเจริญ นครพนม บึงกาฬ 
หนองคาย เลย และอุดรธานี โดยคณะของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ส้านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 และส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังดูแลจัดการสวนไม่ถูกต้อง 
และเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มดิบ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์น้้ามันต่้า จึงควรมีการศึกษาและ
วิเคราะห์การปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในพ้ืนที่ และน้าเทคโนโลยีการจัดการสวนที่ถูกต้องไปทดสอบในแปลง
เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการจัดการสวนที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือเป็นการเผยแพร่และปรับใช้
เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในจังหวัดสกลนครต่อไป 
 

วิธีด าเนินการ 



-  แบบและวิธีการทดลอง   
แบบการทดลอง เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจ 

วิธีการทดลอง  ด้าเนินการทดลองโดยใช้วิธีการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)และน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. คัดเลือกชุมชนที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จากฐานข้อมูลเกษตรกรของศูนย์ฯ และจากการ

ส้ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
2. วางแผนส้ารวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัดสกลนครโดยการ

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยคัดเลือกจากอ้าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันมากอันดับที่  1 
-3 ของจังหวัด เลือกส้ารวจเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกตั้งแต่ 10ไร่ ขึ้นไปรวมอย่างน้อย 100  แปลง 

3. จัดท้าแบบส้ารวจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเกษตรกร สภาพพ้ืนที่แปลง การจัดการปุ๋ย 
การให้น้้า เป็นต้น 

4. ด้าเนินการส้ารวจและศึกษาการปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ตามแผนที่ก้าหนดไว้ในข้อ 2 
5. น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด และจัดกลุ่มแปลง

ปาล์มเพื่อการศึกษาตามสภาพพ้ืนที่ 
6. สรุปผลการส้ารวจการปลูกปาล์มน้้ามัน 

การบันทึกข้อมูล 
1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุการประกอบอาชีพ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
2. ข้อมูลแปลงปาล์มน้้ามัน เช่น พ้ืนที่ปลูก อายุปาล์มน้้ามัน พันธุ์ที่ปลูก แหล่งพันธุ์   
3. ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ เช่น ลักษณะพ้ืนที่ ลักษณะดิน  
4. ข้อมูลการจัดการแปลงปาล์มน้้ามัน เช่น การวางผังแปลง ระยะปลูก การปลูกพืชคลุมดินใน

แปลง การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การปลูกพืชแซม ระบบการให้น้้า การใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอ่ืนๆ การ
ก้าจัดวัชพืช การตัดแต่งทางใบ  

5. ข้อมูลผลผลิตปาล์มน้้ามันและการจัดการ เช่น ผลผลิต การเก็บเก่ียว การขนย้าย การจ้าหน่าย
ผลผลิต 

6. ข้อมูลต้นทุนการผลิตเช่น ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมี ค่าแรงงาน ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกปาล์มน้้ามันเช่น ระบบน้้า โรคปาล์มน้้ามัน แมลงศัตรูปาล์ม

น้้ามัน 
-เวลาและสถานที่: ระยะเวลาที่ด้าเนินการ ปีที่เริ่มต้น 2556 ปีที่สิ้นสุด 2557  

   ณ. แปลงปลูกปาล์มน้้ามัน จังหวัดสกลนคร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร   
         



ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแปลงปาล์มน้้ามันในจังหวัดสกลนคร  

  จากผลการส้ารวจเพ่ือหาประเด็นปัญหาและแก้ไขการผลผลิตปาล์มน้้ามันให้เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร ระยะเวลาที่ด้าเนินการ ปีที่เริ่มต้น 2557 ปีที่สิ้นสุด 2559 เริ่มการส้ารวจในอ้าเภอค้าตากล้ามีทั้งหมด 4 
ต้าบล ต้าบลค้าตากล้า ต้าบลหนองบัวสิม ต้าบลนาแต้ ต้าบลแพด มีจ้านวนพ้ืนที่ปลูก 511, 550, 712 และ103 
ไร่ ตามล้าดับ รวมทั้งสิ้น 1,876 ไร่ จากผลการสุ่มส้ารวจเกษตรกรจ้านวน 100 ราย พบว่า พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 
น้อยกว่า 5 ไร่, 5-10 ไร่ และมากกว่า 10 ไร่ จ้านวนร้อยละ12, 52และ36 ตามล้าดับ พันธุ์ปาล์มน้้ามันที่เกษตรกร
นิยมปลูกมากที่สุด คือ สฎ. 2 ร้อยละ 31 ซึ่งเกษตรกรไม่ทราบชนิดพันธุ์ร้อยละ 35 และเหตุผลส่วนใหญ่ที่
เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน้้ามันได้แก่ เพ่ือนแนะน้า, พ้ืนที่ว่างเปล่า, ดูแลรักษาง่ายกว่ายางพารา ร้อยละ 15, 18
และ 19 ตามล้าดับ และอ่ืนๆ ร้อยละ 41  

 

 

ภาพที1่. เจ้าหน้าที่ลงส้ารวจประเด็นปัญหาและให้ค้าแนะน้าเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามัน                   
      ในจังหวัดสกลนคร 
2. การจัดการปาล์มน้้ามันก่อนให้ผลผลิตในจังหวัดสกลนคร 



การจัดการปาล์มน้้ามันก่อนให้ผลผลิตพบว่าเกษตรกร จ้านวน 15 ราย ปลูกพืชแซม คิดเป็นร้อยละ 15 
และไม่มีการปลูกพืชแซมจ้านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งพืชแซมดังกล่าวประกอบด้วย อ้อย  มันส้าปะหลัง, 
สับปะรด, ข้าวโพด, ข้าวและพืชอ่ืนๆ เช่น กล้วย ยางพารา แตงโม เป็นต้น เกษตรกรปลูกข้าวแซมมากที่สุด 
จ้านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.57 ราย ในส่วนของการให้น้้าส้าหรับปาล์มน้้ามันพบว่า ให้น้้าฝนอย่างเดียว 
จ้านวน 78ราย คิดเป็นร้อยละ 78 ส่วนเกษตรกรให้น้้าฝนและติดตั้งระบบน้้าจ้านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 
ซึ่งประกอบด้วยปล่อยน้้าเข้าร่อง ติดตั้งระบบน้้าแบบสปริงเก้อ และอ่ืนๆ เช่น ตักรด ใช้สายยางรด เป็นต้น 
เกษตรกรปล่อยน้้าเข้าร่องสวนปาล์มน้้ามัน จ้านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.44 ราย ซึ่งพบว่าแหล่งน้้าที่
ใกล้เคียงกับบริเวณแปลงปาล์มน้้ามันของเกษตรกร ประกอบด้วยแหล่งน้้าธรรมชาติ , สระขุด และระบบ
ชลประทาน จ้านวน 25, 22 และ17 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.49, 26.83 และ20.73 ตามล้าดับ การใส่ปุ๋ยปาล์ม
น้้ามันก่อนให้ผลผลิตตามวิธีของเกษตรกรพบว่า ไม่ใส่ปุ๋ยจ้านวน 14 ราย ใส่ปุ๋ย 86 ราย คิดเป็นร้อย 14และ 86 
โดยเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 มากที่สุด จ้านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.22 ใส่ในอัตราเฉลี่ย เท่ากับ 
1.48 กิโลกรัมต่อต้น รวมถึงใส่ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ 60.78, 33.33 และ5.88 ในส่วน
ของการก้าจัดวัชพืชเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกท่ีจะก้าจัดวัชพืชรอบโคน จ้านวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่
มีการตัดแต่งทางใบและช่อดอกจ้านวนร้อยละ 86 และ92 ราย ตามล้าดับ  
  ลักษณะสภาพพ้ืนที่ก่อนปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตซึ่งมลีักษณะพ้ืนที ่ราบ-ลาดเอียง ราบลุ่ม และลาดชันภูเขา   
คิดเป็นร้อยละ 73, 26 และ1 ตามล้าดับ ลักษณะดิน ร่วนปนทราย, ดินทราย, เหนียวปนทราย และอ่ืนๆ (ดิน
เหนียวลูกรัง) พบดินร่วนปนทรายมากที่สุด เท่ากับร้อยละ 53 พ้ืนที่เดิมของเกษตรกรส่วนมากเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว
เดิมร้อยละ 59 ซึ่งผังแปลงปลูกปาล์มน้้ามัน แบบสามเหลี่ยมด้านเท่าและสี่เหลี่ยม คิดเป็นร้อยละ 73 และ27 
ตามล้าดับ ระยะปลูกที่เกษตรกรปลูกมากท่ีสุด 3 ล้าดับได้แก่  9x9x9, 8x8x8 และ7x7x7 คิดเป็นร้อยละ 68, 22 
และ5 ตามล้าดับโดยการไถเตรียมดิน จ้านวน 1 ครั้ง, 2 ครั้ง และ 3ครั้ง เกษตรกรร้อยละ 48 ไถเตรียมดิน 
จ้านวน 2 ครั้ง และรองก้นหลุมก่อนปลูกร้อยละ 88 โดยใช้ปุ๋ยคอก/หมัก, ร็อคฟอสเฟส/โดโลไมท์ และอ่ืนๆ เช่น 
ปุ๋ยเคมี/อินทรีย์/ชีวภาพ เป็นต้นซึ่งเกษตรกรใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักร้อยละ48 ใช้อัตราเฉลี่ย 18.7กิโลกรัมต่อหลุม 
หลังจากปลูกปาล์มน้้ามันเกษตรกรพบจ้านวนต้นตาย 1-50 ต้นจ้านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.68 และสาเหตุ
ที่ท้าให้ปาล์มน้้ามันตายมากท่ีสุดคือ น้้าท่วมและหนู คิดเป็นร้อยละ 47.22 และ27.78 ตามล้าดับ  
 

3. การจัดการปาล์มน้้ามันที่ให้ผลผลิตในจังหวัดสกลนคร 

  การจัดการปาล์มน้้ามันที่ให้ผลผลิตแล้วพบว่าเกษตรกร จ้านวน 2 ราย มีการปลูกพืชแซม คิดเป็นร้อยละ 
2 และไม่มีการปลูกพืชแซมจ้านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 ซึ่งพืชแซมดังกล่าวประกอบด้วย ข้าว พืชอ่ืนๆ เช่น  
กล้วย จ้านวนอย่างละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ราย ในส่วนของการให้น้้าส้าหรับปาล์มน้้ามันพบว่า น้้าฝนอย่าง
เดียว จ้านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 ส่วนเกษตรกรให้น้้าฝนและติดตั้งระบบน้้าจ้านวน 11 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 11 ซึ่งได้แก่ ปล่อยเข้าร่อง และติดตั้งระบบน้้าแบบสปริงเก้อ เกษตรกรปล่อยน้้าเข้าร่องสวนปาล์มน้้ามัน 
จ้านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.36 รายและติดตั้งระบบน้้าแบบสปริงเก้อ จ้านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.64 
ราย การใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามันในระยะที่ให้ผลผลิตตามวิธีของเกษตรกรพบว่า ไม่ใส่ปุ๋ยจ้านวน 53 ราย ใส่ปุ๋ย 47 ราย 



คิดเป็นร้อยละ 53 และ47 โดยเกษตรกรใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตรจ้านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 
31.91 ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีของเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 68.09  โดยเกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 มากที่สุด ใส่ใน
อัตราเฉลี่ย เท่ากับ 1.5 กิโลกรัมต่อต้น จ้านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.79 รวมถึงใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ 
คิดเป็นร้อยละ 80 และ20  ในส่วนของการก้าจัดวัชพืชเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกที่จะก้าจัดวัชพืชรอบโคน จ้านวน 
19 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการตัดแต่งทางใบจ้านวนร้อยละ 80   
 

4. ผลผลิตและการเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน้้ามันในจังหวัดสกลนคร 
  เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกหลักปลูกเมื่อปาล์มน้้ามันมีอายุ 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี และ5 ปีขึ้นไป 
จ้านวน 3,12,9 และ4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71, 42.86, 32.14 และ14.29 ตามล้าดับ มีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผล
ผิต ทุก 10 วัน และทุก 15 วัน คิดเป็นร้อยละ25 และ 75 ตามล้าดับ ผลผลิตปาล์มน้้ามันในจังหวัดสกลนครมี
ผลผลิตสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 891 กก/ไร่ ต่้าสุดเฉลี่ย 131 กก/ไร่ ราคาสูงสุดเฉลี่ย 3.9 บาทและต่้าสุดเฉลี่ย 2.08 
บาท เกษตรกรมีการขนย้ายผลผลิตออกจากแปลงโดยใช้ รถเข็น, รถกะบะ, อีแต๊ก, รถแทรกเตอร์ เกษตรกรส่วน
ใหญ่เลือกใช้รถไถเดินตาม ร้อยละ 59.26 ราย   

5. ต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามันในจังหวัดสกลนคร 
ต้นทุนการผลิตประกอบด้วยค่าต้นพันธุ์ ร้อยละ 59 สูงกว่า 55 บาทต่อต้น ค่าเตรียมพ้ืนที่ เฉลี่ย 667 

บาท/ไร่ ค่าแรงงานปลูก เฉลี่ย 440 บาท/ไร่ ค่าระบบน้้า เฉลี่ย 2,809 บาท/ไร่ ค่าปุ๋ยเคมี เฉลี่ย 2,533.67 บาท 
ค่าสารเคมีป้องกันก้าจัดโรคแมลงรวมจ้างเหมาแรงงานเฉลี่ย 2,286.67 บาท/ไร่ การก้าจัดวัชพืชประกอบด้วยค่า
สารเคมีและค่าแรงงานคนแบบจ้างเหมาเฉลี่ย 2,135 บาท/ไร่ ค่าเครื่องจักร (รวมรถไถและเครื่องตัดหญ้า) 
ประกอบด้วยค่าน้้ามันเชื่อเพลิงและจ้างเหมาแรงงาน เฉลี่ย 2,139 บาท/ไร่ รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 
เท่ากับ 14,220.34 บาท/ไร่ 

 
6. ประเด็นปัญหาการปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัดสกลนคร 

ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครพบว่าเกษตรกรไม่มีปัญหาในระหว่างการปลูก
ปาล์มน้้ามัน ร้อยละ 38 และมีปัญหาในระหว่างปลูกปาล์มน้้ามันร้อยละ 62 ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
แหล่งน้้า 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.71 ความรู้ จ้านวน 20 ราย คิดเป็นเป็นร้อยละ 32.26 ปัญหาเรื่องโรคปาล์ม
น้้ามันได้แก่ โรคยอดเน่า, ทางใบบิด, โรคใบจุด, ทะลายเน่า และล้าต้นเน่า คิดเป็นร้อยละ 46.88, 31.25, 12.5 
และ9.38 ตามล้าดับ ปัญหาเรื่องแมลงศัตรู เช่น ด้วงกุหลาบ , ด้วงแรด และหนอนปลอก คิดเป็นเป็นร้อยละ 
81.25, 15.63 และ3.13 ตามล้าดับ รวมถึงปัญหาการขาดธาตุอาหารพบว่าปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
ขาดไนโตรเจนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.65 ในส่วนของภาคการตลาดร้อยละ 54.17 เกษตรกรน้าผลผลิตไป
ขายเองบริเวณลานเท และร้อยละ 45.83 พ่อค้ามารับชื้อผลผลิตถึงพ้ืนที่  

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที2่. ลักษณะอาการโรคยอดเน่า(ก1,ก2)และโคนเน่า(ข)ปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

 

สรุปการทดลองและข้อเสนอแนะ 

  ผลการส้ารวจแปลงปลูกปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในจังหวัดสกลนครโดยคัดเลือกอ้าเภอที่ปลูกมากที่สุด 
3 อ้าเภอ โดยเฉพาะอ้าเภอค้าตากล้ามมีพ้ืนที่ปลูก จ้านวน 1,876 ไร่ (ส้านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร) ต้าบลนา
แต้ มีจ้านวนพ้ืนที่ปลูก 712 ไร่ ซึ่งมีเกษตรกรปลูกปาล์มน้้ามันมากที่สุดได้แก่ต้าบลค้าตากล้า จ้านวน 71 

ก1 ข 

ก2 



ครัวเรือน (ส้านักงานเกษตรอ้าเภอค้าตากล้า) สุ่มส้ารวจเกษตรกรจ้านวน 100 ราย พบว่า เกษตรกรจ้านวนร้อย
ละ 52 ปลูกปาล์มน้้ามัน 5-10 ไร่ พันธุ์ปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด คือ สฎ. 2 สภาพพ้ืนที่ก่อนปลูก
ปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่ ร้อยละ 73 เป็นพ้ืนที่ ราบ-ลาดเอียง ลักษณะดินร้อยละ 53 พบดินร่วนปนทรายมากที่สุด 
พ้ืนที่เดิมของเกษตรกรส่วนมากเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวเดิมร้อยละ 59 โดยผังแปลงปลูกปาล์มน้้ามัน แบบสามเหลี่ยม
ด้านเท่าร้อยละ 73 ระยะปลูกที่เกษตรกรร้อยละ 68 ปลูกมากที่สุด คือ 9x9x9 ซ่ึงไถเตรียมดิน จ้านวน 1 ครั้งร้อย
ละ 48 และรองก้นหลุมก่อนปลูกร้อยละ 77.44 โดยใช้ปุ๋ยคอก/หมัก, ร็อคฟอสเฟส/โดโลไมท์ และอ่ืนๆ เช่น 
ปุ๋ยเคมี/อินทรีย์/ชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักร้อยละ48 ใช้อัตราเฉลี่ย 18.7กิโลกรัมต่อหลุม 
เกษตรกรร้อยละ60.84 รองก้นหลุมตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร หลังจากเกษตรกรปลูกปาล์มน้้ามันมี
จ้านวนต้นตายตั้งแต ่1-50 ต้น ร้อยละ 75.68 สาเหตุที่ท้าให้ปาล์มน้้ามันตายมากท่ีสุดคือ น้้าท่วมและหนู  

เกษตรกรร้อยละ 31 มีการจัดการปาล์มน้้ามันก่อนให้ผลผลิต ร้อยละ 15 ปลูกพืชแซม เกษตรกรร้อยละ 22 
มีการให้น้้าปาล์มน้้ามันโดยอาศัยน้้าฝนพร้อมติดตั้งระบบน้้า ได้แก่ ปล่อยเข้าร่อง ร้อยละ 44.44 เกษตรกรใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.22 ใส่ในอัตราเฉลี่ย เท่ากับ 1.48 กิโลกรัมต่อต้น เกษตรกรส่วนใหญ่
เลือกที่จะก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้น และไม่นิยมตัดแต่งทางใบและช่อดอกในปาล์มน้้ามันก่อนให้ผลผลิตการจัดการ
ปาล์มน้้ามันที่ให้ผลผลิตแล้วพบว่าเกษตรกรอาศัยน้้าฝนพร้อมติดตั้งระบบน้้าร้อยละ 11 ได้แก่ ระบบน้้าแบบสปริง
เก้อ ร้อยละ 63.64 ราย และมีการตัดแต่งทางใบจ้านวนร้อยละ 80 เกษตรกร ร้อยละ 68.09 ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธี
ของเกษตรกร ร้อยละ 31.91 ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตร ร้อยละ 29.79 ใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 มาก
ที่สุด ใส่ในอัตราเฉลี่ย เท่ากับ 1.5 กิโลกรัมต่อต้น ในส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตพบว่า เกษตรกรร้อยละ 75 เก็บ
เกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน ผลผลิตสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 891 กก/ไร่ ต่้าสุดเฉลี่ย 131 กก/ไร่ ราคาสูงสุดเฉลี่ย 3.9 บาท
และต่้าสุดเฉลี่ย 2.08 บาท แรงงานเก็บเก่ียวจ้างเหมา เฉลี่ย 300-500 บาท/คน 

 ต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามันประกอบด้วยค่าต้นพันธุ์ ค่าเตรียมพ้ืนที่ ค่าแรงงานปลูก ค่าระบบน้้า ค่า
ปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีป้องกันก้าจัดโรคแมลงรวมจ้างเหมาแรงงาน การก้าจัดวัชพืชประกอบด้วยค่าสารเคมีและค่า
แรงงานคนแบบจ้างเหมา ค่าเครื่องจักร (รวมรถไถและเครื่องตัดหญ้า) ประกอบด้วยค่าน้้ามันเชื่อเพลิงและจ้าง
เหมาแรงงาน เฉลี่ยเท่ากับ 14,220.34 บาท/ไร่ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวสอดคล้องกับปาล์มน้้ามันปีที่ 1 -3 ตามคู่มือ
แนะน้าการจัดการสานปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ใหม่ตามตารางหน้าที่ 25 ซึ่งปาล์มน้้ามันยังไม่ได้เก็บผลผลิต (กรม
วิชาการเกษตร, 2557) 

ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครพบว่า ร้อยละ 62 มีปัญหาระหว่างปลูกปาล์ม
น้้ามันโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้้า ร้อยละ 38.71 ความรู้ ร้อยละ 32.26 ปัญหาเรื่องโรคปาล์มน้้ามันที่
ส้าคัญและพบมากที่สุด ได้แก่ โรคยอดเน่า คิดเป็นร้อยละ 46.88 ปัญหาแมลงศัตรูที่ส้าคัญและพบมากท่ีสุด ได้แก่ 
ด้วงกุหลาบ คิดเป็นเป็นร้อยละ 81.25 รวมถึงปัญหาการขาดธาตุอาหารพบว่าปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
ขาดไนโตรเจน(N) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.65 ในส่วนของการตลาดเกษตรกรร้อยละ 54.17 น้าผลผลิตไปขาย
เองในพ้ืนที่ลานเทและร้อยละ 45.83 พ่อค้ามารับชื้อผลผลิตถึงพ้ืนที่  ทั้งนี้เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจหันมาปลูก
ปาล์มน้้ามันกันมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้อง ท้าให้มีการปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสม การขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ค้านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูก เช่น 



พ้ืนที่นา พ้ืนที่น้้าท่วม ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้้ามันซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังดูแล
จัดการสวนไม่ถูกต้อง และเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มดิบ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์น้้ามันต่้า จึง
ควรน้าเทคโนโลยีการจัดการสวนที่ถูกต้องไปทดสอบในแปลงเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการจัดการ
สวนที่ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือเป็นการเผยแพร่และปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
ในจังหวัดสกลนครต่อไป 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรและผู้สนใจปลูกปาล์มน้้ามันในการเลือกพันธ์
ปาล์มน้้ามันที่จะน้าไปปลูกให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  

2. ได้ข้อมูลวิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลสวนปาล์มน้้ามัน เพื่อน้าไปวิเคราะห์และปรับใช้เทคโนโลยีการจัดการ
สวนปาล์มน้้ามันในจังหวัดสกลนคร        

 
ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า พนักงานราชการ และเกษตรกรทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ     
และร่วมพลัง ในการด้าเนินงานส้ารวจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแก้ไขการผลิตปาล์มน้้ามันให้เหมาะสมใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ร่วมทั้งส้านักงานเกษตรจังหวัดสกลนครและส้านักงานเกษตรอ้าเภอค้าตากล้า ที่เอ้ือเฟ้ือ
ข้อมูลและอนุเคราะห์การประสานงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยดีและหวังว่างานวิจัยนี้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้
ไม่มากก็น้อย  
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ภาคผนวก 

 

 

ภาพภาคผนวกที่1. กราฟปริมาณน้้าฝนและจ้านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี จังหวัดสกลนคร 

 



 

         ภาพภาคผนวกที่2. แผนที่ศักยภาพการผลิตปาล์มน้้ามัน จังหวัดสกลนคร 
         ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน,2548 

    

   ภาพภาคผนวกที่3. ลักษณะปาล์มน้้ามันขาดน้้าในฤดูแล้งและอาการขาดธาตุอาหารในพื้นที่ของเกษตรกร          
         จังหวัดสกลนคร 
  



     

ภาพภาคผนวกที่4. เกษตรกรปลูกพืชแซมในระหว่างพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน(อายุ1-3ปี) ในระยะก่อนให้ผลผลิต 

 

     

 ภาพภาคผนวกที่5. ลักษณะการขายและการขนส่งปาล์มน้้ามันของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร     

ตารางภาคที1่. สภาพพ้ืนที่และการจัดการก่อนปลูกปาล์มน้้ามันในจังหวัดสกลนคร ปี 2557 

ลักษณะ
พ้ืนที่ 

ร้อยละ ลักษณะ
ดิน 

ร้อยละ พ้ืนที่ปลูก
ปาล์มเดิม 

ร้อยละ การไถ
เตรียม

ดิน 

ร้อยละ รองก้นหลุม
ก่อนปลูก 

ร้อยละ 



 

ตารางภาคที่2. การจัดการปาล์มน้้ามันระยะก่อนให้ผลผลิตและระยะให้ผลผลิตแล้วในจังหวัดสกลนคร ปี 2557 

 

-ราบ-ลาด
เอียง 
-ราบลุ่ม 
-ลาดชัน/
ภูเขา 

73 
 
26 
1 

-ร่วนปน
ทราย 
-ดินทราย 
-เหนียว
ปนทราย 
-อ่ืนๆ  
(ลูกรัง, 
ดินทาม,  
ดินปนหิน) 

53 
 
25 
11 
 
11  

-ท้านา 
-ยางพารา 
-ไม้ผล 
-ที่ว่าง 
-อ่ืนๆ  
(อ้อย,มัน
ส้าปะหลัง,  
ยูคาลิปตัส) 

59 
1 
2 
16 
22 

-1 ครั้ง 
-2 ครั้ง 
-3 ครั้ง 

42 
48 
10 

-ตาม
ค้าแนะน้า
กรมฯ 
-ตามวิธี
เกษตรกร 

68.64 
 
 

19.36 

ระยะก่อนให้ผลผลิต 

การปลูกพืชแซม ร้อยละ การจัดการน้้า ร้อยละ การใส่ปุ๋ยเคมี ร้อยละ สูตรปุ๋ยที่ใส่ ร้อยละ 
-ข้าว 
-มันส้าปะหลัง 
-อ้อย 
-อ่ืนๆ 
 

46.67 
13.33 
13.33 
26.67 
 

-สปริงเกลอร์ 
-น้้าหยด 
-ตามร่อง 
-อ่ืนๆ  
(รดตามต้น  
วางท่อตามต้น 
ตักรด สายยาง) 

14.81 
3.70 
44.44 
37.04 
 
 

-ตามค้าแนะน้า
กรมวิชาการ
เกษตร 
-ตามวิธี
เกษตรกร 
 

29.33 
 
 
70.67 

 

-ตามค้าแนะน้า
กรมวิชาการ
เกษตร 
-ตามวิธี
เกษตรกร 
-15-15-15 
-46-0-0 

29.33 
 
 
70.67 
 
75.47 
24.53 

ระยะให้ผลผลิตแล้ว 
- - -สปริงเกลอร์ 

-ตามร่อง 
63.64 
36.36 

-ตามค้าแนะน้า
กรมวิชาการ
เกษตร 
-ตามวิธี
เกษตรกร 
 

25 
 
 
75 

-ตามค้าแนะน้า
กรมวิชาการ
เกษตร 
-ตามวิธี
เกษตรกร 
-15-15-15 
-46-0-0 
-13-13-21 
-อ่ืนๆ 

25 
 
 
75 
 
47.62 
9.52 
19.05 
23.81 



ตารางภาคที3่. เหตุผลในการเลือกปลูกปาล์มน้้ามัน ปัญหาและการตลาดในจังหวัดสกลนคร ปี 2557 

 

 

 

 

พ้ืนที่ปลูก 
   (ไร่) 

ร้อยละ ชนิดพันธุ์ ร้อยละ เหตุผล ร้อยละ ประเด็น
ปัญหา 

ร้อยละ ตลาด ร้อยละ 

-5-9 
-> 10  

64 
36 

-ไม่ทราบ 
-กรม
วิชาการ
เกษตร 
-เอกชน 

35 
39 
 
 
26 

-ตามกระแส 
-พืชใหม่ 
-ดูแลง่าย 
-ให้ผลผลิต 
ระยะยาว 
-พ้ืนที่ว่าง 

42 
19 
15 
6 
 

18 

-โรค 
แมลงศัตรู 
และสัตว์
ศัตร ู
-ขาดธาตุ
อาหาร 

59.34 
 
 

 
40.66 

-ขายเอง
ที่ลานเท 
-พ่อค้า 
รับซื้อ 

54.17 
 
45.83 
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