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ทะเบียนวจัิย   54-54-13-08-30000-016-102-02-11 

 ช่ือโครงการ         ผลของการจดัการดินและนํ้าต่อสัดส่วนการเกิดเพศของช่อดอกและการเพิ่มผลผลิต 

ปาลม์นํ้ามนั  ในกลุ่มชุดดินท่ี 35  จงัหวดัระยอง 

   Effect of Soil and Water Management  for  Inflorescence Produc and  Oil   palm  in    

soil  Group  No 35  in Rayong Province. 

กลุ่มชุดดินที ่  35 ชุดดิน   สตึก   (Satuk series) 

สถานทีด่ําเนินการ   ม. 1 ต.ตาสิทธ์ิ  อ.ปลวกแดง   จ. ระยอง 

ผู้ดําเนินการวจัิย  1.  นางสาวอรอนงค ์ บวัดาํ   Miss Onanong  Buadam 

     2. นางสาวนงปวณ์ี   บุตรามรา     Miss  Nongpawee Budtramara. 

 

บทคัดย่อ 

       การทดลองวิจยัการปลูกปาล์มนํ้ ามนัในกลุ่มชุดดินท่ี 35 ชุดดินสตึก  ทาํการทดลองวิจยัเพื่อ

ศึกษาถึงการจดัการดินและนํ้าท่ีมีผลต่อการพฒันาของช่อดอกและการให้ปริมาณผลผลิตของปาล์มนํ้ ามนั

อายุ 3 ปี ท่ีปลูกในจงัหวดัระยอง  จดัการดินและนํ้ าโดยใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินตามอตัราแนะนาํ

ของกรมวิชาการเกษตรร่วมกบัการใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง โดยตาํรับท่ี 1 ไม่ให้นํ้ า + ใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา

แนะนาํ ,  ตาํรับท่ี 2 ให้นํ้ า + ใส่ปุ๋ยเคมีอตัราแนะนาํ  , ตาํรับท่ี 3 ให้นํ้ า + ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง และ

ตาํรับท่ี 4 ให้นํ้ า + ปุ๋ยเคมีอตัราแนะนาํร่วมกบัปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง   ปุ๋ยเคมีตามอตัราแนะนาํท่ีใส่ คือ 

สูตร 46-0-0  สูตร 18-46-0  และสูตร 0-0- 60 แบ่งใส่ 3  คร้ังต่อตน้ต่อปี  ร่วมกบั ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง

สูตรไนโตรเจน อตัรา 3 กิโลกรัมต่อตน้ และฟอสฟอรัส อตัรา 3 กิโลกรัมต่อตน้ 

       จากผลการทดลองในระยะเวลา 1 ปี  พบวา่ทุกวิธีการทดลองไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ

ต่อการการพฒันาเพศของช่อดอก โดยวิธีการทดลองท่ี 2  มีการพฒันาเป็นช่อดอกเพศเมียเฉล่ียสูงสุดคือ  

24.71 ช่อดอกต่อตน้ต่อปี  และมีช่อดอกเพศผูเ้ฉล่ียตํ่าสุดคือ 10.75 ช่อดอก คิดเป็นสัดส่วนช่อดอกเพศเมีย

ต่อช่อดอกเพศผู ้   5  ต่อ 2  ซ่ึงดีกว่ามาตรฐานทัว่ไปของปาล์มนํ้ ามนัท่ีเพิ่งเร่ิมให้ผลผลิต ท่ีมีสัดส่วน

ระหวา่งเพศเมียและเพศผูเ้ป็น 3  ต่อ 2   ในขณะท่ีวิธีการทดลองท่ี 4  มีการพฒันาเป็นช่อดอกเพศผูเ้ฉล่ีย

สูงสุด คือ 15.30  ช่อดอก และวิธีการทดลองท่ี 1 มีปริมาณช่อดอกกะเทยเฉล่ียสูงสุดคือ 1.50 ช่อดอกต่อ

ต้นต่อปี  ในส่วนของผลผลิตปาล์มนํ้ ามนั  จาํนวนทะลายปาล์มนํ้ ามัน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

ทางดา้นสถิติ โดยวิธีการทดลองท่ี 2  มีจาํนวนทะลายเฉล่ียสูงสุด คือ 22.65  ทะลายต่อตน้ต่อปี  รวมถึง

ปริมาณนํ้าหนกัผลผลิตของปาลม์นํ้ามนัพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติเช่นกนั โดยวิธีการทดลองท่ี  

2  มีปริมาณนํ้ าหนกัผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 173.67  กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี  ดา้นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
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พบว่าวิธีการทดลองท่ี  2  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุม้ค่ากว่าทุกวิธีการทดลอง คือมีผลผลิตเฉล่ีย 

3,820.74  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และมีอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 4,778 บาท ต่อไร่ต่อปี 

 

หลกัการและเหตุผล 

           ปาลม์นํ้ามนัเป็นพืชท่ีมีโอกาสและศกัยภาพสูงมากในการจะแกปั้ญหาเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็น

พืชยืนตน้ท่ีมีอายุการให้ผลผลิตยาวนาน ระยะตั้งแต่ปลูกถึงโค่นทิ้งเฉล่ียอยูท่ี่ 25 ปี ให้ผลผลิตนํ้ ามนัต่อ

หน่วยพื้นท่ีสูงประมาณ เม่ือเทียบกบัพืชนํ้ ามนัชนิดอ่ืนๆ เช่น ถัว่เหลือง ทานตะวนั   ถัว่ลิสง มะพร้าว 

ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนัน้ีปาลม์นํ้ ามนัมีบทบาทความสําคญัเพิ่มมากข้ึนในรูปของการนาํไปใช้

ดา้นพลงังานคือไบโอดีเซล ตามท่ีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน ได้

เสนอยุทธศาสตร์ไบโอดีเซล ส่งเสริมให้มีการผลิตไบโอดีเซลทดแทนนํ้ ามนัดีเซลร้อยละ 3 ของการใช้

นํ้ ามนัดีเซลในปี 2554  หรือคิดเป็นปริมาณไบโอดีเซล 880 ลา้นลิตร/ปี พร้อมทั้งเห็นชอบให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์กาํหนดเขตพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกปาล์มนํ้ ามนั โดยกาํหนดให้ภาคใตแ้ละภาค

ตะวนัออก   ( จงัหวดัจนัทบุรี, ระยอง)  เป็นฐานการปลูกปาลม์นํ้ามนั   

  จากการที่ภาคตะวนัออกมีล ักษณะภูมิอากาศที่ใกล้เคียงก ับทางภาคใต้ของประเทศ

ไทย  มีพื้นท่ีเหมาะสม คือเป็นพื้นท่ีท่ีให้ผลผลิตตั้งแต่ 2 ตนั/ไร่/ปี ข้ึนไป  ประกอบกบัมีแหล่งรับซ้ือ

ผลผลิตท่ีแน่นอน การเพิ่มพื้นท่ีปลูกในภาคตะวนัออกจึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แมบ้างพื้นท่ีอาจมีปริมาณ

นํ้ าฝนนอ้ยกวา่ 1,800 มม./ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัต่อการให้ผลผลิตปาล์มนํ้ ามนัแต่หากมีการจดัการนํ้ าท่ี

เหมาะสมการปลูกปาล์มนํ้ ามนัในภาคตะวนัออกก็น่าจะมีศกัยภาพท่ีใกลเ้คียงกบัปาล์มนํ้ ามนัท่ีปลูกใน

ภาคใต้ นอกจากน้ีการจัดการปุ๋ยสําหรับสวนปาล์มนํ้ ามันก็เป็นปัจจัยอย่างหน่ึงท่ีมีผลต่อต่อการ

เจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตเช่นกัน  สําหรับปาล์มนํ้ ามนันั้นเป็นพืชยืนต้นท่ีมีความตอ้งการธาตุ

อาหารสูงในขณะท่ีปัจจุบนัปุ๋ยเคมีในทอ้งตลาดก็มีราคาสูงข้ึน เกษตรกรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงถึงคร่ึงหน่ึง

หรืออาจมากกว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลจดัการสวนทั้งหมด ดงันั้นการใชปุ๋้ยอย่างมีประสิทธิภาพและตรง

กบัความต้องการของปาล์มนํ้ ามนัโดยการใช้ปุ๋ยตามคาํแนะนําร่วมกับการใช้ค่าวิเคราะห์ดินและค่า

วเิคราะห์ใบก็เป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยใหป้ระหยดัตน้ทุนค่าใชจ่้ายและนอกจากจากจะใชปุ๋้ยเคมีอยา่งเดียว

การใชปุ๋้ยหมกัอินทรียคุ์ณภาพสูงก็เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินและเพิ่มธาตุ

อาหารท่ีปาลม์นํ้ามนัตอ้งการไดแ้ละอาจใชท้ดแทนปุ๋ยเคมีไดใ้นอนาคตอนัใกล ้

                  ในกลุ่มชุดดินท่ี 35 (จงัหวดั ชลบุรี, ระยอง) เกษตรกรภาคตะวนัออก นิยมปลูกพืชไร่ เช่น มนั

สําปะหลงั สับปะรด ปัจจุบนัมีเกษตรกรปลูกปาล์มนํ้ ามนัเพิ่มข้ึน แต่อตัราผลผลิตต่อไร่ยงัค่อนขา้งตํ่า 

เน่ืองจากปัญหาด้านการใช้ปุ๋ยและปริมาณนํ้ าฝน   สําหรับจังหวดัระยอง มีปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ียปี           
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พ.ศ. 2553  อยูท่ี่ 1,716.1 มม./ปี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553) และนอกจากนั้นเกษตรกรยงัขาดความรู้และ

ขอ้มูลทางวชิาการ  เน่ืองจากปาลม์นํ้ามนัมีการพฒันาของช่อดอกท่ีแตกต่างกบัไมผ้ลและไมย้ืนตน้ชนิด

อ่ืน การสร้างตาดอกจะควบคู่กบัการสร้างทางใบ  ตาดอกจะพฒันาเป็นช่อดอกตวัเมียหรือช่อดอกตวัผู ้

ข้ึนอยู่กับความสมบูรณ์ของปาล์มนํ้ ามนัในขณะนั้น   ดงันั้นการใส่ปุ๋ยจดัการดินและนํ้ าเพื ่อให้ได้

ปริมาณผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพตลอดระยะเวลาการพฒันาของช่อดอกจึงตอ้งมีการเตรียมการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 18-24  เดือนก่อนการเก็บเก่ียว  เพราะฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจยัถึงจดัการดิน

และนํ้ าให้เหมาะสมในกลุ่มชุดดินท่ี 35 โดยใช้ผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยีของกรมพฒันาท่ีดิน เพื่อเป็น

การขยายผลสู่แปลงเกษตรกรรายอ่ืนๆท่ีปลูกปาลม์นํ้ามนัแลว้และเกษตรกรท่ีกาํลงัจะปลูกปาล์มนํ้ ามนัใน

ภาคตะวนัออก       

วตัถุประสงค์ 

 

    1.   เพื่อศึกษาการจดัการดินและนํ้าท่ีเหมาะสมต่ออตัราการเกิดเพศและการพฒันาของช่อดอกปาลม์   

นํ้ามนั 

 2.   เพื่อศึกษาผลของการจดัการดินและนํ้าท่ีเหมาะสมต่อปริมาณผลผลิตปาลม์นํ้ามนั 

    3.   เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการจดัการดินและนํ้าในสวนปาลม์นํ้ามนั 

 

 

การตรวจเอกสาร 

                 ปาลม์นํ้ามนัเป็นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตสูงไดใ้นดินหลายชนิด แต่ตอ้งมีเทคนิค

การจดัการดินและการปลูกท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ การเตรียมแปลงท่ีถูกตอ้ง การจดัการนํ้ าและความช้ืนในดิน

ท่ีเหมาะสม การอนุรักษอิ์นทรียวตัถุในบริเวณผิวดิน การปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการ

ระบายนํ้ าและอากาศท่ีดี  ปรับปรุงบาํรุงดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ และดินไม่เป็นกรดจดัมากเกินไป  

ปาลม์นํ้ามนัเป็นพืชท่ีมีระบบรากท่ีต้ืน โดยรากท่ีสามารถดูดธาตุอาหารไดดี้เกือบทั้งหมดจะอยูใ่นชั้นดินท่ี

มีความลึกประมาณ 30 เซนติเมตรจากผิวดิน (Gray, 1969) เน่ืองจากระบบรากของปาล์มนํ้ ามนัมี

ประสิทธิภาพในการดูดนํ้ าและธาตุอาหารตํ่ากวา่พืชใบเล้ียงคู่โดยทัว่ไป(Tinker, 1976) จึงจาํเป็นตอ้งให้

ธาตุอาหารแก่ปาลม์นํ้ามนัในอตัราสูงกวา่พืชใบเล้ียงคู่ทัว่ไป เพื่อรักษาระดบัปริมาณธาตุอาหารท่ีพอเพียง

ต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มนํ้ ามนั  ดงันั้นในการรักษาระดบัของธาตุอาหารให้มีความ

เพียงพอต่อการดูดธาตุอาหารของปาล์มนํ้ ามนั จาํเป็นตอ้งมีการเพิ่มความเขม้ขน้ของธาตุอาหารท่ีพอเพียง

ต่อการเจริญเติบ โตและการให้ผลผลิตสูงของปาล์มนํ้ ามนั และพบวา่ปาล์มนํ้ ามนัจะตอบสนองต่อการใส่
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ปุ๋ยโดยเฉพาะดินในเขตร้อนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า  ซ่ึงการให้ปุ๋ยอยา่งมีประสิทธิภาพสําหรับปาล์ม

นํ้ามนันั้น จะตอ้งมีการจดัการท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะทาํใหปุ๋้ยท่ีใส่อยูใ่นรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชมากท่ีสุด 

   สภาพพื้นท่ีและลกัษณะดินท่ีเหมาะสมสําหรับปาล์มนํ้ ามนั คือ สภาพภูมิประเทศมีความลาด

ชนัไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต ์ความลึกของชั้นดินมากกวา่ 75 เซนติเมตร ดินมีโครงสร้างและการยึดตวัดี  เน้ือ

ดินร่วน ถึงเหนียว มีชั้นดินอินทรียห์นาไม่เกิน 1.5 เมตร ไม่มีชั้นศิลา  มีความเป็นกรดอ่อน-ปานกลาง 

(pH5.0-6.0) และมีความสามารถในการซึมนํ้าของดินปานกลาง ( กรมวชิาการเกษตร  2547 ) 

  ปาล์มนํ้ ามนัเป็นพืชท่ีตอ้งการความช้ืนสําหรับใชใ้นกระบวนการต่างๆ ในปริมาณค่อนขา้งสูง 

ช่วงแลง้ท่ียาวนานมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทาํให้ผลผลิตลดลง สภาพดินฟ้าอากาศ

ท่ีเหมาะสมสาํหรับปลูกปาลม์นํ้ามนัและใหผ้ลผลิตสูง คือ การไดรั้บความช้ืนอยา่งสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี มี

ปริมาณนํ้ าฝนเฉล่ีย มากกว่า 1,800  มิลลิเมตรต่อปี มีความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียตลอดปีประมาณ  75  

เปอร์เซ็นต ์ การขาดนํ้าหรือขาดความช้ืนในดินในช่วงเวลา 1 ปี หรือมีช่วงแลง้ยาวนานมีผลทาํให้ดอกตวั

เมียลดลง และมีผลทาํให้ปาล์มผลิตดอกตวัผูเ้พิ่มข้ึนดว้ย นอกจากน้ียงัทาํให้ดอกตวัเมียเป็นหมนัหรือฝ่อ 

ส่งผลกระทบให้ผลผลิตปาล์มนํ้ ามนัลดลง  ถา้ระดบัการขาดนํ้ านอ้ยกวา่ 100 มิลลิเมตรต่อปี ปาล์มนํ้ ามนั

จะให้ผลผลิตสูงกวา่ 3.2 ตนั/ไร่/ปี แต่ถา้ขาดนํ้ าสูงกวา่ 400  มิลลิเมตรต่อปีจะให้ผลผลิตตํ่ากวา่ 1.6 ตนั/

ไร่/ปี ดงันั้นการขาดนํ้าจึงมีผลโดยตรงต่อผลผลิตปาล์มนํ้ ามนั    บางคร้ังในปาล์มนํ้ ามนัท่ีมีอายยูงันอ้ยอาจ

สังเกตพบช่อดอกแบบกระเทย  คือ  มีทั้งดอกตวัผูแ้ละตวัเมียอยูใ่นช่อเดียวกนั  การพฒันาของช่อดอก 

ตั้งแต่ระยะตาดอกท่ีอยู่ในซอกทางใบถึงระยะแก่เก็บเก่ียวทะลายปาล์มได้  ใช้ระยะเวลายาวนาน

ประมาณ  44  เดือน  หรือประมาณ 3 ปีคร่ึง  โดยทัว่ไปสัดส่วนเพศระหวา่งช่อดอกตวัเมียต่อช่อดอกตวัผู ้

สําหรับปาล์มท่ีเร่ิมให้ผลผลิต    ประมาณ 3 : 2    และสัดส่วนน้ีจะเปล่ียนเป็น  1  :  2  หรือ  1  :  3  เม่ือ

ปาลม์อายมุากข้ึนตามลาํดบั    Guha (1986)  ระบุวา่  พื้นท่ีท่ีมีการขาดนํ้ ามากกวา่ 500 มิลลิเมตรต่อปี หรือ

มีช่วงขาดนํ้ามากกวา่ 150 วนัต่อปี ไม่สมควรปลูกปาล์มนํ้ ามนั  หากจะปลูกปาล์มนํ้ ามนัในพื้นที่ที่มีช่วง

แลง้นานเกินกว่า 3 เดือน จะตอ้งมีการให้นํ้ าเสริมแก่ตน้ปาล์ม ( กรมวิชาการเกษตร,ไม่ระบุปีพ.ศ.)   

จากการศึกษาผลของการใหน้ํ้าของศูนยว์จิยัปาลม์นํ้ามนัสุราษฎร์ธานี พบวา่ปาล์มท่ีมีการจดัการท่ีดี เช่นมี

การให้ปุ๋ยให้นํ้ าอยา่งเพียงพอจะทาํให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนอยากมากในช่วง 2  ปีแรกของการให้ผลผลิต (อายุ

ปาลม์ 3.5 - 5.5 ปี) การใหน้ํ้าจะทาํให้ผลผลิตทะลายเพิ่มข้ึนถึง 41%  หรือเท่ากบั  153.31  กิโลกรัมต่อตน้

ต่อปีหรือประมาณ 3.50 ตนัต่อไร่   เม่ือเปรียบเทียบกบัปาล์มนํ้ ามนัท่ีไม่ให้นํ้ าซ่ึงให้ผลผลิตเพียง 108.12 

กิโลกรัมต่อตนัต่อปี หรือประมาณ 2.46 ตนัต่อไร่ ( รักษ ์, 2552) 

 นอกจากนั้นอุณหภูมิก็มีความสําคญัต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มนํ้ ามนั จาก

การศึกษาพบวา่อุณหภูมิท่ี 14 ๐C มีผลในการยบัย ั้งการเจริญเติบโตของตน้กลา้ปาล์มนํ้ ามนั และเม่ือ

อุณหภูมิสูงข้ึนถึง 20 ๐C และ 30 ๐C จะทาํให้ตน้กลา้ปาล์มนํ้ ามนัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วเป็น 3 และ 7 
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เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบักลา้ปาล์มนํ้ ามนัท่ีเจริญเติบโตท่ีอุณหภูมิ 17.๐C  ตามลาํดบั (Guha,1986 : 19) 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญ  เติบโตของปาลม์นํ้ามนัคือ 24-30 ๐C  อุณหภูมิตํ่าสุดไม่ควรตํ่ากวา่ 20 ๐C 

และอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 33 ๐C  อุณหภูมิท่ีสูงเกินไปมีผลทาํให้อตัราการคายนํ้ าของตน้ปาล์มนํ้ ามนั

สูงข้ึน และมีผลกระทบต่อการสูญเสียความช้ืนในดิน  ( กรมวชิาการเกษตร , 2547 )  

                กลุ่มชุดดินท่ีเหมาะสมในการปลูกปาล์มนํ้ ามนั มีหลายกลุ่มชุดดิน ไดแ้ก่ กลุ่มชุดดินท่ี 26  27  

34  39  50  และ  53  ซ่ึงลกัษณะดินส่วนใหญ่ มีดินบนเป็นดินร่วนปนทราย   ดินเหนียวร่วนซุย  ดินมีการ

ระบายนํ้าดี  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5  พบมากในจงัหวดัทางภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก  

เช่น ชุดดินพงังา ชุดดินภูเก็ต ชุดดินโคกกลอย ชุดดินทา้ยเหมือง ชุดดินห้วยโป่ง ชุดดินอ่าวลึก ชุดดินปะ

ทิว ชุดดินกระบ่ี ชุดดินลาํภูรา ชุดดินปากจัน่ ชุดดินท่าแซะ ชุดดินคลองท่อม  ชุดดินฝ่ังแดง  ชุดดินฉลอง  

ชุดดินคลองนกกระทุง  ชุดดินละหาร  ชุดดินควนกาหลง  ชุดดินนาท่าม   ชุดดินสวี  ชุดดินพะโต๊ะ  ชุด

ดินตราด  ชุดดินตรัง  ชุดดินปาดงัเบซาร์ ชุดดินนาทอน  ชุดดินโอลาํเจียก และชุดดินคลองเต็ง  เป็นตน้

(อโนชา , 2548) 

   พนัธ์ุปาลม์นํ้ามนัท่ีปลูกเป็นการคา้ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเทเนอร่า (Tenera)ซ่ึงเป็นลูกผสมจากพนัธ์ุพ่อ      

พิสิเฟอร่า (Pisifera) และพนัธ์ุแม่ดูร่า(Dura) โดยลกัษณะพนัธ์ุดงักล่าวจดัอยูใ่นตระกลู Elaeis guineensis 

โดยพนัธ์ุปาลม์ท่ีจะนาํมาปลูกได ้ จาํเป็นตอ้งผา่นกระบวนการต่างๆ เช่น ลกัษณะของพนัธ์ุ การเลือกซ้ือ

เมล็ดพนัธ์ุ และการเพาะเมล็ดพนัธ์ุ   

  ลกัษณะปาลม์นํ้ามนัพนัธ์ุต่างๆ มี 3 พนัธ์ุท่ีนิยมนาํมาคดัเลือกพนัธ์ุ เพื่อใหไ้ดพ้นัธ์ุท่ีดี ให้

ผลผลิตสูง 

 1). พนัธ์ุดูร่า (Dura) ปาลม์นํ้ามนัพนัธ์ุดูร่า ท่ีดีพบในแถบตะวนัออกไกลเรียกวา่ Deli 

Dura ซ่ึงใหน้ํ้ามนัต่อทะลายประมาณ 18-19.5%  กะลาขนาดปานกลาง 2-8 มิลลิเมตร หรือ 25-30% มี

เปลือกหนาระหวา่งเน้ือนอกท่ีมีนํ้ามนัและเน้ือในหนา ปัจจุบนัพนัธ์ุดูร่าน้ีใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุสาํหรับผลิต

ลูกผสมเทเนอร่า 

 2). พันธ์ุพิสิเฟอร่า (Pisifera) เป็นพนัธ์ุท่ีมีเปอร์เซนตน์ํ้ ามนัสูง มีกะลาบางมาก เปลือก

นอกหนากวา่พนัธ์ุดูร่า(5.0-10.0 มิลลิเมตร) เมล็ดในเล็ก แต่มีขอ้เสียคือ ขนาดของผลเล็ก ช่อดอกตวัเมีย

มกัเป็นหมนัและมีการผลิตทะลายต่อตน้จาํนวนตํ่า ปัจจุบนัใชพ้นัธ์ุพิสิเฟอร่าน้ีเป็นพนัธ์ุพ่อสําหรับผลิต

พนัธ์ุลูกผสม เทเนอร่า 

 3). พันธ์ุเทเนอร่า (Tenera) เป็นพนัธ์ุผสมระหวา่งดูร่าพนัธ์ุแม่กบัพนัธ์ุพ่อพิสิเฟอร่า เป็น

พนัธ์ุท่ีมีเปลือกสําหรับอดันํ้ ามนัมาก เน้ือนอกหนาและให้เปอร์เซนต์นํ้ ามนัมาก มีกะลาบาง (0.5-4 
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มิลลิเมตรหรือ 3.0-10.0 มิลลิเมตร) และมีนํ้ ามนัทั้งทะลายประมาณ 22-25% มีทะลายดกกวา่พนัธ์ุดูร่า 

เน่ืองจากพนัธ์ุเทเนอร่ามีคุณสมบติัดีหลายประการจึงมกันิยมปลูกเป็นการคา้(กรมวชิาการเกษตร 2547) 

                         ในปัจจุบนั มีปาล์มนํ้ ามนัพนัธ์ุแนะนาํของกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงเป็นปาล์มนํ้ ามนัพนัธ์ุ

ลูกผสม 3 พนัธ์ุ  คือ  

 1. ปาล์มนํ้ ามนัลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 มีลกัษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉล่ีย 3,066  

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือสูงกว่าพนัธ์ุมาตรฐาน 29 เปอร์เซ็นต์  ตน้เต้ียกว่าพนัธ์ุมาตรฐาน มีสีผลแบบ 

virescens (ผลดิบเป็นสีเขียว เม่ือผลสุกจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองส้ม) ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 50 

เปอร์เซ็นต ์มีสีผลแบบ nigresscens (ผลดิบเป็นสีดาํ เม่ือผลสุกจะเปล่ียนเป็นสีส้มแดง) จาํนวนทะลายสูง

กวา่พนัธ์ุมาตรฐานเฉล่ีย 13 ทะลายต่อตน้ 

 2. ปาล์มนํ้ ามนัลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 มีลกัษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉล่ีย 3,254  

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือสูงกว่าพนัธ์ุมาตรฐาน 33 เปอร์เซ็นต์  และสูงกว่าพนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 1 = 7 

เปอร์เซ็นต์  ตน้เต้ียกว่าพนัธ์ุมาตรฐาน  ทนแล้ง ให้ผลผลิตค่อนขา้งสมํ่าเสมอ แมว้่าสภาพแวดล้อมไม่

เหมาะสม เน้ือในหนาเป็นพิเศษ  9.9  เปอร์เซ็นตโ์ดยนํ้าหนกั  

 3. ปาล์มนํ้ ามนัลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3  มีลกัษณะเด่น คือ ให้นํ้ ามนัดิบต่อทะลายเฉล่ีย 27 

เปอร์เซ็นต ์สูงกวา่พนัธ์ุมาตรฐานท่ีใหน้ํ้ามนัดิบต่อทะลายเฉล่ีย 26.5 เปอร์เซ็นต ์ใหผ้ลผลิตทะลายสดเฉล่ีย        

2,813 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือสูงกว่าพนัธ์ุมาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นต์  ในสภาพแวดล้อมเหมาะสมให้

ผลผลิตทะลายสดเฉล่ีย 3,625  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  

                      การเตรียมพืน้ทีป่ลูกปาล์มนํา้มัน 

                        การเตรียมพื้นท่ี คือ การจดัการพื้นท่ีให้เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มนํ้ ามนัไดแ้ก่ การไถ

พื้นท่ี การจดัทาํถนนเพื่อสะดวกในการขนส่งผลผลิต การระบายนํ้ า  การวางแนวระยะปลูกและการปลูก

พืชคลุมดิน ในการวางแนวในการปลูกปาล์มนํ้ ามนั ตอ้งพิจารณาเก่ียวกบัความลาดเทของพื้นท่ี ทิศทาง

ของแสงแดดเพื่อให้ปาล์มนํ้ ามนัไดรั้บแสงแดดมากท่ีสุด เพื่อให้ใบไดมี้กระบวนการสังเคราะห์แสง ควร

ปลูกปาลม์นํ้ามนัแบบสามเหล่ียมดา้นเท่า แถวหลกัเป็นฐานอยูใ่นแนวทิศเหนือ-ใต ้แถวท่ีใกลก้นัจะปลูก

เป็นระยะยอดของสามเหล่ียมดา้นเท่า และจดัระยะการปลูก 8x8 หรือ 9x9 เมตร ซ่ึงเป็นระยะปลูกท่ีนิยม

มากท่ีสุดเน่ืองจากทาํใหป้าลม์ทุกตน้ไดรั้บแสงแดดมากท่ีสุด (กรมวชิาการเกษตร  2547) 

       การปลูกปาล์มนํ้ามัน  การปลูกปาล์มนํ้ ามนัอยา่งถูกวิธี นอกจากจะทาํให้เจริญเติบโตของ

ตน้ปาล์มนํ้ ามนัไดดี้และให้ผลผลิตสูง ยงัทาํให้ประหยดัแรงงานและค่าใชจ่้ายลดลงได ้   การปลูกปาล์ม

นํ้ ามนัอย่างถูกวิธี ประกอบดว้ย  เลือกพนัธ์ุปาล์มท่ีดี เช่น การใช้พนัธ์ุลูกผสมเทเนอร่า ซ่ึงเป็นการผสม

ระหวา่ง ดูร่า + ฟิสิเฟอร่า ( DxP)  จะให้ปริมาณนํ้ ามนัสูง   เลือกอายุตน้กลา้ท่ีเหมาะสมท่ีจะทาํให้การ
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เจริญเติบโตของตน้กลา้ปาลม์นํ้ามนัในแปลงดี ใหผ้ลผลิตสูงและลดค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา คืออายุตน้

กลา้ประมาณ 1 ปี และปลูกเม่ือฝนเร่ิมตกแลว้เพราะดินจะมีความช้ืน การปลูกในช่วงน้ีทาํให้ปาล์มนํ้ ามนั

ตั้งตวัในแปลงไดย้าวนานก่อนถึงฤดูแลง้ โดยเตรียมหลุมปลูกขนาดของหลุมกวา้ง 45 เซนติเมตร ยาว 45 

เซนติเมตร และลึก 35 เซนติเมตร รูปทรงเป็นรูปตวัย ู  และวิธีการขุดหลุม นั้น ให้แยกดินชั้นบนและชั้น

ล่าง และตากไวป้ระมาณ 10 วนั ก่อนท่ีจะทาํการปลูกตน้ปาล์มนํ้ ามนั  แนะนาํให้ใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟตรอง

กน้หลุมอตัรา 500 กรัมต่อหลุมเพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน  หลงัจากการปลูกปาล์ม

นํ้ามนัแลว้  ตอ้งทาํหลกัแลว้ผกูตน้กลา้ใหแ้น่นใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีถูกตอ้งไม่ลึกหรือไม่ต้ืนกวา่เดิม   

                   การใส่ปุ๋ ยให้ปาล์มนํ้ามัน    ธาตุอาหารท่ีจําเป็นสําหรับปาล์มนํ้ ามัน ได้แก่ ไนโตรเจน  

ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม แมกนีเซียม และโบรอน ธาตุอาหารทั้งหมดน้ีมีปฏิกิริยาสัมพนัธ์กนัและมี

อิทธิพลต่อกระบวนการต่างๆ ซ่ึงมีผลให้มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตนํ้ ามนัปาล์มในขั้นสุดทา้ย

นัน่เอง (von Uexkull, Hr. และ Fairhu, T.H. 1991 : 19-37)  ดงันั้นการใส่ปุ๋ยให้ปาล์มนํ้ ามนั ตอ้งมีธาตุ

อาหารครบตามท่ีปาลม์นํ้ ามนัตอ้งการ และใส่ปุ๋ยชนิดและอตัราตามท่ีกาํหนด โดยแบ่งใส่ปีละ 2 คร้ัง คือ

ใส่ช่วงตน้ฝนและปลายฝนยกเวน้ปุ๋ยฟอสเฟตและแมกนีเซียมให้ใส่คร้ังเดียวในช่วงตน้ฤดูฝน สําหรับ

วธีิการใส่ปุ๋ยใหป้าลม์นํ้ามนันั้น แนะนาํให้หวา่นให้ทัว่และสมํ่าเสมอภายในบริเวณทรงพุ่ม ห่างจากโคน

ตน้ประมาณ 1 ฟุต แลว้พรวนดินกลบ และรดนํ้ าตาม การพรวนดินกลบจะตอ้งระมดัระวงัไม่ให้

กระทบกระเทือนราก ( กรมวชิาการเกษตร ,2548 ) 

   ปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

     ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงเป็นปุ๋ยอินทรียที์่ไดม้าจากการนาํวสัดุอินทรียแ์ละหรือ  อนินทรีย์

ธรรมชาติทางการเกษตรท่ีมีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสสูง มาผ่านกระบวนการหมกัจนสลายตวั

สมบูรณ์หรือการนาํปุ๋ยอินทรียที์่ผ ่านกระบวนการหมกัและสลายตวัสมบูรณ์แลว้มาผสมกบัวสัดุ

อินทรียแ์ละหรืออนินทรียธ์รรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอฟอรัสสูง พืชแต่

ละชนิดตอ้งการปริมาณธาตุอาหารที่แตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลาของการเจริญเติบโต ดงันั้นการใช้

ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงควรคาํนึงถึงความตอ้งการปริมาณและชนิดของธาตุอาหารในแต่ละช่วงเวลาการ

เจริญเติบโตของพืชรวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดงันั้นการผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง ท่ีมีปริมาณ

ธาตุอาหารหลกัแต่ละชนิด ไดแ้ก่สูตรไนโตรเจนสูง และฟอสฟอรัสสูงจะสามารถช่วยให้การใส่ปุ๋ย

อินทรียไ์ดต้รงตามความตอ้งการของพืชในช่วงการเจริญเติบโต ซ่ึงจะทาํให้ประหยดัการใช้ปุ๋ยลดตน

ทุนและเพิ่มผลผลิต 
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  คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

1.   เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์มีธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 

2. สามารถเลือกใช้ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงตามความเหมาะสมของดินและพืช 

 3.   มีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบชา้ๆ ทาํให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร 

   4.   มีจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ต่อดินและพืช 

 5.   เป็นทางเลือกใหก้บัเกษตรกรในการทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

 6.   เป็นทางเลือกใหก้บัเกษตรกรในการทาํเกษตรอินทรีย ์

 7.   เกษตรกรสามารถทาํใช้เองได ้        

                อตัราการใช้สําหรับไม้ผล/ไม้ยืนต้น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรไนโตรเจนอตัรา 2-3

กิโลกรัม/ตน้ ผสมกบัปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงสูตรฟอสฟอรัสอตัรา 2-3 กิโลกรัม/ตน้ (กรมพฒันาท่ีดิน 

,2551)             

               สูตรปุ๋ ยอนิทรีย์คุณภาพสูง 

                 สูตรไนโตรเจน  

       1. กากถัว่เหลือง  60      กก. 

                      2. มูลสัตว ์   40      กก. 

                      3. สารเร่งซุปเปอร์พด.1 1      ซอง 

                      4. สารเร่งซุปเปอร์พด.2  ท่ีขยายเช้ือในกากนํ้าตาล   30 ลิตร 

                 สูตรฟอสฟอรัส  

1. หินฟอสเฟต    80      กก.  

2. รําขา้ว   10      กก.  

3. ปุ๋ยหมกั   10      กก. 

4. สารเร่งพด.9  1      ซอง  

              การสร้างทะลายของปาล์มนํา้มัน 

ในการทาํให้ปาล์มนํ้ ามนัมีผลผลิตสูง จะตอ้งดาํเนินการทั้งในดา้นของปริมาณทะลาย คือ

ตอ้งทาํให้ปาล์มมีจาํนวนทะลายมากและดา้นคุณภาพของทะลายซ่ึงไดแ้ก่ขนาดทะลายและเปอร์เซ็นต์

นํ้ามนั 

                 ขนาดทะลาย จะมีขนาดใหญ่หรือมีนํ้าหนกัมากข้ึนอยู่กบัจาํนวนผลบนทะลาย ซ่ึงผลปาล์ม

นํ้ ามนัจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัอตัราการผสมเกสร ถา้มีการผสมเกสรดี ในช่วงดงักล่าวก็จะทาํ

ให้ผลปาล์มมากทาํให้ทะลายมีนํ้าหนกัมาก 



11 

 
    จาํนวนทะลาย  จาํนวนทะลายจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัจาํนวนดอกตวัเมียว่ามีมากหรือ

น้อย ซ่ึงจาํนวนดอกตวัเมียจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัการกาํหนดเพศ  และการแทง้ของดอกตวัเมียใน

ระหว่างท่ีมีการพฒันาของดอก  

                      เมื่อตาใบเกิดข้ึนตาดอกจะพฒันามาพร้อมกนั จนกระทัง่ใบเจริญเติบโตถึงอนัดบัที่ 22   

( มีใบอ่อนกว่า 21 ใบ) ตาดอกจะถูกกาํหนดเพศ ถา้ในช่วงดงักล่าว สภาพแวดลอ้มมีความสมบูรณ์ 

โดยมีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอ มีธาตุอาหารเพียงพอตาดอกก็จะถูกกาํหนดเพศให้เป็นดอกตวัเมีย หากตา

ดอกมีความสมบูรณ์ตลอดช่วงอายุของการพฒันาก็จะเป็นทะลาย ในทางตรงขา้มหากสภาพแวดลอ้ม

ไม่เหมาะสม ตาดอกจะฝ่อตายหรืออาจจะถูกกาํหนดให้เป็นดอกตวัผู ้ 

     การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มนํา้มัน  

   ควรเก็บเก่ียวทะลายผลปาล์มสดในระยะที่สุกพอดี คือระยะที่ผลปาล์มมีผิวเปลือก

นอกเป็นสีส้มสด และเร่ิมมีผลร่วงหล่นจากทะลายปาล์มเป็นผลแรก  โดยปกติรอบการเก็บเกี่ยวท่ี

เหมาะสมของประเทศไทย คือ 10 วนั/รอบ และตอ้งเก็บเฉพาะทะลายปาล์มที่สุกพอดีเท่านั้น ดงันั้น

รอบการเก็บเก่ียวในช่วงมีผลผลิตสูง ควรเก็บเก่ียว 7 วนั/รอบ และรอบการเก็บเก่ียวในช่วงมีผลผลิต

ตํ่า ควรเก็บเก่ียว 14-21วนั/รอบ  ( กรมวิชาการเกษตรไม่ระบุปี พ.ศ )  

 

ระยะเวลาและสถานทีด่ําเนินการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 1  ปี    เร่ิมตน้เดือน ตุลาคม    พ.ศ.  2553 

              ส้ินสุดเดือน กนัยายน    พ.ศ.  2554 

สถานทีด่ําเนินการ 1.  สถานท่ีตั้ง หมู่ท่ี 1  ตาํบลตาสิทธ์ิ  อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

   2.  Site characterization   

 การจัดเรียงช้ัน                A-Bt 

     สัณฐานดิน                

                เกิดจากการทบัถมของตะกอนลาํนํ้าเก่าบนลานตะพกัลาํนํ้าระดบักลาง และระดบัสูง สภาพพื้นท่ีท่ี

พบมีลกัษณะค่อนขา้งราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีความลาดชนั 2-8 เปอร์เซ็นต ์ชุดดินน้ีเป็นดินลึก 

มีการระบายนํ้ าดี คาดว่าดินมีความสามารถให้นํ้ าซึมผ่านปานกลาง มีการไหลบ่าของนํ้ าบนผิวดินปาน

กลางถึงเร็ว ดินมีความสามารถในการอุม้นํ้าค่อนขา้งตํ่า  ดินบนมีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน

เหนียวปนทราย สีพื้นเป็นสีเขม้ของ นํ้ าตาลปนเทา หรือสีนํ้ าตาลเขม้ ปฏิกิริยาดินเป็นดินกรดเล็กนอ้ยถึง
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กรดจดั (pH5.5- 6.5) ส่วนดินล่างมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีพื้น

เป็นสีนํ้าตาลแก่ หรือนํ้าตาลปนเหลืองปฏิกริยาดินเป็นดินกรดจดัถึงกรดรุนแรงมาก (pH4.5-5.5) 

  ตารางที่ 1 :   แสดงสมบติัทางเคมีท่ีสาํคญัของชุดดินสตึก   

ปริมาณนํา้ฝนจังหวดัระยองปี  2554   

           จงัหวดัระยองมีลกัษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพดัผา่นตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่

ร้อนจดั ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคมของทุกปี ในปี 2554  มีฝนตกเฉล่ีย

ตลอดปี 133 วนั ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียตลอดปี 1,650.40 มิลลิเมตร   

ตารางที ่2 : แสดงปริมาณนํ้าฝนจงัหวดัระยอง ปี 2554 

เดือน ปริมาณนํา้ฝน 

(มิลลเิมตร) 

วนัทีฝ่นตก 

(วนั) 

มกราคม 0 0 

กุมภาพนัธ์ 65.2 8 

มีนาคม 150.6 13 

เมษายน 102.7 8 

พฤษภาคม 33.7 11 

มิถุนายน 278.5 19 

กรกฎาคม 143.6 14 

สิงหาคม 288.0 20 

กนัยายน 373.8 18 

ตุลาคม 194.8 19 

พฤศจิกายน 18.9 2 

ธนัวาคม 0.6 1 

รวม 1,650.4 133 

ความลกึ 

(ซม) 

อนิทรีย์วตัถุ CEC %BS Avai.P Avai.K ความอุดม

สมบูรณ์ของดิน 

ดินบน ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า 

ดินกลาง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่า ตํ่า 

ดินล่าง ตํ่า ตํ่า ตํ่า ปานกลาง ตํ่า ตํ่า 
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อปุกรณ์และวธีิการ 

 อปุกรณ์ 

1. พื้นท่ีปลูกปาลม์นํ้ามนัพนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 2 ของเกษตรกรท่ีมีอายกุารปลูก 3 ปี 

2. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 , 18-46-0  , 0-0-60  ,โบรอน และคีเซอร์ไรด ์

3. วตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง เช่น กากถัว่เหลือง หินฟอสเฟต , มูลสัตว ์, รําขา้ว  ,ปุ๋ย

หมกั, กากนํ้าตาล , สารเร่งซุปเปอร์พด.1 , สารเร่งซุปเปอร์พด.2  และสารเร่ง พด.9 

4. อุปกรณ์ติดตั้งระบบการใหน้ํ้า เช่น ท่อพีวซีี , สปริงเกอร์ 

5. ปูนโดโลไมทเ์พือ่ปรับปรุงดิน 

6. เคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งดิน ( Augor ) 

 ตํารับการทดลอง     มี  4  วธีิการ  4 ซํ้ า 

  ตาํรับท่ี 1. วธีิเกษตรกร  (ไม่ใหน้ํ้า + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ) 

  ตาํรับท่ี 2. ให้นํ้า   +   ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ    

  ตาํรับท่ี 3. ให้นํ้า   +   ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง   

  ตาํรับท่ี 4. ใหน้ํ้า   +   ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ   +  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง     

 วธีิดําเนินการวจัิย    

 1. คดัเลือกพื้นท่ีปลูกปาลม์นํ้ ามนัอาย ุ3 ปี ของเกษตรกรท่ีปลูกปาลม์นํ้ามนัในกลุ่มชุดดินท่ี 35 

 2. สุ่มเลือกตวัแทนของแต่ละวธีิการทดลองจาํนวน 16  แถว ๆ ละ 5 ตน้ (ปาลม์นํ้ามนั 80  ตน้) 

 3. ติดตั้งระบบการใหน้ํ้าแบบ Mini sprinkler ( จาํนวน  12  แถว  ปาลม์นํ้ามนั  60  ตน้ )ใหน้ํ้า

ในช่วงฤดูแลว้ ( ธนัวาคม 2553 – เมษายน 2554) วนัละ 1 ชม. 

 4. เก็บตวัอยา่งดินเพื่อวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร เพื่อนาํผลการวเิคราะห์มาประเมินผลการใส่

ปุ๋ยเคมี 

 5. ปรับปรุงดินโดยปูนโดโลไมท ์อตัรา 3 กิโลกรัมต่อตน้ 

 6. ใส่ปุ๋ยเคมีตามอตัราท่ีเหมาะสมตามคาํแนะนาํของกรมวิชาการเกษตรจากผลการวเิคราะห์ดิน

โดยปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  ใส่อตัรา 3.04  กิโลกรัมต่อตน้  , สูตร 18-46-0  ใส่อตัรา 1.82   กิโลกรัมต่อตน้  

และสูตร 0-0-60 ใส่อตัรา 2.33   กิโลกรัมต่อตน้  แบ่งใส่ 3  คร้ังต่อตน้ต่อปี  คือตน้ฝน (พ.ค.) กลางฝน 

(ก.ค.) ปลายฝน (ก.ย.) 

 7.  ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงตามสูตรของกรมพฒันาท่ีดิน  2  สูตร คือสูตรไนโตรเจนและ สูตร

ฟอสฟอรัส ใส่อตัรา สูตรละ 3   กิโลกรัม/ ตน้/ปี 
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 8.  เก็บขอ้มูล /วิเคราะห์ขอ้มูล 

             9. เขียนรายงาน       

  

วธีิการเกบ็ข้อมูล 

 เก็บตวัอยา่งดิน 

        -  เก็บตวัอยา่งดินท่ีความลึก 0-15, 15-30 และ 30-60  เซนติเมตร   ก่อนการทดลองและหลงั

การทดลอง นาํส่งไปวเิคราะห์ค่าทางเคมี pH  ,N, P, K และ OM 

   เก็บขอ้มูลพืช 

        -   เก็บขอ้มูลผลผลิต จาํนวนดอกตวัผูแ้ละตวัเมีย , ดอกกระเทย  

        -   จาํนวนทะลาย, เก็บขอ้มูลนํ้าหนกัสดทะลาย 

       -   เก็บขอ้มูลความสูงของตน้  

 

ผลการวจัิย 

      การวเิคราะห์ดินก่อนการทดลอง พบวา่ดินท่ีระดบัความลึก 0 -15 มีความเป็นกรดอยูใ่นระดบั

รุนแรง  pH 4.5  มีปริมาณ อินทรียวตัถุอยูใ่นระดบัตํ่ามาก  0.55 เปอร์เซ็นต ์ มีไนโตรเจนในระดบัท่ีตํ่า

มาก 0.03 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในระดับตํ่า 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  มี

โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในระดบัตํ่า 12.73 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีค่าการนาํไฟฟ้า  0.03   

ซ่ึงเป็นค่าท่ีไม่มีระดบัความเคม็ของดิน  ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 : แสดงผลการวเิคราะห์ดินก่อนการทดลอง 

ท่ีระดบัความลึก 

(ซม.) 

pH OM 

(%) 

N 

(%) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

EC(1:5) 

(ds/m) 

0 - 15 4.5 0.55 0.03 10.00 12.73 0.03 

15- 30 4.6 0.53 0.03 12.00 16.65 0.03 

30- 60 4.6 0.49 0.02 3.00 24.48 0.03 
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หลงัการทดลองพบว่าท่ีระดบัความลึก 0-15 เซนติเมตร มีความเป็นกรดลดลงในบางวิธีการ

ทดลอง โดยในวธีิการท่ี 1 มีความเป็นกรดอยูใ่นระดบัท่ีรุนแรง pH 4.5  และวิธีการ 2  มีความเป็นกรดจดั 

pH 4.7  วธีิการท่ี 3  และวิธีการท่ี 4  มีความเป็นกรดอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าความเป็นกรด pH 5.9 

และ   pH 5.6  ตามลาํดบั   

ปริมาณอินทรียวตัถุ พบว่าทุกวิธีการมีปริมาณอินทรียวตัถุอยู่ในระดบัท่ีตํ่ามากโดยวิธีการท่ี 2 

และวิธีการท่ี 4  มีปริมาณอินทรียวตัถุเท่ากนัคือ 0.84  เปอร์เซ็นต ์วิธีการท่ี 3 มีปริมาณอินทรียวตัถุ 0.80 

เปอร์เซ็นต ์และวธีิการท่ี 1 มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่าสุดคือ 0.70 เปอร์เซ็นต ์  

ปริมาณไนโตรเจนพบวา่ทุกวิธีการมีปริมาณไนโตรเจนในระดบัท่ีตํ่า คือ 0.03, 0.04 ,0.04 และ 

0.04  เปอร์เซ็นต ์ ตามลาํดบั 

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช พบว่าทุกวิธีการทดลองมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อพืชในระดบัท่ีสูงมาก โดยวธีิการท่ี 4  มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชสูงท่ีสุดคือ 

110 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือวิธีการท่ี  2  มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 90  มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม  วิธีการท่ี 1 และวิธีการท่ี 3 มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชเท่ากนัคือ 70  มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม    

ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชพบวา่วธีิการท่ี 2 วธีิการท่ี 3 และวิธีการท่ี 4 มีปริมาณ

โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในระดบัสูง คือ 104.65 ,101.26  และ71.43  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตามลาํดบั   ส่วนวิธีการท่ี 1 มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในระดบัปานกลางคือ 44.95  

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตารางที ่ 4 : แสดงผลการวเิคราะห์ดินหลงัการทดลองท่ีระดบัความลึก 0-15 เซนติเมตร 

 

วธีิการ 

ท่ีระดบัความลึก  0-15  ซม. 

pH OM 

(%) 

N 

(%) 

P 

(mg/kg) 

K 

(mg/kg) 

EC(1:5) 

(ds/m) 

ตาํรับท่ี 1.ไม่ใหน้ํ้า + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ 4.5 0.70 0.03 70.00 44.95 0.03 

ตาํรับท่ี 2. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ    4.7 0.84 0.04 90.00 104.65 0.02 

ตาํรับท่ี 3. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง   5.9 0.80 0.04 70.00 101.26 0.03 

ตาํรับท่ี 4. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ   

+  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง    

5.6 0.84 0.04 110.00 71.43 0.01 



16 

 
 หลงัการทดลองพบวา่ท่ีระดบัความลึก 15-30 เซนติเมตร มีความเป็นกรดเพิ่มข้ึน ในบางวิธีการ

ทดลอง โดยในวิธีการท่ี 1  และวิธีการท่ี 2 มีความเป็นกรดอยูใ่นระดบัท่ีรุนแรง คือ pH 4.3  วิธีการท่ี 3  

และวธีิการท่ี 4  มีระดบัความเป็นกรดจดั  pH 5.2  และ  pH 4.6  ตามลาํดบั   

 ปริมาณอินทรียวตัถุ พบวา่ทุกวธีิการมีปริมาณอินทรียวตัถุอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามาก โดยวิธีการท่ี 1 มี

ปริมาณอินทรียวตัถุสูงกวา่ทุกตาํรับการทดลอง คือ 0.63 เปอร์เซ็นต ์ รองลงมาคือวิธีการท่ี 3  มีปริมาณ

อินทรียวตัถุ  0.57  เปอร์เซ็นต ์ วิธีการท่ี 2  มีปริมาณอินทรียวตัถุ 0.53  เปอร์เซ็นต ์และวิธีการท่ี 4 มี

ปริมาณอินทรียวตัถุตํ่าสุดคือ 0.35 เปอร์เซ็นต ์   

 ปริมาณไนโตรเจนพบว่าทุกวิธีการทดลอง มีปริมาณไนโตรเจนในระดับท่ีตํ่า คือ 0.03, 

0.03,0.03 และ 0.02  เปอร์เซ็นต ์ ตามลาํดบั   

 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช พบวา่วิธีการท่ี 1และวิธีการท่ี 2  มีปริมาณฟอสฟอรัส

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชอยูใ่นระดบัสูงคือ 30 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั  วิธีการท่ี  3 และ

วิธีการท่ี 4  มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในระดบัท่ีสูงมาก คือ 60 และ 80  มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม ตามลาํดบั    

 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช พบว่าวิธีการท่ี 1 และวิธีการท่ี 4  มีปริมาณ

โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในระดบัปานกลาง คือ 45.56  และ 43.37  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตามลาํดบั  วธีิการท่ี 2 และวธีิการท่ี 3 มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในระดบัสูงคือ 72.28 

และ 113.85   มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั 

ตารางที ่ 5 :  แสดงผลการวเิคราะห์ดินหลงัการทดลองท่ีระดบัความลึก 15-30 เซนติเมตร 

 

 

 

วธีิการ 

ท่ีระดบัความลึก  15-30  ซม. 

pH OM 

(%) 

N 

(%) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

EC(1:5) 

(ds/m) 

ตาํรับท่ี 1.ไม่ใหน้ํ้า + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ 4.3 0.63 0.03 30.00 45.56 0.01 

ตาํรับท่ี 2. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ    4.3 0.53 0.03 50.00 72.28 0.03 

ตาํรับท่ี 3. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง   5.2 0.57 0.03 60.00 113.85 0.02 

ตาํรับท่ี 4. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ   

+  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง    

4.6 0.35 0.02 80.00 43.37 0.01 
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          หลงัการทดลองพบวา่ท่ีระดบัความลึก 30-60 เซนติเมตร พบวา่ทุกวิธีการทดลองมีความเป็นกรด

ในระดบัรุนแรง โดยในวธีิการท่ี 1  มีความเป็นกรดมากท่ีสุด คือ  4.0  วิธีการท่ี 2  และวิธีการท่ี 4  มีระดบั

ความเป็นกรดอยูท่ี่  4.1  ส่วนวธีิการท่ี 3 มีค่าความเป็นกรดนอ้ยท่ีสุดคือ  4.5  

ปริมาณอินทรียวตัถุ พบว่าทุกวิธีการมีปริมาณอินทรียวตัถุอยู่ในระดบัท่ีตํ่ามาก โดยวิธีการท่ี 2 

และวธีิการท่ี  3 มีปริมาณอินทรียวตัถุใกลเ้คียงกนัคือ คือ 0.42 และ 0.41 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั รองลงมา

คือวิธีการท่ี 1  มีปริมาณอินทรียวตัถุ 0.37  เปอร์เซ็นต ์และวิธีการท่ี 4  มีปริมาณอินทรียวตัถุตํ่าสุดคือ 

0.34 เปอร์เซ็นต ์    

ปริมาณไนโตรเจนพบว่าทุกวิธีการทดลอง มีปริมาณไนโตรเจนในระดับท่ีตํ่ า คือ 0.02 

เปอร์เซ็นต ์   

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช พบวา่วธีิการท่ี 4 มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์

ต่อพืชอยูใ่นระดบัสูงมากคือ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วิธีการท่ี  2 และวิธีการท่ี 3 มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ี

เป็นประโยชน์ต่อพืชในระดบัสูง คือ 30  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  และวธีิการท่ี 1 มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อพืชในระดบัปานกลาง คือ 20  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    

ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชพบว่าวิธีการท่ี 3  มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อพืชในระดบัสูง คือ 71.00  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  รองลงมาคือวิธีการท่ี 2 และวิธีการท่ี 1 มี

ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในระดบัปานกลาง คือ 44.85  และ 42.02 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม ตามลาํดบั และวิธีการท่ี 4  มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชในระดบัตํ่า คือ  33.47  

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 ตารางที ่6 :  แสดงผลการวเิคราะห์ดินหลงัการทดลองท่ีระดบัความลึก 30-60 เซนติเมตร 

 

 

วธีิการ 

ท่ีระดบัความลึก  30-60  ซม. 

pH OM 

(%) 

N 

(%) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

EC(1:5) 

(ds/m) 

ตาํรับท่ี 1.ไม่ใหน้ํ้า + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ 4.0 0.37 0.02 20.00 42.02 0.02 

ตาํรับท่ี 2. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ    4.1 0.42 0.02 30.00 44.85 0.02 

ตาํรับท่ี 3. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง   4.5 0.41 0.02 30.00 71.00 0.01 

ตาํรับท่ี 4. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ   

+  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง    

4.1 0.34 0.02 50.00 33.47 0.02 
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           จากการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงพบว่า ค่าC/N  Ratio ของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร

ไนโตรเจน มีปริมาณอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.83 และ มีปริมาณอินทรียวตัถุ สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 

คือ 64.92 เปอร์เซ็นต ์ มีปริมาณไนโตรเจนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 20.57 เปอร์เซ็นต ์  มีปริมาณ

ฟอสฟอรัสสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน คือ 1.64 เปอร์เซ็นต ์ มีปริมาณโพแทสเซียม สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานคือ 

3.00 เปอร์เซ็นต ์ มีค่าความเป็นกรดด่าง 7.1  และมีค่าการนาํไฟฟ้า 3.27  

            สาํหรับปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงสูตรฟอสฟอรัสมี ค่า C/N  Ratio อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน คือ 1.74  และ 

มีปริมาณอินทรียวตัถุ ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 4.01 มีปริมาณไนโตรเจนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

เล็กนอ้ยคือ 1.33 เปอร์เซ็นต ์ มีปริมาณฟอสฟอรัสตํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.25 เปอร์เซ็นต ์ มีปริมาณ

โพแทสเซียม สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานเล็กนอ้ยคือ 0.20 เปอร์เซ็นต ์  มีค่าความเป็นกรดด่าง 7.2  และมีค่า

การนาํไฟฟ้า 1.82 

ตารางที ่ 7 :  แสดงผลการวเิคราะห์ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง 

 

          จากการทดลองพบว่าการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของต้นปาล์มนํ้ ามนัพบว่าทุกวิธีการ 

ทดลองไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยวธีิการทดลองท่ี  3  และวิธีการทดลองท่ี 4  มีความสูงตน้เฉล่ีย

ใกลเ้คียงกนัคือ 6.13 และ 6.12 เมตร ตามลาํดบั   รองลงมาคือ วธีิการทดลองท่ี 1  มีความสูงตน้เฉล่ีย 5.94 

เมตร และวธีิการท่ี 2  มีความสูงตน้เฉล่ีย ตํ่าสุด คือ 5.88  เมตร ดงัตารางท่ี 8 

 

 

 

 

 

สูตรปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูง 

C/N OM 

(%) 

N 

(%) 

P 

(%) 

K 

(%) 

pH Ec 

(ds/m) 

ไนโตรเจน 1.83 64.92 20.57 1.64 3.00 7.1 3.27 

ฟอสฟอรัส 1.74 4.01 1.33 0.25 0.20 7.2 1.82 
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ตารางที ่8 :  แสดงการเจริญเติบโตทางดา้นความสูงของปาลม์นํ้ามนั 

 

จากผลการทดลองพบว่าการพฒันาเป็นช่อดอกเพศเมีย เพศผู ้และช่อดอกกระเทย ทุกวิธีการ

ทดลองไม่มีความแตกตางกนัทางสถิติ  โดยวิธีการทดลองท่ี 2  มีการพฒันาของตาดอกเป็นช่อดอกเพศ

เมียเฉล่ีย สูงสุด คือ  24.71 ช่อดอกต่อตน้ต่อปี   และมีการพฒันาเป็นช่อดอกเพศผูต้ ํ่าสุดคือ  10.75  ช่อ

ดอกต่อตน้ต่อปี   คิดเป็นสัดส่วน ช่อดอกเพศเมียต่อช่อดอกเพศผู ้คือ 5 ต่อ  2   และมีช่อดอกกระเทยเฉล่ีย 

0.72  ต่อตน้ต่อปี  และรองลงมาคือ วิธีการทดลองท่ี 1  มีการพฒันาเป็นช่อดอกเพศเมียเฉล่ีย  21.75   ช่อ

ดอกต่อตน้ต่อปี  ในขณะท่ีมีช่อดอกเพศผูเ้ฉล่ีย 10.95  ช่อดอกต่อตน้ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนช่อดอกเพศเมีย

ต่อช่อดอกเพศผู ้คือ  4  ต่อ 2   แต่พบว่าในวิธีการน้ีมีช่อดอกกระเทยเฉล่ียสูงกว่าทุกวิธีการทดลอง คือ  

1.50 ช่อดอกต่อตน้ต่อปี   ในวิธีการทดลองท่ี  4  มีการพฒันาเป็นช่อดอกเพศเมีย รองลงมาจากวิธีการ

ทดลองท่ี 1   คือ มีช่อดอกเพศเมียเฉล่ีย  21.44  ช่อดอกต่อตน้ต่อปี แต่มีช่อดอกเพศผูเ้ฉล่ียสูงสุดคือ  15.30 

ช่อดอกต่อตน้ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนช่อดอกเพศเมียต่อช่อดอกเพศผู ้ 3  ต่อ 2   และมีช่อดอกกระเทยเฉล่ีย 

1.16  ช่อดอกต่อตน้ต่อปี  และวิธีการทดลองท่ี 3  เป็นวิธีการท่ีมีช่อดอกเพศเมียเฉล่ียตํ่าสุดคือ  20.84  ช่อ

ดอกต่อตน้ต่อปี  มีช่อดอกเพศผูเ้ฉล่ีย 14.14  ช่อดอกต่อตน้ต่อปี  คิดเป็นสัดส่วนช่อดอกเพศเมียต่อช่อ

ดอกเพศผู ้ 3  ต่อ 2   และมีช่อดอกกระเทย  07.5 ช่อดอกต่อตน้ต่อปี  ดงัตารางท่ี 9 

 

 

 

 

 

วธีิการ ความสูง ( เมตร/ตน้ ) 

R1 R2 R3 R4 เฉลีย่ 

  ตาํรับท่ี 1. ไม่ใหน้ํ้า + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ 5.98 5.70 5.86 6.23 5.94 

ตาํรับท่ี 2. ใหน้ํ้า   +  ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ    5.93 5.92 5.67 6.0 5.88 

  ตาํรับท่ี 3. ให้นํ้า   +  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง   6.38 5.69 6.30 6.15 6.13 

ตาํรับท่ี 4. ใหน้ํ้า   +  ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ  +  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง    
 

6.23 6.02 6.44 5.80 6.12 
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   ตารางที ่9 : แสดงการเกิดช่อดอกเพศเมีย ช่อดอกเพศผูแ้ละช่อดอกกระเทยของปาลม์นํ้ามนั 
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ช่อดอกเพศเมีย

ช่อดอกเพศผู้

ช่อดอกกะเทย

                                ภาพที ่1  : กราฟแสดงเพศของช่อดอกปาลม์นํ้ามนั 

 

 

 

วธีิการ 

ช่อดอกปาลม์นํ้ามนั 

ตวัเมีย/ตน้/ปี 

       (ช่อดอก) 

ตวัผู/้ตน้/ปี 

(ช่อดอก) 

กะเทย/ตน้/ปี 

   (ช่อดอก) 

ตาํรับท่ี 1. ไม่ใหน้ํ้า + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ 21.75 10.95 1.50 

ตาํรับท่ี 2.  ใหน้ํ้า + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ 24.71 10.75 0.75 

ตาํรับท่ี 3.  ใหน้ํ้า + ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง 20.84 14.14 0.75 

ตาํรับท่ี 4. ใหน้ํ้า  + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ +   21.44 15.30 1.16 

                  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง    

F-test                ns    ns          ns 

C.V.(%)  16.1  17.7       79.6 
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จาํนวนทะลายของปาล์มนํ้ ามนัพบวา่ทุกวิธีการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  โดยใน

วิธีการทดลองท่ี 2  มีจาํนวนทะลายเฉล่ียสูงสุด คือ 22.65  ทะลายต่อตน้ต่อปี    และ วิธีการทดลองท่ี  3   

วธีิการทดลองท่ี 1  และวธีิการทดลองท่ี 4  มีจาํนวนทะลายปาลม์นํ้ามนัเฉล่ีย  ลดลงตามลาํดบั  คือ 19.89 , 

17.40  และ 16.14 ทะลายต่อตน้ต่อปี  ดงัตารางท่ี 10  

นํ้าหนกัสดต่อทะลายของปาล์มนํ้ ามนั   ในวิธีการทดลองท่ี 4  มีปริมาณนํ้ าหนกัต่อทะลาย

เฉล่ียสูงสุดคือ  9.20 กิโลกรัมต่อทะลาย   วิธีการทดลองท่ี 2    มีปริมาณนํ้ าหนกัทะลายเฉล่ีย 7.94 

กิโลกรัมต่อทะลาย   วิธีการทดลองท่ี 3  และ วิธีการทดลองท่ี 1  มีปริมาณนํ้ าหนกัต่อทะลายเฉล่ียเท่ากนั 

คือ 7.17  กิโลกรัมต่อทะลาย  ดงัตารางท่ี 10  

                   นํ้าหนกัสดผลผลิตเฉล่ียของปาลม์นํ้ามนั   ในวธีิการทดลองท่ี 2    มีปริมาณนํ้ าหนกัรวมเฉล่ีย

สูงสุดคือ  173.67  กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี    วิธีการทดลองท่ี 4   วิธีการทดลองท่ี 2  วิธีการทดลองท่ี 3  และ 

วิธีการท่ี 1  มีปริมาณนํ้ าหนกัผลผลิตเฉล่ีย ลดลงตามลาํดบั คือ 147.69, 141.06 และ 122.46  กิโลกรัมต่อ

ตน้ต่อปี   ดงัตารางท่ี 10  

ตารางที ่10 : แสดงผลผลิตปาลม์นํ้ามนั 

  

 

 

 

 

 

วธีิการ 

ผลผลิตปาลม์นํ้ามนั 

จาํนวนทะลาย 

(ทะลาย/ตน้/ปี  

นํ้าหนกัทะลาย 

(กก./ทะลาย) 

นํ้าหนกัรวม 

(กก./ไร่/ปี) 

ตาํรับท่ี 1. ไม่ใหน้ํ้า + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ 17.40 7.17 122.46 

ตาํรับท่ี 2.  ใหน้ํ้า + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ 22.65 7.94 173.67 

ตาํรับท่ี 3.  ใหน้ํ้า + ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง 19.89 7.17 141.06 

ตาํรับท่ี 4. ใหน้ํ้า  + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ +   16.14 9.20 147.69 

                  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง    

F-test ns ns ns 

C.V.(%)       27.2        13.2        15.6 
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                     ภาพที ่2  : กราฟแสดงจาํนวนทะลายปาลม์นํ้ามนัต่อตน้ต่อปี 

 

        

                                 

 

 

 

 

 

                

                                   ภาพที ่3  : กราฟแสดงปริมาณนํ้าหนกัต่อทะลายปาลม์นํ้ามนั 
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            ภาพที ่4  :  กราฟแสดงนํ้าหนกัรวมผลผลิตต่อตน้ต่อไร่ 

              ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่า ในวิธีการทดลองท่ี 2  มีรายไดเ้ฉล่ียสุทธิสูงสุดคือ 4,778.00 

บาทต่อไร่   ซ่ึงราคาผลผลิตในปี 2556 ปาล์มนํ้ ามนัมีราคาตกตํ่า ราคาขาย 2.85  บาทต่อกิโลกรัม  ทาํให้

รายได้ลดลง โดยจากเดิมในปี 2554  มีราคาขายอยู่ท่ี 4.30 บาทต่อกิโลกรัม และวิธีการทดลองท่ี 1  มี

รายได้สุทธิ 4,567.00  บาทต่อไร่ต่อปี เน่ืองจากว่ามีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่ากว่าทุกวิธีการทดลอง   วิธีการ

ทดลองท่ี 3  การ มีรายไดเ้ฉล่ียสุทธิ 3,189 บาทต่อไร่ต่อปี    และวิธีการทดลองท่ี 4     มีรายไดเ้ฉล่ียสุทธิ

ตํ่าสุดคือ  854.16  บาทต่อไร่ต่อปี เน่ืองจากวา่มีตน้ทุนการผลิตสูงกวา่ทุกวธีิการทดลอง  ดงัตารางท่ี 11 

ตารางที ่11 :   แสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 

วธีิการ 

ผลผลิต

เฉล่ีย 

(กก./ไร่/ปี) 

ราคา

ผลผลิต

เฉล่ีย 

(บาท/กก.) 

รายได ้

(บาท/ไร่/ 

ปี) 

ตน้ทุน 

(บาท/

ไร่/ปี) 

รายไดสุ้ทธิ 

(บาท/ไร่/ปี) 

ตาํรับท่ี 1.ไม่ใหน้ํ้า + ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ 2,694.12 2.85 7,678.24 3,111 4,567.00 

ตาํรับท่ี 2. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ    3,820.74 2.85 10,889.11 6,111 4,778.00 

ตาํรับท่ี 3. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง   3,103.32 2.85 8,844.18 5,655 3,189.18 

ตาํรับท่ี 4. ใหน้ํ้า  +  ปุ๋ยเคมีตามคาํแนะนาํ   

+  ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง    

3,249.18 2.85 9,260.16 8,406  854.16 
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สรุปและวจิารณ์ผลการทดลอง 

จากการวิจยัการจดัการดินและนํ้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มนํ้ ามนั ในกลุ่มชุดดินท่ี 35  ใน

ระยะเวลา 1 ปี พบว่าทุกวิธีการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  ทั้งผลต่อการเจริญเติบโตดา้น

ความสูง  จาํนวนทางใบ  จาํนวนช่อดอกเพศเมีย  ช่อดอกเพศผู ้และช่อดอกกะเทย  จาํนวนทะลาย และ

ปริมาณผลผลิต   แต่ในวธีิการท่ี  2  มีค่าเฉล่ียดา้นผลผลิตท่ีสูงสุด คือ มีช่อดอกตวัเมียเฉล่ีย 24.71 ช่อดอก

ต่อตน้ต่อปี  จึงทาํให้มีจาํนวนทะลายเฉล่ียสูงสุดคือ  22.65 ทะลายต่อตน้ต่อปี  ปริมาณนํ้ าหนกัผลผลิต

รวมเฉล่ียสูงสุดคือ 173.67  กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี  คิดเป็น 3,820.74 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ในขณะท่ีวิธีการ

ทดลองท่ี 4  ท่ีคาดว่าจะให้ผลผลิตสูงสุดนั้น ให้ผลผลิตรองลงมา คือ  มีจาํนวนทะลายเฉล่ียคือ  16.14 

ทะลายต่อตน้ต่อปี แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ในวิธีการน้ี มีนํ้ าหนกัเฉล่ียต่อทะลายสูงท่ีสุด คือ 9.20  กิโลกรัม

ต่อทะลายต่อตน้   และมีปริมาณนํ้ าหนักผลผลิตเฉล่ีย 147.69 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี คิดเป็น 3,249.18 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ส่วนวิธีการทดลองท่ี 3  ให้ผลผลิตสูงเป็นอนัดบั 3  คือ มีช่อดอกตวัเมียเฉล่ีย 22.84 

ช่อดอกต่อตน้ต่อปี  มีจาํนวนทะลายเฉล่ียคือ  19.89 ทะลายต่อตน้ต่อปี และมีปริมาณนํ้ าหนกัผลผลิตเฉล่ีย 

141.06  กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี คิดเป็น 3,103.32 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โดยมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกบัวธีิการ

ทดลองท่ี 1 ซ่ึงมีช่อดอกตวัเมียเฉล่ีย 21.75 ช่อดอกต่อตน้ต่อปีซ่ึงมีอตัราการเกิดช่อดอกเพศเมียสูงกว่า

วธีิการท่ี 3 และ 4   แต่เน่ืองจากเป็นวธีิการท่ีไม่ไดใ้หน้ํ้าเสริมจึงอาจมีผลต่อการพฒันาของช่อดอกเพศเมีย 

ทาํให้ดอกเพศเมียฝ่อ จึงมีจาํนวนทะลายนอ้ยกวา่วิธีการอ่ืนๆโดยมีจาํนวนทะลายเฉล่ียคือ  17.40 ทะลาย

ต่อตน้ต่อปี  และมีปริมาณนํ้าหนกัผลผลิตเฉล่ีย 122.46 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี คิดเป็น 2,694.12 กิโลกรัมต่อ

ไร่ต่อปี  ซ่ึงค่าเฉล่ีย ผลผลิตปาลม์นํ้ามนัพนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 2  อยูท่ี่  3,617 กิโลกรัมต่อไร่  

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

             เน่ืองจากโครงการวจิยัมีระยะเวลาเพียง 1 ปี  ความแตกต่างระหวา่งแต่ละวิธีการทดลองอาจยงัไม่

ชดัเจน      เพราะการใส่ปุ๋ยเคมีและการปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงไม่มีความต่อเน่ือง ปาล์มนํ้ ามนัเป็นพืชท่ีใช้

ปุ๋ยในปริมาณมาก การใส่ปุ๋ยในแต่ละปีจะให้ผลในปีถดัไป คือ เม่ือใส่ปุ๋ยไปแลว้ อีก 18 -24 เดือนถึงจะ

เก็บเก่ียวผลผลิตได ้หรืออาจกล่าวไดว้า่ผลผลิตจะมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยู่กบัการใส่ปุ๋ยและปริมาณนํ้ าท่ี

ปาล์มนํ้ ามนัไดรั้บก่อนหนา้นั้น 18 - 24เดือน เพราะฉะนั้นการดูแลใส่ปุ๋ยตอ้งมีความต่อเน่ืองทุกปีจึงจะ

ส่งผลใหผ้ลผลิตดีไม่ขาดช่วง 
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ภาคผนวก 

    ตารางภาคผนวกที ่1 :   เกณฑสู์งตํ่าของค่าวเิคราะห์ดิน  ปฏิกิริยาดิน  (Soil  reaction) (ดิน:นํ้า  =  1:1) 

ระดับ  (rating) พสัิย  (range) 

เป็นกรดจดัมาก (extreamely  acid) < 4.5 

เป็นกรดจดั (very  strongly  acid) 4.5-5.0 

เป็นกรดแก่ (strongly  acid) 5.1-5.5 

เป็นกรดปานกลาง (moderately acid) 5.6-6.0 

เป็นกรดเล็กนอ้ย (slightly  acid) 6.1-6.5 

เป็นกลาง (near  neutral) 6.6-7.3 

เป็นกลางอยา่งอ่อน (slightly  alkali) 7.4-8.4 

เป็นด่างแก่ (strongly  alkali) 8.5-9.0 

เป็นด่างจดั (extreamely  alkali) > 9.0 

        ท่ีมา  :  สาํนกัวทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน  (2547) 

    

  ตารางภาคผนวกที ่2  : เกณฑสู์งตํ่าของค่าวเิคราะห์ดินอินทรียวตัถุในดิน  (organic  matter) (Walkly  

and  Black  method) 

ระดับ  (rating) พสัิย  (range) 

ตํ่ามาก (very  low) < 0.5 

ตํ่า (low) 0.5-1.0 

ค่อนขา้งตํ่า (moderately  low) 1.0-1.5 

ปานกลาง (moderately) 1.5-2.5 

ค่อนขา้งสูง (moderately  high) 2.5-3.5 

สูง (high) 3.5-4.5 

สูงมาก (very  high) > 4.5 

      ท่ีมา  :  สาํนกัวทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน  (2547) 
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       ตารางภาคผนวกที ่3  : เกณฑสู์งตํ่าของค่าวิเคราะห์ดินฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (Mehlich I   method) 

ระดับ  (rating) พสัิย  (range)  (mg/kg) 

ดินทราย ดินเหนียว 

ตํ่ามาก (very  low) <7 <5 

ตํ่า (low) 7-12 5-8 

ปานกลาง (moderately) 13-24 9-16 

สูง (high) 25-50 17-30 

สูงมาก (very  high) >50 >30 

ท่ีมา  :  สาํนกัวทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน  (2547) 

        ตารางภาคผนวกที ่4  : เกณฑสู์งตํ่าของค่าวเิคราะห์ดินโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์  (Mehlich I  method) 

ระดับ  (rating) 
พสัิย  (range) 

(mg/kg) 

ตํ่ามาก (very  low) <15 

ตํ่า (low) 16-30 

ปานกลาง (moderately) 31-60 

สูง (high) 61-120 

สูงมาก (very  high) >120 

        ท่ีมา  :  สาํนกัวทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน  (2547) 

        ตารางภาคผนวกที ่5  : เกณฑสู์งตํ่าของค่าวเิคราะห์ดินปริมาณแคลเซียมในดิน 

ระดบั ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ป็นประโยชน์ 

(มก./กก.) 

ตํ่ามาก(very low) <400 

ตํ่า(low) 400-1,000 

ปานกลาง(moderately) 1,000-2,000 

สูง(high) 2,000-4,000 

สูงมาก(very high) >4,000 

         ท่ีมา : บรรเจิด (2523) 
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      ตารางภาคผนวกที ่6  :เกณฑค์วามสูงตํ่าของค่าวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมในดิน 

ระดบั ปริมาณแมกนีเซียมในดนิ 

(มก./กก.) 

ตํ่ามาก(very low) <36 

ตํ่า(low) 36-120 

ปานกลาง(moderately) 120-360 

สูง(high) 360-960 

สูงมาก(very high) >960 

         ท่ีมา : บรรเจิด (2523) 
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ภาพประกอบการดําเนินกจิกรรมโครงการวจัิยฯ 

 
 

                           
                                
                                       ภาพท่ี 1        ภาพท่ี  2 

                

                    ภาพท่ี 1, 2  :   การวางระบบนํ้าแบบมินิสปริงเกอร์ในแปลงทดลองปลูกปาลม์นํ้ามนั 

 

                          
 

ภาพท่ี 4: การผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงสูตรฟอสฟอรัส ภาพท่ี 3: การผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงสูตรไนโตรเจน 
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     ภาพท่ี 5: การใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณรอบโคนตน้                            ภาพท่ี 6: การใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง   
 
 

                                                                     
      ภาพท่ี : 7                                                     ภาพท่ี :  8                                      

  ภาพท่ี 7 ,8 : แสดงการเก็บขอ้มูลผลผติปาลม์นํ้ามนั         
                                    

                       

 ภาพท่ี 9 : ทะลายปาลม์นํ้ามนัท่ีเกิดจากช่อดอกกระเทย        ภาพท่ี 10 : ตน้ปาลม์นํ้ามนัท่ีมีช่อดอกเพศผู ้

จาํนวนมาก ทาํใหมี้ผลผลิตต่อตน้ตํ่า 
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