แบบ วจ. 3
แบบฟอร์ มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กอง /โครงการ เขต
รหัสโครงการวิจัย
ชื่ อโครงการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
54-54-13-08-30000-016-102-02-11
ผลของการจัดการดินและนํ้าต่อสัดส่ วนการเกิดเพศของช่อดอกและการเพิ่ม
ผลผลิตปาล์มนํ้ามัน ในกลุ่มชุดดินที่ 35 จังหวัดระยอง
Effect of Soil and Water Management for Inflorescence Produc and Oil
palm in soil Group No 35 in Rayong Province.
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอนงค์ บัวดํา
นางสาวนงปวีณ์ บุตรามรา
เริ่มต้ น
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
สถานทีด่ ําเนินการ
จังหวัด อําเภอ
ระยอง ปลวก
แดง

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 สิ้นสุ ดเดือน กันยายน พ.ศ. 2554
1 ปี
ตําบล
ตาสิ ทธิ์

หมู่บ้าน
พิกดั
1 UTM 47 P 0716470
1442379

ชุ ดดิน
สตึก

กลุ่มชุ ด
ดิน
35

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานทั้งสิ้น
รายการ

งบประมาณ

รวม (บาท)

14,000
80,000

14,000
80,000

งบประมาณทีเ่ สนอขอ
งบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรร
แหล่ งงบประมาณทีใ่ ช้

กรมพัฒนาที่ดิน

ชนิดพืช
ปาล์มนํ้ามัน

2
พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนดมาด้วยแล้ว

ลงชื่ อ

ลงชื่ อ

…………………………….
( นางสาวอรอนงค์ บัวดํา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

…………………………….
( นายภิญโญ สุ วรรณชนะ)
ประธานคณะกรรมการกลัน่ กรองผลงานวิชาการ สพข.2
วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2556

3
ทะเบียนวิจัย
ชื่ อโครงการ

54-54-13-08-30000-016-102-02-11
ผลของการจัดการดินและนํ้าต่อสัดส่ วนการเกิดเพศของช่อดอกและการเพิ่มผลผลิต
ปาล์มนํ้ามัน ในกลุ่มชุดดินที่ 35 จังหวัดระยอง
Effect of Soil and Water Management for Inflorescence Produc and Oil palm in
soil Group No 35 in Rayong Province.
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บทคัดย่ อ
การทดลองวิจยั การปลูกปาล์มนํ้ามันในกลุ่มชุ ดดินที่ 35 ชุดดินสตึก ทําการทดลองวิจยั เพื่อ
ศึกษาถึงการจัดการดินและนํ้าที่มีผลต่อการพัฒนาของช่อดอกและการให้ปริ มาณผลผลิตของปาล์มนํ้ามัน
อายุ 3 ปี ที่ปลูกในจังหวัดระยอง จัดการดิ นและนํ้าโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินตามอัตราแนะนํา
ของกรมวิชาการเกษตรร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยอิ นทรี ยค์ ุ ณภาพสู ง โดยตํารั บที่ 1 ไม่ให้น้ าํ + ใส่ ปุ๋ยเคมีอตั รา
แนะนํา , ตํารับที่ 2 ให้น้ าํ + ใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราแนะนํา , ตํารับที่ 3 ให้น้ าํ + ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง และ
ตํารับที่ 4 ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีอตั ราแนะนําร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุ ณภาพสู ง ปุ๋ ยเคมีตามอัตราแนะนําที่ใส่ คือ
สู ตร 46-0-0 สู ตร 18-46-0 และสู ตร 0-0- 60 แบ่งใส่ 3 ครั้งต่อต้นต่อปี ร่ วมกับ ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุ ณภาพสู ง
สู ตรไนโตรเจน อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้น และฟอสฟอรัส อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้น
จากผลการทดลองในระยะเวลา 1 ปี พบว่าทุกวิธีการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ต่อการการพัฒนาเพศของช่อดอก โดยวิธีการทดลองที่ 2 มีการพัฒนาเป็ นช่อดอกเพศเมียเฉลี่ยสู งสุ ดคือ
24.71 ช่อดอกต่อต้นต่อปี และมีช่อดอกเพศผูเ้ ฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ 10.75 ช่อดอก คิดเป็ นสัดส่ วนช่อดอกเพศเมีย
ต่อช่อดอกเพศผู ้ 5 ต่อ 2 ซึ่ งดีกว่ามาตรฐานทัว่ ไปของปาล์มนํ้ามันที่เพิ่งเริ่ มให้ผลผลิต ที่มีสัดส่ วน
ระหว่างเพศเมียและเพศผูเ้ ป็ น 3 ต่อ 2 ในขณะที่วิธีการทดลองที่ 4 มีการพัฒนาเป็ นช่อดอกเพศผูเ้ ฉลี่ ย
สู งสุ ด คือ 15.30 ช่อดอก และวิธีการทดลองที่ 1 มีปริ มาณช่อดอกกะเทยเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 1.50 ช่อดอกต่อ
ต้นต่อปี ในส่ วนของผลผลิ ตปาล์ม นํ้า มัน จํา นวนทะลายปาล์ม นํ้า มัน พบว่า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน
ทางด้านสถิติ โดยวิธีการทดลองที่ 2 มีจาํ นวนทะลายเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 22.65 ทะลายต่อต้นต่อปี รวมถึ ง
ปริ มาณนํ้าหนักผลผลิตของปาล์มนํ้ามันพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน โดยวิธีการทดลองที่
2 มีปริ มาณนํ้าหนักผลผลิ ตเฉลี่ ยสู งสุ ด 173.67 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ
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พบว่าวิธีการทดลองที่ 2 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จคุ ม้ ค่ากว่าทุกวิธีการทดลอง คือมีผลผลิตเฉลี่ ย
3,820.74 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี และมีอตั ราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 4,778 บาท ต่อไร่ ต่อปี
หลักการและเหตุผล
ปาล์มนํ้ามันเป็ นพืชที่มีโอกาสและศักยภาพสู งมากในการจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เนื่ องจากเป็ น
พืชยืนต้นที่มีอายุการให้ผลผลิ ตยาวนาน ระยะตั้งแต่ปลูกถึงโค่นทิ้งเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 25 ปี ให้ผลผลิตนํ้ามันต่อ
หน่ วยพื้นที่สูงประมาณ เมื่อเทียบกับพืชนํ้ามันชนิ ดอื่นๆ เช่น ถัว่ เหลือง ทานตะวัน ถัว่ ลิสง มะพร้าว
ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปั จจุบนั นี้ปาล์มนํ้ามันมีบทบาทความสําคัญเพิ่มมากขึ้นในรู ปของการนําไปใช้
ด้านพลังงานคือไบโอดีเซล ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้
เสนอยุทธศาสตร์ ไบโอดีเซล ส่ งเสริ มให้มีการผลิ ตไบโอดีเซลทดแทนนํ้ามันดี เซลร้ อยละ 3 ของการใช้
นํ้ามันดีเซลในปี 2554 หรื อคิดเป็ นปริ มาณไบโอดีเซล 880 ล้านลิตร/ปี พร้อมทั้งเห็นชอบให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กาํ หนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มนํ้ามัน โดยกําหนดให้ภาคใต้และภาค
ตะวันออก ( จังหวัดจันทบุรี, ระยอง) เป็ นฐานการปลูกปาล์มนํ้ามัน
จากการที่ ภ าคตะวัน ออกมี ล ัก ษณะภู มิ อ ากาศที่ ใ กล้เ คี ย งกับ ทางภาคใต้ข องประเทศ
ไทย มี พ้ืนที่ เหมาะสม คื อเป็ นพื้นที่ที่ใ ห้ผลผลิ ตตั้งแต่ 2 ตัน/ไร่ /ปี ขึ้ นไป ประกอบกับ มีแหล่ งรั บซื้ อ
ผลผลิ ตที่ แน่ นอน การเพิ่มพื้นที่ ปลูกในภาคตะวันออกจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้บางพื้นที่อาจมีปริ มาณ
นํ้าฝนน้อยกว่า 1,800 มม./ปี ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อการให้ผลผลิตปาล์มนํ้ามันแต่หากมีการจัดการนํ้าที่
เหมาะสมการปลูกปาล์มนํ้ามันในภาคตะวันออกก็น่าจะมีศกั ยภาพที่ใกล้เคียงกับปาล์มนํ้ามันที่ปลูกใน
ภาคใต้ นอกจากนี้ การจัด การปุ๋ ยสํ า หรั บ สวนปาล์ ม นํ้า มัน ก็ เ ป็ นปั จ จัย อย่า งหนึ่ งที่ มี ผ ลต่ อ ต่ อ การ
เจริ ญเติ บ โตและปริ มาณผลผลิ ตเช่ นกัน สํา หรั บปาล์ม นํ้า มันนั้นเป็ นพืช ยืนต้นที่ มี ความต้องการธาตุ
อาหารสู งในขณะที่ปัจจุบนั ปุ๋ ยเคมีในท้องตลาดก็มีราคาสู งขึ้น เกษตรกรต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู งถึงครึ่ งหนึ่ ง
หรื ออาจมากกว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการสวนทั้งหมด ดังนั้นการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตรง
กับ ความต้องการของปาล์ม นํ้า มันโดยการใช้ปุ๋ ยตามคํา แนะนํา ร่ วมกับ การใช้ค่ า วิเคราะห์ ดินและค่า
วิเคราะห์ใบก็เป็ นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและนอกจากจากจะใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
การใช้ปุ๋ยหมักอินทรี ยค์ ุณภาพสู งก็เป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินและเพิ่มธาตุ
อาหารที่ปาล์มนํ้ามันต้องการได้และอาจใช้ทดแทนปุ๋ ยเคมีได้ในอนาคตอันใกล้
ในกลุ่มชุดดินที่ 35 (จังหวัด ชลบุรี, ระยอง) เกษตรกรภาคตะวันออก นิยมปลูกพืชไร่ เช่น มัน
สําปะหลัง สับปะรด ปั จจุ บนั มีเกษตรกรปลูกปาล์มนํ้ามันเพิ่มขึ้น แต่อตั ราผลผลิ ตต่อไร่ ยงั ค่อนข้างตํ่า
เนื่ อ งจากปั ญ หาด้า นการใช้ ปุ๋ ยและปริ ม าณนํ้า ฝน สํ า หรั บ จัง หวัด ระยอง มี ป ริ ม าณนํ้า ฝนเฉลี่ ย ปี
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พ.ศ. 2553 อยูท่ ี่ 1,716.1 มม./ปี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553) และนอกจากนั้นเกษตรกรยังขาดความรู ้และ
ข้อมูลทางวิชาการ เนื่องจากปาล์มนํ้ามันมีการพัฒนาของช่อดอกที่แตกต่างกับไม้ผลและไม้ยืนต้นชนิ ด
อื่น การสร้ า งตาดอกจะควบคู่กบั การสร้างทางใบ ตาดอกจะพัฒนาเป็ นช่อดอกตัวเมียหรื อช่อดอกตัวผู ้
ขึ้ นอยู่ก ับ ความสมบู รณ์ ข องปาล์ม นํ้า มันในขณะนั้น ดัง นั้น การใส่ ปุ๋ ยจัด การดิ น และนํ้า เพื ่อ ให้ไ ด้
ปริ ม าณผลผลิ ต ที ่ดี แ ละมีคุ ณ ภาพตลอดระยะเวลาการพัฒ นาของช่ อ ดอกจึง ต้อ งมีก ารเตรี ย มการ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 18-24 เดือนก่อนการเก็บเกี่ ย ว เพราะฉะนั้นจึง ควรมีการศึกษาวิจยั ถึ ง จัดการดิ น
และนํ้า ให้เหมาะสมในกลุ่มชุ ดดิ นที่ 35 โดยใช้ผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็ น
การขยายผลสู่ แปลงเกษตรกรรายอื่นๆที่ปลูกปาล์มนํ้ามันแล้วและเกษตรกรที่กาํ ลังจะปลูกปาล์มนํ้ามันใน
ภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการจัดการดินและนํ้าที่เหมาะสมต่ออัตราการเกิดเพศและการพัฒนาของช่อดอกปาล์ม
นํ้ามัน
2. เพื่อศึกษาผลของการจัดการดินและนํ้าที่เหมาะสมต่อปริ มาณผลผลิตปาล์มนํ้ามัน
3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการจัดการดินและนํ้าในสวนปาล์มนํ้ามัน
การตรวจเอกสาร
ปาล์มนํ้ามันเป็ นพืชที่สามารถเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตสู งได้ในดินหลายชนิ ด แต่ตอ้ งมีเทคนิ ค
การจัดการดินและการปลูกที่เหมาะสม ได้แก่ การเตรี ยมแปลงที่ถูกต้อง การจัดการนํ้าและความชื้ นในดิน
ที่เหมาะสม การอนุ รักษ์อินทรี ยวัตถุในบริ เวณผิวดิน การปรับปรุ งโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการ
ระบายนํ้าและอากาศที่ดี ปรับปรุ งบํารุ งดิ นให้มีความอุดมสมบูรณ์ และดิ นไม่เป็ นกรดจัดมากเกินไป
ปาล์มนํ้ามันเป็ นพืชที่มีระบบรากที่ต้ืน โดยรากที่สามารถดูดธาตุอาหารได้ดีเกือบทั้งหมดจะอยูใ่ นชั้นดินที่
มีความลึ กประมาณ 30 เซนติ เมตรจากผิวดิ น (Gray, 1969) เนื่ องจากระบบรากของปาล์มนํ้ามันมี
ประสิ ทธิ ภาพในการดูดนํ้าและธาตุอาหารตํ่ากว่าพืชใบเลี้ยงคู่โดยทัว่ ไป(Tinker, 1976) จึงจําเป็ นต้องให้
ธาตุอาหารแก่ปาล์มนํ้ามันในอัตราสู งกว่าพืชใบเลี้ยงคู่ทวั่ ไป เพื่อรักษาระดับปริ มาณธาตุอาหารที่พอเพียง
ต่อการเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มนํ้ามัน ดังนั้นในการรักษาระดับของธาตุอาหารให้มีความ
เพียงพอต่อการดูดธาตุอาหารของปาล์มนํ้ามัน จําเป็ นต้องมีการเพิ่มความเข้มข้นของธาตุอาหารที่พอเพียง
ต่อการเจริ ญเติบ โตและการให้ผลผลิตสู งของปาล์มนํ้ามัน และพบว่าปาล์มนํ้ามันจะตอบสนองต่อการใส่
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ปุ๋ ยโดยเฉพาะดินในเขตร้ อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต่าํ ซึ่ งการให้ปุ๋ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับปาล์ม
นํ้ามันนั้น จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อที่จะทําให้ปุ๋ยที่ใส่ อยูใ่ นรู ปที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด
สภาพพื้นที่และลักษณะดินที่เหมาะสมสําหรับปาล์มนํ้ามัน คือ สภาพภูมิประเทศมีความลาด
ชันไม่เกิน 12 เปอร์ เซ็นต์ ความลึกของชั้นดินมากกว่า 75 เซนติเมตร ดินมีโครงสร้างและการยึดตัวดี เนื้ อ
ดิ นร่ วน ถึ งเหนี ยว มี ช้ ันดิ นอิ นทรี ยห์ นาไม่เกิน 1.5 เมตร ไม่มีช้ ันศิลา มี ความเป็ นกรดอ่อน-ปานกลาง
(pH5.0-6.0) และมีความสามารถในการซึ มนํ้าของดินปานกลาง ( กรมวิชาการเกษตร 2547 )
ปาล์มนํ้ามันเป็ นพืชที่ตอ้ งการความชื้ นสําหรับใช้ในกระบวนการต่างๆ ในปริ มาณค่อนข้างสู ง
ช่วงแล้งที่ยาวนานมีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทําให้ผลผลิตลดลง สภาพดินฟ้ าอากาศ
ที่เหมาะสมสําหรับปลูกปาล์มนํ้ามันและให้ผลผลิตสู ง คือ การได้รับความชื้ นอย่างสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี มี
ปริ ม าณนํ้า ฝนเฉลี่ ย มากกว่า 1,800 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี มี ค วามชื้ น สั ม พัท ธ์ เ ฉลี่ ย ตลอดปี ประมาณ 75
เปอร์ เซ็นต์ การขาดนํ้าหรื อขาดความชื้นในดินในช่วงเวลา 1 ปี หรื อมีช่วงแล้งยาวนานมีผลทําให้ดอกตัว
เมียลดลง และมีผลทําให้ปาล์มผลิตดอกตัวผูเ้ พิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยงั ทําให้ดอกตัวเมียเป็ นหมันหรื อฝ่ อ
ส่ งผลกระทบให้ผลผลิตปาล์มนํ้ามันลดลง ถ้าระดับการขาดนํ้าน้อยกว่า 100 มิลลิเมตรต่อปี ปาล์มนํ้ามัน
จะให้ผลผลิตสู งกว่า 3.2 ตัน/ไร่ /ปี แต่ถา้ ขาดนํ้าสู งกว่า 400 มิลลิเมตรต่อปี จะให้ผลผลิตตํ่ากว่า 1.6 ตัน/
ไร่ /ปี ดังนั้นการขาดนํ้าจึงมีผลโดยตรงต่อผลผลิตปาล์มนํ้ามัน บางครั้งในปาล์มนํ้ามันที่มีอายูยงั น้อยอาจ
สังเกตพบช่อดอกแบบกระเทย คือ มีท้ งั ดอกตัวผูแ้ ละตัวเมียอยูใ่ นช่อเดี ยวกัน การพัฒนาของช่อดอก
ตั้ง แต่ ระยะตาดอกที่ อยู่ใ นซอกทางใบถึ ง ระยะแก่ เก็บ เกี่ ยวทะลายปาล์มได้ ใช้ระยะเวลายาวนาน
ประมาณ 44 เดือน หรื อประมาณ 3 ปี ครึ่ ง โดยทัว่ ไปสัดส่ วนเพศระหว่างช่อดอกตัวเมียต่อช่อดอกตัวผู ้
สําหรับปาล์มที่เริ่ มให้ผลผลิต ประมาณ 3 : 2 และสัดส่ วนนี้จะเปลี่ยนเป็ น 1 : 2 หรื อ 1 : 3 เมื่อ
ปาล์มอายุมากขึ้นตามลําดับ Guha (1986) ระบุวา่ พื้นที่ที่มีการขาดนํ้ามากกว่า 500 มิลลิเมตรต่อปี หรื อ
มีช่วงขาดนํ้ามากกว่า 150 วันต่อปี ไม่สมควรปลูกปาล์มนํ้ามัน หากจะปลูกปาล์มนํ้ามันในพื้นที่ที่มีช่วง
แล้ง นานเกิ นกว่า 3 เดื อน จะต้องมีก ารให้น้ าํ เสริ ม แก่ตน้ ปาล์ม ( กรมวิชาการเกษตร,ไม่ระบุปี พ.ศ.)
จากการศึกษาผลของการให้น้ าํ ของศูนย์วจิ ยั ปาล์มนํ้ามันสุ ราษฎร์ ธานี พบว่าปาล์มที่มีการจัดการที่ดี เช่นมี
การให้ปุ๋ยให้น้ าํ อย่างเพียงพอจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอยากมากในช่วง 2 ปี แรกของการให้ผลผลิต (อายุ
ปาล์ม 3.5 - 5.5 ปี ) การให้น้ าํ จะทําให้ผลผลิตทะลายเพิ่มขึ้นถึง 41% หรื อเท่ากับ 153.31 กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี หรื อประมาณ 3.50 ตันต่อไร่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปาล์มนํ้ามันที่ไม่ให้น้ าํ ซึ่ งให้ผลผลิ ตเพียง 108.12
กิโลกรัมต่อตันต่อปี หรื อประมาณ 2.46 ตันต่อไร่ ( รักษ์ , 2552)
นอกจากนั้นอุณหภูมิก็มีค วามสํา คัญต่อการเจริ ญเติบ โตและผลผลิตของปาล์ม นํ้า มัน จาก
การศึกษาพบว่าอุณหภูมิที่ 14 ๐C มีผลในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํ้ามัน และเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นถึง 20 ๐C และ 30 ๐C จะทําให้ตน้ กล้าปาล์มนํ้ามันเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วเป็ น 3 และ 7
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เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับกล้าปาล์มนํ้ามันที่เจริ ญเติบโตที่อุณหภูมิ 17.๐C ตามลําดับ (Guha,1986 : 19)
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญ เติบโตของปาล์มนํ้ามันคือ 24-30 ๐C อุณหภูมิต่าํ สุ ดไม่ควรตํ่ากว่า 20 ๐C
และอุณหภูมิสูงสุ ดไม่เกิน 33 ๐C อุณหภูมิที่สูงเกินไปมีผลทําให้อตั ราการคายนํ้าของต้นปาล์มนํ้ามัน
สู งขึ้น และมีผลกระทบต่อการสู ญเสี ยความชื้นในดิน ( กรมวิชาการเกษตร , 2547 )
กลุ่มชุ ดดินที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มนํ้ามัน มีหลายกลุ่มชุ ดดิน ได้แก่ กลุ่มชุ ดดินที่ 26 27
34 39 50 และ 53 ซึ่ งลักษณะดินส่ วนใหญ่ มีดินบนเป็ นดินร่ วนปนทราย ดินเหนี ยวร่ วนซุ ย ดินมีการ
ระบายนํ้าดี มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างประมาณ 4.5-5.5 พบมากในจังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันออก
เช่น ชุดดินพังงา ชุ ดดินภูเก็ต ชุ ดดินโคกกลอย ชุดดินท้ายเหมือง ชุ ดดินห้วยโป่ ง ชุดดินอ่าวลึก ชุดดินปะ
ทิว ชุดดินกระบี่ ชุดดินลําภูรา ชุดดินปากจัน่ ชุดดินท่าแซะ ชุดดินคลองท่อม ชุ ดดินฝั่งแดง ชุดดินฉลอง
ชุ ดดินคลองนกกระทุง ชุ ดดินละหาร ชุ ดดินควนกาหลง ชุ ดดินนาท่าม ชุ ดดินสวี ชุดดินพะโต๊ะ ชุด
ดินตราด ชุ ดดินตรัง ชุ ดดินปาดังเบซาร์ ชุ ดดิ นนาทอน ชุดดินโอลําเจียก และชุ ดดินคลองเต็ง เป็ นต้น
(อโนชา , 2548)
พันธุ์ปาล์มนํ้ามันที่ปลูกเป็ นการค้า ได้แก่ พันธุ์เทเนอร่ า (Tenera)ซึ่ งเป็ นลูกผสมจากพันธุ์พ่อ
พิสิเฟอร่ า (Pisifera) และพันธุ์แม่ดูร่า(Dura) โดยลักษณะพันธุ์ดงั กล่าวจัดอยูใ่ นตระกูล Elaeis guineensis
โดยพันธุ์ปาล์มที่จะนํามาปลูกได้ จําเป็ นต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ลักษณะของพันธุ์ การเลือกซื้อ
เมล็ดพันธุ์ และการเพาะเมล็ดพันธุ์
ลักษณะปาล์มนํ้ามันพันธุ์ต่างๆ มี 3 พันธุ์ที่นิยมนํามาคัดเลือกพันธุ์ เพื่อให้ได้พนั ธุ์ที่ดี ให้
ผลผลิตสู ง
1). พันธุ์ดูร่า (Dura) ปาล์มนํ้ามันพันธุ์ดูร่า ที่ดีพบในแถบตะวันออกไกลเรี ยกว่า Deli
Dura ซึ่ งให้น้ าํ มันต่อทะลายประมาณ 18-19.5% กะลาขนาดปานกลาง 2-8 มิลลิเมตร หรื อ 25-30% มี
เปลือกหนาระหว่างเนื้อนอกที่มีน้ าํ มันและเนื้อในหนา
ปัจจุบนั พันธุ์ดูร่านี้ใช้เป็ นแม่พนั ธุ์สาํ หรับผลิต
ลูกผสมเทเนอร่ า
2). พันธุ์พิสิเฟอร่ า (Pisifera) เป็ นพันธุ์ที่มีเปอร์ เซนต์น้ าํ มันสู ง มีกะลาบางมาก เปลือก
นอกหนากว่าพันธุ์ดูร่า(5.0-10.0 มิลลิเมตร) เมล็ดในเล็ก แต่มีขอ้ เสี ยคือ ขนาดของผลเล็ก ช่อดอกตัวเมีย
มักเป็ นหมันและมีการผลิตทะลายต่อต้นจํานวนตํ่า ปั จจุบนั ใช้พนั ธุ์พิสิเฟอร่ านี้เป็ นพันธุ์พ่อสําหรับผลิ ต
พันธุ์ลูกผสม เทเนอร่ า
3). พันธุ์เทเนอร่ า (Tenera) เป็ นพันธุ์ผสมระหว่างดูร่าพันธุ์แม่กบั พันธุ์พ่อพิสิเฟอร่ า เป็ น
พันธุ์ที่มีเปลื อกสําหรั บอัดนํ้ามันมาก เนื้ อนอกหนาและให้เปอร์ เซนต์น้ าํ มันมาก มีกะลาบาง (0.5-4
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มิลลิเมตรหรื อ 3.0-10.0 มิลลิเมตร) และมีน้ าํ มันทั้งทะลายประมาณ 22-25% มีทะลายดกกว่าพันธุ์ดูร่า
เนื่องจากพันธุ์เทเนอร่ ามีคุณสมบัติดีหลายประการจึงมักนิยมปลูกเป็ นการค้า(กรมวิชาการเกษตร 2547)
ในปั จจุ บนั มี ปาล์มนํ้ามันพันธุ์แนะนําของกรมวิชาการเกษตร ซึ่ งเป็ นปาล์มนํ้ามันพันธุ์
ลูกผสม 3 พันธุ์ คือ
1. ปาล์มนํ้ามันลูกผสมสุ ราษฎร์ ธานี 1 มีลกั ษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,066
กิ โลกรัมต่อไร่ ต่อปี หรื อสู งกว่าพันธุ์ มาตรฐาน 29 เปอร์ เซ็ นต์ ต้นเตี้ ยกว่า พันธุ์ มาตรฐาน มี สีผลแบบ
virescens (ผลดิ บเป็ นสี เขียว เมื่อผลสุ กจะเปลี่ยนเป็ นสี เหลื องส้ม) ประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนอีก 50
เปอร์ เซ็นต์ มีสีผลแบบ nigresscens (ผลดิบเป็ นสี ดาํ เมื่อผลสุ กจะเปลี่ยนเป็ นสี ส้มแดง) จํานวนทะลายสู ง
กว่าพันธุ์มาตรฐานเฉลี่ย 13 ทะลายต่อต้น
2. ปาล์มนํ้ามันลูกผสมสุ ราษฎร์ ธานี 2 มีลกั ษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,254
กิ โลกรั ม ต่ อไร่ ต่อปี หรื อ สู ง กว่า พัน ธุ์ ม าตรฐาน 33 เปอร์ เซ็ นต์ และสู ง กว่า พันธุ์ สุ ราษฎร์ ธ านี 1 = 7
เปอร์ เซ็ นต์ ต้นเตี้ยกว่าพันธุ์ มาตรฐาน ทนแล้ง ให้ผลผลิ ตค่อนข้างสมํ่าเสมอ แม้ว่าสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสม เนื้อในหนาเป็ นพิเศษ 9.9 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ้าหนัก
3. ปาล์มนํ้ามันลูกผสมสุ ราษฎร์ ธานี 3 มีลกั ษณะเด่น คือ ให้น้ าํ มันดิบต่อทะลายเฉลี่ ย 27
เปอร์ เซ็นต์ สู งกว่าพันธุ์มาตรฐานที่ให้น้ าํ มันดิบต่อทะลายเฉลี่ย 26.5 เปอร์ เซ็นต์ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย
2,813 กิ โลกรั มต่อไร่ ต่อปี หรื อสู งกว่าพันธุ์ มาตรฐาน 10 เปอร์ เซ็ นต์ ในสภาพแวดล้อมเหมาะสมให้
ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,625 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี
การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูกปาล์มนํา้ มัน
การเตรี ยมพื้นที่ คือ การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มนํ้ามันได้แก่ การไถ
พื้นที่ การจัดทําถนนเพื่อสะดวกในการขนส่ งผลผลิต การระบายนํ้า การวางแนวระยะปลูกและการปลูก
พืชคลุมดิน ในการวางแนวในการปลูกปาล์มนํ้ามัน ต้องพิจารณาเกี่ยวกับความลาดเทของพื้นที่ ทิศทาง
ของแสงแดดเพื่อให้ปาล์มนํ้ามันได้รับแสงแดดมากที่สุด เพื่อให้ใบได้มีกระบวนการสังเคราะห์แสง ควร
ปลูกปาล์มนํ้ามันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า แถวหลักเป็ นฐานอยูใ่ นแนวทิศเหนื อ-ใต้ แถวที่ใกล้กนั จะปลูก
เป็ นระยะยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่า และจัดระยะการปลูก 8x8 หรื อ 9x9 เมตร ซึ่ งเป็ นระยะปลูกที่นิยม
มากที่สุดเนื่องจากทําให้ปาล์มทุกต้นได้รับแสงแดดมากที่สุด (กรมวิชาการเกษตร 2547)
การปลูกปาล์ มนํ้ามัน การปลูกปาล์มนํ้ามันอย่างถูกวิธี นอกจากจะทําให้เจริ ญเติบโตของ
ต้นปาล์มนํ้ามันได้ดีและให้ผลผลิตสู ง ยังทําให้ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายลดลงได้ การปลูกปาล์ม
นํ้ามันอย่างถูกวิธี ประกอบด้วย เลือกพันธุ์ปาล์มที่ดี เช่น การใช้พนั ธุ์ลูกผสมเทเนอร่ า ซึ่ งเป็ นการผสม
ระหว่าง ดูร่า + ฟิ สิ เฟอร่ า ( DxP) จะให้ปริ มาณนํ้ามันสู ง เลือกอายุตน้ กล้าที่เหมาะสมที่จะทําให้การ
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เจริ ญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํ้ามันในแปลงดี ให้ผลผลิตสู งและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา คืออายุตน้
กล้าประมาณ 1 ปี และปลูกเมื่อฝนเริ่ มตกแล้วเพราะดินจะมีความชื้น การปลูกในช่วงนี้ทาํ ให้ปาล์มนํ้ามัน
ตั้งตัวในแปลงได้ยาวนานก่อนถึงฤดูแล้ง โดยเตรี ยมหลุมปลูกขนาดของหลุมกว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 45
เซนติเมตร และลึก 35 เซนติเมตร รู ปทรงเป็ นรู ปตัวยู และวิธีการขุดหลุม นั้น ให้แยกดินชั้นบนและชั้น
ล่าง และตากไว้ประมาณ 10 วัน ก่อนที่จะทําการปลูกต้นปาล์มนํ้ามัน แนะนําให้ใส่ ปุ๋ยหิ นฟอสเฟตรอง
ก้นหลุมอัตรา 500 กรัมต่อหลุ มเพื่อเป็ นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน หลังจากการปลูกปาล์ม
นํ้ามันแล้ว ต้องทําหลักแล้วผูกต้นกล้าให้แน่นให้อยูใ่ นระดับที่ถูกต้องไม่ลึกหรื อไม่ต้ืนกว่าเดิม
การใส่ ปุ๋ ยให้ ป าล์ ม นํ้ า มั น ธาตุ อ าหารที่ จ ํา เป็ นสํ า หรั บ ปาล์ ม นํ้า มัน ได้แ ก่ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ยม แมกนี เซี ยม และโบรอน ธาตุ อาหารทั้งหมดนี้ มีปฏิ กิริยาสัมพันธ์ กนั และมี
อิทธิ พลต่อกระบวนการต่างๆ ซึ่ งมี ผลให้มีการเจริ ญเติ บโตและให้ผลผลิตนํ้ามันปาล์มในขั้นสุ ดท้าย
นัน่ เอง (von Uexkull, Hr. และ Fairhu, T.H. 1991 : 19-37) ดังนั้นการใส่ ปุ๋ยให้ปาล์มนํ้ามัน ต้องมีธาตุ
อาหารครบตามที่ปาล์มนํ้ามันต้องการ และใส่ ปุ๋ยชนิ ดและอัตราตามที่กาํ หนด โดยแบ่งใส่ ปีละ 2 ครั้ง คือ
ใส่ ช่วงต้นฝนและปลายฝนยกเว้นปุ๋ ยฟอสเฟตและแมกนี เซี ยมให้ใส่ ครั้ งเดี ยวในช่ วงต้นฤดูฝน สําหรั บ
วิธีการใส่ ปุ๋ยให้ปาล์มนํ้ามันนั้น แนะนําให้หว่านให้ทว่ั และสมํ่าเสมอภายในบริ เวณทรงพุ่ม ห่ างจากโคน
ต้น ประมาณ 1 ฟุต แล้ว พรวนดิ น กลบ และรดนํ้า ตาม การพรวนดิ น กลบจะต้อ งระมัด ระวัง ไม่ใ ห้
กระทบกระเทือนราก ( กรมวิชาการเกษตร ,2548 )
ปุ๋ ยอินทรี ย์คุณภาพสู ง
ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุ ณภาพสู งเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ได้มาจากการนําวัสดุ อินทรี ยแ์ ละหรื อ อนิ นทรี ย ์
ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสสู ง มาผ่านกระบวนการหมักจนสลายตัว
สมบูร ณ์ ห รื อ การนํา ปุ๋ ยอิน ทรี ย ท์ ี่ผ ่า นกระบวนการหมัก และสลายตัว สมบูร ณ์แ ล้ว มาผสมกับ วัส ดุ
อินทรี ยแ์ ละหรื ออนิ นทรี ยธ์ รรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอฟอรัสสู ง พืชแต่
ละชนิ ดต้องการปริ มาณธาตุอาหารที่แตกต่า งกันในแต่ละช่ วงเวลาของการเจริ ญเติบโต ดังนั้นการใช้
ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุ ณภาพสู งควรคํานึ งถึ งความต้องการปริ มาณและชนิ ดของธาตุอาหารในแต่ละช่วงเวลาการ
เจริ ญเติบโตของพืชรวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ ของดิ น ดังนั้นการผลิ ตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง ที่มีปริ มาณ
ธาตุอาหารหลัก แต่ละชนิ ด ได้แก่สูตรไนโตรเจนสู ง และฟอสฟอรัสสู งจะสามารถช่วยให้การใส่ ปุ๋ ย
อินทรี ยไ์ ด้ตรงตามความต้องการของพืชในช่วงการเจริ ญเติบโต ซึ่ งจะทําให้ประหยัดการใช้ปุ๋ยลดตน
ทุนและเพิ่มผลผลิ ต
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คุณสมบัติเด่ นของปุ๋ ยอินทรี ย์คุณภาพสู ง
1. เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยท์ ่ีมีธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
2. สามารถเลื อกใช้ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู งตามความเหมาะสมของดิ นและพืช
3. มีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทําให้ลดการสู ญเสี ยธาตุอาหาร
4. มีจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ต่อดิ นและพืช
5. เป็ นทางเลื อกให้กบั เกษตรกรในการทดแทนหรื อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
6. เป็ นทางเลื อกให้กบั เกษตรกรในการทําเกษตรอินทรี ย ์
7. เกษตรกรสามารถทําใช้เองได้
อัตราการใช้สํา หรั บ ไม้ผ ล/ไม้ยืนต้น ใช้ปุ๋ ยอิ นทรี ย ์คุ ณภาพสู ง สู ตรไนโตรเจนอัต รา 2-3
กิโลกรัม/ต้น ผสมกับปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุ ณภาพสู งสู ตรฟอสฟอรัสอัตรา 2-3 กิ โลกรัม/ต้น (กรมพัฒนาที่ดิน
,2551)
สู ตรปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสู ง
สู ตรไนโตรเจน
1. กากถัว่ เหลือง
60 กก.
2. มูลสัตว์
40 กก.
3. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 1 ซอง
4. สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากนํ้าตาล 30 ลิตร
สู ตรฟอสฟอรัส
1. หิ นฟอสเฟต
80 กก.
2. รําข้าว
10 กก.
3. ปุ๋ ยหมัก
10 กก.
4. สารเร่ งพด.9
1 ซอง
การสร้ างทะลายของปาล์ มนํา้ มัน
ในการทําให้ปาล์มนํ้ามันมีผลผลิ ตสู ง จะต้องดําเนิ นการทั้งในด้านของปริ มาณทะลาย คือ
ต้องทําให้ปาล์มมีจาํ นวนทะลายมากและด้านคุ ณภาพของทะลายซึ่ งได้แก่ขนาดทะลายและเปอร์ เซ็ นต์
นํ้ามัน
ขนาดทะลาย จะมีขนาดใหญ่หรื อมีน้ าํ หนักมากขึ้นอยู่กบั จํานวนผลบนทะลาย ซึ่ งผลปาล์ม
นํ้า มัน จะมีม ากหรื อ น้อ ยขึ้ น อยู่ก บั อัต ราการผสมเกสร ถ้า มีก ารผสมเกสรดี ในช่ว งดัง กล่า วก็จ ะทํา
ให้ผลปาล์มมากทําให้ทะลายมีน้ าํ หนักมาก
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จํานวนทะลาย จํานวนทะลายจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั จํานวนดอกตัวเมียว่ามีมากหรื อ
น้อย ซึ่ งจํานวนดอกตัวเมียจะมากหรื อน้อยขึ้ นอยู่กบั การกําหนดเพศ และการแท้งของดอกตัวเมียใน
ระหว่างที่มีการพัฒนาของดอก
เมื่อตาใบเกิ ดขึ้ นตาดอกจะพัฒนามาพร้ อมกัน จนกระทัง่ ใบเจริ ญเติบโตถึ งอันดับที่ 22
( มีใบอ่อนกว่า 21 ใบ) ตาดอกจะถูกกําหนดเพศ ถ้าในช่วงดังกล่าว สภาพแวดล้อมมีความสมบูรณ์
โดยมีปริ มาณนํ้าฝนเพียงพอ มีธาตุอาหารเพียงพอตาดอกก็จะถูกกําหนดเพศให้เป็ นดอกตัวเมีย หากตา
ดอกมีความสมบูรณ์ ตลอดช่ วงอายุของการพัฒนาก็จะเป็ นทะลาย ในทางตรงข้ามหากสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสม ตาดอกจะฝ่ อตายหรื ออาจจะถูกกําหนดให้เป็ นดอกตัวผู ้
การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ มนํา้ มัน
ควรเก็บเกี่ ยวทะลายผลปาล์มสดในระยะที่สุกพอดี คือระยะที่ผลปาล์มมีผิวเปลือก
นอกเป็ นสี ส้ม สด และเริ่ ม มีผ ลร่ วงหล่นจากทะลายปาล์ม เป็ นผลแรก โดยปกติรอบการเก็บเกี่ ย วที่
เหมาะสมของประเทศไทย คือ 10 วัน/รอบ และต้องเก็บเฉพาะทะลายปาล์มที่สุก พอดี เท่านั้น ดังนั้น
รอบการเก็บเกี่ ยวในช่วงมีผลผลิ ตสู ง ควรเก็บเกี่ ยว 7 วัน/รอบ และรอบการเก็บเกี่ ยวในช่วงมีผลผลิต
ตํ่า ควรเก็บเกี่ ยว 14-21วัน/รอบ ( กรมวิชาการเกษตรไม่ระบุปี พ.ศ )

ระยะเวลาและสถานทีด่ ําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
สถานทีด่ ําเนินการ

1 ปี เริ่ มต้นเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553
สิ้ นสุ ดเดือน
กันยายน พ.ศ. 2554
1. สถานที่ต้งั หมู่ที่ 1 ตําบลตาสิ ทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
2. Site characterization
A-Bt

การจัดเรียงชั้ น
สั ณฐานดิน
เกิดจากการทับถมของตะกอนลํานํ้าเก่าบนลานตะพักลํานํ้าระดับกลาง และระดับสู ง สภาพพื้นที่ที่
พบมีลกั ษณะค่อนข้างราบเรี ยบถึงเป็ นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8 เปอร์ เซ็นต์ ชุดดินนี้เป็ นดินลึก
มีการระบายนํ้าดี คาดว่าดิ นมีความสามารถให้น้ าํ ซึ มผ่านปานกลาง มีการไหลบ่าของนํ้าบนผิวดินปาน
กลางถึงเร็ ว ดินมีความสามารถในการอุม้ นํ้าค่อนข้างตํ่า ดินบนมีเนื้อดินเป็ นดินร่ วนปนทรายหรื อดินร่ วน
เหนี ยวปนทราย สี พ้ืนเป็ นสี เข้มของ นํ้าตาลปนเทา หรื อสี น้ าํ ตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็ นดินกรดเล็กน้อยถึ ง
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กรดจัด (pH5.5- 6.5) ส่ วนดิ นล่างมีเนื้ อดิ นเป็ นดินร่ วนเหนี ยวปนทรายหรื อดินร่ วนปนดินเหนี ยว สี พ้ืน
เป็ นสี น้ าํ ตาลแก่ หรื อนํ้าตาลปนเหลืองปฏิกริ ยาดินเป็ นดินกรดจัดถึงกรดรุ นแรงมาก (pH4.5-5.5)
ตารางที่ 1 : แสดงสมบัติทางเคมีที่สาํ คัญของชุ ดดินสตึก
ความลึก
(ซม)
ดินบน
ดินกลาง
ดินล่าง

อินทรีย์วตั ถุ

CEC

%BS

Avai.P

Avai.K

ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า

ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า

ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า

ความอุดม
สมบูรณ์ ของดิน
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า

ปริมาณนํา้ ฝนจังหวัดระยองปี 2554
จังหวัดระยองมีลกั ษณะภูมิอากาศแบบมรสุ มเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่
ร้อนจัด ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคมของทุกปี ในปี 2554 มีฝนตกเฉลี่ย
ตลอดปี 133 วัน ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,650.40 มิลลิเมตร
ตารางที่ 2 : แสดงปริ มาณนํ้าฝนจังหวัดระยอง ปี 2554
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ปริมาณนํา้ ฝน
(มิลลิเมตร)
0
65.2
150.6
102.7
33.7
278.5
143.6
288.0
373.8
194.8
18.9
0.6
1,650.4

วันทีฝ่ นตก
(วัน)
0
8
13
8
11
19
14
20
18
19
2
1
133
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อุปกรณ์

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. พื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ ธานี 2 ของเกษตรกรที่มีอายุการปลูก 3 ปี
2. ปุ๋ ยเคมีสูตร 46-0-0 , 18-46-0 , 0-0-60 ,โบรอน และคีเซอร์ ไรด์
3. วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง เช่น กากถัว่ เหลือง หิ นฟอสเฟต , มูลสัตว์ , รําข้าว ,ปุ๋ ย
หมัก, กากนํ้าตาล , สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 , สารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.2 และสารเร่ ง พด.9
4. อุปกรณ์ติดตั้งระบบการให้น้ าํ เช่น ท่อพีวซี ี , สปริ งเกอร์
5. ปูนโดโลไมท์เพือ่ ปรับปรุ งดิน
6. เครื่ องมือเก็บตัวอย่างดิน ( Augor )
ตํารับการทดลอง มี 4 วิธีการ 4 ซํ้า
ตํารับที่ 1. วิธีเกษตรกร (ไม่ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา)
ตํารับที่ 2. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 3. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
ตํารับที่ 4. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา + ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. คัดเลือกพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันอายุ 3 ปี ของเกษตรกรที่ปลูกปาล์มนํ้ามันในกลุ่มชุดดินที่ 35
2. สุ่ มเลือกตัวแทนของแต่ละวิธีการทดลองจํานวน 16 แถว ๆ ละ 5 ต้น (ปาล์มนํ้ามัน 80 ต้น)
3. ติดตั้งระบบการให้น้ าํ แบบ Mini sprinkler ( จํานวน 12 แถว ปาล์มนํ้ามัน 60 ต้น )ให้น้ าํ
ในช่วงฤดูแล้ว ( ธันวาคม 2553 – เมษายน 2554) วันละ 1 ชม.
4. เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหาร เพื่อนําผลการวิเคราะห์มาประเมินผลการใส่
ปุ๋ ยเคมี
5. ปรับปรุ งดินโดยปูนโดโลไมท์ อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้น
6. ใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราที่เหมาะสมตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรจากผลการวิเคราะห์ดิน
โดยปุ๋ ยเคมีสูตร 46-0-0 ใส่ อตั รา 3.04 กิโลกรัมต่อต้น , สู ตร 18-46-0 ใส่ อตั รา 1.82 กิโลกรัมต่อต้น
และสู ตร 0-0-60 ใส่ อตั รา 2.33 กิโลกรัมต่อต้น แบ่งใส่ 3 ครั้งต่อต้นต่อปี คือต้นฝน (พ.ค.) กลางฝน
(ก.ค.) ปลายฝน (ก.ย.)
7. ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู งตามสู ตรของกรมพัฒนาที่ดิน 2 สู ตร คือสู ตรไนโตรเจนและ สู ตร
ฟอสฟอรัส ใส่ อตั รา สู ตรละ 3 กิโลกรัม/ ต้น/ปี
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8. เก็บข้อมูล /วิเคราะห์ขอ้ มูล
9. เขียนรายงาน
วิธีการเก็บข้ อมูล
เก็บตัวอย่างดิน
- เก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 0-15, 15-30 และ 30-60 เซนติเมตร ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง นําส่ งไปวิเคราะห์ค่าทางเคมี pH ,N, P, K และ OM
เก็บข้อมูลพืช
- เก็บข้อมูลผลผลิต จํานวนดอกตัวผูแ้ ละตัวเมีย , ดอกกระเทย
- จํานวนทะลาย, เก็บข้อมูลนํ้าหนักสดทะลาย
- เก็บข้อมูลความสู งของต้น
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง พบว่าดินที่ระดับความลึก 0 -15 มีความเป็ นกรดอยูใ่ นระดับ
รุ นแรง pH 4.5 มีปริ มาณ อินทรี ยวัตถุอยูใ่ นระดับตํ่ามาก 0.55 เปอร์ เซ็นต์ มีไนโตรเจนในระดับที่ต่ าํ
มาก 0.03 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี ฟ อสฟอรั ส ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ พื ช ในระดับ ตํ่า 10 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม มี
โพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชในระดับตํ่า 12.73 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีค่าการนําไฟฟ้ า 0.03
ซึ่ งเป็ นค่าที่ไม่มีระดับความเค็มของดิน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : แสดงผลการวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง
ที่ระดับความลึก

pH

(ซม.)

OM

N

P

K

EC(1:5)

(%)

(%)

(ppm)

(ppm)

(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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หลัง การทดลองพบว่า ที่ ระดับความลึ ก 0-15 เซนติ เมตร มี ความเป็ นกรดลดลงในบางวิธี การ
ทดลอง โดยในวิธีการที่ 1 มีความเป็ นกรดอยูใ่ นระดับที่รุนแรง pH 4.5 และวิธีการ 2 มีความเป็ นกรดจัด
pH 4.7 วิธีการที่ 3 และวิธีการที่ 4 มีความเป็ นกรดอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าความเป็ นกรด pH 5.9
และ pH 5.6 ตามลําดับ
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ พบว่าทุกวิธีการมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุอยู่ในระดับที่ต่ าํ มากโดยวิธีการที่ 2
และวิธีการที่ 4 มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุเท่ากันคือ 0.84 เปอร์ เซ็นต์ วิธีการที่ 3 มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ 0.80
เปอร์ เซ็นต์ และวิธีการที่ 1 มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุต่าํ สุ ดคือ 0.70 เปอร์ เซ็นต์
ปริ มาณไนโตรเจนพบว่าทุกวิธีการมีปริ มาณไนโตรเจนในระดับที่ต่าํ คือ 0.03, 0.04 ,0.04 และ
0.04 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
ปริ มาณฟอสฟอรั สที่ เป็ นประโยชน์ต่อพืช พบว่าทุกวิธีการทดลองมี ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ น
ประโยชน์ต่อพืชในระดับที่สูงมาก โดยวิธีการที่ 4 มีปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชสู งที่สุดคือ
110 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือวิธีการที่ 2 มีปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ 90 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม วิธีการที่ 1 และวิธีการที่ 3 มีปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชเท่ากันคือ 70 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม
ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชพบว่าวิธีการที่ 2 วิธีการที่ 3 และวิธีการที่ 4 มีปริ มาณ
โพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชในระดับสู ง คือ 104.65 ,101.26 และ71.43 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตามลําดับ ส่ วนวิธีการที่ 1 มีปริ มาณโพแทสเซี ยมที่ เป็ นประโยชน์ต่อพืชในระดับปานกลางคือ 44.95
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตารางที่ 4 : แสดงผลการวิเคราะห์ดินหลังการทดลองที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร
วิธีการ

pH

ที่ระดับความลึก 0-15 ซม.
OM N
P
K
EC(1:5)
(%) (%) (mg/kg) (mg/kg) (ds/m)

ตํารับที่ 1.ไม่ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 2. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 3. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
ตํารับที่ 4. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
+ ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง

4.5
4.7
5.9
5.6

0.70
0.84
0.80
0.84

0.03
0.04
0.04
0.04

70.00
90.00
70.00
110.00

44.95
104.65
101.26
71.43

0.03
0.02
0.03
0.01
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หลังการทดลองพบว่าที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร มีความเป็ นกรดเพิ่มขึ้น ในบางวิธีการ
ทดลอง โดยในวิธีการที่ 1 และวิธีการที่ 2 มีความเป็ นกรดอยูใ่ นระดับที่รุนแรง คือ pH 4.3 วิธีการที่ 3
และวิธีการที่ 4 มีระดับความเป็ นกรดจัด pH 5.2 และ pH 4.6 ตามลําดับ
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ พบว่าทุกวิธีการมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุอยูใ่ นระดับที่ต่าํ มาก โดยวิธีการที่ 1 มี
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุสูงกว่าทุกตํารับการทดลอง คือ 0.63 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือวิธีการที่ 3 มีปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุ 0.57 เปอร์ เซ็นต์ วิธีการที่ 2 มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ 0.53 เปอร์ เซ็นต์ และวิธีการที่ 4 มี
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุต่าํ สุ ดคือ 0.35 เปอร์ เซ็นต์
ปริ ม าณไนโตรเจนพบว่า ทุ ก วิธี ก ารทดลอง มี ป ริ ม าณไนโตรเจนในระดับ ที่ ต่ าํ คื อ 0.03,
0.03,0.03 และ 0.02 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ
ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช พบว่าวิธีการที่ 1และวิธีการที่ 2 มีปริ มาณฟอสฟอรัส
ที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชอยูใ่ นระดับสู งคือ 30 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ วิธีการที่ 3 และ
วิธีการที่ 4 มีปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชในระดับที่สูงมาก คือ 60 และ 80 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามลําดับ
ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช พบว่าวิธีการที่ 1 และวิธีการที่ 4 มีปริ มาณ
โพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชในระดับปานกลาง คือ 45.56 และ 43.37 มิลลิ กรัมต่อกิโลกรัม
ตามลําดับ วิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3 มีปริ มาณโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชในระดับสู งคือ 72.28
และ 113.85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ
ตารางที่ 5 : แสดงผลการวิเคราะห์ดินหลังการทดลองที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร
วิธีการ

pH

ที่ระดับความลึก 15-30 ซม.
OM
N
P
K
EC(1:5)
(%) (%)
(ppm) (ppm) (ds/m)

ตํารับที่ 1.ไม่ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 2. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 3. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
ตํารับที่ 4. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
+ ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง

4.3
4.3
5.2
4.6

0.63
0.53
0.57
0.35

0.03
0.03
0.03
0.02

30.00
50.00
60.00
80.00

45.56
72.28
113.85
43.37

0.01
0.03
0.02
0.01
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หลังการทดลองพบว่าที่ระดับความลึก 30-60 เซนติเมตร พบว่าทุกวิธีการทดลองมีความเป็ นกรด
ในระดับรุ นแรง โดยในวิธีการที่ 1 มีความเป็ นกรดมากที่สุด คือ 4.0 วิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 4 มีระดับ
ความเป็ นกรดอยูท่ ี่ 4.1 ส่ วนวิธีการที่ 3 มีค่าความเป็ นกรดน้อยที่สุดคือ 4.5
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ พบว่าทุกวิธีการมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุอยู่ในระดับที่ต่ าํ มาก โดยวิธีการที่ 2
และวิธีการที่ 3 มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุใกล้เคียงกันคือ คือ 0.42 และ 0.41 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ รองลงมา
คือวิธีการที่ 1 มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ 0.37 เปอร์ เซ็นต์ และวิธีการที่ 4 มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุต่าํ สุ ดคือ
0.34 เปอร์ เซ็นต์
ปริ ม าณไนโตรเจนพบว่ า ทุ ก วิ ธี ก ารทดลอง มี ป ริ ม าณไนโตรเจนในระดับ ที่ ต่ ํา คื อ 0.02
เปอร์ เซ็นต์
ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช พบว่าวิธีการที่ 4 มีปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์
ต่อพืชอยูใ่ นระดับสู งมากคือ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 3 มีปริ มาณฟอสฟอรัสที่
เป็ นประโยชน์ต่อพืชในระดับสู ง คือ 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และวิธีการที่ 1 มีปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ น
ประโยชน์ต่อพืชในระดับปานกลาง คือ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชพบว่าวิธีการที่ 3 มีปริ มาณโพแทสเซี ยมที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อพืชในระดับสู ง คือ 71.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือวิธีการที่ 2 และวิธีการที่ 1 มี
ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่ เป็ นประโยชน์ต่อพืชในระดับปานกลาง คื อ 44.85 และ 42.02 มิลลิ กรัมต่อ
กิโลกรัม ตามลําดับ และวิธีการที่ 4 มีปริ มาณโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชในระดับตํ่า คือ 33.47
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตารางที่ 6 : แสดงผลการวิเคราะห์ดินหลังการทดลองที่ระดับความลึก 30-60 เซนติเมตร
วิธีการ

pH

ที่ระดับความลึก 30-60 ซม.
OM
N
P
K
EC(1:5)
(%)
(%)
(ppm) (ppm) (ds/m)

ตํารับที่ 1.ไม่ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 2. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 3. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
ตํารับที่ 4. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
+ ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง

4.0
4.1
4.5
4.1

0.37
0.42
0.41
0.34

0.02
0.02
0.02
0.02

20.00
30.00
30.00
50.00

42.02
44.85
71.00
33.47

0.02
0.02
0.01
0.02
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จากการวิ เ คราะห์ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์คุ ณ ภาพสู ง พบว่ า ค่ า C/N Ratio ของปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์คุ ณ ภาพสู ง สู ต ร
ไนโตรเจน มีปริ มาณอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.83 และ มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
คือ 64.92 เปอร์ เซ็ นต์ มีปริ มาณไนโตรเจนสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 20.57 เปอร์ เซ็ นต์ มีปริ มาณ
ฟอสฟอรัสสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.64 เปอร์ เซ็นต์ มีปริ มาณโพแทสเซี ยม สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ
3.00 เปอร์ เซ็นต์ มีค่าความเป็ นกรดด่าง 7.1 และมีค่าการนําไฟฟ้ า 3.27
สําหรับปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู งสู ตรฟอสฟอรัสมี ค่า C/N Ratio อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1.74 และ
มี ปริ ม าณอิ นทรี ยวัตถุ ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คื อ 4.01 มี ปริ มาณไนโตรเจนสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เล็กน้อยคือ 1.33 เปอร์ เซ็นต์ มีปริ มาณฟอสฟอรัสตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.25 เปอร์ เซ็นต์ มีปริ มาณ
โพแทสเซี ยม สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อยคือ 0.20 เปอร์ เซ็นต์ มีค่าความเป็ นกรดด่าง 7.2 และมีค่า
การนําไฟฟ้ า 1.82
ตารางที่ 7 : แสดงผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
สู ตรปุ๋ ยอินทรี ย ์
คุณภาพสู ง

C/N

OM

N

P

K

ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส

pH

Ec

(%)

(%)

(%)

(%)

1.83

64.92

20.57

1.64

3.00

7.1

3.27

1.74

4.01

1.33

0.25

0.20

7.2

1.82

(ds/m)

จากการทดลองพบว่า การเจริ ญเติ บ โตทางด้า นความสู ง ของต้นปาล์ม นํ้า มันพบว่า ทุ ก วิธี ก าร
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธีการทดลองที่ 3 และวิธีการทดลองที่ 4 มีความสู งต้นเฉลี่ย
ใกล้เคียงกันคือ 6.13 และ 6.12 เมตร ตามลําดับ รองลงมาคือ วิธีการทดลองที่ 1 มีความสู งต้นเฉลี่ย 5.94
เมตร และวิธีการที่ 2 มีความสู งต้นเฉลี่ย ตํ่าสุ ด คือ 5.88 เมตร ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 : แสดงการเจริ ญเติบโตทางด้านความสู งของปาล์มนํ้ามัน

วิธีการ
ตํารับที่ 1. ไม่ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 2. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 3. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
ตํารับที่ 4. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา + ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง

ความสู ง ( เมตร/ต้น )
R1 R2 R3 R4 เฉลีย่
5.98
5.93
6.38
6.23

5.70
5.92
5.69
6.02

5.86
5.67
6.30
6.44

6.23
6.0
6.15
5.80

จากผลการทดลองพบว่าการพัฒนาเป็ นช่ อดอกเพศเมี ย เพศผู ้ และช่ อดอกกระเทย ทุ กวิธีการ
ทดลองไม่มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยวิธีการทดลองที่ 2 มีการพัฒนาของตาดอกเป็ นช่ อดอกเพศ
เมียเฉลี่ ย สู งสุ ด คือ 24.71 ช่ อดอกต่อต้นต่อปี และมีการพัฒนาเป็ นช่ อดอกเพศผูต้ ่าํ สุ ดคือ 10.75 ช่อ
ดอกต่อต้นต่อปี คิดเป็ นสัดส่ วน ช่อดอกเพศเมียต่อช่อดอกเพศผู้ คือ 5 ต่อ 2 และมีช่อดอกกระเทยเฉลี่ย
0.72 ต่อต้นต่อปี และรองลงมาคือ วิธีการทดลองที่ 1 มีการพัฒนาเป็ นช่อดอกเพศเมียเฉลี่ย 21.75 ช่อ
ดอกต่อต้นต่อปี ในขณะที่มีช่อดอกเพศผูเ้ ฉลี่ย 10.95 ช่อดอกต่อต้นต่อปี คิดเป็ นสัดส่ วนช่อดอกเพศเมีย
ต่อช่อดอกเพศผู ้ คือ 4 ต่อ 2 แต่พบว่าในวิธีการนี้มีช่อดอกกระเทยเฉลี่ยสู งกว่าทุกวิธีการทดลอง คือ
1.50 ช่อดอกต่อต้นต่อปี ในวิธีการทดลองที่ 4 มีการพัฒนาเป็ นช่อดอกเพศเมีย รองลงมาจากวิธีการ
ทดลองที่ 1 คือ มีช่อดอกเพศเมียเฉลี่ย 21.44 ช่อดอกต่อต้นต่อปี แต่มีช่อดอกเพศผูเ้ ฉลี่ยสู งสุ ดคือ 15.30
ช่อดอกต่อต้นต่อปี คิดเป็ นสัดส่ วนช่อดอกเพศเมียต่อช่อดอกเพศผู ้ 3 ต่อ 2 และมีช่อดอกกระเทยเฉลี่ย
1.16 ช่อดอกต่อต้นต่อปี และวิธีการทดลองที่ 3 เป็ นวิธีการที่มีช่อดอกเพศเมียเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ 20.84 ช่อ
ดอกต่อต้นต่อปี มีช่อดอกเพศผูเ้ ฉลี่ ย 14.14 ช่ อดอกต่อต้นต่อปี คิดเป็ นสัดส่ วนช่ อดอกเพศเมียต่อช่ อ
ดอกเพศผู ้ 3 ต่อ 2 และมีช่อดอกกระเทย 07.5 ช่อดอกต่อต้นต่อปี ดังตารางที่ 9

5.94
5.88
6.13
6.12
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ตารางที่ 9 : แสดงการเกิดช่อดอกเพศเมีย ช่อดอกเพศผูแ้ ละช่อดอกกระเทยของปาล์มนํ้ามัน
วิธีการ
ตํารับที่ 1. ไม่ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 2. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 3. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
ตํารับที่ 4. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา +
ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
F-test
C.V.(%)

ช่อดอกปาล์มนํ้ามัน
ตัวเมีย/ต้น/ปี
ตัวผู/้ ต้น/ปี กะเทย/ต้น/ปี
(ช่อดอก)
(ช่อดอก)
(ช่อดอก)
21.75
10.95
1.50
24.71
10.75
0.75
20.84
14.14
0.75
21.44
15.30
1.16
ns
16.1

ns
17.7

ns
79.6

25
20
15

ช่ อดอกเพศเมีย

10

ช่ อดอกเพศผู้
ช่ อดอกกะเทย

5
0

ตํารับที� 1

ตํารับที�2

ตํารับที�3

ตํารับที�4

ภาพที่ 1 : กราฟแสดงเพศของช่อดอกปาล์มนํ้ามัน
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จํานวนทะลายของปาล์มนํ้ามันพบว่าทุกวิธีการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยใน
วิธีการทดลองที่ 2 มีจาํ นวนทะลายเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ 22.65 ทะลายต่อต้นต่อปี และ วิธีการทดลองที่ 3
วิธีการทดลองที่ 1 และวิธีการทดลองที่ 4 มีจาํ นวนทะลายปาล์มนํ้ามันเฉลี่ย ลดลงตามลําดับ คือ 19.89 ,
17.40 และ 16.14 ทะลายต่อต้นต่อปี ดังตารางที่ 10
นํ้าหนักสดต่อทะลายของปาล์มนํ้ามัน ในวิธีการทดลองที่ 4 มีปริ มาณนํ้าหนักต่อทะลาย
เฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ 9.20 กิ โลกรั มต่อทะลาย วิธีการทดลองที่ 2
มีปริ มาณนํ้าหนักทะลายเฉลี่ ย 7.94
กิโลกรัมต่อทะลาย วิธีการทดลองที่ 3 และ วิธีการทดลองที่ 1 มีปริ มาณนํ้าหนักต่อทะลายเฉลี่ยเท่ากัน
คือ 7.17 กิโลกรัมต่อทะลาย ดังตารางที่ 10
นํ้าหนักสดผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มนํ้ามัน ในวิธีการทดลองที่ 2 มีปริ มาณนํ้าหนักรวมเฉลี่ย
สู งสุ ดคือ 173.67 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี วิธีการทดลองที่ 4 วิธีการทดลองที่ 2 วิธีการทดลองที่ 3 และ
วิธีการที่ 1 มีปริ มาณนํ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย ลดลงตามลําดับ คือ 147.69, 141.06 และ 122.46 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 : แสดงผลผลิตปาล์มนํ้ามัน

วิธีการ
ตํารับที่ 1. ไม่ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 2. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 3. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
ตํารับที่ 4. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา +
ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
F-test
C.V.(%)

จํานวนทะลาย
(ทะลาย/ต้น/ปี
17.40
22.65
19.89
16.14
ns
27.2

ผลผลิตปาล์มนํ้ามัน
นํ้าหนักทะลาย
(กก./ทะลาย)
7.17
7.94
7.17
9.20
ns
13.2

นํ้าหนักรวม
(กก./ไร่ /ปี )
122.46
173.67
141.06
147.69
ns
15.6

22
25
20
15
10

จํานวนทะลาย/ต้น/ปี

5
0

ตํารับที1่

ตํารับที2่

ตํารับที3่

ตํารับที4่

ภาพที่ 2 : กราฟแสดงจํานวนทะลายปาล์มนํ้ามันต่อต้นต่อปี

10
8
นํ้าหนัก
ทะลายกก./
ทะลาย

6
4
2
0

ตํารับที่1

ตํารับที่2

ตํารับที่3

ตํารับที่4

ภาพที่ 3 : กราฟแสดงปริ มาณนํ้าหนักต่อทะลายปาล์มนํ้ามัน
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200
150
100

ผลผลิตรวม(กก./ต้น/ไร่ )

50
0

ตํารับที�1

ตํารับที�2

ตํารับที�3

ตํารับที�4

ภาพที่ 4 : กราฟแสดงนํ้าหนักรวมผลผลิตต่อต้นต่อไร่
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ พบว่า ในวิธีการทดลองที่ 2 มีรายได้เฉลี่ ยสุ ทธิ สูงสุ ดคือ 4,778.00
บาทต่อไร่ ซึ่ งราคาผลผลิตในปี 2556 ปาล์มนํ้ามันมีราคาตกตํ่า ราคาขาย 2.85 บาทต่อกิโลกรัม ทําให้
รายได้ลดลง โดยจากเดิ มในปี 2554 มี ราคาขายอยู่ที่ 4.30 บาทต่อกิ โลกรั ม และวิธีการทดลองที่ 1 มี
รายได้สุทธิ 4,567.00 บาทต่อไร่ ต่อปี เนื่ องจากว่ามีตน้ ทุนการผลิ ตที่ต่ าํ กว่าทุกวิธีการทดลอง วิธีการ
ทดลองที่ 3 การ มีรายได้เฉลี่ยสุ ทธิ 3,189 บาทต่อไร่ ต่อปี และวิธีการทดลองที่ 4 มีรายได้เฉลี่ยสุ ทธิ
ตํ่าสุ ดคือ 854.16 บาทต่อไร่ ต่อปี เนื่องจากว่ามีตน้ ทุนการผลิตสู งกว่าทุกวิธีการทดลอง ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 : แสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
วิธีการ

ตํารับที่ 1.ไม่ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 2. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
ตํารับที่ 3. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง
ตํารับที่ 4. ให้น้ าํ + ปุ๋ ยเคมีตามคําแนะนํา
+ ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง

ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก./ไร่ /ปี )
2,694.12
3,820.74
3,103.32
3,249.18

ราคา
ผลผลิต
เฉลี่ย
(บาท/กก.)
2.85
2.85
2.85
2.85

รายได้
(บาท/ไร่ /
ปี )

ต้นทุน รายได้สุทธิ
(บาท/ (บาท/ไร่ /ปี )
ไร่ /ปี )

7,678.24
10,889.11
8,844.18
9,260.16

3,111
6,111
5,655
8,406

4,567.00
4,778.00
3,189.18
854.16
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สรุปและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการวิจยั การจัดการดิ นและนํ้าเพื่อเพิ่มผลผลิ ตปาล์มนํ้ามัน ในกลุ่มชุ ดดิ นที่ 35 ใน
ระยะเวลา 1 ปี พบว่าทุกวิธีการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ ทั้งผลต่อการเจริ ญเติบโตด้าน
ความสู ง จํานวนทางใบ จํานวนช่อดอกเพศเมีย ช่อดอกเพศผู ้ และช่อดอกกะเทย จํานวนทะลาย และ
ปริ มาณผลผลิต แต่ในวิธีการที่ 2 มีค่าเฉลี่ยด้านผลผลิตที่สูงสุ ด คือ มีช่อดอกตัวเมียเฉลี่ย 24.71 ช่อดอก
ต่อต้นต่อปี จึงทําให้มีจาํ นวนทะลายเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 22.65 ทะลายต่อต้นต่อปี ปริ มาณนํ้าหนักผลผลิ ต
รวมเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 173.67 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี คิดเป็ น 3,820.74 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี ในขณะที่วิธีการ
ทดลองที่ 4 ที่คาดว่าจะให้ผลผลิ ตสู งสุ ดนั้น ให้ผลผลิ ตรองลงมา คือ มีจาํ นวนทะลายเฉลี่ ยคื อ 16.14
ทะลายต่อต้นต่อปี แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าในวิธีการนี้ มีน้ าํ หนักเฉลี่ยต่อทะลายสู งที่สุด คือ 9.20 กิโลกรัม
ต่อทะลายต่อต้น และมี ปริ มาณนํ้าหนักผลผลิ ตเฉลี่ ย 147.69 กิ โลกรั มต่อต้นต่อปี คิ ดเป็ น 3,249.18
กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี ส่ วนวิธีการทดลองที่ 3 ให้ผลผลิตสู งเป็ นอันดับ 3 คือ มีช่อดอกตัวเมียเฉลี่ย 22.84
ช่อดอกต่อต้นต่อปี มีจาํ นวนทะลายเฉลี่ยคือ 19.89 ทะลายต่อต้นต่อปี และมีปริ มาณนํ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย
141.06 กิ โลกรัมต่อต้นต่อปี คิดเป็ น 3,103.32 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับวิธีการ
ทดลองที่ 1 ซึ่ งมีช่อดอกตัวเมียเฉลี่ย 21.75 ช่อดอกต่อต้นต่อปี ซึ่ งมีอตั ราการเกิดช่ อดอกเพศเมียสู งกว่า
วิธีการที่ 3 และ 4 แต่เนื่องจากเป็ นวิธีการที่ไม่ได้ให้น้ าํ เสริ มจึงอาจมีผลต่อการพัฒนาของช่อดอกเพศเมีย
ทําให้ดอกเพศเมียฝ่ อ จึงมีจาํ นวนทะลายน้อยกว่าวิธีการอื่นๆโดยมีจาํ นวนทะลายเฉลี่ยคือ 17.40 ทะลาย
ต่อต้นต่อปี และมีปริ มาณนํ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย 122.46 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี คิดเป็ น 2,694.12 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ต่อปี ซึ่ งค่าเฉลี่ย ผลผลิตปาล์มนํ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ ธานี 2 อยูท่ ี่ 3,617 กิโลกรัมต่อไร่

ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากโครงการวิจยั มีระยะเวลาเพียง 1 ปี ความแตกต่างระหว่างแต่ละวิธีการทดลองอาจยังไม่
ชัดเจน เพราะการใส่ ปุ๋ยเคมีและการปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู งไม่มีความต่อเนื่ อง ปาล์มนํ้ามันเป็ นพืชที่ใช้
ปุ๋ ยในปริ มาณมาก การใส่ ปุ๋ยในแต่ละปี จะให้ผลในปี ถัดไป คือ เมื่อใส่ ปุ๋ยไปแล้ว อีก 18 -24 เดือนถึงจะ
เก็บเกี่ยวผลผลิ ตได้ หรื ออาจกล่าวได้วา่ ผลผลิ ตจะมากหรื อน้อยนั้นขึ้นอยู่กบั การใส่ ปุ๋ยและปริ มาณนํ้าที่
ปาล์มนํ้ามันได้รับก่อนหน้านั้น 18 - 24เดือน เพราะฉะนั้นการดูแลใส่ ปุ๋ยต้องมีความต่อเนื่ องทุกปี จึงจะ
ส่ งผลให้ผลผลิตดีไม่ขาดช่วง
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เอกสารอ้างอิง
การปลูกปาล์มสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับปาล์มนํ้ามัน.(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก
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กรมวิชาการเกษตร มปป. เกษตรดี ท่ี เหมาะสมกับ ปาล์ม นํ้า มัน เอกสารวิช าการลําดับ ที่ 3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 24 หน้า.
ชัยรัตน์ นิลนนท์ , ธี ระพงศ์ จันทรนิยม , ประกิจ ทองคํา และธี ระ เอกสมทราเมษฐ์ .2544.
การใช้ปุ๋ยสําหรับปาล์มนํ้ามัน(คู่มือพกพา). คณะทรัพยากรธรรมชาติ,
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ . 36 หน้า .
บรรเจิด พลางกูร. 2523. ทรัพยากรที่ดิน เอกสารเผยแพร่ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 89 หน้า.
รักษ์ พฤกษชาติ .2552. คู่มือการปลูก –แปรรู ปเชิงการค้าปาล์มนํ้ามัน. นี ออนบุ๊คมีเดีย กรุ งเทพฯ.
97 หน้า.
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการผลิ ตปาล์มนํ้ามัน มปป. การจัดการสวนปาล์มนํ้ามัน. ฝ่ ายวิจยั และ
บริ การ , คณะทรัพยากรธรรมชาติ , มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , 81 หน้า.
สํานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน.2551. ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู งสู ตรกรม พัฒนา
ที่ ดินโดยใช้สารเร่ ง พด. เอกสารเพื่ อการถ่า ยทอดเทคโนโลยี ชุ ดความรู ้ และ
เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน. ( แผ่นพับ ) กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์.
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ภาคผนวก
ตารางภาคผนวกที่ 1 : เกณฑ์สูงตํ่าของค่าวิเคราะห์ดิน ปฏิกิริยาดิน (Soil reaction) (ดิน:นํ้า = 1:1)
ระดับ (rating)
เป็ นกรดจัดมาก
(extreamely acid)
เป็ นกรดจัด
(very strongly acid)
เป็ นกรดแก่
(strongly acid)
เป็ นกรดปานกลาง
(moderately acid)
เป็ นกรดเล็กน้อย
(slightly acid)
เป็ นกลาง
(near neutral)
เป็ นกลางอย่างอ่อน
(slightly alkali)
เป็ นด่างแก่
(strongly alkali)
เป็ นด่างจัด
(extreamely alkali)

พิสัย (range)
< 4.5
4.5-5.0
5.1-5.5
5.6-6.0
6.1-6.5
6.6-7.3
7.4-8.4
8.5-9.0
> 9.0

ที่มา : สํานักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2547)
ตารางภาคผนวกที่ 2 : เกณฑ์สูงตํ่าของค่าวิเคราะห์ดินอินทรี ยวัตถุในดิน (organic matter) (Walkly
and Black method)
ตํ่ามาก
ตํ่า
ค่อนข้างตํ่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสู ง
สู ง
สู งมาก

ระดับ (rating)
(very low)
(low)
(moderately low)
(moderately)
(moderately high)
(high)
(very high)

ที่มา : สํานักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2547)

พิสัย (range)
< 0.5
0.5-1.0
1.0-1.5
1.5-2.5
2.5-3.5
3.5-4.5
> 4.5
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ตารางภาคผนวกที่ 3 : เกณฑ์สูงตํ่าของค่าวิเคราะห์ดินฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (Mehlich I method)
ระดับ (rating)
ตํ่ามาก
ตํ่า
ปานกลาง
สู ง
สู งมาก

(very low)
(low)
(moderately)
(high)
(very high)

พิสัย (range) (mg/kg)
ดินทราย
ดินเหนียว
<7
<5
7-12
5-8
13-24
9-16
25-50
17-30
>50
>30

ที่มา : สํานักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2547)
ตารางภาคผนวกที่ 4 : เกณฑ์สูงตํ่าของค่าวิเคราะห์ดินโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ (Mehlich I method)
พิสัย (range)
(mg/kg)
<15
16-30
31-60
61-120
>120

ระดับ (rating)
ตํ่ามาก
ตํ่า
ปานกลาง
สู ง
สู งมาก

(very low)
(low)
(moderately)
(high)
(very high)

ที่มา : สํานักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2547)
ตารางภาคผนวกที่ 5 : เกณฑ์สูงตํ่าของค่าวิเคราะห์ดินปริ มาณแคลเซี ยมในดิน
ระดับ

ตํ่ามาก(very low)
ตํ่า(low)
ปานกลาง(moderately)
สู ง(high)
สู งมาก(very high)
ที่มา : บรรเจิด (2523)

ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ ป็ นประโยชน์
(มก./กก.)

<400
400-1,000
1,000-2,000
2,000-4,000
>4,000
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ตารางภาคผนวกที่ 6 :เกณฑ์ความสู งตํ่าของค่าวิเคราะห์ปริ มาณแมกนี เซี ยมในดิน
ระดับ

ตํ่ามาก(very low)
ตํ่า(low)
ปานกลาง(moderately)
สู ง(high)
สู งมาก(very high)
ที่มา : บรรเจิด (2523)

ปริมาณแมกนีเซียมในดิน
(มก./กก.)

<36
36-120
120-360
360-960
>960
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ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรมโครงการวิจัยฯ

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 1, 2 : การวางระบบนํ้าแบบมินิสปริ งเกอร์ ในแปลงทดลองปลูกปาล์มนํ้ามัน

ภาพที่ 3: การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู งสู ตรไนโตรเจน

ภาพที่ 4: การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู งสู ตรฟอสฟอรัส
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ภาพที่ 5: การใส่ ปุ๋ยเคมีบริ เวณรอบโคนต้น

ภาพที่ 6: การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง

ภาพที่ : 7

ภาพที่ : 8

ภาพที่ 7 ,8 : แสดงการเก็บข้อมูลผลผิตปาล์มนํ้ามัน

ภาพที่ 9 : ทะลายปาล์มนํ้ามันที่เกิดจากช่อดอกกระเทย

ภาพที่ 10 : ต้นปาล์มนํ้ามันที่มีช่อดอกเพศผู ้
จํานวนมาก ทําให้มีผลผลิตต่อต้นตํ่า

