
บทคัดย่อ 

ปาล์มน ้ามัน เป็นพืชยืนต้นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ปลูกเฉพาะภาคใต้และ 
ภาคตะวันออกของประเทศ จะขยายพื นที่ปลูกไปในเขตพื นที่อ่ืน ๆ ค่อนข้างยาก เนื่องจากสภาพแวดล้อม
มีความเหมาะสมน้อย  พื นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ซึ่งเป็นพื นที่ราบลุ่ม มีระบบการชลประทานที่ดี  
หากมีองค์ความรู้ในการจัดการดิน จัดการน ้าเป็นพิเศษ อาจมีความเหมาะสมและปลูกปาล์มน ้ามัน 
ในเชิงเศรษฐกิจได้  

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกปาล์มน ้ามัน ในเขต 
พื นที่ใหม่ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน ประมาณการผลผลิตและ
ผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับและเพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นของเกษตรกร ขอบเขตของ
การศึกษาวิจัย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทดสอบปลูกปาล์มน ้ามัน ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ้านวน 
30 ราย ซึ่งปลูกปาล์มน ้ามันรายละ 10 ไร่ เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน ้ามัน จากแปลงที่
ร่วมโครงการจ้านวน 220 ต้น เก็บข้อมูลในอ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
และเกษตรกรข้างเคียงที่ไม่ได้ปลูกปาล์มน ้ามัน จ้านวน 60 ราย จ้านวนรวม 90 ราย  เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เกษตรกร แบบรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิต
ปาล์มน ้ามัน  

ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
มีต้าแหน่งทางสังคมเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต้าบลและก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร การประกอบอาชีพการเกษตร (ด้านการปลูกพืช) ของเกษตรกร 
ร่วมโครงการ เมื่อแยกรายจังหวัด พบว่าเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มีพื นที่เพาะปลูกพืช เฉลี่ย 
37.50 ไร่ มากกว่าเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ที่มีพื นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 34.83 และ 29.83 ไร่ 
เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี มีพื นที่ท้านาเฉลี่ย 34.43 ไร่ มากกว่าเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี ที่มีพื นที่ท้านาเฉลี่ย 21.68 และ14.07 ไร่  เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 
ท้าไร่เฉลี่ย 21.75 และ19.94 ไร่ ขณะที่เกษตรกรจังหวัดปทุมธานีเกือบทั งหมดไม่ท้าไร่ เกษตรกร 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 90 ปลูกไม้ผล/พืชผัก จากการสอบถามเกษตรกร ในประเด็นข้อมูลทั่วไป 
ของปาล์มน ้ามัน พบว่า เกษตรกรในโครงการตอบแบบสอบถาม ในระดับเท่ากันกับเกษตรกรนอกโครงการ 
คิดเป็นแต้มคะแนนเฉลี่ย 2.20 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่มระดับความรู้ปานกลาง เมื่อมีการปลูกปาล์มน ้ามัน 
ในพื นที่แล้ว 4 ปี ได้มีการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเดิม พบว่าเกษตรกรร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมมากขึ น 
คิดเป็นแต้มคะแนนเฉลี่ย 2.58 คะแนน  จัดอยู่ในกลุ่มมีระดับมีความรู้มาก ขณะที่เกษตรกรข้างเคียงได้
แต้มคะแนนเฉลี่ย 2.36 คะแนน เกษตรกรในโครงการ มีแต้มคะแนนเพ่ิมขึ นจากค่าเฉลี่ย 2.20 เป็น 2.58 คะแนน 



หรือเฉลี่ยทุกข้อเท่ากับ 0.32 คะแนนและเกษตรกรข้างเคียง มีความรู้ด้านปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ นจากค่าเฉลี่ย 
2.20 เป็น 2.39 คะแนนหรือเฉลี่ยทุกข้อเท่ากับ 0.15 คะแนน 

  การศึกษาการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน พบว่าในปีแรกการเจริญเติบโตไม่มีความ
แตกต่างกัน เมื่อเกษตรกรปลูกปาล์มน ้ามันได้ 24 เดือน ต้นปาล์มน ้ามันที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี มีการ
เจริญเติบโตช้ากว่า พื นที่จังหวัดปทุมธานี สุราษฎร์ธานีและจังหวัดกาญจนบุรี โดยในปีถัดไปจังหวัด
ปทุมธานี มีแนวโน้มเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่าสุราษฎร์ธานี เมื่อพิจารณาในช่วง 1-2 ปี แรกที่ให้
ผลผลิต ผลผลิตปาล์มน ้ามันในพื นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบกับจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรีและ
สุพรรณบุรี พบว่าต้นปาล์มที่จังหวัดปทุมธานี มีจ้านวนทะลาย น ้าหนักทะลายและผลผลิตต่อไร่ไม่แตกต่าง
กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดกาญจนบุรีและ
สุพรรณบุรี  พบว่าต้นปาล์มน ้ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจ้านวนทะลาย น ้าหนักทะลายและผลผลิตต่อไร่ 
มากกว่า 2 จังหวัดข้างต้น ซึ่งจากการสังเกตพบว่าในพื นที่จังหวัดปทุมธานี เมื่อเกษตรกรที่มีการดูรักษา
สวนปาล์มอย่างเหมาะสม โดยใช้พันธุ์ปาล์มดี มีแนวโน้มเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่าสุราษฎร์ธานี มี
รายได้เฉลี่ยต่อไร่มากกว่าพื นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะเดียวกันจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี ยังมี
รายได้ต่้ากว่าสุราษฎร์ธานี 

เกษตรกรร่วมโครงการส่วนมากวิตกกังวล เกี่ยวกับการขายผลผลิต เนื่องจากเป็นสถานที่ที่อยู่
ห่างจากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม และปาล์มน ้ามันเป็นพืชชนิดใหม่ส้าหรับเกษตร ท้าให้ขาดความมั่นใจใน
ความรู้ในการดูแลรักษา เกษตรกรบางรายไม่มีเวลาในการดูแลรักษาสวนและหาซื อปุ๋ยเคมี ตามค้าแนะน้า
ไม่ได ้ส้าหรับข้อเสนอแนะของเกษตรกรมีดังนี  

1) ส่งเสริมให้มีโรงงานมารับซื อผลผลิตใกล้ ๆ พื นที่ปลูก 
2) รัฐบาลควรส่งเสริมปลูกปาล์มน ้ามันในทุกพื นที่ที่เกษตรกรต้องการ  
3) ควรให้เงินทุนหรือเงินกู้ดอกเบี ยต่้าแก่เกษตรกร 
4) ควรมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมให้มากกว่านี  
5) ขยายพื นที่ปลูกในเขตภาคกลางให้มากขึ น 
6) พื นที่ทดสอบในโครงการ 10 ไร่ น้อยไป  
7) ต้องการให้เก็บข้อมูล 10 ปี และมีปุ๋ยสนับสนุนครบโครงการ 
8) ส่งเสริมให้มีรายได้ในสวนปาล์มช่วงที่ยังไม่ให้ผลผลิต 
ส้าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้แก่ การท้าแปลงศึกษาทดสอบหลายพื นที่ โดยมี

งบประมาณและการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม ใช้บุคลากรที่เหมาะสมกับพืชปาล์มน ้ามันและ 
ที่ส้าคัญคือนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจน สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้ 

 



 
รายงานการศึกษาวิจัย 

 
เรื่อง 

 
การศึกษาทดสอบการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน 

ในพื นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 
 
 

 
โดย 

 
 
 

นายศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล 
นางพัฑฒิดา กุฎีรัตน์ 

กลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน ้ามัน 
ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา 

ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
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ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา 
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ค้านิยม 
 

  รายงานการศึกษาวิจัยนี  ส้าเร็จลุลวงได้ จากการลงมือปฏิบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ ทั ง 30 ท่านที่มิได้เอ่ยนามในที่นี  จากจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี  ช่วยให้
เกิดข้อมูลจากการปฏิบัติจริงจนสามารถน้ามาสรุป วิเคราะห์เป็นเอกสารการวิจัย 

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ดร.ประนอม ศรัยสวัสดิ์ ผู้อ้านวยการ
ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ท่านอธิบดีธงชาติ รักษากุล  ได้อนุมัติโครงการฯ ขอขอบคุณท่าน
เกษตรจังหวัด ทั ง 3 จังหวัด ที่ช่วยสนับสนุนจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือและให้ก้าลังใจเกษตรกรที่ก้าลัง
วิตกกังวลว่าปาล์มน ้ามันที่ปลูกจะให้ผลผลิตหรือไม่ ขายที่ไหน ราคาเป็นอย่างไร ขอบคุณท่านเกษตร
อ้าเภอ/ต้าบล ที่รับผิดชอบพื นที่ เอาใจใส่เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน สามารถน้ามาวิเคราะห์และ
จัดท้าเป็นเอกสารได้อย่างสมบูรณ์ 

  ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณมาลินี ยุวนานนท์ ช่วยให้ค้าปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
รวมทั ง คุณนิภา สงฤทธิ์ ช่วยจัดเรียบเรียงเอกสารให้ถูกต้องสมกับเป็นเอกสารงานวิจัย 

  สุดท้าย ขอเรียนว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโอกาสให้ นักวิชาการเกษตรได้มีการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้า และองค์ความรู้ ที่จะน้าไปเผยแพร่แก่
เกษตรกร  
 
 
        ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล 
        พัฑฒิดา กุฏีรัตน์ 

   มกราคม 2554 
 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 
 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการทดสอบ
การปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ปี 2547-2551 อนุมัติเงินงบประมาณ รวม 5.1 
ล้านบาท เพ่ือทดสอบการเจริญเติบโต เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ปลูกทางภาคใต้ ประมาณการณ์ผลผลิตและ
รายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ศึกษาวิจัย จึงได้จัดเตรียมรูปแบบและวิธีการและรวบรวมข้อมูล 
สรุปเป็นเอกสารงานวิจัย น าเสนอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องและภาคเอกชนได้ทราบผลการศึกษา 

เริ่มตั้งแต่การเตรียมการด้านรวบรวมข้อมูล ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ในพ้ืนที่และ
เตรียมความพร้อมเกษตรกร (โดยการฝึกอบรมและท าสัญญาใจซึ่งกันและกัน) รวมทั้งเตรียมปัจจัยการผลิต
อ่ืน ๆ ประกอบกับปาล์มน้ ามันเป็นพืชอายุยาว ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลายปี การนี้จึงใช้
เวลาในการท าการศึกษาวิจัยมากกว่า 7 ปี จนสามารถได้ข้อมูลน าเสนอให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ 
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากท่าน ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
ที่เปิดโอกาสให้น าเสนอผลการศึกษาในการสัมมนาของสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ    

ถึงแม้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เวลามากกว่า 7 ปี ข้อมูลที่ได้ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ที่จะ 
ชี้ชัดถึงผลตอบแทนของปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาได้ทั้งหมด แต่ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเพ่ือช่วยชี้
ทิศทางให้หน่วยงานราชการ เอกชนและเกษตรกรผู้สนใจ น ามาประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนาหรือ
พิจารณาขยายพื้นที่เพาะปลูกในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก ต่อไป 
   

นายศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล 
          นางพัฑฒิดา กุฏีรัตน์     

     มกราคม 2554 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

ปาล์มน ้ามัน เป็นพืชยืนต้นที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตนานมากกว่า 25 ปี อยู่ในกลุ่มพืช 
ที่ให้ผลผลิตน ้ามันต่อหน่วยพื นที่มากกว่าพืชน ้ามันอ่ืน ๆ ทุกชนิด นับว่ามีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของ
โลก โดยมีปริมาณการผลิตและการบริโภคน ้ามันมากที่สุด รองลงปปปด้แก่น ้ามันัั่วเหลือง ส้าหรับความ
ต้องการใช้น ้ามันปาล์มภายในประเทศน้าปปใช้เพ่ือเป็นสารตั งต้นในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องส้าอาง อุตสาหกรรม Olechemical และใช้เป็นพลังงานทดแทนน ้ามันเชื อเพลิงจากฟอสซิล  

ปาล์มน ้ามัน เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน แสงแดดจัด ฝนตกชุก พื นที่ในการปลูกปาล์มน ้ามัน
ของโลก จึงจ้ากัดอยู่ในเขตที่ราบ ที่มีความชื นสูง ซึ่งเป็นเขตมรสุมของภูมิภาคแับเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีเพียง 
42 ประเทศเท่านั น ปาล์มน ้ามันจะให้ผลผลิตสูงที่สุดหากปลูกในพื นที่ที่มีภูมิอากาศเหมาะสม พื นที่ปลูก
ปาล์มน ้ามันมากกว่าร้อยละ 90 ปลูกอยู่ในพื นที่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 15 องศาเหนือ-ใต้ ดังนั น ปาล์มน ้ามัน
จึงสามารัปลูกและเจริญเติบโตปด้ดีในภาคใต้ของประเทศปทย โดยมีการเริ่มปลูกเพ่ือการค้า ตั งแต่ปี 
พ.ศ. 2521 เป็นต้นมาจนัึงปัจจุบัน การพัฒนาการปลูกปาล์มน ้ามันในประเทศปทย ระหว่างปี พ.ศ. 2525 
- 2545  มีการขยายพื นที่ปลูกเฉลี่ย 100,000 ปร่ต่อปี และเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็วในช่วงวิกฤติพลังงานโลก 
ปี พ.ศ. 2542 โดยเพ่ิมขึ นเฉลี่ยปีละประมาณ 300,000 ปร่ โดยจะพบว่าในปี พ.ศ. 2545 มีพื นที่ปลูก 
ปาล์มน ้ามัน 2.8 ล้านปร่ และเพ่ิมขึ นเป็น 3.9 ล้านปร่ ในปี พ.ศ. 2552 จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด คือ จังหวัด
กระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพรตามล้าดับ จากพื นที่ที่เพ่ิมขึ นส่งผลให้ผลผลิตปาล์มทะลายสดเมื่อ
น้ามาสกัดปด้น ้ามันปาล์มเพ่ิมขึ นจาก 1.17 ล้านตัน ในปี 2549 เป็น 1.34 ล้านตัน ในปี 2552 ผลผลิต
ปาล์มทะลายสดเฉลี่ย 2.5 - 2.8 ตันต่อปร่ ใช้บริโภคเป็นภายในประเทศประมาณ 0.6 - 0.7  ล้านตันน ้ามัน  
โดยใช้ส้าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เนยเทียม ครีมเทียม สบู่ เทียนปข นมข้น บะหมี่ส้าเร็จรูปและ
ขนมขบเคี ยว เป็นต้น  ส่วนที่เหลือประมาณ 0.2-0.3 ล้านตันน ้ามัน น้ามาผลิตเป็นปบโอดีเซล ทดแทน
พลังงาน (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) 

ปัจจุบันความต้องการใช้น ้ามันปาล์มภายในประเทศมากขึ น มีการบริโภคเพ่ิมขึ นประมาณ 
ร้อยละ 10 ต่อปี ประกอบกับนโยบายการใช้น ้ามันปบโอดีเซลเพ่ิมขึ นจากอัตราส่วนร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 3  
ในปี 2553 และจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 5 ในปี 2555 ในขณะที่การผลิตปม่เพ่ิมตามสัดส่วน ซึ่งอาจท้าให้ 
ขาดแคลนวัตัุดิบปด้ในอนาคต จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งต้องหาแนวทางในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยการ 
เพ่ิมพื นที่ปลูกและเพ่ิมผลผลิตต่อปร่ แต่เนื่องจากพื นที่ในเขตเหมาะสมทางภาคใต้ เกษตรกรปด้ปลูกพืช
เศรษฐกิจอื่น ๆ ปว้แล้ว เช่น ยางพาราและผลปม้ ท้าให้การขยายพื นที่จึงค่อนข้างจ้ากัด  การเพ่ิมพื นที่ปลูก
ปาล์มน ้ามันปปในพื นที่ภาคกลาง ซึ่งใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านการปลูกพืชปร่ในที่ดอนและท้านาในเขต  
ลุ่มน ้าเจ้าพระยา รวมทั งพื นที่ดินเปรี ยวจัดที่เป็นสวนส้มเก่าทิ งร้าง หากมีการจัดการดินและจัดการน ้า 
เป็นพิเศษ ก็สามารัปลูกปาล์มน ้ามันปด้ ซึ่งการพัฒนาพื นที่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกเพ่ือปลูก 
ปาล์มน ้ามันจึงมีโอกาสความเป็นปปปด้ 
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ดังนั น การศึกษาทดสอบการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน ้ามัน ในพื นที่ในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันตก จะช่วยให้มีข้อมูลทางวิชาการ ที่เป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจน้าความรู้ปปพัฒนาพื นที่
ของตนเอง ให้ใช้ประโยชน์ปด้สูงสุด เป็นการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายปด้ เพ่ิมพื นที่สี เขียวให้ประเทศ ช่วยให้
ระบบนิเวศดีขึ นอย่างยั่งยืน   

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมเกษตรกรในพื นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 
2. เพ่ือศึกษาข้อมูลบางประการเกี่ยวกับความรู้เรื่องปาล์มน ้ามันของเกษตรกร  
3. เพ่ือศึกษาความเป็นปปปด้ของการปลูกปาล์มน ้ามัน โดย 
    3.1 ศึกษาการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน 
    3.2 ประมาณการผลผลิตและผลตอบแทนท่ีเกษตรกรจะปด้รับ 
4. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ปด้ทราบข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร รวมทั งความรู้พื นฐานบางประการเกี่ยวกับ 
ปาล์มน ้ามันของเกษตรกรในภาคกลางและภาคตะวันตก 

2. ปด้ทราบข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันในช่วงอายุ 1-3 ปี ที่ปลูกในเขตภาคกลาง 
และภาคตะวันตก 

3. ปด้ทราบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันตก 

4. ปด้ทราบปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกปาล์มน ้ามันของ
เกษตรกรในภาคกลางและภาคตะวันตก 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั งนี  ด้าเนินการกับเกษตรกรที่มีความประสงค์และเข้าร่วมโครงการทดสอบ
ปลูกปาล์มน ้ามันและเกษตรกรข้างเคียง โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรในภาคกลางและภาคตะวันตก 
จ้านวน 120 ราย ใน 3 พื นที่ ปด้แก่ 

1. เกษตรกรในเขตอ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. อ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอท่าม่วง และอ้าเภอด่านมะขามเตี ย จังหวัดกาญจนบุรี 
3. อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
โดย ใช้พื นที่สวนปาล์มในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื นที่เปรียบเทียบ 
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นิยำมศัพท ์

“ภำคกลำง” หมายัึง พื นที่ในเขตจังหวัดทางภาคกลางของประเทศปทย ปด้แก่ พื นที่ใน
จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
สมุทรปราการ ในที่นี้ จ ำกัดเฉพำะเกษตรกรในเขตอ ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี 

“ภำคตะวันตก” หมายัึง พื นที่ในเขตจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศปทย ปด้แก่ พื นที่ 
ในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ  
จังหวัดนครปฐม ในที่นี จ้ากัดเฉพาะเกษตรกรในเขตอ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และเกษตรกร 
ในอ้าเภอด่านมะขามเตี ย อ้าเภอท่าม่วงและอ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

“เกษตรกร” หมายัึง บุคคลที่มีปลูกปาล์มน ้ามัน ในโครงการทดสอบปลูกปาล์มน ้ามันในเขต
ภาคกลางและภาคตะวันตก 

“สภำพพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจ” หมายัึง การศึกษาเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล
ของเกษตรกร ปด้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน รายปด้และรายจ่าย รวมทั ง
สัานะทางสังคมของเกษตรกร 

“อำย”ุ หมายัึง จ้านวนปีอายุของเกษตรกรนับตั งแต่เกิดจนัึงวันสัมภาษณ์ 
“ระดับกำรศึกษำ” หมายัึง วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ปด้รับจากการศึกษาทั งภาครัฐและเอกชน 
“จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือน” หมายัึง จ้านวนสมาชิกที่อยู่จริงในบ้านปม่ใช่ตามส้ามะโน

ประชากร ปม่นับรวมบุตรหลานที่ปปศึกษาต่อที่อ่ืน 
“ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ” หมายัึง การศึกษา เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเกษตรกร 

ปด้แก่ รายปด้ ภาวะหนี สิน แหล่งเงินกู้ จ้านวนแรงงาน พื นที่เช่า พื นที่ัือครอง แหล่งรับซื อ ราคาซื อ 
“รำยรับ” หมายัึง จ้านวนเงินที่ปด้รับจากการขายผลผลิตทะลายปาล์มน ้ามัน 
“รำยได้” หมายัึง จ้านวนเงินสุทธิที่ยังปม่ปด้หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ของครอบครัวที่ปด้รับต่อเดือน 
“รำยจ่ำย” หมายัึง ค่าใช้จ่ายทั งหมดของครอบครัวที่ใช้จ่ายต่อเดือน 
“ภำวะหนี้สิน” หมายัึง จ้านวนเงินทั งหมดที่กู้หรือยืมจากบุคคลหรือสัาบัน 
“แหล่งเงินกู้” หมายัึง บุคคลหรือสัาบันที่ให้กู้หรือยืมเงิน 
“พื้นที่ถือครอง” หมายัึง พื นที่ทั งหมดที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ รวมทั งพื นที่ที่เกษตรกร 

ใช้ประกอบอาชีพผลิตปาล์มน ้ามัน หน่วยนับเป็นปร่ 
“ปัจจัยด้ำนสังคม” หมายัึง การศึกษา เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับสังคมของเกษตรกร ปด้แก่  

การด้ารงต้าแหน่งทางสังคมของเกษตรกรและการเปิดรับข่าวสารของเกษตรกร การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 
“ต ำแหน่งทำงสังคมของเกษตรกร” หมายัึง สภาพการด้ารงต้าแหน่งทางของเกษตรกรใน

ชุมชน 
“พันธุ์ปำล์มน้ ำมัน” หมายัึง พันธุ์ปาล์มน ้ามันที่เกษตรกรใช้ปลูก ปด้แก่ พันธุ์เทเนอร่า 
“ทัศนคติต่อกำรปลูกปำล์มน้ ำมัน” หมายัึง ความรู้สึก ท่าทีของเกษตรกรที่มีต่อการผลิต

ปาล์มน ้ามันทั งทางบวก และทางลบ 
“เทคโนโลยีกำรผลิตปำล์มน้ ำมัน” หมายัึง ขั นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ

ผลิตปาล์มน ้ามัน ปด้แก่ พันธุ์ปาล์มน ้ามัน การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและขนส่งสู่โรงงาน 
 



บทที่ 2  
 

การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาทดสอบการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก มีการ
ตรวจเอกสารทางวิชาการปาล์มน้้ามัน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบด้วย สาระส้าคัญ 
4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 การตรวจเอกสารข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือแสดงถึงประวัติที่มาของปาล์มน้้ามัน ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ ของปาล์มน้้ามัน การปลูกและดูแลรักษาสวนปาล์มน้้ามัน  

ส่วนที่ 2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนที่ 3 แนวความคิดในการพัฒนาการผลิตปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 
ส่วนที่ 4 การจัดท้าแปลงทดสอบการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

การตรวจเอกสาร 

1. ประวัติความเป็นมาของปาล์มน ้ามัน 

ปาล์มน้้ามันมีถิ่นก้าเนิดในแถบแอฟริกาตะวันตก ชาวโปรตุเกสได้น้าปาล์มน้้ามันเข้ามา
ปลูกในทวีปเอเซีย โดยเริ่มปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ราว พ.ศ. 2391 
จากนั้นได้แพร่กระจายพันธุ์มายังเกาะสุมาตราในช่วงปี พ.ศ. 2396 - 2400 และเริ่มปลูกเป็นการค้าอย่าง
จริงจังเมื่อ พ.ศ. 2454 และ พ.ศ. 2461 มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันในเกาะสุมาตรา 22,500 ไร่ ส้าหรับ
ประเทศมาเลเซีย ได้เริ่มปลูกปาล์มน้้ามันครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2413  ต่อมา
ได้รับความสนใจและมีการค้นคว้าวิจัยครั้งแรกในรัฐ Selangor และเริ่มปลูกเป็นการค้าครั้งแรกใน 
พ.ศ. 2460 จนถึงปัจจุบันนี้ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 มีผู้น้าปาล์มน้้ามันเข้ามาปลูกในประเทศไทยที่สถานีทดลองยางคอหงส์
จังหวัดสงขลา และสถานีกสิกรรมพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี  โดยปลูกเป็นปาล์มประดับ  ส่วนการส่งเสริมการ
ปลูกปาล์มเป็นพ้ืนที่ใหญ่นั้นเริ่มเมื่อ ปี พ.ศ. 2511  โดยนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล พ้ืนที่
ประมาณ 20,000 ไร่ และโครงการของบริษัทอุตสาหกรรมน้้ามันและสวนปาล์ม จ้ากัด ที่สวนเจียรวานิช 
ต้าบลปลายพระยา อ้าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประมาณ 20,000 ไร่ เช่นกัน  หลังจากนั้น ได้มี
ภาคเอกชนและส่วนราชการส่งเสริมและขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมากขึ้น  การพัฒนาปาล์มน้้ามันในประเทศไทย
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2472 - 2525 หรือระยะเวลาประมาณ 50 ปี เป็นระยะของ
การเริ่มต้น มีการขยายพ้ืนที่ค่อนข้างช้า  และระยะที่สองจาก พ.ศ. 2525 - 2545 เป็นระยะที่มีการ
พัฒนาการขยายพ้ืนที่ปลูกอย่างรวดเร็ว  โดยเฉลี่ยประมาณ 50,000 - 100,000 ไร่/ปี  จังหวัดที่ปลูกมาก
ที่สุด คือ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามล้าดับ (ชาย และสุรกิตต,ิ 2548) 
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2. พฤกษศาสตร์ของปาล์มน ้ามัน  

ปาล์มน้้ามันมีชื่อวิทยาศาสตร์ Elaeis guineensis Jacq. เป็นพืชที่จัดอยู่ในพืชตระกูลปาล์ม
(Palmae หรือ Arecaceae) ตระกูลย่อย (Sub - family) เดียวกับมะพร้าว คือ Cocoineae สกุล Elaeis  
ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด คือ 

- Elaeis guineensis Jacq. (กลุ่ม African oil palm) หรือ Alfonsia guineensis. H.B.K. 
- Corogo oleifera หรือ Alfonsia oleifera ( กลุ่ม American oil palm) มีถิ่นก้าเนิด

ทางอเมริกากลาง ปานามา โคลัมเบีย และแถบลุ่มน้้าอเมซอน (ปิฏฐะ บุนนาค, 2524) 
- Elaeis odora (American oil palm) ไม่มีรายงานความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
ปาล์มน้้ามันทั้ง 3 ชนิดนี้ Elaeis guineensis มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุด  

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) 

ปาล์มน้้ามันจัดเป็นพืชผสมข้าม ใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์ปาล์ม (Palmae ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็น Arecaceae) และเป็นพืชยืนต้นที่สามารถให้ผลผลิตสดได้ตลอดปี เริ่มจากที่ปาล์มมีอายุได้
ประมาณ 2 ปีครึ่งหลักจากปลูก โดยเฉลี่ยแต่ละต้นควรจะให้ทะลายได้อย่างน้อยหนึ่งทะลายต่อต้นต่อเดือน 
และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายสดได้นานกว่า 20 ปี พันธุ์ปลูกของปาล์มน้้ามัน (Elaeis guineensis  
Jacq.) มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พอสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ราก ปาล์มน้้ามันมีระบบรากแบบรากฝอย  โดยรากจะเกิดขึ้นตรงฐานโคนของล้าต้น
เป็นระบบแขนง (adventitious root system) ประกอบด้วยรากชุดต่าง ๆ ประมาณ 4 ชุด โดยรากชุด
ต่าง ๆ ท้าหน้าที่ช่วยค้้าจุนล้าต้น ดูดซับน้้า และธาตุอาหาร รากชุดแรก (Primary root) เกิดตรงโคนล้าต้น
มีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนใหญ่เจริญตามแนวนอน อาจจะยาวออกไปไกล 15 – 20 เมตร  อีกส่วนหนึ่งจะ
เจริญไปตามแนวลึก จากรากชุดนี้จะมีการแตกแขนงจากรากชุดที่สองจะลดตามล้าดับ รากชุดที่สาม 
จะไม่มีขน รากชุดที่สี่ จะท้าหน้าที่ดูดน้้า และธาตุอาหารแทน ความหนาแน่นของรากจะพบในบริเวณรัศมี
ของพุ่มใบ และลึกลงไปประมาณ 15 เซนติเมตรจากผิวดิน การแผ่กระจายของรากจะขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น สภาพของดิน ปริมาณของธาตุอาหาร ความตื้นของระดับน้้าใต้ดิน เป็นต้น  
นอกจากนี้จะพบรากพิเศษ คือ รากอากาศ (aerial root หรือ pheumathodes) ตรงบริเวณโคนต้น 
ท้าหน้าที่ถ่ายเทอากาศระหว่างรากกับบรรยากาศด้วย         

2.2 ล้าต้น ล้าต้นของปาล์มน้้ามันมีลักษณะตั้งตรง ทรงกระบอก มีเนื้อเยื่อเจริญเฉพาะ
ตรงปลายยอด ไม่มีกิ่งแขนง ประกอบด้วยข้อและปล้องที่ถี่มาก แต่ละข้อมีหนึ่งทางใบเกิดเวียนรอบล้าต้น 
ในระยะที่ปาล์มอายุยังน้อย (น้อยกว่า 3 ปี) จะสังเกตเห็นทางใบอยู่ติดกับล้าต้นมากว่า 40 ทางใบ เมื่อ
ปาล์มมีอายุมากขึ้นและเริ่มมีการตัดแต่งทางใบ จะสังเกตเห็นฐานทางใบที่เป็นรอยตัดแต่งติดอยู่รอบ ๆ  
ล้าต้น  รอยแผลที่ฐานใบติดกับล้าต้นก็คือ  ข้อของล้าต้น  และส่วนที่อยู่ ระหว่างข้อ คือ ปล้อง ต้นปาล์ม 
ที่แก่มาก (อายุมากกว่า 20 ปี) อาจมีความสูงถึง 15 - 18 เมตร  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้าต้น 30 - 38  
เซนติเมตร  ขนาดล้าต้น และความสูงของต้นปาล์มจะ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ และสภาพแวดล้อม  โดยทั่วไปจะ
เพ่ิมข้ึนปีละประมาณครึ่งเมตร  

2.3 ใบ หรือทางใบ ในภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  ปาล์มน้้ามันที่เจริญเติบโต
เต็มที่แล้วจะมีทางใบ (Frond) เกิดขึ้นที่รอบยอด (crow) ประมาณ 40 - 50 ทาง  การเจริญภายในแต่ละ
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ทางใบเป็นไปอย่างเชื่องช้ากินเวลาร่วม 2 ปี จึงจะปรากฏให้เป็นยอดแหลม (spear) ออกมา หลังจากนั้น 
ก็เจริญอย่างรวดเร็ว เมื่อทางใบ ที่หนึ่งคลี่จะมีทางใบถัดไปในรูปยอดแหลมเกิดขึ้นมาแทนเป็นล้าดับ  
ทางใบคลี่แล้วจะท้าหน้าที่สังเคราะห์แสง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545)  ทางใบ ประกอบด้วย แกนทางใบ  
ก้านใบ และใบย่อย ซึ่งเกิดจากการพัฒนาของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดของล้าต้น บริ เวณดังกล่าวจะมีจุด
ก้าเนิดตาใบอยู่มากกว่า 50 ตาใบ  ในปาล์มที่มีอายุ 5 - 6 ปี จ้านวนใบหรือทางใบของปาล์มน้้ามันที่ผลิต
ในแต่ละปีจะอยู่ระหว่าง 30 - 40 ทางใบ  หลังจากนั้นจะลดลงเป็น 20 - 25 ทางใบ/ปี  ทางใบจะเกิดใน
ลักษณะเป็นเกลียวรอบล้าต้น  โดยลักษณะการเวียนของทางใบปาล์มน้้ามันมี  2  แบบ  ซึ่งสามารถสังเกต
ได้จากรอยแผลที่ฐานใบติดกับล้าต้นหลังการตัดแต่งทางใบของต้นปาล์มแล้ว  แบบแรก คือ การเกิดทางใบ
แบบเวียนซ้าย และแบบที่สอง คือ การเกิดทางใบแบบเวียนขวา  การสังเกตการณ์เวียนของทางใบ จะมี
ประโยชน์ส้าหรับการนับทางใบที่เกิดขึ้น  โดยทางใบล่างหนึ่ง ๆ จะรองรับทางใบบนจ้านวน 2 ทางใบ  
ทางใบบนหนึ่งที่มีลักษณะการเวียนของทางใบชัดเจน (เวียนซ้ายหรือขวา) จะนับจ้านวนทางใบห่างจาก 
ใบล่างที่รองรับจ้านวน 8 ทางใบ  ส่วนทางใบบนอีกด้านหนึ่งที่รองรับด้วยทางใบล่าง  จะนับจ้านวนทางใบ
ห่างจากทางใบล่างจ้านวน 5 ทางใบ การประมาณอายุของปาล์มน้้ามันหลังจากปลูก สามารถสังเกตได้จาก
จ้านวนรอยแผลที่ฐานใบติดกับล้าต้นหลังการตัดแต่ง  โดยประมาณว่าชั้นทางใบ 3 - 4 ชั้น ใช้เวลา
ประมาณ 1 ปี (ธีระและคณะ, 2548)     

2.4 ช่อดอก ช่อดอกปาล์มน้้ามันเกิดจากตาดอกที่บริเวณซอกทางใบที่ติดกับต้น มีโอกาส 
ที่จะเกิดเป็นช่อดอกเพศผู้ เพศเมีย หรือโอกาสดอกผสม หรือกะเทยก็ได้  ดังนั้นปาล์มน้้ามันจึงมีทั้งช่อดอก
เพศเมียและช่อดอกเพศผู้ บนต้นเดียวกัน  แต่เกิดในต้าแหน่งของทางใบที่แตกต่างกัน ปาล์มน้้ามันจะเริ่ม
ออกดอกประมาณ 2 - 3 ปี หลังจากปลูกลงในแปลง ช่อดอกที่เกิดใหม่จะถูกหุ้มด้วยกาบหุ้มช่อดอก 
ซึ่งจะเปิดออก 6 - 8 สัปดาห์ก่อนดอกบาน ช่อดอกชนิดต่าง ๆ มีลักษณะ ดังนี้  

- ช่อดอกตัวผู ้ประกอบด้วย ช่อดอกย่อย (spikelet) ที่มีลักษณะยาวเรียวคล้ายนิ้วมือ  
แต่ละอันยาวประมาณ 12 - 20 เซนติเมตร เรียงอยู่บนแกนกลางช่อดอก แต่ละช่อดอกย่อยจะมีดอกตัวผู้
เล็ก ๆ เกิดโดยรอบ เวลาดอกบานจะเห็นเป็นสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม จะบานออกจากโคนมายังปลาย  
3 - 5  วัน แล้วแต่สภาพแวดล้อม หลังจากดอกบานเรียบร้อยแล้วช่อดอกย่อยเหล่านั้นจะมีราเกิดขึ้นเห็น
เป็นสีเทา  

- ช่อดอกตัวเมีย เป็นแบบ spike หรือ spadix ยาวประมาณ 24 - 45 เซนติเมตร
ประกอบด้วย ช่อดอกย่อย ซึ่งมีใบประดับที่ยาวปลายแหลม (spinous bract) เรียงเป็นเกลียวบนแกน 
ช่อดอกใหญ่ ช่อดอกย่อย ที่อยู่ตรงแกนจะมีดอกตัวเมียประมาณ 12 - 30 ดอก และมีน้อยลงทางโคนและ
ปลายแกนของช่อ ทั้งช่อดอกจะมีดอกตัวเมียทั้งสิ้นหลายพันดอก เมื่อดอกพร้อมที่จะผสม (receptive) 
จะเห็นยอดเกสรตัวเมีย (stigma)  ซึ่งมี 3 แฉก  มีสีขาวหรือเหลืองอ่อน แถบแดงเคลือบด้วยเมือกเหนียว ๆ  
เมื่อพ้นระยะนี้แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและม่วง ดอกตัวเมียแต่ละดอกจะมีรังไข่ที่แยกออกเป็น 3 พู 
(tricarpellary ovary) แต่ส่วนใหญ่พัฒนา เป็นผลเพียงพูเดียว 

- ช่อดอกผสมหรือกะเทย ช่อดอกประเภทนี้ คือ ช่อดอกท่ีมีช่อดอกย่อยทั้งเพศผู้และ
เพศเมีย อยู่ในช่อดอกเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นในบางโอกาสเท่านั้น โดยเฉพาะในระยะที่ปาล์มเริ่มผลิตช่อดอก
ใหม่ ๆ ช่อดอกย่อยเพศเมียจะอยู่บริเวณส่วนกลาง และช่อดอกย่อยเพศผู้จะอยู่ทางส่วนโคนและปลายของ
ช่อดอกใหญ่ ช่อดอกประเภทนี้เป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์เพราะจะให้ผลผลิตต่้า (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) 
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การพัฒนาของช่อดอกตั้งแต่ระยะตาดอกที่อยู่ในซอกทางใบจานถึงระยะแก่เก็บเกี่ยว
ทะลายปาล์มได้  ใช้ระยะเวลายาวนานประมาณ 44 เดือน หรือประมาณ 3 ปีครึ่ง  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ก้าหนดเพศของช่อดอก นอกจากเป็นลักษณะประจ้าพันธุ์แล้ว ยังมีปัจจัยของสภาพแวดล้อม และการ
จัดการสวนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น ปริมาณสมดุลของธาตุอาหารทั้งในดินและใบปาล์ม ปริมาณและการ
กระจายของฝน ความชื้น และการตัดแต่งทางใบ เป็นต้น  โดยทั่วไปสัดส่วนเพศระหว่างช่อดอกตัวเมียต่อ
ช่อดอกตัวผู้ส้าหรับปาล์มที่เริ่มให้ผลผลิต (อายุน้อย) ประมาณ 3:2 และสัดส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็น 1:2 หรือ 
1:3 เมื่อปาล์มมีอายุมากขึ้นตามล้าดับ (ธีระและคณะ, 2548)   

2.5 ทะลาย ทะลายปาล์มน้้ามัน ประกอบด้วย ก้านทะลาย ช่อทะลายย่อย และผลในแต่ละ
ทะลายมีปริมาณผล  40 - 70 %  ทะลายปาล์มน้้ามันเมื่อสุกแก่เต็มที่  มีน้้าหนักประมาณ 1 - 60 กิโลกรัม  
แปรไปตามอายุของปาล์มน้้ามัน และปัจจัยสิ่งแวดล้อม   การปลูกเป็นการค้าจะต้องการทะลายที่มีน้้าหนัก  
10 - 25  กิโลกรัม จ้านวนทะลายต่อต้นก็จะมีความแตกต่างเช่นกัน โดยมีสหสัมพันธ์ทางลบกับน้้าหนักทะลาย 

2.6 ผล หลังจากที่ช่อดอกเพศเมียได้รับการผสมเรียบร้อย ประมาณ 5.5 - 8 เดือน 
(โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือน) ผลปาล์มในทะลายจึงจะสุกพร้อมเก็บเกี่ยวได้ การสุกของผลจะเริ่มจากฐาน 
ช่อดอกขึ้นมา 

ผลปาล์มน้้ามันเป็นแบบ drup คือ ไม่มีก้านผล ประกอบด้วย เปลือกผลชั้นนอก (exocarp) 
เนื้อผลชั้นนอก เป็นเนื้อเยื่อเส้นใยสีส้มแดงเมื่อสุก และมีน้้ามันอยู่ในชั้นนี้  สีของผลปาล์มน้้ามัน  
โดยทั่วไปเมื่อยังอ่อนอยู่จะมีสีน้้าตาลด้า เมื่อสุกจะมีสีแดง เนื่องจากมีรงควัตถุ (carotenoid) อยู่ใน 
pericarp ส่วนที่โคนผลจะไม่มีสี  ผลที่มีสีแบบนี้เรียกว่า nigrescens  แบ่งออกเป็น rubro - nigrescene 
(สุกสีแดงตลอดผล) และ rutilo - nigrescens (สุกสีเหลืองอ่อน) น้้ามันที่สกัดออกมาจะมีสี ในขบวนการผลิต
จึงมีขั้นตอนการฟอกสีด้วย  ประเภทที่มีผลสีเขียวเวลายังไม่สุก และสีแดงอ่อน  เนื่องจากไม่มีรงควัตถุ 
exocarp เรียกว่า virescens ซึ่งพบน้อย อีกประเภทหนึ่งเวลาผลสุกจะไม่มีสีแดงเนื่องจากไม่มีสาร 
carotenoid หรือมีน้อย ใน mesocarp น้้ามันที่สกัดจะไม่มีสี (Turner  P.D.  and  Gillbanks  R.A., 1982) 

2.7 เมล็ด เมล็ดของปาล์มน้้ามันมีลักษณะแข็ง ประกอบด้วย กะลา (endocarp)  เนื้อผล
ชั้นใน และคัพภะ  ใช้ส้าหรับการขยายพันธุ์  กะลาเป็นส่วนที่แข็ง มีความหนาตามลักษณะประจ้าพันธุ์ 
ทางปลายด้านหนึ่งของกะลาจะสังเกตเห็นรอยแผล 1 - 3 รอย ที่ท้าหน้าที่ดูดซับน้้าในระยะที่ท้าการเพาะ
เมล็ด  จ้านวนรอยแผลขึ้นอยู่กับจ้านวนพูของเนื้อผลชั้นในและคัพภะ  ส่วนของผลปาล์มที่น้ามาหีบเพ่ือ
สกัดน้้ามันมาใช้ประโยชน์ มี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจากเปลือกผลชั้นนอก กับเนื้อผลชั้น และส่วนที่สองจาก
เนื้อผลชั้นใน กับคัพภะ น้้ามันที่หีบแยกได้จาก 2 ส่วนนี้มีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกัน  โดยส่วนแรก
นิยมน้ามาใช้เพื่อการบริโภค  ส่วนที่สองนิยมน้ามาใช้เพ่ือการอุปโภค (ธีระและคณะ, 2548) 

3. ลักษณะปาล์มน ้ามันพันธุ์ต่าง ๆ 

3.1 พันธุ์ดูร่า (Dura) มีกะลาหนา 2 – 8 มิลลิเมตร และไม่มีวงเส้นประสีด้ารอบกะลา 
มีชั้นเปลือกนอกบาง 35 - 60 % (ของน้้าหนักผล) มีปริมาณน้้ามัน 17 - 18 % เนื้อในเมล็ดใหญ่ใช้เป็น 
พันธุ์แม่ส้าหรับผลิตพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า 

3.2 พันธุ์พิสิเฟอร่า (Pisifera) ผลไม่มีกะลาหรือมีกะลาบาง มีเยื่อรอบกะลา มีชั้นเปลือก
นอกประมาณ  90 % (ของน้้าหนักผล)  จึงใช้เป็นพ่อพันธุ์ในการผสมกับพันธุ์ดูร่า เพื่อให้ได้ลูกผสมเทเนอร่า 
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แต่มีข้อเสีย คือ ช่อดอกตัวเมียมักเป็นหมัน (abortion) ท้าให้ผลฝ่อลีบ ทะลายเล็ก เนื่องจากผลไม่พัฒนา  
ซึ่งไม่ใช้ปลูกเพ่ือสกัดท้าน้้ามัน และไม่ปลูกเป็นการค้า  ในสวนปาล์มน้้ามันลูกผสมเทเนอร่าที่ปลูกเป็น
การค้าหากมีต้นพิสิเฟอร่าปรากฏ จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้้ามันนั้น มาจากแหล่งผลิตที่มีการ
ผลิตลูกผสมที่ไม่ได้มาตรฐาน (กรมวิชาการเกษตร, 2549) 

3.3 พันธุ์เทเนอร่า (Tenera)  ประเภทที่มีกะลาบาง 0.5 - 4 มิลลิเมตร มีวงเส้นประสีด้า
รอบกะลา มีชั้นเปลือกนอก 60 - 90 % (ของน้้าหนักผล) มีปริมาณน้้ามัน 22 - 24 % เนื้อในเมล็ดขนาดกลาง  
เป็นพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์แม่ดูร่ากับพันธุ์พ่อพิสิเฟอร่า มีลักษณะดี มีทะลายดกกว่าพันธุ์ดูร่า  ส่วนใหญ่ 
จึงใช้ปลูกเป็นการค้า  บางครั้งดูร่ากับเทเนอร่านั้น  จะมีลักษณะคล้ายคลึง แต่ให้สังเกตความแตกต่างกันที่
เยื่อซ่ึงอยู่รอบของกะลาเวลาผ่าผลตามขวาง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2537) 

พันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ส่งเสริม คือ พันธุ์เทเนอร่า (Tenera)  มีกะลาบาง (0.5 - 4 มิลลิเมตร)  
มีทะลายดก มีคุณสมบัติดี คือ มีกะลาบาง  ได้น้้ามันจากส่วนเปลือกชั้นกลางมาก ลักษณะผลดิบ สีด้า 
เมื่อสุกเปลือกนอกมีสีส้มแดง  กะลาบางท้าให้ได้น้้ามันปาล์มสูง 

ปัจจุบันปาล์มน้้ามันพันธุ์แนะน้าของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสม 
3 พันธุ์ คือ 

1. ปาล์มน้้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 
3,066 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือสูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 29 เปอร์เซ็นต์ ต้นเตี้ยกว่าพันธุ์มาตรฐาน มีสีผลแบบ
virescens (ผลดิบเป็นสีเขียว เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม) ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 50 
เปอร์เซ็นต์ มีสีผลแบบ nigresscens (ผลดิบเป็นสีด้า เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง) จ้านวนทะลาย 
สูงกว่าพันธุ์มาตรฐานเฉลี่ย 13 ทะลายต่อต้น 

2. ปาล์มน้้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย  
3,254 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือสูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 33 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 = 7 
เปอร์เซ็นต์  ต้นเตี้ยกว่าพันธุ์มาตรฐาน ทนแล้ง ให้ผลผลิตค่อนข้างสม่้าเสมอ แม้ว่าสภาพแวดล้อม  
ไม่เหมาะสม เนื้อในหนาเป็นพิเศษ 9.9 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก  

3. ปาล์มน้้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 มีลักษณะเด่น คือ ให้น้้ามันดิบต่อทะลายเฉลี่ย 
27 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์มาตรฐานท ี่ให้น้้ามันดิบต่อทะลายเฉลี่ย 26.5 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตทะลายสด
เฉลี่ย (4 ปี) 2,813กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือสูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 10 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพแวดล้อม
เหมาะสมให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,625  กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  

จากลักษณะเด่นของพันธุ์ต่าง ๆ จะเห็นว่า ปาล์มน้้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 เหมาะสมที่
จะน้าไปปลูกในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง เนื่องจากทนแล้งและให้ผลผลิตค่อนข้างสม่้าเสมอ 
ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม แต่ต้องมีการจัดการดูแลรักษาที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน 

ปาล์มน้้ามันจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 3 หลังจากปลูก ผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนเป็นล้าดับและสูงสุด
ในปีที ่10 หลังจากนั้นผลผลิตจะคงที่หรือลดลง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการจัดการ แต่หลังจากอายุ 
25 ปี ผลผลิตที่ได้รับจะไม่คุ้มกับการลงทุน (กรมวิชาการเกษตร, 2547) 
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4. การปลูกและดูแลรักษาสวนปาล์มน ้ามัน 

ปาล์มน้้ามันเป็นพืชอายุยาวมีช่วงการให้ผลผลิตนานมากกว่า 20 ปี โดยปกติปาล์มน้้ามัน
จะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่อายุประมาณ 3 ปี เมื่ออายุมากขึ้นผลผลิตจะค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงระดับหนึ่ง  
ผลผลิตจะคงที่ และรักษาระดับของผลผลิตไว้จนกระทั่งเมื่อปาล์มอายุมากขึ้น  ผลผลิตจะค่อย ๆ ลดลง  
ดังนั้นในการสร้างสวนปาล์มเพ่ือให้ประสบผลส้าเร็จจะต้องค้านึงถึง 4 ปัจจัยหลักได้แก่ พ้ืนที่ปลูก พันธุ์
การจัดการสวนที่ถูกต้อง และการขนส่ง 

4.1 พื นที่ปลูก  ถือเป็นปัจจัยส้าคัญเบื้องต้นในการสร้างสวนปาล์มน้้ามัน  โดยในการ
เลือกพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันจะต้องค้านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ได้แก่  ความลาดชัน  การท่วมขังของน้้า  
การระบายน้้า/ความสามารถในการซึมน้้าของดิน  ลักษณะเนื้อดิน และคุณสมบัติทางเคมีของดิน  และ
สภาพภูมิอากาศ  ได้แก่  ปริมาณการกระจายของฝน  แสงแดด  อุณหภูมิ  และลม  ถ้าสภาพพ้ืนที่ปลูก  
ไม่เหมาะสม  มีผล 2 ประการใหญ่  คือ  ประการแรก  มีผลต่อต้นทุนในการเตรียมพ้ืนที่  หากพ้ืนที่ปลูก 
มีความเหมาะสม  มีสภาพราบเรียบ  การระบายน้้าดี  ต้นทุนในการเตรียมพ้ืนที่ปลูกก็จะต่้า  แต่ถ้าหาก
สภาพพ้ืนที่ปลูกไม่เหมาะสมจ้าเป็นต้องปรับสภาพพ้ืนที่  เช่น  มีการขุดคูยกร่องส้าหรับพ้ืนที่ซึ่งมีน้้าขัง  
หรือท้าขั้นบันได  ในพ้ืนที่ซึ่งลาดชันต้นทุนจะสูง  ประการที่สอง  มีผลต่อต้นทุนในการสร้างผลผลิต  
พบว่า  ในระดับที่ให้ผลผลิตเท่ากันการปลูกปาล์มในพ้ืนที่ที่เหมาะสมจะใช้ต้นทุนในการผลิตต่้ากว่าปาล์ม  
ที่ปลูกในพ้ืนที่ซึ่งไม่เหมาะสม  

4.1.1 สภาพภูมิประเทศ  ที่เหมาะสมส้าหรับปาล์มน้้ามัน  ควรเป็นพ้ืนที่ราบมีความ
ลาดชัน เพียงเล็กน้อย (ความลาดชันไม่เกิน 20 %)  เพ่ือสะดวกในการระบายน้้า  ในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ราบ
หรือลุ่ม ซึ่งมีการท่วมขังของน้้า  จ้าเป็นต้องมีการขุดร่องระบายน้้า  ในขณะที่พ้ืนที่ซึ่งมีความลาดชันมาก 
(มากกว่า 20 %)  อาจต้องมีการท้าขั้นบันได  เพ่ือลดการชะล้างของดินและเพ่ือความสะดวกในการท้างาน  
ดังนั้นการเลือกพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันในสภาพที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการเตรียมพ้ืนที่ 

คุณสมบัติของดินที่ปลูกมีความส้าคัญเช่นเดียวกัน  โดยปกติดินที่เหมาะสมในการ
ปลูกปาล์มน้้ามันควรจะเป็นดินร่วนถึงดินเหนียวที่มีความลึกของชั้นหน้าดินมากกว่า 75 เซนติเมตร ดินที่
ไม่เหมาะสม ได้แก่ ดินลูกรังซึ่งเป็นดินที่มีเม็ดกรวด  ชั้นล่างอาจเป็นแผ่นศิลาแลง  มีชั้นของหน้าดินน้อย
ซึ่งลักษณะนี้จะมีการดูดซึมของน้้าน้อย และแห้งอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีอากาศแห้ง  ดินที่เป็นทรายจัด  
เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า  มีปริมาณธาตุอาหารในดินไม่เพียงพอกับความต้องการของปาล์มน้้ามัน  
นอกจากนี้สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม  ซึ่งมีการระบายได้ยากก็เป็นพ้ืนที่ซึ่งไม่เหมาะสมในการปลูก  
ปาล์มน้้ามันเช่นเดียวกัน  

กลุ่มชุดดินที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้้ามัน มีหลายกลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 
26  27  34  39  50  และ  53  ซึ่งลักษณะดินส่วนใหญ่ มีดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  ดินเหนียวร่วนซุย  
ดินมีการระบายน้้าดี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 - 5.5  พบมากในจังหวัดทางภาคใต้และ 
ภาคตะวันออก เช่น ชุดดินพังงา  ชุดดินภูเก็ต  ชุดดินโคกกลอย  ชุดดินท้ายเหมือง  ชุดดินห้วยโป่ง   
ชุดดินอ่าวลึก  ชุดดินปะทิว  ชุดดินกระบี่  ชุดดินล้าภูรา  ชุดดินปากจั่น  ชุดดินท่าแซะ  ชุดดินคลองท่อม  
ชุดดินฝั่งแดง  ชุดดินฉลอง  ชุดดินคลองนกกระทุง  ชุดดินละหาร  ชุดดินควนกาหลง  ชุดดินนาท่าม 
ชุดดินสวี  ชุดดินพะโต๊ะ  ชุดดินตราด  ชุดดินตรัง  ชุดดินปาดังเบซาร์  ชุดดินนาทอน  ชุดดินโอล้าเจียก 
และชุดดินคลองเต็ง เป็นต้น (อโนชา, 2548 อ้างโดยนงคราญและคณะ 2552) 
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ตารางท่ี 1  เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน 

สมบัติ 
สภาพพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน 

เหมาะสม ค่อนข้างเหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1. ความลาดชัน 
2. การท่วมขังของน้้า 
3. การระบายน้้า 
4. ความสามารถในการซึมน้้าของดิน 
5. เนื้อดิน 
 
6. ความลึกของชั้นหน้าดิน 

0 - 12 
ไม่มี - เล็กย้อย 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดินร่วนถึงดิน
เหนียว 

> 75 เซนติเมตร 

12 - 20 
เล็กน้อย 

ดี 
เร็วหรือช้า 

ดินร่วนปนทราย 
 

40 - 75  เซนติเมตร 

มากกว่า 20 
มี 

ดีหรืยากเกินไป 
เร็วหรือช้ามาก 

ดินร่วนปนทรายถึง
ดินทราย 

< 40 เซนติเมตร 

ที่มา  :  ธีระ และคณะ. 2548 

4.1.2 สภาพภูมิอากาศ  ปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น พ้ืนที่
ปลูกปาล์มควรอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 15 องศาเหนือกับเส้นละติจูดที่ 15 องศาใต้ (แต่ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่างละติจูด 10 องศาเหนือ-ใต้) ปาล์มที่ปลูกนอกจากละติจูดดังกล่าวจะมีการเจริญเติบโตและ 
ให้ผลผลิตไม่เต็มที่ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสม  ภูมิอากาศที่เป็นปัจจัยจ้ากัดที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต และให้ผลผลิตของปาล์มน้้ามัน ได้แก่ ฝน แสงแดด อุณหภูมิ และลม 

4.1.3 ฝน  ปริมาณน้้าฝนและการกระจายของฝนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจ้ากัด
ผลผลิตของปาล์มน้้ามัน  ในพ้ืนที่ซึ่งมีปริมาณน้้าฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตร/ปี และมีการกระจายของ
น้้าฝนดี  โดยมีปริมาณน้้าฝนในแต่ละเดือนมากกว่า 120 มิลลิเมตร ในพ้ืนที่ดังกล่าวปริมาณน้้าฝนจะไม่
เป็นปัจจัยจ้ากัดในการเจริญเติบโต  หรือการให้ผลผลิตของปาล์มน้้ามัน  การที่ปาล์มได้รับปริมาณน้้าฝนที่
เพียงพอจะช่วยให้กระบวนการพัฒนาและการสุกของผลเป็นไปอย่างปกติ  มีสัดส่วนเพศสูง  มีการสร้าง  
ตาดอกมาก ท้าให้มีทะลายมาก  ในกรณีที่มีปริมาณน้้าฝนน้อย และมีระยะช่วงแล้งนาน  ปริมาณน้้าฝนจะ
เป็นปัจจัยจ้ากัดการเจริญเติบโต ซึ่งความรุนแรงจะมากขึ้นเมื่อปริมาณน้้าฝนน้อยลงและมีช่วงแล้งที่ยาวขึ้น  
เนื่องจากสภาวะการขาดฝนจะมีผลกระทบต่อการสร้างตาดอก  การพัฒนาของตาดอกรวมถึงอัตราการ
ผสมเกสรและการพัฒนาของทะลาย  ซึ่งท้าให้ผลผลิตลดลง  ดังนั้นการปลูกปาล์มในพ้ืนที่ซึ่งมีปริมาณ
น้้าฝนน้อยอาจต้องมีการให้น้้า  เพื่อรักษาผลผลิตให้สูงตามศักยภาพของพันธุ์ 

4.1.4 อุณหภูมิ  มีผลต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันเช่นเดียวกัน อุณหภูมิที่
เหมาะสมในการเจริญเติบโตของปาล์มควรอยู่ในช่วง 22 - 32 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิปกติ
ของเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบกับปาล์มน้อยกว่าอุณหภูมิต่้า  ในสภาพ
อุณหภูมิที่สูงจะมีผลกับการคายน้้าของปาล์ม ซึ่งท้าให้ปาล์มขาดน้้า  แต่ในสภาพอุณหภูมิต่้าจะมีผลต่อการ
เจริญเติบโต  เนื่องจากปาล์มจะมีการพัฒนาของใบช้าลง  โดยมีการศึกษา พบว่า การเจริญเติบโตของกล้า
ปาล์มจะจ้ากัดอย่างมากเมื่ออุณหภูมิต่้ากว่า 15 องศาเซลเซียส แต่เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมเป็น 20 องศาเซลเซียส  
กล้าปาล์มจะเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่า และมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นเป็น 7 เท่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
เป็น  25  องศาเซลเซียส  ความสูงจากระดับน้้าทะเลก็มีผลกับอุณหภูมิเช่นเดียวกัน  มีรายงานว่าปาล์ม 
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ที่ปลูกในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้้าทะเลมากกว่า 500 เมตร  จะให้ผลผลิตช้ากว่าปาล์มที่ปลูกในพ้ืนที่
ต่้าถึง  1 ปี 

4.1.5 แสงแดด  เป็นปัจจัยทางภูมิอากาศที่ส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามัน
รองจากน้้าฝน  โดยปัจจัยของแสงจะมีปัญหากับปาล์มน้้ามันเมื่อปลูกไปแล้วมากกว่า 10 ปี  เนื่องจาก
ปาล์มที่ปลูกในระยะชิดจะมีการบังแสงของทางใบระหว่างต้น  ท้าให้เกิดการแข่งขันระหว่างต้น  ดังนั้น
การจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับระยะปลูกและการตัดแต่งทางใบ  เพ่ือให้ปาล์มมีจ้านวนใบและ 
มีพ้ืนที่ใบที่จะรับแสงได้เหมาะสมตลอดอายุการเจริญเติบโตของปาล์ม  ซึ่งหากปาล์มอยู่ในสภาพที่ถูกบังแสง
จะท้าให้มีการสร้างอาหารน้อยลงท้าให้มีการสร้างดอกตัวเมียน้อยลง และมีการศึกษา พบว่า ช่วงเดือนที่มี
กลางวันสั้นมีผลท้าให้สัดส่วนเพศ ของปาล์มน้้ามันลดลง 

4.1.6 ลม  ปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่มีระบบรากเป็นรากฝอยท้าให้ไม่ทนต่อกระแสลม 
ที่พัดแรง  ประกอบกับปาล์มมีทรงพุ่มใหญ่  ท้าให้ล้มง่ายโดยเฉพาะการปลูกในที่พรุ  นอกจากนั้นในพ้ืนที่
ซึ่งมีลมแรงจะท้าให้ใบปาล์มมีการฉีกขาดหรือทางใบหัก  เป็นผลให้อัตราการสัง เคราะห์แสงลดลง  
ในสภาพพ้ืนที่ซึ่งมีลมพัดโชยอ่อน ๆ โดยเฉพาะช่วงที่มีแดดจัดจะช่วยเสริมให้ปาล์มมีอัตราการหายใจได้ดีขึ้น  
และเป็นการช่วยระบายความร้อนแก่ใบปาล์มด้วย 

4.2 พันธุ์ที่ใช้ปลูก  พันธุ์ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดในการด้าเนินธุรกิจการท้าสวน
ปาล์มน้้ามัน  เนื่องจากปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวยาว (มากกว่า 20 ปี) ดังนั้น หากมีการใช้
พันธุ์ไม่ดีซึ่งให้ผลผลิตต่้า  จะท้าให้ขาดรายได้อย่างมาก  ดังนั้น  ในการเตรียมพันธุ์เกษตรกรจะต้อง
พิจารณาดังนี้ (กรมส่งเสริมการเกษตร,2537) 

4.2.1  พันธุ์ปาล์มจะต้องเป็นลูกผสมเทเนอร่า (D x P)  พันธุ์ปาล์มที่ใช้ปลูกในทาง
การค้าจะต้องเป็นลูกผสมของแม่ที่เป็นสายพันธุ์ดูรา (D) ผสมกับพ่อซึ่งเป็นสายพันธุ์พิสิเฟอร่า (P)   
ลูกผสมที่ได้ คือ เทเนอร่า (T) หรืออาจเรียกว่าลูกผสม D x P  ดังนั้น พันธุ์ที่ใช้ปลูกจะต้องเป็น D x P เสมอ 

4.2.2  ต้นกล้าปาล์มที่จะปลูกจะต้องมีอายุ 8 - 12 เดือน และผ่านกระบวนการคัด
กล้าทิ้ง เพราะการคัดกล้าทิ้งถือว่าเป็นวิธีการส้าคัญในการลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามัน และการน้าต้นกล้า
ที่มีคุณภาพดีไปปลูกจะท้าให้มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงและในแปลงปลูกมีเปอร์เซ็นต์ของปาล์ม 
ที่ผิดปกตนิ้อย (หรือไม่มีเลย) 

4.2.3  ความน่าเชื่อถือของแปลงเพาะกล้า  ในการซื้อกล้าปาล์มน้้ามัน  ผู้ขายจะต้อง
มีใบรับรองพันธุ์ที่ขาย  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเรียกร้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  นอกจาก
ใบรับรองแล้ว  ลักษณะการด้าเนินการของแปลงเพาะจะต้องมีมาตรฐานน่าเชื่อถือ  

4.3 การจัดการสวนที่ถูกต้อง  ในการจัดการสวนปาล์มน้้ามัน เพ่ือให้ได้ก้าไรสูงสุด
จ้าเป็นต้องมีการด้าเนินการอย่างเป็นระบบ  เนื่องจากปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่มีอายุยาวนาน  ดังนั้น จึงต้อง
ค้านึงถึงตั้งแต่ในเรื่องการเตรียมพ้ืนที่  การวางแนวปลูก  การปลูก  ตลอดถึงการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

4.3.1  การเตรียมพ้ืนที่ปลูก  การเตรียมพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน  ต้องพิจารณาตั้งแต่
การบุกเบิกพ้ืนที่  ปรับสภาพพ้ืนที่  สร้างถนน  สร้างทางระบายน้้า  วางแนวปลูก  การปลูก  และปลูกซ่อม 
ซึ่งการจัดระบบต่าง ๆ ในแปลงปลูกให้เหมาะสมและปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์ดี  จะท้าให้ปาล์มน้้ามันสามารถ
เจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตสูงอย่างต่อเนื่อง  ก่อนปลูกปาล์มน้้ามันควรเตรียมพ้ืนที่ปลูกอย่างน้อย 1 ปี 
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และควรท้าในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนธันวาคม - เมษายน โดยโค่นและก้าจัดต้นไม้ออกจากแปลง 
ไถพรวนปรับพ้ืนที่ให้เรียบร้อย ตลอดจนสร้างถนนและทางระบายน้้า 

4.3.2  การวางแนวปลูก หลังการเตรียมพ้ืนที่ ตัดถนนและท้าทางระบายน้้าเรียบร้อยแล้ว  
จึงวางแนวการปลูก  โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับการท้างาน การระบายน้้า ความลาดเทของพ้ืนที่   
ทิศทางของแสงแดด  เพื่อให้ปาล์มน้้ามันได้รับแสงแดดมากท่ีสุด  เพ่ือให้ใบได้มีกระบวนการสังเคราะห์แสง  
ควรปลูกปาล์มน้้ามันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า  แถวหลักเป็นฐานอยู่ในแนวทิศเหนือ - ใต้  แถวที่ใกล้กันจะ
ปลูกกึ่งกลางเป็นระยะยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่า และการจัดระยะการปลูก 9 x 9 x 9 เมตร เป็นที่นิยมมาก 
เนื่องจากท้าให้ปาล์มน้้ามันทุกต้นได้รับแสงมากที่สุด 

4.3.3  ระยะเวลาปลูก ฤดูที่เหมาะในการปลูกปาล์มน้้ามัน คือ ต้นฤดูฝนประมาณ
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  ควรปลูกเมื่อฝนเริ่มตกแล้ว เพราะดินจะมีความชื้นเพ่ือให้ต้นพันธุ์ปาล์มน้้ามัน
ได้มีเวลาตั้งตัวในแปลงได้นาน 

4.3.4  หลุมปลูก เมื่อวางแนวปลูกและปักไม้เป็นเครื่องหมายแล้ว ขุดหลุม ขนาดกว้าง 
40 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร และลึก 35 เซนติเมตร  รูปทรงจะได้เป็นรูปตัวยู  โดยให้จุดที่ปักไม้เป็น
จุดกลางหลุม  ใช้เสียมแซะดินให้หลุมมีลักษณะตั้งตรง ขุดดินชั้นบนและชั้นล่างแยกกัน  และควรตากไว้
ประมาณ 10 วัน ก่อนน้าต้นพันธุ์ปาล์มน้้ามันลงปลูก 

4.3.5  การปลูก  การปลูกอย่างถูกวิธีจะท้าให้ต้นปาล์มน้้ามันมีการเจริญเติบโตได้ดี 
และให้ผลผลิตสูง ต้นพันธุ์ปาล์มน้้ามันที่มีอายุน้อยเกินไปจะท้าให้ชะงักการเจริญเติบโตและอ่อนแอต่อ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต้นพันธุ์ปาล์มน้้ามันที่มีอายุมากเกินไป  จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ตกผลช้า
และไม่สะดวกในการขนย้าย  บางครั้งไม่สามารถใช้ต้นพันธุ์ปาล์มน้้ามันที่มีอายุเท่าที่ก้าหนดได้   
เราสามารถแก้ไขได้โดยตัดใบบางส่วนทิ้งบ้าง 

- วิธีการปลูกปาล์มน้้ามัน คล้ายกับการปลูกพืชโดยทั่วไป โดยมีการรองก้นหลุมด้วย
ปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยร็อกฟอสเฟต บรรจงวางต้นกล้าอย่าให้บอบช้้า กลบและอัดดินให้แน่น ดังนี้ 

1)  ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมเพ่ือเป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ควรรองก้นหลุม
ด้วยร็อกฟอสเฟต (ปุ๋ยสูตร 0 - 3 - 0) ในอัตรา 500 กรัม/หลุม 

2)  ก่อนที่จะน้าต้นกล้าลงปลูก ควรคลุกเคล้าดินกับร็อกฟอสเฟต เพ่ือป้องกันการ
สัมผัสของรากโดยตรง  และระวังอย่าให้รากบอบช้้าจากการขนย้ายมากนัก จากนั้นแกะถุงพลาสติกออก
อย่างระมัดระวัง  อย่าให้ก้อนดินแตกโดยเด็ดขาดจะท้าให้ต้นพันธุ์ปาล์มน้้ามันชะงักการเจริญเติบโต 

3)  ควรถือต้นพันธุ์ปาล์มน้้ามันด้วยมือทั้งสอง  เพ่ือป้องกันดินจากถุงต้นกล้าแตก  
แล้ววางลงในหลุมปลูกให้ตรงจุดที่ต้องการ  และพยายามให้ส่วนของโคนต้นอยู่ในระดับเดียวกับที่อยู่ใน
ถุงพลาสติกเพาะช้า 

4)  ใส่ดินลงไปในหลุม โดยใส่ดินชั้นบนลงไปก่อนและอัดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น  
เพ่ือป้องกันการล้มเม่ือลมพัดแรง 

- การปลูกซ่อม ควรท้าการปลูกซ่อมให้เร็วที่สุดหลังจากปลูกลงแปลง และควรส้ารอง
ต้นกล้าปาล์มน้้ามันไว้ส้าหรับปลูกซ่อม ประมาณ 5 % ของต้นกล้าปาล์มน้้ามันที่ต้องการใช้ปลูกจริง โดย
ดูแลรักษาไว้ในถุงพลาสติกด้าขนาด 18 x 24 นิ้ว  ต้นกล้าจะมีอายุระหว่าง 14 - 20 เดือน  เพ่ือให้ต้นกล้า
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ปาล์มน้้ามัน ที่น้าไปปลูกซ่อมมีขนาดทัดเทียมกับต้นกล้าปาล์มน้้ามันในแปลงที่ปลูกจริง  การปลูกซ่อม
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

1)  ปลูกซ่อมหลังจากปลูกในแปลงประมาณ 1 - 2 เดือน เป็นการปลูกซ่อม
เนื่องจากการกระทบกระเทือนตอนขนย้ายปลูกหรือเกิดจากความแห้งแล้งหลังปลูกอย่างรุนแรง 

2)  ปลูกซ่อมหลังจากการย้ายปลูก 6 - 8 เดือน ไม่ควรเกิน 1 ปี เป็นการปลูกซ่อม 
ต้นกล้าปาล์มน้้ามันที่มีลักษณะผิดปกติ เช่น ต้นมีลักษณะสูงชะลูด ต้นแคระแกร็น ใบเกิดใหม่สั้น ใบท้ามุม
แคบกับล้าต้น หรือต้นโตเร็วผิดปกติ เป็นต้น  ซึ่งเป็นลักษณะของต้นไม่สมบูรณ์ 

4.3.6  การใส่ปุ๋ย ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ให้ข้อคิดเห็น
ถึงการใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามัน  โดยปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารที่ปาล์มน้้ามันน้าไปใช้ประโยชน์  สามารถแบ่งออก 
ได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรกน้าไปใช้ส้าหรับการเจริญเติบโตของล้าต้นและใบ ซึ่งสะสมในส่วนต่าง ๆ 
ของล้าต้น  ทางใบ  ใบย่อย  และยอดอ่อน เป็นต้น  หากต้องการให้ต้นปาล์มมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว  
และให้ผลผลิตค่อนข้างสูง  การใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามัน  จึงต้องให้อย่างเพียงพอ  ทั้งส้าหรับการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิต  อย่างไรก็ตามในการจัดการสวนปาล์มนั้น  สามารถน้าบางส่วนกลับมาเป็นปุ๋ยให้กับต้น
ปาล์มน้้ามันได้อีก เช่น ทางใบที่ถูกตัดแต่งขณะเก็บเกี่ยวผลผลิต  หรือจากการตัดแต่งทางใบประจ้าปี  
เฉพาะทางใบเหล่านี้คิดเทียบเป็นปุ๋ยเคมีประมาณ 40 %  ของปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้ตลอดทั้งปี  ซึ่งช่วยลด
การใช้ปุ๋ยเคมีในสวนปาล์มน้้ามันลงได้ส่วนหนึ่ง  นอกจากนี้ ทางใบเหล่านี้ยังเป็นตัวกระจายอินทรียวัตถุ 
ในสวนปาล์มน้้ามันได้เป็นอย่างดี (ประมาณ 1.6 ตันทางใบสด/ไร่/ปี)  โดยไม่ต้องเพ่ิมต้นทุนการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพอ่ืน ๆ (กรมวิชาการเกษตร,2548) 

ในส่วนของการใส่ปุ๋ยเคมีในสวนปาล์มน้้ามัน ควรมีการพิจารณาเรื่องระยะเวลาใส่ปุ๋ย
และวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะน้าวิธีการใส่ปุ๋ยไว้ ดังนี้  

1)  ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ย  ให้ใส่ปุ๋ยเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ  หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ย
เมื่อแล้งจัดหรือมีฝนตกหนัก  ปีที่ 1  แบ่งใส่ 4 - 5 ครั้ง/ปี  ปีที่ 2 - 3 แบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี  ในช่วงต้นฤดูฝน  
กลางฤดูฝน และปลายฤดูฝน และ อายุ  4  ปี ขึ้นไป  แบ่งใส่  ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน 

- ช่วงต้นฝน  คือ  ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 
- ช่วงกลางฝน  คือ  ประมาณเดือนกรกฎาคม - กันยายน  
- ช่วงปลายฝน  คือ  ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

วิธีการใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามันในแต่ละพ้ืนที่นั้นแตกต่างกัน แต่มีหลักส้าคัญ คือ 
- ใส่ในช่วงที่ปาล์มน้้ามันต้องการ 
- ใส่บริเวณท่ีรากปาล์มน้้ามันดูดไปใช้ได้มากที่สุด 
- ไม่ใส่ปุ๋ยบริเวณฐานล้าต้น หรือใกล้ล้าต้นเกินไป 
- ไม่ใส่ปุ๋ยกองเป็นก้อน หรือหนาเป็นแถบ เพราะจะท้าให้เป็นอันตรายต่อ 

รากพืชได้  
- หว่านปุ๋ยให้ทั่วบริเวณกว้างที่สุดและสม่้าเสมอ  เพ่ือจะเพ่ิมรากหาอาหาร  

ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หว่านภายในบริเวณที่ก้าจัดวัชพืช  หรือบริเวณที่มีพืชคลุมดินระหว่างแถวปาล์มส้าหรับ
ปาล์มที่มีอายุมาก 

 



 14 

2)  การใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธีตามอายุปาล์มน้้ามัน 
(1)  ปาล์มอายุ 1 - 4  ปี  ใส่ปุ๋ยสูตร 21 - 0 - 0  สูตร 0 - 0 - 60  และกลีเซอไรด์    

ใส่บริเวณรอบโคนต้นที่ก้าจัดวัชพืชแล้ว  ให้มีรัศมีใกล้เคียงกับทรงพุ่ม  ปุ๋ยสูตร 0 - 3 - 0  หว่านเป็นแถบ
กว้าง ๆ บริเวณรอบโคนต้นที่ก้าจัดวัชพืช 

(2)  ปาล์มอายุ 5 - 9 ปี  ใส่ปุ๋ยสูตร 21 - 0 - 0  สูตร 0 - 0 - 60  และกลีเซอไรด์  
ใส่บริเวณรอบโคนต้นที่ก้าจัดวัชพืชแล้ว  ห่างจากโคนต้น 50 ซม. จนถึงบริเวณรัศมีรอบทรงพุ่ม (ประมาณ 
1.8 เมตร) ปุ๋ยสูตร 0 - 3 - 0 ใส่บริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 2 เมตร ถึงบริเวณปลายทางใบ 

(3)  ปาล์มอายุ 10 ปีขึ้นไป  ใส่ปุ๋ยสูตร 21 - 0 - 0  สูตร 0 - 0 - 60  และกลีเซอไรด์  
หว่านบริเวณระหว่างแถวปาล์มน้้ามัน หรือบนกองทางใบที่ถูกตัดแต่งที่ได้ก้าจัดวัชพืชแล้ว  ปุ๋ยสูตร 0 - 3 - 0 
หว่านบนกองทางใบที่ถูกตัดแต่ง  และได้ก้าจัดวัชพืชแล้ว 

ตารางท่ี 2  การใส่ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน้้ามันอายุต่าง ๆ 

ที่มา :  กรมส่งเสริมการเกษตร 2549 

อายุ           
(ปี) 

เดือนที่ใส่ปุ๋ย 
(หลังปลูก) 

ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กรัม/ต้น) 
21 - 0 - 0 0 - 3 - 0 0 - 0 - 60 กลีเซอไรด์ โบเรท 

 1  ปี 

รองก้นหลุม - 500 - - - 
1 100 - - - - 
3 200 - - 100 - 
6 200 - 100 - - 
9 300 800 200 - 30 
12 400 - 200 - - 

รวมทั งหมดปีท่ี 1 1,200 1,300 500 100 30 

2  ปี 

15 500 - - 300 - 
18 500 1,500 500 - 60 
21 1,000 - 1,000 300 - 
14 1,500 1,500 1,000 - - 

รวมทั งหมดปีท่ี 2 3,500 3,000 2,500 600 60 

3  ปี 
27 1,500 - 1,000 500 - 
31 1,500 3,000 1,000 - 90 
36 2,000 - 1,000 500 - 

รวมทั งหมดปีท่ี 3 5,000 3,000 3,000 1,000 90 

4  ปี 
40 2,500 1,500 2,000 500 80 
46 2,500 1,500 1,500 100 - 

รวมทั งหมดปีท่ี 4 5,000 3,000 3,500 600 80 

5  ปี 
ครั้งท่ี 1 2,500 1,500 2,000 500 80 
ครั้งท่ี 2 2,500 1,500 2,000 500 - 

รวมทั งหมดปีท่ี 5 5,000 3,000 4,000 1,000 80 

6  ปี ขึ้นไป 
ครั้งท่ี 1 2,500 1,500 2,000 500 80 
ครั้งท่ี 2 2,500 1,500 2,000 500 - 

รวมทั งหมดปีท่ี 6 ขึ นไป 5,000 3,000 4,000 1,000 80 
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4.3.7  การใช้ทะลายเปล่าคลุมดิน ทะลายเปล่าเป็นวัสดุเหลือที่มีปริมาณมาก และมี
ธาตุอาหารที่มีประโยชน์ สามารถใช้เป็นปุ๋ยหรือสารปรับสภาพดินได้ โดยการใช้ทะลายเปล่าเป็นวัสดุคลุมดิน
เพ่ือป้องกันการชะล้างหน้าดิน ช่วยลดการสูญเสียความชื้นจากหน้าดินและใช้เป็นสารอาหารแก่พืช 
แต่ประโยชน์จะได้รับมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับชนิดของดินและสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ของบริเวณนั้นด้วย 
โดยวิธีการนั้นเกษตรกร สามารถใช้ทะลายเปล่าที่น้ามาจากโรงงานโดยน้ามากองทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน 
แล้วจึงน้าไปวางกระจายรอบโคนต้น ในอัตรา 150 – 225 กิโลกรัม/ต้น/ปี ร่วมกับ ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
จ้านวน 2 - 5 กิโลกรัม/ต้น/ปี  ร็อกฟอสเฟต 0.7 กิโลกรัม/ต้น/ปี และโพแทสเซียมคลอไรด์ 1.5 กิโลกรัม/
ต้น/ปี 

4.4 การตัดแต่งทางใบและช่อดอก  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มน้้ามันจะสร้าง
ราก  ทางใบ  ช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียเพ่ือผสมเกสรเป็นทะลายปาล์มต่อไป ในต้นปาล์มหนึ่ง ๆ 
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ข้างต้นมากเกินความต้องการจ้าเป็นต้องมีการตัดบางส่วนออก เช่นการตัดช่อดอก
ตัวเมียทิ้งในระยะการเจริญเติบโต  ตัดช่อดอกตัวผู้ออกในระยะให้ผลผลิต  ตัดทางใบที่เสียหายออกเพ่ือการ
สังเคราะหแ์สงและป้องกันการคายน้้าในฤดูแล้งเป็นต้น 

4.4.1  การตัดช่อดอกในระยะเริ่มการเจริญเติบโต (ธีรพงศ์ จันทรนิยม, 2553)  ได้
แนะน้าว่า ปาล์มน้้ามันเริ่มสร้างช่อดอกตั้งแต่อายุประมาณ 1 - 5 ปี หลังจากการปลูก  ผลผลิตใน
ระยะแรกที่เริ่มเก็บเกี่ยวจะมีขนาดเล็กและจ้านวนน้อย  อาจไม่คุ้มค่าเก็บเกี่ยว  แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่เก็บเกี่ยว
อาจเป็นแหล่งของเชื้อโรค  โดยเฉพาะโรคทะลายเน่า  ดังนั้นจึงนิยมตัดช่อดอกตัวผู้และตัวเมียทิ้งใน
ระยะแรกของการเจริญเติบโต ซึ่งมี ผลท้าให้ต้นปาล์มเจริญเติบโตเร็ว  แข็งแรง  และมีขนาดใหญ่  เพราะ
อาหารที่ได้รับจะส่งเสริมสร้างส่วนของล้าต้นแทนการเลี้ยงช่อดอกและผลผลิต  เมื่อถึงระยะให้ผลผลิต 
ที่ต้องการผลผลิตจะมีขนาดใหญ่สม่้าเสมอ  การตัดช่อดอกท้าได้ง่ายโดยใช้ห่วงที่ท้าด้วยเหล็กติดกับปลายไม้
แล้วกระตุกออกหรือใช้มีดตัดดอก แต่ต้องระวังอย่าให้ใบมีดตัดถูกทางใบ  

4.4.2  การตัดแต่งทางใบ เพ่ือรักษาทรงพุ่มและทางใบปาล์มน้้ามันให้เหมาะสม โดยการ
ตัดทางใบที่เกิน ทางใบที่ตาย เป็นโรคหรือถูกท้าลายหรือไม่ได้ถูกตัดออกตอนเก็บเกี่ยว  ต้องตัดออกไป  
เพ่ือทางใบได้รับแสงเต็มที่ เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสง สร้างการเจริญเติบโตและ
สะสมอาหารในทะลายปาล์มได้ดี  ปาล์มน้้ามันสามารถสร้างทางใบโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 18 - 25 ทาง  
มีทางใบเหลือบนต้นประมาณ 35 - 50 ทาง 

การตัดแต่งทางใบควรท้าการตัดแต่ง 1 ครั้ง/ปี ในช่วงที่มีผลผลิตต่้า เช่น ช่วงแล้ง 
เพ่ือใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพ และปาล์มน้้ามันที่ยังไม่ให้ผลผลิตไม่ควรตัดแต่งทางใบจนกว่าจะถึงช่วง
เก็บเกี่ยว และจะต้องไม่ตัดแต่งทางใบมากเกินไป เพราะจะมีผลท้าให้การเจริญเติบโต และผลผลิตลดลง  
หากปล่อยให้ทางใบเหลือบนต้นมากเกินไปจะท้าให้เก็บเกี่ยวไม่สะดวก โดยทั่วไปแล้วควรเหลือทางใบ
หลังจากการตัดแต่งทางใบดังนี้ 

 อายุปาล์มน้้ามัน (ปี)               ชั้นทางใบท่ีเหลือรองรับทะลายปาล์ม 
น้อยกว่า    6                                          3 
ระหว่าง    6 - 12                                    2 
มากกว่า    12                                        1 
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ทางใบที่ตัดแต่งต้องเก็บวางกองไว้อย่างเหมาะสม  ไม่กีดขวางการท้างานอ่ืน ๆ  เพ่ือให้
ย่อยสลายและป้องกันการชะล้างของดิน (โครงการผลิตปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มเพ่ือพลังงานชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน (2553) 

5. การเก็บเกี่ยวและการขนส่งสู่โรงงาน 

เป้าหมายสุดท้ายของการท้าสวนปาล์มน้้ามัน คือ การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้้ามันส่งขาย
ให้โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม เพ่ือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่การเลือกพ้ืนที่ การปลูก การดูแล
รักษาสวนตั้งแต่ไม่ให้ผลผลิตจนให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ รวมระยะเวลา 3-4 ปี การเก็บเกี่ยวจึงเป็นภาระ
สุดท้ายในการะบวนการผลิตของเกษตรกร  

5.1 การเก็บเกี่ยว  หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม  ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตตลอดปี  มี
จ้านวนทะลายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8 - 15 ทะลาย/ต้น/ปี  น้้าหนักทะลายเฉลี่ย 10 - 15  กิโลกรัม ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับอายุของต้นปาล์มและการบ้ารุงรักษา  การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดเป็นขั้นตอนที่มีความส้าคัญ
ที่สุด  ในการเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้้ามันต่อไร่  จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายปาล์มสดที่สุกพอดีส่งเข้า
โรงงาน  เพ่ือให้ได้น้้ามันปาล์มทั้งปริมาณและคุณภาพสูงสุดต่อไร่  จึงจ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการเก็บเกี่ยว  เพ่ือน้าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1.1  เก็บเกี่ยวทะลายผลปาล์มสดในระยะที่สุกพอดี คือ ระยะที่ผลปาล์มมีสีผิว
เปลือกนอกเป็นสีส้มสด และเริ่มมีผลร่วงหล่นจากทะลายปาล์มร่วงที่โคนต้นไม่น้อยกว่า 10 ผลต่อทะลาย 

5.1.2  รอบการเก็บเก่ียวในช่วงผลปาล์มออกชุกควรจะอยู่ในช่วง 7 - 10 วันต่อรอบ 
5.1.3  รอบการเก็บเก่ียวในช่วงมีผลผลิตน้อย  ควรเก็บเกี่ยว 14 - 21 วันต่อรอบ 
5.1.4  ผลปาล์มลูกร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้้ามัน และที่ค้างในกาบต้นควรเก็บ

ออกมาให้หมด 
5.1.5  ก้านทะลายควรตัดให้สั้น  โดยต้องให้ติดกับทะลายพยายามให้ทะลายปาล์ม 

ช้้าน้อยท่ีสุด 

5.2 การขนส่งสู่โรงงาน  เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้้ามันแล้ว จ้าเป็นต้องส่ง
ขายให้กับโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม เพ่ือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้้ามันปาล์มดิบต่อไป โดยเกษตรกร
จะรวบรวมทะลายผลปาล์มสดขายให้กับพ่อค้า หรือลานรวบรวมผลผลิตในพ้ืนที่ หรืออาจบรรทุกส่งโรงาน
โดยตรง ซึ่งการรวบรวมผลปาล์มสดส่งขาย ควรพิจารณาดังนี้ 

5.2.1  ต้องแต่งช่องทางล้าเลียงระหว่างแถวปาล์มน้้ามันในแต่ละแปลงให้สะดวกใน
การล้าเลียงและตรวจสอบทะลายปาล์มที่ตัดแล้ว เพ่ือรวบรวมต่อไป รวบรวมผลปาล์มน้้ามันที่เป็นทะลาย
และลูกร่วงให้เป็นกองในที่ว่าง โคนต้น ควรเก็บผลปาล์มร่วงใส่ภาชนะ เช่น ตะกร้า เข่ง หรือกระสอบ 

5.2.2  การเก็บรวบรวมผลปาล์มน้้ามัน  ควรลดจ้านวนครั้งในการถ่ายเทย่อย เพ่ือลด
การช้้าและบาดแผลของผลปาล์มน้้ามัน 

5.2.3  ท้าความสะอาดผลปาล์มที่เปื้อนดิน หรือเศษหิน ดิน ทราย และไม้กาบหุ้ม
ทะลายออกก่อน 

5.2.4  ต้องรีบส่งผลปาล์มไปยังโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง 
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6. ประมาณการผลผลิตปาล์มน ้ามัน 

จากข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และความต้องการของปาล์มน้้ามันตามสภาพแวดล้อม 
รวมทั้งประสิทธิภาพของพันธุ์ปาล์มน้้ามัน ท้าให้ผลผลิตปาล์มน้้ามันของไทยสามารถให้ผลผลิตสูงถึง 6 ตันต่อไร่
ต่อปี บางพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม และขาดการดูแลรักษาที่ดีอาจให้ผลผลิตต่้ากว่า 1 ตัน/ไร่/ปี แต่อย่างไร 
ก็ตามกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประมาณการผลผลิตปาล์มน้้ามันตามอายุของ
ปาล์มน้้ามันไว้ดังนี้ 

ตารางท่ี 3  อัตราการให้ผลิตผลปาล์มสดเฉลี่ย (ตัน / ไร่) ตามอายุ 

ปี ตัน/ไร่/ปี 
ปีที่ 4 0.63 
ปีที่ 5 1.03 
ปีที่ 6 1.79 
ปีที่ 7 2.46 
ปีที่ 8 2.88 
ปีที่ 9 3.05 
ปีที่ 10 3.19 
ปีที่ 11 3.24 
ปีที่ 12 3.33 
ปีที่ 13 3.33 
ปีที่ 14 3.46 
ปีที่ 15 3.46 
ปีที่ 16 3.31 
ปีที่ 17 3.30 
ปีที่ 18 3.20 
ปีที่ 19 3.15 
ปีที่ 20 3.07 
ปีที่ 21 2.90 
ปีที่ 22 2.70 
ปีที่ 23 2.70 
ปีที่ 24 2.50 
ปีที่ 25 2.40 
เฉลี่ย 2.78 

    ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2549 
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7. ราคาผลผลิตปาล์มน ้ามันและประมาณการผลตอบแทนจากปาล์มน ้ามัน 

เพ่ือสร้างความม่ันใจในการผลิตปาล์มน้้ามัน จึงได้รวบรวมข้อมูลราคาผลผลิตปาล์มน้้ามัน
ชนิดที่เป็นผลปาล์มสดทั้งทะลายที่เกษตรกรขายได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อเกษตรกรปลูกปาล์มน้้ามันแล้ว
สามารถขายผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

ตารางท่ี 4  ราคาผลผลิตปาล์มสดทั้งทะลาย ปี 2549 - 2553 
               หนว่ย : บาท/กก. 

 มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค เฉลี่ย 

ปี 2549 3.14 3.01 2.58 2.05 2.19 2.34 2.48 2.82 2.78 2.56 2.97 3.33 2.69 

ปี 2550 3.27 3.35 3.29 3.52 4.27 4.71 4.50 4.38 4.34 4.70 5.00 5.54 4.24 

ปี 2551 6.05 5.37 4.96 5.10 4.42 5.70 5.95 4.46 3.84 2.93 2.88 3.06 4.56 

ปี 2552 3.68 4.19 3.14 3.62 4.70 4.60 3.79 4.22 3.71 3.43 4.09 4.65 3.99 

ปี 2553 4.15 3.92 3.87 3.63 3.80 4.23 4.35 5.01 5.22 5.22 6.70 7.40 4.83 

ที่มา : กรมการค้าภายใน 2553 

จากตารางราคาผลผลิตปาล์มน้้ามัน ปี 2549-2553 รวมระยะเวลา 5 ปี เมื่อน้ามาหา
ค่าเฉลี่ย พบว่าราคาผลผลิตปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งปี  4.07 บาท/กก. และเมื่อน้ามา
พิจารณารวมกับผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรจะได้รับ ตามตารางที่ 3 พบว่า เกษตรกรจะเริ่ม
เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อปีที่ 4 จนถึงปีที่ 25 และเริ่มขายได้ผลผลิตได้เป็นมูลค่า 2,564.10 บาท ในปีที่ 4 
เพ่ิมขึ้นเป็น 12,983.30 บาท ในปีที่ 10 เพ่ิมเป็นมูลค่า 14,082.20 บาท ในปีที่ 15 และกระทั่งปีที่ 25 
เกษตรกรยังมีรายได้ 9,768.00 บาท/ไร่ เมื่อเฉลี่ยรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ยในแต่ละปี 
ตลอดอายุปาล์มน้้ามันทั้ง 25 ปี พบว่า เกษตรมีรายได้เฉลี่ย 11,299.93 บาท/ปี ตามตารางต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน 
ปี 
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ตารางท่ี 5  ประมาณการรายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการปลูกปาล์มน้้ามัน 1 ไร่ ตลอดระยะเวลา 25 ปี 

อายุปาล์มน ้ามัน(ปี) ผลผลิต (ตัน/ไร่/ปี) รายได้เฉลี่ย (บาท/ไร่/ปี) 
ปีที่ 4 0.63 2,564.10 
ปีที่ 5 1.03 4,192.10 
ปีที่ 6 1.79 7,285.30 
ปีที่ 7 2.46 10,012.20 
ปีที่ 8 2.88 11,721.60 
ปีที่ 9 3.05 12,413.50 
ปีที่ 10 3.19 12,983.30 
ปีที่ 11 3.24 13,186.80 
ปีที่ 12 3.33 13,553.10 
ปีที่ 13 3.33 13,553.10 
ปีที่ 14 3.46 14,082.20 
ปีที่ 15 3.46 14,082.20 
ปีที่ 16 3.31 13,471.70 
ปีที่ 17 3.30 13,431.00 
ปีที่ 18 3.20 13,024.00 
ปีที่ 19 3.15 12,820.50 
ปีที่ 20 3.07 12,494.90 
ปีที่ 21 2.90 11,803.00 
ปีที่ 22 2.70 10,989.00 
ปีที่ 23 2.70 10,989.00 
ปีที่ 24 2.50 10,175.00 
ปีที่ 25 2.40 9,768.00 
เฉลี่ย 2.78 11,299.93 

ที่มา : ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล 2553 
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ผลงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ท้าการศึกษาและน้ามาแสดง จะพบว่าพ้ืนที่ส่งเสริมปาล์มน้้ามัน 
ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล มีเกษตรกรปฏิบัติตามวิชาการค่อนข้างดี
เนื่องจากมีการปลูกปาล์มน้้ามันกันเป็นส่วนมาก  แม้ว่าจะมีปฏิบัติไม่ถูกต้องอยู่บ้าง เช่น ระยะปลูกที่ไม่
เหมาะสม การใส่ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับช่วงอายุของปาล์มน้้ามันก็ตาม ส้าหรับการศึกษาเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เช่น พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด เกษตรกรจะต้องมี
การดูแลเป็นพิเศษ แต่สามารถให้ผลผลิตได้ดีเช่นกัน ดังนี้ 

การศึกษาของศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล และคณะ เรื่องการปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์มน้้ามันของ
เกษตรกรรายย่อย จ.กระบี่และจังหวัดสตูล พบว่า การใช้พันธุ์ปาล์มน้้ามันของเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ 
ได้พันธุ์มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ โดยซื้อมาจากบริษัทเอกชนหรือสหกรณ์/นิคม มีเกษตรกรประมาณ
ครึ่งหนึ่งในสิบที่ใช้พันธุ์ปาล์มน้้ามันจากความเข้าใจผิด โดยเก็บเมล็ดงอกใต้โคนหรือคัดเลือกจากต้นที่
ให้ผลผลิตสูง  การปลูกปาล์มน้้ามันพิจารณาระยะปลูกแล้วเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งใช้ระยะปลูกตาม
ค้าแนะน้าคือ ลักษณะสามเหลี่ยมระยะ 9x9x9 เมตร มีเกษตรกรบางรายปลูกเป็นรูปสี่ เหลี่ยมระยะ 
9x9 เมตร และบางรายปลูก 8x8x8 และอ่ืน ๆ หากพิจารณาช่วงฤดูปลูกปาล์มน้้ามันจะพบว่า เกษตรกร
เกือบทั้งหมดปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน ซึ่งเป็นฤดูปลูก  การปลูกพืชคลุมดินและพืชแซม
ปาล์มน้้ามัน เพ่ือเป็นรายได้เสริม เกษตรกรส่วนมากจะเป็นพืชคลุมดินระหว่างแถวปาล์มน้้ามัน เพ่ือลด
การชะล้างในช่วงฝนตกหนัก เกษตรกรส่วนน้อยที่มิได้ปลูกพืชคลุมดิน บางรายได้ให้เหตุผลว่าเกษตรกร
รายย่อยทั้งสองจังหวัดมีการปลูกพืชแซมปาล์มน้้ามันประมาณหนึ่งในสี่ พืชที่เกษตรกรปลูกโดยทั่ว ๆ ไป 
จะเป็นพืชล้มลุก เช่น ถั่วต่าง ๆ งาข้าวโพด ข้าวไร่ และพืชผักอ่ืน ๆ  เกษตรกรรายย่อยเกือบทั้งหมดมีการ
ใส่ปุ๋ยให้แก่ปาล์มน้้ามัน แต่ส่วนมาก จะใส่ปุ๋ยน้อยครั้งกว่าค้าแนะน้าทางวิชาการ โดยจะพบว่าเกษตรกร 
ใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 1.34-1.62 ครั้ง/ปี ส้าหรับปาล์มน้้ามันอายุ 0-5 ปี และน่าสังเกตอีกประการหนึ่ง
คือ เกษตรกรที่อยู่ในเขตที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันหนาแน่นและแวดล้อมด้วยบริษัทเอกชนรายใหญ่ 
เกษตรกรรายย่อยมักจะใส่ปุ๋ยมากครั้งกว่า อย่างแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.01  การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกรรายย่อยส่วนมากจะก้าหนดช่วงของเก็บเกี่ยว
ไว้เดือนละ 2 ครั้ง โดยใช้แรงงานในครัวเรือนมาท้าการเก็บเกี่ยว มากกว่าการจ้างบุคคลอ่ืน ๆ  ซึ่งช่วงให้
ประหยัดต้นทุนการผลิตไปได้ตนัละ 100-200 บาท (ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุลและคณะ, 2547) 

สงกรานต์ ภักดีคง ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน
ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดชุมพร ปี 2548 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.1 ปี 
จบการศึกษาภาคบังคับ เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร คือ กลุ่ม ธ.ก.ส. และกลุ่มเกษตรกร ได้รับข่าวสาร
จากสื่อต่าง ๆ และเพ่ือนบ้านหรือผู้น้ากลุ่ม มีสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานเฉลี่ย 2.3 คน มีพ้ืนที่ปลูก
ปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 21.0 ไร่ ได้ผลผลิตปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 49.7 ตัน มีรายได้เฉลี่ย 211,742.3 บาท มีอาชีพหลัก 
ท้าสวนปาล์มน้้ามันและอาชีพรองท้าสวนไม้ผล เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกปาล์มน้้ามัน เฉลี่ย 11.6 ปี 
ใช้พันธุ์ปาล์มน้้ามันสายพันธุ์จากประเทศมาเลเซีย โดยซื้อจากผู้จ้าหน่ายพันธุ์ในท้องถิ่น ใช้ระยะปลูก 
9X10 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ลักษณะเป็นดินเหนียวอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการ
ปรับปรุงดิน และใช้ปุ๋ยเคมีในการเพ่ิมผลิต มีการยอมรับเทคโนโลยีและน้าไปปฏิบัติมากในเรื่องการเก็บ
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ผลผลิตช่วงสุกแก่ การใส่ปุ๋ยเคมี การเตรียมพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน การส้ารองต้นกล้าปาล์มน้้ามัน 
เพ่ือปลูกซ่อม และการเลือกซื้อพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ปัญหา อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ปาล์มน้้ามันของเกษตรกร พบว่า ปัญหาที่ส้าคัญ คือปัญหาด้านการตลาด จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ 
จ้านวนกลุ่มที่เกษตรกรเป็นสมาชิก รายได้จากปาล์มน้้ามัน ทัศนคติต่อเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน 
และระดับปัญหาในการใช้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันของเกษตรกร (สงกรานต์  ภักดีคง, 2548) 

การศึกษาของนายวัฒนกิจ บางวัฒนกุล เรื่องสภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้้ามัน 
ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดกระบี่ เมื่อ ปี 2548 พบว่า เกษตรกรที่ท้าการศึกษามากกว่าครึ่ง 
มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.59 คน รายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย 
187,200 บาทต่อปี ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรและไม่มีหนี้สิน มีพ้ืนที่ถือครอง 
ท้าการเกษตรเฉลี่ย 44.06 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินของตนเองและมีสวนปาล์มน้้ามันเป็นกิจกรรมหลัก 
จ้านวนพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกรเฉลี่ย 37.75 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบและลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย 
อายุปาล์มน้้ามันในแปลงปลูกเฉลี่ย 7.85 ปี เกษตรกรใช้แรงงานในครัวเรือนและแรงงานจ้างในแปลงปลูก
และส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์หาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  แหล่งพันธุ์ที่เกษตรกร
น้ามาปลูกซื้อจากแปลงเพาะของเอกชน การปฏิบัติดูแลรักษาส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีและไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกหรือ
ปุ๋ยหมัก มากกว่าครึ่งหนึ่งเกษตรกรได้ตัดแต่งทางใบและวางทางใบระหว่างแถวระหว่างต้นในแปลงปลูก  
ใช้สารเคมีป้องกันและก้าจัดวัชพืช มีมาตรฐานในการเก็บเกี่ยวดี การจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 
273.99 บาทต่อตัน จ้าหน่ายผลผลิตให้กับลานเทเอกชนโดยการจ้างเหมารถบรรทุกน้าผลผลิตไปจ้าหน่าย 
ณ ลานเทรับซื้อเฉลี่ย 206.96 บาทต่อตัน ผลผลิตปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 2.39 ตันต่อไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ 
มีปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัยการผลิตแพง ขาดแคลนต้นกล้าปาล์มน้้ามันพันธุ์ดี ขาดความรู้ ผลผลิต
และราคาผลผลิตต่้า ค่าจ้างแรงงานแพงและหายาก การคมนาคมไม่สะดวกและลานเทไม่ซื้อผลผลิตตาม
คุณภาพ (วัฒนกิจ บางวัฒนกุล, 2548) 

ศูนย์ประเมินผล ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รายงานผลการศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐาน
โครงการปลูกปาล์มน้้ามันทดแทนพลังงาน ปีเพาะปลูก 2548/2549 พบว่า เกษตรกรรายย่อยมีพ้ืนที่ปลูก
ปาล์มน้้ามันเฉลี่ย 22.36 ไร่ต่อครัวเรือน โดยมีต้นทุนในการปลูกปาล์มน้้ามันเฉลี่ย ไร่ละ 2,597.05 บาท 
ครัวเรือนมีผลผลิตปาล์มน้้ามันรวม 23,400.95 กิโลกรัม ท้าให้มีมูลค่าผลผลิตรวม 78,798.53 บาทต่อ
ครัวเรือน มีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยครัวเรือนละ 20,728.42 บาท หรือ 927.03 บาทต่อไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2552) 

ผลการศึกษาวิจัยปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด ชุดดินระแงะ ที่จังหวัดนราธิวาส  
โดยถาวรและคณะ พบว่าดินชุดระแงะเป็นดินเปรี้ยวจัดที่มีปัญหาความเป็นกรดรุนแรง  ขาดธาตุอาหารพืช 
สภาพพ้ืนที่น้้าท่วมขัง และน้้ามีสภาพเป็นน้้าเปรี้ยว ได้ท้าการยกร่องและปรับปรุงดินแก้ความเป็นกรด  
ด้วยหินปูนฝุ่นร่วมกับการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต  ปุ๋ยเคมีชนิดและอัตราตามค้าแนะน้า พบว่า ปาล์มน้้ามันมี
การเจริญเติบโตดี การเก็บผลผลิตในปีแรกได้ผลผลิตต่้ามาก เฉลี่ยประมาณ 0.54 ตันต่อไร่ และผลผลิต
สูงขึ้นในปีต่อ ๆ มา คือ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1.53  2.84  และ 4.4  ตันต่อไร่ในปีที่ 2  3 และ 4 ตามล้าดับ  และ
ได้ผลผลิตสูงสุด 4.6 ตันต่อไร่ เมื่อปาล์มน้้ามันอายุได้ 7 ปี  ซึ่งการใช้หินปูนฝุ่นร่วมกับปุ๋ยเคมีให้ผลผลิต 
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สูงกว่าการไม่ใช้ปูนและปุ๋ยเคมีอย่างเด่นชัด คือการไม่ใช้ปูนและปุ๋ยเคมี ให้ผลผลิตปาล์มน้้ามันต่้าสุด คือ 
0.49  1.34  2.30  3.75 ตันต่อไร่ ในปีที่ 1  2  3 และ 4 ตามล้าดับ (ถาวร 2548 อ้างโดย นงคราญ 
มณีวรรณ, 2552)  

นอกจากนี้ เมื่อปี 2552 นงคราญ  มณีวรรณ และคณะ ได้ท้าการศึกษาทดลองปลูกปาล์มน้้ามัน
ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง ได้ด้าเนินการในจังหวัดนครนายก กลุ่มชุดดินที่ 10 ชุดดินองครักษ์ ระหว่าง 
ปี 2548 - 2552 ในปีที่ 4 ปาล์มน้้ามันมีการเจริญเติบโตดี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้นเฉลี่ย 69.3 
เซนติเมตร  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเฉลี่ย 5.64 เมตร พ้ืนที่หน้าตัดแกนทางใบเฉลี่ย 11.34 ตาราง
เซนติเมตร มีจ้านวนทางใบเฉลี่ยต่อต้น 72.8 ทางใบ ความยาวทางใบเฉลี่ย 432 เซนติเมตร จ้านวนใบย่อย 
239.64 ใบต่อทางใบ การใช้ปูนโดโลไมท์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและหรือน้้าหมักชีวภาพ มีผลให้ปาล์มน้้ามัน 
มีความยาวของทางใบและความยาวใบย่อยสูงกว่าแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวและแปลงควบคุมอย่างเด่นชัด 
คือมีความยาวทางใบ 481.28  475.78  441.28 และ 331.94 เซนติเมตรตามล้าดับ และมีความยาวใบย่อย 
84.4  83.6  78.8  และ 65.6 เซนติเมตร ตามล้าดับ และผลผลิตรุ่นแรกที่เก็บได้ พบว่า วิธีการที่ใช้ปูน
โดโลไมท์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและน้้าหมักชีวภาพให้ผลผลิตสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 1.44 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ
วิธีการใช้ปูนโดโลไมท์ปรับปรุงดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งให้ผลผลิต 1.16 ตันต่อไร่ แปลงที่ไม่มีการใช้ปูน
และปุ๋ยเคมีปาล์มน้้ามันเจริญเติบโตช้าและได้ผลผลิตต่้า 0.58 ตันต่อไร่ ในปีที่ 5 หลังปลูก ปาล์มน้้ามัน 
มีการเจริญเติบโตดี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคนต้นเฉลี่ย 74.2 เซนติเมตร ขนาดทรงพุ่มเฉลี่ย 5.59 เมตร 
ให้ผลผลิตได้ในระดับสูงใกล้เคียงกับที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในภาคใต้ คือปาล์มน้้ามันอายุ 3 ปี 6 เดือน
หลังปลูกเริ่มเก็บผลผลิตรุ่นแรกได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1.44 ตันต่อไร่ และผลผลิตรุ่นที่ 2 สูงถึง 3.175 
ตัน/ไร่ และจากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลผลิตที่ได้รับ สามารถคาดการณ์ได้ว่า ปาล์มน้้ามัน  
ที่ปลูกในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางที่ได้รับการปรับปรุงบ้ารุงดินอย่างถูกวิธีและเหมาะสม ที่มีอายุ 5-10 ปี
ขึ้นไป แนวโน้มที่จะให้ผลผลิตและผลตอบแทนแก่เกษตรกรได้คุ้มทุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
เนื่องจาก ปลูกปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ ธานี 2 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ทนแล้งสามารถให้ผลผลิตสูงได้ใน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ และให้ผลผลิตจ้านวนทะลายเฉลี่ย 10-15 ทะลายต่อต้นต่อปี  และขนาดน้้าหนักสด
ประมาณ 10-15  กิโลกรัมต่อทะลายเมื่อปาล์มอายุ 6-10 ปีขึ้นไป 

การไม่ใช้ปูนโดโลไมท์ปรับปรุงแก้ความเป็นกรดของดิน ท้าให้ดินมีสภาพเป็นกรดจัด ธาตุ
อาหารที่มีอยู่ในดินไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ปาล์มน้้ามันเจริญเติบโตช้า และให้ผลผลิตต่้า (นงคราญ และ
คณะ, 2552) 
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แนวความคิดในการพัฒนาการผลิตปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก  

1. ความเป็นไปได้ในการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

สืบเนื่องจากสถานการณ์ด้านน้้ามันปิโตรเลียมของโลกมีความต้องการใช้สูงขึ้น ปริมาณ
น้้ามันส้ารองลดลง ราคาเพ่ิมขึ้น ไทยสูญเสียเงินตราน้าเข้าน้้ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 350,000 ล้านบาท 
ในปี 2546 ท้าให้ต้องมองหาแหล่งพลังงานใหม่ที่จะน้ามาทดแทนพลังงานจากปิโตรเลียม ซึ่งจะเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยรักษาเถียรภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้  โดยกระทรวงพลังงาน
ก้าหนดแผนในการน้าไบโอดีเซลจากน้้ามันปาล์มมาใช้ทดแทน จ้านวน 197 ล้านลิตร ในปี 2549 และ 
เพ่ิมเป็น 1,360 ล้านลิตร ในปี 2552 ซึ่งเท่ากับพื้นท่ีให้ผลผลิตปาล์มน้้ามัน 2.52 ล้านไร่ 

อย่างไรก็ตาม ในการส่งเสริมและพัฒนาน้้ามันปาล์มดิบให้เป็นน้้ามันปาล์มดีเซล 
ในประเทศนั้น จ้าเป็นต้องพิจารณาปริมาณความต้องการใช้น้้ามันปาล์มดิบในอุตสาหกรรมการบริโภคและ
ปริมาณน้้ามันปาล์มดิบส้ารอง (Stock) ที่เหลือเก็บสะสมไว้ เพ่ือใช้เป็นฐานของการผลิตด้วย เนื่องจาก
ความต้องการใช้น้้ามันปาล์มในการบริโภคเพ่ิมขึ้นประมาณ 5-6 % ต่อปี ฉะนั้น ในอนาคตผลผลิต
ภายในประเทศอาจไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ซึ่งอาจต้องน้าเข้าน้้ามันปาล์มดิบจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
หรือควรต้องมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกให้ได้ 10 ล้านไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บรรจุไว้ใน
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้้ามัน 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้วิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมปลูกปาล์มน้้ามันตามสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้้ามัน โดยไม่ค้านึงถึงโครงสร้างของดิน พ้ืนที่สามารถขยายปลูก
ปาล์มน้้ามันได้ ภายใต้เงื่อนไขการปรับปรุงบ้ารุงดินหรือสร้างระบบน้้า จ้านวน 2.44 ไร่ รายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 6  แสดงพื นที่ขยายการปลูกปาล์มน ้ามัน  (หน่วย : ไร่) 

พ้ืนที่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวม 

นาร้าง 

ทิ้งร้าง 

ที่ลุ่ม 

พ้ืนที่เสื่อมโทรม 

ดินเปรี้ยว 

934,804 

145,851 

181,420 

38,467 

541,040 

84,222 

230,293 

75,816 

57,222 

- 

- 

- 

- 

- 

150,000 

1,019,026 

376,144 

257,236 

95,589 

691,040 

รวม 1,841,582 447,553 150,000 2,439,135 

หมายเหตุ พ้ืนที่ยกร่องในดินเปรี้ยว จังหวัดปทุมธานีและนครนายก 

ที่มา :  ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550 
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2. แรงจูงใจในการศึกษาวิจัย 

เนื่องจากความต้องการใช้น้้ามันปาล์มในการบริโภคเพ่ิมขึ้นประมาณ 5-6 % ต่อปี ขณะที่
พ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตมีเพียงพอใช้ในประเทศและเหลือเพ่ือการส่งออกบ้างในบางช่วงเท่านั้น จึงท้าให้
วิตกว่า ในอนาคตผลผลิตภายในประเทศอาจไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ซึ่งอาจต้องน้าเข้าน้้ามันปาล์มดิบ
จากประเทศเพ่ือนบ้าน หรือควรต้องมีการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกให้ได้ 10 ล้านไร่ ซึ่งการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกให้ได้ 
10 ล้านไร่ ภายในเวลาอันจ้ากัด ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ได้แก่ พ้ืนที่ภาคใต้และบางส่วนของภาคตะวันออก 
เป็นไปได้ยาก ท้าให้เกิดแนวคิดท่ีจะส่งเสริมการปลูกปาล์มน้้ามันนอกเขตเกษตรเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่พ้ืนที่ใน
ภาคกลางบางจังหวัด โดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้ 

1)  เลือกพ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมหรือสามารถปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสมได้ 
2)  เกษตรกรในลักษณะหัวไวใจสู้เข้าร่วมโครงการ 
3)  เกษตรกรที่มีปัญหาในการผลิตพืชและมีหนี้สินกับสถาบันการเงินไม่สามารถช้าระ

ดอกเบี้ยและเงินกู้หนี้สินเดิมได้ แต่มีความตั้งใจจะปลูกพืชชนิดใหม่ที่ให้ผลผลิตและรายได้คงที่ 
4)  อยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทันการณ์ 
ดังนั้น คณะนักวิจัยจึงได้คัดเลือกพ้ืนที่ที่ท้าการทดสอบให้อยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

อ่างทอง กาญจนบุรี และจังหวัดปทุมธานี (แต่เนื่องจากปัญหาการใช้ที่ดินของเกษตรกรในจังหวัด
อ่างทอง จึงจ้าเป็นต้องยกเลิกแปลงทดสอบในจังหวัดอ่างทอง คงเหลือเพียง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดปทุมธานี) 

3. สภาพพื นทีแ่ละเกษตรกร ที่ใช้ในการศึกษาทดสอบ 

เป็นที่ทราบดีว่า การปลูกปาล์มน้้ามันเพ่ือการค้าเกษตรกรจ้าเป็นต้องรอบรู้ในเรื่อง
พฤกษศาสตร์ของปาล์มน้้ามัน และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับปลูกปาล์มน้้ามัน จึงมีความ
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพ
ภูมิอากาศของพ้ืนที่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท้าการศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่
ของพ้ืนที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุปดังนี้ 

3.1 จังหวัดสุพรรณบุรี 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด เป็นที่ราบต่้าติดชายฝั่งแม่น้้ามีทิวเขาขนาดเล็กอยู่

ทางเหนือและทางตะวันตก ด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่มของแม่น้้าสุพรรณบุรี (แม่น้้าท่าจีน) ใช้เป็น
พ้ืนที่ปลูกข้าว การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อ้าเภอ 110 ต้าบล 977 หมู่บ้าน ได้แก่ อ้าเภอเมือง
สุพรรณบุรี  อ้าเภอเดิมบางนางบวช  อ้าเภอดอนเจดีย์  อ้าเภอสองพ่ีน้อง  อ้าเภอสามชุก  อ้าเภออู่ทอง  
อ้าเภอบางปลาม้า  อ้าเภอศรีประจันต์  อ้าเภอหนองหญ้าไซ และอ้าเภอด่านช้าง  

ส้าหรับอ้าเภอด่านช้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของแปลงทดสอบการปลูกปาล์มน้้ามัน ตั้งอยู่ใน  
ทิวเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอ้าเภอข้างเคียง ดังนี้   ทิศเหนือ 
ติดต่อกับอ้าเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) และอ้าเภอเนินขาม (จังหวัดชัยนาท)  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อ้าเภอเดิมบางนางบวชและอ้าเภอหนองหญ้าไซ  ทิศใต้ ติดต่อกับอ้าเภอเลาขวัญ และอ้าเภอหนองปรือ 
(จังหวัดกาญจนบุรี)  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอศรีสวัสดิ์ (จังหวัดกาญจนบุรี) อ้าเภอด่านช้างแบ่งเขตการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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ปกครองย่อยออกเป็น 7 ต้าบล 93 หมู่บ้าน ได้แก่ ต้าบลหนองมะค่าโมง  ด่านช้าง  ห้วยขมิ้น  องค์พระ  
วังคัน  วังยาว และต้าบลนิคมกระเสียว 

ส้าหรับต้าบลนิคมกระเสียว เป็นที่ตั้งของโครงการทดสอบปลูกปาล์มน้้ามัน สภาพ
ทั่วไปของต้าบล เป็นนิคมสร้างตนเอง ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสรรให้เกษตรกรท้ากิน ลักษณะ พ้ืนที ่
เป็นที่ราบ มีภูเขาป่าไม้มีอ่างเก็บน้้า  มีถนนเชื่อมติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และต้าบลใกล้เคียง สภาพพ้ืนที่
เป็นที่ดอน ลอนคลื่น ดินเป็นลักษณะร่วนปนทราย ความเป็นกรด-ด่าง ของดิน ประมาณ 6-7 และ 
มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,100-1,300 มม./ปี (Supanburi.go.th) 

รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดสุพรรณบุรี จ้านวน 10 ราย ดังนี้ 
1. นายแหวน หนูทอง       หมู่ที่ 4   ต้าบลนิคมกระเสียว    อ้าเภอด่านช้าง 
2. นายเสน่ห์ แก้วเรือง      หมู่ที่ 4   ต้าบลนิคมกระเสียว    อ้าเภอด่านช้าง 
3. นายพยุง สมบูรณ์ดี       หมู่ที่ 4   ต้าบลนิคมกระเสียว    อ้าเภอด่านช้าง 
4. นายชะลอ มณีวงษ์       หมู่ที่ 5   ต้าบลนิคมกระเสียว    อ้าเภอด่านช้าง 
5. นายเนื่อง สุดคมข้า       หมู่ที่ 3   ต้าบลนิคมกระเสียว    อ้าเภอด่านช้าง 
6. นายวิทยา บุตรตา        หมู่ที่ 4   ต้าบลนิคมกระเสียว    อ้าเภอด่านช้าง 
7. นางนิตยา สุวรรณลอย   หมู่ที่ 5   ต้าบลนิคมกระเสียว    อ้าเภอด่านช้าง 
8 นายสนม สุดคมข้า        หมู่ที่ 5   ต้าบลนิคมกระเสียว    อ้าเภอด่านช้าง 
9. นางสุรินทร์ เมืองช้าง     หมู่ที่ 5   ต้าบลนิคมกระเสียว    อ้าเภอด่านช้าง 
10. นายเทิดศักดิ์ พลูแก้ว   หมู่ที่ 4   ต้าบลนิคมกระเสียว    อ้าเภอด่านช้าง    

3.2 จังหวัดกาญจนบุรี 
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 129 กิโลเมตร ตามเส้นทาง

นครปฐม - บ้านโป่ง  กาญจนบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 19,483,148 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12 ล้านไร่ 
มีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีและ
นครปฐม ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกได้ ๓ ลักษณะดังนี้ 

1. เขตภูเขาและที่สูง พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณอ้าเภอสังขละบุรี 
อ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอศรีสวัสดิ์และอ้าเภอไทรโยค มีลักษณะเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนน
ธงชัยถัดไปทางด้านตะวันตกของจังหวัด เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับ ประเทศเมียนมาร์
ทอดยาวลงไปทางด้านใต้ บริเวณนี้จะเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าที่ส้าคัญของจังหวัด คือแม่น้้าแควใหญ่ 
และควน้อย 

2. เขตท่ีราบลูกฟูก ได้แก่ พ้ืนที่ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบ
เชิงเขาสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่บริเวณอ้าเภอเลาขวัญ  อ้าเภอบ่อพลอยและบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน 

3. เขตที่ราบลุ่มน้้า ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านใต้ของจังหวัด ลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ อยู่บริเวณอ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอท่าม่วงและบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ลักษณะภูมิอากาศ ประกอบด้วยฤดูร้อน ระหว่าง กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคมมีลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ท้าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือน
เมษายน ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ในระยะนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุม ท้าให้มีฝนตกชุก โดยตกชุกที่สุดในเดือนกันยายน ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยในช่วงนี้ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนและลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุม ท้าให้อากาศหนาวเย็นและความแห้งแล้งแผ่ปกคลุมจังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรีมีอุณหภูมิต่้าสุดโดยเฉลี่ย 23.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
โดยเฉลี่ย 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่้าที่สุดวัดได้ 13.1 องศาเซลเซียส (เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2539
อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 40.9 องศาเซลเซียส (เมื่อ 1 เมษายน 2539) ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,496.2 
มิลลิเมตร/ปี (Kanchanaburi.go.th) 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกือบทั้งหมด อยู่ในเขตที่ราบลุ่มน้้าทางตอนใต้ของจังหวัด 
พ้ืนที่เดิมปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

1. นายขจรศักดิ์ สุธีดวงสมร      หมู่ที ่2   ต้าบลอุโลกสี่หมื่น   อ้าเภอท่ามะกา 
2. นายพัฒนา  มาเจริญรุ่งเรือง  หมู่ที่ 3   ต้าบลวังขนาย       อ้าเภอท่ามะกา 
3. นายบุญยืน  ชินหอม           หมู่ที่ 3   ต้าบลหวายเหนียว  อ้าเภอท่ามะกา 
4. นางบุญยืน  นุ่มแก้ว            หมู่ที่ 2   ต้าบลสามสิบหาบ   อ้าเภอท่ามะกา 
5. นายฉลอง  ชินหอม             หมู่ที่ 2   ต้าบลหวายเหนียว  อ้าเภอท่ามะกา 
6. นางสาวพรรณอร มากศรี      หมู่ที่ 1   ต้าบลรางสาลี่        อ้าเภอท่าม่วง 
7. นายสมบัติ  จตุภาคภิญโญ    หมู่ที่ 7   ต้าบลหนองตากยา  อ้าเภอท่าม่วง 
8. นายธนู  พรหมขัน              หมู่ที ่3   ต้าบลพนมทวน      อ้าเภอพนมทวน 
9. นายเสถียร  มาเจริญรุ่งเรือง  หมู่ที่ 1   ต้าบลด่านมะขามเตี้ย อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 
10. นายทศภัต  ตาลเจริญ       หมู่ที่ 1   ต้าบลด่านมะขามเตี้ย  อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 

3.3 จังหวัดปทุมธานี 
ตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา

ตะวันออก อยู่เหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,520.068  ตารางกิโลเมตร 
หรือ ประมาณ 950,042.5 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอบางไทร อ้าเภอบางปะอินและอ้าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ้าเภอหนองแค และอ้าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และ อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม และอ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และ อ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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การปกครองใน 7 อ้าเภอ อ้าเภอ 60 ต้าบล 466 หมู่บ้านและ 14 เทศบาล 
ประกอบด้วยอ้าเภอเมืองฯ  อ้าเภอคลองหลวง  อ้าเภอธัญบุรี อ้าเภอหนองเสือ  อ้าเภอลาดหลุมแก้ว  
อ้าเภอล้าลูกกาและอ้าเภอสามโคก 

ลักษณะภูมิอากาศ ปริมาณน้้าฝน จ้านวนวันที่ฝนตก ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ 
จ. ปทุมธานี จากข้อมูลของจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2551 พบว่า จ้านวนวันฝนตก 142 วัน ปริมาณน้้าฝน  
1,459.90  มิลลิเมตร  ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 98 ต่้าสุด 30 เฉลี่ย 69.79 โดยมีอุณหภูมิ สูงสุด 38.20  
องศาเซลเซียส  ต่้าสุด 16.00 องศาเซลเซียส เฉลี่ยทั้งปี 28.65  องศาเซลเซียส (Patumthani.go.th.) 

จังหวัดปทุมธานี มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้านา 
มีพ้ืนที่ในเขตตะวันออกของจังหวัด เป็นพ้ืนที่ดินเปรี้ยว มีการปรับสภาพพ้ืนที่มาท้าสวนส้ม ตั้งแต่ปี 2519 
เป็นต้นมา ต่อมาเกิดศัตรูพืชระบาด จนท้าให้สวนส้มเสียหายเกือบทั้งหมด เกษตรกรชาวสวนส้มจึงย้าย
พ้ืนทีไ่ปปลูกในเขตภาคเหนือ ปล่อยพื้นที่ร่องส้ม ให้ว่างเปล่า หรือทิ้งร้าง ทั้งที่มีการชลประทานที่ดี อ้าเภอ
หนองเสือ โดยนายพินิจ สระบุรินทร์ เกษตรอ้าเภอ ได้เล็งเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวน่าจะเหมาะสมหรับปลูก
ปาล์มน้้ามัน จึงได้ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
10 ราย ดังนี้ 

1. นายอักษร  น้อยสว่าง       หมู่ที่ 5     ต้าบลบึงช้าอ้อ           อ้าเภอหนองเสือ 
2. นายสมศักดิ์  แจ่มใส        หมู่ที่ 8      ต้าบลบึงบา              อ้าเภอหนองเสือ 
3. นายสถิต  ค้ารักษ์           หมู่ที ่5      ต้าบลบึงบอน            อ้าเภอหนองเสือ 
4. นายส้าเนา  เพ็ชรสมร      หมู่ที่ 3      ต้าบลบึงกาสาม         อ้าเภอหนองเสือ 
5. นายแสนศักดิ์ ลิ้มปทุม      หมู่ที่ 1      ต้าบลนพรัตน์           อ้าเภอหนองเสือ 
6. นายเชาวน์  จีนจ้าปา       หมู่ที่ 3      ต้าบลนพรัตน์            อ้าเภอหนองเสือ 
7. นายจ้าเนียร  ประยงค์      หมู่ที่ 4      ต้าบลหนองสามวัง      อ้าเภอหนองเสือ 
8. นายอนุเทพ  โกมลวิทย์     หมู่ที่ 4       ต้าบลหนองสามวัง     อ้าเภอหนองเสือ 
9. นายประพัฒน์ โกมลวิทย์   หมู่ที่ 4       ต้าบลหนองสามวัง     อ้าเภอหนองเสือ 
10. นายหิรัญ อธิบดี            หมู่ที่ 1       ต้าบลศาลาครุ           อ้าเภอหนองเสือ 

3.4 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
เป็นจังหวัดตอนกลางของภาคใต้ มีสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเทือกเขา มีที่ราบลุ่ม

ทางด้านฝั่งตะวันออกของจังหวัด ซึ่งเลียบขนานไปกับแนวชายฝั่ง ที่จัดอยู่ในเขตส่งเสริมปลูกปาล์มน้้ามัน 
เนื่องจาก แสงแดดจัด มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 935.90-1,993.30 มิลลิเมตร/ปี จึงท้าให้มีการ
เพาะปลูกปาล์มน้้ามันมากเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดกระบี่ โดย ในปี 2553 มีพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามัน
จ้านวน 866,005.5 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 706,268.0 ไร่ (Suratthani.doae.go.th) 

จากการสุ่มเลือกพ้ืนที่เป็นแปลงเปรียบเทียบโครงการ ได้สุ่มเลือกพ้ืนที่ ต้าบลขุนทะเล   
อ้าเภอเมืองฯ เป็นจุดตัวอย่าง ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกจ้านวน 24,491 ไร่ และคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็นเกษตรกรตัวอย่างเก็บข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้ 

1. เป็นเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ที่ท้าการสุ่มเลือก 
2. ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ มีความรู้ด้านการปลูกปาล์มน้้ามัน

พอสมควร 

http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=1301&year1=2552&timeupdate=
http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=1302&year1=2552&timeupdate=
http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=1303&year1=2552&timeupdate=
http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=1303&year1=2552&timeupdate=
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3. ใช้ต้นกล้าปาล์มน้้ามันพันธุ์ดี แหล่งเดียวกันกับที่ด้าเนินงานในโครงการ และลงมือ
ปลูกในช่วงเวลาเดียวกัน 

จากการคัดเลือกเกษตรกร พบว่า นายโชค สุขบุญูสูง เกษตรกรหมู่ที่ 8 ต้าบลขุนทะเล 
อ้าเภอเมืองฯ  มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามัน 24 ไร่ เป็นพ้ืนที่ปลูกใหม่ ตามข้อ 3 
จ้านวน 10 ไร่ และมีสวนปาล์มน้้ามันอายุ 5 ปี อีกจ้านวน 14 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว เฉลี่ยไร่ละ 2.5 ตัน/ไร่/ปี   
เป็นเกษตรกรรายเก่าที่มีความรู้ความสามารถในการปลูกและบ้ารุงรักษาสวนปาล์มระดับแนวหน้าของ
พ้ืนที่ ได้ท้าการสุ่มเลือกต้นปาล์มน้้ามันที่จะเก็บข้อมูล จ้านวน 30 ต้น และด้าเนินการเก็บข้อมูลในเวลา
เดียวกันกับแปลงทดสอบ 

การจัดท้าแปลงทดสอบการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

1. การเตรียมการจัดท้าแปลงทดสอบการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 
การจัดท้าแปลงทดสอบการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่างกันตามชนิด

ของพืช สภาพพ้ืนที่ และตัวเกษตรกร เป็นปัจจัยส้าคัญในการก้าหนดรูปแบบและวิธีการศึกษาทดสอบโดย
จะพบว่าพืชเศรษฐกิจที่มีอายุสั้นหรือพืชฤดูเดียว (Annual crops) หรือพืชอายุสั้น 2 ฤดูกาล (Biennial 
crops) นักวิชาการเกษตรจะมีการศึกษาทดสอบเต็มรูปแบบ ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี  หมายความว่า 
ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นักวิชาการเกษตร สามารถศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและผลตอบแทน
ไดแ้ล้วเสร็จ แต่พืชอายุยาวหรือพืชยืนต้น (Perennial crops) จ้าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นระยะเวลานานปี จึงสามารถสรุปผลการศึกษาถึงการเจริญเติบโต ผลผลิตและผลตอบแทน  
ท้าให้เห็นว่าผลการศึกษาวิจัยในด้านผลตอบแทนของพืชยืนต้นจึงมีค่อนข้างน้อย เพราะต้องใช้ระยะเวลา
และเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับการศึกษาวิจัยกับพืชอายุสั้น 

การศึกษาทดสอบการปลูกปาล์มน้้ามันครั้งนี้ก็เช่นกัน หากจะให้ได้ผลส้าเร็จจากการ
ศึกษาวิจัย ต้องใช้ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 25 ปี จึงจ้าเป็นต้องตัดตอนการศึกษา ให้สั้นลงเหลือเพียงศึกษา
การเจริญเติบโต และเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตเพียงระยะเวลาหนึ่ง แล้วน้ามาประมาณการณ์เป็น
ผลตอบแทนโดยรวม 

1.1 ขั้นตอนการเตรียมการเสนอโครงการ 
1.1.1 การรวบรวมข้อมูลประกอบการยกร่างเสนอโครงการศึกษาวิจัย จ้าเป็นต้อง

ศึกษานโยบายของรัฐบาล แนวโน้มการผลิตและการตลาดของสินค้า หาข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
ตัดสินใจ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยเริ่มด้าเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2546 

1.1.2 การเขียนโครงการเพ่ือด้าเนินการจัดท้าแปลงทดสอบการปลูกปาล์มน้้ามันใน
พ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ  ตามข้อ 1.1.1 มาประกอบ ได้รับความช่วยเหลือ
ข้อมูลและตรวจทาน โดยผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน้้ามัน (นายชวลิต หุ่นแก้ว) 
ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยด้าเนินการในเดือนมกราคม 2547 

1.1.3 การเสนอโครงการให้หน่วยงานพิจารณาอนุมัติ โดยมีขั้นตอนการเสนอ
โครงการผ่านส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นและยางพารา โดยมีนายมนตรี วงษ์รักษ์พานิช เป็น
ผู้อ้านวยการส่วนฯ และน้าเสนอโครงการฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ โดยนายประนอม  ศรัยสวัสดิ์ 
ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
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1.1.4 โครงการได้รับอนุมัติให้ด้าเนินการได้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 โดยอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร (นายธงชาติ รักษากุล) เป็นผู้ลงนามอนุมัติ โดยเห็นชอบวงเงินค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 
5,177,520 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยได้รับจัดสรรแยกเป็นรายปี 
ดังนี้ 

- ปีงบประมาณ 2547 เป็นเงิน   3,971,680 บาท 
- ปีงบประมาณ 2548 เป็นเงิน   406,460 บาท 
- ปีงบประมาณ 2549 เป็นเงิน   494,460 บาท 
- ปีงบประมาณ 2550 เป็นเงิน   142,460 บาท 
- ปีงบประมาณ 2551 เป็นเงิน   162,460 บาท 

1.2 การเตรียมการด้าเนินการ 
1.2.1 คัดเลือกพ้ืนที่ ตามข้อก้าหนดในโครงการ ประกอบด้วย พ้ืนที่ในเขตจังหวัด

สุพรรณบุรี อ่างทองกาญจนบุรีและจังหวัดปทุมธานี และคัดเลือกพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่
เปรียบเทียบ (เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้้ามัน) 

1.2.2 คัดเลือกเกษตรกรจ้านวน 10 ราย ต่อพ้ืนที่ ยกเว้นพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คัดเลือกเพียง 1 ราย/แปลง โดยก้าหนดเงื่อนไขการคัดเลือกคือเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า มีเงินลงทุน
นอกเหนือจากทางราชการสนับสนุนและต้องยื่นในสมัครเข้าร่วมโครงการ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) 

1.2.3 ก้าหนดรายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงในพื้นที่ (เกษตรต้าบล)และเกษตรกรเจ้าของแปลง 

1.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้้ามันในแปลงทดสอบ 
ก้าหนดให้เก็บข้อมูล ความยาวทางใบที่ 1 จ้านวนทางใบในแต่ละต้น นับจ้านวนช่อดอกเพศผู้และช่อดอก
เพศเมียทุก 6 เดือน 

1.2.5 เก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตปาล์มน้้ามัน โดยนับจ้านวนทะลายปาล์มน้้ามัน 
ที่เก็บเกี่ยวพร้อมชั่งน้้าหนักทะลายที่ได้ทุกทะลาย 

1.2.6 ผู้ศึกษาวิจัยท้าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและน้าเสนอผลการศึกษา ตามล้าดับ 
1.2.7 ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (เกษตรต้าบล)ในพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม และให้

ค้าแนะน้าในการปฏิบัติของเกษตรกรทุก 3 เดือน 
1.2.8 มีการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงในพ้ืนที่และเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการก่อนด้าเนินการ 

2. การปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์มน ้ามันของเกษตรกรร่วมโครงการ   
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ได้รับปัจจัยการผลิตครบถ้วน ประกอบด้วย ต้นกล้า

ปาล์มน้้ามันพันธุ์ดี สายพันธุ์ TENERA (Dali Dura VS Avros) จ้านวนคนละ 220 ต้น เพ่ือปลูกในพ้ืนที่ 
10 ไร่ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการให้น้้า ปาล์มน้้ามัน เช่น วางระบบ
ชลประทานในสวน หรือ ลอกคูคลองเพ่ือความสะดวกในการให้น้้าปาล์มน้้ามัน รวมทั้งปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ที่จ้าเป็นส้าหรับการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันในรวมระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้เกษตรกรต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้      
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2.1 เกษตรกรเสนอความต้องการเข้าร่วมด้าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
ณ ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ 

2.2 เข้าประชุมเพ่ือรับทราบวิธีการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ณ ส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอ 

2.3 เข้ารับการอบรม หลักสูตร การปลูกปาล์มน้้ามัน จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 -20 สิงหาคม 2547 

2.4 เตรียมพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน คนละ 10 ไร่ โดย วางแนว ขุดหลุม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
จ้านวน 2 กก. และ ปุ๋ยสูตร 0-3-0 อัตรา 500 กรัม/หลุมปลูก โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2547 

2.5 รับต้นกล้าปาล์มน้้ามันจากส้านักงานเกษตรอ้าเภอ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 และดูแล 
รักษาสวน โดยปฏิบัติดังนี้ 

2.5.1 ตรวจสอบการระบาดของศัตรูพืช ทุก 7 วัน เมื่อพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรประจ้าต้าบล ให้การช่วยเหลือ  ส้าหรับวัชพืช ให้ถางหญ้ารอบโคนปาล์มทุกครั้งก่อนใส่ปุ๋ยเคมี 

2.5.2 การใส่ปุ๋ยเคมีในแปลงทดสอบ 
การใส่ปุ๋ยเคมี ในปี ที่ 1 อัตรา 1.6 กก./ต้น  แบ่งใส่ 5 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งแรก หลังปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 1 เดือน อัตรา 0.1 กก./ต้น 
- ครั้งที ่2  หลังปลูก 3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 0.2 กก./ต้น 
- ครั้งที่ 3  หลังปลูก 6 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0  อัตรา 0.2 กก./ต้น และสูตร 

0-0-60  อัตรา 0.1 กก./ต้น              
- ครั้งที่ 4  หลังปลูก 9 เดือน ใส่ปุ๋ย สูตร 21-0-0  อัตรา 0.2 กก./ต้น สูตร 

0-0-60  อัตรา 0.1 กก./ต้น สูตร 0-3-0 อัตรา 0.3 กก./ต้น และปุ๋ยโบแรกซ์ อัตรา 0.03 กก./ต้น 
- ครั้งที่ 5  หลังปลูก 12 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 0.2 กก./ต้น และสูตร 

0-0-60 อัตรา 0.2 กก./ต้น 
การใส่ปุ๋ยเคมี ในปี ที่ 2 จ้านวน 4 ครั้ง รวม 3 กก./ต้น ดังนี้ 
- อายุ 15 เดือนหลังปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 0.3 กก./ต้น และกลีเซอร์ไรด์ 

อัตรา 0.2 กก./ต้น 
- อายุ 9 เดือนหลังปลูก  ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 0.3 กก./ต้น สูตร 0-0-60  

อัตรา 0.2 กก./ต้น และสูตร 0-3-0   อัตรา  0.5 กก./ต้น 
- อายุ 21 เดือนหลังปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 0.4 กก./ต้น สูตร 0-0-60  

อัตรา 0.1 กก./ต้น และกลีเซอร์ไรด์ อัตรา 0.3 กก./ต้น 
- อายุ 24 หลังปลูก  ใส่ปุ๋ย สูตร 21-0-0 อัตรา 0.5 กก./ต้น สูตร 0-0-60  

อัตรา 0.5 กก./ต้น และสูตร 0-3-0   อัตรา  0.5 กก./ต้น 
การ ใส่ปุ๋ยเคมี ในปี ที่ 3 จ้านวน 3 ครั้ง รวม 3 กก./ต้น ดังนี้ 
- อายุ 27 เดือนหลังปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 0.5 กก./ต้น สูตร 0-0-60  

อัตรา 0.5 กก./ต้น และกลีเซอร์ไรด์ อัตรา 0.3 กก./ต้น 
- อายุ 31 เดือนหลังปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 0.8 กก./ต้น สูตร 0-0-60  

อัตรา 0.6 กก./ต้น และสูตร 0-3-0 อัตรา  0.5 กก./ต้น 
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- อายุ 36 เดือน หลังปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 1.0 กก./ต้น สูตร 0-0-60  
อัตรา 1.0 กก./ต้น และกลีเซอร์ไรด์ อัตรา 0.5 กก./ต้น 

2.3 การให้น้้า เกษตรพิจารณาการตกของฝนเป็นส้าคัญ หากขาดฝนเกินกว่า 15 วัน 
ให้น้้าปาล์ม อย่างน้อยจ้านวน 50 ลิตร/ต้น/ครั้ง 

2.4 การตัดแต่งช่อดอกและทางใบปาล์มน้้ามัน  เมื่ออายุปาล์มประมาณ 18-20 เดือน 
จะเกิดช่อดอกตัวผู้และตัวเมีย ให้ใช้เสียมเล็ก ๆ ตัดช่อดอกตัวผู้และตัวเมียออก รอจนกระทั้ง ปาล์มน้้ามัน
มีอายุ 24 เดือน จึงเก็บช่อดอกไว้เพ่ือรอการผสมและเก็บเกี่ยวไปขาย ทั้งนี้ห้ามตัดแต่งทางใบล่างออก 
จนว่ามีการเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน้้ามัน  

(ที่มา ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 2547 แบบบันทึกข้อมูลโครงการ) 
 



บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ประชากร 
1. ประชากรที่ท าการศึกษา มีดังนี้ 

1.1 เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ในจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ที่เข้า
ร่วมโครงการ จังหวัดละ 10 ราย รวมจ านวน 30 ราย และเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ในแปลงข้างเคียงที่ไม่ได้ 
เข้าร่วมโครงการ  

2. จ านวนต้นปาล์มน้ ามันในแปลงทดสอบ จ านวน 4 พ้ืนที่ ดังนี้ 
2.1 ต้นปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 2,200 ต้น 
2.2 ต้นปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 2,200 ต้น 
2.3 ต้นปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2,200 ต้น ประกอบด้วย อ าเภอ 

ท่าม่วง จ านวน 440 ต้น  อ าเภอท่ามะกา จ านวน 1,100 ต้น  อ าเภอพนมทวน จ านวน 220 ต้น และ
อ าเภอมะขามเตี้ย จ านวน 440 ต้น 

2.4 ต้นปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 220 ต้น  

การคัดเลือกตัวอย่าง 
1. เกษตรกร ท าการคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง จ านวน 90 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ท าการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 3 จังหวัด ๆ ละ 10 ราย รวม 30 ราย 

1.2 เกษตรกรแปลงข้างเคียงแปลงทดสอบ ท าการคัดเลือกจากเกษตรกรรอบแปลงทดสอบ 
แปลงละ 2 ราย จังหวัดละ 10 แปลง รวมจังหวัดละ 20 ราย  จ านวน 3 จังหวัด รวม 60 ราย ดังนี้  

ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนเกษตรกรประชากรตัวอย่างในการศึกษาวิจัย 

จังหวัด 
จ านวนเกษตรกร 

แปลงทดสอบ (ราย) 
จ านวนเกษตรกร
ข้างเคียง (ราย) 

รวมจ านวนเกษตรกร
(ราย) 

จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 
 

10 
10 
10 
 

20 
20 
20 
 

30 
30 
30 
 

       รวม 30 60 90 
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2. การสุ่มเลือกต้นปาล์มน้ ามันในกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
2.1 ท าการสุ่มเลือกต้นปาล์มน้ ามันใน 3 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นตัวอย่างใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลในแปลงทดสอบ จากประชากรจังหวัดละ 10 แปลง ท าการสุ่มเลือกจังหวัดละ 
3 แปลง รวมจังหวัดละ 9 แปลง คิดเป็นร้อยละ 30 

2.2 ในแปลงที่สุ่มเลือกแล้ว จากจ านวนประชากร 220 ต้น สุ่มเลือกตัวอย่างเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลแปลงละ 10 ต้น คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของประชากร โดยท าเครื่องหมายประจ าต้นปาล์ม 
เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ทุก 12 เดือน จากต้นปาล์มที่สุ่มเลือกไว้ 

2.3 แปลงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเป็นแปลงเปรียบเทียบ (control) นั้น ท าการ
คัดเลือก 1 แปลง และสุ่มเลือกตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล จ านวน 30 ต้น 

ตารางท่ี 8  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างต้นปาล์มน้ ามันที่ท าการศึกษาวิจัย 

จังหวัด 
จ านวนประชากร 
ในแปลงทดสอบ

(แปลง/ต้น) 

จ านวนแปลงได้รับการ
สุ่มเลือกเป็นตัวอย่าง 

(แปลง/ต้น) 

จ านวนร้อยละของ
ต้นปาล์มที่สุ่มเลือก 

จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10/2,200 
10/2,200 
10/2,200 

1/220 

3/30 
3/30 
3/30 
1/30 

1.36 
1.36 
1.36 
13.61 

       รวม 31/2,820 7/120  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (interview schedule) 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (construct interview schedule) และแบบเกบ็
รวบรวมข้อมูลจากแปลงตัวอย่าง โดยแบบเครื่องมือแบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้ 

ชุดที่ 1  แบบสัมภาษณ์เกษตรกรในเรื่องลักษณะพ้ืนฐานด้านสังคมและเศรษฐกิจของ
เกษตรกรและความคิดเห็นและระดับความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ ามัน รวมถึงปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

ชุดที่ 2  แบบเก็บรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ ามัน ในแปลง
ตัวอย่าง 
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การทดสอบเครื่องมือ 

ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบแบบสัมภาษณ์  ดังนี้  
การหาความเที่ยงตรง (validity)  โดยน าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปตรวจสอบหา

ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) และความตรงเชิงเนื้อหา (content  validity) และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข  จากนั้นจึงน าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบกับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งอยู่ในอ าเภอเดียวกัน จ านวน 10 คน เพ่ือทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาอีกครั้ง แล้วน ามาแก้ไข
ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้เหมาะสม เพ่ือน าไปสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่จริงต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่าง(ก่อนปลูกปาล์มน้ ามัน) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ได้รับ
การปรับปรุงแล้วไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมและความรู้ของเกษตรกร  โดยการ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันและเกษตรกรข้างเคียง  ซึ่งมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ที่ได้รับ
การชี้แจงวัตถุประสงค์ตลอดจนรายละเอียด เนื้อหาและประเด็นค าถามของแบบสัมภาษณ์ร่วมด าเนินการ 

2. การรวบรวมข้อมูลจากแปลงทดสอบ ทั้งหมดจาก 3 แหล่งทดสอบ (จังหวัดปทุมธานี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) สุ่มเลือกต้นปาล์มน้ ามันเป็นตัวอย่างรวม 90 ต้น และสุ่มเลือกต้นปาล์มจากแปลง
ควบคุม (control) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน  30 ต้น เพื่อเปรียบเทียบ โดยท าการวัดค่าการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ ามันตามระดับอายุต่าง ๆ ประกอบด้วย จ านวนทางใบปาล์มน้ ามัน 
ความยาวทางใบปาล์มน้ ามัน ปริมาณช่อดอกตัวผู้ และช่อดอกตัวเมีย รวมทั้งปริมาณผลผลิตปาล์มสดทั้ง
ทะลายที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสัมภาษณ์ และจากการรวบรวมข้อมูลด้านการเจริญเติบโต
และผลผลิต มาจัดหมวดหมู่แล้วท าการวิเคราะห์โดยแยกข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  เป็นข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation : SD)        

ส่วนที่ 2  เป็นข้อมูลความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเกษตรกร ก่อน
ปลูกและหลังปลูกปาล์มน้ ามัน 5 ปี มาเปรียบเทียบค่าความคิดเห็นและความรู้ มีการค านวณโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (mean) และ
ก าหนดแต้มคะแนนความคิดเห็น ตาม Rating scale  ดังนี้  

1   คะแนน     เมื่อตอบค าถามว่า ไม่เห็นด้วย –ไม่ดี ไม่ชอบ-ไม่รู้  
2 คะแนน     เมื่อตอบค าถามว่า ไม่แน่ใจ 
3 คะแนน     เมื่อตอบค าถามว่า เห็นด้วย ดี ชอบ เข้าใจ 

ทั้งนี้ ก าหนดการวัดค่าแต้มคะแนนโดยรวมเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็นค าถามเพ่ือวัดความรู้
ของเกษตรกร โดยก าหนดเป็นช่วง ๆ ตามหลักการของ Isaac Stephen  และ Willium B. Michael 
(1978:118) ก าหนดดังนี้ 
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 แต้มคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.67  =  หมายความว่า  ไม่เห็นด้วย-ไม่ดี ไม่ชอบ-ไม่รู้ 
          1.68 - 2.34  =  ไม่แน่ใจ ปานกลาง  
          2.35 - 3.00  =  เห็นด้วย ดี ชอบ เข้าใจ 

 ส่วนที่ 3  เป็นข้อมูลจากการวัดความเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ ามัน ค านวณ
โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นค่าร้อยละ 
(percentage) และค่าเฉลี่ย (mean) ความแปรปรวนของข้อมูล (Standard error ) ค่าความแตกต่างทาง
สถิติ จากตาราง Analysis of Variance  

ระยะเวลาการศึกษาวิจัย 

 เตรียมการวางแผนการวิจัย  เมษายน – กันยายน 2547 
สร้างเครื่องมือ    ตุลาคม 2547 
ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ  มกราคม – กรกฎาคม 2548 
รวบรวมข้อมูล    ตุลาคม 2548 – กันยายน 2553 
วิเคราะห์ข้อมูล    กรกฎาคม – กันยายน 2553 
สรุปผลการวิจัย    กันยายน – พฤศจิกายน 2553 
จัดท ารายงานการวิจัย   ธันวาคม 2553 – มกราคม 2556  

 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคมและความรู้ของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกปาล์มน ้ามัน 

1.1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรข้างเคียง 

ตารางท่ี 9  จ านวนและร้อยละของเกษตรกรจ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคม 

   
ข้อมูลพื นฐาน 

เกษตรกรในโครงการ 
N = 30 

เกษตรกรข้างเคียง 
N = 60 

รวม 
N = 90 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย    
   หญิง 
อายุ 
   น้อยกว่า 40 ปี  
   41-60 ปี  
   มากกว่า 60  ปี 
ระดับการศึกษา   
   ประถมศึกษา  
   มัธยมศึกษา 
   อาชีวศึกษา 
   ปริญญาตร ี
   สูงกว่าปริญญาตรี 
ต้าแหน่งทางสังคม 
   ไม่มี 
   ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
   อบต./สมาชิกอบต. 
   คร ู
   อ่ืน ๆ 
การเป็นสมาชิก
สถาบันเกษตรกร 
   ไม่เป็น 

   เป็น 

 
28 
2 
 

6 
19 
5 
 

2 
18 
7                                       
2                            
1 
 

13 
4 
8 
2 
3 
 
 

8 
22 

 
93.33    
6.67 

              
20.00        
63.33                 
16.67                      

 
6.67  

 60.00                    
23.33                                              
6.67                     
3.33                     

 
43.33             
13.33                         
26.67                     
 6.67                         
10.00 

 
 

26.67    
73.33                                                  

 
42 
18 

 
9          

44 
7   
    

11                 
29   
17    
  3   

0     
 

  25 
15 
18 
0 
2 
 
 

39 
21 

 
70.00  
30.00 

 
15.00                          
73.33               
11.66              

       
18.33    
48.34                                                               
28.33           
5.00    
0.00                     

 
41.67 
25.00         
30.00              
0.00 
3.33 

 
 

65.00 
35.00                                             

 
70                                                                 
20 

 
15 
63             
12   

 
13            
47 
24 
5 
1 
 

38 
 19         

  26              
2 
5 
 
 

47 
43 

 
77.78 
22.22 

 
16.67        
70.00 
13.33   

           
14.44 
52.22 
26.67 
5.56 
1.11 

 
42.22 
21.11   
28.89 
2.22 
5.56 

 
 

52.22 
48.78 

 



 37 

จากตารางที่ 9  เป็นการสอบถามข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร จากประชากร
ตัวอย่าง จ านวน 90 ราย  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ด าเนินการปลูกปาล์มน้ ามันในโครงการที่ศึกษา
ทดสอบ จ านวน 30 ราย และกลุ่มที่ 2 จ านวน 60 ราย เป็นเกษตรกรข้างเคียงพ้ืนที่ปลูกปาล์มในโครงการ 
โดยยกเว้นเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเกษตรกรตัวอย่างมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการ 

เกษตรกรที่ร่วมโครงการปลูกปาล์มน้ ามันแปลงทดสอบ เกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 93.33  
เป็นชาย มากกว่าครึ่งมีอายุระหว่าง 41-60 ปี ส่วนใหญ่เรียนจบระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาจบ
อาชีวศึกษา ไม่มีต าแหน่งทางสังคมในชุมชน ร้อยละ 43.33 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 26.67เป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 13.33 และเป็นครู ร้อยละ 13.33 เกษตรกร
ร้อยละ 73.33 เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรข้างเคียงนอกโครงการ 

เกษตรกรข้างเคียงที่ได้รับการสัมภาษณ์ ร้อยละ 70.00 เป็นชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
41-60 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมาจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 48.34 และ 
28.33 เกษตรกรไม่มีต าแหน่งทางสังคมร้อยละ 41.67 ส่วนที่เหลือมีต าแหน่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 30.00 และ 25.00 ตามล าดับ เกษตรกรข้างเคียง 
ร้อยละ 35.00 เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 65.00 ไม่ได้เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
รวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม 

ประชากรศึกษารวม 90 ราย พบว่า ร้อยละ 77.78 เป็นชาย ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 22.22 เป็นหญิง
จ านวนครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 52.22 จบระดับการศึกษาระดับมัธยม รองลงมาจบการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาร้อยละ 26.67 มีจ านวนร้อยละ 14.44 จบระดับประถมศึกษา และร้อยละ 6.67 จบระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยเกษตรกรมีต าแหน่งทางสังคมในชุมชนมากกว่าครึ่ง ซึ่งเป็นสมาชิองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ร้อยละ 28.89 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 21.11 ครู ร้อยละ 2.22 และเกษตรกรมากกว่าครึ่ง
หรือร้อยละ 52.22 ไม่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชากร 2 กลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรที่สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่
เป็นชายมากกว่าเป็นหญิง มีระดับการศึกษาคล้ายกันโดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
รองลงมาอาชีวศึกษา มีต าแหน่งทางสังคมเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลและก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน 
ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
สถาบันเกษตรกรกรซึ่งตรงกันข้ามกับเกษตรกรข้างเคียงที่ส่วนใหญ่มิได้เป็นสมาชิสถาบันเกษตรกร  แสดง
ให้เห็นว่า เกษตรกรที่ร่วมโครงการ จะเป็นผู้น าท้องถิ่นหรือผู้น าชุมชน มีความรู้มากกว่าเกษตรกรทั่วไป
และกล้าที่จะร่วมลงทุน ท าการศึกษาวิจัยกับทางราชการ 
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1.2 ข้อมูลของเกษตรกรด้านการประกอบอาชีพการเกษตร (ด้านการปลูกพืช) 
โดยใช้ประชากร 2 กลุ่ม ได้แก่ ประชากรที่เป็นเกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 30 ราย กับ

ประชากรตัวอย่างเกษตรกรข้างเคียง จ านวน 60 ราย รวมเป็นประชากร 90 ราย ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพการเกษตร (ด้านการปลูกพืช) โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด
ของเกษตรกร พ้ืนที่ท านา พ้ืนที่ท าไร่และพ้ืนที่ปลูกผลไม้/พืชผัก โดยแยกตามกลุ่มของเกษตรกรและพ้ืนที่
ของเกษตรกร รายละเอียดแสดงโดยตารางที่ 10 และ 17 ดังนี้ 

ตารางท่ี 10  จ านวนและร้อยละพ้ืนที่ท าการเกษตรของเกษตรกร 

ข้อมูลพื นฐาน 
เกษตรกรในโครงการ เกษตรกรข้างเคียง รวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
พื นที่ท้าการเกษตร
ทั งหมด 
   1-20  ไร่ 
   21-40  ไร่ 
   41-60  ไร่ 
   61-80  ไร่ 
   80-100 ไร่ 
 

 
 

4 
9 
8 
7 
2 
 

 
 

13.33 
30.00 
26.67 
23.33 
6.67  

 
 

14 
20 
12 
12 
2 
 

 
 

23.33 
33.33 
20.00 
20.00 
3.33 

 

 
 

18 
29 
20 
19 
4 

 
 

20.00 
32.33 
22.22 
21.11 
4.44 

รวม 
เฉลี่ย (ไร่) 

SD 
 

30  
37.83 
20.81 

 

100.00 
 

60 
32.17 
20.18 

 

100.00 90 
34.06 
20.56 

 

100.00 

หมายเหตุ    พ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย   34.06 ไร่ 
           พ้ืนที่ท าการเกษตรมากท่ีสุด   96 ไร่ 
       พ้ืนที่ท าการเกษตรน้อยที่สุด 6 ไร่ 

  จากตารางข้างต้น พบว่า เกษตรกรในโครงการ มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 37.83 ไร่ 
โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชจ านวน 21-40  ไร่ มากที่สุด รองลงมา 41-60  ไร่ และ 61-80  ไร่ ตามล าดับ  
เกษตรกรนอกโครงการที่อยู่ข้างเคียงมีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 32.17  ไร่ โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชจ านวน 
21-40  ไร่ มากที่สุดเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า มีพ้ืนที ่
ท าการเกษตรเฉลี่ย 34.06 ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกมากท่ีสุด 96 ไร่ และน้อยที่สุด 6 ไร่ 
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ตารางท่ี 11  จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่ท านา 

ข้อมูลพื นฐาน 
เกษตรกรในโครงการ เกษตรกรข้างเคียง รวม 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

พื นที่ท้านา  
   1-20  ไร่ 
   21-40  ไร่ 
   41-60  ไร่ 
   60-80  ไร่ 
   ไม่ท านา 

 
7 
4 
1 
1 
17 

 
23.34 
13.33 
3.33 
3.33 
56.67 

 
14 
14 
2 
0 
30 

 
23.33 
23.33 
3.34 
0.00 
50.00 

 
21 
18 
3 
1 
47 

 
23.34 
20.00 
3.33 
1.11 
52.22 

รวม 
ท้านาเฉลี่ย (ไร่) 

SD 

30 
19.73 
14.30 

100.00 60 
17.17 
7.89 

100.00 90 
17.94 
10.36 

100.00 

หมายเหตุ  พ้ืนที่ท านามากที่สุด  61 ไร่ 

  จากเกษตรกรในโครงการ 30 ราย มากกว่าครึ่งไม่ท านาจ านวน 17 ราย ส่วนที่ท านา 
มีพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 19.73 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ท านาจ านวน 1-20 ไร่ มากที่สุด รองลงมาที่  21-40  ไร่ และ
ครึ่งหนึ่งของเกษตรกรข้างเคียงไม่ท านา โดยมีพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 17.17  ไร่ มีพ้ืนที่ท านาจ านวน 1-20 ไร่ 
มากที่สุด รองลงมาที่  21-40  ไร่ เช่นกัน และเมื่อพิจารณาภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีพ้ืนที่ 
ท านาเฉลี่ย 17.94 ไร่ พ้ืนที่ท านามากที่สุด 61 ไร่  

ตารางท่ี 12  จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่ท าไร่ 

ข้อมูลพื นฐาน 
เกษตรกรในโครงการ 

N = 30 
เกษตรกรข้างเคียง 

N = 60 
รวม 

N = 90 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

พื นที่ท้าไร่   
   1-20  ไร่ 
   21-40  ไร่ 
   41-60  ไร่ 
    60-80  ไร่  
   ไม่ท าไร่ 

 
7 
3 
1 
1 

18 

 
23.33 
43.33 
3.33 
3.33 

60.00  

 
17 
12 
2 
2 

27 

 
28.34 
20.00 
3.33 
3.33 

45.00 

 
24 
15 
3 
3 

45 

 
26.67 
16.67 
3.33 
3.33 

50.00 
รวม 

เฉลี่ย (ไร่) 
SD 

30 
19.94 
12.23 

 60 
18.98 
13.05 

100.00 90 
19.32 
12.78 

100.00 

หมายเหตุ  พ้ืนที่ท าไร่มากท่ีสุด 77 ไร่ 
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  จากเกษตรกรในโครงการ 30 ราย มากกว่าครึ่งไม่ท าไร่จ านวน 18 ราย ส่วนที่ท าไร่มี
พ้ืนที่เฉลี่ย 19.94 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ท าไร่จ านวน 1-20 ไร่ มากที่สุด รองลงมาที่  21-40  ไร่ และเกษตรกร
ข้างเคียงมากกว่าครึ่งไม่ท าไร่เช่นกัน พ้ืนที่ท าไรเฉลี่ย 18.98 ไร่ จ านวน 1-20 ไร่ มากที่สุด รองลงมาที่ 
21-40 ไร่ เช่นกัน และเมื่อพิจารณาภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีพ้ืนที่ท าไร่เฉลี่ย 19.32 ไร่ พ้ืนที่
ท าไร่มากที่สุด 77 ไร่  

ตารางท่ี 13  จ านวนและร้อยละของเกษตรกร ที่ปลูกไมผ้ล/พืชผัก 

ข้อมูลพื นฐาน 
เกษตรกรในโครงการ 

N = 30 
เกษตรกรข้างเคียง 

N = 60 
รวม 

N = 90 
ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 

พื นที่ปลูกไม้ผล/
พืชผัก 
   1-20  ไร่ 
   21-40  ไร่ 
   41-60  ไร่ 
    60-80  ไร่  
   ไม่ปลูก 

 
 

17 
8 
2 
0 
3 

 
 

56.67 
26.67 
6.67 
0.00 

10.00 

 
 

35 
9 
10 
1 
5 

 
 

58.34 
15.00 
16.67 
1.67 
8.33 

 
 

52 
17 
12 
1 
8 

 
 

57.78 
18.89 
13.33 
1.11 
8.89 

รวม 
เฉลี่ย (ไร่) 

SD 

30 
11.24 
2.62 

 60 
17.72 
11.45 

100.00 90 
17.04 
10.56 

100.00 

หมายเหตุ  พ้ืนที่ปลูกไม้ผล/พืชผักมากที่สุด 61 ไร่ 

  เกษตรกรในโครงการมีพ้ืนที่ปลูกไม้ผล/พืชผักเฉลี่ย 11.24 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืช
จ านวน 1-20 ไร่ มากที่สุด รองลงมา 21-40 ไร่ ไม่ปลูกไม้ผล/พืชผักจ านวน 3 ราย เกษตรกรข้างเคียงมี
พ้ืนทีไ่มผ้ล/พืชผักท าการเกษตรเฉลี่ย 17.72 ไร่ โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกไมผ้ล/พืชผักพืชจ านวน 1-20 ไร่ มาก
ที่สุด รองลงมา 41-60 ไร่ และเมื่อรวมเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีพ้ืนที่ไม้ผล/พืชผักท าการเกษตรเฉลี่ย 
17.04 ไร่ พ้ืนที่เพาะปลูกมากท่ีสุด 61 ไร่ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเกษตร (ด้านการปลูกพืช) ของเกษตรกรร่วม
โครงการและเกษตรกรข้างเคียง ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 
เมื่อแยกรายจังหวัดเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง 3 กลุ่ม ๆ ละ จ านวน 30 ราย แบ่งหัวข้อศึกษาเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด พื้นที่ท านา พื้นที่ท าไร่ และพ้ืนที่ปลูกผลไมแ้ละพืชผัก ผลการศึกษา มดีังนี้ 

ตารางท่ี 14  จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตร จ าแนกตามพ้ืนที่รายจังหวัด 

ข้อมูลพื นฐาน 
ปทุมธานี 
N=30 

กาญจนบุรี 
N=30 

สุพรรณบุรี 
N=30 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
พื นที่ท้าการเกษตร
ทั งหมด 
   1-20  ไร่ 
   21-40  ไร่ 
   41-60  ไร่ 
   61-80  ไร่ 
   80-100  ไร่ 

เฉลี่ย (ไร่) 
SD 

มากที่สุด (ไร่) 
น้อยที่สุด (ไร่) 

 
 

3 
10 
9 
6 
2 

37.50 
20.02 

85 
16 

 
 
    

10.00 
33.33 
30.00 
20.00 
6.67 

 
 

 
 

7 
9 
4 
9 
1 

34.83 
21.71 

96 
6 

 
 

23.33 
30.00 
13.33 
30.00 
3.33 

 

 
 

8 
10 
7 
4 
1 

29.83 
19.14 

80 
12 

 
 

26.67 
33.33 
23.33 
13.33 
3.33 

 
 
 

เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืช เฉลี่ย 37.50 ไร่มากกว่า
เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกเฉลี่ย 34.83 และ 29.83 ไร่ ตามล าดับ 
โดยทั้ง 3 จังหวัด เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวน 21-40 ไร่ มากที่สุด เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี 
มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชมากที่สุดจ านวน 85 ไร่ น้อยที่สุด 16 ไร่ และจังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืช
มากที่สุดจ านวน 96 ไร่ น้อยที่สุด  6 ไร่ส าหรับเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชมากที่สุด
จ านวน 80 ไร่ และน้อยที่สุด 12 ไร่ 
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ตารางท่ี 15  จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท านา จ าแนกตามพ้ืนที่รายจังหวัด 

ข้อมูลพื นฐาน 
ปทุมธานี 
N=30 

กาญจนบุรี 
N=30 

สุพรรณบุรี 
N=30 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
พื นที่ท้านา 
   1-20  ไร่ 
   21-40  ไร่ 
   41-60  ไร่ 
   60 - 80  ไร่ 
   ไม่ท านา 

เฉลี่ย (ไร่) 
SD 

มากที่สุด (ไร่) 
น้อยที่สุด (ไร)่ 

 
3 

10 
9 
6 
2 

34.43 
16.97 

72 
0 

 
20.00 
16.67 
3.33 
0.00 

60.00 
 
 
 

 
6 
8 
2 
1 

13 
21.68 
13.23 

64 
0 

 
20.00 
26.67 
6.67 
3.33 

43.33 
 
 

 
9 
5 
0 
0 

16 
14.07 
4.79 

38 
0 

 
30.00 
16.67 
0.00 
0.00 

53.33 
 
 

เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 34.43 ไร่ มากกว่าเกษตรกรใน
จังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ที่มีพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 21.68 และ14.07 ไร่ ตามล าดับ โดยทั้ง 3 จังหวัด 
เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวน 1-20 ไร่ มากที่สุด เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืช
มากที่สุดจ านวน 85 ไร่ น้อยที่สุด 16 ไร่ และจังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ท านามากที่สุดจ านวน 72 ไร่ น้อย
ส าหรับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชมากที่สุดจ านวน 64 ไร่ 
และ 38 ไร่ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 16  จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท าไร่ จ าแนกตามพ้ืนที่รายจังหวัด 

ข้อมูลพื นฐาน 
ปทุมธานี 
N=30 

กาญจนบุรี 
N=30 

สุพรรณบุรี 
N=30 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
พื นที่ท้าไร่ 
   1-20  ไร่ 
   21-40  ไร่ 
   41-60  ไร่ 
   มากกว่า 60  ไร่ 
   ไม่ท าไร่ 

เฉลี่ย (ไร่) 
SD 

มากที่สุด (ไร่) 
น้อยที่สุด (ไร่) 

 
1 
0 
0 
0 

29 
- 
- 
- 
0 

 
3.33 
0.00 
0.00 
0.00 

96.67 
 
 

 
8 
5 
1 
2 

14 
21.75 
16.54 

65 
0 

 
26.67 
16.67 
3.33 
6.67 

46.67 
 
 

 
16 
10 
2 
1 
1 

19.94 
12.23 

62 
0 

 
53.33 
30.00 
6.67 
3.33 
3.33 

 
 

หมายเหตุ  เกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 1 ราย ปลูกพืชไร่ตระกูลถั่ว พื้นที่ 12 ไร่ 
 

พ้ืนที่ท าไร่ของเกษตรกร ใน 3 จังหวัด พบว่า เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี เกือบทั้งหมดไม่
ท าไร่ มีเพียงรายเดียวที่ท าไร่ เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ที่มีพ้ืนที่ท าไร่เฉลี่ย 21.75 
และ19.94 ไร่ ตามล าดับ เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าไร่จ านวน 1-20 ไร่ มากที่สุด จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่ท าไร่
มากที่สุดจ านวน 65 ไร่ จังหวัดสุพรรณบุรีมีพ้ืนที่ท าไร่มากที่สุดจ านวน 62 ไร่  

ตารางท่ี 17  จ านวนและร้อยละของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ปลูกไม้ผล/พืชผัก จ าแนกตามพ้ืนที่ รายจังหวัด 

ข้อมูลพื นฐาน 
ปทุมธานี 
N=30 

กาญจนบุรี 
N=30 

สุพรรณบุรี 
N=30 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
พื นที่ปลูกผลไม้/พืชผัก    
   1-20  ไร่ 
   21-40  ไร่ 
   40-60  ไร่ 
   ไม่ปลูกไมผ้ล/พืชผัก 

เฉลี่ย (ไร่) 
SD 

มากที่สุด (ไร่) 

 
13 
9 
6 
2 

20.14 
11.49 

41 

 
66.67 
26.67 
3.33 
3.33 

 
22 
3 
0 
5 

11.70 
3.25 

24 

 
73.33 
26.67 
0.00 

16.67 

 
27 
1 
0 
2 

10.86 
1.86 

25 

 
90.00 
3.33 
0.00 
6.67 
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  เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 90 ปลูกไม้ผลและพืชผัก โดยมีพ้ืนที่ปลูกมาก
ที่สุด 25 ไร่ รองลงมาเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี ปลูกร้อยละ 73.33 ส่วนเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
ปลูกไม้ผลและพืชผักน้อยที่สุด จ านวนร้อยละ 66.67 พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ยมากที่สุด 20.14 ไร่ ขณะที่จังหวัด
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ปลูกเฉลี่ยใกล้เคียงกันที่จ านวน 11.70 และ 10.86 ไร่ ตามล าดับ 

จากตารางที่ 10 ถึงตารางที่ 17 เป็นการศึกษาข้อมูลการประกอบอาชีพการเกษตร 
(ด้านการปลูกพืช) โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดของเกษตรกร พ้ืนที่ ท านา 
พ้ืนที่ท าไร่และพ้ืนที่ปลูกไม้ผล/พืชผัก โดยแยกตามกลุ่มของเกษตรกรและพ้ืนที่ของเกษตรกร ปรากฎว่า
เกษตรกรในโครงการมีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 37.83 ไร่ เกษตรกรนอกโครงการที่อยู่ข้างเคียงมีพ้ืนที่ 
ท าการเกษตรเฉลี่ย 32.17 ไร่ เมื่อพิจารณาเกษตรกรรวมทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 
34.06 ไร่ เกษตรกรในโครงการ 30 ราย มากกว่าครึ่งไม่ท านา ส่วนที่ท านามีพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 19.73 ไร่ 
ครึ่งหนึ่งของเกษตรกรข้างเคียงไม่ท านา โดยมีพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 17.17  ไร่ เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า 
มีพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 17.94 ไร่ เกษตรกรในโครงการและ เกษตรกรข้างเคียง มากกว่าครึ่งไม่ท าไร่มีพ้ืนที่ท าไร่
เฉลี่ย 19.32 ไร่ พ้ืนที่ท านามากที่สุด 77 ไร่ ส าหรับพ้ืนที่ปลูกผลไม/้พืชผักเฉลี่ย 17.04 ไร่  

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเกษตร (ด้านการปลูกพืช) ของเกษตรกร
ร่วมโครงการ ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อแยกรายจังหวัด 
พบว่าเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืช เฉลี่ย 37.50 ไร่มากกว่าเกษตรกรจังหวัด
กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกเฉลี่ย 34.83 และ 29.83 ไร่ เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี 
มีพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 34.43 ไร่ มากกว่าเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ที่มีพ้ืนที่ท านาเฉลี่ย 
21.68 และ14.07 ไร่ ตามล าดับ และพบว่าเกษตรกร ในจังหวัดปทุมธานี เกือบทั้งหมดไม่ท าไร่ เกษตรกร
ในจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ที่มีพ้ืนที่ท าไร่เฉลี่ย 21.75 และ19.94 ไร่ ตามล าดับ เกษตรกร 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 90 ปลูกไม้ผล/พืชผัก โดยมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด 25 ไร่ รองลงมาเกษตรกร 
ในจังหวัดกาญจนบุรี ปลูกร้อยละ 73.33 ส่วนเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ปลูกไม้ผล/พืชผักน้อยที่สุด 
จ านวนร้อยละ 66.67 

1.3 ความรู้เบื องต้นของเกษตรกรในเรื่องปาล์มน ้ามัน 

 การศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน จากการสอบถามเกษตรกร จ านวน 15 ข้อ 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 18 – 23 ดังนี้  

ตารางท่ี 18  ความรู้เบื้องต้นของเกษตรกรร่วมโครงการเกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน (ก่อนปลูกปาล์มน้ ามัน) 
 N=30 

ที ่ รายการ ใช่ 
ราย (ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
ราย (ร้อยละ) 

ไม่ใช่ 
ราย (ร้อยละ) 

คะแนน  
 เฉลี่ย 

1

2

3 

4 

ปาล์มน้ ามันเป็นพืชยืนต้นตระกูลหมาก ตาล 

รากปาล์มน้ ามันเป็นรากฝอยท่ัวผิวดิน 

ปาล์มน้ ามันปลูกและเจริญเติบโตดีในภาคใต้ 

ปาล์มน้ ามันต้องการน้ ามากกว่าพืชไร่ 

21 (70.00 )  

18  (60.00 ) 

13( 43.33) 

9 (30.00 ) 

7 (23.33 ) 

11 (36.67 ) 

17 (56.67 ) 

13 (43.33 ) 

2 (6.67) 

1 (3.33 ) 

0 (0.00 ) 

8 (26.67 ) 

1.74 

2.57 

2.43 

2.01 
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ตารางท่ี 18  (ต่อ) 

ที ่ รายการ ใช่ 
ราย (ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
ราย (ร้อยละ) 

ไม่ใช่ 
ราย (ร้อยละ) 

คะแนน  
 เฉลี่ย 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

 

11

12 

13 

14 

15 

 

เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยให้กับปาล์มน้ ามันมากกว่า พืชไร่ 

ผลผลิตปาล์มน้ ามันเป็นทะลาย 

เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มทุกเดือน 

ตัดผลปาล์มแล้วต้องรีบส่งเข้าโรงงานภายในเวลา

24 ชั่วโมง 

ปาล์มน้ ามันปลูกง่ายให้ผลตอบแทนสูง 

เกษตรกรควรปลูกปาล์มน้ ามันเฉพาะพื้นท่ี

เหมาะสมเท่าน้ัน 

พื้นท่ีนอกเขตภาคใต้ไม่ควรปลูกปาล์ม 

ผลผลิตจากปาล์มน้ ามันน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก 

น้ ามันปาล์มได้มาจากการบีบสกัดทะลายปาล์ม 

น้ ามันปาล์มมีโคเรสเตอรอล ต่ า 

เราสามารถน้ าผลผลิตจากน้ ามันปาล์มมาท า 

ไบโอดีเซล 

12 (40.00 ) 

18 (60.00 ) 

9 (30.00 ) 

13 (43.33 ) 

 

9 (30.00 ) 

6 (20.00 ) 

 

10 (33.33 ) 

18 (60.00 ) 

16 (53.33 ) 

6 (20.00 ) 

21 ( 70.00) 

16 (53.33 ) 

7 (23.33 ) 

10 (33.33 ) 

14 (46.67 ) 

 

16 (53.33 ) 

12 (40.00 ) 

 

18 (60.00 ) 

9 (30.00 ) 

11 (36.67) 

15 (50.00 ) 

6 (20.00 ) 

2 (6.67 ) 

5 (16.67 ) 

11 (36.67 ) 

3 (10.00 ) 

 

5 (16.67 ) 

12 (40,00 ) 

 

2 ( 6.67) 

3 (10.00 ) 

3 (10.00 ) 

9 (30.00 ) 

3 (10.00 ) 

2.34 

2.44 

1.90 

2.34 

 

2.14 

1.80 

 

2.27 

2.50 

1.90 

1.90 

2.60 

 แต้มคะแนนเฉลี่ย    2.20 

หมายเหตุ  แต้มคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.67 = ความรู้น้อย 1.68-2.34 = ความรู้ปานกลาง  2.35-3.00 = มีความรู้มาก 

 เกษตรกรในโครงการ ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นแต้มคะแนนเฉลี่ย 2.20 จัดอยู่ในกลุ่มมี
ความรู้ระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของปาล์มน้ ามัน ที่แต้มคะแนน 
2.50 น าไปผลิตไบโดีเซล ที่แต้มคะแนน 2.60 รองลงมาแต้มคะแนน 2.57 ทราบว่าปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่มี
รากฝอยท่ัวผิวดิน ให้ผลผลิตเป็นทะลาย สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ ที่แต้มคะแนน  2.57 
2.44 และ 2.43 ตามล าดับ ส่วนที่เหลือเกษตรกรไม่แน่ใจในความรู้ของตนเกี่ยวกับความต้องการน้ าและ
การใส่ปุ๋ยแก่ปาล์มน้ ามัน การเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม และคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม  
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ตารางท่ี 19  ความรู้เบื้องต้นของเกษตรกรข้างเคียงเกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน (ก่อนปลูกปาล์มน้ ามัน)                    
 N = 60 

ที ่ รายการ ใช ่
ราย(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
ราย(ร้อยละ) 

ไม่ใช ่
ราย(ร้อยละ) 

คะแนน  
 เฉลี่ย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
 
11
12 
13
14
15 
 

ปาล์มน้ ามันเป็นพืชยืนต้นตระกูลหมาก ตาล 
รากปาล์มน้ ามันเป็นรากฝอยท่ัวผิวดิน 
ปาล์มน้ ามันปลูกและเจริญเติบโตดีในภาคใต้ 
ปาล์มน้ ามันต้องการน้ ามากกว่าพืชไร่ 
เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยให้กับปาล์มน้ ามันมากกว่า พืชไร่ 
ผลผลิตปาล์มน้ ามันเป็นทะลาย 
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มทุกเดือน 
ตัดผลปาล์มแล้วต้องรีบส่งเข้าโรงงานภายใน 
เวลา 24 ชั่วโมง 
ปาล์มน้ ามันปลูกง่ายให้ผลตอบแทนสูง 
เกษตรกรควรปลูกปาล์มน้ ามันเฉพาะพื้นท่ี 
เหมาะสมเท่าน้ัน 
พื้นท่ีนอกเขตภาคใต้ไม่ควรปลูกปาล์ม 
ผลผลิตจากปาล์มน้ ามันสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก 
น้ ามันปาล์มได้มาจากการบีบสกัดทะลายปาล์ม 
น้ ามันปาล์มมีโคเรสเตอรอล ต่ า 
เราสามารถน้ าผลผลิตจากน้ ามันปาล์มมาท า 
ไบโอดีเซล 

42 (70.00 ) 
28 (46.67 ) 
26 ( 43.33) 
22 (36.67 ) 
16 (36.67 ) 
30 (60.00 ) 
25 (41.66 ) 
21(35.00 ) 

 
20 (33.33 ) 
14 (23.33 ) 

 
9 (15.00 ) 
36 (60.00 ) 
21 (35.00 ) 
15 (25.00 ) 
36 (60.00 ) 

10 (16.67 ) 
29 (48,33 ) 
34 (56.67 ) 
32 (53.33 ) 
36 (60.00 ) 
28 (46.67 ) 
28 (46.67 ) 
38 (63.33 ) 

 
29 (48.33 ) 
13 (21.67 ) 

 
38 (63.33 ) 
20 (33.33 )  
24 (40.00 ) 
28 (46.67 ) 
19 (31.67 ) 

8 (13.33 ) 
3 (5.00 ) 
0 (0.00 ) 
6 (10.00 ) 
8 (13.33 )  
2 (3.33 ) 
7 (11.67 ) 
1 (1.67 ) 

 
1 1(18.00 ) 
23 (38.33 ) 

 
13 (21.67 ) 
4 (6.67 ) 

15 (25.00 ) 
17 (28.33 ) 
5 (3.33 ) 

1.67 
2.49 
2.44 
2.27 
2.14 
2.47 
2.30 
2.34 

 
2.15 
1.49 

 
1.94 
2.54 
2.04 
1.97 
2.52 

                    แต้มคะแนนเฉลี่ย    2.20 

หมายเหตุ   แต้มคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.67= มีความรู้น้อย 1.68-2.34 = มีความรู้ปานกลาง 2.35-3.00 = มีความรู้มาก 

จากตารางที่ 19 เป็นการสอบถามเกษตรกรข้างเคียง จ านวน 60 ราย เกี่ยวกับข้อมูล
โดยทั่วไปของปาล์มน้ ามัน จ านวน 15 ข้อเช่นเดียวกับกับเกษตรกรในโครงการ พบว่า โดยรวม เกษตรกร
ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นแต้มคะแนนเฉลี่ย 2.20 เท่ากับเกษตรกรในโครงการ จัดอยู่ในกลุ่มมีความรู้
ระดับปานกลาง ดังนี้ 

เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของปาล์มน้ ามัน โดยน าไปผลิตไบโอดีเซล  
ที่แต้มคะแนน 2.70 รองลงมา ที่แต้มคะแนน 2.20 ทราบว่าปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่มีรากฝอยทั่วผิวดิน 
ปาล์มน้ ามันให้ผลผลิตเป็นทะลาย สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ ที่แต้มคะแนน  2.57 2.47 
และ 2.40 ตามล าดับ ส่วนที่เหลือ เกษตรกรไม่แน่ใจในความรู้ของตนเกี่ยวกับ ความต้องการน้ า การใส่ปุ๋ย
แก่ปาล์มน้ ามัน การเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม และคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม 
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ตารางท่ี 20  ความรู้ของเกษตรกรร่วมโครงการเกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน (ปาล์มน้ ามันอายุ 4 ปี) 
N=30 

ที ่ รายการ ใช่ 
ราย(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
ราย(ร้อยละ) 

ไมใ่ช่ 
ราย(ร้อย

ละ) 

คะแนน  
 เฉลี่ย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
 
11
12 
13 
14 
15 
 

ปาล์มน้ ามันเป็นพืชยืนต้นตระกูลหมาก/ตาล 
รากปาล์มน้ ามันเป็นรากฝอยท่ัวผิวดิน 
ปาล์มน้ ามันปลูกและเจริญเติบโตดีในภาคใต้ 
ปาล์มน้ ามันต้องการน้ ามากกว่าพืชไร่ 
เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยให้กับปาล์มน้ ามันมากกว่า พืชไร่ 
ผลผลิตปาล์มน้ ามันเป็นทะลาย 
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มทุกเดือน 
ตัดผลปาล์มแล้วต้องรีบส่งเข้าโรงงาน ภายในเวลา 24 
ชั่วโมง 
ปาล์มน้ ามันปลูกง่ายให้ผลตอบแทนสูง 
เกษตรกรควรปลูกปาล์มน้ ามันเฉพาะพื้นท่ี
เหมาะสมเท่าน้ัน 
พื้นท่ีนอกเขตภาคใต้ไม่ควรปลูกปาล์ม 
ผลผลิตจากปาล์มน้ ามันน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก 
น้ ามันปาล์มได้มาจากการบีบสกัดทะลายปาล์ม 
น้ ามันปาล์มมีโคเรสเตอรอล ต่ า 
เราสามารถน้ าผลผลิตจากน้ ามันปาล์มมาท า 
ไบโอดีเซล 

24(80.00 ) 
22(73.33 ) 
16(53.33 ) 
16(53.33 ) 
13(43.33 ) 

 
28(93.33 ) 
19(63.33 ) 
11(36.67 ) 

 
10(33.33 ) 
18(60.00 ) 
16(53.33 ) 
18(60.00 ) 
15(50.00 ) 
10(33.33 ) 
26(86.67 ) 

6(20.00) 
7(23.33 ) 
13(43.33 ) 
14(46.67 ) 
17(56.67 ) 

 
2(6.67 ) 
9(30.00 ) 
18(60.00 ) 

 
18(60.66 ) 
12(40.00 ) 
13(43.33 ) 
11(36.67 ) 
11(36.67 ) 
17(56.67 ) 
4(13.33 ) 

0(0.00 ) 
1(3.33 ) 
1(3.33 ) 
0(0.00 ) 
0(0.00 ) 

 
0(0.00 ) 
2(6.67 ) 
1(-ใ-- ) 

 
2(6.67 ) 
0(0.00 ) 
1(3.33 ) 
1(3.33 ) 
4(13.33 ) 
3(10.00 ) 
0(0.00 ) 

2.80 
2.67 
2.84 
2.54 
2.44 

 
2.94 
2.57 
2.34 

 
2.37 
2.60 
2.50 
2.57 
2.37 
2.24 
2.87 

 รวมแต้มคะแนน/เฉลี่ย    2.58 

การสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 30 ราย หลังจากปลูกปาล์มน้ ามัน ไป
แล้ว 4 ปี โดยรวม เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น คิดเป็นแต้มเฉลี่ย 2.58 จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความรู้มาก 
แสดงว่าเกษตรกรมีความเข้าใจมากขึ้น ดังนี้ 

เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลผลิตปาล์มน้ ามันให้เป็นทะลาย ที่แต้มคะแนน 2.94 
รองลงมาการใช้ประโยชน์ของปาล์มน้ ามัน โดยน าไปผลิตไบโอดีเซล ที่แต้มคะแนน 2.87 และรองลงมา 
ที่แต้มคะแนน 2.84 2.80 2.60 และ 2.57 เห็นด้วยว่าปาล์มน้ ามันสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดี 
ในภาคใต้ เป็นพืชที่มีรากฝอยทั่วผิวดิน ปลูกง่ายให้ผลตอบแทนสูง โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกเดือน  และ 
ไม่ควรปลูกนอกเขตภาคใต้ ตามล าดับ ส าหรับประเด็นที่เกษตรกร ยังแน่ใจในค าถามเกี่ยวกับ โคเรสเตอรอล 
ของน้ ามันปาล์ม  
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ตารางท่ี 21  ความรู้ของเกษตรกรข้างเคียงเกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน (ปาล์มน้ ามันปลูกในพ้ืนที่ 4 ปี) 
N=60 

ที ่ รายการ ใช่ 
ราย(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
ราย(ร้อยละ) 

ไมใ่ช่ 
ราย(ร้อยละ) 

คะแนน  
 เฉลี่ย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
 

11 
12 
13 
14
15 

ปาล์มน้ ามันเป็นพืชยืนต้นตระกูลหมากตาล 
รากปาล์มน้ ามันเป็นรากฝอยท่ัวผิวดิน 
ปาล์มน้ ามันปลูกและเจริญเติบโตดีในภาคใต้ 
ปาล์มน้ ามันต้องการน้ ามากกว่าพืชไร่ 
เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยให้กับปาล์มน้ ามันมากกว่าพืชไร่ 
ผลผลิตปาล์มน้ ามันเป็นทะลาย 
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มทุกเดือน 
ตัดผลปาล์มแล้วต้องรีบส่งเข้าโรงงานภายในเวลา    
24 ชั่วโมง 
ปาล์มน้ ามันปลูกง่ายให้ผลตอบแทนสูง 
เกษตรกรควรปลูกปาล์มน้ ามันเฉพาะพื้นท่ี
เหมาะสมเท่าน้ัน 
พื้นท่ีนอกเขตภาคใต้ไม่ควรปลูกปาล์ม 
ผลผลิตจากปาล์มน้ ามันน าไปใชป้ระโยชน์ได้มาก 
น้ ามันปาล์มได้มาจากการบีบสกัดทะลายปาล์ม 
น้ ามันปาล์มมีโคเรสเตอรอล ต่ า 
เราสามารถน้ าผลผลิตจากน้ ามันปาล์มมาท า 
ไบโอดีเซล 

46 (76.67) 
26(65.00 ) 
23(38.33 ) 
23(38.33 ) 
20(33.33 ) 
36(60.00 ) 
22(43.33 ) 
20(33.33 ) 

 
24(40.00 ) 
19(31.67 ) 

 
16(26.67 ) 
44(73.33 ) 
19(31.67 ) 
10(16.67 ) 
43(71.67 ) 

9(15.00 ) 
24(40.00 ) 
33(55.00 ) 
28(46.67 ) 
24(40.00 ) 
24(40.00 ) 
35(58.33 ) 
31(51.67 ) 

 
36(60.00 ) 
22(43.33 ) 

 
32(53.33 ) 
16(26.67 ) 
28(46.67 ) 
39(65.00 ) 
17(28.33 ) 

5(8.33 ) 
10(16.67 ) 
14(23.33 ) 
9(15.00 ) 
16(26.67 ) 
0(0.00 ) 
3(5.00 ) 
9(15.00 ) 

 
0(0.00 ) 

19(31.67 ) 
 

12(20.00 ) 
0(0.00 ) 

13(21.67 ) 
11(18.33 ) 
0(0.00 ) 

2.69 
2.28 
2.32 
2.24 
2.07 
2.60 
2.30 
2.19 

 
2.40 
2.05 

 
2.07 
2.74 
2.10 
1.99 
2.72 

 รวม คะแนน=เฉลี่ย     
         
2.36 

หมายเหต ุ แต้มคะแนน 1.00-1.67 = ความรู้น้อย 
   1.68-2.34 = ความรู้ปานกลาง 
   2.35-3.00 = ความรู้มาก 

จากตารางที่ 21 เป็นการสอบถามเกษตรกรข้างเคียง จ านวน 60 ราย เมื่อปลูกปาล์มน้ ามัน
ไปแล้วเป็นเวลา 4 ปี พบว่า โดยรวม เกษตรกรตอบแบบสอบถาม คิดเป็นแต้มคะแนนค่าเฉลี่ย 2.36 มีค่า
แต้มคะแนนที่ได้น้อยกว่า เกษตรกรในโครงการ จัดอยู่ในกลุ่มท่ีมีความรู้มาก และเข้าใจปาล์มน้ ามันดีขึ้น  
เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของน้ ามันปาล์มมากที่สุด ที่แต้มคะแนนเฉลี่ย 2.74 รองลงมา
เป็นการน าน้ ามันปาล์มไปผลิตเป็นไบโอดีเซล ลักษณะของปาล์มน้ ามันที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชตระกูลตาลและ
ผลผลิตปาล์มน้ ามันเป็นทะลาย ที่แต้มคะแนนเฉลี่ย 2.72 2.69 และ 2.60 ตามล าดับ   

อย่างไรก็ตาม จากความเชื่อที่ว่า เมื่อมีการปลูกพืชใดชนิดหนึ่ง ในพ้ืนที่มาระยะหนึ่ง 
เกษตรกรจะรู้จักและเข้าใจพืชชนิดนั้น ๆ มากขึ้น เพ่ือเป็นการตอบค าถามความเชื่อเหล่านั้น จึ งได้สรุป
ข้อมูลจากตารางที่ 18-21 มาแสดงเพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความรู้หรือความคิดเห็นของเกษตรกร
ที่ร่วมโครงการและเกษตรกรข้างเคียงว่า มีพ้ืนความรู้ด้านปาล์มน้ ามันมากขึ้น หรือน้อยลงเพียงใด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบความรู้ของเกษตรกรในโครงการเกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน  
 (ก่อนปลูกกับหลังจากปลูกในพ้ืนที่เป็นเวลา 4 ปี) 

N=30 

ที ่ รายการ 
คะแนนเฉลี่ย   

ก่อนปลกู 
คะแนนเฉลี่ย 

หลังปลูก 
เพ่ิมขึ น + 
ลดลง - 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
 
11
12 
13
14
15 

ปาล์มน้ ามันเป็นพืชยืนต้นตระกลูหมาก ตาล 
รากปาลม์น้ ามันเป็นรากฝอยท่ัวผวิดิน 
ปาล์มน้ ามันปลูกและเจริญเติบโตดีในภาคใต ้
ปาล์มน้ ามันต้องการน้ ามากกว่าพืชไร ่
เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยให้กับปาล์มน้ ามันมากกว่า พืชไร ่
ผลผลติปาลม์น้ ามันเป็นทะลาย 
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลติปาลม์ทกุเดือน 
ตัดผลปาล์มแล้วต้องรีบส่งเข้าโรงงานภายในเวลา    
24 ช่ัวโมง 
ปาล์มน้ ามันปลูกง่ายใหผ้ลตอบแทนสูง 
เกษตรกรควรปลูกปาลม์น้ ามันเฉพาะพื้นที่เหมาะสม
เท่านั้น 
พื้นที่นอกเขตภาคใต้ไม่ควรปลูกปาล์ม 
ผลผลติจากปาล์มน้ ามันน าไปใช้ประโยชนไ์ด้มาก 
น้ ามันปาลม์ไดม้าจากการบีบสกดัทะลายปาล์ม 
น้ ามันปาลม์มีโคเรสเตอรอล ต่ า 
เราสามารถน้ าผลผลิตจากน้ ามันปาล์มมาท า 
ไบโอดีเซล 

1.74 
2.57 
2.43 
2.01 
2.34 
2.44 
1.90 
2.34 

 
2.14 
1.80 

 
2.27 
2.50 
1.90 
1.90 
2.60 

2.80 
2.67 
2.84 
2.54 
2.44 
2.94 
2.57 
2.34 

 
2.37 
2.60 

 
2.50 
2.57 
2.37 
2.24 
2.87 
 

+0.06 
+0.10 
+0.41 
+0.53 
+0.10 
+0.50 
+0.67 
0.00 

 
+0.23 
+0.80 

 
+0.23 
+0.07 
+0.47 
+0.34 
+0.27 

 รวม คะแนน=เฉลี่ย 2.20 2.58 (+4.78 เฉลี่ย 
0.32 

จากตารางที่ 22 เป็นการเปรียบเทียบความรู้ของเกษตรกรร่วมโครงการ โดยพิจารณาแต้ม
คะแนนก่อนลงมือปลูกปาล์มน้ ามันกับแต้มคะแนนหลังจากท่ีปลูกปาล์มน้ ามันแล้ว 4 ปี พบว่า มีแต้ม
คะแนนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 0.32 แสดงว่าเกษตรกรมีความรู้ด้านปาล์มน้ ามันเพิ่มข้ึน ยกเว้นในประเด็นของการ
เก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน้ ามัน กรณีเก็บเกี่ยวแล้วต้องรีบส่งเข้าโรงงานภายในเวลา 24 ชั่วโมง ที่แต้ม
คะแนน 2.34 เท่ากัน ในระดับความรู้ปานกลาง นอกจากนั้น แต้มคะแนนที่เกษตรการตอบแบบสอบถามมี
คะแนนเพ่ิมมากขึ้น โดยแต้มคะแนนบวกเพ่ิมมากท่ีสุด ได้แก่ ประเด็นการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่
เหมาะสม รองลงมาการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามันทุกเดือน ปาล์มน้ ามันต้องการน้ ามากกว่าพืชไร่ละ
ผลผลิตปาล์มน้ ามันเป็นทะลายที่แต้มคะแนน 0.80 0.67 0.53 และ 0.50 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 23  เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นของเกษตรกรข้างเคียงเก่ียวกับปาล์มน้ ามัน 
(ก่อนปลูกกับหลังปลูกในพื้นที่เป็นเวลา 4 ปี) 

N=60 
ที ่ รายการ คะแนนเฉลี่ย 

ก่อนปลกู 
คะแนนเฉลี่ย 

หลังปลูก 
  เพ่ิมขึ น + 

ลดลง - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
 

11
12 
13
14
15 

ปาล์มน้ ามันเป็นพืชยืนต้นตระกลูหมาก ตาล 
รากปาลม์น้ ามันเป็นรากฝอยท่ัวผวิดิน 
ปาล์มน้ ามันปลูกและเจริญเติบโตดีในภาคใต้ 
ปาล์มน้ ามันต้องการน้ ามากกว่าพืชไร ่
เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยให้กับปาล์มน้ ามันมากกว่า พืชไร ่
ผลผลติปาลม์น้ ามันเป็นทะลาย 
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลติปาลม์ทกุเดือน 
ตัดผลปาล์มแล้วต้องรีบส่งเข้าโรงงานภายในเวลา          
24 ช่ัวโมง 
ปาล์มน้ ามันปลูกง่ายใหผ้ลตอบแทนสูง 
เกษตรกรควรปลูกปาลม์น้ ามันเฉพาะพื้นที่เหมาะสม
เท่านั้น 
พื้นที่นอกเขตภาคใต้ไม่ควรปลูกปาล์ม 
ผลผลติจากปาล์มน้ ามันน าไปใช้ประโยชนไ์ด้มาก 
น้ ามันปาลม์ไดม้าจากการบีบสกดัทะลายปาล์ม 
น้ ามันปาลม์มีโคเรสเตอรอล ต่ า 
เราสามารถน้ าผลผลิตจากน้ ามันปาล์มมาท า 
ไบโอดีเซล 

1.67 
2.49 
2.44 
2.27 
2.14 
2.47 
2.30 
2.34 

 
2.15 
1.49 

 
1.94 
2.54 

 
2.04 
1.97 
2.52 

2.69 
2.28 
2.32 
2.24 
2.07 
2.60 
2.30 
2.19 

 
2.40 
2.05 

 
2.07 
2.74 

 
2.10 
1.99 
2.72 

+1.02 
- 0.19 
- 0.12 
- 0.03 
-0.07 
+0.13 
0.00 
- 0.15 

 
+0.25 
+0.56 

 
+0.13 
+0.20 

 
+0.44 
+0.02 
+0.20 

  2.20 2.36 (+2.39เฉลี่ย 0.15) 

ตารางที่ 23 เป็นการเปรียบเทียบความรู้ของเกษตรกรข้างเคียง ที่ได้พบเห็นการปลูกปาล์ม
น้ ามันในพ้ืนที่ระยะเวลาหนึ่ง  โดยพิจารณาแต้มคะแนนที่แสดงก่อนปลูกปาล์มน้ ามันกับแต้มคะแนนหลังจาก
ที่มีการปลูกปาล์มน้ ามันแล้ว 4 ปี พบว่ามีแต้มคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.15 และเกือบทุกค าถาม เกษตรกรมี
ความรู้ด้านปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้น ยกเว้นในประเด็นของการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามันทุกเดือนแต้มคะแนน 
2.30 เท่ากัน ในระดับความรู้ปานกลาง นอกจากนั้น แต้มคะแนนที่เกษตรกรตอบแบบสอบถาม มีคะแนน
เพ่ิมมากข้ึน โดยคะแนนบวกเพ่ิมมากท่ีสุดได้แก่ ลักษณะของต้นปาล์มน้ ามันเป็นพืชยืนต้นตระกูลหมาก 
ตาล รองลงมาเป็นการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่เหมาะสม การบีบสกัดผลผลิตปาล์มน้ ามัน ที่แต้มคะแนน 
1.02  0.56  และ 0.44  ตามล าดับ  
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ผลจากการศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ของเกษตรกรด้านปาล์มน้ ามัน จ านวน 15 ข้อ 
จากประชากรตัวอย่าง 90 ราย แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 30 ราย 
และเกษตรกรข้างเคียงจ านวน 60 ราย โดยก าหนดแต้มคะแนนระดับความคิดเห็น เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

แต้มคะแนน   1.00-1.67 = มีระดับความรู้น้อย 
             1.68-2.34 = มีระดับความรู้ปานกลาง 
             2.35-3.00 = มีระดับความรู้มาก 

จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก่อนลงมือปลูกปาล์มน้ ามัน ในประเด็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลโดยทั่วไปของปาล์มน้ ามัน พบว่าเกษตรกรตอบแบบสอบถาม คิดเป็นแต้มคะแนนเฉลี่ย 2.20 จัดอยู่
ในกลุ่มระดับความรู้ปานกลาง ขณะเดียวกันเกษตรกรข้างเคียง มีแต้มคะแนนเฉลี่ยที่ 2.20 ในระดับเท่ากัน 
หมายความว่า เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปาล์มน้ ามันไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปาล์ม
น้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ในพ้ืนที่ 

เมื่อมีการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่แล้ว 4 ปี ไดศ้ึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปาล์มน้ ามัน โดย
ใช้แบบสอบถามเดิม พบว่าเกษตรกรร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น คิดเป็นแต้มคะแนนเฉลี่ย 2.58 จัด
อยู่ในกลุ่มมีระดับความรู้มาก ขณะที่เกษตรกรข้างเคียงตอบแบบสอบถาม คิดเป็นแต้มคะแนนเฉลี่ย 2.36 
มีค่าแต้มคะแนนที่ได้น้อยกว่าเกษตรกรในโครงการ แตจ่ัดอยู่ในกลุ่มมีความรู้มากด้วยเช่นกัน 

ถึงแม้ว่าเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรข้างเคียง มีความรู้ในข้อมูลเบื้องต้นปาล์มน้ ามัน
เพ่ิมขึ้น ทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อศึกษาลึกลงไปว่า ในประชากรตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน มีความรู้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงใน
ประเด็นใด และเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 กลุ่มประชากรตัวอย่าง มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
จึงท าการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ของประชากร 2 กลุ่ม ดังนี้ 

เกษตรกรในโครงการ มีแต้มคะแนนเพ่ิมขึ้นจากค่าเฉลี่ย 2.20 เป็น 2.58 หรือเฉลี่ยทุกข้อ 
0.32 เกือบทุกค าถาม แสดงว่าเกษตรกรมีความรู้ด้านปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการลงมือปลูกปาล์มน้ ามัน
ในพ้ืนที่ และเกษตรกรข้างเคียง มีความรู้ด้านปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้น เช่นกัน โดยมีแต้มคะแนนเพ่ิมขึ้นจาก
ค่าเฉลี่ย 2.20 เป็น 2.39 หรือเฉลี่ยทุกข้อ 0.15 รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 22 และ 23 ข้างต้น 
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ตอนที่ 2 การเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน ้ามัน 

ในการจัดท าแปลงศึกษาทดสอบ เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนด
วิธีการปฏิบัติบ ารุงรักษาสวนปาล์ม เหมือนกันในทุกกลุ่มตัวอย่าง  เช่น ใช้ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี 
(Tenera) สายพันธุ์ Deli AVROS จากแหล่งเดียวกัน โดยจัดซื้อจากแปลงเพาะช าต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี
ของบริษัททักษิณปาล์ม (2521) จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น คือ
ระยะทางในการขนส่งต้นกล้าปาล์มน้ ามันไปยังพ้ืนที่ทดสอบ ทั้ง 4 จุด ซึ่ง จ านวน 3 จุดทดสอบ มีระยะ
ทางไกล ต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่ท าการขนส่ง ได้รับการกระทบกระเทือน บอบช้ า อาจส่งผลให้ ข้อมูล
คลาดเคลื่อนไปบ้าง 

อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาทดสอบในแปลงของเกษตรกร ที่ท าการศึกษาการเจริญเติบโตของ
ปาล์มน้ ามันในจ านวนประชากร 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (control)รวม 120 ตัวอย่าง โดยตรวจวัดความยาวทางใบที่ 9 และ 
จ านวนทางใบเพ่ือ ศึกษาความแตกต่างของการเจริญเติบโต  
 เมื่อปลูกปาล์มน้ ามันในแปลงแล้ว จนอายุ 12 เดือน พบว่า ความยาวทางใบของปาล์มน้ ามัน 
ของต้นปาล์มน้ ามันในกลุ่มตัวอย่างที่เป็น control ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี ทางใบยาวมากที่สุดเฉลี่ย 
233.33 เซนติเมตร รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปทุมธานี และกาญจนบุรี ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่าง
จังหวัดสุพรรณบุรีมีความยาวทางใบน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบค่าที่ระดับ 0.05 พบว่า ความยาวทางใบ
ของจังหวัดปทุมธานี ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติกับต้นปาล์มในจังหวัดสุพรรณบุรี แตไ่ม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติกับจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตารางท่ี 24  ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันอายุ 12 เดือน 
N=120 

จังหวัด ความยาวทางใบที่ 9 เฉลี่ย(ซม.) จ้านวนทางใบ (ทาง) 
     ปทุมธานี 
     กาญจนบุรี 
     สุพรรณบุรี 
     สุราษฎร์ธาน ี 
        Std.error   

219.751 

226.0012 

214.451 

233.332 

49.697 
significant ที่ระดับ 0.05 

28.03 
28.13 
27.47 
28.17 

  0.794 
 

ส าหรับจ านวนทางใบปาล์มน้ ามันที่สร้ างขึ้นในปีแรก พบว่า ทุกแปลงมีจ านวนทางใบ 
ประมาณ 28 ทางใบเช่นกัน ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

จากข้อมูล ความยาวทางใบของประชากรตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า อัตราการเจริญเติบโต
ของปาล์มน้ ามันในปีแรก ของประชากรตัวอย่างจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่จะแตกต่างกับประชากรตัวอย่างในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เนื่องจาก ในช่วงแรก
เกษตรกรมีการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมตามค าแนะน า กล่าวคือ มีการใส่ปุ๋ยตามที่ก าหนด ให้น้ าแก่ต้น
ปาล์มเมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง  
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มีข้อสังเกตว่า ความยาวทางใบของประชากรตัวอย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวมาก
ที่สุด ต่างจากต้นปาล์มน้ ามันที่จังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ทั้งนี้อาจเป็นผลกระทบจากการ
ขนส่งต้นกล้าปาล์มน้ ามัน  

อย่างไรก็ตาม เมื่อปาล์มน้ ามันอายุ 24 เดือน หรือ 2 ปีหลังปลูก ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันในแปลงศึกษาทดสอบ ได้แก่ ความยาวทางใบท่ี 9 และจ านวนทางใบท่ี
สร้างข้ึนเพ่ิม 1 ปี พบว่าต้นปาล์มน้ ามันที่ปลูกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวทางใบที่ 9 เฉลี่ยไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับต้นปาล์มน้ ามันที่ปลูกในจังหวัดปทุมธานีและกาญจนบุรี แต่ความยาวทางใบของ
ต้นปาล์มน้ ามันที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความแตกต่าง กับ 3 พ้ืนที่ดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 0.05  

ส าหรับจ านวนทางใบปาล์มสะสมทีส่ร้างขึ้นในประชากรตัวอย่าง ทั้ง 4 จังหวัด พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีข้อสังเกตว่า จ านวนทางใบปาล์มน้ ามันที่สะสม ในแปลงจังหวัดปทุมธานีมี
จ านวนมากที่สุด 54.50 ทางใบ รองลงมาคือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและกาญจนบุรีจ านวน 53.40 และ 
53.33 ทางใบ ส่วนจ านวนทางใบของต้นปาล์ม ที่สร้างขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีมีน้อยที่สุด จ านวน 49.40 
ทางใบ ตามตารางที่แสดงต่อไปนี้   

ตารางท่ี 25  ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันอายุ 24 เดือน 
N=120 

จังหวัด ความยาวทางใบที่ 9 เฉลี่ย (ซม.) จ้านวนทางใบสะสม (ทาง) 
      ปทุมธาน ี
      กาญจนบุรี 
      สุพรรณบุร ี
      สุราษฎรธ์าน ี   
     Std.error   
 

359.252 

347.672 

292.221 

354.502 

                728.114  
       significant ที่ระดับ 0.05 

54.50 
53.33 
49.40 
53.40 

  3.752 

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เมื่อเกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันเป็นระยะเวลา 24 เดือน 
ต้นปาล์มน้ ามันที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี มีการเจริญเติบโตช้ากว่า พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี สุราษฎร์ธานี
และจังหวัดกาญจนบุรี  ในกรณีพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะความยาวทางใบที่ 9 และจ านวนทางใบที่สร้างขึ้น 
ซึ่งจ านวนทางใบท่ีสร้างข้ึนในต้นปาล์มน้ ามัน หมายถึงโอกาสที่จะเกิดช่อดอกที่จะพัฒนาเป็นทะลายปาล์ม
และผลผลิตปาล์มน้ ามันในอนาคต 

จากการศึกษาจากเอกสาร พบว่า โดยธรรมชาติของปาล์มน้ ามัน เมื่อมีอายุ 14-18 เดือนหลัง
ปลูก ต้นปาล์มจะสะสมอาหารในล าต้นและเริ่มสร้างช่อดอก เพ่ือพัฒนาเป็นช่อดอกเพศผู้ และ 
ช่อดอกเพศเมียในอนาคต จ านวนช่อดอกที่สร้างมักจะเกิดที่ตาดอกบริเวณกาบทางใบที่สร้างและ
เจริญเติบโตจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่ออายุ 16-18 เดือนหลังปลูก ในทางปฏิบัติกรมส่งเสริมการเกษตร 
จะแนะน าให้เกษตรกรหักช่อดอกทิ้งก่อน เพ่ือให้สะสมอาหารสร้างความเจริญเติบโตทางล าต้น 
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(Vegetative growth) จนกว่าต้นปาล์มมีความพร้อมส าหรับการขยายพันธุ์ (Reproductive growth) 
จึงปล่อยให้มีการผสมเกสร เพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิตต่อไป 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าจ านวนทางใบที่ต้นปาล์มน้ ามันสร้างขึ้น จะมีความสัมพันธ์กับจ านวนช่อดอก 
และช่อดอกที่สร้างจะมีความสัมพันธ์กับจ านวนช่อดอกเพศเมีย และหมายความรวมไปถึงช่อดอกเพศเมีย
จะสัมพันธ์กับจ านวนทะลายหรือผลผลิตปาล์มน้ ามัน 

จากการศึกษา พบว่าจ านวนทางใบปาล์มน้ ามันที่ต้นปาล์มน้ ามันสร้างขึ้น ในช่วงอายุปาล์มน้ ามัน 
24-36 เดือนหลังปลูก ประชากรตัวอย่าง ในจังหวัดปทุมธานีมีจ านวนมากที่สุด 62.5 ทางใบ รองลงมาที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 60.5 ทางใบ ส่วนพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ านวนทางใบน้อยที่สุด 51.6 ทางใบ 
ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งยังมีความแตกต่างกันกับต้น
ปาล์มในพื้นทีจ่ังหวัดปทุมธานีและสุราษฎร์ธานี 

กรณีจ านวนทะลายปาล์มน้ ามัน จะเห็นว่า จ านวนทะลายปาล์มน้ ามันที่สร้างขึ้น ในแปลง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวนมากที่สุด 23.2 ทะลาย/ปี รองลงมาเป็นพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 22.5 ทะลาย/
ปี และพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 21.6 ทะลาย/ปี ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญ กับต้นปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีจ านวน 17.9 ทะลาย/ปี ขณะที่น้ าหนัก
ทะลายปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวจากแปลงที่ท าการศึกษาทดสอบ พบว่า ทะลายปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี มีน้ าหนักเฉลี่ยมากที่สุด 4.56 กิโลกรัม/ต่อทะลาย รองลงมาเป็นทะลายปาล์มน้ ามันที่จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี 4.33 กิโลกรัม/ทะลาย ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างกับต้นปาล์มที่จังหวัด
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี  ตามท่ีแสดงในตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 26  ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน้ ามันอายุ 24-36 เดือน  
N=120 

จังหวัด 
จ้านวนทะลาย 

ต่อต้น/ปี 
ปริมาณช่อดอก 

เพศผู้ (ช่อ) 
น ้าหนักทะลาย 

(กก.) 
จ้านวนทางใบ

สะสม 
   ปทุมธานี 
   กาญจนบุรี 
   สุพรรณบุรี 
   สุราษฎรธ์าน ี 
    Std.error 
    significant ที ่     
     ระดับ 0.05 

22.052 

21.622 

17.981 

23.622 

    4.267  

4.241 

5.051 

7.452 

4.901 

    1.480 

4.563 

3.902 

3.241 

4.333 

    0.252 

62.503 

55.862 

51.601 

60.423 

17.747  

จากข้อมูลทางวิชาการ ได้ระบุว่า โดยปกตปิาล์มน้ ามันจะมีการสร้างช่อดอกเพศผู้  จ านวน 
8-10 ช่อดอก/ปี ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปาล์มจะมีการสร้างช่อดอกเพศเมียสูง 
การตัดช่อดอกทิ้งในระยะที่ปาล์มเริ่มผลิตช่อดอกใหม่ ๆ จะมีการชักน าให้เกิดช่อดอกเพศเมียสูงเช่นกัน 
จากการศึกษาพบว่า ปริมาณช่อดอกเพศผู้ในแปลงศึกษา มีจ านวนน้อยกว่าปริมาณช่อดอกปกติ อาจ
เนื่องจาก มีการดูแลรักษาที่ดี ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ปริมาณช่อดอกเพศผู้ในพื้นที่



 55 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ านวนมากท่ีสุด เฉลี่ย 7.45 ช่อดอก ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติกับพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี 5.05 และสุราษฎร์ธานี 4.90 ส าหรับพื้นที่ปทุมธานี มีจ านวนช่อดอกเพศผู้น้อยที่สุดเฉลี่ย 
4.24 ช่อดอก/ปี 

เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีถัดมาหรือที่อายุปาล์มน้ ามัน จ านวนทะลาย น้ าหนักทะลาย 
รวมถึงปริมาณช่อดอกเพศผู้ที่สร้างจะพบว่าแปลงพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวนทางใบปาล์มที่สร้าง 
26.5 ทางใบ/ปี จ านวนทะลาย 22.2 ทะลาย/ปี และน้ าหนักทะลาย 5.73 กิโลกรัม/ทะลาย เมื่อน าข้อมูล
ไปเปรียบเทียบกับแปลงทดสอบ พบว่าต้นปาล์มน้ ามันในจังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มที่เจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตสูงกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจ านวนทางใบสร้างเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดเฉลี่ย 34.2 ทางใบ/ปี 
จ านวนทะลายมากท่ีสุด 26.5 ทะลาย/ปี และมีน้ าหนักทะลายสูงที่สุด 6.56 กิโลกรัม/ทะลาย ส่วนพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรีกับสุพรรณบุรี มีความแตกต่างกันน้อยมาก ในด้านจ านวนทางใบ และจ านวนทะลาย 
แสดงตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 27  ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน้ ามันอายุ 37-48 เดือน 

N=120 

จังหวัด 
จ้านวนทะลาย 

ต่อต้น 
จ้านวนช่อดอก 

ตัวผู้ 
น ้าหนักทะลาย 

(กก.) 
ทางใบท่ีสร้างใหม่ 

(ใบ/ปี) 
ปทุมธานี 

กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี 

สุราษฎร์ธานี 
Std.error 

significant ที่
ระดับ 0.05 

26.501 
19.672 
18.982 
22.231 

    8.689 

3.2412 
6.051 
8.151 

4.85 12 
3.208 

6.561 
5.9012 
5.043 
5.7312 

    0.292  

34.331 
26.502 
24.272 
26.502 

    14.610  

เมื่อพิจารณาจากผลผลิตปาล์มน้ ามัน อายุ 3-4 ปี ตามตารางข้างต้น จะพบว่าปาล์มน้ ามันให้
ผลผลิตในปีแรก (อายุ 24-36 เดือน) เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากท่ีสุด 
26.5 ทะลายและเกษตรกรเก็บเกี่ยวได้น้อยที่สุดที่จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 18.9 ทะลาย เมื่อพิจารณา
น้ าหนักของทะลายที่เกษตรกรเก็บเก่ียวเฉลี่ยในแต่ละพ้ืนที่ พบว่า น้ าหนักทะลายปาล์มน้ ามันที่จังหวัด    
สุราษฎรธานี กับจังหวัดกาญจนบุรี มีน้ าหนักใกล้เคียงกันที่ 5.90 และ 5.73 กิโลกรัมต่อทะลาย ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ แต่น้ าหนักทะลายน้อยกว่าในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ย 6.56 
กิโลกรัมต่อทะลาย ส่วนน้ าหนักของทะลายปาล์มที่จังหวัดสุพรรณบุรีน้อยที่สุด 5.04 ทะลาย ซึ่งมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  

เมื่อน าจ านวนทะลายกับน้ าหนักทะลายเฉลี่ยที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน สามารถค านวณเป็น
ผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน้ ามันต่อไรได้โดย พิจารณาจากจ านวนทะลายและน้ าหนักทะลาย 
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 ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีผลผลิตเฉลี่ยปีแรกที่ให้ผลผลิต 2,306.80 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และปี
ที่ 2 ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 3,824.48 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี จังหวัดกาญจนบุรีในแรกท่ีให้ผลผลิต 1,853.28 
กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นเป็น 2,544.08 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในปีที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรีในปีแรกที่ให้ผลผลิต 
1,275.91 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนเป็น 2,095.32 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีแรกท่ีให้ผลผลิต 
2,210.03  กิโลกรัม ให้ผลผลติเพ่ิมขึ้นเป็น 2,798.32 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในปีที่ 2 ตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 28  ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน้ ามันอายุ 24-36 เดือนและ  
                 37-48 เดือน 

N=120 

จังหวัด 

อายุ 24-36 เดือน อายุ 37-48 เดือน 
จ้านวน
ทะลาย 

น ้าหนัก
ทะลาย 
(กก.) 

ผลผลิต 
ต่อไร่ (กก.) 

จ้านวน
ทะลาย 

น ้าหนัก
ทะลาย (กก.) 

ผลผลิต 
ต่อไร่ (กก.) 

ปทุมธานี 
กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี 
สุราษฎร์ธานี 
Std.error 
significant ที่
ระดับ 0.05 

22.051 
21.621 
17.982 
23.621 
4.267 

4.561 
3.9012 
3.242 
4.331 
0.252 

2,306.80 
1,853.28 
1,275.91 
2,210.03 

26.501 
19.672 
18.982 
22.232 
8.689 

6.56 
5.90 
5.04 
5.73 
0.292 

3,824.48 
2,544.08 
2,095.32 
2,798.32 

  เมื่อพิจารณาผลผลิตในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปรียบเทียบกับจังหวัดปทุมธานี 
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี พบว่าปาล์มที่จังหวัดปทุมธานี มีจ านวนทะลาย น้ าหนักทะลายและผลผลิตต่อ
ไร่ไม่แตกต่างกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ในช่วงอายุ 24-36 เดือน มีจ านวนทะลาย น้ าหนักทะลายและ
ผลผลิตต่อไร่ ของต้นปาล์มที่จังหวัดปทุมธานี มีจ านวนมากกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี  พบว่าต้นปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีจ านวนทะลาย น้ าหนักทะลายและผลผลิตต่อไร่ มากกว่า 2 จังหวัดข้างต้น ทั้งเมื่ออายุช่วง 24-36 เดือน
และ ช่วงอายุ 37-48 เดือน จากตารางข้างต้น เมื่อจัดท าเป็นแผนภูมิ จะเห็นภาพของผลผลิตเฉลี่ย 
แยกรายจังหวัดชัดเจนขึ้น ดังนี้  
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เปรียบเทยีบผลผลติปาลม์น ้ามันอาย ุ3 ปี และ 4 ปี ในพื นที ่4 จงัหวัด
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จงัหวัด

ผล
ผล

ติ 
(ตั

น/
ไร่/

ปี)

ปาลม์อาย ุ3 ปี

ปาลม์อาย ุ4 ปี

 

จากผลผลิตปาล์มน้ ามัน ในพ้ืนที่ทดสอบ ทั้ง 4 แหล่ง เมื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ ที่กรมวิชาการเกษตรได้แสดงไว้ในตารางที่ 4 จะพบว่า ผลผลิตจากการทดสอบ 
ทั้ง 4 แหล่ง มีจ านวนผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า กล่าวคือ ผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน้ ามันอายุ 4 ปี หรือ 37-48 
เดือนเฉลี่ยทั้งประเทศเพียง 630 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเท่านั้น  แสดงให้เห็นว่า ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี หากมีวิธีการปลูกและดูแลรักษาเช่นเดียวกับการจัดท าแปลงทดสอบ 
โดยมีการใช้พันธุ์ดี ใส่ปุ๋ยเคมีตามความเหมาะสม และให้น้ าเมื่อถึงฤดูแล้งเพื่อมิให้ปาล์มน้ ามันขาดน้ า พ้ืนที่
ดังกล่าวมีโอกาสได้รับผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 

ผลตอบแทนของการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ทดสอบ จ านวน 4 แหล่งปลูก จะพบว่ามีรายได้
ในปีที่ 1 เป็นจ านวนเงินต่ าสุด 5,426.46 บาท ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี รายได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็น
เงิน 7,857.91 บาท ส่วนจังหวัดปทุมธานีมีรายได้ใกล้เคียงกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 9,570.53 
บาท และ 9,370.53 บาท ตามล าดับ ซึ่งเป็นรายได้ที่สูงกว่าประมาณการของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ตารางที่ 3) เป็นเงิน 2,276-6,426 บาท รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 29  ข้อมูลเปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยและรายได้ต่อไร่จากผลผลิตปาล์มน้ ามันอายุ 24-36 เดือน 
และอายุ 37-48 เดือน 

จังหวัด 
อายุ 24-36 เดือน อายุ 37-48 เดือน 

รายได้เพ่ิม 
บาท/ไร่/ปี ผลผลิตต่อไร่ 

(กก.) 
รายได้/ไร่(บาท) ผลผลิตต่อไร่

(กก.) 
รายได้/ไร่(บาท) 

  ปทุมธานี 
  กาญจนบุรี 
  สุพรรณบุรี 
  สุราษฎร์ธาน ี

2,257.20 
1,853.28 
1,279.85 
2,210.03 

9,570.53 
7,857.91 
5,426.46 
9,370.53 

3,824.48 
2,544.08 
2,095.72 
2,798.62 

17,439.63 
11,601.00 
9,556.48 
12,761.71 

7,869.10 
3,743.09 
4,130.02 
3,391.18 

หมายเหตุ : ราคาผลผลิตผลปาลม์สดทั้งทะลาย ปี 2550 เฉลี่ย 4.24  บาท/กก. 
             : ราคาผลผลติผลปาล์มสดทั้งทะลาย ปี 2551 เฉลี่ย 4.56  บาท/กก. 
ที่มา : กรมการค้าภายใน, 2553 

เมื่อพิจารณาในปีที่ 2 หรือเมื่ออายุปาล์ม 37-48 เดือน จะพบว่า เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น
เป็นเงิน 3,391.18 บาท ถึง 7,869.10 บาทต่อไร่ต่อปี หรือเป็นเงินรวม 9,556.48 - 17,439.63 บาท โดย
จังหวัดปทุมธานี มีรายได้เพ่ิมขึ้นมากที่สุด ตามตารางข้างต้น ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจะผันแปรตาม
ผลผลิตที่ได้รับ และผลผลิตที่ได้จะสอดคล้องกับจ านวนและน้ าหนักทะลายปาล์มน้ ามัน ทั้งนี้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขของการปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์มของเกษตรกร 

แสดงว่า เกษตรกรที่มีการดูรักษาสวนปาล์มอย่างเหมาะสม โดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ดี ในพ้ืนที่
จังหวัดปทุมธานี จะมีรายได้เฉลี่ ยต่อไร่มากกว่าพ้ืนที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะเดียวกันจังหวัด
กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี ยังมีรายได้ต่ ากว่าสุราษฎร์ธานี เมื่อพิจารณารายได้เพ่ิมขึ้นในปีถัดไป พบว่า
จังหวัดปทุมธานีมีรายได้เพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงไปเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี  ซึ่งมีรายได้เพ่ิม
มากกว่าสุราษฎร์ธานี 
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ตอนที่ 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 30 ราย โดยก าหนดแบบสอบถามแบบเปิด 
เกษตรกรสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงานโครงการ
ศึกษาทดสอบการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ภาคกลาง โดยไม่จ ากัดจ านวนค าตอบ แสดงตามตารางต่อไปนี้
ตารางท่ี 30  ปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรร่วมโครงการ 

N=30 
ที ่ รายละเอียด จ้านวน (ราย) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ไม่มีโรงงานอยู่ใกล้ ๆ ต้องขนส่งไปขายไกล 
ไม่ม่ันใจในความรู้การปลูก 
ดูแลสวนปาล์มช่วงแรกไม่ดีพอ 
ขาดเงินทุนใส่ปุ๋ยและใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ขาดแรงงานเก็บเกี่ยวและช่วยเก็บข้อมูล 
ปุ๋ยตามค าแนะน าไม่มีขายในท้องถิ่น 
ไม่มีเวลาดูแลสวน 
เจ้าหน้าที่ไม่มาตามนัด  

22 
13 
8 
5 
4 
2 
2 
1 

1) เกษตรกรร่วมโครงการส่วนมากวิตกเกี่ยวกับการขายผลผลิต มีเกษตรกรระบุปัญหานี้ 
มากถึง 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33 เนื่องจากเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างจากโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม เป็นเหตุ
หนึ่งที่ท าให้ขาดความมุ่งมั่นในการบ ารุงรักษาสวนปาล์มในระยะแรก โดยเกษตรกรเสนอปัญหานี้จ านวน 
13 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.33 

2) ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ส าหรับเกษตรร่วมโครงการ ท าให้ไม่มั่นในในความรู้
ในการดูแลรักษา 

3) เกษตรกร ยอมรับว่าในช่วงแรกดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามันไม่ดีพอ อันเนื่องมาจาก 
ประเด็นขาดความรู้และขาดความมั่นใจในผลตอบแทนจากปาล์มน้ ามัน 

4) เกษตรกรบางราย ขาดเงินทุนในการดูแลรักษาสวนขาเงินซื้อปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยเคมี 
และเงินรายจ่ายปกติในครอบครัว เนื่องจากต้องใช้จ่ายเงินในการบ ารุงรักษาสวนเป็นจ านวนมาก และใน
ช่วงแรกปาล์มน้ ามันยังไม่ให้ผลผลิต 

5) เกษตรกรบางราย ไม่มีเวลาในการดูแลรักษาสวนและหาซื้อปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าไม่ได้ 
เช่นปุ๋ยฟอสฟอรัส (0-3-0 ) หรือปุ๋ยโดโลไมท์ เป็นต้น 

6) มีเกษตรกรพบว่า การที่เจ้าหน้าที่ไม่มาตามนัดจัดว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ 
ในการด าเนินงานโครงการ 
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ตารางท่ี 31  ข้อเสนอแนะของเกษตรกรร่วมโครงการ 
N=30 

ที ่ รายละเอียด จ้านวน (ราย) 
1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 

อยากให้ส่งเสริมให้มีโรงงานมารับซื้อผลผลิตใกล้ ๆ พ้ืนที่ปลูก 
รัฐบาลควรส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันในทุกพ้ืนที่ที่เกษตรกรต้องการ  
หลังจากสิ้นสุดโครงการในปี 2553 แล้ว ควรให้เงินทุนหรือเงินกู้ 
ดอกเบี้ยต่ าแก่เกษตรกรร่วมโครงการต่อไป 
ความรู้มีน้อยควรมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมให้มากกว่านี้ 
ขยายพ้ืนที่ปลูกในเขตภาคกลางให้มากขึ้น 
พ้ืนที่โครงการ 10 ไร่น้อยไป อยากให้ช่วยเหลือมากกว่านี้ 
ต้องการให้เก็บข้อมูล 10 ปี และมีปุ๋ยสนับสนุนครบโครงการ 
ท าอย่างไรจึงส่งเสริมให้มีรายได้ในสวนปาล์มช่วงที่ยังไม่ให้ผลผลิต 

12 
6 
 
6 
 
6 
3 
2 
2 
2 

ส าหรับข้อเสนอแนะของเกษตรกรร่วมโครงการ จ านวน 30 ราย จะสอดคล้องกับปัญหาที่
เกษตรกรพบ รายละเอียด ดังนี้  

1) เกษตรกรต้องการให้มีโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มหรือแหล่งรับซื้อผลผลิตใกล้เคียงกับพ้ืนที่
เพาะปลูก ทั้งนี้เพ่ือการขายผลผลิตในอนาคต 

2) ให้รัฐบาลส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันในทุกพ้ืนที่ที่เกษตรกรต้องการซึ่งเป็นความต้องการ 
ที่ไม่ถูกต้องนักเนื่องจากอาจกระทบต่อผลผลิตและรายได้เนื่องจากสภาพพ้ืนที่บางแห่งไม่เหมาะสม 
ต้องการวิธีการที่ละเอียดอ่อนเฉพาะพ้ืนที่ 

3) เกษตรกรต้องการความรู้ด้านการปลูกและบ ารุงรักษาสวนปาล์มเพ่ิมเติม 
4) ต้องการให้มีการส่งเสริมปลูกพืชแซมในสวนปาล์ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการในทุกพ้ืนที่ 

ตอนที ่4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด้าเนินงานศึกษาวิจัย 

4.1 การจัดท าแปลงศึกษาทดสอบหลายพื้นท่ี 

สืบเนื่องจากพลังงานที่ได้จากปิโตรเลียมที่นับวันจะขึ้นราคาจนอาจเกิดวิกฤติในอนาคต 
โดยทุกประเทศต่างศึกษาค้นคว้าเพื่อหาพลังงานทดแทน ซึ่งปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ใน
หลายพื้นท่ี และเป็นพลังงานสะอาดที่เกษตรกรปลูกได้ ที่เรียกว่าพืชพลังงาน  ดังนั้น ก่อนที่จะสายเกินไป  
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องควรก าหนดแนวทางการศึกษาวิจัยการปลูกและบ ารุงรักษาสวนปาล์มน้ ามันในเชิง
เศรษฐกิจ เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรและผู้สนใจ ได้ทราบและน าไปพิจารณาตัดสินใจลงทุน โดยการศึกษา
ตั้งแต่สายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น สายพันธุ์เหมาะส าหรับพ้ืนที่แล้ง ที่สูง ที่ดินเค็ม  
ที่เป็นกรดจัด ที่ลุ่มชุ่มน้ า ฯลฯ รวมทั้งศึกษาวิธีการปฏิบัติบ ารุงรักษาสวนปาล์มในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมจัดท า
เป็นเอกสารให้เกษตรกรและผู้สนใจ 
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4.2 บุคคลากรที่เหมาะสมกับพืชปาล์มน้ ามัน 

บุคคลากรในที่นี้ได้แก่ นักวิจัยที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะพืช นักส่งเสริมการเกษตร  
ที่มีความช านาญด้านการส่งเสริมอย่างมีส่วนร่วม มีความจ าเป็นส าหรับการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามัน
เนื่องจากมีภาคเอกชนไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันทั่วประเทศ โดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสม
ของพ้ืนที ่

4.3 งบประมาณและการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ ์

การด าเนินงานโครงการศึกษาทดสอบปาล์มน้ ามัน นอกจากมีเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทกับงานแล้ว 
ควรมีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงานอย่างสมบูรณ์ด้วย เช่น เครื่องมือวัดความยาวทางใบ 
เครื่องชั่งน้ าหนักทะลายปาล์ม รายแปลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้ตรง 

4.4 นโยบายของรัฐบาล 

การส่งเสริมการผลิตที่สอดคล้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม ควรมีการด าเนินการ
ควบคู่กัน หากมีแนวโน้มว่าผลผลิตจะไม่พอเพียง ควรเร่งด าเนินการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกออกไปในที่ 
ที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับการใช้น้ ามันปาล์มที่เพ่ิมขึ้น และควรก าหนดพ้ืนที่เพาะปลูกอย่าง
ชัดเจนเพื่อง่ายในการส่งเสริมเกษตรกร  

ควรเร่งด าเนินการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่เหมาะสมโดยเฉพาะพ้ืนที่ทุ่งรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี เนื่องจากมีความเหมาะสมมากและผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นว่า การเจริญเติบโตและผลผลิต
ไม่มีความแตกต่างจากปาล์มน้ ามันในภาคใต้เลย 

 

 



บทที่ 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

ปาล์มน ้ามัน เป็นพืชยืนต้นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของไทย ความต้องการใช้น ้ามันปาล์ม
ภายในประเทศเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องส้าอาง อุตสาหกรรม Oleochemical และใช้เป็น
พลังงานทดแทนน ้ามันเชื อเพลิงจากฟอสซิล ปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน ฝนตกชุก จะให้ผลผลิต
สูงที่สุด หากปลูกในพื นที่ที่มีภูมิอากาศเหมาะสม ปัจจุบันการพัฒนาการปลูกปาล์มน ้ามันในประเทศไทย
เพ่ิมขึ นเฉลี่ยปีละประมาณ 300,000 ไร่ ขณะที่ความต้องการใช้น ้ามันปาล์มเพ่ือการอุปโภคและบริโภค
ภายในประเทศเพ่ิมขึ นประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ประกอบกับนโยบายน้าน ้ามันปาล์มไปผลิตเป็นไบโอดีดีเซล 
ทดแทนพลังงานเพ่ิมขึ น จึงจ้าเป็นอย่างยิ่ง ต้องหาแนวทางในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโดยการเพ่ิมพื นที่
ปลูกและเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 

เนื่องจากปาล์มน ้ามันเป็นพืชยืนต้นที่เจริญเติบโตได้ดีและให้ผลตอบแทนสูง ในพื นที่ปลูก 
ที่เหมาะสม จึงมีการส่งเสริมให้ปลูกเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย การจะให้ขยายพื นที่ปลูกไปในเขตพื นที่
ต่าง ๆ ค่อนช้างยาก หากเกษตรกรปลูกในที่ไม่เหมาะสม ขาดการใช้ปัจจัยการผลิต รวมทั งไม่มีการดูแล
รักษาที่ดี จะได้รับผลผลิตไม่คุ้มค่าการลงทุน ประกอบกับธรรมชาติของปาล์มน ้ามันต้องใช้ช่วงเวลา
เจริญเติบโต 2-3 ปี จึงจะให้ผลผลิต  การเพิ่มพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันไปในพื นที่อ่ืน ๆ จึงจ้าเป็นต้องค้านึงถึง
ความต้องการของพืชเป็นส้าคัญ ส้าหรับในพื นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ใช้ประโยชน์ที่ดินประกอบ  
อาชีพการเกษตรในด้านการปลูกพืช โดยปลูกพืชไร่ในที่ดอนและท้านาในที่ลุ่ม จัดอยู่ในเขตลุ่มน ้า
เจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื นที่ราบลุ่มรับน ้าที่ส่งผ่านมาจากภาคเหนือ มีระบบการชลประทานที่ดี  หากมี 
องค์ความรู้ในการจัดการดิน จัดการน ้าเป็นพิเศษ อาจปลูกปาล์มน ้ามันในเชิงเศรษฐกิจได้  

การศึกษาทดสอบการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน ้ามัน ในพื นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันตก จะช่วยให้มีข้อมูลทางวิชาการ ที่เป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่สนใจน้าข้อมูลและความรู้ไปพัฒนา
พื นที่ของตนเอง ในการพิจารณาปลูกปาล์มน ้ามันเพ่ือใช้ประโยชน์ในพื นที่ได้สูงสุด เพ่ิมรายได้ เป็นการ  
เพ่ิมผลผลิตปาล์มน ้ามันตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ิมพื นที่สีเขียวให้ประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ระบบนิเวศดีขึ น
อย่างยั่งยืน  โดยก้าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยไว้เพ่ือศึกษาสภาพข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคม
เกษตรกร และเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกปาล์มน ้ามัน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
เจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน ประมาณการผลผลิตและผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับและเพ่ือทราบ
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นบางประการของเกษตรกรในภาคกลางและภาคตะวันตก  ซึ่งเมื่อการศึกษา
เสร็จสิ นแล้วคาดว่าจะมีข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร ข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รวมทั งปัญหาและอุปสรรคของการปลูกปาล์มน ้ามัน ที่ปลูกในเขตภาคกลาง
และภาคตะวันตก โดยก้าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัย ส้าหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทดสอบปลูก
ปาล์มน ้ามัน ของกรมส่งเสริมการเกษตร จ้านวน 30 รายซึ่งปลูกปาล์มน ้ามันรายละ 10 ไร่ หรือจ้านวนต้น
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ปาล์มน ้ามันที่ปลูก 220 ต้น และเกษตรกรข้างเคียงที่ไม่ได้ปลูกปาล์มน ้ามัน จ้านวน 60 ราย จ้านวนรวม 
90 ราย ใน 3 พื นที่ ได้แก่ 

1. เกษตรกรในเขตอ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จ้านวน 10 ราย ที่ปลูกปาล์มน ้ามันที่มี
จ้านวนต้นปาล์มน ้ามันเป็นประชากรตัวอย่าง 2,200 ต้น 

2. เกษตรกรในอ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอท่าม่วง และด่านมะขามเตี ย จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 
10 ราย ที่ปลูกปาล์มน ้ามันที่มีจ้านวนต้นปาล์มน ้ามันเป็นประชากรตัวอย่าง 2,200 ต้น 

3. เกษตรกรในอ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีจ้านวน 10 ราย ที่ปลูกปาล์มน ้ามันที่มี
จ้านวนต้นปาล์มน ้ามันเป็นประชากรตัวอย่าง 2,200 ต้น 

ส้าหรับข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน ้ามัน นอกจากจะเก็บจากแปลงที่ร่วม
โครงการในพื นที่ข้างต้นแล้ว มีการเก็บข้อมูลสวนปาล์มน ้ามันในอ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้านวน 
10 ไร่ เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ท้าการสุ่มเลือกจากแปลงประชากรตัวอย่าง พื นที่ละ 30 ต้น 
รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง 120 ต้น (ตัวอย่าง) ส้าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับข้อมูลพื นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลของปาล์มน ้ามัน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกปาล์มน ้ามัน 

แบบรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน ้ามันประกอบด้วยข้อมูลความยาว  
ทางใบที่ 9 ของปาล์มน ้ามัน ข้อมูลจ้านวนช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมีย ข้อมูลจ้านวนทะลายปาล์มน ้ามัน 
ข้อมูลน ้าหนักทะลายปาล์มน ้ามันที่เก็บเกี่ยวได้จากต้นประชากรตัวอย่าง น้ามาวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
ในทางสถิติ เป็นความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของข้อมูล ก้าหนดค่าความคิดเห็นของ
เกษตรกรเป็นแต้มคะแนน เพ่ือแสดงระดับความคิดเห็น และศึกษาความแตกต่างของข้อมูลทางสถิติ 
โดย วิธี F-test  มีการประมาณค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  โดยการน้าข้อมูลผลผลิตที่เก็บรวบรวมได้ 
มาค้านวณกับราคาผลผลิตที่กรมการค้าภายในประกาศไว้ เพ่ือแสดงผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ ซึ่งผล
การศึกษาปรากฏโดยสรุปดังนี  

1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกปาล์มน ้ามัน 

1.1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรข้างเคียง 

1.1.1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการ 
เกษตรกรที่ร่วมโครงการปลูกปาล์มน ้ามันแปลงทดสอบ เกือบทั งหมดหรือ 

ร้อยละ 93.33 เป็นชาย มากกว่าครึ่งมีอายุระหว่าง 41-60 ปี ส่วนใหญ่เรียนจบระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา รองลงมาจบอาชีวศึกษา ไม่มีต้าแหน่งทางสังคมในชุมชน ร้อยละ 43.33 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 
26.67 เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นก้านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 13.33 และเป็นครู ร้อยละ 
13.33 เกษตรกรร้อยละ 73.33 เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร  

1.1.2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรข้างเคียงนอกโครงการ 
เกษตรกรข้างเคียงที่ได้รับการสัมภาษณ์ ร้อยละ 70.00 เป็นชาย ส่วนใหญ่ 

มีอายุระหว่าง 41-60 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รองลงมาจบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 
48.34 และ 28.33 เกษตรกรไม่มีต้าแหน่งทางสังคมร้อยละ 41.67 ส่วนที่เหลือมีต้าแหน่งเกี่ยวข้องกับ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลและก้านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 30.00 และ 25.00 ตามล้าดับ 
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เกษตรกรข้างเคียงร้อยละ 35.00 เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 65.00 ไม่ได้เป็น
สมาชิกสถาบันเกษตรกร รวมเกษตรกรทั ง 2 กลุ่ม 

ประชากรศึกษารวม 90 ราย พบว่า ร้อยละ 77.78 เป็นชาย ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 
22.22 เป็นหญิง จ้านวนครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 52.22 จบระดับการศึกษาระดับมัธยม รองลงมา 
จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาร้อยละ 26.67 มีจ้านวนร้อยละ 14.44 จบระดับประถมศึกษา และร้อยละ 
6.67 จบระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยเกษตรกรมีต้าแหน่งทางสังคมในชุมชน มากกว่าครึ่ง ซึ่งเป็น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลร้อยละ 28.89 ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 21.11 ครู ร้อยละ 2.22 และ
เกษตรกรมากกว่าครึ่งหรือร้อยละ 52.22 ไม่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล ทั ง 2 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า เกษตรกรที่สัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่เป็นชายมากกว่าเป็นหญิง มีระดับการศึกษาคล้ายกันโดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
รองลงมาอาชีวศึกษา มีต้าแหน่งทางสังคมเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต้าบลและก้านัน /ผู้ใหญ่บ้าน 
ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ เป็นสมาชิก
สถาบันเกษตรกรกรซึ่งตรงกันข้ามกับเกษตรกรข้างเคียงที่ส่วนใหญ่มิได้เป็นสมาชิ กสถาบันเกษตรกร 
แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรที่ร่วมโครงการ จะเป็นผู้น้าท้องถิ่นหรือผู้น้าชุมชน มีความรู้มากกว่าเกษตรกร
ทั่วไปและกล้าที่จะร่วมลงทุน ท้าการศึกษาวิจัยกับทางราชการ 

1.2 ข้อมูลของเกษตรกรด้านการประกอบอาชีพการเกษตร (ด้านการปลูกพืช) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเกษตร (ด้านการปลูกพืช) โดยแบ่งออกเป็น
หัวข้อเกี่ยวกับพื นที่ท้าการเกษตรทั งหมดของเกษตรกร พื นที่ท้านา พื นที่ท้าไร่และพื นที่ปลูกไม้ผล 
แบ่งกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มเช่นเดิม ผลการศึกษา มีดังต่อไปนี  
 เกษตรกรในโครงการ จ้านวน 30 ราย พบว่า พื นที่ท้าการเกษตร 21 – 40 ไร่ มากที่สุด 
รองลงมา 41-60 ไร่  และ 61-80 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  30.00  26.67 และ 23.33 ตามล้าดับ 
มีเกษตรกรจ้านวนร้อยละ 40.00 ไม่ท้านา เกษตรกรที่ท้านา ในพื นที่ 1 - 20  ไร่ มากที่สุดร้อยละ 23.33 
รองลงมา 21-40 ไร่ ร้อยละ 13.33 
 เกษตรกรนอกโครงการที่อยู่ข้างเคียง มีพื นที่ท้าการเกษตรมากที่สุด 21 - 40 ไร่ 
รองลงมา 21 - 40 ไร่ และ 61 – 80 ไร่ มีจ้านวนเท่ากันที่ร้อยละ  20.00  จ้านวนมากกว่าครึ่ง ไม่ได้ท้านา 
รายที่ท้านา มีขนาด 1 - 20 และ 21 - 40  ไร่ มีจ้านวนเท่ากัน ที่ร้อยละ 23.33 ในส่วนของการท้าไร่ 
เกษตรกรร้อยละ 43.33 ไม่ได้ท้าไร่ บางรายที่ท้าไร่ ส่วนใหญ่พื นที่ 1 – 20  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.33 
รองลงมา 21 – 40  ไร่ ร้อยละ 2.200 เกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกผลไม้ปละพืชผัก ในพื นที่ น้อยกว่า 1 ไร่ 
ร้อยละ 57.78 รองลงมาปลูกในพื นที่ 1 - 20  ไร่ และ 21 - 40  ไร่ ร้อยละ 18.89 และ 13.33 ตามล้าดับ 
 เมื่อพิจารณาภาพรวมของการปลูกพืชของเกษตรกร ทั งหมด 90 ราย พบว่า 
เกษตรกรมีพื นที่ท้าการเกษตรเฉลี่ย 46 ไร่ โดยมีพื นที่มากที่สุด 185 ไร่ และน้อยที่สุด 6 ไร่ โดยพื นที่
ขนาด 1 - 20  ไร่ 21 - 40 ไร่ และ 61 - 80 ไร่  มีปริมาณจ้านวนใกล้เคียงกัน ร้อยละ 20.00  32.33 
22.22 และร้อยละ 21.11 ตามล้าดับ มีเกษตรกรที่มีพื นที่มากกว่า 80 ไร่ เพียงร้อยละ 4.44 เท่านั น 
เกษตรกรมากกว่าครึ่งมิได้ท้านา ร้อยละ 39 - 8.89 ไม่ได้ท้าไร่ เกษตรกรที่มีการท้านาและท้าไร่ ส่วนมาก 
ปลูกในพื นที่ 1 - 20 ไร่ และ 21 - 40 ไร่ เกษตรกรส่วนมากปลูกไม้ผลและพืชผัก ร้อยละ 57.78 ข้อมูล
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เกี่ยวกับการประกอบอาชีพการเกษตร (ด้านการปลูกพืช) ของเกษตรกรร่วมโครงการ แยกรายจังหวัด 
โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพื นที่ท้าการเกษตรทั งหมดของเกษตรกร พื นที่ท้านา พื นที่ท้าไร่และพื นที่
ปลูกไม้ผล แบ่งกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ จ้านวน 30 รายแยก ตามพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน 
ดังนี   
 เกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มีพื นที่เพาะปลูกพืช จ้านวน 21 - 40 ไร่ 
รองลงมา 41 - 60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 30.00 ตามล้าดับ ในจ้านวนนี  ร้อยละ 60 ไม่มีการท้านา 
มีจ้านวน ร้อยละ 36.67 ท้านา ในพื นที่ 1 - 40 ไร่ เกือบทั งหมดไม่ท้าไร่ เนื่องจากเป็นร่องสวน เกษตรกร
จะปลูกพืชสวน เช่น ผลไม้ หรือพืชผัก เกือบทั งหมดเช่นกัน มีเพียง 1 ราย เท่านั นที่ไม่ได้ปลูกพืชสวน 
 เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนมากมีพื นที่ท้าการเกษตร 41 - 60 ไร่ และ 61 – 80 ไร่ 
จ้านวนร้อยละ 30.00 รองลงมาพื นที่ 1 - 21 ไร่ ร้อยละ 26.67  ส่วนใหญ่ร้อยละ ไม่ท้านา มีบางรายท้านา
ในพื นที่ 1 – 40 ไร่ รวมจ้านวนร้อยละ 46.67 ส้าหรับพื นที่ท้าไร่ มีเกษตรกรร้อยละ 43.34 ท้าไร่ในพื นที่ 
1 - 40 ไร่ และไม่ได้ท้าไร่อีกร้อยละ 46.67 ไม่ได้ท้าไร่ มีเกษตรกรร้อยละ 60.00 ปลูกผลไม้และพืชผัก ในพื นที่
น้อยกว่า 1 ไร่ 

เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากมีพื นที่ท้าการเกษตร 21 - 40 ไร่ รองลงมา 
1 - 20 ไร่ และ 41 - 60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.33  26.67 และ 23.33 ตามล้าดับ เกษตรกรมากกว่าครึ่ง
ไม่ได้ท้านา มีจ้านวนร้อยละ 46.67 ท้านาในพื นที่ 1 - 40 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่จะท้าไร่ ขนาดพื นที่ 1 - 20 ไร่ 
จ้านวนร้อยละ 53.33 รองลงมา พื นที่ 21 - 40 ไร่ จ้านวนร้อยละ 30.00 มีเกษตรกรปลูกไม้ผลและพืชผัก
ในพื นที่น้อยกว่า 1 ไร่ จ้านวน ร้อยละ 83.33   

1.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อความรู้เรื่องการปลูกปาล์มน ้ามัน 

การศึกษาความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับปาล์มน ้ามันจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการก่อน
ปลูกปาล์มน ้ามัน โดยจากการสอบถามเกษตรกร จ้านวน 30 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ ในประเด็นเกี่ยวกับ 
ข้อมูลโดยทั่วไปของปาล์มน ้ามัน จ้านวน 15 ข้อ พบว่า โดยรวม เกษตรกรตอบแบบสอบถาม คิดเป็นแต้ม
คะแนน 32.88 หรือค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.20 จัดอยู่ในกลุ่มไม่แน่ใจ ดังนี  

เกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของปาล์มน ้ามัน ที่แต้มคะแนน 2.50 
โดยน้าไปผลิตไบโอดีเซล ที่แต้มคะแนน 2.60 รองลงมาแต้มคะแนน 2.57 ทราบว่าปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่มี
รากฝอยท่ัวผิวดิน ให้ผลผลิตเป็นทะลาย สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ ที่แต้มคะแนน  2.57  
2.44 และ 2.43 ตามล้าดับ ส่วนที่เหลือเกษตรกรไม่แน่ใจในความรู้ของตนเกี่ยวกับความต้องการน ้าและ
การใส่ปุ๋ยแก่ปาล์มน ้ามัน การเลือกพื นที่ที่เหมาะสม และคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม 

 การศึกษาความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับปาล์มน ้ามันจากเกษตรกรข้างเคียงนอกโครงการ
ก่อนที่จะมีการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ โดยใช้ประชากรตัวอย่าง จ้านวน 60 ราย เพ่ือทดสอบความรู้
เบื องต้น ในประเด็นเกี่ยวกับ ข้อมูลโดยทั่วไปของปาล์มน ้ามัน จ้านวน 15 ข้อเช่นกันกับเกษตรกรใน
โครงการ พบว่า โดยรวม เกษตรกรตอบแบบสอบถาม คิดเป็นแต้มคะแนน 33.69 หรือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
2.25 มีค่าแต้มคะแนนที่ได้มากกว่า เกษตรกรในโครงการ แต่ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มไม่แน่ใจ โดยเกษตรกร 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของปาล์มน ้ามัน โดยน้าไปผลิตไบโอดีเซลที่แต้มคะแนน 2.70 
รองลงมา ที่แต้มคะแนน 2.57 ทราบว่าปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่มีรากฝอยทั่วผิวดิน ปาล์มน ้ามันให้ผลผลิต
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เป็นทะลาย สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ ที่แต้มคะแนน  2.57 2.47 และ 2.40  ตามล้าดับ 
ส่วนที่เหลือ เกษตรกรไม่แน่ใจในความรู้ของตนเกี่ยวกับความต้องการน ้าการใส่ปุ๋ยแก่ปาล์มน ้ามัน 
การเลือกพื นที่ที่เหมาะสม และคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม 

จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจ้านวน 30 ราย หลังจากปลูกปาล์มน ้ามัน
ไปแล้ว 5 ปี  ในประเด็นเกี่ยวกับ ข้อมูลโดยทั่วไปของปาล์มน ้ามัน จ้านวน 15 ข้อ พบว่า โดยรวม 
เกษตรกรตอบแบบสอบถาม มีความรู้เพ่ิมมากขึ น คิดเป็นแต้มคะแนน 38.63 หรือค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.58 
จัดอยู่ในกลุ่มที่เห็นด้วยกับค้าถามเชิงบวก แสดงว่าเกษตรกรมีความเข้าใจมากขึ น โดยเกษตรกรมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลผลิตปาล์มน ้ามันให้เป็นทะลาย ที่แต้มคะแนน 2.94 รองลงมา การใช้ประโยชน์ของ 
ปาล์มน ้ามัน โดยน้าไปผลิตไบโอดีเซล ที่แต้มคะแนน 2.87 และรองลงมา ที่แต้มคะแนน 2.84  2.80  
2.60 และ 2.57 เห็นด้วยว่าปาล์มน ้ามันสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ เป็นพืชที่มีรากฝอย 
ทั่วผิวดิน ปลูกง่ายให้ผลตอบแทนสูง โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกเดือนและไม่ควรปลูกนอกเขตภาคใต้ 
ตามล้าดับ ส้าหรับประเด็นที่เกษตรกร ยังแน่ใจในค้าถามเกี่ยวกับ โคเรสเตอรอลของน ้ามันปาล์ม 

จากการสอบถามเกษตรกรข้างเคียง จ้านวน 60 ราย เมื่อปลูกปาล์มน ้ามันไปแล้วเป็น
เวลา 5 ปี เพ่ือทดสอบความรู้ข้อมูลโดยทั่วไปของปาล์มน ้ามัน จ้านวน 15 ข้อเช่นเดียวกับเกษตรกรใน
โครงการ เกษตรกรตอบแบบสอบถาม คิดเป็นแต้มคะแนน 35.48 หรือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.36 มีค่าแต้ม
คะแนนที่ได้น้อยกว่า เกษตรกรในโครงการ จัดอยู่ในเห็นด้วยและเข้าใจปาล์มน ้ามันดีขึ น โดยเกษตรกร 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของน ้ามันปาล์มมากที่สุด ที่แต้มคะแนนเฉลี่ย 2.74 รองลงมาเป็น
การน้าน ้ามันปาล์มไปผลิตเป็นไบโอดีเซล ลักษณะของปาล์มน ้ามันที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชตระกูลตาลและ
ผลผลิตปาล์มน ้ามันเป็นทะลาย ที่แต้มคะแนนเฉลี่ย 2.72  2.69 และ 2.60 ตามล้าดับ  

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรร่วมโครงการ โดยพิจารณาแต้ม
คะแนนที่แสดงก่อนลงมือปลูกปาล์มน ้ามันกับแต้มคะแนนหลังจากที่ปลูกปาล์มน ้ามันแล้ว 5 ปี พบว่า 
มีแต้มคะแนนเพ่ิมขึ นเฉลี่ย 0.32 ซึ่งเกือบทุกค้าถาม เกษตรกรมีความรู้ด้านปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ น ยกเว้น 
ในประเด็นของการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน ้ามัน กรณีเก็บเกี่ยวแล้วต้องรีบส่งเข้าโรงงานภายในเวลา 
24 ชั่วโมง ที่แต้มคะแนน 2.34 เท่ากัน ในระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ นอกจากนั น แต้มคะแนนที่เกษตรกร
ตอบแบบสอบถาม มีคะแนนเพ่ิมมากขึ น โดยแต้มคะแนนบวกเ พ่ิมมากที่สุดได้แก่ ประเด็นการปลูก 
ปาล์มน ้ามันในพื นที่เหมาะสม รองลงมาการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน ้ามันทุกเดือน ปาล์มน ้ามันต้องการน ้า
มากกว่าพืชไร่และผลผลิตปาล์มน ้ามันเป็นทะลาย ที่แต้มคะแนน 0.80  0.67  0.53 และ 0.50 ตามล้าดับ 

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรข้างเคียงที่ได้มีโอกาสพบเห็นการ
ปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่มาเป็นเวลาประมาณ 5 ปี  โดยพิจารณาแต้มคะแนนที่แสดงก่อนปลูกปาล์มน ้ามัน
กับแต้มคะแนนหลังจากท่ีมีการปลูกปาล์มน ้ามันแล้ว 5 ปี พบว่า มีต้มคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ น 0.15 และเกือบ
ทุกค้าถาม เกษตรกรมีความรู้ด้านปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ น ยกเว้นในประเด็นของการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน ้ามัน 
ทุกเดือนที่แต้มคะแนน 2.30 เท่ากัน ในระดับความคิดเห็นไม่แน่ใจ นอกจากนั น แต้มคะแนนที่เกษตรกร
ตอบแบบสอบถาม มีคะแนนเพิ่มมากขึ น โดยแต้มคะแนนบวกเพ่ิมมากท่ีสุดได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะ
ของต้นปาล์มน ้ามันเป็นพืชยืนต้นตระกูลหมากตาล รองลงมาเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน ้ามัน
ในพื นที่เหมาะสม การบีบสกัดผลผลิตปาล์มน ้ามัน ที่แต้มคะแนน 1.02  0.56  และ 0.44 ตามล้าดับ 



 67 

จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก่อนลงมือปลูกปาล์มน ้ามัน ในประเด็น
เกี่ยวกับข้อมูลโดยทั่วไปของปาล์มน ้ามัน พบว่าเกษตรกรตอบแบบสอบถาม คิดเป็นแต้มคะแนน 32.88 
หรือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.20 จัดอยู่ในกลุ่มไม่แน่ใจ ขณะเดียวกันเกษตรกรข้างเคียง มีแต้มคะแนนสูงกว่า
เล็กน้อยโดยตอบแบบสอบถามคิดเป็นแต้มคะแนน 33.00 ค่าแต้มคะแนนเฉลี่ยที่ 2.20 ในระดับเท่ากัน 
หมายความว่า เกษตรกรทั ง 2 กลุ่ม มีความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับปาล์มน ้ามันไม่แตกต่างกัน เนื่องจากปาล์มน ้ามัน 
เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ในพื นที่จังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี 

เมื่อมีการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่แล้ว 5 ปี ได้มีการศึกษาความคิดเห็นในประเด็น
ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับปาล์มน ้ามัน โดยใช้แบบสอบถามเดิม พบว่าเกษตรกรร่วมโครงการ เกษตรกร 
มีความรู้เพ่ิมมากขึ น คิดเป็นแต้มคะแนน 38.63 หรือค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.58 จัดอยู่ในกลุ่มที่เห็นด้วยกับ
ค้าถามเชิงบวก แสดงว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจมากขึ น  ขณะที่เกษตรกร
ข้างเคียงตอบแบบสอบถามคิดเป็นแต้มคะแนน 35.48 หรือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.36 มีค่าแต้มคะแนนที่ได้
น้อยกว่าเกษตรกรในโครงการแตจ่ัดอยู่ในเห็นด้วยและเข้าใจปาล์มน ้ามันดีขึ น 

ถึงแม้ว่าเกษตรกรในโครงการและเกษตรกรข้างเคียง มีความคิดเห็นเชิงความรู้ด้าน
ข้อมูลเบื องต้นปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ น ทั ง 2 กลุ่มประชากรตัวอย่าง เมื่อศึกษาลึกลงไปว่า ในประชากร
ตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน มีความรู้เพ่ิมขึ นหรือลดลงในประเด็นใด และเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 กลุ่ม
ประชากรตัวอย่างมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร จึงท้าการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ของประชากร 
2 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรในโครงการ มีแต้มคะแนนเพ่ิมขึ นจากค่าเฉลี่ย 
2.20 เป็น 2.58 หรือเฉลี่ยทุกข้อ 0.32 ซึ่งเกือบทุกค้าถาม แสดงว่าเกษตรกรมีความรู้ด้านปาล์มน ้ามัน
เพ่ิมขึ นเมื่อมีการลงมือปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ และประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกษตรกรข้างเคียง 
มีความรู้ด้านปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ น เช่นกัน โดยมีแต้มคะแนนเพ่ิมขึ นจากค่าเฉลี่ย 2.20 เป็น 2.36 หรือเฉลี่ย
ทุกข้อ 0.15  

2. การเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน ้ามัน 

ผลการศึกษาทดสอบในแปลงของเกษตรกร ที่ท้าการศึกษาการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน
ในจ้านวน 4 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี  และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 120 ตัวอย่าง โดยตรวจวัดความยาวทางใบที่ 9 เพ่ือศกึษาความแตกต่างของการ
เจริญเติบโต เมื่อปลูกลงดินแล้วอายุ 12 เดือน พบว่า ความยาวทางใบของปาล์มน ้ามัน ในกลุ่มตัวอย่าง
จังหวัดสุพรรณบุรี มีความยาวทางใบน้อยที่สุด รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างจังหวัดปทุมธานี และกาญจนบุรี
ตามล้าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยาวทางใบมากที่สุด 233.33 เซนติเมตร 
เมื่อเปรียบเทียบค่าที่ระดับ 0.05 พบว่า ความยาวทางใบของจังหวัดปทุมธานี มีความแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส้าคัญทางสถิติกับสุพรรณบุรี ขณะที่ต้นปาล์มอายุ 12 เดือน ที่ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรีมีความยาว
ทางใบเฉลี่ยไม่แตกต่างจากแหล่งปลูกพื นที่อ่ืน ๆ จะเห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันในช่วง 
2 ปีแรก ของประชากรตัวอย่างจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีความแตกต่างกัน 
แต่จะแตกต่างกับประชากรตัวอย่างในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั งนี เนื่องจากในช่วงแรกเกษตรกรมีการดูแล
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รักษาอย่างเหมาะสมตามค้าแนะน้า กล่าวคือ มีการใส่ปุ๋ยตามที่ก้าหนด ให้น ้าแก่ต้นปาล์มเมื่อถึงช่วงฤดูแล้ง 
แต่เป็นไปได้ว่าพื นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อากาศแห้งแล้งกว่า ท้าให้การเจริญเติบโตช้ากว่า  

เมื่อเกษตรกรปลูกปาล์มน ้ามันเป็นระยะเวลา 24 เดือน ต้นปาล์มน ้ามันที่ปลูกในจังหวัด
สุพรรณบุรี มีการเจริญเติบโตช้ากว่า พื นที่จังหวัดปทุมธานี สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกาญจนบุรี ในกรณี
พิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะความยาวทางใบที่ 9 และจ้านวนทางใบที่สร้างขึ น ซึ่งจ้านวนทางใบที่สร้างขึ น
ในต้นปาล์มน ้ามัน หมายถึงโอกาสที่จะเกิดช่อดอกที่จะพัฒนาเป็นทะลายปาล์มและผลผลิตปาล์มน ้ามัน  
ในอนาคต 

จากข้อมูลเอกสารต่าง ๆ พบว่าจ้านวนทางใบท่ีต้นปาล์มน ้ามันสร้างขึ น จะมีความสัมพันธ์
กับจ้านวนช่อดอก และช่อดอกที่สร้างจะมีความสัมพันธ์กับจ้านวนช่อดอกเพศเมีย และหมายความรวม 
ไปถึงช่อดอกเพศเมียจะสัมพันธ์กับจ้านวนทะลายหรือผลผลิตปาล์มน ้ามัน 

จากการศึกษาพบว่า จ้านวนทางใบปาล์มน ้ามันที่ต้นปาล์มน ้ามันสร้างขึ น ในช่วงอายุ
ปาล์มน ้ามัน 24 - 36 เดือนหลังปลูก ประชากรตัวอย่าง ในจังหวัดปทุมธานีมีจ้านวนมากที่สุด 62.5 
ทางใบ รองลงมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 60.5 ทางใบ ส่วนพื นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีจ้านวนทางใบน้อยที่สุด 
51.6 ทางใบ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งยังมีความแตกต่าง
กันกับต้นปาล์มในพื นที่จังหวัดปทุมธานีและสุราษฎร์ธานี 

กรณีจ้านวนทะลายปาล์มน ้ามัน จะมีความสัมพันธ์กับจ้านวนทางใบ จะเห็นว่า จ้านวน
ทะลายปาล์มน ้ามันที่สร้างขึ น ในแปลงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ้านวนมากที่สุด 23.2 ทะลาย/ปี รองลงมา
เป็นพื นที่จังหวัดปทุมธานี 22.5 ทะลาย/ปี และพื นที่จังหวัดกาญจนบุรี 21.6 ทะลาย/ปี ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ กับต้นปาล์มน ้ามันในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่มีจ้านวน 17.9 ทะลาย/ปี ขณะที่น ้าหนักทะลายปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวจากแปลงที่ท้าการศึกษาทดสอบ 
พบว่า ทะลายปาล์มน ้ามันในพื นที่จังหวัดปทุมธานี มีน ้าหนักเฉลี่ยมากที่สุด 4.56 กิโลกรัม/ต่อทะลาย 
รองลงมาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5.33 กิโลกรัม/ทะลาย ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างกับ 
ต้นปาล์มที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี   

อย่างไรก็ตาม เมื่อปาล์มน ้ามันอายุ 24 เดือน หรือ 2 ปีหลังปลูก ได้ท้าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันในแปลงศึกษาทดสอบ ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ความยาวทางใบที่ 9 
และจ้านวนทางใบท่ีสร้างขึ นใน 1 ปี พบว่าต้นปาล์มน ้ามันที่ปลูกในจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรีและจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีความยาวทางใบที่ 9 เฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
ที่ 0.05 แต่ความยาวทางใบของต้นปาล์มน ้ามันที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความแตกต่าง กับ 3 พื นที่
ดังกล่าวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  ส้าหรับจ้านวนทางใบปาล์มที่สร้างขึ น ของต้นปาล์มน ้ามัน ในประชากร
ตัวอย่าง ทั ง 4 จังหวัด พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีข้อสังเกตว่า จ้านวนทางใบปาล์มน ้ามัน  
ที่สร้างขึ น ในแปลงจังหวัดปทุมธานี มีจ้านวนมากที่สุด 54.50 ทางใบ รองลงมาคือทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และกาญจนบุรีจ้านวน 53.40 ทางใบ  

จากข้อมูลทางวิชาการ ได้ระบุว่า โดยปกติช่อดอกเพศผู้จะมีการสร้างจ้านวน 8-10 
ช่อดอก/ปี ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปาล์มจะมีการสร้างช่อดอกเพศเมียสูง  
การตัดช่อดอกทิ งในระยะที่ปาล์มเริ่มผลิตช่อดอกใหม่ ๆ จะมีการชักน้าให้ เกดช่อดอกเพศเมียสูงเช่นกัน 
จากการศึกษาพบว่า ปริมาณช่อดอกเพศผู้ในแปลงประชากรที่ศึกษา มีจ้านวนน้อยกว่าปริมาณช่อดอกปกติ 
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อาจเนื่องจากมีการดูแลรักษาที่ดี ให้น ้าอย่างสม่้าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ปริมาณช่อดอก 
เพศผู้ในพื นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ้านวนมากที่สุด เฉลี่ย 7.45 ช่อดอก ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติกับ
พื นที่จังหวัดกาญจนบุรี 5.05 และสุราษฎร์ธานี 4.90 ส้าหรับพื นที่ปทุมธานี มีจ้านวนช่อดอกเพศผู้ 
น้อยที่สุดเฉลี่ย  4.24 ช่อดอก/ปี 

เมื่ อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีถัดมา หรือที่ อายุปาล์มน ้ ามัน 37 -48 เดือน 
เพ่ือเปรียบเทียบ จ้านวนทางใบที่สร้างเพ่ิมขึ นในรอบปี จ้านวนทะลาย น ้าหนักทะลาย รวมถึ งปริมาณ 
ช่อดอกเพศผู้ที่สร้างจะพบว่าแปลงทดสอบในพื นที่จังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มที่เจริญเติบโตดีที่สุด และ
ให้ผลผลิตสูงที่สุด โดยมีจ้านวนทางใบสร้างเพ่ิมขึ นมากที่สุดเฉลี่ย 34.2 ทางใบ/ปี จ้านวนทะลายมากที่สุด 
26.5 ทะลาย/ปี และมีน ้าหนักทะลายสูงที่สุด 6.56 กิโลกรัม/ทะลาย รองลงมาได้แก่พื นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีจ้านวนทางใบปาล์มที่สร้าง 26.5 ทางใบ/ปี จ้านวนทะลาย 22.2 ทะลาย/ปี และน ้าหนักทะลาย 5.73 
กิโลกรัม/ทะลาย ส่วนพื นที่จังหวัดกาญจนบุรีกับสุพรรณบุรี มีความแตกต่างกันน้อยมาก ในด้านจ้านวน
เฉลี่ยทางใบและจ้านวนทะลาย 

เมื่อพิจารณาจากผลผลิตปาล์มน ้ามัน อายุ 3 - 4 ปี (37 - 48 เดือน) พบว่าปาล์มน ้ามัน 
ให้ผลผลิตในปีแรก (อายุ 24 - 36 เดือน) เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากที่สุด 26.5 ทะลาย 
ในจังหวัดปทุมธานี และเก็บเกี่ยวได้น้อยที่สุดที่จังหวัดสุพรรณบุรี จ้านวน 18.9 ทะลาย เมื่อพิจารณา
น ้าหนักของทะลายที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวเฉลี่ยในแต่ละพื นที่ จะพบว่า น ้าหนักทะลายในพื นที่จังหวัด
ปทุมธานี มีน ้าหนักมากที่สุด เฉลี่ย 6.56 กิโลกรัมต่อทะลาย  น ้าหนักของทะลายปาล์มที่จังหวัดสุพรรณบุรี
น้อยที่สุด 5.04 กิโลกรัม ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง ขณะที่น ้าหนักทะลายที่จังหวัด
กาญจนบุรีกับสุราษฎรธานี มีน ้าหนักใกล้เคียงกันที่ 5.90 และ 5.73 กิโลกรัมต่อทะลาย ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ 

เมื่อน้าจ้านวนทะลายกับน ้าหนักทะลายเฉลี่ยที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน สามารถค้านวณเป็น
ผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน ้ามันได้โดยน้าจ้านวนต้นต่อไร่มาคูณจ้านวนทะลายและน ้าหนักทะลายได้ผลลัพธ์
เป็นผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของแปลงศึกษา ดังนี  

ในพื นที่จังหวัดปทุมธานีได้รับผลผลิตเฉลี่ยในปีแรกที่ให้ผลผลิต 2,306.80 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี ส่วนปีที่ 2 ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ นเป็น 3,824.48 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ส้าหรับจังหวัดกาญจนบุรีในปีแรก 
ที่ให้ผลผลิต 1,853.28 กิโลกรัม เพ่ิมขึ นเป็น 2,544.08 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี จังหวัดสุพรรณบุรีในปีแรกที่ให้
ผลผลิต 1,275.91 เพ่ิมขึ นเป็น 2,095.32 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีแรกที่ให้ผลผลิต  
2,210.03 กิโลกรัม ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ นเป็น 2,798.32 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในปีที่สอง 

จากผลผลิตปาล์มน ้ามันจากพื นที่ทดสอบ ทั ง 4 แหล่ง เมื่อน้ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตเฉลี่ยทั งประเทศ ที่กรมวิชาการเกษตรได้แสดงไว้ว่าผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน ้ามันอายุ 4 ปี หรือ 
37 - 48 เดือนเฉลี่ยทั งประเทศเพียง 630 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเท่านั น แสดงให้เห็นว่าในพื นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี หากมีการปลูกปาล์มน ้ามันและดูแลรักษา เช่นเดียวกับการ
จัดท้าแปลงทดสอบ มีการใช้พันธุ์ดี ใส่ปุ๋ยเคมีตามความเหมาะสม และให้น ้าเมื่อถึงฤดูแล้ง เพ่ือไม่ให้ 
ปาล์มน ้ามันขาดน ้า พื นที่ดังกล่าวมีโอกาสได้รับผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั งประเทศ 

เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนของการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ทดสอบ จ้านวน 4 แหล่งปลูก 
จะพบว่ามีรายได้ในปีที่ 1 เป็นจ้านวนเงินต่้าสุด 5,426.46 บาท ในพื นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รายได้ที่จังหวัด
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กาญจนบุรี เป็นเงิน 7,857.91 บาท ส่วนจังหวัดปทุมธานีมีรายได้ใกล้เคียงกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 
9,570.53 บาท และ 9,370.53 บาท ตามล้าดับ ซึ่งเป็นรายได้ที่สูงกว่าประมาณการของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเงิน 2,276 - 6,426 บาท 

เมื่อพิจารณาในปีที่ 2 หรือเมื่ออายุปาล์ม 37 - 48 เดือน จะพบว่า เกษตรกรจะมีรายได้
เพ่ิมขึ นเป็น 9,556.48 - 17,439.63 บาท ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจะผันแปรตามผลผลิตที่ได้รับ และ
สอดคล้องกับจ้านวนและน ้าหนักทะลายปาล์มน ้ามัน 

แสดงว่า เกษตรกรที่มีการดูรักษาสวนปาล์มอย่างเหมาะสม โดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ดี ในพื นที่
จังหวัดปทุมธานี จะมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่มากที่สุด รองลงมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกาญจนบุรีและ
สุพรรณบุรี ตามล้าดับ 

3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

3.1 ปัญหาและอุปสรรค 

1) เกษตรกรร่วมโครงการส่วนมากวิตกเกี่ยวกับการขายผลผลิต โดยเกษตรกรระบุ
ปัญหานี มากถึง 22 คน คิดเป็นร้อยละ73.33 เนื่องจากเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างจากโรงงานสกัดน ้ามันปาล์ม 
เป็นเหตุหนึ่งที่ท้าให้ขาดความมุ่งมั่นในการบ้ารุงรักษาสวนปาล์มในระยะแรก โดยเกษตรกรเสนอปัญหา 
มีจ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 

2) ปาล์มน ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ส้าหรับเกษตรร่วมโครงการ ท้าให้ไม่มั่นใจ
ในความรู้ในการดูแลรักษา 

3) เกษตรกรยอมรับว่าในช่วงแรกดูแลรักษาสวนปาล์มน ้ามันไม่ดีพอ อันเนื่องมาจาก 
ประเด็นขาดความรู้และขาดความม่ันใจในผลตอบแทนจากปาล์มน ้ามัน 

4) เกษตรกรบางรายขาดเงินทุนในการดูแลรักษาสวนขาดเงินซื อปัจจัยการผลิต เช่น
ปุ๋ยเคมี และเงินรายจ่ายปกติในครอบครัว เนื่องจากต้องใช้จ่ายเงินในการบ้ารุงรักษาสวนเป็นจ้านวนมาก 
และในช่วงแรกปาล์มน ้ามันยังไม่ให้ผลผลิต 

5) เกษตรกรบางรายไม่มีเวลาในการดูแลรักษาสวนและหาซื อปุ๋ยเคมีตามค้าแนะน้า
ไม่ได้ เช่น ปุ๋ยฟอสฟอรัส (0 - 3 - 0) หรือปุ๋ยโดโลไมท์ เป็นต้น 

6) ปัญหาและอุปสรรคที่ส้าคัญในการด้าเนินงานโครงการ คือ เจ้าหน้าที่ไม่มาตามวัน 
เวลาที่นัดไว้ 

 3.2 ข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

1) อยากให้ส่งเสริมให้มีโรงงานมารับซื อผลผลิตใกล้ ๆ พื นที่ปลูก 
2) รัฐบาลควรส่งเสริมปลูกปาล์มน ้ามันในทุกพื นที่ที่เกษตรกรต้องการ 
3) หลังจากสิ นสุดโครงการในปี 2553 แล้วควรให้เงินทุนหรือเงินกู้ดอกเบี ยต่้าแก่

เกษตรกรที่ร่วมโครงการต่อไป 
4) ควรมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมให้มากกว่านี  
5) ขยายพื นทีป่ลูกในเขตภาคกลางให้มากขึ น 
6) พื นที่โครงการ 10 ไร่น้อยไป อยากให้ช่วยเหลือมากกว่านี  
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7) ต้องการให้เก็บข้อมูล 10 ปี และมีปุ๋ยสนับสนุนครบโครงการ 
8) ส่งเสริมให้มีรายได้ในสวนปาล์มช่วงที่ยังไม่ให้ผลผลิต 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด้าเนินงานศึกษาทดสอบ 

1. การจัดท้าแปลงศึกษาทดสอบหลายพื นที่ เพ่ือเป็นข้อมูลให้เกษตรกรและผู้สนใจ ได้ทราบ
และน้าไปพิจารณาตัดสินใจลงทุน โดยการศึกษาตั งแต่สายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับพื นที่ต่าง ๆ เช่น  
สายพันธุ์เหมาะส้าหรับพื นที่แล้ง ที่สูง ที่ดินเค็ม ที่เป็นกรดจัด ที่ลุ่มชุ่มน ้า ฯลฯ รวมทั งศึกษาวิธีการปฏิบัติ
บ้ารุงรักษาสวนปาล์มในแต่ละพื นที่ พร้อมจัดท้าเป็นเอกสารให้เกษตรกรและผู้สนใจ 

2. น ้ามันเนื่องจากมีภาคเอกชนไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน ้ามันทั่วประเทศ โดย 
ไม่ค้านึงถึงความเหมาะสมของพื นที่ จึงสมควรที่จะมีบุคลากรที่เหมาะสมกับพืชปาล์มน ้ามัน ได้แก่ นักวิจัย
ที่มีความรู้ความช้านาญเฉพาะพืช นักส่งเสริมการเกษตรที่มีความช้านาญด้านการส่งเสริมอย่างมีส่วนร่วม 
มีความจ้าเป็นส้าหรับการส่งเสริมการปลูกปาล์ม 

3. งบประมาณและการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์  การด้าเนินงานโครงการศึกษาทดสอบ 
ปาล์มน ้ามัน นอกจากมีเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทกับงานแล้ว ควรมีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ด้าเนินงานอย่างสมบูรณ์ด้วย เช่น เครื่องมือวัดความยาวทางใบ เครื่องชั่งน ้าหนักทะลายปาล์ม รายแปลง
รวมทั งค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้ตรง 

4. นโยบายของรัฐบาล  การส่งเสริมการผลิตที่สอดคล้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม 
ควรมีการด้าเนินการควบคู่กัน หากมีแนวโน้มว่าผลผลิตจะไม่พอเพียง ควรเร่งด้าเนินการขยายพื นที่
เพาะปลูกออกไปในที่ที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับการใช้น ้ามันปาล์มที่เพ่ิมขึ น และควรก้าหนด
พื นที่เพาะปลูกอย่างชัดเจนเพื่อง่ายในการส่งเสริมเกษตรกร  

5. ในพื นที่ทุ่งรังสิต มีสภาพร่องสวนเก่า จ้านวนหนึ่ง บางแปลงเกษตรกรปรับพื นที่ปลูกข้าว 
ทั งท้านาปีและท้านาปรัง ซึ่งทั งสองพื นที่ มีการปรับสภาพดินด้วยปูนหรือวัสดุปรับปรุงดินแล้วเป็นส่วนใหญ่ 
ยังมีบางพื นที่ที่ปล่อยทิ งร้าง ทั งเป็นร่องสวนส้มเดิม หรือปล่อยให้หญ้าตระกูลกกขึ นเต็มพื นที่ ยังคงสภาพ
เป็นดินกรด ปล่อยทิ งร้าง ไม่มีมูลค่า  จึงเห็นสมควรด้าเนินการส่งเสริมปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่เหมาะสม
โดยเฉพาะพื นที่ทุ่งรังสิตในเขตจังหวัดปทุมธานี สระบุรีและจังหวัดนครนายก   
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ฉัตร ช่ าชอง. 2525.  การสุ่มตนวอร่าง อ้างโดย กรมส่งเสริมการเกษตร (2539) หลนกและวิธ่วิจนรทางส่งเสริม      
     การเกษตร. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์กองเกษตรสัมพันธ์. 

ชาย โฆรวิสและสุรกิตติ ศรีกุล. 2548. ความเป็นมาของการปลูกปาล์มน ้ามนนในประเทศไทร. ศูนย์วิจัย 
     ปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี. กรมวิชาการเกษตร (อัดส าเนา) 
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เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 
 

ธีระ เอกสมธราเมษฐ์  ชัยรัตน์ นิลนนท์  ธีรพงศ์ จันทรนิยม  ประกิจ ทองค าและสมเกียรติ ศรีสนอง .2548. 
     เส้นทางสู่ความส้าเร็จในการผลิตปาล์มน ้ามนน. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา:โรงพิมพ์นีโอพอยท์ 

ธีรพงศ์ จันทรนิยม. 2553. คู่มออการปลูกปาล์มน ้ามนนแบบก้าวหน้า:9 บทสู่ความส าเร็จกับธุรกิจสวน 
     ปาล์มน  ามัน  พิมพ์โดยบริษัทวิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จ ากัด กรุงเทพฯ. :ไม่ระบุโรงพิมพ์ 

นงคราญ มณีวรรณ รติกร ณ ล าปาง และทองเติม อาภาอุทัยพงษ์. 2552 .การพนฒนาพอ นท่ยืินเปร่ รวจนื  
     ภาคกลางเพอยอเพิยมผลผลิตและคุณภาพปาล์มน ้ามนน (ชุดดินองครักษ์  จังหวัดนครนายก). 
     กรมพัฒนาที่ดิน. (อัดส าเนา 

บุญธรรม จิตต์อนันต์. 2544. แนวคิืและทฤษฎ่การส่งเสริมการเกษตร ประมวลสาระชุดวิชาบริหารงาน  
     ส่งเสริมการเกษตร นนทบุรี,บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่ระบุแหล่งพิมพ์  

ปิฏฐะ บุนนาค .2524. ปาล์ม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักพิมพ์บรรณกิจจ าหน่าย  
     กรุงเทพฯ  โรงพิมพ์กรุงธน  

วัฒนกิจ บางวฒันกุล .2548. สภาพการผลิตและการตลาืปาล์มน ้ามนนของเกษตรกรรารร่อรในจนงหวนืกระบ่ย 
       รายงานการศึกษาวิจัย, ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ .อัดส าเนาเย็บเล่ม  
ศักดิ์ศิลป์ โชตสิกุล วินาภรณ์ กฎุีรัตน์และกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ.2547. การปฏิบนติืูแลรนกษาสวนปาล์มน ้ามนน  
     ของเกษตรกรรารร่อรจนงหวนืกระบ่ยและจังหวัดสตูล. รายงานการศึกษาวิจัย กองส่งเสริมพืชไร่นา 
     กรมส่งเสริมการเกษตร.อัดส าเนาเย็บเล่ม 

ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล. 2547. สถานการณ์ปาล์มน ้ามนนและไบโอื่เซล ป  2547. เอกสารประกอบการอบรม 
     เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรโครงการทดสอบการปลูกปาล์มน  ามัน จังหวัดชลบุรี  
     ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2547 อัดส าเนาเย็บเล่ม              

สงกรานต์  ภักดีคง .2548. ปัจจนรท่ยเก่ยรวข้องกนบการรอมรนบเทคโนโลร่การผลิตปาล์มน ้ามนนของเกษตรกร 
     รารร่อรในจนงหวนืชุมพร.รายงานการศึกษาวิจัย, ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร.อัดส าเนาเย็บเล่ม 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550. แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์มปี 2551-2555  
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.เอกสารส าเนาเย็บเล่ม 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2552. การศึกษาข้อมูลพื นฐานโครงการปลูกปาล์มน  ามันทดแทนพลังงาน      
     ปีเพาะปลูก 2548/2549. ศูนย์ประเมินผล เอกสารวิชาการเลขที่ 304 กรกฎาคม 2552. ไม่ระบุแหล่งพิมพ์.             
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เอกสารอ้างอิง (ต่อ) 

 

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. 2547. โครงการศึกษาทดสอบการปลูกปาล์มน  ามันในพื นที่ภาคกลาง 
     และภาคตะวันตก. กลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มน  ามัน ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น   
     และยางพารา. (อัดส าเนา) 
Fairhurst T H. Caliman J.P Hardter R. and Witt C..2005. Oil palm : Nutreint Disorders and  
     Nutrient Management. (Oil palm Weries Volume 7. 
Isaac, Stephen and Willium B, Michael.. 1978. Handbook in Research and Evaluation.    
     Sandiago, California. 
Turner P.D. and Gillbanks, R.A. .1982. Oil Palm Cultivation and Management. The  
     incorporated Society of Planters. Kuala Lumpur Malaysia.  
Von Uexkull, T.H Fairhurst.. 1991. Fertilizing for high yield and Quality  of Oil palm. 
     IPI. Bern Siwitzerland.  



เลขที.่......./......... 
แบบสัมภาษณ/์สอบถามเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ชุดที่ 1 

โครงการศึกษาทดสอบการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นท่ีภาคกลางและภาคตะวันตก 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

------------- 
ค้าชี แจง 
1. เอกสารนี ส้าหรับเกษตรกรเข่าร่วมโครงการศึกษาทดสอบการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาค

กลางและภาคตะวันตก ของกรมส่งเสริมการเกษตร เท่านั น 
2. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ชุด  

ชุดนี เป็นชุดที่ 1 ส้าหรับชุดที่ 2 เป็นค้าถามความคิดเห็นและความรู้เบื องต้นด้านปาล์มน ้ามัน
และชุดที่ 3 เป็นแบบฟอร์มกรอกข้อมูลการเจริญเติบโต และจ้านวนทะลายปาล์มน ้ามัน ซึ่ง
เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ด้าเนินการ ภายใต้ความร่วมมือกับเกษตรกร 

3. โดยสาระส้าคัญของแบบสอบถามจะประกอบด้วย ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ข้อมูลการปลูกพืช 
ข้อปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

                                              ---------------------------- 
1) ชื่อเกษตรกร.........................................นามสกุล..................................................... 
2) หมายเลขบัตรประจ้าตัวเกษตรกร.(13หลัก)  ......................................................... 
3) ที่อยู่ บ้านเลขที่........หมู่ที.่........ชื่อหมู่บ้าน................................ต้าบล............................ 
           อ้าเภอ............................จังหวัด................................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร 
 
1.เพศ 
    .............ชาย                ………..หญิง 
2.อายุ 
    ................ น้อยกว่า 40 ปี               ............ 41-60 ปี          ........... มากกว่า 60  ปี  
    
3. ระดับการศึกษา 
    ...........ประถมศึกษา                       .........มัธยมศึกษา           ...........อาชีวศึกษา 
   .............ปริญญาตรี                          .........สูงกว่าปรญิญาตรี  
3. ต าแหน่งทางสังคม 
   ............ไม่มี                                         
    .............ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้าน   
   ........... อบต./สมาชิกอบต.       
  ............. ครู            
  ............  อ่ืน ๆ   (ระบุ)................................................                                           
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4. การเป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
   .............. ไม่เป็น      .................... เป็น    
                 
5.ข้อมูลประกอบอาชีพการเกษตร(ด้านการปลูกพืช) 
 5.1 พื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด ………..ไร่  แบ่งออกเป็น 
                - พื้นที่ท านา ...............ไร่   ………..ไม่ท านา 
      - พื้นที่ท าไร่  ...............ไร่   ..........ไม่ท าไร่  
                 - พื้นที่ปลูกผลไม้/พืชผัก ……………ไร่    .............ไม่ได้ปลูกไม้ผล/พืชผัก 
 
ตอนที่ 2  ข้อคิดเห็น/ความรู้เบื องต้นทางด้านวิชาการปลูกปาล์มน ้ามัน 
 

ที ่ รายการ เห็นด้วย 
ชอบ ใช ่

 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
ไม่ใช่ ไม่

ชอบ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
 

11 
12 
13 
14 
15 
 
 

ปาล์มน ้ามันเป็นพืชยืนต้นตระกูลหมากตาล 
รากปาล์มน ้ามันเป็นรากฝอยทั่วผิวดิน 
ปาล์มน ้ามันปลูกและเจริญเติบโตดีในภาคใต้ 
ปาล์มน ้ามันต้องการน ้ามากกว่าพืชไร่ 
เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยให้กับปาล์มน ้ามันมากกว่า พืชไร่ 
ผลผลิตปาล์มน ้ามันเป็นทะลาย 
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มทุกเดือน 
ตัดผลปาล์มแล้วต้องรีบส่งเข้าโรงงานภายในเวลา24 
ชั่วโมง 
ปาล์มน ้ามันปลูกง่ายให้ผลตอบแทนสูง 
เกษตรกรควรปลูกปาล์มน ้ามันเฉพาะพื นที่เหมาะสม
เท่านั น 
พื นที่นอกเขตภาคใต้ไม่ควรปลูกปาล์มผลผลิตจาก
ปาล์มน ้ามันสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้มาก 
น ้ามันปาล์มได้มาจากการบีบสกัดทะลายปาล์ม 
น ้ามันปาล์มมีโคเรสเตอรอล ต่้า 
เราสามารถน ้าผลผลิตจากน ้ามันปาล์มมาท้าไบโอ
ดีเซล 

................

................

................

................

................ 

................

................ 
 
............... 
………… 
 
…………… 
……………
……………
……………
…………… 
 
………….. 

..............

..............

..............

..............

..............

.......... 

.............. 
 
.............. 
………… 
 
…………… 
……………
……………
……………
…………… 
 
………….. 

..............

..............

..............

..............

..............

........... 

.............. 
 
.............. 
………… 
 
…………… 
……………
……………
……………
…………… 
 
………….. 

หมายเหตุ แบบสอบถามตอนที่ 2 ให้สอบถามเกษตรกร รวม 2 ครั ง โดยครั งแรก สอบถามก่อนมีการ
ปลูกปาล์มน ้ามัน ครั งที่ 2 สอบถามเมื่อปลูกปาล์มน ้ามันลงไปแล้ว 4-5 ปี 
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ตอนที่ 3 . ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกปาล์มน ้ามัน 
1 ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ 
 1)………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
2 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ 
 1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                ------------------------------ 
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เลขที.่......./......... 
 

แบบสัมภาษณ/์สอบถามเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ชุดที่ 2 
โครงการศึกษาทดสอบการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นท่ีภาคกลางและภาคตะวันตก 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
------------- 

 
 แบบฟอร์มเก็บรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน ้ามัน ในแปลงตัวอย่าง 
 
ค้าชี แจง 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน ้ามัน เก็บรวบรวมข้อมูล 
จากแปลงตัวอย่าง    
               ใน 4 จังหวัด ๆ ละ 3 แปลง แปลงละ 10 ต้น รวม 120 ต้น ประกอบด้วย  

1. ความยาวทางใบปาล์มน ้ามัน ท่ีทางใบท่ี 9 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล รวม 
2 ครั ง และ เมื่ออายุปาล์ม 12 เดือน  

2. จ านวนทางใบปาล์มน ้ามัน เก็บรวบรวมข้อมูลรวม 3 ครั ง เมื่ออายุ
ปาล์ม 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน 

3. ปรมิาณช่อดอกเพศผู้ เก็บข้อมูล 4 ครั ง เมื่ออายุ 12 เดือน 24 เดือน
และ 36 เดือน และครั งท่ี 4 เมื่ออายุ 48 เดือน  

4. ปริมาณช่อดอกเพศเมีย เก็บข้อมูล 4 ครั ง เมื่ออายุ 12 เดือน 24 
เดือนและ 36 เดือน และครั งท่ี 4 เมื่ออายุ 48 เดือน เพื่อ 

5. .จ านวนทะลายปาล์มสด เก็บรวบรวมข้อมูล โดยนับจ้านวนทะลายทุก
ครั งท่ีมีการเก็บเกี่ยวปาล์มน ้ามัน  

6. .น้ าหนักทะลายปาล์มสด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการชั่งน ้าหนักรวม
ของผลผลิตทะลายปาล์มน ้ามันท่ีเก็บเกี่ยวได้ทุกครั ง  

2. .ระบุ วัน เดือน ปี ท่ีเดินทางเข้าเก็บข้อมูล และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
3. ให้ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนออกจากสวนปาล์มน ้ามัน   
 
 

ขอขอบคณุที่ช่วยเก็บรวบรวมข้อมลู 
สัญญาว่า จะน้าข้อมูลทีไ่ด้ ไปวิเคราะห์และเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวชิาการ  

ที่สร้างประโยชน?แก่เกษตรกรกรและประเทศชาติ สืบไป 
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แบบฟอร์มเก็บรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน ้ามัน ในแปลงตัวอย่าง 
 
1. แบบเก็บข้อมูล ความยาวทางใบปาล์มน้ ามัน  
 1.1 ความยาวทางใบที่ 9 เม่ือปาล์มน้ ามัน อายุ 12 เดือน 
จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                  

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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1.2 ความยาวทางใบ ที่ 9  ปาล์มน้ ามัน อายุ 24 เดือน 
 
จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

. 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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2. แบบเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต จ้านวนทางใบปาล์มน ้ามัน 
2.1 จ านวนทางใบปาล์มน้ ามัน อายุ 12 เดือน 
 
จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

. 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวทีท่ี่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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2.2 จ านวนทางใบปาล์มน้ ามันสะสม เมื่ออายุ 24 เดือน 
 
จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

. 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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2.3 จ านวนทางใบปาล์มน้ ามันสะสม เมื่ออายุ 36 เดือน 
 
จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

. 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่ ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่//ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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3.แบบเก็บข้อมูล ปริมาณช่อดอกเพศผู้ 
3.1 ปริมาณช่อดอกเพศผู้ เมื่ออายุ 12 เดือน 

      จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       
แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 

1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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3.2 ปริมาณช่อดอกเพศผู้ เมื่ออายุ 24 เดือน 
 

      จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       
แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 

1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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3.3 ปริมาณช่อดอกเพศผู้ เมื่ออายุ 36 เดือน 
      จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
 
 



87 
 

3.4 ปริมาณช่อดอกเพศผู้ เมื่ออายุ 48 เดือน 
      จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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4.แบบเก็บข้อมูล ปริมาณช่อดอกเพศเมีย 
4.1 ปริมาณช่อดอกเพศเมีย เมื่ออายุ 12 เดือน 

      จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       
แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 

1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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4.2 ปริมาณช่อดอกเพศเมีย เม่ืออายุ 24 เดือน 
 

      จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       
แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 

1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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4.3 ปริมาณช่อดอกเพศเมีย เม่ืออายุ 36 เดือน 
      จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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4.4 ปริมาณช่อดอกเพศเมีย เม่ืออายุ 48 เดือน 
 

      จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       
แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 

1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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5. แบบเก็บข้อมูลจ านวนทะลายปาล์มสด  
5.1 ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลจ านวนทะลายปาล์มสดเมื่ออายุ 24 เดือน  

 จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       
แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 

1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

. 
    จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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5.2 เก็บข้อมูลจ านวนทะลายปาล์มสด ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 36 เดือน  
    จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                                                                                                       

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

. 
     จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
             จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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5.3 เก็บข้อมูลจ านวนทะลายปาล์มสดครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 48 เดือน   
      จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                           

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
     จังหวัดปทุมธานี                                                                              

แปลงที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                             

แถวที่/ต้นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  รวม เฉลี่ย 
1             
2             
3             

รวม             
เฉลี่ย             
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6. แบบเก็บข้อมูล.น้ าหนักทะลายปาล์มสด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการชั่งน ้าหนักรวม
ของผลผลิตทะลายปาล์มน ้ามันที่เก็บเก่ียวได้ทุกครั ง  

 
6.1  เก็บข้อมูลรวมน้ าหนักทะลายปาล์มสด ช่วงอายุ 24-36 เดือน 

 จังหวัดกาญจนบุรี                                                                               หนว่ย : กก  
ครั งท่ีเก็บเกี่ยว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
             
 225 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                           หนว่ย : กก  

ครั งท่ีเก็บเกี่ยว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
             
 225 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
             
 
จังหวัดปทุมธานี                                                                               หน่วย : กก  

ครั งท่ีเก็บเกี่ยว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
             
 225 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
             
 
สุราษฎร์ธานี                                                                               หน่วย : กก  

ครั งท่ีเก็บเกี่ยว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
             
 225 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
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6.2 เก็บรวบรวมข้อมูลน ้าหนักทะลายปาล์มสด ช่วงอายุ 37-48 เดือน เดือน  
 

จังหวัดกาญจนบุรี                                                                                หนว่ย : กก  
ครั งท่ีเก็บเกี่ยว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
             
 225 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
             

 
จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                           หนว่ย : กก  

ครั งท่ีเก็บเกี่ยว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
             
 225 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
             

 
จังหวัดปทุมธานี                                                                               หน่วย : กก  

ครั งท่ีเก็บเกี่ยว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
             
 225 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
             

 
สุราษฎร์ธานี                                                                               หน่วย : กก  

ครั งท่ีเก็บเกี่ยว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
             
 225 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
             

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