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บทคัดย่อ
กำรจัดกำรปัจจัยกำรผลิตอย่ำงเหมำะสมโดยเฉพำะน้ำและปุ๋ยมีควำมสำคัญยิ่งสำหรับกำรดูแลรักษำต้น
กล้ ำปำล์ มน้ ำมัน ระยะอนุ บ ำลหลั ก วัตถุป ระสงค์ข องกำรวิ จัย ครั้ งนี้ เ พื่ อเปรีย บเทียบกำรเจริ ญเติบโตและ
ประสิทธิภำพกำรใช้ปุ๋ยของต้นกล้ำปำล์มน้ำมันระยะอนุบำลหลักในระบบน้ำหยดและกำรให้ปุ๋ยทำงน้ำอย่ำง
แม่นยำกับระบบกำรจัดกำรของเกษตรกร รวมทั้งเพื่อประเมินต้นทุน และผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจของระบบ
กำรจัดกำรต้นกล้ำปำล์มน้ำมันระยะอนุบำลหลักแบบแม่นยำและของเกษตรกร ดำเนินกำรในแปลงเพำะกล้ำ
ปำล์มน้ำมันซีพีไอ ไฮบริด สำขำห้วยยอด จ.ตรัง และสำขำทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช รวม 4 กำรทดลอง วำง
แผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี จำนวน 5 ซ้ำ ได้แก่ 1) วิธีกำรให้น้ำแบบหยด 2)
วิธีกำรให้น้ำแบบพุ่ง และ 3) วิธีกำรให้น้ำแบบสปริงเกลอร์ กำรจัดกำรปุ๋ยของวิธีกำรให้น้ำแบบพุ่งและสปริง
เกลอร์ทำโดยใส่ปุ๋ยเม็ดแบบโรยในถุงบริเวณรอบโคนต้นกล้ำ ส่วนวิธีกำรให้น้ำแบบหยดเป็นกำรให้ปุ๋ยผ่ำนระบบ
น้ำโดยใช้ปุ๋ยเกล็ดละลำยน้ำและปั๊มจ่ำยไปพร้อมกับกำรให้น้ำต้นกล้ำปำล์มในช่วงเวลำเช้ำของทุกวัน บันทึก
ข้อมูลพัฒนำกำรและกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำปำล์ม ปริมำณธำตุอำหำรในพืชและดินวัสดุปลูก ปริมำณควำม
หนำแน่นของวัชพืช เปอร์เซ็นต์และควำมรุนแรงของกำรเกิดโรคใบจุด ควำมชื้นของวัสดุปลูก ปริมำณน้ำที่ให้แก่
ต้นกล้ำและข้อมูลสภำพอำกำศรำยวัน รวมทั้งข้อมูลกำรจัดกำรและจัดสรรปัจจัยกำรผลิตของแปลงเพำะกล้ำ ผล
กำรศึกษำพบว่ำปริมำณน้ำที่ให้แก่ต้นกล้ำของวิธีกำรให้น้ำแบบหยดมีปริมำณน้อยกว่ำวิธีกำรให้น้ำแบบพุ่งและ
สปริงเกลอร์ 3.31 และ 1.57 เท่ำ ในขณะที่ปริมำณควำมชื้นของวัสดุในถุงปลูก มีค่ำที่ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยสำคัญ วิธีกำรให้น้ำแบบหยดมีอัตรำกำรสร้ำงใบขนนกที่ต่ำในช่วงแรกและมีค่ำสูงขึ้นในช่วงท้ำยของกำรศึกษำ
สำหรับแปลงเพำะกล้ำสำขำห้วยยอด จ.ตรัง ส่วนลักษณะกำรเจริญเติบโตวิธีกำรให้น้ำแบบหยดมีอัตรำกำร
เพิ่มขึ้นทีน่ ้อยกว่ำวิธีกำรให้น้ำแบบพุ่งในช่วงแรกหลังย้ำยปลูกเช่นกัน แต่ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติที่กำรบันทึก
ข้อมูลครั้งสุดท้ำยสำหรับรอบกำรศึกษำที่ 1 ปี 2561 ของแปลงเพำะกล้ำทั้ง 2 พื้นที่ อย่ำงไรก็ตำมรอบกำรศึกษำ
ที่ 2 พบว่ำวิธีกำรให้น้ำแบบหยดสำมำรถส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำที่ดีกว่ำวิธีกำรให้น้ำแบบพุ่งและ
สปริงเกลอร์และพบควำมแตกต่ำงทำงสถิติตั้งแต่หลังย้ำยปลูกประมำณ 150 วัน วิธีกำรให้น้ำแบบหยดสำมำรถ
ลดปริ ม ำณควำมหนำแน่ น ของวั ช พื ช เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ละระดั บ ควำมรุ น แรงของโรคใบจุ ด ให้ น้ อ ยลงได้ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับวิธีกำรให้น้ำแบบพุ่งและสปริงเกลอร์ กำรเปรียบเทียบปริมำณธำตุอำหำรสะสมในดินและต้นพืช
พบมีควำมแตกต่ำงของปริมำณธำตุแต่ละธำตุและระหว่ำงวิธีกำรให้น้ำ ส่วนในกำรวิเครำะห์ค่ำประสิทธิภำพกำร
ดู ด ใช้ ธ ำตุ อ ำหำรเพื่ อ สะสมในต้ น พื ช และค่ ำ ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรใช้ ปุ๋ ย พบว่ ำ วิ ธี ก ำรให้ น้ ำแบบหยดมี ค่ ำ
ประสิทธิภำพสูงกว่ำอย่ำงมีนัยสำคัญเป็นส่วนใหญ่ตลอดช่วงกำรวิจัย ขณะที่วิธีกำรให้น้ำแบบพุ่งและสปริงเกลอร์
ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน เมื่อนำข้อมูลกำรจัดกำรแปลงเพำะไปวิเครำะห์ต้นทุน พบว่ำวิธีกำรให้น้ำแบบหยดมีต้นทุน
อุปกรณ์ระบบน้ำสำหรับกำรติดตั้งในครั้งแรกสูงกว่ำประมำณ 6 เท่ำตัว อย่ำงไรก็ตำมสำมำรถช่วยลดต้นทุนด้ำน
อื่น ๆ ให้น้อยลง เช่น ปุ๋ยเคมี ค่ำจ้ำงแรงงำนหรือค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ เป็นต้น เป็นผลให้ต้นทุนต่อต้นมีค่ำที่ใกล้เคียง
กันสำหรับรอบกำรศึกษำที่ 1 และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำจะไม่มีหรือมีเล็กน้อยในรอบกำรผลิต
ถัดไป ส่วนรอบกำรผลิตที่ 2 วิธีกำรให้น้ำแบบหยดมีต้นทุนสูงกว่ำ โดยเกิดจำกกำรจำกัดกำรให้ปุ๋ยที่น้อยลง
สำหรับวิธีกำรให้น้ำแบบพุ่งและสปริงเกลอร์ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรตกต่ำของรำคำน้ำมันปำล์มในช่วงปี 2562 ผล
จำกกำรศึกษำสำมำรถเสนอเป็นทำงเลือกให้กับเกษตรกรสำหรับตัดสินใจนำไปปรับใช้ในกำรดูแลจัดกำรแป ลง
เพำะกล้ำปำล์มน้ำมันต่อไป
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Abstract
Appropriate management practices especially water and nutrient could enhance growth
and development of oil palm main–nursery seedling and decrease production costs. The
objectives of this research were to compare growth characteristics and fertilizer use efficiency
of oil palm main–nursery seedling grown under drip fertigation system and traditional farming
practices as well as to evaluate management cost of oil palm main–nursery seedling when
adopt drip fertigation system and traditional farming practices. A hybrid tenera oil palm cv. CPI
Hybrid was grown under two different fields, i.e., Huai Yot district Trang province and Thung
Song district Nakhon Si Thammarat province, totaling four environments. A completely
randomized design with three treatments and five replications was used each experimental site.
Treatments consisted of drip irrigation, micro–rainspray and sprinkler system. Granular fertilizer
was applied for oil palm seedling with micro–rainspray and sprinkler system while drip system
was fertilizing through an irrigation system. Seedling growth and development, nutrient
accumulation in soil and plant, occurrence of weed and leaf spot disease, soil moisture and
crop management data were recorded throughout the growing period. The results revealed drip
system consumed irrigation amount less than micro rainspray and sprinkler systems
approximately 3.31 and 1.57 times, respectively. However, no statistically significant difference
for soil moisture. The experiment at Huai Yot, Trang province showed oil palm with drip system
gave the slowest rate of pinnate leaf production during 1–4 months after planting and then
grew at higher rate at the near end of growing season. In addition, growth characteristics of oil
palm under drip irrigation system were gradually increased, but less than micro–spray system
in the first period after planting but there were no significant difference at the end for the first
planting season at both Huai Yot (Trang) and Thung Song sites (Nakhon Si Thammarat). Drip
system significantly enhanced growth of oil palm seedling more than micro–rainspray and
sprinkler systems, starting from 150 days after planting at the second planting season. Moreover,
drip system could decrease the competition from weed and incidence of leaf spot disease
whereas increased nutrient uptake efficiency as well as nutrient use efficiency as compared to
micro–rainspray and sprinkler systems. A comparison on production cost of each irrigation
system indicated that equipment and installation costs of drip irrigation system was costly and
six times higher than micro–rainspary and sprinkler systems. Nevertheless, drip system could
decreased other management costs such as fertilizer, labour and electrical consumption,
leading to have production costs was almost identical for the first season. Due to palm oil price
dropped during 2019, farmer decreased applying amount of fertilizer only for micro–rainspray
and sprinkler systems. Therefore, production cost of micro–rainspray and sprinkler was less than
drip system of the second planting season. The result from this research proposes alternative
method to farmer for making decision and adopting to utilize in their farm.

