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บ่คนเ่าย 
 
 การศึกษาการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันอย่างรวดเร็วหลังน  าท่วมขังปีท่ี 2 ด าเนินการทดลองท่ีสถานีทดลอง
การใช้น  าชลประทานท่ี 8 (นครศรีธรรมราช) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน พ.ย. 2557 - ก.ย. 2558 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 วิธีการ 4 ซ  า คือ วิธีการท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 
หลังน  าท่วมและดินแห้งแล้ว ท าการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามัน โดย ปล่อยไว้ตามธรรมชาติ ใส่ปูนขาว ใส่ปูนขาวและ
ปุ๋ยคอก ใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี และให้ปุ๋ยทางใบ ตามล าดับ เพื่อศึกษาการฟื้นฟูต้นปาล์ม
น  ามันอย่างรวดเร็วหลังน  าท่วมขัง โดยไม่ให้กระทบต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน ศึกษาแนวทางและ
วิธีการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามัน เพื่อชะลอความเสียหายจากเหตุน  าท่วมขังเป็นเวลานานอย่างเร่งด่วน และศึกษาถึง
ความสามารถในการฟื้นตัวของต้นปาล์มน  ามันหลังน  าท่วมขังท่ีใช้วิธีการฟื้นฟูท่ีแตกต่างกัน จากผลการทดลอง
พบว่า หลังน  าท่วมขังและดินแห้งแล้ว ท าการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามัน โดยการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี เป็นแนวทาง
และวิธีการฟื้นฟูเพื่อชะลอความเสียหาย ตลอดจนท าให้ปาล์มน  ามันมีความสามารถในการฟื้นตัว ทางด้านการ
เจริญเติบโตจากเหตุน  าท่วมขังเป็นเวลานานอย่างรวดเร็ว ท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด โดยมีพื นทีใบเฉล่ียสูงสุด 
เท่ากับ 1.57 ตารางเมตร พื นท่ีหน้าตัดแกนทางเฉล่ียสูงสุด 6.87 ตารางเซนติเมตร และความยาวทางใบเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 215.90 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ การให้ปุ๋ยทางใบ 
 
ค้าส้าคนญ: ปาล์มน  ามัน, การฟื้นฟู, น  าท่วมขัง 
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ABSTRACT 
 

Study on restoration of oil palm after flooding (2nd year) was conducted at Irrigation 
Water Management Experiment Station 8 (Nakhon Si Thammarat), Nakhon Si Thammarat 
province during November 2014 to September 2015. The experiment design was randomized 
complete block design with 4 replication was used 6 treatment for restoration after the 
flooding and then dry soil, namely; 1)natural release 2) used lime 3) used lime and manure 
4) used lime and chemical fertilizer 5) used manure and chemical fertilizer 6) use foliar 
fertilizer respectively. Were conducted to evaluate the suitable method for restoration of oil  
palm after flooding. The result revealed used manure and chemical fertilizer treatment had 
suitable method of this study, were observed in all growth characters studied; gave the 
highest average leaf area which was 1.57 m2, average petiole cross section having 6.87 cm2 
and average rachis length having 215.90 cm. had higher than other treatments.    
 
Keywords: Oil palm, Restoration, Flooding 
 
 

ค้าน้า 
 
 ในปัจจุบันปาล์มน  ามันเป็นพืชท่ีได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างมาก เนื่องจากปาล์มน  ามันเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคัญท่ีมีบทบาทเป็นทั งพืชอาหาร และพืชพลังงานทดแทน รัฐบาลได้ท าการส่งเสริมเกษตรกร
ขยายพื นท่ีปลูกปาล์มน  ามันมากขึ น เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการส าหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนใน
อนาคต ในปี 2558 มีพื นท่ีให้ผลผลิตประมาณ 4.28 ล้านไร่ ผลผลิต 11.01 ล้านตัน ผลผลิตเฉล่ีย 2.58 ตัน/ไร่
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) การให้ผลผลิตของปาล์มน  ามันในแต่ละช่วงของรอบปีจะผันแปรขึ นอยู่
กับสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไป โดยน  ามีบทบาทท่ีส าคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิต กรมวิชาการเกษตร (2547) ได้รายงานว่า ปาล์มน  ามันเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีในเขต
ร้อนชื น ต้องการน  าฝนเฉล่ียมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายตัวของฝนสม่ าเสมอตลอดปี 
อย่างไรก็ตาม ปาล์มน  ามันยังจัดว่าเป็นพืชท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีทนต่อสภาพน  าท่วมขังได้นาน โดยปาล์มน  ามันท่ีน  าท่วม
ขังได้รับความเสียหายจะขึ นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ อายุของต้นปาล์มน  ามัน ระดับน  าและคุณภาพของน  าท่ี
ท่วมขัง (กรมวิชาการเกษตร, 2554) 

สืบเนื่องจากปลายปี 2553 และต้นปี 2554 เกิดเหตุการณ์น  าท่วมทางภาคใต้ ซึ่งเป็นพื นท่ีปลูกปาล์ม
น  ามันมากท่ีสุดของประเทศ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน โดย เมื่อเกิด
สภาวการณ์น  าท่วมในพื นท่ีปลูกปาล์มน  ามัน มีผลท าให้รากขาดอากาศหายใจ และถ้าการระบายน  าไม่ทัน ไม่มี
ประสิทธิภาพ และมีปริมาณกรดในดินมากเกินไป สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษจากการเพิ่มความเป็นกรด
ของดิน เป็นผลให้การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตลดลง เมื่อถูกน  าท่วมขังนาน ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตขาดหายไปจนกว่าต้นปาล์มจะสร้างรากและใบใหม่ รากขาดออกซิเจน ราก
เน่า โคลนเลนท่วมขังบริเวณรากท าให้ดินแน่น อากาศในดินมีน้อย ส่ิงมีชีวิตในดินตาย ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีท่ี
ใส่ในดินถูกชะล้างออกไป ต้นปาล์มน  ามันจะแสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจน ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ท า
ให้ผลเน่า ทะลายเน่า 
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จะเห็นได้ว่า ผลกระทบจากน  าท่วมขังมีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน  ามันเป็นอย่าง
มาก ดังนั นการศึกษาวิจัยนี จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันอย่างรวดเร็วหลังน  าท่วมขัง โดย
ไม่ให้กระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน  ามัน  เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการดูแลการฟื้นฟูต้น
ปาล์มน  ามันเพื่อชะลอความเสียหายจากเหตุน  าท่วมขังเป็นเวลานานอย่างเร่งด่วน และเพื่อศึกษาถึง
ความสามารถในการฟื้นตัวของต้นปาล์มน  ามันหลังน  าท่วมขังท่ีใช้วิธีการฟื้นฟูท่ีแตกต่างกัน  โดยสามารถน า
ข้อมูลท่ีได้ไปวางแผนการจัดการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันในแปลงปลูกปาล์มน  ามันในพื นท่ีท่ีมีปัญหาเรื่องน  าท่วมได้
ทันเวลา โดยไม่ให้กระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน  ามัน 

 

ยุปกรณ์และดิธีการ่เลยร 

ยุปกรณ์ 
 1 ปุ๋ยและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 2 วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตรต่าง ๆ 
 3 เครื่องช่ังน  าหนัก 
 4 เครื่องและอุปกรณ์การสูบน  า 
 5 เครื่องมือตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
 6 อุปกรณ์อื่น ๆ 

ดิธีการ่เลยร 
การศึกษาการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันอย่างรวดเร็วหลังน  าท่วมขังปีท่ี 2 ด าเนินการทดลองท่ีสถานีทดลอง

การใช้น  าชลประทานท่ี 8 (นครศรีธรรมราช) อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั งอยู่ ท่ีเส้นรุ้ง 
(latitude) 08o 09/ 13.4// เหนือ เส้นแวง (longitude) 100o 06/ 28.4//  ตะวันออก และสูงจาก
ระดับน  าทะเล + 2.53 เมตร ระหว่างเดือน พ.ย. 2557 – ก.ย. 2558 ดินในแปลงทดลองเป็นดินเนื อละเอียด 
เนื อดินเป็นดินเหนียว มีปฏิกิริยาดินเป็นกลาง อัตราการไหลซึมของน  าผ่านดินช้ามาก มีคุณสมบัติทางเคมีและ
ฟิสิกส์บางประการ ดังนี ; pH = 6.3, Organic matter (OM) = 1.8 %, EC = 0.87 มิลลิโมห์/เซนติเมตร และ
มีความชื นในดินท่ีจุดความชื นสนาม (Field Capacity, FC) และจุดเหี่ยวถาวร (Permanent Wilting Point, 
PWP) เท่ากับ 38.5 และ 21.4 % ตามล าดับ   
 วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) ประกอบด้วย 6 วิธีการ
ทดลอง 4 ซ  า โดยการท าให้ต้นปาล์มน  ามันถูกน  าท่วมจนมิดต้น คือท่วมตายอดหรือจุดก าเนิดของใบใน
ระยะเวลา 1 เดือน แล้วท าทางระบายน  าออกจากบริเวณโคนต้นปาล์มน  ามันโดยเร็ว โดยรักษาระดับน  าให้ต่ า
กว่าบริเวณโคนต้นปาล์มน  ามัน 30 เซนติเมตร หลังน  าท่วมและดินแห้งแล้วท าการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันตาม
วิธีการท่ีก าหนด ดังนี  
  วิธีการท่ี  1   ปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ 
  วิธีการท่ี  2   หลังน  าท่วมและดินแห้งแล้ว ใส่ปูนขาว 
  วิธีการท่ี  3   หลังน  าท่วมและดินแห้งแล้ว ใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก 
  วิธีการท่ี  4   หลังน  าท่วมและดินแห้งแล้ว ใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี 
  วิธีการท่ี  5   หลังน  าท่วมและดินแห้งแล้ว ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี 
  วิธีการท่ี  6   หลังน  าท่วมและดินแห้งแล้ว ให้ปุ๋ยทางใบ 
หมายเหตุ : ปูนขาวใช้อัตรา 400 กก./ไร่, ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 500 กรัม/ต้น, 
            ปุ๋ยคอก (มูลวัว) อัตรา 4 ตัน/ไร่, ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 21-21-21 อัตรา 2 ช้อนโต๊ะ/น  า 20 ลิตร 
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 ให้น  าเพื่อให้ความชื นของดินในแปลงปลูกพืชถึงความชื นชลประทานทุก ๆ 14 วัน โดยเก็บตัวอย่างดิน
ตรวจวัดหาความชื นของดินก่อนการให้น  า เพื่อค านวณปริมาณน  าท่ีจะให้ เก็บข้อมูลปริมาณน  าท่ีท่วมขังและน  า
ท่ีระบายออก ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จ านวนทางใบทั งหมด พื นท่ีใบ จ านวนใบย่อย พื นท่ีหน้าตัดแกนทาง ความ
ยาวทางใบของปาล์มน  ามัน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Analysis of variance ตามแผนการทดลองแบบ 
RCBD และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

 
ผลการ่เลยรและดิจารณ์ 

 
จ้านดน่ารใบ 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉล่ียจ านวนทางใบของปาล์มน  ามัน ในทุกวิธีการทดลองไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ โดยจ านวนทางใบของปาล์มน  ามันก่อนด าเนินการฟื้นฟู มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 38.50 – 43.25 ทางใบ
จ านวนทางใบของปาล์มน  ามันหลังการฟื้นฟู 3 เดือน ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกันมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง        
43.00 – 48.00 ทางใบ ส่วนหลังการฟื้นฟู 6 เดือน พบว่า ปาล์มน  ามันมีจ านวนทางใบเฉล่ียตั งแต่ 47.5 ถึง 
54.0 ทางใบ (ภาพที่ 1) 

พื น่ี่ใบ 
 พื นท่ีใบของปาล์มน  ามันก่อนท าการฟื้นฟูไม่แตกต่างทางสถิติ โดยมีค่าเฉล่ียระหว่าง 0.89 – 1.09 
ตารางเมตร แต่หลังจากปาล์มน  ามันได้รับการฟื้นฟู 3 เดือน พบว่า ค่าเฉล่ียพื นท่ีใบของวิธีการใส่ปุ๋ยคอกและ
ปุ๋ยเคมี มีค่าสูงเท่ากับ 1.37 ตารางเมตร โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการให้ปุ๋ยทางใบ วิธีการ
ใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก และวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี ซึ่งมีค่าเฉล่ียพื นท่ีใบเท่ากับ 1.20, 1.15 และ 1.14 
ตารางเมตร ตามล าดับ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ และวิธีการท่ีใส่ปูน
ขาว ซึ่งมีค่าเฉล่ียพื นท่ีใบเพียง 0.99 และ 0.91 ตารางเมตร ตามล าดับ นอกจากนี ยังพบว่า ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติในวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก วิธีการให้ปุ๋ยทางใบ วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี วิธีการท่ีปล่อยไว้ตาม
สภาพธรรมชาติ และวิธีการท่ีใส่ปูนขาว ส่วนพื นท่ีใบของปาล์มน  ามันหลังการฟื้นฟู 6 เดือน พบว่า มีความ
สอดคล้องกับหลังการฟื้นฟู 3 เดือน โดยค่าเฉล่ียพื นท่ีใบของวิธีการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี มีค่าสูงเท่ากับ 1.57 
ตารางเมตร โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก วิธีการให้ปุ๋ยทางใบ และ
วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี ซึ่งมีค่าเฉล่ียพื นท่ีใบเท่ากับ 1.29, 1.29 และ 1.20 ตารางเมตร ตามล าดับ แต่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ และวิธีการท่ีใส่ปูนขาว ซึ่งมีค่าเฉล่ียพื นท่ีใบ
เพียง 1.04 และ 0.93 ตารางเมตร ตามล าดับ ส่วนวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก วิธีการให้ปุ๋ยทางใบ วิธีการใส่
ปูนขาวและปุ๋ยเคมี วิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ และวิธีการท่ีใส่ปูนขาว พบว่าไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (ตารางท่ี 1และภาพที ่2) 

จ้านดนใบ่าย่ 
 ค่าเฉล่ียจ านวนใบย่อยของปาล์มน  ามันท่ีได้รับการฟื้นฟูหลังน  าท่วมขังทั ง 5 วิธีการ เปรียบเทียบกับ
วิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ (ตารางท่ี 1) พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยจ านวนใบย่อยของ
ปาล์มน  ามันก่อนการฟื้นฟูมีค่าเฉล่ียตั งแต่ 134.00 – 151.50 ใบย่อย หลังการฟื้นฟู 3 เดือน มีค่าเฉล่ียระหว่าง 
150.00 – 164.50 ใบย่อย และหลังการฟื้นฟู 6 เดือน มีค่าเฉล่ียตั งแต่ 156.50 - 181.00 ใบย่อย (ภาพที3่) 
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พื น่ี่ลน้าตนเแกน่าร 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉล่ียพื นท่ีหน้าตัดแกนทางก่อนด าเนินการฟื้นฟู ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ซึ่งมีค่าเฉล่ียระหว่าง 4.75 – 5.01 ตารางเซนติเมตร และภายหลังการฟื้นฟู 3 เดือน พบว่า ค่าเฉล่ีย
พื นท่ีหน้าตัดแกนทางของวิธีการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี มีค่าสูงเท่ากับ 6.09 ตารางเซนติเมตร โดยไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก วิธีการให้ปุ๋ยทางใบ และวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี 
ซึ่งมีค่าเฉล่ียพื นท่ีหน้าตัดแกนทางเท่ากับ 5.82, 5.57 และ 5.49 ตารางเซนติเมตร ตามล าดับ แต่แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญกับวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ และวิธีการท่ีใส่ปูนขาว ซึ่งมีค่าเฉล่ียพื นท่ีหน้าตัดแกนทาง
ค่อนข้างต่ าเพียง 4.89 และ 4.81 ตารางเซนติเมตร ตามล าดับ และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญใน
วิธีการให้ปุ๋ยทางใบ วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี วิธีการท่ีใส่ปูนขาว และวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ 
ส่วนหลังการฟื้นฟู 6 เดือน พบว่า ค่าเฉล่ียพื นท่ีหน้าตัดแกนทางของวิธีการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี มีค่าสูงเท่ากับ 
6.87 ตารางเซนติเมตร โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก วิธีการให้ปุ๋ย
ทางใบ และวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี ซึ่งมีค่าเฉล่ียพื นท่ีหน้าตัดแกนทางเท่ากับ 6.43, 6.01 และ 5.99 
ตารางเซนติเมตร ตามล าดับ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ และวิธีการท่ี
ใส่ปูนขาว ซึ่งมีค่าเฉล่ียพื นท่ีหน้าตัดแกนทางค่อนข้างต่ าเพียง 4.98 และ 4.85 ตารางเซนติเมตร ตามล าดับ 
นอกจากนี ยังพบว่า วิธีการที่ใส่ปูนขาวเพียงอย่างเดียวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการใส่ปูนขาวและ
ปุ๋ยคอก แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการให้ปุ๋ยทางใบ วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี และวิธีการท่ีปล่อย
ไว้ตามสภาพธรรมชาติ ในท านองเดียวกันก็ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก 
วิธีการให้ปุ๋ยทางใบ วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี และวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ (ภาพที่ 4) 
 
คดาม่าด่ารใบ 

 ค่าเฉล่ียความยาวทางใบของปาล์มน  ามันก่อนท าการฟื้นฟูไม่แตกต่างทางสถิติ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 
136.80 – 151.60 เซนติเมตร และภายหลังการฟื้นฟู 3 เดือน ค่าเฉล่ียความยาวทางใบของปาล์มน  ามันมี
ลักษณะในทิศทางเดียวกันกับค่าเฉล่ียพื นท่ีหน้าตัดแกนทาง (ตารางท่ี 1) โดยพบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยคอกและ
ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉล่ียความยาวทางใบสูง เท่ากับ 183.04 เซนติเมตร โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับ
วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก วิธีการใหปุ้๋ยทางใบ และวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี ซึ่งมีค่าเฉล่ียความยาวทางใบ
เท่ากับ 176.25, 171.80 และ 169.90 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการท่ีปล่อยไว้
ตามสภาพธรรมชาติ และวิธีการท่ีใส่ปูนขาว ซึ่งมีค่าเฉล่ียความยาวทางใบเพียง 161.50 และ 152.25 
เซนติเมตร ตามล าดับ นอกจากนี ยังพบว่า วิธีการท่ีใส่ปูนขาวเพียงอย่างเดียวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
กับวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการให้ปุ๋ยทางใบ วิธีการใส่ปูนขาวและ
ปุ๋ยเคมี และวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ ในท านองเดียวกันก็ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญใน
วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก วิธีการให้ปุ๋ยทางใบ วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี และวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพ
ธรรมชาติ ส่วนค่าเฉล่ียความยาวทางใบของปาล์มน  ามันหลังการฟื้นฟู 6 เดือน มีความสอดคล้องกับหลังการ
ฟื้นฟู 3 เดือน (ภาพที่ 5) โดยพบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี มีค่าเฉล่ียความยาวทางใบสูง เท่ากับ 215.90 
เซนติเมตร โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก วิธีการให้ปุ๋ยทางใบ และ
วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี ซึ่งมีค่าเฉล่ียความยาวทางใบเท่ากับ 197.63, 190.23 และ 186.73 เซนติเมตร 
ตามล าดับ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ และวิธีการท่ีใส่ปูนขาว ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียความยาวทางใบเพียง 182.33 และ 165.00 เซนติเมตร ตามล าดับ นอกจากนี ยังพบว่า วิธีการท่ีใส่ปูน
ขาวเพียงอย่างเดียวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก แต่ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญกับวิธีการให้ปุ๋ยทางใบ วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี และวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ ใน
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ท านองเดียวกันก็ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในวิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก วิธีการให้ปุ๋ยทางใบ 
วิธีการใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมี และวิธีการท่ีปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติ 
 จากผลการวิเคราะห์ การศึกษาการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันอย่างรวดเร็วหลังน  าท่วมขัง ปีท่ี 2 พบว่า 
ความยาวทางใบ พื นท่ีใบ และพื นท่ีหน้าตัดแกนทาง ของปาล์มน  ามันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนจ านวนทางใบ และจ านวนใบย่อยของปาล์มน  ามันไม่พบความแตกต่างทางสถิติ จากการทดลองในครั งนี  
การฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันอย่างรวดเร็วหลังน  าท่วมขัง โดยไม่ให้กระทบต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน 
วิธีการท่ีใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี หลังน  าท่วมและดินแห้งแล้ว มีแนวโน้ม ท าให้ปาล์มน  ามันท่ีได้รับผลกระทบต่อ
น  าท่วมขัง ได้รับการฟื้นฟูได้ดีท่ีสุด สอดคล้องกับ กรมพัฒนาท่ีดิน (2550) ซึ่งได้แนะน าการจัดการดินหลังน  า
ท่วม เมื่อดินแห้งแล้วควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกในท้องถิ่นร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารและ
ปรับคุณสมบัติของดินภายหลังน  าท่วมให้มีความเหมาะสม ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า แนวทางและวิธีการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามัน เพื่อชะลอความเสียหายจากเหตุน  าท่วมขังเป็นเวลานาน
อย่างเร่งด่วน เป็นการใช้วิธีการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามัน โดยใช้ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี ท าให้ต้นปาล์มน  ามันมี
ความสามารถในการฟื้นตัวหลังน  าท่วมขังได้ดีท่ีสุด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการฟื้นฟูปาล์ม
น  ามัน ให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตปาล์มน  ามัน 
 

สรุปผลการ่เลยร 

 
 จากการทดลองเรื่อง ศึกษาการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันอย่างรวดเร็วหลังน  าท่วมขัง ในพื นท่ีสถานีทดลอง
การใช้น  าชลประทานท่ี 8 (นครศรีธรรมราช) อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้ 
พบว่า เป็นการศึกษาการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันอย่างรวดเร็วหลังน  าท่วมขัง โดยก าหนดวิธีการทดลองท่ีแตกต่าง 
6 วิธีการ ได้แก่ หลังจากน  าท่วมและดินแห้งแล้ว ปล่อยไว้ตามธรรมชาติ, ใส่ปูนขาว, ใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก, ใส่
ปูนขาวและปุ๋ยเคมี, ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี, และให้ปุ๋ยทางใบ โดยวางแผนทดลองแบบ RCBD 
 แนวทางและวิธีดูแลการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันเพื่อชะลอความเสียหายจากเหตุน  าท่วมขังเป็นเวลานาน
อย่างเร่งด่วน พบว่า วิธีการฟื้นฟูปาล์มน  ามันอย่างรวดเร็วหลังน  าท่วมขังและดินแห้งแล้ว ด้วยวิธีการใส่ปุ๋ยคอก
และปุ๋ยเคมี เป็นแนวทางและวิธีดูแลการฟื้นฟู ซึ่งท าให้การเจริญเติบโตด้านล าต้นของปาล์มน  ามันดีท่ีสุด โดยมี
พื นทีใบเฉล่ียสูงสุด เท่ากับ 1.57 ตารางเมตร พื นท่ีหน้าตัดแกนทางเฉล่ียสูงสุด 6.87 ตารางเซนติเมตร และ
ความยาวทางใบเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 215.90 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ การให้ปุ๋ยทางใบ 
 วิธีการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันอย่างรวดเร็ วหลังน  าท่วมขังท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้ปาล์มน  ามันมี
ความสามารถในการฟื้นตัว คือ หลังน  าท่วมขังและดินแห้งแล้ว ให้ท าการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน ก่อนและหลังด าเนินการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วหลังน  าท่วมขังด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 
 

วิธีการ
ทดลอง 

จ านวนทางใบ พื นที่ใบ (ตร.ม.) จ านวนใบย่อย พื นที่หน้าตัดแกนทาง (ตร.ซม.) ความยาวทางใบ (ซม) 

ก่อนการ
ฟื้นฟู 

หลังการ
ฟื้นฟู       

3 เดือน 

หลังการ
ฟื้นฟู    

6 เดือน 

ก่อนการ
ฟื้นฟู 

หลังการ
ฟื้นฟู     

3 เดือน 

หลังการ
ฟื้นฟู     

6 เดือน 

ก่อนการ
ฟื้นฟู 

หลังการ
ฟื้นฟู       

3 เดือน 

หลังการ
ฟื้นฟู     

6 เดือน 

ก่อนการ
ฟื้นฟู 

หลังการ
ฟื้นฟู      

3 เดือน 

หลังการ
ฟื้นฟู     

6 เดือน 

ก่อนการ
ฟื้นฟู 

หลังการฟื้นฟู 
3 เดือน 

หลังการฟื้นฟู 
6 เดือน 

1 42.25 48.00 54.00 0.97 0.99 b 1.04 b 151.50 159.50 167.00 4.81 4.89 b 4.98 bc 139.50 161.50 bc 182.33 bc1/  

2 40.00 46.50 51.50 0.89 0.91 b 0.93 b 134.00 150.00 156.50 4.75 4.81 b 4.85 c 136.80 152.25 c 165.00 c 

3 39.50 43.00 48.25 1.07 1.15 ab 1.29 ab 143.00 159.50 175.50 5.00 5.82 a 6.43 ab 151.60 176.25 ab 197.63 ab 

4 38.50 44.00 47.50 1.09 1.14 ab 1.20 ab 146.00 159.50 172.00 5.01 5.49 ab 5.99 abc 149.90 169.90 abc 186.73 abc 

5 43.25 48.00 53.00 1.04 1.37 a 1.57 a 147.00 164.50 181.00 4.98 6.09 a 6.87 a 150.35 183.04 a 215.90 a 

6 
 

41.50 45.00 48.25 1.01 1.20 ab 1.29 ab 144.50 158.00 169.50 4.99 5.57 ab 6.01 abc 151.43 171.80 abc 190.23 abc 

ค่าเฉลี่ย 40.83 45.75 50.42 1.01 1.13 1.22 144.33 158.50 170.25 4.92 5.45 5.86 146.60 169.12 189.64 

F-test  ns ns ns ns  * * ns  ns ns  ns  *  *  ns  *  *  

CV (%)  9.42 7.10 6.85 17.12 17.91 20.64 10.10 8.90 9.55 3.42 9.24 15.65 7.87 7.18 10.16 

หมายเหตุ 
1/
ข้อมูลที่มีตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั งไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ 0.05 

* มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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ภาพที่ 1 แสดงจ านวนทางใบปาล์มน  ามันท่ีได้รับการฟื้นฟูหลังน  าท่วมขังด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 

 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงพื นท่ีใบของปาล์มน  ามันท่ีได้รับการฟื้นฟูหลังน  าท่วมขังด้วยวิธกีารท่ีแตกต่างกัน 

 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงจ านวนใบย่อยปาล์มน  ามันท่ีได้รับการฟื้นฟูหลังน  าท่วมขังด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 
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ภาพที่ 4 แสดงพื นท่ีหน้าตัดแกนทางปาล์มน  ามันท่ีได้รับการฟื้นฟูหลังน  าท่วมขังด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงความยาวทางใบปาล์มน  ามันท่ีได้รับการฟื้นฟูหลังน  าท่วมขังด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 
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แหล่งข้อมูล: http: // www.ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RADOC/0425500011.pdf            
(18 เมษายน 2559). 

กรมวิชาการเกษตร. 2547. ปาล์มน  ามัน. เอกสารวิชาการ ล าดับท่ี 16/2547. โรงพิมพ์ดอกเบี ย, กทม. 188น. 
กรมวิชาการเกษตร. 2554. ข่าวสารปาล์มน  ามัน Surat oil Palm Newsletters. ฉบับท่ี 2/2554. ประจ าเดือน

กรกฎาคม-กันยายน 2554. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี 2559. (ระบบ

ออนไลน์) แหล่งข้อมูล: http: // www.oae.go.th/download/document_ tendency/ 
journalofecon 2559.pdf  (25 เมษายน 2559). 
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