
การประยุกตใชแบบจําลองเพื่อตัดสินใจขยายพื้นทีป่ลูกปาลม 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สมเจตน  ประทุมมินทร1 

บทนํา 
ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายที่ชัดเจนในการทีจ่ะพัฒนาพลังงานจากมวลชีวะ (Bio-energy) 

เพื่อนํามาใชทดแทนน้ํามันที่ตองนําเขาจากตางประเทศ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 14 มกราคม 2549 
ไดมีมติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบในดานการผลิต และกําหนดพืน้ที่ในการปลูกปาลม
น้ํามัน โดยมีพื้นที่ที่ตองการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันของประเทศใหได 10 ลานไร จากการศกึษา
เบื้องตนพบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภมิูภาคหนึ่ง ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เพื่อปลูก
ปาลมน้ํามันเพื่อนํามาใชเปนวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล โดยกาํหนดพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันหนวยละ
ไมนอยกวา 60,000 ไร ตอโรงงานสกัดปาลมน้าํมัน และโรงงานผลิตไบโอดีเซล 1 โรงงาน เพือ่ให
โครงการดังกลาวประสบความสาํเร็จ และเปนไปตามนโยบาย จึงไดดําเนินการสํารวจโดยละเอยีดเพื่อ
กําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการเปนโรงการนํารองในการพัฒนาพื้นทีป่ลูกปาลมน้ํามัน 

พื้นที่โครงการนํารอง ไดศึกษาความเปนไปไดในพื้นที่โครงการหวยโมง ซึ่งเปนโครงการ
ชลประทานและสูบน้ําดวยไฟฟาจากแมน้ําโขง (ภาพที่ 1) มีปริมาณน้ําที่สามารถใชในการปลูกปาลม
น้ํามันไมนอยกวาปละ 29 ลาน ลบ.เมตร พบวา 

1. เขตโครงการพืน้ที่ชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟามีพืน้ที่ประมาณ 79,590 ไร จัดเปนมีพื้นที่
เหมาะสมสําหรับปาลมน้ํามัน (L 2) 58,363 ไร  

2. จังหวัดมีนโยบายผลักดันใหจัดตั้งโรงงานสูบน้ําที ่11 ในบริเวณตอนใตของพื้นที่ จะทําให
มีพื้นที่ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอีก 28,732 ไร 

3. ในเขตอําเภอศรีเชียงใหม และทาบอ ถารัฐฯ มีโครงการชลประทานตามนโยบาย ก็
สามารถเพิ่มพื้นที่สวนปาลมน้ํามนัไดอีกกวา 83,360 ไร รวมพื้นที่ที่สามารถสงเสริมการปลูกปาลม
น้ํามันไดไมนอยกวา 170,455 ไร 

4. ผลการคํานวณปริมาณน้ําที่ปาลมน้ํามันตองการ ปริมาณน้ําทีส่ะสมในดิน อตัราการ
ระเหยและคายน้าํ พบวา ปาลมน้ํามันตองการน้าํสูงสุดในชวงเดือน ธันวาคม-เมษายน คิดเปนปริมาณ
น้ําประมาณ 5-6 ลาน ลบ.เมตร แตปริมาณน้าํที่เขตชลประทานเก็บกัก และสามารถชลประทานไดกวา 
10 ลาน ลบ.เมตร ซึ่งเพียงพอตอการสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามัน 

                                                        
1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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วิธีการดําเนินงาน 
1. สํารวจขอบเขตที่ตั้ง โดยใชเครื่อง GPS ยี่หอ GARMIN รุน GPS 12 ซึ่งเปนเครื่องแบบ 

Real time kinetic โดยใชคาเฉลี่ยจากการวัดไมนอยกวา 60 ครั้ง และวัดจุดที่กําหนดเปนจุดตรวจสอบ
ภาคสนาม (Ground control point) ซึ่งไดกําหนดไวจํานวน 20 จุด เปนจุดที่มีลักษณะที่สังเกตไดงาย
ในสภาพพื้นที่ เชน จุดตัดถนน จุดที่ตั้งสถานีสูบน้ํายอย เปนตน 

2. สํารวจดิน โดยใชสวานเจาะดนิ (Edelman Auger) สํารวจชั้นดิน สีดิน และปฏิกิริยาดิน 
ตรวจสอบกับรายละเอียดหนาตดัดินมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อจําแนกดินเบื้องตนในระดับชุด
ดิน (Soil series) แตละจุดที่สํารวจดินทําการกําหนดจุดสํารวจดวยเครื่อง GPS เชนกัน 

3. สํารวจดินและสภาพสวนปาลมน้ํามันในจังหวดัตรัง และกระบี ่ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะ
ดิน และการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน เพื่อเปรียบเทียบลักษณะดินของภาคใต และภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

4. ประเมินศักยภาพการผลิตปาลมน้ํามันในพื้นที่โครงการนํารอง 
 

 

สัญญลักษณ 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่สํารวจ เพื่อใชเปนโครงการนํารองปลูกปาลมน้ํามัน โดยใชพื้นที่โครงการชลประทานหวยโมง 



เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 

 

107 

องคประกอบวิเคราะหสําหรับระบบชวยตัดสินใจ (Decision Support System, DSS)  

สําหรับการคํานวณผลผลิตพืช แบงการทํางานออกเปน 3 ขั้นตอน (ภาพที่ 2) คือ 
1. ขั้นตอนการนําเขาขอมูล ในขั้นตอนนี้จะใชระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร (Geographic 

Information System, GIS) เปนเครื่องมือในการแบงพื้นทีแ่ละนาํเขาขอมูลตางๆ สําหรับการแบงพื้นที่
จะใชความคลายคลึงเปนเนื้อเดียวกัน (Homogeneity) ของลักษณะทางภูมิประเทศ เพื่อเพิ่มความ
ถูกตองในการคํานวณ ขอมูลที่นําเขาทั้งหมดประกอบไปดวย  

1.1 ขอมูลภูมิอากาศ ไดแก ขอมูลสูงสุดและต่ําสุดของอณุหภมิูอากาศ ขอมูล
สูงสุดและต่ําสุดของปริมาณความชื้นสัมพัทธในอากาศ ความเรว็ลมโดยเฉลี่ย และความยาวนานที่
แสงอาทิตยจะสองลงมาที่ผิวโลก ปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันที่ฝนตก 

1.2 ขอมูลลักษณะพื้นที่ ไดแก ขนาดและสัดสวนพื้นที่ ความลาดชัน ระดับความ
สูงของพื้นที่ ลักษณะพืชคลุมดิน แองน้ําบนผิวดิน และมาตรการในการอนุรักษดินและน้าํ 

1.3 ขอมูลชุดดินหรือกลุมชุดดิน ไดแก ลักษณะเนื้อดิน ความลึกหนาดิน การ
ระบายน้าํของดนิ คาความเปนกรดเปนดางของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกทัง้หมด 
(Cation Exchange Capacity: CEC) ความอุดมสมบูรณของดิน %Organic Matter ความสามารถใน
การเก็บกักน้ําของดิน เปอรเซ็นตความลาดชัน %Particle Distribution และมาตรการในการอนุรักษดิน
และน้ํา  

1.4 ขอมูลจําเพาะของพืช ประกอบไปดวยชวงระยะเวลาในการเจรญิเติบโตของพืช 
ดัชนีพื้นที่ใบ อัตราการสรางมวลชีวภาพสูงสุดที่ดัชนีพื้นที่ใบสูงสุด ความสูงลําตนสูงสุด ระดับความลึก
ของรากพืช กลุมพืชตามกระบวนการสังเคราะหแสง ดัชนีการเก็บเกี่ยว และดัชนีความตองการน้ําของ
พืช 

1.5 ขอมูลทางดานเศรษฐกิจสังคม ประกอบไปดวย ฤดูกาลปลูกพืชชนิดตาง ๆ 
ตนทุนที่ไมเปนเงนิสดทั้งหมด ตนทุนรวมทั้งหมด กําไรสุทธิเหนอืตนทุนที่เปนเงินสด และรายรับเหนือ
ตนทุนที่เปนเงินสด 

2. ขั้นตอนการคาํนวณ ในขั้นตอนนี้ เปนการพัฒนาแบบจําลองเพื่อการประเมินศกัยภาพการ
ผลิตของพื้นที่ อาทิเชน  

2.1แบบจําลองการคาดคะเนผลผลิตพืชจากการสังเคราะหมวลชีวะสูงสุด  
2.2 แบบจาํลองความสัมพันธของผลผลิตพืชกับวิกฤตน้ํา 
2.3 การวิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการผลิตพืช  

ขั้นตอนนี้มีแนวทางการดําเนินการใกลเคียงกับขั้นตอนการวิเคราะหศักยภาพการผลิต และ

การจัดการปจจัยการผตนั้น Ghent University ของ Belgium (Verdoodt and Van Ranst, 2003) ได

นําเสนอแนวทางหรือแนวคดิใหมในการวิเคราะหประสิทธภิาพของการผลิต (Yield Gap Analysis) โดย
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ผสมผสานองคความรูระหวาง Crop Growth Model ในการวิเคราะหผลผลิตพืช โดยใชปจจัย

ภูมิอากาศ และลักษณะของพชืเปนหลัก แลวจึงวิเคราะหผลผลิตที่ลดลงอันเนื่องมาจากความวกิฤต

ของการขาดน้ํา ตอจากนั้นจึงทําการวิเคราะหความสัมพันธของผลผลิตพืชกับสมดุลธาตุอาหาร แลว

ปรับแกแบบจําลองดวยผลการสํารวจแปลงเกษตรกร (ภาพที่ 3) 

 

 
ภาพที่ 2  แผนผังแสดงการพัฒนาระบบการตัดสินใจเพื่อกําหนดแผนจัดการผลผลิตพืช 

 

 

เร่ิมตน 

รวบรวม ตรวจสอบ นําเขาขอมูล 

ระบบฐานขอมูล (GIS) 
เลือกชั้นขอมูลเพื่อวิเคราะห 

ขอมูลชดุดนิ ขอมูลภูมิอากาศ ขอมูลกายภาพพื้นที ่ ขอมูลจําเพาะของพืช ขอมูลเศรษฐกิจสังคม 

ขั้นตอนการนําเขาขอมูล 

ขั้นตอนการคํานวณ 

Crop Characteristics แบบจําลองผลผลิตมวลชีวะสุทธิ(RPP) 

แบบจําลองผลผลิตสภาวะน้ําวิกฤต (WPP) 

แบบจําลองดัชนีความเหมาะสม 

Crop Requirement LUT 

ขั้นตอนการตัดสินใจ 

ศักยภาพการผลิตของพื้นที่ การจัดการปจจัยการผลิต ตนทุนการผลิต 

ความพอใจหรือยอมรับ 

เกณฑที่ใชตัดสินใจ (Criteria) 

เปลี่ยนแปลงระบบการผลิต 

กําหนดระบบการผลิต 

แผนที่และการจัดการ 

จบระบบตัดสินใจ 

ยอมรับ 

ไมยอมรับ 
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ภาพที่ 3 สดงขั้นตอนการวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตในแตละสถานะภาพของระบบการผลิต ของ Verdoodt 

and Van Ranst, 2003 เปรียบเทียบกับแนวทางการดําเนินงานของการพฒันาระบบตัดสินใจ 

 
3. ขั้นตอนการตดัสินใจ เปนขั้นตอนที่สรางระดับความพอใจจากผลการคํานวณ เพื่อใชเปน

พื้นฐานในการยอมรับ โดยนําขอมูลการวิเคราะหได ผลการสํารวจภาคสนามดานเศรษฐกิจและสังคม 
นํามาสรางแบบจําลองเพื่อกําหนดการตัดสินใจจากการจัดลําดับชั้นศักยภาพการผลิตของพื้นที่ ตนทุน
การการจัดการปจจัยผลผลิต และผลตอบแทน นํามาสูการตดัสินใจยอมรับหรือไมยอมรับระบบการ
ผลิต ถาเกษตรกรยอมรับ ก็นําไปสูขั้นตอนสุดทาย คือการจดัทํารูปแบบการผลิต พรอมผลผลิต 
เชิงแผนที่เพือ่นํามาใชกําหนดแนวทางการดําเนินการตอไป ถาเกษตรกรยังไมยอมรับระบบการผลิต ก็
สามารถนําขอมูลพืชอื่น ๆ มาคาํนวณรูปแบบการผลิต แลวนํามาสูระบบการตัดสินใจ จนไดรูปแบบที่
ตองการ 

การจําลองการตัดสินใจเลือกระบบการผลิตของเกษตรกร เปนการพัฒนาแบบจําลองโดยใช
โปรแกรมคอมพวิเตอรชวย เชนโปรแกรมภาษา Visual Basic เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการประกอบ
วิเคราะหใน “ระบบชวยตัดสินใจสําหรับการจัดการทรัพยากรเพือ่การผลิต ลักษณะของโปรแกรม
ดังกลาวเปนการตรวจสอบเงือ่นใขการตัดสินใจตามแบบจําลองการตัดสินใจเลือกปลูกพืชของเกษตร
ดังกลาวดวยคําส่ัง If … then …. Else …. Endif ซึ่งเงื่อนไขตางๆ ในแบบจําลองการตัดสินใจเลือกปลูก
พืชของเกษตรกรประกอบดวยเงื่อนไขทางดานกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคม 

ศักยภาพการผลิตสูงสุดจากมวลชีวะสุทธิ 

ผลผลิตภาวะน้ําวิกฤต 

ผลผลิตภาวะขาดธาตุอาหาร 

ผลผลิตแปลงเกษตรกร 

ผลผลิต (ตัน/ไร) 

สถ
าน

ะภ
าพ

กา
รผ

ลิต
 

ปจจัยที่ใชวิเคราะห 

ความยาววนั อุณหภมูิ 
ลักษณะของพืช (Crop cycle) 

ปจจัยที่เปนขีดจํากัด 

ปริมาณน้ําในดิน 

ปจจัยที่เปนขีดจํากัด 

ปจจัยที่เปนขีดจํากัด 

วัชพืช 
โรค ศัตร ู
มลภาวะเปนพิษ 

%อินทรยีวัตถุ    pH 
ความอุดมสมบูรณ 
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ผลการศึกษา 

สภาพทั่วไป 
พื้นที่ลุมน้ําหวยโมง เปนลําน้ําสาขาแมน้ําโขง ที่มีตนกําเนิดจากเทอืกเขาภูซางใหญ จังหวัด

เลย รวมกับลําน้ําที่เกิดจากเทือกเขาในเขตอาํเภอสุวรรณคูหา และอาํเภอนากลาง จังหวัด
หนองบวัลําภู ไหลมารวมกับลําหวยโคโล หวยคะนาน หวยน้ําบน ไหลผานอาํเภอบานผือ จังหวัด
อุดรธานี ผานอาํเภอโพธิ์ตาก และไหลลงปมน้ําโขงที่อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ลุมน้ําหวยโมงมี
พื้นที่รับน้ําประมาณ 1,685,789 ไร เปนพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 1,189,536 ไร เปนพื้นที่ชลประทาน
ประมาณ 103,523 ไร เปนโครงการขนาดกลาง 61,183 ไร ขนาดเล็ก 26,310 ไร และโครงการสบูน้ํา
ดวยไฟฟา 23,213, ไร 

สภาพการใชประโยชนพื้นที่ โดยปกติเกษตรกรจะปลูกขาวนาป (ขาวหอมมะลิ) ซึ่งใหผลผลิต 
เฉล่ียประมาณ 50 ถัง/ไร  

ภาพที่ 1 แสดงใหเห็นสภาพความพรอมของพื้นทีท่ี่จะปลูกปาลมน้าํมัน ในพื้นที่มีอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญที่สามารถเก็บน้ําไดเต็มที่ 29 ลาน ลบ.เมตร แตในปจจุบันมีสภาพตืน้เขินเปนบางสวน ทํา
ใหเก็บกักน้ําไดเพียง 10 ลานลูกบาศกเมตร จําเปนตองทําการขุดลอก  

ในพื้นที่มีสถานีสูบน้ํายอยจํานวน 10 สถานี (P1-P10) และมีพื้นที่ที่สามรถใหชลประทานได
ถึง 79,590 ไร (ตารางที่ 1) ชุดดินที่พบมากที่สุด คือ ชุดดินศรีสงคราม เปนชดุดินทีจ่ัดในกลุมดินเหนียว 
รองลงมาเปนกลุมดินรวน ไดแกชุดดินรอยเอ็ด พื้นที่ชลประทานนี้ มีศักยภาพในการผลิตปาลมน้ํามัน
สูงมาก (มากกวา 3 ตัน/ไร/ป) ประมาณ 15,439 ไร และที่ใหผลผลิตสูงกวา 2.5 ตัน/ไร/ป มีพื้นที่
ประมาณ 42,924 ไร (ตารางที่ 2) สวนในทางตอนใตของโครงการ กําลังดําเนินการของงบประมาณใน
การจัดตั้งสถานสูีบน้ํายอยสถานีที่ 11 ซึ่งจะทําใหมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกปาลมที่ใหผลผลิตสูง
กวา 2.5 ตัน/ไร/ป เพิ่มขึ้นอีก 28,732 ไร   

การใชประโยชนที่ดิน พบวาจากขอมูลภาพถายดาวเทียม LANDSAT 5 TM ขอมูลวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2549 และการสํารวจขอมูลภาคสนาม เกษตรกรใชประโยชนจากระบบชลประทานเพือ่ปลูก
พืชในฤดูแลงนอย ไมเกินรอยละ 10 ของพื้นที่  

การสํารวจดนิ  
ผลการสํารวจดิน พบวา ดินในพืน้ที่แบงออกเปน 2 กลุม ใหญ ๆ คือ (ภาพที่ 4)  
1. กลุมดินรวน ประกอบดวยชุดดินรอยเอ็ด ชุดดินโคราช ชุดดินวาริน ชุดดินศรีสงคราม และ

ชุดดินสีทน 
2. กลุมดินเหนียว ไดแก ชุดดิน เพ็ญ ชุดดินโพนพิสัย ชุดดินนครพนม 
ผลการสํารวจดิน พบวา กลุมดินรวน (พื้นที่สีเหลือง) เปนกลุมดินที่เนื้อดินบน (0-30 ซม.) มี

เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย สวนดินลางมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนยีวปนทราย ถึงดินเหนียวปนทราย 
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โดยทั่วไปพบวาจะมีชั้นดินเหนียวที่มีศิลาแลงออน (Plinthite) ปนอยูในระดับลึกกวา 1.50 เมตร 
ลักษณะสีดินพบวา สีจุดประที่แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใตดินตื้นกวากลุมดิน
เหนียว ดินสวนใหญเมื่อแหง ผิวดินจะแข็งมาก และออนนุมเมื่อดนิเปยก สวนกลุมดินเหนียว มีเนือ้ดิน
บนเปนดินรวนเหนียว และดินลางเปนดินเหนียว สวนใหญเปนดินที่มีการระบายน้ําเลว และขอควร
ระวังคือการแตกระแหงของผิวดินเมื่อดินแหง จะมีผลตอการเจริญเติบโตของรากปาลมน้ํามันเพราะจะ
ทําใหรากปาลมน้ํามันขาด นอกจากนั้น พบวา ดินในบางจุดที่สํารวจมีชั้นดานแข็งทีเ่กิดจากการไถ
พรวน (Plough pan) ซึ่งจะสังเกตไดจากการที่สวานเจาะผานไปไดอยางลําบาก ที่ระดับ 30-50 ซม. 
เมื่อเจาะผานทะลุชั้นนี้ จะพบชั้นดินที่มีความชื้นในดินคอนขางสูง  

ตารางที่ 1 เนื้อที่ชุดดินที่พบในเขตชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟาหวยโมง และพื้นทีท่ี่มศัีกยภาพปลูกปาลมที่จําเปน 

ตองจัดสรางระบบชลประทานเพิ่มเติม 
ชุดดิน พื้นที่ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน ฯ รวม 

ตะกอนลุมน้ําเชิงซอน 4,796 1,460 6,256 
โคราช 6,173 15,503 21,676 
นครพนม 7,464 - 7,464 
พิมาย 2,814 56 2,870 
เพ็ญ 2,380 2,490 4,871 
โพนพิสัย 3,062 5,427 8,490 
ราชบุรี 218 - 218 
รอยเอ็ด 14,950 19,041 33,991 
สรรพยา 10,307 - 10,307 
ศรีสงคราม 19,079 3,796 22,875 
สีทน 738 4,752 5,490 
วาริน 2,070 1,817 7,355 
พื้นที่น้ําทวม 5,538 - 2,070 
ผลรวมทั้งหมด 79,590 54,342 133,933 

 
ตารางที่ 2 พื้นที่ชุดดินที่พบในเขตชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟาหวยโมง และพื้นที่ทีม่ีศักยภาพปลูกปาลมที่จําเปน 

ตองจัดสรางระบบชลประทานเพิ่มเติม (นอกเขตชลประทานฯ) 
ชั้นความ
เหมาะสม 

พื้นที่ในเขตชลประทาน นอกเขต
ชลประทาน ฯ 

รวม 

1 15,439 5,427 20,867 
2 42,924 23,305 66,229 
3 15,689 23,792 39,481 
4 5,538 1,817 7,355 

รวม 79,590 54,342 133,933 
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ภาพที่ 4 การจําแนกกลุมดินในพื้นที่สาํรวจ 

 

ตารางที่ 3 ผลการจําแนกดินที่สํารวจพบในพื้นที ่

ชื่อชุดดิน 
กลุม 
เนื้อดนิ 

กลุมแร 
ในดนิ 

USDA-1975 ระบบประจําชาต ิ
ชุดดนิ 
คลาย 

บานจอง fine clayey mixed Typic Paleustults Red-Yellow Podzolic Soils บาเจาะ 
โคราช fine loamy siliceous Oxic Paleustults Gray Podzolic Soils ทาแซะ 
รอยเอ็ด fine loamy kaolinitic Aeric Paleaquults Low Humic Grey Soils ทาตูม 
เรณ ู fine loamy mixed Plinthic Paleaquults Hydromorphic Gray Podzolic Soils รอยเอ็ด 
สรรพยา fine loamy mixed Typic Ustifluevents Alluvial Soils สายบุรี 
สีทน fine loamy mixed Aeric Tropaquepts Low Humic Grey Soils รอยเอ็ด 
สตึก fine loamy kaolinitic Typic Paleustults Red-Yellow Podzolic Soils ทายเหมอืง 
ธาตุพนม fine loamy mixed Ustic Haplustalfs Non Clacic Brown Soils กําแพงแสน 
วาริน fine loamy siliceous Oxic Paleustults Red-Yellow Podzolic Soils หางฉัตร 
นครพนม fine clayey mixed Aeric Paleaquults Low Humic Grey Soils  
พิมาย fine clayey mixed Vertic Tropaquepts Hydromorphic Alluvial Soils ราชบุรี 
เพ็ญ clayey skeletal mixed Typic Plinthaquults Low Humic Grey Soils อน 
โพนพิสยั clayey skeletal mixed Typic Plinthustults Red-Yellow Podzolic Soils ชุมพร 
ราชบุรี fine clayey mixed Aeric Tropaquepts Hydromorphic Alluvial Soils พิมาย 
ศรีสงคราม fine clayey mixed Vertic Tropaquepts Hydromorphic Alluvial Soils พิมาย 



เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 

 

113 

จากการวิเคราะหความเหมาะสมของชุดดิน โดยตั้งสมมุติฐานวามีน้ําพอเพียงตอการปลูก
ปาลม (มีระบบชลประทานตลอดป) โดยการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะดิน และการเจริญเติบโต (ภาพ
ที่ 6-6 ภาคผนวก) พบวา ชุดดินในพื้นที่ชลประทานหวยโมงใหผลผลิตไมต่ํากวา 2.5 ตันตอไร และบาง
พื้นที่เปนชุดดินที่มีศักยภาพในการผลิตปาลมน้ํามัน คาดวาผลผลิตจะสูงกวา 3 ตัน/ไร/ป (ตารางที่ 2 
และ ภาพที่ 5) 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 พื้นที่ศักยภาพการผลิตปาลมน้ํามัน ในเขตชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟาหวยโมง 

 
การวิเคราะหความตองการน้ําของปาลมน้ํามนั 
จากการวิเคราะหสมดุลยน้ํา และความตองการน้าํของปาลมน้ํามนั และปริมาณน้าํที่จะตอง

ใชรดปาลมน้ํามนั ในเขตอาํเภอทาบอ พบวา ในกลุมดินทราย จะเริ่มขาดน้ําตั้งแต 1 พฤศจิกายน จนถึง 
20 เมษายน คิดเปนปริมาณน้าํทีป่าลมน้ํามันตองการประมาณ 53,428 ลิตร/ป หรือ 3.2 ลาน ลบ.ม./
60,000 ไร ในกลุมดินรวนเหนียว ปริมาณน้ําสะสมในดินมีมากขึน้ ตนปาลมน้ํามันจะเริ่มขาดน้ําตัง้แต 
1 ธันวาคม-20 เมษายน คิดเปนปริมาณน้ําที่ตองการ 34,478 ลิตร/ไร หรือ 2.06 ลาน ลบ.ม. พื้นทีป่ลูก
ปาลมน้ํามัน 60,000 ไร สวนดินเหนียวจะเริ่มขาดน้ําตั้งแต 1 มกราคม-20 เมษายน คิดเปนปริมาณน้ํา
ที่ปาลมน้ํามันตองการประมาณ 28,048 ลิตร/ป หรือ 1.7 ลาน ลบ.ม./60,000 ไร  
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ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่ศักยภาพการผลิตปาลมน้ํามัน ในพื้นที่อําเภอศรีเชียงใหม และอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
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ตารางที่ 4 พื้นที่ และศักยภาพการผลิตปาลมน้ํามัน ในเขตอําเภอศรีชียงใหม และอําเภอทาบอ 

พื้นที ่(ไร) 
กลุมดิน ชุดดนิ สัญลักษณ 

ศักยภาพ 

(ตนั/ไร) เขตชลประทาน นอกเขต รวม 

กลุมดินเหนียว ชุดดินตะกอนลําน้ํา AC 2.5 -3.0 4,796 7,272 12,069 

 บานจอง Bc 2.0-2.5 15333 15333 30,666 

 นครพนม Nn 2.0-2.5 7,464 4,287 11,750 

 พิมาย Pm 2.5 -3.0 2,814 206 3,020 

 เพ็ญ Pn 2.0-2.5 2,380 5,881 8,262 

 โพนพิสยั Pp 2.0-2.5 3,062 38,401 41,463 

 ราชบุรี Rb 2.5 -3.0 217.73 7,202 7,420 

รวมพื้นที่กลุมดนิเหนียว     36,067 78,582 114,649 

กลุมดินรวน โคราช Kt > 3.0 6,173 30,102 36,275 

 รอยเอ็ด Re 2.0-2.5 14955.5 49533.68 64,489 

 เรณูนคร Rn 2.0-2.5  - 1779.26 1,779 

 สรรพยา Sa > 3.0 10307.24 28680.21 38,987 

 ศรีสงคราม Ss 2.0-2.5 19079.24 3952.35 23,032 

 สีทน St 2.0-2.5 738.4 9221.6 9,960 

 สตึก Suk > 3.0 - 640.53 641 

 ธาตุพนม Tp > 3.0 - 9256.5 9,257 

 วาริน Wn > 3.0 2,070  2,070 

รวมพื้นที่กลุมรวน     36,067 78,582 114,649 

พื้นที่น้ําทวม   5537.69 4665.45 10,203 

รวมพื้นทีท่ั้งโครงการ   94,928 216,414 311,342 

 

การสํารวจและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต 
ปาลมน้ํามัน เปนพืชที่ตองการการจัดการที่ถูกตอง โดยเฉพาะการจัดการดานสมดุลธาตุ

อาหาร และน้ํา เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะเพิ่มผลผลิตปาลมน้ํามัน ดังภาพที่ 5-7 จะเห็นวา สวน
ปาลมน้ํามันในภาคใต ถาจัดการไมเหมาะสม ก็มีโอกาสที่จะไดผลผลิตต่ํา หรือไมไดผลผลิตเลย 
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถาเลือกพื้นที่ที่มีสามารถจัดการดานระบบน้ําที่ถูกตอง ก็มี
โอกาสที่จะใหผลผลิตไดไมนอยกวาในภาคใต 
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เอกสารอางอิง 

สมเจตน ประทุมมินทร, 2544. การประยุกตใชระบบสารสนเทศ แบบจําลองการผลิต และการประเมินความเหมาะสม
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(ก) ตนปาลมน้ํามันอายุ 1 ป แสดงอาการขาดน้ํารุนแรง 

 
(ข) สวนปาลมน้ํามัน ในดินทรายจัด อายุกวา 20 ป ให

ผลผลิตต่ํามาก 

   
(ค) สภาพตนปาลมน้ํามันในป 2548 ในจังหวัดตรัง มี

ชอดอกตัวผูมากกวา 80% จึงคาดคะเนวา ในป 2548-

2549 ผลผลิตปาลมน้ํามันในภูมิภาคจะลดลง 

  
(ง) สภาพตนปาลมในแปลงเดียวกับขอ ค แตเปนตน

ปาลมในแถวที่ติดกัลปปบริมหวย จะมีการติดลูกสูงมาก 

แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานน้ํา เปนปจจัยที่มี

ความสําคัญตอการผลิตปาลมน้ํามันสูงมาก 

ภาพที่ 7 ลักษณะสวนปาลมน้ํามันในจังหวัดตรัง  
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(ก) ตนปาลมน้ํามันอายุ 3 ป 

  
(ข) ผลปาลม ซ่ึงจะเริ่มเก็บผลผลิตไดในปที่ 3 

    
(ค) จํานวนตนปาลมน้ํามันอายุ 3 ป ในแปลงเดียวกัน 

 
(ง)  ลักษณะผลปาลมน้ํามัน 

ภาพที่ 8 สภาพสวนปาลมน้ํามันทดลองที่ศูนยบริการวิชาการดานยางพารา อําเภอทาบอ 

 

 (ก)  (ข) 

 (ค)  (ง) 

ภาพที่ 9 สถานียอยสูบน้ําดวยไฟฟา (ก) ลักษณะประตูน้ําเมื่อเปด (ข) คลองสงน้ํา (ค) และพืน้ที่นาปรัง (ง) 


