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การใชปุยสําหรับปาลมน้ํามันการใชปุยสําหรับปาลมน้ํามัน
โครงการโครงการ  ““การผลติปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืนการผลติปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมอยางยั่งยืน””

โดยโดย......

ธีธีระพงศระพงศ    จันทรจันทรนยิมนยิม
สถานวิจยัพชืกรรมปาลมน้ํามันสถานวิจยัพชืกรรมปาลมน้ํามัน  คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

ออ..หาดใหญหาดใหญ  จจ..สงขลาสงขลา  9011290112  โทรโทร.. 074074--218802218802
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วัตถุประสงควัตถุประสงค//เปาหมายเปาหมาย  

ของการใชปุยในปาลมน้ํามันของการใชปุยในปาลมน้ํามัน
สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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 ผลผลิตสูงสุด : ปริมาณและคณุภาพ

 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด/ เหมาะสมพอเพียง

 ความยั่งยืนของผลผลิต

 ความอุดมสมบูรณของดิน

 สิ่งแวดลอม

การจดัการปุยปาลมน้ํามันการจดัการปุยปาลมน้ํามัน

ตนทุนการจัดการสวนที่เหมาะสม คาปุย 60%

ปลอยใหปาลมแสดงอาการขาด ผลผลิตไดลดลงแลว

การแกไขใสปุยใชเวลานาน ~ 1.5-2 ป

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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พืชเจริญเตบิโต ผลผลิตสูงอยางยั่งยนื

จําเปนตองใชปุยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแกดิน

ความจําเปนที่ตองใชปุยความจําเปนที่ตองใชปุย

ปลูกพืชเปนระยะเวลายาวนาน

 สูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิต

 สูญเสียธาตุอาหารจากการชะลางพังทลาย

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สารอินทรีย หรืออนินทรียที่สามารถใหธาตุอาหารตางๆ 

ที่เปนประโยชนแกพชืที่สําคญั เชน

 ไนโตรเจน

 ฟอสฟอรัส

 โพแทสเซียม

 ธาตุอื่นๆ

ปุยอินทรีย

ปุยอนินทรียหรือปุยเคมี

ปุยคอือะไรปุยคอือะไร

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปุยปุย//  ชนิดของปุยชนิดของปุย
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ปุยอินทรียปุยอินทรีย

เศษพชืกองหมัก

สลายตัว

“ปุยหมัก”

มูลสัตวกอง

สลายตัว

“ปุยคอก”

ไถกลบพชื

ตระกูลถัว่

“ปุยพชืสด”

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ธาตุอาหารธาตุอาหาร(%)(%)
วัสดุอินทรียวัสดุอินทรีย

ไนโตรเจนไนโตรเจน ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัส โพแทสเซียมโพแทสเซียม C/N*C/N*

ฟางขาว 0.74 0.11 0.90 45

แกลบ 0.59 0.08 0.40 64

ตนขาวโพด 0.53 0.15 2.21 62

ขี้เลื่อย 1.0 0.40 0.46 500

เปลือกถั่วลิสง 1.04 0.06 0.77 -

ทะลายปาลมเปลา <1.00 0.10 1.20 -

ทางใบปาลมน้ํามัน 0.50 0.10 0.80 -

ถั่วพุม 1.60 0.14 0.75 25

ถั่วเขียว 1.85 0.23 3.00 -

มูลวัว 1.94 1.1 1.10 17

มูลไก 1.41 1.2 1.6 17

มูลคางคาว 1.54 14.28 0.60 -

*C/N  อนิทรยีคารบอนตอไนโตรเจนทั้งหมด (จะตองมีคานอยกวา 20)

ปรมิาณธาตุอาหารที่สาํคญัที่เปนองคประกอบของวัสดุอนิทรียตางๆที่

ใชทําเปนปุยอินทรีย
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ธาตุ มูลหมู มูลไก มูลวัว

 ธาตุหลัก

ไนโตรเจน (%N) 1.2-1.8 1.4-1.7 1.5-1.9

ฟอสฟอรัส  (%P2O5) 1.0-1.2 1.2-1.4 1.1-1.5

โพแทสเซียม  (%K2O) 1.5-1.7 1.6-1.8 1.2-1.6

 ธาตุรอง

แคลเซียม  (%Ca) 1.5-2.0 1.2-1.5 0.7-1.0

แมกนีเซียม  (%Mg) 0.6-0.8 0.6-0.8 0.2-0.3

กํามะถัน  (%S) 0.2-0.3 0.1-0.2 0.2-0.3

ความเขมขนของธาตุอาหารตาง ๆ ในมูลสัตว (แหง)

ตอ...
สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ธาตุ มูลหมู มูลไก มูลวัว

 ธาตุอาหารเสริม

เหล็ก  (ppm Fe) 200-210 160-180 180-200

ทองแดง  (ppm Cu) 130-150 70-90 60-75

สังกะสี  (ppm Zn) 50-70 30-50 20-40

แมงกานีส  (ppm Mn) 60-70 40-60 50-100

โบรอน  (ppm B) 6-9 5-10 10-15

โมลิบดินัม  (ppm Mo) 0.3-0.6 0.2-0.3 0.4-0.6

ความเขมขนของธาตุอาหารตางๆ ในมูลสัตว (แหง)

ที่มา : ยงยุทธ (2547)

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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  ปุยอินทรียใหปริมาณธาตุอาหารปุยอินทรียใหปริมาณธาตุอาหารต่ําต่ํา

มูลไก 100 กก. มีไนโตรเจน 1.41 กก.
ใสไนโตรเจนชดเชยไนโตรเจนที่สญูเสียไปกบัผลผลิต

8.82 กก./ ทะลายปาลมสด 3,000 กก./ไร 

ใชมูลไก   (100 x 8.82)/ 1.41 = 625 กก./ไร

หรือ  ประมาณ 30 กก./ตน 

(ในกรณีที่ไมมีการสูญเสียไนโตรเจนจากการชะลางและ

ไนโตรเจนสลายตัวหมด)
สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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  ปุยอินทรียปุยอินทรีย

 ใหธาตุอาหารพชืหลายชนิด แตในปริมาณนอย

 ปรับปรุงดิน ทําใหดินเกาะตัวเปนเม็ดรวนซุยระบายน้ํา
และอากาศดี

 ชวยดินอุมน้ํา ดูดซับธาตุอาหารไดดียิ่งขึ้น

 ชวยใหดินเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาดินชา ลดความเปนกรด
หรือเปนกรดชาลง

 ใสอนิทรียวัตถ/ุ ปุยอนิทรียที่ชวยคลมุดิน ลดการสูญเสีย
ธาตุอาหารและหนาดิน สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        

คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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  ปุยอินทรียปุยอินทรีย//  ปุยชีวภาพปุยชีวภาพ

ปุยอินทรียปุยอินทรีย ปุยชีวภาพปุยชีวภาพ

  มีอินทรียวัตถุมีอินทรียวัตถุ

  จุลินทจุลินทรียรียยอยอินทรียวัตถุยอยอินทรียวัตถุ

ใหอยูในรูปที่พืชกินไดใหอยูในรูปที่พืชกินได

  เชนเชน  พดพด  1,1,  พดพด  22,, EMEM

  ไมจําเปนตองมีอินทรียวัตถุไมจําเปนตองมีอินทรียวัตถุ

  จุลินทจุลินทรียรียดึงอาหารจากอากาศดึงอาหารจากอากาศ  

แลวปลอยใหพืชแลวปลอยใหพืช

  เชนเชน  ไรไรโซเบียมโซเบียม  ในปมรากถัว่ในปมรากถัว่

จําเปนตองมีอาหาร/ สภาพแวดลอม

ใหจุลินทรียเจรญิเติบโตและมีกจิกรรมได

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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เปนปุยที่ไดจากแหลงอนินทรียสาร เปนสารที่

ผลิตหรือสังเคราะหจากแหลงวัตถุดิบธรรมชาติ

ที่เปนหิน แร และกาซ  โดยกระบวนการทาง

อุตสาหกรรมเคมี ใหสารประกอบทางเคมีที่

เหมาะสมสามารถนํามาใชเปนปุยได โดยทั่วไป

เรียกวา “ปุยวิทยาศาสตร” หรือ “ปุยเคมี” ซึ่ง

ปกติจะมีธาตุ N-P-K เปนหลัก

ปุยอนนิทรีย

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โดยทั่วไปใหธาตุอาหาร

- ไนโตรเจน N - ฟอสฟอรสั P

- โพแทสเซียม  K     - ซัลเฟอร S

- แมกนีเซียม Mg      - อืน่ ๆ

ไดจากแหลงอนนิทรียสาร เชน  หิน  แร  กาซ

“ปุยวิทยาศาสตร หรือ ปุยเคม”ี

ปุยอนนิทรีย

ปริมาณสูง

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สูตรปุย หรือ เกรดปุย

สูตรปุย

12 - 6 - 24

N

ตัวเลขแรก  ไนโตรเจนทั้งหมด 12 กก. N ในปุยหนัก 100 กก.

P2O5

ตัวเลขสอง ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 6 กก. P2O5 ในปุยหนกั 100 กก.

K2O

ตัวเลขสาม โพแทสเซียมทีล่ะลายน้าํได 24 กก. K2O ในปุยหนัก100 กก.
สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สัดสวนเปรียบเทียบ  N :  P2O5 : K2O

สัดสวนของปุย

สตูรปุย สดัสวนของปุย  

16-16-8 2:2:1

15-15-15 1:1:1

12-6-12 2:1:2

20-10-5 4:2:1
สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ยูเรีย 46 - 0 - 0

แอมโมเนียมซลัเฟต 21 - 0 - 0

ไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต 18 - 46 - 0

โพแทสเซียมคลอไรด 0 - 0 - 60

แมปุย

สารประกอบทีม่ีธาตุอาหารปุยในปริมาณสูง

เพียงหนึ่งธาตุ

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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 ปุยเชิงผสม   : ใชแมปุยผสม

ปุยเชิงประกอบหรอืปุยคอมปาวด 

: ทกุเมด็มีธาตุอาหารทุกชนิด              

ปุยผสม

ปุยเคมทีี่ไดจากการเอาแมปุย 2 ชนิดหรอื

ประเภทตางๆ ผสมเขาดวยกนั

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปุยผสม

N

N

N

P2O5

P2O5

P2O5K2O

K2O

K2O N
P2O5
K2O

N
P2O5
K2O N

P2O5
K2O

 ปุยเชิงผสม ปุยเชิงประกอบหรือปุยคอมปาวด

 ทุกเมด็ปุยมีธาตอุาหารครบ
สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



2020

 ปุยเคมีใหปริมาณธาตุอาหารสูง

ยูเรีย (46-0-0) มไีนโตรเจน 46 กก.
ใสไนโตรเจนชดเชยไนโตรเจนที่สญูเสียไปกบัผลผลิต

8.82 กก./ ทะลายปาลมสด 3,000 กก./ไร

ใชยูเรีย   (100 x 8.82)/ 46 = 20 กก./ไร

หรือ  ประมาณ 1 กก./ตน 

(ในกรณีที่ไมมีการสูญเสียไนโตรเจนจากการชะลาง

และการระเหิดเลย)

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ธาตุอาหารสูง

อาจทําใหดินแนน   

บางชนิดทาํใหดินเปนกรด

 ธาตุอาหารต่ํา 

ทําใหดินรวนซุยอุมน้ําระบาย

อากาศดี 

ทําใหดินเปนกรดชาลง 

 ชวยดูดซับธาตุอาหาร             

(จากปุยเคมี)

ปุยเคมี ปุยอินทรีย+

สภาพแวดลอมดินเหมาะสม มีธาตุอาหารพอเพียง

พืชเจริญเติบโตใหผลผลิตสูงอยางยั่งยืน
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การดูดอาหารของพืช

ดิน

รากพชื

-
+

-

+

อาหารพืช

จะตองเปนประจุ

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปุยอินทรีย

 กระบวนการยอยสลาย

ธาตุอาหารพืช

NH4
+, NO3

-,

H2PO4
-, HPO4 

2-

K+, SO4 
2-

และอื่น ๆ

คุณภาพสารอินทรีย

ความชืน้

อุณหภูมิ

ปฏกิิริยา

การระบายอากาศ

จุลินทรีย สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        

คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปุยเคมี การละลาย

ธาตุอาหารพืช

NH4
+, NO3

-

SO4 
2- , H2PO4

-

HPO4 
2- Mg 2+

K+,  อื่น ๆ

อาจมกีิจกรรมจุลินทรียเกี่ยวของ

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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  ปาลมน้ํามันตองการธาตุอาหารปาลมน้ํามันตองการธาตุอาหาร  

อะไรบางอะไรบาง??

  แตละธาตุมีหนาที่อยางไรแตละธาตุมีหนาที่อยางไร??

  ถาปาลมขาดธาตุดังกลาวจะแสดงถาปาลมขาดธาตุดังกลาวจะแสดง

อาการอยางไรอาการอยางไร??
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ชนิดและปริมาณธาตุอาหาร

ที่ปาลมน้ํามันตองการ

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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 ไนโตรเจน (N)

หนาที่...  การเจรญิเติบโตของปาลม/ สรางโปรตีน/ 

สรางคลอโรฟลด

ขาด...  สรางคลอโรฟลดนอย  ประสิทธิภาพ

การสังเคราะหแสงต่ํา  เจริญเติบโตชา

 ลดการดูดธาตุอาหารตางๆจากดิน 

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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อาการขาดไนโตรเจน

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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 ฟอสฟอรัส (P)

หนาที่...  องคประกอบสําคญัในการเจริญเติบโต

ของปาลม

 ชวยพัฒนาระบบรากใหพืช

 ชวยใหรากดึงดูด K ไดมากขึ้น

ขาด...  พืชมีรากสั้น

 ดอกไมสมบรูณ

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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อาการขาดฟอสฟอรัส

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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 โพแทสเซียม (K)

หนาที่...  เรงปฏิกริิยาตางๆของพืช

 ทําใหพืชมแีรงดึงดูดน้ําเขารากไดมากขึ้น

 ชวยในการสังเคราะหแปง

ขาด...  ปฏิกิริยาตางๆในพชืลดลง

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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อาการขาดโพแทสเซียม

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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 แมกนีเซียม (Mg)

หนาที่...  เปนองคประกอบในคลอโรฟลด

 เกี่ยวของกับกระบวนการสรางพลังงาน

 เกี่ยวของกับกระบวนการสรางโปรตีน

ขาด...  การสังเคราะหแสงลดลง

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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อาการขาดแมกนีเซยีม

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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 โบรอน (B)

หนาที่...  เรงการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อออน 

ทําใหทอนําละอองเกสรแข็งแรง  ผสม

เกสรไดงาย

ขาด...  อัตราการผสมเกสรลดลง

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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อาการขาดโบรอน

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปริมาณธาตุอาหารแตละชนิดปริมาณธาตุอาหารแตละชนิด

ที่ปาลมตองการที่ปาลมตองการ

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปหลังปลูกธา
ตุอ

าห
าร
ที่
ป
าล

ม
ใช
 (ก

ก.
/เฮ

กต
าร
)

รูปแสดงธาตุอาหารทีป่าลมดูดไปใชประโยชน (Nutrient uptake) 

ตั้งแตเริ่มปลูกถึงปที่ 10
แหลงขอมูล : Ng (1977)

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        

คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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คดิเปนสัดสวน     N : P :   K  :  Mg  : Ca

6.12 : 1 : 9.25 : 1.56 : 2.63

 ไนโตรเจน (N) 196-275 กก./ไร

 ฟอสฟอรัส (P) 32-43 กก./ไร

 โพแทสเซียม (K) 296-398 กก./ไร

 แมกนีเซียม (Mg)    50-67 กก./ไร

 แคลเซียม (Ca) 85-115 กก./ไร

ปริมาณธาตุอาหารที่ปาลมน้ํามันใชในการเจรญิเติบโตสะสม

โดยประมาณในชวง 9 ป (Ng, 1977)

สัดสวนและปรมิาณธาตุอาหารที่เหมาะสมสาํหรับปาลมน้าํมันสัดสวนและปรมิาณธาตุอาหารที่เหมาะสมสาํหรับปาลมน้าํมัน

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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 ไนโตรเจน (N) 2.94 กก.

 ฟอสฟอรัส (P) 0.44 กก.

 โพแทสเซียม (K) 3.71 กก.

 แมกนีเซียม (Mg) 0.77 กก.

 แคลเซียม (Ca) 0.81 กก.

คิดเปนสัดสวน  N :   P :   K   :   Mg  :  Ca  

6.68 : 1  : 8.43 : 1.75  : 1.84

ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสยีไปกับผลผลิตทะลายสด 1 ตัน  

(1,000 กก.) (Fairhurst and Mutert, 1999)

สัดสวนและปรมิาณธาตุอาหารที่เหมาะสมสาํหรับปาลมน้าํมันสัดสวนและปรมิาณธาตุอาหารที่เหมาะสมสาํหรับปาลมน้าํมัน

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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N :  P :      K :      Mg      :     Ca  

6.12-6.68 : 1 : 8.43-9.25 : 1.56-1.75  : 1.84-2.63

ประมาณการจากขอมูลวิจัย  สัดสวน

ธาตุอาหารที่ปาลมน้ํามันตองการ

ในการเจรญิเติบโตและสรางผลผลิต

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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N :     P2O5 :      K2O

6.12-6.68        :     2.292    :  10.15-11.14       

หรือ

N :     P2O5 :      K2O

2.67-2.91 : 1 : 4.43-4.86

หรือ

N : P2O5 : K2O  ~  3 : 1 : 4  

นําสัดสวนของธาตุอาหารมาพจิารณาเปนสัดสวนของ

ปริมาณธาตุอาหารที่รองรับในปุยสูตรตางๆ

 อาจปรับสัดสวน K2O มากขึ้น เมื่อปาลมใหผลผลิต
สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สัดสวนปุยที่เหมาะสมในภาคใตสัดสวนปุยที่เหมาะสมในภาคใต  

((จจ..กระบี่กระบี่//  ตรังตรัง))

การเพิม่ปริมาณจะตองเพิม่ตามสดัสวน

สูตรปุย 46-0-0 18-46-0 0-0-60
กลีเซอรไรด 

(27%MgO)
Borate

 กรัม/ตน/ป 2,040 1,050 2,800 700 56

 สัดสวน 

โดยประมาณ
2 1 3

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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N   : P2O5 : K2O

เกษตรกรใช 55% 14-10-30 1.4   :     1     :  3

14-7-35 2     :     1     :  5

15-10-30 1.5    :     1     :  3

14-8-32 1.7    :     1     :  4

14-8-30 1.7    :     1     :  3.7

เกษตรกรใช 75% 13-13-21 1    :      1     :  1.6

14-14-21 1    :      1     :  1.5

12-12-17 1    :      1     :  1.4

15-15-15 1    :      1     :   1

ตัวอยางชนิดปุยที่ขายในทองตลาด

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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  สูตรปุยดังกลาวเหมาะสมหรือไมสูตรปุยดังกลาวเหมาะสมหรือไม

  ใสอยางตอเนื่องใสอยางตอเนื่อง      อาจมีการสะสมธาตุอาจมีการสะสมธาตุ

อาหารบางชนิดในดินอาหารบางชนิดในดิน

  ขาดธาตุใดธาตุหนึ่งขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง  ใสปุยสูตรเพิ่มขึ้นใสปุยสูตรเพิ่มขึ้น    

เพิ่มธาตุอาหารตัวอื่นที่พอเพียงแลวใหเพิ่มธาตุอาหารตัวอื่นที่พอเพียงแลวให

เกินความตองการเกินความตองการ
สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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จะใหปุยกับปาลมเทาไรจะใหปุยกับปาลมเทาไร  

จึงจะเพียงพอจึงจะเพียงพอ

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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แนวคดิการใหปุยกับปาลมน้ํามันแนวคดิการใหปุยกับปาลมน้ํามัน

•• ชดเชยผลผลิตที่เสียไปชดเชยผลผลิตที่เสียไป

•• เพื่อการเจริญเติบโตของปาลมที่เพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตของปาลมที่เพียงพอ

•• ชดเชยการสูญเสียชดเชยการสูญเสีย

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ธาตุอาหารธาตุอาหาร NN PP KK MgMg

การสูญเสีย (กก.) 2.94 0.44 3.71 0.77

N P
2
O

5
K

2
O MgO

(1) (2.292) (1.205) (1.658)

(กก.) 2.94 1.01 4.47 1.28

ปุย 

ตัวอยาง   ขอมูลจากการสูญเสียธาตุอาหารไปกบั   

ผลผลิต 1 ตัน
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เพื่อชดเชยปาลม 1 ตัน

P2O5 = 1.01

0-3-0 = 100 x 1.01 = 33.6 กก.***
3

18-46-0 = 100 x 1.01 = 2.19 กก.
46

N = 2.94
21-0-0 = 100 x 2.94 = 14 กก.

21

46-0-0 = 100 x 2.94 = 6.39 กก.
46
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เพื่อชดเชยปาลม 1 ตัน

MgO = 1.28  กลีเซอรไรท = 100 x 1.28 = 4.74 กก.
27(27%MgO)

K2O = 4.47 0-0-60 = 100 x 4.47 = 7.45 กก.
60
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เปรียบเทียบปรมิาณปุยที่ใสเพื่อชดเชยผลผลติที่เสียไป

ปุย 1 ตัน 2 ตัน 3 ตัน

21-0-0 14 กก. 28 กก. 42 กก.

46-0-0 6.39 กก. 12.78 กก. 19.17 กก.

18-46-0 2.19 กก. 4.38 กก. 6.57 กก.

0-3-0 33.6 กก.* 67.2 กก.* 100.8 กก.

0-0-60 7.45 กก. 14.9 กก. 22.35 กก.

กลีเซอรไรท 4.74 กก. 9.48 กก. 14.22 กก.
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ตัวอยาง : กรณีปาลมใหผลผลติ 3 ตัน/ไร/ป 

 ปริมาณปุยที่ใสเพื่อชดเชยผลผลติ

ปุย
ชดเชยผลผลิต 

3 ตัน/ไร

ปุยที่ใส/ตน 

(22 ตน/ไร)

21-0-0 42.0 กก. 1.91 กก.

46-0-0 19.17 กก. 0.87 กก.

18-46-0 6.57 กก. 0.3 กก.

0-3-0 100.8 กก. 4.58 กก.

0-0-60 22.35 กก. 1.02 กก.

กลีเซอรไรท 14.22 กก. 0.65 กก.



5353

การใชปุยสําหรับการใชปุยสําหรับ

การเจรญิเติบโตที่เพียงพอการเจรญิเติบโตที่เพียงพอ

สําหรับปาลมน้ํามันสําหรับปาลมน้ํามัน

  การเจริญเติบโตทางลาํตนการเจริญเติบโตทางลาํตน

  การใหผลผลติการใหผลผลติ

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ความสัมพันธของชวงธาตุอาหารในใบความสัมพันธของชวงธาตุอาหารในใบ//ดินดิน  กับผลผลิตพชืกับผลผลิตพชื

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผล
ผล

ิตพ
ืช

ชวงพอเพียง

ชวงวกิฤติ

ชวงขาด

ชวงเปนพิษหรือ

มากเกินไป

ทราบจากการวิเคราะหใบพืช
แสดงอาการขาด

ธาตุอาหาร

ความเขมขนธาตุอาหารในใบ/ดิน



ปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอซึ่งทําใหผลผลิตสูงสุด 

ไดขอมูลจากการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในทางใบที่ 17 เปรียบเทียบ
กับคาวิกฤติของปริมาณธาตุอาหาร

อายุปาลม ธาตุอาหาร ขาด เหมาะสม เกิน

1. ปาลมเล็ก                           

( ต่ํากวา 6 ป )

N (%)

P (%)

K (%)

Mg (%)

Ca (%)

S (%)

Cl (%)

B (mg/kg)

Cu (mg/kg)

Zn (mg/kg)

<  2.50

<  0.15

<  1.00

<  0.20

<  0.30

<  0.20

<  0.25

<  8

<  3

<  10

2.60 – 2.90

0.16 – 0.19

1.10 – 1.30

0.30 – 0.45

0.50 – 0.70

0.25 – 0.40

0.50 – 0.70

15 – 25

8

12 – 18

> 3.10

> 0.25

> 1.80

> 0.70

> 0.70

> 0.60

> 1.00

> 40

> 15

> 80

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



อายุปาลม ธาตุอาหาร ขาด เหมาะสม เกิน

2. ปาลมใหญ                           

( มากกวา 6 ป )

N (%)

P (%)

K (%)

Mg (%)

Ca (%)

S (%)

Cl (%)

B (mg/kg)

Cu (mg/kg)

Zn (mg/kg)

<  2.30

<  0.14

<  0.75

<  0.20

<  0.25

<  0.20

<  0.25

<  8

<  3

<  10

2.40 – 2.80

0.15 – 0.18

0.90 – 1.20

0.25 – 0.40

0.50 – 0.75

0.25 – 0.35

0.50 – 0.70

15 – 25

5 – 8

12 – 18

> 3.00

> 0.25

> 1.60

> 0.70

> 1.00

> 0.60

> 1.00

> 40

> 15

> 80

ปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอซึ่งทําใหผลผลิตสูงสุด 

ไดขอมูลจากการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในทางใบที่ 17 เปรียบเทียบ
กับคาวิกฤติของปริมาณธาตุอาหาร

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ขอมูลที่จําเปนสําหรับการใชปุยขอมูลที่จําเปนสําหรับการใชปุย

ที่เพียงพอที่เพียงพอ

สําหรับปาลมน้ํามันสําหรับปาลมน้ํามัน

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ชนิด / ปริมาณปุยที่ใช    ปริมาณที่ใชเพียงพอหรือไม จะใส

เพิ่มหรือลดเทาไร   (ประกอบกับขอ

มูลคาวเิคราะหใบ)

ผลผลิตที่ได  ปริมาณธาตุอาหารทีสู่ญเสีย

ปริมาณน้ําฝน / การจัดการ  การพัฒนาตาดอกทีจ่ะเปน

 ทะลาย

อาการขาดธาตุอาหาร  ความรุนแรงของการขาดธาตุอาหาร

คาวิเคราะหดิน / ใบ  ปริมาณธาตุอาหารทีเ่หลือในดิน และที่

สะสมในใบ

ขอมูลทีบ่นัทกึ / วิเคราะหบอกอะไร ?

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปริมาณธาตุอาหารที่

สูญเสยีไปกับผลผลิต

ปริมาณธาตุอาหารที่

สะสมในดิน
วิเคราะหตัวอยางดินที่

สะสม 0-30 เซนติเมตร

ปริมาณธาตุอาหารที่เพยีงพอ

ซึ่งทําใหผลผลิตสูงสุด

วิเคราะหปริมาณธาตุ

อาหารในใบ

ปริมาณปุยที่ใชปริมาณปุยที่ใช

ในปที่ผานมาในปที่ผานมา

ขอมูลจากการใหผลผลิต

จากปที่ผานมา

การจัดการปุยเพือ่รกัษา

ใหผลผลิตคงที่

การจัดการปุยในปาลมน้ํามัน

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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การเลือกใชปุยการเลือกใชปุย

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ขั้นตอนการเลือกใชปุยขั้นตอนการเลือกใชปุย

1. ทราบความตองการปุยของปาลม

วิเคราะหใบ/ อาการขาดธาตุอาหาร ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

2. ขอมูลการใชปุยในปทีผ่านมา 

3. ชนิดปุย/ ราคาปุย ที่มีในทองตลาด

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปุยไนโตรเจนปุยไนโตรเจน

  แอมโมเนียมซัลเฟตแอมโมเนียมซัลเฟต  2121--00--00 มีไนโตรเจนมีไนโตรเจน  2121%%

ราคาตอหนวยน้ําหนักของราคาตอหนวยน้ําหนักของ  N  =  N  =  ราคาตอราคาตอ  100100  กกกก././%%NN

เชนเชน  2121--00--00  ราคากระสอบละราคากระสอบละ  800800  บาทบาท  (1(1  กระสอบกระสอบ  == 50 50 กกกก..))

ราคาตอหนวยน้ําหนัก N  =   (800 x 2)/21

=   76.19 บาท (ตอ 1 กก.N)

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปุยไนโตรเจนปุยไนโตรเจน

 ยูเรีย  46-0-0 ราคากระสอบละ  1,200 บาท

ราคาตอหนวยน้ําหนัก  N   =  (1,200 x 2)/46

=   52.17 บาท (ตอ 1 กก.N)

 แต 21-0-0 มีกํามะถัน    ~ 24%

 ยูเรียสญูเสยีไดงายกวาในสภาพดินแหง

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปุยฟอสฟอรสัปุยฟอสฟอรสั

  ทรปิเปลทรปิเปลซูเปอรฟอสเฟตซูเปอรฟอสเฟต      00--4646--00 มีมี      PP22OO55 46%46%

  ไดไดแอมโมเนยีมแอมโมเนยีมฟอสเฟตฟอสเฟต  1818--4646--00 มีมี    PP22OO5 5 46%  46%  

มีมี        N     18%N     18%

ถาราคาแมปุยทั้งสองชนิดนี้ใกลเคียงกัน  

ควรเลือก 18-46-0 เพราะมีไนโตรเจนอีก 18%

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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  หินฟอสเฟตหินฟอสเฟต  00--33--00  มีมี  PP22OO55 3% 3% ((ราคาถูกราคาถูก))

เชนเชน  Christmas Christmas R.P. R.P. 

อาจมีอาจมี  Total P  ~  34.9 %  Total P  ~  34.9 %  ที่คอยที่คอย  ๆๆ  ละลายออกมาละลายออกมา

ในรูปในรูป    PP22OO55 และอาจมีธาตุอาหารอื่นและอาจมีธาตุอาหารอื่น  ๆๆ  ปนอยูดวยปนอยูดวย  

เชนเชน  Zn, Zn, MnMn,  B, Mg,  B, Mg

ปุยฟอสฟอรสัปุยฟอสฟอรสั

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปุยโพแทสเซียมปุยโพแทสเซียม

  โพแทสเซียมคลอไรดโพแทสเซียมคลอไรด  00--00--6060  มีมี    KK22O  60%O  60%

  โพแทสเซียมโพแทสเซียมซัลเฟตซัลเฟต    00--00--5050 มีมี    KK22O  50%                O  50%                

และและมีมีซัลเฟตซัลเฟตผสมอยูดวยผสมอยูดวย

เลือก 0-0-60 ราคาถูกกวา

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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แหลงธาตุอาหารอื่นแหลงธาตุอาหารอื่น  ๆๆ

แคลเซียม : Ca(OH)2,  CaCO3’ CaMg (CO3)2

ซัลเฟอร : CaSO4, MgSO4 (27% MgO; 23%S)

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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Borax   ~   11.3%  B

โบแมก B2O3 31.81%  ~  10% B

B - Pentahydrate Borax ~ 14.9% B

โบรอน

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ปุยอินทรียตางปุยอินทรียตาง  ๆๆ

  ปุยพืชสดปุยพืชสด   มูลสัตวมูลสัตว

  วัสดุอินทรียในทองถิ่นวัสดุอินทรียในทองถิ่น   กากปาลมกากปาลม

  ทะลายปาลมทะลายปาลม   ทางใบทางใบ

  อื่นอื่น  ๆๆ

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



70

ตัวอยางตัวอยาง//  การคํานวณปุยจากกการสูญเสยีไปกับผลผลิตการคํานวณปุยจากกการสูญเสยีไปกับผลผลิต

 ปทีผ่านมาปาลมใหผลผลิต 3 ตัน/ไร

 ปริมาณธาตุอาหารที่สญูเสียจากผลผลิต

ปริมาณธาตุอาหาร N (กก.) P (กก.) K (กก.)

ผลผลิต 1 ตัน/ไร 2.94 0.44 3.71

ผลผลิต 3 ตัน/ไร 8.82 1.32 11.13

ปริมาณปุย N (กก.) P2O5 K2O

ผลผลิต 3 ตัน/ไร 8.82 3.024

( x 2.291 )

13.40

( x 1.204 )
สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สรุปสรุป

ปริมาณธาตุอาหารที่ชดเชยผลผลติ 3 ตัน/ไร

N               8.82   กก./ไร

P2O5 3.024 กก./ไร

K2O 13.40 กก./ไร

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ถามีปุยสูตร 9-3-13 ก็จะใส 100 กก./ไร 

จะพอดีกับผลผลิตที่สูญเสีย 3 ตัน/ไร
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ขั้นตอนการเลอืกปุยขั้นตอนการเลอืกปุย

เลือกปุยที่ใชนอยที่สุดกอน  ซึ่งไดแก P2O5

P2O5  ปกติจะใช   18-46-0 แตหาซื้อยาก

สมมุติในทองตลาดมีปุย 13-13-21 ก็สามารถนํามาใชได

ตองการ P2O5 = 3.024 กก./ไร

 ปุย 13-13-21 หมายถึง ปุย 100 กก. มี P2O5 13 กก.

นั่นคอื  ตองการ P2O5 13 กก. จะใชปุย       100 กก.
ถาตองการ P2O5 3.024 กก. จะใชปุย  100 x 3.024 กก.

13
=      23.26 กก.

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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หากเลือกใชปุย 13-13-21 อัตรา 23.26 กก./ไร

สวนที่ไดเพิ่มคือ (3) K2O จากปุย 13-13-21

ปุย 13-13-21 100 กก. จะได K2O = 21 กก.
ปุย 13-13-21 23.26 กก. จะได K2O = 21 x 23.26 กก.

100
=  4.88 กก.

จะได (1) P2O5 3.024 กก.

สวนที่ไดเพิ่มคือ (2) N จากปุย 13-13-21

ปุย 13-13-21 100 กก. จะได N = 13 กก.
ปุย 13-13-21 23.26 กก. จะได N = 13 x 23.26 กก.

100
=  3.024 กก.

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สรุป

จะตองเพิ่ม N  = 8.82 – 3.024  = 5.796 กก./ไร

K2O = 13.40 – 4.88  = 8.52 กก./ไร

ใชปุย 13-13-21 ปริมาณ 23.26 กก./ไร

จะได

P2O5 =  3.024  กก./ไร   เพียงพอ

N       =  3.024  กก./ไร   ตองการ 8.82 กก./ไร

K2O    =  4.88 กก./ไร   ตองการ 13.40 กก./ไร

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ไนโตรเจน

ตองการ 8.82 กก./ไร  ไดจาก 13-13-21 จํานวน 3.024 กก./ไร

 ตองการเพิ่ม 5.796 กก.

 ถาใช 21-0-0

ตองการ N   21 กก. จะใชปุย 21-0-0 = 100 กก.
ตองการ N   5.796 กก. จะใชปุย 21-0-0 = 100 x 5.796 กก.

21
=  27.6 กก.

 ถาใช 46-0-0

ตองการ N   46 กก. จะใชปุย 46-0-0 = 100 กก.
ตองการ N   5.796 กก. จะใชปุย 46-0-0 = 100 x 5.796 กก.

46
=  12.6 กก.

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โพแทสเซียม

ตองการ 13 กก./ไร  ไดจาก 13-13-21 จํานวน 4.88 กก./ไร

 ตองการเพิ่ม = 13.40 - 4.88

= 8.52 กก./ไร

 ถาใช 0-0-60

ตองการ K2O   60 กก. จะใชปุย 0-0-60 = 100 กก.
ตองการ K2O   8.52 กก. จะใชปุย 0-0-60 = 100 x 8.52 กก.

60
=  14.2 กก.

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สรุป

เพือ่ชดเชยทะลาย 3 ตัน/ไร จะตองใชปุย        

ปริมาณปุยดังกลาวเปนคาชดเชยผลผลิตเทานั้น 

ไมรวมถึงความสญูเสยีของปุย ประสิทธิภาพการนําปุยไปใช 

การเจริญของลําตน/ใบ ปาลมน้ํามัน

21-0-0 = 27.6 กก./ไร  หรือ  46-0-0 = 12.6 กก./ไร

13-13-21 = 23.26 กก./ไร

0-0-60 = 14.2   กก./ไร

สงวนลขิสิทธิ์สงวนลขิสิทธิ์    โดยโดย........ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามันศูนยวิจัยและพัฒนาการผลติปาลมน้ํามัน        คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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