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บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบับน้ีได้ท้าการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการน้้าของพืชประเภทปาล์มน้้ามันในแต่ละช่วงปี โดยได้ท้าการ
จ้าแนกช่วงอายุปาล์มน้้ามันโดยกระบวนการ Image object hierarchy ตามหลักวิเคราะห์เชิงวัตถุ (Object Base image 
analysis) ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 เพ่ือจ้าแนกพ้ืนที่ปาล์มน้้ามันออกเป็น 3 ช่วงอายุได้แก่ 0 - 6 ปี, 6 - 14 ปี และ 
มากกว่า 14 ปี และใช้ค่าดัชนีพรรณพืช (NDVI) ถูกน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของพืช ร่วมกับค่าปริมาณการใช้น้้า
ของพืชอ้างอิง เพ่ือหาปริมาณความต้องการน้้าของปาล์มน้้ามัน ผลการศึกษาพบว่าอ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่มีพ้ืนที่ปลูก
ปาล์มน้้ามันทั้งหมด 299.07ตารางกิโลเมตร โดยพบว่า พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันส่วนใหญ่มีช่วงอายุมากกว่า 14 ปี มีพ้ืนที่ร้อยละ
52.33 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มทั้งหมด ต้องการน้้าในระบบเกษตร 65.13 ลิตร / วัน / ต้น รองลงมาเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันที่มี
อายุ ช่วงอายุ 6 - 14 มีพ้ืนที่ร้อยละ 40.18 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มทั้งหมด ต้องการน้้าในระบบเกษตร 55.38 ลิตร / วัน / ต้น  
ถัดมา อายุ 0 - 6 ปี มีพ้ืนที่ร้อยละ 7.49 ของพ้ืนที่ปลูกปาล์มทั้งหมด โดยต้องการน้้าในระบบเกษตร 17.27 ลิตร / วัน / ต้น 
ค้าส้าคัญ: ปาล์มน้้ามัน, ความต้องการใช้น้้าของพืช, ค่าสัมประสิทธิ์พืช 

 
Abstract  

This study aimed to analyse the quantity of water requirement of oil palm trees in each period -  of - 
growth.  Image object hierarchy process was applied for classifying oil palm trees’  period -  of -  growth based on 
object-oriented analysis with Landsat 8 satellite imagery. The oil palm plantation areas were divided into 3 period-
of-growth:  0 -  6 years, 6 -  14 years and more than 14 years.  Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)  was 
applied for analyzing crop coefficient and calculating the reference crop evapotranspiration for analyzing water 
requirement of oil palm trees. The results revealed that, there are 229.07 km2 of oil palm plantation areas in Khao 
Phanom District, Krabi Province. Oil palm trees at the period - of - growth more than 14 years old got the majority 
of plantation areas (52.33% of oil palm plantation area). Water requirement of oil palm trees at this stage period - 
of - growth needed 65.13 liters / day / plant. Oil palm trees at the period - of - growth between 6 - 14 years old 
Keyword: Oil Palm, Crop Water Requirement, Crop Coefficient 
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1. บทน้า 
ประเทศไทยสามารถมีพ้ืนที่เพาะปลูกและได้ผลผลิตจากปาล์มน้้ามันเป็นอันดับสามรองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

โดยในปี 2546 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกปาล์ม 2.057 ล้านไร่ และในปี 2554 ขยายเป็น 4.176 ล้านไร่ และปี 2558 มีพ้ืนที่
ปลูกปาล์มน้้ามัน 4.7 ล้านไร่ และในปี 2569 ภาครัฐบาลจะมีการส่งเสริมให้ปลูกถึง 7.5 ล้านไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจเกษตร , 
2558) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเพ่ิมผลผลิตจากน้้ามันปาล์มส่วนใหญ่มาจากการพ้ืนที่เพาะปลูก ไม่ได้เกิดจากการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
โดยกว่าครึ่งหน่ึงของ ปาล์มน้้ามันที่ปลูกในไทยยังคงเป็นสายพันธ์คุณภาพต้่าที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต้่าและมีสัดส่วนการให้น้้ามันต้่า
เพียงเทียบกับมาเลเซีย และอินโดนีเซียในการปลูกปาล์มน้้ามันจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาพ้ืนที่ปลูกเน่ืองจากปาล์ม  
ต้องปลูกพ้ืนที่ที่สูงไม่เกิน 300จากระดับน้้าทะเล มีการระบายน้้าของดินในระดับดีถึงปานกลาง มีความลาดชั้นของพ้ืนที่ไม่เกิน 
12% พ้ืนที่เป็นดินร่วนหรือร่วนปนเหนียว ความลึกหน้าดินมากกว่า 75 เซนติเมตร ความเป็นกรดด่างของดินอยู่ในระดับ 4 - 6  
อุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 20 - 30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้้าฝนไม่น้อยกว่า 1,800 มม. ต่อปี มีการกระจายของ
น้้าฝนสม่้าเสมอ และมีช่วงแล้งต่อเน่ืองไม่เกิน 3 เดือน และมีแหล่งน้้าในช่วงแล้งอย่างพียงพอ(กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์,2556) ซึ่งตามคุณสมบัติข้างต้น สอดคล้องกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ปลูกมากในทางภาคใต้ แต่ในช่วงฤดูร้อน และช่วงฝนทิ้ง
ช่วงนานท้าให้เกษตรกร หรืองานชลประทานต้องมีการวางแผนจัดการน้้า เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพการประเมินความต้องการ
น้้าในการเพาะปลูก ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System; GIS) เป็นตัวช่วยในการการวางแผนการใช้น้้า
ของปาล์มน้้ามัน ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแล้ง 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือจ้าแนกอายุของปาล์มน้้ามัน 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้้าของแต่ละช่วงอายุของปาล์มน้้ามัน 

 
3. พื นท่ีศึกษา 

อ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีพ้ืนที่ประมาณ 788.522 ตารางกิโลเมตรสภาพทั่วไปของภูมิประเทศเป็นที่ราบแบบ
เชิงเขา มีแหล่งน้้าธรรมชาติไหลผ่านเป็นคลองสายเล็ก ๆ ไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองทับ คลองช้างตาย ลักษณะรอบนอก
ของเทศบาลมีพ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ผลไม้ เป็นต้น เทศบาลต้าบลเขาพนมมีถนนสายหลัก คือ 
ถนนเหนือคลอง - ชัยบุรี และสายเขาพนม - ทุ่งใหญ่ มีการต้ังบ้านเรือนอยู่สองข้างทางอย่างหนาแน่น มีลักษณะเป็นชุมชน 
เป็นย่านธุรกิจการค้า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกรรมและรับจ้าง (ศูนย์บริการข้อมูลอ้าเภอ, 2546)  
โดยลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบมรสุมในเขตร้อน (Monsoon climate) มีฝนตกเฉลี่ยเกือบตลอดทั้งปี เน่ืองจากได้รับ
อิทธิพลจากทั้งมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมรสุตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 1 ขอบเขตการปกครองอ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาน้ีได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT8 จากhttp://earthexplorer.usgs.gov  
ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ค่าการสะท้องแสงตามหลักการรับรู้ระยะไกล โดนมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

4.1 การจ้าแนกพื นทีป่าล์มน ้ามัน 
การจ้าแนกพ้ืนที่ปาล์มน้้ามันออกจากพ้ืนที่เกษตรอื่น ๆ ได้ท้าการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม ERDAS โดยวิเคราะห์

ด้วยวิธี Supervised Classification โดยท้าการเลือกพ้ืนที่ตัวอย่าง (Training area) ในการหาพ้ืนที่เกษตรชนิดต่าง ๆ เพ่ือให้
ทราบถึงค่าการสะท้อนแสงของวัตถุ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ปลูกปาล์ม  

4.2 การจ้าแนกช่วงอายุของปาล์มน ้ามัน  
เมื่อทราบถึงพ้ืนที่ที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันแล้ว จากน้ันท้าการจ้าแนกปาล์มน้้ามันออกเป็นช่วงอายุต่าง ๆ โดยอาศัย

ค่าการสะท้อนแสงของวัตถุโดยวีธีวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index; NDVI) 
4.2.1 การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index; NDVI) 

การวิเคราะห์ค่าค่าดัชนีพืชพรรณ เป็นการน้าค่าความแตกต่างของการสะท้อน ของพ้ืนผิวระหว่างช่วงคลื่น
ใกล้อินฟาเรดกับช่วงคลื่นที่ตามองเห็นสีแดงมาท้าสัดส่วนกับค่าผลบวกของทั้งสองช่วงคลื่นเพ่ื อปรับให้เป็นลักษณะการ
กระจายแบบปกติ ดังสมการ 

 
NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED) 

 
เมื่อ NDVI = ค่าดัชนีพืชพรรณ, RED = ค่าการสะท้อนแสงของช่วงคลื่นสีแดง และ NIR = ค่าการสะท้อน

แสงของช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (near infra - red) โดยประมวลผลจากภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT8 ของช่วงคลื่น 
band 4 และตรงกับช่วงคลื่น band 5 
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4.2.2 หาอายุปาล์มน ้ามันในแต่ละช่วงอายุที่ได้ 
จากภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT8 ได้น้าค่าความแตกต่างของการสะท้อนของพ้ืนผิว ระหว่างช่วงคลื่นไกล้อิน

ฟาเรดกับช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดงมาท้าสัดสวนกับค่าผลบวกของทั้งสองช่วงคลื่นเพ่ือปรับให้เป็นลักษณะการกระจายแบบปกติ
เพ่ือจ้าแนกอายุปาล์มน้้ามันแต่ละช่วงอายุ โดยแยกช่วงอายุออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุ 0 - 6 ปี มีค่า NDVI ระหว่าง 0 - 
0.673, ช่วงอายุ 6 - 14ปี มีค่า NDVI ระหว่าง 0.674 - 0.722 และช่วงอายุมากกว่า 14 ปี มีค่า NDVI มากกว่า0.722 

4.3 วิเคราะห์หาปริมาณความต้องการใช้น ้า (Crop water requirement) ของปาล์มน ้ามัน  
ในการวิเคราะห์หาปริมาณความต้องการใช้น้้าของปาล์มน้้ามัน (ETc; mm / day) โดยอาศัยความต้องการใช้น้้าของ

พืช (ETo; mm / day) วิเคราะห์ร่วมกับค่าการคายระเหยน้้าของพืชอ้างอิง (Kc) (B. E. Bhojaraja และคณะ, 2015) ดังสมการ 
 

ETc = ETo x Kc 
 

4.3.1 ค่าการคายระเหยน้ าของพืชอ้างอิง (Crop Coefficient; Kc) 
ค่าการคายระเหยน้้าของพืชอ้างอิงมีค่าความสัมพันธ์กับค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ดังสมการ (Hargreaves 

และ Sammani, 1982) 
 

Kc =1.457NDVI - 0.1725 
 

4.3.2 ความต้องการใช้น้ าของพืช (Reference Crop Evapotranspiration; ETo) 
ความต้องการใช้น้้าของพืช (ETo) สามารถใช้ 4 ปัจจัยในการวิเคราะห์ ได้แก่ การคายน้้าของพืช (KT) รังสี

แสงอาทิตย์ที่ได้รับจากผิวโลก (Ra) อุณหภูมิสูงสุด (TD) อุณหภูมิเฉลี่ย (TC) (Walter I. A. et.al., 2002) ดังสมการ 

 
ETo = 0.0135(KT) (Ra) (TD)1/2 (TC+17.8) 

 
4.4 วิเคราะห์หาปริมาณความต้องการใช้ของปาล์มน ้ามันในแต่ละช่วงอายุ  

วิเคราะห์หาปริมาณความต้องการใช้ของปาล์มน้้ามันในแต่ละช่วงอายุโดยวิธี Overlay ของข้อมูลปาล์มในแต่ละช่วง
อายุและความต้องการใช้น้้าในแต่ละพ้ืนที่  โดยท้าการซ้อนทับของข้อมูลปริมาณความต้องการใช้น้้าของพืชกับข้อมูลที่ปลูก
ปาล์มที่ได้ท้าการจ้าแนกแต่ละช่วงอายุไว้  

 
5. สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาโดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANSAT8 เพ่ือวิเคราะห์ช่วงคลื่นช่วงคลื่นใกล้อินฟาเรดกับช่วงคลื่นที่ตา
มองเห็นสีแดง พบว่า ในปี 2560 มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทั้งหมด 299.07 ตารางกิโลเมตร หรือ 186,928.11 ไร่ ของพ้ืนที่
อ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2560 มีพ้ืนที่ปาล์มน้้ามัน โดยแบ่งวิเคราะห์ช่วงอายุ แบ่งได้เป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 
อายุ0 - 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.49 รองลงมาคือช่วงอายุ 6 - 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.18 และช่วงอายุมากกว่า 14 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 52.33 
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ค่าการวิเคราะห์ค่าความต้องการใช้น้้าของพืชอ้างอิงของปาล์มน้้ามันในอ้าเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ ปาล์มน้้ามัน 
อายุ 0 - 6 ปี การใช้น้้าของพืชอ้างอิง คือ 431.01 มิลลิเมตร ปาล์มน้้ามันอายุ 6 - 14 ปี การใช้น้้าของพืชอ้างอิง คือ 538.98 
มิลลิเมตร และปาล์มน้้ามันอายุมากกว่า 14 ปี การใช้น้้าของพืชอ้างอิง คือ 682.94 มิลลิเมตร 

 

 
รูปที่ 1 ผลการจ้าแนกอายุปาล์มน้้ามันในช่วงอายุ 0 - 6 ป,ี 6 - 14 ปี และมากกว่า 14 ป ี

 
การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้้าของปาล์มน้้ามันอ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยการน้าข้อมูล ปริมาณความ

ต้องการใช้น้้าของปาล์มน้้ามันและข้อมูลช่วงอายุปาล์มน้้ามัน เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม ArcGIS ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้านวณปริมาณความต้องการใช้น้้าของปาล์มน้้ามันแต่ละช่วงอายุ จากการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการ
ใช้น้้าของปาล์มน้้ามันและข้อมูลช่วงอายุปาล์มน้้ามันจึงทราบปริมาณความต้องการใช้น้้าของปาล์มน้้ามันแต่ละช่วงอายุ  
ในพ้ืนที่อ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

 

 
รูปที่ 2 ปริมาณความต้องการใช้น้้าของปาล์มน้้ามันในอ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี 

 
จากตารางที่ 1 พ้ืนที่อ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ในปี พ.ศ. 2560 มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน 299.07 ตารางกิโลเมตร 

โดยแบ่งวิเคราะห์ช่วงอายุ แบ่งได้เป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ อายุ 0 - 6 ปี มีค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้าของพืชคือ 0.67 
และมีความต้องการใช้น้้าโดยเฉลี่ย 17.27 ลิตร / วัน / ต้น รองลงมาคือช่วงอายุ 6 - 14 ป ีมีค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์การใช้
น้้าของพืชคือ 0.84 ความต้องการใช้น้้าเฉลี่ย 55.38 ลิตร / วัน / ต้น และช่วงอายุมากกว่า 14 ปี มีค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์
การใช้น้้าของพืชคือ 1.08 ความต้องการใช้น้้าเฉลี่ย 65.13 ลิตร / วัน / ต้น 
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ตารางที่ 1 ปริมาณความต้องการใช้น้้าของปาล์มน้้ามันแต่ละช่วงอายุ อ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

ช่วงอายุ (ป)ี พ้ืนที่/ตารางกิโลเมตร 
ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้้า

ของปาล์มน้้ามัน 

ค่าเฉลี่ยความต้องการใช้ของ
ปาล์มน้้าแต่ละช่วงอายุ 

(ลิตร/วัน/ต้น) 
0-6 22.42 0.67 17.27 
6-14 120.13 0.84 55.38 

มากกว่า 14 156.52 1.08 65.13 
รวม 299.07   

 

 
รูปที ่3 ค่าเฉลี่ยปรมิาณความต้องการใช้น้้าของปาล์มน้้ามัน แต่ละช่วงอายุอ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

ในอ้าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน ร้อยละ 37.93 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และในพ้ืนที่ปลูกปาล์ม
น้้ามันน้ัน เมื่อวิเคราะห์ค่าสะท้อนแสงของช่วงคลื่นใกล้อินฟาเรดกับช่วงคลื่นที่ตามองเห็นสีแดงในปี 2560 พบว่าพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ของการปลูกปาล์มเป็นปาล์มแก่ที่มีอายุมากกว่า 14 ปี โดยต้องการน้้าเฉลี่ย 65.13 ลิตร / วัน / ต้น รองลงมาเป็นปาล์มที่
มีอายุปานกลาง (อายุ 6 - 14 ปี) และปาล์มอ่อนที่มีอายุน้อยกว่า 6 ปี ต้องการน้้าเฉลี่ย 55.38 และ 17.27 ลิตร / วัน / ต้น 
ตามล้าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายิ่งปาล์มอายุมากขึ้นจะยิ่งต้องการน้้ามากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าในช่วงอายุปาล์มอ่อนจนถึงอายุปานกลาง
การให้น้้าในระดับที่แตกต่างกันมากกว่าปาล์มน้้ามันที่อายุปานกลางจนถึงปาล์มแก่ โดยจะสอดคล้องกับศูนย์วิจัยน้้ามันปาล์ม
สุราษฏร์ธานี (2554) ว่าหากปาล์มน้้ามันยิ่งมีพ้ืนที่ทรงพุ่มมากเท่าไหร่ย่อมมีความต้องการน้้ามากขึ้นเท่าน้ัน หากปลูกปาล์ม
น้้ามันโดยอาศัยเฉพาะน้้าฝนเพียงอย่างเดียวเกษตรกรจะได้ผลผลิตที่ต้่ากว่าการให้น้้าในระบบการเกษตร 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ในการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ปริมาณต้องการใช้น้้าในแต่ละช่วงอายุของปาล์มซึ่งสามารถน้ามาจัดการน้้า
ในพ้ืนที่ปลูกปาล์มให้ได้ผลผลิตทีม่ีคุณภาพ แต่ควรมีการเพ่ิมปัจจัยอื่น เช่น ค่า pH ของดิน ธาตุอาหารในดิน การส่งเสริมการ
เพาะปลูก เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถควบคุมคุณภาพของปาล์มน้้ามันให้มากขึ้น 
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