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1.  ชุดดิน ตามแผนที่ดิน................................................................................................................................................................
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2. ข้อมูลพื้นฐานแปลงปลูก
(Background)



1.  ที่มาของต้นพันธุ์

   ซื้อเมล็ดงอกมาเพาะเอง

   ซื้อกล้าระยะ Pre nursery มาบ�ารุงรักษาแล้วปลูก

   ซื้อจากแปลงเพาะกล้า ชื่อ.............................................................................................................

   ซื้อจากแปลงเพาะกล้าของบริษัท ชื่อ.............................................................................................

2.  ชนิดของต้นพันธุ์

   ลูกผสม D x P ชื่อบริษัทที่ผลิต......................................................................................................

   ไม่แน่ใจ

3.  การคัดกล้า (ในกรณีซื้อเมล็ดงอกมาเพาะเอง)

   มีการคัดต้นกล้าก่อนปลูก

   ไม่มีการคัดต้นกล้าก่อนปลูก

4.  อายุต้นกล้าที่ใช้ปลูก.........................................เดือน
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3. ข้อมูลด้านพันธุ์ปาล์ม
(Breeding Information)



4. ข้อมูลการให้ผลผลิต
(Yield)

วันที่
ทะลาย ผลร่วง

รวมเงิน (บาท)
น้ำาหนัก (กก.) ราคา (บาท/กก.) น้ำาหนัก (กก.) ราคา (บาท/กก.)
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4. ข้อมูลการให้ผลผลิต
(Yield)

วันที่
ทะลาย ผลร่วง

รวมเงิน (บาท)
น้ำาหนัก (กก.) ราคา (บาท/กก.) น้ำาหนัก (กก.) ราคา (บาท/กก.)
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5. สรุปข้อมูลการให้ผลผลิตรายเดือนในปีต่างๆ
(Monthly Yield)

เดือน
ปี

................ ............... ............... ................ ................ ................ ................

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

จำานวนไร่

ผลผลิต/ไร่

กิโลกรัม/......................ไร่
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6. ข้อมูลการใช้ปุ๋ย/สารบำารุงดิน
(Fertilizer/Soil conditioner)

วันที่ ชนิดปุ๋ย/วัสดุบำารุงดิน/อื่นๆ
อัตราที่ใช้

(กิโลกรัม/ต้น)
ราคา/กิโลกรัม

(บาท)
หมายเหตุ

11



วันที่ ชนิดปุ๋ย/วัสดุบำารุงดิน/อื่นๆ
อัตราที่ใช้

(กิโลกรัม/ต้น)
ราคา/กิโลกรัม

(บาท)
หมายเหตุ
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6. ข้อมูลการใช้ปุ๋ย/สารบำารุงดิน
(Fertilizer/Soil conditioner)



13

7. ประวัติการใช้ปุ๋ย
(Fertilizing Record)

ปุ๋ยเคมีสูตร

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

รวมน้ำาหนัก
(กก./ต้น)

วัน/เดือน
น้ำาหนัก

(กก./ต้น)
วัน/เดือน

น้ำาหนัก
(กก./ต้น)

วัน/เดือน

1)

2)

3)

4)

5)

ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยหมัก

ปูนขาว

โดโลไมท์

สารปรับปรุงดินอื่นๆ

ปี...........................

ปี...........................
ปุ๋ยเคมีสูตร

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

รวมน้ำาหนัก
(กก./ต้น)

วัน/เดือน
น้ำาหนัก

(กก./ต้น)
วัน/เดือน

น้ำาหนัก
(กก./ต้น)

วัน/เดือน

1)

2)

3)

4)

5)

ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยหมัก

ปูนขาว

โดโลไมท์

สารปรับปรุงดินอื่นๆ

ปี...........................
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7. ประวัติการใช้ปุ๋ย
(Fertilizing Record)

ปุ๋ยเคมีสูตร

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

รวมน้ำาหนัก
(กก./ต้น)

วัน/เดือน
น้ำาหนัก

(กก./ต้น)
วัน/เดือน

น้ำาหนัก
(กก./ต้น)

วัน/เดือน

1)

2)

3)

4)

5)

ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยหมัก

ปูนขาว

โดโลไมท์

สารปรับปรุงดินอื่นๆ

ปี...........................

ปี...........................
ปุ๋ยเคมีสูตร

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

รวมน้ำาหนัก
(กก./ต้น)

วัน/เดือน
น้ำาหนัก

(กก./ต้น)
วัน/เดือน

น้ำาหนัก
(กก./ต้น)

วัน/เดือน

1)

2)

3)

4)

5)

ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยหมัก

ปูนขาว

โดโลไมท์

สารปรับปรุงดินอื่นๆ

ปี...........................



8. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบและคำาแนะนำาการใช้ปุ๋ย
(Soil & Leaves Analysis and Fertilizer Recommendation)

วันที่...........................................หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์..........................................................................

 สภาพธาตุอาหาร

 ผลการวิเคราะห์

ธาตุอาหาร ค่ามาตรฐาน ค่าวิเคราะห์ การแก้ไข

ไนโตรเจน (%)

ฟอสฟอรัส (%)

โพแตสเซียม (%)

แมกนีเซียม (%)

แคลเซียม (%)

ก�ามะถัน (%)

โบรอน (ppm)

 คำาแนะนำาการใช้ปุ๋ย

ชนิดปุ๋ย
อัตรา

(กก./ต้น/ปี)
อัตราการใส่ (กก./ต้น)

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

ไนโตรเจน           : 21-0-0
                          46-0-0
ฟอสฟอรัส           : DAP

                          Rock PO
4

โพแตสเซียม         : 0-0-60

แมกนีเซียม          : คีเซอร์ไรต์
                           โดโลไมท์
แคลเซียม            :

ก�ามะถัน             :

โบรอน               :

ไนโตรเจน
N (%)

ฟอสฟอรัส
P (%)

โพแตสเซียม
K (%)

แมกนีเซียม
Mg (%)

แคลเซียม
Ca (%)

กำามะถัน
S (%)

โบรอน
B (ppm)
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8. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบและคำาแนะนำาการใช้ปุ๋ย
(Soil & Leaves Analysis and Fertilizer Recommendation)

วันที่...........................................หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์..........................................................................

 สภาพธาตุอาหาร

 ผลการวิเคราะห์

ธาตุอาหาร ค่ามาตรฐาน ค่าวิเคราะห์ การแก้ไข

ไนโตรเจน (%)

ฟอสฟอรัส (%)

โพแตสเซียม (%)

แมกนีเซียม (%)

แคลเซียม (%)

ก�ามะถัน (%)

โบรอน (ppm)

 คำาแนะนำาการใช้ปุ๋ย

ชนิดปุ๋ย
อัตรา

(กก./ต้น/ปี)
อัตราการใส่ (กก./ต้น)

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

ไนโตรเจน           : 21-0-0
                          46-0-0
ฟอสฟอรัส           : DAP

                          Rock PO
4

โพแตสเซียม         : 0-0-60

แมกนีเซียม          : คีเซอร์ไรต์
                           โดโลไมท์
แคลเซียม            :

ก�ามะถัน             :

โบรอน               :

ไนโตรเจน
N (%)

ฟอสฟอรัส
P (%)

โพแตสเซียม
K (%)

แมกนีเซียม
Mg (%)

แคลเซียม
Ca (%)

กำามะถัน
S (%)

โบรอน
B (ppm)
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8. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใบและคำาแนะนำาการใช้ปุ๋ย
(Soil & Leaves Analysis and Fertilizer Recommendation)

วันที่...........................................หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์..........................................................................

 สภาพธาตุอาหาร

 ผลการวิเคราะห์

ธาตุอาหาร ค่ามาตรฐาน ค่าวิเคราะห์ การแก้ไข

ไนโตรเจน (%)

ฟอสฟอรัส (%)

โพแตสเซียม (%)

แมกนีเซียม (%)

แคลเซียม (%)

ก�ามะถัน (%)

โบรอน (ppm)

 คำาแนะนำาการใช้ปุ๋ย

ชนิดปุ๋ย
อัตรา

(กก./ต้น/ปี)
อัตราการใส่ (กก./ต้น)

หมายเหตุ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

ไนโตรเจน           : 21-0-0
                          46-0-0
ฟอสฟอรัส           : DAP

                          Rock PO
4

โพแตสเซียม         : 0-0-60

แมกนีเซียม          : คีเซอร์ไรต์
                           โดโลไมท์
แคลเซียม            :

ก�ามะถัน             :

โบรอน               :

ไนโตรเจน
N (%)

ฟอสฟอรัส
P (%)

โพแตสเซียม
K (%)

แมกนีเซียม
Mg (%)

แคลเซียม
Ca (%)

กำามะถัน
S (%)

โบรอน
B (ppm)



9. ข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
(Soil Analysis)

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน     วันที่..............................หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์...............................................

ความลึก
(ซม.)

เปอร์เซ็นต์ มก./กก. meq/100g มก./กก. meq/100g 1:5 H
2
O

ไนโตรเจน
ทั้งหมด

อินทรีย์
วัตถุ

ฟอสฟอรัส
ที่น�าไปใช้ได้

โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ก�ามะถัน
ที่น�าไปใช้ได้

ค่าความ
เป็นกรด

ค่า
อัลคาไลน์

pH
Ec

(uS/cm)

0-30

30-50

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน     วันที่..............................หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์...............................................

ความลึก
(ซม.)

เปอร์เซ็นต์ มก./กก. meq/100g มก./กก. meq/100g 1:5 H
2
O

ไนโตรเจน
ทั้งหมด

อินทรีย์
วัตถุ

ฟอสฟอรัส
ที่น�าไปใช้ได้

โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ก�ามะถัน
ที่น�าไปใช้ได้

ค่าความ
เป็นกรด

ค่า
อัลคาไลน์

pH
Ec

(uS/cm)

0-30

30-50

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน     วันที่..............................หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์...............................................

ความลึก
(ซม.)

เปอร์เซ็นต์ มก./กก. meq/100g มก./กก. meq/100g 1:5 H
2
O

ไนโตรเจน
ทั้งหมด

อินทรีย์
วัตถุ

ฟอสฟอรัส
ที่น�าไปใช้ได้

โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ก�ามะถัน
ที่น�าไปใช้ได้

ค่าความ
เป็นกรด

ค่า
อัลคาไลน์

pH
Ec

(uS/cm)

0-30

30-50

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน     วันที่..............................หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์...............................................

ความลึก
(ซม.)

เปอร์เซ็นต์ มก./กก. meq/100g มก./กก. meq/100g 1:5 H
2
O

ไนโตรเจน
ทั้งหมด

อินทรีย์
วัตถุ

ฟอสฟอรัส
ที่น�าไปใช้ได้

โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ก�ามะถัน
ที่น�าไปใช้ได้

ค่าความ
เป็นกรด

ค่า
อัลคาไลน์

pH
Ec

(uS/cm)

0-30

30-50

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน     วันที่..............................หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์...............................................

ความลึก
(ซม.)

เปอร์เซ็นต์ มก./กก. meq/100g มก./กก. meq/100g 1:5 H
2
O

ไนโตรเจน
ทั้งหมด

อินทรีย์
วัตถุ

ฟอสฟอรัส
ที่น�าไปใช้ได้

โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม ก�ามะถัน
ที่น�าไปใช้ได้

ค่าความ
เป็นกรด

ค่า
อัลคาไลน์

pH
Ec

(uS/cm)

0-30

30-50
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10. อาการขาดธาตุอาหารและระดับความรุนแรงที่พบในแปลง
(Nutrient Deficiency and Severity)

วันที่ อาการขาดธาตุอาหารที่พบ
ระดับความรุนแรง

หมายเหตุ
เล็กน้อย ปานกลาง มาก

19



11. ข้อมูลการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช (แมลง/โรค/วัชพืช)
(Pesticide/Herbicide Application : Insects/Diseases/weeds)

วันที่
ชนิดศัตรูพืช

(แมลง/โรค/วัชพืช)
ชื่อสารเคมี

อัตราที่ใช้
(ปริมาณ/พื้นที่)

เหตุผลที่ใช้
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12. ข้อมูลปริมาณนำ้าฝน
(Precipitation)

เดือน
พ.ศ. ........................ พ.ศ. ........................

น้ำาฝน (มม.) วันที่ฝนตก (วัน) น้ำาฝน (มม.) วันที่ฝนตก (วัน)

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

เดือน
พ.ศ. ........................ พ.ศ. ........................

น้ำาฝน (มม.) วันที่ฝนตก (วัน) น้ำาฝน (มม.) วันที่ฝนตก (วัน)

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม
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13. ประวัติการฝึกอบรม
(Training History)

วันที่ เรื่อง สถานที่ วิทยากร

22



23

13. ประวัติการฝึกอบรม
(Training History)

วันที่ เรื่อง สถานที่ วิทยากร



14. ประวัติการเข้าเยี่ยมแปลง
(Guest Visit)

วันที่ รายละเอียด
ลายมือชื่อ

ผู้ตรวจเยี่ยม

24
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14. ประวัติการเข้าเยี่ยมแปลง
(Guest Visit)

วันที่ รายละเอียด
ลายมือชื่อ

ผู้ตรวจเยี่ยม
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14. ประวัติการเข้าเยี่ยมแปลง
(Guest Visit)

วันที่ รายละเอียด
ลายมือชื่อ

ผู้ตรวจเยี่ยม



27

14. ประวัติการเข้าเยี่ยมแปลง
(Guest Visit)

วันที่ รายละเอียด
ลายมือชื่อ

ผู้ตรวจเยี่ยม



15. บันทึกการจัดการสวนปาล์ม
(Management)

รายได้

ยอดขายผลผลิต (สุทธิ)

ค่าใช้จ่าย

วัตถุดิบ

ค่าปุ๋ย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าแรง

ค่าจ้างใส่ปุ๋ย
ค่าก�าจัดวัชพืช
ค่าตัดแต่งทางใบ
ค่าจ้างเก็บเกี่ยว

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่ายาฆ่าแมลง
ค่าน�้ามัน
ค่าวิเคราะห์ดินและใบ
ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ที่ไม่ให้ผลผลิต
ค่าขนส่ง

อื่นๆ 

รวมต้นทุนการผลิต

กำาไรจากการผลิต

28



29

15. บันทึกการจัดการสวนปาล์ม
(Management)

รายได้

ยอดขายผลผลิต (สุทธิ)

ค่าใช้จ่าย

วัตถุดิบ

ค่าปุ๋ย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าแรง

ค่าจ้างใส่ปุ๋ย
ค่าก�าจัดวัชพืช
ค่าตัดแต่งทางใบ
ค่าจ้างเก็บเกี่ยว

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่ายาฆ่าแมลง
ค่าน�้ามัน
ค่าวิเคราะห์ดินและใบ
ค่าใช้จ่ายในการตัดต้นไม้ที่ไม่ให้ผลผลิต
ค่าขนส่ง

อื่นๆ 

รวมต้นทุนการผลิต

กำาไรจากการผลิต



16. แบบประเมินสวนปาล์มนำ้ามัน
(Plantation Audit)

ตัวแปร
สวนที่ 1 สวนที่ 2

ต้น 1 ต้น 2 ต้น 3 ต้น 4 ต้น 5 Mode ต้น 1 ต้น 2 ต้น 3 ต้น 4 ต้น 5 Mode

การเก็บเกี่ยว

การตัดปาล์ม

การเก็บลูกร่วง

การเก็บทะลาย

การดูแลรักษา

การตัดแต่งทางใบ

สภาพพื้นสวน

การอนุรักษ์ดิน

การจัดวางทางใบ

สภาพรอบโคน

สภาพพื้นที่สวน

เส้นทางการเก็บเกี่ยว

การระบายน้�า

การชะล้างพังทลาย

ถนน

การจัดท�าขั้นบันได

แนวกันชน

พืชตระกูลถั่วคลุมดิน

ศัรตรูพืช/โรค/
แมลง

กาโนเดอร์มา

การท�าลายของหนู

การท�าลายใบของแมลง

การระบาดของโรค

การก�าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

การใช้ปุ๋ย

ปริมาณปุ๋ยที่ใช้

วิธีการใส่ปุ๋ย

ชนิดปุ๋ยที่ใช้

การใช้อินทรีย์วัตถุ

การเก็บตัวอย่างใบ

การปลูกทดแทน

การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

วันที่ประเมิน............................................................. ผู้ประเมิน.................................................................................

ผลการประเมินโดยรวม (1-5 คะแนน)...................

ข้อแนะนำาเร่งด่วน...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - ต�่ามาก
2 - ต�่า
3 - ปานกลาง
4 - ดี
5 - ดีมาก
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16. แบบประเมินสวนปาล์มนำ้ามัน
(Plantation Audit)

ตัวแปร
สวนที่ 1 สวนที่ 2

ต้น 1 ต้น 2 ต้น 3 ต้น 4 ต้น 5 Mode ต้น 1 ต้น 2 ต้น 3 ต้น 4 ต้น 5 Mode

การเก็บเกี่ยว

การตัดปาล์ม

การเก็บลูกร่วง

การเก็บทะลาย

การดูแลรักษา

การตัดแต่งทางใบ

สภาพพื้นสวน

การอนุรักษ์ดิน

การจัดวางทางใบ

สภาพรอบโคน

สภาพพื้นที่สวน

เส้นทางการเก็บเกี่ยว

การระบายน้�า

การชะล้างพังทลาย

ถนน

การจัดท�าขั้นบันได

แนวกันชน

พืชตระกูลถั่วคลุมดิน

ศัรตรูพืช/โรค/
แมลง

กาโนเดอร์มา

การท�าลายของหนู

การท�าลายใบของแมลง

การระบาดของโรค

การก�าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

การใช้ปุ๋ย

ปริมาณปุ๋ยที่ใช้

วิธีการใส่ปุ๋ย

ชนิดปุ๋ยที่ใช้

การใช้อินทรีย์วัตถุ

การเก็บตัวอย่างใบ

การปลูกทดแทน

การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

วันที่ประเมิน............................................................. ผู้ประเมิน.................................................................................

ผลการประเมินโดยรวม (1-5 คะแนน)...................

ข้อแนะนำาเร่งด่วน...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - ต�่ามาก
2 - ต�่า
3 - ปานกลาง
4 - ดี
5 - ดีมาก
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บันทึกช่วยจำา
(MEMO)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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ที่อยู่/ติดต่อ
(Address/Contact)

โครงการผลิตปาล์มนำ้ามันและนำ้ามันปาล์มเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน
 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
 61 ถนนศรีตรัง ต�าบลกระบี่ใหญ่
 อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
 โทร. 0 7566 4420 แฟกซ์. 0 7566 4420

บริษัททักษิณอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์ม (1993) จำากัด
 24/5 หมู่ที่ 4 ถนนเอเชีย
 ต�าบลท่าสะท้อน อ�าเภอพุนพิน
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
 โทร. 0 7720 5230-2 แฟกซ์. 0 7720 5233

บริษัทสหอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
 98 หมู่ที่ 6
 ต�าบลห้วยยูง อ�าเภอเหนือคลอง
 จังหวัดกระบี่ 81130
 โทร. 0 7566 6075-8 แฟกซ์. 0 7566 6072

บริษัทยูนิวานิขนำ้ามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)
 258 หมู่ที่ 6 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก
 ต�าบลอ่าวลึกใต้ อ�าเภออ่าวลึก
 จังหวัดกระบี่ 81110
 โทร. 0 7562 2855 แฟกซ์. 0 7563 4484

บริษัทสุขสมบูรณ์ นำ้ามันปาล์ม จำากัด
 97 หมู่ที่ 4
 ต�าบลห้างสูง อ�าเภอหนองใหญ่
 จังหวัดชลบุรีี่ 20190
 โทร. 0 3844 2999 แฟกซ์. 0 3821 9549-50




