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ศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 
 

บทคัดย&อ 
 การศึกษาการจัดการดินอินทรีย
ท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปาล
มน้ำมันในจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการ
ในป3 พ.ศ. 2529-2554 โดยรวบรวมข:อมูลผลผลิตปาล
มน้ำมันในจังหวัดนราธิวาสท่ีปลูกในดินอินทรีย
 (ชุดดิน
นราธิวาส) จาก 2 บริเวณ คือ พ้ืนท่ีศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ อำเภอเมือง          
จังหวัดนราธิวาส พบว�า ปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีศูนย
ศึกษากาพัฒนาพิกุลทองฯ และพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ เริ่มให:
ผลผลิตในป3ท่ี 4 (0.40 และ 0.16 ตัน/ไร� ตามลำดับ) และในป3ท่ี 5 - 7 ปาล
มน้ำมันให:ผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย�าง
ชัดเจน (1.58-5.02 และ 1.37-3.77 ตัน/ไร� ตามลำดับ) โดยผลผลิตเริ่มคงท่ีในป3ท่ี 7-11 (5.02-5.15 และ 
3.77-3.78 ตัน/ไร� ตามลำดับ) และผลผลิตเริ่มลดลงในป3ท่ี 12 (4.32 และ 2.91 ตัน/ไร� ตามลำดับ) ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกับการให:ผลิตปาล
มน้ำมันในพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของประเทศ พบว�า ปาล
มน้ำมันเริ่มให:ผลผลิตในป3ท่ี 4 
(2.48 ตัน/ไร�) และให:ผลผลิตเพ่ิมข้ึนในป3ท่ี 7 (4.38 ตัน/ไร�) โดยผลผลิตเริ่มคงท่ีในป3ท่ี 7-25 (4.38-4.26 ตัน/
ไร�) และผลผลิตจะเริ่มลดลงในป3ท่ี 26 (3.83 ตัน/ไร�)  จากผลการศึกษาชี้ให:เห็นว�า การให:ผลผลิตของปาล
ม
น้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
 สามารถให:ผลผลิตในระยะสั้นกว�าปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

 
 

คำสำคัญ : ปาล
มน้ำมัน พรุบาเจาะ ดินอินทรีย
 
 

หลักการและเหตุผล 
 ดินอินทรีย
 เปHนดินท่ีมีวัสดุอินทรีย
หรือมีเศษซากพืชทับถมกันปริมาณมากและเปHนชั้นหนา มากกว�า 
40 เซนติเมตรจากผิวดิน พบในพ้ืนท่ีลุ�มน้ำขังหรือมีน้ำขังนานเกือบตลอดป3 และมักพบชั้นดินเลนของตะกอนน้ำ
ทะเลท่ีมี องค
ประกอบของกำมะถันอยู�สูง (ไพไรต
) ซ่ึงเม่ือชั้นดินนี้แห:งจะแปรสภาพเปHนดินเปรี้ยวจัด ส�วนใหญ�
จะพบตอนกลางของพ้ืนท่ีพรุ ลักษณะทางกายภาพ จะมีชั้นดินอินทรีย
ท่ีมีความหนาประมาณ 40 – 300 
เซนติเมตร เนื้อดินส�วนใหญ�ประกอบไปด:วยซากพืชสลายตัว ผุพังยังไม�หมด ซ่ึงจะมีเส:นใยมากกว�า 75 
เปอร
เซ็นต
 ของเนื้อดินท้ังหมด โดยปริมาตรความหนาแน�นรวมประมาณ 0.1-0.3 กรัม/ลูกบาศก
เซนติเมตร ซ่ึง
ถือว�ามีความพรุนสูงมาก นอกจากนี้ยังพบว�า มีเศษซากพืชขนาดใหญ�โตกว�า 4 เซนติเมตร เปHนองค
ประกอบ
ประมาณ 42-67 เปอร
เซ็นต
 ซ่ึงจะพบมากในชั้นดินช�วงล�าง สำหรับดินช�วงบน เศษซากพืชส�วนใหญ�จะมีขนาด
เล็กกว�า 5 มิลลิเมตร เนื่องจากองค
ประกอบของดินอินทรีย
ส�วนใหญ�เปHนอินทรีย
สาร จึงมีความสามารถในการ
อุ:มน้ำสูง ยิ่งสลายตัวดีเท�าไหร�ก็จะมีความสามารถในการอุ:มน้ำสูงมากเท�านั้น แต�เม่ือดินเหล�านี้แห:งถูกเผาไหม: 
หรือถูกความร:อนจะแปรสภาพเปHนก:อนแข็งหรือถ�าน ทำให:ไม�สามารถอุ:มน้ำไว:ได:เลย ถึงแม:ว�าจะทำให:ดินเป3ยก
อีกก็ตาม  
 การปลูกปาล
มน้ำมันในดินอินทรีย
ให:ได:ผลสำเร็จนั้น จำเปHนต:องให:ความสำคัญในการเตรียมพ้ืนท่ีและ
แปลงปลูก รวมถึงการแก:ไขข:อจำกัดของดินบางประการ เพ่ือให:ดินมีคุณสมบัติทางด:านกายภาพเคมีและ
ชีวภาพท่ีเหมาะสม โดยการควบคุมระดับน้ำ จะต:องดำเนินการท้ังการปJองกันน้ำท�วมและการระบายน้ำออก
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จากพ้ืนท่ีท่ีต:องการใช:ประโยชน
 การควบคุมระดับน้ำให:เหมาะสมจะปJองกันการเกิด pyrite  oxidation ใต:ชั้น
ดินปJองกันการเกิดกรดกำมะถันในชั้นดิน การจัดการดิน โดยการใส�ปูน เนื่องจากดินในพ้ืนท่ีมีการระบายน้ำ
ออกเพ่ือปลูกพืชนั้นดินมีสภาพเปHนกรดจัด การใส�ปูนเปHนสิ่งจำเปHนเพ่ือลดความเปHนกรดของดิน โดยการเพ่ิม
ธาตุประจุบวกท่ีเปHนด�าง ได:แก� แคลเซียมและแมกนีเซียม เปHนต:น การให:ปุVย เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ

ตามธรรมชาติต่ำขาดท้ังธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง (ศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง, 2556) การจัดการ
ดินอินทรีย
เพ่ือปลูกปาล
มน้ำมันนั้นมีความแตกต�างกับการจัดการดินในพ้ืนท่ีท่ัวไป ศูนย
ฯ จึงได:ทำการศึกษา
การให:ผลผลิตของปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
ในจังหวัดนราธิวาส เพ่ือใช:เปHนข:อมูลสำหรับเกษตรกรในการ
ตัดสินใจปลูกปาล
มน้ำมันในดินอินทรีย
ต�อไป 

 
อุปกรณ�และวิธีการ 

1. อุปกรณ�  
 1.1 หินปูนฝุXน 
 1.2 หินฟอสเฟต 
 1.3 ปุVยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 
2. วิธีการ 
 2.1 รวบรวมข:อมูลผลผลิตปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
ในจังหวัดนราธิวาส ชุดดินนราธิวาส (Dysic, 
isohyperthermic Typic Haplofibrists) ในพ้ืนท่ีศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส และใน
พ้ืนท่ีพรุบาเจาะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ท้ัง 2 พ้ืนท่ี  
 2.2 การจัดการดินโดยการใส�หินปูนฝุXนปรับปรุงดินในอัตรา 1.62 ตัน/ไร� ร�วมกับการใส�หินฟอสเฟตใน 
อัตรา 1.6 ตัน/ไร� โดยหว�านกระจายให:ท่ัว และใส�ปุVยสูตร 15-15-15 อัตรา 8 กิโลกรัม/ต:น/ป3 ร�วมกับยูเรีย 
อัตรา 1 กิโลกรัม/ต:น/ป3 แบ�งใส� 3 ครั้ง/ป3   
 2.3 การสำรวจข:อมูลการปลูกและให:ผลผลิตปาล
มน้ำมันในพ้ืนท่ีศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ดำเนินการศึกษาและเก็บข:อมูลต้ังแต�ป3 พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2554 ส�วนการดำเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ 
ดำเนินการศึกษาและเก็บข:อมูลต้ังแต�ป3 พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2544  นำข:อมูลผลผลิตปาล
มน้ำมันท่ีได:จากการ
รวบรวมมาวิเคราะห
เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยนำข:อมูลผลผลิตปาล
มน้ำมันมาหาค�าเฉลี่ย 
(mean) และเปรียบเทียบผลผลิตปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
ในจังหวัดนราธิวาสกับผลผลิตปาล
มน้ำมันใน
พ้ืนท่ีท่ัวไปของประเทศไทย (ธีระ, 2546) 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ� 
1. การให0ผลผลิตของปาล�มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย�ในพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
 ปาล
มน้ำมันเริ่มให:ผลผลิตในป3ท่ี 4 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 0.40 ตัน/ไร� และให:ผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย�างชัดเจนใน
ป3ท่ี 5-7 มีค�าอยู�ในช�วง 1.58-5.02 ตัน/ไร� โดยปาล
มน้ำมันยังคงให:ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและมีแนวโน:มการให:ผลผลิต
คงท่ีในป3ท่ี 7-11 มีค�าอยู�ในช�วง 5.02-5.15 ตัน/ไร� และผลผลิตเริ่มลดลงในป3ท่ี 12 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.32 ตัน/
ไร� โดยท่ีผลผลิตจะลงลดอย�างต�อเนื่องในป3ท่ี 12-16 มีค�าอยู�ในช�วง 4.32 - 2.17 ตัน/ไร� และในป3ท่ี 16-26 
พบว�า ปาล
มน้ำมันจะให:ผลผลิตค�อนข:างต่ำและมีค�าคงท่ีอยู�ในช�วง 2.17-1.72 ตัน/ไร� (Figure 1) 
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Figure 1 Palm Oil Yield (ton ha-1) of Narathiwat soil series in Pikunthong Royal Development 

Study Centre (1986-2011) 
 

2 การให0ผลผลิตของปาล�มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย�ในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ  
 จากข:อมูล พบว�า ปาล
มน้ำมันเริ่มให:ผลผลิตในป3ท่ี 4 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 0.16 ตัน/ไร� และให:ผลผลิต
เพ่ิมข้ึนอย�างชัดเจนในป3ท่ี 5-7 มีค�าอยู�ในช�วง 1.37-3.77 ตัน/ไร� โดยผลผลิตเริ่มคงท่ีในป3ท่ี 7-11 มีค�าอยู�ในช�วง 
3.77-3.78 ตัน/ไร� และผลผลิตเริ่มลดลงในป3ท่ี 12 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.91 ตัน/ไร� (Figure 2) 

 
Figure 2 Palm Oil Yield (ton ha-1) of Narathiwat soil series in Bacho peat (1990-2001) 
 

3 การเปรียบเทียบการให0ผลผลิตปาล�มน้ำมันของชุดดินนราธิวาสกับผลผลิตปาล�มน้ำมันในพ้ืนท่ีท่ัวไป 
 จากการนำข:อมูลผลผลิตเฉลี่ยของปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
 (ชุดดินนราธิวาส) มาเปรียบเทียบ
กับผลผลิตปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ัวไป (ธีระ, 2546) พบว�า ปาล
มน้ำมันเริ่มให:ผลผลิตในป3ท่ี 4 (2.48 ตัน/
ไร�) และให:ผลผลิตเพ่ิมข้ึนในป3ท่ี 7 (4.38 ตัน/ไร�) โดยผลผลิตเริ่มคงท่ีในป3ท่ี 7-25 (4.38-4.26 ตัน/ไร�) และ
ผลผลิตจะเริ่มลดลงในป3ท่ี 26 (3.83 ตัน/ไร�) (Figure 3) 
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Figure 3 Compares the average palm oil yield (ton ha-1) of Narathiwat soil series with palm oil 

in the general area of the country. 
Remark:             Narathiwat soil series in Pikunthong Royal Development Study Centre. 
               Narathiwat soil series in Bacho peat. 
      Palm oil in the general area of the country. 

จากข:อมูล พบว�า ปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
 (ชุดดินนราธิวาส) ในพ้ืนท่ีศูนย
ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ให:ผลผลิตสูงกว�าปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
ในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ (ชุดดินนราธิวาส) เนื่องจาก
ปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีการจัดการโดยการขุดคูระบายน้ำและยกแปลง
ปลูก รวมท้ังมีการรักษาระดับน้ำในคูคลองระบายให:สูงกว�าระดับดินเลน ซ่ึงเปHนการจัดการน้ำและระดับ
ความชื้นท่ีเหมาะสม โดยความชื้นเปHนปsจจัยท่ีส�งผลต�อผลผลิตปาล
มน้ำมันมากท่ีสุด  นอกจากนั้น ความหนา
ของชั้นดินอินทรีย
ยังส�งผลต�อการเจริญเติบโตของปาล
มน้ำมันเช�นกัน โดยท่ีดินอินทรีย
ในพ้ืนท่ีศูนย
ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ท่ีความหนาของชั้นดินอินทรีย
อยู�ระหว�าง 1.20-1.40 เมตร ซ่ึงต่ำกว�าดินอินทรีย
ในพ้ืนท่ีพรุ
บาเจาะท่ีมีความหนาอยู�ระหว�าง 2 เมตร ซ่ึงระดับความหนาดังกล�าวจะเปHนวัสดุอินทรีย
ท่ีประกอบด:วยเศษซาก
พืชท่ียังสลายตัวไม�หมด (สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช:ท่ีดิน, 2548) ทำให:ปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีศูนย

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให:ผลผลิตสูงกว�าปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ  และจากการนำข:อมูล
ผลผลิตเฉลี่ยของปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
 (ชุดดินนราธิวาส) มาเปรียบเทียบกับผลผลิตปาล
มน้ำมันท่ี
ปลูกในพ้ืนท่ีท่ัวไป (ธีระ, 2546) พบว�า ปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดินอินทรีย
และดินในพ้ืนท่ีท่ัวไปให:ผลผลิต
ในช�วงป3ท่ี 4 มีค�าใกล:เคียงกัน เนื่องจากในระยะแรกของการเจริญเติบโตของปาล
มน้ำมัน มีการดูดใช:ธาตุ
อาหารในปริมาณน:อย ซ่ึงปาล
มน้ำมันสามารถดูดใช:ธาตุอาหารในดินอินทรีย
และดินในพ้ืนท่ีท่ัวไปได:อย�าง
เพียงพอ และเม่ือเข:าสู�ป3ท่ี 7-11 เปHนช�วงท่ีมีการให:ผลผลิตปาล
มน้ำมันสูงสุดท้ังในดินอินทรีย
และดินในพ้ืนท่ี
ท่ัวไป แต�พบว�า ปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
มีความสามารถในการให:ผลผลิตสูงกว�าปาล
มน้ำมันท่ีปลูกใน
ดินท่ัวไป และจากข:อมูลสังเกตได:ว�า ปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
ให:ผลผลิตลดลงในป3ท่ี 12 เนื่องจากดิน
อินทรีย
พบในพ้ืนท่ีลุ�มต่ำ มีน้ำท�วมขังนานเกือบตลอดท้ังป3 ทำให:ซากพืชและอินทรียวัตถุถูกจุลินทรีย
ย�อยสลาย
ได:ยากและดำเนินการไปอย�างช:าๆ (จำเปHน, 2550) ทำให:เกิดชั้นอินทรียวัตถุเปHนชั้นหนามาก และในสภาพดิน
ส�วนใหญ�ไม�มีอนุภาคดินเหนียวปะปนอยู� ทำให:มีการดูดซับธาตุอาหารต่ำ  นอกจากนั้น ปาล
มน้ำมันท่ีปลูกใน
ดินอินทรีย
มีการจัดการดินโดยการใส�ปุVยสูตร 15-15-15 ซ่ึงให:เฉพาะธาตุอาหารหลัก แต�ดินอินทรีย
เปHนดินท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ
ต่ำ ขาดท้ังธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ตลอดจนจุลธาตุบางชนิด โดยเฉพาะโบรอนและ
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ทองแดง (จำเปHน, 2550) ซ่ึงไม�เพียงพอต�อการเจริญเติบโตและการให:ผลผลิตของปาล
มน้ำมัน เนื่องจากปาล
ม
น้ำมันเปHนพืชท่ีต:องการธาตุโบรอนและทองแดง เพ่ือใช:ในการสร:างน้ำมัน การติดผล การออกดอก และการ
พัฒนาของเมล็ด (ยงยุทธ, 2546) หากดินท่ีใช:ในการปลูกปาล
มน้ำมันขาดธาตุโบรอนและทองแดง ทำให:ใบหงิก
และเกิดโรคในปาล
มน้ำมัน โดยอาการดังกล�าวจะส�งผลให:ผลผลิตปาล
มน้ำมันลดลง (ป3ท่ี 12)  โดยมีรายงานว�า 
มีการแนะนำให:ใช:คอปเปอร
ซัลเฟตในดินอินทรีย
อัตรา 35-40 กิโลกรัม/ไร� และโบรอน 0.2-0.3 กิโลกรัม/ไร� 
(จำเปHน, 2550) เพ่ือช�วยเพ่ิมปริมาณธาตุโบรอนและทองแดงในดินอินทรีย
  นอกจากนี้ ชั้นดินอินทรีย
จะมีชั้น
อินทรียวัตถุหนาหนามากกว�า 1 เมตรจากผิวดิน ทำให:มีปsญหาทางด:านโครงสร:างดิน เกิดการยุบตัว ทำให:ต:น
ล:มได:ง�ายและรากลอย (จำเปHน, 2550) จึงส�งผลต�อปริมาณผลผลิตปาล
มน้ำมันท่ีลดลง ซ่ึงแตกต�างกับผลผลิต
ของปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินพ้ืนท่ีท่ัวไปท่ีให:ผลผลิตในระดับสูงติดต�อเปHนระยะเวลานาน (ป3ท่ี 7-20) 

 
สรุป 

การปลูกปาล
มน้ำมันในดินอินทรีย
 (ชุดดินนราธิวาส) เริ่มให:ผลผลิตในช�วงอายุป3ท่ี 4 แต�ผลผลิตท่ีได:
ค�อนข:างต่ำ โดยผลผลิตจะเพ่ิมสูงข้ึนในช�วงอายุป3ท่ี 7 ซ่ึงจะให:ผลผลิตสูงในช�วงระยะเวลาสั้นๆ ในช�วงอายุป3ท่ี 
7-11 หลังจากนั้น ผลผลิตปาล
มน้ำมันจะลดลงในช�วงอายุป3ท่ี 12 และจะให:ผลผลิตค�อนข:างต่ำอย�างต�อเนื่อง
ในช�วงอายุป3ท่ี 12-16 ในขณะท่ีในช�วงอายุป3ท่ี 16-26 ปาล
มน้ำมันให:ผลผลิตต่ำมาก  ดังนั้น ปาล
มน้ำมันท่ีปลูก
ในดินอินทรีย
สามารถเจริญเติบโตและให:ผลผลิตได: แต�เกษตรกรควรมีการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีและมีการจัดการ
ดินท่ีดี เพ่ือให:ได:ผลตอบแทนท่ีคุ:มค�า 
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