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ศึกษาการจัดการธาตุอาหารปาล�มน้ำมันร�วมกับการปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดิน 
ในพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัดชุดดินมูโนะ 

 
เฉลิมชัย  แสงทองพินิจ,กิตติศักด์ิ  ประชุมทอง,อนุรักษ�  บัวคลี่คลาย,คศิกาญจน�  สุขมี 

และอวยพร  น'วมสำลี 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาการจัดการธาตุอาหารปาล�มน้ำมันร'วมกับการปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดินในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว
จัดชุดดินมูโนะ ดำเนินการทดลองป5พ.ศ. 2550-2551 ภายในพ้ืนท่ีศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุ
วอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสโดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Completed 
Block Design) มี 4 ตำรับการทดลองคือตำรับท่ี 1 แปลงตรวจสอบ (Control) ตำรับท่ี 2 ปลูกปาล�มน้ำมัน
ร'วมกับปลูกอัญชัน ตำรับท่ี 3 ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวนิ้วนางแดง และตำรับท่ี 4 ปลูกปาล�มน้ำมัน
ร'วมกับปลูกถ่ัวลิสงเถาpintailจำนวน 5 ซ้ำ จากการทดลอง พบว'า ทุกตำรับการทดลองดินเปUนกรดปานกลางมี
ค'าอยู'ระหว'าง 4.98 - 5.92 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู'ในระดับสูงมีค'าระหว'าง 2.98 - 3.73% ฟอสฟอรัสท่ี
เปUนประโยชน�อยู'ในระดับต่ำมาก มีค'าระหว'าง 1.20 – 4.20mg/kg และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปUนประโยชน�
อยู'ในระดับต่ำมีค'าระหว'าง 39 - 42mg/kgสำหรับการศึกษาผลการเจริญเติบโตของปาล�มน้ำมัน พบว'า ตำรับท่ี
มีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับการปลูกอัญชันมีขนาดทรงพุ'มมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตำรับท่ีมีการปลูกปาล�ม
น้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวลิสงเถา และตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวนิ้วนางแดง มีขนาดพุ'มน^อยท่ีสุด 
ซ่ึงไม'แตกต'างทางสถิติ 

 
 

คำสำคัญ:หินปูนฝุaน ปุbยเคมี ปาล�มน้ำมัน พืชคลุมดิน 
 

หลักการและเหตุผล 
ปาล�มน้ำมัน (Elaeisguineensis Jacq.) เปUนพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของโลก และเปUนพืชน้ำมันท่ีมี

ศักยภาพในการแข'งขันสูงกว'าพืชน้ำมันชนิดอ่ืนท้ังด̂านการผลิตและการตลาด โดยสามารถให^ผลผลิตน้ำมันต'อ
ไร'ต'อป5สูงกว'าพืชน้ำมันอ่ืน ๆจากสถานการณ�ราคาน้ำมันเพ่ิมสูงข้ึน ทำให^มีการหาทางเลือกอ่ืนมาทดแทน โดย
ปาล�มน้ำมันเปUนอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตไบโอดีเซล  จึงส'งผลให^หลายจังหวัดทางภาคใต̂ของประเทศไทย มี
การปลูกปาล�มน้ำมันมากข้ึน รวมถึงในจังหวัดนราธิวาสพ้ืนท่ีส'วนใหญ'เปUนดินเปรี้ยวจัดมีชุดดินหลักคือชุดดินมู
โนgะ เปUนดินท่ีมีข̂อจำกัดในการปลูกปาล�มน้ำมัน ส'งผลให^ปาล�มน้ำมันเจริญเติบโตไม'ดีและให^ผลผลิตต่ำ 
(Corley and Tinker, 2003) และปาล�มน้ำมันเปUนพืชท่ีต̂องการธาตุอาหารสูง ท้ังธาตุอาหารหลักและธาตุ
อาหารรองต'างก็มีความสำคัญต'อการเจริญเติบโตชุดดินมูโนgะเปUนดินท่ีมีลักษณะเนื้อดินบนเปUนดินร'วนเหนียว
ถึงเปUนดินร'วนเหนียวปนทรายแปkง มีสีดำหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปUนกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0)ดิน
ล'างมีเนื้อดินเปUนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปkง มีจุดประสีเหลือง สีน้ำตาล และมีจุดประสีเหลืองฟาง
ข̂าวของสารประกอบจาโรไซท� (jarosite mottles) ปฏิกิริยาดินเปUนกรดรุนแรงมากถึงเปUนกรดรุนแรงมากท่ีสุด 
(pH 3.5-4.0) ความเปUนกรดรุนแรงมากเกิดมาจากการเติมออกซิเจน (oxidized) เข̂าไปในสารประกอบ
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กำมะถัน และดินล'างชั้นถัดไปช'วงความลึก 50-100 ซม. เปUนดินเลนสีเทา มีสารประกอบกำมะถัน (pyrite: 
FeS2) มาก ปฏิกิริยาดินเปUนกรดจัดถึงเปUนกรดเล็กน^อย มีค'าความเปUนกรดเปUนด'าง (5.0-6.5) (กรมพัฒนาท่ีดิน
, ม.ป.ป.)ซ่ึงการนำพ้ืนท่ีมาใช^ประโยชน�จำเปUนต̂องมีการเตรียมพ้ืนท่ี และปรับปรุงบำรุงดินโดยใช^วัสดุปูน
ร'วมกับการใส'ปุbย นอกจากนี้ การปลูกพืชคลุมดินก็เปUนอีกทางเลือกในการเพ่ิมระดับอินทรียวัตถุให^กับดินมาก
ข้ึน ช'วยกำจัดวัชพืช ร'วมท้ังการใช^พืชตระกูลถ่ัวคลุมดินยังช'วยเพ่ิมไนโตรเจนให^กับดินอีกด̂วยดังนั้น ศูนย�ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได̂ดำเนินการศึกษาการจัดการธาตุอาหารปาล�มน้ำมันร'วมกับการปลูกพืชตระกูลถ่ัว
คลุมดินในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะเพ่ือเปUนข̂อมูลในการจัดการดินท่ีเหมาะสม ตรงตามความต̂องการของ
ปาล�มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดต'อไป 

 
อุปกรณ�และวิธีการ 

1. อุปกรณ� 
1.1 ต̂นกล^าปาล�มน้ำมัน 
1.2 หินปูนฝุaน 
1.3 ปุbยเคมีสูตร 15-15-15 
1.4 ปุbย Rock phosphate 
1.5 อุปกรณ�เก็บตัวอย'างดิน 
1.6 อุปกรณ�วัดการเจริญเติบโต 
1.7 เมล็ดพันธุ�ถ่ัวนิ้วนางแดง 
1.8 เมล็ดพันธุ�ถ่ัวลิสงเถาpintail 
1.9 เมล็ดพันธุ�อัญชัน 

2. วิธีการ  
 2.1. เลือกพ้ืนท่ีทำการทดลองภายในศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส ชุดดินนราธวิาสวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Completed Block 
Design) มี 4 ตำรับการทดลอง 4 ซ้ำ ดังนี้ 
 ตำรับท่ี 1 = แปลงตรวจสอบ (Control) 
 ตำรับท่ี 2 = ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกอัญชัน 
 ตำรับท่ี 3 = ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวนิ้วนางแดง 
 ตำรับท่ี 4 = ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวลิสงเถาpintail 
 2.2. การเตรียมดิน 

 1) จัดแบ'งพ้ืนท่ีเพ่ือทำการขุดยกร'อง ปลูกปาล�มน้ำมันโดยใช^ขนาดร'องกว^าง 8 เมตรและคู
ระบายน้ำกว^าง 4 เมตร 

 2)ทำการขุดคูระบายน้ำกว^าง 4 เมตร ลึก 1.5 เมตร นำดินมากองไว^กลางร'อง 
 3) ปรับหน^าดินท่ีขุดข้ึนมาให^เรียบ 
 4) วัดระยะปลูกบนสันร'องโดยใช^ระยะระหว'างต̂น 8 เมตร (พ้ืนท่ีปลูก 1 ร'องจะปลูกปาล�ม

น้ำมัน 1 แถวบริเวณกลางสันร'อง) 
 5) หว'านหินปูนฝุaนอัตราครึ่งหนึ่งของความต̂องการปูนของดิน 
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 2.3. การปลูก 
  1) วัดระยะปลูกระหว'างต̂น 8 เมตร บริเวณกลางสันร'อง 
  2) ขุดหลุมปลูกขนาด 80×80 ซม. ลึก 70 เซนติเมตร แยกดินไว^บนปากหลุม ตากหลุมไว^ 15 
วัน 
  3) ใส'หินปูนฝุaนอัตรา 2 กิโลกรัมต'อหลุม ผสมคลุกเคล^ากับดินภายในหลุม ท้ิงไว^ 15 วัน 
  4) ใส'ปุbย Rock phosphate อัตรา 500 กรัมต'อหลุม 
  5) นำต̂นปาล�มน้ำมันมาปลูกลงหลุมและกลบดินให^เต็มหลุม 
  6) ปลูกพืชคลุมดิน 
 2.4. การใส'ปุbยเคมี 

ใส'ปุbยเคมีสูตร 15-15-15 
 2.5. การเก็บข̂อมูลผลผลิต 

การวัดความสูง นับจำนวนจั่นและทะลายปาล�มต'อป5 น้ำหนักผลผลิต และทำการเก็บตัวอย'างดิน
ก'อนและหลังทำการทดลอง เพ่ือนำมาวิเคราะห�ธาตุอาหาร ได̂แก' pH, OM, Total N, P, K, Mg, Ca, Mn, Fe, 
Al และ Zn 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ� 
จากการศึกษาผลการวิเคราะห�ดินป5 2551 พบว'า ทุกตำรับดินเปUนกรดปานกลางมีค'าอยู'ระหว'าง 

4.98 -5.92 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู'ในระดับสูงมีค'าระหว'าง 2.98 - 3.73% ฟอสฟอรัสท่ีเปUนประโยชน�อยู'
ในระดับต่ำมากมีค'าระหว'าง 1.20 – 4.20mg/kg และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปUนประโยชน�อยู'ในระดับต่ำมีค'า
ระหว'าง 39 - 42mg/kg(ตารางท่ี 1)แคลเซียมอยู'ในระดับปานกลาง มีค'าระหว'าง 6.2 – 8.5 mg/kg 
แมกนีเซียมอยู'ในระดับต่ำ มีค'าระหว'าง 0.31 – 0.37 mg/kgเหล็กอยู'ในระดับสูงมาก มีค'าระหว'าง 54 - 
99mg/kg และแมงกานีสอยู'ในระดับต่ำมีค'าระหว'าง 3.30 – 5.90mg/kg (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 1 ข̂อมูลผลวิเคราะห�ดิน(pH OM Avail.PและAvail.K) หลังจากปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับพืชตระกูลถ่ัว 

รายละเอียด 
pH 
(1:1 H2O) 

OM 
(%) 

Total N 
 

Avail.P 

(mg/kg) 
Avail.K 

(mg/kg) 

ปลูกปาล�มน้ำมันอย'างเดียว (Control) 5.54 3.73 0.18 1.20 42 

ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกอัญชัน 5.32 3.50 0.16 2.00 40 

ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถั่วน้ิวนางแดง 5.92 3.41 0.17 1.20 39 

ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถั่วลิสงเถา (pintail) 4.98 2.98 0.15 4.20 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2ข̂อมูลผลวิเคราะห�ดิน(Ca Mg Fe และMn)หลังจากปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับพืชตระกูลถ่ัว 
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รายละเอียด 
Ca 

(mg/kg) 
Mg 

(mg/kg) 
Fe 

(mg/kg) 
Mn 

(mg/kg) 

ปลูกปาล�มน้ำมันอย'างเดียว (Control) 7.9 0.31 95 4.74 

ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกอัญชัน 6.4 0.36 71 5.22 

ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถั่วน้ิวนางแดง 8.5 0.37 54 3.30 

ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถั่วลิสงเถา (pintail) 6.2 0.34 99 5.90 
 

จากการศึกษาผลการเจริญเติบโตของปาล�มน้ำมัน พบว'า ในป5 2550 ทุกตำรับการทดลองไม'มีความ
แตกต'างทางสถิติ โดยตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับการปลูกอัญชันมีขนาดทรงพุ'มมากท่ีสุด 487.07 
เซนติเมตรรองลงมา คือ ตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวลิสงเถา472.27 เซนติเมตร และตำรับท่ีมี
การปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวนิ้วนางแดง 424.94 เซนติเมตร ตามลำดับสำหรับการเจริญเติบโตด̂าน
ความสูง พบว'า ตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับการปลูกอัญชันมีการเจริญเติบโตด̂านความสูง มากท่ีสุด 
319.73 เซนติเมตร รองลงมา คือ ตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวลิสงเถา 315.60 เซนติเมตร 
และตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวนิ้วนางแดง 292.33 เซนติเมตร ตามลำดับ ส'วนในป5 2551 
พบว'า ทุกตำรับการทดลองไม'มีความแตกต'างทางสถิติ โดยตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับการปลูก
อัญชันมีขนาดทรงพุ'มมากท่ีสุด 1,087 เซนติเมตร รองลงมา คือ ตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัว
ลิสงเถา1,083 เซนติเมตร และตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวนิ้วนางแดง 1,051 เซนติเมตร 
ตามลำดับสำหรับการเจริญเติบโตด̂านความสูง พบว'า ตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับการปลูกอัญชันมี
การเจริญเติบโตด̂านความสูง มากท่ีสุด561.00 เซนติเมตร รองลงมา คือ ตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับ
ปลูกถ่ัวลิสงเถา556.00 เซนติเมตร และตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวนิ้วนางแดง 507.00 
เซนติเมตร ตามลำดับจำนวนทลายทุกตำรับการทดลองไม'มีความแตกต'างทางสถิติ และน้ำหนักผลผลิต พบว'า 
ตำรับท่ีมีการปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับการปลูกอัญชันมีน้ำหนักผลผลิตสูงท่ีสุด 8.74 กิโลกรัม/ต̂น (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตของต̂นปาล�มน้ำมันอายุ 4 ป5 

ตำรับ 
ความสูง (เซนตเิมตร) ทรงพุ'ม (เซนติเมตร) น้ำหนักผลผลติจำนวนทลาย 

 (กก./ต^น) 
ป5 2550 ป5 2551 ป5 2550 ป5 2551 ป5 2551 ป5 2551 

ปลูกปาล�มน้ำมันอย'างเดียว (Control) 310.33a 594.00 a 477.33a 1,125 a 8.53 a 3.00 a 
ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกอัญชัน 319.73a 561.00 a 487.07 a 1,087 a 8.74 a 3.00 a 
ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวน้ิวนาง
แดง 

292.23a 507.00 a 424.94 a 1,051a 
7.93 a 3.00 a 

ปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกถ่ัวลสิงเถา 
(pintail) 

315.60a 556.00 a 472.27a 1,083a 7.65 a 2.00 a 

F-test   ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 9.29 11.65 10.90 9.65 15.68 9.02 
หมายเหตุ:ns =  ไม'แตกต'างกันทางสถิต ิ

ค'าเฉลี่ยในคอลัมน�เดียวกัน ค'าเฉลีย่ท่ีตามด^วยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันไม'แตกต'างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % 
จากการวิเคราะห�แบบ Duncan, s New Multiple Range Test (DMRT) 
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สรุป 
จากการศึกษาการจัดการธาตุอาหารปาล�มน้ำมันร'วมกับการปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดินในพ้ืนท่ีดิน

เปรี้ยวจัดชุดดินมูโนะพบว'า การปลูกปาล�มน้ำมันร'วมกับปลูกอัญชันส'งผลให^ลักษณะทรงพุ'ม การเจริญเติบโต
ด̂านความสูง และน้ำหนักผลผลิตปาล�มน้ำมันสูงสุดเม่ือเทียบกับตำรับท่ีปลูกร'วมกับถ่ัวนิ้วนางแดงและถ่ัวลิสง
เถา 
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