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บทคัดย)อ 
 การทดสอบการปลูกปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส 3 พ้ืนท่ี (พรุกาบแดง พรุบา

เจาะ และบ2านทรายขาว) ดำเนินการในพ้ืนท่ีพรุกาบแดง และบ2านทรายขาว ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ และ
พรุบาเจาะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการในช8วงระหว8างป9 พ.ศ. 2546 - 2556 
โดยได2ทำการศึกษาแนวโน2มการให2ผลผลิตของปาล	มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส 3 พ้ืนท่ี คือ พรุ
กาบแดง พรุบาเจาะ และบ2านทรายขาว จากการศึกษาพบว8า สมบัติทางเคมีของดินแปลงทดสอบ 3 พ้ืนท่ี 
หลังจากการจัดการดินโดยการขุดยกร8องค8าความเป@นกรด-ด8างของดินแนวโน2มเพ่ิมข้ึน ปฏิกิริยาดินยังเป@นกรด
รุนแรงถึงกรดจัด ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู8ในระดับสูงมาก ส8วนปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป@นประโยชน	อยู8ระดับ
ต่ำ ยกเว2นพ้ืนท่ีพรุกาบแดง อยู8ในระดับปานกลาง และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป@นประโยชน	อยู8ระดับต่ำ ส8วน
การให2ผลผลิต พบว8า ปาล	มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุกาบแดง สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได2 เม่ือปาล	มน้ำมันมีอายุ 
2 ป9 (ป9 2546) โดยผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ ส8วนปาล	มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ สามารถให2ผลผลิตเม่ือ
อายุ 5 ป9 (2541) โดยผลผลิตมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึน จนถึงป9 2547 การให2ผลผลิตไม8ค8อยมีการเปลี่ยนมากนัก และ
เม่ือปาล	ม อายุ 17 ป9 ผลผลิตปาล	มน้ำมันเริ่มลดลง ขณะปาล	มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีบ2านทรายขาว เริ่มให2
ผลผลิตเม่ือปาล	มน้ำมันอายุ 3 ป9 โดยการให2ผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ  

 
 
คำสำคัญ : ปาล	มน้ำมัน พรุ  

 
หลักการและเหตุผล 

 “พรุ” เป@นบริเวณท่ีลุ8มมีน้ำท8วมขังตลอดป9 มีพืชพรรณมากมายหลายชนิดข้ึนอยู8 และตายทับ
ถมกันเป@นเวลานาน สะสมอินทรียสาร เป@นชั้นหนามากน2อยต8างกันตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช8น 
บนตะกอนแม8น้ำ น้ำกร8อย น้ำเค็ม หรือบนแอ8งทราย ดินท่ีพบในบริเวณพ้ืนท่ีพรุบางส8วนมีดินแร8 (mineral 
soil) ปะปนอยู8ด2วยกัน จึงเรียกรวมกันว8า ดินในพ้ืนท่ีพรุ ซ่ึงประกอบด2วย “ดินอนินทรีย	” และ “ดินอินทรีย	 
หรือ ดินพรุ” (พิสุทธิ์, 2550) สภาพโดยท่ัวไปของพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส เป@นพ้ืนท่ีลุ8มต่ำ มีน้ำแช8ขัง เม่ือมี
การระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีจนแห2ง ทำให2สารประกอบไพไรท	 (FeS2) ซ่ึงอยู8ลึกลงไปจากผิวดินประมาณ     
80-100 เซนติเมตร ทำปฏิกิริยากับอากาศ กลายเป@นสารประกอบจาโรไซท	และกรดกำมะถัน ทำให2ดินเปรี้ยว 
pH ต่ำกว8า 4 การใช2 พ้ืน ท่ี มีดินเปรี้ยวจัด โดยวิธีการท่ี เหมาะสมย8อมส8งผลกระทบอย8างชัดเจนต8อ
สภาพแวดล2อมและได2ผลตอบแทนไม8คุ2มค8า (รายงานการสำรวจดินจังหวัดนราธิวาส, 2519)  เกษตรกรท่ีทำ
การเพาะปลูกในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดต2องลงทุนสูงกว8าเกษตรกรท่ีทำการในพ้ืนท่ีเพาะปลูกอ่ืน ๆ ไม8ว8าจะเป@น
ต2นทุนในการปรับปรุงดิน ค8าวัสดุ ค8าแรงงาน และปุ\ยท่ีต2องใช2มากข้ึน เนื่องจากความอุดมสมบูรณ	ตาม



ธรรมชาติต่ำกว8าดินท่ัวไป ศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได2มีการศึกษาเพ่ือหารูปแบบในการพัฒนาพ้ืนท่ีพรุ 
โดยการขุดยกร8องเป@นวิธีการหนึ่งซ่ึงศูนย	ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำมาใช2ในการจัดการพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัด
ของพรุเพ่ือยกระดับของพ้ืนท่ีลุ8มนํ้าให2สูงข้ึนสามารถแก2ไขป̂ญหานํ้าแช8ขัง เม่ือนำพ้ืนท่ีมาใช2ทำการเกษตรอีกท้ัง
ยังควบคุมการเกิดดินเปรี้ยวได2เม่ือมีการควบคุมระดับน้ำในร8องคูให2อยู8สูงกว8าชั้นวัตถุต2นกำเนิดดินเปรี้ยวไว2ให2
ได2ตลอดแต8สภาพพ้ืนท่ีพรุบางส8วนเป@นท่ีลุ8มต่ํามากไม8สามารถยกร8องได2เนื่องจากรถขุดตักดินไม8สามารถเข2าไป
ดำเนินการได2หรือบางแห8งอาจจะลงไปขุดได2แต8ปริมาณดินท่ีขุดข้ึนทำร8องมีน2อยไม8สามารถจะยกร8องให2สูงได2
ตามขนาดท่ีเหมาะสมต8อการปลูกพืชได2 

 ปาล	มน้ำมันเป@นพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตและให2ผลผลิตได2ดีในพ้ืนท่ีพรุ ภายใต2การจัดการท่ี
เหมาะสม ปาล	มน้ำมัน เป@นพืชท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ พ้ืนท่ีเพาะปลูกขยายเพ่ิมข้ึนอย8าง
รวดเร็วเพ่ือรองรับความต2องการของใช2ในท2องตลาด ท้ังนี้เนื่องจากตลาดปาล	มน้ำมันขยายวงกว2างออกไปใน
อุตสาหกรรมหลายชนิด และราคาต2นทุนต่ำกว8าพืชน้ำมันชนิดอ่ืนๆ ปาล	มน้ำมันเหมาะสมท่ีจะปลูกในสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุก และสม่ำเสมอตลอดป9 ความชื้นสูง แดดจ2า พ้ืนท่ีภาคใต2ของประเทศซ่ึงมีสภาพแวดล2อม
เหมาะสมแก8การปลูกปาล	มน้ำมัน การปลูกเป@นการค2าควรสูงไม8เกิน 18 เมตร อายุไม8เกิน 25 ป9 ปกติปาล	ม
น้ำมันจะให2ผลผลิตต้ังแต8ป9ท่ี 3 หลังการปลูก ผลผลิตจะเพ่ิมมากข้ึนและสูงสุดในป9ท่ี 9-10 จากนั้นผลผลิตจะ
คงท่ีหรือลดลงเล็กน2อยข้ึนอยู8กับสภาพแวดล2อมและการดูแลรักษา แต8หลังจากอายุ 25 ป9 ผลผลิตท่ีได2จะไม8คุ2ม
ทุน ผลผลิตเฉลี่ยต8อไร8ข้ึนอยู8กับอายุปาล	มน้ำมัน ดินฟaาอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและการดูแลรักษา จากสถิติการ
เพาะปลูกในประเทศมาเลเซีย พบว8า ป9แรกๆ ถ2าสภาพแวดล2อมเป@นไปอย8างปกติผลผลิตท่ีได2ประมาณ 1.4 
ตัน/ไร8 และเม่ือถึงระยะการให2ผลผลิตเต็มท่ี ผลผลิตท่ีได2จะสูงถึงป9ละ 3-4 ตัน/ไร8 ซ่ึงโดยเฉลี่ยแล2วช8วงป9ท่ี 9-
25 ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3.7 ตัน/ไร8/ป9 สำหรับประเทศไทยผลผลิตเฉลี่ยอยู8ท่ี 2 ตัน/ไร8/ป9 การศึกษาในครั้งนี้
เพ่ือศึกษาแนวโน2มการให2ผลผลิตของปาล	มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส 3 พ้ืนท่ี คือ พรุกาบแดง 
พรุบาเจาะ และบ2านทรายขาว  

 
อุปกรณ�และวิธีการ 

1. อุปกรณ� 
1.1 ต2นปาล	มน้ำมัน 
1.2 วัสดุปรับปรุงดิน 
1.3 ปุ\ยเคมี สูตร 15-15-15 
1.4 อุปกรณ	ใช2ในการเก็บตัวอย8างดิน 
1.5 อุปกรณ	ใช2ในการเก็บข2อมูลผลผลิต 

2. วิธีการ 
การทดสอบการปลูกปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส 3 พ้ืนท่ี (พรุกาบแดง พรุบาเจาะ บ2าน

ทรายขาว) ได2ดำเนินงานต8อเนื่องจาก โครงการทดสอบการปลูกปาล	มน้ำมันในดินอินทรีย	พ้ืนท่ีพรุกาบแดง 
โครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและการปลูกปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ และโครงการศึกษาการ
จัดการธาตุอาหารปาล	มน้ำมันร8วมกับการปลูกพืชตระกูลถ่ัวคลุมดินในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดชุดดินมูโนcะ มีข้ันตอน
การดำเนินงาน ดังนี้  
 2.1 การคัดเลือกพ้ืนท่ี ทำการคัดเลือกแปลงปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส 
ท่ีมีเจริญเติบโตสม่ำเสมอ 3 พ้ืนท่ี คือ  



 1) พ้ืนท่ีพรุกาบแดง ต.โคกยามู อ.ตากใบ เกษตรกรท่ีเข2าร8วมโครงการ 13 ราย คือ นายเจcะ
อามิ เจcะโซcะ นายสะแปอิง ยูโซcะ นายยูลีฮานา มะเกะ นายสูไลแม มามะ นายบือเฮง เมcะ นายยา ปeตาราโซ 
นายยูโซcะ กานุง นายเจcะยัง เดินมาเระ นายสมาน สาและ นายวาเจcะ หะยียูโซcะ นายมามะ มะบากอ นายกูดี 
ลอเซ็ง และนายมะเจะกี มะแซ 

 2) พ้ืนท่ีนิคมสหกรณ	บาเจาะ ต.โคกเคียน อ.โคกเคียน เกษตรกรท่ีเข2าร8วมโครงการ 5 ราย 
คือ นายนุ2ย หนูเอียด นายประกอบ แซ8กู8 นายมานพ จี๋คีรี นายอับดุลอาซิ วา และนายสมบูรณ	 โละกะ 

 3) พ้ืนท่ีบ2านทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ เกษตรกรท่ีเข2าร8วมโครงการ 1 ราย คือ นายยูร 
ยืนชนม	 
 2.2 การเก็บตัวอย8างดินท่ีระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะห	สมบัติทางเคมี ได2แก8 ค8าความ
เป@นกรด-ด8าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป@นประโยชน	 และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป@นประโยชน	 
สำหรับใช2เป@นข2อมูลในการคำนวณการใส8ปูนและคำนวณการใส8ปุ\ยทุก ๆ ป9 
 2.3 การใส8ปุ\ย ใช2ปุ\ยสูตร 15-15-15 อัตรา 5 กิโลกรัม/ต2น/ป9 แบ8งใส8 3 ครั้ง/ป9 
 2.4 การดูแลรักษา กำจัดวัชพืชเดือนละ 1 ครั้ง และทำการตัดแต8งทางใบ 3 เดือนต8อครั้ง 
 2.5 เก็บข2อมูลปาล	มน้ำมัน เดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 
   1) เก็บตัวอย8างดินก8อนการทดลองและทุก ๆ 6 เดือน เพ่ือนำมาวิเคราะห	 pH, OM, Avail. P 
และ Avail. K 

 2) เก็บข2อมูลการให2ผลผลิตปาล	มน้ำมัน 
  

ผลการศึกษาและวิจารณ� 
1. สมบัติทางเคมีของดิน 
 จากการวิเคราะห	สมบัติทางเคมีของดินแปลงทดสอบการปลูกปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส 
3 พ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีพรุกาบแดง พบว8า ปฏิกิริยาดินเป@นกรดรุนแรง แต8ค8าความเป@นกรด-ด8างของดินแนวโน2มเพ่ิม
สูงข้ึน (pH 3.4-4.0) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู8ในระดับสูงและมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึนสูงข้ึน (7.96-13.66 %) 
ส8วนปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป@นประโยชน	อยู8ระดับปานกลาง (9-12 mg kg-1) และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป@น
ประโยชน	ปริมาณอยู8ระดับต่ำมากถึงปานกลาง (21-42 mg kg-1) พ้ืนท่ีพรุบาเจาะ พบว8า ค8าความเป@นกรด-ด8าง
ของดินแนวโน2มเพ่ิมข้ึนสูงข้ึนเล็กน2อย (pH 3.7-3.9) แต8ปฏิกิริยาดินยังคงเป@นกรดรุนแรง ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินอยู8ในระดับท่ีสูงมากแต8มีแนวโน2มลดลง ปริมาณอยู8ในช8วง 60.50-83.40 เปอร	เซ็นต	 ส8วนปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป@นประโยชน	อยู8ในระดับต่ำ (3-5 mg kg -1) และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป@นประโยชน	อยู8ในระดับ
ต่ำ (18-53 mg kg -1) และพ้ืนท่ีบ2านทรายขาว พบว8า ปฏิกิริยาดินเป@นกรดจัด (pH 4.6-5.4) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินอยู8ในระดับท่ีสูง (3.75-4.56%) ส8วนปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป@น
ประโยชน	มีแนวโน2มเพ่ิมข้ึน (2-4 และ 15-27 mg kg -1 ตามลำดับ) แต8ปริมาณอยู8ในระดับต่ำท้ังสองธาตุ 
(ตารางท่ี 1) 

 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 1 สมบัติทางเคมีของดินแปลงทดสอบการปลูกปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุกาบแดง 

ป9 
พรุกาบแดง พรุบาเจาะ บ2านทรายขาว 

pH 
1:1 H2O 

OM 
(%) 

Avail. P 
(mg kg-1) 

Avail. K 
(mg kg-1) 

pH 
1:1 H2O 

OM 
(%) 

Avail. P 
(mg kg-1) 

Avail. K 
(mg kg-1) 

pH 
1:1 H2O 

OM 
(%) 

Avail. P 
(mg kg-1) 

Avail. K 
(mg kg-1) 

2549 3.4 7.96 11 32 3.7 83.4 5 52 - - - - 
2550 3.5 8.06 10 30 3.7 64.3 3 48 - - - - 
2551 3.6 8.84 9 26 3.7 68.6 4 50 4.6 4.56 2 25 
2552 3.6 9.25 10 21 3.8 72.2 4 53 4.8 3.98 3 16 
2553 4.0 10.38 12 30 3.8 69.7 5 33 4.6 4.48 2 15 
2554 4.0 11.37 10 33 3.8 66.1 3 18 5.4 4.11 3 23 
2555 4.0 10.98 11 40 3.9 60.5 5 22 5.3 3.75 3 27 
2556 4.0 13.66 10 42 3.9 62.4 5 34 4.7 4.33 4 19 

 
2. การให2ผลผลิตปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส 

 จากการเก็บข2อมูลการให2ผลผลิตปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส พบว8า ปาล	มน้ำมันท่ีปลูกใน
พ้ืนท่ีพรุกาบแดง สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได2 เม่ือปาล	มน้ำมันมีอายุ 2 ป9 (ป9 2546) โดยผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึน
เรื่อยๆ ในป9 2556 สามารถเก็บผลผลิตได2เฉลี่ย 3,345 กิโลกรัมต8อไร8ต8อป9 ส8วนปาล	มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุบา
เจาะ สามารถให2ผลผลิตเม่ืออายุ 5 ป9 โดยผลผลิตมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึน จนถึงป9 2547 การให2ผลผลิตไม8ค8อยมีการ
เปลี่ยนมากนัก และเม่ือปาล	ม อายุ 17 ป9 (ป9 2554) ผลผลิตปาล	มน้ำมันเริ่มลดลง ในป9 2556 สามารถเก็บ
ผลผลิตได2เพียง 1,550 กิโลกรัมต8อไร8ต8อป9 และปาล	มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีบ2านทรายขาว เริ่มให2ผลผลิตเม่ือ
ปาล	มน้ำมันอายุ 3 ป9 โดยการให2ผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ อย8างเห็นได2ชัด ในป9 2556 สามารถเก็บผลผลิตได2
เฉลี่ย 3,168 กิโลกรัมต8อไร8ต8อป9 (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 ผลผลิตปาล	มน้ำมันแปลงทดสอบปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส 3 พ้ืนท่ี  

ป9 
ผลผลิตทะลายสด (กิโลกรัมต8อไร8ต8อป9) 

พรุกาบแดง พรุบาเจาะ บ2านทรายขาว 
2546 746 1,685.0 - 
2547 865 1,605.0 - 
2548 1,051 1,353.0 - 
2549 1,274 1,495.0 - 
2550 1,504 1,611.0 - 
2551 1,768 1,650.0 1,501 
2552 1,873 1,860.0 1,900 
2553 2,495 1,942 2,200 
2554 2,956 1,637 2,728 
2555 3,138 1,555 2,816 
2556 3,345 1,550 3,168 

 



สรุป 
จากการทดสอบการปลูกปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส 3 พ้ืนท่ี (พรุกาบแดง พรุบาเจาะ 

และบ2านทรายขาว) พบว8า สมบัติทางเคมีของดินแปลงทดสอบปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุจังหวัดนราธิวาส 3 พ้ืนท่ี 
พบว8า ค8าความเป@นกรด-ด8างของดินแนวโน2มเพ่ิมข้ึนสูงข้ึน ปฏิกิริยาดินยังเป@นกรดรุนแรงถึงกรดจัด ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินอยู8ในระดับสูงมาก ส8วนปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป@นประโยชน	อยู8ระดับต่ำ ยกเว2นพ้ืนท่ีพรุกาบ
แดง อยู8ในระดับปานกลาง และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป@นประโยชน	อยู8ระดับต่ำ และจากการพิจารณาการให2
ผลผลิตปาล	มน้ำมันในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส พบว8า ปาล	มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุกาบแดง สามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตได2 เม่ือปาล	มน้ำมันมีอายุ 2 ป9 (ป9 2546) โดยผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ ส8วนปาล	มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ี
พรุบาเจาะ สามารถให2ผลผลิตเม่ืออายุ 5 ป9 (2541) โดยผลผลิตมีแนวโน2มเพ่ิมข้ึน จนถึงป9 2547 การให2ผลผลิต
ไม8ค8อยมีการเปลี่ยนมากนัก และเม่ือปาล	ม อายุ 17 ป9 ผลผลิตปาล	มน้ำมันเริ่มลดลง ขณะปาล	มน้ำมันท่ีปลูกใน
พ้ืนท่ีบ2านทรายขาว เริ่มให2ผลผลิตเม่ือปาล	มน้ำมันอายุ 3 ป9 โดยการให2ผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ  
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