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การปลูกปาล�มน้ำมันในดินอินทรีย�พ้ืนท่ีพรุกาบแดง 
 

อนุรักษ�  บัวคลี่คลาย, ธีรวงศ�  สลัดทุกข� และอวยพร  น�วมสำลี 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 

บทคัดย�อ 
 การปลูกปาล�มน้ำมันในดินพ้ืนท่ีพรุกาบแดง ดำเนินงานในป0 พ.ศ. 2544-2555 ในพ้ืนท่ีพรุกาบแดง หมู�
ท่ี 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยรวบรวมข8อมูลการปลูกปาล�มน้ำมันในดินอินทรีย�พ้ืนท่ีพรุ
กาบแดง พบว�า เม่ืออายุปาล�มน้ำมันเพ่ิมข้ึนอัตราการเจริญเติบโตทางด8านเส8นรอบโคนลำต8นและทางด8านความ
สูงของปาล�มน้ำมันเพ่ิมข้ึน ปาล�มน้ำมันท่ีอายุ 1-3 ป0 ยังไม�มีการให8ผลผลิต ปาล�มน้ำมันเริ่มให8ผลผลิตในป0ท่ี 4 มี
ค�าผลผลิตของผลร�วงเท�ากับ 1,180.50 กิโลกรัม และน้ำหนักทะลายเท�ากับ 524.50 กิโลกรัม ปาล�มน้ำมันท่ี
อายุ 7 ป0 มีค�าผลผลิตของผลร�วงสูงสุดเท�ากับ 3,791 กิโลกรัม 

 
 

คำสำคัญ : ปาล�มน้ำมัน ดินอินทรีย� พรุกาบแดง 
 

หลักการและเหตุผล 
 พ้ืนท่ีพรุกาบแดง เป?นดินอินทรีย�ท่ีมีความหนาชั้นอินทรียวัตถุประมาณ 40-100 เซนติเมตร เนื้อดิน     
มีสีดำหรือสีน้ำตาลเข8ม ใต8ลงไปจะเป?นดินตะกอนน้ำทะเลสีเทาปนเขียวและมีสารประกอบกำมะถันอยู�มาก   
พบบริเวณพ้ืนท่ีลุ�มต่ำหรือพ้ืนท่ีพรุ มีการระบายน้ำเลวมาก เม่ือมีการระบายน้ำออกดินมีค�าความเป?นกรด    
เป?นด�างต่ำกว�า 4 มีศักยภาพทางการเกษตรต่ำ ส�วนใหญ�เป?นปDาเสม็ด บางแห�งใช8ปลูกข8าวแต�ได8รับผลผลิตน8อย 
เนื่องจากพ้ืนท่ีไม�เหมาะสมต�อการทำนา เกษตรกรจึงปล�อยท้ิงร8างไม�มีการใช8ประโยชน� (ชัยวัฒน�, 2537) จึงควร
มีการวิจัยการจัดการชุดดินกาบแดง โดยการขุดยกร�องและทำการปรับปรุงดิน เพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจและได8
เลือกปาล�มน้ำมันเป?นพืชทดลอง ซ่ึงเป?นพืชท่ีมีความทนทานต�อความเป?นกรด ของดินได8พอสมควร และ
ทนทานต�อสภาพน้ำแช�ขังได8ค�อนข8างดีและมีตลาดรับซ้ือท่ีแน�นอน  

 ปาล�มน้ำมัน เป?นพืชท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ พ้ืนท่ีเพาะปลูกขยายเพ่ิมข้ึน
อย�างรวดเร็วเพ่ือรองรับความต8องการของใช8ในท8องตลาด ท้ังนี้เนื่องจากตลาดปาล�มน้ำมันขยายวงกว8างออกไป
ในอุตสาหกรรมหลายชนิด และราคาต8นทุนต่ำกว�าพืชน้ำมันชนิดอ่ืน ๆ ปาล�มน้ำมันเหมาะสมท่ีจะปลูกในสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุก และสม่ำเสมอตลอดป0 ความชื้นสูง แดดจ8า พ้ืนท่ีภาคใต8ของประเทศซ่ึงมีสภาพแวดล8อม
เหมาะสมแก�การปลูกปาล�มน้ำมัน การปลูกเป?นการค8าควรสูงไม�เกิน 18 เมตร อายุไม�เกิน 25 ป0 ปกติปาล�ม
น้ำมันจะให8ผลผลิตต้ังแต�ป0ท่ี 3 หลังการปลูก ผลผลิตจะเพ่ิมมากข้ึนและสูงสุดในป0ท่ี 9-10 จากนั้นผลผลิตจะ
คงท่ีหรือลดลงเล็กน8อยข้ึนอยู�กับสภาพแวดล8อมและการดูแลรักษา แต�หลังจากอายุ 25 ป0 ผลผลิตท่ีได8จะไม�คุ8ม
ทุน ผลผลิตเฉลี่ยต�อไร�ข้ึนอยู�กับอายุปาล�มน้ำมัน ดินฟMาอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและการดูแลรักษา (ชัยรัตน� และ
คณะ, 2544) ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได8ศึกษาการปลูกปาล�มน้ำมันในดินพ้ืนท่ีพรุกาบแดงข้ึน เพ่ือ
ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปาล�มน้ำมันท่ีปลูกในชุดดินกาบแดงต�อไป 
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อุปกรณ�และวิธีการ 
1.อุปกรณ� 
 1.1 ต8นปาล�มน้ำมัน 
 1.2 ปุNยเคมี 
 1.3 วัสดุปรับปรุงดิน 
 1.4 อุปกรณ�เก็บตัวอย�างดิน 
2. วิธีการ 
 2.1 การเตรียมดิน  

1) จัดแบ�งพ้ืนท่ีขุดยกร�อง และคูระบายน้ำ โดยขนาดร�องกว8าง 8 เมตร คูน้ำกว8าง 2 เมตร ลึก 
1.50 เมตร แยกดินบนไว8กลางพ้ืนท่ี ดินชั้นล�างไว8ถัดลงมา ตกแต�งสันร�องให8เรียบร8อย 

2) วัดระยะปลูกบนสันร�อง ระหว�างต8น 8 เมตร ระหว�างร�อง 10 เมตร 
วิธีการปลูกใช8ต8นกล8าท่ีมีอายุ 1 ป0 

3) วัดระยะปลูกใช8ระยะระหว�างต8น 8 เมตร ระหว�างแถว 10 เมตร 
4) ขุดหลุมปลูกขนาด 80x80x70 เซนติเมตร แยกดินชั้นบน-ล�างไว8ต�างหาก 
5) หว�านหินปูนฝุDนให8กระจายท่ัวแปลงปลูกตามตำรับ และอัตราท่ีกำหนด 
6) นำต8นกล8าท่ีเตรียมไว8มาปลูกกลางหลุม และมีการดูแลรักษากำจัดศัตรูพืช ใส�ปุNยตามตำรับ การ

ทดลองจนกระท่ังเก็บเก่ียวผลผลิต 
 2.2 การใส�ปุNย 

การปลูก เดือนนับจากวันปลูก สูตรปุNย 15-15-15 
(กรัม) 

1 

0 - 
4 333.33 
8 333.33 
12 333.33 

2 
16 666.66 
20 666.66 
24 666.66 

3 
28 1,000 
32 1,000 
36 1,000 

4 
40 1,333.33 
44 1,333.33 
48 1,333.33 

5 
52 1,666.66 
56 1,666.66 
60 1,666.66 
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 2.3 การปลูกและดูแลรักษา 
      การปลูกปาล�มน้ำมันใช8ระยะปลูกระหว�างต8น 8 เมตร ระหว�างร�องปลูกเท�ากับ 10 เมตร         
จำนวน 300 ต8น โดยขุดหลุมขนาด 80x80 เซนติเมตร ลึก 70 เซนติเมตร ใส�หินปูนฝุDนตามอัตราท่ีกำหนด     
แต�ละตำรับการทดลอง คลุกเคล8าให8เข8ากับดินท้ิงไว8หนึ่งสัปดาห� แล8วนำต8นปาล�มน้ำมันลงปลูก มีการดูแลรักษา        
กำจัดวัชพืช และใส�ปุNยเคมีตามกรรมวิธีการทดลองตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 

ผลการศึกษาและวิจารณ� 
 จากข8อมูลอัตราการเจริญเติบโตของปาล�มน้ำมันในชุดดินกาบแดงต้ังแต�อายุ 1-7 ป0 (2545-2551) 
พบว�า ปาล�มน้ำมันท่ีอายุ 1-3 ป0 มีอัตราการเจริญเติบโตทางด8านเส8นรอบโคนลำต8นอยู�ระหว�าง 99.60-212
เซนติเมตร และทางด8านความสูงเท�ากับ 182.76-426.84 เซนติเมตร ปาล�มน้ำมันท่ีอายุ 4-7 ป0 มีอัตราการ
เจริญเติบโตทางด8านเส8นรอบโคนลำต8นอยู�ระหว�าง 232.69-297.52 เซนติเมตร และทางด8านความสูงเท�ากับ 
493.44-687.25 เซนติเมตร เม่ืออายุปาล�มน้ำมันเพ่ิมข้ึนส�งผลให8อัตราการเจริญเติบโตทางด8านเส8นรอบโคนลำ
ต8นและทางด8านความสูงของปาล�มน้ำมันเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 อัตราการเจริญเติบโตของปาล�มน้ำมันในชุดดินกาบแดงท่ีอายุ 1-7 ป0 (2545–2551) 
อายุ เส8นรอบโคนลำต8น (ซม.) ความสูง (ซม.) 
1 99.60 182.76 
2 131.34 224.60 
3 212.59 426.84 
4 232.69 493.44 
5 251.48 627.56 
6 272.32 672.21 
7 297.52 687.25 

 

 จากข8อมูลผลผลิตของปาล�มน้ำมันต้ังแต�อายุ 1-7 ป0 (2548-2551) พบว�า ปาล�มน้ำมันท่ีอายุ 1-3 ป0 ยัง
ไม�มีการให8ผลผลิต ปาล�มน้ำมันเริ่มให8ผลผลิตในป0ท่ี 4 มีค�าผลผลิตของผลร�วงเท�ากับ 1,180.50 กิโลกรัม และ
น้ำหนักทะลายเท�ากับ 524.50 กิโลกรัม ปาล�มน้ำมันท่ีอายุ 7 ป0 ให8ผลผลิตปาล�มน้ำมัน มีค�าผลผลิตของผลร�วง
สูงสุดเท�ากับ 3,791 กิโลกรัม ส�วนน้ำหนักทะลายเท�ากับ 295. กิโลกรัม เนื่องมาจากเกษตรกรเห็นว�าการเก็บ
ปาล�มน้ำมันผลร�วงได8ราคาท่ีสูงกว�าการเก็บท้ังทะลาย ประกอบกับเกษตรกรต8องใช8เวลาในการเก็บผลผลิต ด8าน
น้ำหนักทะลายปาล�ม (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 จำนวนผลผลิตของปาล�ฒน้ำมันท่ีอายุ 1-7 ป0 (2548–2551) 
อายุ ผลร�วง (กก.) น้ำหนักทะลาย (กก.) 
1 - - 
2 - - 
3 - - 
4 1108.50 524.50 
5 1742.16  173.50 
6 1443.60 154.75 
7 3791.00 295.00 
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สรุป 
 จากการศึกษาการปลูกปาล�มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุกาบแดงในป0 พ.ศ. 2548-2551 พบว�า เม่ืออายุปาล�ม
น้ำมันเพ่ิมข้ึนอัตราการเจริญเติบโตทางด8านเส8นรอบโคนลำต8นและทางด8านความสูงของปาล�มน้ำมันเพ่ิมข้ึน 
ปาล�มน้ำมันท่ีอายุ 1-3 ป0 ยังไม�มีการให8ผลผลิต ปาล�มน้ำมันเริ่มให8ผลผลิตในป0ท่ี 4 มีค�าผลผลิตของผลร�วง
เท�ากับ 1,180.50 กิโลกรัม และน้ำหนักทะลายเท�ากับ 524.50 กิโลกรัม ปาล�มน้ำมันท่ีอายุ 7 ป0 มีค�าผลผลิต
ของผลร�วงสูงสุดเท�ากับ 3,791 กิโลกรัม  
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