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ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตและการปลูกปาล�มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ 
อนุรักษ
 บัวคลี่คลาย, ธีรวงศ
 สลัดทุกข
 และอวยพร น�วมสำลี 

ศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย$อ 
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตและการปลูกปาล
มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ ดำเนินงานในป1 2541-

2552 ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ
บาเจาะ (พรุบาเจาะ) ตำบลโคกเคียน อำเภอโคกเคียน จ.นราธิวาส โดยรวบรวม
ข:อมูลผลผลิตปาล
มน้ำมันต้ังแต�อายุ 1-12 ป1 พบว�า การปลูกปาล
มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุใช:วิธีการขุดคูยกร�อง และ
การปรับปรุงบำรุงดิน ทำให:ปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ ในช�วงอายุ 1-3 ป1 ปาล
มน้ำมันยังไม�ให:
ผลผลิต ปาล
มน้ำมันเริ่มให:ผลผลิตในป1ท่ี 4 มีค�าผลผลิตรวมเท�ากับ 7.21 ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 0.36 ตัน/ไร� และ
ให:ผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย�างชัดเจนในป1ท่ี 5-7 มีค�าผลผลิตรวมระหว�าง 27.40-70.85 ตัน/ป1 เฉลี่ยอยู�ระหว�าง 1.37-
3.54 ตัน/ไร� โดยผลผลิตเริ่มคงท่ีในป1ท่ี 7-11 มีค�าผลผลิตรวมระหว�าง 70.00-75.70 ตัน/ป1 เฉลี่ยอยู�ระหว�าง 
3.54-3.78 ตัน/ไร� และผลผลิตเริ่มลดลงในป1ท่ี 12 มีค�าผลผลิตรวมเท�ากับ 57.00 ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 2.85 
ตัน/ไร� จากผลการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตและการปลูกปาล
มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะชี้ให:เห็นว�า การให:ผล
ผลิตของปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในดินอินทรีย
 สามารถให:ผลผลิตได:ในระยะสั้นกว�าปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ัวไป 

 
คำสำคัญ : ปาล
มน้ำมัน พรุบาเจาะ 

หลักการและเหตุผล 
ชุดดินนราธิวาส พบในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ำขังเปFนเวลานานหรือเกือบตลอดป1 การระบายน้ำเลวมากเปFนดินท่ี

ประกอบด:วยอินทรียวัตถุหนามากกว�า 100 เซนติเมตรข้ึนไป บางแห�งอาจมีชั้นดินอนินทรีย
สลับกับชั้นดิน
อินทรีย
 สีดินเปFนสีดำหรือสีน้ำตาลดำ ส�วนใต:ชั้นอินทรีย
เปFนดินอนินทรีย
ท่ีเกิดจากตะกอนทะเล มีสีเทาปนสี
เขียว ชุดดินนี้มีค�าความเปFนกรดเปFนด�าง 4.0-4.5 ความอุดมสมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ำมาก (กองอนุรักษ
ดินและ
น้ำ, 2533) มีธาตุอาหารพืชท่ีเปFนประโยชน
น:อยมาก แม:แต�ไนโตรเจนเม่ือเพาะปลูกพืชจะได:รับธาตุอาหารจาก
การย�อยสลายอินทรียวัตถุอย�างช:า ๆ แต�ขาดธาตุสำคัญอ่ืน ๆ เช�น โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และ
ทองแดง ซ่ึงอาจจำกัดการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชได: การใช:ประโยชน
ดินอินทรีย
เพ่ือเกษตรกรรมนั้น ควรมี
การจัดการน้ำอย�างเหมาะสมเปFนกิจกรรมแรกท่ีต:องดำเนินการโดยระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ีให:มีระดับน้ำตาม
ความต:องการของพืชและควบคุมระดับน้ำได:อย�างมีประสิทธิภาพ อย�างไรก็ดี การปลูกปาล
มน้ำมันจำนวนน:อย
ควรควบคุมและรักษาน้ำให:อยู�ในระดับ 50-75 เซนติเมตร จากผิวดินการปรับปรุงดินอินทรีย
ให:มี pH 
เหมาะสมกับความต:องการของพืชเปFนสิ่งจำเปFนการเผาหน:าดินในฤดูแล:งหรือเม่ือระดับน้ำใต:ดินต่ำลงเปFนวิธี
หนึ่งท่ีช�วยสะเทินความเปFนกรด แต�ความหนาของดินจะลดลงทุกป1 เปFนอันตรายต�อการใช:ประโยชน
ท่ีดินใน
ระยะยาว วิธีท่ีได:รับความนิยม ได:แก� การใส�ปูนและการเผาหน:าดิน ทำให:อินทรีย
คาร
บอนสลายตัวอย�าง
รวดเร็วและปลดปล�อยธาตุอาหารแก�พืช อย�างไรก็ดี ปูนเปFนสิ่งจำเปFนสำหรับพืช พืชต�างชนิดกันตอบสนองต�อ
อัตราปูนต�างกัน และมีผลกระทบต�อน้ำหนักและคุณภาพของผลผลิตพืชบางชนิดด:วย (เจริญ, 2541) 

ปาล
มน้ำมัน เปFนพืชท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ พ้ืนท่ีเพาะปลูกขยายเพ่ิมข้ึนอย�าง
รวดเร็วเพ่ือรองรับความต:องการของใช:ในท:องตลาด ท้ังนี้เนื่องจากตลาดปาล
มน้ำมันขยายวงกว:างออกไปใน
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อุตสาหกรรมหลายชนิด และราคาต:นทุนต่ำกว�าพืชน้ำมันชนิดอ่ืน ๆ ปาล
มน้ำมันเหมาะสมท่ีจะปลูกในสภาพ
ภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุก และสม่ำเสมอตลอดป1 ความชื้นสูง แดดจ:า พ้ืนท่ีภาคใต:ของประเทศซ่ึงมีสภาพแวดล:อม
เหมาะสมแก�การปลูกปาล
มน้ำมัน การปลูกเปFนการค:าควรสูงไม�เกิน 18 เมตร อายุไม�เกิน 25 ป1 ปกติปาล
ม
น้ำมันจะให:ผลผลิตต้ังแต�ป1ท่ี 3 หลังการปลูก ผลผลิตจะเพ่ิมมากข้ึนและสูงสุดในป1ท่ี 9-10 จากนั้นผลผลิตจะ
คงท่ีหรือลดลงเล็กน:อยข้ึนอยู�กับสภาพแวดล:อมและการดูแลรักษา แต�หลังจากอายุ 25 ป1 ผลผลิตท่ีได:จะไม�คุ:ม
ทุน ผลผลิตเฉลี่ยต�อไร�ข้ึนอยู�กับอายุปาล
มน้ำมัน ดินฟQาอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและการดูแลรักษา (ชัยรัตน
 และ
คณะ, 2544) ศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได:ศึกษาการให:ผลผลิตของปาล
มน้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุบา
เจาะข้ึน เพ่ือเปFนข:อมูลประกอบการจัดการดินและการหาแนวทาง การเพ่ิมผลผลิตของปาล
มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุ
ต�อไป 

อุปกรณ�และวิธีการ 

1. อุปกรณ� 
1.1 ปุRยเคมี 
1.2 สารเคมีปQองกันและกำจัดศัตรูพืช 
1.3 วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน 
1.4 อุปกรณ
เก็บตัวอย�างดิน 
1.5 ต:นปาล
มน้ำมัน 
1.6 เครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตปาล
มน้ำมัน 

2. วิธีการ 
 2.1 สำรวจพ้ืนท่ีถือครองและการใช:ประโยชน
จากท่ีดินของเกษตรกรในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะในส�วนท่ีทาง
ศูนย
พิกุลทองฯ ได:ดำเนินการขยายผลการปลูกปาล
มน้ำมันเม่ือป1 2536 และเก็บตัวอย�างดินเพ่ือวิเคราะห

สมบัติทางเคมีของดิน 
 2.2 จัดประชุมเกษตรกรเพ่ือวิเคราะห
ปSญหาการปลูกและการดูแลรักษาปาล
มน้ำมันในพ้ืนท่ี 
 2.3 กำหนดแนวทางและมาตรการในการพัฒนาการใช:ประโยชน
จากท่ีดินท่ีมีการปลูกปาล
มน้ำมันให:
เกิดประโยชน
สูงสุดแก�เกษตรกร 
 2.4 ทำการคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข:าร�วมโครงการ โดยศูนย
พิกุลทองฯ ร�วมกับทางสหกรณ
นิคมบา
เจาะเปFนผู:ดำเนินการ 
 2.5 จัดการฝTกอบรมเกษตรกรผู:ร�วมโครงการ เพ่ือให:ความรู:ด:านการปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกปาล
ม
น้ำมัน การบำรุงและดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และด:านการตลาด รวมท้ังการศึกษาดูงานจากแหล�งปลูกปาล
ม
น้ำมันท่ีประสบผลสำเร็จ 
 2.6 สนับสนุนปSจจัยการผลิตแก�เกษตรกรตามความเหมาะสม ได:แก� ปุRยเคมี สารเคมีปQองกันและกำจัด
ศัตรูพืช และวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน 
 2.7 ทำการติดตามประเมินผลจากการดำเนินงาน 
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ผลการศึกษาและวิจารณ� 
จากข:อมูลผลผลิตของปาล
มน้ำมันต้ังแต�อายุ 1-12 ป1 (2541-2552) พบว�า ปาล
มน้ำมันท่ีอายุ 1-3 ป1 

ยังไม�มีการให:ผลผลิต ปาล
มน้ำมันเริ่มให:ผลผลิตในป1ท่ี 4 มีค�าผลผลิตรวมเท�ากับ 7.21 ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 
0.36 ตัน/ไร� ปาล
มน้ำมันท่ีอายุ 5 ป1 มีค�าผลผลิตรวมเท�ากับ 27.40 ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 1.37 ตัน/ไร� ปาล
ม
น้ำมันท่ีอายุ 6 ป1 มีค�าผลผลิตรวมเท�ากับ 43.41 ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 2.17 ตัน/ไร� ปาล
มน้ำมันท่ีอายุ 7 ป1 มีค�า
ผลผลิตรวมเท�ากับ 70.85 ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 3.54 ตัน/ไร� จะเห็นได:ว�าปาล
มน้ำมันท่ีอายุ 5-7 ป1 มีผลผลิต
เพ่ิมข้ึนอย�างชัดเจน ส�วนปาล
มน้ำมันท่ีอายุ 8 ป1 มีค�าผลผลิตรวมเท�ากับ 75.70 ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 3.78 ตัน/
ไร� ปาล
มน้ำมันท่ีอายุ 9 ป1 มีค�าผลผลิตรวมเท�ากับ 73.80 ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 3.69 ตัน/ไร� ปาล
มน้ำมันท่ีอายุ 
10 ป1 มีค�าผลผลิตรวมเท�ากับ 70.80 ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 3.54 ตัน/ไร� ปาล
มน้ำมันท่ีอายุ 11 ป1 มีค�าผลผลิต
รวมเท�ากับ 70.00 ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 3.50 ตัน/ไร� ปาล
มน้ำมันท่ีอายุ 12 ป1 มีค�าผลผลิตรวมเท�ากับ 57.00 
ตัน/ป1 เฉลี่ยเท�ากับ 2.85 ตัน/ไร� จะเห็นได:ว�าปาล
มน้ำมันท่ีอายุ 7-11 ป1 ผลผลิตเริ่มคงท่ี และในปาล
มน้ำมันท่ี
อายุ 12 ป1 ผลผลิตเริ่มลดลง (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 1 แสดงข:อมูลผลผลิตในป1พ.ศ. 2541-2552 

สรุป 
 จากการปลูกปาล
มน้ำมันในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ พบว�า เริ่มให:ผลผลิตในช�วงอายุป1ท่ี 4 ซ่ึงผลผลิตท่ีได:
ค�อนข:างต่ำ ผลผลิตจะเพ่ิมสูงข้ึนในช�วงอายุป1ท่ี 7 ซ่ึงจะให:ผลผลิตสูงในช�วงระยะเวลาสั้น ๆ ในช�วงอายุป1ท่ี 7-
11 หลังจากนั้นผลผลิตปาล
มน้ำมันจะลดลงในช�วงอายุป1ท่ี 12 และจะให:ผลผลิตค�อนข:างต่ำ ดังนั้น ปาล
ม
น้ำมันท่ีปลูกในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะสามารถเจริญเติบโตและให:ผลผลิตได: แต�เกษตรกรควรมีการศึกษาสภาพพ้ืนท่ี
และมีการจัดการดินท่ีดี เพ่ือให:ได:ผลตอบแทนท่ีคุ:มค�า 
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เอกสารอ0างอิง 

กองอนุรักษ
ดินและน้ำ. 2533. แผนแม�บทงานวิจัยกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 154 หน:า. 
เจริญ เจริญจำรัสชีพ. 2541. การจัดการดินเชิงอินทรีย
เพ่ือการเกษตรแบบยั่งยืน และการอนุรักษ
สิ่งแวดล:อม 
         ในพ้ืนท่ีพรุ กรมพัฒนาท่ีดิน. 120 หน:า. 
ชัยรัตน
 นิลนนท
, ธีระพงศ
 จันทรนิยม, ประกิจ ทองคำ และธีระ เอกสมทรงเมษฐ
. 2544. คู�มือสวนปาล
ม 
         น้ำมันคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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