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ศึกษาการปลูกปาล
มน้ำมันในดินอินทรีย
ท่ีระดับความหนาของช้ันอินทรีย
 3 ระดับ 

ในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ 
 

สมพงศ� พรหมฉ่ำ, อนุรักษ� บัวคลี่คลาย และคศิกาญจน� สุขมี 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

บทคัดย'อ 

การศึกษาการปลูกปาล�มน้ำมันในดินอินทรีย�ที ่ระดับความหนาของชั้นอินทรีย� 3 ระดับในพื้นท่ี     
พรุบาเจาะ ดำเนินการศึกษาป1 พ.ศ. 2545-2556 โดยการศึกษาชั้นดินอินทรีย�ที่ระดับความหนาต8าง ๆ ที่มีผล
ต8อการเจริญเติบโตและการให;ผลผลิตของปาล�มน้ำมัน ภายในแปลงเกษตรกรสหกรณ�นิคมบาเจาะ ตำบลโคก
เคียน อำเภอเมือง ทำการสำรวจและแบ8งชั ้นความหนาชั้นดินอินทรีย� โดยใช;ระบบ GPS และ GIS และ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล�มน้ำมัน จากการศึกษาพบว8า ภายในแปลงเกษตรกรสหกรณ�นิคม
บาเจาะ พื้นที่ 8,257 ไร8 สามารถแบ8งชั้นความลึกของดินอินทรีย�ได; 4 ระดับ คือ 0.0-0.39, 0.40-0.99, 
1.00-1.99 และมากกว8า 2 เมตร คิดเปHนร;อยละ 47.20, 15.22, 9.36 และ 28.22 เมตร ตามลำดับ ด;าน
การให;ผลผลิตตามระดับความหนาของชั้นดินอินทรีย� พบว8า ปาล�มน้ำมันท่ีปลูกในดินท่ีมีระดับความหนาชั้นดิน
อินทรีย� 0.00-0.39 เมตร ให;ผลผลิตปาล�มน้ำมันสูงที่สุด เฉลี่ยเท8ากับ 5,055.5 กิโลกรัมต8อไร8 รองลงมา คือ 
ระดับความหนาท่ี 1.00-1.99, 2.00 เมตรข้ึนไป และ 0.40-0.99 เมตร ผลผลิตเฉลี่ยเท8ากับ 4,874.8, 4,815.9 
และ 3,869.1 กิโลกรัม ตามลำดับ 

 
 
คำสำคัญ : ปาล�มน้ำมัน ดินอินทรีย� ระดับความหนาของชั้นอินทรีย� พรุบาเจาะ 

หลักการและเหตุผล 

ชุดดินนราธิวาสพบในพื้นที่ที่มีน้ำขังเปHนเวลานานหรือเกือบตลอดป1 การระบายน้ำเลวมาก เปHนดิน      
ที่ประกอบด;วยอินทรียวัตถุหนามากกว8า 100 เซนติเมตรขึ้นไป บางแห8งอาจมีชั้นดินอนินทรีย�สลับกับ ชั้นดิน
อินทรีย� สีดินเปHนสีดำหรือสีน้ำตาลดำ ส8วนใต;ชั้นอินทรีย�เปHนดินอนินทรีย�ที่เกิดจากตะกอนทะเลมีสีเทาปนสี
เขียว ชุดดินนี้มีปฏิกิริยาทางเคมี (pH) เปHนกรดจัดมาก (4.0-4.5) ความอุดมสมบูรณ�ตามธรรมชาติต่ำมาก (กอง
อนุรักษ�ดินและน้ำ, 2533) มีธาตุอาหารพืชที่เปHนประโยชน�ได;น;อยมาก แม;แต8ไนโตรเจนเมื่อเพาะปลูกพืชจะ
ได;รับธาตุอาหารจากการย8อยสลายอินทรียวัตถุอย8างช;า ๆ แต8ขาดธาตุสำคัญอื ่น ๆ เช8น โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม สังกะสี และทองแดง เปHนต;น ซ่ึงอาจจำกัด การเจริญเติบโตและผลผลิตพืชได; การใช;ประโยชน�ดิน
อินทรีย�เพ่ือเกษตรกรรมนั้น การจัดการน้ำอย8างเหมาะสมเปHนกิจกรรมแรกท่ีต;องดำเนินการโดยระบายน้ำออก
จากพื้นที่ให;มีระดับน้ำตามความต;องการของพืชและควบคุมระดับน้ำได;อย8างมีประสิทธิภาพ อย8างไรก็ดี การ
ปลูกปาล�มน้ำมันจำนวนน;อยควรควบคุมและรักษาน้ำให;อยู8ในระดับ 50-75 เซนติเมตร จากผิวดิน (Ahmad et 
al., 1986) 

ปาล�มน้ำมัน เปHนพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ พื้นที่เพาะปลูกขยายเพิ่มขึ้นอย8าง
รวดเร็วเพื่อรองรับความต;องการของใช;ในท;องตลาด ทั้งนี้เนื่องจากตลาดปาล�มน้ำมันขยายวงกว;างออกไปใน
อุตสาหกรรมหลายชนิด และราคาต;นทุนต่ำกว8าพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ ปาล�มน้ำมันเหมาะสมที่จะปลูกในสภาพ
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ภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุก และสม่ำเสมอตลอดป1 ความชื้นสูง แดดจ;า พ้ืนท่ีภาคใต;ของประเทศมีสภาพแวดล;อมท่ี
เหมาะสมแก8การปลูกปาล�มน้ำมัน การปลูกเปHนการค;าลำต;นควรสูงไม8เกิน 18 เมตร อายุไม8เกิน 25 ป1 ปกติ
ปาล�มน้ำมันจะให;ผลผลิตตั้งแต8ป1ที่ 3 หลังการปลูก ผลผลิตจะเพิ่มมากขึ้นและสูงสุดในป1ที่ 9-10 จากนั้น
ผลผลิตจะคงที่หรือลดลงเล็กน;อยขึ้นอยู8กับสภาพแวดล;อมและการดูแลรักษา แต8หลังจากอายุ 25 ป1 ผลผลิตท่ี
ได;จะไม8คุ;มทุน ผลผลิตเฉลี่ยต8อไร8ขึ้นอยู8กับอายุปาล�มน้ำมัน ดินฟ]าอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการดูแลรักษา 
จากสถิติการเพาะปลูกในประเทศมาเลเซีย พบว8า ป1แรกๆ ถ;าสภาพแวดล;อมเปHนไปอย8างปกติผลผลิตที ่ได;
ประมาณ 1.4 ตัน/ไร8 และเมื่อถึงระยะการให;ผลผลิตเต็มที่ ผลผลิตที่ได;จะสูงถึงป1ละ 3-4 ตัน/ไร8 ซึ่งโดยเฉลี่ย
แล;วช8วงป1ที่ 9-25 ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3.7 ตัน/ไร8/ป1 ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงทำการศึกษาการ
ปลูกปาล�มน้ำมันในดินอินทรีย�ท่ีระดับความหนาของชั้นอินทรีย� 3 ระดับในพ้ืนท่ีพรุบาเจาะ เพ่ือเปHนต;นแบบใน 
และเปHนฐานข;อมูลการปลูกปาล�มน้ำมันสำหรับใช;เปHนแนวทางในการแนะนำส8งเสริมให;กับเกษตรกรนำไปปรับ
ใช;ในการประกอบอาชีพต8อไป 

อุปกรณ
และวิธีการ 

1. อุปกรณ
  
1.1 ต;นพันธุ�ปาล�มน้ำมัน 
1.2 อุปกรณ�วัดความสูง 
1.3 อุปกรณ�ชั่งน้ำหนัก 
1.4 อุปกรณ�ขุดเจาะดิน 

2. วิธีการ 
2.1 สำรวจและสุ8มขุดเจาะดินแบ8งความหนาชั้นดินอินทรีย� 4 ระดับ คือ 0.00-0.39, 0.40–0.99, 

1.00–1.99 และ 2 เมตร ขึ้นไป ในพื้นที่ภายในแปลงเกษตรกรสหกรณ�นิคมบาเจาะ ตำบลโคก เคียน อำเภอ
เมือง จ.นราธิวาส พ้ืนท่ี 8,257 ไร8 

2.2 ทำแผนท่ีแสดงระดับความหนาของชั้นดินอินทรีย� โดยใช;ระบบ GPS และ GIS 
2.3 คัดเลือกพื้นที่ของเกษตรกรในโครงการตามระดับความหนาของชั้นดินอินทรีย� เพื่อศึกษา การ

เจริญเติบโตและผลตอบแทนของปาล�มน้ำมัน 
2.4 วัดความสูง เส;นรอบโคนของปาล�มน้ำมัน นับจำนวนทางใบทุก ๆ 6 เดือน 
2.5 เก็บน้ำหนักผลผลิต นับจำนวนทะลายของปาล�มน้ำมัน 
2.6 นำข;อมูลท่ีได;วิเคราะห�และเขียนรายงาน 
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ผลการศึกษาและวิจารณ
 

1. การสำรวจและแบ8งชั้นความหนาชั้นดินอินทรีย� 

จากการศึกษาพบว8า พ้ืนท่ีสหกรณ�นิคมพรุบาเจาะ 8,257 ไร8 สามารถแบ8งชั้นความลึกของดิน
อินทรีย�ได; 4 ระดับ คือ 0.0-0.39, 0.40-0.99,1.00-1.99 และมากกว8า 2 เมตร เปHนพ้ืนท่ี 3,897, 1,257, 
773 และ 2,330 ไร8 หรือคิดเปHนร;อยละ 47.20, 15.22, 9.36 และ 28.22 (ภาพท่ี 1-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงความหนาของชั้นดินอินทรีย� 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงความหนาของชั้นดินอินทรีย�และรายชื่อเกษตรกรในโครงการ 
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2. การเจริญเติบโตและการให;ผลผลิตตามระดับความหนาของชั้นดินอินทรีย� 
คัดเลือกพื ้นที ่ของเกษตรกรตามระดับความหนาของชั ้นดินอินทรีย� เพื ่อเปHนตัวแทนในการ

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให;ผลผลิต (ภาพท่ี 3) ได;แก8  
แปลง 1 นางภรณี คงเทพ   ระดับความหนาชั้นดินอินทรีย� 0-0.39 เมตร (สีเหลือง) 

แปลง 2 นายเจษฎา คงแสน  ระดับความหนาชั้นดินอินทรีย� 0.4-0.99 เมตร (สีเขียว) 

แปลง 3 นายอับดุลบาเซร� มะรือสะ  ระดับความหนาชั้นดินอินทรีย� 1-1.99 เมตร (สีแดง) 

แปลง 4 นายอุสมัน ยูโซะ  ระดับความหนาชั้นดินอินทรีย� 2 เมตรข้ึนไป (สีน้ำเงิน) 
 

 

ภาพท่ี 3 แผนผังแปลงของเกษตรกรท่ีได;คัดเลือกตามระดับความหนาของชั้นดินอินทรีย� 
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จากการเก็บข;อมูลพบว8า ปาล�มน้ำมันในแปลงที ่ 1 มีระดับความหนาของช ั ้นดินอินทร ีย�              
0.00-0.39 เมตร ให;ผลผลิตปาล�มน้ำมันสูงที่สุดเฉลี่ยเท8ากับ 5055.5 กิโลกรัมต8อไร8 รองลงมา คือ ระดับ      
ความหนาที่ 1.00-1.99 เมตร 2.00 เมตรขึ้นไป และ 0.40-0.99 เมตร ผลผลิตเฉลี่ยเท8ากับ 4,874.8, 4,815.9 
และ 1,369.1 เมตร (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตปาล�มน้ำมันของเกษตรกรท่ีได;คัดเลือกตามระดับความหนาของชั้นดินอินทรีย� 

ลำดับ รายละเอียด 
น้ำหนักผลผลิต/ไร8/ป1 

2555 2556 เฉลี่ย 
แปลง 1 ระดับความหนาชั้นดินอินทรีย� 0-0.39 เมตร 3,798.2 6,312.8 5,055.5 
แปลง 2 ระดับความหนาชั้นดินอินทรีย� 0.4-0.99 เมตร 644.9 2,093.3 1,369.1 
แปลง 3 ระดับความหนาชั้นดินอินทรีย� 1-1.99 เมตร 4,155.3 5,594.3 4,874.8 
แปลง 4 ระดับความหนาชั้นดินอินทรีย� 2 เมตรข้ึนไป 3,298.5 6,333.3 4,815.9 

หมายเหตุ: เริ่มเก็บข;อมูลผลผลิต ป1 2555 

สรุป 

1. การสำรวจและแบ8งชั้นความหนาชั้นดินอินทรีย� 
พื้นที่สหกรณ�นิคมพรุบาเจาะ 8,257 ไร8 สามารถแบ8งชั้นความลึกของดินอินทรีย�ได; 4 ระดับ คือ 

0.0-0.39, 0.40-0.99,1.00-1.99 และมากกว8า 2 เมตร เปHนพื้นที่ 3,897, 1,257, 773 และ 2,330ไร8 หรือ
คิดเปHนร;อยละ 47.20, 15.22, 9.36 และ 28.22 

2. การเจริญเติบโตและการให;ผลผลิตตามระดับความหนาของชั้นดินอินทรีย� 
ปาล�มน้ำมันในแปลงที่ 1 ที่ระดับความหนาชั้นดินอินทรีย� 0.00-0.39 เมตร ให;ผลผลิตปาล�มน้ำมัน  

สูงท่ีสุดเฉลี่ยเท8ากับ 5055.5 กิโลกรัมต8อไร8 รองลงมา คือ ระดับความหนาท่ี 1.00-1.99, 2.00 เมตรข้ึนไป และ 
0.40-0.99 เมตร ผลผลิตเฉลี่ยเท8ากับ 4,874.8, 4,815.9 และ 1,369.1 เมตร ตามลำดับ 
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