
 

ทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลยีมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดต้นทุนปาล์มน า้มันในพืน้ทีลุ่่ม และสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรผู้น าที่ปลูกปาล์มน า้มันในพืน้ทีลุ่่มจังหวดัปัตตานี 
 

ศุกร์  เกบ็ไว้1  จติต์  เหมพนม1  สมควร  อ่อนมา1  บุญณิศา  ฆงัคมณี2  อาริยา  จูดคง2  ศริญญา  ช่วงพมิพ์2    

  
บทคัดย่อ 
 การศึกษาทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดตน้ทุนปาลม์น ้ ามนัในพ้ืนท่ีลุ่ม 
และสร้างเครือข่ายเกษตรกรผูน้ าท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มจงัหวดัปัตตานี ด าเนินการในแปลงศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการเกษตรปัตตานี อ าเภอแม่ลาน และแปลงเกษตรกร อ าเภอโคกโพธ์ิ อ  าเภอหนองจิก อ าเภอยะหร่ิง และ
อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 - กนัยายน  2557   มี 3 การทดลอง คือ การสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรผูน้ า การทดสอบปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่ และการสร้างแปลงตน้แบบ การสร้างเครือข่าย
เกษตรกรผูน้ า ด าเนินการโดยร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพฒันาท่ีดินในการคดัเลือก
เกษตรกรผูน้ าในพ้ืนท่ีเป้าหมาย มีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ พบว่า เกษตรกรผูน้ าท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ี
ลุ่ม เขา้ร่วม จ านวน 10 ราย ไดแ้ก่ เกษตรกรในอ าเภอโคกโพธ์ิ จ านวน 5 ราย อ าเภอหนองจิก จ านวน 3 ราย 
อ าเภอยะหร่ิง จ านวน 1 ราย และอ าเภอยะรัง จ านวน 1 ราย จดัเวทีใหค้วามรู้เทคโนโลยีการผลิตปาลม์น ้ ามนั 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหว่างเกษตรกรผูน้ าจ านวน 2 คร้ัง ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมท าแปลง
ทดสอบเพ่ือหาชนิดพืชคลุมท่ีเหมาะสมกบัปาลม์น ้ามนัทุกขั้นตอน ภายในพ้ืนท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตร
ปัตตานี การทดสอบการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design (RCB) จ านวน 5 ซ ้ า 3 กรรมวิธี คือ 1) ไม่ปลูกพืชคลุม  2) ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม 3) ปลูกพืชคลุมมูคูนา 
ด าเนินการในพ้ืนท่ีศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรปัตตานี หลงัปลูกพืชคลุมเป็นระยะเวลา 8 เดือน พบว่า 
กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมซีรูเลียม พืชคลุมสามารถคลุมพ้ืนท่ีและสามารถควบคุมวชัพืชระหว่างแถวปาลม์น ้ามนั   
ไดม้ากกว่าและแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบักรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมูคูนาและกรรมวิธีท่ีไม่
ปลูกพืชคลุมโดยท่ีอายุ 8 เดือนหลงัปลูก กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมซีรูเลียมสามารถคลุมพ้ืนท่ีระหว่างแถวปาลม์
น ้ ามนัไดสู้งสุด 97.20  เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมูคูนา พืชคลุมสามารถคลุมพ้ืนท่ี
ระหวา่งแถวปาลม์น ้ามนัได ้88.80 เปอร์เซ็นต ์กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมูคูนา ใหน้ ้ าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของ
พืชคลุมสูงสุด คือ 852.50 และ 301.20 กรัม ตามล าดบั รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมซีรูเลียม โดยให้
น ้ าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของพืชคลุม 691.60 และ 284.50 กรัม ตามล าดบั การวดัการเจริญเติบโตของปาลม์
น ้ ามนัท่ีอายุ 1 ปีหลงัปลูก พบว่า ปาล์มน ้ ามนัมีพ้ืนท่ีใบต่อตน้แตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนัยส าคญัยิ่ง โดย
กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมูคูนามีพ้ืนท่ีใบสูงสุด คือ 0.78 ตารางเมตร/ตน้ ไม่แตกต่างทางสถิติกบักรรมวิธีท่ีปลูก
พืชคลุมซีรูเลียม มีพ้ืนท่ีใบ 0.72 ตารางเมตร/ตน้ ขณะท่ีกรรมวิธีท่ีไม่ปลูกพืชคลุมดิน มีพ้ืนท่ีใบต ่าสุด คือ 0.62 
ตารางเมตร/ตน้ ส่วนจ านวนทางใบทั้งหมด และความยาวทางใบ ไม่แตกต่างกนัทางสถิติในระหว่างกรรมวิธี 
โดยมีจ านวนทางใบทั้งหมดอยูใ่นช่วง 13.30-15.63 ทางใบ/ตน้ และมีความยาวทางใบอยู่ในช่วง 161.35-167.50 
                                                           
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี 
2 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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เซนติเมตร/ตน้ การสร้างแปลงตน้แบบ สามารถด าเนินการปลูกพืชคลุมมูคูนา  พืชคลุมซีรูเลียม โดยมีแปลงท่ีไม่
ปลูกพืชคลุมเป็นแปลงเปรียบเทียบ กรรมวิธีละ 1 ไร่ ในพ้ืนท่ีแปลงปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกร จงัหวดัปัตตานี 
จ านวน 10 ราย 
 
 

ค าส าคัญ : ปาลม์น ้ามนั ซีรูเลียม มูคูนา พ้ืนท่ีลุ่ม 
 
ค าน า 

พ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนัในประเทศไทยมีประมาณ 4.3 ลา้นไร่ ผลผลิตเฉล่ียของประเทศไทย ปี 2553 
จ านวน 2.48 ตนัต่อไร่ต่อปี (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,  2554) ขณะท่ีประเทศมาเลเซียซ่ึงเป็นคู่แข่งท่ีส าคญั 
มีผลผลิตเฉล่ียของประเทศ 3.25 ตันต่อไร่ต่อปี สูงกว่าประเทศไทยประมาณ 0.8 ตนัต่อไร่ต่อปี ถา้ค านวณท่ี
กิโลกรัม 4 บาท ประเทศไทยจะมีรายไดจ้ากปาลม์น ้ามนันอ้ยกว่ามาเลเซีย 2,400 บาทต่อไร่ต่อปี และถา้คิดเป็น
พ้ืนท่ีเท่ากนัคือ 4.3 ลา้นไร่ ประเทศไทยจะเสียเปรียบมาเลเซียอยู่ 10,320 ลา้นบาทต่อปี ถา้ผลผลิตเฉล่ียของ
ประเทศไทยเป็นไปในลกัษณะอยา่งน้ี จะส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตปาลม์ทนัทีท่ีมีการเปิดเสรีทางการคา้กบัอาเซียน 
(AEC) จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งหา/น าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มาเพ่ิมผลผลิต/ลดตน้ทุน ใหก้บัเกษตรกร
ผูป้ลูกปาลม์น ้ามนัในประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งในภูมิภาคน้ี  
 สารเคมีควบคุมก าจดัวชัพืชเป็นปัจจยัส าคญัการผลิตท่ีส าคญัยิ่งตวัหน่ึงท่ีส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตปาลม์
น ้ามนัสูงข้ึน ปี 2545 ประเทศไทยมีการน าเขา้สารเคมีก าจดัวชัพืชมูลค่า 4,349 ลา้นบาท และเพ่ิมเป็น 8,914 ลา้น
บาทในปี 2551 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) เป็นการเพ่ิมประมาณสองเท่าในเวลาเพียง 6 ปี มูลค่าการ
น าเขา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างมหาศาล หมายถึงตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และความเส่ียงจากสารพิษตกคา้งท่ีจะ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มกมี็เพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อเน่ืองท่ีตอ้งแกไ้ขกนั
ต่อไป  

การปลูกปาลม์น ้ามนั ใชร้ะยะปลูก 9x9x9 เมตร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีกวา้ง และตอ้งใชร้ะยะเวลานานกว่าท่ีทรง
พุ่ม จะครอบคลุมเต็ม พ้ืนท่ีว่างระหว่างตน้และระหว่างแถว จึงเป็นแหล่งสะสมวชัพืชซ่ึงเกษตรกรตอ้งมีการ
ก าจดัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นเงินประมาณ 500-800 บาทต่อไร่ต่อปี จงัหวดัปัตตานีมีพ้ืนท่ีปลูกขา้ว จ านวน 
294,323 ไร่ (ส านกังานเกษตรจงัหวดัปัตตานี, 2554) และเกษตรกรจ านวนหน่ึงไดห้นัมาปลูกปาลม์น ้ ามนัใน
พ้ืนท่ีนาร้างตามนโยบายของรัฐ โดยตั้งแต่ปี 2547-2555 เกษตรจงัหวดัปัตตานี ไดด้ าเนินการปลูกปาลม์ในนา
ร้าง จ านวน 13,044 ไร่ และก าลงัขยายเพ่ิมข้ึนอีก (ส านกังานเกษตรจงัหวดัปัตตานี, 2556) ซ่ึงหมายถึงปัจจุบนั
เกษตรกรจงัหวดัปัตตานี จะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการก าจัดวชัพืชกับปาล์มน ้ ามนัในพ้ืนท่ีลุ่ม ประมาณปีละ 
6,522,000-10,435,200 บาทต่อปี และถา้รวมถึงอนาคตท่ีเกษตรกรจงัหวดัปัตตานี มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกและรวม
จงัหวดัอ่ืนๆ ท่ีมีการปลูกปาลม์น ้ามนัก็จะเป็นมูลค่ามหาศาล การน าพืชตระกูลถัว่มาปลูก ในสวนปาลม์น ้ามนั
เพ่ือควบคุมวชัพืช ทดแทนการใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะพืชคลุมตระกูลถัว่มี
ประโยชน์ ทั้งในแง่การควบคุมวชัพืช การอนุรักษดิ์นและน ้ า และช่วยในการบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
อยา่งย ัง่ยืน ผลผลิต/ตน้ทุนต่อไร่ ปาลม์น ้ามนัของประเทศไทยกจ็ะสามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งในภูมิภาคน้ี
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ได ้นอกจากน้ีการปลูกพืชคลุมตระกูลถัว่ทดแทนการใชส้ารเคมี จะส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในน ้ าในร่อง
สวน เช่น ปลา หอย ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติ เกษตรกรสามารถน ามาบริโภค หรือจ าหน่าย สร้างรายไดอี้กทางหน่ึง 
 การปลูกปาลม์น ้ ามนัในนาร้างจ าเป็นตอ้งมีการขุดเป็นร่องสวน เพ่ือให้มีการระบายน ้าในฤดูฝนและ
เก็บกบัน ้ าได ้ ในฤดูแลง้ ท าให้เกิดการชะลา้งไดง่้าย ดินบนร่องสวนส่วนใหญ่เป็นดินชั้นล่างซ่ึงมีความอุดม
สมบูรณ์ต ่า และมีอินทรียวตัถุนอ้ย ตน้ปาลม์จึงเจริญเติบโตชา้ ประกอบกบัดินบนร่องสวนจะไดรั้บความช่ืนจาก
น ้าในร่องสวนตลอดเวลา ในช่วงท่ีมีน ้ าขงั วชัพืชจึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คอยแก่งแย่งธาตุอาหารของ
ปาลม์อย่างต่อเน่ือง ดว้ยคุณสมบติัของพืชคลุมตระกูลถัว่ดงักล่าวขา้งตน้ จึงควรน ามาปลูกเป็นพืชคลุมส าหรับ
การปลูกปาลม์น ้ามนัในท่ีลุ่ม 
 การน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ โดยผ่านเกษตรกรผูน้ าในแต่ละพ้ืนท่ี เป็นทางเลือกทางหน่ึง ท่ี
สามารถผลกัดนัผลงานวิจยัของกรมวิชาการเกษตร ไปใชแ้กปั้ญหาในพ้ืนท่ีไดอ้ย่างเหมาะสมและทัว่ถึง ดงันั้น 
เกษตรผูน้ าในแต่ละพ้ืนท่ีจึงเป็นกุญแจส าคัญ ในการน าผลงานของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างนกัวิจยักบัเกษตรกร โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาเทคโนโลยีการ
ปลูกพืชคลุมดินท่ีเหมาะสมกบัปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มจงัหวดัปัตตานี โดยการมีส่วนร่วมกบัเกษตรกรผูน้ า เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิตปาลม์ในพ้ืนท่ีลุ่มจงัหวดัปัตตานี เพ่ือสร้างแปลงตน้แบบการปลูกพืชคลุมดิน
ท่ีเหมาะสมกับปาล์มน ้ ามนัในพ้ืนท่ี ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรปัตตานี/แปลงเกษตรกรผูน้ า  และเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมดินท่ีเหมาะสมกบัปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีต่อไป 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
     วสัดุอุปกรณ์ 

1. ตน้กลา้ปาลม์น ้ามนัพนัธ์ุสุราษฎธานี 2 อาย ุ8 เดือน 
2. เมลด็พนัธ์ุพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนา 
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 21-00  0-3-0  0-0-60  คีเซอร์ไรต ์และโบเรท 
4. ถุงเพาะช า ขนาด 3x7 น้ิว  
5. ตลบัเมตร และเวอร์เนียร์ 
วธีิการ 

1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรผูน้ า 
1.1 ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรปัตตานีร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและกรมพฒันาท่ีดินคดัเลือก

เกษตรกรผูน้ าในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่ม 
1.2 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ช้ีแจงท าความเขา้ใจ การผลิตปาล์มน ้ ามนัตามหลกั GAP โดยเน้นถึง

เทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมตระกลูถัว่ในปาลม์น ้ามนั เพ่ือน าไปสู่การท าแปลงทดสอบ 
2. ท าแปลงทดสอบพืชคลุมตระกลูถัว่ 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) ประกอบดว้ย 3 กรรมวิธี 5 ซ ้ า คือ  
 1) ไม่ปลูกพืชคลุม 2) ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม 3) ปลูกพืชคลุมมูคูนา  
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 2.1 ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งดินเพ่ือทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของดินก่อนปลูกปาลม์น ้ามนั 
(ภาคผนวกท่ี 1)  

 2.2 เตรียมพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนั โดยการไถปรับพ้ืนท่ี และวางแผนผงัแปลงแบบสามเหล่ียมดา้นเท่า 
ใหแ้ถวปลูกหลกัอยูใ่นแนวเหนือ-ใต ้ใชร้ะยะปลูก 9x9x9 เมตร     
 2.3 เตรียมหลุมปลูก โดยการขุดหลุมให้มีขนาดกว้างกว่าถุงต้นกล้าเล็กน้อยให้มีลักษณะรูป
ทรงกระบอก แยกดินชั้นบนและชั้นล่างออกจากกนั รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยเคมีสูตร 0-3-0 อตัรา 0.5 กิโลกรัม/หลุม 
 2.4 ปลูกตน้กลา้ปาลม์น ้ามนัพนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 8 เดือน ในแปลงวิจยัฯ พ้ืนท่ี 10 ไร่ เม่ือวนัท่ี 13 
กนัยายน 2555 โดยใส่ดินชั้นบนลงกน้หลุม และใส่ดินชั้นล่างตามลงไป จดัตน้กลา้ใหต้ั้งตรงแลว้จึงอดัดินให้
แน่น การปฏิบติัดูแลรักษา มีการก าจดัวชัพืชก่อนการใสปุ๋ย และใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
(ภาคผนวกท่ี 2) 

2.5 ด าเนินการเพาะเมลด็พนัธ์ุพืชคลุมซีรูเลียม 6,000 ถุง และช าเถาพืชคลุมซีรูเลียม จ านวน 5,000 ถุง 
โดยมีเปอร์เซ็นตค์วามงอก 46.67 เปอร์เซ็นต ์และเปอร์เซ็นตต์น้ช าเพียง 20.00 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เน่ืองจาก
ช่วงท่ีเพาะเมลด็และช าเถาพืชคลุม     มีฝนตกหนกั ท าใหเ้มลด็และเถาช าเน่าตาย จึงไดด้ าเนินเพาะเมลด็ชุดใหม่ 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 จ านวน 3,000 ถุง มีเปอร์เซ็นตค์วามงอก 80.50 เปอร์เซ็นต ์       
 2.6 ด าเนินการเพาะเมลด็พนัธ์ุมูคูนา จ านวน 1,500 ถุง มีเปอร์เซ็นตค์วามงอก 29.80 เปอร์เซ็นต ์และตน้
กลา้ท่ีเจริญเติบโตเป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือราทั้งหมด จึงไดด้ าเนินเพาะเมลด็พนัธ์ุชุดใหม่ จ านวน 1,700 ถุง โดยมี
เปอร์เซ็นตค์วามงอกเพียง 30.50 เปอร์เซ็นต ์
 2.7 ด าเนินการยา้ยปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาลงในแปลงวิจยัฯ ตามกรรมวิธีต่างๆ เม่ือวนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2556 พืชคลุมซีรูเลียมใชร้ะยะปลูก 1 x 0.5 เมตร จ านวน 1 ตน้ต่อหลุม ปลูก 5 แถวระหว่างแถว
ปาลม์ ห่างจากแถวปาลม์ดา้นละ 1.90 เมตร พ้ืนท่ีปาลม์ 1 ไร่ ใชพื้ชคลุมซีรูเลียม จ านวน 2,275 ตน้ และพืช
คลุมมูคูนา ปลูกแถวเด่ียว ระยะห่างระหว่างตน้ 4.5 เมตร โดยปลูกก่ึงกลางระหว่างแถวปาลม์  พ้ืนท่ีปาลม์ 1 ไร่ 
ใชพื้ชคลุมมูคูนา จ านวน 275 ตน้ มีการก าจดัวชัพืชโดยใชแ้รงงานคนทุกๆ 15 วนั  
 2.8 บนัทึกเปอร์เซ็นตก์ารคลุมพ้ืนท่ีของพืชคลุมในแต่ละกรรมวิธี โดยการประเมินดว้ยสายตา บนัทึก
น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของพืชคลุมในแต่ละกรรมวิธี โดยตดัในพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร และบนัทึกชนิดของ
วชัพืชท่ีตรวจพบในแปลงปาลม์น ้ามนั (ภาคผนวกท่ี 3)   
 2.9 บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตของปาลม์น ้ามนัท่ีอายุ 1 ปีหลงัปลูก ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีใบ (ภาคผนวกท่ี 4) 
จ านวนทางใบทั้งหมด และความยาวทางใบ โดยใชต้ าแหน่งทางใบท่ี 1 (กรมวิชาการเกษตร, 2554) 
 3. สร้างแปลงตน้แบบโดยคดัเลือกแปลงปาลม์น ้ามนัท่ีมีอาย ุ0-3 ปี จ านวน 10 รายๆ ละ 3 ไร่ แต่ละราย
ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม 1 ไร่ พืชคลุมมูคูนา 1 ไร่ และไม่ปลูกพืชคลุม 1 ไร่ ดงัรายช่ือเกษตรกรตามภาคผนวกท่ี 5 
และ 6 และได้ด าเนินการเพาะพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
เรียบร้อยแลว้   
 ด าเนินการทดลอง ระหวา่งเดือน มิถุนายน 2555 - กนัยายน 2557 

สถานท่ีด าเนินการ แปลงศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี และ
แปลงเกษตรกรอ าเภอโคกโพธ์ิ อ  าเภอหนองจิก อ าเภอยะหร่ิง และอ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี  
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น า 
 มีเกษตรกรผูน้ าท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มของจังหวดัปัตตานีเข้าร่วม จ านวน 10 ราย ไดแ้ก่ 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอโคกโพธ์ิ จ านวน 5 ราย อ าเภอหนองจิก จ านวน 3 ราย อ าเภอยะหร่ิง จ านวน 1 ราย และ
อ าเภอยะรัง จ านวน 1 ราย ด าเนินการจดัเวทีใหแ้ก่เกษตรกร จ านวน 2 คร้ัง คร้ังแรกจดัท่ี องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนาเกตุ อ  าเภอโคกโพธ์ิ โดยเนน้การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ใหก้บัเกษตรกร และด าเนินการใหเ้กษตรกรมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงวิธีการจดัการสวนปาลม์น ้ ามนั จากประสบการณ์ของตนเอง ตั้งแต่การคดัเลือกพนัธ์ุ
ปาลม์ การเตรียมพ้ืนท่ี การปฏิบติัดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเก่ียว พบว่า เกษตรกรไดรั้บความรู้การปลูกปาลม์
น ้ามนัจากเจา้หนา้ท่ีของกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ไดรั้บการสนบัสนุนพนัธ์ุและการเตรียม
พ้ืนท่ีจากกรมพฒันาท่ีดิน ดงันั้น ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คร้ังท่ีสองจดัเวทีท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจิก ทางศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรปัตตานีได้บรรยาย
เทคโนโลยีการผลิตปาลม์น ้ามนัตามหลกั GAP และเนน้ถึงเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่ในปาลม์
น ้ามนั กระตุน้เกษตรกรผูน้ าใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั พบว่า เกษตรกรทุกรายใหค้วามสนใจมาก 
โดยคร้ังน้ีเกษตรกรน าเอาประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยไม่มีการปิดบงัขอ้มูล และเกษตรกรทุกรายได้
เขา้มาร่วมกิจกรรมท่ีทางศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี ด าเนินการท าแปลงทดสอบ พืชคลุมตระกูลถัว่
ในปาล์มน ้ ามนัในพ้ืนท่ีของศูนยฯ์ เพ่ือหาชนิดพืชคลุมดินท่ีเหมาะสมกบัปาลม์น ้ ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มทุกขั้นตอน 
และประเมินร่วมกนัว่าพืชคลุมดินชนิดใด เหมาะสมท่ีสุด เม่ือไดแ้ลว้ เกษตรกรผูน้ าจะน าไปปลูกเป็นแปลง
ตน้แบบของตนเอง เพ่ือแสดงใหแ้ก่พ่ีนอ้งเกษตรกรในพ้ืนท่ีได ้ไดเ้ห็นดว้ยตนเอง และจะไดน้ าไปปฏิบติัใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต และลดตน้ทุนการปลูกปาลม์น ้ ามนัในพ้ืนท่ีลุ่ม หรือน าไปปรับใชก้บัพ้ืนท่ีปลูก
ปาลม์ในพ้ืนท่ีทัว่ไปของจงัหวดัปัตตานี 

การทดสอบการปลูกพืชคลุมตระกลูถั่ว 
การทดสอบพืชคลุมตระกูลถัว่ในแปลงปาล์มน ้ ามนัท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี พบว่า 

กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมสามารถคลุมพ้ืนท่ีและสามารถควบคุมวชัพืชระหวา่งแถวปาลม์น ้ามนัไดดี้กว่ากรรมวิธีท่ี
ไม่ปลูกพืชคลุม กรรมวิธี    ท่ีปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและพืชคลุมมูคูนาสามารถคลุมพ้ืนท่ีและสามารถควบคุม
วชัพืชระหวา่งแถวปาลม์น ้ามนัไดม้ากข้ึนเม่ือระยะเวลาเพ่ิมข้ึน โดยกรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมซีรูเลียมสามารถคลุม
พ้ืนท่ีระหว่างแถวปาลม์น ้ามนัไดม้ากกว่าและแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบักรรมวิธีท่ีปลูกพืช
คลุมมูคูนาและกรรมวิธีท่ีไม่ปลูกพืชคลุม โดยพืชคลุมซีรูเลียมสามารถคลุมพ้ืนท่ีได ้10.60 23.80 5.20 87.00 
90.20 94.00 และ 97.20 เปอร์เซ็นต ์หลงัปลูกท่ีอาย ุ2-8 เดือน ตามล าดบั ขณะท่ีพืชคลุมมูคูนาสามารถคลุมพ้ืนท่ี
ได ้5.80 12.40 24.80 65.60 74.40 82.60 และ 88.80 เปอร์เซ็นต ์หลงัปลูกท่ีอายุ 2-8 เดือน ตามล าดบั (ตารางท่ี 1 
และ 2) (ท่ีอายุ 5 เดือนหลงัปลูก พืชคลุมซีรูเลียมและพืชคลุมมูคูนาทอดยอดยาวเฉล่ีย 364.04 เซนติเมตร และ 
557.88 เซนติเมตร ตามล าดบั) จากการทดลองจะเห็นไดว้่า กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมซีรูเลียมสามารถควบคุม
วชัพืชไดดี้กว่าและมีเปอร์เซ็นต์การคลุมพ้ืนท่ีไดม้ากกว่ากรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมูคูนา แต่พืชคลุมซีรูเลียมใช้
อตัราปลูก 2,275 ตน้ต่อไร่ ขณะท่ีพืชคลุมมูคูนาใชอ้ตัราปลูกเพียง 275 ตน้ต่อไร่ ถา้มองถึงการเจริญทางเถาและ
ใบ พืชคลุมมูคูนา จะเจริญเติบโตและคลุมพ้ืนท่ีไดเ้ร็วกวา่ หลงัปลูกเพียง 6 เดือน สามารถทอดยอดไปไดไ้กลถึง 
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8-10 เมตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทางรายงานของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (2554) ท่ีรายงานว่าพืช
คลุมมูคูน่าสามารถทอดยอดไดถึ้ง 10 เมตร หลงัปลูกเพียง 6 เดือน 

พืชคลุมซีรูเลียมออกดอก 30 เปอร์เซ็นต ์ในเดือนมกราคม 2557 ติดฝักและฝักแก่เพียง 10 เปอร์เซ็นต ์
ตั้งแต่ตน้เดือนกมุภาพนัธ์ถึงตน้เดือนเมษายน 2557 แต่ไม่ใหผ้ลผลิตเมลด็พนัธ์ุสอดคลอ้งกบั ภทัราวุธ (2558) ท่ี
รายงานวา่ การปลูกพืชคลุมซีรูเลียมในภาคใตข้องประเทศไทยใหผ้ลผลิตเมลด็ต ่ามาก หรือแทบจะไม่ใหผ้ลผลิต
เลย ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศของภาคใตไ้ม่เอ้ืออ านวยต่อการออกดอก ติดฝัก และติดเมลด็ของพืชคลุม ซ่ึง
ตอ้งการอากาศเยน็ อุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด อยู่ระหว่าง 16-22 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศค่อนขา้ง
ต ่า 60-80 เปอร์เซ็นต ์มีความช้ืนในดินท่ีเพียงพอ และมีความยาวของกลางวนัประมาณ 11.4 ชัว่โมงหรือต ่ากว่า 
ในการออกดอก ติดฝัก และสร้างเมลด็ (สถาบนัวิจยัยาง, 2556) ส่วนพืชคลุมมูคูนา พบวา่ ไม่มีการออกดอก และ
ยงัไม่พบรายงานการติดเมลด็พืชคลุมมูคูนาของประเทศไทย แต่พบว่าสามารถออกดอก ติดฝัก และติดเมลด็ได ้
ในถ่ินก าเนิดแถบเทือกเขาหิมาลยั ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดีย ท่ีมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10-35 องศา
เซลเซียส และมีปริมาณน ้าฝนอยูใ่นช่วง 1,811-2,855 มิลลิเมตรต่อปี (ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, 2554) 

จากการทดสอบ พบวา่  พืชคลุมมูคูนาทนแลง้ไดดี้กว่าพืชคลุมซีรูเลียม โดยพืชคลุมท่ีปลูกกระทบแลง้
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2557 ซ่ึงมีจ านวนวนัฝนตกเพียง 4 วนั มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียเพียง 14.07 
มิลลิเมตร และมีอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 37.15 องศาเซลเซียส (สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี,2557) ส่งผลใหพื้ชคลุมซี
รูเลียมตาย 30 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีพืชคลุมมุคูนาไม่ตาย โดยพืชคลุมมูคูนาสามารถทนแลง้ไดน้านถึง 4 เดือน อาจ
เน่ืองจากคลุมดินไดห้นาและแน่น จึงช่วยลดอุณหภูมิของดิน และกกัเกบ็ความช้ืนไวใ้นดินไดน้านกว่าพืชคลุมซี
รูเลียม 

 
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นตก์ารคลุมพ้ืนท่ีของพืชคลุมในกรรมวิธีต่างๆ ท่ีอาย ุ 2  3  4  และ  5  เดือนหลงัปลูก  

กรรมวธีิ 

การคลุมพื้นที่ของ 
พืชคลุมที่อายุ  

2 เดือนหลงัปลูก  
(%) 

การคลุมพื้นที่ของ
พืชคลุมที่อายุ  

3 เดือนหลงัปลูก  
(%) 

การคลุมพื้นที่ของ 
พืชคลุมที่อายุ  

4 เดือนหลงัปลูก  
(%) 

การคลุมพื้นที่ของ
พืชคลุมที่อายุ  

5 เดือนหลงัปลูก  
(%) 

 ไม่ปลูกพืชคลุม   0.00 c   0.00 c   0.00 c   0.00 c 

  ปลูกซีรูเลียม 10.60 a 23.80 a  55.20 a 87.00 a 

  ปลูกมูคูนา   5.80 b 12.40 b 24.80 b 65.60 b 

C.V. (%) 16.19 13.23 11.98 6.68 
ตวัเลขท่ีตามดว้ยตวัอกัษรแตกต่างกนัทางดา้นสดมภ ์มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

 
 
 
 
 



501 

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นตก์ารคลุมพ้ืนท่ีของพืชคลุมในกรรมวิธีต่างๆ ท่ีอาย ุ 6  7  และ  8  เดือนหลงัปลูก  

กรรมวธีิ 

การคลุมพื้นที่ของ 
พืชคลุมที่อายุ  

6 เดือนหลงัปลูก  
(%) 

การคลุมพื้นที่ของ 
พืชคลุมที่อายุ  

7 เดือนหลงัปลูก  
(%) 

การคลุมพื้นที่ของ 
พืชคลุมที่อายุ  

8 เดือนหลงัปลูก  
(%) 

     ไม่ปลูกพืชคลุม   0.00 c   0.00 c   0.00 c 

     ปลูกซีรูเลียม 90.20 a 94.00 a  97.20 a 

     ปลูกมูคูนา 74.40 b 82.60 b 88.80 b 

C.V. (%) 7.90 6.19 6.98 
ตวัเลขท่ีตามดว้ยตวัอกัษรแตกต่างกนัทางดา้นสดมภ ์มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

 
 การวดัการเจริญเติบโตของพืชคลุมโดยการชั่งน ้ าหนกัสดและน ้ าหนักแห้งของพืชคลุมในกรรมวิธี
ต่างๆท่ีอายุ 8 เดือนหลงัปลูก พบว่า กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมูคูนาให้น ้ าหนกัสดและน ้ าหนกัแหง้ของพืชคลุม
สูงสุด คือ 852.50 และ 301.20 กรัม ตามล าดบั แตกต่างทางสถิติกบักรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมซีรูเลียม โดยให้
น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของพืชคลุม 691.60 และ 284.50 กรัม ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  
ตารางที่ 3 น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของพืชคลุมในกรรมวิธีต่างๆ ท่ีอาย ุ8 เดือนหลงัปลูก  

กรรมวธีิ 
น า้หนักสด 

(กรัม) 
น า้หนักแห้ง 

 (กรัม) 
        ไม่ปลูกพืชคลุม      0.00 c    0.00 c 

        ปลูกซีรูเลียม   691.60 b  284.50 b  

        ปลูกมูคูนา   852.50 a  301.20 a  

C.V. (%)  19.09 19.61 
ตวัเลขท่ีตามดว้ยตวัอกัษรแตกต่างกนัทางดา้นสดมภ ์มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
 

การวดัการเจริญเติบโตของปาลม์น ้ ามนัท่ีอายุ 1 ปีหลงัปลูก (พืชคลุมดินตระกูลถัว่อายุ 4 เดือนหลงั
ปลูก) พบวา่ ปาลม์น ้ามนั มีพ้ืนท่ีใบต่อตน้แตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง โดยกรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมู
คูนา มีพ้ืนท่ีใบสูงสุด คือ 0.78 ตารางเมตร/ตน้ ไม่แตกต่างทางสถิติกบักรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมซีรูเลียม มีพ้ืนท่ีใบ 
0.72 ตารางเมตร/ตน้ ขณะท่ีกรรมวิธี  ท่ีไม่ปลูกพืชคลุมดิน มีพ้ืนท่ีใบต ่าสุด คือ 0.62 ตารางเมตร/ตน้ (ตารางท่ี 4) 
เช่นเดียวกบัการทดลองของ นริศและคณะ (2541) รายงานว่า ตน้กาแฟท่ีปลูกร่วมกบัพืชคลุมดินมีปริมาณพ้ืนท่ี
ใบสูงกวา่ตน้กาแฟท่ีปลูกในแปลงท่ีไม่มีการปลูกพืชคลุมดินอยา่งเห็นไดช้ดั   
 การนับจ านวนทางใบปาลม์น ้ ามนัทั้งหมดต่อตน้ พบว่า ไม่แตกต่างกนัทางสถิติในระหว่างกรรมวิธี 
โดยกรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมูคูนา มีจ านวนทางใบทั้งหมดสูงสุด คือ 15.63 ทางใบ/ตน้ รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ี
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ปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและกรรมวิธีท่ีไม่ปลูกพืชคลุมดิน มีจ านวนทางใบทั้งหมด 13.85 และ 13.30 ทางใบ/ตน้ 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4)    
 การวดัความยาวทางใบปาลม์น ้ามนั พบว่า ไม่แตกต่างกนัทางสถิติในระหว่างกรรมวิธี โดยกรรมวิธีท่ี
ปลูกพืชคลุมมูคูนามีความยาวทางใบสูงสุด คือ 167.50 เซนติเมตร/ตน้ รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมซีรู
เลียม และกรรมวิธีท่ีไม่ปลูกพืชคลุมดิน มีความยาวทางใบ 161.55 และ 161.35 เซนติเมตร/ตน้ ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 4) ซ่ึงขดัแยง้กบัการรายงานของ สุทธาชีพ (2555) ท่ีรายงานว่า การปลูกพืชคลุมตระกูลถัว่คลุมดินใน
ระหว่างแถวยาง ไมผ้ล และปาลม์น ้ ามนั จะมีผล  ให้พืชประธานเจริญเติบโตดีข้ึน จากการเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของตน้ยางในแปลงท่ีมีพืชคลุมตระกลูถัว่และแปลงท่ีมีหญา้คา ตน้ยางในสวนท่ีปลูกพืชคลุมตระกูล
ถัว่จะมีการเจริญเติบโตเป็น 2 เท่าของสวนยางท่ีหญา้คาปกคลุม  
 ตารางที่ 4 พ้ืนท่ีใบ จ านวนทางใบทั้งหมด และความยาวของทางใบปาลม์น ้ามนัในกรรมวิธีต่างๆ ท่ีอายุ 1 ปี
หลงัปลูก 

กรรมวธีิ 
พื้นที่ใบ 

(ตร.ม./ต้น) 
จ านวนทางใบ  
ทั้งหมด/ต้น 

ความยาว 
ทางใบ 

(ซม./ต้น) 
ไม่ปลูกพืชคลุม 0.62 b  13.30  161. 35  

ปลูกซีรูเลียม 0.72 a 13.85  161.55   

ปลูกมูคูนา 0.78 a 15.63  167.50  

C.V. (%) 8.59 15.63   6.78 
ตวัเลขท่ีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัทางดา้นสดมภ ์ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

 การสร้างแปลงต้นแบบ 
 มีเกษตรกรผูน้ าท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มของจงัหวดัปัตตานี เขา้ร่วม จ านวน 10 ราย  ซ่ึงเป็น
เกษตรกรท่ีผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีทางศูนยฯ์ด าเนินการ ทั้งจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเขา้
มาศึกษาดูงานในแปลงทดสอบภายในศูนยฯ์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า พืชคลุมมูคูนา เป็นพืช
คลุมท่ีมีการเจริญเติบโตและคลุมพ้ืนท่ีไดเ้ร็วกว่าพืชคลุมซีรูเลียม จึงน่าจะเป็นพืชทางเลือกท่ีสามารถลดตน้ทุน
การป้องกนัก าจดัวชัพืช และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดินในสวนปาลม์น ้ามนั  
 
สรุปผลการทดลอง 

การทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดตน้ทุนปาลม์น ้ ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มและ
สร้างเครือข่ายเกษตรกรผูน้ าท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มจงัหวดัปัตตานี ไดด้ าเนินการสร้างเครือข่ายเกษตรกร
ผูน้ า โดยร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรและกรมพฒันาท่ีดินในการคดัเลือกเกษตรกรผูน้ าในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย มีเกษตรกรเขา้ร่วม 10 ราย ไดแ้ก่ เกษตรกรในอ าเภอโคกโพธ์ิ จ านวน 5 ราย อ าเภอหนองจิก จ านวน 3 
ราย อ าเภอยะหร่ิง จ านวน 1 ราย และอ าเภอยะรัง จ านวน 1 ราย มีการจดัเวทีใหค้วามรู้เทคโนโลยีการผลิตปาลม์
น ้ามนั และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหว่างเกษตรกรผูน้ า จ านวน 2 คร้ัง ทั้งร่วมกนัด าเนินกิจกรรมท า
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แปลงทดสอบเพ่ือหาชนิดพืชคลุมท่ีเหมาะสมกบัปาลม์น ้ ามนัทุกขั้นตอนภายในพ้ืนท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการ
เกษตรปัตตานี  

การปลูกทดสอบพืชคลุมตระกลูถัว่ภายในพ้ืนท่ีศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี โดยใชพื้ชคลุมซี
รูเลียมและมูคูนาปลูกระหว่างแถวปาลม์น ้ ามนั อตัราปลูก 1 ตน้/หลุม ระยะปลูก 1x0.5 เมตร และ 4x4 เมตร 
ตามล าดบั ท่ีอาย ุ8 เดือนหลงัปลูก กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมซีรูเลียมสามารถคลุมพ้ืนท่ีระหว่างแถวปาลม์น ้ามนัได้
สูงสุด 97.20 เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมูคูนาสามารถคลุมพ้ืนท่ีระหว่างแถวปาลม์น ้ามนั
ได ้88.80 เปอร์เซ็นต ์กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมูคูนาใหน้ ้ าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้ของพืชคลุมสูงสุด คือ 852.50 
และ 301.20 กรัม ตามล าดบั แตกต่างทางสถิติกบักรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมซีรูเลียม โดยให้น ้ าหนกัสดและน ้าหนกั
แหง้ของพืชคลุม 691.60 และ 284.50 กรัม ตามล าดบั การวดัการเจริญเติบโตของปาลม์น ้ามนัท่ีอาย ุ1 ปีหลงัปลูก 
กรรมวิธีท่ีปลูกพืชคลุมมูคูนา มีพ้ืนท่ีใบสูงสุด คือ 0.78  ตารางเมตร/ตน้ ส่วนจ านวนทางใบทั้งหมดและความ
ยาวทางใบไม่แตกต่างกนัทางสถิติในระหว่างกรรมวิธีอยู่ในช่วง 13.30-15.63 ทางใบ/ตน้ และ 161.35-167.50 
เซนติเมตร/ตน้ ตามล าดบั สรุปไดว้า่ท่ีระยะปลูกพืชคลุม 2 ชนิด ตามท่ีก าหนดในกรรมวิธี พืชคลุมซีรูเลียมคลุม
พ้ืนท่ีไดดี้กว่าพืชคลุมมูคูนา แต่ถา้เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตน้พืชคลุมแลว้     มูคูนาเจริญเติบโตไดเ้ร็ว
กว่า และทนแลง้ไดดี้กว่าซูเลียมมาก  พืชคลุมมูคูนาจึงเหมาะสมกว่า แต่ควรลดระยะปลูกให้ถ่ีข้ึน ซ่ึงควรตอ้ง
ศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมต่อไป 

การสร้างแปลงตน้แบบ เกษตรกรสามารถน าพืชคลุมทั้ง 2 ชนิดไปใชป้ลูกเป็นพืชคลุมดินในแปลง
ปาลม์น ้ามนัท่ีไม่มีการปลูกพืชแซม เพ่ือควบคุมวชัพืช ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน และปรับปรุงบ ารุงดิน 
เพ่ือเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี    

ส าหรับขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางเลือกของเกษตรกร คือ หากตอ้งการเพ่ิมการคลุมพ้ืนท่ีท่ีรวดเร็ว
กว่าน้ี ควรเพ่ิมอตัราปลูกต่อหลุม หรือควรใชร้ะยะปลูกท่ีถ่ีกว่าน้ี เพ่ือพืชคลุมสามารถคลุมพ้ืนท่ีไดเ้ร็วข้ึน และ
ควรมีการก าจดัวชัพืชของพืชคลุมในระยะแรกของการเจริญเติบโต เน่ืองจากพืชคลุมจะมีการเจริญเติบโตชา้ใน
ช่วงแรก  
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกที ่1 คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของดินในแปลงทดลองก่อนปลูกปาลม์น ้ ามนั 

คุณสมบัตทิางกายภาพและเคมขีองดนิ 
ปริมาณ 

ความลกึ 0-15 ซม. ความลกึ 16-30 ซม. 
      1.  ความเป็นกรด - ด่าง 4.89 4.73 
      2. อินทรียค์าร์บอน (%)  1.17  0.95  
      3. อินทรียวตัถ ุ(%) 2.01  1.63  
      4. ไนโตรเจน (%) 0.10  0.08  
      5. ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (mg/kg) 3.92  2.67  
      6. โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ (mg/kg)  23.80  11.70  
      7. แคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้(cmolc/kg) 0.99  0.54  

      8. แมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้(cmolc/kg)  0.19  0.12  
      9. ความตอ้งการปูน (kg/rai)  700  690  
     10. การน าไฟฟ้า (ds/m) 0.02  0.02  
     11. เน้ือดิน   ดินร่วนเหนียว   ดินร่วนเหนียว 

ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองปัจจยัการผลิตทางการเกษตร ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 (2555) 

 

ภาคผนวกที ่2  อตัราการใส่ปุ๋ยปาลม์น ้ ามนัอาย ุ1 ปี 

เดือนทีใ่ส่ปุ๋ ย 
21-0-0 0-3-0 0-0-60 คเีซอร์ไรต์ โบเรท 

(กโิลกรัม/ต้น) (กรัม/ต้น) 
รองกน้หลุม  -  0.5 - - - 

1 0.1 - - - - 
3 0.2 - - 0.1 

 
6 0.2 - 0.1 - - 
9 0.3 0.8 0.2 - 30 
12 0.4 - 0.2 - - 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2547)  
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ภาคผนวกที่ 3  รายช่ือวชัพืชท่ีตรวจพบในแปลงปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี   

รายช่ือวชัพืช ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ 
  1. กกข้ีหมา  Cyperus polystachyos Roxb. Cyperaceae 
  2. กระต่ายจาม Scoparia dulcis L. Scrophulariaceae 
  3. กระทกรก Passiflora foetida  L. Passifloraceae 

  4. ข้ีครอก Urena lobata L. Malvaceae 
  5. โทงเทง Physalis minima L. Solanaceae 
  6. บุษบาริมทาง Asystasia gangetica (L.) T. Anders. Acanthaceae 
  7. ไมยราบ Mimosa pudica L. Leguminosae 
  8. ไมยราบเถา Mimosa invisa  Mart. Leguminosae 
  9. สาบเสือ Eupatorium odoratum L. Compositae 
  10. สาบแร้งสาบกา Ageratum conyzoides L. Compositae 
  11. หญา้ขจรจบดอกเหลือง Pennisetum setosum  (Sw.) L.C. Rich. Gramineae 
  12. หญา้ขจรจบดอกใหญ่ Pennisetum pedicellatum Trin. Gramineae 
  13. หญา้คา Imperata cylindrica (L.) Beauv. Gramineae 
  14. หญา้เจา้ชู ้ Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. Gramineae 
  15. หญา้ชนักาด Panicum repens L. Gramineae 
  16. หญา้ดอกแดง Melinis repens (Willd.) Zizka  Gramineae 
  17. หญา้ตีนนก Digitaria ciliaris (Retz.) Koel Gramineae 
  18. หญา้ตน้ติด Brachiaria reptans ( L.) Gard. & CE. Hubb. Gramineae 
  19. หญา้ปากควาย dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv. Gramineae 
  20. หญา้มาเลเซีย Axonopus compresus Beauv.  Gramineae 

 
ภาคผนวกที่ 4  สูตรการค านวณพ้ืนท่ีใบปาลม์น ้ามนั 
 พ้ืนท่ีใบสมัพทัธ์ (rla) = 2nxb 
  n คือ จ านวนใบยอ่ย 1 ดา้นของกา้นทาง 
  b คือ ค่าเฉล่ียของความกวา้งใบยอ่ย x ค่าเฉล่ียความยาวใบยอ่ย 
 พ้ืนท่ีใบจริง ค านวณจาก พ้ืนท่ีใบสมัพทัธ์ x 0.55 

http://th.wikipedia.org/wiki/Passifloraceae


 

ภาคผนวกที่ 5 ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผูน้ าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดตน้ทุนปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผูน้ า 
ท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มจงัหวดัปัตตานี 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ทีอ่ยู่ 
อายุ 
(ปี) 

สถานะ 
ภาพใน
ครัวเรือน 

การศึกษา 

สมาชิกในครัวเรือน  

อาชีพหลกั 
อาชีพ
รอง 

ประสบ 
การณ์ใน
อาชีพ
เกษตร 

(ปี) 

สมาชิกกลุ่ม ชาย 
(ราย) 

หญิง 
(ราย) 

รวม 
(ราย) 

1 นายประวทิย ์ กาลมูสิทธ์ 
34 ม.2  ต.นาเกต ุอ.โคกโพธ์ิ  
จ.ปัตตานี 

26 ผูอ้าศยั ประถมศึกษา 3 3 6 เกษตรกรรม รับจา้ง  6-10 - 

2 นายจ านง  กิจทวอุีดมโชติ 
16/1 ม.2 ต.นาเกตุ  
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 

63 เจา้ของบา้น 
มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

2 1 3 เกษตรกรรม - > 10 - 

3 นางอุ่น  แกว้ละเอียด 
2/1 ม.2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธ์ิ 
จ.ปัตตานี 

65 เจา้ของบา้น ประถมศึกษา - 1 1 เกษตรกรรม - > 10 - 

4 นายปุน  พรหมบงัเกิด 
17 ม.7 ต.มะกรูด อ.โคกโพธ์ิ  
จ.ปัตตานี 

74 เจา้ของบา้น ประถมศึกษา 3 3 6 เกษตรกรรม - > 10 
สหกรณ์ปาลม์
น ้ ามนัปัตตานี 

5 นายปรัชญา  มุกดารัตน์ 
52 ม.7 ต.มะกรูด อ.โคกโพธ์ิ  
จ.ปัตตานี 

26 ผูอ้าศยั อนุปริญญา 3 2 5 เกษตรกรรม รับจา้ง  6-10 - 
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ภาคผนวกที่ 5 ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผูน้ าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดตน้ทุนปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผูน้ า 
ท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 

ที ่ ช่ือ-สกลุ ทีอ่ยู่ 
อายุ 
(ปี) 

สถานะ 
ภาพใน
ครัวเรือน 

การศึกษา 

สมาชิกในครัวเรือน  
อาชีพ 
หลกั 

อาชีพ
รอง 

ประสบ 
การณ์ใน
อาชีพ

เกษตร (ปี) 

สมาชิกกลุ่ม ชาย 
(ราย) 

หญิง 
(ราย) 

รวม 
(ราย) 

6 นายกาเดร์  แวหะมะ 
32/2 ม.3 ต.เกาะเปาะ  
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

61 เจา้ของบา้น 
มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 

3 4 7 เกษตรกรรม -  6-10 
สหกรณ์ปาลม์
น ้ ามนัปัตตานี 

7 นายนิแม  นิแต 
19/1 ม.5 ต.ดอนรัก  
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

65 เจา้ของบา้น ประถมศึกษา 2 2 4 เกษตรกรรม - > 10 
สหกรณ์ปาลม์
น ้ ามนัปัตตานี 

8 นายคนอง  พทุธแสง 
30 ม.3 ต.ตุยง อ.หนองจิก  
จ.ปัตตานี 

51 เจา้ของบา้น 
มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

2 2 4 เกษตรกรรม - > 10 
สหกรณ์ปาลม์
น ้ ามนัปัตตานี 

9 นายกมูามุ  นิโวะ 
66/1 ม.4 ต.ตะโละกาโปร์  
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 

75 เจา้ของบา้น ประถมศึกษา 2 2 4 เกษตรกรรม - > 10 - 

10 นายมะยโูซะ  ดาโตะ๊ 
75 ม.3 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี 

50 เจา้ของบา้น ประถมศึกษา 2 3 5 เกษตรกรรม - > 10 - 
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ภาคผนวกที่ 6 ขอ้มูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกรผูน้ าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดตน้ทุนปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มและสร้างเครือข่าย
เกษตรกรผูน้ าท่ีปลูกปาลม์ น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มจงัหวดัปัตตานี  

ที ่ ช่ือ-สกลุ สภาพพื้นทีเ่กษตรกรรม 
พื้นที่
อาศัย 
(ไร่) 

พื้นทีป่ลูกปาล์มน า้มนั (ไร่) พื้นทีป่ลูก
ยางพารา 
(ไร่) 

พื้นทีอ่ื่นๆ  

พื้นที ่    
ถือครอง
ทั้งหมด 
(ไร่) 

ปศุสัตว์ 
แรงงานใน
ครัวเรือน 
(คน) 

  รายได้/ปี  
(บาท) อายุ  

1-3 ปี 
อายุ  

4-7 ปี 
รวม 

1 นายประวทิย ์  กาลมูสิทธ์ 
พ้ืนท่ีราบลุ่ม  ดินเหนียว 
การระบายน ้ าเลวความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

1.5 5 10 15 6.5 
พืชผกับริเวณ
รอบบา้น 

23 - 2 229,000 

2 นายจ านง   กิจทวอุีดมโชติ 
พ้ืนท่ีราบลุ่ม  ดินเหนียว 
การระบายน ้ าเลวความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

2.5 10 35 45 1 - 49 
หมู 500 
ตวั 

2 747,250 

3 นางอุ่น   แกว้ละเอียด 
พ้ืนท่ีราบลุ่ม  ดินเหนียว 
การระบายน ้ าเลวความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

2 4.5 4.5 9 - 
พืชผกับริเวณ
รอบบา้น 

11 - 1 130,200 

4 นายปุ่น   พรหมบงัเกิด 
พ้ืนท่ีราบลุ่ม  ดินเหนียว 
การระบายน ้ าเลวความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

2 4 11 15 1.5 สบัปะรด 1 ไร่ 20 ไก่ 6 ตวั 4 137,750 

5 นายปรัชญา   มุกดารัตน ์
พ้ืนท่ีราบลุ่ม  ดินเหนียว 
การระบายน ้ าเลวความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

1 11 12 23 4 - 28 ไก่ 20 ตวั 3 191,000 
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ภาคผนวกที่ 6 ขอ้มูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเกษตรกรผูน้ าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดตน้ทุนปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มและสร้างเครือข่าย
เกษตรกรผูน้ าท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัในพ้ืนท่ีลุ่มจงัหวดัปัตตานี (ต่อ) 

ที ่ ช่ือ-สกลุ สภาพพื้นทีเ่กษตรกรรม 
พื้นที่
อาศัย 
(ไร่) 

พื้นทีป่ลูกปาล์มน า้มนั (ไร่) พื้นทีป่ลูก
ยางพารา 
(ไร่) 

พื้นทีอ่ื่นๆ  

     พื้นที ่    
ถือครอง
ทั้งหมด 
(ไร่) 

ปศุสัตว์ 
แรงงานใน
ครัวเรือน 
(คน) 

  รายได้/ปี  
(บาท) อายุ  

1-3 ปี 
อายุ  

4-7 ปี 
รวม 

6 นายกาเดร์   แวหะมะ 
พ้ืนท่ีราบลุ่ม  ดินเหนียว  
การระบายน ้ าเลวความอุดม
สมบูรณ์ต ่า 

2 10 50 60 - 
มะพร้าว   

2 ไร่  
64 ไก่ 60 ตวั 2 458,860 

7 นายนิแม   นิแต 
พ้ืนท่ีราบลุ่ม  ดินเหนียว  
การระบายน ้ าเลวความอุดม
สมบูรณ์ต ่า 

2 10 18 28 5 
มะพร้าว   

8 ไร่  
43 ไก่ 15 ตวั 2 220,440 

8 นายคนอง   พทุธแสง 
พ้ืนท่ีราบลุ่ม  ดินทราย    
การระบายน ้ าเลวความอุดม
สมบูรณ์ต ่า 

1 3 7 10 - 
พืชผกับริเวณ
รอบบา้น 

11 - 1 126,000 

9 นายกมูามุ   นิโวะ 
พ้ืนท่ีราบลุ่ม  ดินทราย    
การระบายน ้ าเลวความอุดม
สมบูรณ์ต ่า 

2 4 7 11 - 
มะพร้าว 3 ไร่        
พืชผกับริเวณ
รอบบา้น 

16 ววั 7 ตวั 2 154,290 

10 นายมะยโูซะ   ดาโตะ๊ 
พ้ืนท่ีราบลุ่ม  ดินเหนียว  
การระบายน ้ าเลวความอุดม
สมบูรณ์ต ่า 

1.5 6 10 16 6 
พืชผกับริเวณ
รอบบา้น 

24 ไก่ 50 ตวั 2 120,500 

 


