ทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้ นฟูและลดต้ นทุนปาล์ มนา้ มันในพืน้ ทีล่ ่ มุ และสร้ าง
เครื อข่ ายเกษตรกรผู้นาที่ปลูกปาล์ มนา้ มันในพืน้ ทีล่ ่ มุ จังหวัดปัตตานี
ศุกร์ เก็บไว้1 จิตต์ เหมพนม1 สมควร อ่ อนมา1 บุญณิศา ฆังคมณี2 อาริยา จูดคง2 ศริญญา ช่ วงพิมพ์2

บทคัดย่อ
การศึ กษาทดสอบการปลูกพืชคลุมซี รูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้ นฟูและลดต้นทุนปาล์มน้ ามันในพื้นที่ ลุ่ม
และสร้างเครื อข่ายเกษตรกรผูน้ าที่ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปั ตตานี ดาเนิ นการในแปลงศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรปัตตานี อาเภอแม่ลาน และแปลงเกษตรกร อาเภอโคกโพธิ์ อาเภอหนองจิก อาเภอยะหริ่ ง และ
อาเภอยะรัง จังหวัดปั ตตานี ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 - กันยายน 2557 มี 3 การทดลอง คื อ การสร้าง
เครื อข่ายเกษตรกรผูน้ า การทดสอบปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่ และการสร้างแปลงต้นแบบ การสร้างเครื อข่าย
เกษตรกรผูน้ า ดาเนิ นการโดยร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดินในการคัดเลือก
เกษตรกรผูน้ าในพื้นที่เป้ าหมาย มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ พบว่า เกษตรกรผูน้ าที่ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่
ลุ่ม เข้าร่ วม จานวน 10 ราย ได้แก่ เกษตรกรในอาเภอโคกโพธิ์ จานวน 5 ราย อาเภอหนองจิ ก จานวน 3 ราย
อาเภอยะหริ่ ง จานวน 1 ราย และอาเภอยะรัง จานวน 1 ราย จัดเวที ให้ความรู ้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามัน
และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันระหว่างเกษตรกรผูน้ าจานวน 2 ครั้ง ร่ วมกันดาเนิ นกิ จกรรมทาแปลง
ทดสอบเพื่อหาชนิ ดพืชคลุมที่ เหมาะสมกับปาล์มน้ ามันทุกขั้นตอน ภายในพื้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตร
ปั ตตานี การทดสอบการปลูกพืชคลุมดิ นตระกูลถัว่ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block
Design (RCB) จานวน 5 ซ้ า 3 กรรมวิธี คือ 1) ไม่ปลูกพืชคลุม 2) ปลูกพืชคลุมซี รูเลียม 3) ปลูกพืชคลุมมูคูนา
ดาเนิ นการในพื้ นที่ ศู นย์วิ จัย และพัฒ นาการเกษตรปั ต ตานี หลังปลูกพื ช คลุมเป็ นระยะเวลา 8 เดื อน พบว่า
กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซี รูเลียม พืชคลุมสามารถคลุมพื้นที่ และสามารถควบคุมวัชพืชระหว่างแถวปาล์มน้ ามัน
ได้มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเที ยบกับกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนาและกรรมวิธีที่ไม่
ปลูกพืชคลุมโดยที่ อายุ 8 เดื อนหลังปลูก กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซี รูเลียมสามารถคลุมพื้นที่ ระหว่างแถวปาล์ม
น้ ามันได้สูงสุ ด 97.20 เปอร์ เซ็ นต์ รองลงมา คื อ กรรมวิธีที่ปลูกพื ชคลุมมูคูนา พื ชคลุมสามารถคลุมพื้นที่
ระหว่างแถวปาล์มน้ ามันได้ 88.80 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนา ให้น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของ
พืชคลุมสู งสุ ด คื อ 852.50 และ 301.20 กรั ม ตามลาดับ รองลงมาคื อ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซี รูเลี ยม โดยให้
น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของพืชคลุม 691.60 และ 284.50 กรัม ตามลาดับ การวัดการเจริ ญเติบโตของปาล์ม
น้ ามันที่ อายุ 1 ปี หลังปลูก พบว่า ปาล์มน้ ามันมีพ้ื นที่ ใบต่ อต้นแตกต่ างกันทางสถิติอย่างมี นัยสาคัญยิ่ง โดย
กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนามีพ้ืนที่ ใบสู งสุ ด คือ 0.78 ตารางเมตร/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกบั กรรมวิธีที่ปลูก
พืชคลุมซี รูเลียม มีพ้ืนที่ใบ 0.72 ตารางเมตร/ต้น ขณะที่กรรมวิธีที่ไม่ปลูกพืชคลุมดิน มีพ้ืนที่ใบต่าสุ ด คือ 0.62
ตารางเมตร/ต้น ส่ วนจานวนทางใบทั้งหมด และความยาวทางใบ ไม่แตกต่างกันทางสถิติในระหว่างกรรมวิธี
โดยมีจานวนทางใบทั้งหมดอยูใ่ นช่วง 13.30-15.63 ทางใบ/ต้น และมีความยาวทางใบอยู่ในช่วง 161.35-167.50
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี อาเภอแม่ลาน จังหวัดปั ตตานี
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เซนติเมตร/ต้น การสร้างแปลงต้นแบบ สามารถดาเนินการปลูกพืชคลุมมูคูนา พืชคลุมซี รูเลียม โดยมีแปลงที่ไม่
ปลูกพืชคลุมเป็ นแปลงเปรี ยบเทียบ กรรมวิธีละ 1 ไร่ ในพื้นที่แปลงปาล์มน้ ามันของเกษตรกร จังหวัดปั ตตานี
จานวน 10 ราย
คาสาคัญ : ปาล์มน้ ามัน ซี รูเลียม มูคูนา พื้นที่ลุ่ม
คานา
พื้นที่ ปลูกปาล์มน้ ามันในประเทศไทยมีประมาณ 4.3 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทย ปี 2553
จานวน 2.48 ตันต่อไร่ ต่อปี (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ขณะที่ประเทศมาเลเซี ยซึ่ งเป็ นคู่แข่งที่สาคัญ
มีผลผลิ ตเฉลี่ ยของประเทศ 3.25 ตันต่อไร่ ต่อปี สู งกว่าประเทศไทยประมาณ 0.8 ตันต่อไร่ ต่อปี ถ้าคานวณที่
กิโลกรัม 4 บาท ประเทศไทยจะมีรายได้จากปาล์มน้ ามันน้อยกว่ามาเลเซี ย 2,400 บาทต่อไร่ ต่อปี และถ้าคิดเป็ น
พื้นที่ เท่ากันคื อ 4.3 ล้านไร่ ประเทศไทยจะเสี ยเปรี ยบมาเลเซี ยอยู่ 10,320 ล้านบาทต่อปี ถ้าผลผลิ ตเฉลี่ ยของ
ประเทศไทยเป็ นไปในลักษณะอย่างนี้ จะส่ งผลกระทบต่อผูผ้ ลิตปาล์มทันทีที่มีการเปิ ดเสรี ทางการค้ากับอาเซี ยน
(AEC) จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องหา/นาเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาเพิ่มผลผลิต/ลดต้นทุน ให้กบั เกษตรกร
ผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนี้
สารเคมีควบคุมกาจัดวัชพืชเป็ นปัจจัยสาคัญการผลิตที่สาคัญยิ่งตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตปาล์ม
น้ ามันสู งขึ้น ปี 2545 ประเทศไทยมีการนาเข้าสารเคมีกาจัดวัชพืชมูลค่า 4,349 ล้านบาท และเพิ่มเป็ น 8,914 ล้าน
บาทในปี 2551 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) เป็ นการเพิ่มประมาณสองเท่าในเวลาเพียง 6 ปี มูลค่าการ
นาเข้าที่ เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล หมายถึงต้นทุนการผลิตที่ เพิ่มสู งขึ้ น และความเสี่ ยงจากสารพิษตกค้างที่ จะ
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมก็มีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งจะเป็ นปั ญหาใหญ่ต่อเนื่ องที่ตอ้ งแก้ไขกัน
ต่อไป
การปลูกปาล์มน้ ามัน ใช้ระยะปลูก 9x9x9 เมตร ซึ่ งเป็ นพื้นที่กว้าง และต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่ทรง
พุ่ม จะครอบคลุมเต็ม พื้นที่ ว่างระหว่างต้นและระหว่างแถว จึ งเป็ นแหล่งสะสมวัชพืชซึ่ งเกษตรกรต้องมีการ
กาจัดอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง คิดเป็ นเงินประมาณ 500-800 บาทต่อไร่ ต่อปี จังหวัดปั ตตานี มีพ้ืนที่ปลูกข้าว จานวน
294,323 ไร่ (สานักงานเกษตรจังหวัดปั ตตานี , 2554) และเกษตรกรจานวนหนึ่ งได้หนั มาปลูกปาล์มน้ ามันใน
พื้นที่นาร้างตามนโยบายของรัฐ โดยตั้งแต่ปี 2547-2555 เกษตรจังหวัดปั ตตานี ได้ดาเนิ นการปลูกปาล์มในนา
ร้าง จานวน 13,044 ไร่ และกาลังขยายเพิ่มขึ้นอีก (สานักงานเกษตรจังหวัดปั ตตานี , 2556) ซึ่ งหมายถึงปั จจุบนั
เกษตรกรจังหวัดปั ตตานี จะต้อ งเสี ย ค่ าใช้จ่า ยในการกาจัดวัช พื ชกับปาล์มน้ า มันในพื้ นที่ ลุ่ม ประมาณปี ละ
6,522,000-10,435,200 บาทต่อปี และถ้ารวมถึงอนาคตที่เกษตรกรจังหวัดปั ตตานี มีการขยายพื้นที่ปลูกและรวม
จังหวัดอื่นๆ ที่ มีการปลูกปาล์มน้ ามันก็จะเป็ นมูลค่ามหาศาล การนาพืชตระกูลถัว่ มาปลูก ในสวนปาล์มน้ ามัน
เพื่ อ ควบคุ มวัชพื ช ทดแทนการใช้ส ารเคมี กาจัด วัชพื ช จึ งมี ค วามจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะพื ชคลุ มตระกูลถัว่ มี
ประโยชน์ ทั้งในแง่การควบคุมวัชพืช การอนุ รักษ์ดินและน้ า และช่วยในการบารุ งดิ นให้มีความอุดมสมบูรณ์
อย่างยัง่ ยืน ผลผลิต/ต้นทุนต่อไร่ ปาล์มน้ ามันของประเทศไทยก็จะสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนี้
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ได้ นอกจากนี้ การปลูกพืชคลุมตระกูลถัว่ ทดแทนการใช้สารเคมี จะส่ งผลให้สิ่งมีชีวิตที่ อาศัยอยู่ในน้ าในร่ อง
สวน เช่น ปลา หอย ดารงชีวิตได้อย่างปกติ เกษตรกรสามารถนามาบริ โภค หรื อจาหน่าย สร้างรายได้อีกทางหนึ่ ง
การปลูกปาล์มน้ ามันในนาร้างจาเป็ นต้องมีการขุดเป็ นร่ องสวน เพื่อให้มีการระบายน้ าในฤดูฝนและ
เก็บกับน้ าได้ ในฤดูแล้ง ทาให้เกิ ดการชะล้างได้ง่าย ดิ นบนร่ องสวนส่ วนใหญ่เป็ นดิ นชั้นล่างซึ่ งมีความอุดม
สมบูรณ์ต่า และมีอินทรี ยวัตถุนอ้ ย ต้นปาล์มจึงเจริ ญเติบโตช้า ประกอบกับดินบนร่ องสวนจะได้รับความชื่ นจาก
น้ าในร่ องสวนตลอดเวลา ในช่วงที่มีน้ าขัง วัชพืชจึงมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว คอยแก่งแย่งธาตุอาหารของ
ปาล์มอย่างต่อเนื่ อง ด้วยคุณสมบัติของพืชคลุมตระกูลถัว่ ดังกล่าวข้างต้น จึงควรนามาปลูกเป็ นพืชคลุมสาหรับ
การปลูกปาล์มน้ ามันในที่ลุ่ม
การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ โดยผ่านเกษตรกรผูน้ าในแต่ ละพื้ นที่ เป็ นทางเลื อกทางหนึ่ ง ที่
สามารถผลักดันผลงานวิจยั ของกรมวิ ชาการเกษตร ไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและทัว่ ถึง ดังนั้น
เกษตรผู น้ าในแต่ ล ะพื้ น ที่ จึ ง เป็ นกุ ญ แจส าคัญ ในการน าผลงานของกรมวิ ช าการเกษตรไปใช้ โดยผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่ วมระหว่างนักวิจยั กับเกษตรกร โดยการศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาเทคโนโลยีการ
ปลูกพืชคลุมดินที่เหมาะสมกับปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปั ตตานี โดยการมีส่วนร่ วมกับเกษตรกรผูน้ า เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตปาล์มในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปั ตตานี เพื่อสร้างแปลงต้นแบบการปลูกพืช คลุมดิน
ที่ เ หมาะสมกับ ปาล์มน้ า มันในพื้ นที่ ศู นย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรปั ตตานี / แปลงเกษตรกรผูน้ า และเพื่ อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมดินที่เหมาะสมกับปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
1. ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎธานี 2 อายุ 8 เดือน
2. เมล็ดพันธุ์พืชคลุมซี รูเลียมและมูคูนา
3. ปุ๋ ยเคมีสูตร 21-00 0-3-0 0-0-60 คีเซอร์ไรต์ และโบเรท
4. ถุงเพาะชา ขนาด 3x7 นิ้ว
5. ตลับเมตร และเวอร์เนียร์
วิธีการ
1. สร้างเครื อข่ายเกษตรกรผูน้ า
1.1 ศู นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปั ตตานี ร่ว มกับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มและกรมพัฒนาที่ ดิ น คัด เลื อก
เกษตรกรผูน้ าในพื้นที่เป้าหมายที่ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่ม
1.2 จัดเวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ชี้ แจงทาความเข้าใจ การผลิตปาล์มน้ ามันตามหลัก GAP โดยเน้นถึ ง
เทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมตระกูลถัว่ ในปาล์มน้ ามัน เพื่อนาไปสู่ การทาแปลงทดสอบ
2. ทาแปลงทดสอบพืชคลุมตระกูลถัว่
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี 5 ซ้ า คื อ
1) ไม่ปลูกพืชคลุม 2) ปลูกพืชคลุมซี รูเลียม 3) ปลูกพืชคลุมมูคูนา

497

2.1 ดาเนินการเก็บตัวอย่างดินเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของดินก่อนปลูกปาล์มน้ ามัน
(ภาคผนวกที่ 1)
2.2 เตรี ยมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน โดยการไถปรับพื้นที่ และวางแผนผังแปลงแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า
ให้แถวปลูกหลักอยูใ่ นแนวเหนื อ-ใต้ ใช้ระยะปลูก 9x9x9 เมตร
2.3 เตรี ยมหลุ ม ปลู ก โดยการขุ ด หลุ ม ให้ มี ข นาดกว้า งกว่ า ถุ ง ต้น กล้า เล็ ก น้อ ยให้ มี ล ัก ษณะรู ป
ทรงกระบอก แยกดินชั้นบนและชั้นล่างออกจากกัน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยเคมีสูตร 0-3-0 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/หลุม
2.4 ปลูกต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎร์ ธานี 2 อายุ 8 เดือน ในแปลงวิจยั ฯ พื้นที่ 10 ไร่ เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2555 โดยใส่ ดินชั้นบนลงก้นหลุม และใส่ ดินชั้นล่างตามลงไป จัดต้นกล้าให้ต้ งั ตรงแล้วจึงอัดดิ นให้
แน่น การปฏิบตั ิดูแลรักษา มีการกาจัดวัชพืชก่อนการใสปุ๋ ย และใส่ ปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร
(ภาคผนวกที่ 2)
2.5 ดาเนิ นการเพาะเมล็ดพันธุ์ พืชคลุมซี รูเลียม 6,000 ถุง และชาเถาพืชคลุมซี รูเลียม จานวน 5,000 ถุง
โดยมีเปอร์ เซ็นต์ความงอก 46.67 เปอร์ เซ็นต์ และเปอร์ เซ็นต์ตน้ ชาเพียง 20.00 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เนื่ องจาก
ช่วงที่เพาะเมล็ดและชาเถาพืชคลุม มีฝนตกหนัก ทาให้เมล็ดและเถาชาเน่าตาย จึงได้ดาเนิ นเพาะเมล็ดชุดใหม่
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 จานวน 3,000 ถุง มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 80.50 เปอร์เซ็นต์
2.6 ดาเนินการเพาะเมล็ดพันธุ์มูคูนา จานวน 1,500 ถุง มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 29.80 เปอร์ เซ็นต์ และต้น
กล้าที่เจริ ญเติบโตเป็ นโรคที่เกิดจากเชื้ อราทั้งหมด จึงได้ดาเนิ นเพาะเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่ จานวน 1,700 ถุง โดยมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกเพียง 30.50 เปอร์เซ็นต์
2.7 ดาเนิ นการย้ายปลูกพื ชคลุมซี รูเลียมและมูคูนาลงในแปลงวิจยั ฯ ตามกรรมวิธีต่างๆ เมื่ อวันที่ 16
พฤษภาคม 2556 พืชคลุมซี รูเลียมใช้ระยะปลูก 1 x 0.5 เมตร จานวน 1 ต้นต่อหลุม ปลูก 5 แถวระหว่างแถว
ปาล์ม ห่ างจากแถวปาล์มด้านละ 1.90 เมตร พื้นที่ ปาล์ม 1 ไร่ ใช้พืชคลุมซี รูเลียม จานวน 2,275 ต้น และพืช
คลุมมูคูนา ปลูกแถวเดี่ยว ระยะห่ างระหว่างต้น 4.5 เมตร โดยปลูกกึ่งกลางระหว่างแถวปาล์ม พื้นที่ปาล์ม 1 ไร่
ใช้พืชคลุมมูคูนา จานวน 275 ต้น มีการกาจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคนทุกๆ 15 วัน
2.8 บันทึกเปอร์ เซ็นต์การคลุมพื้นที่ของพืชคลุมในแต่ละกรรมวิธี โดยการประเมินด้วยสายตา บันทึก
น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของพืชคลุมในแต่ละกรรมวิธี โดยตัดในพื้นที่ 1 ตารางเมตร และบันทึ กชนิ ดของ
วัชพืชที่ตรวจพบในแปลงปาล์มน้ ามัน (ภาคผนวกที่ 3)
2.9 บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตของปาล์มน้ ามันที่ อายุ 1 ปี หลังปลูก ได้แก่ พื้นที่ใบ (ภาคผนวกที่ 4)
จานวนทางใบทั้งหมด และความยาวทางใบ โดยใช้ตาแหน่งทางใบที่ 1 (กรมวิชาการเกษตร, 2554)
3. สร้างแปลงต้นแบบโดยคัดเลือกแปลงปาล์มน้ ามันที่มีอายุ 0-3 ปี จานวน 10 รายๆ ละ 3 ไร่ แต่ละราย
ปลูกพืชคลุมซี รูเลียม 1 ไร่ พืชคลุมมูคูนา 1 ไร่ และไม่ปลูกพืชคลุม 1 ไร่ ดังรายชื่ อเกษตรกรตามภาคผนวกที่ 5
และ 6 และได้ดาเนิ นการเพาะพื ช คลุมซี รูเลี ยมและมู คูนาและแจกจ่ ายให้แก่ เ กษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการฯ
เรี ยบร้อยแล้ว
ดาเนินการทดลอง ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 - กันยายน 2557
สถานที่ ดาเนิ นการ แปลงศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปั ตตานี อาเภอแม่ลาน จังหวัดปั ตตานี และ
แปลงเกษตรกรอาเภอโคกโพธิ์ อาเภอหนองจิก อาเภอยะหริ่ ง และอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
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ผลการทดลองและวิจารณ์
การสร้ างเครื อข่ ายเกษตรกรผู้นา
มี เกษตรกรผูน้ าที่ ปลู กปาล์มน้ ามันในพื้ นที่ ลุ่มของจังหวัดปั ต ตานี เข้าร่ วม จานวน 10 ราย ได้แ ก่
เกษตรกรในพื้นที่อาเภอโคกโพธิ์ จานวน 5 ราย อาเภอหนองจิก จานวน 3 ราย อาเภอยะหริ่ ง จานวน 1 ราย และ
อาเภอยะรัง จานวน 1 ราย ดาเนิ นการจัดเวที ให้แก่เกษตรกร จานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดที่ องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลนาเกตุ อาเภอโคกโพธิ์ โดยเน้นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ให้กบั เกษตรกร และดาเนิ นการให้เกษตรกรมี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ถึงวิธีการจัดการสวนปาล์มน้ ามัน จากประสบการณ์ของตนเอง ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์
ปาล์ม การเตรี ยมพื้นที่ การปฏิบตั ิดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว พบว่า เกษตรกรได้รับความรู ้การปลูกปาล์ม
น้ ามันจากเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร และกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้รับการสนับสนุนพันธุ์และการเตรี ยม
พื้นที่จากกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้น ความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ จึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ครั้งที่สองจัดเวทีที่
องค์การบริ หารส่ ว นต าบลดอนรั ก อาเภอหนองจิ ก ทางศู นย์วิจัย และพัฒ นาการเกษตรปั ต ตานี ไ ด้บรรยาย
เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามันตามหลัก GAP และเน้นถึงเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่ ในปาล์ม
น้ ามัน กระตุน้ เกษตรกรผูน้ าให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน พบว่า เกษตรกรทุกรายให้ความสนใจมาก
โดยครั้งนี้ เกษตรกรนาเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยไม่มีการปิ ดบังข้อมูล และเกษตรกรทุกรายได้
เข้ามาร่ วมกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปั ตตานี ดาเนิ นการทาแปลงทดสอบ พืชคลุมตระกูลถัว่
ในปาล์มน้ ามันในพื้ นที่ ของศูนย์ฯ เพื่อหาชนิ ดพืชคลุมดิ นที่ เหมาะสมกับปาล์มน้ ามันในพื้ นที่ ลุ่มทุกขั้นตอน
และประเมิ นร่ วมกันว่าพืชคลุมดิ นชนิ ดใด เหมาะสมที่ สุด เมื่ อได้แล้ว เกษตรกรผูน้ าจะนาไปปลูกเป็ นแปลง
ต้นแบบของตนเอง เพื่อแสดงให้แก่พี่นอ้ งเกษตรกรในพื้นที่ได้ ได้เห็นด้วยตนเอง และจะได้นาไปปฏิบตั ิให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ ลุ่ม หรื อนาไปปรับใช้กบั พื้นที่ ปลูก
ปาล์มในพื้นที่ทวั่ ไปของจังหวัดปัตตานี
การทดสอบการปลูกพืชคลุมตระกูลถั่ว
การทดสอบพื ชคลุมตระกูลถัว่ ในแปลงปาล์มน้ ามันที่ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปั ตตานี พบว่า
กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมสามารถคลุมพื้นที่และสามารถควบคุมวัชพืชระหว่างแถวปาล์มน้ ามันได้ดีกว่ากรรมวิธีที่
ไม่ปลูกพืชคลุม กรรมวิธี ที่ ปลูกพื ชคลุมซี รูเลียมและพืชคลุมมูคูนาสามารถคลุมพื้นที่ และสามารถควบคุ ม
วัชพืชระหว่างแถวปาล์มน้ ามันได้มากขึ้นเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น โดยกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซี รูเลียมสามารถคลุม
พื้นที่ระหว่างแถวปาล์มน้ ามันได้มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกรรมวิธีที่ปลูกพืช
คลุมมูคูนาและกรรมวิธีที่ไม่ปลูกพืชคลุม โดยพืชคลุมซี รูเลียมสามารถคลุมพื้นที่ได้ 10.60 23.80 5.20 87.00
90.20 94.00 และ 97.20 เปอร์เซ็นต์ หลังปลูกที่อายุ 2-8 เดือน ตามลาดับ ขณะที่พืชคลุมมูคูนาสามารถคลุมพื้นที่
ได้ 5.80 12.40 24.80 65.60 74.40 82.60 และ 88.80 เปอร์ เซ็นต์ หลังปลูกที่อายุ 2-8 เดือน ตามลาดับ (ตารางที่ 1
และ 2) (ที่อายุ 5 เดือนหลังปลูก พืชคลุมซี รูเลียมและพืชคลุมมูคูนาทอดยอดยาวเฉลี่ย 364.04 เซนติเมตร และ
557.88 เซนติ เมตร ตามลาดับ) จากการทดลองจะเห็ นได้ว่า กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซี รูเลียมสามารถควบคุ ม
วัชพืชได้ดีกว่าและมีเปอร์ เซ็นต์การคลุมพื้นที่ ได้มากกว่ากรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนา แต่พืชคลุมซี รูเลียมใช้
อัตราปลูก 2,275 ต้นต่อไร่ ขณะที่พืชคลุมมูคูนาใช้อตั ราปลูกเพียง 275 ต้นต่อไร่ ถ้ามองถึงการเจริ ญทางเถาและ
ใบ พืชคลุมมูคูนา จะเจริ ญเติบโตและคลุมพื้นที่ได้เร็ วกว่า หลังปลูกเพียง 6 เดือน สามารถทอดยอดไปได้ไกลถึง
499

8-10 เมตร ซึ่ งสอดคล้องกับทางรายงานของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (2554) ที่รายงานว่าพืช
คลุมมูคูน่าสามารถทอดยอดได้ถึง 10 เมตร หลังปลูกเพียง 6 เดือน
พืชคลุมซี รูเลียมออกดอก 30 เปอร์ เซ็นต์ ในเดือนมกราคม 2557 ติดฝักและฝักแก่เพียง 10 เปอร์ เซ็นต์
ตั้งแต่ตน้ เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนเมษายน 2557 แต่ไม่ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สอดคล้องกับ ภัทราวุธ (2558) ที่
รายงานว่า การปลูกพืชคลุมซี รูเลียมในภาคใต้ของประเทศไทยให้ผลผลิตเมล็ดต่ามาก หรื อแทบจะไม่ให้ผลผลิต
เลย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของภาคใต้ไม่เอื้ออานวยต่อการออกดอก ติดฝัก และติดเมล็ดของพืชคลุม ซึ่ ง
ต้องการอากาศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุ ด อยู่ระหว่าง 16-22 องศาเซลเซี ยส ความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศค่อนข้าง
ต่า 60-80 เปอร์ เซ็นต์ มีความชื้ นในดินที่เพียงพอ และมีความยาวของกลางวันประมาณ 11.4 ชัว่ โมงหรื อต่ากว่า
ในการออกดอก ติดฝัก และสร้างเมล็ด (สถาบันวิจยั ยาง, 2556) ส่ วนพืชคลุมมูคูนา พบว่า ไม่มีการออกดอก และ
ยังไม่พบรายงานการติดเมล็ดพืชคลุมมูคูนาของประเทศไทย แต่พบว่าสามารถออกดอก ติดฝัก และติดเมล็ดได้
ในถิ่นกาเนิ ดแถบเทื อกเขาหิ มาลัย ด้านตะวันออกเฉี ยงเหนื อของอินเดี ย ที่ มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10-35 องศา
เซลเซี ยส และมีปริ มาณน้ าฝนอยูใ่ นช่วง 1,811-2,855 มิลลิเมตรต่อปี (สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง, 2554)
จากการทดสอบ พบว่า พืชคลุมมูคูนาทนแล้งได้ดีกว่าพืชคลุมซี รูเลียม โดยพืชคลุมที่ปลูกกระทบแล้ง
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2557 ซึ่ งมีจานวนวันฝนตกเพียง 4 วัน มีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยเพียง 14.07
มิลลิเมตร และมีอุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 37.15 องศาเซลเซี ยส (สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี,2557) ส่ งผลให้พืชคลุมซี
รู เลียมตาย 30 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่พืชคลุมมุคูนาไม่ตาย โดยพืชคลุมมูคูนาสามารถทนแล้งได้นานถึง 4 เดือน อาจ
เนื่องจากคลุมดินได้หนาและแน่น จึงช่วยลดอุณหภูมิของดิน และกักเก็บความชื้ นไว้ในดินได้นานกว่าพืชคลุมซี
รู เลียม
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การคลุมพื้นที่ของพืชคลุมในกรรมวิธีต่างๆ ที่อายุ 2 3 4 และ 5 เดือนหลังปลูก
การคลุมพื้นที่ของ การคลุมพื้นที่ของ การคลุมพื้นที่ของ
การคลุมพื้นที่ของ
พืชคลุมที่อายุ
พืชคลุมที่อายุ
พืชคลุมที่อายุ
พืชคลุมที่อายุ
กรรมวิธี
2 เดือนหลังปลูก 3 เดือนหลังปลูก
4 เดือนหลังปลูก
5 เดือนหลังปลูก
(%)
(%)
(%)
(%)
ไม่ปลูกพืชคลุม
0.00 c
0.00 c
0.00 c
0.00 c
ปลูกซี รูเลียม

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

16.19

13.23

11.98

6.68

C.V. (%)

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรแตกต่างกันทางด้านสดมภ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 %
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ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การคลุมพื้นที่ของพืชคลุมในกรรมวิธีต่างๆ ที่อายุ 6 7 และ 8 เดือนหลังปลูก
การคลุมพื้นที่ของ
การคลุมพื้นที่ของ
การคลุมพื้นที่ของ
พืชคลุมที่อายุ
พืชคลุมที่อายุ
พืชคลุมที่อายุ
กรรมวิธี
6 เดือนหลังปลูก
7 เดือนหลังปลูก
8 เดือนหลังปลูก
(%)
(%)
(%)
ไม่ปลูกพืชคลุม
0.00 c
0.00 c
0.00 c
ปลูกซี รูเลียม

90.20 a

94.00 a

97.20 a

ปลูกมูคูนา

74.40 b

82.60 b

88.80 b

7.90

6.19

6.98

C.V. (%)

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรแตกต่างกันทางด้านสดมภ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 %

การวัดการเจริ ญเติ บโตของพื ชคลุมโดยการชั่งน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของพืชคลุมในกรรมวิธี
ต่างๆที่อายุ 8 เดื อนหลังปลูก พบว่า กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนาให้น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของพืชคลุม
สู งสุ ด คื อ 852.50 และ 301.20 กรั ม ตามลาดับ แตกต่ างทางสถิ ติ กบั กรรมวิธีที่ปลูกพื ชคลุมซี รู เลี ยม โดยให้
น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของพืชคลุม 691.60 และ 284.50 กรัม ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของพืชคลุมในกรรมวิธีต่างๆ ที่อายุ 8 เดือนหลังปลูก
นา้ หนักสด
นา้ หนักแห้ ง
กรรมวิธี
(กรัม)
(กรัม)
ไม่ปลูกพืชคลุม
0.00 c
0.00 c
ปลูกซี รูเลียม

691.60 b

284.50 b

ปลูกมูคูนา

852.50 a

301.20 a

19.09

19.61

C.V. (%)

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรแตกต่างกันทางด้านสดมภ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 %

การวัดการเจริ ญเติ บโตของปาล์มน้ ามันที่ อายุ 1 ปี หลังปลูก (พืชคลุมดิ นตระกูลถัว่ อายุ 4 เดือนหลัง
ปลูก) พบว่า ปาล์มน้ ามัน มีพ้ืนที่ใบต่อต้นแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมู
คูนา มีพ้ืนที่ใบสู งสุ ด คือ 0.78 ตารางเมตร/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกบั กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซี รูเลียม มีพ้ืนที่ใบ
0.72 ตารางเมตร/ต้น ขณะที่กรรมวิธี ที่ไม่ปลูกพืชคลุมดิน มีพ้ืนที่ใบต่าสุ ด คือ 0.62 ตารางเมตร/ต้น (ตารางที่ 4)
เช่นเดียวกับการทดลองของ นริ ศและคณะ (2541) รายงานว่า ต้นกาแฟที่ปลูกร่ วมกับพืชคลุมดินมีปริ มาณพื้นที่
ใบสู งกว่าต้นกาแฟที่ปลูกในแปลงที่ไม่มีการปลูกพืชคลุมดินอย่างเห็นได้ชดั
การนับจานวนทางใบปาล์มน้ ามันทั้งหมดต่ อต้น พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติในระหว่างกรรมวิธี
โดยกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนา มีจานวนทางใบทั้งหมดสู งสุ ด คือ 15.63 ทางใบ/ต้น รองลงมา คือ กรรมวิธีที่
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ปลูกพืชคลุมซี รูเลียมและกรรมวิธีที่ไม่ปลูกพืชคลุมดิน มีจานวนทางใบทั้งหมด 13.85 และ 13.30 ทางใบ/ต้น
ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
การวัดความยาวทางใบปาล์มน้ ามัน พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติในระหว่างกรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่
ปลูกพืชคลุมมูคูนามีความยาวทางใบสู งสุ ด คือ 167.50 เซนติเมตร/ต้น รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซี รู
เลี ย ม และกรรมวิ ธีที่ไม่ปลูกพื ชคลุมดิ น มี ค วามยาวทางใบ 161.55 และ 161.35 เซนติ เ มตร/ต้น ตามลาดับ
(ตารางที่ 4) ซึ่ งขัดแย้งกับการรายงานของ สุ ทธาชี พ (2555) ที่รายงานว่า การปลูกพืชคลุมตระกูลถัว่ คลุมดินใน
ระหว่างแถวยาง ไม้ผล และปาล์มน้ ามัน จะมีผล ให้พืชประธานเจริ ญเติบโตดีข้ ึ น จากการเปรี ยบเทียบการ
เจริ ญเติบโตของต้นยางในแปลงที่มีพืชคลุมตระกูลถัว่ และแปลงที่มีหญ้าคา ต้นยางในสวนที่ปลูกพืชคลุมตระกูล
ถัว่ จะมีการเจริ ญเติบโตเป็ น 2 เท่าของสวนยางที่หญ้าคาปกคลุม
ตารางที่ 4 พื้นที่ใบ จานวนทางใบทั้งหมด และความยาวของทางใบปาล์มน้ ามันในกรรมวิธีต่างๆ ที่ อายุ 1 ปี
หลังปลูก
ความยาว
พื้นที่ใบ
จานวนทางใบ
กรรมวิธี
ทางใบ
(ตร.ม./ต้ น)
ทั้งหมด/ต้ น
(ซม./ต้ น)
ไม่ปลูกพืชคลุม
0.62 b
13.30
161. 35
ปลูกซี รูเลียม

0.72 a

13.85

161.55

ปลูกมูคูนา

0.78 a

15.63

167.50

C.V. (%)

8.59

15.63

6.78

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 %

การสร้ างแปลงต้ นแบบ
มีเกษตรกรผูน้ าที่ ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ ลุ่มของจังหวัดปั ตตานี เข้าร่ วม จานวน 10 ราย ซึ่ งเป็ น
เกษตรกรที่ผา่ นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ทางศูนย์ฯดาเนิ นการ ทั้งจากเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการเข้า
มาศึ กษาดูงานในแปลงทดสอบภายในศูนย์ฯ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มีความเห็นว่า พืชคลุมมูคูนา เป็ นพืช
คลุมที่มีการเจริ ญเติบโตและคลุมพื้นที่ได้เร็ วกว่าพืชคลุมซี รูเลียม จึงน่าจะเป็ นพืชทางเลือกที่สามารถลดต้นทุน
การป้องกันกาจัดวัชพืช และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในสวนปาล์มน้ ามัน
สรุ ปผลการทดลอง
การทดสอบการปลูกพืชคลุมซี รูเลี ยมและมูคูนาเพื่อฟื้ นฟูและลดต้นทุ นปาล์มน้ ามันในพื้นที่ ลุ่มและ
สร้างเครื อข่ายเกษตรกรผูน้ าที่ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี ได้ดาเนิ นการสร้างเครื อข่ายเกษตรกร
ผูน้ า โดยร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรและกรมพัฒนาที่ ดินในการคัดเลื อกเกษตรกรผูน้ าในพื้ นที่
เป้าหมาย มีเกษตรกรเข้าร่ วม 10 ราย ได้แก่ เกษตรกรในอาเภอโคกโพธิ์ จานวน 5 ราย อาเภอหนองจิก จานวน 3
ราย อาเภอยะหริ่ ง จานวน 1 ราย และอาเภอยะรัง จานวน 1 ราย มีการจัดเวทีให้ความรู ้เทคโนโลยีการผลิตปาล์ม
น้ ามัน และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันระหว่างเกษตรกรผูน้ า จานวน 2 ครั้ง ทั้งร่ วมกันดาเนิ นกิจกรรมทา
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แปลงทดสอบเพื่อหาชนิ ดพืชคลุมที่ เหมาะสมกับปาล์มน้ ามันทุกขั้นตอนภายในพื้นที่ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการ
เกษตรปัตตานี
การปลูกทดสอบพืชคลุมตระกูลถัว่ ภายในพื้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี โดยใช้พืชคลุมซี
รู เลียมและมูคูนาปลูกระหว่างแถวปาล์มน้ ามัน อัตราปลูก 1 ต้น/หลุม ระยะปลูก 1x0.5 เมตร และ 4x4 เมตร
ตามลาดับ ที่อายุ 8 เดือนหลังปลูก กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซี รูเลียมสามารถคลุมพื้นที่ระหว่างแถวปาล์มน้ ามันได้
สู งสุ ด 97.20 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนาสามารถคลุมพื้นที่ระหว่างแถวปาล์มน้ ามัน
ได้ 88.80 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนาให้น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของพืชคลุมสู งสุ ด คือ 852.50
และ 301.20 กรัม ตามลาดับ แตกต่างทางสถิติกบั กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซี รูเลียม โดยให้น้ าหนักสดและน้ าหนัก
แห้งของพืชคลุม 691.60 และ 284.50 กรัม ตามลาดับ การวัดการเจริ ญเติบโตของปาล์มน้ ามันที่อายุ 1 ปี หลังปลูก
กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนา มีพ้ืนที่ใบสู งสุ ด คือ 0.78 ตารางเมตร/ต้น ส่ วนจานวนทางใบทั้งหมดและความ
ยาวทางใบไม่แตกต่างกันทางสถิติในระหว่างกรรมวิธีอยู่ในช่ วง 13.30-15.63 ทางใบ/ต้น และ 161.35-167.50
เซนติเมตร/ต้น ตามลาดับ สรุ ปได้วา่ ที่ระยะปลูกพืชคลุม 2 ชนิ ด ตามที่กาหนดในกรรมวิธี พืชคลุมซี รูเลียมคลุม
พื้นที่ได้ดีกว่าพืชคลุมมูคูนา แต่ถา้ เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของต้นพืชคลุมแล้ว มูคูนาเจริ ญเติบโตได้เร็ ว
กว่า และทนแล้งได้ดีกว่าซู เลียมมาก พืชคลุมมูคูนาจึงเหมาะสมกว่า แต่ควรลดระยะปลูกให้ถี่ข้ ึ น ซึ่ งควรต้อง
ศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมต่อไป
การสร้างแปลงต้นแบบ เกษตรกรสามารถนาพืชคลุมทั้ง 2 ชนิ ดไปใช้ปลูกเป็ นพืชคลุมดินในแปลง
ปาล์มน้ ามันที่ไม่มีการปลูกพืชแซม เพื่อควบคุมวัชพืช ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และปรับปรุ งบารุ งดิน
เพื่อเป็ นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
สาหรับข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางเลือกของเกษตรกร คือ หากต้องการเพิ่มการคลุมพื้นที่ที่รวดเร็ ว
กว่านี้ ควรเพิ่มอัตราปลูกต่อหลุม หรื อควรใช้ระยะปลูกที่ถี่กว่านี้ เพื่อพืชคลุมสามารถคลุมพื้นที่ได้เร็ วขึ้น และ
ควรมีการกาจัดวัชพืชของพืชคลุมในระยะแรกของการเจริ ญเติบโต เนื่ องจากพืชคลุมจะมีการเจริ ญเติบโตช้าใน
ช่วงแรก
เอกสารอ้ างอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการปาล์มน้ ามัน. ดอกเบี้ย กรุ งเทพฯ. 188 หน้า.
กรมวิชาการเกษตร. 2554. เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร. ศูนย์วิจยั ปาล์มน้ ามันสุ ราษฎร์ ธานี
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7. กรมวิชาการเกษตร.
นริ ศ ยิ้มแย้ม วราพงษ์ บุญมา และชวลิต กอสัมพันธ์. 2541. การศึกษาศักยภาพของพื ชคลุมดินที่ปลูกร่ วม
กาแฟอาราบีกา้ . ว. เกษตร. 14: 142-145.
ฝ่ ายวิเคราะห์ตรวจสอบรั บรองปั จจัยการผลิ ตทางการเกษตร. 2555. รายงานผลการทดสอบตัวอย่างดิ น.
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8. กรมวิชาการเกษตร.
สุ ธาชีพ ศุภเกษร. 2555. ซี รูเลียม มหัศจรรย์พืชคลุมดิน ว. ยางพารา 33: 11-22
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง. 2554. มูคูนา: พืชคลุมดินตระกูลถัว่ . สานักงานกองทุนสงเคราะห์
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในแปลงทดลองก่อนปลูกปาล์มน้ ามัน
คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดิน
1. ความเป็ นกรด - ด่าง
2. อินทรี ยค์ าร์บอน (%)
3. อินทรี ยวัตถุ (%)
4. ไนโตรเจน (%)
5. ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (mg/kg)
6. โพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์ (mg/kg)
7. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)
8. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)
9. ความต้องการปูน (kg/rai)
10. การนาไฟฟ้า (ds/m)
11. เนื้อดิน

ความลึก 0-15 ซม.
4.89
1.17
2.01
0.10
3.92
23.80
0.99
0.19
700
0.02
ดินร่ วนเหนียว

ปริมาณ
ความลึก 16-30 ซม.
4.73
0.95
1.63
0.08
2.67
11.70
0.54
0.12
690
0.02
ดินร่ วนเหนียว

ที่มา : ฝ่ ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองปั จจัยการผลิตทางการเกษตร สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (2555)

ภาคผนวกที่ 2 อัตราการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ ามันอายุ 1 ปี
เดือนทีใ่ ส่ ป๋ ยุ
รองก้นหลุม
1
3
6
9
12

21-0-0
0.1
0.2
0.2
0.3
0.4

0-3-0
0-0-60
(กิโลกรัม/ต้ น)
0.5
0.1
0.8
0.2
0.2

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2547)
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คีเซอร์ ไรต์
0.1
-

โบเรท
(กรัม/ต้ น)
30
-

ภาคผนวกที่ 3 รายชื่อวัชพืชที่ตรวจพบในแปลงปาล์มน้ ามันในพื้นที่ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี
รายชื่ อวัชพืช
1. กกขี้หมา
2. กระต่ายจาม
3. กระทกรก
4. ขี้ครอก
5. โทงเทง
6. บุษบาริ มทาง
7. ไมยราบ
8. ไมยราบเถา
9. สาบเสื อ
10. สาบแร้งสาบกา
11. หญ้าขจรจบดอกเหลือง
12. หญ้าขจรจบดอกใหญ่
13. หญ้าคา
14. หญ้าเจ้าชู ้
15. หญ้าชันกาด
16. หญ้าดอกแดง
17. หญ้าตีนนก
18. หญ้าต้นติด
19. หญ้าปากควาย
20. หญ้ามาเลเซี ย

ชื่ อวิทยาศาสตร์
Cyperus polystachyos Roxb.
Scoparia dulcis L.
Passiflora foetida L.
Urena lobata L.
Physalis minima L.
Asystasia gangetica (L.) T. Anders.
Mimosa pudica L.
Mimosa invisa Mart.
Eupatorium odoratum L.
Ageratum conyzoides L.
Pennisetum setosum (Sw.) L.C. Rich.
Pennisetum pedicellatum Trin.
Imperata cylindrica (L.) Beauv.
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.
Panicum repens L.
Melinis repens (Willd.) Zizka
Digitaria ciliaris (Retz.) Koel
Brachiaria reptans ( L.) Gard. & CE. Hubb.
dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.
Axonopus compresus Beauv.

ภาคผนวกที่ 4 สู ตรการคานวณพื้นที่ใบปาล์มน้ ามัน
พื้นที่ใบสัมพัทธ์ (rla) = 2nxb
n คือ จานวนใบย่อย 1 ด้านของก้านทาง
b คือ ค่าเฉลี่ยของความกว้างใบย่อย x ค่าเฉลี่ยความยาวใบย่อย
พื้นที่ใบจริ ง คานวณจาก พื้นที่ใบสัมพัทธ์ x 0.55
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ชื่ อวงศ์
Cyperaceae
Scrophulariaceae
Passifloraceae
Malvaceae
Solanaceae
Acanthaceae
Leguminosae
Leguminosae
Compositae
Compositae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae

ภาคผนวกที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผูน้ าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซี รูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้ นฟูและลดต้นทุนปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มและสร้างเครื อข่ายเกษตรกรผูน้ า
ที่ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี
สมาชิกในครัวเรื อน
ที่

ชื่ อ-สกุล

1

นายประวิทย์ กาลมูสิทธ์

2
3
4
5

ทีอ่ ยู่

34 ม.2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์
จ.ปั ตตานี
16/1 ม.2 ต.นาเกตุ
นายจานง กิจทวีอุดมโชติ
อ.โคกโพธิ์ จ.ปั ตตานี
2/1 ม.2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์
นางอุ่น แก้วละเอียด
จ.ปั ตตานี
17 ม.7 ต.มะกรู ด อ.โคกโพธิ์
นายปุน พรหมบังเกิด
จ.ปั ตตานี
52 ม.7 ต.มะกรู ด อ.โคกโพธิ์
นายปรัชญา มุกดารัตน์
จ.ปั ตตานี

อายุ
(ปี )

สถานะ
ภาพใน
ครัวเรื อน

การศึกษา

ชาย
(ราย)

หญิง
(ราย)

รวม
(ราย)

อาชีพหลัก

อาชีพ
รอง

ประสบ
การณ์ ใน
อาชีพ
เกษตร
(ปี )

26

ผูอ้ าศัย

ประถมศึกษา

3

3

6

เกษตรกรรม

รับจ้าง

6-10

-

63

เจ้าของบ้าน

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

2

1

3

เกษตรกรรม

-

> 10

-

65

เจ้าของบ้าน ประถมศึกษา

-

1

1

เกษตรกรรม

-

> 10

-

74

เจ้าของบ้าน ประถมศึกษา

3

3

6

เกษตรกรรม

-

> 10

สหกรณ์ปาล์ม
น้ ามันปั ตตานี

3

2

5

เกษตรกรรม

รับจ้าง

6-10

-

26

ผูอ้ าศัย

อนุปริ ญญา

สมาชิกกลุ่ม

ภาคผนวกที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผูน้ าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซี รูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้ นฟูและลดต้นทุนปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มและสร้างเครื อข่ายเกษตรกรผูน้ า
ที่ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี (ต่อ)
ที่

ชื่ อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

สมาชิกในครัวเรื อน

อายุ
(ปี )

สถานะ
ภาพใน
ครัวเรื อน

การศึกษา

ชาย
(ราย)

หญิง
(ราย)

รวม
(ราย)

อาชีพ
หลัก

อาชีพ
รอง

ประสบ
การณ์ ใน
อาชีพ
เกษตร (ปี )

สมาชิกกลุ่ม

6

นายกาเดร์ แวหะมะ

32/2 ม.3 ต.เกาะเปาะ
อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี

61

เจ้าของบ้าน

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

3

4

7

เกษตรกรรม

-

6-10

สหกรณ์ปาล์ม
น้ ามันปั ตตานี

7

นายนิแม นิแต

19/1 ม.5 ต.ดอนรัก
อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี

65

เจ้าของบ้าน ประถมศึกษา

2

2

4

เกษตรกรรม

-

> 10

สหกรณ์ปาล์ม
น้ ามันปั ตตานี

8

นายคนอง พุทธแสง

30 ม.3 ต.ตุยง อ.หนองจิก
จ.ปั ตตานี

51

เจ้าของบ้าน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

2

2

4

เกษตรกรรม

-

> 10

สหกรณ์ปาล์ม
น้ ามันปั ตตานี

9

นายกูมามุ นิโวะ

75

เจ้าของบ้าน ประถมศึกษา

2

2

4

เกษตรกรรม

-

> 10

-

10

นายมะยูโซะ ดาโต๊ะ

50

เจ้าของบ้าน ประถมศึกษา

2

3

5

เกษตรกรรม

-

> 10

-

66/1 ม.4 ต.ตะโละกาโปร์
อ.ยะหริ่ ง จ.ปัตตานี
75 ม.3 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี
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ภาคผนวกที่ 6 ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรผูน้ าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซี รูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้ นฟูและลดต้นทุนปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มและสร้างเครื อข่าย
เกษตรกรผูน้ าที่ปลูกปาล์ม น้ ามันในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี
ที่

ชื่ อ-สกุล

1

นายประวิทย์ กาลมูสิทธ์

2

นายจานง กิจทวีอุดมโชติ

3

นางอุ่น แก้วละเอียด

4

นายปุ่ น พรหมบังเกิด

5

นายปรัชญา มุกดารัตน์

สภาพพื้นทีเ่ กษตรกรรม
พื้นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว
การระบายน้ าเลวความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง
พื้นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว
การระบายน้ าเลวความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง
พื้นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว
การระบายน้ าเลวความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง
พื้นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว
การระบายน้ าเลวความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง
พื้นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว
การระบายน้ าเลวความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง

พื้นทีอ่ ื่นๆ

พื้นที่
ถือครอง
ทั้งหมด
(ไร่ )

6.5

พืชผักบริ เวณ
รอบบ้าน

45

1

4.5

9

4

11

11

12

พื้นทีป่ ลูกปาล์ มนา้ มัน (ไร่ )

พื้นที่
อาศัย
(ไร่ )

พื้นทีป่ ลูก
ยางพารา
(ไร่ )

อายุ
1-3 ปี

อายุ
4-7 ปี

รวม

1.5

5

10

15

2.5

10

35

2

4.5

2

1

509

ปศุสัตว์

แรงงานใน
ครัวเรื อน
(คน)

รายได้ /ปี
(บาท)

23

-

2

229,000

-

49

หมู 500
ตัว

2

747,250

-

พืชผักบริ เวณ
รอบบ้าน

11

-

1

130,200

15

1.5

สับปะรด 1 ไร่

20

ไก่ 6 ตัว

4

137,750

23

4

-

28

ไก่ 20 ตัว

3

191,000

ภาคผนวกที่ 6 ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรผูน้ าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซี รูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้ นฟูและลดต้นทุนปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มและสร้างเครื อข่าย
เกษตรกรผูน้ าที่ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี (ต่อ)
ที่

ชื่ อ-สกุล

6

นายกาเดร์ แวหะมะ

7

นายนิแม นิแต

8

นายคนอง พุทธแสง

9

นายกูมามุ นิโวะ

10

นายมะยูโซะ ดาโต๊ะ

สภาพพื้นทีเ่ กษตรกรรม
พื้นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว
การระบายน้ าเลวความอุดม
สมบูรณ์ต่า
พื้นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว
การระบายน้ าเลวความอุดม
สมบูรณ์ต่า
พื้นที่ราบลุ่ม ดินทราย
การระบายน้ าเลวความอุดม
สมบูรณ์ต่า
พื้นที่ราบลุ่ม ดินทราย
การระบายน้ าเลวความอุดม
สมบูรณ์ต่า
พื้นที่ราบลุ่ม ดินเหนียว
การระบายน้ าเลวความอุดม
สมบูรณ์ต่า

พื้นทีอ่ ื่นๆ

พื้นที่
ถือครอง
ทั้งหมด
(ไร่ )

-

มะพร้าว
2 ไร่

28

5

10

พื้นทีป่ ลูกปาล์ มนา้ มัน (ไร่ )

พื้นที่
อาศัย
(ไร่ )

พื้นทีป่ ลูก
ยางพารา
(ไร่ )

อายุ
1-3 ปี

อายุ
4-7 ปี

รวม

2

10

50

2

10

1

3

ปศุสัตว์

แรงงานใน
ครัวเรื อน
(คน)

รายได้ /ปี
(บาท)

60

64

ไก่ 60 ตัว

2

458,860

18

มะพร้าว
8 ไร่

43

ไก่ 15 ตัว

2

220,440

7

-

พืชผักบริ เวณ
รอบบ้าน

11

-

1

126,000

16

วัว 7 ตัว

2

154,290

24

ไก่ 50 ตัว

2

120,500

2

4

7

11

-

มะพร้าว 3 ไร่
พืชผักบริ เวณ
รอบบ้าน

1.5

6

10

16

6

พืชผักบริ เวณ
รอบบ้าน

510

