
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปีงบประมาณ 2557 

1. ชุดโครงการวิจัย เร่งด่วน  

2. โครงการวิจัย ทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดต้นทุนปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มและสร้าง 
เครือข่ายเกษตรกรผู้น้าที่ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี    

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดต้นทุนปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่ม 
และสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น้าที่ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี      
   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  นายศุกร์  เก็บไว้1     
   ผู้ร่วมงาน  นายจิตต์  เหมพนม1  นายสมควร  อ่อนมา1  นางสุพร  ฆังคมณี2  นางสาวอาริยา  จูดคง2   
    นางสาวศริญญา  ช่วงพิมพ์2     

5. บทคัดย่อ 

 การศึกษาทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดต้นทุนปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่ม และสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรผู้น้าที่ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี ด้าเนินการในแปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ปัตตานี อ้าเภอแม่ลาน และแปลงเกษตรกร อ้าเภอโคกโพธิ์ อ้าเภอหนองจิก อ้าเภอยะหริ่ง และอ้าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 - กันยายน  2557 มี 3 การทดลอง คือการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น้า การทดสอบปลูกพืช
คลุมดินตระกูลถั่ว และการสร้างแปลงต้นแบบ การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น้า ด้าเนินการโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมพัฒนาที่ดินในการคัดเลือกเกษตรกรผู้น้าในพ้ืนที่เป้าหมาย มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า เกษตรกร
ผู้น้าที่ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่ม เข้าร่วม จ้านวน 10 ราย ได้แก่ เกษตรกรในอ้าเภอโคกโพธิ์ จ้านวน 5 ราย อ้าเภอหนองจิก 
จ้านวน 3 ราย อ้าเภอยะหริ่ง จ้านวน 1 ราย และอ้าเภอยะรัง จ้านวน 1 ราย จัดเวทีให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรผู้น้าจ้านวน 2 ครั้ง ร่วมกันด้าเนินกิจกรรมท้าแปลงทดสอบเพ่ือหา
ชนิดพืชคลุมที่เหมาะสมกับปาล์มน้้ามันทุกข้ันตอน ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี การทดสอบ     
การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) จ้านวน 5 ซ้้า     
3 กรรมวิธี คือ 1) ไม่ปลูกพืชคลุม  2) ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม 3) ปลูกพืชคลุมมูคูนา ด้าเนินการในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรปัตตานี หลังปลูกพืชคลุมเป็นระยะเวลา 8 เดือน พบว่า กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม พืชคลุม
สามารถคลุมพ้ืนที่และสามารถควบคุมวัชพืชระหว่างแถวปาล์มน้้ามันได้มากกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 
ค าหลัก : ปาล์มน้้ามัน ซีรูเลียม มูคูนา พ้ืนที่ลุ่ม 

1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปตัตานี อ้าเภอแม่ลาน จังหวัดปตัตานี 
2/ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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เมื่อเทียบกับกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนาและกรรมวิธีที่ไม่ปลูกพืชคลุมโดยที่อายุ 8 เดือนหลังปลูก กรรมวิธีที่ปลูกพืช
คลุมซีรูเลียมสามารถคลุมพ้ืนที่ระหว่างแถวปาล์มน้้ามันได้สูงสุด 97.20 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคู
นา พืชคลุมสามารถคลุมพ้ืนที่ระหว่างแถวปาล์มน้้ามันได้ 88.80 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนาให้น้้าหนักสดและ
น้้าหนักแห้งของพืชคลุมสูงสุด คือ 852.50 และ 301.20 กรัม ตามล้าดับ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม โดย
ให้น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งของพืชคลุม 691.60 และ 284.50 กรัม ตามล้าดับ การวัดการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันที่
อายุ 1 ปีหลังปลูก พบว่า ปาล์มน้้ามันมีพ้ืนที่ใบต่อต้นแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมู
คูนามีพ้ืนที่ใบสูงสุด คือ 0.78 ตารางเมตร/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม มีพ้ืนที่ใบ 0.72 ตาราง
เมตร/ต้น ขณะที่กรรมวิธีที่ไม่ปลูกพืชคลุมดิน มีพ้ืนที่ใบต่้าสุด คือ 0.62 ตารางเมตร/ต้น ส่วนจ้านวนทางใบทั้งหมด และ
ความยาวทางใบ ไม่แตกต่างกันทางสถิติในระหว่างกรรมวิธี โดยมีจ้านวนทางใบทั้งหมดอยู่ในช่วง 13.30-15.63 ทางใบ/ต้น 
และมีความยาวทางใบอยู่ในช่วง 161.35-167.50 เซนติเมตร/ต้น การสร้างแปลงต้นแบบ สามารถด้าเนินการปลูกพืชคลุมมู
คูน่า  พืชคลุมซีรูเลียม  โดยมีแปลงที่ไม่ปลูกพืชคลุมเป็นแปลงเปรียบเทียบ กรรมวิธีละ 1 ไร่ ในพ้ืนที่แปลงปาล์มน้้ามันของ
เกษตรกร จังหวัดปัตตานี จ้านวน 10 ราย      
         
6. ค าน า 

พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันในประเทศไทยมีประมาณ 4.3 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทย ปี 2553 จ้านวน 2.48 

ตันต่อไร่ต่อปี (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ขณะที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส้าคัญ มีผลผลิตเฉลี่ยของ

ประเทศ 3.25 ตันต่อไร่  ต่อปี สูงกว่าประเทศไทยประมาณ 0.8 ตันต่อไร่ต่อปี ถ้าค้านวณที่กิโลกรัม 4 บาท ประเทศไทยจะมี

รายได้จากปาล์มน้้ามันน้อยกว่ามาเลเซีย 2,400 บาทต่อไร่ต่อปี และถ้าคิดเป็นพ้ืนที่เท่ากันคือ 4.3 ล้านไร่ ประเทศไทยจะ

เสียเปรียบมาเลเซียอยู่ 10,320 ล้านบาทต่อปี ถ้าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ จะส่งผลกระทบต่อ

ผู้ผลิตปาล์มทันทีที่มีการเปิดเสรีทางการค้ากับอาเซียน (AEC) จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหา/น้าเทคโนโลยีที่เหมาะสม มา

เพ่ิมผลผลิต/ลดต้นทุน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้้ามันในประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งใน

ภูมิภาคนี้  

 สารเคมีควบคุมก้าจัดวัชพืชเป็นปัจจัยส้าคัญการผลิตที่ส้าคัญยิ่งตัวหนึ่งที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามันสูงขึ้น 

ปี 2545 ประเทศไทยมีการน้าเข้าสารเคมีก้าจัดวัชพืชมูลค่า 4,349 ล้านบาท และเพ่ิมเป็น 8,914 ล้านบาทในปี 2551 

(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) เป็นการเพ่ิมประมาณสองเท่าในเวลาเพียง 6 ปี มูลค่าการน้าเข้าที่เพ่ิมมากขึ้นอย่าง

มหาศาล หมายถึงต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น และความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็มี

เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อเนื่องที่ต้องแก้ไขกันต่อไป  

การปลูกปาล์มน้้ามัน ใช้ระยะปลูก 9x9x9 เมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่กว้าง และต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่ทรงพุ่ม            

จะครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ พ้ืนที่ว่างระหว่างต้นและระหว่างแถว จึงเป็นแหล่งสะสมวัชพืชซึ่งเกษตรกรต้องมีการก้าจัดอย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง คิดเป็นเงินประมาณ 500-800 บาทต่อไร่ต่อปี จังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่ปลูกข้าว จ้านวน 294,323 ไร่ 
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(ส้านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี, 2554) และเกษตรกรจ้านวนหนึ่งได้หันมาปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่นาร้างตามนโยบาย

ของรัฐ โดยตั้งแต่ปี 2547-2555 เกษตรจังหวัดปัตตานี ได้ด้าเนินการปลูกปาล์มในนาร้าง จ้านวน 13,044 ไร่ และ

ก้าลังขยายเพ่ิมข้ึนอีก (ส้านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี, 2556) ซึ่งหมายถึงปัจจุบันเกษตรกรจังหวัดปัตตานี จะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการก้าจัดวัชพืชกับปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่ม ประมาณปีละ 6,522,000-10,435,200 บาทต่อปี และถ้ารวมถึงอนาคตที่

เกษตรกรจังหวัดปัตตานี มีการขยายพ้ืนที่ปลูกและรวมจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีการปลูกปาล์มน้้ามันก็จะเป็นมูลค่ามหาศาล การน้า

พืชตระกูลถั่วมาปลูก ในสวนปาล์มน้้ามันเพ่ือควบคุมวัชพืช ทดแทนการใช้สารเคมีก้าจัดวัชพืช จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะพืชคลุมตระกูลถั่วมีประโยชน์ ทั้งในแง่การควบคุมวัชพืช การอนุรักษ์ดินและน้้า และช่วยในการบ้ารุงดินให้มีความ

อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ผลผลิต/ต้นทุนต่อไร่ ปาล์มน้้ามันของประเทศไทยก็จะสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค

นี้ได้ นอกจากนี้การปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วทดแทนการใช้สารเคมี จะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้้าในร่องสวน เช่น ปลา 

หอย ด้ารงชีวิตได้อย่างปกติ เกษตรกรสามารถน้ามาบริโภค หรือจ้าหน่าย สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 

 การปลูกปาล์มน้้ามันในนาร้างจ้าเป็นต้องมีการขุดเป็นร่องสวน เพ่ือให้มีการระบายน้้าในฤดูฝนและเก็บกับน้้าได้  

ในฤดูแล้ง ท้าให้เกิดการชะล้างได้ง่าย ดินบนร่องสวนส่วนใหญ่เป็นดินชั้นล่างซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า และมีอินทรียวัตถุน้อย 

ต้นปาล์มจึงเจริญเติบโตช้า ประกอบกับดินบนร่องสวนจะได้รับความชื่นจากน้้าในร่องสวนตลอดเวลา ในช่วงที่มีน้้าขัง วัชพืช

จึงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว คอยแก่งแย่งธาตุอาหารของปาล์มอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติของพืชคลุมตระกูลถั่ว

ดังกล่าวข้างต้น จึงควรน้ามาปลูกเป็นพืชคลุมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามันในที่ลุ่ม 

 การน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยผ่านเกษตรกรผู้น้าในแต่ละพ้ืนที่ เป็นทางเลือกทางหนึ่ง ที่สามารถผลักดัน

ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ไปใช้แก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง ดังนั้น เกษตรผู้น้าในแต่ละพ้ืนที่จึง

เป็นกุญแจส้าคัญ ในการน้าผลงานของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกร 

โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมดินที่เหมาะสมกับปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มจังหวัด

ปัตตานี โดยการมีส่วนร่วมกับเกษตรกรผู้น้า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตปาล์มในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี      

เพ่ือสร้างแปลงต้นแบบการปลูกพืชคลุมดินที่เหมาะสมกับปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี/

แปลงเกษตรกรผู้น้า และเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมดินที่เหมาะสมกับปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มให้เกษตรกรใน

พ้ืนทีต่่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 
     อุปกรณ์ 

1. ต้นกล้าปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎธานี 2 อายุ 8 เดือน 
2. เมล็ดพันธุ์พืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนา 
3. ปุ๋ยเคมสีูตร 21-00  0-3-0  0-0-60  คีเซอร์ไรต์ และโบเรท 
4. ถุงเพาะช้า ขนาด 3x7 นิ้ว  
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5. ตลับเมตร และเวอร์เนียร์ 
6. สีน้้ามันและแปรงทาสี 
7. อุปกรณ์อ่ืนๆ  
วิธีการ 

1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น้า 

1.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานีร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและกรมพัฒนาที่ดินคัดเลือก

เกษตรกรผู้น้าในพ้ืนที่เป้าหมายที่ปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่ลุ่ม 

1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงท้าความเข้าใจ การผลิตปาล์มน้้ามันตามหลัก GAP โดยเน้นถึง

เทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วในปาล์มน้้ามัน เพ่ือน้าไปสู่การท้าแปลงทดสอบ 

2. ท้าแปลงทดสอบพืชคลุมตระกูลถั่ว 

  วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี      
5 ซ้้า คือ 1) ไม่ปลูกพืชคลุม 2) ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม 3) ปลูกพืชคลุมมูคูนา  

พ้ืนทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี 

  2.1 ด้าเนินการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินก่อนปลูกปาล์มน้้ามัน 
(ภาคผนวกที่ 1)  
  2.2 เตรียมพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามัน โดยการไถปรับพ้ืนที่ และวางแผนผังแปลงแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า 
ให้แถวปลูกหลักอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ใช้ระยะปลูก 9x9x9 เมตร     
  2.3 เตรียมหลุมปลูก โดยการขุดหลุมให้มีขนาดกว้างกว่าถุงต้นกล้าเล็กน้อยให้มีลักษณะรูปทรงกระบอก 
แยกดินชั้นบนและชั้นล่างออกจากกัน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมสีูตร 0-3-0 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/หลุม 
  2.4 ปลูกต้นกล้าปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎธานี 2 อายุ 8 เดือน ในแปลงวิจัยฯ พ้ืนที่ 10 ไร่ เมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2555 โดยใส่ดินชั้นบนลงก้นหลุม และใส่ดินชั้นล่างตามลงไป จัดต้นกล้าให้ตั้งตรงแล้วจึงอัดดิน
ให้แน่น การปฏิบัติดูแลรักษา มีการก้าจัดวัชพืชก่อนการใสปุ๋ย และใส่ปุ๋ยเคมีตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการ
เกษตร (ภาคผนวกที่ 2) 
  2.5 ด้าเนินการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชคลุมซีรูเลียม 6,000 ถุง และช้าเถาพืชคลุมซีรูเลียม จ้านวน 5,000 
ถุง โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 46.67 เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์ต้นช้าเพียง 20.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
เนื่องจากช่วงที่เพาะเมล็ดและช้าเถาพืชคลุม มีฝนตกหนัก ท้าให้เมล็ดและเถาช้าเน่าตาย  จึงได้ด้าเนิน
เพาะเมล ็ดช ุดใหม่ เมื ่อว ันที ่ 14 มีนาคม 2556 จ้านวน 3,000 ถุง ม ีเปอร์เซ ็นต ์ความงอก 80.50 
เปอร์เซ็นต์        
  2.6 ด้าเนินการเพาะเมล็ดพันธุ์มูคูนา จ้านวน 1,500 ถุง มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 29.80 เปอร์เซ็นต์ 
และต้นกล้าที่เจริญเติบโตเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราทั้งหมด จึงได้ด้าเนินเพาะเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่ จ้านวน 1,700 ถุง    
โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเพียง 30.50 เปอร์เซ็นต ์
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  2.7 ด้าเนินการย้ายปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาลงในแปลงวิจัยฯ ตามกรรมวิธีต่างๆ เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2556 พืชคลุมซีรูเลียมใช้ระยะปลูก 1 x 0.5 เมตร จ้านวน 1 ต้นต่อหลุม ปลูก 5 แถวระหว่างแถวปาล์ม 
ห่างจากแถวปาล์มด้านละ 1.90 เมตร พ้ืนที่ปาล์ม 1 ไร่ ใช้พืชคลุมซีรูเลียม จ้านวน 2,275 ต้น และพืชคลุมมูคูนา 
ปลูกแถวเดี่ยว ระยะห่างระหว่างต้น 4.5 เมตร โดยปลูกกึ่งกลางระหว่างแถวปาล์ม  พ้ืนที่ปาล์ม 1 ไร่ ใช้พืชคลุมมูคูนา 
จ้านวน 275 ต้น มีการก้าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคนทุก  ๆ15 วัน  
  2.8 บันทึกเปอร์เซ็นต์การคลุมพ้ืนที่ของพืชคลุมในแต่ละกรรมวิธี โดยการประเมินด้วยสายตา บันทึก
น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งของพืชคลุมในแต่ละกรรมวิธี โดยตัดในพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร และบันทึกชนิดของวัชพืช
ที่ตรวจพบในแปลงปาล์มน้้ามัน (ภาคผนวกที่ 3)   
  2.9 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันที่อายุ 1 ปีหลังปลูก ได้แก่ พ้ืนที่ใบ (ภาคผนวกที่ 4) 
จ้านวนทางใบทั้งหมด และความยาวทางใบ โดยใช้ต้าแหน่งทางใบที่ 1 (กรมวิชาการเกษตร, 2554) 
3. สร้างแปลงต้นแบบโดยคัดเลือกแปลงปาล์มน้้ามันที่มีอายุ 0-3 ปี จ้านวน 10 รายๆ ละ 3 ไร่ แต่ละรายปลูก
พืชคลุมซีรูเลียม 1 ไร่ พืชคลุมมูคูนา 1 ไร่ และไม่ปลูกพืชคลุม 1 ไร่ ดังรายชื่อเกษตรกรตามภาคผนวกที่ 5 และ 6 และ
ไดด้้าเนินการเพาะพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว   

เวลาและสถานที่ 

ด้าเนินการทดลอง ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 - กันยายน 2557 
สถานที่ด้าเนินการ แปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อ้าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

และแปลงเกษตรกรอ้าเภอโคกโพธิ์ อ้าเภอหนองจิก อ้าเภอยะหริ่ง และอ้าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น า 

  มีเกษตรกรผู้น้าที่ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มของจังหวัดปัตตานีเข้าร่วม จ้านวน 10 ราย ได้แก ่เกษตรกรในพ้ืนที่
อ้าเภอโคกโพธิ์ จ้านวน 5 ราย อ้าเภอหนองจิก จ้านวน 3 ราย อ้าเภอยะหริ่ง จ้านวน 1 ราย และอ้าเภอยะรัง จ้านวน 1 ราย 
ด้าเนินการจัดเวทีให้แก่เกษตรกร จ้านวน 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลนาเกตุ อ้าเภอโคกโพธิ์ โดยเน้น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร และด้าเนินการให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการสวน
ปาล์มน้้ามัน จากประสบการณ์ของตนเอง ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ปาล์ม การเตรียมพ้ืนที่ การปฏิบัติดูแลรักษา ตลอดจน
การเก็บเกี่ยว พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้การปลูกปาล์มน้้ามันจากเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้รับการสนับสนุนพันธุ์และการเตรียมพ้ืนที่จากกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั้น ความรู้และประสบการณ์ต่าง  ๆจึงเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ครั้งที่สองจัดเวทีที่องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนรัก อ้าเภอหนองจิก ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ปัตตานีได้บรรยายเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันตามหลัก GAP และเน้นถึงเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วใน
ปาล์มน้้ามัน กระตุ้นเกษตรกรผู้น้าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พบว่า เกษตรกรทุกรายให้ความสนใจมาก 
โดยครั้งนี้เกษตรกรน้าเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยไม่มีการปิดบังข้อมูล และเกษตรกรทุกรายได้เข้ามาร่วม
กิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี ด้าเนินการท้าแปลงทดสอบ พืชคลุมตระกูลถั่วในปาล์มน้้ามัน      
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ในพ้ืนที่ของศูนย์ฯ เพ่ือหาชนิดพืชคลุมดินที่เหมาะสมกับปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มทุกขั้นตอน และประเมินร่วมกันว่าพืช
คลุมดินชนิดใด เหมาะสมที่สุด เมื่อได้แล้ว เกษตรกรผู้น้าจะน้าไปปลูกเป็นแปลงต้นแบบของตนเอง เพ่ือแสดงให้แก่     
พ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่ได้ ได้เห็นด้วยตนเอง และจะได้น้าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลผลิต และลดต้นทุน
การปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่ม หรือน้าไปปรับใช้กับพ้ืนที่ปลูกปาล์มในพ้ืนที่ทั่วไปของจังหวัดปัตตานี 

การทดสอบการปลูกพืชคลุมตระกูลถั่ว 

การทดสอบพืชคลุมตระกูลถั่วในแปลงปาล์มน้้ามันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี พบว่า กรรมวิธีที่ปลูก
พืชคลุมสามารถคลุมพ้ืนที่และสามารถควบคุมวัชพืชระหว่างแถวปาล์มน้้ามันได้ดีกว่ากรรมวิธีที่ไม่ปลูกพืชคลุม กรรมวิธี    
ที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและพืชคลุมมูคูนาสามารถคลุมพ้ืนที่และสามารถควบคุมวัชพืชระหว่างแถวปาล์มน้้ามันได้มากขึ้น
เมื่อระยะเวลาเพ่ิมขึ้น โดยกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียมสามารถคลุมพ้ืนที่ระหว่างแถวปาล์มน้้ามันได้มากกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนาและกรรมวิธีที่ไม่ปลูกพืชคลุม โดยพืชคลุมซีรูเลียม
สามารถคลุมพ้ืนที่ได้ 10.60 23.80 5.20 87.00 90.20 94.00 และ 97.20 เปอร์เซ็นต์ หลังปลูกที่อายุ 2-8 เดือน ตามล้าดับ 
ขณะที่พืชคลุมมูคูนาสามารถคลุมพ้ืนที่ได้ 5.80 12.40 24.80 65.60 74.40 82.60 และ 88.80 เปอร์เซ็นต์ หลังปลูกที่อายุ 2-8 
เดือน ตามล้าดับ (ตารางที่ 1 และ 2) (ที่อายุ 5 เดือนหลังปลูก พืชคลุมซีรูเลียมและพืชคลุมมูคูนาทอดยอดยาวเฉลี่ย 364.04 
เซนติเมตร และ 557.88 เซนติเมตร ตามล้าดับ) จากการทดลองจะเห็นได้ว่า กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียมสามารถควบคุม
วัชพืชได้ดีกว่าและมีเปอร์เซ็นต์การคลุมพ้ืนที่ได้มากกว่ากรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนา แต่พืชคลุมซีรูเลียมใช้อัตราปลูก 
2,275 ต้นต่อไร่ ขณะที่พืชคลุมมูคูนาใช้อัตราปลูกเพียง 275 ต้นต่อไร่ ถ้ามองถึงการเจริญทางเถาและใบ พืชคลุมมูคูนา 
จะเจริญเติบโตและคลุมพ้ืนที่ได้เร็วกว่า หลังปลูกเพียง 6 เดือน สามารถทอดยอดไปได้ไกลถึง 8-10 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับ
ทางรายงานของส้านักงานกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง (2554) ที่รายงานว่าพืชคลุมมูคูน่าสามารถทอดยอดได้ถึง 10 เมตร 
หลังปลูกเพียง 6 เดือน 

พืชคลุมซีรูเลียมออกดอก 30 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนมกราคม 2557 ติดฝักและฝักแก่เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ต้น
เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนเมษายน 2557 แต่ไม่ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สอดคล้องกับ ภัทราวุธ (2558) ที่รายงานว่า การปลูกพืช
คลุมซีรูเลียมในภาคใต้ของประเทศไทยให้ผลผลิตเมล็ดต่้ามาก หรือแทบจะไม่ให้ผลผลิตเลย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของ
ภาคใต้ไม่เอ้ืออ้านวยต่อการออกดอก ติดฝัก และติดเมล็ดของพืชคลุม ซึ่งต้องการอากาศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด อยู่ระหว่าง 
16-22 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศค่อนข้างต่้า 60-80 เปอร์เซ็นต์ มีความชื้นในดินที่เพียงพอ และมีความยาว
ของกลางวันประมาณ 11.4 ชั่วโมงหรือต่้ากว่า ในการออกดอก ติดฝัก และสร้างเมล็ด (สถาบันวิจัยยาง, 2556) ส่วนพืชคลุมมูคูนา 
พบว่า ไม่มีการออกดอก และยังไม่พบรายงานการติดเมล็ดพืชคลุมมูคูน่าของประเทศไทย แต่พบว่าสามารถออกดอก ติดฝัก 
และติดเมล็ดได้ ในถิ่นก้าเนิดแถบเทือกเขาหิมาลัย ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10-35 องศา
เซลเซียส และมีปริมาณน้้าฝนอยู่ในช่วง 1,811-2,855 มิลลิเมตรต่อปี (ส้านักงานกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง, 2554) 

จากการทดสอบ พบว่า  พืชคลุมมูคูนาทนแล้งได้ดีกว่าพืชคลุมซีรูเลียม โดยพืชคลุมที่ปลูกกระทบแล้งในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน 2557 ซึ่งมีจ้านวนวันฝนตกเพียง 4 วัน มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยเพียง 14.07 มิลลิเมตร และมีอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 37.15 องศาเซลเซียส (สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี,2557) ส่งผลให้พืชคลุมซีรูเลียมตาย 30 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่พืช
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คลุมมุคูนาไม่ตาย โดยพืชคลุมมูคูนาสามารถทนแล้งได้นานถึง 4 เดือน อาจเนื่องจากคลุมดินได้หนาและแน่น จึงช่วยลด
อุณหภูมิของดิน และกักเก็บความชื้นไว้ในดินได้นานกว่าพืชคลุมซีรูเลียม 
 

ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์การคลุมพ้ืนที่ของพืชคลุมในกรรมวิธีต่างๆ ที่อายุ  2  3  4  และ  5  เดือนหลังปลูก  

กรรมวิธี 

การคลุมพื้นที่ของ 
พืชคลุมที่อายุ  

2 เดือนหลังปลูก  
(%) 

การคลุมพื้นที่ของ
พืชคลุมที่อายุ  

3 เดือนหลังปลูก  
(%) 

การคลุมพื้นที่ของ 
พืชคลุมที่อายุ  

4 เดือนหลังปลูก  
(%) 

การคลุมพื้นที่ของ
พืชคลุมที่อายุ  

5 เดือนหลังปลูก  
(%) 

 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 

CV (%) 16.19 13.23 11.98 6.68 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรแตกต่างกันทางด้านสดมภ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

  

ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์การคลุมพ้ืนที่ของพืชคลุมในกรรมวิธีต่างๆ ที่อายุ  6  7  และ  8  เดือนหลังปลูก  

กรรมวิธี 

การคลุมพื้นที่ของ 
พืชคลุมที่อายุ  

6 เดือนหลังปลูก  
(%) 

การคลุมพื้นที่ของ 
พืชคลุมที่อายุ  

7 เดือนหลังปลูก  
(%) 

การคลุมพื้นที่ของ 
พืชคลุมที่อายุ  

8 เดือนหลังปลูก  
(%) 

     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 

CV (%) 7.90 6.19 6.98 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรแตกต่างกันทางด้านสดมภ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 
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 การวัดการเจริญเติบโตของพืชคลุมโดยการชั่งน้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งของพืชคลุมในกรรมวิธีต่างๆที่อายุ       
8 เดือนหลังปลูก พบว่า กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนาให้น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งของพืชคลุมสูงสุด คือ 852.50 และ 
301.20 กรัม ตามล้าดับ แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม โดยให้น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งของพืช
คลุม 691.60 และ 284.50 กรัม ตามล้าดับ (ตารางที่ 3)   
ตารางท่ี 3 น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งของพืชคลุมในกรรมวิธีต่างๆ ที่อายุ 8 เดือนหลังปลูก  

กรรมวิธี น้ าหนักสด 
(กรัม) 

น้ าหนักแห้ง 
 (กรัม) 

       ไม่ปลูกพืชคลุม      0.00 c    0.00 c 

       ปลูกซีรูเลียม   691.60 b  284.50 b  

       ปลูกมูคูนา   852.50 a  301.20 a  

         CV (%) 19.09 19.61 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรแตกต่างกันทางด้านสดมภ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

การวัดการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันที่อายุ 1 ปีหลังปลูก (พืชคลุมดินตระกูลถั่วอายุ 4 เดือนหลังปลูก) พบว่า 
ปาล์มน้้ามัน มีพ้ืนที่ใบต่อต้นแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนา มีพ้ืนที่ใบสูงสุด 
คือ 0.78 ตารางเมตร/ต้น ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม มีพ้ืนที่ใบ 0.72 ตารางเมตร/ต้น ขณะที่กรรมวิธี  
ที่ไม่ปลูกพืชคลุมดิน มีพ้ืนที่ใบต่้าสุด คือ 0.62 ตารางเมตร/ต้น (ตารางที่ 4) เช่นเดียวกับการทดลองของ นริศและคณะ (2541) 
รายงานว่า ต้นกาแฟที่ปลูกร่วมกับพืชคลุมดินมีปริมาณพ้ืนที่ใบสูงกว่าต้นกาแฟที่ปลูกในแปลงที่ไม่มีการปลูกพืชคลุมดิน
อย่างเห็นได้ชัด   

 การนับจ้านวนทางใบปาล์มน้้ามันทั้งหมดต่อต้น พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติในระหว่างกรรมวิธี โดยกรรมวิธี     
ทีป่ลูกพืชคลุมมูคูนา มีจ้านวนทางใบทั้งหมดสูงสุด คือ 15.63 ทางใบ/ต้น รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและ
กรรมวิธีที่ไม่ปลูกพืชคลุมดิน มีจ้านวนทางใบทั้งหมด 13.85 และ 13.30 ทางใบ/ต้น ตามล้าดับ (ตารางที่ 4)    

 การวัดความยาวทางใบปาล์มน้้ามัน พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติในระหว่างกรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุม  
มูคูนา มีความยาวทางใบสูงสุด คือ 167.50 เซนติเมตร/ต้น รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม และกรรมวิธีที่ไม่ปลูก
พืชคลุมดิน มีความยาวทางใบ 161.55 และ 161.35 เซนติเมตร/ต้น ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งขัดแย้งกับการรายงานของ 
สุทธาชีพ (2555) ที่รายงานว่า การปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วคลุมดินในระหว่างแถวยาง ไม้ผล และปาล์มน้้ามัน จะมีผล  
ให้พืชประธานเจริญเติบโตดีขึ้น จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นยางในแปลงที่มีพืชคลุมตระกูลถั่วและแปลง
ที่มีหญ้าคา ต้นยางในสวนที่ปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วจะมีการเจริญเติบโตเป็น 2 เท่าของสวนยางที่หญ้าคาปกคลุม  
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ตารางที่ 4 พ้ืนที่ใบ จ้านวนทางใบทั้งหมด และความยาวของทางใบปาล์มน้้ามันในกรรมวิธีต่างๆ ที่อายุ 1 ปีหลังปลูก 

กรรมวิธี 
พื้นที่ใบ 

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

ความยาว 
ทางใบ 

(ซม./ต้น) 

ไม่ปลูกพืชคลุม 0.62 b  13.30 a 161.35 a 

ปลูกซีรูเลียม 0.72 a 13.85 a 161.55 a  

ปลูกมูคูนา 0.78 a 15.63 a 167.50 a 

CV (%) 8.59 15.63 6.78 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

การสร้างแปลงต้นแบบ 

            มีเกษตรกรผู้น้าที่ปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มของจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม จ้านวน 10 ราย  ซึ่งเป็นเกษตรกรที่

ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทางศูนย์ฯด้าเนินการ ทั้งจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเข้ามาศึกษาดูงานใน

แปลงทดสอบภายในศูนย์ฯ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าพืชคลุมมูคูน่า เป็นพืชคลุมที่มีการเจริญเติบโตและ

คลุมพ้ืนที่ได้เร็วกว่าพืชคลุมซีรูเลียม จึงน่าจะเป็นพืชทางเลือกท่ีสามารถลดต้นทุนการป้องกันก้าจัดวัชพืช และเพ่ิม

ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในสวนปาล์มน้้ามัน        

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพ่ือฟ้ืนฟูและลดต้นทุนปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มและสร้างเครือข่าย
เกษตรกรผู้น้าที่ปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี  ได้ด้าเนินการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น้า โดยร่วมมือ             
กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินในการคัดเลือกเกษตรกรผู้น้าในพ้ืนที่เป้าหมาย มีเกษตรกรเข้าร่วม 10 ราย 
ได้แก่ เกษตรกรในอ้าเภอโคกโพธิ์ จ้านวน 5 ราย อ้าเภอหนองจิก จ้านวน 3 ราย อ้าเภอยะหริ่ง จ้านวน 1 ราย และอ้าเภอยะรัง 
จ้านวน 1 ราย มีการจัดเวทีให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรผู้น้า 
จ้านวน 2 ครั้ง ทั้งร่วมกันด้าเนินกิจกรรมท้าแปลงทดสอบเพ่ือหาชนิดพืชคลุมที่เหมาะสมกับปาล์มน้้ามันทุกขั้นตอนภาย    
ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี  

การปลูกทดสอบพืชคลุมตระกูลถั่วภายในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี โดยใช้พืชคลุมซีรูเลียม
และมูคูนาปลูกระหว่างแถวปาล์มน้้ามัน อัตราปลูก 1 ต้น/หลุม ระยะปลูก 1x0.5 เมตร และ 4x4 เมตร ตามล้าดับ ที่อายุ 8 
เดือนหลังปลูก กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียมสามารถคลุมพ้ืนที่ระหว่างแถวปาล์มน้้ามันได้สูงสุด 97.20 เปอร์เซ็นต์ 
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รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนาสามารถคลุมพ้ืนที่ระหว่างแถวปาล์มน้้ามันได้ 88.80 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่ปลูก
พืชคลุมมูคูนาให้น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งของพืชคลุมสูงสุด คือ 852.50 และ 301.20 กรัม ตามล้าดับ แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมซีรูเลียม โดยให้น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งของพืชคลุม 691.60 และ 284.50 กรัม ตามล้าดับ 
การวัดการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันที่อายุ 1 ปีหลังปลูก กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมูคูนา มีพ้ืนที่ใบสูงสุด คือ 0.78  
ตารางเมตร/ต้น ส่วนจ้านวนทางใบทั้งหมดและความยาวทางใบไม่แตกต่างกันทางสถิติในระหว่างกรรมวิธีอยู่ในช่วง 
13.30-15.63 ทางใบ/ต้น และ 161.35-167.50 เซนติเมตร/ต้น ตามล้าดับ สรุปได้ว่าที่ระยะปลูกพืชคลุม 2 ชนิด ตามที่
ก้าหนดในกรรมวิธี พืชคลุมซีรูเลี่ยมคลุมพ้ืนที่ได้ดีกว่าพืชคลุมมูคูน่า แต่ถ้าเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นพืชคลุม
แล้วมูคูน่าเจริญเติบโตได้เร็วกว่า และทนแล้งได้ดีกว่าซูเลี่ยมมาก  พืชคลุมมูคูน่าจึงเหมาะสมกว่า แต่ควรลดระยะปลูกให้ถี่
ขึ้น ซึ่งควรต้องศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมต่อไป 

การสร้างแปลงต้นแบบ เกษตรกรสามารถน้าพืชคลุมทั้ง 2 ชนิดไปใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดินในแปลงปาล์มน้้ามันที่ไม่
มีการปลูกพืชแซม เพ่ือควบคุมวัชพืช ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และปรับปรุงบ้ารุงดิน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที ่   

ส้าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางเลือกของเกษตรกร คือ หากต้องการเพ่ิมการคลุมพ้ืนที่ที่รวดเร็วกว่านี้ 
ควรเพ่ิมอัตราปลูกต่อหลุม หรือควรใช้ระยะปลูกที่ถี่กว่านี้ เพ่ือพืชคลุมสามารถคลุมพ้ืนที่ได้เร็วขึ้น และควรมีการก้าจัด
วัชพืชของพืชคลุมในระยะแรกของการเจริญเติบโต เนื่องจากพืชคลุมจะมีการเจริญเติบโตช้าในช่วงแรก  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 เกษตรกรได้น้าความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมตระกูลถั่วที่เหมาะสมในพ้ืนที่ลุ่ม เพ่ือควบคุมวัชพืช 
เพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่เกษตรกรจังหวัดปัตตานีต่อไป โดยคาดว่าจะประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการก้าจัดวัชพืชประมาณ 500-800 บาท/ไร่ 

11. ค าขอบคุณ  

 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ตู้อบ เพื่ออบ
พืชคลุมดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยฯ จนงานวิจัยส้าเร็จลุล่วงได้ดี 

12. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการปาล์มน้้ามัน. ดอกเบี้ย กรุงเทพฯ. 188 หน้า. 
กรมวิชาการเกษตร. 2554. เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันแบบครบวงจร. ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี  
 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7. กรมวิชาการเกษตร.   
นริศ  ยิ้มแย้ม  วราพงษ์  บุญมา และชวลิต  กอสัมพันธ.์ 2541. การศึกษาศักยภาพของพืชคลมุดินที่ปลูกร่วม 

กาแฟอาราบีก้า. ว. เกษตร. 14: 142-145.   
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ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิตทางการเกษตร. 2555. รายงานผลการทดสอบตัวอย่างดิน.  
 ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8. กรมวิชาการเกษตร.  
สุธาชีพ  ศุภเกษร. 2555. ซีรูเลียม มหัศจรรย์พืชคลุมดิน ว. ยางพารา 33: 11-22 
ส้านักงานกองทุนสงเคราะห์การท้าสวนยาง. 2554. มูคูนา: พืชคลุมดินตระกูลถั่ว. ส้านักงานกองทุนสงเคราะห์ 
 การท้าสวนยาง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   
ส้านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี. 2554. รายงานประจ้าปี 2554. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี. 2556. รายงานประจ้าปี 2556. กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสารก้าจัดศัตรูพืช. สืบค้นจาก: 

www.oae.go.th [ก.ย. 2555] 
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554. พ้ืนที่ยืนต้น พ้ืนที่ให้ผล ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ปาล์มน้้ามันของไทย. 

สืบค้นจาก: www.oae.go.th [ก.ย. 2555] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oae.go.th/
http://www.oae.go.th/
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13. ภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในแปลงทดลองก่อนปลูกปาล์มน้้ามัน 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 
ปริมาณ 

ความลึก 0-15 ซม. ความลึก 16-30 ซม. 

      1.  ความเป็นกรด - ด่าง 4.89 4.73 

      2. อินทรีย์คาร์บอน (%)  1.17  0.95  

      3. อินทรียวัตถุ (%) 2.01  1.63  

      4. ไนโตรเจน (%) 0.10  0.08  

      5. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg) 3.92  2.67  

      6. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)  23.80  11.70  

      7. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg) 0.99  0.54  

      8. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)  0.19  0.12  

      9. ความต้องการปูน (kg/rai)  700  690  

     10. การน้าไฟฟ้า (ds/m) 0.02  0.02  

     11. เนื้อดิน   ดินร่วนเหนียว   ดินร่วนเหนียว 

ที่มา : ฝ่ายวิเคราะห์ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลติทางการเกษตร ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (2555) 
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ภาคผนวกที ่2  อัตราการใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามันอายุ 1 ปี 

เดือนที่ใส่ปุ๋ย 
21-0-0 0-3-0 0-0-60 คีเซอร์ไรต์ โบเรท 

(กิโลกรัม/ต้น) (กรัม/ต้น) 

รองก้นหลุม  -  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  รายชื่อวัชพืชที่ตรวจพบในแปลงปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี   

  รายช่ือวัชพืช         ชื่อวิทยาศาสตร์     ชื่อวงศ์ 

  1. กกขี้หมา  Cyperus polystachyos Roxb. Cyperaceae 

  2. กระต่ายจาม Scoparia dulcis L. Scrophulariaceae 

  3. กระทกรก Passiflora foetida  L. Passifloraceae 

  4. ขี้ครอก 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. หญ้าขจรจบดอกเหลือง Pennisetum setosum  (Sw.) L.C. Rich. Gramineae 

  12. หญ้าขจรจบดอกใหญ่ Pennisetum pedicellatum Trin. Gramineae 

  13. หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) Beauv. Gramineae 

  14. หญ้าเจ้าชู้ Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. Gramineae 

  15. หญ้าชันกาด Panicum repens L. Gramineae 

  16. หญ้าดอกแดง Melinis repens (Willd.) Zizka  Gramineae 

  17. หญ้าตีนนก Digitaria ciliaris (Retz.) Koel Gramineae 

  18. หญ้าต้นติด Brachiaria reptans ( L.) Gard. & CE. Hubb. Gramineae 

  19. หญ้าปากควาย dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv. Gramineae 

  20. หญ้ามาเลเซีย Axonopus compresus Beauv.  Gramineae 

 
ภาคผนวกที่ 4  สูตรการค้านวณพ้ืนที่ใบปาล์มน้้ามัน 

 พ้ืนที่ใบสัมพัทธ์ (rla) = 2nxb 
  n คือ จ้านวนใบย่อย 1 ด้านของก้านทาง 
  b คือ ค่าเฉลี่ยของความกว้างใบย่อย x ค่าเฉลี่ยความยาวใบย่อย 

 พ้ืนที่ใบจริง ค้านวณจาก พ้ืนที่ใบสัมพัทธ์ x 0.55 

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


ภาคผนวกที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้น าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้นฟูและลดต้นทุนปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น าที่ปลูกปาล์มน้ ามัน  

     ในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
อายุ 
(ปี) 

สถานะ 
ภาพใน

ครัวเรือน 
การศึกษา 

สมาชิกในครัวเรือน  

อาชีพหลัก 
อาชีพ
รอง 

ประสบ 
การณ์ใน
อาชีพ
เกษตร 
(ปี) 

สมาชิกกลุ่ม ชาย 
(ราย) 

หญิง 
(ราย) 

รวม 
(ราย) 

1 นายประวิทย์  กาลมูสิทธ์ 
34 ม.2  ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์  
จ.ปัตตานี 

26 ผู้อาศัย ประถมศึกษา 3 3 6 เกษตรกรรม รับจ้าง  6-10 - 

2 นายจ้านง  กิจทวีอุดมโชติ 
16/1 ม.2 ต.นาเกตุ  
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

63 เจ้าของบ้าน 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
2 1 3 เกษตรกรรม - > 10 - 

3 นางอุ่น  แก้วละเอียด 
2/1 ม.2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตานี 

65 เจ้าของบ้าน ประถมศึกษา - 1 1 เกษตรกรรม - > 10 - 

4 นายปุน  พรหมบังเกิด 
17 ม.7 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์  
จ.ปัตตานี 

74 เจ้าของบ้าน ประถมศึกษา 3 3 6 เกษตรกรรม - > 10 
สหกรณ์

ปาล์มน้้ามัน
ปัตตานี 

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

26 ผู้อาศัย อนุปริญญา 3 2 5 เกษตรกรรม รับจ้าง  6-10 - 
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ภาคผนวกที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้น าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้นฟูและลดต้นทุนปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น าที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 

      ในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตานี (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 
อายุ 
(ปี) 

สถานะ 
ภาพใน

ครัวเรือน 
การศึกษา 

สมาชิกในครัวเรือน  

อาชีพ 
หลัก 

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 เจ้าของบ้าน 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
3 4 7 เกษตรกรรม -  6-10 

สหกรณ์
ปาล์มน้้ามัน

ปัตตานี 

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

65 เจ้าของบ้าน ประถมศึกษา 2 2 4 เกษตรกรรม - > 10 
สหกรณ์

ปาล์มน้้ามัน
ปัตตานี 

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

51 เจ้าของบ้าน 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

2 2 4 เกษตรกรรม - > 10 
สหกรณ์

ปาล์มน้้ามัน
ปัตตานี 

9 นายกูมามุ  นิโวะ 
66/1 ม.4 ต.ตะโละกาโปร์  
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

75 เจ้าของบ้าน ประถมศึกษา 2 2 4 เกษตรกรรม - > 10 - 

10 นายมะยูโซะ  ดาโต๊ะ 
75 ม.3 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี 

50 เจ้าของบ้าน ประถมศึกษา 2 3 5 เกษตรกรรม - > 10 - 
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ภาคผนวกที่ 6 ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรผู้น าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้นฟูและลดต้นทุนปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น าที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 

      ในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตาน ี 

ที ่ ชื่อ-สกุล สภาพพื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่
อาศัย 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 
(ไร่) พื้นที่ปลูก

ยางพารา 
(ไร่) 

พื้นที่อื่นๆ  

     
พื้นที่     

ถือครอง
ทั้งหมด 

(ไร่) 

ปศุสัตว์ 

แรงงาน
ใน

ครัวเรือน 
(คน) 

  
รายได้/

ปี  
(บาท) 

อายุ 
1-3 ปี 

อายุ 
4-7 ปี 

รวม 

1 นายประวิทย์   กาลมูสิทธ์ 
พ้ืนที่ราบลุ่ม  ดินเหนียว การระบาย
น้้าเลวความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

1.5 5 10 15 6.5 
พืชผักบริเวณ

รอบบ้าน 
23 - 2 229,000 

2 นายจ้านง   กิจทวีอุดมโชติ 
พ้ืนที่ราบลุ่ม  ดินเหนียว การระบาย
น้้าเลวความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

2.5 10 35 45 1 - 49 
หมู 500 

ตัว 
2 747,250 

3 นางอุ่น   แก้วละเอียด 
พ้ืนที่ราบลุ่ม  ดินเหนียว การระบาย
น้้าเลวความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

2 4.5 4.5 9 - 
พืชผักบริเวณ

รอบบ้าน 
11 - 1 130,200 

4 นายปุ่น   พรหมบังเกิด 
พ้ืนที่ราบลุ่ม  ดินเหนียว การระบาย
น้้าเลวความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

2 4 11 15 1.5 สับปะรด 1 ไร่ 20 ไก่ 6 ตัว 4 137,750 

5 นายปรัชญา   มุกดารัตน์ 
พ้ืนที่ราบลุ่ม  ดินเหนียว การระบาย
น้้าเลวความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

1 11 12 23 4 - 28 ไก่ 20 ตัว 3 191,000 
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ภาคผนวกที ่6 ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรผู้น าโครงการทดสอบการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมและมูคูนาเพื่อฟื้นฟูและลดต้นทุนปาล์มน้ ามันในพื้นที่ลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้น าที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 

      ในพื้นที่ลุ่มจังหวัดปัตตาน ี(ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-สกุล สภาพพื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่
อาศัย 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 
(ไร่) พื้นที่ปลูก

ยางพารา 
(ไร่) 

พื้นที่อื่นๆ  

     
พื้นที่     

ถือครอง
ทั้งหมด 

(ไร่) 

ปศุสัตว์ 

แรงงาน
ใน

ครัวเรือน 
(คน) 

   
รายได้/ปี  
(บาท) 

อายุ 
1-3 ปี 

อายุ 
4-7 ปี 

รวม 

6 นายกาเดร์   แวหะมะ 
พ้ืนที่ราบลุ่ม  ดินเหนียว การระบายน้้า
เลวความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

2 10 50 60 - มะพร้าว  2 ไร่  64 ไก่ 60 ตัว 2 458,860 

7 นายนิแม   นิแต 
พ้ืนที่ราบลุ่ม  ดินเหนียว การระบายน้้า
เลวความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

2 10 18 28 5 มะพร้าว  8 ไร่  43 ไก่ 15 ตัว 2 220,440 

8 นายคนอง   พุทธแสง 
พ้ืนที่ราบลุ่ม  ดินทราย   การระบายน้้า
เลวความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

1 3 7 10 - 
พืชผักบริเวณ

รอบบ้าน 
11 - 1 126,000 

9 นายกูมามุ   นิโวะ 
พ้ืนที่ราบลุ่ม  ดินทราย   การระบายน้้า
เลวความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

2 4 7 11 - 
มะพร้าว 3 ไร่        
พืชผักบริเวณ

รอบบ้าน 
16 วัว 7 ตัว 2 154,290 

10 นายมะยูโซะ   ดาโต๊ะ 
พ้ืนที่ราบลุ่ม  ดินเหนียว การระบายน้้า
เลวความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

1.5 6 10 16 6 
พืชผักบริเวณ

รอบบ้าน 
24 ไก่ 50 ตัว 2 120,500 
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