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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการปลูกปาล์มนํ้ามันบนที่ดินทรายดาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของอำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ 2) เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้น
ปาล์มนํ้ามันและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดินทรายดานในพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันอายุ 4 ปี โดยทำ�การทดลอง
ดังนี้ คือ 1) การคลุมดิน และรดนํ้ามะพร้าว 2) การคลุมดิน และรดนํ้าหมักชีวภาพ 3) การคลุมดิน รดด้วยนํ้า
มะพร้าว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี 4) การคลุมดิน รดด้วยนํ้าหมักชีวภาพ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี 5) การคลุมดิน
รดด้วยนํ้ามะพร้าว และปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม 6) การคลุมดิน รดด้วยนํ้าหมักชีวภาพ และปลูกหญ้าแฝกรอบ
ทรงพุ่ม 7) การคลุมดิน รดด้วยนํ้ามะพร้าว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี และปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม 8) การคลุมดิน
รดด้วยนํ้าหมักชีวภาพ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี และปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม 9) ชุดควบคุม โดยทำ�การศึกษา
การเจริญเติบโตของต้นปาล์มนํ้ามัน ดังนี้ จำ�นวนทางใบ ความยาวของทางใบที่ 3 4 และ 5 ความกว้างของทรงพุ่ม
ความสูงของลำ�ต้น ขนาดลำ�ต้น ผลผลิต การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดินทรายดานโดยการพิสูจน์ทางฟิสิกส์ และ
ปริมาณธาตุอาหารของต้นปาล์มนํ้ามัน ระยะเวลาในการทดลอง 8 เดือน ผลการวิจัย พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การปลูกปาล์มนํ้ามันบนที่ดินทรายดานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การคลุมดิน รดด้วยนํ้ามะพร้าว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมี และปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม ให้ผลดีที่สุด หลังการทดลองต้นปาล์มนํ้ามัน เจริญเติบโตได้ดี และทำ�ให้
ดินทรายดานมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นดินร่วนซุย
คำ�สำ�คัญ: ดินทรายดาน ปาล์มนํ้ามัน หลักเศรษฐกิจพอเพียง		

Abstract
The purposes of this research were to 1) create the strategy of oil palm planting on compact
sand soil following the Principle of Sufficiency Economy in Bangsaphan District, Prachuap Khiri Khan
Province, and 2) study the growth of oil palm and the changing of compact sand soil structure in
the 4 years of oil palm planting area. This experiment consisted of 1) mulching and coconut water
treated 2) mulching and liquid biof’ertilizer solution treated 3) mulching, coconut water, organic and
chemical fertilizers treated 4) mulching, liquid biofertilizer, organic and chemical fertilizers treated 5)
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mulching, coconut water treated and Vetiver grass planting around the palm canopy 6) mulching,
liquid biofertilizer treated and Vetiver grass planting around the palm canopy 7) mulching, coconut
water, organic and chemical fertilizers treated, and Vetiver grass planting around the palm canopy
8) mulching, liquid biofertilizer, organic and chemical fertilizers treated, and Vetiver grass planting
around the palm canopy and 9) non – treated (control) Growth of oil palm tree such as leaves
number, leaves length at 3rd, 4th and 5th, canopy width, canopy height, trunk size, and yield (bunches
weight) were studied. The changing of compact sand soil and minerals content were analyzed. After
8 months, the development strategy with mulching, coconut water, organic and chemical fertilizers treated, and Vetiver grass planting around the palm canopys showed the best results. The
growths of oil palm tree were better, and structure of compact sand soil changed to loamy soil.
Keywords: compact sand soil , oil palm , Suffieiency Economy.

บทนำ�
ปาล์มนํา้ มัน (Elaeis guieesis) จัดอยูใ่ นตระกูล
ปาล์ม (Palmae หรือ Arecaceae) เช่นเดียวกับมะพร้าว
ปาล์มนํ้ามันเจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น
มีฝนตกชุก ปริมาณแสงแดดมาก สามารถให้ผลผลิต
ทะลายสดได้ตลอดทั้งปี [1] ปาล์มนํ้ามันจัดเป็นพืช
อุตสาหกรรมที่มีความสำ�คัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับ
ประเทศและระดับโลก เนื่องจากปาล์มนํ้ามันเป็นพืช
ชนิดเดียวที่ให้ผลผลิตนํ้ามันต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าพืช
นํ้ามันชนิดอื่นๆ ปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์ม
นํ้ามันทั่วประเทศ 3.1 ล้านไร่ [2]
ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้ประกาศขยายพื้นที่
ปลูกปาล์มนํา้ มันให้ได้ 10 ล้านไร่ ภายใน 25 ปี (พ.ศ. 25472572) เพื่อใช้นํ้ามันปาล์มเป็นไบโอดีเซล เกษตรกรจึง
หันมาปลูกปาล์มนํ้ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนไม่มีที่ดิน
ที่เหมาะสมสำ�หรับปลูกปาล์มนํ้ามันได้เพียงพอ จึงมีการ
ขยายพืน้ ทีป่ ลูกไปในทีด่ นิ ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านเกษตรกรรม เช่น
ดินทีแ่ ข็งแน่นทึบเป็นดินทรายดาน หรือดินดาน ทำ�ให้ราก
ของพืชไม่สามารถหยัง่ ลึกลงทะลุชน้ั ดินทีแ่ น่นทึบนีไ้ ด้เป็น
ดินที่มีระดับนํ้าใต้ผิวดินตื้น รากพืชจึงถูกจำ�กัด หรือดิน
มีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงกรดจัด [3] ต้นปาล์ม
นํ้ามันอายุ 4 ปี ที่ปลูกบนที่ดินทรายดาน ในอำ�เภอ

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหาไม่
เจริญเติบโต ไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรขาดทุนต้องปล่อยทิง้
หรือโค่นล้มปลูกพืชอื่นทดแทน จากการสำ�รวจการปลูก
ปาล์มนํ้ามันบนที่ดินทรายดานในพื้นที่ 7 ตำ�บลของ
อำ�เภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกร
478 ราย พืน้ ทีป่ ลูก 6,911 ไร่ คิดเป็น 33.08% ของพืน้ ที่
ปลูกทั้งหมด มีต้นทุนผลิต 13,145 บาท/ไร่/ปี เกษตรกร
ขาดทุนในภาพรวมปีละ 90,845,095 บาท ทำ�ให้เสีย
โอกาสในการสร้างรายได้จำ�นวนมาก [4] ทั้งนี้เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้คำ�นึงถึงลักษณะทางกายภาพ
ของดินและความเหมาะสมของดินที่ใช้ปลูก โดยเฉพาะ
ดินทรายดาน และมักจะมองข้ามความสำ�คัญของการ
แก้ปญ
ั หาดินทรายดาน แต่เกษตรกรจะให้ความสำ�คัญกับ
การให้ปุ๋ยมากกว่า ถ้าเกษตรกรหันมาให้ความสนใจกับ
ปัญหาเรื่องดิน และจัดการดินให้มีความเหมาะสมทำ�ให้
ดินโปร่ง ร่วนซุย จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตดี [5]
การทดลองในครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเจริญ
เติบโตของต้นปาล์มนํ้ามันที่ปลูกบนที่ดินทรายดาน เมื่อ
ใช้วัสดุต่างๆ ในการปรับโครงสร้างของดินทรายดานให้
เป็นดินร่วนซุยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
ตอนที่ 1 การเตรียมแปลงทดลอง
การเตรียมแปลงทดลอง ต้นปาล์มนํา้ มันทีป่ ลูก
บนที่ดินทรายดานอายุ 4 ปี จำ�นวน 9 ไร่ แบ่งออกเป็น
แปลงย่อย 9 แปลงๆ ละ 1 ไร่ ระยะปลูกสามเหลี่ยม
ด้านเท่า 9 x 9 x 9 เมตร จำ�นวน 22 ต้น/ไร่ [6] ราย
ละเอียดดังนี้ แปลงที่ 1 การคลุมดิน รดด้วยนํ้ามะพร้าว
(T1) แปลงที่ 2 การคลุมดิน รดด้วยนํ้าหมักชีวภาพ (T2)
แปลงที่ 3 การคลุมดิน รดด้วยนํ้ามะพร้าว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมี (T3) แปลงที่ 4 การคลุมดิน รดด้วยนํ้าหมัก
ชีวภาพ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี (T4) แปลงที่ 5 การ
คลุมดิน รดด้วยนํา้ มะพร้าวและปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุม่
(T5) แปลงที่ 6 การคลุมดิน รดด้วยนํ้าหมักชีวภาพและ
ปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม (T6) แปลงที่ 7 การคลุมดิน
รดด้วยนํ้ามะพร้าว ปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยเคมี (T7) แปลงที่ 8 การคลุมดิน รด
ด้วยนํ้าหมักชีวภาพ ปลูกหญ้าแฝก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
เคมี (T8) และแปลงที่ 9 ชุดควบคุม ไม่ใส่ทรีทเมนต์
ใดๆ (T9)
วัสดุทน่ี ำ�มาใช้ในการปรับโครงสร้างดินทรายดาน
ได้แก่ นํ้ามะพร้าวเหลือทิ้งจากการทำ�มะพร้าวขาวส่ง
โรงงานกะทิ นํ้าหมักชีวภาพจากผักและผลไม้ (อัตรา
4:1:1) ผักผลไม้ 40 กก. กากนํ้าตาล 10 กก. นํ้า 10 ลิตร
ละลายสารเร่งซุปเปอร์พด.2 จำ�นวน 1 ซอง ลงในถังหมัก
50 ลิตร ใช้เวลาหมัก 7 วัน [7] แกลบข้าวสำ�หรับคลุม
ดินจากโรงสีข้าวในท้องถิ่น หญ้าแฝกจากสำ�นักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
และปุ๋ยเคมี (สูตร 21-0-0, 15-15-15 และ 0-0-60)
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ตอนที่ 2 การทดสอบวัสดุที่นำ�มาใช้ในการ
ปรับโครงสร้างดินทรายดาน
การส่งตัวอย่างทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและ
ฟิสิกส์ นำ�ตัวอย่างนํ้ามะพร้าวแก่จัด นํ้าหมักชีวภาพ
ส่งวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ที่สำ�นักวิจัยพัฒนาปัจจัย
การผลิตทางเกษตร กรมวิชาการเกษตร [8] และนำ�
ตัวอย่างดินทรายดาน ทางใบปาล์มนํ้ามันทางที่ 17 ส่ง
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง [9]
การทดสอบดินทรายดาน เบื้องต้นก่อนทำ�การ
ทดลองจริงในแปลงวิจัย หาระดับความพองตัวของดิน
ทรายดาน โดยนำ�ดินทรายดานแห้งบดละเอียด บรรจุใน
หลอดฉีดยา (Syringe) ปริมาตร 30 ลบ.ซม. จำ�นวน 3
หลอด จากนั้นใส่นํ้ามะพร้าว นํ้าธรรมดา และใส่นํ้าหมัก
ชีวภาพอย่างละ 1 หลอด ให้ท่วมดินทรายดาน ปล่อย
ให้ตกตะกอน 24 – 48 ชั่วโมงบันทึกระดับความสูงของ
ตะกอนดิน และการทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของดินทรายดานเป็นดินร่วนซุย นำ�ดินทรายดานบด
ละเอียดใส่ภาชนะทรงกลม มีปริมาตรเท่าๆ กัน แช่ด้วย
นํ้ามะพร้าว นํ้าธรรมดา และนํ้าหมักชีวภาพ จากนั้น
ปล่อยให้ตกตะกอน 24 – 48 ชั่วโมง สังเกตลักษณะเนื้อ
ดินที่เปลี่ยนแปลง (Figure 1)
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Figure 1. Difference level of compact sand soil treated with coconut water, water, and liquid biofertilizer(A),
compact sand soil treated with coconut water (B), compact sand soil treated with water (C),
and compact sand soil treated with liquid biofertilizer (D)
ตอนที่ 3 การทดลองในแปลงปลูก
ใช้ระยะเวลาทดลอง 8 เดือน (พ.ค.-ธ.ค. 2553)
อัตราส่วนในการใช้วัสดุปรับปรุงดิน ดังนี้ นํ้ามะพร้าว
แก่จัดรดรอบทรงพุ่ม 20 ลิตร/ต้น/เดือน นํ้าหมักชีวภาพ
ผสมนํ้า 200 ลิตร (1:200) รดรอบทรงพุ่ม 20 ลิตร/
ต้น/เดือน ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 15 กก./ต้น และปุ๋ยเคมี
7.5 กก./ต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาทดลอง
หญ้าแฝกปลูกรอบทรงพุ่ม 40 กอ/ต้น
ทำ�การเก็บข้อมูลในแปลงทดลองทุกเดือน เป็น
ระยะเวลา 8 เดือน สุ่มตัวอย่างแปลงละ 10 ต้น ดังนี้
จำ�นวนทางใบที่เพิ่มขึ้นนับจากใบล่างถึงใบยอดบนสุด
ยกเว้นใบทีย่ งั ไม่คลี่ รายงานเป็นจำ�นวนทางใบ ความยาว

ของทางใบที่ 3, 4 และ 5 นับจากยอดลงมา (ไม่รวม
ใบที่ยังไม่คลี่) โดยวัดจากโคนทางใบไปถึงปลายใบ ความ
กว้างของทรงพุ่มวัดจากส่วนกว้างที่สุด ความสูงของ
ต้นวัดจากโคนต้นถึงใบยอดที่ยังไม่คลี่ และขนาดลำ�ต้น
(เส้นรอบวง) วัดที่ตำ�แหน่งสูงจากพื้นดิน 0.15 เมตร
รายงานผลเป็นเมตร จำ�นวนช่อดอกเพศเมีย ผลผลิต
(นํ้าหนักทะลาย) ชั่งรวมกันแต่ละต้น รายงานเป็น
กิโลกรัม ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความแปรปรวน
ทางสถิติ (Analysis of variance, ANOVA) และหาค่า
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ‘s multiple
Range Test (DMRT)
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ผลการศึกษา
ผลการทดสอบการพองตัวของดินทรายดาน
ในหลอดฉีดยา (Syringe) พบว่า ดินทรายดานที่ใส่
นํ้ามะพร้าว ตกตะกอนอยู่ที่ระดับปริมาตร 25 ลบ.ซม.
ดินทรายดานที่ใส่นํ้าธรรมดา และนํ้าหมักชีวภาพตก
ตะกอนอยู่ที่ระดับปริมาตร 20 ลบ.ซม. มีปริมาตรต่าง
กัน 5 ลบ.ซม. แสดงว่าดินทรายดานที่ได้รับนํ้ามะพร้าว
มีลักษณะฟู ร่วนซุยมากกว่า (Figure 1A) และดินทราย
ดานที่ทดสอบในภาชนะทรงกลม พบว่า ดินทรายดาน
ที่แช่ด้วยนํ้ามะพร้าวมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็น
ดินร่วนซุยเช่นเดียวกัน (Figure 1B) ขณะที่ดินทราย
ดานที่แช่ด้วยนํ้าธรรมดาและนํ้าหมักชีวภาพ โครงสร้าง
ไม่เปลี่ยนแปลง (Figure 1C และ 1D)
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน
ทรายดาน และดินทรายดานทีผ่ า่ นการรดด้วยนํา้ มะพร้าว
พบว่า ดินทรายดานมีความชื้น 3.80% ดินทรายที่ผ่าน
การรดด้วยนํา้ มะพร้าวมีความชืน้ 8.60% แสดงว่าสามารถ
เก็บความชื้นได้มากกว่า และนํ้าหนักแห้งของดินทราย
ดานปริมาตร 100 ลบ.ซม. มีนํ้าหนัก 181 กรัม ขณะ
ที่ดินทรายดานที่ผ่านการรดด้วยนํ้ามะพร้าว ปริมาตร

100 ลบ.ซม. มีนํ้าหนักแห้ง 143 กรัม เนื่องจากดิน
มีลักษณะฟู ขยายตัว ไม่จับกันเป็นก้อนแน่นทึบ ใน
ปริมาตรที่เท่ากัน จึงมีนํ้าหนักน้อยกว่าดินทรายดานที่
จับตัวกันแข็งแน่นทึบ และความหนาแน่นรวม (Bulk
density) ของดินทรายดานมีความหนาแน่นรวม 1.81 กรัม/
ลบ.ซม. ขณะทีด่ นิ ทรายดานทีผ่ า่ นการรดด้วยนํา้ มะพร้าว
มีความหนาแน่นรวม 1.43 กรัม/ลบ.ซม. (Table 1)
ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในนํา้ มะพร้าว
และนํ้าหมักชีวภาพ พบว่า นํ้ามะพร้าวมีค่า pH เท่ากับ
3.2 ปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
เท่ากับ 0.1%, 0.1% และ 0.2% ตามลำ�ดับ ธาตุอาหาร
รอง ได้แก่ แคลเซียม 0.02% แมกนีเซียม 0.01% และ
มีค่าการนำ�ไฟฟ้า 0.82 ds/m เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้า
หมักชีวภาพมีค่า pHเท่ากับ 3.9 ปริมาณไนโตรเจน
0.3% ฟอสฟอรัส 0.1% และโพแทสเซียม 0.8%
ธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียม 0.16% แมกนีเซียม
0.14% กำ�มะถัน 0.10% และ ค่าการนำ�ไฟฟ้า 2.52
ds/m (Table 2) แสดงให้เห็นว่าในนํ้าหมักชีวภาพ มี
ปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าในนํ้ามะพร้าว

Table 1 Physical analysis of compact sand soil

Source: Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut ’s Institute of Technology Ladkrabang
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Table 2 Mineral contents in coconut water and liquid biofertilizer

Remark: ND = Non Detection
Source: Office of Agricultural Product Research and Development, Department of Agriculture.
การเจริญเติบโตของต้นปาล์มนํา้ มันหลังทำ�การ
ทดลองเป็นระยะเวลา 8 เดือน
ต้นปาล์มนํ้ามันมีจำ�นวนทางใบเฉลี่ยระหว่าง
47.50 – 66.20 ทางใบ/ต้น ต้นปาล์มนํ้ามันที่คลุมดิน
รดด้วยนํ้ามะพร้าว (T1) มีจำ�นวนทางใบเฉลี่ยมากที่สุด
66.20 ทางใบ รองลงมาคือต้นปาล์มนํ้ามันในแปลง T4
T2 T7 T5 และ T3 ตามลำ�ดับ ขณะที่ต้นปาล์มนํ้ามัน
ที่ไม่ได้รับทรีทเมนต์ใด (T9) มีจำ�นวนทางใบเฉลี่ยน้อย
ที่สุด 47.50 ทางใบ (Table 3 )
ความยาวทางใบที่ 3 พบว่าต้นปาล์มนํ้ามันที่
คลุมดิน รดด้วยนํ้ามะพร้าว ปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี (T7) มีความยาวเฉลี่ยทางใบ
มากทีส่ ดุ 5.50 เมตร รองลงมาคือต้นปาล์มนํา้ มันในแปลง
T2 T3 และ T4 มีความยาวทางใบเฉลี่ย 5.10 5.00
และ 4.95 เมตร ตามลำ�ดับ ขณะที่ต้นปาล์มนํ้ามันที่ไม่
ได้รับทรีทเมนต์ใดๆ (T9) มีความยาวทางใบเฉลี่ยน้อย

ที่สุด 3.90 เมตร และต้นปาล์มนํ้ามันใน T7 มีความยาว
ทางใบที่ 3 มากกว่าทรีทเมนต์อื่นๆ อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (Table 3 )
ความยาวทางใบที่ 4 พบว่าต้นปาล์มนํ้ามันที่
คลุมดิน รดด้วยนํ้ามะพร้าว ปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี (T7) มีความยาวทางใบเฉลี่ย
มากที่สุด 5.40 เมตร รองลงมา คือต้นปาล์มนํ้ามันใน
แปลง T2 T3 T4 T1 และ T8 มีความยาวทางใบเฉลี่ย
5.00 4.85 4.85 4.60 และ 4.50 เมตร ตามลำ�ดับ
ขณะที่ต้นปาล์มนํ้ามันที่ไม่ได้รับทรีทเมนต์ใดๆ (T9) มี
ความยาวทางใบเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ 3.80 เมตร และต้นปาล์ม
นํ้ามันใน T7 มีความยาวทางใบที่ 4 มากกว่าทรีทเมนต์
อื่น ๆ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (Table 3 )
ความยาวทางใบที่ 5 พบว่าต้นปาล์มนํ้ามัน
คลุมดินรดด้วยนํ้ามะพร้าว ปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี (T7) มีความยาวทางใบเฉลี่ย
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มากที่สุด 5.30 เมตร เช่นกัน รองลงมา คือต้นปาล์ม
นํ้ามันในแปลง T2 T3 T4 T5 T1 และ T8 มีความยาว
ทางใบเฉลี่ย 4.90 4.75 4.75 4.75 4.50 และ 4.40
เมตร ตามลำ�ดับ ขณะทีต่ น้ ปาล์มนํา้ มันทีไ่ ม่ได้รบั ทรีทเมนต์
ใดๆ (T9) มีความยาวทางใบน้อยที่สุด 3.72 เมตร และ
ต้นปาล์มนํ้ามันใน T7 มีความยาวทางใบที่ 5 มากกว่า
ทรีทเมนต์อน่ื แตกต่างอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (Table 3)
ความกว้างทรงพุ่ม พบว่าต้นปาล์มนํ้ามันที่
คลุมดิน รดด้วยนํา้ มะพร้าว ใส่ปยุ๋ อินทรียแ์ ละปุย๋ เคมี (T3)
มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยมากที่สุด 6.20 เมตร รองลงมา
คือต้นปาล์มนํ้ามันในแปลง T7 T5 T2 และ T4 มี
จำ�นวนทรงพุ่มเฉลี่ย 5.55 5.50 5.40 และ 5.35 เมตร
ตามลำ�ดับ ขณะทีต่ น้ ปาล์มนํา้ มันทีไ่ ม่ได้รบั ทรีทเมนต์ใดๆ
(T9) มีความกว้างทรงพุ่มน้อยที่สุด 4.10 เมตร และต้น
ปาล์มนํา้ มันใน T3 มีความกว้างทรงพุม่ มากกว่าทรีทเมนต์
อื่นแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญยิ่งทางสถิติ (Table 3)
ความสูงของลำ�ต้น ต้นปาล์มนํ้ามันที่คลุมดิน
รดด้วยนํา้ มะพร้าว และปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุม่ ใส่ปยุ๋
อินทรีย์และปุ๋ยเคมี (T7) และต้นปาล์มนํ้ามันที่รดด้วย
นํ้ามะพร้าว ปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม (T5) มีความสูง
ของลำ�ต้นเฉลีย่ มากทีส่ ดุ 6.10 และ 6.00 เมตร รองลงมา
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คือต้นปาล์มนํ้ามันในแปลง T1 T2 T8 T3 และ T6
มีความสูงลำ�ต้นเฉลี่ย 5.40 5.35 5.25 4.85 และ
5.00 เมตร ตามลำ�ดับ ขณะที่ต้นปาล์มนํ้ามันที่ไม่ได้รับ
ทรีทเมนต์ใดๆ (T9) มีความสูงลำ�ต้นน้อยทีส่ ดุ 4.45 เมตร
แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญยิ่งทางสถิติ (Table 3)
ขนาดของลำ�ต้น (เส้นรอบวง) พบว่าต้นปาล์ม
นํ้ามันที่คลุมดิน รดด้วยนํ้ามะพร้าว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมี (T3) มีขนาดลำ�ต้นเฉลี่ยมากที่สุด 7.73 เมตร
รองลงมาคือต้นปาล์มนํา้ มันในแปลง T1 T7 T2 T4 และ
T8 มีขนาดลำ�ต้นเฉลี่ย 2.61 2.61 2.58 2.43 และ 2.35
เมตร ตามลำ�ดับ ขณะทีต่ น้ ปาล์มนํา้ มันทีไ่ ม่ได้รบั ทรีทเมนต์
ใดๆ (T9) มีขนาดของลำ�ต้นน้อยที่สุด 1.87 เมตร ต้น
ปาล์มนํ้ามันใน T3 มีขนาดของลำ�ต้นมากกว่าทรีทเมนต์
อื่นแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญยิ่งทางสถิติ (Table 3)
นํา้ หนักผลผลิต พบว่าก่อนการทดลองต้นปาล์ม
นํา้ มันไม่ให้ผลผลิต หลังการทดลองต้นปาล์มนํา้ มันใน T7
มีผลผลิตเฉลีย่ มากทีส่ ดุ 451.92 กก. รองลงมาได้แก่แปลง
T2 T1 T3 T5 และ T4 มีปริมาณผลผลิต 288.00
287.00 254.00 229.95 และ 212.94 กก. ตามลำ�ดับ
ขณะที่ต้นปาล์มนํ้ามันที่ไม่ได้รับทรีทเมนต์ใดๆ (T9) มี
ผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด 71.96 กก. (Table 3)

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

93

Table 3 Growth of oil palm tree after 8 months treated

Mean value in each column followed with different letters differs significantly by Duncan ’s multiple
range test

อภิปรายผลและสรุปผล
การให้วสั ดุปรับปรุงดินต่างๆ กับต้นปาล์มนํา้ มัน
ตลอดระยะเวลา 8 เดือน พบว่า รูปแบบการคลุมดิน
รดด้วยนํ้ามะพร้าว ปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยเคมี (T7) เป็นรูปแบบที่ดีที่สุด ทำ�ให้ต้น
ปาล์มนํ้ามันมีการเจริญเติบโตดีที่สุด มีความยาวทางใบ
ที่ 3 4 และ 5 ความสูงของลำ�ต้น และปริมาณผลผลิต
สูงที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาการเจริญเติบโตและ
ปริมาณผลผลิตของปาล์มนํ้ามันของสุพิศ ทองศรี [10]
การใช้นํ้ามะพร้าวละลายดินทรายดาน พบว่า สามารถ
ทำ�ให้ดนิ ทรายดานร่วนซุยขึน้ ดังนัน้ การรดด้วยนํา้ มะพร้าว
รอบทรงพุ่มของต้นปาล์มนํ้ามัน ปริมาตร 20 ลิตร/ต้น/
เดือน ติดต่อกันระยะเวลา 8 เดือน ในแปลงทดลองจึง
ให้ผลเช่นเดียวกันกับในหลอดทดลอง สามารถทำ�ให้ดิน
ทรายดานมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นดินร่วนซุย

ต้นปาล์มนํา้ มันจึงสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้มากขึน้
นอกจากนี้การปลูกหญ้าแฝกรอบทรงพุ่มของต้นปาล์ม
นํา้ มันให้ผลสอดคล้องกับการศึกษาพัฒนาด้านเทคนิคการ
ปลูกหญ้าแฝกในการปรับปรุงดินทีแ่ ข็งเป็นดาน เพือ่ ปลูก
พืชในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�ริ [11]
การวิจัยครั้งนี้ได้นำ�นํ้ามะพร้าวแก่จัด จากการ
ทำ�มะพร้าวส่งโรงงานกะทิ มาทดลองปรับปรุงดินทราย
ดานในสวนปาล์มนํ้ามัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ไม่ต้องลงทุนซื้อ
ทำ�ให้ดนิ ทรายดานเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเป็นดินร่วนซุย
มีผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของต้นปาล์ม
นํ้ามัน แต่ต้นปาล์มนํ้ามันเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหาร
หลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในปริมาณที่
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สูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ จึงจำ�เป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาความเจริญเติบโตและผสมผสานกับการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ พืชคลุมดิน วัสดุ
คลุมดิน เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ดินและเป็นการ
ประหยัดต้นทุนในการผลิต และข้อค้นพบจากการวิจัย
คือ นํ้ามะพร้าวแก่จัด สามารถปรับปรุงโครงสร้างของ
ดินทรายดานให้เป็นดินร่วนซุยได้
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