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คานา

การปลูกพืชแซมเป็ นหนึ่งในการทาเกษตรที่ยงั่ ยืนที่มกี ารปฏิบตั ิกนั มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะพื ้นทีก่ ารเกษตรที่อยู่ใน
เขตร้ อน (Yildirim and Ekinci, 2017) การปลูกพืชแซมมีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยเพิม่ ผลผลิตต่อพื ้นที่ปลูก ทาให้
ผลผลิตมีเสถียรภาพเนื่องจากสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชแซมได้ ในขณะที่พืชหลักยังไม่ให้ ผลผลิตและช่วยลดความเสี่ยง
จากการผลิตพืชหลัก ทาให้ มีการใช้ ทรัพยากรภายในพื ้นที่ปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการลดการเกิดโรค แมลง และวัชพืช
และช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็ นต้ น (Mousavi and Eskandari, 2011; Smith and Liburd, 2018) ในประเทศไทย
เกษตรกรนิยมปลูกพืชแซมกันอย่างแพร่หลาย โดยการเลือกปลูกพืชแซมขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของเกษตรกร เช่น เพื่อเป็ นแหล่ง
รายได้ ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชหลัก เพื่อเป็ นแหล่งรายได้ เสริมในขณะที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชหลัก เพื่อนา
ผลผลิตมาใช้ เพื่อการอุปโภคบริ โภคในครัวเรื อน ทาที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ เป็ นแหล่งยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค เพื่อเป็ นแหล่ง
อาหารสัตว์ เพื่อใช้ เพื่องานหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน นอกจากนี ้เกษตรกรยังมีการตัดสินใจปลูกพืชแซมโดยการพิจารณาถึง
ความต้ องการของตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ความยากง่ายในการดูแลรักษา และระยะเวลาในการดูแลรักษาอีกด้ วย
(นัดดา รัศมีแพทย์ และสุพตั รา ศรี สวุ รรณ, 2560; ระวี เจียรวิภา, 2562) ปาล์มน ้ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) เป็ นพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทยที่มีพื ้นที่ปลูกประมาณ 5.88 ล้ านไร่ โดยภาคใต้ เป็ นพื ้นที่ปลูกหลักของประเทศ คือ 5.07 ล้ านไร่
(สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ปาล์มน ้ามันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตั ้งแต่อายุประมาณ 3 ปี จนถึงอายุประมาณ
20-25 ปี (ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และธีระพงศ์ จันทรนิยม, 2558) การปลูกปาล์มน ้ามันจะเป็ นรูปสามเหลี่ยมด้ านเท่าโดยมี
ระยะห่างระหว่างต้ น 9 เมตร (Dariah et al., 2014) ทาให้ มีพื ้นที่ว่างในการใช้ ประโยชน์ค่อนข้ างมาก ทรงพุม่ ของปาล์มน ้ามัน
จะค่อย ๆ แผ่กว้ างขึ ้นตามการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันจนเต็มพื ้นที่ในระยะเวลาประมาณ 3 ปี เกษตรกรจึงมักใช้ ประโยชน์
จากพื ้นทีว่ ่างภายในสวนปาล์มน ้ามัน พืชที่ปลูกในระยะนี ้มักเป็ นพืชอายุสั ้นและให้ ผลผลิตได้ เร็ว เช่น สับปะรด พริก ข้ าวโพด
ฟั กทอง แตงโม เป็ นต้ น (กรมพัฒนาที่ดิน, 2549) ส่วนในระยะที่ปาล์มน ้ามันให้ ผลผลิต คือตั ้งแต่อายุประมาณ 3 ปี ขึ ้นไป
เกษตรกรส่วนใหญ่มกั ไม่ปลูกพืชแซมในระยะนี ้เนื่องจากมีข้อจากัดบางประการ เช่น การกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชแซม
ต่อปาล์มน ้ามัน ปริมาณแสงไม่เพียงพอ ความไม่สะดวกในการจัดการและการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน ้ามัน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
มีเกษตรกรเจ้ าของสวนปาล์มน ้ามันในภาคใต้ ของประเทศไทยบางรายได้ ทาการปลูกไม้ ยืนต้ น เช่น ตะเคียนทอง มะฮ็อกกานี
สะเดาช้ าง จาปาป่ า เป็ นต้ น ร่วมกับปาล์มน ้ามันอายุมากกว่า 10 ปี ซึง่ เป็ นช่วงที่ปาล์มน ้ามันให้ ผลผลิตภายใต้ การจัดการ
ธาตุอาหารที่เพียงพอ จากการสอบถามและการร่วมสังเกตพบว่าปาล์มน ้ามันสามารถให้ ผ ลผลิตทะลายไม่มีความแตกต่างกับ
ปาล์มน ้ามันที่ไม่ได้ ทาการปลูกพืชแซม นอกจากนี ้เจ้ าของสวนยังมีรายได้ เสริมจากพืชแซมในสวนปาล์มอีกด้ วย จากการลงพื ้นที่
เพื่อเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน ้ามันพบว่า เกษตรกรหลายรายยังขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน ้ามัน เช่น การเลือกชนิดพืช จานวนพืชที่เหมาะสม ระยะการปลูก การดูแลรักษาปาล์มน ้ามันที่มีการ
ปลูกพืชแซม เป็ นต้ น
บทความนีจ้ ึงเรี ยบเรี ยงจากข้ อมูลบทความทางวิชาการ การสารวจแปลงเกษตรกร การเก็บข้ อมูลในพืน้ ที่ปลูก
ปาล์มน ้ามัน เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกปลูกพืชแซมปาล์มน ้ามันให้ แก่เกษตรกรหรื อผู้สนใจ รวมถึงการดูแล
รักษาพืชแซมและปาล์มน ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน ้ามัน
ในอนาคต และการเพิ่มความมัน่ คงทางรายได้ จากการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน ้ามัน
รูปแบบของการปลูกพืชแซม
การปลูกพืชแซม หมายถึง การปลูกพืชสองชนิดหรื อมากกว่าในแปลงปลูกในช่วงฤดูปลูกเดียวกัน อาจเป็ นการปลูก
ร่ วมกันระหว่างพืชฤดูเดียวกับพืชฤดูเดียว พืชฤดูเดียวกับพืชหลายฤดู หรื อพืชหลายฤดูกับพืชหลายฤดูก็ได้ (Mousavi and
Eskandari, 2011) โดยทัว่ ไปการปลูกพืชแซมแบ่งได้ เป็ น 4 ชนิดคือ
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1. การปลูกพืชแซมแบบสลับแถว (row intercropping) เป็ นการปลูกพืชชนิดหนึง่ เป็ นแถวแล้ วสลับกับแถวของพืช
อีกชนิดหนึ่งเป็ นแถวต่อแถว (Mousavi and Eskandari, 2011) ตัวอย่างเช่น การปลูกข้ าวโพดร่วมกับมันฝรั่ง โดยอาจปลูกเป็ น
ระบบข้ าวโพด 1 แถวร่วมกับมันฝรั่ง 1 แถว หรื อ ข้ าวข้ าวโพด 1 แถวร่วมกับมันฝรั่ง 2 แถว เป็ นต้ น (Hamdani and Suradinata,
2015) การปลูกกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็ นพืชหลักร่ วมกับถั่วพุ่มหรื อแตงกวา (Mousa et al., 2007) เป็ นต้ น การปลูกพืชแซม
ในรูปแบบนี ้พืชชนิดหนึ่งอาจทาหน้ าที่ในการให้ ร่มเงาแก่พืชที่ปลูกร่วมซึง่ เป็ นพืชที่ไม่ต้องการแสงแดดจัด นอกจากนี ้ยังช่วยลด
การกาจัดวัชพืชระหว่างแถวได้ อกี ด้ วย
2. การปลูกพืชแซมแบบผสม (mixed intercropping) เป็ นการปลูกพืชสองชนิดหรื อมากกว่าสองชนิดพร้ อมกัน
โดยไม่ได้ ปลูกเป็ นแถว (Mousavi and Eskandari, 2011) ตัวอย่างการปลูกพืชแซมแบบผสม เช่น การปลูกข้ าวสาลีร่วมกับ
ถัว่ ปากอ้ า (Senbayram et al., 2016) การปลูกข้ าวโพดร่วมกับถัว่ แขก (Lithourgidis et al., 2011) เป็ นต้ น การปลูกพืชแซมแบบ
ผสมอาจแบ่งย่อยออกเป็ น 2 ประเภท คือ ปลูกคละในหลุมเดียวกัน เช่น การหยอดเมล็ดฟั กทองและข้ าวโพดหวานลงใน
หลุมเดียวกัน อีกประเภทคือปลูกคละในแปลงเดียวกัน เช่น การหว่านพืชต่างชนิดหรื อต่างพันธุ์ลงในพื ้นที่ปลูกเดียวกัน ทาให้
ไม่สามารถแยกพืชออกเป็ นแถว
3. การปลูกพืชแซมแบบสลับแถบ (strip intercropping) เป็ นการปลูกพืชแซมกันแบบสลับแถว ซึง่ ปลูกติดต่อกัน
หลายแถวสลับกับพืชอีกชนิดหลายแถว ทาให้ มองเห็นเป็ นแถบของพืชทังสองสลั
้
บกันตลอดความยาวของแปลงปลูก (Mousavi
and Eskandari, 2011) เช่น การปลูกข้ าวโพด 1 แถวร่วมกับถัว่ เหลือง 3 แถว การปลูกข้ าวโพด 2 แถวร่วมกับถัว่ เหลือง 3 แถว
(Gao et al., 2010a; Gao et al., 2010b) การปลูกข้ าวโพด 2 แถวร่วมกับข้ าวสาลี 6 แถว การปลูกข้ าวโพด 2 แถวร่วมกับ
ถัว่ ปากอ้ า 4 แถว การปลูกข้ าวสาลี 6 แถวร่วมกับถัว่ ปากอ้ า 4 แถว (Li et al., 2011) เป็ นต้ น การปลูกพืชลักษณะนี ้มักจะ
ปลูกตามขวางในแนวลาดชันของพื ้นที่ ช่วยให้ น ้าไหลผ่านพืชปลูกช้ าลงและยังช่วยลดการพังทลายของหน้ าดินที่มีลกั ษณะเป็ น
ที่ลาดชัน
4. การปลูกพืชแซมแบบเหลื่อมกัน (relay intercropping) เป็ นการปลูกพืชสองชนิดหรื อมากกว่าพร้ อมกัน โดยจะ
มีการปลูกพืชชนิดที่สองในช่วงหลังจากที่ชนิดแรกออกดอกถึงก่อนการเก็บเกี่ยวพืชชนิดแรก (Mousavi and Eskandari, 2011)
ตัวอย่างเช่น ระบบการปลูกข้ าวโพดร่วมกับถัว่ เหลือง เกษตรกรมักปลูกข้ าวโพดในช่วงเดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม
ส่วนถัว่ เหลืองจะปลูกระหว่างแถวข้ าวโพดในช่วงเดือนมิถนุ ายนและทาการเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม (Yang et al., 2014) การปลูก
ฝ้ ายร่วมกับข้ าวสาลี โดยทาการปลูกข้ าวสาลีในเดือนพฤศจิกายนและปลูกฝ้ ายในเดือนเมษายนในปี ถัดไป (Zhang et al., 2008)
เป็ นต้ น การปลูกพืชแซมรูปแบบนี ้จะช่วยลดระยะเวลาในการปลูกพืชชนิดที่ 2 หรื อ 3 ทาให้ เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวพืช
ได้ มากกว่า 1 ชนิดในเวลา 1 ปี
ประโยชน์ บางประการในการปลูกพืชแซม
1. การเพิ่มผลผลิต การปลูกพืชแซมทาให้ ได้ ผลผลิตต่อพืน้ ที่มากกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เนื่องจากการปลูกพืช
หลายชนิดในพื ้นที่เดียวกันเป็ นการใช้ ประโยชน์พื ้นที่ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น การเพิม่ ขึ ้นของผลผลิตในระบบการปลูกพืชแซม
อาจเป็ นผลมาจากการที่พืชมีการนาทรัพยากรต่าง ๆ เช่น แสง น ้า และธาตุอาหาร มาใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
เก็บสะสมในรูปของผลผลิตหรื อมวลชีวภาพ เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความต้ องการใช้ ทรัพยากรไม่เหมือนกัน (Lithourgidis
et al., 2011) นอกจากนี ้ยังพบว่าพืชบางชนิดมีผลในการส่งเสริมกัน (complementary effect) ทาให้ ลดการแข่งขันระหว่างพืช
และบางการศึกษายังพบว่าพืชมีการแข่งขันภายในชนิด (species) เดียวกันมากกว่าพืชต่างชนิดกัน ดังนันการปลู
้
กพืชแซม
จึงเป็ นการลดการแข่งขันระหว่างพืชในชนิดเดียวกันส่งผลให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของผลผลิต (Mousavi and Eskandari, 2011)
Zhang et al. (2008) ทาการศึกษาการปลูกฝ้ ายร่วมกับข้ าวสาลีในลักษณะการปลูกพืชแซมแบบสลับแถบรูปแบบต่าง ๆ คือ
จานวนข้ าวสาลีต่อฝ้ ายเท่ากับ 3 แถวต่อ 1 แถว 3 แถวต่อ 2 แถว 4 แถวต่อ 2 แถว และ 6 แถวต่อ 2 แถว จากการศึกษาพบว่า
ในระบบการปลูกพืชแซมทุก ๆ แบบให้ ผลิตภาพของที่ดิน (land productivity) มากกว่าการปลูกแบบเชิงเดี่ยว ประสิทธิภาพการ
ใช้ แสงและไนโตรเจนไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการปลูกพืชเชิงเดีย่ วและในระบบการปลูกพืชแซม Sánchez et al. (2010)
ทาการเปรี ยบเทียบผลผลิตและคุณภาพทางอาหารสัตว์ของการปลูกพืชแซมระหว่างข้ าวโพดซึง่ เป็ นพืชหลักและถั่วเหลืองกับ
การปลูกข้ าวโพดเชิงเดี่ยว จากการศึกษาพบว่าผลผลิตน ้าหนักแห้ งของข้ าวโพดที่ปลูกร่วมกับถัว่ เหลืองไม่มีความแตกต่างกับ
ข้ าวโพดที่ปลูกเชิงเดีย่ ว ในขณะที่ข้าวโพดที่ปลูกร่วมกับถัว่ เหลืองมีปริมาณโปรตีนรวม (crude protein) ต่อพื ้นที่ (เฮกตาร์ )
สูงกว่าการปลูกข้ าวโพดเชิงเดี่ยว 27.5-42.8 เปอร์ เซ็นต์ Putra et al. (2012) ศึกษาผลของการปลูกถัว่ เหลืองและถัว่ ลิสงร่วมกับ
ปาล์มน ้ามันอายุ 1 ปี พบว่าถัว่ เหลืองและถัว่ ลิสงที่ปลูกร่วมกับปาล์มน ้ามันให้ ผลผลิตสูงไม่แตกต่างกับถัว่ ที่ไม่ได้ ปลูกร่วมกับ
ปาล์มน ้ามัน นอกจากนี ้ยังพบว่าปาล์มน ้ามันที่มถี วั่ เหลืองและถัว่ ลิสงเป็ นพืชแซมมีการเจริญเติบโตมากกว่าปาล์มน ้ามันที่ปลูก
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เชิงเดี่ยว Okyere et al. (2014) ศึกษาผลของการปลูกข้ าวโพด มันสาปะหลัง และกล้ าย (plantain) ร่วมกับปาล์มน ้ามันอายุ 4 ปี
หลังปลูกในแปลง พบว่าทังข้
้ าวโพด มันสาปะหลัง และกล้ ายที่ปลูกร่วมกับปาล์มน ้ามันให้ ผลผลิตไม่แตกต่างกับการปลูกเชิงเดีย่ ว
และการปลูกพืชแซมทังสามชนิ
้
ดไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน
2. การลดปริมาณศัตรูพืชและวัชพืช การปลูกพืชแซมสามารถลดปริมาณศัตรูพืชลงได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว โดยเฉพาะศัตรูพืชที่เป็ นแมลง การลดลงของแมลงศัตรูพืชในการปลูกพืชแซมถูกอธิบายด้ วยทฤษฎีนิเวศวิทยา 2 ข้ อ คือ
1) ทฤษฎีศตั รูธรรมชาติ ที่อธิบายว่าการลดลงของแมลงศัตรูพชื เป็ นผลมาจากเมือ่ มีการเพิม่ ความหลากหลายของพืชในแปลงปลูก
จะทาให้ มีปริ มาณศัตรูธรรมชาติเพิ่มขึ ้น ทาให้ เพิ่มโอกาสในการป้องกันแมลงศัตรูพืชมากขึ ้น 2) ทฤษฎีความหนาแน่นของ
ทรัพยากร ที่อธิบายว่า เมื่อเพิ่มความหลากหลายของพืชในแปลงปลูก จะส่งผลในการลดความสามารถของแมลงศัตรูพืชในการ
หาพืชอาศัย ทาให้ ความเสียหายที่เกิดจากการทาลายของแมลงศัตรูพืชก็ลดลงด้ วย (Seni, 2018) Rao et al. (2012) ศึกษาการ
ปลูกถัว่ คลัสเตอร์ ถัว่ พุ่ม ถัว่ เขียวผิวดา และถัว่ ลิสงร่วมกับละหุ่งซึง่ เป็ นพืชหลัก ผลจากการปลูกพืชแซมทาให้ ลดการเกิดของ
แมลงศัตรูพชื ได้ แก่ หนอนคืบละหุ่ง (Achaea janata L.) เพลี ้ยจักจัน่ สีขาว (Empoasca flavescens) และหนอนเจาะผลละหุ่ง
(Conogethes punctiferalis) และยังพบการเพิ่มขึ ้นของศัตรูธรรมชาติภายในแปลงปลูก Afrin et al. (2017) ทาการศึกษา
ผลของการปลูกมัสตาร์ ดร่วมกับพืชต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่าการปลูกมัสตาร์ ดร่วมกับหอมหัวใหญ่ กระเทียม กะวาน และผักชี
ทาให้ ประชากรของแมลงศัตรูพืชลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่การปลูกมัสตาร์ ดร่วมกับข้ าวสาลีและถัว่ ลูกไก่ทาให้ แมลง
ศัตรูพืชเพิม่ ขึ ้นประมาณ 10-15 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูกเชิงเดี่ยว นอกจากนี ้การปลูกพืชแซมยังช่วยลดปริมาณ
ของวัชพืชในแปลงปลูก ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการปลูกพืชที่หลากหลายทาให้ เกิดการช่วงชิงทรัพยากรต่าง ๆ จากวัชพืช หรื อ
พืชบางชนิดอาจมีการสร้ างสารบางชนิดมากดการเจริญเติบโตของวัชพืช หรื อเรี ยกว่า allelopathy (Liebman and Dyck, 1993)
Ndarubu et al. (2000) ศึกษาการจัดการวัชพืชในแปลงปลูกอ้ อย การปลูกพืชแซมได้ แก่ ถัว่ เหลือง งา และกระเจี๊ยบเขียว
จากการศึกษาพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 12 สัปดาห์ การปกคลุมของวัชพืชในอ้ อยทีม่ ีการปลูกพืชแซมมีปริมาณน้ อยกว่าอ้ อยที่ปลูก
เชิงเดี่ยว 16-33 เปอร์ เซ็นต์ และมวลชีวภาพของวัชพืชลดลง 8.6-110.9 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ Silva et al. (2009) ทาการศึกษา
การปลูกแคฝรั่ง (gliricidia) ร่วมกับฝ้าย เมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูกฝ้ ายเชิงเดีย่ วพบว่า การปลูกพืชแซมทาให้ น ้าหนักแห้ ง
ของวัชพืชลดลง และการปลูกพืชแซมไม่ได้ กระทบกับปริมาณและคุณภาพของเส้ นใยฝ้ ายและเมล็ด Famaye et al. (2020)
เปรี ยบเทียบปริ มาณวัชพืชในการปลูกปาล์มน ้ามันเชิงเดี่ยว การปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว และการปลูกกาแฟแซมปาล์มน ้ามัน
จากการศึกษาพบว่า การปลูกกาแฟแซมปาล์มน ้ามันมีมวลชีวภาพของวัชพืชน้ อยกว่าการปลูกปาล์มน ้ามันและการปลูกกาแฟ
เชิงเดี่ยว และกาแฟที่ปลูกแซมปาล์มน ้ามันมีความสูงต้ นและพื ้นที่ใบมากกว่ากาแฟที่ปลูกเชิงเดีย่ วอย่างมีนยั สาคัญ
3. การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ของดิน การปลูกพืชแซมเป็ นการช่วยเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะ
การปลูกร่วมกับพืชตระกูลถัว่ เนือ่ งจากพืชตระกูลถัว่ จะมีแบคทีเรียกลุ่มไรโซเบียม (Rhizobium sp.) อาศัยอยู่ร่วมกับราก และ
แบคทีเรี ยกลุ่มนี ้จะมีการตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเปลี่ยนเป็ นรูปที่เป็ นประโยชน์ต่อพืช ได้ แก่ แอมโมเนียม (NH3) ไนเตรต (NO3-)
(Mohammadi et al., 2012) การปลูกพืชแซมสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลิตภาพของดิน (soil productivity)
โดยการเพิ่มขึ ้นของอินทรี ย์คาร์ บอน (soil organic carbon, SOC) และอินทรี ย์ไนโตรเจนในดิน (soil organic nitrogen, SON)
(Cong et al., 2015b) ทัง้ SOC และ SON เป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ซึ่งส่งผลในการเพิ่ม
ความสามารถในการเจริญเติบโตของพืช (Emmanuel et al. 2018) Cong et al. (2015a) ศึกษาอัตราการย่อยสลายของวัสดุพชื
และอินทรี ยวัตถุในดินภายใต้ ระบบการปลูกพืชแซม จากการศึกษาพบว่า อินทรี ยวัตถุในดินภายใต้ ระบบการปลูกพืชแซมสามารถ
สลายตัวได้ เร็วกว่าภายใต้ การปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว และทาให้ ปริมาณคาร์ บอนและไนโตรเจนในดินเพิ่มขึ ้น 2 และ 8 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังพบว่ามีพืชหลายชนิดทีม่ ีความสามารถในการเปลี่ยนความเป็ นกรด-เบส (pH) ในบริเวณราก ส่งผลให้ มี
การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชบางชนิด ได้ แก่ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ให้ อยูใ่ นรูปที่เป็ นประโยชน์
กับพืช (Nasar et al., 2019) พืชตระกูลถัว่ หลายชนิด เช่น ถัว่ อัลฟั ลฟา ถัว่ พุ่ม ถัว่ ลูพิน ถัว่ ลูกไก่ สามารถหลัง่ สารอินทรี ย์ทมี่ ี
ประจุลบออกสู่บริ เวณรอบ ๆ ราก ส่งผลให้ pH ของดินลดลง ซึ่งมีผลทาให้ ความเป็ นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินและ
จุลินทรี ย์ดินที่เป็ นประโยชน์มีปริมาณเพิม่ ขึ ้น (Giller, 1991) Wang et al. (2015) ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดินในระบบ
การปลูกพืชแซม ได้ แก่ ข้ าวสาลี/ข้ าวโพด ข้ าวสาลี/ถัว่ ปากอ้ า และข้ าวโพด/ถัว่ ปากอ้ า จากการศึกษาพบว่ าในปี ที่ 9 และ 10
หลังจากการปลูกพืชแซม ปริมาณของอินทรี ยวัตถุในดิน ไนโตรเจนทังหมด
้
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ และความจุแลกเปลี่ยน
ไอออนบวก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว นอกจากนี ้ยังพบว่าในระบบการปลูกข้ าวสาลี/
ข้ าวโพด และถัว่ ปากอ้ า/ข้ าวโพด มีการลดลงของ pH ในดินที่ 3.2 และ 1.9 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ซึง่ มีผลในการเพิม่ ความเป็ น
ประโยชน์ของธาตุอาหารพืชดังทีไ่ ด้ กล่าวมาข้ างต้ น Erhabor and Filson (1999) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์
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ของดินภายใต้ การปลูกถัว่ เหลือง (Glycine max) ข้ าวโพด (Zea mays) และเผือกร่วมกับปาล์มน ้ามันในช่วงเริ่มปลูกถึงอายุ 3 ปี
จากการศึกษาพบว่า การปลูกพืชแซมทังสามชนิ
้
ดกับปาล์มน ้ามันไม่ทาให้ pH ของดินเปลี่ยนแปลง และปลูกถัว่ เหลืองร่วมกับ
ปาล์มน ้ามันทาให้ ปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ ้น 71 เปอร์ เซ็นต์ Gawankar et al. (2018) ศึกษาการปลูกกล้ วย สับปะรด และบุก
(elephant foot yam) ร่วมกับปาล์มน ้ามันอายุ 3 ปี จากการบันทึกข้ อมูลเป็ นเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2014-2017) พบว่าปาล์มน ้ามัน
ที่ปลูกร่วมกับพืชแซมชนิดต่าง ๆ มีผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 10.53 ตัน/เฮกตาร์ ในขณะที่ปาล์มน ้ามันที่ไม่ได้ มีการปลูกพืชแซม
มีผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 7.64 ตัน/เฮกตาร์ นอกจากนี ้ยังพบว่าภายใต้ การปลูกพืชแซมส่งผลให้ ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเพิ่มขึ ้น 26.7, 64.9 และ 36.6 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
4. การเพิ่มรายได้ การปลูกพืชแซมทาให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยเกษตรกรจะได้ รับ
รายได้ เพิ่มทางตรงจากปริมาณผลผลิตที่มีปริ มาณและความหลากหลายเพิ่มขึ ้นจากการปลูกพืชชนิดเดียว และทางอ้ อมจาก
การลดต้ นทุนปุ๋ ยและการจัดการ เนื่องจากการปลูกพืชแซมบางชนิดช่วยลดปริ มาณศัตรูพืชและวัชพืช และยังช่วยเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้ วย นัดดา รัศมีแพทย์ และสุพตั รา ศรี สวุ รรณ (2560) รายงานว่า เกษตรกรมีแนวโน้ มในการใช้ พื ้นที่
เท่าเดิมในการปลูกพืชเสริมมากขึ ้น เนื่องจากมีประโยชน์ในการเพิม่ รายได้ จากพืชหลักและพืชแซม ปาล์มน ้ามันสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ ตั ้งแต่อายุประมาณ 3 ปี เกษตรกรจึงนิยมปลูกพืชอายุสั ้น ในช่วงดังกล่าวเพื่อมีรายได้ ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปาล์มน ้ามัน จากการศึกษาของ Gawankar et al. (2018) พบว่า ปาล์มน ้ามันทีม่ ีการปลูกแซมด้ วยกล้ วย สับปะรด และบุก
ในช่วงแรกของการให้ ผลผลิต ทาให้ เกษตรกรมีรายได้ ต่อปี สูงกว่าปาล์มน ้ามันที่ปลูกเชิงเดีย่ ว 31.9 เปอร์ เซ็นต์
ข้ อพิจารณาในการปลูกพืชแซมปาล์ มนา้ มัน
การเลือกปลูกพืชแซมปาล์มน ้ามันจะต้ องมีการพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุปาล์มน ้ามัน และความ
ต้ องการในตลาด ซึง่ มีปัจจัยทีค่ วรพิจารณาดังนี ้
1. ความต้ องการแสงของพืชแซม แสงเป็ นปั จจัยที่สาคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชจะต้ องได้ รับแสงที่
เหมาะสมทังปริ
้ มาณและคุณภาพ (Hopkins and Huner, 2009) จากการวัดความเข้ มแสงภายใต้ ทรงพุ่มในแต่ละช่วงอายุ
ปาล์มน ้ามัน ในสถานีวิจยั คลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง
จ. สงขลา โดยทาการบันทึกในปาล์มน ้ามัน 6 ช่วงอายุ คือ ปาล์มน ้ามันอายุ 1, 5, 6, 10, 18 และ 20 ปี แต่ละช่วงอายุมกี ารสุ่ม
เก็บข้ อมูล 5 ต้ น แต่ละต้ นจะมีการบันทึกข้ อมูลความเข้ มแสงที่ระยะ 1, 2, 3 และ 4 เมตร จากต้ น โดยแต่ละระยะทาการบันทึก
4 ซ ้า การบันทึกข้ อมูลแสงโดยใช้ เครื่ อง PAR meter จากการบันทึกข้ อมูลพบว่า ความเข้ มแสงภายใต้ ทรงพุ่มปาล์มน ้ามันมีคา่
อยู่ในช่วง 95.15-1,845.00 µmolm-2s-1 ในช่วงปาล์มน ้ามันอายุ 1-10 ปี ความเข้ มแสงภายใต้ ทรงพุม่ มีแนวโน้ มลดลงตาม
การเพิม่ ขึ ้นของอายุปาล์มน ้ามัน โดยเฉพาะในปาล์มอายุ 1-5 ปี ความเข้ มแสงจะลดลงมากกว่าปาล์มอายุ 5-10 ปี เนื่องจากการ
พัฒนาของทางใบที่มากขึ ้นจนกระทัง่ เต็มพื ้นที่ปลูกจึงทาให้ แสงส่องมาภายใต้ ทรงพุ่มได้ น้อยลง ในช่วงอายุ 10-20 ปี ปาล์มน ้ามัน
มีแนวโน้ มความเข้ มแสงภายใต้ ทรงพุ่มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย (Figure 1) เนื่องมาจากการตัดแต่งทางใบที่มากขึ ้นเมื่ อปาล์มน ้ามัน
มีลาต้ นสูงขึ ้นเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวทะลาย หรื ออาจเกิดจากความสมบูรณ์ของทางใบจะน้ อยลงเมื่อปาล์มน ้ามันอายุ
มากขึ ้น ทาให้ มีช่องว่างให้ แสงส่องลงมาภายใต้ ทรงพุ่มได้ มากขึ ้น ดังนันจึ
้ งอาจแบ่งพืชที่ปลูกร่วมกับปาล์มน ้ามันได้ ตามอายุ
ของปาล์มน ้ามัน คือ
1) ปาล์มน ้ามันอายุแรกปลูกถึงประมาณ 3-5 ปี ทางใบปาล์มน ้ามันยังไม่เจริญเติบโตจนแผ่ปกคลุมเต็มพื ้นที่ ดังนัน้
ในช่วงนี ้จึงอาจมีการเลือกปลูกพืชแซมที่ต้องการแสงมาก สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ก่อนที่ปาล์มน ้ามันจะมีการเจริ ญเติบโต
ของทางใบเต็มพื ้นที่ปลูก และเป็ นพืชที่ไม่มีความสูงมาก หรื อทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ เพราะอาจบดบังแสงของปาล์มน ้ามัน
2) ปาล์มน ้ามันอายุ 5-10 ปี ในระยะนี ้ทางใบปาล์มน ้ามันจะมีการแผ่กระจายเต็มพื ้นที่ปลูก แสงที่ผ่านมาบริ เวณ
ภายใต้ ทรงพุ่มจะน้ อย เนื่องจากเกษตรกรมักจะเก็บทางใบที่รองทะลายไว้ ประมาณ 2 ทางใบ รวมถึงในระยะนี ้ต้ นปาล์มน ้ามัน
มีการเจริญเติบโตทางด้ านความสูงไม่มากนัก ภายใต้ ทรงพุม่ จึงมีลกั ษณะค่อนข้ างแน่นทึบ ดังนันการปลู
้
กพืชแซมในระยะนี ้ควร
เป็ นพืชที่เติบโตและให้ ผลผลิตได้ ดีภายใต้ สภาพร่มเงา ควรเป็ นพืชพุ่มเตี ้ยที่มกี ารเจริญเติบโตน้ อยกว่าปาล์มน ้ามันเพราะจะได้
ไม่บงั แสงปาล์มน ้ามัน
3) ปาล์มน ้ามันอายุมากกว่า 10 ปี ในระยะนี ้ปริ มาณแสงภายใต้ ทรงพุ่มปาล์มน ้ามันจะเพิ่มขึ ้นจากช่วง 5-10 ปี
เกษตรกรมักมีการเก็บทางใบที่รองทะลายไว้ ประมาณ 1 ทางใบ และมีการตัดทางใบออกเมื่อเก็บเกี่ยวทะลาย เนื่องมาจาก
ความสะดวกในการเก็บเกี่ยวทะลายซึ่งใช้ เคียวด้ ามยาวเป็ นอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว การเลือกพืชแซมในระยะนี ้จะคล้ ายกับ
ในช่วงก่อนหน้ า แต่พืชแซมที่นามาปลูกอาจมีความสูงของทรงพุม่ ได้ มากกว่าในช่วงก่อนหน้ า
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Figure 1 Light intensity under oil palm canopy at 1, 2, 3 and 4 meters from oil palm tree. (The data was recorded in
March 2020 at Khlong Hoy Kong Research Station, Khlong Hoy Kong district, Songkhla province).
2. การเจริ ญเติบโตของรากปาล์ มนา้ มันและพืชแซม รากเป็ นส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ ดิน (hidden half) ของพืช
(Böhm, 1979) การเจริญของรากพืชจะขึ ้นอยู่กบั 2 ปั จจัยหลักคือ 1) ปั จจัยภายในหรื อพันธุกรรม เป็ นปั จจัยถูกควบคุมโดยยีนที่
ทาให้ พืชมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันผ่านการสร้ างฮอร์ โมนพืช โดยฮอร์ โมนจะมีบทบาทให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสรี รวิทยาและสัณฐานวิทยาของราก เช่น ในสภาวะขาดน ้า จะมีการหลัง่ ฮอร์ โมนที่กระตุ้นให้ รากมีการเจริญเติบโตเพื่อหาน ้า
หรื อมีการสะสมของสารภายในเซลล์ของรากเพิ่มขึ ้น ทาให้ เซลล์รากมีความเข้ มข้ นมากขึ ้นส่งผลให้ มีการดูดได้ มากขึ ้น เป็ นต้ น
(Hopkins and Huner, 2009) 2) ปั จจัยภายนอกหรื อปั จจัยสภาพแวดล้ อม เป็ นปั จจัยที่ส่งผลในการยับยังหรื
้ อส่งเสริมในการ
เจริ ญเติบโตของราก เช่น รากพืชจะเจริ ญได้ ดีในดินที่มีลกั ษณะไม่แน่นทึบเนื่องจากมีช่องว่างซึ่งเป็ นที่อยู่ของน ้าและอากาศ
มากกว่าดินที่มีลกั ษณะแน่นทึบ (Passioura, 1991) รากของพืชส่วนใหญ่จะชะงักการเจริญเติบโตภายใต้ สภาวะน ้าขัง เนื่องจาก
พืชขาดออกซิเจน ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ของพืช (Weber, 2014) ในขณะที่พืชบางชนิด เช่น
ปาล์มน ้ามัน จะมีการเจริญเติบโตของรากพิเศษที่เรียกว่า pneumatophore ขึ ้นมาเหนือระดับน ้าเพื่อรับเอาออกซิเจนเข้ าไปใช้
ในการหายใจ (Rivera-Mendes et al., 2016) เป็ นต้ น ปาล์มน ้ามันเป็ นพืชที่มีระบบรากเป็ นระบบรากฝอย โดยรากจะแบ่ง
ออกเป็ น 4 ระดับตามการแตกแขนง คือ รากระดับที่ 1 (primary root) รากระดับที่ 2 (secondary root) รากระดับที่ 3 (tertiary
root) และรากระดับที่ 4 (quaternary root) โดยรากชุดที่ 1 มีจดุ กาเนิดมาจากฐานของต้ นที่อยู่ใต้ ดินและมีการเจริญออกไป
ในแนวระดับและแนวดิง่ ในปาล์มที่เจริญเติบโตเต็มที่รากชุดนี ้มีความยาวได้ ถงึ 6 เมตรในแนวดิ่ง และ 25 เมตรในแนวระดับ
ส่วนรากระดับที่ 2, 3 และ 4 เป็ นรากที่มีจดุ กาเนิดมาจากรากระดับที่ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ (Jourdan and Rey, 1997)
อย่างไรก็ตาม มักมีการเข้ าใจผิดว่ารากของปาล์มน ้ามันจะมีการเจริญออกทางด้ านข้ างเท่ากับทรงพุ่มเท่านัน้ แต่จากการขุดสารวจ
พบว่ารากปาล์มน ้ามันอาจมีการเจริญเติบโตไปไกลกว่าทรงพุ่ม จากการศึกษาการเจริญของรากปาล์มน ้ามันลูกผสมเทเนอรา
อายุ 8 เดือน และ 2 ปี ภายในแปลงปลูกทดลองของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
พบว่ารากปาล์มน ้ามันอายุ 8 เดือน มีการเจริ ญเติบโตทางด้ านข้ างในแนวระดับโดยวัดความยาวรากได้ ประมาณ 2 เมตร
ในขณะที่ทรงพุ่มมีรัศมีไม่เกิน 1 เมตร ส่วนปาล์มน ้ามันอายุ 2 ปี มีความยาวรากประมาณ 3-4 เมตร ในขณะที่ทรงพุ่มมีรัศมี
ประมาณ 2 เมตร (Figure 2) ดังนันการเลื
้
อกปลูกพืชแซมในช่วงแรกปลูกถึง 3-5 ปี จึงต้ องมีการเว้ นระยะห่างจากปาล์มน ้ามัน
ให้ เหมาะสม หากมีการปลูกพืชแซมใกล้ กบั ต้ นปาล์มน ้ามันมากเกินไป รากของปาล์มน ้ามันอาจได้ รับความเสียหายจากการขุด
หรื อการไถพรวน ซึง่ ส่งผลกระทบให้ ปาล์มน ้ามันมีการเจริญเติบโตมากกว่าปกติ ส่วนในปาล์มน ้ามันอายุมากกว่า 4 ปี ขึ ้นไป
รากปาล์มน ้ามันจะมีการกระจายตัวเต็มพื ้นที่ปลูก อย่างไรก็ตาม รากปาล์มน ้ามันจะมีความหนาแน่นลดลงเมื่อมีระยะห่างจาก
ต้ นเพิ่มขึ ้น โดยบริเวณใกล้ กบั ลาต้ นจะพบรากขนาดใหญ่มากกว่ารากขนาดเล็ก ส่วนรากขนาดเล็กซึง่ เป็ นรากที่ทาหน้ าที่หลัก
ในการดูดน ้าและธาตุอาหารจะไม่มีความแตกต่างกันตามระยะห่างจากต้ น (Putri, 2015) ดังนันการปลู
้
กพืชแซมในปาล์มอายุ
มากกว่า 4 ปี ขึ ้นไปจึงควรทาการปลูกให้ ห่างจากลาต้ นปาล์มมากที่สดุ และควรใช้ การขุดหลุมปลูกแทนการไถพรวนเนื่องจาก
จะทาให้ รากเสียหายน้ อยกว่า
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Figure 2 Root distribution of oil palm at horizontal direction (a) eight-month-old palm and (b) two-year-old palm.
(Palm roots were observed in January 2019 and March 2020 at oil palm field of Faculty of Natural
Resources, Prince of Songkla University, Hat Yai district, Songkhla province).
3. ปริ มาณนา้ และธาตุอาหารที่พืชได้ รับ น ้าและธาตุอาหารเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่สาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและ
การให้ ผลผลิตของพืช (Hopkins and Huner, 2009) ปาล์มน ้ามันเป็ นพืชที่ต้องการน ้าสูงและไม่ชอบที่น ้าท่วมขัง พื ้นที่ปลูก
ปาล์มน ้ามันควรมีปริมาณน ้าฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มม. ต่อปี (ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ , 2554) ธาตุอาหารหลักที่ปาล์มน ้ามัน
ต้ องการมี 5 ชนิด ได้ แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และโบรอน (ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ และธีระพงศ์
จันทรนิยม, 2558) ปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อปาล์มน ้ามันในช่วงให้ ผลผลิต คือ ไนโตรเจนทังหมด
้
(total N) 0.12-0.15%
-1
-1
ฟอสฟอรัสทังหมด
้
(total P) 250-350 µg.g ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (available P) 25-40 µg.g โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(exchangeable K) 0.20-0.25 cmol.kg-1 และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable Mg) 0.20-0.05 cmol.kg-1
(Goh, 2004) นอกจากนี ้การเติมปุ๋ ยอินทรี ย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมียงั มีความสาคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหารของ
ปาล์มน ้ามัน (Haron et al., 2015) เมื่อทาการปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน ้ามันความต้ องการน ้าและธาตุอาหารจะเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความต้ องการน ้าและธาตุอาหารแตกต่างกัน จึงต้ องมีการจัดการน ้าและธาตุอาหารให้ เพียงพอต่อ
ความต้ องการทังปาล์
้ มน ้ามันและพืชแซม Figure 3a แสดงการปลูกปาล์มน ้ามันอายุประมาณ 10 ปี ร่วมกับเตยหอม และ
Figure 3b แสดงการปลูกปาล์มน ้ามันอายุ 3 ปี ร่ วมกับกระท้ อนปุยฝ้ าย มะนาว กล้ วย และบอน ทังสองแปลงเป็
้
นของ
เกษตรกรใน ต. คลองน้ อย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ ธานี จากภาพเห็นได้ วา่ แปลงทังสองได้
้
มกี ารขุดร่องสวนเพื่อเก็บน ้าไว้ ใช้ ในช่วงแล้ ง
ทาให้ มีน ้าเพียงพอต่อความต้ องการของปาล์มน ้ามันและพืชแซม จากการสอบถามยังพบว่าเกษตรกรเจ้ าของสวนมีการจัดการปุ๋ ย
ตามปริมาณธาตุอาหารที่ปาล์มน ้ามันต้ องการโดยเปรี ยบเทียบจากการวิเคราะห์ตวั อย่างดิน และมีการเพิ่มเติมปุ๋ ยบางส่วนตาม
ความต้ องการของพืชแซมปาล์มน ้ามัน

a

b

Figure 3 Oil palm intercropped with (a) pandanus and (b) santol, lemon, banana, and elephant ear. (The photos
were taken in September 2019 at the farmer farm in Muang district, Surat Thani province).
4. ความสะดวกในการดูแลรักษา พืชแต่ละชนิดจะมีการดูแลรักษาและการจัดการที่แตกต่างกัน ในการเลือกพืชแซม
ปาล์มน ้ามันจึงควรเลือกพืชที่งา่ ยต่อการดูแลรักษาและจัดการ เช่น ในบางพื ้นที่มีปริมาณน ้าฝนน้ อย และอยู่ไกลจากแหล่งน ้า
ดังนันการเลื
้
อกพืชแซมจะต้ องเป็ นพืชที่สามารถเจริญเติบโต ให้ ผลผลิต และอยู่รอดได้ โดยไม่ต้องมีการติดตั ้งระบบน ้า ซึง่ ทาให้
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ต้ นทุนการผลิตสูงขึ ้น หรื อไม่ควรเลือกปลูกพืชแซมที่ต้องใช้ แรงงานในการดูแลมากในพื ้นที่ที่ขาดแคลนแรงงาน หรื อแรงงาน
มีราคาสูง เป็ นต้ น Figure 4 แสดงการปลูกปาล์มน ้ามันร่วมกับไม้ ยืนต้ นของเกษตรกรใน ต. ลาสินธุ์ อ. ศรี นครินทร์ จ. พัทลุง
โดยหนึง่ เหตุผลในการเลือกปลูกไม้ ยืนต้ นของเกษตรกรรายนี ้คือความสะดวกในการดูแลรักษา โดยไม้ ยืนต้ นทีเ่ ลือกปลูกสามารถ
เจริญเติบโตได้ ดีในพื ้นที่ปลูกดังกล่าว เนื่องจากมีสภาพอากาศทีเ่ หมาะสม มีความทนทานต่อโรคและแมลง ใช้ แรงงานในการ
ดูแลรักษาน้ อย และสามารถให้ ปยพร้
ุ๋ อมกับการให้ ปยปาล์
ุ๋
มน ้ามัน นอกจากนี ้เกษตรกรรายนี ้ยังอยู่ในพื ้นที่ใกล้ กับแหล่งกล้ า
พันธุ์ไม้ ของหน่วยงานทางภาครัฐ

a

b

Figure 4 Oil palm intercropped with perennial plants (a) iron wood and (b) Indian walnut. (The photos were taken in
December 2019 at the farmer farm in Srinagarindra district, Phatthalung province).
5. ราคาผลผลิตพืชแซม ราคาผลผลิตพืชมักมีการปรับขึ ้นลงในรอบปี อยู่เสมอ (Figure 5) ขึ ้นอยู่กบั ความต้ องการ
ของตลาดและผู้บริ โภค หรื อตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ในช่วงเทศกาลซึง่ เป็ นช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรเป็ นที่ต้องการมาก
หรื อในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้ อยมักเป็ นช่วงที่ราคาผลผลิตจะเพิ่มขึ ้นสูง ส่วนในช่วงที่ผลผลิตมีการออกสู่ตลาดมาก ราคา
มักจะลดต่าลง ดังนันผู
้ ้ ปลูกพืชแซมจึงควรมีการวางแผนการปลูกและการจัดการให้ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่ตลาด
มีความต้ องการสูงจึงจะได้ ราคาสูงจะส่งผลให้ ได้ กาไรมากขึ ้น ผู้ปลูกพืชแซมจะต้ องมีความเข้ าใจในวงจรชีวิตพืชแซมเพื่ อที่จะ
วางแผนการปลูกพืชให้ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในช่วงที่ต้องการ อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยง
เรื่ องราคาของผลผลิตพืชแซม ควรเลือกปลูกพืชที่ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปี หรื อมีการเปลี่ยนแปลงน้ อย และควรเลือก
พืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ตลอดทังปี
้
75.0

65.0

Cabbage
Long bean
Cucumber

Prices (Baht/unit)

55.0
45.0
35.0
25.0
15.0

Figure 5 Annually average prices of some vegetables.
Source: Modified from Office of Agricultural Economics (2020)

Baby corn
Old ginger
Cantonese

344

วารสารเกษตรพระจอมเกล้ า 2564 : 39 (4) : 337 - 345

สรุป

การปลูกพืชแซมสามารถปฏิบตั ิได้ ตลอดช่วงอายุของการปลูกปาล์มน ้ามัน ในการปลูกพืชแซมจะต้ องมีการคัดเลือก
พืชแซมที่เหมาะสมในแต่ละระยะของการเจริ ญเติบโตของปาล์มน ้ามัน โดยพิจารณาจากสภาพร่ มเงาภายใต้ ทรงพุ่มซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตามอายุของปาล์มน ้ามัน การเจริ ญเติบโตของรากปาล์มน ้ามันและพืชแซมซึ่งจะต้ องมีการเว้ นระยะการปลูก
ให้ เหมาะสมและทาให้ รากปาล์มน ้ามันเกิดความเสียหายน้ อยที่สดุ ปริมาณน ้าและธาตุอาหารที่ปาล์มน ้ามันและพืชแซมได้ รับ
จะต้ องมีปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม พืชแซมที่เลือกควรเป็ นพืชที่สามารถดูแลรักษาได้ ง่ายเพื่อประหยัดแรงงานและต้ นทุน
และต้ องมีความเข้ าใจถึงการเปลีย่ นแปลงของราคาผลผลิตพืชแซมในรอบปี เพื่อวางแผนการปลูกได้ อย่างแม่นยา
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