บทนํา
ปาลมน้ํามัน เปนพืชที่มีศักยภาพในการผลิตน้ํามันตอ หนวยพื้นที่สูงสุดเมื่อเทียบกับพืชใหน้ํามัน
อื่นๆ ในการผลิตปาลมน้ํามันซึ่งเปนพืชยืนตนมีความทนทานตอผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากกวาพืชอายุ
สั้นตางๆ มีการลงทุนครั้งเดียวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากกวา 25 ป
ประเทศไทยอยูในสภาพภูมอิ ากาศที่สามารถปลูกปาลมน้ํามันไดดี และมีโอกาสขยายพื้นที่ปลูกได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพืน้ ที่ทไี่ มไดใชประโยชน พื้นทีน่ าราง พื้นที่รกรางวางเปลา เมื่อปลูกเปนระยะ
เวลานาน จะทําใหระบบนิเวศนดีขึ้นเปนลําดับ และเปนพืชที่ปลอดภัยตอผูบริโภค เนื่องจากไมมกี ารตัดตอ
พันธุกรรม และน้ํามันปาลมสามารถใชทําไบโอดีเซล ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงได
เอกสารคําแนะนําเรื่องปาลมน้ํามันนี้ เปนการรวบรวมขอมูลทางวิชาการมาเรียบเรียงเพื่อให
เกษตรกรปฏิบตั ิตามได เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ใหมีการลงทุนต่ําที่สุด และใหผลตอบแทนสูง
ที่สุด
กลุมสงเสริมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามัน
สวนสงเสริมการผลิตไมผลไมยืนตนและยางพารา
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร

ปาลมน้ํามัน
ปาลมน้าํ มัน เปนพืชทีม่ ีถิ่นกําเนิดในทวีปแอฟริกา เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ยืนตน อายุยืนยาวกวา
100 ป แตที่ปลูกเปนการคาอายุประมาณ 25-30 ป ก็จะถูกโคนทิ้ง เนือ่ งจากใหผลตอบแทนไมคุมคา พระยา
ประดิพัทธภูบาล ไดนําปาลมน้ํามันเขามาปลูกในประเทศไทยเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2472 โดยปลูกเปนไม
ประดับที่สถานีทดลองยางคอหงส จังหวัดสงขลา และสถานีกสิกรรมพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี แตเริ่มมีการ
สงเสริมใหปลูกเปนพื้นทีใ่ หญจริงๆ ในป พ.ศ. 2511 ที่นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใตจังหวัดสตูล พื้นที่
ประมาณ 20,000 ไร จากนั้น มีการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเพิ่มขึ้นเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ ป พ.ศ. 2548
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันทั้งสิ้น 2.74 ลานไร ผลผลิตปาลมสดทั้งทะลาย 5.03 ลานตน

ขอพิจารณาในการปลุกปาลมน้าํ มัน
การเริ่มตนปลูกปาลมน้ํามันที่ดีควรมีการเลือกพื้นที่ใหเหมาะสม เลือกพันธุดีมีการบํารุงรักษาที่
ถูกตอง สิ่งสําคัญในการเลือกพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน คือ ตองพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่
ลักษณะดินรวมถึงการขนสง

สภาพภูมอิ ากาศ
อุณหภูมิทเี่ หมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามันอยูในชวง 20-30 องศาเซลเซียส ปริมาณแสงแดดอยาง
นอย วันละ 5 ชั่วโมง และมีความชื้นสัมพัทธของอากาศ ในรอบปไมตา่ํ กวา 75% มีการกระจายของน้ําฝน
ส่ําเสมอประมาณ 1,800-2,000 มิลลิเมตรตอป ตองไมมีสภาพแลงเกิน 3 เดือน และไมมีลมพายุที่รุนแรง

สภาพพืน้ ที่
สภาพดินที่เหมาะสม คือ ดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว มีความลึกของชั้นหนาดินมากกวา 75
เซนติเมตร อุมน้ําไดดี ระดับน้ําใตดินลึก 75-100 เซนติเมตร มีธาตุอาหารสูง มีความเปนกรดออน pH 4.0
6.0 สูงกวาระดับน้ําทะเลไมเกิน 500 เมตร มีความลาดชันไมเกิน 12% พื้นที่ไมมีน้ําทวมขัง มีการระบายน้ําดี
ถึงปานกลาง

การขนสง
การขนสงผลผลิตทะลายปาลมน้ํามันสูโรงงานมีความสําคัญมาก เนื่องจากจําเปนตองสงทะลาย
ปาลมน้ํามันเขาสูโรงงานสกัดน้ํามันปาลมอยางรวดเร็ว (ไมควรเกิน 24 ชั่วโมง) จึงควรปลูกปาลมน้ํามันหาง
จากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมไมเกิน 120 กิโลเมตร และมีการคมนาคมขนสงไดสะดวก

พันธุ
พันธุที่แนะนําใหปลูกเปนการคาในปจจุบนั คือ พันธุเทเนอรา เปนพันธุผสมระหวางพันธุดูรากับ
พันธุพิสิเฟอรา ใชพันธุดูราเปนพันธุแม และพันธุพิสิเฟอรา เปนพันธุพอ พันธุเทเนอรามีกะลาบาง
(0.5-4 มิลลิเมตร) และมีน้ํามันตอน้ําหนักทะลายประมาณรอยละ 22-25 มีทะลายดกกวาพันธุดูรา เนื่องจาก
พันธุเทเนอรามีคุณสมบัติดี คือ มีกะลาบาง ไดน้ํามันจากสวนเปลือกนอกมากกวาพันธุดูราประมาณรอยละ
25 จึงมักนิยมปลูกเปนการคา ลักษณะผลดิบสีดําสุกเปลือกนอกมีสีสมแดง กะลาบางใหน้ํามันสูง

ขอพิจารณาในการเลือกซือ้ ปาลมน้าํ มันพันธุด ี
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

เปนปาลมน้ํามันพันธุลูกผสมเทเนอรา
ซื้อจากแหลงที่เชื่อถือได มีหนังสือรับรองจากทางราชการ
เลือกตนที่สมบูรณ ลักษณะดี ไมมีอาการผิดปกติ
มีขอมูลเบื้องตนในดานการใหผลผลิตที่ดี และสม่ําเสมอ
มีประวัติพันธุอ ยางชัดเจน
มีแหลงผลิตของเมล็ดพันธุที่เชื่อถือได
ตนกลาปาลมน้ํามันควรมีอายุหรือขนาดเหมาะสมตามความตองการของเกษตรกร เชน ถาปลูก
ทันทีควรมีอายุ 8-12 เดือน ถาซื้อตนกลาเล็กเพื่อนําไปปลูกดูแลกอนควรซื้อถุงขนาดเล็กที่มี
อายุกลา 2-4 เดือน

แหลงปาลมพันธุด ี
การเลือกซื้อปาลมน้ํามันพันธุดี ควรพิจารณาปฏิบัติตามลําดับดังนี้
1. ซื้อจากกรมวิชาการเกษตร หรือจากบริษทั ที่กรมวิชาการเกษตรรับรองวาเปนแหลง
ผลิตที่เชื่อถือได
2. ซื้อจากผูจําหนายพันธุที่มีแหลงที่เคยจําหนายใหสวนราชการมากอน หรือทางบริษัทที่
ทางราชการรับรอง
3. ซื้อจากผูจําหนายพันธุที่มีพื้นที่ปลูกและโรงงานอยูในพื้นที่อยางมั่นคงถาวรเปนการ
ยืนยันวามีบริการหลังการขายหรือมีจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรอยางตอเนื่องได
4. ซื้อจากบริษัท หรือผูคาพันธุปาลมน้ํามัน ที่ประทําเปนอาชีพโดยมีนักวิชาการเกษตร
ควบคุมการปฏิบัติอยางถูกหลักวิชาการและมีการรับรองหรือประกันคุณภาพพันธุปาลมเปนลายลักษณ
อักษร
5. ในกรณีทไี่ มสามารถหาซื้อไดตามขอ 1-4 ควรสอบถามจากเพื่อนบานที่ปลูกปาลม
น้ํามันพันธุดีทใี่ หผลผลิตแลว วาซื้อมาจากแหลงใดแลวพิจารณาตามขอสังเกตในการคัดเลือกซื้อปาลม
น้ํามันพันธุดี

6. เกษตรกรควรขอหนังสือรับรองพันธุจากผูขายและเก็บหนังสือรับรองพันธุ ตลอดจน
เก็บหนังสือสัญญาการซื้อขายหรือใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน
อยางไรก็ดีเกษตรกรที่มีความประสงคจะปลูกปาลมน้ํามันควรมีการเตรียมการไว
ลวงหนา ขณะที่เตรียมพื้นที่เพาะปลูกควรติดตอสั่งซื้อพันธุปาลมน้ํามันไวดวยเพื่อใหทันเวลาตามตองการ

การปลูกและการบํารุงรักษา
การเตรียมพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันตั้งแตบุกเบิกพื้นที่ ปรับสภาพพื้นที่ สรางถนน ทางระบายน้ํา วาง
แนวปลูก ปลูก และปลูกซอม การจัดระบบตางๆ ในแปลงปลูกใหเหมาะสม และปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีจะ
ทําใหปาลมน้ํามันสามารถเจริญเติบโตไดดี และใหผลผลิตสูงอยางตอเนื่อง
กอนปลูกปาลมน้ํามัน ควรเตรียมการอยางนอย 1 ป และเตรียมพืน้ ที่ในชวงฤดูแลงประมาณเดือน
ธันวาคม – เมษายน โดยโคนและกําจัดตนไมออกจากแปลง ไถพรวนปรับพื้นที่ใหเรียบรอยตลอดจนสราง
ถนนและทางระบายน้ําไวดว ย
การสรางถนนและทางระบายน้ํา เปนสิ่งจําเปนมากในการจัดการเพื่อใชในการเขาปฏิบัติงานการดูแล
รักษาและเก็บผลผลิต ควรพิจารณาดังนี้
1. ถนนใหญ ความกวางประมาณ 6 เมตร และควรมี 2 สาย ตอ 1 แปลง คือ ดานหนาและ
ดานหลังแปลง ควรอยูหางกันประมาณ 1 กิโลเมตร
2. ถนนเขาแปลง เชื่อมจากถนนใหญ เพื่อขนสงวัสดุการเกษตรและผลผลิตในสวนปาลม
น้ํามัน ความกวางประมาณ 4 เมตร ควรหางกันประมาณ 500 เมตร
3. รองระบายน้ํา จําเปนสําหรับพื้นที่ปลูกซึ่งมีสภาพเปนที่ลุมและมีนา้ํ ทวม ควรทําพรอม
กับการตัดถนน

การทํารองระบายน้าํ
รองระบายน้ํามี 3 ประเภท คือ
1. รองระบายน้ําในแปลง ทําทุก ๆ แถวของปาลมน้ํามัน
2. รองระบายน้ํารวม สรางขนานไปกับถนนเขาแปลงเชื่อมระหวางรองระบายน้ําใหญ
3. รองระบายน้ําใหญ สรางขนานไปกับถนนใหญ รับน้ําจากรองระบายน้าํ รวม และ
ระบายออกสูแหลงน้ําอืน่ ๆ

การวางแนวการปลูก
หลังจากเตรียมพื้นที่ ตัดถนนและทางระบายน้ําแลว จึงวางแนวการปลูก โดยพิจารณาจากความ
สอดคลองกับการทํางานการระบายน้ํา ความลาดเทของพื้นที่ ทิศทางของแสงแดดเพือ่ ใหปาลมน้ํามันไดรับ
แสงแดดมากที่สุดเพื่อใหใบไดมีกระบวนการสังเคราะหแสง ระยะปลูกที่เหมาะสมของปาลมน้ํามันเปน
ปจจัยสําคัญถาปลูกหางหรือถี่เกินไปจะมีผลทําใหผลผลิตลดลง ควรปลูกปาลมน้ํามันแบบสามเหลี่ยมดาน
เทา เพราะใชประโยชนในที่ดินไดเต็มที่โดยกําหนดแถวหลักเปนฐานอยูในแนวทิศเหนือ ใต แถวที่ใกลกัน
จะปลูกกึ่งกลางเปนระยะยอดของสามเหลี่ยมดานเทา และการจัดระยะการปลูก 9 x 9 x 9 เมตร เปนที่นิยม
มากที่สุด เนื่องจากทําใหตนปาลมทุกตนไดรับแสงมากและผลผลิตที่ไดมีจุดคุมทุนและรายไดมากที่สุด
ฤดูปลูก ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามัน คือ ตนฤดูฝน ประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน
ควรปลูกเมื่อฝนเริ่มตกแลว เพราะดินจะมีความชื้นเพื่อใหตนกลาไดมเี วลาตั้งตัวในแปลงไดนาน
หลุมปลูก เมื่อวางแนวปลูกและปกไมเปนเครื่องหมายแลวขุดหลุมขนาดกวาง x ยาว x ลึก = 45 x 45
35 เซนติเมตร เปนรูปตัวยู โดยใหจุดที่ปก ไมเปนจุดกลางหลุม เพื่อจะไดระยะปลูกทีเ่ ปนระเบียบ ขุดดินชั้น
บนและชั้นลางแยกกัน เมื่อขุดหลุมแลวควรตากไวประมาณ 10 วัน กอนนําตมกลามาปลูก
การปลูก การปลูกอยางถูกวิธี จะทําใหการเจริญเติบโตของตนปาลมน้ํามันดี และใหผลผลิตสูง อายุ
กลาที่มีอายุนอยเกินไปจะทําใหการชะงักการเจริญเติบโตและออนแอตอสภาพแวดลอมตาง ๆ สําหรับตน
กลาที่มีอายุมากเกินไปจะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและตกผลชาและไมสะดวกในการขนยายบางครั้ง
ไมสามารถใชตนกลาที่มีอายุเทาที่กําหนดได เราสามารถแกไขไดโดยถาตนกลาอายุเกิน 12 เดือน ควรตัดใบ
บางสวนทิ้งบาง และระวังอยาใหรากบอบช้าํ จากการขนยายมากนักกอนปลูกควรใสร็อคฟอสเฟต อัตรา 250
กรัม ตอหลุม และคลุกเคลาดินกับปุย เพื่อปองกันการสัมผัสของรากโดยตรง จากนัน้ นําถุงพลาสติกออก
จากตนปาลมน้ํามันอยางระมัดระวังอยาใหกอนดินแตกโดยเด็ดขาด จะทําใหตน กลาชะงักการเจริญเติบโต
ได ควรประคองตนกลาอยางระมัดระวังแลววางลงในหลุมปลูก ใสดินชั้นบนลงกนหลุมแลวจึงอัดดินให
แนนปลูกเสร็จแลวโคนตนกลาจะอยูใ นระดับเดียวกันกับระดับดินเดิมของแปลงปลูก

การปลูกซอม
ควรทําการปลูกซอมใหเร็วทีส่ ุด หลังจากปลูกลงแปลงจริง หากมีปญหาควรสํารองตนกลาไวสําหรับ
ปลูกซอมประมาณรอยละ 5 ของตนกลาที่ตองการใชปลูกจริง สําหรับการปลูกทดแทนตนที่ตาย โรคแมลง
ทําลายหรือตนที่มีลักษณะผิดปกติ ภายหลังการปลูกโดยดูแลรักษาตนกลาไวในถุงพลาสติกสีดําขนาด 18 x
24 นิ้ว ตนกลาจะมีอายุระหวาง 14 x 20 เดือน ทั้งนี้ เพื่อใหตนกลาที่นําไปปลูกซอมมีขนาดทัดเทียมกับตน
กลาในแปลงปลูกจริง การปลูกซอมแบงออกเปน 2 ระยะ คือ

ปลูกซอมหลังจากปลูกในแปลงประมาณ 1-2 เดือน เปนการปลูกซอมเนื่องจากการ
กระทบกระเทือนตอนขนยายปลูกหรือเกิดจากความแหงแลงหลังปลูกอยางรุนแรง
♦ ปลูกซอมหลังจากการยายปลูก 6- 8 เดือน ไมควรเกิน 1 ป เปนการปลูกซอมตนกลาที่มีลักษณะ
ผิดปกติ เชน ตนมีลักษณะทรงสูง โตเร็วผิดปกติ ซึ่งเปนลักษณะของตนตัวผู
♦

การใสปยุ
เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชยืนตนที่ปลูกงาย เจริญเติบโตเร็ว และใหผลผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
พืชน้ํามันชนิดอื่น ๆ ดังนั้นจึงตองการธาตุอาหารและน้ําในปริมาณมากเพื่อเลี้ยงสวนตาง ๆ ของลําตน ใบ
และผลผลิต การจัดการปุยทีถ่ ูกตองเหมาะสมจึงเปนการเพิ่มผลผลิตเพื่อนําไปสูเปาหมายของเกษตรกร คือ
กําไรสูงสุด การใสปุย ปาลมน้ํามันในระยะตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง เชน ปริมาณธาตุ
อาหารที่มีอยูในดินเดิม ชนิดของปุย อัตราการใสปุย และราคาปุย สําหรับอาการขากธาตุอาหาร ที่สังเกตได
ดวยตาเปลา ก็เปนขอพิจารณาอยางหนึ่งสําหรับการใสปุย
อัตราการใสปุยปาลมน้ํามันในแตละพืน้ ที่นนั้ แตกตางกัน แตมีหลักสําคัญ คือ
1. ใสในชวงทีป่ าลมน้ํามันตองการ
2. ใสบริเวณทีร่ ากปาลมน้ํามันดูดไปใชไดมากที่สุด
ควรใสปุยเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใสเมื่อแลงจัดหรือฝนตกหนัก ในปแรก
หลังจากปลูกควรใสปุย 4-5 ครั้ง ตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป ควรใสปุย 3 ครั้ง/ป ชวงที่เหมาะสมในการใสปุย
เพียงปละ 2 ครั้ง ถาสภาพแวดลอมเหมาะสม
การแบงใสปุย (อัตราที่แนะนํา)
เมื่อแบงใส 3 ครั้ง/ป แนะนําใหใชสัดสวน 50 : 25 : 25 ใสตนฝน กลางฝน และปลายฝน
เมื่อแบงใส 2 ครั้ง/ป ใชสัดสวน 60 : 40 ใสตนฝน และปลายฝน ตามลําดับ
ชวงตนฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน
ชวงกลางฝน คือ ประมาณเดือนกรกฎาคม – กันยายน
ชวงปลายฝน คือ ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

การใสปยุ และบริเวณทีใ่ สปุย
ซึง่ เหมาะสมสําหรับปาลมน้าํ มันอายตางๆ เปนดังนี้
อายุปาลม (ป)

ปุย P

ปุย N,K และ Mg

1 - 4 ป

ใสบริเวณรอบโคนตนที่กําจัด
วัชพืชแลว

ใสบริเวณรอบโคนตนที่กําจัด
วัชพืชแลว

5—9 ป

ใสบริเวณรอบโคนตนหางจากโคน
ตน 50 ซม. ถึงบริเวณปลายทาง
ใบ
หวานบริเวณระหวางแถวปาลม
น้ํามัน หรือบนกองทางใบที่ถูกตัด
แตงที่ไดกําจัดวัชพืชแลว

ใสบริเวณรอบโคนตนหางจากโคน
ตน 2 เมตร ถึงบริเวณปลายทาง
ใบ

10 ปขึ้นไป

หมายเหตุ
ปุย N
ปุย P
ปุย K
ปุย MG

หวานบนกองทางใบที่ถูกตัดแตงที่
ไดกําจัดวัชพืชแลว

ไดแก ยูเรียหรือแอมโมเนียซัลเฟต
ไดแก รอคฟอสเฟต
ไดแก โพแทสเวียมคลอไรด
ไดแก กีเซอรไรด

การปลูกพืชคลุมดิน
เพื่อปองกันและควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช รวมถึงการชะลาง พังทลายของดินชวยปรับ
โครงสรางของดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดนิ เกษตรกรนิยมปลูกพืชคลุมดินในสวนปาลมน้ํามัน
กันมาก เพราะไมตองใชแรงงาน และเวลาในการดูแลรักษาพืชคลุมดินมากเหมือนการปลูกพืชแซมแตถา
ขาดการดูแลรักษาที่ดกี ็อาจเกิดโทษไดเชนกัน
พืชตระกูลถั่วที่ปลูกเปนพืชคลุมในสวนปาลม ควรใชอัตราสวนประมาณ 1 กิโลกรัม/ไร ดังนี้
ถั่วคาโลโปโกเนีย : ถั่วเพอราเรีย : ถั่วเซนโตรซีมา อัตรา 1: 1 : 1
ถั่วเพอราเรีย : ถั่วเซนโตซีมา อัตรา 2 ; 3

การใชทะลายเปลาคลุมดิน
ทะลายปาลมเปลาเปนวัสดุเหลือที่มีปริมาณมาก และมีธาตุอาหารที่มีประโยชน สามารถใชเปนปุย
หรือตัวปรับสภาพดินไดโดยใชทะลายปาลมเปลาเปนวัสดุคลุมดิน เพือ่ ปองกันการชะหนาดิน ชวยลดการ
สูญเสียความชื้นจากหนาดินและใชเปนสารอาหารแกพืช แตประโยชนจะไดรับมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
ชนิดของดิน และสภาวะของความชื้นสัมพัทธของบริเวณนั้นดวย สามารถใชทะลายเปลาที่นํามาจาก
โรงงานโดยนํามากองทิ้งไวประมาณ 1 เดือน แลวจึงนําไปวางกระจายรอบโคนตน ในอัตรา 150-225
กิโลกรัม/ตน/ป รวมกับปุยแอมฌมเนียซัลเฟต 2-5 กิโลกรัม/ตน/ป ร็อคฟอสเฟต 0.7 กิโลกรัม/ตน/ป และ
โพแทสเซียมคลอไรด 1.5 กิโลกรัม/ตน/ป

การใหนา้ํ
ในสภาพพืน้ ทีท่ ี่มีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 1,800 มิลลิเมตร/ป และมีฤดูแลงยาวนาน 3-5 เดือน ควรมี
การใหน้ําเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตทะลายใหสูงขึ้น แตทั้งนีต้ องคํานึงถึงเงินทุนดวย สําหรับการติดตั้งระบบน้ํา
ควรพิจารณา ดังนี้
พื้นที่ที่มีขนาดใหญ มีแหลงน้ําเพียงพอ ควรติดตั้งระบบน้ําแบบน้ําหยด
พื้นที่ที่มีแหลงน้ํามากเกินพอควรติดตั้งระบบน้ําแบบโปรยน้ํา

อาการขาดธาตุอาหาร
อาการผิดปกติจากการขาดธาตุอาหารมักจะแสดงออกใหเห็นเมื่อพืชขาดธาตุอาหารในขั้นรุนแรง
และผลผลิตอาจจะลดลงแลวดวย ซึ่งอาการขาดธาตุอาหารตาง ๆ สามารถมองเห็นไดโดยสายตา และสังเกต
ไดดังนี้
ขาดธาตุอาหารไนโตรเจน (N)
ลักษณะอาการใบมีสีเหลืองซีดเกิดที่ทางใบแกกอนแกไขโดยใชปุยแอมโมเนียซัลเฟต อัตรา 1-2
กิโลกรัม/ตน สําหรับตนปาลมที่มีอายุ 1-2 ปและอัตรา 3-4 กิโลกรัม/ตน สําหรับตนปาลมที่มีอายุ5-10 ป
ขาดธาตุอาหารฟอสฟอรัส(P)
ลักษณะอาการ จะชะงักการเจริญเติบ ใบสีเขียวเขม แกไขโดยใสปุยร็อคฟอสเฟต อัตรา 1.25-1.5
กิโลกรัม/ตน
ขาดธาตุอาหารโพแทสเซียม (K)
ลักษณะอาการ จะมีจดุ สีเหลืองสมเปนจ้ําๆ บริเวณทางใบสวนที่มีสีเหลืองจะแหงและอาจเกิดเฉพาะ
ตนแทนทีจ่ ะเปนบริเวณกวาง อาจทําใหเขาใจผิดวาเกิดเนื่องมาจากพันธุกรรม ลักษณะเดนชัดในปาลมที่
ขาดธาตุโพแทสเซียม คือ ทางใบลางซีดและแหงกอนกําหนด

ขาดธาตุอาหารแมกนีเซียม (Mg)
ลักษณะอาการ ทางใบลางจะมีสีเหลืองเริ่มจากปลายใบและขอบใบยอย บริเวณที่มีสีเหลืองจะเห็น
ชัดเจนเมื่อถูกแสงแดดสวนที่ไมถูกแสงแดดจะยังมีสีเขียว อาการขาดแมกนีเซียมมักพบมากในดินที่มี
แมกนีเซียมต่ําและมีความเปนกรดจัด ในบางกรณีเกิดจากธาตุอาหารในดินไมสมดุลระหวาง แมกนีเซียมกับ
โพแทสเซียม หรือแมกนีเซียมกับแคลเซียม ทําใหพืชไมสามารถดูดแมกนีซียมไปใชไดดีเทาที่ควร เชน ใส
ปุยไนโตรเจน หรือปุยโพแทสเซียมหรือปุยที่มีแคลเซียมเปนองคประกอบที่มากเกินไป เปนตน วิธีการ
แกไขสําหรับอาการที่เกิดจุดประสีสมบนใบที่แก หรือรุนแรงจนปลายใบและขอบใบแหง ใหใส
โพแทสเซียมคลอไรด อัตรา 2.5 – 3.5 กิโลกรัม/ตน/ป สําหรับตนปาลมที่ใหผลผลิตแลว ในบางกรณีใหใสคี
เซอรไรท 1-2 กิโลกรัม/ตน จะชวยใหอาการขาดแมกนีเซียมดีขึ้น
ขาดธาตุอาหารโบรอน (B)
ลักษณะอาการ มีลักษณะผิดปกติแสดงใหเห็นหลายชนิด เชน ปลายใบยอยหักงอเปนรูปตะขอ อาจ
เกิดเฉพาะทางหรือทุกทางได ทางใบยอยสั้นผิดปกติในกรณีที่ขาดรุนแรง หรือเกิดแถบยาวใสโปรงแสง
ขนานกับแถบทางใบยอยหรือหยิก แกไขโดยใสโบแรกซ อัตรา 50-100 กรัม/ตน/ป เมือ่ อายุ 2-3 ป และ
อัตรา 150-200 กรัม/ตน/ป เมือ่ อายุ 4 ปขึ้นไป

โรคปาลมน้าํ มัน
โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับตนปาลมน้ํามันสําคัญ คือ
1. โรคกานทางใบบิด
สาเหตุ ยังไมทราบแนชัด เขาใจวาเกิดจากพันธุกรรมหรืออาจเกิดจากความไมสมดุลของธาตุอาหาร
โดยเฉพาะธาตุโบรอน ไนโตรเจน และแมกนีเซียมพบมากกับปาลมน้ํามันในแปลงปลูกอายุ 1-3 ป เปนโรค
ที่พบเสมอ
ลักษณะอาการ เกิดแผลเนาบริเวณใบยอด เมื่อยอดเจริญทางยอดคลี่ออกบริเวณที่เคยเปนแผลเนาใบ
ยอยจะแหงฉีกขาดไปกานทางบริเวณนีจ้ ะเหลือแตตอ กานทางสวนนีจ้ ะหักโคงลงเมือ่ ตนปาลมน้ํามันสราง
ยอดใหมก็จะแสดงอาการเชนนี้ จนบางครัง้ ทางจะหักลมโดยไมแสดงอาการเนากอน
2. โรคยอดเนา
สาเหตุ ยังไมทราบแนชัด แตจากการแยกหาเชื้อ สาเหตุจะพบเชื้อรา และแบคทีเรีย
ระบาดมากในชวงฤดูฝน สวนมากจะพบกับปาลมน้ํามัน อายุ 1-3 ป ในสภาพน้ําขังจะพบโรคนี้มาก
ลักษณะอาการ โคนยอดจะเนา ระยะแรกแผลมีสีน้ําตาลตอมาจะขยายทําใหใบยอดเนาแหงสามารถ
ดึงหลุดออกได
การปองกันกําจัด ปองกันแมลงอยางใหมากัดกินบริเวณยอดถาพบโรคในระยะแรกตัดสวนที่เปน
โรคออกใหหมด แลวฉีดพนดวยยาฆาเชือ้ รา เชน ไทแรม อาลีแอท

3. โรคทะลายเนา
สาเหตุ เชื้อรา
ลักษณะอาการ บนทะลายปาลมน้ํามันกอนจะสุกจะพบเสนใยสีขาวของเชื้อขึ้นระหวางผลและเจริญ
เขาไปในผลทําใหเปอรเซ็นต กรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้น ผลเนาเปนสีน้ําตาลดํามีลักษณะนุม ถามีสภาพ
เหมาะสมความชื้นมากเชื้อจะสรางดอกเห็ดบนทะลาย
การปองกันกําจัด กําจัดทะลายที่แสดงอาการออกใหหมดรวมทั้งชอดอกตัวเมียที่ผสมไมดี เศษซาก
เกสรตัวผูที่แหง ตัดสวนที่เปนโรคแลวฉีดพนดวยสารเคมี
4. โรคลําตนสวนบนเนา
สาเหตุ รายงานจากตางประเทศพบวาเกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการ พบวาสวนบนของลําตนจากยอดประมาณ 0.5 เมตรจะหัก พบครั้งแรกกับตนอายุ 9 ป
เมื่อผาดูพบวาเชื้อเขาทางฐานของกานทางทําใหเกิดอาการเนาบริเวณลําตน ในขณะทีต่ าและรากแสดง
อาการปกติ
การปองกันกําจัด เผาทําลายตนปาลมน้ํามันที่เปนโรคอยาเคลื่อนยายตนปาลมน้ํามันที่เปนโรคผาน
ไปในแปลงทีป่ ลูกปาลมน้ํามัน ในกรณีทพ่ี บอาการใหมๆ ถากสวนที่เปนโรคออกแลวทาบริเวณแผลดวย
สารปองกันและกําจัดโรคพืช

แมลงศัตรูปาลมน้าํ มัน
ดวงแรด เปนแมลงศัตรูที่สําคัญปาลมน้ํามันในภาคใตปจจุบันมีการโคนลมตนปาลมอายุมาก และ
ปลูกทดแทนทําใหมีแหลงขยายพันธุของดวงแรดมากขึ้น และเขาทําลายตนปาลมที่ปลูกใหมตั้งแตตน ปาลม
น้ํามันขนาดเล็กจนถึงปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิต การเกิดวาตภัย เชน พายุ ทําใหตน มะพราวและปาลมน้ํามัน
ลมตาย ก็เปนแหลงขยายพันธุของดวงแรดในเวลาตอมา
ลักษณะการทําลาย
เฉพาะตัวเต็มวัยเทานั้นที่เปนศัตรูปาลมน้ํามัน โดยบินขึน้ ไปกัดเจาะโคนทางใบทําใหใบหักหรือกัด
เจาะทําลายยอดออน ทําใหทางใบที่เกิดใหมไมสมบูรณ มีรอยขาดแหวงเปนริ้วๆ คลายรูปสามเหลี่ยม ถา
โดนทําลายมาก จะทําใหใบที่เกิดใหม แคระแกรน หรือเปนเหตุใหเกิดโรคยอดเนา จนถึงตายได
แหลงขยายพันธุดวงแรด
แหลงขยายพันธุดวงแรดไดแก ซากเนาเปอ ยของลําตน หรือตอของตนปาลมน้ํามัน ซากทะลายปาลม
กองมูลสัตวเกา กองปุยคอก กองขุยมะพราว กองกากเมล็ดกาแฟ กองขยะ เปนตน
การปองกันกําจัด
โดยวิธีเขตกรรม กําจัดแหลงขยายพันธุโดย
1. เผาหรือฝงซากลําตนหรือตอของปาลมน้ํามัน
2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว ใหกระจายออก โดยมีความสูงไมเกิน 15 เซนติเมตร

การปองกันกําจัด
โดยวิธีเขตกรรม กําจัดแหลงขยายพันธุโดย
1. เผาหรือฝงซากลําตนหรือตอของปาลมน้ํามัน
2. เกลี่ยกองซากพืช กองมูลสัตว ใหกระจายออก โดยมีความสูงไมเกิน 15 เซนติเมตร
3. ถามีความจําเปนตองกองซากพืชหรือมูลนานเกิน 2-3 เดือน ควรหมัน่ พลิกกลับกองเพื่อตรวจหาไข
หนอน ดักแดตัวเต็มวัยเพื่อกําจัดเสีย
โดยวิธีกล หมัน่ ทําความสะอาดบริเวณคอตนปาลมตามโคนทางใบหากพบรอยแผลเปนใชเหล็ก
แหลมแทงดวงแรดเพื่อกําจัด และใสสารฆาแมลงปองกันดวงเขามาวางไข
โดยชีววิธี ในธรรมชาติจะมีเชื้อราเขียวและเชื้อไวรัสชวยทําลายหนอนดวงแรด โดยผสมซากเนา
เปอยของพืช ขี้วัว ขุยมะพราว กากกาแฟ และขี้เลื้อย ผสมคลุกกันเพื่อใหดวงแรดมาวางไข และขยายพันธุ
จนถูกเชื้อราเขาทําลายและตายในที่สุด
ดวงกุหลาบ เปนศัตรูสําคัญชนิดหนึ่งของตนปาลมน้ํามันขนาดเล็กซึ่งยายไปปลูกแปลงใหญ โดยดวง
จะกัดกินใบในชวงเวลากลางคืน ถารุนแรงจะทําใหใบปาลมน้ํามันโกรน ชะงักการเจริญเติบโต จะพบมาก
ในชวงเดือนกุมภาพันธ – เมษายน
การปองกันกําจัด
ใชสารฆาแมลงประเภท Carbaryl WP อัตรา 40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ Carbasulgan อัตรา 40
มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนทุก 7-10 วัน
สัตวศัตรูปาลมน้ํามัน
สัตวที่ทําความเสียหายใหกับปาลมน้ํามัน สวนมากเปนสัตวที่มีถิ่นอาศัยในปาธรรมชาติมากอน สัตว
ที่เปนศัตรูปาลมน้ํามัน และทีพ่ บมาก เชน หนูพุกใหญ หนูทองขาว เมน กระแตธรรมดา นกเอีย้ ง
นกขุนทอง หมูปาและอีเห็น
การปองกันกําจัด โดยไมใชสารเคมี
- การลอมรั้วปาลมน้ํามันที่มีอายุ 1-3 ป ควรลอมหางโคนตนประมาณ 15 เซนติเมตร โดยใชเสาไมไผ
4 เสาปกเปนหลัก ยึดรั้วตาขายใหมนั่ คง ความสูงของรั้ว 45 เซนติเมตร
- การลอมตี ใชคนหลายคนชวยกัน วิธีนี้ชว ยลดปริมาณหนูลงระยะหนึ่ง ถาจะใหไดผลดีจะตองทํา
บอย ๆ ครั้ง ขอเสียคือ เปลืองแรงงานและเวลามาก
- การดัก เชน กรงดัก กับดัก หรือเครื่องมือดักหนูจะใหไดผลดีในเนื้อทีจ่ ํากัดเหยื่อดัก ควรคํานึงวา
สัตวชนิดที่ตองการอาหารชนิดใดมีมากนอยเพียงใด
- การเขตกรรม โดยหมั่นถางหญาบริเวณโคนตนปาลมอยาใหมหี ญาขึ้นรกเพราะเปนที่หลบอาศัยที่ดี
ของสัตวปาลมน้ํามัน

การเก็บเกีย่ วและขนยาย
การเก็บเกีย่ วทะลายปาลมสดเปนขั้นตอนทีม่ ีความสําคัญที่สุด ในการเพิ่มผลผลิตน้ํามันปาลมตอไร
เจาของสวนปาลมตองเก็บเกีย่ วผลผลิตทะลายปาลมสดที่สุกพอดีสงเขาโรงงานเพื่อใหไดน้ํามันปาลม ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ สูงสุดตอไร จึงจําเปนตองมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับมาตรฐานการเก็บเกี่ยวเพื่อนําไป
ปฏิบัติ ดังนี้
1. เก็บเกีย่ วทะลายผลปาลมสดในระยะที่สกุ พอดี คือ ระยะที่ผลปาลมมีสีผวิ เปลือกนอกเปนสีสมสด
และเริ่มมีผลรวงหลนจากทะลายปาลมรวงที่โคนตนไมนอ ยกวา 10 ผลตอทะลาย
2. รอบของการเก็บเกี่ยวในชวงผลปาลมออกชุกควรจะอยูใ นชวง 7-10 วัน
3. รอบการเก็บเกี่ยวในชวงมีผลผลิตนอย ควรเก็บเกีย่ ว 14-21 วันตอรอบ
4. ผลปาลมลูกรวงที่อยูบริเวณโคนปาลมน้ํามัน และที่คางในกาบตนควรเก็บออกมาใหหมด
5. กานทะลายควรตัดใหสั้นโดยตองใหตดิ กับทะลาย
6. พยายามใหทะลายปาลมชอกช้ํานอยที่สดุ

อุปกรณเก็บเกีย่ ว
1. ตนปาลมอายุ 3-5 ป ขอแนะนําใหใชหนาเสียมกวาง 3.5 นิ้ว และมีความยาวดามเสียมประมาณ
2.50 – 3.00 เมตร ตัดทพลายปาลมน้ํามันจากตน
2. ตนปาลมน้ํามันอายุ 8-9 ป ขอแนะนําใหใชเสียมดามเหล็กมีขนาดหนากวาง 4.5 นิว้ และมีความ
ยาวดามเสียม ประมาณ 2.00- 3.00 เมตรตัดทะลายปาลมน้ํามันจากตน
3. ตนปาลมน้ํามันสูงมากกวา 4 เมตรขึ้นไป การเก็บเกีย่ วดวยเสียมจะทําไดยาก จําเปนตองใชเคียว
ดามยาวตัดทะลายปาลมจากตน วัสดุที่ใชทาํ ดามเคียว คือไมไผ หรืออาจใชอลูมิเนียม ซึ่งมีน้ําหนักเบาแต
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยังไมดเี ทาไมไผ แตมีความคงทนมากกวา
4. ทะลายผลปาลมสดที่ใชเสียมหรือเคียวตัดลงมาจากตน ถามีกานทะลายยาว ควรใชขวานตัดใหสนั้
ไมเกิน 2 นิ้ว

การขนยาย
การรวบรวมผลปาลมสด สงขายก็มีความสําคัญเชนกัน ควรพิจารณา ดังนี้
1. ตองแตงชองทางลําเลียงระหวางแถวปาลมในแตละแปลงใหสะดวกในการลําเลียงและตรวจสอบ
ทะลายปาลมที่ตัดแลว เพื่อรวบรวมตอไป
2. รวบรวมผลปาลมน้ํามันที่เปนทะลายและลูกรวงใหเปนกองในทีว่ างโคนตนควรเก็บผลปาลมรวง
ใสภาชนะ เชน ตะกรา เขงหรือกระสอบ
3. การเก็บรวบรวมผลปาลม ควรลดจํานวนครั้งในการถายเทยอยเพื่อลดการชอกช้ําและบาดแผลของ
ผลปาลม

4. ทําความสะอาดผลปาลมที่เปอนดิน หรือเศษหิน ดินทรายและไมกาบหุมทะลายออกกอน
5. ตองรีบสงผลปาลมไปยังโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง

สรุป
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ สามารถเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่จังหวัดภาคใต จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎรธานี กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา นราธิวาส และอื่น ๆ สําหรับใน
ภาคตะวันออก ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ความตองการใชนา้ํ มันปาลมมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มของประชากรและการพัฒนาประเทศ การเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ํามันปาลมให
มากขึ้นสามารถทําไดโดยการเพิ่มปริมาณ พื้นที่ปลูกและเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น แตการเพิ่มพื้นที่ปลูก มี
ขอจํากัดหลายประการ ฉะนัน้ การเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น จึงมีความสําคัญยิ่งเกษตรกรควรมีเทคนิคใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันดวย ดังนี้
1. การเลือกพื้นที่ ตองพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ลักษณะดิน และการขนสง
2. พันธุปาลมน้ํามัน ที่สงเสริมใหปลูกเปนการคาในปจจุบัน คือ พันธุเ ทเนอรา
3. การปลูก ควรมีการเตรียมพื้นที่ใหเหมาะสม และปลูกอยางถูกวิธีในตนฤดูฝน เพื่อใหปาลมน้ํามัน
เจริญเติบโตไดดี
4. การใสปุย เพื่อใหตนปาลมน้ํามันไดรับปุยเคมีในปริมาณและชนิดของธาตุอาหารที่เพียงพอใน
ชวงเวลาที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต การจัดการปุยของเกษตรกร คือ กําไรสูงสุด
5. การปลูกพืชคลุมและใชการทะลายเปลาคลุมโคนตนเปนการกองกันการชะลางหนาดิน ชวยลด
การสูญเสียความชื้นจากหนาดิน และใหสารอาหารแกพืช
6. การใหน้ํา ในสภาพพื้นทีท่ ี่มีปริมาณ 250-350 มิลลิกรัม/ป และมีฤดูแลงยาวนาน 3-5 เดือน ควรมี
การใหน้ําเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตทะลายใหสูงขึ้น แตตองคํานึงถึงเงินทุนดวย
7. การเก็บเกีย่ วและขนยาย เปนขั้นตอนทีส่ ําคัญมาก ควรเก็บเกี่ยว ทะลายปาลมในระยะที่สุกพอดี ไม
ควรตัดผลปาลมดิบไปขายเพราะจะถูกตัดราคา และตองเก็บผลปาลมรวงบนพื้นใหหมด ทําความสะอาดผล
ปาลมไปยังโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง

เอกสารอางอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2542. การผลิตปาลมน้าํ มันอยางถูกตองและเหมาะสม. เอกสารเผยแพร 26 หนา
กรมสงเสริมการเกษตร, 2537. ปาลมน้ํามัน. เอกสารวิชาการ โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิต
ปาลมน้ํามัน, กองสงเสริมพืชไร. 74 หนา
ชัยรัตน นิลรัตน และจําเปน ออนทอง. 2538. การใสปยุ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปาลมน้ํามัน.
เอกสารเรียบเรียงจาก IPI
ทวีศักดิ์ ชโยภาส. 2544. แมลงศัตรูปาลมน้ํามันในประเทศไทย กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการ
เกษตร โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกาตรแหงประเทศไทย จํากัด 126 หนา
นคร สาระคุณ. 2539. การจัดการการผลิตปาลมน้าํ มัน, การผลิตพืชไรอุตสาหกรรม หนวยที่ 8.
เอกสารการสอนสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โรง
พิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 166 หนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินร. 2540. ปาลมน้าํ มัน,การใสปุยและการจัดการสวนปาลมน้าํ มัน. ฝายวิจัย
ปาลมน้ํามัน สํานักวิจัยและพัฒนา. 218 หนา
ศิริชัย มามีวัฒนะ. 2532. ปาลมน้ํามัน, พันธุปาลมน้ํามัน. โครงการวิจัยและพัฒนาปาลมน้ํามันกลุม
ปรับปรุงพันธุ ศูนยวจิ ัยพืชสวนสุราษฎรธานี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร.

ที่ปรึกษา
ชวลิต หุนแกว

ขอมูลวิชาการ
ศักดิ์ศิลป โชติสกุล
พัฑฒิดา กุฏีรตั น
ประสานงาน
วิษณุ อุทโยภาศ
นิวัตร วรรณนิธิกุล
เบ็ญจรงค จิรเศวตกุล

ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตไมผล ไมยืนตน และยางพารา
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตยางพาราและปาลมน้ํามัน
นักวิชาการเกษตร 7ว

นักวิชาการเกษตร 8ว
นักวิชาการเกษตร7ว
นักวิชาการเกษตร 8ว
สวนสงเสริมการผลิตไมผลไมยืนตนและยางพารา
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร

จัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดย
ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
กรมสงเสริมการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2579-5517
e-mail : agritech53@doae.go.th

10900

