
ค ำน ำ 

  นโยบายขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันทดแทนพลังงานในพ้ืนที่ภาคใต้และภาคตะวันออก  
ไม่สามารถด้าเนินการได้เต็มที่ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวถูกจ้ากัดด้วยพืชเดิมที่เกษตรกรปลูกอยู่ก่อนแล้ว 
จึงได้มีแนวความคิดที่จะขยายพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันออกไปนอกเขตที่ก้าหนด แต่เนื่องจากไม่มี 
การปลูกและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ จึงจ้าเป็นต้องมีการศึกษา/ทดสอบการเจริญเติบโตของ 
ปาล์มน้้ามัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลมาจัดท้าเป็นค้าแนะน้าส้าหรับเกษตรกร จนกระทั่ง วันที่ 28 เมษายน 2547 
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้ด้าเนินโครงการทดสอบการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ภาคกลางและภาค
ตะวันตก ปี 2547-2551 อนุมัติเงินงบประมาณ รวม 5.1 ล้านบาท  

  ผู้เขียนร่วมกับทีมงาน ได้ด้าเนินการตามโครงการดังกล่าว เก็บรวบรวมข้อมูลมาสังเคราะห์
และวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้้ามันในภาคใต้ จนสามารถน้ามาจัดท้าเป็นเอกสาร
วิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต” ขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีปลูก
ปาล์มน้้ามันบนสันร่องที่มีน้้าหล่อเลี้ยงคูคลองตลอดเวลา ซึ่งต่างจากภาคใต้ที่อาศัยน้้าฝน  ในการนี้หวังว่า
จะเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มน้้าขัง ซึ่งมีลักษณะเดียวกันหลายพ้ืนที่ 
ทั้งในภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

  ในที่สุดได้พบว่า พ้ืนที่ที่มีน้้าไหลบ่า ท่วมขัง ในเขตจังหวัดสุโขทัย เพชรบุรี นครศรีธรรมราช 
หนองคาย สกลนคร นครพนมและบึงกาฬ และอีกหลายพ้ืนที่ในประเทศไทย สามารถน้าเทคโนโลยี 
ในเอกสารเล่มนี้ ไปใช้ประโยชน์ได้  

  หวังว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส้าหรับเกษตรกรในเขตที่ลุ่ม น้้าท่วมขัง ได้น้าข้อมูล
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และตัวเกษตรกรเอง ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เจือจุนครอบครัวให้มีสุข  
สร้างชุมชนให้น่าอยู่ และจะช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ก้าวหน้าสืบไป 
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ค ำนิยม 

  จากการลงมือปฏิบัติของแกนน้าชาวสวนปาล์มน้้ามันทุ่งรังสิต ประกอบด้วยนายอักษร 
น้อยสว่าง ผู้น้ากลุ่ม อาจารย์สถิต ค้ารักษ์ คุณแสนศักดิ์ ลิ้มปทุม คุณส้าเนา เพชรสมร และสมาชิกกลุ่ม 
อีกหลายท่านที่มิได้เอ่ยนามในที่นี้ ช่วยน้าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริง มามอบให้เพ่ือประกอบข้อมูล 
ทางวิชาการ   

ขอขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดปทุมธานี ดร.รุจิพัชร งามจริงและทีมงานส้านักงานเกษตร
อ้าเภอหนองเสือ คุณพินิจ สระบุรินทร์ คุณภัทรพงศ์ ฤกษ์ฉายและคุณพรทิพย์ มีมาเจริญดี ที่ช่วยเก็บข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์และเชิญเกษตรกรมาร่วมวิจารณ์เอกสาร 

  เจ้าหน้าที่ส้านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรที่ช่วยกันจัดท้าเอกสารจนส้าเร็จ 
ประกอบด้วยคุณนิภา  สงฤทธิ์ ช่วยรวบรวมข้อมูล คุณมาลินี ยุวนานนท์ และคุณสุริวัสสา รัตนรักษ์ติยา 
ช่วยตรวจทาน เรียบเรียงเอกสาร ให้ถูกต้องสมกับเป็นเอกสารวิชาการและได้รับการช่วยเหลือออกแบบปก
โดยคุณสุปัญญา นนท์ศิริ  

  ก้าลังใจที่ได้รับจนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายจนส้าเร็จลุล่วงมาด้วยดี จากสมาชิก
ครอบครัวที่อบอุ่น ผศ.วันทนี โชติสกุล และนส.ชุติมณฑน์ โชติสกุล  

  สุดท้าย ขอประกาศว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความรู้ ประสบการณ์และความช้านาญ 
ด้านปาล์มน้้ามันแก่ผู้เขียน ตลอดระยะเวลา เกือบ 30 ปี ที่ท้าหน้าที่นักวิชาการเกษตร เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ที่สุดในชีวิต  
 
         ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล 

    กันยายน 2555 
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คณะกรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามันเพื่ออุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชนเชิงพาณิชย์ในพ้ืนท่ีปลูกใหม ่
โครงการน าร่องผลิตปาล์มน้ ามันเพื่อพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการวิชาการ พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องปาล์มน้ ามัน 
คณะท างานเพื่อพิจารณายกร่างแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วย 
ความสมัครใจด้านการบังคับใช้กฎหมายธรรมาภิบาลและการค้าแห่งสหภาพยุโรป (VPAs EU-FLEGT) 
ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร    
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของชาวนาในเขตภาคกลาง ในคณะกรรมาธิการ  
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 
คณะอนุกรรมาธิการพืชสมุนไพร ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 
คณะอนุกรรมาธิการพืชเศรษฐกจิเพื่ออาหารและพลังงานทดแทนในคณะกรรมาธิการการเกษตรและ 
สหกรณ์ วุฒิสภา 
ที่ปรึกษาสมาคมปาล์มน้า้มันและน้้ามันปาล์มประเทศไทย 
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สารบัญ 

 หน้า 
บทที่ 1  ประวัติความเป็นมาของปาล์มน ้ามันในพื นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 1 

แหล่งก้าเนิดของปาล์มน ้ามันที่ปลูกเป็นการค้า 1 
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์ม ปี 2551-2555 1 
ประวัติการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 2 

บทที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาของปาล์มน ้ามัน  9 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มน ้ามัน  9 
นิเวศวิทยาของปาล์มน ้ามัน 14 
พันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ส่งเสริมในประเทศไทย 19 

บทที่ 3  ลักษณะทั่วไปของพื นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 21 
ลักษณะพื นที่ดินเปรี ยวภาคกลาง 21 
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพื นที่ในเขตทุ่งรังสิต 23 

บทที่ 4  เทคโนโลยีการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ลุ่มสวนส้มร้าง      26 
การปรับสภาพพื นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน ้ามัน 26 
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาของดินเปรี ยวจัดให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน ้ามัน 28 
เทคโนโลยีการปลูกปาล์มน ้ามันที่เหมาะสมส้าหรับทุ่งรังสิต 33 

การเตรียมพื นที่ 33 
การปรับสภาพพื นที่ 34 
วิธีการปลูก 37 

การคัดเลือกสายพันธุ์ปาล์มน ้ามันให้เหมาะสม 39 
ข้อพิจารณาในการเลือกซื อต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ดี 42 

การดูแลรักษาสวนปาล์มที่ปลูกในร่องส้มร้าง 42 
การเก็บเกี่ยวและขนส่งปาล์มน ้ามัน 55 

บทที่ 5  การพิจารณาลงทุนปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต   59 
ศักยภาพพื นที่ส้าหรับปลูกปาล์มน ้ามัน 59 
สถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน ้ามัน                                           60 
ประมาณการต้นทุนการผลิตปาล์มน ้ามันในพื นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 62 
ประมาณการผลตอบแทนและรายได้จากการปลูกปาล์มน ้ามันทุ่งรังสิต           67 

 

 



สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่  1  สรุปพื นท่ีเป้าหมายเบื องต้นเพ่ือขยายปลูกปาล์มน ้ามัน 2 
ตารางที่  2  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 
ตารางที่  3  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสภาพพื นที่ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน ้ามัน 15 
ตารางที่  4  จ้าแนกความเหมาะสมของดินส้าหรับการปลูกปาล์มน ้ามัน 16 
ตารางที่  5  จ้าแนกชั นความเหมาะสมของดิน 16 
ตารางที่  6  จ้าแนกความเหมาะสมของปริมาณน ้าฝนส้าหรับการปลูกปาล์มน ้ามัน 17 
ตารางที ่ 7  จ้าแนกระดับความเหมาะสมของอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 

และให้ผลผลิตปาล์มน ้ามัน 
18 

ตารางที่  8  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศจังหวัดนครนายก (ปี พ.ศ. 2513-2548)   25 
ตารางที่  9  pH กับชนิดและปริมาณปูนที่ต้องการใช้ (ปรับค่า pH ที่ระดับ 5.5) 30 
ตารางที ่10  ตัวอย่างลักษณะของปาล์มน ้ามันสายพันธุ์ต่าง ๆ    41 
ตารางที่ 11  แสดงการให้น ้าในสวนปาล์มที่ปลูกในร่องส้มร้าง 43 
ตารางที่ 12  แสดงวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีเม่ือปาล์มน ้ามันอายุต่าง ๆ   44 
ตารางที่ 13  แสดงการใส่ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน ้ามันอายุต่าง ๆ ในพื นที่ดินกรดหรือดินเปรี ยวจัด 44 
ตารางที่ 14  แสดงจ้านวนทางใบท่ีเหลือหลังจากการตัดแต่งทางใบ   45 
ตารางที่ 15  แสดงศักยภาพของผลผลิตปาล์มน ้ามันในอ้าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  59 
ตารางที่ 16  แสดงบัญชีสมดุลน ้ามันปาล์ม กรณีที่มีการใช้ทดแทนพลังงาน  61 
ตารางที่ 17  ต้นทุนการปรับสภาพพื นที่เพ่ือการปลูกปาล์มน ้ามันระหว่างพื นที่ร่องส้มเดิม 

กับพื นที่ใหม่ 
63 

ตารางที่ 18  ค่าใช้จ่ายในการปลูกดูแลรักษาสวนปาล์มน ้ามันในพื นท่ีสวนส้มร้าง (ปีที่ 1)  63 
ตารางที่ 19  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนปาล์มน ้ามันในพื นที่สวนส้มร้าง (อายุ 2 ปี) 64 
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บทที่ 1 

ประวัติความเป็นมาของปาล์มน้้ามันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 

แหล่งก้าเนิดของปาล์มน้้ามันที่ปลูกเปน็การคา้ 

ปาล์มน ้ามัน  เป็นพืชจัดอยู่ในตระกูลปาล์ม (Palmae หรือ Recaceae) มีถิ่นก าเนิดและ
เจริญเติบโตเขตร้อนชื้นหรือเขตมรสุม บริเวณประเทศแอฟริกาตะวันตกและทวีปอเมริกาใต้ มีหลายสกุล 
เช่น สกุล Elaeis จัดอยู่ในกลุ่มของ African Oil Palm และสกุล Oleifera ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ American 
Oil Palm 

  ปาล์มน้ ามันมีถิ่นก าเนิดในแถบแอฟริกาตะวันตก  ชาวโปรตุเกสได้น าปาล์มน้ ามันเข้ามา
ปลูกในทวีปเอเซีย  โดยเริ่มปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์  เมืองโบกอร์  ประเทศอินโดนีเซีย ราว พ.ศ. 2391 
จากนั้นได้แพร่กระจายพันธุ์มายังเกาะสุมาตราในช่วงปี พ.ศ. 2396 - 2400  และเริ่มปลูกเป็นการค้าอย่าง
จริงจังเมื่อ พ.ศ. 2454  และพ.ศ. 2461  มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันในเกาะสุมาตรา 22,500 ไร่  ส าหรับ
ประเทศมาเลเซียได้เริ่มปลูกปาล์มน้ ามันครั้งแรกที่สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์  พ.ศ. 2413  ต่อมาได้รับความ
สนใจและมีการค้นคว้าวิจัยครั้งแรกในรัฐ Selangor และเริ่มปลูกเป็นการค้าครั้งแรกใน พ.ศ. 2460 จนถึง
ปัจจุบันนี้  

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472  มีผู้น าปาล์มน้ ามันเข้ามาปลูกในประเทศไทยที่สถานีทดลองยางคอหงส์ 
จังหวัดสงขลา  และสถานีกสิกรรมพลิ้ว  จังหวัดจันทบุรี  โดยปลูกเป็นปาล์มประดับ  ส่วนการส่งเสริมการ
ปลูกปาล์มน้ ามันเป็นพ้ืนที่ใหญ่นั้นเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2511  โดยนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้  จังหวัดสตูล  
ประมาณ 20,000 ไร่  และบริษัทอุตสาหกรรมน้ ามันและสวนปาล์มจ ากัด ต าบลปลายพระยา  อ าเภออ่าวลึก  
จังหวัดกระบี่  ประมาณ 20,000 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553) 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์ม ปี 2551-2555 

  ประเทศไทยได้มีการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดปัญหา
วิกฤตราคายางตกต่ า (ปี 2535) นอกจากนี ้น้ ามันปาล์มเป็นสินค้าท่ีมีการควบคุมการน าเข้าจากต่างประเทศ 
ท าให้ผลตอบแทนจากการปลูกปาล์มน้ ามันสูงกว่าพืชชนิดอ่ืนโดยเปรียบเทียบ ในปี 2542 ประเทศต่าง ๆ 
เกิดวิกฤติพลังงาน ท าให้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมสูงขึ้น รัฐบาลไทยจึงก าหนดนโยบายผลิตพืช
เพ่ือให้ได้ผลผลิตน ามาทดแทนพลังงาน ซึ่งปาล์มน้ ามันเป็นพืชน้ ามันที่สามารถน ามาทดแทนพลังงานได้ง่าย
และมีต้นทุนการผลิตต่ า  กระทรวงพลังงานได้ก าหนดนโยบายการใช้พลังงานทดแทนและร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก าหนดนโยบายขยายพ้ืนที่เพาะปลูกและใช้พืชพลังงานทดแทน  โดยขั้นแรกก าหนด
นโยบายการผลิตพืชทดแทนน้ ามันเบนซิน ได้แก่ การผลิตแอลกอฮอล์ จากอ้อยและมันส าปะหลัง ส าหรับ
การผลิตพืชทดแทนน้ ามันดีเซล ก าหนดนโยบายขยายพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันให้ได้ 5 ล้านไร่ 
โดยส่วนหนึ่งใช้เพ่ือการบริโภคตามปกติ  อีกส่วนหนึ่งน ามาผลิตเป็นไบโอดี เซลทดแทนน้ ามันดีเซล 
และมีการส่งเสริมให้ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพ่ิมข้ึน 
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  พ้ืนที่ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ก าหนดเป็นเขตเกษตร
เศรษฐกิจส าหรับปลูกปาล์มน้ ามัน  โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมทางกายภาพและโรงงาน 
แปรรูปปาล์มน้ ามัน เป็นส าคัญ ในปี 2550  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ปี 2551 - 2555 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยก าหนดพ้ืนที่
ส่งเสริมใน 23 จังหวัด ประกอบด้วย 14 จังหวัดภาคใต้ 7 จังหวัดภาคตะวันออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในภาคตะวันตก รวมทั้งจังหวัดหนองคาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะพบว่า ในปี 2550 พ้ืนที่
เพาะปลูกปาล์มน้ ามันมีจ านวน 3.07 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 2.37 ล้านไร่ ต่อมาปี 2554 พ้ืนที่
เพาะปลูกเพ่ิมข้ึนเป็น 4.20 ล้านไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 3.69 ล้านไร่ จะได้รับผลผลิตปาล์มสดทั้งทะลาย จ านวน 
9.17 ล้านตันผลปาล์มสด หรือ 1.47 ล้านตันน้ ามันปาล์มดิบ โดยน าไปผลิตเป็นไบโอดีเซล 0.36 ล้านตัน 

  ในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ปี 2551 - 2555  ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระบุพ้ืนที่เพาะปลูกใหม่ที่ในเขตนาร้าง ทิ้งร้าง ที่ลุ่ม ดินเปรี้ยวและพ้ืนที่เสื่อมโทรม 
จ านวน 2.5 ล้านไร่ และปลูกทดแทนสวนเก่า 0.5 ล้านไร่ โดยพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามัน 
แสดงตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1  สรุปพื้นท่ีเป้าหมายเบื้องต้นเพ่ือขยายปลูกปาล์มน้ ามัน 
หน่วย : ไร่ 

พ้ืนที่เป้าหมาย 
เนื้อท่ี พ้ืนทีศ่ักยภาพ 

ขยายปลูกปาล์ม Zone A+E นอกเขตป่าไม้ รวม 
ภาคใต้ (นาร้าง/ ทิ้งร้าง/ ไม้ผล) 219,218 2,488,299 2,707,447 1,889,243 
ภาคตะวันออก (นาร้างทิ้งร้าง/ ไม้ผล 
พ้ืนทีเ่สื่อมโทรม/ ที่ลุ่ม) 

213,363 859,596 1,072,959 509,080 

ภาคกลาง (พ้ืนที่ปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว) - 197,542 197,542 150,000 

รวม 432,581 3,545,367 3,977,948 2,548,323 

หมายเหตุ : เขตป่าไม้ หมายถึง เขตป่าอนุรักษ์ (Zone C)/ เขตอุทยานแห่งชาติ/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550 

ประวัติการปลูกปาล์มน้้ามันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 

  พ้ืนที่ภาคกลาง หมายถึง พ้ืนที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในดินเปรี้ยว  มีพ้ืนที่รวมกันมากกว่า 
500,000 ไร่ ครอบคลุมเขตการปกครองใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดนครนายก พ้ืนที่ดังกล่าวในปัจจุบันเรียกว่า “ทุ่งรังสิต” ลักษณะของพ้ืนที่ เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมขัง 
ดินเปรี้ยวจัด แต่มีการปรับปรุงคูคลองตามระบบการชลประทาน จัดพ้ืนที่ให้พสกนิกรใช้ประโยชน์ ตั้งแต่
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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ภาพที่ 1  แสดงอาณาเขตพ้ืนที่ทุ่งรังสิต 

ที่มา : สมัย ใจอินทร์, 2552 
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เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรได้ปรับโครงสร้างพ้ืนที่โดยการยกร่องและใช้ปูนปรับสภาพดิน 
ปลูกส้มเขียวหวานได้ผลผลิตขายในประเทศและส่งออก สร้างรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท  

 

 

  ภาพที่ 2  แสดงสวนส้มเขียวหวานในเขตพ้ืนที่ทุ่งรังสิต 

ต่อมาสวนส้มเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง ท าให้สวนส้มเกือบทั้งหมดเสียหายโดยสิ้นเชิง 
เกษตรกรจ านวนมากกว่า 2,500 ราย  เป็นหนี้ธนาคารและหนี้นอกระบบมากกว่า 1,000 ล้านบาท เกษตรกร
บางรายขายที่ดินและย้ายถิ่นท ากินไปต่างจังหวัด รายที่ไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้โดนเจ้าหนี้ยึดที่ดิน และ
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงท ามาหากินในพ้ืนที่อยู่ บางรายปรับร่องสวนให้ราบเพ่ือปลูกข้าว บางรายปลูก 
พืชอายุสั้น เช่น พริก มะเขือ ตะไคร้ และพืชตระกูลถั่ว เพ่ือประทังชีวิตและครอบครัวให้พออยู่ได้ พ้ืนที่
ดังกล่าว ประมาณ 190,000 ไร่ ได้ท าการปรับปรุงสภาพ โดยการยกร่อง  ใช้ปูนปรับสภาพความเป็นกรดให้
เหมาะสมกับการปลูกพืชมาก่อนแล้ว ประกอบกับมีระบบชลประทาน ที่ท าให้มีความชื้นสามารถปลูก  
ปาล์มน้ ามันได ้

กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้จัดท าแปลงทดสอบการปลูกปาล์มน้ ามันขึ้น ใน 5 ต าบล 
ของอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 เป็นต้นมา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
10 ราย  

จากการรวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันอายุ 1, 2 และ 3 ปี ของ 
ปาล์มน้ ามันที่ปลูกในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับปาล์มน้ ามันที่ปลูก 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดังตาราง) 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จังหวัด 

อายุ 12 เดือน อายุ 24 เดือน อายุ 36 เดือน 
ความยาว 
ทางใบที่ 
9 (ซม.) 

จ านวน 
ทางใบ
(ทาง) 

ความยาว 
ทางใบที่ 
9 (ซม.) 

จ านวน
ทางใบ 
(ทาง) 

จ านวน
ทะลาย 
ต่อต้น 

ช่อดอก 
ตัวผู้ 
(ช่อ) 

น้ าหนัก
ทะลาย 
(กก.) 

% 
น้ ามัน 

1.ปทุมธานี 219.75 28 359.25 54 22.5 4.24 4.56 12.5 
2.สุราษฎร์ธานี 233.33 28 354.50 53 23.2 4.90 4.33 12.0 

หมายเหตุ   1. ข้อมูลเฉลี่ยจากการสุ่มเก็บ 3 แปลง ๆ ละ 10 ต้น   
2.  เริ่มปลูกตุลาคม 2547        

ที่มา : ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล, 2553 
 

 
 

ภาพที่ 3  แปลงทดสอบการเจริญเติบโตปาล์มน้ ามัน กรมส่งเสริมการเกษตร อายุ 4 ปี 

ปาล์มน้ ามันเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 36 เดือน ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนทางใบที่สร้าง
จ านวนช่อดอก จ านวนทะลายและน้ าหนักทะลายในแปลงที่ทดสอบ พบว่า จ านวนทางใบที่สร้าง ของแปลง
ทดสอบจังหวัดปทุมธานี มีจ านวนมากกว่า แสดงว่าโอกาสที่จะเกิดช่อดอกตัวเมียเพ่ือพัฒนาไปเป็นทะลาย
ปาล์มมากกว่าแปลงอื่น เมื่อปาล์มน้ ามันในแปลงทดสอบที่จังหวัดปทุมธานีให้ผลผลิต ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ผลผลิตทุกครั้ง ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วค านวณเป็นผลผลิตต่อไร่ที่ได้รับ ผลปรากฏว่าผลผลิตปาล์มน้ ามัน  
เมื่ออายุ 4 - 5 ปี (ผลผลิตปี 2551) และผลผลิตในปีที่ 5 - 6 (ผลผลิตปี 2552) เฉลี่ย 2,588 กก./ไร่/ปี และ 
4,283 กก./ไร่/ปี ตามล าดับ (ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ 2.790 กก./ไร่/ปี) 
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กรมพัฒนาที่ดิน  ได้ท าการศึกษาทดสอบการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด 
ภาคกลาง ตั้งแต่ปี 2548  โดยศึกษาทดลองการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว 
ใน 2 ลักษณะ คือ ในแปลงของเกษตรกรที่เป็นพ้ืนที่สวนส้มร้าง อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และ 
พ้ืนที่ดินเปรี้ยวในศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก โดยการขุดยกร่องใหม่ ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้ 

พื นที่สวนส้มร้าง อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  พบว่า ดินในร่องสวนส้มร้าง 
มีความอุดมสมบูรณ์สูงเนื่องจากมีปุ๋ยตกค้างสะสมในดินจากการใส่ปุ๋ยส้มเขียวหวาน ความเป็ นกรดด่าง 
ของดิน (pH) อยู่ระดับรุนแรงปานกลาง (pH 4.5) ซึ่งเป็นช่วงที่ปาล์มน้ ามันสามารถเจริญเติบโตได้ระดับหนึ่ง 
เนื่องจากพ้ืนที่สวนส้มร้างได้มีการปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดหรือความเปรี้ยวของดินมาแล้ว และสภาพ
กายภาพดินร่วนซุย ไม่แน่นทึบ เนื่องจากมีการใส่ปุ๋ยหมักบ ารุงสวนส้มมาเป็นเวลานาน การซึมซับของน้ าดี  
การทดลองครั้งนี้ได้มีการใส่ปูนโดโลไมท์ปรับปรุงดินร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี ดังนั้น ปาล์มน้ ามันที่ปลูกในพ้ืนที่
สวนส้มร้าง จึงมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูงเฉลี่ยประมาณ 4  ตันต่อไร่ในปีที่ 5  และการ
เจริญเติบโตและผลผลิตดีกว่าปาล์มน้ ามันที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดที่ยกร่องใหม่  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

ภาพที่ 4  แปลงศึกษาทดสอบการปลูกปาล์มในพ้ืนที่ร่องส้มร้าง ของกรมพัฒนาที่ดิน 

พื นที่ดินเปรี ยวจัดที่ยกร่องใหม่  ดินมีความรุนแรงของกรดสูง ต้องปรับปรุงดินด้วย
วัสดุปูนโดโลไมท์ อัตราสูงกว่าในสวนส้มร้าง และเนื้อดินแน่นทึบต้องใส่ปุ๋ยหมักปรับปรุงดินต่อเนื่อง 
หลาย ๆ ปี  สภาพกายภาพของดินจึงจะร่วนซุย ปาล์มน้ ามันที่ปลูกในพ้ืนที่ยกร่องใหม่มีการเจริญเติบโต 
ช้ากว่าปาล์มน้ ามันที่ปลูกในสวนส้มร้างและให้ผลผลิตต่ ากว่า (ผลผลิตปีที่ 5 เฉลี่ยประมาณ 3.2 ตันต่อไร่) 
การปลูกปาล์มน้ ามันในดินเปรี้ยวจัดที่ยกร่องใหม่ เกษตรกรต้องลงทุนสูง เนื่องจากต้องขุดยกร่อง มีระบบการ
ควบคุมน้ าที่สมบูรณ์ เสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ ารุงดินสูง และค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ให้น้ า  
(เรือพ่นน้ าหรือติดตั้งระบบสปริงเกอร์) ดังนั้น การปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่สวนส้มร้าง จึงมีความเป็นไปได้ 
หากมีการจัดการดินและน้ าอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรไม่ต้องลงทุนขุดร่องหรือปรับปรุงดินมากนัก มีอุปกรณ์ 
ให้น้ าพร้อม เก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี มีรายได้สม่ าเสมอ (นงคราญและคณะ, 2552) 
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ภาพที่ 5  แสดงลักษณะการใช้พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ในจังหวัดปทุมธานี 
ที่มา : สมัย ใจอินทร์, 2552 

 กรมวิชาการเกษตร  ได้ท าการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ทุ่งรังสิตเป็นเวลา 2 ปี ยังไม่สามารถสรุป
ข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ อย่างไรก็ตามจากข้อมูล พบว่า การเจริญเติบโตและผลผลิตมีแนวโน้มที่ดี 

 จากข้อมูลทางวิชาการของ 3 หน่วยงาน แสดงว่าการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ทุ่งรังสิต 
มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดี  โดยควรมีการปลูกในพ้ืนที่ยกร่องสวนส้มร้าง เนื่องจากได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดหรือความเปรี้ยวของดินมาแล้ว ท าให้สภาพกายภาพดินร่วนซุย ไม่แน่นทึบ  
การซึมซับของน้ าดี  ส่วนการปลูกปาล์มน้ ามันในดินเปรี้ยวจัดที่ยกร่องใหม่ เกษตรกรต้องลงทุนสูง เนื่องจาก
ต้องมีการลงทุนในการขุดยกร่องใหม่และเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ ารุงดินสูง เกษตรกรจ าเป็นต้อง 
ทิ้งแปลงไว้ระยะหนึ่งจนกว่าสภาพดินเหมาะสมจึงจะปลูกปาล์มน้ ามันได้ (ผลจากการทดลองพบว่าหากปลูก
ทันทีภายหลังยกร่องโดยไม่ปรับสภาพดิน ปาล์มน้ ามันไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร) 
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ภาพที่ 6  แสดงร่องส้มร้างทีม่ีการปรับสภาพดิน 

การเพิ่มขึ นของพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน  จากการส ารวจของกรมส่งเสริมการเกษตร 
ในเดือนมีนาคม 2554 พบว่า มีเกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันแล้วจ านวน 13,903 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 800 ไร่ 
มีเกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันแล้ว จ านวน 490 ราย  

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ทุ่งรังสิตได้รวมตัวกัน ร้องขอให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประกาศให้พ้ืนที่ดังกล่าว เป็นเขตส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามัน เพ่ือสิทธิในการรับบริการจากรัฐ 
เช่นเดียวกันกับเกษตรกรในภาคใต้ เช่น กู้เงินจาก ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น ซึ่งระหว่างที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก าลังพิจารณาอยู่นั้น เกษตรกรได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  ได้ช่วยเร่งรัด ติดตามการด าเนินงาน ในที่สุด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเขตพ้ืนที่เฉพาะรายแปลงที่เหมาะสม  
เป็นพื้นที่ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามัน 
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บทที่ 2 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาของปาล์มน ้ามัน 
 

ปาล์มน ้ามัน มีชื่อวิทยาศาสตร์ Elaeis  guineensis Jacq. เป็นพืชที่จัดอยู่ในพืชตระกูล
ปาล์ม (Palmae หรือ Arecaceae) ตระกูลย่อย (Sub - family) เดียวกับมะพร้าว คือ Cocoineae 
สกุล Elaeis ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด คือ 

- Elaeis guineensis Jacq. (African oil palm) หรือ Alfonsia guineensis. H.B.K. 
- Corogo  oleifera (American oil palm) มีถ่ินก าเนิดทางอเมริกากลาง ปานามา

โคลัมเบีย และแถบลุ่มน  าอเมซอน 
- Elaeis odora (American oil palm) ไม่มีรายงานความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
ทั ง 3 ชนิดนี   Elaeis  guineensis  Jacq. มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด 

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) 
ปาล์มน  ามัน จัดเป็นพืชผสมข้าม ใบเลี ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์ปาล์ม (Palmae  ปัจจุบันเปลี่ยน

ชื่อเป็น Arecaceae) และเป็นพืชยืนต้นที่สามารถให้ผลผลิตสดได้ตลอดปี เริ่มจากที่ปาล์มมีอายุได้ประมาณ 
2 ปีครึ่งหลักจากปลูก โดยเฉลี่ยแต่ละต้นควรจะให้ทะลายได้อย่างน้อยหนึ่งทะลายต่อต้นต่อเดือน และ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายสดได้นานกว่า 20 ปี  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มน ้ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) สรุปได้ดังนี   

1. ราก  ปาล์มน  ามันมีระบบรากแบบรากฝอย โดยรากจะเกิดขึ นตรงฐานโคนของล าต้น
เป็นระบบแขนง (adventitious root system) ประกอบด้วยรากชุดต่าง ๆ ประมาณ 4 ชุด โดยรากชุดต่าง ๆ 
ท าหน้าที่ช่วยค  าจุนล าต้น ดูดซับน  า และธาตุอาหาร  รากชุดแรก (Primary root) เกิดตรงโคนล าต้นมีขนาด
ใหญ่ที่สุด  ส่วนใหญ่เจริญตามแนวนอนอาจจะยาวออกไปไกล 15 - 20 เมตร  อีกส่วนหนึ่งจะเจริญไปตาม
แนวลึก จากรากชุดนี จะมีการแตกแขนงจากรากชุดที่สองจะลดตามล าดับ รากชุดที่สาม  จะไม่มีขน  รากชุดที่สี่  
จะท าหน้าที่ดูดน  า และธาตุอาหารแทน  ความหนาแน่นของรากจะพบในบริเวณรัศมีของพุ่มใบ และลึกลงไป
ประมาณ 15 เซนติเมตรจากผิวดิน การแผ่กระจายของรากจะขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น 
สภาพของดิน ปริมาณของธาตุอาหาร   ความตื นของระดับน  าใต้ดิน เป็นต้น  นอกจากนี จะพบรากพิเศษ 
คือ รากอากาศ (aerial root หรือ pheumathodes) ตรงบริเวณโคนต้น ท าหน้าที่ถ่ายเทอากาศระหว่าง
รากกับบรรยากาศด้วย 

2. ล้าต้น  ล าต้นของปาล์มน  ามันมีลักษณะตั งตรง ทรงกระบอก มีเนื อเยื่อเจริญเฉพาะ
ตรงปลายยอด ไม่มีกิ่งแขนง ประกอบด้วยข้อและปล้องที่ถี่มาก  แต่ละข้อมีหนึ่งทางใบเกิดเวียนรอบล าต้น 
ในระยะที่ปาล์มอายุยังน้อย (น้อยกว่า 3 ปี) จะสังเกตเห็นทางใบอยู่ติดกับล าต้นมากว่า 40 ทางใบ 
เมื่อปาล์มมีอายุมากขึ นและเริ่มมีการตัดแต่งทางใบ จะสังเกตเห็นฐานทางใบท่ีเป็นรอยตัดแต่ง ติดอยู่รอบ ๆ 
ล าต้น รอยแผลที่ฐานใบติดกับล าต้นก็คือ ข้อของล าต้น และส่วนที่อยู่ระหว่างข้อ คือ ปล้อง ต้นปาล์มที่แก่มาก 
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(อายุมากกว่า 20 ปี) อาจมีความสูงถึง 15- 18 เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 30 - 38 เซนติเมตร  
ขนาดล าต้นและความสูงของต้นปาล์ม จะขึ นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม โดยทั่วไปจะเพ่ิมขึ นปีละ
ประมาณครึ่งเมตร  

3. ใบ หรือทางใบ  ในภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ปาล์มน  ามันที่ เจริญเติบโต
เต็มที่แล้วจะมีทางใบ (Frond) เกิดขึ นที่รอบยอด (crow) ประมาณ 40 - 50 ทาง การเจริญภายในแต่ละทางใบ
เป็นไปอย่างเชื่องช้ากินเวลาร่วม 2 ปี จึงจะปรากฏให้เป็นยอดแหลม (spear) ออกมาหลังจากนั นก็เจริญ
อย่างรวดเร็ว เมื่อทางใบท่ีหนึ่งคลี่ จะมีทางใบถัดไปในรูปยอดแหลมเกิดขึ นมาแทนเป็นล าดับ ทางใบคลี่แล้ว
จะท าหน้าที่สังเคราะห์แสง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) ทางใบประกอบด้วย แกนทางใบ  ก้านใบ และ
ใบย่อย  ซึ่งเกิดจากการพัฒนาของเนื อเยื่อเจริญปลายยอดของล าต้น  บริเวณดังกล่าวจะมีจุดก าเนิดตาใบ
อยู่มากกว่า 50 ตาใบ  ในปาล์มที่มีอายุ 5 - 6 ปี  จ านวนใบหรือทางใบของปาล์มน  ามันที่ผลิตในแต่ละปี 
จะอยู่ระหว่าง 30 - 40 ทางใบ  หลังจากนั นจะลดลงเป็น 20 - 25 ทางใบ/ปี  ทางใบจะเกิดในลักษณะเป็น
เกลียวรอบล าต้นโดยลักษณะการเวียนของทางใบปาล์มน  ามันมี 2 แบบ  ซึ่งสามารถสังเกตได้จากรอยแผล 
ที่ฐานใบติดกับล าต้นหลังการตัดแต่งทางใบของต้นปาล์มแล้ว  แบบแรก คือ การเกิดทางใบแบบเวียนซ้าย  
และแบบที่สอง คือ การเกิดทางใบแบบเวียนขวา  การสังเกตการเวียนของทางใบ  จะมีประโยชน์ส าหรับ
การนับทางใบที่เกิดขึ น  โดยทางใบล่างหนึ่ง ๆ จะรองรับทางใบบนจ านวน 2 ทางใบ  ทางใบบนหนึ่งที่มี
ลักษณะการเวียนของทางใบชัดเจน (เวียนซ้ายหรือขวา)  จะนับจ านวนทางใบห่างจากใบล่างที่รองรับจ านวน 
8 ทางใบส่วนทางใบบนอีกด้านหนึ่งที่รองรับด้วยทางใบล่าง  จะนับจ านวนทางใบห่างจากทางใบล่างจ านวน 
5 ทางใบการประมาณอายุของปาล์มน  ามันหลังจากปลูก  สามารถสังเกตได้จากจ านวนรอยแผลที่ฐาน ใบ 
ติดกับล าต้นหลังการตัดแต่ง  โดยประมาณว่าชั นทางใบ 3 - 4 ชั น  ใช้เวลาประมาณ 1 ปี  

4. ช่อดอก  ช่อดอกปาล์มน  ามันเกิดจากตาดอกที่บริเวณซอกทางใบที่ติดกับต้น ช่อดอก
ปาล์มน  ามันเป็นแบบ monoecious คือมีช่อดอกหรือดอกเพศผู้ (male inflorescence)  และ ช่อดอก
หรือดอกเพศเมีย (female inflorescence) แยกคนละช่อแต่อยู่ในต้นเดียวกัน แต่เกิดในต าแหน่งของ 
ทางใบที่แตกต่างกัน มีโอกาสที่จะเกิดเป็นช่อดอกเพศผู้  เพศเมีย  หรือโอกาสดอกผสม หรือกะเทยก็ได้ 
ปาล์มน  ามัน จะเริ่มออกดอกประมาณ 2 - 3 ปี หลังจากปลูกลงในแปลง ช่อดอกที่เกิดใหม่จะถูกหุ้มด้วย 
กาบหุ้มช่อดอก ซึ่งจะเปิดออก 6 - 8 สัปดาห์ก่อนดอกบาน ช่อดอกชนิดต่าง ๆ มีลักษณะ ดังนี   

ช่อดอกเพศผู้  ประกอบด้วย ช่อดอกย่อย (spikelet) ที่มีลักษณะยาวเรียวคล้าย 
นิ วมือ แต่ละอันยาวประมาณ 12 - 20 เซนติเมตร เรียงอยู่บนแกนกลางช่อดอก  แต่ละช่อดอกย่อยจะมี
ดอกตัวผู้เล็ก ๆ เกิดโดยรอบ  เวลาดอกบานจะเห็นเป็นสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม จะบานออกจากโคนมายังปลาย 
3 - 5 วัน แล้วแต่สภาพแวดล้อม หลังจากดอกบานเรียบร้อยแล้วช่อดอกย่อยเหล่านั นจะมีราเกิดขึ นเห็นเป็น
สีเทา 
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ภาพที่ 8  แสดงช่อดอกเพศเมียปาล์มน ้ามัน 

  
ภาพที่ 7  แสดงช่อดอกเพศผู้ปาล์มน  ามัน 

ช่อดอกเพศเมีย เป็นแบบ spike หรือ spadix ยาวประมาณ 24 - 45 เซนติเมตร
ประกอบด้วย  ช่อดอกย่อย  ซึ่งมีใบประดับที่ยาวปลายแหลม (spinous bract) เรียงเป็นเกลียวบนแกน 
ช่อดอกใหญ่  ช่อดอกย่อย ที่อยู่ตรงแกนจะมีดอกเพศเมียประมาณ 12 - 30 ดอก และมีน้อยลงทางโคนและ
ปลายแกนของช่อ  ทั งช่อดอกจะมีดอกเพศเมียทั งสิ นหลายพันดอก เมื่อดอกพร้อมที่จะผสม (receptive) 
จะเห็นยอดเกสรเพศเมีย (stigma)  ซึ่งมี 3 แฉก  มีสีขาวหรือเหลืองอ่อน แถบแดงเคลือบด้วยเมือกเหนียว ๆ  
เมื่อพ้นระยะนี แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและม่วง  ดอกเพศเมียแต่ละดอกจะมีรังไข่ที่แยกออกเป็น 3 พู 
(tricarpellary ovary)  แต่ส่วนใหญ่พัฒนาเป็นผลเพียงพูเดียว 
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ช่อดอกผสมหรือกะเทย ช่อดอกประเภทนี   คือ  ช่อดอกที่มีช่อดอกย่อยทั งเพศผู้ 
และเพศเมีย อยู่ในช่อดอกเดียวกัน  ซึ่งเกิดขึ นในบางโอกาสเท่านั น  โดยเฉพาะในระยะที่ปาล์มเริ่มผลิต  
ช่อดอกใหม่ ๆ  ช่อดอกย่อยเพศเมียจะอยู่บริเวณส่วนกลาง และช่อดอกย่อยเพศผู้จะอยู่ทางส่วนโคน 
และปลายของช่อดอกใหญ่ ช่อดอกประเภทนี เป็นลักษณะที่ ไม่ พึงประสงค์เพราะจะให้ผลผลิตต่ า  
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) 

การพัฒนาของช่อดอกตั งแต่ระยะตาดอกที่อยู่ในซอกทางใบจนถึงระยะแก่เก็บเกี่ยว
ทะลายปาล์มได้  ใช้ระยะเวลายาวนานประมาณ 44 เดือน หรือประมาณ 3 ปีครึ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ก าหนดเพศของช่อดอก  นอกจากเป็นลักษณะประจ าพันธุ์แล้ว  ยังมีปัจจัยของสภาพแวดล้อม และการ
จัดการสวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ปริมาณสมดุลของธาตุอาหารทั งในดินและใบปาล์ม ปริมาณและการ
กระจายของฝน ความชื น และการตัดแต่งทางใบ เป็นต้น  โดยทั่วไปสัดส่วนเพศระหว่างช่อดอกตัวเมียต่อ
ช่อดอกตัวผู้ส าหรับปาล์มที่เริ่มให้ผลผลิต (อายุน้อย) ประมาณ  3 : 2 และ สัดส่วนนี จะเปลี่ยนเป็น 1 : 2 
หรือ 1 : 3  เมื่อปาล์มมีอายุมากขึ นตามล าดับ  

5. ทะลาย ทะลายปาล์มน  ามัน ประกอบด้วย ก้านทะลาย ช่อทะลายย่อย และผล แต่ละ
ทะลายมีปริมาณผล 40 - 70 % ทะลายปาล์มน  ามันเมื่อสุกแก่เต็มที่ มีน  าหนักประมาณ 1 – 60 กิโลกรัม  
แปรไปตามอายุของปาล์มน  ามัน และปัจจัยสิ่งแวดล้อม การปลูกเป็นการค้าจะต้องการทะลายที่มีน  าหนัก 
10 - 25 กิโลกรัม  จ านวนทะลายต่อต้นก็จะมีความแตกต่างเช่นกัน  โดยมีสหสัมพันธ์ทางลบกับน  าหนัก
ทะลาย 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงทะลายปาล์มน  ามัน 
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6. ผล หลังจากที่ช่อดอกเพศเมียได้รับการผสมเรียบร้อย ประมาณ  5.5 - 8 เดือน (โดยเฉลี่ย
ประมาณ 6 เดือน) ผลปาล์มในทะลายจึงจะสุกพร้อมเก็บเกี่ยวได้ การสุกของผลจะเริ่มจากฐานช่อดอก
ขึ นมา  ผลปาล์มน  ามันเป็นแบบ drupe คือ ไม่มีก้านผล ประกอบด้วยเปลือกผลชั นนอก (exocarp) และ
เนื อผลชั นกลาง (mesocarp)  เป็นเนื อเยื่อเส้นใยสีส้มแดงเมื่อสุก และมีน  ามันอยู่ในชั นนี  สีของผลปาล์มน  ามัน 
โดยทั่วไปเมื่อยังอ่อนอยู่จะมีสีน  าตาลด า เมื่อสุกจะมีสีแดง  เนื่องจากมีรงควัตถุ (carotenoid) อยู่ใน 
pericarp  ส่วนที่โคนผลจะไม่มีสี  ผลที่มีสีแบบนี เรียกว่า nigrescens แบ่งออกเป็น rubro - nigrescene 
(สุกสีแดงตลอดผล) และ rutilo - nigrescens (สุกสีเหลืองอ่อน)  น  ามันที่สกัดออกมาจะมีสีแดงอ่อน 
ในขบวนการผลิตจึงมีขั นตอนการฟอกสีด้วย  ประเภทที่มีผลสีเขียวเวลายังไม่สุก  เนื่องจากไม่มีรงควัตถุ  
ที่ exocarp เรียกว่า virescens ซึ่งพบน้อย อีกประเภทหนึ่งเวลาผลสุกจะไม่มีสีแดงเนื่องจากไม่มีสาร 
carotenoid หรือมีน้อย ใน mesocarp น  ามันที่สกัดจะไม่มีสี  

 
ภาพที่ 10  แสดงผลปาล์มน  ามัน 

7. เมล็ด เมล็ดของปาล์มน  ามันมีลักษณะแข็งประกอบด้วย กะลา (shell) เนื อผลชั นใน 
(endocarp) และคัพภะ (embryo)  ใช้ส าหรับการขยายพันธุ์   กะลาเป็นส่วนที่แข็ง  มีความหนา 
ตามลักษณะประจ าพันธุ์  ทางปลายด้านหนึ่งของกะลาจะสังเกตเห็นรอยแผล  1 - 3  รอย  ที่ท าหน้าที่ 
ดูดซับน  าในระยะที่ท าการเพาะเมล็ด  จ านวนรอยแผลขึ นอยู่กับจ านวนพูของเนื อผลชั นในและคัพภะ  
ส่วนของผลปาล์มที่น ามาหีบเพ่ือสกัดน  ามันมาใช้ประโยชน์  มี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจากเปลือกผลชั นนอก 
กับเนื อผลชั นกลาง และส่วนที่สองจากเนื อผลชั นในกับคัพภะ  น  ามันที่หีบแยกได้จาก 2 ส่วนนี มีคุณสมบัติ
ทางเคมีที่แตกต่างกัน  โดยส่วนแรกนิยมน ามาใช้เพ่ือการบริโภค  ส่วนที่สองนิยมน ามาใช้เพ่ือการอุปโภค 
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ภาพที่ 11  แสดงลักษณะของเมล็ดปาล์มน  ามัน 

นิเวศวิทยาของปาล์มน ้ามัน 

นิเวศวิทยาของปาล์มน  ามัน หมายความถึง ความต้องการของปาล์มน  ามัน (Crop 
requirement) เพ่ือการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ได้แก่ พื นที่ปลูก ถือเป็นปัจจัยส าคัญเบื องต้นในการ
สร้างสวนปาล์มน  ามัน โดยในการเลือกพื นที่ปลูกปาล์มน  ามันจะต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ  ได้แก่  
ความลาดชัน  การท่วมขังของน  า  การระบายน  า/ ความสามารถในการซึมน  าของดิน  ลักษณะเนื อดิน  และ
คุณสมบัติทางเคมีของดิน  และสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณการกระจายของฝน  แสงแดด  อุณหภูมิ  
และลม ถ้าสภาพพื นที่ปลูกไม่เหมาะสม  มีผล 2 ประการใหญ่ คือ ประการแรก  มีผลต่อต้นทุนในการ
เตรียมพื นท่ี  หากพื นที่ปลูกมีความเหมาะสม  มีสภาพราบเรียบ  การระบายน  าดี  ต้นทุนในการเตรียมพื นที่
ปลูกก็จะต่ า  แต่ถ้าหากสภาพพื นที่ปลูกไม่เหมาะสมจ าเป็นต้องปรับสภาพพื นที่ เช่น มีการขุดคูยกร่องส าหรับ
พื นที่ซึ่งมีน  าขัง  หรือท าขั นบันไดในพื นที่ซึ่งลาดชัน ต้นทุนจะสูง ประการที่สอง มีผลต่อต้นทุนในการสร้าง
ผลผลิต พบว่า ในระดับที่ให้ผลผลิตเท่ากันการปลูกปาล์มในพื นที่ที่เหมาะสมจะใช้ต้นทุนในการผลิตต่ ากว่า
ปาล์มที่ปลูกในพื นที่ซึ่งไม่เหมาะสม  

1. สภาพภูมิประเทศ ที่เหมาะสมส าหรับปาล์มน  ามัน ควรเป็นพื นที่ราบมีความลาดชัน
เพียงเล็กน้อย (ความลาดชันไม่เกิน 20%) เพ่ือสะดวกในการระบายน  า ในกรณีที่เป็นพื นที่ราบ หรือลุ่ม 
ซึ่งมีการท่วมขังของน  า จ าเป็นต้องมีการขุดร่องระบายน  า ในขณะที่พื นที่ซึ่งมีความลาดชันมาก (มากกว่า 20%) 
อาจต้องมีการท าขั นบันได เพ่ือลดการชะล้างของดินและเพ่ือความสะดวกในการท างาน ดั งนั น การเลือก
พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันในสภาพที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นการเพ่ิมต้นทุนในการเตรียมพื นที่ 
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ตารางท่ี 3  เกณฑท์ี่ใช้ในการประเมินสภาพพื นที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน  ามัน 

สมบัติ 
สภาพพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน 

เหมาะสม ค่อนข้างเหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. ความลาดชัน 
2. การท่วมขังของน  า 
3. การระบายน  า 
4. ความสามารถในการซึมน  าของดิน 
5. เนื อดิน 
 
6. ความลึกของชั นหน้าดิน 

0 - 12 
ไม่มี - เล็กน้อย 
ดี-ปานกลาง 
ปานกลาง 
ดินร่วนถึงดิน
เหนียว 
>100เซนติเมตร 

12 - 20 
เล็กน้อย 
ดี 
เร็วหรือช้า 
ดินร่วนปนทราย 
 
75-100 เซนติเมตร 

มากกว่า 20 
มี 
ดีหรือยากเกินไป 
เร็วหรือช้ามาก 
ดินร่วนปนทรายถึง
ดินทราย 
50-75 เซนติเมตร 

ที่มา : โครงการผลิตปาล์มน  ามันและน  ามันปาล์มเพ่ือพลังงานชีวภาพอย่างยั่งยืน, 2553 

2. สภาพภูมิอากาศ  ปาล์มน  ามันเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื น พื นที่ปลูกปาล์ม
ส่วนใหญ่ (มากกว่า 90%) อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 10 องศาเหนือกับเส้นละติจูดที่ 10 องศาใต้ ปาล์มน  ามัน 
ที่ปลูกนอกจากละติจูดดังกล่าวจะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่เต็มที่ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ  
ไม่เหมาะสม  ภูมิอากาศที่เป็นปัจจัยจ ากัดที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของปาล์มน  ามัน  ได้แก่ 
ดิน ฝน  แสงแดด  อุณหภูมิ  และลม สามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี  

ดินที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน ้ามัน คุณสมบัติของดินที่ปลูกมีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน  โดยปกติดินที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน  ามันควรจะเป็นดินร่วนถึงดินเหนียวที่มี ความลึก
ของชั นหน้าดินมากกว่า 75 เซนติเมตร  ดินที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ดินลูกรังซึ่งเป็นดินที่มีเม็ดกรวด  ชั นล่าง
อาจเป็นแผ่นศิลาแลง  มีชั นของหน้าดินน้อยซึ่งลักษณะนี จะมีการดูดซึมของน  าน้อย  และแห้งอย่างรวดเร็ว
ในช่วงที่มีอากาศแห้ง  ดินที่เป็นทรายจัดเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  มีปริมาณธาตุอาหารในดิน 
ไม่เพียงพอกับความต้องการของปาล์มน  ามัน  นอกจากนี  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ลุ่ม  ซึ่งมีการระบายน  า 
ได้ยาก ก็เป็นพื นที่ซึ่งไม่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน  ามันเช่นเดียวกัน 

ต้องพิจารณาคุณสมบัติของดินหลายอย่างประกอบกัน เช่น ความลึกของชั นดินดาน 
ความลาดชัน เนื อดิน โครงสร้างและการยึดตัวของดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความหนาของชั นดิน
อินทรีย์ และความสามารถในการซึมน  าของดิน ซึ่งสามารถแยกระดับความเหมาะสม ดังนี  
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ตารางท่ี 4  จ าแนกความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกปาล์มน  ามัน 

คุณสมบัติของดิน 
คุณสมบัติของดินต่อการปลูกปาล์มน ้ามัน 

เหมาะสม ค่อนข้างเหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1. ความลาดชั น น้อยกว่า 12 องศา 12 – 20 องศา มากกว่า  20 องศา 
2. ความลึกของดินถึง 
ชั นดานหรือระดับน  าใต้ดิน 

มากกว่า  
75 เซนติเมตร 

40-75 เซนติเมตร น้อยกว่า 
 40 เซนติเมตร 

3. เนื อดิน ดินร่วนถึงดินเหนียว ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนทรายถึงดิน 
ทราย 

4. pH 4.0–6.0 3.2-4.0 ต่ ากว่า 3.2 
5. ความหนาของชั นดิน
อินทรีย์ 

0-0.6 เมตร 0.6-1.5 เมตร มากกว่า 1.5 เมตร 

6. ความสามารถในการ 
ซึมน  าของดิน 

ปานกลาง เร็ว หรือช้า เร็วมาก หรือช้ามาก 

ตารางท่ี 5  จ าแนกชั นความเหมาะสมของดิน 

ชั นจ้าแนก เกณฑ์การพิจารณา 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
ค่อนข้างเหมาะสม 
 
ไม่เหมาะสม 

- ดินมีสมบัติทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อปาล์ม 
- ดินมีคุณสมบัติไม่เกินสองชนิดที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเหมาะสมต่อปาล์ม 
- ดินสามชนิดหรือมากกว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเหมาะสมต่อปาล์มและ 
มีอีกหนึ่งชนิดอยู่ในเกณฑ์ไม่เหมาะสมต่อปาล์ม 
- ดินมีสมบัติสองชนิดหรือมากกว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่เหมาะสมต่อปาล์ม 

กลุ่มชุดดินที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน  ามัน มีหลายกลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 
26  27  34  39  50  และ  53  ซึ่งลักษณะดินส่วนใหญ่ มีดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  ดินเหนียวร่วนซุย 
ดินมีการระบายน  าดี  มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5  พบมากในจังหวัดทางภาคใต้และภาค
ตะวันออก  เช่น ชุดดินพังงา ชุดดินภูเก็ต ชุดดินโคกกลอย ชุดดินท้ายเหมือง ชุดดินห้วยโป่ง ชุดดินอ่าวลึก 
ชุดดินปะทิว ชุดดินกระบี่ ชุดดินล าภูรา ชุดดินปากจั่น ชุดดินท่าแซะ ชุดดินคลองท่อม  ชุดดินฝั่งแดง 
ชุดดินฉลอง  ชุดดินคลองนกกระทุง  ชุดดินละหาร  ชุดดินควนกาหลง  ชุดดินนาท่าม   ชุดดินสวี  ชุดดินพะโต๊ะ 
ชุดดินตราด  ชุดดินตรัง  ชุดดินปาดังเบซาร์ ชุดดินนาทอน  ชุดดินโอล าเจียก และชุดดินคลองเต็ง  เป็นต้น 
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ฝน  ปริมาณน  าฝนและการกระจายของฝนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจ ากัดผลผลิต
ของปาล์มน  ามัน  ในพื นที่ซึ่งมีปริมาณน  าฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตร/ปี  และมีการกระจายของน  าฝนดี  
โดยมีปริมาณน  าฝนในแต่ละเดือนมากกว่า 120 มิลลิเมตร  ในพื นที่ดังกล่าวปริมาณน  าฝนจะไม่เป็นปัจจัย
จ ากัดในการเจริญเติบโต  หรือการให้ผลผลิตของปาล์มน  ามัน  การที่ปาล์มน  ามัน ได้รับปริมาณน  าฝน 
ที่เพียงพอจะช่วยให้กระบวนการพัฒนาและการสุกของผลเป็นไปอย่างปกติมีสัดส่วนเพศสูง  มีการสร้าง  
ตาดอกมาก  ท าให้มีทะลายมาก  ในกรณีที่มีปริมาณน  าฝนน้อย และมีระยะช่วงแล้งนาน  ปริมาณน  าฝนจะ
เป็นปัจจัยจ ากัดการเจริญเติบโต ซึ่งความรุนแรงจะมากขึ นเมื่อปริมาณน  าฝนน้อยลงและมีช่วงแล้งที่ยาวขึ น  
เนื่องจากสภาวะการขาดฝนจะมีผลกระทบต่อการสร้างตาดอก  การพัฒนาของตาดอกรวมถึงอัตรา  
การผสมเกสรและการพัฒนาของทะลาย  ซึ่งท าให้ผลผลิตลดลง  ดังนั น การปลูกปาล์มน  ามันในพื นที่ซึ่งมี
ปริมาณน  าฝนน้อยอาจต้องมีการให้น  า  เพื่อรักษาผลผลิตให้สูงตามศักยภาพของพันธุ์ 

ตารางท่ี 6  จ าแนกความเหมาะสมของปริมาณน  าฝนส าหรับการปลูกปาล์มน  ามัน  

ปริมาณน ้าฝน 
(มิลลิเมตร/ปี) 

ระยะแล้ง 
(เดือน) 

ระดับความเหมาะสม หมายเหตุ 

มากกว่า 2,000 ไม่มี เหมาะสม - 
1,800 – 2,000 1-2 เหมาะสมปานกลาง - 
1,600 – 1,800 2-3 เหมาะสมน้อย - หากปลูกต้องให้น  าช่วย

ในช่วงแล้ง 
1,400 – 1,600 3-4 เหมาะสมน้อยมาก - ผลผลิตต่อไร่ต่ า 
น้อยกว่า 1,400 >4 ไม่เหมาะสม - ผลผลิตต่อไร่ต่ ามาก 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2554 
อุณหภูมิ  มีผลต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามันเช่นเดียวกัน อุณหภูมิที่เหมาะสม

ในการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามันควรอยู่ในช่วง 22 - 32 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิปกติของเขต
ภูมิอากาศแบบร้อนชื น  อุณหภูมิที่สูงขึ นจะมีผลกระทบกับปาล์มน  ามันน้อยกว่าอุณหภูมิต่ า  ในสภาพ
อุณหภูมิที่สูงจะมีผลกับการคายน  าของปาล์มน  ามัน ซึ่งท าให้ปาล์มน  ามันขาดน  า  แต่ในสภาพอุณหภูมิต่ า 
จะมีผลต่อการเจริญเติบโต  เนื่องจากปาล์มน  ามันจะมีการพัฒนาของใบช้าลง  โดยมีการศึกษา พบว่า  
การเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน  ามันจะจ ากัดอย่างมากเมื่ออุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส แต่เมื่ออุณหภูมิ
เพ่ิมเป็น 20 และ 30 องศาเซลเซียส  กล้าปาล์มน  ามันจะเจริญเติบโตเพ่ิมขึ นเป็น 3 และ 7 เท่า และความสูง
จากระดับน  าทะเลก็มีผลกับการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันกับอุณหภูมิ มีรายงานว่าปาล์มที่ปลูกในบริเวณ
พื นที่ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน  าทะเลมากกว่า 500 เมตร จะให้ผลผลิตช้ากว่าปาล์มที่ปลูกในพื นที่ต่ าถึง 1 ปี 
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ตารางท่ี 7  จ าแนกระดับความเหมาะสมของอุณหภูมิ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตปาล์มน  ามัน 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ระดับความ
เหมาะสม 

เนื่องจาก หมายเหตุ 

ต่ ากว่า 20 
 
 
 
 
24-30 
 
 
 
สูงกว่า  33 
 
 
 

 ไม่เหมาะสม 
 
 
 
 
เหมาะสม 
 
 
 
ไม่เหมาะสม 

- ความเย็นท าให้ช่อดอกที่สร้าง
ขึ นฝ่อ ประกอบกับท าให้แมลง
ผสมเกสรตาย ท าให้การผสม
เกสรค่อนข้างน้อย 
 
- มีช่อดอกตัวเมียมาก มีการ
ผสมเกสรที่ดี จ านวนทางใบมาก 
เพราะอุณหภูมิมีความสัมพันธ์
กับแสงแดดที่ช่วยสังเคราะห์แสง 
- ท าให้อัตราการคายน  าของต้น
ปาล์มน  ามันสูงขึ น และมี 
ผลกระทบต่อการสูญเสีย
ความชื นในดิน 

- อุณหภูมิต่ ากว่า 20 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลานาน ท าให้ผลผลิตต่ าลง 
และหากอุณหภูมิต่ ากว่า 20 องศา-
เซลเซียส เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 
5 ชั่วโมงมีผลกระทบต่อผลผลิตน้อย 
- 
 
 
 
- ช่อดอกตัวผู้มาก ช่อดอก 
ตัวเมียฝ่อ ควรมีการให้น  าอย่าง 
สม่ าเสมอ 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2554 

แสงแดด  เป็นปัจจัยทางภูมิอากาศที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน 
รองจากน  าฝน  โดยปัจจัยของแสงจะมีปัญหากับปาล์มน  ามันเมื่อปลูกไปแล้วมากกว่า 10 ปี  เนื่องจากปาล์ม
ที่ปลูกในระยะชิดจะมีการบังแสงของทางใบระหว่างต้น ท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างต้น และมีการศึกษา 
พบว่า ช่วงเดือนที่มีกลางวันสั นมีผลท าให้สัดส่วนเพศของปาล์มน  ามันลดลง โดยปกติบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร
จะมีพลังงานแดดมากกว่าพื นที่ห่างเส้นศูนย์สูตรและพบว่าประเทศมาเลเซียได้รับพลังงานแสงต่อพื นที่
มากกว่าประเทศไทย 

ดังนั น การจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับระยะปลูกและการตัดแต่งทางใบ 
เพ่ือให้ปาล์มมีจ านวนใบและมีพื นที่ใบที่จะรับแสงได้เหมาะสมตลอดอายุการเจริญเติบโตของปาล์ม  ซึ่งหาก
ปาล์มอยู่ในสภาพที่ถูกบังแสงจะท าให้มีการสร้างอาหารน้อยลงท าให้มีการสร้างดอกตัวเมียน้อยลง   

ลม ปาล์มน  ามันเป็นพืชที่มีระบบรากเป็นรากฝอยท าให้ไม่ทนต่อกระแสลมที่พัดแรง  
ประกอบกับปาล์มมีทรงพุ่มใหญ่ ท าให้ล้มง่ายโดยเฉพาะการปลูกในที่พรุ นอกจากนั นในพื นที่ซึ่งมีลมแรงจะ
ท าให้ใบปาล์มมีการฉีกขาดหรือทางใบหัก  เป็นผลให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง  ในสภาพพื นที่ซึ่งมีลม
พัดโชยอ่อน ๆ โดยเฉพาะช่วงที่มีแดดจัดจะช่วยเสริมให้ปาล์มมีอัตราการหายใจได้ดีขึ น  และเป็นการช่วย
ระบายความร้อนแก่ใบปาล์มด้วย 
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ปัจจัยพื นฐานในการเลือกพื นที่ปลูกปาล์มน  ามันตามรายละเอียดข้างต้น เป็นการเสนอ
แนวความคิดในการเลือกพื นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของต้นปาล์มน  ามัน ซึ่งเกษตรกรและ
นักวิชาการเกษตรพึงระลึกไว้เสมอว่าปาล์มน  ามันเป็นพืชชนิดใด มีความต้องการทรัพยากรในสภาพแวดล้อม
อย่างไร หากสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ไม่พอเพียงกับความต้องการ เกษตรกรจ าเป็นต้องน าปัจจัยต่าง ๆ มาใส่
เพ่ือท าให้ปาล์มน  ามันให้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุน  

พันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ส่งเสริมในประเทศไทย  

 พันธุ์ปาล์มน  ามัน  ได้ก าหนดความจ าเพาะเจาะจงไว้ เฉพาะปาล์มที่น าผลผลิตมาท าการสกัด 
กลั่นให้เกิดน  ามัน (Vegetable oil) เพ่ือประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคของมนุษย์เท่านั น ซึ่งมี
หลากหลายสายพันธุ์ ดังนี  

1. พันธุ์ดูร่า (Dura)  มีกะลาหนา 2 – 8 มิลลิเมตร และไม่มีวงเส้นประสีด ารอบกะลา 
มีชั นเปลือกนอกบาง 35 - 60% (ของน  าหนักผล) มีปริมาณน  ามัน 17 - 18% เนื อในเมล็ดใหญ่ใช้เป็นพันธุ์แม่
ส าหรับผลิตพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า 

 
ภาพที่ 12  แสดงลักษณะพันธุ์ดูร่า (พันธุ์แม)่ 

2. พันธุ์พิสิเฟอร่า (Pisifera) ผลไม่มีกะลาหรือมีกะลาบาง มีเยื่อรอบกะลา มีชั นเปลือกนอก
ประมาณ 90 % (ของน  าหนักผล) จึงใช้เป็นพ่อพันธุ์ในการผสมกับพันธุ์ดูร่า เพ่ือให้ได้ลูกผสมเทเนอร่า แต่มี
ข้อเสีย คือ ช่อดอกตัวเมียมักเป็นหมัน (abortion) ท าให้ผลฝ่อลีบ ทะลายเล็ก  เนื่องจากผลไม่พัฒนา 
ซึ่งไม่ใช้ปลูกเพ่ือสกัดท าน  ามัน และไม่ปลูกเป็นการค้า ในสวนปาล์มน  ามันลูกผสมเทเนอร่าที่ปลูกเป็นการค้า 
หากมีต้นพิสิเฟอร่าปรากฎจะเป็นตัวบ่งชี ว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน  ามัน  มาจากแหล่งผลิตที่มีการผลิตลูกผสม 
ที่ไม่ได้มาตรฐาน  



 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต  20 
 

 
ภาพที่ 13  แสดงลักษณะพันธุ์ฟิสิเฟอร่า (พันธุ์พ่อ) 

3. พันธุ์เทเนอร่า (Tenera) ประเภทที่มีกะลาบาง 0.5 - 4 มิลลิเมตร มีวงเส้นประสีด า
รอบกะลา มีชั นเปลือกนอก 60 - 90% (ของน  าหนักผล) มีปริมาณน  ามัน 22 - 24% เนื อในเมล็ดขนาดกลาง 
เป็นพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์แม่ดูร่ ากับพันธุ์ พ่อพิสิ เฟอร่า มีลักษณะดี  มีทะลายดกกว่าพันธุ์ดู ร่ า  
ส่วนใหญ่จึงใช้ปลูกเป็นการค้า บางครั งดูร่ากับเทเนอร่า จะมีลักษณะคล้ายคลึง แต่ให้สังเกตความแตกต่างกัน
ที่เยื่อซึ่งอยู่รอบของกะลาเวลาผ่าผลตามขวาง 

                                         
พันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในปัจจุบัน คือ พันธุ์เทเนอร่า (Tenera) 

มีกะลาบาง มีทะลายดก มีคุณสมบัติดี คือ มีกะลาบาง  ได้น  ามันจากส่วนเปลือกชั นกลางมาก  ลักษณะผลดิบ 
สีด า  เมื่อสุกเปลือกนอกมีสีส้มแดง หรือสายพันธุ์ที่ผลดิบสีเขียวเมื่อสุกสีเปลือกนอกเป็นสีส้มแดง ซึ่งทั งสอง
ลักษณะดังกล่าวจะมีกะลาบาง ได้น  ามันปาล์มสูง 

ภาพที่ 14  แสดงลักษณะพันธุ์เทเนอร่า 
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บทท่ี 3 

ลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ีสวนส้มร้างทุ่งรังสิต 

ลักษณะพื้นที่ดินเปรี้ยวภาคกลาง 

ภาคกลางของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มดินเปรี้ยวจัดประมาณ 3.0 ล้านไร่ ด้านทิศเหนือจรด
แม่น้้าป่าสัก อ้าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ทิศใต้ จรดคลองแสนแสบ เขตอ้าเภอหนองจอก จังหวัด
กรุงเทพฯ ทิศตะวันออกจรด แม่น้้านครนายก อ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ทิศตะวันตก จรดแม่น้้า
เจ้าพระยา เขตอ้าเภอวังน้อยและอ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นดินเปรี้ยวจัด ที่ระดับ
ความลึก 0.5 - 1 เมตร ส่วนใหญ่เกษตรกรปล่อยทิ้งร้าง บางพ้ืนที่ขุดบ่อน้าดินที่ได้มาถมเพ่ือก่อสร้างอาคาร
บ้านพักหรือน้ามาถมในแปลงท้านา และพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด ระดับความลึก 0.5 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นท่ีและใช้ประโยชน์ในการท้านา และยกร่องปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น  

    
ภาพที่ 15  แสดงอาณาเขตดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง  

ที่มา : สมัย ใจอินทร์, 2552 



 

 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต  22 
 

ส้าหรับพ้ืนที่เขตดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง ปัจจุบันเรียกว่า “ทุ่งรังสิต” ลักษณะของพ้ืนที่ 
เป็นที่ราบลุ่ม น้้าท่วมขัง ดินเปรี้ยวจัด แต่มีการปรับปรุงคูคลองตามระบบการชลประทาน สมัยรัชกาลที่ 5 
โดยพ้ืนที่ดังกล่าว มีอาณาเขตครอบคลุมเขตการปกครอง 10 อ้าเภอใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี 
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครนายก มีลักษณะทางภูมิประเทศ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 16  แสดงภูมิประเทศเขตดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง 
ที่มา : สมัย ใจอินทร์, 2552 
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ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ในเขตทุ่งรังสิต 

1. จังหวัดปทุมธานี 

ตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก 
อยู่เหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,520.068 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
950,042.5 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอบางไทร อ้าเภอบางปะอินและอ้าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ้าเภอหนองแค และอ้าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม และอ้าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม เขตบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร และอ้าเภอปากเกร็ด อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   

การปกครองใน 7 อ้าเภอ 60 ต้าบล 466 หมู่บ้าน และ 14 เทศบาล ประกอบด้วยอ้าเภอ
เมืองปทุมธานี  อ้าเภอคลองหลวง  อ้าเภอธัญบุรี  อ้าเภอหนองเสือ  อ้าเภอลาดหลุมแก้ว  อ้าเภอล้าลูกกา
และอ้าเภอสามโคก 

ลักษณะภูมิอากาศ ปริมาณน้้าฝน จ้านวนวันที่ฝนตก ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ 
จ.ปทุมธานี จากข้อมูลของจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. 2551 (ที่มา : Patumthani.go.th.) พบว่า จ้านวน 
วันฝนตกในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เฉลี่ย 142 วัน/ปี  โดยสามารถวัดปริมาณน้้าฝนที่ตกเฉลี่ยได้  
1,459.90 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งในทางวิชาการแล้วเป็นพ้ืนที่ที่ไม่สามารถปลูกปาล์มน้้ามันในเชิงธุรกิจ
อุตสาหกรรมได้ เนื่องจากจ้านวนวันฝนตกน้อยกว่า 200 วัน และปริมาณน้้าฝนต่้ากว่า 1,800 มิลลิเมตร/ปี 

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity – rH) เป็นหน่วยวัดหนึ่งที่นิยมใช้วัดระดับ
ความชื้นในอากาศ มีนิยามคือ อัตราส่วนโดยมวลของไอน้้าในอากาศในขณะหนึ่ง (ที่ อุณหภูมิหนึ่ง) 
ต่อไอน้้าสูงสุดที่อากาศ (ที่อุณหภูมินั้น) สามารถแบกรับไว้ได้ ( www.wikipedia.or.com.) หมายความถึง 
อัตราส่วนระหว่างปริมาณความชื้นในบรรยากาศกับความเร็วของลม หากความชื้นในอากาศมาก แรงลม 
ในพ้ืนที่น้อย แสดงว่า มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ซึ่งเหมาะส้าหรับปาล์มน้้ามัน จากข้อมูลพบว่า ในพ้ืนที่เขต
จังหวัดปทุมธานี มีความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด 98% ต่้าสุด 30% และความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยร้อยละ 69.79% 

อุณหภูมิ  ของจังหวัดปทุมธานี เฉลี่ยทั้งปี 28.65 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 
ที ่38.20 องศาเซลเซียส และต่้าสุด 16.00 องศาเซลเซียส  
 
 

http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=1301&year1=2552&timeupdate=
http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=1301&year1=2552&timeupdate=
http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=1302&year1=2552&timeupdate=
http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=1303&year1=2552&timeupdate=
http://123.242.173.132/pathumthani_poc/report/support_management1/0901_2.php?A=1304&year1=2552&timeupdate=
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ภาพที่ 17  แสดงจ้านวนวันฝนตกรายเดือนในจังหวัดปทุมธานี เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี  

  ที่มา : ส้านักงานเกษตรอ้าเภอหนองเสือ, 2553  

  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการกระจายตัวของน้้าฝนที่ตกในจังหวัดปทุมธานี เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี 
พบว่า ในเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม มีปริมาณฝนตกน้อยมาก เพียง 
1-2 วัน/เดือน ดังภาพต่อไปนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18  แสดงจ้านวนวันฝนตกรายเดือนของจังหวัดปทุมธานี  
ที่มา : ส้านักงานเกษตรอ้าเภอหนองเสือ, 2553  
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2. จังหวัดนครนายก 

สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่จังหวัดนครนายก พบว่า มีปริมาณน้้าฝนรวม 1 ,844.4 
มิลลิเมตรต่อปี  มีปริมาณน้้าฝนที่ใช้ประโยชน์ได้ 1,091.8  มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิสูงสุด 33.5 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุด 23.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 76.8  

   จากข้อมูลปริมาณน้้าฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ของจังหวัดนครนายก ดังกล่าว
ข้างต้น สรุปได้ว่า มีความเหมาะสมปานกลางส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ  
ที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามัน คือ ปริมาณน้้าฝน 1,800-3,000 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงแล้งติดต่อกัน
ไม่เกิน 150 วัน อุณหภูมิ 24-30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่้ากว่า 75 เปอร์เซ็นต์  แม้ว่าจะมี
ช่วงปริมาณน้้าฝนต่้ากว่า 150 มิลลิเมตรต่อเดือน หลายเดือน แต่มีปริมาณน้้าส้ารองในพื้นที่ปลูก ถ้ามีการ
บริหารจัดการน้้าที่ดี ปัญหาปาล์มน้้ามันขาดน้้าจะไม่เกิดขึ้น 

ปัจจุบันนี้ ที่จังหวัดนครนายกได้มีโครงการชลประทาน “โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ” ที่สามารถกักเก็บน้้าและระบายน้้าให้ใช้เพ่ือการเกษตรได้อย่างเพียงพอ 
จึงไม่มีปัญหาการใช้น้้าทางการเกษตร  การพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาล์มน้้ามัน จึงไม่มีปัญหาเรื่อง
การขาดน้้าในช่วงฤดูแล้งหรือช่วงขาดฝน เนื่องจากเกษตรกรมีแหล่งน้้า สระน้้าส้าหรับกักเก็บน้้าไว้ใช้ และมี
น้้าขังในร่องสวนตลอดปี  

ตารางท่ี 8  สถิติภูมิอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ จังหวัดนครนายก (ปี พ.ศ. 2513-2548) 

เดือน ปริมาณ น ้าฝนที่ใช้ 
*
 จ้านวนวัน อุณหภูม ิ อุณหภูม ิ อุณหภูม ิ ความชื น ศักยภาพการคาย

*
 

น ้าฝน (มม.) ประโยชน์ (มม.) ที่ฝนตก สูงสุด (๐ซ) ต่้าสุด (๐ซ) เฉลี่ย (๐ซ) สัมพัทธ์ (%) ระเหยน ้า (มม.) 

ม.ค. 7.0 6.9 1.0 33.0 20.3 26.7 67 121.2 
ก.พ. 17.2 16.7 1.9 34.5 22.5 28.3 68 124.3 
ม.ีค. 51.6 47.3 5.1 36.0 24.1 29.6 70 151.9 
เม.ย. 119.2 96.5 9.1 36.5 25.2 30.2 74 150.6 
พ.ค. 213.7 140.6 16.6 34.8 25.2 29.3 80 139.5 
ม.ิย. 245.6 149.1 18.5 33.4 25.1 28.7 84 118.5 
ก.ค. 273.3 152.3 19.7 32.8 24.9 28.4 85 117.8 
ส.ค. 362.0 161.2 22.6 32.4 24.7 28.2 86 115.0 
ก.ย. 350.1 160.0 20.8 32.3 24.7 28.0 86 108.3 
ต.ค. 160.4 119.2 14.1 32.4 24.4 28.0 81 116.3 
พ.ย. 37.5 35.3 4.0 32.2 22.6 27.3 73 118.2 
ธ.ค. 6.8 6.7 0.8 31.8 20.2 26.1 67 122.5 

รวม 1,844.4 1,091.8 134.2 - - - - 1,504.0 

เฉลี่ย - - - 33.5 23.7 28.2 76.8 - 

ที่มา : ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2513-2548 อ้างโดย นงคราญ มณีวรรณ และคณะ, 2553 
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บทที่ 4 

เทคโนโลยีการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ลุ่มสวนส้มร้าง 

การใช้เทคโนโลยีปลูกปาล์มน้้ามัน มักแปรเปลี่ยนไปตามสภาพพ้ืนที่  เวลาและเงินทุน 
ของผู้ประกอบการเป็นส้าคัญ จากข้อมูลความต้องการพ้ืนฐานของปาล์มน้้ามัน จะพบว่า ปาล์มน้้ามัน  
มีความต้องการที่ละเอียดอ่อนทั้งด้านความชื้น พ้ืนที่ดิน ลมและแสงแดด ที่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มน้้ามัน ดังนั้น การปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ลุ่มสวนส้มร้างทุ่งรังสิต ให้ได้ผลผลิตสูง 
ต้นทุนการผลิตต่้า เพื่อให้ได้ก้าไรสูงสุด จ้าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ตั้งแต่การเลือกพ้ืนที่ 
พันธุ์ การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและขนส่งสู่โรงงาน หลักในการใช้เทคโนโลยีส้าหรับการปลูก
ปาล์มน้้ามัน มีดังต่อไปนี้ 

การปรับสภาพพื นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน ้ามัน 

ดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่มีกรดก้ามะถันซึ่งเกิดขึ้นจากการออกซิเดชั่นของสารประกอบ 
ไพไรท ์(FeS2) และสะสมอยู่เป็นปริมาณมากในชั้นหน้าตัดดิน จนเป็นพิษต่อพืชที่ปลูก และพบสารประกอบ
สีเหลืองฟางที่เรียกว่า จาโรไซท์ อยู่ในชั้นดินมีกรดจ้านวนมากเกิดขึ้นจากสมการนี้มีผลท้าให้ความเป็นกรด
ของดินมีมากขึ้น และ pH ยิ่งลดต่้าลง ท้าให้เกิดการออกซิไดซ์สารไพไรท์โดย Fe+2 มากขึ้น 

ผลจากปฏิกิริยาไพไรท์ออกซิเดชันท้าให้เกิด basic iron sulfate หรือจาโรไซท์ (jarosite) 
หรือสารประกอบอื่นซึ่งแตกต่างไปตามชนิดของแคตไอออนที่อยู่ในสารละลาย และก็จะมีกรดเกิดขึ้นมาด้วย
เช่นกัน 

1. สภาพปัญหาของดินเปรี้ยวจัด สามารถจ้าแนกเป็นหลักใหญ่ ๆ ได้ 3 ประการคือ  

1.1 ปัญหาทางด้านเคมี   

ความเป็นกรดของดิน (soil acidity) ความเป็นกรดของดินเปรี้ยวจัดเป็นอันตราย
ต่อพืชโดยตรง โดยทั่ว ๆ ไปแล้วที่ pH ต่้ามาก ๆ เท่านั้น  พืชจึงได้รับอันตรายโดยตรงจากความเป็นกรด 
พบว่า ความเป็นกรดจัดมาก ๆ โดยเฉพาะที่ pH 3.5 จะมีผลท้าให้พืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารพวกโลหะ
ไอออนบวกได้ดี และความเป็นกรดของดินนี้มีผลท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารพืชในดิน  ท้าให้
ธาตุอาหารบางชนิดมีการละลายเพ่ิมมากขึ้น หรืออาจลดปริมาณลงได้  ที่ช่วง pH ต่้ากว่า 5.0  ปริมาณ
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม  และแมกนีเซียม มีแนวโน้มลดลง ดังนั้น ถ้าปลูกพืชในพ้ืนที่ 
ดินเปรี้ยวจัดที่มี pH ต่้ากว่า 5.0  พืชที่ปลูกจึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะขาดแคลนธาตุอาหารหลัก 
ที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโต 

ความเป็นพิษของธาตุต่าง ๆ ได้แก่ ความเป็นพิษอะลูมินัม ความเป็นพิษของเหล็ก
ความเป็นพิษของแมงกานีส  และความเป็นพิษของซัลไฟด์  
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การขาดแคลนฟอสฟอรัส เนื่องจากในสภาพดินเป็นกรดจัด และมีอะลูมินัมละลาย
ออกมามาก ท้าให้เกิดปฏิกิริยาตรึงฟอสฟอรัส ให้อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถดูดใช้ได้   ดินเปรี้ยวจัด จึงมี
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่้า 

1.2 สภาพปัญหาด้านกายภาพ 

พื้นที่ลุ่มต่่า น้้าท่วมขัง และเกิดปัญหาน้้าท่วม ถ้ามีฝนตกปริมาณมาก ท้าให้การใช้
ประโยชน์พื้นที่ในการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้รับความเสียหายได้ หากไม่มีการจัดการที่ด ี

โครงสร้างดินแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง และแตกระแหง ท้าให้ไถพรวนยาก และการ
แตกระแหงของดิน ท้าให้เกิดการออกซิเดชันของไพไรท์ในดิน เกิดกรดก้ามะถันเพ่ิมข้ึน 

เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัด ท้าให้ดินมีการระบายน้้าเลว  
 

 
 
 
 

     

 เมือ่ดินเปียกจะเละ และเตรียมดินยาก  ดินมีการซาบซึมน้้าช้า 

        
สภาพพ้ืนที่ลุ่มต่้าน้้าท่วมขัง   เมื่อดินแห้งจะแข็ง และแตกระแหง 

ภาพที่ 19  แสดงลักษณะของดินเปรี้ยวภาคกลาง 

  ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2553 
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1.3 ปัญหาทางด้านชีวภาพ กิจกรรมของจุลินทรีย์ไม่เป็นไปตามปกติ  เนื่องจากในสภาพดิน
เป็นกรดจัด ท้าให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินไม่สามารถด้าเนินกิจกรรมได้  การย่อยสลายอินทรียวัตถุ
เกิดได้ช้า ขบวนการเปลี่ยนแปลงรูปของไนโตรเจนให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเกิดน้อยมาก ท้าให้ดิน
เปรี้ยวจัดขาดแคลนไนโตรเจน 

 ดังนั้น ในการพัฒนาพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดให้เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้้ามันนั้น จ้าเป็นต้อง
แก้ไขสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยท้าการจัดการดินเป็นพิเศษ รวมทั้งจัดการน้้าและพืช
ให้เหมาะสมด้วย มีการบูรณาการวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จะท้าให้สามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด
ในการปลูกปาล์มน้้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมีความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ดังกล่าว 

การปรับปรุงแก้ไขปัญหาของดินเปรี ยวจัดให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน ้ามัน 
มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ยกร่องสูง และท้าคันดินล้อมรอบพื้นท่ีปลูกป้องกันน้้าท่วมแปลง 
2. ปรับสภาพความเป็นกรดจัดของดิน ให้มีความเป็นกรดอ่อน – กรดปานกลาง 

(pH 4.5-5.5 ) โดยการใช้วัสดุปูนโดโลไมท์อัตราที่เหมาะสม  
3. ควบคุมระดับน้่าใต้ดิน ไม่ให้ต่้ากว่า 1.0 เมตรจากผิวดิน  รักษาระดับน้้าในร่องสวน 

ให้ต่้ากว่าผิวดินประมาณ 30-50 เซนติเมตร  
 

 
 ภาพที ่20  การบริหารจัดการน้้าในร่องปาล์มน้้ามันเพ่ือแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

 4. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน  ดินเปรี้ยวจัดมีความอุดมสมบูรณ์ระดับต่้า-ปานกลาง 
ขาดแคลนธาตุอาหารหลักไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ขาดธาตุอาหารรองบางชนิด จ้าเป็นต้องเพ่ิมธาตุอาหาร
ให้กับพืชที่ปลูก โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพ่ือให้พืชได้รับ  
ธาตุอาหารต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และใช้น้้าหมักชีวภาพร่วมด้วย 
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4.1 ปุ๋ยหมัก  ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท้าให้ดินอุดมสมบูรณ์ ช่วยเปลี่ยน

สภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วนท้าให้สะดวกในการไถพรวน   รักษาความชุ่มชื้น 
ในดินได้ดีขึ้น  ท้าให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี  เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้
ปุ๋ยเคมีลงได้  และช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้้ายากให้ละลายน้้าง่ายเป็นอาหาร 
แก่พืชได้ดีขึ้น 

4.2 ปุ๋ยคอก  เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ ปุ๋ยคอกไม่เพียงแต่จะ
ให้อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรอง ที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเท่านั้น  แต่ยังช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ท้าให้ดินมีการระบายน้้าและอากาศดีขึ้น 
ช่วยเพิ่มความคงทนให้แก่เม็ดดิน เป็นการลดการชะล้างพังทลายของดินและช่วยรักษาหน้าดินไว้ นอกจากนี้ 
ยังเป็นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ซึ่งมีผลท้าให้กิจกรรมต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ 
ด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ในดินอีกด้วย 

4.3 ปุ๋ยพืชสด  คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบพืชที่ยังสดอยู่ลงดิน หรือ
ปลูกพืชบางชนิดให้เจริญเติบโตถึงระยะที่พืชเริ่มออกดอกจนกระทั่งบานเต็มที่จึงไถกลบลงไปในดิน  
ผ่านขบวนการย่อยสลายแบบสมบูรณ์โดยจุลินทรีย์ในดิน 

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด  การสับกลบพืชปุ๋ยสดลงดิน ย่อยสลายเป็นปุ๋ยพืชสด ท้าให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน มีผลท้าให้พืชหลักท่ีปลูกตามมาได้รับผลผลิตสูงขึ้น (ประชาและคณะ 2545)
การใช้ปุ๋ยพืชสด มีประโยชน์หลายประการ คือ เป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุและความอุดสมบูรณ์แก่ดิน 
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน  เมื่อปุ๋ยพืชสดสลายตัวสมบูรณ์แล้วจะเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน  
โดยแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดิน ถ้าดินเดิมเป็นดินเหนียวแน่นทึบระบายน้้ายาก ก็จะร่วนซุย มีการดูดซับน้้า
เพ่ิมขึ้น และระบายน้้าได้ดีขึ้น  ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจน และช่วยเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตให้สูงขึ้น (สุภาพรและคณะ 2549) 

  5. ปรับกายภาพดินให้เหมาะสม เนื่องจากดินเปรี้ยวจัดมีเนื้อดินเหนียวจัด การระบายน้้า
และอากาศไม่ดี รากพืชไม่สามารถเจริญเติบโตและแผ่ขยายได้ การดูดใช้ธาตุอาหารถูกจ้ากัด ดังนั้น การปรับ
กายภาพของดินให้ร่วนซุย จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็น โดยการเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน ในรูปของปุ๋ ยหมัก ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยพืชสด หรือ แกลบสด  ในอัตราที่เหมาะสม เป็นต้น 

 6. จัดการน้่าให้พอเพียงต่อความต้องการของปาล์มน้่ามัน เนื่องจากปาล์มน้้ามันมีความ
ต้องการน้้าสูงมาก หากขาดน้้าจะมีผลกระทบต่อการให้ผลผลิต ท้าให้ผลผลิตจะลดลง 
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การปรับสภาพความเป็นกรดจัดของดิน 

 การใช้ปูนในการปรับสภาพความเป็นกรดจัดของดิน ให้มีความเป็นกรดอ่อน – กรดปานกลาง
จะต้องเลือกใช้ปูนให้เหมาะสม และใช้ในปริมาณที่เพียงพอให้สภาพความเป็นกรดของดิน สามารถปลูกพืช
ที่ต้องการได้ ดังตัวอย่างเช่น ปาล์มน้้ามันสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพความเป็นกรดของดิน  อยู่ที่ 5.5 
ก็ต้องใช้ปูนในอัตราต่างกันในดินเปรี้ยวที่มาค่า pH ต่างกัน ดังนี้ 

ตารางท่ี 9  pH กับชนิดและปริมาณปูนที่ต้องการใช้ (ปรับค่า pH ที่ระดับ 5.5) 

pH 
After 
buffer 

L.R. 
(กิโลกรัม/ไร่) 

ปริมาณปูนที่แนะน้า 
CaCo3 

(กิโลกรัม/ไร่) 
ปูนขาว

(กิโลกรัม/ไร่) 
ปูนมาร์ล

(กิโลกรัม/ไร่) 
หินปูนบด

(กิโลกรัม/ไร่) 
ปูนโดโลไมท์
(กิโลกรัม/ไร่) 

5.4 156 120 94 144 180 131 

5.3 312 240 187 288 360 262 

5.2 468 360 281 432 540 392 

5.1 624 480 374 576 720 523 

5.0 780 600 468 720 900 654 

4.9 936 720 562 864 1,080 785 

4.8 1,092 840 655 1,008 1,260 916 

4.7 1,248 960 749 1,152 1,440 1,046 

4.6 1,404 1,080 842 1,296 1,620 1,177 

4.5 1,560 1,200 936 1,440 1,800 1,308 

4.4 1,716 1,320 1,030 1,584 1,980 1,440 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2553  

หมายเหตุ  : ปริมาณปูนที่แนะน้า CaCO3 100 กิโลกรัม  
               ได้มาจากปูนขาว 78 กิโลกรัม หรือปูนมาร์ล 120 กิโลกรัม  หรือหินปูนบด 150 กิโลกรัม   
               หรือปูนโดโลไมท์ 190 กิโลกรัม 

 ในการใช้ปูนในการปรับสภาพความเป็นกรดของดิน เกษตรกรต้องด้าเนินการก่อนปลูก
ปาล์มน้้ามันอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้ปูนที่ใส่ลงไปในได้ท้าปฏิกิริยาให้ดินมีค่าความเป็นกรดลดลงในระดับ
ที่เหมาะสมกับปาล์มก่อน นอกจากนี้แล้ว ควรมีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด และ
ปริมาณธาตุอาหารในดินอย่างสม่้าเสมอ 
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การใช้ปูนโดโลไมท์ ลดความเป็นกรดของดิน 

ปูนโดโลไมท์  เป็นวัสดุปูนทางการเกษตรชนิดหนึ่ง มีองค์ประกอบเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต 
(CaCO3) 54.95 เปอร์เซ็นต์ และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3) 45.65 เปอร์เซ็นต์ หรือมีแมกนีเซียม
ออกไซด์ (MgO) 21.7 เปอร์เซ็นต์ และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 31 เปอร์เซ็นต์ ปูนโดโลไมท์ มีค่าสมมูล
แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate equivalent-CCE) สูงมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า
มีความสามารถในการท้าให้เป็นกลางสูง และมีค่าความเป็นกรด – ด่าง ประมาณ 8.1 - 8.7 

  ประสิทธิภาพของปูนโดโลไมท์ นอกจากข้ึนกับค่าสมมูลแคลเซียมคาร์บอเนตแล้ว ยังขึ้นกับ
ขนาดอนุภาคของปูนด้วย  เนื่องจากวัสดุปูนทางการเกษตรที่มีขนาดอนุภาคที่แตกต่างกันจะมีประสิทธิภาพ
ในการแก้ความเป็นกรดต่างกันด้วย คือ ขนาดอนุภาคที่ละเอียดมากจะท้าปฏิกิริยาได้รวดเร็ว ส่วนขนาด 
ที่หยาบขึ้นมาก็ค่อย ๆ ท้าปฏิกิริยากับดินอย่างช้า ๆ และเป็นเวลานาน โดยทั่วไปปูนโดโลไมท์จะใช้ขนาด
อนุภาคละเอียดกว่าหินปูนบดเนื่องจากปูนโดโลไมท์ละลายน้้าได้ยากกว่าหินปูน (เจริญและรสมาลิน, 2542) 

ปูนโดโลไมท์ที่ผลิตจากแหล่งผลิตต่างกันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ยิ่งขุดลึกมากคุณสมบัติ
ในการแก้ความเป็นกรดจะสูงขึ้น เพราะคุณภาพของปูนจะสูงขึ้น ไม่มีสิ่งเจือปนจากองค์ประกอบของปูน
โดโลไมท์ คือ แคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งเป็นธาตุที่จ้าเป็นต่อการปลูกพืชทั้ง  2 ชนิด คือ แคลเซียม (Ca) 
เป็นองค์ประกอบของสารเชื่อมระหว่างเซลล์ ควบคุมการดูดธาตุอาหารเข้าสู่เซลล์ ควบคุมสารกระตุ้นการ 
ยืดเซลล์ ถ้าพืชขาดแคลเซียมใบจะมีขนาดเล็กลง ทิ้งใบมาก ใบหงิก แคระแกร็น ส้าหรับแมกนีเซียม (Mg) 
เป็นองค์ประกอบของคลอโลฟิลล์ กระตุ้นการเกิดพลังงานในกระบวนการสร้างแป้ง น้้าตาล ไขมัน วิตามิน 
ถ้าพืชขาดแมกนีเซียมจะสังเกตเห็นว่าเนื้อเยื่อระหว่างเส้นใบมีสีเหลือง ถ้าขาดมาก ๆ ใบจะเหลืองทั้งใบ 
และร่วง ท้าให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสง ปรุงอาหารไปเลี้ยงล้าต้นได้ พืชจะไม่เจริญเติบโต 

ประโยชน์ของปูนโดโลไมท์  ปูนโดโลไมท์เป็นปูนทางการเกษตรชนิดหนึ่งที่ใช้ปรับปรุงดิน
ที่เป็นกรด จะช่วยยกระดับความเป็นกรด – ด่าง (pH) ของดินให้สูงขึ้นอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช คือ ช่วง pH 6 - 7 ซึ่งเป็นช่วงที่กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินด้าเนินได้ดี  
การใช้ปูนโดโลไมท์ปรับปรุงดินช่วยปรับปรุงกายภาพของดินให้ดีขึ้น ดินร่วนซุยขึ้น การระบายน้้าดีขึ้น น้้าไม่
แช่ขังราก ช่วยลดปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าของพืชได้ นอกจากนั้นปูนโดโลไมท์มีแคลเซียมและแมกนีเซียม
เป็นองค์ประกอบ จะช่วยเพ่ิมธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียมให้แก่พืชอีกด้วย โดยเฉพาะไม้ผล 
ไม้ยืนต้น ซึ่งมีความต้องการแมกนีเซียมสูงกว่าพืชชนิดอ่ืน ๆ เพราะแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของ
คลอโรฟิลล์ช่วยในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารเลี้ยงล้าต้น ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและจะได้ผลผลิต
สูงขึ้น 

อัตราการใช้ปูนโดโลไมท์  เนื่องจากปูนโดโลไมท์ มีค่าความสามารถในการท้าให้เป็นกลาง
หรือค่าสมมูลแคลเซียมคาร์บอเนตสูงมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ปริมาณการใช้ปูนโดโลไมท์ปรับปรุงดิน 
ที่ระดับความรุนแรงของกรดเท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับปูนมาร์ล พบว่า จะใช้ปูนโดโลไมท์น้อยกว่าปูนมาร์ล
เพราะปูนโดโลไมท์มีค่าการท้าให้ เป็นกลางหรือค่าสมมูลแคลเซียมาร์บอเนตสูงกว่าปูนมาร์ล  
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แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปูนขาวจะใช้ปูนโดโลไมท์มากกว่าปูนขาวเพราะปูนขาวมีค่าการท้าให้เป็นกลางหรือ
ค่าสมมูลแคลเซียมคาร์บอเนตสูงกว่าปูนโดโลไมท์ เช่น ถ้าดินมี  pH 4.5 - 5.0 และต้องการปลูก
ส้มเขียวหวาน แนะน้าให้ใช้ปูนมาร์ล 5.0 กิโลกรัม/ต้น หรือปูนโดโลไมท์ 3.5 กิโลกรัม/ต้น หรือปูนขาว 
3.0 กิโลกรัม/ต้น (จุมพลและอภิรดี, 2544) 

วิธีการใส่ปูน การใส่ปูนทุกชนิดควรใส่ในช่วงฤดูแล้งติดกับช่วงต้นฤดูฝน โดยก่อนปลูกพืช
จะใส่ปรับสภาพดินในหลุมปลูก หมักทิ้งไว้ประมาณ 20-30 วัน จึงปลูกพืช แต่ถ้าปลูกพืชแล้ว เช่น 
ส้มเขียวหวาน และต้องการใส่ปูนเพ่ิมเติมเพ่ือปรับสภาพความเป็นกรดของดิน แนะน้าให้ใส่ปูนโดยหว่าน
รอบ ๆ ทรงพุ่มรัศมีด้านในห่างจากโคนต้นอย่างน้อย 50 เซนติเมตร แล้วสับดินเล็กน้อย รดน้้าตามและ 
ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 วันจึงใส่ปุ๋ยเคมีแล้วกลบด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก  

จากข้อมูลการศึกษาเรื่องการปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดของกรมพัฒนาที่ดิน 
ในชุดดินระแงะ ที่จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งดินชุดระแงะเป็นดินเปรี้ยวจัดที่มีปัญหาความเป็นกรดรุนแรง 
ขาดธาตุอาหารพืช สภาพพ้ืนที่น้้าท่วมขัง และน้้ามีสภาพเป็นน้้าเปรี้ยว ได้ท้าการยกร่องและปรับปรุงดิน  
แก้ความเป็นกรดด้วยหินปูนฝุ่นร่วมกับการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต  ปุ๋ยเคมีชนิดและอัตราตามค้าแนะน้า พบว่า 
ปาล์มน้้ามันมีการเจริญเติบโตดี การเก็บผลผลิตในปีแรกได้ผลผลิตต่้ามาก เฉลี่ยประมาณ 0.54 ตันต่อไร่ 
และผลผลิตสูงขึ้นในปีต่อ ๆ มา คือได้ผลผลิตเฉลี่ย 1.53  2.84  และ 4.4  ตันต่อไร่ในปีที่ 2  3 และ 4 
ตามล้าดับ  และได้ผลผลิตสูงสุด 4.6 ตันต่อไร่ เมื่อปาล์มน้้ามันอายุได้ 7 ปี  ซึ่งการใช้หินปูนฝุ่นร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตสูงกว่าการไม่ใช้ปูนและปุ๋ยเคมีอย่างเด่นชัด คือ การไม่ใช้ปูนและปุ๋ยเคมี ให้ผลผลิต 
ปาล์มน้้ามันต่้าสุด คือ 0.49  1.34  2.30  3.75 ตันต่อไร่ในปีที่ 1  2  3 และ 4  ตามล้าดับ  

นอกจากนั้น ได้มีการปลูกปาล์มน้้ามันในชุดดินนราธิวาส  ซึ่งเป็นดินอินทรีย์ที่ดินบนมีชั้น
อินทรีย์หนามากกว่า 40 เซนติเมตร  ดินมีสีด้าหรือสีเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดรุนแรงมาก 
(pH 4.5-5.0) ส่วนดินล่างส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวปนทราย  ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีอินทรียวัตถุ  
สูงมาก (108%) ฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์สูง  (62.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และโพแทสเซียม 
ที่แลกเปลี่ยนได้สูง (217 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันได้ท้าการยกร่อง 
และท้าการปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดจัดของดินก่อน โดยการใส่หินปูนฝุ่นอัตราต่าง  ๆ ผลการศึกษา 
พบว่า การใส่ปูนตามความต้องการปูนของดิน (LR=3.5 ตันต่อไร่) หรือมากกว่า (1.5 LR) ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตปาล์มน้้ามันสูงกว่าการไม่ใช้ปูนไม่ใช้ปุ๋ยอย่างชัดเจน คือให้ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 0.66  
1.60  3.68 และ 6.07 ตันต่อไร่ ในการเก็บผลผลิตปีที่ 1-4  ตามล้าดับ ในขณะที่การไม่ใช้ปูนและปุ๋ยเคมี 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 0.34  0.98  2.4  และ  4.41 ตันต่อไร่ ในการเก็บผลผลิตปีที่ 1-4  ตามล้าดับ 

กรมพัฒนาที่ดิน  ได้แสดงให้เห็นว่า การปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีความ
เป็นกรดรุนแรงนั้น จ้าเป็นต้องใช้วัสดุปูนปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดของดินก่อน  ยกระดับ pH ให้สูงขึ้น
อยู่ในระดับที่เหมาะสม (pH 5.0-6.0) ปาล์มน้้ามันจึงสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงได้ 
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เทคโนโลยีการปลูกปาล์มน ้ามันที่เหมาะสมส้าหรับทุ่งรังสิต 

 จากข้อมูลทางวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินข้างต้น พอจะแสดงให้เห็นว่า พื้นที่สวนส้มร้าง
ทุ่งรังสิต มีปัญหาที่เกษตรกรควรปรับสภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสม หากละเลยไม่ปฏิบัติ เกษตรกรอาจพบกับ
ความสูญเสียอย่างมาก ทั้งเงินลงทุน เวลา ค่าเสียโอกาส และความรู้สึกที่มีต่อการปลูกปาล์มน้้ามัน  ดังนั้น 
เกษตรกรควรตระหนักถึงการปรับสภาพพ้ืนที่ร่องสวนส้ม ก่อนเป็นล้าดับแรก และควรด้าเนินการต่อ ดังนี้ 

การเตรียมพื นที่ กรณีพ้ืนที่ราบ ควรด้าเนินการในฤดูแล้งเดือนมกราคม-เมษายน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ถนนในแปลงเพ่ือใช้ขนส่งวัสดุการเกษตรและผลผลิต โดยทั่วไป มี 3 แบบ คือ 
ถนนใหญ่  ให้กว้างประมาณ 5-8 เมตร ห่างกัน 120 ต้นปาล์ม 
ถนนเข้าแปลง  แยกออกจากถนนใหญ่ กว้างประมาณ 4-5 เมตร ห่างกันประมาณ 

40 ต้นปาล์ม 
ถนนซอย  แยกจากถนนเข้าแปลง กว้างประมาณ 3-4 เมตร ห่างกันประมาณ 

20 ต้นปาล์ม ซึ่งสามารถท้าถนนซอยขนานไปกับแถวต้นปาล์มน้้ามันได้ 
 

                    
ภาพที่ 21  แสดงถนนในแปลงปาล์มน้้ามัน 

2. ท้าร่องระบายน้้ารอบพ้ืนที่ ขนาด 2x0.3x1.1 เมตร (ด้านบนxด้านล่างxลึก) ควบคู่ไปกับ
ท้าถนนรอบแปลงปลูกปาล์มน้้ามัน 

3. ขุดลอกสร้างบ่อน้้าขนาด 2x4x2 เมตร เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมน้้าในฤดูน้้าหลากและ 
ฤดูแล้ง เพ่ือการระบายน้้าเข้า-ออก ในแปลง 
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ส้าหรับ พ้ืนที่ร่องส้มร้างในเขตทุ่งรังสิต เมื่อจะด้าเนินการปลูกปาล์มน้้ามันควรพิจารณา 
ประเด็นของถนนและร่องน้้า ดังนี้ 

ก้าหนดให้มีถนนใหญ่รอบพ้ืนที่ ขนาดความกว้าง 5-8 เมตร มีถนนเข้าแปลง ที่ปรับ
ใช้ตามสภาพพ้ืนที่ เพ่ือสามารถเข้า-ออกแปลงได้ง่าย และถ้าท้าได้ให้มีถนนซอยถนนเชื่อมต่อระหว่างร่อง 
ให้สามารถขนส่งวัสดุการเกษตรและผลผลิตได้ง่าย ทั้งนี้ ต้องค้านึงถึงการไหลเวียนของน้้าในคูให้เหมาะสม 

ให้ท้าการลอกโคลนในท้องร่องที่มีอยู่เดิม มิให้ตื้นเขิน ให้น้้าไหลเวียนได้โดยสะดวก 
โดยให้น้าโคลนที ่ได้มากองรวมไว้ที ่ขอบด้านในของสันร่อง ไม่ควรน้าโคลนที ่ได้วางไว้กลางสันร่อง  
แล้วปลูกปาล์ม จะท้าให้ดินมีสภาพเป็นกรดมากขึ้น 

ควรท้าการลอกโคลนในท้องร่อง บริเวณทางเข้าออกของน้้าให้มีขนาด 2x4x2 เมตร
เป็นจุดสูบน้้าเข้า-ออกเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้้าในสวน 

 
ภาพที่ 22  การสร้างคันดินล้อมพ้ืนที่เพ่ือปลูกปาล์มน้้ามัน 

การปรับสภาพพื นที่ 

1. ร่องสวนส้มร้างในที่ลุ่มดินเปรี้ยวจัด ลักษณะพ้ืนที่เป็นร่องส้ม ขนาดความกว้างของร่องส้ม
ที่เกษตรกรได้จัดการไว้ มี 3 ขนาด ดังต่อไปนี้  

สันร่องกว้าง 4 เมตร ร่องน้้า กว้าง 2 เมตร 
สันร่องกว้าง 5 เมตร ร่องน้้า กว้าง 2 เมตร 
สันร่องกว้าง 6 เมตร ร่องน้้า กว้าง 2.5 เมตร  
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 โดยความยาวของสันร่องขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนที่ ทั้งนี้เกษตรกรควรเตรียมการเบื้องต้น
เพ่ือปรับผิวหน้าดิน ดังนี้ 

1) ขุดตอไม ้(ตอส้ม)  ก้าจัดเศษวัชพืชออกจากแปลง ให้หมด 
2) ปรับแต่งรอบขอบสันร่องให้สม่้าเสมอ เพ่ือการก้าหนดแนวปลูก โดยการขุดลอกโคลน

ในร่องมาปรับแต่ง (มิให้ใช้โคลนร่องอยู่บริเวณจุดที่จะปลูกปาล์มน้้ามัน) 
3) ปรับแต่งสันร่องให้เรียบร้อย โดยให้ขอบสันรองสูงกว่ากลางสันร่อง กรณีที่สันร่อง

ขาดหายไปจากน้้าพัดพาให้ขุดดินสันร่องไปกองรวมไว้ก่อนแล้วใช้โคลนท้องร่องแทนที่ จากนั้นใช้ดินผิวหน้า
ที่กองรวมไว้มากลบทับ โดยให้มีความหนาอย่างน้อย 30 เซนติเมตร 

4) หากเกษตรกรน้าโคลนท้องร่องมากลบทับในสันร่อง จะท้าให้พื้นดินบริเวณที่จะปลูก
ปาล์มน้้ามันเกิดกรดจัดขึ้น เนื่องจาก ดินโคลนในท้องร่องที่ขุดขึ้นมา มีความเป็นกรดค่อนข้างสูงเนื่องจาก
แช่ขังในน้้าที่มีความเป็นกรดนาน เกษตรกรควรด้าเนินการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน โดยการใช้
ปูนมาร์ลหรือโดโลไมท์ หว่านบริเวณท่ีกองทับโคลนท้องร่อง แล้วทิ้งไว้ 3 เดือน จะช่วยปรับค่าของความเป็น
กรด-ด่าง ให้ดีขึ้น 
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ภาพที่ 23  แสดงการปรับแต่งสันร่องปลูกปาล์มน้้ามัน 
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2. กรณีเป็นที่ราบลุ่ม ควรขุดร่องระบายน้้า หากที่ลุ่มมากควรขุดร่องน้้าที่มีขนาดของ 
ร่องกว้าง 2.50 เมตร ความกว้างของสันร่อง 14 เมตร สามารถปลูกปาล์มน้้ามันได้ 2 แถว/ร่อง ดังนี้ 

ภาพที่ 24  แผนผังการยกร่องปลูกปาล์มน้้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  เกษตรกรควรน้าวิธีการไปประยุกต์หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่
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วิธีการปลูก 

  ระบบการปลูกปาล์มน้้ามันที่นิยมปลูก คือ ปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะระหว่างต้น
9x9x9 เมตร (ใช้พ้ืนที่ในสามเหลี่ยมรวม 35 ตารางเมตร) การก้าหนดแถวปลูกโดยใช้แถวปลูกฐาน 
ตามแนวเหนือใต้ แล้วก้าหนดแถวปลูกถัดไปตามแนวทิศตะวันตกและตะวันออก เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ 
ปาล์มน้้ามันให้ผลผลิตสูงกว่าการไม่มีการก้าหนดทิศทาง ทั้งนี้เนื่องจาก ผลกระทบจากการได้รับแสงของ
ปาล์มน้้ามันนั่นเอง  

กรณีร่องส้มที่มีการขุดร่องไว้เดิมโดยไม่มีการก้าหนดทิศของร่องส้มไว้ เมื่อเกษตรกรปลูก
ปาล์มน้้ามันแล้วจะเป็นปัญหามาก เนื่องจากต้นปาล์มที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ต้นปาล์ม 
จะได้รับแสงไม่เท่ากัน ท้าให้ผลผลิตลดลง  

โดยทั่วไป ร่องส้มเดิมจะขุดตามลักษณะผังที่ดินตามลักษณะการถือครอง ส่วนใหญ่จะขุด
เป็นแนวยาวตามพ้ืนที่ โดยพิจารณาจากความสะดวกในการดูแลรักษาและการขนส่งทางน้้าเป็นส้าคัญ 
มักไม่ค้านึงถึงแนวเหนือ-ใต้ ตามอิทธิพลของแสงแดดแต่อย่างใด โดยทั่วไปสันร่องส้มที่มีอยู่เดิม มีขนาด 
5 และ 6 เมตร และร่องน้้ากว้าง 2 และ 2.5  เมตร  

1. การปลูกปาล์มน้่ามันในร่องส้มเก่า ความยาวร่องส้มตามแนวทิศเหนือ-ใต้ 

ร่องส้มเก่าที่มีขนาดใหญ่ คือสันร่องกว้าง 6 เมตร และร่องน้้ากว้าง 2.5 เมตร จะเป็นร่อง
สวนส้มที่มีความพอดีกับการปลูก ระยะ 9x9x9 เมตร นั่นหมายความว่า ปลูกกึ่งกลางสันร่อง โดยระหว่าง
ต้นในแถว มีระยะห่าง 9 เมตร และระหว่างแถว มีระยะห่าง 7.8 เมตร และสามารถรับแสงแดด 
ไดอ้ย่างทั่วถึง ดังแสดงในภาพที ่25   

 

N                                                                   N 

W                                                         W               E 

                                          

                                                                    

                                                         แสงแดดส่องจากทิศตะวันออกสู่ตะวันตก 
 

         สันร่อง               ร่องน้้า   
      6 เมตร              2.5 เมตร 

ภาพที่ 25  แสดงการวางแนวปลูกปาล์มในร่องส้มขนาด 6X2.5 เมตร 
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2. การปลูกปาล์มน้่ามันในร่องส้มขนาด 5 x 2 เมตร  

ร่องส้มที่มีขนาดความกว้างของสันร่อง 5 เมตร ร่องน้้ากว้าง 2 เมตร ถึงแม้ว่าจะอยู่ในแนว
เหนือ-ใต้ก็ตาม ยังเป็นปัญหาส้าหรับการปลูกปาล์มน้้ามันเช่นกัน เนื่องจากติดขัดตรงที่ขนาดของร่องส้ม 
ไม่พอดีกับระยะปลูกปาล์มน้้ามันมาตรฐาน ท้าให้ต้องมีการเลื่อนฐานแนวปลูกให้กว้างออกไป  
จาก 9 เมตร เป็น 10 เมตร โดยปลูกก่ึงกลางสันร่อง ระยะห่างระหว่างต้นในแถวที่ 2 เท่ากับ 8.6 เมตร ซึ่งมี
ขนาดพ้ืนที่ 35 ตารางเมตรเช่นกัน ดังภาพ 

                                                                                         N 

                                             10 เมตร          W              E 

                                                                                         S 

 

                                                                                           

 

 

 

สันร่อง         ร่องน้้า 
5 เมตร        2 เมตร 

ภาพที่ 26  แสดงการวางแนวปลูกปาล์มน้้ามันบนสันร่องขนาด 5X2 เมตร 

หมายเหตุ  กรณีที่ขนาดของร่องกว้างหรือแคบกว่าที่แสดงไว้ข้างต้น เกษตรกรต้องปรับระยะห่างของ  
ต้นปาล์มระหว่างต้นและระหว่างแถว ให้เป็นไปตามลักษณะของพ้ืนที่ โดยค้านึงถึงปริมาณพ้ืนที่  ระหว่าง 
ต้นปาล์ม 3 ต้น ให้ได้พ้ืนที่รวมประมาณ 35 ตารางเมตร ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการรับแสงแดดของต้นปาล์ม
อย่างทั่วถึง 

เกษตรกรไม่ควรปรับขนาดของร่องส้มใหม่เพราะ เมื่อปรับร่องใหม่จะท้าให้ดินท้องร่อง
หรือดินชั้นล่างถูกขุดขึ้นมาอยู่ชั้นบนแทน ซึ่งมีความเป็นกรดสูงถึ ง 3-3.5 และไม่เหมาะส้าหรับปลูก 
ปาล์มน้้ามัน หากจะปลูกปาล์มน้้ามันในพ้ืนที่นี้ ต้องปรับสภาพทางเคมีและกายภาพใหม่อย่างน้อย 2 ปี 
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การคัดเลือกสายพันธุ์ปาล์มน ้ามันให้เหมาะสม  

  พันธุ์ปาล์มน้้ามัน เกษตรกรนิยมใช้ต้นกล้าพันธุ์ดีอายุประมาณ 8 - 14 เดือน จ้านวน 
22-25 ต้นต่อไร่ ซึ่งต้นกล้าปาล์มน้้ามันจะเป็นลูกผสมระหว่าง ต้นแม่ Dura (DD) กับต้นพ่อ Pisifera (dd) 
ได้ลูกผสมเรียกว่า Tenera (เทเนอร่า) ซึ่งเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) แต่ปัจจุบันชาวสวนปาล์มบางรายได้น้า
เมล็ดที่เก็บได้จากต้นปาล์มน้้ามันลูกผสม Tenera มาใช้ปลูก (ตามแบบที่ 1) ท้าให้ได้ผลผลิตต่้ากว่าปลูก
ด้วยพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ถึงร้อยละ 38 หรือ 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตลอดอายุการเก็บเกี่ยวปาล์ม 
เนื่องจากมีการกระจายตัวของยีนท้าให้ต้นที่ได้มีหลายชนิด ดังนี้ 

ภาพที่ 27  แสดงลักษณะความผิดปกติของพันธุ์ปาล์มน้้ามันแบบต่าง ๆ 

  แบบท่ี 1             ต้นแม่                                          ต้นพ่อ 

                                               เทเนอร่า (Dd)             x            เทเนอร่า (Dd)  

                                                                                        

                                                ดูร่า (DD)   :  เทเนอร่า (Dd)   :  ฟิสิเฟอร่า (dd) 
                                                    25%    :        50%        :         25% 

  แบบท่ี 2 

                   ต้นพ่อหรือแม่                            ต้นพ่อหรือแม่ 
                                                 ดรู่า (DD)              x            เทเนอร่า (Dd)   

                                                                              

                                                          ดูร่า (DD)         :         เทเนอร่า (Dd)   
                                                             50 %                          50 % 

                           หรือ              ฟิสิเฟอร่า (dd)            x          เทเนอร่า (Dd) 

                                                                               

                                                   ฟิสิเฟอร่า (dd)          :          เทเนอร่า (Dd) 
                                                    50%                                50% 
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  จากความแปรปรวนในการใช้พันธุ์ปาล์มน้้ามัน ทั้ง 2 แบบ ข้างต้น ท้าให้ผู้ปลูกต้องเสีย
รายได้จากการขายผลผลิตที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า 
เมื่อปลูกปาล์มน้้ามันที่ใช้พันธุ์ไม่มีคุณภาพเมื่ออายุปาล์ม 6 ปี  เกษตรกรจะสูญเสียรายได้เป็นเงิน 
6,258 บาท/ไร่/ปี เพ่ิมขึ้นเป็น 29,038 บาทและ 58,862 บาท เมื่อปาล์มน้้ามันมีอายุ 12 ปี และ 
25 ปี ตามล้าดับ แสดงว่า พันธุ์ปาล์มน้้ามันที่เกษตรกรใช้ปลูก จะมีผลต่อรายได้ของเกษตรกรด้วย 
(ธีระพงศ์ จันทรนิยม, 2553) 

      

ภาพที่ 28  แปลงเพาะช้าต้นกล้าปาล์มน้้ามัน ระยะ Pre nursery 

แหล่งที่มาของสายพันธุ์ปาล์มน้้ามัน ที่มีขายทั่วโลกนั้น มาจากแหล่งส้าคัญเพียงไม่กี่แห่ง 
ซึ่งแต่ละแห่งได้ท้าการผสมพันธุ์ โดยมีต้นแม่ดูร่า ที่นิยมมี 2 สายพันธุ์คือ Dali Dura กับ Dumpy Dura 
ที่มีลักษณะต้นเตี้ย ล้าต้นใหญ่ ให้ผลผลิตสูง แต่มีข้อเสียคือกะลาหนาและต้นสูงเร็ว ส่วนต้นพ่อนั้น น้ามา
จากสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีการคัดเลือก ซึ่งเป็นสายพันธุ์พิสิเฟอร่า จากที่พบในประเทศไทย มีแหล่งพันธุ์  
ปาล์มน้้ามัน จาก 6 แหล่ง ดังนี้ 

1. พันธุ์ปาล์มลูกผสมจากประเทศ Costa Rica (ASD) ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายคู่ผสม รวมทั้ง
ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ (Elaeis guineensis หรือ African oil palm กับสายพันธุ์ Corogo oleifera หรือ 
American oil palm) ได้มาเป็นสายพันธุ์ compact เริ่มปลูกกันมาข้ึน 

2. พันธุ์ปาล์มลูกผสมจากประเทศปาปัวนิวกินี (DAMI) มีการน้าเข้ามานานกว่า 20 ปี
ลักษณะเด่น คือ ชอบพื้นท่ีชุ่มน้้า ความชื้นสูง โตเร็ว และให้ผลผลิตสูง 

3. พันธุ์ปาล์มลูกผสมจากประเทศฝรั่งเศส ผลิตในประเทศ Ivory coast และอินโดนีเซีย 
ที่เรียกกันว่าพันธุ์ซีราด (CIRAD) ต้นเตี้ย ผลขนาดเล็กปริมาณต่อทะลายมาก ให้เปอร์เซ็นต์น้้ามันสูง 

4. พันธุ์ปาล์มลูกผสมจากประเทศมาเลเซีย (ห้ามส่งออก) 
5. พันธุ์ปาล์มลูกผสมจากประเทศซาอีร์ 
6. พันธุ์ปาล์มลูกผสมจากประเทศคาเมรูน 
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ส้าหรับสายพันธุ์ปาล์มน้้ามันที่มีการผสมขึ้นในประเทศไทย ส่วนมากน้าเข้ าต้นพ่อ-แม่ 
มาจากต่างประเทศ ปลูกเพ่ือให้มีการปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศประเทศไทย จากนั้นคัดเลือกต้นพ่อและ 
ต้นแม่ท่ีดีที่สุด มาท้าการผสมพันธุ์ เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรว่า
เป็นสายพันธุ์ที่มีการผสมที่น่าเชื่อถือได้ จนสามารถจ้าหน่ายให้เกษตรกรปลูกเพ่ือการค้าต่อไป ซึ่งแหล่งผลิต
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้้ามันลูกผสมในประเทศไทย มีดังนี้ 

1. กรมวิชาการเกษตร ได้ผลิตสายพันธุ์ปาล์มน้้ามันจากคู่ผสมต่าง ๆ จนได้พันธุ์สุราษฏรธ์านี 1-7 
2. บริษัทยูนิวานิชจ้ากัด มหาชน ได้เก็บรวบรวมสายพันธุ์พ่อและแม่ มาทดสอบและ

รวบรวมข้อมูล จนได้ต้นแม่ที่ดี แล้วน้าละอองเกสรเพศผู้สายพันธุ์ยังกัมบี (Yangumbi) มาผสม ได้ชื่อว่า
พันธุ์ปาล์ม UV ส่งออกขายไปท่ัวโลก  

3. พันธุ์อูติ เป็นพันธุ์ของบริษัทอูติ มีการผสมปิดที่จังหวัดกาญจนบุรี 
4. พันธุ์เปารงค์ เป็นพันธุ์ของบริษัทเปารงค์ ที่มีการผสมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า เป็นพันธุ์ของห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โกลด์เด้นเทเนอร่า จังหวัดกระบี่ 

ปาล์มน้้ามันที่ได้จากการผสมพันธุ์ (F1) ตามรายละเอียดข้างต้น เกษตรกรทั่วไปนิยมใช้ 
ต้นแม่สายพันธุ์ เดลิดูร่า (Deli Dura) ผสมกับสายพันธุ์พ่อพิสิเฟอร่าจากแหล่งต่าง ๆ ท้าให้มีคุณสมบัติ
แตกต่างกัน ดังตัวอย่างสายพันธุ์ปาล์มน้้ามันพันธุ์ดีจากลูกผสมต่าง ๆ ประมาณ 5 สายพันธุ์ ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 10  ตัวอย่างลักษณะของปาล์มน้้ามันสายพันธุ์ต่าง ๆ  

สายพันธุ ์ Deli X AVROS 
Compact X 

Nigeria 
Deli X 
La Me 

Deli X 
Yangumbi 

Deli X Nigeria 

ลักษณะต้น สูงเร็วปีละ 
70 ซม. 

สูงช้ามาก ปีละ 
40-50 ซม. 

สูงช้า ปีละ 
 60 ซม. 

สูงเร็ว ปีละ 70 
ซม. 

สูงช้า ปีละ 50-60 
ซม. 

ขนาดทะลาย ใหญ่กว่า 
15 กก. 

เล็กกว่า 
13 กก. 

เล็กกว่า 
13 กก. 

ปานกลาง 
13-15 กก. 

ใหญ่กว่า 
15 กก. 

ขนาดผล ใหญ่กว่า 
11 กรัม 

ปานกลาง 
9-11 กรัม 

เล็กกว่า 
9 กรัม 

ใหญ่กว่า 
11 กรัม 

ปานกลาง 
9-11 กรัม 

สภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม 

นิยมปลูก
แพร่หลาย 
สามารถปลูก 
ได้ดีในที่ลุม่ 
ชอบแสงแดดจัด
หากมีการ
จัดการดจีะให้
ผลผลติสูง 

สามารถปลูกได้ดี
ในที่ราบไม่ชอบ
น้้าขัง ควรมีการ
จัดการดี ทางใบ
สั้น ล้าต้นเตี้ย 
มีผลผลิตตลอดปี 
สามารถปลูกได้
ไรล่ะ 26-28 ต้น 

สามารถปลูกได้ดี
ในที่ดอน 
ทนแล้งได้ด ี
ทางใบสั้น/เล็ก 
สูงช้า ก้านทะลาย
ยาว เก็บเกี่ยวง่าย 
ทนทานต่อโรค
ยอดทางใบบิด 

สามารถปลูกได้ดี
ในที่ดอนชอบ
แสงแดดจดั 

สามารถปลูกได้ดีใน
ที่ราบ-ดอน 
ความช้ืนปานกลาง
ผลดบิสีเขยีว ผลสุก
ส้ม-แดง สังเกตุง่าย
เมื่อเก็บเกี่ยว 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร 2553 

 



 

 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต  42 

ข้อพิจารณาในการเลือกซื อต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ดี 

เกษตรกรผู้ที่มีความประสงค์จะปลูกปาล์มน้้ามันเป็นการค้า  สามารถเลือกซื้อต้นกล้า 
ปาล์มน้้ามันจากแหล่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาปลูกได้ แต่อย่างไรก็ตามกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท้า
เอกสารค้าแนะน้า แจกจ่ายให้เกษตรกรที่จะปลูกปาล์มน้้ามัน ได้ตระหนักและมีข้อพิจารณาในการเลือกซื้อ
ต้นกล้าปาล์มน้้ามัน ดังนี้ 

1) เป็นต้นกล้าปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า (DxP) 
2) ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีหนังสือรับรองจากทางราชการว่าเป็นผู้ผลิตต้นกล้าปาล์มน้้ามัน

ที่มีคุณภาพ 
3) เลือกต้นสมบูรณ์ มีลักษณะดี ไม่มีอาการผิดปกติ 
4) มีข้อมูลเบื้องต้นของแหล่งสายพันธุ์ว่าให้ผลผลิตดีและสม่้าเสมอ 
5) มีประวัติพันธุ์ (Breeding Programmed) อย่างชัดเจน 
6) มีแหล่งผลิต (ที่มา) ของเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้ 
7) ต้นกล้าปาล์มน้้ามันควรมีอายุหรือขนาดเหมาะสมตามความต้องการ เช่น กล้าปาล์มน้้ามัน

อายุ 8-12 เดือน เหมาะส้าหรับเกษตรกรไทย 
อนึ่ง มีเกษตรกรจ้านวนมากเห็นว่า ต้นกล้าปาล์มน้้ามันที่มีขายในท้องตลาด มีราคาแพง 

จัดซื้อยุ่งยาก เพราะต้องมีการจองและมัดจ้าต้นกล้าจ้านวนหนึ่ง จึงประสงค์จะซื้อเมล็ดพันธุ์ดีมาเพาะกล้า  
ไว้ปลูกเอง หากมีเหลือจะแบ่งจ้าหน่ายให้เพ่ือนบ้าน 

เรื่องนี้ นักวิชาการหลายคนไม่เห็นด้วย เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ศึกษาวิชาการเพาะช้ากล้า
ปาล์มน้้ามันมาก่อน อาจมีการดูแลรักษาไม่เหมาะสม ปราศจากการติดตามควบคุมก้ากับจากกรมวิชาการเกษตร 
ไม่มีการคัดเลือกต้นกล้าปาล์มน้้ามันออก ประกอบกับเกิดความเสียดายต้นกล้าที่เพาะช้าอยู่ อาจท้าให้ 
ได้ต้นกล้าที่มีความผิดปกติปลูกลงแปลง ท้าให้ได้รับผลผลิตไม่เต็มที่ในอนาคต ดังนั้น เกษตรกรรายย่อย  
ที่ไม่มีความรู้ด้านการเพาะช้ากล้าปาล์มน้้ามัน ควรเลือกซื้อต้นกล้าปาล์มน้้ามันจากแหล่งที่เชื่อถือได้  
ตามรายละเอียดข้างต้น จะเหมาะสมกว่า  

การดูแลรักษาสวนปาล์มที่ปลูกในร่องส้มร้าง 

1. การให้น้่า  ปกตติ้นปาล์มน้้ามันที่ปลูกในสภาพพ้ืนที่ที่มีช่วงฤดูแล้งยาวนาน หรือสภาพ
พ้ืนที่ที่มีการขาดน้้ามากกว่า 250 มิลลิเมตร/ปี ควรมีการให้น้้าเสริม ในพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่มีแหล่งน้้าจ้ากัด
และมีแหล่งเงินทุน ควรติดตั้งระบบน้้าแบบหยด (Drip irrigation) ส่วนพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้้ามากเกินพอและ 
มีแหล่งเงินทุนควรติดตั้งระบบน้้าแบบระบบ Mini Sprinkler  

ส้าหรับในพ้ืนที่ร่องส้มร้าง ซึ่งเป็นที่ลุ่มรับน้้าจากภาคกลางจะมีน้้าตลอดปี เนื่องจาก 
เป็นพ้ืนที่รับน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาและแม่น้้าป่าสัก ที่ถูกระบายมาตามระบบคลองชลประทาน และกักเก็บไว้
ในคลองต่าง ๆ เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่ตอนเหนือของกรุงเทพฯ รวมทั้งรักษาระดับน้้าใต้ดิน เป็นการ
บรรเทาการทรุดตัวของพ้ืนที่เมืองหลวง ระดับน้้าจะสูงในช่วงฤดูน้้าหลาก และระดับน้้าจะต่้าในช่วงฤดูแล้ง 
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แต่ความชุ่มชื้นที่มีอยู่ท้าให้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งเหมาะสมส้าหรับ 
ปาล์มน้้ามัน แต่อย่างไรก็ตาม ระดับน้้าในร่องส้ม ควรก้าหนดให้มีน้้าหล่อเลี้ยงคลองไว้ที่ระดับความสูง 
ถึงขอบคันดิน 50 เซนติเมตร จะช่วยให้รากปาล์มสามารถดูดน้้าไปใช้ได้ และควรฉีดพ่นน้้าให้กับต้นปาล์ม 
ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี เสริมในช่วงฤดูแล้ง  เพ่ือช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นมากขึ้นตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 11  แสดงการให้น้้าในสวนปาล์มที่ปลูกในร่องส้มร้าง 

อายุปาล์ม (ปี) ระดับน้่าในคู (ซม.) การฉีดพ่นน้่า หมายเหตุ 

1 – 2 ปี 
3 - 4 ปี 
5 – 6 ปี 
มากกว่า 6 ปี 

30-50 
30-50 
30-75 
50-75 

ทุกสัปดาห์ 
ทุกสัปดาห์ 
ทุกสองสัปดาห์ 
ทุกสองสัปดาห์ 

ส้าหรับกรณีฝนทิ้งช่วง
เกินกว่า 15 วัน  

ส้าหรับเทคนิควิธีการให้น้้าในสวนปาล์มที่ปลูกบนร่องส้ม เกษตรกรใช้เครื่องพ่นน้้าที่
คงเหลืออยู่จากการท้าสวนส้ม น้ามาปรับให้เหมาะสมโดยปรับเขาหรือหัวพ่นน้้าที่ฉีดออกด้านข้างเป็นข้างละ 
2 หัวพ่น รวม 2 ข้างเป็น 4 หัวพ่น กดหัวพ่นให้ต่้าลงให้น้้าที่ฉีดพ่นไม่สูงนัก (ฉีดพ่นระดับโคนต้น) จะช่วยให้
หน้าดินชุ่มชื้น รากสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดี แต่ไม่ควรฉีดพ่นใกล้ค่้านักเพราะจะท้าให้ต้นปาล์ม  
เปียกชื้น เป็นสาเหตุของโรคเชื้อราระบาดในสวน 

 
ภาพที่ 29  ลักษณะของเรือพ่นน้้าในร่องสวนปาล์มน้้ามัน 

  2. การใส่ปุ๋ย ปาล์มน้้ามันเป็นพืชที่มีความต้องการธาตุอาหารในปริมาณมาก โดยวิธีการ 
ใส่ปุ๋ยปาล์มน้้ามันในแต่ละพ้ืนที่นั้นแตกต่างกัน การใส่ปุ๋ยเคมีส้าหรับปาล์มน้้ามันอายุต่าง ๆ ต้องอาศัย
เทคนิคในการใส่ เพ่ือให้ปาล์มน้้ามันสามารถน้าธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยทั่วไปแล้ว ปุ๋ยเคมี
ที่ใส่มักจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดบริเวณปลายรากหรือรากที่ 3 และ 4 ของปาล์มน้้ามัน  รากปาล์ม 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้มากนัก หากหว่านชิดโคนต้นมากเกินไป และปุ๋ยฟอสฟอรัสจะเกิด
ประโยชน์ที่สุด เมื่อหว่านห่างจากโคนต้น 0.50 เมตร ถึงบริเวณปลายทางใบ  
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ตารางท่ี 12  แสดงวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีเม่ือปาล์มน้้ามันอายุต่าง ๆ 

อายุปาล์ม (ปี) ปุ๋ย N K และ Mg ปุ๋ย P 
1-4 ปี ใส่บริเวณรอบโคนต้นที่ก้าจัดวัชพืชแล้ว ใส่บริเวณรอบโคนต้นที่ก้าจัดวัชพืชแล้ว

โดยโรยเป็นแนวแคบ ๆ 
5-9 ปี ใส่บริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 50 

เซนติเมตร ถึง 2.50 เมตร 
ใส่บริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 
0.50 เมตร ถึงบริเวณปลายทางใบ 
โดยโรยเป็นแนวแคบ ๆ หรือหว่าน 
บนกองทางใบ 

10 ปีขึ้นไป หว่านบริเวณระหว่างแถวปาล์มที่ก้าจัด
วัช พืชแล้ ว  หรือบนกองทางใบที่ ถู ก 
ตัดแต่ง 

หว่านบริเวณระหว่างแถวปาล์มที่ก้าจัด
วัช พืชแล้ว หรือบนกองทางใบที่ ถูก 
ตัดแต่ง 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2554 

ข้อควรค่านึงในการใส่ปุ๋ย 
1) ใส่บริเวณท่ีรากปาล์มน้้ามันดูดไปใช้ได้มากที่สุด และใส่ในช่วงที่พ้ืนดินมีความชื้น 
2) ใส่ในช่วงที่ปาล์มน้้ามันต้องการโดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี อัตราส่วน 2:1:1 หรือสัดส่วน 

50:25:25 % ในช่วงต้นฝน (พ.ค.-มิ.ย.) กลางฝน (ก.ค.-พ.ย.) และปลายฝน (ต.ค.-พ.ย.) 

ตารางที่ 13  แสดงการใส่ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน้้ามันอายุต่าง ๆ ในพ้ืนที่ดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัด 

อายุปาล์ม (ปี) 
21-0-0 

(กก./ต้น) 
18-46-0 
(กก./ต้น) 

0-0-60 
 (กก./ต้น) 

กลีเซอร์ไรท์ 
(กก./ต้น) 

โบแรกซ ์
(กรัม/ต้น) 

1 1.00 0.90 1.00 0.30 90 
2 2.20 0.90 2.50 0.30 130 
3 3.00 1.10 2.50 0.70 130 
4 4.00 1.50 3.00 1.30 150 

5 ปีขึ้นไป 5.00 1.50 4.00 1.50 150 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, 2554 

3. การตัดแต่งทางใบ  

การตัดแต่งทางใบเป็นการปฏิบัติเพ่ือรักษาทรงพุ่มและทางใบปาล์มน้้ามันให้เหมาะสม  
โดยการตัดทางใบที่เกิน ทางใบท่ีตาย  เป็นโรคหรือถูกท้าลายหรือไม่ได้ถูกตัดเมื่อออกตอนเก็บเกี่ยว ต้องตัด
ออกไป เพื่อทางใบได้รับแสงเต็มที่  เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสง  สร้างการเจริญเติบโต
และสะสมอาหารในทะลายปาล์มได้ดี  ปาล์มน้้ามันสามารถสร้างทางใบโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 18 - 25 ทางใบ 
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การตัดแต่งทางใบควรท้าการตัดแต่ง 1 ครั้ง/ปี  ในช่วงที่มีผลผลิตต่้า  เช่น ช่วงแล้ง  เพ่ือ
ใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพ  และปาล์มน้้ามันที่ยังไม่ให้ผลผลิตไม่ควรตัดแต่งทางใบจนกว่าจะถึงช่วง  
เก็บเกี่ยว  และจะต้องไม่ตัดแต่งทางใบมากเกินไป เพราะจะมีผลท้าให้การเจริญเติบโต และผลผลิตลดลง  
หากปล่อยให้ทางใบเหลือบนต้นมากเกินไปจะท้าให้เก็บเกี่ยวไม่สะดวก เนื่องจากทางใบแย่งกันยืดเพ่ือรับ
แสงแดด ท้าให้บีบทะลาย โดยทั่วไปแล้วควรเหลือทางใบหลังจากการตัดแต่งทางใบ ดังนี้ 

ตารางท่ี 14  แสดงจ้านวนทางใบท่ีเหลือหลังจากการตัดแต่งทางใบ 

อายุปาล์มน้้ามัน ชั้นทางใบท่ีเหลือรองรับทะลายปาล์ม 

    น้อยกว่า   6    ปี         
    ระหว่าง    6 - 12    ป ี
    มากกว่า    12     ปี                                                         

3 
2 
1 

ทางใบที่ตัดแต่งต้องเก็บวางกองไว้อย่างเหมาะสม  ไม่กีดขวางการท้างานอ่ืน ๆ  เพ่ือให้
ย่อยสลายและป้องกันการชะล้างของดิน ปาล์มน้้ามันที่เริ่มปลูกจนถึงปีที่ 6 ควรเก็บทางใบไว้ 7-8 รอบ 
(56-64 ทางใบ) ปาล์มน้้ามันที่โตเต็มที่ควรไว้ทางใบ 4.5-6.5 รอบ (36-48 ทางใบ) ไม่ควรตัดแต่งทางใบ
จนกว่าจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อเริ่มให้ผลผลิตใหม่ ๆ ควรตัดทางใบให้เหลือรองรับทะลายปาล์ม 
3 ทาง (ชั้นล่างจากทะลาย) เหลือ 2 ทาง เมื่ออายุมากขึ้น ส้าหรับปาล์มน้้ามันอายุมากควรเก็บทางใบ 
ไว้เพียง 1 ทางใบ และทางใบที่ตัดแล้ว ควรน้ามาเรียงกระจายบนสันร่อง โดยตัดโคนก้านทางใบ แยกกอง
รวมไว้ระหว่างต้นปาล์มบนสันร่อง และทุก ๆ 4-5 ปี จะต้องวางสลับแถวกันเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กระจาย
ทั่วแปลง เมื่อปาล์มน้้ามันอายุมากกว่า 8 ปี ให้น้าโคนก้านทางใบไปกองรวมไว้ในร่องที่ระบายน้้าออกหมด 
โดยกองวางร่องเว้นร่องจนกว่าจะเต็มร่อง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใต้ต้นให้มากขึ้น  

4. ศัตรูพืชและการป้องกันก่าจัด 

1. วัชพืช มีทั้งวัชพืชฤดูเดียวและวัชพืชหลายฤดู แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ วัชพืช
ใบแคบ วัชพืชใบกว้าง และเฟิร์น การควบคุมวัชพืชมีหลายวิธี เช่น การใช้เครื่องจักรตัดวัชพืช การใช้วัสดุ
คลุมดิน การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินและการใช้สารก้าจัดวัชพืช ในรัศมี 1-2 เมตรจากโคนต้นทุก 2 เดือน 
ด้วยแรงงานคน หรือใช้สารเคมี (ยาฆ่าหญ้า) จ้าพวกพาราคว๊อท (กรัมม๊อกโซน) ฉีดพ่นรอบโคนต้นโดยยก
ทางใบหรือหลีกเลี่ยงทางใบไม่ให้โดนท้าลาย ระหว่างแถวปาล์ม ก้าจัดหญ้าคา หญ้าขน แห้วหมู ด้วยสาร
ก้าจัดวัชพืชชนิดดูดซึม Glyphosate เพ่ือท้าลายก่อนปลูกต้นปาล์มน้้ามันและปลูกพืชคลุมดินหรือพืช 
อายุสั้นแซมเพ่ือเสริมรายได้ 

2. โรคพืช โรคปาล์มน้้ามันที่ส้าคัญ ได้แก่ 

โรคก้านทางใบบิด พบในต้นปาล์มน้้ามันอายุ 1-3 ปี หลังจากน้าลงปลูกในแปลง 
สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม การป้องกันก้าจัดให้ตัดทางใบที่เป็นโรคออกให้ต่้ากว่าเนื้อเยื่อ
ส่วนที่เน่าและเลือกต้นกล้าจากสายพันธุ์ที่ไม่มีประวัติการเป็นโรค 
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โรคยอดเน่า พบในปาล์มน้้ามันอายุ 1-3 ปี และระบาดมากในฤดูฝน สาเหตุ 
เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมและเชื้อรา การป้องกันก้าจัดตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคออกแล้วราดบริเวณ
กรวยยอดของต้น 

โรคทะลายเน่า เชื้อโรคจะเข้าท้าลายผลปาล์มก่อนที่จะสุกในช่วงที่ปาล์มอายุ 
3-9 ปี ระบาดมากในฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อรา การป้องกันก้าจัดตัดแต่งทางใบ ก้าจัดวัชพืช ให้มีอากาศ
ถ่ายเทมากข้ึน ดอกท่ีไม่ได้รับการผสมควรเผาท้าลายนอกแปลง 

โรคล้าต้นเน่า พบระบาดในปาล์มอายุ 10-15 ปี สาเหตุเกิดจากเชื้อรา การป้องกัน
ก้าจดั หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่เคยปลูกมะพร้าวหรือปาล์มมาก่อน ก้าจัดต้นที่เป็นโรคออกจากแปลง 

3. แมลงที่ส่าคัญ ได้แก่ หนอนหน้าแมว ด้วงกุหลาบ และด้วงแรด การป้องกันก้าจัด
ควรสร้างแมลงศัตรูธรรมชาติและไม่ควรใช้สารเคมีโดยไม่จ้าเป็น ให้ก้าจัดแหล่งขยายพันธุ์ ก้าจัดไข่ หนอน 
ดักแด้ และตัวเต็มวัย 

ด้วงกุหลาบ จะกัดกินใบหลังปลูกใหม่ ให้คอยสังเกตการระบาดในเวลาช่วงค่้า 
ป้องกันก้าจัดโดยฉีดพ่นสารก้าจัดแมลงจ้าพวก Sevin 85 หรือก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยสารป้องกันและ
ก้าจัดแมลงชนิดดูดซึมเข้าทางราก เช่น ฟูราดาน 3จี สามารถป้องกันได้มากกว่า 2 เดือน แล้วตรวจสอบ 
อีกครั้ง 

ด้วงแรด จะกัดท้าลายยอดอ่อนท้าให้ปาล์มชะงักการเจริญเติบโตได้ บางครั้งเมื่อ
ยอดปาล์มถูกท้าลายโดยด้วงแรดแล้ว จะมีด้วงงวงเข้าอาศัย กัดกินส่วนยอด เชื้อราเข้าท้าลายต่อ  ท้าให้ 
ยอดเน่า กรณีนี้ สามารถป้องกันก้าจัดโดยใช้สารเคมีประเภทดูดซึม เช่นเดียวกับด้วงกุหลาบ หากเกิดยอดเน่า 
ให้ท้าความสะอาดรอยแผล ใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดเชื้อรา เช่น แคปแทน จะช่วยให้สร้างยอดอ่อนใหม่ได้ 

 
ภาพที่ 30  ลักษณะการท้าลายของด้วงแรด 
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หนอนดราน่า (Drana furva Wileman.) หรือที่เรียกว่าหนอนหน้าแมว จะมีการ
ระบาดท้าลายเป็นหย่อม ๆ จ้านวนหนอนปริมาณมาก ท้าลายโดยกัดกินใบปาล์มน้้ามันหมดทั้งต้น 
ในเวลาไม่นาน มักมีการการระบาดเมื่อศัตรูธรรมชาติมีน้อย แมลงขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในพ้ืนที่ร้อนชื้น 
หากไม่มีการป้องกันก้าจัดจะมีการระบาดเป็นประจ้าทุกปี ในช่วงเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ วิธีการป้องกัน
และก้าจัด ท้าได้โดยใช้สารเคมีพ่นก้าจัดเมื่อหนอนยังเล็ก และพ่นซ้้าที่เดิมอีก 1 ครั้ง โดยห่างจากครั้งแรก
ประมาณ 10 วัน ได้แก่สารเคมีประเภทดูดซึม carbaryl (Sevin 85 % MP) 10 กรัม ผสมน้้า 20 ลิตร หรือ 
lambda cyhalothrin (Karate 2.5 % EC) 10 มล.ผสมน้้า 20 ลิตร หรือใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis 
(เชื้อ 16,000 i.u) จ้านวน 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ซึ่งจะท้าลายเฉพาะหนอนแมลงศัตรูปาล์มน้้ามันเท่านั้น 
ไม่ท้าอันตรายต่อแมลงที่มีประโยชน์ 

 
ภาพที่ 31  แสดงการท้าลายของหนอนหน้าแมว 

4. หนู ศัตรูที่ส้าคัญท้าความเสียหายกับปาล์มน้้ามัน จะเข้าท้าลายกัดกินต้นปาล์ม 
ท้าให้ปาล์มตายได้ แบ่งตามอายุต้นปาล์มน้้ามันได้ 2 ระยะ คือ 

ระยะตั้งแต่ปาล์มเริ่มปลูกใหม่จนถึงระยะเริ่มให้ผลผลิต (อายุ 1-3 ปี) มักพบหนู 
ได้แก่ หนูนาใหญ่และหนูท้องขาว เข้ามากัดโคนต้นอ่อนและทางใบปาล์มส่วนที่ติดกับพ้ืนดิน 

ระยะปาล์มให้ผลผลิตจนหมดอายุการให้ผลผลิต (อายุ 4-5 ปี) ศัตรูที่ส้าคัญ คือ 
หนู ได้แก่ หนูนาใหญ่ หนูท้องขาว หนูพุก หนูฟันขาวใหญ่ หนูท้องขาวสิงคโปร์  

วิธีป้องกันก้าจัด ล้อมรั้วรอบโคนต้นปาล์มที่มีอายุ 1-3 ปี ท้าการก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้น
ให้สะอาดและหมั่นตรวจสอบ หากมีการท้าลายให้ใช้กรงดักจับท้าลายหรือใช้สารเคมียาเบื่อหนู วางทุก 4 วัน 
จนกว่าการท้าลายจะหมดไป เกษตรกรควรอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติจ้าพวก งู พังพอน เหยี่ยว นกเค้าแมว และ
นกแสก เพ่ือเป็นศัตรูของหนูโดยธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด 
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5. การช่วยผสมเกสรปาล์มน้่ามัน 

วิธีการผสมเกสรปาล์มน้้ามัน คือการน้าเอาละอองเกสรเพศผู้จากต้นหนึ่งมาฉีดพ่นลงบน
ช่อดอกเพศเมียอีกต้นหนึ่ง โดยปกติการผสมเกสรมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากสายลมโชยเบา ๆ ช่วยให้
ละอองเกสรจากช่อดอกเพศผู้ฟุ้งกระจายลอยตามลม ไปผสมกับดอกเพศเมียที่พร้อมผสม จนเกิดเป็นผล
ปาล์มน้้ามันในล้าดับต่อไป ในธรรมชาติจะมีแมลงชนิดต่าง ๆ ช่วยท้าการผสมเกสรให้ ได้แก่ แมลงภู่ ผึ้ง 
มด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแมลงช่วยผสมเกสรปาล์มน้้ามันโดยตรงได้แก่ ด้วงงวง ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Elacidobius kamerunicus  Fst. ช่วยให้มีการผสมเกสรได้ดีข้ึน 

ส้าหรับในพ้ืนที่ร่องส้มร้างทุ่งรังสิต มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันมากขึ้น 
ในระยะเวลารวดเร็ว ภายในเวลาเพียง 5 ปี มีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้้ามันมากกว่า 10,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็น
ปาล์มน้้ามันเพ่ิงปลูกใหม่ ยังไม่ให้ผลผลิต ไม่มีความหลากหลายของอายุต้นปาล์ม  ปัญหาที่พบเป็นล้าดับแรก
ของเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตใหม่ คือทะลายปาล์มที่ได้ ไม่มีความสมบูรณ์ มีจ้านวนผลในทะลายน้อย 
ส่วนใหญ่เป็นหนามแหลม อันเนื่องมาจากการผสมเกสรไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อถึงคราวออกช่อดอก
จะออกพร้อมกัน ส่วนใหญ่ปาล์มน้้ามันอายุน้อย ๆ จะออกดอกเพศเมียมาก ช่อดอกเพศผู้น้อย และการเกิด
ช่อดอกเพศผู้กับช่อดอกเพศเมียไม่พร้อมกัน โอกาสของการผสมเกสรจึงเกิดขึ้นน้อย ทะลายปาล์มที่ได้รับ 
จึงไม่สมบูรณ์ การช่วยผสมเกสรปาล์มน้้ามันในเขตปลูกปาล์มทุ่งรังสิตจึงมีความจ้าเป็น ซึ่งวิธีการช่วย 
ผสมเกสรอย่างง่าย ที่เกษตรกรสามารถน้าไปปฏิบัติได้คือ 

   1) ให้เกษตรกรสังเกตช่อดอกเพศผู้ที่แทงออกมาจากกาบหุ้มช่อดอก คลุมช่อดอก 
โดยถุงผ้า มัดปากถุงให้แน่น เมื่อดอกบานได้ประมาณ ร้อยละ 70 ช่อดอกจะมีกลิ่นหอม ใช้เสียมคม ตัดก้าน
ช่อดอกเพศผู้ที่คลุมไว้ ลงมาแล้วเคาะให้ละอองเกสรเพศผู้ที่ติดอยู่ในช่อดอกร่วงหล่นลงให้หมด แล้วผึ่งไว้  
ในที่ร่ม 1 วัน จนแห้งสนิท น้าละอองเกสรที่ได้มาร่อนกรองเศษไม้หรือสิ่งที่ไม่ต้องการออก บรรจุละออง
เกสรในหลอดแก้วสีชา เก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ ต่้ากว่า 4 องศาเซลเซียส  สามารถเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน 

   2) การเตรียมช่อดอกเพศเมียเพ่ือการผสมเกสร ให้เกษตรกรสังเกตช่อดอกเพศเมีย 
ที่ต้นปาล์มสร้างขึ้น แทงช่อดอกพ้นกาบทางใบ (ลักษณะเหมือนพนมมือ) เมื่อมีอายุพร้อมผสมเกสร (receptive) 
กาบหุ้มช่อดอกจะเปิดออก ช่อดอกเพศเมียที่บานมีสีขาวอมเหลืองอ่อน แถบสีแดง และมีเมือกเหนียว ๆ 
ซ่ึงพร้อมจะผสม ในระยะเวลา 3-5 วัน หากล่าช้ากว่านี้ดอกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและม่วง แสดงว่า 
พ้นระยะเวลาการผสมแล้ว ส่วนนี้จะกลายเป็นหนามแหลมในทะลายปาล์มต่อไป  

   3) น้าละอองเกสรที่เตรียมไว้ในข้อ 1) มาผสมกับแป้งฝุ่น ในอัตรา ละอองเกสร 1 ช้อน 
ต่อแป้งฝุ่น 10 ช้อน เขย่าให้เข้ากัน ฉีดพ่นช่อดอกเพศเมียที่บานเต็มที่ ให้ทั่วและฉีดซ้้าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น 

การช่วยผสมเกสรปาล์มน้้ามันในสวนปาล์มน้้ามันทุ่งรังสิต จะช่วยให้ได้รับผลผลิตเพ่ิมขึ้น
มากกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากช่อดอกมีการผสมที่สมบูรณ์ มีจ้านวนผลในทะลายมาก นอกจากนี้ เกษตรกร
จะได้มีโอกาสตรวจพบความผิดปกติต่าง ๆ ของต้นปาล์มน้้ามันและสวนปาล์มน้้ามัน เมื่อเข้าไปในสวน  
เพ่ือสังเกตช่อดอก 
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  6. การปลูกพืชแซมเพื่อเสริมรายได้ 

  ปาล์มน้้ามันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนปลูกพืชไร่ เมื่อปลูก
ปาล์มน้้ามันลงแปลงแล้ว ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในช่วงเวลาที่ปาล์มน้้ามัน
ยังไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรควรท้าการปลูกพืชแซมบนร่องระหว่างแถวปาล์มที่มีระยะห่าง ประมาณ 8-10 เมตร 
เป็นการเสริมรายได้ในระยะที่ปาล์มน้้ามันยังไม่ให้ผลผลิต 

ข้อพิจารณาในการเลือกชนิดของพืชแซม 

   1) เลือกพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเป็นกรด และปลูกพืชที่มีระบบรากสั้น 
ไม่แก่งแย่งอาหารกับต้นปาล์มที่ปลูก เช่น พืชผักพ้ืนบ้านต่าง ๆ ได้แก่ ตะไคร้ พริก มะเขือ โหระพา มะระจีน 
ถั่วฝักยาว 

   2) เลือกชนิดพืชที่มีอายุสั้น ไม่ต้องการดูแลนานวันและเก็บเกี่ยวได้เร็ว  เช่น ข้าวโพด
หวาน ข้าวโพดฝักอ่อน  

   3) หากจ้าเป็นต้องปลูกพืชที่มีอายุข้ามปี เช่น กล้วย อ้อย และมะละกอ เกษตรกร
จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า โดยท้าการปลูกพืชเหล่านี้ในเวลาใกล้เคียงกับการปลูกปาล์มน้้ามัน หาก
ปลูกพืชแซมภายหลังจากปลูกปาล์มน้้ามัน จะท้าให้เก็บเกี่ยวพืชแซมซ้อนทับกับการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามัน 
ซึ่งสร้างความยุ่งยากในการดูแลรักษาและขนส่งผลผลิต ขณะเดียวกันหากปลูกพืชแซมล่วงหน้าก่อนปลูก 
ปาล์มน้้ามัน จะท้าให้พืชแซมบดบังแสงแดด รากแก่งแย่งอาหาร ท้าให้ปาล์มน้้ามันซึ่งเป็นพืชหลัก
เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ 

การปลูกตะไคร้แซมในร่องปาล์มน้่ามัน 

ตะไคร้เป็นพืชพ้ืนบ้านของคนไทย ตะไคร้ที่นิยมปลูกเพ่ือขายท้าเครื่องแกง คือ 
ตะไคร้หยวก เนื่องจากมีล้าต้นอวบอ้วน กลิ่นฉุนพอประมาณ ตะไคร้ชอบแดดจัดแต่ก็สามารถปลูกแซม 
ในสวนปาล์มปลูกใหม่ ที่มีทรงพุ่มเตี้ย ตะไคร้ปลูกง่ายเจริญได้ดีในดินแทบทุกชนิด การปลูกให้ไถพรวนดิน
และตากดินไว้ประมาณ 7 - 10 วัน ย่อยดินให้ละเอียดใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน 
ขุดหลุมปลูกระยะ 80 x 80 เซนติเมตร ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ให้ห่างจากต้นปาล์ม ประมาณ 1.50 เมตร 
เตรียมต้นพันธุ์ ใช้ต้นพันธุ์ตะไคร้ที่มีอายุแก่ประมาณ 8-10 เดือน ขุดยกกอแล้วน้ามาล้างดินออกแยกกอ 
แยกต้นออกมา ตัดแต่งรากออก ตัดใบทิ้งให้เหลือส่วนที่เป็นกาบใบยาวประมาณ 15 เซนติเมตร จากนั้น
น้ามามัดเป็นก้าพอประมาณ แช่น้้าลึกประมาณ 5 เซนติเมตร นาน 5-7 วัน เราจะเห็นรากตะไคร้ ออกมา
เป็นสีเหลือง ๆ ก็น้าไปปลูกได้  ส้าหรับวิธีการปลูกตะไคร้ในหลุมหนึ่งควรปลูก 4 ต้น ตามขอบหลุม 
ปักต้นพันธุ์ตะไคร้ ลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ต้นเอียงประมาณ 45 องศา ออกมาด้านนอกหลุม  หลังปลูก
ต้องให้น้้าทุก 5 -7 วัน พอรากติดแตกใบใหม่ตั้งตัวได้ ใส่ปุ๋ย ยูเรีย ไร่ละ 50 กก. สลับกับปุ๋ย สูตร 15-15-15 
อัตราเดียวกัน ทุกเดือน โรคแมลงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรบกวน ตะไคร้เป็นพืชที่ต้องการน้้าค่อนข้างสมบูรณ์
การขาดน้้าจะท้าให้ไม่แตกกอ แคระแกรน การเก็บเก่ียว ท้าได้สองแบบ คือ ตัดเป็นต้นทยอยขายเมื่ออายุได้ 
6 เดือน ไปจนตะไคร้เริ่มแก่เมื่ออายุเลย 1 ปีขึ้นไป ควรขุดยกกอแล้วปลูกใหม่ 



 

 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต  50 

อีกวิธีหนึ่งซึ่งชาวสวนปาล์มนิยมมากคือ ขุดยกกอเมื่อตะไคร้อายุ ประมาณ 8 เดือน 
แล้วปลูกใหม่ ตะไคร้ที่อายุเกินปีครึ่งไปแล้ว กลางกอจะเริ่มฝ่อ ต้นไม่สมบูรณ์ผลผลิตจะต่้า   

               
ภาพที่ 32  แสดงการปลูกตะไคร้เป็นพืชแซมปาล์มน้้ามันในพื้นที่ร่องส้มร้าง 

ในพ้ืนที่  1 ไร่ สามารถปลูกตะไคร้ ได้จ้านวน 3,420 กอ เงินลงทุนประมาณ 
9,435 บาท/ไร่ ประมาณการผลผลิต 1,068 กิโลกรัม/ร่/ปี จะขายได้ในราคา 7-15 บาท/กิโลกรัม คิดเป็น
เงินสด 7,000 – 15,000  บาท/ไร่ 

การปลูกกล้วยหอมแซมในร่องปาล์มน้่ามัน 

กล้วยหอม เป็นพืชที่คนไทยนิยมรับประทานมาก มีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถ
ส่งออกไปขายต่างประเทศได้ เมื่อเกษตรกรวางแนวปลูกปาล์มน้้ามันเรียบร้อยแล้ว และตัดสินใจปลูก 
กล้วยหอมแซมในร่องปาล์มน้้ามัน เพ่ือเสริมรายได้ระหว่างปาล์มน้้ามันยังไม่ให้ผลผลิต ควรไถพรวนให้ดิน
ร่วนซุย 1-2 ครั้ง เตรียมหลุมปลูกขนาด กว้าง ยาว ลึก 30x30x30 เซนติเมตร โดยก้าหนดให้ระยะปลูก 
1.5x1.5 เมตร หรือ 2x2 เมตร ตามลักษณะพ้ืนที่ โดยให้มีระยะห่างจากต้นปาล์ม 2 เมตร รองก้นหลุมด้วย
ดินผสมปุ๋ยอินทรีย์  5 กิโลกรัมต่อหลุม ใช้หน่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ ปราศจากศัตรูพืช มีความยาวหน่อ 25-35 
เซนติเมตร มีใบแคบ 2-3 ใบ วางหน่อพันธุ์ที่ก้นหลุม จัดวางให้ด้านที่ติดต้นแม่อยู่ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้
มีการออกดอกไปในทิศทางเดียวกัน และสะดวกในการดูแลรักษากลบดินบริเวณโคนต้นให้แน่น คลุมดินด้วย
ฟางข้าวหรือหญ้าแห้ง และรดน้้าให้ชุ่มและให้น้้าอย่างสม่้าเสมอตลอดฤดูปลูก  ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 และ 2 
เมื่อกล้วยหอมอายุ 1 และ 3 เดือน ด้วยสูตร 20-10-10 หรือ 15-15-15 หรือสูตรใกล้เคียง อัตรา 125-250 
กรัมต่อต้นต่อครั้ง ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 และ 4 เมื่ออายุ 5 และ 7 เดือน ด้วยสูตร 13-13-21 หรือสูตรใกล้เคียง 
อัตรา 125-250 กรัมต่อต้นต่อครั้ง ทั้งนี้ให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก) ปีละ 1-2 ครั้ง 
หลังจากปลูกกล้วยประมาณ 5 เดือน ให้แต่งหน่อ เพ่ือให้ต้นแม่มีความสมบูรณ์ ต้องใช้ไม้ค้้ายันหรือดาม
กล้วยทุกต้น ที่ออกปลีแล้ว เพ่ือป้องกันล้าต้นหักล้มทับต้นปาล์มปลูกใหม่ และตรวจดูการค้้ายันให้อยู่ใน
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สภาพที่มั่นคงแข็งแรง การหุ้มเครือควรกระท้าหลังจากตัดปลีไม่เกิน 15 วัน เพ่ือให้ผิวกล้วยสวย และ
ป้องกันแมลงท้าลายด้วยถุงพลาสติกสีฟ้า แบบเปิดด้านล่าง โดยหุ้มทั้งเครือ และหุ้มทุกเครือ ส่วนการ 
ตัดใบธง ตัดเมื่อใบธงเริ่มหักก่อนที่จะเสียดสีกับผิวกล้วย 

ประมาณ 10 เดือนหลังจากปลูก กล้วยจะเริ่มแทงปลีออกมา การที่กล้วยจะออกปลีช้า
หรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่อกล้วยว่ามีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือไม่ รวมทั้งการดูแลรักษา 
เมื่อกล้วยแทงปลีจนสุดให้ตัดปลีทิ้ง หรือจะตัดปลีหลังจากปลีโผล่มาประมาณ 10-12 วัน ถ้าไม่มีการตัดปลี
กล้วยทิ้ง ผลกล้วยจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่ หลังจากตัดปลีประมาณ 90-110 วัน กล้วยจะแก่พอดี สามารถ
สังเกตได้จากกล้วยหวีสุดท้ายจะเริ่มกลม สีที่ผลจางลงกว่าเดิม (สีเขียวอ่อน) ถ้าปล่อยให้กล้วยแก่คาต้น 
มากเกินไปจะสบปัญหาเรื่องเปลือกกล้วยที่แตก ท้าให้ผลผลิตเสียหาย 

 

ภาพที่ 33  ปลูกกล้วยหอมแซมในสวนปาล์มน้้ามัน 

ในปีที่ 2 และ 3 เรียกกล้วยเหล่านี้ว่ากล้วยตอ เมื่อถึงเวลาที่ตัดเครือกล้วยออกแล้ว 
เกษตรกรจะตัดต้นแม่ออก เพ่ือลดความหนาแน่นและการแข่งขันในการหาอาหาร แต่การตัดต้นกล้วยนั้น
ควรจะตัดให้เหลือตอสูงประมาณ 1.5-2 เมตร เพ่ือให้หน่อที่แตกใหม่มีอาหารที่สมบูรณ์และน้้าที่ถูกกักเก็บ
ไว้ในตอกล้วยจะช่วยเลี้ยงหน่อที่เหลือให้เจริญต่อไปได้ การเลี้ยงตอนั้นจะเลี้ยงไว้จนตอแห้งแล้วจึงตัดออก 

การปลูกกล้วยหอมให้ระวังโรคและแมลงที่ส้าคัญคือ โรคตายพราย เกิดจากเชื้อรา 
เข้าท้าลายบริเวณราก ป้องกันโดยท้าความสะอาดโคนกอกล้วยหรือใช้สารเคมีแคปแทน และโรคใบจุด 
ที่เกษตรกรต้องสังเกตให้ดี หากพบให้น้าใบกล้วยที่เกิดโรคเผาท้าลายและรักษาโดยใช้สารเคมีแมนโคเซบ 
ส้าหรับแมลงที่ส้าคัญคือด้วงงวง ที่จะเข้าท้าลายบริเวณรากและเหง้าของกล้วย ป้องกันโดยใช้สารเคมี
ประเภทดูดซึม เช่น โมโนโครโตฟอส เป็นต้น 

ในร่องปาล์มปาล์มน้้ามัน สามารถปลูกกล้วยได้ประมาณ 245 ต้น/ไร่ เก็บผลผลิตได้ 
เดือนละ 4 ครั้ง รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือนรวมผลผลิต 140 - 150 เครือ/ปี ขายได้ในราคา 80 - 170 บาท/กก.
หรือคิดเป็นเงิน 100 - 110 บาท/เครือ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรประมาณ 9,000 - 10,000 บาท 
มีรายได้จากการขายผลผลิตเป็นเงินประมาณ  14,000 – 16,500 บาท/ไร่  
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การปลูกกล้วยน้่าว้าแซมในร่องปาล์มน้่ามัน 

กล้วยน้้าว้า เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย เกษตรกร
มักปลูกกล้วยน้้าว้าเป็นอาหารแบบสวนหลังบ้าน กล้วยน้้าว้า กล้วยไข่หรือกล้วยหอม เป็นพืชตระกูล
เดยีวกันย่อมมีความต้องการ การปฏิบัติดูแลรักษาคล้ายกัน แต่ผลผลิตที่ได้สามารถขายได้ในราคาที่ต่างกัน 
แล้วแต่ความต้องการของตลาด กล้วยน้้าว้า มีล้าต้นสูงประมาณ 2-5 เมตร ใช้ระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยว 
ประมาณ 14-15 เดือน นับเวลาแทงปลีถึงเก็บเกี่ยว 110-120 วัน ผลผลิตเฉลี่ยเครือละ 10 หวี  ส้าหรับ 
โรค แมลง ที่ท้าให้ผลผลิตกล้วยน้้าว้าเสียหาย เช่นเดียวกับกล้วยหอม ได้แก่ โรคใบจุด ด้วงงวง ที่ควร
ติดตามและป้องกันก้าจัดเพ่ิมเติมได้แก่ หนอนมวนใบกล้วย ป้องกันโดยใช้สารเคมีคลอไพริฟอส  และ
แมลงวันผลไม้ ให้ใช้สารล่อแมลงผสมกับสารฆ่าแมลง ล่อท้าลาย 

การปลูกกล้วยน้้าว้าในเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลูกกล้วยน้้าว้าในร่องสวนปาล์ม 
เพ่ือเป็นพืชแซม ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ใด สรุป รายรับ-รายจ่ายไว้เป็นเอกสาร ที่สามารถน้ามาอ้างอิงได้  

                            

ภาพที่ 34  กล้วยน้้าว้า 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ท้าการศึกษาการปลูกกล้วยน้้าว้าแซมในร่องปาล์มน้้ามัน
เขตพ้ืนที่ทุ่งรังสิต สรุปได้ว่าเกษตรกรจะปลูกกล้วยน้้าว้าที่ระยะปลูก 3 x 3 เมตร ปลูกห่างจากต้นปาล์ม 
3 เมตร จะได้จ้านวนต้นกล้วย 30 ต้น/ไร่ เมื่อปลูกและเก็บเกี่ยวไม่เกิน 12 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ทุก 3 ครั้ง/เดือน รวม 2 ปี ได้รับผลผลิตรวม 850-900 หวี/ปี ขายได้ในราคาหวีละ 10 – 15 บาท 
คิดเป็นราคาที่เกษตรกรขายได้ประมาณ 8,500 – 13,500 บาท/ไร่ ขณะที่การลงทุน เป็นเงิน 1,900-2,200
บาท/ไร่/ปี นับว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  

การปลูกมะละกอแซมในร่องปาล์มน้่ามัน 

มะละกอเป็นพืชที่คนไทยนิยมปลูกและรับประทานผล โดยทั่วไปนิยมรับประทาน 
ผลสุก ส่วนผลดิบน้ามาปรุงเป็นอาหาร น้้ามีรสชาติหอมหวานมีวิตามินเอและแคลเซี่ยมสูง มะละกอ 
เป็นไม้ผลล้มลุกขนาดกลาง ความสูงระหว่าง 5-20 ฟุต สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย โดยทั่วไปมะละกอเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน ให้ผลผลิตเร็วและต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
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โดยจะเริ่มออกดอกหลังจากปลูกด้วยเมล็ดในระยะเวลาเพียง 130-150 วัน สามารถให้ผลผลิตต่อเนื่อง 3-4 ปี 
หากไม่มีโรคและแมลงท้าลาย เก็บเกี่ยวผลดิบมะละกอ เมื่ออายุ 3-4 เดือนและผลสุก 5-6 เดือนหลังดอกบาน 

การปลูกมะละกอด้วยเมล็ด ให้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ คลุกสารเคมีป้องกันเชื้อรา
ขุดหลุมลึก 25-30 เซนติเมตรหยอดเมล็ด กลบดินและรดน้้า ส้าหรับการปลูกด้วยต้นกล้า ให้ด้าเนินการ
เช่นเดียวกับการปลูกพืชล้มลุกชนิดอ่ืน ๆ โดยใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ และให้มีระยะห่างระหว่างต้น 
2.5 X 3 เมตร จะได้จ้านวน 200 ต้นต่อไร่ หลังปลูกให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 เมื่อออกดอกใส่สูตร 15-15-15  
ทุก 3 เดือน ให้คัดเลือกเฉพาะต้นกระเทยไว้เท่านั้น โรคและแมลงรบกวนมะละกอได้แก่ เพลี้ยไฟ แมลงวันทอง
โรคราแป้ง โรคโคนเน่าและโรคแอนแทรกโนส เป็นต้น 

                                            

ภาพที่ 35  การปลูกมะละกอแซมในร่องปาล์ม 

ส้าหรับผลตอบแทนจากการปลูกมะละกอในร่องปาล์มน้้ามันนั้นพบว่ามะละกอ 1 ต้น 
สามารถให้ผลผลิตได้ 25-30 กก./ปี หรือ 2,900 กก./ไร่/ปี มีน้้าหนักระหว่าง 0.7-2.5 กก-./ผล ในปีแรก
เกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ 8,200 บาท/ไร่ ปีที่ 2 และปีท่ี 3 มีรายได้ 5,200 บาท/ไร่ 

การปลูกพืชล้มลุกแซมในร่องสวนปาล์ม 

ระยะห่างระหว่างต้นปาล์มที่ปลูกใหม่  อย่างน้อย 7.8 เมตร และต้นปาล์มน้้ามัน 
มีระยะห่างจากร่องน้้าไม่น้อย 2 เมตร ท้าให้มีที่ว่างจ้านวนมาก สามารถปลูกพืชล้มลุกได้หลายชนิดพืช 
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเกษตรกร พืชล้มลุกที่พบเห็นปลูกในร่องสวนปาล์ม ได้แก่  พืชตระกูลผักกินใบ 
พืชตระกูลพริก มะเขือ พืชผักตระกูลถั่ว และพืชตระกูลแตง เป็นต้น 
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พืชผักกินใบที่ปลูกในร่องสวนปาล์ม 

พืชผักตระกูลครูซิเฟอร์ (Crucifer or Mustard Family) ได้แก่ กะหล่้าปลี กะหล่้าดอก 
ผักคะน้า ผักกาดเขียว ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดหัว ผักกาดหอม ฯลฯ เป็นพืชผักที่มีผู้บริโภคกันอย่าง
แพร่หลาย ที่ต้องการดูแลอย่างพิถีพิถัน ต้องการน้้าอย่างสม่้าเสมอทุกวัน และแสงแดดตลอดทั้งวัน เมื่อปลูก
ซ้้าในพ้ืนที่เดิม มีโอกาสถูกโรคและแมลงรบกวน ท้าให้เกษตรกรปลูกพืชเหล่านี้ ในพ้ืนที่ไม่มากนัก บางราย
ปลูกเพียง 1-2 ร่อง  ซึ่งโรคและแมลงที่รบกวนบ่อยครั้ง ได้แก่ หนอนใยผัก ด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้ผัก 
โรคราน้้าค้างและโรคใบจุด เป็นต้น ดังนั้น เกษตรกรที่ปลูกพืชตระกูลนี้มักปลูกเพ่ือการบริโภคและเหลือขาย
ในบางฤดูกาลเท่านั้น หากพิจารณาตามขนาดของพ้ืนที่แล้ว จะพบว่า ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูง และ 
ใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษาน้อยวันกว่าพืชชนิดอ่ืน ๆ ผลตอบแทนที่ได้รับเฉลี่ย 2,500-4,500 กก/ไร่ 
คิดเป็นมูลค่าผลตอบแทนค่อนข้างสูง  

พืชตระกูลพริก มะเขือ 

นอกจากประกอบด้วย พริกและมะเขือแล้ว มันฝรั่ง ยังถูกจัดอยู่ในพืชตระกูลนี้อีกด้วย 
ในที่นี้จะน้าเสนอเฉพาะพริกกับมะเขือเท่านั้น ซึ่งพืชตระกูลนี้ ต้องมีการเตรียมดินที่ดี ใส่ปูนขาวเพ่ือปรับ
สภาพดิน อัตรา 100-500 กก./ไร่ เพ่ือให้มีระดับความเป็นกรดของดินลดลงเป็น 5.5-6.5  หลังปลูกควรให้น้้า
วันละ 2 ครั้ง และใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ พริกที่ปลูกกันมากในร่องสวนปาล์ม ได้แก่ 
พริกที่ส่งขายตลาดสดทั้งพันธุ์ผลโตและพันธุ์ผลเล็ก ได้แก่ พริกขี้หนูเม็ดเล็ก-เม็ดใหญ่ พริกชี้ฟ้า พริกมัน 
พริกหนุ่ม พริกหยวก เป็นต้น 

ส้าหรับมะเขือ เป็นไม้ทรงพุ่ม ความสูง 1-3 เมตร มีอายุยาว 3-4 ปี ปลูกง่าย โตไว 
ให้ผลตอบแทนเร็ว ได้แก่ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเปราะ มะเขือจาน มะเขือพวง เป็นต้น 

ส้าหรับโรคและแมลงที่รบกวนพืชตระกูลนี้ได้แก่ เพลี้ยไฟพริก ไรขาว หนอนเจาะ 
สมอฝ้าย โรคกล้าเน่า โรคเหี่ยว โรคใบจุดและโรคกุ้งแห้ง 

พืชผักตระกูลถั่ว 

พืชผักตระกูลถั่วสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย เช่น  ถั่วแขก 
สามารถปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับถั่วฝักยาว แต่ถั่วฝักยาวจะให้ผลดีที่สุดช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน ส่วนถั่วพุ่มและถั่วพู สามารถปลูกได้ผลดีตลอดทั้ งปีเช่นกัน แต่ให้ผลดีที่สุด
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม พืชตระกูลนี้ต้องความเป็นกรด-ด่าง ที่ 5.5-6.5 ต้องการน้้าอย่างพอเพียง
ตลอดอายุพืชแต่ไม่ต้องการน้้าขัง ช่วงเวลาออกดอกและติดผลเป็นช่วงที่ส้าคัญมาก ไม่ควรขาดน้้าอย่าง
เด็ดขาดเพราะจะท้าให้ดอกร่วงและไม่ติดฝัก  
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ภาพที่ 36  การปลูกถ่ัวฝักยาวแซมในสวนปาล์ม 

ส้าหรับพืชผักตระกูลถั่วมีทั้งเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยและพันธุ์พุ่ม ซึ่งจะต้องท้าค้างไว้ส้าหรับ
ถั่วที่พันเลื้อยขึ้นไป โดยระยะแรกควรมีการช่วยจับยอดของต้นพืชมาพันที่ค้างและควรพันแบบทวนเข็ม
นาฬิกา ค้างไม้เลื้อยควรมีความสูง 2-2.5 เมตร การปักค้างอาจปักปักแบบตั้งตรงเดี่ยว แบบสามเหลี่ยม 
หน้าจั่วหรือปักเป็นกระโจม 4 หลุมต่อต้น หรือปักเป็นแผงยาวตามร่องน้้า  

การระบาดของแมลงที่ส้าคัญ ได้แก่ หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนเจาะฝักถั่ว 
ลายจุด แมลงวันหนอนชอนใบ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก ไรขาว ไรแดง เพลี้ยไฟ ส่วนโรคระบาด 
ที่ส้าคัญ ได้แก่ โรครากเน่า โรคโคนเน่า โรคราสนิม โรคราแป้งและโรคเหี่ยว เป็นต้น การป้องกันก้าจัดโรค
แมลงดังกล่าว เกษตรกรสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
ทั้งนี้ พึงระมัดระวังว่า ต้องปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อระดับการระบาด ควรใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและก้าจัดอย่างผสมผสาน 

การปลูกพืชแซมเพ่ือเสริมรายได้ในสวนปาล์มที่ปลูกบนร่องส้มร้าง เป็นการสร้างรายได้
ในขณะที่ปาล์มน้้ามันยังไม่ให้ผลผลิต นอกจากสร้างรายได้แล้ว พืชแซมสามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ใส่กับ
ปาล์มน้้ามัน หรือปาล์มน้้ามันสามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ยพืชแซม ทั้งยัง เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าไปดูแล
ต้นปาล์มน้้ามันได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอีกทางหนึ่ง 

การเก็บเกี่ยวและขนส่งปาล์มน ้ามัน 

เป้าหมายสุดท้ายของการท้าสวนปาล์มน้้ามัน คือ เก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้้ามันส่งขาย 
ให้โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม เพ่ือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษาสวน 
จนให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ รวมระยะเวลา 3-4 ปี การเก็บเกี่ยวจึงเป็นภาระสุดท้ายในกระบวนการผลิต 
ของเกษตรกร 
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1. การเก็บเกี่ยวปาล์มน้่ามัน 

หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม ปาล์มน้้ามันจะให้ผลผลิตตลอดปี มีจ้านวนทะลายเฉลี่ย
ตลอดอายุปาล์มน้้ามัน ระหว่าง 8 - 15 ทะลาย/ต้น/ปี น้้าหนักทะลายเฉลี่ย 10 - 25 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
อายุของต้นปาล์ม  การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มเป็นขั้นตอนที่มีความส้าคัญที่สุด  ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิตปาล์มน้้ามัน จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายปาล์มสดที่สุกพอดีส่งเข้าโรงงาน  เพ่ือให้ได้น้้ามันปาล์ม
ทั้งปริมาณและคุณภาพสูงสุด เกษตรกรจึงจ้าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐาน 
การเก็บเกี่ยว เพ่ือน้าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตของต้นปาล์มน้้ามัน มีลักษณะต่างจากผลผลิตพืชอ่ืน ๆ ตรงที่ 
มีทะลายที่ติดแน่นกับล้าต้น โดยมีกาบทางใบบีบอัดอยู่ด้านล่าง ทะลายปาล์มจะสุกเต็มที่เมื่อมีการผสมเกสร
และผ่านการสะสมอาหารในทะลายเป็นเวลา 5-6 เดือน โดยช่วงแรก เป็นการสะสมอาหารประเภทแป้งและ
ขยายขนาดของทะลาย ต่อมาเป็นการเปลี่ยนแป้งที่สะสมไว้เป็นไขมัน  

      

ภาพที่ 37  แสดงการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้้ามันอายุ 36 เดือน 

ในพ้ืนที่ทุ่งรังสิตสวนปาล์มน้้ามันเกือบทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 6 ปี การเก็บเกี่ยว 
ที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้เสียมด้ามยาวแทงโคนทะลายปาล์มที่สุกจัด โดยสังเกตรอบของการสร้างทางใบ 
หากทางใบวนซ้าย ให้ใช้เสียมแทงเข้าทางด้านขวาของทะลาย ท้านองเดียวกันหากทางใบวนขวา ให้แทงเสียม
ทางด้านซ้าย กรณีท่ีปาล์มน้้ามันมีอายุมากกว่า 8 ปี ให้ใช้เคียวด้ามยาวเกี่ยวทะลายปาล์มน้้ามัน 
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ภาพที่ 38  แสดงวิธีการเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันอายุ 5 ปี 

เกษตรกรเก็บเกี่ยวทะลายผลปาล์มสดในระยะที่สุกพอดี คือ ระยะที่ผลปาล์มมีสีผิว 
เปลือกนอกเป็นสีส้มสด  และเริ่มมีผลร่วงหล่นจากทะลายปาล์มร่วงที่โคนต้นไม่น้อยกว่า 10  ผลต่อทะลาย 
โดยรอบการเก็บเกี่ยวในช่วงผลปาล์มออกชุกควรจะอยู่ในช่วง 7 - 10 วันต่อรอบ และรอบการเก็บเกี่ยว
ในช่วงมีผลผลิตน้อย  ควรเก็บเกี่ยว 14 - 21 วันต่อรอบ ผลปาล์มร่วงที่อยู่บริเวณโคนปาล์มน้้ามัน และ 
ที่ค้างในกาบต้นควรเก็บออกมาให้หมด ก้านทะลายควรตัดให้สั้น  โดยต้องให้ติดกับทะลายพยายามให้
ทะลายปาล์มช้้าน้อยท่ีสุด เมื่อเก็บเก่ียวแล้วควรขนย้ายไปส่งโรงงานสกัดน้้ามันภายใน 24 ชั่วโมง 

ปัญหาส้าคัญประการหนึ่งของการเก็บเกี่ยวและขนส่งทะลายปาล์ม ในพ้ืนที่ร่องส้ม 
ทุ่งรังสิต คือ เมื่อล้าต้นสูงขึ้น เมื่อตัดทะลายลงมาแล้ว อาจมีบางทะลายกลิ้ง ลงไปในคูด้านข้าง ให้รีบเก็บ
ขึ้นโดยเร็วเพ่ือกันลืมเวลาขนส่ง 

2. การขนส่งสู่โรงงาน/ ลานรวบรวมผลผลิต  

เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้้ามันแล้ว จ้าเป็นต้องส่งขายให้กับโรงงาน 
สกัดน้้ามันปาล์ม เพ่ือเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นน้้ามันปาล์มดิบต่อไป โดยเกษตรกรจะรวบรวมทะลาย
ผลปาล์มสดขายให้กับพ่อค้า หรือลานรวบรวมผลผลิตในพ้ืนที่ หรืออาจบรรทุกส่งโรงงานโดยตรง ซึ่งการ
รวบรวมผลปาล์มสดส่งขาย ควรพิจารณาดังนี้ 

1) ต้องแต่งช่องทางล้าเลียงระหว่างแถวปาล์มน้้ามันในแต่ละร่อง หากท้าได้ให้พาด
ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างร่อง ให้สะดวกในการล้าเลียงและตรวจสอบทะลายปาล์มที่ตัดแล้ว เพ่ือรวบรวม
ต่อไป รวบรวมผลปาล์มน้้ามันที่เป็นทะลายและลูกร่วงให้เป็นกองในที่ว่าง โคนต้น ควรเก็บผลปาล์มร่วง  
ใส่ภาชนะ เช่น ตะกร้า เข่ง หรือกระสอบ 
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2) การเก็บรวบรวมผลปาล์มน้้ามัน ควรลดจ้านวนครั้งในการถ่ายเทย่อย เพ่ือลดการช้้า
และบาดแผลของผลปาล์มน้้ามัน 

3) ท้าความสะอาดผลปาล์มที่เปื้อนดิน หรือเศษหิน ดิน ทราย และไม้กาบหุ้มทะลาย
ออกก่อน 

4) ต้องรีบส่งผลปาล์มไปยังโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง 

อนึ่ง ในพ้ืนที่ทุ่งรังสิตที่มีคูคลองเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ เกษตรกรอาจใช้วิธีการ
ขนส่งโดยเรือที่วิ่งระหว่างคูที่มีอยู่ เป็นการลดจ้านวนครั้งในการขนส่ง ดังภาพต่อไปนี้ 

                      

ภาพที่ 39  การขนส่งผลผลิตปาล์มน้้ามันโดยเรือ 
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บทที่ 5 

การพิจารณาลงทุนปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 

ในการลงทุนประกอบกิจการใด ๆ ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาหาความเป็นไปได้ของโครงการ 
ก่อนลงทุน โครงการมีการลงทุนหรือมีผลตอบแทนมากหรือน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ ส าหรับ
ปาล์มน้ ามันเกษตรกรจะปลูกสร้างสวนปาล์มน้ ามัน  ควรมีการศึกษาและพิจารณาข้อมูล 2 ประเด็น คือ 
ศักยภาพพ้ืนที่และสถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน้ ามัน ศักยภาพของพ้ืนที่มีความส าคัญไม่น้อย
ไปกว่าการตลาดและราคา เนื่องจากหากพ้ืนที่มีความเหมาะสมหรือมีศักยภาพในการผลิตสูง ต้นทุนในการ
ผลิตจะต่ ากว่าพ้ืนที่มีศักยภาพต่ า เพราะต้องลงทุนเพิ่มเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น เป็นต้น 

ศักยภาพพื นที่ส้าหรับปลูกปาล์มน ้ามัน 

กรมวิชาการเกษตร ได้ท าการประเมินศักยภาพพ้ืนที่ส าหรับปลูกปาล์มน้ ามันไว้แล้ว เช่น 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีพื้นที่ศักยภาพในการปลูกปาล์มน้ ามัน ดังนี้ 

ตารางท่ี 15  แสดงศักยภาพของผลผลิตปาล์มน้ ามันในอ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อ าเภอ 
ศักยภาพการผลติปาลม์น้ ามัน 

> 3 ตัน/ไร/่ปี 2-3 ตัน/ไร่/ปี < 2 ตัน/ไร/่ปี ไม่เหมาะสม 
กาญจนดิษฐ ์ 2,944 221,333 360,163 87,156 
คีรีรัฐนิคม - 142,719 252,836 10,699 
เคียนซา - 250,934 181,557 10,773 
ชัยบุรี - 90,222 135,751 929 
ไชยา - 359,484 205,375 15,826 
ดอนสัก - 72,104 121,581 34,656 
ท่าฉาง - 475,693 171,695 21,958 
ท่าชนะ - 221,139 202,371 23,039 
บ้านตาขุน - 806,413 70,016 110,187 
บ้านนาเดิม - 60,696 59,474 14,592 
บ้านนาสาร - 288,218 131,543 48,821 
พนม 265,220 367,351 89,952 29,303 
พระแสง - 211,101 269,597 8,905 
พุนพิน - 101,136 372,977 101,516 
เมือง - 5,342 131,308 45,552 
วิภาวดี (กิ่ง อ.) - 224,729 36,252 5,188 
เวียงสระ - 83,176 113,680 15,194 
รวมทั้งหมด 268,165 3,981,789 2,906,127 584,292 

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร, www.doa.go.th. 2549 
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ศักยภาพต่าง ๆ ในพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามตารางข้างต้น 
หน่วยงานได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของปาล์มน้ ามัน  (Crop requirement) 
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเป็นพ้ืนที่ตามศักยภาพการผลิตได้ เกษตรกรสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาลงทุนได้ทันที ทั้งนี้ ต้องมีรายละเอียดตามสภาพพ้ืนที่ให้ชัดเจนว่าถูกต้องตรงตาม
ความต้องการของปาล์มน้ ามันหรือไม่ 

สถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน ้ามัน 

ก่อนลงทุนปลูกสร้างสวนปาล์มน้ ามัน เกษตรกรจ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลการผลิตและ
การตลาดปาล์มน้ ามัน ไว้ล่วงหน้า เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ อย่างน้อยได้ทราบว่าอนาคตปาล์มน้ ามัน
เป็นไปในทิศทางใด โดยควรรับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  1. การผลิต  ประเทศไทยได้มีการขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เกิดปัญหาวิกฤตราคายางตกต่ า (ปี 2535) นอกจากนี้ น้ ามันปาล์มเป็นสินค้าที่มีการควบคุมการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ท าให้ผลตอบแทนจากการปลูกปาล์มน้ ามันสูงกว่าพืชชนิดอ่ืนโดยเปรียบเทียบ เกษตรกรจึงหัน
มาปลูกปาล์มน้ ามัน พ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามัน เพ่ิมขึ้นจาก 3.07 ล้านไร่ ในปี 2549 เป็นพ้ืนที่ 3.15 ล้านไร่ ใน
ปี 2550 โดยมีพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว จาก 2.37 ล้านไร่ เพ่ิมขึ้นเป็น 2.73  ล้านไร่ ในปี 2550 และคาดว่าปี 
2550 จะได้ รับผลผลิตเฉลี่ ยต่อไร่  2.71 ตัน/ปี  เป็นผลผลิตปาล์มสดทั้ งทะลาย จ านวน 
7.37 ล้านตันผลปาล์มสด หรือ 1.29 ล้านตันน้ ามันปาล์มดิบ  

  2. การแปรรูป  ในปี 2549 จ านวนโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มมีทั้งหมด 58 โรงงาน 
ก าลังการผลิตรวมประมาณ 1,840 ตันผลปาล์มสด/ชั่วโมง หรือจ านวน 14 ล้านตัน/ปี (คิดที่ 16 ชั่วโมงต่อวัน) 
และโรงงานสกัดน้ ามันแบบรวมเมล็ดในปาล์ม โรงงานประเภทนี้มักเป็นโรงงานขนาดเล็กที่ดัดแปลงสภาพมาจาก
โรงงานสกัดน้ ามันมะพร้าว มีจ านวน 21 โรง ก าลังการผลิตรวม 0.81 ล้านตันผลปาล์มสด/ปี ส าหรับโรงงาน
กลั่นน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ ในปี 2545 มีทั้งสิ้น 13 โรง สามารถผลิตได้ 1.24 ล้านตันน้ ามันปาล์มดิบ/ปี 

  โรงงานผลิตไบโอดีเซลมาตรฐานตามประกาศของกระทรวงพลังงาน จ านวน 3 โรงงาน 
ก าลังการผลิต 0.59 ล้านลิตรต่อวัน ผลิตจริง 90,000 ลิตร โรงงานผลิตไบโอดีเซลที่อยู่ระหว่างพัฒนา
คุณภาพให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงพลังงาน จ านวน 5 โรงงาน ก าลังการผลิต 1.07 ล้านลิตร 
ต่อวันผลิตจริง 450,000 ลิตร และโรงงานผลิตไบโอดีเซลขอรับการส่งเสริมจาก BOI จ านวน 8 โรงงาน 
ก าลังการผลิต 2.38 ล้านลิตร 

  ผลผลิตน้ ามันปาล์มเกือบทั้งหมดใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งอุปโภคและบริโภค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมน้ ามันเพ่ือการบริโภค ความต้องการใช้น้ ามันปาล์มภายในประเทศย้อนหลัง 
3 ปี (ปี 2547-2549) ประมาณ 714,500 – 905,400 ตันต่อป ี

  ส าหรับการส่งออกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถผลิตน้ ามันปาล์มได้เพียงพอ
กับความต้องการและมีส่วนเหลือเพ่ือการส่งออก ปริมาณส่งออกในแต่ละปีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณ



 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต  61 
 

ผลผลิตส่วนเกิน ส่วนต่างของราคาทั้งภายในและต่างประเทศ โดยปริมาณส่งออกย้อนหลัง 3 ปี 
อยู่ระหว่าง 70,000 – 200,000 ตัน 

  ปี 2550 ประมาณความต้องการใช้น้ ามันปาล์มดิบเท่ากับ 859,360 ตัน เมื่อเทียบกับ
ปริมาณการผลิต 1.40 ล้านตัน (ผลผลิตรวมสต็อก) จะมีผลผลิตส่วนเกินจ านวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 
จากราคาน้ ามันปาล์มดิบตลาดต่างประเทศที่สูงขึ้นคาดว่าจะมีการส่งออกปริมาณ 150,000 ตัน ดังนั้น ผลผลิต
ส่วนเกินจากตลาดบริ โภคและการส่งออกเท่ากับ 390,700 ตัน ซึ่ ง เ พียงพอกับความต้องการ 
น้ ามันปาล์มเพ่ือผลิตไบโอดีเซล 140,000 ตัน (หากท าการผลิตเต็มตามก าลังการผลิต) ดังนั้น ณ สิ้นปี 2550 
จะมีสต็อกคงเหลือเท่ากับ 251,130 ตัน 

  3. โครงสร้างการผลิตและการตลาดปาล์มน ้ามันของไทย  เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน 
ปี 2549 จ านวน 96,526 ราย เป็นเกษตรกรรายย่อย พ้ืนที่ไม่เกิน 50 ไร่ จ านวน 69,498 ราย หรือ
ประมาณร้อยละ 72 ของจ านวนผู้ปลูกปาล์มน้ ามันของประเทศ หรือประมาณร้อยละ 64 ของพ้ืนที่ปลูกทั้ง
ประเทศ (พ้ืนที่ปลูกเฉลี่ย 24 ไร่/ราย) ขายผลผลิตโดยตรงให้กับโรงงานร้อยละ 42 ส่วนที่เหลือ 
จะขายผลผลิตให้กับผู้รับซื้อในท้องถิ่น หรือลานเท ที่รับซื้อผลผลิตแล้วขายต่อให้กับโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม
อีกต่อหนึ่ง โดยราคาที่เกษตรกรขายได้ส่วนใหญ่มีราคาต่ ากว่าราคาหน้าโรงงาน 0.10 - 0.20 บาท/กก.  
อย่างไรก็ตาม ราคาที่เกษตรกรขายผลปาล์มสดทั้งทะลาย เฉลี่ย 10 ปี ราคา 2.45 บาท/กก. แต่ปี 2550 
(เดือนมกราคม-เมษายน) เกษตรกรขายผลผลิตได้เฉลี่ย 3.19 บาท/กก.  ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง เนื่องจาก
มีการน าไปผลิตเป็นไบโอดีเซลจ านวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ราคาที่เกษตรกรได้รับจะขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิต
ที่ออกมาสู่ตลาด ราคาน้ ามันปาล์มในตลาดโลกและการขยายตลาดสินค้าของธุรกิจน้ ามันปาล์ม 

ตารางท่ี 16 แสดงบัญชีสมดุลน้ ามันปาล์ม กรณีท่ีมีการใช้ทดแทนพลังงาน 
          หน่วย : ล้านตัน 

ปี ผลผลิต ความ สต็อก วัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล ความ คงเหลือ 
ผล

ปาล์ม 
น ้ามันดิบ ต้องการ

เดิม 
คงเหลือ
ต้นป ี

คงเหลือ
จาก (3) 

ผลผลิต 
สเตียริน 

รวม ต้องการ
วัตถุดิบ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
2551 8.62 1.47 0.92 0.25 0.80 0.21 1.01 0.37 0.64 
2552 9.38 1.59 0.98 0.64 1.25 0.23 1.48 0.52 0.96 
2553 10.07 1.71 1.05 0.96 1.62 0.24 1.86 0.77 1.09 
2554 11.23 1.91 1.13 1.09 1.87 0.26 2.13 1.32 0.81 
2555 13.11 2.23 1.21 0.81 1.83 0.28 2.11 2.87 -0.76 

หมายเหตุ (6)  = 23% ของ (3)  (7)  =  (5) + (6) 
  (8)  ตัวเลขจากกระทรวงพลังงาน (9)  =  (7) – (8) 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550 
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ประมาณการต้นทุนการผลิตปาล์มน ้ามันในพื นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 

1. ต้นทุนการปรับสภาพพื นที่ให้เหมาะสมกับปาล์มน ้ามัน 

ตามที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่า พ้ืนที่ทุ่งรังสิตเป็นที่ราบลุ่มเป็นเขตรับน้ าในภาคกลาง 
มีน้ าแช่ขังนานหลายเดือน บางแห่งมีน้ าขังตลอดทั้งปี ท าให้พ้ืนดินมีลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมต่อ
การปลูกพืช เนื่องจากโครงสร้างดินแน่นทึบ ดินมีการระบายน้ าเลว เมื่อดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท าให้ 
ไถพรวนยากและการแตกระแหงของดินท าให้เกิดการออกซิเดชันของไพไรท์ในดิน เกิดกรดก ามะถันเพ่ิมขึ้น 
ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางเคมีของดินพบว่าเป็นดินเปรี้ยวจัด ซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชโดยตรง
เพราะมีความเป็นพิษของธาตุอะลูมินัม (Al) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และความเป็นพิษของซัลไฟด์ 
ท าให้การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ได้รับความเสียหายได้ หากไม่มีการจัดการที่ด ี

การจัดการปรับพ้ืนที่และเตรียมการปลูกปาล์มน้ ามัน ในแต่ละพ้ืนที่ มีความแตกต่างกัน  
ที่ระดับของพ้ืนที่ สิ่งที่จ าเป็นต้องด าเนินการคือ มีการป้องกันการไหลบ่าของน้ านอกพ้ืนที่ จึงต้องสร้าง 
คันดินโดยรอบ ขุดคู ปรับแต่งสันร่อง ชักลากเศษไม้ ตอไม้ออก ใส่ปูนเพ่ือปรับค่าความเป็นกรดของดิน มีการ
ระบายน้ าเข้า-ออก เพ่ือลดระดับความเป็นกรด วางแนวขุดหลุม ใส่ปูน รองก้นหลุม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ  
ซึ่งอาจมีรายจ่ายที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ ดังภาพ  

 
ภาพที่ 40  แสดงการปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือปลูกปาล์มน้ ามัน 

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามเกษตรกรในพ้ืนที่ จ านวนหลายราย จึง ได้ประมาณการ
ค่าเฉลี่ยของการลงทุนปรับพื้นที่ระหว่างสวนส้มร้างเดิมกับพื้นท่ีใหม่ ตามตารางท่ี 17 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 17  ต้นทุนการปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือการปลูกปาล์มน้ ามันระหว่างพ้ืนที่ร่องส้มเดิม กับพ้ืนที่ใหม่ 

รายการ ร่องส้มร้าง พื นที่ใหม่ 
กิจกรรม บาท/ไร่ กิจกรรม บาท/ไร่ 

1. ขุดคู สร้างคันดินรอบพื้นที่ 
2. ขุดคู สร้างสันร่องน้ า 
3. ปรับแต่งสันร่อง 
4. ขุดรากไม้/ตอไม้เดิมออก 
5. ใส่ปูนปรับความเป็นกรด-ด่าง 
6. ชะล้างกรดออกจากสันร่อง 
7. ระบายน้ าเข้า-ออก ทุกสัปดาห์ 
8. วางแนว-ขุดหลุมปลูกปาล์ม 
9. ใส่ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์/ปูนรองก้นหลุม 

ปรับแต่ง 
ปรับแต่ง
ปรับแต่ง

แรงงานคน 
1 ตัน/ไร่ 
พ่นฉีดน้ า 

- 
แรงงาน 

 

400 
100 
100 
100 

3,200 
600 

- 
400 
300 

สร้างใหม่ 
สร้างใหม่ 

- 
- 

1.5 ตัน/ไร่ 
พ่นฉีดน้ า 

- 
แรงงาน 

4,600 
1,200 

- 
- 

4,600 
600 

- 
400 
400 

รวม  5,200  11,800 

2. ต้นทุนการปลูกและดูแลรักษาสวนปาล์มน ้ามันก่อนให้ผลผลิต ในพื นที่
สวนส้มร้าง 

ต้นทุนการปลูกและดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามันก่อนให้ผลผลิตในพ้ืนที่สวนส้มร้าง หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรต้องใช้ในการจัดการในช่วงก่อนให้ผลผลิต โดยปกติ จะใช้เวลาประมาณ 3 ปี 

1. ค่าใช้จ่ายในการปลูกดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่สวนส้มร้าง ปีที่ 1 เป็นค่าใช้จ่าย
ในการปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งพ้ืนที่สวนส้มร้างเดิมกับพ้ืนที่ใหม่ที่มีการปรับสภาพพ้ืนที่แล้วไม่มีความแตกต่างกัน 
ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ ได้แก่ การเตรียมต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี การปลูกและบ ารุงรักษา เป็นประจ าเท่านั้น 
ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในปีที่ 1 ประมาณการณเ์ป็นเงินสด เฉลี่ย 7,440 บาท/ไร่/ปี ดังนี้ 
ตารางท่ี 18  ค่าใช้จ่ายในการปลูกดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่สวนส้มร้าง (ปีที่ 1) 

รายการ 
ร่องส้มร้าง 

ราคาต่อหน่วย บาท/ไร ่
1. ค่าต้นกล้าปาล์มน้ ามนัพนัธุ์ดี 
2. ค่าจ้างปลูกปาล์มน้ ามัน 
 3. ค่าปุ๋ยเคมี ปทีี่ 1 และค่าจ้างใส่ปุ๋ย 
4. ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรพูืชและคา่จ้างแรงงาน 
5. ค่าจ้างก าจัดวชัพืช 
6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงระบายน้ าเข้า-ออก  
7. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเรือฉีดพ่นน้ าฤดูแล้ง 
8. ค่าใส่ปูนมารล์ ลดกรดในดนิ 

100 บาท 22 ต้น 
ต้นละ 20 บาท 

ต้นละ 2 กก. 5 คร้ัง 
ปีละ 3 คร้ัง  

แรงงาน 2 วัน/ไร ่
เดือนละ 1 คร้ัง 
รวม 6 คร้ัง/ปี 
ไร่ละ 1 ตัน 

2,200 
440 
600 
400 
600 
600 
300 

2,300 
รวม  7,440 
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2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามัน ในปีที่ 2 และปีที่ 3 ลดลงจากปีที่ 1 
ค่อนข้างมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าต้นกล้าพันธุ์ดีและค่าจ้างปลูก มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นที่จะต้องใส่เพ่ิมข้ึนตามอายุของปาล์มน้ ามัน เนื่องจากปาล์มน้ ามันเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น ต้องการ
ธาตุอาหารในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นด้วย ส าหรับปูน ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว ควรมีการใส่อย่างต่อเนื่อง ทุกปี  ซึ่งได้
ประมาณการต้นทุนการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามัน ปีที่ 2 เป็นเงินสดปีละ 5,250 บาท/ไร่  ดังแสดง 
ในตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 19  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่สวนส้มร้าง (อายุ 2 ปี)  

รายการ ร่องส้มร้าง 
ราคาต่อหน่วย บาท/ไร ่

1. ค่าปุ๋ยเคมี ปีที่ 2 และค่าจ้างใส่ปุ๋ย 
2. ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและค่าจ้างแรงงาน 
3. ค่าจ้างก าจัดวัชพืช 
4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงระบายน้ าเข้า-ออก  
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเรือฉีดพ่นน้ าฤดูแล้ง 
6. ค่าใส่ปูนมาร์ล ลดกรดในดิน 
7. ค่าจ้างส ารวจและหักช่อดอกท้ิง 5 ครั้ง 

ต้นละ 3 กก. 5 ครั้ง 
ปีละ 3 ครั้ง  

ไร่ละ 2 ครั้ง/ปี 
เดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 6 ครั้ง/ปี 
ปีละ 1 ตัน 

อายุ 16-24 เดือน 

800 
400 
600 
600 
300 

2,300 
 250 

รวม     5,250 

  ส าหรับในปีที่ 3 เป็นช่วงเวลาที่ปาล์มน้ ามันเริ่มให้ผลผลิต สภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดิน 
ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของเกษตรกร จึงควรมีการใส่ปูนอย่างต่อเนื่อง แต่ลดปริมาณปูนลงเหลือ 0.5 ตัน/ไร่ 
และเกษตรกรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเกี่ยวกับค่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ตามอายุของต้นปาล์มน้ ามัน 
ที่เพ่ิมขึ้น ที่ส าคัญควรส ารองค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพการออกช่อดอกตัวเมียของต้นปาล์มน้ ามัน 
ในที่นี้ เรียกว่า “การคัดเลือกต้นปาล์มน้ ามันออกจากสวนครั้งสุดท้ายก่อนให้ผลผลิต” (Last Culling) 
ทั้งนี้ เพ่ือต้องการให้ปาล์มน้ ามันทุกต้นให้ผลผลิตอย่างสม่ าเสมอกัน เป็นการลดรายจ่ายในการดูแลรักษาสวน  

  ส าหรับการคัดเลือกต้นปาล์มน้ ามันออกจากสวนครั้งสุดท้ายก่อนให้ผลผลิต (Last Culling) 
มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) เมื่อปาล์มน้ ามันอายุ 14-16 เดือน จะสร้างช่อดอก เกษตรกรควรส ารวจดูช่อดอก 
ที่เกิดขึ้นทุกต้นแล้วท าเครื่องหมายต้นที่ออกช่อดอกแล้ว 

  2) เมื่อช่อดอกมีขนาด 4-6 นิ้ว ให้แทงช่อดอกออก  
  3) ฉีกช่อดอกเพ่ือพิจารณาว่าเป็นดอกเพศผู้หรือเพศเมีย 
  4) ท าเครื่องหมายต้นที่เกิดช่อดอกเฉพาะเพศผู้ไว้ 
  5) เดือนถัดไปให้แทงช่อดอกออกเช่นเดิม ให้ตรวจสอบช่อดอกต้นที่ท าเครื่องหมาย 
  6) เมื่อพบว่าต้นที่ท าเครื่องหมายไว้เกิดช่อดอกเพศเมีย ให้ลบเครื่องหมายออก  
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  7) ส่วนต้นที่ยังออกดอกเพศผู้อยู่โดยไม่สามารถสร้างเพศเมียเลย เมื่ออายุครบ 24 เดือน 
ให้ขุดออกแล้วปลูกใหม่ 

  โดยทั่วไปต้นปาล์มน้ ามันในแปลงที่ปลูกเรียบร้อยแล้ว เมื่อตรวจสอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายแล้ว 
จะพบว่า มีต้นที่จ าเป็นต้องการขุดทิ้งแล้วปลูกใหม่ ประมาณร้อยละ 5-10 หรือคิดเป็นต้นปาล์มน้ ามัน
จ านวน 1-2 ต้น/ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปีที่ 3 ได้ประมาณต้นทุนการ
ดูแลรักษาสวนปาล์ม เป็นเงิน 3,700 บาท/ไร่/ปี ดังนี้ 

ตารางท่ี 20  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่สวนส้มร้าง (อายุ 3 ปี)  

รายการ ร่องส้มร้าง 
ราคาต่อหน่วย บาท/ไร่ 

1. ค่าปุ๋ยเคมี ปีที่ 3  และจ้างใส่ปุ๋ย 
2. ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและค่าจ้างแรงงาน 
3. ค่าจ้างก าจัดวัชพืช 
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงระบายน้ าเข้า-ออก  
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเรือฉีดพ่นน้ าฤดูแล้ง 
6. ค่าจ้างส ารวจต้นปาล์มที่ไม่สร้างช่อดอกตัวเมีย 
7. ค่าจ้างปลูกปาล์มน้ ามันทดแทนต้นที่คัดทิ้ง 

ต้นละ 4 กก. 5 ครั้ง 
ปีละ 2 ครั้ง  

ไร่ละ 2 ครั้ง/ปี 
เดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 6 ครัง้/ปี 

5 ครั้ง 
2 ต้น  

1,000 
300 
600 
600 
300 
500 
400 

รวม  3,700 

  3. ต้นทุนในการดูแลรักษาสวนปาล์มให้ผลผลิตแล้ว ในพื นที่สวนส้มร้าง 

  สวนปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว หมายความถึง ต้นปาล์มน้ ามันที่มีอายุตั้งแต่ 30 เดือน
หลังปลูกลงแปลง ซึ่งจะให้ผลผลิต สามารถเก็บเกี่ยวได้ ปกติในพ้ืนที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิตที่มีปริมาณ 
น้ าใต้ดินมาก น้ าในร่องสวนสามารถบริหารจัดการได้ โดยการส่งน้ าเข้าร่องสวนและระบายน้ าออกจากสวน 
ตามความเหมาะสมนั้น จะเกิดทางใบปาล์มจ านวน 28-36 ทางใบต่อปี ซึ่งมีจ านวนทางใบมากกว่า 
ต้นปาล์มน้ ามันที่ปลูกโดยอาศัยน้ าฝนในภาคอ่ืน ๆ ซึ่งจ านวนทางใบหนึ่ง ๆ มีโอกาสที่เกิดช่อดอก 
ทุกกาบทางใบ จึงมีความเป็นไปได้มาก ในเขตสวนส้มร้างทุ่งรังสิต ที่มีจ านวนทางใบมากจะให้ผลผลิตมาก 
โดยประมาณว่า สวนปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิต 3 ปีแรก (ปาล์มน้ ามันอายุ 3-6 ปี) จะมีโอกาสให้ทะลายปาล์มสด 
จ านวน18-24 ทะลาย หรือประมาณ 20 ทะลายต่อต้นต่อปี แต่เกษตรกรจะขายได้ราคาดีหรือไม่นั้น 
ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของทะลาย ดังนี้ 

  จ านวนผลปาล์มที่ผ่านการผสมเกสรจนเกิดเป็นผลปาล์มจ านวนมากติดกับทะลาย 
  ผลปาล์มฝ่อ ที่เกิดจากการผสมไม่สมบูรณ์ หรือผลเน่า ในจ านวนไม่มาก 
  การเก็บเก่ียวทะลายที่ผลปาล์มที่สุกจัด 
  ขนาดของทะลายตามอายุของปาล์มน้ ามันที่เพ่ิมข้ึน 
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  จากการรวบรวมข้อมูล ทะลายปาล์มที่เก็บเกี่ยวในพ้ืนที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต มีขนาดน้ าหนัก
และอัตราส่วนน้ ามันต่อทะลาย ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของทะลาย ตามปัจจัยในการดูแลรักษาและ 
เก็บเก่ียวข้างต้น ดังนี้ 

  ผลผลิตทะลายปาล์มน้ ามัน อายุ 3–4 ปี มีขนาดน้ าหนัก 5-8 กิโลกรัม/ทะลาย 
อัตราส่วนน้ ามันในทะลายร้อยละ 10- 12 ผลผลิตเฉลี่ย 1-2 ตัน/ไร่/ปี 

  ผลผลิตทะลายปาล์มน้ ามัน อายุ  4-5 ปี มีขนาดน้ าหนัก 10-15 กิโลกรัม/ทะลาย 
อัตราส่วนน้ ามันในทะลายร้อยละ 12-16 ผลผลิตเฉลี่ย 2-3 ตัน/ไร่/ปี 

  ผลผลิตทะลายปาล์มน้ ามัน อายุ 5-6 ปี มีขนาดน้ าหนัก 14-18 กิโลกรัม/ทะลาย 
อัตราส่วนน้ ามันในทะลายร้อยละ 15-18ผลผลิตเฉลี่ย 3-5 ตัน/ไร่/ปี 

  ผลผลิตทะลายปาล์มน้ ามันมีอายุมากกว่า 7 ปี มีขนาดน้ าหนัก 15-25 กิโลกรัม/ทะลาย 
อัตราส่วนน้ ามันในทะลายร้อยละ 15-20 ผลผลิตเฉลี่ย 4-6 ตัน/ไร่/ปี 

  จากข้อมูลผลผลิตดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรต้องมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นเป็นค่าแรงงาน
การเก็บเกี่ยวที่เพ่ิมขึ้นตามน้ าหนัก ประมาณได้ว่าสมดุลกับราคาที่ขายได้เพ่ิมขึ้น จากผลผลิตเฉลี่ยดังกล่าว
ข้างต้น สามารถน ามาผนวกกับค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 21  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามันที่ให้ผลผลิตแล้ว ในพ้ืนที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 

รายการ 
ร่องส้มร้าง 

ราคาต่อหน่วย บาท/ไร่ 
1. ค่าปุ๋ยเคมี และค่าจ้างใส่ปุ๋ย 
2. ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและค่าจ้างแรงงาน 
3. ค่าจ้างก าจัดวัชพืช 
4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงระบายน้ าเข้า-ออก 
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเรือฉีดพ่นน้ า 
6. ค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ ามัน 
7. ค่าขนส่งทะลายปาล์มไปลานรวบรวมผลผลิต 

ต้นละ 6 กก. 4 ครั้ง 
ปีละ 2 ครั้ง 

ไร่ละ 1 ครั้ง/ปี 
10 ครั้ง/ปี 
12 ครั้ง/ปี 
4 ตัน/ไร่/ปี 

ตันละ 500 บาท 

2,050 
300 
300 
500 
600 

1,200 
2,000 

รวม  6,950 
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  สรุปได้ว่า ในพ้ืนที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต ที่มีการปลูกปาล์มน้ ามัน 1 ไร่ มีรายจ่ายในการปลูก
และดูแลรักษาสวน ดังนี้ 

ตารางที่ 22  ค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาสวนปาล์มน้ ามัน ในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต 
หน่วย : บาท/ไร่/ปี 

รายการ สวนส้มร้าง พ้ืนที่ใหม่ หมายเหตุ 
ค่าปรับสภาพพ้ืนที่ก่อนปลูก 
ค่าใช้จ่ายในปีที่ 1 
ค่าใช้จ่ายในปีที่ 2 
ค่าใช้จ่ายในปีที่ 3 

     5,500 
7,440 
5,250 
3,700 

    11,800 
7,440 
5,250 
3,700 

ค่าใช้จ่าย 
อาจเปลี่ยนแปลง 
ตามลักษณะพื้นที่ 

รวม 21,890 28,190  
ค่าใช้จ่ายเมื่อสวนปาล์มน้ ามัน 

ให้ผลผลิตแล้ว 
6,950 6,950  

4. ผลตอบแทนและรายได้จากการปลูกปาล์มน ้ามันทุ่งรังสิต 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ประมาณการรายได้ค่าลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการปลูกปาล์มน้ ามัน ที่มีการลงทุนพัฒนาระบบน้ าของเกษตรกรในพ้ืนที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต  
ไว้ดังนี้ 

1. การเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันในพื นที่ทุ่งรังสิต  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลผลิตจากเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการทดสอบการ
เจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ้ืนที่สวนส้มร้างในเขต
ทุ่งรังสิต จ านวนเกษตรกร 10 ราย พ้ืนที่ 100 ไร่ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ผลผลิตปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ทุ่งรังสิต สูงมากกว่าหลายพ้ืนที่ในประเทศไทย เนื่องจากมีปริมาณ
แสงแดดจัดตลอดทั้งปี มีร่องน้ ารอบบริเวณสวน สามารถกักเก็บน้ าช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ได้เป็นอย่างดี 
และที่ส าคัญเกษตรกรสามารถสูบน้ าและฉีดพ่นน้ าให้กับปาล์มน้ ามันในช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง อีกด้วย
ซึ่งการให้น้ าของเกษตรกรจะด าเนินการเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ท าให้ปาล์มน้ ามันให้ช่อดอกเพศเมีย
ค่อนข้างมาก รายละเอียดแสดงในตารางเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันในปีที่ 2 ระหว่างพ้ืนที่
ทุ่งรังสิต กับปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามรายงาน
การศึกษาทดสอบการเจริญเติบโตและผลผลิตปาล์มน้ ามัน ในพ้ืนที่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก ดังนี้  
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ตารางที่ 23  การเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปรียบเทียบ 
กับพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ เมื่อต้นปาล์มน้ ามันมีอายุครบ 24 เดือน 

 N=120 
จังหวัด ความยาวทางใบที่ 9 เฉลี่ย (ซม.) จ านวนทางใบสะสม (ทาง) 

      ปทุมธาน ี
      กาญจนบุรี 
      สุพรรณบุร ี
      สุราษฎรธ์าน ี

359.252 

347.672 

292.221 

354.502 

Std.error  =  2.961 

54.50 
53.33 
49.40 
53.40 

Std.error  =  0.284 

ที่มา : ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุลและพัฒฑิดา กุฎีรัตน์, 2553  

  จ านวนทางใบท่ีต้นปาล์มน้ ามันสร้างขึ้น จะมีความสัมพันธ์กับจ านวนช่อดอก และช่อดอก
ที่สร้างมีความสัมพันธ์กับจ านวนช่อดอกเพศเมียและหมายความรวมไปถึงช่อดอกเพศเมียจะสัมพันธ์ 
กับจ านวนทะลายหรือผลผลิตปาล์มน้ ามัน (Turner P.D. and Gillbanks, R.A. 1982) 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่าเมื่อเกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันเป็นระยะเวลา 24 เดือน 
ต้นปาล์มน้ ามันที่ปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี มีการเจริญเติบโตช้ากว่า พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี สุราษฎร์ธานี
และจังหวัดกาญจนบุรี ในการเปรียบเทียบเฉพาะความยาวทางใบที่ 9 และจ านวนทางใบที่สร้างขึ้น 
ซึ่งจ านวนทางใบที่สร้างขึ้นในต้นปาล์มน้ ามัน หมายถึงโอกาสที่จะเกิดช่อดอกที่จะพัฒนาเป็นทะลายปาล์ม
และผลผลิตปาล์มน้ ามันในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม ในช่วงอายุปาล์มน้ ามัน 24-36 เดือนหลังปลูก จ านวนทางใบปาล์มน้ ามัน 
ที่ต้นปาล์มน้ ามันสร้างขึ้น ในจังหวัดปทุมธานีมีจ านวนมากที่สุด 62.5 ทางใบ รองลงมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
60.5 ทางใบ ส่วนพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีจ านวนทางใบน้อยที่สุด 51.6 ทางใบ ซึ่งแตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญ 

  กรณีจ านวนทะลายปาล์มน้ ามัน จะมีความสัมพันธ์กับจ านวนทางใบ จะเห็นว่า  จ านวน
ทะลายปาล์มน้ ามันที่สร้างขึ้น ในแปลงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวนมากที่สุด 23.2 ทะลาย/ปี รองลงมา
เป็นพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 22.5 ทะลาย/ปี และพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 21.6 ทะลาย/ปี ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ กับต้นปาล์มน้ ามันในจังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่มีจ านวน 17.9 ทะลาย/ปี ขณะที่น้ าหนักทะลายปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวจากแปลงที่ท าการศึกษาทดสอบ 
พบว่า ทะลายปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี มีน้ าหนักเฉลี่ยมากที่สุด 4.56 กิโลกรัม/ต่อทะลาย 
รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5.33 กิโลกรัม/ทะลาย ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่จะแตกต่างกับ 
ต้นปาล์มที่จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี  ตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 24  ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่อ าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี เปรียบเทียบกับพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ เมื่ออายุต้นปาล์ม 24-36 เดือน  

N=120 
จังหวัด จ้านวนทะลาย 

ต่อต้น/ปี 
ปริมาณช่อดอก 

เพศผู้ (ช่อ) 
น ้าหนักทะลาย 

(กก.) 
จ้านวนทางใบ

สะสม 
   ปทุมธานี 
   กาญจนบุรี 
   สุพรรณบุรี 
    สรุาษฎร์ธาน ี

22.052 

21.622 

17.981 

23.622 

Std.error=0.273   

4.241 

5.051 

7.452 

4.901 

Std.error=0.173   

4.563 

3.902 

3.241 

4.333 

Std.error=0.070 

62.503 

55.862 

51.601 

60.423 

Std.error=0.560   
ที่มา : ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุลและพัฒฑิดา กุฎีรัตน์, 2553  

กรมวิชาการเกษตรได้แสดงผลผลิตเฉลี่ยของการปลูกปาล์มน้ ามันทั้งประเทศ 630 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (กรมวิชาการเกษตร, 2549) เมื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ย จากการ
ทดสอบ ทั้ง 4 แหล่ง พบว่ามีจ านวนผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า กล่าวคือ ผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน้ ามันอายุ 4 ปี 
หรือ 37-48 เดือน ล้วนสูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนทีทุ่่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี  

ตารางท่ี 25  ข้อมูลเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตเฉลี่ยของปาล์มน้ ามันอายุ  24-36 เดือน 
และ 37-48 เดือน 

N=120 
          
 
      จังหวัด 

                อายุ 24-36 เดือน              อายุ 37-48 เดือน 
จ านวน
ทะลาย 

น้ าหนัก
ทะลาย (กก.) 

ผลผลิตต่อไร่
(กก.) 

จ านวน
ทะลาย 

น้ าหนัก
ทะลาย (กก.) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

ปทุมธานี 
กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี 
สุราษฎร์ธานี 
เฉลี่ยทั้ง
ประเทศ2 

22.05 

21.62 

17.98 

23.62 

- 

4.56 

3.90 

3.24 

4.33 

     - 

2,306.80 
1,853.28 
1,275.91 
2,210.03 
  630.33 

26.50 
19.67 
18.98 
22.23 
- 

6.56 
5.90 
5.04 
5.73 

     - 

3,824.48 
2,544.08 
2,095.32 
2,798.32 
1,033.45 

ที่มา : ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุลและพัฒฑิดา กุฎีรัตน์, 2553  
       เฉลี่ยทั งประเทศ2 : กรมวิชาการเกษตร, 2549 
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2. ผลตอบแทนและรายได้จากการปลูกปาล์มน ้ามัน 

ผลตอบแทนของการปลูกปาล์มน ้ามัน ในพ้ืนที่ 4 แหล่งปลูก ในพ้ืนที่จังหวัด
สุพรรณบุรี มีรายได้ในปีที่ 1 เป็นจ านวนเงินต่ าสุด 5,426.46 บาท รายได้ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน 
7,857.91 บาท ส่วนจังหวัดปทุมธานี มีรายได้ใกล้เคียงกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 9,570.53 บาท และ 
9,370.53 บาท ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี  26  ข้อมูลเปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยและรายได้ต่อไร่จากผลผลิตปาล์มน้ ามันอายุ 24-36 เดือน    
และอายุ 37-48 เดือน 

จังหวัด อายุ 24-36 เดือน อายุ 37-48 เดือน 
 

 
รายได้เพิ่ม 
บาท/ไร/่ปี ผลผลติต่อไร่

(กก.) 
รายได้/ไร่

(บาท) 
ผลผลติต่อไร่

(กก.) 
รายได้/ไร่

(บาท) 

ปทุมธานี 
กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี 

สุราษฎร์ธานี 

2,257.20 
1,853.28 
1,279.85 
2,210.03 

9,570.53 
7,857.91 
5,426.46 
9,370.53 

3,824.48 
2,544.08 
2,095.72 
2,798.62 

 

17,439.63 
11,601.00 
9,556.48 
12,761.71 

7,869.10 
3,743.09 
4,130.02 
3,391.18 

หมายเหตุ : ราคาผลผลิตผลปาล์มสดทั้งทะลาย ปี 2550 เฉลี่ย 4.24  บาท/กก. 
             : ราคาผลผลิตผลปาล์มสดทั้งทะลาย ปี 2551 เฉลี่ย 4.56  บาท/กก 
ที่มา : กรมการค้าภายใน. 2553 

เมื่อพิจารณาในปีที่ 2 หรือเมื่ออายุปาล์ม 37-48 เดือน จะพบว่า เกษตรกรจะมีรายได้
เพ่ิมขึ้นเป็นเงิน 3,391.18 บาท ถึง 7,869.10 บาทต่อไร่ต่อปี หรือเป็นเงินรวม 9,556.48-17,439.63 บาท 
โดยจังหวัดปทุมธานี มีรายได้เพ่ิมขึ้นมากที่สุด ตามตารางข้างต้น ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับจะผันแปร
ตามผลผลิตที่ได้รับ และผลผลิตที่ได้จะสอดคล้องกับจ านวนและน้ าหนักทะลายปาล์มน้ ามัน ทั้งนี้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขของการปฏิบัติดูแลรักษาสวนปาล์มของเกษตรกร แสดงว่า เกษตรกรที่มีการดูรักษาสวนปาล์มอย่าง
เหมาะสม โดยใช้พันธุ์ปาล์มที่ดี ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี จะมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่มากที่สุด รองลงมาที่จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายได้เพ่ิมขึ้นในปีถัดไป พบว่า
จังหวัดปทุมธานีมีรายได้เพ่ิมข้ึนมากที่สุด รองลงไปเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ตามล าดับ  

ผลผลิตและรายได้ของการปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ทุ่งรังสิต 

ผลผลิตปาล์มน้ ามันจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  เช่น 
สภาพแวดล้อม ได้แก่ แสงแดด ความชื้น และความแรงของลม นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดูแลรักษา
สวนปาล์มของเกษตรกร หากมีการบ ารุงรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  ใส่ปุ๋ยตรงตามความต้องการ 
ของปาล์มน้ ามัน จะช่วยให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น และประการสุดท้ายได้แก่อายุของต้นปาล์มน้ ามัน หากปัจจัย  
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ทั้ง 2 ประการข้างต้น สามารถควบคุมได้ ปาล์มน้ ามันมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ตามอายุของปาล์มน้ ามันที่เพ่ิมขึ้น
ด้วย ทั้งนี้ ผลผลิตปาล์มน้ ามันจะเพ่ิมขึ้นตามอายุของปาล์มน้ ามันตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยว เพ่ิมสูงขึ้นในระดับ
สูงสุด เมื่ออายุ 8-12 ปี และผลผลิตคงที่ระหว่างอายุ 13-16 ปี จากนั้นผลผลิตเริ่มลดลง จนเกษตรกร
จัดการปลูกใหม่เมื่ออายุ 25 ปี  

ผลผลิตปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ทุ่งรังสิต จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาส านักงานเกษตร
อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในปาล์มน้ ามันที่มีอายุ  4-8 ปี  พบว่า มีผลผลิตเฉลี่ยเ พ่ิมขึ้น 
จาก 2,257.20 กิโลกรัมต่อไร่ ในปีที่ 3 เป็น 3,824.48 กิโลกรมัต่อไร่ในปีที่ 4 จากนั้น ผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
4,187  4,485  4,274 และ 4,923 กิโลกรัมต่อไร่ในปีที่ 5  6  7 และปีท่ี 8 ตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 27  ผลผลิตเฉลี่ยและรายได้จากการปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกร ปีที่ 4 - 8 

อายุปาล์ม 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 
ราคาเฉลี่ย 

(บาท/กิโลกรัม) 
รวมรายได้ 
(บาท/ไร่) 

ปีที่ 4  (ตค.50 – กย.51) 3,824 4.56 17,437 

ปีที่ 5 (ตค.51 - กย. 52) 4,187 3.99 16,706 

ปีที่ 6 (ตค.52 – กย. 53) 4,485 4.83 21,663 

ปีที่ 7 (ตค.53 – กย.54) 4,274 6.02 25,729 

ปีที่ 8 (ตค.54 – กย.55) 4,923 5.48 26,978 

ที่มา : ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, 2555 

เป็นที่น่าเชื่อว่า ผลผลิตปาล์มน้ ามันเฉลี่ยในพ้ืนทุ่งรังสิตจะเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในปีที่ 9-15 และผลผลิตจะลดลงตามล าดับในปีที่ 16 ถึงปีที่ 20 โดยคาดว่าผลผลิต 
จะได้รับประมาณ 3,500 -4,000   กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติบ ารุงรักษาสวนของเกษตรกร และ
สามารถประมาณการผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร ดังนี้ 
ตารางท่ี 28  ประมาณผลผลิตเฉลี่ยและรายได้จากการปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกร ปีที่ 9 - 20 

อายุปาล์ม (ปี) ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กิโลกรัม) 

รวมรายได้ 
(บาท/ไร่) 

   ปีที่ 9     5,050   4.00   20,200 

    ปีที่ 10     5,100    4.00    20,400 

    ปีที่ 11     5,100 4.00    20,400 
 



 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้้ามันในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต  72 
 

ตารางท่ี 28  ต่อ 

อายุปาล์ม (ปี) ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กิโลกรัม) 

รวมรายได้ 
(บาท/ไร่) 

    ปีที่ 12     5,100 4.00    20,400 

    ปีที่ 13     5,000 4.00    20,000 
              ปีที่ 14 5,000 4.00 20,000 

ปีที่ 15 5,000 4.00 20,000 
ปีที่ 16 4,500 4.00 18,000 
ปีที่ 17 4,000 4.00 16,000 
ปีที่ 18 3,800 4.00 15,200 

ปีที่ 19 3,500 4.00 14,000 

ปีที่ 20 3,500 4.00 14,000 

เมื่อพิจารณารายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ทุ่ งรังสิต โดยการ
เปรียบเทียบกับประมาณการรายรับ รายจ่าย  โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ได้ประมาณการไว้ พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ทุ่งรังสิตที่ปลูกปาล์มน้ ามันจะมีรายได้คุ้มกับการลงทุนในปีที่ 5 
หลังปลูกและมีก าไรจากการปลูกปาล์มน้ ามันปีละประมาณ 10,000-15,000 บาท/ปี โดยมีก าไรสะสม 
ถึงปีท่ี 20 เป็นเงิน 223,063 บาทต่อไร่ ตามรายละเอียดตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 29  ประมาณการรายรับ รายจ่ายและก าไร/ขาดทุน ในการปลูกปาล์มน้ ามัน พ้ืนที่ 1 ไร่ 

                                                                                               หน่วย : บาท 

ปีท่ีปลูก รายจ่าย1 รายรับ2 ก้าไร/ขาดทุน ก้าไร/ขาดทุนสะสม 

1 15,820 - -15,820 -15,820 
2 1,780 - -1,780 -17,600 
3 2,400 - -2,400 -20,000 
4 3,025 17,437 14,412 -5,588 

5 4,775 16,706 11,931 6,343 

6 4,900 21,663 16,763 23,106 

7 5,050 25,729 20,679 43,785 

8 5,100 26,978 21,878 65,663 
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ตารางท่ี 29  (ต่อ) 

ปีท่ีปลูก รายจ่าย1 รายรับ2 ก้าไร/ขาดทุน ก้าไร/ขาดทุนสะสม 

9 5,100   20,200 15,100 80,763 

10 5,100    20,400 15,300 96,063 

11 5,100    20,400 15,300 111,363 

12 5,100    20,400 15,300 126,663 

13 5,100    20,000 14,900 141,563 

14 5,100 20,000 14,900 156,463 
15 5,100 20,000 14,900 171,363 
16 5,100 18,000 12,900 184,263 
17 5,100 16,000 10,900 195,163 
18 5,100 15,200 10,100 205,263 
19 5,100 14,000 8,900 214,163 
20 5,100 14,000 8,900 223,063 

หมายเหตุ 
       X 1     : ต้นทุนการผลิตที่ประมาณการโดย เศวต ดุลยพัตร์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
       X 2  :  ประมาณการรายรับจากการปลูกปาล์มน้ ามัน 



ค ำศัพท์เฉพำะ 

1. Elaeis guinueensis  
หมายถึง สกุลของปาล์มน ้ามัน มีถ่ินก้าเนิดในทวีปอัฟริกา ที่น้ามาแพร่ขยายพันธุ์และปลูกใน  
เชิงธุรกิจ ที่เรียกกันว่าสายพันธุ์เทเนอร่า 

2.  Corogo oleifera. 
หมายถึง สกุลของปาล์มน ้ามันมีถิ่นก้าเนิดในทวีปอเมริกากลาง มีผู้น้าเกสรเพศผู้มาผสมกับ
ช่อดอกเพศเมียของปาล์มน ้ามันสกุล  Elaeis guinueensis  จนด้สายพันธุ์ใหม่ที่เรียกกันว่า
สายพันธุ์คอมแพ็ค(Compact) 

3. พลังงำนทดแทน 
หมายถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่น้ามาใช้ในการสร้างพลังงานเพ่ือทดแทนน ้ามันเชื อเพลิงจาก
ปิโตรเลียม 

4. พื นที่ดินเปรี ยวภาคกลาง 
หมายถึงพื นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในดินเปรี ยว  ครอบคลมุเขตการปกครองใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี สระบรุี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครนายก พื นที่ดังกล่าวในปัจจุบันเรียกว่า”ทุ่งรังสิต” 

5. เขตป่าไม้ 
หมายถึง เขตป่าอนุรักษ์ (Zone C ) หรือเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

6. adventitious root system 
หมายถึงระบบรากพืชแบบรากฝอย ในพืชใบเลี ยงเดี่ยว โดยรากจะเกิดขึ นตรงฐานโคนของ 
ล้าต้นเป็นระบบแขนง ประกอบด้วยรากชุดต่าง ๆ ประมาณ 4 ชุด 

7.  aerial root หรือ pheumathodes 
หมายถึง รากอากาศบริเวณโคนต้นปาล์ม ท้าหน้าที่ถ่ายเทอากาศระหว่างรากกับบรรยากาศ 

8. Frond  
หมายถึงทางใบปาล์มน ้ามันที่สร้างขึ น ประกอบด้วยก้านใบ (petiole) แกนทางใบ ( rachis) 
และใบย่อย (leaflet) จ้านวนประมาณ 150 -200 ใบ บนใบย่อยมีหนามแหลมเรียงเหลื่อมกัน
อย่างมีระบบ 

9. spear 
หมายถึง ยอดแหลมของทางใบที่พัฒนาจากการเจริญภายในของเยื่อเจริญ แต่ละทางใบเป็นไป
อย่างเชื่องช้ากินเวลาร่วม 2 ปี จึงจะปรากฏให้เป็นยอดแหลมแทงขึ นมาจากส่วนยอดบนสุด
ของต้น จากนั นสร้างขึ นอีกปีละประมาณ 40-50 ยอด ยอดแหลมนี สามารถบอกถึงอาการของ
ต้นปาล์มขาดน ้าหรือความชื นได้  
 
 



          10  nigrescens  

  หมายถึงรงควัตถุใน pericarp ของผลปาล์มน ้ามันที่สุกมีสีแดงแบ่งออกเป็น rubro -
nigrescene (สุกสีแดงตลอดผล) และrutilo -nigrescens (สุกสีเหลืองอ่อน) น ้ามันที่สกัดออกมาจะมี
สีแดงอ่อน   

11. virescens  
  หมายถึงหมายถึงรงควัตถุใน pericarp ของผลปาล์มน ้ามันประเภทที่มีผลสีเขียวเวลายังไม่สุก   
12. Crop requirement 
  หมายถึง ความต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต   
   สูงสุดของพืช  
13. Vegetable oil 
  หมายถึง น ้ามันที่สกัดมาจากพืชเพ่ือประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ 
14.  Dura  
  หมายถึง สายพันธุ์แม่ของปาล์มน ้ามันพันธุ์เทเนอร่า 
15. Pisifera 
  หมายถึง สายพันธุ์พ่อปาล์มน ้ามันพันธุ์เทเนอร่า 

16.  Tenera 

หมายถึง พันธ์ปำล์มน  ำมัน ชื่อเทเนอร่ำ  ได้จากการผสมพันธุ์ ต้นแม่ดูร่ากับพ่อพิสิเฟอร่า 
มีกะลาบาง 0.5 - 4 มิลลิเมตร มีวงเส้นประสีด้ารอบกะลา มีชั นเปลือกนอก 60 - 90 % (ของ
น ้าหนักผล) มีปริมาณน ้ามัน 22 - 24 % เนื อในเมล็ดขนาดกลาง  

17. Relative Humidity 
หมายถึง ความชื นสัมพัทธ์ ซึ่งได้แก่อตัราสว่นของไอน า้ในอากาศในขณะหนึง่(ที่อณุหภมูิหนึง่) ตอ่ 

ไอน า้สงูสดุที่อากาศ (ที่อณุหภมูินัน้) สามารถแบกรับไว้ได้ โดยมคีา่เป็นร้อยละ ปกติ คา่ความชืน้

สมัพทัธ์ที่เหมาะสมส าหรับปาล์มน า้มนั อยา่งน้อย 70 % 

18. Jarosite 
 หมายถึงปฏิกิริยาไพไรท์ออกซิเดชันท้าให้เกิด basic iron sulfate จะเกิดกรดในดิน 

19. Soil acidity 
หมายถึงความเป็นกรดของดินเปรี ยวจัดเป็นอันตรายต่อพืช  ถ้าปลูกพืชในพื นที่ดินเปรี ยวจัดที่มี pH 

ต่้ากว่า 5.0  พืชที่ปลูกไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เพราะขาดแคลนธาตุอาหารหลักท่ีจ้าเป็นต่อการเจริญเติบโต 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3


20. ปูนโดโลไมท์   
หมายถึง วัสดุปูนทางการเกษตร มีองค์ประกอบเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 54.95 
เปอร์เซ็นต์ และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO3) 45.65 เปอร์เซ็นต์ หรือมีแมกนีเซียม
ออกไซด์ (MgO) 21.7 เปอร์เซ็นต์ และแคลเซียมออกไซด์(CaO) 31 เปอร์เซ็นต์ ปูนโดโลไมท์
ความสามารถในการท้าดินให้เป็นกลางสูง และมีค่าความเป็นกรด – ด่าง ประมาณ 8.1 - 8.7 
เมื่อใช้ในดินเปรี ยวแล้วสามารถลดค่าความเป็นกรดของดินได้ 

20. กำรให้น  ำปำล์มน  ำมัน 
หมายถึง การช่วยให้สภาพแวดล้อมในพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันมีความชื นมากขึ นโดยการให้น ้า 
ในพื นที่ที่มีการขาดน ้ามากกว่า 250 มิลลิเมตร/ปี ควรมีการให้น ้าเสริม ในพื นที่ที่มีขนาดใหญ่มี
แหล่งน ้าจ้ากัดและมีแหล่งเงินทุน ควรติดตั งระบบน ้าแบบหยด (Drip irrigation) ส่วนพื นที่ท่ี
มีแหล่งน ้ามากเกินพอและมีแหล่งเงินทุนควรติดตั งระบบน ้าแบบระบบ Mini Sprinkler  

21. Elacidobius kamerunicus  Fst. 
หมายถึง ด้วงงวงช่วยผสมเกสรปาล์มน ้ามัน 

22. Fresh Fruit Bunches 
หมายถึง ทะลายผลปาล์มสด หรือท่ีเรียกกันโดยย่อว่า FFB 

23. Crude Palm Oil 
หมายถึง น ้ามันปาล์มดิบที่สกัดได้จากทะลายปาล์มสด หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า CPO 

24.  Empty Fruit Bunches 
หมายถึง ทะลายปาล์มที่ตีลูกปาลืมออกจนหมดแล้วเหลือเฉพาะเส้นใยก้านทะลายเท่านั น 
เรียกกันโดยย่อว่า  EFB 
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