
ปจจัยและขอจํากัดบางประการ 
ในการปลูกปาลมนํ้ามันนอกเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับปลูกปาลมนํ้ามัน 

------------------------- 
การใชพลังงานเพ่ือการขนสงและบริการของประเทศไทย สวนใหญ ใชน้ํามันปโตรเลียม 

ท่ีนับวันมีราคาเพ่ิมข้ึน เปนการเพ่ิมตนทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่ง กระทบตอความเปนอยูของ

คนไทยทั้งประเทศ 
การลดตนทุนการผลิตจากการใชน้ํามันปโตรเลียม นอกจากประหยัดหรือลดปริมาณการ

ใชแลว การใชพลังงานทดแทนมีสวนชวยในการลดการนําเขาน้าํมันปโตรเลียมไดอีกทางหนึ่ง 

สําหรับการใชพลังงานทดแทนในน้ํามันดเีซล สามารถทําไดโดยนาํน้ํามันจากพืชหรือไขสัตวมา

ผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซล ใชโดยตรงหรือเปนสวนผสมในนํ้ามันดีเซล ซึ่งน้ํามันพืชท่ีมีราคาตนทุน

ตอหนวยต่าํท่ีสุดไดแกน้าํมันปาลม จึงมีกระแสของการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้าํมันเกิดข้ึนท่ัว

ประเทศ ท้ังท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับปลูกปาลม

น้ํามันไวเพียง 23 จังหวัด (สวนใหญอยูในภาคใตและภาคตะวันออกโดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอม

และโรงงานสกัดน้าํมันปาลมเพ่ือรับซื้อผลผลิต)   อยางไรก็ตาม พ้ืนท่ีนอกเขตเกษตรเศรษฐกิจ

สําหรับปลูกปาลมน้ํามันบางแหง สามารถปลูกปาลมน้าํมันไดโดยใหผลผลิตท่ีนาพอใจ จึงมี

เกษตรกรประสงคจะปลูกปาลมน้ํามันกันมาก โดยมีขอมูลท่ีนํามาประกอบการตดัสินคอนขางนอย 

ซึ่งเปนเหตุท่ีกอใหเกิดความเสียหายในการลงทุนของเกษตรกรและอาจจะกระทบถึงภาพรวมของ

ท้ังประเทศได 

ดังนั้น เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตดัสินใจของเกษตรกรท่ีจะปลูกปาลมน้ํามันนอกเขต

เกษตรเศรษฐกิจสําหรับปลูกปาลมน้าํมัน  จึงไดสรุปรายละเอียดเก่ียวกับปจจัยและขอจํากัดบาง

ประการในการปลูกปาลมน้าํมัน ไวดังนี ้
ปจจัยที่เกี่ยวของตอการผลิตและการขายผลผลิตปาลมนํ้ามัน  

1. สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม  เปนปจจัยหลักในการเจริญเติบโตและการใหผลผลิต

ปาลมน้าํมัน มีองคประกอบดังนี ้
1.1 ฝนและการกระจายตัวของฝน ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับความช้ืนในบรรยากาศ 

ซึ่งความช้ืนมีผลตอการเกิดชอดอกตัวเมีย ท่ีจะเปนทะลายปาลมในอนาคต โดยพืน้ท่ีเหมาะสม

สําหรับปาลมน้ํามันควรมีปริมาณฝนตก มากกวา  1,800   มิลลิเมตรตอป มีฝนตกไมนอยกวา 

120 มิลลิเมตรตอเดือน และไมควรมีฝนแลงเกินกวา 3  เดือน นอกจากนี้ ความช้ืนสัมพัทธใน

บรรยากาศ เฉล่ียไมควรต่ํากวา รอยละ 75 ไดมี  การจําแนกความเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลม

น้ํามัน ดังนี ้
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ปริมาณน้ําฝน 
( มิลลิเมตร/ป ) 

ระยะแลง 
( เดือน) 

ระดับความเหมาะสม หมายเหต ุ

> 2,000 ไมมี เหมาะสม - 

1,800 – 2,000 1-2 เหมาะสมปานกลาง - 

1,600 – 1,800 
1,400 – 1,600 

2-3 
3-4 

เหมาะสมนอย 
เหมาะสมนอยมาก 

-  หากปลูกตองใหน้ํา

ชวยในชวงแลง 
 -  ผลผลิตตอไรต่ํา 

< 1,400 >4 ไมเหมาะสม -  ผลผลิตตอไรต่ํา

มาก 

 
1.2 แสงแดด เปนสวนชวยในการสังเคราะหแสงของปาลมน้าํมันท่ีจะทําใหการใชปุย

ในดนิใหเกิดประโยชนท่ีสุด โดยทั่วไปแลวปาลมน้ํามันตองแสงแดดจัดวันละไมนอยกวา 5 ช่ัวโมง 
1.3 อุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมสาํหรับการเจริญเติบโตของปาลมน้าํมัน หากพ้ืนท่ีใดมี

อุณหภูมิต่าํกวา  20 องศาเซลเซียส จะมีการยับย้ังการเจริญเติบโตของปาลมน้าํมัน ดังนั้นพ้ืนท่ี

เหมาะสมควรมีอุณหภูมิท่ี  24-30 องศาเซลเซียส  
อุณหภูมิ 
(องศา

เซลเซียส) 

ระดับความ

เหมาะสม 

เนื่องจาก หมายเหต ุ

 20 
 
 
 
 
 

24-30 
 
 
 
 
 33 
 
 

 

 ไมเหมาะสม 
 
 
 
 
 
เหมาะสม 

 
 
 
 
ไมเหมาะสม 

-ความเย็นทําใหชอดอกท่ี
สรางข้ึนฝอ ประกอบกับทํา

ใหแมลงผสมเกสรตายทําให

การผสมเกสรคอนขางนอย 
 
 
-มีชอดอกตัวเมียมาก มีการ

ผสมเกสรท่ีดี จํานวนทางใบ

มาก เพราะอุณหภูมิมี

ความสัมพันธกับแสงแดดท่ี

ชวยสังเคราะหแสง 
-ทําใหอัตราการคายน้าํของ

ตนปาลมน้าํมันสูงข้ึน และมี 
ผลกระทบตอการสูญเสีย

ความช้ืนในดนิ 

-อุณหภูมิต่าํกวา 20 องศา
เปนเวลานานทําใหผลผลิต

ต่ําลง และหากอุณหภูมิต่าํ

กวา 20 องศาเปนระยะเวลา 
นอยกวา 5 ช่ัวโมงมี
ผลกระทบตอผลผลิตนอย 

- 
 
 
 
 

-ชอดอกตัวผูมาก ชอดอก

ตัว 
เมียฝอ ควรมีการใหน้ํา

อยาง 
สมํ่าเสมอ 
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1.4 ลม มีผลตอการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันตางจากมะพราว เนือ่งจากปาลม

น้ํามันมีทรงพุมใหญจึงกระทบกระเทือนเมื่อโดนลมแรง ลมพัดโชยออน ๆชวงแสงแดดจัดจะชวย

ใหปาลมน้าํมันหายใจและคายน้ําไดในอัตราท่ีเหมาะสม 
1.5 ดิน  ปาลมน้ํามันสามารถเจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตสูงในดนิหลายชนิด แต

ตองมีเทคนิคในการจัดการใหถูกตอง เชน การจัดการนํ้าและความช้ืนในดิน การอนุรักษ

อินทรียวัตถุในดินและการปรับปรุงโครงสรางของดินใหเหมาะสมตอการระบายอากาศ โดยท่ัวไป

แลว พ้ืนที่ปลูกปาลมน้าํมันไมควรมีความลาดเทเกิน 12 องศา มีหนาดนิลึกมากกวา 75 

เซนติเมตร เนือ้ดินรวนถึงดนิเหนียว มีการระบายน้ําปานกลาง ความเปนกรด-ดาง(pH) ประมาณ 

4.0-6.0 ไดมีการกําหนดความเหมาะสมในคุณสมบตัิของดินไวดังนี ้
 

คุณสมบัติของดินตอการปลูกปาลมน้าํมัน คุณสมบัติของดิน 
เหมาะสม คอนขางเหมาะสม ไมเหมาะสม 

1).ความลาดชัน  12 องศา 12 – 20 องศา  20 องศา 
2).ความลึกของดินถึง 
ช้ันดานหรือระดับน้ําใตดิน 

 75 เซนติเมตร 40-75 เซนติเมตร  40 เซนติเมตร 

3).เนื้อดนิ ดินรวนถึงดนิเหนียว ดินรวนปนทราย ดินรวนถึงดนิทราย 

4). pH 4.0–6.0 3.2-4.0  3.2 
5).ความหนาของช้ันดิน
อินทรีย 

0-0.6 เมตร 0.6-1.5 เมตร  1.5 เมตร 

6).ความสามารถในการซึม
น้ําของดิน 

ปานกลาง เร็ว หรือชา เร็วมาก หรือชามาก 

 
2. โรงงานหรือแหลงรับซื้อผลผลิตปาลมนํ้ามัน เปนปจจัยเก่ียวกับการขายผลผลิต

ปาลมน้าํมันของเกษตรกรซึ่งหมายถึงรายไดโดยตรงของเกษตรกร  โรงงานสกัดน้าํมันปาลม มี

ความจําเปนสําหรับรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรมาก มีเกษตรกรหลายรายปลูกปาลมน้ํามันใน

พ้ืนท่ีหางไกลจากโรงงาน ไมสามารถขนสงผลผลิตปาลมน้ํามันขายสูโรงงานได จึงจาํเปนตอง

ปลอยท้ิงไว เปนการเสียโอกาสทางธุรกิจมาก โดยท่ัวไป ระยะทางจากสวนปาลมน้าํมันถึงโรงงาน

สกัดน้ํามัน ไมควรเกิน 120 กิโลเมตร เม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวผลปาลมแลวตองรีบสงเขาโรงงาน

ภายใน 24 ช่ัวโมง เนื่องจากภายหลังเก็บเก่ียวจะมีสารชนิดหนึ่งมายอยน้ํามันในผลปาลมจนเกิด

กรดไขมันอิสระจํานวนมาก ซึ่งทําใหคุณภาพน้ํามันต่าํลงไมเปนท่ีตองการของโรงงานอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง  
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3.  องคความรูดานปาลมนํ้ามันของเกษตรกร  เปนส่ิงจําเปนท่ีเกษตรกรทุกคนควรมี

ความรูลวงหนา จะชวยให มีตนทุนต่าํและมีรายไดสูงสุด โดยองคความรูดานการปลูกปาลมน้าํมัน

หมายถึงเกษตรกรตองทําความเขาใจ ดังนี ้
 -  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของปาลมน้ํามัน วาเปนพืชชนิดใด ระบบราก ตน 

ใบดอกและผลปาลมวาเปนอยางไร เขาใจความตองการของปาลมน้ํามัน 
 - เทคนิคและวิธีการปลูกปาลมน้ํามัน ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามันอาจ

เหมือนหรือตางจากพืชท่ีเกษตรกรเคยปลูกมากอน อยางไรก็ตาม องคความรูดานการปลูกปาลม

น้ํามันควรประกอบดวยความรูเก่ียวกับ การคัดเลือกพ้ืนท่ี การเตรียมดิน การวางแนวปลูก การ

เตรียมการดานพันธุดี การปลูก การปฏิบัตบิํารุงรักษา เชน การใสปุยและการปองกันและกําจัด 

ศัตรูพืช เปนตน  
 - การรวมกลุมเกษตรกรชาวสวนปาลมน้าํมัน เพ่ือรวมกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

รวมท้ังสรางอํานาจตอรองในการผลิตและการขายผลผลิต 
            - การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนท่ีสุดและไมสรางมลภาวะ

แกสภาพแวดลอม โดยมีขอควรคํานึงกอนการปลูกปาลมน้ํามันดังนี ้ 
 
ขอควรคํานึงกอนการปลูกปาลมนํ้ามัน 
 
1. สภาพพ้ืนท่ี เหมาะสม ไมเหมาะสม 
-สภาพภูมิประเทศ 
 
 
 
 
-สภาพภูมิอากาศ 
  - ฝน 
 
  - อุณหภูมิ 
 
   - ความช้ืนสัมพัทธ 
  - ลม 

 
 

-เปนท่ีราบลุม  
- หนาดินลึกมากกวา 75 ซม. 
- pH 4.0-6.0 
- ระบายน้ําปานกลาง 
 
- รอนช้ืน 
- ปริมาณมากกวา 1,800 มม. 
 - ฝนแลงไมเกิน 3 เดือน 

 -24-30 องศาเซลเซียส 
 
- มากกวารอยละ 75 
- พัดโชยออน 

 
 

- ท่ีเนินเขา หรือท่ีลุมน้ําขัง 
- หนาดินลึกนอยกวา40 ซม. 
- ดินเปนกรดจัดหรือดางจดั 
- ระบายน้ํา เร็วหรือชามาก 
 
-แหงแลง  
- ฝนตกนอยกวา 1,800 มม. 
 - ฝนแลงเกนิกวา 3 เดือน 
- ต่าํกวา 20 เซลเซียสและ 
   สูงกวา 33 องศา 
- ต่าํกวา รอยละ 50 
- ลมแรงตลอกเวลา 

 

2. พันธุ ดี ไมด ี
-  แหลงผลิตเมล็ดพันธุ - มีนักวิชาการและเปนท่ียอมรับ -  ไมมีนักวิชาการที่ชัดเจน 
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- สายพันธุลูกผสม DxP   
 
- แปลงเพาะชํากลาปาลม   
    น้ํามัน 

 
- การรับรองพันธุ 
-การคัดกลาผดิปกติท้ิง 

 

-มีหลายสายพันธุใหเลือกตาม    
 สภาพพ้ืนท่ี 
- สถานท่ีแนนอน เปนมืออาชีพ 
-ไดรับการรับรองแปลงเพาะชํา

จากกรมวิชาการเกษตร 
- มีการรับรองพันธุด ี
- คัดท้ิงรอยละ 20-25  

 - ไมมีใหเลือก 
 
- ยายสถานท่ีบอย 
-ไมมีหนังสือรับรองจากกรม

วิชาการเกษตร 
- มีระบ ุ
- ไมแนนอน 

3. องคความรูของเกษตรกร มี ไมมี 

-  ตนทุนการผลิต 
   - เร่ิมปลูกถึงใหผลผลิต 
    - ผลปาลมสด บาท/กก. 

- คุณภาพผลผลิต 
 
 -ราคาท่ีขายได/กก. 
 

 
- 7,000-9,000 บาท/ไร 
-  1.02-1.56  บาท/กก. 
- น้ําหนักด ีผลสด สุกจัด  
     ไดอัตราน้าํมัน 19-20 % 
- สูงกวาทองตลาด 0.10-0.20   

   บาท/กก. 

 
- 7,000 – 13,000 บาท/ไร 
- 2.30-2.80  บาท/กก. 
- ตดัปาลมดบิ ผลเห่ียว บอบ

ชํ้า  
   อัตราน้าํมัน 14-15 % 
- ต่าํกวาทองตลาด 0.10-

0.20  
    บาท/กก. 
 

กรณีที่เกษตรกรใชพันธุที่ไมมีคุณภาพ  จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พบวา 
เม่ือปลูกปาลมน้ํามันท่ีใชพันธุไมมีคุณภาพเมื่ออายุปาลม 6 ป  เกษตรกรจะสูญเสียรายไดเปนเงิน 

6,258 บาท/ไร เพ่ิมข้ึนเปน 29,038 บาทและ 58,862 บาท เม่ือปาลมน้าํมันมีอายุ 12 ป และ 

25 ปตามลาํดบั แสดงวา พันธุปาลมน้ํามันท่ีเกษตรกรใชปลูก จะมีผลตอรายไดของเกษตรกรดวย 
 สรุป 
   พ้ืนที่ท่ีไมกําหนดไววาเปนเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับปลูกปาลมน้าํมัน อาจมี

ขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ตามที่ระบุไวขางตน เม่ือเกษตรกรปลูกปาลมน้ํามันลง

ไปผลผลิตอาจต่ํากวาท่ีควรจะไดรับ  การบริหารจัดการปจจัยตาง ๆ จึงเปนส่ิงจําเปนเพ่ือใหไดผล

ผลิตตามความตองการแตจะทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน ซึ่งตนทุนท่ีเพ่ิมนั้นจะมากหรือนอย

ข้ึนอยูกับตัวเกษตรกรและสภาพแวดลอมเปนสําคญั ดังนั้นเกษตรกรควรมีการศึกษาขอมูลและ

นํามาพิจารณากอนตดัสินใจลงทุนปลูกปาลมน้ํามัน 
---------------------------------  
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