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ปาล์มน้ำมัน



เป็นพืชน้ำมัน ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงกว่าพืช
น้ำมันชนิดอื่น ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ส่วนแบ่งการ
ผลิตน้ำมันปาล์มต่อน้ำมันพืชของโลก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว โดยมีประเทศผู้ผลิตสำคัญ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สำหรับ
ประเทศไทย อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทย มีอัตราการขยายตัวค่อนข้าง
สูงเช่นก นั อย่างไรกต็ ามจากสถานการณ์ “น้ำมันแ พง” นับว นั จ ะยงิ่ ว กิ ฤติเป็น
ที่คาดหวังว่า “ปาล์มน้ำมัน” จะเป็นทางเลือกในการผลิตไบโอดีเซล เพื่อลด
การนำเข้าน้ำมันลดรายจ่ายประเทศ สร้างอาชีพให้ประชาชนเพิ่มขึ้น
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สถานการณ์ทั่วไป
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ปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน ำ้ มันเป็นพ ชื ต ระกูลป าล์มท มี่ ถี นิ่ ก ำเนิดอ ยูใ่ นทวีป อัฟร กิ า  เป็นพ ชื 
ทีใ่ ห้ผ ลผลิตน ำ้ มันต อ่ ห น่วยพนื้ ทีส่ งู ก ว่าพ ชื น ำ้ มันท กุ ช นิด ปาล์มน ำ้ มันเป็นพ ชื 
ทีใ่ ห้น ้ำมัน 2 ชนิด คือ น้ำมันปาล์มจากเปลือกและจากเมล็ดในปาล์ม ซึ่งมี
ปริมาณนำ้ มันป ระมาณ 22% ของนำ้ ห นักท ะลาย น้ำมันป าล์มม อี งค์ป ระกอบ
ทางเคมีเกี่ยวข้องกับวิตามินที่สำคัญอยู่ 2 ชนิด คือ วิตามินอี และสารแคโรที
นอยด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างวิตามินเอ  มีปริมาณสูงมากเมื่อเปรียบ
เทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ
น้ำมันป าล์มจ ากเปลือกนอก น้ำมันป าล์มโดยทวั่ ไปหบี ไ ด้จ ากเปลือกนอก
ของผลปาล์มเมื่อหีบจะได้น้ำมันปาล์มดิบ มีลักษณะเหลวมีน้ำปนอยู่
น้ำมันปาล์มจากเมล็ดในปาล์ม เมล็ดในปาล์มจะมีน้ำมันประมาณ 4657% การหบี น ำ้ มันเมล็ดใ นทำได้โดยหบี ด ว้ ยแรงอดั ส งู ๆ หรือส กัดด ว้ ยตวั ท ำ
ละลาย น้ำมันที่ได้แตกต่างจากน้ำมันจากเปลือกปาล์ม
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ปาล์มน้ำมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Elaeis guineensis Jacq. อยู่ในวงศ์
Palmae ชื่อพื้นเมืองคือ มะพร้าวลิง มะพร้าวหัวลิง หมากมัน
ราก เป็นระบบรากฝอย (fibrous root system) รากของปาล์มน้ำมัน
ส่วนใหญ่กระจายอยู่บริเวณผิวดินลึกไม่เกิน 45 เซนติเมตร มีความหนาแน่น
มากในบริเวณโคนและระยะ 1.5-2.0 เมตรจากลำต้น แต่ในกรณีที่ดินมีการ
ถ่ายเทอากาศดี และระดับน้ำใต้ดินไม่สูงอย่างถาวร อาจมีรากบางส่วนเจริญ
ลึกล งถงึ 5 เมตร ซึง่ จ ะชว่ ยยดึ ล ำต้นไว้ไ ม่ใ ห้ล ม้ ง า่ ย การแตกแขนงของรากเริม่ 
จาก primary root, secondary root, tertiary root และ quaternary root
ตามลำดับ โดย quaternary root จะทำหน้าทีด่ ูดธาตุอาหาร เนื่องจากราก
ชนิดน ไี้ ม่มลี กิ นินเหมือนรากชนิดอ นื่ ท มี่ สี ารนใี้ นสว่ นของเนือ้ เยือ่ hypodermis ปาล์มน้ำมันไม่มีขนอ่อน นอกจากนี้ hydathodes ที่เกิดจากเนื้อเยื่อ ชั้น
cortex ของราก โผล่เหนือพื้นดินไว้ช่วยในการหายใจในกรณีที่มีน้ำท่วม
ลำต้น จุดเจริญข องปาล์มน ำ้ มันม จี ดุ เดียวคอื ต ายอด ในระยะแรกลำต้น
จะเจริญทางด้านกว้าง จนมีขนาดเต็มที่ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ปี ได้เป็นลำต้น
ใต้ดิน (bole) จากนั้นเป็นการเจริญด้านความสูงเป็นลำต้นเหนือดิน (trunk)
ที่มีกาบใบห่อหุ้มอยู่ กาบใบติดอยู่ที่ลำต้นอย่างน้อย 12 ปี ดังนั้นต้นปาล์ม
น้ำมันท มี่ อี ายุไ ม่เกิน 12 ปี จะมใี บคลุมถ งึ โคนตน้ ถ้าอ ายุม ากขนึ้ ก าบใบทสี่ ว่ น
โคนจะทยอยร่วง ต่างจากมะพร้าวซึ่งเมื่อใบร่วงจะหลุดหมดโดยไม่ทิ้งกาบใบ
ไว้เลย ปาล์มน ำ้ มันไ ม่มเี นือ้ เยือ่ เจริญท างดา้ นขา้ ง ดังน นั้ เมือ่ ม แี ผลทลี่ ำต้นจ ะ
ไม่ส ามารถซอ่ มแซมได้ อัตราการยดื ต วั ข องลำต้นข นึ้ อ ยูก่ บั ส ภาพแวดล้อมและ
พันธุกรรม ในสภาพการปลูกปกติซึ่งมีต้นลักษณะต่างกัน จะมีการเพิ่มความ
สูง 25-50 เซนติเมตรต่อปี การปลูกหนาแน่นเกินไปจะทำให้ลำต้นเจริญเร็ว
และมีขนาดเล็ก ถ้าในสภาพที่มีการบังแสงอย่างมาก ลำต้นและใบจะมีการ
เจริญช้ามาก ต้นปาล์มน้ำมันที่เจริญเต็มที่แล้ว มีส่วนของเนื้อเยื่อเจริญขนาด

คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
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เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 เซนติเมตร ลึก
2.5-4.0 เซนติเมตร อยู่ที่ส่วนกลางของ
ส่วนยอด (crown) โดยมจี ดุ ก ำเนิดใ บ ใบ
อ่อน และฐานของใบหมุ้ อ ยู่ การจดั เรียง
ใบบนลำต้นมีลักษณะเป็นเกลียวบน
ลำต้น โดยที่รอบหนึ่งจะมี 8 ใบรอบ
ต่อไปจะมี 13 ใบสลับกัน การเวียนจะ
มีทั้งซ้ายและขวา ปาล์มน้ำมันที่ปลูก
จะมีต้นที่เวียนซ้ายหรือเวียนขวาใน
ปริมาณใกล้เคียงกัน ความสูงโดยทั่วไป 15-18 เมตร
ใบ ในระยะแรกของต้นกล้ามี plumular sheath 2 ใบ หลังจากนั้นจะมี
ใบจริงใ บแรกรปู ร า่ งแบบ lanceolate มีเส้นก ลางแยกออกเป็นส องทาง แต่ใ บ
ย่อยยงั ค งตดิ ก นั อ ยู่ ใบถดั ม ามใี บยอ่ ยแยกออกจากกนั ใบจริงท มี่ ลี กั ษณะนจี้ ะ
ถูกสร้างขึ้นเดือนละ 1 ใบ จนกระทั่ง 6 เดือน ใบประกอบด้วย ก้านใบที่อาจ
ยาวถึง 7.5 เมตร แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนปลายเป็นส่วนที่รองรับใบย่อย
250-300 ใบ และส่วนก้านที่ติดกับลำต้น ซึ่งเป็นส่วนที่มีหนามแข็ง ในระยะ
แรกใบจะเจริญเป็นเนื้อเยื่อบางๆ ห่อหุ้มตายอด ซึ่งมี 45-50 ใบ แต่ละใบจะ
ห่อหุ้มตายอดเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ต่อมามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว กลาย
เป็นใบที่แหลมเหมือนหอก ซึ่งใบย่อยยังไม่คลี่ออก ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง
ใบยังไม่คลี่จนกระทั่งได้รับฝน ดังนั้นในช่วงฤดูแล้งจ ะพบว่า มีใบที่มีลักษณะ
แหลมมากกว่าในฤดูฝน ในสภาพปกติในระยะ 5-6 ปีแรก จะมีใบที่ติดกับ
ยอดประมาณ 25-35 ใบ แต่ต่อมาจะมีจำนวนใบลดลงเหลือ 18-25 ใบ ใน
สภาพการปลูกที่หนาแน่นจะมีใบน้อยกว่า ใบที่คลี่แล้วจะมีอายุประมาณ 2
ปี และแต่ละเดือนจะมีใบคลี่ประมาณ 2 ใบ ปาล์มน ้ำมันเป็นพืชประเภทกึ่ง
xerophye มี cuticle หนา และมีเนื้อเยื่อที่มีลิกนิน มีเซลล์ปากใบประมาณ
145 เซลล์ต่อตารางมิลลิลิตร ในส่วนของ guard cell มีผนังบางๆ และใน
สภาพที่ ขาดน้ำปากใบจะปิดในช่วงเที่ยงวัน
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จุดกำเนิดช่อดอกคือบริเวณมุมใบของต้นที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป
โดยที่ตาจะพัฒนาเป็นช่อดอกเมื่อเป็นใบแหลมได้ 9-10 เดือน ปาล์มน้ำมัน
เป็นพวก monoecious plant คือมีทั้งช่อดอกตัวผู้ (male inflorescences)
และชอ่ ด อกตวั เมีย (female inflorescences) อยูบ่ นตน้ เดียวกัน ลักษณะการ
เกิดช อ่ ด อกจะเป็นช นิดใ ดชนิดห นึง่ ใ นชว่ งระยะเวลา 4-5 เดือนจำนวนชอ่ ด อก
ที่สร้างในแต่ละช่วงมี 8-10 ช่อ
ในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากช่อดอกเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่ง จะ
เกิดช่อดอกที่มีทั้ง 2 เพศ (hermaphroditic inflorescences) โดยเฉพาะใน
ปาล์มน ำ้ มันท ยี่ งั ม อี ายุน อ้ ย โดยมดี อ กตวั เมียอ ยูล่ า่ ง ดอกตวั ผูอ้ ยูส่ ว่ นบน และ
จะไม่ค่อยพบดอกชนิดสมบูรณ์เพศ ช่อดอกเป็นแบบ compound spike หรือ
spadix แกนกลางแบ่งเป็นก้านช่อดอก และส่วนที่ดอกติดอยู่ (rachis) ดอก
เป็นช นิดไ ม่มกี า้ นดอก เรียงเป็นเกลียว มีส ว่ นทหี่ อ่ ห มุ้ ช อ่ ด อกเหมือนมะพร้าว
เรียกวา่ spathe โดยมี 2 แผ่น คือ outer และ inner spathe ในขณะทมี่ ะพร้าว
มีแ ผ่นเดียว ช่อด อกตวั ผูม้ ชี อ่ ด อกยอ่ ยเป็นช อ่ ย าวทรงกระบอกสเี หลือง ยืน่ อ อก
มาจาก rachis จำนวนมากคล้ายนิ้วมือแต่ละดอกมีเกสรตัวผู้ปกติและมีเกสร
ตัวเมียเป็นห มัน ช่อด อกตวั เมียม ลี กั ษณะของดอกอวบหนา แต่ละดอกมี bract
ลักษณะเป็นหนาม
แหลม มีเปอร์เซ็นต์
การติดผล 60-65
เปอร์เซ็นต์ลักษณะ
ดอกตวั ผูแ้ ละตวั เมีย
แสดงไว้ใน
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ช่อด อก
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ผลและเมล็ด

ผลเป็นแบบ drupe เหมือนมะพร้าว ส่วนของ
pericarp ซึ่งเป็นส่วนเปลือกของผลแบ่งออกเป็น 3 ส่วนอย่างชัดเจน คือ
exocarp อยูด่ า้ นนอกสดุ ผิวเป็นม นั แ ละแข็ง mesocarp (pulp) เป็นส ว่ นทอี่ ยู่
ถัดไ ปที่เป็นเส้นใย เป็นส่วนที่มีน้ำมันสูง นำไปสกัดเป็นน้ำมันปาล์ม (palm
oil) และ endocarp (กะลา, shell) เป็นเปลือกแข็งสีดำ เมื่อสกัดน้ำมันจาก
mesocarp ออกไป จะเหลือส่วนนี้ซึ่งห่อหุ้มเมล็ดอยู่ ส่งไปขายหรือสกัดที่
โรงงานต่อไป เพื่อสกัดเอาน้ำมันปาล์มจากเมล็ด (palm kernel oil) ถัดจาก
ส่วนของ endocarp เป็นส่วนของเมล็ดซึ่งมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีน้ำตาลหุ้มเอนโด
เสปิร์มที่แข็งและแน่น มีน้ำมันสูง มีสีเทาหรือขาว พบส่วนของคัพภะบริเวณ
ตาของผล (germ pore)
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ปาล์มน ำ้ มันช อบอากาศในเขตรอ้ นฝนตกชกุ ปัจจัยห ลักท เี่ กีย่ วข้องกบั ภ มู ิ
อากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันมีดังนี้
ฝนและการกระจายตัวของฝน ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจำกัดผลผลิต
ของปาล์มน ำ้ มันม ากทสี่ ดุ ค อื ข อ้ จ ำกัดเกีย่ วกบั ค วามชืน้ ปริมาณนำ้ ฝ นทเี่ หมาะ
สมควรอยู่ในช่วง 2,500–3,000 มิลลิเมตรต่อป ี และในแต่ละเดือนไม่ควรมี
ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 120 มิลลิเมตร
	 แสงแดด แสงแดดมีอิทธิพลต่อผลผลิตของปาล์มน้ำมัน การตัดแต่ง
ทางใบมคี วามจำเป็นท จี่ ะทำให้ป าล์มม พี นื้ ทีใ่ บทจี่ ะรบั แ สงได้เหมาะสมตลอด
อายุของการเจริญเติบโตของปาล์ม	 
อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน คือ
24–30˚C อุณหภูมิต่ำสุดไม่ควรต่ำกว่า 20˚C และอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน
33˚C
ลม ปาล์มน ้ำมันไม่ทนทานต่อกระแสลมที่พัดแรง จึงไม่ควรปลูกปาล์ม
ในพื้นที่ที่เกิดพายุบ่อยๆ
ดิน ปาล์มน ำ้ มันส ามารถเจริญเติบโตและให้ผ ลผลิตส งู ได้ใ นดนิ ห ลายชนิด
แต่ต อ้ งมเี ทคนิคก ารจดั การสวนปาล์มท เี่ หมาะสม ได้แก่ การเตรยี มแปลงทถี่ กู 
ต้อง การจดั การนำ้ แ ละความชืน้ ใ นดนิ ท เี่ หมาะสม การอนุรกั ษ์อ นิ ท รียว ตั ถุใ น
บริเวณผวิ ด นิ การปรับปรุงโครงสร้างของดนิ ใ ห้เหมาะสมตอ่ ก ารระบายนำ้ แ ละ
อากาศ

คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

นิเวศวิทยาของปาล์มน้ำมัน
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พันธุป์ าล์มน้ำมัน

พันธุ์ปาล์มนำ้ มันท่ปี ลูกเป็นการคา้ ต้องเป็นลกู ผสมเทเนอรา่ (Tenera)
ซึ่งหมายถึงปาล์มน้ำมันลูกผสม ชั่วที่ 1 (F1) เกิดจากการผสมระหว่าง
ต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะผลแบบดูร่า (Dura) กับต้นพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะผล
แบบพิสิเฟอร่า (Pisifera) ซึ่งทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จะต้องผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงพันธุ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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ดินพรุในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยดิน 2 ชนิด เป็นหลักคือ ดินพีท
(peat soil) หรือดินอินทรีย์ (organic soil) และ ดินเปรี้ยวจัด (acid sulfate
soil) ซึ่งเป็นดินอนินทรีย์ หรือดินแร่ (mineral soil)

ดินพีท (peat soil) หรือ
ดินอินทรีย์ (organic soil)

 	 ส่วนใหญ่จ ะพบตอนกลางของพนื้ ทีพ่ รุ ลักษณะทางกายภาพ ดินพ ที ส ว่ น
ใหญ่จะมีชั้นดินอินทรีย์ (organic layer) ที่มีความหนาประมาณ 40-300
เซนติเมตร เรียกดินชั้น O เนื้อดินส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยซากพืชสลาย
ตัวผุพังยังไม่หมด เรียกว่า พีท (peat) หรือเรียกว่าวัตถุไฟบริก (fibric soil
material) ซึ่งจะมีเส้นใย (fiber) มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อดินทั้งหมด
โดยปริมาตร มีค วามหนาแน่นรวม (bulk density) ประมาณ 0.1-0.3 กรัม/
ซีซี ซึ่งถือว่ามีความพรุนสูงมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีเศษซากพืชขนาดใหญ่
โตกว่า 4 เซนติเมตร เป็นองค์ประกอบประมาณ 42-67 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะ
พบมากในชั้นดินช่วงล่าง สำหรับดินช่วงบน เศษซากพืชส่วนใหญ่จะมีขนาด
เล็กกว่า 5 มิลลิเมตร และจะมีเนื้อละเอียดมากขึ้น หากเกิดการใช้ประโยชน์
มาก่อน
เนือ่ งจากองค์ป ระกอบของดนิ อ นิ ทรียส์ ว่ นใหญ่เป็นอ นิ ทรียส์ าร จึงม คี วาม
สามารถ ในการอมุ้ น ำ้ ส งู ยิง่ ส ลายตวั ดีเท่าไ หร่ ก็จ ะมคี วามสามารถในการอมุ้ 
น้ำสูงมากเท่านั้น และโดยทั่วๆไปแล้วสามารถอุ้มน้ำได้ประมาณ 200-600
เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อดินเหล่านี้แห้งถูกเผาไหม้หรือถูกความร้อน จะแปรสภาพ
เป็นก้อนแข็งหรือถ่าน ทำให้ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้เลย ถึงแม้ว่าจะทำให้ดิน
เปียกอีกก็ตาม ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า เป็นการแห้งแล้วไม่อาจทำให้ชื้นได้
(irreversible drying)

คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

ลักษณะดินในพื้นที่พรุในจังหวัด
นราธิวาส
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ลักษณะทางเคมี สมบัติของดินพีทโดยทั่วๆ ไป จะเป็นกรดจัด หรือมี
ค่า pH น้อยกว่า 4.4 ค่า CEC ของดินจะประมาณ 66-192 ซีโมลต่อดิน 1
กิโลกรัม ด้วยเหตุท เี่ ป็นกรดจดั ม ปี ริมาณธาตุเหล็กแ ละอลูม นิ มั่ อยเู่ ป็นป ริมาณ
มาก มีทองแดงและสังกะสีน้อยมาก
องค์ประกอบทางอินทรีย์ของดินพีทส่วนใหญ่จะเป็น ลิกนิน (lignin)
แวกส์(wax) เรซิน (resin) ซึง่ เป็นส ารทสี่ ลายตวั ไ ด้ย าก นอกจากนนั้ จ ะเป็นโพ
ลีแซคคาไรด์ (polysaccharide) แทนนิน (tannin) เฮมิเซลลูโลส (hemicelluloses) และโปรตีน (protein) ซึ่งพวกนี้หลังจากสลายตัวแล้วจะให้กรดฮิว
มิค (humic acid) ทำให้ดินเกิดการยุบตัว หรือหดตัว ส่งผลต่อการเขตกรรม
การระบายน้ำ และการวางโครงสร้างพื้นฐาน
โดยทั่วๆ ไป ชั้นดินที่อยู่ใต้ชั้นดินพีทจะเป็นพวกดินเลนสีเทาปนน้ำเงิน
(ดินช ั้น C) ซึ่งเป็นตะกอนน้ำทะเล (marine sediment) ที่มีสารประกอบไพ
ไรท์อ ยูป่ ระมาณ 1-6 % และมปี ริมาณคาร์บอเนตนอ้ ยมาก ดังน นั้ เมือ่ เมือ่ ช นั้ 
ดินเลนเหล่าน แี้ ห้งจ ะปลดปล่อยกรดกำมะถันอ อกมาทำให้ด นิ แ ละนำ้ เป็นกรด
จัด พร้อมกันนั้นจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว ซึ่งเป็นสารประกอบจาโรไซท์
(jarosites) เกิดขึ้นให้เห็น
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จะพบบริเวณขอบๆของพื้นที่พรุ หรือพบบริเวณพื้นที่พรุเล็กๆ พรุที่เกิด
จากการหักร้างถางพงเพื่อนำมาใช้ทำนา ลักษณะทางกายภาพ ชั้นดินบน
หรือ ชั้นดิน A จะมีความหนาประมาณ 15-25 เซนติเมตร สีของดินค่อนข้าง
ดำและมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง สำหรับเนื้อดินบนแตกต่างกันแล้วแต่ท้องที่
เช่น อาจจะมีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam)
เป็นดินร่วนปนดินเหนียว (clay loam) หรือเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง (silt
loam)
ดินชั้นล่างตอนบน หรือชั้นดิน B มักจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทาปน
น้ำตาล และมีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง หรือน้ำตาลปนแดงปะปนตามแนว
รากพืช ดินมีโครงสร้างไม่ค่อยดี หรือค่อนข้างแน่นทึบ เนื้อดินส่วนใหญ่จะ
เป็นดินร่วนปนดินเหนียว (clay loam) หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
(silty clay loam) ดินชั้นล่างตอนบน จะอยู่ในความลึกประมาณ 17 ถึง 60
เซนติเมตร โดยวัดจากผิวดิน
ดินล่างตอนกลางจะอยู่ถัดจากดินล่างตอนบน หรือชั้นดิน BC เนื้อดิน
ส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam) ถึงดินเหนียว
ปนทรายแป้ง (silty clay) ช่วงนี้จะมีจุดประสนี ้ำตาลปนบ้างเล็กน้อย ดินมี
โครงสร้างไม่ค อ่ ยดี เช่นเดียวกบั ด นิ ล า่ งตอนบนจะตรวจพบซากพชื ท กี่ ำลังเน่า
เปื่อยผุพังละลายตัวปะปนอยู่บ้าง
ดินช นั้ ล า่ งถดั ล งไป จะเป็นช ว่ งตอ่ ร ะหว่างดนิ ช นั้ ล า่ งตอนกลางกบั ด นิ เลน
สีเทาปนนำ้ เงิน ซึง่ เรียกวา่ ชัน้ ด นิ C ชัน้ น จี้ ะมสี เี ทาปนนำ้ ตาลปะปนกบั ส เี ทา
ปนนำ้ เงิน อาจพบจดุ ป ระสเี หลืองฟางขา้ ว เกิดข นึ้ เป็นแ ท่งย าวๆ ตามแนวราก
พืชเก่าซ งึ่ จ ดุ ป ระนีเ้ ป็นส ารประกอบจาโรไซท์ {jarosite : KFe3(SO4)2(OH)6}
ซึ่งเกิดจากการที่สารประกอบไพไรท์ (FeS2) ในดินที่ถูกเติมออกซิเจน
(oxidizes) ชั้นดินนี้ส่วนใหญ่จะมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง
(silty clay loam) ดินร ว่ นปนดนิ เหนียว (clay loam) หรือด นิ ร ว่ น (loam) เป็น
ดินที่ไม่มีโครงสร้าง ค่อนข้างเป็นเลนและอาจพบซากเศษพืชปะปนอยู่บ้าง

คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

ดินเปรี้ยวจัด (acid sulfate soil)
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ชั้นดินล่างสุดหรือชั้นดิน C จะมีสีเทาปนน้ำเงิน มีลักษณะเป็นดินเลน
ซึ่งแสดงว่ามีน้ำแช่ขังอยู่ตลอดเวลา อาจพบเศษซากพืชปะปนอยู่บ้าง เนื้อดิน
ส่วนใหญ่จะเป็นดินร ่วน (loam) ดินร่วนปนดินเหนียว (clay loam) หรือดิน
ร่วนปนทราย (sandy loam) ชั้นดินนี้เมื่อขุดมาตากแห้ง จะแข็งตัวขึ้นและ
มักพบจุดประสีเหลืองฟางข้าว และคราบเกลือเกิดขึ้น ซึ่งยืนยันได้ว่าชั้นนี้จะ
มีส ารประกอบไพไรท์อ ยูม่ าก และเป็นต ะกอนทเี่ กิดข นึ้ เนือ่ งจากเคยมนี ำ้ ท ะเล
ท่วมขังมานานแล้ว
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การจัดการพื้นที่พรุ
เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันให้ได้ผลสำเร็จนั้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญใน
การเตรียมพื้นที่และแปลงปลูก รวมถึงการแก้ไขข้อจำกัดของดินบางประการ
เช่น ดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรดจัด เพื่อให้ดินม ีคุณสมบัติทางด้านกายภาพ
เคมีและชีวภาพ ที่เหมาะสม

การจัดการน้ำ

การควบคุมน้ำท่วม โดยสร้างเขื่อน ถนน หรือคันดิน เพื่อที่ป้องกันน้ำ

ท่วมเข้ามาและเพื่อที่จะทำแนวควบคุมน้ำระหว่างช่วงของพื้นที่เพาะปลูกและ
ไม่เพาะปลูก				
การควบคุมระดับน้ำ จะต้องดำเนินการทั้งการป้องกันน้ำท่วมและการ
ระบายนำ้ อ อกจากพนื้ ทีพ่ รุท ตี่ อ้ งการจะใช้ป ระโยชน์ คือใ ห้ม นี ำ้ ใ นปริมาณพอ
เหมาะทั้งในหน้าน้ำมากและหน้าแล้ง ไม่ปล่อยให้พื้นที่ดินอินทรีย์แห้งเกิน
ไปหรือขังน้ำมากเกินไป การควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมจะป้องกันการเกิด
pyrite oxidation ใต้ชั้นดินเชิงอินทรีย์ ป้องกันการเกิดกรดกำมะถัน ในชั้น
ดิน
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การจัดการดิน

การใส่ปูน ดินในพื้นที่พรุที่มีการระบายน้ำออกเพื่อปลูกพืชนั้น ดินมี

สภาพเป็นกรดจดั การใส่ป นู เป็นส งิ่ จ ำเป็น เพือ่ ล ดความเป็นกรดของดนิ โดย
การเพิ่มธาตุประจุบวกที่เป็นด่าง ได้แก่ แคลเซียม และแมกนีเซียม เป็นต้น
การให้ปุ๋ย เนื่องจาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ขาดทั้ง
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ดังนั้นจำเป็นต้องเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ของดิน โดยการใส่ปุ๋ยเคมีที่เป็นอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และธาตุอ าหารรอง ตลอดจนจลุ ธ าตุบ าง
ชนิด เช่น สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) โบรอน (B) และโมลิบดินัม (Mo)

การจัดการพืช
เนือ่ งจากความรนุ แรงของปญ
ั หาตา่ งๆ ของดนิ อ นิ ทรียแ์ ตกตา่ งกนั อ อกไป
ตามความหนาของชนั้ ว สั ดุด นิ อ นิ ทรีย์ สภาพนำ้ ท ว่ ม ระดับค วามอดุ มสมบูรณ์
ของดนิ เอง พืชพ รรณทขี่ นึ้ อ ยูบ่ นดนิ เหล่าน ตี้ ามธรรมชาติ และพชื ท ตี่ อ้ งการจะ
ปลูกเพือ่ ก ารใช้ป ระโยชน์ท างการเกษตร ดังน นั้ การพฒ
ั นาทีด่ นิ เพือ่ ก ารปลูก
พืช จำเป็นต้องพิจารณาหลายๆปัจจัย เช่น การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม (มีชั้น
วัสดุดินอินทรีย์หนาไม่เกิน 1 เมตร มีระดับน้ำใต้ดินประมาณ 30 เซนติเมตร
และมคี วามอดุ มสมบูรณ์
ขั้นปานกลางถึงสูง) และ
เลือกชนิดของพืชที่ปลูก
ให้ เหมาะส มกั บ ส ภาพ
พื้นที่พืชที่ทนกรด
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ความเหมาะสมในการจดั การและการพฒ
ั นาดนิ เปรีย้ วจดั ม หี ลายวธิ ที ตี่ อ้ ง
พิจารณา และวิธีที่เหมาะสมในการจัดการนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นกรด
ของดิน หรือความลึกของจาโรไซท์ในชั้นหน้าตัดดิน

การจัดการน้ำ

1) วิธีการชลประทาน (Irrigation method) ในดินเปรี้ยวจัดได้

มีการนำการชลประทานแบบการให้น้ำในร่องมาใช้กันทั่วไป น้ำฝนและน้ำ
ชลประทานจะช่วยล้างกรดจากผิวหน้าดิน การทำคันดินและยกร่อง (raised
bed and ditch) ในขนาดและความลึกที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ต่อการให้
น้ำแ ละการระบายนำ้ ร วมถงึ ก ารลดความเป็นกรดของดนิ การปลูกพ ชื เป็นแ นว
มีผลช่วยต้านทานน้ำท่วมอีกด้วย
2) ทำให้น้ำที่เป็นกรดมีสภาพเป็นกลาง ควรใช้เทคนิคที่เหมาะสม
เช่นการใส่หินปูนฝุ่นลงในน้ำก่อนจะให้น้ำแก่พืช พบว่าหินปูนฝุ่นสามารถ
ทำให้พ นื้ ทีเ่ ป็นกรดมสี ภาพเป็นกลางได้ และควรใช้อ ตั รามากว่า1/4 ของความ
ต้องการปูน

คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

การจัดการดินเปรี้ยวจัด
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การจัดการดิน

1) การใช้ปนู ดินเปรีย้ วจดั ภ าคใต้ต อ้ งการปนู เพือ่ ย กระดับ pH ให้ส งู ข นึ้

เนื่องจากค่าของ Al3+ และ Fe2+ มีผลเป็นพิษต่อพืชทำให้ขาดธาตุฟอสฟอรัส
ใช้หินปูนฝุ่น 1.4 ตันต่อไร่หรือครึ่งหนึ่งของความต้องการปูนในบริเวณนี้ที่มี
การควบคุมน้ำ และมีการชลประทานจะได้ผลดี
2) การยกรอ่ ง การยกรอ่ งนที้ ำเพือ่ ย กระดับด นิ (raised bed) เพือ่ ป ลูก
ปาล์มน้ำมัน และร่องขนาด 80 เซนติเมตรเหนือชั้นไพไรท์เหมาะสมที่สุด
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การปลูกปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน ำ้ มันจ ะเริม่ ใ ห้ผ ลผลิตต งั้ แต่ป ที ี่ 3 หลังจ ากปลูก ผลผลิตจ ะเพิม่ ข นึ้ 
เป็นล ำดับแ ละสงู สุด ในปที ี่ 10 หลังจ ากนนั้ ผ ลผลิตจ ะคงทีห่ รือล ดลง ขึน้ อ ยูก่ บั 
สภาพแวดล้อมและการจัดการ ขั้นตอนสำคัญในการปลูกปาล์มน้ำมันมีดังนี้
 	 การสำรวจพื้นที่ เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม มีชั้นดินอินทรีย์ลึกมากกว่า 1
เมตร และสำรวจเพือ่ ท จี่ ะทำแผนทีแ่ ต่ละแปลง พร้อมทงั้ ว างแนวตดั ถนน เพือ่ 
สะดวกในการปลูกป าล์มน ำ้ มัน ดูแลรกั ษารวมทงั้ ก ารขนส่งผ ลผลิตท จี่ ะเกิดข นึ้ 
ในอนาคต ทั้งนี้แนวถนนยังสามารถเป็นแนวป้องกันไฟในฤดูแล้งได้อีกด้วย
นอกจากนสี้ ำรวจวางแนวระบายนำ้ เพือ่ ป อ้ งกันก ารเกิดน ำ้ ท ว่ มในฤดูฝ น และ
ป้องกันการลุกลามไฟที่อาจเกิดขึ้นในฤดูแล้ง
การเตรยี มพนื้ ทีป่ ลูก การเตรยี มพนื้ ที่ คือ การจดั การพนื้ ทีใ่ ห้เหมาะสม
ต่อการปลูกปาล์มน้ำมัน โดยการตัดไม้ ถางป่า และการไถพื้นที่ ขั้นตอนใน
การปฏิบัติในแปลง ได้แก่ การบุกเบิกพื้นที่และปรับสภาพพื้นที่ การทำถนน
การวางแนวในการปลูกปาล์มน้ำมัน และการปลูกพืชคลุมดิน
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การเตรียมกล้าปาล์มน้ำมัน

1. โรงเรือนเพาะชำกล้าปาล์มน้ำมัน ต้องอยู่ไม่ไกลจากแปลงปลูก

และไม่ควรเกิน 10 กิโลเมตร พื้นที่ราบมีน้ำเพียงพอ และระบายน้ำได้ดี
2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ต้องใช้ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่าซึ่ง
เป็นการผสมระหว่าง ดูร่า+พิสิเฟอร่า จะให้ปริมาณน้ำมันสูง (มีการรับรอง
พันธุ์) โดยใส่ในถุงพ ลาสติก สีดำขนาด 15x20 ซม. เจาะรูที่ก้นและข้างถุง
นำมาเรียงไว้เพื่อการสะดวกในการรดน้ำและใส่ปุ๋ย จนกระทั่งต้นปาล์มมีใบ
ประมาณ 3-4 ใบ ในระยะนี้ต้องมีการคัดทิ้งกล้าพันธุ์ที่มีลักษณะผิดปกติ
ก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นถุงพลาสติกสีดำขนาด 25x35 ซม. รดน้ำใส่ปุ๋ยอีก
ประมาณ 6 เดือน ทำการคัดทิ้งต้นที่มีลักษณะผิดปกติอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงนำ
ไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ต่อไป
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น้ำมันทุกต้นได้รับแสงแดดมากที่สุด และสม่ำเสมอเพื่อการสังเคราะห์แล้ว
โดยกำหนดให้แถวปลูกอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ ระยะการปลูกปาล์มน้ำมันที่
นิยมคอื การปลูกแ บบสามเหลีย่ มดา้ นตอ่ ร ะยะปลูกท เี่ หมาะสม คือ ระหว่างตน้
9 เมตร และระยะระหว่างแถว 9 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้จำนวนต้นทั้งสิ้น
22 ต้น ฤดูกาลทเี่ หมาะสมในภาคใต้ค อื ภาคใต้ฝ งั่ ต ะวันต ก ปลูกใ นชว่ งเดือน
เมษายน – กันยายน และฝั่งตะวันออกปลูกช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม
เตรียมหลุมปลูก โดยขุดหลุมเป็นรูปตัวยู กว้างxลึกxยาว (45x45x35
เซนติเมตร)โดยแยกดินชั้นบนและชั้นล่างและตากดินไว้ประมาณ 10 วัน ใส่
ปุ๋ยหินฟอสเฟตรองก้นหลุม อัตราประมาณ 250 กรัมต่อหลุม นำถุงพลาสติก
ออกจากตน้ ก ล้าป าล์ม น้ำม นั อ ย่างระมัดระวังอ ย่าใ ห้ก อ้ นดนิ แ ตกโดยเด็ดข าด
จะทำให้ต น้ ก ล้าช ะงักก ารเจริญเติบโต ใส่ห นิ ปูนฝ นุ่ หรือป นู โดโลไมท์ แก้ค วาม
เป็นกรดของดิน หลุมละ 2 -5 กิโลกรัม

คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

ระยะปลูก ข้อควรคำนึงในการปลูกปาล์มน้ำมันคือ การทำให้ต้นปาล์ม
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การดูแลรักษา
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องดูแลรักษาอย่างดีตลอดไปเพื่อจะได้ผลผลิตสูง
ยาวนาน การดูแลรักษาจะต้องเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงดูต้นกล้าในเรือนเพาะชำ
เช่น ในเรื่องของวัชพืช ดิน การให้น้ำ ปุ๋ย โรคและแมลง ความชื้น ตลอดถึง
ความยาวนานของแสงและความแปรปรวนทางพันธุกรรม

ด้วงงวงผสมเกสรปาล์มน้ำมัน
 	 ด้วงงวงอยูใ่ นวงศ์ย อ่ ย Deretominae มีบ ทบาทใน
การช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำมัน โดยด้วงงวงที่ผสม
เกสรปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ
E.Kamerunicus

การปลูกพ
 ชื ค ลุมด นิ ใ นสวน
ปาล์มน้ำมัน
การปลูกพืชคลุมดินเป็นวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่อง วัชพืช
กับการชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้พืชคลุมดินยังช่วยเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ดินด้วย

 	 การใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน
 	 ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมกับ
ความตอ้ งการของปาล์มน ำ้ มันแ ละสภาพแวดล้อมจะทำให้ไ ด้ผ ลผลิตส งู ใส่ป ยุ๋ 
เคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำสำหรับพืชแต่ละชนิด
เช่น ปาล์มน้ำมัน ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร เป็นต้น
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ปริมาณปุ๋ยที่ใส่(กก./ต้น)

อายุปาล์ม
น้ำมัน
(ปี)

ยูเรีย

1
2
3
5 ปีขึ้นไป

0.5
1.6
2.3
2.3

ปุ๋ยหิน โพแทสเซียม แมกนีเซียม
ฟอสเฟต คลอไรด์ (คลีเซอร์ไรท์)
1.3
3.0
3.0
3.0

0.5
2.5
3.0
4.0

0.1
0.5
1.0
1.0

โบรอน
(โบเรท
กรัม/ต้น)
30
60
90-100
80

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (ไม่ระบุปี พ.ศ.)
		 เกษตรดีทเี่หมาะสมสำหรับปาล์มน้ำมัน

คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

ตารางแสดงการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่อายุต่างๆ
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โรคปาล์มน้ำมัน
โรคใบไหม้ (Curvularia Seedling Blight)
เป็นโรคที่พบมากในระยะกล้าโดยจะทำความเสียหายมากในแปลงเพาะ
กล้าโดยทวั่ ๆ ไป จะเกิดอ าการกบั ใ บออ่ นสว่ นมาก นอกจากนยี้ งั พ บวา่ ส ามารถ
จะเกิดกับต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกในแปลงในช่วงระยะปีแรกๆ
ลักษณะอาการ พบอาการของโรคบนใบอ่อนโดยเฉพาะใบยอดที่ยังไม่
คลีโ่ ดยในระยะแรกจะเกิดจ ดุ เล็กๆ ลักษณะโปร่งใสกระจายอยูท่ วั่ ไป เมือ่ แ ผล
ขยายเต็มที่จะมีลักษณะบุ๋มสีน้ำตาลแดง มีลักษณะบาง ขอบแผลนูน ลักษณะ
ฉ่ำน ้ำ มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผล แผลมีลักษณะรูปร่าง กลมรี ความยาวของ
แผลอาจถงึ 7-8 เซนติเมตร เมือ่ เกิดร ะบาดรนุ แรงแผล ขยายตวั ร ว่ มกนั ท ำให้
ใบไหม้ม้วนงอและฉีกขาด การเจริญเติบโตของต้นกล้าชะงักไม่เหมาะใน
การนำไปปลูก ในกรณีระบาดรุนแรงต้นกล้าถึงตายได้ สาเหตุเกิดจาก เชื้อ
รา Curvularia sp
การป้องกันกำจัด เผาทำลายใบและต้นที่เป็นโรค พ่นด้วยสารเคมีที่
ไม่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ เช่น ไทแรม แคปแทน อัตรา 50 กรัม / น้ำ
20 ลิตร ทุกๆ 5-7 วัน ในระยะที่เริ่มมีการระบาด
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เป็นโรคในระยะกล้าที่พบในช่วงอายุตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป โรคนี้พบว่ามี
ความรุนแรงน้อยกว่าโรคใบไหม้ และพบมากในสภาพที่มีอากาศแล้งจัดและ
ความชื้นน้อย
ลักษณะอาการ เกิดจ ดุ แ ผลสเี หลืองจำนวนมากบนใบออ่ นทเี่ ริม่ ค ลี่ โดย
มากจะเกิดในลักษณะเป็นกลุ่มบริเวณปลายใบ ต่อมาจุดแผลจะเปลี่ยนเป็น
สีน้ำตาลดำเมื่อใบที่เกิดกลุ่มแผลจะมีสีเหลืองรวมเป็นบริเวณกว้าง โรคจะ
ระบาดโดยเริ่มจากแผลเหล่านี้ขยายกว้างออกไป ปลายใบเริ่มแห้งและตาย
ไปในที่สุด สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Drechslera halodes
การป้องกันกำจัด แยกต้นที่เป็นโรคและเผาทำลาย พ่นด้วยสารเคมีฆ่า
เชื้อรา เช่น แคปแทน หรือไทแรม การพ่นสารเคมีต้องพ่นทั้งบนใบและใต้
ใบ

โรคก้านทางใบบิด (Crown Disease)
พบมากในปาล์มน ำ้ มันใ นแปลงปลูก
อายุ 1-3 ปี เป็นโรคที่พบเสมอ ลักษณะ
อาการ เกิดแผลเน่าบริเวณใบยอด เมื่อย
อดเจริญ ทางยอดคลี่ออก บริเวณที่เคย
เป็นแผลเน่า ใบย่อยจะแห้งฉีกขาดไป
ก้านทางบริเวณนี้จะเหลือแต่ตอก้านทาง
ส่วนนี้จะหักโค้งลง เมื่อต้นปาล์มน้ำมัน
สร้างดอกใหม่ก็จะแสดงอาการเช่นนี้จน
เป็นทั้งคราว (Crown) บาง
ครัง้ ท างจะหกั ล ม้ โดยไม่แ สดงอาการเน่าก อ่ น สาเหตุ ยังไ ม่ท ราบแน่ชดั เข้าใจ
ว่าเกิดจากความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน และ
แมกนีเซียม
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โรคใบจดุ (Helminthosporium Leaf Spot)
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โรคก้านทางใบเน่า
พบครั้งแรกกับต้นปาล์มน้ำมันอายุ
ประมาณ 2 ปี
ลักษณะอาการ ใบย่ อ ยจ ะมี 
สีเขียวเข้มลักษณะผิวใบจะด้านไม่มัน
ปลายทางใบจะบิดเมื่อเป็นมากก้าน
ทางจะเกิดรอยแตกสีน้ำตาลอมม่วง
ตามความยาวของทาง เมื่อฉีกดูจะพบ
ภายในเน่า สีน ำ้ ตาลเริม่ จ ากปลายทาง
ไปหาโคนทางใบ
สาเหตุ ยังไ ม่ทราบแน่ชัด
การปอ้ งกันก ำจัด ตัดส ว่ นทเี่ ป็นโรคออกเผาทำลาย และราดบริเวณรอย
ตัดด้วยสารเคมี

โรคยอดเน่า (Spere Rot)
ระบาดมากในช่วงฤดูฝน ส่วนมากจะพบกับปาล์ม
น้ำมัน อายุ 1-3 ปี ในสภาพน้ำขังจะพบโรคนี้มาก
ลักษณะอาการ โคนยอดจะเกิดเน่า ระยะแรกแผลมี
สีน ำ้ ตาลตอ่ ม าแผลจะขยายทำให้ใ บยอดเน่าแ ห้งส ามารถ
ดึงห ลุดออกได้ สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการแยกหาเชื้อสาเหตุจะพบ
เชื้อร า Fusarium sp. และแบคทีเรีย Erwinia sp.
การป้องกันกำจัด ป้องกันแมลงอย่าให้มากัดก ินบริเวณยอด ถ้าพบโรค
ในระยะแรกตดั ส ว่ นทเี่ ป็นโรคออกให้ห มด แล้วฉ ดี พ น่ ด ว้ ยยาฆา่ เชือ้ ร า เช่น ไท
แรม อาลีแอท
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ฝน

เป็นโรคที่พบในปาล์มน้ำมันอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไประบาดมากในช่วงฤดู

ลักษณะอาการ ใบยอดจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองและเกิดการเน่าบริเวณ
กลางใบยอด จนกระทั่งเน่าแห้งทั้งใบสามารถดึงหลุดออกมาได้ ทางใบถัด
ไปจะเริ่มเหลืองอาการเน่าลุกลามถึงตาทำให้ตาเน่าไม่มีการแทงยอดใหม่
ต้นปาล์มน้ำมันจะตาย แต่ถ้าสภาพไม่เหมาะสมเชื้อทำลายไม่ถึงตา จะมีการ
แทงยอดใหม่ออกมา แต่จะมีลักษณะผิดปกติ คือทางใบสั้น ปลายกุด มักจะ
พบลักษณะ 1-4 ทาง แล้วจึงเกิดทางปกติ ขึ้นกับความรุนแรงของโรค สาเหตุ
ยังไม่ทราบแน่ชัด
การป้องกันกำจัด ทำเช่นเดียวกับโรคยอดเน่า

โรคทะลายเน่า (Marasmius Bunch Rot)

ลักษณะอาการบนทะลายปาล์มน ำ้ มันก อ่ นจะสกุ จ ะพบเส้นใยสขี าวของ
เชือ้ ข นึ้ ร ะหว่างผลจะเจริญเข้าไปในผลทำให้เปอร์เซ็นต์ก รดไขมนั อ สิ ระเพิม่ ข นึ้
ผลเน่าเป็นสีน้ำตาลดำมีลักษณะนุ่มถ้ามีสภาพเหมาะสมความชื้นมากเชื้อจะ
สร้างดอกเห็ดบนทะลาย สาเหตุ เชื้อเห็ด Marasmius sp.
การปอ้ งกันก ำจัด ตัดท ะลายทแี่ สดงอาการออกให้ห มดรวมทงั้ ช อ่ ด อกตวั 
เมียที่ผสมไม่ดี เศษซากเกสรตัวผู้ที่แห้ง ฉีดพ่นด ้วยสารเคมีหลังจากตดั ส่วนท่ี
เป็นโรคแล้วดว้ ยสารเคมีเช่น antigro terzan,vitavax หรือ antracol
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โรคตาเน่า – ใบเล็ก (Bud Rot – Little Leaf
Disease)
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โรคผลเน่า (Fruit Rot)

ลักษณะอาการ เปลือกนอกของผลจะอ่อนนุ่มสีดำ โดยจะเริ่มจากโคน
หรือปลายผลเข้ามา โดยมากจะเกิดกับผลที่สุกแก่ สาเหตุเกิดจาก เชื้อรา
Fusaium sp.,Collecioirichum sp., Peniclitlium sp., Votryodiplodia sp.

โรคเหี่ยว (Sudden wilt)

ลักษณะอาการ ต้นปาล์มน้ำมันอายุประมาณ 5 ปี ไม่ทราบสาเหตุโรค
จะแสดงอาการเหี่ยวอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากทางใบแก่ก่อนในเวลา 1 เดือน
เมื่อดูลักษณะภายในของก้านทางพบว่าแสดงอาการเน่าจากปลายใบเข้าหา
โคนและเจริญเข้าตาทำให้ตาเน่าและต้นตายไปในที่สุด สาเหตุ ยังไม่ทราบ
แน่ชัด
 	 การป้องกันกำจัดโรค ตัดทางใบและส่วนที่แสดงอาการให้หมด แล้ว
ฉีดพ่นด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อ เผาทำลายต้นที่เป็นโรค

โรคลำต้นส่วนบนเน่า

 ลักษณะอาการ พบวา่ ส ว่ นบนของลำต้นจ ากยอดประมาณ
0.5 เมตร จะหัก พบครั้งแรกกับต้นอายุ 9 ปี เมื่อผ่าดูพบว่าเชื้อ
จะเข้าทางฐานของก้านทางทำให้เกิดอาการเน่าบริเวณลำต้น ใน
ขณะที่ตาและรากแสดงอาการปกติ สาเหตุ รายงานจากตา่ งประเทศวา่ เกิดจาก
เชือ้ รา Phillinus sp. ร่วมกบั Ganedema sp.
การป้องกันและกำจัดโรค เผาทำลายต้นปาล์ม
น้ำมันที่เป็นโรค อย่าเคลื่อนย้ายต้นปาล์มน้ำมันที่
เป็นโรคผา่ นไปในแปลงทปี่ ลูกป าล์มน ำ้ มัน ในกรณี
ทีพ่ บอาการใหม่ๆ ถากสว่ นทเี่ ป็นโรคออก แ ล้วทา
บริเวณแผลด้วยสารป้องกันและกำจัดโรคพืช
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สัตว์ท ที่ ำความเสียห ายให้ก บั ป าล์มน ำ้ มัน ส่วนมากเป็นส ตั ว์ท มี่ ถี นิ่ อ าศัย
ในป่าธรรมชาติ มาก่อนสัตว์ที่เป็นศัตรูปาล์มน้ำมันและที่พบมาก เช่น หนู
พุกใหญ่ หนูท้องขาว เม่น กระแตธรรมดา นกเอี้ยง นกขุนทอง หมูป่า และ
อีเห็น

การป้องกันกำจัด
โดยไม่ใช้สารเคมี

		 • การลอ้ มรวั้ ก บั ป าล์มท มี่ อี ายุ 1-3 ปี ทีม่ ปี ญ
ั หาจากเม่น ควรลอ้ ม
โคนต้นประมาณ 15 ซม.
		 • การลอ้ มตี ใช้ค นหลายคนชว่ ยกนั วิธนี ชี้ ว่ ยลดปริมาณหนูล งระยะ
หนึ่ง ถ้าจะให้ผลดีจะต้องทำบ่อยๆ ครั้ง
		 • การดัก เช่น กรงดัก กับดัก หรือเครื่องมือดักหนูจะให้ผลดี
ในเนื้อที่จำกัดเหยื่อดักควรคำนึงสัตว์ชนิดที่ต้องการดักมีความคุ้นเคยหรือ
ต้องการอาหารชนิดใดมีมากน้อยเพียงใด
		 • การเขตกรรม โดยหมั่นถางหญ้าบริเวณต้นปาล์มอย่าให้มีหญ้า
ขึ้นรกเพราะเป็นที่หลบอาศัยที่ดีของสัตว์ศัตรูปาล์ม
		 • การยิง ใช้ในกรณีสัตว์ศัตรูปาล์มเป็นสัตว์ใหญ่ เช่น หมูป่า เม่น
ช้างป่า
		 • การอนุรักษ์สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ศัตรูธรรมชาติของหนู คือ
งูสิง งูแมวเซา งูแสงอาทิตย์ งูเห่า งูหางมะพร้าว พังพอน เหยี่ยว จำเป็นต้อง
สงวนปริมาณให้สมดุลกับธรรมชาติ
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ศัตรูปาล์มนำ้ มันและการปอ้ งกันกำจัด
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โดยใช้สารเคมี
การใช้ส ารฆา่ ห นูเป็นว ธิ กี ารลดจำนวนประชากรหนูอ ย่างมปี ระสิทธิภาพ
มากที่สุด สารฆ่าหนูที่ออกฤทธิ์เฉียบพลัน ได้แก่
		 • ชิงค์ฟอสไฟด์ เป็นผงสีดำ กลิ่นฉุนคล้ายกระเทียม ความเข้มพอ
เหมาะ หนู เดินเข้าไปจะตายภายใน 12 ชั่วโมง โดยใช้อัตรา 1:100 ส่วนโดย
น้ำหนัก นำไปวางไว้ตามรอยทางเดิน
		 • ซัลมูริน ในท้องตลาดจำหน่ายในรูปซัลมูริน 1 % ผสมกับเหยื่อ
อัตรา 1:19 ส่วน ยานี้จะทำลายระบบประสาท ทำให้หนูเป็นอัมพาตและตาย
ภายใน 1 วัน
นอกจากนี้ การกำจัดแมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน ซึ่งได้แก่ หนอนหน้าแมว
หนอนดราน่า ด้วงกุหลาบ หนอนเขาสัตว์ หนอนกินใบ หนอนร่านโพนีตา
ให้ใช้สารเคมี ประเภทคาร์บาริล เซฟวิน 80 % และวิธีจับทำลายโดยตรง
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		 • ตกแต่งช่องทางลำเลียงระหว่างแถวปาล์มในแต่ละแปลงให้
เรียบร้อย สะดวกตอ่ ก ารตดั ก ารลำเลียง และการตรวจสอบทะลายปาล์มน ำ้ มัน
ที่ตัดแล้วออกสู่แหล่งรวมที่กำหนดขึ้นแต่ละจุดภ ายในสวน
		 • กองทางใบปาล์มท ตี่ ดั แ ล้วอ ย่าใ ห้ก ดี ขวางทางเดินห รือป ดิ ก นั้ ท าง
ระบายน้ำจะทำให้เกิด น้ำท่วมขัง
		 • คัดเลือกทะลายปาล์มสุก โดยยึดถือมาตรฐานจากการดูสีของ
ผล ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง และจำนวนผลสุกที่ร่วงหล่นลงบนดินประมาณ
10–12 ผล ให้ถือว่าเป็นผลปาล์มสุกใช้ได้
		 • หากทะลายปาล์มสุกที่จะตัดมีขนาดใหญ่และติดแน่นกับลำต้น
มาก ให้ใช้มีดขอหรือมีดยาวตัดแซะขั้วทะลายเสียก่อนจึงใช้เสียมแทงทะลาย
ปาล์มจะหลุดจากคอต้นปาล์มได้ง่ายขึ้น
		 • ตัดแ ต่งข วั้ ท ะลายปาล์มให้ส นั้ ท สี่ ดุ เท่าท จี่ ะทำได้ เพือ่ ค วามสะดวก
ในการขนส่ง
			 - รวบรวมผลปาล์มท งั้ ท เี่ ป็นท ะลายยอ่ ยและลกู ร ว่ งไว้เป็นกอง
ในที่ว่างโคนต้น เพื่อความสะดวกในการเก็บ
			 - รวบรวมผลปาล์มทั้งทะลายสดและผลปาล์มร่วงไปยังศูนย์
รวมผลปาล์มในถนนย่อย โดยแยกผลปาล์มที่หลุดร่วงและเป็นทะลายออก
จากกันเป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกในการแยกชั่งน้ำหนักต่อไป
			 - การเก็บรวบรวมผลปาล์ม พยายามลดจำนวนครั้งในการ
ถ่ายเทบ่อยๆ เพื่อลดความบอบช้ำของผลปาล์ม
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วิธกี ารเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมัน
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การใช้ป ระโยชน์เศษเหลือพ ืช
จากสวนปาล์มน้ำมัน

ในการปลูกปาล์ม มักจะมีเศษเหลือพืชจากแปลงปลูกในหลายลักษณะ
ซึ่งเกษตรกรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในแปลง
ปาล์มน้ำมันได้เป็นอย่างดี เช่น
1) การใช้ทางปาล์มน้ำมันที่ตัดแต่งประจำปีมาสับย่อยและใช้เป็นอาหาร
เลี้ยงสัตว์ เช่นแพะ ทางปาล์มน้ำมันมีคุณค่าทางอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
ได้ดีระดับหนึ่ง
2) ในกรณีที่ขายปาล์มน้ำมันเป็นผล ทะลายเปล่าที่เหลือสามารถนำมา
ใช้หมักเป็นปุ๋ยหมัก ร่วมกับมูลสัตว์และปุ๋ยยูเรีย เพื่อใช้เป็นแหล่งธาตุอาหาร
พืช หรือว สั ดุป รับปรุงด นิ ใ นสวนปาล์ม หรืออ าจสบั ย อ่ ยทะลายใช้ค ลุมโคนตน้ 
โดยตรงเพือ่ ร กั ษาความชืน้ และยอ่ ยสลายเป็นแ หล่งอ นิ ท รียว ตั ถุก ไ็ ด้ งานวจิ ยั 
ชี้ให้เห็นว่าการใส่ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันคลุมโคนต้นอัตรา 225 กก./ต้น
สามารถลดปุ๋ยเคมีได้ครึ่งหนึ่ง
3) บริเวณรมิ ค นู ำ้ ควรมกี ารปลูกห ญ้าแ ฝก เพือ่ ป อ้ งกันก ารพงั ท ะลายของ
ขอบคู และช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารพืชจากปุ๋ยเคมีที่ใส่ให้กับปาล์มน้ำมัน
แฝกจะชว่ ยกกั เก็บธ าตุอ าหารพชื ท ไี่ หลจากปยุ๋ เคมีท ใี่ ส่บ ริเวณโคนตน้ ไปเก็บ
ไว้ในใบ เมื่อตัดใบแฝกมาใช้คลุมโคนต้นปาล์มน้ำมัน ก็จะย่อยสลายให้ธาตุ
อาหารคนื แ ก่ต น้ ป าล์มน ำ้ มันอ กี ค รัง้ นอกจากนใี้ บแฝกทใี่ ช้ค ลุมโคนตน้ ป าล์ม
น้ำมันจะช่วยรักษาและสงวนความชื้นให้แก่ดิน
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					 ค่าใช้จ่าย
					
ปีที่
รายได้
ค่าใช้จ่าย
การขนส่ง
					
					
1
13,000.00
					
					
2
3,000.00
					
3
2,500.00
					
					
4 6,000.00 2,950.00 750.00
					
5 8,000.00 3,100.00 1,000.00
					
					
6 10,000.00 3,250.00 1,250.00
					
					
7 10,000.00 3,250.00 1,250.00
					
8 10,000.00 3,250.00 1,250.00
					
					
9 10,000.00 3,250.00 1,250.00

10
11
12
13
14
15

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00

1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00

รวม (บาท)

รายได้สุทธิสะสม
(บาท)

13,000.00
3,000.00
2,500.00
3,700.00
4,100.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00

-13,000.00
-16,000.00
-18,500.00
-16,200.00
-12,300.00
-6,800.00
-1,300.00
4,200.00
9,700.00
15,200.00
20,700.00
26,200.00
31,700.00
37,200.00
42,700.00

สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรเบื้องต้น ต่อไร่/ปี
คำนวณราคาที่ราคาปาล์ม กก. ละ 4 บาท

คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

ค่าลงทุนและผลตอบแทน
การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ
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คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ

เอกสารอ้างอิง
•
		
•
•

คู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เอกสารเผยแพร่กรมส่งเสริมการเกษตร
http://k-center.doae.go.th/getKnowledge.jsp?id=208

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7363-1033 โทรสาร 0-7363-1034
Email: cpt_1@ ldd.go.th
website: www.pikunthong.com

