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เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน�้ามัน

พันธุ์ปาล์มน�้ามัน

1.	พนัธุส์รุาษฎร์ธาน	ี1  ผลผลติเฉลีย่ 3.45 ตนัต่อไร่ต่อปี และช่วง 

เจรญิเตบิโตเตม็ทีใ่ห้ผลผลติเฉล่ีย 4.57 ตันต่อไร่ต่อปี น�า้มันต่อทะลาย 26%

2.	พันธุ์สุราษฎร์ธานี	2  ผลผลิตเฉลี่ย 3.62 ตันต่อไร่ต่อปี และ 

ช่วงอายุ 6 ปีขึ้นไป ผลผลิตเฉลี่ย 4.50 ตันต่อไร่ต่อปี น�้ามันต่อทะลาย 23%

3.	พันธุ์สุราษฎร์ธานี	3  ผลผลิตเฉลี่ย 2.94 ตันต่อไร่ต่อปี และ 

ช่วงอายุ 6 ปีขึ้นไป ผลผลิตเฉลี่ย 4.30 ตันต่อไร่ต่อปี น�้ามันต่อทะลาย 27%
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5.	พันธุ์สุราษฎร์ธานี	5  ผลผลิตเฉลี่ย 3.05 ตันต่อไร่ต่อปี และ 

ช่วงอายุ 6 ปีขึ้นไป ผลผลิตเฉลี่ย 4.50 ตันต่อไร่ต่อปี น�้ามันต่อทะลาย 26%

4.	พันธุ์สุราษฎร์ธานี	4  ผลผลิตเฉลี่ย 3.35 ตันต่อไร่ต่อปี และ 

ช่วงอายุ 6 ปีขึ้นไป ผลผลิตเฉลี่ย 4.50 ตันต่อไร่ต่อปี น�้ามันต่อทะลาย 25%

6.	พันธุ์สุราษฎร์ธานี	6  ผลผลิตเฉลี่ย 3.26 ตันต่อไร่ต่อปี และ 

ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4.50 ตันต่อไร่ต่อปี น�้ามันต่อ

ทะลาย 27%
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7.	พันธุ ์สุราษฎร์ธานี	7  ผลผลิตเฉลี่ย 3.64 ตันต่อไร่ต่อปี และ 

ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 5–10 ปี) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4.72 ตันต่อไร่ต่อปี  

น�้ามันต่อทะลาย 24% เนื้อในต่อผลสูง 11%

8.	พันธุ์สุราษฎร์ธานี	8  ผลผลิตเฉลี่ย 3.34 ตันต่อไร่ต่อปี และ 

ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 5–8 ปี) ให้ผลผลิตเฉล่ีย 4.34 ตันต่อไร่ต่อปี  

น�้ามันต่อทะลาย 24.8%

9.	พันธุ์สุราษฎร์ธานี	9  ผลผลิตเฉลี่ย 3.77 ตันต่อไร่ต่อปี และ 

ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 6–10 ปี) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4.60 ตันต่อไร่ต่อปี  

น�้ามันต่อทะลาย 26%
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ข้อจ�ากัด	เน่ืองจากการผลิตพันธุ์ปาล์มน�้ามันเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) 

จึงไม่ควรน�าเมล็ดที่ได้ไปขยายพันธุ์ต่อ เพราะจะท�าให้ได้ปาล์มน�้ามันที่มี

การกระจายตัว เช่น ได้ปาล์มน�้ามันที่มีลักษณะกะลาหนาหรือทะลายฝ่อ 

ท�าให้ผลผลิตต�่า น�้ามันน้อย เป็นต้น พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1  5 และ 7  

อาจพบอาการทางใบบิด ซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุกรรมในช่วงอายุ 

1–3 ปี หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต

เทคโนโลยีการผลิต

การเตรียมพื้นที่ปลูก	ปลูกในช่วงฤดูฝนหรือหลังจากปลูกต้องมีฝนตก

อย่างน้อย 3 เดอืน หลงัปลกูภายใน 10 วนั หากไม่มฝีนตกควรมกีารให้น�า้ 

ทุกพนัธุส์ามารถปลกูได้ดใีนพืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณน�า้ฝนมากกว่า 1,800 มลิลเิมตร

ต่อปี มีช่วงแล้งติดต่อกันไม่เกิน 2 เดือน หรือมีสภาพการขาดน�้า ประมาณ 

100–200 มิลลิเมตรต่อปี และเป็นดินที่มีการระบายน�้า และความอุดม

สมบูรณ์ดี สามารถให้ผลผลิตทะลายสดมากกว่า 3 ตันต่อไร่ต่อปี

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

แถวที่ 4

วางแถวแนวทิศเหนือ–ใต้ 
ระยะระหว่างแถว 7.79 เมตร

การเลือกพันธุ์ปาล์มน�้ามัน ควรเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน�้ามันลูกผสม 

เทเนอรา (DxP=Tenera) จากแปลงเพาะช�าทีข่ึน้ทะเบยีนไว้กบักรมวชิาการเกษตร  

หรือสอบถามจากหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรและศูนย ์วิ จัย 

ปาล์มน�้ามันสุราษฎร์ธานี โดยคัดเลือกต้นกล้าที่มีอายุ 8–12 เดือนขึ้นไป  

การวางผงัปลกูปาล์มน�า้มัน
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ต้นกล้ามีลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง ทรงต้นแผ่กว้างไม่สูงชะลูด โคนต้น 

มีความอวบ สมบูรณ์แข็งแรง

การปลูก	 เตรยีมหลมุปลกู ขดุหลุมให้มขีนาดใหญ่กว่าถงุต้นกล้าเลก็น้อย  

แยกดินบน–ล่างออกจากกัน รองก้นหลุมด้วยร็อคฟอสเฟต (0–3–0) อัตรา  

250–500 กรมัต่อหลมุ ถอดถงุพลาสติกออกจากต้นกล้าอย่าให้ก้อนดนิแตก 

จะท�าให้ชะงกัการเจรญิเตบิโต วางต้นกล้าลงในหลุมปลกู ใส่ดินช้ันบนลงก้นหลมุ 

แล้วจึงใส่ดินชั้นล่างตามลงไป จัดต้นกล้าให้ตั้งตรงแล้วจึงอัดดินให้แน่น  

เมื่อปลูกเสร็จแล้วโคนต้นกล้าจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับระดับดินเดิม 

ของแปลงปลูก 

 ใบย่อยห่าง ใบย่อยแคบ ใบย่อยแน่นทบึ ใบเกดิใหม่สัน้ ต้นกล้าปกติ

การดูแลรักษา

ควรมีการคลุมโคนต้นปาล์มน�้ามันเพ่ือลดการระเหยน�้าและเพิ่ม

อินทรีย์วัตถุ ประเมินความต้องการน�้า และให้น�้าตามความเหมาะสม

การปลูกซ่อม	 เมื่อพบต้นที่ถูกท�าลายโดยศัตรูพืช หรือกระทบ

กระเทือนจากการขนส่ง หรือผิดปกติ จะต้องขุดทิ้งและปลูกซ่อมให้เร็วที่สุด 

ในช่วงฤดูฝน
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การตัดแต่งทางใบ	อายุ 1–3 ปี ตัดแต่งทางใบออกเท่าที่จ�าเป็น  

ปาล์มน�้ามันเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ 3 ปีเต็ม ดังนั้น จึงควรตัด 

ช ่อดอกทิ้งกระท่ังปาล ์มน�้ามันอายุ 30 เดือน เพื่อให ้ล�าต ้นสะสม 

คาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณราก ซึ่งจะท�าให้ทะลายที่ได้มีความ 

สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ขึ้น

 อายุ 4–7 ปี ควรเหลือ 
ทางใบประมาณ 3 รอบ  
นับจากทะลายล่างสุด

 ใบหอกมากกว่า 1 ใบ 
(ใบยอดที่ไม่คลี่)

 ทางใบล่างเหลืองและแห้ง  ทางใบแห้งและหักพับของทาง
ใบด้านล่าง

 อายุ 7–14 ปี ควรเหลือ 
ทางใบประมาณ 2 รอบ 
นับจากทะลายล่างสุด

 อายุ 12 ปีขึ้นไป ควรเหลือ 
ทางใบประมาณ 1 รอบ  
นับจากทะลายล่างสุด

การให้น�า้	ควรมกีารคลมุโคนต้นปาล์มน�า้มนั ประเมนิความต้องการน�า้  

และให้น�้าตามความเหมาะสม

ลักษณะการขาดน�้าของปาล์มน�้ามัน

การใส่ปุ ๋ย	ปีที่ 1 ใส่ปุ ๋ย 21–0–0  0–3–0  0–0–60 กีเซอไรท์  

และโบเรท ปริมาณ 1.55  1.00  1.00  0.50 และ 0.09 กิโลกรัมต่อต้น  

ตามล�าดับ ปีที่ 2 ปริมาณ 3.00  1.50  2.50  1.00 และ 0.13 กิโลกรัม 

ต่อต้น ตามล�าดับ และปีที่ 3 ปริมาณ 4.00  1.50  3.00  1.00 และ  
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การจัดการศัตรูพืช

โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	โรคใบจุด	 เกิดจากเชื้อราสาเหตุหลายชนิด  

เช่น Curvularia sp. Pestalotiopsis sp. เป็นต้น  

มักพบในระยะต้นกล้า อาการเริ่มต้นพบแผลจุด 

สีเหลืองขนาดเล็ก เมื่ออาการรุนแรงขึ้นแผลมีรูปร่าง

กลมสีน�้าตาลด�า บุ๋มตรงกลาง ขอบแผลนูนมีลักษณะ

เป็นมัน มีวงสีเหลืองล้อมรอบ หากพบอาการให้

ตัดส่วนที่เป็นโรคออกไป ต้นที่แสดงอาการรุนแรง  

ต้องน�าออกจากแปลงเพาะ เพื่อก�าจัดแหล่งสะสมของเชื้อรา งดการให้ปุ๋ย 

ในช่วงระบาด หรือใช้สารเคมี เช่น azoxystrobin และสารเคมีในกลุ่ม 

triazole ควบคู่กันไป

0.13 กิโลกรัมต่อต้น ตามล�าดับ ในปีที่ 4 ขึ้นไปให้ประเมินความต้องการ  

สังเกตจากลักษณะอาการขาดธาตุอาหาร ก่อนใส่ปุ ๋ยควรก�าจัดวัชพืช  

และใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความช้ืนเพียงพอ

2.	โรคล�าต้นเน่า	 เกิดจากเชื้อรา Ganoderma boninense พบใน 

ปาล์มน�า้มนัทีม่อีายมุากกว่า 10 ปี หรอืแปลงทีป่ลกูซ�า้รอบทีส่อง ต้นปาล์มน�า้มนั 

หักพับล้มลง ภายในล�าต้นจะมีลักษณะกลวงเนื้อเยื่อภายในผุเปื่อย เปลือก 

รากเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล เนื้อเยื่อภายในรากเปลี่ยนเป็นสีด�า พบดอกเห็ด 

มีสีน�้าตาลแดงขอบสีขาวที่โคนต้นหรือที่รากผิวดินบริเวณใกล้โคนต้น  
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การป้องกนั เกบ็ดอกเห็ดออกจากแปลง ตัดส่วนทีเ่ป็นโรคออก แล้วทาบรเิวณ 

ที่ตัดด้วยสารเคมี เช่น โคลทาร์ หรือสารที่มีส่วนผสมของโคลทาร์ หรือ 

สารป้องกันก�าจัดโรคพืช เช่น ไทแรม หรือสารเคมีในกลุ่ม triazole

 เชือ้รา Ganoderma boninense

  การท�าลายของด้วงกุหลาบ

  หนอนหน้าแมว

 สร้างดอกเห็ดที่โคนต้น  เส้นใยที่เข้าท�าลายภายในต้น

แมลงศัตรูที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	ด้วงกุหลาบ	กัดกินใบเวลากลางคืน ป้องกันก�าจัดโดยใส่ฟูราดาน 

1 ช้อนชา หรือใช้สารเซฟวิน 85% อัตรา 40 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร ฉีดพ่น

ในเวลาเย็น

2.	หนอนหน้าแมว	 ท�าลายกัดกินใบ ถ้าอาการรุนแรงมากใบถูกกัด 

จนเหลือแต่ก้านใบ ป้องกันก�าจัด ใช้สารฆ่าแมลงตั้งแต่หนอนยังเล็กอยู่  

ควรพ่นซ�้าท่ีเดิมประมาณ 10 วัน เช่น คาร์บาริล อัตรา 10 กรัมต่อน�้า  

20 ลิตร แลมบ์ดา ไซฮาโลทริน อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน�้า 20 ลิตร

ด้วงกุหลาบ  

หนอนและดักแด้หนอนหน้าแมว  
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3.	หนอนหัวด�า	 หากพบให้ตัดใบที่มีหนอนหัวด�าไปเผาท�าลายทันที  

ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ปาล์มน�้ามันมาจากแหล่งที่มีการระบาด ปล่อย 

แตนเบียนโกนีโอซัสและบราคอนในอัตราชนิดละ 200 ตัวต่อไร่ หรือพ่น 

แบคทเีรยีบาซลัิส (Bt) อตัรา 100 มลิลิลติรต่อน�า้ 20 ลติร ควรพ่นช่วงเยน็ 

หลีกเลี่ยงแสงแดด

 หนอนหวัด�า

 กล้าปาล์มโดนท�าลาย

 หญ้าคา  หญ้ารังนก  หญ้าปากควาย

 ผลปาล์มโดนท�าลาย  ช่อดอกเกสรโดนท�าลาย

 ดักแด้  ลักษณะการท�าลายในปาล์ม

4.	หนู	กดัท�าลายทกุส่วนของปาล์ม การป้องกัน ล้อมโคนต้นปาล์มเล็ก 

ด้วยลวดตาข่าย หรือแผ่นสังกะสี การใช้กรงดักและกับดักตาย เลือกใช้สาร 

ก�าจัดหนู เช่น ยาด�า สตอม บาราคี หรือสารชีวินทรีย์ก�าจัดหนู หรือใช ้

สัตว์ศัตรูธรรมชาติของหนู เช่น งู

วัชพืชและการป้องกันก�าจัด

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น
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วชัพชืประเภท

ใบกว้าง เช่น

วชัพชืประเภท

กก เช่น

การควบคุมวัชพืชในปาล์มน�้ามัน ใช้การดายด้วยจอบบริเวณโคน 

(เฉพาะต้นที่ปลูกใหม่อายุไม่เกิน 6 เดือน) การตัดวัชพืช หรือการปลูกพืช 

คลุมดิน หรือการปลูกพืชแซม หรือการใช้สารเคมี เช่น กลูโฟซิเนต–

แอมโมเนียม หรือไกลโฟเซต หลังวัชพืชงอกไม่เกิน 30 เซนติเมตร

 ลูกใต้ใบ

 แห้วหมู

 ขี้ไก่ย่าน

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวปาล์มน�้ามันอายุ 3–5 ปี ใช้เสียมแทงตรงก้านทะลาย  

และตัดให้ชิดทะลาย ก้านทะลายยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร การเก็บเกี่ยว 

ปาล์มน�้ามันอายุ 7–8 ปีขึ้นไป ใช ้เคียวเกี่ยวก้านทะลายแล้วดึงลง  

เกบ็เก่ียวทะลายท่ีสุกเต็มที ่ โดยสงัเกตจากการหลดุร่วงของผล ต้องมผีลร่วง 

ประมาณ 1–10 ผล เกบ็เกีย่ว 15 วนัต่อครัง้ และลดลงเป็น 10 วนัต่อครัง้ 

ในช่วงฤดูฝน



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ 0 2579 3930–1 

ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0 7725 9145 

ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันกระบี่ โทรศัพท์ 0 7581 8143

http://www.doa.go.th/fcri/
http://www.doa.go.th/fc/palmsurat/
http://www.doa.go.th/fc/palmkrabi/
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