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พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมสําหรับปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามันเปนพืช ยืนตนที่ใหผ ลผลิต น้ํามันสูงเมื่อเปรีย บเทีย บกับ พืชใหน้ํามันชนิด อื่น มีการ
เจริญ เติบ โตทางลําต น อย า งรวดเร็ว และมีอายุ ก ารใหผ ลผลิ ต ที่ ย าวนาน โดยไม มีระยะพั กตั ว ผลิต ทางใบ
ประมาณเดือนละ 2 ทางใบ ในแตละทางใบจะมีตาดอกที่สามารถพัฒนาเปนทะลายปาลม ซึ่งใชเวลาตั้งแตเกิด
ตาดอกจนถึ งระยะเก็ บ เกี่ ย วประมาณ 31-43 เดื อน ขึ้ น อยู กั บ สภาพแวดล อ ม ดั ง นั้ น การเลื อกพื้ นที่ ที่ มี
สภาพแวดลอมเหมาะสมจึงเปนปจจัยที่สําคัญมากในการเจริญเติบโตและใหผ ลผลิตอยางตอเนื่องของปาลม
น้ํามัน ไดแก
1. สภาพพื้นที่ ควรเปนที่ราบหรือลาดเอียงเล็กนอย 1-12% แตไมควรเกิน 23% หากเปนพื้นที่
ลุมควรมีการทําทางระบายน้ําเพื่อปองกันน้ําทวมขัง
2. ดิน ควรเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว มีชั้นหนาดินลึกมากกวา 75 เซนติเมตร
มีความอุดมสมบูรณสูงถึงปานกลาง เนื้อดินไมควรเปนทรายจัด ไมมีชั้นลูกรัง หรือชั้นดินดานสูงมากกวา 0.50
เมตร ไมควรปลูกในพื้นทีด่ ินพรุเนื่องจากมีความเปนกรดสูง ดินคอนขางเค็ม และพื้นที่ที่มีน้ําทวมขังนาน
3. การระบายน้ํา มีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง น้ําไมแชขังนาน มีระดับ น้ําใตดินตื้น ความเปน
กรดเปนดาง (pH) ของดินที่เหมาะสม คือ 4-6
4. ปริมาณน้ําฝน มีปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 1,800 มิลลิเมตร/ป แตละเดือนควรมีฝนเฉลี่ย
ประมาณ 120 มิลลิเมตร/เดือน ฝนทิ้งชวงติดตอกันนานไมเกิน 3 เดือน เพราะชวงแลงที่ยาวนานจะทําใหด อก
ตัวเมียลดลง และดอกตัวผูเพิ่มขึ้น ทําใหผลผลิตลดลงในเวลา 19-22 เดือนหลังจากนั้น
5. แหลงน้ํา ตองมีเพียงพอสํารองไวใช หากในพื้นที่นั้นมีการขาดน้ํามากกวา 300 มิล ลิเมตร/ป
หรือมีชวงแลงติดตอกันมากกวา 4 เดือน
6. แสงแดด ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีอตั ราการสังเคราะหแสงสูง ตองการแสงแดดประมาณ 2,000
ชั่วโมง/ป หรือไมควรต่ํากวา 5 ชั่วโมง/วัน
7. อุณหภูมิ ที่เหมาะสม คือ 22-32 องศาเซลเซียส
8. ลม ลมออนๆ จะชวยลดความรอนในทรงพุม และชวยการถายเทละอองเกสร
เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอ มเหมาะสม พื้ นที่ภ าคตะวั นออกมี ความเหมาะสมตอการปลู ก
ปาลมน้ํามัน หลายดา น เนื่องจากมีส ภาพภู มิอากาศที่ คอนขางเหมาะสม ทั้ งในด านสภาพภูมิป ระเทศและ
ภูมิอากาศ คือ อุณหภูมิเฉลีย่ ของภาคอยูร ะหวาง 27-30 องศาเซลเซียส เปนพื้นที่บริเวณชายฝงยาวไปตามแนว
อาวไทย ทํา ใหไดรับลมมรสุ มตะวันตกเฉียงใต ผานอา วไทย เขาสู ต อนในของภาค ทํา ให จังหวัดตราดและ
จันทบุรี ที่อยูตามชายฝงมีฝนตกชุก ปริมาณน้ําฝนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมากกวา 4,000 มิลลิเ มตร/ป สวนตอนใน
ของภาคแม จะมี ฝ นตกน อ ย คื อ จั ง หวั ด ชลบุ รี สระแก ว ปราจี นบุ รี และระยอง ก็ ยั ง มี ป ริ ม าณฝนเฉลี่ ย
1,200-2,000 มิลลิเมตร/ป (สํานักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6, 2554) ซึ่งเพีย งพอตอการเจริญเติบโต
ของปาลมน้ํามันไดเปนอยางดี
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ตารางที่ 2 เกณฑการพิจารณาพื้นที่เหมาะสมตอปาลมน้ํามัน
รายการ

เหมาะสมมาก

เหมาะสม

ลักษณะพื้นที่
ความลาดเอียง (%)
เนื้อดิน
ดินลึก (เมตร)
การระบายน้ํา
ลักษณะพื้นที่
ความเปนกรด-ดาง
ของดิน
ฝนทิ้งชวง (เดือน)
แลงมากกวา
3 เดือน

ที่ราบ น้ําไมขัง
0-5
รวนเหนียว
มากกวา 0.75
ดี
ไมตองปรับปรุง

ที่ราบ น้ําขัง
6-12
รวน
0.50-0.75
คอนขางดี
ยกรอง

4.5-5.5
0-1
มีแหลงน้ําพอ

เหมาะสมปาน
กลาง
ลาดเท
12-28
รวนปนทราย
0.25-0.50
คอนขางเลว
รองระบายน้ํา

3-4

ลาดชัน
สูงกวา 28
ทราย
ตื้นมาก
เลว
มากกวา 7.0 ,
นอยกวา 3.0
มากกวา 4

มีน้ําให 1-2 เดือน

ไมมีแหลงน้ํา

4.0-4.5 , 5.5-6.0 3.0-4.0 , 6.0-7.0
2-3
มีน้ําใหมากกวา
3 เดือน

ไมเหมาะสม

นอกจากสภาพแวดลอมที่เหมาะสมขางตน การจัดการธาตุอาหารเพื่อใหไดผลผลิตตามตองการ
นับเปนอีกปจจัยที่สําคัญมาก เพราะคาใชจายสวนใหญนับ เปนคาปุย เคมีถึง 35-60% ของตนทุน เนื่องจาก
ปาลมน้ํามันจัดเปนพืชอุตสาหกรรม ตองคิดการลงทุนเปนหนวยพื้นที่ โดยมีเปาหมายคือ “กําไรตอหนวยพื้นที่
สูงสุด” ดังนั้นการลดตนทุนการผลิตในทุกดาน จึงเปนเรื่องที่ควรนํามาพิจารณาอยางยิ่ง โดยเฉพาะดานปุยเคมี
เพราะถึงแมลดตนทุนปุยเคมีตอตนไดเพียงเล็กนอย ก็สามารถลดตนทุนการผลิตตอพื้นที่ไดเปนอยางมาก

