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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
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5. บทคัดย่อ 

การผลิตปาล์มน ้ามันเพ่ือให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มที่การใช้ต้นกล้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบการจัดการ

แปลงเพาะกล้าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การทดลองนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลการผลิต การน้าเข้า 

และส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามัน รวมทั งศึกษาระบบการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันในประเทศไทย รวมทั งศึกษาระบบการ

จัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน เพ่ือประเมินคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน ้ามันที่ผลิตโดยหน่อยงานสังกัดกรม

วิชาการเกษตรและเอกชน รวบรวมข้อมูลหน่วยงาน องค์กรหรือบริษัท ผู้ประกอบการแปลงเพาะ ผู้ผลิตพันธุ์ปาล์ม

น ้ามันที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 จากส้านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร และรวบรวมการน้าเข้าส่งออก



พันธุ์ปาล์มน ้ามัน ประเมินระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน พบว่า ปี 2558-2561 ประเทศไทยมีการ

ส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามันจ้านวน 2 ล้านเมล็ด มีการน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 8 ล้านเมล็ด ดังนั นประเทศไทยมี

แนวโน้มขยายพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันพันธุ์ต่างประเทศ 3.5 แสนไร่ โดยประมาณ จากการศึกษาระบบการจัดการ

แปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน จากการตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันของผู้ประกอบการเอกชน ในปี 2559-2561 

ส่วนใหญ่ผ่านมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันตามที่ได้ก้าหนดไว้ และในส่วนของแปลงที่ไม่ได้มาตรฐาน พบว่า 

เป็นการขอขึ นทะเบียนทะเบียนแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันไว้ แต่ไม่ได้ขอใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพ่ือการค้า 

และไม่ได้ท้าการเพาะต้นกล้าไว้ในแปลงขณะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจ ส้าหรับจ้านวนเมล็ดที่แปลงเพาะได้รับมีทั งหมด 

6.65 ล้านเมล็ด คิดเป็นพื นที่ปลูกประมาณ 2.9 แสนไร่ และการตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันหน่วยงานสังกัด

กรมวิชาการเกษตร ในปีแรกของการทดลอง ระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันส่วนใหญ่ต่้ากว่า

มาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได ้ด้วยมีข้อจ้ากัดด้านสถานที่และความเชี่ยวชาญการจัดการสถานที่ที่ตั งแปลงเพาะ 

ทุกหน่วยงานได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และปี 2562 ทุกหน่วยงานสามารถปรับปรุงแปลงเพาะกล้าและ

ผ่านมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ 

 Study and Development of Oil Palm Seedling Management Systems to Standards was 

base on seedling production data and import and export germinated seed to investigate quality 

of seedling produced by Department of Agriculture and smallholder private sectors according to 

Plant Varieties Protection Act. 1975. The result showed that in 2015-2018, Thailand exported 

germinated seed 2 million seeds, imported germinated seed 8 million seed. Thus Thailand have 

grown around 350 thousand Rai. In 2016-2018, almost oil palm seedling management system of 

smallholder private sectors met standard and got certificated. Germinated seeds were released 

from smallholder private sectors around 6.65 million seeds according to 290 thousand Rai. 

Although there were some smallholder private sectors below standard in 2018, they could met 

standard in 2019. 

6. ค าน า 

ปาล์มน ้ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีเนื อที่

เพาะปลูกทั งประเทศประมาณ 4.5 ล้านไร่ ขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน ้ามัน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้ก้าหนดเป้าหมาย ให้มีการขยายพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมผลผลิตต่อ

พื นที่ปลูกในอนาคตอันใกล้เพ่ือหลีกเลี่ยงการน้าเข้าน ้ามันปาล์มจากต่างประเทศ ซึ่งมีแผนการขยายพื นที่ปลูก

ปาล์มน ้ามันในพื นที่ใหม่ปีละ 200,000 ไร่ รวม 1.60 ล้านไร่ และปลูกทดแทนสวนปาล์มน ้ามันเก่าปีละ 50,000 ไร่ 

รวม 0.40 ล้านไร่ รวมทั งฟ้ืนฟูสวนปาล์มน ้ามันเดิมในพื นที่เหมาะสมน้อย เพ่ือเป็นทางเลือกของพลังงานทดแทนใน

รูปของไบโอดีเซล นอกเหนือจากการผลิตน ้ามันเพ่ือการบริโภค จึงท้าให้เกษตรกรมีความสนใจท้าสวนปาล์มน ้ามัน

เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว รวมทั งในพื นที่ใหม่นอกเหนือจากเขตภาคใต้ จึงท้าให้ความต้องการใช้พันธุ์ปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ น 



และในปัจจุบันมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ นจ้านวนมากรวมทั งการน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามัน

จากต่างประเทศ และผู้ประกอบการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันซึ่งแต่ละแปลงหรือแต่ละพื นที่อาจจะมีระบบการ

จัดการผลิตที่แตกต่างกัน อีกทั งปาล์มน ้ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ. ศ. 2518  ดังนั น

ผู้ประกอบการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันหรือผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันจึงจ้าเป็นต้องได้รับการจดทะเบียนรับรอง

แปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันและจดทะเบียนแปลงพ่อแม่พันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเสียก่อน จึงจะขอรับ

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ควบคุมเพ่ือการค้า อีกทั งกรมวิชาการเกษตรได้มีโครงการเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์

ปาล์มน ้ามันในพื นที่ต่างๆ เพ่ือช่วยให้เกษตรกรในเขตพื นที่สามารถซื อพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง  

โดยมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรในภูมิภาคต่างๆ รับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามัน

สุราษฎร์ธานีไปผลิตเป็นต้นกล้าจ้าหน่าย จึงมีความจ้าเป็นที่ต้องมีการจัดท้าฐานข้อมูลระบบการผลิตพันธุ์ปาล์ม

น ้ามัน และการควบคุมคุณภาพการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามัน  เพ่ือเป็นการรวบรวบข้อมูลผลผลิตการน้าเข้าหรือส่งออก

พันธุ์ปาล์มน ้ามันและควบคุมคุณภาพพันธุ์ปาล์มน ้ามันของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั ง

เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันของประเทศไทย  และข้อมูลที่ได้สามารถน้ามาประเมินผลการ

ขยายพื นที่ปลูกของประเทศต่อไปได้ โดยการทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลการผลิตและการน้าเข้า

พันธุ์ปาล์มน ้ามันและระบบการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันภายในประเทศไทย และศึกษาระบบการจัดการแปลงเพาะต้น

กล้าปาล์มน ้ามัน เพ่ือประเมินคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน ้ามันที่ผลิตโดยหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรและ

เอกชน 

จากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน ้ามันเพ่ือสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน ้ามันเพ่ือทดแทน

พลังงาน  โดยศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์และเพ่ิมผลผลิต 

และยังมีเป้าหมายในการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรโดยการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันพันธุ์ดีเพ่ือเป็นการสนับสนุน

แผนส่งเสริมให้มีการขยายพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน ซึ่งสามารถผลิตและจ้าหน่ายพันธุ์ปาล์มน ้ามันในรูปแบบของเมล็ด

งอกจ้านวน  2,350,320 เมล็ด และต้นกล้าในระยะอนุบาลแรก (3-5 เดือน) จ้านวน 821,685 ต้น  โดยผู้ซื อส่วน

ใหญ่เป็นเกษตรกรในภาคใต้ คิดเป็น 95.0 เปอร์เซ็นต์ของต้นกล้าที่ผลิตได้ และ 5.0  เปอร์เซ็นต์ ได้กระจายพันธุ์

ไปสู่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก และต้นกล้าในระยะอนุบาลหลัก (8 -12 

เดือน) จ้านวน 29,690 ต้น โดยผู้ซื อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในภาคใต้ คิดเป็น 93.0 เปอร์เซ็นต์ของต้นกล้าที่ผลิตได้ 

และ 7.0 เปอร์เซ็นต์ ได้กระจายพันธุ์ไปสู่ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 3,201,695 เมล็ด/ต้น  ซึ่งเกิน

เป้าหมายจากที่ก้าหนดไว้ 16,695 ต้น  คิดเป็นพื นที่ปลูก 128,067 ไร่ อรรัตน์ และคณะ , 2555 และการท้าสวน

ปาล์มน ้ามันนั นการใช้ต้นพันธุ์ที่ดีถือเป็นสิ่งที่ส้าคัญยิ่งและต้นพันธุ์ที่ดีนั นส่วนใหญ่มาจากแปลงเพาะกล้าที่ได้รับการ

จดทะเบียนรับรองแปลงเพาะจากกรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ. ศ. 2518  แก้ไขเพ่ิมเติมตาม

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2535  ซึ่งก้าหนดให้ปาล์มน ้ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมและก้าหนดว่าผู้

เพาะช้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันและต้นกล้าปาล์มน ้ามันต้องจดทะเบียนเป็นผู้เพาะช้าปาล์มน ้ามันเสียก่อน จึงจะ

ขอรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ควบคุมเพ่ือการค้า (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 



การผลิตปาล์มน ้ามันเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนั น เริ่มต้นจากการใช้ต้นกล้าปาล์มน ้ามันที่ดีและมีระบบ

การจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้ปาล์มน ้ามันที่มีคุณภาพทั งต้นพันธุ์และผลผลิตในระยะยาว  สุรกิตติ 

และคณะ (2547) รายงานว่า การจัดการแปลงเพาะที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะ

เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในแปลงปลูก และส่งผลให้ต้นปาล์มน ้ามันมีผลผลิตได้เร็วยิ่งขึ น ช่วยให้ต้นปาล์ม

น ้ามันในแปลงปลูกให้ผลผลิตสูงและสม่้าเสมอทุกต้น และยกระดับผลผลิตต่อพื นที่ให้สูงขึ น ตลอดจนสามารถลด

ต้นทุนการผลิตปาล์มน ้ามันลง นอกจากนี ข้อมูลระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน ท้าให้ทราบข้อมูล

เบื องต้นถึงศักยภาพในการผลิตต้นกล้าปาล์มน ้ามันของประเทศ 

ชุมพล และคณะ (2553) รายงานว่า จากการศึกษาระบบการจัดการการผลิตต้นกล้าปาล์มน ้ามันเพ่ือทราบ

ถึงศักยภาพการผลิตต้นกล้าของประเทศ ข้อมูลที่ได้สามารถน้ามาประเมินผลการบรรลุตามเป้าหมายของแผน

ยุทธศาสตร์ปาล์มน ้ามันและพลังงานทดแทน  และสามารถน้าไปประเมินการขยายพื นที่ปลูกของประเทศ  ปี 2553 

มีแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันทั่วประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นแปลงเพาะช้าที่ได้มาตรฐานจ้านวน 339 แปลง 

มีต้นกล้า 12,545,321 ต้น คิดเป็นพื นที่ปลูกได้  0.5 ล้านไร่   ในช่วงปี 2549 – 2553 มีแปลงเพาะที่มีการผลิตต้น

กล้ามากกว่า 100,000 ต้นต่อปี จ้านวน 43  39  17   22 และ 28  แปลงเพาะตามล้าดับ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 

60 เปอร์เซ็นต์   ส่วนแปลงเพาะกล้าขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจ้านวน  467  438  267   319  และ  311  

แปลงตามล้าดับ แปลงเพาะช้าส่วนใหญ่ตั งอยู่ในพื นที่ภาคใต้  จังหวัดกระบี่มีปริมาณต้นกล้าในแต่ละปีมากที่สุด 

4,223,331 ต้น มีแปลงเพาะ 90 แห่ง รองลงมาได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแปลงเพาะ 142 แห่ง มีต้นกล้า 

2,149,801 ต้น และมีแปลงเพาะช้าของเอกชนกระจายทุกภาคของประเทศ 

7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์       

1. ชุดแบบประเมินระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน 

2. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น สมุด ปากกา กล้องถ่ายภาพ 

- วิธีการ 

1. แบบและวิธีการทดลอง 

 ไม่มีแผนการทดลอง 

2. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

2.1 รวบรวมข้อมูลหน่วยงาน องค์กรหรือบริษัท ผู้ประกอบการแปลงเพาะ และผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่

ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 จากส้านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร 

2.2 รวบรวมข้อมูลการผลิตและน้าเข้าส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามันจากหน่วยงานองค์กรหรือบริษัท 

ผู้ประกอบการแปลงเพาะและผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ขึ นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้อง 



2.3 จัดท้าแบบประเมินระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เลือกส้ารวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันของเอกชนอย่างน้อย 50 แปลง และหน่วยงาน

ภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 

2.4 ประเมินและเก็บข้อมูลคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 

2.5 ประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ นกับระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน 

3. การบันทึกข้อมูล 

3.1 จ้านวนหน่วยงานองค์กรหรือบริษัท ผู้ประกอบการแปลงเพาะและผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ถูกต้อง

ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 จากส้านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร 

3.2 จ้านวนพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ผลิตและน้าเข้าส่งออกจากหน่วยงานองค์กรหรือบริษัท ผู้ประกอบการ

แปลงเพาะและผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ถูกต้อง 

3.3 จ้านวนแปลงเพาะและจ้านวนพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ผลิตได้ 

3.4 ข้อมูลระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันของเอกชนและหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการ

เกษตรที่ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและน้าเข้าส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามันต่อการขยายพื นที่ปลูกในประเทศไทย 

4.2 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแปลงเพาะ 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน 

4.4 น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด 

4.5 วิเคราะห์และประเมินคุณภาพต้นกล้าปาล์มน ้ามัน เพ่ือศึกษาศักยภาพของต้นกล้าปาล์มน ้ามันให้ได้มาตรฐาน 

4.6 วิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขให้ระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันได้มาตรฐาน 

เวลาและสถานที ่

ระยะเวลา: เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 – สิ นสุด 30 กันยายน 2561 

สถานที่ท้าการทดลอง: ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี   ส้านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4  

ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7  

ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 8  แปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันทั่วประเทศไทย 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ปริมาณการส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันของประเทศไทย 

 การส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามันของประเทศไทยส่วนใหญ่จะส่งออกในรูปแบบของเมล็ดงอก และส่งออกแบบ

ล้าต้นเพ่ือน้าไปใช้เป็นปาล์มประดับ ส่งออกโดยบริษัทจ้ากัดไทยซิง ทรอพปิคอลพล้านท์เนิซเซอรี ในปี 2559 และ



ปี 2560 จ้านวน 35 ต้น  และส่งออกเมล็ดงอกปาล์มน ้ามันจ้านวน 2,040,857 เมล็ด โดยประเทศที่น้าเข้าเมล็ด

พันธุ์ปาล์มน ้ามันจากประเทศไทยคือประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่  

ในปี 2558 มีการส่งออกพันธ์ปาล์มน ้ามันมากถึง 1,350,377 เมล็ดงอก โดยประเทศกัมพูชาน้าเข้าเมล็ด

พันธุ์ปาล์มน ้ามันจากประเทศไทยมากถึง 508,900 เมล็ด ส่งออกโดยคณะบุคคลสวนชวิศพล คิดเป็นพื นที่ 22,320 

ไร่ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาน้าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันจากประเทศไทยจ้านวน 340,000 เมล็ด คิด

เป็นพื นที่ 14,912 ไร่ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน้าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันจากประเทศไทย

จ้านวน 204,000 เมล็ด คิดเป็นพื นที่ 8,947 ไร่ แสดงให้เห็นว่าทั ง 3 ประเทศก้าลังท้าการขยายพื นที่ส้าหรับการ

ปลูกปาล์มน ้ามัน  

ปี 2559 มีการส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามันค่อนข้างน้อยเพียง 98,606 เมล็ด และ 25 ต้น ส่งออกเมล็ดไป

ประเทศศรีลังกา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปากีสถาน และออสเตรเลีย โดยบริษัทสยามเอลิทปาล์ม จ้ากัด 

และส่งออกต้นกล้าปาล์มน ้ามันไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ส่งออกโดยบริษัทจ้ากัดไทยซิง ทรอพปิคอลพ

ล้านท์เนิซเซอรี 

 ปี 2560 มีการส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามันเพ่ิมขึ นจากปี 2559 ส่งออกไปประเทศศรีลังกา จ้านวน 41,874 

เมล็ด คิดเป็นพื นที่ 1,837 ไร่ ส่งออกโดยบริษัทสยามเอลิทปาล์ม จ้ากัด และบริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ้ากัด 

ส่งออกไปประเทศฟิลิปปินส์ อินเดีย และซูรินาเม จ้านวน 320,000 เมล็ด  

 ปี 2561 ปริมาณการส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามันลดลงจากปี 2561 โดยมีการส่งออกไปประเทศอินเดีย โดย

บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จ้ากัด จ้านวน 100,000 เมล็ด และส่งไปประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัท ยูนิวานิชน ้ามัน

ปาล์ม จ้ากัด จ้านวน 130,000 เมล็ด (ตารางท่ี 1) 

2. ปริมาณการน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันของประเทศไทย 

การน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันของประเทศไทยส่วนใหญ่จะน้าเข้ามาในรูปแบบของเมล็ดงอกเช่นเดียวกับการ

ส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามัน โดยน้าเข้าจากประเทศคอสตาริกา ปาปัวนิกินี มาเลเซีย เบนิน และฝรั่ งเศส จากการ

รวบรวมข้อมูลปี 2558–2561 เป็นระยะเวลา 4 ปี (ตารางท่ี 2) มีการน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันจากต่างประเทศสูงถึง 

8,128,381 เมล็ด คิดเป็นพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันต่างประเทศประมาณ 356,508 ไร่ ปริมาณอาจน้อยกว่าจ้านวน

เมล็ดที่น้าเข้ามา ขึ นอยู่กับการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน ้ามันและการคัดเลือกต้นกล้าของบริษัทผู้น้าเข้าพันธุ์ปาล์ม

น ้ามัน เนื่องจากต้นปาล์มน ้ามันที่ได้จะแสดงอาการผิดปกติประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ (สุรกิตติ 2555) ในระหว่าง

การดูแลรักษาก่อนจ้าหน่ายให้เกษตรกร โดยการน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันในปี 2558-2560 มีปริมาณค่อนข้างสูง 

จ้านวนมากกว่า 2 ล้านเมล็ด และปี 2561 ปริมาณการน้าเข้าลดลงเหลือเพียง 1,132,291 เมล็ด  

ทั งนี มีการน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันจากประเทศคอสตาริกาในปริมาณมากที่สุด 5,653,558 เมล็ด ผ่าน

บริษัทผู้ขออนุญาตน้าเข้าจ้านวน 7 บริษัท หากคิดเป็นพื นที่ปลูกพันธุ์ที่ได้จากประเทศคอสตาริกาประมาณ 

247,963 ไร่ โดยบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตต้นกล้ารายใหญ่ ได้น้าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามัน

จากประเทศคอสตาริกามากที่สุด 2,060,408 เมล็ด และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สุราษฎร์พันธุ์ปาล์ม ได้น้าเข้าจ้านวน 



1,644,000 เมล็ด ซึ่งมีการน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันจากคอสตาริกามากเป็นอันดับสอง แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรใน

ประเทศไทยนิยมปลูกปาล์มน ้ามันที่มีแหล่งที่มาจากประเทศคอสตาริกาเป็นจ้านวนมาก  
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณการส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามันปี 2558-2561 
ล าดับ

ที ่
บริษัทผู้ส่งออก ประเทศ ปริมาณเมล็ด/ต้น  รวม  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 

1 บ.สยามเอลิทปาล์ม จ้ากัด ศรีลังกา 82,477 68,306 41,874 0 192,657 
  

พม่า 0 26,000 0 0 26,000 
  

ปากีสถาน 0 4,000 0 0 4,000 
  

ออสเตรเลีย 0 300 0 0 300 
  

อินเดีย 0 0 0 100,000 100,000 

  รวม   82,477 98,606 41,874 100,000 322,957 

2 บ.ยูนิวานิชน ้ามันปาลม์ จ้ากัด พม่า 340,000 0 0 0 340,000 
  

ฟิลิปปินส ์ 90,000 0 120,000 130,000 340,000 
  

ไนจีเรยี 25,000 0 0 0 25,000 
  

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
กาบอง 

100,000 0 0 0 100,000 

  
อินเดีย 0 0 150,000 0 150,000 

  
ซูรินาเม 0 0 50,000 0 50,000 

  รวม   555,000 0 320,000 130,000 1,005,000 

3 คณะบุคคลสวนชวิศพล กัมพูชา 508,900 0 0 0 508,900 
  

ลาว 204,000 0 0 0 204,000 

  รวม   712,900 0 0 0 712,900 

4 บจก.ไทยซิง ทรอพปิคอลพ
ล้านท์เนิซเซอร ี

สหรัฐอาหรับเอ
มิเรสต ์

0 25 0 0 25 

  
กาตาร ์ 0 0 10 0 10 

รวมปรมิาณการส่งออกพันธุ์ปาลม์น ้ามัน   1,350,377 98,631 361,884 230,000 2,040,892 
 

พันธุ์ปาล์มน ้ามันจากประเทศมาเลเซีย ได้มีการอนุญาตให้น้าเข้าเมื่อปลายปี 2558 ซึ่งท้าให้มีการน้าเข้า

พันธุ์ปาล์มน ้ามันจากมาเลเซียจนถึงปี 2561 สูงถึง 1,549,323 เมล็ด คิดเป็นพื นที่ปลูกประมาณ 67,953 ไร่ โดย

น้าเข้าผ่านบริษัทผู้ขออนุญาตน้าเข้าจ้านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทปุ๋ยตราหัวไก่ บริษัทปาล์มโปรเฟสชั่นนอล และ 

บจก.ปุตราเนีย อินเตอร์เทรด  



การน้าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันจากประเทศปาปัวนิวกินี น้าเข้าโดยผ่านบริษัทผู้ขออนุญาตน้าเข้าจ้านวน 

2 บริษัท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สุราษฎร์พันธุ์ปาล์ม และบริษัททักษิณปาล์ม(2521) จ้านวน 177,500 เมล็ด คิด

เป็น 7,786 ไร่ และบริษัทสยามเอลิทปาล์ม ได้น้าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันจาก 2 ประเทศ คือ ประเทศเบนิน และ

ฝรั่งเศส จ้านวน 548,000 และ 200,000 เมล็ด ตามล้าดับ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ปริมาณการน้าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันปี 2558–2561  

ล าดับที ่ ประเทศ บริษัทผู้น าเข้า ปริมาณเมล็ด  รวม  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1 คอสตาริกา หจก.สุราษฎร์พันธุ์ปาล์ม 300,000 666,000 472,000 206,000 1,644,000 
  

บ.อาร์ดี เกษตรพัฒนา 673,500 385,000 447,167 554,741 2,060,408 
  

หจก.พันธุ์ปาล์ม 316,600 0 0 60,000 376,600 
  

บ.สินธุเศรษฐ์ 140,000 200,000 50,000 30,000 420,000 
  

บ.ทักษิณปาลม์(2521) 200,000 405,000 240,000 0 845,000 
  

เขาหมอนพันธุ์ปาลม์  0 67,000 95,000 20,000 182,000 
  

บ.ปาล์มโปรเฟสช่ันนอล 0 0 54,000 71,550 125,550 

  รวม   1,630,100 1,723,000 1,358,167 942,291 5,653,558 

2 ปาปัวนิวกิน ี หจก.สุราษฎร์พันธุ์ปาล์ม 20,000 0 0 40,000 60,000 
  

บ.ทักษิณปาลม์(2521) 105,000 0 52,500 0 157,500 

  รวม   125,000 0 52,500 0 177,500 

3 มาเลเซีย บ.ปาล์มโปรเฟสช่ันนอล 161,923 182,500 148,200 28,500 521,123 
  

บ.ปุ๋ยตราหัวไก ่ 135,000 200,000 199,500 94,500 629,000 
  

บจก.ปุตราเนีย อินเตอรเ์ทรด 0 0 4,200 0 4,200 

  รวม   546,923 382,500 456,900 163,000 1,549,323 

4 เบนิน บ.สยามเอลิทปาล์ม 65,000 393,000 90,000 27,000 548,000 

5 ฝรั่งเศส บ.สยามเอลิทปาล์ม 0 0 200,000 0 200,000 

รวมปรมิาณการน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 2,367,023 2,498,500 2,157,567 1,132,291 8,128,381 

จากการรวบรวมข้อมูลการน้าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันมายังในประเทศไทย ปี 2558-2561 เป็น

ระยะเวลา 4 ปี สังเกตได้ว่าในปี 2558-2560 มีการน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันจากต่างประเทศเป็นจ้านวนมากกว่า 2 

ล้านเมล็ด เนื่องจากในช่วงนี มีการโคนล้มยางพาราและปลูกปาล์มน ้ามันทดแทน ซึ่งเป็นโครงการของการยางแห่ง

ประเทศไทยโดยได้มีการสนับสนุนให้ลดพื นที่ปลูกยางพารา และส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน ้ามันเพ่ือทดแทน จึงท้าให้มี

ความต้องการพันธุ์ปาล์มน ้ามันเพ่ิมมากขึ นในช่วงนี  และหลังจากนั น ปี 2561 ปริมาณการน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามัน

ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผลจากราคาผลผลิตปาล์มน ้ามันลดลง ท้าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเพ่ิมพื นที่ปลูก 



สาเหตุเนื่องจาก สหภาพยุโรป (EU) ผู้น้าเข้าน ้ามันปาล์มรายใหญ่ประกาศจะใช้มาตรการเลิกใช้น ้ามันปาล์ม และ

ประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้น้าเข้ารายใหญ่เช่นกัน ประกาศปรับขึ นภาษีน้าเข้าจาก 15 เปอร์เซ็นต์ เป็น 40 เปอร์เซ็นต์ 

จากมาตรการของทั ง 2 ประเทศส่งผลให้ราคาน ้ามันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง  

3. การตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันของผู้ประกอบการเอกชน 

 ปี 2559 มีแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้ากับกรม

วิชาการเกษตร จ้านวน 267 แปลง และได้เก็บข้อมูลคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน ้ามันของแปลงเพาะกล้าปาล์ม

น ้ามันของผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามัน ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

รวม 17 จังหวัด โดยการตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันทั งหมด จ้านวน 158 แปลง คิดเป็น 59.17 เปอร์เซ็นต์ 

จากแปลงที่ได้รับใบอนุญาตทั งหมด พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันมากที่สุด 103 แปลง 

แปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันทั งหมดได้รับเมล็ดงอกจ้านวน 3,145,805 เมล็ด สามารถจ้าหน่ายให้เกษตรใช้ปลูกใน

พื นที่ได้ประมาณ 137,974 ไร่ และมีแปลงเพาะกล้าที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ้านวน 

154 แปลง ไม่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ้านวน  4 แปลง ผ่านมาตรฐานแปลงเพาะกล้า

ปาล์มน ้ามัน จ้านวน 147 แปลง ต่้ากว่ามาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ จ้านวน 10 แปลง และไม่ผ่านมาตรฐาน 

จ้านวน 1 แปลง โดยแปลงที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นแปลงที่ไม่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจแปลงได้ให้ค้าแนะน้าส้าหรับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาให้แปลงเพาะได้มาตรฐาน

ต่อไป (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ผลการตรวจสอบมาตรฐานแปลงเพาะช้าต้นกล้าปาล์มน ้ามัน (แปลงเพาะเอกชน) ประจ้าปี 2559 

ล าดับ 
ผู้ตรวจ
(สวพ.) 

จังหวัด 
จ านวน

แปลงเพาะ 
จ านวน
เมล็ด 

ใบอนุญาตรวบรวม ผลการตรวจสอบมาตรฐาน 

มี ไม่มี 
ได้

มาตรฐาน 
ต่ ากว่า

ปรับปรุงได้ 
ไม่ได้

มาตรฐาน 
1 2 ก้าแพงเพชร 2 10,548 2 0 2 0 0 
2 2 พิษณุโลก 7 138,250 7 0 1 6 0 
3 2 เพชรบูรณ ์ 2 184,830 2 0 1 1 0 
4 2 อุตรดิตถ ์ 1 0 0 1 0 0 1 
5 4 อุบลราชธาน ี 4 45,829 4 0 4 0 0 
6 6 สระแก้ว 1 10,000 1 0 1 0 0 
7 6 ฉะเชิงเทรา 1 14,380 1 0 1 0 0 
8 6 ตราด 4 129,538 4 0 4 0 0 
9 6 ปราจีนบุร ี 3 22,032 3 0 3 0 0 
10 6 ชลบุร ี 3 142,839 3 0 3 0 0 
11 7 สุราษฎร์ธาน ี 103 2,152,997 100 3 100 3 0 
12 8 ตรัง 11 176,001 11 0 11 0 0 
13 8 พัทลุง 6 36,152 6 0 6 0 0 
14 8 สตูล 5 63,160 5 0 5 0 0 



15 8 ปัตตาน ี 1 4,950 1 0 1 0 0 
16 8 นราธิวาส 2 7,299 2 0 2 0 0 
17 8 สงขลา 2 7,000 2 0 2 0 0 

รวม  158 3,145,805 154 4 147 10 1 

ปี 2560 มีแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้ากับกรม

วิชาการเกษตร จ้านวน 328 แปลง เก็บข้อมูลคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน ้ามันของแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันของ

ผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามัน ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 16 

จังหวัด โดยได้ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันทั งหมด จ้านวน 75 แปลง คิดเป็น 22.87 เปอร์เซ็นต์ จากแปลงที่

ได้รับใบอนุญาตทั งหมด พบว่า แปลงเพาะกล้าได้รับเมล็ดงอกจ้านวน 1,006,012 เมล็ด สามารถจ้าหน่ายให้เกษตร

ใช้ปลูกในพื นที่ได้ประมาณ 44,123 ไร่ แปลงที่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ้านวน 67 แปลง 

ไม่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ้านวน 8 แปลง ผ่านมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน 

จ้านวน 67 แปลง ต่้ากว่ามาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ จ้านวน 6 แปลง และไม่ผ่านมาตรฐาน จ้านวน 2 แปลง 

โดยแปลงเพาะกล้าที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่ในพื นที่จังหวัดอุบลราชธานี และไม่ได้รับเมล็ดงอกในปี 2560 (ตารางที่ 4)   

ตารางท่ี 4 ผลการตรวจสอบมาตรฐานแปลงเพาะช้าต้นกล้าปาล์มน ้ามัน (แปลงเพาะเอกชน) ประจ้าปี 2560 

ล าดับ 
ผู้ตรวจ
(สวพ.) 

จังหวัด 
จ านวน

แปลงเพาะ 
จ านวน
เมล็ด 

ใบอนุญาตรวบรวม ผลการตรวจสอบมาตรฐาน 

มี ไม่มี 
ได้

มาตรฐาน 
ต่ ากว่า

ปรับปรุงได้ 
ไม่ได้

มาตรฐาน 
1 2 ก้าแพงเพชร 1 4,000 1 0 1 0 0 
2 2 พิษณุโลก 4 30,807 4 0 4 0 0 
3 2 เพชรบูรณ ์ 1 39,931 1 0 1 0 0 
4 4 อุบลราชธาน ี 2 0 0 2 0 0 2 
5 4 นครราชสมีา 2 29,950 1 1 1 1 0 
6 4 บุรีรัมย ์ 4 8,000 4 0 4 0 0 
7 4 ศรีสะเกษ 1 23,000 1 0 1 0 0 
8 4 ยโสธร 3 3,052 2 1 2 1 0 
9 6 สระแก้ว 4 48,000 3 1 3 1 0 
10 6 ตราด 3 164,927 3 0 3 0 0 
11 6 ปราจีนบุร ี 4 8,962 4 0 4 0 0 
12 6 ชลบุร ี 3 290,698 2 1 2 1 0 
13 6 ระยอง 1 95,002 1 0 1 0 0 
14 7 สุราษฎร์ธาน ี 36 242,422 36 0 36 0 0 
15 8 ตรัง 1 6,103 1 0 1 0 0 
16 8 พัทลุง 5 11,158 3 2 3 2 0 

รวม  75 1,006,012 67 8 67 6 2 



ปี 2561 มีแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้ากับกรม

วิชาการเกษตร จ้านวน 312 แปลง ส้ารวจและเก็บข้อมูลคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน ้ามันของแปลงเพาะกล้าปาล์ม

น ้ามันของผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามัน ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 15 จังหวัด โดยได้

ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันทั งหมด จ้านวน 73 แปลง คิดเป็น 23.39 เปอร์เซ็นต์ จากแปลงที่ได้รับใบอนุญาต

ทั งหมด พบว่า แปลงเพาะกล้าได้รับเมล็ดงอกจ้านวน 2,502,221 เมล็ด สามารถจ้าหน่ายให้เกษตรใช้ปลูกในพื นที่

ได้ประมาณ 109,746 ไร่ แปลงที่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ้านวน 69 แปลง ไม่มี

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ้านวน 4 แปลง ผ่านมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน 

จ้านวน 66 แปลง ต่้ากว่ามาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ จ้านวน 1 แปลง และไม่ผ่านมาตรฐาน จ้านวน 6 แปลง 

ซึ่งส่วนแปลงที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นแปลงที่ไม่ได้ด้าเนินการเพาะต้นกล้าปาล์มน ้ามันในปี 2561 เนื่องจากเกษตรกรมี

ความต้องการต้นกล้าน้อยลง ผลจากราคาผลิตตกต่้า (ตารางท่ี 5)   

ตารางท่ี 5 ผลการตรวจสอบมาตรฐานแปลงเพาะช้าต้นกล้าปาล์มน ้ามัน (แปลงเพาะเอกชน) ประจ้าปี 2561 

ล าดับ 
ผู้ตรวจ
(สวพ.) 

จังหวัด 
จ านวน
แปลง
เพาะ 

จ านวน
เมล็ด 

ใบอนุญาตรวบรวม ผลการตรวจสอบมาตรฐาน 

มี ไม่มี 
ได้

มาตรฐาน 
ต่ ากว่า

ปรับปรุงได้ 
ไม่ได้

มาตรฐาน 
1 2 ก้าแพงเพชร 1 29,425 1 0 1 0 0 
2 2 พิษณุโลก 4 33,180 3 1 3 0 1 
3 2 เพชรบูรณ ์ 1 3,000 1 0 1 0 0 
4 6 สระแก้ว 1 4,800 1 0 1 0 0 
5 6 ตราด 2 84,788 2 0 2 0 0 
6 6 ปราจีนบุร ี 4 11,671 4 0 4 0 0 
7 6 ชลบุร ี 3 240,385 2 1 2 0 1 
8 6 ระยอง 2 216,150 2 0 2 0 0 
9 6 ฉะเชิงเทรา 1 760 1 0 1 0 0 
10 7 สุราษฎร์ธาน ี 22 1,354,842 22 0 22 0 0 
11 8 ตรัง 20 399,200 19 1 19 0 1 
12 8 สตูล 5 43,000 4 1 4 0 1 
13 8 สงขลา 4 10,000 4 0 3 1 0 
14 8 ปัตตาน ี 2 64,020 2 0 0 0 2 
15 8 นราธิวาส 1 7,000 1 0 1 0 0 

รวม 73 2,502,221 69 4 66 1 6 
 

4. การตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันของหน่วยงานของรัฐ (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 

ปี 2559 ตรวจมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันหน่วยงานของรัฐ จ้านวน 12 ศูนย์  แปลงที่ผ่าน

มาตรฐานจ้านวน 4 แปลง และแปลงที่ยังไม่ได้มาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ จ้านวน 8 แปลง (ตารางที่ 6) 



เนื่องจากมีข้อจ้ากัดทางด้านสถานที่ โดยปัญหาที่พบคือ การวางต้นกล้าในบริเวณที่มีร่มเงา หรือพื นที่ส้าหรับการ

วางต้นกล้ามีความลาดเอียง และไม่มีการละบายน ้าออกจากแปลง ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ และนอกจานี 

พบว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลต้นกล้าปาล์มน ้ามัน ขาดความช้านาญและขาดประสบการณ์ในการดูแลต้นกล้า

ปาล์มน ้ามัน ในเบื องต้นได้ให้ค้าแนะน้ากับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือน้าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ต้นที่กล้าที่ดีและมีคุณภาพต่อไป 

ปี 2560 ตรวจมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันหน่วยงานของรัฐ จ้านวน 12 ศูนย์  แปลงที่ผ่าน

มาตรฐานจ้านวน 10 แปลง และแปลงที่ยังไม่ได้มาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ จ้านวน 2 แปลง (ตารางที่ 6) 

เนื่องจากมีข้อจ้ากัดทางด้านสถานที่ เมื่อได้รับค้าแนะน้าให้แก้ไขและได้ปรับปรุงในเบื องต้นไปบ้างแล้ว แต่ยังคงมี

บางจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ปฏิบัติงานตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันได้ให้ค้าแนะน้ากับผู้ปฏิบัติงาน

เพ่ือน้าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ปี 2561 ตรวจมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันหน่วยงานของรัฐ จ้านวน 12 ศูนย์  ผ่านมาตรฐาน

ทั งหมด 12 แปลง (ตารางท่ี 6) เป็นผลจากการให้ค้าแนะน้ากับผู้ปฏิบัติงาน และได้น้าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ต้น

ทีก่ล้าที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ตารางท่ี 6 ผลการตรวจสอบมาตรฐานแปลงเพาะช้าต้นกล้าปาล์มน ้ามันของหน่วยงานราชการ  
ล าดับ หน่วยงาน ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ปี 2559 ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ปี 2560 ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ปี 2561 

ได้
มาตรฐาน 

ต่ ากว่า
ปรับปรุงได ้

ไม่ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ต่ ากว่า
ปรับปรุงได ้

ไม่ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ต่ ากว่า
ปรับปรุงได ้

ไม่ได้
มาตรฐาน 

1 ศวป.สุราษฎร์ธาน ี √     √     √     

2 ศวพ.พัทลุง   √   √     √     

3 ศวพ.สงขลา   √   √     √     

4 ศวพ.กระบี ่   √   √     √     

5 ศวป.กระบี ่ √     √     √     

6 ศวส.ตรัง   √   √     √     

7 ศวพ.ตรัง   √   √     √     

8 ศวพ.สุราษฏร์ธาน ี   √     √   √     

9 ศวพ.ชุมพร   √     √   √     

10 ศวพ.ระนอง √     √     √     

11 ศวพ.พังงา √     √     √     

12 ศวพ.นครศรีธรรมราช   √   √     √     

5. การตรวจแปลงพ่อและแม่พันธุ์ปาล์มน้ ามัน 

การขึ นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน ้ามัน บริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

ปาล์มน ้ามันจากกรมวิชาการเกษตร จ้านวน 6 บริษัท และกรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี

รับหน้าที่ตรวจต้นพ่อและแม่พันธุ์ปาล์มน ้ามันภาคสนาม เป็นการตรวจความอุดมสมบูรณ์ของต้นพ่อและแม่พันธุ์ปาล์ม

น ้ามันที่ใช้ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันชนิดลูกผสมเทเนอราของผู้ประกอบการเอกชน เพ่ือให้การผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันได้



มาตรฐาน เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีกระบวนการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตพันธุ์ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ  

เนื่องจากให้ผลผลิตทะลายและน ้ามันสูงกว่าพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยแต่ละปีคาดการณ์ก้าลังผลิตรวมประมาณ 15 

ล้านเมล็ดงอก การผลิตจริงจะขึ นอยู่กับปริมาณความต้องการของเกษตรกรในแต่ละปี (ตารางที่ 7 และ 8) 

ตารางท่ี 7 ประมาณการการผลิตเมล็ดงอกของประเทศไทยจากภาครัฐและเอกชน 

ล าดับ บริษัท ก าลังการผลิตเมล็ดงอกต่อปี* 

1 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โกลด์เด้นเทเนอร่า  จ.กระบี่ 1,000,000 

2 บริษัท ยูนิวานิช น ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) จ.กระบี่ 5,000,000 

3 บริษัท เปา-รงค์ ออยล์ปาล์ม จ้ากัด จ.นครศรีธรรมราช 1,500,000-2,000,000 

4 บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด จ.ชุมพร 1,000,000 

5 บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จ้ากัด จ.กระบี่ 3,000,000 

6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 350,000-400,000 

7 ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 3,000,000-4,000,000 

 รวม 15,050,000-16,600,000 

หมายเหตุ * ปริมาณการผลิตจริงขึ นกับความต้องการของเกษตรกร 

ตารางท่ี 8 รายการทะเบียนต้นพ่อและแม่พันธุ์ปาล์มน ้ามัน ประจ้าปี 2562 

ล าดับ ชื่อบริษัท ทะเบียน 
จ านวนต้น
พ่อพันธุ์ 

จ านวนต้น
แม่พันธุ์ 

1 บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จ้ากัด 1 1 3 

  2 4 1 

  3 2 1 

  4 45 247 
    รวม 52 252 
2 บริษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 1  4 222 

  2 - 413 

  3 6 157 

  4 -  247 
    รวม 10 1,039 
3 บริษัท เปารงค์ออยล์ปาล์ม จ้ากัด 1 11 416 
4 บริษัท ซีพีไออะโกรเทค จ้ากัด 1 44 105 

  2 59 141 
    รวม 103 246 



5 บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จ้ากัด 1 58 115 

  2 54 823 
    รวม 112 938 
6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. 1 6 66 
7 ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี  - 200 1,738 
 รวม  494 4,695 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดลองนี เป็นการจัดท้าฐานข้อมูลระบบการผลิตกล้าปาล์มน ้ามัน เพ่ือควบคุมการผลิตพันธุ์ปาล์ม

น ้ามันให้ได้มาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันจ้าหน่ายให้เกษตรกร รวมทั ง

ผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันอีก จ้านวน 6 บริษัท ซึ่งต้องได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนต้นพ่อพันธุ์แม่

พันธุ์ปาล์มน ้ามันจากกรมวิชาการเกษตร จากการรวบรวมข้อมูลในช่วงปี 2558-2561 ประเทศไทยมีการส่งออก

พันธุ์ปาล์มน ้ามันจ้านวน 2 ล้านเมล็ด ส่งออกโดยบริษัท สยามเอลิทปาล์ม จ้ากัด บริษัท ยูนิวานิชปาล์มน ้ามัน 

จ้ากัด และคณะบุคคลสวนวัชพล นอกจากนี บริษัทจ้ากัดไทยซิง ทรอพปิคอลพล้านท์เนิซเซอรี จะส่งออกพันธุ์ปาล์ม

น ้ามันเป็นต้นกล้าเพ่ือใช้เป็นปาล์มประดับ การน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันประเทศไทยมีการน้าเข้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันสูง

ถึง 8 ล้านเมล็ด ดังนั นประเทศไทยมีแนวโน้มขยายพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันที่เป็นพันธุ์ต่างประเทศ 3.5 แสนไร่ 

โดยประมาณ จากการศึกษาระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน แยกออกเป็น 2 แบบ แบบแรกคือการ

ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันของผู้ประกอบการเอกชน ในปี 2559-2561 ผู้ประกอบการแปลงเพาะกล้าปาล์ม

น ้ามันที่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ้านวน 267 328 และ 312 แปลง ตามล้าดับ และการ

สุ่มตรวจคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน ้ามันในแปลงของผู้ประกอบการแปลงเพาะเอกชน ส่วนใหญ่ผ่านมาตรฐาน

แปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันตามที่ได้ก้าหนดไว้ มีเพียงบางส่วนที่ต่้ากว่ามาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ และใน

ส่วนของแปลงที่ไม่ได้มาตรฐาน พบว่า เป็นการขอขึ นทะเบียนทะเบียนแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันไว้ แต่ไม่ได้ขอ

ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพ่ือการค้า และไม่ได้ท้าการเพาะต้นกล้าไว้ในแปลงขณะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจ ส้าหรับ

จ้านวนเมล็ดที่แปลงเพาะได้รับมีทั งหมด 6.65 ล้านเมล็ด หากคิดเป็นพื นที่ปลูกประมาณ 2.9 แสนไร่ นอกจากนี 

การตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันหน่วยงานของรัฐ (กรมวิชาการเกษตร) พบว่า ในปี 2559 ซึ่งปีแรกของการ

ทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่ต่้ากว่ามาตรฐานแต่สามารถปรับปรุง ด้วยข้อจ้ากัดด้านสถานที่และความเชี่ยวชาญการ

จัดการสถานที่ตั งแปลงเพาะ และทุกหน่วยงานได้ท้าการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง โดยในปี 2562 ทุกแปลง

สามารถปรับปรุงและผ่านมาตรฐานแปลงเพาะกล้าได้ทุกแปลง  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. จากการรวบรวมข้อมูลหน่วยงาน องค์กรหรือบริษัท ผู้ประกอบการแปลงเพาะ และผู้ผลิตพันธุ์ปาล์ม

น ้ามันที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 จากส้านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร ท้าให้ทราบถึงศักยภาพการ

ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันของประเทศไทย สามารถน้าไปพัฒนาระบบการผลิตปาล์มน ้ามันตามยุทธศาสตร์ปาล์มน ้ามัน 



2. รวบรวมข้อมูลการผลิตและน้าเข้าส่งออกพันธุ์ปาล์มน ้ามันจากหน่วยงานองค์กรหรือบริษัท 

ผู้ประกอบการแปลงเพาะและผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ขึ นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้อง  ข้อมูลที่ได้

สามารถน้ามาประเมินผลการขยายพื นท่ีปลูกของประเทศต่อไปได้ 

3. การตรวจสอบระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน สามารถยกระดับให้ผู้ประกอบการผลิตต้น

กล้าปาล์มน ้ามันที่ได้มาตรฐานจ้าหน่ายให้เกษตรกร เกษตรกรได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพเพ่ิมศักยภาพการผลิตปาล์ม

น ้ามันในประเทศไทยได้มากขึ น 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

คุณขอบส้านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร หน่วยงานผู้ให้ข้อมูลองค์กรหรือบริษัท ผู้ประกอบการแปลง

เพาะ และผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 สารวัตรเกษตรจากส้านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขต 2-8 ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันของผู้ประกอบการเอกชนใน

พื นที่  

12. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร 2552. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518. และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ส้านักควบคุมพืชและวัสดุ

การเกษตร กรมวิชาการเกษตร, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพ. 45 น. 

ชุมพล เชาวนะ อุษา ชูรักษ์ อรรัตน์ วงศ์ศรี สายชล จันมาก สุริยะ คงศิลป์ และชมพู จันที.  2553.  ศึกษาระบบ

การจัดการการผลิตต้นกล้าปาล์มน ้ามัน.  รายงานผลงานวิจัยประจ้าปี 2549-2553.  ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามัน

สุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร.  หน้า 252-255. 

สุรกิตติ ศรีกุล สุพร ฆังคมณี และวัชรี ศรีรักษา. 2547. การผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามัน. เอกสารวิชาการ ปาล์มน ้ามัน. 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อรรัตน์ วงศ์ศรี เกริกชัย ธนรักษ์ ชุมพล เชาวนะ ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ วิรัตน์ ธรรมบ้ารุง เตือนจิตร เพ็ชรรุณ สุริยะ คง

ศิลป์ และสายชล จันมาก. 2555. การผลิตเมล็ดงอกและต้นกล้าปาล์มน ้ามัน การจ้าหน่ายและการ

กระจายพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี. ใน รายงานผลงานวิจัยโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า

ปาล์มน ้ามันเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน ้ามันเพ่ือทดแทนพลังงาน.. ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์

ธานี กรมวิชาการเกษตร. 40 น. 

  



13. ภาคผนวก 

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบมาตรฐานแปลงเพาะช าต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 

                              กรมวิชาการเกษตร 
                      .....................................................................................  

1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อศูนย์ตรวจสอบ............................................................................................................. .......................................... 
ชื่อแปลงเพาะ............................................................................ ...................เลขที.่..................................................... 
ที่ตั ง เลขที่..................หมู่.............ต้าบล....................................................อ้าเภอ............... ........................................ 
จังหวัด....................................................โทรศัพท์....................................................โทรสาร.......... ............................ 
ครั งที่ตรวจ........../25............วันที่.............เดือน......................................พ.ศ.................จา้นวน............................ต้น 

เป้าหมายการผลิต/ปี  ต้น 
 

2. ข้อมูลการรับเมล็ดงอก 

คร้ังท่ี 
ว/ด/ป  

ที่รับเมล็ด 
จ านวน 
(เมล็ด) 

เมล็ดเสียหาย (เมล็ด) 
ต้นกล้า
คงเหลือ 

แหล่ง
พันธุ์ 

ยอด/ราก 
หัก 

เมล็ดไม่พัฒนา 
(หลังเพาะ) 

เมล็ดเน่า 
(หลังเพาะ) 

อื่นๆ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



3. ข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 

3.1 สถานที่ต้ังแปลงเพาะกล้า 

3.2 ต้นกล้า (seedling) 

รายการ มาตรฐาน 
ระดับการจัดการหรือปริมาณ 

ได้มาตรฐาน 
ต่ ากว่ามาตรฐาน

สามารถปรับปรุงได้ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

แหล่งน้ า มีแหล่งน ้าชลประทาน    
ปริมาณน้ า ไม่น้อยกว่า 12,800 ลิตร/ไร/่วัน    
การระบายน้ า ไม่มีน ้าท่วมขัง    
ความลาดชัน ไม่เกิน 3 องศา    
รูปร่างของแปลงเพาะ สี่แหลีย่ม     
ร่มเงาไม้ใหญ่ ไม่มรี่มเงาใหญ่ในระยะ20 เมตร    
การพรางแสง พรางแสง~ 50 %ในอนุบาลแรก    

สรุปผลการตรวจ    

รายการ 
มาตรฐาน 

  

ลักษณะและจ านวนใบ(ใบ/ต้น) 
ได้มาตรฐาน  

(≥80% ของต้นกล้า
ทั้งหมด)          

ต่ ากว่ามาตรฐานสามารถ
ปรับปรุงได้ 

(70-79% ของต้นกล้าทั้งหมด) 

ไม่ได้มาตรฐาน 
(<70% ของต้นกล้า

ทั้งหมด) 
อายุ 1 เดือน ใบรูปหอก 1- 2 ใบ    
อายุ 2 เดือน ใบรูปหอก 2-3 ใบ    
อายุ 3 เดือน ใบรูปหอก 3-4 ใบ    

อายุ 4 เดือน  
ใบรูปหอก 3-4 ใบ    
ใบรูปสองแฉก 1 ใบ    

อายุ 5 เดือน 
ใบรูปหอก 4 ใบ    
ใบรูปสองแฉก 3 ใบ    

อายุ 6-7 เดือน 
ใบรูปหอก 3 ใบ    
ใบรูปสองแฉก 3 ใบ    
ใบรูปขนนก 1-2 ใบ    

อายุ 8-9 เดือน 
ใบรูปหอก 3 ใบ    
ใบรูปสองแฉก 3 ใบ    
ใบรูปขนนก 3-5 ใบ    

อายุ 10-11 เดือน 
ใบรูปหอก 2 ใบ    
ใบรูปสองแฉก 3 ใบ    
ใบรูปขนนก 6-7 ใบ    

อายุ12 เดือน 
ใบรูปหอก 2 ใบ    
ใบรูปสองแฉก 3 ใบ    



 
3.3 ถุงพลาสติก  

 
3.4 ดินและวสัดุปลูก 

3.5 การวางถุงต้นกล้าปาล์มน้ ามนั  

ใบรูปขนนก 9-10 ใบ    
สรุปผลการตรวจ     

รายการ อายุต้นกล้า มาตรฐาน 
ขนาด ความหนาและความแข็งแรงของถุงพลาสติก 

ได้มาตรฐาน  
ต่ ากว่ามาตรฐาน

สามารถปรับปรุงได้ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

ขนาดถุงพลาสติก 

3 เดือน 5x7นิ ว หนา 0.06 มม.    
8-10 เดือน 12x14นิ ว หนา 0.12 มม.    
11-13 
เดือน 

14x17นิ วหนา 0.12 มม.    

ขนาดถาดเพาะ 3 เดือน 6x6 ซ.ม. ลึก 11 ซ.ม.    
สรุปผลการตรวจ      

รายการ มาตรฐาน 

ระดับตามมาตรฐาน 

ได้มาตรฐาน  
ต่ ากว่ามาตรฐาน
สามารถปรับปรุง

ได้ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

วัสดุปลูก 
 

มีส่วนผสมของดินเหนียว ทราย
หยาบ ขุยมะพร้าว และปุย๋หมัก 

   

การระบายน้ าในถุง ระบายน ้าด ี    
ระดับดินในถุงต่ ากว่า
ปากถุง 

อนุบาลแรกไม่เกิน1นิ ว    
อนุบาลหลักไม่เกิน 2 นิ ว    

วัสดุคลุมดิน หนา0.5 นิ ว     
วัชพืช ไม่ควรมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น    
สรุปผลการตรวจ (ระดับคะแนน)    

รายการ มาตรฐาน 
การวางถุง 

ได้มาตรฐาน  
ต่ ากว่ามาตรฐาน

สามารถปรับปรุงได้ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

การวางถุงอนุบาลแรก 10-15 แถว    

อนุบาลหลัก 
แถวเดี่ยว    
แถวคู่    
70x 70x70 ซม.    

สรุปผลการตรวจ     



3.6 การให้น้ าและปุ๋ยเคม ี 

3.7 การคัดต้นกล้าผิดปกต ิ

4. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
5. ลงนาม 
ลงชื่อ......................................................ผู้ควบคุมแปลง  ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจ 

รายการ มาตรฐาน 
ระดับตามมาตรฐาน 

ได้มาตรฐาน  
ต่ ากว่ามาตรฐาน

สามารถปรับปรุงได้ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

คุณภาพน้ าทาง
การเกษตร 

ไม่เน่าเสีย ไม่เค็ม ไม่มีตะกอน 
แขวนลอย หรือมลภาวะ  

   

การให้น้ า 
ดินในถุงชุ่มชื นและสม่้าเสมอ ต้น
กล้าใบไม่แห้งเหี่ยว 

   

การให้ปุ๋ยเคมี 
มีโปรแกรมการให้ปุย๋เคมีทั งทาง
ดินและทางใบ ต้นกลา้มีลักษณะ
แข็งแรงสมบูรณ์   

   

สรุปผลการตรวจ     

รายการ มาตรฐาน  

ระดับตามมาตรฐาน 

ได้มาตรฐาน  
ต่ ากว่ามาตรฐาน
สามารถปรับปรุง

ได้ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

อนุบาลแรก 

สามารถจ้าแนกลักษณะ
ผิดปกติในระยะอนุบาลแรกได้ 
(อายุ 2 เดือน และก่อนย้ายลง
ถุงใหญ่) 

   

อนุบาลหลัก 

สามารถจ้าแนกลักษณะ
ผิดปกติในระยะอนุบาลหลักได้ 
(อายุ 7-9 เดือน และก่อนย้าย
ปลูก) 

   

บันทึกข้อมูลการคดัทิ ง 
ประเมินเปอร์เซ็นต์การคัดทิ ง
ในแต่ละระยะได ้

   

สรุปผลการตรวจ     



      (..........................................................)      (.............................................................) 
วันที่............/.........................../....................   วันที่............/.........................../................... 

ค าชี้แจงแบบฟอร์มการตรวจสอบมาตรฐานแปลงเพาะช าต้นกล้าปาล์มน้ ามัน กรมวิชาการเกษตร 

...........................................................................................  
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อศูนย์ตรวจสอบ  คือ ระบุชื่อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ที่ด้าเนินการตรวจสอบ 
ชื่อศูนย์ผลิต   คือ ระบุชื่อหน่วยงานที่ด้าเนินการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 
ที่ตั ง    คือ ที่ตั งของสถานที่ด้าเนินการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ท้าการตรวจสอบ 
ครั งที่ตรวจ   คือ ครั งที่ด้าเนินการตรวจสอบในรอบปีงบประมาณ (ต.ค.-ก.ย.) 

2. ข้อมูลการรับเมล็ดงอก 
ระบุรายละเอียดครั งที่รับเมล็ดงอก วันที่รับเมล็ด จ้านวนเมล็ดงอกที่รับในแต่ละครั ง จ้านวนเมล็ดเสียหาย

ในลักษณะต่างๆ 
3. ข้อมูลการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 

3.1 สถานที่ตั้งแปลงเพาะกล้า คือ พื นที่ที่วางต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 
3.2 ต้นกล้า (seedling) คือ ต้นกล้าที่มีลักษณะใบตามที่ก้าหนดในแต่ละช่วงอายุโดยค้านวณเป็น

เปอร์เซ็นต์จากต้นกล้าทั งหมดที่มีอยู่ตามเกณฑ์ ดังนี  
ได้มาตรฐาน หมายถึง   ≥80% ของจ้านวนต้นกล้าทั งหมด          
ต่ ากว่ามาตรฐานสามารถปรับปรุงได้ หมายถึง   70-79% ของจ้านวนต้นกล้าทั งหมด                  
ไม่ได้มาตรฐาน หมายถึง   <70% ของจ้านวนต้นกล้าทั งหมด   
สูตรค านวณ  จ้านวนต้นกล้าที่อยู่ในเกณฑ์    x 100   
                จ้านวนต้นกล้าทั งหมดในปัจจุบัน   

3.3 ถุงพลาสติก คือ ถุงที่ใช้ปลูกต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 
ค าแนะน า. ถุงพลาสติกส้าหรับเรือนเพาะช้าหรือแปลงอนุบาลกล้าปาล์มน ้ามันควรใช้ถุงพลาสติกสีด้า 

เคลือบสารป้องกัน อัลตราไวโอเลต (Ultra violet; UV) ควรเจาะรูสลับกัน ห่างจากก้นถุง 5 ซม. การตรวจสอบ
คุณภาพของถุงพลาสติก ท้าได้โดยน้าถุงพลาสติกสีด้านั นมาส่องกับแสงแดด ดูว่าทึบแสงหรือยอมให้แสงผ่านได้บ้าง 
หรือมีเมล็ดพลาสติกเล็กๆ ไม่สม่้าเสมอ อีกวิธีหนึ่งท้าได้โดยตัดขอบเย็บที่ก้นถุงออก เปิดถุงออก สอดมือหรือแขน
เข้าไปในถุงทั ง 2 ด้าน ถือให้มั่นคงหรือสะบัดมือหรือแขนทั ง 2 ข้างอย่างแรง ถ้าถุงพลาสติกขาดถือว่ามีคุณภาพต่้า
หรือสามารถตรวจสอบได้อีกวิธีหนึ่งคือ ใส่ดินให้เต็มถุง แล้วปล่อยจากความสูง 2.5- 3  เมตร ลงบนพื นแข็ง ดูว่าถุง
แตกหรือไม ่

ได้มาตรฐาน หมายถึง   มีการเปลี่ยนถุงขนาดตามอายุที่ก้าหนด 
ต่ ากว่ามาตรฐานสามารถปรับปรุงได้ หมายถึง มีการเปลี่ยนถุงขนาดตามอายุที่ก้าหนดแต่ยังไม่ 

100 เปอรเ์ซ็นต์ 



ไม่ได้มาตรฐาน หมายถึง  ไม่มีการเปลี่ยนถุงขนาดตามอายุที่ก้าหนด 
3.4 ดินและวัสดุปลูก คือ วัสดุที่ใช้ปลูกต้นกล้าปาล์มน ้ามันและการบรรจุวัสดุปลูกในถุง 
วัสดุปลูก ควรมีสมบัติดังนี  

1. ความเป็นกรด-ด่าง   มากกว่า 4.5 

2. ปริมาณทราย    30 – 60  เปอร์เซ็นต์ 

3. ปริมาณดินเหนียว   25 – 45 

4. อินทรียวัตถุ    2 – 3 

5. ปริมาณฟอสฟอรัสทั งหมด  มากกว่า 25 ส่วนต่อล้าน 

6. ปริมาณโปแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มากกว่า 0.2 cmol/kg. 

7. ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มากกว่า 0.4  cmol/kg. 

หรือใช้วัสดุปลูกที่ส่วนผสมของ  

หน้าดิน (มีดินเหนียว 40–60 %)  20-25 เปอร์เซ็นต์   ทรายหยาบ 25–40 เปอร์เซ็นต์  

 ขุยมะพร้าว    20-25 เปอร์เซ็นต์   ปุ๋ยหมัก   20–50 เปอร์เซ็นต์ 

หรือวัสดุอ่ืนที่มีสมบัติใกล้เคียง หาได้ง่ายในพื นที่ 

ได้มาตรฐาน หมายถึง   เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด 
ต่ ากว่ามาตรฐานสามารถปรับปรุงได้ หมายถึง ใช้วัสดุตามมาตรฐานแต่ไม่ 100% 
ไม่ได้มาตรฐาน หมายถึง  ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด 

3.5 การวางถุงต้นกล้าปาล์มน้ ามัน คือ การจัดวางถุงต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 
ได้มาตรฐาน หมายถึง   เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด 
ต่ ากว่ามาตรฐานสามารถปรับปรุงได้ หมายถึง จัดวางตามมาตรฐานแต่ไม่ 100% 
ไม่ได้มาตรฐาน หมายถึง  ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด 

3.6 การให้น้ าและปุ๋ยเคมี    
ได้มาตรฐาน หมายถึง   เป็นไปตามหลักวิชาการที่ก้าหนด 
ต่ ากว่ามาตรฐานสามารถปรับปรุงได้ หมายถึง มีการปรับใช้แต่ไม่ 100% 
ไม่ได้มาตรฐาน หมายถึง  ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการท่ีก้าหนด 

3.7 การคัดต้นกล้าผิดปกติ 
ได้มาตรฐาน หมายถึง   มีการคัดต้นกล้าผิดปกติตามก้าหนดอายุต้นกล้าและมีการท้าลายทิ ง          
ต่ ากว่ามาตรฐานสามารถปรับปรุงได้ หมายถึง มีการคัดต้นกล้าผิดปกติแต่ไม่เป็นไปตามช่วงอายุที่

ก้าหนด 
ไม่ได้มาตรฐาน หมายถึง  ไม่มีการคัดต้นกล้าผิดปกติเม่ือครบก้าหนดอายุ  

4. ข้อเสนอแนะ 



 ข้อเสนอแนะหรือค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ตรวจสอบ 
5. ลงนาม 

ผู้ควบคุมแปลง  คือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ผลิตที่เป็นผู้ควบคุมดูแลต้นกล้าปาล์มน ้ามันหรือผู้รับการตรวจ 
ผู้ตรวจ   คือ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ตรวจสอบที่เป็นผู้ไปตรวจสอบศูนย์ผลิต 

ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

nonglux.k@doa.in.th 
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