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 ปาล์มน า้มัน เป็นพืชตระกูลปาลม์ลกัษณะล าตน้เด่ียว ขนาดล าตน้ประมาณ 12 -20 น้ิว เม่ืออายุ
ประมาณ 1-3 ปี ล าตน้จะถูกหุม้ดว้ยโคนกาบใบ แต่เม่ืออายมุากข้ึนโคนกาบใบจะหลุดร่วงเห็นล าตน้ชดัเจน 
ผวิของล าตน้คลา้ยๆ ตน้ตาล ลกัษณะใบเป็นรูปกา้งปลา โคนกาบใบจะมีลกัษณะเป็นซ่ี คลา้ยหนามแต่ไม่คม
มาก เม่ือไปถึงกลางใบหนามดงักล่าวจะพฒันาเป็นใบ การออกดอกเป็นพืชท่ีแยกเพศ คือตน้ท่ีเป็นเพศผูก้็จะ
ใหเ้กสรตวัผูอ้ยา่งเดียว ตน้ท่ีใหเ้กสรตวัเมียจึงจะติดผล 

ลกัษณะผลเป็นทะลายผลจะเกาะติดกนัแน่นจนไม่สามารถสอดน้ิวมือเขา้ไปท่ีกา้นผลได ้เวลาเก็บผล
ปาลม์จึงตอ้งใชม้ีดงอ(มีดขอ)เก่ียวท่ีโคนทะลายแลว้ดึงให้ขาด ก่อนท่ีจะตดัทะลายปาลม์ตอ้งตดัทางปาลม์
ก่อนเพราะผลปาลม์จะตั้งอยูบ่นทางปาลม์ กระบวนการตดัทาง(ใบ)ปาลม์และตดัเอาทะลายปาลม์ลง เรียก
รวมๆ วา่ แทงปาล์ม ปาลม์น ้ามนัจดัเป็น พืชเศรษฐกิจ มีถ่ินก าเนิดอยูใ่นทวปีแอฟริกา เป็นพืชท่ีใหผ้ลผลิต 
น ้ามนัต่อหน่วยพื้นท่ีสูงกวา่พืชน ้ามนัทุกชนิด 

สามารถน ามาแปรรูปท าเป็นทั้งในรูปแบบของน ้ามนัพืชท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร และใชเ้ป็น
วตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น ขนมขบเค้ียว บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป นมขน้หวาน ครีมและเนย
เทียม เป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน ไบโอดีเซลรวมถึงเป็นส่วนผสมในเพื่อช่วยลดการใชน้ ้ามนั
ดีเซล เพิ่มความมัน่คงทางดา้นพลงังานใหก้บัประเทศ อีกทั้งยงัจะช่วยลดปัญหาผลกระทบทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย และยงัสามารถแปรรูปเป็น สบู่ ผงซกัฟอก เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑต่์างๆ และ
อาหารสัตว ์ดว้ย ใบมาบดเป็นอาหารสัตว ์กะลาปาลม์เป็นวตัถุดิบเช้ือเพลิง ทะลายปาลม์ใชเ้พาะเห็ด และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5


กระทัง่การปลูกลงดินไปแลว้ก็ช่วยในการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้
อีก [1] 

ในประเทศไทยมีการปลูกทั้งทางภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก พนัธ์ุปาลม์น ้ามนัท่ีส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ปลูก เป็นปาลม์น ้ามนัลูกผสมเทเนอรา โดยเฉพาะท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ช่วงปี 2547 - 2550 มีการ
ส่งเสริมการปลูกปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีนาร้าง โดยกรมพฒันาท่ีดิน มีการขุดร่องใหฟ้รี ใหพ้นัธ์ุและปุ๋ย โดยให้
เหตุผลในการส่งเสริมการปลูกเน่ืองจากเป็นปาลม์ท่ีใหน้ ามนัใชไ้ดท้ั้งการบริโภคและใชเ้ป็นไบโอดีเซลได้
โดยประเทศท่ีปลูกปาลม์น ามนัไดแ้ก่ อินโดนีเซีย 50ลา้นไร่ มาเลเซีย 35ลา้นไร่ ส่วนไทย 5.5ลา้นไร่ปัจจุบนั
ภาครัฐของไทยมีเป้าหมายจะปลูกปาลม์ใหไ้ดท้ั้งส้ิน 10ลา้นไร่ภายในปี 2572 จากพื้นท่ีมีศกัยภาพ ทั้งส้ิน 20
ลา้นไร่ 

ปัจจุบนั ประเทศท่ีผลิตและส่งออกน ้ามนัปาลม์รายใหญ่ท่ีสุดในโลกคือประเทศมาเลเซีย ผลิตเป็น
สัดส่วนมากถึงร้อยละ 47 ของการผลิดของโลก 

ปาล์มน า้มันแต่ละตน้จะก าหนดปริมาณการใหช่้อดอกตวัผู ้และช่อดอกตวัเมีย ล่วงหนา้ 33 เดือน 
โดยข้ึน กบัปริมาณน ้า ท่ีตน้ปาลม์น ้ามนันั้น ๆ ไดรั้บ เช่น หากตน้ปาลม์ไดรั้บน ้า ในปริมาณท่ีเหมาะสมใน
วนัน้ีตน้ปาลม์ก็จะก าหนดให้ล าตน้ออกช่อดอกตวัเมียมากกวา่ช่อดอกตวัผู ้ในทางกลบักนั หากตน้ปาลม์นั้น 
ๆไดรั้บน ้า ในปริมาณท่ีไม่เพียงพอในวนัน้ีตน้ปาลม์ก็จะก าหนดใหล้ าตน้ออกช่อดอกตวัผูม้ากกวา่ช่อดอกตวั
เมีย ซ่ึงช่อดอกทั้ง ตวัผูแ้ละตวัเมียท่ีถูกก าหนดล่วงหนา้น้ีจะไปผลิออกเป็นช่อดอกในอีก 33 เดือนขา้งหนา้ 
ดงันั้น ปาลม์ท่ีปลูกโดยอาศยัน ้า ฝนจากธรรมชาติเพียงอยา่งเดียว จะใหผ้ลผลิตตามปริมาณน ้า ฝนท่ีไดรั้บ ยิง่
ถา้พื้นท่ีท่ีปลูกปาลม์น ้ามนัมีช่วงฝนแลง้ หรือขาดน ้า หลายเดือน ปาลม์นั้น ๆ ก็จะใหช่้อดอกตวัผูใ้นปริมาณ
มาก หรือแทบไม่ใหช่้อดอกตวัเมียเลย ตน้ปาลม์จะมีลกัษณะสูงเร็ว เพราะไม่ตอ้งสูญเสียธาตุอาหารในการ
ออกลูกออกผลปาลม์น ้ามนัท่ีขาดน ้า เป็นระยะเวลาหลายเดือน จะใหแ้ต่ช่อดอกตวัผู ้หรือแทบจะไม่ใหช่้อ
ดอกตวัเมียเลย แมว้า่เราจะให้น ้า ใหปุ๋้ยอยา่งเตม็ท่ีกบัตน้ปาลม์ในเวลาต่อมา ก็ไม่สามารถแกไ้ขใหต้น้ปาลม์
ออกช่อดอกตวัเมียมากข้ึน ได ้เพราะปริมาณการออกช่อดอกตวัเมียไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้เม่ือ 33 เดือนท่ีแลว้
ตามปริมาณน ้า ท่ีตน้ปาลม์น ้ามนัตน้ดงักล่าวไดรั้บ แต่การใหน้ ้า ใหปุ๋้ยอยา่งเตม็ท่ีกบัตน้ปาลม์ในเวลาต่อมา 
จะไปมีผลใหต้น้ปาลม์ออกช่อดอกตวัเมียมากข้ึน ในอีก 33 เดือนขา้งหนา้อยา่งไรก็ตามหากช่อดอกตวัเมียท่ี
ออกมา กระทบกบัช่วงฤดูแลง้ หรือภาวะตน้ปาลม์ขาดน ้า ช่อดอกตวัเมียดงักล่าวก็อาจจะฝ่อไม่ใหผ้ล เพื่อลด
การสูญเสียน ้า 

อายุปลูกลงดิน 1 ½ - 3 ½ ปี: ตน้ปาลม์จะเร่ิมออกดอก ให้ผลผลิต มีผลปาลม์ออกดกรอบตน้ เน่ืองจาก
ตน้ปาลม์ไดน้ ้า จากแปลงเพาะตน้กลา้ ในช่วงอายปุลูกประมาณ 2 ½ ข้ึน ไป การก าหนดปริมาณช่อดอกตวั
ผู-้ตวัเมีย จะข้ึน อยูก่บัปริมาณน ้า ท่ีตน้ปาลม์ไดรั้บบนแปลงปลูกนั้น ๆ(น ้า จากฝน และการรดน ้า ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2


อายุปลูกลงดินประมาณ 3 ½ ปี เป็นช่วงปาลม์ขาดคอ ตน้ปาลม์จะใหช่้อดอกตวัผูใ้นปริมาณมากเป็น
ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน ข้ึน อยูก่บัสภาพภูมิอากาศและการไดรั้บน ้า ในแปลงปลูกนั้น ๆ 

อายุปลูกลงดิน 4 – 7 ปี ปาลม์น ้ามนัพนัธ์ุดีจะเร่ิมใหผ้ลผลิตมากข้ึน ๆเร่ือย ถา้เกษตรกรมีการใหท้ั้ง 
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้ง ถา้มีการให้น ้า ไดต้ลอดทั้ง ปี ปริมาณน ้า หนกัทะลายปาลม์เป็นตนั
ต่อไร่ต่อปีท่ีรับประกนัเอาไวโ้ดยผูผ้ลิตแต่ละแหล่ง สามารถท่ี จะรับประกนัไดท่ี้อายตุน้ปาลม์ 8 ปี อายปุลูก
8 ปีข้ึน ไป ปาลม์น ้ามนัจะให้ผลผลิตสม ่าเสมอ ถา้เกษตรกรมีการใหท้ั้ง ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอกอยา่งถูกตอ้ง และ
ถา้มีการใหน้ ้า ไดต้ลอดทั้ง ปี ปริมาณน ้า หนกัทะลายปาลม์เป็นตนัต่อไร่ต่อปี ตอ้งไดต้ามปริมาณท่ีแต่ละ
แหล่งผลิตรับประกนัดว้ย อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากวธีิการเก็บเก่ียวผลปาลม์ท่ีตน้สูงมาก ไม่สามารถใชเ้สียม
แทงปาลม์ไดต้อ้งใชเ้คียวตดัทางใบล่างออกก่อนแลว้จึงจะสามารถใชเ้คียวตดัทะลายปาลม์ลงมาไดด้ว้ยวธีิ
ดงักล่าว จะท าใหต้น้ปาลม์มีทางใบนอ้ยลง เสมือนมีขนาดโรงครัวปรุงอาหารเล็กลง ท าใหป้าลม์น ้ามนัให้
ผลผลิตนอ้ยลงตามไปดว้ย 

การให้น า้กบัต้นปาล์มน ้ามันในปริมาณทีเ่หมาะสม 

จากการศึกษาทางวชิาการ เสนอไวว้า่ ปาลม์น ้ามนัแต่ละตน้ตอ้งการน ้า วนัละ200 ลิตรซ่ึงเป็นเร่ือง
ยากส าหรับเกษตรกรท่ีจะตอ้งจดัหาน ้า ปริมาณดงักล่าว เพื่อใชร้ดใหก้บัตน้ปาลม์น ้ามนัอูติพนัธ์ุพืชเสนอให้
ใชว้ธีิสังเกตยอดตน้ปาลม์ท่ีมียอดแหลม ไม่คล่ีออก คลา้ยหอก หากปรากฏวา่ปาลม์น ้ามนัตน้ใดมียอดแหลม 
ไม่คล่ี คลา้ยหอก สูงในระดบัใกลเ้คียงกนั มากกวา่ 2 ยอดหอกแสดงวา่ปาลม์น ้ามนัตน้ดงักล่าวขาดน ้า แลว้ 
ตอ้งใหน้ ้า แก่ตน้ปาลม์นั้น ๆมากข้ึนลกัษณะการใหน้ ้า ดว้ยท่อพีอี พนัรอบล าตน้ปาลม์และใส่หวัฉีดขนาด
เล็กจ านวน 3 หวั พน่น ้า หนัออกจากล าตน้ท าใหไ้ม่เกะกะและเสียหายจากการเก็บเก่ียวผลปาลม์น ้ามนั
ลกัษณะของยอดปาลม์ท่ีแหลม ไม่คล่ีใบออก คลา้ยหอกหากมียอดหอกดงักล่าว ท่ีมีความสูงระดบัใกลเ้คียง
กนัมากกวา่ 2 ยอด แสดงวา่ปาลม์อยูใ่นภาวะขาดน ้า หรือไดรั้บน ้า ไม่เพียงพอ ตอ้งเพิ่มการใหน้ ้า 

ดูเพิม่ 

 น ้ามนัปาลม์ 
 วกิฤตการณ์การขาดแคลนน ้ามนัปาลม์ในปี พ.ศ. 2554 

อ้างองิ 

1. ↑ http://www.thairath.co.th/news.php?section=agriculture&content=67386 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554&action=edit&redlink=1
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