
 

พืชใหนํ้ามัน 
 

ประเทศไทยเราขึ้นช่ือวามีความหลากชนิดของพืชท่ีมากเปนอันดับตน ๆ ของ
ภูมิภาคอาเซียนแหงน้ี และเชนเดียวกันพืชท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจก็พลอยมีมากมาย
หลากหลายชนิดตามไปดวย พืชท่ีใหนํ้ามันก็เปนอีกประเภทหน่ึงท่ีเกษตรกรนิยมหันมา
เพาะปลูกกันมาก เน่ืองจากมีคุณคาทางเศรษฐกิจและขายไดราคาดี และยังมีความ
ตองการของตลาดและของผูบริโภคอยางตอเน่ือง พืชท่ีใหนํ้ามันท่ีนิยมปลูกกันในปจจุบันน้ี 
ไดแก ปาลมนํ้ามัน มะพราว ทานตะวัน และงา เปนตน ซ่ึงพืชเหลาน้ีพบวาสวนของเมล็ด
น้ันมีความสําคัญมากเพราะใหปริมาณนํ้ามันที่มากท่ีสุด  
 
1. ปาลมน้ํามัน 

       ปาลมนํ้ามันเปนพืชท่ีใหผลผลิตนํ้ามันสูง ทําใหมีตนทุนการผลิตและราคาต่ํากวา
นํ้ามันพืชชนิดอื่นๆ สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางหลากหลายท้ังในสินคาอุปโภคและ
บริโภค สวนแบงการผลิตนํ้ามันปาลมตอนํ้ามันพืชของโลกจึงเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ืองและ
รวดเร็วแต ภายใตขอตกลงการคาระหวางประเทศที่ทุกประเทศพยายามที่จะใหมีการเปด
เสรีการคาระหวางประเทศซึ่งกันและกัน สงผลใหนํ้ามันปาลมเปนสินคาหน่ึงท่ีไทยมีความ
เสียเปรียบ  

การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic classification) 
 
 Class  :  Angiospermae 
 Subclass  :  Monocotyledon 
 Order  :  Palmales 
 Family  :  Palmae 
 Sub-family  :  Cocoideae 
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 Genus  :  Elaeis 
 Species  :  guineensis 
 Scientific name  :  Elaeis guineensis  
 Common name  :  Oil palm 
 
 ปาลมนํ้ามันเปนพืชยืนตนใบเลี้ยงเดี่ยว สันนิษฐานวามีถิ่นกําเนิดอยู 2 แหง  คือ 
ทวีปอเมริกาใต และทวีปอัฟริกา มีผูนําเขามาปลูกในเอเชียคร้ังแรกที่เมือง Bogor ประเทศ
อินโดนีเซีย และปจจุบันน้ี นับเปนพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกกันอยางกวางขวางแถบประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อัฟริกา และอเมริกาใต 
 ปาลมนํ้ามันเปนพืชในสกุล Elaeis ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ 
 1.  Elaeis guineensis  ปาลมนํ้ามันในกลุมน้ีอาจเรียกวา African oil palm 
เน่ืองจากพบวามีถิ่นฐานด้ังเดิมในอัฟริกากลางและอัฟริกาตะวันตก นับวาปาลมนํ้ามัน
กลุมน้ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดท่ีนิยมปลูกกันเปนการคาในปจจุบัน สามารถ
แยกไดเปน 3 พันธุ โดยอาศัยความแตกตางทางพันธุกรรมของลักษณะความหนาของ
กะลา (endocarp) ซ่ึงควบคุมโดยยีน 1 คู คือ 
 พันธุดูรา (Dura) เปนพันธุท่ีมีช้ันของ mesocarp ประมาณ 35-50% ของน้ําหนัก
ผลปาลมท้ังหมด สวนของกะลาหนา (ประมาณ 2-8 มม.) ปาลมนํ้ามันชนิดน้ีพบมากใน
แถบตะวันออกไกล เชน พันธุ Deli dura ซ่ึงเปนพันธุดูราที่ปลูกในเกาะสุมาตราเปนพันธุท่ี
ใหผลผลิตสูงเมื่อเทียบกับกลุมดูราดวยกัน  ปจจุบันมักจะใชพันธุดูราเปนตนแมสําหรับ
ปรับปรุงพันธุท่ีใชปลูกเปนการคา   
 พันธุฟสิเฟอรา (Pisifera)  เปนพันธุท่ีมีกะลาบางมาก ช้ัน mesocarp หนากวา
พันธุดูรา  เมล็ดใน (kernel) เล็ก ขนาดผลเล็ก ชอดอกตัวเมียมักจะเปนหมัน   และมี
จํานวนทะลายตอตนนอย ไมเหมาะจะปลูกเปนการคา   ปจจุบันใชพันธุฟสิเฟอราเปนตน
พอพันธุสําหรับผลิตลูกผสม  
 พันธุเทเนอรา (Tenera)  เปนพันธุลูกผสมระหวางดูราและฟสิเฟอรา โดยใชพันธุ
ดูราเปนแมและฟสิเฟอราเปนตนพอ พันธุเทเนอราจะมีกะลาบางประมาณ 0.5-4 มม. หรือ
ประมาณ 10% ของน้ําหนักผล ช้ัน mesocarp หนาประมาณ 60-96% ของน้ําหนักผล มี

366 BO 216 



 2.  Elaeis oleifera (American oil palm) เดิมเรียก E. melanococca หรือ 
Corozo  พวกน้ีมีถิ่นกําเนิดอยูทางภาคเหนือของลุมนํ้าอเมซอนในอเมริกาใตยาวติดตอไป
ถึงอเมริกากลางและคอสตาริกา ไมนิยมปลูกเปนการคา เน่ืองจากมีการเจริญเติบโตชา ผล
ขนาดเล็ก และใหปริมาณนํ้ามันต่ํากวาปาลมนํ้ามันชนิดแรก อยางไรก็ตามไดมีการอาศัย
ลักษณะดีบางประการในกลุม เพ่ือใชในโครงการปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามัน ซ่ึงพบวาพวกน้ี
สามารถผสมขาม E. guineensis ไดและใหเมล็ดท่ีไมเปนหมัน 
 3.  Elaeis odora เดิมทีเดียวจัดอยูใน Barcella odora  (มีรายงานวาพบปาลม
ชนิดน้ีข้ึนอยูบริเวณเดียวกับ oleifera แถบลุมนํ้าอเมซอน) ลักษณะของปาลมชนิดน้ีตาง
จาก 2 พวกแรกคือ ในชอดอกเดียวกันมีท้ังสวนของตัวผูและตัวเมีย  โดยตัวเมียจะอยูตรง
สวนฐานของ spikelet  แตอยางไรก็ตามลักษณะชอดอกดังกลาวน้ีก็สามารถคนพบใน E. 
guineensis และ E. oleifera ท่ีผิดปกติโดยเฉพาะในปาลมท่ีมีอายุนอย ซ่ึง Wessel Boes   
ถือวาลักษณะดังกลาวน้ีไมมีความแตกตางพอที่จะแยกไปอยูอีก genus ความสําคัญของ
ปาลมนํ้ามันชนิดน้ียังไมมีรายงาน 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของปาลมน้ํามัน  
 
 1.  ราก (Roots) 
 เม่ือเมล็ดงอกสวนแรกท่ีจะเห็นกอนคือ ราก เรียกรากอันแรกที่งอกโผลออกมาจาก
เมล็ดวา radicle ซ่ึงจะมีการเจริญเติบโตช่ัวระยะหนึ่ง หลังจากน้ันจะถูกแทนท่ีโดยระบบ
รากฝอยที่เกิดจากฐานของลําตนรูปกรวย ระบบรากฝอยประกอบดวยราก 4 ชุด ดังน้ี 
 1.1  รากชุดแรก (primary roots) เปนรากแรกท่ีเกิดจากฐานของลําตนรูป
กรวย มีการเจริญเติบโตใน 2 ลักษณะคือ ด่ิงลง (descending) และในแนวระดับ 
(horizontal) มีเสนผาศูนยกลาง 5-10 มม. ความยาวตั้งแตส้ันจนถึง 19 เมตร สวนที่ทํา
หนาท่ีดูดยึดนํ้าและธาตุอาหารจะอยูตรงบริเวณสวนกลางของราก Lambourne ศึกษาใน
รากปาลม ท่ีมีอายุ 11 ป ในพ้ืนที่ท่ีมีระดับนํ้าใตดินสูง 1 เมตร พบวา การแผกระจายของ
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 1.2  รากชุดท่ีสอง (secondary roots) เปนรากท่ีเกิดจากรากแรกในช้ัน ของ 
pericycle  รากท่ี 2  เกิดจากรากแรกในแนวระดับมากกวารากแรกในแนวดิ่ง จึงทําให
ทิศทางของการแตกแขนงของรากที่สองมี 2 ประเภทดวยกันคือ รากท่ีสองที่แตกแขนงใน
แนวด่ิงข้ึนเรียกวา ascending secondary roots และในแนวดิ่งลงเรียกวา descending 
secondary roots ท้ัง 2 ประเภทจะต้ังฉากกับรากแรก ขนาดเล็กกวา  จํานวนที่เกิดเกือบ
เทา ๆ กัน มีเสนผาศูนยกลาง 1-4 มม. 
 1.3  รากชุดท่ีสาม (tertiary roots) เกิดจากช้ันของ pericycle ของรากที่สอง มี
ทิศทางของการเกิดต้ังฉากกับรากที่สอง แตขนานกับรากแรก มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.5-1.5 มม. และอาจมีความยาวถึง 15 ซม. 
 1.4  รากชุดท่ีส่ี (quaternary roots) อาจจะมีหรือไมมี ถามีจะมีการเจริญ หรือ
พัฒนาการมาจากรากชุดท่ีสาม มีความยาวถึง 3 ซม. มีเสนผาศูนยกลาง 0.2-0.5 ซม.  
 รากทุกชุดจะไมมีขนราก (root  hairs)  การดูดซึมและดูดยึดธาตุอาหารจะเกิดตรง
สวนท่ีเรียกวา hypodermis ถัดจากปลายรากของแขนงรากแตละชุดข้ึนมา  นอกจากน้ีใน
ปาลมนํ้ามันมีรากอีกชุดหน่ึงท่ีแตกออกมาคือ รากอากาศ (aerial root or 
pneumatophore) มีจุดกําเนิดจากช้ันของ epidermis และ hypodermis  ของลําตนใน
ระดับท่ีสูงจากพ้ืนดินต้ังแต 1 เมตรลงมา ลักษณะการงอกจะทํามุมเฉียงกับพ้ืนดิน เรียกวา 
prop root บางอันสามารถงอกลงมาถึงพ้ืนดิน และบางอันจะแหงกอนถึงพื้นดิน เน้ือเยื่อ
สวนใหญของรากประเภทนี้เปนพวก parenchyma cell  มีลักษณะฟาม  ทําหนาท่ีจับและ
แลกเปลี่ยนอากาศระหวางเนื้อเยื่อรากกับบรรยากาศ 
 2.  ลําตน (Stem) 
 มีลักษณะต้ังตรง ซ่ึงในชวงแรกท่ีมีการพัฒนาของลําตน ฐานของลําตนจะมี
รูปรางแบบกรวยหัวกลับ (inverted cone) แลวจะสรางรากชุดแรกจากฐานของลําตนนี้ท้ัง
ใตพื้นดินและเหนือพ้ืนดินเล็กนอย ตอมาปลองของลําตนจะยืดยาวเปนลําตนทรงกลม  ลํา
ตนของปาลมนํ้ามันเรียกวา bole กวาจะปรากฏใหเห็นก็กินเวลา 2-3 ป ลําตนที่เห็นจะมี
ฐานใบติดอยู รอยแผลที่ฐานใบติดกับลําตนก็คือ ขอของลําตน และสวนท่ีอยูระหวางขอคือ
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 3.  ใบ (Leaves) 
 เกิดจากการพัฒนาของเน้ือเยื่อเจริญปลายยอดของลําตน ซ่ึงมีความสามารถใน
การที่จะผลิตใบไดถึง 50 ใบ ส่ิงแรกท่ีพัฒนาใหเห็นกอนคือยอดท่ีเรียกวา spear หลังจาก
น้ันจึงคลี่ใบออนใหเห็น ในชวงแรกของการเกิดใบมีการพัฒนาชามาก แตละใบอาจใชเวลา
ถึง 2 ป ใบท่ีแกและมีการพัฒนาเต็มท่ีประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ีคือ 
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 3.1  ทางใบ (rachis) ประกอบดวยเสนใยท่ีแข็งแรงเปนจํานวนมาก มีความ
ยาวถึง 8 เมตร เม่ือตัดตามขวางพบวา ปลายทางใบมีลักษณะคอนขางเปนวงกลม มี
ลักษณะสมมาตร ประกอบดวยทางใบดานบนท่ีมีความโคงนอยกวาเรียกวา adaxial และ
ทางใบดานลางเรียกวา abaxial face สวนดานขางท้ัง 2 ดาน (lateral face) เปนที่ต้ังของ
ใบยอยในตําแหนงท่ีตรงกันบนทางใบ  สวนตอนกลางถึงโคนของทางใบมีลักษณะแบน
ราบกวา และไมสมมาตรเหมือนปลายทาง แตสวนประกอบอื่น ๆ เหมือนกัน 
 3.2  กานใบ (petiole) จะส้ันกวาทางใบ แตมีขนาดใหญกวาประกอบดวยเสนใย
ท่ีแข็งแรงและมากกวา ในปาลมบางพันธุ เชน ปาลมเดลี พบวามีความยาวของกานใบถึง 
4 ฟุต เม่ือตัดตามขวางดูไมพบหนาดานขางทั้ง 2 หนา แตจะพบหนามแหลมทั้ง 2 ขาง
ของกานใบ หนามท่ีพบมี 2 ชนิดคือ หนามท่ีเกิดจากเสนใยของกาบใบเรียกวา fiber 
spines และหนามที่เกิดจากเสนกลางใบของใบยอยเรียกวา mid-rib spines ซ่ึงมีขนาดเทา 
ๆ กัน  เกิดจากใบยอยท่ีพัฒนาไมสมบูรณ แผนใบถูกฉีกขาดออกไปเหลือไวเพียงหนาม 
ตรงรอยเชื่อมระหวางทางใบกับกานใบเปนท่ีต้ังของใบยอยท่ีมีแผนใบกุด (vestigial 
laminae) 
 3.3  ใบยอย (leaflets) เกิดจากการแตกของใบท่ีติดกันในระหวางการยืดตัว
ของแกนใบของยอดตรงตําแหนงหนาดานขางของทางใบ ซ่ึงตอนแรกเกิดจะทํามุมต้ัง เม่ือ
ยอดเร่ิมคลี่บานและเปดออก แตละใบจะยืดยาวออกอยางรวดเร็ว ทํามุมฉากกับทางใบ แต
ละใบจัดเรียงขนานสลับกันแบบขนนก (pinnately compound leaves) อาจมี 2-3 ใบท่ีมี
ตําแหนงตรงกัน จํานวนใบยอยแตกตางกันข้ึนกับอายุและความอุดมสมบูรณของดิน แต
อยูในชวง 150-250 คู ใบยอยแตละใบประกอบดวย เสนใบ (vein) มีการเรียงตัวแบบ
ขนาน เสนกลางใบยอย (mid-rib) อยูบริเวณกลางตัวใบและแผนใบท่ีมีลักษณะแคบยาว 
ความยาวของใบยอยคูท่ียาวที่สุดอาจยาวเกินกวา 1.2 เมตร และใบยอยคูสุดทายจะมี
รูปรางคลายรูปไข เรียกวา terminal pair of ovate leaf 
 จํานวนใบของปาลมนํ้ามันท่ีผลิตในแตละปอยูระหวาง 30-40 ทางใบเม่ืออายุ 5 
หรือ 6 ป หลังจากน้ันจะลดลงเปน 20-25 ตอป การผลิตทางใบของปาลมนํ้ามันมี 2 แบบ 
สังเกตไดจากสวนของตอใบที่ยังคงติดอยูบนตนหลังการตัดแตง แบบแรกคือการผลิตทาง
ใบแบบวนซาย (leaf-hand phyllotaxy) แบบท่ีสองคือการผลิตทางใบแบบวนขวา (right-
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 4.  ชอดอก (Inflorescences) 
 เกิดจากตาตรงซอกใบ จัดเปนชอดอกแบบ monoecious กลาวคือดอกตัวผู
และดอกตัวเมียอยูคนละดอกในตนเดียวกัน ชวงเวลาการพัฒนาของตาซอกใบไปเปนตา
ดอกและชอดอกกินเวลา 2 1/2 - 3 ป ชอดอกท่ีผลิตออกมาเปนแบบ spike หรือ spadic 
เกิดอยูบนกานชอ (peduncle) ซ่ึงมีความยาว 30-45 ซม. ตรงโคนของกานชอจะมีกลีบ
ประดับ (bracts) จํานวน 6-10 กลีบ ในจํานวนนี้มี 2 กลีบท่ียืดยาวจนถึงปลายของชอดอก 
ในชอดอกประกอบดวย ชอดอกยอย (spikelet) จํานวนแตกตางกันออกไปในชวง 85-285 
ชอดอกยอย ท้ังหมดนี้จะถูกหอหุมดวย กาบหุมชอดอก (spathe) ซ่ึงจะเปดออกใหเห็นชอ
ดอกภายในเวลา 6-8 อาทิตยกอนท่ีจะมีการถายละอองเกสรหลังจากเปดออกแลว กาบหุม
ชอดอกยังคงอยูรอบ ๆ ดอก พบวากาบหุมชอดอกน้ีเปนตัวขัดขวางการติดผลชอดอกท่ี
กลาวมาสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
 4.1  ชอดอกตัวเมีย (female inflorescences) มีความยาว 30 ซม. หรือ
มากกวา ประกอบดวยชอดอกยอยท่ีมีความหนาแนนตรงโคนชอดอกมากกวาตรงปลาย 
จํานวน 12-30 ชอดอกยอย แตละชอจะมีใบประดับท่ียาว มีปลายแหลม เรียกวา spinous 
bract การเรียงตัวของดอกยอยเปนแบบเกลียว และตอนปลายของดอกยอยแหลม มี
ลักษณะเปนหนาม ในชอ ดอกยอยประกอบดวยดอกตัวเมียถึง 1,000 ดอก  การเรียงตัว
ของดอกมีความหนาแนนตรงกลางของชอดอกยอยมากกวาสวนลางและสวนบนของชอ
ดอกยอย 
 4.2  ชอดอกตัวผู (male inflorescences) เกิดบนกานชอท่ียาวกวากานชอดอก
ตัวเมีย ประกอบดวย ชอดอกยอยท่ีมีรูปรางทรงกระบอกยาวคลายน้ิวมือ (finger-like 
cylindrical spikelets) จํานวน 150 ชอดอกยอย ไมมีหนาม ความยาวของชอดอกยอยอยู
ในชวง 10-20 ซม. แตละชอดอกยอยมีใบประดับขนาดเล็ก ส้ัน  ในชอดอกยอยมีดอกตัวผู
จํานวน 700-1,200 ดอก  ดอกตัวผูมีขนาดเล็กและส้ันกวาดอกตัวเมีย 
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 4.3  ชอดอกผสม  หรือชอดอกกะเทย (mixed or hermaphrodyte 
inflorescences) ประกอบดวย ชอดอกยอยตัวผู และชอดอกยอยตัวเมียอยูในชอดอก
เดียวกัน ตําแหนงตรงฐานของชอดอก และชอดอกยอยตัวผูจะอยูสวนบนถัดข้ึนไป พบใน
ปาลมท่ีอายุยงันอย (3-4 ป) เพ่ิงผลิตชอดอกคร้ังแรก 
 ในชอดอกแตละประเภทก็มีชนิดของดอกแตกตางกัน 2 ประเภท ดังน้ี 
 ก.  ดอกตัวผู (staminated or male flowers) พบในชอดอกตัวผูและชอดอก
ผสม มีตําแหนงท่ีต้ังบนชอดอกยอยตัวผู มีสวนประกอบตาง ๆ เปนวงดังน้ี perianthe 
จํานวน 6 กลีบเรียงกัน 2 วง เกสรตัวผูท่ีติดกันเปนหลอดจํานวน 6-7 อัน เกสรตัวเมีย
ขนาดเล็กลีบไมทํางาน (rudimentary pistil) ซ่ึงประกอบดวยรังไขท่ีมียอดเกสรตัวเมีย 3 
แฉก การบานของดอกตัวผูเร่ิมจากโคนของชอดอกยอยไปยังปลาย  การแพรกระจายของ
ละอองเกสรอยูในชวงเวลา 2-3 วันหลังจากท่ีมีการถายละอองเกสร และหมดอายุใน 5 วัน 
จํานวน 1 ชอดอก จะผลิตละอองเกสรได 25-50 กรัม 
 ข.  ดอกตัวเมีย ประกอบดวยช้ันตาง ๆ  จากนอกสุดเขามาคือ  กลีบประดับ 
(bract) มีจํานวน 1 กลีบ กลีบรอง (bracteoles) จํานวน 2 กลีบ  ดอกตัวผูท่ีมีขนาดลีบเล็ก
ไมสามารถใหละอองเกสรได (accompanying androecium) จํานวน 2 ดอก  กลีบดอก 
(perianthes) จํานวน 6 กลีบ เรียงกันเปน 2 วง ถัดเขามาอีกเปนเกสรตัวผูท่ีไมสามารถ
ทํางานได (rudimentary androecium) ลอมรอบสวนของรังไขท่ีมีจํานวนพูรังไข 3 พู และ
มียอดเกสรตัวเมีย 3 แฉกบนกานชูท่ีหนา ส้ัน มีสีขาว บนรังไข ยอดเกสรตัวเมียจะมีขน
ปกคลุมและมีเมือกเหนียว ๆ เม่ือพรอมท่ีจะผสม 
 
 5.  ผลและเมล็ด (Fruits and seeds) 
 หลังจากท่ีชอดอกตัวเมียไดรับการผสมเรียบรอย ประมาณ 5 1/2 เดือนข้ึนไป 
ผลปาลมจะสุกใหทะลายของผลที่มีรูปรางคลายรูปไข ขนาดความกวางxความยาว เฉลี่ย 

35x50 ซม2 ประกอบดวยผลชั้นนอกมีรูปราง  และสีสรรตามท่ีตองการ ผลช้ันในมีลักษณะ
แบนไมคอยมีสี เน่ืองมาจากถูกบีบโดยผลช้ันนอก  ผลที่เกิดโดยไมมีการผสม 
(parthenocarpic fruits) มีเพียงจํานวนนอย ผลที่ไมใหนํ้ามัน (unfertiles fruit) จํานวนผล
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 5.1  ผล (fruit)  ของปาลมนํ้ามันมีผลเปนแบบ sessile drupe ไมมีกานผล มี
ขนาดและรูปรางแตกตางกันออกไปต้ังแต กลม รูปไข ถึงยาวรี ความยาวของผล 2-5 ซม. 
นํ้าหนักของผล 3-20 กรัม ในผลแตละผลประกอบดวยช้ันตาง ๆ ดังน้ี 
 5.1.1  เปลือกผลช้ันนอก (pericarp) มีสีแตกตางกันเน่ืองจากรงควัตถุท่ี
สรางแตกตางกัน ทําใหแบงชนิดผลตามรงควัตถุท่ีสรางได 3 ชนิด คือ 
 ก.  nigrescences type or ordinary type เปนผลที่เห็นไดท่ัวไป ในขณะที่
ยังออนอยู มีสีนํ้าตาลดํา เม่ือผลสุก มีรงควัตถุพวก carotene อยูในปริมาณมาก ทําใหเห็น
เปนสีมวงเขมถึงดํา ยกเวนที่ฐานผลไมมีสี 
 ข.  virescences type or green-fruited type ผลที่ยังไมสุกมีสีเขียว   
ตอมาเม่ือสุกจะมีสีสมแดง แตท่ีปลายผลยังคงมีสีเขียวอยู พบนอยมากจํานวน 50  ทะลาย
ใน 10,000 ทะลาย ในประเทศไนจีเรีย และ 72 ทะลายใน 10,000 ทะลายในประเทศแอง
โกลา 
 ค.  albescences type เปลือกผลมีรงควัตถุนอย ผลเมื่อสุก สวนของฐาน
ผลจะมีสีเหลืองจาง ๆ ถัดข้ึนไปมีสีนํ้าตาลเขมถึงดํา พบนอยเพียง 3 ทะลาย ใน 10,000 
ทะลาย ในประเทศแถบชายฝงไอวอร่ีโคส 
 5.1.2  ผลช้ันกลาง (mesocarp or pulp) ประกอบดวยเสนใยท่ีมีนํ้ามัน
ปาลมอยูมากมาย มีรงควัตถุพวก carotene จึงทําใหเห็นเปนสีเหลืองเขม นํ้ามันสวนใหญ 
สกัดไดจากสวนน้ี ความหนาของผลชั้นกลางแตกตางกันออกไปแลวแตพันธุ และความ
อุดมสมบูรณของดินโดยเฉลี่ยอยูในระหวาง 35-96% ของสวนประกอบทั้งผล 
 5.1.3  ผลช้ันใน (endocarp)  เปนช้ันในสุดมีลักษณะเปนกะลาแข็ง 
ประกอบดวยเซลลหินเปนสวนมาก ในปาลมนํ้ามันบางพันธุอาจไมมีผลช้ันในเลย และบาง
พันธุหนามากถึง 8 มม. ก็มี ลักษณะดังกลาวควบคุมโดยยีน 1 คู คือยีน allele D และ d 
ซ่ึงใชเปนตัวจําแนกพันธุได ผลช้ันในสวนใหญมักมีสีนํ้าตาลเขมถึงดํา 
 5.2  เมล็ด (seeds)  ประกอบดวยเปลือกหุมเมล็ด (testa or seed coat) ท่ี
แข็งมาก พัฒนามาจากสวนของผลช้ันใน  ปลายดานหน่ึงของเปลือกหุมเมล็ดเปนที่ต้ังของ 
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ปญหาการผลิต 

1. ตนทุนการผลิตสูง   ลักษณะพันธุปาลมนํ้ามันมีคุณภาพต่ํา   (พันธุปลอม) 

ความเสียหายเมื่อนําพันธุปาลมนํ้ามันคุณภาพตํ่าไปปลูก  คือ ผลผลิตทะลายปาลมสดและ
นํ้ามันที่สกัดไดจะลดลง และแหลงผลิตเมล็ดพันธุปาลมนํ้ามันที่เช่ือถือไดมีนอย  

2. ความเหมาะสมของพื้นท่ีปลูก      จะตองปลูกในพ้ืนที่ๆ  ประกาศเปนเขต 

เกษตรเศรษฐกิจ  

3. พื้นท่ีปลูกประเทศไทย   ยังมีศักยภาพในการผลิตปาลมนํ้ามัน  และนํ้ามัน 

ปาลม หากมีการแกไขปรับปรุงการใชพื้นที่ปลูก   การใชพันธุดี การใชเทคโนโลยีการผลิต
ปาลมนํ้ามันท่ีเหมาะสม และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปนํ้ามัน  

สถานการณการผลิตและการตลาด 

           ในป พ . ศ. 2544 เน้ือท่ีเก็บเกี่ยวผลปาลมของโลกมีประมาณ  60.78 ลานไร 
ผลผลิตปาลมสด 118.3 ลานตัน ประเทศผูผลิตท่ีสําคัญ คือ มาเลเซีย   และอินโดนีเซีย 
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ตารางที่ 3.1 เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของปาลมนํ้ามันประเทศผูผลิตท่ี
สําคัญ พ.ศ. 2542 - 2544 

เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว (1,000 ไร)  ผลผลิต (1,000 ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก.)  
ประเทศ  

2542  2543  2544  2542  2543  2544  2542  2543  2544  

รวมท้ังโลก 58,324  60,572  60,776  112,406 117,344  118,343  1,927  1,937  1,947  

มาเลเซีย  17,344  18,250  18,250  55,000  56,600  56,600  3,171  3,101  3,101  

อินโดนีเซี
ย  

11,544  12,588  12,588  31,250  34,000  34,000  2,707  2,701  2,701  

ไนจีเรีย  18,750  18,750  18,750  8,000  8,000  8,000  426  426  426  

ไทย  1,247  1,303  1,457  3,514  3,256  4,089  2,818  2,500  2,807  

โคลัมเบีย  803  844  863  2,400  2,470  2,550  2,989  2,926  2,955  

เอกวาดอร 563  613  625  952  1,400  1,540  1,691  2,284  2,464  

โกตดิวัวร  863  869  881  1,242  1,250  1,250  1,439  1,438  1,419  

แคเมอรูน  325  325  325  1,050  1,050  1,050  3,231  3,231  3,231  

กานา  688  719  719  1,032  1,050  1,050  1,500  1,460  1,460  

ปาปว
นิวกินี  

425  425  425  1,000  1,000  1,000  2,353  2,353  2,353  

อื่น ๆ  5,772  5,886  5,893  6,966  7,268  7,214  1,207  1,235  1,224  

ท่ีมา : ประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเทศอื่น, องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ 
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            ป 2544 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกปาลมนํ้ามันประมาณ 1.70 ลานไร และมีพื้นท่ี
เก็บเกี่ยว 1.46 ลานไร ใหผลิตผลปาลมสดประมาณ 4.09 ลานตัน โดยใหผลผลิตปาลมสด
ตอไร 2,807 กิโลกรัม   และผลิตนํ้ามันปาลมดิบได 695,300 ตัน แหลงปลูกปาลมนํ้ามันที่
สําคัญ ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร (สถิติการปลูกปาลมนํ้ามัน) 

    ตารางที่ 3.2 ผลผลิตจากแปลงทดลองของปาลมนํ้ามันลูกผสม  

พันธุ  ผลผลิตทาง ผลผลิตเฉลีย่
ของเกษตรกร** 

(กก./ไร)  
วิชาการ* 
(กก./ไร)  

แหลงปลูก  

ลูกผสมเทเนอรา  3,500-4,000  2,780  กระบี่ สุราษฎรธานี 
ชุมพร ตรัง สตูล 

สุราษฎรธานี 1  3,000-3,500  -  ภาคใต ภาคตะวันออก  
พันธุอื่นๆ  2,600-2,700  2,000  ภาคใต  
เฉลี่ย  3,030-3,400  2,390     

ท่ีมา : *ขอมูลงานคนควาวิจัย สถาบันวิจัยพืชสวน 

**ขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

         ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบ  45 โรงงาน   เปนโรงงานขนาด
ใหญไดมาตรฐาน 23 โรงงาน   (กําลังการผลิต 7.78 ลานตันผลปาลมสด/ป)   และโรงงาน
ขนาดเล็กไมไดมาตรฐานอีกจํานวน 22 โรงงาน (กําลังการผลิต 0.74 ลานตันผลปาลมสด/
ป) ซ่ึงเพียงพอกับปริมาณผลผลิตทะลายสด 3.88 ลานตัน  

โรงงานกลั่นนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศไทยเกือบท้ังหมด   ต้ังอยูในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมทั้งส้ิน 13 โรงงาน   มีกําลังการผลิต 1.24 ลานตันนํ้ามันปาลมดิบ/ป ดังน้ัน
จึงมีความสามารถที่จะรองรับผลผลิตนํ้ามันปาลมดิบภายในประเทศไดอยางเพียงพอ  

การตลาดโลก 
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       การสงออก ในชวง 5 ป มีอัตราการขยายตัวปละ 7.43% โดยป 2544  มีปริมาณการ
สงออก 16.49 ลานตัน เพ่ิมข้ึน 14.83% เม่ือเทียบกับป 2543 ประเทศผูสงออกท่ีสําคัญ
ไดแก มาเลเซีย (49.70%) อินโดนีเซีย (31.08%)  ประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญไดแก ประเทศ
ในกลุม EU (18.35%) อินเดีย (15.33%) จีน (12.81%)และปากีสถาน (10.54%)  

        ราคานํ้ามันปาลมดิบ     มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรุนแรง    ในแตละชวงเวลาและ
เคลื่อนไหวไปตามสถานการณนํ้ามันพืชโลก ในป 2543 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.80 บาท  

        ราคานํ้ามันปาลมบริสุทธิ์  น้ันราคาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับราคานํ้ามัน
ปาลมดิบ และราคานํ้ามันถั่วเหลือง โดยราคาเฉลี่ยป 2544 กิโลกรัมละ 12.03 บาท 

 

การตลาดไทยในป 2544 

1. ความตองการใชภายในประเทศ มีปริมาณ  668,083  ตัน เพิ่มข้ึน 14.69% เม่ือ
เทียบกับป 2543 

2. การสงออก การสงออกนํ้ามันปาลมดิบ มีปริมาณ160,810  ตันคิด มูลคา 1,611 
ลานบาท  

3. ราคาผลปาลม ท่ีเกษตรกรไดรับ เฉลี่ย กิโลกรัมละ 1.19 บาท ลดลงจากป พ.ศ. 
2543 ซ่ึงเฉลี่ย กิโลกรัมละ 1.66 บาท หรือลดลง 28.31% 

4. ราคานํ้ามันปาลมดิบ   ขายสงกรุงเทพฯ   เฉลี่ย กิโลกรัมละ  10.86 บาท ลดลง 
จากป 2543 ซ่ึงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 12.92 บาท หรือลดลง 15.94% 

5. ราคานํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ ขายสงกรุงเทพฯ เฉลี่ย กิโลกรัมละ 19.19 บาท ลดลง 
จากป 2543 ซ่ึงเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.87 บาท หรือลดลง 12.25% 
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ตารางที่ 3.3 เน้ือท่ี ผลผลิต และผลผลิตตอไร ปาลมนํ้ามันรายจังหวัด พ.ศ. 2542 - 2544  

เนื้อที่ใหผล (ไร)  ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก.)  
จังหวัด  

2,542 2,543 2,544 2,542 2,543 2,544 2,542 2,543 2,544 

ทั้งประเทศ  1,246,869 1,302,624 1,456,798 3,514,118 3,256,078 4,088,943 2,818 2,500 2,807 

ระยอง  1,917 1,985 7,429 3,451 3,750 16,195 1,800 1,889 2,180 

ชลบุรี  17,532 17,929 24,004 33,802 34,531 52,785 1,928 1,926 2,199 

ประจวบครีีขั
นธ  

32,563 34,491 35,559 80,007 80,123 88,577 2,457 2,323 2,491 

ชุมพร  239,069 259,349 280,076 641,900 635,146 766,008 2,685 2,449 2,735 

ระนอง  5,361 5,908 6,572 14,716 14,794 17,810 2,745 2,504 2,710 

สุราษฎรธานี 356,207 370,229 390,110 1,022,314 944,824 1,127,418 2,870 2,552 2,890 

พังงา  7,844 8,009 28,969 21,242 19,101 78,245 2,708 2,385 2,701 

กระบ่ี  461,836 475,846 532,058 1,373,962 1,222,448 1,571,167 2,975 2,569 2,953 

ตรัง  47,834 49,454 52,183 126,712 115,030 134,945 2,649 2,326 2,586 

นครศร ี 3,406 3,695 7,704 8,856 9,090 19,383 2,600 2,460 2,516 

ธรรมราช  

สงขลา  9,765 10,072 10,329 24,901 23,659 25,750 2,550 2,349 2,493 

สตูล  62,292 64,383 69,308 160,090 151,493 171,121 2,570 2,353 2,469 

ยะลา  69 80 96 125 131 174 1,812 1,638 1,813 

นราธิวาส  1,174 1,194 1,216 2,040 1,958 2,199 1,738 1,640 1,808 

อื่น ๆ  -  -  11,185 -  -  17,166 -  -  1,535 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 

การปรับปรุงพันธุ  • 

ปจจุบันมีปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามันลูกผสม  และพิจารณาเปนพันธุรับรองของกรม
วิชาการเกษตร   คือ ปาลมนํ้ามันลูกผสมสุราษฏรธานี 1, 2 และ 3 ซ่ึงท้ัง 3 พันธุ ซ่ึงใหผล
ผลิตทะลายสด  เฉลี่ยอาย ุ6-11 ป  ประมาณ 3,350-3,660 กก./ไร/ป ซ่ึงสูงกวาพันธุ
มาตรฐาน 15-30%     และใหผลผลิตนํ้ามันปาลมดิบ ประมาณ 880-950 กก./ไร/ป    ซ่ึง
สูงกวาพันธุมาตรฐาน 19-28% นับต้ังแตป 2541 เปนตนมาไดมีการกระจาย ตนกลา
ปาลมนํ้ามันพันธุลูกผสมสุราษฎรธานีไปแลวประมาณ 2,500,000 ตน      และคาดวาในป 
2547-2549  จะสามารถผลิตตนกลาไดปละ 2,500,000 ตน/ป 

 

การปรับปรุงการผลิต  

- สามารถจัดแบงเขตความเหมาะสมพื้นที่ปลูกปาลมในภาคใตได 3 ระดับ    คือ ระดับท่ีมี
ความเหมาะสม (L1) 12,971,928 ไร   เหมาะสมปานกลาง (L2) 10,181,494 ไร และพ้ืนท่ี
ไมเหมาะสม (L3) 25,754,228 ไร  

- การใหนํ้าปาลมนํ้ามัน    สามารถเพิ่มผลผลิตในชวง 2 ปแรก     ไดผลผลิตทะลายสดถึง
41.80%  และการใหผลผลิตทะลายสด เฉลี่ย 7 ป (อายุ 3-9 ป) 3.75 ตัน/ไร/ป    หรือ
เพ่ิมข้ึน 20.96%    ดังน้ันการปลูกปาลมนํ้ามันในสภาพที่มีการขาดนํ้า 200มม./ปข้ึน
ไป   ควรมีการใหนํ้าเสริม   หรือมีการจัดการรักษาความชื้นใหสวนปาลมนํ้ามัน ซ่ึงตน
ปาลมท่ีใหนํ้า และมีผลผลิต นํ้ามันสูงกวาไมใหนํ้า 31.4%  

- การตอบสนองของตนปาลมนํ้ามันตอชนิด  และอัตราปุยฟอสเฟตที่ปลูกในดินชุดอาวลึก 
และดินรวนปนทราย  เปนไปในทิศทางเดียวกัน    คือ การใสปุย ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต 
อัตรา 1.0-1.3 กก./ตน/ป ใหผลผลิตสูงสุด     และการใชปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต+ร็อค
ฟอสเฟต อัตรา 0.5+1.5 กก./ตน/ป ใหผลผลิตรองลงมา  
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- การใหผลผลิตของตนปาลมนํ้ามันที่ปลูกในแปลง   แตละตนมีความสามารถในการใหผล
ผลิตแตกตางกันมากดังน้ัน    ในการคัดเลือกตนกลาสําหรับปลูกจะตองมีการคัดตนกลาท่ี
สมบูรณไปปลูกและยังพบวา   ตนปาลมท่ีผลิตเฉพาะชอดอกตัวผูในชวงอายุ 13-18 เดือน 
จะมีแนวโนมใหผลผลิตทะลายปาลมตํ่าลง  

- การใสทะลายเปลาปาลมนํ้ามันคลุมโคนตนในอัตรา    225 กก./ตน/ป สามารถลดการใช
ปุยเคมีได 50% โดยไมมีผลกระทบตอผลผลิต  

- การปลูกพืชหมุนเวียนแซมในสวนปาลมนํ้ามัน  ท่ียังไมใหผลผลิต 1-3 ปแรก พบวา ขาว
ไร  ขาวโพด  ถั่วลิสง  สับปะรด  และกลวยนํ้าวา   ทําใหผลผลิตทะลายปาลมเพิ่มข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกับพืชคลุมดินและไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของปาลมนํ้ามัน  

มาตรฐานการสุกและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวทะลายปาลมนํ้ามัน  

พบวา การสังเคราะหนํ้ามันในช้ันเปลือกนอกจะเร่ิมข้ึนเม่ือผลปาลมมีอายุประมาณ 
7-8 สัปดาหหลังติดผล     และจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในสัปดาหท่ี 15 จนถึงมีการสะสม
นํ้ามันสูงสุดในสัปดาหท่ี 20-21  และระยะเวลาการพัฒนาของผลนับจากระยะเริ่มติดผล
จนถึงระยะท่ีสะสมนํ้ามันสูงสุด       ซ่ึงถือวาเหมาะสมสําหรับการเก็บเกี่ยว     ประมาณ 
22-23 สัปดาห   และดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม  คือ การสังเกตเห็นผลรวงออกจาก
ทะลายผลแรก และรอบของการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ 10 วันตอรอบ  

 

การดูแลรักษาพืช  

- การใชแมลงห้ํา Callimerusn Sp. สามารถควบคุมหนอนหนาแมวโดยกินไขหนอนวัย 1-
2 ของหนอนรานไดเปนอยางดี  

- การใชไสเดือนฝอย Setinernema riobravis สามารถกําจัดหนอนดวงแรดในแหลง
ขยายพันธุใหตายได 51%  
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- การสํารวจชนิดของสัตวศัตรูปาลมนํ้ามัน ระยะที่ปาลมนํ้ามันปลูกใหมพบหนูพุกใหญ หนู
พันธุใหญ เมนใหญ แผงคอยาว เมนหางพวง และหมูปา กัดกินโคนตน ยอดออน และโคน
ทางใบ สวนในระยะปาลมอายุ 4 ปข้ึนไป พบหนูในกลุมหนูทองขาว ไดแก หนูปามาเลย 
หนูฝานเหลือง และหนูสิงคโปร แปลงที่อยูใกลแหลงนํ้าท่ีมีหญาและวัชพืชข้ึนหนาแนนจะ
ถูกหนูพุกใหญกัดทําลายมากกวาแปลงที่มีการกําจัดวัชพืชเปนอยางดี และไดมีการ
ทดสอบประสิทธิภาพของกับดักชนิดตาง ๆ พบวา กับดักตีตายมีประสิทธิภาพสูงสุด  

- การปลูกพืชแซมในสวนปาลมนํ้ามันปลูกใหมเพื่อควบคุมวัชพืช พบวา พืชแซมที่
สามารถควบคุมวัชพืชไดดี คือ มันเทศ และสับประรด และปลูกในชวงตนฤดูฝนดีกวา
ปลายฤดูฝน และพืชแซมท่ีทํารายไดตอไรสูงคือ สับประรด พริก ขาวโพดหวาน  

การแปรรูปและผลิตภัณฑ  

- ศึกษาการปนเปอนและโลหะหนักท่ีมีตอความคงตัวของปาลมดิบ    โดยทําการวิเคราะห
คุณสมบัติทางเคมี ฟสิกส   ของน้ํามันปาลมดิบท่ีสกัดดวยวิธีอบไอนํ้า แบบยาง แบบทอด 
พบวา คากรดสูงกวามาตรฐานนํ้ามันปาลมดิบโดยท่ัวไป แตผลของโลหะหนักท่ีมีในนํ้ามัน
ปาลมดิบยังไมสงผลอยางเดนชัด 

- การศึกษาวิธีวิเคราะหบีตาแคโรทีน (Provitamin a) และ แอลฟาโทโคฟรอล (Vitamin e) 
พบวา Porim Test Method เหมาะสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ เบตาแคโรทีน และวิธี 
Emumeric Egle method สําหรับหาปริมาณ แอลฟาโทโครีฟอล  

- การใชเอนไซม เพ่ิมปริมาณโมโนกลีเซอรไรด กรดไขมัน และแคโรทีนในน้ํามันปาลมดิบ 
พบวา   มีการเพ่ิมปริมาณของโมโนกลีเซอรไรด    ประมาณ 60% กรดไขมันมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย สวนปริมาณบีตาแคโรทีน ไมมีการเปลี่ยนแปลง  

แนวทางการพัฒนาปาลมนํ้ามัน 

ผลิตพันธุปาลมนํ้ามันพันธุดีสําหรับเกษตรกรผูสนใจปลูกปาลมนํ้ามัน  • 

ใหคําปรึกษาการผลิตปาลมนํ้ามัน เชน การปลูก การใชปุย และบริการดานการ
จัดการศัตรูปาลมนํ้ามัน  

• 
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ใหการรับรองสวนปาลมนํ้ามันของเกษตรกร   ท่ีมีการจัดการสวนปาลมนํ้ามันที่
ถูกตองและเหมาะสม  

• 

จัดทําแปลงสาธิต (แปลงตนแบบ) การผลิตปาลมนํ้ามัน  • 

ศึกษาแนวทาง       ในการประกาศราคาผลผลิตทะลายสดปาลมนํ้ามันที่เปนธรรม
สําหรับทุกฝาย  

• 

การแปรรูปและการใชประโยชน  เพ่ือเพิ่มมูลคานํ้ามันปาลมดิบและนํ้ามันท่ีไดจาก
สวนตางๆ ของผลปาลมในรูปของอาหาร    เชน เนยเทียม มารการีน 
Shortening   และไมใชอาหาร    เพ่ือเสนอแนวทางและพัฒนาเทคโนโลยีในระดับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดยอมเพ่ือใหภาคเอกชนนําไปขยายผล   รวมทั้ง
การใชเปนพลังงานทดแทนดวยกาซชีวภาพ 

• 

ตารางที่ 3.4 แผนการวิจัยปาลมนํ้ามัน ป 2546-2549 กรมวิชาการเกษตร 

แผนงานหลัก  แผนงานรอง  ชื่อโครงการวิจัย  การดําเนินการ  เปาหมาย  

การสรางพันธุพืช 
ใหมท่ีมีศักยภาพ  
13 ชนิด  

วิจัยและพัฒนาพันธุ 
 ุพืชเพ่ือผลผลิตสูง 
หรือเหมาะสมแหลง 
ปลูก  

โครงการปรับปรุง 
พันธุปาลมน้ํามัน  

ปรับปรุงพันธุ
ปาลมน้ํามันรอบ
ท่ี 2  

พันธุใหผลผลิตสูง
กวาพันธุมาตรฐาน
ไมนอยกวา 10% 
อยางนอย 6 สาย
พันธุ  

การวิจัเทคโนโลยี
หลังเก็บเกี่ยวและ 
การแปรรูปสินคา 
เกษตร 7 ชนิด  

วิจัยเทคโนโลยีการ 
แปรรูปสินคาเกษตร  

โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การแปรรูปน้ํามนั
ปาลม  

ศึกษาเทคโนโลยี 
การแปรรูปน้ํามนั
ปาลมใหเปน
ผลิตภัณฑตางๆ  

เทคโนโลยีการแปร
รูปน้ํามันปาลม
อยางนอย 3 ชนิด  

การวิจัเทคโนโลยี 
หลังเก็บเกี่ยวและ 
การแปรรูปสินคา 
เกษตร 7 ชนิด  

วิจัยเทคโนโลยีการ 
แปรรูปสินคาเกษตร  

โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมโอริ
โอเคมีคอล (ปาลม
น้ํามัน)  

เพ่ิมมูลคาน้ํามัน
ปาลมในดานโอริ
โอเคมิคอล  

เทคโนโลยีการการ 
ผลิต methyl ester  
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วิจัยและพัฒนา
ใหไดเทคโนโลยี
การผลิตปาลม
น้ํามันแบบครบ
วงจร  

เทคโนโลยีการ 
ผลิตพืชและการ 
ผลิตเมล็ดพันธุพืช  

วิจัยเทคโนโลยีการ 
ผลิตพืชเศรษฐกิจ  

โครงการวิจัยและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและคุณภาพ
ผลผลิต 
ปาลมน้ํามัน  

เกษตรกรนํา
เทคโนโลยีไปใชจะ
เพ่ิมผลผลิตไมนอย
กวา 20%  

ศึกษา
กระบวนการผลิต
เมล็ดพันธุและ
ตนกลา 
ปาลมน้ํามันใหมี
คุณภาพ 

โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ด 
และตนกลาปาลม
น้ํามัน  

เทคโนโลยีการ 
ผลิตพืชและการ 
ผลิตเมล็ดพันธุพืช  

วิจัยและพัฒนาเทค 
โนโลยีการผลิตเมล็ด 
พันธุเพ่ือเนนการ 
ควบคุมคุณภาพ 
พืชเศรษฐกิจ  

เกษตรกรไดตนกลา
ท่ีสมบูรณ ทําให
เพ่ิมผลผลิตจากเดิม 
2.5 เปน 3.0 ตันตอ
ไรตอป  

พันธุ  

พันธุท่ีนิยมปลูก คือ พันธุปาลมนํ้ามัน ลูกผสมเทเนอรา (DxP)   พันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 
1 พันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 2   และ พันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 3การใหผลผลติ และรักษา
ลักษณะตางๆ ท่ีสําคัญของปาลมนํ้ามันลูกผสมสุราษฎรธานี เฉลี่ย ป (อายุ 6-11 ป) 

ตารางที่ 3.5 แสดงผลผลิตของลูกผสมพันธุตาง ๆ ของปาลมนํ้ามัน 

สายพอ
พันธุ  

พันธุ  ผลผลิต น้ํามัน ผลผลิตน้ํามัน ความสูง 

ทะลายสด ทะลาย (กก./ไร)  อายุ 9 ป 

กก./ไร/ป)  ( (%)  (ซม.)  

ลูกผสมสุราษฎรธานี 1  Calabar  160.78  26.9  986  208  

ลูกผสมสุราษฎรธานี 2  Lame  168.91  23.5  905  187  

ลูกผสมสุราษฎรธานี 3  DAMI  139.97  26.3  839  208  

พันธุมาตรฐาน  AVROS  130.40  25.8  767  243  
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สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

ดินควรมีความอุดมสมบรูณปานกลางถึงดี  • 

ปริมาณนํ้าฝนไมตํ่ากวา 1600 มม./ป  • 

มีชวงแลงไมเกิน 3-4 เดือน  • 

การเตรียมพื้นที่ ควรเตรียมในฤดูแลงในระหวางเดือน มกราคม-เมษายน  

การเตรียมตนกลา  

- ระยะอนุบาลแรก (0-3 เดือน)ในเรือนเพาะชําโดยเพาะชําตนกลาในถุงพลาสติกสีดํา 
ขนาด 6x7 หรือ 6x9 น้ิว หนาอยางนอย 0.06 มม. จนตนกลามีใบงอก 3-4 ใบ หรือตน
กลาอายุประมาณ 3 เดือน จึงยายใสถุงพลาสติกขนาดใหญ ในระยะนี้ตองคัดท้ิงตนกลา
ประมาณ 5-15 % ท่ีมีลักษณะตนเต้ีย และแคระแกร็น  

- ระยะอนุบาลหลัก (3 -12 เดือน) โดยเพาะตนกลาในถุงพลาสติกสีดําหนาอยางนอย 0.12 
มม. ใชถุงพลาสติกสีดําขนาดไมตํ่ากวา 15x18 น้ิว วางไวในแปลงกลางแจง ในระยะนี้ตอง
คัดท้ิงตนกลาประมาณ 5-10 % และในขณะขนยายตนกลาไปปลูก ในแปลงปลูกจริงตอง
คัดท้ิงตนกลาท่ีผิดปกติและไมสมบูรณอีกประมาณ 2-5%  

- การจัดวางตนกลา วางตนกลาเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ระยะระหวางถุงไมควรต่ํา
กวา 75 ซม. โดยจัดแปลงแยกเปนกลุมๆ ตามอายุตนกลา ไมปะปนกันมีปายแสดงใหเห็น
ชัดเจน  

- การดูแลรักษาตนกลา มีการใหนํ้าในปุย กําจัดวัชพืช ควบคุมโรค และแมลง ตลอดจน
การเตรียมตนกลา พรอมนําไปปลูกในแปลงปลูกจริง ควรปฏิบัติตามหลักวิชาการ  

- การเลือกตนกลา ตนกลาท่ีแนะนําใหปลูกเปนตนกลาอายุ 12 เดือน ตนสมบูรณ
แข็งแรง มีความสูงระหวาง 100-150 เซนติเมตร จากระดับดินในถุง และมีใบประกอบรูป
ขนนก จํานวนอยางนอย 9 ใบ 
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- การวางแนวปลูก ใหแถวปลูกหลักอยูในแนวทิศเหนือ-ใต ปลูกแบบสามเหลี่ยมดานเทา 
ระยะปลูกท่ีเหมาะสม  

ตารางที่ 3.6 ระยะปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับพันธุลูกผสมท่ีไดจากพอพันธุกลุมตาง ๆ 

ปลูกแบบสามเหลี่ยมดานเทา
ระยะปลูก (ม.)  

พันธุปาลมนํ้ามันลูกผสม  จํานวนตน/ไร  

Dell Dura x AVROS 

Dell Dura x Ekona 

Dell Dura x Ghana 

Dell Dura x La Me'  

9.00 

8.75 

8.50 

9.00  

22 

24 

25 

22  

การปลูก  

ควรปลูกปาลมนํ้ามันในชวงฤดูฝน ไมควรปลูกชวงปลายฤดูฝนตอเน่ืองฤดูแลง ขอ
ควรระวังหลังจากปลูกไมควรเกิน 10 วัน   และจะตองมีฝนตก ภาคใตฝงตะวันตก ปลูก
ในชวงระหวางเดือนเมษายน  ถึงกันยายน   และภาคใตฝงตะวันออก ปลูกชวงระหวาง
เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม  

การเตรียมหลุมปลูก ควรมีขนาด 45x45x35 เซนติเมตร 

การใหปุย 

วิธีท่ี 1 : ใชลักษณะอาการที่มองเห็นที่ตนปาลม แสดงอาการขาดธาตุอาหาร 

วิธีท่ี 2 : ใสปุยเคมีตามผลการวิเคราะหในใบปาลมนํ้ามันเปนวิธีท่ีนิยม   และแพรหลายใน
ปจจุบัน  ในกรณีท่ีเกษตรกรไมสามารถเก็บตัวอยางใบสงไปวิเคราะหทางเคมีได กรม
วิชาการเกษตร มีคําแนะนําการใสปุย ดังน้ี ควรกําจัดวัชพืชกอนใสปุยเคมีและตองใส
ในขณะที่ดินมีความช้ืนเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใสปุยเม่ือฝนตกหนัก 
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ตารางที่ 3.7 วิธีการใสปุยเคมีเม่ือปาลมนํ้ามันอายุตางๆ 

อายุปาลม 
(ป)  

ปุย N,K และ Mg  ปุย P  

ใสบริเวณรอบโคนตนที่กําจัดวัชพืช
แลว  

1 – 4  
ใสบริเวณรอบโคนตนที่กําจัดวัชพืช
แลว  

ใสบริเวณโคนตนหางจากโคนตน 
50 ซม. ถึง 2.50 เมตร  

5 – 9  
ใสบริเวณรอบโคนตนหางจากโคน
ตน 2.50 เมตร ถึง บริเวณปลายทาง
ใบ  

10 ปข้ึนไป หวานบริเวณระหวางแถวปาลมท่ีกําจัดวัชพืชแลว หรือบนกองทางใบที่
ถูกตัดแตง  

 

การใหน้ํา 

ในสภาพพื้นที่ท่ีชวงฤดูแลงยาวนาน   หรือสภาพพื้นท่ีท่ีมีการขาดน้ํามากกวา 250  มม./ป 
ถามีแหลงนํ้าเพียงพอควรมีการใหนํ้าเสริมในฤดูแลง ในปริมาณ 150-200 ลิตร/ตน/วัน 

ตัดแตงทางใบ  

ต้ังแตเร่ิมปลูกจนถึงปท่ี 6  ควรไวทางใบ  7-8 รอบ (56-64 ทางใบ)  ตนที่โตเต็มท่ี
ควรไวทางใบ 4.5-6.5 รอบ (36-48 ทางใบ)ไมควรตัดแตงทางใบจนกวาจะถึงชวงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ควรตัดทางใบใหเหลือรองรับทะลายปาลม 2 ทาง (ช้ันลางจากทะลาย) และทางใบ
ท่ีตัดแลว  ควรนํามาเรียงกระจายแถวเวนแถว   และวางสลับแถวกันทุกๆ 4-5 ป เพ่ือเพ่ิม
อินทรียวัตถุ ใหกระจายท่ัวแปลง  

การใชทะลายเปลาคลุมดิน  
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ทะลายเปลาท่ีนํามาจากโรงงาน    ควรนํามากองทิ้งไวประมาณ 1 เดือน  แลวจึงนําไปวาง
กระจายไวรอบโคนตน โดยใสทะลายเปลา อัตรา 150-225 ก.ก./ตน/ป 

การลดจํานวนตนปาลมตอไร  

ควรลดจํานวนตนปาลมจาก 22 ตน/ไร ใหเหลือประมาณ 19 ตน/ไร เม่ือปาลมมี
อายุ 10 ป โดยเลือกคัดตนปาลม ท่ีมีลักษณะผิดปกติและมีผลผลิตนอย หรือไมใหผลผลิต
ออก โดยใชวิธีกําจัดตนปาลมดวยสารเคมี คือ เจาะรูท่ีโคนตนปาลมสูงจากดิน 30-90 ซม. 
เจาะลึกประมาณ 10-20 ซ.ม. ใหทํามุม 45 องศา ลงดินและใสสารเคมี กรัมมอกโซน 100 
มิลลิลิตร ผสมน้ําใหได 200 มิตร ตอตน 

ศัตรูของปาลมนํ้ามันและการปองกันกําจัด 

โรคที่สําคัญ  

1. โรคใบไหม พบมากในระยะตนกลาหากรุนแรงทําใหตนกลาถงึตายได 

2. โรคกานทางใบบิด พบในตนปาลมนํ้ามันอายุ 1-3 ป หลังจากนําลงปลูกในแปลง มีผล
ใหการเจริญเติบโตของตนปาลมนํ้ามันหยุดชะงัก 

3. โรคยอดเนา ระบาดมากในฤดูฝน การเขาทําลายตนปาลมนํ้ามันต้ังแตในระยะกลา แต
สวนใหญมักจะพบโรคน้ีกับตนปาลมนํ้ามัน อายุ 1-3 ป     ทําใหใบยอดทั้งใบเนาแหงเปนสี
นํ้าตาลแดง สามารถดึงหลุดออกมาไดงาย 

4. โรคทะลายเนา   ทําลายผลปาลมกอนท่ีจะสุก ระบาดมากในฤดูฝน ท่ีมีความช้ืนสูง ทํา
ใหเปอรเซ็นตกรดไขมันอิสระเพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพในการใหนํ้ามันนอยลง  

5. โรคลําตนเนา พบมากกับตนปาลมนํ้ามันที่มีอายุมาก  ในปจจุบันพบระบาดมากกับตน
ปาลมอายุ 10-15 ป 
แมลงศัตรูที่สําคัญ  

1. หนอนหนาแมว กัดทําลายใบจนเหลือแตกานใบ   ทําใหตนชะงักการเจริญเติบโต ควร
สํารวจแมลงในพื้นที่เปนประจํา 
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2. ดวงกุหลาบ กัดทําลายใบของตนปาลมนํ้ามัน ขนาดเล็กท่ีเพิ่งปลูกใหม  

3. ดวงแรด กัดเจาะโคนทางใบ ทําใหทางใบหักงาย และยังกัดเจาะทําลายยอดออน ทําให
ทางใบที่เกิดใหมไมสมบูรณ   มีรอยขาดแหวงเปน ร้ิวๆ  คลายรูปสามเหลี่ยม ถารุนแรงจะ
ทําใหตนตายได 

ศัตรูที่สําคัญ  

ระยะตั้งแตปลูกจนถึงระยะเร่ิมใหผลผลิต (อายุ 1-3 ป)      มักพบ เมน หมูปา หนู 
และอีเห็น เขามากัดโคนตนออน และทางใบปาลมสวนที่ติดกับพื้นดิน  

• 

ระยะใหผลผลิตศัตรูท่ีสําคัญ คือ หนู   ซ่ึงท่ีพบในสวนปาลม ไดแก หนูนาใหญ หนู
ทองขาวทั้งชนิดท่ีเปน หนูปามาเลย    และหนูบานมาเลย หนูพุก หนูฟนขาวใหญ 
หนูทองขาวสิงคโปร นอกจากนี้ยังมี เมน กระแต หมูบา และอีเห็น  

• 

การปองกันกําจัดวัชพืช 

การควบคุมวัชพืชมีหลายวิธี   เชน การใชแรงงาน การใชเคร่ืองจักรตัดวัชพืช การ
ใชวัสดุคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดิน โดยใชพืชตระกูลถั่ว และการใชสารกําจัดวัชพืช  

การปลูกแทนใหม  

ตนปาลมมีอายุประมาณ 18-25 ป  ตนสูงเกินไปทําใหคาใชจายในการเก็บเกี่ยวสูง 
และมีผลผลิตตํ่า  

การเก็บเกี่ยว 

ตองเก็บเกี่ยวทะลายปาลมท่ีสุกพอดี  หรือประมาณ 20-22 สัปดาห และสงโรงงาน
สกัดนํ้ามันภายใน 24 ช่ัวโมง    เพ่ือใหไดนํ้ามันปาลมท้ังปริมาณ และคุณภาพสูงสุดตอไร 
ซ่ึงการปฏิบัติท่ีถูกตอง และเหมาะสมจะทําใหไดนํ้ามันปาลมท่ีมีคุณภาพดี  

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
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ทะลายผลปาลมสดจะถูกนํามารวมกองไวขางถนนซอย โดยใชแรงงานคนแบก 
รถเข็นลอเลื่อนแรงงานจากสัตว และรถแทรกเตอร โดยจะตองมีการวางแผนการเก็บเกี่ยว
ใหสอดคลองกับการบรรทุกสงโรงงาน  ท้ังน้ีตองเสร็จภายในวันเดียว     และตองไมมี
ทะลายปาลมเหลืออยูในสวนปาลม ถาวันตอไปเปนวันหยุดงาน 

เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมนํ้ามัน 

เครื่องมือเกบ็เกี่ยวทะลายปาลม อายุ 3-5 ป   ใชเสียมดามเหล็ก หนากวาง 3.5 
น้ิว ดามยาว 2.5-3.0 เมตร ปาลมอายุ 6-9 ป   ใชเสียมหนากวาง 4.5 น้ิว ดามยาว 
3.0-4.0 เมตร ปาลมสูงกวา 4 เมตร ใชเคียวดามยาว  

• 

รถขนยายทะลายปาลมนํ้ามัน  • 

เครื่องหั่นยอยทางใบและทะลายเปลา • 

การแปรรูปและผลิตภัณฑ 

นํ้ามันปาลมสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดอยางหลากหลาย     เชน สบู 
นมขมหวาน บะหม่ีสําเร็จรูป นํ้ามันพืช อาหารสัตว กรดไขมันตางๆ   สารต้ังตนใน
อุตสาหกรรมตางๆไมตํ่ากวา 200 ผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรมโอริโอเคมิคอล รวมทั้ง
สามารถผลิตเปนพลังงานทดแทน คือ ไบโอดีเซล (เมทธิลเอสเตอร) 

1. การผลิตกะทิดัดแปลงจากน้ํามันปาลม 

ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ นํ้ามันปาลมไดถูกนํามาใช
ประโยชนอยางกวางขวาง งานวิจัยการผลิตกะทิดัดแปรจากนํ้ามันปาลม เปนงานวิจัยหน่ึง
ท่ีไดนํานํ้ามันปาลมสเตียรินและน้ํามันเมล็ดในปาลมท่ีผานการเติมไฮโดรเจนมาใช
ประโยชนเพ่ือเพิ่มมูลคา ในการผลิตเปนกะทิดัดแปร   ทดแทนกะทิซ่ึงเปนผลิตภัณฑ
อาหารที่ไดจากมะพราว  และมีการนํามาใชประโยชนในการประกอบอาหารของไทยเกือบ
ทุกประเภท ในการประกอบอาหารคาวและหวานของไทย กะทิเปนผลิตภัณฑท่ีไดจาก
มะพราว   มีลักษณะเปนของเหลวสีขาวขุน ท่ีไดจากการบีบอัดเน้ือมะพราวเปนกะทิท่ี
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2. การวิจัยการผลิตนํ้ามันปาลมเพื่อสุขภาพ โทโคฟรอล และแคโรทีนสูง 

ในนํ้ามันปาลมมีสารอาหารที่มีคุณคาสูง  เชน โทโคฟรอล โทโคไตรอีนอล(วิตามิน
อี ) และแคโรทีน การลดความสูญเสียสารอาหารเหลาน้ี ระหวางกระบวนการผลิตนํ้ามัน 
จะชวยใหการผลิตนํ้ามันปาลมมีคุณคาทางอาหารสูงยิ่งข้ึน โดยท่ัวไปการผลิตนํ้ามันปาลม
บริสุทธิ์ในหองปฏิบัติการมักใชวิธีกลั่นใส ซ่ึงประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ   ข้ันตอนที่หน่ึง 
การตกตะกอนเพื่อแยกส่ิงเจือปนและสารฟอสฟาไทด ข้ันตอนที่สอง เปนการฟอกสีแยก
ส่ิงเจือปน และในขั้นตอนสุดทาย   เปนการกําจัดกลิ่นและกรดไขมันอิสระ ไดทดลองใช
เทคนิค Steam deodorization ในการกําจัดกลิ่นและกรดไขมันอิสระ   จากไขมันโอเลอีนข
องนํ้ามันปาลมดิบ  โดยการแปรผันอุณหภูมิ 4 ระดับ คือ 160, 190, 220 และ 250 องศา 
เซลเซียส และระยะเวลา 4 ระดับ คือ 30,60 , 90, และ 120 นาที โดยใชไอนํ้า 2% ของ
นํ้าหนักนํ้ามัน พบวา วิธีการตางๆ ท่ีใชน้ี ปริมาณโทโคฟรอล , โทโคไตรอีนอล และแคโร
ทีน เปลี่ยนแปลงเล็กนอยในทุกการทดลอง  การทดลองที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา  90 นาที เปนสภาวะท่ีเหมาะสม เพราะมีผลทําใหปริมาณแคโรทีนในน้ํามัน
ลดลงเพียงรอยละ 5 – 10  คากรดไขมันและเปอรออกไซดลดลงไดถึงรอยละ 50 วิธีการนี้
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3. การวิจัยและพัฒนาการผลิตสารโอริโอเคมิคอล 

ในอุตสาหกรรมโอริโอเคมิคอลมีการใชนํ้ามันปาลม      ในปริมาณสูงเน่ืองจาก
คุณสมบัติ   โดยเฉพาะของน้ํามันปาลมท่ีสามารถนําไปใชประโยชน ไดอยางกวางขวาง 
จึงไดทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ  โอริโอเคมิคอลใหมีคุณภาพดีข้ึน ท้ัง
ดานกลิ่นสมุนไพรและคุณภาพของผลิตภัณฑ  โดยไดทําการผลิตผลิตภัณฑตางๆคือ สบู 
ครีมบํารุงผิวตางๆ 

4. การใชเอนไซมเพิ่มปริมาณโมโนกลีเซอไรดในนํ้ามันปาลมและนํ้ามันปาลม 

สเตียริน 

ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญพืชหน่ึงของประเทศ จึงมีความสําคัญท่ี
จะตองวิจัยและพัฒนาการ  แปรรูปน้ํามันปาลม เพ่ือเพ่ิมมูลคาและลดตนทุนในการผลิต 
นํ้ามันปาลมเปนนํ้ามันพืชสําคัญท่ีสามารถใชไดท้ังในรูปบริโภคและอุปโภค นํ้ามันปาลมมี
คุณคาทางอาหารสูงเพราะมีสารอาหารตางๆ เชน โทโคฟรอล โทโคไตรอีนอล และบีตาแค
โรทีน โมโนกลีเซอรไรด เปนอิมัลซิไฟเออร   ท่ีมีการนํามาใชสูงท่ีสุดในผลิตภัณฑ 
อาหารตาง ๆ ประมาณมากกวา 70 % ของอิมัลซิไฟเออรท่ีมีใชโดยท่ัวไป นํ้ามันปาลม
เปนวัตถุดิบที่เหมาะสม  เพ่ือลดตนทุน ในการสังเคราะหโมโนกลีเซอรไรด จึง
นาสนใจ   ในการศึกษาการสังเคราะหสารชนิดน้ี   โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้ามันปาลม
และนํ้ามันปาลมสเตียรินจํานวน 10 ตัวอยาง วิเคราะหหาปริมาณไตรกลีเซอรไรด, ไดกลี
เซอรไรด,โมโนกลีเซอรไรด องคประกอบกรดไขมัน กอนและหลังการทําปฎิกริยาโดยใช 
เอนไซม Pancretin lipase เปนตัวเรงปฎิกริยา ระหวาง กลีเซอรรอลกับนํ้ามันปาลมและ
นํ้ามันปาลมสเตียริน พบวามีการเพ่ิมปริมาณของโมโนกลีเซอรและไดกลีเซอรไรด ในชวง 
40- 50 % ตอมาทําการแยกปริมาณโมโนกลีเซอรไรดกับไดกลีเซอรไรด โดยใชเทคนิค 
Column Chromatography และตรวจสอบปริมาณสารทั้งสองชนิด รวมทั้งองคประกอบ
กรดไขมันโดยใชเคร่ือง Gas Chromatograph 
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2. มะพราว (Coconut)  

การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic classification) 
 Class  :  Angiospermae 
 Subclass  :  Monocotyledoneae 
 Order  :  Palmales 
 Family  :  Palmae 
 Subfamily  :  Cocoideae 
 Tribe  :  Cocoideae 
 Genus  :  Cocos 
 Species  :  nucifera 
 Scientific name   :  Cocos nucifera 
 Common name  :  Coconut, Coconut Palm, Ocean Going Nut 
 มะพราวจัดเปนพืชตระกูลปาลม ท่ีมีความสําคัญยิ่งตระกูลหน่ึงของพืชพวกใบเลี้ยง
เด่ียว  นอกจากมะพราวแลว อินทผลัม ปาลมนํ้ามัน ตาลตะโนด จาก หมาก สาคู ลาน 
และหวาย ตางก็เปนพืชท่ีจัดอยูในตระกูลปาลมท่ีมีความสําคัญเชนเดียวกัน 
 

ช่ือทองถิ่น ; 

ชาวจังหวัดจันทบุรี เรียก ดุง  • 

ชาวจังหวัดกาญจนบุรี เรียก โพล  • 

ชาวจังหวัดแมฮองสอน เรียก คอสา  • 

ท่ัวไป เรียก หมากอุน หมากอูน  • 

ชาวจีน เรียก เอี่ยจ้ี 
 
 

392 BO 216 



ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมะพราว  
 
 1.  ราก (Roots) 
 มะพราวเปนพืชยืนตนชนิดใบเลี้ยงเด่ียว มีระบบรากแบบรากฝอย (fibrous 
root system) ซ่ึงรากมะพราวท่ีทําหนาท่ียึดเหน่ียวลําตน ดูดซึมนํ้าและธาตุอาหารตาง ๆ 
น้ัน เปนราก วิสามัญ (adventitious root) ท่ีเรียกวา รากใหญ (main roots) รากใหญ
เหลาน้ีเปนรากถาวรที่กอกําเนิดออกมาจากสวนลางสุดของฐานลําตน และเปนรากท่ีไมมี 
cambium เพื่อเพ่ิมความหนาของราก  ดังนั้นรากใหญท้ังสวนท่ีหยั่งลึกด่ิงลงไปในดินและ
สวนท่ีแผกระจายออกรอบ ๆ ลําตนจะมีขนาดรากเทากัน โดยมีเสนผาศูนยกลางของราก
เฉลี่ยประมาณ  8-10 มิลลิเมตร สําหรับจํานวนรากและขอบเขตของรากจะผันแปรเปลี่ยน
ไปข้ึนอยูกับลักษณะประจําพันธุ อายุพืช ชนิด ดิน ปริมาณน้ําใตดิน และความอุดม
สมบูรณของดิน กลาวคือ เม่ือมะพราวเจริญเติบโตเต็มท่ี จะมีรากใหญท่ีเจริญอยูในช้ันดิน
ลึก 1.5 เมตร จํานวนประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ราก และความยาวรากเฉลี่ย 6 เมตร แต
บางรากอาจมีความยาวถึง 20 เมตรก็ได สีของรากจะเปลี่ยนแปลงตามอายุพืช โดยรากที่
เจริญออกมาจากลําตนใหม ๆ หรือรากท่ีมีอายุนอยจะมีสีขาวหรือสีครีม เม่ือรากมีอายุได 
5 ป สีของรากจะเปลี่ยนเปนสีแดง และหลังจากน้ันถารากมีอายมุากกวา 10 ปข้ึนไป ราก
จะมีสีนํ้าตาลแดง ในแตละปท่ีมะพราวมีการเจริญอยูน้ัน มะพราวจะสรางรากใหญออกมา
เร่ือย ๆ เพื่อทดแทนรากเดิมท่ีตายไป และถารากใหญไดรับอันตราย อาจจะมีรากท่ีมี
ขนาดเดียวกับรากใหญเจริญออกมาทางดานขางของรากใหญได เรียกรากที่แตกแขนง
จากรากใหญน้ีวา รากแขนง (branch roots)   นอกจากนี้แลว ท้ังรากใหญและรากแขนงจะ
มีรากฝอย (rootlets)  เจริญจาก pericycle ออกมาทางดานขางของรากท้ังสองได และจะ
แตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ จากชวงท่ี 2 ไปจนถึงชวงท่ี 4 ขนาดของรากฝอยมี
เสนผาศูนยกลางรากประมาณ 1-4 มิลลิเมตร รากฝอยของมะพราวน้ีเปนรากช่ัวคราว อายุ
รากส้ัน เม่ืออากาศแหงแลงจะทําใหรากฝอยแหงตายไป และเม่ือในดินมีความชุมช้ืน
เพียงพอ รากฝอยก็จะงอกออกมาจากรากใหญไดอีกเพ่ือทดแทนรากเดิมท่ีตายไป 
 เน่ืองจากมะพราวเปนพืชท่ีไมมีขนราก (root hairs)  ดังน้ันรากฝอยที่แผกระจาย
ออกไปตามดินช้ันตาง ๆ ก็จะทําหนาท่ีดูดซึมนํ้าและธาตุอาหารสงมายังรากใหญ พรอมท้ัง
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 รากชนิดตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาขางตนน้ัน เปนรากท่ีเกิดจากสวนลางสุดของลําตน
ท้ังส้ิน แตถามะพราวมีอายุมาก ๆ หรือดินมีนํ้าขังอยูตลอดเวลา รากเหลาน้ีของมะพราวจะ
เนาตายหรือส้ินสภาพไป ดังน้ันมะพราวจะสรางรากชุดใหมท่ีเรียกวา รากอากาศ (aerial 
roots) ข้ึนมาทดแทนรากชุดเดิม ซ่ึงรากชุดใหมน้ีเจริญออกมาจากโคนตนเหนือผิวดิน 
 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 มะพราวท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว ลําตนจะแบงเปน 2 สวนท่ีสําคัญคือ สวนแรก
เปนสวนของลําตนที่อยูในดิน มีลักษณะทรงกรวยคว่ํา    พรอมท้ังมีรากใหญเจริญออกมา
โดยรอบ เรียกสวนของลําตนที่อยูในดินน้ีวา bole ลําตนสวนท่ีสองคือ ลําตนที่อยูเหนือผิว
ดินขึ้นมาท่ีเรียกวา trunk ลําตนมะพราวในสวนน้ีมีรูปรางลักษณะเปนกระบอกทรงสูง แต
ตอนสวนโคนตนที่อยูเหนือพ้ืนดินเล็กนอยมีลักษณะคลายตะโพก และมีขนาดใหญกวา
สวนลําตนที่อยูสูงข้ึนไป ท่ีสวนยอดสุดของลําตนมะพราวจะมีตาอยูเพียงตาเดียวเทาน้ัน ท่ี
จะเจริญเติบโตเปนลําตน ใบ และชอดอก ถาหากตายอดน้ีถูกทําลายหรือเนาตายไป 
มะพราวท้ังตนก็จะตายไปดวย ซ่ึงตายอดที่มีความสําคัญท่ีสุดของมะพราวน้ีเรียกวา 
terminal bud ลําตนมะพราวสวนท่ีอยูเหนือดิน จะเริ่มปรากฏรูปรางเปนทรงกระบอกเม่ือ
มะพราวมีอายุไดประมาณ 4-5 ป โดยในชวงแรกของการเจริญเติบโตทางลําตนน้ัน ตา
ยอดจะเจริญเติบโตทางดานกวางเพื่อเพ่ิมขนาดของลําตน จนกระทั่งการเพ่ิมขนาดลําตน
เปนไปตามลักษณะประจําพันธุแลว ตายอดกจ็ะเร่ิมเจริญเติบโตทางดานความสูง มี
ลักษณะเปนรูปทรงกระบอกสูงข้ึนไปเรื่อย ๆ จนช่ัวชีวิต ลําตนมีสีเทาออนและตั้งตรง แต
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 ในปแรก ๆ ของการเจริญเติบโตจนกระทั่งมะพราวตกผลน้ัน  ลําตนมะพราวจะ
เจริญเติบโตเพิ่มความสูงข้ึนอยางรวดเร็ว   หลังจากน้ันเจริญเติบโตจะชาลง และเม่ือ
มะพราวมีอายุมากข้ึน หรือสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต ลําตนจะเรียว
เล็กลง จํานวนใบและผลก็นอยลงดวย ถาหากลําตนมะพราวเกิดรอยแผลขึ้น รอยแผลที่
เกิดข้ึนน้ันมีรูปรางอยางไรก็จะปรากฏรูปรางอยูเชนน้ันตลอดไป ท้ังน้ีเพราะวาลําตนไมมี
เน้ือเยื่อเจริญพวก cambium ท่ีจะสรางเซลลออกมาซอมแซมบาดแผลได และเม่ือใบรวง
จากลําตน จะท้ิงรอยแผลเปน (leaf scars) ไวบนลําตน จํานวนรอยแผลเปนที่ปรากฏอยู
บนลําตนน้ีจะแสดงถึงอายุของมะพราว ซ่ึงประมาณวาภายในแตละป มะพราวจะท้ิงรอย
แผลเปนไว 12-14 รอย 
 เม่ือผาลําตนมะพราวออกตามขวาง จะเห็นเน้ือเยื่อช้ันในหยาบเปนเส้ียนแข็ง สี
เหลืองจาง และมีทอนํ้าทออาหารกระจายอยูท่ัวไป โดยเฉพาะบริเวณใจกลางลําตนแลวจะ
มีทออาหารอยูมากกวาบริเวณรอบนอก สําหรับเน้ือเยื่อช้ันนอกสุดของลําตนจะแข็งและ
คอนขางเปราะ ซ่ึงเปนเนื้อเยื่อพวก rhytidome และที่ผิวดานนอกของลําตนมีรอยแตกตื้น 
ๆ ขนาดเล็กอยูท่ัวไป ทําใหนํ้าและเชื้อโรคเขาสูลําตนตรงรอยแตกนี้ได 
 
 3.  ใบ (Leaves) 
 ใบมะพราวมีช่ือเรียกเฉพาะวา fronds ซ่ึงเปนใบประกอบแบบ pinnately 
compound leaf ท่ีเกิดจากตาสวนยอดของตน และรวมกันอยูเปนกระจุก ปลายใบกระจาย
ออกเปนรัศมีรอบ ๆ ลําตน โดยจํานวนใบที่คงอยูบนลําตนและอัตราการสรางใบของ
มะพราวในแตละปน้ัน ใชเปนเคร่ืองวัดความเจริญเติบโตของมะพราวไดเปนอยางดี 
กลาวคือถาสภาพแวดลอมเหมาะสม มะพราวท่ีมีการเจริญเติบโตดี จะสรางจํานวนใบได
มาก และมีใบสดติดอยูบนลําตนไดมากดวย แตอยางไรก็ตาม จํานวนใบที่เกิดข้ึนบนลําตน
จะผันแปรไปตามอายุของมะพราว อัตราการเกิดใบ อัตราการรวงของใบ ความอุดม
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 การเกิดของใบมะพราวนั้น กลุมเซลลท่ีจะเปนใบ (leaf primodia) ใชเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางประมาณ 30 เดือน จึงจะโผลใบออนเปนยอดแหลมคลายลูกศรขึ้นมา
จากแผนใยของใบ (fibrous leaf sheath) ท่ีหอหุมตายอดอยู ใบออนน้ีจะยืดตัวอยาง
รวดเร็ว โดยใชเวลาประมาณ 4-6  เดือน  และหลังจากท่ีใบมะพราวเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว
ประมาณ 2 1/2 - 3 ป จึงจะรวงจากลําตน โดยใบที่แหงจนเกือบรวงจากลําตนจะทํามุม 
120-170 องศากับลําตน 
 ใบมะพราวแตละใบประกอบดวย กานใบ (rachis or leaf stalk or petiole) และใบ
ยอย (leaflets)  ความยาวกานใบประมาณ 4.5-6.0 เมตร แตละใบจะมีใบยอยประมาณ 
200-250 ใบ โดยใบยอยจะเรียงติดกันเปนแผงท้ังสองขางของกานใบ ใบยอยท่ีโคนใบและ
ปลายใบจะมีขนาดใบแคบและสั้นกวาใบยอยท่ีอยูตอนกลางใบ ใบยอยท่ีโคนใบจะยาว
ประมาณ 76 เซนติเมตร กวาง 2.5 เซนติเมตร สวนใบยอยท่ีปลายใบจะยาวประมาณ 45 
เซนติเมตร กวาง 1.3 เซนติเมตร สําหรับใบยอยท่ียาวท่ีสุดประมาณ 1 เมตร ซ่ึงจะเปนใบ
ยอยท่ีอยูประมาณ 1/3 ของกานใบที่นับจากโคนใบ โคนใบสวนท่ียึดติดกับลําตนอยาง
เหนียวแนน มีขนาดใหญเกือบคร่ึงรอยลําตน และมีรองเหนือโคนใบใหนํ้าไหลสูยอดได 
 ใบท่ีอยูบนลําตนและรวมกันอยูเปนกระจุกน้ัน ใบแตละใบจะมีการเรงตัวอยางมี
ระเบียบเพื่อใหใบทุกใบรับแสงแดดอยางเต็มท่ี การเรียงตัวของใบบนลําตนมีลักษณะเปน
เกลียว ซ่ึงมีท้ังเกลียวเวียนซาย (ตามเข็มนาฬิกา) และเกลียวเวียนขวา (ทวนเข็มนาฬิกา) 
ถามะพราวมีใบเรียงเปนเกลียวเวียนซายแลว ทะลายมะพราวจะพาดอยูทางขวาของกาน
ใบ ในทางตรงกันขามกัน ถามะพราวมีใบเรียงเปนเกลียวเวียนขวา ทะลายมะพราวจะพาด
อยูทางซายของกานใบ ซ่ึงการเรียงตัวของใบทั้ง 2 ลักษณะน้ี การจัดเรียงของใบบนลําตน 
(phyllotaxy) ประมาณ 2/5 กลาวคือใบแตละใบหางกันทํามุมประมาณ 137-140 องศา  
ดังน้ันถากําหนดใหใบยอดเปนใบท่ี 1 ซ่ึงมีอายุออนท่ีสุด แลวนับใบที่แกกวาลงมาเรื่อย ๆ 
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ชุดท่ี 1  มีใบประมาณ 3-5 ใบ เปนใบออนท่ีอยูในตามะพราว อาจจะมีบางใบท่ีใบ
ยอยเริ่มคลี่ออกบางแลว 

ชุดท่ี 2  มีใบประมาณ 10-12 ใบ  เปนใบท่ีใบยอยคลี่ออกแลว และมีชอดอกอายุ
ตาง ๆ กันอยูระหวางมุมใบ 

ชุดท่ี 3   มีใบประมาณ 10-14 ใบ เปนใบท่ีรองรับทะลายมะพราวท่ีมีอายุตาง ๆ 
กัน  

ชุดท่ี 4  มีใบประมาณ 10-12 ใบ เปนใบที่ไดเก็บเกี่ยวทะลายมะพราวแลว ใบชุดน้ี
ไมมีประโยชนอะไร 

 
 4.  ชอดอก (Inflorescence) 
 มะพราวเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ชอดอกจะมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูแยกกัน 
แตดอกท้ังสองชนิดอยูในชอดอกเดียวกัน ลักษณะประจําพันธุของมะพราวจะเปนส่ิง
กําหนดระยะเวลาการออกดอก มะพราวพันธุตนสูงจะออกดอกเม่ืออายุประมาณ 6 ป แต
มะพราวพันธุเต้ีย หรือพันธุลูกผสมจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 4-5 ป ชอดอกมะพราว
เกิดอยูในมุมใบระหวางสวนของลําตนกับโคนใบโดยมีแผนใยของโคนใบหอหุมอยู 
มะพราวท่ีมุมใบทุกใบมีชอดอกเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ เรียกวา regular bearer สวน
มะพราวท่ีมีชอดอกเกิดไมสมํ่าเสมอ เรียกวา irregular bearer ดังน้ันมะพราวพวก regular 
bearer จะมีจํานวนชอดอกเทากับจํานวนใบ และมีชอดอกปละประมาณ 10-14 ชอดอก 
 มะพราวท่ีเร่ิมออกดอกคร้ังแรก หรือในกรณีของมะพราวท่ีถูกปาดชอดอกทํา
นํ้าตาลเปนเวลานาน ๆ พบวาในชอดอกจะมีเฉพาะดอกตัวผูเทาน้ัน ชอดอกมะพราวหรือ
ท่ีเรียกวาจั่น (spadix) หรือบางทองถิ่นอาจเรียกวา นกมะพราวน้ัน มีกาบ (spathe) 
จํานวน 2 อันหุมชอดอก โดยกาบหุมอันนอกมีขนาดเล็กจะเจริญเติบโตออกมากอนแลว
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 ชอดอกมะพราวเปนแบบ panicle ประกอบดวยแกนกลางชอดอก (rachis) ซ่ึงมี
แขนงชอดอกแยกออกไปเปนระแง (panicle) ติดกับชอดอกเรียงเปนเกลียว จํานวน
ประมาณ 40 อัน ในแตละระแงมีดอกตัวผูอยูตอนปลายเปนจํานวนมาก และตอนโคนของ
ระแงแตละอันจะมีดอกตัวเมียอยูประมาณ 1-2 ดอก 
 ดอกตัวผู (male flower or male spikelet) ในแตละจ่ัน จะมีเปนจํานวนมาก ต้ังแต 
200-300 ดอก จนถึงจํานวนนับพัน ๆ ดอก โดยอาจจะเกิดเปนดอกเดี่ยวหรือเปนกลุม ๆ 
ละ 2-3 ดอกก็ได ลักษณะของดอกคลายขาวเปลือก เมล็ดใหญ ไมมีกานดอก ขนาดของ
ดอกยาวประมาณ 0.7-1.3 เซนติเมตร กวางประมาณ 0.5-0.7 เซนติเมตร มีกลีบดอก 
(perianth of floral leaves) สีเหลือง จํานวน 6 กลีบ แยกออกเปน 2 วง ๆ ละ 3 กลีบ โดย
กลีบดอกวงนอกมีขนาดเล็กกวา และเกิดสลับกับกลีบดอกวงใน เม่ือดอกแกจะแตกออก
ตามยาวของดอก ภายในดอกมีเกสรตัวผู (stamen) จํานวน 6 อัน และแยกออกเปน 2 วง 
ๆ ละ 3 stamen ตรงกลางดอกซ่ึงเปนช้ันในสุดมีเกสรตัวเมียท่ีพัฒนาไมสมบูรณและไมทํา
หนาท่ีแลว (rudimentary pistil) ซ่ึงปลายแยกเปน 3 แฉก แตละแฉกมีตอมนํ้าหวานเพื่อ
ลอแมลงใหชวยถายเทละอองเกสรตัวผู การบานของดอกตัวผูน้ัน ดอกท่ีอยูปลายระแงและ
ดอกท่ีติดอยูบนฐานดอกตัวเมียจะเร่ิมบานกอน หลังจากน้ันดอกท่ีอยูถัดลงไปตามระแง
ลาง ๆ ก็จะคอย ๆ บานทะยอยไปเรื่อย ๆ แตละดอกจะบานอยูประมาณ 1 วัน ก็รวงหลน
ไป ระยะเวลาตั้งแตดอกตัวผูดอกแรกเร่ิมบานไปจนถึงดอกสุดทายรวง (male phase)   ใช
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 ดอกตัวเมีย (female flowers or button) ดอกตัวเมียมีลักษณะกลมนูน มีกลีบดอก 
(perianth) หอหุมเปนปลีคลาย ๆ กับกะหล่ําปลีขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางดอกประมาณ 
2-3 เซนติเมตร ดอกตัวเมียน้ีจะอยูบริเวณโคนของระแง ๆ ละ 1-2 ดอก ดังน้ันชอดอก
มะพราวแตละชอดอก จะมีดอกตัวเมียโดยเฉลี่ยประมาณ 20-40 ดอก แตละดอกมีกลีบ
ดอกใหญขนาดเทาๆกัน และหนาจํานวน 6 กลีบหอหุมดอกอยางหนาแนน โดยกลีบดอก
ท้ัง 6 กลีบน้ีเรียงเปนวง 2 วงวงละ 3 กลีบ เชนเดียวกับกลีบดอกตัวผู  สวนของดอกที่ติด
กับระแงจะมีกลีบท่ีมีขนาดกวางและส้ัน(prophyll or bracteole) อีก 2 กลีบรองรับกลีบ
ดอกอีกคร้ังหน่ึง และท่ีฐานดานขางของดอกตัวเมียจะมีดอกตัวผู 1 หรือ 2 ดอกเกิดข้ึน
ดวย ภายในดอกมีเกสรตัวเมีย (pistil) 1 อัน ซ่ึงสวนปลายของเกสรตัวเมีย (stigma) แยก
จากกันเปน 3 แฉก ภายในเกสรตัวเมียมีรังไข (ovary) 1 อัน ซ่ึงมี 3 พู แตละพูมีไข 
(ovule) 1 อัน และมีไขเพียงใบเดียวที่จะเจริญเปนผล ระหวางรังไขกับวงของกลีบดอก จะ
มีวงแหวนสีเหลืองอยูลอมรอบ ซ่ึงเปนที่เกิดของเกสรตัวผูท่ีพัฒนาไมสมบูรณและไมทํา
หนาท่ีแลว (rudimentary stamens) จํานวน 6 อัน  กลีบดอกตัวเมียจะเร่ิมบานออก
หลังจากท่ีดอกตัวผูรวงหมดแลวประมาณ 1-4 วัน เม่ือดอกตัวเมียบานจะมีนํ้าหวานเยิ้ม
ออกมาจากดอก และปลายดอกจะแยกออกเปน 3 แฉก หลังจากท่ีดอกตัวเมียบานแลว 1-
2 วัน พรอมท้ังไดรับละอองเกสรตัวผูแลว ปลายของดอกจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลและ
นํ้าหวานก็จะหยุดไหล ระยะเวลาที่ดอกตัวเมียดอกแรกจนถึงดอกสุดทายภายในจั่นบาน
พรอมท่ีจะรับการผสม (female phase) จะใชเวลาประมาณ 4-7 วัน และเม่ือดอกตัวเมีย
ดอกแรกเร่ิมบานน้ัน ดอกตัวผูภายในจั่นไดรวงหมดแลว ดังน้ัน การผสมพันธุจะผสมโดย
ใชละอองเกสรจากดอกตัวผูภายในจั่นเดียวกันไมได    ยกเวนมะพราวพันธุเต้ียจะผสม
ตัวเองได ท้ังนี้เพราะวามะพราวพันธุเต้ียน้ัน ระยะ female phase จะส้ินสุดลงกอน male 
phase ซ่ึงลักษณะดังกลาวน้ี เปนคุณสมบัติอันหน่ึงท่ีแตกตางกันระหวางมะพราวพันธุเต้ีย
กับพันธุตนสูง 
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 เม่ือดอกตัวเมียไดรับการผสมจากละอองเกสรตัวผูเรียบรอยแลว ก็จะเจริญเติบโต
เปนผลตอไป กลีบดอกตัวเมียท้ัง 6 อัน ท่ีติดอยูกับระแงก็จะขยายใหญข้ึน และติดอยูบน
ฐานของผลตอไปจนกระทั่งผลแกและแหง 
 
 5.  ผล (Fruit) 
 ผลมะพราวจะมีขนาดโตเต็มท่ีหลังจากท่ีมีการผสมเกสรแลว 6 เดือน และ
หลังจากน้ันอีก 6 เดือน ผลก็จะสุกแกพรอมท่ีจะเก็บเกี่ยว ลักษณะของผลเปนแบบ 
fibrous drups ท่ีเรียกกันวา nut ขนาดของผล สีของผล จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ
ประจําพันธุ ผลของมะพราวหรือเปลือกมะพราวน้ีประกอบดวยช้ันตาง ๆ 3 ช้ัน คือ 
 1.  Exocarp  คือ เปลือกนอกสุดของผล เปนแผนของเสนใยท่ีเหนียวและแข็ง เม่ือ
ผลแกจะมีสีเขียว แดง หรือเหลืองตามลักษณะประจําพันธุ สําหรับผลท่ีแกและแหงจัดจะมี
สีนํ้าตาลเขม 
 2.  Mesocarp เปนช้ันท่ีอยูถัดจากเปลือกนอกเขามา เม่ือผลยังออนมีลักษณะออน
นุมบางพันธุอาจมีรสหวานรับประทานได แตเม่ือผลแกจะกลายเปนช้ันของเสนใยท่ีเรียกวา 
กาบมะพราว (coir) ซ่ึงช้ันน้ีจะหนาประมาณ 4-8 เซนติเมตร 
 3.  Endocarp เปนช้ันในสุดท่ีมีกาบมะพราวหุมลอมรอบ เม่ือผลแกจะมีลักษณะ
แข็ง สีนํ้าตาลดํา ท่ีเรียกวา กะลา (husk or shell) ซ่ึงผิวดานนอกของกะลาจะมีสันนูน 3 
สัน ท่ีกะลาดานท่ีอยูทางขั้วของผลจะมีตาอยู 3 ตา  carpel ละ 1 ตา  โดยมีตาแข็ง 2 ตา 
และตาน่ิมอันใหญ 1 ตา ตาน่ิมน้ีจะอยูบนสวนของกะลาอันใหญท่ีสุด เม่ือมะพราวงอกหนอ
ออกมา ตนออนจะแทงทะลุผานตาน่ิมอันน้ี 
 
 6.  เมล็ด (Seed) 
 เมล็ดมะพราวมีขนาดใหญ ซ่ึงเมล็ดมะพราวน้ีก็คือเน้ือมะพราว (kernel or 
meat or endosperm) ท่ีอยูภายในกะลาน่ันเอง ประกอบดวย seed coat เปนแผนบาง ๆ 
สีนํ้าตาลคั่นอยูระหวางกะลากับเน้ือมะพราว ซ่ึง seed coat น้ีจะติดแนนกับเน้ือมะพราว  
เน้ือมะพราวโดยท่ัวไปจะมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 1-2 เซนติเมตร สีขาวและมีนํ้ามันอยู
มาก สวนของคัพภะ(embryo) จะอยูใตตาน่ิม มีลักษณะคลายหัวเข็มหมุดสีเหลืองขนาด 
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 เมล็ดมะพราวไมมีการพักตัว ดังน้ันคัพภะจะเจริญเติบโตไดทันทีหลังจากท่ีผลแก
เต็มท่ีแลว โดยคัพภะจะงอกหนอออกมาทางตาน่ิมและโผลยอดออนออกมาจากเปลือกของ
มะพราวพรอมท้ังมีรากเกิดข้ึนท่ีหนอออนดวย ซ่ึงระยะเวลาที่คัพภะเจริญเติบโตเปนหนอ
และมีรากน้ัน ใชเวลาประมาณ 4 เดือน เม่ือนําผลมะพราวท่ีมีลักษณะดังกลาวน้ีมาผาออก
ตามยาวของผลจะพบวา สวนของใบเลี้ยงที่หุมยอดออน (plumule) และรากออน
ของคัพภะ เกิดการขยายตัวใหญข้ึนภายในชองวางของเมล็ดท่ีเรียกวา จาวมะพราว 
(haustorial organ or apple) ซ่ึงผิวนอกมีสีเหลืองออน แตเน้ือเยื่อภายในมีลักษณะฟาม
ชุมนํ้าคลาย ๆ กับฟองนํ้า จาวมะพราวน้ีจะทําหนาท่ีลําเลียงอาหารจาก endosperm  ไป
หลอเลี้ยงคัพภะ รากอันแรกของมะพราวท่ีเจริญออกมาจากคัพภะนั้น เปนรากท่ีมีอายุส้ัน
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง หลังจากน้ันจะมีรากวิสามัญเจริญเติบโตออกมาจากสวนขอของลําตน
แทน พรอมท้ังมีรากฝอยแตกสาขาเจริญอยูภายในชั้น mesocarp และรากจะแทงทะลุ
เปลือกของผลออกมาหลังจากท่ีหนอออนโผลข้ึนมาแลว 
 
 7.  พันธุ (Varieties) 
 ในการจําแนกพันธุมะพราวออกเปนหมวดหมูน้ัน ใชการพิจารณาลักษณะตาง 
ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการคือ (1) การเจริญเติบโตของลําตน    (2) อายุท่ีมะพราวเริ่มตกผล 
และ (3) ลักษณะการบานของดอก  จากหลักเกณฑท้ัง 3 ประการน้ี ทําใหแบงมะพราว
ออกเปน 2 พันธุ คือ (1) มะพราวพันธุตนเต้ีย (Dwarf type var.nana) และ (2) มะพราว
พันธุตนสูง (Tall type var. typica) ซ่ึงมะพราวท้ัง 2 พันธุมีลักษณะท่ีแตกตางกันดังน้ี คือ 
 มะพราวพันธุตนเต้ีย หมายถึง มะพราวที่มีลําตนเล็ก ทางใบส้ัน ความสูงลําตน
ไมเกิน 12 เมตร เร่ิมออกดอกและผลหลังปลูกประมาณ 3-4 ป  มะพราวพันธุน้ีเปนพวก
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 สําหรับมะพราวพันธุตนสูง สวนมากเปนมะพราวที่ปลูกเพ่ือขายผลแก หรือทํา
มะพราวแหง มีลักษณะลําตนสูงใหญ อายุมากอาจถึง 80-90 ป ความสูงลําตนประมาณ 
18 เมตร หรือมากกวาก็ได เร่ิมออกดอกและผลหลังปลูกประมาณ 5 ป ขนาดของผลไม
แนนอน และเปน พวกท่ีผสมขามพันธุ มะพราวพันธุตนสูงน้ี  ไดแก  มะพราวกะโหลก  
มะพราวใหญ  มะพราว กลาง มะพราวปากจก มะพราวทะลายรอย มะพราวเปลือกหวาน 
 นอกจากมะพราวท้ัง 2 พันธุแลว ยังมีมะพราวอีกชนิดหน่ึงท่ีมีลักษณะของชอ
ดอก แบบ spike ไมมีระแง ดอกตัวเมียมีจํานวนมากติดอยูกับกานดอก และมีดอกตัวผูอยู
ตรงสวนปลายของกานดอก มะพราวชนิดน้ีเรียกช่ือเฉพาะวา มะแพรว 
 สําหรับปจจุบันนี้ มะพราวที่ปลูกเปนการคาในประเทศไทยใหผลผลิตตํ่า จึงได
มีการปรับปรุงพันธุใหไดผลผลิตสูงข้ึนท่ีศูนยวิจัยพืชสวนสวี จังหวัดชุมพร ทําใหได
มะพราวลูกผสมพันธุสวีลูกผสม 1  ซ่ึงมะพราวพันธุน้ีมีผลผลิตสูงเน้ือมะพราวหนา 
เปอรเซ็นตนํ้ามันมาก และเปนพันธุท่ีแนะนําใหกับชาวสวนมะพราว 

ลักษณะท่ัวไป มะพราวเปนไมยืนตน ลําตนสูงชะลูด 7–10 เมตร เปลือกลําตนแข็ง 
ใบ ออกเปนใบรวม   มีใบยอยเปนแผนแคบยาว  เรียงสลับกันเปนรูปขนนกปลายใบแหลม 
ดอก ออกเปนชอตามบริเวณกาบที่หุม ดอกยอยขนาดเล็ก ดอกหน่ึงมีกลีบดอกประมาณ 6 
กลีบ ผล เปนรูปกลมหรือรี   เสนผาศูนยกลางประมาณ 8-9.5 น้ิว เปลือกนอกเรียบเกลี้ยง 
ผลออนมีสีเขียว เม่ือแกมีสีนํ้าตาล เปลือกช้ันกลางเปนเสนใยนุม ช้ันในแข็งเปนกะลา เน้ือ
ผลมีสีขาวนุม และมีนํ้าใส รสจืดหรือหวาน 

การเพาะปลูก มะพราวปลูกไดดีในดินปนทราย และขยายพันธุ  โดยใชผลแกเพาะ
เปนตนออนสูงประมาณคร่ึงถึงหน่ึงเมตร จึงนําไปปลูกในหลุมท่ีรองกนดวยปุยคอกหรือปุย
หมัก บํารุงดวยปุยปละ 2 คร้ัง 

สรรพคุณทางยา 

นํ้ามันมะพราว  • 

402 BO 216 



กะลามะพราว นํามาเผาใหเปนถานดํา แลวนํามาบดเปนผงละเอียด ผสมนํ้าด่ืมวัน
ละ 3-4 คร้ัง คร้ังละ 0.5-1 ชอนชา แกปวดกระดูกและเสนเอ็น  

• 

ดอก รสฝาดหวานหอม เปนยาแกเจ็บคอ แกทองเสีย แกไข แกรอนใน กระหายนํ้า 
กลอมเสมหะ บํารุงโลหิต และแกปากเปอย  

• 

ราก รสฝาดหวานหอม เปนยาแกทองเสีย  ขับปสสาวะ หรืออมบวนปากแกเจ็บคอ  • 

นํ้ามันมะพราว รสหวานเค็ม รับประทานเปนยาบํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ ใชทาบํารุง • 

ผม หรือทาเปนยาแกกลากเกลื้อน  ทาผิวหนังแตกแหง    แกโรคผิวหนังตางๆ ทา
แผลนํ้ารอนลวก      โดยการเอานํ้ามันมะพราวมา 1 สวน ใสในภาชนะคนพรอมๆ 
กับเติมนํ้าปูนใส 1 สวน  โดยเติมทีละสวนพรอมกับคนไปดวย    จนเขากันดีใชทา
บริเวณแผลบอยๆ นํ้ามะพราว รับประทานเปนยาระบาย แกทองเสีย  ขับปสสาวะ 
แกพิษ แกกระหายนํ้า 

• 

แกน่ิว  แกอาเจียนเปนโลหิตและบวมนํ้า   นอกจากน้ียังทําเปนนํ้าสมสายชูโดยใช
ประโยชนอื่นๆ อีกมากมาย  

• 

คุณคาทางโภชนาการ เน้ือมะพราวสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายชนิด 
หรือนํามาคั้นเอานํ้ากะทิประกอบอาหารคาวหวานไดหลากหลายชนิด เน้ือมะพราว
ประกอบไปดวยนํ้ามันถึง 60–65% ในนํ้ามันมีกรดไขมันหลายชนิด เน้ือมะพราวหั่นฝอย
ใสนํ้าเคี่ยวหรือตากแหงแลวเคี่ยวจะไดนํ้ามันมะพราว สวนนํ้ามะพราวเปนเคร่ืองด่ืมท่ีมี
คุณคาทางอาหารสูง รสหวาน หอม ชุมคอ ช่ืนใจ ในนํ้ามะพราวยังมีนํ้าตาล โปรตีน 
โซเดียม แคลเซียม โปแตสเซียม แตสําหรับผูท่ีมีปญหาเปนโรคหัวใจ หรือโรคไตก็ไมควร
ด่ืมนํ้ามะพราว 

มะพราวพันธุตางๆ 

1.  มะพราวพันธุตนสูง  

เปนมะพราวที่ปลูกกันสวนใหญในปจจุบัน    เปนมะพราวท่ีปลูกกันเพื่อขายผลแก
หรือเพ่ือทําเปนมะพราวแหง  มะพราวพันธุตนสูงมีลักษณะลําตนขนาดใหญสูง  มีทางยาว  
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2. มะพราวพันธุตนเต้ีย 

หมายถึง  มะพราวพันธุท่ีมีตนเล็ก  มีทางส้ัน  ตนโตเต็มท่ีสูงไมเกิน 12 เมตร ตก
ผลไดเร็วกวามะพราวพันธุตนสูง   คือ ใชเวลาประมาณ 3-4 ปหลังปลูก   ลักษณะเดิมของ
มะพราวพันธุตนเต้ีย    คือ ดอกตัวผูและดอกตัวเมียบานในระยะเวลาเดียวกัน  จึงเกิดการ
ผสมภายในตนเดียวกันไดมาก  มีผลคอนขางดก  แตขนาดผลเล็ก  มะพราวพันธุตนเต้ียมี
อายุการใหผลประมาณ 35-40 ปเทาน้ัน  มีหลายชนิด  

  มะพราวเปนพืชท่ีมีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเช่ือวาเปนพืชท่ีมี
แหลงกําเนิดใกลทะเล  ดังนั้นจึงพบเห็นการปลูกมะพราวในพื้นท่ีใกลทะเลท่ัวไป  มะพราว
สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่ซ่ึงมีความสูงต้ังแตระดับนํ้าทะเลจนถึงระดับความสูง 900 
เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล แตน่ันไมไดหมายความวาในพื้นที่ระดับสูงตางๆ จะปลูกมะพราว
ใหไดผลผลิตท่ีดีทัดเทียมกัน  ในการปลูกมะพราวใหญเพ่ือคาขายผลนั้นมักทํากันในพื้นท่ี
ท่ีมีความสูงตํ่ากวา 100 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลเทาน้ัน  สวนพื้นท่ีสูงกวาน้ันแมจะปลูก
ไดผลก็ไมนิยมปลูกเปนการคา  ในพื้นที่ระดับสูง 600-900 เมตร ก็อาจปลูกมะพราวไดดี  
แตระดับความสูงนี้ควรอยูใกลเสนศูนยสูตร 

          มะพราวเปนพืชท่ีตองการแสงแดดมาก  จะไมคอยเติบโตเทาท่ีควร  หากพ้ืนท่ี
ปลูกมีแสงไมเพียงพอ  เชน   การปลูกในพื้นที่ซ่ึงมีตนไมใหญอยูแลว  ควรปลูกเฉพาะใน
ท่ีโลงรับแสงไดเต็มท่ีเทาน้ัน  ในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิตํ่ามากกวา 15 องศาเซลเซียส  จะมี
ผลกระทบกระเทือนตอการติดผลของมะพราว  เพราะอากาศหนาวทําใหเกิดปญหาใน
ระบบตางๆ ของมะพราว  ชวงอุณหภูมิท่ีปลูกมะพราวไดดีควรเปนอุณหภูมิระหวาง 20-
27 องศาเซลเซียส  ถึงแมจะมีอุณหภูมิสูงกวาน้ีการปลูกมะพราวก็ไมมีผลกระทบ
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          ส่ิงท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดสําหรับการปลูกมะพราว คือ ปริมาณนํ้าฝน  โดยเฉพาะ
พื้นท่ีท่ีหางไกลแมนํ้าลําคลอง  ไมมีระบบชลประทาน พื้นท่ีท่ีปลูกมะพราวไดดีควรมี
ปริมาณนํ้าฝนไมตํ่ากวา 1,500 มิลลิเมตรตอป  มีฝนตกสม่ําเสมอ  พื้นท่ีซ่ึงไมมีฝน
มากกวา 3 เดือน  จะมีผลทําใหมะพราวติดผลนอยลง  พื้นท่ีการปลูกมะพราวนํ้าหอมจึง
ควรนึกถึงขอน้ีพอควร 

 

3. ทานตะวัน 
          ทานตะวันเปนพืชนํ้ามัน ท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจรองจากถั่วเหลือง และปาลม
นํ้ามัน  ทานตะวันคอนขางทนแลงไดดี เม่ือเปรียบเทียบกับพืชไร ชนิดอื่น เชน ขาวโพด 
ถั่วเหลือง และถั่วเขียว เมล็ดทานตะวันมีคุณคาทางโภชนาการสูง สวนกากที่ไดหลังจาก
สกัดนํ้ามันแลวมีโปรตีน 40- 50 เปอรเซ็นต นํ้ามันทานตะวันมีกรดไขมันไมอิ่มตัว
ประมาณ 88 เปอรเซ็นต สูงกวาถั่วเหลือง และนํ้ามันปาลม และมีสาร antioxidants กัน
หืนไดดีสามารถเก็บไวไดนานกวานํ้ามันพืชชนิดอื่น เน่ืองจากนํ้ามันทานตะวันมีคุณคาสูง 
จึงเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศเพื่อการบริโภค และใชในอุตสาหกรรม
เชน นํ้ามันชักเงา นํ้ามันหลอลื่น สีทาบาน สวนลําตนทานตะวันสามารถนําไปทํากระดาษ
คุณภาพดี 

ปญหา ดานการผลิต 

ขาดพันธุคุณภาพดีของทางราชการ     ซ่ึงพบแมวาหลายหนวยงานไดทําการวิจัย • 

ทานตะวันมานานกวา 30 ป แตยังไมมีพันธุทานตะวัน ท่ีจะสงเสริมใหเกษตรกรปลูก  

ราคาจําหนายเมล็ดพันธุคอนขางสูง ประมาณ 180-240  บาทตอกิโลกรัม  คิดเปน  • 

20-25  เปอรเซ็นต ของตนทุนการผลิต  
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การปลูกทานตะวันในสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม  • 

ผลผลิตทานตะวันคอนขางตํ่า 

การผลิต  

ประเทศไทยในป 2544/45 มีพื้นท่ีปลูกทานตะวันประมาณ 315,000 ไร ไดผลผลิต
ประมาณ 50,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยในแหลงปลูกท่ีสําคัญ เชน ลพบุรี และสระบุรี ประมาณ 
137-178 กิโลกรัมตอไร คาดวาพ้ืนที่ปลูกในป 2545/46 จะเพิ่มข้ึนอีก 10 เปอรเซ็นต 
เน่ืองจากมีการประกันราคาขั้นตํ่า  กิโลกรัมละ 8.50 บาท  ดังนั้นในป 2545/46 เกษตรกร
จึงใหความสนใจปลูกมากข้ึน โดยเฉพาะที่จังหวัดสระบุรี (สถิติการปลูกทานตะวัน) 

ผลผลิตของโลก 22,850,000 ลานตัน  

ผลผลิตในงานวิจัย  ทานตะวันพันธุแปซิฟก  33   มีผลผลิตเฉลี่ยอยูระหวาง 200-
250 กิโลกรัม/ไร  ผลผลิตของเกษตรกร อยูระหวาง 130-170กิโลกรัม/ไร  

  ตารางที่ 3.8 แสดงพ้ืนท่ีปลูก พันธุ และผลผลิตของทานตะวัน 

ผลผลิต
เกษตรกร** 

(กิโลกรัม/ไร ) 

ผลผลิตทาง
วิชาการ* 

( กิโลกรัม/ไร ) 
พื้นที่ปลูก พันธุ แหลงปลูก 

315,000 ไร แปซิฟค 33 200-250 130-170 
ลพบุรี สระบุรี  
เพชรบูรณ 
นครสวรรค 

ท่ีมา :  * ขอมูลรับรองพันธุและเอกสารแนะนําพันธุ 

        ** ขอมูลแปลงทดสอบในไรเกษตรกร  

การตลาด  

ประเทศไทยมีความตองการใชเมล็ดทานตะวัน เพ่ือสกัดนํ้ามันมากกวาปละ 
100,000 ตัน แตสามารถผลิตไดตํ่ากวา 50 เปอรเซ็นตของความตองการ จึงมีการนําเขา
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ราคาผลผลติ  

     ราคาท่ีเกษตรกรขายได ณ ไรนาผันแปรคอนไปทางต่ําตลอดมา   เปนราคาท่ีไมมี
กําไร ในป 2544/45 ราคาเมล็ดทานตะวันคอนขางสูง มากกวา 10 บาทตอกิโลกรัม และมี
การประกันราคาข้ันตํ่าท่ี 8.50 บาทตอกิโลกรัม 

  ตารางที่ 3.9 พื้นท่ีปลูก    ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉลี่ยของทานตะวันเปนรายจังหวัดท่ี     

  เปนแหลงปลูกในประเทศไทย ปเพาะปลูก 2544/2545 และ 2545/2546  

ปเพาะปลูก 2544/2545 ปเพาะปลูก 2545/2546 

แหลงปลูก พ.ท.ปลูก 
(ไร)  

ผลผลิตรวม 
(ตัน)  

ผลผลิตเฉลีย่ 
(กก./ไร)  

ผลผลิตรวม 
(ตัน)  

พ.ท.ปลูก 
(ไร)  

ผลผลิตเฉลีย่ 
(กก./ไร) และ

ราคา 

ลพบุรี 145,200 19,900 137 145,000 - 
137(13 บาท/

กก.) 
เพชรบูรณ 57,500 14,400 - 32,000 - - 

สระบุร ี 40,400 7,200 178 40,600 - 
136(12 บาท/

กก.) 
นครสวรรค 27,300 3,900 141 12,300 - - (11 บาท/กก.) 
อุทัยธาน ี 23,000 3,000 131 6,900 - - 

สระแกว 20,200 2,700 132  2,600 - 
105 (10 บาท/

กก.) 
เชียงราย 1,400 - - - - - 
พะเยา 400 110 - 1,100 - - 
นครราชสีมา - - - 300 - - 
ราชบุร ี - - - 2,500 - - 

รวม 315,400 51,000  243,300 - - 
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แหลงขอมูล : จากสํานักงานเกษตรจังหวัด 
ที่มา : สรุปรายงานผลงานวิจัยพืชไร 2545 

พันธุ 
พันธุสําหรับใชสกัดนํ้ามัน 

แปซิฟก 33 เปนพันธุลูกผสมนําเขาจากตางประเทศ มีความสามารถ  ในการผสม • 

ตัวเอง เปอรเซ็นติดเมล็ด 96 เปอรเซ็นต อายุดอกบาน 58 วัน อายุเก็บเกี่ยว 92 วัน 
เสนผาศูนยกลางจานดอก 13 เซนติเมตร ผลผลิต 218 กิโลกรัมตอไร นํ้าหนัก 1000 เมล็ด 
49 กรัม เมล็ดสีดําลายเทา นํ้ามันในเมล็ด 39 เปอรเซ็นต  

พันธุเชียงใหม 1    เปนพันธุผสมเปด (พันธุสังเคราะห)    ท่ีพัฒนาข้ึนในประเทศ  • 

เปอรเซ็นตติดเมล็ด 90 เปอรเซ็นต อายุดอกบาน 58 วัน อายุเก็บเกี่ยว 100 วัน 
เสนผาศูนยกลางจานดอก 15 เซนติเมตร ผลผลิต 203 กิโลกรัมตอไร ผลผลิต 203 
กิโลกรัมตอไร นํ้าหนัก 1000 เมล็ด 48 กรัม เมล็ดสีดํา นํ้ามันในเมล็ด 35 เปอรเซ็นต  

พันธุสําหรับใชขบเคี้ยว 

พันธุแมสาย     เปนพันธุผสมเปด   อายุดอกบาน 64 วัน ขนาดจานดอกคอนขาง • 

ใหญ เสนผาศูนยกลาง 19 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 107 วัน ใหผลผลติดีท่ีสุดในเขต
ภาคเหนือ 309 กิโลกรัมตอไร มีขนาดเมล็ดคอนขางใหญ ขนาดเมล็ดหลังกะเทาะ กวางx 
ยาว x หนา เทากับ 1.3 x 0.5 x 0.2 เซนติเมตร นํ้าหนัก 1000 เมล็ด 112 กรัม นํ้ามันใน
เมล็ดคอนขางตํ่า 33 เปอรเซ็นต  

เทคโนโลยีการผลิต  

การปลูกทานตะวันในสภาพไรและเปนแหลงทองเที่ยว 
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  

พื้นท่ีดอน หรือท่ีลุมไมมีนํ้าทวมขัง มีความลาดเอียงไมเกิน 5 เปอรเซ็นต • 
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ความสูงจากระดับนํ้าทะเลไมเกิน 500 เมตร  • 

ดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียว หรือดินเหนียว มีการระบายนํ้า 
และถายเทอากาศดี 

• 

ดินควรมีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมตํ่ากวา 1 
เปอรเซ็นต  

• 

คาความเปนกรดดางระหวาง 6.0 - 7.5 • 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมประมาณ 18 - 35 องศาเซลเซียส  • 

ปริมาณนํ้าฝนกระจายสม่ําเสมอ 800 - 1,200 มิลลิเมตรตลอดป  • 

การปลูก 
การปลูกดอกทานตะวันแบบยกรองในเขตชลประทาน 

ฤดูปลูก 

ในสภาพไร ปลูกในชวงปลายฤดูฝน  เดือนกันยายน - กลางเดือน
ตุลาคม มีปริมาณนํ้าฝนตกกระจายสมํ่าเสมอตลอดชวงฤดูปลูก 
400 - 600 มิลลิเมตร  

• 

ในสภาพนา   ปลูกในชวงฤดูแลง      เดือนตุลาคม - ธันวาคม ใน
สภาพไรท่ีมีนํ้าชลประทาน สามารถปลูก ในชวงดังกลาวไดเชนกัน 

• 

การเตรียมดิน 

ในสภาพไร    ไถดะลึก 30 - 35 เซนติเมตร ตากดินไว 7 วัน แลว
ไถพรวนดินดวยผาล 7 อกีคร้ังหน่ึง 

• 

ในสภาพนา    ไถดะลึก 20 - 25 เซนติเมตร ตากดินไว 7 วัน แลว
ไถพรวนดินดวยผาล 7 อกีคร้ัง    ยกรองปลูก อาจเปนรองสําหรับ
ปลูกแถวเดียว หรือแถวคู โดยยกรองกวาง 1.5 เมตร  

• 
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วิธีการปลูก  

ระยะปลูก 75 x 25 เซนติเมตร  หยอดเมล็ด 2 เมล็ดตอหลุม ลึก 4 
- 5 เซนติเมตร แลวกลบหลุม ถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอหลุมหลัง
งอกแลว 10 วัน รวมประมาณ 8,533 ตนตอไร  

• 

 
การดูแลรักษา และการใหปุย 

ดินรวนทราย หรือดินรวนปนทราย มีอินทรียวัตถุตํ่ากวา 1.0 เปอรเซ็นต ใหปุย
สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกใสพรอม
ปลูก (รองกนรอง หรือกนหลุม) 25 กิโลกรัม และอีกคร่ึงหน่ึงใหคร้ังท่ี 2 รวมกับปุยสูตร 
21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร หรือ 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร โดยโรยขางแถวแลว
กลบ เม่ือทานตะวันอายุ 20 - 25 วันหลังงอก หรือสูตร 16-8-8 อัตรา 60-70 กิโลกรัมตอ
ไร โดยแบงคร่ึง คร่ึงแรกใสรองกนรองพรอมปลูก และคร้ังท่ี 2 โรยขางแถวแลวพรวนกลบ 
เม่ือทานตะวันอายุ 20 - 25 วันหลังงอก  

ดินรวนสีนํ้าตาล ใหปุยสูตร 20 - 20 - 0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร หรือ 16-20-0 
อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร พรอมปลูก และท่ีอายุ 20-25 วันหลังงอก ใหปุยสูตร 21-0-0 
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร หรือ 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร โดยโรยขางแถวแลวกลบ  

ดินเหนียวสีดํา ใหปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยใสพรอมปลูก รอง
กนหลุม 25 กิโลกรัม และอีกคร่ึงหน่ึงใหคร้ังท่ี 2 โดยโรยขางแถวแลวกลบ เม่ือทานตะวัน
อายุ 20 - 25 วันหลังปลูก  

ดินเหนียวสีแดง ใหปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร แบงใส 2 คร้ัง คร้ัง
แรกใสพรอมปลูก (รองกนรอง หรือกนหลุม) 25 กิโลกรัม และใหคร้ังท่ีสองอีก 25 กิโลกรัม
เม่ือทานตะวันอายุ 20 - 25 วันหลังงอก  

การใหนํ้า 
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ในสภาพนา หรือในสภาพไร การปลูกในชวงฤดูแลงโดยการใหนํ้าชลประทาน 
ใหนํ้าอยางสมํ่าเสมอในปริมาณ 30-35 มิลลิเมตรตอคร้ัง ทุก ๆ 10-14 วัน และหยุดใหนํ้า
เม่ือส้ินสุดระยะสรางเมล็ด หรือประมาณ 20-25 วันหลังดอกบานแลว รวม6-7 คร้ังตลอด
ฤดูปลูก ในกรณีท่ีใหนํ้าตามรองระหวางแถวปลูก ควรใหนํ้าสูงระดับ 2 ใน 3 ของระดับ
ความลึกของรอง หลังใหนํ้าแลว ไมควรปลอยใหนํ้าทวมแปลงปลูกเกิน 24 ช่ัวโมง  

 

ศัตรูและการปองกันกําจัด 

โรคที่สําคัญ  

1. โรคใบจุดหรือใบไหม เกิดอาการใบจุดเล็กสีนํ้าตาลมีวงสีเหลืองลอมรอบ แผล
จุดท่ีขยายใหญมีรูปรางไมแนนอน และทําใหเกิดใบไหม ตอมาแผลจุดจะแพรกระจายไป
ยังทุกสวนของตนทานตะวันที่อยูเหนือพ้ืนดิน ต้ังแตใบ กานใบ ลําตน กลีบเลี้ยง กลีบดอก 
และจานดอก เช้ือเขาทําลายจากสวนตาง ๆ ของตนทานตะวันแลวแพรกระจายข้ึนสูยอด 
ทําใหตนทานตะวันไหม แหง และแกกอนกําหนด จานดอกเล็ก เมล็ดลีบ ผลผลิตตํ่า ควร
กําจัดซากพืชท่ีเปนโรคดวยการเผาทําลาย หรือนําออกจากแปลง 

2. โรคเนาดําหรือชาโคลรอท ตนทานตะวันท่ีมีการติดเช้ือจะมีขนาดเล็กกวา
ปกติ ใบเหี่ยวลูลงแหงติดคาตน ลําตนสวนท่ีติดผิวดินเกิดแผลสีนํ้าตาลดําลุกลามจากโคน
ตนไปตามสวนตาง ๆ ของลําตนและราก เม่ือผาดูภายในจะพบฝุนผงเมล็ดกลมเล็กสีดํา
หรือเทาดํากระจายอยูในเนื้อเยื่อพืชท่ัวทุกสวนและปดกั้นขวางทางลําเลียงนํ้าและอาหาร 
ทําใหตนทานตะวันเหี่ยวแหงตาย ควรถอนและเผาทําลายตนทานตะวันที่เปนโรค และไม
ควรปลอยใหตนทานตะวันขาดน้ํารุนแรงในชวงท่ีอากาศรอนจัดและความช้ืนในดินตํ่า  

3. โรคใบหงิก ใบหงิกงอเปนรูปถวยหงายต้ังแตใบยอดลงมาจนถึงกลางตน 
ดานลางใบจะพบลักษณะของเสนกลางใบและเสนแขนงโปงพองจนเห็นไดชัด บริเวณเน้ือ
ใบจะมีเสนใบฝอยสีเขียวเขมกระจายท่ัวไป ทําใหใบหดยน ตนแคระแกรนจนไมสามารถ
ใหดอก ในกรณีท่ีใหดอก ดอกอาจมีรูปรางผิดปกติเม่ือพบทานตะวันท่ีเปนโรค ควรถอน
ออกจากแปลงปลูกและนําไปทําลาย และควบคุมการแพรระบาดของแมลงปากดูด ไดแก 
แมลงหว่ีขาว  
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แมลงศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด 
1. หนอนเจาะสมอฝาย กินเมล็ดและเจาะจานดอก ทําใหดอกเนาเสียหาย การ

ทําลายรุนแรง ผลผลิตจะเสียหายมาก ควรใชสารไตรอะโซฟอส และคลอรไพริฟอส ฉีดพน  

2. เพลี้ยจักจั่น ตัวออนและตัวเต็มวัยชอบดูดกินนํ้าเลี้ยงที่ดานใตใบ ทําใหใบพืช
หด หงิกงอ ขอบใบมวนข้ึนดานบน ถาระบาดรุนแรงจะทําใหขอบใบแหง หรือใบไหม 
ผลผลิตลดลง ควรใชสารคารโบซัลแฟน คลอไพริฟอส  

 

การปองกันกําจัดวัชพืช 
       เก็บเศษซากวัชพืชขามป ออกจากแปลง กอนปลูกทานตะวัน กําจัดวัชพืชโดยใช
แรงงานคนหรือเคร่ืองจักรกลเมื่อทานตะวันอายุ 20-25 วัน คลุมดินดวยเศษซากพืช หรือ
ฟางขาวทันทีหลังปลูกในกรณีท่ีการกําจัดวัชพืชดวยวิธีดังกลาวขางตนไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ อาจเลือกใชวิธีพนสารกําจัดวัชพืช  
การเก็บเกี่ยว  

เก็บเกี่ยวทานตะวันตามชวงอายุของพันธุท่ีปลูก หรือ เม่ืออายุประมาณ 90 - 120 
วัน หรือหลังจากจานดอกเริ่มเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลแลว ประมาณ 7-14 วัน โดยใชกรรไกร
ตัดจานดอก โดยเลือกเฉพาะดอกที่สมบูรณ  

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

นําจานดอกท่ีเก็บเกี่ยวแลวตากแดด 1-2 แดด บนลานซีเม็นท หรือตากบนผืน
ผาใบ และคลุมกองจานดอกทานตะวันดวยผืนผา 
ใบในเวลากลางคืน เพ่ือปองกันนํ้าคาง 

กะเทาะเมล็ดจากจานดอก โดยใสจานดอกในถุงผา หรือกระสอบแลวใชทอนไมทุบ 
หรือใชเคร่ืองนวดถั่วเหลืองท่ีดัดแปลงแลวความเร็วรอบ 200 -350 รอบตอนาที  

นําเมล็ดท่ีกะเทาะแลวไปตากแดด 1-2 แดด เพื่อลดความช้ืนในเมล็ดใหเหลือ
ประมาณ 12-14 เปอรเซ็นต แลวทําความสะอาด 
เมล็ดบรรจุเมล็ดท่ีไดในกระสอบปาน ท่ีไมชํารุด สะอาด ปากกระสอบตัดแตงใหเรียบรอย 
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การขนสง 

ระหวางการขนสง ไมควรใหเมล็ดทานตะวันถูกความชื้นรถบรรทุกตองสะอาด และ
เหมาะสมกับปริมาณเมล็ดทานตะวัน ไมควรเปนรถที่ใชบรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุยเคมี 
หรือสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เพราะอาจมีการปนเปอน ยกเวน จะมีการทําความสะอาด
อยางเหมาะสม กอนนํามาบรรทุกกรณีมีการขนสงเมล็ดทานตะวันในชวงฤดูฝน ตองมี
ผาใบคลุม เพ่ือปองกันเมล็ดทานตะวันถูกความชื้น และไดรับความเสียหาย  

         ตารางที่ 3.10 ปริมาณกรดไขมันในน้ํามันพืชท่ีสําคัญ  

รายการ  กรดไขมันไมอิ่มตัว กรมไขมันอิ่มตัว กรดลิโนเลอิค 

นํ้ามันดอกคําฝอย 
นํ้ามันขาวโพด 
นํ้ามันเมล็ด
ทานตะวัน 
นํ้ามันถั่วเหลือง 
นํ้ามันรําขาว 
นํ้ามันงา 
นํ้ามันเมล็ดฝาย 
(นุน) 
นํ้ามันถั่วลิสง 
นํ้ามันปาลม  

87 
84 
83 
80 
80 
80 
71 
76 
49  

8 
10 
12 
15 
16 
14 
25 
18 
45  

72 
53 
63 
52 
37 
42 
50 
29 
8  

 

ท่ีมา : เสาวนีย จักรพิทักษ, 2526. หลกัโภชนาการปจจุบัน. โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช . 

4. งา 
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งาเปนพืชไรนํ้ามันเสริมรายไดใหเกษตรกรเนื่องจากลงทุนตํ่า ใชเวลาปลูกส้ัน และ
ทนแลงไดดี มีตลาดกวางขวาง และราคาดี เกษตรกรนิยมปลูกงากอนหรือหลังพืชหลัก งา
จึงเปนพืชท่ีนิยมในระบบการปลูกพืช งาถูกใชเปนอาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากเมล็ดงามี
คุณคาทางโภชนาการสูง มีกรดไขมันไมอิ่มตัว 85 เปอรเซ็นต มีโปรตีน 17-18 เปอรเซ็นต 
มีสารตานทานอนุมูลอิสระในปริมาณท่ีสูง ไมหืนงาย งาเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตางๆ 
ท้ังอาหาร ยารักษาโรค และเคร่ืองสําอาง 

ปญหา 

- พื้นท่ีปลูกงาแปรปรวนเน่ืองจากถูกจํากัดดวยการตกของฝนวาจะมาชา หรือเร็ว 
ทําใหไมสามารถคาดการณปริมาณผลผลิตได  

- บางพื้นที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวดวยการบมงาท่ี
ความช้ืนสูง ทําใหเมล็ดงามีคุณภาพต่ํา  

- มีการระบาดของโรคพืชจากเชื้อรา และแบคทีเรีย ทําใหไมสามารถปลูกงา
ติดตอกันในพ้ืนที่เดิมได  

- ไมมีเคร่ืองจักรกลในการเก็บเกี่ยว ตองใชแรงงานมาก งาเปนพืชเสริมรายได
ของเกษตรกร 

 

 

การผลิต 

        ผลผลติงาของโลกป 2544 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวรวม 45,805,380 ไร ผลผลิตประมาณ 
2,893,114 ตัน ประเทศอินเดียมีพื้นที่เก็บเกี่ยวมากท่ีสุด แตจีนผลิตงาไดผลผลิตตอหนวย
สูงกวาถึง 165 กก./ไร และไดผลผลิตงามากที่สุด 790,619 ตัน 
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ตารางที่ 3.11 เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญ       
พ.ศ. 2542 - 2544 

ป 2544 
ประเทศ  

เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว (1,000 ไร) ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตตอไร (กก.)  

รวมท้ังโลก  45,805.38  2,893,114  63.16  

อินเดีย  11,250.00  580,000  51.56  

ซูดาน  9,922.50  274,000  27.61  

พมา  8,193.58  225,000  27.46  

จีน  4,789.24  790,619  165.08  

ยูกาดา  1,318.75  106,000  80.38  

ไนจีเรีย  956.25  74,000  77.39  

ปากีสถาน  847.50  69,600  82.12  

แทนซาเนีย  625.00  39,000  62.40  

ไทย  392.00  38,800  98.98  

อื่น ๆ  7,510.56  69,695  9.27  

ที่มา : องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

 

ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกงาป 2544/45 จํานวน 394,000 ไร ไดผลผลิต 
39,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 99 กิโลกรัมตอไร  
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ตารางที่ 3.12 เน้ือท่ี ผลผลิต ผลผลิตตอไร ราคาและมูลคาของผลผลิตตามราคาท่ี
เกษตรกรขายได ของงาปเพาะปลูก 2535/36 - 2544/45  

ปเพาะปลูก เน้ือท่ี
เพาะปลูก  

ผลผลิตตอไร ราคาท่ี
เกษตรกรขาย

ได  

ผลผลิต  มูลคาของผลผลิต
ตามราคาท่ี

เกษตรกรขายได 
ตัน) (กก.)  (1,000 

(1,000 ไร)  
(บาท/กก.)  (ลานบาท)  

2535/36  371  31.5  84.9  8.43  265.545  

2536/37  377  32.8  87.0  8.95  293.56  

2537/38  371  31.8  85.7  9.77  310.686  

2538/39  381  33.5  87.9  18  603  

2539/40  386  34.3  88.8  17.12  587.216  

2540/41  381  35  91.8  11.14  389.9  

2541/42  387  36  93.0  20.96  754.56  

2542/43  390  37  94.8  20.21  747.77  

2543/44  392  39  99.5  19.15  746.85  

(f)2544/45 394  39  98.9  17.88  697.32  

หมายเหตุ : 1/ ผลผลิตตอเน้ือท่ีเพาะปลูก  
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การตลาด  

      ผลผลิตงาประมาณ 65 เปอรเซ็นต สงออกขายตางประเทศ คิดเปนมูลคาปละ 700-
900 ลานบาท ในป 2544 ตลาดภายใน และตางประเทศมีความตองการงาสูงมาก ผลผลิต
มีไมเพียงพอ เกษตรกรขายงาไดราคาสูง ประมาณกิโลกรัมละ 20-25 บาท ปจจุบัน
ประเทศญี่ปุนมีความตองการงาดําปละ 12,000 ตัน และงาขาวอีก 90,000 ตัน โดยให
ราคาสูงกวาราคาในประเทศเกือบเทาตัว ประเทศคูแขงของไทยไดแก พมา และจีน 

ราคาผลผลติ  

ปเพาะปลูก 2544/45 ราคาท่ีเกษตรกรขายได 17.88 บาทตอกิโลกรัม       

การเลือกพนัธ ุ  

ผลผลิตสูง มีคุณภาพดีตรงตามความตองการของตลาด  • 

ตานทานหรือทนทานตอโรคและแมลงศัตรูท่ีสําคัญ  • 

เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ  • 

พันธุที่นิยมปลูก  มี 3 ชนิด ตามสีของเปลือกหุมเมล็ดคือ  งาแดง  งาขาว และงาดํา ดังน้ี 

งาแดง  • 

1. พันธุอุบลราชธานี 1 ใหผลผลิตเฉลี่ย 139 กิโลกรัมตอไร เปนพันธุแตก กิ่ง 2-
5 กิ่ง ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบสลับบนลําตน เมล็ดสีแดงสมํ่าเสมอ ขนาดเมล็ดโต นํ้าหนัก 
1,000เมล็ด ประมาณ 3.20 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน เปอรเซ็นตนํ้ามันในเมล็ด 50.3 
เปอรเซ็นต ตานทานปานกลางตอโรคไหมดําและแมลงศัตรูงาที่สําคัญ  

2. พันธุเกษตร เปนงาพ้ืนเมืองเมล็ดสีแดงที่มีสัดสวนของงาดําปนอยู เกษตรกรใช
ปลูกในเขตจังหวัดเพชรบูรณ นครสวรรค สุโขทัย ใหผลผลิตเฉลี่ย 115 กิโลกรัมตอไร เปน
พันธุแตกก่ิง ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบสลับบนลําตน ขนาดเมล็ดปานกลางนํ้าหนัก 1,000 
เมล็ด ประมาณ 2.73 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน มีนํ้ามันในเมล็ดประมาณ 46.6 
เปอรเซ็นต 

BO 216 417 

http://www.doa.go.th/pl_data/SESAMI/3var/var02.html
http://www.doa.go.th/pl_data/SESAMI/3var/var02.html


งาขาว  

1. พันธุอุบลราชธานี 2 ใหผลผลิตเฉลี่ย 122 กิโลกรัมตอไร ลําตนเด่ียวไม แตก
กิ่ง ฝกมี 2 พู  เรียงตัวแบบตรงกันขามบนลําตน สีเมล็ดสมํ่าเสมอและมีขนาดเมล็ดโต 
นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 3.18 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน มีนํ้ามันในเมล็ด 49.3 
เปอรเซ็นต ไมตานทานโรคเนาดํา และโรคไหมดํา  

2. พันธุมหาสารคาม 60 ใหผลผลิตเฉลี่ย 107 กิโลกรัมตอไร ลําตนเด่ียวไมแตก
กิ่ง ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบตรงกันขามบนลําตน สีเมล็ดสมํ่าเสมอ มีขนาดเมล็ดคอนขางโต 
นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 2.90 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน มีนํ้ามันในเมล็ด 46.3 
เปอรเซ็นต ไมตานทานตอโรคเนาดําและโรคไหมดํา  

3. พันธุรอยเอ็ด 1 ใหผลผลิตเฉลี่ย 116 กิโลกรัมตอไร แตกก่ิง 1-3 กิ่ง ฝกมี 4 พู 
เรียงตัวแบบสลับบนลําตน ขนาดเมล็ดปานกลาง นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 2.47 
กรัม อายุเก็บเกี่ยวส้ัน  70-75 วัน   มีนํ้ามันในเมล็ด 41.4 เปอรเซ็นต ไมทนทานตอหนอน
หอยอดงา หนอนผีเส้ือหัวกะโหลก ไรขาว และมวนฝน ไมตานทานตอโรคเนาดําและโรค
ไหมดํา  

4. พันธุพื้นเมืองเลย หรืองาไขปลา ใหผลผลิตเฉลี่ย 104 กิโลกรัมตอไร ลําตน
แตกก่ิงกานมาก   ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบสลับบนลําตน เมล็ดมีขนาดเล็ก นํ้าหนัก 1,000 
เมล็ด ประมาณ 1.50 กรัม เปนพันธุไวตอชวงแสง จะออกดอกชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 
เมล็ดมีกลิ่นหอมกวางาพันธุอื่นๆ เม่ือคั่วใหสุก  

5. พันธุพื้นเมอืงชัยบาดาลใหผลผลิตเฉลี่ย 105 กิโลกรัมตอไร แตกก่ิง 2 - 6 กิ่ง 
ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบสลับบนลําตน ขนาดเมล็ดคอนขางเล็ก นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด
ประมาณ  2.18 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน มีนํ้ามันในเมล็ด 40.1 เปอรเซ็นต  
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งาดํา  

1. พันธุมก. 18 ใหผลผลติเฉลี่ย 148 กิโลกรัมตอไร ไมแตกก่ิง ฝกมี 2 พู เรียงตัว
แบบตรงกันขามบนลําตน ขนาดเมล็ดโต นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 3.00 กรัม อายุ
เก็บเกี่ยว 85-90 วัน  มีนํ้ามันในเมล็ด 48.2 เปอรเซ็นต  

2. พันธุพื้นเมืองนครสวรรค  ใหผลผลิตเฉลี่ย 95 กิโลกรัมตอไร แตกก่ิง 3-5 กิ่ง 
ฝกมี 4 พู เรียงตัวแบบสลับบนลําตน ขนาดเมล็ดคอนขางโต นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด 
ประมาณ 2.80 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน มีนํ้ามันในเมล็ด 49.1 เปอรเซ็นต ไม
ตานทานตอโรคเนาดําและโรคไหมดํา  

3. พันธุพื้นเมืองบุรีรัมย ใหผลผลิตเฉลี่ย 60 กิโลกรัมตอไร แตกกิ่ง 3-5 กิ่ง ฝกมี 
2 พู นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 2.60 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 90-100 วัน 

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเพาะปลูก 

พื้นท่ีดอน ระบายนํ้าไดดี ไมมีนํ้าขัง  • 

พื้นท่ีท่ีไมมีการระบาดของโรคในปท่ีผานมา  • 

ดินรวน ดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวการระบายนํ้าและการถายเทอากาศดี  • 

ความอุดมสมบูรณต้ังแตระดับปานกลางขึ้นไป  มีอินทรียวัตถุไมตํ่ากวา 1 
เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนมากกวา 10 สวนในลานสวน โพแทสเซียม
ท่ีแลกเปลี่ยนได  มากกวา 40 สวนในลานสวน  

• 

คาความเปนกรดดางอยูระหวาง 5.5-6.5  • 

ไมเปนดินเค็ม  • 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตอยูระหวาง 25-35 องศาเซลเซียส   • 

ปริมาณนํ้าฝนกระจายสม่ําเสมอประมาณ 800 - 1,200 มิลลิเมตรตอป หรือ
ประมาณ 200 มิลลิเมตรตอฤดูปลูก  

• 
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การปลูก และฤดูปลูก 

ชวงปลูกท่ีเหมาะสม 2 ชวง 

ชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม และปลูกโดยอาศัยแหลงนํ้าหรือนํ้าฝนถาฝนมาเร็ว 
สวนมาก    เปนการปลูกงากอนขาวนาป  

• 

ชวงเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม  ปลูกโดยอาศัยนํ้าฝน จะไดเมล็ดมี
คุณภาพดี   เน่ืองจากชวงเก็บเกี่ยวไมมีฝน  

• 

การเตรียมดิน การเตรียมดินที่รวนซุยดีจะชวยใหงางอกไดดีและสม่ําเสมอ การไถพรวน 
จะมากหรือนอยข้ึนกับโครงสรางและชนิดของเนื้อดิน และปริมาณวัชพืช 

ดินรวนหรือดินรวนปนทราย ไถ 1-2 คร้ัง ดินรวนเหนียวไถ 2-3 คร้ัง  • 

ถาดินมีอินทรียวัตถุตํ่ากวา 1 เปอรเซ็นต ใหหวานปุยคอกหรือปุยหมักท่ียอยสลาย
ดีแลว อัตรา 1,000-1,500 กิโลกรัมตอไร แลวพรวนกลบ  

• 

ถาดินมีคาความเปนกรด-ดาง   ตํ่ากวา 5.5 ใหหวานปูนขาว    ในอัตรา 100-
200  กิโลกรัมตอไร   แลวพรวนกลบ กอนปลูก 10-15 วัน    

• 

การเตรียมเมล็ดพันธุ 

ใชเมล็ดพันธุจากแหลงและแปลงที่สะอาดปราศจาก  การทําลายของโรคและแมลง
ศัตรู  

• 

เมล็ดพันธุตองมีความงอกไมตํ่ากวา 80 เปอรเซ็นต     ในอัตราเมล็ดปลูก 0.5-1.0 
กิโลกรัมตอไร  

• 

ในแหลงท่ีมีโรคระบาด ใหคลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวยสารแคปแทน หรือ เบโนมิล 
อัตรา 2.5-5.0 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม    เพ่ือควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราใน
ระยะตนกลา  

• 

วิธีการปลูก  
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การปลูกแบบโรยเปนแถว  ใหใชระยะแถว 30 ถึง 50 เซนติเมตร   เปดเปนรองลึก
ประมาณ 5 เซนติเมตร ใชอัตราเมล็ดประมาณ 0.5 กิโลกรัมตอไร    โรยเมล็ดใหมี
จํานวนตนประมาณ 10-20 ตนตอความยาวแถว 1 เมตร  

• 

การปลูกโดยวิธีหวานดวยแรงงานคน       ใชอัตราเมล็ดประมาณ 1 กิโลกรัมตอไร 
คราดกลบ   หลังหวาน  

• 

การปลูกโดยวิธีหวานดวยเครื่องติดทายรถแทรกเตอร     ถังบรรจุเมล็ดพันธุมีชอง
ปลอยเมล็ดพันธุใหออกตามอัตราท่ีกําหนด  ใชอัตราเมล็ดประมาณ 1 กิโลกรัมตอ
ไร  

• 

การดูแลรักษา และการใหปุย 

กอนใสปุยควรวิเคราะหคาความอุดมสมบูรณของดิน จะชวยใหการตัดสินใจในการ
ใชปุยมีประสิทธิภาพดีข้ึน  ถาไมมีการวิเคราะหดิน  ควรใสปุยตามลักษณะเน้ือดิน 
ดังน้ี  

• 

1. ดินทรายหรือดินรวนปนทราย ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กิโลกรัมตอไร  

2. ดินเหนียวสีแดง ใชปุยสูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอไร  

3. ดินเหนียวสีดําหรือดินรวนเหนียวสีนํ้าตาล ใชปุยสูตร 21-0-0  อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอ
ไร หรือ 46-0-0 อัตรา 10-15 กิโลกรัมตอไร  

ปลูกเปนแถว ควรใสปุยเม่ืองาอายุ 15-20 วัน โดยโรยปุยขางแถวงา แลวพรวนดิน
กลบ เม่ืองาอายุ 15-20 วัน  

• 

ปลูกงาแบบหวาน   ควรใสปุยพรอมปลูกโดยการหวานปุยกอน แลวจึงหวานเมล็ด
ตามและคราดกลบ  

• 

การใหนํ้า 

งาคอนขางทนแลง ไมจําเปนตองใหนํ้า ถาดินมีความช้ืนสมํ่าเสมอตลอดฤดูปลูก  • 
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การปลูกงาในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม     ในเขตที่มีการใหนํ้าแบบยกแปลง
ปลูก กอนปลูกควรใหดินมีความช้ืนพอเพียง และใหนํ้าหลังงอกทุก 7-15 วัน  

• 

ไมควรใหงาขาดน้ําในชวงออกดอกและติดฝก หรือประมาณ 30-45 วันหลังปลูก  • 

ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด 

โรคที่สําคัญและการปองกันกําจัด 

1. โรคไหมดําหรือเหี่ยว ตนงาเหี่ยวและยืนตนตายเปนหยอมๆ มีรอยประสีขาว
หรือปนสีเขียวเขมหรือนํ้าตาลดํา ตามแนวยาวของลําตน ลําตนอาจโปงนูนหรือปริแตก 
เม่ือตัดขวางลําตนจะเห็นเนื้อเยื่อภายในเนาชํ้าเปนสีนํ้าตาล และเม่ือนําไปแชนํ้าจะมี
ของเหลวสีขาวขุนซ่ึงเปนกลุมเซลลของเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรค ไหลออกมาควรถอนตนที่
เร่ิมแสดงอาการและเก็บเศษซากพืชท่ีเปนโรคเผาทําลายนอกแปลงปลูก  

2. โรคเนาดํา ตนงาเหี่ยว ใบเหลืองและรวง ลําตนเนาแหงเปนสีนํ้าตาลและยืนตน
ตาย ตรวจดูจะพบจุดเล็กๆ สีดําคลายผงถานบริเวณรากและลําตนที่เนาแหง     เช้ือ
สาเหตุอาจเขาทําลายท่ีสวนรากและโคนตน หรือท่ีกลางลําตนทําใหเกิดแผลสีนํ้าตาล แลว
ลามสูดานบนและลางของลําตน ฝกงาจะแหงและแตก ทําใหเมล็ดรวง เมล็ดงาจากตนเปน
โรคจะลีบเล็ก เช้ือราติดไปกับเมล็ดและเศษซากพืชท่ีเปนโรค ในแหลงท่ีมีการระบาดของ
โรค คลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวย เบนโนมิล หรือ แคปเทน  

3. โรคยอดฝอยหรือพุมไมกวาด งาชะงักการเจริญเติบโต ใบเรียวเล็ก สวนยอด
มีลักษณะเปนฝอยหรือเปนกระจุก มองดูเหมือนพุมไมกวาด กลีบดอกเปนสีเขียวคลายใบ 
ทําใหไมติดฝก หรือติดฝกนอยมาก มีเพลี้ยจักจ่ันเปนแมลงพาหะ เม่ือโรคเริ่มระบาดให
พนสารปองกันกําจัดเพลี้ยจักจ่ัน คารโบซัลแฟน  

ไรและแมลงศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด 

1. หนอนหอใบงา หนอนกัดยอดงาหรือดึงยอดงามาหุมตัวไวในระยะตัวออน ทํา
ใหงาตาย เม่ือตนโตหนอนจะเขาทําลายตายอด ดอก ใบ และฝก ทําใหสูญเสียผลผลิต 27-

422 BO 216 

http://www.doa.go.th/pl_data/SESAMI/5PEST/pest02.html
http://www.doa.go.th/pl_data/SESAMI/5PEST/pest03.html
http://www.doa.go.th/pl_data/SESAMI/5PEST/pest04.html
http://www.doa.go.th/pl_data/SESAMI/5PEST/pest01.html


2. หนอนผีเส้ือหัวกะโหลก หนอนกัดกินใบงาจนเหลือแตกานใบและลําตน ควร
พนสารไตรอะโซฟอส หรือ คารโบซัลแฟน หรือ ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยง
บริเวณยอด ใบออน ดอกและฝกออน ทําใหยอดเหี่ยว บิดงอ มีสีเหลือง เม่ือใบขยายตัวจะ
ทําใหเกิดลักษณะเปนรูโหวขนาดเล็ก และใบขาดวิ่นจากรอยทําลาย ควรพนสารไตรอะโซ
ฟอส หรือ คารโบซัลแฟน  

3. ไรขาวพริก ท้ังตัวออนและตัวแกรวมกลุมดูดนํ้าเลี้ยงใตใบ ทําใหใบหนา ขอบ
ใบมวนลง ยอดหงิก ตนเต้ีย แคระแกรน ถาระบาดรุนแรงทําใหดอกรวง ติดฝกนอย มัก
พบระบาดที่สวนยอด ควรพนสารไดโคโฟล  

 

 

การปองกันกําจัดวัชพืช 

ไถ 1 คร้ัง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 คร้ัง แลวคราดเก็บเศษซาก ราก เหงา หัว 
และไหลของวัชพืชขามปออกจากแปลง 

• 

กําจัดวัชพืชดวยแรงงาน 1-2 คร้ัง เม่ือ 15 วัน หรือ 30-40 วัน หลังจากงางอก 
โดยใชจอบดายระหวางแถว และใชมือถอนระหวางตน ตองระวังไมใหรากและตน
ของงากระทบกระเทือน 

• 

ในกรณีกําจัดวัชพืชดวยแรงงานหรือเคร่ืองจักรกล ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ควร
พนสารกําจัดวัชพืชกอนหรือหลังปลูกงา ตามคําแนะนําในตารางที่ 3 

• 

หลีกเลี่ยงการพนสารกําจัดวัชพืชโดยตรงไปที่ตนงา  • 
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การอนุรักษศัตรูธรรมชาติ 

ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูงาที่พบท่ัวไป ไดแก แมลงห้ํามี 2 ชนิด คือ 

1. ดวงเตา ตัวเต็มวัยขนาด 0.3-0.7 เซ็นติเมตร ลําตัวกลม ดานบนโคงนูน ปกมีสี
สม หรือสีแดงเปนเงา บางชนิดมีจุดหรือแถบสีดํา วางไขเปนกลุมหรือเปนฟองเดี่ยวบน
พื้นผิวพืช หนอนมีสีดํา รูปรางเรียวยาวคลายกระสวย บางคร้ังมีจุดหรือแถบสีสม สีเหลือง
ออน หรือสีขาวบนลําตัว หนอนและตัวเต็มวัย กัดกินไขและตัวออนของแมลงศัตรูงา 

2. มวนพิฆาต ตัวเต็มวัยสีเทาวางไข 23-70 ฟอง ตอกลุม วางไขบนใบงานาน 3-
10 วัน ชีพจักรรวม 39 วัน ระยะเวลาเปนตัวห้ํา 30 วัน ซ่ึงเร่ิมต้ังแตวัย 2 จนถึงตัวเต็มวัย 
มวนพิฆาตใชปากดูดนํ้าเลี้ยงจากหนอนผีเส้ือหัวกะโหลกจนหนอนเหี่ยวแหงตาย 

คุณคาทางโภชนาการของงา 

      งาเปนพืชท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูงชนิดหน่ึง เมล็ดงามีไขมันประมาณ 35-57 
เปอรเซ็นต และมีโปรตีนประมาณ 17-25 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบงากับถั่วเหลืองและ
ไขแลวพบวา งามีไขมันสูงกวาถั่วเหลืองประมาณ 3 เทา และสูงกวาไข ประมาณ 4-6 เทา 
มีโปรตีนสูงกวาไขประมาณ 5 เปอรเซ็นต แตตํ่ากวาถั่วเหลืองประมาณ 2 เทา นอกจากน้ี 
โปรตีนในงายังแตกตางจากพืชตระกูลถั่วและพืชใหนํ้ามันอื่น ๆ เพราะมีกรดอะมิโนที่
จําเปน ซ่ึงพืชดังกลาวขาดแคลน เชน เมธไธโอนินและซีสติน แตงามีไลซีนตํ่า ดังน้ัน อาจ
ใชงาเสริมอาหารถั่ว ธัญพืช และอาหารแปงอื่น ๆ ไดเปนอยางดี  
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ตารางที่ 3.13 แสดงคุณคาทางโภชนาการของงาเปรียบเทียบ 

กับถั่วเหลืองและไขไก 

โภชนาการ งาสีดํา งาสีขาว ถ่ัวเหลือง ไขไก 

ความช้ืน 5.26 5.87 8.42 71.28 

ไขมัน 48.10 51.26 17.78 11.5 

คารโบไฮเดรต 21.25 20.18 32.32 0.48 

เยื่อใย 6.01 4.36 4.06 - 

เถา 7.04 6.01 5.86 0.94 

โปรตีน 17.62 16.84 35.6 12.93 

แคลเซียม 0.71 0.84 0.24 0.06 

ฟอสฟอรัส 0.54 0.66 0.55 0.22 

 
 
 
 

**************************************** 
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