พืชใหน้ํามัน
ประเทศไทยเราขึ้นชื่อวามีความหลากชนิดของพืชที่มากเปนอันดับตน ๆ ของ
ภูมิภาคอาเซียนแหงนี้ และเชนเดียวกันพืชที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจก็พลอยมีมากมาย
หลากหลายชนิดตามไปดวย พืชที่ใหน้ํามันก็เปนอีกประเภทหนึ่งที่เกษตรกรนิยมหันมา
เพาะปลู ก กั น มาก เนื่ อ งจากมี คุ ณ ค า ทางเศรษฐกิ จ และขายได ร าคาดี และยั ง มี ค วาม
ตองการของตลาดและของผูบริโภคอยางตอเนื่อง พืชที่ใหน้ํามันที่นิยมปลูกกันในปจจุบันนี้
ไดแก ปาลมน้ํามัน มะพราว ทานตะวัน และงา เปนตน ซึ่งพืชเหลานี้พบวาสวนของเมล็ด
นั้นมีความสําคัญมากเพราะใหปริมาณน้ํามันที่มากที่สุด

1. ปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ใหผลผลิตน้ํามันสูง ทําใหมีตนทุนการผลิตและราคาต่ํากวา
น้ํามันพืชชนิดอื่นๆ สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางหลากหลายทั้งในสินคาอุปโภคและ
บริโภค สวนแบงการผลิตน้ํามันปาลมตอน้ํามันพืชของโลกจึงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องและ
รวดเร็วแต ภายใตขอตกลงการคาระหวางประเทศที่ทุกประเทศพยายามที่จะใหมีการเปด
เสรีการคาระหวางประเทศซึ่งกันและกัน สงผลใหน้ํามันปาลมเปนสินคาหนึ่งที่ไทยมีความ
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
ปาลมน้ํามันเปนพืชยืนตนใบเลี้ยงเดี่ยว สันนิษฐานวามีถิ่นกําเนิดอยู 2 แหง คือ
ทวีปอเมริกาใต และทวีปอัฟริกา มีผูนําเขามาปลูกในเอเชียครั้งแรกที่เมือง Bogor ประเทศ
อินโดนีเซีย และปจจุบันนี้ นับเปนพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันอยางกวางขวางแถบประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อัฟริกา และอเมริกาใต
ปาลมน้ํามันเปนพืชในสกุล Elaeis ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ
1. Elaeis guineensis ปาลมน้ํามันในกลุมนี้อาจเรียกวา African oil palm
เนื่องจากพบวามีถิ่นฐานดั้งเดิมในอัฟริกากลางและอัฟริกาตะวันตก นับวาปาลมน้ํามัน
กลุมนี้มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดที่นิยมปลูกกันเปนการคาในปจจุบัน สามารถ
แยกไดเปน 3 พันธุ โดยอาศัยความแตกตางทางพันธุกรรมของลักษณะความหนาของ
กะลา (endocarp) ซึ่งควบคุมโดยยีน 1 คู คือ
พันธุดูรา (Dura) เปนพันธุที่มีชั้นของ mesocarp ประมาณ 35-50% ของน้ําหนัก
ผลปาลมทั้งหมด สวนของกะลาหนา (ประมาณ 2-8 มม.) ปาลมน้ํามันชนิดนี้พบมากใน
แถบตะวันออกไกล เชน พันธุ Deli dura ซึ่งเปนพันธุดูราที่ปลูกในเกาะสุมาตราเปนพันธุที่
ใหผลผลิตสูงเมื่อเทียบกับกลุมดูราดวยกัน
ปจจุบันมักจะใชพันธุดูราเปนตนแมสําหรับ
ปรับปรุงพันธุที่ใชปลูกเปนการคา
พันธุฟสิเฟอรา (Pisifera) เปนพันธุที่มีกะลาบางมาก ชั้น 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 ชั้น mesocarp หนาประมาณ 60-96% ของน้ําหนักผล มี
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2. Elaeis oleifera (American oil palm) เดิมเรียก E. melanococca หรือ
Corozo พวกนี้มีถิ่นกําเนิดอยูทางภาคเหนือของลุมน้ําอเมซอนในอเมริกาใตยาวติดตอไป
ถึงอเมริกากลางและคอสตาริกา ไมนิยมปลูกเปนการคา เนื่องจากมีการเจริญเติบโตชา ผล
ขนาดเล็ก และใหปริมาณน้ํามันต่ํากวาปาลมน้ํามันชนิดแรก อยางไรก็ตามไดมีการอาศัย
ลักษณะดีบางประการในกลุม เพื่อใชในโครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน ซึ่งพบวาพวกนี้
สามารถผสมขาม E. guineensis ไดและใหเมล็ดที่ไมเปนหมัน
3. Elaeis odora เดิมทีเดียวจัดอยูใน Barcella odora (มีรายงานวาพบปาลม
ชนิดนี้ขึ้นอยูบริเวณเดียวกับ oleifera แถบลุมน้ําอเมซอน) ลักษณะของปาลมชนิดนี้ตาง
จาก 2 พวกแรกคือ ในชอดอกเดียวกันมีทั้งสวนของตัวผูและตัวเมีย โดยตัวเมียจะอยูตรง
สวนฐานของ spikelet แตอยางไรก็ตามลักษณะชอดอกดังกลาวนี้ก็สามารถคนพบใน E.
guineensis และ E. oleifera ที่ผิดปกติโดยเฉพาะในปาลมที่มีอายุนอย ซึ่ง Wessel Boes
ถือวาลักษณะดังกลาวนี้ไมมีความแตกตางพอที่จะแยกไปอยูอีก genus ความสําคัญของ
ปาลมน้ํามันชนิดนี้ยังไมมีรายงาน

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของปาลมน้ํามัน
1. ราก (Roots)
เมื่อเมล็ดงอกสวนแรกที่จะเห็นกอนคือ ราก เรียกรากอันแรกที่งอกโผลออกมาจาก
เมล็ดวา radicle ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตชั่วระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจะถูกแทนที่โดยระบบ
รากฝอยที่เกิดจากฐานของลําตนรูปกรวย ระบบรากฝอยประกอบดวยราก 4 ชุด ดังนี้
1.1 รากชุดแรก (primary roots) เปนรากแรกที่เกิดจากฐานของลําตนรูป
กรวย มีการเจริญเติบโตใน 2 ลักษณะคือ ดิ่งลง (descending) และในแนวระดับ
(horizontal) มีเสนผาศูนยกลาง 5-10 มม. ความยาวตั้งแตสั้นจนถึง 19 เมตร สวนที่ทํา
หนาที่ดูดยึดน้ําและธาตุอาหารจะอยูตรงบริเวณสวนกลางของราก Lambourne ศึกษาใน
รากปาลม ที่มีอายุ 11 ป ในพื้นที่ที่มีระดับน้ําใตดินสูง 1 เมตร พบวา การแผกระจายของ
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1.2 รากชุดที่สอง (secondary roots) เปนรากที่เกิดจากรากแรกในชั้น ของ
pericycle รากที่ 2 เกิดจากรากแรกในแนวระดับมากกวารากแรกในแนวดิ่ง จึงทําให
ทิศทางของการแตกแขนงของรากที่สองมี 2 ประเภทดวยกันคือ รากที่สองที่แตกแขนงใน
แนวดิ่งขึ้นเรียกวา ascending secondary roots และในแนวดิ่งลงเรียกวา descending
secondary roots ทั้ง 2 ประเภทจะตั้งฉากกับรากแรก ขนาดเล็กกวา จํานวนที่เกิดเกือบ
เทา ๆ กัน มีเสนผาศูนยกลาง 1-4 มม.
1.3 รากชุดที่สาม (tertiary roots) เกิดจากชั้นของ pericycle ของรากที่สอง มี
ทิศทางของการเกิดตั้งฉากกับรากที่สอง แตขนานกับรากแรก มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.5-1.5 มม. และอาจมีความยาวถึง 15 ซม.
1.4 รากชุดที่สี่ (quaternary roots) อาจจะมีหรือไมมี ถามีจะมีการเจริญ หรือ
พัฒนาการมาจากรากชุดที่สาม มีความยาวถึง 3 ซม. มีเสนผาศูนยกลาง 0.2-0.5 ซม.
รากทุกชุดจะไมมีขนราก (root hairs) การดูดซึมและดูดยึดธาตุอาหารจะเกิดตรง
สวนที่เรียกวา hypodermis ถัดจากปลายรากของแขนงรากแตละชุดขึ้นมา นอกจากนี้ใน
ปาลมน้ํามันมีรากอีกชุดหนึ่งที่แตกออกมาคือ รากอากาศ (aerial root or
pneumatophore) มีจุดกําเนิดจากชั้นของ epidermis และ hypodermis ของลําตนใน
ระดับที่สูงจากพื้นดินตั้งแต 1 เมตรลงมา ลักษณะการงอกจะทํามุมเฉียงกับพื้นดิน เรียกวา
prop root บางอันสามารถงอกลงมาถึงพื้นดิน และบางอันจะแหงกอนถึงพื้นดิน เนื้อเยื่อ
สวนใหญของรากประเภทนี้เปนพวก parenchyma cell มีลักษณะฟาม ทําหนาที่จับและ
แลกเปลี่ยนอากาศระหวางเนื้อเยื่อรากกับบรรยากาศ

2. ลําตน (Stem)
มีลักษณะตั้งตรง ซึ่งในชวงแรกที่มีการพัฒนาของลําตน ฐานของลําตนจะมี
รูปรางแบบกรวยหัวกลับ (inverted cone) แลวจะสรางรากชุดแรกจากฐานของลําตนนี้ทั้ง
ใตพื้นดินและเหนือพื้นดินเล็กนอย ตอมาปลองของลําตนจะยืดยาวเปนลําตนทรงกลม ลํา
ตนของปาลมน้ํามันเรียกวา bole กวาจะปรากฏใหเห็นก็กินเวลา 2-3 ป ลําตนที่เห็นจะมี
ฐานใบติดอยู รอยแผลที่ฐานใบติดกับลําตนก็คือ ขอของลําตน และสวนที่อยูระหวางขอคือ
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3. ใบ (Leaves)
เกิดจากการพัฒนาของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดของลําตน ซึ่งมีความสามารถใน
การที่จะผลิตใบไดถึง 50 ใบ สิ่งแรกที่พัฒนาใหเห็นกอนคือยอดที่เรียกวา spear หลังจาก
นั้นจึงคลี่ใบออนใหเห็น ในชวงแรกของการเกิดใบมีการพัฒนาชามาก แตละใบอาจใชเวลา
ถึง 2 ป ใบที่แกและมีการพัฒนาเต็มที่ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้คือ
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3.1 ทางใบ (rachis) ประกอบดวยเสนใยที่แข็งแรงเปนจํานวนมาก มีความ
ยาวถึง 8 เมตร เมื่อตัดตามขวางพบวา ปลายทางใบมีลักษณะคอนขางเปนวงกลม มี
ลักษณะสมมาตร ประกอบดวยทางใบดานบนที่มีความโคงนอยกวาเรียกวา adaxial และ
ทางใบดานลางเรียกวา abaxial face สวนดานขางทั้ง 2 ดาน (lateral face) เปนที่ตั้งของ
ใบยอยในตําแหนงที่ตรงกันบนทางใบ
สวนตอนกลางถึงโคนของทางใบมีลักษณะแบน
ราบกวา และไมสมมาตรเหมือนปลายทาง แตสวนประกอบอื่น ๆ เหมือนกัน
3.2 กานใบ (petiole) จะสั้นกวาทางใบ แตมีขนาดใหญกวาประกอบดวยเสนใย
ที่แข็งแรงและมากกวา ในปาลมบางพันธุ เชน ปาลมเดลี พบวามีความยาวของกานใบถึง
4 ฟุต เมื่อตัดตามขวางดูไมพบหนาดานขางทั้ง 2 หนา แตจะพบหนามแหลมทั้ง 2 ขาง
ของกานใบ หนามที่พบมี 2 ชนิดคือ หนามที่เกิดจากเสนใยของกาบใบเรียกวา fiber
spines และหนามที่เกิดจากเสนกลางใบของใบยอยเรียกวา mid-rib spines ซึ่งมีขนาดเทา
ๆ กัน เกิดจากใบยอยทีพ่ ัฒนาไมสมบูรณ แผนใบถูกฉีกขาดออกไปเหลือไวเพียงหนาม
ตรงรอยเชื่อมระหวางทางใบกับกานใบเปนที่ตั้งของใบยอยที่มีแผนใบกุด
(vestigial
laminae)
3.3 ใบยอย (leaflets) เกิดจากการแตกของใบที่ติดกันในระหวางการยืดตัว
ของแกนใบของยอดตรงตําแหนงหนาดานขางของทางใบ ซึ่งตอนแรกเกิดจะทํามุมตั้ง เมื่อ
ยอดเริ่มคลี่บานและเปดออก แตละใบจะยืดยาวออกอยางรวดเร็ว ทํามุมฉากกับทางใบ แต
ละใบจัดเรียงขนานสลับกันแบบขนนก (pinnately compound leaves) อาจมี 2-3 ใบที่มี
ตําแหนงตรงกัน จํานวนใบยอยแตกตางกันขึ้นกับอายุและความอุดมสมบูรณของดิน แต
อยูในชวง 150-250 คู ใบยอยแตละใบประกอบดวย เสนใบ (vein) มีการเรียงตัวแบบ
ขนาน เสนกลางใบยอย (mid-rib) อยูบริเวณกลางตัวใบและแผนใบที่มีลักษณะแคบยาว
ความยาวของใบยอยคูที่ยาวที่สุดอาจยาวเกินกวา 1.2 เมตร และใบยอยคูสุดทายจะมี
รูปรางคลายรูปไข เรียกวา terminal pair of ovate leaf
จํานวนใบของปาลมน้ํามันที่ผลิตในแตละปอยูระหวาง 30-40 ทางใบเมื่ออายุ 5
หรือ 6 ป หลังจากนั้นจะลดลงเปน 20-25 ตอป การผลิตทางใบของปาลมน้ํามันมี 2 แบบ
สังเกตไดจากสวนของตอใบที่ยังคงติดอยูบนตนหลังการตัดแตง แบบแรกคือการผลิตทาง
ใบแบบวนซาย (leaf-hand phyllotaxy) แบบที่สองคือการผลิตทางใบแบบวนขวา (right370
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4. ชอดอก (Inflorescences)
เกิดจากตาตรงซอกใบ จัดเปนชอดอกแบบ monoecious กลาวคือดอกตัวผู
และดอกตัวเมียอยูคนละดอกในตนเดียวกัน ชวงเวลาการพัฒนาของตาซอกใบไปเปนตา
ดอกและชอดอกกินเวลา 2 1/2 - 3 ป ชอดอกที่ผลิตออกมาเปนแบบ spike หรือ spadic
เกิดอยูบนกานชอ (peduncle) ซึ่งมีความยาว 30-45 ซม. ตรงโคนของกานชอจะมีกลีบ
ประดับ (bracts) จํานวน 6-10 กลีบ ในจํานวนนี้มี 2 กลีบที่ยืดยาวจนถึงปลายของชอดอก
ในชอดอกประกอบดวย ชอดอกยอย (spikelet) จํานวนแตกตางกันออกไปในชวง 85-285
ชอดอกยอย ทั้งหมดนี้จะถูกหอหุมดวย กาบหุมชอดอก (spathe) ซึ่งจะเปดออกใหเห็นชอ
ดอกภายในเวลา 6-8 อาทิตยกอนที่จะมีการถายละอองเกสรหลังจากเปดออกแลว กาบหุม
ชอดอกยังคงอยูรอบ ๆ ดอก พบวากาบหุมชอดอกนี้เปนตัวขัดขวางการติดผลชอดอกที่
กลาวมาสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
4.1 ชอดอกตัวเมีย (female inflorescences) มีความยาว 30 ซม. หรือ
มากกวา ประกอบดวยชอดอกยอยที่มีความหนาแนนตรงโคนชอดอกมากกวาตรงปลาย
จํานวน 12-30 ชอดอกยอย แตละชอจะมีใบประดับที่ยาว มีปลายแหลม เรียกวา spinous
bract การเรียงตัวของดอกยอยเปนแบบเกลียว และตอนปลายของดอกยอยแหลม มี
ลักษณะเปนหนาม ในชอ ดอกยอยประกอบดวยดอกตัวเมียถึง 1,000 ดอก การเรียงตัว
ของดอกมีความหนาแนนตรงกลางของชอดอกยอยมากกวาสวนลางและสวนบนของชอ
ดอกยอย
4.2 ชอดอกตัวผู (male inflorescences) เกิดบนกานชอที่ยาวกวากานชอดอก
ตัวเมีย ประกอบดวย ชอดอกยอยที่มีรูปรางทรงกระบอกยาวคลายนิ้วมือ (finger-like
cylindrical spikelets) จํานวน 150 ชอดอกยอย ไมมีหนาม ความยาวของชอดอกยอยอยู
ในชวง 10-20 ซม. แตละชอดอกยอยมีใบประดับขนาดเล็ก สั้น ในชอดอกยอยมีดอกตัวผู
จํานวน 700-1,200 ดอก ดอกตัวผูมีขนาดเล็กและสั้นกวาดอกตัวเมีย
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4.3 ชอดอกผสม
หรือชอดอกกะเทย (mixed or hermaphrodyte
inflorescences) ประกอบดวย ชอดอกยอยตัวผู และชอดอกยอยตัวเมียอยูในชอดอก
เดียวกัน ตําแหนงตรงฐานของชอดอก และชอดอกยอยตัวผูจะอยูสวนบนถัดขึ้นไป พบใน
ปาลมที่อายุยงั นอย (3-4 ป) เพิ่งผลิตชอดอกครั้งแรก
ในชอดอกแตละประเภทก็มีชนิดของดอกแตกตางกัน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ดอกตัวผู (staminated or male flowers) พบในชอดอกตัวผูและชอดอก
ผสม มีตําแหนงที่ตั้งบนชอดอกยอยตัวผู มีสวนประกอบตาง ๆ เปนวงดังนี้ perianthe
จํานวน 6 กลีบเรียงกัน 2 วง เกสรตัวผูที่ติดกันเปนหลอดจํานวน 6-7 อัน เกสรตัวเมีย
ขนาดเล็กลีบไมทํางาน (rudimentary pistil) ซึ่งประกอบดวยรังไขที่มียอดเกสรตัวเมีย 3
แฉก การบานของดอกตัวผูเริ่มจากโคนของชอดอกยอยไปยังปลาย การแพรกระจายของ
ละอองเกสรอยูในชวงเวลา 2-3 วันหลังจากที่มีการถายละอองเกสร และหมดอายุใน 5 วัน
จํานวน 1 ชอดอก จะผลิตละอองเกสรได 25-50 กรัม
ข. ดอกตัวเมีย ประกอบดวยชั้นตาง ๆ จากนอกสุดเขามาคือ กลีบประดับ
(bract) มีจํานวน 1 กลีบ กลีบรอง (bracteoles) จํานวน 2 กลีบ ดอกตัวผูที่มีขนาดลีบเล็ก
ไมสามารถใหละอองเกสรได (accompanying androecium) จํานวน 2 ดอก กลีบดอก
(perianthes) จํานวน 6 กลีบ เรียงกันเปน 2 วง ถัดเขามาอีกเปนเกสรตัวผูที่ไมสามารถ
ทํางานได (rudimentary androecium) ลอมรอบสวนของรังไขที่มีจํานวนพูรังไข 3 พู และ
มียอดเกสรตัวเมีย 3 แฉกบนกานชูที่หนา สั้น มีสีขาว บนรังไข ยอดเกสรตัวเมียจะมีขน
ปกคลุมและมีเมือกเหนียว ๆ เมื่อพรอมที่จะผสม

5. ผลและเมล็ด (Fruits and seeds)
หลังจากที่ชอดอกตัวเมียไดรับการผสมเรียบรอย ประมาณ 5 1/2 เดือนขึ้นไป
ผลปาลมจะสุกใหทะลายของผลที่มีรูปรางคลายรูปไข ขนาดความกวางxความยาว เฉลี่ย
35x50 ซม2 ประกอบดวยผลชั้นนอกมีรูปราง และสีสรรตามที่ตองการ ผลชั้นในมีลักษณะ
แบนไมคอยมีสี เนื่องมาจากถูกบีบโดยผลชั้นนอก
ผลที่เกิดโดยไมมีการผสม
(parthenocarpic fruits) มีเพียงจํานวนนอย ผลที่ไมใหน้ํามัน (unfertiles fruit) จํานวนผล
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5.1 ผล (fruit) ของปาลมน้ํามันมีผลเปนแบบ sessile drupe ไมมีกานผล มี
ขนาดและรูปรางแตกตางกันออกไปตั้งแต กลม รูปไข ถึงยาวรี ความยาวของผล 2-5 ซม.
น้ําหนักของผล 3-20 กรัม ในผลแตละผลประกอบดวยชั้นตาง ๆ ดังนี้
5.1.1 เปลือกผลชั้นนอก (pericarp) มีสีแตกตางกันเนื่องจากรงควัตถุที่
สรางแตกตางกัน ทําใหแบงชนิดผลตามรงควัตถุที่สรางได 3 ชนิด คือ
ก. nigrescences type or ordinary type เปนผลที่เห็นไดทั่วไป ในขณะที่
ยังออนอยู มีสีน้ําตาลดํา เมื่อผลสุก มีรงควัตถุพวก carotene อยูในปริมาณมาก ทําใหเห็น
เปนสีมวงเขมถึงดํา ยกเวนที่ฐานผลไมมีสี
ข. virescences type or green-fruited type ผลที่ยังไมสุกมีสีเขียว
ตอมาเมื่อสุกจะมีสีสมแดง แตที่ปลายผลยังคงมีสีเขียวอยู พบนอยมากจํานวน 50 ทะลาย
ใน 10,000 ทะลาย ในประเทศไนจีเรีย และ 72 ทะลายใน 10,000 ทะลายในประเทศแอง
โกลา
ค. albescences type เปลือกผลมีรงควัตถุนอย ผลเมื่อสุก สวนของฐาน
ผลจะมีสีเหลืองจาง ๆ ถัดขึ้นไปมีสีน้ําตาลเขมถึงดํา พบนอยเพียง 3 ทะลาย ใน 10,000
ทะลาย ในประเทศแถบชายฝงไอวอรี่โคส
5.1.2 ผลชั้นกลาง (mesocarp or pulp) ประกอบดวยเสนใยที่มีน้ํามัน
ปาลมอยูมากมาย มีรงควัตถุพวก carotene จึงทําใหเห็นเปนสีเหลืองเขม น้ํามันสวนใหญ
สกัดไดจากสวนนี้ ความหนาของผลชั้นกลางแตกตางกันออกไปแลวแตพันธุ และความ
อุดมสมบูรณของดินโดยเฉลี่ยอยูในระหวาง 35-96% ของสวนประกอบทั้งผล
5.1.3 ผลชั้นใน (endocarp) เปนชั้นในสุดมีลักษณะเปนกะลาแข็ง
ประกอบดวยเซลลหินเปนสวนมาก ในปาลมน้ํามันบางพันธุอาจไมมีผลชั้นในเลย และบาง
พันธุหนามากถึง 8 มม. ก็มี ลักษณะดังกลาวควบคุมโดยยีน 1 คู คือยีน allele D และ d
ซึ่งใชเปนตัวจําแนกพันธุได ผลชั้นในสวนใหญมักมีสีน้ําตาลเขมถึงดํา
5.2 เมล็ด (seeds) ประกอบดวยเปลือกหุมเมล็ด (testa or seed coat) ที่
แข็งมาก พัฒนามาจากสวนของผลชั้นใน ปลายดานหนึ่งของเปลือกหุมเมล็ดเปนที่ตั้งของ
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ปญหาการผลิต
1. ตนทุนการผลิตสูง ลักษณะพันธุปาลมน้ํามันมีคุณภาพต่ํา (พันธุปลอม)
ความเสียหายเมื่อนําพันธุปาลมน้ํามันคุณภาพต่ําไปปลูก คือ ผลผลิตทะลายปาลมสดและ
น้ํามันที่สกัดไดจะลดลง และแหลงผลิตเมล็ดพันธุปาลมน้ํามันที่เชื่อถือไดมีนอย
2. ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก

จะตองปลูกในพื้นที่ๆ ประกาศเปนเขต

เกษตรเศรษฐกิจ
3. พื้นที่ปลูกประเทศไทย ยังมีศักยภาพในการผลิตปาลมน้ํามัน และน้ํามัน
ปาลม หากมีการแกไขปรับปรุงการใชพื้นที่ปลูก การใชพันธุดี การใชเทคโนโลยีการผลิต
ปาลมน้ํามันที่เหมาะสม และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํามัน
สถานการณการผลิตและการตลาด
ในป พ . ศ. 2544 เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลปาลมของโลกมีประมาณ 60.78 ลานไร
ผลผลิตปาลมสด 118.3 ลานตัน ประเทศผูผลิตที่สําคัญ คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
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ตารางที่ 3.1 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของปาลมน้ํามันประเทศผูผลิตที่
สําคัญ พ.ศ. 2542 - 2544
ประเทศ

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (1,000 ไร)
2542

2543

2544

ผลผลิต (1,000 ตัน)
2542

2543

2544

ผลผลิตตอไร (กก.)
2542

2543

2544

รวมทั้งโลก 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 11,544 12,588
ย

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

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

426

426

ที่มา : ประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเทศอื่น, องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ
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ป 2544 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันประมาณ 1.70 ลานไร และมีพื้นที่
เก็บเกี่ยว 1.46 ลานไร ใหผลิตผลปาลมสดประมาณ 4.09 ลานตัน โดยใหผลผลิตปาลมสด
ตอไร 2,807 กิโลกรัม และผลิตน้ํามันปาลมดิบได 695,300 ตัน แหลงปลูกปาลมน้ํามันที่
สําคัญ ไดแก กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร (สถิติการปลูกปาลมน้ํามัน)
ตารางที่ 3.2 ผลผลิตจากแปลงทดลองของปาลมน้ํามันลูกผสม
พันธุ

ลูกผสมเทเนอรา
สุราษฎรธานี 1
พันธุอื่นๆ
เฉลี่ย

ผลผลิตทาง ผลผลิตเฉลีย่
แหลงปลูก
วิชาการ* ของเกษตรกร**
(กก./ไร)
(กก./ไร)
กระบี่ สุราษฎรธานี
3,500-4,000
2,780
ชุมพร ตรัง สตูล
ภาคใต ภาคตะวันออก
3,000-3,500
ภาคใต
2,600-2,700
2,000
3,030-3,400
2,390

ที่มา : *ขอมูลงานคนควาวิจัย สถาบันวิจัยพืชสวน
**ขอมูลสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ 45 โรงงาน เปนโรงงานขนาด
ใหญไดมาตรฐาน 23 โรงงาน (กําลังการผลิต 7.78 ลานตันผลปาลมสด/ป) และโรงงาน
ขนาดเล็กไมไดมาตรฐานอีกจํานวน 22 โรงงาน (กําลังการผลิต 0.74 ลานตันผลปาลมสด/
ป) ซึ่งเพียงพอกับปริมาณผลผลิตทะลายสด 3.88 ลานตัน
โรงงานกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ในประเทศไทยเกือบทั้งหมด ตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 13 โรงงาน มีกําลังการผลิต 1.24 ลานตันน้ํามันปาลมดิบ/ป ดังนั้น
จึงมีความสามารถที่จะรองรับผลผลิตน้ํามันปาลมดิบภายในประเทศไดอยางเพียงพอ
การตลาดโลก
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การสงออก ในชวง 5 ป มีอัตราการขยายตัวปละ 7.43% โดยป 2544 มีปริมาณการ
สงออก 16.49 ลานตัน เพิ่มขึ้น 14.83% เมื่อเทียบกับป 2543 ประเทศผูสงออกที่สําคัญ
ไดแก มาเลเซีย (49.70%) อินโดนีเซีย (31.08%) ประเทศผูนําเขาที่สําคัญไดแก ประเทศ
ในกลุม EU (18.35%) อินเดีย (15.33%) จีน (12.81%)และปากีสถาน (10.54%)
ราคาน้ํามันปาลมดิบ มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรุนแรง ในแตละชวงเวลาและ
เคลื่อนไหวไปตามสถานการณน้ํามันพืชโลก ในป 2543 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.80 บาท
ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ นั้นราคาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามัน
ปาลมดิบ และราคาน้ํามันถั่วเหลือง โดยราคาเฉลี่ยป 2544 กิโลกรัมละ 12.03 บาท

การตลาดไทยในป 2544
1. ความตองการใชภายในประเทศ มีปริมาณ 668,083 ตัน เพิ่มขึ้น 14.69% เมื่อ
เทียบกับป 2543
2. การสงออก การสงออกน้ํามันปาลมดิบ มีปริมาณ160,810 ตันคิด มูลคา 1,611
ลานบาท
3. ราคาผลปาลม ที่เกษตรกรไดรับ เฉลี่ย กิโลกรัมละ 1.19 บาท ลดลงจากป พ.ศ.
2543 ซึ่งเฉลี่ย กิโลกรัมละ 1.66 บาท หรือลดลง 28.31%
4. ราคาน้ํามันปาลมดิบ ขายสงกรุงเทพฯ เฉลี่ย กิโลกรัมละ 10.86 บาท ลดลง
จากป 2543 ซึ่งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 12.92 บาท หรือลดลง 15.94%
5. ราคาน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ ขายสงกรุงเทพฯ เฉลี่ย กิโลกรัมละ 19.19 บาท ลดลง
จากป 2543 ซึ่งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.87 บาท หรือลดลง 12.25%
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ตารางที่ 3.3 เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตตอไร ปาลมน้ํามันรายจังหวัด พ.ศ. 2542 - 2544
เนื้อที่ใหผล (ไร)

จังหวัด

2,543

2,542

ทั้งประเทศ

ผลผลิต (ตัน)
2,544

2,542

2,543

ผลผลิตตอไร (กก.)
2,544 2,542 2,543 2,544

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

ประจวบคีรีขั
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

356,207

370,229

พังงา

7,844

8,009

กระบี่

461,836

475,846

ตรัง

47,834

49,454

52,183

126,712

115,030

134,945 2,649 2,326 2,586

3,406

3,695

7,704

8,856

9,090

19,383 2,600 2,460 2,516

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

1,174

1,194

1,216

2,040

1,958

2,199 1,738 1,640 1,808

สุราษฎรธานี

นครศรี

390,110 1,022,314
28,969

944,824 1,127,418 2,870 2,552 2,890

21,242

19,101

78,245 2,708 2,385 2,701

532,058 1,373,962 1,222,448 1,571,167 2,975 2,569 2,953

ธรรมราช
สงขลา

นราธิวาส
อื่น ๆ

-

-

11,185 -

-

17,166 -

-

1,535

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
•

การปรับปรุงพันธุ

ปจจุบันมีปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามันลูกผสม และพิจารณาเปนพันธุรับรองของกรม
วิชาการเกษตร คือ ปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฏรธานี 1, 2 และ 3 ซึ่งทั้ง 3 พันธุ ซึ่งใหผล
ผลิตทะลายสด เฉลี่ยอายุ 6-11 ป ประมาณ 3,350-3,660 กก./ไร/ป ซึ่งสูงกวาพันธุ
มาตรฐาน 15-30% และใหผลผลิตน้ํามันปาลมดิบ ประมาณ 880-950 กก./ไร/ป ซึ่ง
สูงกวาพันธุมาตรฐาน 19-28% นับตั้งแตป 2541 เปนตนมาไดมีการกระจาย ตนกลา
ปาลมน้ํามันพันธุลูกผสมสุราษฎรธานีไปแลวประมาณ 2,500,000 ตน และคาดวาในป
2547-2549 จะสามารถผลิตตนกลาไดปละ 2,500,000 ตน/ป

การปรับปรุงการผลิต
- สามารถจัดแบงเขตความเหมาะสมพื้นที่ปลูกปาลมในภาคใตได 3 ระดับ คือ ระดับที่มี
ความเหมาะสม (L1) 12,971,928 ไร เหมาะสมปานกลาง (L2) 10,181,494 ไร และพื้นที่
ไมเหมาะสม (L3) 25,754,228 ไร
- การใหน้ําปาลมน้ํามัน สามารถเพิ่มผลผลิตในชวง 2 ปแรก ไดผลผลิตทะลายสดถึง
41.80% และการใหผลผลิตทะลายสด เฉลี่ย 7 ป (อายุ 3-9 ป) 3.75 ตัน/ไร/ป หรือ
เพิ่มขึ้น 20.96% ดังนั้นการปลูกปาลมน้ํามันในสภาพที่มีการขาดน้ํา 200มม./ปขึ้น
ไป ควรมีการใหน้ําเสริม หรือมีการจัดการรักษาความชื้นใหสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งตน
ปาลมที่ใหน้ํา และมีผลผลิต น้ํามันสูงกวาไมใหน้ํา 31.4%
- การตอบสนองของตนปาลมน้ํามันตอชนิด 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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- การใหผลผลิตของตนปาลมน้ํามันที่ปลูกในแปลง แตละตนมีความสามารถในการใหผล
ผลิตแตกตางกันมากดังนั้น ในการคัดเลือกตนกลาสําหรับปลูกจะตองมีการคัดตนกลาที่
สมบูรณไปปลูกและยังพบวา ตนปาลมที่ผลิตเฉพาะชอดอกตัวผูในชวงอายุ 13-18 เดือน
จะมีแนวโนมใหผลผลิตทะลายปาลมต่ําลง
- การใสทะลายเปลาปาลมน้ํามันคลุมโคนตนในอัตรา 225 กก./ตน/ป สามารถลดการใช
ปุยเคมีได 50% โดยไมมีผลกระทบตอผลผลิต
- การปลูกพืชหมุนเวียนแซมในสวนปาลมน้ํามัน ที่ยังไมใหผลผลิต 1-3 ปแรก พบวา ขาว
ไร ขาวโพด ถั่วลิสง สับปะรด และกลวยน้ําวา ทําใหผลผลิตทะลายปาลมเพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับพืชคลุมดินและไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามัน
มาตรฐานการสุกและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวทะลายปาลมน้ํามัน
พบวา การสังเคราะหน้ํามันในชั้นเปลือกนอกจะเริ่มขึ้นเมื่อผลปาลมมีอายุประมาณ
7-8 สัปดาหหลังติดผล และจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในสัปดาหที่ 15 จนถึงมีการสะสม
น้ํามันสูงสุดในสัปดาหที่ 20-21 และระยะเวลาการพัฒนาของผลนับจากระยะเริ่มติดผล
จนถึงระยะที่สะสมน้ํามันสูงสุด
ซึ่งถือวาเหมาะสมสําหรับการเก็บเกี่ยว ประมาณ
22-23 สัปดาห และดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ การสังเกตเห็นผลรวงออกจาก
ทะลายผลแรก และรอบของการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ 10 วันตอรอบ

การดูแลรักษาพืช
- การใชแมลงห้ํา Callimerusn Sp. สามารถควบคุมหนอนหนาแมวโดยกินไขหนอนวัย 12 ของหนอนรานไดเปนอยางดี
- การใชไสเดือนฝอย Setinernema riobravis สามารถกําจัดหนอนดวงแรดในแหลง
ขยายพันธุใหตายได 51%
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- การสํารวจชนิดของสัตวศัตรูปาลมน้ํามัน ระยะที่ปาลมน้ํามันปลูกใหมพบหนูพุกใหญ หนู
พันธุใหญ เมนใหญ แผงคอยาว เมนหางพวง และหมูปา กัดกินโคนตน ยอดออน และโคน
ทางใบ สวนในระยะปาลมอายุ 4 ปขึ้นไป พบหนูในกลุมหนูทองขาว ไดแก หนูปามาเลย
หนูฝานเหลือง และหนูสิงคโปร แปลงที่อยูใกลแหลงน้ําที่มีหญาและวัชพืชขึ้นหนาแนนจะ
ถูกหนูพุกใหญกัดทําลายมากกวาแปลงที่มีการกําจัดวัชพืชเปนอยางดี
และไดมีการ
ทดสอบประสิทธิภาพของกับดักชนิดตาง ๆ พบวา กับดักตีตายมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การปลูกพืชแซมในสวนปาลมน้ํามันปลูกใหมเพื่อควบคุมวัชพืช พบวา พืชแซมที่
สามารถควบคุมวัชพืชไดดี คือ มันเทศ และสับประรด และปลูกในชวงตนฤดูฝนดีกวา
ปลายฤดูฝน และพืชแซมที่ทํารายไดตอไรสูงคือ สับประรด พริก ขาวโพดหวาน
การแปรรูปและผลิตภัณฑ
- ศึกษาการปนเปอนและโลหะหนักที่มีตอความคงตัวของปาลมดิบ โดยทําการวิเคราะห
คุณสมบัติทางเคมี ฟสิกส ของน้ํามันปาลมดิบที่สกัดดวยวิธีอบไอน้ํา แบบยาง แบบทอด
พบวา คากรดสูงกวามาตรฐานน้ํามันปาลมดิบโดยทั่วไป แตผลของโลหะหนักที่มีในน้ํามัน
ปาลมดิบยังไมสงผลอยางเดนชัด
- การศึกษาวิธีวิเคราะหบีตาแคโรทีน (Provitamin a) และ แอลฟาโทโคฟรอล (Vitamin e)
พบวา Porim Test Method เหมาะสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ เบตาแคโรทีน และวิธี
Emumeric Egle method สําหรับหาปริมาณ แอลฟาโทโครีฟอล
- การใชเอนไซม เพิ่มปริมาณโมโนกลีเซอรไรด กรดไขมัน และแคโรทีนในน้ํามันปาลมดิบ
พบวา มีการเพิ่มปริมาณของโมโนกลีเซอรไรด ประมาณ 60% กรดไขมันมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย สวนปริมาณบีตาแคโรทีน ไมมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาปาลมน้ํามัน
•

ผลิตพันธุปาลมน้ํามันพันธุดีสําหรับเกษตรกรผูสนใจปลูกปาลมน้ํามัน

•

ใหคําปรึกษาการผลิตปาลมน้ํามัน เชน การปลูก การใชปุย และบริการดานการ
จัดการศัตรูปาลมน้ํามัน
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•

ใหการรับรองสวนปาลมน้ํามันของเกษตรกร ที่มีการจัดการสวนปาลมน้ํามันที่
ถูกตองและเหมาะสม

•

จัดทําแปลงสาธิต (แปลงตนแบบ) การผลิตปาลมน้ํามัน

•

ศึกษาแนวทาง
สําหรับทุกฝาย

•

การแปรรูปและการใชประโยชน เพื่อเพิ่มมูลคาน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันที่ไดจาก
สวนตางๆ ของผลปาลมในรูปของอาหาร เชน เนยเทียม มารการีน
Shortening และไมใชอาหาร เพื่อเสนอแนวทางและพัฒนาเทคโนโลยีในระดับ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดยอมเพื่อใหภาคเอกชนนําไปขยายผล รวมทั้ง
การใชเปนพลังงานทดแทนดวยกาซชีวภาพ

ในการประกาศราคาผลผลิตทะลายสดปาลมน้ํามันที่เปนธรรม

ตารางที่ 3.4 แผนการวิจัยปาลมน้ํามัน ป 2546-2549 กรมวิชาการเกษตร
แผนงานหลัก

แผนงานรอง

ชื่อโครงการวิจัย

การดําเนินการ

เปาหมาย

การสรางพันธุพืช
ใหมที่มีศักยภาพ
13 ชนิด

วิจัยและพัฒนาพันธุ
ุพืชเพื่อผลผลิตสูง
หรือเหมาะสมแหลง
ปลูก

โครงการปรับปรุง
พันธุปาลมน้ํามัน

ปรับปรุงพันธุ
ปาลมน้ํามันรอบ
ที่ 2

พันธุใหผลผลิตสูง
กวาพันธุมาตรฐาน
ไมนอยกวา 10%
อยางนอย 6 สาย
พันธุ

การวิจัเทคโนโลยี
หลังเก็บเกี่ยวและ
การแปรรูปสินคา
เกษตร 7 ชนิด

วิจัยเทคโนโลยีการ
แปรรูปสินคาเกษตร

โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การแปรรูปน้ํามัน
ปาลม

ศึกษาเทคโนโลยี เทคโนโลยีการแปร
การแปรรูปน้ํามัน รูปน้ํามันปาลม
อยางนอย 3 ชนิด
ปาลมใหเปน
ผลิตภัณฑตางๆ

การวิจัเทคโนโลยี
หลังเก็บเกี่ยวและ
การแปรรูปสินคา
เกษตร 7 ชนิด

วิจัยเทคโนโลยีการ
แปรรูปสินคาเกษตร

โครงการวิจัยและ เพิ่มมูลคาน้ํามัน เทคโนโลยีการการ
พัฒนาเทคโนโลยี ปาลมในดานโอริ ผลิต methyl ester
อุตสาหกรรมโอริ โอเคมิคอล
โอเคมีคอล (ปาลม
น้ํามัน)
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เทคโนโลยีการ
วิจัยเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชและการ ผลิตพืชเศรษฐกิจ
ผลิตเมล็ดพันธุพืช

โครงการวิจัยและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตและคุณภาพ
ผลผลิต
ปาลมน้ํามัน

วิจัยและพัฒนา
ใหไดเทคโนโลยี
การผลิตปาลม
น้ํามันแบบครบ
วงจร

เกษตรกรนํา
เทคโนโลยีไปใชจะ
เพิ่มผลผลิตไมนอย
กวา 20%

เทคโนโลยีการ
วิจัยและพัฒนาเทค
ผลิตพืชและการ โนโลยีการผลิตเมล็ด
ผลิตเมล็ดพันธุพืช พันธุเพื่อเนนการ
ควบคุมคุณภาพ
พืชเศรษฐกิจ

โครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ด
และตนกลาปาลม
น้ํามัน

ศึกษา
กระบวนการผลิต
เมล็ดพันธุและ
ตนกลา
ปาลมน้ํามันใหมี
คุณภาพ

เกษตรกรไดตนกลา
ที่สมบูรณ ทําให
เพิ่มผลผลิตจากเดิม
2.5 เปน 3.0 ตันตอ
ไรตอป

พันธุ
พันธุที่นิยมปลูก คือ พันธุปาลมน้ํามัน ลูกผสมเทเนอรา (DxP) พันธุลูกผสมสุราษฎรธานี
1 พันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 2 และ พันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 3การใหผลผลิต และรักษา
ลักษณะตางๆ ที่สําคัญของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี เฉลี่ย ป (อายุ 6-11 ป)
ตารางที่ 3.5 แสดงผลผลิตของลูกผสมพันธุตาง ๆ ของปาลมน้ํามัน
พันธุ

สายพอ
พันธุ

ผลผลิต

น้ํามัน

ผลผลิตน้ํามัน

ความสูง

ทะลายสด

ทะลาย

(กก./ไร)

อายุ 9 ป

(กก./ไร/ป)

(%)

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

130.40

25.8

767
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(ซม.)
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สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
•

ดินควรมีความอุดมสมบรูณปานกลางถึงดี

•

ปริมาณน้ําฝนไมต่ํากวา 1600 มม./ป

•

มีชวงแลงไมเกิน 3-4 เดือน

การเตรียมพื้นที่ ควรเตรียมในฤดูแลงในระหวางเดือน มกราคม-เมษายน
การเตรียมตนกลา
- ระยะอนุบาลแรก (0-3 เดือน)ในเรือนเพาะชําโดยเพาะชําตนกลาในถุงพลาสติกสีดํา
ขนาด 6x7 หรือ 6x9 นิ้ว หนาอยางนอย 0.06 มม. จนตนกลามีใบงอก 3-4 ใบ หรือตน
กลาอายุประมาณ 3 เดือน จึงยายใสถุงพลาสติกขนาดใหญ ในระยะนี้ตองคัดทิ้งตนกลา
ประมาณ 5-15 % ที่มีลักษณะตนเตี้ย และแคระแกร็น
- ระยะอนุบาลหลัก (3 -12 เดือน) โดยเพาะตนกลาในถุงพลาสติกสีดําหนาอยางนอย 0.12
มม. ใชถุงพลาสติกสีดําขนาดไมต่ํากวา 15x18 นิ้ว วางไวในแปลงกลางแจง ในระยะนี้ตอง
คัดทิ้งตนกลาประมาณ 5-10 % และในขณะขนยายตนกลาไปปลูก ในแปลงปลูกจริงตอง
คัดทิ้งตนกลาที่ผิดปกติและไมสมบูรณอีกประมาณ 2-5%
- การจัดวางตนกลา วางตนกลาเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา ระยะระหวางถุงไมควรต่ํา
กวา 75 ซม. โดยจัดแปลงแยกเปนกลุมๆ ตามอายุตนกลา ไมปะปนกันมีปายแสดงใหเห็น
ชัดเจน
- การดูแลรักษาตนกลา มีการใหน้ําในปุย กําจัดวัชพืช ควบคุมโรค และแมลง ตลอดจน
การเตรียมตนกลา พรอมนําไปปลูกในแปลงปลูกจริง ควรปฏิบัติตามหลักวิชาการ
- การเลือกตนกลา ตนกลาที่แนะนําใหปลูกเปนตนกลาอายุ 12 เดือน ตนสมบูรณ
แข็งแรง มีความสูงระหวาง 100-150 เซนติเมตร จากระดับดินในถุง และมีใบประกอบรูป
ขนนก จํานวนอยางนอย 9 ใบ
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- การวางแนวปลูก ใหแถวปลูกหลักอยูในแนวทิศเหนือ-ใต ปลูกแบบสามเหลี่ยมดานเทา
ระยะปลูกที่เหมาะสม
ตารางที่ 3.6 ระยะปลูกที่เหมาะสมสําหรับพันธุลูกผสมที่ไดจากพอพันธุกลุมตาง ๆ
พันธุปาลมน้ํามันลูกผสม

ปลูกแบบสามเหลี่ยมดานเทา
จํานวนตน/ไร
ระยะปลูก (ม.)

Dell Dura x AVROS

9.00

22

Dell Dura x Ekona

8.75

24

Dell Dura x Ghana

8.50

25

Dell Dura x La Me'

9.00

22

การปลูก
ควรปลูกปาลมน้ํามันในชวงฤดูฝน ไมควรปลูกชวงปลายฤดูฝนตอเนื่องฤดูแลง ขอ
ควรระวังหลังจากปลูกไมควรเกิน 10 วัน และจะตองมีฝนตก ภาคใตฝงตะวันตก ปลูก
ในชวงระหวางเดือนเมษายน ถึงกันยายน และภาคใตฝงตะวันออก ปลูกชวงระหวาง
เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม
การเตรียมหลุมปลูก ควรมีขนาด 45x45x35 เซนติเมตร
การใหปุย
วิธีที่ 1 : ใชลักษณะอาการที่มองเห็นที่ตนปาลม แสดงอาการขาดธาตุอาหาร
วิธีที่ 2 : ใสปุยเคมีตามผลการวิเคราะหในใบปาลมน้ํามันเปนวิธีที่นิยม และแพรหลายใน
ปจจุบัน ในกรณีที่เกษตรกรไมสามารถเก็บตัวอยางใบสงไปวิเคราะหทางเคมีได กรม
วิชาการเกษตร มีคําแนะนําการใสปุย ดังนี้ ควรกําจัดวัชพืชกอนใสปุยเคมีและตองใส
ในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใสปุยเมื่อฝนตกหนัก
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ตารางที่ 3.7 วิธีการใสปุยเคมีเมื่อปาลมน้ํามันอายุตางๆ
อายุปาลม
(ป)
1–4

ปุย N,K และ Mg

ปุย P

ใสบริเวณรอบโคนตนที่กําจัดวัชพืช ใสบริเวณรอบโคนตนที่กําจัดวัชพืช
แลว
แลว

ใสบริเวณรอบโคนตนหางจากโคน
ใสบริเวณโคนตนหางจากโคนตน
5–9
ตน 2.50 เมตร ถึง บริเวณปลายทาง
50 ซม. ถึง 2.50 เมตร
ใบ
10 ปขึ้นไป หวานบริเวณระหวางแถวปาลมที่กําจัดวัชพืชแลว หรือบนกองทางใบที่
ถูกตัดแตง

การใหน้ํา
ในสภาพพื้นที่ที่ชวงฤดูแลงยาวนาน หรือสภาพพื้นที่ที่มีการขาดน้ํามากกวา 250 มม./ป
ถามีแหลงน้ําเพียงพอควรมีการใหน้ําเสริมในฤดูแลง ในปริมาณ 150-200 ลิตร/ตน/วัน
ตัดแตงทางใบ
ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงปที่ 6 ควรไวทางใบ 7-8 รอบ (56-64 ทางใบ) ตนที่โตเต็มที่
ควรไวทางใบ 4.5-6.5 รอบ (36-48 ทางใบ)ไมควรตัดแตงทางใบจนกวาจะถึงชวงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ควรตัดทางใบใหเหลือรองรับทะลายปาลม 2 ทาง (ชั้นลางจากทะลาย) และทางใบ
ที่ตัดแลว ควรนํามาเรียงกระจายแถวเวนแถว และวางสลับแถวกันทุกๆ 4-5 ป เพื่อเพิ่ม
อินทรียวัตถุ ใหกระจายทั่วแปลง
การใชทะลายเปลาคลุมดิน
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ทะลายเปลาที่นํามาจากโรงงาน ควรนํามากองทิ้งไวประมาณ 1 เดือน แลวจึงนําไปวาง
กระจายไวรอบโคนตน โดยใสทะลายเปลา อัตรา 150-225 ก.ก./ตน/ป
การลดจํานวนตนปาลมตอไร
ควรลดจํานวนตนปาลมจาก 22 ตน/ไร ใหเหลือประมาณ 19 ตน/ไร เมื่อปาลมมี
อายุ 10 ป โดยเลือกคัดตนปาลม ที่มีลักษณะผิดปกติและมีผลผลิตนอย หรือไมใหผลผลิต
ออก โดยใชวิธีกําจัดตนปาลมดวยสารเคมี คือ เจาะรูที่โคนตนปาลมสูงจากดิน 30-90 ซม.
เจาะลึกประมาณ 10-20 ซ.ม. ใหทํามุม 45 องศา ลงดินและใสสารเคมี กรัมมอกโซน 100
มิลลิลิตร ผสมน้ําใหได 200 มิตร ตอตน
ศัตรูของปาลมน้ํามันและการปองกันกําจัด
โรคที่สําคัญ
1. โรคใบไหม พบมากในระยะตนกลาหากรุนแรงทําใหตนกลาถึงตายได
2. โรคกานทางใบบิด พบในตนปาลมน้ํามันอายุ 1-3 ป หลังจากนําลงปลูกในแปลง มีผล
ใหการเจริญเติบโตของตนปาลมน้ํามันหยุดชะงัก
3. โรคยอดเนา ระบาดมากในฤดูฝน การเขาทําลายตนปาลมน้ํามันตั้งแตในระยะกลา แต
สวนใหญมักจะพบโรคนี้กับตนปาลมน้ํามัน อายุ 1-3 ป ทําใหใบยอดทั้งใบเนาแหงเปนสี
น้ําตาลแดง สามารถดึงหลุดออกมาไดงาย
4. โรคทะลายเนา ทําลายผลปาลมกอนที่จะสุก ระบาดมากในฤดูฝน ที่มีความชื้นสูง ทํา
ใหเปอรเซ็นตกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการใหน้ํามันนอยลง
5. โรคลําตนเนา พบมากกับตนปาลมน้ํามันที่มีอายุมาก ในปจจุบันพบระบาดมากกับตน
ปาลมอายุ 10-15 ป
แมลงศัตรูที่สําคัญ
1. หนอนหนาแมว กัดทําลายใบจนเหลือแตกานใบ ทําใหตนชะงักการเจริญเติบโต ควร
สํารวจแมลงในพื้นที่เปนประจํา
BO 216

387

2. ดวงกุหลาบ กัดทําลายใบของตนปาลมน้ํามัน ขนาดเล็กที่เพิ่งปลูกใหม
3. ดวงแรด กัดเจาะโคนทางใบ ทําใหทางใบหักงาย และยังกัดเจาะทําลายยอดออน ทําให
ทางใบที่เกิดใหมไมสมบูรณ มีรอยขาดแหวงเปน ริ้วๆ คลายรูปสามเหลี่ยม ถารุนแรงจะ
ทําใหตนตายได
ศัตรูที่สําคัญ
•

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

•

ระยะใหผลผลิตศัตรูที่สําคัญ คือ หนู ซึ่งที่พบในสวนปาลม ไดแก หนูนาใหญ หนู
ทองขาวทั้งชนิดที่เปน หนูปามาเลย และหนูบานมาเลย หนูพุก หนูฟนขาวใหญ
หนูทองขาวสิงคโปร นอกจากนี้ยังมี เมน กระแต หมูบา และอีเห็น

การปองกันกําจัดวัชพืช
การควบคุมวัชพืชมีหลายวิธี เชน การใชแรงงาน การใชเครื่องจักรตัดวัชพืช การ
ใชวัสดุคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดิน โดยใชพืชตระกูลถั่ว และการใชสารกําจัดวัชพืช
การปลูกแทนใหม
ตนปาลมมีอายุประมาณ 18-25 ป ตนสูงเกินไปทําใหคาใชจายในการเก็บเกี่ยวสูง
และมีผลผลิตต่ํา
การเก็บเกี่ยว
ตองเก็บเกี่ยวทะลายปาลมที่สุกพอดี หรือประมาณ 20-22 สัปดาห และสงโรงงาน
สกัดน้ํามันภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อใหไดน้ํามันปาลมทั้งปริมาณ และคุณภาพสูงสุดตอไร
ซึ่งการปฏิบัติที่ถูกตอง และเหมาะสมจะทําใหไดน้ํามันปาลมที่มีคุณภาพดี
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
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ทะลายผลปาลมสดจะถูกนํามารวมกองไวขางถนนซอย โดยใชแรงงานคนแบก
รถเข็นลอเลื่อนแรงงานจากสัตว และรถแทรกเตอร โดยจะตองมีการวางแผนการเก็บเกี่ยว
ใหสอดคลองกับการบรรทุกสงโรงงาน ทั้งนี้ตองเสร็จภายในวันเดียว และตองไมมี
ทะลายปาลมเหลืออยูในสวนปาลม ถาวันตอไปเปนวันหยุดงาน
เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมน้ํามัน
•

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

•

รถขนยายทะลายปาลมน้ํามัน

•

เครื่องหั่นยอยทางใบและทะลายเปลา

การแปรรูปและผลิตภัณฑ
น้ํามันปาลมสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดอยางหลากหลาย เชน สบู
นมขมหวาน บะหมี่สําเร็จรูป น้ํามันพืช อาหารสัตว กรดไขมันตางๆ สารตั้งตนใน
อุตสาหกรรมตางๆไมต่ํากวา 200 ผลิตภัณฑ และอุตสาหกรรมโอริโอเคมิคอล รวมทั้ง
สามารถผลิตเปนพลังงานทดแทน คือ ไบโอดีเซล (เมทธิลเอสเตอร)
1. การผลิตกะทิดัดแปลงจากน้ํามันปาลม
ปาล มน้ํ ามันเป นพื ชเศรษฐกิ จที่สํ า คั ญของประเทศ น้ํ า มั นปาลมได ถูกนํ า มาใช
ประโยชนอยางกวางขวาง งานวิจัยการผลิตกะทิดัดแปรจากน้ํามันปาลม เปนงานวิจัยหนึ่ง
ที่ ไ ด นํ า น้ํ า มั น ปาล ม สเตี ย ริ น และน้ํ า มั น เมล็ ด ในปาล ม ที่ ผ า นการเติ ม ไฮโดรเจนมาใช
ประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคา ในการผลิตเปนกะทิดัดแปร ทดแทนกะทิซึ่งเปนผลิตภัณฑ
อาหารที่ไดจากมะพราว และมีการนํามาใชประโยชนในการประกอบอาหารของไทยเกือบ
ทุกประเภท ในการประกอบอาหารคาวและหวานของไทย กะทิเปนผลิตภัณฑที่ไดจาก
มะพราว มีลักษณะเปนของเหลวสีขาวขุน ที่ไดจากการบีบอัดเนื้อมะพราวเปนกะทิที่
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2. การวิจัยการผลิตน้ํามันปาลมเพื่อสุขภาพ โทโคฟรอล และแคโรทีนสูง
ในน้ํามันปาลมมีสารอาหารที่มีคุณคาสูง เชน โทโคฟรอล โทโคไตรอีนอล(วิตามิน
อี ) และแคโรทีน การลดความสูญเสียสารอาหารเหลานี้ ระหวางกระบวนการผลิตน้ํามัน
จะชวยใหการผลิตน้ํามันปาลมมีคุณคาทางอาหารสูงยิ่งขึ้น โดยทั่วไปการผลิตน้ํามันปาลม
บริสุทธิ์ในหองปฏิบัติการมักใชวิธีกลั่นใส ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง
การตกตะกอนเพื่อแยกสิ่งเจือปนและสารฟอสฟาไทด ขั้นตอนที่สอง เปนการฟอกสีแยก
สิ่งเจือปน และในขั้นตอนสุดทาย เปนการกําจัดกลิ่นและกรดไขมันอิสระ ไดทดลองใช
เทคนิค Steam deodorization ในการกําจัดกลิ่นและกรดไขมันอิสระ จากไขมันโอเลอีนข
องน้ํามันปาลมดิบ โดยการแปรผันอุณหภูมิ 4 ระดับ คือ 160, 190, 220 และ 250 องศา
เซลเซียส และระยะเวลา 4 ระดับ คือ 30,60 , 90, และ 120 นาที โดยใชไอน้ํา 2% ของ
น้ําหนักน้ํามัน พบวา วิธีการตางๆ ที่ใชนี้ ปริมาณโทโคฟรอล , โทโคไตรอีนอล และแคโร
ทีน เปลี่ยนแปลงเล็กนอยในทุกการทดลอง การทดลองที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 90 นาที เปนสภาวะที่เหมาะสม เพราะมีผลทําใหปริมาณแคโรทีนในน้ํามัน
ลดลงเพียงรอยละ 5 – 10 คากรดไขมันและเปอรออกไซดลดลงไดถึงรอยละ 50 วิธีการนี้
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3. การวิจัยและพัฒนาการผลิตสารโอริโอเคมิคอล
ในอุตสาหกรรมโอริโอเคมิคอลมีการใชน้ํามันปาลม ในปริมาณสูงเนื่องจาก
คุณสมบัติ โดยเฉพาะของน้ํามันปาลมที่สามารถนําไปใชประโยชน ไดอยางกวางขวาง
จึงไดทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ โอริโอเคมิคอลใหมีคุณภาพดีขึ้น ทั้ง
ดานกลิ่นสมุนไพรและคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยไดทําการผลิตผลิตภัณฑตางๆคือ สบู
ครีมบํารุงผิวตางๆ
4. การใชเอนไซมเพิ่มปริมาณโมโนกลีเซอไรดในน้ํามันปาลมและน้ํามันปาลม
สเตียริน
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญพืชหนึ่งของประเทศ
จึงมีความสําคัญที่
จะตองวิจัยและพัฒนาการ แปรรูปน้ํามันปาลม เพื่อเพิ่มมูลคาและลดตนทุนในการผลิต
น้ํามันปาลมเปนน้ํามันพืชสําคัญที่สามารถใชไดทั้งในรูปบริโภคและอุปโภค น้ํามันปาลมมี
คุณคาทางอาหารสูงเพราะมีสารอาหารตางๆ เชน โทโคฟรอล โทโคไตรอีนอล และบีตาแค
โรทีน โมโนกลีเซอรไรด เปนอิมัลซิไฟเออร ที่มีการนํามาใชสูงที่สุดในผลิตภัณฑ
อาหารตาง ๆ ประมาณมากกวา 70 % ของอิมัลซิไฟเออรที่มีใชโดยทั่วไป น้ํามันปาลม
เปนวัตถุดิบที่เหมาะสม
เพื่อลดตนทุน ในการสังเคราะหโมโนกลีเซอรไรด จึง
นาสนใจ ในการศึกษาการสังเคราะหสารชนิดนี้ โดยทําการเก็บตัวอยางน้ํามันปาลม
และน้ํามันปาลมสเตียรินจํานวน 10 ตัวอยาง วิเคราะหหาปริมาณไตรกลีเซอรไรด, ไดกลี
เซอรไรด,โมโนกลีเซอรไรด องคประกอบกรดไขมัน กอนและหลังการทําปฎิกริยาโดยใช
เอนไซม Pancretin lipase เปนตัวเรงปฎิกริยา ระหวาง กลีเซอรรอลกับน้ํามันปาลมและ
น้ํามันปาลมสเตียริน พบวามีการเพิ่มปริมาณของโมโนกลีเซอรและไดกลีเซอรไรด ในชวง
40- 50 % ตอมาทําการแยกปริมาณโมโนกลีเซอรไรดกับไดกลีเซอรไรด โดยใชเทคนิค
Column Chromatography และตรวจสอบปริมาณสารทั้งสองชนิด รวมทั้งองคประกอบ
กรดไขมันโดยใชเครื่อง 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 ที่มีความสําคัญยิ่งตระกูลหนึ่งของพืชพวกใบเลี้ยง
เดี่ยว นอกจากมะพราวแลว อินทผลัม ปาลมน้ํามัน ตาลตะโนด จาก หมาก สาคู ลาน
และหวาย ตางก็เปนพืชที่จัดอยูในตระกูลปาลมที่มีความสําคัญเชนเดียวกัน
ชื่อทองถิ่น ;
•

ชาวจังหวัดจันทบุรี เรียก ดุง

•

ชาวจังหวัดกาญจนบุรี เรียก โพล

•

ชาวจังหวัดแมฮองสอน เรียก คอสา

•

ทั่วไป เรียก หมากอุน หมากอูน
ชาวจีน เรียก เอี่ยจี้
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ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมะพราว
1. ราก (Roots)
มะพราวเปนพืชยืนตนชนิดใบเลี้ยงเดี่ยว มีระบบรากแบบรากฝอย (fibrous
root system) ซึ่งรากมะพราวที่ทําหนาที่ยึดเหนี่ยวลําตน ดูดซึมน้ําและธาตุอาหารตาง ๆ
นั้น เปนราก วิสามัญ (adventitious root) ที่เรียกวา รากใหญ (main roots) รากใหญ
เหลานี้เปนรากถาวรที่กอกําเนิดออกมาจากสวนลางสุดของฐานลําตน และเปนรากที่ไมมี
cambium เพื่อเพิ่มความหนาของราก ดังนั้นรากใหญทั้งสวนที่หยั่งลึกดิ่งลงไปในดินและ
สวนที่แผกระจายออกรอบ ๆ ลําตนจะมีขนาดรากเทากัน โดยมีเสนผาศูนยกลางของราก
เฉลี่ยประมาณ 8-10 มิลลิเมตร สําหรับจํานวนรากและขอบเขตของรากจะผันแปรเปลี่ยน
ไปขึ้นอยูกับลักษณะประจําพันธุ อายุพืช ชนิด ดิน ปริมาณน้ําใตดิน และความอุดม
สมบูรณของดิน กลาวคือ เมื่อมะพราวเจริญเติบโตเต็มที่ จะมีรากใหญที่เจริญอยูในชั้นดิน
ลึก 1.5 เมตร จํานวนประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ราก และความยาวรากเฉลี่ย 6 เมตร แต
บางรากอาจมีความยาวถึง 20 เมตรก็ได สีของรากจะเปลี่ยนแปลงตามอายุพืช โดยรากที่
เจริญออกมาจากลําตนใหม ๆ หรือรากที่มีอายุนอยจะมีสีขาวหรือสีครีม เมื่อรากมีอายุได
5 ป สีของรากจะเปลี่ยนเปนสีแดง และหลังจากนั้นถารากมีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป ราก
จะมีสีน้ําตาลแดง ในแตละปที่มะพราวมีการเจริญอยูนั้น มะพราวจะสรางรากใหญออกมา
เรื่อย ๆ เพื่อทดแทนรากเดิมที่ตายไป และถารากใหญไดรับอันตราย อาจจะมีรากที่มี
ขนาดเดียวกับรากใหญเจริญออกมาทางดานขางของรากใหญได เรียกรากที่แตกแขนง
จากรากใหญนี้วา รากแขนง (branch roots) นอกจากนี้แลว ทั้งรากใหญและรากแขนงจะ
มีรากฝอย (rootlets) เจริญจาก pericycle ออกมาทางดานขางของรากทั้งสองได และจะ
แตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ จากชวงที่ 2 ไปจนถึงชวงที่ 4 ขนาดของรากฝอยมี
เสนผาศูนยกลางรากประมาณ 1-4 มิลลิเมตร รากฝอยของมะพราวนี้เปนรากชั่วคราว อายุ
รากสั้น เมื่ออากาศแหงแลงจะทําใหรากฝอยแหงตายไป และเมื่อในดินมีความชุมชื้น
เพียงพอ รากฝอยก็จะงอกออกมาจากรากใหญไดอีกเพื่อทดแทนรากเดิมที่ตายไป
เนื่องจากมะพราวเปนพืชที่ไมมีขนราก (root hairs) ดังนั้นรากฝอยที่แผกระจาย
ออกไปตามดินชั้นตาง ๆ ก็จะทําหนาที่ดูดซึมน้ําและธาตุอาหารสงมายังรากใหญ พรอมทั้ง
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รากชนิดตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตนนั้น เปนรากที่เกิดจากสวนลางสุดของลําตน
ทั้งสิ้น แตถามะพราวมีอายุมาก ๆ หรือดินมีน้ําขังอยูตลอดเวลา รากเหลานี้ของมะพราวจะ
เนาตายหรือสิ้นสภาพไป ดังนั้นมะพราวจะสรางรากชุดใหมที่เรียกวา รากอากาศ (aerial
roots) ขึ้นมาทดแทนรากชุดเดิม ซึ่งรากชุดใหมนี้เจริญออกมาจากโคนตนเหนือผิวดิน

2. ลําตน (Stem)
มะพราวที่เจริญเติบโตเต็มที่แลว ลําตนจะแบงเปน 2 สวนที่สําคัญคือ สวนแรก
เปนสวนของลําตนที่อยูในดิน มีลักษณะทรงกรวยคว่ํา พรอมทั้งมีรากใหญเจริญออกมา
โดยรอบ เรียกสวนของลําตนที่อยูในดินนี้วา bole ลําตนสวนที่สองคือ ลําตนที่อยูเหนือผิว
ดินขึ้นมาที่เรียกวา trunk ลําตนมะพราวในสวนนี้มีรูปรางลักษณะเปนกระบอกทรงสูง แต
ตอนสวนโคนตนที่อยูเหนือพื้นดินเล็กนอยมีลักษณะคลายตะโพก และมีขนาดใหญกวา
สวนลําตนที่อยูสูงขึ้นไป ที่สวนยอดสุดของลําตนมะพราวจะมีตาอยูเพียงตาเดียวเทานั้น ที่
จะเจริญเติบโตเปนลําตน ใบ และชอดอก ถาหากตายอดนี้ถูกทําลายหรือเนาตายไป
มะพราวทั้งตนก็จะตายไปดวย
ซึ่งตายอดที่มีความสําคัญที่สุดของมะพราวนี้เรียกวา
terminal bud ลําตนมะพราวสวนที่อยูเหนือดิน จะเริ่มปรากฏรูปรางเปนทรงกระบอกเมื่อ
มะพราวมีอายุไดประมาณ 4-5 ป โดยในชวงแรกของการเจริญเติบโตทางลําตนนั้น ตา
ยอดจะเจริญเติบโตทางดานกวางเพื่อเพิ่มขนาดของลําตน จนกระทั่งการเพิ่มขนาดลําตน
เปนไปตามลักษณะประจําพันธุแลว ตายอดก็จะเริ่มเจริญเติบโตทางดานความสูง มี
ลักษณะเปนรูปทรงกระบอกสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนชั่วชีวิต ลําตนมีสีเทาออนและตั้งตรง แต
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ในปแรก ๆ ของการเจริญเติบโตจนกระทั่งมะพราวตกผลนั้น ลําตนมะพราวจะ
เจริญเติบโตเพิ่มความสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
หลังจากนั้นเจริญเติบโตจะชาลง และเมื่อ
มะพราวมีอายุมากขึ้น หรือสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต ลําตนจะเรียว
เล็กลง จํานวนใบและผลก็นอยลงดวย ถาหากลําตนมะพราวเกิดรอยแผลขึ้น รอยแผลที่
เกิดขึ้นนั้นมีรูปรางอยางไรก็จะปรากฏรูปรางอยูเชนนั้นตลอดไป ทั้งนี้เพราะวาลําตนไมมี
เนื้อเยื่อเจริญพวก cambium ที่จะสรางเซลลออกมาซอมแซมบาดแผลได และเมื่อใบรวง
จากลําตน จะทิ้งรอยแผลเปน (leaf scars) ไวบนลําตน จํานวนรอยแผลเปนที่ปรากฏอยู
บนลําตนนี้จะแสดงถึงอายุของมะพราว ซึ่งประมาณวาภายในแตละป มะพราวจะทิ้งรอย
แผลเปนไว 12-14 รอย
เมื่อผาลําตนมะพราวออกตามขวาง จะเห็นเนื้อเยื่อชั้นในหยาบเปนเสี้ยนแข็ง สี
เหลืองจาง และมีทอน้ําทออาหารกระจายอยูทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณใจกลางลําตนแลวจะ
มีทออาหารอยูมากกวาบริเวณรอบนอก สําหรับเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของลําตนจะแข็งและ
คอนขางเปราะ ซึ่งเปนเนื้อเยื่อพวก rhytidome และที่ผิวดานนอกของลําตนมีรอยแตกตื้น
ๆ ขนาดเล็กอยูทั่วไป ทําใหน้ําและเชื้อโรคเขาสูลําตนตรงรอยแตกนี้ได

3. ใบ (Leaves)
ใบมะพราวมีชื่อเรียกเฉพาะวา fronds ซึ่งเปนใบประกอบแบบ pinnately
compound leaf ที่เกิดจากตาสวนยอดของตน และรวมกันอยูเปนกระจุก ปลายใบกระจาย
ออกเปนรัศมีรอบ ๆ ลําตน โดยจํานวนใบที่คงอยูบนลําตนและอัตราการสรางใบของ
มะพราวในแตละปนั้น
ใชเปนเครื่องวัดความเจริญเติบโตของมะพราวไดเปนอยางดี
กลาวคือถาสภาพแวดลอมเหมาะสม มะพราวที่มีการเจริญเติบโตดี จะสรางจํานวนใบได
มาก และมีใบสดติดอยูบนลําตนไดมากดวย แตอยางไรก็ตาม จํานวนใบที่เกิดขึ้นบนลําตน
จะผันแปรไปตามอายุของมะพราว อัตราการเกิดใบ อัตราการรวงของใบ ความอุดม
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การเกิดของใบมะพราวนั้น กลุมเซลลที่จะเปนใบ (leaf primodia) ใชเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางประมาณ 30 เดือน จึงจะโผลใบออนเปนยอดแหลมคลายลูกศรขึ้นมา
จากแผนใยของใบ (fibrous leaf sheath) ที่หอหุมตายอดอยู ใบออนนี้จะยืดตัวอยาง
รวดเร็ว โดยใชเวลาประมาณ 4-6 เดือน และหลังจากที่ใบมะพราวเจริญเติบโตเต็มที่แลว
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 โดยใบยอยจะเรียงติดกันเปนแผงทั้งสองขางของกานใบ ใบยอยที่โคนใบและ
ปลายใบจะมีขนาดใบแคบและสั้นกวาใบยอยที่อยูตอนกลางใบ
ใบยอยที่โคนใบจะยาว
ประมาณ 76 เซนติเมตร กวาง 2.5 เซนติเมตร สวนใบยอยที่ปลายใบจะยาวประมาณ 45
เซนติเมตร กวาง 1.3 เซนติเมตร สําหรับใบยอยที่ยาวที่สุดประมาณ 1 เมตร ซึ่งจะเปนใบ
ยอยที่อยูประมาณ 1/3 ของกานใบที่นับจากโคนใบ โคนใบสวนที่ยึดติดกับลําตนอยาง
เหนียวแนน มีขนาดใหญเกือบครึ่งรอยลําตน และมีรองเหนือโคนใบใหน้ําไหลสูยอดได
ใบที่อยูบนลําตนและรวมกันอยูเปนกระจุกนั้น ใบแตละใบจะมีการเรงตัวอยางมี
ระเบียบเพื่อใหใบทุกใบรับแสงแดดอยางเต็มที่ การเรียงตัวของใบบนลําตนมีลักษณะเปน
เกลียว ซึ่งมีทั้งเกลียวเวียนซาย (ตามเข็มนาฬิกา) และเกลียวเวียนขวา (ทวนเข็มนาฬิกา)
ถามะพราวมีใบเรียงเปนเกลียวเวียนซายแลว ทะลายมะพราวจะพาดอยูทางขวาของกาน
ใบ ในทางตรงกันขามกัน ถามะพราวมีใบเรียงเปนเกลียวเวียนขวา ทะลายมะพราวจะพาด
อยูทางซายของกานใบ ซึ่งการเรียงตัวของใบทั้ง 2 ลักษณะนี้ การจัดเรียงของใบบนลําตน
(phyllotaxy) ประมาณ 2/5 กลาวคือใบแตละใบหางกันทํามุมประมาณ 137-140 องศา
ดังนั้นถากําหนดใหใบยอดเปนใบที่ 1 ซึ่งมีอายุออนที่สุด แลวนับใบที่แกกวาลงมาเรื่อย ๆ
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ชุดที่ 1 มีใบประมาณ 3-5 ใบ เปนใบออนที่อยูในตามะพราว อาจจะมีบางใบที่ใบ
ยอยเริ่มคลี่ออกบางแลว
ชุดที่ 2 มีใบประมาณ 10-12 ใบ เปนใบที่ใบยอยคลี่ออกแลว และมีชอดอกอายุ
ตาง ๆ กันอยูระหวางมุมใบ
ชุดที่ 3 มีใบประมาณ 10-14 ใบ เปนใบที่รองรับทะลายมะพราวที่มีอายุตาง ๆ
กัน
ชุดที่ 4 มีใบประมาณ 10-12 ใบ เปนใบที่ไดเก็บเกี่ยวทะลายมะพราวแลว ใบชุดนี้
ไมมีประโยชนอะไร

4. ชอดอก (Inflorescence)
มะพราวเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ชอดอกจะมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูแยกกัน
แตดอกทั้งสองชนิดอยูในชอดอกเดียวกัน
ลักษณะประจําพันธุของมะพราวจะเปนสิ่ง
กําหนดระยะเวลาการออกดอก มะพราวพันธุตนสูงจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 6 ป แต
มะพราวพันธุเตี้ย หรือพันธุลูกผสมจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 4-5 ป ชอดอกมะพราว
เกิดอยูในมุมใบระหวางสวนของลําตนกับโคนใบโดยมีแผนใยของโคนใบหอหุมอยู
มะพราวที่มุมใบทุกใบมีชอดอกเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ เรียกวา regular bearer สวน
มะพราวที่มีชอดอกเกิดไมสม่ําเสมอ เรียกวา irregular bearer ดังนั้นมะพราวพวก regular
bearer จะมีจํานวนชอดอกเทากับจํานวนใบ และมีชอดอกปละประมาณ 10-14 ชอดอก
มะพราวที่เริ่มออกดอกครั้งแรก
หรือในกรณีของมะพราวที่ถูกปาดชอดอกทํา
น้ําตาลเปนเวลานาน ๆ พบวาในชอดอกจะมีเฉพาะดอกตัวผูเทานั้น ชอดอกมะพราวหรือ
ที่เรียกวาจั่น (spadix) หรือบางทองถิ่นอาจเรียกวา นกมะพราวนั้น มีกาบ (spathe)
จํานวน 2 อันหุมชอดอก โดยกาบหุมอันนอกมีขนาดเล็กจะเจริญเติบโตออกมากอนแลว
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ชอดอกมะพราวเปนแบบ panicle ประกอบดวยแกนกลางชอดอก (rachis) ซึ่งมี
แขนงชอดอกแยกออกไปเปนระแง (panicle) ติดกับชอดอกเรียงเปนเกลียว จํานวน
ประมาณ 40 อัน ในแตละระแงมีดอกตัวผูอยูตอนปลายเปนจํานวนมาก และตอนโคนของ
ระแงแตละอันจะมีดอกตัวเมียอยูประมาณ 1-2 ดอก
ดอกตัวผู (male flower or male spikelet) ในแตละจั่น จะมีเปนจํานวนมาก ตั้งแต
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 เมื่อดอกแกจะแตกออก
ตามยาวของดอก ภายในดอกมีเกสรตัวผู (stamen) จํานวน 6 อัน และแยกออกเปน 2 วง
ๆ ละ 3 stamen ตรงกลางดอกซึ่งเปนชั้นในสุดมีเกสรตัวเมียที่พัฒนาไมสมบูรณและไมทํา
หนาที่แลว (rudimentary pistil) ซึ่งปลายแยกเปน 3 แฉก แตละแฉกมีตอมน้ําหวานเพื่อ
ลอแมลงใหชวยถายเทละอองเกสรตัวผู การบานของดอกตัวผูนั้น ดอกที่อยูปลายระแงและ
ดอกที่ติดอยูบนฐานดอกตัวเมียจะเริ่มบานกอน หลังจากนั้นดอกที่อยูถัดลงไปตามระแง
ลาง ๆ ก็จะคอย ๆ บานทะยอยไปเรื่อย ๆ แตละดอกจะบานอยูประมาณ 1 วัน ก็รวงหลน
ไป ระยะเวลาตั้งแตดอกตัวผูดอกแรกเริ่มบานไปจนถึงดอกสุดทายรวง (male phase) ใช
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ดอกตัวเมีย (female flowers or button) ดอกตัวเมียมีลักษณะกลมนูน มีกลีบดอก
(perianth) หอหุมเปนปลีคลาย ๆ กับกะหล่ําปลีขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางดอกประมาณ
2-3 เซนติเมตร ดอกตัวเมียนี้จะอยูบริเวณโคนของระแง ๆ ละ 1-2 ดอก ดังนั้นชอดอก
มะพราวแตละชอดอก จะมีดอกตัวเมียโดยเฉลี่ยประมาณ 20-40 ดอก แตละดอกมีกลีบ
ดอกใหญขนาดเทาๆกัน และหนาจํานวน 6 กลีบหอหุมดอกอยางหนาแนน โดยกลีบดอก
ทั้ง 6 กลีบนี้เรียงเปนวง 2 วงวงละ 3 กลีบ เชนเดียวกับกลีบดอกตัวผู สวนของดอกที่ติด
กับระแงจะมีกลีบที่มีขนาดกวางและสั้น(prophyll or bracteole) อีก 2 กลีบรองรับกลีบ
ดอกอีกครั้งหนึ่ง และที่ฐานดานขางของดอกตัวเมียจะมีดอกตัวผู 1 หรือ 2 ดอกเกิดขึ้น
ดวย ภายในดอกมีเกสรตัวเมีย (pistil) 1 อัน ซึ่งสวนปลายของเกสรตัวเมีย (stigma) แยก
จากกันเปน 3 แฉก ภายในเกสรตัวเมียมีรังไข (ovary) 1 อัน ซึ่งมี 3 พู แตละพูมีไข
(ovule) 1 อัน และมีไขเพียงใบเดียวที่จะเจริญเปนผล ระหวางรังไขกับวงของกลีบดอก จะ
มีวงแหวนสีเหลืองอยูลอมรอบ ซึ่งเปนที่เกิดของเกสรตัวผูที่พัฒนาไมสมบูรณและไมทํา
หนาที่แลว (rudimentary stamens) จํานวน 6 อัน กลีบดอกตัวเมียจะเริ่มบานออก
หลังจากที่ดอกตัวผูรวงหมดแลวประมาณ 1-4 วัน เมื่อดอกตัวเมียบานจะมีน้ําหวานเยิ้ม
ออกมาจากดอก และปลายดอกจะแยกออกเปน 3 แฉก หลังจากที่ดอกตัวเมียบานแลว 12 วัน พรอมทั้งไดรับละอองเกสรตัวผูแลว ปลายของดอกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและ
น้ําหวานก็จะหยุดไหล ระยะเวลาที่ดอกตัวเมียดอกแรกจนถึงดอกสุดทายภายในจั่นบาน
พรอมที่จะรับการผสม (female phase) จะใชเวลาประมาณ 4-7 วัน และเมื่อดอกตัวเมีย
ดอกแรกเริ่มบานนั้น ดอกตัวผูภายในจั่นไดรวงหมดแลว ดังนั้น การผสมพันธุจะผสมโดย
ใชละอองเกสรจากดอกตัวผูภายในจั่นเดียวกันไมได
ยกเวนมะพราวพันธุเตี้ยจะผสม
ตัวเองได ทั้งนี้เพราะวามะพราวพันธุเตี้ยนั้น ระยะ female phase จะสิ้นสุดลงกอน male
phase ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ เปนคุณสมบัติอันหนึ่งที่แตกตางกันระหวางมะพราวพันธุเตี้ย
กับพันธุตนสูง
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เมื่อดอกตัวเมียไดรับการผสมจากละอองเกสรตัวผูเรียบรอยแลว ก็จะเจริญเติบโต
เปนผลตอไป กลีบดอกตัวเมียทั้ง 6 อัน ที่ติดอยูกับระแงก็จะขยายใหญขนึ้ และติดอยูบน
ฐานของผลตอไปจนกระทั่งผลแกและแหง

5. ผล (Fruit)
ผลมะพราวจะมีขนาดโตเต็มที่หลังจากที่มีการผสมเกสรแลว 6 เดือน และ
หลังจากนั้นอีก 6 เดือน ผลก็จะสุกแกพรอมที่จะเก็บเกี่ยว ลักษณะของผลเปนแบบ
fibrous drups ที่เรียกกันวา nut ขนาดของผล สีของผล จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ
ประจําพันธุ ผลของมะพราวหรือเปลือกมะพราวนี้ประกอบดวยชั้นตาง ๆ 3 ชั้น คือ
1. Exocarp คือ เปลือกนอกสุดของผล เปนแผนของเสนใยที่เหนียวและแข็ง เมื่อ
ผลแกจะมีสีเขียว แดง หรือเหลืองตามลักษณะประจําพันธุ สําหรับผลที่แกและแหงจัดจะมี
สีน้ําตาลเขม
2. Mesocarp เปนชั้นที่อยูถัดจากเปลือกนอกเขามา เมื่อผลยังออนมีลักษณะออน
นุมบางพันธุอาจมีรสหวานรับประทานได แตเมื่อผลแกจะกลายเปนชั้นของเสนใยที่เรียกวา
กาบมะพราว (coir) ซึ่งชั้นนี้จะหนาประมาณ 4-8 เซนติเมตร
3. Endocarp เปนชั้นในสุดที่มีกาบมะพราวหุมลอมรอบ เมื่อผลแกจะมีลักษณะ
แข็ง สีน้ําตาลดํา ที่เรียกวา กะลา (husk or shell) ซึ่งผิวดานนอกของกะลาจะมีสันนูน 3
สัน ที่กะลาดานที่อยูทางขั้วของผลจะมีตาอยู 3 ตา carpel ละ 1 ตา โดยมีตาแข็ง 2 ตา
และตานิ่มอันใหญ 1 ตา ตานิ่มนี้จะอยูบนสวนของกะลาอันใหญที่สุด เมื่อมะพราวงอกหนอ
ออกมา ตนออนจะแทงทะลุผานตานิ่มอันนี้

6. เมล็ด (Seed)
เมล็ดมะพราวมีขนาดใหญ ซึ่งเมล็ดมะพราวนี้ก็คือเนื้อมะพราว (kernel or
meat or endosperm) ที่อยูภายในกะลานั่นเอง ประกอบดวย seed coat เปนแผนบาง ๆ
สีน้ําตาลคั่นอยูระหวางกะลากับเนื้อมะพราว ซึ่ง seed coat นี้จะติดแนนกับเนื้อมะพราว
เนื้อมะพราวโดยทั่วไปจะมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 1-2 เซนติเมตร สีขาวและมีน้ํามันอยู
มาก สวนของคัพภะ(embryo) จะอยูใตตานิ่ม มีลักษณะคลายหัวเข็มหมุดสีเหลืองขนาด
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เมล็ดมะพราวไมมีการพักตัว ดังนั้นคัพภะจะเจริญเติบโตไดทันทีหลังจากที่ผลแก
เต็มที่แลว โดยคัพภะจะงอกหนอออกมาทางตานิ่มและโผลยอดออนออกมาจากเปลือกของ
มะพราวพรอมทั้งมีรากเกิดขึ้นที่หนอออนดวย ซึ่งระยะเวลาที่คัพภะเจริญเติบโตเปนหนอ
และมีรากนั้น ใชเวลาประมาณ 4 เดือน เมื่อนําผลมะพราวที่มีลักษณะดังกลาวนี้มาผาออก
ตามยาวของผลจะพบวา สวนของใบเลี้ยงที่หุมยอดออน (plumule) และรากออน
ของคัพภะ เกิดการขยายตัวใหญขึ้นภายในชองวางของเมล็ดที่เรียกวา จาวมะพราว
(haustorial organ or apple) ซึ่งผิวนอกมีสีเหลืองออน แตเนื้อเยื่อภายในมีลักษณะฟาม
ชุมน้ําคลาย ๆ กับฟองน้ํา จาวมะพราวนี้จะทําหนาที่ลําเลียงอาหารจาก endosperm ไป
หลอเลี้ยงคัพภะ รากอันแรกของมะพราวที่เจริญออกมาจากคัพภะนั้น เปนรากที่มีอายุสั้น
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจะมีรากวิสามัญเจริญเติบโตออกมาจากสวนขอของลําตน
แทน พรอมทั้งมีรากฝอยแตกสาขาเจริญอยูภายในชั้น mesocarp และรากจะแทงทะลุ
เปลือกของผลออกมาหลังจากที่หนอออนโผลขึ้นมาแลว

7. พันธุ (Varieties)
ในการจําแนกพันธุมะพราวออกเปนหมวดหมูนั้น ใชการพิจารณาลักษณะตาง
ๆ ที่สําคัญ 3 ประการคือ (1) การเจริญเติบโตของลําตน (2) อายุที่มะพราวเริ่มตกผล
และ (3) ลักษณะการบานของดอก จากหลักเกณฑทั้ง 3 ประการนี้ ทําใหแบงมะพราว
ออกเปน 2 พันธุ คือ (1) มะพราวพันธุตนเตี้ย (Dwarf type var.nana) และ (2) มะพราว
พันธุตนสูง (Tall type var. typica) ซึ่งมะพราวทั้ง 2 พันธุมีลักษณะที่แตกตางกันดังนี้ คือ
มะพราวพันธุตนเตี้ย หมายถึง มะพราวที่มีลําตนเล็ก ทางใบสั้น ความสูงลําตน
ไมเกิน 12 เมตร เริ่มออกดอกและผลหลังปลูกประมาณ 3-4 ป มะพราวพันธุนี้เปนพวก
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สําหรับมะพราวพันธุตนสูง สวนมากเปนมะพราวที่ปลูกเพื่อขายผลแก หรือทํา
มะพราวแหง มีลักษณะลําตนสูงใหญ อายุมากอาจถึง 80-90 ป ความสูงลําตนประมาณ
18 เมตร หรือมากกวาก็ได เริ่มออกดอกและผลหลังปลูกประมาณ 5 ป ขนาดของผลไม
แนนอน และเปน พวกที่ผสมขามพันธุ มะพราวพันธุตนสูงนี้ ไดแก มะพราวกะโหลก
มะพราวใหญ มะพราว กลาง มะพราวปากจก มะพราวทะลายรอย มะพราวเปลือกหวาน
นอกจากมะพราวทั้ง 2 พันธุแลว ยังมีมะพราวอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะของชอ
ดอก แบบ spike ไมมีระแง ดอกตัวเมียมีจํานวนมากติดอยูกับกานดอก และมีดอกตัวผูอยู
ตรงสวนปลายของกานดอก มะพราวชนิดนี้เรียกชื่อเฉพาะวา มะแพรว
สําหรับปจจุบันนี้ มะพราวที่ปลูกเปนการคาในประเทศไทยใหผลผลิตต่ํา จึงได
มีการปรับปรุงพันธุใหไดผลผลิตสูงขึ้นที่ศูนยวิจัยพืชสวนสวี จังหวัดชุมพร ทําใหได
มะพราวลูกผสมพันธุสวีลูกผสม 1
ซึ่งมะพราวพันธุนี้มีผลผลิตสูงเนื้อมะพราวหนา
เปอรเซ็นตน้ํามันมาก และเปนพันธุที่แนะนําใหกับชาวสวนมะพราว
ลักษณะทั่วไป มะพราวเปนไมยืนตน ลําตนสูงชะลูด 7–10 เมตร เปลือกลําตนแข็ง
ใบ ออกเปนใบรวม มีใบยอยเปนแผนแคบยาว เรียงสลับกันเปนรูปขนนกปลายใบแหลม
ดอก ออกเปนชอตามบริเวณกาบที่หุม ดอกยอยขนาดเล็ก ดอกหนึ่งมีกลีบดอกประมาณ 6
กลีบ ผล เปนรูปกลมหรือรี เสนผาศูนยกลางประมาณ 8-9.5 นิ้ว เปลือกนอกเรียบเกลี้ยง
ผลออนมีสีเขียว เมื่อแกมีสีน้ําตาล เปลือกชั้นกลางเปนเสนใยนุม ชั้นในแข็งเปนกะลา เนื้อ
ผลมีสีขาวนุม และมีน้ําใส รสจืดหรือหวาน
การเพาะปลูก มะพราวปลูกไดดีในดินปนทราย และขยายพันธุ โดยใชผลแกเพาะ
เปนตนออนสูงประมาณครึ่งถึงหนึ่งเมตร จึงนําไปปลูกในหลุมที่รองกนดวยปุยคอกหรือปุย
หมัก บํารุงดวยปุยปละ 2 ครั้ง
สรรพคุณทางยา
•
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•

กะลามะพราว นํามาเผาใหเปนถานดํา แลวนํามาบดเปนผงละเอียด ผสมน้ําดื่มวัน
ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละ 0.5-1 ชอนชา แกปวดกระดูกและเสนเอ็น

•

ดอก รสฝาดหวานหอม เปนยาแกเจ็บคอ แกทองเสีย แกไข แกรอนใน กระหายน้ํา
กลอมเสมหะ บํารุงโลหิต และแกปากเปอย

•

ราก รสฝาดหวานหอม เปนยาแกทองเสีย ขับปสสาวะ หรืออมบวนปากแกเจ็บคอ

•

น้ํามันมะพราว รสหวานเค็ม รับประทานเปนยาบํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ ใชทาบํารุง

•

ผม หรือทาเปนยาแกกลากเกลื้อน ทาผิวหนังแตกแหง แกโรคผิวหนังตางๆ ทา
แผลน้ํารอนลวก โดยการเอาน้ํามันมะพราวมา 1 สวน ใสในภาชนะคนพรอมๆ
กับเติมน้ําปูนใส 1 สวน โดยเติมทีละสวนพรอมกับคนไปดวย จนเขากันดีใชทา
บริเวณแผลบอยๆ น้ํามะพราว รับประทานเปนยาระบาย แกทองเสีย ขับปสสาวะ
แกพิษ แกกระหายน้ํา

•

แกนิ่ว แกอาเจียนเปนโลหิตและบวมน้ํา นอกจากนี้ยังทําเปนน้ําสมสายชูโดยใช
ประโยชนอื่นๆ อีกมากมาย

คุณคาทางโภชนาการ เนื้อมะพราวสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายชนิด
หรือนํามาคั้นเอาน้ํากะทิประกอบอาหารคาวหวานไดหลากหลายชนิด
เนื้อมะพราว
ประกอบไปดวยน้ํามันถึง 60–65% ในน้ํามันมีกรดไขมันหลายชนิด เนื้อมะพราวหั่นฝอย
ใสน้ําเคี่ยวหรือตากแหงแลวเคี่ยวจะไดน้ํามันมะพราว สวนน้ํามะพราวเปนเครื่องดื่มที่มี
คุณคาทางอาหารสูง รสหวาน หอม ชุมคอ ชื่นใจ ในน้ํามะพราวยังมีน้ําตาล โปรตีน
โซเดียม แคลเซียม โปแตสเซียม แตสําหรับผูที่มีปญหาเปนโรคหัวใจ หรือโรคไตก็ไมควร
ดื่มน้ํามะพราว

มะพราวพันธุตางๆ
1. มะพราวพันธุตนสูง
เปนมะพราวที่ปลูกกันสวนใหญในปจจุบัน เปนมะพราวที่ปลูกกันเพื่อขายผลแก
หรือเพื่อทําเปนมะพราวแหง มะพราวพันธุตนสูงมีลักษณะลําตนขนาดใหญสูง มีทางยาว
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2. มะพราวพันธุตนเตี้ย
หมายถึง มะพราวพันธุที่มีตนเล็ก มีทางสั้น ตนโตเต็มที่สูงไมเกิน 12 เมตร ตก
ผลไดเร็วกวามะพราวพันธุตนสูง คือ ใชเวลาประมาณ 3-4 ปหลังปลูก ลักษณะเดิมของ
มะพราวพันธุตนเตี้ย คือ ดอกตัวผูและดอกตัวเมียบานในระยะเวลาเดียวกัน จึงเกิดการ
ผสมภายในตนเดียวกันไดมาก มีผลคอนขางดก แตขนาดผลเล็ก มะพราวพันธุตนเตี้ยมี
อายุการใหผลประมาณ 35-40 ปเทานั้น มีหลายชนิด
มะพราวเปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเชื่อวาเปนพืชที่มี
แหลงกําเนิดใกลทะเล ดังนั้นจึงพบเห็นการปลูกมะพราวในพื้นที่ใกลทะเลทั่วไป มะพราว
สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่ซึ่งมีความสูงตั้งแตระดับน้ําทะเลจนถึงระดับความสูง 900
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล แตนั่นไมไดหมายความวาในพื้นที่ระดับสูงตางๆ จะปลูกมะพราว
ใหไดผลผลิตที่ดีทัดเทียมกัน ในการปลูกมะพราวใหญเพื่อคาขายผลนั้นมักทํากันในพื้นที่
ที่มีความสูงต่ํากวา 100 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลเทานั้น สวนพื้นที่สูงกวานั้นแมจะปลูก
ไดผลก็ไมนิยมปลูกเปนการคา ในพื้นที่ระดับสูง 600-900 เมตร ก็อาจปลูกมะพราวไดดี
แตระดับความสูงนี้ควรอยูใกลเสนศูนยสูตร
มะพราวเปนพืชที่ตองการแสงแดดมาก จะไมคอยเติบโตเทาที่ควร หากพื้นที่
ปลูกมีแสงไมเพียงพอ เชน การปลูกในพื้นที่ซึ่งมีตนไมใหญอยูแลว ควรปลูกเฉพาะใน
ที่โลงรับแสงไดเต็มที่เทานั้น ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ํามากกวา 15 องศาเซลเซียส จะมี
ผลกระทบกระเทือนตอการติดผลของมะพราว
เพราะอากาศหนาวทําใหเกิดปญหาใน
ระบบตางๆ ของมะพราว ชวงอุณหภูมิที่ปลูกมะพราวไดดีควรเปนอุณหภูมิระหวาง 2027 องศาเซลเซียส
ถึงแมจะมีอุณหภูมิสูงกวานี้การปลูกมะพราวก็ไมมีผลกระทบ
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สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญที่สุดสําหรับการปลูกมะพราว คือ ปริมาณน้ําฝน โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่หางไกลแมน้ําลําคลอง
ไมมีระบบชลประทาน พื้นที่ที่ปลูกมะพราวไดดีควรมี
ปริมาณน้ําฝนไมต่ํากวา 1,500 มิลลิเมตรตอป มีฝนตกสม่ําเสมอ พื้นที่ซึ่งไมมีฝน
มากกวา 3 เดือน จะมีผลทําใหมะพราวติดผลนอยลง พื้นที่การปลูกมะพราวน้ําหอมจึง
ควรนึกถึงขอนี้พอควร

3. ทานตะวัน
ทานตะวันเปนพืชน้ํามัน ที่สําคัญทางเศรษฐกิจรองจากถั่วเหลือง และปาลม
น้ํามัน ทานตะวันคอนขางทนแลงไดดี เมื่อเปรียบเทียบกับพืชไร ชนิดอื่น เชน ขาวโพด
ถั่วเหลือง และถั่วเขียว เมล็ดทานตะวันมีคุณคาทางโภชนาการสูง สวนกากที่ไดหลังจาก
สกัดน้ํามันแลวมีโปรตีน 40- 50 เปอรเซ็นต น้ํามันทานตะวันมีกรดไขมันไมอิ่มตัว
ประมาณ 88 เปอรเซ็นต สูงกวาถั่วเหลือง และน้ํามันปาลม และมีสาร antioxidants กัน
หืนไดดีสามารถเก็บไวไดนานกวาน้ํามันพืชชนิดอื่น เนื่องจากน้ํามันทานตะวันมีคุณคาสูง
จึงเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศเพื่อการบริโภค และใชในอุตสาหกรรม
เชน น้ํามันชักเงา น้ํามันหลอลื่น สีทาบาน สวนลําตนทานตะวันสามารถนําไปทํากระดาษ
คุณภาพดี
ปญหา ดานการผลิต
•

ขาดพันธุคุณภาพดีของทางราชการ

ซึ่งพบแมวาหลายหนวยงานไดทําการวิจัย

ทานตะวันมานานกวา 30 ป แตยังไมมีพันธุทานตะวัน ที่จะสงเสริมใหเกษตรกรปลูก
•

ราคาจําหนายเมล็ดพันธุคอนขางสูง ประมาณ 180-240 บาทตอกิโลกรัม คิดเปน

20-25 เปอรเซ็นต ของตนทุนการผลิต
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•

การปลูกทานตะวันในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม

ผลผลิตทานตะวันคอนขางต่ํา
การผลิต
ประเทศไทยในป 2544/45 มีพื้นที่ปลูกทานตะวันประมาณ 315,000 ไร ไดผลผลิต
ประมาณ 50,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยในแหลงปลูกที่สําคัญ เชน ลพบุรี และสระบุรี ประมาณ
137-178 กิโลกรัมตอไร คาดวาพื้นที่ปลูกในป 2545/46 จะเพิ่มขึ้นอีก 10 เปอรเซ็นต
เนื่องจากมีการประกันราคาขั้นต่ํา กิโลกรัมละ 8.50 บาท ดังนั้นในป 2545/46 เกษตรกร
จึงใหความสนใจปลูกมากขึ้น โดยเฉพาะที่จังหวัดสระบุรี (สถิติการปลูกทานตะวัน)
ผลผลิตของโลก 22,850,000 ลานตัน
ผลผลิตในงานวิจัย ทานตะวันพันธุแปซิฟก 33 มีผลผลิตเฉลี่ยอยูระหวาง 200250 กิโลกรัม/ไร ผลผลิตของเกษตรกร อยูระหวาง 130-170กิโลกรัม/ไร
ตารางที่ 3.8 แสดงพื้นที่ปลูก พันธุ และผลผลิตของทานตะวัน
พื้นที่ปลูก

พันธุ

315,000 ไร แปซิฟค 33

ผลผลิต
ผลผลิตทาง
เกษตรกร**
วิชาการ*
( กิโลกรัม/ไร ) (กิโลกรัม/ไร )
200-250

130-170

แหลงปลูก
ลพบุรี สระบุรี
เพชรบูรณ
นครสวรรค

ที่มา : * ขอมูลรับรองพันธุและเอกสารแนะนําพันธุ
** ขอมูลแปลงทดสอบในไรเกษตรกร
การตลาด
ประเทศไทยมีความตองการใชเมล็ดทานตะวัน
เพื่อสกัดน้ํามันมากกวาปละ
100,000 ตัน แตสามารถผลิตไดต่ํากวา 50 เปอรเซ็นตของความตองการ จึงมีการนําเขา
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ราคาผลผลิต
ราคาที่เกษตรกรขายได ณ ไรนาผันแปรคอนไปทางต่ําตลอดมา เปนราคาที่ไมมี
กําไร ในป 2544/45 ราคาเมล็ดทานตะวันคอนขางสูง มากกวา 10 บาทตอกิโลกรัม และมี
การประกันราคาขั้นต่ําที่ 8.50 บาทตอกิโลกรัม
ตารางที่ 3.9 พื้นที่ปลูก ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉลี่ยของทานตะวันเปนรายจังหวัดที่
เปนแหลงปลูกในประเทศไทย ปเพาะปลูก 2544/2545 และ 2545/2546
ปเพาะปลูก 2544/2545
แหลงปลูก

พ.ท.ปลูก
(ไร)

ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลีย่
(ตัน)
(กก./ไร)

ลพบุรี

145,200

19,900

137

เพชรบูรณ

57,500

14,400

-

สระบุรี

40,400

7,200

178

นครสวรรค
อุทัยธานี

27,300
23,000

3,900
3,000

141
131

สระแกว

20,200

2,700

132

เชียงราย
พะเยา
นครราชสีมา
ราชบุรี
รวม

1,400
400
315,400

110
51,000

-
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ปเพาะปลูก 2545/2546
ผลผลิตเฉลีย่
พ.ท.ปลูก ผลผลิตรวม
(กก./ไร) และ
(ตัน)
(ไร)
ราคา
137(13 บาท/
145,000
กก.)
32,000
136(12 บาท/
40,600
กก.)
12,300
- (11 บาท/กก.)
6,900
105 (10 บาท/
2,600
กก.)
1,100
300
2,500
243,300
-
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แหลงขอมูล : จากสํานักงานเกษตรจังหวัด
ที่มา : สรุปรายงานผลงานวิจัยพืชไร 2545

พันธุ
พันธุสําหรับใชสกัดน้ํามัน
•

แปซิฟก 33 เปนพันธุลูกผสมนําเขาจากตางประเทศ มีความสามารถ ในการผสม

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

พันธุเชียงใหม 1 เปนพันธุผสมเปด (พันธุสังเคราะห) ที่พัฒนาขึ้นในประเทศ

เปอรเซ็นตติดเมล็ด 90 เปอรเซ็นต อายุดอกบาน 58 วัน อายุเก็บเกี่ยว 100 วัน
เสนผาศูนยกลางจานดอก 15 เซนติเมตร ผลผลิต 203 กิโลกรัมตอไร ผลผลิต 203
กิโลกรัมตอไร น้ําหนัก 1000 เมล็ด 48 กรัม เมล็ดสีดํา น้ํามันในเมล็ด 35 เปอรเซ็นต
พันธุสําหรับใชขบเคี้ยว
•

พันธุแมสาย เปนพันธุผสมเปด อายุดอกบาน 64 วัน ขนาดจานดอกคอนขาง

ใหญ เสนผาศูนยกลาง 19 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 107 วัน ใหผลผลิตดีที่สุดในเขต
ภาคเหนือ 309 กิโลกรัมตอไร มีขนาดเมล็ดคอนขางใหญ ขนาดเมล็ดหลังกะเทาะ กวางx
ยาว x หนา เทากับ 1.3 x 0.5 x 0.2 เซนติเมตร น้ําหนัก 1000 เมล็ด 112 กรัม น้ํามันใน
เมล็ดคอนขางต่ํา 33 เปอรเซ็นต
เทคโนโลยีการผลิต
การปลูกทานตะวันในสภาพไรและเปนแหลงทองเที่ยว
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
•
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พื้นที่ดอน หรือที่ลุมไมมีน้ําทวมขัง มีความลาดเอียงไมเกิน 5 เปอรเซ็นต
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•

ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 500 เมตร

•

ดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียว หรือดินเหนียว มีการระบายน้ํา
และถายเทอากาศดี

•

ดินควรมีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1
เปอรเซ็นต

•

คาความเปนกรดดางระหวาง 6.0 - 7.5

•

อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 18 - 35 องศาเซลเซียส

•

ปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ 800 - 1,200 มิลลิเมตรตลอดป

การปลูก
การปลูกดอกทานตะวันแบบยกรองในเขตชลประทาน
ฤดูปลูก
•

ในสภาพไร ปลูกในชวงปลายฤดูฝน เดือนกันยายน - กลางเดือน
ตุลาคม มีปริมาณน้ําฝนตกกระจายสม่ําเสมอตลอดชวงฤดูปลูก
400 - 600 มิลลิเมตร

•

ในสภาพนา ปลูกในชวงฤดูแลง เดือนตุลาคม - ธันวาคม ใน
สภาพไรที่มีน้ําชลประทาน สามารถปลูก ในชวงดังกลาวไดเชนกัน

•

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

•

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

การเตรียมดิน
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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 มีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต ใหปุย
สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรกใสพรอม
ปลูก (รองกนรอง หรือกนหลุม) 25 กิโลกรัม และอีกครึ่งหนึ่งใหครั้งที่ 2 รวมกับปุยสูตร
21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร หรือ 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร โดยโรยขางแถวแลว
กลบ เมื่อทานตะวันอายุ 20 - 25 วันหลังงอก หรือสูตร 16-8-8 อัตรา 60-70 กิโลกรัมตอ
ไร โดยแบงครึ่ง ครึ่งแรกใสรองกนรองพรอมปลูก และครั้งที่ 2 โรยขางแถวแลวพรวนกลบ
เมื่อทานตะวันอายุ 20 - 25 วันหลังงอก
ดินรวนสีน้ําตาล ใหปุยสูตร 20 - 20 - 0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร หรือ 16-20-0
อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร พรอมปลูก และที่อายุ 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 และอีกครึ่งหนึ่งใหครั้งที่ 2 โดยโรยขางแถวแลวกลบ เมื่อทานตะวัน
อายุ 20 - 25 วันหลังปลูก
ดินเหนียวสีแดง ใหปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร แบงใส 2 ครั้ง ครั้ง
แรกใสพรอมปลูก (รองกนรอง หรือกนหลุม) 25 กิโลกรัม และใหครั้งที่สองอีก 25 กิโลกรัม
เมื่อทานตะวันอายุ 20 - 25 วันหลังงอก
การใหน้ํา
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ในสภาพนา หรือในสภาพไร การปลูกในชวงฤดูแลงโดยการใหน้ําชลประทาน
ใหน้ําอยางสม่ําเสมอในปริมาณ 30-35 มิลลิเมตรตอครั้ง ทุก ๆ 10-14 วัน และหยุดใหน้ํา
เมื่อสิ้นสุดระยะสรางเมล็ด หรือประมาณ 20-25 วันหลังดอกบานแลว รวม6-7 ครั้งตลอด
ฤดูปลูก ในกรณีที่ใหน้ําตามรองระหวางแถวปลูก ควรใหน้ําสูงระดับ 2 ใน 3 ของระดับ
ความลึกของรอง หลังใหน้ําแลว ไมควรปลอยใหนํา้ ทวมแปลงปลูกเกิน 24 ชั่วโมง
ศัตรูและการปองกันกําจัด
โรคที่สําคัญ
1. โรคใบจุดหรือใบไหม เกิดอาการใบจุดเล็กสีน้ําตาลมีวงสีเหลืองลอมรอบ แผล
จุดที่ขยายใหญมีรูปรางไมแนนอน และทําใหเกิดใบไหม ตอมาแผลจุดจะแพรกระจายไป
ยังทุกสวนของตนทานตะวันที่อยูเหนือพื้นดิน ตั้งแตใบ กานใบ ลําตน กลีบเลี้ยง กลีบดอก
และจานดอก เชื้อเขาทําลายจากสวนตาง ๆ ของตนทานตะวันแลวแพรกระจายขึ้นสูยอด
ทําใหตนทานตะวันไหม แหง และแกกอนกําหนด จานดอกเล็ก เมล็ดลีบ ผลผลิตต่ํา ควร
กําจัดซากพืชที่เปนโรคดวยการเผาทําลาย หรือนําออกจากแปลง
2. โรคเนาดําหรือชาโคลรอท ตนทานตะวันที่มีการติดเชื้อจะมีขนาดเล็กกวา
ปกติ ใบเหี่ยวลูลงแหงติดคาตน ลําตนสวนที่ติดผิวดินเกิดแผลสีน้ําตาลดําลุกลามจากโคน
ตนไปตามสวนตาง ๆ ของลําตนและราก เมื่อผาดูภายในจะพบฝุนผงเมล็ดกลมเล็กสีดํา
หรือเทาดํากระจายอยูในเนื้อเยื่อพืชทั่วทุกสวนและปดกั้นขวางทางลําเลียงน้ําและอาหาร
ทําใหตนทานตะวันเหี่ยวแหงตาย ควรถอนและเผาทําลายตนทานตะวันที่เปนโรค และไม
ควรปลอยใหตนทานตะวันขาดน้ํารุนแรงในชวงที่อากาศรอนจัดและความชื้นในดินต่ํา
3. โรคใบหงิก ใบหงิกงอเปนรูปถวยหงายตั้งแตใบยอดลงมาจนถึงกลางตน
ดานลางใบจะพบลักษณะของเสนกลางใบและเสนแขนงโปงพองจนเห็นไดชัด บริเวณเนื้อ
ใบจะมีเสนใบฝอยสีเขียวเขมกระจายทั่วไป ทําใหใบหดยน ตนแคระแกรนจนไมสามารถ
ใหดอก ในกรณีที่ใหดอก ดอกอาจมีรูปรางผิดปกติเมื่อพบทานตะวันที่เปนโรค ควรถอน
ออกจากแปลงปลูกและนําไปทําลาย และควบคุมการแพรระบาดของแมลงปากดูด ไดแก
แมลงหวี่ขาว
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แมลงศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด
1. หนอนเจาะสมอฝาย กินเมล็ดและเจาะจานดอก ทําใหดอกเนาเสียหาย การ
ทําลายรุนแรง ผลผลิตจะเสียหายมาก ควรใชสารไตรอะโซฟอส และคลอรไพริฟอส ฉีดพน
2. เพลี้ยจักจั่น ตัวออนและตัวเต็มวัยชอบดูดกินน้ําเลี้ยงที่ดานใตใบ ทําใหใบพืช
หด หงิกงอ ขอบใบมวนขึ้นดานบน ถาระบาดรุนแรงจะทําใหขอบใบแหง หรือใบไหม
ผลผลิตลดลง ควรใชสารคารโบซัลแฟน คลอไพริฟอส
การปองกันกําจัดวัชพืช
เก็บเศษซากวัชพืชขามป ออกจากแปลง กอนปลูกทานตะวัน กําจัดวัชพืชโดยใช
แรงงานคนหรือเครื่องจักรกลเมื่อทานตะวันอายุ 20-25 วัน คลุมดินดวยเศษซากพืช หรือ
ฟางขาวทันทีหลังปลูกในกรณีที่การกําจัดวัชพืชดวยวิธีดังกลาวขางตนไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ อาจเลือกใชวิธีพนสารกําจัดวัชพืช
การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวทานตะวันตามชวงอายุของพันธุที่ปลูก หรือ เมื่ออายุประมาณ 90 - 120
วัน หรือหลังจากจานดอกเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแลว ประมาณ 7-14 วัน โดยใชกรรไกร
ตัดจานดอก โดยเลือกเฉพาะดอกที่สมบูรณ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
นําจานดอกที่เก็บเกี่ยวแลวตากแดด 1-2 แดด บนลานซีเม็นท หรือตากบนผืน
ผาใบ และคลุมกองจานดอกทานตะวันดวยผืนผา
ใบในเวลากลางคืน เพื่อปองกันน้ําคาง
กะเทาะเมล็ดจากจานดอก โดยใสจานดอกในถุงผา หรือกระสอบแลวใชทอนไมทุบ
หรือใชเครื่องนวดถั่วเหลืองที่ดัดแปลงแลวความเร็วรอบ 200 -350 รอบตอนาที
นําเมล็ดที่กะเทาะแลวไปตากแดด 1-2 แดด เพื่อลดความชื้นในเมล็ดใหเหลือ
ประมาณ
12-14
เปอรเซ็นต
แลวทําความสะอาด
เมล็ดบรรจุเมล็ดที่ไดในกระสอบปาน ที่ไมชํารุด สะอาด ปากกระสอบตัดแตงใหเรียบรอย
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การขนสง
ระหวางการขนสง ไมควรใหเมล็ดทานตะวันถูกความชื้นรถบรรทุกตองสะอาด และ
เหมาะสมกับปริมาณเมล็ดทานตะวัน ไมควรเปนรถที่ใชบรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุยเคมี
หรือสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เพราะอาจมีการปนเปอน ยกเวน จะมีการทําความสะอาด
อยางเหมาะสม กอนนํามาบรรทุกกรณีมีการขนสงเมล็ดทานตะวันในชวงฤดูฝน ตองมี
ผาใบคลุม เพื่อปองกันเมล็ดทานตะวันถูกความชื้น และไดรับความเสียหาย
ตารางที่ 3.10 ปริมาณกรดไขมันในน้ํามันพืชที่สําคัญ
รายการ
กรดไขมันไมอิ่มตัว กรมไขมันอิ่มตัว กรดลิโนเลอิค
น้ํามันดอกคําฝอย
87
น้ํามันขาวโพด
8
72
84
น้ํามันเมล็ด
10
53
ทานตะวัน
83
12
63
น้ํามันถั่วเหลือง
80
15
52
น้ํามันรําขาว
80
16
37
น้ํามันงา
80
14
42
น้ํามันเมล็ดฝาย
71
25
50
(นุน)
76
18
29
น้ํามันถั่วลิสง
49
45
8
น้ํามันปาลม
ที่มา : เสาวนีย จักรพิทักษ, 2526. หลักโภชนาการปจจุบัน. โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช .

4. งา
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งาเปนพืชไรน้ํามันเสริมรายไดใหเกษตรกรเนื่องจากลงทุนต่ํา ใชเวลาปลูกสั้น และ
ทนแลงไดดี มีตลาดกวางขวาง และราคาดี เกษตรกรนิยมปลูกงากอนหรือหลังพืชหลัก งา
จึงเปนพืชที่นิยมในระบบการปลูกพืช งาถูกใชเปนอาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากเมล็ดงามี
คุณคาทางโภชนาการสูง มีกรดไขมันไมอิ่มตัว 85 เปอรเซ็นต มีโปรตีน 17-18 เปอรเซ็นต
มีสารตานทานอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูง ไมหืนงาย งาเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตางๆ
ทั้งอาหาร ยารักษาโรค และเครื่องสําอาง
ปญหา
- พื้นที่ปลูกงาแปรปรวนเนื่องจากถูกจํากัดดวยการตกของฝนวาจะมาชา หรือเร็ว
ทําใหไมสามารถคาดการณปริมาณผลผลิตได
- บางพื้นที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองในขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวดวยการบมงาที่
ความชื้นสูง ทําใหเมล็ดงามีคุณภาพต่ํา
- มีการระบาดของโรคพืชจากเชื้อรา และแบคทีเรีย ทําใหไมสามารถปลูกงา
ติดตอกันในพื้นที่เดิมได
- ไมมีเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว ตองใชแรงงานมาก งาเปนพืชเสริมรายได
ของเกษตรกร

การผลิต
ผลผลิตงาของโลกป 2544 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวรวม 45,805,380 ไร ผลผลิตประมาณ
2,893,114 ตัน ประเทศอินเดียมีพื้นที่เก็บเกี่ยวมากที่สุด แตจีนผลิตงาไดผลผลิตตอหนวย
สูงกวาถึง 165 กก./ไร และไดผลผลิตงามากที่สุด 790,619 ตัน

414

BO 216

ตารางที่ 3.11 เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร ของประเทศผูผลิตที่สําคัญ
พ.ศ. 2542 - 2544
ประเทศ

ป 2544
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (1,000 ไร) ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตตอไร (กก.)

รวมทั้งโลก

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 เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร ราคาและมูลคาของผลผลิตตามราคาที่
เกษตรกรขายได ของงาปเพาะปลูก 2535/36 - 2544/45
ปเพาะปลูก

เนื้อที่
เพาะปลูก

ผลผลิต ผลผลิตตอไร
(1,000 ตัน)

(กก.)

(1,000 ไร)

ราคาที่ มูลคาของผลผลิต
เกษตรกรขาย ตามราคาที่
ได
เกษตรกรขายได
(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/ ผลผลิตตอเนื้อที่เพาะปลูก
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การตลาด
ผลผลิตงาประมาณ 65 เปอรเซ็นต สงออกขายตางประเทศ คิดเปนมูลคาปละ 700900 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
ราคาผลผลิต
ปเพาะปลูก 2544/45 ราคาที่เกษตรกรขายได 17.88 บาทตอกิโลกรัม
การเลือกพันธุ
•

ผลผลิตสูง มีคุณภาพดีตรงตามความตองการของตลาด

•

ตานทานหรือทนทานตอโรคและแมลงศัตรูที่สําคัญ

•

เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ

พันธุที่นิยมปลูก มี 3 ชนิด ตามสีของเปลือกหุมเมล็ดคือ งาแดง งาขาว และงาดํา ดังนี้
•

งาแดง

1. พันธุอุบลราชธานี 1 ใหผลผลิตเฉลี่ย 139 กิโลกรัมตอไร เปนพันธุแตก กิ่ง 25 กิ่ง ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบสลับบนลําตน เมล็ดสีแดงสม่ําเสมอ ขนาดเมล็ดโต น้ําหนัก
1,000เมล็ด ประมาณ 3.20 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน เปอรเซ็นตน้ํามันในเมล็ด 50.3
เปอรเซ็นต ตานทานปานกลางตอโรคไหมดําและแมลงศัตรูงาที่สําคัญ
2. พันธุเกษตร เปนงาพื้นเมืองเมล็ดสีแดงที่มีสัดสวนของงาดําปนอยู เกษตรกรใช
ปลูกในเขตจังหวัดเพชรบูรณ นครสวรรค สุโขทัย ใหผลผลิตเฉลี่ย 115 กิโลกรัมตอไร เปน
พันธุแตกกิ่ง ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบสลับบนลําตน ขนาดเมล็ดปานกลางน้ําหนัก 1,000
เมล็ด ประมาณ 2.73 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน มีน้ํามันในเมล็ดประมาณ 46.6
เปอรเซ็นต
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งาขาว
1. พันธุอุบลราชธานี 2 ใหผลผลิตเฉลี่ย 122 กิโลกรัมตอไร ลําตนเดี่ยวไม แตก
กิ่ง ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบตรงกันขามบนลําตน สีเมล็ดสม่ําเสมอและมีขนาดเมล็ดโต
น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 3.18 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน มีน้ํามันในเมล็ด 49.3
เปอรเซ็นต ไมตานทานโรคเนาดํา และโรคไหมดํา
2. พันธุมหาสารคาม 60 ใหผลผลิตเฉลี่ย 107 กิโลกรัมตอไร ลําตนเดี่ยวไมแตก
กิ่ง ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบตรงกันขามบนลําตน สีเมล็ดสม่ําเสมอ มีขนาดเมล็ดคอนขางโต
น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 2.90 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน มีน้ํามันในเมล็ด 46.3
เปอรเซ็นต ไมตานทานตอโรคเนาดําและโรคไหมดํา
3. พันธุรอยเอ็ด 1 ใหผลผลิตเฉลี่ย 116 กิโลกรัมตอไร แตกกิ่ง 1-3 กิ่ง ฝกมี 4 พู
เรียงตัวแบบสลับบนลําตน ขนาดเมล็ดปานกลาง น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 2.47
กรัม อายุเก็บเกี่ยวสั้น 70-75 วัน มีน้ํามันในเมล็ด 41.4 เปอรเซ็นต ไมทนทานตอหนอน
หอยอดงา หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก ไรขาว และมวนฝน ไมตานทานตอโรคเนาดําและโรค
ไหมดํา
4. พันธุพื้นเมืองเลย หรืองาไขปลา ใหผลผลิตเฉลี่ย 104 กิโลกรัมตอไร ลําตน
แตกกิ่งกานมาก ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบสลับบนลําตน เมล็ดมีขนาดเล็ก น้ําหนัก 1,000
เมล็ด ประมาณ 1.50 กรัม เปนพันธุไวตอชวงแสง จะออกดอกชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม
เมล็ดมีกลิ่นหอมกวางาพันธุอื่นๆ เมื่อคั่วใหสุก
5. พันธุพื้นเมืองชัยบาดาลใหผลผลิตเฉลี่ย 105 กิโลกรัมตอไร แตกกิ่ง 2 - 6 กิ่ง
ฝกมี 2 พู เรียงตัวแบบสลับบนลําตน ขนาดเมล็ดคอนขางเล็ก น้ําหนัก 1,000 เมล็ด
ประมาณ 2.18 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน มีน้ํามันในเมล็ด 40.1 เปอรเซ็นต
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งาดํา
1. พันธุมก. 18 ใหผลผลิตเฉลี่ย 148 กิโลกรัมตอไร ไมแตกกิ่ง ฝกมี 2 พู เรียงตัว
แบบตรงกันขามบนลําตน ขนาดเมล็ดโต น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 3.00 กรัม อายุ
เก็บเกี่ยว 85-90 วัน มีน้ํามันในเมล็ด 48.2 เปอรเซ็นต
2. พันธุพื้นเมืองนครสวรรค ใหผลผลิตเฉลี่ย 95 กิโลกรัมตอไร แตกกิ่ง 3-5 กิ่ง
ฝกมี 4 พู เรียงตัวแบบสลับบนลําตน ขนาดเมล็ดคอนขางโต น้ําหนัก 1,000 เมล็ด
ประมาณ 2.80 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน มีน้ํามันในเมล็ด 49.1 เปอรเซ็นต ไม
ตานทานตอโรคเนาดําและโรคไหมดํา
3. พันธุพื้นเมืองบุรีรัมย ใหผลผลิตเฉลี่ย 60 กิโลกรัมตอไร แตกกิ่ง 3-5 กิ่ง ฝกมี
2 พู น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ประมาณ 2.60 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 90-100 วัน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเพาะปลูก
•

พื้นที่ดอน ระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขัง

•

พื้นที่ที่ไมมีการระบาดของโรคในปที่ผานมา

•

ดินรวน ดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวการระบายน้ําและการถายเทอากาศดี

•

ความอุดมสมบูรณตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1
เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมากกวา 10 สวนในลานสวน โพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได มากกวา 40 สวนในลานสวน

•

คาความเปนกรดดางอยูระหวาง 5.5-6.5

•

ไมเปนดินเค็ม

•

อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตอยูระหวาง 25-35 องศาเซลเซียส

•

ปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอประมาณ 800 - 1,200 มิลลิเมตรตอป หรือ
ประมาณ 200 มิลลิเมตรตอฤดูปลูก
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การปลูก และฤดูปลูก
ชวงปลูกที่เหมาะสม 2 ชวง
•

ชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม และปลูกโดยอาศัยแหลงน้ําหรือน้ําฝนถาฝนมาเร็ว
สวนมาก เปนการปลูกงากอนขาวนาป

•

ชวงเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม ปลูกโดยอาศัยน้ําฝน จะไดเมล็ดมี
คุณภาพดี เนื่องจากชวงเก็บเกี่ยวไมมีฝน

การเตรียมดิน การเตรียมดินที่รวนซุยดีจะชวยใหงางอกไดดีและสม่ําเสมอ การไถพรวน
จะมากหรือนอยขึ้นกับโครงสรางและชนิดของเนื้อดิน และปริมาณวัชพืช
•

ดินรวนหรือดินรวนปนทราย ไถ 1-2 ครั้ง ดินรวนเหนียวไถ 2-3 ครั้ง

•

ถาดินมีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต ใหหวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอยสลาย
ดีแลว อัตรา 1,000-1,500 กิโลกรัมตอไร แลวพรวนกลบ

•

ถาดินมีคาความเปนกรด-ดาง ต่ํากวา 5.5 ใหหวานปูนขาว ในอัตรา 100200 กิโลกรัมตอไร แลวพรวนกลบ กอนปลูก 10-15 วัน

การเตรียมเมล็ดพันธุ
•

ใชเมล็ดพันธุจากแหลงและแปลงที่สะอาดปราศจาก การทําลายของโรคและแมลง
ศัตรู

•

เมล็ดพันธุตองมีความงอกไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต
กิโลกรัมตอไร

•

ในแหลงที่มีโรคระบาด ใหคลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวยสารแคปแทน หรือ เบโนมิล
อัตรา 2.5-5.0 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม เพื่อควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราใน
ระยะตนกลา

ในอัตราเมล็ดปลูก 0.5-1.0

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
คราดกลบ หลังหวาน

•

การปลูกโดยวิธีหวานดวยเครื่องติดทายรถแทรกเตอร ถังบรรจุเมล็ดพันธุมีชอง
ปลอยเมล็ดพันธุใหออกตามอัตราที่กําหนด ใชอัตราเมล็ดประมาณ 1 กิโลกรัมตอ
ไร

ใชอัตราเมล็ดประมาณ 1 กิโลกรัมตอไร

การดูแลรักษา และการใหปุย
•

กอนใสปุยควรวิเคราะหคาความอุดมสมบูรณของดิน จะชวยใหการตัดสินใจในการ
ใชปุยมีประสิทธิภาพดีขึ้น ถาไมมีการวิเคราะหดิน ควรใสปุยตามลักษณะเนื้อดิน
ดังนี้

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. ดินเหนียวสีดําหรือดินรวนเหนียวสีน้ําตาล ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอ
ไร หรือ 46-0-0 อัตรา 10-15 กิโลกรัมตอไร
•

ปลูกเปนแถว ควรใสปุยเมื่องาอายุ 15-20 วัน โดยโรยปุยขางแถวงา แลวพรวนดิน
กลบ เมื่องาอายุ 15-20 วัน

•

ปลูกงาแบบหวาน ควรใสปุยพรอมปลูกโดยการหวานปุยกอน แลวจึงหวานเมล็ด
ตามและคราดกลบ

การใหน้ํา
•

งาคอนขางทนแลง ไมจําเปนตองใหน้ํา ถาดินมีความชื้นสม่ําเสมอตลอดฤดูปลูก
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•

การปลูกงาในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม ในเขตที่มีการใหน้ําแบบยกแปลง
ปลูก กอนปลูกควรใหดินมีความชื้นพอเพียง และใหน้ําหลังงอกทุก 7-15 วัน

•

ไมควรใหงาขาดน้ําในชวงออกดอกและติดฝก หรือประมาณ 30-45 วันหลังปลูก

ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด
โรคที่สําคัญและการปองกันกําจัด
1. โรคไหมดําหรือเหี่ยว ตนงาเหี่ยวและยืนตนตายเปนหยอมๆ มีรอยประสีขาว
หรือปนสีเขียวเขมหรือน้ําตาลดํา ตามแนวยาวของลําตน ลําตนอาจโปงนูนหรือปริแตก
เมื่อตัดขวางลําตนจะเห็นเนื้อเยื่อภายในเนาช้ําเปนสีน้ําตาล
และเมื่อนําไปแชน้ําจะมี
ของเหลวสีขาวขุนซึ่งเปนกลุมเซลลของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค ไหลออกมาควรถอนตนที่
เริ่มแสดงอาการและเก็บเศษซากพืชที่เปนโรคเผาทําลายนอกแปลงปลูก
2. โรคเนาดํา ตนงาเหี่ยว ใบเหลืองและรวง ลําตนเนาแหงเปนสีน้ําตาลและยืนตน
ตาย ตรวจดูจะพบจุดเล็กๆ สีดําคลายผงถานบริเวณรากและลําตนที่เนาแหง
เชื้อ
สาเหตุอาจเขาทําลายที่สวนรากและโคนตน หรือที่กลางลําตนทําใหเกิดแผลสีน้ําตาล แลว
ลามสูดานบนและลางของลําตน ฝกงาจะแหงและแตก ทําใหเมล็ดรวง เมล็ดงาจากตนเปน
โรคจะลีบเล็ก เชื้อราติดไปกับเมล็ดและเศษซากพืชที่เปนโรค ในแหลงที่มีการระบาดของ
โรค คลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวย เบนโนมิล หรือ แคปเทน
3. โรคยอดฝอยหรือพุมไมกวาด งาชะงักการเจริญเติบโต ใบเรียวเล็ก สวนยอด
มีลักษณะเปนฝอยหรือเปนกระจุก มองดูเหมือนพุมไมกวาด กลีบดอกเปนสีเขียวคลายใบ
ทําใหไมติดฝก หรือติดฝกนอยมาก มีเพลี้ยจักจั่นเปนแมลงพาหะ เมื่อโรคเริ่มระบาดให
พนสารปองกันกําจัดเพลี้ยจักจั่น คารโบซัลแฟน
ไรและแมลงศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด
1. หนอนหอใบงา หนอนกัดยอดงาหรือดึงยอดงามาหุมตัวไวในระยะตัวออน ทํา
ใหงาตาย เมื่อตนโตหนอนจะเขาทําลายตายอด ดอก ใบ และฝก ทําใหสูญเสียผลผลิต 27422
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2. หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก หนอนกัดกินใบงาจนเหลือแตกานใบและลําตน ควร
พนสารไตรอะโซฟอส หรือ คารโบซัลแฟน หรือ ทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยง
บริเวณยอด ใบออน ดอกและฝกออน ทําใหยอดเหี่ยว บิดงอ มีสีเหลือง เมื่อใบขยายตัวจะ
ทําใหเกิดลักษณะเปนรูโหวขนาดเล็ก และใบขาดวิ่นจากรอยทําลาย ควรพนสารไตรอะโซ
ฟอส หรือ คารโบซัลแฟน
3. ไรขาวพริก ทั้งตัวออนและตัวแกรวมกลุมดูดน้ําเลี้ยงใตใบ ทําใหใบหนา ขอบ
ใบมวนลง ยอดหงิก ตนเตี้ย แคระแกรน ถาระบาดรุนแรงทําใหดอกรวง ติดฝกนอย มัก
พบระบาดที่สวนยอด ควรพนสารไดโคโฟล

การปองกันกําจัดวัชพืช
•

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

•

กําจัดวัชพืชดวยแรงงาน 1-2 ครั้ง เมื่อ 15 วัน หรือ 30-40 วัน หลังจากงางอก
โดยใชจอบดายระหวางแถว และใชมือถอนระหวางตน ตองระวังไมใหรากและตน
ของงากระทบกระเทือน

•

ในกรณีกําจัดวัชพืชดวยแรงงานหรือเครื่องจักรกล ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ควร
พนสารกําจัดวัชพืชกอนหรือหลังปลูกงา ตามคําแนะนําในตารางที่ 3

•

หลีกเลี่ยงการพนสารกําจัดวัชพืชโดยตรงไปที่ตนงา
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การอนุรักษศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูงาที่พบทั่วไป ไดแก แมลงห้ํามี 2 ชนิด คือ
1. ดวงเตา ตัวเต็มวัยขนาด 0.3-0.7 เซ็นติเมตร ลําตัวกลม ดานบนโคงนูน ปกมีสี
สม หรือสีแดงเปนเงา บางชนิดมีจุดหรือแถบสีดํา วางไขเปนกลุมหรือเปนฟองเดี่ยวบน
พื้นผิวพืช หนอนมีสีดํา รูปรางเรียวยาวคลายกระสวย บางครั้งมีจุดหรือแถบสีสม สีเหลือง
ออน หรือสีขาวบนลําตัว หนอนและตัวเต็มวัย กัดกินไขและตัวออนของแมลงศัตรูงา
2. มวนพิฆาต ตัวเต็มวัยสีเทาวางไข 23-70 ฟอง ตอกลุม วางไขบนใบงานาน 310 วัน ชีพจักรรวม 39 วัน ระยะเวลาเปนตัวห้ํา 30 วัน ซึ่งเริ่มตั้งแตวัย 2 จนถึงตัวเต็มวัย
มวนพิฆาตใชปากดูดน้ําเลี้ยงจากหนอนผีเสื้อหัวกะโหลกจนหนอนเหี่ยวแหงตาย
คุณคาทางโภชนาการของงา
งาเป น พื ช ที่ มี คุ ณ ค า ทางโภชนาการสู ง ชนิ ด หนึ่ ง เมล็ ด งามี ไ ขมั น ประมาณ 35-57
เปอรเซ็นต และมีโปรตีนประมาณ 17-25 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบงากับถั่วเหลืองและ
ไขแลวพบวา งามีไขมันสูงกวาถั่วเหลืองประมาณ 3 เทา และสูงกวาไข ประมาณ 4-6 เทา
มีโปรตีนสูงกวาไขประมาณ 5 เปอรเซ็นต แตต่ํากวาถั่วเหลืองประมาณ 2 เทา นอกจากนี้
โปรตีนในงายังแตกตางจากพืชตระกูลถั่วและพืชใหน้ํามันอื่น ๆ เพราะมีกรดอะมิโนที่
จําเปน ซึ่งพืชดังกลาวขาดแคลน เชน เมธไธโอนินและซีสติน แตงามีไลซีนต่ํา ดังนั้น อาจ
ใชงาเสริมอาหารถั่ว ธัญพืช และอาหารแปงอื่น ๆ ไดเปนอยางดี
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ตารางที่ 3.13 แสดงคุณคาทางโภชนาการของงาเปรียบเทียบ
กับถั่วเหลืองและไขไก
โภชนาการ

งาสีดํา งาสีขาว ถั่วเหลือง

ไขไก

ความชื้น

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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