
การใชโดโลไมตเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพปาลมน้ํามัน 
มยุรี  ปาลวงศ 

กลุมวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจ 
สํานักเศรษฐกิจและความรวมมือระหวางประเทศ 

 ปาลมน้ํามันเปนพืชยืนตนที่มีอายกุารใหผลผลิตอยางยาวนานถึง 20-25 ป และเปนหนึง่ใน
พลังงานทดแทนจากพืช หรือ “ไบโอดีเซล” ที่ทั่วโลกกําลังตื่นตัวและใหความสนใจนํามาใชทดแทน
น้ํามันปโตรเลียมที่นับวันจะยิ่งมีราคาผันผวนและขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับปาลมน้ํามันเปน
พลังงานทดแทนทีม่ีศักยภาพสงูใหผลผลิตเร็ว กอมลพิษนอยกวาและราคาถูกกวาน้ํามันปโตรเลียม โดย
หลายประเทศไดรณรงคและออกมาตรการผลกัดันใหประชาชนหันมาผลิตและใชไบโอดเีซลกันมากขึ้น เปน
เหตุใหความตองการน้ํามันปาลมในภาคการผลิตตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น  เห็นได 
จากทั้งภาครฐัและเอกชนของไทยตางเรงสงเสริมการปลูกปาลมน้ํามันเพื่อรองรับความตองการดงักลาว  
ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดใหปาลมน้ํามันเปนพืชพลังงานทดแทนของประเทศและมียุทธศาสตรอุตสาหกรรม
ปาลมน้ํามันมาตั้งแตป 2548 และตอไปจนถึงป 2572  มีเปาหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
ใหได 10 ลานไร  โดยมกีระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักในการขออนมุัติคณะรฐัมนตรี
เพือ่ดําเนินการตาม แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลม โดยในป 2551-2555 มี
แผนจะขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้าํมันในพื้นทีน่าราง ไรราง และปลูกแทนยางพาราในพืน้ที่ที่ไมเหมาะสมตอ
การปลูกยางพารา ทั่วประเทศ 2.5 ลานไร ควบคูไปกับการสนับสนุนการปลูกปาลมพันธุดีในสวนปาลม
เกาที่เสื่อมสภาพอีก  500,000 ไร และจะดําเนินการในพื้นที่ภาคใต 2 ลานไร ภาคตะวันออก 
400,000 ไร สวนที่เหลือจะดําเนินการในพื้นที่ภาคกลาง  คาดวาภายในป 2555 ผลผลิตปาลมน้ํามัน
จะเพียงพอตอการผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซล และสามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลไดรอยละ 10 หรือ
ประมาณ 8.5 ลานลิตร/วัน ตามนโยบายลดการพึ่งพาพลงังานจากตางประเทศของภาครัฐนั่นเอง  

 แมวาปาลมน้าํมันจะเปนพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงใหผลผลิตเร็ว เก็บเกี่ยวงายประมาณ 
เดือนละ  2  ครั้ง ก็ตาม แตตนปาลมก็จะสญูเสยีธาตุอาหารทีต่องการไปอยางรวดเร็ว เปนเหตุใหตนปาลมมี
ความตองการปุยคอนขางสูง  จากคูมือปาลมน้ํามันและการจัดการสวน ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตปาลม
น้ํามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รายงานวา การเกบ็เกี่ยวผลผลิตปาลมทะลายสด
ทุกๆ  1,000 กิโลกรมั  ตนปาลมจะสญูเสียธาตุอาหารจําพวกไนโตรเจน (N)  ประมาณ  2.94   กิโลกรัม 
ฟอสฟอรสั (P) ประมาณ 0.44  กิโลกรัม โพแทสเซียม (K) ประมาณ 3.71 กิโลกรัม  แมกนีเซียม 
(Mg) ประมาณ  0.77 กิโลกรัม  และแคลเซียม (Ca)  ประมาณ 0.81 กิโลกรัม ซึ่งเปนสาเหตุหนึง่ของ
การเกิดปญหาตนปาลมขาดสารอาหารที่ตองการ ทําใหประสิทธิภาพในการใหผลผลิตปาลมน้ํามันและ
น้ําหนักของปาลมทะลายลดลง   เกษตรกรจึงหันไปเพิ่มปรมิาณการใสปุยเคมทีี่มรีาคาแพง ซึง่อาจเปน
สาเหตุใหตนปาลมไดรบัธาตุอาหารไมครบถวน ดินมีสภาพเสื่อมโทรมแข็งกระดาง ตนปาลมใหผลผลิต
ไมดีเทาที่ควร  เพราะเกษตรกรขาดความรูในการเลือกใชสารปรบัปรุงบํารุงดินที่มีอยูตามธรรมชาติ 
เชน การเติมโดโลไมตที่มีราคาถูกกวาปุยเคมีและมีองคประกอบของแมกนีเซียมออกไซด (MgO) 
ประมาณรอยละ 19-23 แคลเซียมออกไซด (CaO) ประมาณรอยละ 35 และการเติมธาตุอาหารรอง
ชนิดอื่นๆ เชน ซิลิกอน โซเดียม โพแทสเซียม เหล็ก แมงกานีส ฟอสฟอรัส ที่ปาลมน้ํามันตองการ จะ
ชวยเพิ่มธาตุอาหารใหแกตนปาลม และชวยลดตนทุนการผลิตปาลมน้ํามันใหแกเกษตรกรไดอีกทางหนึ่ง 
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องคประกอบของธาตุอาหารในโดโลไมตที่ใชเพิ่มประสิทธิภาพปาลมน้ํามนั 

 โดโลไมตมอีงคประกอบของแมกนเีซียมและแคลเซียม ซึ่งเปนธาตุอาหารที่ตนปาลมตองการและ
มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพปาลมน้ํามันได ดังนี้ 

แมกนีซียม (Mg) เปนธาตุที่มีองคประกอบในโมเลกุลของคลอโรฟลล ทําหนาที่ในการสังเคราะหแสง 
ชวยในกระบวนการสรางโปรตีนและเรงปฏิกริิยาเคมีตางๆ ที่มธีาตุอาหารทีเ่ปนประโยชนตอพืช ชวยในการ
ทํางานของเอนไซมหลายชนิด ชวยในการดูดธาตุฟอสฟอรสั ชวยสังเคราะหน้ํามันรวมกบัธาตุกํามะถัน 
ควบคุมปริมาณแคลเซียม และชวยการเคลื่อนยายนํ้าตาลในพืช  ชวยปรับสภาพดินใหรวนซุยอุมน้ําไดด ี
และลดความเปนกรดในดิน ตลอดจนชวยรักษาธาตุอาหารใหอยูในดินไดนานข้ึน ที่สําคัญชวยเพิ่มธาตุ
อาหารรองใหแกพืชไดเปนอยางดี  

แมกนีเซียม เปนธาตุอาหารที่มปีระโยชนตอปาลมน้ํามันใชในการสังเคราะหแสงและเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาในกระบวนการตางๆ และมบีทบาทในการสังเคราะหกรดไขมัน ถาหากปาลมน้ํามันขาดธาตุ
แมกนีเซียม ลําตน กิง่ ออนแอ เปราะและหักงาย ใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง  การเจริญเติบโตลดลง การ
ปองกันและแกไขการขาดแมกนีเซียมสามารถทําไดโดยใสปุยแมกนีเซียม ปุยคอก โดโลไมต และวัสดุอื่นๆ   
มักพบในบริเวณพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันโดยเฉพาะในดินทราย ดินกรวด หรือดินทรายและดินกรดที่หนาดิน
ถูกชะลาง สาเหตอุาจเกิดจากตนปาลมไดรับโพแทสเซียมมากเกินไป ซึ่งลักษณะอาการขาดธาตุ
แมกนีเซียมสงัเกตไดงาย อาการในระยะแรกใบยอยของทางใบตอนลางจะมสีีซีดคลายสเีขียวมะกอก 
โดยเฉพาะใบที่รบัแสงอาทิตยโดยตรง แตสวนใบยอยที่ไมสัมผัสแสงอาทิตยจะยงัคงมสีีเขียวอยู เมื่อ
อาการรุนแรงขึ้นสีจะเปลี่ยนเปนสเีหลืองจนถึงเปนสีสมเขมทั้งใบและในที่สุดจะแหงตาย เรียกอาการนี้วา 
"ทางใบสม"  ซึ่งการแกไขอาการขาดแมกนีเซียมโดยใชโดโลไมตควรใส 2-3 กิโลกรัม/ตน/ป โดยหวาน
บริเวณระหวางแถว หรือรอบวงใบ ควรใสกอนการใสปุยเคมีประมาณ 20-30 วัน  เพื่อใหรากแตกราก
ออนและดินรวนซุย ทําใหรากดูดซับปุยไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แคลเซียม (Ca)  เปนสวนประกอบของโครงสรางสําคัญของลําตน กิ่ง ใบ และผนังเซลลในรูป
ของแคลเซียมเปคเตต ( Calcium pectate) ที่ทําหนาที่คลายกาวเชื่อมผนังเซลลใหติดกัน ซึ่งทําใหผล
และใบแข็งแรง  ชวยใหพืชนําไนโตรเจนมาใชประโยชนไดมากขึ้น ชวยปรับสภาพความสมดุลของ
ฮอรโมนพืช ชวยในการแบงเซลลที่ปลายรากและการเจรญิเติบโตของสวนยอด ชวยในการทํางานของ
เอนไซมและธาตุบางธาตุ ชวยสรางโครงสรางของโครโมโซม ( Chromosome) สงเสรมิการเกิดปมที่
รากถั่ว ชวยในการงอกและการเจริญเติบโตของละอองเกสรตัวผู ( Pollen) ชวยลดความเปนพิษจาก
สารพิษตางๆ และ ชวยควบคุมการดูดใชธาตุโพแตสเซียมและแมกนีเซียม   ถาพืชขาดธาตุแคลเซียม ใบ
ออนจะมลีักษณะผิดปกติ ยอดกุด ใบมีสเีหลืองซีดและเล็กลง ระบบรากไมเจรญิเทาที่ควร   โครงสราง
ลําตนออนแอ หักลมงาย ตาและยอดออนแหงตาย พืชจะออกดอกเร็วเกินไป  และใบที่อยูช้ันในสุด
รวมตัวติดกัน ทําใหแมลงเขาไปอาศัยและทําลายพืชได   ถาพืชดูดกินธาตุนี้มากเกินไปจะแสดงอาการ 
ขาดธาตุเหล็ก กํามะถัน และ ฟอสฟอรัสได ซึง่เปนธาตุที่พบในดินเปนจํานวนมาก แมพืชจะตองการ
ธาตุแคลเซียมคอนขางสูง  แตพืชสวนใหญไมแสดงอาการขาดธาตุนี้ ยกเวนในสภาพของดินบางชนิด 
เชน ในดินกรด ดินพรุ สามารถแกไดโดยใชโดโลไมต หินปนูบด ดินมารล หรอื ปูนขาว ใสลงไปในดิน  
ซึ่งทําใหตนปาลมเจรญิเตบิโตไดดีใหผลผลิตสูงขึ้นและชวยเพิ่มประสทิธิภาพการใชปุยเคมีไดเปนอยางดี 
(ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี)  
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โดโลไมต นอกจากมีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพใหปาลมน้ํามันดงักลาวขางตนแลว 
คุณสมบัติของโดโลไมตยังเหมาะสมตอการใชปรับสภาพดินเปรี้ยวหรือดินกรดในพื้นที่นารางหรือดิน
พรุที่ใชปลกูปาลมน้ํามัน เพือ่ใชแกไขความเปนกรด – ดาง หรอืปรับคา pH ของดนิใหเหมาะสม ดังนัน้ การ
ใสโดโลไมตลงในดินจึงเทากับเปนการเพิ่มธาตุอาหารรองใหแกพชืไดเปนอยางดี    ประกอบกบัโดโลไมตเปนปุย
แมกนีเซียม และแคลเซียมที่มีราคาถูกและหาไดงาย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใตที่มแีหลงผลิตโดโลไมตและ
มีพื้นทีป่ลกูปาลมน้ํามันอยูเปนจํานวนมาก  นอกจากนี้โดโลไมตยังใชแทนสารตัวเติม (filler) ในกระบวนการ 
ผลติปุยเคมีไดอีกดวย (ฝายวจิัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ ) 

 คุณลักษณะทั่วไปของโดโลไมตเพื่อการเกษตร(กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
1. คุณภาพทางเคม ี

1.1 มีคาความสามารถในการทําใหเปนกลาง (CCE) ไมต่ํากวารอยละ 90  
1.2 มีคา CaO (Calcium Oxide) ไมต่ํากวารอยละ 25   
1.3 มีคา MgO (Magnesium Oxide) ไมต่ํากวารอยละ 15  

          2. ขนาดอนุภาค มีความละเอียดสามารถผานตระแกรงรอนขนาด 0.177 มิลลิเมตร ทัง้หมด 
และตองผานตระแกรงรอนขนาด 0.149 มิลลเิมตร ไมเกินรอยละ 50  โดยน้ําหนัก 
       3. มีความชื้นไมเกินรอยละ 5  โดยน้ําหนัก 
           4. คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ไมต่ํากวา 8.0 (1 : 1 ในน้ํา) 

การใชโดโลไมตปรับปรงุดนิกอนปลกู   

การปรับปรุงดินกอนปลูกพืชเปนสิง่สําคัญทีเ่กษตรกรควรกระทํา เพื่อตรวจวัดคาความเปนกรด-
ดาง (pH) ของดินกอนปลกูพืช สําหรับอัตราสวนการใชโดโลไมตในสภาพดินตางๆ ที่เหมาะสมมีอัตรา
การใช (ตารางที่ 1 ) 

ตารางท่ี 1 ความเปน กรด-ดางของดิน อัตราการใชโดโลไมต ( กิโลกรัม/ไร ) 

คา pH ดินทราย ดินเหนียวปนทราย ดินรวน ดินพรุ 
3.5 1,300 1,500 1,800 3,000 
4.2 820 900 1,200 1,400 
4.5 500 600 800 900 
5.0 200 350 500 650 
6.0 150 200 300 400 

ที่มา : http://bio5thailand.igetweb.com สืบคนเมื่อ 15  กุมภาพันธ 2554  

 
สวนการใชโดโลไมตรองกนหลุมกอนปลูกใหใชโดโลไมตประมาณ 2-5 กิโลกรัมตอหลุม โดย 

ใชรวมกับปุยคอก หรือปุยหมัก  
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ธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับปาลมน้ํามัน 
 ปาลมน้ํามันตองการธาตุอาหารทีจ่ําเปนทั้ง 16 ธาตุ เหมอืนกับพืชชนิดอื่น (ศูนยวิจัยปาลม
น้ํามันสุราษฎรธานี ) โดยแบงออกเปนกลุมตามลักษณะความตองการของปาลมน้ํามันได  ดังนี้ 
 กลุมที่ 1 เปนกลุมที่ตองการใชในปริมาณมาก หรือคอนขางมากเมือ่เทียบกบัพืชชนิดอื่น ไดแก 
ไนโตรเจน โพแทสเซียม ฟอสฟอรสั แมกนีเซียม และโบรอน 
 กลุมที่ 2 เปนกลุมทีพ่ืชไดรับจากน้ําและอากาศ ไดแก คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน 
 กลุมที่ 3 เปนกลุมที่ปาลมน้ํามันไมตองการมากนกั และมักไมแสดงอาการขาดธาตุอาหารในดิน
ทั่วๆ ไป ไดแก แคลเซียม กํามะถัน คลอรีน ทองแดง แมงกานีส โมลบิดีนัม สงักะสี และเหล็ก 
 อยางไรก็ตาม ปาลมน้ํามันตองการธาตุอาหารในกลุมที่ 1 มากที่สุด ธาตุอาหารทัง้ 5 นี้ มี
ปฏิกิริยาสมัพันธซึง่กันและกัน และมีอิทธิพลตอกระบวนการตางๆ สงผลใหตนปาลมเจรญิเตบิโตและ
ใหผลผลิตน้ํามันปาลมในขั้นสุดทาย 

การใชโดโลไมตในปาลมน้ํามันที่ใหผลผลติแลว 

ในสวนปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลว การใสปุยที่เปนธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองอยาง
ถูกวิธีน้ัน เกษตรกรตองนําดินมาใหเจาหนาที่วเิคราะหกอนปลกูพืชหรอืกอนใสเปนธาตอุาหารเสริม การ
วิเคราะหขั้นพื้นฐานจะบอกคาของความเปนกรด - ดาง หรือคา pH ปริมาณอินทรียวัตถุ ซึง่ผลที่ไดจะเปน
ตัวบงชี้ความตองการปุยของพืชไดอยางมปีระสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมลูสาํหรบัใชในการปรับสภาพ
ความเปนกรด - ดาง ปรมิาณฟอสฟอรสั และโพแทสเซียม ซึ่งเจาหนาที่จะแนะนํารายละเอียดของการ
ปรังปรงุดินและสภาพความเปนกรด-ดางของดิน สวนการใชโดโลไมตซึ่งมีองคประกอบของแมกนเีซียม
จะชวยในการสังเคราะหแสงและเปนตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการตางๆ ของตนปาลม และแคลเซียม
ที่มีคุณสมบัติในการยกระดบัใหคาความเปนกรด - ดาง (pH) สูงขึ้นหรือลดความเปนกรดลง  โดยทั่วไป
ในดินกรดจะมีองคประกอบของธาตุเหล็กและอะลูมินัมในปริมาณสงู หากธาตุทัง้สองชนิดนี้มีปริมาณสูง
เกินความตองการกจ็ะเปนพิษโดยตรงกบัรากของตนปาลม ในทางกลับกันหากดินทีป่ลูกปาลมน้ํามันมี
สมบัตเิปนดางอยูแลวก็ไมควรใชโดโลไมต เพราะจะทําใหดนิมีฤทธ์ิเปนดางมากยิ่งขึ้น ซึง่จะมผีลทําให
ธาตุอาหารรองอื่น ๆ ถูกดูดจับไวดวยอนุภาคของดิน จนตนปาลมไมสามารถนาํไปใชประโยชนได เชน ธาตุ
โบรอน ซึ่งจะมผีลกระทบตอปรมิาณน้ํามันของตนปาลม สําหรบัการใชโดโลไมตในสวนปาลมที่ใหผลผลิต
แลว ควรใสโดโลไมตตามความจําเปนอาจใสทุกป หรือใสปเวนป หรือใสปเวน 2 ป ในอัตราครัง้ละ 1.5- 
2.0 กิโลกรัมตอตน โดยหวานโดโลไมตที่ไดมาตรฐานตามรอบวงใบกอนใสปุยเคมีประมาณ 20-30 วัน  
เพื่อเรงใหรากแตกและชวยในการดูดซับปุยเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การใชโดโลไมตในพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 สุราษฎรธานีเปนจังหวัดทีม่ีการปลูกปาลมและใชโดโลไมตในสวนปาลมมากทีสุ่ด โดยเกษตรกรใช
โดโลไมตเปนสารปรับปรงุและบํารุงดินในพื้นทีป่ลกูปาลมน้ํามัน เนื่องจากพื้นทีป่ลูกปาลมบางพื้นที่มี
สภาพไมเหมาะสม ขอมลูจากวารสาร ดินและปุย ของศูนยวิจัยและพฒันาการผลิตปาลม รายงานผล 
การวิจัยเรื่อง “สภาพการทําสวนและการใชปุยเคมีสําหรับปาลมน้ํามันของเกษตรกรจังหวัดสรุาษฎรธานี” 
พบวา พื้นที่ปลูกปาลมในจังหวัดสุราษฎรธานีบางพื้นทีม่สีภาพไมเหมาะสมตอการเจรญิเตบิโตของตน
ปาลม หากมีการใชสารปรับปรงุดินเพื่อใหดินมีความเหมาะสมจะทําใหปาลมเจริญเตบิโตไดดี  และจะ
ชวยเพิ่มประสทิธิภาพการใชปุยเคมีไดดีขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา เกษตรกรชาวสวนปาลมมีการ
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ใชสารปรับปรุงดินเพียงรอยละ 27.5 โดยผูใชสารปรับปรุงดินรอยละ 84.6 ใชโดโลไมต และรอยละ 
15.4 ใชปูนขาว สาเหตุที่เกษตรกรนิยมใชโดโลไมต เนื่องจากในพื้นที่จงัหวัดสรุาษฎรธานีเปนแหลงผลิต
โดโลไมต  และพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันสวนใหญเปนดินกรดและมักขาดแมกนีเซียม (Mg) การใชโดโลไมต
เพิ่มขึ้นจะชวยทําใหดินมีคุณสมบัติดีขึ้น  สงผลใหปาลมน้ํามนัเจริญเติบโตใหผลผลิตสูงข้ึน ซึ่งการใชโดโล
ไมต และปุยเคมีทีเ่หมาะสม นอกจากจะเปนการเพิ่มผลผลิตแลวยังเปนการลดตนทุนจากการใชปุยได
อีกดวย สวนอัตราการใชปุยในสวนปาลมนั้นยงัไมมสีูตรตายตัวขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง เชน 
ลักษณะพื้นที่ ความอุดมสมบูรณของดิน และพันธุปาลมน้าํมัน สําหรับอัตราการใสปุยสวนใหญมาจาก
การทดลองในประเทศหรือนําอัตราการใสปุยของประเทศเพือ่นบานมาดัดแปลงใหเหมาะสมกบัประเทศ
ไทย  สวนวิธีการวิเคราะหตัวอยางของใบปาลมน้ํามัน เพื่อหาอัตราการใสปุยที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ก็
ยังไมมีอัตราที่แนนอนขึ้นอยูชนิดของพันธุปาลมหรือสภาวะอากาศ  สําหรบัการใชปุยในสวนปาลม
น้ํามันพบวา ปาลมน้ํามันมกีารตอบสนองตอการใสปุยทุกชนิดที่ใสลงไปในดิน หากใสปุยในปรมิาณที่สงู
จะทําใหผลผลิตสงูขึ้น แตการใสปุยในอัตราทีสู่งบางครัง้จะใหผลผลิตทีเ่พิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยไมคุมคากับ
ราคาปุยที่ใสลงไป ขณะเดียวกันหากชวงไหนทีป่าลมน้ํามนัราคาตกต่ําเกษตรกรไมควรหยุดใสปุย แต
ควรใสในอัตราที่นอยลงกวาปกตเิพื่อรักษาระดบัของธาตุอาหารเอาไว เพราะปาลมน้ํามันจะมีอัตราการ
ตอบสนองของการใชปุยประมาณ 15 เดือน จึงจะเห็นผลจากการใสปุยครัง้นั้นๆ   โดยมีขอเสนอแนะวา 
เกษตรกรสวนใหญยังใชปุยไมถูกตองเหมาะสมกับความตองการธาตุอาหารของปาลมน้าํมัน เกษตรกร
โดยทั่วไปมีความรูเรื่องธาตุอาหารรอง แตมกีารใชธาตุอาหารจาํพวกโบรอน แมกนเีซียมและการใชสาร
ปรับปรงุดินพวกโดโลไมตคอนขางนอย  ทําใหเกษตรกรตองสูญเสียเงินคาปุยโดยที่ปาลมน้ํามันไดรับธาตุ
อาหารไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต  ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรไดรับความรูในการใสปุยและการใช
โดโลไมตปรับปรงุดินและธาตุอาหารรองเพิ่มขึ้น 
 จากขอมลูของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  พบวา ตั้งแตป 2549- 2553 หลังจากเกษตรกรชาวสวนปาลมจงัหวัดสรุาษฎรธานีเลือกใช
โดโลไมตในสวนปาลมผลผลิตตอไรมีแนวโนมเพิม่ขึ้น เมื่อเทยีบกับผลผลิตตอไรรวมทั้งประเทศ เชน ใน
ป 2553  มีผลผลิต 2,471 กิโลกรัม/ไร   ผลผลิตรวมทัง้ประเทศ  2,315 กิโลกรัม/ไร หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 6.7   

การใสปุย 

 การปรบัสภาพดิน การใสธาตุอาหาร และ  การใสปุยเคมีใหมีความเหมาะสมกับตนปาลมเปนสิ่งสําคัญ 
ในการทําสวนปาลม  โดยเฉพาะการใสปุยเคมเีกษตรกรควรมีความรูความเขาใจ ในการใสปุยแตละสูตรตามความ
ตองการของตนปาลม  ซึ่งภาควิชาพืชไรนา  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดสูตรปุย 
เคมี สําหรบัใสใหกบัปาลมน้ํามนั ในแตละชวงอายุ  ดังนี้  
         ปที่ 1 : เมื่อยายกลาปลกู (กลาปาลมอายุ 10- 12 เดือน) ใสร็อกฟอสเฟตรองกนหลุม
ประมาณ 250 กรมัตอหลุม เนื่องจากปุยนีจ้ะตกคางเปนประโยชนได 2 - 3 ป จึงไมจําเปนตองใสทุกป 
หลงัจากปลกูแลวทุก 3 เดือน ใสปุย 21 - 11 - 11+ 1.2 Mgo ตนละ 200 - 300 กรัมและใสอีก
ครั้งเมื่อปลูกได 6 เดือน ในอัตราเดมิ และใสอกีครั้งเมือ่อายไุด 9 เดือน ในอัตราเดิม 
         ปที่ 2 : เมื่ออายุได 18 เดือน ใสปุยสูตร 14 - 9 - 20 + 2 Mgo อัตราตนละ 400 - 500 กรัม 
เมื่ออายุได 24 เดือนเต็ม ใชปุยเดิม คือ 14 - 9 - 20 + 2 Mgo อัตราตนละ 0.5 กิโลกรัม รวมกับปุย
โปแตสเซียมคลอไรด (สูตร 0 - 0 - 60) อัตราตนละ 0.5 กิโลกรัม 
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        ปที่ 3 : เมื่ออายุปาลมได 30 เดือน ใชปุยสูตร 14 - 9 - 20 + 2 Mgo อัตราตนละ 800 กรัม 
และเมือ่ปาลมอายุได 36 เดือน ใชปุยสูตร14 - 14 - 21 อัตราตนละ 1 กิโลกรัม 
        ปที่ 4 : เมื่ออายปุาลมได 42 เดือน ใชปุยสูตร 14 - 9 - 20 + 2 Mgo อัตราตนละ 1.5 
กิโลกรัม รวมกับปุยร็อกฟอสเฟต อีกอัตราตนละ 1 กิโลกรัม (สูตร 0 - 3 - 0) และปุยโปแตสเซียมคลอไรด 
อัตราตนละ 1.5 กิโลกรัม (สูตร 0 - 0 - 60) 
        ปที่ 5 : ใสปุยปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกใชปุยสูตร 14 - 9 - 20 - 2 Mgo อัตราตนละ 2 กิโลกรัม 
รวมกับปุยโปแตสเซียมคลอไรด (สูตร 0 - 0 - 60) อัตราตนละ 1.5 กิโลกรมั  ครั้งที่ 2 ใชปุยสูตร 14 
- 14 - 21 อัตราตนละ 2 กิโลกรมั 
        ปที่ 6 : ใสปุยปละ 2 ครั้ง ใชปุยสูตรเดมิ คือ ครั้งแรกปุยสูตร 14 - 19 - 20 - 2 Mgo อัตรา
ตนละ 2 กิโลกรัม รวมกบัปุยโปแตสเซียมคลอไรด (สูตร 0 - 0 - 60) อัตราตนละ 1.5 กิโลกรัม ครั้งที ่
2 ใชปุยสูตร 14 - 14 - 21 อัตราตนละ 2 กิโลกรัม 
        ปที่ 7 : ใสปุยปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกใชปุยสูตร 14 - 9 - 20 - 2 Mgo อัตราตนละ 2 กิโลกรัม 
รวมกับปุยโปแตสเซียมคลอไรด (สูตร 0 - 0 - 60) อัตราตนละ 1.5 กิโลกรมั ครั้งที่ 2 ใชปุยสูตร 14 - 
14 - 21 อัตราตนละ 2.5 กิโลกรัม 
        ปที่ 8 : ใสปุยปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกใชปุยสูตร 14 - 9 - 20 - 2 Mgo อัตราตนละ 2.5 
กิโลกรัม รวมกับปุยโปแทสเซียมคลอไรด (สูตร 0 - 0 - 60) อัตราตนละ 2 กิโลกรัมและปุยร็อก
ฟอสเฟตอัตราตนละ 2 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 ใชปุยสูตร 14 - 14 - 21 อัตราตนละ 2.5 กิโลกรัม 
        ปที่ 9 : การใสปุยตัง้แตปที่ 9 เปนตนไป ตองใชปุยร็อกฟอสเฟต เพราะปุยร็อกฟอสเฟตใส 3 ป /ครัง้ 
ไมตองใสทกุปสวนปุยสูตรอื่น ๆ ยังคงใสเหมือนเดิมทุกป  เชน 
          1. ปุยสูตร 20 - 11 - 11 + 1.2 Mgo เปนปุยหลกัที่ใสใหกับปาลมที่ปลูกในปแรก 
          2. ปุยสูตร 14 - 9 - 20 - 2 Mgo เปนสูตรปุยที่ใชใสตนปาลมทุกป 
          3. ปุยสูตร 0 - 0 - 60 หรือ ปุยโปแตสเซียมคลอไรด โดยใชรวมกบัปุยสูตร 14 - 9 - 20 - 2 
Mgo ปุยทั้ง 2 สูตรนี้ ใสใหตนปาลมครั้งแรกของทกุป 

4. ปุยสูตร 14 - 14 - 21 (หรือปุยสูตรตัวทายอื่น ๆ ที่ใกลเคียงกัน) เปนปุยที่ใสใหตนปาลม
ทุกป ๆ ละ 1 ครั้ง (ใสปุยครั้งที่ 2) 

5. ปุยร็อกฟอสเฟตใสทุก ๆ 2 ป ทุก ๆ 3 ป ก็ได ประมาณ 2 กิโลกรัม/ตน 

พื้นที่ปลกูปาลมน้ํามันในประเทศไทย 

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกจิทีส่ําคัญเหมาะกับสภาพอากาศรอนชื้น ปาลมน้ํามันจึงเจริญเตบิโต
ไดดีในพื้นที่ภาคใต โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใตตอนบนมีการปลูกปาลมมากทีสุ่ด เชน สุราษฎรธานี  กระบี่ 
ชุมพร เนื่องจากปาลมน้ํามันใหผลตอบแทนสงู ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีนโยบายขยาย 
พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันเพื่อทดแทนพลังงาน จึงเปนแรงจงูใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มข้ึน จากพื้นที่
ปลูกปาลมน้ํามัน 3.89 ลานไร  ในป 2552  เพิ่มเปน 4.08 ลานไร ในป 2553 (ตารางที่ 2)  โดยคาด
วาพื้นที่ปลูกปาลมจะเพิ่มขึ้นเปน 4.50 ลานไร  ในป 2554  สําหรับพื้นที่ปลูกปาลมในประเทศไทยมี
ทั้งเนื้อที่ยืนตนและเนื้อที่ใหผลผลิต  
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ตารางท่ี 2   ปาลมนํ้ามัน : เน้ือท่ียืนตน เน้ือที่ใหผลผลิต ป 2551-2553 

ภาค/ประเทศ เนื้อที่ยืนตน (ไร) เนื้อที่ใหผลผลิต (ไร) 
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2551 ป 2552 ป 2553 

เหนือ 7,022 8,390 8,504 415 2,153 5,371 

ตะวันออกเฉียง เหนือ 41,701 46,739 67,432 10,849 25,077 36,265 

กลาง 381,243 411,953 442,157 228,139 278,275 357,372 

ใต 3,246,130 3,421,321 3,535,642 2,645,317 2,883,327 3,146,789 

รวมทั้งประเทศ 3,676,096 3,888,403 4,076,883 2,884,720 3,188,832 3,552,272 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
หมายเหตุ : เนื้อที่ยืนตน หมายถึง  เนื้อที่ปลูกปาลมนํ้ามันที่ยังไมใหผลผลิต 

             เนื้อที่ใหผลผลิต  หมายถึง เนื้อที่ปลูกปาลมที่ใหผลผลิตแลว 

 เน้ือท่ียืนตน 

 พื้นทีป่ลกูปาลมน้ํามนัในป 2553 เปนเนื้อที่ยืนตนประมาณ 4.08 ลานไร เพิม่ขึ้นจากปทีผ่านมา 
รอยละ 4.73  สวนใหญอยูในพื้นที่ภาคใต 3.54 ลานไร คิดเปนรอยละ 86.62 ของเนือ้ที่ยืนตนทัง้
ประเทศ โดยปลูกมากในจังหวัดสรุาษฎรธานี  กระบี่ ชุมพร สงขลา ตรงั และพทัลงุ  ตามลําดับ 
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3,000,000

4,000,000
ไร

ป 2551 ป 2552 ป 2553

เนือ้ทีป่าลมน้ํามันยืนตน แยกรายภาค ป 2551-2553

เหนอื

ตะวนัออกเฉียง เหนอื

กลาง

ใต้

 
       รูปที่ 1  แสดงเน้ือที่ยืนตน แยกรายภาค ป 2551-2553 

เน้ือท่ีใหผลผลิต 

 ในป 2553 เนื้อที่ใหผลผลิตปาลมน้ํามันมีเน้ือที่ 3.55 ลานไร เพิ่มขึ้นจากปกอน 0.36 ลานไร 
คิดเปนรอยละ 10.39  เนื้อที่ใหผลผลิตสวนใหญอยูในภาคใต 3.15 ลานไร ซึ่งมีเนื้อใกลเคียงกับเนื้อที่
ใหผลผลิตทัง้ประเทศในป 2552 หรือคิดเปนรอยละ 88.42 ของเนื้อที่ใหผลผลิตทัง้หมด (ตารางที่ 2)  
ผลิตได 8.22 ลานตัน  ใหผลผลิต 2,315 กิโลกรัม/ไร  (ตารางที่ 3 ) 
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 ตารางท่ี 3 ปาลมนํ้ามัน : เน้ือท่ีใหผล ผลผลิต และผลผลิตตอไร   ป 2553 

ภาค/ประเทศ เนื้อที่ใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม) 

เหนือ 5,371 2,214 412 
ตะวันออกเฉียง เหนือ 36,265 29,866 824 
กลาง 357,372 739,407 2,069 
ใต 3,146,789 370,866 2,367 
รวมทั้งประเทศ 3,552,272 8,223,135 2,315 

           ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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เนือ้ทีใ่หผลผลิตปาลมน้ํามัน แยกรายภาค ป 2551-2553

เหนอื

ตะวนัออกเฉียง เหนอื

กลาง

ใต้

 
รูปที่ 2 แสดงเน้ือที่ใหผลผลิต แยกรายภาค ป 2551-2553 

ความตองการใชโดโลไมตในสวนปาลมน้ํามัน 

 ในป 2553 มีเน้ือที่ยืนตน 4.08 ลานไร ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ พื้นที่ 1 ไร 
จะปลูกปาลมน้ํามันไดประมาณ 22-24 ตน/ไร หากใสโดโลไมตตนละ 2 กิโลกรัม  ตองใชโดโลไมต
ประมาณ  179,400 - 195,700 ตัน ราคาโดโลไมตที่ไดมาตรฐานกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ (โดโลไมตบดละเอียดกวา 300 เมซ  บรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม)  ประมาณตันละ 1,100 
บาท คิดเปนมูลคา 197.3 – 215.3 ลานบาท แตหากใชโดโลไมตเฉพาะพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผล
ผลิตแลว 3.55 ลานไร โดยใชหลักการเดียวกันกับเนื้อที่ยนืตนตองใชโดโลไมตประมาณ 156,300 -
170,500 ตัน คิดเปนมูลคา 171.9 – 187.6 ลานบาท   

ความตองการใชโดโลไมตในเน้ือที่ยืนตน 

  ในป 2553 เนื้อที่ยืนตนทั้งประเทศ 4.08 ไร หากปลูกปาลมเฉลี่ย 23 ตน/ไร และใสโดโลไมต 
2 กิโลกรัม/ตน  ความตองการใชโดโลไมตทั้งหมด 187,536.62 ตัน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใตและภาค
กลางเปนแหลงใหญที่ผลิตโดโลไมตและมีเนือ้ที่ยืนตนมากเปนอันดับหนึง่และสอง มีความตองการใช
โดโลไมต มากถึง 162,639.53 และ 20,339.22 ตัน ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4  เน้ือท่ียืนตนและความตองการใชโดโลไมต ป 2553 

ภาค/ประเทศ เน้ือท่ียืนตน (ไร)  ความตองการใชโดโลไมต (ตัน) 

เหนือ 8,504 391.18 
ตะวันออกเฉียง เหนือ 67,432 3,101.87 
กลาง 442,157 20,339.22 
ใต 3,535,642 162,639.53 
รวมทั้งประเทศ 4,076,883 187,536.62 

 ที่มา : จากการคํานวณ 

 ความตองการใชโดโลไมตในเน้ือที่ใหผลผลิต 

เนื้อที่ใหผลผลติปาลมน้ํามันในป 2553 มีเนื้อที่ 3.55 ลานไร  หากปลูกปาลมเฉลี่ย 23 ตน/ไร 
และใสโดโลไมต 2 กิโลกรัม/ตน ความตองการใชโดโลไมตทั้งหมด  163,404.51 ตัน โดยในพื้นที่ภาคใต 
และภาคกลางมีความตองการโดโลไมตมากที่สุด 144,752.29 และ 16,439.11 ตัน ตามลําดับ คิดเปน
รอยละ 98.65  ของความตองการใชโดโลไมตในเนื้อที่ใหผลผลิตปาลมน้ํามันของประเทศ (ตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 5 เน้ือท่ีใหผลผลิตและความตองการใชโดโลไมต ป 2553 

ภาค/ประเทศ เน้ือท่ีใหผลผลิต (ไร)  ความตองการใชโดโลไมต (ตัน) 

เหนือ 5,371 247.066 
ตะวันออกเฉียง เหนือ 36,265 1668.19 
กลาง 357,372 16439.112 
ใต 3,146,789 144752.294 
รวมทั้งประเทศ 3,552,272 163404.512 

 ที่มา : จากการคํานวณ 

แหลงผลิตโดโลไมตของประเทศไทย 

 โดโลไมตมีแหลงผลติใหญๆ  อยูในภาคใตและภาคกลาง ไดแก  จังหวัดสรุาษฎรธานี  พงังา  กระบี ่ 
ตรัง  กาญจนบรุี  ในป 2553 การผลิตโดโลไมตมีปรมิาณ 2.43 ลานตัน  (ตารางที่ 6 )  สําหรับแหลง
ผลิตโดโลไมต ที่ไดมาตรฐานและผานการรบัรองจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง เกษตรและสหกรณ   มีการ
ผลิตในจังหวัดสุราษฎรธานี  ตรงั และกาญจนบรุี  สวนการผลิตในจังหวัดพังงา กระบี ่และแพร ยงัไมมี
ขอมลูผูประกอบการ เหมอืงแรโดโลไมตยื่นขอใบรบัรองจากกรมพฒันาที่ดิน  
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  ตารางท่ี 6 แสดงแหลงผลิต ปริมาณการผลิตโดโลไมต ป 2553 

จังหวัด ปริมาณ (ตัน) 

สุราษฎรธานี 1,838,466 
พังงา 121,679 
กระบี่ 72,000 
ตรัง 65,594 
กาญจนบุรี 330,750 
แพร 4,800 

รวม 2,433,289 

      ที่มา : ศูนยสารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

 
สรุป  

 ปาลมน้ํามนัเปนพืชเศรษฐกจิทีส่ําคญัของประเทศไทยมกีารเพาะปลกูกันอยางกวางขวางในพืน้ที่ 
ภาคใต สามารถทํารายไดใหกบัประเทศเปนมูลคามหาศาล ปจจุบันปาลมน้ํามันมีพื้นที่ปลูก รวม 4.08 
ลานไร โดยพื้นที่สวนใหญรอยละ 88 อยูในภาคใต ไดแก สุราษฎรธานี กระบี่ ชุมพร รองลงมาเปนภาค
ตะวันออกและภาคกลางรอยละ 11 สวนภาคอื่น ๆ รอยละ 1 พื้นที่ที่ใหผลผลิตแลวมีประมาณ 3.55 
ลานไร ใหผลผลิตปาลมสด 8.22 ลานตัน  ผลผลิตเฉลี่ย 2,315 กิโลกรัม/ไร   สามารถสกัดน้ํามัน
ปาลมได 1.42 ลานลิตร ซึง่ผลผลิตสวนใหญใชบริโภคภายในประเทศประมาณ 8-9  แสนลิตร โดย
นําไปผลิตไบโอดีเซล 3-4 แสนลิตร     ผลผลิตที่เหลอืสงออกและเก็บสํารองเปนสตอกภายในประเทศ   
ปาลมน้ํามันยังมีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตไดอีกทั้งในปจจบุันและอนาคตดวยคุณสมบัติที่มปีระโยชน
หลากหลายในการอปุโภคบรโิภค ทั้งในแงคุณคาประโยชนจากน้ํามันปาลมในอุตสาหกรรมอาหาร เชน 
น้ํามันปรงุอาหาร มาการีนหรือเนยเทียม น้ํามันสําหรับทอด (Frying Fat) เนยขาว  นมขนหวาน 
ไอศกรีม ครีมเทียม นมเทียม และการนําไปเปนสวนประกอบในอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ  เชน น้ํามัน
ปาลมเติมไฮโดรเจน (Hydrogenated Palm Oil) ผลิตภัณฑสบู  เครื่องสําอาง กรดไขมันอิสระ (Palm 
Fatty Acid Distilled PEAD) เปนตน นอกจากนี้ ปาลมน้ํามันเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตไบโอดเีซลที่
สามารถทดแทนการนําเขาน้ํามันดีเซลจากตางประเทศได อีกทั้งตนทนุการผลิตไมสูงมากนัก สําหรับ
เปาหมายทีจ่ะขยายพื้นทีป่ลูกปาลมใหได 2.5 ลานไร ใน 2555 ป จึงมีความเปนไปไดสงู  แตการเพิม่
พื้นทีป่ลกูปาลมเพียงอยางเดียวจะไมเกิดประโยชนเทาที่ควร ถาหากตนปาลมยงัใหผลผลิตต่ําและผลผลิต
ตอไรนอยไมสอดคลองกบัพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การใหความรูแกเกษตรกรในการดูแลรักษาสภาพดิน 
การเลือกพันธปาลมใหเหมาะสมกับพื้นที่ การปรบัปรุงบํารงุดิน การกําจัดศัตรูพืช ตลอดจนการใสธาตุ
อาหารหลกัและธาตุอาหารรอง เพื่อบํารุงลําตน ทะลายและผลปาลมกเ็ปนสิ่งสําคัญตอการเพิม่ผลผลิต
ตอไรใหสงูขึ้น จะชวยลดตนทุนการผลิตและใหผลที่คุมคาแกเกษตรกร ควบคูกับการสงเสรมิใหเกษตร
ทดลองใชโดโลไมตในสวนปาลมน้ํามัน  ซึ่งการเลือกและทดลองใชโดโลไมตที่มกีารผลิตในประเทศและมี
ราคาถกูเปนสารปรบัปรงุบํารงุดินในปรมิาณที่เหมาะสมกบัสภาพดินกเ็ปนอีกทางเลือกหนึง่ที่จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันตอไรใหแกเกษตรกรอยางไดผลและคุมคามากทีสุ่ด   
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เอกสารอางอิง 

คูมือปาลมน้ํามันและการจัดการสวน (2544)  ผลของการใชปุยตอการใหผลผลิตของปาลมน้ํามัน  
ศูนยวิจัยและพฒันาการผลิตปาลมน้ํามัน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วารสาร ดินและปุย สภาพการทําสวนและการใชปุยเคมสีําหรับปาลมน้ํามันของเกษตรกร 
จังหวัดสุราษฎรธาน ี  ปที่ 30 เลมที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2551 

พืชไรเศรษฐกจิ. ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรมวิชาการเกษตร  
http://www.doa.go.th/ 
http://gotoknow.org/ 
http://www.kasetloongkim.com/ 
http://www.krabiunited.com/ 
http://www.oae.go.th/ 
http://www.ocsb.go.th/udon/ 
http://siweb.dss.go.th/ 
 
 
 


