
33 
 

บทที่ 4 
พันธ์ุ  การผลิตเมล็ดพันธ์ุ และการจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 

 
พันธุ์ปาล์มน ้ามัน 

ปาล์มน ้ามันจัดเป็นพืชยืนต้นผสมข้ามประเภทที่มีช่อดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน   
แต่ช่วงเวลาการออกดอกจะไม่พร้อมกัน เป็นพืชดิพลอยด์มีจ้านวนโครโมโซม 2n = 2x = 32 จัดอยู่ใน
สกุล Elaeis  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ 

1. Elaeis guineensis Jacq. ปัจจุบันเป็นพันธุ์ปลูกเพื่อการค้า เดิมมีถิ่นก้าเนิดในทวีปแอฟริกา  
ลักษณะของปาล์มน ้ามัน E. guineensis ให้ผลผลิตทะลายสูง มีน ้าหนักผล เปลือกนอกต่อผลและผลผลิต
น ้ามันสูง 

2. Elaeis oleifera มีถิ่นก้าเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลาง ลักษณะต้นเตี ยและต้านทาน
ต่อโรคตาเน่า (Lethal bud rot) เปอร์เซ็นต์กรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง (unsaturated fatty acid) ค่าไอโอดีนสูง 
(iodine value) ประมาณ 77-78% รวมทั งมีวิตามินเอและวิตามินอีสูงแต่ให้ผลผลิตและปริมาณน ้ามัน
น้อยกว่าปาล์มน ้ามัน E.guineensis ปัจจุบันมีประโยชน์ในการเป็นเชื อพันธุกรรมส้าหรับปรับปรุงพันธุ์ 
โดยการผสมข้ามระหว่าง Species  

3.  Elaeis  odora  มีถิ่นก้าเนิดใกล้เคียงกับ  Elaeis  oleifera  ไม่มีรายงานความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ 

ทั ง 3 ชนิดนี   Elaeis guineensis Jacq. มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุด ซึ่งปาล์มน ้ามัน 
Elaeis guineensis Jacq มีการจ้าแนกต้นตามความแตกต่างของลักษณะผล (fruit type) เป็นผลเนื่องจาก
การแสดงออกของยีนควบคุมความหนาของกะลา ซึ่งมี 1 คู่ (single gene) ได้ 3 แบบ ดังนี  

1. ลักษณะดูรา (Dura) ปาล์มน ้ามันดูราที่ดี
พบในแถบตะวันออกไกลเรียกว่า Deli Dura ซึ่งให้
น ้ามันต่อทะลายประมาณ 18 – 19.5 เปอร์เซ็นต์ กะลา
ขนาดปานกลาง  2  – 8  มิลลิ เมตร หรือ 25  – 30 
เปอร์เซ็นต์  ไม่มีวงเส้นประสีด้าอยู่รอบกะลา มีชั น
เปลือกนอกบาง 35 - 60 เปอร์เซ็นต์ของน ้าหนักผล 
และมีเปลือกหนาระหว่างเนื อนอกที่มีน ้ามันและเนื อ
ในหนา ปัจจุบันดูรานี ใช้เป็นแม่พันธุ์ส้าหรับผลิต
ลูกผสมเทเนอรา 
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2.  ลักษณะพิสิ เฟอรา (Pisifera)  เป็นพันธุ์ที่มี
เปอร์เซ็นต์น ้ามันสูง มีกะลาบางมาก เปลือกนอกหนากว่า
พันธุ์ดูรา (5.0 – 100 มิลลิเมตร) เมล็ดในเล็ก แต่มีข้อเสียคือ 
ขนาดของผลเล็ก ช่อดอกตัวเมียมักเป็นหมัน (abortion)    
ท้าให้ผลฝ่อลีบ  ทะลายเล็ก   เนื่องจากผลไม่พัฒนา    
ผลผลิตทะลายต่้ามาก ไม่ใช้ปลูกเป็นการค้า ปัจจุบันใช้
พันธุ์พิสิเฟอรานี เป็นพันธุ์พ่อส้าหรับผลิตพันธุ์ลูกผสม 

 
 3. ลักษณะเทเนอรา (Tenera) เป็นพันธุ์ทาง (heterozygous) เกิดจากการผสมข้ามระหว่าง

ลักษณะดูรากับพิสิเฟอรา   เป็นพันธุ์ที่มีเนื อนอกหนาและให้เปอร์เซ็นต์น ้ามันมาก มีกะลาบาง  
(0.5 – 4 มิลลิเมตร หรือ 3.0 – 10.0 มิลลิเมตร) มีวงเส้นประสีด้าอยู่รอบกะลา มีชั นเปลือกนอกมาก  
60 - 90 เปอร์เซ็นต์ของน ้าหนักผล และมีน ้ามันต่อทะลายประมาณ 22 – 25 เปอร์เซ็นต์ มีทะลายดกกว่า
พันธุ์ดูรา เนื่องจากพันธุ์เทเนอรามีคุณสมบัติดีหลายประการ จึงมักนิยมปลูกเป็นการค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะผลแบบเทเนอรา 
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ลักษณะพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 

ลักษณะ ดูรา เทเนอรา พิสิเฟอรา 
1. ความหนากะลา (มม.) 
2. เส้นใยรอบกะลา 
3. ผล/ทะลาย (%) 
4. เปลือกนอก/ผล (%) 
5. กะลา/ผล (%) 
6. น ้ามัน/เปลือกนอก (%) 
7. น ้ามัน/ทะลาย (%) 

2 – 8 
- 

60 
60 – 65 
4 – 20 

50 
18 – 19.5 

0.5 – 8 
มี 
60 

75 – 85 
3 – 28 
50 

22.5 – 25.5 

บางมาก 
มี 

มักเป็นหมัน 
92 – 97 
3 – 8 
50 

25 - 30 
 
 จากการที่ใช้พันธุ์เทเนอราเป็นพันธุ์ที่ปลูกในทางการค้า จึงท้าให้มีการคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ 
(ดูรา) และพ่อพันธุ์ (พิสิเฟอรา) ที่มีคุณสมบัติเด่นๆ เพื่อผลิตเมล็ดเทเนอราที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสม
ในแต่ละพื นที่ปลูกต่างๆ  
 1. แหล่งแม่พันธุ์ 
 ชนิดของพันธุ์ปาล์มซึ่งเป็นสายพันธุ์ดูรา ที่นิยมใช้กันมี 3 ชนิดได้แก่ 
 1.1 DELI DURA เป็น DURA เป็นกลุ่มพันธุ์ที่แหล่งปรับปรุงพันธุ์ส่วนใหญ่คัดเลือก  
เป็นต้นแม่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์  เร่ิมปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์ที่เมือง DELI ประเทศอินโดนีเซีย  
จ้านวน 4 ต้น เมื่อปี 2391 หลังจากนั นก็น้าไปปลูกที่เกาะสุมาตรา ส่วนหนึ่งปลูกที่เมือง DELI  
จากการคัดเลือกได้ต้นที่มีลักษณะดี จึงเรียกชื่อว่า DELI DURA ลักษณะส้าคัญ คือให้ผลผลิต  
ทะลายสดสูงและสม่้าเสมอ ผลผลิตน ้ามันสูง  
 1.2 DUMPY DURA เป็นปาล์มน ้ามันที่มีลักษณะต้นเตี ย ล้าต้นและทะลายใหญ่  การติดผล
สูง ใช้เป็นแม่พันธุ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในอินโดนีเซีย มีประวัติพันธุ์ว่าได้คัดเลือกต้นมาจากกลุ่มพันธุ์ 
DELI DURA 
 1.3 AFRICAN DURA เป็นพันธุ์แม่ดูราที่มีถิ่นก้าเนิดในแถบทวีปแอฟริกา แม่พันธุ์ชนิดนี มี
ข้อด้อย คือ ล้าต้นสูงเร็ว และขนาดทะลายเล็ก 
 2. แหล่งพ่อพันธุ์ 

2.1 AVROS  เป็นกลุ่มพันธุ์ที่ใช้เป็นแหล่งพันธุ์พ่อ โดยสถาบัน AVROS ประเทศ
อินโดนีเซีย ใช้ผสมกับ Deli dura  ได้ลูกผสม Deli x AVROS  ให้ผลผลิตสูง กะลาบาง  ผลเป็นรูปไข่  
ขนาดใหญ่  แต่ล้าต้นสูงเร็ว  ขนาดทะลายใหญ่ มีเปอร์เซ็นต์น ้ามัน 26-28 เปอร์เซ็นต ์
 2.2 YANGAMBI เป็นกลุ่มพันธุ์พ่อที่มีพันธุกรรมใกล้ชิดกับ AVROS มีถิ่นก้าเนิดใน 
ประเทศแซร์ ทวีปแอฟริกา มีลักษณะใกล้เคียงกับ AVROS โดยลูกผสม Deli x Yangambi มีอัตราการสูง
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ของล้าตันมากกว่า 70 เซนติเมตรต่อปี ทะลายขนาดปานกลาง ขนาดผลใหญ่ มีเปอร์เซ็นต์น ้ามัน  
26-28 เปอร์เซ็นต ์
 2.3 La Me เป็นกลุ่มพันธุ์ที่มีการปรับปรุงพันธุ์ที่เมือง LA ME ประเทศไอวอรีโคสต์  
ทวีปแอฟริกา ลักษณะของลูกผสม Deli x La Me จะมีลักษณะต้นเตี ย ผลมีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็น 
รูปหยดน ้า ทะลายมีขนาดเล็ก กะลาหนากว่าลูกผสมอ่ืน ๆ ขนาดเมล็ดในเล็ก  เปอร์เซ็นต์น ้ามันมากกว่า 
26 เปอร์เซ็นต์  มีลักษณะเด่น คือ ก้านทะลายยาว ท้าให้การเก็บเกี่ยวง่าย ทนแล้ง ลูกผสม Deli x La Me 
ที่ผลิตในไทยได้แก่ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 
 2.4 EKONA เป็นกลุ่มพันธุ์ที่มีบางสายพันธุ์ต้านทานต่อโรค fusarium wilt มีลักษณะต้นเตี ย 
ทะลายมีขนาดกลาง ผลเล็ก และให้เปอร์เซ็นต์น ้ามันสูงกว่าพันธุ์จากกลุ่มอ่ืน ๆ แต่ผลผลิตน ้ามันด้อย
กว่าลูกผสม Deli x AVROS เล็กน้อย 
 2.5 Calabar กลุ่มพันธุ์นี มีถิ่นก้าเนิดเดิมจาก CALABAR ประเทศไนจีเรีย ทวีปแอฟริกา 
ลูกผสมที่ใช้ CALABAR เป็นพันธุ์พ่อ พบว่าเจริญเติบโตได้ดีในสภาพฝนตกชุก ความชื นสูงและ 
มีแสงแดด ลูกผสมกลุ่มนี มีสีผลเป็นแบบ virescens (ผลดิบมีสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อสุก) ตัวอย่าง
ลูกผสมชุดนี ได้แก่ Deli x GHANA 
 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ 

เนื่องจากต้นปาล์มน ้ามันที่น้าไปปลูกทางการค้าจะเป็นลูกผสมเทเนอรา คือมีแม่พันธุ์เป็นดูรา 
และพ่อพันธุ์เป็นพิสิเฟอรา  ดังนั นในการผลิตเมล็ดพันธุ์จะต้องท้าการคัดเลือกลูกผสม  และต้นพ่อ-แม่ 
ที่จะใช้ในการผสมพันธุ์ เมื่อได้ท้าการคัดเลือกต้นพ่อและแม่แล้วจากนั นท้าเคร่ืองหมายเลขต้น  และ
หมายเลขสายพันธุ์ที่ต้นพ่อ และแม่ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการเก็บละอองเกสรของต้นพ่อ และเตรียม
ช่อดอกตัวเมียของต้นแม่ จากนั นน้าละอองเกสรตัวผู้ไปผสมกับดอกตัวเมียบนต้นแม่ดูรา  ทะลายที่ได้
จากการผสมดังกล่าวจะเป็นลูกผสมเทเนอรา (DxP) ซึ่งจะน้าไปเพาะเป็นต้นกล้าต่อไป 

1. การส้ารวจช่อดอกตัวเมียของต้นแม่ และช่อดอกตัวผู้ของต้นพ่อ 
ปริมาณช่อดอกตัวเมีย และตัวผู้ ซึ่งจะใช้ในการผสมเกสรเพื่อผลิตทะลายปาล์มขึ นอยู่กับ

ปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ที่จะน้าไปเพาะ  และปลูกในแปลง ดังนั นการส้ารวจต้นพ่อและแม่ 
ที่คัดเลือกไว้ว่าผลิตช่อดอกตัวผู้ และตัวเมียได้จ้านวนเท่าไร และในช่วงเวลาใดนั นจะต้องมีการส้ารวจ
ทุกๆ 4 วัน  
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2. การเตรียมและคลุมช่อดอกตัวเมียของต้นแม่ และช่อดอกตัวผู้ของต้นพ่อ 
2.1 ตัดแต่งกาบหุ้มช่อดอกและท้าความสะอาดบริเวณก้านช่อดอก 
2.2 พ่นสารละลายฟอร์มาลินบริเวณช่อดอกให้ทั่ว  เพื่อก้าจัดเชื อ และละอองเกสร

แปลกปลอม 
2.3โรยสารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงชนิดผงที่ก้านช่อดอก 
2.4 ห่อก้านช่อดอกด้วยส้าลีเพื่อป้องกันแมลง และป้องกันก้านช่อดอกชอกซ ้า 
2.5 น้าลูกเหม็นใส่ถุงพลาสติกใส และแขวนไว้บริเวณช่อดอกเพื่อป้องกันก้าจัดแมลง 
2.6 ติดป้ายพลาสติกในช่อดอก และนอกช่อดอกเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆลงบนแผ่นป้าย 
2.7 เตรียมถุงคลุมช่อดอก โดยการฉีดพ่นสารละลายฟอร์มาลินให้ทั่วถุงคลุม 
2.8 คลุมช่อดอกด้วยถุงคลุม 
2.9 ผูกปากถุงด้วยลวด โดยผูกบริเวณก้านช่อดอก บริเวณที่ห่อด้วยส้าลี 
2.10 พ่นสารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงรอบๆบริเวณที่ผูกปากถุงและส้าลี 
2.11 ผูกเชือกบริเวณมุมถุงด้านบน ผูกไว้กับทางใบ เพื่อป้องกันถุงทับดอกท้าให้ดอกอับชื น 
1.12 บันทึกข้อมูลช่อดอก และวันที่ท้าการคลุมช่อดอก 

3. การรวบรวม และผลิตละอองเกสร 
เมื่อมีการเตรียมและคลุมช่อดอกแล้วจะต้องมีการตรวจสอบการบานของดอกทุกวัน   

ถ้าการบานของดอกเกิดขึ นหลังจากคลุมถุง 10 วัน แสดงว่าสามารถใช้ช่อดอกนั นในการรวบรวมละออง
เกสรได้ แต่ถ้าการบานของดอกเกิดขึ นภายใน 10 วันหลังจากคลุมช่อดอก แสดงว่าช่อดอกนั น 
ไม่สามารถน้าไปผลิตละอองเกสรได้ ทั งนี เพราะอาจจะมีการปนเปื้อนของละอองเกสรจากต้นอ่ืนได้ 

การบานของดอกตัวผู้จะบานหมดทั งช่อดอกภายในระยะเวลา  3 วันหลังจากดอกแรกเร่ิมบาน 
และละอองเกสรมีชีวิตอยู่ในสภาพปกติทั่วไปได้ประมาณ  5-7 วัน โดยละอองเกสรจะเร่ิมอ่อนแอ  
และเสื่อมความมีชีวิต 5 วันหลังดอกบาน ดังนั นเมื่อมีดอกบานประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ ของดอก
ทั งหมดจะต้องท้าการตัดช่อดอก จากนั นน้าช่อดอกที่อยู่ในถุงคลุมมาแขวนไว้ในอาคารปฏิบัติการที่มี
การระบายอากาศค่อนข้างดีประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อลดความชื นภายในถุง และเพื่อให้ง่ายต่อ 
การแยกละอองเกสรออกจากดอก หลังจากนั นท้าการเขย่าหรือตีถุงตรงส่วนที่มีช่อดอก เพื่อแยกส่วนของ
ละอองเกสรลงสู่ถุงพลาสติกที่ติดมากับถุงคลุมช่อดอก  หลังจากขั นตอนการแยกละอองเกสรออกจาก 
ช่อดอกแล้ว น้าละอองเกสรเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ และการปฏิบัติในขั นตอนต่อไป จะต้องท้าในสภาพ
ปลอดเชื อ ในตู้ปลอดเชื อ ดังนี  

การท้าให้ละอองเกสรแห้ง  โดยน้าละอองเกสรที่ได้มาใส่ในซองกระดาษแล้วปิดซอง  
น้าซองกระดาษบรรจุด้วยละอองเกสร ใส่ในตู้ดูดความชื น ประมาณ 48 ชั่วโมง เพื่อดูดความชื นจาก
ละอองเกสร 
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การท้าความสะอาด โดยแยกส่วนของเศษชิ นส่วนช่อดอกออกจาก  ละอองเกสร โดยใช้ตะแกรงร่อน 
ขนาด 100-150 mesh ส้าหรับต้นปาล์มน ้ามันต้นพ่อที่โตเต็มที่ (mature pisifera palm) ช่อดอกตัวผู้ 1 ช่อ 
จะให้ละอองเกสรประมาณ 10-30 กรัม การเก็บรักษาละอองเกสร หลังจากท้าความสะอาดแล้ว จะน้า
ละอองเกสรไปบรรจุขวดที่ได้รับการฆ่าเชื อที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 กรัม ต่อขวด โดย
บรรจุขวดประมาณ 50 ขวด ลงในถุงพลาสติกและดูดอากาศออกจากถุง ให้เป็นสูญญากาศ ปิดถุงให้แน่น 
จากนั นน้าถุงที่บรรจุขวดละอองเกสรเก็บในตู้แช่แข็งอุณหภูมิประมาณ  -15 ถึง -20 องศาเซลเซียส  
ซึ่งสามารถเก็บละอองเกสรได้ประมาณ 12 เดือน 

4. การทดสอบความมีชีวิตของละอองเกสร  
จุดประสงค์ของการทดสอบความมีชีวิตของละอองเกสร เพื่อให้แน่ใจว่าละอองเกสรยังมี

ชีวิต และเหมาะสมต่อการใช้ในการผสมเกสร การทดสอบความมีชีวิตจะต้องทดสอบก่อนเก็บรักษา
ละอองเกสร และทดสอบเมื่อเก็บรักษาละอองเกสร ทุก ๆ 3 เดือน ส้าหรับวิธีการทดสอบ มีดังนี  
  4.1ใช้สารละลายซูโครส 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในจานแก้ว แล้วหยดกรดบอริค 1 หยด 
 4.2 เคาะละอองเกสรลงในจานแก้วที่บรรจุสารละลาย  พอกระจายทั่วจานแก้วทิ งไว้  
4 ชั่วโมง   
 4.3 ดูดสารละลายจากจานแก้ว หยดลงบนแผ่นกระจก 1 หยด แล้วดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 4.4 สุ่มนับ จ้านวนละอองเกสรที่งอก และไม่งอก แล้วค้านวณความมีชีวิตของละอองเกสร 
ถ้าพบว่าความมีชีวิตต่้ากว่า 50 เปอร์เซ็นต ์ไม่สามารถน้าละอองเกสรชุดนั นไปผสมเกสรได้ 

5. การควบคุมการผสมเกสร 
ก่อนการผสมเกสรประมาณ 1-2 ชั่วโมง จะต้องมีการเตรียมละอองเกสรส้าหรับการผสม  

โดยผสมละอองเกสร กับแป้งฝุ่น อัตราส่วน 1:4  ทั งนี เพื่อให้ละอองเกสรกระจายอย่างสม่้าเสมอบนดอก
ของช่อดอกตัวเมีย  ซึ่งการเตรียมละอองเกสรนี จะต้องท้าในสภาพปลอดเชื อแล้วบรรจุลงใน  
ขวดพลาสติกส้าหรับฉีดพ่นละอองเกสรเพื่อการผสมพันธุ์ต่อไป 

ในขั นตอนการผสมเกสร ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสร คือ ช่วงที่ดอกตัวเมียใน 
ช่อดอกบานประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ และยอดเกสรตัวเมียมีสีครีม ซึ่งเป็นเวลาหลังจากดอกแรกบาน  
2 วัน ก่อนการผสมเกสรต้องมีการพ่นสารฟอร์มาลิน บริเวณรอบถุงคลุมช่อดอกตัวเมีย เพื่อท้าลายเชื อ
หรือละอองเกสรแปลกปลอม จากนั นท้าความสะอาดมือ และหน้าต่างพลาสติกของถุงคลุมด้วย
เมทิลแอลกอฮอล์ ท้าการผสมโดยสอดสายพ่นละอองเกสร ผ่านรูที่เจาะไว้บริเวณหน้าต่างพลาสติกของ
ถุงคลุมซึ่งจะมีพลาสติกเทปใสปิดอยู่  การพ่นดอกควรให้ปากหลอดของสายพ่นละอองเกสร 
หันทั่วทุกทิศ เพื่อให้ละอองเกสรกระจายทั่วช่อดอกตัวเมีย จากนั นปิดรูด้วยเทปพลาสติกใสแล้วเขย่าถุง
แรงๆให้ละอองเกสรฟุ้งกระจายในถุง หลังจากนั นท้าการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น วันผสมเกสร  
เลขที่ของต้นและช่อดอก  อย่างไรก็ตาม  ตามธรรมชาติของการบานของดอกอาจจะทยอยบาน 
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ไม่สม่้าเสมอ ดังนั นจะต้องมีการตรวจสอบการบานของดอกภายหลังการผสมเกสร  ถ้าพบว่าดอก 
มีการบานเพิ่มขึ นมาอีกจะต้องท้าการผสมละอองเกสรซ ้า จนกว่าดอกจะบานหมดทั งช่อดอก 

หลังจากการผสมเกสรประมาณ 2 สัปดาห์ จะต้องมีการตรวจสอบดอกในช่อดอก ซึ่งถ้า 
มีการผสมเกสรเกิดขึ น กลีบดอกจะแห้งและมีสีน ้าตาล-ด้า จากนั นตรวจสอบถุงคลุมช่อดอกว่าอยู่ใน
สภาพ ช้ารุดเสียหายหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนจากละอองเกสรจากแหล่งอ่ืน  ถ้าพบว่า 
ไม่มีอาการต่างๆผิดปกติก็สามารถถอดถุงคลุมช่อดอก และน้าป้ายพลาสติกไปผูกไว้กับทะลายนั นได้ 
จากนั นดูแลรักษาทะลายที่ได้รับการผสมต่อไป และหลังถอดถุงคลุมถ้าพบทะลายปาล์มมีอาการผิดปกติ 
จะต้องตัดทะลายนั นทิ ง 

6. การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน ้ามัน 
ในสภาพปกติทั่วไปในภาคใต้ของประเทศไทย  ระยะเวลาการพัฒนาของทะลายจากระยะ 

ผสมเกสรจนถึงระยะที่เหมาะสมส้าหรับการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลา  160 วัน±20 วัน ซึ่งขึ นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของการพัฒนาทะลายในรอบปี  ในช่วงระยะเวลาการพัฒนาทะลายนี จะต้องมีการ
ตรวจสอบทะลายอย่างสม่้าเสมอ ถ้าพบทะลายเน่า ทะลายไม่พัฒนา หรือทะลายผิดปกติจะต้องตัดทิ ง 

   
การเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 

ขั นตอนการเพาะเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามัน จะเร่ิมต้นตั งแต่ การขนส่งทะลายปาล์มน ้ามันที่ได้รับ
การผสม เข้าสู่อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทะลายปาล์มน ้ามันจะผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนได้เป็น
เมล็ดงอก ดังนี  

1. การแยกส่วนเปลือกออกจากเมล็ด และการท้าความสะอาดเมล็ด 
หลังจากขนส่งทะลายปาล์มสู่อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์แล้ว  จะต้องมีการชั่งน ้าหนัก 

ต่อทะลาย จากนั นน้าทะลายมาสับ เพื่อแยกให้เป็นช่อทะลายย่อย บ่มช่อทะลายย่อยประมาณ 2-3 วัน 
จากนั นท้าการแยกผลออกจากช่อทะลาย ขั นตอนต่อไปคือการแยกส่วนของเปลือก (pericarp และ 
mesocarp) ออกจากเมล็ด (seed) โดยใช้เคร่ืองปั่นแยกเปลือกซึ่งออกแบบส้าหรับการแยกเปลือก
โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามการแยกเปลือกออกจากเมล็ดนี ยังไม่สามารถแยกเปลือกและเส้นใยของเปลือก
ออกได้หมด ดังนั นหลังจากขั นตอนนี จะต้องใช้  ผู้ปฏิบัติการท้าการขูดเมล็ด เพื่อให้เมล็ดสะอาด
ปราศจากเส้นใยของเปลือก  

เมื่อท้าความสะอาดเมล็ดเสร็จแล้ว ขั นตอนต่อไปคือ การคัดทิ งเมล็ดแตก เมล็ดที่มีขนาดเล็ก 
ตลอดจนเมล็ดที่ผิดปกติ หลังจากนั นนับเมล็ดที่สมบูรณ์ น้าเมล็ดที่สมบูรณ์ไปล้างน ้าผสมน ้ายาล้างจาน 
แล้วน้าเมล็ดไปแช่สารละลายคลอรีน (คลอร็อก) ผสมสารจับใบประมาณ 15 นาที  จากนั นน้าเมล็ดออก
ผึ่งพอหมาด ๆ แล้วน้าเมล็ดไปแช่ในสารละลายป้องกันก้าจัดเชื อราประเภทเบนโนมิล  เพื่อป้องกันก้าจัด
เชื อรา 
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2. การปรับความชื นของเมล็ด 
น้าเมล็ดที่ได้จากการแช่ในสารละลายป้องกันก้าจัดเชื อราผึ่งอากาศในที่ร่ม  เพื่อลดความชื น

ของเมล็ดโดยให้เมล็ดมีความชื น 18% ±1 (ผึ่งในที่ร่มประมาณ 2-3 วัน) ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความชื นของเมล็ด
มักนิยมวัดออกมาเป็นค่า ต่อน ้าหนักแห้ง ซึ่งการหาความชื นของเมล็ดจะมีวิธีปฏิบัติ คือ น้าเมล็ดที่ผึ่ง
อากาศมาชั่งน ้าหนัก (น ้าหนักสด) จากนั นน้าเมล็ดเข้าตู้อบ ที่มีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 
 48 ชั่วโมง จากนั นชั่งน ้าหนักเมล็ด (น ้าหนักแห้ง) และค้านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื นได้ ดังนี  

% ความชื้นของเมล็ดต่อน้้าหนักแห้ง = (น้้าหนักสด – น้้าหนักแห้ง)/ น้้าหนักแห้ง x 100 
เมื่อได้เมล็ดมีความชื น 18% ±1 ตามต้องการแล้ว ท้าการนับจ้านวนเมล็ด แล้วน้าเมล็ด 

เก็บรักษาในถุงพลาสติกใสชนิดหนาขนาด 50x75 เซนติเมตร ปิดปากถุงให้แน่น 
3. การเก็บรักษาเมล็ด และการท้าลายการพักตัวของเมล็ด 
การเก็บรักษาและการให้ความร้อน เพื่อท้าลายระยะการพักตัวของเมล็ด (Seed dormancy) นั น

ขึ นอยู่กับความต้องการในการใช้เมล็ดพันธุ์เพื่อท้าการเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าปาล์มน ้ามัน  ถ้ามีความ
ต้องการเมล็ดเพื่อใช้ปลูก ก็จะต้องท้าการให้ความร้อนแก่เมล็ดเพื่อท้าลายระยะพักตัว  เพื่อท้าให้เมล็ด
งอก แต่ถ้ายังไม่มีความต้องการเมล็ด ก็สามารถเก็บรักษาเมล็ดที่มีความชื น 18% ±1 ในถุงพลาสติกใส
ชนิดหนา แล้วปิดปากถุงให้สนิท เก็บรักษาในอุณหภูมิ 20-22  องศาเซลเซียส  ซึ่งสามารถเก็บได้นาน 
ไม่เกิน 6 เดือน 

ส้าหรับการท้าลายระยะพักตัวของเมล็ด โดยวิธีการให้ความร้อน (Pre-heating treatment)  
ท้าได้โดยการน้าเมล็ดประมาณ 500-700 เมล็ด ใส่ลงในถุงพลาสติกใสแล้วอัดลมเข้าไปในถุง 
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้  ปิดปากถุงให้แน่น น้าถุงพลาสติกที่บรรจุเมล็ดเข้าอบความร้อนที่ 
ห้องอบ อุณหภูม ิ400C ±1 เป็นเวลา 40-90 วัน ซึ่งขึ นอยู่กับ ขนาดเมล็ดและความหนาของกะลา ซึ่งเมล็ด
ที่ผ่านความร้อน (Pre-heating seed) สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส  ได้ไม่เกิน 3 
เดือน  

4. การเพาะเมล็ด 
เมื่อเสร็จสิ นกระบวนการผ่านความร้อนแล้ว  น้าเมล็ดออกจากถุงไปแช่น ้าประมาณ 7 วัน  

โดยให้น ้าไหลผ่านตลอดระยะเวลาของการแช่น ้า เพื่อต้องการเพิ่มความชื นให้กับเมล็ด โดยจะต้อง 
ให้เมล็ดมีความชื น 20% ±1 หลังจากได้เมล็ดที่ผ่านการแช่น ้าแล้ว น้าเมล็ดไปแช่สารละลายป้องกันก้าจัด
เชื อรา จากนั นน้าเมล็ดออกผึ่งอากาศในที่ร่มให้แห้งพอหมาด  ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนสี 
ของเมล็ดจากสีด้ามันเป็นสีด้าขุ่น น้าเมล็ดที่ได้ใส่ถุงพลาสติกใสขนาด 50x75 เซนติเมตร โดยบรรจุเมล็ด
ประมาณ 500 เมล็ดต่อถุง อัดออกซิเจนเข้าไปในถุงปิดปากถุงให้แน่น จากนั นน้าถุงไปวางบนชั นวาง 
ในห้องมืดส้าหรับเพาะเมล็ด ซึ่งในช่วงเวลานี จะต้องตรวจเมล็ดทุกวัน หากเมล็ดในถุงแห้งจะต้อง 
ฉีดพ่นน ้าเข้าไปในถุงเพื่อรักษาความชื นภายในถุง ใช้เวลา 7-15 วัน เมล็ดจะเร่ิมงอก หลังจากนั นให้ 
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คัดแยกเมล็ดงอกออกจากถุง ซึ่งการงอกของเมล็ดจะสิ นสุดลงโดยใช้เวลาประมาณ  30-45 วัน หลังจาก
คัดเมล็ดงอกประมาณ 7-10 วัน เมล็ดงอกจะเจริญเติบโต ให้คัดแยกเมล็ดงอกอีกครั งโดยสังเกตดูว่าเมล็ด
มีหน่อและรากที่สมบูรณ์ ก็สามารถย้ายลงปลูกในแปลงเพาะช้าโดยปลูกลงถุงขนาด 15x22 เซนติเมตร 

 
การจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 

ปัจจัยส้าคัญในการจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน ้ามัน คือ  ให้ได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพสูง 
สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความผิดปกติเพื่อน้าไปปลูก  ซึ่งจะท้าให้ได้ผลผลิตสูงและใช้ระยะสั นใน 
การเร่ิมให้ผลผลิตและสมดุลกับค่าใช้จ่าย รวมทั งให้ผลตอบแทนสูงสุด   
 1. การจัดการเมล็ดงอก (Germinated seeds) 

ส่วนประกอบของเมล็ดงอกปาล์มน ้ามันที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 4 ส่วนที่ส้าคัญคือ ส่วนยอด 
(plumule) ส่วนราก (radicle) ส่วนสะสมอาหารเพื่อการเจริญเติบโตในระยะแรกของต้น  (endosperm 
หรือ kernel) และส่วนกะลา (shell) ซึ่งส่วนยอดและรากที่จะเจริญเติบโตต่อไปจะเชื่อมติดกับ 
ส่วนสะสมอาหารในช่วง 10 สัปดาห์แรกของการพัฒนา ถ้าส่วนดังกล่าวหลุดออกจากกันจะท้าให้  
ต้นกล้าตายได้ หลังจากเมล็ดเร่ิมงอก จะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ระยะการพัฒนา
ที่เหมาะสมต่อการน้าเมล็ดงอกลงปลูก คือระยะ 10 - 14 วัน หลังจากเร่ิมงอก ส้าหรับขั นตอนการปฏิบัติ 
เมื่อได้รับเมล็ดงอกมีดังนี   
 1.1 เปิดถุงใส่เมล็ด และตรวจสอบเมล็ดงอก ถ้ามีเมล็ดเสียหาย  และเมล็ดผิดปกติให้คัดทิ ง
จากนั นปิดถุง และเก็บรักษาไว้ในที่ร่ม  
 1.2 ควรรีบน้าเมล็ดงอกลงเพาะทันที แต่ถ้ายังไม่สามารถปลูกได้จะต้องฉีดพ่นน ้าเป็นระยะ  
เพื่อรักษาความชื นภายในเมล็ด จากนั นปิดถุงให้สนิทเก็บรักษาไว้ในที่ร่ม 
 1.3 ไม่ควรเก็บรักษาเมล็ดงอกไว้นานกว่า 14 วัน เพราะยอดและรากของเมล็ด 
มีการเจริญเติบโตและยาวมากขึ น ท้าให้ไม่สะดวกในการเพาะ และอาจท้าให้รากและยอดเสียหายได้ 

2. การเลือกสถานที่แปลงเพาะ 
ข้อพิจารณาในการคัดเลือกสถานที่เพาะ เรียงตามล้าดับความส้าคัญ มีดังนี  

 2.1 ควรตั งอยู่ ใกล้แหล่งน ้าและมีน ้า เพียงพอตลอดทั งปี เพราะต้นกล้าปาล์มน ้ ามัน  
มีความต้องการใช้น ้าในปริมาณที่สูงมาก 12.5 มิลลิเมตรต่อวัน (12,800 ลิตรต่อไร่ต่อวัน ต้นกล้าปาล์ม
จะได้รับน ้า 2 - 3 ลิตรต่อต้นต่อวัน ถ้าใช้ระบบการให้น ้าแบบ sprinkler)  
 2.2 ควรเป็นพื นที่ที่มีการระบายน ้าอย่างดี หรือมีร่องระบายน ้าเพื่อไม่ให้น ้าท่วมขังและ
สามารถไหลลงสู่พื นที่เก็บน ้าแล้วน้ากลับมาใช้ได้อีก ตลอดจนพื นที่ที่น ้าท่วมไม่ถึงในฤดูน ้าหลาก 
 2.3 ควรตั งอยู่ใกล้กับแหล่งปลูกปาล์มน ้ามันและมีการคมนาคมสะดวก  เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ในการขนส่งต้นกล้า และลดความเสียหายของต้นกล้า 
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 2.4 ควรตั งอยู่ในพื นที่ที่มีสภาพดินซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพเหมาะส้าหรับน้ามา
เป็นวัสดุเพาะต้นกล้า 
 2.5 สถานที่ตั งเหมาะสม สะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและไม่มีการบังแสงแดด 
จากต้นไม้ใหญ ่

3. รูปแบบการจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 
 3.1 การเพาะต้นกล้าแบบอนุบาลสองครั ง (double stage nursery) มีการปฏิบัติดูแลรักษา 
ต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 2 ระยะ คือ 
 - ระยะอนุบาลแรก (pre-nursery) เร่ิมตั งแต่น้าเมล็ดงอกเพาะในถุงพลาสติกสีด้า  
ขนาดเล็ก 13x18 หรือ 15x23 เซนติเมตร (5x7 หรือ 6x9 นิ ว) หนา 0.06 มิลลิเมตร ในแปลงเพาะที่มี 
วัสดุพรางแสงได้ 60 เปอร์เซ็นต์ ถุงพลาสติกเมื่อบรรจุดินแล้วมีน ้าหนักประมาณ 1.20-1.50 กิโลกรัม 
จากนั นดูแลรักษาจนต้นกล้ามีอายุ 12-14 สัปดาห์ หรือต้นกล้าสร้างใบได้ จ้านวน 3-5 ใบ จึงย้ายต้นกล้า
ลงปลูกในถุงพลาสติกขนาด 15x18 นิ ว 
 - ระยะอนุบาลหลัก (main-nursery) เร่ิมจากการย้ายต้นกล้าจากระยะอนุบาลแรก 
อายุ 12-14 สัปดาห์ลงปลูกในถุงใหญ่ขนาด 38x45 เซนติเมตร (15x18 นิ ว) หนา 0.12 มิลลิเมตร  
เมื่อบรรจุดินแล้วจะมีน ้าหนัก ประมาณ 18-20 กิโลกรัม ซึ่งขึ นอยู่กับชนิดของดินที่น้ามาบรรจุถุง  
ดูแลรักษาต้นกล้าจนมีอายุ 10-14 เดือน จากนั นสามารถย้ายต้นกล้าที่สมบูรณ์ลงปลูกในแปลงจริงได้ 
 3.2 การเพาะต้นกล้าแบบอนุบาลครั งเดียว (single stage nursery) การเพาะต้นกล้าแบบนี เป็น
วิธีที่น้าเมล็ดงอกลงเพาะในถุงพลาสติก ขนาด 38x46 เซนติเมตร (15x18 นิ ว) โดยไม่ต้องผ่านระยะ  
Pre-nursery ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับระยะอนุบาลหลัก (Main-nursery) ของรูปแบบการเพาะแบบ
อนุบาลสองครั ง และมีการปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกับการดูแลรักษา  ตามอายุการพัฒนาของต้นกล้าใน
แบบอนุบาลสองครั งทุกประการ แต่จะแตกต่างกันตรงที่การเพาะต้นกล้าแบบ Single stage มีการเลี ยง
ภายใต้วัสดุ พรางแสง 60 เปอร์เซ็นต์  ในช่วงอายุ 0-10 สัปดาห์แรกของการเพาะเมล็ด โดยให้ทิศทาง 
การบังแสงด้าน ทิศตะวันออก - ตก  

4. การจัดการแปลงเพาะ การเพาะและการปฏิบัติดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 
 4.1 การจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันในระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)  

วัตถุประสงค์ของการเพาะต้นกล้าแบบนี  เพื่อท้าให้สามารถดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน ้ามัน
อย่างใกล้ชิดในระยะแรกของการเจริญเติบโต 
 -  การเตรียมแปลง  แปลงเพาะควรอยู่ใกล้หรืออยู่ในบริเวณแปลงอนุบาลหลัก  
เพื่อสะดวกในการขนส่ง ต้นกล้าไปปลูกในถุงใหญ่ และพื นที่ควรเป็นที่ราบเพื่อสะดวกในการวาง  
ถุงเพาะ  
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 -  การก้าหนดขนาด และแผนผังปลูก ขึ นอยู่กับจ้านวนเมล็ดที่จะเพาะเป็นต้นกล้า  
การวางถุงควรวางเป็นบล็อกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างของบล็อกไม่ควรเกิน 1.2-1.5 เมตร หรือใช้
จ้านวนถุงก้าหนดความกว้างของบล็อก ซึ่งใช้จ้านวนถุงประมาณ 10 - 15 ใบ และความยาวของบล็อก 
ไม่จ้ากัดขึ นอยู่กับความสะดวกในการปฏิบัติงานและรูปร่างของพื นที่แปลงเพาะ  ระยะห่างระหว่าง
บล็อกไม่ควรต่้ากว่า 0.75 เมตร ส้าหรับทิศทางของการวางบล็อกควรจัดวางบล็อกแต่ละบล็อกตาม  
แนวทิศเหนือ-ใต้ เพื่อประโยชน์ในการพรางแสงก่อนการจัดเรียงถุงในแปลงเพาะ  ควรราดพื นแปลง
เพาะด้วยสารละลายป้องกันก้าจัดแมลงเพื่อป้องกันก้าจัดจิ งหรีด  และแมลงอ่ืนที่เป็นศัตรูของต้นกล้า
ปาล์มน ้ามัน 
 -  ขนาดของถุง ส้าหรับเพาะเมล็ดควรมีขนาด 13x18 หรือ 15x23  เซนติเมตร (5x7 หรือ 
6x9 นิ ว) มีความหนา 0.06 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อบรรจุดินแล้วจะมีน ้าหนักประมาณ 1.20–1.50 กิโลกรัม  
ถุงจะต้องมีรูระบายน ้าด้านข้างและด้านใต้ถุง โดยมีรูขนาด 4 มิลลิเมตร และเจาะรูตั งแต่กึ่งกลางถุงลงไป
ประมาณ 15-20 รู  
 -  การบรรจุดินใส่ถุงควรเลือกเฉพาะหน้าดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีที่เหมาะสม  
โดยเป็นดินร่วนปนเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีการระบายน ้าและอากาศได้ดี  มีความเป็น  
กรด – ด่าง 4.5–7.0 ถ้าเป็นดินเหนียวควรผสมด้วยวัสดุปลูกอ่ืน เช่น ทราย แกลบ หรือขุยมะพร้าว 
อัตราส่วน 2:1 (ดิน 2 ส่วนต่อวัสดุปลูก 1 ส่วน) ข้อควรระวังคือต้องใช้ดินร่วนปนเหนียวที่ไม่แตก 
ออกจากกันเวลาย้ายต้นกล้าลงปลูกในถุงใหญ่ ถ้าดินแตกออกจากกันจะท้าให้เกิดการกระทบกระเทือน
ต่อระบบรากของต้นกล้า  และส่งผลให้เกิดการชะงัก การเจริญเติบโต (transplanting shock)  
ส้าหรับการบรรจุดินควรอัดดินให้แน่นพอสมควร ควรบรรจุดินล่วงหน้าก่อนการเพาะเมล็ดประมาณ  
7 วัน หลังบรรจุดินวรรคน ้าพอประมาณเพื่อท้าให้ดินยุบ หลังจากนั น 1-2 วัน ควรเติมดินให้อยู่ในระดับ
เสมอปากถุง  
 - การพรางแสง  ในระยะแรกของการเจริญเติบโต  ต้นกล้าปาล์มน ้ามันจะอ่อนแอ 
ต่อแสงแดดมากโดยเฉพาะยอดอ่อนและใบอ่อน ซึ่งจะปรากฏอาการยอดและใบไหม้ (sun scorch)   
หรือมีอาการใบเรียวแคบกว่าปกติ  และเจริญเติบโตช้า  ดังนั นในช่วง 10 สัปดาห์แรกของการ
เจริญเติบโตจะต้องมีการท้าร่มเงาให้ต้นกล้าปาล์มน ้ามัน เพื่อท้าให้ต้นกล้ามีการเจริญเติบโตและพัฒนา
อย่างเป็นปกติ  ส้าหรับวัสดุพรางแสงควรเป็นตาข่ายพรางแสงที่สามารถลดความเข้มแสง  
(light intensity)ได้ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยในระยะอนุบาลแรกจะต้องก่อสร้างโรงเรือนเพื่อติดตั งตาข่าย
พรางแสงให้สูงกว่าระดับพื นดินประมาณ 2 เมตรควรหลีกเลี่ยงการให้ร่มเงาที่มากเกินไป  เพราะจะท้า
ให้ต้นกล้าปาล์มน ้ามัน ยืดตัว (etiolation)  เพื่อรับแสง  ซึ่งเป็นเหตุให้ต้นกล้าอ่อนแอ  ยอดและใบหัก
ง่าย  ตลอดจนท้าให้อัตราการเข้าท้าลายของเชื อราสูงขึ น  
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 การน้าตาข่ายพรางแสงออกควรเร่ิมปฏิบัติเมื่อต้นกล้ามีอายุ 10 สัปดาห์ และควรใช้
ระยะเวลาการน้าตาข่ายออกประมาณ 2 สัปดาห์  โดยการน้าตาข่ายพรางแสงออกอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
คือการท้าสลับแถวเว้นแถวของตาข่ายพรางแสง  โดยน้าตาข่ายพรางแสงออก 4 วันต่อครั ง  ทั งนี เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้ใบของต้นกล้ารับแสงเข้มมากเกินไปในครั งเดียว  และเพื่อท้าให้ต้นกล้าคุ้นเคยกับ
แสงแดดโดยตรง (Sun-hardening) ซึ่งเป็นขั นตอนที่ค่อนข้างส้าคัญ เพราะถ้าน้าต้นกล้าออกจากแปลง
เพาะระยะอนุบาลแรกไปปลูกในระยะอนุบาลหลักโดยไม่ได้ท้าความคุ้นเคยกับแสงจะท้าให้ต้นกล้าเกิด
อาการใบไหม้  ซึ่งเป็นเหตุผลส้าคัญที่ไม่แนะน้าให้ปฏิบัติดูแลรักษาต้นกล้าระยะอนุบาลแรกใต้ร่มไม้ 
 - การปลูกเมล็ดงอก  เมื่อมีการจัดวางถุงที่บรรจุดินเรียบร้อยแล้วควรรดน ้าให้ชุ่มชื น 
อยู่เสมอทั งนี   เพราะว่าถ้ามีการรดน ้าก่อนที่จะปลูกเมล็ดในทันทีทันใดจะท้าให้ดินแน่น ไม่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของต้นกล้า ปลูกเมล็ดงอกลงในหลุมที่ไม่ลึกกว่า 2.5 เซนติเมตร โดยให้ส่วนรากชี ลง 
ซึ่งปลายรากจะมีสีน ้าตาล และปลายยอดจะมีสีขาว   จากนั นกลบเมล็ดด้วยดินในถุงและขุยมะพร้าว  
โดยให้เมล็ดอยู่ต่้ากว่าระดับผิวดินประมาณ 1.0 - 1.2 เซนติเมตร ขั นตอนการปลูกนี ควรต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษเพราะรากและยอดมีความอ่อนแอมาก  ถ้าไม่ระมัดระวังจะท้าให้ยอดและรากหักท้าให้เมล็ด
งอกตายได ้ เมื่อปลูกเสร็จควรรดน ้าให้ชุ่มทันที และควรตรวจสอบการกลบดินอย่าให้ยอดโผล่เพราะใน
ระยะนี ยอดจะอ่อนแอหลังจากปลูกเรียบร้อยแล้วควรมีการปักป้ายแต่ละบล็อก  เพื่อบอกถึงวันปลูก
จ้านวนเมล็ดงอก และพันธุ์จากนั นควรมีการให้น ้าอย่างสม่้าเสมออย่างน้อย 2 ครั งต่อวัน ยอดสีเขียวอ่อน
จะเร่ิมโผล่ให้เห็นหลังจากปลูกแล้วประมาณ 9-14 วัน  
 - การให้น ้า การให้น ้าในระยะอนุบาลแรกมีความส้าคัญมาก  ถ้าต้นกล้าได้รับน ้า 
ไม่เพียงพอจะท้าให้ต้นกล้าเจริญเติบโตช้า  มีอาการผิดปกติ เช่น ใบย่น (crinkled leaf)  และอ่อนแอต่อ
โรค blast  ซึ่งเกิดจากเชื อ pythium และ Rhizoctonia  ต้นกล้าปาล์มน ้ามันในระยะอนุบาลแรกต้องการน ้า 
0.20 - 0.30 ลิตรต่อวัน  หรือประมาณ 125 ลิตรต่อ 500 ต้นต่อวัน  ควรให้น ้าวันละ 2 ครั ง คือเช้าและเย็น 
ถ้ามีฝนตกมากกว่า 10 มิลลิเมตร สามารถงดการให้น ้าในวันที่ฝนตกได้ส้าหรับระบบการให้น ้าในระยะ
อนุบาลแรกมี 2 ระบบคือ ระบบ mini sprinkler  และระบบใช้คนรดน ้า  แต่ถ้ามีการเพาะต้นกล้ามากกว่า 
75,000 ต้นควรเลือกใช้ระบบ mini sprinkler 
 - การให้ปุ๋ย ควรเร่ิมใส่ปุ๋ยเมื่อใบแรกของต้นกล้าพัฒนาเต็มที่ หรือประมาณสัปดาห์ที่ 4 
หลังปลูก และให้ปุ๋ยทุกสัปดาห์จนกว่าจะย้ายต้นกล้าไปปลูกในระยะอนุบาลหลัก โดยวิธีการให้ปุ๋ย 
ในรูปสารละลาย หรือปุ๋ยทางใบ โดยเร่ิมจากการให้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ในระยะที่ใบแรกของต้นกล้า
พัฒนาเต็มที่  
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ชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยในแปลงอนุบาลแรก (Pre-nursery)   

อายุต้นกล้าปาล์มน ้ามัน
(สัปดาห์) 

ชนิดปุ๋ย อัตราการใช้ 

4 (ใบที่ 1 พัฒนาเต็มที่) 46-0-0 (ยูเรีย)  40 กรัม+น ้า 25 ลิตรใช้รดต้นกล้า 500 ต้น  

5  18-46-0  75 กรัม+น ้า 25 ลิตรใช้รดต้นกล้า 500 ต้น  

6 15-15-15/1.2 MgO 75 กรัม+น ้า 25 ลิตรใช้รดต้นกล้า 500 ต้น  

7 18-46-0 100 กรัม+น ้า 30 ลิตรใช้รดต้นกล้า 500 ต้น 

8 15-15-15/1.2 MgO 110 กรัม+น ้า 30 ลิตรใช้รดต้นกล้า 500 ต้น 

9 18-46-0 150 กรัม+น ้า 30 ลิตรใช้รดต้นกล้า 500 ต้น 

10 15-15-15/1.2 MgO 150 กรัม+น ้า 30 ลิตรใช้รดต้นกล้า 500 ต้น 
ที่มา : Von Uexkull และ Fairhurst, 1991 
 

หลังจากสัปดาห์ที่ 10 ไป ถ้ายังไม่ได้ย้ายต้นกล้าปลูกในแปลงอนุบาลหลัก ควรมีการให้ปุ๋ยอย่าง
ต่อเน่ืองทุกๆ สัปดาห์จนกว่าจะย้ายปลูก  โดยใช้ปุ๋ย 15-15-15/1.2 MgO 150 กรัมต่อน ้า 30 ลิตรใช้รดต้น
กล้า 500 ต้น 

ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการให้ปุ๋ยในระยะอนุบาลแรก  
1. ควรเลือกใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง  เพื่อหลีกเลี่ยงอาการใบไหม้ที่เกิดจากปุ๋ยคุณภาพไม่ดี  
2. หลังจากการให้ปุ๋ยทุกครั งควรให้น ้าตามในปริมาณเล็กน้อย   เพื่อล้างปุ๋ยที่ติดค้างบนใบ 

ออกให้หมดเพื่อหลีกเลี่ยงอาการใบไหม้  
3. การให้ปุ๋ยควรให้ในช่วงเช้าหรือเย็น  และไม่ควรให้ปุ๋ยในช่วงที่มีแสงแดดจัด  
4. ควรละลายปุ๋ยในถังขนาดใหญ่ให้มีปริมาณเพียงพอที่จะใช้รดต้นกล้า   ซึ่งการละลายปุ๋ย 

ควรท้าก่อนที่จะใช้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง  เพื่อให้ปุ๋ยละลายได้หมด และก่อนใช้ควรคนสารละลาย 
ให้เข้ากันอย่างดี เพื่อจะได้มีปริมาณเนื อปุ๋ยเท่ากัน 
 4.2 การเพาะกล้าปาล์มน ้ามันในระยะอนุบาลหลัก (Main-Nursery) 
 การเพาะต้นกล้าในระยะอนุบาลหลักเป็นการเพาะในระยะที่ต่อเนื่องจากระยะอนุบาลแรก  
ของการอนุบาลแบบสองครั ง และอาจจะเป็นการเพาะเมล็ดงอกลงในถุงพลาสติกขนาดใหญ่  ครั งเดียว 
(single stage nursery)   
 - การเตรียมแปลง ลักษณะของแปลงเพาะควรอยู่ในพื นที่ที่โล่งและควรเป็นพื นที่ราบ  
หรือพื นที่ที่มีความลาดชันไม่มากกว่า 12 องศา มีขนาดพอที่จะรองรับจ้านวนต้นกล้าที่จะเพาะ ตั งอยู่บน
ที่สูงน ้าท่วมไม่ถึงมีการระบายน ้าดี  
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 -  ผังแปลง ควรมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งขนาดของแปลงเพาะขึ นอยู่กับจ้านวน 
ต้นกล้าและระยะห่างของการวางถุง โดยเพิ่มขนาดพื นที่ไว้ส้าหรับการคมนาคม และระบบการให้น ้า  
การวางถุงปลูกนิยมวางแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าเพื่อให้ได้จ้านวนถุงมากกว่าการใช้แบบสี่เหลี่ยมและ  
ต้นกล้าสามารถรับแสงได้มากกว่าแบบสี่เหลี่ยม   
 -  ขนาดของถุง ถุงที่ใช้ในแปลงอนุบาลหลักมีหลายขนาด ซึ่งขึ นอยู่กับอายุของต้นกล้า 
ที่จะย้ายปลูกเป็นข้อพิจารณาในการเลือกใช้ขนาดถุง  ความหนาของถุงประมาณ 0.12 มิลลิเมตร  
และถุงต้องมีรูระบายน ้าด้านข้างและด้านใต้ถุง โดยมีรูขนาด 4 มิลลิเมตร และเจาะรูตั งแต่กึ่งกลางถุง 
ลงมาประมาณ 15 - 20 รู 
 

  อายุของต้นกล้าและขนาดถุงท่ีใช้ในระยะอนุบาลหลัก  

อายุต้นกล้าที่ย้ายปลูก 
(เดือน) 

ขนาดถุง 

เซนติเมตร นิ ว 

8 - 10 35.6 x 43.2 14.x 17 

11 - 13 38.1 x 45.7 15 x 18 

14 - 16 38.1 x 50.8 15 x 20 

17 - 18 40.6 x 53.3 16 x 21 

 
 - การบรรจุดิน ต้องใช้ดินที่ไม่เปียกมากเกินไป ถ้าใช้ดินเปียก  เมื่อดินแห้งจะจับตัว 
เป็นก้อนแข็งท้าให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า ดังนั นควรบรรจุดินในสภาพที่แห้ง หรือ
ถ้าฤดูฝนควรบรรจุดินในโรงเรือน เมื่อบรรจุดินแล้วจะมีน ้าหนักรวมถุงประมาณ 22 กิโลกรัม (ถุงขนาด 
15x18 นิ ว) ท้าให้ยากในการขนย้ายถุงลงไปแปลงอนุบาลและขนย้ายต้นกล้าไปปลูกในแปลง  ซึ่งอาจ 
ท้าให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อต้นกล้าได้ ดังนั นจึงควรผสมดินปลูกด้วยวัสดุปลูกต่าง ๆ ในถุงเพาะ
ต้นกล้าอนุบาลหลัก ซึ่งพบว่าการใช้แกลบหรือขุยมะพร้าวผสมกับดินในอัตราส่วน 1 : 1 ท้าให้มีน ้าหนัก
ถุงปลูก 8.5 และ 9.4 กิโลกรัมตามล้าดับ โดยการเจริญเติบโตของต้นกล้าไม่แตกต่างกันกับใช้ดินปลูก
อย่างเดียว หลังการบรรจุดินและวัสดุปลูกลงถุงแล้ว ควรให้น ้าเพื่อให้ดินยุบตัว  จากนั นเติมดินลงไปอีก
จนดินยุบคงที่ หน้าดินควรอยู่ต่้ากว่าระดับปากถุงประมาณ 4 - 5 เซนติเมตร และเพื่อให้ปากถุงพลาสติก
แข็งแรงสามารถรับน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพควรพับปากถุงประมาณ  2 เซนติเมตร ดังนั น ดินจะอยู่ 
ต่้ากว่าปากถุงที่พับแล้วประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร 
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 - การย้ายปลูกต้นกล้าลงในแปลงอนุบาลหลัก ก่อนย้ายต้นกล้าควรให้น ้าในถุงใหญ่   
ก่อน 1 วัน เพื่อให้ดินมีความชื นพอเหมาะและสะดวกในการย้ายปลูกต้นกล้า การปลูก ขุดดินในถุงใหญ่
ขนาดความกว้างและลึกให้พอเหมาะกับขนาดของถุงขนาดเล็กเพื่อสะดวกในการน้าต้นกล้าลงปลูก   
ซึ่งการเจาะหรือขุดดินจะปฏิบัติได้ง่าย สะดวกและไม่ท้าให้ดินในถุงจับเป็นก้อน  โดยใช้เคร่ืองมือเจาะ
ดินที่มีขนาดเท่ากับถุงขนาดเล็ก ล้าเลียงถุงเล็กวางตามจุดที่มีถุงขนาดใหญ่ที่เจาะหลุมไว้เรียบร้อยแล้ว  
แล้วย้ายปลูกต้นกล้าลงในถุงขนาดใหญ่  จากนั นคลุมดินปากถุงด้วยขุยมะพร้าวเพื่อรักษาความชื น 
ของดินภายในถุง การปลูกควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยใช้มีดกรีดถุงพลาสติก ตามแนวยาวของถุง
และน้าต้นกล้าออกจากถุง โดยพยุงดินที่ติดกับรากของต้นกล้าให้ดีอย่าให้ดินที่อุ้มรากของต้นกล้า  
แตกออก แล้วน้าวางลงในหลุมที่เตรียมไว้ โดยให้ระดับของโคนต้นกล้าอยู่ในระดับเดียวกันกับระดับ
ของดินในถุงใหญ่ แล้วกลบดินไม่ให้มีช่องว่างภายในหลุม ซึ่งช่วยให้ต้นกล้าอยู่ในถุงใหญ่อย่างมั่นคง
และแข็งแรง ในขั นตอนการปลูกนี ถ้าไม่ระมัดระวังจะท้าให้ต้นกล้ากระทบกระเทือน  ส่งผลให้ต้นกล้า 
มีอัตราการเจริญเติบโตช้าในขั นตอนการย้ายปลูกควรหลีกเลี่ยงช่วงอากาศที่ร้อนจัดเมื่อปลูกเสร็จ  
ต้องให้น ้าทันทีและควรหลีกเลี่ยงการปลูกลึกหรือตื นเกินไป 
 - การให้น ้า การที่จะด้าเนินการเพาะต้นกล้าให้ส้าเร็จนั นนับเป็นปัจจัยส้าคัญที่สุดที่มี  
ผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโตของต้นกล้า  ในระยะอนุบาลหลักต้นกล้า 
มีความต้องการน ้า 12.5 มิลลิเมตรต่อวัน (20,000 ลิตรต่อไร่ต่อวัน) ซึ่งเมื่อค้านวณแล้วต้นกล้าจะได้รับ
น ้าในระบบการให้น ้าแบบ Sprinkler 2 - 3 ลิตรต่อต้นต่อวัน และในระบบการให้น ้าแบบ Drip irrigation 
4 - 5 ลิตรต่อต้นต่อวัน ควรแบ่งให้น ้า 2 ครั งต่อวันในช่วงเช้า และเย็น 
 - การให้ปุ๋ย การให้ปุ๋ยในระยะอนุบาลหลักควรให้ปุ๋ยทุก ๆ 2 สัปดาห์ จนกระทั่ง 
อายุครบ 48 สัปดาห์ หลังจากนั นจึงใส่ทุก ๆ 3 สัปดาห์ และถ้าหากว่าดินที่ใช้เพาะต้นกล้านั นมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่้า หรือเป็นดินชั นล่างควรจะใส่ปุ๋ยคี เซอร์ไรท์ ทุก ๆ 6 - 8 สัปดาห์เพื่อจะให้ 
ธาตุแมกนีเซียม และควรเร่ิมใส่ปุ๋ยโบเรทในช่วงต้นกล้าอายุ 24 สัปดาห์เพื่อให้ธาตุโบรอน การใส่ปุ๋ย
ควรระมัดระวังเพราะถ้าใส่ปุ๋ยถูกใบอ่อนของต้นกล้าจะท้าให้เกิดรอยไหม้วิธีใส่ควรโรยปุ๋ยให้สูงจาก
พื นดินไม่เกิน 5 เซนติเมตร และโรยรอบ ๆ โคนต้นเป็นวงแหวนห่างจากโคนประมาณ 5 - 7 เซนติเมตร 
และควรหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยที่มากเกินไป ซึ่งอาจท้าให้เป็นพิษต่อต้นกล้า ก่อนการย้ายต้นกล้าลงปลูกใน
แปลงปลูก 2 สัปดาห์ ควรงดการให้ปุ๋ยทั งหมด การใส่ปุ๋ยควรพิจารณาการเจริญเติบโตและอาการของ
ต้นกล้า เพื่อให้แน่ใจว่า ต้นกล้าได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ  
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ชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงอนุบาลหลักตามอายุต้นกล้าปาล์มน ้ามัน  

อายุต้นกล้าปาล์มน ้า(สัปดาห)์ ชนิดปุ๋ย อัตราการใช้(กรัมต่อต้น) 

12 18-46-0  7 
14 13-13-21  7 
16 15-15-15 - 1.2  7 
18 13-13-21  7 

20 15-15-15 + คีเซอร์ไรท ์(27 %)  10 +10 
22 13-13-21  10 
24 15-15-15 + 1.2 โบเรท (47 %)   10 + 0.50 
26 13-13-21 + คีเซอร์ไรท ์ 10 +10 
28 15-15-15-1.2  10 
30 13-13-21  10 
32 15-15-15-1.2  15 
34 13-13-21 + คีเซอร์ไรท ์ 15 +10 
36 15-15-15 - 1.2  20 
38 13-13-21 + โบเรท  20 + 0.50 
40 15-15-15 - 1.2 20 
42 13-13-21 + คีเซอร์ไรท ์ 20 +15 
44 15-15-15 - 1.2 20 
46 โบเรท  0.50 
48 13-13-21 + คีเซอร์ไรท ์ 25 + 20 
51 15-15-15 - 1.2 25 
54 15-15-15 - 1.2 30 
57 โบเรท  0.50 
60 13-13-21 + คีเซอร์ไรท ์ 30 + 25 

ที่มา  :  von Uexkull and Fairhurst, 1991 
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- การเตรียมต้นกล้าที่พร้อมจะน้าไปปลูกในแปลงจริง  เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงการชะงัก
การเจริญเติบโตของต้นกล้า จากการเคลื่อนย้ายไปปลูก (Transplanting shock) ควรปฏิบัติดังนี  

  1. ก่อนการเคลื่อนย้ายต้นกล้า 1 เดือน ควรใช้มีดหรือกรรไกรที่คมและสะอาด 
ตัดรากของต้นกล้าที่แทงทะลุผ่านรูถุงออกมาข้างนอก  50 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากนั น 2 สัปดาห์ จะตัด
รากที่แทงทะลุถุงที่เหลือทั งหมด 

  2. ถ้าต้นกล้ามีใบขนาดใหญ่กว่าปกติควรตัดปลายใบออก 20 เปอร์เซ็นต์ แต่จะต้อง
พิจารณาความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อทรงพุ่ม  

  3. ก่อนการเคลื่อนย้ายต้นกล้า 1 สัปดาห์ ควรงดการให้น ้าและปุ๋ยเพื่อเตรียมต้นกล้า
ให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก 

  4. การเคลื่อนย้ายต้นกล้าจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง  เพื่อหลีกเลี่ยง 
การกระทบกระเทือน 

 
การคัดต้นกล้าผิดปกติทิ ง (Cutting) 

การคัดทิ ง (cutting) การคัดต้นกล้าผิดปกติทิ งมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการจัดการแปลงเพาะ  
และมีความส้าคัญต่อกระบวนการผลิตปาล์มน ้ามัน  ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นปาล์มน ้ามันใน
ระยะยาว ถ้ามีการคัดต้นกล้าที่ผิดปกติทิ งอย่างรัดกุมและถูกต้อง จะท้าให้ผลผลิตปาล์มน ้ามันสูงและ
สม่้าเสมอ   การคัดทิ งจึงยึดหลักว่า  “ถ้าต้นกล้ามีลักษณะท่ีน่าจะผิดปกติให้คัดทิ งทันที” มิฉะนั น 
จะก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลัง สาเหตุที่ต้องมีการคัดทิ งต้นกล้า  เนื่องจากความผิดปกติทาง 
ด้านสรีระในขณะผสมเกสร ต้นกล้ามีความแปรปรวน เนื่องมาจากพันธุกรรม ซึ่งความแปรปรวนของ
ต้นกล้าในแปลงเพาะควรจะน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่้า การจัดการแปลงเพาะที่ไม่ได้
มาตรฐาน การคัดเลือกต้นกล้าในระยะอนุบาลแรกมีปริมาณ 15เปอร์เซ็นต์ ต้นกล้าที่คัดทิ ง 5 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนใหญ่เป็นต้นกล้าตาย ส่วนอีก10 เปอร์เซ็นต ์เป็นต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์และผิดปกติ ส้าหรับการคัดทิ ง
ต้นกล้าในระยะอนุบาลหลักมีปริมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ต้นกล้าที่คัดทิ ง 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ 
 1. ลักษณะผิดปกติในระยะอนุบาลแรก  
 1. ยอดและใบบิดเบี ยว (Twisted shoot หรือTwisted leaf)  ลักษณะอาการใบขดม้วนและ
ยอดโค้งงอเป็นอาการที่เกิดจากการ ปลูกเมล็ดงอกสลับด้านกันระหว่างรากกับยอด 
 2. ใบม้วนรอบเส้นกลางใบ (Rolled leaf หรือspike leaf) แผ่นใบม้วนด้านตั งรอบเส้นกลาง
ใบคล้ายกับเข็มหรือตะปู 
 3. ใบม้วนย่น (Crinkled leaf) เป็นอาการซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดน ้า ขาดธาตุ 
โบรอน และปัจจัย ทางสรีรวิทยา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม 
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 4. ใบกึ่งกลางขอด (Collante) ลักษณะอาการใบไม่คลี่ตรงกึ่งกลางใบ ส่วนใหญ่จะเกิดกับ 
ใบลักษณะสองแฉก 
 5. ใบเรียวแคบ (Narrow leaf หรือ grass leaf) มีลักษณะใบคล้ายกับพืชตระกูลหญ้า 
 6. ต้นแคระแกร็น (Stunted seedling) ลักษณะอาการต้นเล็กแคระแกร็น เจริญเติบโตช้า  
ซึ่งเกิดจากการปลูกเมล็ดงอกลึกเกินไป 
 2. ลักษณะผิดปกติในระยะอนุบาลหลัก 
 1. ใบย่อยไม่คลี่ (Juven seedling) ใบแบบขนนก (Pinnate leaf)  ไม่คลี่ออกเป็นใบย่อยหรือ
คลี่ออกบางส่วน  ซึ่งส่วนมากอาการของใบไม่คลี่จะคล้ายกับปาล์มเป็นหมัน (sterile palm)  ซึ่งต้นกล้า
ชนิดนี จะให้ผลผลิตต้่ามาก (1.2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เมื่ออายุ 3 - 5 ปี) ในขณะที่ต้นปาล์มปกติให้ผลผลิต 
เฉลี่ย 72.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 
 2. ต้นสูงชะลูด หรือต้นเป็นหมัน (Upright or sterile seedling) ต้นปาล์มน ้ามันมีลักษณะทาง
ใบที่ท้ามุมแคบมากทางใบตั งตรง และมองดูแข็งส่วนมาก ทางใบด้านล่างท้ามุมกว้างมากกับต้นและต้น
สูงชะลูด เมื่อน้าต้นกล้าชนิดนี ปลูกในแปลงจะให้ผลผลิตต้่ามากจนถึงไม่ให้ผลผลิต 
 3. ใบเกิดใหม่สั น (Flat top seedling) ลักษณะของต้นในด้านความสูงมอง ด้านบนค่อนข้าง
เป็นเส้นตรง  ซึ่งเกิดจากใบที่เกิดใหม่สั นกว่าใบเก่า  ดังนั นส่วนยอดของต้นจะไม่ยืดยาวออกมาท้าให้
มองเห็นด้านบนเท่ากัน 
 4. ต้นเล็กแคระแกร็น (Runts) ลักษณะของต้นมีการเจริญเติบโตและพัฒนาช้ากว่าปกติ  
ซึ่งท้าให้ต้นมีขนาดเล็ก  และแคระแกร็น เมื่อน้าต้นกล้าชนิดนี ไปปลูก ในแปลงจะให้ผลผลิตเพียง  
1.55 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เมื่อมีอายุ 3 - 5 ปี  
 5. ทางใบตก และต้นอ่อนแอ (Limp form) ทางใบของต้นกล้าชนิดนี จะอ่อนแอ และทางใบ 
ลู่ลงหรือทางใบตก  ซึ่งท้าให้สังเกตเห็นลักษณะ ต้นกล้าเป็นแบบ Flat top ส้าหรับระยะเวลาของ 
การ แสดงอาการนี จะค่อนข้างสั น  เมื่อน้าต้นกล้า ชนิดนี ไปปลูกผลผลิตจะลดลง จากต้นกล้าปกติ  
40.8 เปอร์เซ็นต ์
 6. ใบย่อยแน่นทึบ (Short internode) จะปรากฏในรูปขนนก โดยใบย่อยจะอยู่ชิดแน่นและ
ส่วนมาก แผ่นของใบย่อยจะกว้างกว่าปกติ ท้าให้มองเป็นทางใบมีใบย่อยแน่นทึบ เมื่อน้าไปปลูกใน
แปลงท้าให้ผลผลิตลดลงถึง 73.3 เปอร์เซ็นต ์
 7. ใบย่อยห่างกัน (Wide internode) ระยะระหว่างใบย่อยบนทางใบแบบขนนกจะห่างกัน
มากกว่าปกติ  ท้าให้มีลักษณะทางต้นโปร่งกว่าปกติ  อย่างไรก็ตามอาการนี จะมีลักษณะคล้ายกับ 
ต้นปาล์มที่วางถุงชิดกันมากเกินไปท้าให้ต้นปาล์มชะลูด  (etiolation)  ดังนั นในการคัดทิ งต้นผิดปกติ
จะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ 
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 8. ใบย่อยแคบ (Narrow pinnae) ต้นกล้ามีใบย่อยเรียวแคบ ใบสีเขียวซีด กว่าต้นปกติ และ
ทางใบค่อนข้างท้ามุมแคบกับต้น  ซึ่งเมื่อน้าไปปลูกในแปลงให้ผลผลิตต้่ามาก 9.1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 
 9. ใบกึ่งกลางขอด (Collante) ต้นกล้าแสดงอาการผิดปกติ เกิดจากการขาดน ้าหรือมีสารเคมี
ผสมในดินปลูกต้นกล้า ซึ่งถ้ามีการดูแลรักษาที่เหมาะสมใบที่เกิดใหม่จะเป็นปกติ แต่ถ้ายังมีอาการอยู่
จะต้องคัดต้นกล้าทิ ง 
 10. ใบด่าง (Chimera) ต้นกล้าปาล์มน ้ามันแสดงอาการใบขาวซีด ซึ่งเป็นอาการของการไม่มี
คลอโรฟิลล์ ซึ่งอาการใบขาวซีดนี เกิดจากพันธุกรรม  ของปาล์มน ้ามัน ส่วนใหญ่จะแสดงอาการก่อน 
ต้นกล้าอายุ 4 เดือนหลังจากปลูก 
 3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคัดทิ ง 

ลักษณะอาการทั งหมดนี จะพบเมื่อต้นกล้ามีอายุตั งแต่ 4 สัปดาห์ ขึ นไปหลังการเพาะเมล็ด
งอก และควรเร่ิมคัดทิ งในระยะอนุบาลแรก เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 6 สัปดาห์ และคัดทิ งครั งที่ 2 ใน
ระยะอนุบาลหลัก เมื่อ 1 สัปดาห์ ก่อนการย้ายปลูก อย่างไรก็ตามยังมีลักษณะต้นกล้าที่ต้องคัดทิ ง   
คือต้นกล้าที่มีเชื อราเข้าท้าลายอย่างรุนแรง เช่น โรค blast Anthracnose และ Curvularia เป็นต้น 

4. วิธีการคัดทิ งต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 
 4.1 การคัดทิ งต้นกล้าในระยะอนุบาลแรก 
 - วางต้นกล้าเป็นแถว กลุ่มละ 50 แถว แถวละ 10 ถุง จะมีต้นกล้า 500 ต้นต่อกลุ่ม 
 -   เดินถอยหลังแล้วคัดเลือกทีละแถว จนครบ 50 แถว เมื่อพบต้นกล้าต้นใดผิดปกติให้
น้าออกมานอกกลุ่มทันที เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้น้าออกจากแปลงเพาะทันที 
 -  จัดเรียงถุงต้นกล้าที่เหลือใหม่ ทดแทนต้นที่คัดทิ งไป 
 4.2 การคัดทิ งต้นกล้าในระยะอนุบาลหลัก 
 -  วางต้นกล้าเป็นแถว ตามการวางถุงในอนุบาลหลัก  
 -  เดินถอยหลังแล้วคัดทีละ 2 แถว ที่อยู่ใกล้กับผู้ปฏิบัติ 
 -  ต้นกล้าที่ถูกคัดทิ งต้องน้าออกจากแปลงเพาะแล้วใช้มีดตัดยอดทิ งทันที 

ข้อควรปฏิบัติในการจัดการแปลงเพาะต้นกล้า 
 1. ควรสร้างห้องเก็บของชั่วคราวในบริเวณแปลงเพาะเพื่อสะดวกในการเก็บวัสดุต่าง ๆ 
 2. ในพื นที่แปลงเพาะทีมีโอกาสเสี่ยงในการลักขโมย  ควรจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อดูแลทรัพย์สินและต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 
 3. ในระบบการให้น ้าที่ติดตั งท่ออยู่บนพื นดิน ต้องระมัดระวังในการให้น ้า  โดยจะต้อง
ปล่อยน ้าที่เหลือติดท่อออกให้หมดก่อนที่จะให้น ้าต้นกล้า  เพราะน ้าที่ติดในท่อจะถูกแสงแดดท้าให้ น ้า
ร้อน เมื่อน้าไปรดต้นกล้าจะท้าให้เกิดใบไหม้หรือต้นกล้าตายได้ 
 4. ควรมีอุปกรณ์ของระบบน ้า เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมระบบน ้าที่ช้ารุด 
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  5. ไม่ใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ประเภท 2,4 – D และ 2,4, 5 -T (วัชพืช) และ
ประเภทสารประกอบที่มีทองแดง (โรคพืช) 
  6. ควรท้าเคร่ืองหมายถังฉีดพ่นสารเคมีต่างๆ ให้ชัดเจน  เพื่อป้องกันการใช้ถังฉีดพ่น
สารเคมีป้องกันก้าจัดวัชพืช ร่วมกับสารเคมีป้องกันก้าจัดโรคและแมลง และปุ๋ยทางใบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะกล้าปาล์มน ้ามันท่ีผิดปกติในระยะอนุบาลแรก 

 
 

ยอดและใบบิดเบี ยว ใบเรียวแคบ 

ใบม้วนย่น ใบกึ่งกลางขอด 

ใบม้วนรอบเส้นกลางใบ 






