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กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวเกษตรและสหกรณ

1. บทนํา

2 ดินเปรี้ยว/ดินเปรี้ยวจัด

ดินที่มีปญหาทางดานการเกษตร หมายถึง ดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม
เหมาะสม หรือเหมาะสมนอยสําหรับการเพาะปลูก ทําใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตและ
ใหผลผลิตตามปกติได สวนใหญเปนดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก ดินเค็ม.. ดินเปรี้ยว
จัด.. ดินทรายจัด.. ดินอินทรีย.. ดินปนกรวด.. และดินตื้น.. นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่ที่มี
ความลาดชันสูง ซึ่งถามีการใชประโยชนดานการเกษตรแลว จะทําใหเกิดผลกระทบตอ
ระบบนิเวศและสภาพแวดลอมอยางรุนแรง

หากวาจะใชดนิ เหลานี้ในการปลูกพืชแลว

จําเปนตองมีการจัดการเพื่อแกไขสภาพของดินใหเหมาะสมกอนการปลูกพืชตามวิธกี ารปกติ
เสียกอน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1ตัง้ อยูที่ ถนนรังสิต-นครนายกคลอง7 อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี มีพนื้ ที่รับผิดชอบ 13 จังหวัด ไดแก สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร สถานี
พัฒนาที่ดินชัยนาท สถานีพฒ
ั นาที่ดินนครนายก สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สถานีพัฒนา
ที่ดินนนทบุรี สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สถานีพัฒนา
ที่ดินลพบุรี สถานีพัฒนาที่ดนิ สุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สถานีพัฒนาที่ดิน
สระบุรีสถานีพัฒนาที่ดินสิงหบุรี

และสถานีพัฒนาที่ดินอางทอง

มีพื้นที่ทางการเกษตร

ประมาณ12,927,877ไร เปนพื้นที่ดนิ มีปญ
 หาจํานวน4,896,996ไร โดยเฉพาะดินเปรี้ยวมีเนื้อ
ที่3,247,203ไรซึ่งคิดเปน83.67เปอรเซ็นของพื้นที่ดินมีปญ
 หา ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี นครนายก ดวยเหตุนี้กลุมวิชาการจึงไดจัดทําคูมือการจัดการดินเปรี้ยวขึน้ เพื่อเปน
คูมือสําหรับเกษตรกรและผูส นใจ

ดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินทีม่ ีสภาพความเปนกรดสูงมาก เนื่องจากอาจจะมี กําลังมี หรือ
ไดเคยมีกรดกํามะถันซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการเกิดดินชนิดนี้อยูในหนาตัดของดิน
และปริมาณของกรดกํามะถันที่เกิดขึน้ นั้น มีมากพอที่จะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
สมบัติของดิน และการเจริญเติบโตของพืชในบริเวณนัน้
การเกิดดินเปรีย้ วจัด..
เนื่องจากกระบวนการเกิดของดิน ซึ่งเกี่ยวของกับตะกอนน้ําทะเลหรือตะกอนน้ํากรอย
ทําใหเกิดการสะสมสารประกอบกํามะถันขึ้นในดิน ซึง่ เมื่อดินแหง สารประกอบ
กํามะถันเหลานี้จะแปรสภาพทําใหเกิดกรดกํามะถันขึน้ ในดิน ทําใหดนิ เปนกรดสูงมาก
สงผลกระทบตอพืชที่ปลูก โดยทั่วไปจะมีคาความเปนกรดเปนดาง หรือพีเอช (pH) ต่ํา
กวา 4.0 และมักจะพบจุดประสีเหลืองฟางขาว ของสารจาโรไซต (jarosite) ในชัน้ ดินลาง
2.1 ดินเปรี้ยวแบงไดเปน 3 ประเภท ตามระดับความลึกของจุดประสีเหลืองฟางขาว
(jarosite) ที่พบ ไดแก
1.ดินเปรี้ยวจัดมาก พบจาโรไซตที่ระดับความลึกไมเกิน 50 ซม. จากผิวดิน
2. ดินเปรี้ยวจัดปานกลาง พบจาโรไซตที่ระดับลึกในชวง 50-100 ซม. จากผิวดิน
3. ดินเปรี้ยวจัดนอย พบจาโรไซตที่ระดับความลึกมากกวา 100 ซม.จากผิวดิน

ภาพที่1 แสดงตัวอยางหนาตัดดินเปรีย้ วจัด
ตัวอยางหนาตัดดินเปรีย้ วจัด
ดินเปรี้ยวจัด

2.3การปรับปรุงแกไข
การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด มีหลายวิธี สําหรับดินที่มปี ฏิกิริยาของดินเปนกรดไมรนุ แรง
อาจใชวิธีการทําใหกรดเจือจางลง โดยวิธกี ารแกลงดิน หมายถึง การใชน้ําชะลางความเปน
กรดในดิน หรือการขังน้ําไวนานๆ แลวระบายออกกอนปลูกพืช รวมกับการเลือกพันธุพืชที่
ทนตอดินกรด สําหรับ

การจัดการดินทีม่ ีปฏิกิรยิ าของดินเปนกรดรุนแรงมาก จะใชวิธีการ

ใสวัสดุปูน เชน ปูนมารล ปูนขาว หินปูนบด หินปูนฝุน ผสมคลุกเคลากับหนาดินในอัตราที่
เหมาะสมตามความตองการปูนของดิน เพื่อชวยลดความเปนกรดในดิน หรือใชปูนควบคูไป
ดินเปรี้ยวปานกลาง

กับการใชน้ําชะลางและควบคุมระดับน้ําใตดิน ซึ่งเปนวิธีการที่สมบูรณที่สุดและใชไดผลมาก
ในพื้นที่ซึ่งดินเปนกรดรุนแรงมากและถูกปลอยทิ้งรางเปนเวลานาน
ตารางที่1. คาความเปนกรด-ดาง (pH) ของดินที่เหมาะสมกับพืชชนิดตางๆ

ดินเปรี้ยวนอย

2.2 ปญหาที่เกิดจากดินเปรี้ยวจัด
การที่ดินมีความเปนกรดสูงเกินไปทําใหเกิดการขาดแคลนธาตุอาหารที่สําคัญตอการ
เจริญเติบโตของพืช เชน ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส นอกจากนี้สภาพที่เปนกรดสูงยังทําให
ธาตุเหล็กและอะลูมินัมละลายออกมาอยูใ นดินมากจนถึงระดับที่เปนพิษตอพืชที่ปลูก

ชนิดพืช
ขาว
ขาวโพด
กระทอน
ชมพู
ฝรั่ง
สมเขียวหวาน
สมโอ
กลวย

pH เหมาะสม
5.5-7.0
5.5-7.0
5.5-6.5
5.5-6.5
4.5-8.2
5.5-6.0
5.5-7.5
6.0-7.0

ชนิดพืช
มะพราว
มะมวง
ปาลมน้ํามัน
กระเจีย๊ บเขียว
พริก
คะนา
ผักบุง
แตงโม

pH เหมาะสม
6.4-7.0
5.5-6.5
5.5-6.0
6.0-7.0
5.5-6.5
6.0-7.0
6.0-7.0
5.5-6.5

ตารางที่2. แสดงการจัดการดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช
ชนิด
พืช

การ อัตราปูน ปุยหมัก
ยก
รอง

ผักทาน
ใบ

ต่ํา

ปุยเคมี

3.1 การจัดการดินเปรี้ยวเพื่อปลูกขาว
หมายเหตุ

- การเตรียมพื้นที่

2 ตัน/ไร 2 ตัน/ไร 15-15-15 = 125
กก./ไร ยูเรีย 20
กก./ไร หลังปลูก
25 วัน
1.5-2.0 2 ตัน/ไร 15-15-15 = 100
ตัน/ไร
กก./ไร

น้ําหมักชีวภาพเจือจาง 1 : 500 = 80
ลิตร/ไร ทุก 10 วัน

สูง

มะมวง

สูง

3-5
กก./หลุม

25
กก./
หลุม

15-15-15 หรือ
12-24-12 แบงใส
2 ครั้งๆ ละเทากัน
อัตราแนะนํา ตาม
อายุมะมวง

ใสปุยหมักขยายเชื้อสารเรง พด.3 =
10 กก./ตน ใสปุยคอก 30-50 กก./
ตน/ป หวานรอบบริเวณทรงพุม
หลังเก็บผลผลิต

กลวย
หอม
ทอง
ฝรั่ง

สูง

3-5
กก/หลุม

25
กก./
หลุม
25
กก./หลุม
ปุยหมัก
ขยาย

46-0-0 = 26 กก./ไร
0-46-0 = 35 กก./ไร
0-0-60 = 50 กก./ไร
รองกนหลุมดวยหิน
ฟอสเฟต 500 กรัม/
หลุม 15-15-15 หรือ
13-13-21 = 2
กก./ ตน/ป

ใสปุยหมักขยายเชื้อสารเรง พด.3
= 10กก./ตน

3-5
กก/หลุม

ดินเปรี้ยวสวนใหญพบในพื้นที่ลุมต่ํา จึงตองมีการสรางคันดินลอมรอบพื้นที่เพื่อ
ปองกันน้ําทวม หลังจากนั้นปรับสภาพพื้นที่ใหมีความสม่ําเสมอมากที่สุด ถาพื้นที่
ตางระดับกันมากใหทําคันนาเล็ก เพื่อใหพื้นนามีระดับใกลเคียง จะไดสะดวกในการ

พริก
ขี้หนู

สูง

1. การเตรียมพื้นที่และเตรียมดิน

น้ําหมักชีวภาพเจือจาง 1 : 500= 80
ลิตร/ไร ทุก 10 วัน

ใสปุยหมักขยายเชื้อสารเรง พด.3 =
10กก./ตน

ควบคุมน้ํา ปองกันกําจัดวัชพืช และตองมีการใสปูนเพื่อปรับลดความเปนกรดของ
ดินในอัตรา 0.5 – 2.0 ตัน/ไร ขึ้นอยูกับระดับคาความเปนกรดดางของดินในพื้นที่

- การเตรียมดิน
สูบน้ําเขาแปลงที่ระดับความสูงไมเกิน 15 เซนติเมตร ใสน้ําหมัก พด.2 หรือพด.6
อัตรา 5 ลิตร ตอไร โดยการฉีดพนหรือปลอยไปกับน้ํา หรือหยดตอนย่ําฟางก็ได
หมักไวประมาณ 10 วัน (ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําและฟางขาว เชน ถาน้ําหรือฟางขาวมี
มากตองเพิ่มน้ําหมักหรือใชระยะเวลาในการหมักฟาง) หลังจากนั้นทําการตีใหดิน
เละ ทําการปรับระดับเลนใหสม่ําเสมอแลวชักรอง พรอมที่จะหวานขาวหรือปกดํา
ตอไป

(อยาใหน้ําทวมยอดขาวเพราะจะทําใหขาวเนาได) หมั่นตรวจแปลงสม่ําเสมอเพื่อดู
แมลงศัตรูพืชถาพบแมลงศัตรูพืชใหฉีดพนสารกําจัดแมลงได หรือฉีดพนสารสกัด
อินทรีย พด.2 และพด.7 ทุก 10 – 15 วัน ตอครั้ง
3. การใชปุยกับนาขาว
2. การเตรียมเมล็ดพันธุ
นําเมล็ดพันธุที่เตรียมไวแชน้ํา 24 ชั่วโมง นําขึ้นมาหุมไวอีก 24 – 48 ชั่วโมง
ขึ้นอยูกับสายพันธุและการหวานเชน ถาใชเครื่องพนก็หุมไว 24 ชั่วโมง ก็พนไดเลย
หลังจากหวานแลวใหปลอยน้ําออกใหแหง
พันธุขาวที่แนะนําใชในดินเปรี้ยว

พันธุขาวในปจจุบันสวนใหญเปนพันธุมีการตอบสนองตอปุยสูง อัตราปุยที่ตองการ
ต อ ฤดู ก าลปลู ก (crop) คื อ ไนโตรเจน 8 – 12 กิ โ ลกรั ม /ไร ฟอสฟอรั ส 3 – 6
กิโลกรัม/ไร โพแทสเซียม 3 – 6 กิโลกรัม/ไร
ตารางที่ 3 ปริมาณธาตุอาหารที่ไดจากการใชปจจัยตางๆ ในพื้นที่ 1 ไร
ปจจัยที่ใช ( กก./ไร )
ไถกลบตอซังขาว

ไนโตรเจน
( กก./ไร )
4.0 – 9.0

ฟอสฟอรัส
( กก./ไร )
1.0 – 2.1

โพแทสเซียม
( กก./ไร )
5.4 – 19.0

16 – 20 – 0 อัตรา 15 – 20 กก./ไร

2.4 – 3.2

3.0 – 4.0

0

ยูเรีย 46 – 0 – 0 อัตรา 10 กก./ไร
ปุยพืชสด

4.6
5.5

0
0.78

0
4.5

ปุยคอก 500 กก./ไร

7.5

5.5

10

พันธุขาวไมไวตอชวงแสง(นาปรัง) ไดแก ขาวเจาพันธุ กข. ตางๆ เชน กข.31
กข.41 กข.47 ปทุ ม ธานี 1 ปทุ ม ธานี 6 0 ปทุ ม ธานี 8 0 สุ พ รรณบุ รี 1 สุ พ รรณบุ รี 6 0
สุพรรณบุรี90 ชัยนาท1 พิษณุโลก2 เปนตน
การเลือกพันธุขาวที่ปลูก ตองพิจารณาถึงคุณสมบัติที่มีความตานทานตอ
สภาพอากาศและโรคแมลงในแตละฤดูกาลปลูกดวย เชน ฤดูหนาวอากาศเย็นจะทําให
ขาวเหลืองแกร็นไมกินปุยตองใชพันธุที่ตานอากาศเย็นไดดี หรือถาปลูกขาวแลวเก็บ
เกี่ยวในชวงเดือนกุมภาพันธ – เมษายน เปนชวงที่เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลระบาดใหใช
พันธุตานทานแพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เปนตน
การดูแลรักษา หลังจากหวานขาวแลว 2 – 3 วัน ใหฉีดยาคุมวัชพืชและดูแลอยาใหน้ํา
เขาแปลงหลังจากนั้น 7 – 10 วัน ถามีวัชพืชขึ้นในแปลงใหฉีดยาคุมฆาวัชพืชอีกครั้ง
แลวทิ้งไว 2-3 วันใหสูบน้ําเขานาใหระดับสูงทวมยอดวัชพืชจะทําใหวัชพืชเนาตาย

งานวิจัยขาวทีเ่ กี่ยวของ
1. ชื่อโครงการ
ผูดําเนินการ

ศึกษาประสิทธิภาพปุยชีวภาพ พด.12 รวมกับแหนแดง ในการผลิต
ขาวปลอดภัยจากสารพิษในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
นางสาววนิศรา มวงศรี กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.1
บทคัดยอ

ชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กิโลกรัมตอไรและแหนแดง อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร ดีที่สุดคือ
ตนขาวมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 120.65 เซนติเมตร การแตกกอเฉลี่ยสูงสุด 16.72 ตนตอกอ
จํานวนรวงเฉลี่ยสูงสุดคือ 15.33 รวงตอกอ จํานวนเมล็ดดีตอรวงเฉลี่ยสูงสุดรอยละ 90.15 มี
น้ําหนักฟางเฉลี่ยสูงสุด 1,384 กิโลกรัมตอไรและมีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 1,048 กิโลกรัมตอไร
ดานมวลชีวภาพของแหนแดง พบวา แหนแดงมีน้ําหนักสดเฉลี่ย 960 กิโลกรัมตอไร น้าํ หนัก
แหงเฉลี่ย 122.42 กิโลกรัมตอไร

มีปริมาณอินทรียวัตถุรอยละ 59.57

และอัตราสวน

การศึกษาประสิทธิภาพปุยชีวภาพ พด. 12 รวมกับแหนแดงในการผลิตขาวปลอดภัย

คารบอนตอไนโตรเจน 9.73 ดานผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบวา ตํารับที่ 3 ปุยเคมี 46-0-0

จากสารพิษในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ดําเนินการในพื้นที่หมู 7 ตําบลศาลาครุ อําเภอหนองเสือ

อั ต รา 15 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร ร ว มกั บ แหนแดง อั ต รา 200 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร ใ ห ผ ลตอบแทนทาง

จังหวัดปทุมธานี ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ 2552 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ 2554 วางแผนการ

เศรษฐกิจสูงสุดคือ 9,200.50 บาทตอไร

ทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา 6 ตํารับการทดลอง ประกอบดวย 1. วิธีเกษตรกรใสปุย 16-

2. ชื่อโครงการ

20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร และปุย 46–0–0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร 2. ใสปุยเคมี 46-0-0

กลุมชุดดินที่ 11

อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 3. ปุยเคมี 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไรรวมกับแหนแดงอัตรา 200
กิโลกรัมตอไร 4. ปุยเคมี 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไรรวมกับปุยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300
กิโลกรัมตอไร 5. ปุยเคมี 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไรรวมกับปุยชีวภาพ พด.12 อัตรา
300 กิโลกรัมตอไรและแหนแดง อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร และ 6. ปุยเคมี 46-0-0 อัตรา 7.5
กิโลกรัมตอไรรวมกับปุยชีวภาพ พด.12 อัตรา 300 กิโลกรัมตอไรและแหนแดง อัตรา 200
กิโลกรัมตอไร

การจัดการดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 ใน

ผูดําเนินการ

นายสุรชัย สุวรรณชาติ กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.1
บทคัดยอ

จากการศึกษา การจัดการดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 ในกลุม
ชุดดินที่ 11 พื้นที่นาของเกษตรกร ตําบลคลองเจ็ด อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในป
2546 - 2547 โดยการทดสอบแบบ observation trial มี 12 ตํารับ คือ 1.แปลงเกษตรกร

ผลการวิจัยเฉลี่ยทั้งสองปพบวา ดานการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ความ

(ปุยเคมี 16 - 20 - 0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร) 2. แปลงควบคุม 3.ใชปุยเคมีอัตรา 0 - 8 - 0

เป น กรดเป น ด า งของดิ น หลั ง การทดลองมี แ นวโน ม ลดลงทุ ก ตํ า รั บ การทดลอง ปริ ม าณ

กิโลกรัมตอไร + โสนอัฟริกัน 4.ใชปุยเคมีอัตรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมกตอไร + โสนอัฟริกัน 5.

อินทรียวัตถุหลังการทดลองในปที่ 1 ลดลงเล็กนอยและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในปที่ 2 ปริมาณ

ใชปุยเคมีอัตรา 12 -12 - 0 กิโลกรัมตอไร+ โสนอัฟริกัน 6. ใชปุยเคมีอัตรา 0-8-0 กิโลกรัม

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม มีแนวโนมลดลงในทุกตํารับการทดลอง ดานขอมูลพืช ผลการ

ตอไร + ปุยอินทรียน้ํา 7. ใชปุยเคมีอัตรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมตอไร + ปุยอินทรียน ้ํา 8. ใช

ทดลองเฉลี่ยทั้งสองปพบวา ตํารับที่ 5 ปุยเคมี 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไรรวมกับปุย

ปุยเคมีอัตรา 12 - 12 - 0 กิโลกรัมตอไร + ปุยอินทรียน ้ํา 9. ใชปุยเคมีอตั รา 0 - 8 - 0 กิโลกรัม

ตอไร + โสนอัฟริกัน + ปุยอินทรียนา้ํ 10. ใชปุยเคมีอัตรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมตอไร +
โสนอัฟริกัน+ ปุยอินทรียน้ํา 11. ใชปุยเคมีอัตรา 12 - 12 - 0 กิโลกรัมตอไร + โสนอัฟริกัน +
ปุยอินทรียน ้ํา และ 12. โสนอัฟริกัน + ปุยอินทรียน้ํา ผลการทดลอง พบวา ดินมีคาความเปน
กรดเปนดางสูงขึ้นจาก 5.18 เปน 5.80 ปริมาณอินทรียวัตถุสูงขึ้นจาก 3.61 เปน 5.67
เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสลดลงจาก 22 เปน 16 ppm. โพแทสเซียมลดลงจาก 170 เปน 145.42
ppm. การใสปุยเคมีอัตรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมตอไรรวมกับโสนอัฟริกันและปุยอินทรียน้ํา ทํา
ใหขาวมีความสูงสูงสุด เทากับ 96.1 เซนติเมตร ซึ่งแตกตางจากตํารับอื่น รองลงมาไดแก การ
ใสปุยเคมี อัตรา 12 -12 - 0 กิโลกรัมตอไรรวมกับปุยอินทรียน้ํา ขาวมีความสูง เทากับ 90.95
เซนติเมตร และการใสปุยเคมีอัตรา 0 - 8 - 0 กิโลกรัมตอไรรวมกับปุยอินทรียน้ํา ขาวมีความ

4.2 เทคโนโลยีเหมาะสมในการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกปาลมน้ํามัน
1. การเตรียมพื้นที่และเตรียมดิน
1.1

การทําถนน ถนนในสวนปาลมน้ํามันเปนสิ่งจําเปนที่ใชในการเดินทางขนสง

เพื่อการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว
1.2

การทํารองระบายน้ํา การทํารองระบายน้ําเปนสิ่งจําเปนสําหรับในพื้นที่ปลูก

ซึ่งสภาพเปนที่ลุม มีปญหาน้ําทวมเกิดความเสียหายได ทอระบายน้ําควรทําพรอมกับ
การตัดถนนในแปลง

สูงต่ําสุด เทากับ 69.7 เซนติเมตร สวนผลผลิตขาว พบวา การใสปุยเคมีอัตรา 12 - 12 - 0

1.3

การทําคันดินลอมรอบพื้นที่ปลูกปองกันน้ําทวม

กิโลกรัมตอไรรวมกับโสนอัฟริกัน ขาวใหผลผลิตสูงสุด เทากับ 763.25 กิโลกรัมตอไร ซึ่ง

1.4

การยกรองสูง คือ ขุดยกรองใหคันดินปลูกพืชอยูสูงจากหนาดินเดิม 50-80

แตกตางทางสถิติกับแปลงควบคุมและตํารับเกษตรกร รองลงมาไดแก การใสปุยเคมีอัตรา 1212 - 0 กิโลกรัมตอไรรวมกับปุยอินทรียน ้ํา ขาวใหผลผลิตเทากับ 737.10 กิโลกรัมตอไร
สําหรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

พบวา

แปลงควบคุมใหผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงสุด

1,928.45 บาทตอไร เมื่อพิจารณาผลผลิตขาวรวมกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ อาจกลาวได
วา การใชปยุ เคมีอัตรา 12 – 12 – 0 กิโลกรัมตอไรรวมกับปุยอินทรียน ้ํา มีแนวโนมใหผลดี
ที่สุด เนื่องจากใหผลผลิตสูงเทากับ 737.10 กิโลกรัมตอไรซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติจาก
ผลผลิตสูงสุด 763.25 กิโลกรัมตอไร นอกจากนี้ยังสามารถลดตนทุนตอหนวยใหต่ําลงได
และสงผลใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงขึ้นดวย

เซนติเมตร ขั้นตอนการยกรองสูง มีดังนี้
-

กําหนดแนวขุดยกรอง วัดขนาดพื้นที่สวนที่จะปลูกปาลมน้ํามัน กวาง 6 เมตร

และวัดขนาดพื้นที่ สวนที่เปนรองน้ํากวางประมาณ2 เมตร หรือมากกวานี้ เพื่อใหได
ดินบนรองปลูกสูงตามที่ตองการปกหลักทําแนวไว
-

ขุดดินบนในสวนที่เปนรองน้ํา ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร นําดินไปกองไว

บนพื้นที่สวนที่จะปลูกปาลมน้ํามัน สวนดินลางกองไวดานขางคันดิน
-

ร อ งน้ํ า ที่ ขุ ด ไม ค วรลึ ก มากกว า 1 เมตรหรื อ ไม ลึ ก ถึ ง ชั้ น ดิ น เลนที่ มี

สารประกอบไพไรทอยู เพราะจะทําใหเกิดออกซิเดชั่นของไพไรท ดินจะเปนกรด
เพิ่มขึ้น
-

ตากดินที่ขุดไวประมาณ 20 วันใหดินสุก งายตอการเตรียมดิน

1.5 เตรียมหลุมปลูกปาลมน้ํามัน ยอยดินบนหลังรองใหรวนซุยขุดหลุมสําหรับปลูกปาลม
น้ํามัน ขนาดกวาง 45 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร และลึก 35 เซนติเมตร
1.6 ปรับสภาพความเปนกรดจัดของดิน โดยใสปูนโดโลไมทอัตรา 3-5 กิโลกรัม
ตอหลุมคลุกเคลากับดินที่ขุดจากหลุม รดน้ําใหชุม หมักทิ้งไว 20 วัน
1.7 ใสปุยหมักอัตรา 25 กิโลกรัมตอหลุม คลุกเคลากับดินที่หมักปูนไวแลวกลบดินลง
หลุมประมาณ 2 ใน 3 สวน เพื่อเตรียมปลูกปาลมน้ํามัน

3. วิธีการปลูกปาลมน้ํามัน
3.1 กําหนดระยะปลูกปาลมน้ํามัน ถาคันดินปลูกปาลมน้ํามันกวาง 5-6 เมตร
แนะนําใหปลูกแถวเดียวตรงกลางรอง มีระยะปลูก 8x8 ตารางเมตร หรือ 9x9 ตาราง
เมตร และถาคันดินปลูกปาลมน้ํามันกวาง 8 เมตร แนะนําใหปลูกแถวคูสลับฟนปลา
มีระยะ 8x8 ตารางเมตร หรือ 9x9 ตารางเมตร เชนเดียวกัน
3.2 ใสปุยรองกนหลุมเพื่อเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน โดยรองกน
หลุมดวยร็อกฟอสเฟตใน อัตรา 150-500 กรัมตอหลุม
3.3 คลุ ก เคล า ดิ น กั บ ปุ ย เพื่ อ ป อ งกั น การสั ม ผั ส ของรากโดยตรง จากนั้ น แกะ
ถุงพลาสติกออกอยางระมัดระวัง
3.4 วางถุงกลาปาลมใหตรงจุดที่ตองการ และพยายามใหสวนของตนอยูในระดับ
เดียวกับที่อยูในถุงพลาสติก

2. การเตรียมกลาพันธุปาลมน้ํามัน
พันธุปาลมน้ํามันที่มีลักษณะดีและนิยมปลูกเปนการคา เปนพันธุลูกผสม
เทเนอรา ซึ่งเปนพันธุลูกผสมระหวางพันธุแมดูราและพันธุพอฟสิเฟอรา ปาลมน้ํามันลูกผสม
พันธุสุราษฎรธานี 2 เปนพันธุที่เหมาะสมที่จะนําไปปลูกในภาคกลางมีลักษณะเดน คือ ให
ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ยประมาณ 3.2 ตันตอไรตอป ตนเตี้ยกวาพันธุมาตรฐาน ทนแลง และ
ใหผลผลิตคอนขางสม่ําเสมอ แมวาสภาพแวดลอมไมเหมาะสม ควรเลือกตนกลาปาลมน้ํามัน
ที่แข็งแรง สมบูรณ มีอายุประมาณ 12 - 14 เดือน ทําการขนยายดวยความระมัดระวัง และ
นําไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว

3.5 ใส ดิ น ลงไปในหลุ ม โดยใส ดิ น ชั้ น บนลงไปก อ น และอั ด ดิ น ให แ น น เพื่ อ
ปองกันตนปาลมลมจากแรงลม
3.6 คลุมดินดวยฟางขาวหรือใบหญาแฝก หรือปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วพุมดํา
คลุมบริเวณโคนตนชวยรักษาความชื้นในดิน และรดน้ําใหชุม
3.7การดูแลรักษาแปลงหลังจากการปลูกปาลมน้ํามันแลว ตองหมั่นตรวจเพื่อให
แนใจวาตนกลาอยูในสภาพเดิม ตนใดที่ยังอัดดินไมแนนหรือถูกลมพัดโยก ตองทํา
หลักแลวผูกใหแนนตนกลาอยูในระดับที่ถูกตองไมลึกหรือไมตื้นกวาเดิม ซึ่งอาจเกิด
การยุบตัวหรือการพัดพาของดินโดยน้ําฝน

3.8 การปลูกซอม ควรเตรียมตนกลาปาลมน้ํามันสํารองไวประมาณ 5% ของตนกลา

4.4 การใชทะลายเปลาปาลมน้ํามันคลุมดินบริเวณโดนตนปาลม เมื่อยอยสลายจะชวยเพิ่ม

ทั้ ง หมด สํ า หรั บ การปลู ก ทดแทนต น ที่ ต าย โรคแมลงทํ า ลายหรื อ ตน ที่ มี ลั ก ษณะ

อินทรียวัตถุใหแกดิน ทําใหดินบริเวณโคนตนมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้นดินรวนซุยขึ้น เพิ่ม

ผิดปกติ การซอมควรทําภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากปลูก เพราะจะทําใหตนที่

อัตราการซาบซึมน้ําผานผิวดิน และชวยรักษาความชื้นและอุณหภูมิที่ผิวหนาดิน และยังปรัง

ปลูกซอมใหมนั้นเติบโตทันตนที่ปลูกไวกอน

ปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดินดวย โดยเพิ่มความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดิน เนื่องจาก

4. การดูแลรักษา
4.1 กําจัดวัชพืชโดยใชเครื่องตัดหญาและแรงคน
4.2 ควบคุมระดับน้ําในรองใหมีสม่ําเสมอ ใหน้ําทุกวันในชวงแรกปลูกโดยใหน้ํา
ระบบสปริงเกอรหรือใหน้ําแบบใชเรือพน
4.3 การใหน้ําระบบสปริงเกอรนั้น ตองมีสระน้ํา ขนาดใหญเก็บน้ําไวใชในชวงฤดู
แล ง โดยต อ ท อ วางระบบให น้ํ า แบบสปริ ง เกอร โดยใช หั ว ฉี ด 1 หั ว ในช ว งแรกของการ
เจริญเติบโตปที่ 1-2 และใชหัวฉีด 2 หัวตอตนในปที่ 3 เนื่องจากปาลมน้ํามันเจริญเติบโตเต็มที่
เริ่มใหผลผลิต มีความตองการน้ําปริมาณมากจําเปนตองใหน้ําอยางเพียงพอ โดยเปดน้ําใหทุก
วัน ยกเวนชวงฝนตก โดยสังเกตดินบริเวณโคนตน ไมปลอยใหดินแหง

องคประกอบของธาตุอาหารในทะลายเปลาปาลมน้ํามัน น้ําหนัก 1,000 กิโลกรัม มีไนโตรเจน
สูงเทียบเทา แอมโมเนียมซัลเฟต 7.45 กิโลกรัม และโพแทสเซียมคลอไรด 11.7 กิโลกรัม
5.การบํารุงรักษา
ปาล มน้ํามันเปนพืชที่ตองการดูแลรักษาอยางดีตลอดไป เพื่อที่จะไดผลผลิตสู ง
ยาวนาน ขอควรปฏิบัติในการดูแลรักษาสวนปาลมน้ํามันมีดังตอไปนี้
5.1 การปองกันและการกําจัดวัชพืช วัชพืชเปนปญหามากในการเพาะปลูกปาลม
น้ํามันทําใหผลผลิตของปาลมน้ํามันลดลงไดเนื่องจากการแกงแยงธาตุอาหาร จึงเปนสิ่งจําเปน
จะตองกระทําอยูตลอดเวลาทั้งในปาลมระยะกอน และ หลัง ใหผลผลิต
5.2 การใสปุย ปาลมน้ํามันเปนพืชที่มีการดูดใชปุยสูง การใสปุยที่เหมาะสมกับ
ความตองการของปาลมน้ํามันและสภาพแวดลอมจะทําใหไดผลผลิตสูง ปาลมน้ํามันจะใหผล
ผลิตทุกๆ ป การเก็บผลผลิตออกจากพื้นที่ทุกปทําใหความอุดสมบูรณของดินถูกพาออกไป
พรอมกับสวนประกอบของปาลมน้ํามัน ดังนั้นการใสปุยจึงมีความสําคัญตอผลผลิตที่จะไดรับ
เปนอยางมาก

ธาตุอาหารที่จําเปนตอปาลมน้ํามันและจะขาดธาตุหนึ่งไมไดนั้น มีทั้งหมด 5 ธาตุ ดังนี้
1) ไนโตรเจน ไนโตเจนมีผลตอพื้นที่ใบ สีของใบ อัตราการเกิดใบใหมและการดูดซึม
ธาตุอาหาร อาการขาดไนโตรเจน มักพบในตนปาลมน้ํามันที่ปลูกในดินทรายตื้นๆ หรือดิน
ระบายน้ําเลว การแกไขทําไดโดยการระบายน้ํากอน แลวจึงใสปยุ ไนโตรเจนตาม การปลูก
พืชคลุมดินในชวงตนปาลมน้ํามันอายุ 1-6 ป จะสามารถเพิ่มไนโตรเจนไดถึง 48 กิโลกรัม
ตอไรตอป ปุยไนโตรเจนทีใ่ ชทั่วไปไดแก แอมโมเนียมซัลเฟต(21-0-0) และยูเรีย(46-0-0)
2) ฟอสฟอรัส เปนธาตุที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันการขาดฟอสฟอรัส
จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันต่ํา

ทางใบสั้นลําตนเล็กและขนาดของ

ทะลายเล็ก การแกไขในปาลมเล็ก ควรใสฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําไดดี เชน ทริบเปลซุปเปอร

ดินกรด หรือดินทรายและดินกรดที่หนาดินถูกชะลาง อาการขาดแมกนีเซียม พบที่ใบยอย
ของทางใบลาง ใบจะมีสีเขียวซีดและเปลี่ยนเปนสีเหลืองสม มักเรียกอาการนี้ “ทางใบสม”
การแกไขการขาดแมกนีเซียมที่รุนแรงใหใสกีเซอไรท(MgO4) 2-5 กก./ตน/ไร แบงใส ๒
ครั้งตอป
5) โบรอน เปนธาตุที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันมาก มีหนาที่ใน
การสังเคราะหและยอยโปรตีนและคารโบไฮเดรทในพืชจําเปนสําหรับการงอกของหลอด
ละอองเกสรตัวผูในชวงการผสมเกสร การขาดโบรอนจะทําใหใบปาลมน้ํามันมีรูปราง
ผิดปกติ เชน ใบเปลี่ยนเปนรูปของใบเล็ก ใบยน และใบผิดรูปราง การแกไขโดยทั่วไปจะ
ใสโบแรกซ 50 กรัม/ตน/ป เมื่อปาลมน้ํามันอายุมากกวา 4 ป

ฟอสเฟต(0-46-0) หรือไดแอมโมเนียมฟอสเฟตที่มีคุณภาพดี ละลายน้ําไดสูง และปาลม

วิธีการใสปุยที่เหมาะสม คือ ใสในชวงที่ปาลมน้ํามันตองการ การใสใหอยูในบริเวณที่

น้ํามันใหญ ใชหินฟอสเฟต(0-3-0) ซึ่งมีความเหมาะสมในดานการจัดการดินและดาน

รากของปาลมน้ํามันดูดไปใชไดงาย ชนิดและปริมาณปุยที่เหมาะสมสําหรับปลูกปาลม

เศรษฐกิจ

น้ํามันที่ชวงอายุตางๆ มีดังตารางที่ 4 และ 5 ดังนี้

3) โพแทสเซียม มีสวนชวยใหปาลมน้ํามันทนทานตอความแหงแลงและโรค การไดรับ
โพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสม ชวยใหทะลายปาลมน้ํามันมีขนาดใหญและจํานวน
เพิ่มขึ้น ลักษณะการขาดโพแทสเซียมที่พบไดโดยทั่วไป คือ ลักษณะเปนจุดสีสมตามใบ
บางครั้งพบเปนจุดสีเหลืองซีด อาการใบเหลืองหรือกลางทรงพุมเหลือง อาการตุมแผลสีสม
ถาอาการขาดโพแทสเซียมรุนแรง จะพบใบยอยของทางใบลางแหงเพิ่มขึ้นและตายในที่สุด
การแกไข ใสโพแทสเซียมคลอไรด(0-0-60) อัตรา 1-5 กิโลกรัม/ตน/ป ขึ้นอยูกับอายุของตน
ปาลมน้ํามัน
4) แมกนีเซียม เปนองคประกอบของคลอโรฟลล และมีบทบาทในการสังเคราะหกรด
ไขมั น อาการขาดแมกนีเ ซี ย ม มั กพบในบริ เวณพื้ น ที่ ปลู กปาลมน้ํ ามันในดิ นทรายและ

ตารางที่ 4.การใสปุยปาลมน้ํามัน ในดินกรดหรือดินเปรี้ยวจัดอายุ 1-3 ป
อายุ
(ป)
1

เดือนที่ใสปุย
(หลังปลูก)
รองกนหลุม
1
3
6
9
12
รวมปที่ 1
2
15
18
21
24
รวมปที่ 2
3
27
31
36
รวมปที่ 3

ชนิดและปริมาณปุยที่ตองการ (กิโลกรัมตอตนตอป)
21-0-0 18-46-0 0-0-60 กีเซอรไรท โบเรท
0.45
0.1
0.2
0.15
0.2
0.2
0.2
0.45
0.4
0.15
0.09
0.3
0.4
1
0.9
1
0.3
0.09
0.3
0.15
0.4
0.45
0.5
0.13
0.6
1
0.15
0.9
0.45
1
2.2
0.9
2.5
0.3
0.13
0.9
0.8
0.35
0.9
1.1
0.8
0.13
1.2
0.9
0.35
3
1.1
2.5
0.7
0.13

ตารางที่ 5.ปริมาณปุยเคมีสําหรับปาลมโตเต็มที่แลว (กิโลกรัมตอตน)
อายุ
(ป)
4

หลังจากปลูก
(เดือน)

40
46
ปริมาณปุยรวมปที่ 4
5
52
58
ปริมาณปุยรวมปที่ 5
6-8
ใสปละ
2 ครั้ง

ยูเรีย
46-0-0
1
1
2
2
0.75
2.75
1
1.5

หินฟอสเฟต โพแทสเซียม
0-3-0
คลอไรด
กีเซอไรท
0-0-60
1.5
1.5
0.5
1.5
0.5
1.5
3
1
1.5
2
0.5
2
0.5
1.5
4
1
1.5
2
0.5
2

0.5

โบเรท
0.1
0.1
0.08
0.08
***
-

วิธีการใสปุย ในปแรกหลังจากปลูกแบงใสปุย 5 ครั้ง ปที่ 2 แบงใสปุยปละ 4 ครั้ง ปที่
3 แบงใสปุยปละ 3 ครั้ง ชวงที่เหมาะสมในการใสปุยคือ ตนฝน กลางฝน และปลายฝน การ
แบงใสหลายครั้งดีกวาการนอยครั้ง
การใสปุยใหถูกตองตามฤดูกาลและถูกวิธีจะชวยใหไดผลผลิตปาลมน้ํามันสูงขึ้น และยัง
ลดความสูญเสียของปุยลงไดอยางมาก วิธีการใสปุยที่เหมาะสมปฏิบัติดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 6

5.3 การปองกันและกําจัดโรคและแมลง โดยตรวจสอบความเสียหายที่เกิด ถามี

ตารางที่ 6. วิธีการใสปุยปาลมน้ํามัน
ชนิดปุย
ไนโตรเจน

ฟอสฟอรัส

ปาลมน้ํามันเล็ก

ปาลมน้ํามันใหญ

หวานปุย รอบๆ โคน หวานปุย ระหวาง
ตนที่มีการกําจัด

แถวปาลมที่มกี าร

วัชพืชแลว

กําจัดวัชพืชแลว

หวานปุย รอบๆ โคน หวานปุย ระหวาง
ตนที่มีการกําจัด

แถวปาลมที่มกี าร

วัชพืชแลว

กําจัดวัชพืชแลว

หมายเหตุ
ใสขณะดินมีความชื้นในรูป

แมกนีเซียม

แถวปาลมที่มกี าร

วัชพืชแลว

กําจัดวัชพืชแลว

แอมโมเนียซัลเฟต (21-0-0)

ลําตัน แทนการเลี้ยงชอดอก และผลผลิต เมื่อถึงระยะใหผลผลิตที่ตองการผลผลิตจะมีขนาด

ดินเปนกรด pH 6.0 ใช
ปุยหินฟอสเฟต (0-3-0) ดิน
pH>6.0 ใสปุยฟอสเฟตละลาย

ใสในขณะดินแหงไดในรูปปุย
0-0-60 หรือ 0-0-48

ใหญสม่ําเสมอ
5.5 การตัดแตงทางใบ ปาลมน้ํามันสามารถสรางทางใบโดยเฉลี่ยประมาณปละ 18-25
ทาง ไม ค วรตั ด แต ง ใบจนกว า จะถึ ง ช ว งเก็ บ เกี่ ย ว เพื่ อ ช ว ยในการปรุ ง อาหารสร า งการ
เจริญเติบโตและผลผลิต และจะตัดทางใบที่รองรังทะลายปาลมน้ํามันเพียง 2 ทางเทานั้น จะทํา
ใหเก็บเกี่ยวไดสะดวก และนําทางในที่ตัดแลวมาวางรอบโคนตน หรือเรียงกระจายแบบแถว
ไมกีดขวางทางเดินเก็บเกี่ยวและการขนสงผลปาลม จะชวยคลุมดิน ลดการะเหยของน้ํา และ
ปลอยหยอยสลายกลายเปนปุยใหกับพืชไดอีก
5.6 การเก็บเกี่ยว ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมปาลมน้ํามันใหผลผลิตตลอดป มี
จํานวนทะลายโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 8-15 ทะลาย/ตน/ป น้ําหนักทะลายเฉลี่ย 10-15 กิโลกรัม

หวานปุย รอบๆ โคน หวานปุย ระหวาง

ใสกอนใสปุยโพแทสเซียมและ

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุของตนปาลม ตนปาลมอายุนอยจะมีทะลายมากแตมีขนาดเล็ก ตนปาลมอายุ

ตนที่มีการกําจัด

แถวปาลมที่มกี าร

หลังการใสปุยไนโตรเจน 6

มากจะมีทะลายนอย มีมีขนาดใหญ แตละทะลายมีผลปาลมโดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 - 2,000

วัชพืชแลว

กําจัดวัชพืชแลว

สัปดาหในรูปกีเซอรไรด (26 %

ผล ผลปาลมน้ํามันทั้งหมดมีน้ําหนักประมาณ 60% ของน้ําหนักทั้งทะลาย

MgO)
โบรอน

16-24 เดือนหลังปลูกปาลมน้ํามันเริ่มสรางชอดอก ใหตัดชอดอกทิ้ง เพราะจะทําใหตนปาลม
น้ํามันเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงและมีขนาดใหญ เพราะอาหารทีไดรับจะสงเสริมสรางสวนของ

ในขณะดินมีความชื้น

ตนที่มีการกําจัด

5.4 การตัดชอดอกในระยะเริ่มการเจริญเติบโต ในชวงแรกของการเจริญเติบโต อายุ

ปุยยูเรีย (46-0-0) หรือ

เร็ว (0-46-0 หรือ 0-40-0) ใส

โพแทสเซียม หวานปุย รอบๆ โคน หวานปุย ระหวาง

อันตราการทําลายเพิ่มขึ้นในและละวัน จึงปองกันกําจัดโดยพนสารเคมี

หวานปุยรอบๆ โคนตน ที่มีการกําจัดวัชพืชแลว

ในรูปโบแรกซ(11.3%B)

เมื อ ผลปาล ม ใกล สุ ก แป ง ในเปลื อ กชั้ น นอกของผลปาล ม จะเปลี่ ย นเป น น้ํ า มั น
เปอรเซ็นตน้ํามันจะสูงสุดเมื่อผลปาลมสุกเต็มที่ ซึ่งผลปาลมจะเปลี่ยนจากสีมวงแกเปนสีสม
แดง คุณภาพชองน้ํามันปาลมขึ้นอยูกับความบริสุทธิ์ ความชื้น และระดับของกรดไขมันอิสระ

ความบริสุทธิ์และความชื้นขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของโรงงานสกัด ดังนั้นคุณภาพของน้ํามัน
จึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของการทํางานของทั้งฝายสวนและผายโรงงาน
ในป จ จุ บั น นี้ ไ ด มี โ รงงานรั บ ซื้ อ ผลผลิ ต ปาล ม น้ํ า มั น เพื่ อ สกั ด น้ํ า มั น ปาล ม ใช
ประโยชนในการอุปโภค โดยโรงงานตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งไมไกลจากพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
ภาคกลางมากนัก (จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก) การปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่
ดังกลาวสามารถเก็บผลผลิตปาลมน้ํามัน และขนสงโรงงานไดภายใน 24 ชั่วโมง โดยไมทําให
คุณภาพน้ํามันปาลมสูญเสียไปแตอยางใด
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