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ค�ำน�ำ

 คูม่อืการปลกูปาล์มน�า้มันในพืน้ทีดิ่นเปรีย้วจดั ฉบบันี ้จดัท�าขึน้เพือ่เป็นข้อมลู

ทางเลือกในการตัดสินใจของผู้ที่ต้องการปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นท่ีดินเปรี้ยวจัด

ซ่ึงภายในคูม่อืฉบบันี ้ได้แนะน�าวธิกีารจดัการดนิเปรีย้วจดัให้เหมาะสมต่อการปลกู

ปาล์มน�้ามัน ปัญหาและข้อจ�ากัดในการใช้ประโยชน์ของดินเปรี้ยวจัด พันธุ์ปาล์ม

น�้ามัน ปัจจัยในการปลูกและการดูแลปาล์มน�้ามัน รวมถึงการจัดการควบคุมโรค

และแมลงศัตรูในปาล์มน�้ามัน

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการปลูกปาล์ม

น�้ามันในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส�าหรับเกษตรกร นักเรียน 

นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถน�าไปต่อยอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดได้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
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		1.	บทน�ำ

 ดินเปรี้ยวจัดเป็นดินท่ีมีปัญหาทางด้านการเกษตร มีคุณสมบัติทางกายภาพ

และเคมีที่ไม่เหมาะสมส�าหรับการเพาะปลูกพืช โดยมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวถึงดิน

เหนยีวจดั มโีครงสร้างดนิแน่นทบึท�าให้ดนิมกีารระบายน�า้เลวมนี�า้ท่วมขงั เมือ่ดนิแห้ง

ดินจะแข็งและแตกระแหง เมื่อน�ามาใช้ประโยชน์พบปัญหาเรื่องดินมีสภาพความ

เป็นกรดจัด มีการละลายออกมาของธาตุอะลูมินัม เหล็ก และแมงกานีส ท�าให้เป็น

พิษมีผลต่อการเจริญของพืชที่ปลูก และมีธาตุอาหารหลักในดินในปริมาณต�่าอยู่ใน

รูปที่พืชไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ ปาล์มน�้ามันจัดเป็นพืชน�้ามันชนิดหนึ่งท่ี

เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่พรุหรือดินเปร้ียวจัด เป็นพืชยืนต้นใบเลี้ยงเดี่ยว ล�าต้น

ต้ังตรงไม่มีกิ่งแขนง ใบเป็นประกอบรูปขนนก ใบชี้ข้ึนลงสลับกัน มีท้ังดอกตัวผู้

และดอกตัวเมียบนต้นเดียวกัน ทะลายปาล์มน�้ามันเมื่อสุกแก่เต็มที่มีน�้าหนัก 1-60 

กโิลกรมั สามารถให้ผลผลติทะลายสดได้ตลอดปีผลผลิตเฉลีย่ 2,123 กิโลกรมั/ไร่/ปี 

นอกจากนี้มีสายพันธุ์ปาล์มน�้ามันกว่า 10 สายพันธุ์ ที่มีที่ลักษณะเฉพาะและเหมาะ

สมในการเลอืกมาปลกูในพ้ืนทีด่นิเปร้ียวจัด สามารถเก็บเก่ียวผลผลติได้มากกว่า 25 ปี 

โดยผลผลติทีไ่ด้ขึน้อยูก่บัสายพนัธ์ุทีน่�ามาปลูกในแต่ละพืน้ท่ี ประกอบกับการจดัการ

พื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และมีการบ�ารุงรักษาพืชได้อย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ

 ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ได้ท�าการศกึษาทดลองการปลูกปาล์มน�า้มนั

ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภายในศูนย์ฯ พบว่า ปาล์มน�้ามันสามารถเจริญเติบโตและให้

ผลผลติได้ดใีนพ้ืนทีดิ่นเปรีย้วจัด เมือ่ได้รบัการจดัการพืน้ที ่การเลอืกสายพนัธุป์าล์ม

น�้ามัน วิธีการปลูก และการดูแลรักษาที่เหมาะสม และได้น�าผลส�าเร็จไปขยายผล

ส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีการจัดการสวนปาล์มน�้ามันท่ี

ถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะน�าไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลผลิตปาล์มน�้ามันและ

คุณภาพผลผลิต
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		2.	ดินเปรี้ยวจัด

 ดินเปรี้ยวจัดเป็นดินที่มีปัญหา

ทางด้านการเกษตร ที่มีคุณสมบัติทาง

กายภาพและเคมีที่ไม่เหมาะสมส�าหรับ

การเพาะปลูกพืช โดยมีเน้ือดินเป็น

ดินเหนียวถึงดินเหนียวจัด มีโครงสร้าง

ดินแน่นทึบท�าให้ดินมีการระบายน�้าเลว มีน�้าท่วมขังเมื่อดินแห้ง ดินจะแข็งและ

แตกระแหง เมื่อน�ามาใช้ประโยชน์จะพบปัญหาเรื่องดินมีสภาพความเป็นกรดจัด

มีการละลายออกมาของธาตุอะลูมินัม เหล็ก และแมงกานีส ท�าให้เป็นพิษมีผลต่อ

การเจริญของพืชท่ีปลูก และมีธาตุอาหารหลักในดินมีปริมาณต�่าอยู่ในรูปท่ีพืช

ไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ 

 2.1	 ควำมหมำยของดินเปรี้ยวจัด เป็นดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างต�่า

(pH ต�่ากว่า 4.5) มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีน�้าท่วมขังในฤดูฝน ปฏิกิริยาดินเป็น

กรดจัดและมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่า ท�าให้พืชที่ปลูกไม่สามารถเจริญเติบโต

และให้ผลผลิตได้ ดินเปรี้ยวจัดในประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 5.26 ล้านไร่

(กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) พบในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้ ภาคตะวันออก 

และภาคใต้ 

	 2.2	ลกัษณะท่ัวไปของดนิเปรีย้วจัด	ดินชัน้บน

เป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัด มีสีเทาหรือเทาเข้ม

ถงึด�า ดนิช้ันล่างมสีเีทาอ่อนและมจุีดประสเีหลอืง

ฟางข้าวของสารประกอบจาโรไซต์ พบได้ในพื้นที่

ราบลุ่มหรือพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีพืชจ�าพวกเสม็ด จูดหนู

กกสามเหลีย่มขึน้ปกคลมุอยู ่น�า้ในพ้ืนท่ีดินเปรีย้วจัด

มลีกัษณะใสและเป็นกรดจัดมาก มกัพบคราบสนิม

เหล็กในดินและที่ผิวน�้า
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 2.3	ปัญหำและข้อจ�ำกดักำรใช้ประโยชน์ดนิเปรีย้วจดั	ดนิเปรีย้วจดัเป็นดนิ
ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ปัญหาที่พบมีดังนี้
       1) ดนิมสีภาพเป็นกรดจดั มค่ีา
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต�่ากว่า 4.5 

     2) มีการละลายออกมาของ
ธาตบุางชนิด เช่น  อะลมูนิมั เหลก็ และ
แมงกานีส ท�าให้เป็นพิษและมีผลต่อ
การเจริญของพืชที่ปลูก

    3) ธาตุอาหารหลักในดิน
มีปริมาณต�่า ได้แก่ ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส โดยฟอสฟอรัสถูกตรึง
ให้อยู ่ในรูปที่พืชไม่สามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ได้ 
      4) เนื้อดินเป็นดินเหนียวถึง
ดินเหนียวจัด มีโครงสร้างดินแน่นทึบ
ท�าให้ดินมีการระบายน�้าเลวน�้าท่วมขัง
เมื่อดินแห้งจะแข็งและแตกระแหง 
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		3.	ปำล์มน�ำ้มนั

 ปาล์มน�้ามันเป็นพืชยืนต้นใบเลี้ยงเด่ียว ล�าต้นต้ังตรงไม่มีก่ิงแขนง ใบเป็น

ใบประกอบรปูขนนก มดีอกตัวผูแ้ละดอกตัวเมยีบนต้นเดยีวกนั ทะลายปาล์มน�า้มนั

เมือ่สุกแก่เต็มทีม่นี�า้หนัก 1-60 กโิลกรมั ให้ผลผลติทะลายสดได้ตลอดปี ผลผลติเฉลีย่ 

2,123 กโิลกรัม/ไร่/ปี  ลงทนุครัง้เดยีวสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติได้มากกว่า 25 ปี

ซึง่ผลผลติทีไ่ด้ขึน้อยูก่บัสายพนัธุที์น่�ามาปลกูในแต่ละพืน้ที ่ ประกอบกับการจดัการ

พ้ืนที่ให้มีสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และมีการบ�ารุงรักษาพืชได้อย่างถูกต้อง

 3.1	ลักษณะทั่วไปของปำล์มน�้ำมัน

 ปาล์มน�า้มนั เป็นพชืยนืต้นใบเลีย้งเดีย่วอยูใ่นพชื

ตระกูลปาล ์ม เป ็นพืชสมบูรณ์เพศที่มีดอกตัวผู ้

และดอกตวัเมยีบนต้นเดียวกนัล�าต้นต้ังตรง ไม่มกีิง่แขนง 

ประกอบด้วยข้อและปล้อง แต่ละข้อมหีนึง่ทางใบเวยีน

รอบล�าต้น โดยมีจ�านวนใบ 8 ทางต่อรอบ การเวียน

ของใบม ี 2 แบบ คือ เวยีนซ้ายและเวยีนขวา ความสงู

จะเพิม่ขึน้ปีละ 50 เซนตเิมตร ต้นปาล์มน�า้มนัทีม่อีายมุากกว่า 20 ปี มคีวามสงูถงึ

15-18 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 30-50 เซนติเมตร ขึน้อยูกั่บระยะปลูกและการตัดแต่ง

ทางใบ หากปลูกระยะชดิมากๆ หรอืมกีารตัดทางใบมากเกนิไปจะท�าให้ล�าต้นสงูเรว็

กว่าปกติ ใบของปาล์มน�า้มนัเป็นใบประกอบรปูขนนก มใีบย่อย 100-160 คู ่เมือ่ปาล์ม

มีอายุ 6-8 ปี มีใบย่อยบนทางใบชี้ขึ้นชี้ลงเรียงสลับตลอดทางใบ ซอกใบทุกใบ

จะมีการสร้างตาดอก 1 ตาดอก โดยจะพัฒนาเป็นช่อดอกเพศผู้หรือเพศเมียนั้น

ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น ทะลายปาล์มน�้ามันแต่ละทะลายมีน�้าหนักผล

45-80 เปอร์เซ็นต์ เมือ่สกุแก่เต็มทีม่นี�า้หนกั 1-60 กโิลกรมั สามารถให้ผลผลติทะลายสด 

เฉลีย่ 2,123 กิโลกรมั/ไร่/ปี (ผลผลิตแต่ละช่วงจะต่างกันตามความอดุมสมบูรณ์ของ

สภาพแวดล้อม) สามารถเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มเมื่อมีอายุ 30 เดือนหลังจากปลูก

(ปกติปาล์มจะให้ผลิตต้ังแต่ 12 เดือนหลังปลูกแต่ช่วงแรกยังไม่มีการเก็บผลผลิต)

และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายสดได้นานกว่า 20 ปี (ธีระพงศ์, 2559)
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 3.2	สภำพแวดล้อมทีเ่หมำะสมในกำรปลกูปำล์มน�ำ้มัน		ปาล์มน�า้มนัเป็นพืช
ที่ชอบอากาศในเขตร้อนฝนตกชุก ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศท่ีมีผลต่อ
การเจรญิเตบิโตและการให้ผลผลติของปาล์มน�า้มนั มดีงัน้ี
      1) ฝนและการกระจายตวัของฝน 
เป็นปัจจัยทีมี่อิทธิพลในการจ�ากดัผลผลติ
ของปาล์มน�้ามันมากที่สุด คือข้อจ�ากัด
เกีย่วกบัความชืน้ ปริมาณน�า้ฝนทีเ่หมาะสม
ควรอยู่ในช่วง 2,500-3,000 มิลลิเมตร
ต่อปี และในแต่ละเดือนไม่ควรมีปริมาณ
น�้าฝนน้อยกว่า 120 มิลลิเมตร
   2) แสงแดด ปาล์มน�า้มนัต้องการ
แสงมากในแต่ละวัน คือไม่ต�่ากว่า 5 
ชั่วโมงต่อวัน และต้องการแสงไม่ต�่ากว่า 
2,000 ชั่วโมงต่อปี 
         3) อณุหภมิู อณุหภูมทิีเ่หมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน�้ามันคือ 
22-30 องศาเซลเซยีส อณุหภมูติ�า่สดุไม่ควรต�า่กว่า 20 องศาเซลเซยีส และอณุหภมูิ
สูงสุดไม่เกิน 33 องศาเซลเซียส
              4) ลม ปาล์มน�้ามันไม่ทนทานต่อกระแสลมที่พัดแรงต้องการลมอ่อนๆ
เพื่อช่วยลดความร้อนในทรงพุ่มและช่วยในการถ่ายเทละอองเกสร จึงไม่ควรปลูก
ปาล์มในพื้นที่ที่เกิดพายุบ่อยๆ
    5) สภาพพื้นที่และลักษณะดินที่เหมาะส�าหรับปาล์มน�้ามัน คือ มีความ
ลาดชันไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ ความลึกของช้ันดินมากกว่า 75 เซนติเมตร
ดินมีโครงสร้างและการยึดตัวดี เนื้อดินร่วนถึงเหนียว มีชั้นดินอินทรีย์หนาไม่เกิน
1.5 เมตร ไม่มีชั้นศิลามีความเป็นกรดอ่อน–ปานกลาง (pH 5.0-6.0) และมีความ
สามารถในการซึมน�้าของดินปานกลาง ปาล์มน�้ามันเป็นพืชที่มีระบบรากที่ตื้น
โดยรากที่สามารถดูดอาหารได้ดีเกือบทั้งหมดจะอยู่ในช้ันดินที่มีความลึกประมาณ 
30 เซนติเมตรจากผิวดิน
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 3.3	 พันธุ์ปำล์มน�้ำมัน	พันธุ์ปาล์มน�้ามันที่แยกตามลักษณะของผลแบ่งเป็น
3 ชนดิ ได้แก่ 
     1) ดรูา (Dura) เป็นพันธ์ุปาล์มทีผ่ลมีกะลาหนา
     2) ฟิสิเฟอรา (Pisifera) เป็นพันธุ์ปาล์มที่ผลไม่มีกะลา หรือกะลาบางมาก 
รอบเมลด็จะมเีส้นใยล้อมรอบ
     3) เทเนอรา (Tenera) เป็นพนัธ์ุปาล์มลกูผสม ทีใ่ช้ต้นแม่เป็นพนัธุด์รูา ต้น
พ่อแม่เป็นพนัธุฟิ์สเิฟอรา (บางคร้ังเรียก DxP) ผลจะมีกะลาบางและมเีส้นใยสนี�า้ตาล
ล้อมรอบ ปัจจบุนัเป็นพันธุท์ีป่ลกูเป็นการค้า เพราะให้ผลผลติและเปอร์เซ็นต์น�า้มนัสงู

 พันธุ์ปาล์มน�้ามันในทางการค้า ส�าหรับ
เกษตรกรน�าไปปลูกจะเป็นลกูผสมเทเนอรา (DxP) 
ชื่อทางการค้าส่วนใหญ่จะเรียกชื่อตามสายพันธุ์
พ่อหรือแหล่งผลิต เช่น AVROS ได้แก่ ลูกผสม 
DelixAVROS หรือพันธุ์ LA ME คือ ลูกผสม
ระหว่าง หรอือาจตัง้ช่ือตามแหล่งผลติหรอืบรษัิท
ทีผ่ลติ เช่น สรุาษฎร์ 1, สรุาษฎร์ 2,  สรุาษฎร์ 3 ผลติโดยศูนย์วิจยัปาล์มน�า้มนั
สุราษฎร์ธานี หรือพันธุ์หนองเป็ด ผลิตโดยบริษัทเปารงค์ ออยปาล์ม หรือพันธุ์ 
UV. ผลติโดยบริษทัยนิูวานิช จ�ากดั
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ลกัษณะทัว่ไปของปำล์มน�ำ้มันแต่ละสำยพันธุ์

สำยพนัธุ์
ปำล์มน�ำ้มนั

ลกัษณะทัว่ไป
ผลผลติเฉลีย่
(ต้น/ไร่/ปี)

เปอร์เซน็ต์
น�ำ้มนั(%)

ข้อจ�ำกดั

สรุาษฎร์ธาน ี1
(เดลี ่x ดาลาบาร์)

มีทั้งต้นท่ีให้ผลดิบมีสี
เขียวเม่ือสุกจะเปล่ียน 
เป็นสส้ีมและต้นทีใ่ห้ผล
ดิบสีด�า เม่ือสุกจะมีสี
แดง ประมาณ 50 % 
ของจ�านวนต้นทัง้หมด

3.45 26 - ไม่สามารถน�าเมลด็ทีไ่ด้
จากการผสมเปิดไปท�าพนัธุ์
เพือ่ปลูกต่อได้
- อาจพบอาการทางใบบดิ 
ซึง่เป็นลักษณะผดิปกตทิาง
พันธุกรรมในช่วง 1-3 ปี 
หลัง จากนั้นจะเป็นปกติ

สรุาษฎร์ธาน ี2 
(เดลี ่x ลาเม่)

ก้านทะลายยาว ผลดบิ 
สดี�า เมือ่สกุมสีส้ีมแดง 
กะลาหนา

3.62 23 ไม่สามารถน�าเมล็ดที่ได้
จากการผสมเปิดไปท�า
พนัธุเ์พือ่ปลูกต่อได้

สุราษฎร์ธานี 3
(เดลี่ x ดามี่)

ก้านทะลายยาวปาน
กลาง ผลดบิสดี�า เมือ่
สกุมสีส้ีมแดง กะลาบาง 
เนือ้ในหนาปานกลาง

2.94 27 ไม่สามารถน�าเมล็ดที่ได้
จากการผสมเปิดไปท�าพนัธุ์
เพือ่ปลูกต่อได้

สรุาษฎร์ธาน ี4
(เดลี ่x อโีคนา)

ผลดิบสีด�า เม่ือสุกมีสี
ส้มแดง

3.35 25 ไม่สามารถน�าเมล็ดที่ได้
จากการผสมเปิดไปท�าพนัธุ์
เพือ่ปลูกต่อได้

สุราษฎร์ธานี 5
(เดลี่ x ไนจีเรีย)

อาจจะมต้ีนทีใ่ห้ผลดบิสี
เขยีว เมือ่สกุมีสส้ีม และ
ให้ผลดิบสดี�า เมือ่สกุมี
สแีดง ประมาณ 50% 
ของจ�านวนต้นทัง้หมด

3.05 26 - ไม่สามารถน�าเมลด็ทีไ่ด้
จากการผสมเปิดไปท�าพนัธุ์
เพือ่ปลูกต่อได้
- อาจพบอาการทางใบบดิ 
ซึง่เป็นลักษณะผดิปกตทิาง
พันธุกรรมในช่วง 1-3 ปี 
หลังจากนั้นจะเป็นปกติ
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ลกัษณะทัว่ไปของปำล์มน�ำ้มันแต่ละสำยพันธุ์

สำยพนัธุ์
ปำล์มน�ำ้มนั

ลกัษณะทัว่ไป
ผลผลติเฉลีย่
(ต้น/ไร่/ปี)

เปอร์เซน็ต์
น�ำ้มนั(%)

ข้อจ�ำกดั

สุราษฎร์ธานี 6
(เดลี่ x ดามี่)

ทะลายยาวใหญ่ น�้า
หนกัทะลายสงูกว่า 15 
กโิลกรมั ผลดบิสดี�า เม่ือ
สกุมสีส้ีมแดง กะลาบาง 
เนือ้ในหนาปานกลาง

3.26 27 - ไม่สามารถน�าเมลด็ทีไ่ด้
จากการผสมเปิดไปท�าพนัธุ์
เพือ่ปลูกต่อได้
- ไม่ทนแล้ง

สรุาษฎร์ธาน ี7
(เดลี ่x แทนซาเนยี)

ผลดบิสดี�า สกุสส้ีม 3.64 24 - ไม่สามารถน�าเมลด็ทีไ่ด้
จากการผสมเปิดไปท�าพนัธุ์
เพือ่ปลูกต่อได้
- อาจพบอาการทางใบบดิ 
ซึง่เป็นลกัษณะผดิปกตทิาง
พันธุกรรมในช่วง 1-3 ปี 
หลังจากนั้นจะเป็นปกติ

สรุาษฎร์ธาน ี8
(เดลี ่x ยงักมับ)ิ

ผลดิบสีด�า เม่ือสุกมีสี
ส้มแดง กะลาบาง เนือ้
ในหนา

3.54 25 ไม่สามารถน�าเมล็ดที่ได้
จากการผสมเปิดไปท�า
พนัธุเ์พือ่ปลูกต่อได้

Univanich
(เดลี ่x ยงักาบ)ิ

ผลมีสีน�้าตาลด�า เม่ือ
สกุเตม็ทีม่สีแีดง กะลา
บาง

5.35 29 ไม่สามารถน�าเมล็ดที่ได้
จากการผสมเปิดไปท�า
พันธุ์เพื่อปลูกต่อได้

หนองเป็ด D x P ทะลายเป็นรูวงรีค่อน
ข้างยาว ผลร ีเนื้อนอก
หนา กะลาบาง เนือ้ใน
ขนาดกลาง-เล็ก

4 27-33 ไม่สามารถน�าเมล็ดที่ได้
จากการผสมเปิดไปท�าพนัธุ์
เพือ่ปลูกต่อได้

ทรัพย์ ม.อ.1 ทะลายกลมรี หนาม
สั้น ผลดิบมีสีด�า เมื่อ
สุกมีสีแดงส้ม

5 28-32 ไม่สามารถน�าเมล็ดทีไ่ด้
จากการผสมเปิดไปท�า
พนัธุเ์พือ่ปลูกต่อได้
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		4.	กำรจดักำรดนิเปรีย้วจัดเพือ่ปลูกปำล์มน�ำ้มัน  

 ดินเปรี้ยวจัดเป็นดินที่มีปัญหาในการปลูกพืช การน�าพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมาใช้

ประโยชน์ จ�าเป็นต้องมกีารจัดการดินทีเ่หมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลติท่ีคุม้กบัการลงทุน

 4.1	กำรเตรยีมพ้ืนทีมี่ข้ันตอนดงันี	้	(พิสทุธิ ์และคณะ, 2536)

      1)  การท�าถนน ถนนในสวนปาล์ม

น�า้มนัเป็นสิง่จ�าเป็นทีใ่ช้ในการเดินทางขนส่ง 

เพ่ือเข้าปฏิบัติการดูแลรักษาและการเก็บ

เกีย่ว

    2) การท�าร่องระบายน�้าเป็นสิ่ง

จ�าเป็นส�าหรับในพ้ืนทีป่ลกู ซึง่สภาพเป็นทีลุ่ม่

มีป ัญหาน�้ าท ่วมเกิดความเสียหายได ้

ท่อระบายน�้าควรท�าพร้อมกับการตัดถนน

ในแปลง 

      3) การท�าคันดินล้อมรอบพ้ืนที่

เพือ่ปลกูป้องกันน�า้ท่วม

            4) การปรับรูปแปลงนาดินเปร้ียวจัด

(การขดุคแูละยกระดับคันดิน)

          - ก�าหนดแนวขุดยกร่อง โดยวัดขนาดพื้นท่ีส่วนท่ีจะปลูกปาล์มน�้ามัน 

กว้าง 8 เมตร และวัดขนาดพื้นที่ส่วนที่เป็นร่องน�้ากว้าง 2 เมตร หรือมากกว่านี้

เพือ่ให้ได้ดินบนร่องปลูกสงูตามท่ีต้องการ ปักหลกัท�าแนวไว้

       - ขดุดินบนในส่วนท่ีเป็นร่องน�า้ ลกึประมาณ 80 เซนตเิมตร ไม่ควรลกึ

มากกว่า 1 เมตร หรือไม่ลึกถึงชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรท์อยู่ปากบ่อกว้าง

2.0 เมตร ก้นบ่อกว้าง 1.5 เมตร

         - น�าดินบนไปกองไว้กลางพื้นที่ส่วนที่จะปลูกปาล์มน�้ามัน ส่วนดินล่าง

กองไว้ถดัออกมาสร้างคันดินได้ขนาด สงู 0.3-0.5 เมตร โดยบรเิวณกลางพืน้ท่ีจะมี

ส่วนสูง และลดระดับมาจนถึงคูระบายน�้า ตกแต่งสันร่องมีขนาด กว้าง 8 เมตร

และควรยกร่องให้คนัดินปลูกพืชอยูสู่งจากหน้าดินเดิม 50-80 เซนตเิมตร
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	 4.2	กำรปรับปรงุดนิเปรีย้วจัดเพ่ือปลกูปำล์มน�ำ้มนั	(พสิทุธิ ์และคณะ, 2536)

 ในพ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัด เมื่อด�าเนินการ
เตรยีมพืน้ทีโ่ดยการขุดยกร่องเรยีบร้อยแล้ว จะ
ต้องแก้ไขความเป็นกรดจัดของดินโดยใส่
หนิปนูฝุน่ อตัรา 1.4 ตนั/ไร่ หรอือตัราครึง่หนึง่
ของความต้องการปูน และควบคู ่กับการ
ควบคุมระดบัน�า้ไม่ให้ต�า่กว่าชัน้ดินเลน

 4.3	กำรปลกูปำล์มน�ำ้มันมีข้ันตอนดงันี	้(พิสทุธิ ์และคณะ, 2536)

        1) ก�าหนดระยะปลกูปาล์มน�า้มนั
ถ้าคนัดนิปลกูปาล์มกว้าง 5-6 เมตร แนะน�าให้
ปลกูแถวเดยีวตรงกลางร่อง มรีะยะปลูก 8×8 
ตารางเมตร หรือ 9×9 ตารางเมตร และถ้าคัน
ดนิปลูกปาล์มกว้าง 8 เมตร แนะน�าให้ปลกูแถว
คูส่ลบัฟันปลา มรีะยะปลกู 8×8 ตารางเมตร หรอื 9×9 ตารางเมตร เช่นเดยีวกนั
      2) ใส่ปุย๋รองก้นหลมุ เพ่ือเป็นการเพิม่ความอดุมสมบูรณ์ให้แก่ดิน โดยการ
รองก้นหลมุด้วยรอ็กฟอสเฟตใน อตัรา 250-500 กรมัต่อหลมุ
      3) คลุกเคล้าดินกับปุ๋ย เพื่อป้องกันการสัมผัสของรากโดยตรงจากนั้น
แกะถุงพลาสตกิออกอย่างระมดัระวงั
      4) วางถงุกล้าปาล์มให้ตรงจดุทีต้่องการและพยายามให้ส่วนของต้นอยูใ่น
ระดบัเดยีวกบัท่ีอยูใ่นถงุพลาสติก
      5) ใส่ดนิลงไปในหลมุโดยใส่ดนิชัน้บนลงไปก่อนและอดัดนิให้แน่นเพือ่ป้องกัน
การล้มเมือ่ลมพัดแรง
      6) คลกุดนิด้วยฟางข้าวหรือใบหญ้าแฝก หรอืปลกูพืชตระกูลถัว่ เช่น ถัว่พุม่ด�า 
คลมุบรเิวณโคนต้น ช่วยรักษาความช้ืนในดิน และรดน�า้ให้ชุ่ม
        7) การตรวจแปลงหลังจากการปลูก  หลังจากการปลูกปาล์มน�้ามันแล้ว
ต้องหมัน่ตรวจเพือ่ให้แน่ใจว่าต้นกล้าอยูใ่นสภาพเดมิ ต้นใดทีย่งัอดัดนิไม่แน่นหรอื
ถูกลมพัดโยก ต้องท�าหลักแล้วผูกให้แน่นต้นกล้าอยู่ในระดับท่ีถูกต้องไม่ลึกหรือ

ตืน้กว่าเดมิ ซึง่อาจเกดิการยบุตัวหรอืการพัดพาของดินโดยน�า้ฝน
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      8) การปลูกซ่อม ควรเตรียมต้นกล้าปาล์มน�้ามันส�ารองไว้ประมาณ 5% 
ของต้นกล้าทั้งหมด ส�าหรับการปลูกทดแทนต้นที่ตาย โรคแมลงท�าลายหรือต้นที่มี
ลกัษณะผดิปกต ิการซ่อมควรท�าภายในระยะเวลา 1 เดอืน หลงัจากปลกู เพราะจะท�า
ให้ต้นที่ปลูกซ่อมใหม่นั้นเติบโตทันพวกที่ปลูกลงไว้ก่อน

 4.4	กำรบ�ำรุงและดูแลรักษำ
 ปาล์มน�้ามันเป็นพืชที่มีอายุการให้
ผลผลติยาว การดูแลรกัษาหรอืการจัดการ
ในแต่ละช่วงอายุจะแตกต่างกัน ดังน้ัน
จะต ้องมีความเข ้าใจและจัดการให ้
ถูกต้อง เพื่อให้ปาล์มน�้ามันมีผลผลิต
อย่างต่อเนื่องข้อควรปฏิบัติในการดูแล
รักษาสวนปาล์มน�้ามัน มีดังนี้

 1) ควบคุมระดับน�้าในร่องให้สม�่าเสมอและควรให้น�้าทุกวันในช่วงแรกของ
การปลูก อาจจะใช้วิธีการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์หรือแบบเรือพ่น
 2) การให้น�้าระบบสปริงเกลอร์ต้องมีสระน�้าขนาดใหญ่เก็บน�้าไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้งโดยต่อท่อวางระบบให้น�้าแบบสปริงเกลอร์ ใช้หัวฉีด 1 หัวในช่วงแรกของ
การเจริญเติบโตปีที่ 1-2 และใช้หัวฉีด 2 หัวต่อต้นในปีที่ 3 เนื่องจากปาล์มน�้ามัน
เจริญเติบโตเต็มที่เริ่มให้ผลผลิต มีความต้องการน�้าปริมาณมากจ�าเป็นต้องให้น�้า    
อย่างเพยีงพอทกุวัน ยกเว้นช่วงฝนตก โดยการสงัเกตดนิบรเิวณโคนต้น ไม่ปล่อยให้
ดินแห้ง
 3) การใช้ทะลายเปล่าปาล์มน�้ามันคลุมดินบริเวณโคนต้นปาล์ม เพื่อเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้แก่ดิน ช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้น รักษาความชื้นในดินและช่วยเพิ่มความ
เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ซึ่งในทะลายปาล์มน�้ามัน น�้าหนัก 1,000 
กิโลกรัม มีไนโตรเจนสูงเทียบเท่าปุ๋ยเคมีแอมโมเนียซัลเฟต 7.45 กิโลกรัม และมี
โพแทสเซียมเทียบเท่ากับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 11.7 กิโลกรัม

 4) การป้องกันและการก�าจัดวชัพชื วชัพชืเป็นปัญหาหนึง่ในการปลกูปาล์มน�า้มนั 

สามารถท�าให้ผลผลติของปาล์มน�า้มนัลดลงได้ เนือ่งจากการแก่งแย่งธาตอุาหาร ฉะนัน้
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เราควรมีการก�าจัดวัชพืชอยู่บ่อยครั้ง เพ่ือให้ปาล์มน�้ามันสามารถดูดธาตุอาหารได้
เตม็ท่ี
 5) การใส่ปุย๋ปาล์มน�า้มนัเป็นพืชทีต้่องการปุย๋
ในอตัราสงู การใส่ปุ๋ยทีเ่หมาะสมกับความต้องการ 
และถกูต้องตามฤดูกาลจะท�าให้ได้ผลผลติสงู โดย
ปีแรกหลงัจากปลกู แบ่งการใส่ปุ๋ยเป็น 5 คร้ัง/ปี ปี
ที ่ 2 แบ่งการใส่ปุย๋ 4 ครัง้/ปี ปีที ่3 แบ่งการใส่ปุย๋
3 ครั้ง/ปี โดยช่วงที่เหมาะสมในการใส่ปุ ๋ยคือ ต้นฝน กลางฝน และปลายฝน

การแบ่งใส่หลายครัง้ดีกว่าการใส่น้อยครัง้ (ตารางท่ี 1, 2)

ตำรำงท่ี	1	กำรใส่ปุ๋ยปำล์มน�ำ้มันในดนิกรดหรอืดนิเปรีย้วจดั	ช่วงอำย	ุ1-3	ปี

อำยุ
(ปี)

หลังปลูก	
(เดือน)

ชนิดและปริมำณปุ๋ยที่ต้องกำร	(กิโลกรัม/ต้น/ปี)

21-0-0 18-46-0 0-0-60 กลเีซอร์ไรท์ โบเรต

1

รองก้นหลุม - 0.45 - - -

1 0.10 - - - -

3 0.20 - - 0.15 -

6 0.20 - 0.20 - -

9 0.20 0.45 0.40 0.15 0.09

12 0.30 - 0.40 - -

รวมปีที่	1 1.00 0.90 1.00 0.30 0.09

2

15 0.30 - - 0.15 -

18 0.40 0.45 0.50 - 0.13

21 0.60 - 1.00 0.15 -

24 0.90 0.45 1.00 - -

รวมปีที่	2 2.20 0.90 2.50 0.30 0.13
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ตำรำงท่ี	2	ปรมิำณปุ๋ยเคมีส�ำหรบัปำล์มน�ำ้มนัท่ีโตเต็มทีแ่ล้ว

อำยุ
(ปี)

หลังปลูก	
(เดือน)

ชนิดและปริมำณปุ๋ยที่ต้องกำร	(กิโลกรัม/ต้น/ปี)

ยูเรีย
46-0-0

หิน
ฟอสเฟต
0-3-0

KCl
0-0-60

กลเีซอร์ไรท์ โบเรต

4
40 1.0 1.5 1.5 0.5 0.1

46 1.0 - 1.5 0.5 -

ปริมำณปุ๋ยรวมปีที่	4 2.0 1.5 3.0 1.0 0.1

5
52 2.0 1.5 2.0 0.5 0.8

58 0.75 - 2.0 0.5 -

ปริมำณปุ๋ยรวมปีที่	5 2.75 1.5 4.0 1.0 0.08

6-8 ครั้งที่ 1 1.0 1.5 2.0 0.5 ***

ครั้งที่ 2 1.5 2.0 0.5 ***

***ในบางกรณีอาจะใส่โบเรกซ์ไปจนปาล์มน�า้มนัอาย ุ8 ปี

ทีม่า : คูม่อืปาล์มน�า้มนั กรมวชิาการเกษตร (2548)

ตำรำงท่ี	1	กำรใส่ปุ๋ยปำล์มน�ำ้มันในดินกรดหรอืดนิเปรีย้วจดั	ช่วงอำย	ุ1-3	ปี

อำยุ
(ปี)

หลังปลูก	
(เดือน)

ชนิดและปริมำณปุ๋ยที่ต้องกำร	(กิโลกรัม/ต้น/ปี)

21-0-0 18-46-0 0-0-60 กลเีซอร์ไรท์ โบเรต

3

27 0.90 - 0.80 0.35 -

31 0.90 1.10 0.80 - 0.13

36 1.20 - 0.90 0.35 -

รวมปีที่	3 3.00 1.10 2.50 0.70 0.13

ทีม่า : คูม่อืปาล์มน�า้มนั กรมวชิาการเกษตร (2548)
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 6) การตัดช่อดอกทิ้ง โดยปกติหลังจากปลูกปาล์มน�้ามัน 12-16 เดือน
ปาล์มน�า้มนัเริม่สร้างช่อดอก ให้ตัดช่อดอกทิง้ เพือ่ให้ต้นปาล์มน�า้มันเจรญิเตบิโตเรว็
แข็งแรงและมขีนาดใหญ่ เพราะอาหารทีไ่ด้รับจะช่วยเสรมิสร้างส่วนของล�าต้นแทน
การเลีย้งช่อดอกและผลผลติ เมือ่ถงึระยะให้ผลผลติ ผลปาล์มน�า้มนัจะมขีนาดใหญ่
สม�า่เสมอ
 7) การตดัแต่งทางใบไม่ควรตดัแต่งทางใบจนถงึ
ระยะเกบ็เกีย่ว (30 เดือน) เน่ืองจากช่วงระยะเวลาดัง
กล่าวปาล์มน�า้มนัก�าลงัเจริญเติบโต จ�าเป็นต้องสร้าง
อาหารมาก ดงันัน้จงึต้องมกีารสงัเคราะห์อาหารมาก 
การตัดแต่งทางใบออกจะเป็นการลดพื้นที่ในการ
สงัเคราะห์แสง ท�าให้ต้นปาล์มมกีารสร้างอาหารน้อยลง และท�าให้โคนล�าต้นมขีนาดเลก็ 
 8) การเกบ็เก่ียวผลผลติ ในพ้ืนทีดิ่นเปรีย้วจัด
ทะลายปาล์มจะต้องก�าหนดรอบ ซึง่อาจเป็น 15 วนั/
ครัง้ หรอื 20 วนั/คร้ัง ทะลายปาล์มน�า้มนัทีเ่หมาะ
สมในการเก็บเกี่ยวควรเป็นทะลายที่สุกเต็มที่ โดย
สงัเกตว่ามผีลร่วง 3-5 ผล/ทะลาย หากปล่อยให้สกุ
มากเกินไปจะท�าให้มีผลร่วงมาก ส�าหรับวิธีการตัด
ทะลาย ไม่ควรตดัก้านทะลายยาวเกนิไป ความยาวที่
เหมาะสมไม่ควรเกิน 5 เซนตเิมตร  ปาล์มน�า้มนัจะเร่ิม
ให้ผลผลติตัง้แต่ปีที ่4 ค่าเฉลีย่ 0.36 ตัน/ไร่ ผลติจะเพ่ิมข้ึนชัดเจนในปี 5-7 จะคงท่ีใน
ปีที ่7-11 ผลผลติเฉลีย่ 3.54-3.78 ตัน/ไร่ และลดลงในปีท่ี 12 เฉลีย่ 2.85 ตนั/ไร่

 ในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม  ปาล์มน�า้มนัจะให้ผลผลติตลอดปีมจี�านวนทะลาย
เฉลีย่ 8-15 ทะลาย/ต้น/ปี น�า้หนักทะลายเฉล่ีย 10-15 กโิลกรัม แต่ละทะลายมผีล
ปาล์มโดยเฉลีย่ประมาณ 1,000-2,000 ผล/ทะลาย ผลปาล์มทัง้หมดมนี�า้หนกัประมาณ 
60% ของน�า้หนกัทัง้ทะลายทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอายขุองต้นปาล์มน�า้มนั
 ในพ้ืนทีดิ่นเปรีย้วจัดปาล์มน�า้มนัจะเริม่ให้ผลผลติตัง้แต่ปีที ่4 ค่าเฉลีย่ 0.36 ตนั/ไร่
ผลติจะเพิม่ขึน้ชดัเจนในปี 5-7 จะคงทีใ่นปีท่ี 7-11 ผลผลติเฉลีย่ 3.54-3.78 ตนั/ไร่ 
และลดลงในปีที ่12 เฉลีย่ 2.85 ตัน/ไร่ 
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		5.โรคและแมลงท่ีเกดิในปำล์มน�ำ้มนั

 โรคและศัตรูปาล์มน�้ามัน สามารถเกิดข้ึนกับปาล์มน�้ามันได้ตั้งแต่ระยะเมล็ด 
ระยะต้นกล้า จนถึงระยะทีย้่ายและปลกูในแปลง โดยสาเหตขุองโรคท่ีเกิดมาจากเช้ือ
สาเหตโุรคพชื การขาดธาตอุาหารของพชื แมลงศตัรแูละศตัรพูชือืน่ๆ  ดงันี ้ (ธรีะ, 2558)

โรคและศตัรูปำล์มน�ำ้มนั ลกัษณะอำกำร/กำรเข้ำท�ำลำย กำรป้องกนั

1. เชื้อสาเหตุโรคพืช

โรคใบไหม้ พบอาการบนยอดท่ียังไม่คลี่หรือบนใบ
ทีเ่ริม่คลี ่2 ใบแรก เกิดจดุเลก็ๆ ลกัษณะ
โปร่งใสกระจายทั่วใบ เมื่อแผลเจริญ
เต็มท่ีจะมีรูปร่างกลมสีน�้าตาลด�า บุ๋ม
ตรงกลาง ขอบแผลนูน มีลักษณะเป็น
มนั แผลมวีงเหลอืงล้อมรอบ แผลขยาย
ใหญ่ขึน้รปูร่างกลมร ีความยาวแผลอาจ
ยาวถึง 7-8 มม. ถ้าหากระบาดรุนแรง 
แผลจะมกีารรวมตวัท�าให้ใบเปลีย่นเป็น
สีน�้าตาลคล้ายไฟไหม้ อาการโรคนี้จะ
เริ่มจากใบล่าง ใบที่แห้งตายจะม้วนงอ
มีลักษณะกรอบ

- สงัเกตส่วนใบอ่อนของ
ต้นกล้า หากพบการเข้า
ท�าลายให ้ตัดใบอ ่อน
ส่วนน้ันทิ้ง หากรุนแรง
ให้น�าต้นกล้าที่เป็นโรค
ออกจากแปลงแล้วท�าลาย
- การใช้สารเคมีเบโนมลิ
หนอืแคปแทน 56 กรมั/
น�้า 12.5 ลิตร หรือไท
แรม (80%a.i. ใช้ 0.2%) 
ฉีดพ่นทุก10 วัน 

โรคใบจุด เกดิทีใ่บอ่อนหรอืใบยอดทีย่งัไม่คลี ่เป็น
จุดเล็กๆ เท่าปลายเข็มหมุด มีสีเหลือง
ใส แต่ละจดุมวีงแหวนสเีหลอืงล้อมรอบ 
แผลเป็นกลุ่มจากปลายใบเข้ามา เม่ือ
เกิดรุนแรง แผลเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลด�า 
ปลายใบเริ่มแห้งและตายไปในที่สุด

ป้องกันก�าจัดโดยแยก
ต้นที่ เป ็นโรคและเผา
ท�าลายพ่นด้วยสารเคมี
ฆ่าเชือ้รา เช่น แคปแทน 
หรือไทแรมทั้งด้านบน
และใต้ใบ
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โรคและศตัรูปำล์มน�ำ้มนั ลกัษณะอำกำร/กำรเข้ำท�ำลำย กำรป้องกนั

โรคก้านทางใบบิด เกดิจากการผดิปกตทิางพนัธกุรรม เมือ่
ปาล์มมีอายุมากข้ึนอาการของโรคจะ
หายไปเอง ลักษณะอาการที่พบใบยอด
เกดิแผลสนี�า้ตาลแดง ลกัษณะฉ�า่น�า้บน
กลางยอด เม่ือแผลขยายตัวท�าให้ใบ
ย่อยทีย่งัไม่คลีเ่กดิอาการเน่าทางยอดมี
ลกัษณะโค้งงอลง หากเกดิรนุแรง จะพบ
อาการทางโค้งงอโดยรอบยอด มลัีกษณะ
คล้ายมงกุฎ

เลือกสายพันธุ์ที่มีโรคนี้
ใช้สารเคมป้ีองกนัก�าจดั
โรคพืช แคปแทน 0.2% 
หรือไทอะเบ็นดาโซน 
0.1% และสารฆ่าแมลง 
trichlophon 0.1% ฉีด
ป้องกันการเข้าท�าลาย
ของโรคแมลงที่บริเวณ
รอยแผลที่เกิดจากการ
โค้งงอ

โรคยอดเน่า เกดิบรเิวณโคนยอดทีย่งัไม่คลี ่โดยขอบ
แผลมีลักษณะฉ�่าน�้า ในปาล์มที่มีอายุ
น้อยจะมอีาการเน่าด�า เริม่จากปลายใบ
ย่อยท่ียังไม่คลี่ แผลเน่าด�าจะขยาย
ท�าให้ใบยอดทั้งใบเน่า/แห้ง เป็นสี
น�้าตาลแดง สามารถดึงหลุดออกมาได้
ง่าย ทางยอดจะหกัพบับรเิวณกลางทาง
ใบหรอืโคนทางช่วงอากาศแล้งทางยอด
ท่ีถูกท�าลายจะมีสีเหลืองส้ม ช่วงหน้า
ฝนทางยอดท่ีถูกท�าลายจะมีสีเหลือง
อ่อน ต้นปาล์มทีก่ารท�าลายไม่ถงึจดุการ
เจริญเติบโต ยอดใหม่ท่เกดขึ้นจะมีรูป
ร่างผิดปกติ ใบย่อยหดสั้น แต่ถ้ามีการ
ท�าลายถึงจุดเจริญอาจท�าให้ต้นปาล์ม
ตายได้

ตดัทางยอดทีแ่สดอาการ
เน่าออก ป้องกันการ
ลุกลามของโรค หากมี
การระบาดให้ตัดส่วนที่
เป็นโรคออกให้หมดและ
ราดบริเวณกรวยยอด
ของต้นที่เป็นโรคด้วย
สารเคมี ไทแรม อัตรา 
130 กรมัต่อน�า้ 20 ลิตร 
ผสมสารจับใบทุก 5-7 
วนั
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โรคและศตัรูปำล์มน�ำ้มนั ลกัษณะอำกำร/กำรเข้ำท�ำลำย กำรป้องกนั

โรคทะลายเน่า ในระยะแรก พบเส้นใบสขีาวของเชือ้รา
บนทะลายปาล์ม บรเิวณช่องระหว่างผล
ปาล์มและโคนทะลายส่วนท่ีติดทางใบ
เส้นใยข้ึนปกคลุมท้ังทะลายและเข้า
ท�าลายส่วน mesocarp ท�าให้ผลเน่า
มีสีน�้าตาล โรคนี้พบมากในปาล์มที่เริ่ม
ให้ทะลายในช่วงแรก 

ใช ้วิธี เขตกรรม ดูแล
แปลงให้สะอาด ไม่ให้มี
แหล่งของเชื้อราอยู่ใน
แปลง ท�าลายทะลายใน
ช่วงแรก โดยตัดช่อดอก
ทิ้งในช่วง 30 เดือนแรก
หลงัปลกู ตดัแต่งก้านใบ
ให้สัน้ลงเพือ่ลดความชืน้
บริเวณโตนทาง แล้วฉีด
พ่นโดยยาก�าจัดเชื้อรา

2. อาการขาดธาตุอาหาร

ไนโตรเจน (N) ใบมีสีเหลืองซีด เกิดที่ทางใบแก่ก่อน ใส ่ ปุ ๋ ย แอม โม เนี ยม
ซลัเฟต (21-0-0) ปาล์ม
อาย ุ 1-2 ปี อตัรา 1-2 
กก./ต้น/ปี อาย ุ 3-5 ปี 
อัตรา 2-3 กก./ต้น/ปี 
อายุ 6 ปีขึ้นไป อัตรา 
3-5 กก./ต้น/ปี

ฟอสฟอรัส (P) ใบมสีเีขยีวเข้ม จะชะงักการเจรญิเตบิโต 
จุดสังเกต คือ ใบหญ้าบริเวณใต้โคนต้น
ปาล์มจะมีสีม่วงอมแดง

ใส ่ปุ ๋ ย ร็ อกฟอสเฟต 
(0-3-0) ปาล์มอาย ุ1-2 ปี 
อตัรา 0.6-0.9 กก./ต้น/ปี 
อาย ุ3-5 ปี อตัรา 1-1.5 
กก./ต้น/ปี อาย ุ6 ปีขึน้ไป 
อตัรา 1.5-2 กก./ต้น/ปี
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โรคและศตัรูปำล์มน�ำ้มนั ลกัษณะอำกำร/กำรเข้ำท�ำลำย กำรป้องกนั

โปแตสเซียม (K) ใบย่อยมีจุดสีเหลืองส้มเป็นจ�้าๆ และมี
ลกัษณะเด่นชัด คอืใบย่อยของทางใบล่าง
จะซีดแลแห้งก่อนก�าหนด

ใส ่ ปุ ๋ ย โปแตส เซี ยม
(0-0-60) ปาล์มอาย ุ1-2 ปี 
อตัรา 0.75-1 กก./ต้น/ปี 
อาย ุ3-5 ปี อตัรา 1.5-2.5 
กก./ต้น/ปี อายุ 6 ปีขึ้น
ไป อตัรา 3-5 กก./ต้น/ปี

แมกนีเซียม (Mg) ใบย่อยของทางใบล่างจะมีสีเหลืองเริ่ม
จากปลายใบและขอบใบ บริเวณท่ีมีสี
เหลอืงจะเหน็ชเัดม่ือถกูแสงแดด

ใส่ปุ๋ยคีเซอไรท์ (แมกนี
เซยีมซัลเฟต) ปาล์มอายุ 
1-3 ปี อัตรา 0.3-0.6 
กก./ต้น/ปี อายุ 4-5 ปี 
อตัรา 1.0-1.2 กก./ต้น/ปี 
อายุ 6 ปีขึ้นไป อัตรา 
1.2-1.5 กก./ต ้น/ป ี

โบรอน (B) ปลายใบย่อยหักงอ ย่นหรือหยิก 
เป็นคลื่น

ใส่ปุ๋ยโบแรกซ์ ปาล์ม
อาย ุ1-3 ปี อตัรา 30-50 
กรมั/ต้น/ปี อาย ุ4-5 ปี 
อัตรา 80-100 กรัม/
ต้น/ปี อายุ 6 ปีขึ้นไป 
อัตรา 100-150 กรัม/
ต้น/ปี

ทองแดง (Cu) ปลายใบแห้ง ม้วนห่อแหลม ใส่สารละลาคอปเปอร์
ซัลเฟต อัตรา 50-100 
กรัม/ต้น/ปี
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โรคและศตัรูปำล์มน�ำ้มนั ลกัษณะอำกำร/กำรเข้ำท�ำลำย กำรป้องกนั

3. แมลงและศัตรูปาล์มน�้ามัน

แมกนีเซียม (Mg) ตวัเตม็วยัเจาะโคนทางใบและกดัท�าลาย
ยอดอ่อน ท�าให้ใบที่เกิดไหม่ไม่สมบูรณ์ 
มรีอยขาดแหว่งเป็นรปูสามเหลีย่ม รอย
แผลทีด้่วงแรดกดัท�าลาย อาจท�าให้ด้วง
งวงมะพร้าวมาวางไข่ หรืออาจท�าให้
ยอดเน่าได้

ท�าลายแหล่งวางไข่ เช่น 
บริเวณซากต้นปาล์ม 
กองปุ๋ยหมัก โดยใช้เชื้อ
ราเมตาไรเซียม(ขอได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรด้านอารกัขา
พืช) 400 กรัม/กองปุ๋ย 
คลุกเคล้าให้เข้ากับปุ๋ย 
และใช ้ ลูกเหม็น ใส ่
บริเวณซอกโคนทางใบ
เพื่อไล่ด้วงแรด

หนอนปลอกเล็ก จะแทะผวิใบ ท�าให้ใบแห้งเป็นสนี�า้ตาล 
กดัทะลใุบเป็นรแูละขาดแหว่ง ถ้าระบาด
รนุแรงจะเหน็ทางใบทัง้ต้นเป็นสีน�า้ตาล
แห้ง ท�าให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต 
ผลผลิตลดลง

ตดัแต่งทางใบทีถ่กูหนอน
ปลอกท�าลายมาเผาไฟ
ทันที เพ่ือตัดวงจรการ
ระบาด และใช้เชือ้ (BT)
ฉีดพ ่นบริ เวณทางใบ 
อัตรา 80-100 ซี.ซี./น�้า 
20 ลิตร ฉีดพ่น 3 ครั้ง 
ห ่างกัน 7-10 วันใน 
ช่วงเวลาเย็น

หนู เข้ากัดแทะทางใบปาล์ม กัดกินผล
ปาล์มน�้ามันทั้งดิบและสุก

วธิเีขตกรรม ถากวชัพืช
บริเวณโคนต้นออกรัศมี
1 เมตร ไม่ให้เป็นทีอ่าศยั
ของหนู ดักหรือท�าลาย
โดยใช้ตาข่ายหุม้รอบโคน
ปาล์ม เพื่อขัดขวางการ
เข้าท�าลาย 
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