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บทที่ 5 
เทคโนโลยีการปลูกปาล์มน ้ามัน 

 
การเตรียมพื นท่ีปลูกปาล์มน ้ามัน 
 1. การบุกเบิกพื นท่ีและการปรับสภาพพื นที่ 
 1.1 ควรด ำเนินกำรในฤดูแล้ง เพรำะสะดวกในกำรใช้เคร่ืองจักรกล 
 1.2โค่น และก ำจัดต้นไม้และวัชพืชออกจำกแปลง ไถพรวนปรับพื้นที่ให้เรียบ  ในกรณีที่ 
โค่นล้มปำล์มเก่ำเพื่อปลูกใหม่ทดแทน ควรใช้วิธีสับต้นปำล์มและกองให้ย่อยสลำยในแปลง ไม่ควรกอง
ซำกต้นปำล์มสูงเกินไป เพรำะจะเป็นที่วำงไข่ของด้วงแรด  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
      การปรับสภาพพื นที่ 

 
2. การท้าถนน 
ถนนในสวนปำล์มน้ ำมันใช้เป็นเส้นทำงขนส่งผลผลิต ปฏิบัติงำนกำรดูแลรักษำสวน และ 

กำรเก็บเกี่ยว กำรวำงผังท ำถนนขึ้นอยู่กับขนำดของสวนปำล์มน้ ำมัน  โดยทั่วไปรูปแบบของถนน  
มี 3 แบบคือ 
 2.1 ถนนใหญ่ กว้ำงประมำณ 6 - 8 เมตร ห่ำงกัน 120 ต้นปำล์ม เพื่อใช้เป็นเส้นทำงขนส่ง
วัสดุกำรเกษตร และผลผลิตไปโรงงำนสกัดน้ ำมันปำล์ม  (ส ำหรับสวนปำล์มขนำดเล็กกว่ำ 500 ไร่  
ไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงถนนใหญ่) 
 2.2 ถนนเข้ำแปลง เป็นถนนที่สร้ำงแยกจำกถนนใหญ่ มีควำมกว้ำงประมำณ 4 - 6 เมตร  
ห่ำงกันประมำณ 40 ต้นปำล์ม เพื่อใช้ส ำหรับขนส่งวัสดุกำรเกษตรเข้ำสวนปำล์ม และขนส่งผลผลิต 
 2.3 ถนนซอย เป็นถนนขนำดเล็กแยกจำกถนนเข้ำแปลง ควำมกว้ำงประมำณ 3 - 4 เมตร  
มีระยะห่ำงประมำณ 20 ต้นปำล์ม ส ำหรับขนส่งวัสดุกำรเกษตร และผลผลิตสู่ถนนย่อย 



55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การท้าร่องระบายน ้า  
  3.1 กำรท ำระบบระบำยเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับในพื้นที่ปลูกซึ่งสภำพเป็นที่ลุ่ม มีน้ ำท่วม และ
ควรท ำพร้อมกับกำรตัดถนนในแปลง  ร่องระบำยน้ ำในสวนปำล์มมี 3 ประเภท คือ 
 3.2 ร่องระบำยน้ ำในแปลง ท ำทุกๆ แถวของปำล์มน้ ำมัน ขนำด 1.0x0.3x1.1 เซนติเมตร 
(ด้ำนบนxด้ำนล่ำงxลึก) 

3.3 ร่องระบำยน้ ำรวม  สร้ำงขนำนกับถนนเข้ำแปลง เชื่อมต่อกับร่องระบำยน้ ำในแปลง  
กับร่องระบำยน้ ำใหญ่ ขนำด  2.0x0.6x1.25 เมตร 

3.4 ร่องระบำยน้ ำใหญ่ รับน้ ำจำกทำงระบำยน้ ำร่วม และระบำยออกสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
สร้ำงขนำนกับถนนใหญ่ ขนำด 3.0x1.0x2.5 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนนใหญ่ ขนาด 6 เมตร ถนนเข้าแปลง ขนาด 4 เมตร ถนนซอย ขนาด 3-4 เมตร 

การท้าร่องระบายน ้าในแปลง 
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4. การวางแนวปลูก 
 4.1วำงแนวปลูก ท ำหลังจำกสร้ำงถนนและทำงระบำยน้ ำ ระบบกำรปลูกใช้แบบสำมเหลี่ยม
ด้ำนเท่ำ ให้แถวปลูกหลักอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้  เพื่อให้ต้นปำล์มทุกต้นได้รับแสงแดดมำกที่สุดและ
สม่ ำเสมอ 
 4.2 ระยะปลูกที่ใช้คือ 

- ระยะปลูก 8.5 เมตร (ระยะระหว่ำงต้น 8.5 เมตร  ระยะระหว่ำงแถว 7.361 เมตร)      
ใช้กับพันธุ์ที่มีทำงใบสั้นกว่ำพันธุ์อื่นๆ 
 -  ระยะปลูก 9 เมตร (ระยะระหว่ำงต้น 9 เมตร ระยะระหว่ำงแถว 7.754 เมตร)   ใช้ได้
กับทุกๆพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน  
 5.1 ควรปลูกพืชคลุมดินหลังจำกกำรวำงแนวหลุมปลูกในช่วงเตรียมพื้นที่ เพื่อให้พืชคลุม
เจริญเติบโตคลุมพื้นที่แปลงปลูก ลดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน และควบคุมวัชพืชก่อนที่จะย้ำย
ปลูกต้นปำล์ม 
 5.2 ปลูกพืชคลุมดินก่อนปลูกปำล์มน้ ำมัน ในสัดส่วน ถั่วเพอรำเรีย : ถั่วคำโลโปโกเนียม :        
ถั่วซีลูเลียม 3:3:1 โดยน้ ำหนัก โดยใช้เมล็ดอัตรำ 1.5-2 กิโลกรัมต่อไร ่

แถ
วท

ี่ 3

แถ
วท

ี่ 2

แถ
วท

ี่ 1

ถนนเข้าแปลง

เส้นแนวดิ่ง

ถนนใหญ่

เส้น าน

N

  เมตร

การวางแนวการปลูกปาล์มน ้ามันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูก   เมตร 
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 5.3 ปลูกพืชคลุมโดยกำรหว่ำนเมล็ดเป็นแถวระหว่ำงแถวปลูกต้นปำล์ม ประมำณ 3-5 แถว 
ต่อระหว่ำงแถวปลูกปำล์ม หรือหยอดเป็นหลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปลูกปาล์มน ้ามัน 
 1. การเตรียมหลุมปลูก  

 หลังจำกวำงแนวปลูก และปลูกพืชคลุมเรียบร้อยแล้ว ควรเตรียมหลุมปลูกดังนี้ 
 1.1 ขุดหลุมให้มีขนำดกว้ำงกว่ำถุงต้นกล้ำเล็กน้อย ให้มีลักษณะเป็นรูปตัวยูหรือ
ทรงกระบอก 
 1.2 กำรขุดหลุมควรแยกดินชั้นบนและดินชั้นล่ำง ออกจำกกัน  และตำกหลุมไว้ประมำณ    
10 วัน ก่อนที่จะท ำกำรปลูกต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน 
 1.3 ควรใช้หินฟอสเฟต (0-3-0) รองก้นหลุม อัตรำ 250 - 500 กรัมต่อหลุม 

 2. การเลือกต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 
 เลือกต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันที่ลักษณะและอำยุที่ เหมำะสมไปปลูก ท ำให้ต้นกล้ำเจริญเติบโต  
อย่ำงรวดเร็ว ให้ผลผลิตเร็ว และสูง ซึ่งเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำ 
 2.1 ควรใช้ต้นกล้ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 10 เดือน ซึ่งมีลักษณะต้นสมบูรณ์แข็งแรง ไม่แสดงอำกำร
ผิดปกติ มีควำมสูงระหว่ำง 100 - 150 เซนติเมตร จำกระดับดินในถุง และมีใบรูปขนนกอย่ำงน้อย 9 ใบ 
 2.2 แหล่งของต้นกล้ำปำล์มน้ ำมัน ควรเลือกซื้อต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันพันธุ์ลูกผสม              
(ดูรำ x พิสิเฟอรำ) จำกแหล่งที่เชื่อได้ เช่น จำกแปลงเพำะที่กรมวิชำกำรเกษตรรับรอง หรือจำก
หน่วยงำนรำชกำรที่เพำะต้นกล้ำเอง เช่น ศูนย์วิจัยปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนี เป็นต้น 
 
 

การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 
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  3. การขนย้ายต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 
  3.1 กำรขนย้ำยต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันจำกแปลงเพำะไปแปลงปลูก จะต้องท ำอย่ำงระมัดระวัง
ไม่ให้ต้นกล้ำกระทบกระเทือน 
 3.2 ขนย้ำยต้นกล้ำเข้ำประจ ำหลุมปลูก ต้องขนย้ำยอย่ำงระมัดระวัง ห้ำมจับหิ้ว และโยน  
ต้นปำล์มโดยเด็ดขำด 
 4. การปลูก 

 4.1 ระยะเวลำปลูกควรปลูกในช่วงฤดูฝน ไม่ควรปลูกช่วงปลำยฤดูฝนต่อเนื่องฤดูแล้ง หรือ
หลังจำกปลูกแล้วจะต้องมีฝนตกอีกอย่ำงน้อยประมำณ 3 เดือน จึงจะเข้ำฤดูแล้ง ข้อควรระวัง หลังจำก
ปลูกไม่ควรเกิน10 วันจะต้องมีฝนตก 
 4.2 กำรปลูกจะต้องถอดถุงพลำสติกออกจำกต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันอย่ำงระมัดระวัง อย่ำให้
ก้อนดินแตก จะท ำให้ต้นกล้ำชะงักกำรเจริญเติบโต 
 4.3 วำงต้นกล้ำลงในหลุมปลูก ใส่ดินชั้นบนลงก้นหลุม แล้วจึงใส่ดินชั้นล่ำงตำมลงไป  และ
จัดต้นกล้ำให้ตั้งตรงแล้วจึงอัดดินให้แน่น เมื่อปลูกเสร็จแล้วโคนต้นกล้ำจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับ
ระดับดินเดิมของแปลงปลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปลูกปาล์มน ้ามัน 
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5. การจัดการหลังการปลูก 
 5.1 หลังปลูกควรตรวจต้นปำล์มในแปลงทุกวัน เมื่อพบต้นที่โยกหรือเอนจะต้องปรับให้  

ต้นตั้งตรง ถ้ำพบสภำพน้ ำท่วมขัง ต้องระบำยน้ ำออกทันที่ 
 5.2 ศัตรูที่ส ำคัญที่สุดหลังกำรปลูก 1 ปี คือ หนู เม่นและหมูป่ำ จะต้องป้องกันก ำจัด โดยใช้

ลวดตำข่ำยห่อปิดโคนต้น และใช้กับดัก นอกจำกนี้ แมลงที่เป็นศัตรูในช่วงหลังกำรปลูกคือ ด้วงกุหลำบ
กัดกินใบในเวลำกลำงคืน ป้องกันก ำจัดโดยใช้ ฟูรำดำน รองก้นหลุม ประมำณ 1 ช้อนชำ หรือใช้ 
สำรเซฟวิน 85 % อัตรำ 40 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ในตอนเย็นทั้งใบและบริเวณโคนต้น  
 5.3 ก ำจัดวัชพืชรอบโคนต้น กำรใช้สำรเคมีก ำจัดวัชพืชในช่วงอำยุ 1 - 3 ปี ให้ระมัดระวัง
อย่ำให้สำรเคมีถูกต้นปำล์มน้ ำมัน 
 5.4 ดูแลรักษำพืชคลุมดินไม่ให้มีวัชพืชรบกวน 

6. การปลูกซ่อม  
เมื่อพบต้นปำล์มที่ถูกท ำลำยโดยศัตรูพืช และต้นที่กระทบกระเทือนจำกำรขนส่งหรือกำรปฏิบัติ

อย่ำงรุนแรง ตลอดจนต้นผิดปกติจะต้องขุดทิ้งและปลูกซ่อม ควรปลูกซ่อมให้เร็วที่สุด ดังนั้นควรเตรียม
ต้นกล้ำไว้ส ำหรับปลูกซ่อมประมำณร้อยละ 5 ของต้นกล้ำที่ต้องกำรใช้ปลูกจริง กำรปลูกซ่อมแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะคือ 
 6.1 ปลูกซ่อมหลังจำกปลูกในแปลงประมำณ 1 - 2 เดือน อำจเกิดจำกกำรกระทบกระเทือน
ตอนขนย้ำยปลูก หรือเกิดจำกภัยธรรมชำติ เช่น น้ ำท่วม ควำมแห้งแล้งหลังปลูกอย่ำงรุนแรง 
 6.2 ปลูกซ่อมหลังจำกกำรย้ำยปลูก 6-8 เดือน หรือไม่ควรเกิน 1 ปี  เป็นกำรปลูกซ่อมต้นกล้ำ
ที่มีลักษณะผิดปกติ เช่น ต้นมีลักษณะทรงสูง โตเร็วผิดปกติซึ่งเป็นลักษณะของต้นตัวผู้ 
 
การจัดการธาตุอาหารในสวนปาล์มน ้ามัน 
 ธาตุอาหารพืชส้าหรับความต้องการของปาล์มน ้ามัน 

1. ไนโตรเจน (N) มีควำมจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโต สร้ำงโปรตีน สร้ำงคลอโรฟิลล์ แหล่ง 
ปุ๋ยไนโตรเจน ได้แก่ 
 1.1 ยูเรีย (46-0-0) มีไนโตรเจน 46% 
 1.2 แอมโมเนียมไนเตรต (35-0-0) มีไนโตรเจน 35% 
 1.3 แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) มีไนโตรเจน 21% และมี ซัลเฟอร์ 24% 

2. ฟอสฟอรัส (P) มีควำมจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของรำก (ในระยะแรกของปำล์มน้ ำมัน) 
และเป็นแหล่งพลังงำนของพืชเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์หลำยชนิดในพืช แหล่งปุ๋ยฟอสฟอรัส  
ได้แก่ 
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 2.1 หินฟอสเฟต (0-3-0) มีฟอสฟอรัสทั้งหมดประมำณ 30% (ใช้ได้ทันที 3%) และมี
แคลเซียมประมำณ 45% 
 2.2 ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) มีฟอสฟอรัสประมำณ 46% และมีแคลเซียม
ประมำณ20% 
 2.3 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) มีฟอสฟอรัสประมำณ 46% และมีไนโตรเจน
ประมำณ18% 

3. โพแทสเซียม (K) มีควำมส ำคัญในกำรเร่งปฏิกิริยำของเอนไซม์ของพืชให้ท ำงำนตำมปกติ  
เช่น เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงำน กำรเคลื่อนย้ำยของสำรที่พืชสังเครำะห์ได้ ช่วยในกำรดูดไนโตรเจน 
ช่วยในกำรสังเครำะห์แป้ง นอกจำกนั้นยังช่วยในกำรดูดน้ ำของพืช แหล่งปุ๋ยโพแทสเซียม ได้แก่ 
 3.1 โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) มีโพแทสเซียมประมำณ 60% และมีคลอรีน       
ประมำณ 35% 
 3.2 ขี้เถ้ำทะลำยปำล์ม มีโพแทสเซียมประมำณ 15% 

4. แมกนีเซียม (Mg)  เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของคลอโรฟิลส์ ซึ่งท ำหน้ำที่สังเครำะห์แสง
เพื่อสร้ำงอำหำรให้กับปำล์ม แหล่งปุ๋ยแมกนีเซียม ได้แก่ 
 4.1 คีเซอร์ไรท์ มีแมกนีเซียมประมำณ 27% และมีซัลเฟอร์ประมำณ 23% 
 4.2 โดโลไมท์ มีแมกนีเซียมประมำณ 22% และมีแคลเซียมประมำณ 30% (ใช้ได้ดีในดิน 
ที่เป็นกรด) 

5. โบรอน (B)  ท ำหน้ำที่ในกำรเร่งกำรเจริญเติบโตของเนื้อเยื่ออ่อน ท ำให้ท่อน ำละอองเกสร
แข็งแรงและช่วยในกำรเจริญเติบโตของละอองเกสร ในปำล์มน้ ำมันจะท ำให้กำรติดผลดีขึ้นซึ่งจะท ำให้
น้ ำหนักทะลำยเพิ่มมำกขึ้น แหล่งปุ๋ยโบรอน ได้แก่ 
 5.1 โบเรท มีโบรอน 11% โบรอน 
 5.2 Fertibor มีโบรอน 15% โบรอน 
 5.3 Solubor มีโบรอน 20.9% โบรอน 

นอกจำกธำตุอำหำรทั้ง 5 ชนิด ซึ่งเป็นธำตุอำหำรที่จ ำเป็นส ำหรับปำล์มน้ ำมันแล้ว  พบว่ำ 
ในบำงพื้นที่ปำล์มอำจแสดงอำกำรขำดธำตุอ่ืนๆได้ เช่น ธำตุทองแดง (Cu) พบว่ำในดินที่มีอินทรียวัตถุ
สูง(เช่น ดินพรุ) หรือที่เป็นทรำยจัด อำจมีปัญหำในกำรขำดธำตุทองแดงได้เช่นเดียวกันส ำหรับปำล์ม  
ที่ขำดธำตุทองแดง แก้ไขโดยใส่คอปเปอร์ซัลเฟต อัตรำ 0.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี หรืออำจใช้ทองแดง 
ฉีดทำงใบก็ได้ 
ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของปาล์มน ้ามัน 
 1. ไนโตรเจน อำกำรขำดธำตุไนโตรเจน ใบเหลือง ผลผลิตลด มักพบในต้นปำล์มน้ ำมันที่ถูก 
น้ ำท่วม ถ้ำใส่ไนโตรเจนมำกเกินไปจะท ำให้ปำล์มน ำมันขำดธำตุโพแทสเซียม ผลผลิตลดลง  อ่อนแอ
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ต่อโรคและแมลง แก้ไขกำรขำดธำตุไนโตรเจนโดยกำรใส่  46-0-0 อัตรำ 3-4 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี หรือ 
21-0-0 อัตรำ 6.5 -8.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 
 2. ฟอสฟอรัส อำกำรขำดธำตุฟอสฟอรัส ไม่แสดงอำกำรขำดชัดเจน ทำงใบสั้นลง ล ำต้นและ
ทะลำยเล็กลง ถ้ำขำดติดต่อกันเป็นเวลำนำนๆ ทรงพุ่มปำล์มน้ ำมันมีลักษณะคล้ำยปิรำมิด อำกำร  
ขำดฟอสฟอรัสสังเกตได้จำกวัชพืช เช่น ต้นหญ้ำจะมีก้ำนใบสีม่วง หรือพืชตระกูลถั่วจะมีขนำดเล็ก 
แก้ไขโดยใส่ 18-46-0 อัตรำ 1-2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี หรือหินฟอสเฟตคุณภำพดี 2-3 กิโลกรัม 
ต่อต้นต่อปี  
 3. โพแทสเซียม  อำกำรขำดธำตุโพแทสเซียม แสดงอำกำรได้หลำยแบบ  คือ ใบจุดสีส้ม หรือ 
ใบเหลืองกลำงทรงพุ่มมักพบในดินทรำยหรือดินอินทรีย์โดยเฉพำะในช่วงที่ขำดน้ ำอย่ำงรุนแรง  ใบย่อย
ของทำงใบกลำงจนถึงทำงใบล่ำงมีสีเหลืองส้ม ถ้ำอำกำรขำดรุนแรงจะพบใบย่อยของทำงใบล่ำงแห้ง
เพิ่มขึ้น และตำยในที่สุด หรือ อำกำรตุ่มแผลสีส้ม เร่ิมแรกจะเป็นแถบสีเขียวมะกอกในใบย่อยของทำง
ใบล่ำงของปำล์มน้ ำมัน จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส้ม น้ ำตำลอมส้มและตำยในที่สุด หรืออำจมีอำกำร  
แถบใบขำว ลักษณะคล้ำยแท่งดินสอ มักพบตรงส่วนกลำงของใบย่อยของใบกลำงปำล์มน้ ำมันอำยุ 3-6 
ปี ซึ่งอำจเกิดจำกควำมไม่สมดุลของธำตุอำหำรโดยปำล์มน้ ำมันได้รับไนโตรเจนมำกเกินไปหรือ  
ได้รับโพแทสเซียมน้อยเกินไป แก้ไขโดยใส่ 0-0-60 อัตรำ 3-5 กิโลกรัมต่อต้นต่อป ี
 4. แมกนีเซียม อำกำรขำดธำตุแมกนีเซียม มักพบในดินทรำย ดินกรด  หรือดินทรำย ดินกรด  
ที่มีกำรชะล้ำงหน้ำดิน พบในใบย่อยของทำงใบล่ำง ใบมีสีเขียวซีด และเปลี่ยนเป็นเหลืองส้ม มักเรียกว่ำ 
ทำงใบส้ม และแห้งในที่สุด โดยอำกำรขำดแมกนีเซียมอำจเกิดจำกได้รับโพแทสเซียมมำกเกินไป  แก้ไข
โดยใช้ คีเซอร์ไรท์ (27%Mg) 2-5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 
 5. โบรอน อำกำรขำดโบรอน ใบมีรูปร่ำงผิดปกติ เช่น ใบรูปขอ ใบย่น ใบที่ยอดสั้น หรือใบ
ยอดสั้นผิดปกติ โดยเฉพำะใบย่อย นอกจำกนั้นยังแสดงให้เห็นในทะลำยโดยทะลำยจะมีกำร  
ผสมติดน้อย ท ำให้ทะลำยมีหนำมมำก เมล็ดลีบ หรืออำจเกิดจำกกำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน โพแทสเซียม และ
แคลเซียมมำกเกินไป แก้ไขโดยใช้โบเรท อัตรำ 100-200 กรัมต่อต้นต่อปี 
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อาการขาดธาตุอาหารพืชของใบปาล์มน ้ามัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
     
 
 
    
 
 
 
 
 

อาการขาดโพแทสเซียม อาการขาดไนโตรเจน 

อาการขาดแมกนีเซียม อาการขาดโบรอน 

ความไม่สมดุลระหว่างธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียม 
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การใช้ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน ้ามัน 
 1. การใช้ปุ๋ยกับปาล์มในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต (ปาล์มอายุ 1-3 ปี) 
  1.1 กำรใส่ปุ๋ยตำมกำรใส่ปุ๋ยปำล์มตำมค ำแนะน ำโดยทั่วไป 
 กำรใส่ปุ๋ยปำล์มตำมค ำแนะน ำโดยทั่วไปของกรมวิชำกำรเกษตร ซึ่งเป็นกำรใส่ปุ๋ยโดยใช้  
แม่ปุ๋ย  ถึงแม้จะไม่ตรงกับควำมต้องกำรของปำล์มน้ ำมัน 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็สำมำรถให้ผลผลิตของ
ปำล์มน้ ำมันได้อย่ำงสม่ ำเสมอ  
 
การใส่ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน ้ามันที่อายุ 1-3 ปี 

ปีท่ี เดือนที่ 
ปุ๋ย (กรัม/ต้น) 

21-0-0 0-3-0 0-0-60 คีเซอร์ไรท์ โบเรท 
1 หลุมปลูก - 500 - - - 
 1 109.3 - - - - 
 3 175.2 - - 100 - 
 6 219 - 100 - - 
 9 328.6 250 150 - 30 
 12 394.3 - 200 - - 
2 15 547.8 - - 250 - 
 18 547.6 500 500 - 60 
 21 876.2 - 150 250 - 
 24 1,314.3 500 1,000 - - 
3 27 1,642.9 - 1,000 500 - 
 31 1.642.9 1,500 1,000 - 90 
 36 2,190.4 - 1,000 500 - 

ที่มำ : ศูนย์วิจัยปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนี, 2548 
 

 1.2 กำรใส่ปุ๋ยในปำล์มน้ ำมันอำยุ 1-3 ปี ในพื้นที่เหมำะสม  
อายุปาล์ม 

ปี 
ปุ๋ย (กรัม/ต้น ) 

ยูเรีย TSP/Rock PO4 KCl คีเซอร์ไรท์ โบเรท รวม 
1 560 750 450 100 30 1,890 
2 1,500 1,000 2,250 500 120 5,370 
3 2,500 1,500 3,000 1,000 90 8,090 
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1.3 กำรใส่ปุ๋ยปำล์มน้ ำมันตำมลักษณะเน้ือดิน ระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิต 
ปริมาณปุ๋ยเคมีส้าหรับปาล์มน ้ามันระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิตโดยแบ่งตามเนื อดิน 

ลักษณะเนื อดิน อัตราปุ๋ยแนะน้า (กรัม N- P2O5- K2O/ ต้น) ขนาดทรงพุ่ม 3 ม. 

ดินร่วนเหนียว ดินเหนียว 300-150-150 
ดินทรำย ดินร่วนปนทรำย 450-150-450 
ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร, 2548 

1.4 กำรใส่ปุ๋ยตำมชนิดของดิน 
ปริมาณปุ๋ยเคมีส้าหรับปาล์มน ้ามันอายุปลูก 1-3 ปี โดยแบ่งตามชนิดดิน 

ชนิดดิน  
อายุปาล์ม
น ้ามัน (ปี) 

ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ต้น) 

21-0-0  18-46-0  0-0-60  คีเซอร์ไรท์  โบเรท  
ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์
ต่ ำ 

1  1.25 0.50 1.00 0.50 0.09 
2 2.50 0.75 2.50 1.00 0.13 
3 3.50 1.00 3.00 1.00 0.13 

ดินเหนียวที่มีควำมอุดม
สมบูรณ์สูง(มีดินเหนียว 
40% ขึ้นไป) 

1  1.00 0.60 0.50 - 0.09 
2 2.00 0.90 1.80 - 0.13 
3 2.00 1.10 2.30 0.70 0.13 

ในดินกรดหรือดินเปร้ียว
จัด (acid sulphate) 

1  1.00 0.90 1.00 0.30 0.09 
2 2.20 0.90 2.50 0.30 0.13 
3 3.00 1.10 2.50 0.70 0.13 

ดินทรำย 1  2.50  0.90  1.20  1.00  0.13  
2 3.00  1.10  3.50  1.40 0.13 
3 5.00 1.30 4.00 1.40 0.13 

ดินอินทรีย์ (ดินพรุ) และ
ดินที่มี แร่ธำตุต่ ำ 

1  1.00 1.00 1.50 0.09 1.20 
2 2.50 1.20 2.50 0.13 0.80 
3 2.50 1.50 4.00 0.13 0.40 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร, 2553 
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ในช่วงปำล์มอำยุ 1-3 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่มีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต กำรใช้ปุ๋ยในช่วงนี้
เน้นกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นและเตรียมพร้อมก่อนให้ผลผลิต  โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ต้นปำล์มน้ ำมัน 
ให้ผลผลิตที่สูง และสม่ ำเสมอในระยะต่อๆไป อย่ำงไรก็ตำมกำรใส่ปุ๋ยเคมีต้องค ำนึงถึงชนิดของดินที่
ปลูกปำล์มน้ ำมัน เนื่องจำกในดินแต่ละพื้นที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ที่แตกต่ำงกัน  โดยได้แบ่งชนิดดิน
ออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อให้สำมำรถเลือกใส่ปุ๋ยได้ใกล้เคียงกับชนิดของดินที่ปลูกปำล์มน้ ำมัน ควรแบ่งใส่ปุ๋ย 
ปีละ 2-3 คร้ังตำมควำมเหมำะสม   
 

1.5 กำรใส่ปุ๋ยปำล์มน้ ำมันตำมควำมแห้งแล้ง และชนิดของดิน 

อายุ (ปี) 

สภาพขาดน ้าฝน – 200 มม./ปี สภาพขาดน ้าฝน – 400 มม./ปี 

ดินร่วนเหนียว ดินร่วนทราย ดินร่วนปนทราย 

AS RP KCl AS RP KCl AS RP KCl 

1 1.00 0.70 0.35 1.33 0.70 0.35 1.00 0.70 0.35 

2 1.66 0.93 1.17 2.00 0.93 1.40 1.33 0.70 0.93 

3 2.33 1.40 1.86 2.66 1.40 2.10 2.00 0.93 1.63 
หมำยเหตุ  AS    =  แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)   RP   =  หินฟอสเฟต (0-3-0) 
     KCl  =  โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) 
ที่มำ : Richardson, 1986 
 

  2. การใช้ปุ๋ยปาล์มน ้ามันอายุมากกว่า 4 ปี 
ในกำรจัดกำรสวนปำล์มน้ ำมัน กำรใช้ปุ๋ยจะเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะก ำหนดว่ำกำรจัดกำรสวน 

มีประสิทธิภำพมำกหรือน้อยเนื่องจำกปำล์มน้ ำมันเป็นพืชที่ต้องกำรปุ๋ยในปริมำณที่มำก พบว่ำค่ำใช้จ่ำย
ส่วนใหญ่ (มำกกว่ำ 50% ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด) จะใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ย สำเหตุหนึ่งที่ปำล์มน้ ำมัน
ต้องกำรปุ๋ยในปริมำณมำกเนื่องจำกมีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปมำก  พบว่ำ ปำล์มน้ ำมันต้องกำร 
ธำตุอำหำรเพื่อใช้ในกำรเจริญเติบโตและกำรผลิตทะลำยสด โดยมีควำมต้องกำรธำตุไนโตรเจน 
โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและโบรอน มำกกว่ำธำตุชนิดอ่ืนๆ ปริมำณธำตุอำหำรที่ออกไปกับ
ทะลำยโดยทุกๆ 1 ตันทะลำยสด ปำล์มน้ ำมันจะสูญเสียธำตุอำหำรพืช  
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การสูญเสียธาตุอาหารท่ีติดไปกับทะลายปาล์มน ้ามันสด 1 ตัน 

ธาตุอาหาร 
ปริมาณท่ีติดไปกับผลผลิต 1 ตัน 

(กรัม) 
N 2940 
P 440 
K 3710 

Mg 770 
Ca 810 
Mn 1.51 
Fe 2.47 
B 2.15 

Cu 4.76 
Zn 4.93 

ที่มำ : เกริกชัย, 2547 
 

 นอกจำกนั้นปำล์มน้ ำมันยังเป็นพืชที่มีกำรสะสมอำหำรในต้นไว้ในปริมำณมำก  พบว่ำ 
กำรเจริญเติบโตในช่วง 9 ปีแรกปำล์มมีกำรสะสมไนโตรเจน  (N) 196-275 กิโลกรัมต่อไร่  
สะสมฟอสฟอรัส (P) 32-43 กิโลกรัมต่อไร่ สะสมโพแทสเซียม (K) 296-398 กิโลกรัมต่อไร่  
สะสมแมกนีเซียม (Mg) 50-67 กิโลกรัมต่อไร่ และสะสมแคลเซียม (Ca) 84-115 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น
กำรใช้ปุ๋ยในปำล์มน้ ำมันจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอย่ำงระมัดระวัง  เพรำะหำกมีกำรใช้ปุ๋ยในปริมำณที่น้อย
กว่ำควำมต้องกำรของปำล์มน้ ำมันก็จะท ำให้ผลผลิตลดลง ในทำงตรงกันข้ำมหำกมีกำรใช้ปุ๋ยในปริมำณ
ที่มำกเกินไปก็จะท ำให้สิ้นเปลืองเพรำะเป็นกำรเพิ่มต้นทุนในกำรผลผลิต  นอกจำกปริมำณของปุ๋ย 
ที่เหมำะสมแล้วควำมเหมำะสมของสัดส่วนปุ๋ยแต่ละชนิดก็มีควำมส ำคัญเช่นเดียวกัน  กำรให้ปุ๋ยเพียง
ชนิดใดชนิดหนึ่งมำกเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะท ำให้สัดส่วนของควำมต้องกำรปุ๋ยมีกำรเปลี่ ยนแปลง 
ซึ่งจะมีผลท ำให้ผลผลิตลดลงได้เช่นเดียวกัน จำกข้อมูลกำรใช้ปุ๋ยของปำล์มน้ ำมันเพื่อกำรเจริญเติบโต
และทดแทนจำกกำรสูญเสียไปกับทะลำย จะเห็นว่ำปำล์มน้ ำมันต้องกำรปุ๋ยโพแทสเซียมมำกที่สุด  
รองลงมำคือไนโตรเจนแมกนีเซียม และมีควำมต้องกำรฟอสฟอรัสน้อยที่สุด โดยในช่วง 5 ปีแรก  
อัตรำควำมต้องกำรปุ๋ยของปำล์มจะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและค่อนข้ำงคงที่หลังจำกปำล์มอำยุ 6 ปี 
 เน่ืองจำกปุ๋ยมีรำคำแพง กำรให้ปุ๋ยในอัตรำสูงเกินไปเพียงเล็กน้อย จะกระทบกับต้นทุนกำรผลิต 
และหำกใช้ปุ๋ยในอัตรำต่ ำกว่ำควำมต้องกำรของปำล์มน้ ำมัน จะส่งผลให้ผลผลิตต่ ำ ดังนั้นกำรใส่ปุ๋ย
ปำล์มน้ ำมันจึงต้องทรำบชนิดและอัตรำที่เหมำะสมก่อนกำรใช้ปุ๋ย เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต และ
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ท ำให้ปำล์มน้ ำมันมีผลผลิตที่สม่ ำเสมอ จึงต้องมีกำรประเมินควำมต้องกำรปุ๋ยของปำล์มน้ ำมัน โดยมี
วิธีกำรดังนี้ 

2.1 กำรใส่ปุ๋ยจำกกำรประมำณกำรใช้ธำตุอำหำรของปำล์มน้ ำมัน 
ปำล์มน้ ำมันมีกำรสูญเสียธำตุอำหำรที่ติดไปกับผลผลิต ดังตำรำงที่ 8 คิดเป็นสัดส่วน 

ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม : แมกนีเซียม ประมำณ 3.0 : 1.0 : 4.5 : 1.5 (N: P2O5 : K2O 
:MgO) ดังนั้นจึงควรใช้เลือกใช้ปุ๋ยเคมีในสัดส่วนดังกล่ำวเพื่อให้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ของปำล์ม
น้ ำมัน ส ำหรับกำรใช้สูตรเสมอ  เช่น 15-15-15  (ซึ่งมีสัดส่วน 1:1:1) จะไม่เหมำะกับปำล์ม  
หำกจ ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ก็ควรเพิ่ม 21-0-0  0-0-60 และ คีเซอร์ไรท์ ร่วมด้วย เพื่อให้ได้
สัดส่วนใกล้เคียง 3.0 : 1.0 : 4.5 : 1.5  รวมทั้งใช้โบรอนอัตรำ 100 – 120  กรัมต่อต้นต่อปี  
ซึ่งกำรประมำณกำรใส่ปุ๋ยวิธีกำรนี้จะไม่ตรงกับควำมต้องกำรของปำล์ม100 เปอร์เซ็นต์ แต่ดีกว่ำใส่ 
ปุ๋ยสูตรเสมอ  

2.2 กำรใส่ปุ๋ยปำล์มน้ ำมันตำมค ำแนะน ำโดยทั่วไป 
กำรใส่ปุ๋ยปำล์มน้ ำมันอำยุ 4 ปีขึ้นไปหรือที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรให้ปุ๋ยตำมค่ำกำรวิเครำะห์ดิน

และใบปำล์มน้ ำมัน ควบคู่กับกำรสังเกตลักษณะอำกำรขำดธำตุอำหำรที่มองเห็นได้ที่ต้นปำล์มน้ ำมัน  
เพื่อปรับกำรใส่ปุ๋ยเคมีให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงตำมควำมเหมำะสม หำกไม่สำมำรถวิเครำะห์ดินและใบได้
ควรใส่ปุ๋ย โดยปริมำณปุ๋ยที่ใส่ในปีถัดไป ให้พิจำรณำตำมปริมำณผลผลิตที่ได้รับในปีนั้น  
กำรใส่ปุ๋ยส ำหรับปำล์มน้ ำมันตำมค ำแนะน ำโดยทั่วไปที่อำยุมำกกว่ำ 4 ป ี
 

ปีท่ี เดือนที่ 
ปุ๋ย (กรัม/ต้น) 

21-0-0 0-3-0 0-0-60 คีเซอร์ไรท์ โบเรท 
4 40 2,190.4 1,500 1,500 500 100 
 46 2,190.4 - 1,500 500 - 
5 52 4,380.8 1,500 2,000 500 80 
 58 1,642.9 - 2,000 500 - 
6 ปีขึ้นไป คร้ังที่ 1 2,190.4 1,500 2,000 500 80 
 คร้ังที่ 2 3,285.7 - 2,000 500 - 

ที่มำ : ศูนย์วิจัยปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนี, 2548 
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2.3 กำรใส่ปุ๋ยปำล์มน้ ำมันตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 
การใส่ปุ๋ยส้าหรับปาล์มน ้ามันตามตามค่าการวิเคราะห์ดิน 

รายการวิเคราะห์ อัตราปุ๋ยแนะน้า (กรัม/ต้น) (ขนาดทรงพุ่ม 7 ม.) 

อินทรียวัตถุ (%) ปุ๋ย N 
 <  1.5 1,400 
 1.5-2.5 700 
 > 2.5 350 
ฟอสฟอรัส (mg/kg) ปุ๋ย P2O5 
 < 15 840 
 15-45 420 
 >45 210 
โพแทสเซียม (mg/kg) ปุ๋ย K2O 
 < 50 1,400 
 50-100 700 
 >100 350 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร, 2548 

 
2.4 กำรใส่ปุ๋ยปำล์มน้ ำมันตำมลักษณะเน้ือดิน 

การใส่ปุ๋ยปาล์มน ้ามันตามลักษณะเนื อดิน ระยะท่ีให้ผลผลิตแล้ว 

ลักษณะเนื อดิน 
อัตราปุ๋ยแนะน้า (กรัม N- P2O5- K2O/ ต้น) 

ขนาดทรงพุ่ม 7 ม. (ระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว) 
ดินร่วนเหนียว ดินเหนียว 1,400-700-700 
ดินทรำย ดินร่วนปนทรำย 2,100-700-2,100 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร, 2548 
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2.5 กำรใส่ปุ๋ยปำล์มน้ ำมันตำมควำมแห้งแล้ง และชนิดของดิน 
การใส่ปุ๋ยเดี่ยว (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) ตามอายุพืช ความแห้งแล้ง และชนิดของดิน
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี) 

อายุ (ปี) 

สภาพขาดน ้าฝน – 200 มม./ปี สภาพขาดน ้าฝน – 400 มม./ปี 

ดินร่วนเหนียว ดินร่วนทราย ดินร่วนปนทราย 

AS RP KCl AS RP KCl AS RP KCl 
4 2.33 1.40 2.33 2.66 1.40 2.56 2.00 0.93 2.10 

5 ขึ้นไป 2.00 1.40 2.56 2.33 1.40 2.80 1.66 0.93 2.10 

หมำยเหตุ  AS   =  แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 
     RP   =  หินฟอสเฟต (0-3-0) 
     KCl  =  โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) 
ที่มำ : Richardson, 1986 

 
2.6 กำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมผลกำรวิเครำะห์ใบ 

   กำรให้ปุ๋ยกับปำล์มน้ ำมันที่ถูกต้องที่สุดคือ กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงใบ  ท ำให้ทรำบว่ำปำล์มน้ ำมัน
ขำดปุ๋ยหรือไม่ ขำดในระดับใด แล้วน ำค่ำวิเครำะห์ดังกล่ำวไปก ำหนดชนิดและอัตรำปุ๋ยที่ใช้  โดย 
ใช้ข้อมูลกำรใช้ปุ๋ยในปีที่ผ่ำนมำและกำรให้ผลผลิตปีที่ผ่ำนมำประกอบในกำรก ำหนดอัตร ำปุ๋ย  
ประกำรที่ส ำคัญอีกอย่ำงคือ ควำมไม่สมดุลของธำตุอำหำรในปำล์มน้ ำมันหำกไม่มีกำรวิเครำะห์ใบจะไม่
ทรำบสัดส่วนควำมต้องกำรธำตุอำหำรในแต่ละธำตุ  ซึ่งหำกปำล์มน้ ำมันได้รับธำตุอำหำรไม่สมดุล 
ก็จะมีผลต่อกำรให้ผลผลิตเช่นเดียวกัน  
 ผลกำรวิเครำะห์ใบ สำมำรถแสดงควำมไม่สมดุลของธำตุอำหำรได้ แต่อำจจะผิดพลำด หำกใช้
ข้อมูลผลกำรวิเครำะห์ใบเพียงอย่ำงเดียว ดังนั้นควรต้องติดตำมข้อมูลติดต่อกันเป็นเวลำ 3 ถึง 4 ปี และ
จ ำเป็นต้องทบทวนข้อมูลวิเครำะห์ใบ ร่วมกับข้อมูลผลผลิต ข้อมูลกำรใช้ปุ๋ย กำรสังเกตจำกพืช หรือ
สัง เกตกำร เจ ริญเติบโตของปำล์มน้ ำมัน  ตลอดจนข้อมูลดิน  เพื่ อที่ จะน ำข้อมูลทั้ งหมดนี้  
มำร่วมตีควำมหมำยให้ได้ข้อมูลควำมต้องกำรธำตุอำหำรของปำล์มน้ ำมัน  

  จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัยด้ำนปำล์มน้ ำมันของกรมวิชำกำรเกษตร ได้มีข้อมูลสรุปเกี่ยวกับกำร
ใช้ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ใบ ที่ชำวสวนปำล์มสำมำรถน ำไปประเมินควำมต้องกำรใช้ปุ๋ยปำล์มน้ ำมัน 
ในแปลงได้ โดยควำมเข้มข้นของธำตุอำหำรในใบปำล์มทำงใบที่ 17  ซึ่งมีปริมำณธำตุอำหำรค่อนข้ำง
คงที่ และมีควำมสัมพันธ์กับผลผลิต นอกจำกจะขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อมแล้วยังมีกำรเปลี่ยนแปลง  
ตำมอำยุปำล์มน้ ำมัน จึงต้องประเมินระดับวิกฤตของธำตุอำหำรในใบในช่วงอำยุต่ำงๆของปำล์มน้ ำมัน
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เพื่อให้สำมำรถใส่ปุ๋ยได้ถูกต้องตำมควำมต้องกำรของปำล์มน้ ำมันในแต่ละช่วงอำยุได้ โดยสำมำรถน ำ
ผลกำรวิเครำะห์ใบไปก ำหนดกำรใส่ปุ๋ยดังนี้ 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ใบปำล์ม มีควำมเข้มข้นของธำตุอำหำรพืช อยู่ในช่วงระดับวิกฤต ต้องใส่
ปุ๋ยในอัตรำเดิมตำมปกติ  
 2. ถ้ำระดับธำตุอำหำรที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใบน้อยกว่ำค่ำต่ ำสุดของระดับวิกฤต ควรเพิ่ม
ปุ๋ยให้ธำตุอำหำรชนิดน้ันอีกร้อยละ 25 ของอัตรำเดิม 

3. ถ้ำระดับธำตุอำหำรที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใบสูงกว่ำค่ำสูงสุดของระดับวิกฤต ควรลดปุ๋ ย
ให้ธำตุอำหำรชนิดน้ันอีกร้อยละ 25 ของอัตรำเดิม 

ทำงใบเวียนขวำ             ทำงใบเวียนซ้ำย 
 
แบบจ้าลองการเวียนของทางใบปาล์มน ้ามัน และต้าแหน่งของทางใบปาล์มน ้ามัน 
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ปริมาณธาตุอาหารในใบย่อยจากทางใบท่ี 17 และปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ให้กับปาล์มน ้ามันท่ีอายุ 4-5 ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 

ธาตุอาหารในใบ 

สูตรปุ๋ย 

ปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ (กิโลกรัม/ต้น/ปี) 

ชนิดธาตุอาหาร ระดับวิกฤต 
ปาล์มอายุ 40 เดือน ปาล์มอายุ 46 เดือน ปาล์มอายุ 52 เดือน ปาล์มอายุ 58 เดือน 

< ระดับวิกฤต > ระดับวิกฤต < ระดับวิกฤต > ระดับวิกฤต < ระดับวิกฤต > ระดับวิกฤต < ระดับวิกฤต > ระดับวิกฤต 

ไนโตรเจน (%) 2.546-2.814 21-0-0 2.74 1.64 2.74 1.64 5.48 3.29 2.05 1.23 

ฟอสฟอรัส (%) 0.162-0.179 0-3-0 1.88 1.13 - - 1.88 1.13 - - 

โพแทสเซียม(%) 1.08-1.32 0-0-60 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5 

แมกนีเซียม (%) 0.247-0.273 คีเซอร์ไรท์ 0.63 0.38 0.63 0.38 0.63 0.38 0.63 0.38 

โบรอน (mg/kg) 13.3-14.7 โบเรท 0.1 0.06 - - 0.1 0.06 - - 
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ปริมาณธาตุอาหารในใบย่อยจากทางใบท่ี 17 และปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ให้กับปาล์มน ้ามันท่ีอายุต่างๆ 
 

ธาตุอาหารในใบ 
ระดับวิกฤตของธาตุอาหารพืชในใบปาล์มที่อายุต่างๆ ปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ (กิโลกรัม/ต้น/ปี) 

6-  ปี  -12 ปี 12-15 ปี 15-18 ปี 18-21 ปี > 21 ปี สูตรปุ๋ย จ้านวนครั ง < ระดับวิกฤต > ระดับวิกฤต 

ไนโตรเจน (%) 2.508-2.772 2.442-2.699 2.385-2.636 2.318-2.562 2.271-2.510 2.214-2.447 21-0-0 คร้ังที่ 1 2.74 1.64 

         คร้ังที่ 2 4.11 2.46 

ฟอสฟอรัส (%) 0.160-0.176 0.156-0.172 0.153-0.169 0.150-0.166 0.147-0.163 0.144-0.160 0-3-0 คร้ังที่ 1 1.88 1.13 

โพแทสเซียม(%) 1.052-1.287 0.999-1.221 0.954-1.166 0.9-1.1 0.855-1.045 0.81-0.99 0-0-60 คร้ังที่ 1 2.5 1.5 

         คร้ังที่ 2 2.5 1.5 

แมกนีเซียม (%) 0.247-0.273 0.238-0.263 0.228-0.252 0.228-0.252 0.219-0.242 0.219-0.242 คีเซอร์ไรท์ คร้ังที่ 1 0.63 0.38 

         คร้ังที่ 2 0.63 0.38 

โบรอน (mg/kg) 14.25-15.75 15.2-16.8 15.2-16.8 15.2-16.8 15.2-16.8 15.2-16.8 โบเรท คร้ังที่ 1 0.1 0.06 
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การใส่ปุ๋ยปาล์มน ้ามันให้มีประสิทธิภาพ 
 1. กำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ในปำล์มน้ ำมันอำยุ 1-6 ปี ควรปลูกพืชคลุมดินจะสำมำรถเพิ่ม
ไนโตรเจนได้ถึง 48 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชคลุมดินก่อนปลูกปำล์มน้ ำมัน 
โดยใช้เมล็ดอัตรำ 0.8-1 กิโลกรัมต่อไร่ ในสัดส่วน ถั่วคำโลโปโกเนียม : ถั่วเพอรำเรีย : ถั่วเซนโตรซีมำ 
เท่ำกับ 2:2:3 โดยน้ ำหนัก หรืออำจใช้เฉพำะถั่วเพอรำเรีย และถั่วเซนโตรซีมำ ในสัดส่วน 2:3  
โดยน้ ำหนัก เพื่อป้องกันวัชพืช ป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุในแปลงปลูก  
 ส ำหรับปำล์มต้นเล็ก ให้ใส่ไนโตรเจนโดยกำรหว่ำนรอบๆโคนต้นปำล์มน้ ำมัน ที่มีกำรก ำจัด
วัชพืช ไม่ควรใส่ไนโตรเจนเป็นแถบๆ รอบโคนต้น เพรำะเป็นกำรสูญเสียไนโตรเจนได้ง่ำย ส ำหรับ
ปำล์มน้ ำมันอำยุ 5-9 ปี โดยกำรหว่ำนห่ำงจำกโคนต้น 2 เมตรถึงปลำยทำงใบ  และควรใส่ยูเรีย 
ขณะดินมีควำมชื้นเพื่อลดกำรสูญเสียโดยกำรระเหิด และไม่ควรใส่มำกกว่ำ 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อคร้ัง  
ในกรณีที่ช่วงแล้งนำนควรใส่ไนโตรเจนในช่วงเวลำ 3-4 เดือนก่อนถึงช่วงแล้ง  
 2. กำรใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ควรใส่ขณะดินมีควำมชื้น ส ำหรับปำล์มน้ ำมันอำยุ 5-9 ปี โดยโรยเป็น
แถวรอบ ๆ ห่ำงจำกโคนต้น 50 ซม.ถึงปลำยทำงใบ ใส่ให้ใกล้รำกมำกที่สุด สัมผัสดินน้อยที่สุด หรือใส่
บนกองทำงใบหรือทะลำยเปล่ำเนื่องจำกเป็นบริเวณที่มีรำกของปำล์มหนำแน่น อีกทั้งยังช่วยลดกำร
สูญเสียปุ๋ยจำกำรชะล้ำงหรือไหลบ่ำของปุ๋ยไปตำมผิวดิน  (ฟอสฟอรัสมักถูกตรึงโดยดินได้ง่ำย  ควรลด
กำรสัมผัสดินให้มำกที่สุด)   
 3. กำรใส่ปุ๋ยแมกนีเซียม โดยกำรหว่ำนห่ำงจำกโคนต้น 2 เมตรถึงปลำยทำงใบ (ปำล์ม 5-9 ปี) 
สำมำรถใส่ในขณะดินแห้งได้ และควรใส่ Mg  ก่อนใส่ K ประมำณ 2 สัปดำห์ 
 4. กำรใส่ปุ๋ยโบรอน โดยกำรหว่ำนรอบ ๆ โคนต้นในขณะที่ดินมีควำมชื้น หรือบริเวณกองทำง
ใบปำล์ม 
 5. ปำล์มน้ ำมันอำยุ 6-10 ปี อำจใส่ทะลำยเปล่ำ อัตรำ 150-225 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี วำงรอบโคน
ต้นเพื่อปรับปรุงสภำพดิน รักษำควำมชื้นและป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน  ร่วมกับปุ๋ย
แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรำ 2-5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี หินฟอสเฟต อัตรำ 0.7 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และ
โพแทสเซียมคลอไรด์ อัตรำ 1.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี โดยทะลำยเปล่ำที่น ำมำจำกโรงงำน ควรน ำมำกอง
ทิ้งไว้ประมำณ 1 เดือน แล้วจึงน ำไปใส่รอบโคนต้น และควรสับทะลำยเปล่ำให้มีขนำดเล็ก  
 6. กำรใส่ปุ๋ยปำล์มน้ ำมันนั้นจะมีผลต่อผลผลิตหลังจำกที่ใส่ไปแล้วประมำณ 2 ปี  ดังนั้นจึงไม่
ควรลดปริมำณปุ๋ยเน่ืองจำกตอนนั้นรำคำผลผลิตปำล์มน้ ำมันต่ ำ เพรำะกำรไม่ใส่ปุ๋ยหรือกำรลดอัตรำปุ๋ย
จะมีผลกระทบอย่ำงรุนแรงกับปำล์มที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 8 ป ี  
 7. ควรก ำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย และใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีควำมชื้นเพียงพอ  หลีกเลี่ยงกำรใส่ปุ๋ย
เมื่อฝนแล้งหรือฝนตกหนัก  
 



74 
 

วิธีการใส่ปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดในปาล์มน ้ามันอายุต่างๆ 

ที่มำ : ศูนย์วิจัยปำล์มน้ ำมันสุรำษฎร์ธำนี, 2548 

 
 8. กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

กำรใส่ปุ๋ยให้กับปำล์มน้ ำมัน ควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจำกปุ๋ยเคมีมีธำตุอำหำร
สูงสำมำรถละลำยปลดปล่อยธำตุอำหำรออกมำให้พืชได้อย่ำงเพียงพอ พืชสำมำรถเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตได้สูงอย่ำงยั่งยืน เพรำะมีกำรใส่ธำตุอำหำรชดเชยส่วนที่สูญเสียไปกับผลผลิตอย่ำงพอเพียง
และสม่ ำเสมอ ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ ท ำให้ดินมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช โดยทั้ง
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์มีบทบำทสนับสนุนร่วมกันในกำรปรับปรุงดินให้ธำตุอำหำรที่เพียงพอแก่พืช  
กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่ำงเดียวจะไม่เพียงพอส ำหรับปำล์มน้ ำมัน เนื่องจำกในปุ๋ยอินทรีย์มีปริมำณธำตุ
อำหำรในปริมำณที่น้อย แต่ปุ๋ยอินทรีย์จะมีส่วนช่วยในกำรปรับปรุงดิน คือ  
 8.1 ปรับปรุงดินให้ เกำะกันเป็นเม็ดดิน ท ำให้มีควำมร่วนซุย ดินมีกำรอุ้มน้ ำและ  
ถ่ำยเทอำกำศได้ดีขึ้น รำกพืชงอกเจริญเติบโตสำมำรถดูดน้ ำและธำตุอำหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.2 ช่วยให้ดินดูดซับธำตุอำหำรได้ดีขึ้น ท ำให้ธำตุอำหำรที่ได้จำกกำรใส่ปุ๋ยเคมีชะล้ำง
สูญเสียได้น้อยลง พืชสำมำรถใช้ประโยชน์ได้มำกขึ้น และใช้ระยะเวลำนำนขึ้น และท ำให้ธำตุอำหำรพืช
ปลดปล่อยเป็นประโยชน์อย่ำงช้ำๆให้พืชใช้ประโยชน์ได้ 
 8.3 ช่วยให้ดินเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยำดินได้ช้ำ ในกรณีที่ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีกำรตกค้ำงเป็นกรด กำร
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยจะท ำให้ปฏิกิริยำดินลดลงช้ำ ท ำให้กระทบต่อกำรเจริญเติบโตของพืชลดลง 
 8.1 กำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์สำมำรถช่วยปกคลุมดิน ท ำให้ลดกำรสูญเสียหน้ำดินและธำตุอำหำรใน
ดินจำกฝนตกน้ ำไหลบ่ำได้ 

อายุต้นปาล์ม (ปี) 
ปุ๋ยไนโตรเจน โพแทสเซียม 

แมกนีเซียม 
ปุ๋ยฟอสฟอรัส 

1-4 ใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นปำล์มที่ก ำจัด
วัชพืชแล้ว 

ใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นปำล์มที่ก ำจัด
วัชพืชแล้ว โดยโรยเป็นแนวแคบๆ 

5-9 ใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นปำล์มที่ก ำจัด
วัชพืชแล้ว ห่ำงจำกโคนต้น 2 เมตร 
ถึงบริเวณปลำยทำงใบ 

ใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นปำล์มที่ก ำจัด
วั ช พื ช แล้ ว  ห่ ำ ง จ ำ ก โคนต้ น  
50 เซนติเมตร ถึงบริเวณปลำยทำง
ใบ โดยโรยเป็นแนวแคบๆ หรือ
หว่ำนบนกองทำงใบปำล์ม 

10 ปีขึ้นไป หว่ำนบริเวณระหว่ำงแถวปำล์มที่
ก ำจัดวัชพืชแล้วหรือกองทำงใบ 

หว่ำนบนกองทำงใบปำล์ม 
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ปุ๋ยอินทรีย์จะมีธำตุอำหำรเพียงเล็กน้อยซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงตำมชนิดของอินทรียวัตถุที่น ำมำ
ท ำปุ๋ย  
ปริมาณธาตุอาหารท่ีส้าคัญท่ีเป็นองค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์ต่างๆ ท่ีใช้ท้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

ชนิดปุ๋ย 
ไนโตรเจน 
(%N) 

ฟอสฟอรัส 
(%P) 

โพแทสเซียม 
(%K) 

มูลค้ำงคำว 1.54 14.28 0.60 
ปุ๋ยหมักฟำงข้ำว 1.34 0.53 0.97 
ฟำงข้ำว 0.59 0.08 1.72 
แกลบ (15% SiO2) 0.46 0.26 0.70 
ขี้เถ้ำแกลบ (85-90% SiO2) 0.00 0.15 0.81 
ใบกระถินณรงค์ 1.58 0.10 0.40 
ใบกระถินเทพำ 1.09 0.03 0.06 
ใบยูคำลิปตัส 0.68 0.07 0.03 
ผักตบชวำ 1.55 0.46 0.49 
ปอเทือง 1.98 0.30 2.41 
คำโลโปโกเนียม 1.11 0.03 0.82 
ซังข้ำวโพด 1.78 0.25 1.53 
ต้นข้ำวโพด 0.71 0.11 1.38 
ต้นมันส ำปะหลัง 1.23 0.24 1.23 
ขี้เลื่อย 1.0 0.40 0.46 
เปลือกถั่วลิสง 1.04 0.06 0.77 
ทะลำยปำล์มเปล่ำ < 1.0 0.10 1.20 
ทำงใบปำล์มน้ ำมัน 0.50 0.10 0.80 

ที่มำ : กรมวิชำกำรเกษตร, 2548 ; ประเสริฐ, 2543 
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ความเข้มข้นของธาตุอาหารต่างๆ ในมูลสัตว์ (แห้ง) 

ธาตุอาหารพืช มูลหมู มูลไก่ มูลวัว 

ธาตุหลัก 
 ไนโตรเจน (%N) 
 ฟอสฟอรัส (%P2O5) 
 โพแทสเซียม (%K2O) 

 
1.2-1.8 
1.0-1.2 
1.5-1.7 

 
1.4-1.7 
1.2-1.4 
1.6-1.8 

 
1.5-1.9 
1.1-1.5 
1.2-1.6 

ธาตุรอง 
 แคลเซียม (%Ca) 
 แมกนีเซียม (%Mg) 
 ก ำมะถัน (%S) 

 
1.5-2.0 
0.6-0.8 
0.2-0.3 

 
1.2-1.5 
0.6-0.8 
0.1-0.2 

 
0.7-1.0 
0.2-0.3 
0.2-0.3 

ธาตุอาหารเสริม 
 เหล็ก (ppm Fe) 
 ทองแดง (ppm Cu) 
 สังกะส ี(ppm Zn) 
 แมงกำนีส (ppm Mn) 
 โบรอน (ppm B) 
 โมลิบดินัม (ppm Mo) 

 
200-210 
130-150 

50-70 
60-70 

6-9 
0.3-0.6 

 
160-180 

70-90 
30-50 
40-60 
5-10 

0.2-0.3 

 
180-200 

60-75 
20-40 

50-100 
10-15 

0.4-0.6 
ที่มำ : ยงยุทธ, 2547  

 
การใช้ทะลายเปล่าคลุมโคน 
 กำรใช้ทะลำยเปล่ำคลุมโคน เพื่อรักษำ
ควำมชื้นของดินและปรับปรุงสภำพทำง
กำยภำพของดิน ป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำ
ดิน เพิ่มอินทรียวัตถุและธำตุอำหำรที่สูญเสีย
จำกกำรเก็บเกี่ยว โดยเฉพำะธำตุโพแทสเซียม  
ควรน ำทะลำยเปล่ำมำกองทิ้งไว้ประมำณ 1 
เดือน แล้วจึงน ำไปใช้โดยสับให้มีขนำดเล็กลง
แล้วน ำไปวำงกระจำยรอบโคนต้น อัตรำ 150-
225 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยอัตรำแนะน ำ 
 
 

ที่มำ: http://www.technologychaoban.com 



77 
 

การให้น ้าเสริม 
ในสภำพพื้นที่ที่มีช่วงฤดูแล้งยำวนำน  หรือสภำพพื้นที่ที่มีปริมำณน้ ำฝนน้อยกว่ำ  

1,800 มิลลิเมตรต่อปี  หรือมีฤดูแล้งยำวนำน 3-5 เดือน ควรมีกำรให้น้ ำเสริมในช่วงแล้ง พื้นที่ที่มี 
ขนำดใหญ่ มีแหล่งน้ ำเพียงพอและมีแหล่งเงินทุนควรติดตั้งระบบน้ ำหยด (drip irrigation) หรือแบบมินิ
สปริงเกอร์ (mini springkler) ตำมควำมเหมำะสม 
การตัดช่อดอกทิ ง 

ควรตัดช่อดอกปำล์มน้ ำมันทิ้งเมื่อปำล์มมีอำยุ 16-24 เดือน หลังปลูก เพรำะจะท ำให้ปำล์ม
น้ ำมันมีกำรเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรงและมีขนำดใหญ่ เพรำะอำหำรที่ได้รับจะเสริมสร้ำงส่วนของล ำต้น 
แทนกำรเลี้ยงช่อดอก และผลผลิต เมื่อถึงระยะให้ผลผลิตที่ต้องกำรจะท ำให้ผลผลิตมีขนำดใหญ่ 
การตัดแต่งทางใบ 

กำรตัดแต่งทำงใบปำล์มน้ ำมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรก ำจัด
วัชพืช กำรให้ปุ๋ย กำรเก็บเกี่ยว เป็นต้น แต่ในทำงทฤษฎีแล้วต้องกำรตัดทำงใบออกให้เหลือน้อยที่สุด
เพื่อช่วยในกำรปรุงอำหำร ดังนั้นไม่ควรตัดแต่งทำงใบจนกว่ำจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดทำงใบ
ให้เหลือรองรับทะลำยปำล์มน้ ำมันเพียง 2 ทำง (ชั้นล่ำงจำกทะลำย) และทำงใบทีต่ัดแล้วควรน ำมำ 
เรียงกระจำยให้รอบโคนต้น หรือเรียงกระจำยแบบแถวเว้นแถวไม่กีดขวำงทำงเดินเก็บเกี่ยวผลผลิตและ
ขนผลผลิตและวำงสลับแถวกันทุก ๆ ปี เพื่อกระจำยทั่วแปลง จะเป็นกำรช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 
และช่วยคลุมดินรักษำควำมชุ่มชื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะการกองทางใบ 
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ด้วงงวงผสมเกสรปาล์มน ้ามัน 
ปำล์มน้ ำมันเป็นพืชที่มีช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน  แต่แยกกันอยู่คนละช่อ 

เน่ืองจำกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในต้นมีช่วงกำรบำนไม่พร้อมกัน  ปำล์มน้ ำมันจึงจัดเป็นพืชผสมข้ำม 
กำรผสมเกสรระหว่ำงต้นเกิดขึ้นโดยลม หรือแมลงเป็นตัวน ำ ในระยะแรกของกำรติดผลมีกำรสร้ำง 
ช่อดอกน้อย ละอองเกสรจึงอำจมีไม่เพียงพอ ท ำให้กำรติดผลค่อนข้ำงต่ ำ รวมไปถึงสภำพอำกำศ เช่น  
ในช่วงที่มีฝนตกชุก กำรผสมเกสรอำจต่ ำกว่ำปกติ ดังนั้นกำรช่วยผสมเกสรในระยะแรกจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น
ในกำรเพิ่มผลผลิตปำล์มน้ ำมันในบำงพื้นที่  จึงได้มีผู้น ำด้วงชนิดหนึ่งมำจำกแอฟริกำ เรียกว่ำ ด้วงงวง
ดอกปำล์มน้ ำมัน (Elaeidobius Karumericus) โดยกำรน ำมำปล่อยในสวนปำล์มเพื่อช่วยในกำรผสมเกสร 
ด้วงชนิดนี้จะขยำยพันธุ์ได้อย่ำงรวดเร็วและไม่ท ำอันตรำยต่อต้นปำล์ม และพบว่ำกำรผสมละอองเกสำร
ได้รับผลส ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การป้องกันก้าจัดศัตรูปาล์มน ้ามัน 
โรคปาล์มน ้ามัน 

1. โรคใบจุด (Curvularia Seedling Blight) 
ลักษณะอาการ : แผลมีลักษณะบุ๋มตรงกลำงมีสีน้ ำตำล ขอบแผลนูนมีลักษณะฉ่ ำน้ ำ รอบ

แผลมีวงสีเหลืองล้อมรอบ แผลรูปร่ำงกลมรีควำมยำวของแผลอำจถึง 7-8 มิลลิเมตร เมื่อเกิดระบำด
รุนแรง แผลขยำยตัวรวมกันท ำให้ใบแห้งม้วนงอ และเปรำะฉีกขำดง่ำย กำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำ
ชะงักไม่เหมำะในกำรน ำไปปลูกในกรณีที่โรครุนแรงท ำให้ต้นกล้ำถึงตำยได้ 

 

ด้วงงวงช่วยผสมเกสรปาล์มน ้ามัน 
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สาเหตุ :  เชื้อรำ Curvularia eragrostidis 
การป้องกันก้าจัด 

- ตัดใบที่โรคออกท ำลำย 
- พ่นด้วยสำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำ เช่น  ไดธิโอคำร์บำเมท  แคปแทน  แคปทำโฟล  
      พ่นทุก 5-7 วันในช่วงที่มีกำรระบำด 

2. โรคก้านทางบิด (Crown Disease) 
พบในกับต้นปำล์มน้ ำมันอำยุ 1-3 ปี หลังจำกน ำลงปลูกในแปลง โรคนี้มีผลให้กำร

เจริญเติบโตของต้นปำล์มน้ ำมันหยุดชะงักไประยะหนึ่ง 
ลักษณะอาการ : อำกำรในระยะแรกพบที่กลำงใบยอด เกิดแผลสีน้ ำตำลแดงลักษณะฉ่ ำน้ ำ 

แผลขยำยตัวท ำให้ใบย่อยที่ยังไม่คลี่เกิดอำกำรเน่ำ ท ำให้ทำงยอดมีลักษณะโค้งงอลง เมื่อทำงยอดคลี่ออก
พบว่ำทำงใบย่อยบริเวณกลำงทำงที่เกิดแผลจะแห้งหรือฉีกขำดรุ่งร่ิงเหลือแต่เส้นกลำงใบ ในกรณีที่เป็น
โรครุนแรงจะเกิดอำกำรทำงโค้งงอเช่นนี้หลำยๆ ทำง โดยรอบยอด ท ำให้ดูแล้วมีลักษณะคล้ำยมงกุฏ 

สาเหตุ :  เกิดจำกสรีระของพืช และถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม 
การป้องกันก้าจัด 

- ตัดทำงใบที่เป็นโรคออกโดยตัดให้ต่ ำกว่ำส่วนของเนื้อเยื่อที่มีอำกำรเน่ำในกรณีที่มี
อำกำรเน่ำเกิดขึ้น แล้วพ่นด้วยสำรเคมี เช่น แคปแทน หรือ ไทอะเบ็นดำโซล เพื่อป้องกัน
เชื้อจุลินทรีย์อื่นเข้ำท ำลำยซ้ ำ 

- เลือกต้นกล้ำจำกสำยพันธุ์ทีไ่ม่มีประวัติกำรเป็นโรคนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   อาการทางใบบิด 
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3. โรคยอดเน่า (Spear Rot) 
โรคนี้ระบำดมำกในฤดูฝน เข้ำท ำลำยต้นปำล์มน้ ำมันตั้งแต่ในระยะกล้ำ แต่ส่วนใหญ่มักจะพบ

โรคนี้กับต้นปำล์มน้ ำมันอำยุ 1-3 ปี 
ลักษณะอาการ : ทำงยอดแสดงอำกำรเหลือง และเกิดแผลเน่ำสีน้ ำตำลด ำที่โคนยอดที่ยังไม่

คลี่ ขอบแผลมีลักษณะฉ่ ำน้ ำ ในปำล์มน้ ำมันที่อำยุน้อยพบอำกำรเน่ำด ำเร่ิมจำกปลำยใบย่อยที่ยังไม่คลี่ 
จำกนั้นแผลเน่ำด ำจะขยำยตัวท ำให้ใบยอดทั้งใบเน่ำแห้งเป็นสีน้ ำตำลแดง สำมำรถดึงหลุดออกมำได้ง่ำย 
ทำงยอดหักพับบริเวณกลำงทำงหรือใกล้โคนทำง ในกรณีที่กำรเน่ำลำมไปถึงตำ จะท ำให้ต้นปำล์ม
น้ ำมันตำยได้ ส่วนต้นที่กำรท ำลำยไม่ถึงตำจะแตกทำงยอดขึ้นมำใหม่ และมีรูปร่ำงสั้นผิดปกติ ใบย่อย
หดสั้น 

สาเหตุ : ยังไม่ทรำบแน่ชัด แต่จำกกำรแยกเชื้อพบเชื้อรำฟิวซำเรียม  (Fusarium spp.) และ
เชื้อแบคทีเรีย  (Erwinia sp.) 

การป้องกัน และก้าจัด 
   -  ดูแลบริเวณโคนต้นปำล์มน้ ำมันอย่ำให้มีวัชพืชปกคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่ง
สะสมเชื้อโรค และเป็นที่หลบซ่อนของแมลงที่จะไปกัดบริเวณส่วนยอด ท ำให้เกิดแผลซึ่งเป็นช่องทำง
ให้เชื้อจุลินทรีย์เข้ำท ำลำยได้ง่ำยขึ้น 
   -  ในกรณีที่มีกำรระบำดของโรคเกิดขึ้นควรตัดส่วนที่เป็นโรคออกให้หมด แล้วรำด
บริเวณกรวยยอดของต้นที่เป็นโรคด้วยสำรเคมี เช่น สำรไทแรม (Thiram) อัตรำ 130 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร 
หรือสำรแมนโคเซ็บ (mancozeb) อัตรำ 150 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ผสมสำรจับใบทุก ๆ 5-7 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรคยอดเน่า 
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4. โรคทะลายเน่า (Marasmius Bunch Rot) 
โรคจะเข้ำท ำลำยผลปำล์มก่อนที่จะสุก พบเสมอกับต้นปำล์มน้ ำมันที่มีอำยุ 3-9 ปี ระบำด

มำกในฤดูฝนที่มีควำมชื้นสูง เป็นมำกกับปำล์มที่มีกำรผสมไม่ดี 
ลักษณะอาการ : พบเส้นใยสีขำวของเชื้อรำขึ้นระหว่ำงผลปำล์มน้ ำมัน ท ำให้ เกิดอำกำรเน่ำ

เป็นสีน้ ำตำล ซึ่งเป็นผลท ำให้เกิดกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วในผลที่เน่ำ อำจพบเส้นใยของ  
เชื้อรำขึ้นบนส่วนอ่ืนๆ เช่น บนโคนก้ำนทำง หรือบนใบย่อย เมื่อสภำพเหมำะสม เชื้อสำเหตุสร้ำงดอก
เห็ดสีขำว ขนำดของดอกเห็ดขึ้นกับสภำพอำกำศ   ในสภำพอำกำศชื้น ดอกเห็ดมีสีขำวปลำยของหมวก
ม้วนงอขึ้น เมื่อดอกเห็ดแก่   ด้ำนใต้ของดอกเห็ดมีลักษณะเป็นครีบสีขำว ซึ่งเป็นที่สร้ำงสปอร์เป็น  
ผงละเอียดสีขำว ในสภำพอำกำศแห้งจะสร้ำงดอกเห็ดสีชมพู ขนำดของดอกเห็ดเล็กกว่ำที่สร้ำงในฤดูฝน
ปลำยดอกไม่ม้วนงอ 

สาเหตุ :  เชื้อเห็ด (Marasmius palmivorus) 
การป้องกันก้าจัด 

- ตัดทำงใบที่เป็นโรคออกท ำลำย 
- ตัดแต่งทำงใบ ดอกที่ไม่ได้รับกำรผสม หรือผสมไม่ดี รวมถึงเศษเกสรดอกตัวผู้ที่แห้ง

ควร 
 เก็บออกให้หมด 

5. โรคล้าต้นเน่า (Basal Stem rot) 
พบมำกกับต้นปำล์มน้ ำมันที่มีอำยุมำกกว่ำ 30 ปี ปัจจุบันพบว่ำโรคนี้เร่ิมระบำดมำกกับต้นปำล์ม

อำยุ 10-15 ปี 
ลักษณะอาการ : ทำงใบล่ำงหักพับทิ้งตัวห้อยลงรอบๆ ล ำต้น ทำงยอดที่ยังไม่คลี่มีจ ำนวน

มำกกว่ำปกติ ในขณะเดียวกันพบว่ำภำยในล ำต้นปำล์มน้ ำมันถูกท ำลำยไปถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออำกำร
รุนแรงขึ้นทำงล่ำงจะค่อยๆ แห้งตำยลุกลำมจนถึงยอด ต้นปำล์มน้ ำมันจะตำยหลังจำกแสดงอำกำร 2-3 ปี 
เชื้อสำเหตุสร้ำงดอกเห็ดลักษณะคล้ำยพัด มีสีน้ ำตำลแดงขอบสีขำว ผิวด้ำนบนเรียบเป็นมันคล้ำยทำด้วย
แลคเกอร์ ผิวด้ำนล่ำงมีสีขำวขุ่นเต็มไปด้วยรูเล็กๆ ซึ่งเป็นที่สร้ำงสปอร์สีน้ ำตำลเป็นผลละเอียด ภำยใน
ล ำต้นเกิดแผลสีน้ ำตำล ขอบแผลไม่เรียบมีสีน้ ำตำลเข้ม รำกมีลักษณะเปรำะหักง่ำย เนื้อเยื่อภำยในรำก 
ผุเปื่อยเป็นผง  

สาเหตุ :  เชื้อเห็ด Ganoderma spp. 
การป้องกันก้าจัด 

   -  ขุดหลุมรอบๆ ต้นปำล์มที่เป็นโรคเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดจำกต้นที่เป็น
โรคไปยังต้นปกติโดยกำรสัมผัสกันของรำก 
   -  เก็บดอกเห็ดที่เชื้อสร้ำงออกท ำลำย 
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- กำรเปิดป่ำใหม่ ควรท ำแปลงให้สะอำด เพื่อป้องกันเชื้อเห็ดที่อำจอยู่กับซำกพืช และ
ตอไม้ที่เผำทิ้งไม่หมด 

- ส ำหรับปำล์มน้ ำมันที่มีอำยุมำกกว่ำ 12 ปีขึ้นไป เมื่อพบโรคให้ตัดส่วนที่เป็นโรคออก
ให้หมดแล้วใช้สำรป้องกันก ำจัดโรคพืชทำงบริเวณที่มีร่องรอยกำรถำก ตรวจดูอำกำรทุก 3 เดือนถ้ำมี
ดอกเห็ดเกิดขึ้นอีกหรือลักษณะอำกำรทำงใบยังไม่ปกติจะต้องท ำกำรถำกซ้ ำ  

- หลังจำกถำกเอำส่วนที่เป็นโรคออกหมดแล้ว ทำส่วนที่ตัดด้วยสำรเคมี เช่น Coal tar 
หรือส่วนผสมของ coal tar  กับสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช เช่น ไทแรม 

6. โรคท่ีเกิดจากเชื อ Schizophyllum  commune 
ลักษณะอาการ : เชื้อสำเหตุเส้นใยสีขำวขึ้นบนเมล็ดปำล์มน้ ำมันโดยเฉพำะส่วนปลำยของ

เมล็ดที่มีเส้นใยหลงเหลืออยู่ และส่วนหัวของเมล็ดบริเวณช่องส ำหรับงอก ต่อมำเส้นใยของเชื้อเห็ดขยำย
ขึ้นปกคลุมทั้งเมล็ด ในระยะแรกพบว่ำไม่ท ำควำมเสียหำยกับเมล็ด เมื่อเส้นใยของเชื้อเห็ดเจริญเข้ำไปใน
เมล็ดท ำลำยส่วนของเน้ือในเมล็ด ท ำให้เมล็ดไม่งอก ถ้ำมีควำมชื้นเหมำะสม เชื้อเห็ดจะสร้ำงดอกเห็ดขึ้น
บนเมล็ด 

สาเหตุ :  Schizophyllum  commune 
การป้องกันก้าจัด 

- แยกเส้นใยออกจำกเมล็ดให้หมด ไม่มีเส้นใยของปำล์มน้ ำมันเหลืออยู่เป็นอำหำร
ของเชื้อเห็ด แยกเมล็ดแตกหรือร้ำวออก 

- ลดควำมชื้นของเมล็ดให้ต่ ำกว่ำ 19 เปอร์เซ็นต์ 
- แยกเมล็ดที่เป็นโรคออกจำกถุง 

7. โรคบลาส  (Blast  disease)  
 เป็นโรคในระยะต้นกล้ำ  

ลักษณะอาการ : ใบของต้นกล้ำมีลักษณะด้ำนและนิ่ม สีของใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวมะกอก 
หรือสีกำกี ต่อมำใบเร่ิมแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ ำตำลเข้ม ใบกรอบและเปลี่ยนเป็นสีเทำ อำกำรเร่ิมจำกใบล่ำง
ลุกลำมไปยังยอด เมื่ออำกำรุนแรงต้นกล้ำแห้งคล้ำยถูกไฟไหม้ ในระยะที่เร่ิมแสดงอำกำรบนใบ รำกของ
ต้นกล้ำปำล์มน้ ำมันถูกท ำลำยถึง 60 เปอร์เซ็นต์ เปลือกรำกหลุดออก แต่กำรเน่ำของรำกไม่เข้ำท ำลำย
ส่วนของล ำต้นซึ่งเป็นลักษณะส ำคัญของโรคนี้  

สาเหตุ :  Rhizoctonia  lamellifera และ Pythium  splendens 
การป้องกันก้าจัด 

- ดินที่ใช้เพำะกล้ำควรมีลักษณะที่เก็บน้ ำไว้ได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงแล้ง 
- มีกำรให้น้ ำอย่ำงเพียงพอ มีกำรคลุมดินเพื่อลดกำรสูญเสียน้ ำ 
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- อุณหภูมิของดินในถุงปลูกควรต่ ำเท่ำที่จะเป็นได้ ควรจัดเรียงถุงเพำะเป็นแถวตำม
แนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรบังแสงแดดของต้นกล้ำ 

- ใส่ปุ๋ยบ ำรุงต้นกล้ำให้แข็งแรง 
8. โรคล้าต้นส่วนบนเน่า  (Upper stem rot)  

ลักษณะอาการ : ล ำต้นของปำล์มน้ ำมันหักพับลงตรงจุดใดจุดหนึ่งของล ำต้น สูงจำกพื้นดิน
ประมำณ 1 เมตร เชื้อสำเหตุสร้ำงดอกเห็ดซึ่งอำจจะเป็นดอกเห็ดของเชื้อรำ Phelliunus  spp. หรือ 
Ganoderma  spp. เชื้อสำเหตุเข้ำท ำลำยต้นปำล์มน้ ำมันทำงซอกทำงใบ และเจริญเข้ำไปท ำลำยเนื้อเยื่อ
ของล ำต้น ท ำให้ใบมีสีเหลืองซีด ทำงใบที่สร้ำงใหม่มีขนำดเล็กลง และมีจ ำนวนน้อยกว่ำปกติ เมื่อแผล
ภำยในล ำต้นขยำยตัวมำกขึ้นทำงใบแก่จะทิ้งตัวหักพับ และห้อยขนำนกับล ำต้นซึ่ งเป็นลักษณะอำกำรที่
คล้ำยกับอำกำรของโรคล ำต้นเน่ำที่เกิดจำกเชื้อรำ Ganoderma  spp.  

สาเหตุ :  Phelliunus  noxius 
การป้องกันก้าจัด 

- ตัดทำงใบให้เหลือตอทำงสั้นเท่ำที่จะท ำได้เพื่อช่วยลดควำมชื้น 
- ตัดส่วนที่เป็นโรคออก หลังจำกตัดส่วนที่เป็นโรคออกแล้วพ่นด้วยสำรไตรดีมอร์ฟ 
- ตรวจสอบต้นที่เป็นโรค โดยใช้ไม้เคำะล ำต้นปำล์มน้ ำมันเพื่อฟังเสียงในบริเวณที่ถูก

ท ำลำย ตัดส่วนที่เป็นโรคออก และปฏิบัติเช่นเดียวกับโรคล ำต้นเน่ำ 
 
แมลงศัตรูปาล์มน ้ามัน 

1. หนอนหน้าแมว (slug caterpillar, Darna furva) 
เป็นหนอนของฝีเสื้อกลำงคืนขนำดเล็ก จัดอยู่ในกลุ่มหนอนร่ำนชนิดหนึ่ง และมีควำมส ำคัญ

อย่ำงมำก สำมำรถท ำให้ปำล์มน้ ำมันเสียหำยอย่ำงรุนแรงเมื่อเกิดกำรระบำดขึ้น โดยหนอนจะกัดท ำลำย
ใบจนเหลือแต่ก้ำนใบ ท ำให้ต้นชะงักกำรเจริญเติบโต หนอนหน้ำแมวมีระยะไข่ 4-5 วัน ระยะหนอน 
30-40 วัน ระยะดักแด้ 9-14 วัน ระยะตัวเต็มวัย 6-11 วัน 
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วิธีการป้องกันก้าจัด 
 -  ส ำรวจแมลงในพื้นที่เป็นประจ ำ เพื่อวำงแผนกำรก ำจัดไม่ให้แมลงขยำยพันธุ์ เพิ่มขึ้น 
 -  จับแมลงท ำลำยโดยตรง อำทิ เช่น จับผีเสื้อในเวลำกลำงวัน เก็บดักแด้ตำมคอปำล์ม 

และถ้ำพบหนอนปริมำณน้อยสำมำรถก ำจัดท ำลำยโดยตรงทันที 
 -  สำมำรถใช้กับดักแสงไฟนีออนสีขำว หรือหลอด Black Light วำงเหนืออ่ำงพลำสติก

ที่มีน้ ำผสมผงซักฟอก โดยให้หลอดไฟอยู่ห่ำงจำกน้ ำประมำณ 5-10 ซม. ดักผีเสื้อในช่วงเวลำ 18.00-
19.00 น. 

 -  เลือกใช้สำรฆ่ำแมลงที่มีผลกระทบต่อแมลงที่มีประโยชน์ในสวนปำล์มน้ ำมันน้อย
ที่สุด 

2. ด้วงกุหลาบ (rose beatle, Adoretus compressus) 
เป็นแมลงปีกแข็งขนำดเล็ก สีน้ ำตำล ตัวเต็มวัยจะเข้ำกัดท ำลำยใบของต้นปำล์มน้ ำมันขนำด

เล็กที่เพิ่งปลูกใหม่ โดยเฉพำะในพื้นที่ที่มีกำรบุกเบิกใหม่ ถ้ำรุนแรงทำงใบจะถูกท ำลำยจนหมดเหลือแต่
ก้ำนใบ ท ำให้ต้นชะงักกำรเจริญเติบโต ด้วงจะเข้ำกัดกินในช่วงเวลำกลำงคืนเท่ำนั้น 

วิธีการป้องกันก้าจัด 
เน่ืองจำกจะพบรุนแรงในระยะเร่ิมปลูกลงในแปลงใหญ่ ซึ่งสำมำรถใช้สำรฆ่ำแมลงประเภท 

carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรำ 40 กรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรำ 40 มิลลิลิตร
ต่อน้ ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน 

                 
                          ด้วงกุหลาบ       การท้าลายใบปาล์มน ้ามันของด้วงกุหลาบ 
 

3. ด้วงแรด (rhinoceros, Oryctes rhinoceros) 
เป็นแมลงปีกแข็งขนำดใหญ่ สีด ำ ด้ำนท้องสีน้ ำตำลแดง เพศผู้มีเขำคล้ำยนอแรดจะยำวโค้ง

มำกกว่ำเขำของเพศเมีย เฉพำะตัวเต็มวัยเท่ำนั้นที่เป็นศัตรูพืช โดยบินขึ้นไปกัดเจำะโคนทำงใบ ท ำให้
ทำงใบหักง่ำย และยังกัดเจำะท ำลำยยอดอ่อนท ำให้ทำงใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขำดแหว่งเป็นร้ิว 
ๆ คล้ำยรูปสำมเหลี่ยม ถ้ำรุนแรงจะท ำให้ต้นตำยได้ 
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วิธีการป้องกันก้าจัด 
- ก ำจัดแหล่งขยำยพันธุ์ ถือว่ำเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยเป็นที่อยู่ของไข่ หนอน ดักแด้ และ

ตัวเต็มวัย แหล่งขยำยพันธุ์ได้แก่ ซำกเน่ำเปื่อยของล ำต้น ตอของต้นปำล์ม ซำกชิ้นส่วนของพืชที่เน่ำ
เปื่อย กองปุ๋ยหมัก กองปุ๋ยคอก ซำกทะลำยปำล์มน้ ำมัน และกองขยะเป็นต้น 

- ก ำจัดแหล่งขยำยพันธุ์ที่อยู่ภำยในสวนปำล์มน้ ำมันออกให้หมด 
- ซำกทะลำยปำล์มน้ ำมันที่น ำมำคลุมโคนต้น ไม่ควรกองทิ้งไว้เกิน 3 เดือน ควรเกลี่ย

ให้กระจำยให้มีควำมสูง 15 เซนติเมตร 
- ก ำจัดไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ในแหล่งขยำยพันธุ์ โดยน ำมำท ำลำยเสีย 
- ใช้เชื้อรำเขียว อัตรำ 200-400 กรัมต่อกับดักขนำด 2x2x0.5 เมตร กับดักประกอบด้วย 

ซำกเน่ำเปื่อยของพืช ขี้วัว ขุยมะพร้ำว กำกกำแฟ หรือขี้เลื่อยผสมคลุกกันเพื่อล่อให้ด้วงแรดมำวำงไข่ 
และขยำยพันธุ์ จะถูกเชื้อรำเขียวเข้ำท ำลำยหนอน ดักแด้ ตำยในที่สุด 
 -  ใช้ฮอร์โมนเพศ (ฟีโรโมน)เป็นกับดักล่อตัวเต็มวัยมำท ำลำย ขณะนี้สำมำรถ
สงเครำะห์และผลิตเป็นรูปกำรค้ำ 
  

 
 
 
 
 
 
          ระยะไข่และหนอน      ระยะตัวเต็มวัย 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               ลักษณะการท้าลายปาล์มน ้ามันของด้วงแรด 
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    กับดักล่อตัวเต็มวัยโดยใช้ฟีโรเมน 
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การใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงในปาล์มน ้ามัน 

ชนิดของแมลง สารฆ่าแมลง 
อัตราการใช้ 

กรัม, มิลลิลิตร/
น ้า 20 ล. 

หมายเหตุ 

หนอนหน้ำแมว
และ หนอนร่ำน
กินใบ 

คำร์บำริล (เซฟวิน 85% WP) 
แลมบ์ด้ำไซฮำโลทริน (คำรำเต้ 2.5% 
EC) 
ไซฟลูทริน(ไบทรอยด์ 10% EC) 
บำซิลัสทูริงเยนซิส (แบคโทสปิน WP) 
ไตรคลอร์ฟอน (ดิพเทอร์เร็กซ์ 95% 
WP) 
คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 40% EC) 
เฟนวำเลอเรต (ซูมิไซดิน 0.3% D) 

10 
10 

5-10 
30 

15-20 
20-30 

4 กก./ไร่ 

พ่นให้ทั่ว 1-2 คร้ัง เมื่อ
พบหนอนท ำลำยเฉลี่ย 
20 ตัว ต่อทำงใบ และ
ควรพ่นเมื่อหนอนอยู่ใน
ระ ยะแทะผิ ว ใบ  จ ะ
ได้ผลดียิ่งขึ้น 

ด้วงกุหลำบ คำร์บำริล (เซฟวิน 85% WP) 
คำร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% EC) 

40 
40 

ควรพ่ น เ ว ล ำ เ ย็ น จ ะ
ได้ผลดีที่สุด 

ด้วงแรด คำร์โบฟูรำน (ฟูรำดำน 3% G) 
 
 
คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 20% EC) 
 
 
 
คำร์บำริล (เซฟวิน 85% WP) 
 
 
 
แนพทำลีน บอล (ลูกเหม็น) 

20 กรัม/ต้น 
 
 

100 มล. 
 
 
 

1 ส่วน 
 
 
 

6-8 ลูก/ต้น 

- คำร์โบฟูรำนใส่รอบ
ยอดอ่อน และ ซอกโคน
ของใบ 
- คลอร์ไพริฟอสผสม
น้ ำ 20 ลิตร รำดรอบ
ย อ ด อ่ อ น  ต้ น ล ะ
ประมำณ 1 ลิตรถัด
ออกมำ 
- ใช้คำร์บำริล 1 ส่วน 
ผสมกับขี้ เลื่อย    33 
ส่วน ใส่รอบยอดอ่อน 
ซอกโคน ทำงใบ 
- ใช้ลูกเหม็นใส่ไว้ตำม
ซอกโคนทำงใบ 
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สัตว์ศัตรูปาล์มน ้ามัน 
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกสัตว์ศัตรูปำล์มน้ ำมัน แบ่งตำมอำยุต้นปำล์มได้ 2 ระยะ คือ 
- ระยะตั้งแต่ปำล์มเร่ิมปลูกใหม่จนถึงระยะเร่ิมให้ผลผลิต (อำยุ 1-3 ปี) มักพบ เม่น หมูป่ำ หนู 

และอีเห็น เข้ำมำกัดโคนต้นอ่อนและทำงใบปำล์มส่วนที่ติดกับพื้นดิน 
- ระยะปำล์มให้ผลผลิตจนหมดอำยุกำรให้ผลผลิต (อำยุ 4-25 ปี) ศัตรูที่ส ำคัญ คือ หนู ซึ่งที่พบ

ในสวนปำล์ม ได้แก่ หนูนำใหญ่ หนูท้องขำวทั้งชนิดที่เป็น หนูป่ำมำเลย์ และหนูบ้ำนมำเลย์ หนูพุก หนู
ฟันขำวใหญ่ หนูท้องขำวสิงคโปร์ นอกจำกนี้ยังพบ เม่น กระแต หมูป่ำ และอีเห็น 
  (1) หนูพุกใหญ่ (great bandicoot, Bandicota indica) 

พบมำกในสวนปำล์มที่อำยุไม่เกิน 4 ปี โดยเฉพำะที่มีป่ำหญ้ำคำ และหญ้ำขน ขึ้นในพื้นที่
ดังกล่ำว หนูชนิดนี้มีขนำดใหญ่คือตัวเต็มวัย ควำมยำวหัวถึงล ำตัว 246 มิลลิเมตร ควำมยำวหำง  
244 มิลลิเมตร ควำมยำวตีนหลัง 56 มิลลิเมตร ควำมยำวหู 30 มิลลิเมตร หนูไม่ชอบปีนป่ำยต้นไม้ ดังนั้น
มันจะกัดกินโคนต้นอ่อน ทำงใบ และลูกปำล์มที่อยู่กับพื้นดินเท่ำนั้น 

 (2) หนูป่ามาเลย์ (Malayan wood rat, Rattus tiomanicus) 
พบมำกในสวนป่ำละเมำะ ดงหญ้ำที่เกิดภำยหลังกำรเปิดป่ำใหม่ พบเฉพำะในภำคใต้ตั้งแต่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป โดยเฉพำะในสวนปำล์มน้ ำมันในภำคใต้ จัดว่ำเป็นปัญหำที่ส ำคัญที่สุด 
แม้ว่ำหนูชนิดนี้จะปีนต้นไม้ได้คล่องแคล่ว แต่ก็ติดกรงดักได้ง่ำย หนูป่ำมำเลย์ชอบกินลูกปำล์มทั้งดิบ 
และสุก ตลอดจนดอกตัวผู้ด้วย หนูป่ำมำเลย์จะเร่ิมเข้ำท ำลำยปำล์มตั้งแต่ปำล์มอำยุ 4 ปี เป็นต้นไป และ
จะขยำยพันธุ์อย่ำงรวดเร็ว ขนำดควำมยำวหัวถึงล ำตัว 100-180 มิลลิ เมตร ควำมยำวหำง  
125-198 มิลลิเมตร (85-124%ของควำมยำวหัวถึงล ำตัว) ควำมยำวตีนหลัง 28-32 มิลลิเมตร ควำมยำวหู 
16-22 มิลลิเมตร น้ ำหนักตัว 55-152 กรัม เต้ำนมที่บริเวณคอถึงขำหน้ำ 2 คู่ และบริเวณที่ขำหลัง 3 คู่  
ขนด้ำนหลังสีน้ ำตำลมะกอก และจะเข้มขึ้นในบริเวณกลำงหลัง ขนเรียบนุ่มไม่มีขนแข็งปน ขนด้ำน
ท้องขำวล้วน หรือขำวอมเทำจำง  

(3) หนูบ้านมาเลย์ (Malaysian house rat, Rattus rattus diardii) 
พบในทุ่งหญ้ำที่ติดกับหมู่บ้ำน หรือเมือง ในสวนปำล์มน้ ำมันทำงภำคใต้ของประเทศไทย หนู

บ้ำนมำเลย์มีขนำดใหญ่กว่ำหนูป่ำมำเลย์ ขนำดควำมยำวหัวถึงล ำตัว 110-200 มิลลิเมตร ควำมยำวหำง  
80-119% (ของควำมยำวหัวถึงล ำตัว) ควำมยำวตีนหลัง 30-38 มิลลิเมตร น้ ำหนัก 180 กรัม เต้ำนมที่
บริเวณอก 2 คู่ ที่บริเวณขำหลัง 3 คู่ ขนด้ำนหลังสีน้ ำตำลปนเทำ ส่วนที่ท้องสีจะแตกต่ำงกันมำกพบ
ตั้งแต่ สีเทำอ่อน ถึงเทำเข้มปนน้ ำตำล แดง ดังนั้น สีขนด้ำนหลัง และด้ำนท้องคล้ำยกันจนแยกไม่เด่นชัด 
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ข้อพิจารณาในการป้องกันก้าจัดหนู 
- เมื่อต้นปำล์มยังมีขนำดเล็ก (1-3 ปี) ถ้ำพบควำมเสียหำยแม้เพียงต้นเดียวก็ควรด ำเนินกำร

ป้องกันก ำจัดทันที 
- เมื่อต้นปำล์มให้ผลผลิตแล้วหมั่นส ำรวจทะลำยปำล์มถ้ำพบรอยท ำลำยใหม่ (ในผลดิบสังเกต

รอยกัดยังเขียวสดไม่แห้ง) ที่เกิดจำกหนูกินผลปำล์มบนต้นตั้งแต่ 5 เปอร์เซ็นต์ คือ ใน 100 ต้น พบรอย
ท ำลำยใหม่ 5 ต้น ขึ้นไปให้ท ำกำรป้องกันก ำจัดทันที 
 วิธีป้องกันก้าจัด 

โดยไม่ใช้สำรเคมี ได้แก่ 
- กำรล้อมร้ัวรอบโคนต้นปำล์มที่มีอำยุ 1-3 ปี ด้วยไม้ไผ่ห่ำงจำกโคนต้น ประมำณ  

10 เซนติเมตร ปักเสำให้แน่นโดยสูงจำกพื้นดินประมำณ 30 เซนติเมตร แต่ละเสำห่ำงกันไม่เกิน  
5 เซนติเมตร เพื่อป้องกัน เม่น หรือหมู่ป่ำ กัดต้นปำล์ม 

- กำรล้อมตี กำรดักโดยใช้กรงดัก และกับดักชนิดต่ำง ๆ 
- กำรเขตกรรม โดยหมั่นถำงหญ้ำรอบต้นปำล์มเพื่อไม่ให้เป็นที่หลบก ำบังของหนู 
- วิธีธรรมชำติ คือกำรอนุรักษ์สัตว์ศัตรูธรรมชำติ เช่น งูสิง งูแมวเซำ งูแสงอำทิตย์งูเห่ำ พังพอน 

เหยี่ยว นกเค้ำแมว   นกแสก ฯลฯ สัตว์เหล่ำนี้จะจับหนูกินเป็นอำหำร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกแสก 
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ใช้สำรเคมี ได้แก่ 
-ใช้สำรฆ่ำหนูที่ออกฤทธิ์เฉียบพลัน เช่น เหยื่อพิษ ซิงค์ฟอสไฟด์ 1% ใช้เมื่อมีหนูจ ำนวนมำก 

และต้องกำรลดหนูลงอย่ำงรวดเร็ว ให้ใช้สำรฆ่ำหนูที่ออกฤทธิ์เฉียบพลัน ในขั้นแรกหลังจำกนั้น 1 
สัปดำห์ ให้ใช้สำรฆ่ำหนู ออกฤทธิ์ช้ำต่อเน่ืองกัน จนหนูกินเหยื่อน้อยกว่ำ 20 เปอร์เซ็นต ์

-ใช้สำรฆ่ำหนูออกฤทธิ์ช้ำ เช่น รำคูมิน คลีแร็ค เล็ค สะตอม ฯลฯ หนูกิน เข้ำไปจะไม่ตำย
ทันทีทันใด แต่จะเห็นซำกหนูภำยหลังกินเสร็จแล้ว 7-10 วันขึ้นไป 
                ข้อควรระวังส้าหรับการใช้เหยื่อพิษซิงค์ฟอสไฟด์ 
                (1) ห้ำมใช้มือเปล่ำคลุกสำรฆ่ำหนู ในกำรวำงเหยื่อ ต้องวำงในที่ที่ปลอดภัยจำกเด็ก และสัตว์
เลี้ยงอื่น ๆจุดที่วำงเหยื่อพิษไม่ควรวำงเกิน 5 กรัมต่อจุด 
                (2) ไม่ควรใช้ในวันที่ฝนตกเพรำะเมื่อเหยื่อพิษถูกควำมชื้นจะเสื่อมสภำพ 
 
การใช้สารเคมีออกฤทธิ์ช้าก้าจัดหนู 

ชนิดของหนู สารก้าจัดหนู อัตราใช้ วิธีการใช้ 
หนูนำใหญ่ 
หนูท้องขำว 
หนูป่ำมำเลย์ 
หนูบ้ำนมำเลย์ 
หนูพุกใหญ่ 
หนูฟันขำวใหญ่
หนูฟันเหลือง 

โบรดิฟำคูม 
(คลีแร็ต 0.005%) 
โฟลคูมำเฟน 
(สะตอม 0.005%) 
โบรมำดิโอโลน 
(เล็ค 0.005%) 
ไดฟีทิอำโลน (บำรำดี 
0.0025%) 

1 ก้อน/ปำล์มน้ ำมัน 
/1 ต้น 

ทุก ๆ 6 เดือน วำงเหยื่อพิษที่โคน
ต้นปำล์มน้ ำมันต้นละ 1 ก้อน ๆ 
ละ 5 กรัม ตรวจสอบทุก ๆ 10 
วัน ถ้ำพบหนูกินเหยื่อมำกกว่ำ 
20% ต้องเติมเหยื่อด้ำนที่ถูกกิน
จนเท่ำเดิม และจะหยุดวำงเหยื่อ
เมื่อพบกินน้อยกว่ำ 20% ควรวำง
เหยื่อพิษให้ชิดโคนต้นปำล์ม 
และอย่ำวำงขวำงทำงน้ ำไหล 
ห้ำมบริโภคเนื้อหนูในบริเวณที่
วำงเหยื่อพิษ ระวังสัตว์เลี้ยงมำ
กินเหยื่อพิษ และซำกหนูตำย 
กรณีพบหนูพุกใหญ่ หรือหนูฟัน
ขำวใหญ่ให้เพิ่มเหยื่อพิษเป็นต้น
ละ 5 ก้อน 

 
 
 






