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บทท่ี 1  

บทนำ 

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขัน

ส ูงกว ่าพ ืชน้ำม ันชนิดอ ื ่นๆ  แต ่ป ัจจุบ ันประเทศไทยได ้เข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีประเทศผู้ผลิตปาล์มน้ำมันราย

ใหญ่ทั้งประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียอยู่  ประเทศเหล่าน้ีมี

ต้นทุนในการผลิตปาล์มน้ำมันต่ำ  น่ันทำให้ปาล์มน้ำมันที่ผลิต ใน

ประเทศไทย ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า มีศักยภาพในการแข่งขันต่ ำกว่ า

ประเทศทั้งสอง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน จำเป็นอย่างยิ่งที่

เกษตรกรไทยจะต้องลดต้นทุนในการผลิตปาล์มน้ำมัน  สำหรับวิธี

ลดต ้นท ุนการผลิตที ่เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตัวเองคือ การ

จัดการสวนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ  แต่ปาล์มน้ำมันเป็นพืช

ยืนต้นที่มีอายุการให้ผลผลิตนานกว่า 20 ปี จึงมีช่วงอายุที่ ให้ผล

ผลิตแตกต่างกัน  
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ภาพที่ 1  รูปแบบการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน 

ที่มา : ธีระ และคณะ (2546) 

 

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงอายุมี

รูปแบบการให้ผลผลิตทะลายที่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณารูปแบบ

การให ้ผลผล ิตสามารถจำแนกช่วงอายุของปาล์มน้ำมันเป็นช่วง

ต่างๆ ได้ดังน้ี 
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1.ช่วงอายุก่อนการปลูกปาล์มน้ำมัน 

  2.ช่วงอายุก่อนการให้ผลผลิต 

  3.ช่วงอายุระยะให้ผลผลิต 

  4.ช่วงอายุเพื่อเตรียมการปลูกทดแทน 

ในแต่ละช่วงอายุ หากเกษตรกรจัดการสวนปาล์ม น้ำมั น

ไม่เหมาะสม อาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น  ในขณะที่ผลผลิต

ทะลายอาจไม่ดีเท่าที่ควร  แต่หากเกษตรกรดำเนินการจัดการสวน

ปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วงอายุได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะทำให้

เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทะลายได้อยา่ง

ยั่งยืน  ดังน้ันเกษตรกรจึงควรจัดการสวนปาล์มน้ำมันในแต่ละช่วง

อายุให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของต้นปาล์มน้ำมัน 
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บทท่ี 2 

การจัดการสวนกอ่นการปลูกปาล์มนำ้มนั 

 

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันก่อนการปลูกถือว่าเป็ นการ

จัดการสวนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นก ารว าง

พื้นฐานของแปลงปาล์มน้ำมัน ซึ่งต้องใช้งานอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อย 

20 ป ี  หากมีการจัดการในขั ้นต ้นไม่ด ี จนต ้องมีการปรับแก้ใน

ระหว่างช่วงที่ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิต ก็จะมีผลกระทบต่อการให้

ผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมันได้ ดังน้ันเกษตรกรจึงควรพิถีพิถันในการ

การจัดการสวนปาล์มน้ำมันก่อนการปลูก ซึ่งมีส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน 

คือ  

    การจัดเตรียมพื้นที่ปลูกและการปลูกปาล์มน้ำมัน 

    การเลือกพันธุ์ปลูก 
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2.1 การเตรียมพื้นที่และการปลูกปาล์มน้ำมัน 

 2.1.1 คุณสมบัติดิน 

      ชัยรัตน์ และคณะ (2553) แนะนำคุณสมบัติของดิน 

ที่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมันไว้ดังน้ี 

• เน้ือดินร่วนปนทรายถึงเหนียวปนทราย 

• ความลึกมากกว่า 100 เซนติเมตร 

• ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก มากกว่า 

15 cmol(+)/kg 

• ความอิ่มตัวของประจุบวกเป็นด่าง 3-5% 

• อินทรียวัตถุ ประมาณ 3-5% 

• ความเค็มน้อยกว่า 2 ds/m 

• ไม่มีชั้นดินกรดจัดภายในชั้นความลึก 100 

เซนติเมตร 
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2.1.2 การเตรียมพื้นที่ 

     พ ื ้นท ี ่ที ่เหมาะสมต ่อการปลูกปาล ์มน้ำมันควรเป็น

พื้นที่ที่ราบ ไม่เป็นพื้นที่ลุ่ม และลาดเอียงต่ำกว่า 12%  การปลูกใน

พื้นที่มีความเหมาะสมไม่ค่อยมีปัญหาในการเตรียมพื้นที่  แต่ถ้ามี

ความลาดเอียงมากขึ้นจำเป็นต้องมีการทำขั้นบันได หรือหากปลูก

ในที่ลุ่มก็ต้องมีการยกร่อง  สำหรับการเตรียมพื้นที่ในแต่ละพื้นที่มี

รายละเอียดดังน้ี 

1. พื้นทีร่าบ  การเตรียมดินในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่มี

ความลาดชัน และน้ำไม่ท่วมขัง จะเตรียมพื้นที่ โดยทำการไถพรวน 

1 คร้ัง เพื่อกำจัดวัชพืชที่อยู่ในพื้นที่เสีย ปักแนวปลูกแล้วจึงขุดหลมุ

ปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน 

 

ภาพที่ 2  การไถพรวนในพื้นที่ราบ 

ที่มา : http://www.doa.go.th 
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2. พื้นที่ลุ่ม ในพื้นที่ลุ่มจำเป็นต้องยก ระดับพื้นที่ ใน

แถวที่ปลูกปาล์มให้สูงขึน้ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ซึ่งการยกระดับจะ

ทำได้ 2 แบบคือ การไถยกร่อง และขุดยกร่อง ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที ่

 

ภาพที่ 3  การไถยกร่องในพื้นทีลุ่่ม 

ที่มา : forum.khonkaenlink.infoindex.phptopic=16806676.15  
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ภาพที่ 4  การขุดยกร่องในพื้นที่ลุ่ม 

3. การเตรียมพื้นท ี่ที่มีลาดชัน  ต ้องปรับพื้นท ี่ เป็น

ขั้นบันไดกว้างอย่างน้อย 4 เมตร เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว

และขนส่งผลผลิต ในการวัดระยะปลูกต้องวัดในแนวราบ ห้ามวัด

ระยะปลูกตามพื้นที่ลาดชันเพราะทำให้ระยะปลูกแคบกว่ าที่ เป็ น

จริง  ลักษณะการทำขั้นบันไดดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5  การทำขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชัน 
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 2.1.3 การปลูกปาล์มน้ำมัน 

      การวางแนว วางแผนผังปลูก 

การวางแนวปลูก ในการปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องปลูก

แ บ บ สาม เหล ี ่ยมด ้ านเท ่ า  ระย ะ  9 x 9 เ มต ร โ ด ยปล ูกใน               

ทิศเหนือ-ใต้ เพื่อลดการบังแสง  เน่ืองจากการปลูกในทิศเหนือ-ใต้ 

เงาของปาล์มน้ำมันจะพาดผ่านระหว่างต้นปาล์มในแถวที่สองไปบัง

แสงต้นปาล์มในแถวที่สาม ซึ่งมีระยะห่างระหว่างแถวแรกกับแถวที่

สาม 15.6 เมตร  แต่ถ้าปลูกในแนวตะวันออก-ตะวันตก เงาของ

ปาล์มน้ำมันจะบังแสงต้นปาล์มที่ปลูกแถวเดียวกัน ซึ่งมีระยะห่าง

เพียง 9 เมตรเท่าน้ัน ดังภาพที่ 6 

 

ภาพที่ 6  การวางผังแปลงปาล์ม 

ดดัแปลงจาก : ธีระพงศ์  (2553) 
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 การปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน 

      ก่อนการปลูกประมาณคร่ึงเดือน เกษตรกรควรใส่ปุ๋ย

อินทรีย์บนจุดที่จะขุดหลุม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน  จากน้ัน

จึงขุดหลุมปลูกขนาด 50 x 50 x 50 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหิน

ฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250-500 กรัม/หลุม  การปลูกจะต้องให้

โคนต้นเสมอกับดิน  หากปลูกลึกเกินไปทำให้ยอดถูกฝังใต้ดิน แต่

หากตื้นเกินไปทำให้ต้นล้มง่าย หลังจากปลูกเสร็จจะต้องเหยียบดิน

รอบโคนให้แน่น ดังภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 การปลูกต้นกล้าปาล์ม 

ดัดแปลงจาก : ธีระพงศ์ (2553) 
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2.2 การเลือกพันธ์ุปาล์มน้ำมัน 

 2.2.1 วิธีการเลือกพันธ์ุปาล์มน้ำมัน 

      เน่ืองจากลักษณะผลผลิตทะลายสดและผลผลิตน้ำมัน 

เป ็นล ักษณะเชิงปริมาณที ่ได้ รับอิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

พันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมสูง  การแสดงออกของลักษณะเหล่าน้ี 

อาจแสดงออกได้ดีในสถานที่ห น่ึง แต่อาจแสดงออกได้ไม่ดีในอีก

สถานที่  ดังน้ันเกษตรกรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิถีพิถั นใ นก าร

เลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้เหมาะสมกับแปลงของเกษตรกร  แนวคิด

หน่ึงที่เกษตรกรสามารถนำมาใช้ในเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมั นที่ดีและ

สามารถปรับต ัวให้เข้าก ับแปลงปลูกของเกษตรกร ค ือการนำ

หลักการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการเลือกพั นธุ์ป าล์ม

น้ำมัน  หลักการน้ี ประกอบด้วย 

  1.การยอมรับความเสี่ยง 

  2.การลดความเสี่ยง (เลือกพันธุ์ที่มีพ่อแม่พั นธุ์

ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับแปลงของเกษตรกร) 
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  3.การต ัดความเส ี ่ยง  ( เล ือกพันธ ุ ์จากแปลง

ข้างเคียงแปลงของเกษตรกร) 

  4.การกระจายความเสี่ยง (การปลูกหลายๆพันธุ์

ในแปลง) 

 แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 การยอมรับความเสี่ยง 

 การยอมรับความเสี่ยง เป็นการจัดการในกรณีที่ผู้บริหารไม่

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้  ดังน้ันผู้บริหารจึงจำเป็นต้อง

ยอมรับความเส ียหายที่ เกิดจากความเสี ่ยงนั ้น  สำหรับการนำ

หลักการยอมรับความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการเลือ กพั นธุ์ปาล์ม

น้ำมันน้ัน เกษตรกรนำหลักการน้ีมาใช้ในกรณีที่มีก ารเลือกปลูก

ปาล์มน้ำมันเพียงสายพันธุ์เดียว และสายพันธุ์น้ันเป็นพันธุ์ที่ ไม่ มี

ค ุณภาพ หรือเป ็นพันธ ุ ์ท ี ่ ไม ่สามารถปรับต ัวเข้าก ับแปลงของ

เกษตรกร  ผลผลิตทะลายที่ได้จากพันธุ์เหล่าน้ีจึงไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อ

จะโค่นเพื่อจะปลูกพันธุ์ใหม่ เกษตรกรก็ไม่มีเงินทุนมากพอ จึงต้อง
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คงต้นปาล์มน้ำมันที่ไม่ดีเหล่าน้ีเอาไว้  ด้วยเหตุน้ีเกษตรกรจึงต้อง

ยอมรับความเสียหาย (ผลผลิตไม่ดี) ที่จะเกิดขึ้นจากการปลูกปาล์ม

น้ำมันที่ไม่มีคุณภาพ 

 

 การลดความเสี ่ยง (เล ือกพันธุ์ที ่มีพ่อแม่พันธุ์ปลกูใน

สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับแปลงของเกษตรกร) 

 การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง เป็นการจัดการในกรณี

ที่มีความเสี่ยงแฝงอยู่ แต่ผู้บริหารสามารถลดความเสียหายที่ เกิด

จากความเสี่ยงน้ันได้  สำหรับการนำหลักการลดหรือควบคุมความ

เสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันน้ัน  เกษตรกรจะ

นำหลักการน้ีมาใช้ในกรณีที่เกษตรกรทราบข้อมูลสภาพภูมิประเทศ

และภูมิอากาศของแปลงเกษตรกรเอง และทราบข้อมูลสภาพภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ ตลอดจนปริมาณผลผลิตของแปลงพ่อแม่พันธุ์

ปาล์มน้ำมัน  แนวทางในการลดความเสียหายจากความ เสี่ยงคือ 

เกษตรกรควรเลือกปลูกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีพ่อแ ม่พั นธุ์ปลู กใน

สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับแปลงของเกษตรกร  เพราะลูกผสมที่

นำมาปลูกน่าจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแปลง
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เกษตรกร ซึ่งมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับแปลงพ่อแม่พันธุ์ได้  พันธุ์

ปาล์มน้ำมันที่เลือกมาปลูกจึงมีโอกาสที่จะให้ผลผลิตท ะลาย มาก  

ด ้วยเหต ุนี ้การเล ือกพันธุ ์ปาล์มน้ำม ันท ี ่มีพ ่อแม่พ ันธ ุ ์ปลูกใน

สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับแปลงของเกษตรกรจึงเป็นแนวทางใน

การลดหรือควบคุมความเสียหายจากความเสี่ยง 

 

 การตัดความเสี่ยง (เลือกพันธ์ุจากแปลงข้างเคียงแปลง

ของเกษตรกร) 

 การตัดความเสี่ยง เป็นการจัดการในสภาวะที่มีความเสี่ยง

ให้ผู้บริหารเลือกหลายความเสี่ยง  แต่ละความเสี่ยงสามารถทำให้

เกิดความเสียหายได้มากน้อยแตกต่างกันไป  ผู้บริหารจำเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องตัดความเสี่ยงที่จะทำความเสียหายมากที่สุ ดออก ไป 

และเหลือไว้เพียงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียห าย น้อยที่สุด  

สำหรับการนำหลักการตัดความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการเลือกพันธุ์

ปาล์มน้ำมันน้ัน  เกษตรกรจะนำหลักการน้ีมาใช้ในกรณีที่เกษตรกร

ทราบข้อมูลผลผลิตและการดูแลรักษาของแปลงปาล์มน้ำมันที่ปลกู

ใกล ้ๆกับแปลงของเกษตรกร  หากแปลงไหนต้นปาล์มน้ำมนัให้
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ผลผลิตดี แสดงว่าปาล์มน้ำมันพันธุ์ น้ันสามารถปรับตัวให้ เข้ากับ

สภาพแวดล้อมของแปลงปลูกได้ดี  เกษตรกรสามารถเลือกปาล์ม

น้ำมันพันธุ์น้ันมาปลูกในแปลงของเกษตรกรได้  รูปแบบน้ีคล้ายกับ

ว่าให้แปลงของเพื่อนบ้านเป็นแปลงทดสอบสายพันธุ์  ในกรณีน้ี 

เกษตรกรจะต้องเพิ่มความรอบคอบในการพิจารณา เพราะบางคร้ัง

สาเหต ุที่ผลผล ิตทะลายมาก ก ็อาจเกิดจากการให้ปุ ๋ยและน้ำใน

ปริมาณมาก  สิ่งเหล่าน้ีเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต และเมื่อนำไป

ลบจากรายได้ ก็จะทำให้มีผลกำไรลดลง  สำหรับพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่

เกษตรกรควรเลือกมาปลูกคือพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตทะลายได้ดี 

แต่ใส่ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย น้ำ ไม่มากเกินไปจนทำให้ได้กำไรน้อย 
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 การกระจายความเสี่ยง (เลือกปลูกพันธ์ุน้ำมันหลายพนัธ์ุ

ในแปลง) 

 การกระจายความเสี่ยง เป็นการจัดการในสภาวะที่มีความ

เสี่ยงให้ผู้บริหารเลือกหลายความเสี่ยง  แต่ละความเสี่ยงสามารถทำ

ให้เกิดความเสียหายได้มากน้อยแตกต่างกันไป  แต่แทนที่ผู้บริหาร

ใช้วิธีการตัดความเสี่ยงตามหลักการข้างต้น ผู้บริหารกลับนำหลายๆ

ความเสี่ยงน้ันมารวมกัน ทำให้ความเสียหายที่เกิดจากความเสีย่งถกู

เฉลี่ย  สำหรับการนำหลักการกระจายความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ใน

การเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันน้ัน  เกษตรกรจะนำหลักการ น้ีม าใช้ใน

กรณีที่เกษตรกรไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน  เกษตรกร

สามารถกระจายความเสี่ยงได้โดยการเลือกปลูกปาล์มน้ำมันหลาย

สายพันธุ์ในแปลง  น่ีทำให้ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงถูก

เฉลี่ยออกไปตามสายพันธุ์ที่นำมาปลูก กล่าวคือเมื่อมีปาล์มน้ำมัน

สายพันธุ์หน่ึงให้ผลผลิตไม่ดี ก็ยังมีสายพันธุ์อื่นๆในแปลงที่ยังให้

ผลผล ิต  ความเส ียหายจึงเก ิดขึ ้นเพ ียงส่วนหนึ ่ง  ตรงข ้ามกับ

เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพียงสายพันธุ์เดียว หากพันธุ์น้ันให้ผล

ผลิตไม่ดี ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นทั้งแปลง ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้

ของเกษตรกร 
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 2.2.2 วิธีเลือกต้นกล้า 

      หลังจากเกษตรกรตัดสินใจเลือกพันธุ์ที่จะปลูกได้แล้ว  

ส ิ ่งท ี ่เกษตรกรจะต้องพิจารณาต่อไปคือการเลือกต ้นกล้าปาล์ม

น้ำมันที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคและแมลงรบกวน  สำหรับขั้นตอน

ท ี ่สำค ัญในการเล ือกต้นกล้าปาล์มน้ำม ันค ือการคัดต ้นกล้าที ่ไม่

สมบูรณ์ทิ้ง โดยทั่วไปจะคัดต้นกล้าทิ้งประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

จะดำเนินการ 2 คร้ัง คือ เมื่อต้นปาล์มน้ำมันอายุได้ประมาณ 3 

เดือน และ 6 เดือน  
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ภาพที่ 8  ต้นปาล์มน้ำมันอายุประมาณ 3 เดือน ที่ไม่สมบูรณ์ 

ที่มา : ธีระพงศ์ (2550) 



19 
 

 

ภาพที่ 9  ต้นปาล์มน้ำมันอายุมากกว่า 3 เดือน ที่ไม่สมบูรณ ์

ที่มา : ธีระพงศ์ (2550) 
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บทท่ี 3 

การจัดการสวนปาล์มนำ้มนัระยะก่อนให้ผลผลิต  

ปาล์มน้ำมันในระยะก่อนให้ผลผลิต เป็นช่วงอายุตั้งแต่

เร่ิมปลูกในแปลงจนถึงช่วงก่อนให้ผลผลิต (0 – 3ปี) การจัดการสวน

ในช่วงน้ีมีความสำคัญอย่างมาก เน่ืองจากช่วงอายุน้ีเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการให้ผลผล ิต  หากเกษตรกรมีการจัดการสวน

ถ ูกต ้อง ก็จะช ่วยเพ ิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของต ้นปาล์ม

น้ำมัน 

 

3.1 การจัดการปุ๋ย  

 ในช่วงอายุน้ี ต้นปาล์มน้ำมันยังไม่ให้ผลผลิต แต่จะมีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  เกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญกับก าร

เจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมัน เน่ืองจากการเจริญเติบโตของต้น

ปาล์มน้ำมันในช่วงน้ีจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและ

การให้ผลผลิตในระยะการให้ผลผลิต  สำหรับแนวทางการจัดการปุย๋

ที่ถูกต้อง เกษตรกรควรพิจารณาคุณสมบตัิเหล่าน้ีร่วมกัน 
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  1.คุณสมบัติดิน 

  2.คุณสมบัติปุ๋ย 

  3.ความต้องการธาตุอาหารของพืช 

 แต่หากไม่สามารถพิจารณาคุณสมบัติขา้งต้นได้  เกษตรกรก็

สามารถใส่ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งมีรายละเอยีดดังน้ี 

ตารางที่ 1 ปริมาณปุ๋ยเคมีสำหรับปาล์มน้ำมันอายุปลูก 1 - 3 ป ี

ชนิดดิน 
อายุปาล์ม

น้ำมัน (ปี) 

ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคม ี(กก./ต้น) 

21-0-

0 

18-46-

0 

0-0-

60 คีเซอร์ไรท์ โบแรท 

ดินที่มีความอุดม

สมบูรณ์ต่ำ 

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 

ดินเหนียวที่มีความ

อุดมสมบูรณ์สูง  

1 1.00 0.60 0.50 - 0.09 

2 2.00 0.90 1.80 - 0.13 
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3 2.00 1.10 2.30 0.70 0.13 

ดินทราย 

 

 

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 

ชนิดดิน 

 

อายุปาล์ม

น้ำมัน (ปี) 

ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคม ี(กก./ต้น) 

46-0-

0 

18-46-

0 0-0-60 คีเซอร์ไรท์ โบแรท 

ในดินกรดหรือดิน

เปรี้ยวจัด  

(acid sulphate) 

1 0.45 0.90 1.00 0.30 0.09 

2 1.0 0.90 2.50 0.30 0.13 

3 1.37 1.10 2.50 0.70 0.13 

ดินที่มีความอุดม

สมบูรณ์สูงและมี

ปริมาณน้ำฝนมาก 

1 0.56 0.75 0.45 0.1 0.03 

2 1.5 1.0 2.25 0.5 0.12 

3 2.5 1.5 3.0 1.0 0.09 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ (2555) 

 การใส่ปุ๋ย ควรแบ่งใส่ปีละ 2 - 3 คร้ัง ตามความเหมาะสม 

ในการใส่ปุ๋ยจำนวน 2 คร้ังต่อปี ให้ใช้สัดส่วน 60 ต่อ 40 เปอร์เซ็นต ์
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โดยใส ่ในช่วงระยะต ้นฤดูฝนและก่อนปลายฤด ูฝน  ส ่วนการใส่

จำนวน 3 คร้ังต่อปี แบ่งใส่ในช่วง 

      ช่วงต้นฤดูฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือน

มิถุนายน  ใส่ปุ๋ย 50 % 

      ช่วงกลางฤดูฝน คือ ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

กันยายน  ใส่ปุ๋ย 25 % 

      ช่วงปลายฤดูฝน คือ ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือน

พฤศจิกายน  ใส่ปุ๋ย 25 % 

 จากตารางการใส่ปุ๋ยแสดงให้เห็นว่า ในช่วงอายุ 1 – 2 ปี 

แรกหล ังปล ูกลงแปลง  ต ้นปาล ์มน้ำม ันมีความต ้องการธาตุ

ไนโตรเจนมากกว่าธาตุอาหารชนิดอื่นๆ เพื่อนำธาตุอาหารน้ีไปใช้ใน

การเจริญเต ิบโต  แต ่เม ื่อเข้าสู่ปีที่  3 ซ ึ ่งต ้นปาล์มน้ำม ันเริ่มให้

ผลผลิต มีความต้องการธาตุโพแทสเซียมมากขึ้น เพื่อช่วยในการ

บำรุงทะลายปาล์ม 
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3.2 การจัดการน้ำ 

 ในสภาพพื้นที่ที่มีช่วงฤดูแล้งยาวนาน หรือสภาพพื้นทีท่ี่มีค่า

การขาดน้ำมากกว่า 300 มม./ปี หรือมีช่วงแล้งติดต่อกันนานกว่า   4 

เดือน ควรมีการให้น้ำเสริม  วิธีการให้น้ำสามารถทำได้หลายวิธีเช่น 

การให้น้ำในระบบร่อง  หรือการให้น้ำในระบบท่อ  ดังภาพที ่10 

 

ภาพที่ 10  การให้น้ำระบบท่อ 

ท ี ่มา : http://landforsellpara.blogspot.com/2013/02/Palm-Plant-

Thai.html  
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ภาพที่ 11  การให้น้ำระบบท่อ 

 ในกรณีที่เกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำหรือเงินทุนเพียงพอที่ จะ

ทำระบบน้ำ  เกษตรกรสามารถใช้การอนุรักษ์น้ำ ซึ่งทำได้โดยการ

นำเศษพืช หรือทะลายเปล่า คลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นให้กับ

ปาล์ม ดังภาพที่ 12 และ 13  นอกจากการใช้เศษพืชคลุมดินแล้ว 

การปลูกพืชคลุมดินยังเป็นอีกวิธีหน่ึงในการอนุรักษ์น้ำในสวนปาล์ม

น้ำม ัน  พืชท ี ่แนะนำให้ปลูกได้แก่ ซ ีรู เล ียม (Calopogonium 

caeruleum Heinsl.)  ค าโ ล โ ป โ ก เน ี ย ม  (Calopogonium 

mucunoides Desv.)  เพอ รา เ ร ี ย  (Pueraria phaseoloides 

(Roxb.) Benth)  เ ซ ็ น โ ต รน ี ม า  (Centrosema pubescens 

Benth.)  การปลูกพืชคลุมดินในขณะปาล์มขนาดเล็กเป็นการช่วย
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ป ้องก ันการชะล้างพังทลายของดิน และเพิ่มความอุดมสมบรูณ์

ให้แก่ดิน  เน่ืองจากพืชตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ

ได้  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมวัชพืชได้อกีด้วย ดังภาพที่ 14 

 

ภาพที่ 12  การคลุมโคนด้วยเศษวัสดุพืช 

 

ภาพที่ 13 การคลุมโคนด้วยทะลายเปล่า 

ที่มา : http://dopr.gov.in 

http://dopr.gov.in/oil%20palm%20cultivation%20HTML%20%20%20%20%20%20%20%20%20revised/mulching.htm
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ภาพที่ 14 การปลูกพืชคลุมในสวนปาล์ม 

ที่มา : http://www.thaiyon.com 

3.3 การจัดการต้นปาล์มน้ำมัน 

3.3.1 การตัดแต่งทางใบ  เน่ืองจากในช่วงอายุน้ีต้นปาล์ม

น้ำมันต้องการโปรตีนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต  ดังน้ันการส่งเสริม

ให้ต้นปาล์มน้ำมันผลิตโปรตีนให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโต จึงมี

ความสำค ัญเป ็นอย่างยิ ่ง  การต ัดแต่งทางใบให้เหมาะสมเป็น

แนวทางหน่ึงในการส่งเสริมการผลิตโปรตีน  สำหรับต้นปาล์มน้ำมัน

ที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 0 -3 ปีหลังปลูกลงแปลง) ไม่จำเป็นต้องตัด

แต่งทางใบ เน่ืองจากทางใบยังคงได้รับแสงแดดเต็มที่  เมื่อใบได้รับ

แสงเต็มที่ย่อมส่งผลใหก้ระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถผลติ

http://www.thaiyon.com/
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น้ำตาลได้มากพอที่จะนำไปผลิตโปรตีน  ดังน้ันในปาล์มเล็ก การไว้

ทางใบ ที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ จึงเป็นการช่วยให้ต้นปาล์มน้ำมั นมี

การเจริญเติบโตที่ดี  แต่หากเกษตรกรตัดแต่งทางใบมากเกินไป จะ

ทำให้พื้นที่ในการสังเคราะห์แสงลดลง  ต้นปาล์มน้ำมั นจึ งส ร้าง

น้ำตาลเพื่อผลิตโปรต ีนได้น้อยลง ส ่งผลให้การเจริญเติบโตไมด่ี

เท่าที่ควร 

3.3.2 การตัดแต่งช่อดอก  เนื ่องจากในช่วงอายุนี้  ต้น

ปาล์มน้ำมันจำเป็นต้องใช้อาหารที่ผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์

ด้วยแสงมาใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต  หากเกษตรกรไว้ทะลาย

ในช ่วงอายุนี ้  ต ้นปาล์มน้ำม ันต ้องแบ ่งอาหารส ่วนหนึ่งไปใช้ใน

กระบวนการสร้างทะลาย  อีกส่วนจะถูกนำไปใช้ในกระบว นก าร

เจริญเติบโต ส่งผลให้มีอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตน้อย  การ

เจริญเต ิบโตของต ้นปาล ์มน้ำม ันในกรณีนี ้จึงไม ่ด ีเท ่าท ี ่ควร  

ขณะเดียวกันทะลายก็มีคุณภาพไม่ดี  แต่หากเกษตรกรมีการตัดแตง่

ช่อดอกในช่วงอายุ 30 เดือน ถึง 36 เดือน ออก  อาหารที่สังเคราะห์

ได้จะไม่ถูกแบ่งไปใช้ในการสร้างทะลาย  ต้นปาล์มน้ำมันจึงมีอาหาร

เพียงพอต ่อการเจริญเต ิบโต ซ ึ ่งจะส ่งผลด ีต ่อการให้ผลผลิตใน

อนาคต  



29 
 

 

ภาพที่ 15 การตัดแต่งช่อดอก 

ที่มา : http://www.krishisewa.com 

 

3.4 โรคและศัตรูปาล์มน้ำมัน 

 3.4.1 โรคใบไหม้ 

มักพบโรคใบไหม้ในแปลงเพาะกล้าโดยเฉพาะอย่ างยิ่งใน

ระยะ main nursery  ช่วงที่มีการระบาดที่รุนแรงจะเกิดในช่วงที่มี

ฝนตกชุก  ถ้ามีการระบาดที่รุนแรงจะมีผลทำให้ต้นกล้าตายได้  แต่

ถ้าการระบาดไม่รุนแรงจะทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต  เชื้อ

ราที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคคือ Cuvularia eragrostidis  

http://www.krishisewa.com/articles/production-
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ล ักษณะอาการ ระยะแรกเกิดจุดเล็กๆ ล ักษณะโปร่งใส

กระจายอยู่ทั่วไปบนใบ ต่อมาแผลจะพัฒนาจนมีลักษณะ รูปร่าง

กลม มีสีดำบุ๋มตรงกลาง ขอบแผลนูนมีลักษณะเป็นมัน แผลมีวงสี

เหลืองล้อมรอบ  เมื่อแผลขยายใหญ่ขึ้นมีรูปร่างกลมรี  หากโรค

ระบาดรุนแรง แผลจะรวมตัวกันทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำต าลไหม้  

อาการใบแห้งของจากโรคน้ีจะเร่ิมจากใบล่างขึ้นสู่ใบบน (สุรกิตติ, 

2547) 

 การป้องกันกำจัด ตัดแต่งใบที่เป็นโรคไปทำลายทิ้ง เพื่อตัด

วงจรการระบาด และฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราไทแรมสลับกับ

คาร์เบนดาซิม ทุกๆ 7 – 8 วัน 

 

ภาพที่ 16 ใบปาล์มที่เกิดโรคใบไหม้ 
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 3.4.2 ด้วงกุหลาบ  

 ช่ือสามัญ  Rose Beetle 

 ช่ือวิทยาศาสตร์ Adoretus compressus Weber 

 มักพบด้วงกุหลาบเข้าทำลายในแปลงปาล์มน้ำมั นข นาด

เล ็ก โดยเฉพาะพื ้นที ่ปลูกใหม่ ในช ่วงเดือนก ุมภาพันธ์ถึงเดือน

เมษายน  ลักษณะตังเต็มวัยเป็นด้วงปีกแข็ง ลำตัวป้อมค่อนข้าง

แบน สีน้ำตาลอ่อน ตาสีดำ มีขนสั้นละเอียดปกคลุมทั่วตัว  เพศผู้มี

ขนาด 4.8 x 10.3 มม.  เพศเมียมีขนาด 5.6 x 11.2 มม.  เพศเมีย

จะวางไข่เดี่ยวๆ ในเวลากลางวัน วางไข่ประมาณ 3 – 12 คร้ัง เฉลีย่ 

6 คร้ัง ๆ 2 – 5 ฟอง ช่วงการวางไข่ 6 – 20 วัน  

 ลักษณะการทำลาย จะกัดกินใบปาล์มในช่วงเวลาพลบค่ำ  

ถ ้าอาการรุนแรงจะทำให้ต ้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กใบโกรน๋และ

ชะงักการเจริญเติบโต 

 การป้องกันกำจัด ใช้ยาฆ่าแมลงประเภท carbaryl (Sevin 

85 %) พ่นทุก 7 – 10 วัน ในตอนเย็น (สุรกิตติ, 2547) 
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ภาพที่ 17 ต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงกุหลาบทำลาย 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 3.4.3 หนู 

สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของหนูควรใช้ตาข่ ายล้อมต้ น

ปาล์มเพื่อป้องกันหนู ซึ่งการใช้ตาข่ายเหล็กล้อมจะทำพร้อมกับการ

ปลูก โดยฝังตาข่ายในดินประมาณ 6 น้ิว เพื่อป้องกันการขุดของหนู 

ส่วนตาข่ายด้านบนหลังจากปลูกเสร็จให้เหยียบให้ชิดกับโ คนต้น

เน่ืองจากหนูจะทำลายบริเวณโคนต้น 

 

ภาพที่ 18 การล้อมตาข่ายป้องกันหนู 

ที่มา : http://www.doa.go.th/palm/linkTechnical/rat.html 
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บทท่ี 4 

การจัดการสวนปาล์มนำ้มนัในระยะให้ผลผลิต 

 

 ปาล์มน้ำมันในระยะให้ผลผลิต มีช่วงอายุตั้งแต่ 3 ปี จนถึง

ช่วงอายุที่จะปลูกทดแทน  ระยะน้ีเกษตรกรต้องพิถีพิถันในการดูแล

ต้นปาล์มน้ำมัน เน่ืองจากเป็นระยะที่มีการให้ผลผลิตทะลาย  หาก

เกษตรกรจัดการสวนได้ดีจนต้นปาล์มน้ำมันมีความสมบูรณ์แข็งแรง 

ก ็จะส ่งผลให้ต ้นปาล ์มน้ำมันสามารถผลิตทะลายได ้ด ี  แต่หาก

เกษตรกรจัดการสวนในระยะน้ีไม่ดีจนต้นปาล์มน้ำมั นจะมี ความ

สมบูรณ์น้อย ก็จะส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันผลิตทะลายได้ไม่ดี  ดังน้ัน

การจัดการสวนในช่วงอายุนี ้จึงมีความสำคัญต่อการให้ผลผลิต

ทะลายของต้นปาล์มน้ำมัน 
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4.1 การจัดการปุ๋ย  

 4.1.1 หลักการจัดการธาตุอาหาร 

      ช่วงอายุน้ี ต้นปาล์มน้ำมันมีความต้องการธาตุอาห าร

สูงมาก เน่ืองต้นปาล์มน้ำมันต้องการธาตุอาหารเพื่อนำไปใช้เพื่อการ

เจริญเติบโตการให้ผลผลิตทะลาย  หากเกษตรกรใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็

จะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ได้กำไรน้อยลง  แต่

หากเกษตรกรให้ปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความต้องการ จะมีผลทำให้ต้น

ปาล์มน้ำมันเจริญเติบโตไม่ดีและให้ผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์  ดังน้ัน

เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการปุ๋ยได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ

ของต ้นปาล์มน้ำม ัน และประหยัดค ่าใช้จ่าย จำเป ็นอย่างยิ ่งที่

เกษตรกรจะต้องรู้คุณสมบัติต่างๆ เหล่าน้ี 

  1.คุณสมบัติดนิ 

  2.ความต้องการธาตุอาหารของพืช 

  3.คุณสมบัติปุ๋ย 

 แต่ละคุณสมบัติมีรายละเอียดที่เกษตรกรควรรู้ ดังน้ี 
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• คุณสมบัติดิน 

 คุณสมบ ัติดินหากเกษตรกรรู ้ว ่าสภาพดินในแปลงของ

เกษตรกรมีสภาพอย่างไร เช่น ปริมาณธาตุอาหารในดิน ลักษณะ

เน้ือดิน ความเป็นกรดด่างของดิน จะช่วยให้สามารถเลือกปุ๋ย ให้

สอดคล้องกับสภาพดินได้  น่ันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย

ของต้นปาล์มน้ำมัน  แต่ละคุณสมบัติมีรายละเอียดดงัน้ี 

     ปริมาณธาตุอาหารในดิน 

     ปริมาณธาต ุอาหารในด ินเป็นสิ ่งสำค ัญอ ันดบัแรกที่

เกษตรกรจะต ้องทราบ  ส ิ ่งนี ้จะทำให้เกษตรกรรู ้ว่าในดินมีธาตุ

อาหารมากหรือน้อย ซึ่งจะมีประโยชน์ในการกำหนดปริม าณปุ๋ยที่

จะใส ่กล ับไปในด ิน  สำหรับการหาปริมาณธาต ุอาหารในดิน 

สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 

  1.การหาปริมาณสารด้วยการทดสอบการย้อมสี  

  2.การหาปริมาณสารด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ 

     เมื่อทราบปริมาณธาตุอาหารในดินแล้ว นำค่าดังกล่าว

ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน จะสามารถระบุได้ว่าปริม าณธ าตุ
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อาหารดังกล่าวมีมากหรือน้อย ซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดชนิดและ

ปริมาณปุ๋ยต่อไป 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารในดินที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์ม

น้ำมัน 

ดัดแปลงจาก : ธีระ และคณะ (2548) 

สมบัติ หน่วย ระดับความเหมาะสม 

    ต่ำท่ีสุด ต่ำ 

ปาน

กลาง มาก 

มาก

ท่ีสุด 

pH  < 3.5 4.0 4.2 5.5 > 5.5 

อินทรียวัตถุ % < 0.8 1.2 1.5 2.5 > 2.5 

ไนโตรเจนท้ังหมด % < 0.08 0.12 0.15 0.25 > 0.25 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด mg. kg.-1 < 120 200 250 400 > 400 

ฟอสฟอรัสท่ีเป็น

ประโยชน์ mg. kg.-1 < 8 15 20 25 > 25 

โพแทสเซียมท่ี

แลกเปลี่ยนได้ 

cmol kg.-

1 < 0.08 0.2 0.25 0.3 > 0.3 
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     ลักษณะเนื้อดิน 

     ลักษณะเน้ือดิน  คุณสมบัติดินข้อน้ีจะช่วยให้เกษตรกร

สามารถเลือกชนิดปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับลักษณะของ

เน้ือดิน กรมพัฒนาที่ดิน (ม.ป.ป.) ได้แบ่งเน้ือดินหลักได้เป็น 3 ชนิด 

คือ 

           1) ด ินเหนียว เป ็นด ินที ่มีอนุภาคดินเหนียวใน

ปริมาณสูง ทำให้มีเน้ือละเอียด  เมื่ออยู่ในสภาพแห้งจะเกาะรวมกัน

เป็นก้อนแข็ง แต่เมื่อเปียกจะเหนียวมาก  ดินเหนียวมีความสามารถ

ในการอุ้มน้ำ ดูดซับและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดี 

           2) ด ินทราย เป ็นด ินท ี ่ม ีอ นุภ าคท ราย เป็ น

องค์ประกอบสูง เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศดีมาก แต่อุ้ม

น้ำต่ำ น้ำซึมผ่านได้อย่างรวดเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 

           3) ดินร่วน เป็นดินที่มีสัดส่วนของอนุภ าคท ราย 

อนุภาคทรายแป้ง และอนุภาคดินเหนียว ในระดับที่สมดุลกัน ใน

สภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นดิน

จะย ืดหยุ ่นได้บ้าง  โดยทั่วไปด ินร่วนเป็นดินที่มีความเหมาะสม

สำหรับการเพาะปลูก เพราะมีการระบายน้ำและอากาศได้ดี  
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     การทราบลักษณะเน้ือดินจะช่วยให้เกษตรกรสามารถ

เลือกใช้ปุ๋ยได้ตรงกับลักษณะเน้ือดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การนำปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ เช่น หากแปลงของเกษตรกรมีลักษณะ

เน้ือดินเป็นดินทรายที่มีการยึดจับปุ๋ยไม่ดี ก็ควรเลือกใส่ปุ๋ยละลาย

ช้า  น่ันจะทำให้ปุ๋ยค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา ส่งผลให้ตน้

ปาล์มน้ำมันได้รับปุ๋ยอย่างต่อเน่ือง 

     ความเป็นกรดด่างของดิน 

     หรืออาจเรียกว่าค ่าพีเอชของดิน  ค ่านี ้ เป็นตัวบอก

ปริมาณธาตุไฮโดรเจนในดิน มีการกำหนดค่าเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1-14 

(ณปภัช, 2554) และจัดเป็นกลุ่มได้ดังน้ี 

          สารละลายที่มีค่าน้อยกว่า 7 มีสมบัติเป็นกรด 

          สารละลายที่มีค่าเท่ากับ 7 มีสมบัติเป็นกลาง 

          สารละลายที่มีค่ามากกว่า 7 มีสมบัติเป็นด่าง 

     สำหรับค ่าความเป ็นกรดด ่างท ี ่ เหมาะสมก ับก าร

เจริญเติบโตของพืชอยู่ในช่วง พีเอช 5-8 (ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช) 

เน่ืองจากเป็นตัวควบคุมการละลายธาตุอาหารในดินให้ออกมาอยู่ใน
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รูปของสารละลาย (พืชนำธาตุอาหารไปใช้ในรูปของสารล ะล าย)  

ถ้าดินมีสภาพความเป็นกรดด่างไม่เหมาะสม  ธาตุอาหารในดินบาง

ชนิดอาจละลายออกมาน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องก ารของ

พืช  ในทางกลับกันธาตุอาหารบางชนิดอาจละลายออกมามาก จน

เป ็นพิษต ่อพืชได ้ (กรมพัฒนาท ี่ดิน, ม.ป.ป.)  ค ุณสมบัต ินี ้จงึมี

ความสำคัญต่อการเลือกชนิดปุ๋ยอีกด้วย เช่น หากดินมีสภาพเป็น

กรด เกษตรกรก็ไม่ควรเลือกใส่ปุ๋ยที่มีกำมะถันเป็นส่วนประกอบมา

ใส่ในแปลง ซึ่งอาจทำให้ดินมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น   

 

• ความต้องการธาตุอาหารของพืช 

 การรู ้พ ืช หมายถึง การรู ้ปริมาณธาตุอาหารภายในพืช  

คุณสมบัติน้ีจะทำให้เกษตรกรทราบว่าปริมาณธาตุอาหารในพืชอยู่

ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตหรือไม่  

สำหรับการประเมินธาตุอาหารในพืชสามารถทำได้ 3 วิธี คือ 

     1.การประเมินจากการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิต 

     2.การประเมินจากอาการขาดธาตุอาหาร 

     3.การวิเคราะห์ธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ 
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     การประเมินจากการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิต 

    เน่ืองจากในผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมันทุกๆ 1,000 กก. 

ที่ถูกตัดออกไปจากสวน จะมีการสูญเสียธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แมกนีเซียม และ แคลเซ ียม ออกไป 2.94, 0.44, 

3.71, 0.77 และ 0.81 กก. ตามลำดับ  การใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นปาล์มจึง

ใช้ข้อมูลน้ีในการกำหนดปริมาณปุ๋ย เพื่อใส่ทดแทนส่วนที่สูญเสียไป

กับทะลาย 

  เช่น หากปาล์มให้ผลผลิตทะลาย 4 ตัน/ไร่/ปี จะต้องใส่

ธาตุไนโตรเจนกลับไปให้ต้นปาล์มน้ำมันอย่างน้อย 

 

 2.94     x     4,000     =   11.76  กก./ไร่ 

                 1,000 

 ในท ี ่นี ้  จะต ้องใส ่ธาตุไนโตรเจนปริมาณ 11.76 กก./ไร่  

หากเกษตรกรต ้องการใส่ปุ ๋ยยูเรีย ต ้องเอาปริมาณไนโตรเจนมา

แปลงเป็นปริมาณปุ๋ยก่อน จึงจะใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นปาล์มน้ำมันได้  วิธี

คำนวณแสดงดังต่อไปน้ี 
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 ในป ุ ๋ยยูเรียม ีไนโตรเจน 2 อะตอม หนัก 28 ก./โมล เป็น

ส่วนประกอบของCO(NH2)2  ซึ่งมีมวลโมเลกุล 60.06 ก./โมล  หาก 

ต้องการไนโตรเจน ปริมาณ 11.76 กก. ต้องใส่ยูเรียปริมาณ 

 60.06     x     11.76     =   25.23  กก. 

                      28 

แต่ในปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) มี filler (หรือตัวเติมเต็ม) เพื่อเติม

ปุ๋ยให้ได้ 100 % จึงต้องคำนวณเพิ่มส่วนน้ีเข้าไปในปริมาณปุ๋ย 

 

  100    x     25.23     =   54.85  กก. 

                            46 

 ดังน้ัน ในแปลงปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิต 4 ตัน/ไร่ จะต้องใส่ปุ๋ย

ยูเรีย 54.85 กก./ไร่ หรือ ประมาณต้นละ 2.5 กก./ไร่ (คิดที่ 22 ต้น/ไร่) 

 แต ่ว ิธ ีการนี ้นำเฉพาะข้อมูลผลผลิตทะลายมาคิด โดยไมไ่ด้

พิจารณาธาตุอาหารที่ใช้ในการเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารในดิ น  

วิธีการน้ีจึงไม่เหมาะสม 
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     การประเมินจากอาการขาดธาตุอาหาร 

     วิธีการน้ีเป็นการประเมินความต้องการธาตุอาหารโดยการ

สังเกตจากอาการขาดธาตุ  หากต้นปาล์มน้ำมันแสดงอาการธาตุอาหาร

ชนิดใดก ็ให ้ใส่ธาต ุอาหารชนิดนั ้นลงไป  ธาต ุอาหารที ่จำเป ็นต ่อการ

เจริญเต ิบโตและการให้ผลผลิตมีทั ้งหมด 17 ธาต ุ  แต ่ธาตุอาหารที่มี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมั นอย่าง

ชัดเจน ประกอบด้วย ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม 

และโบรอน  แต่ละธาตุแสดงอาการขาดธาตุดังน้ี 
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ธาตุไนโตรเจน 

 

ภาพที่ 19 อาการขาดธาตุไนโตรเจน 

แนวทางแก้ไข ต้นปาล์มที่มีอายุ 2 – 3 ปี ใส่เอมโมเนียม

ซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 1 – 2 กก./ต้น/ปี หรือ ยูเรีย อัตรา 0.5 – 

1.6 กก./ต ้น/ป ี  สำหรับต ้นปาล ์มน้ำม ันอาย ุ 5 – 10 ป ี ใส่

แอมโมเนียมซัลเฟต 3 – 4 กก./ต้น/ปี หรือ ยูเรีย 2.1 – 3.3 กก./

ต้น/ปี (ชัยรัตน์ และคณะ, 2544) 
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ธาตุฟอสฟอรัส 

 

ภาพที ่20 อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส 

ที่มา : www.ipni.net 

แนวทางแก้ไข ใส่ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) หรือ ทริป

เปิลซูเปอร์ฟอสเฟต        (0-46-0) อัตรา 1.5 – 2.0 กก./ต้น/ปี 

(ชัยรัตน์ และคณะ, 2544) 

 

  

 

http://www.ipni.net/
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     ธาตุโพแทสเซียม 

 

ภาพที ่21 อาการขาดธาตุโพแทสเซียม 

 

แนวทางแก้ไข ใส่โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อัตรา 

3.0 – 4.0 กก./ต้น/ปี (ชัยรัตน์ และคณะ, 2544) 
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ธาตุแมกนีเซียม 

 

 

ภาพที ่22 อาการขาดธาตุแมกนีเซียม 

แนวทางแก ้ไข ใส ่ค ีเซอไรต์ (27% MgO, 23 % S) (ชัย

รัตน์ และคณะ, 2544) 
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      ธาตุโบรอน 

 

ภาพที ่23 อาการขาดธาตุโบรอน 

 

แนวทางแก้ไข ปาล์มอายุ 2 – 3 ปี ใส่โบแรกซ์ 10 – 20 

กรัม/ต้น/ปี  ส่วนต้นปาล์มอายุ 4 ปีขึ้นไป ใส่ 30 – 40 กรัม/ต้น/ปี 

(ชัยรัตน์ และคณะ, 2544) 
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อย่างไรก็ตาม แม้การประเมินความต้องการธาตุอาหารโดยวิธี น้ี

จะสามารถบ่งบอกได้ว่าต้นปาล์มน้ำมันขาดธาตุอาหารชนิดใดได้อย่ าง

ชัดเจน  แต่ก็มีข้อเสีย 2 ข้อ คือ เป็นการประเมินความต้องการธาตุอาหาร

ที่ช้าเกินไป กล่าวคือต้นที่แสดงอาการขาดธาตุเป็นต้นปาล์ มน้ำมั นที่ มี

ปริมาณธาตุอาหารสะสมภายในต้นน้อยมากจนกระทบต่อสรีรวิทยาและ

กระบวนการเจริญเติบโต จนต้นปาล์มน้ำมันต้องแสดงอาการขาดธาตุ

อาหารน้ันออกมา  เมื่อต้นปาล์มน้ำมันได้รับปุ๋ย จะนำธาตุอาหารที่ น้ันไป

ใช้ในการฟื้นฟูการเจริญเติบโตให้กลับมาสมบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถนำ

ปุ๋ยน้ันไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต  นอกจากน้ี การประเมินจากอาการขาด

ธาตุยังไม่สามารถระบุปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในต้นปาล์ มน้ำมั นได้

อย่างชัดเจน จึงมีผลต่อการคำนวณปริมาณปุ๋ยที่จะให้แก่ต้นปาล์มน้ำมัน  

การประเมินความต้องการธาตุอาหารจากอาการขาดธาตุจึงเป็ นวิธีที่ ไม่

เหมาะสม 
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การวิเคราะห์ธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ 

     วิธีการน้ีเป็นการหาปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน้ำมัน โดย

ตัดทางใบที่ 17 ซึ่งเป็นใบเพสลาด มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  ผลที่ได้

เป็นความเข้มข้นของธาตุอาหารแต่ละชนิดในใบ  เมื่อนำค่าเหล่ าน้ี ไป

เทียบกับค่ามาตรฐาน จะทำให้เกษตรกรทราบว่าต้นปาล์มน้ำมันมีปริมาณ

ธาตุอาหารแต่ละชนิดปริมาณเท่าไร และอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกชนิดและปริมาณปุ๋ยที่จะใส่ 

 

ภาพที ่24  ค่ามาตรฐานของปริมาณธาตุอาหารในทางใบที่ 17 ของปาล์ม

น้ำมัน 

ที่มา : ธีระ และคณะ (2548) 
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• คุณสมบัติปุ๋ย 

 คุณสมบัติของปุ๋ยที่เกษตรกรควรทราบ สำหรับนำมาใช้ในการ

จัดการปุ๋ย ประกอบด้วย  

     1.ส่วนประกอบของปุ๋ย 

     2.การละลายน้ำของปุ๋ย 

     3.การส่งเสริมและขัดขวางการดูดซึมระหว่างธาตุ 

 

ส่วนประกอบทางเคมีของปุ๋ย 

     คุณสมบัติน้ีจะช่วยให้เกษตรกรทราบว่าปุ๋ยแต่ละชนิดมีธาตุ

ชนิดใดเป็นส่วนประกอบ  เมื่อเกษตรกรนำคุณสมบัติน้ีไปพิจารณาร่วมกับ

ความเป็นกรดด่างของดิน ก็จะช่วยให้เกษตรกรสามารถเลื อกใช้ปุ๋ยได้

อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ เช ่น หากด ินมีสภาพเป ็นกรด การใส ่ปุ ๋ยที ่มี

องค์ประกอบของกำมะถัน (S) จะไปเพิ่มความเป็นกรดของดิน ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อการดูดซึมธาตุอาหารของต้นปาล์มน้ำมัน  ดังน้ันการเลือกชนิด

ปุ๋ยให้ตรงกับเน้ือดินจึงมีความจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย 
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ตารางที่ 3 ส่วนประกอบทางเคมีของปุ๋ย 

 ปุ๋ย สูตรปุ๋ย สูตรเคมี 

แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0 (NH4) 2SO4 

ยูเรีย 46-0-0 CH4N2O 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 18-46-0 (NH4)2HPO4 

โพแทสเซียมคลอไรด์ 0-0-60 KCl 

โพแทสเซียมซัลเฟต 0-0-45 K2SO4 

ที่มา : วิกิพีเดีย (ม.ป.ป.) 
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     การละลายน้ำของปุ๋ย 

     เน่ืองจากรากพืชจะดูดซึมธาตุอาหารในรูปของสารละลาย  

หากเกษตรกรต้องการให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปเกิดประโยชน์มากที่สุด จำเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องให้ปุ๋ยน้ันละลายน้ำ เพื่อเปลี่ยนสถานะปุ๋ยจากของแข็งให้อยู่

ในรูปของเหลว (สารละลาย) ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  แต่

ความสามารถในการละลายน้ำของปุ๋ยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ทำให้

ความสามารถในการปลดปล่อยธาตุอาหารมีความแตกต่างกันด้วย  เมื่อนำ

คุณสมบัติข้อน้ีมาพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติของดิน จะทำให้เกษตรกร

สามารถเลือกปุ๋ยได้เหมาะสมกับแปลงปลูก เช่น ยูเรียสามารถละลายน้ำ

ได้เร็วกว่าแอมโมเนียมซัลเฟต ทำให้ปุ๋ยยูเรียสามารถปลดปล่ อยธาตุ

ไนโตรเจนได้เร็วกว่าปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  หากนำปุ๋ยยูเรียใส่ในดินทราย 

ท ี ่ม ีความสามารถในการเก ็บกักธาต ุอาหารต ่ำ จะทำให ้ส ูญเสียธาตุ

ไนโตรเจนไปอย่างรวดเร็ว แต่ต้นปาล์มน้ำมันดึงธาตุอาหารกลับมาได้น้อย  

การใช ้ป ุ ๋ยของต ้นปาล ์มน้ำม ันจึงม ีประส ิทธิภาพต ่ำ  แต ่หากใสปุ่๋ย

แอมโมเนียมซัลเฟตที่มีความสามารถในการละลายน้ำช้า  ปุ๋ยจะค่อยๆ

ปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนออกมา  ต้นปาล์มน้ำมันก็ยังสามารถดึงธาตุ

อาหารกลับมาใช้ได้  
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ตารางที่ 4 คุณสมบัติการละลายน้ำของปุ๋ย 

ปุ๋ย การละลายในน้ำ 

แอมโมเนียมซัลเฟต 412.2 g/L ที่ 25 °C 

ยูเรีย 1079 g/L ที่ 20 °C 

 1670 g/L ที่ 40 °C 

 2510 g/L ที่ 60 °C 

 4000 g/L ที่ 80 °C 
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 575 g/L ที่ 10 °C 

 1067 g/L ที่ 100 °C 
โพแทสเซียมคลอไรด์ 340 g/L ที่ 20 °C 

 567 g/L ที่ 100 °C 
โพแทสเซียมซัลเฟต 111 g/L ที่ 20 °C 

 

120 g/L ที่ 25 °C 
240 g/L ที่ 100 °C 

 

ที่มา : วิกิพีเดีย (ม.ป.ป.) 
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การส่งเสริมและขัดขวางการดูดซึมระหว่างธาตุ 

     เน่ืองจากธาตุอาหารแต่ละชนิดต่างมีบทบาทในการส่งการดูด

ซึม ขัดขวางการดูดซึม หรือไม่มีผลต่อการดูดซึมระหว่างกัน  การทราบ

บทบาทระหว ่างธาต ุอาหาร จึงม ีความจำเป ็นอย่างยิ ่ง ท ี ่จะชว่ยให้

เกษตรกรสามารถจัดการปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง 

ตารางที่ 5 บทบาทของธาตุอาหารต่อการดูดซึม 

 
N P K Mg Ca B 

N 
 

0 -1 1 0 -1 

P 0 
 

-1 0 -1 0 

K 0 0 
 

-1 0 -1 

Mg 1 1 -1 
 

0 0 

Ca 0 -1 -1 -1 
 

-1 

B 0 0 0 0 0 
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 - วิธีการอ่าน  

     1) การหาบทบาทระหว่างธาตุอาหารจะเร่ิมอ่านจากสดมภ์สี

เหลืองไปหาสดมภ์สีขาว  

     2) กำหนดให้ธาตุในสดมภ์เหลืองเป็นหลัก แล้วลากเส้นไป

ทางขวาของสดมภ์เหลือง  

     3) เมื่อลากเส้นไปพบตัวเลขให้หักเลี้ยวขึ้นไปหาธาตุที่อยู่ ใน

สดมภ์สีขาว 

     4) ตัวเลขในตารางมี 3 ตัวเลข ได้แก่  

  1  หมายถึง การส่งเสริมการดูดซึม 

  -1 หมายถึง การขัดขวางการดูดซึม 

  0  หมายถึง ไม่มีผลต่อการดูดซึม 

 - ลักษณะการอ่าน   

     ให้อ่านจากสดมภ์เหลืองว่า  เมื่อใส่ธาตุ (ธาตุในสดมภ์เหลือง) 

มากเกินไปจะมีผลในการ (ให้ความหมายตามตัวเลข) กับธาตุในสดมภ์ขาว 
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 - ตัวอย่างการอ่าน 

     เมื่อใส่ธาตุไนโตรเจนมากเกินไป จะไม่มีผลในการดูดซึม ธาตุ

ฟอสฟอรัส 

     เมื่อใส่ธาตุไนโตรเจนมากเกินไป จะมีผลในการขัดขวางการดูด

ซึม ธาตุโพแทสเซียม 

     เมื่อใส่ธาตุไนโตรเจนมากเกินไป จะมีผลในการส่งเสริมการดูด

ซึม ธาตุแมกนีเซียม 
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ตัวอย่าง 

อายุปาล์มน้ำมัน  10 ปี    ผลผลิต -  ตัน/ไร่/ปี   ชนิดดิน   ดินทราย 

ปริมาณธาตุอาหารในใบ 
   

ธาตุ ปริมาณ เกณฑ์  
ไนโตรเจน (%) 2.23 น้อย  
ฟอสฟอรัส (%) 0.18 เหมาะสม  
โพแทสเซียม (%) 0.53 น้อยมาก  
แคลเซียม (%) 0.33 ค่อนข้างน้อย  
แมกนีเซียม (%) 0.13 น้อย  
โบรอน (mg/kg) 25 เหมาะสม  
ปริมาณธาตุอาหารในดิน    

ธาตุ ปริมาณ เกณฑ์  
ไนโตรเจน (%) 0.04 น้อยมาก  
ฟอสฟอรัส (mg/kg) 6 น้อยมาก  
โพแทสเซียม (cmol/kg) 0.19 น้อย  
ค่าความเป็นกรดด่าง 4.5 กรด  
ปุ๋ยที่ต้องใส่ในปีถัดไป สูตรปุ๋ย   
ไนโตรเจน 46-0-0 2.5 กก./ต้น/ป ี
ฟอสฟอรัส 18-46-0 0.5 กก./ต้น/ป ี
โพแทสเซียม 0-0-60 3.5 กก./ต้น/ป ี
แคลเซียม แมกนีเซียม โดโลไมท์ 500 กก./ไร่ 
โบรอน  50 กรัม/ต้น 
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คำอธิบาย 

     รู้ดิน  ดินในแปลงมีสภาพเป็นดินทราย ที่มีการระบายน้ำและ

อากาศดีมาก แต่อุ้มน้ำต่ำ น้ำซึมผ่านได้อย่างรวดเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์

ต่ำ  ปริมาณธาตุอาหารในดินมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

น้อย ส่วนค่าความเป็นกรดด่างมีค่าต่ำ (ดินกรด) 

     รู้พืช  ค่าจากการวิเคราะห์แสดงว่าใบปาล์มน้ำมันมีปริมาณ

ธาตุอาหารไนโตรเจน และโพแทสเซียม น้อย จำเป็นต้องใส่เพิ่ม 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะสองส่วนน้ี พบว่าปริมาณธาตุไนโตรเจนและ

โพแทสเซียมทั้งในดินและใบมีปริมาณน้อย จำเป็นต้องใส่อย่างเร่ งด่วน  

ส ่วนฟอสฟอรัสในใบแม้จะมีปริมาณเหมาะสม แต ่ในด ินมีน้อยมาก 

จำเป็นต้องใส่เพิ่มเช่นกัน 

     รู ้ป ุ ๋ย  ในกรณีเลือกใช้ปุ๋ยไนโตรเจน มีแม่ปุ๋ย 2 ชนิด คือ 

แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) และยูเรีย (46-0-0)  ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟ

ตละลายน้ำช้า และมีกำมะถันเป็นส่วนประกอบ จึงไม่เหมาะสมที่จะใส่ใน

ด ินกรด  ส ่วนป ุ ๋ยยูเรียละลายน้ำเร็ว ไม ่มีกำมะถันเป็นส่วนประกอบ 

สามารถใส่ในดินกรดได้ 
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 จากข้อมูลข้างต้น หากต้องการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน  เกษตรกรควรใส่

ปุ๋ย 46-0-0  เพราะดินมีสภาพเป็นกรด  หากใส่ 21-0-0 ซึ่งมีกำมะถันเป็น

ส่วนประกอบ จะทำให้เพิ่มความเป็นกรดของดิน จึงไม่เหมาะสมที่จะใส่ 

 4.1.2 ช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ย 

       โดยทั่วไปนิยมใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง/ปี คือ ช่วงต้นฤดูฝน กลาง

ฤดูฝน และปลายฤดูฝน ปริมาณปุ๋ยจะถูกแบ่งออกเป็น 50 %, 25 

% และ 25 % ตามลำดับ แต่หากต้องการใส่เพียงแค่ 2 คร้ัง/ปี คือ 

ช่วงต้นฤดูฝน แลปลายฤดูฝน สามารถแบ่งปุ๋ยออกเป็น 60 % และ 

40 % ตามลำดับ 

 

4.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี  

      แม้ว่าข้อดีของปุ๋ยเคมีคือเปน็แหล่งของธาตุอาหารหลกั

ของปาล์มน้ำม ัน  แต ่ก ็ม ีข้อเสียหลายประการ เช ่น ในปุ๋ยมธีาตุ

อาหารที่พืชต้องการไม่ครบถ้วน  ปุ๋ยเคมีทำให้คุณสมบัติทางเคมี

และทางชีวภาพของดินเสื่อมลง  และมีการสูญเสียธาตุอาหารจาก

ดินได้ง่าย เป็นต้น  ข้อเสียเหล่าน้ี นอกจากจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมัน

ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยเคมีไม่เต็มที่แล้ว ยังส่งผลต่อความคุ้มค่าในการ



61 
 

ลงทุน  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีจึงมีความสำคัญต่อการ

ทำสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นแนวทาง

หน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย  เน่ืองจากปุ๋ยอินทรีย์จะช่วย

ให้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น รวมทั้งช่วย

ดูดยึดธาตุอาหารต่างๆ เอาไว้ไม่ให้สูญเสียไปจากดิ นได้โ ดยง่ าย   

ส ่งเสริมการเจริญเต ิบโตของจุล ินทรีย์ท ี ่เป ็นประโยชน์ในดิน  

ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวกันเป็นก้อนหรือเป็นเม็ดดิน ดินไม่

อัดตัวกันแน่น มีการถ่ายเทอากาศดี การอุ้มน้ำและการไหลซึมของ

น้ำในด ินด ีข ึ้น  ด ังนั ้นการใช้ปุ ๋ย เคมีร่วมก ับอ ินทรีย์จึงช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีให้เพิ่มขึ้น 

 

4.2 การจัดการน้ำ 

 ช่วงระยะการให้ผลผลิต ต้นปาล์มน้ำมันมีความต้องการน้ำ

เพ ื ่อใช้ในการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตเป็นจำนวนมาก  

หากมีการจัดการน้ำได้ดี ต้นปาล์มน้ำมันก็จะสามารถเจริญเติบโต

และให้ผลผลิตได้ด ี
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 4.2.1 การพัฒนาช่อดอกปาล์มน้ำมัน 

       การพัฒนาของช่อดอกตั้งแต่ระยะตาดอกที่อยู่ในซอก

ทางใบถึงระยะแก่เก็บเกี่ยวทะลายใช้ระยะเวลา 44 เดือน หรือ 3 ปี 

ครึ ่ง  ป ัจจัยที่มีผลต ่อการกำหนดเพศของดอกปาล ์ม  นอกจาก

พันธุกรรมแล้ว ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการจัดการสวน เช่น 

ปริมาณและการกระจายตัวของฝน ปริมาณสมดุลธาตุอาหารทั้งใน

ดินและใบปาล์ม ปริมาณความชื้นในดิน ดังภาพที่ 25 

 

ภาพที่ 25 การพัฒนาช่อดอกปาล์มน้ำมัน 

ที่มา : ธีระ และคณะ  (2548) 
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 4.2.2. ผลของการให้น้ำต่อผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมัน 

        เนื ่องจากความช ื ้นม ีผลต ่อการกำหนดเพศของช่อดอก

ปาล์ม  ดังน้ันการให้น้ำซึ่งเป็นการเพิ่มความชื้น จึงมีความสำคัญต่อการ

ให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน  จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า การให้น้ำ มี

ผลทำให้ผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น  เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ

ผลผลิต ซึ่งประกอบด้วยน้ำหนักต่อทะลายและจำนวนทะลายพบว่า การ

ให้น้ำมีผลทำให้จำนวนทะลายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย  ดังน้ันการจัดการน้ำจึง

ทำให้ผลผลิตทะลายเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 6 ผลของการให้น้ำต่อระดับผลผลิตทะลาย 

การจัดการ

น้ำ 

ปี / ผลผลิต (ตัน/เฮกตาร์) 

2007 2008 2009 2010 2011 รวม 

การให้น้ำ 9.57 15.82 25.03 23.57 18.5 92.49 

ไม่ให้น้ำ 7.97 13.04 19.85 20.17 15.26 76.29 

ที่มา : Osvaldo และคณะ (2013) 
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 4.2.3  การติดต้ังระบบน้ำในแปลงปาล์มน้ำมัน 

       ในสภาพพื้นที่ที่มีช่วงฤดูแล้งยาวนาน หรือสภาพพื้นที่ที่มี

ค่าการขาดน้ำมากกว่า 300 มม./ปี หรือมีช่วงแล้งติดต่อกันนานกว่ า 4 

เดือน ควรมีการให้น้ำเสริม เพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันมีการเจริญเติบโตและ

ให้ผลผลิตดี  วิธีการให้น้ำสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การให้น้ำในระบบ

ร่อง หรือการให้น้ำในระบบท่อ ดังภาพที่ 26 และ 27 

 

ภาพที ่26 การให้น้ำในระบบร่อง 

 

ภาพที ่27 การให้น้ำในระบบท่อ แบบสปริงเกอร์ 
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 4.2.4 การอนุรักษ์น้ำในแปลงปาล์มน้ำมัน 

       ในกรณีที่เกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำหรือเงินทุนมากพอที่จะทำ

ระบบน้ำ  เกษตรกรสามารถใช้การอนุรักษ์น้ำ ซึ่งทำได้โดยการนำเศษพืช 

หรือทะลายเปล่า คลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นให้กับปาล์ม ดังภาพที่  

12 และ 13  นอกจากการใช้เศษพืชคลุมดินแล้ว การปลูกพืชคลุมดินยัง

เป็นอีกวิธีหน่ึงในการอนุรักษ์น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน  พืชที่แนะนำให้ปลูก

ได้แก่ ซีรูเลียม (Calopogonium caeruleum Heinsl.)  คาโลโปโกเนียม 

(Calopogonium mucunoides Desv.)  เ พ อ ร า เ ร ี ย  (Pueraria 

phaseoloides (Roxb.) Benth)  เซ็นโตรนีมา (Centrosema pubescens 

Benth.)  การปลูกพืชคลุมดินในขณะปาล์มขนาดเล็กเป็นการช่วยป้องกัน

การชะล ้างพังทลายของด ิน และเพิ ่มความอ ุดมสมบ ูรณ์ให ้แก่ดิน  

เน่ืองจากพืชตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้  อีกทั้งยังเป็น

การควบคุมวัชพืชได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 28 การคลุมโคนด้วยทะลายเปล่า 

ที่มา : http://dopr.gov.in 

 

4.3 การจัดการสวน 

 4.3.1 การตัดแต่งทางใบ 

      ใบปาล์มน้ำมันมีหน้าที่หลักในการสังเคราะห์แสงเพื่อ

สร้างอาหารสำหรับนำไปใช้ในการเจริญเติบโตหรือการให้ผลผลิต  

ขณะเดียวกันใบปาล์มน้ำมันก็ยังนำอาหารที่ผลิตได้ส่วนหน่ึงไปใช้

เพื่อการหายใจสำหรับสร้างพลังงาน  ดังน้ันการตัดแต่งทางใบให้มี

ปริมาณเหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผล

ผลิตทะลาย 
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       หากเกษตรกรตัดแต่งทางใบออกมากเกินไป ต้นปาลม์

น้ำมันจะมีพื้นที่รับแสงน้อย  การสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารจึง

ลดน้อยลงด้วย ส่งผลทำให้การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตไม่ดี

เท่าที่ควร   

 

ภาพที่ 29 ต้นปาล์มที่ตัดทางใบมากเกินไป 
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       แต่หากเกษตรกรมีการไว้ทางใบมากเกินไป อาหารที่

ผลิตได้ก็จะถูกแบ่งไปให้กับทางใบล่างๆ ที่มีการสังเคราะห์แสงน้อย 

แต่ยังหายใจอยู่  อาหารที่ได้จึงไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและ

การให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมัน  

 

ภาพที่ 30 ต้นปาล์มที่ไว้ทางใบมากเกินไป 
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ตารางที่ 7 อัตราการสังเคราะห์แสงและอัตราการหายใจของทางใบปาล์ม 

 

ที่มา : ธีระ และคณะ (2546) 

 

 

ภาพที่ 31 ต้นปาล์มที่ตัดทางใบเหมาะสม 
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 4.3.2 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 การเก็บเกี่ยวจะต้องกำหนดรอบการเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจเป็น 15-20 

วัน  ทะลายที่เหมาะสมแก่การเก็บเกี่ยวควรเป็นทะลายที่สุกเต็มที่ โดย

สังเกตจากมีผลร่วง 3-5 ผล/ทะลาย  หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม

น้ำมันที่สุกไม่เต็มที่ (ปาล์มดิบ) ผลปาล์มจะมีปริมาณน้ำมากกว่าน้ำมัน  

ส ่งผลให้ทะลายมีเปอร์เซ ็นต ์น้ำม ันต ่อทะลายน้อย  นอกจากน้ีหาก

เกษตรกรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันที่สุกเกินไป ผลปาล์มน้ำมันจะเร่ิม

เน่า และเปลี่ยนน้ำมันในผลปาล์มเป็นกรดไขมันอิสระ ส่งผลให้ทะลายมี

เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลายน้อยเช่นกัน  ดังน้ันเกษตรกรจึงควรเก็บเกี่ยว

ทะลายให้อยู่ในระยะที่เหมาะสม เพื่อให้ทะลายปาล์มน้ำมันมีเปอร์เซ็ นต์

น้ำมันมากที่สุด 
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ภาพที่ 32 ทะลายปาล์มที่เหมาะสมแก่การเก็บเกี่ยว 

 

4.4 โรคและศัตรูปาล์มน้ำมัน 

 4.4.1 โรคทะลายเน่า 

 ล ักษณะอาการ ในระยะแรกจะพบเส้นใยสีขาวบนชอ่ง

ระหว่างผลปาล์มน้ำมันและโคนทะลาย  ต่อมาเชื้อราจะกระจายปก

คลุมทั่วทั้งทะลายปาล์มน้ำมันและเจริญเข้าไปทะลายในเน้ือปาล์ม 

ทำให้เกิดอาการเน่าเป็นสีน้ำตาล เป็นผลให้เกอดกรดไขมันอิสระ

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  หากทะลายที่แสดงอาการยังคงติดอยู่บนต้น 
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เ ช ื ้ อ รา เหล ่ าน ั ้ นจะกระจายไปย ั งทะลายข ้ า งเ ค ียง   เมื่อ

สภาพแวดล้อมเหมาะสม จะเก ิดดอกเห็นสีขาวขนาดของหมวก

ประมาณ 2.5 – 7.5 ซม. ก้านดอกมีความยาวระหว่าง 2.5 – 3.5 

ซม.  ด้านใต้ของดอกมีลักษณะเป็นครีบสีขาว ซึ่งเป็นส่วนที่ส ร้าง

สปอร์  ในสภาพอากาศแห้ง ดอกเห็ดมีสีชมพู ขนาดของดอกจะเลก็

กว่าดอกที่สร้างในฤดูฝน (สุรกิตติ, 2547) 

การป้องกันกำจัด ตัดแต่งทะลายที่เป็นโรคไปท ำลายทิ้ง 

เพื่อตัดวงจรการระบาด และฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราไทแรม

สลับกับคาร์เบนดาซิม ทุกๆ 7 – 8 วัน 

 

ภาพที่ 33 ต้นปาล์มน้ำมันที่เกิดโรคทะลายเน่า 

ที่มา : http://www.doa.go.th 

http://www.doa.go.th/
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4.4.2 โรคต้นเน่า 

 ลักษณะอาการ ในต้นปาล์มอายุน้อยมีอาการใบเหลืองหรือ

ใบด่าง ต่อมาใบจะแห้งตาย ใบยอดที่ยังไม่คลี่จะสั้นกว่าปกติและมสีี

ซ ีด ปลายยอดแห้ง  เม ื ่ออาการรุนแรงจะเหล ืองท ั ้งต ้น การ

เจริญเติบโตจะหยุดชะงัก ใบยอดไม่คลี่ และจะยืนต้นตายหลังจาก

แสดงอาการ 6 – 24 เดือน  ส่วนต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุม ากกว่า 

20 ปี ขึ้นไป การแสดงอกากรจะคล้ายกับต้นปาล์มน้ำมันอ ายุน้อย 

เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นทางใบล่างจะหักพับตัวลงรอบๆ ลำต้น 

โดยที่ทางใบจะไม่หลุดออก เน่ืองจากภายในลำต้นถูกท ำล าย จน

กลวง   

 การป้องกันกำจัด เน่ืองจากการป้องกันกำจัดโรคลำต้นเน่า

ได้โดยสมบูรณ์ทำได้ยาก ดังน้ันจึงต้องมีการบูรณาการหลายวิธีการ

เข้ามาช่วยในการป้องกันกำจัด เช่น การฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัด

เชื้อรา  การปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของดินไม่ให้อยู่ในช่วงที่

เชื้อราสามารถแพร่กระจายได้  การเก็บเศษซากตอต้นปาล์มน้ำมัน

ออกจากแปลง เพื่อลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อรา  การใช้พันธุ์ที่

ต้านทานโรค  การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น (สุรกิตติ, 2547) 
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ภาพที่ 34 ต้นปาล์มน้ำมันที่เกิดโรคต้นเน่า 
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 4.4.3 ด้วงแรด 

 ช่ือสามัญ   rhinoceros beetle 

 ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryctes rhinoceros 

ลำต ัวม ีสีน้ำตาลแดงเกือบดำ ขนส ีน้ำตาลอ่อนปกคลุม

ด้านข้างของหัว อก ขา และด้านล่างของลำตัว  ตัวผู้มีนอค่อนข้าง

ยาวกว่าตัวเมีย  แต่ตัวเมียมีขนบริเวณปลายท้องด้านล่างเยอะกว่า

ตัวผู้ และมีขนาดใหญ่กว่า  ขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 37 – 45 

ซม. พบกระจายทั่วไปใยเอเชียอาคเนย์  หลังจากวางไข่แล้วฝักตัว

เป็นหนอน ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 – 8 วัน เจริญเติบโตอยู่ในดิน  

หนอนมีสีขาวนวลอายุประมาณ 3 – 4 วัน เป็นดักแด้ประมาณ 1 

เดือน  ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 2 – 3 เดือน (วิกิพีเดีย, 2556) 

 

ภาพที่ 35 วงจรชีวิตของด้วงแรด 

ที่มา : upload.wikimedia.org 
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 ลักษณะการทำลาย กัดทำลายส่วนของยอด (Crown) และ

ใบของปาล์มน้ำมัน 

 การป้องกันกำจัด ควรบูรณาการหลายๆวิธี เพื่อให้สามารถ

ป้องกันกำจัดด้วงแรดได้อย่างได้ผล ได้แก่ วิธีเขตกรรม เช่น การเผา

ทำลายต้นหรือตอต้นปาล์มน้ำมัน การเกลี่ยกองซากพืช  วิธีกล เช่น 

การทำความสะอาดบริเวณยอดปาล์มน้ำมัน  การใช้ฮอร์โมนเพศ 

เช่น Ethyl dihydrochrysanthemumate  วิธีฉีดพ่นสารป้องกัน

กำจัดแมลง  หรือวิธีทางชีวภาพ เช่น ใช้ราเขียวหรือไวรัสในการ

ทำลายหนอนของด้วงแรด เป็นต้น (สุรกิตติ, 2547) 

 

   

ภาพที่ 36 ต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกด้วงแรดทำลาย 
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บทท่ี 5 

การจัดการสวนเพ่ือปลูกทดแทน 

 

หลังปาล์มน้ำมันอายุ 20 – 30 ปี (หรือต้นสูงเกินกว่าจะ

เก็บเกี่ยวได้) เกษตรกรควรโค่นต้นเก่าออก แล้วปลูกต้นใหม่ทดแทน 

ซึ่งการปลูกทดแทนนิยมใช้กัน 3 วิธี คือ 

    1.ทำลายปาล์มต้นเดิมทั้งแปลงแล้วปลูกใหม่ 

    2.ทำลายปาล์มต้นเดิมบางส่วนแล้วปลูกใหม่ 

    3.ไม่ทำลายปาล์มต้นเดิมแตป่ลูกแซมทั้งแปลง 

ทั้งสามวิธีมีรายละเอียดดังน้ี 

 

5.1 ทำลายปาล์มต้นเดิมทั้งแปลงแล้วปลูกใหม่ 

 เป ็นว ิธีการปลูกทดแทน ที่ โค ่นต ้นปาล ์มน้ำม ันเดิมออก

ทั้งหมด แล้วจึงปลูกต้นใหม่ทดแทน  วิธีการโค่นจะใช้เคร่ืองจักรดัน
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ให้ต้นปาล์มล้ม แล้วสับให้เป็นแว่นบางๆ วางเกลี่ยบนดิน หรืออาจ

วางกองรวมกันแล้วเผาทำลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะโรค 

หรือแมลง ที่จะไปทำลายต้นกล้าที่จะลงมาปลูกใหม่  

 ข้อดี คือ ต้นกล้าปาล์มได้รับแสงเต็มที่ จึงทำให้เจริญเติบโต

ได้ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้ผลผลิตในอนาคต  นอกจากน้ียัง ไม่มี

ปัญหาเร่ืองโรคแมลงที่เกิดจากต้นเดิม เช่น ด้วงแรดมารบกวนต้น

ปลูกใหม่ 

 ข ้อเส ีย ค ือ ม ีต ้นทุนส ูงจากการใช้เครื ่องจักรทำลายต้น  

นอกจากน้ีเกษตรกรจะขาดรายได้จากต้นปาล์มน้ำมันในช่วง 3 ปี

แรก เน่ืองจากต้นปาล์มน้ำมันถูกโค่นออกหมด 

 

ภาพที่ 37 การปลูกทดแทนแบบการสับยอ่ยทั้งแปลง 

ที่มา : http://www.doa.go.th/ 
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5.2 ทำลายปาล์มต้นเดิมบางส่วนแล้วปลูกใหม่ 

 เป ็นว ิธีการปลูกทดแทน ท ี ่โค ่นต ้นปาล์มน้ำม ันเดิมออก

บางส่วน แล้วจึงปลูกต้นใหม่ทดแทนส่วนที่โค่นออกไป  วิธีการโค่น

จะใช้เคร่ืองจักรดันให้ต้นปาล์มล้ม 1 หรือ 2 แถว แล้วสับให้เป็น

แว่นบางๆ วางเกลี่ยบนดิน หรืออาจวางกองรวมกันแล้วเผาทำลาย 

เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะโรค หรือแมลง ที่จะไปทำลายต้น

กล้าที่จะลงมาปลูกใหม่  

 ข้อดี คือ เกษตรกรยังมีรายได้ในระหว่างที่รอปาล์มที่ปลูก

ใหม่ให้ผลผลิต 

 ข้อเสีย คือ ต้นปาล์มน้ำมันปลูกใหมไ่ม่สมบูรณ์เท่ าที่ควร 

และเกษตรกรทำงานในแปลงลำบาก เน่ืองจากมีซากต้นเดิมขวาง 
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ภาพที่ 38 การปลูกทดแทนแบบการทำลายปาล์มต้นเดิมบางส่วน 

ที่มา : www.thaipalmoil.com 

 

5.3 ไม่ทำลายปาล์มต้นเดิมแต่ปลูกแซมทั้งแปลง 

เป็นวิธีการปลูกทดแทน โดยไม่โค่นต้นปาล์มน้ำมันเดิมออก 

แต่ปลูกต้นใหม่แซมใต้ต้นปาล์มน้ำมันเดิม  เมื่อต้นปาล์มน้ำมันอายุ

ประมาณ 1-2 ปี จึงเร่ิมโค่นต้นปาล์มเดิมออก  วิธีน้ีไม่สามารถใช้

เคร่ืองจักรโค่นต้นปาล์ม เน่ืองจากจะทำความเสียห ายให้แก่ต้น

ปาล์มที่ปลูกแซม  เกษตรกรจึงต้องใช้วิธีการเจาะลำต้นปาล์มแล้ว

หยอดยาฆ่าหญ้า เพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นตาย 

http://thaipalmoil.com/paper2011/MR.%20JOHN%20CLENDON_UNIVANICH.pdf
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 ข้อดี คือ เกษตรกรยังมีรายได้ในระหว่างที่รอปาล์มที่ปลูก

ใหม่ให้ผลผลิต 

 ข้อเสีย คือ ต้นปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ไม่สมบูรณ์  เกษตรกร

ทำงานในแปลงลำบาก และมีปัญหาเร่ืองโรคและแมลงที่เกิดจากตน้

เดิม 

 

ภาพที่39 การปลูกทดแทนแบบการปลูกแซมทั้งแปลง 

  

จากการศ ึกษาของ เกริกช ัย  และคณะ (ม.ป.ป .) ซึ่ง

เปรียบเทียบระบบการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนสวนป าล์ม น้ำมัน

เดิม ประกอบด้วย 
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 กรรมวิธีที่ 1 ปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 12 เดือน เมื่อ

เร่ิมการทดลอง 100 %  และเร่ิมทำลายต้นปาล์มน้ำมันเดิมเมื่อเร่ิม

การทดลอง (เดือนที่ 0) 33.33 %  ทำลายต้นปาล์มน้ำมัน เดิมอีก 

33.33 % อ ีกครั ้ง ในเด ือนที ่ 12  เด ือนท ี ่  24 ทำลายต ้นเดิมอีก 

33.34 % 

 กรรมวิธีที่ 2 ปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 12 เดือน เมื่อ

เร่ิมการทดลอง 100 %  และทำลายต้นปาล์มน้ำมันเมื่อผ่านก าร

ทดลองไปแล้ว 6 เดือน จำนวน 50 % และในเดือนที่ 24 อีกคร้ัง 

จำนวน 50 % 

 กรรมวิธีที่ 3 ปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 18 เดือน เมื่อ

เร่ิมการทดลองไปแล้ว 6 เดือน จำนวน 100 % พร้อมทั้งเอาต้น

ปาล์มน้ำมันเดิมออกปริมาณ 50 % และเดือนที่ 24 เอาต้นปาล์ม

น้ำมันเดิมออกอีก 50 % 

 กรรมวิธีที่ 4 ทำลายต้นปาล์มน้ำมันเดิม หลังทำงานทดลอง

ไปแล้ว 12 เดือน ทั้ง 100 % และปลูกด้วยต้นกล้าปาล์มน้ำมันอายุ 

24 เดือน 100 % 
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 กรรมวิธีที่ 5 ทำลายต้นปาล์มน้ำมันเมื่อเร่ิมก ารทดลอง 

100 % และปลูกปาล์มน้ำมันอายุ 12 เดือน 100 %   

ตารางที่ 8 ผลผลิตของปาล์มน้ำมันในแต่ละกรรมวิธี 

 

ที่มา : เกริกชัย และคณะ (ม.ป.ป.) 
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พบว่า ปาล์มน้ำมันปลูกใหม่จะเร่ิมให้ผลผลิตทะลายในปีที่  

4 หลังปลูก และเร่ิมให้มากขึ้นเร่ือยๆในปีที่ 5 และ 6 ดังภาพที่ 40  

แต่วิธีการปลูกทดแทนโดยการโค่นต้นปาล์มน้ำมันออกทั้งหมดแล้ว

ปลูกใหม่สามารถให้ผลผลิตทะลายในอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่

วิธีการปลูกทดแทนแบบอื่นๆ ให้ผลผลิตในอัตราเร่งที่ลดลง ดังภาพ

ที่ 41 เน่ืองจากการปลูกทดแทนโดยการโค่นต้นปาล์มน้ำมันอ อก

ทั้งหมดแล้วปลูกใหม่ ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันมีการเจริญเติบโตที่ดี จน

ส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันมีศักยภาพในการให้ผลผลติดีขึ้นด้วย 

 

ภาพที่ 40 แนวโน้มการเพิ่มผลผลิตทะลายสดของกรรมวิธีต่างๆ 

ดัดแปลงจาก : เกริกชัย และคณะ (ม.ป.ป.) 
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ภาพที่ 41 อัตราเร่งในการเพิ่มผลผลิตของกรรมวิธีต่างๆ 

ดัดแปลงจาก : เกริกชัย และคณะ (ม.ป.ป.) 
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