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การปลูกและดูแลรักษาปาลมน้ํามัน
การปลูก
หลังจากวางแนวปลูกและปรับสภาพดินเรียบรอยแลว อาจเตรียมหลุมปลูกกอนปลูกประมาณครึ่ง
เดือน โดยขุดหลุมใหมีขนาดใหญกวาถุงตนกลาเล็กนอย รูปตัวยู หรือทรงกระบอก แยกดินบน-ลางออกจากกัน
รองกนหลุมดวยปุยร็อกฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 250-500 กรัม/หลุม
ตนกลาที่ใชควรมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะตนสมบูรณแข็งแรง ไมแสดงอาการผิดปกติ และ
มีใบรูปขนนก จํานวนอยางนอย 2 ใบ โดยปลูกในชวงฤดูฝน ไมควรปลูกชวงปลายฤดูฝนตอเนื่ องฤดูแ ลง หรือ
หลังจากปลูกแลวจะตองมีฝนตกอีกอยางนอยประมาณ 3 เดือนจึงจะเขาฤดูแลง ขอควรระวัง หลังจากปลูกไม
เกิน10 วัน ควรจะตองมีฝนตก
วิธีการปลูกทําไดโดยถอดถุงพลาสติกออกจากตนกลาปาลมน้ํามัน อยาใหกอนดินแตก เพราะจะ
ทําใหตนกลาชะงักการเจริญเติบโต จากนั้นจึงวางตนกลาลงในหลุมปลูก ใสดินชั้นบนลงในกนหลุม แลวจึงใสดิน
ชั้นลางตามลงไป จัด ต นกลาให ตั้งตรง แลวอั ดดินให แ นน เมื่อปลูกเสร็จแล วโคนตนกลาจะตองอยู ในระดั บ
เดียวกันกับระดับดินเดิมของแปลงปลูก
ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนู ควรปองกันโดยใชตาขายหุมรอบโคนตนทําพรอมการปลูก ใหสวน
หนึ่งของตาขายฝงในดินลึกเทาถุงเพาะ และมีสวนของตาขายที่โผลเหนือดินประมาณ 6 นิ้ว เพื่อปองกันการขุด
ของหนู สวนตาขายดานบนหลังจากปลูกเสร็จแลวควรเหยียบใหชิดกับโคนตน หลังจากปลูกเตรียมการปองกัน
กําจัดหนูโดยวิธีผสมผสาน หากสํารวจแลวพบวามีหนูเขาทําลาย ควรวางเหยื่อพิษและกรงดัก (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 17 การใชตาขายหุมรอบโคนตนปาลมน้ํามันเพื่อปองกันหนู
การปลูกซอม
เมื่อพบตนปาลมที่ถูกทําลายโดยศัตรูพืช และตนที่กระทบกระเทือนจาการขนสงหรือการปฏิบัติ
อยางรุนแรง ตลอดจนตนผิดปกติจะตองขุดทิ้งและปลูกซอม ซึ่งควรทําใหเร็วที่สุด ดังนั้นควรเตรียมตนกลาไว
สําหรับปลูกซอมประมาณ 5% ของตนกลาที่ตองการใชปลูกจริง โดยดูแ ลรักษาไวในถุงพลาสติกสีดํา ขนาด
15x18 นิ้ว เพื่อใหตนกลาทีน่ ําไปปลูกซอมมีขนาดใกลเคียงกับตนกลาในแปลงปลูกจริง ซึ่งตนกลาที่ใชปลูกซอม
จะมีอายุระหวาง 12-18 เดือน หรือเตรียมโดยนําไปปลูกระหวางตนปาลมในแถวนอกสุด เพื่อใหคงระยะปลูก
ภายในแปลงไวและสะดวกในการจัดการสวน การปลูกซอมแบงออกเปน 2 ระยะ คือ
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1. ปลูกซอมหลังจากปลูกในแปลงประมาณ 1-2 เดือน หรือไมควรเกิน 1 ป อาจเกิดจากการ
กระทบกระเทือนตอนขนยายปลูก ไดรับความเสียหายจากศั ต รูปาลมน้ํา มัน เชน หนู เมน หรื อเกิดจากภั ย
ธรรมชาติ เชน น้ําทวม ความแหงแลงหลังปลูกอยางรุนแรง
2. ปลูกซอมหลังจากการยายปลูก 6-8 เดือน หรือไมควรเกิน 1 ป เปนการปลูกซอมตนกลาที่มี
ลักษณะผิดปกติ เชน ตนมีลักษณะทรงสูง โตเร็วผิดปกติซึ่งเปนลักษณะของตนตัวผู
การปลูกพืชคลุมดิน
การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วในแปลงปาลมน้ํามันทําไดโดยใชเมล็ด มี 2 วิธี คือ
1. ปลูกพืชคลุมดินกอนปลูกปาลมน้ํามัน หลังวางแนวปลูกปาลม น้ํามัน ซึ่งควรทําในตนฤดูฝน
เมื่อพืชคลุมคลุมพืน้ ที่ได 50-60% หรือ 2-3 เดือนหลังปลูก จึงเอาตนปาลมน้ํามันลงปลูก กอนปลูกถากพืชคลุม
บริเวณหลุมใหเปนวงกวางประมาณ 1-2 เมตร
2. ปลูกพืชคลุมดินพรอมปลูกปาลมน้ํามัน หลังปลูกปาลมน้ํามันใหปลูกตามดวยพืช คลุมทันที
โดยปลูกพืชคลุมแบบหวานหรือหยอดเมล็ดในระหวางแถวปาลมน้ํามัน 5 แถว แตละแถวหาง 1 เมตร ขนานไป
กับแถวปาลม หางจากโคนตนปาลม 2 เมตร และปลูกเพิ่มในแถวปาลมอีก 3 แถวในแนวตั้งฉาก โดยนําเมล็ด
พืชคลุมที่เตรียมไวลงปลูกในรองลึก 1.2 นิ้ว โรยเมล็ดในรองใหกระจายอยางสม่ําเสมอแลวกลบ (ภาพที่ 18)
การปลูกปาลมน้ํามันใชระยะปลูก 9x9x9 เมตร แบบสามเหลี่ยมดานเทา ทําใหมีพื้นที่วางระหวาง
แถวมากในชวงตั้งแตเริ่มปลูกจนกระทั่งปาลมอายุ 3 ป ดังนั้นจึงควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อชวยปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน รักษาความชุมชื้นของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินจากการตรึงไนโตรเจน
จากอากาศของพืชตระกูลถั่ว อีกทั้งยังควบคุมวัชพืชในแปลงดวย
เนื่องจากพืชตระกูลถั่วบางชนิดปลูกคลุมดินครั้งเดีย วอยางถูกวิธีสามารถปองกันกําจัด วัช พืชได
อยางตอเนื่องจนกระทั่งปาลมน้ํามันใหผลผลิต แตมีขอควรพิจารณาคือ ควรเปนพืชที่เหมาะกับสภาพแวดลอม
ของเขตนั้น เชน ถั่วพรา จะเปนพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมกับภาคอีสาน สําหรับภาคใตและภาคตะวันออกอาจใช
ถั่วเพอราเรีย (Puraria phaseoloides) ถั่วเซ็นโตซีมา (Centrosema pubescence) หรือ ถั่วคาโลโปโก
เนียม (Calopogonium mucunoides) ใชอัตราเมล็ด 0.8-2.0 กิโลกรัมตอไรโดยมีอัตราสวนของเมล็ดพืชคลุม
3 ชนิด คือ คาโลโปโกเนียม : เพอราเรีย : เซ็นโตซีมา เทากับ 2:2:3 (เมล็ดมีความงอก 60-80%) เมล็ดถั่วทั้ง
3 ชนิดนี้หาชื้อไดตามรานคาชุมชนในพื้นที่ที่มีการปลูกปาลมน้ํามัน
ขอควรระวังในการปลูกพืชคลุมดินคือ ตองไมใหเถาของพืชคลุมพันตนปาลมน้ํามัน และควรมีการ
ปองกันกําจัดหนูที่จะมากัดโคนตนปาลมน้ํามันอยางสม่ําเสมอ
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ปลูกพืชคลุม 3 แถว
ตั้งฉากกับพืชคลุมที่ปลูก 5 แถว

ปลูกพืชคลุม 5 แถว
ขนานแถวปาลมน้ํามัน

4 เมตร

ภาพที่ 18 แนวการปลูกพืชคลุมดินในแปลงปาลมน้ํามัน

ภาพที่ 19 การปลูกพืชคลุมดินในสวนปาลมน้ํามัน
การจัดการสวนปาลมน้ํามันตามชวงอายุ
เนื่องจากปาลมน้ํามันเปนพืชอายุยาว การบริหารจัดการสวนจึงความแตกตางกันไปตามชวงอายุ
ซึ่งสามารถแบงได 5 ชวง ดังนี้
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1. การจัดการสวนปาลมน้ํามันชวงกอนใหผลผลิต
เปนการจัดการสวนปาลมน้ํามันตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงระยะกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต ชวงเวลาดังกลาว
ใชเวลาประมาณ 30-36 เดือนหลังปลูก เพื่อสรางความสมบูรณของตน ทั้งในดานคุณภาพและจํานวนประชากร
ปาลมน้ํามันในพื้นที่ปลูก โดยมีวัตถุประสงค คือ
- ใหประชากรปาลมน้ํามันครบทั้งพื้นทีห่ ากมีตน ตายตองรีบซอมภายใน 6-8 เดือน หรือ 1 ป
เพื่อใหมีการเจริญเติบโตใกลเคียงตนเดิมอืน่ ๆ โดยใชกลาปาลมน้ํามันที่สมบูรณอายุ 16-18 เดือน โดยปกติหลัง
ปลูก 12 เดือน ปาลมน้ํา มันจะเริ่มแทงชอดอก หากไมมีการแทงช อดอกภายใน 24 เดือน ควรทําลายต น
ดังกลาวทิ้งและปลูกทดแทนดวยกลาปาลมน้ํามันอายุ 16-18 เดือน
- เตรี ย มความพร อมของต นให มี ความสมบู รณ แ ละพรอ มใหผ ลผลิ ต หลั ง อายุ ค รบ 3 ป
ซึ่งดําเนินการ ดังนี้
1.1 หักชอดอกทิ้ง โดยปกติหลังปลูก 12 เดือน ปาลมน้ํามันจะเริ่มแทงชอดอก หากปลอย
ไวจะเจริญเปนทะลายแตมีขนาดเล็ก หากปลอยทิ้งไวอาจเนาและเปนแหลงสะสมโรคทะลายเนาได และต นจะ
สูญเสียธาตุอาหารทําใหการเจริญเติบโตของลําตนลดลง
1.2 หามแตงทางใบจนถึ งชวงเวลาที่เหมาะสม (36-48 เดือน) เนื่ องจากเป นชวงที่ต น
ปาลมน้ํามันกําลังเจริญเติบโต ตองใชใบในการสังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหารจํานวนมาก การแตงทางใบออก
ทําใหลดพื้นที่ใบและการสังเคราะหแสงลดลง และยังทําใหโคนลําตนมีขนาดเล็กดวย
1.3 หามใชสารกําจัดวัชพืชประเภทฮอรโมน หรือประเภทดูดซึม เพราะอาจทําใหย อด
ปาลมแหงและตายได ใบใหมจะมีลักษณะผิดปกติและชะงักการเจริญเติบโต ถารุนแรงอาจตายได
1.4 การรักษาความชื้น ทําไดโดยการใชเศษซากพืช ทะลายปาลมเปลา หรือปลูกพืชคลุม
ดิน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารและรักษาความชื้นในดิน จากการศึกษาของ ธีระพงศ, 2555 พบวา การใชทะลายเปลา
ปาลมน้ํามันคลุมโคนในอัตรา 30 กิโลกรัม/ตน ตั้งแตป ลูกจนปาลมอายุ 3 ป ทําใหผ ลผลิตเพิ่มขึ้นในปที่ 4, 5
และ 6 (เพิ่มขึ้น 11, 23 และ 36% ตามลําดับ) เมื่อเทียบกับปาลมน้ํามันที่ไมคลุมโคน
1.5 การใชปุยอินทรียรวมกับเคมี ควรใชตามคาวิเคราะหใบหรือดิน เพื่อใหเพีย งพอและ
เหมาะสมตอความตองการของปาลมน้ํามันจริงๆ
2. การจัดการสวนปาลมน้ํามันชวงเรงผลผลิต
การจั ด การชวงนี้ เ ริ่มเมื่ อ ปาล มน้ํา มั นอายุ ค รบ 3 ป จนถึ งระยะที่ ปาล มให ผ ลผลิต สู ง สุ ด
ผลสําเร็จในการจัดการในชวงนี้จะมากหรือนอยเปนผลมาจากการจัดการในชวงที่ 1 ดวย นอกจากนั้น ในชวงนี้
ยัง ไม มีก ารบัง แสงของทรงพุม ระหวางต น ดังนั้ นปาล มน้ํ ามั นจึง ตอ งการปุย มากเพื่ อใชในการสรา งผลผลิ ต
การจัดการสวนในชวงนี้จะบอกถึงกําไร ขาดทุน ของเจาของสวนได หากมีการจัด การดีก็จะคืนทุนเร็ว ในทาง
ตรงกันขามหากจัดการสวนไมดีอาจตองใชเวลานานในการทําใหปาลมน้ํามันใหผลผลิตสูงสุด ขอคํานึงถึงในการ
จัดการในชวงนี้ คือ
2.1 การใช ปุ ย ที่ ถูก ต อ งและเหมาะสม เนื่ อ งจากปาล มนํ า มั นจะให ผ ลผลิ ต สู งขึ้ นเรื่ อยๆ
จึงตองการปุยในปริมาณมาก ควรมีการวิเคราะหใบหรือดินเพื่อใหเหมาะสมตอความตองการของปาลมน้ํามัน
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2.2 การแตงทางใบ ในชวงนี้ยังไมมีการบังแสงระหวางตน ประกอบกับเปนชวงที่ปาลมน้ํามัน
ตองการอาหารสูง จึงควรรักษาใบปาลมไวใหมากที่สุด ในการเก็บเกี่ยวทะลายไมควรตัดทางใบที่รองทะลาย
ออก โดยปกติปาลมน้ํามันที่อายุ 4-5 ป ควรเก็บใบที่รองทะลายไว 2-3 ทางใบ แตเมื่ออายุ 6 ป จะเก็บไว 2
ทางใบ ซึ่งเรียกวา ทางรองรับทะลาย และทางรองรับน้ํา
2.3 การรักษาความชื้น จะชวยใหปาลมน้ํามันมีผ ลผลิตสูงขึ้ นอยางรวดเร็วถึงจุดสูงสุดของ
ศักยภาพการใหผลผลิต ระบบน้ําจึงเปนสิ่งสําคัญ
2.4 การเก็บเกี่ยว โดยกําหนดรอบการเก็บเกี่ย วอาจเปนทุก 15 วัน หรือ 20 วัน และเก็บ
เกี่ยวในระยะที่ผลปาลมน้ํามันสุกเต็มที่ โดยสังเกตวามีผลรวง 3-5 ผล/ทะลาย หากปลอยใหสุกมากเกินไปจะมี
ผลรวงมาก
3. การจัดการสวนปาลมน้ํามันชวงรักษาระดับผลผลิตที่สูงสุด
การจัดการนี้เปนการรักษาระดับในชวงที่ปาลมน้ํามันใหผลผลิต สูงสุด ใหมีความตอเนื่องนาน
ที่สุด หากมีการจัดการสวนที่ดีปาลมน้ํามันอาจใหผลผลิตสูงสุดเมื่ออายุ 6 ป เมื่อปาลมอายุมากกวานั้นจะเริ่มมี
การแขงขันทางดานทรงพุมมากขึ้น ทั้งปจจัย ในการเจริญเติบ โตและแสงแดด ขอคํานึงถึงในการจัดการสวน
ในชวงนี้ไดแก
3.1 การจัดการปุย ชวงนี้ปาลมน้ํามันจะมีความตองการปุยสูง ควรมีการวิเคราะหใบหรือดิน
3.2 การแตงทางใบ ทางใบปาลมน้ํามันในชวงนี้จะมีการซอนทับกัน ไมค วรเก็บไวมากเกินไป
เพราะทําใหใบมีประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงลดลง
3.3 การวางทางใบ ทางใบที่ตัดแตงออกมีประโยชนในการรักษาความชื้นในดิน ลดการชะลาง
หนาดิน ใหธาตุอาหาร (ตารางที่ 11) และชวยควบคุมวัช พืชไดอีกทางหนึ่ง การวางในแปลงทําไดหลายแบบ
เชน วางเรียงเปนกองแถวยาวระหวางแถวปาลมน้ํามัน หรือวางทั้งแปลงโดยตัดสวนโคนทางที่มีห นามวางกอง
ระหวางตน สวนทางใบที่ตัดโคนทางออกแลววางกระจายทั่วทั้งสวนโดยเวน พื้นที่หางจากโคนตน 1-2 เมตร
(ภาพที่ 20)
ตารางที่ 11 ปริมาณธาตุอาหารจากทางใบปาลมน้ํามันที่ตัดแตงออก
สวนของใบ
ใบยอย (Pinnae)
แกนใบ (Rachis)
โคนทางใบ (Petiole)
รวม

ไนโตรเจน
10.56
1.60
0.96
13.12

ธาตุอาหาร (กิโลกรัม/ไร/ป)
ฟอสฟอรัส
โปแตสเซียม
0.64
4.64
0.32
7.84
0.16
3.84
1.12
16.32

แมกนีเซียม
0.96
0.48
0.32
1.76
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ภาพที่ 20 การใชทางใบปาลมน้ํามันทีต่ ดั แตงคลุมดินในแปลง
3.4 สังเกตตนปาลมน้ํามันทีผ่ ิดปกติและใหผลผลิตต่ํา ถึงแมจะเลยชวงที่ปลูกซอมมาแลว แต
ควรบันทึกขอมูลการใหผลผลิตอยางตอเนื่อง และทําเครื่องหมายตนดังกลาวไว เพื่อประเมินวาคุมตอการลงทุน
หรือไมที่จะเก็บตนนั้นไว การโคนทิ้งอาจทําใหลดการแขงขันระหวางตนลงเนื่องจากมีพื้นที่รับ แสงเพิ่มขึ้น ซึ่ง
อาจทําใหผลผลิต/ไร เพิ่มขึ้นได
4. การจัดการสวนปาลมน้ํามันชวงผลผลิตลดลง
เมื่อปาลมน้ํามันอายุมากขึ้นผลผลิตจะลดลง ซึ่งการลดลงของผลผลิต จะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับ
การจัดการสวนในชวงที่ 3 บางสวนอาจมีผ ลผลิตลดลงเมื่อปาลมน้ํามันอายุมากกวา 20 ป แตบางสวนอาจมี
ผลผลิตลดลงเมื่ออายุเพียง 15 ป โดยเฉพาะสวนที่ปลูกระยะชิดเกินไป การจัด การสวนในชวงนี้จึงเนนการทํา
ใหผลผลิตลดลงชาที่สุด และลดตนทุนการผลิต ดังนี้
4.1 การใชปุย เนื่องจากปาลมน้ํามันใหผลผลิต/ตน ลดลง ดังนั้นการใชปุยตองลดลงจากชวง
ที่รักษาระดับผลผลิต การใหปุยมากเกินไปจะทําใหมีการเจริญเติบโตทางลําตนมาก ทางใบใหญและมีน้ําหนัก
มากอาจทําใหทางใบหักในฤดูแลงไดซึ่งมีผลตอการพัฒนาของทะลายที่ทางใบนั้นรองรับ อยู การใชปุยตามคา
วิเคราะหใบหรือดินจึงเปนสิ่งสําคัญมากในชวงนี้
4.2 ลดการแขงขันภายในตน โดยแตงทางใบที่มากเกินไป ทางใบลางจะมีประสิท ธิภาพใน
การสังเคราะหแสงต่ํากวาทางใบดานบน ดังนั้นควรเก็บทางใบไวเฉพาะที่รองรับทะลายเทานั้น
4.3 ลดการแขงขันระหวางตน โดยพิจารณาทําลายตนที่ใหผลผลิต ต่ําออก เพื่อเปนการลด
ตนทุนการใชปุย ซึ่งอาจลดจํานวนลงที่ละนอยอยางเปนระบบ เชน ลดประชากรตนลง 10% 15% หรือ 20%
หรือถาผลผลิตลดลงมากจะใชการลดประชากรตนลง 50% และมีการปลูกทดแทนควบคูไปดวย
5. การปลูกทดแทน
เมื่อผลผลิตของปาลมน้ํามันลดลงจนถึงจุดทีไ่ มคุมตอการลงทุน ตนสูงมากยากตอการเก็บเกีย่ ว
จําเปนตองมีการปลูกทดแทน โดยลมตนเกาแลวปลูกใหม หรือปลูกแซมตนเกาและโคนตนเกาออกเมื่อตนใหม
เริ่มใหผลผลิต ดังนี้
5.1 การทําลายตนปาลมเกา ทําได 2 วิธี คือ
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1) ใชสารเคมีฉีดเขาลําตน โดยใชสวานขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 นิ้ว เจาะ
บริเวณโคนลําตนทั้ง 2 ขาง ตรงขามกัน สูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร เอีย งทํามุม 15-30 องศา เจาะลึกถึง
สวนกลางลําตน แลวใสพาราควอท อัตรา 150-200 มิลลิลิตร เพื่อไปทําลายเนื้อเยื่อและทอลําเลียงของตน ทํา
ใหปาลมน้ํามันตายในที่สุด
2) ใชเครื่องจักรลมและหั่นตนปาลม โดยใชรถแบคโฮติดใบมีดลมตนปาลม แลวหั่นเปน
ชิ้น ซึ่งตนปาลมที่หั่นแลวสามารถนํามาคลุมโคนตนที่ปลูกใหมไดอีกทางหนึ่ง
ตารางที่ 12 ปริมาณธาตุอาหารจากลําตนและทางใบที่โคนทิ้ง
สวนของตน
ลําตน
ใบ
รวม

ไนโตรเจน
40
24
64

ธาตุอาหาร (กิโลกรัม/ไร/ป)
ฟอสฟอรัส
โปแตสเซียม
4
56
2.4
24
6.4
80

แมกนีเซียม
9.6
4.8
14.4

5.2 รูปแบบการปลูกทดแทน ทําได 2 วิธี คือ
1) ลมปาลมเกา 100% วิธีนี้สะดวกตอการทํางาน แตเกษตรกรจะไมมีรายไดในชวง 3 ป
แรกของการปลูกหากมีพื้นที่นอย แตเหมาะกับสวนขนาดใหญ เชน มี พื้นที่ 100 ไร อาจจะลมปลูกใหมปล ะ
25 ไร ซึ่งเกษตรกรจะยังมีรายไดจากปาลมเกาที่ยังไมลม
2) ลมปาลมเกา 50% ปลูกปาลมใหม 100% คือ ลมปาลมเกา 2 แถว เวน 2 แถว แลว
ปลูกปาลมใหม 100% เมื่อครบ 3 ป จึงลมปาลมเกา 100% วิธีการนี้ในชวง 3 ปแ รก จะยังมีรายไดจากปาลม
เกาที่ยังไมลม

ภาพที่ 21 การปลูกตนปาลมน้ํามันตนใหมแซมตนเกา
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การจัดการน้ํา
น้ํามีบทบาทสําคัญเพราะเปนปจจัยหลักที่สง ผลกระทบโดยตรงตอการเจริญเติบโต และการใหผล
ผลิตของปาลมน้ํามัน สภาพแลงมีผลตอมีผลใหปากใบปด ในเวลากลางวัน อุณหภูมิใ บสูงขึ้น ทําใหอัตราการ
สังเคราะหแสงลดลง เพิ่มอัตราการฝอของชอดอกเพศเมีย (female inflorescence abortion) จํานวนชอ
ดอกเพศผูเพิ่มขึ้น ผลผลิตลดลง ปริมาณน้ํามันในเนื้อผลลดลง นอกนี้ยังแสดงอาการผิดปกติทางใบ คือ ใบยอด
ไมคลี่ ทางใบลางแหงตายกอนเวลาอันควร ทางใบหักทั้งที่ยังมีสีเขียว ทะลายฝอ ทางใบลูลงทั้งตน และอาการ
รุนแรงมากสุดที่อาจพบ คือ ยอดพับลงทําใหตนปาลมน้ํามันตายได
จากการศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยา เปรียบเทียบกันระหวางตนที่ใหน้ํากับตนที่ไมมีการให
น้ํา พบวา ตนปาลมที่ใหน้ํามีผลผลิตทะลายสูงกวาตนที่ไมใหน้ํา 23.75% นอกจากนี้ยังมีปริมาณน้ํามัน/เปลือก
นอกและน้ํามัน/ทะลายสูงกวาตนที่ไมใหน้ํา 4.47% และ 6.18% ตามลําดับ (สุรกิต ติ และคณะ, ม.ป.ป. :
ออนไลน)
ในสภาพพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 1,800 มิลลิเมตร/ป และมีฤดูแลงยาวนาน 3-5 เดือน
ควรมีการใหน้ําเสริมในชวงแลง อาจใชระบบน้ําหยด (drip irrigation) หรือระบบน้ําแบบมินิสปริงเกลอร (mini
sprinkler) ตามความเหมาะสม หรืออาจมีการคลุมโคนตนปาลมดวยทะลายปาลมน้ํามัน เพื่อรักษาความชุมชื้น
ของดินในอัตรา 150-200 กิโลกรัม/ตน/ป (ภาพที่ 21)

ภาพที่ 22 การคลุมโคนตนปาลมน้ํามันดวยทะลายปาลมน้ํามันเกา
การจัดการปุย
ปุยเคมีหรือธาตุอาหารที่ปาลมน้ํามันนําไปใชประโยชน สามารถแบงออกไดเปน 2 สวนใหญๆ คือ
สวนแรกนําไปใชสําหรับการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ ซึ่งสะสมในสวนตางๆของลําตน ทางใบ ใบยอย และ
ยอดออนเปนตน สําหรับปุยอีกสวนหนึ่งนําไปใชในการติดดอกออกผล เชนเกสรตัวผู หรือดอกตัวเมีย ทะลาย
ปาลมน้ํามันเปนตน หากตองการใหปาลมน้ํามันมีการเจริญเตอบโตที่รวดเร็ว และใหผลผลิตคอนขางสูง การให
ปุยปาลมน้ํามันจึงตองใหอยางเพียงพอ สําหรับการเจริญเติบโตปละการใหผลผลิต อยางไรก็ตามในการจัด การ
สวนปาลมนั้น สามารถนําบางสวนของตนปาลมน้ํามันกลับมาเปนปุยใหกับตนปาลมน้ํามันในแปลงปลูกไดอีก
เชน ทางใบที่ถูกตัดแตงในขณะที่เก็บเกี่ยวผลผลิต หรือจากการตัดแตงทางใบประจําป เฉพาะทางใบเหลานี้คิด
เปรียบเทียบเปนปุยเคมีประมาณ 40% ของปริมาณปุย ที่ตองใชตลอดทั้งป ซึ่งชวยลดการใชปุยเคมีในสวน
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ปาลมน้ํามันลงไดสวนหนึ่ง นอกจากนี้ท างใบเหลานี้ยังเปนตัวกระจายอินทรีย วัต ถุในสวนปาลมน้ํามันไดเป น
อยางดี (ประมาณ 1.6 ตันทางใบสด/ไร/ป) โดยไมตองเพิ่มตนทุนจากการใสปุยอินทรียหรือปุยชีวภาพอื่นๆอีก
ธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามันตองการธาตุอาหารที่จําเปนทั้ง 16 ธาตุ เหมือนกับ พืชอื่น ซึ่งแบงออกเปนกลุมตาม
ลักษณะความตองการ ไดแก
กลุ ม ที่ 1 เป นกลุ มที่ ต องการใช ในปริม าณมาก หรื อค อนขา งมากเมื่ อ เที ย บกับ พื ช อื่ น ได แ ก
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แมกนีเซียม และโบรอน
กลุมที่ 2 เปนกลุมที่พืชไดรับจากน้ําและอากาศ ไดแก คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
กลุมที่ 3 เปนกลุมที่ปาลมน้ํามันไมตองการมากนัก และมักไมแ สดงอาการขาดธาตุอาหารในดิน
ทั่วไป ไดแก แคลเซียม กํามะถัน คลอรีน ทองแดง แมงกานีส โมลิบดีนัม สังกะสี และเหล็ก
อยางไรก็ตาม ปาลมน้ํามันตองการธาตุอาหารในกลุมที่ 1 มากที่สุด ธาตุอาหารทั้ง 5 ชนิด นี้ มี
ปฏิกิริยาสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีอิทธิพลตอขบวนการตา งๆ ซึ่งสงผลใหมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิต
ของน้ํามันปาลมในขั้นสุดทายดวยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ ปุยแตละชนิดมีวิธีการใสดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 วิธีปฏิบัติในการใสปุยเคมีแตละชนิดในปาลมน้ํามันอายุตางๆ
อายุตนปาลม
(ป)
1-4 ป

5-9 ป

10 ปขึ้นไป

ปุยไนโตรเจน โปแตสเซียม
และ แมกนีเซียม
ใสปยุ บริเวณโคนตนปาลมน้ํามันที่กําจัด
วัชพืชแลว
ใสปยุ บริเวณโคนตนปาลมน้ํามันที่กําจัด
วัชพืชแลว หางจากโคนตน 2 เมตร ถึง
บริเวณปลายทางใบ

ปุยฟอสฟอรัส

ใสปยุ บริเวณโคนตนปาลมน้ํามันทีก่ ําจัด
วัชพืชแลว โดยรอบเปนแนวแคบๆ
ใสปยุ บริเวณโคนตนปาลมน้ํามันทีก่ ําจัด
วัชพืชแลว หางจากโคนตน 50 เซนติเมตร
ถึงบริเวณปลายทาง โดยโรยเปนแนวแคบๆ
หรือหวานบนกองทางใบ
หวานระหวางแถวปาลม หรือกองทางใบ หวานบนกองทางใบปาลมน้ํามัน
ปาลมน้ํามัน

การขาดธาตุอาหาร
1. ไนโตรเจน
มีผลตอพื้นที่ใบ สีของใบ อัตราการเกิดใบใหม และการดูดซึมธาตุอาหาร ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ใหไนโตรเจนเพียงพอตอการเจริญเติบโตของตนปาลมน้ํามัน ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงอายุ 6 ป
อาการขาดธาตุ ใบสีเหลืองซีด ทางใบสั้นแกร็น ตนโตชา ทะลายเล็กลง พบในตนปาลมน้ํามัน
ที่ปลูกในดินทรายจัด หรือมีน้ําทวมขัง แกไขโดยการระบายน้ําออกกอนแลวจึงใสปุยไนโตรเจนตาม และพบใน
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พื้นที่ที่มีหญาคาปกคลุมหนาแนนบริเวณรากของตนปาลมน้ํามัน เนื่องจากไปลดการตรึงไนโตรเจนของตนปาลม
น้ํามัน (ภาพที่ 22)
อัตราการใส การใสปุยไนโตรเจนในแตละทองถิ่นขึ้นอยูกับ อายุ และศักยภาพการใหผลผลิต
และปจจัยที่เกี่ยวของ คือ ชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศ โดยทั่ว ไปแนะนําใหใสปุยในรูป ของแอมโมเนียม
ซัลเฟต (21-0-0+24S คือ ไนโตรเจน 21% และกํามะถัน 24%) (ตารางที่ 14)
วิธีการใส กําจัดวัชพืชทุกครั้งกอนใสปุย ตนปาลมน้ํามันขนาดเล็กใหหว านไนโตรเจนรอบๆ
โคนตน สวนปาลมน้ํามันขนาดใหญใหใสบริเวณระหวางแถวปาลมน้ํามัน ไมควรใสไนโตรเจนในปริมาณมากเปน
แถบๆรอบโคนตน เพราะเปนการสูญเสียไนโตรเจนไดงาย และความเขมขนของไนโตรเจนที่สูงอาจเปนอันตราย
ตอรากได
ชวงเวลาการใส ชวงเวลาของการใสไนโตรเจนนับวามีความสําคัญมากกวาธาตุอื่น เนื่องจาก
ไนโตรเจนสูญเสียไดงายจากการระเหิด และการชะลางของน้ําบริเ วณผิวดินและใตดิน จึงควรใสยูเรียในขณะ
ที่ดินมีความชื้น ไมควรใสมากกวา 1 กิโลกรัม/ตน ในครั้งเดียวกัน ควรแบงใสหลายครั้ง

ภาพที่ 23 อาการขาดธาตุไนโตรเจน
2. ฟอสฟอรัส
มีบทบาทสําคัญในการสรางองคประกอบของเซลล การสืบพันธุ และการสรางราก ทําหนาที่
เปนตัวรับและเคลื่อนยายธาตุอาหารที่ไดจากการสังเคราะหแสงไปสะสมยังสวนตางๆของพืช ทําใหพืชสามารถ
ใชปุยไดดีขึ้น
อาการขาดธาตุ ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันต่ํา ลําตนและขนาดของทะลาย
เล็ก ทรงพุมมีลักษณะคลายปรามิด ใบสีเขียวดาน เหลือบมวง ขอบใบมวง ทางใบใหมสั้น ออกดอกนอย กรณีที่
มีฟอสฟอรัสที่ละลายไดในดินมากเกินไป ซึ่งมักจะพบในดินทรายจะเปนสาเหตุ ใหป าลมน้ํามันเกิดอาการขาด
ธาตุทองแดง และสังกะสีได (ภาพที่ 23)
การขาดธาตุฟอสฟอรัสอาจเกิดจากในดินมีฟอสฟอรัสนอย เนื่องจากอินทรียวัตถุถูกชะลางไป
หรือฟอสฟอรัส ถูกตรึง โดยดินที่เปนกรด หรือดินที่มีธาตุอลูมิเนียมและธาตุเหล็ก มาก หรือมีหญาคาขึ้นมาก
เกินไป ซึ่งสังเกตการขาดธาตุฟอสฟอรัสของปาลมน้ํามันไดจากตนหญาที่ขึ้นในบริเวณดังกลาวมีสีมวงในใบลาง
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อัตราการใส ในปาลมเล็กอายุไมเกิน 3 ป ควรใสฟอสฟอรัส ที่ละลายน้ําไดดี เชน ทริบ เปล
ซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) หรือ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) หรือหินฟอสเฟต (0-3-0) ที่มีคุณภาพดี
ละลายน้ํ าได สู ง ส วนปาล มน้ํามั นใหญ ใช หิ นฟอสเฟต เพราะมี ค วามเหมาะสมในการจั ด การดิ น และดา น
เศรษฐกิจ (ตารางที่ 14)
วิธีการใส ในปาลมน้ํามันเล็กใหหวานบริเวณรอบโคนตนหรือรอบทรงพุม สวนปาลมน้ํามันตน
ใหญใหใสระหวางแถว
ช ว งเวลาการใส ควรใส ในช วงที่ มีฝ นตกเพี ย งพอ หรือ ดิ นมี ค วามชื้ น พอที่ ร ากพื ช จะดู ด
ฟอสฟอรัสไปใชประโยชน

ภาพที่ 24 อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส
3. โปแตสเซียม
เปนองคประกอบสําคัญของเอนไซมในกระบวนการสังเคราะหแปง โปรตีน และไขมัน และ
กระบวนการปด -เปด ของปากใบ ชวยใหป าลมน้ํามั นทนทานตอ ความแห งแล งและโรคตางๆได การไดรับ
โปแตสเซียมในปริมาณที่เหมาะสม ชวยใหทะลายปาลมน้ํามันมีขนาดใหญ และมีจํานวนเพิ่มขึ้น ในดินทราย
และดินพรุมักมีปญหาขาดโปแตสเซียมอยางรุนแรง ทําใหการเจริญเติบโต และผลผลิตปาลมน้ํามันลดลง
อาการขาดธาตุ มั กเกิ ด ในพื้นที่ป ลู กเปน ดิ นทรายจั ด หรื อ ดินพรุ หรื ออาจมี การใส ปุย ที่ มี
แมกนีเซียมสูงเกินไป ทําใหปาลมน้ํามันดูดซึมโปแตสเซียมไดนอย และอาจเกิดจากการจัดการคือขณะที่ปาลม
น้ํามันมีทะลายมากแตไมมีการเพิ่มปุย โปแตสเซียมอยางเหมาะสม อาการขาดธาตุนี้คอนขางแปรปรวนขึ้นอยูกบั
สภาพแวดลอม และชนิดของพันธุปาลมน้ํามัน ซึ่งอาการที่พบโดยทั่วไป (ภาพที่ 24) คือ
1) ลักษณะเปนจุดสีสมตามใบ บางครั้งพบเปนจุดสีเหลืองซีด อาการเริ่มแรกเปนจุดสีเหลือง
ซีดรูปรางจุดไมแนนอน พบในใบยอยของทางใบลาง เมื่ออาการรุนแรงจุดสีเหลืองจะเปลี่ย นเปนสีสม อาการ
รุนแรงมากขึ้นจุดเนื้อเยือ่ ตายตรงสวนกลางของจุดสีสม และถาพบวาใบปาลมน้ํามันทางใบลางมีลักษณะอาการ
จุดสมดังกลาว แตแสดงอาการเพียงตนเดียวในขณะที่ตนขางเคียงไมแ สดงอาการใหพิจารณาวานาจะเปนผล
ทางพันธุกรรมมากกวาอาการขาดธาตุโปแตสเซียม
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2) อาการใบเหลืองหรือกลางทรงพุมเหลือง มั กพบในดิ นทรายและดิ นอินทรีย หรื อดิ นพรุ
โดยเฉพาะในชวงที่ขาดน้ําอยางรุนแรง ใบยอยของทางใบกลางจนถึงทางใบลางมีอาการสีเหลืองสม ถาอาการ
ขาดโปแตสเซียมรุนแรงจะพบใบยอยของทางใบลางแหงเพิ่มมากขึ้น และตายในที่สุด
3) อาการตุมแผลสีสม อาการเริ่มแรงจะมีลักษณะเปนแถบสีเขียวมะกอกในใบยอยของทางใบ
ลางของปาลมน้ํามัน เมื่ออาการขาดโปแตสเซียมอยางรุนแรง สีใบจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองสม น้ําตาลอมเหลือง
และตายในที่สุด
4) แถบใบขาว มีลักษณะคลายแทงดินสอ มักพบตรงสวนกลางของใบยอยของปาลมน้ํามัน
อายุ 3-6 ป อาการนี้อาจมาสาเหตุมาจากความไมสมดุลของธาตุอาหาร เนื่องจากปาลมน้ํามันไดรับไนโตรเจน
มากๆไป หรือไดรับโบรอนนอยไป
อัตราการใส ควรอยูในชวง 1-5 กิโลกรัม/ตน/ป ขึ้นอยูกับอายุของตนปาลมน้ํามัน ชนิดของ
ดิน และผลผลิตที่ตองการ ซึ่งปาลมน้ํามันที่ไดรับแสงไมเพียงพอเนื่องจากปลูกปาลมน้ํามันแนนเกินไป อาจมี
การตอบสนองตอการใสโปแตสเซียมลดลง (ตารางที่ 14)
วิธีการใส สามารถใสในขณะดินแหงได การสูญเสียโปแตสเซียมสวนใหญเกิดจากการชะลาง
จากหนาดิน การลดการสูญเสียสามารถทําไดโดยการหวานปุยโปแตสเซียมรอบๆตนปาลมน้ํามันเล็กบริเวณที่
กําจัดวัชพืช สวนปาลมน้ํามันใหญใหหวานโปแตสเซียมระหวางแถวหรือบริเวณทางใบที่นํามากองระหวางแถว

ภาพที่ 25 อาการขาดธาตุโปแตสเซียม
4. แมกนีเซียม
เปนองคประกอบของคลอโรฟลด ชวยในการสังเคราะหแสง เกี่ยวของไปยังกระบวนการสราง
อาหาร การขาดธาตุแมกนีเซียม มักพบในบริเวณพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันโดยเฉพาะในดินทรายและดินกรด หรือ
ดินทรายและดินกรดที่หนาดินถูกชะลาง สาเหตุอาจเกิดจากตนปาลมน้ํามันไดรับโปแตสเซียมมากเกินไปก็ได
อาการขาดธาตุ พบที่ใบยอยของทางใบลางโดยใบจะมีสีเขียวซีดและเปลี่ย นเปนสีเหลืองสม
มักเรียกอาการนี้วา “ทางใบสม” อาการในระยะแรก ใบมีสีซีดคลายสีเขียวมะกอก เมื่ออาการรุนแรงขึ้นสีจะ
เปลี่ยนจากเหลืองเปนเหลืองเขม และแหงในที่สุด (ภาพที่ 25)
อัตราการใส การแกไขการขาดแมกนีเซียมที่รุนแรง ใหใสกีเซอไรท (MgSO4) 2-3 กิโลกรัม /
ตน แบงใส 2 ครั้ง/ป สําหรับการดูแลรักษาทั่วๆไปควรใส 0.5-1.5 กิโลกรัม/ตน/ป ในดินกรดอาจใสโดโลไมท
(MgCO3+CaCO3 คือ แมกนีเซียม 2-20% และแคลเซียม 30-47%) แตจะใหผลชากวากีเซอไรท (ตารางที่ 14)
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วิธีการใส หวานกีเซอไรทรอบๆโคนตนบริเวณที่มีการกําจัด วัช พืชแลว ตนปาลมน้ํามันใหญ
ควรใส บ ริ เ วณระหวา งแถว หรื อบริ เ วณกองทางใบปาล ม ส วนหิ นโดโลไมท ค วรใส ในบริ เ วณระหว างแถว
ควรกําจัดวัชพืชกอนใส และควรใสแมกนีเซียมกอนการใสโปแตสเซียม ประมาณ 2 สัปดาห

ภาพที่ 26 อาการขาดธาตุแมกนีเซียม
5. โบรอน
มีความสําคัญในการสรางผนังเซลลของพืช เรงการเจริญเติบโตและพัฒนาของเนื้อเยื่อ รวมถึง
การสรางทอละอองเกสร และสําคัญตอกระบวนการสังเคราะหแปงและโปรตีน
อาการขาดธาตุ จะทําใหปาลมน้ํามันมีรูปรางผิดปกติ เชน ใบเปลี่ยนเปนรูป ตะขอ ใบเล็ ก
ใบยน และใบผิดรูปราง นอกจากนี้ใบยังเปราะ มีสีเขียวเขม ลักษณะอาการที่เริ่มขาดจะทําใหใบสั้นโดยเฉพาะ
ใบยอด การขาดโบรอนอาจเกิดจากการใสปุย ไนโตรเจน โปแตสเซียม และแคลเซียมมากเกินไป (ภาพที่ 26)
อัตราการใส โดยทั่วไปจะใสโบแรกซ (Na2B4O7) 50 กรัม/ตน/ป ใหปาลมน้ํามันในปที่ 4-6 ใน
กรณีที่ปาลมน้ํามันใหผลผลิตสูงขึ้นจะมีการใสโบรอนไปเรื่อยๆ โดยเพิ่มเปน 100 กรัม/ตน/ป (ตารางที่ 14)
วิธี ก ารใส โดยใส ในบริ เ วณโคนต น ปริ ม าณความต อ งการธาตุ อาหารของปาล ม น้ํ า มั น
แปรปรวน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธุ สมบัติของดิน และสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนระยะปลูก

ภาพที่ 27 อาการขาดธาตุโบรอน
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ตารางที่ 14 อัตราการใชปุย (โดยประมาณ) ตามอาการขาดธาตุอาหารของปาลมน้ํามันที่แสดงใหเห็น
อาการขาดธาตุอาหาร
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โปแตสเซียม
แมกนีเซียม
โบรอน

การใสปยุ
46-0-0
หรือ 21-0-0
18-46-0
หรือ 0-3-0
0-0-60
กีเซอไรท (27%Mg)
หรือ โดโลไมท
โบแรกซ

อัตรา (กิโลกรัม/ตน/ป)
3-4
4-6
1-2
2-3
3-5
2-3
3-4
100-200 กรัม/ตน/ป

การใชปุยสําหรับปาลมน้ํามันอายุ 1-3 ป
เนื่องจากปาลมน้ํามันอายุ 1-3 ป เปนชวงที่มีการเจริญเติบโตทางลําตนและใบอยางรวดเร็ว การ
ใสปุยในชวงนี้ ก็เพื่อใหมีการเจริญเติบโตทั้งทางลําตนและใบอยางรวดเร็ว โดยมีเปาหมายเพื่อใหตน ปาลมน้ํามัน
ใหผลผลิตสูง และสม่ําเสมอในระยะตอๆไป อยางไรก็ตามในการใสปุยเคมีตองคํานึงถึงชนิดของดินที่ปลูกปาลม
น้ํามันดวย เนื่องจากดินในแตและพื้นที่มีความสมบูรณที่แตกตางกัน ในคําแนะนํานี้ไดแบงชนิดของดินออกเปน
5 กลุมใหญๆ เพื่อใหสามารถเลือกใชปุยเคมีไดอยางเหมาะสมกับชนิดของดินที่ปลูกปาลมน้ํามัน (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 ปริมาณปุยเคมีสําหรับปาลมน้ํามัน 3 ปแรกที่ปลูกในดินชนิดตางๆ
ชนิดดิน

อายุปาลมน้ํามัน (ป)

1
2
มีความอุดม
3
สมบูรณต่ํา
รวม (กิโลกรัม/ตน/3ป)
รวม (กิโลกรัม/ไร/3ป)
1
ดินเหนียวที่มคี วาม
2
อุดมสมบูรณสูง (มี
3
ดินเหนียวตั่งแต
รวม (กิโลกรัม/ตน/3ป)
40% ขึ้นไป)
รวม (กิโลกรัม/ไร/3ป)

ชนิดและปริมาณปุยเคมี (กิโลกรัม/ตน)
กีเซอร
โบเรท
21-0-0 18-46-0 0-0-60
ไรด
1.25
0.5
1
0.5
0.09
2.5
0.75
2.5
1
0.13
3.5
1
3
1
0.13
7.25
2.25
6.50
2.50
0.35
165.30 51.30 148.20 57.00
7.99
1
0.6
0.5
0.09
2
0.9
1.8
0.13
2
1.1
2.3
0.7
0.13
5.00
2.60
4.60
0.7
0.35
114.00 59.28 104.88 15.96
7.99
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ตารางที่ 15 ปริมาณปุยเคมีสําหรับปาลมน้ํามัน 3 ปแรกที่ปลูกในดินชนิดตางๆ (ตอ)
ชนิดดิน

ดินอินทรีย (ดิน
พรุ) และดินที่มแี ร
ธาตุต่ํา

ดินกรดหรือดิน
เปรี้ยวจัด (acid
sulphate)

ดินทราย

อายุปาลมน้ํามัน (ป)
1
2
3
รวม (กิโลกรัม/ตน/3ป)
รวม (กิโลกรัม/ไร/3ป)
1
2
3
รวม (กิโลกรัม/ตน/3ป)
รวม (กิโลกรัม/ไร/3ป)
1
2
3
รวม (กิโลกรัม/ตน/3ป)
รวม (กิโลกรัม/ไร/3ป)

ชนิดและปริมาณปุยเคมี (กิโลกรัม/ตน)
กีเซอร
21-0-0 18-46-0 0-0-60
โบเรท
ไรด
1
1
1.5
0.09
1.2
2.5
1.2
2.5
0.13
0.8
2.5
1.5
4
0.13
0.4
6.00
3.70
8.00
0.35
2.40
136.80 84.36 182.40 7.99
54.72
1
0.9
1
0.3
0.09
2.2
0.9
2.5
0.3
0.13
3
1.1
2.5
0.7
0.13
6.20
2.90
6.00
1.30
0.35
141.36 66.12 136.80 29.67
7.99
2.50
0.90
1.20
1.00
0.13
3.00
1.10
3.50
1.40
0.13
5.00
1.30
4.00
1.40
0.13
10.50
8.70
8.70
3.80
0.39
239.40 198.36 198.36 86.64
8.90

การใชปุยสําหรับปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิต (มากกวา 3 ป)
ในชวง 5 ปแรก อัตราความตองการปุยในปาลมน้ํามันจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และคอนขางคงที่
หลังจากปาลมอายุ 6 ป อาจใสปุย ตามอาการขาดธาตุอาหารของปาลมน้ํามัน (ตารางที่ 14) หรือตามความ
ตองการของปาลมน้ํามัน โดยใชคาวิเคราะหใบและดินได (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 คาวิเคราะหธาตุอาหารในใบปาลมน้ํามันที่ระดับตางๆ
อายุปาลมน้ํามัน

ธาตุอาหาร

ขาด

เหมาะสม

เกิน

นอยกวา 6 ป

ไนโตรเจน (%)
ฟอสฟอรัส (%)
โปแตสเซียม (%)
แมกนีเซียม (%)
แคลเซียม (%)
ซัลเฟอร (%)

นอยกวา 2.5
นอยกวา 0.15
นอยกวา 1
นอยกวา 0.2
นอยกวา 0.3
นอยกวา 0.2

2.6-2.9
0.16-0.19
1.1-1.3
0.3-0.45
0.5-0.7
0.25-0.40

มากกวา 3.1
มากกวา 0.25
มากกวา 1.8
มากกวา 0.7
มากกวา 0.7
มากกวา 0.6
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ตารางที่ 16 คาวิเคราะหธาตุอาหารในใบปาลมน้ํามันที่ระดับตางๆ (ตอ)
อายุปาลมน้ํามัน

ธาตุอาหาร

ขาด

เหมาะสม

เกิน

นอยกวา 6 ป

คลอรีน (%)
โบรอน (mg/kg)
ทองแดง (mg/kg)
สังกะสี (mg/kg)
ไนโตรเจน (%)
ฟอสฟอรัส (%)
โปแตสเซียม (%)
แมกนีเซียม (%)
แคลเซียม (%)
ซัลเฟอร (%)
คลอรีน (%)
โบรอน (mg/kg)
ทองแดง (mg/kg)
สังกะสี (mg/kg)

นอยกวา 0.25
นอยกวา 8
นอยกวา 3
นอยกวา 10
นอยกวา 2.3
นอยกวา 0.14
นอยกวา 0.75
นอยกวา 0.2
นอยกวา 0.25
นอยกวา 0.2
นอยกวา 0.25
นอยกวา 8
นอยกวา 3
นอยกวา 10

0.5-0.7
15-25
5-7
12-18
2.4-2.8
0.15-0.18
0.9-1.2
0.25-0.40
0.50-0.75
0.25-0.35
0.5-0.7
15-25
5-8
12-18

มากกวา 1
มากกวา 40
มากกวา 15
มากกวา 80
มากกวา 3
มากกวา 0.25
มากกวา 1.6
มากกวา 0.7
มากกวา 1
มากกวา 0.6
มากกวา 1
มากกวา 40
มากกวา 15
มากกวา 80

มากกวา 6 ป

การประเมินความตองการปุย
สาเหตุสําคัญที่ทําใหตองมีการประเมินความตองการปุยสําหรับปาลมน้ํามัน เนื่องจากปุย มีราคา
แพง และตองใชในปริมาณตอตนมาก การใหปุยในอัตราสูงเกินไปเพียงเล็กนอยก็จะกระทบกับ ตนทุนการผลิต
ทั้งระบบ ดังนั้นจึงจําเปนตองทราบชนิดและอัตราที่เหมาะสมกอนการใสปุย เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิต ตอ
พื้นที่ และทําใหปาลมน้ํามันมีผลผลิตที่สม่ําเสมอ ซึ่งการประเมินความตองการปุยมีอยูหลายวิธีดวยกัน คือ
1. การใชประสบการณในการใสปุย
2. ใชลักษณะอาการแสดงการขาดธาตุอาหารของตนปาลมน้ํามัน
3. การใสปุยเคมีตามผลการวิเคราะหใบหรือดิน
วิธีการที่นิยมใชในสวนปาลมน้ํามันขนาดใหญ คือ การใสปุยเคมีตามผลการวิเคราะหใบ ซึ่งวิธีการ
คอนขางยุงยากซับซอน และตองวิเ คราะหในหองปฏิบัติการเคมี แตเปนการประเมินที่แ มนยําที่สุดในขณะนี้
อยางไรก็ตาม การแสดงอาการขาดธาตุในแปลงและประสบการณก็สามารถนํามาใชรวมกับการวิเคราะหใบ
ปาลมน้ํามันได
ในการประเมินความตองการปุย โดยใชผลวิเคราะหใบและดิน สรุปเปนรายละเอียดและขั้นตอน
ตางๆ ดังนี้
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1. การเก็บตัวอยางใบปาลมน้ํามัน
ในสวนปาลมที่มีขนาดต่ํากวา 50 ไร และมีความสม่ําเสมอของพื้นที่ อาจใชเพีย ง 1 ตัวอยาง
สวนสวนขนาดใหญ หรือสวนที่มีความแตกตางของพื้นที่ เชน ดินตางกัน พันธุตางกัน สภาพภูมิประเทศตางกัน
เปนตน จะตองเก็บตัวอยางแยกกัน
หลังจากแบงพื้นที่แลว จึงกําหนดจํานวนตนตัวอยาง ยิ่งมากยิ่งแมนยํา แตอาจทําใหเสีย เวลา
และคาใชจายเพิ่มขึ้นได (ตารางที่ 17)
ตารางที่ 17 จํานวนตนที่เก็บตัวอยาง
พื้นที่ (ไร)

จํานวนตน/พื้นที่

100
50
20
10

2,200
1,100
440
220

1%
22
11
5
3

จํานวนตนที่เก็บ
2%
5%
44
110
22
55
9
22
5
11

10%
220
110
44
22

ชวงเวลา ควรเก็บตัวอยางในเวลาเดียวกันของแตละป ปละครั้ง หลีกเลี่ยงชวงฝนตกหนักหรือ
แลงจัด และการเก็บในแตละครั้ง ควรเก็บหลังจากใสปุย ครั้งสุดทายอยางนอย 3 เดือน จะไมทําใหผลของปุย
เหลานั้นกระทบผลการวิเคราะห
อุ ป กรณ ได แ ก เสี ย มหรื อ เคี ย วสํ า หรับ ตั ด ทางใบ, กรรไกรตั ด แต ง กิ่ ง สํ า หรั บ ตั ด ใบยอ ย,
ถุงสําหรับใสตัวอยางใบและปายชื่อ, ปากกาสีสังเคราะหแบบถาวร, น้ํากลั่น และผาสะอาด (ภาพที่ 26)

ภาพที่ 28 อุปกรณในการเก็บตัวอยางใบปาลมน้ํามัน
ขั้นตอน 1. เก็บตัวอยางใบปาลมน้ํามันจากทางใบที่ 17 และเก็บ จากตนที่กําหนดไวในการ
เก็บตัวอยางใบ เพื่อนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
2. เก็บตัวอยางปาลมน้ํามัน ในแตละแปลงยอยของสวนอยางนอยประมาณ 1%
3. บันทึกตนที่ผิดปกติ หรือตนแสดงอาการขาดธาตุ N, P, K, Mg, B และ Cu
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4. เก็บ ตัวอยางในตําแหนงทางใบที่ 17 โดยใหนับจากใบแรกที่เปดเต็มที่แลว ที่
บริเวณยอดของปาลมน้ํามัน (ทางที่ 1) แลวนับลงมา 2 รอบ (รอบของปาลมน้ํามัน คือ 8 ทาง/รอบ) ตัดทางใบ
รอบที่ 3 ในแนวที่ใกลเคียงกับทางที่ 1 (ภาพที่ 27)

ภาพที่ 29 ตําแหนงทางใบปาลมน้ํามัน
5. ตัดใบยอยบริเวณตรงกลางทาง จํานวน 3-6 ใบยอยของแตละดาน (ภาพที่ 28)

ภาพที่ 30 การตัดตัวอยางใบยอยบนทางใบปาลมน้ํามัน
6. ตัดสวยปลายใบยอยทั้งสองขางออก ใหเหลือตรงกลาง 20-30 เซนติเมตร (ภาพ
ที่ 29)

ภาพที่ 31 ตัวอยางใบยอยปาลมน้ํามัน
7. ใบยอยทั้งหมดที่ตัดแลว ใหลางดวยน้ําสะอาด หรือเช็ดดวยผาชุบน้ํา โดยตอง
ระวังไมใหแตละตัวอยางปนกัน
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8. เอากานทางใบ และขอบใบออก สวนแผนใบที่เหลือใสรวมกันในถุงพลาสติกที่
เขียนปายบอกแปลงเรียบรอยแลว นําสงหองปฏิบัติการโดยเร็ว ขอควรระวัง ใหเก็บไวในที่รม แหง และเย็น

ภาพที่ 32 ตัวอยางใบปาลมน้ํามันแบบตางๆ
การบันทึก ขอมูลตางๆ ไดแก วันที่ทําการเก็บตัวอยาง, จํานวนตนที่ทําการเก็บตัวอยาง และ
อาการผิดปกติที่พบเห็นในระหวางการเก็บตัวอยาง
ผลการวิเคราะหใบ สามารถแสดงใหเห็นความไมสมดุลของธาตุอาหารได แตถาจะคํานวณความ
ตองการปุยของปาลมน้ํามันจากขอมูลการวิเคราะหใบเพียงอยางเดียวอาจผิดพลาดได ดังนั้นควรตองติดตาม
ขอมูลติดตอกันเปนเวลา 3 ถึง 4 ป และจําเปนตองทบทวนขอมูลวิเคราะหใบ รวมกับขอมูลการผลิต ขอมูลการ
ใชปุย การสังเกตพืช หรือสังเกตการณเจริญเติบโตของตนปาลมน้ํามันในแปลง ตลอดจนขอมูลการวิเคราะหดิน
เพื่อที่จะนําขอมูลทั้งหมดนี้มารวมตีความหมายใหได ขอมูลความตองการธาตุอาหารของปาลมน้ํามันในอนาคต
ของแปลงนั้นๆ ตอไป
2. การเก็บตัวอยางดิน
การเก็บตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะหคุณสมบัติดินทั้งกายภาพและเคมี เปนการนําขอมูล จาก
การวิเคราะหไปใชประเมินสภาพและองคประกอบตางๆทางเคมีที่มีอยูในดิน ซึ่งปกติในพื้นที่ป ลูกปาลมน้ํามัน
จะทํ า การวิ เ คราะห คุ ณสมบั ติท างเคมี ข องดิ น คื อ ความเป นกรด-ด า ง (pH), ความต อ งการปู น (Lime
requirement อินทรียวัตถุ (Organic matter), ความสามรถในการนําไฟฟา (Electrical conductivity),
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available phosphorus ; P2O5), โปแตสเซียม, แคลเซีย ม, แมกนีเซีย ม และ
Cation Exchange Capacity : CEC เพื่อประกอบการจัดการดิน การวางแผนปรับปรุงดิน ตลอดจนการ
กําหนดดินและวิธีการใสปุย อยางไรก็ดี ผลการวิเคราะหคุณสมบัติดินที่ไดนั้น เปนเพียงเครื่องมือชี้นําในการ
จั ด การเท า นั้ น ควรทํ าการเปรี ย บเที ย บผลวิ เ คราะห ดิ นควบคูไปกั บ ผลการวิ เ คราะห ใบปาล มน้ํ า มั นดว ย
โดยทั่วไปควรทําการวิเคราะหดินทุกๆ 3-5 ป ยกเวนกรณีดินที่มีปญหา เชน ดินพรุ
ชวงเวลา ควรเก็บตัวอยางดินในชวงเวลาเดียวกันในแตละป ชวงเวลาที่เหมาะสมคือชวงตน
ฤดูฝน กอนการใสปุยครั้งแรก และควรเก็บตัวอยางดินหลังการใสปุยครั้งสุดทายประมาณ 3 เดือน ไมควรเก็บ
ตัวอยางดินในชวงแลงจัด หรือดินที่มีความชื้นสูงมาก
ขั้นตอน 1. จุดที่ทําการเก็บตัวอยางดินควรใหใกลเคียงกับตนที่เก็บตัวอยางใบ
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2. ในแตละจุดที่ทําการเก็บตัวอยางดิน ควรเก็บที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร
และ 20-40 เซนติเมตร จากทั้ง 2 ตําแหนง คือ บริเวณที่เ คยใสปุยเคมี และบริเวณใต กองทางใบ ดินทั้ง 2
ตําแหนงตองแยกวิเคราะห เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในแตละจุด
3. ตัวอยางดินที่เก็บมาทั้ง 2 ตําแหนง ตําแหนงละ 2 จุด รวม 4 ชุด แตละชุดให
นํามารวมกัน คลุกเคลาใหทั่วถึง แลวแบงตัวอยางดินที่ค ลุกเคลาแลวออกเปน 2 ถุงๆละประมาณ 200-500
กรัม ตัวอยางหนึ่งสงหองปฏิบตั กิ าร เพือ่ วิเคราะหคุณสมบัตทิ างเคมี อีกสวนหนึ่งเก็บไวในที่เย็นและแหง สํารอง
ไวในกรณีที่ตัวอยางดินชุดแรกมีปญหาในการวิเคราะห
4. ตัวอยางดินควรเก็บในถุงที่ปดสนิท และบันทึกรายละเอียดสถานที่ วันที่ เวลา
ใหชัดเจน (ภาพที่ 31) สงหองปฏิบัติการใหเร็วที่สุด
ชื่อ-นามสกุล......................................................ที่อยู เลขที่............หมูที่..............
ถนน....................ตําบล....................อําเภอ.....................จังหวัด.........................
ตัวอยางที.่ ...........เก็บมาจากพื้นที่ปลูก หมูที่...........ถนน.....................................
ตําบล..............................อําเภอ...............................จังหวัด.................................
วันที่เก็บตัวอยางดิน.................................................
ภาพที่ 33 ขอมูลสําหรับบันทึกรายละเอียดสถานที่ วันที่ เวลา เก็บตัวอยางดินสงหองปฏิบตั ิการ

หรือ

คลุกเคลาตัวอยางดิน
ที่เก็บมาจากจุดตางๆ

แบงตัวอยางดิน
เปน 4 สวน

ภาพที่ 34 การเก็บตัวอยางดิน

เลือกตัวอยางดิน มา 1 สวน บรรจุใสถุง
(200-500 กรัม) พรอมรายละเอียด
สถานที่ วันที่ เวลาที่เก็บ ตัวอยางดิน
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ตารางที่ 18 การประเมินคุณสมบัติทางเคมีของดินเบื้องตน
สมบัตทิ างเคมี
pH
อินทรียวัตถุ (%)
Total N (%)
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (ppm)
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (ppm)
โปแตสเซียม (ppm)
โปแตสเซียม (cmol/kg)
แมกนีเซียม (ppm)
แมกนีเซียม(cmol/kg)
ทองแดงทีเ่ ปนประโยชน (ppm)
C.E.C. (meq/100 g)

ระดับความเหมาะสมที่ใชในการประเมิน
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
นอยกวา 3.5
4.0
4.2
5.5
นอยกวา 0.8
1.2
1.5
2.5
นอยกวา 0.08
0.12
0.15
0.25
นอยกวา 0.8
15
20
25
นอยกวา 120
200
250
400
นอยกวา 32
80
100
120
นอยกวา 0.08
0.2
0.25
0.30
นอยกวา 20
50
75
100
0.8
0.2
0.25
0.3
นอยกวา 4.0
นอยกวา 5.0
5.0
มากกวา 6.0
นอยกวา 6.0
12
15
18

หมายเหตุ Ca/Mg มากกวา 6 แสดงวาขาดแมกนีเซียม ถานอยกวา 4 ไมตองใสแมกนีเซียมเพิ่มเติม
Mg/kg = ppm และ cmol/kg = meq/100g
สําหรับความตองการปูน (Lime requirement) ในสภาพของดินเปนกรด (pH ต่ํา) ไมเ หมาะ
สําหรับการปลูกพืช จําเปนตองปรับ pH ใหสูงขึ้น คิดเปนกิโลกรัม/ไร เพื่อปรับ pH ของดินใหอยูในระดับ 7
สําหรับชนิดของปูนที่ใชในการปรับปรุงดินมีหลายชนิด เชน ปูนสุกหรือปูนขาวเผา (CaO), หินปูนบดละเอียด
(CaCO3), โดโลไมท (MgCa(CO3)2), ปูนขาวจากเปลือกหอยเผา (Ca(OH)2) ซึ่งแตละชนิดสามารถปรับ pH ของ
ดินไดตางกัน การเลือกใชชนิดของปูนจึงขึ้นอยูกับคาใชจาย และความสะดวกแกการขนสงเปนหลัก อยางไรก็
ตามในแหลงที่มีปูนโดโลไมท แนะนําใหใชปูนชนิด นี้ เพราะนอกจากจะปรับสภาพดินแลว ยังสามารถใหปุย
แมกนีเซียมดวย
การจัดการวัชพืช
การควบคุมวัชพืชในสวนปาลมน้ํามันสามารถทําไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพของวัช พืช
อายุของตนปาลม สภาพภูมิอากาศ และเครื่องมือเครื่องใชในการควบคุม การควบคุมวัชพืชในสวนปาลมน้ํามัน
มีความสําคัญในระยะที่ทางใบปาลมน้ํามันยังไมชนกัน เนื่องจากวัชพืช หลายชนิดเจริญงอกงามไดเต็มพื้นที่ใน
สภาพแสงแดดสองไดทั่วถึงจึงตองมีการควบคุมอยางตอเนื่อง เพื่อเรงใหปาลมเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เมื่อ
ปาลมน้ํามันที่มีอายุมากแลวแมจะมีรมเงามากแตก็มีวัชพืชจําพวกเฟรนเชนกัน ดังนั้นคาใชจายในการควบคุม
วัชพืชในสวนปาลมน้ํามันอายุมากแลวจึงมักต่ํากวา
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สวนปาล มน้ํ า มั นที่ ป ลู กตามไหล เ ขาและที่ ล าดชั น การกํ า จั ด วั ช พื ช ด วยแรงงานคน หรื อใช
เครื่องจักรกลเขาไปปฏิบัติงานลําบาก การใชสารกําจัดวัชพืชจะเปนทางเลือกที่ดีวิธีห นึ่ง นอกจากการปลูกพืช
คลุมดิน และในสภาวะที่ฝนตกดินเปยกแฉะ เครื่องจักรกลไมสามารถเขาไปปฏิบัติงานได
การจําแนกประเภทของสารกําจัดวัชพืชเพื่อใชในสวนปาลมน้ํามัน
สารกําจัดวัชพืชที่ใชในสวนปาลมน้ํามันมีหลายชนิด แตละชนิดมีคุณสมบัติและขอจํากัด แตกตาง
กัน การจําแนกสารกําจัดวัชพืชตามลักษณะการใชและวัชพืชที่ควบคุมได มีดังนี้
1. สารกําจัดวัชพืชประเภทพนทางใบ
ทําลายวัชพืชโดยการสัมผัส หรือดูดซึมเขาสูพืชทางใบ ใชพนหลังวัชพืชงอก โดยพนใหสาร
สัมผัสใบพืชที่อยูเหนือดินมากที่สุด เนื่องจากสวนที่ไหลสูดินจะไมสามารถเขาทําลายวัชพืชได ชนิดของสาร
กําจัด วัช พืชประเภทใชท างใบ ไดแก ไกลโฟเสท, อิมาซาเพอร, พาราควอต, กลูโฟซิเนตแอมโมเนียม, โฟมี
ซาเฟน, ฟลูอะซิฟอป-พี-บิวทิล, ฟลูรอคซีเพอร, เทซัลฟูรอนเมทิล และ 2-4-ดี เปนตน ทั้งนี้ สารกําจัดวัชพืช
ประเภทพนทางใบแบงออกเปน 2 กลุม คือ
1.1 ประเภทเลือกทําลาย ใชพนหลังวัช พืชงอก เลือกทําลายวัชพืชและพืช ปลูก สารกําจัด
วัชพืชประเภทนี้ แนะนําใหใชกับพืชแซมที่ปลูกในระหวางแถวปาลมน้ํามัน พนเมื่อมีใบ 3-5 ใบ ควบคุมวัชพืช
ระยะที่งอกจากเมล็ด ดังนี้
1.1.1 ประเภทเลือกทําลายใบแคบ เชน ฟลูเอซิฟอป-พี-บิวทิล และฮาโลซีฟอป-เมทิล
เปนสารกําจัดวัชพืชที่ออกฤทธิ์กําจัดเฉพาะวัชพืช ใบแคบ ใชในพืชปลูกประเภทใบกวาง เชน พืช ผัก และพืช
ตระกูล ถั่ ว สารกํ าจัด วั ช พืช โปรพานิล ใช ในพืช ปลู กประเภทใบแคบ เช น ขาว เลือ กทํ า ลายวั ชพื ช ใบแคบ
สารกําจัดวัชพืชประเภทนี้ พนเมื่อวัชพืชมีใบ 3-5 ใบ ควบคุมวัชพืช ประเภทฤดูเดียวที่งอกจากเมล็ด พืชปลูก
และวัชพืชใบกวางไมเปนอันตรายหรือไมเปนพิษ ควรใชในแปลงปลูกพืชแซมหรือพืชคลุมที่ปลูกในระหวางแถว
ปาลมน้ํามันที่มีวัชพืชใบแคบมาก
1.1.2 ประเภทเลือกทําลายใบกวาง เปนสารกําจัดวัชพืชที่ออกฤทธิ์กําจัดเฉพาะวัชพืช
ใบกวาง เชน เมซัลฟูรอนเมทิล และ 2-4-ดี ซึ่งใชในขาว สวนสารกําจัดวัชพืชโฟมีซาเฟน ใชกําจัดวัชพืชใบกวาง
ในถั่วเขียว ถั่วเหลือง และพืชคลุม พนเมื่อวัชพืช มีใบ 3-5 ใบ ควบคุมวัชพืชประเภทฤดูเดียวที่งอกจากเมล็ด
ควรใชในพืชแซมที่ปลูกในระหวางแถวปาลมน้ํามันที่มีวัชพืชใบกวางมาก
1.2 ประเภทไมเลื อ กทํ าลาย ใช พนหลั ง วั ช พื ชงอก เพื่อ ฆ า ต นวั ช พื ช ขนาดเล็ กและใหญ
ควบคุมวัชพืชประเภทฤดูเดียวและขามป ทั้งประเภทใบแคบและใบกวาง การใชสารกําจัด วัช พืชประเภทไม
เลือกทําลายในสวนปาลมน้ําปลูกใหม ถาพนบริเวณรอบโคนตน ขณะพนระวังไมใหละอองสารเคมีปลิวไปสัมผัส
ตนและใบ ใหใชแผงกั้นหรือฝาครอบหัวพน หรือบริเวณรอบโคนตน ควรพนใหต่ําและปมลมเบาๆ สารกําจัด
วัชพืชประเภทนี้มีขอจํากัดคือ ตองใชน้ําสะอาดผสมสารเคมี และตองปลอดฝนหลังพน จึงจะออกฤทธิ์กําจัด
วัชพืชไดดี ชนิดของสารกําจัดวัชพืชในกลุมนี้ ไดแก
1.2.1 ไกลโฟเสต และ ซัลโฟเสต เปนสารชนิดดูดซึมเขาสูพืชทางใบ ใชหลังปลูกปาลม
น้ํามัน 6 เดือนขึ้นไป เปนสารที่เคลื่อนยายไปทําลายสวนขยายพันธุที่อยูใตดิน ไดแก หัว เหงา และไหลหลังพน
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5-7 วัน พืชจะแสดงอาการเปนพิษ นอกจากนี้ยังมีส ารอิมาซาเพอร ใชหลังปลูกปาลมน้ํามัน 12 เดือนขึ้นไป
เปนสารชนิดดูดซึมเขาสูพืชทางใบเชนกัน หลังพน 2-4 สัปดาห พืชจะแสดงอาการเปนพิษ สวนสารกลูโฟซิเนต
แอมโมเนียมเปนสารกึ่งดูดซึมหลังพน 1-2 วัน พืชแสดงอาการเปนพิษ
1.2.2 พาราควอต เปนสารกําจัดวัชพืชชนิดสัมผัสใชหลังปลู กปาลมน้ํามัน 3-6 เดือน
ขึ้นไป แตตองระวังไมใหละอองสารเคมีปลิวไปสัมผัสตนและยอดใบออน หลังพน 2 ชั่วโมง พืช จะแสดงอาการ
เปนพิษตรงสวนที่ไดรับสารเคมีเทานั้น สวนของวัชพืชที่อยูใตดินไมสัมผัส สารเคมี เชน หัว เหงา และไหลจะ
ไมตายสามารถและงอกขึ้นมาใหม การใชสารกําจัดวัชพืชประเภทสัมผัสตายนี้ ใชไดดีเฉพาะวัชพืช ลมลุก หรือ
วัชพืชฤดูเดียวเทานั้น เพราะวัชพืชพวกนีไ้ มมีสวนขยายพันธุอยูใตดิน พยายามพนใหสัมผัสตนและใบมากที่สุด
หลังพน 2-3 วัน สามารถปลูกพืชตามไดทันที สารพาราควอตควบคุมวัชพืชไดไมนาน ตองพนซ้ําจึงจะไดผล
2. สารกําจัดวัชพืชประเภทใชทางดิน สารกําจัดวัช พืชประเภทนี้จะเขาทางราก หรือยอดออน
ของเมล็ดที่เริ่มงอก หรือมีใบโผลพันดิน 1-2 ใบ พนทันทีหลังปลูกปาลมน้ํามันหรือหลังวัชพืช งอก โดยพนให
หางจากโคนตน 30 เซนติเมตร หรือพนกอนปลูกและกอนวัช พืชงอก เพื่อไมเปนอันตรายตอพืชแซม การพน
สารเคมี ประเภทนี้ ตอ งใหต กลงบนดิน การใช ส ารกํา จัด วัช พืช ประเภทใชท างดิ น ตอ งใชต ามคํ าแนะนํา คื อ
ใชในอัตราและชวงเวลาที่ถกู ตองตามสภาพแวดลอมทีร่ ะบุเทานั้น จึงจะปลอดภัยตอพืชปลูกและมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมวัชพืช สารเคมีในกลุมนี้ ไดแก ไดยูรอน, เมโทราคอลอร, ลิบูรอน, ออกซาไดอะซอน, อาทราซีน
และออกซีฟลูออรเฟน
การกําจัดวัชพืชในสวนปาลมน้ํามันตามชนิดของวัชพืช
1. กําจัดวัชพืชปเดียวทั่วไป ประเภทขยายพันธุดวยเมล็ดและสปอร ชนิดใบแคบ ใบกวาง กก
และเฟรน
2. กําจัดวัชพืชขามป ประเภทขยายพันธุดวยเมล็ด และสวนของลําตนใตดิน ลําตนบนดิน และ
หัวใตดิน จําพวกหญาคา ไมพุม และเถาเลื้อย ทั้งเภทใบแคบ ใบกวาง และกก
3. กําจัดวัชพืชในพืชแซมที่ปลูกในระหวางแถวปาลมน้ํามัน
ขอควรพิจารณาในการใชสารกําจัดวัชพืช
1. สารกําจัดวัชพืชที่ใชตองไมเปนอันตรายตอพืชประธานหรือพืชหลัก
2. มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดวัชพืช และราคาไมแพง
3. สารกําจัดวัชพืชที่นํามาใชกับพืชที่ปลูกในที่สูง เชน ตามเชิงเขา ที่ลาดชัน ควรพิจารณาเลือก
สารที่มีการชะลางต่ํา เคลื่อนยายในดินไดนอย และมีผลตกคางในดินไมนาน เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับ
พืชปลูกและสัตวน้ําที่อยูเบื้องลาง
4. กอนพนสารกําจัดวัชพืช สํารวจวัชพืชที่มีมากในแปลง เปนประเภทใบแคบ ใบกวาง หรือกก
งอกจากเมล็ ด หรื อลํ า ต นใตดิ น เนื่ องจากสารกํ า จั ด วั ช พืช ชนิด เดีย ว ไม ส ามารถควบคุ ม วั ช พืช ได ทุ กชนิ ด
ในบางครั้งอาจจําเปนตองใชสารกําจัดวัชพืชแบบผสม เพื่อใหการควบคุมวัชพืชไดมากชนิด
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5. ขณะพนสารกําจัดวัชพืช หลีกเลี่ยงไมใหละอองสารปลิวถูกตาออน ใบออน และยอดออนของ
พื ช หลั ก โดยเฉพาะเมื่ อใช ส ารกํ า จั ด วั ช พื ช ประเภทไม เ ลื อ กทํ า ลาย เช น พาราควอท ไกลโฟเสท และ
อิมาซาเพอร โดยใชวัสดุครอบหัวพน
6. การใชสารกําจัดพืชชนิดดูดซึม ควรมีชวงปลอดฝนหลังพน
7. ใชสารกําจัดวัชพืช ประเภทพนคลุมดินกอนวัช พืชงอก ควรพนขณะที่ดินมีค วามชื้นสูง หรือ
คาดวาจะมีฝนตกหลังพน 1-2 วัน
8. ควรพนสารกําจัด วัช พืช ในช วงเช า ขณะที่ล มไม แ รง และหลี กเลี่ย งการพนในชวงกลางวั น
ขณะที่แดดจัด
9. หามใชสารกําจัดวัชพืชขณะที่ไมผลออกติดผล
10. ควรใชน้ําสะอาดผสมสารกําจัดวัชพืช โดยเฉพาะสารกําจัดวัชพืช ไกลโฟเสท และพาราควอท
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ตารางที่ 19 รายชื่อสารกําจัดวัชพืช อัตราการใช และวิธีการใช เพื่อกําจัดวัชพืชในสวนปาลมน้ํามัน
สารกําจัดวัชพืช
(ชื่อสามัญ และ
ชื่อการคา)
พาราควอท 27.6%
(กรัมมอกโซน)

อัตราการใช
(กรัม หรือ ซีซีตอไร
ตอน้ํา 60 ลิตร)

กําหนดการใช
(ขนาดของ
ตนวัชพืชกอนพน)

360-400

พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-30 เซนติเมตร

400-800

พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-40 เซนติเมตร
หรือหลังวัชพืชงอก
1 เดือน
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-40 เซนติเมตร
หรือหลังวัชพืชงอก
1 เดือน
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-40 เซนติเมตร
หรือหลังวัชพืชงอก
1 เดือน

ไกลโฟเสท 48%
(ราวดอั๊พ, ไกลโฟเสท,
เคน-อั๊พ, ซันอั๊พ)

400-800

ซัลโฟเสท 48%
(ทัชดาวน)

400-480

วัชพืชที่ควบคุมได
(ชนิด หรือ ประเภทวัชพืช)
วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน
วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน
วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน
วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน

หมายเหตุ
(ขอควรระวังในการใชสารกําจัดวัชพืช)
- ใชหลังปลูกปาลมน้ํามัน 3-6 เดือน
- กอนพนใชวัสดุครอบหัวพนปองกันละอองสารสัมผัสตนและใบ
- คุมวัชพืชได 3-5 สัปดาห
- ใชน้ําสะอาดผสมสารเคมี
- ใชหลังปลูกปาลมน้ํามัน 6 เดือน
- ขณะพนระวังไมใหละอองสารสัมผัสตนและใบ
- คุมวัชพืชได 3-5 สัปดาห
- ใชน้ําสะอาดผสมสารเคมี
- ใชหลังปลูกปาลมน้ํามัน 1 ป
- ขณะพนระวังไมใหละอองสารสัมผัสตนและใบ
- คุมวัชพืชได 10-12 สัปดาห
- ใชน้ําสะอาดผสมสารเคมี
- ปลอดฝนหลังพน 4-6 ชั่วโมง
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ตารางที่ 19 รายชื่อสารกําจัดวัชพืช อัตราการใช และวิธีการใช เพื่อกําจัดวัชพืชในสวนปาลมน้ํามัน (ตอ)
สารกําจัดวัชพืช
(ชื่อสามัญ และ
ชื่อการคา)

อัตราการใช
(กรัม หรือ ซีซีตอไร
ตอน้ํา 60 ลิตร)

กําหนดการใช
(ขนาดของ
ตนวัชพืชกอนพน)

วัชพืชที่ควบคุมได
(ชนิด หรือ ประเภทวัชพืช)

ไกลโฟเสท 16%
(สปารค 16%)

750-1,000

พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-40 เซนติเมตร
หรือหลังวัชพืชงอก
1 เดือน

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน

กลูโฟซเนทแอมโมเนียม
15%
(บาสตาเอ็กซ)

500-600

พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-40 เซนติเมตร
หรือหลังวัชพืชงอก
1 เดือน

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน

ไกลโฟเสท/2,4-ดี 36%
(ไบมาสตา)

480

พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-40 เซนติเมตร
หรือหลังวัชพืชงอก
1 เดือน
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-40 เซนติเมตร
หรือหลังวัชพืชงอก
1 เดือน

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน
วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน

ไกลโฟเสท 48% +
ฟลูรอคซิเพอร
(สตารเรน)

240+160

หมายเหตุ
(ขอควรระวังในการใชสารกําจัดวัชพืช)
- ใชหลังปลูกปาลมน้ํามัน 1 ป
- ขณะพนระวังไมใหละอองสารสัมผัสตนและใบ
- คุมวัชพืชได 10-12 สัปดาห
- ใชน้ําสะอาดผสมสารเคมี
- ปลอดฝนหลังพน 4-6 ชั่วโมง
- ใชหลังปลูกปาลมน้ํามัน 6 เดือนขึ้นไป
- ขณะพนระวังไมใหละอองสารสัมผัสตนและใบ
- คุมวัชพืชได 8-10 สัปดาห
- ใชน้ําสะอาดผสมสารเคมี
- ปลอดฝนหลังพน 2-3 ชั่วโมง

- ใชหลังปลูกปาลมน้ํามันปครึ่ง
- พนระวังไมใ หละอองสารสัมผัสตนและใบ
- คุมวัชพืชได 10-12 สัปดาห
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ตารางที่ 19 รายชื่อสารกําจัดวัชพืช อัตราการใช และวิธีการใช เพื่อกําจัดวัชพืชในสวนปาลมน้ํามัน (ตอ)
สารกําจัดวัชพืช
(ชื่อสามัญ และ
ชื่อการคา)

อัตราการใช
(กรัม หรือ ซีซีตอไร
ตอน้ํา 60 ลิตร)

ไกลโฟเสท 48% +
ไดแคมบา 48%

240+160

ไกลโฟเสท 48% +
เมซัลฟูรอนเมทิล 20%
(อัลไลย)

240+10

อิมาซาเพอร/ไกลโฟเสท
7.5/1.8%
(แทคเกิ้ล)

300-350

ไกลโฟเสท 48%
(ราวดอั๊พ, เคน-อั๊พ,
ซันอั๊พ)

700-900

กําหนดการใช
(ขนาดของ
ตนวัชพืชกอนพน)
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-40 เซนติเมตร
หรือหลังวัชพืชงอก
1 เดือน
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-40 เซนติเมตร
หรือหลังวัชพืชงอก
1 เดือน
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 20-40 เซนติเมตร
หรือหลังวัชพืชงอก
1 เดือน
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 30-60 เซนติเมตร

วัชพืชที่ควบคุมได
(ชนิด หรือ ประเภทวัชพืช)
วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน
วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน
วัชพืชที่งอกจากเมล็ด ใบแคบ ใบกวาง และกก
เชน หญาตีนกา, หญาปากควาย, หญาขจรจบ,
หญาลําพาสี, หญาตีนนก, ผักยาง, กกทราย,
สาบแรงสาบกา, พันงู และ ไมยราบ เปนตน
วัชพืชขามป เชน หญาคา, สาบเสือ,
ขี้ไกยาน, เขมรใหญ และ แหวหมู เปนตน

หมายเหตุ
(ขอควรระวังในการใชสารกําจัดวัชพืช)

- ใชหลังปลูกปาลมน้ํามัน 1 ป
- พนระวังไมใ หละอองสารสัมผัสตนและใบ
- คุมวัชพืชได 10-12 สัปดาห

- ใชหลังปลูกปาลมน้ํามัน 1 ป
- พนเมื่อวัชพืชเจริญขึ้นหนาแนน
- ระวังไมใหละอองสารสัมผัสตนและใบ
- ใชน้ําสะอาดผสมสารเคมี
- ปลอดฝนหลังพน 4-6 ชั่วโมง ควรพนตนฤดูฝน

- 70 -

ตารางที่ 19 รายชื่อสารกําจัดวัชพืช อัตราการใช และวิธีการใช เพื่อกําจัดวัชพืชในสวนปาลมน้ํามัน (ตอ)
สารกําจัดวัชพืช
(ชื่อสามัญ และ
ชื่อการคา)
อิมาซาเพอร 10%
(อัสซอลท)
ไกลโฟเซต-ไตรมี เ ซี ย ม
48% (ทัชดาวน)
ซัลโฟเสท 16%
(แบนอิช)
ไกลโฟเสท 16%
(สปารค)
2,4-ดี 60%
(แสริเฮิรบ)
2,4-ดี 82.1%
(ดีเอ็มเอ-6)
ไกลโฟเสท 48% +
เมซัลฟูรอนเมทิล

อัตราการใช
(กรัม หรือ ซีซีตอไร
ตอน้ํา 60 ลิตร)
600-800
700-900
1,200-1,500
1,200-1,500
240

กําหนดการใช
(ขนาดของ
ตนวัชพืชกอนพน)
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 30-60 เซนติเมตร
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 30-60 เซนติเมตร
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 30-60 เซนติเมตร
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 30-60 เซนติเมตร
พนหลังวัชพืชงอก
สูง 30-60 เซนติเมตร

200
500+20

พนหลังวัชพืชงอก
สูง 30-60 เซนติเมตร

วัชพืชที่ควบคุมได
(ชนิด หรือ ประเภทวัชพืช)
วัชพืชขามป เชน หญาคา, สาบเสือ,
ขี้ไกยาน, เขมรใหญ และ แหวหมู เปนตน
วัชพืชขามป เชน หญาคา, สาบเสือ,
ขี้ไกยาน, เขมรใหญ และ แหวหมู เปนตน
วัชพืชขามป เชน หญาคา, สาบเสือ,
ขี้ไกยาน, เขมรใหญ และ แหวหมู เปนตน
วัชพืชขามป เชน หญาคา, สาบเสือ,
ขี้ไกยาน, เขมรใหญ และ แหวหมู เปนตน
กําจัดวัชพืชใบกวาง ประเภทไมพุม และเถา เชน
สาบเสือ, เขมรใหญ, มังเคร, ตาลทราย,
ผกากรอง และ ขี้ไกยาน เปนตน

หมายเหตุ
(ขอควรระวังในการใชสารกําจัดวัชพืช)

- ใชหลังปลูกปาลมน้ํามัน 1 ป
- พนเมื่อวัชพืชเจริญขึ้นหนาแนน
- ระวังไมใหละอองสารสัมผัสตนและใบ
- ใชน้ําสะอาดผสมสารเคมี
- ปลอดฝนหลังพน 4-6 ชั่วโมง ควรพนตนฤดูฝน

- ใชหลังปลูกปาลมน้ํามันปครึ่ง
- ระวังไมใหละอองสารสัมผัสตนและใบ
กําจัดวัชพืชใบกวาง ประเภทไมพุม และเถา เชน - คุมวัชพืชได 10-12 สัปดาห
สาบเสือ, เขมรใหญ, มังเคร, ตาลทราย,
ผกากรอง และ ขี้ไกยาน เปนตน

