
ปุ๋ยส้ำหรับปำล์มน ้ำมัน



สภำพภูมิอำกำศที่เหมำะสมส้ำหรับกำรปลูกปำล์มน ้ำมัน

รำยกำร
เกณฑ์กำรประเมินควำมเหมำะสม

เหมำะสมที่สุด เหมำะสมมำก เหมำะสม ไม่ค่อยเหมำะสม ไม่เหมำะสม

ปริมำณน ้ำฝน (มม./ปี) 2,500 – 3,500 1,700 – 2,500 1,450 – 1,700 1,250 – 1,450 น้อยกว่ำ 1,250

กำรกระจำยตัวของฝน 

(ปริมำณฝน>100มม./เดือน)

มีกำรกระจำยตัว

ของฝนตลอดปี

ช่วงกำรขำดน ้ำ 

<1เดือน

ช่วงกำรขำดน ้ำ 1 – 2 

เดือน

ช่วงกำรขำดน ้ำ 

2 – 3เดือน

ช่วงกำรขำดน ้ำ 

มำกกว่ำ 3 เดือน

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี

(องศำเซลเซียส)
25 – 29

22 - 25

หรือ 29 - 32

20 - 22

หรือ 32 - 35

16 - 20

หรือ 35 - 37

น้อยกว่ำ 16

หรือมำกกว่ำ 37

ควำมเร็วลม

(ม./วินำท)ี
5 – 8

3 - 5

หรือ  8 - 10

น้อยกว่ำ 3 หรือ

มำกกว่ำ 10-15
15-20 มำกกว่ำ 20

ควำมเข้มแสง 

(เมกกะจูล/ตร.ม. อย่ำงน้อย 5 

ชม./วัน)

13 - 15
11 -13

หรือ 15 -17

9-11

หรือ 17 - 19

7 - 9

หรือ   19 - 21
มำกกว่ำ 21



สมบัติทำงกำยภำพของดินทีเ่หมำะสมส้ำหรับกำรปลูกปำล์มน ้ำมัน

รำยกำร
เกณฑ์กำรประเมินควำมเหมำะสม

เหมำะสมที่สุด เหมำะสมมำก เหมำะสม ไม่ค่อยเหมำะสม ไม่เหมำะสม

ควำมลึกของ

หน้ำดิน (ซม.)
มำกกว่ำ 100 75 - 100 50-75 25-50 น้อยกว่ำ 25

เนื อดิน -ดินร่วนปนทรำย

-ดินร่วน

-ดินร่วนปนทรำยแป้ง

-ดินร่วนปนเหนียว

-ดินร่วนเหนียวปนทรำยแป้ง

-ดินเหนียวปนทรำย

-ดินร่วนเหนียวปนทรำย

-ดินทรำยปนดินร่วน

-ดินเหนียวปนทรำยแป้ง

-ดินเหนียว

-ดินอินทรีย์

-กรวด

-ทรำย

ควำมลึกของ

ชั นดินกรด (ซม.)
มำกกว่ำ 100 มำกกว่ำ 100 75-100 50-75 น้อยกว่ำ 50

ควำมลำดชัน(%) 0-4 4-12 12 – 23 23 – 38 น้อยกว่ำ 38

กำรระบำยน ้ำ ปำนกลำง ด-ีดีมำก ดี ระบำยน ้ำยำก ระบำยน ้ำเลว

ระดับน ้ำท่วมขัง ไม่ท่วมขัง ไม่ท่วมขัง ท่วมขังสั นๆ ท่วมขังปำนกลำง ท่วมขังนำน

ระดับน ้ำใต้ดิน(ซม.) 75-100 50-75 หรือ 100-125 น้อยกว่ำ 50 หรือมำกกว่ำ 125



คุณสมบัติทำงเคมีของดินที่เหมำะสมส้ำหรับกำรปลูกปำล์มน ้ำมัน 

รำยกำร
เกณฑ์กำรประเมินควำมเหมำะสม

ต่้ำมำก ต่้ำ ปำนกลำง สูง

กรด – ด่ำง (pH) <3.5 4.0-4.2 4.2-5.5 5.5-6.5

อินทรียวัตถุ (%) <1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-4.5

ควำมเค็มของดิน (เดซิซีเม็น/เมตร) 0 - 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4

ไนโตรเจนทั งหมด (Total N ; %) <0.08 0.08-0.12 0.12-0.15 0.25

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (ppm) < 8.0 8.0-15.0 15.0-20.0 20.0-25.0

ฟอสฟอรัสทั งหมด (ppm) < 120 120-200 200-250 250-400

โพแทสเซียม (ppm) < 32 32-80.0 80-100 100-120

โพแทสเซียม (cmol/kg) < 0.08 0.08-0.20 0.20-0.25 0.25-0.30

แมกนีเซียม (ppm) < 20 20-50 50-75 75-100

แมกนีเซียม (cmol/kg) < 0.08 0.08-0.20 0.20-0.25 0.25-0.30

ทองแดงที่เป็นประโยชน์ (ppm) น้อยกว่ำ 4.0 5.0 มำกกว่ำ 6.0

C.E.C (meq/100กรัม) < 6 6-12 12-15 15-18.0



ปริมำณปุ๋ยเคมีส้ำหรับ 3 ปี แรกที่ปลูกในดินทั่วไป

อำยุปำล์มน ้ำมัน
ชนิดและปริมำณปุ๋ยเคมี(กิโลกรัมต่อต้น)

21–0–0 0–3–0 0–0-60 กีเซอร์ไรท์ โบเรท

ก่อนปลูก (รองก้นหลุม) - 0.50 - - -

ดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่้ำ (ดินทรำยหรือทรำยร่วน และปริมำณอินทรียวัตถุต่้ำกว่ำ 1.0 เปอร์เซ็นต)์

ปีที่ 1 1.55 1.00 1.00 0.50 0.09

ปีที่ 2 3.00 1.50 2.50 1.00 0.13

ปีที่ 3 4.00 1.50 3.00 1.00 0.13

รวม (กก./ต้น/3ปี) 8.55 4.00 6.50 2.50 0.35

ที่มำ: ดัดแปลงจำก Rankine and Fairhurst (1998)
หมำยเหตุ หินฟอสเฟต(0–3–0) ควรมีปริมำณฟอสฟอรัสทั งหมด (Total phosphorus) ไม่ต่้ำกว่ำ 20%P2O5และตั งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป ในกรณีที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตำมผลวิเครำะห์ใบ 
ให้ใส่ปุ๋ยในปริมำณเท่ำกับปีที3่ โดยแบ่งใส่อย่ำงน้อย 2 ครั งต่อปี 



ปุ๋ยไนโตรเจนส้ำหรับปำล์มน ้ำมัน

ประโยชน์ 

ถ้ำมำกเกินไป

อำกำรขำด   

วิธีกำรใส่    

ช่วงเวลำ

สังเครำะห์แสงสร้ำงคลอโรฟิลล์ ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียว 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรดูดซึมธำตุอำหำร 

ผลผลิตลดลง อ่อนแอต่อโรคและแมลง

ชะงักกำรเจริญเติบโต ใบมีสีเหลืองซีด ผลผลิตลดลง 
มักพบในต้นปำล์มน ้ำมันที่ถูกน ้ำท่วม

หว่ำนรอบโคนที่ก้ำจัดวัชพืชแล้ว

N ระเหิดได้ (ยูเรีย) ควรใส่ขณะดินมี
ควำมชื น



ปุ๋ยไนโตรเจน

รูปแบบปุ๋ย % N ข้อดี ข้อจ้ำกัด

แอมโมเนียมซัลเฟส
21-0-0+S 24%

21 ระเหิดได้เล็กน้อย ง่ำยต่อกำรเก็บรักษำ รำคำแพง มีควำมเป็นกรดสูง ชักน้ำให้ขำด
แมกนีเซียม

แอมโมเนียมไนเตรท
34-0-0

34 ระเหิดได้เล็กน้อย ไม่มีฤทธิ์เป็นกรด รำคำแพง เก็บรักษำยำก หำกเก็บในที่อำกำศ
เย็นอำจติดไฟง่ำย

ยูเรีย 
46-0-0

46 รำคำถูก ง่ำยต่อกำรเก็บรักษำ สูญเสียได้ง่ำยจำกกำรชะล้ำง กำรระเหิด ภำวะ
ดินกรด และละลำยเร็ว 



ปุ๋ยฟอสฟอรัสส้ำหรับปำล์มน ้ำมัน

ช่วยในกำรออกดอก ผสมเกสร เร่งกำรออกผล สร้ำงเมล็ด 
ช่วยให้รำกดูดธำตุอำหำรไปใช้ได้ดี

ไม่แสดงชัดเจน สังเกตจำกวัชพืชมีใบเล็กและใบล่ำงเป็นสีม่วง
ถ้ำขำดเป็นระยะเวลำนำนล้ำต้นจะเป็นรูปเรียวแคบ (ทรงปิรำมิด)

โรยเป็นแถวรอบโคนที่ก้ำจัดวัชพืชแล้ว ใส่ให้ใกล้รำกมำกที่สุด (RP) 
สัมผัสดินน้อยที่สุด (DAP) หรือใส่ในกองทำง 

ควรใส่ขณะดินที่มี
ควำมชื น

ประโยชน์ 

อำกำรขำด   

วิธีกำรใส่    

ช่วงเวลำ



ปุ๋ยฟอสเฟต

รูปแบบปุ๋ย % P2O5 ข้อดี ข้อจ้ำกัด

หินฟอสเฟต
0-3-0

20-34 รำคำถูก มีประสิทธิภำพ มีแคลเซียม 
45%

ปลดปล่อยช้ำกว่ำรูปอื่น

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
18-46-0

46 ละลำยง่ำยมำก ใช้ได้ทันที 
ประกอบด้วย N 18% และS 11%

รำคำแพงกว่ำ 0-3-0 สูญเสียได้ง่ำน
จำกกำรชะล้ำง

ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต
0-45-0

45-47 ละลำยง่ำยมำก ใช้ได้ทันที 
ประกอบด้วย CaO 20%

รำคำแพง สูญเสียง่ำยจำกกำรชะล้ำง



ปุ๋ยโพแทสเซียมส้ำหรับปำล์มน ้ำมัน

ช่วยสร้ำงอำหำรให้กับล้ำต้น กระตุ้นกำรท้ำงำนของ enzyme กำรสังเครำะห์แสง 
กำรหำยใจ กำรสังเครำะห์แป้ง และ โปรตีน ทนทำนต่อควำมแห้งแล้ง 
ช่วยให้ทะลำยมีขนำดใหญ่และเพิ่มจ้ำนวนทะลำย

หว่ำนรอบโคนปำล์มน ้ำมันที่ก้ำจัดวัชพืชแล้ว

สำมำรถใส่ในขณะดินแห้งได้

ประโยชน์ 

วิธีกำรใส่    

ช่วงเวลำ



อำกำรขำดธำตุโพแทสเซียม

• ชะงักกำรเจริญเติบโต เปรำะหักง่ำย ไม่
ทนทำนต่อควำมแห้งแล้ง ใบมีสีเหลืองซีด 

• มีจุดรูปร่ำงไม่แน่นอนตำมใบย่อยของทำงใบ
ล่ำง เมื่ออำกำรรุนแรงจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม

• แถบใบขำว มีลักษณะคล้ำยแท่งดินสอ มักพบ
ตรงส่วนกลำงใบย่อยของใบกลำง 

• เกิดจำกสัดส่วนไนโตรเจนต่อโพแทสเซียมใน
ใบไม่สมดุล (>2.5) หรือกำรขำดโบรอนร่วม
ด้วย



ปุ๋ยโพแทสเซียม

รูปแบบปุ๋ย %K2O ข้อดี ข้อจ้ำกัด

โพแทสเซียมคลอไรด์
0-0-60

60-62 รำคำถูก มีประสิทธิภำพ มีคลอไรด์ ประมำณ 
45-47% ละลำยได้ดี ดูดซึมได้ง่ำย

ปลดปล่อยช้ำกว่ำรูปอื่น 

โพแทสเซียมซัลเฟต
0-0-50

50-53 มีประสิทธิภำพ มี S ประมำณ 18% ช่วยลด
กำรเกิดพิษจำกคลอไรด์ 

รำคำแพง ละลำยช้ำ

ขี เถ้ำทะลำยปำล์น ้ำมัน 20-40 รำคำถูก มีประสิทธิภำพ ช่วยเพิ่มควำมเป็น
กรด-ด่ำงของดิน

ไม่สำมำรถเก็บรักษำได้เป็นระยะเวลำนำน



แมกนีเซียมส้ำหรับปำล์มน ้ำมัน

ช่วยเสริมสร้ำงสำรคลอโรฟิลล ์ช่วยให้พืชปรุงอำหำรได้ดีขึ น
สำมำรถเคลื่อนย้ำยจำกใบแก่สู่ใบอ่อน

ชะงักกำรเจริญเติบโต เปรำะหักง่ำย ไม่ทนทำนต่อควำมแห้งแล้ง 
ใบมีสีเหลืองซีด มีจุดรูปร่ำงไม่แน่นอนตำมใบย่อยของทำงใบล่ำง 
เมื่ออำกำรรุนแรงจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม

หว่ำนรอบโคนปำล์มน ้ำมันที่ก้ำจัดวัชพืชแล้ว

ควรใส่ Mg ก่อนใส่ K ประมำณ 2 สัปดำห์

Ca:Mg 5:1, Mg:K 1.2:1

ประโยชน์

อำกำรขำด

วิธีกำรใส่

ช่วงเวลำ 

สมดุลของธำตุอำหำร 



ปุ๋ยแมกนีเซียม

รูปแบบปุ๋ย %MgO ข้อดี ข้อจ้ำกัด
กีเซอร์ไรท์ 27 ละลำยได้ง่ำย ประกอบด้วยซัลเฟอร์ 23%

ช่วยเคลื่อนย้ำยธำตุฟอสฟอรัสได้ดีขึ น
รำคำแพง ไม่สำมำรถใส่ร่วมกับ 
0-0-60 ควรเว้นระยะห่ำง อย่ำงน้อย 14
วัน

โดโลไมท์ 10-20 ลดควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน ประกอบด้วย 
CaO 30%

ปลดปล่อยได้ช้ำ ใช้ได้ดีในดินกรดจัด ไม่
เหมำะสมกับพื นที่ดินด่ำง ควรวัดควำมเป็น
กรด-ด่ำงของดินก่อนใช้



ปุ๋ยโบรอนส้ำหรับปำล์มน ้ำมัน
ช่วยสร้ำงผนังเซลล์ สร้ำงคำร์โบไฮเดรต โปรตีน และเมล็ดจ้ำเป็นต่อกำรงอกของละอองเกสรตัวผู้ 
ป้องกันกำรสูญเสียผลผลิตที่เกิดขึ นจำกกำรที่ดอกเป็นหมัน

ประโยชน์

อำกำรขำด ใบมีรูปร่ำงผิดปกติ  เช่น ใบรูปขอ ใบย่น  ใบที่ยอดสั น ใบย่อยมีแถบขำว

หว่ำนรอบโคนต้นขณะดินมีควำมชื น หรือโคนทำงใบ

ใส่ขณะที่ดินมีควำมชื น

วิธีกำรใส่

ช่วงเวลำ 

รูปแบบปุ๋ย %B ข้อดี ข้อจ้ำกัด

บอเรกซ์ 15 ละลำยได้ดี รำคำแพง สูญเสียจำกกำรชะล้ำงได้ง่ำย



วิธีกำรใส่ปุ๋ยให้ได้ประโยชน์สูงสุด

• ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีตำมควำมเคยชิน ควรตรวจวิเครำะห์ดินและใบปำล์มน ้ำมันก่อนใส่ปุ๋ย 
แล้วเลือกสูตรปุ๋ยให้เหมำะสม

• ปรับค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของดินให้อยู่ที่ระดับที่เหมำะสม (ส้ำหรับปำล์มน ้ำมัน 5.5) 
เพื่อให้ปำล์มน ้ำมัน ใช้ธำตุอำหำรที่อยู่ในดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• ผสมปุ๋ยใช้เอง ผสมแล้วควรใช้หมดภำยใน 30 วัน ก่อนกำรใส่ปุ๋ยควรคลุกเคล้ำเนื อปุ๋ยให้เข้ำกันอีกครั ง 
• ใส่ปุ๋ยครั งละน้อยแต่บ่อยครั ง ควรใส่อย่ำงน้อย 2 ครั งต่อปี 
• ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภำพของดิน
• ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและใบปำล์มน ้ำมัน ใส่ตำมควำมต้องกำรของปำล์มน ้ำมัน เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต



17

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยปำล์มน ้ำมันสุรำษฎร์ธำนี

ที่อยู่ 126 ม.4 ต.ท่ำอุแท อ.กำญดิษฐ์ จ.สุรำษฎร์ธำนี 84340
โทรศัพท์  0 7725 9145 โทรสำร 0 7725 9450
Email         Suratoilpalm@hotmail.com
Facebook ศูนย์วิจัยปำล์มน ้ำมันสุรำษฎร์ธำนี

สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน      โทรศัพท์  0-2579-3930-1


