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 พันธุ์ปาล์มน้้ามัน 
 การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้้ามัน ปีที่ 1 
 การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 
 การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



พันธุ์ปาล์มน้้ามัน 
ของกรมวิชาการเกษตร 



ผลผลิตเฉลี่ย 3.45 ตัน/ไร/่ปี น้้ามันต่อทะลาย 26% 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 1 

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 



อาจจะมีต้นที่ให้ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้มและ 

ต้นที่ให้ผลดิบสีด้า เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีแดงประมาณ 50% ของจ้านวนต้นทั้งหมด 

สุราษฏร์ธานี 1 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 1 



• ทุกพันธุ์ไม่สามารถน้าเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปท้าพันธุ์
เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) 

• พันธุ์สุราษฏร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่ง
เป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1 – 3 ปี 
หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ 

ข้อจ้ากัด : 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 1 



• ปาล์มน้้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฏร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่
เหมาะสมและเหมาะสมมาก 

• ปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้
ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้้าในช่วงแล้ง 

พื้นที่แนะน้า 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 1 



ผลผลิตเฉลี่ย 2.94 ตัน/ไร/่ปี น้้ามันต่อทะลาย 27% 

สุราษฏร์ธานี 3 

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 3 
พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 3 



ก้านทะลายยาวปานกลาง ผลผลิตสีด้าสุกสีส้มแดง กะลายาง เนื้อในหนาปานกลาง 

สุราษฏร์ธานี 3 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 3 



• ทุกพันธุ์ไม่สามารถน้าเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปท้าพันธุ์
เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) 

• พันธุ์สุราษฏร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่ง
เป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1 – 3 ปี 
หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ 

ข้อจ้ากัด : 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 3 



• ปาล์มน้้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฏร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่
เหมาะสมและเหมาะสมมาก 

• ปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้
ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้้าในช่วงแล้ง 

พื้นที่แนะน้า 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 3 



พันธุ์สุราษฎร์ธานี 4 

ผลผลิตเฉลี่ย 3.35 ตัน/ไร/่ปี น้้ามันต่อทะลาย 25% 

สุราษฏร์ธานี 4 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 4 



ผลดิบสีด้า สุกสีส้มแดง 

สุราษฏร์ธานี 4 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 4 



 
• ทุกพันธุ์ไม่สามารถน้าเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปท้าพันธุ์

เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) 
• พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่ง

เป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1 – 3 ปี 
หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ 

ข้อจ้ากัด : 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 4 



• ปาล์มน้้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่
เหมาะสมและเหมาะสมมาก 

• ปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้
ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้้าในช่วงแล้ง 

พื้นที่แนะน้า 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 4 



ผลผลิตเฉลี่ย 3.05 ตัน/ไร/่ปี น้้ามันต่อทะลาย 26% 

สุราษฏร์ธานี 5 

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 5 
พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 5 



อาจจะมีต้นที่ให้ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้ม และ 

ต้นที่ให้ผลดิบสีด้า เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงประมาณ 50% ของจ้านวนต้นทั้งหมด 

สุราษฏร์ธานี 5 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 5 



 
• ทุกพันธุ์ไม่สามารถน้าเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปท้าพันธุ์

เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) 
• พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่ง

เป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1 – 3 ปี 
หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ 

ข้อจ้ากัด : 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 5 



• ปาล์มน้้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่
เหมาะสมและเหมาะสมมาก 

• ปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 5 สามารถปลูกได้
ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้้าในช่วงแล้ง 

พื้นที่แนะน้า 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 5 



ผลผลิตเฉลี่ย 3.26 ตัน/ไร/่ปี น้้ามันต่อทะลาย 27% 

สุราษฏร์ธานี 6 

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 6 
พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 6 



มีลักษณะทะลายยาวใหญ่ น้้าหนักทะลายสูงกว่า 15 กก.  

ผลดิบสีด้า สุกสีส้มแดง กะลาบาง เนื้อในหนาปานกลาง 

สุราษฎร์ธานี 6 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 6 



• ทุกพันธุ์ไม่สามารถน้าเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปท้าพันธุ์
เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) 

• พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่ง
เป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1 – 3 ปี 
หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ 

ข้อจ้ากัด : 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 6 



• ปาล์มน้้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่
เหมาะสมและเหมาะสมมาก 

• ปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2  และ 5 สามารถปลูกได้
ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้้าในช่วงแล้ง 

พื้นที่แนะน้า 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 6 



ผลผลิตเฉลี่ย 3.64 ตัน/ไร/่ปี และ ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 5-10 ปี) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 
4.72 ตัน/ไร/่ปี น้้ามันต่อทะลายเฉลี่ย 24% เนื้อในต่อผลสูง มีเนื้อในต่อผลเฉลี่ย 11% 

สุราษฏร์ธานี 7 

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 
พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 7 



ผลดิบสีด้า สุกสีส้มแดง ก้านทะลายสั้น เนื้อในหนา กะลาบาง 

สุราษฎร์ธานี 7 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 7 



• ทุกพันธุ์ไม่สามารถน้าเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปท้าพันธุ์
เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) 

• พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่ง
เป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1–3 ปี 
หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ 

ข้อจ้ากัด : 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 7 



• ปาล์มน้้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่
เหมาะสมและเหมาะสมมาก 

• ปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2  และ 5 สามารถปลูกได้
ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้้าในช่วงแล้ง 

พื้นที่แนะน้า 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 7 



ผลผลิตเฉลี่ย 3.34 ตัน/ไร/่ปี และ ช่วงเจริญเติบโตเต็มที่ (อายุ 5-8 ป)ี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 
4.34 ตัน/ไร/่ปี น้้ามันต่อทะลายเฉลี่ย 24.8% 

สุราษฏร์ธานี 8 

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 
พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 8 



ผลดิบสีด้า สุกสีส้มแดง กะลาบาง เนื้อในหนา 

สุราษฎร์ธานี 8 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 8 



• ทุกพันธุ์ไม่สามารถน้าเมล็ดที่ได้จากการผสมเปิดไปท้าพันธุ์
เพื่อปลูกได้ เนื่องจากเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) 

• พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 5 และ 7 อาจพบอาการทางใบบิดซึ่ง
เป็นลักษณะผิดปกติทางพันธุธรรม ในช่วงอายุ 1–3 ปี 
หลังจากนั้นอาการจะเป็นปกติ 

ข้อจ้ากัด : 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 8 



 
• ปาล์มน้้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีทุกพันธุ์ สามารถปลูกได้ในพื้นที่

เหมาะสมและเหมาะสมมาก 

• ปาล์มน้้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2  และ 5 สามารถปลูกได้
ในพื้นที่เหมาะสมปานกลาง แต่ควรมีการให้น้้าในช่วงแล้ง 

พื้นที่แนะน้า 

พันธุ์ปาล์มน้้ามัน: สุราษฎร์ธานี 8 



การปลูกและการดูแลรักษา 



การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้้ามัน ปีที่ 1 



1.การคัดเลือกพื้นที่ปลูก วางแผนการปลูก 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 1 



• การสร้างถนน/การท้าทางระบายน้้า 

• การปลูกพืชคลุมดิน 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 1 

2.การเตรียมพื้นที่ปลูก 



 

ระยะระหว่างแถว 
7.79 เมตร 

วางแนวแถว 
ทิศเหนือ-ใต้ 

แถวที่ 1 

แถวที่ 2 

แถวที่ 3 

แถวที่ 4 

2.การเตรียมพื้นที่ปลูก 
• ระยะปลูกและการวางผังปลูกปาล์มน้้ามัน 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 1 



√ ต้นกล้าปกติ 

ใบเกิดใหม่สั้น ใบย่อยแน่นทึบ 

ใบย่อยห่างกัน ใบย่อยแคบ 

X ต้นกล้าผิดปกติ 
3.การเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้้ามัน 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 1 

เลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้้ามันลูกผสมเทเนอรา (DxP)  

ได้แก่ ลูกผสมสุราษฎร์ธานี จากแปลงเพาะช้า 
ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร หรือ 

สอบถามจากหน่วยงานสังกัด กรมวิชาการเกษตร 
และศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี 



• เตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่า 
ถุงต้นกล้าเล็กน้อย แยกดินบน-ล่างออกจากกัน 

4.การปลูก 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 1 

• รองก้นหลุมด้วยร็อคฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา  
250-500 กรัม/หลุม 



 
• ปลูกในช่วงฤดูฝนหรือหลังจากปลูกแล้วจะต้องม ี

ฝนตกอีกอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน ข้อควรระวัง 
หลังจากปลูกภายใน 10 วัน หากไม่มีฝนตกควรม ี
การให้น้้า 

• การปลูก ถอดถุงพลาสติกออกจากต้นกล้าอย่าให้ก้อน
ดินแตกจะท้าให้ชะงักการเจริญเติมโต 

4.การปลูก 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 1 



 • วางต้นกล้าลงในหลุมปลูกใส่ดินชั้นบนลงก้นหลุมแล้วจึงใส่ดินชั้นล่างตามลงไป 

• จัดต้นกล้าให้ตั้งตรงแล้วจึงอัดดินให้แน่น 

• เมื่อปลูกเสร็จแล้วโคนต้นกล้าจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับระดับดินเดิมของ
แปลงปลูก 

4.การปลูก 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 1 



 • ส้ารวจสวนเป็นประจ้า เพื่อตรวจต้นปาล์มและ 
ตรวจการเข้าท้าลายของหนูและศัตรูพืชอื่นๆ  

• การป้องกันก้าจัดวัชพืชตามความเหมาะสม 

• การปลูกซ่อมในช่วงต้นฤดูฝน 

• การปลูกพืชแซมอายุสั้น 

• ใส่ปุ๋ยเคมีตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 

5.การปฏิบัติดูแลรักษา 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 1 



การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 

• ควรมีการคลุมโคนต้นปาล์มน้้ามัน 

• ประเมินความต้องการน้้า และให้น้้าตามความเหมาะสม 

1.การดูแลสวนปาล์มน้้ามันในฤดูแล้ง 



การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 

ส้ารวจแปลงปลูก เมื่อพบ 
•   ต้นที่ถูกท้าลายโดยศัตรูพืช  

•   ต้นที่ถูกระทบกระเทือนจากการขนส่ง  

•   ต้นผิดปกติ  
จะต้องขุดทิ้งและปลูกซ่อมให้เร็วที่สุด (ช่วงฤดูฝน) 

2.การปลูกซ่อม 



  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 

• อายุ 1 - 3 ปี ตัดแต่งทางใบออกเท่าที่จ้าเป็น  
เช่น ทางใบที่แห้ง ทางใบที่เป็นโรคหรือ 
แมลงท้าลาย เป็นต้น 

• ปาล์มน้้ามันเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ 3 ปี  
ดังนั้นในช่วงก่อน 3 ปี ควรตัดดอกชุดแรกทิ้ง  
เพื่อให้ล้าต้นสะสมคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มปริมาณราก ซึ่งจะท้าให้ทะลาย 
ที่ได้มีความสมบูรณ์และขนาดใหญ่ขึ้น 

3.การตัดแต่งทางใบ 



ตารางปริมาณปุ๋ยเคมีส้าหรับปาล์มน้้ามัน 3 ปี แรก ที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า (ดินทั่วๆไป) 

อายุปาล์มน้้ามัน ชนิดและปริมาณปุ๋ยเคมี (กก./ตัน) 
21 – 0 -0 (N) 0 – 3 -0 (P) 0 – 0 - 60 (K) กีเซอร์ไรท์ (Mg) โบเรท 

ก่อนปลูก (รองก้นหลุม) - 0.50 - - - 
ปีที ่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 0.70 0.13 

รวม (กก./ตัน/3ปี) 8.55 4.00 6.50 2.30 0.35 
รวม (กก./ไร่/3ปี) 194.94 91.20 148.20 52.44 7.99 

หมายเหตุ  1. 0-3–0 (ร็อคฟอสเฟต) ควรมีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total phosphorus) ไม่ต่้ากว่า 20%P205 

              2. ปุ๋ยแต่ละชนิดเฉลี่ยแบ่งใส่ตามความเหมาะสมในแต่ละปี 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 

กลวิธี: วางกับดักหนูรอบต้น หรือใช้ลวดล้อมต้นปาล์ม 

4.การดูแลรักษา  



4.การดูแลรักษา  
 ใช้สารเคม:ี 1.ใส่ปุ๋ยเคมีตามค้าแนะน้าดังตาราง 

                  2.ก่อนใส่ปุ๋ยควรก้าจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยในขณะที่ดิน 
                     มีความชื้นเพียงพอ 

                  3.ปุ๋ยไนโตรเจน(N), โพแทสเซียม(K) และ  
                     แมกนีเซียม(Mg) ควรหว่านบริเวณโคนต้น 
                     โดยระยะห่างจากโคนต้นเพิ่มขึ้นตามอายปุาล์ม  
                     (0.50–2.50 เมตร) ปุ๋ยฟอสฟอรัส (P) ใส่เป็น 
                     แถบบริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 2.50 เมตร 
                     ถึงบริเวณปลายทางใบ 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



โรคศัตรูและการป้องกันก้าจัด 



โรคใบไหม ้
สาเหตุ เชื้อรา Curvularia oryzae 
ลักษณะอาการ 
เป็นโรคที่ส้าคัญในแปลงเพาะกล้า ระยะแรกเกิดจุดเล็กๆ โปร่งใส
กระจายอยู่บนยอดที่ยังไม่คลี่ ต่อมาแผลพัฒนาขึ้นมีรูปร่างกลมสี
น้้าตาลด้า บุ๋มตรงกลาง ขอบแผลนูนมีลักษณะเป็นมัน มีวงสีเหลือง
ล้อมรอบ ถ้าหากโรคระบาดรุนแรง แผลจะรวมตัวกันใบเปลี่ยนเป็นสี
น้้าตาลมองดูคล้ายไฟไหม ้และอาจท้าให้ต้นกล้าตายได้   

ชนินทร ดวงสอาด 

(โรคศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



การป้องกันก้าจัด 
• สังเกตใบอ่อนของต้นกล้า ซึ่งเป็นส่วนที่ง่ายต่อการเข้า

ท้าลายของเชื้อรา หากพบอาการเพียงเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่
เป็นโรคออกไปท้าลาย   

• ต้นที่แสดงอาการรุนแรง ต้องน้าออกจากแปลงเพาะ เพื่อ
ก้าจัดแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหต ุ

• ใส่ปุ๋ยบ้ารุงให้ต้นกล้าแข็งแรง 

 

พรพิมล อธิปัญญาคม 

• หากพบโรคยังคงระบาด พ่นทุก 7 วันด้วยสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ  
อะซอกซี่สโตรบิน + ไดฟโีนโคนาโซล 20% + 12.5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไทแรม 80% 
ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 30 กรัมต่อน้้า20 ลิตร หรือแคปแทน 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร โดยไม่พ่น 
สารชนิด เดียวต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรสลับชนิดสาร เพื่อป้องกันเชื้อต้านทานสารเคมี และงดการให้น้้าด้วย
ระบบพ่นฝอย เปลี่ยนเป็นใช้ระบบน้้าหยด หรือใช้คนรดน้้า  

 

(โรคศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



โรคล้าต้นเน่า 

สาเหตุ เชื้อเห็ด Ganoderma boninenes 
ลักษณะอาการ 
มักพบบนต้นปาล์มน้้ามันที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยสีของใบซีดจาง
และแห้งตาย ทางใบล่างหักพับท้ิงตัวห้อยลงรอบ ๆ ล้าต้น ทางยอดที่ยังไม่
คลี่มีจ้านวนมากกว่าปกต ิ  ต้นปาล์มน้า้มันหักพับล้มลงที่บริเวณโคนต้น บาง
ต้นจะยืนต้นตาย ภายในล้าตน้จะมีลักษณะกลวงเนื้อเยื่อภายใน ผุเปื่อย 
เปลือกรากเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล เนื้อเยื่อภายในรากเปลี่ยนเป็นสีด้า ราสร้าง
ดอกเห็ดที่โคนต้นหรือที่รากผิวดินบริเวณใกล้โคนต้น ดอกเห็ดมีสีน้้าตาลแดง
ขอบสีขาว ผิวด้านบนของดอกเห็ดเรียบเป็นมันคล้ายทาด้วยแลคเกอร ์ ผิว
ด้านล่างมีสีขาวขุ่นเต็มไปด้วยรูเล็ก ๆ   

พรพิมล อธิปัญญาคม 

พรพิมล อธิปัญญาคม 

(โรคศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



การป้องกันก้าจัด 
• ตรวจสอบต้นที่เป็นโรคโดยใช้ไม้เคาะล้าต้นปาล์มน้้ามันเพื่อ

ฟังเสียงบริเวณที่ถูกท้าลาย  
• ขุดหลุมรอบ ๆ ต้นปาล์มที่เป็นโรค เพื่อเป็นการป้องกันการ

แพร่ระบาดจากต้นที่เป็นโรคไปยังต้นปกติโดยการสัมผัสกัน
ของราก 

• เก็บดอกเห็ดที่เชื้อเห็ดสร้างขึ้นบนโคนต้นปาล์มน้้ามันทีเ่ป็น
โรค หรือที่รากบริเวณผิวดินออกจากแปลง 

• ผ่าและตัดส่วนที่เป็นโรคออก ทั้งส่วนที่อยู่เหนือดินและส่วน
ที่อยู่ใต้ดิน แล้วทาบริเวณที่ตัดด้วยสารเคมี เช่น โคลทาร ์
หรือสารที่มีส่วนผสมของโคลทาร ์หรือ สารป้องกันก้าจัดโรค
พืช ไทแรม 80% ดับเบิ้ลยูจ ี

ชนินทร ดวงสอาด 

(โรคศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



แมลงศัตรูและการป้องกันก้าจัด 



ท้าลายกัดกินใบเวลากลางคืน  

ป้องกันก้าจัดโดยใส่ฟูราดาน 1 ช้อนชา หรือใช้สารเซฟวิน 85% อัตรา 40 กรัม/น้้า 
      20 ลิตร ฉีดพ่นในเวลาเย็นช่วงใกล้ค่้าทั่วบริเวณต้น 

ด้วงกุหลาบ 

ด้วงกุหลาบ ใบปาล์มถูกกัดกิน 

(แมลงศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



ท้าลายกัดกินใบ  ถ้าอาการรุนแรงมากใบถูกกัดจนเหลือแต่ก้านใบ   
ป้องกันก้าจัด ใช้สารฆ่าแมลงพ่น เริ่มพ่นสารตั้งแต่หนอนยังเล็กอยู่ ควรพ่นซ้้าที่เดิมอีก 1 ครั้ง โดยห่างจากครั้ง
แรกประมาณ 10 วัน เช่น carbaryl (Sevin 85 % MP) ต่ออัตรา 10 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร lambda 
cyhalothrin (Karate 2.5 % EC) ในอัตรา 10 มล. ต่อน้้า 20 ลิตร  

หนอนหน้าแมว (แมลงศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



หนอนหัวด้า 

เฝ้าระวังหนอนหัวด้ามะพร้าวในปาล์มน้้ามัน 

หนอนหัวด้าเข้าท้าลายปาล์มน้้ามันที่อยู่ใกล้กับสวนมะพร้าวที่หนอนหัวด้าระบาด 

(แมลงศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



หนอน ดักแด้ 

ลักษณะใบที่ถูกท้าลาย 

1.วิธีเขตกรรมและวิธีกล  

  - ตัดใบที่มีหนอนหัวด้ามะพร้าวไปเผาท้าลายทันท ี

  - ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ปาล์มน้้ามันหรือพืชตระกูลปาลม์มาจาก
แหล่งที่มีการระบาด 

2. การใช้ชีววิธี 

  - ปล่อยแตนเบียนโกนโีอซัสและบราคอนในอัตราชนิดละ 200 ตัว/ไร ่

   - ประเมินสถานการณ์หลังปล่อยแตนเบียนทกุ 7 วัน 

  - พ่นแบคทีเรียบาซิลัส (Bt) อัตรา 100 มล./ น้้า 20 ลิตร โดยเครื่อง
พ่นแรงดันสูงให้ทั่วทรงพุ่ม ควรพ่นช่วงเย็นหลีกเลี่ยงแสงแดด 

 

พบหนอนหัวด้าให้ปฏิบัติดังนี ้

หนอนหัวด้า 
(แมลงศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



หนูศัตรูและการป้องกันก้าจัด 



หนูที่พบในสวนปาล์มน้้ามันปลูกใหม่ อายุ 1  - 4 ปี 

3. หนูนาใหญ่ 
2. หนูท้องขาวบ้าน 

4. หนูป่ามาเลย ์

1. หนูพุกใหญ่ หรือ หนูแผง 

(หนูศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



ลักษณะการท้าลายปาล์มน้้ามัน 

กล้าต้นปาล์มน้้ามันใน
แปลงเพาะช้า  

ต้นปาล์มน้้ามันเล็กใน
สวนปลูกใหม่ 

ผลปาล์มน้้ามันดิบและ 
สุกบนทะลายปาล์ม 

(หนูศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



การป้องกันก้าจัดหนูศัตรูปาล์มปลูกใหม่ 

ท้าการป้องกันก้าจัดแบบผสมผสาน 

เลือกใช้สารก้าจัดหนู เช่น ยาด้า  สตอม บาราคี เส็ด ฯลฯ 

วางเหยื่อพิษ 1 ก้อน/ต้น 

สารชีวินทรียก์้าจัดหนู : โปรโตซัว Sacocystis singaporensis   

การก้าจัดวัชพืช 

ล้อมโคนต้นปาล์มเล็กด้วยลวดตาข่าย หรือแผ่นสังกะสี 

การใช้กรงดักและกับดักตาย 

(หนูศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



การจัดการวัชพืชในสวน
ปาล์มน้้ามัน 



วัชพืชที่พบในสวนปาล์มน้้ามัน 

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น 
 

 

 

 

 

  

 

 

ชนิดวัชพืชในสวนปาล์มน้้ามัน 

หญ้าคา 
Imperata cylindrica L. 

หญ้ารังนก 
Chloris barabata Sw.. 

หญ้าปากควาย 
Dactyloctenium aegyptium  

(L.) Willd.. 

(การจัดการวัชพืช) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



วัชพืชที่พบในสวนปาล์มน้้ามัน 

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 
 
 
 
 
 
  
 
 

ชนิดวัชพืชในสวนปาล์มน้้ามัน 

ขี้ไก่ย่าน 
Mikania micrantha Kunth 

ลูกใต้ใบ 
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 

(การจัดการวัชพืช) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



วัชพืชที่พบในสวนปาล์มน้้ามัน 

วัชพืชประเภทกก เช่น 
 
 
 
 
 
  
 
 

ชนิดวัชพืชในสวนปาล์มน้้ามัน 

แห้วหม ู 
Cyperus rotundus L. 

(การจัดการวัชพืช) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



การควบคุมวัชพืชในปาล์มน้้ามัน 
  ไม่ใช้สารเคม ี
1. การดายด้วยจอบบริเวณโคนต้นปาล์มน้้ามัน โดยเฉพาะต้นที่ปลูกใหม่อายุไม่เกิน 6 

เดือน ซึ่งยังไม่ควรใช้สารก้าจัดวัชพืชเพราะอาจเป็นพิษต่อต้นปาล์มได้ 
2. การตัดวัชพืช ต้องท้าต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อปี ในสวนปาล์มปลูกใหม่ และ

ประมาณ 2 ครั้งต่อปี ในปาล์มอายุ 3-4 ป ี
3. การปลูกพืชคลุมดิน โดยการปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัว 
4. การปลูกพืชแซม เช่น ถั่วเขียว ข้าวโพด ท้าได้ตั้งแต่ปาล์มเริ่มปลูกใหม่ จนกระทั่งปาล์ม

เริ่มให้ผลผลิต (ประมาณ 3 ป)ี พืชที่น้ามาปลูกแซมต้องมีระบบราก ความต้องการธาตุ
อาหาร อัตราการเจริญเติบโต อายุเก็บเกี่ยว และศัตรูธรรมชาติที่แตกต่างจากปาล์ม
น้้ามัน 

(การจัดการวัชพืช) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



สารก้าจัดวัชพืช 
อัตราการใช ้

ต่อน้้า 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 งาน 
วิธีการใช/้ 

ข้อควรระวัง 
พาราควอต  

(27.6% เอสแอล) 
100-120  
มิลลิลิตร 

พ่นระหว่างแถวปาล์มน้้ามัน หลัง
วัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 ซม. 
 
ขณะพ่น ระวังไม่ให้ละอองสารสัมผัส
ต้นและใบปาล์ม 

กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 
(15% เอสแอล) 

175-200 
มิลลิลิตร 

ไกลโฟเสต 
(48% เอสแอล) 

125-150  
มิลลิลิตร 

  ใช้สารเคม ี

(การจัดการวัชพืช) 
  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 2-3 



การปลูกและการดูแลรักษาปาล์มน้้ามัน ปีท่ี 4 ข้ึนไป 

52 



1.  การประเมินความต้องการปุ๋ย (1) 

สังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารที่ต้นปาล์ม 

1.  ไนโตรเจน 2.  ฟอสฟอรัส 3.  โพแทสเซียม 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



สังเกตลักษณะอาการขาดธาตุอาหารที่ต้นปาล์ม 

4.  ไนโตรเจน 5.  โบรอน 

1.  การประเมินความต้องการปุ๋ย (2) 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



2.  การตัดแต่งทางใบ (1) 

อายุ  4–7 ปี  ควรเหลือทางใบ
ประมาณ 3 รอบ นับจากทะลาย
ล่างสุด 

อายุ 7–14 ปี ควรเหลือทางใบ
ประมาณ 2 รอบ นับจากทะลาย
ล่างสุด 

อายุ 12 ปีขึ้นไป ควรเหลือทาง
ใบประมาณ 1 รอบ นับจาก
ทะลายล่างสุด 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



3.  การวางกองทางใบ 

 ทางใบที่ตัดแต่งแล้ว ให้วางเรียงทางใบกระจายแถวเว้นแถว หรือวางสลับ
แถวเว้นแถว เพื่อกระจายอินทรียวัตถุในสวนปาล์มน้้ามันและช่วยรักษาความชุ่มชื้น
ในดิน 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



4.  การดูแลสวนปาล์มน้้ามันในฤดูแล้ง 

• ควรมีการคลุมโคนต้นปาล์มน้้ามัน 

• ประเมินความต้องการน้้า และให้น้้า
ตามความเหมาะสม 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



ลักษณะการขาดน้้าของปาล์มน้้ามัน (1) 

 ใบหอกมากกว่า 1 ใบ 

(ใบยอดที่ไม่คลี่)  

ทางใบล่างเหลือง
และแห้งของปาล์ม

น้้ามันที่ขาดน้้า 

ทางใบแห้งและการ
หักพับลงของทางใบ

ด้านล่าง 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



ในปีที่ 4 ขึ้นไป กรณีที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ใบ ให้ใส่ในปริมาณเท่ากับ
ปีที่ 3 โดยแบ่งใส่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อป ี

การใส่ปุ๋ยเคมี 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



5.  การดูแลรักษา (1) 

ก่อนใส่ปุ๋ยควรก้าจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



ปุ๋ยไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K) และแมกนีเซียม (Mg) 
ควรหว่านบริเวณรอบโคนต้น โดยระยะห่างจากโคนต้นเพิ่มขึ้นตามอายุปาล์ม 
(0.50 - 2.50 เมตร) 

5.  การดูแลรักษา (2) 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



หนูศัตรูและการป้องกันก้าจัด 



หนูที่พบในสวนปาล์มน้้ามันอายุ 4 ปีขึ้นไป 

2. หนูท้องขาวบ้าน 1. หนูป่ามาเลย ์

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 

(หนูศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  



ลักษณะการท้าลายปาล์มน้้ามัน 

ผลปาล์มน้้ามันดิบและสุกบนทะลายปาล์ม ช่อดอกเกสรตัวผู้ 
และตัวเมีย 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 

(หนูศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  



การป้องกันก้าจัดหนูศัตรูปาล์มอายุ 4 ปีขึ้นไป 

ท้าการป้องกันก้าจัดแบบผสมผสาน 

เลือกใช้สารก้าจัดหนู เช่น ยาด้า  สตอม บาราคี เส็ด ฯลฯ 

วางเหยื่อพิษ 1 ก้อน/ต้น 

สารชีวินทรียก์้าจัดหนู : โปรโตซัว Sacocystis singaporensis   

การก้าจัดวัชพืช การใช้กรงดักและกับดักตาย 

อนุรักษ์สัตว์ศัตรูธรรมชาติของหนู   เช่น พังพอน  แมวดาว   นกแสก   
เหยี่ยวนกเขาชิครา  งูเหลือม งูทางมะพร้าว งูสิง ฯลฯ 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 

(หนูศัตรูและการป้องกันก้าจัด) 
  



6.  การเก็บเกี่ยว (1) 

เก็บเกี่ยวทะลายที่สุกเต็มที่ โดยสังเกตจากการหลุดร่วงของผลจะต้องมีผลร่วง
ประมาณ 1-10 ผล 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



6.  การเก็บเกี่ยว (2) 

   ช่วงการเก็บเกี่ยว 15 วัน/ครั้ง และลดลงในช่วงฤดูฝน เป็น 10 วัน/ครั้ง  

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



การเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันอายุ 3-5 ปี ใช้เสียมแทงตรงก้านทะลาย และตัดให้ชิด
ทะลาย ก้านทะลายยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร 

6.  การเก็บเกี่ยว (3) 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



การเก็บเกี่ยวปาล์มน้้ามันอายุ 5 ปีขึ้นไป ใช้เคียวเกี่ยวก้านทะลายแล้วดึงลง 

6.  การเก็บเกี่ยว (4) 

การปลูกและการดูแลรักษา 
     ปาล์มน้้ามัน ปีที่ 4 ขึ้นไป 



ตรวจสภาพสวนอย่างสม่้าเสมอ ใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมตามพื้นที่  
ชนิดของดินและอายุของต้นปาล์มน้้ามัน 



ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

โทรศัพท์ 077-259144-6 โทรสาร. 077-259450 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ดังนี ้

โรค แมลงศัตรู และ วัชพืช 
     ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  โทรศัพท์ 0-2579-8540 


