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๑ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๕ 
จังหวัดสงขลา

การจัดการสวนปาล์มน  ามนัเมื่อประสบน  าทว่ม
จิรภัทร  รัตนพันธ์ ๑

ปาล์มน  ามนั เป็นพืชน  ามันเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพในการให้ผลผลิตน  ามันต่อพื นท่ีสูงสุด เมื่อเทียบกับ

พืชน  ามันชนิดอื่น โดยธรรมชาติของปาล์มน  ามันนั นเป็นพืชท่ีชอบอากาศในเขตร้อน ฝนตกชุก และมีความชื นสูงทน
ต่อสภาพการขาดน  าได้นาน ๒ - ๔ เดือน แต่จากลักษณะทางพฤกษศาสตร์ระบบรากของปาล์มน  ามัน พบว่ามี

ประสิทธิภาพ ในการดูดน  าและธาตุอาหารต่ ากว่าพืชใบเลี ยงคู่โดยท่ัวไป ดังนั น เมื่อปาล์มน  ามันอยู่ในสภาวะขาดน  า
ยาวนานจะมีผลให้ดอกตัวเมียฝ่อหรือลดลง และมีผลให้ปาล์มน  ามันผลิตดอกตัวผู้เพิ่มขึ น ประเทศไทยมีพื นท่ีปลูก

ปาล์มน  ามัน ๓.๘๘ ล้านไร่ ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ท่ีผ่านมาได้มีฝนตกชุก และมี

มรสุมพัดผ่านหลายครั งท าให้บางพื นท่ีเกิดสภาวะน  าท่วม พื นท่ีปลูกปาล์มน  ามันได้รับผลกระทบเกิดความเสีย
ประมาณ ๑.๗๗ แสนไร่ มูลค่าความเสียหายประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท

ปาล์มน  ามันท่ีได้รับผลกระทบจากสภาวะน  าท่วมที่มีอายุ 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงเกิดตาดอก
จนกระท่ังช่วงเก็บเกี่ยวเป็นระยะเวลานาน อาจท าให้ต้นปาล์มน  ามันเกิดความเครียดจากสภาวะดังกล่าว เนื่องจาก
รากขาดอากาศหายใจ และถ้าการระบายน  าไม่มีประสิทธิภาพ และมีปริมาณกรดในดินมากเกินไปเป็นผลให้การ

เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตลดลง ความเสียหายท่ีได้รับอาจเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ อายุของต้นปาล์มน  ามัน 
คุณภาพของน  า  ท่ีท่วมขัง จ านวนวันท่ีท่วมขัง และระดับของน  าท่ีท่วมขัง อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรจ าแนกความ

เสียหายท่ีเกิดขึ นกับปาล์มน  ามันท่ีถูกน  าท่วมในเบื องต้นก่อน แล้วจึงเริ่มด าเนินการฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันภายหลังน  าลด 
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ระยะเวลา
ท่ีน  า

ท่วมขัง 
(วัน)

น  าท่ีท่วมขัง ไม่มีตะกอนดิน
(น  าค่อนข้างใสถึงใส)

น  าท่ีท่วมขัง มีตะกอนดิน หรือเน่าเสีย

น  าท่วมขังเฉพาะโคนต้น น  าท่วมขังถึงยอด น  าท่วมขังเฉพาะโคนต้น น  าท่วมขังถึงยอด

0 -
15 วัน

ต้นปาล์มฟื้นฟูตัวเองได้
หลังน  าลด

ต้นปาล์มฟื้นฟู
ตัวเองได้หลังน  าลด

ต้นปาล์มฟื้นฟูตัวเองได้
หลังน  าลด

ยอดต้นปาล์มน  ามัน
อาจเน่าเสียหาย 
เนื่องจากตะกอนดิน 
หรือน  าท่ีเน่าเสีย

15 -
30 วัน

ต้นปาล์มน  ามันจะ
สามารถฟื้นฟูตัวเองได้
หลังน  าลดแล้ว 30 วัน 
ทะลายท่ีออกในช่วงนั น
เน่าเสียหายทั งหมด

ต้นปาล์มน  ามัน 
บางส่วนอาจตาย
ได้ หรือทรุดโทรม   
อย่างมาก

ต้นปาล์มน  ามันจะ
สามารถฟื้นฟูตัวเองได้
หลังน  าลดแล้ว 30 วัน 
ทะลายท่ีออกในช่วงนั น
เน่าเสียหายทั งหมด

ต้นปาล์มน  ามัน     
ส่วนใหญ่ตาย หรือ  
ทรุดโทรมอย่างมาก

มากกว่า 
30 วัน

ต้นปาล์มน  ามันจะชะงัก
การเจริญเติบโต 
ทะลายท่ีออกในช่วงนั น
เน่าเสียหายทั งหมด 
จ าเป็นต้องช่วยฟื้นฟู   
ต้นปาล์มน  ามันหลัง  
น  าลด

ต้นปาล์มน  ามัน   
ส่วนใหญ่ตาย             
ต้นท่ีเหลือต้องช่วย
ฟื้นฟูหลังน  าลด

ต้นปาล์มน  ามันจะชะงัก
การเจริญเติบโต ทะลาย
ท่ีออกในช่วงนั นเน่า
เสียหายทั งหมด 
จ าเป็นต้องช่วยฟื้นฟู 
ต้นปาล์มน  ามัน   
หลังน  าลด

ต้นปาล์มน  ามัน   
ส่วนใหญ่ตาย หรือ 
ทรุดโทรมอย่างมาก

มากกว่า 
60 วัน

ต้นปาล์มน  ามัน        
จะทรุดโทรมอย่างมาก 
ระบบรากของปาล์ม
น  ามันจะเสียหาย
มากกว่า ร้อยละ 50 
ปริมาณธาตุอาหาร    
ในต้นและใบลดลง 
อย่างมาก จ าเป็นต้อง 
ช่วยฟื้นฟูทั งในระยะสั น 
หลังน  าลด และระยะ
ยาวต่อไป

ต้นปาล์มน  ามัน   
ส่วนใหญ่ตาย หรือ
ทรุดโทรม      
อย่างมาก

ต้นปาล์มน  ามัน        
จะทรุดโทรมอย่างมาก 
ระบบรากของปาล์ม
น  ามันจะเสียหาย
มากกว่าร้อยละ 50 
ปริมาณธาตุอาหาร    
ในต้นและใบลดลง 
อย่างมาก จ าเป็นต้อง
ช่วยฟื้นฟูทั งในระยะสั น    
หลังน  าลด และระยะ
ยาวต่อไป

ต้นปาล์มน  ามัน   
ส่วนใหญ่ตาย หรือ 
ทรุดโทรมอย่างมาก

การจ าแนกความเสียหายทีเ่กดิขึ นกบัปาล์มน  ามนัทีถู่กน  าท่วม

๑. ระดับความเสียหายของต้นปาล์มน  ามัน อายุ 1 – 3 ปี เมื่อถูกน  าท่วมขัง
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ภายหลังน  าลดให้ล้างใบท่ีมีคราบตะกอนเกาะติดอยู่ออก และให้ถอดยอดปาล์มน  ามันต้นนั นทิ ง 
เมื่อน  าแห้งก็จะแตกยอดใหม่ได้ ต้องบ ารุงรักษาประมาณ 2 - 3 ปี จึงจะได้รับผลผลิต

๒. ระดับความเสียหายของต้นปาล์มน  ามันอายุมากกว่า 3 ปี ขึ นไปท่ีถูกน  าท่วมขัง
ปกติปาล์มน  ามันท่ีมีอายุมากกว่า 3 ปี ระดับน  าท่ีท่วมขังส่วนใหญ่จะไม่ท่วมถึงระดับยอด       

หรือท่วมถึงยอดปาล์มน  ามันในระยะเวลาไม่นานนัก จากนั นจะท่วมขังในระดับผิวดิน หรือโคนต้น ผลกระทบ            
ท่ีเกิดขึ นจะขึ นอยู่กับระยะเวลาท่ีต้นปาล์มน  ามันถูกน  าท่วม

ระยะเวลา            
ท่ีน  าท่วมขัง (วัน)

ระดับความเสียหายของต้นปาล์มน  ามัน

0 - 15 วัน ต้นปาล์มน  ามันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้
15 - 30 วัน ต้นปาล์มน  ามันจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้หลังจากน  าลดแล้ว 30 วัน ทะลาย     

ท่ีถูกน  าท่วม จะเน่าเสียหายทั งหมด ทะลายท่ีอยู่สูงกว่าระดับน  าสามารถ      
เก็บเกี่ยวได้ในระยะต่อไป

30 – 60 วนั ต้นปาล์มน  ามันจะเริ่มแสดงอาการใบเหลือง เนื่องจากการขาดธาตุอาหาร 
รากปาล์มน  ามันบางส่วนเสียหาย ทะลายท่ีถูกน  าท่วมจะเน่าเสียหายทั งหมด 
ทะลายท่ีอยู่สูงกว่าระดับน  าจะเริ่มฝ่อ และเน่าก่อนท่ีจะสุกเก็บเกี่ยวได้ ต้นปาล์ม
น  ามันต้องได้รับการฟื้นฟูในระยะสั นหลังน  าลดแล้ว และในระยะยาว เพื่อให้ต้น
ปาล์มน  ามันแข็งแรง และให้ผลผลิตต่อไป

มากกว่า 60 วัน ต้นปาล์มน  ามันจะทรุดโทรมอย่างมาก ต้นปาล์มน  ามันผลิใบใหม่ได้น้อยมาก 
หรือไม่ผลิใบเพิ่ม ใบปาล์มน  ามันจะเหลือง ใบล่างจะแห้ง ยอดเรียวลง               
เนื่องจากระบบรากถูกท าลาย ต้นปาล์มน  ามันไม่สามารถดูดน  าและธาตุอาหาร   
ท่ีจ าเป็นได้ ผลผลิตทะลายจะเสียหายเกือบทั งหมด ต้องระบายน  าท่ีท่วมขัง  
ออกก่อน แล้วจึงฟื้นฟูต้นปาล์มน  ามันในระยะสั นหลังน  าลดแล้ว และในระยะยาว
เพื่อให้ต้นปาล์มน  ามันแข็งแรง และให้ผลผลิตต่อไป ผลผลิตจะลดต่ าลงกระทบ
ไปอีก ๒ – ๓ ปี
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การฟืน้ฟสูวนปาลม์น  ามนัหลงัน  าท่วม 

๑. เกษตรกรควรท าทางระบายน  าออกจากบริเวณโคนต้นปาล์มน  ามันโดยเร็ว โดยรักษาระดับน  า     
ให้ต่ ากว่าบริเวณโคนต้นปาล์มน  ามัน 30 เซนติเมตร

๒. ในขณะดินยังมีความชื นหรือชุ่มน  าอยู่ ไม่ควรเหยียบย่ าบริเวณโคนต้นปาล์มน  ามันโดยเด็ดขาด    
ทั งคนและสัตว์เลี ยง หรือน าเครื่องจักรกลเข้าในแปลงปลูก  เพราะหน้าดินท่ีถูกน  าขังจะมีโครงสร้างท่ีง่ายต่อการ       
ถูกท าลายและเกิดการอัดแน่นของดิน จึงเป็นผลเสียต่อการไหลซึมของน  าและระบายอากาศ รวมทั งจะกระทบ
กระเทือนต่อระบบรากพืช อาจท าให้ต้นปาล์มน  ามันโทรมหรือตายได้

3. ในสภาพน  าท่วมที่มีการชะล้างน าเอาหน้าดิน หรือทรายมาทับถมบริเวณโคนต้น หลังน  าลด      
และดินแห้งแล้ว เกษตรกรควรปรับแต่งดินเหล่านั นออกจากโคนต้นปาล์มน  ามัน กวาดโคลนเลนและเศษไม้     
ออกจากสวน นอกจากนี หากพบต้นปาล์มน  ามันท่ีล้มหรือเอนเอียง เกษตรกรควรจัดการให้ต้นตั งตรงเช่นเดิม    
โดยใช้ไม้ค  ายัน

๔ หากตรวจพบต้นปาล์มน  ามันตาย เกษตรกรควรขุดต้นท่ีตายและท าลายทิ ง ใช้ปูนขาวโรย    
ในหลุมปลูกเพื่อฆ่าเชื อโรคทิ งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ รองก้นหลุมด้วยร็อกฟอสเฟส 0 – 3 - 0 ครึ่งกิโลกรัม 
แล้วปลูกซ่อมทันที

๕. หลังน  าลดและดินแห้งแล้วควรปรับสภาพทางกายภาพของดิน โครงสร้างดินให้ดีขึ น 
เกษตรกรควรใช้ปูนขาวโรยบริเวณรอบโคนรัศมีทางใบปาล์มน  ามัน เพื่อปรับสภาพดินและฆ่าเชื อโรคท่ีมาจาก    
น  าท่วม ใช้ทะลายเปล่าปาล์มน  ามันคลุมห่างจากโคนต้นประมาณ 50 เซนติเมตร ในอัตรา 30 - 70 กิโลกรัม   
ต่อต้นต่อปี ต้องให้ปาล์มน  ามันมีรากใหม่เกิดขึ นก่อนจึงใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับสารเร่ง พด.3 ใส่ปุ๋ย       
ต้นละประมาณ ๒ – ๔ กิโลกรัม และใส่ปุ๋ยสูตร 0 – 3 - 0 เพื่อเร่งการเจริญของระบบราก ปาล์มเล็กใช้    
ปริมาณ 500 กรัม ปาล์มใหญ่ใช้ปริมาณ 1.5 กิโลกรัม
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๖. เกษตรกรควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เพราะระบบรากพืชยังไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มท่ี โดยใช้ปุ๋ย
สูตรน  า ๑๒ – ๑๒ – ๑๒ หรือ ๑๙ – ๙ – ๖ ปุ๋ยเกร็ดสูตร  21 – 21 – 21 ละลายน  า เพื่อช่วยให้ปาล์มน  ามัน      
ฟื้นตัว  ได้เร็วขึ น

๗. ในปาล์มน  ามันท่ีให้ผลผลิตแล้ว หากน  าท่วมทะลายเป็นเวลานานจะท าให้ทะลายเน่า เกษตรกร 
ควรตัดทะลายเน่าทิ ง เพราะหากปล่อยทิ งไว้อาจเกิดเชื อรา และแพร่กระจายไปยังทะลายอื่นหรือส่วนอื่น ๆ ได้

๘. ภายหลังจากน  าท่วม มักเกิดปัญหาโรคท่ีเกิดจากเชื อรา เช่น ยอดเน่า ทะลายเน่า รากเน่า  
เกษตรกรควรใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดเชื อรา เช่น เมตาเลคซิล (ริโดมิล) หรือ ไฟโซล - อลูมินั่ม (อาลีเอท)         
ผสมน  า 50 กรัม/น  า 20 ลิตร เกษตรกรควรตัดยอดปาล์มน  ามัน หรือส่วนท่ีเน่าออกก่อน แล้วฉีดพ่นสารเคมีตาม

การวางแผนเพือ่การจดัการทรพัยากรดนิในพื นทีป่ลูกปาล์มน  ามนัอยา่งยัง่ยนื

๑. น  ามันท่ีปลูกในพื นท่ีลุ่ม ควรท าคันล้อมรอบสวน หรือขุดยกร่อง
๒. การจัดการพื นท่ีปลูกปาล์มน  ามันภายหลังน  าท่วม สามารถท าได้โดยการคลุมดินด้วยเศษพืช  

ทะลายเปล่า หรือทางใบปาล์มน  ามันรอบโคนต้นเพื่อยึดหน้าดินรวมถึงเพื่อชะลอการไหลของน  า ซึ่งอาจพัดพาหน้าดิน  
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไป

๓. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารและปรับ
คุณสมบัติของดินหลังน  าท่วมให้มีความเหมาะสม

๔. ส่งเสริมการปลูกพืชท้องถิ่น โดยเฉพาะไม้ยืนต้นในพื นท่ีหรือในชุมชนตามหัวไร่ปลายนาเพื่อลด
ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ นได้ในอนาคต สร้างสภาพนิเวศและสร้างภูมิอากาศท่ีสมดุลให้กับพื นท่ี      
โดยมีการวางแผนการปลูกพืชท่ีเหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่นนั น ๆ เช่น ลังแข ละไม มะไฟ ทุเรียน ชะมวง        
หรือพืชผักท้องถิ่นเพื่อเสริมรายได้ระหว่างการฟื้นฟูปาล์มน  ามันจากความเสียหาย เช่น ผักเหลียง ผักมันปู ผักหวาน 
ชะอม เป็นต้น

ลักษณะยอดออ่นหลงัฟืน้ตวั
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๕. พยายามปลูกฝังเยาวชนในท้องถิ่นให้ส านึกรักระบบเกษตรพื นบ้าน รักษาส่ิงแวดล้อม  
ภายในชุมชนอันเป็นมูลเหตุส าคัญประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับสภาวะน  าท่วม ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของการ
รับประทานอาหารและพืชผักพื นเมือง เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรและสังคมท่ีสงบสุขในอนาคต

แหล่งขอ้มลู

๑. ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร https://www.facebook.com/ 
notes/221724844655195/

๒. กรมพัฒนาท่ีดิน http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RADOC/0425500011.pdf
๓. นายศักดิ์ศิลป์  โชติสกุล http://www.agriman.doae.go.th/home/news2/job/

101_palm(04.11.10).pdf

๔. RD kaset Pattana http://www.rakaset.com/instruction/Flood 
๕. นายธีระพงศ์  จันทรนิยม http://portal.psu.ac.th/blog/r-center1/17886 
๖. หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/2017/01/12/124358


