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ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘๗ ประจ ำวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

 

ฟื้นฟูต้นปำล์มน  ำมันหลังน  ำท่วม 
 

            หากสวนปาล์มของท่านเกษตรกรประสบปัญหาน ้าท่วม ท่านสามารถฟื้นฟูสวนปาล์มได้ตาม
ค้าแนะน้า ดังนี  
            ๑. ระดับความเสียหายของต้นปาล์มน ้ามัน อายุ ๑ - ๓ ปี เมื่อถูกน ้าท่วมขัง 
                 ๑.๑ ระยะเวลาท่ีน ้าท่วมขัง ๑ - ๑๕ วัน  
                       น ้าท่ีท่วมขังไม่มีตะกอนดิน (น ้าค่อนข้างใส - น ้าใส) น ้าท่วมขังเฉพาะโคนต้น หรือ 
น ้าท่วมขังถึงยอด ต้นปาล์มฟื้นฟูตัวเองได้หลังน ้าลด 
                       น ้าท่ีท่วมขังมีตะกอนดินหรือเน่าเสีย น ้าท่วมขังเฉพาะโคนต้น ต้นปาล์มจะสามารถ
ฟื้นฟูตัวเองได้หลังน ้าลด หากน ้าท่วมขังถึงยอด ยอดต้นปาล์มน ้ามันอาจเน่าเสียหาย เนื่องจากตะกอนดิน
หรือน ้าท่ีเน่าเสีย 
                 ๑.๒ ระยะเวลาท่ีน ้าท่วมขัง ๑๕ - ๓๐ วัน 
                       น ้าท่ีท่วมขังไม่มีตะกอนดิน (น ้าค่อนข้างใส - น ้าใส) น ้าท่วมขังเฉพาะโคนต้น ต้นปาล์ม
น ้ามันจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้หลังน ้าลดแล้ว ๓๐ วัน ทะลายที่ออกในช่วงนั นเน่าเสียหายทั งหมด  
หากน ้าท่วมขังถึงยอด ต้นปาล์มน ้ามันบางส่วนอาจตายได้หรือทรุดโทรมอย่างมาก 
                       น ้าท่ีท่วมขังมีตะกอนดินหรือเน่าเสีย น ้าท่วมขังเฉพาะโคนต้น ต้นปาล์มน ้ามันจะ
สามารถฟื้นฟูตัวเองได้หลังน ้าลดแล้ว ๓๐ วัน ทะลายท่ีออกในช่วงนั นเน่าเสียหายทั งหมด หากน ้าท่วมขัง
ถึงยอด ต้นปาล์มน ้ามันส่วนใหญ่ตาย หรือทรุดโทรมอย่างมาก 
                 ๑.๓ ระยะเวลาท่ีน ้าท่วมขังมากกว่า >> ๓๐ วัน  
                       น ้าท่ีท่วมขังไม่มีตะกอนดิน (น ้าค่อนข้างใส - น ้าใส) น ้าท่วมขังเฉพาะโคนต้น ต้นปาล์ม
น ้ามันจะชะงักการเจริญเติบโต ทะลายท่ีออกในช่วงนั นเน่าเสียหายทั งหมด จ้าเป็นต้องช่วย ฟ้ืนฟูต้น
ปาล์มน ้ามันหลังน ้าลด หากน ้าท่วมขังถึงยอด ต้นปาล์มน ้ามันส่วนใหญ่ตาย ต้นท่ีเหลือต้องช่วยฟื้นฟูหลัง
น ้าลด 
                       น ้าท่ีท่วมขังมีตะกอนดินหรือเน่าเสีย น ้าท่วมขังเฉพาะโคนต้น ต้นปาล์มน ้ามันจะชะงัก
การเจริญเติบโต ทะลายท่ีออกในช่วงนั นเน่าเสียหายทั งหมดเป็นต้องช่วยฟื้นฟูต้นปาล์มน ้ามันหลังน ้าลด 
หากน ้าท่วมขังถึงยอด ต้นปาล์มน ้ามันส่วนใหญ่ตาย หรือทรุดโทรมอย่างมาก 
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                 ๑.๔ ระยะเวลาท่ีน ้าท่วมขังมากกว่า ๖๐ วัน 
                       น ้าท่ีท่วมขังไม่มีตะกอนดิน (น ้าค่อนข้างใส - น ้าใส) น ้าท่วมขังเฉพาะโคนต้น ต้นปาล์ม
น ้ามันจะทรุดโทรมอย่างมาก ระบบรากของปาล์มน ้ามันจะเสียหายมากกว่า ๕๐% ปริมาณธาตุอาหารใน
ต้นและใบลดลงอย่างมาก จ้าเป็นต้องช่วยฟื้นฟูทั งในระยะสั น หลังน ้าลด และระยะยาวต่อไป หากน ้าท่วม
ขังถึงยอด ต้นปาล์มน ้ามันส่วนใหญ่ตาย หรือทรุดโทรมอย่างมาก 
                       น ้าท่ีท่วมขังมีตะกอนดินหรือเน่าเสีย น ้าท่วมขังเฉพาะโคนต้น ต้นปาล์มน ้ามันจะทรุด
โทรมอย่างมาก ระบบรากของปาล์มน ้ามันจะเสียหายมากกว่า ๕๐% ปริมาณธาตุอาหารในต้นและใบ
ลดลงอย่างมาก จ้าเป็นต้องช่วยฟื้นฟูทั งในระยะสั นหลังน ้าลด และระยะยาวต่อไป หากน ้าท่วมขังถึงยอด 
ต้นปาล์มน ้ามันส่วนใหญ่ตาย หรือทรุดโทรมอย่างมาก 
 
            ๒. ระดับความเสียหายของต้นปาล์มน ้ามันอายุมากกว่า 3 ปี ขึ นไปท่ีถูกน ้าท่วมขัง 
                 ปกติปาล์มน ้ามันท่ีมีอายุมากกว่า ๓ ปี ระดับน ้าท่ีท่วมขังส่วนใหญ่จะไม่ท่วมถึงระดับยอด
ปาล์มน ้ามัน หรือท่วมถึงยอดปาล์มน ้ามันในระยะเวลาไม่นานนัก จากนั นจะท่วมขังในระดับผิวดิน หรือ
โคนต้นปาล์มน ้ามัน ผลกระทบท่ีเกิดขึ น จะขึ นอยู่กับระยะเวลาท่ีต้นปาล์มน ้ามันถูกน ้าท่วมขัง 
                 ๒.๑ ระยะเวลาน ้าท่วมขังไม่เกิน ๑๕ วัน ต้นปาล์มน ้ามันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ 
                 ๒.๒ ระยะเวลาน ้าท่วมขัง ๑๕ - ๓๐ วัน ต้นปาล์มน ้ามันจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้หลังจาก
น ้าลดแล้ว ๓๐ วัน ทะลายท่ีถูกน ้าท่วม จะเน่าเสียหายทั งหมด ทะลายท่ีอยู่สูงกว่าระดับน ้าสามารถเก็บ
เกี่ยวได้ในระยะต่อไป  
                 ๒.๓ ระยะเวลาน ้าท่วมขัง ๓๐ - ๖๐ วัน ต้นปาล์มน ้ามันจะเริ่มแสดงอาการใบเหลือง 
เนื่องจากการขาดธาตุอาหาร รากปาล์มน ้ามันบางส่วนเสียหาย ทะลายท่ีถูกน ้าท่วมจะเน่าเสียหายทั งหมด 
ทะลายท่ีอยู่สูงกว่าระดับน ้าจะเริ่มฝ่อ และเน่าก่อนท่ีจะสุกเก็บเกี่ยวได้ ต้นปาล์มน ้ามันต้องได้รับการฟื้นฟู
ในระยะสั นหลังน ้าลดแล้ว และในระยะยาว เพื่อให้ต้นปาล์มน ้ามันแข็งแรง และให้ผลผลิตต่อไป 
                 ๒.๔ ระยะเวลาน ้าท่วมขังมากกว่า ๖๐ วัน ต้นปาล์มน ้ามันจะทรุดโทรมอย่างมาก ต้นปาล์ม
น ้ามันผลิใบใหม่ได้น้อยมาก หรือไม่ผลิใบเพิ่ม ใบปาล์มน ้า มันจะเหลือง ใบล่างจะแห้ง ยอดเรียวลง 
เนื่องจากระบบรากถูกท้าลายต้นปาล์มน ้ามันไม่สามารถดูดน ้าและธาตุอาหารท่ีจ้าเป็นได้ ผลผลิตทะลาย
จะเสียหายเกือบทั งหมด ต้องระบายน ้าท่ีท่วมขังออกก่อน แล้วจึงฟื้นฟูต้นปาล์มน ้ามันในระยะสั นหลังน ้า
ลดแล้ว และในระยะยาวเพื่อให้ต้นปาล์มน ้ามันแข็งแรง และให้ผลผลิตต่อไป 
 
            ๓. วิธีการฟื้นฟูสวนปาล์มน ้ามันหลงัน ้าท่วม 
                 ๓.๑ เกษตรกรควรท้าทางระบายน ้าออกจากบริเวณโคนต้นปาล์มน ้ามันโดยเร็ว โดยรักษา
ระดับน ้าให้ต่้ากว่าบริเวณโคนต้นปาล์มน ้ามัน ๓๐ เซนติเมตร 
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                 ๓.๒ ในขณะดินยังมีความชื นอยู่ ไม่ควรเหยียบย้่าบริเวณโคนต้นปาล์มน ้ามันโดยเด็ดขาด  
ทั งคนและสัตว์เลี ยง หรือน้าเครื่องจักรกลเข้าในแปลงปลูก เพราะหน้าดินท่ีถูกน ้าขังจะมีโครงสร้างท่ีง่าย
ต่อการถูกท้าลาย และเกิดการอัดแน่นของดิน จึงเป็นผลเสียต่อการไหลซึมของน ้า และระบายอากาศ 
รวมทั งจะกระทบกระเทือนต่อระบบรากพืช อาจท้าให้ต้นปาล์มน ้ามันโทรม หรือตายได้ 
                 ๓.๓ ในสภาพน ้าท่วมท่ีมีการชะล้างน้าเอาหน้าดิน หรือทรายมาทับถมบริเวณโคนต้น หลัง
น ้าลดและดินแห้งแล้วเกษตรกรควรปรับแต่งดินเหล่านั นออกจากโคนต้นปาล์มน ้ามัน นอกจากนี หากพบ
ต้นปาล์มน ้ามันท่ีล้มหรือเอนเอียงเกษตรกรควรจัดการให้ต้นตั งตรงเช่นเดิมโดยใช้ไม้ค ้ายัน 
                 ๓.๔ หากตรวจพบต้นปาล์มน ้ามันตาย เกษตรกรควรขุดต้นท่ีตายและท้าลายทิ ง ใช้ปูนขาว
โรยในหลุมปลูกเพื่อฆ่าเชื อโรคทิ งไว้ประมาณ ๑ อาทิตย์ รองก้นหลุมด้วยร็อกฟอสเฟส ๐-๓-๐ ครึ่ง
กิโลกรัม แล้วปลูกซ่อมทันที 
                 ๓.๕ หลังน ้าลดและดินแห้งแล้วเกษตรกรควรใช้ปูนขาวโรยบริเวณรอบโคนรัศมีทางใบปาล์ม
น ้ามัน เพื่อปรับสภาพดินและฆ่าเชื อโรคท่ีมาจากน ้าท่วม และควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับ
โครงสร้างดินให้ดีขึ น และใส่ปุ๋ยสูตร ๐-๓-๐ เพื่อเร่งการเจริญของระบบราก ปาล์มเล็กใช้ปริมาณ ๕๐๐ 
กรัม ปาล์มใหญ่ใช้ปริมาณ ๑.๕ กิโลกรัม 
                 ๓.๖ เพื่อช่วยให้ปาล์มน ้ามันฟื้นตัวได้เร็วขึ น เกษตรกรควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เพราะระบบราก
พืชยังไม่สามารถท้างานได้อย่างเต็มท่ี โดยใช้ปุ๋ยเกร็ดสูตร ๒๑-๒๑-๒๑ 
                 ๓.๗ ในปาล์มน ้ามันท่ีให้ผลผลิตแล้ว หากน ้าท่วมทะลายเป็นเวลานานจะท้าให้ทะลายเน่า 
เกษตรกรควรตัดทะลายเน่าทิ ง เพราะหากปล่อยทิ งไว้อาจเกิดเชื อรา และแพร่กระจายไปยังทะลายอื่น 
หรือส่วนอื่นๆได้ 
                 ๓.๘ ภายหลังจากน ้าท่วม มักเกิดปัญหาโรคท่ีเกิดจากเชื อรา เช่น ยอดเน่า ทะลายเน่า  
รากเน่า เกษตรกรควรใช้สารเคมีป้องกันและก้าจัดเชื อรา เช่น เมตาเลคซิล (ริโดมิล) หรือ ไฟโซล-อลูมินั่ม 
(อาลีเอท) ผสมน ้า ๕๐ กรัม ต่อน ้า ๒๐ ลิตร เกษตรกรควรตัดยอดปาล์มน ้ามัน หรือส่วนท่ีเน่าออกก่อน 
แล้วพ่นสารเคมีตาม 
 
ที่มา  :  ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร 
เรียบเรียงโดย  :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศตัรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 

 


