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บทที่ 3 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส้าหรับปาล์มน ้ามัน 

 
 ปาล์มน ้ามันชอบอากาศในเขตร้อนฝนตกชุก การเพาะปลูกปาล์มน ้ามันของโลกจึงจ้ากัดอยู่  
ในเขตที่ราบต้่าของภูมิภาคแถบเส้นศูนย์สูตรที่มีความชื นสูง เป็นที่ราบใกล้ฝั่งทะเล เนื อดินสมบูรณ์และ
ลึก น ้าไม่ขัง เช่น ดินเหนียวปนทราย ปาล์มน ้ามันจึงสามารถปลูกได้ที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเร่ิม
ปลูกมาตั งแต่ 2521 – ปัจจุบัน พื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ นเร่ือย ๆ โดยในปี 2555  
มีเนื อที่เพาะปลูกที่ให้ผลผลิตแล้ว 3,983 ล้านไร่  
 ปาล์มน ้ามันสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื นที่ที่เป็นเขตมรสุมและจะให้ผลผลิตคุ้มค่ากับ 
การลงทุน หากมีการดูแลรักษาที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามปาล์มน ้ามันจะให้ผลผลิตสูงที่สุดหากปลูก
ในพื นที่ที่มีภูมิอากาศเหมาะสม โดยจะพบว่าพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันมากกว่าร้อยละ 95 ปลูกอยู่ในพื นที่
ระหว่างเส้นละติจูดที่ 10 องศาเหนือ และเส้นละติจูดที่ 10 องศาใต้ โดยปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามันมีดังนี  

1. ฝนและการกระจายตัวของฝน 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจ้ากัดผลผลิตของปาล์มน ้ามันมากที่สุด คือ ความชื น โดยที่ปาล์มน ้ามัน
จะต้องได้ รับความชื นที่สม่้ า เสมอตลอดทั งปี  ซึ่ งป ริมาณน ้ าฝนที่ เหมาะสมควรอยู่ ในช่วง  
2,500 – 3,000 มิลลิเมตรต่อปี และในแต่ละเดือนไม่ควรมีปริมาณน ้าฝนน้อยกว่า 120 มิลลิเมตร อย่างไร
ก็ตาม การแพร่กระจายของฝนจะต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับความชื นในดินด้วย ซึ่งรวมถึง 
การดูดยึดความชื นและการระบายน ้าของ การที่ปาล์มน ้ามันได้รับปริมาณฝนที่เพียงพอจะช่วยให้
กระบวนการพัฒนาและสุกของผลเป็นไปอย่างปกติมีสัดส่วนขอน ้ามันต่อทะลายสูง 
  ปาล์มน ้ามันสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั งปี โดยทั่วไปแล้วเมื่อปาล์มอายุประมาณ 2½ -3 ปี
ตรงบริเวณโคนทางใบที่ผลิตขึ นจะมีตาดอกเกิดขึ นและพัฒนาเป็นทะลายปาล์มจนถึงการเก็บเกี่ยว  
จะใช้เวลาทั งหมดประมาณ 3 ปีคร่ึง ทั งนี จะขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ปลูก ปาล์มน ้ามันจะตอบสนอง
ต่อปัจจัยที่ เป็นปัจจัยที่ เป็นข้อจ้ากัดที่ส้าคัญ คือ ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต แสดงให้เห็นว่า 
ผลจากความเครียด ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับธาตุอาหารและไม่สมดุลหรือการตัดแต่งมากหรือน้อย
เกินไป ความเครียดที่เกิดขึ นเหล่านี หากเกิดกับปาล์มน ้ามันในทุกช่วงตั งแต่ 

1.1 เร่ิมเกิดดอก (Floral initiation) ถึงช่วงเปลี่ยนแปลงเป็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมีย 
1.2 ช่วงที่ดอกเปลี่ยนเป็นดอกตัวผู้หรือดอกตัวเมียไปจนถึงระยะผสมพันธุ์ 
1.3 ระยะผสมพันธุ์จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ทุกช่วงการเจริญของปาล์มน ้ามันถ้าได้รับ

ความเครียดล้วนมีผลท้าให้จ้านวนช่อดอกตัวเมียลดลงทั งสิ น 
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  ปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่ต้องการความชื นส้าหรับใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ในปริมาณค่อนข้างสูง  
ช่วงแล้งที่ยาวนานมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้าให้ผลผลิตลดลง สภาพดินฟ้า
อากาศที่เหมาะสมส้าหรับปลูกปาล์มน ้ามันและให้ผลผลิตสูง เช่น ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซี ย  
จะได้รับความชื นอย่างสม่้าเสมอตลอดทั งปี ทั งนี เพราะมีปริมาณน ้าฝนประมาณ 2,000 มิลลิเมตรต่อปี 
และแต่ละเดือนมีปริมาณฝนตกประมาณ 150 มิลลิเมตร มีช่วงแล้งในรอบปียาวนานไม่เกิน 2 เดือน  
โดยมีเดือนที่ฝนตกสูงสุดประมาณ 400 มิลลิเมตร นอกจากจะมีการกระจายของรอบปีที่สม่้าเสมอแล้ว 
ยังต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อการระเหยน ้าจากดินและพืชและความสามารถของดินในการอุ้มน ้า
จึงจะท้าให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามันสูงและยังช่วยให้กระบวนการพัฒนาของผลตลอดจนการสุกของผล
เป็นไปอย่างปกติ ซึ่งมีผลให้เปอร์เซ็นต์น ้ามันต่อทะลายปาล์มสูงด้วย 

การขาดน ้าหรือขาดความชื นในดินในช่วงเวลา 1 ปี หรือช่วงแล้งยาวนานมีผลท้าให้ 
ดอกตัวเมียลดลง ในขณะเดียวกันก็มีผลท้าให้ปาล์มผลิตดอกตัวผู้เพิ่มขึ นด้วย นอกจากนี ยังท้าให้ 
ดอกตัวเมียเป็นหมันหรือฝ่อ ส่งผลกระทบให้ผลผลิตปาล์มน ้ามันลดลง 

2. แสงแดด 
  แสงแดดเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศที่ส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของปาล์มรองลงมาจาก
น ้าฝน อย่างไรก็ตามจ้านวนช่วงเวลาที่ปาล์มต้องการแสงแดดที่เหมาะสมนั นยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน 
ประมาณได้ว่าปาล์มมีความต้องการแสงแดดส่องนี ต้องไม่ท้าให้เกิดความแห้งแล้งหรือท้าให้มี อุณหภูมิ
สูงเกินไป 
  แสงแดดจะมีอิทธิพลต่อผลผลิตของปาล์มน ้ามัน พบว่า ปาล์ม 6 ต้นที่ปลูกในบริเวณข้างเคียง 
ที่เป็นที่ว่างสามารถให้ผลผลิตชดเชยผลผลิตของต้นปาล์มที่ขาดหายไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โดยผลผลิต 
ที่เพิ่มขึ นนั นจะรวมถึงจ้านวนทะลายปาล์มและน ้าหนักของทะลายที่เพิ่ มขึ นด้วยในบริเวณพื นที่ 
ปลูกปาล์มของเกาะโซโลมมอนซึ่งโดนพายุไซโคลนท้าลายปาล์มไปประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์  
แต่หลังจากนั นประมาณ 4 ปี ผลผลิตปาล์มก็เพิ่มขึ นเท่ากับสภาวะปกติก่อนถูกพายุ ทั งนี เพราะปาล์ม  
ที่เหลือได้รับแสงแดดเพิ่มขึ นนั่นเอง 
  เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าจ้านวนใบย่อยของปาล์มมีอายุมากขึ น ดังนั นการจัดการ  
อย่างถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับระยะปลูก การตัดแต่งทางใบจึงเป็นที่จะจ้าเป็นที่จะท้าให้ปาล์มมีพื นที่ใบ
ที่จะรับแสงได้เหมาะสมตลอดอายุของการเจริญเติบโตของปาล์ม จากการศึกษาพบว่าการปลูกปาล์ม 
143 ต้นต่อเฮกตาร์ และมีการตัดแต่งใบที่เหมาะสมจะสามารถท้าให้ปาล์มเจริญเติบโตดีได้ในช่วงแรก
ของการเจริญเติบโต และต่อมาเมื่อปาล์มโตมากขึ นก็จะต้องมีการตัดแต่งเพิ่มขึ นเพื่อท้าให้มีพื นที่ใบ  
รับแสงแดดได้อย่างพอเพียง 
  อัตราการสังเคราะห์แสงรวมของใบปาล์มอายุ 8 – 10 ปี จะมีค่าประมาณ 16 – 17 กรัมต่อเมตร
ต่อวัน  ในขณะที่ ในปาล์มตรงส่วนล่ างของทรงพุ่มจะมี อัตรากา รสัง เคราะห์แสงรวมเพียง  



21 

 

4.6 กรัมต่อเมตรต่อวัน โดยที่มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิในทางใบอ่อนมีค่า 13 กรัมต่อเมตรต่อวัน 
แต่ในทางใบแก่มีเพียง 0.5 กรัมต่อเมตรต่อวัน ดังนั น จึงอาจกล่าวได้ว่าการตัดแต่งใบที่เหมาะสม 
จะสามารถเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสงในใบแก่ได้ 
  ความส้าคัญของพื นที่ใบที่รับแสงแดดนี ยังมีความส้าคัญต่อการใช้ธาตุอาหารของปาล์มด้วย   
ดังนั น การจัดการตัดแต่งใบให้มีพื นที่รับแสงที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยส้าคัญในการช่วยให้มีการใช้ปุ๋ย
อย่างมีประสิทธิภาพของปาล์มน ้ามัน 
 
การสังเคราะห์แสงในทางใบต่าง ๆ ของปาล์ม 

ทางใบ 
การสังเคราะห์ 

แสงรวม 
(กรัม/ม2/วัน) 

การหายใจ 
(กรัม/ม2/วัน) 

การสังเคราะห์ 
แสงสุทธิ 

(กรัม/ม2/วัน) 

พื นที่ใบ 
ทั งหมด 
(ม2/วัน) 

การสังเคราะห์ 
แสงรวมสุทธิ 
(กก./ต้น/วัน) 

การสังเคราะห์ 
แสงรวม
ทั งหมด 

(กก./ต้น/วัน) 
1-8 16.9 3.9 13.0 84 1.09 1.42 
9-16 16.1 4.0 12.1 82 0.99 1.32 
17-24 11.8 4.4 7.4 80 0.59 0.94 
25-32 8.7 4.6 4.1 76 0.31 0.66 
33-40 4.6 4.1 0.5 72 0.04 0.33 
รวมทั งหมด ปริมาณเทียบเท่าคาร์โบไฮเดรต, ตัน/เฮกตาร/์ปี (138 ตัน/เฮกตาร)์ 
หมายเหตุ  *  assuming respiration at dark rate troughout 24 hrs. 
   ** from extrapolation of light response curves. 
    แหล่งที่มา : Corley (1976) อ้างโดยชัยรัตน์  นิสนนท์. จ้าเป็น  อ่อนทอง, 2528 
 

3. อุณหภูมิ 
  แม้ว่าปริมาณน ้าฝนจะเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโต และการใช้ผลผลิต  
ของปาล์มน ้ามัน แต่อุณหภูมิก็มีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโนและผลผลิตอย่างชัดเจน จากการศึกษา
พบว่าอุณหภูมิที่ 14 องศาเซลเซียส มีผลในการยับยั งการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์ม และเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ นถึง 20 องศาเซลเซียส และ 20 องศาเซลเซียส จะท้าให้ต้นกล้าปาล์มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เป็น 3 และ 7 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกล้าปาล์มที่เจริญเติบโตที่อุณหภูมิ 17.4  องศาเซลเซียส ตามล้าดับ  
  อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามัน คือ 24 – 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่้าสุดไม่ควรต่้ากว่า องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงเกินไป 
มีผลท้าให้อัตรา การคายน ้าของต้นปาล์มสูงขึ น และมีผลกระทบต่อการสูญเสียความชื นในดิน อุณหภูมิ
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เฉลี่ยในจังหวัดภาคใต้ของไทยอยู่ระหว่าง 23 – 29 องศาเซลเซียส ดังนั นจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการปลูก
ปาล์มน ้ามัน 

4. ลม 
  ปาล์มน ้ามัน ไม่ทนทานต่อกระแสลมที่พัดแรง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับมะพร้าว  
ทั งนี เนื่องจากปาล์มมีทรงพุ่มใหญ่กว่าและความแข็งแรงของทรงพุ่มมีน้อย ดังนั นจึงไม่ควรปลูกปาล์ม
ในพื นที่ที่เกิดพายุบ่อย ๆ (ไซโคลนหรือใต้ฝุ่น) การมีลมพัดโชยอ่อน ๆ โดยเฉพาะในช่วงแดดจัดจะช่วย
เสริมให้ปาล์มหายใจได้ดีขึ น และช่วยระบายความร้อนแก่ปาล์มด้วย อย่างไรก็ตามการมีลมพัด  
ในขณะพ่นยาฆ่าวัชพืชอาจท้าให้มีผลกระทบต่อปาล์มได้ ซึ่งอาจเกิดจากลมพัดเอายาก้าจัดวัชพืชนั น  
ไปกระทบใบปาล์ม 

5. ดิน 
สมบัติของดินปลูกปาล์มน ้ามัน 

 ปาล์มน ้ามันมีระบบรากฝอยซึ่งมีรากพิเศษ (adventitious root) แตกออกมาจากข้อของล้าต้น
ส่วนล่างๆ โดยรากพืชนี  ไม่มีขนราก ทิศทางการแผ่ขยายของรากปาล์มจะไปตามแนวขนานกับผิวดิน
แล้วค่อยๆโค้งลง ส่วนมากแผ่ขยายในดินระดับความลึก 0-40 เซนติเมตร มีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ลึกกว่า  
1 เมตร รากมีความหนาแน่นมากในบริเวณโคนต้น และในรัศมี 1.5 -2.0 เมตร ส้าหรับรากที่อยู่ในดิน
ระดับ 15 – 30 เซนติเมตร มีบทบาทส้าคัญในการดูดธาตุอาหาร คือ รากเล็กๆ ที่แตกในระดับสุดท้าย 
รวมทั งส่วนปลายของรากที่แตกในล้าดับแรกๆ  ด้วย ปาล์มน ้ามันยังมีรากพิเศษเรียกว่ารากหายใจ 
(pneumatophore) ซึ่งโผล่ขึ นมาเหนือผิวดินและช่วยในการหายใจในกรณีที่มีน ้าท่วมขัง  ข้อมูลข้างต้น 
ให้แนวคิดดังนี คือ 1) เน่ืองจากรากส่วนใหญ่ของปาล์มน ้ามันอยู่ในดินระดับ 0-40 เซนติเมตร ดังนั นเมื่อ
พืชพัฒนารากจนแผ่ขยายออกไปมากแล้ว ควรงดการไถพรวนโดยเด็ดขาด และ 2) ควรใส่ปุ๋ยโดย 
การหว่าน และก้าหนดขอบเขตการกระจายของปุ๋ยให้สอดคล้องกับการกระจายของระบบราก 

สมบัติของดินมีอิทธิพลต่อศักยภาพในการให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน รวมถึงการจัดการ  
และอนรัุกษ์ดินด้วย ดังนั นการส้ารวจข้อมูลดินเบื องต้นก่อนการปลูกปาล์มน ้ามัน สามารถช่วยในการให้
ข้อมูลความเหมาะสมของพื นที่ ต้นทุนในการจัดการดิน และผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ท้าให้ผู้ปลูกปาล์ม
ประเมินถึงศักยภาพในการลงทุนหรือการตัดสินใจในการลงทุนสวนปาล์มน ้ามันเบื องต้นได้ โดยความ
เหมาะสมของดินส้าหรับปลูกปาล์มน ้ามัน  
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การประเมินความเหมาะสมของสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของดินส้าหรับปลูกปาล์มน ้ามัน 
ชั นความ
เหมาะสม หน่วย 

เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย ไม่เหมาะสม 

ข้อจ้ากัด ไม่ม ี น้อย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก 

สมบัติทางฟิสิกส ์       
เนื อดิน - SL, L, SiL CL, SiCL, SC SCL,LS, SiC,SC ดินพรุ , C ดินกรวด, S, C 
คว ามลึ ก ถึ ง ชั น
เป็นกรดจัด 

ซม. >100 - 75-100 50-75 <50 

คว ามลึ ก ถึ ง ชั น
ดานแข็ง 

ซม. >100 75-100 50-75 25-50 <25 

ความลึกถึงชั นดิน
อินทรีย ์

ซม. - 0-50 50-200 200-300 >300 

สมบัติทางเคม ี       
ค ว า ม จุ ใ น ก า ร
แลกเปลี่ยนประจุ
บวก 

cmol/ 
kg 

>24 16-24 <16 - - 

ความอิ่มตัวของ
ด่างในชั นดินบน 

% >50 35-50 <35 - - 

อินทรีย์คาร์บอน
ในชั นดินบน 

% 1.5-2.0 <1.5    

ความเค็มถึงความ
ลึก 50 ซม. 

dS/m 0-1 1-2 2-3 3-4 >4 

จุลธาต ุ - - ขาด เป็นพษิ เป็นพษิ เป็นพษิ 
หมายเหตุ : SL ดินร่วนปนทราย, L ดินร่วน, SiL ดินร่วนปนทรายแป้ง, CL ดินร่วนปนเหนียว, SiCL ดินร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง, SC ดินเหนียวปนทราย, SCL ดินร่วนเหนียวปนทราย, LS ดินทรายปนร่วน, SiC ดินเหนียวปนทรายแป้ง,  
C ดินเหนียว และ S ดินทราย 
ที่มา : Paramanathan ,2003 
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สรุปการเลือกท่ีดินที่เหมาะสมส้าหรับสวนปาล์มน ้ามัน 
การเลือกพื นที่ดินที่เหมาะสมส้าหรับการท้าสวนปาล์มน ้ามันเป็นสิ่งจ้าเป็นมาก เพราะการได้

พื นที่ดินเหมาะสมท้าให้ปาล์มน ้ามันเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูงเต็มตามศักยภาพของพันธุ์  
การจัดการสวนท้าให้ง่ายใช้ต้นทุนต่้ามีค่าใช้จ่ายในการจัดการดิน น ้า และปุ๋ยต่้า  ท้าให้ได้รับ
ผลตอบแทนสุทธิสูง ซึ่งที่ดินที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกปาล์มน ้ามันมีลักษณะและสมบัติที่ส้าคัญดังนี  

1. แสงแดด ช่วงเวลาปาล์มน ้ามันได้รับแสงแดมากกว่า 5.5 ชั่วโมงต่อวัน 
2. ปริมาณน ้าฝน 2,000-2,500 มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายมากกว่า 100 มิลลิเมตรของทุกเดือน
ในรอบปี (การขาดน ้าในรอบปีต้องน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร) 
3. อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส มีความชื นสัมพัทธ์ 75-85 เปอร์เซ็นต ์
4. ความลาดชันต้่า ควรน้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต ์
5. การระบายน ้าดี ไม่มีการท่วมขังของน ้า 
6. ดิน เป็นดินร่วนปนทราย ร่วนปนเหนียวถึงดินเหนียวปนทราย มีความลึกมากกว่า  

50 เซนติเมตร มีอินทรียวัตถุ 3-5 เปอร์เซ็นต์ มี pH 5.5-6.0 มีความเค็มต่้า โดยมีค่าการน้าไฟฟ้า 
น้อยกว่า 2 dS/m และไม่พบชั นดินกรดจัดในความลึก 100 เซนติเมตร ตลอดจนมีธาตุอาหารในดิน
เหมาะสม  

 
แนวทางการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินส้าหรับปาล์มน ้ามันด้วยการวิเคราะห์ดินทางเคมี 

ค่าวิเคราะห ์
ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ต่้ามาก ต่้า ปานกลาง สูง 

pH (ดิน:น ้า; 1:5) < 3.5 4.0 4.2 5.5 

ไนโตรเจนทั งหมด  
(เปอร์เซ็นต์) 

< 0.08 1.2 1.5 2.5 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  
(มก./กก.) 

< 8 15 20 25 

โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์  
(มก./กก.) 

< 32 80 100 120 

โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได ้
(เซนติโมล/กก.) 

< 0.08 0.20 0.25 0.30 

แมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนได ้
(เซนติโมล/กก.) 

< 0.08 0.20 0.25 0.30 

ที่มา : Rankine and Fairhurst, 1998 
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  ปาล์มน ้ามันสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงได้ในดินหลายชนิด แต่ต้องมีเทคนิค  
การจัดการสวนปาล์มที่เหมาะสม ได้แก่ การเตรียมแปลงที่ถูกต้อง การจัดการน ้าและความชื นในดิน  
ที่เหมาะสม การอนุรักษ์อินทรียวัตถุในบริเวณผิวดิน การปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสม 
 ต่อการระบายน ้าและอากาศ 
  เนื่องจากดินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะแตกต่างกันไป ดังนั น เทคนิคการจัดการแปลง  
ในแต่ละบริเวณจึงต้องท้าให้เหมาะสมต่อดินในบริเวณดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการระบายน ้าในดินต่้า 
กรดจัดมากเกินไป สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษจากการเพิ่มความเป็นกรดของดินได้ ซึ่งในกรณีนี 
ควรมีการเน้นถึงการจัดการน ้า และความชื นของดินให้เหมาะสมมากกว่าการระบายน ้าของดินอย่างเดียว 
  ปาล์มน ้ามันมีระบบรากที่ตื น โดยรากที่สามารถดูดธาตุอาหารได้ดีเกือบทั งหมดจะอยู่ในชั นดิน  
ที่มีความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร จากผิวดิน ในบางครั งพบว่ารากปาล์มน ้ามันสามารถเจริญเติบโต  
ได้ดีในดินเนื อหยาบที่ระบายน ้าดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยชดเชยในการดูดธาตุอาหารและน ้าได้มากขึ นจากดิน
เนื อหยาบอุ้มน ้าน้อยและมีธาตุอาหารต่้า 
  เนื่องจากระบบรากของปาล์มน ้ามันมีประสิทธิภาพในการดูดน ้าและธาตุอาหารต่้ากว่าพืชใบ
เลี ยงคู่โดยทั่วไป ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องให้ธาตุอาหารแก่ปาล์มน ้ามันในอัตราสูงกว่าพืชใบเลี ยงคู่ทั่วไป 
เพื่อรักษาระดับปริมาณธาตุอาหารที่พอเพียงต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน  
ดิ น ร่ ว นปนท ร า ย ค ว ร มี ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ต่้ า สุ ด ข อ ง ธ า ตุ อ า ห า ร ใ นส า ร ล ะ ล า ย ดิ น  ดั ง นี   
โพแทสเซียม 0.7x10-6 M ฟอสฟอรัส 3x10-6 M และแมกนีเซียม 106x10-6 M จึงจะพอเพียงส้าหรับ 
การเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันอย่างไรก็ตามในการที่จะรักษาระดับของธาตุอาหารให้มีความเพียงพอ
ต่อเนื่องต่อการดูดธาตุอาหารของปาล์มน ้ามัน ควรจะต้องมีการเพิ่มความเข้มข้นของธาตุอาหารให้สูง
มากกว่าปริมาณดังกล่าว ดังนั น จึงพบว่ามีดินน้อยชนิดมากที่สามารถปลดปล่อยให้ธาตุอาหารที่พอเพียง
ต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงของปาล์มน ้ามัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่พบเสมอว่าปาล์มมักจะตอบสนอง
ต่อการใส่ปุ๋ยโดยเฉพาะดินเขตร้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์ต้่า 
  อย่างไรก็ตามการที่จะให้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพส้าหรับปาล์มน ้ามันได้นั นจะต้องมีการจัดการ  
ที่เหมาะสม เพื่อที่จะท้าให้ปุ๋ยที่ใส่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

เกณฑ์หลักที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของดินส้าหรับปาล์มน ้ามัน 

สมบัติ เหมาะสมต่อปาล์ม 
ค่อนข้างเหมาะสม 

ต่อปาล์ม 
ไม่เหมาะสมต่อปาล์ม 

ภูมิประเทศ 
(ความลาดชัน) 

< 12° 12- 20° > 20° 

ความลึกของดินถึงชั น 
ดานหรือระดับน ้าใต้ดิน 

> 75 ซม. 40-75 ซม. < 40 ซม. 

เนื อดิน ดินร่วนถึงดินเหนียว ดินร่วนทราย ดินทรายปนร่วนถึง 
ดินทราย 

โครงสร้างและการยึด 
ตัวของดิน 

โครงสร้างดินพัฒนาดี 
มีการเกาะยึดตัวปาน

กลาง 

โครงสร้างดินพัฒนา 
ปานกลาง 

โครงสร้างดินพัฒนา 
น้อยหรือไม่มีโครงสร้าง 
ดินเกาะยึดตัวกันแน่นมาก 

ชั นศิลา ไม่มี ชั นไม่ต่อเน่ืองหนา 
15-30 ซม. 

ชั นไม่ต่อเน่ืองหนา 
มากกว่า 30 ซม. หรือเป็น 
ชั นหนาต่อเน่ือง < 3.2 

pH 4.0-6.0 3.2-4.0 > 1.5 ม. 
ความหนาของชั นดิน 
อินทรีย์ 

0-0.6 ซม. 06-1.5 ม.  

ความสามารถในการ 
ซึมน ้าของดิน 

ปานกลาง เร็วหรือช้า เร็วหรือช้ามาก 

 
การจ้าแนกชั นความเหมาะสมของดิน 
ชั นจ้าแนก เกณฑ์หลัก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมปานกลาง 
ค่อนข้างเหมาะสม 
 
ไม่เหมาะสม 

ดินมีคุณสมบัติทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อปาล์ม 
ดินมีคุณสมบัติไม่เกินสองชนิดที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเหมาะสมต่อปาล์ม 
ดินสามชนิดหรือมากกว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเหมาะสมต่อปาล์มและมี
คุณสมบัติอีกหนึ่งชนิดอยู่ในเกณฑ์ไม่เหมาะสมต่อปาล์ม 
ดินมีคุณสมบัติสองชนิดหรือมากกว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่เหมาะสมต่อปาล์ม 
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  ภาคใต้สามารถแบ่งดินออกได้เป็น 4 ชนิด คือ 
1. ดินชายฝั่ง (coastal soils) มีประมาณร้อยละ 6 ของทั งภาค พบบริเวณชายทะเลของ

จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นดินเค็มเหมาะสมแก่การปลูกมะพร้าว
และมะม่วงหิมพานต์ บางแห่งใช้ปลูกข้าวได้แต่ให้ผลผลิตต้่า 

2.  ดินดอน (upland soils) มีประมาณร้อยละ 39 ของทั งภาค พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช มักเป็นดินลูกรังหรือทรายจัด บางแห่งเป็นดินเหนียวใช้ปลูกพืชไร่ ยางพารา  
ข้าว ฯลฯ 

3. ดินลาดชัน (steepland soils) มีประมาณร้อยละ 34 ของทั งภาค พบมากในจังหวัดชุมพร 
ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และสตูล มีความลาดชันสูง (ร้อยละ 25 หรือ
มากกว่า) ใช้ปลูกยาง ไม้ผล พืชไร่ ข้าวไร่ ฯลฯ 

4. ดินตะกอนใหม่ (recent-alluvial soils) มีประมาณร้อยละ 21 ของทั งภาค พบในจังหวัด
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และพังงา เหมาะส้าห รับ 
การปลูกข้าว พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด ฯลฯ 
กลุ่มดินท่ีเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ามัน คือ 
  กลุ่มที่ 26  ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว พบในเขตที่มีฝนตกชุก  
สีดินเป็นสีน ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง พบบริเวณที่ดอน สภาพพื นที่ เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา  
มีการระบายน ้าดี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 5.5 เหมาะสมส้าหรับปลูกยางพารา  
ไม้ผลต่าง ๆ แต่มักมีปัญหาเร่ืองการกัดกร่อน ส้าหรับบริเวณที่มีความลาดชันสูงได้แก่ ชุดดินพังงา ภูเก็ต 
โคกกลอย ท้ายเหมือง ห้วยโป่ง อ่าวลึก ปะทิว กระบี่ ล้าภูรา และปากจั่น 
  กลุ่มที่ 39 เป็นพวกดินร่วนปนทราย มีสีน ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดง พบในเขตฝนตกชุก  
บริเวณที่ดินที่เป็นลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขา มีการระบายน ้าดี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  
4.5 – 5.5 เหมาะสมส้าหรับปลูกยางพารา ไม้ผล มะพร้าว และปาล์มน ้ามัน จะมีปัญหาเร่ืองการกัดกร่อน
ผิวหน้าดินในบริเวณที่มีความลาดชันค่อนข้างสูงได้แก่ ชุดดินคอหงส์ นาทวี สะเดา และทุ่งหว้า 
  กลุ่มที่ 51 เป็นพวกดินร่วนปนเศษหิน สีดินเป็นสีน ้าตาลหรือสีแดงปนเหลือง จะพบพื นหิน 
ภายในระยะ 50 ซม. จากผิวดิน บริเวณเขตฝนตกชุก ลักษณะพื นที่ลาดเชิงเขาหรือเนินเขาต่าง ๆ เป็นดิน
ตื นมีการระบายน ้าดีมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0 – 5.5 ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา กาแฟ และ 
ไม้ผลบางชนิด จะมีปัญหาเร่ืองการกัดกร่อนผิวหน้าดินได้แก่ ชุดดินตราด ตรัง ปาดังเบซาร์ นาทอน 
และคลองเต็ง 
  กลุ่มที่ 53  ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ส่วนดินล่างจะพบเศษหินหรือลูกรัง สีดินเป็น 
สีน ้าตาลหรือสีแดงปนเหลือง พบในเขตฝนตกชุก ลักษณะพื นที่เป็นลูกคลื่นหรือเนินเขา การระบายน ้าดี 
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มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.0 – 5.5 เป็นส่วนใหญ่ปลูกยางพารา กาแฟ และไม้ผลบางชนิด  
จะมีปัญหาเร่ืองการกัดกร่อนผิวหน้าดินได้แก่ ชุดดินตราด ตรัง ปาดังเบซาร์ นาทอน และคลองเต็ง 
  ตัวอย่างลักษณะของชุดดินท่ีเหมาะสมในการปลูกปาล์มน ้ามัน 

1. ชุดดินคอหงส์ (Kho Hong : Kh) 
- การจ้าแนก Coarse-loamy, lsiliceous, isohyperthermic, Typic Paleudults 
- วัตถุต้นก้าเนิดเป็นดินที่เกิดจากการพัดพามาทับถมโดยน ้า (fluvial deposits, sheet 
wash) 
- สภาพพื นที่ ลูกคลื่นลอดลาด ถึงเนินเขา (undulation to hilly) 
- พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าดงดิบชื น (tropical evergreen forest) 

ยางพารา ไม้ผล ปาล์มน ้ามัน และมะพร้าว) 
- การแพร่กระจาย บนที่ดอน (Upland) ของบริเวณที่มีพื นที่เป็นหินตะกอนเนื อหยาบ  

(coarse grained clastic rock) บริเวณภาคใต้หรือภาคตะวันออก 
- สัณฐานดิน เป็นดินลึก เนื อดินเป็นดินร่วนปนทราย (sandy loam) หรือดินทายปน 

ดินร่วน (loamy sand) ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย (sandy loam) ตลอดสีดินเป็นสีน ้าตาลหรือ
น ้าตาลปนเหลืองจัดเป็นดินที่มีการระบายน ้าดี มีความสามารถในการอุ้มน ้าต่้า และน ้าซึมผ่านได้เร็ว 

- คุณสมบัติทางเคมีที่ส้าคัญ 
pH : ดินบน 5.0 – 5.5 อินทรียวัตถุ : ดินบน น้อย 
  ดินล่าง 4.5 – 5.5  ดินล่าง น้อย 
CEC : ดินบน น้อย % B.S. : ดินบน น้อย 
  ดินล่าง น้อย  ดินล่าง น้อย 
avai P : ดินบน น้อย avil K : ดินบน น้อย 
  ดินล่าง น้อย  ดินล่าง น้อย 

- ข้อจ้ากัดในการใช้ประโยชน์ 
 ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ดินค่อนข้างเป็นทราย เสี่ยงต่อการขาดแคลนน ้าส้าหรับพืช  

ถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสมในพื นที่ที่มีความลาดชันสูง 
- ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 
โดยทั่ว ๆ ไป เหมาะในการปลูกไม้ยืนต้น แต่ควรมีวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ดิน

และน ้า เช่น การปลูกพืชคลุมดิน (cover crops) ปลูกพืชตามแนวระดับและใช้ปุ๋ยต่าง ๆ ถ้าใช้ปลูก
ยางพารานอกจากปุ๋ยที่ใช้กันอยู่ทั่วไปควรเพิ่มธาตุแมกนีเซียมด้วย 

ชุดดินที่มีความคล้ายคลึงกันและจัดอยู่ใน family เดียวกัน เช่น ชุดดินนาทวี สีดินล่าง
เป็นสีแดงปนเหลืองถึงสีแดง 
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2. ชุดดินอ่าวลึก (Ao Luk : AK) 
- การจ้าแนก Clayey, Kaolinitic, isohypetthermic, Rhodic paleudults. 
- วัตถุต้นก้าเนิด เกิดมาจากวัตถุที่ได้มาจากการสลายตัวผุพังของหินปูนและหินตะกอน

เนื อละเอียด 
- สภาพพื นที่ ลูกคลื่นลอนลาด (undulating) 
- พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าดงดิบชื น (tropical evergreen forest) 

ยางพารา ไม้ผล ปาล์มน ้ามัน และไม้ผล 
- สัณฐานดินเป็นดินลึก เนื อดินส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวตลอด สีของดินเป็นสีแดง 

หรือแดงเข้ม จัดเป็นดินที่มีการระบายน ้าดี มีความสามารถในการอุ้มน ้าสูง และน ้าซึมผ่านได้เร็ว   
โดยทั่ว ๆ ไปดินมีความร่วนซุยและมีโครงสร้างดีมาก 

- คุณสมบัติทางเคมีที่ส้าคัญ 
pH : ดินบน 5.0 – 6.5 อินทรียวัตถุ : ดินบน ปานกลาง 
  ดินล่าง 4.5 – 5.5  ดินล่าง น้อย 
CEC : ดินบน มาก CEC : ดินบน ปานกลาง 
  ดินล่าง ปานกลาง  ดินล่าง น้อย 
avai. P : ดินบน น้อย avai. P : ดินบน ปานกลาง 
  ดินล่าง น้อย  ดินล่าง ปานกลาง 

- ข้อจ้ากัดในการใช้ประโยชน์ 
 ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า ดินมี Al และ Fe มากท้าให้เกิดการตรึงธาตุฟอสฟอรัส  

(P-fixa-tion) ได้ง่าย 
- ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 
 โดยทั่วไปเหมาะมากในการที่น้ามาใช้ปลูกไม้ยืนต้นต่าง ๆ ยกเว้นมะพร้าว การใช้ปุ๋ย

เพื่อรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นสิ่งที่ควรจะกระท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ย  P  
ในระยะและอัตราที่เหมาะสม 

- ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน ้ามัน 
1. มีหน้าดินลึกอย่างน้อย 75 เซนติเมตร ไม่มีชั นดินดาน 
2. ความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง มี pH ระหว่าง 4.0 – 6.5 
3. เนื อดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว 
4. มีความลาดชันน้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต ์
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การจัดการดินท่ีเหมาะสม 
   1. จัดท้าขั นบันได 

- เพื่ออนุรักษ์ดิน โดยเฉพาะในพื นที่ที่มีความลาดชันสูงหรือสูงกว่า 7 เปอร์เซ็นต์  
เพื่อรักษาหน้าดิน ลดการกัดกร่อนของผิวดิน และชะลอการไหลบ่าของน ้าในกรณีฝนตกหนัก 

2. ปลูกพืชคลุมดิน 
- เพิ่มอินทรียวัตถุ 
- เพิ่มธาตุอาหาร 
- ปรับปรุงโครงสร้างของดิน 
- ลดการชะล้าง 
- ซับน ้าและความชื น 
- ลดอุณหภูมิผิวดิน 
- ลดวัชพืช 
- ลดแรงปะทะจากฝนของดิน 

3. ลดการอันแน่นของดิน 
หลีกเลี่ยงการใช้เคร่ืองจักรกลหนักท้างานในแปลง โดยเฉพาะในฤดูฝน บริเวณที่มี  

เนื อดินละเอียด 
4. ลดความแห้งแล้ง 

    ป้องกันการระเหยของน ้าจากผิวดิน โดยการหาวัสดุคลุมดิน เช่น ทะลายเปล่าปาล์ม
น ้ามัน 

5. ระบายน ้า 
อย่าให้น ้าขังนานในกรณีฝนตกหนัก พบมากในพื นที่ราบมีบริเวณกว้างรากพืชต้องการ

ออกซิเจนในการดูดธาตุอาหารโดยเฉพาะ N และ K 
ลักษณะดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน ้ามัน 
  ดินที่ไม่เหมาะสมและสมควรจะต้องหลีกเลี่ยงส้าหรับการท้าสวนปาล์มน ้ามัน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี  

1. ดินท่ีมีการระบายน ้าเลว  ดินหลายชนิดอาจกลายเป็นดินที่มีการระบายน ้าเลวได้ 
ถ้าหากอยู่ใกล้กับล้าธาร แม่น ้า ฯลฯ ที่มีระดับสูง หรืออาจเป็นเพราะโครงสร้างของมันเอง ในกรณีแรก
การแก้ไขอาจท้าได้โดยวิธีทางวิศวกรรมเท่านั น แต่ในกรณีหลังซึ่งมีตัวอย่างมาแล้วมากราย  
ซึ่งการระบายน ้าออกจากดินนี เป็นไปได้ยากกว่า แม้ว่า จะได้ใช้วิธีการฝังท่อระบายน ้าให้ลูกและท้าการ
ระบายน ้าบ่อย ๆ แล้วก็ตาม ดินเหล่านี มักจะพบได้ในบริเวณแผ่นดินใหญ่ที่ไกลทะเลออกไปและ  
มีลักษณะเป็นลอนคลื่นทั งในประเทศมาเลเซียและบราซิล อิทธิพลของการระบายน ้าออกไปจากดิน 
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ที่เลวนี  ส่งผลกระทบทางลบต่อปาล์มที่อายุน้อยเป็นอย่างมาก ถ้าหากสามารถระบายน ้าออกจากดิน
เหล่านี ในช่วงที่ต้นปาล์มน ้ามันยังเล็กอยู่ในปีแรก ๆ ได้แล้ว การเจริญเติบโตและผลผลิตทางสวนปาล์ม
น ้ามัน ในระยะหลังก็อาจท้าให้น่าพอใจได้ที่เป็นเช่นนี ก็เพราะระบบรากของต้นปาล์มน ้ามัน สามารถ 
ท้าให้เกิดการแห้งรอบ ๆ บริเวณรากได้ เพราะมีการคายน ้าที่ใบอยู่ตลอดเวลา จึงท้าให้มีการดูดน ้าเข้าไป
ทดแทนน ้าที่สูญเสียไป 

2. ดินลูกรัง หมายถึง ดินที่มีเม็ดดินกลม ๆ ที่มีหลักเป็นตัวเชื่อม หรือที่เรียกว่า พลินไนท์  
ที่โดยปกติจะมีเม็ดกรวด แต่บางครั งก็อาจพบเป็นชั นหนาใต้ดินหรืออาจพบได้ที่ผิวหน้าดินเพราะเกิด
การชะล้างพังทลายของผิวดินบนออกไปหมดแล้วก็ได้ ดินที่มีลูกรังปนบ้างเล็กน้อยอาจเป็นดินที่
เหมาะสมได้ แต่ถ้าหากมีลูกรังอยู่ในลักษณะก้อนโต ๆ และมีเป็นจ้านวนมากหรืออยู่เป็นแผ่นศิลาแลงใต้
ผิวดินตื น ๆ แล้วจะท้าให้ลดเนื อที่รากลงมากและท้าให้ดินแห้งอย่างรวดเร็วมากในช่วงที่อากาศแห้ง 
ดังนั น-ต้นปาล์มน ้ามันที่ปลูกในดินประเภทนี อาจกระทบแล้งอย่างรุนแรงได้ แม่แต่เขตที่มีภูมิอากาศ
โดยปกติมีภาวะสมดุลของน ้าเป็นที่น่าพอใจ 

3. ดินชายฝั่งทะเลท่ีเป็นทรายจัด ต้นปาล์มน ้ามันไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทรายจัด
ของชายฝั่งทะเล ทั ง ๆ ที่ในดินนี มะพร้าวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตน่าพอใจ ดินทรายจัดนี พบได้บ่อย ๆ 
ในบริเวณที่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ และดินทั งสองบริเวณนี ล้วนไม่เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มพอ ๆ 
กัน 

4. ดินพรุลึก  แม้ว่าต้นปาล์มน ้ามันจะเจริญเติบโตในระยะแรกในดินที่มีชั นผิวหนา  
90 – 120 เซนติเมตร (3 – 4 ฟุต) อยู่บนดินล่างที่เป็นดินเหนียวแต่การยืนต้นอยู่รอดได้อย่างน่าพอใจ 
ของต้นปาล์มที่ปลูกบนพื นที่หนา 250 เซนติเมตร (10 ฟุต) หรือมากกว่านั นกระท้าได้ยากมากการหดตัว
ของพื นที่จะเกิดขึ นเมื่อระบายน ้าออกไปจากพื นที่และต้นปาล์มน ้ามันจะไม่สามารถสร้างระบบรากที่ดี
และเพียงพอเพื่อพยุงหรือยึดเหนี่ยวเนื อดินอย่างแข็งแรงพอในดินเหล่านี  ต้นปาล์มจะเอนไป  
ในทุกทิศทาง ผลผลิตมักจะต่้าเข้าไปรวบรวมผลผลิตได้ยาก อย่างไรก็ตาม ใน 20 ปี  ที่ผ่านมา 
ได้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะท้าการใช้ประโยชน์ดินพรุลึก เพื่อการท้าสวนปาล์มไว้
แล้วมากทีเดียว เช่นพบเทคนิคในการปลูกและใส่ปุ๋ยที่ได้ผลดี เป็นต้น  

5. ดินท่ีไม่เหมาะสมอื่น มีดินที่ไม่เหมาะสมอ่ืน ๆ อีกเล็กน้อย โดยปกติจะพบได้เฉพาะบาง
แห่ง ดินที่ใช้ปลูกปาล์มน ้ามันในภาคใต้ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นดินประเภทเดียวกันกับดินที่มี
การปลูกยางพารา กล่าวคือมีปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัสค่อนข้างต่้า  ไนโตรเจนต่้าถึงปานกลาง ส่วน
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางถึงต่้า แต่อย่างไรก็ตามดินที่ปลูกปาล์มน ้ามัน
อาจจะมีระดับความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันออกไปได้อย่างกว้างขวาง ข้อมูลจากการน้าตัวอย่างดินของ
แต่ละสวนที่มี การปลูกปาล์มน ้ ามันมาวิ เคราะห์ทาง เคมีจะสามารถบอกได้ว่ าดินมีระดับ  
ความอุดมสมบูรณ์ขั นพื นฐานแค่ไหน ซึ่งสามารถช่วยให้วางแผนการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดิน 




