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ABSTRACT
This research was aimed at the evaluation of seedling growth, correlation among
characters and heritability of certain characters of oil palm varieties which were planted in various soil
types. The research was conducted at the Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University,
Hat Yai Campus between March 2010 and April 2011. A factorial experiment in CRD
(completely randomized design) with three replications was used. The treatments consisted of two
factors i.g. five oil palm varieties including Nongped (NP), Golden Clonal Tenera (GCT), PSU-140,
PSU-139 and PSU-81 and four soil types including control soil, Ranot soil, Chienyai soil
and Phatthalung soil. The data of seedling growth were recorded for vegetative characters both nondestructive and destructive methods.
The results of the non-destructive method showed that the GCT variety had the
highest number of lanceolate leaves, while the NP and PSU-81 varieties had the highest number of
bifurcate and pinnate leaves, respectively. Oil palm variation grown in Chienyai soil had the highest
trunk height and leaf length, while Phatthalung soil had the highest trunk diameter. The interaction
between varieties and soil types showed that the PSU-139 planted in Chienyai soil gave the highest
trunk height and leaf length, while NP variety planted in Ranot soil gave the highest trunk diameter.
For the destructive method, the results showed that the PSU-139 variety gave the highest performance
of seedling growth including fresh leaf weight, fresh trunk weight, fresh root weight, total fresh
weight, dry leaf weight, dry trunk weight, dry root weight, total dry weight, root length and leaf area.
The oil palm grown in Ranot soil had the highest fresh trunk weight and dry trunk weight, while
control soil had the highest fresh root weight, dry root weight and total dry weight. The interaction
between varieties and soil types showed that the PSU-139 planted in control soil gave the highest
fresh leaf weight, fresh root weight, total fresh weight, dry trunk weight, dry root weight and total dry
weight.

(8)
The characters including trunk height, trunk diameter, number of leaves, leaf length,
root length, leaf area, fresh leaf weight, fresh trunk weight, fresh root weight, total fresh weight, dry
leaf weight, dry trunk weight, dry root weight and total dry weight gave highly positive correlation of
pair wise manners. The broad-sense heritability estimates for the seedling growth ranged from 1.89 –
75.62 percent.
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บทที 1
บทนํา
บทนําต้นเรือง
ปาล์มนํ ามั น(Elaeis guineensis Jacq.) เป็ นพืชทีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจทั งในระดับ
โลกและระดับประเทศ ความต้องการผลผลิตจากปาล์มนํ ามันมีแนวโน้มเพิ มขึ น เนื องจากปาล์มนํ ามัน
เป็ นพื ชที ให้น ํ ามัน สู งที สุ ด เมื อเที ย บกับ พืชนํ ามัน ชนิ ด อืน(ธี ร ะ และคณะ, 2548) Ruma (2007)
(อ้างโดย Okwuagwu และคณะ, 2008) กล่าวว่า ปาล์มนํ ามัน เป็ นพืชนํ ามันที มีค วามสําคัญอันดับ2
ของโลกรองจากถั วเหลืองที ให้ผลผลิต เป็ นไขมัน พืชและนํ ามัน โดยในประเทศไนจี เรี ยมีผลผลิ ต
ปาล์มนํ ามัน มากกว่า70 เปอร์ เซ็น ต์ข องนํ ามันที ผลิตจากพืช สํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร(2554)
รายงานว่า ช่ว งปี 2548/49-2552/53 ปริ มาณปาล์มนํ ามัน ของโลกเพิ มขึ นในอัตราร้ อยละ6.41 ต่ อปี
โดยปี 2552/53 ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เป็ นผู้น ํา ในการผลิ ต มี ป ริ มาณการผลิ ต 21.00 ล้า นตั น
มาเลเซียมีปริ มาณการผลิต 18.00 ล้ านตัน ทั ง2 ประเทศผลิตนํ ามันปาล์มได้ร้อยละ86.66 ของปริ มาณการผลิตนํ ามั นโลก สําหรับประเทศไทยผลิตได้1.35 ล้ านตัน คิดเป็ นร้อยละ2.99 ของปริ มาณการผลิตนํ ามัน ปาล์มของโลก ซึ งพื นที ที มีศ ัก ยภาพในการปลูก ปาล์มนํ ามัน รวมทั งประเทศ
10.58 ล้านไร่
แยกเป็ นพื นทีในภาคใต้ 7.31 ล้ านไร่ ภาคกลาง 0.07 ล้ านไร่ ภาคตะวั นออก2.64 ล้านไร่ และภาคอีสาน
0.56 ล้านไร่ พื นที ที มีก ารปลูก ปาล์มนํ ามัน ที ให้ผลผลิต สู งมากที สุ ด ในประเทศไทย ได้แก่ กระบี
สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรี ธรรมราช สตูล และ ตรัง ตามลํ าดับ(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553)
การปรับปรุ งพันธุ์ปาล์มนํ ามันเพือให้ได้พ ันธุ์ทีมีล ักษณะดีเด่นหรื อไม่ด ้อยกว่าพัน ธุ์
ปลูกในปัจจุบันและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ถือได้ว่าเป็ นพื นฐานทีสําคัญยิ งต่อการ
พัฒนาอุต สาหกรรมปาล์มนํ ามันของไทยให้มีความยั งยืน และพึ งพาตนเองในการผลิตเมล็ดพันธุ์ทีมี
คุณภาพได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ มพื นทีการปลูกให้มากขึ นนั นจํ าเป็ นต้องปรับปรุ งพั นธุ์ปาล์มนํ ามันให้
เหมาะสมต่อสภาพพื นที เนืองจากแผนการเพิ มพื นทีปลูกปาล์มนํ ามั นเน้นพื นทีทางภาคใต้ซึ งสภาพดิน
ทีทางภาคใต้มีหลายแบบ จากการศึกษาทรัพยากรดินในภาคใต้จากแผนทีกลุ่มชุดดินสําหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจระดับจังหวั ดมาตราส่วน1:50000 กรมพั ฒนาทีดิน พบว่า มี 34 กลุ่มชุดดิน โดยแบ่งเป็ นชุดดิน
ในพื นทีลุ่ม 22 ชุดดิ นและ ชุดดิ นทีดอน 12 ชุ ดดิน ซึ งสภาพดิ นในเขตภาคใต้ตอนล่างสามารถแบ่ ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทีเหมาะสมแก่การปลูกข้าว กลุ่มดินทีเหมาะสมในการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น
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และกลุ่มทีไม่เหมาะสมสําหรับการเกษตร ซึ งการขยายพื นทีปลูกจํ าเป็ นต้องใช้พื นทีทีไม่เหมาะสม
ในการปลูกปาล์มนํ ามั นจึงทํ าเป็ นต้องใช้พ ั นธุ์ทีสามารถปรับตัวในสภาพดินต่างๆได้
เนืองจากปาล์มนํ ามั นเป็ นพืชยืนต้นผสมข้าม ทีต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุ งพันธุ์
ยาวนาน ทํ าให้ข ้อมูลวิชาการด้านการปรับปรุงพั นธุ์ของพืชนี มีค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะข้อมูลทางด้าน
พั นธุกรรมและการปรับตัวของพั นธุ์ปาล์มภายใต้สภาพแวดล้ อมของไทย ทั งในระยะกล้ าปาล์มก่อนปลูก
ลงในแปลงปลูก และระยะหลัง จากปลูก ปาล์มลงในแปลงปลูก แล้ว สํา หรั บ การศึก ษาในครั งนี
เป็ นการศึกษาพั นธุ์ปาล์มนํ ามั นลูกผสมเทเนอราในระยะกล้ าปา
ล์ม ทั งพั นธุ์การค้า และพั นธุ์ทีอยู่ระหว่าง
การปรับปรุ งพั นธุ์ เปรี ยบเทียบลั กษณะทางลํ าต้นของพั นธุ์ต่าง ๆ เมือปลูกในชุดดินต่างกัน
ตรวจเอกสาร
1. ความสําคัญของปาล์มนํามัน
ธีระ และคณะ (2548) รายงานว่าพืชนํ ามั นทีมีความสําคัญของโลก5 ชนิด ได้แก่ ปาล์ม
นํ ามั นถั วเหลือง ทานตะวัน เรพซีด และถัวลิสง สามารถให้ผลผิตนํ ามันรวมประมาณ85 เปอร์ เซ็นต์
ของปริ มาณนํ ามั นพืชทีสามารถผลิตได้ทั งโลก แต่เมือเปรี ยบเทียบศั กยภาพการให้ผลผลิตนํ ามั นต่อพื นที
พบว่า ปาล์มนํ ามั นให้ผลผลิตนํมัานต่อพื นทีสูงทีสุด เกษตรกรลงทุนเพียงครั งเดียวสามารถเก็บเกียวได้
นาน 20 ปี (ชาย และ สุรกิตติ, 2547 ) เมือเปรี ยบเทียบกับพืชนํ ามันชนิ ดอืนทีเป็ นพืชล้มลุก นํ ามันทีได้
จากปาล์มนํ ามันมี2 ส่ วน คือ นํ ามันจากเนื อปาล์ม และนํ ามันจากเมล็ดในปาล์ม ทั งสองส่ วนมีค่าทาง
เศรษฐกิจแตกต่างกัน
พรรณนีย ์ (2548) รายงานว่าปาล์มนํ ามั นเป็ นพืชนํ ามั นทีสามารถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
ทั งทีเป็ นอาหาร และมิใช่อาหาร นอกจากนี ยั งสามารถสกัดองค์ประกอบจากปาล์มนํ ามันได้กรดไขมัน
หลายชนิ ด วิตามินเอ และวิตามินอี นํามาใช้ประโยชน์ และใช้เป็ นสารตั งต้นในอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื องสําอาง อุตสาหกรรมโอเลเคมีคอล และพลั งงานทดแทน เป็ นต้น
ปาล์มนํ ามันจัดเป็ นพืชยืนต้นผสมข้าม ใบเลี ยงเดียว อยู่ในวงปาล์ม(Arecaceae) พืช
ชนิ ด นี มีช่อดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่บนต้น เดี ยวกัน แต่ช่วงเวลาการออกดอกจะไม่พร้อมกันเป็ นพืชดิ
พลอยด์มีจ ํ านวนโครโมโซม 2n = 2x = 32 อยู่ในสกุล Elaeis เป็ นพืชทีสามารถให้ผลผลิตทะลายสดได้
ตลอดปี เริ มให้ผลผลิตครั งแรกเมืออายุประมาณ 2 ปี ครึ งหลังจากปลูก โดยเฉลียแต่ละต้นควรจะให้
ทะลายได้อย่างน้อยหนึ งทะลายต่อต้นต่อเดือน และสามารถเก็บเกียวผลผลิตทะลายสดได้นานกว่า20 ปี
ปาล์มนํ มา ั น สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ E. guineensis, E. oleifera และ E. odora
1. E. guineensis เป็ นชนิ ดทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และเป็ นพันธุ์ทีใช้ปลูกเป็ น
การค้า มีถิ นกําเนิ ดอยู่ในประเทศแถบแอฟริ กาตอนกลางและตะวันตกของทวีป ปาล์มชนิ ดนี เรี ยกว่า
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African oil palm Hartley (1988) อ้ างโดย ธีระ (2554) จํ าแนกตามความแตกต่างของลักษณะความ
หนาของกะลาปาล์มและการปรากฏของเส้นใยสีน ํ าตาลบริ เวณเนื อปาล์มชั นนอกรอบๆ กะลา ได้3 ชนิด
คือ
1. แบบดูรา กะลาหนา 1.5 - 5 มิลลิเมตร ไม่มีเส้นใยสีน ํ าตาลรอบกะลา
2. แบบเทเนอรา กะลาหนา 0.5 - 5 มิลลิเมตร มีเส้นใยสีน ํ าตาลรอบกะลา
3. แบบพิ สิ เ ฟอรา กะลาบางมากหรื อไม่ มี ก ะลา มี เ ส้น ใยสี น ํ าตาลรอบ
กะลา
ปาล์มนํ ามันแบบพิสิเฟอราไม่นิยมปลูกเป็ นการค้า เนื องจากช่อดอกตัวเมียมีโอกาส
เป็ นหมั นสูง ผลมีขนาดเล็กและให้ผลผลิตตํ า แต่มีข ้อดีทีมีกะลาบางจึงนิ ยมใช้เป็ นพ่อพันธุ์ในโครงการ
ปรับปรุ งพัน ธุ์ ส่ วนปาล์มนํ ามัน แบบดูราและแบบเทเนอรา(ดูรา x พิสิเฟอรา) นิ ยมปลูก เป็ นการค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ งปาล์มนํ ามั นแบบเทเนอราเนืองจากมีล ั กษณะต่างๆ ดีกว่าปาล์มนํ ามั นแบบดูรา
2. E. oleifera ชือเดิม คือ E. melanoccoca หรื อ Corozo oleifera มีถิ นกําเนิ ดอยู่แถบ
ประเทศต่างๆ ทางภาคเหนือของลุ่มแม่น ํ าอะเมซอนของทวีปอเมริ กาใต้ติดต่อไปถึงทวีปอเมริ กากลาง
บริ เวณประเทศคอสตาริ กา เรี ยกปาล์มนํ ามันชนิ ดนี ว่าAmerican oil palm ไม่นิยมปลูกเป็ นการค้า
เนื องจากมีการเจริ ญเติบโตช้า ผลมีขนาดเล็ก ต้นเตี ยและให้ผลผลิตนํ ามันตํ ากว่าปาล์มนํ ามันชนิE.ด
guineensis ปาล์มชนิดนี นิยมใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งพั นธุE.์ guineensis โดยสร้างลูกผสมข้ามชนิด
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษา
3. E. odora ชือเดิมคือ Barcella odora พบบริ เวณเดียวกับ E. oleifera แถบลุ่มแม่น ํ า
อะเมซอน ความสําคัญของปาล์มกลุ่มนี ยั งไม่มีรายงานการใช้ประโยชน์
2. ลักษณะพฤกษศาสตร์ ของปาล์มนํามัน
ปาล์มนํ ามันจัดเป็ นพืชยืนต้น(perennial crop) สามารถเก็บผลผลิตได้นานกว่า 20 ปี
ซึ งปาล์มนํ ามัน จัดอยู่ในพืชตระกูลปาล์ม(Palmae ปั จ จุ บันเปลียนชื อเป็ น Arecaceae) ตระกูลย่อย
(Sub-family) เดียวกับมะพร้าว คือ Cocoideae สกุล Elaeis ซึ งมีอยู่ 3 ชนิ ด ได้แก่ Elaeis guineensis,
Elaeis oleifera และ Elaeis odora โดยทั ง 3 ชนิ ดนี Elaeis guineensis มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมาก
ทีสุด ซึ งมีล ั กษณะทางพฤกษศาสตร์ (ธีระ และคณะ, 2548) ดังนี
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ราก
ปาล์มนํ ามั นมีระบบรากแบบรากฝอย โดยรากอ่อนจะงอกออกจากเมล็ดเป็ น
อั นดับแรก เรี ยกว่าradical เมือต้นกล้ าอายุได้ประมาณ2 – 4 เดือน รากอ่อนจะหยุดการเจริ ญเติบโตและ
หายไป และระบบรากจริ งจะงอกจากส่วนฐานของลํ าต้น ต้นปาล์มนํ ามั นทีเจริ ญเติบโตเต็มทีจะประกอบ
ไปด้วยราก 4 ชุด ซึ งทํ าหน้าทีช่วยคํ าจุนลํ าต้น ดูดซับนํ าและธาตุอาหาร
(กรมวิชาการเกษตร, 2550) ดังนี
รากชุดแรก (primary roots) เป็ นรากที เกิดจากฐานของลํ าต้นรู ปกรวย มีการ
เจริ ญเติบโต 2 แนว คือ แนวดิ งลง (descending) และแนวระนาบ (horizontal) รากมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง6
– 10 มิลลิเมตร ความยาว 3 – 4 เมตร อาจยาวได้มากกว่านี ส่วนของรากทีทํ าหน้าทีดูดนํ าและธาตุอาหาร
อยู่ตรงส่วนกลางของราก
รากชุดทีสอง (secondary roots) เป็ นรากทีเกิดจากเนื อเยือ pericycle ของราก
ชุดแรก เกิดในแนวระดับมากกว่าในแนวดิ ง ทิศทางของการแตกแขนงของรากชุดทีสองมี 2 ประเภท คือ
รากทีแตกแขนงในแนวดิ งขึ น เรี ยกว่าascending secondary roots และในแนวดิ งลง เรี ยกว่า descending
secondary roots โดยทั ง2 ประเภทจะตั งฉากกับรากชุดแรก แต่มีขนาดเล็กกว่า จํานวนทีเกิดเกือบเท่าๆ
กัน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง2 – 4 มิลลิเมตร
รากชุดทีสาม (tertiary roots) เกิดจากเนื อเยือ pericycle ของรากชุดทีสอง มีทิศ
ทางการเกิดตั งฉากกับรากชุดทีสอง แต่ขนานกับรากชุดแรก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง0.7 – 1.2 มิลลิเมตร
และยาวไม่เกิน 15 เซนติเมตร
รากชุดทีสี (quaternary roots) อาจจะมีหรื อไม่มี ถ้ ามีจะเจริ ญ หรื อพั ฒนาการ
มาจากรากชุดทีสาม มีเส้นผ่านศูนย์ กลาง0.1 – 0.3 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร
รากทุกชุ ดไม่มีข นราก (root hairs) โดยการดูดซึมและดูด ยึดธาตุ อาหารที
ปาล์มนํ ามันนํามาใช้ประโยชน์ทีระดับความลึก30-50 เซนติเมตรจากผิวดิน (ธีระ และคณะ, 2548)
นอกจากนี ศั กดิ ศิลป์ และคณะ(2541) รายงานว่า ความหนาแน่ นของรากจะพบในบริ เวณรัศมีของพุ่ม
ใบ และลึกลงไปประมาณ 15 เซนติเมตรจากผิวดิน ซึ งการแผ่กระจายของรากจะขึ นกับสภาพแวดล้อม
ต่างๆ เช่น สภาพของดิน ปริ มาณธาตุอาหาร ความตื นของระดับนํ าในดิน เป็ นต้น โดยการดูดซึมและดูด
ยึดธาตุอาหารจะเกิ ดตรงส่ ว นทีเรี ยกว่า hypodermis บริ เวณถัดจากปลายรากของรากแขนงแต่ ละชุ ด
นอกจากนี ปาล์มนํ ามั นมีรากอีกชุดหนึ งทีแตกออกมาคือ รากอากาศ(aerial roots) มีจุดกํ าเนิดจากเนื อเยือ
epidermis และ hypodermis ของลํ าต้นในระดับทีสูงจากพื นดินตั งแต่1 เมตร ลงมา โดยทํ าหน้าทีจับและ
แลกเปลียนอากาศระหว่างเนื อเยือรากกับบรรยากาศ
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ลําต้น
ลํ าต้นของปาล์มนํ ามันมีล ักษณะตั งตรง ไม่มีกิ งแขนง ประกอบด้วยข้อและ
ปล้ องทีถีมาก แต่ละข้อมีหนึ งทางใบเกิดเวียนรอบลํ าต้น ในระยะทีปาล์มอายุย ั งน้อย(น้อยกว่า 3 ปี ) จะ
สังเกตเห็นทางใบอยู่ติดกับลํ าต้นมากกว่า40 ทางใบ เมือปาล์มมีอายุมากขึ นและเริ มมีการตัดแต่งทางใบ
จะสังเกตเห็นฐานทางใบทีเป็ นรอยตัดแต่งติดอยู่รอบๆ ลํ าต้น รอยแผลทีฐานใบติดกับลํ าต้นก็คือข้อของ
ลํ าต้น และส่วนทีอยู่ระหว่างข้อของลํ าต้นคือปล้ อง ต้นปาล์มนํ ามันทีแก่ม(อายุ
าก มากกว่า 20 ปี ) อาจมี
ความสูงถึง 15 – 18 เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางลํ าต้น30 – 38 เซนติเมตร โดยทั วไปความสูงของต้น
ปาล์มจะเพิ มขึ นปี ละประมาณครึ งเมตร(ธีระ และคณะ, 2548) และเมือต้นปาล์มมีอายุมากขึ นกาบใบ
รอบลํ าต้นจะร่ วง ลํ าต้นปาล์มนํ ามั นจะเรี ยบเหมือนต้นมะพร้า(เอกชั
ว ย, 2548) นอกจากนี Jacquemard
(1979) รายงานว่า ลํ าต้นของปาล์มนํ ามันมีความแปรปรวน ทั งนี ขึ นกับปั จจัยของสภาพแวดล้อม และ
พั นธุกรรม โดยภายใต้สภาพแวดล้ อมทีไม่เหมาะสม เช่น ปริ มาณแสงทีน้อย หรื ออุณหภูมิทีตํ า จะส่ งผล
ให้ต ้นปาล์มนํ ามั นมีการเจริ ญเติบโตทางด้านลํ าต้นทีช้ามาก และการปลูหนาแน่
ก นส่งผลให้ปาล์มนํ ามัน
มีการยืดตัวสูงเร็ วกว่าปกติ
ลํ าต้นของปาล์มนํ ามั นมีหน้าทีสําคัญคือ ชูใบรับแสงเพือสังเคราะห์อาหาร ลํ าเลียงนํ า
และอาหารผ่านกลุ่มมั ดท่อนํ าและท่ออาหารภายในลํ าต้น ซึ งระบบเนื อเยือภายในประกอบด้วยกลุ่มมัด
ท่อนํ า ท่ออาหารถึง20,000 หน่วย เป็ นเนื อเยือทีมีชีวิต ได้แก่ phloem ส่ วนมากทําหน้าทีเคลือนย้ ายทาง
ลง ส่วนระบบเนื อเยือลํ าเลียงภายนอกประกอบด้วยเส้นใยทีไม่มีชีวิตจํ านวนมาก ทํ าหน้าทีเคลือนย้ ายนํ า
และธาตุอาหารทางขึ น ระบบเนื อเยือดังกล่าวติด ต่อถึงกันหมดตลอดทั งลํ าต้นและใบ(กรมวิชาการ
เกษตร, 2550)
ใบหรือทางใบ
ใบ หรื อทางใบ เป็ นใบประกอบรู ปขนนก (pinnate) แต่ละใบแบ่งออกเป็ น 2
ส่วน คือ ส่วนทีเป็ นแกนกลางทีมีใบย่อยอยู่ 2 ข้าง และส่วนของก้านทางใบ ซึ งมีขนาดสั นกว่าส่ วนแรก
และมีหนามสั นๆ อยู่2 ข้าง แต่ละทางมีใบย่อยประมาณ 100 – 160 คู่ ใบย่อยยาวประมาณ 100 – 120
เซนติเมตร กว้ างประมาณ 4 – 6 เซนติเมตร (กรมวิชาการเกษตร, 2550)
ใบ ประกอบด้วยแกนทางใบ ก้านใบ และใบย่อย ซึ งเกิดจากการพัฒนาของ
เนื อเยือเจริ ญปลายยอดลํ าต้นเป็ นจุดกําเนิ ดตาใบมีประมาณ40 – 50 ตาใบ เมือปาล์มโตเต็มทีทางใบ
อาจจะยาว 6 – 9 เมตร ซึ งขึ นอยู่ก ับระยะปลูก และสภาพแวดล้ อม โดยทางใบจะเกิดเป็ นลักษณะเกลียว
รอบต้น ซึ งเกลียวรอบต้นนี จะเห็นได้เมือตัดใบจนถึงโคนใบออก การเกิดของทางใบมีทงเวี
ั ยนซ้ายและ
เวียนขวา สําหรับนับอายุของต้นปาล์ม เช่น ชั นของทางใบมี3 – 4 ชั น หมายถึงต้นปาล์มมีอายุ1 ปี (เอก
ชัย, 2548) โดย Corley และคณะ (1971) รายงายว่า ใบเป็ นส่วนหนึ งทีจะช่วยส่งผลต่อการติดทะลายและ

ขนาดของทะลาย เนื องจากใบเป็ นส่ วนทีสําคัญในการสังเคราะห์ด ้วยแสง เพือสร้างอาหาร และ
อาหารจะถูกลํ าเลียงไปสะสมทีส่วนต่างๆ ของต้นปาล์ม โดยเฉพาะทีทะลายปาล์ม
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ช่ อดอก
ปาล์มนํ ามั นมีทั งช่อดอกตัวผู้ และช่อดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกันแต่อยู่ก ัน
คนละช่อ (monoecious) ซึ ง 1 ทางใบมีตาดอก 1 ตา โดยตาดอกเกิดอยู่บริ เวณซอกใบทีติดกับต้น และ
ดอกสามารถพั ฒนาเป็ นช่อดอกตัวผู้ หรื อช่อดอกตัวเมียก็ได้บางครั งช่อดอกตัวผู้ และช่อดอกตัวเมียอาจ
รวมอยู่ในช่อเดียวกันเรี ยกช่อดอกประเภทนี ว่า ช่อดอกกระเทย โดยการกําหนดเพศของช่อดอกตัวเมีย
ขึ นอยู่ก ับลั กษณะประจํ าพั นธุ์ สภาพแวดล้ อมและการจัดการสวน(ธีระ และคณะ, 2548) โดยการพัฒนา
ตาดอกจนถึงดอกบานพร้อมทีจะได้รับการผสม ใช้เวลาประมาณ 33 – 34 เดือน (สําหรับปาล์มนํ ามันที
ให้ทางใบ 2 ทางใบ/เดือน) การกํ าหนดเพศของตาดอกจะเกิดขึ นในช่วง20 – 22 เดือนก่อนดอกบาน ถ้า
สภาพแวดล้ อมทีเหมาะสม ช่อดอกจะพั ฒนาเป็ นช่อดอกเพศเมียเป็ นส่วนใหญ่มีลมและแมลงเป็ นพาหะ
ในการผสมเกสร โดยเฉพาะด้วงงวงปาล์มนํ ามัน(Elaeidobius kamerunicus) เป็ นแมลงทีมีความสําคัญ
ต่อการช่วยผสมเกสร ซึ งหลั งจากการผสม5 – 6 เดือน ช่อดอกตัวเมียจะพัฒนาเป็ นทะลายทีสุ กแก่เต็มที
(ธีระพงศ์, 2553)
ผลและเมล็ด
หลังจากทีช่ อดอกตัวเมียได้รับการผสม ประมาณ 5 – 6 เดือน (โดยเฉลีย
ประมาณ 6 เดือน) ผลปาล์มในทะลายจึงจะสุ กพร้อมเก็บเกียวได้ การสุ กของผลจะเริ มจากฐานช่อดอก
ขึ นมา โดยทั วไปปาล์มนํ ามัน สามารถผลิตทะลายสดปาล์มได้ไม่ควรตํ ากว่12า ทะลายต่อต้นต่อปี มี
นํ าหนักต่อหนึ งทะลายประมาณ10 – 30 กิโลกรัม จํ านวนผลทั งหมดต่อทะลายรวมแล้วประมาณ500 –
4,000 ผล โดยเฉลียมีจ ํ านวน 1,600 ผลต่อทะลาย อย่างไรก็ตามลั กษณะดังกล่าวข้างต้นขึ นอยู่ก ับอายุของ
ปาล์มนํ ามั น ผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง2 – 5 เซนติเมตร ขึ นอยู่ก ับพั นธุ์ ผลมีน ํ าหนัก ประมาณ3 – 30
กรัม (เอกชัย, 2548) ผลปาล์มประกอบด้วย เปลือกผลชั นนอก(pericarp) เนื อปาล์ม (mesocarp) กะลา
(shell) เนื อในเมล็ด (kernel) และคัพภะ (embryo) ส่ วนของผลปาล์มทีนํามาหี บเพือสกัดนํ ามันมาใช้
ประโยชน์ มี 2 ส่วน คือ ส่ วนแรกจากเปลือกผลชั นนอกกับเนื อผลชั นนอก และส่ วนทีสองจากเนื อผล
ชั นใน กับคัพภะ นํ ามั นทีหีบแยกได้จาก2 ส่ วนนี มีคุณสมบัตทิ างเคมีทีแตกต่างกัน โดยส่ วนแรกนิ ยม
นํามาใช้เพือการบริ โภค ส่วนทีสองนิยมนํามาใช้เพือการอุปโภค
เมล็ดปาล์มประกอบด้วย กะลา เนื อในเมล็ด และคัพภะ ใช้สําหรั บการขยายพัน ธุ์
กะลาเป็ นส่วนทีแข็ง ขนาดของเมล็ดขึ นอยู่ก ับความหนาของกะลาและขนาดเนื อในเมล็ดบริ เวณปลาย
ด้านหนึ งของกะลาสังเกตเห็นรู สําหรับการงอก3 รู ทํ าหน้าทีดูดซับนํ าในระยะทีทํ าการเพาะเมล็ด ดังนั น
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ในการเพาะเมล็ดปาล์มอาจได้จ ํ านวนต้นกล้ าปาล์ม1 – 3 ต้นต่อเมล็ด (ปกติได้เพียง 1 ต้น) โดยเนื อ
ในเมล็ดจะเป็ นแหล่งให้อาหารแก่กล้ าปาล์มในระยะแรกของการพั ฒนา และคัพภะจะพั ฒนาเป็ นต้นกล้า
ปาล์ม โดยปกติเมล็ดปาล์มมีระยะพั กตัวหากปล่อยให้มีการงอกในสภาพธรรมชาติ จะต้องใช้เวลานาน
3 – 6 เดือน จึงจะมีความงอกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ แต่หากมีการควบคุมปั จจัยสภาพแวดล้อมในการ
เพาะเมล็ดปาล์มนํ ามั นสามารถงอกได้85- 90 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลานานเพียง 40 วัน (ธีระ และคณะ,
2548)
3. การปรับปรุ งพันธุ ์ ปาล์มนํามัน
ธีระ และคณะ (2548) รายงานว่า องค์ความรู้ทีควรทราบเกียวกับการปรับปรุ งพัน ธุ์
ปาล์มนํ ามั นคือ
1.การปรับปรุ งลั กษณะเชิงคุณภาพของปาล์มนํ ามั น จัดเป็ นลักษณะของปาล์ม
นํ ามัน ทีมีก ารถ่ายทอดทางพัน ธุกรรมสู งมาก และไม่มีอิทธิพลของปั จจัยสิ งแวดล้อมเข้ามาเกียวข้อง
ลั กษณะทีพบมียีนควบคุมเพียงคู่เดียวได้แก่ ลั กษณะความหนาของกะลา(มีกะลาถูกควบคุมด้วยยีนเด่น
1 คู่ และไม่มีกะลาถูกควบคุมด้วยยีนด้อย1 คู่ มีการแสดงออกของยีนแบบบวก) ลั กษณะการปรากฏของ
เส้นใยสีน ํ าตาลรอบกะลา(มีเส้นใยควบคุมด้วยยีนเด่น 1 คู่ และไม่มีเส้นใยควบคุมด้วยยีนด้วย1 คู่ มีการ
แสดงออกของยีนแบบบวก) ลั กษณะสีของผลปาล์มทียั งไม่สุกแก่(ผลสีด ํ า-แดง ถูกควบคุมด้วยยีนเด่น 1
คู่ และผลสีเขียวถูกควบคุมด้วยยีนด้อย1 คู่ มีการแสดงออกของยีนแบบข่มสมบูรณ์)
2.ลัก ษณะเชิ งปริ มาณของปาล์มนํ ามัน จัด เป็ นลัก ษณะของปาล์มนํ ามัน ที มี
อั ตราการถ่ายทอดทางพั นธุกรรมแปรปรวนตั งแต่ต-สู
ํ า ง และมีอิทธิพลของปัจจัยสิ งแวดล้ อมมาเกียวข้อง
ลั กษณะทีพบซึ งมียีนควบคุมหลายคู่ได้แก่ ลั กษณะองค์ประกอบของทะลาย (เปอร์ เซ็นต์ผลต่อทะลาย,
เปอร์เซ็นต์เนื อปาล์มชั นนอกต่อผล และเปอร์เซ็นต์เนื อในต่อผล) ลั กษณะผลผลิตทะลาย (จํ านวนทะลาย
ต่อต้น, นํ าหนักต่อทะลาย และนํ าหนักทะลายต่อต้น) และ ลั กษณะผลผลิตนํ ามัน(เปอร์ เซ็นต์น ํ ามันต่อ
ผล, เปอร์เซ็นต์น ํ ามั นต่อทะลาย และผลผลิตนํ ามั นต่อต้น)
เกณฑ์พิจารณาในการปรับปรุ งพั นธุ์ปาล์มนํ ามั น จุดประสงค์หลักคือ ต้องการ
ได้พ ั นธุ์ดี(พั นธุ์ลูกผสมแบบเทเนอรา) ทีให้ผลผลิตนํ ามันสูงสุ ด และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
แหล่งปลูกได้ดี ซึ งเป็ นขั นตอนสุ ด ท้ายหลังจากทีได้ท ําการคัดเลือกพ่อ-แม่พ ันธุ์มาผสม และนําเมล็ด
ลูกผสมมาปลูกทดสอบในชั วลูกแล้วจึงจะให้ค ําตอบได้ว่าพันธุ์ดีนั นเหมาะสมทีจะผลิตเป็ นเมล็ดพันธุ์
เพือจําหน่ ายให้เกษตรกรปลูกต่ อไปหรื อไม่ ดังนั นการคัดเลือกพ่อ-แม่พ ันธุ์ปาล์มนํ ามัน มาผสมกัน
เพือให้ได้ลูกผสมแบบเทเนอราทีดีนั นจึงมีความสําคัญ การคัดเลือกพั นธุ์ปาล์มนํ ามันจึงจําเป็ นอย่างยิ งที
จะต้องพิจารณาถึงลั กษณะทางการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะลักษณะทีเป็ นองค์ประกอบของผลผลิต ซึ ง
อาจพิจารณาได้จาก ผลผลิตทะลายสด และผลผลิตนํ ามั น
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ผลผลิตทะลายสดของปาล์มนํา ขึ นอยู่ก ับ
1. อายุของปาล์มนํ ามัน ในระยะแรกปาล์มนํ ามันอายุน้อยจะให้ผลผลิตตํ า
และจะเพิ มขึ นเรื อยๆจนถึงอายุ 8-10 ปี หลั งจากนั นผลผลิตก็จะเริ มลดลง
2. ลักษณะจํานวนทะลาย จํานวนทะลายต่อต้นของปาล์มนํ ามัน ขึนอยู่ก ับ
สัดส่วนการผลผลิตทางใบต่อปี และสัดส่ วนเพศ (คิดเป็ นร้อยละของจํานวนช่อดอกตัวเมียต่อช่อดอก
ทั งหมด คือรวมทั งช่อดอกตัวผู้ และตัวเมีย ในระยะเวลา1 ปี )
3. ลั กษณะนํ าหนักทะลาย นํ าหนักทะลาย
ต่อต้นของปาล์มนํ ามัน ขึ นอยู่ก ับ
นํ าหนักของก้านทะลาย นํ าหนัและจํ
ก านวนช่อดอกย่อย จํ านวนดอกต่อช่อดอกย่อย เปอร์ เซ็นต์การติด
ผล และนํ าหนักเฉลียของผลปาล์มนํ ามั นในทะลาย ปาล์มนํ ามั นอายุมากขึ นจะมีผลทําให้น ํ าหนักทะลาย
จํ านวนช่อดอกย่อย และนํ าหนักเฉลียของผลปาล์มสูงขึ น
ผลผลิตนํ ามั นขึ นอยู่ก ับนํ าหนักทะลาย และเปอร์ เซ็นต์น ํ ามันต่อทะลาย ความสัมพันธ์
ของลั กษณะทั งสองนี พบว่าเปอร์ เซ็นต์น ํ ามันต่อทะลายจะสูง และค่อนข้างสูงคงทีเมือปาล์มนํ ามันมี
นํ าหนัก5 กิโ ลกรัมขึ นไป โดยทั วไปในปาล์มนํ ามัน ทีมีอายุน้อยจะมีน ํ าหนัก ทะลายตํและเพิ
า มขึ น
เรื อยๆ เมืออายุมากขึ น นํ าหนักทะลายจะสูงมากกว่า5 กิโลกรัม เมือปาล์มนํ ามันอายุประมาณ3 ปี
6 เดือนหลั งจากปลูก
เมือพิจ ารณาถึงค่ าอัต ราการถ่ายทอดทางพัน ธุ กรรมของบางลักษณะดังกล่าวข้างต้น พบว่า
ปาล์มนํ ามั นแต่ละชนิด(ดูรา เทเนอราและ พิสิเฟอรา) มีความแตกต่างกัน ทํ าให้การคัดเลือกพ่อ-แม่พ ั นธุ์
ปาล์มนํ ามั นเพือการปรับปรุ งพั นธุ์ จํ าเป็ นต้องมีเกณฑ์ในการคัดเลือกทีให้ล ํ าดับความสํญของลั
าคั กษณะ
ทีทํ าการคัดเลือกทีแตกต่างกัน โดยลักษณะทีควรให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรกของปาล์มนํ ามันชนิ ด
ดูรา และเทเนอรา คือ ลั กษณะนํ นา ักต่อทะลาย ส่วนปาล์มนํ ามั นชนิดพสิ ิเฟอรานั น ลั กษณะทีสําคัญเป็น
อั นดับแรก คือลั กษณะจํ านวนทะลายต่อต้น เนืองจากลั กษณะดังกล่าวของปาล์มนํ ามั นแต่ละชนิดมีอ ั ตรา
การถ่ายทอดทางพั นธุกรรมสูง
4. ปัจจัยทีส่ งผลต่อการแสดงออกของปาล์มนํามัน
ถึงแม้ ว่าปาล์มนํ ามั นจะเป็ นพืชยืนต้นทีสามารถเจริ ญเติบโตได้ในหลายสภาพแวดล้อม
ก็ตาม แต่การทีจะมีการเจริ ญเติบโตทีดี ให้ผลผลิตสูงได้นั นต้องมีปัจจัยของพันธุกรรม(genetic factor)
สภาพแวดล้อม (environmental factor) และปฏิกิริ ยาสัมพันธ์ร ะหว่างพัน ธุก รรมกับสภาพแวดล้อม
(genotype x environment interaction) ดังนี
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4.1 ปัจจัยทางพันธุกรรม (genetic factor)
ปาล์มนํ ามั นจัดเป็ นพืชยืนต้นผสมข้ามประเภททีมีช่อดอกตัวผู้ และตัวเมียอยู่
บนต้นเดียวกันแต่ช่วงเวลาการออกดอกไม่พร้อมกัน จัดอยู่ในสกุลElaeis (E.) ซึ งสามารถแบ่งออกเป็ น
3 ชนิด คือ E. guineensis, E. oleifera และ E. odora (ธีระ และคณะ, 2554)
4.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อม (environmental factor)
ปัจจัยสภาพแวดล้ อมอั นเนืองมาจากความแปรปรวน สามารถแบ่งได้ เป็ น 2
แบบคือ แบบทีคาดหมายได้ ได้แก่ ปั จจัยบางอย่างทีเกิดขึ นอย่างเป็ นระบบและอยู่ภายใต้การควบคุม
ของผู้ วิจ ัยเช่น ชนิดของดิน วั นปลูก ระยะปลูกอั ตราปลูก ระดับปุ ๋ ยและวิธีเก็บเกียว เป็ นต้น และแบบที
คาดหมายไม่ได้ ได้แก่ ปั จจัยทีเกิดขึ นอย่างไม่เป็ นระบบ และควบคุมได้ยาก เช่น การกระจายของฝน
การเปลียนแปลงอุณหภูมิและความชื น เป็ นต้น ดังนั นปั จจัยทางด้านสภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกับการ
เจริ ญเติ บโตและการให้ผลผลิต ปาล์มนํ ามัน ที ควบคุ มได้ยากพอจําแนกได้ เป็ นปั จ จัยลมฟ้ าอากาศ
และปัจจัยเกียวกับดิน ดังนี
4.2.1 ฝน (rain)
ปั จ จัยที มีอิทธิ พลสู งมาก ในการจํากัด ผลผลิต ของปาล์มนํ ามัน คื อ
ความชื น ปาล์มนํ ามั นจึงควรได้รับความชื นสมํ าเสมอตลอดปี ไม่ว่าจะเป็ นความชื นจากฝน ทะเล หรื อ
การให้น ํ าจากแหล่งนํ าทีขุดขึ นในช่วงฤดูแล้ ง ปริ มาณฝนตกควรอยู่ระหว่า1,800
ง – 3,000 มิลลิเมตรต่อ
ปี ขึ นไปและแต่ละเดือนควรมีปริ มาณนํ าฝนไม่น้อยกว่า120 มิลลิเมตรต่อเดือน และต้องไม่มีสภาพแล้ง
เกินกว่า 3 เดือน (เอกชัย, 2548) จากการศึกษาในเรื องของฝนทีเกียวข้องกับปาล์มนํ ามันสรุ ปได้ว่า ฝนมี
ความสัมพัน ธ์ก ับผลผลิต ของปาล์มนํ ามัน ในประเทศมาเลเซี ยได้เคยมีการบันทึ ก การสํารวจ และ
ประมาณการเอาไว้ ว่าปริ มาณฝนทีตกลงมานั นจะมีผลกระทบต่อผลผลิตปาล์มนํ ามันโดยสามารถทําให้
ผลผลิตแปรปรวนได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามปริ มาณของฝนทีตกลงมายั งแปลงปลูกปาล์มนํ ามัน
ใช่ ว่ าจะนํา มาใช้ประโยชน์ ได้ห มด แต่ บางส่ ว นอาจสู ญ เสี ย ไปได้ ซึ งจากการศึ ก ษาใช้น ํ าฝนของ
ปาล์มนํ ามันในประเทศมาเลเชีย พบว่า ปาล์มนํ ามัน สามารถดูดใช้ปริ มาณนํ าฝนที ตกลงมาได้เพียง
25 เปอร์ เซ็นต์ อีก 24 เปอร์ เซ็นต์ จะสูญเสี ยไปโดยการชะล้างและซึมลงไปในส่ วนชั นล่างของดิ น
ปริ มาณนํ าฝนอีก51 เปอร์ เซ็น ต์ จะถูกดูด ยึด และไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (พรชัย, 2523)
โดยปริ มาณความต้องการนํ าของปาล์มนํ ามันอายุ 4 – 11 ปี ถ้ามีการให้น ํ าเท่ากับค่าการคายระเหยนํ า
จากต้น สามารถเพิ มผลผลิตทะลายสดได้ 41 เปอร์ เซ็นต์ เมือเปรี ยบเที ยบกับต้น ปาล์มทีไม่ได้ให้น ํ า
ส่วนต้นปาล์มนํ ามั นอายุ3 – 9 ปี ทีให้น ํ าจะให้ผลผลิต3.75 ตันต่อไร่ ต่อปี ขณะทีต้นปาล์มทีไม่ได้ให้น ํ า
จะให้ผลผลิตเพียง 3 ตันต่อไร่ ต่อปี ดังนั นการปลูกปาล์มนํ ามั นในเขตทีขาดนํ200
า มิลลิเมตรต่อปี ขึ นไป
ควรมีการให้น ํ าเพิ ม หรื อมีการจัดการให้มีความชื นในสวนปาล์มเพิ มมากขึ น(เอกชัย, 2548) รายงานของ
Mohd Roslan และ Mohd Haniff (2007) ว่า สภาพทีแห้งแล้ งหรื อขาดนํ าปาล์มนํ ามันจะมีความพยายาม

10

ปรับตัวเพืออยู่รอด ซึ งมีผลให้ปาล์มนํ ามันใช้น ํ าอย่างประหยัขณะเดี
ด ยวกันสามารถรักษาระดับ
การสร้างอาหารเอาไว้ได้ และมีการให้ผลผลิตอย่างเหมาะสม ซึ งหมายถึง การทีปาล์มนํ ามันนํานํ าไป
ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ ด้ว ยการสังเคราะห์ด ้ว ยแสง และมีก ารเคลือนย้ายอาหารเพือนําไปสร้ าง
ผลผลิตได้
4.2.2 แสงแดด (sunshine)
ในปาล์มนํ ามั นแสงแดดจัดเป็ นปัจจัยสําคัญทีเกียวข้องกับอุณหภูมิซึ ง
มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของปาล์มนํ ามันรองจากนํ าฝน จํานวนช่วงทีปาล์มนํ ามัน ต้องการแสงต่อวัน
โดยทั วไปควรจะมีแสงแดดประมาณ 4 – 5 ชั วโมง/วัน โดย Corley (1973) รายงานว่า ในช่วงกลางวัน
ปากใบของปาล์มนํ าม ันจะปิ ด เนื องจากในช่วงกลางวันมีความเข้มแสงสูง และอาจส่ งผลต่อศักยภาพ
ของผลผลิตประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ Broekmans (1957) ได้ศึกษาการปลูกปาล์มนํ ามั น พบว่า แสงแดดที
มีความเข้มสูงมีความสัมพั นธ์ต่อการผลิตช่อดอกตัวเมียในรอบปี โดยมีผลทําให้การผลิตช่อดอกตัวเมีย
ในรอบปี เพิ มขึ นแต่การทีปาล์มนํ ามั นได้รับแสงไม่เพียงพอมีผลมากต่อการปลูกปาล์มนํ ามัโดยเฉพาะ
น
อายุ
2-3 ปี ทางใบจะมีอ าการสู งยาว ทรงพุ่ มมีข นาดเล็ก คล้ายอาการเป็ นโรค (Germer and
Sauerborn, 2004) เมืออายุของปาล์มนํ ามันมีอายุมากขึ นHirsch (1988) อ้างโดย Corley และ Tinker
(2003) รายงานว่าปาล์มนํ ามั นทีอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นอืน จะให้ผลผลิตทีตํ ากว่าต้นทีไม่อยู่ภายใต้ร่มเงา
และในช่วงทีปาล์มนํ ามั นขาดนํ (dry
า period) แสงแดดจะมีผลต่อผลผลิตของปาล์มนํ ามันหลังจากช่วง
นั นมาอีก28 เดือน (เอกชัย, 2548)
4.2.3 อุณหภูมิ (temperature)
ความสัมพั นธ์ระหว่างนํ าและแสงแดดมีความสัมพั นธ์ก ับอุณหภูมซึิ ง
มีความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของปาล์มนํ ามันอย่างยิ งเอกชัย (2548) พบว่า อุณหภูมิที
14 องศาเซลเซียส มีผลต่อการยั บยั งการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าปาล์มนํ ามัน และเมืออุณหภูมิสูงขึ นถึง
20 องศาเซลเซียส จะทํ าให้ต ้นกล้ าปาล์มนํ ามั นเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็3ว – 7 เท่า เมือเทียบกับต้นกล้า
ปาล์มนํ ามั นทีเจริ ญเติบโตทีอุณหภูม17.4
ิ องศาเซลเซียส ดังนั นอุณหภูมิทีเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
ของปาล์มนํ ามั น คือ24 – 30 องศาเซลเซียส
4.2.4 ลม (wind)
ปาล์มนํ ามันเป็ นพืชที ไม่ต ้านทานต่ อลมแรงได้ เมือเปรี ยบเทียบกับ
มะพร้าว เพราะปาล์มนํ ามั นมีทรงพุ่มใหญ่และแข็งแรงน้อยกว่า จึงไม่ควรปลูกปาล์มนํ ามันในพื นทีทีมี
การเกิดพายุบ่อยๆ (เอกชัย, 2548) จากรายงานของ Paramananth (2003) พบว่า บริ เวณหมู่เกาะ Solomon
มีต ้นปาล์มถูกทํ าลายมากกว่า25 เปอร์ เซ็นต์ โดยพายุ Namu ในปี ค.ศ. 1985 แต่ในช่วงทีมีแสงแดดจัด
และมีลมพั ดอ่อนจะช่วยส่งเสริ มให้ การหายใจของปาล์มนํ ามั นดีขึ นและยั งช่วยลดความร้อนบริ เวณผิว
ใบได้อีกด้วย
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4.2.5 ความชืนอากาศ (humidity)
ปาล์มนํ ามันชอบอากาศแบบชุ่มชื น ซึ งควรมีความชื นสัมพัทธ์ของ
อากาศเฉลียในรอบปี สูงกว่า 75 เปอร์ เซ็นต์ ขึ นไปจึงจะทําให้การเจริ ญเติบโตเป็ นไปตามปกติ และ
สามารถให้ผลผลิตสูง ความชื นในอากาศมีผลต่อปาล์มนํ ามั นโดยตรงHenson (1991) รายงานว่า ปากใบ
ปาล์มนํ ามันจะปิ ดเมือความชื นในบรรยากาศอิ มตัว และสภาพทีมีแสงแดดจัด โดยมีผลทําให้ผลผลิต
ปาล์มนํ ามันแปรปรวนได้ถึง400 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี (พรชัย, 2523) แต่จะมีผลกระทบน้อยเมือปาล์ม
นํ ามั นอายุมากขึ น(Mohd Roslan and Mohd Haniff, 2007)
4.2.6 ปัจจัยเกียวกับดิน (soil factor)
ปาล์มนํ ามัน สามารถเจริ ญเติ บโตและให้ผลผลิตสู งได้ในดิ น หลาย
ชนิด แต่ต ้องมีเทคนิคการจัดการสวนปาล์มทีเหมาะสม และสภาพพื นทีทีเหมาะสมควรมีความสูงจาก
ระดับนํ าทะเลไม่เกิน300 เมตร ความลาดเทของพื นที 1 – 12 เปอร์ เซ็นต์ และต้องเป็ นพื นทีทีไม่มีน ํ า
ท่วมขัง มีการระบายนํ าดีถึงระบายนํ าได้ปานกลาง ถ้าเป็ นพื นทีตํ ามากก็ต ้องยกร่ องปลูก การจัดการนํ า
และความชื นในดินทีเหมาะสม การอนุรักษ์อินทรี ยวั ตถุในบริ เวณผิวดิน การปรับปรุ งโครงสร้างของดิน
ให้เหมาะสมต่อการระบายนํ าและอากาศ(เอกชัย, 2548) ซึ งคุณสมบัติของดินทีปลูกมีความสําคัญมาก
โดยปกติดินทีเหมาะสมในการปลูกปาล์มนํ ามันควรเป็ นดินร่ วนถึงเหนี ยวทีมีความลึกของชั นหน้าดิน
มากกว่า 75 เซนติเมตร ดินทีไม่เหมาะสม ได้แก่ ดินลูกรังทีมีเม็ดกรวด และชั นล่างอาจเป็ นแผ่นศิลา
มีชั นของหน้าดินน้อย ซึ งอาจระบายนํ าได้ยาก คุณสมบัติทางเคมีของดินก็มีความสําคัญต่อการปลูก
ปาล์มนํ ามั น เนืองจากปาล์มนํ ามั นเป็ นพืชทีต้องการธาตุอาหารในดินในปริ มาณมาก ดังนั นจําเป็ นทีต้อง
ให้ปริ มาณธาตุอาหารในดิน เพือรักษาระดับปริ มาณธาตุอาหารทีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตของปาล์มนํ ามั น ดังนั นในดินทีมีปริ มาณธาตุอาหารตํ าจํ าเป็ นทีต้องเพิ มธาตุอาหาร
(ปุ ๋ ย) ในปริ มาณ
ทีสูงเพือรักษาระดับดังกล่าวไว้Rankine และ Fairhurst (1998) อ้ างโดย ธีระพงศ์ (2548)ได้เสนอปริ มาณ
ธาตุอาหารในดิน ทีเหมาะสมในการปลูกปาล์มนํ ามั นดังตารางที 1
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ตารางที 1 ปริมาณธาตุอาหารในดินทีเหมาะสมในการปลูกปาล์มนํามัน
ปริ มาณธาตุอาหารในดิน
ธาตุอาหาร
ตํ ามาก
ตํ า
pH (1:5, ดิน:นํ า)
<3.5
4
Organic C (%)
<0.8
1.2
Total N (%)
<0.08
0.12
Total P (mg/kg)
<120
200
Available P (mg/kg)
<8
15
Exchangeable K (cmol/kg)
<0.08
0.2
Exchangeable Mg (cmol/kg)
<0.08
0.2
Available Cu (mg/kg)
<4
<5
ECEC (cmol/kg)
<6
12
หมายเหตุ : mg/kg = ppm และ cmol/kg = meq/100 g
ทีมา : ธีระพงศ์ (2548)

ปานกลาง
4.2
1.5
0.15
250
20
0.25
0.25
5
15

สูง
5.5
2.5
0.25
400
25
0.3
0.3
>6
18

ธีระ (2554) กล่าวว่า ความเปี ยกชื นของดิน มีปัจจัยทีต้องพิจารณา 2 ประการ คือ การ
ระบายนํ าของดิน และการท่วมขังของนํ า
การระบายนํ าของดิน มีผลต่ อการเจริ ญเติ บโต และการตั งตัว ของปาล์มนํ ามันทีปลูก
ใหม่ ปกติปาล์มนํ ามั นเป็ นพืชทีค่อนข้างไม่ทนต่อการท่วมขังของนํ า ในพื นทีปลูกทีมีการระบายนํ าไม่ดี
จะทํ าให้ผลผลิตลดลง ดังนั นในพื นทีดังกล่าวควรมีการทําระบบระบายนํ าเพือให้ผลผลิตปาล์มนํ ามัน
เพิ มสูงขึ น
การท่วมขังของนํ า พื นทีทีมีการท่วมขังของนํ านานจัดเป็ นพื นที
ทีไม่เหมาะสมสําหรับ
ปาล์มนํ ามัน โดยเฉพาะปาล์มนํ ามันทีเริ มปลูกใหม่ หรื อมีอายุน้อย เนื องจากการท่วมขังของนํ าจะทํา
ความเสียหายให้ก ับต้นปาล์มนํ ามั นจํ านวนมาก และต้องมีการปลูกซ่อมใหม่ การป้ องกันการท่วมขังของ
นํ าในพื นทีดังกล่าวจึงมีความจํ าเป็ นมาก
ลักษณะทางกายภาพของดิน
1. เนื อดิน และโครงสร้างดิน ดินทีมีความเหมาะสมในการปลูกปาล์มนํ ามันมาก เช่น
ดินร่ วน ดินร่ วนปนเหนียว ดินร่ วนปนทรายแป้ ง ดินเหนียวปนทรายส่ วนดินทีมีความเหมาะสมในการ
ปลูก น้อ ยมาก เช่ น ดิ น ทราย ดิ น กรวด และดิ น เหนี ย วแบบแน่ น ทึ บมาก โดยเฉพาะดิ น ทรายที มี
โครงสร้างโปร่ งทํ าให้เก็บความชื นได้น้อย และระดับความอุดมสมบูรณ์ต ํ ามาก การปรับปรุ งดินทําได้
ยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง
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2. ระดับความลึ ก ถึง ชั นดานแข็ง ที มี ค วามเหมาะสมในการปลูก ปาล์ม นํ ามัน
ปานกลางถึง มากควรมีค่ า มากกว่า 50 เซนติ เมตร ดิ น ที มี หน้าดิ น ตื นมี ผลทําให้ก ารเจริ ญ เติ บโต
และผลผลิตของปาล์มนํ ามันไม่ดี นอกจากนี ทําให้รากยึดพื นดิ นได้ไม่ลึกทําให้ต ้นล้มได้เมือลมแรง
ปกติพบดินทีมีหน้าดินตื นในพื นทีทีมีความลาดชันมาก
3. ระดับ ความลึก ถึ ง ชั นกรดซัล เฟต ที มีค วามเหมาะสมในการปลูก ปาล์มนํ ามัน
ปานกลางถึงมากควรมากกว่า 75 เซนติเมตร ชั นดินตื นที มีความเป็ นกรดด่างตํ ากว่า3.5 จะมีค วาม
เป็ นพิษต่อราก และทํ าให้รากดูดซับธาตุอาหารได้น้อยลง ดินประเภทนี สามารถปรับความเป็ นกรดได้
โดยการจัดการดินทีเหมาะสม เช่น การใส่ปูนขาว เป็ นต้น
4. ระดับความหนาของชั นอินทรี ยวัต ถุ หรื อ ชั นพีท ที มีความเหมาะสมในการปลูก
ปาล์มนํ ามั นปานกลางถึงมากควรน้อยกว่า 200 เซนติเมตร การทีดินมีอินทรี ยวัตถุหนามาก จะทําให้
การเจริ ญเติบโต และผลผลิตลดลง พื นทีทีมีชั นอินทรี ยวัตถุม ักเป็ นพื นทีทีมีน ํ าขัการระบายนํ
ง
าออก
จากบริ เวณดังกล่าวมีความจํ าเป็ น และต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง การควบคุมการระบายนํ า และการควบคุม
ระดับนํ าใต้ดินในดินดังกล่าวสามารถทํ าให้ผลผลิตสูงได้ แต่ต ้องมีการเพิ มธาตุอาหารรวมทั งจุลธาตุลง
ในดิ นเพิ มเติ มตามคุ ณ สมบัติ ทางเคมีข องดิ น ดิ น ประเภทนี สามารถนํามาปลูก ปาล์มนํ ามัน ได้หาก
สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ซึ งเป็ นข้อจํ ากัดต่อการเจริ ญเติบโต และผลผลิตของปาล์มนํ ามั น
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
1. ค่าความจุในการแลกเปลียนประจุบวก (Cation exchange capacity, CEC) ของดิน
บ่งบอกถึงระยะการผุสลายตัวของดินหรื อชนิดของแร่ ธาตุทีเป็ นองค์ประกอบของดิน ดินทีมีค่า CEC ตํ า
แสดงว่ามีแร่ ดินเหนี ยวพวกเคโอลิไนท์มาก แร่ ดินเหนี ยวชนิ ดนี มีความจุในการจับธาตุอาหารได้น้อย
จึงยึดธาตุอาหารปุ ๋ ยทีใส่ลงในดินได้น้อยดังนั นการใส่ปุ ๋ ยในปาล์มนํ ามั นทีปลูกดินชนินีดควรมีการแบ่ง
ใส่ปุ ๋ ยมากกว่า1 ครั งต่อปี
2. ความอิ มตัวของด่าง บ่งบอกถึงปริ มาณธาตุอาหารทีมีอยู่ในดิน และระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดินในขณะนั น ค่าความอิ มตัวของด่างในดินทีมีความเหมาะสมปลูกปาล์มนํ ามันมากควร
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์
3. ความเค็ม ปาล์มนํ ามั นไม่ทนต่อความเค็มของดินทีระดับความลึก 50 ซม. ซึ งมีค่าสูง
ตั งแต่3 มิลลิโมลห์ ขึ นไป เนืองจากทํ าให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี ยั งทํ าให้เกิดปัญหาความอุดมสมบูรณ์
ของดินด้วย
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สมบัติทางเคมีของดิน
สมบัติทางเคมีของดินมีความสําคัญต่อการปลูกปาล์มนํ ามันเนื องจากปาล์ม
นํ ามั นเป็ นพืชทีมีความต้องการธาตุอาหารในปริ มาณมาก ดังนั นจึงจําเป็ นต้องให้ธาตุอาหารแก่ปาล์ม
นํ ามั นในอั ตราทีสูงเพือรักษาระดับปริ มาณธาตุอาหารทีเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโต และให้ผลผลิตของ
ปาล์มนํ ามั น ดินทีมีความอุดมสมบูรณ์ต ํ าจํ าเป็ นต้องมีการเพิ
มธาตุอาหาร (ปุ ๋ ย) ในปริ มาณทีสูงเพือรักษา
ระดับปริ มาณธาตุอาหารในดิน
4.3 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อม (genotype x environment
interaction)
ในปาล์ม นํ ามัน ภายในพัน ธุ์เ ดี ย วกัน ที ปลูก ในสถานที ต่ า งกัน มี ค วาม
แปรปรวนของสภาพแวดล้ อมเข้ามาเกียวข้องต่างกัน ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโต และผลผลิตซึ งอาจสื บ
เนื องมาจากสภาพแวดล้อมทีปาล์มนํ ามัน ได้รับ ที ส่ งผลต่อจี โ นไทป์ ทําให้แสดงลัก ษณะที แตกต่ าง
ออกมา ซึ งความแตกต่างในเรื องสภาพแวดล้ อม นักปรับปรุ งพั นธุ์จึงคัดเลือกต้นทีมีการปรับตัวได้กว้าง
และมีเสถียรภาพทางด้านผลผลิต ในหลายสภาพแวดล้ อม โดยการเปรี ยบเทียบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่าง
พั นธุกรรมกับสภาพแวดล้ อมเพือให้มีผลผลิตสูงสุดในสภาพแวดล้ อมทีแตกต่างกัน(Corley and Tinker,
2003) นอกจากนี Rajanaidu และคณะ (1993) ได้ศึก ษาปฏิกิ ริ ยาสัมพัน ธ์ร ะหว่างพัน ธุ ก รรมกับ
สภาพแวดล้อมในลูก ผสมเทเนอรา (DxP) ในประเทศมาเลเซี ย ทําการทดลองใน 6 สถานที พบว่า
ลั กษณะผลผลิตทะลายสด จํ านวนทะลาย และนํ าหนักทะลายเฉลียมีความแตกต่างทางสถิติ ซึ งในแต่ละ
สถานทีให้ผลผลิตทะลายทีแตกต่างกันโดยอยู่ในช่วงระหว่าง 85 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ที Kudat (ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต ํ า) – 184.4 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ที Carey Island (ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง) ต่อมา
Rafii (1996) ได้ศึกษาปฏิกิริยาสัมพั นธ์ระหว่างพั นธุกรรมกับสภาพแวดล้อมในลักษณะทางการเกษตร
ของลูกผสมเทเนอรา (DxP) จํ านวน 40 ประชากร ทํ าการทดลองใน 6 สถานที พบว่า ปฏิกิริยาสัมพันธ์
ระหว่างพั นธุกรรมกับสภาพแวดล้อม มีความแปรปรวนน้อย โดยในผลผลิตทะลายมีความแปรปรวน
3 – 4 เปอร์ เซ็นต์ องค์ประกอบทะลาย (จํานวนทะลาย และนํ าหนัก ทะลายเฉลีย) มีค วามแปรปรวน
4 – 12 เปอร์เซ็นต์ ลั กษณะการเจริ ญเติบโตมีความแปรปรวน 4 เปอร์เซ็นต์
5. แหล่งผลิตพันธุ ์ ลูกผสมเทเนอราของไทย
ปั จจุบันแหล่งผลิต พันธุ์ลูกผสมเทเนอราของไทย มี 5 แหล่ง คือ กรมวิชาการเกษตร
มีจ ํ านวน 7 พั นธุ์ ได้แก่ พั นธุ์สุราษฎร์ธานี1 สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี 3 สุราษฎร์ธานี 4 สุราษฎร์ธานี
5 สุ ร าษฎร์ ธ านี 6 สุ ร าษฎร์ ธานี 7 และบริ ษัทยูนิ ว านิ ช จํา กัด มีจ ํานวน 1 พัน ธุ์ คื อ พัน ธุ์ยูนิ ว านิ ช
บริ ษั ท เปารงค์ อ อยด์ ป าล์ ม มี จ ํา นวน 1 พัน ธุ์ คื อ พัน ธุ์ ห นองเป็ ด บริ ษั ท อู ติ พ ัน ธุ์ พื ช จํา กั ด

มีจ ํานวน 1 พัน ธุ์ คื อ พัน ธุ์ อูติ และบริ ษ ัทไทยออยล์ปาล์ม โคลน จํากัด มี จ ํานวน 1 พัน ธุ์ คื อ
พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา(นํ าอ้ อย,2552)
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6. การอนุบาลต้นกล้าปาล์มนํามัน
ในการเพาะกล้าปาล์มนํ ามันอาจทําได้2 วิธี คื อ การเพาะกล้าแบบอนุ บาลครั งเดียว
(single stage nursery) และการเพาะกล้ าแบบอนุบาลสองครั ง(double stage nursery) โดยทั วไปการเพาะ
กล้าแบบอนุ บาลสองครั งเป็ นวิธีทีนิ ยมใช้ในการผลิตต้นกล้าปาล์มนํ ามัน มากกว่าการเพาะกล้าแบบ
อนุบาลครั งเดียว โดยมีข ั นตอนในการอนุบาลกล้ าปาล์มนํ ามั2นระยะ คือ
- ระยะอนุบาลแรก (pre-nursery) เป็ นการดูแลต้นกล้ าประมาณสามเดือนแรกในเรื อน
เพาะชํ าทีถาวรหรื อชั วคราวทีมีอายุคงทนอยู่ได้ไม่ต ํ ากว่าหนึ งปี โดยเพาะชําต้นกล้าในถุงพลาสติกสี ด ํา
ขนาด 15 x 23 เซนติเมตร (6 x 9 นิ ว) หนาอย่างน้อย 250 เกจ (gauge) หลั งจากนั นจึงย้ ายต้นกล้าลงถุงที
มีขนาดใหญ่ขึ น
- ระยะอนุ บาลหลัก (main nursery) เป็ นการดูแลรักษาต้น กล้าตั งแต่อายุสามเดือน
จนถึงนําไปปลูกในแปลงปลูกจริ ง ซึ งต้นกล้ ามีอายุต ั งแต่10–14 เดือน โดยเพาะชํ าต้นกล้าในถุงพลาสติก
สีด ํ าขนาดไม่ต ํ ากว่า40 x 45 เซนติเมตร (16x18 นิ ว) หนาอย่างน้อย 500 เกจ
6.1 การคัดทิงกล้าปาล์มทีผิดปกติ
การคัดทิ งลั กษณะผิดปกติเป็ นขั นตอนหนึ งทีสําคัญมากสําหรับแปลงเพาะกล้ า
ปาล์มนํ ามั นทุกแปลง เนืองจากจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของ
ปาล์มนํ ามั นเมือถูกนําไปปลูกในแปลงปลูก ดังนั นหากต้นกล้าใดทีมีล ักษณะผิดปกติหรื อคาดว่าน่ าจะ
เป็ นลั กษณะผิดปกติให้ท ํ าการคัดทิ งทันที โดยทั วไปหากแปลงเพาะกล้ าปาล์มนํ ามั นมีการจัดการดี การ
เพาะกล้ าแบบอนุบาลครั งเดียวจะมีการคัดทิ งลักษณะผิดปกติไม่เกิน30 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนการเพาะกล้า
แบบอนุบาลสองครั งนั นในระยะอนุบาลแรกจะมีการคัดทิ งลั กษณะผิดปกติไม่เกิน10 เปอร์ เซ็นต์ (ส่ วน
ใหญ่ เป็ นต้น กล้าที ตาย ไม่สมบูร ณ์ และผิด ปกติ) ส่ ว นในระยะอนุ บาลหลัก จะมีก ารคัด ทิ งลัก ษณะ
ผิดปกติไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์
ในการคัดทิ งลั กษณะผิดปกตินั นควรดํ าเนินการ2 ครั ง คือเมือปาล์มมีอายุได้3
เดือน และ 6 เดือน ซึ งเป็ นระยะทีสามารถสังเกตลั กษณะผิดปกติได้ชัดเจน หากกล้าปาล์มมีอายุมากกว่า
10 เดือน การสังเกตลั กษณะผิดปกติต่างๆ จะยากมากขึ น
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ลั กษณะผิดปกติในกล้ าปาล์มนํ ามั นทีต้องคัดทิ งมี
2 ระยะ คือ
1. ในระยะอนุบาลแรก ลั กษณะผิดปกติในกล้ าปาล์มนํ ามั นทีพบ ได้แก่
- ใบเรี ยวแคบ (narrow leaf หรื อ glass leaf)
- ยอดและใบบิดเบี ยว (twisted shoot and twisted leaf)
- ใบม้ วน (rolled leaf หรื อ spike leaf)
- ใบม้ วนย่น (crinkled leaf)
- ต้นแคระแกร็ น (stunted seedling)
- ใบกึ งกลางขอด (collante)
2. ในระยะอนุบาลหลั ก ลั กษณะผิดปกติในกล้ าปาล์มนํ ามั นทีพบ ได้แก่
- ใบย่อยไม่คลี (juvenile seedling)
- ต้นสูงชะลูด (upright or sterile seedling)
- ต้นเล็กแคระแกร็ น (runts)
- ใบใหม่เกิดสั น(flat top seedling)
- ทางใบตก และต้นอ่อนแอ (limp form)
- มีปล้ องสั น(short internode)
- มีปล้ องกว้ าง(wide internode)
- ใบย่อยแคบ (narrow pinnae)
- ใบด่าง (chimera)
6.2 การเลือกสถานทีแปลงเพาะ
ข้อพิจารณาในการคัดเลือกสถานทีเพาะ เรี ยงตามลํ าดับความสําคัญ มีด ังนี
1. ควรตั งอยู่ใกล้แหล่งนํ าและมีน ํ าเพียงพอตลอดทั งปี เพราะต้นกล้าปาล์ม
นํ ามั นมีความต้องการใช้น ํ าในปริ มาณทีสูงมาก
12.5 มิลลิเมตรต่อวั น (12,800 ลิตรต่อไร่ ต่อวัน หรื อ ต้น
กล้ าปาล์มจะได้รับนํ า2 - 3 ลิตรต่อต้นต่อวั น ถ้ าใช้ระบบการให้น ํ าแบบsprinkler)
2. ควรเป็ นพื นทีทีมีการระบายนํ าอย่างดี หรื อมีร่องระบายนํ าเพือไม่ให้น ํ าท่วม
ขังและสามารถไหลลงสู่ พื นทีเก็บนํ าแล้วนํากลับมาใช้ได้อีก ตลอดจนพื นทีที นํ าท่ วมไม่ถึงในฤดูน ํ า
หลาก
3. ควรตั งอยู่ใกล้ ก ับแหล่งปลูกปาล์มนํ ามั นและมีการคมนาคมสะดวก เพือลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต้นกล้ า และลดความเสียหายของต้นกล้ า
4. ควรตั งอยู่ในพื นทีทีมีสภาพดินซึ งมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพเหมาะ
สําหรับนํามาเป็ นวั สดุเพาะต้นกล้ า
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5. สถานทีตั งเหมาะสม สะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและไม่มีการ
บังแสงแดดจากต้นไม้ ใหญ่
6.2.1 การเลือกทีตั งเรือนเลี ยงต้นอ่อนแบบกะบะทราย
การเลือกทีตั งเรื อนเลี ยงต้นอ่อนแบบกะบะทรายมีปัจจัยทีควรคํานึ ง 4 อย่าง
ดังนี
1.ใกล้ แหล่งนํ า เพราะในระยะเรื อนเลี ยงต้นอ่อนนี ต้นปาล์มนํ ามันต้องการใช้
นํ าปริ มาณมาก ทรายต้องมีความชุ่มชื นตลอดเวลา จึงต้องมีการให้น ํ าอย่างพอเพียงและสมํ าเสมอ
2.ใกล้ เรื อนเลี ยงต้นอ่อนแบบถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ซึ งภายหลังจากการเพาะ
ในกะบะทรายนี แล้ วต้องนําต้นอ่อนไปเพาะในถุงพลาสติกอีกระยะหนึ ง การย้ ายต้นอ่อนนั นอาจได้รับ
การกระทบกระเทือนและเสียหายได้ ดังนั นเพือเป็ นการประหยั ดเวลาและระยะทางในการขนย้ ายจึงควร
เลือกทีตั งกะบะทรายให้อยู่ใกล้ ก ับเรื อนเลี ยงต้นอ่อนแบบถุงพลาสติกขนา
ดใหญ่
3.เป็ นพื นที ที มี ก ารระบายนํ าดี นํ าไม่ ท่ว ม เพราะสภาพดังกล่า วนี จะเป็ น
อั นตรายแก่ต ้นอ่อนในกะบะได้
4.ห่ างไกลหรื อ ปราศจากศัต รู ต่ าง ๆ โดยเฉพาะพวกมดซึ งมัก จะทําความ
เสียหายให้แก่ต ้นอ่อนโดยการกัดกินราก และยอดอ่อน
6.2.2 การเลือกทีตั งเรือนเลี ยงต้นอ่อนแบบถุงพลาสติก
พรชัย (2523) กล่าวว่า เรื อนเลี ยงต้นอ่อนแบบถุงพลาสติกทั งแบบเล็ก และ
ใหญ่ มีปัจจัยในการเลือกทีคล้ ายคลึงกันพอสรุ ปได้ด ังนี
1. ใกล้แหล่งนํ า ในระยะนี เป็ นระยะทีจําเป็ นต้องให้น ํ าอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
ดังนั นจึงควรใกล้ แหล่งนํ า สําหรับแหล่งนํ าทีสําคัญได้แก่คลองหรื อลํ าธาร
2. สภาพพื นทีควรเป็ นทีราบเรี ยบ ความลาดเทไม่มากนัก การระบายนํ าดี นํ า
ไม่ท่วมหรื อขัง
3. ใกล้ แปลงปลูกจริ ง ซึ งเป็ นการประหยั ดเวลาและลดอั นตรายของต้นอ่อนใน
การขนย้ าย
6.3 ดินทีใช้ และการบรรจุดิน
ใช้ดิ นที มีก ารระบายนํ าดี ร่ อนดิ นผ่านตะแกรงที มีข นาดเส้นผ่านศูน ย์ก ลาง
มากกว่า 1 เซนติเมตร เพือแยกเศษดิน และวั สดุทีมีขนาดใหญ่ออก มีความเป็ น กรด–ด่าง 4.5 – 7.0 ธี
ระ และคณะ (2548) กล่าวว่า การบรรจุดินใส่ถุงควรเลือกเฉพาะหน้าดินทีมีสมบัติทางกายภาพ และเคมี
ทีเหมาะสม โดยเป็ นดินร่ วนปนเหนียวทีมีความอุดมสมบูรณ์สูง และมีการระบายนํ า และอากาศได้ดี ถ้า
เป็ นดินเหนียวควรผสมด้วยวั สดุปลูกอืน เช่น ทราย แกลบ หรื อขุยมะพร้าว อัตราส่ วน 2:1 (ดิน 2 ส่ วน
ต่อวั สดุปลูก 1 ส่วน) ข้อควรระวั งคือต้องใช้ดินร่ วนปนเหนียวทีไม่แตกออกจากกัน เวลาย้ ายต้นกล้าลง
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ปลูกในถุงใหญ่ ถ้ าดินแตกออกจากกันจะทํ าให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อระบบรากของต้นกล้า
และส่ งผลให้เกิดการชะงัก การเจริ ญเติบโต (transplanting shock) สําหรับการบรรจุดินควรอัดดินให้
แน่ น พอสมควร ควรบรรจุ ดิ น ล่ว งหน้าก่ อนการเพาะเมล็ด ประมาณ 7 วัน หลังบรรจุ ดิน ควรรดนํ า
พอประมาณเพือทํ าให้ดินยุบ หลั งจากนั น1-2 วั น ควรเติมดินให้อยู่ในระดับเสมอปากถุง
6.4 การพรางแสง
ในระยะแรก ๆ ต้องทําร่ มเงาให้ก ับต้นกล้า เพือลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
จนต้นกล้ ามีอายุได้3 เดือน จึงค่อยเอาร่ มเงาออกได้ (ผาสุก และคณะ, 2528) ทั งนี เนื องจากในระยะแรก
ของการเจริ ญเติบโต ต้นกล้ าปาล์มนํ ามั นจะอ่อนแอต่อแสงแดดมาก โดยเฉพาะยอดอ่อน และใบอ่อน ซึ ง
จะปรากฏอาการยอดและใบไหม้ (sun scorch) หรื อมีอาการใบเรี ยวแคบกว่าปกติ และเจริ ญเติบโตช้า
ดังนั นในช่วง10 สัปดาห์แรกของการเจริ ญเติบโตจะต้องมีการทํ าร่ มเงาให้ต ้นกล้ าปาล์มนํ ามั น เพือทํ าให้
ต้นกล้ามีการเจริ ญเติบโต และพัฒนาอย่างเป็ นปกติ สําหรับวัสดุพรางแสงควรเป็ นตาข่ายพรางแสงที
สามารถลดความเข้มแสง (light intensity) ได้ 60 เปอร์เซ็นต์
6.5 การให้ นํา
พรชัย (2523) กล่าวว่า การให้น ํ าในระยะต้นอ่อนมีหลายแบบ ทั งแบบการใช้
แรงงานคนฉี ดรดด้วยสายยาง และแบบ sprinkler ซึ งการใช้สายยางฉี ดรดนั นมักเป็ นการให้น ํ าแก่ต ้น
อ่อนในระยะแรกเท่านั น โดยปริ มาณความต้องการนํ าของกล้ าปาล์มนํ ามั นในแปลงเพาะทีอายุต่าง ๆ กัน
ดังนี
กล้ าปาล์มนํ ามั นอายุ0-2 เดือน ต้องการปริ มาณนํ า4 มิลลิเมตรต่อวั น
กล้ าปาล์มนํ ามั นอายุ2-4 เดือน ต้องการปริ มาณนํ า 5 มิลลิเมตรต่อวั น
กล้ าปาล์มนํ ามั นอายุ4-6 เดือน ต้องการปริ มาณนํ า 7 มิลลิเมตรต่อวั น
กล้ าปาล์มนํ ามั นอายุ6-8 เดือน ต้องการปริ มาณนํ า10 มิลลิเมตรต่อวั น
ซึ งการให้น ํ ากล้ าปาล์มนํ ามั นทีไม่
พียเงพอจะเกิดความเสียหายมาก ต้นกล้ าจะเจริ ญเติบโตช้าผิดปกติและ
แสดงอาการผิดปกติปรากฏให้เห็นในลั กษณะต่าง ๆ กัน(ธีระ และคณะ, 2548)
6.6 การใส่ ปุ ๋ ย
เมือใบแรกของต้นกล้าพัฒนาเต็มที หรื อประมาณสัปดาห์ที 4 หลังปลูกควร
เริ มใส่ปุ ๋ ยและให้ปุ ๋ ยทุกสัปดาห์จนกว่าจะย้ ายต้นกล้ าไปปลูกในระยะอนุ บาลหลักโดยวิธีการให้ปุ ๋ ยใน
รู ปสารละลายหรื อปุ ๋ ยทางใบโดยเริ มจากการให้ปุ ๋ ยยูเรี ย(46-0-0) ในระยะทีใบแรกของต้นกล้าพัฒนา
เต็มที (ตารางที 2) หลั งจากสัปดาห์ที 10 ไปแล้ ว ถ้ ายั งไม่ได้ย ้ ายต้นกล้าปลูกในแปลงอนุ บาลหลักควรมี
การให้ปุ ๋ยอย่างต่อเนืองทุก ๆ สัปดาห์จนกว่าจะย้ ายปลูก โดยใช้ปุ ๋ ย15-15-15/1.2 MgO 150 กรัมต่อนํ า
30 ลิตรใช้รดต้นกล้ า500 ต้นข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวั งในการให้ปุ ๋ ยในระยะอนุบาลแรก

1. ควรเลือกใช้ปุ ๋ ยทีมีคุณภาพสูง เพือหลีกเลียงอาการใบไหม้ ทีเกิดจากปุย ๋
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คุณภาพไม่ดี
2. หลั งจากการให้ปุ ๋ ยทุกครั งควรให้น ํ าตามในปริ มาณเล็กน้อย เพือล้างปุ ๋ ยที
ติดค้างบนใบออกให้หมดเพือหลีกเลียงอาการใบไหม้
3. การให้ปุ ๋ ยควรให้ในช่วงเช้าหรื อเย็น และไม่ควรให้ปุ ๋ ยในช่วงทีมีแสงแดด
จัด
4. ควรละลายปุ ๋ ยในถังขนาดใหญ่ให้มีปริ มาณเพียงพอทีจะใช้รดต้นกล้า ซึ ง
การละลายปุ ๋ ยควรทําก่อนที จะใช้อย่างน้อย4 ชั วโมง เพือให้ปุ ๋ ยละลายได้หมด และก่อนใช้ควรคน
สารละลายให้เข้ากันอย่างดี เพือจะได้มีปริ มาณเนื อปุ ๋ ยเท่ากัน
ตารางที 2 ชนิด และอั ตราการใช้ปุ ๋ ยในแปลงอนุบาลแรก (Pre - nursery)
อายุต้นกล้าปาล์มนํามัน
ชนิดปุ ๋ ย
(สัปดาห์ )
4 (ใบที 1 พั ฒนาเต็มที)

46-0-0 (ยูเรี ย)

5

18-46-0

6

15-15-15/1.2 MgO

7

18-46-0

8

15-15-15/1.2 MgO

9

18-46-0

10

15-15-15/1.2 MgO

ทีมา : กรมวิชาการเกษตร, (2545)

อัตราการใช้
40 กรัม + นํ า25 ลิตร
ใช้รดต้นกล้ า500 ต้น
75 กรัม + นํ า25 ลิตร
ใช้รดต้นกล้ า500 ต้น
75 กรัม + นํ า25 ลิตร
ใช้รดต้นกล้ า500 ต้น
100 กรัม + นํ า30 ลิตร
ใช้รดต้นกล้ า500 ต้น
110 กรัม + นํ า30 ลิตร
ใช้รดต้นกล้ า500 ต้น
150 กรัม + นํ า30 ลิตร
ใช้รดต้นกล้ า500 ต้น
150 กรัม + นํ า30 ลิตร
ใช้รดต้นกล้ า500 ต้น
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7. ศัตรู ของปาล์มนํามัน
1. วั ชพืช มีทั งวั ชพืชฤดูเดียว และวั ชพืชหลายฤดู แบ่งออกเป็ น3 ประเภท คือ วัชพืชใบ
แคบ วั ชพืชใบกว้ าง และเฟิ ร์น การควบคุมวั ชพืชมีหลายวิธี เช่น การใช้เครื องจักรตัดวัชพืชการใช้ว ัสดุ
คลุมดิน การปลูกพืชตระกูลถั วคลุมดิน การใช้สารกํ าจัดวั ชพืช
2. โรคใบไหม้พบมากในระยะต้นกล้า สาเหตุเกิดจากเชื อรา การป้ องกันกําจัดให้เผา
ทํ าลายใบ และต้นทีเป็ นโรค
3. โรคก้านทางใบบิด พบในต้นปาล์มอายุ 1-3 ปี หลังจากนําลงแปลงปลูก สาเหตุเกิด
จากความผิดปกติทางพั นธุกรรม การป้ องกันกํ าจัดโดยทํ าการตัดทางใบทีเป็ นโรคออกให้ต ํ ากว่าเนื อเยือ
ส่วนทีเน่า และเลือกต้นกล้ าจากสายพั นธุ์ทีไม่มีประวั ติเป็ นโรค
4. โรคยอกเน่ า พบในปาล์ม นํ ามัน1-3 ปี และระบาดมากในฤดูฝนเกิ ด จากความ
ผิดปกติทางพั นธุกรรม และเชื อรา การป้ องกันกํ าจัดโยดตัดแต่งส่วนทีเป็ นโรคออก แล้ วราดบริ เวณกรวย
ยอดของต้นทีเป็ นโรคด้วยสารเคมี
5. โรคทะลายเน่า โรคจะเข้าทํ าลายผลปาล์มก่อนทีจะสุกในช่วงอายุ3-9 ปี ระบาดมาก
ในฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื อรา การป้ องกันกํ าจัดโดยการตัดแต่งทางใบกําจัดวัชพืช ให้มีอากาศถ่ายเท
มากขึ น ดอกทีไม่ได้รับการผสมควรเผาทํ าลายนอกแปลง
6. แมลง มีแมลงทีสําคัญหลายชนิ ดทีเป็ นอันตรายต่อปาล์มนํ ามัน ได้แก่ หนอนหน้า
แมว ด้วงกุหลาบ และด้วงแรด การป้ องกันกํ าจัดควรสร้างแมลงศั ตรู ตามธรรมชาติ และไม่ควรไม่ควรใช้
สารเคมีโดยไม่จ ํ าเป็ น ให้ก ํ าจัดแหล่งขยายพั นธุ์
7. ศั ตรู อืนๆ ความเสียหายทีเกิดกับปาล์มนํ ามั น แบ่งตามอายุต ้นปาล์มนํ ามั น2ได้ระยะ
คือ ระยะแรกตั งแต่เริ มปลูกใหม่จนถึงเริ มให้ผลผลิต(อายุ 1-3 ปี ) มักพบเม่น หมูป่า หนู เข้ามากัดโคน
ต้นอ่อน และทางใบส่วนทีติดกับพื นดิน ส่วนระยะทีสองเริ มจากปาล์มให้ผลผลิตจนหมดอายุให้ผลผลิต
( 3 ปี ขึ นไป) ศั ตรู ทีสําคัญคือ หนู ป้ องกันกํ าจัดโดยการล้ อมรั วโคนต้นปาล์มนํ ามันทีมีอายุ
1-3 ปี หรื อ
การถางหญ้ารอบโคนต้นปาล์ม
8. สหสัมพันธ์ และอัตราทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตรของปาล์มนํามัน
8.1 สหสัมพันธ์
Corley และ Gray (1976) รายงานว่า ในการปรับปรุ งพันธุ์ปาล์มนํ ามันต้อง
คัดเลือกต้นทีมีล ักษณะดี โดยอาศัยพื นฐานขององค์ประกอบผลผลิตทะลายสด ได้แก่ จํานวนทะลาย
และนํ าหนักต่อทะลาย
Corley และคณะ (1971) รายงานว่า ความแปรปรวนของตัวแปรทีเกียวข้องกับ
การเจริ ญเติบโตรุ่ นลูกของปาล์มนํ ามั นได้แก่ ผลผลิตทะลาย นํ าหนักแห้งของใบ และนํ าหนักแห้งของ
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ลํ าต้น อั ตราการเจริ ญเติบโต ดัชนีทะลาย ดัชนีพื นทีใบ อั ตราการสังเคราะห์แสง ค่าเฉลียจํานวนใบ
ต่อต้น มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ งทางสถิติ ส่ วนผลผลิต ทะลายมีค วามสัมพัน ธ์ก ับอัต ราการ
เจริ ญเติบโต ดัชนีทะลาย ดัชนีพื นทีใบ และค่าเฉลียจํ านวนใบต่อต้น
Hirsch (1980) อ้างโดย Corley และ Tinker (2003) รายงานว่า ผลผลิตปาล์ม
นํ ามั นในแต่ละต้นมีความสัมพั นธ์ในทางบวกกับความสูงของลํ าต้น
Kushairi และคณะ (1993) ศึกษาความแปรปรวนผลผลิตทะลายของลูกผสมเท
เนอรา (DxP) พบว่า ผลผลิตสูงมีความสัมพั นธ์ก ับจํ านวนทะลายและนํ าหนักทะลาย
Folconer (1981) รายงานว่ าค่ า สหสัมพัน ธ์เป็ นค่ าที แสดงความสัม พัน ธ์
ระหว่า งระหว่างลัก ษณะปริ มาณหลายลัก ษณะ หากลัก ษณะหนึ งเกิ ด เปลียนแปลงอีก ลัก ษณะจะ
เปลียนแปลงตามไปด้วย การเปลียนแปลงดังกล่าวมีการเปลียนแปลงทางบวก และการเปลียนแปลงทาง
ลบ ตัวอย่างเช่น การเพิ มของลั กษณะหนึ งทํ าให้อีกลักษณะหนึ งเพิ ม โดยการเปลียนแปลงดังกล่าวเป็ น
ในทางลั กษณะบวก แต่หากการเพิ มขึ นของลักษณะหนึ งเป็ นผลให้อีกลักษณะหนึ งลดลงแสดงว่าเป็ น
การเปลียนแปลงในทางลบ
ธีระ และคณะ (2541) รายงานว่า สหสัมพั นธ์ระหว่างลั กษณะต่างๆ ทีมีค่าเป็ น
บวก และมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ ลักษณะนํ าหนักต่อผลกับกะลาต่อผล กะลาต่อผลกับเนื อในเมล็ด
ต่อผล นํ าหนักต่อทะลาย และผลผลิตทะลายสด เนื อในเมล็ดปาล์มต่อผลกับจํานวนทะลาย นํ าหนักต่อ
ทะลาย และผลผลิตทะลายสด ส่วนสหสัมพั นธ์ต่อลั กษณะต่างๆ ทีมีค่าเป็ นลบ และมีนัยสําคัญทางสถิติ
ได้แก่ เนื อชั นนอกปาล์มนํ ามั นต่อผลกับลั กษณะอืนๆ ทุกลั กษณะ และจํ านวนทะลายต่อนํ าหนักทะลาย
ต่อผล
Obisesan และ Fatunla (1982) รายงานว่า จํานวนทะลายและนํ าหนักทะลาย
เฉลียมีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับผลผลิต ทะลายสด แต่ จ ํานวนทะลาย และนํ าหนักทะลายเฉลียไม่มี
สหสัมพั นธ์ก ัน สําหรับปาล์มนํ ามันอายุ5 ปี พบว่าอัตราทางพันธุกรรมอย่างกว้างของลักษณะจํานวน
ทะลาย ผลผลิตทะลายสด และนํ าหนักทะลายเฉลีย มีค่า38.9, 31.5 และ 42.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลํ าดับ
Oboh และ Fakorede (1990) ทดสอบคู่ผสมกับ 13 คู่ เก็บข้อมูลความสูงต้น
ขนาดลํ าต้น จํานวนใบ จํานวนดอกตัวผู้ ดอกตัว เมีย และข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จํานวน
ทะลาย ผลผลิตทะลายสด นํ าหนักทะลายเฉลีย สําหรับข้อมูลคุณภาพทะลาย ได้แก่ เปอร์ เซ็นต์ผลต่ อ
ทะลาย เปอร์เซ็นต์เนือปาล์มต่อผล เปอร์เซ็นต์กะลาต่อผล และ เปอร์เซ็นต์น ํ ามันต่อเนื อปาล์ม นําข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่าจํานวนทะลายมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับผลผลิตทะลายสดมาก
ทีสุด ส่วนลั กษณะทีมีสหสัมพั นธ์ทางบวกกับจํ านวนทะลายคือ จํ านวนใบ
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Van der Vossen (1974) อ้างโดย Corley และ Gray (1976) รายงานว่า
สหสัมพั นธ์ระหว่างจํ านวนทะลายต่อนํ าหนักทะลายมีสหสัมพั นธ์ในทางลบอย่างมีนัยสําคัญยิ งทางสถิติ
มีค่า -0.31**
Luyindula และคณะ (2005) ศึกษาผลกระทบของการผสมเลือดชิด ต่อการ
เจริ ญเติบโต และผลผลิตปาล์มนํ ามัน พบว่าการผสมตัวเองทําให้เกิดการถดถอยของผลผลิตทะลาย
ค่าเฉลียนํ าหนักทะลาย และจํานวนทะลาย มีผลเล็กน้อยต่อองค์ประกอบทะลาย และการผสมตัวเองมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญสําคัญทางสถิติก ับพารามิเตอร์ของการเจริ ญเติบโต ได้แก่ ความสูง พื นทีใบ
และนํ าหนักสดของใบ
8.2 อัตราพันธุกรรม
อัต ราทางพัน ธุ ก รรมเป็ นอัต ราส่ ว นระหว่ า งความแปรปรวน เนื องจาก
พัน ธุ ก รรมต่ อความแปรปรวนทั งหมด (ความแปรปรวนเนื องจากพัน ธุ ก รรม กับความแปรปรวน
เนืองจากสิ งแวดล้ อม) ค่าอั ตราพั นธุกรรมเป็ นตัวกํ าหนดความสําเร็ จในการปรับปรุ งพันธุ์ล ักษณะนั นๆ
ว่ามีโอกาสเพิ มหรื อลดลั กษณะนันได้มากหรื อน้อยเพียงใด (พีระศั กดิ, 2525) หากลั กษณะหนึ งมีค่าอั ตรา
ทางพันธุ ก รรมสู ง การปรั บปรุ งลักษณะดังกล่าวจะมีโ อกาสประสบความสําเร็ จ สู ง แต่ หากมีอ ัต รา
พั นธุกรรมตํ าการปรับปรุ งลั กษณะดังกล่าวมีโอกาสประสบความสําเร็ จน้อยลง
Corley และ Gray (1976) รายงานว่า การคัดเลือกพั นธุ์พ่อ-แม่ ต้องเลือกต้นทีมี
ประสิ ทธิภ าพ และคัด เลือกต้น จากลัก ษณะที มีอ ัต ราพัน ธุ กรรมสู งสามารถปรั บปรุ งพันธุ์ได้เร็ วกว่า
ลั กษณะทีมีอ ั ตราพั นธุกรรมตํ า
Obisesan และ Fatunla (1982) รายงานว่า ค่าอั ตราพั นธุกรรมของผลผลิตสดมี
ค่าอั ตราพั นธุกรรมอย่างกว้างเท่ากับ 0.315 ในขณะที Kushairi และคณะ (1993) รายงานว่า อัตราทาง
พั นธุกรรมอย่างกว้างของผลผลิตทะลายสดมีค่า 0.13 ซึ งค่อนข้างตํ าทําให้การปรับปรุ งพันธุ์โดยการ
คัดเลือกจากผลผลิตทะลายสดโดยตรง อาจประสบความสําเร็ จได้ยาก ดังนั นในการปรับปรุ งพันธุ์เพือ
เพิ มผลผลิตทะลายสดจึงจําเป็ นต้องพิจ ารณาจากลักษณะที มีอิทธิพลทางอ้อมต่ อผลผลิตนํ ามัน ได้แก่
จํ านวนทะลาย และนํ าหนักต่อทะลาย
Kushairi และคณะ (1999) รายงานว่า อัตราทางพันธุกรรมของลักษณะการ
เจริ ญเติบโต และผลผลิตของปาล์มนํ ามันมีความแปรปรวนอันเนื องมาจากพันธุกรรมและสิ งแวดล้อม
ต่อมา Kushairi และ Rajanaidu (2000) รายงานว่า หากต้องการปรับปรุ งพันธุ์ให้มีผลผลิตเพิ มขึ นต้อง
พิจ ารณาจากลัก ษณะผลผลิต ทะลายสด และลัก ษณะเปอร์ เซ็น ต์น ํ ามัน ต่ อทะลาย เนื องจากลัก ษณะ
ดังกล่าวมีความสัมพั นธ์ก ับผลผลิตนํ ามั นสูง
ธีระ และคณะ (2544) รายงานว่า ค่าสหสัมพั นธ์ระหว่างลั กษณะผลผลิตนํ ามัน
กับลั กษณะผลผลิตทะลายสด และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะผลผลิตนํ ามันกับลักษณะเปอร์ เซ็นต์
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นํ ามั นต่อทะลาย ในปาล์มนํ ามั นแบบเทเนอรา มีค0.79
่า และ 0.38 ตามลํ าดับ ดังนั นการปรับปรุ ง
พั นธุ์เพือเพิ มผลผลิตนํ ามันควรคัดเลือกต้นปาล์มนํ ามันจากลักษณะผลผลิตทะลายสด และเปอร์ เซ็นต์
นํ ามั นต่อทะลาย เนืองจากลั กษณะทั 2ง มีค่าสหสัมพั นธ์ในทางบวกกับผลผลิตนํ ามั น
Musa และคณะ (2004) รายงานว่าค่ าอัต ราทางพัน ธุ ก รรมอย่างกว้างของ
ลั กษณะเปอร์เซ็นต์น ํ ามั นเมล็ดในต่อทะลายของปาล์มนํ ามั นแบบเทเนอรามี0.76
ค่า ± 0.33
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาและประเมินการเจริ ญเติบโตทางลํ าต้นของกล้ าปาล์มนํ ามั นพั นธุ์ลูกผสมเทเนอราที
เหมาะสมต่อชุดดินต่างๆ
2. ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างลัก ษณะการเจริ ญเติ บโตและศึก ษาอัตราพัน ธุ กรรมของการ
เจริ ญเติบโตทางลํ าต้นในระยะกล้ าของปาล์มนํ ามั นต่อชุดดินต่างๆ
3. เพือคัดเลือกพั นธุ์ลูกผสมเทเนอราทีมีศ ั กยภาพการเจริ ญเติบโตทีดีในดินชุดต่างๆเพือศึกษาใน
ระยะการให้ผลผลิตในแปลงปลูกต่อไป
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บทที 2
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
สถานทีทําการวิจัย
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จังหวั ดสงขลา
1. วัสดุ/อุปกรณ์การทําวิจัย
วัสดุ
- เมล็ดพั นธุ์ปาล์มนํ ามันPSU-T-52-81, PSU-T-52-139, PSU-T-52-140, NP (หนองเป็ ด) และ
GCT (Golden Clonal Tenera)
- ถุงพลาสติกดํ า ขนาด 16 x 18 นิ ว
- ปากกาเคมี
- สมุดบันทึก
- ป้ ายพลาสติก
- ปุ ๋ ยเคมี
อุปกรณ์
- เวอร์เนีย
- ไม้ บรรทัด
- กรรไกร
- เครื องชั ง 2 ตํ าแหน่ง
- ตู้อบไฟฟ้ า
- เครื องวัดพื นทีใบรุ่ น Digital Image Analysis System Version 1.2 (C) 1993 Copyright-DeltaT Devices, Ltd.
2.วิธีดําเนินการ
2.1 พันธุ ์ พืช ใช้พ ันธุ์ปาล์มนํ ามันลูกผสมเทเนอราปรับปรุ งจํานวน3 พันธุ์ และพันธุ์
ปาล์มนํ ามันลูกผสมเทเนอราที ผลิตเป็ นการค้าในประเทศไทยจํานวน2 พันธุ์ แหล่งผลิตพัน ธุ์ปาล์ม
ดังกล่าวและจํ านวนพั นธุ์ของแต่ละแหล่ง คือ
1. มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ จํ านวน3 พั นธุ์ ได้แก่PSU-T-52-81, PSU-T52-139, และ PSU-T-52-140
2. บริ ษ ัทเปารงค์ ออยด์ปาล์ม จํ ากัด จํ านวน1 พั นธุ์ ได้แก่NP (หนองเป็ ด)
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3. บริ ษ ัทไทยออยด์ปาล์ม โคลน จํากัด จํานวน1 พันธุ์ ได้แก่ GCT (Golden
Clonal Tenera)
2.2 ขั นตอนการวิจัย
1. การวางแผนการทดลอง
ในการศึกษาเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของกล้าปาล์มนํ ามันทําการทดลอง
แบบแฟกทอเรี ยล (Factorial Experiment) มีพ ันธุ์ปาล์มนํ ามันทั งหมด 5 พันธุ์ คือ พันธุ์หนองเป็ ด พันธุ์
โกลด์เด้นเทเนอรา พั นธุ์ มอ.140 พั นธุ์ มอ. 139 และ พันธุ์ มอ.81 และมี 4 ชุดดิน ชุดดินควบคุม ชุดดิน
ระโนด ชุดดินเชียรใหญ่ และชุดดินพั ทลุงโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ แบ่งเป็ น 3 ซํ าๆ
ละ 10 ต้นต่อชุดดิน โดยแยกเป็ นเพือวัดลักษณะทางลํ าต้นทุกเดือน5 ต้น และแบบทําลายต้น 5 ต้น มี
การเก็บข้อมูล ความสูง จํานวนใบ (ใบหอก ใบหางปลา ใบขนนก) ขนาดลํ าต้น นํ าหนักสด พื นทีใบ
และนํ าหนักแห้ง ทุก3 เดือน จํ านวน 4 ครั ง(เมือปาล์มอายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือน)
2. การปลูก และการดูแลปาล์มนํามันในระยะกล้า
การเตรี ยมวั สดุปลูกใช้ดิน 4 ชนิด คือ ดินชุดดินควบคุม ชุดดินระโนด ชุดดิน
เชียรใหญ่ และชุดดินพั ทลุง แล้ วนําเมล็ดงอกของแต่ละพันธุ์ปลูกลงในถุงพลาสติกสี ด ําใช้อนุ บาลแบบ
ครั งเดียว ถุงพลาสติกทีใช้ขนาดใหญ่ คือขนาด(40x45 เซนติเมตร หนา 500 เกจ) แล้วนําต้นกล้าปาล์ม
นํ า มั น ไ ป ว า ง ใ น โ ร ง เ รื อ น ก ร ะ จ ก ภ า ค วิ ช า พื ช ศ า ส ต ร์ ค ณ ะ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมืออายุต ้นกล้ าครบ3 เดือน ย้ ายต้นกล้ าออกอนุ บาล
ด้า นนอกเรื อนกระจกโดยนํา ไปวางที แปลงภาควิ ช าพื ช ศาสตร์ คณะทรั พ ยากรธร รมชาติ
มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ปุ ๋ ย และนํ าอย่างสมํ าเสมอ ทําการคัดกล้าปาล์ม
นํ ามั นทีมีล ั กษณะผิดปกติทิ ง2 ครั ง ในช่วง 3 เดือน และในช่วง 7 เดือนหลังปลูก เพือให้ได้กล้าปาล์ม
นํ ามั นทีมีคุณภาพดี
3. การบันทึกข้ อมูล
ลั กษณะทีบันทึกข้อมูล ได้แก่
3.1 ขนาดของโคนต้นปาล์ม (เซนติเมตร) วั ดจากพื นผิวดินเส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้นกล้ าปาล์มนํ ามั น
3.2 ความสูงของต้นกล้ าจากผิวดินถึงบริ เวณข้อใบ(เซนติเมตร) วั ดจากบริ เวณ
พื นผิวดินจนถึงโคนก้านใบอ่อนทีสุดทีใบย่อยคลีเต็มทีแล้ วของต้นกล้ าปาล์ม
3.3 ความสูงของต้นกล้าจากโคนต้นถึงปลายใบ (เซนติเมตร) วัดจากบริ เวณ
พื นผิวดินจนถึงปลายใบทียาวทีสุดของต้นปาล์มนํ ามั น
3.4 จํ านวนใบ (ใบหอก ใบหางปลา ใบขนนก) ทีโผล่ออกมาทุกใบ
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3.5 นํ าหนักสด(กรัม/ต้น) ของ ราก ลํ าต้น และใบ
3.6 นํ าหนักแห้ง(กรัม/ต้น) ของ ราก ลํ าต้น และใบ
3.7 พื นทีใบ (ตารางเซนติเมตร) ใบหอก ใบหางปลา ใบขนนก
3.8 ความยาวราก (เซนติเมตร)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นําข้อมูลแต่ละลั กษณะทีบันทึกได้จากข้อ3 มาวิเคราะห์ทางสถิติด ังนี
4.1 การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนโดยใช้ ต ั ว แบบเชิ ง คณิ ตศาสตร์
(mathematical model) ของแฟกทอเรี ยลทีมี 2 ปั จจัยใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (ตารางที 3)
(วั ชริ นทร์, 2549 ; ไพศาล, 2547)
Yijk =  + Ai + Bj + (AB)ij+ ijk
เมือ Yijk = ค่าสังเกตจากพั นธุ์ทีith ปลูกในชุดดิน jth ในซํ าทีkth
i = 1,…,a (a = จํ านวนพั นธุ)์
j = 1,…,b (b = จํ านวนชุดดิน)
k = 1,…,r (r = จํ านวนซํ )า
 = ค่าเฉลียของทรี ตเมนต์ทั งหมดในการทดลอง
Ai = อิทธิพลของพั นธุ์
Bj = อิทธิพลของชุดดิน
(AB)ij = ปฏิกิริยาสัมพั นธ์ระหว่างพั นธุ์และชุดดิน
ijk = ความคลาดเคลือนของการทดลอง
ตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ ถือว่า A และ B เป็ นปัจจัยสุ่ม (Random effect model)
ตารางที 3 วิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองแฟกทอเรี ยล 2 ปัจจัยในแผน CRD
Source
d.f.
MS EMS
F
Treatment
ab-1
M1
2 + r2ab + rb2a M2/ M4
A
a-1
M2
B
b-1
M3
2 + r2ab + ra2b M3/ M4
AB
(a-1)(b-1) M4
2 + r2ab
M4/ M5
2e
Error
ab(r-1)
M5
Total
abr-1
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4.2 การวิเคราะห์สหสัมพั นธ์ระหว่างลั กษณะต่าง ๆ ของปาล์มนํ ามั น
ค่าการเจริ ญเติบโตทางลํ าต้น เช่น ขนาดของโคนต้น ความสูงต้น และ
จํา นวนใบ เป็ นต้น ที ศึ ก ษา นํา มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า สหสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งลัก ษณะโดยหาค่ า ดรรชนี
สหสัมพั นธ์ (Steel and Torrie, 1980)
r =
( Xi – X )( Yi – Y )
 ( Xi –  X )2.( Yi – Y )2
r = ค่าสหสัมพั นธ์ระหว่างลั กษณะX และ Y
Xi = ค่าสังเกตุที i ของตัวแปรลั กษณะX ( i= 1, 2 … n )
X = ค่าเฉลียของลั กษณะ X
Yi = ค่าสังเกตุที i ของตัวแปรลั กษณะY ( i= 1, 2 … n )
Y = ค่าเฉลียของลั กษณะ Y
4.3) การประเมินอั ตราพั นธุกรรม(พีระศั กดิ, 2525)
- การประเมินอั ตราพั นธุกรรมแบบกว้ าง(Heritability in broad sense หรื อ broad sense h2)
h2b..s. =
2G / 2p
=
2G / (2G + 2E)
2G คือ ความแปรปรวนทางพั นธุกรรม (genotypic variance)
2p คือ ความแปรปรวนทั งหมด(phenotypic variance)
2E คือ ความแปรปรวนเนืองจากสภาพแวดล้ อม (environmental variance)
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บทที 3
ผล และวิจารณ์
1.การวิเคราะห์ ลักษณะต่างๆ ของต้นกล้าปาล์มนํ ามัน
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของลั กษณะต่างๆ แบบไม่ท ํ าลายต้นของต้นกล้ าปาล์ม
นํ ามั นทั 7ง ลั กษณะ (ตารางที 4) พบว่า จํานวนใบรู ปหอก จํานวนใบรู ปสองแฉก จํานวนใบรู ปขนนก
ขนาดโคนต้น ความสูงต้น ความยาวทางใบ และความสูงลํ าต้น มีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ ง
ระหว่างพัน ธุ์ สําหรั บชุ ด ดิ น พบว่า จํานวนใบรู ปหอก จํานวนใบรู ปสองแฉก จํานวนใบรู ปขนนก
ขนาดโคนต้น มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ งความสูงต้น ความยาวทางใบมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ ความสูงลํ าต้นไม่มความแตกต่
ี
างทางสถิติระหว่างชุดดิน จากการพิจารณาปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง
พัน ธุ์ ก ับ การชุ ด ดิ น พบว่ า จํา นวนใบรู ปหอก จํา นวนใบรู ป ขนนก ขนาดโคนต้น ความสู ง ต้น
ความยาวทางใบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ ง ลั กษณะจํ านวนใบรู ปสองแฉกและความสูงลํ าต้นไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ
สําหรับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในลั กษณะต่าง ๆ ของการเจริ ญเติบโตทางลํ า
ต้นแบบทํ าลายต้นของต้นกล้ าปาล์มนํ ามั น จํ านวน
9 ลั กษณะ (ตารางที 5) พบว่า พื นทีใบ นํ าหนักสดใบ
นํ าหนั ก สดลํา ต้น นํ าหนั ก สดราก นํ าหนั ก สดรวมทั งต้น นํ าหนั ก แห้ ง ใบ นํ าหนั ก แห้ ง ลํา ต้น
นํ าหนักแห้งราก และนํ าหนักแห้งรวมทั งต้น มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ งระหว่างพันธุ์ สําหรับ
พื นทีใบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างพั นธุ์ แสดงถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมในลักษณะ
ดัง กล่ า ว แต่ ค วามยาวรากไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ร ะหว่ า งพัน ธุ์ สํา หรั บ ปั จ จัย ชุ ด ดิ น พบว่ า
นํ าหนักสดลํ าต้น นํ าหนักสดราก นํ าหนักสดรวมทั งต้นนํ าหนักแห้งลํ าต้น นํ าหนักแห้งราก และนํ าหนัก
แห้งรวมทั งต้น มีค วามแตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญยิ งระหว่างชุ ด ดิ น แต่ พื นที ใบ นํ าหนัก สดใบ และ
นํ าหนัก แห้งใบ ไม่มีค วามแตกต่ างทางสถิติ ร ะหว่างชุ ด ดิ นนํ าหนัก สดราก นํ าหนัก สดรวมทั งต้น
นํ าหนัก แห้ง ลํา ต้น และนํ าหนัก แห้ง รวมทั งต้นการพิ จ ารณาปฏิ สัมพัน ธ์ ร ะหว่า งพัน ธุ์ก ับ ชุ ด ดิ น
ปฏิสัมพัน ธ์มีนัยสําคัญยิ ง ลักษณะนํ าหนักสดใบ และนํ าหนักแห้งรากปฏิสัมพัน ธ์มีนัยสําคัญ ส่ ว น
ลั กษณะพื นทีใบ นํ าหนักสดลํ าต้น และนํ าหนักแห้งใบ
ไม่มปี ฏิสัมพั นธ์
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ตารางที 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนลั กษณะการเจริ ญเติบโตทางลํ าต้นแบบไม่ท ํ าลายต้น
ทีอายุ 12 เดือน
Mean square
ลั กษณะทีศึกษา
Varieties Soil types Var. × Soil types Error CV (%)
จํ านวนใบรู ปหอก (ใบ)

0.25**

2.26**

0.20**

0.05

5.50

จํ านวนใบรู ปสองแฉก (ใบ)

0.58**

1.76**

0.23ns

0.12

4.06

จํ านวนใบรู ปขนนก (ใบ)

8.37**

1.51**

0.70**

0.23

4.41

ความสูงต้น (เซนติเมตร)

1138.49**

38.49*

66.79**

11.30

4.04

ความสูงลํ าต้น(เซนติเมตร)

111.88**

2.37ns

7.40ns

7.13

18.97

ความยาวทางใบ (เซนติเมตร) 941.14**

34.25*

48.92**

10.57

4.47

ขนาดโคนต้ น (เซนติเมตร)
0.62**
0.28**
0.14**
0.03 3.83
* , ** มีความแตกต่างทางสถิติทีระดับความเชือมั น95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามลํ าดับ
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ตารางที 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนลั กษณะการเจริ ญเติบโตทางลํ าต้นแบบทํ าลายต้นทีอายุ 9 เดือน
ลั กษณะทีศึกษา
นํ าหนักสดใบ(กรัม)
นํ าหนักแห้งใบ(กรัม)
นํ าหนักสดลํ าต้น(กรัม)
นํ าหนักแห้งลํ าต้น(กรัม)
นํ าหนักสดราก(กรัม)
นํ าหนักแห้งราก(กรัม)

Mean square
Varieties

Soil types Var. × Soil types

8548.96** 376.43ns
442.46**
63.55ns
4758.85** 1306.83**
2423.43** 357.49**
16986.90** 3903.30**
991.82**

388.42**

Error

CV (%)

800.44*
55.79ns
433.27ns
189.42**
1648.80**

351.77
40.88
220.07
51.96
441.40

22.54
22.73
21.64
23.98
35.14

158.80*

61.64

37.61

นํ าหนักสดรวมทั งต้น(กรัม) 79475.80** 10377.90**
6685.30**
2179.50 22.07
นํ าหนักแห้งรวมทั งต้น(กรัม) 8801.88** 1692.74**
1024.22**
277.72 21.22
พื นทีใบ (ตารางเซนติเมตร) 4446339** 272972ns
201186ns
163143 20.02
* , ** มีความแตกต่างทางสถิติทีระดับความเชือมั น95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามลํ าดับ
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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1.1 จํานวนใบ
การเปรี ยบเทียบจํ านวนใบของกล้าปาล์มนํ ามันทุกพันธุ์ทีเพาะในชุดดินทั 4ง
ชุดดิน ทีแตกต่างกันในเดือนที 3 6 9 และ 12 (ตารางที 6) ในเดือนที 3 พบว่า พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา
และมอ.140 มีค่าจํานวนใบสูงสุ ดคือ 4.17 ใบ ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับ พันธุห์ นองเป็ ด และ
พั นธุมอ.81
์
แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับพั นธุ์มอ.139 และพันธุ์มอ.139 มีค่าตํ าสุ ดคือ
3.85 ใบ ปัจจัยชุดดินพบว่า ชุดดินระโนดมีจ ํ านวนใบสูงสุดคือ 4.49 ใบ ซึ งมีความแตกต่างกับทุกชุดดิน
และชุดดินเชียรใหญ่มีค่าตํ าสุดคือ 3.55 ใบ ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย พบว่าพั นธุ์มอ.140 ทีปลูกชุดดิน
ระโนดมี จ ํา นวนใบสู ง สุ ดคื อ 4.80 ใบ ซึ งไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ก ั บ พัน ธุ์ ห นองเป็ ด
โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 ทีปลูกชุด ดินควบคุ ม พันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.139 มอ.81
ทีปลูกชุดดินระโนด พั นธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.81 ทีปลูกชุดดินพัทลุง แต่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.139 มอ.81 ทีปลูกชุดดินควบคุม ทุกพั นธุ์ทีในชุดดินเชียรใหญ่ และ
พั นธุ์มอ.140 และมอ.139 ทีปลูกชุดดินพัทลุง และพันธุ์มอ.81 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีค่าตํ าสุ ดคือ 3.47
ใบ
ในเดือนที 6 พบว่า พันธุ์หนองเป็ ดมีค่าจํานวนใบสูงสุ ดคือ 8.92 ใบ ซึ งไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรามอ.140 มอ.139 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.81 และพั นธุ์มอ.81มีค่าตํ าสุดคือ 8.30 ใบ ปัจจัยชุดดินพบว่าชุดดินควบคุมมีจ ํานวน
ใบสูงสุดคือ 8.90 ใบ ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินระโนด แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ก ับชุ ด ดิ น เชีย รใหญ่ และชุ ด ดิ นพัทลุง และชุ ด ดิ น เชียรใหญ่ มีจ ํานวนใบตํ าสุ ด คื อ 8.23 ใบ
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ในเดือนที 9 พบว่า พัน ธุ์มอ.81 มีจ ํานวนใบสู งสุ ดคือ 12.01 ซึ งไม่มีค วาม
แตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติก ับพันธุห์ นองเป็ ด และพันธุ์หนองเป็ ดมีจ ํานวนใบตํ าสุ ดคือ10.87 ใบ ปั จจัยชุดดินพบว่า ชุดดิน
ควบคุม มีจ ํ านวนใบสูงสุดคือ 11.97 ใบ ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินเชียรใหญ่ และชุดดิน
พั ทลุง แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับชุดดินระโนด และชุดดินระโนดมีจ ํ านวนใบตํ าสุด
คือ 11.30 ใบ ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัย พบว่าพั นธุ์มอ.81 ทีปลูกชุดดินควบคุม มีจ ํานวนใบสูงสุ ดคือ
12.88 ใบ ซึ งไม่มีความแตกต่ างทางสถิติก ับพันธุ์โ กลด์เด้น เทเนอรา มอ.140 มอ.139 ทีปลูก ชุด ดิ น
ควบคุม พั นธุ์มอ.140 ทีปลูกชุดดินระโนด พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 มอ.81 ทีปลูกชุดดิน
เชียรใหญ่ พั นธุโกลด์
์ เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 มอ.81 ทีปลูกชุดดินพั ทลุง แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุโกลเด้
์ นเทเนอรา มอ.139 มอ.81 ทีปลูกชุดดินระโนด และพันธุ์หนองเป็ ดที
ปลูกทุกชุดดิน และพั นธุ์หนองเป็ ดทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีจ ํ านวนใบตํ าสุดคือ10.47 ใบ
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ในเดือนที 12 พบว่า พั นธุ์มอ.81 มีจ ํ านวนใบสูงสุดคือ 11.60 ใบ ซึ งไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.140 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ด โกลด์
เด้นเท-เนอรา และพั นธุ์มอ.139 และพันธุ์หนองเป็ ด และพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มีจ ํานวนใบตํ าสุ ดคือ
9.82 ใบ ปั จ จัยชุ ด ดิน พบว่า ชุ ดดิ น พัทลุงมีจ ํานวนใบสู งสุ ดคื อ 11.22 ใบ ซึ งมีค วามแตกต่ างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับทุกชุดดินและชุดดินควบคุมมีจ ํ านวนใบตํ าสุดคือ10.23 ใบ ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง 2
ปัจจัย พบว่า พั นธุ์มอ.81 ทีปลูกชุดดินพัทลุงมีจ ํานวนใบสูงสุ ดคือ 11.93 ใบ ซึ งไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติก ับพั นธุ์มอ.140 มอ.81 ทีปลูกชุดดินควบคุม พั นธุ์มอ.140 มอ.81 ทีปลูกชุดดินระโนด มอ.140 มอ.
139 มอ.81 ทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่ พันธุห์ นองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 ทีปลูกชุดดิน
พั ทลุง แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.139 ทีปลูก
ชุ ด ดิ น ควบคุ ม พัน ธุ์ห นองเป็ ด โกลด์เด้น เทเนอรา มอ.139 ที ปลูก ชุ ด ดิ น ระโนด พัน ธุ์ห นองเป็ ด
โกลด์เด้นเทเนอรา ทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่ พันธุ์หนองเป็ ด และพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา ทีปลูกชุดดิน
ควบคุมมีจ ํ านวนใบตํ าสุดคือ8.93 ใบ
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ตารางที 6 ค่าเฉลียจํ านวนใบของกล้ าปาล์มนํ ามั นลูกผสมเทเนอร
าพั นธุ์ต่างๆ ในแต่ละชุดดิน
ในเดือนที 3, 6, 9 และ 12
พั นธุ์

จํ านวนใบของต้ นกล้ าเดือนที 3 ในชุดดิน
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

จํ านวนใบของต้ นกล้ าเดือนที 6 ในชุดดิน
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

4.40abcd 4.13abcdef

3.53f

4.20abcdef 4.07ab

9.00

9.20

8.67

8.80

8.92a

4.13abcdef 4.73ab
PSU-140 4.33abcde 4.80a
def
4.20abcdef
PSU-139 3.73

3.60ef
3.53f

4.20abcdef
4.00bcdef

4.17a
4.17a

9.07
9.05

8.60
9.03

8.15
7.80

8.53
8.28

8.59ab
8.54ab

3.60ef

3.87cdef

3.85b

8.73

8.73

8.80

8.27

8.63ab

PSU-81

3.47f

4.60abc

3.47f

4.13abcdef 3.92ab

8.67

8.80

7.73

8.02

8.30b

เฉลีย

4.01b

4.49a

3.55c

8.90a

8.87a

8.23b

8.38b

NP
GCT

พั นธุ์

4.08b

จํ านวนใบของต้ นกล้ าเดือนที 9 ในชุดดิน

จํ านวนใบของต้ นกล้ าเดือนที 12 ในชุดดิน

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

10.80cd

11.07bcd

10.47d

11.07bcd

10.87b

8.93d

10.13bcd

9.58cd

10.62abcd

9.82b

GCT

12.47ab

11.20bcd

11.83abcd

12.10abc

11.90a

8.93d

10.13bcd

9.58cd

10.62abcd

9.82b

PSU-140

12.23abc

11.57abcd

11.60abcd

11.53abcd

11.73a

11.62ab

10.73abc

11.11abc

11.81ab

11.32a

abcd
PSU-139 11.47

11.27bcd

12.00abc

12.20abc

11.73a

10.13bcd

9.53cd

10.57abcd

11.12abc

10.34b

12.01a

11.53ab

11.73ab

11.20abc

11.93a

11.60a

10.23b

10.45b

10.41b

11.22a

PSU-81

12.88a

11.40bcd

11.87abcd

11.88abcd

เฉลีย

11.97a

11.30b

11.55ab

11.77ab

ค่ าเฉลียที กํากับด้ว ยตัว อัก ษรที แตกต่ างกัน ในสดมภ์เดี ย วกัน มีค วามแตกต่ างกัน ทางสถิ ติ ทีระดับ
P ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุดดินควบคุม, Ran = ชุดดินระโนด, Cyi = ชุดดินเชียรใหญ่ , Ptl = ชุดดินพัทลุง, NP = พันธุ์หนอง
เป็ ด, GCT = พัน ธุโ์ กลด์เด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140, PSU-139 = พัน ธุ์ มอ.139
และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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1.2 ความสู ง
การเปรี ยบเที ย บความสู ง ของกล้า ปาล์ม นํ ามัน ทุ ก พัน ธุ์ที เพาะในชุ ด ดิ น
ทั ง4 ชุดดิน ทีแตกต่างกันในเดือนที 3 6 9 และ 12 (ตารางที 7) เดือนที 3 พบว่า พันธุม์ อ.139 มีความสูง
สูงสุดคือ 32.16 เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับ พันธุ์หนองเป็ ด และพันธุ์ มอ.140 แต่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุ์โ กลด์เด้นเทเนอรา และพันธุ์มอ.81 พันธุ์มอ.81 มีค่ า
ความสูงตํ าสุ ดคือ 21.94 เซนติเมตร ปั จจัยชุดดินพบว่า ไม่มีความความแตกต่างทางสถิติ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ปัจจัย พบว่า พั นธุ์หนองเป็ ดทีปลูกชุดดินควบคุมมีค่าความสูงสูงสุดคือ 36.47 เซนติเมตร ซึ ง
ไม่ความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.139 ทีปลูกชุดดินควบคุม แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ก ับพัน ธุ์โ กลด์เด้น เทเนอรา มอ.140 มอ.81 และทุ ก พัน ธุ์ทีปลูกชุ ดดิ น ระโนด ชุ ด ดิน เชี ยรใหญ่
ชุดดินพั ทลุง และพั นธุ์มอ.81 ทีปลูกชุดดินพั ทลุงมีความสูงตํ าสุดคือ19.03 เซนติเมตร
เดื อนที 6 พบว่า พัน ธุม์ อ.139 มีค วามสู งสูงสุ ด คื อ 54.09 เซนติ เมตร และมีค วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ งทางสถิติก ับทุกพั นธุ์ พั นธุ์ม.81
อ มีความสูงตํ าสุดคือ 37.39 เซนติเมตร ปั จจัย
ชุดดินพบว่า ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จจัย พบว่าพันธุ์มอ.139 ทีปลูกชุดดิน
ควบคุมมีความสูงสูงทีสุดคือ 55.92 เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพันธุโ์ กลด์เด้นเทเนอราทีปลูกชุดดินควบคุม พั นธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.139 ทีปลูกชุดดินระโนด พันธุ์มอ.139 ที
ปลูกชุดดินเชียรใหญ่ และชุดดินพั ทลุง แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ด
มอ.140 มอ.81 ทีปลูกชุดดินควบคุม พั นธุ์มอ.140 มอ.81 ทีปลุกชุดดินระโนด พั นธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้น
เทเนอรา มอ.140 มอ.81 ทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่ และชุดดินพัทลุง และพันธุม์ อ.81 ทีปลูกชุดดินเชียร
ใหญ่มีค่าตํ าสุดคือ 37.14 กรัม
เดือนที 9 พบว่า พันธุ์มอ.139 มีความสูงสู งสุ ดคื อ 91.64 เซนติเมตร ซึ งไม่มีค วาม
แตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์หนองเป็ ด และพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติก ับพันธุ์มอ.140 และพันธุ์มอ.81 พันธุ์มอ.81 มีค วามสูงตํ าสุ ดคือ 67.00 เซนติเมตร ปั จจัยชุดดิ น
พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จ จัย พบว่า พันธุ์มอ.139 ปลูก ชุดดินเชียร
ใหญ่มีความสูงสูงสุดคือ 98.97 เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์มอ.139 ปลูกชุดดิน
ควบคุม พัน ธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้น เทเนอรา พันธุม์ อ.139 ปลูกชุดดิ นระโนด พันธุ์หนองเป็ ด มอ.139
ปลูกชุดดินพั ทลุง โกลด์เด้นเทเนอราปลูกชุดดินเชียรใหญ่ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับพั นธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.81 ปลูกชุดดินควบคุม พันธุ์มอ.140 มอ.81 ปลูกชุด
ดินระโนด พั นธุ์หนองเป็ ด มอ.140 มอ.81 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่ พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 และ
พั นธุ์มอ.81 ปลูกชุดดินพั ทลุง พั นธุ์มอ.81ปลูกชุดดินพั ทลุงมีค่าตํ าสุดคือ66.07 เซนติเมตร
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เดือนที 12 พบว่า พั นธุ์มอ.139 มีความสูงสูงสุดคือ 99.34 เซนติเมตร ซึ งไม่แตกต่างทาง
สถิติก ับพั นธุหนองเป็
์
ด และพั นธุมอ.140
์
แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา และ พัน ธุ์มอ.81 และพันธุ์มอ.81 มีความสูงตํ าสุ ดคือ 74.84 เซนติเมตร ปั จจัยชุดดิน พบว่า
ชุด ดิน เชี ยรใหญ่มีความสูงสูงสุ ด คือ 96.91 เซนติ เมตร ซึ งแตกต่ างทางสถิติ ก ับทุก ชุด ดิน และชุด ดิ น
ควบคุมมีค่าตํ าสุดคือ 86.12 เซนติเมตร ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า พั นธุ์มอ.139 ปลูกชุดดินเชียร
ใหญ่มีค่าความสูงสูงสุดคือ 116.87 เซนติเมตร ซึ งไม่แตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ดปลูกชุดดินระ
โนด แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.
139 มอ.81 ทีปลูกชุดดินควบคุม พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 มอ.81 ทีปลูกชุดดินระโนด
พั นธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.81 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่ และ พันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้น
เทเนอรา มอ.140 มอ.139 มอ.81 ทีปลูกชุดดินพั ทลุง พั นธุ์มอ.81 ทีปลูกชุดดินระโนดมีความสูงตํ าสุ ดคือ
70.93 เซนติเมตร
อั งคณา (2551) รายงานว่าลูกผสมทีได้จากต้นพ่อ-แม่ทีมีล ั กษณะต้นสูงจะมีล ักษณะสูง
ตามไปด้วย ข้อดีของลั กษณะความสูงคือทํ าให้มีจ ํ านวนทางใบ จํ านวนดอก และผลผลิตทะลายเพิ มขึ น
Jacquemard (1979) รายงานว่า ความสูงทีเพิ มขึ นแต่ละปี ขึ นอยู่ก ับอั ตราการผลิตทางใบ
ของต้นปาล์มนํ ามั น
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ตารางที 7 ค่าเฉลียความสูงกล้ าปาล์มนํ ามั นลูกผสมเทเนอร่ าพั นธุ์ต่างๆแต่ละชุดดิน
ในเดือนที 3 6 9 และ 12
พั นธุ์

ความสู งต้ นกล้ าเดือนที 3 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

ความสู งต้ นกล้ าเดือนที 6 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

36.47a

31.63b

29.17bcd

30.17bdc

31.86a

47.97defg

50.95abcde

45.13fg

49.53bcdefg

48.40b

GCT

30.80bcd

28.52cde

23.30fg

23.70fg

26.58b

55.15a

51.01abcde

47.86defg

46.23efg

50.06b

PSU-140 30.77bcd
PSU-139 36.47a

27.97de

29.40bcd

26.03ef

28.54ab

49.93bcdef

49.26cdefg

44.73g

45.81fg

47.43b

31.03bc

31.00bc

30.13bcd

32.16a

55.92a

54.06abc

54.49ab

51.87abcd

54.09a

PSU-81

23.24g

22.17g

23.30i

19.03i

21.94c

37.35h

37.26h

37.14h

37.81h

37.39c

เฉลีย

31.55

28.26

27.23

25.81

49.26

48.51

45.87

46.25

พั นธุ์

ความสู งต้ นกล้ าเดือนที 9 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

ความสู งต้ นกล้ าเดือนที 12 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

81.77cde

95.32ab

80.81de

93.40abc

87.83ab

86.73defgh

85.79bcde 88.73abcde

90.41abcd

86.58bcde

87.88a

87.27defgh

82.13cde

79.85def

86.34bcde

78.20efg

PSU-139 88.97abcde 87.03abcde
PSU-81
66.80gh 66.70gh

98.97a

หนองเป็ ด
GCT
PSU-140

เฉลีย

81.09

83.53

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

108.20ab 88.85cdefgh

102.10bc

96.47ab

90.15cdef

102.13bc

93.67bcdef

93.30bc

81.63b 88.65cdefgh

86.20defgh 100.62bcde

84.72efghi

90.05ab

91.60abcd

91.64a

93.80bcdef

88.93cdefg

116.87a

97.77bcde

99.34a

68.37fgh

66.07h

67.00c

74.13hi

70.93i

79.53fghi

74.76ghi

74.84b

84.98

83.17

86.12b

88.88b

96.91a

90.60b

ค่าเฉลียทีกํ ากับด้วยตัวอั กษรทีแตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความ
เชือมั น99% จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุดดินควบคุม, Ran = ชุดดินระโนด, Cyi = ชุดดินเชียรใหญ่ , Ptl = ชุดดินพัทลุง, NP = พันธุ์หนอง
เป็ ด, GCT = พัน ธุโ์ กลด์เด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140, PSU-139 = พัน ธุ์ มอ.139
และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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1.3 ความสู งลําต้น
การเปรี ยบเทียบความสูงลํ าต้นของกล้าปาล์มนํ ามันทุกพันธุ์ทีเพา
ะในชุดดิน
ทั ง 4 ชุดดินทีแตกต่างกันในเดือนที 3 6 9 และ 12 (ตารางที 8) ในเดือนที 3 พันธุ์หนองเป็ ดมีความสูง
ลํ าต้น สูงสุ ดคือ 6.14 เซนติเมตร ซึ งไม่มีแตกต่ างทางสถิติก ับพันธุ์มอ.139 แต่มีค วามแตกต่ างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 และ พั นธุ์มอ.81 และพั นธุ์มอ.81 มีความสูงลํ าต้น
ตํ าสุดคือ 3.84 เซนติเมตร ปัจจัยชุดดินพบว่า ชุดดินควบคุมมีความสูงลํ าต้นสูงสุ ดคือ5.88 เซนติเมตร
ซึ งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับทุกชุดดิน และชุดดินเชียรใหญ่มีความสูงลํ าต้นตํ าสุ ดคือ
4.68 เซนติเมตร ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า พั นธุ์หนองเป็ ดทีปลูกชุดดินควบคุมมีความสูงลํ าต้น
สู ง สุ ดคื อ 7.47 เซนติ เ มตร ซึ งไม่ มี แ ตกต่ า งทางสถิ ติ ก ับ พัน ธุ์ ม อ.139 ที ปลู ก ชุ ด ดิ น ควบคุ ม
พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอราทีปลูกชุดดินระโนด พั นธุ์หนองเป็ ดปลูกชุดดินพั ทลุง แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.81 ปลูกชุดดินควบคุม พั นธุ์หนองเป็ ด มอ.140
มอ.139 มอ.81 ทีปลูกชุดดินระโนด ทุกพันธุท์ ีปลูกชุดดินเชียรใหญ่ พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140
มอ.139 มอ.81 ปลูก ชุ ด ดิ น พัทลุง และพัน ธุ์มอ.81 ที ปลูก ชุ ด ดิ น เชี ยรใหญ่ มีค วามสู งลําต้น ตํ าสุ ด
คือ 3.26 เซนติเมตร
เดือนที 6 พบว่า พั นธุ์มอ.139 มีความสูงลํ าต้นสูงสุ ดคือ 11.14 เซนติเมตร ซึ ง
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุหนองเป็
์
ด โกลด์เด้นเทอเนอรา และพั นธุ์มอ.140 แต่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุ์มอ.81 และพันธุ์มอ.81 มีความสูงลํ าต้น ตํ าสุ ด คือ7.67 เซนติ เมตร
ปัจจัยชุดดิน และปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 9 พบว่าพันธุ์หนองเป็ ดมีความสูงลํ าต้น สูงสุ ดคือ15.96 เซนติเมตร
ซึ งมีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ก ับทุ กพัน ธุ์ และพัน ธุ์มอ.140 มีความสูงลําต้น ตํ าสุ ดคื อ
8.38 เซนติเมตร ปัจจัยชุดดิน และปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 12 พบว่า พันธุ์หนองเป็ ดมีความสูงลํ าต้นสูงสุ ดคือ19.71 เซนติเมตร
ซึ งมีค วามแตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ก ับทุ กพัน ธุ์ และพัน ธุ์มอ.81 มีค วามสู งลําต้น ตํ าสุ ด คื อ
14.04 เซนติ เ มตร ปั จ จัย ชุ ด ดิ น พบว่ า ชุ ด ดิ น พัท ลุ ง มี ค วามสู ง ลํา ต้น สู ง สุ ด คื อ 17.30 เซนติ เ มตร
ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินระโนด และชุดดินเชียรใหญ่ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ก ั บ ชุ ด ดิ น ควบคุ ม และชุ ด ดิ น ควบคุ ม มี ค วามสู ง ลํา ต้ น ตํ าสุ ดคื อ 14.46 เซนติ เ มตร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จจัยพบว่า พันธุ์หนองเป็ ดปลูกชุดดินระโนดมีความสูงลํ าต้นสูงสุ ดคือ24.00
เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุหนองเป็
์
ดปลูกชุดดินพั ทลุง แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับทุ กพันธุท์ ีปลูก ชุดดิ นควบคุม พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 มอ.81
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ทีปลูกชุด ดินระโนด ทุกพันธุ์ ปลูก ชุดดินเชียรใหญ่ พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 มอ.81
ปลูกชุดดินพั ทลุง และพั นธุ์มอ.81 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีความสูงลํ าต้นตํ าสุดคือ13.27 เซนติเมตร
ตารางที 8 แสดงความความสูงลํ าต้นของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ
ทีอายุ 3, 6, 9 และ12 เดือน
พั นธุ์

ความสู งต้ นเดือนที 3 ในชุดดิน(เซนติเมตร)
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

ความสู งต้ นเดือนที 6 ในชุดดิน(เซนติเมตร)
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

7.47a

5.17bcd

5.63bcd

6.30abc

6.14a

10.81

10.28

9.03

10.07

10.05a

GCT

5.63bcd

5.90abc

5.10bcd

4.87cde

5.38b

11.05

10.45

10.62

7.88

10.00a

PSU-140 5.47bcd

5.60bcd

3.97de

4.83cde

4.97b

10.33

10.51

9.15

9.92

9.98a

PSU-139

6.63ab

5.37bcd

5.43bcd

5.17bcd

5.65ab

10.59

10.98

14.12

8.89

11.14a

PSU-81

4.08de

4.13de

3.26e

3.89de

3.84c

7.24

8.04

7.49

7.90

7.67b

เฉลีย

5.88a

5.21b

4.68b

5.01b

10.00

10.05

10.08

8.93

ความสู งต้ นเดือนที 9 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

ความสู งต้ นเดือนที 12 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

C

Ran

Cyi

Ptl

C

NP

17.79

19.27

13.58

16.90

GCT

8.22

11.14

8.78

PSU-140

6.91

8.13

PSU-139

11.50

PSU-81
เฉลีย

พั นธุ์

เฉลีย

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

15.96a 15.87bcd

24.00a

18.40bcd

20.57ab

19.71a

9.53

9.10b

13.73cd

15.13cd 17.35bcd 18.33bcd 16.14b

9.04

9.42

8.38b

14.68cd 17.13bcd 15.91bcd 15.90bcd 15.91bc

11.17

10.07

10.47

10.72b

14.33cd

13.93cd

18.48bc

16.30bcd 15.76bc

11.23

7.63

9.43

9.27

9.39b

13.67cd

13.87cd

13.27d

15.38bcd 14.04c

11.13

11.47

10.18

11.12

14.46b

16.81a

16.68a

17.30a

ค่าเฉลียที กับด้ว ยตัวอักษรที แตกต่ างกัน ในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่ างกัน ทางสถิติ ทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุดดินควบคุม, Ran = ชุดดินระโนด, Cyi = ชุดดินเชียรใหญ่ , Ptl = ชุดดินพัทลุง, NP = พันธุ์หนอง
เป็ ด, GCT = พัน ธุ์โ กลด์เด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140, PSU-139 = พัน ธุ์ มอ.139
และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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1.4 ความยาวทางใบ
การเปรี ยบเทียบความยาวทางใบของกล้ าปาล์มนํ ามั นทุกพั นธุ์ทีเพา
ะในชุดดิน
ทั ง4 ชุดดินทีแตกต่างกันในเดือนที 3 6 9 และ 12 (ตารางที 9) ในเดือนที 3 พบว่า พันธุ์มอ.139 มีความ
ยาวทางใบสู ง สุ ดคื อ 26.51 เซนติ เ มตร ซึ งไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ก ั บ พัน ธุ์ ห นองเป็ ด
และพั นธุ์มอ.140 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุโ์ กลด์เด้นเทเนอรา และพันธุ์มอ.
81 และพั นธุ์มอ.81 มีความยาวทางใบตํ าสุดคือ 17.34 เซนติเมตร ปัจจัยชุดดิน พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า พั นธุ์มอ.139 ปลูกชุดดินควบคุมมีความยาวทางใบสูงสุ ดคือ
29.83 เซนติ เ มตร ซึ งไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ก ับ พัน ธุ์ ห นองเป็ ดที ปลู ก ชุ ด ดิ น ควบคุ ม
แต่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ก ั บ พัน ธุ์ โ กลด์ เ ด้ น เทเนอรา มอ.140 มอ.81
ที ปลู ก ชุ ด ดิ น ควบคุ ม และทุ ก พัน ธุ์ ที ปลู ก ชุ ด ดิ น ระโนด ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ และชุ ด ดิ น พัท ลุ ง
และพั นธุ์มอ.81 ทีปลูกชุดดินพั ทลุงมีความยาวทางใบตํ าสุดคือ15.14 เซนติเมตร
เดือนที 6 พบว่าพั นธุ์มอ.139 มีความยาวทางใบสูงสุดคือ 42.84 เซนติเมตร ซึ ง
ไม่แตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา แต่มีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพัน ธุ์
หนอง-เป็ ด มอ.140 และพั นธุ์มอ.81 พั นธุ์มอ.81 มีความยาวทางใบตํ าสุ ดคือ 29.72 เซนติเมตร ปั จจัยชุด
ดิน พบว่า ชุดดินควบคุมมีค่าความยาวทางใบสูงสุดคือ 39.26 เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
กับชุ ดดิ นระโนด และชุ ดดิน พัทลุง แต่ มีค วามแตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตกิ ับชุ ดดิน เชี ยรใหญ่
และชุดดินเชียรใหญ่มีค่าความยาวทางใบตํ าสุดคือ 35.58 เซนติเมตร ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จจัยพบว่า
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 9 พบว่า พั นธุมอ.139
์
มีค่าความยาวทางใบสูงสูดคือ 81.09 เซนติเมตร
ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับ พัน ธุ์ห นองเป็ ด มอ.140 และพัน ธุ์มอ.81 พัน ธุ์มอ.81 มี ค่ าความยาวทางใบตํ าสุ ด คื อ 58.37
เซนติเมตร ปัจจัยชุดดินพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จจัย พบว่า พันธุ์มอ.
139 ทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีค่าความยาวทางใบสูงสุ ดคือ 88.90 เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติก ับ พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.139 ทีปลูกชุดดินควบคุม โกลด์เด้นเทเนอราทีปลูกชุดดินระโนด
โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 ทีปลูกชุดดินเชี ยรใหญ่ พัน ธุ์มอ.139 ทีปลูกดินพัทลุง แต่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์หนองเป็ ด มอ.140 มอ.81 ทีปลูกชุดดินควบคุม พั นธุ์หนองเป็ ด มอ.140
มอ.139 มอ.81 ที ปลูก ชุด ดิ นระโนด พันธุ์หนองเป็ ด มอ.81 ที ปลูก ชุด ดิ นเชี ยรใหญ่ พัน ธุ์หนองเป็ ด
โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.81 ทีปลูกชุดดินพั ทลุง และพั นธุ์มอ.81 ทีปลูกชุดดินพั ทลุงมีค่าความยาว
ทางใบตํ าสุดคือ 56.80 เซนติเมตร
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เดือนที 12 พบว่า พั นธุ์มอ.139 มีความยาวทางใบสูงสุ ดคือ 83.58 เซนติเมตร
ซึ งแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ก ั บ ทุ ก พัน ธุ์ พัน ธุ์ ม อ.81 มี ค่ า ความยาวทางใบตํ าสุ ด
คื อ 60.79 เซนติ เ มตร ปั จ จั ย ทางชุ ด ดิ น พบว่ า ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ มี ค่ า ความยาวทางใบสู ง สุ ด
คือ 80.12 เซนติเมตร ซึ งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับทุกชุดดิน ชุดดินควบคุมมีค่าความยาวทาง
ใบตํ าสุดคือ 71.66 เซนติเมตร ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า พั นธุ์มอ.139 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีค่า
ความยาวทางใบสูงสุดคือ 98.38 เซนติเมตร ซึ งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตกับทุกพันธุที์ ใน
ปลูกทุกชุดดิน และพั นธุ์มอ.81 ปลูกชุดดินระโนดมีค่าความยาวทางใบตํ าสุดคือ57.07 เซนติเมตร
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ตารางที 9 แสดงความยาวทางใบของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ3, 6, 9 และ12 เดือน
พั นธุ์

ความยาวทางใบเดือนที 3 ในชุดดิน(เซนติเมตร)
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

ความยาวทางใบเดือนที 6 ในชุดดิน(เซนติเมตร)
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

29.00ab 26.47bc 23.53cdef 23.87cdef 25.72a

37.16

40.67

35.07

39.47

28.09b

GCT

25.17cde 22.62def

18.20h

18.83gh

21.21b

44.10

40.56

37.24

38.35

40.06ab

PSU-140 25.17cde 22.50ef 25.43cde

21.20fg

23.58ab

39.60

38.75

35.58

35.89

37.46b

PSU-139 29.83a

25.67c

25.57cd

24.97cde 26.51a

45.33

43.08

40.37

42.58

42.84a

PSU-81

19.16gh

18.03h

17.04hi

15.14i

30.11

29.22

29.65

29.91

29.72c

เฉลีย

25.67

23.06

21.95

20.80

39.26a

38.46a

35.58b

37.24ab

พั นธุ์

17.34c

ความยาวทางใบเดือนที 9 ในชุดดิน(เซนติเมตร)
C

Ran

Cyi

Ptl

ความยาวทางใบเดือนที 12 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

เฉลีย

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

67.50cde 76.05bc 67.23cde 76.50bc

71.82b

70.87cde

84.20b

70.45cde 81.53bc 76.76b

GCT

77.57abc 78.85abc 81.63ab 77.05bc

78.77a

73.53bcd

75.02bcd

84.78b

PSU-140 75.22bc 71.72bc 77.29abc 68.78cd

73.25b

73.97bcd 69.07cdef

84.71b 68.82cdef 74.14b

PSU-139 77.47abc 76.05bc
PSU-81
เฉลีย

75.33bcd 77.17b

88.90a

81.13ab

81.09a

79.47bc

75.00bcd

98.38a

81.47bc

83.58a

58.68de 59.07de 58.93de

56.80e

58.37c

60.47ef

57.07f

66.27def

59.38ef

60.79c

71.28

72.05

71.66b

72.07b

80.92a

73.31b

72.51

74.80

ค่าเฉลียทีกํ ากับด้วยตัวอั กษรทีแตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความ
เชือมั น99% จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุดดินควบคุม, Ran = ชุดดินระโนด, Cyi = ชุดดินเชียรใหญ่ , Ptl = ชุดดินพัทลุง, NP = พันธุ์หนอง
เป็ ด, GCT = พัน ธุ์โ กลด์เด้นเทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140, PSU-139 = พัน ธุ์ มอ.139
และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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1.5 ขนาดโคนต้น
การเปรี ยบเทียบขนาดโคนต้นของกล้ าปาล์มนํ ามั นทุกพั นธุ์ทีเพาะในชุดดินทั ง
4 ชุดดินทีแตกต่างกันในเดือน 3 6 9 และ 12 (ตารางที 10) ในเดือนที 3 พบว่า พั นธุ์มอ.139 มีขนาดลํ าต้น
สูงสุดคือ 1.17 เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ด แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุโกลด์
์ เด้นเทเนอรา มอ.140 และพั นธุ์มอ.81 พั นธุ์มอ.81 มีขนาดโคนต้นตํ าสุ ด
คือ 0.91 เซนติเมตร ปัจจัยชุดดินพบว่า ชุดดินระโนดมีขนาดโคนต้นสูงสุ ดคือ 1.13 เซนติเมตร ซึ งไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินควบคุม และชุดดินพั ทลุง แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับชุดดินเชียรใหญ่ ชุดดินเชียรใหญ่มีขนาดลํ าต้นตํ าสุดคือ0.85 เซนติเมตร ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัย
พบว่า พันธุห์ นองเป็ ด และพันธุม์ อ.139 ทีปลูกชุ ดดิ นพัทลุงมีข นาดลํ าต้น สูงสุ ดคื อ 1.24 เซนติเมตร
ซึ งไม่มีความแตกต่างกับ พั นธุ์หนองเป็ ด มอ.140 มอ.139 ปลูกชุดดินควบคุม พั นธุหนองเป็
์
ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 ทีปลูกชุดดินระโนด พั นธุ์มอ.139 ทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่ พันธุ์ โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 ทีปลูกชุดดินพั ทลุง แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอ
รา มอ.81 ที ปลูกชุ ด ดิ นควบคุม พันธุ์มอ.81 ปลูก ชุ ดดิ น ระโนด พัน ธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้น เทเนอรา
มอ.140 มอ.81 ทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่ พั นธุ์มอ.81 ปลุกชุดดินพั ทลุง และพั นธ์โกลด์เด้นเทเนอราทีปลูก
ชุดดินเชียรใหญ่มีขนาดลํ าต้นตํ าสุดคือ0.71 เซนติเมตร
เดื อ นที 6 พบว่ า พัน ธุ์โ กลด์เ ด้น เทเนอรามี ข นาดลํา ต้น สู ง สุ ด คื อ 2.92
เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์หนองเป็ ด และพั นธุ์มอ.139 แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.140 และพั นธุ์มอ.81 พั นธุ์มอ.81 มีขนาดโคนต้นตํ าสุดคือ2.30 เซนติเมตร
ปัจจัยชุดดินพบว่า ชุดดินควบคุมมีขนาดโคนต้นสูงสุ ดคือ 2.95 เซนติ เมตร ซึ งมีความแตกต่างอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ก ับ ทุ ก ชุ ด ดิ น และชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ มีข นาดโคนต้น ตํ าสุ ด คื อ 2.48 เซนติ เ มตร
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอราทีปลูกชุดดินควบคุมมีขนาดโคนต้นสูงสุดคือ
3.19 เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ด มอ.140 มอ.139 ปลูกชุดดินควบคุม
พั นธุ์หนองเป็ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 ทีปลูกชุดดินระโนด และพั นธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอราที ปลูก ชุ ด ดิ น พัทลุ ง แต่ มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิติ ก ับ พัน ธุ์ม อ.81 ที ปลูก
ชุ ด ดิ น ควบคุ ม และชุ ด ดิ น ระโนด ทุ ก พัน ธุ์ที ปลูก ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ พัน ธุ์ม อ.140 มอ.139 มอ.81
ทีปลูกชุดดินพั ทลุง และพั นธุ์มอ.81 ทีปลูกชุดดินพั ทลุงมีขนาดโคนต้นตํ าสุดคือ2.20 เซนติเมตร
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เดื อ นที 9 พบว่ า พัน ธุ์ โ กลด์ เ ด้ น เทเนอรามี ข นาดโคนต้น สู ง สุ ด
คื อ 4.54 เซนติ เมตร ซึ งไม่มีค วามแตกต่ า งทางสถิติ ก ับพัน ธุ์หนองเป็ ด มอ.140 และพัน ธุ์มอ.139
แต่ มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ก ับ พัน ธุ์ม อ.81 พัน ธุ์ม อ.81 มี ข นาดโคนต้น ตํ าสุ ด
คื อ 3.99 เซนติ เมตร ปั จ จัยชุ ด ดิ น พบว่า ไม่มีค วามแตกต่ างทางสถิติ ปฏิสัมพัน ธ์ร ะหว่าง 2 ปั จ จัย
พบว่า พัน ธุ์หนองเป็ ดปลูก ชุ ด ดิ นระโนดมีค่ าขนาดลําต้น สู งสุ ด คื อ 4.94 เซนติ เมตร ซึ งไม่มีค วาม
แตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 ปลูกชุดดินควบคุม พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 ปลูกชุดดินระโนด พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.139 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่ พั นธุ์หนอง
เป็ ด โกลด์เด้น เทเนอรา มอ.139 ปลูก ชุ ดดิ น พัทลุง แต่ มีค วามแตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ก ับ
พัน ธุ์หนองเป็ ด มอ.81 ปลูกชุ ด ดิน ควบคุม พันธุ์มอ.81 ปลูก ชุ ดดิ นระโนด พันธุ์หนองเป็ ด มอ.140
มอ.81 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่ พั นธุ์มอ.140 มอ.81 ปลูกชุดดินพัทลุง พันธุ์มอ.81 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่ มี
ขนาดโคนต้นตํ าสุดคือ3.83 เซนติเมตร
เดือนที 12 พบว่า พั นธุหนองเป็
์
ดมีขนาดโคนต้นสูงสุดคือ 5.28 เซนติเมตร ซึ ง
ไม่มีค วามแตกต่ างทางสถิติ ก ับพันธุ์โกลด์เด้น เทเนอรา และพัน ธุ์มอ.139 แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.140 และพั นธุ์มอ.81 พั นธุ์มอ.81 มีขนาดโคนต้นตํ าสุดคือ4.55 เซนติเมตร
ปัจจัยชุดดิน พบว่า ชุดดินพั ทลุงมีขนาดโคนต้นสูงสุดคือ5.14 เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
กับชุดดินควบคุม และชุดดินระโนด แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับชุดดินเชียรใหญ่
และชุ ดดิ น เชียรใหญ่ มีข นาดโคนต้น ตํ าสุ ด คือ 4.90 เซนติ เมตร ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่าง 2 ปั จ จัย พบว่า
พั นธุหนองเป็
์
ดทีปลูกชุดดินระโนดมีขนาดโคนต้นสูงสุดคือ 6.01 เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติก ับพั นธุ์หนองเป็ ดมอ.139 ปลูกชุดดินพั ทลุง แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุ์
โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 มอ.81 ปลูกชุดดินระโนด พันธุโ์ กลด์เด้น-เทเนอรา มอ.140 มอ.81
ปลูกชุดดินพั ทลุง และทุกพันธุ์ทีปลูกชุดดินควบคุม และชุดดินเชียรใหญ่ และพันธุ์มอ.81 ปลูกชุดดิน
เชียรใหญ่มีขนาดลํ าต้นตํ าสุดคือ4.47 เซนติเมตร
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ตารางที 10 แสดงขนาดโคนต้นของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ3, 6, 9 และ12 เดือน
ขนาดโคนต้ นเดือนที 3 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

ขนาดโคนต้ นเดือนที 6 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

C

Ran

Cyi

Ptl

C

NP

1.13abcd

1.12abcd

0.94cdef

1.24a

GCT

0.90def

1.20abc

0.71f

1.05abcd

0.97cd

3.19a

2.97abc

PSU-140 1.12abcd

1.21ab

0.74ef

1.04abcd

1.03bc

3.11ab

2.90abcde 2.35fgh

PSU-139

1.23ab

1.14abcd

1.05abcd

1.24a

1.17a

3.05ab

2.93abcd 2.75bcdef 2.74bcdef 2.87ab

PSU-81

0.94cdef

0.97bcde

0.78ef

0.93def

0.91d

2.52efg

2.39fgh

2.35fgh

2.20gh

เฉลีย

1.06a

1.13a

0.85b

1.10a

2.95a

2.80b

2.48c

2.67b

พั นธุ์

เฉลีย

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

2.94abcd

2.80ab

2.64cdef 2.87abcde

2.92a

1.12ab 2.88abcde 2.82abcde 2.56defg

2.59cdefg

2.74b
2.30c

ขนาดโคนต้ นเดือนที 9 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

ขนาดโคนต้ นเดือนที 12 ในชุดดิน(เซนติเมตร)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

4.26bcdef

4.94a

3.96ef

4.65ab

4.45a

4.76defg

6.01a

4.75defg

5.58ab

5.28a

GCT

4.66ab

4.55abcde 4.34abcdef 4.61abc

4.54a

5.21bcd

5.19bcde 5.17bcdef 5.15bcdef 5.18ab

PSU-140

4.66ab

4.39abcdef 4.15bcdef 4.16bcdef

4.34a

5.24bcd

4.97bcdefg 4.89cdefg 4.98bcdefg 5.02b

PSU-139 4.31abcd 4.41abcdef 4.56abcde 4.57abcd

4.53a

5.04bcdefg 4.82cdefg

5.22bcd

5.42abc

5.13ab

PSU-81 4.09bcdef 4.04cdef

3.99b

4.61defg

4.55fg

4.47g

4.56efg

4.55c

4.97ab

5.11ab

4.90b

5.14a

พั นธุ์

เฉลีย

4.44

4.47

3.83f

3.99def

4.17

4.40

ค่าเฉลียที กับด้ว ยตัวอักษรที แตกต่ างกัน ในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่ างกัน ทางสถิติ ทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุดดินควบคุม, Ran = ชุดดินระโนด, Cyi = ชุดดินเชียรใหญ่ , Ptl = ชุดดินพัทลุง, NP = พันธุ์หนอง
เป็ ด, GCT = พัน ธุ์โ กลด์เด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140, PSU-139 = พัน ธุ์ มอ.139
และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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1.6 นําหนักสดใบ
การเปรี ยบเทียบนํ าหนักสดใบของต้นกล้าปาล์มนํ ามันทุกพันธุ์ทีเพาะในชุด
ดินทั ง 4 ชุด ดินที แตกต่างกัน ในเดื อนที 3 6 และ 9 (ตารางที 11) เดือนที 3 พบว่า พัน ธุ์หนองเป็ ดมี
นํ าหนักสดใบสูงสุ ดคือ4.51 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์มอ.139 แต่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 และพันธุ์มอ.81 พันธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักสด
ใบตํ าสุ ดคือ 1.73 กรัม ปั จจัยชุดดิน พบว่า ชุดดินระโนดมีน ํ าหนักสดใบสูงสุ ดคือ 4.33 กรัม ซึ งไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินควบคุม แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับชุดดินพัทลุง
และชุดดินเชียร-ใหญ่ ชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักสดใบตํ าสุ ดคือ1.91 กรัม ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จจัย
พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 6 พบว่า พันธุ์มอ.139 มีน ํ าหนักสดใบสู งสุ ดคือ 27.16 กรัม ซึ งไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 และพั นธุ์หนองเป็ ด แต่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.81 พั นธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักสดใบตํ าสุ ดคือ 12.55 กรัม ปั จจัยชุดดิน พบว่า
ชุดดิน ควบคุมมีน ํ าหนักสดใบสูงสุ ดคื อ 27.44 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ก ับชุด ดินระโนด
ชุดดินเชียรใหญ่ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับชุดดินพั ทลุง และชุดดินพั ทลุงมีน ํ าหนัก
สดใบตํ าสุดคือ 18.52 กรัม ปฏิสมั พั นธ์ระหว่าง 2 ปัจจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 9 พบว่า พั นธุ์มอ.139 มีน ํ าหนักสดใบสูงสุดคือ 121.49 กรัม ซึ งมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับทุกพั นธุ์ และพั นธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักสดใบตํ าสุ ดคือ 56.48 กรัม ปั จจัยชุดดิน
พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติร ะหว่างชุด ดิน ปฏิสัมพัน ธ์ร ะหว่าง 2 ปั จ จัย พบว่า พันธุ์มอ.139
ที ปลูก ชุ ด ดิ น ควบคุ ม มี น ํ าหนักสดใบสู ง สุ ด คื อ 135.81 กรั ม ซึ งไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ก ับ
พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 ปลูกชุดดินควบคุม พั นธุ์หนองเป็ ดโกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139
ปลูกชุดดินระโนด พั นธุ์มอ.140 มอ.139 มอ.81 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่ พั นธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา
มอ.140 มอ.139 ปลูกชุดดินพั ทลุง แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์หนองเป็ ด มอ.81
ทีปลูกชุดดินควบคุม พั นธุ์มอ.81 ทีปลูกชุดดินระโนด พันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอราทีปลูกชุดดิน
เชียรใหญ่ พันธุ์มอ.81 ทีปลูกชุดดินพัทลุง และพันธุ์หนองเป็ ดทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักสดใบ
ตํ าสุดคือ 36.88 กรัม
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1.7 นําหนักแห้ งใบ
การเปรี ยบเทียบนํ าหนักแห้งใบของต้นกล้าปาล์มนํ ามันทุกพันธุ์ทีเพาะในชุด
ดินทั ง 4 ชุดดินทีแตกต่างกันในเดือนที 3 6 และ 9 (ตารางที 12) ในเดือนที 3 พบว่า พันธุ์หนองเป็ ดมี
นํ าหนั ก แห้ง ใบสู ง สุ ด คื อ1.10 กรั ม ซึ งไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ก ับพัน ธุ์โ กลด์เ ด้น เทเนอรา
และพัน ธุ์ม อ.139 แต่ มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ก ับ พัน ธุ์ม อ.140 และพัน ธุ์ม อ.81
และพั นธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักแห้งใบตํ าสุดคือ0.42 กรัม ปัจจัยชุดดิน พบว่า ชุดดินระโนดมีน ํ าหนักแห้งใบ
สูงสุดคือ 1.08 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินควบคุม แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติก ับชุดดินพั ทลุง และชุดดินเชียรใหญ่และชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักแห้งใบตํ าสุ ดคือ0.46 กรัม
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดื อนที 6 พบว่า พันธุ์มอ.140 มีน ํ าหนัก แห้งใบสู งสุ ดคื อ8.52 กรัม ซึ งไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา และพั นธุ์มอ.139 แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ก ับพันธุ์มอ.81 และพันธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักแห้งใบตํ าสุ ดคือ 3.91 กรัม ปั จ จัยชุ ดดิ น
พบว่ า ชุ ด ดิ น ควบคุ ม มี น ํ าหนั ก แห้ง ใบสู ง สุ ด คื อ 8.41 กรั ม ซึ งไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ก ับ
ชุ ด ดิ น ระโนด และชุ ด ดิ น เชี ยรใหญ่ แต่ มีค วามแตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ก ับชุ ด ดิ น พัทลุ ง
และชุดดิ นพัทลุงมีน ํ าหนักแห้งใบตํ าสุ ดคื อ5.48 กรั ม ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จจัยพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ
เดือนที 9 พบว่า พันธุ์มอ.139 มีน ํ าหนักแห้งใบสูงสุ ดคือ35.37 กรัม ซึ งไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา และพั นธุ์มอ.140 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติก ับพั นธุ์หนองเป็ด และพั นธุม์ อ.81 พันธุ์มอ.81 มีค่าเฉลียนํ าหนักแห้งใบตํ าสุ ดคือ19.01 กรัม
ปัจจัยของชุดดิน และปฏิสัมพั นธ์ทั ง2 ปัจจัย พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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ตารางที 11 แสดงนํ าหนักสดใบของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ3, 6, และ 9 เดือน
พั นธุ์

นํ าหนักสดใบเดือนที 3 ในชุดดิน(กรัม)

นํ าหนักแห้งสดใบเดือนที 6 ในชุดดิน(กรัม)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

4.22

6.75

2.93

4.14

4.51a

27.05

30.95

15.48

20.34

23.45a

GCT

4.37

4.31

2.22

2.17

3.26b

31.44

26.55

29.31

20.50

26.95a

PSU-140

2.69

3.62

1.18

2.26

2.44bc

28.59

25.95

26.56

20.75

25.46a

PSU-139

4.00

4.60

2.41

2.30

3.33ab

34.61

26.02

27.80

20.19

27.16a

PSU-81

2.09

2.38

0.78

1.66

1.73c

15.53

13.24

10.60

10.84

12.55b

เฉลีย

3.47ab

4.33a

1.91c

2.50bc

27.44a

24.54a

21.95ab

18.52b

พั นธุ์

นํ าหนักใบสดเดือนที 9 ในชุดดิน(กรัม)
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

46.21c

76.27abc

36.88c

83.33abc 60.67c

GCT

97.31abc 91.35abc

62.19bc

75.72abc 81.64bc

PSU-140 97.38abc 95.93abc 101.76abc 88.31abc 95.85bc
PSU-139 135.81a 125.43ab 127.75ab 96.96abc 121.49a
PSU-81

55.52c

53.32c

71.16abc

45.94c

เฉลีย

86.45

88.46

79.95

78.05

56.48c

ค่าเฉลียทีกํ ากับด้วยตัวอั กษรทีแตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุดดินควบคุม, Ran = ชุดดินระโนด, Cyi = ชุดดินเชียรใหญ่ , Ptl = ชุดดินพัทลุง, NP = พันธุ์หนอง
เป็ ด, GCT = พัน ธุ์โ กลด์เด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140, PSU-139 = พัน ธุ์ มอ.139
และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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ตารางที 12 แสดงนํ าหนักแห้งใบของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ
3, 6 และ 9 เดือน
พั นธุ์

นํ าหนักแห้งใบเดือนที3 ในชุดดิน(กรัม)

นํ าหนักแห้งใบเดือนที6 ในชุดดิน(กรัม)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

1.09

1.62

0.67

1.02

1.10a

8.27

8.18

4.74

6.09

6.82a

GCT

1.03

1.11

0.54

0.52

0.80ab

8.45

6.90

9.62

5.46

7.61a

PSU-140

0.69

0.95

0.32

0.59

0.64bc

9.15

9.87

8.82

6.25

8.52a

PSU-139

1.03

1.19

0.60

0.59

0.86ab

9.18

8.73

7.62

7.01

8.14a

PSU-81

0.55

0.53

0.18

0.41

0.42c

7.02

3.35

2.66

2.59

3.91b

เฉลีย

0.88ab

1.08a

0.46c

0.63bc

8.41a

7.41ab

6.69ab

5.48b

พั นธุ์

นํ าหนักแห้งใบเดือนที 9 ในชุดดิน(กรัม)
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

26.97 27.06 22.06 28.27 26.09bc

GCT

35.76 30.85 23.78 30.26 30.16ab

PSU-140 31.42 31.15 26.46 30.95 30.00ab
PSU-139 43.27 31.46 38.32 28.44 35.37a
PSU-81 18.18 18.57 24.03 15.24 19.01c
เฉลีย

31.12 27.82 26.93 26.63

ค่าเฉลียที กับด้ว ยตัวอักษรที แตกต่ างกัน ในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่ างกัน ทางสถิติ ทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุดดินควบคุม, Ran = ชุดดินระโนด, Cyi = ชุดดินเชียรใหญ่ , Ptl = ชุดดินพัทลุง, NP = พันธุ์หนอง
เป็ ด, GCT = พัน ธุ์โ กลด์เด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140, PSU-139 = พัน ธุ์ มอ.139
และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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1.8 นําหนักสดลําต้น
การเปรี ยบเทียบนํ าหนักสดลํ าต้นของต้นกล้ าปาล์มนํ ามั นทุกพั นธุเพาะในชุ
์ที
ด
ดินทั ง 4 ชุด ดินที แตกต่างกัน ในเดื อนที 3 6 และ 9 (ตารางที 13) เดือนที 3 พบว่า พัน ธุ์หนองเป็ ดมี
นํ าหนักสด ลํ าต้นสูงสุดคือ2.72 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างกับ โกลด์เด้นเทเนอรา พันธุ์มอ.140 และ
พั นธุ์มอ.139 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับพั นธุ์มอ.81 และพั นธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักสดลํ าต้นตํ าสุด
คือ 0.96 กรัม ปัจจัยชุดดิน พบว่า ชุดดินระโนดมีน ํ าหนักลํ าต้นสูงสุ ดคือ2.95 กรัม ซึ งมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญกับทุกชุดดินและชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักสดลํ าต้นตํ าสุ ดคือ1.32 กรัม ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง 2 ปัจจัย พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 6 พบว่า พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรามีน ํ าหนักสดลํ าต้น สูงสุ ดคือ 25.32
กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุหนองเป็
์
ด มอ.140 และพั นธุ์มอ.139 แต่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.81 และพั นธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักสดลํ าต้นตํ าสุดคือ14.85 กรัม ปั จจัยชุดดิน
พบว่ า ชุ ด ดิ น ควบคุ ม มีน ํ าหนักสดลําต้น สู ง สุ ด คื อ 24.50 กรั ม ซึ งไม่มีค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ก ับ
ชุ ด ดิ น ระโนด และชุ ด ดิ น เชี ยรใหญ่ แต่ มีค วามแตกต่ างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ก ับชุ ด ดิ น พัทลุ ง
และชุ ด ดิ น พัท ลุ ง มี น ํ าหนัก สดลํา ต้น ตํ าสุ ด คื อ17.20 กรั ม ปฏิ สัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง 2 ปั จ จัย พบว่ า
พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอราทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักสดลํ าต้นสูงสุ ดคือ 39.00 กรัม ซึ งไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 ทีปลูกชุดดินควบคุม และพั นธุ์หนองเป็ ดที
ปลู ก ชุ ด ดิ น ระโนด แต่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ก ั บ พัน ธุ์ ห นองเป็ ด มอ.81
ทีปลูกชุดดินควบคุม พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 มอ.81 ทีปลูกชุดดินระโนด พันธุ์หนอง
เป็ ด มอ.140 มอ.139 มอ.81 ทีปลูกชุ ดดิ น เชี ยรใหญ่ และทุก พัน ธุ์ทีปลูกชุ ดดิ น พัทลุง พัน ธุ์มอ.81
ปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักสดลํ าต้นตํ าสุดคือ10.42 กรัม
เดือนที 9 พบว่า พั นธุ์มอ.139 มีน ํ าหนักสดลํ าต้นสูงสุ ดคือ 97.89 กรัม ซึ งไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.140 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเท
เนอรา หนองเป็ ด และพันธุ์มอ.81 พันธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักลํ าต้นตํ าสุ ดคือ48.07 กรัม ปั จจัยชุดดินพบว่า
ชุดดินระโนดมีน ํ าหนักสดลํ าต้นสูงสุดคือ79.58 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินควบคุม
และชุด ดิ นพัทลุง แต่ มีความแตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ก ับชุ ดดิ น เชี ยรใหญ่ ชุ ดดิ น เชี ยรใหญ่
นํ าหนักสดลํ าต้นตํ าสุดคื57.46
อ กรัม ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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1.9 นําหนักแห้ งต้น
การเปรี ยบเทียบนํ าหนักแห้งลํ าต้นของกล้าปาล์มนํ ามันทุกพันธุ์ทีเพาะในชุด
ดินทั ง 4 ชุดดินทีแตกต่างกันในเดือนที 3 6 และ 9 (ตารางที 14) ในเดือนที 3 พบว่าพันธุห์ นองเป็ ดมี
นํ าหนักแห้งลํ าต้นสูงสุดคือ0.53 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.139 โกลด์เด้นเทเนอรา
และพั นธุ์ มอ.140 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.81 พันธุม์ อ.81 มีน ํ าหนักแห้ง
ลํ าต้นตํ าสุดคือ0.19 กรัม ปัจจัยชุดดินพบว่า ชุดดินระโนดมีน ํ าหนักแห้งลํ าต้นสูงสุดคือ0.59 กรัม ซึ งไม่
มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินควบคุม และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับชุดดินพัทลุง
และชุ ดดินเชียรใหญ่ ชุดดิน เชียรใหญ่ มีน ํ าหนักแห้งลํ าต้นตํ าสุ ดคื อ0.25 กรัม ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2
ปัจจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 6 พบว่าพันธุม์ อ.140 มีน ํ าหนักต้นสู งสุ ดคือ 7.74 กรัม ซึ งไม่มีความ
แตกต่ างทางสถิติ ก ับ พัน ธุ์มอ.139 แต่ มีค วามแตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ก ับพัน ธุ์หนองเป็ ด
โกลด์เด้นเทเนอรา และพั นธุมอ.81
์
พั นธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักแห้งต ้นตํ าสุดคือ3.71 กรัม ปั จจัยชุดดินพบว่า
ชุดดิน ควบคุ มมีน ํ าหนักแห้ง ต้นสูงสุ ดคื อ 7.13 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ก ับชุ ดดินระโนด
แต่มีความอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับชุดดินเชียรใหญ่ และชุดดินพั ทลุง ชุดดินพัทลุงมีน ํ าหนักแห้งต้น
ตํ าสุดคือ 4.47 กรัม ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า พั นธุ์มอ.140 ปลูกชุดดินระโนดมีน ํ าหนักแห้งลํ า
ต้นสูงสุดคือ 10.33 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140
มอ.139 ปลูกชุ ด ดิ น ควบคุ ม พัน ธุห์ นองเป็ ด มอ.139 ปลูก ชุ ด ดิ น ระโนด แต่ มีค วามแตกต่ างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.81 ปลูกชุดดินควบคุม พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.81 ปลูกชุดดินระโนด
และทุกพั นธุ์ปลูกชุดดินเชียรใหญ่ และชุดดินพั ทลุงพั นธุ์หนองเป็ ดปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักแห้ง
ลํ าต้นตํ าสุดคือ2.94 กรัม
เดือนที 9 พบว่า พันธุม์ อ.139 มีค่าเฉลียนํ าหนักแห้งต ้นสูงสุ ดคือ 54.17 กรัม
ซึ งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ก ับทุกพันธุ์ พัน ธุ์มอ.81 ทีมีค่ าเฉลียตํ าสุ ดคื อ 16.55 กรั ม
ปัจจัยชุดดินพบว่า ชุดดินระโนดมีค่าเฉลียนํ าหนักแห้งล ํ าต้นสูงสุดคือ 36.00 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิ ติ ก ั บ ชุ ด ดิ น ควบคุ ม แต่ มี ค วามแตกต่ างอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ ชุ ดดิ น พัท ลุ ง
และชุดดินเชียรใหญ่ ชุดดินเชียรใหญ่มีค่าเฉลียตํ าสุดคือ 25.22 กรัม สําหรับปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง 2 ปั จจัย
พบว่า พั นธุ์มอ.139 ปลูกชุดดินควบคุมมีน ํ าหนักแห้งลํ าต้นสูงทีสุดคือ 61.56 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่าง
กับพั นธุ์มอ.139 พั นธุโกลด์
์ เด้นเทเนอราทีปลูกในชุดดินระโนด และพันธุ์มอ.139 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่
และชุ ด ดิ น พัท ลุ ง แต่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ อ ย่า งมี นัย สํา คัญ ยิ งกับ พัน ธุ์ โ กลด์ เ ด้น เทเนอรา
ทีปลูกในชุดดิ นควบคุม ชุ ดดินเชียรใหญ่ ชุดดินพัทลุง พันธุ์หนองเป็ ด พัน ธุ์มอ.140 และพันธุ์มอ.81
ทีปลูกในทุกชุดดิน

50

ตารางที 13 แสดงนํ าหนักสดลํ าต้นของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ
3, 6 และ 9 เดือน
พั นธุ์

นํ าหนักสดลํ าต้ นเดือนที3 ในชุดดิน(กรัม)

นํ าหนักสดลํ าต้ นเดือนที6 ในชุดดิน(กรัม)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

2.61

3.93

1.65

2.68

2.72a

24.09bcd 28.67ab

11.84d

21.19bcd 21.45a

GCT

2.45

3.18

1.48

1.63

2.18a

26.24abc 20.08bcd

39.00a

15.97bcd 25.32a

PSU-140

1.93

2.96

1.16

1.87

1.98a

26.53abc 24.21bcd 18.48bcd 16.57bcd 21.45a

PSU-139

2.80

3.38

1.79

1.87

2.46a

28.69ab 20.18bcd 20.74bcd 14.63cd

PSU-81

1.13

1.31

0.49

0.89

0.96b

16.94bcd 14.43cd

10.42d

17.61bcd 14.85b

เฉลีย

2.18b

2.95a

1.32c

1.79bc

24.50a

20.10ab

17.20b

พั นธุ์

C

Ran

21.51ab

Ptl

เฉลีย

21.06a

นํ าหนักสดลํ าต้ นเดือนที9 ในชุดดิน(กรัม)
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

52.52

67.85

33.53

71.59

56.37c

GCT

70.67

77.73

41.38

56.18 61.49bc

PSU-140 83.21

89.47

62.39

80.69 78.94ab

PSU-139 109.14 110.39 98.57

73.45

97.89a

PSU-81

46.57

48.07c

เฉลีย

Cyi

41.78

52.49

51.44

71.47ab 79.58a 57.46b 65.70ab

ค่าเฉลียทีกํ ากับด้วยตัวอั กษรทีแตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุ ด ดิ น ควบคุ ม , Ran = ชุ ด ดิ น ระโนด, Cyi = ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ , Ptl = ชุ ด ดิ น พัทลุ ง ,
NP = พัน ธุ์ ห นองเป็ ด, GCT = พัน ธุ์ โ กลด์ เ ด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140,
PSU-139 = พั นธุ์ มอ.139 และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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ตารางที 14 แสดงนํ าหนักแห้งลํ าต้นของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ
3, 6 และ 9 เดือน
พั นธุ์

นํ าหนักแห้งลํ าต้ นเดือนที3 ในชุดดิน

นํ าหนักแห้งลํ าต้ นเดือนที6 ในชุดดิน

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

0.58

0.70

0.30

0.53

0.53a

6.69abcd

6.78abcd

2.94d

5.07cd

5.37bc

GCT

0.50

0.65

0.29

0.33

0.44a

6.68abcd

4.69cd

5.53bcd

3.78d

5.17bc

PSU-140

0.36

0.64

0.25

0.37

0.40a

9.75ab

10.33a

5.73bcd

5.17cd

7.74a

PSU-139

0.59

0.69

0.35

0.37

0.50a

8.54abc

6.89abcd

4.68cd

4.83cd

6.24ab

PSU-81

0.23

0.29

0.08

0.18

0.19b

4.01cd

3.31d

4.00cd

3.51d

3.71c

เฉลีย

0.45ab

0.59a

0.25c

0.36bc

4.58b

4.47b

พั นธุ์

7.13a

6.40a

นํ าหนักแห้งลํ าต้ นเดือนที9 ในชุดดิน
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

30.44cde 29.91cde 18.36de 33.09bcde 27.95b

GCT

25.90cde 47.74abc 14.42e

20.62de

27.17b

PSU-140 26.77cde 29.38cde 16.81de 24.95cde 24.48bc
PSU-139 61.56a
PSU-81
เฉลีย

56.43ab 58.22ab 40.47abcd 54.17a

15.26de 16.54de 18.26de 16.14de
31.99ab

36.00a

25.22b

16.55c

27.05b

ค่าเฉลียทีกํ ากับด้วยตัวอั กษรทีแตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุดดินควบคุม, Ran = ชุดดินระโนด, Cyi = ชุดดินเชียรใหญ่ , Ptl = ชุดดินพัทลุง, NP = พันธุ์หนอง
เป็ ด, GCT = พัน ธุ์โ กลด์เด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140, PSU-139 = พัน ธุ์ มอ.139
และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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1.10 นําหนักสดราก
การเปรี ยบเที ยบนํ าหนักสดรากของต้น กล้าปาล์มนํ ามันทุ ก พัน ธุ์ที
เพาะในชุดดินทั ง4 ชุดดินทีแตกต่างกัน ในเดือนที 3 6 และ 9 (ตารางที 15) เดือนที 3 พบว่าพันธุ์มอ.139
มีน ํ าหนักสดรากสูงสุ ดคือ 2.54 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา หนอง
เป็ ด และพัน ธุ์ม อ.140 แต่ มี ค วามแตกต่ า งอย่างมีนัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ก ับ พัน ธุ์มอ.81 พัน ธุ์มอ.81
มีน ํ าหนักสดรากตํ าสุ ด คื อ 0.94 กรั ม ปั จ จัย ชุ ด ดิ น พบว่า ชุ ด ดิ น ควบคุ ม มี น ํ าหนักสดรากสู ง สุ ด
คือ 2.25 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินพั ทลุง และชุดดินระโนด แต่มีความแตกต่างอย่าง
มีนัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ก ับ ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ มี น ํ าหนักสดรากตํ าสุ ด คื อ 1.41 กรั ม
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 6 พบว่า พั นธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักสดรากสูงสุ ดคือ 31.68 กรัม ซึ ง
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา หนองเป็ ด และพันธุ์มอ.139 แต่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุ์มอ.140 พันธุ์มอ.140 มีน ํ าหนักสดรากตํ าสุ ดคือ 20.18 กรัม ปั จจัยชุด
ดินพบว่า ชุดดินควบคุมมีน ํ าหนักสดรากสูงสุดคือ 37.69 กรัม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับทุกชุดดิน ชุดดินพั ทลุงมีน ํ าหนักสดรากตํ าสุดคือ18.22 กรัม ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 9 พบว่า พันธุ์มอ.140 มีน ํ าหนักสดรากสูงสุ ดคือ 124.30 กรัม
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับทุกพันธุพั์ นธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักสดรากตํ าสุ ดคือ30.85 กรัม
ปัจจัยชุดดินพบว่า ชุดดินควบคุมมีน ํ าหนักสดรากสูงสุ ดคือ 83.11 กรัม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับ
ชุดดินระโนด แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับชุดดินพัทลุง และชุดดินเชียรใหญ่ชุดดิน
เชียรใหญ่มีน ํ าหนักสดรากตํ าสุ ดคือ 47.54 กรัม ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จจัยพบว่าพันธุ์มอ.139 ทีปลูก
ชุดดินควบคุมมีน ํ าหนักสดรากสูงสุ ด คือ 192.22 กรัม ซึ งไม่มีค วามแตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์มอ.139
ปลูกชุดดินระโนด แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา
มอ.140 มอ.81 ที ปลู ก ชุ ด ดิ น ควบคุ ม พัน ธุ์ ห นองเป็ ด โกลด์ เ ด้น เทเนอรา มอ.140 มอ.81
ที ปลู ก ชุ ด ดิ น ระโนด และพัน ธุ์ ห นองเป็ ด โกลด์ เ ด้ น เทเนอรา มอ.140 มอ.139 มอ.81
ทีปลูกชุ ดดิน เชี ยรใหญ่ และชุ ดดิน พัทลุง พัน ธุ์หนองเป็ ดทีปลูกในชุ ดดิน เชี ยรใหญ่ มีน ํ าหนักสดราก
ตํ าสุดคือ 25.47 กรัม
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1.11 นําหนักแห้ งราก
การเปรี ยบเทียบนํ าหนักแห้งรากของกล้ าปาล์มนํ ามั นทุกพั นธุ์ทีเพาะในชุดดิน
ทั ง4 ชุดดินทีแตกต่างกันในเดือนที 3 6 และ 9 ในเดือนที 3 พบว่าพั นธุ์มอ.139 มีน ํ าหนักแห้งรากสูงสุ ด
คือ 0.43 กรัม ซึ งไม่มีค วามแตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา และพันธุ์มอ.140
แต่ มี ค วามแตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ก ับพัน ธุ์มอ.81 พัน ธุ์ม อ.81 มี น ํ าหนัก แห้ง รากตํ าสุ ด
คือ 0.14 กรัม ปัจจัยชุดดิน และปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 6 พบว่าพันธุม์ อ.140 มีน ํ าหนักแห้งรากสูงสุ ด คือ9.72 กรัม ซึ งไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.139 หนองเป็ ด และพันธุ์มอ.81 แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติก ับพั นธุโกลด์
์ เด้นเทเนอรา พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรามีน ํ าหนักแห้งรากตํ าสุดคื5.48
อ กรัม ปั จจัย
ชุดดินพบว่า ชุดดินควบคุมมีน ํ าหนักแห้งรากสูงสุ ดคือ 11.16 กรัม ซึ งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ก ับชุ ด ดิ น ระโนด เชี ยรใหญ่ และชุ ด ดิ น พัทลุ ง และชุ ด ดิ น พัทลุ งมีน ํ าหนัก แห้ง รากตํ สา ุ ด
คือ 5.56 กรัม ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จจัย พบว่า พันธุ์มอ.140 ปลูกชุดดินควบคุมมีน ํ าหนักแห้งราก
สูงสุ ดคือ 17.87 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพัน ธุ์หนองเป็ ด และพัน ธุ์มอ.139 ปลูกชุดดิ น
ควบคุ ม แต่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ก ั บ พั น ธุ์ โ กลด์ เ ด้ น เ ทเนอรา มอ.81
ปลูกชุดดินควบคุม และทุกพั นธุ์ทีปลูกชุดดินระโนด เชียรใหญ่ และชุดดินพัทลุงพันธุ์หนองเป็ ดปลูก
ชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักรากตํ าสุดคือ3.80 กรัม
เดือนที 9 พบว่า พั นธุ์มอ.139 มีค่าเฉลียนํ าหนักแห้งรากสูงสุ ดคือ33.57 กรัม
ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา และพั นธุ์หนองเป็ ด แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.140 และ พั นธุ์มอ.81 และพั นธุ์มอ.81 มีค่าเฉลียนํ าหนักแห้งรากตํ าสุ ดคือ
10.15 กรั ม ปั จ จัยของชุ ด ดิ น พบว่า ชุ ด ดิ น ควบคุ มมีค่ า เฉลี ยนํ าหนักแห้งรากสู งสุ ด คื อ 28.75 กรั ม
ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินพัทลุง และชุดดินระโนด แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติก ับชุดดินเชียรใหญ่ ปฏิสัมพั นธ์ทงั 2 ปัจจัย พบว่า พั นธุ์มอ.139 ทีปลูกชุดดินควบคุมมีค่าเฉลีย
นํ าหนั ก แห้ ง รากสู งสุ ดคื อ 52.63 กรั ม ซึ งไม่ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ก ั บ พัน ธุ์ ห นองเป็ ด
และโกลด์ เ ด้ น เทเนอรา ที ปลู ก ชุ ด ดิ นควบคุ ม พัน ธุ์ โ กลด์ เ ด้ น เทเนอรา และพัน ธุ์ ม อ.139
ปลูกชุดดินระโนด พั นธุ์มอ.139 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่ และ พั นธุ์หนองเป็ ดปลูกชุดดินพัทลุงแต่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.140 มอ.81 ทีปลูกชุดดินควบคุม พันธุ์หนองเป็ ด มอ.140
มอ.81 ปลูกชุดดิ นระโนด พันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.81 ทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่
พัน ธุ์ โ กลด์ เ ด้น เทเนอรา มอ.140 มอ.139 และ พัน ธุ์ ม อ.81 ที ปลู ก ชุ ด ดิ น พัท ลุ ง พัน ธุ์ ม อ.81
ทีปลูกชุดดินพั ทลุงมีค่าเฉลียตํ าสุดคือ8.52 กรัม
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ตารางที 15 แสดงนํ าหนักสดรากของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ3, 6 และ 9 เดือน
พั นธุ์

นํ าหนักสดรากเดือนที 3 ในชุดดิน (กรัม)

นํ าหนักสดรากเดือนที 6 ในชุดดิน(กรัม)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

1.94

2.53

1.93

1.88

20.7a

34.88

26.53

8.30

16.77

21.62ab

GCT

2.87

2.67

1.60

2.24

2.35a

36.54

27.47

30.42

17.91

28.08ab

PSU-140

1.72

1.52

1.07

2.25

1.64ab

34.68

14.67

12.77

18.58

20.18b

PSU-139

3.35

2.62

1.94

2.25

2.54a

38.96

14.95

22.07

12.90

22.22ab

PSU-81

1.34

0.58

0.49

1.36

0.94b

43.40

30.69

27.67

24.96

31.68a

เฉลีย

2.25a

1.98ab

1.41b

1.99ab

37.69a

22.86b

20.25b

18.22b

พั นธุ์

นํ าหนักสดรากเดือนที 9 ในชุดดิน(กรัม)
C

Ran

Cyi

NP

39.46cd

27.97cd

25.47d

GCT

88.16bcd 60.48bcd

PSU-140 63.53bcd 42.04cd

Ptl

เฉลีย

62.36bcd 38.82b

66.89cd 58.05bcd 60.15b
41.09cd

32.79cd

44.86b

PSU-139 192.22a 128.27ab 102.48bc 74.24bcd 124.30a
PSU-81

32.16cd

30.55cd

34.77cd

25.90d

เฉลีย

83.11a

57.86ab

50.67b

47.54b

30.85b

ค่าเฉลียทีกํ ากับด้วยตัวอั กษรทีแตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุดดินควบคุม, Ran = ชุดดินระโนด, Cyi = ชุดดินเชียรใหญ่ , Ptl = ชุดดินพัทลุง, NP = พันธุ์หนอง
เป็ ด, GCT = พัน ธุ์โ กลด์เด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140, PSU-139 = พัน ธุ์ มอ.139
และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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ตารางที 16 แสดงนํ าหนักแห้งรากของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ
3, 6 และ 9 เดือน
พั นธุ์

นํ าหนักแห้งรากเดือนที3 ในชุดดิน(กรัม)

นํ าหนักแห้งรากเดือนที6 ในชุดดิน(กรัม)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

0.45

0.40

0.37

0.38

0.40a

11.47ab

6.93b

3.80b

6.86b

7.27ab

GCT

0.45

0.44

0.27

0.35

0.38a

7.23b

5.28b

4.94b

4.48b

5.48b

PSU-140

0.28

0.26

0.19

0.41

0.29ab

17.87a

7.40b

6.74b

6.89b

9.72a

PSU-139

0.49

0.49

0.33

0.41

0.43a

10.30ab

7.27b

6.74b

6.40b

7.68ab

PSU-81

0.19

0.11

0.07

0.20

0.14b

8.93b

6.13b

5.58b

7.51b

7.04ab

เฉลีย

0.37

0.34

0.25

0.34

11.16a

6.60b

5.56b

6.43b

พั นธุ์

นํ าหนักแห้งรากเดือนที9 ในชุดดิน(กรัม)
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

26.09ab 13.25b 21.03b 32.38ab 23.19ab

GCT

33.52ab 29.02ab 12.01b 18.28b 23.21ab

PSU-140 19.02b 13.60b 13.35b 11.08b 14.26bc
PSU-139 52.63a 29.67ab 27.63ab 24.36b 33.57a
PSU-81
เฉลีย

10.69b

9.92b

11.49b

8.52b

10.15c

28.39a 19.09ab 17.10b 18.92ab

ค่าเฉลียทีกํ ากับด้วยตัวอั กษรทีแตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุ ด ดิ น ควบคุ ม , Ran = ชุ ด ดิ น ระโนด, Cyi = ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ , Ptl = ชุ ด ดิ น พัทลุ ง ,
NP = พัน ธุ์ ห นองเป็ ด, GCT = พัน ธุ์ โ กลด์ เ ด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140,
PSU-139 = พั นธุ์ มอ.139 และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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1.12 นําหนักสดรวม
การเปรี ยบเทียบนํ าหนักสดรวมของกล้ าปาล์มนํ ามันทุกพันธุ์ทีเพาะในชุดดิน
ทั ง 4 ชุ ด ดิน ทีแตกต่ างกัน ในเดื อนที 3 6 และ 9 (ตารางที 17) เดื อนที 3 พบว่า พัน ธุ์หนองเป็ ดมี
นํ า ห นั ก ร ว ม สู ง สุ ด คื อ 9 . 3 0 ก รั ม ซึ ง ไ ม่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท า ง ส ถิ ติ กั บ พั น ธุ์ ม อ. 1 3 9
และพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอราแต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.140 และพั นธุ์มอ.81
พันธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักสดรวมตํ าสุ ด คือ 3.63 กรัม ปั จจัยชุด ดินพบว่า ชุด ดินระโนดมีน ํ าหนักสดรวม
สูงสุดคือ 9.27 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินควบคุม แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติก ับชุดดิน พัทลุง และชุดดินเชียรใหญ่ ชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักสดรวมตํ าสุ ดคือ 4.63 กรั ม
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 6 พบว่า พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรามีน ํ าหนัสกดรวมสูงสุดคือ 80.36 กรัม
ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพันธุมอ.139
์
มอ.140 และพันธุ์หนองเป็ ด แต่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ ก ับ พัน ธุ์มอ.81 พัน ธุ์มอ.81 มีน ํ าหนัก ตํ าสุ ด คื อ59.08 กรั ม ปั จ จัย ชุ ด ดิ น พบว่ า
ชุดดินควบคุมมีน ํ าหนักสดรวมสู งสุ ดคือ 89.63 กรัม ซึ งมีค วามแตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับ
ทุกชุดดิน และชุดดิน พัทลุงมีน ํ าหนักสดรวมตํ าสุ ดคือ53.94 กรัม ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จจัยพบว่า
พั นธุมอ.139
์
ทีปลูกชุดดินควบคุมมีน ํ าหนักสดรวมสูงสุดคือ102.27 กรัม ซึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
กับพันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 ทีปลูกชุดดินควบคุม พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา
มอ.140 มอ.139 ที ปลูก ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ พัน ธุ์ห นองเป็ ด โกลด์เ ด้น เทเนอรา มอ.140 มอ.81
ทีปลูกชุ ดดินพัทลุง และทุ กพันธุ์ทีปลูก ชุดดิน ระโนด แต่ มีความแตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ด
มอ.81 ที ปลู ก ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ และพัน ธุ์ ม อ.139 ที ปลู ก ชุ ด ดิ น พัท ลุ ง และพัน ธุ์ ห นองเป็ ด
ทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักแห้งตํ าสุดคือ35.62 กรัม
เดื อ นที 9 พบว่ า พัน ธุ์ ม อ.139 มี น ํ าหนั กสดรวมสู ง สุ ด คื อ 343.68 กรั ม
ซึ งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับทุกพั นธุ์ พั นธุ์ม.81
อ มีน ํ าหนักรวมตํ าสุดคือ135.40 กรัม
ปั จ จัย ชุ ด ดิ น พบว่ า ไม่ มีค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ ปฏิสัมพัน ธ์ร ะหว่า ง 2 ปั จ จัยพบว่ า พัน ธุ์มอ.139
ปลูกชุดดินควบคุมมีน ํ าหนักรวมสูงสุดคือ437.17 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพันธุ์มอ.139
ปลูกชุดดินระโนด และชุดดินเชียรใหญ่ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุ์หนองเป็ ด
โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.81 ของทุกชุดดิน และพันธุ์มอ.139 ทีปลูกชุดดินพัทลุง พันธุ์หนองเป็ ด
ทีปลูกชุดดินเชียรใหญ่มีน ํ าหนักสดรวมตํ าสุดคือ95.89 กรัม

57

1.13 นําหนักแห้ งรวม
การเปรี ยบเทียบนํ าหนักแห้งรวมของกล้ าปาล์มนํ ามั นทุกพั นธุ์ทีเพาะในชุดดิน
ทั ง 4 ชุ ด ดิ น ที แตกต่ างกัน ในเดื อนที 3 6 และ 9 (ตารางที 18) เดื อนที 3 พบว่า พัน ธุห์ นองเป็ ด
มี น ํ าหนั ก แห้ ง รวมสู งสุ ดคื อ 2.03 กรั ม ซึ งไม่ มี ค วามแตกต่ างทางสถิ ติ กั บ พัน ธุ์ ม อ.139
และพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอราแต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพันธุ์มอ.140 และพันธุ์มอ.
81 พั นธุ์มอ.81 มีน ํ าหนักแห้งรวมตํ าสุดคือ0.75 กรัม ปัจจัยชุดดินพบว่า ชุดดินระโนดมีน ํ าหนักแห้งรวม
สูงสุดคือ 2.02 กรัม ซึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินควบคุม แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ก ับชุ ด ดิ น พัทลุง และชุ ด ดิ น เชี ยรใหญ่ ชุ ด ดิ น เชี ยรใหญ่ มีน ํ าหนัก แห้งตํ าสุ ด คื อ0.96 กรั ม
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 6 พบว่า พั นธุ์มอ.140 มีน ํ าหนักแห้งรวมสูงสุ ดคือ25.98 กรัม ซึ งไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.139 และพั นธุ์หนองเป็ ด แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับพัน ธุ์โ กลด์เ ด้น -เทเนอรา และพัน ธุ์มอ.81 พัน ธุ์มอ.81 มีน ํ าหนัก แห้งรวมตํ าสุ ด คื อ14.65 กรั ม
ปั จ จัยชุด ดิน พบว่า ชุ ดดิ นควบคุมมีน ํ าหนัก แห้งรวมสูงสุ ด คือ26.70 กรัม ซึ งมีความแตกต่ างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติก ับชุดดินระโนด เชียรใหญ่ และชุดดิน-พัทลุง ชุดดินพัทลุงมีน ํ าหนักแห้งรวมตํ าสุ ด
คือ 16.01 กรัม ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัย พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดือนที 9 พบว่าพั นธุ์มอ.139 มีค่าเฉลียนํ าหนักแห้งรวมสูงสุ ดคือ 120.42 กรัม
ซึงมีความแตกต่างทางสถิติก ับหนองเป็ ด โกลเด้นเทเนอรา มอ.140 และมอ.81 พันธุ์มอ.81 มีค่าตํ าสุ ด
คื อ 45.71 กรั ม ปั จ จัย ชุ ด ดิ น พบว่ า ชุ ด ดิ น ควบคุ ม มี ค่ า นํ าหนั ก แห้ ง รวมสู ง สุ ด คื อ 91.49 กรั ม
ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินระโนด แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ งทางสถิติก ับชุดดิน
เชี ยรใหญ่ และพัท ลุ ง ชุ ด ดิ น พัท ลุ งมี ค่ าตํ าสุ ด คื อ 69.25 กรั ม ปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ าง 2 ปั จ จัย พบว่ า
พั นธุ์มอ.139 ปลูกชุดดินควบคุมมีน ํ าหนักแห้งรวมสูงสุดคือ157.45 กรัม ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
กับ พัน ธุ์ โ กลด์ เ ด้น เทเนอ-รา มอ.139 ปลู ก ชุ ด ดิ น ระโนด พัน ธุ์ ม อ.139 ปลู ก ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่
แต่ มีค วามแตกต่ างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพัน ธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.81
ปลูกชุดดินควบคุม พั นธุหนองเป็
์
ด มอ.140 มอ.81 ปลูกชุดดินระโนด พันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอ
รา มอ.140 มอ.81 ปลูกชุดดินเชียรใหญ่ และพันธุ์หนองเป็ ด โกลด์เด้นเทเนอรา มอ.140 มอ.139 มอ.81
ปลูกชุดดินพั ทลุง พั นธุ์มอ.81 ปลูกชุดดินพั ทลุงมีค่าตํ าสุดคือ39.90 กรัม
เฉลิมพล (2535) รายงานว่า การสะสมนํ าหนักแห้ง เป็ นดัชนีบ่งบอกระดับการ
เจริ ญเติบโตของพืช และในขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็ นดัชนี บอกระดับการให้ผลผลิตของพืชได้เป็ น
อย่างดี ซึ งเราจะพบอยู่เ สมอว่า ผลผลิต กับนํ าหนัก แห้งมี ค วามสัม พัน ธ์ในทางบวกอยู่ร ะดับหนึ ง
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การสร้างและสะสมนํ าหนักแห้งของพืชก็มีขีดจํ ากัดขึ นอยู่ก ับศั กยภาพของพั นธุ์และสภาพแวดล้ อมทีพืช
นั นขึ นอยู่
ตารางที 17 แสดงนํ าหนักสดรวมของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ3, 6 และ 9 เดือน
พั นธุ์

นํ าหนักสดรวมเดือนที 3 ในชุดดิน(กรัม)

นํ าหนักสดรวมเดือนที 6 ในชุดดิน(กรัม)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

8.77

13.21

6.51

8.70

9.30a

86.01abc 86.14abc

GCT

9.69

10.16

5.30

6.14

7.79ab

94.21ab 74.10abc 98.73ab 54.38abc 80.36ab

PSU-140

6.34

8.09

3.41

6.38

6.06bc

89.80ab 64.83abc 57.82abc 55.91abc 67.08ab

PSU-139

10.14

10.60

6.14

6.42

8.33ab

102.27a 61.15abc 70.62abc 47.73bc 70.44ab

PSU-81

4.56

4.26

1.77

3.92

3.63c

75.87abc 58.36abc 48.68bc 53.40abc 59.08b

เฉลีย

7.90ab

9.27a

4.63c

6.28bc

พั นธุ์

C

Ran

89.63a

68.92b

Cyi
35.62c

62.29b

Ptl

เฉลีย

58.30abc 66.52a

53.94b

นํ าหนักสดรวมเดือนที 9 ในชุดดิน(กรัม)
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

138.20d

172.09cd

95.89d

217.28bcd 155.56bc

GCT

256.14bcd 229.56bcd 137.46d

189.95cd 203.28b

PSU-140 244.12bcd 227.44bcd 205.24bcd 201.79bcd 219.65b
PSU-139 437.17a

364.09ab 328.81abc 244.65bcd 343.68a

PSU-81

129.46d

136.37d

157.37d

118.41d

เฉลีย

241.02

225.91

184.95

194.42

135.40c

ค่าเฉลียทีกํ ากับด้วยตัวอั กษรทีแตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุ ด ดิ น ควบคุ ม , Ran = ชุ ด ดิ น ระโนด, Cyi = ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ , Ptl = ชุ ด ดิ น พัทลุ ง ,
NP = พัน ธุ์ ห นองเป็ ด, GCT = พัน ธุ์ โ กลด์ เ ด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140,
PSU-139 = พั นธุ์ มอ.139 และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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ตารางที 18 แสดงนํ าหนักแห้งรวมของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ
3, 6 และ 9 เดือน
พั นธุ์

นํ าหนักแห้งรวมเดือนที3 ในชุดดิน(กรัม)

นํ าหนักแห้งรวมเดือนที6 ในชุดดิน(กรัม)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

2.11

2.72

1.33

1.93

2.03a

26.43

21.89

11.49

18.02

19.46abc

GCT

1.98

2.20

1.10

1.21

1.62ab

22.35

16.88

20.09

13.71

18.26bc

PSU-140

1.33

1.85

0.76

1.38

1.33bc

36.76

27.59

21.27

18.31

25.98a

PSU-139

2.11

2.38

1.28

1.30

1.77ab

28.01

22.35

19.05

16.88

21.58ab

PSU-81

0.96

0.93

0.34

0.78

0.75c

19.96

12.79

12.24

13.62

14.65c

เฉลีย

1.70ab

2.02a

0.96c

1.32bc

26.70a

20.41b

16.83b

16.01b

พั นธุ์

นํ าหนักแห้งรวมเดือนที9 ในชุดดิน(กรัม)
C

Ran

Cyi

NP

83.50bcde 70.22bcde

GCT

95.18bcde 107.61abcd 50.21de

PSU-140 77.21bcde 74.13bcde
PSU-139 157.45a

Ptl

61.45cde 93.74bcde
56.62de

69.16bcde

เฉลีย
77.23b
80.54b

66.98bcde 68.74bc

117.56abc 124.16ab 82..52bcde 120.42a

PSU-81

44.12e

45.03e

53.78de

39.90e

เฉลีย

91.49a

82.91ab

69.25b

70.46b

45.71c

ค่าเฉลียทีกํ ากับด้วยตัวอั กษรทีแตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุ ด ดิ น ควบคุ ม , Ran = ชุ ด ดิ น ระโนด, Cyi = ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ , Ptl = ชุ ด ดิ น พัทลุ ง ,
NP = พัน ธุ์ ห นองเป็ ด, GCT = พัน ธุ์ โ กลด์ เ ด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140,
PSU-139 = พั นธุ์ มอ.139 และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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1.14 พื นทีใบ
การเปรี ยบเทียบพื นทีใบของต้นกล้ าปาล์มนํ ามั นทุกพั นธุเพาะในชุ
์ที
ดดินทั ง 4
ชุดดินทีแตกต่างกัน ในเดือนที 3 6 และ 9 (ตารางที 19) เดือนที 3 พบว่า พั นธุ์หนองเป็ ดมีพื นทีใบสูงสุ ด
คือ 166.92 ตารางเซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับพั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา และพ ั นธุ์มอ.139
แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์มอ.140 และพั นธุ์มอ.81 พั นธุ์มอ.81 มีพื นทีใบตํ าสุด
คื อ 6 5 . 8 3 ต า ร า ง เ ซ น ติ เ ม ต ร ปั จ จั ย ชุ ด ดิ น พ บ ว่ า ชุ ด ดิ น ร ะ โ น ด มี พื น ที ใ บ สู ง สุ ด
คือ 154.87 ตาราง-เซนติเมตร ซึ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติก ับชุดดินควบคุมแต่มีความแตกต่างอย่าง
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ก ั บ ชุ ด ดิ น พัท ลุ ง และชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ มี พื นที ใบตํ าสุ ด
คือ 73.63 ตารางเซนติเมตร ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง2 ปัจจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เดื อ นที 6 พบว่า พัน ธุ โ์ กลด์เ ด้น เทเนอรามีพื นที ใบสู ง สุ ด คื อ 830.08
ตารางเซนติ เมตร ซึ งไม่มีค วามแตกต่ างทางสถิติ ก ับพัน ธุ์หนองเป็ ด มอ.140 และ พัน ธุ์มอ.139 แต่
มีค วามแตกต่ า งอย่า งมีน ัย สํา คัญ ทางสถิติ ก ับ พันธ์ม อ.81 และพัน ธุ ์ม อ.81 มี พื นที ใบตํ าสุ ด คื อ
476.17 ตารางเซนติ เ มตร ปั จ จัย ชุ ด ดิ น พบว่า ชุ ด ดิ น ควบคุ ม มีพื นที ใบสู ง สุ ด คื อ 801.03 ตาราง
เซนติ เ มตร ซึ งไม่มีค วามแตกต่ า งทางสถิติ ก ับ ชุ ด ดิ น ระโนด และชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ แต่ มีค วาม
แตกต่ า งอย่า งมีน ัย สํา คัญ ทางสถิติ ก ับ ชุ ด ดิ น พัท ลุง และชุ ด ดิ น พัท ลุง มีพื นที ใบตํ าสุ ด คื อ 600.73
ตารางเซนติ เ มตร ปฏิส ัม พ ัน ธ์ร ะหว่า ง 2 ปั จ จัย พบว่า พ ัน ธุ ์โ กลด์เ ด้น เทเนอราที ปลูก
ชุ ด ดิ น เชี ยรใหญ่ มีพื นที ใบสู งสุ ด คื อ 1198.00 ตารางเซนติ เมตร แต่ ไม่มีค วามแตกต่ างทางสถิติ ก ับ
พัน ธุ ์ห นองเป็ ด โกลด์เ ด้น เทเนอรา มอ.140 มอ.139 ที ปลูก ชุ ด ดิ น ควบคุ ม พัน ธุ ์ห นองเป็ ด
ม อ. 1 4 0 ม อ. 1 3 9 ที ป ลูก ชุ ด ดิ น ร ะ โ น ด พ ัน ธุ โ์ ก ล ด์เ ด ้น เท เ น อร า ม อ. 140 ม อ. 1 3 9
ที ปลูก ชุ ด ดิ น เชี ยรใหญ่ และพัน ธุ์หนองเป็ ดที ปลูก ชุ ด ดิ น พัทลุง แต่ มีค วามแตกต่ างอย่างมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติ ก ับ พัน ธุ์โ กลด์เ ด้น เทเนอรา ที ปลูก ชุ ด ดิ น ระโนด พัน ธุ ์ห นองเป็ ด มอ.81 ที ปลูก ชุ ด ดิ น
เชี ยรใหญ่ พัน ธุ์โ กลด์เด้น เทเนอรา มอ.140 มอ.139 ที ปลูก ชุ ด ดิ น พัทลุง และพัน ธุ ์ม อ.81 ปลูก ทุ ก
ชุ ด ดิ น และพัน ธุ์มอ.81 ปลูก ชุ ด ดิ น เชี ยรใหญ่ มีพื นที ใบตํ าสุ ด คื อ 366.70 ตารางเซนติ เมตร
เดื อนที 9 พัน ธุ์มอ.139 มีพืนที ใบเฉลียสู งสุ ด คือ 3017.60 ตารางเซนติ เมตร
ซึ งมีความแตกต่างแตกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก ับพั นธุ์ม.อ140 พั นธุหนองเป็
์
ด พั นธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา
และพั น ธุ์ ม อ.81 และพั น ธุ์ ม อ.81 มี พื นที ใบเฉลี ยตํ าสุ ดคื อ 1440.00 ตารางเซนติ เมตร
สําหรับปัจจัยของชุดดิน และปฏิสัมพั นธ์ทั ง2 ปัจจัย พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
Russell (1977) อ้ างโดย อภินันท์ และคณะ (2535) รายงานว่า การเจริ ญเติบโต
ของรากและยอดมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ในสภาพแวดล้อ มที คงที แต่ เ มื อมี ค วามแปรปรวนของ
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สภาพแวดล้ อมจะมีผลทํ าให้เกิดความแปรปรวนในการกระจายนํ าหนักแห้งในส่วนของรากและต้นหาก
พืชสังเคราะห์แสงได้ดีก็ส่งผลให้การเจริ ญของรากดีด ้วย
Hartley (1978) รายงานว่าการกระจายตัวของรากขึ นอยู่ก ับสภาพแวดล้ อม เช่น
สภาพของดิน ระดับนํ าใต้ดิน ปริ มาณธาตุอาหาร เป็ นต้นนอกจากนี ยั งมีรายงานว่าการกระจายตัวของ
รากไปทางด้านข้างนั น โดยส่วนใหญ่แล้ วจะมีความหนาแน่นบริ เวณรัศมีทรงพุ่มหรื อร่ มเงาของทางใบ
ตารางที 19 แสดงพื นทีใบของกล้ าปาล์มนํ ามั นในชุดดินชนิดต่างๆ ทีอายุ3, 6 และ 9 เดือน
พื นทีใบเดือนที 3 ในชุดดิน(ตารางเซนติเมตร)

พื นทีใบเดือนที 6 ในชุดดิน(ตารางเซนติเมตร)

C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

C

Ran

NP

176.33

230.67

117.33

143.33

166.92a

908.70abc

1000.30ab

GCT

168.67

159.00

67.33

80.33

118.83ab 840.70abcd 678.30bcd

PSU-140

99.00

124.67

47.50

84.67

88.96bc

PSU-139

110.67

176.33

100.00

PSU-81

79.33

83.67

เฉลีย

126.80ab

154.87a

พั นธุ์

พั นธุ์

Cyi

Ptl

เฉลีย

611.70bcd 732.30abcd 813.25a
1198.00a

603.30bcd

830.08a

800.70abcd 854.30abcd 777.30abcd 551.70bcd

704.00a

84.67

117.92ab 805.80abcd 854.30abcd 777.30abcd 690.70bcd

782.04a

36.00

64.33

65.83c

476.17b

73.63c

88.96bc

649.30bcd

463.00cd

366.70d

425.70cd

801.03a

768.53ab

714.13ab

600.73b

พื นทีใบเดือนที 9 ในชุดดิน(ตารางเซนติเมตร)
C

Ran

Cyi

Ptl

เฉลีย

NP

1610.70 1726.70 1421.70 1973.00 1683.00bc

GCT

1996.70 2127.30 1788.30 1470.70 1845.80bc

PSU-140 2202.30 2210.70 2050.00 1942.90 2101.50b
PSU-139 3182.30 3158.30 3272.00 2457.70 3017.60a
PSU-81 1436.30 1283.70 1802.70 1237.30
เฉลีย

1440.0c

2085.7. 2101.30 2066.90 1816.30

ค่าเฉลียทีกํ ากับด้วยตัวอั กษรทีแตกต่างกันในสดมภ์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความ
เชือมั นP ≤ 0.01 จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี DMRT
C = ชุ ด ดิ น ควบคุ ม , Ran = ชุ ด ดิ น ระโนด, Cyi = ชุ ด ดิ น เชี ย รใหญ่ , Ptl = ชุ ด ดิ น พัท ลุ ง
NP = พ ัน ธุ ์ห นองเป็ ด, GCT = พัน ธุ์ โ กลด์เ ด้น เทเนอรา, PSU-140 = พัน ธุ์ มอ.140,
PSU-139 = พั นธุ์ มอ.139 และ PSU-81 = พั นธุ์ มอ.81
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2. สหสัมพันธ์
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพั นธ์ของการเจริ ญเติบโตทางลํ าต้นในกล้ าปาล์มนํ ามันทีอายุ
12
เดือน (ตารางที 20) พบว่า ลั กษณะของขนาดโคนต้นมีสหสัมพั นธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญกับลักษณะ
ความสูง และความยาวใบ มีค่า 0.71 และ 0.71 ตามลํ าดับ ความสูงมีสหสัมพั นธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญ
ยิ งกับลักษณะความยาวใบ มีค่า 0.97 และ ลักษณะจํานวนใบทั งหมดมีสหสัมพัน ธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญยิ งกับลั กษณะ จํ านวนใบรู ปสองแฉก และ ใบรู ปขนนก มีค่0.51
า และ 0.63 ตามลํ าดับ
ตารางที 20 ค่าสหสัมพั นธ์ระหว่างลั กษณะการเจริ ญเติบทางด้านลํ าต้นแบบไม่ท ํ าลายต้นของกล้ าปาล์ม
นํ ามั นทีอายุ12 เดือน
ขนาดโคน
ความยาวทาง
จํ านวนใบรู ป จํ านวนใบ
ความสูง
จํ านวนใบ
ต้น
ใบ
หอก
สองแฉก
ความสู ง

0.71**

ความยาวใบ

0.71**

0.97**

จํ านวนใบ

-0.06

-0.23

-0.37**

จํ านวนใบรู ปหอก

0.03

-0.09

-0.08

-0.58**

-0.60**

0.51**

-0.16

0.29*

0.15

0.63**

-0.03

จํ านวนใบรู ปสองแฉก -0.41**
จํ านวนใบรู ปขนนก

0.29*

0.24

** ค่าดัชนีสหสัมพั นธ์มนัี ยสําคัญยิ งทางสถิติอย่างมีนัยสําคั ญยิ ง(p ≤ 0.01)
* ค่าดัชนีสหสัมพั นธ์มนัี ยสําคัญทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ(p ≤ 0.05)

-0.23
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การวิเคราะห์ค่ าสหสัมพัน ธ์ข องการเจริ ญเติ บโตทางด้านลําต้นแบบทําลายต้นใน
กล้า ปาล์ม นํ ามัน ลูก ผสมเทเน อราที อายุ 9 เดื อน (ตารางที 21) พบว่ า ทุ ก ลัก ษณะมีค วามสัม พัน ธ์
ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ พื นทีใบ นํ าหนักสดใบ นํ าหนักสดลํ าต้น นํ าหนักสดราก
นํ าหนักสดรวม ความยาวราก นํ าหนัก แห้งใบ นํ าหนัก แห้งลําต้น นํ าหนักแห้งราก นํ าหนักแห้งรวม
โดยลักษณะพื นที ใบมีความพัน ธ์ก ับ นํ าหนักแห้งใบ นํ าหนัก สดใบ ความยาวราก นํ าหนัก แห้ราก
ง
นํ าหนักสดราก นํ าหนักแห้งลํ าต้น นํ าหนักสดลํ าต้น นํ าหนักแห้งรวม และนํ าหนักสดรวมคื
0.81อ0.90
0.41 0.65 0.80 0.86 0.86 0.82 และ 0.91 ตามลํา ดับ นํ าหนัก แห้ง ใบมีค วามสัมพัน ธ์ก ับ พื นที ใบ
นํ าหนักสดใบ ความยาวราก นํ าหนัก แห้งราก นํ าหนัก สดราก นํ าหนัก แห้งลํ าต้น นํ าหนั
กสดลํ าต้น
นํ าหนักแห้งรวม และนํ าหนักสดรวมคื0.81
อ 0.85 0.34 0.74 0.75 0.74 0.79 0.84 และ0.86 ตามลํ าดับ
นํ าหนักสดใบมีความสําพั นธ์ก ับพื นทีใบ นํ าหนักแห้งใบ ความยาวราก นํ าหนักแห้งราก นํ าหนักสดราก
นํ าหนักแห้งลํ าต้น นํ าหนักสดลํ าต้น นํ าหนักแห้งรวม และนํ าหนักสดรวมคื
0.90อ 0.85 0.35 0.60 0.77
0.77 0.86 0.77 และ0.94 ตามลํา ดับ ความยาวรากมี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พื นที ใบ นํ าหนัก แห้ง ใบ
นํ าหนักสดใบ นํ าหนักแห้งราก นํ าหนักสดราก นํ าหนักแห้งลํ าต้น นํ าหนักสดลํ าต้น นํ าหนักแห้งรวม
และนํ าหนักสดรวมคือ0.41 0.34 0.35 0.27 0.31 0.26 0.27 0.24 และ0.34 ตามลํ าดับ นํ าหนักแห้งราก
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พื นที ใบ นํ าหนั ก แห้ ง ใบ นํ าหนั ก สดใบ ความยาวราก นํ าหนั ก สดราก
นํ าหนักแห้งลํ าต้น นํ าหนักสดลํ าต้น นํ าหนักแห้งรวม และนํ าหนักสดรวมคื
0.65อ 0.74 0.60 0.27 0.87
0.72 0.58 0.88 และ0.77 ตามลํา ดับ นํ าหนัก สดรากมีค วามสัมพันธ์ก ับ พื นที ใบ นํ าหนัก แห้ง ใบ
นํ าหนักสดใบ ความยาวราก นํ าหนักแห้งราก นํ าหนัก แห้งลํ าต้น นํ าหนักสดลํ าต้น นํ าหนักแห้งรวม
และนํ าหนักสดรวมคือ0.80 0.75 0.77 0.31 0.87 0.79 0.72 0.87 และ0.93 ตามลํ าดับ นํ าหนักแห้งลํ าต้น
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ พื นที ใบ นํ าหนั ก แห้ ง ใบ นํ าหนั กส ดใบ ความยาวราก นํ าหนั ก แห้ ง ราก
นํ าหนักสดราก นํ าหนักสดลํ าต้น นํ าหนักแห้งรวม และนํ าหนัก สดรวมคื0.86
อ 0.74 0.77 0.26 0.72
0.79 0.85 0.90 และ0.86 ตามลําดับ นํ าหนัก สดลําต้น มีค วามสัมพัน ธ์ก ับ พื นที ใบ นํ าหนัก แห้งใบ
นํ าหนัก สดใบ ความยาวราก นํ าหนักแห้งราก นํ าหนัก สดรา
ก นํ าหนัก แห้งลําต้น นํ าหนัก แห้งรวม
และนํ าหนักสดรวมคือ0.86 0.79 0.86 0.27 0.58 0.720.85 0.80 และ0.90 ตามลํ าดับ นํ าหนักแห้งรวม
มีความสัมพั นธ์ก ับพื นทีใบ นํ าหนักแห้งใบ นํ าหนักสดใบ ความยาวราก นํ าหนักแห้งราก นํ าหนักสด
ราก นํ าหนักแห้งลํ าต้น นํ าหนักสดลํ าต้น และนํ นัาหกสดรวมคือ 0.82 0.84 0.77 0.24 0.88 0.87 0.90
0.80 และ0.89 ตามลํ าดับ นํ าหนัก สดรวมมีค วามสัมพัน ธ์ก ับพื นทีใบ นํ าหนัก แห้งใบ นํ าหนัก สดใบ
ควา มยา วรา ก นํ าหนั ก แห้ ง ร าก นํ าหนั ก สดรา ก นํ าหนั ก แห้ ง ลํ า ต้ น นํ า หนั ก สดลํ า ต้ น
และนํ าหนักแห้งรวมคือ0.91 0.86 0.94 0.34 0.77 0.93 0.86 0.90 และ0.89 ตามลํ าดับ
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สหสัม พัน ธ์ข องลัก ษณะทางลํา ต้น ของปาล์มนํ ามัน ลูก ผสมเทเนอรา พบว่ า นํ าหนัก สด
นํ าหนัก แห้ ง พื นที ใบ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกอย่า งมี นั ย สํา คัญ ยิ งทางสถิ ติ ซึ งสอดคล้อ งกับ
นํ าอ้ อย(2552) ธีรภาพ (2552) อั งคณา (2551) ประภัสษร (2550) และ Hirsch (1980) รายงานว่า พื นทีใบ
ความยาวใบ นํ าหนักแห้งราก และความสูงต้น มีค วามสัมพัน ธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ งอาจมีส่วนเกียวข้องในการให้ผลผลิตสร้างทะลาย
ตารางที 21 ค่าสหสัมพั นธ์ระหว่างลั กษณะการเจริ ญเติบทางด้านลํ าต้นของกล้ าปาล์มนํ ามั นทีอายุ
9
เดือน
LA
LDW LFW
RL
RDW RFW SDW SFW TDW
LDW
0.81**
LFW
0.90** 0.85**
RL
0.41** 0.34** 0.35**
RDW
0.65** 0.74** 0.60** 0.27**
RFW
0.80** 0.75** 0.77** 0.31* 0.87**
SDW
0.86** 0.74** 0.77** 0.26* 0.72** 0.79**
SFW
0.86** 0.79** 0.86** 0.27** 0.58** 0.72** 0.85**
TDW
0.82** 0.84** 0.77** 0.24** 0.88** 0.87** 0.90** 0.80**
TFW
0.91** 0.86** 0.94** 0.34** 0.77** 0.93** 0.86** 0.90** 0.89**
** ค่าดัชนีสหสัมพั นธ์มนัี ยสําคัญยิ งทางสถิติอย่างมีนัยสําคั ญยิ ง(p ≤ 0.01)
* ค่าดัชนีสหสัมพั นธ์มนัี ยสําคัญทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ(p ≤ 0.05)
หมายเหตุ :
RL = ความยาวราก (เซนติเมตร
LA = พื นทีใบ (ตารางเซนติเมตร)
LFW = นํ าหนักสดใบ(กรัม)
LDW = นํ าหนักแห้งใบ(กรัม)
SFW = นํ าหนักสดลํ าต้น(กรัม)
SDW = นํ าหนักแห้งลํ าต้น(กรัม)
RFW = นํ าหนักสดราก(กรัม)
RDW = นํ าหนักแห้งราก(กรัม)
TFW = นํ าหนักสดรวม(กรัม)
TDW = นํ าหนักแห้งรวม(กรัม)
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3. อัตราพันธุกรรม
การศึกษาอั ตราพั นธุกรรมแบบกว้ างของลั กษณะลํ าต้นของกล้าปาล์มนํ ามันลูกผสมเท
เนอราพัน ธุ์ต่ า งๆ ที เพาะในชุ ด ดิ น ทั ง 4 ชุ ด ดิ น ที แตกต่ า งกัน ในเดื อ นที 3 (ตารางที 22) พบว่ า
มีค่าอั ตราพั นธุกรรมอยู่ในช่วง0-47.97 เปอร์ เซ็นต์ ในเดือนที 6 พบว่า มีค่าอัตราพันธุกรรมอยู่ในช่วง
0.19-74.37 เปอร์ เซ็น ต์ และในเดือนที 9 พบว่า มีอ ัต ราพัน ธุก รรมอยู่ในช่ วง 1.89-75.62 เปอร์ เซ็น ต์
จากตารางสามารถบอกได้ว่าอัตราพันธุ กรรมของทุ กลักษณะมีก ารเพิ มขึ นเมือกล้ามีอายุเพิ มขึ นซึ ง
สอดคล้ องกับ นํ าอ้ อย(2552) รายงานว่าลักษณะพื นทีใบ นํ าหนักสดใบ นํหนั
า กสดลํ าต้น นํ าหนักสด
ราก นํ าหนักสดรวมทั งต้น นํ าหนักแห้งใบ นํ าหนักแห้งลํ าต้น นํ าหนักแห้งราก นํและาหนักแห้งรวม
มีอ ั ตราพั นธุกรรมทีเพิ มขึ นเมือมีอายุเพิ มขึ นแต่ไม่สอดคล้ องกับ วิภาวี (2555) ซึ งรายงานว่าทุกลักษณะ
มี ค่ า อัต ราพัน ธุ ก รรมลดลงเมื อต้น กล้า อายุม ากขึ น และนํ าอ้อ ย(2552) รายงานว่ า รายงานว่ า
มีล ั กษณะขนาดโคนต้น ความสูง ความยาวใบ และความยาวราก มีอ ัตราพันธุกรรมลดลงเมืออายุกล้า
ปาล์มมากขึ นสุดนัย (2550) รายงานว่าลักษณะทีมีค่าอัตราพันธุกรรมสูงมีความสําคัญในการคัดเลือก
พั นธุ์ปาล์มนํ ามั นให้
มีโอกาสประสบความสําเร็ จสูง ซึ งสอดคล้ องกับRafii และคณะ (2002) รายงานว่า
ลักษณะทีมีค่ าอัตราพัน ธุกรรมสูงสามารถคัด เลือกมาปรั บปรุ งพันธุ์ให้ประสบความสําเร็ จได้ดียิ งขึ น
Musa และคณะ (2004) รายงานว่าการคัด เลือกจากลัก ษณะทีมีอ ัตราพันธุก รรมสูงทําให้โอกาสเพิ ม
ผลผลิตทะลายปาล์มสูงขึ น
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ตารางที 22 อั ตราพั นธุกรรมแบบกว้ างของลั กษณะทางลํ าต้นของกล้ าปาล์มนํ ามั นลูกผสมเทเนอราพั นธุ์
ต่างๆ ในเดือนที 3 6 และเดือนที 9
ลั กษณะ
ความกว้ างโคนต้ น
ความสูงทั งต้น
ความสูงลํ าต้น
ความยาวทางใบ
จํ านวนใบ
นํ าหนักสดลํ าต้น
นํ าหนักสดใบ
นํ าหนักสดราก
นํ าหนักสดรวม
นํ าหนักแห้งใบ
นํ าหนักแห้งลํ าต้น
นํ าหนักแห้งราก
นํ าหนักแห้งรวม
พื นทีใบ
ความยาวราก

เดือนที 3
0.07
39.37
9.34
38.28
0.03
0.00
1.12
11.45
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
47.97
13.08

อั ตราพั นธุกรรมแบบกว้ าง(%)
เดือนที 6
0.25
74.37
48.52
60.53
0.19
6.05
43.86
13.60
11.02
13.22
24.20
15.06
19.00
27.84
1.32

เดือน 9
1.89
74.68
65.04
75.62
4.41
54.89
56.29
60.15
62.22
40.48
65.05
41.62
55.09
66.80
16.86
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บทที 4
สรุป
ลักษณะการเจริญเติบโตทางลําต้นแบบไม่ทําลายต้น
จากการปลูก กล้า ปาล์ม นํ ามัน ในชุ ด ดิ น ที ต่ างกัน4 ชุ ด ดิ น พบว่า พัน ธุ์ หนองเป็ ด
มีค่าลักษณะ ความสูงลํ าต้น ขนาดโคนต้น และจํานวนใบรู ปสองแฉกสูงสุ ด พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอรา
มีค่าจํานวนใบรู ปหอกสูงสุ ด พันธุ์มอ.139 มีค่าความยาวทางใบ และความสูงสู งสุ ด และพันธุ์มอ.81
มีจ ํ านวนใบรู ปขนนกสูงสุด ปัจจัยชุดดิน พบว่า ชุดดินควบคุมมีค่าใบรู ปสองแฉกสูงสุ ด ชุดดินระโนด
มีจ ํานวนใบรู ปหอกสูงสุ ด ชุดดิ นเชียรใหญ่ มีค่าความยาวทางใบ ความสู งลํ าต้น และความสูงทั งต้น
สูงสุ ด และชุดดินพัทลุงมีค่าจํานวนใบรู ปขนนก และขนาดลํ าต้นสูงสุ ด ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปั จจัย
พบว่า พั นธุ์หนองเป็ ดปลูกชุดดินระโนดมีความสูงลํ าต้นสูงสุ ด และขนาดโคนต้นสูงสุ ด พันธุ์มอ.140
ปลูกชุดดินระโนดมีค่าจํานวนใบหอกสู งสุ ด พันธุ์มอ.139 ปลูก ชุดดินเชียรใหญ่มีค่าความยาวทางใบ
และความสูงสูงสุด และพันธุ์มอ.81 ปลูกชุดดินพั ทลุงมีจ ํ านวนใบรู ปขนนกสูงสุด
ลักษณะการเจริญเติบโตทางลําต้นแบบทําลายต้น
จากการปลู ก กล้า ปาล์ม นํ ามัน ในชุ ด ดิ น ที ต่ า งกัน 4 ชุ ด ดิ น พบว่ า พัน ธุ์ม อ.139
มี ค่ า นํ าหนั ก สดใบ นํ าหนั ก แห้ ง ใบ นํ าหนั ก สดลํา ต้ น นํ าหนั ก แห้ ง ลํา ต้ น นํ าหนั ก สดราก
นํ าหนักแห้งราก นํ าหนักสดรวม นํ าหนักสดแห้งรวม
และพื นทีใบสูงสุด ส่วนลั กษณะความยาวรากไม่มี
ความแตกต่ า งทางสถิ ติ ปั จ จัย ชุ ด ดิ น พบว่ า ชุ ด ดิ น ควบคุ ม มี น ํ าหนัก แห้ ง ราก นํ าหนัก สดรวม
และนํ าหนักแห้งรวมสูงสุ ด ชุ ดดินระโนดมีน ํ าหนักสดราก นํ าหนัสดลํ
ก าต้น และนํ าหนัก แห้งลํ าต้น
สู งสุ ด ส่ ว นลัก ษณะนํ าหนัก สดใบ นํ าหนัก แห้งใบ ความยาวราก และพื นที ใบไม่มี ค วามแตกต่ า ง
ทางสถิ ติ ปฏิ สัมพัน ธ์ร ะหว่าง 2 ปั จ จัย พบว่า พัน ธุ์มอ.139 ปลูก ชุ ด ดิ น ควบคุ มมีค่ า นํ าหนัก สดใบ
นํ าหนั ก สดราก นํ าหนั ก แห้ ง ราก นํ าหนั ก สดรวม และนํ าหนั ก แห้ ง รวมสู ง สุ ด ส่ ว นลัก ษณะ
นํ าหนักแห้งใบ นํ าหนักสดลํ าต้น ความยาวราก และพื นทีใบไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

68
สหสัมพันธ์ และอัตราพันธุกรรม
การวิ เ คราะห์ ค่ า สหสัม พัน ธ์ข องการเจริ ญเติ บ โตทางลํา ต้น ในกล้า ปาล์ม นํ ามัน
ลูกผสมเทเนอราทีอายุ 9 เดือน พบว่า ทุกลักษณะมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ได้ แ ก่ ลัก ษณะพื นที ใบ นํ าหนั ก แห้ ง ใบ นํ าหนั ก สดใบ ความยาวราก นํ าหนั ก แห้ ง ลํา ต้ น
นํ าหนักสดลํ าต้นลักษณะทีมีค่าอัตราพันธุกรรมสูงในเดือนที 3 และ 6 คือ ความสูง ในเดือนที 9 คือ
ความยาวทางใบ
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ภาคผนวก
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ตารางผนวกที 1. คุณสมบัติทางเคมีของชุดดินทีใช้ในการทดลอง
ชุดดินควบคุม
ชุดดินระโนด ชุดดินเชียรใหญ่
Total N (%)
0.04
0.10
0.60
Available P
6.78
111.92
4.11
(mg/kg)
Available S
16.59
343.74
1316.81
(mg/kg)
K (meq/100)
0.07
0.87
0.16
Ca (meq/100)
0.12
7.39
2.44
Mg (meq/100)
0.06
6.39
1.59
CEC (mg/kg)
2.58
17.81
27.11
Mn (mg/kg)
1.04
34.24
21.56
Cu (mg/kg)
1.53
2.81
0.38
pH 1:5 H2O
4.80
6.69
2.83

ชุดดินพั ทลุง
0.09
3.96
18.05
0.11
1.43
0.34
5.93
46.77
1.98
4.86
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ลักษณะ และคุณสมบัติของชุดดิน
ชุ ดดินพัทลุง (Phattalung series: Ptl)

กลุ่มชุดดินที 6
การจํ าแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Plinthic Paleaquults
การกํ าเนิด เกิดจากตะกอนนํ าพามาทับถมอยู่บนตะพั กลํ านํ าเก่า
สภาพพื นที ราบเรี ยบถึงค่อนข้างราบเรี ยบ มีความลาดชัน 0-2 %
การระบายนํ า เลว
การไหลบ่าของนํ าบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของนํ า ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทีดิน ใช้ท ํ านา
การแพร่ กระจาย บริ เวณทีลุ่มตํ าถั ดจากทีราบลุ่มนํ าทะเลเคยท่วมถึง ในภาคใต้
การจัดเรี ยงชั นApg-Bg-Btgv
ลักษณะและสมบัติ ดิน เป็ นดิน ลึกมาก ดิ นบนมีเนื อดิน เป็ นดิ นร่ ว นถึงดิ นร่ วนปนดิ นเหนี ยว มีสี
นํ าตาลถึงสีน ํ าตาลปนเทา ดินล่างมีเนื อดินเป็ นดินร่ วนปนดินเหนียวทับอยู่บนดินเหนี ยว ดินเหนี ยว
ปนทรายแป้ ง มีสีเทา มีจุดประสีน ํ าตาล สีเหลือง และสีแดง มีศิลาแลงอ่อน(plinthite) ปริ มาณ 5-50
% ภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 5.0-6.5) ตลอด
หน้าตัดดิน
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ความลึก
(ซม.)
0-25
25-50
50-100

ความจุ
อินทรี ยวั ตถุ แลกเปลียน
แคไอออน
ปานกลาง ตํ า
ปานกลาง ตํ า
ปานกลาง ตํ า

ความ
ฟอสฟอรัส
อิ มตัวเบส
ทีเป็ น
ประโยชน์
ปานกลาง ตํ า
ตํ า
ตํ า
ตํ า
ตํ า

โพแทสเซียม
ทีเป็ น
ประโยชน์
ตํ า
ตํ า
ตํ า

ความอุดม
สมบูรณ์
ของดิน
ตํ า
ตํ า
ตํ า

ชุดดินทีคล้ ายคลึงกัน ชุดดินบางนารา ชุดดินแกลง
ข้อจํ ากัดการใช้ประโยชน์ทีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ า
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ทีดิน เป็ นดินทีเหมาะสมต่อการทํ านาแต่เนืองจากดินนี มีความอุดม
สมบูรณ์ของดินตํ า จึงจํ าเป็ นต้องมีการใช้ปุ ๋ ยเคมีเพือเพิ มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชุดดินนี พบเป็ น
บริ เวณกว้ างใหญ่ในภาคใต้ ถ้ าหากมีการชลประทานทีดีจะเป็ นแหล่งผลิตข้าวทีใหญ่ทีสุดในภาคใต้
ภาพผนวกที 1 สภาพต้นกล้ าปาล์มนํ ามั นทั5งพั นธุ์ ทีมีการให้น ํ าทุกวั น(ควบคุม)
ดัดแปลงจาก : http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Ptl.htm
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ชุ ดดินระโนด (Ranot series: Ran)

กลุ่มชุดดินที 6
การจํ าแนกดิน Very-fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs
การกํ าเนิด เกิดจากตะกอนนํ ากร่ อยนํ าพามาทับถมอยู่บนทีราบชายฝั งทะเล
สภาพพื นที ราบเรี ยบถึงค่อนข้างราบเรี ยบ มีความลาดชัน0-1 %
การระบายนํ า เลว
การไหลบ่าของนํ าบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของนํ า ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทีดินนาข้าว
การแพร่ กระจาย พบทั วไปในบริ เวณชายฝั งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย
การจัดเรี ยงชั นApg-Btg
ลั กษณะและสมบัติดิน เป็ นดินลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็ นดินร่ วนปนดินเหนียวหรื อดินร่ วนเหนี ยว
ปนทรายแป้ ง มีสีด ํ าหรื อสีน ํ าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมากถึงกรดจัด(pH 4.5-5.5) ดินล่าง
มีเนื อดินเป็ นดินเหนียวหรื อดินเหนียวปนทรายแป้ ง มีสีเทา มีจุดประสีเหลือง สี น ํ าตาล ปฏิกิริยาดิน
เป็ นกลางถึงด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ความสามารถในการอุ ้ มนํ าของดินดี
ความจุ
ความ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม
ความลึก
อินทรี ยวั ตถุ แลกเปลียน อิ มตัวเบส
ทีเป็ น
ทีเป็ น
สมบูรณ์
(ซม.)
แคไอออน
ประโยชน์ ประโยชน์
ของดิน
0-25
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
25-50
ปานกลาง ปานกลาง
สูง
ตํ า
สูง
ปานกลาง
50-100
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ตํ า
สูง
ปานกลาง
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ชุดดินทีคล้ ายคลึงกัน ชุดดินบางกอก
ข้อจํ ากัดในการใช้ประโยชน์ทีดิน โดยปกติไม่มี
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ทีดิน ชุดดินนี เหมาะสมดีมากต่อการทํานาข้าว แต่ในพื นทีทีทํา
การเกษตรมานานก็ควรมีการใช้ปุ ๋ ยเคมี เพือช่วยเพิ มผลผลิตและให้มีการใช้ทีดินได้นาน
ดัดแปลงจาก : http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Ran.htm
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ชุ ดดินเชียรใหญ่ (Chian Yai series: Cyi)

กลุ่มชุดดินที 10
การจํ าแนกดิน Fine, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Haplic Sulfaquents
การกํ าเนิด เกิดจากตะกอนทะเลในพื นทีนํ าทะเลเคยท่วมถึงหรื อบริ เวณขอบๆ พื นทีพรุ
สภาพพื นที แอ่งหรื อพื นทีพรุ (depression or swampy area) มีความลาดชัน 0-1 %
การระบายนํ า เลวมาก
การไหลบ่าของนํ าบนผิวดิน ช้า
การซึมผ่านได้ของนํ า ช้า
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทีดิน ป่ าเสม็ด และนาข้าว
การแพร่ กระจาย พบทั วไปในบริ เวณพื นทีลุ่มตํ าหรื อพื นทีพรุ ชายฝั งทะเลของภาคใต้
การจัดเรี ยงชั นAg-(Oi-Ag)-Cg
ลั กษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื อดินเป็ นดินร่ วนเหนี ยวปนทรายแป้ ง
ปนเศษพืช (หรื อมีชั นดินอินทรี ย ์ บางๆ สีน ํ าตาลเข้มทับอยู่ด ้านบน
) มีสีเทา ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัด
มาก (pH 4.5-5.0) ดินล่างมีเนื อดินเป็ นดินเหนี ยวหรื อดินเหนี ยวปนทรายแป้ ง มีสีเทา มี จุดประสี
นํ าตาล ดินล่างชั นถั ดไปถายในความลึก50 ซม. จากผิวดิน เป็ นดินเลนสีเทาหรื อสีเทาปนนํ าเงินของ
ตะกอนนํ าทะเลทีมีสารประกอบกํามะถันมาก(pyrite: FeS2) ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดเล็กน้อยถึงเป็ น
กลาง (pH 6.5-7.0) มีศกั ยภาพเป็ นดินเปรี ยวจัดหรือดินกรดกํ ามะถั น เมือถูกทํ าให้แห้ง
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ความลึก
(ซม.)
0-25
25-50
50-100

ความจุ
ความ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความอุดม
อินทรี ยวั ตถุ แลกเปลียน อิ มตัวเบส
ทีเป็ น
ทีเป็ น
สมบูรณ์
แคไอออน
ประโยชน์ ประโยชน์
ของดิน
สูง
สูง
ตํ า
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ตํ า
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
สูง
สูง
ตํ า
ตํ า
ตํ า
ปานกลาง

ชุดดินทีคล้ ายคลึงกัน ชุดดินระแงะ และชุดดินตะกั วทุ่ง
ข้อจํ ากัดในการใช้ประโยชน์ทีดิน ดินเปรี ยวจัดระดับตื น มีธาตุอะลูมิเนียม เหล็ก และแมงกานี สถูก
ละลายออกมามากจนเป็ นพิษต่อพืช ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึ งพืชดูดไปใช้ไม่ได้ และมีน ํ าแช่ข ังนานใน
รอบปี
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ทีดิน ไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว มีข ้อจํ ากัดรุ นแรงทีดินเป็ น
กรดรุ นแรงมาก ควรมีการปรับปรุ งดินด้วยวั สดุปูนตามความต้องปูนของดิน ร่ วมกับการไถกลบพืช
ปุ ๋ ยสดและปุ ๋ ยอินทรี ย ์ น ํ า .2พดพั ฒนาแหล่งนํ จาืดไว้ ใช้ในช่วงทีพื นขาดนํ า ควบคุมและลดความเป็ น
กรดของดิน ส่ ว นบริ เวณทีเป็ นป่ าเสม็ด ควรจะรักษาสภาพป่ าไว้ ไม่ควรนํามาใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร เนืองจากดินมีศ ั กยภาพค่อนข้างตํ าและยากต่อการจัดการทีดิน
ดัดแปลงจาก : http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/south/Cyi.htm
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