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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ เปรี ย บเที ย บชั่ว รุ่ น ลู ก ของปาล์ ม น้ า มัน ใน
พื้นที่ปลูกของจังหวัดสงขลา รวมถึงประเมินอัตราพันธุ กรรมแบบกว้างของลักษณะทางการเกษตร
เช่น ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต องค์ประกอบทะลาย และผลผลิ ตน้ ามัน โดยใช้ปาล์มน้ ามัน
ชั่วรุ่ นลู ก 6 คู่ผสมได้แก่ 110, 118, 119, 130, 132, 137 ปลู กทดสอบในพื้ นที่ 3 อาเภอของจังหวัด
สงขลา ได้แก่ อาเภอระโนด อาเภอคลองหอยโข่ง และอาเภอรั ตภู มิ โดยแต่ล ะพื้ นที่ ใช้แผนการ
ทดลองแบบสุ่ ม สมบู รณ์ (CRD) จานวน 3 ซ้ า เก็ บ ข้อมู ล การทดลองตั้งแต่ เดื อนมิ ถุ นายน 2556มิถุนายน 2557 พบว่า พันธุ์ พื้นที่ ปลู ก และปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างพันธุ์ และพื้นที่ ปลู กทุ กค่ามี ความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง (P≤0.01) แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวนทางพันธุ กรรมของ
พัน ธุ์ เมื่ อ ปลู ก ในพื้ น ที่ ป ลู ก ต่ า งกัน โดยคู่ ผ สมเบอร์ 137 ให้ ค่ า ผลผลิ ต ทะลายสู งสุ ด 127.54
กิโลกรัม/ต้น/ปี ในพื้นที่ปลู กของอาเภอระโนด คู่ผสมเบอร์ 132 ให้ค่าผลผลิ ตทะลายสู งสุ ด 204.11
กิโลกรัม/ต้น/ปี ที่อาเภอคลองหอยโข่ง และคู่ผสมเบอร์ 110 ให้ค่าผลผลิ ตสู งสุ ด 293.05 กิ โลกรัม/
ต้น /ปี ที่ อ าเภอรั ตภู มิ การประเมิ น ค่ าอัต ราพัน ธุ ก รรมแบบกว้างของจานวนทะลาย มี ค่ า 45.59
เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่ลกั ษณะอื่นๆ อยูใ่ นระดับต่ า โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 4.74 - 41.07 เปอร์ เซ็นต์ สหสัมพันธ์ของ
ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบทะลาย และผลผลิตน้ ามัน พบว่า ลักษณะที่มีสหสัมพันธ์
ทางบวกต่ อผลผลิ ต น้ ามัน อย่างมี นัย ส าคัญ ยิ่ง ทางสถิ ติคื อผลผลิ ต ทะลาย โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.934**

(6)

Thesis
Author
Major Program
Academic Year

Oil Palm Progeny Test in Songkhla Province
Mr. Tanon Rungninrut
Plant Science
2015

Abstract
This study aimed to compare tenera oil palm and evaluate the growth characters for
heritability including bunch yield, yield components, bunch components, and oil yield. Six tenera
( 110, 118, 119, 130, 132, 137) progenies five years of age were grown in three districts of
Songkhla Province: Ranot, Khlong Hoi Khong and Rattaphum. The experiment at each location
used Completely Randomized Design (CRD) with 3 replications. Yield, yield components, bunch
components, and oil yield were collected between June 2013 and June 2014. All data were
analyzed using combined analysis to test the significance of genotypes (G) x locations (L)
interaction. The results showed that G, L and G x L interaction were highly significant. It was
found that environmental factors had significant affect on characters. Oil palm cross number 137
provided 127.54 kg/palm/year higher fresh fruit bunch than the other crosses at Ranot District. Oil
palm cross number 132 provided 204.11 kg/palm/year more fresh fruit bunch than the other
crosses at Khlong Hoi Khong District. And oil palm cross number 110 provided 293.05
kg/palm/year more fresh fruit bunch than the other crosses at Rattaphum District. The character
with the highest broad sense heritability was bunch of number with 45.59%, whereas the other
characters had lower heritability varying between 4.74 and 41.07%. The results also showed the
correlation between each of the characters. There were significant and positive correlation
coefficients between bunch yield and oil yield, at 0.934**
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บทที่ 1
บทนา
บทนาต้ นเรื่ อง
ปาล์มน้ ามัน (Oil Palm) มีความสาคัญทางเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศไทย น้ ามัน
ปาล์มสกัดได้จากส่ วนของผลในชั้นเนื้ อปาล์ม (mesocarp) และเนื้ อในเมล็ด (kernel) น้ ามันที่ สกัด
ออกมาจากผลปาล์มน้ ามันมีปริ มาณน้ ามันสู งกว่าพืชน้ ามันอื่นๆ ที่ปลูกในพื้นที่เท่ากัน (ธี ระ, 2548)
ประเทศไทยพื้นที่ที่มีการปลู กปาล์มน้ ามันให้ผลผลิตสู ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ สุ ราษฎร์ ธานี ชุมพร
นครศรี ธ รรมราช พัง งา และตรั ง ตามล าดับ (ธี ระ, 2557) ปั จจุ บ นั การปลู ก ปาล์ม น้ ามันได้มี ก าร
ขยายตัว ไปยังพื้ น ที่ อื่ น ๆ ของประเทศ เช่ น ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคเหนื อ แต่ ย งั ไม่
สามารถแข่งขันและไม่คุม้ กับการลงทุน เนื่ องจากมีปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่ น
สมบัติของดิน ปริ มาณน้ าฝน และประสิ ทธิ ภาพในการจัดการสวน เป็ นต้น โดยพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่
นิยมปลูกเป็ นการค้าในปั จจุบนั คือ พันธุ์ลูกผสมเทเนอรา ที่ได้จากการผสมระหว่างแม่พนั ธุ์ดูราและ
พ่ อ พัน ธุ์ พิ สิ เฟอรา ที่ ส ามารถปรั บ ตัว และตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ มในแหล่ ง ปลู ก ได้ ดี
(ธี ระ, 2554) และธี ระ (2548) รายงานว่า พันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ดีตอ้ งผ่านกระบวนการปรับปรุ งพันธุ์
และสามารถยืน ยัน ได้ว่าเป็ นพัน ธุ์ ที่ ให้ ผ ลผลิ ต น้ ามัน ต่ อหน่ วยพื้ น ที่ สู ง สามารถปรั บ ตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกได้ดี จึงจะส่ งเสริ มให้เกษตรกรเพาะปลูก ส่ งผลให้เศรษฐกิ จโดยรวม
ของประเทศดีข้ ึน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของผลผลิ ต องค์ ป ระกอบผลผลิ ต
องค์ประกอบทะลายและผลผลิตน้ ามัน สหสัมพันธ์และอัตราพันธุ กรรมที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตของ
ปาล์มน้ ามัน โดยนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการปรับปรุ งพันธุ์ การคัดเลื อกพ่อและแม่พนั ธุ์
ปาล์มน้ ามันเพื่อส่ งเสริ มให้กบั เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ปลู กต่อไป ในปั จจุบนั จังหวัดสงขลามีการ
ส่ ง เสริ ม ให้ เกษตรกรปลู ก ปาล์ ม น้ า มัน อย่า งแพร่ ห ลายเนื่ อ งจากสภาพภู มิ ป ระเทศและสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปาล์มน้ ามัน คือมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้ น ดังนั้นจึงมี
พันธุ์ปาล์มน้ ามันหลายพันธุ์ที่ปลูกกันโดยทัว่ ไปในจังหวัดสงขลา ซึ่ งแต่ละพันธุ์อาจมีความแตกต่าง
กันของลักษณะประจาพันธุ์ที่ทาให้ผลผลิตมีความแปรปรวนจึงได้ทาการศึกษาคู่ผสมปาล์มน้ ามันที่
มีศกั ยภาพในการให้ผลผลิ ตที่เหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเพื่อสงเสริ มให้เกษตรกรปลู ก
ต่อไป
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การตรวจเอกสาร
1. ถิ่นกาเนิดและพันธุกรรม
ปาล์มน้ ามันเป็ นพืชยืนต้น อยูใ่ นวงศ์ Arecaceae สกุล Elaeis มีท้ งั ช่ อดอกตัวผูแ้ ละ
ช่อดอกตัวเมียอยูบ่ นต้นเดี ยวกัน แต่ช่วงเวลาการออกดอกไม่พร้อมกันจึงมีการผสมพันธุ์แบบผสม
ข้ามต้น สามารถให้ผลผลิ ตได้ตลอดทั้งปี โดยเริ่ มให้ผลผลิ ตเมื่ อปาล์มมีอายุได้ประมาณ 2 ปี ครึ่ ง
หลังจากปลูก โดยเฉลี่ยแต่ละต้นควรจะให้ทะลายได้อย่างน้อย 1 ทะลาย/ต้น/เดือน และสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิ ตได้มากกว่า 25 ปี ปาล์มน้ ามันสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด คือ E. guineensis, E. oleifera และ E.
odora (ธีระ, 2548)
1.1 E. guineensis มี ถิ่นกาเนิ ดดั้งเดิ มอยู่ในป่ าเขตร้ อนชื้ นของประเทศต่างๆ ทาง
ตะวันตกของทวีป แอฟริ ก า เช่ น ประเทศเซเนกัล กิ นี เซี ยราลี ออน ลิ เบอเรี ย โกตดิ วอร์ ไนจี เรี ย
คาเมอรู น รวมทั้งพบบริ เวณตอนกลางทวีปแอฟริ กาตะวันตก เช่ น ประเทศแทนซาเนี ย โมแซมบิค
และมาดากัส กา จึ ง เรี ย กปาล์ ม น้ ามัน ชนิ ด นี้ ว่ า แอฟริ ก ัน ออยล์ ป าล์ ม จัด เป็ นปาล์ ม น้ ามัน ที่ มี
ความส าคัญ ทางเศรษฐกิ จ เนื่ องจากเป็ นพัน ธุ์ ป ลู ก ที่ นิยมปลู ก เป็ นการค้าในปั จจุ บ นั พันธุ์ ป าล์ม
น้ า มัน ชนิ ด นี้ สามารถจ าแนกออกได้ 3 แบบ คื อ ดู ร า พิ สิ เฟอรา และเทเนอรา โดยอาศัย ความ
แตกต่างของลักษณะความหนาของกะลา จุดวงแหวนเส้นใยสี น้ าตาล (brown fibre ring) บริ เวณเนื้ อ
ปาล์มรอบๆ กะลา และความหนาของเนื้อปาล์ม
1.1.1 ดู รา กะลาหนา มีเนื้ อปาล์มน้อย ไม่มีวงแหวนเส้ นใยสี น้ าตาลรอบ
กะลา ลักษณะกะลาถูกควบคุมด้วยยีนเด่นโฮโมไซกัส (homozygous dominant, Sh+Sh+) ปาล์มพันธุ์
ดูราโดยปกติจะมีทะลายใหญ่ และมีน้ าหนักมาก แต่มีจานวนทะลายน้อย สาหรับการปรับปรุ งพันธุ์
ปาล์มน้ ามันดูราจะใช้เป็ นต้นแม่พนั ธุ์ วิธีการที่ใช้สาหรับการปรับปรุ งพันธุ์ดูราคือทาการผสมตัวเอง
1.1.2 พิสิเฟอรา กะลาบางมากหรื อไม่มีกะลา มีเนื้อปาล์มมากแต่ขนาดผล
เล็ก และติดผลน้อย มีวงแหวนเส้นใยสี น้ าตาลรอบกะลา ลักษณะกะลาถูกควบคุมด้วยยีนด้อยโฮโม
ไซกัส (homozygous resessive, Sh-Sh-) จะมี ท ะลายเล็ ก น้ า หนัก เบา แต่ จ ะมี จ านวนทะลายมาก
และพิสิเฟอรามีขอ้ ด้อย คือ ช่ อดอกตัวเมียมักเป็ นหมัน ทาให้ผลลีบ บางเมล็ดไม่สามารถที่จะเพาะ
ให้งอกเป็ นต้นกล้าได้ จึงใช้พิ สิ เฟอราเป็ นต้นพ่อพันธุ์ ในการปรั บ ปรุ งพันธุ์ ป าล์ม น้ ามัน วิธีก าร
ปรับปรุ งพันธุ์พิสิเฟอรา คือ การผสมข้ามไปยังลูกผสมเทเนอรา หรื อการเพาะเลี้ ยงเอ็มบริ โอของ
พิสิเฟอราที่ผา่ นการผสมตัวเอง
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1.1.3 เทเนอรา กะลาหนาเล็กน้อย มี วงแหวนเส้ นใยสี น้ าตาลรอบกะลา
เกิ ดจากการผสมกันระหว่างแม่ดูรา และพ่อพิ สิเฟอรา ลักษณะกะลาถู ก ควบคุ มด้วยยีนพัน ธุ์ ทาง
(heterozygous, Sh+Sh-) ให้ ผ ลผลิ ตทะลายสู ง กว่าพัน ธุ์ ดูรา เนื่ อ งจากพัน ธุ์ เทเนอรามี คุ ณ สมบัติ ดี
หลายประการ จึงนิยมปลูกเป็ นการค้า (เอกชัย, 2548)
1.2 E. oleifera มีถิ่นกาเนิดดั้งเดิมอยูใ่ นป่ าเขตร้อนชื้ นของประเทศในทวีปอเมริ กา
กลางยาวติดต่อลงมาถึงตอนเหนือของลุ่มแม่น้ าอะเมซอนของทวีปอเมริ กาใต้ เช่น ประเทศฮอนดูรัส
ปานามา โคลัมเบีย เอกวาดอร์ และบราซิ ล เป็ นต้น อาจเรี ยกปาล์มน้ ามันชนิ ดนี้ ว่า อเมริ กนั ออยล์
ปาล์ม ความสาคัญของปาล์มน้ ามันชนิ ดนี้ จัดเป็ นพันธุ์ป่า ซึ่ งคาดว่าเป็ นบรรพบุรุษของปาล์มน้ ามัน
พันธุ์ปลูกชนิด E. guineensis ไม่นิยมปลูกเป็ นการค้าเนื่องจากมีการเจริ ญเติบโตช้า ผลปาล์มมีขนาด
เล็กและให้ผลผลิ ตน้ ามันต่ า อย่างไรก็ตาม ได้มีการอาศัยลักษณะที่ดีบางลักษณะของพันธุ์ป่า เช่ น
ต้นเตี้ ย การเจริ ญเติ บโตช้า ปริ มาณกรดไขมันอิ่มตัวต่ าแต่ปริ มาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวสู ง เป็ นต้น
เพื่อใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสม
1.3 E. odora มีถิ่นกาเนิ ดอยู่บริ เวณเดี ยวกับปาล์มน้ ามัน E. oleifera คื อแถบลุ่ มแม่น้ า
อะเมซอนในทวีปอเมริ กาใต้ ลักษณะทัว่ ไปมีความใกล้เคียงกับ E. oleifera แต่บางครั้งมีลกั ษณะช่ อดอก
เพศเมียที่ผดิ ปกติ เป็ นปาล์มน้ ามันชนิ ดที่ยงั ไม่มีการนาไปใช้ประโยชน์
2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
2.1 ราก ปาล์มน้ ามันมีระบบรากฝอย โดยรากอ่อน (radical) จะงอกออกจากเมล็ด
เป็ นอันดับ แรก เมื่ อต้นกล้าอายุป ระมาณ 2-4 เดื อน รากอ่อนจะหยุดการเจริ ญ เติ บโตและหายไป
ส่ วนฐานของลาต้นจะขยายใหญ่ ระบบรากจริ งจะงอกออกจากส่ วนฐานนี้ รากอ่ อนจะหยุดการ
เจริ ญ เติ บ โตและหายไป (อรรั ตน์ และศิ ริชัย , 2547) รากปาล์ม น้ ามัน ประกอบด้วยรากชุ ดต่ างๆ
ประมาณ 4 ชุ ด คือ รากชุ ดที่ ห นึ่ งหรื อรากชุ ดแรก (primary roots) มี เส้ นผ่านศู นย์กลางประมาณ
5-10 มิลลิเมตร ความยาวราก 3-4 เมตรจากต้น โดยรากชุ ดแรกจะเกิ ดบริ เวณฐานของลาต้นที่อยู่ใต้
ระดับผิวดินเล็กน้อย มีลกั ษณะการหยัง่ รากลงในดินได้ 2 แบบ แบบแนวดิ่งลง (vertical descending
primary roots) ท าหน้าที่ หลักช่ วยค้ าจุนพยุงลาต้น และแบบแนวระดับ (horizontal primary roots)
รากชนิดนี้เจริ ญเติบโตขนานกับผิวดิน ทาหน้าที่หลักในการดูดน้ าและธาตุอาหาร (ธีระ, 2554)
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รากชุ ด ที ่ส อง (secondary roots) มีข นาดเล็ก กว่า รากชุ ด แรกมีข นาดเส้น ผ่า น
ศูนย์กลางประมาณ 1-4 มิลลิเมตร รากชุ ดที่สองนี้เกิดจากเนื้อเยือ่ เพอริ ไซเคิล (pericycle) ของรากชุด
แรก และจะเกิ ดบนรากชุ ดแรกแบบแนวระดับมากกว่าแนวดิ่ ง ทิศทางการแตกแขนงของรากชุ ดที่
สองในแนวดิ่ งมี 2 แบบคือ แบบแนวดิ่ งขึ้น (vertical ascending secondary roots) และแบบแนวดิ่ ง
ลง (vertical descending secondary roots) โดยรากชุ ดที่ สองที่ แตกแขนงในแนวดิ่ งขึ้ นจะพัฒนาไป
จนถึ งผิวดิ นโดยจะมี ปริ มาณมากกว่ารากชุ ดที่ ส องที่ แตกแขนงลงในแนวดิ่ งลงเล็กน้อย การแตก
แขนงของรากทั้งสองจะทามุมตั้งฉากกับรากชุดแรก (ธีระ, 2548)
รากชุ ด ที่ ส าม (tertiary roots) มี ข นาดเล็ ก กว่า รากชุ ด ที่ ส อง เส้ น ผ่านศู น ย์ก ลาง
ประมาณ 0.5-1.5 มิ ล ลิ เมตร ความยาวรากประมาณ 20 เซนติ เมตร เกิ ดจากเนื้ อเยื่อบริ เวณเพอริ ไซเคิลของรากชุดที่สอง การแตกแขนงของรากเป็ นแบบไม่มีทิศทาง (ธีระ, 2548)
รากชุ ดที่สี่ (quaternary roots) จะมีขนาดเล็กกว่ารากชุ ดที่ สาม เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 0.2-0.5 มิลลิ เมตร ความยาวรากประมาณ 3 เซนติ เมตร เกิ ดจากชั้นเนื้ อเยื่อเพอริ ไซเคิ ล
ของรากชุดที่สาม (ธีระ, 2548)
รากพิ เศษ ซึ่ งเป็ นรากอากาศ (aerial roots) เกิ ด จากเนื้ อเยื่ อ เอพิ เดอร์ มิ ส และ
เนื้ อเยื่อไฮโปเดอร์ มิส ของลาต้นในระดับที่ เหนื อจากพื้ นดิ นตั้งแต่ 1 เมตรลงมา ทาหน้าที่จบั และ
แลกเปลี่ ยนอากาศระหว่างเนื้ อเยื่อรากกับ บรรยากาศได้เนื่ องจากรากชนิ ดนี้ มี แถบรู อากาศมาก
(เอกชัย, 2548)
รากทุ ก ชุ ดจะไม่ มี ข นราก (root hairs) การดู ดน้ าและธาตุ อาหารเกิ ดตรงบริ เวณ
เนื้อเยือ่ เจริ ญปลายรากของรากแต่ละชุด (ธีระ, 2548)
2.2 ลาต้ น ทาหน้าที่สาคัญในการชู ใบให้รับแสงเพื่อสังเคราะห์ อาหาร ลาเลี ยงน้ า
และอาหารโดยผ่านกลุ่มมัดท่อน้ า (xylem) และท่ออาหาร (phloem) ปาล์มน้ ามันมี ลาต้นเดี่ ยว ตั้ง
ตรง ลักษณะทรงกระบอก ไม่มีกิ่งแขนง ประกอบด้วยข้อและปล้องที่ถี่มาก แต่ละข้อมีหนึ่ งทางใบ
เกิ ดเวีย นรอบล าต้นซึ่ งมี จานวน 8 ทางใบ/รอบ โดยทัว่ ไปความสู งของต้นปาล์ม จะเพิ่ มขึ้ น ปี ละ
50 เซนติเมตร (ธี ระ, 2548) เช่ นเดี ยวกับ ศักดิ์ ศิลป์ และคณะ (2541) รายงานว่า ความสู งของลาต้น
สามารถเพิ่มขึ้นปี ละ 35-60 เซนติเมตร ขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมและพันธุ กรรม อัตราความสู งของ
ลาต้นขึ้นกับพันธุ์ปาล์ม นอกจากนี้ ธี ระพงศ์ (2553) พบว่า ปาล์มน้ ามันที่ปลูกระยะชิ ดมากๆ หรื อมี
การตัดทางใบมากเกินไป ทาให้ลาต้นสู งเร็ วกว่าปกติ ธี ระ (2548) รายงานว่า การเจริ ญเติบโตของ
ลาต้นมีความแปรปรวนมากขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยทั้งทางพันธุ กรรมและสภาพแวดล้อม เช่น ในสภาพร่ ม
เงามากหรื ออุณหภูมิต่ า การเจริ ญเติบโตทั้งทางใบและลาต้นช้ามาก ในประชากรที่หนาแน่ นหรื อ
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ต้นปาล์มมี ทรงพุ่มที่ ติดกันแน่ นเมื่ อปาล์มอายุประมาณ 7-8 ปี จะท าให้ตน้ ปาล์ มยืดตัวสู งขึ้ นเพื่ อ
แข่งขันกันรับแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ลักษณะเช่ นนี้ จะทาให้ผลผลิ ตของปาล์ม
น้ ามันต่ามากเนื่องจากช่อดอกเพศเมียไม่สามารถเจริ ญและพัฒนาออกมาจากซอกใบได้
2.3 ใบ ปาล์มน้ ามันมี ใบประกอบแบบขนนกประกอบด้วย แกนทางใบ ก้านใบ
และใบย่อย ใบปาล์มเกิ ดจากการพัฒนาของเนื้ อเยื่อเจริ ญปลายยอดของลาต้นบริ เวณดังกล่าวมีจุด
กาเนิ ดตาใบอยู่มากกว่า 50 ตาใบ (ธี ระ, 2548) ใบเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ช่วยส่ งผลต่อการติดทะลายและ
ขนาดของทะลาย เนื่องจากใบเป็ นส่ วนสาคัญในการสังเคราะห์ดว้ ยแสง เพื่อสร้างอาหารและอาหาร
จะถูกลาเลียงไปสะสมที่ส่วนต่างๆ ของต้นปาล์ม โดยเฉพาะที่ทะลายปาล์ม (Corley and Gray, 1976)
ปาล์มน้ ามันที่มีอายุ 2-4 ปี จะผลิตใบอยูร่ ะหว่าง 30-40 ใบ/ปี หลังจากนั้นจะลดลงเป็ น 20-25 ใบ/ปี
ในปาล์มที่มีอายุมากกว่า 8 ปี ใบปาล์มมีรูปแบบการเรี ยงตัวของใบ (phyllothaxis) ในลักษณะเป็ น
รู ปสามเหลี่ยม ซึ่ งหากมองจากด้านบนของลาต้นลงมา พบว่าใบที่ 4 จะอยูเ่ ยื้องกับใบที่ 1 ส่ วนใบที่
2 และ 3 จะทามุมแตกต่างกันเฉลี่ย 137 องศา ในแนวระดับ การเรี ยงตัวของใบเช่นนี้ ทาให้ลกั ษณะ
การเกิ ดของทางใบบิ ดเป็ นเกลี ย วรอบล าต้น (spiral หรื อ parastichies) หนึ่ งรอบของ ล าต้น จะมี
ทั้งหมด 8 ใบ ลักษณะการเวียนของใบปาล์มน้ ามันมี 2 แบบ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากรอยแผลที่ฐาน
ใบติดกับลาต้นหลังการตัดแต่งใบของต้นปาล์ม แบบแรกคือการเรี ยงตัวของใบแบบเวียนซ้าย (lefthand phyllotaxy) แบบที่สองคือการเรี ยงตัวของใบแบบเวียนขวา (right-hand phyllotaxy) ลักษณะ
ทิศทางการเวียนของใบไม่ได้ถูกควบคุมโดยพันธุ กรรม แต่อาจเกิดจากปั จจัยอื่นที่ยงั ไม่ทราบสาเหตุ
แน่ชดั การเวียนของใบมีประโยชน์ต่อการนับใบที่เกิดขึ้นในตาแหน่งต่างๆ บนต้นปาล์ม โดยเฉพาะ
ใบที่ 17 ซึ่ งเป็ นใบที่จะถูกเก็บตัวอย่างนามาวัดการเจริ ญเติบโตและการวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหาร
ที่เหมาะสมให้กบั ปาล์มน้ ามัน (ธีระ, 2548)
2.4 ช่ อดอก ช่ อดอกของปาล์มน้ ามันเกิ ดจากตาดอก (floral bud) ปาล์มน้ ามันเป็ น
พืชที่สมบูรณ์เพศ มีดอกตัวเมียและดอกตัวผูแ้ ยกช่อดอกอยูใ่ นต้นเดียวกัน แต่เกิดในตาแหน่งของใบ
ที่แตกต่างกัน ช่ อดอกจะพัฒนาเป็ นดอกตัวเมียหรื อดอกผูน้ ้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความสมบูรณ์ ของต้นปาล์ม
โดยเฉพาะในช่ วงการพัฒ นาของช่ อดอก (ธี ระพงศ์, 2553) ปาล์ม น้ ามันจะเริ่ ม ออกดอกเมื่ ออายุ
2-3 ปี หลังปลูกลงแปลง โดยเกิดจากตาดอกที่อยูบ่ ริ เวณซอกใบที่ติดกับต้น แต่ละทางใบจะมีตาดอก
อยู่ 1 ตาดอก (อรรัตน์ และศิริชยั , 2547) การพัฒนาของช่ อดอกตั้งแต่ระยะตาดอกที่ อยู่ในซอกมุม
ใบ จนถึงระยะแก่เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มได้ใช้ระยะเวลาประมาณ 42-44 เดือน หรื อประมาณ 3 ปี ครึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 4 ระยะคือ ระยะที่หนึ่ งคือระยะเริ่ มเกิ ดตาดอก (floral initiation) ระยะที่สองคือระยะ
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กาหนดเพศช่ อดอก (sex determination) คือระยะเริ่ มเกิ ดตาดอกภายในซอกมุมใบถึ งระยะกาหนด
เพศของช่อดอกใช้ระยะเวลา 12 เดือน ระยะที่สามคือระยะออกดอก คือ ตั้งแต่ระยะกาหนดเพศดอก
ถึงระยะช่ อดอกโผล่พน้ ซอกมุมใบ ใช้ระยะเวลาประมาณ 24 เดือน และระยะที่สี่คือระยะเก็บเกี่ยว
ทะลายปาล์ม ใช้ระยะเวลา 5.5-6 เดือน (ธี ระ, 2548) หลังจากผสมแล้วประมาณ 6 เดื อน ผลจะร่ วง
หลุ ดจากทะลาย 5-10 ผล สามารถเก็บ เกี่ ยวได้ Turner และ Gillbanks (1974) รายงานว่า อากาศที่
แห้งแล้งยาวนานทาให้การสุ กแก่ของผลปาล์มช้าลง และพรชัย (2549) รายงานว่า ในสภาพที่มีฝน
ตกสม่าเสมอตลอดปี จะทาให้ผลปาล์มน้ ามันสุ กแก่เร็ วกว่าในสภาพแห้งแล้ง
2.5 ทะลาย ทะลายประกอบด้วย ก้านทะลาย ช่ อ ทะลายย่อย และผล ในแต่ ล ะ
ทะลายมี น้ าหนักผล 45-80 เปอร์ เซ็ นต์ ทะลายปาล์มน้ ามันในระยะผลสุ กแก่ เต็มที่ มีน้ าหนัก 1-60
กิโลกรัม ตามชนิ ดของพันธุ์ อายุของปาล์มน้ ามัน และปั จจัยสิ่ งแวดล้อม ทะลายที่เหมาะสมควรมี
น้ าหนั ก ประมาณ 15-25 กิ โ ลกรั ม เนื่ อ งจากเป็ นขนาดที่ ใ ห้ ผ ลปาล์ ม /ทะลายมากที่ สุ ด และมี
เปอร์ เซ็ นต์น้ ามันสู งที่ สุด (ธี ระพงศ์, 2553) ทะลายพร้ อมที่จะเก็บเกี่ ยวได้หลังจากที่ช่อดอกตัวเมีย
ได้รับการผสมเรี ยบร้อยแล้วประมาณ 6 เดือน การสุ กของผลบนทะลายจะเริ่ มจากส่ วนฐานของช่ อ
ดอกขึ้นไปส่ วนปลายและผลที่อยูด่ า้ นนอกของช่อจะสุ กก่อนผลที่อยูด่ า้ นใน โดยทัว่ ไปปาล์มน้ ามัน
สามารถผลิตทะลายปาล์มได้ไม่ควรต่ากว่า 12 ทะลาย/ต้น/ปี (ธีระ, 2548)
2.6 ผล ผลปาล์ ม มี รู ป ร่ า งหลายแบบ ตั้ง แต่ เรี ย วแหลมจนถึ ง รู ป ไข่ หรื อ ยาวรี
จานวนผลทั้งหมดต่อทะลายประมาณ 500-4,000 ผล โดยเฉลี่ยมีประมาณ 1,600 ผล/ทะลาย ความ
ยาวผลอยู่ระหว่าง 2-5 เซนติ เมตร น้ าหนักผลมี ต้ งั แต่ 3-30 กรัม ปาล์มน้ ามันเป็ นพืชที่ มีเมล็ดแข็ง
(drupe) (ศักดิ์ ศิลป์ และคณะ, 2541) ประกอบด้วยผิวเปลือกนอก (pericarp) เนื้ อปาล์มหรื อผนังผล
ชั้นกลาง กะลา (shell) เนื้อในเมล็ด เอ็มบริ โอ (embryo) ส่ วนของผลที่นามาหี บน้ ามันมาจาก 2 ส่ วน
คือ ส่ วนแรกน้ ามันจากเนื้อปาล์ม และส่ วนที่ 2 น้ ามันจากเนื้ อในเมล็ด โดยส่ วนแรกนิ ยมใช้เพื่อการ
บริ โภคประกอบด้วยกรดไขมันชนิ ดอิ่มตัวและกรดไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัวในปริ มาณที่ใกล้เคียงกัน
โดยมีค่าไอโอดีนประมาณ 53.0 กรดไขมันชนิดอิ่มตัวที่สาคัญได้แก่กรดปาล์มมิติก 43.5 เปอร์เซ็นต์
และกรดสเตียริ ก 4.3 เปอร์ เซ็ นต์ ส่ วนกรดไขมันชนิ ดไม่ อิ่ม ตัวที่ สาคัญ ได้แก่ กรดโอเลอิ ก 39.8
เปอร์ เซ็นต์ และกรดไลโนเลอิก 10.2 เปอร์เซ็นต์ เช่น น้ ามันปาล์มปรุ งอาหาร ส่ วนที่สองนิยมใช้เพื่อ
การอุปโภคประกอบด้วยกรดไขมันชนิดอิ่มตัวในปริ มาณที่สูงกว่ากรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวมาก โดย
มีค่าไอโอดี นประมาณ 17.9 เช่ น สบู่ เครื่ องสาอาง ยา เคมีภณ
ั ฑ์เป็ นต้น นอกจากนี้ น้ ามันปาล์มยัง
สามารถนามาใช้เพื่อผลิตเป็ นไบโอดีเซลเพื่อใช้กบั เครื่ องยนต์ต่างๆ ได้อีกด้วย (ธีระ, 2548)
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2.7 เมล็ด ประกอบด้วย 3 ชั้น คือชั้นนอกสุ ด ชั้นกลาง และชั้นในสุ ด
2.7.1 ชั้ นนอกสุ ด หรื อผนังผลชั้นใน (กะลา) ผิวภายนอกของกะลาปาล์มมี
เส้นใยเป็ นแนวยาวติดอยูแ่ ละเส้นใยรวมกันเป็ นกระจุกที่ส่วนฐานปลายด้านแหลมของเมล็ด กะลามี
ลักษณะแข็ง โดยทัว่ ไปกะลามีสีเทาเข้ม-ดา ความหนาของกะลาแปรปรวนตามลักษณะประจาพันธุ์
ตั้งแต่ บางมากเพี ยง 1 มิล ลิ เมตร เช่ น พิ สิเฟอรา จนถึ งหนามากประมาณ 5-6 มิ ลลิ เมตร เช่ น ดู รา
ส่ วน เทเนอรามีกะลาบางประมาณ 1-2 มิลลิ เมตร ด้านปลายกะลาที่อยูต่ รงข้ามกับขั้วผลมีลกั ษณะ
โค้งมน มีรูสาหรับการงอกของเอ็มบริ โอ จานวน 3 รู ทาหน้าที่ดูดซับน้ าผ่านเข้าไปภายในเมล็ดใน
ระยะที่ เมล็ ด เริ่ ม งอก จ านวนรู ส าหรั บ การงอกจะสอดคล้ อ งกับ จ านวนคาร์ เพล (carpel) ตาม
โครงสร้ างของดอกแต่ ล ะดอกประกอบด้วยรั งไข่ที่ มี จานวน 3 คาร์ เพล โดยปกติ จะมี เพี ยงหนึ่ ง
คาร์ เพลที่ได้รับการผสมและพัฒนาได้สมบู รณ์ บริ เวณรู สาหรับงอกนี้ มีกระจุกเส้ นใยปกคลุ มอยู่
(plug of fiber)
2.7.2 ชั้นกลาง หรื อเอนโดสเปิ ร์ ม โดยทัว่ ไปเรี ยกว่าเนื้ อในเมล็ดมีลกั ษณะ
แข็งและมี น้ ามัน ท าหน้าที่ ส ะสมอาหาร มี องค์ป ระกอบส่ วนใหญ่ คื อน้ ามันและคาร์ โบไฮเดรต
อาหารสะสมดังกล่ าวใช้ในการเลี้ ยงต้นกล้า ในระยะแรกของการเจริ ญเติบโต และสามารถนามา
สกัดน้ ามันได้
2.7.3 ชั้ นในสุ ด หรื อเอ็มบริ โอมีลกั ษณะบอบบาง สี ขาวหรื อเหลืองมีขนาด
เล็ก เมื่ อผ่าเนื้ อในเมล็ดตามแนวยาวจะพบเอ็มบริ โอฝั งตัวอยู่ภายในเนื้ อในเมล็ดบริ เวณตรงปลาย
ด้านที่อยูใ่ กล้กบั รู สาหรับการงอกของเมล็ด ชิ้นส่ วนของเอ็มบริ โอประกอบด้วย รากอ่อนหรื อราก
แรกเกิ ด ยอดอ่ อ นหรื อ ยอดแรกเกิ ด (plumule) และใบเลี้ ย ง (cotyledon) เอ็ม บริ โอในเมล็ ด จะมี
จานวนเท่ า กับ จานวนเนื้ อในเมล็ ด ที่ เกิ ดในแต่ ล ะคาร์ เพล ซึ่ งโดยทั่วไปพบเพี ย งหนึ่ งเอ็ม บริ โอ
เนื่ องจากเมล็ดส่ วนใหญ่มีเพียงหนึ่ งคาร์ เพลที่ พฒั นาและได้เนื้ อในเมล็ดหนึ่ งอันที่ สมบูรณ์ ทาให้
เมล็ดปาล์มที่งอกจะได้ตน้ กล้าเพียงหนึ่ งต้น โดยปกติ เมล็ดปาล์มน้ ามันมีระยะพักตัว (dormancy)
หากปล่อยให้มีการงอกในสภาพธรรมชาติที่ระดับ การงอก 50 เปอร์ เซ็นต์ จะต้องใช้เวลานาน 3-6
เดือน แต่หากมีการควบคุมปั จจัยสภาพแวดล้อมเพื่อทาลายระยะพักตัวของเมล็ด เช่น ความชื้ นของ
เมล็ด อุ ณ หภู มิในห้องเก็ บ เมล็ ด พบว่าที่ ระดับ การงอก 85-90 เปอร์ เซ็ นต์ จะใช้เวลาเพี ยง 40 วัน
(ธีระ, 2548)
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2.8 สี ของผล ผลปาล์มโดยทัว่ ไปเมื่อยังอ่อนจะมีสีน้ าตาลดาเมื่อสุ กจะมีสีแดง ซึ่ งสี
ของผลจะแบ่งเป็ นชนิ ดที่มีผลสี แดงตลอดผลและผลสี เหลื องอ่อน น้ ามันที่ สกัดออกมาจะมีสีแดง
หรื อสี เหลืองออกมาด้วย จึงต้องนาไปฟอกสี ประเภทที่ มีผลสี เขียวเมื่อสุ ก แก่สกัดออกมาจะไม่มีสี
ออกมาด้วยจึงไม่ตอ้ งผ่านการฟอกสี ซึ่ งเป็ นการลดต้นทุนในการผลิต (เอกชัย, 2548)
3. การปรับปรุ งพันธุ์ปาล์ มนา้ มัน
3.1 พันธุ์ ปาล์มน้ ามันที่ นิยมปลู กเป็ นการค้า จัดเป็ นลู กผสมแบบเทเนอรา ที่ตอ้ ง
ผ่านกระบวนการปรับปรุ งพันธุ์แล้ว มีข้ นั ตอนดังนี้
3.1.1 การคัดเลือกต้นแม่พนั ธุ์แบบดูรา และพ่อพันธุ์แบบพิสิเฟอรา ที่มีลกั ษณะ
ที่ดีจากประชากรที่ผา่ นกระบวนการปรับปรุ งมาแล้ว
3.1.2 ขั้นตอนและวิธีการในการผสมพันธุ์ระหว่างต้นแม่พนั ธุ์แบบดูรา และต้น
พ่อพันธุ์แบบพิสิเฟอราอย่างถู กต้อง เพื่อให้ได้ลูกผสมแบบเทเนอราที่ดีนามาทดสอบผลผลิต และ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่อไป
3.1.3 ลูกผสมเทเนอราที่ได้ตอ้ งใช้วิธีการทดสอบที่เชื่ อถือได้ โดยพิจารณาถึ ง
ศักยภาพในการให้ผลผลิต ลักษณะประจาพันธุ์ต่างๆ ของคู่ผสม และความสามารถในการปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ปลูกทดสอบ
3.1.4 ต้องมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้มาตรฐาน จากคู่ผสมที่ผา่ นการทดสอบใน
ชัว่ รุ่ นลูกแล้ว
3.1.5 เมล็ดพันธุ์ที่ดี ต้องนามาเพาะงอก และเลี้ ยงดู กล้าปาล์มอย่างถู กวิธี โดย
ต้องมีการคัดทิ้ง และทาลายต้นกล้าที่มีลกั ษณะผิดปกติ รวมทั้งต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์ เพราะหากนามา
ปลูก จะมีผลกระทบต่อผลผลิตของปาล์มน้ ามันอย่างมาก
ลักษณะของปาล์มน้ ามันที่ปลูกจากเมล็ดที่เก็บใต้โคนต้นปาล์ม (พันธุ์ปลอม)
ปาล์มน้ ามันที่ปลูกจะมีความแปรปรวนของลักษณะต่างๆ สู งมาก โดยเฉพาะในลักษณะผล
ปาล์ม ท าให้จาแนกต้นปาล์ม น้ ามันออกเป็ น 3 แบบ คือ แบบดู รา เทเนอรา และพิ สิ เฟอรา จะมี
สัดส่ วนการกระจายตัว 1:2:1 ตามลาดับ โดยทัว่ ไปพันธุ์ปลอมจะมีผลผลิ ตทะลายสด/ไร่ /ปี ต่ ากว่า
การปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี (ธีระ, 2548)
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3.2 การปรั บ ปรุ งพันธุ์ ป าล์ม น้ ามันมี ท้ งั เชิ งคุ ณ ภาพและเชิ งปริ มาณ ธี ระ (2554)
รายงานว่า องค์ความรู ้ที่ควรทราบเกี่ยวกับการปรับปรุ งพันธุ์ปาล์มน้ ามันคือ
3.2.1 การปรับปรุ งลักษณะเชิ งคุณภาพของปาล์มน้ ามัน จัดเป็ นลักษณะที่มีการ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรมสู งมาก และไม่มีอิทธิ พลของปั จจัยสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง ลักษณะที่
พบมียีนควบคุมเพียงหนึ่ งคู่ ได้แก่ ลักษณะความหนาของกะลา (กะลาถูกควบคุมด้วยยีนเด่นหนึ่ งคู่
และไม่มีกะลาถูกควบคุมด้วยยีนด้อยหนึ่ งคู่ มีการแสดงออกของยีนแบบบวก) ลักษณะการปรากฏ
ของเส้นใยสี น้ าตาลรอบกะลา (มีเส้ นใยควบคุ มด้วยยีนเด่ นหนึ่ งคู่ และไม่มีเส้นใยควบคุ มด้วยยีน
ด้อยหนึ่ งคู่ มี การแสดงออกของยีนแบบบวก) ลักษณะสี ของผลที่ ยงั ไม่สุกแก่ (ผลสี ดาถู กควบคุ ม
ด้วยยีน เด่ น หนึ่ งคู่ และผลสี เขี ย วถู ก ควบคุ ม ด้วยยีน ด้อยหนึ่ งคู่ มี ก ารแสดงออกของยีนแบบข่ ม
สมบูรณ์)
3.2.2 ลักษณะเชิ งปริ มาณของปาล์มน้ ามัน จัดเป็ นลักษณะของปาล์มน้ ามันที่มี
ความแปรปรวนในการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมตั้งแต่ ต่า-สู ง และมีอิทธิพลของปั จจัยสิ่ งแวดล้อมเข้า
มาเกี่ยวข้อง ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ได้แก่ ลักษณะองค์ประกอบทะลาย (เปอร์ เซ็นต์ผล/
ทะลาย เปอร์ เซ็นต์เนื้ อปาล์ม/ผล และเปอร์ เซ็ นต์เนื้ อในเมล็ด/ผล) ลักษณะผลผลิตทะลาย (จานวน
ทะลาย/ต้น น้ าหนัก/ทะลาย และน้ าหนักทะลาย/ต้น) และลักษณะผลผลิตน้ ามัน (เปอร์ เซ็นต์น้ ามัน/
ผล เปอร์ เซ็นต์น้ ามัน/ทะลาย และผลผลิตน้ ามัน)
3.3.3 เกณฑ์ในการปรับปรุ งพันธุ์ปาล์มน้ ามัน จุดประสงค์หลักคือ ต้องการให้
ได้พนั ธุ์ลูกผสมที่ดี ให้ผลผลิ ตน้ ามันที่สูง และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลู ก
ได้ดี ซึ่ งเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายหลังจากที่ได้ทาการคัดเลือกพ่อ-แม่พนั ธุ์มาผสม แล้วนาเมล็ดลูกผสมที่
ได้มาปลู กทดสอบในชั่วรุ่ นลู กแล้วจึ งจะให้คาตอบได้ว่าพันธุ์ที่ ได้มานั้นเหมาะสมที่ จะผลิ ตเป็ น
เมล็ดพันธุ์เพื่อจาหน่ายให้เกษตรกรปลูกต่อไปหรื อไม่ การคัดเลือกพ่อ-แม่พนั ธุ์ปาล์มน้ ามันมาผสม
กันเพื่อให้ได้ลูกผสมที่ดีจึงมีความสาคัญ การคัดเลื อกพันธุ์ปาล์มน้ ามันจะต้องพิจารณาถึ งลักษณะ
ทางการเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะลักษณะที่เป็ นองค์ประกอบของผลผลิต ซึ่ งพิจารณาได้จากผลผลิต
ทะลายสด และผลผลิตน้ ามัน
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4. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเจริญเติบโตของปาล์มนา้ มัน
การเจริ ญเติบโตของปาล์มน้ ามันนอกจากปั จจัยด้านพันธุ กรรมแล้ว สภาพแวดล้อม
และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ กรรมกับสภาพแวดล้อม นับเป็ นปัจจัยที่สาคัญในการเจริ ญเติบโต
ของปาล์มน้ ามันเช่นกัน (Hardon and Thomas, 1968)
4.1 ปัจจัยทางพันธุกรรม
พันธุ์ของปาล์มน้ ามันมีผล/การเจริ ญเติบโตและผลผลิ ตเป็ นอย่างมาก การ
เพาะปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ที่มีลกั ษณะต่าง ๆ ไม่ดีพอจะทาให้ได้ผลผลิตต่า เช่น พันธุ์พิสิเฟอรา เป็ น
ปาล์มน้ ามันที่เมื่อเติบโตเต็มที่แล้วมักเป็ นหมันโดยมีการผลิตช่ อดอกตัวเมียในต้นน้อยมาก ขนาด
ของผลเล็ ก จึ งนับ เป็ นพันธุ์ ที่ ใ ห้ผ ลผลิ ตต่ าไม่ เหมาะส าหรั บ ใช้ป ลู กเป็ นการค้า ส่ วนพัน ธุ์ ดูรามี
ลักษณะต่างๆ ที่ดี เช่น มีขนาดผลใหญ่ แต่มีขอ้ เสี ยคือมีเนื้ อปาล์มบาง และน้ ามันน้อย ดังนั้นปาล์ม
น้ ามันพันธุ์ น้ ี จึงไม่ เหมาะส าหรั บ เพาะปลู กเช่ นกัน เรื่ องของพันธุ์ ที่ใช้ป ลู กจึ งนับ ว่าเป็ นเรื่ องที่ มี
ความสาคัญอย่างมาก เพราะถึงแม้ผูป้ ลูกจะพยายามบารุ งรักษาให้ดีเพียงใดแล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถ
ทาให้ผลผลิตสู งได้เลยถ้าหากใช้พนั ธุ์ปลู กที่ไม่ดีพอ (พรชัย, 2523) พันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ใช้ปลู กใน
ปั จจุบนั คือ พันธุ์เทเนอราซึ่ งไม่ใช่ แต่เป็ นเพียงพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสู งเพียงอย่างเดียว ยังจาเป็ นต้องมี
คุ ณ สมบัติแ ละลัก ษณะต่ างๆ ประกอบมากมาย ลัก ษณะของปาล์ม น้ ามัน พัน ธุ์ ดีที่ ใช้ป ลู ก ควรมี
ลัก ษณะดัง นี้ คื อ ลัก ษณะการเจริ ญ เติ บ โต มี อ ัตราการผลิ ตทางใบในรอบปี สู ง และมี ล าต้น เตี้ ย
ลักษณะผลผลิ ตมี ผลผลิ ตน้ ามันสู ง และมี อตั ราส่ วนจานวนช่ อดอกตัวเมี ย/จานวนช่ อดอกทั้งหมด
(sex ratio) ในรอบปี สู ง ลักษณะผล มีสัดส่ วนผล/ทะลายสู ง มีเนื้ อปาล์มหนา มีเนื้ อในเมล็ดหนา มี
กะลาบาง และมี เปอร์ เซ็ น ต์ น้ ามัน /ทะลายสู ง เป็ นต้น โดยพัน ธุ์ ต้อ งปรั บ ตัว ได้ ดี ใ นหลาย
สภาพแวดล้อม (ธีระ, 2548)
4.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ปั จจัยสภาพแวดล้อมอันเนื่ องมาจากความแปรปรวน สามารถแบ่งได้เป็ น 2
แบบ คื อ แบบที่ ค าดหมายได้ ได้แก่ ปั จจัย บางอย่างที่ เกิ ด ขึ้ นอย่างเป็ นระบบและอยู่ภายใต้ก าร
ควบคุมของผูว้ จิ ยั เช่น ชนิดของดิน วันปลูก ระยะปลูก อัตราปลูก ระดับปุ๋ ย และวิธีเก็บเกี่ยว เป็ นต้น
และแบบที่คาดหมายไม่ได้ ได้แก่ ปั จจัยที่ เกิ ดขึ้ นอย่างไม่เป็ นระบบ และควบคุ มได้ยาก เช่ น การ
กระจายตัว ของฝน การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น เป็ นต้น ดัง นั้น ปั จจัย ทางด้า น
สภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ ามันที่ควบคุ มได้ยาก
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พอจาแนกได้เป็ น ปั จจัยของลมฟ้ าอากาศ ได้แก่ ปริ มาณน้ าฝน อุ ณ หภู มิ แสงแดด ความชื้ น ใน
อากาศ ทิศทางลม และสมบัติทางเคมีของดิน
4.2.1 ปริมาณนา้ ฝน
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลสู งต่อการให้ผลผลิ ตของปาล์มน้ ามัน คือ ปริ มาณ
น้ าฝน ปาล์มน้ ามันควรได้รับน้ าสม่าเสมอตลอดปี ทั้งน้ าจากฝน หรื อการให้น้ าจากแหล่งน้ าที่ขุดขึ้น
ในช่ วงฤดู แล้ง ปริ มาณน้ าฝนที่ เหมาะสมเฉลี่ ย/ปี 1,800-3,000 มิ ลลิ เมตรขึ้ นไป แต่ละเดื อนควรมี
ปริ มาณน้ าฝนไม่นอ้ ยกว่า 120 มิลลิเมตร และต้องไม่แล้งเกินกว่า 3 เดือน การกระจายตัวของฝนใน
รอบปี ต้องมีฝนตกอย่างสม่าเสมอ ปาล์มน้ ามันอายุ 4-11 ปี ที่มีการให้น้ าเท่ากับค่าการ คายระเหยน้ า
จากต้น สามารถเพิ่มผลผลิตทะลายสดได้ 41 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับต้นปาล์มที่ไม่ได้ให้น้ า
ในต้นปาล์มน้ ามันอายุ 3-9 ปี ที่ให้น้ าสม่าเสมอจะให้ผลผลิต 3.75 ตัน/ไร่ /ปี ขณะที่ตน้ ปาล์มที่ไม่ได้
ให้น้ าจะให้ผลผลิตเพียง 3 ตัน/ไร่ /ปี ดังนั้นการปลูกปาล์มน้ ามันในเขตที่ขาดน้ าควรมีการให้น้ าเพิ่ม
หรื อมีการจัดการให้มีความชื้ นในสวนปาล์มเพิ่มมากขึ้น (เอกชัย, 2548) ซึ่ งสอดคล้องกับ Hardon
และ Thomas (1968) รายงานว่า การปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ที่มีปริ มาณน้ าฝนมากจะมีแนวโน้มทา
ให้ผลผลิตของปาล์มน้ ามันสู งขึ้น โดยการตอบสนองของปาล์มน้ ามันต่อปริ มาณฝนที่ได้รับจะเห็ น
ผลผลิตชัดเจนในอีกประมาณ 19-22 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตามปริ มาณของฝนที่ตกลงมายังแปลง
ปาล์มน้ ามันไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ได้ท้ งั หมด บางส่ วนอาจสู ญเสี ยไปได้ ซึ่ งจากการศึกษาการใช้
น้ าฝนของปาล์มน้ ามันในประเทศมาเลเซี ย พบว่า ปาล์มน้ ามันสามารถใช้น้ าฝนที่ตกลงมาได้เพียง
25 เปอร์ เซ็นต์ อีก 24 เปอร์ เซ็ นต์จะสู ญเสี ยไปโดยการชะล้างและซึ มลงไปในส่ วนชั้นล่างของดิ น
ส่ วนอีก 51 เปอร์ เซ็นต์ จะถูกดูดยึดและไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ (พรชัย, 2532)
4.2.2 อุณหภูมิ
อุณหภูมิมีผลต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ ามัน
ปาล์มน้ ามันจะเจริ ญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสู ง ที่อุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 29-32 องศาเซลเซี ยส (ธี ระ,
2554) และไม่ควรต่ ากว่า 20 องศาเซลเซี ยส เพราะจะทาให้การเจริ ญเติบโตหยุดชะงักได้โดยเฉลี่ย
อุ ณ หภู มิ ค วรอยู่ ที่ 26 องศาเซลเซี ย ส (นพพร และคณะ, 2542) และ เอกชัย (2548) รายงานว่ า
อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซี ยส มี ผลยับยั้งการเจริ ญเติ บ โตของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน และเมื่ออุณหภู มิ
สู งขึ้นถึ ง 20 องศาเซลเซี ยส ต้นกล้าปาล์มน้ ามันเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว 3-7 เท่า เมื่อเทียบกับต้น
กล้าปาล์มน้ ามันที่ เจริ ญเติ บโตที่ อุณหภู มิ 17.4 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งสอดคล้องกับ Goh (2000) และ
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Cao และคณะ (2011) รายงานว่า ปาล์มน้ ามันที่ ปลู กในพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิต่ามีการเจริ ญเติบโตและ
การให้ผลผลิตต่าเนื่องจาก มีอตั ราการฝ่ อของช่อดอกสู ง และการสุ กแก่ชา้ ลง เป็ นต้น
4.2.3 ปริมาณแสงแดด
แสงแดดเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ อุ ณ หภู มิ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของปาล์มน้ ามันรองจากปริ มาณน้ าฝน สภาพพื้นที่ ปลูกที่มีความเข้มของแสงสู งเป็ น
สภาพที่เหมาะต่อการเจริ ญเติบโตของปาล์มน้ ามัน ปกติแล้วปาล์มน้ ามันต้องการแสงแดดอย่างน้อย
5 ชั่วโมงต่อวัน (ธี ระ, 2548) การปลู กปาล์มน้ ามันในพื้ นที่ ที่ มีร่มเงาหรื อปลู กชิ ดกันจะทาให้การ
สะสมน้ าหนักแห้ง การสร้างช่อดอกตัวเมียและผลผลิตลดลง (นพพร และคณะ, 2542) Broekmans
(1975) ศึ ก ษาการปลู ก ปาล์ ม น้ ามั น ในประเทศไนจี เรี ย พบว่ า แสงแดดที่ มี ค วามเข้ ม สู งมี
ความสัมพันธ์ ต่อการผลิ ตช่ อดอกตัวเมียในรอบปี โดยมีผลทาให้การผลิ ตช่ อดอกตัวเมียในรอบปี
เพิ่มขึ้น Germer และ Sauerborn (2004) รายงานว่า ปาล์มน้ ามันที่ได้รับแสงไม่เพียงพอมีผลต่อการ
เจริ ญเติ บ โตของปาล์ม น้ ามัน โดยเฉพาะปาล์ม อายุ 2-3 ปี ทางใบจะมี ลกั ษณะเรี ยวยาว ทรงพุ่ม มี
ขนาดเล็กคล้ายอาการเป็ นโรคและเมื่อปาล์มน้ ามันอายุมากขึ้นการบังแสงกันเองจะทาให้ผลผลิตลด
ต่าลง และการตัดแต่งใบออกบางส่ วนเพื่อลดการบดบังแสงจะช่ วยเพิ่มการเกิ ดช่ อดอกตัวเมียได้
(ธีระ, 2554)
4.2.4 ความชื้นสั มพัทธ์
ความชื้ น ในอากาศมี ผ ลต่ อ ปาล์ ม น้ ามัน โดยปาล์ ม น้ ามัน จะชอบ
อากาศแบบชุ่ มชื้ น และต้องการความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศในรอบปี สู งกว่า 75 เปอร์ เซ็ นต์ ขึ้นไป
จะท าให้ ป าล์ม น้ ามัน มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต และผลผลิ ตสู ง สุ ด (ธี ระ, 2554) แต่ อย่า งไรก็ ต ามหากมี
ความชื้ นสัมพัทธ์สูงเกิ นไป Henson (1991) รายงานว่า ปากใบของปาล์มน้ ามันจะปิ ดเมื่อความชื้ น
ในบรรยากาศอิ่มตัว และสภาพที่มีแสงแดดจัด โดยมีผลทาให้ผลผลิตปาล์มน้ ามันอาจจะลดลงได้ถึง
400 กิโลกรัม/ไร่ /ปี แต่จะมีผลกระทบน้อยเมื่อปาล์มน้ ามันมีอายุมากขึ้น
4.2.5 ลม
ปาล์ ม น้ ามัน เป็ นพื ช ที่ ไ ม่ ต้านทานต่ อ ลมแรง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ
มะพร้าว เพราะปาล์มน้ ามันมีทรงพุ่มใหญ่และแข็งแรงน้อยกว่า จึงไม่ควรปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่
ที่ มี ล มแรง (เอกชัย , 2548) ความเร็ ว ลมที่ เหมาะสมควรน้อ ยกว่า 15 เมตร/วิน าที ความเร็ วลมที่
เหมาะสมจะช่ วยเพิ่ ม กระบวนการสั งเคราะห์ ด้วยแสงของปาล์ม น้ ามัน เนื่ องจากความเร็ วลมมี
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ความสัมพันธ์กบั อุณหภูมิใบ การคายน้ าในใบ และการดูดซับน้ าและธาตุอาหารในดิน ซึ่ งสอดคล้อง
กับรายงานของ Fairhurst และ Hardter (2003) ที่พบว่าถ้าลมพัดอ่อนๆ ช่ วยส่ งเสริ มให้การหายใจ
ของปาล์มน้ ามันดีข้ ึนและยังช่วยลดความร้อนบริ เวณผิวใบได้
4.2.6 ภูมิประเทศ
สภาพภู มิ ป ระเทศ พิ จารณาจากความลาดชัน ของพื้ นที่ ป ลู ก พื้ น ที่
ปลู กที่ มีความลาดชันเพิ่ม ขึ้ นทาให้มีขอ้ จากัดในการปฏิ บตั ิ งาน ทั้งในด้านแรงงานและเครื่ องมื อ
ต่างๆ รวมทั้งต้องเพิ่มการจัดการสวนสู งกว่าปกติ การจาแนกพื้นที่ปลูกแบ่งเป็ น 5 ระดับ (ธี ระ, 2554)
คือ
1 พื้นที่ที่เหมาะสม มีความลาดชันอยูร่ ะหว่าง 0-12 เปอร์เซ็นต์
2 พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง มีความลาดชันอยูร่ ะหว่าง 12-23 เปอร์เซ็นต์
3 พื้นที่ที่เหมาะสมน้อย มีความลาดชันอยูร่ ะหว่าง 23-38 เปอร์เซ็นต์
4 พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มีความลาดชันอยูร่ ะหว่าง 38-50 เปอร์เซ็นต์
5 พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่สุด มีความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
4.2.7 ปัจจัยเกีย่ วกับดิน
ปาล์มน้ ามันสามารถเจริ ญเติ บ โตและให้ผลผลิ ตสู งได้ในดิ นหลาย
ชนิ ด แต่ตอ้ งมี การจัดการสวนปาล์มที่ เหมาะสม และสภาพพื้ นที่ ที่เหมาะสม ควรมี ความสู งจาก
ระดับน้ าทะเลไม่เกิน 300 เมตร ความลาดเทของพื้นที่ 1-12 เปอร์ เซ็นต์ และต้องเป็ นพื้นที่ที่ไม่มีน้ า
ท่วมขัง มีการระบายน้ าดีถึงระบายน้ าได้ปานกลาง พื้นที่ต่ามากควรยกร่ องปลูก ควรมีการจัดการน้ า
และความชื้ น ในดิ น อย่างเหมาะสม รวมถึ งการอนุ รัก ษ์อิน ทรี ย วัตถุ ในบริ เวณผิวดิ น และมี ก าร
ปรับปรุ งโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการระบายน้ าและอากาศ (เอกชัย, 2548) สมบัติของดินที่
ปลูกมีความสาคัญมาก โดยปกติดินที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ ามันควรเป็ นดินร่ วนถึงเหนี ยวที่
มีความลึ กของชั้นหน้าดิ นมากกว่า 75 เซนติเมตร ดิ นที่ ไม่เหมาะสม ได้แก่ ดิ นลู กรังที่ มีเม็ดกรวด
และชั้นล่างอาจเป็ นแผ่นศิลา มีช้ นั ของหน้าดินน้อยซึ่ งอาจระบายน้ าได้ยาก
สมบัติทางเคมีของดิ นมี อิทธิ พลต่อศักยภาพในการให้ผลผลิ ตของ
ปาล์มน้ ามัน เนื่ องจากปาล์มน้ ามันเป็ นพืชที่ ตอ้ งการธาตุอาหารในปริ มาณที่ สูง จึงจาเป็ นต้องเพิ่ม
ปริ มาณธาตุอาหารในดิ น ที่มีป ริ มาณธาตุอาหารต่ า เพื่ อรักษาระดับ ธาตุอาหารให้เพี ยงพอต่อการ
เจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิต ชัยรัตน์ และธีระพงศ์ (2553) ได้เสนอข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีของดิน
สาหรับการปลูกปาล์ม ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของดินสาหรับการปลูกปาล์มน้ ามัน
ระดับปริ มาณธาตุอาหารในดิน
สมบัติทางเคมีของดิน
ต่า
ปาน
ต่า
สู ง
มาก
กลาง
ความเป็ นกรดด่าง (pH (1:5, ดิน:น้ า))
<3.50 4.00 4.20 5.50
อินทรี ยค์ าร์บอน (organic C (%))
<0.80 1.20 1.50 2.50
ไนโตรเจนทั้งหมด (total N (%))
<0.08 0.12 0.15 0.25
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total P (มก./กก. ดิน))
<120 200
250
400
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (avail. P (มก./กก. ดิน))
<8 15
20
25
โพแทสเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ (exch. K (เซนติโมล/กก. ดิน))
<0.08 0.20 0.25 0.30
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exch. Mg (เซนติโมล/กก. ดิน))
<0.08 0.20 0.25 0.30
ทองแดงที่เป็ นประโยชน์ (avail. Cu (มก./กก. ดิน))
<4 <5
5
>6
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (ECEC (เซนติโมล/กก. ดิน))
<6 12
15
18
หมายเหตุ: avail. = available, exch. = exchangeable, ECEC = effective cation exchange capacity,
มก./กก. = พีพีเอ็ม (ppm) และเซนติโมล/กก. (cmol/kg) = มิลลิอีควิวาเลนท์/100 กรัม
ดิน (meq/100 กรัมของดิน)
ที่มา : ชัยรัตน์ และธีระพงศ์ (2553)
ความเปี ยกชื้นของดิน มีปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาอยู่ 2 ประการ (ธีระ, 2554) คือ
1 การระบายน้ าของดิน มีผลต่อการเจริ ญเติบโต และการตั้งตัวของปาล์มน้ ามันที่
ปลูกใหม่ ปกติปาล์มน้ ามันเป็ นพืชที่ไม่ทนต่อการท่วมขังของน้ า ในพื้นที่ปลูกที่มีการระบายน้ าได้
ไม่ ดี จะท าให้ ก ารเจริ ญ เติ บ โต และผลผลิ ต ลดลง ดัง นั้น จึ ง ต้อ งมี ก ารท าระบบระบายน้ าเพื่ อให้
ผลผลิตของปาล์มน้ ามันสู งขึ้น
2 การท่ วมขัง ของน้ า พื้ น ที่ ที่ มี ก ารท่ วมขังของน้ านานเป็ นพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ เหมาะสม
สาหรับการปลูกปาล์มน้ ามัน โดยเฉพาะปาล์มน้ ามันที่เริ่ มปลูกใหม่ หรื อที่มีอายุนอ้ ย เนื่ องจากการ
ท่วมขังของน้ าจะทาให้เกิ ดความเสี ยหายกับต้นปาล์มน้ ามันจานวนมาก ต้องมี การปลู กซ่ อมใหม่
การป้ องกันการท่วมขังของน้ าจึงมีความสาคัญมาก
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5. การปลูกและการดูแลรักษา
5.1 การปลูก
ในพื้ น ที่ ดอนหรื อพื้ น ที่ ลุ่ ม ที่ มี ก ารระบายน้ าที่ ดี ช่ วงเวลาในการปลู ก ปาล์ ม
น้ ามันที่ เหมาะสมควรอยู่ในช่ วงต้นฤดู ฝนจนถึ งกลางฤดู ฝน ประมาณเดื อนพฤษภาคมถึงตุลาคม
เนื่องจากดินมีความชื้ นมาก เหมาะสาหรับการเจริ ญเติบโตของรากปาล์ม ทาให้ตน้ ปาล์มตั้งตัวได้เร็ ว
เจริ ญเติบโตได้อย่างต่อเนื่ อง สาหรับในพื้นที่ลุ่มและมีการระบายน้ าที่ไม่ดี ช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การปลูกควรอยูใ่ นช่วงปลายฝน ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เพื่อหลีกเลี่ยงการท่วม
ขังของน้ าในแปลง (ธีระ, 2548)
5.1.1 การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก
ควรมีการไถปรับสภาพพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งอย่างน้อย 2 ครั้ง ควรไถ
ช่วงที่มีฝนน้อยหรื อไม่มีฝนจะสะดวกในการทางาน ครั้งแรกเป็ นการไถแบบหยาบเพื่อพลิกหน้าดิน
โดยใช้ 3 จาน การไถครั้งที่ 2 เป็ นการไถแบบละเอียดโดยใช้การไถแบบ 7 จาน เป็ นการทาให้ดิน
ร่ วนซุ ยเหมาะสาหรับการปลูกปาล์มน้ ามัน
5.1.2 ระยะปลูก และการเตรียมหลุมปลูก
การปลู ก ปาล์ ม น้ ามัน นิ ย มใช้ วิ ธี ป ลู ก แบบสามเหลี่ ย มด้ า นเท่ า
เนื่องจากทรงพุ่มของปาล์มน้ ามันมีลกั ษณะรู ปวงกลม และสามารถปลูกต้นปาล์มได้จานวนมากกว่า
การปลูกแบบสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ระยะปลูกที่แนะนาโดยทัว่ ไป คือ 9×9×9 เมตร ซึ่ งมีความหนาแน่นของ
ประชากร 22 ต้น/ไร่ การวางแนวปลูก แถวหลักจะอยูใ่ นทิศเหนือ-ใต้
การเตรี ย มหลุ ม ปลู ก ใช้วิธี ขุด หลุ ม ปลู ก ขนาดกว้างและยาว 45
เซนติเมตร ความลึกประมาณ 35-40 เซนติเมตร จากนั้นใส่ ปุ๋ยหิ นฟอสเฟต (rock phosphate, 0-3-0)
รองก้นหลุ มในอัตรา 250-500 กรัม/หลุ ม แล้วใช้ดินที่ ขุดขึ้นมาปิ ดคลุ มปุ๋ ยที่ ใส่ บางๆ (นพพร และ
คณะ, 2542)
5.1.3 การทาถนนและร่ องระบายนา้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการขนย้ายผลผลิ ตและป้ องกัน
ไม่ให้มีน้ าท่วมขังในสวนปาล์มน้ ามัน ในกรณี ที่พ้ืนที่มีขนาดใหญ่การทาถนนอาจทาได้ 2 แบบ คือ
ถนนหลัก และถนนรอง ถนนหลักภายในสวนมักใช้สาหรับแบ่งพื้นที่ในสวนออกเป็ นแปลงย่อยๆ
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ขนาดแปลง 50-100 ไร่ มี ค วามกว้า งของถนนประมาณ 6 เมตร ส่ ว นถนนรองจะมี ค วามกว้า ง
ประมาณ 4 เมตร ในกรณี พ้นื ที่มีขนาดน้อยกว่า 50 ไร่ อาจทาเฉพาะถนนรองเท่านั้น ส่ วนทางระบาย
น้ าในสวนปาล์มน้ ามันต้องระบายน้ าหมดภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากฝนตก เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดน้ า
ขัง ระบบทางระบายน้ าและการสร้ า งถนนควรวางแผนด าเนิ น การร่ ว มกัน เสมอ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดทั้งการใช้ประโยชน์ของถนนและการระบายน้ าออกจากแปลงได้ดว้ ย ในพื้นที่
ลาดชันควรออกแบบระบบและทางระบายน้ าให้เหมาะสมให้สามารถลดการชะล้างการพังทะลาย
ของดินในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก (ชัยรัตน์ และคณะ, 2544)
5.1.4 การเลือกต้ นกล้ าและการปลูก
คัดเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์ ไม่มีลกั ษณะผิดปกติ มีอายุระหว่าง 9-14
เดื อน การขนย้ายมายังแปลงปลู ก ต้องป้ องกันไม่ ให้ต้น กล้าได้รับ การกระทบกระเทื อนมากนัก
หลังจากนั้นวางต้นกล้าในตาแหน่ งที่ขุดหลุม ทาการปลูกโดยให้โคนต้นกล้าอยูร่ ะดับผิวดินแล้วใช้
ดินที่ขดุ ขึ้นมากลบให้แน่นพอประมาณ ในการปลูกต้นกล้าถ้าให้โคนต้นอยูล่ ึกจากระดับผิวดินมาก
เกินไปจะทาให้ตน้ กล้าปาล์มน้ ามันเจริ ญเติบโตช้า (สมทบ, 2556)
5.2 การดูแลหลังการปลูก
ปาล์ ม น้ ามัน ที่ ไ ด้รั บ การดู แ ลอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ภายหลัง จากการปลู ก จะมี ก าร
เจริ ญเติบโตที่ดี ส่ วนของลาต้นปาล์มน้ ามันที่ตอ้ งให้ความสาคัญเป็ นพิเศษในระยะหลังจากการปลูก
จนถึงระยะให้ผลผลิต คือส่ วนของใบ เพราะใบเป็ นแหล่งผลิตอาหารเลี้ ยงส่ วนต่างๆ ของต้นปาล์ม
น้ ามัน ดังนั้นหลังจากการปลูกควรตรวจสอบต้นปาล์มน้ ามันเป็ นประจา เช่น เมื่อต้นปาล์มปลูกใหม่
ไม่ต้ งั ตรง จะต้องปรับให้ลาต้นตั้งตรงโดยใช้ไม้ค้ า ถ้าทิ้งไว้นานจะเป็ นการยากที่จะทาให้ลาต้นตรง
เหมือนเดิ ม เมื่อพบบริ เวณที่น้ าขังจะต้องระบายน้ าออกทันที และเมื่อพบศัตรู เข้าทาลายจะต้องทา
การป้ องกันกาจัดโดยด่วน ศัตรู ที่สาคัญในระยะหลังจากการปลูกคือหนู ซึ่ งมักจะกินส่ วนของโคน
ต้นปาล์มน้ ามัน และทาลายส่ วนของปลายยอดของต้นปาล์มทาให้ตน้ ปาล์มน้ ามันตาย การป้ องกัน
คือการตัดหญ้าภายในสวนปาล์มน้ ามันเพื่อทาลายที่อยูอ่ าศัยของหนู และใช้ลวดตาข่ายห่ อโคนของ
ต้น ปาล์ ม ส่ วนแมลงศัตรู ที่ ส าคัญ ของปาล์ม น้ ามัน คื อ ด้วงกุ ห ลาบ เข้าท าลายใบปาล์ม ในเวลา
กลางคืน ป้ องกันและกาจัดโดยใช้สารคลอร์ไพริ ฟอส (Chlorpyrifos) อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร
ฉี ดพ่นต้นละ 100-250 มิ ลลิ ลิตร (ชัยรัตน์ และคณะ, 2544) การให้ น้ าในปาล์มน้ ามัน โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้งจะช่วยรักษาความชื้นดินในแปลงปลูกให้สม่าเสมอตลอดทั้งปี ซึ่ งมีผลทาให้ตน้ ปาล์ม
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น้ ามันมีการเจริ ญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสู งกว่าการไม่ให้น้ าอย่างไรก็ตามพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน
ส่ วนใหญ่มกั จะไม่มีแหล่งน้ าจึงมักอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียว (ชัยรัตน์ และคณะ, 2544)
5.3 การจัดการปุ๋ยสาหรับปาล์ มนา้ มัน
ปาล์มน้ ามันเป็ นพืชยืนต้นที่ตอ้ งการธาตุอาหารสู งในการเจริ ญเติบโตและการ
ให้ผลผลิ ตโดยมากการประมาณการว่าใช้ธาตุ อาหารสะสมในช่ วงการเจริ ญเติบ โต 9 ปี แรก ดังนี้
ไนโตรเจน (N) 196-275 กก./ไร่ ฟอสฟอรัส (P) 32-43 กก./ไร่ โพแทสเซี ยม (K) 296-398 กก./ไร่
แมกนีเซียม (Mg) 50-67 กก./ไร่ และแคลเซี ยม (Ca) 84-115 กก./ไร่ ในขณะเดียวกันก็มีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิ ตทะลายสดออกไปจากสวน ซึ่ งทาให้มีการสู ญเสี ยธาตุ อาหารออกไปกับผลผลิ ตโดยทุ กๆ
1,000 กก. ของผลผลิตนั้นทาให้มีการสู ญเสี ยธาตุอาหาร N, P, K, Mg และ Ca ออกไปประมาณ 2.94,
0.44, 3.71, 0.77 และ 0.81 กก. ตามล าดับ นอกจากนี้ การที่ มี ฝ นตกชุ ก ก็ ท าให้ มี ก ารชะล้างธาตุ อ าหาร
ออกไปจากดิ น ทั้งที่ติดไปกับดินที่ถูกชะล้างและชะล้างสู ญเสี ยไปกับน้ าใต้ดิน ดังนั้นจึงต้องมีการ
ใส่ ปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน้ ามัน (ธีระ, 2548)
6. ผลผลิตและองค์ ประกอบผลผลิต
การคัดเลื อ กต้น ปาล์ม น้ ามันเพื่ อ ต้องการพัน ธุ์ ที่ ให้ ผ ลผลิ ตน้ ามัน สู งสุ ดจะต้อ ง
พิจารณาถึ งลักษณะต่างๆ ร่ วมกัน โดยคานึ งถึ งผลผลิ ตและองค์ประกอบผลผลิ ตของปาล์มน้ ามัน
เป็ นสาคัญ (Corley and Gray, 1976) อายุของปาล์มน้ ามันเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อผลผลิต ในระยะแรกๆ
ที่ตน้ ปาล์มมีอายุนอ้ ยจะมีผลผลิตต่ามากเนื่องจากมีทะลายขนาดเล็ก และผลผลิตจะเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อยๆ
จนถึงอายุประมาณ 8-10 ปี หลังจากนั้นผลผลิตจะค่อยๆ ลดลง ซึ่ งผลผลิตของปาล์มน้ ามันพิจารณา
ได้จากลักษณะจานวนทะลายและน้ าหนักทะลาย
6.1 จานวนทะลาย แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะย่อย คือ
6.1.1 อัตราการผลิตทางใบ ทางใบปาล์มน้ ามันจะเจริ ญจากส่ วนยอดของ
ตายอดที่ส่วนยอดสุ ดของลาต้น การผลิ ตทางใบขึ้นอยูก่ บั อายุของปาล์มน้ ามัน ปาล์มน้ ามันที่มีอายุ
2-4 ปี หลังปลู กในแปลงจะมีการผลิตทางใบ 30-40 ทางใบต่อปี หลังจากนั้นเมื่ อมีอายุมากขึ้นจะมี
การผลิตทางใบ 18-24 ทางใบ ทั้งนี้ ข้ ึนกับปั จจัยสภาพแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการ
ดูแลรักษา (Corley and Gray, 1976)
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6.1.2 อัตราส่ วนของเพศดอก เป็ นเปอร์ เซ็นต์ของจานวนช่อดอกตัวเมียต่อ
ช่อดอกทั้งหมดในรอบปี Corley และ Gray (1976) รายงานว่า ปาล์มน้ ามันที่เริ่ มให้ผลผลิตปี แรกๆ
จะมีการผลิ ตช่อดอกสู ง (ทั้งเพศผู ้ และเพศเมีย) และหลังจากนั้นจานวนช่อดอกก็จะลดลงเมื่อมีอายุ
มากขึ้ น โดยปั จจัยทางสภาพแวดล้อมและการดู แลรักษามี ผลต่ออัตราการผลิ ตช่ อดอกของปาล์ม
น้ ามัน
6.2 นา้ หนักทะลาย
น้ าหนัก ทะลายขึ้ น อยู่ก ับ น้ าหนัก ขององค์ป ระกอบทะลาย คื อ ก้านทะลาย
จานวนช่ อดอก จานวนดอกต่อช่ อดอก เปอร์ เซ็ นต์ของการติ ดผล น้ าหนักผล รวมไปถึ งอายุของ
ปาล์มน้ ามัน ปาล์มน้ ามันที่ มีอายุ 3-4 ปี จะมี น้ าหนักทะลายอยู่ระหว่าง 5-7 กิ โลกรั ม และเมื่ ออายุ
มากขึ้ น หลัง จาก 15 ปี จะมี น้ าหนัก ทะลายเฉลี่ ย ประมาณ 20 กิ โลกรั ม (Corley and Gray, 1976)
นอกจากนี้ สภาพแวดล้อ ม และปริ ม าณธาตุ อาหารมี อิท ธิ พ ลต่ อลัก ษณะน้ าหนัก ทะลายสู งด้วย
Breure และคณะ (1990) รายงานว่า ปาล์มน้ ามันที่ปลูกในระดับความหนาแน่นสู ง จะทาให้น้ าหนัก
ทะลายลดลง นอกจากนี้ การตัดแต่งทางใบมากเกินไปยังเป็ นอีกสาเหตุที่ทาให้น้ าหนักทะลายลดลง
เนื่องจากปาล์มน้ ามันสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้นอ้ ยลงส่ งผลให้น้ าหนักผลปาล์มสดลดลง
6.3 ผลผลิตทะลาย
ผลผลิ ตทะลายมี สหสัมพันธ์ในทางบวกกับปริ มาณแสงที่ ปาล์มน้ ามันได้รับ
และประสิ ทธิ ภาพการใช้แสงของใบ โดยขึ้นกับเงื่อนไขสาคัญ ได้แก่ อายุปาล์ม จานวนทะลาย การ
พัฒนาของทะลาย เนื่องจากทะลายปาล์มเป็ นส่ วนประกอบหนึ่ งของต้นปาล์มที่ตอ้ งการสารอาหาร
ในปริ มาณที่สูงเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและเก็บสะสมในรู ปของน้ าหนักแห้ง (ธีระ, 2548)
6.4 ผลผลิตนา้ มัน
ผลผลิ ตน้ ามันของต้นปาล์ม น้ ามัน ขึ้ นอยู่ก ับน้ าหนัก ทะลายและเปอร์ เซ็ นต์
น้ ามันต่อทะลาย ความสัมพันธ์ของลักษณะทั้งสองนี้ โดยอัตราส่ วนน้ ามันต่อทะลายจะสู งและคงที่
เมื่ อปาล์ม น้ ามันมี น้ าหนักทะลาย 5 กิ โลกรัม ขึ้ นไป (Corley and Gray, 1976) โดยทัว่ ไปในปาล์ม
น้ ามันที่ มีอายุน้อยจะมี น้ าหนักทะลายต่ าและเพิ่มสู งขึ้ นเรื่ อยๆ เมื่ อปาล์มน้ ามันมี อายุเพิ่ มมากขึ้ น
(Gray, 1969) นอกจากนี้ ผลปาล์ ม น้ ามัน ที่ สุ ก แก่ ไ ม่ เต็ ม ที่ จ ะมี ผ ลกับ ปริ ม าณน้ ามัน ในทะลาย
(ธีระ, 2548)

19
7. อัตราพันธุกรรม
ลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกจะถูกควบคุมด้วยยีนไม่ใช่พนั ธุ กรรม ดังนั้นการ
ประเมินค่าทางพันธุ กรรม (Genotypic value) หรื อค่าลักษณะที่แสดงออกของลูกจึงต้องรู ้ผลกระทบ
ของยีนในประชากร ผลกระทบนี้ นอกจากเป็ นผลจากยีนโดยตรงยังเป็ นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ยีนในตาแหน่งเดียวกัน (Dominance) และผลกระทบของยีนที่อยูค่ นละตาแหน่ง (Epistasis) เมื่อรวม
ผลกระทบเหล่ านี้ จะได้ค่ าทางพันธุ ก รรม ที่ ก่ อให้ เกิ ดความแปรปรวนทางพัน ธุ ก รรม (Genetic
variation) ในประชากร ค่าอัตราพันธุ กรรมจึงถูกกาหนดขึ้นเพื่อศึกษาสัดส่ วนความแปรปรวนของ
ลักษณะที่แสดงออกอันเกิ ดจากความแปรปรวนของค่าทางพันธุ กรรม (Wray and Visscher, 2008
อ้างโดย สุ ด นัย , 2556) ดัง นั้น ค่ าอัตราพัน ธุ ก รรม (heritability, h2) ของลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง
หมายถึง สัดส่ วนของความแปรปรวนเนื่ องจากพันธุ กรรมและความแปรปรวนของลักษณะปรากฏ
ทั้งหมด (  p2 ) ค่าอัตราพันธุ กรรมเป็ นตัวกาหนดความสาเร็ จในการปรับปรุ งพันธุ์วา่ ลักษณะนั้นๆ มี
โอกาสเพิ่มหรื อลดได้มากน้อยเพียงใด (พีระศักดิ์ , 2525) โดยอัตราพันธุ กรรมมีลกั ษณะเฉพาะตัว
ของประชากรที่ปรับปรุ ง มี 2 แบบ คือ อัตราพันธุ กรรมอย่างกว้าง (broad- sense heritability, hbs2 )
เป็ นอัต ราส่ วนระหว่า งความแปรปรวนทางพัน ธุ ก รรมต่ อ ความแปรปรวนทั้ง หมด และอัต รา
พันธุ กรรมอย่างแคบ (narrow sense heritability, hns2 ) เป็ นอัตราส่ วนระหว่างความแปรปรวนทาง
พันธุ กรรมที่แสดงผลของยีนแบบบวก (Additive gene effect) ต่อความแปรปรวนทั้งหมด ดังนั้นค่า
อัตราพัน ธุ ก รรมจึ ง เป็ นตัวก าหนดความส าเร็ จในการปรั บ ปรุ ง ลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ งของนัก
ปรับปรุ งพันธุ์ ในการปรับปรุ งพันธุ์ลกั ษณะที่มีอตั ราพันธุ กรรมต่าอาจทาได้ยาก แต่ถา้ ลักษณะนั้นมี
ค่าอัตราพันธุ กรรมที่สูงในการปรับปรุ งพันธุ์จะทาได้ง่าย ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากพันธุกรรม
ขึ้นอยู่กบั ความถี่ของยีนและปฏิ กิริยาของยีนที่ควบคุมลักษณะที่ตอ้ งการปรับปรุ ง อัตราพันธุ กรรม
จึงเป็ นค่าเฉพาะสาหรับเชื้อพันธุ กรรมที่ใช้และสาหรับสภาพแวดล้อมที่ทาการคัดเลือก
ประโยชน์ของการประเมิ นค่าอัตราพันธุ กรรม นอกจากจะเป็ นตัวชี้ วดั ถึ งโอกาส
ประสบความส าเร็ จในการคัดเลื อกพัน ธุ์แล้ว ยังใช้ในการท านายความก้าวหน้าในการคัดเลื อ ก
ลักษณะว่าจะสามารถปรับปรุ งลักษณะนั้นได้มากน้อยเพียงใด ภายใต้เงื่อนไขของประชากรที่มีและ
ความเข้มข้นในการคัดเลือกและยังใช้สาหรับการเลือกวิธีการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม เช่น ลักษณะ
ที่ ค่ าอัตราพันธุ ก รรมสู งอาจใช้วิธี คดั เลื อกง่ ายๆ แต่ ถ้าอัตราพันธุ ก รรมต่ าอาจมี 2 ปั จจัย คื อ เชื้ อ
พันธุ กรรมหรื อประชากรที่ใช้มีความแปรปรวนทางพันธุ กรรมต่า หรื อลักษณะที่ศึกษามียนี ควบคุม
ลักษณะจานวนมากและมีอิทธิ พลของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องสู ง (ธี ระ, 2554)

20
Hardon (1976) รายงานว่ า น้ าหนั ก ต่ อ ทะลาย และจ านวนทะลายมี ค่ า อัต รา
พันธุ กรรมค่อนข้างต่ า สาเหตุ มาจากความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมที่ มีผลต่ออัตราส่ วนของ
ช่ อดอกตัวเมี ยต่อช่ อดอกทั้งหมด Corley และ Tinker (2003) รายงานว่า ผลผลิ ตทะลายสดได้จาก
น้ าหนักทะลายและจานวนทะลายที่ผลิตได้ในรอบปี ลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะเชิงปริ มาณที่มียีน
ควบคุมหลายคู่ทาให้มีค่าอัตราพันธุ กรรมที่ต่า วศะพงศ์ (2553) ได้ประเมินค่าอัตราพันธุ กรรมแบบ
กว้างในชัว่ รุ่ นลูก พบว่า ลักษณะผลผลิตน้ ามันมีอตั ราพันธุ กรรมปานกลาง (59.34%) สมทบ (2556)
ได้ประเมิ นค่าอัตราพันธุ กรรมแบบกว้างของปาล์มน้ ามัน 9 พันธุ์ พบว่า ลักษณะผลผลิ ตน้ ามันมี
อัตราพันธุ กรรมปานกลาง (54.24%) Noh และคณะ (2010) ได้ประเมินอัตราพันธุ กรรมแบบกว้าง
ในลักษณะของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และองค์ประกอบทะลาย พบว่า ค่าอัตราพันธุ กรรมอยู่
ในระดับปานกลาง
8. สหสั มพันธ์ ระหว่างลักษณะทางการเกษตรของปาล์มนา้ มัน
สหสัมพันธ์ (correlation) เป็ นการศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร
โดยลัก ษณะต่ า งๆ ของพื ช อาจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน (ไพศาล, 2527) Falconer (1981) รายงานว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสองลักษณะอาจมีค่าเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ การเพิ่มขึ้นของลักษณะ
หนึ่ งเป็ นผลให้ลกั ษณะหนึ่ งเพิ่มขึ้นด้วย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงในทางบวก
หากการเพิ่มขึ้นของลักษณะหนึ่ งเป็ นผลให้อีกลักษณะหนึ่ งลดแสดงว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบ ซึ่ งความสัมพันธ์ที่สังเกตได้จากพืช นั้น เป็ นสหสัมพันธ์ทางฟี โนไทป์ (phenotypic correlation)
โดยสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ สหสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม (environmental correlation)
และสหสัมพันธ์ ทางจีโนไทป์ (genotypic correlation) (พี ระศัก ดิ์ , 2525) โดยสหสั มพันธ์ ระหว่าง
จานวนทะลายต่อน้ าหนักทะลายมีสหสัมพันธ์ในทางลบ เปอร์ เซ็ นต์ผลต่อทะลาย และเปอร์ เซ็ นต์
น้ ามันต่อผลมีสหสัมพันธ์ในทางบวกต่อเปอร์ เซ็ นต์น้ ามันต่อทะลาย (Corley and Gray, 1976) ซึ่ ง
ในการปรับปรุ งพันธุ์ปาล์มน้ ามันให้มีผลผลิตน้ ามันสู งขึ้นต้องคัดเลือกจากลักษณะที่มีสหสัมพันธ์
ต่อผลผลิ ตทะลายสดและเปอร์ เซ็ นต์น้ ามันต่อทะลายสู ง (ธี ระ, 2554) และต้องอาศัยการคัดเลื อก
พันธุ์เพื่ อคัดเลื อกต้น ที่ มีล ัก ษณะดี โดยอาศัยพื้ นฐานขององค์ป ระกอบผลผลิ ตทะลายสด ได้แก่
จานวนทะลาย และน้ าหนักต่อทะลาย ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างลักษณะต่างๆ มี ความสาคัญต่อการ
คัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ นอกจากนี้ ประสิ ทธิ ภาพการคัดเลือกยังขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการถ่ายทอด
ทางพันธุ กรรมของลักษณะต่างๆ อีกด้วย ลักษณะที่ มีค่าอัตราพันธุ กรรมที่สูงจะสามารถปรับปรุ ง
พันธุ์ได้เร็ วกว่าลักษณะที่มีค่าอัตราพันธุ กรรมที่ต่า (Corley and Gray, 1976)
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งพัน ธุ์ ก ับ พื้ น ที่ ป ลู ก ในลัก ษณะผลผลิ ต และ
องค์ประกอบผลผลิตปาล์มน้ ามันในชัว่ รุ่ นลูก
2. เพื่อศึกษาอัตราพันธุ กรรม และสหสัมพันธ์ในลักษณะผลผลิ ตและองค์ประกอบ
ผลผลิตปาล์มน้ ามันชัว่ รุ่ นลูก
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บทที่ 2
วิธีการวิจัย
งานวิจยั นี้ เพื่ อศึ ก ษาความแปรปรวนทางพันธุ ก รรมทางด้านผลผลิ ตของปาล์ ม
น้ ามันลู ก ผสมเทเนอรา ท าการทดลองใน 3 อาเภอของจังหวัดสงขลา น าข้อมู ล ที่ ได้มาประเมิ น
ศัก ยภาพการให้ ผ ลผลิ ต รวมทั้ง การตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้อ มในพื้ น ที่ ดัง กล่ า ว ระยะการ
ดาเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีดาเนินการ
1. การวางแผนการทดลอง
ใช้ ป าล์ ม น้ ามัน อายุ 5 ปี จ านวน 6 คู่ ผ สมที่ ป ลู ก ทดสอบในแปลงปลู ก ของ
เกษตรกรจานวน 2 แปลงที่อาเภอระโนดและอาเภอรัตภูมิ และแปลงทดลองของสถานี วิจยั คลอง
หอยโข่ง คณะทรัพ ยากรธรรมชาติ อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ควบคุ มดู แลจัดการสวน
คล้ า ยคลึ ง กัน เช่ น การจัด การสวน การใส่ ปุ๋ ย เป็ นต้น วางแผนการทดลองแบบ Completely
randomized design (CRD) เก็บข้อมูล 3 ซ้ าต่อคู่ผสม ซ้ าละ 1 ต้น เก็บตัวอย่างผลผลิ ต 3 เดือน/ครั้ง
จานวน 4 ครั้ ง ใช้แผนการวิเคราะห์ แบบ Combined analysis นาข้อมู ล ที่ ได้ม าวิเคราะห์ หาความ
แปรปรวนเพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างคู่ผสมและวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R
(R-language and environment for statistical computing and graphics) โ ด ย เป รี ย บ เที ย บ ค ว าม
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT)
2. การบันทึกข้ อมูลลักษณะภูมิอากาศ และคุณสมบัติทางเคมีของดิน
2.1 ข้ อมูลอุตุนิยมวิทยา
ข้อมูลปริ มาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) และจานวนวันฝนตก (วัน) บริ เวณแปลง
ปลู กในอาเภอระโนด อาเภอคลองหอยโข่ง และอาเภอรั ตภู มิ จังหวัดสงขลา โดยใช้ขอ้ มูล ของปี
พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2557 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (2558)
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2.2 ข้ อมูลปริมาณธาตุอาหารในดิน
เก็บข้อมูลดิน โดยเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร วิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ศูนย์ปฏิ บตั ิการวิเคราะห์กลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ข้อมูลที่
วิเคราะห์ได้แก่ ความเป็ นกรดด่าง ความจุในการแลกเปลี่ ยนประจุบวก อินทรี ยค์ าร์ บอน และธาตุ
อาหารหลักในดิน ได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซี ยม
3. การเก็บข้ อมูลด้ านผลผลิต
3.1 ลักษณะผลผลิตทะลาย
เก็บทะลายปาล์มน้ ามันที่สุกแก่เต็มที่แล้ว บันทึกผลผลิตและองค์ประกอบ
ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตทะลาย จานวนทะลาย และน้ าหนักทะลายเฉลี่ย โดยสุ่ มเลือกในแต่ละคู่ผสม
3.2 ลักษณะองค์ ประกอบทะลาย
เก็ บ ทะลายปาล์ ม น้ ามัน ที่ สุ กแก่ เต็ ม ที่ ข องแต่ ล ะคู่ ผ สม คู่ ผ สมละ 12
ทะลาย/ปี นาทะลายปาล์มน้ ามันมาวิเคราะห์ องค์ป ระกอบทะลาย ชั่งน้ าหนักทะลายสด สั บแยก
แขนงออกจากแกนทะลาย ชัง่ น้ าหนักแกนทะลายสด ชัง่ น้ าหนักแขนงจานวน 10 แขนง สุ่ มผลดี 10
ผลเพื่อชัง่ น้ าหนักผลสด แยกส่ วนของเนื้ อปาล์มกับส่ วนของกะลา ชัง่ น้ าหนักทั้ง 2 ส่ วน หลังจาก
นั้นนาส่ วนของเนื้ อปาล์มไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส นาน 48 ชัว่ โมง เมื่อครบเวลานาออก
จากตูอ้ บมาชัง่ น้ าหนัก นาส่ วนของเนื้ อปาล์มบดให้ละเอียด เพื่อวิเคราะห์หาเปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/เนื้ อ
ปาล์มแห้ง โดยนาเนื้อปาล์มที่บดละเอียดแล้วใส่ ถุงบรรจุ ปิ ดผนึ กให้เรี ยบร้อย ชัง่ น้ าหนักและนามา
แช่ในน้ ามันเบนซิ น นาน 5 วัน เปลี่ยนน้ ามันเบนซิ นใหม่ทุกวัน เมื่อครบ 5 วัน นาถุงบรรจุมาผึ่งใน
ที่ร่มให้แห้ง ชัง่ น้ าหนัก และบันทึ กน้ าหนักเส้นใยแห้ง นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Nigerian
Institute for Oil Palm Research (NIFOR) (Corley and Tinker, 2003) ดังนี้
ผล/ทะลาย
= (น้ าหนักทะลาย – น้ าหนักแกนทะลาย) x น้ าหนักผลดี (จากตัวอย่างที่สุ่ม) x 100
(fruit/bunch, %F/B )
น้ าหนักทะลาย
น้ าหนักผลปาล์มที่ติดก้านผลย่อย

เนื้อปาล์มสด/ผล
(wet mesocarp/fruit, %WM/F)

= น้ าหนักผล – น้ าหนักเมล็ด x 100
น้ าหนักผล
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น้ ามัน/เนื้อปาล์มแห้ง = น้ าหนักเนื้ อปาล์มแห้ง – น้ าหนักเส้นใยแห้งหลังจากแช่น้ ามัน x 100
(oil/dry mesocarp, %O/DM )
น้ าหนักเนื้อปาล์มแห้ง

น้ ามัน/ทะลาย
(oil/bunch, %O/B )

= %น้ ามัน/ผล x %ผล/ทะลาย
100

3.3 ลักษณะผลผลิตนา้ มันปาล์ม
นาข้อมูลผลผลิตทะลายและองค์ประกอบทะลายมาคานวณผลผลิตน้ ามัน
(กิโลกรัม/ต้น/ปี ) ดังนี้
ผลผลิตน้ ามัน
= ผลผลิตทะลายสด x %น้ ามัน/ทะลาย
(oil yield, kg/palm/year)
100
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
4.1 การวิเคราะห์ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างพันธุ์กบั สภาพแวดล้ อม
กาหนดให้ พันธุ์ คือลู กผสมปาล์มน้ ามัน จานวน 6 คู่ผสม สภาพแวดล้อม
คือพื้นที่แตกต่างกัน จานวน 3 พื้นที่ โดยมีข้ นั ตอนการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่ปลูก
ดังนี้
การทดสอบความเป็ นเอกภาพของความ คลาดเคลื่ อ นในการทดลอง
(Homogeneity of error variance) เพื่อทดสอบความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของทั้ง 3 พื้นที่
ว่ามี ค่ าเท่ ากันหรื อไม่ หากพบว่าความความคลาดเคลื่ อนมี ค่าเท่ากัน จึ งจะสามารถวิเคราะห์ การ
ทดลองทั้ง 3 พื้นที่ร่วมกันได้ แต่หากความคลาดเคลื่อนไม่เท่ากันก็ไม่ควรนาการทดลองทั้ง 3 พื้น
ที่มาวิเคราะห์รวมกัน เพราะอาจทาให้เกิ ดความผิดพลาดในการทดสอบนัยสาคัญ (พีระศักดิ์ และ
ประเสริ ฐ, 2548)
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ทดสอบค่ า Homogeneity ของ error variance โดยวิธี ของ (Bartlett, 1943 อ้าง
โดย ไพศาล, 2547) ดังนี้
2  M /C

เมื่อ M



 2.3026 Vi log s 2p  Vi log si2

C  1

เมื่อ Vi
s 2p
si2

k

=
=
=
=



1  1
1 
 

3k  1  Vi Vi 

degrees of freedom (df)
pooled variance = pooled SS / pooled df
variance จากแต่ละพื้นที่
จานวนตัวอย่างหรื อจานวนวาเรี ยนซ์

4.2 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของปาล์ มนา้ มันลูกผสม
วิเคราะห์ความแปรปรวนรวมจากทุกพื้นที่ (วัชริ นทร์ , 2549) คู่ผสมกาหนด
ให้ เป็ นปั จจัยคงที่ ส่ วนพื้ นที่ ป ลู กก าหนดให้ เป็ นปั จจัยสุ่ ม ได้ส รุ ป ดังตารางที่ 2 แบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ของการทดลองรวมจากหลายพื้นที่เมื่อแต่ละพื้นที่ใช้แผนการทดลองแบบ CRD คือ
Yijl =  + Li+TJ+ LTij+ijl
เมื่อ
Yijl
= ค่าสังเกตจากพื้นที่ ith จากพันธุ์ที่ jth และในซ้ าที่ lth
i
= 1,….., e (e = จานวนพื้นที่)
j
= 1,….., t (t = จานวนทรี ตเมนต์)
l
= 1,….., r (r = จานวนซ้ า)
= ค่าเฉลี่ยทั้งหมดในการทดลอง

Li
= อิทธิพลของพื้นที่ i
Tj
= อิทธิพลของทรี ตเมนต์ j
LTij = อิทธิพลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ i และทรี ตเมนต์ j
ijl
= ความคลาดเคลื่ อ นของค่ า สั ง เกตเฉพาะจากพื้ น ที่ ที่ ith ในซ้ า
ที่ lth และจากพันธุ์ที่ jth
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจากการทดลองในหลายพื้นที่
Source
df
MS

EMS

Locations (L)

l-1

M1

2

+ rt

2

Genotypes (G)

g-1

M2

2

+r

2

(g- 1)(l-1)

M3

2

+r

2

Lg(r-1)

M4

2

Genotypes x Locations (GL)
Pooled Error

Total

e

e

e

L

GL

+ rl

2

G

GL

e

lrg-1

2
L
2
G
2
GL
2
e

คือ ความแปรปรวนเนื่องจากพื้นที่
คือ ความแปรปรวนของพันธุ์ในกรณี ที่ให้พนั ธุ์เป็ นปัจจัยคงที่
คือ ความแปรปรวนเนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่
คือ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
l คือ จานวนพื้นที่ๆ ใช้ในการทดลอง
g คือ จานวนพันธุ์ที่ใช้ในการทดลอง
r คือ จานวนซ้ า
gl คือ จานวนปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่
ทดสอบนั ย ส าคัญ ของ Location โดยหาค่ า F จาก Mean square ของ
Location หารด้วย Mean square ของ Error (M1/M4) เทียบกับค่า F จากตาราง ที่ ระดับความเชื่ อมัน่
95 และ 99 เปอร์เซ็นต์
ทดสอบนั ย ส าคัญ ของ Genotypes โดยหาค่ า F จาก Mean square ของ
Genotypes หารด้วย Mean square ของ L x T (M2/M3) เทียบกับค่า F จากตาราง ที่ระดับความเชื่ อมัน่
95 และ 99 เปอร์เซ็นต์
ทดสอบนั ย ส าคัญ ของ Interaction โดยหาค่ า F จาก Mean square ของ
Interaction หารด้วย Mean square ของ Error (M3/M4) เทียบกับค่า F จากตาราง ที่ระดับความเชื่ อมัน่
95 และ 99 เปอร์เซ็นต์
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4.3 การประเมินอัตราพันธุกรรม
อัตราพันธุ กรรมอย่างกว้าง (h2b.s.) เป็ นอัตราส่ วนระหว่างความแปรปรวน
ทางพันธุ กรรมทั้งหมด/ความแปรปรวนที่สังเกตได้ท้ งั หมด (พีระศักดิ์ , 2525) ดังนั้นนักปรับปรุ ง
พัน ธุ์ พื ช ต้อ งใช้อ ัต ราพัน ธุ ก รรมที่ ห น่ ว ยเป็ นค่ า เฉลี่ ย ของลัก ษณะ (family mean basis) ที่ มี ก าร
ทดสอบทุกสภาพแวดล้อม (ไพศาล, 2527)
จากสู ตร h2b.s.

=
=

2

/
2
G/(
G

2

p

2

G

+

2

GL

+

2

E

)

จากตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในหลายพื้นที่สามารถหาค่าข้างต้น ดังนี้
2
G
2
GL
2
E

เท่ากับ 2T หาได้จาก (M2–M3 )/rl
หาได้จาก (M3-M4)/r
หาได้จาก M4

4.4 การประเมินค่ าสั มประสิ ทธิ์ความแปรปรวนของฟี โนไทป์ และจีโนไทป์
การประเมินค่าการตอบสนองขององค์ประกอบต่างๆ ของปาล์มน้ ามันอยูท่ ี่
การคัดเลื อกและขนาดของความแปรปรวน สามารถค านวณได้จากสู ตร (Burton and De Vane,
1953)
Phenotypic Coefficient of Variation (PCV) (%) =

Genotypic Coefficient of Variation (GCV) (%) =
เมื่อ

X

2

G

2
2

p

GL

2

e

=
=
=
=
=

ค่าเฉลี่ยแต่ละลักษณะ
(M2 – M3 )/rl
2
2
2
e+
G + GL
(M3 – M4 )/r
M3

 p2
X

 G2
X

 100

 100
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4.5 การวิเคราะห์ สหสั มพันธ์
ลัก ษณะที่ ท าการศึ กษานามาวิเคราะห์ หาค่ าสหสั ม พัน ธ์ ระหว่างลัก ษณะ
ผลผลิ ตและองค์ประกอบผลผลิ ต โดยหาค่าดัชนี เพื่ อวิเคราะห์ หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
(Steel and Torrie, 1980) ดังสู ตร
r

 X  X Y  Y 
 X  X   Y  Y 
i

i

r
Xi

X
Yi
Y

=
=
=
=
=

i

2

2

i

ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ X และ Y
ค่าสังเกตที่ i ของตัวแปรลักษณะ X (เมื่อ i =1,2,……., n)
ค่าเฉลี่ยของลักษณะ X
ค่าสังเกตที่ i ของตัวแปรลักษณะ Y (เมื่อ i =1, 2,……., n)
ค่าเฉลี่ยของลักษณะ Y
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วัสดุและอุปกรณ์
วัสดุพืช
ปาล์มน้ ามันจานวน 6 คู่ผสม (110, 118, 119, 130, 132, 137) ปาล์มน้ ามันมีอายุ
5 ปี ระยะปลู ก 9×9×9 เมตร การดู แลรั ก ษาทั้ง 3 แปลงดู แ ลรั ก ษาให้ ใ กล้เคี ย งกัน มากที่ สุ ด ตาม
คาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร (2550) ส่ วนการให้น้ า อาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ
วัสดุ
ป้ ายแสดงหน่วยทดลอง
กระสอบใส่ ทะลายปาล์มน้ ามัน
ถุงกระดาษ
ตะกร้า
ปากกาเคมี
กระดาษทิชชู
กรรไกร
มีดคัตเตอร์
ขวดแก้วแช่ตวั อย่าง
น้ ามันเบนซิ น 91
อุปกรณ์
ตูอ้ บ
เครื่ องชัง่ 2 ตาแหน่ง
เครื่ องชัง่ ทะลาย
เครื่ องปั่ นบดละเอียด
เสี ยมแทงทะลาย
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บทที่ 3
ผลและวิจารณ์
ปริมาณนา้ ฝนและจานวนวันฝนตกในปี พ.ศ. 2549-2557
ปริ มาณน้ าฝนและจานวนวันฝนตกเฉลี่ย 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2557 ของ 3
อาเภอในจังหวัดสงขลา พบว่า ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยที่อาเภอระโนดมีค่า 1,346.7 มิลลิเมตร/ปี ที่อาเภอ
คลองหอยโข่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 1,235.8 มิ ล ลิ เมตร/ปี ที่ อ าเภอรั ต ภู มิ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 1,931.9
มิลลิเมตร/ปี ตามลาดับ เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมมีปริ มาณน้ าฝนสู งในทุกพื้นที่ปลูก ส่ วน
จานวนวันฝนตกเฉลี่ยที่อาเภอระโนดมีค่า 53.2 วัน ที่อาเภอคลองหอยโข่งมีจานวนวันฝนตกเฉลี่ย
เท่ากับ 101.1 วัน และที่อาเภอรัตภูมิมีจานวนวันฝนตกเฉลี่ยเท่ากับ 92.1 วัน ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าทั้งปริ มาณน้ าฝนและจานวนวันฝนตกระหว่างการทดลองมีค่าต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมต่อการปลู กปาล์มน้ ามัน โดยทัว่ ไปปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ย/ปี 1,800-3,000
มิลลิ เมตรขึ้นไป แต่ละเดื อนควรมี ปริ มาณน้ าฝนไม่น้อยกว่า 120 มิลลิ เมตร (กรมวิชาการเกษตร,
2550)
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ตารางที่ 3 ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยและจานวนวันฝนตกเฉลี่ยของ อ.ระโนด อ.คลองหอยโข่ง และ อ.รัตภูมิ ในรอบปี พ.ศ. 2549-2557
อ.ระโนด
อ.คลองหอยโข่ง
อ.รัตภูมิ
เดือน ปริ มาณน้ าฝน (มม)
จานวนวันฝนตก (วัน)
ปริ มาณน้ าฝน (มม)
จานวนวันฝนตก (วัน)
ปริ มาณน้ าฝน (มม)
จานวนวันฝนตก (วัน)
2549-2557
2549-2557
2549-2557
2549-2557
2549-2557
2549-2557
ม.ค.
87.4
2.8
77.2
4.7
140.0
5.9
ก.พ.
22.7
1.2
33.2
1.9
47.0
2.0
มี.ค.
33.0
1.7
61.9
5.7
94.5
4.8
เม.ย.
40.2
2.1
102.7
8.3
103.5
5.1
พ.ค.
43.3
3.7
63.3
8.2
93.4
7.1
มิ.ย.
20.7
2.0
63.3
7.3
60.9
4.4
ก.ค.
10.4
1.2
79.8
7.6
82.3
5.3
ส.ค.
25.4
1.8
65.6
7.5
86.9
6.0
ก.ย.
19.5
2.3
100.3
9.7
87.9
7.0
ต.ค.
207.5
9.2
136.0
12.7
231.4
12.4
พ.ย.
479.8
14.2
238.3
14.8
478.9
16.8
ธ.ค.
356.8
11.0
214.2
12.6
425.2
15.3
รวม
1346.7
53.2
1235.8
101.0
1931.9
92.1
ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (2558)
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ดินและปริมาณธาตุอาหารในดิน
จากการวิเคราะห์ดินทั้ง 3 พื้นที่ปลู กให้ผลดังตารางที่ 4 โดยพื้นที่ ของอาเภอระโนด
ส่ วนใหญ่สมบัติของดินอยูใ่ นระดับปานกลาง ระดับสู งคือค่าโพแทสเซี ยมที่แลกเปลี่ยนได้ ระดับต่า
คือค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกและฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ สาหรับพื้นที่ของอาเภอ
คลองหอยโข่งและพื้นที่ของอาเภอรัตภูมิมีสมบัติของดิ นอยู่ในระดับต่ ามากโดยอาเภอคลองหอย
โข่ ง มี ค่ า ฟอสฟอรั ส ที่ เป็ นประโยชน์ ใ นระดับ ปานกลาง โพแทสเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้อ ยู่ใ น
ระดับ สู ง ขณะที่ อ าเภอรั ต ภู มิ มี ค่ า ฟอสฟอรั ส ที่ เป็ นประโยชน์ ใ นระดับ สู ง แต่ โ พแทสเซี ย มที่
แลกเปลี่ยนได้อยูใ่ นระดับต่ามาก จากผลการวิเคราะห์ดินแสดงว่าสมบัติของดินในพื้นที่ของอาเภอ
ระโนดดีกว่าอีกสองพื้นที่ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับสมบัติทางเคมีของดินที่เหมาะสมในการปลูกปาล์ม
น้ ามัน (ตารางที่ 1) พื้นที่ปลูกปาล์มทั้ง 3 แห่งมีสมบัติของดินค่อนข้างต่ากว่ามาตรฐาน
ตารางที่ 4 สมบัติทางเคมีของดินใน อ.ระโนด อ.คลองหอยโข่ง และอ.รัตภูมิที่ระดับความลึกดิน
0-30 เซนติเมตร
ระโนด
คลองหอยโข่ง
รัตภูมิ
สมบัติทางเคมีของดิน 0-30
0-30
0-30
ระดับ
ระดับ
ระดับ
(ซม)
(ซม)
(ซม)
pH (1:5 H2O)
5.16 ปานกลาง
5.68
สู ง
5.46 ปานกลาง
CEC (meq/100g)
12.81
ต่า
2.66 ต่ามาก
2.47 ต่ามาก
Organic carbon (%)
1.64 ปานกลาง
0.70 ต่ามาก
0.65 ต่ามาก
Total N (%)
0.15 ปานกลาง
0.05 ต่ามาก
0.04 ต่ามาก
Available P (mg/kg) 17.53
ต่า
19.94 ปานกลาง
44.9
สู ง
K (meq/100g)
0.62
สู ง
0.73
สู ง
0.04 ต่ามาก
หมายเหตุ:
CEC = effective cation exchange capacity
Total N = total nitrogen
P = available phosphorus
K = exchangeable potassium
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การทดสอบเอกภาพความแปรปรวนของข้ อมูล (Homogeneity of variance)
นาข้อมู ล ที่ เก็ บ มาจากการทดลองในหลายสภาพแวดล้อมทดสอบสมดุ ล ความ
แปรปรวนก่ อ นการวิ เคราะห์ ผ ลรวม เพื่ อ ทดสอบความเท่ ากัน ของความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่ อนก่อน และดูความเป็ นเอกภาพของการทดลอง หากทดสอบความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อนมีค่าใกล้เคียงกัน ทาให้การวิเคราะห์ผลรวมสามารถดาเนิ นการต่อได้ แต่หากทดสอบ
แล้วพบว่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อนมี ค วามแตกต่ างกัน มาก ก็ ไ ม่ ค วรดาเนิ น การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนต่อ เนื่ องจากอาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบนัยสาคัญ (พีระศักดิ์
และประเสริ ฐ, 2548; ชู ศกั ดิ์ , 2552; สุ ดนัย, 2556) จากตารางการทดสอบเอกภาพความแปรปรวน
ของลักษณะของผลผลิ ต องค์ประกอบผลผลิ ต องค์ประกอบทะลาย และผลผลิ ตน้ ามัน พบว่า ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 และ 0.01 ที่ df = 2 มี ค่าเท่ากับ 5.99 และ 9.21 ตามลาดับ ซึ่ งค่าไคส
แควร์ ของลักษณะผลผลิตทะลายมีค่าสู งสุ ด 7.91 ซึ่ งมากกว่า  2 ที่เปิ ดจากตารางไคสแควร์ ที่ 0.05
แต่นอ้ ยกว่าที่ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่วา่ ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนทุกพื้นที่ของทุก
ลักษณะมีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นทุกลักษณะสามารถนาไปวิเคราะห์ผลรวมได้ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ค่าไคสแควร์ในการทดสอบเอกภาพของความคลาดเคลื่อนในการทดลองของลักษณะ
ของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบ ทะลาย และผลผลิตน้ ามันของปาล์ม
น้ ามันทั้ง คู่ผสมใน 3 อาเภอของจังหวัดสงขลา
Traits
2
Fresh fruit bunch (kg/plant/year)
7.91*
Yield components
Bunch number (bunch/plant/year)
1.55ns
Average bunch weight (kg/bunch)
4.35ns
Bunch components
Fruit per bunch (%)
4.19ns
Wet mesocarp per fruit (%)
2.84ns
Oil per dry mesocarp (%)
1.64ns
Oil per bunch (%)
0.56ns
Oil yield (kg/plant/year)
2.08ns
หมายเหตุ:  2 df = 2 ที่ 0.05 = 5.99, 0.01 = 9.21
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การวิเคราะห์ ความแปรปรวนของพันธุ์ พื้นที่ปลูก และปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างพันธุ์และพื้นที่ปลูกของ
ผลผลิต องค์ ประกอบผลผลิต องค์ ประกอบทะลาย และผลผลิตนา้ มัน
จากการทดลองพบว่า ปั จจัยของคู่ผสมปาล์มน้ ามันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญยิ่ง (ตารางที่ 6) แสดงให้เห็ นว่าคู่ผสมที่แตกต่างกันมีผลต่อผลผลิตของปาล์มน้ ามัน ส่ วน
ปั จจัยของพื้นที่ปลู กก็มีความแตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง แสดงว่าพื้นที่ที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการให้ผลผลิตที่แตกต่างกันด้วย สาหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่ปลูกมีอิทธิพล
ทาให้ลกั ษณะผลผลิ ตทะลาย จานวนทะลาย ผล/ทะลาย เนื้ อปาล์มสด/ผล น้ ามัน/เนื้ อปาล์มแห้ง
น้ ามัน/ทะลาย และผลผลิ ตน้ ามัน มีความแตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมี นัยสาคัญยิ่ง แสดงว่าคู่ผสม
ต่ างๆ ตอบสนองแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ยกเว้น ลัก ษณะน้ า หนัก ทะลายเฉลี่ ย ซึ่ งปั จจัย ของ
ปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่างพันธุ์ กบั พื้ นที่ ปลู กไม่ มี อิท ธิ พ ลให้เกิ ดความแตกต่ าง ลัก ษณะของผลผลิ ตที่
แตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ป ลู ก อาจเกิ ด ขึ้ น จากการพัฒ นาของช่ อ ดอก ลัก ษณะประจ าพัน ธุ์
สภาพแวดล้อม การกระจายตัวของฝน ปริ มาณน้ าฝน จานวนเดือนที่ขาดฝน และความชื้ นในดิ น
(ธีระพงศ์ และคณะ, 2538; สมทบ, 2556)
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบทะลาย และผลผลิตน้ ามันของปาล์มน้ ามัน 6 คู่ผสม ใน 3 อาเภอ
ของจังหวัดสงขลา
Mean square
Source

Df

Yield components
BN
ABW
Genotypes
5
10029**
149.19**
7.84**
Locations
2
37714**
4.57*
76.23**
Genotypes x Locations
10
2578**
29.62**
1.78ns
Error
36
498.6
7.85
0.98
C.V.(%)
13.99
11.92
14.89
หมายเหตุ:
FFB = ผลผลิตทะลาย (กิโลกรัม/ต้น/ปี )
BN = จานวนทะลาย (ทะลาย/ปี )
ABW = น้ าหนักทะลายเฉลี่ย (กิโลกรัม/ต้น/ปี )
%F/B = ผล/ทะลาย (เปอร์เซ็นต์)
C.V. = สัมประสิ ทธิ์ ความแปรปรวน (เปอร์เซ็นต์)
* = มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ P ≤ 0.05
FFB

Bunch components
OY
%F/B
%WM/F
%O/DM
%O/B
38.01**
62.81**
40.82**
24.65**
479.6**
35.28**
87.89**
169.17**
78.80**
2520.9**
9.44**
32.24**
60.03**
15.59**
147.8**
8.81
10.64
10.31
5.53
37.17
4.05
4.52
5.26
12.40
19.63
%WM/F = เนื้อปาล์มสด/ผล (เปอร์เซ็นต์)
%O/DM = น้ ามัน/เนื้อปาล์มแห้ง (เปอร์ เซ็นต์)
%O/B = น้ ามัน/ทะลาย (เปอร์เซ็นต์)
OY = ผลผลิตน้ ามัน (กิโลกรัม/ต้น/ปี )
** = มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ที่ระดับ P ≤ 0.01
ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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การเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของพันธุ์ พื้นที่ปลูก และปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างพันธุ์ และพื้นที่ปลูกของผลผลิต
องค์ ประกอบผลผลิต องค์ ประกอบทะลาย และผลผลิตนา้ มัน
ผลผลิตทะลาย
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของผลผลิตทะลายจากทุกคู่ผสมใน 3 พื้นที่ปลูก พบว่า
อาเภอรัตภูมิให้ผลผลิตทะลายเฉลี่ยสู งสุ ด 202.81 กิโลกรัม/ต้น/ปี และไม่แตกต่างทางสถิติกบั อาเภอ
คลองหอยโข่ ง ที่ ใ ห้ผ ลผลิ ตทะลายเฉลี่ ยเท่ ากับ 161.65 กิ โลกรั ม /ต้น /ปี เมื่ อเปรี ย บเที ยบผลผลิ ต
ทะลายเฉลี่ ยของทั้ง 6 คู่ผสม พบว่าคู่ผสมเบอร์ 110 ให้ผลผลิตทะลายเฉลี่ยสู งสุ ด 202.0 กิ โลกรัม/
ต้น/ปี และเมื่อเปรี ยบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และพื้นที่ปลูก พบว่าคู่ผสมเบอร์ 110 ในพื้นที่
ปลูกรัตภูมิให้ผลผลิตทะลายเฉลี่ยสู งสุ ด 293.05 กิ โลกรัม/ต้น/ปี แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ
กับคู่ผสมเบอร์ 137 ที่ให้ผลผลิตทะลายเฉลี่ย 229.62 กิโลกรัม/ต้น/ปี พื้นที่ปลูกของอาเภอคลองหอย
โข่งคู่ผสมเบอร์ 132 ให้ผลผลิตทะลายเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 204.11 กิโลกรัม/ต้น/ปี และไม่แตกต่างกัน
ทางสถิ ติก ับ คู่ ผสมเบอร์ 137, 110 และ 118 ที่ ให้ ผลผลิ ตทะลายเฉลี่ ยเท่ ากับ 193.38, 188.66 และ
168.99 กิ โลกรั ม /ต้น /ปี ตามล าดับ และพื้ น ที่ ป ลู ก ของอาเภอระโนดคู่ ผ สมเบอร์ 137 ให้ผลผลิ ต
ทะลายเฉลี่ ยสู งสุ ด 127.54 กิ โลกรัม/ต้น/ปี ซึ่ งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติกบั คู่ผสมเบอร์ 118,
110, 132 และ 119 ที่ ให้ผลผลิ ตทะลายเฉลี่ ย 126.15, 124.32, 108.53 และ 101.57 กิ โลกรั ม /ต้น /ปี
(ตารางที่ 7) จะเห็นได้วา่ คู่ผสมเบอร์ 110, 137, 118 และ 132 สามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ปลูกทั้ง 3
พื้นที่ปลูกได้
จานวนทะลาย
จากการวิเคราะห์ พบว่า จานวนทะลายเฉลี่ ยจากทุ ก คู่ผ สมทั้ง 3 พื้ นที่ ป ลู ก ไม่ มี
ความแตกต่างทางสถิ ติ แต่ที่ อาเภอระโนดให้จานวนทะลายเฉลี่ ยสู งสุ ด 24.42 ทะลาย/ต้น/ปี เมื่อ
เปรี ย บเที ยบจานวนทะลายเฉลี่ ยทั้ง 6 คู่ ผสม ใน 3 พื้ นที่ ป ลู ก พบว่า คู่ผ สมเบอร์ 137 ให้จานวน
ทะลายเฉลี่ ยสู งสุ ด 28.67 ทะลาย/ต้น/ปี แต่ไม่แตกต่างกับคู่ ผสมเบอร์ 132, 110 และ 130 โดยให้
จานวนทะลายเฉลี่ ย เท่ า กับ 26.67, 25.17 และ 24.44 ทะลาย/ต้น /ปี ตามล าดับ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่ ปลู กมี ความแตกต่างกันทางสถิ ติ โดยคู่ผสมเบอร์ 137 มีจานวน
ทะลายเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ดทั้งอาเภอระโนด อาเภอคลองหอยโข่ ง และอาเภอรั ตภู มิ โดยให้ค่ าจานวน
ทะลายเฉลี่ยเท่ากับ 29.00, 28.67 และ 28.33 ทะลาย/ต้น/ปี ตามลาดับ จะเห็นได้วา่ คู่ผสมเบอร์ 137 มี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับพื้นที่ปลู กของทั้งสามอาเภอได้ดี รองลงมาคือคู่ผสมเบอร์ 110
และ 132 ตามลาดับ (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของผลผลิตทะลาย และจานวนทะลายของปาล์มน้ ามันทั้ง 6 คู่ผสมใน 3 อาเภอของจังหวัดสงขลา
Traits
Fresh fruit bunch (kg/plant/year)
Bunch number (bunch/plant/year)
Genotypes
Locations
Mean(2)
Locations
Mean(2)
RN(3)
KHK(3)
RT(3)
RN(3)
KHK(3)
RT(3)
110
124.32a
188.66a
293.05a
202.0a
20.83b
26.83a
27.83a
25.17ab
118
126.15a
168.99ab
163.4bc
152.8abc
22.00b
24.00a
19.00b
21.67bc
119
101.57ab
101.23c
145.8c
116.2c
23.00ab
14.67b
14.00b
17.22c
130
80.33b
113.55bc
183.63bc
125.8bc
25.67ab
22.00ab
25.67a
24.44ab
132
108.53ab
204.11a
201.33bc
171.3ab
26.00ab
28.00a
26.00a
26.67ab
137
127.54a
193.38a
229.62ab
183.5a
29.00a
28.67a
28.33a
28.67a
Mean(1)
111.41b
161.65ab
202.81a
24.42a
24.03a
23.47b
หมายเหตุ:
RN = อาเภอระโนด, KHK = อาเภอคลองหอยโข่ง, RT = อาเภอรัตภูมิ
Fresh fruit bunch = ผลผลิตทะลาย (กิโลกรัม/ต้น/ปี )
Bunch number = จานวนทะลาย (ทะลาย/ต้น/ปี )
(1)
= ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ปลูก 3 พื้นที่ ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี DMRT
(2)
= ค่าเฉลี่ยของพันธุ์ปาล์มน้ ามันทั้ง 6 คู่ผสม ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี DMRT
(3)
= ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันในแต่ละสดมภ์แสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยภายในแต่ละพื้นที่
โดยวิธี DMRT
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นา้ หนักทะลายเฉลีย่
จากการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของน้ าหนักทะลายจากทั้ง 3 พื้นที่ ปลู ก พบว่า พื้นที่
ปลูกของอาเภอรัตภูมิให้ค่าเฉลี่ ยของน้ าหนักทะลายสู งที่สุด 8.78 กิ โลกรัม/ทะลาย และไม่มีความ
แตกต่ างทางสถิ ติ ก ับ พื้ น ที่ ป ลู ก ของอาเภอคลองหอยโข่ งที่ ใ ห้ ค่ าเฉลี่ ย ของน้ าหนัก ทะลาย 6.77
กิโลกรัม/ทะลาย เมื่อเปรี ยบเทียบน้ าหนักทะลายเฉลี่ยของปาล์มน้ ามันทั้ง 6 คู่ผสม จากทั้ง 3 พื้นที่
ปลูก คู่ผสมเบอร์ 110 ให้น้ าหนักทะลายเฉลี่ยสู งสุ ด 7.86 กิโลกรัม/ทะลาย ซึ่ งไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกบั คู่ผสมเบอร์ 119 และ 118 ที่ให้น้ าหนักทะลายเฉลี่ ยเท่ากับ 7.30 และ 7.16 กิโลกรัม/ทะลาย
ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบปฏิ สัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และพื้นที่ปลู ก พบว่า มีความแตกต่างกันทาง
สถิติที่อาเภอระโนดและรัตภูมิ ซึ่ งคู่ผสมเบอร์ 110 ที่อาเภอระโนดให้น้ าหนักทะลายเฉลี่ ยสู งที่สุด
เท่ากับ 6.09 กิโลกรัม/ทะลาย และไม่แตกต่างทางสถิติกบั คู่ผสมเบอร์ 118 ที่ให้น้ าหนักทะลายเฉลี่ย
เท่ากับ 5.74 กิ โลกรัม/ทะลาย ที่อาเภอรัตภูมิ คู่ผสมเบอร์ 110 ให้น้ าหนักทะลายเฉลี่ ยสู งสุ ด 10.50
กิโลกรัม/ทะลาย ซึ่ งไม่มีความแตกต่างทางสถิ ติกบั คู่ผสมเบอร์ 119, 118 และ 137 โดยให้น้ าหนัก
ทะลายเฉลี่ยเท่ากับ 10.50, 8.60 และ 8.18 กิโลกรัม/ทะลาย ตามลาดับ และไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิ ติใ นอ าเภอคลองหอยโข่ งแต่ คู่ ผ สมเบอร์ 132 มี แนวโน้ม ให้ น้ าหนัก ทะลายเฉลี่ ย สู งสุ ด 7.47
กิโลกรัม/ทะลาย (ตารางที่ 8)
เปอร์ เซ็นต์ ผล/ทะลายเฉลีย่
จากการวิเคราะห์ท้ งั 3 พื้นที่ปลูก พบว่า อาเภอระโนดมีเปอร์เซ็นต์ผล/ทะลายเฉลี่ย
สู งสุ ด 72.20 เปอร์ เซ็ นต์ แต่ไม่ แตกต่างกับ อาเภอคลองหอยโข่งที่ ให้เปอร์ เซ็ นต์ผล/ทะลายเฉลี่ ย
เท่ากับ 70.40 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์ผล/ทะลายของทั้ง 6 คู่ผสม โดยเฉลี่ยจากทั้ง 3
พื้นที่ปลูก พบว่า คู่ผสมเบอร์ 110 ให้เปอร์เซ็นต์ผล/ทะลายสู งที่สุด 73.13 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่าง
กับ คู่ ผ สมเบอร์ 118, 119, 132 และ 137 โดยให้ เปอร์ เซ็ น ต์ผ ล/ทะลายเฉลี่ ย เท่ ากับ 71.77, 70.48,
69.14 และ 71.98 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่ปลูก
พบว่า มี ความแตกต่างกันทางสถิ ติที่อาเภอรัตภู มิซ่ ึ งคู่ผสมเบอร์ 110 ให้เปอร์ เซ็ นต์ผล/ทะลายสู ง
ที่สุด 72.14 เปอร์ เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบั คู่ผสมเบอร์ 137 ให้เปอร์ เซ็นต์ผล/ทะลายเท่ากับ
71.66 เปอร์ เซ็ นต์ ส่ วนพื้ นที่ ป ลู กของอาเภอระโนดและพื้ นที่ ป ลู ก ของอาเภอคลองหอยโข่ งไม่ มี
ความแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ แ ต่ คู่ ผ สมเบอร์ 118 ในพื้ น ที่ ป ลู ก ของอ าเภอระโนดมี แ นวโน้ม ให้
เปอร์ เซ็นต์ผล/ทะลายสู งที่สุด 75.50 เปอร์ เซ็นต์ และคู่ผสมเบอร์ 110 ในพื้นที่ปลูกของอาเภอคลอง
หอยโข่งมีแนวโน้มให้เปอร์เซ็นต์ผล/ทะลายสู งที่สุด 72.95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ลักษณะน้ าหนักทะลายเฉลี่ย และเปอร์ เซ็นต์ผล/ทะลายของปาล์มน้ ามันทั้ง 6 คู่ผสมใน 3 อาเภอของจังหวัดสงขลา
Traits
Average bunch weight (kg/bunch)
Fruit/Bunch (%)
Genotypes
Locations
Mean(2)
Locations
Mean(2)
RN(3)
KHK(3)
RT(3)
RN(3)
KHK(3)
RT(3)
110
6.09a
7.00
10.50a
7.86a
74.30
72.95
72.14a
73.13a
118
5.74ab
7.13
8.60ab
7.16ab
75.50
71.24
68.56ab
71.77a
119
4.43abc
6.97
10.50a
7.30ab
72.64
70.10
68.71ab
70.48ab
130
3.13c
5.22
7.17b
5.17b
70.80
66.03
65.76b
67.53b
132
4.20bc
7.47
7.73b
6.47ab
67.54
70.17
69.71ab
69.14ab
137
4.39abc
6.83
8.18ab
6.47ab
72.39
71.89
71.66a
71.98a
Mean(1)
4.66b
6.77ab
8.78a
72.20a
70.40ab
69.43b
หมายเหตุ:
RN = อาเภอระโนด, KHK = อาเภอคลองหอยโข่ง, RT = อาเภอรัตภูมิ
Average bunch weight = น้ าหนักทะลายเฉลี่ย (กิโลกรัม/ทะลาย) Fruit/Bunch = ผล/ทะลาย (เปอร์เซ็นต์)
(1)
= ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ปลูก 3 พื้นที่ ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี DMRT
(2)
= ค่าเฉลี่ยของพันธุ์ปาล์มน้ ามันทั้ง 6 คู่ผสม ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี DMRT
(3)
= ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันในแต่ละสดมภ์แสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยภายในแต่ละพื้นที่
โดยวิธี DMRT
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เปอร์ เซ็นต์ เนื้อปาล์มสด/ผล
เปอร์ เซ็ น ต์เนื้ อปาล์ม สด/ผลเฉลี่ ย จาก 3 พื้ น ที่ ป ลู ก พบว่า พื้ น ที่ ป ลู ก ของอาเภอ
รัตภูมิให้ค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์เนื้ อปาล์มสด/ผลสู งที่สุด 73.46 เปอร์ เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิ ติก ับพื้ นที่ ป ลู กของอาเภอคลองหอยโข่งให้ค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์เนื้ อปาล์ม สด/ผลเท่ ากับ 73.37
เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็นต์เนื้ อปาล์มสด/ผลของปาล์มน้ ามันทั้ง 6 คู่ผสมจาก 3
พื้นที่ปลูก พบว่า คู่ผสมเบอร์ 119 ให้ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์เนื้ อปาล์มสด/ผลสู งที่สุด 75.38 เปอร์ เซ็นต์
ไม่แตกต่างทางสถิ ติก ับ คู่ผ สมเบอร์ 110, 130 และ 132 ที่ ให้ค่ าเฉลี่ ย เปอร์ เซ็ นต์เนื้ อปาล์ม สด/ผล
เท่ากับ 74.28, 72.00 และ 72.09 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั
พื้นที่ปลู ก พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิ ติในอาเภอรัตภูมิโดยคู่ผสมเบอร์ 130, 119 และ 132 มี
ค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์เนื้ อปาล์มสด/ผลสู งที่สุด 77.25, 76.03 และ 75.83 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และใน
อาเภอระโนดและอาเภอคลองหอยโข่ง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยคู่ผสมเบอร์ 110 ที่
ปลู กในพื้ นที่ ของอาเภอระโนดมี แนวโน้ม ให้ค่ าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์เนื้ อปาล์ม สด/ผลสู งที่ สุ ด 74.34
เปอร์ เซ็ นต์ และคู่ผ สมเบอร์ 119 ที่ ป ลู กในพื้ นที่ ข องอาเภอคลองหอยโข่ งมีแนวโน้ม ให้ค่ าเฉลี่ ย
เปอร์ เซ็นต์เนื้อปาล์มสด/ผลสู งที่สุด 77.72 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 9)
เปอร์ เซ็นต์ นา้ มัน/เนื้อปาล์มแห้ ง
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของเปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/เนื้ อปาล์มแห้งทั้ง 3 พื้นที่ปลู ก
พบว่า พื้ นที่ ป ลู กของอาเภอรัตภู มิให้ค่ าเฉลี่ ยของเปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/เนื้ อปาล์มแห้งสู งที่ สุ ด 62.56
เปอร์ เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกบั พื้นที่ปลูกของอาเภอคลองหอยโข่งให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
60.78 เปอร์ เซ็ นต์ เมื่อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/เนื้ อปาล์มแห้งของปาล์ม น้ ามันทั้ง 6
คู่ผสมจาก 3 พื้นที่ ปลู ก พบว่า คู่ผสมเบอร์ 110 ให้ค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/เนื้ อปาล์มแห้งสู งสุ ด
62.51 เปอร์ เซ็ นต์ ไม่แตกต่างกับคู่ผสมเบอร์ 118, 119 และ 137 ที่ ให้ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 62.16, 60.19
และ 59.60 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่ปลูก พบว่า
คู่ผ สมเบอร์ 110 ให้ค่ าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/เนื้ อปาล์ม แห้ งสู งสุ ดที่ อาเภอระโนดเท่ ากับ 63.58
เปอร์ เซ็ นต์ ซึ่ งไม่ มี ค วามแตกต่ างทางสถิ ติกบั คู่ ผ สมเบอร์ 118 ให้ ค่าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/เนื้ อ
ปาล์มแห้ง 62.59 เปอร์เซ็นต์ และคู่ผสมเบอร์ 137 ที่ปลูกในพื้นที่อาเภอรัตภูมิให้ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์
น้ ามัน/เนื้ อปาล์มแห้งสู งสุ ดเท่ากับ 67.87 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั คู่ผสมเบอร์
132 และ 110 ที่ ให้ ค่ าเฉลี่ ยเปอร์ เซ็ น ต์น้ ามัน /เนื้ อปาล์ม แห้ง เท่ ากับ 64.59 และ 63.72 เปอร์ เซ็ น ต์
ตามลาดับ และในพื้นที่ของอาเภอคลองหอยโข่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่คู่ผสมเบอร์ 119 มี
แนวโน้มให้ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์น้ ามัน/เนื้อปาล์มแห้งสู งสุ ด 63.09 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 9)
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ตารางที่ 9 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ลักษณะเปอร์ เซ็นต์เนื้ อปาล์มสด/ผล และเปอร์ เซ็นต์น้ ามัน/เนื้ อปาล์มแห้งของปาล์มน้ ามัน 6 คู่ผสมใน 3 อาเภอจังหวัดสงขลา
Traits
Wet mesocarp / Fruit (%)
Oil / Dry mesocarp (%)
Genotypes
Locations
Mean(2)
Locations
Mean(2)
RN(3)
KHK(3)
RT(3)
RN(3)
KHK(3)
RT(3)
110
74.34
73.44
75.06ab
74.28a
63.58a
60.25
63.72abc
62.51a
118
64.59
69.88
68.82bc
67.76c
62.59a
62.05
61.84abc
62.16a
119
72.40
77.72
76.03a
75.38a
60.16ab
63.09
57.32c
60.19ab
130
52.58
72.85
77.25a
72.00ab
51.65bc
59.62
60.07bc
57.11b
132
66.48
73.97
75.83a
72.09ab
50.27c
59.75
64.59ab
58.20b
137
73.81
72.39
67.77c
71.32b
51.32bc
59.94
67.87a
59.60ab
Mean(1)
69.59b
73.37a
73.46a
56.60b
60.78ab
62.56a
หมายเหตุ:
RN = อาเภอระโนด, KHK = อาเภอคลองหอยโข่ง, RT = อาเภอรัตภูมิ
Wet mesocarp / Fruit = เนื้อปาล์มสด/ผล (เปอร์เซ็นต์)
Oil / Dry mesocarp = น้ ามัน/เนื้อปาล์มแห้ง (เปอร์ เซ็นต์)
(1)
= ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ปลูก 3 พื้นที่ ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี DMRT
(2)
= ค่าเฉลี่ยของพันธุ์ปาล์มน้ ามันทั้ง 6 คู่ผสม ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี DMRT
(3)
= ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันในแต่ละสดมภ์แสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยภายในแต่ละพื้นที่
โดยวิธี DMRT
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เปอร์ เซ็นต์ นา้ มัน/ทะลาย
เปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/ทะลายเฉลี่ยจาก 3 พื้นที่ปลู ก พบว่าพื้นที่ปลู กของอาเภอรัตภูมิ
ให้ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์น้ ามัน/ทะลายสู งที่สุด 21.45 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกบั
พื้นที่ปลูกของอาเภอคลองหอยโข่งให้ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์น้ ามัน/ทะลายเท่ากับ 20.29เปอร์เซ็นต์ และ
เมื่ อเปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย เปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/ทะลายของปาล์ม น้ ามัน ทั้ง 6 คู่ ผ สมจาก 3 พื้ น ที่ ป ลู ก
พบว่า คู่ ผ สมเบอร์ 110 ให้ ค่ า เฉลี่ ย เปอร์ เซ็ น ต์น้ ามัน /ทะลายสู งที่ สุ ด 22.25 เปอร์ เซ็ น ต์ แต่ ไ ม่
แตกต่างกับคู่ผสมเบอร์ 119, 132 และ 137 โดยให้เปอร์ เซ็นต์น้ ามัน/ทะลายเท่ากับ 21.51, 21.64 และ
71.98 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และเมื่ อเปรี ยบเทียบปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่ ปลู ก พบว่า มี
ความแตกต่างกันทางสถิติในพื้นที่ปลูกของอาเภอระโนดโดยคู่ผสมเบอร์ 110 ให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
น้ ามัน/ทะลายสู งที่สุ ด 21.74 เปอร์ เซ็ นต์ ในพื้ นที่ ของอาเภอคลองหอยโข่งและอาเภอรั ตภู มิ ไม่ มี
ความแตกต่างกันทางสถิติแต่คู่ผสมเบอร์ 110 ในอาเภอคลองหอยโข่งและคู่ผสมเบอร์ 137 ในอาเภอ
รั ต ภู มิ มี แ นวโน้ ม ให้ ค่ า เฉลี่ ย เปอร์ เซ็ น ต์ น้ ามัน /ทะลายสู งที่ สุ ด 22.54 และ 23.86 เปอร์ เซ็ น ต์
ตามลาดับ (ตารางที่ 10)
ผลผลิตนา้ มัน
ในการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยผลผลิ ตน้ ามันจาก 3 พื้นที่ปลู ก พบว่า มีความแตกต่าง
กันทางสถิติโดยพื้นที่ปลูกของอาเภอรัตภูมิให้ผลผลิตน้ ามันเฉลี่ยสู งที่สุด 43.10 กิโลกรัม/ต้น/ปี เมื่อ
เปรี ยบเที ยบผลผลิ ตน้ ามันเฉลี่ ยจากทุ กคู่ผ สมใน 3 พื้ นที่ ปลู ก พบว่า คู่ผสมเบอร์ 137 ให้ผลผลิ ต
น้ ามันเฉลี่ ยสู งที่สุด 39.26 กิ โลกรัม/ต้น/ปี และเมื่ อเปรี ยบเที ยบปฏิ สัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่
ปลูก พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยที่อาเภอรัตภูมิคู่ผสมเบอร์ 137 ให้ผลผลิตน้ ามันสู งสุ ด
58.40 กิ โลกรัม/ต้น/ปี ไม่แตกต่างทางสถิ ติกบั คู่ผสมเบอร์ 110 และ 132 ที่ให้ผลผลิ ตน้ ามันเท่ากับ
51.44 และ 51.23 กิ โลกรั ม/ต้น/ปี ตามลาดับ ในอาเภอคลองหอยโข่งคู่ผสมเบอร์ 132 ให้ผลผลิ ต
น้ ามันเฉลี่ยสู งสุ ด 40.90 กิโลกรัม/ต้น/ปี ไม่แตกต่างทางสถิ ติกบั คู่ผสมเบอร์ 110 และ 137 ที่ให้ผล
ผลิตน้ ามันเฉลี่ยเท่ากับ 38.91 และ 37.77 กิโลกรัม/ต้น/ปี ตามลาดับ และที่อาเภอระโนดคู่ผสมเบอร์
110 ให้ผลผลิตน้ ามันเฉลี่ยสู งสุ ด 25.99 กิโลกรัม/ต้น/ปี ไม่แตกต่างทางสถิติกบั คู่ผสมเบอร์ 118 และ
137 ที่ให้ผลผลิตน้ ามันเฉลี่ยเท่ากับ 23.23 และ 21.62 กิโลกรัม/ต้น/ปี (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ลักษณะเปอร์ เซ็นต์น้ ามัน/ทะลาย และผลผลิตน้ ามันของปาล์มน้ ามันทั้ง 6 คู่ผสมใน 3 อาเภอของจังหวัดสงขลา
Traits
Oil /Bunch (%)
Oil yield (kg/plant/year)
Genotypes
Locations
Mean(2)
Locations
Mean(2)
RN(3)
KHK(3)
RT(3)
RN(3)
KHK(3)
RT(3)
110
21.74a
22.54
22.47
22.25a
25.99a
38.91ab
51.44ab
38.78ab
118
18.39ab
17.70
17.94
17.82c
23.23ab
29.89ab
29.26c
25.77ab
119
19.54ab
22.50
20.53
21.51ab
19.96ab
22.93b
29.95c
24.28b
130
14.93ab
19.31
20.76
20.04b
11.89b
22.31b
38.33bc
24.18b
132
12.84b
20.16
23.12
21.64ab
13.91ab
40.90a
51.23ab
35.35ab
137
16.87ab
19.53
23.86
21.70ab
21.62ab
37.77ab
58.40a
39.26a
Mean(1)
17.38b
20.29ab
21.45a
19.43b
31.27ab
43.10a
หมายเหตุ:
RN = อาเภอระโนด, KHK = อาเภอคลองหอยโข่ง, RT = อาเภอรัตภูมิ
Oil /Bunch = น้ ามัน/ทะลาย (เปอร์เซ็นต์) Oil yield = ผลผลิตน้ ามัน (กิโลกรัม/ต้น/ปี )
(1)
= ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ปลูก 3 พื้นที่ ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี DMRT
(2)
= ค่าเฉลี่ยของพันธุ์ปาล์มน้ ามันทั้ง 6 คู่ผสม ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี DMRT
(3)
= ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยอักษรที่เหมือนกันในแต่ละสดมภ์แสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยภายในแต่ละพื้นที่
โดยวิธี DMRT
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จากการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของพันธุ์ พื้นที่ปลู ก และปฏิ สัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และ
พื้นที่ปลูกของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบทะลาย และผลผลิตน้ ามัน ดังกล่าวข้างต้น
จะเห็ นได้วา่ ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม และการจัดการสวนมีอิทธิ พล/ความแปรปรวนของผลผลิต
ปาล์มน้ ามัน (Corley and Gray, 1976; Okoye et al., 2009; ธี ระ, 2548; ธี ระ, 2554; สุ ดนัย, 2556) ใน
สภาวะขาดน้ าหรื อปริ มาณน้ าฝนไม่เพียงพอจะส่ งผลต่อการกาหนดเพศในผลผลิตรอบถัดไป หรื อ
อาจเกิดสภาวะช่อดอกปาล์มน้ ามันกลายเป็ นช่อดอกตัวผูแ้ ละช่อดอกตัวเมียในช่อเดียวกัน ส่ งผลให้
ผลผลิ ตตกต่า และทาให้ปริ มาณน้ ามันจากเนื้ อปาล์ม/ทะลายต่า (ธี ระ, 2548; ธี ระ, 2554 และ สุ ดนัย,
2556) นอกจากนี้ ยงั ทาให้ปริ มาณน้ ามันจากเนื้ อในเมล็ด/ทะลายต่ าด้วย ส่ งผลกระทบต่อการสกัด
น้ ามัน โดยผลปาล์มน้ ามันที่ไม่สุกแก่เต็มที่จะให้ปริ มาณน้ ามันจากเนื้อปาล์ม/ทะลายต่า (Corley and
Gray, 1976; Donough et al., 1996)
ในการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของพันธุ์ พื้นที่ปลู ก และปฏิ สัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั
พื้นที่ปลู กของลักษณะผลผลิ ต องค์ประกอบของผลผลิ ต องค์ประกอบทะลาย และผลผลิ ตน้ ามัน
น้ ามัน Corley และ Gray (1976) รายงานว่า ลักษณะที่สาคัญในการคัดเลือกปาล์มน้ ามัน คือ ผลผลิต
และองค์ประกอบผลผลิตของปาล์มน้ ามันได้แก่ ผลผลิตจากจานวนทะลายและน้ าหนักทะลายเป็ น
เกณฑ์ซ่ ึงให้ผลผลิตน้ ามันสู งสุ ด สอดคล้องกับ ธีระ (2548) รายงานว่า การคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ ามัน
ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกในแต่ละที่ จะพิจารณาลักษณะผลผลิตทะลายเป็ นลักษณะสาคัญในอันดับ
แรก เนื่ องจากผลผลิ ตทะลาย และผลผลิ ตน้ ามันมี ความส าคัญ ทางเศรษฐกิ จ และเป็ นลักษณะที่
เกษตรกรจะคัดเลือกพันธุ์ไปใช้ปลูก (ตารางที่ 7) พบว่า พื้นที่ปลู กของอาเภอระโนดเหมาะสมต่อ
การปลูกปาล์มน้ ามันคู่ผสมเบอร์ 110 ส่ วนพื้นที่ปลูกของอาเภอคลองหอยโข่งเหมาะสมต่อการปลูก
ปาล์ม น้ ามัน คู่ผ สมเบอร์ 132 และพื้ น ที่ ป ลู ก ของอาเภอรั ตภู มิ เหมาะสมต่ อการปลู ก ปาล์ม น้ ามัน
คู่ผสมเบอร์ 110 เมื่ อพิจารณาจากผลผลิ ตน้ ามัน (ตารางที่ 10) พบว่า พื้นที่ปลู กของอาเภอระโนด
เหมาะสมต่อการปลู กปาล์มคู่ผสมเบอร์ 110 ส่ วนพื้นที่ปลู กของอาเภอคลองหอยโข่งเหมาะสมต่อ
การปลู กปาล์มคู่ผสมเบอร์ 132 และพื้นที่ปลู กของอาเภอรัตภูมิเหมาะสมต่อการปลู กปาล์มคู่ผสม
เบอร์ 137
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สั มประสิ ทธิ์ความแปรปรวนของฟี โนไทป์ สั มประสิ ทธิ์ความแปรปรวนของจีโนไทป์ ของผลผลิต
องค์ ประกอบผลผลิต องค์ ประกอบทะลาย และผลผลิตนา้ มัน
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ความแปรปรวนของลัก ษณะฟี โนไทป์ (PCV) และจี โ นไทป์
(GCV) ของลักษณะผลผลิ ต องค์ประกอบผลผลิ ต องค์ประกอบทะลาย และผลผลิ ตน้ ามัน พบว่า
PCV ของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมีค่าระหว่าง 20.65-28.30 เปอร์ เซ็นต์ โดยผลผลิตทะลาย
สดมีค่าสู งสุ ด 28.30เปอร์ เซ็ นต์ และPCV ขององค์ประกอบทะลายและผลผลิ ตน้ ามันมีค่าระหว่าง
4.74-33.07 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยค่ าของผลผลิ ตน้ ามัน มี ค่ าสู ง ที่ สุ ด 33.07 เปอร์ เซ็ น ต์ ส่ วน GCV ของ
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมีค่าระหว่าง 12.18-18.14 เปอร์ เซ็นต์ ผลผลิตทะลายสดมีค่าสู งสุ ด
18.14เปอร์ เซ็ นต์ และ GCV ขององค์ป ระกอบทะลายและผลผลิ ตน้ ามัน มี ค่ าระหว่าง 1.15-18.33
เปอร์ เซ็ นต์ ผลผลิ ตน้ ามัน มี ค่ าสู งสุ ด 18.33 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ ง PCV มี ค่ ามากกว่า GCV ทุ ก ลัก ษณะ
(ตารางที่ 11) สอดคล้องกับ Noh และคณะ (2010) และ Okwuagwu และคณะ (2008) รายงานว่า ถ้า
ค่า PCV ของลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบทะลาย และผลผลิตน้ ามัน มีค่าสู ง
กว่า GCV แสดงถึ งอิ ท ธิ พ ลของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ ยวข้องสู ง นอกจากนั้น Okoye และคณะ
(2009) รายงานว่า ผลผลิตทะลายสดจะมีการตอบสนองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
สู ง
อัตราพันธุกรรมของผลผลิต องค์ ประกอบผลผลิต องค์ ประกอบทะลาย และผลผลิตนา้ มัน
ค่าอัตราพันธุ กรรมของปาล์มน้ ามันทั้ง 6 คู่ผสม มีค่าต่ าอยู่ระหว่าง 4.74-45.59
เปอร์เซ็นต์ อัตราพันธุ กรรมของจานวนทะลายมีค่าสู งสุ ด 45.59 เปอร์ เซ็นต์ (ตารางที่ 11) สอดคล้อง
กับ รายงานของ Corley และ Tinker (2003) พบว่า อัต ราพัน ธุ ก รรมของลัก ษณะผลผลิ ต น้ า มัน
ผลผลิตทะลาย และองค์ประกอบผลผลิตมีค่าต่า เนื่ องจากลักษณะดังกล่าวมียีนควบคุ มจานวนมาก
และมี อิท ธิ พ ลของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ ยวข้องสู ง เช่ นเดี ยวกับ (Basiron, et al., 2000 อ้างโดย
น้ าอ้อย และ ธี ระ, 2551) ค่ าประมาณการอัตราพันธุ ก รรมอย่างกว้างของทั้งลักษณะผลผลิ ตและ
องค์ประกอบของผลผลิ ต มีความแปรปรวนแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่ น วิธีการ
ประเมิ นฐานพันธุ กรรมที่ ใช้ประเมิ น และความแตกต่างของปั จจัยสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม
อัตราพันธุ กรรมของลักษณะต่างๆ ดังกล่าวอาจแปรปรวนได้ต้ งั แต่ต่าถึงสู งขึ้นกับความแตกต่างของ
เชื้อพันธุ กรรม สภาพแวดล้อม และสหสัมพันธ์ระหว่างพันธุ กรรมกับสภาพแวดล้อม (สุ ดนัย, 2556)
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ตารางที่ 11 ค่าลักษณะทางพันธุ กรรมของลักษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบทะลาย
และผลผลิตน้ ามัน ใน 3 อาเภอของจังหวัดสงขลา
Traits/Genetic Parameter

Mean±SE

PCV (%) GCV (%)

Fresh fruit bunch (kg/plant/year)
158.62±0.21
28.30
18.14
Yield components
23.97±0.03
22.28
15.04
Bunch number (bunch/plant/year)
6.74±0.01
20.65
12.18
Average bunch weight (kg/bunch)
Bunch components
70.67±0.09
4.86
2.53
Fruit per bunch (%)
72.14±0.09
6.39
2.56
Wet mesocarp per fruit (%)
59.96±0.07
4.74
1.15
Oil per dry mesocarp (%)
19.71±0.02
16.19
5.08
Oil per bunch (%)
31.55±0.04
33.07
18.33
Oil yield (kg/plant/year)
หมายเหตุ:
PCV = สัมประสิ ทธิ์ ความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (%)
GCV = สัมประสิ ทธิ์ ความแปรปรวนของจีโนไทป์ (%)
h2b.s. = อัตราพันธุกรรมแบบกว้าง
Fresh fruit bunch = ผลผลิตทะลาย (กิโลกรัม/ต้น/ปี )
Bunch number = จานวนทะลาย (ทะลาย/ต้น/ปี )
Average bunch weight = น้ าหนักทะลายเฉลี่ย (กิโลกรัม/ต้น/ปี )
Fruit per bunch = ผล/ทะลาย (เปอร์เซ็นต์)
Wet mesocarp per fruit = เนื้ อปาล์มสด/ผล (เปอร์ เซ็นต์)
Oil per dry mesocarp = น้ ามัน/เนื้อปาล์มแห้ง (เปอร์ เซ็นต์)
Oil per bunch = น้ ามัน/ทะลาย (เปอร์เซ็นต์)
Oil yield = ผลผลิตน้ ามัน (กิโลกรัม/ต้น/ปี )

h2b.s.
41.07
45.59
34.79
27.11
16.00
4.74
9.86
30.73
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สหสั มพันธ์ ของผลผลิต องค์ ประกอบผลผลิต องค์ ประกอบทะลาย และผลผลิตนา้ มัน
จากการศึกษาสหสัมพันธ์ของผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบทะลาย
และผลผลิ ตน้ ามัน พบว่า จานวนทะลาย เปอร์ เซ็ นต์ผล/ทะลาย และผลผลิ ตน้ ามัน มีสหสัมพันธ์
ทางบวกต่ อ ผลผลิ ต ทะลาย ที่ ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคัญ ยิ่ ง (P≤0.01) โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.721, 0.653 และ0.934 แสดงให้เห็ นว่าเมื่อลักษณะเหล่านี้ เพิ่มขึ้น
จะส่ งผลให้ผลผลิตทะลายเพิ่มขึ้นด้วย ลักษณะที่มีสหสัมพันธ์ทางบวกต่อผลผลิตน้ ามัน คือ ผลผลิต
ทะลาย จานวนทะลาย และเปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/ทะลาย มี ความแตกต่างทางสถิ ติอย่างมี นยั สาคัญยิ่ง
(P≤0.01) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.934, 0.773 และ0.637 เปอร์ เซ็นต์ผล/ทะลายมี
สหสั ม พัน ธ์ ใ นทางบวก/ผลผลิ ต น้ า มัน มี แ ตกต่ า งทางสถิ ติ อ ย่า งมี นัย ส าคัญ (P≤0.05) โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.535 แสดงให้เห็นว่าเมื่อลักษณะเหล่านี้เพิม่ ขึ้นจะส่ งผลให้ผลผลิต
น้ ามัน เพิ่ ม ขึ้ นด้วย น้ าหนัก ทะลายเฉลี่ ย มี ส หสั ม พันธ์ ในทางบวก/เปอร์ เซ็ นต์ผล/ทะลายมี ความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (P≤0.05) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.843 น้ าหนัก
ทะลายเฉลี่ยมีสหสัมพันธ์ในทางบวก/เปอร์ เซ็นต์น้ ามัน/น้ าหนักแห้ง (P≤0.01) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์เท่ากับ 0.810 และเปอร์ เซ็ นต์ผล/ทะลายมีสหสัมพันธ์ในทางบวก/เปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/
น้ าหนักแห้ง (P≤0.01) โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั มพันธ์ เท่ ากับ 0.902 (ตารางที่ 12) จะเห็ นได้ว่า
จานวนทะลายและน้ าหนัก ทะลายเฉลี่ ย เป็ นอิ ส ระต่ อ กัน (Okwuagwu et al., 2008; Okoye et al.,
2009; ธี ระพงศ์ และคณะ, 2538; ธี ร ภาพ และธี ร ะ, 2553; วศะพงศ์ และธี ร ะ, 2553) จากข้อ มู ล
ดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่าผลผลิตทะลายสดเป็ นลักษณะสาคัญที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ป าล์ม น้ ามัน เนื่ องจากมี ส หสั ม พัน ธ์ ในทางบวกกับ ลัก ษณะของผลผลิ ตน้ ามัน สู ง
นอกจากนี้ จ านวนทะลายยัง เป็ นลัก ษณะที่ มี อ ัต ราพัน ธุ ก รรมสู ง กว่า ลัก ษณะอื่ น ๆ (h2 = 41.07
เปอร์ เซ็ น ต์ ) สอดคล้อ งกับ Hartley (1977) และ Kushairi และ Rajanaidu (2000) รายงานว่า การ
ปรั บ ปรุ งพันธุ์ ป าล์ม น้ ามัน เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ตน้ ามันควรพิ จารณาจากผลผลิ ตทะลายสดเป็ นส าคัญ
เนื่องจากลักษณะดังกล่าวมีสหสัมพันธ์ในทางบวก/ผลผลิตน้ ามัน
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ตารางที่ 12 สหสัมพันธ์ลกั ษณะผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบทะลาย และผลผลิตน้ ามันใน 3 อาเภอของจังหวัดสงขลา
Yield components
Bunch components
Traits
FFB
BN
ABW
%F/B
%WM/F
%O/DM
%O/B
FFB
BN
0.721**
ABW
0.409
-0.325
%F/B
0.653**
0.054
0.843**
%WM/F
-0.081
-0.248
0.229
-0.027
%O/DM
0.422
-0.263
0.810**
0.902**
-0.095
%O/B
0.393
0.298
0.194
0.143
0.816**
-0.133
OY
0.934**
0.773**
0.295
0.535*
0.122
0.200
0.637**
หมายเหตุ:

OY

-

FFB = ผลผลิตทะลาย (กิโลกรัม/ต้น/ปี )
WM/F = เนื้อปาล์มสด/ผล (เปอร์เซ็นต์)
BN = จานวนทะลาย (ทะลาย/ต้น/ปี )
O/DM = น้ ามัน/เนื้อปาล์มแห้ง (เปอร์เซ็นต์)
ABW = น้ าหนักทะลายเฉลี่ย (กิโลกรัม/ต้น/ปี ) O/B = น้ ามัน/ทะลาย (เปอร์เซ็นต์)
F/B = ผล/ทะลาย (เปอร์เซ็นต์)
OY = ผลผลิตน้ ามัน (กิโลกรัม/ต้น/ปี )
* = ค่าสหสัมพันธ์มีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05)
** = ค่าสหสัมพันธ์มีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P≤0.01)
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บทที่ 4
สรุป
การศึกษาปาล์มน้ ามันในชัว่ รุ่ นลูกในพื้นที่ปลูกอาเภอระโนด อาเภอคลองหอยโข่ง
และอาเภอรัตภู มิ จังหวัดสงขลา จานวน 6 คู่ ผสมได้แก่ คู่ ผสม 110, 118, 119, 130, 132 และ 137
โดยศึ ก ษาลั ก ษณะผลผลิ ต ได้ แ ก่ ผลผลิ ต ทะลาย จ านวนทะลาย และน้ าหนั ก ทะลายเฉลี่ ย
องค์ป ระกอบของผลผลิ ต ได้แก่ เปอร์ เซ็ น ต์ผ ล/ทะลาย เปอร์ เซ็ นต์เนื้ อปาล์ม สด/ผล เปอร์ เซ็ น ต์
น้ ามัน/เนื้ อปาล์มแห้ง เปอร์ เซ็ นต์น้ ามัน/ทะลาย และผลผลิ ตน้ ามัน สภาพภูมิประเทศของจังหวัด
สงขลาซึ่ งอยูท่ างด้านตะวันออกฝั่งอ่าวไทยได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทาให้มี
ฝนตกชุ กจึงมี ศกั ยภาพในการปลู กปาล์มน้ ามัน แต่ในปั จจุ บนั สภาพภู มิ อากาศมี ความแปรปรวน
ส่ งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโต และผลผลิตของพืชหลายชนิ ดรวมถึงปาล์มน้ ามัน โดยมีผลต่อการ
แสดงออกของลักษณะผลผลิตดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งปั จจัยที่สาคัญได้แก่ ปริ มาณน้ าฝน, จานวนวันฝน
ตก และสมบัติทางเคมีของดิน ในอาเภอระโนดมีสมบัติทางเคมีของดินดีที่สุด เหมาะสมกับการปลูก
ปาล์มน้ ามันแต่พบว่ามีจานวนวันฝนตกต่าสุ ดทาให้มีช่วงแล้งยาวนาน และมีน้ าท่วมขังเมื่อฝนตกจึง
ส่ งผลกระทบต่อลักษณะผลผลิตทะลายสด และผลผลิตน้ ามัน ส่ วนในอาเภอคลองหอยโข่ง มีสมบัติ
ทางเคมีของดินต่าและมีปริ มาณน้ าฝนน้อยแม้จะมีจานวนวันฝนตกมาก ปริ มาณน้ าฝนที่ตกในแต่ละ
ครั้งมีปริ มาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของปาล์มน้ ามันส่ งผลให้ลกั ษณะผลผลิ ตทะลายสด
และผลผลิ ตน้ ามันต่ า และในอาเภอรัตภู มิมีปริ มาณน้ าฝนมาก ให้ผลผลิ ตทะลายสด และผลผลิ ต
น้ ามันสู ง แม้จะมีสมบัติทางเคมีของดินต่า ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการปลูกปาล์ม
น้ ามันได้แก่ ปริ มาณน้ าฝน รองลงมาคือจานวนวันฝนตก และสมบัติทางเคมีของดิน
การทดสอบเอกภาพความแปรปรวน พบว่า ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
ในแต่ล ะสภาพแวดล้อมไม่ แตกต่างกัน จึ งนาไปเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยระหว่างพันธุ์ กบั พื้ นที่ ป ลู ก
ปั จจัยที่ มีผลต่อการแสดงออกของลักษณะทางการเกษตรซึ่ งประกอบด้วย ผลผลิต องค์ประกอบ
ผลผลิ ต องค์ประกอบทะลาย และผลผลิ ตน้ ามัน แบ่ งออกได้เป็ น 3 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยทางพันธุ์
ปั จจัย ทางพื้ น ที่ และปั จจัย ของปฏิ สั ม พัน ธ์ ระหว่างพัน ธุ์ ก ับ พื้ น ที่ ป ลู ก จากการวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวน พบว่า ปั จจัยของคู่ผสมปาล์มน้ ามันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง แสดงให้
เห็นว่าคู่ผสมที่แตกต่างกันมีผล/ผลผลิตของปาล์มน้ ามันส่ วนปั จจัยของพื้นที่ปลูกก็มีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง แสดงว่าพื้นที่ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการให้ผลผลิตที่แตกต่างกัน
ด้วย สาหรับปฏิ สัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่ปลูกมีอิทธิ พลทาให้ลกั ษณะผลผลิตทะลาย จานวน
ทะลาย ผล/ทะลาย เนื้ อปาล์มสด/ผล น้ ามัน/เนื้ อปาล์มแห้ง น้ ามัน/ทะลาย และผลผลิตน้ ามันมีความ
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แตกต่างกันทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง แสดงว่าคู่ผสมต่างๆตอบสนองแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ยกเว้นลักษณะน้ าหนักทะลายเฉลี่ ย ซึ่ งปั จจัยของปฏิ กิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่ปลู กไม่มี
อิทธิ พลให้เกิดความแตกต่าง
การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยระหว่างพันธุ์กบั พื้นที่ ปลู ก ให้ผลผลิตทะลายสดเป็ นสิ่ ง
เปรี ยบเทียบในการคัดเลือกคู่ผสมเพราะเป็ นลักษณะที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ พบว่า คู่ผสมเบอร์
118 ให้ผลผลิ ตสู งสุ ดในอาเภอระโนด คู่ผสมเบอร์ 132 ให้ผลผลิ ตสู งสุ ดในอาเภอคลองหอยโข่ง
และคู่ผสมเบอร์ 110 ให้ผลผลิตสู งสุ ดที่อาเภอรัตภูมิ เมื่อให้ผลผลิตน้ ามันเป็ นสิ่ งเปรี ยบเทียบในการ
คัดเลือกพันธุ์ พบว่า คู่ผสมเบอร์ 110 ให้ค่าผลผลิตน้ ามันสู งสุ ดในอาเภอระโนด คู่ผสมเบอร์ 132 ให้
ค่าผลผลิ ตน้ ามันสู งสุ ดในอาเภอคลองหอยโข่ง และคู่ผสมเบอร์ 137 ให้ค่าผลผลิ ตน้ ามันสู งสุ ดใน
อาเภอรัตภูมิ นั่นคือ คู่ผสมเบอร์ 110, 132 และคู่ผสมเบอร์ 137 มีความสามารถที่จะใช้เป็ นลูกผสม
พันธุ์การค้าต่อไป โดยพิจารณาลักษณะผลผลิตเป็ นหลัก ซึ่ งประกอบด้วยจานวนทะลายและน้ าหนัก
ทะลาย นอกจากนั้นควรพิจารณาลักษณะผลผลิ ตน้ ามันสู งสุ ดด้วย ซึ่ งให้ค่าผลผลิ ตน้ ามันสู งทั้ง 3
พื้นที่ปลูก
ค่าสัม ประสิ ท ธิ์ ความแปรปรวนของฟี โนไทป์ มี ค่าสู งกว่าค่าสั มประสิ ทธิ์ ความ
แปรปรวนของจี โนไทป์ ทุ ก ลัก ษณะ (ผลผลิ ต องค์ป ระกอบผลผลิ ต องค์ประกอบทะลาย และ
ผลผลิ ตน้ ามัน) ค่าอัตราพันธุ กรรมอยูใ่ นระดับต่ า เนื่ องจากมียีนควบคุมจานวนมาก และมีอิทธิ พ ล
ของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ ยวข้องสู ง และสหสัมพันธ์ของลักษณะผลผลิ ต องค์ประกอบผลผลิ ต
องค์ประกอบทะลาย และองค์ประกอบน้ ามัน พบว่า ผลผลิตทะลายสดมีสหสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ผลผลิ ตน้ ามันโดยมีความแตกต่างทางสถิ ติอย่างมี นยั สาคัญยิ่ง ซึ่ งเป็ นลักษณะที่สาคัญที่ใช้ในการ
คัดเลือกพันธุ์
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