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การประเมินการเจริญเตบิโตของปาล์มนํา้มัน 4 สายต้น (Clone)  

ภายใต้สภาพดนิกรดกาํมะถัน 

Growth Evaluation of 4 Oil Palm Clones under Acid Sulphate Soil Condition 
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บทคัดย่อ 

4วตัถปุระสงค์4ของการทดลองนีใ้ช้สําหรับการประเมินการเจริญเติบโตและศกัยภาพปาล์มนํา้มนัลกูผสม

จํานวน 4 สายต้นได้แก ่ 4Agr84, 4Agr94, 4Agr134 4และ4 4Agr144 4เทียบกบัพนัธุ์ 2สรุาษฎร์ธานี2 (2ST2) ภายใต้สภาพดินกรด

กํามะถนั โดยการย้ายปลกู4ต้นกล้าปาล์มนํา้มนัอาย ุ 4 410 เดือน4 และเก็บข้อมลูเม่ือปาล์มนํา้มนัอาย ุ 17 เดือนหลงั

ปลกู 4จากข้อมลูคา่ดชันีความเขียวของสายต้น Agr13 และ Agr14 มีคา่สงูสดุ คือ 477.24 and 76.03 SPAD units  

ตามลําดบั และคา่4ดชันีความเขียว4ต่ําสดุคือสายต้น Agr8 มีคา่ 67.85 SPAD units สง่ผลให้สายต้น Agr13 มีคา่

อตัราการสงัเคราะห์แสงสทุธิรวมท่ี 48.92 µmol CO2m-2s-1 ซึง่แตกตา่งอย่างมีนยัสําคญักบัสายต้น Agr8 ท่ี4มีคา่

อตัราการสงัเคราะห์แสงสทุธิรวมท่ี 43.69 µmol CO2m-2s-1 แตอ่ย่างไรก็ตามสายต้น Agr9, Agr8, ST2, Agr13 และ 

Agr14 มีคา่ ดชันีพืน้ท่ีใบ (LAI) เรียงจากมากไปหาน้อยตามลําดบัดงันีคื้อ 1.98, 1.73, 1.28, 1.10 and 1.05 m2ha-

1 แตเ่ม่ือนําค่า4อตัราการ4สงัเคราะห์แสงสทุธิมาคํานวณตอ่พืน้ท่ีใบทัง้หมด พบวา่4สายต้น Agr94, 4Agr134 4และ4 4ST24 4ไม่

แตกตา่งกนัทางสถิติ4 4แตมี่ความแตกตา่งทางสถิติ4อย่างมากเม่ือเทียบกบัสายต้น 4Agr144 4และ4 4Agr84 4ตามลําดบั4 4จาก
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คา่ดชันี4ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีส้ามารถนํามาใช้สําหรับการประเมินผลของพฒันาการ และการเจริญเติบโตของ

ปาล์มนํา้มนั ในช่วง 41-3 ปี4ก่อนการให้ผลผลิต  

 

ABSTRACT 

The objectives of this experiment are evaluated the growth and development of 4 hybrid oil 

palm clones of Agr8, Agr9, Agr13 and Agr14 compared to that of Suratthani2 (ST2), under the acid 

sulphate soil of Rangsit, by transplanting the 10-months old seedlings to the field. From 17 months after 

planting, data were collected. The green index (GI) of Agr13 and Agr14 reached the maximum of 77.24 

and 76.03 SPAD units, respectively, comparing to the lowest GI of Agr8 at 67.85 SPAD units. This 

reflected on the highest net photosynthesis (A) of Agr13 at 8.92 µmol CO2m-2s-1 that was highly 

significant when compared to those of Agr8 at 3.69 µmol CO2m-2s-1. However, the Leaf Area Index (LAI) 

of Agr9, Agr8, ST2, Agr13 and Agr14 showed the highest to lowest as values of 1.98, 1.73, 1.28, 1.10 

and 1.05 m2ha-1, respectively. When the A per total leaf area is calculated, the Agr9, Agr13 and ST2 are 

not significantly different but this value showed highly significant when compared to those of Agr14 and 

Agr8, respectively. From the indices that were used in this study can be evaluated the potential for 

growth and development of oil palm during 1-3 years old period before the reproductive phase begins. 

Key Words: oil palm, acid sulphate soil, green index, LAI, net photosynthesis  
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คาํนํา 

ในปัจจุบันมีการขยายพืน้ท่ีเพาะปลูกปาล์มนํา้มนัจากเขตภาคใต้ขึน้มาในเขตพืน้ท่ีภาคกลางประมาณ 

12,000 ไร่ (ศกัด์ิศิลป์, 2554) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 70,000- 100,000 ไร่ (สุเมธ, 2552)  และภาค

ตะวนัออกประมาณ 176,000 ไร่ (สํานกัสง่เสริมและพฒันาการเกษตร เขต3, 2553) ซึง่พืน้ท่ีเพาะปลกูปาล์มนํา้มนั

นอกเขตพืน้ท่ีภาคใต้ มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง คาดว่าจะมีพืน้ท่ีรวมทัง้ประเทศ ประมาณ 4.65 ล้านไร่

ภายใน ปีพ.ศ.2555 ตามแผนพัฒนาอตุสาหกรรมปาล์มนํา้มนัและนํา้มนัปาล์ม  ปี พ.ศ. 2551-2555    ดงันัน้ ใน

การวางแนวทางการเขตกรรมในเขตพืน้ท่ีเหลา่นี ้จงึมีความสําคญัขึน้ 

ในช่วงท่ีผ่านมา พืน้ท่ีราบลุม่บริเวณทุ่งรังสิตได้ถกูพฒันามาเป็นแหลง่เพาะปลกูส้มเขียวหวาน ท่ีมีช่ือเสียง

มาก แต่ต่อมาประสบปัญหาโรคระบาด เป็นผลทําให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานในพืน้ท่ีทุ่งรังสิตประสบความ

ล้มเหลวและมีภาระหนีส้ินกันจํานวนมาก จนกลายเป็นปัญหาสะสมท่ีรอการแก้ไขถึงปัจจุบัน (เอ็จ, 2553) จาก

ปัญหาดงักล่าวทําให้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนพยายามท่ีจะหาทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ด้วยการศึกษาพืช

ชนิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพและเหมาะสมต่อพืน้ท่ีราบลุ่มบริเวณทุ่งรังสิต แต่ด้วยคุณสมบติัของดินบริเวณทุ่งรังสิตซึง่มี

ลกัษณะเป็นดินกรดํามะถนั และเหมาะสมกบัพืชเพียงบางชนิดเท่านัน้ ซึง่มีรายงานวา่ปาล์มนํา้มนัเป็นพืชท่ีสามารถ

เจริญเติบโตได้ หากมีการจดัการดินและนํา้ให้อยู่ในสภาวะท่ีเหมาะสม (Corley, 2003)   

ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ะเป็นงานวิจัยเพ่ือทดสอบการเพาะปลูกปาล์มนํา้มนั ในเขตพืน้ท่ีราบลุ่มบริเวณทุ่ง

รังสิต โดยจะมุง่เน้นการหาพนัธุ์ปาล์มนํา้มนัท่ีมีศกัยภาพเหมาะสม โดยจะศกึษาจากคู่ผสมจํานวน 4 สายต้น ได้แก่ 
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สายต้น Agr8, Agr9, Agr13 และ Agr14 ท่ีปรับปรุงพนัธุ์โดยมีพนัธุ์พ่อและพนัธุ์แมท่ี่ได้จากต้นปาล์มนํา้มนัท่ีปลกูใน

ประเทศไทยเป็นระยะเวลานานและสามารถให้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพได้ในสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทย ซึ่ง

ข้อมลูสําคญัจะประกอบด้วยการเจริญเติบโต และพฒันาการของสายต้น ในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรก หลงัจากย้าย

ปลกู ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาข้อมลูทางสรีรวิทยาท่ีสําคญั สําหรับใช้เป็นดชันีชีว้ดัพฒันาการ

ของพันธุ์อนัเป็นข้อมูลสําคญัท่ีประกอบการตดัสินใจในการคดัเลือกพันธุ์ปาล์มนํา้มนัท่ีเหมาะสมให้กับโครงการ

ปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มนํา้มนัท่ีมีความจําเพาะตอ่สภาพดินกรดกํามะถนัของทุ่งรังสิตตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การวิเคราะห์ค่าทางเคมีของดนิกรดกาํมะถัน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 
 

  วิเคราะห์คา่ทางเคมีของดินในพืน้ท่ีวิจยัต.หนองหม ู อ.วิหารแดง จ.สระบรีุ โดยการสุม่ตวัอย่างดินบริเวณ

รอบทรงพุ่มปาล์มนํา้มนั ท่ีความลกึประมาณ 30 เซนติเมตร จํานวน 15 จดุ นํามาเคล้ารวมกนัแล้วแบ่งออกเป็น 4 

สว่น และนําตวัอย่างดิน 1 สว่น สง่วิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ 

 

2. การสํารวจข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ของพืน้ที่ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 
 

  สํารวจข้อมลูทางอตุนิุยมวิทยาในพืน้ท่ี โดยใช้ข้อมลูอตุนิุยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณนํา้ฝน ความชืน้สมัพทัธ์

อากาศ และความเข้มแสง จากสถานีตรวจอากาศของโครงการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนํา้มนัเพ่ือ

อตุสาหกรรมไบโอดีเซลชมุชนเชิงพาณิชย์ในพืน้ท่ีปลกูใหม ่ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึง่ตัง้อยู่ใน

พืน้ท่ีวิจยั ต.หนองหม ูอ.วิหารแดง จ.สระบรีุ  

 

3.   การเกบ็ข้อมูลการเจริญเติบโตของคู่ผสมปาล์มนํา้มันในพืน้ที่วิจัย  
 

   3.1 เตรียมตวัอย่างคูผ่สมปาล์มนํา้มนัแบบ เทเนอร่า จํานวน 4 สายต้น อาย ุ10 เดือน โดยได้รับความ

อนเุคราะห์จาก ห้างหุ้นสว่นจํากดั โกลด์เด้นเทเนอร่า จงัหวดักระบ่ี และพนัธุ์ ST2 อาย ุ10เดือน จากกรมวิชาการ

เกษตร เพ่ือประเมินในเบือ้งต้น ถงึสมรรถนะการปรับตวัเข้ากบัสภาพพืน้ท่ีดินกรดกํามะถนัทุง่รังสิต 

 3.2 วางผังปลูกพร้อมทัง้วางระบบชลประทานแบบนํา้หยด  ต้นละ 8 หัวหยด อตัราไหล 8 ลิตร/ ชัว่โมง/ 

หวัหยด เพ่ือรองรับการปลกูต้นกล้าปาล์มนํา้มนัทัง้ 4 สายต้น คือ Agr8 , Agr9, Agr13, Agr14 และ พนัธุ์ ST2 เพ่ือ

เปรียบเทียบ โดยใช้แผนการทดลองแบบ RCBD 1 แปลงย่อยต่อซํา้ จํานวน 4 ซํา้ ภายใต้ 20 แปลงย่อย (1 ไร่ ต่อ

แปลงย่อย) ในระยะปลกู 9 x 9 x 9 เมตร   

3.3 ดแูลรักษาโดยในปีแรกให้นํา้ทกุวนัวนัละ 64 ลิตรตอ่ต้นตอ่วนั และในปีท่ี2 ให้นํา้ทุกวนั เฉลี่ยประมาณ  

256  ลิตรตอ่ต้นตอ่วนั  ให้ปุ๋ ยเคมีสตูร  15-5-20 พร้อมกบัระบบนํา้   ทกุ 30 วนัในอตัราต้นละ 200 กรัม และเพ่ิมขึน้ 

100 กรัมตอ่ต้นทกุ 90 วนั จนครบ 3 ปีหลงัจากนัน้ใส่ครัง้ละ 1.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี สําหรับธาตอุาหารเสริมจะใช้ปุ๋ ยกี

เซอไรต์ (MgSO4.H2O) อตัราต้นละ 500 กรัม/ปี และโบแรกซ์ อตัราต้นละ 50 กรัม/ปี กําจดัวชัพืชทุก 2 เดือนในช่วง

ฤดูฝน  และทุก 4 เดือนในฤดแูล้ง รวมทัง้ฉีดพ่นสารเคมี ป้องกันและกําจัดศตัรูพืช ตามสภาพการระบาดของโรค

แมลง 
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  3.4  เก็บบันทึกข้อมลูการเจริญเติบโตทุกเดือน จํานวน 2 ต้น ต่อซํา้ หลงัจากปลกูประมาณ 17 เดือน โดย

เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยวดัข้อมูลดชันีความเขียวของใบ ด้วย Chlorophyll Meter (Anonymous, 

1989)  วดัอตัราการสงัเคราะห์แสงสุทธิด้วย Photosynthesis Meter (Anonymous, 2002) นับจํานวนทางใบ

ทัง้หมด วดัขนาดใบย่อย และนําข้อมลูท่ีบนัทกึได้ มาคํานวณหาค่าดชันีพืน้ท่ีใบ (LAI) มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดย

โปรแกรม SPSS 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.  การวิเคราะห์ค่าทางเคมีของดนิกรดกาํมะถัน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี  

ผลจากการวิเคราะห์ค่าทางเคมีของตวัอย่างดินกรดกํามะถัน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พบว่า

ตวัอย่างดินมีค่า pH ประมาณ 3.4 ซึง่ส่งผลให้ค่า pH ของนํา้ในพืน้ท่ีมีค่าต่ําลงในช่วงฤดฝูน เน่ืองจากการชะล้าง 

(ภาพท่ี 1.1) สภาพเนือ้ดินเป็นดินเหนียว มีปริมาณอินทรีย์วตัถุสูงเฉลี่ยร้อยละ 6.9 มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ํา ธาตุ

โพแทสอยู่ในระดบัปานกลางเฉลี่ย 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ธาตุแคลเซี่ยมในระดบัต่ํา และมีธาตุแมกนีเซียมใน

ปริมาณสงู ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูของ  ศกัด์ิศิลป์ (2553) ท่ีรายงานถงึสภาพของ ดินในท่ีลุ่มรังสิตว่า   มีการระบาย

นํา้ไมดี่ มีระดบันํา้ใต้ดินสงู มีปัญหาเก่ียวกบัการปลดปลอ่ยธาตสุงูอะลมิูเนียม แมงกานีส และธาตเุหลก็ ซึง่อาจเป็น

อนัตรายตอ่ต้นพืช ประกอบกบัอาจเป็นผลทําให้ลดความเป็นประโยชน์ของหรือปุ๋ ยเคมีต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ธาตฟุอสฟอรัส 

ด้วยสภาพพืน้ท่ีทุ่งรังสิตท่ีเป็นดินกรดกํามะถนั ซึง่เหมาะสมสําหรับพืชบางชนิดเท่านัน้มีรายงานว่าปาล์ม

นํา้มนัเป็นพืชชนิดหนึง่ท่ีสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ในดินกรด (Corley, 2003) ซึง่ในการทดลองนีไ้ด้เก็บ

ตวัอย่างใบปาล์มนํา้มนัมาวิเคราะห์ธาตอุาหาร และผลจากการวิเคราะห์ธาตโุปตสัเซียมในใบพบว่ามีค่าเฉลี่ย 0.71 

% ซึง่ต่ํากวา่คา่ท่ีเหมาะสม (1.1%- 1.30 %)  (IPI-Bulletin No.12, 1990) 

                    
 ภาพที่ 1.1 แผนภมิูแสดงคา่ pH ของนํา้ในพืน้ที่วิจยั ต.หนองหม ูอ.วิหารแดง จ.สระบรีุ ปี พ.ศ.2554 

 

2.  การสํารวจข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ของพืน้ที่ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 

 ผลจากการสํารวจข้อมลูทางอตุนิยมวิทยาในพืน้ท่ี พบว่าในปี 2554 มีปริมาณฝนเฉลี่ย 887.8 มิลลิเมตร 

และมีฝนทิง้ช่วงประมาณ 4 เดือน ซึง่มีคา่เฉลี่ยน้อยกวา่คา่ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลกูปาล์มนํา้มนัซึง่ควรอยู่ในเขต

ท่ีมีปริมาณนํา้ฝนไมน้่อยกวา่ 1,800 มม./ปี และฝนทิง้ช่วงติดตอ่กนันานไมเ่กิน 3 เดือน เพราะช่วงแล้งท่ียาวนานทํา

ให้จํานวนดอกตวัเมียลดลง ดอกตวัผู้ เพ่ิมขึน้ สง่ผลให้ผลผลิตลดลงในเวลา 19 - 22 เดือนหลงัจากนัน้ (กรมวิชาการ

เกษตร, 2555) แต่อย่างไรก็ตามสภาพร่องสวนท่ีมีนํา้ขังอยู่ตลอดเวลา ทําให้ความชืน้สมัพัทธ์มีค่าเฉลี่ยตลอดวนั

ประมาณร้อยละ 76  และมีช่วงแสงประมาณ 7 ชัว่โมงต่อวนั (เอ็จ, 2555)     ซึง่สงูเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโต
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ของปาล์มนํา้มนั และสอดคล้องกบัการทดลองของ Goh (2000) ท่ีรายงานถึงความชืน้สมัพทัธ์เฉลี่ยท่ีเหมาะสมคือ

ประมาณร้อยละ 75 และงานทดลองของ Harley (1988) ซึง่พบวา่ช่วงแสง 5-7 ชัว่โมงตอ่วนัเป็นช่วงแสงท่ีเหมาะสม

สําหรับการเจริญเติบโตของปาล์มนํา้มนั  
 

                                    
ภาพที่ 2.1 แผนภมิูแสดงปริมาณนํา้ฝนรายเดือนและปริมาณนํา้ฝนสะสมปี พ.ศ.2554 

 

3. การเกบ็ข้อมูลการเจริญเตบิโตของคู่ผสมปาล์มนํา้มันในพืน้ที่วิจัย 

3.1  ผลการวดัอตัราการสงัเคราะห์แสง (A) ของปาล์มนํา้มนัทัง้ 4 สายต้น พบว่าแต่ละสายต้น มีอตัราการ

สงัเคราะห์แสงท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าการเจริญเติบโตของพืชจะประกอบด้วยปัจจัยหลักอยู่ 2 

ปัจจยั ซึง่ได้แก่พนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (พรชยั, 2550) จากผลการทดลอง อิทธิพลของสายต้นปาล์มนํา้มนัท่ีมีต่อ

อตัราการสงัเคราะห์แสงมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะสายต้นเม่ือเทียบกบัพนัธุ์ ST2 ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 พบวา่สาย

ต้น Agr13 มีคา่อตัราการสงัเคราะห์แสงสทุธิสงูสดุท่ี 48.92 µmol CO2m-2s-1 ซึง่แตกต่างอย่างมีนยัสําคญักบัสายต้น 

Agr8 ท่ี4มีคา่อตัราการสงัเคราะห์แสงสทุธิรวมท่ี 43.69 µmol CO2m-2s-1  

                                                             
ภาพที่ 3.1  แผนภมิูแสดงอตัราการสงัเคราะห์แสงสทุธิ (A) ของปาล์มนํา้มนั 4 สายต้น โดยใช้พนัธุ์ ST2 เป็นพนัธุ์เปรียบเทียบ  
 

3.2 จากการทดลองพบว่าค่าดชันีความเขียว (GI) ของปาล์มนํา้มนัทัง้ 4 สายต้น มีความแตกต่างกนั โดย

สายต้น Agr13 และ Agr14 มีค่าดชันีความเขียวสงูสดุท่ี 77.24 และ 76.03 SPAD units และสายต้น Agr8 มีค่า

ดชันีความเขียวต่ําสดุท่ี 67.85 SPAD units ซึง่หมายถึงประสิทธิภาพของการสร้างคลอโรฟิลมีปริมาณแตกต่างกนั

ในแต่ละสายต้น ดงัแสดงในภาพท่ี 3.2 และมีรายงานว่าปริมาณคลอโรฟิลของใบปาล์มนํา้มนัมีความสมัพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันกับค่าดัชนีความเขียวซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับพืช C3 เช่น ไม้ผล ซึ่งพืชจะสร้างคลอโรฟิลเท่าท่ี

จําเป็นสําหรับการดูดซับพลังงานเท่านัน้ เน่ืองจากพืชมีความจําเป็นต้องใช้พลังงานปริมาณมากสําหรับการ

สงัเคราะห์ สร้างคลอโรฟิล (สนุทรี และคณะ, 2543)  อย่างไรก็ตามจากผลการทดลอง สายต้น Agr13 มี A สงูกว่า 

Agr14 (ภาพท่ี 3.1) ซึง่เม่ือพิจารณาค่า GI ควบคู่ไปด้วยกนั จะเห็นว่าค่า A และ GI ไม่ได้ตอบสนองไปในทิศทาง

เดียวกนั ซึง่อาจเป็นผลมาจากชัน้ความหนาของเนือ้เย่ือเมโซฟิลท่ีแตกตา่งกนั จึงทําให้อตัราการสงัเคราะห์แสงสทุธิ

ไมไ่ด้ขึน้กบัปริมาณคลอโรฟิลเพียงอย่างเดียว (Beadle,1998)                                                                           
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ภาพที่ 3.2  แผนภมิูแสดงคา่ดชันีความเขียวของปาล์มนํา้มนั 4 สายต้น โดยใช้พนัธุ์ ST2 เป็นพนัธุ์เปรียบเทียบ 

3.3 จากกการรวบรวมข้อมลูทางวิชาการ ยงัไม่พบรายงานค่า LAI ของปาล์มนํา้มนั ในช่วงอายุ 1- 3 ปี ใน

การทดลองนีจ้ึงมีการเก็บข้อมูลพืน้ท่ีใบปาล์มนํา้มันในช่วงอายุดังกล่าว เพ่ือนํามาคํานวณหาค่า LAI แล้วมา

วิเคราะห์วิธีการทางสถิติ พบว่าท่ีอายุ 19 เดือนหลงัปลกู สายต้น Agr9, Agr8, ST2, Agr13 and Agr14 มีค่า LAI 

เรียงลําดบัจากมากไปหาน้อยดงันีคื้อ 1.98, 1.73, 1.28, 1.10 and 1.05 m2ha-1 ดงัแสดงในรูปท่ี 3.3 ซึง่มีค่า LAI  

ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย LAI ของปาล์มนํา้มนัท่ีอายุ 3 ปีขึน้ไปท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 4-7 (กรมวิชาการเกษตร, 2551)  อาจ

เน่ืองจากจํานวนทางใบท่ีน้อยกวา่ ซึง่มีแนวโน้มท่ีคา่ LAI จะเพ่ิมขึน้เม่ือปาล์มนํา้มนัมีอายมุากขึน้ (ภาพท่ี 3.3.1) 
  

                  
 ภาพที่ 3.3  แผนภมิูแสดงคา่ดชันีพืน้ที่ใบ (LAI) ของปาล์มนํา้มนั 4 สายต้น โดยใช้พนัธุ์ ST2 เป็นพนัธุ์เปรียบเทียบ 

              

 
   ภาพที่ 3.3.1 แผนภมิูแสดงคา่ดชันีพืน้ที่ใบ (LAI) รายเดือนของปาล์มนํา้มนั 4 สายต้น โดยใช้พนัธุ์ ST2 เป็นพนัธุ์เปรียบเทียบ 
 

  3.4 การประเมินการเจริญเติบโตของปาล์มนํา้มนัโดยการใช้ข้อมลูพืน้ท่ีใบ หรืออตัราการสงัเคราะห์แสง

รวมสทุธิอย่างใดอย่างหนึง่อาจไมเ่พียงพอ เน่ืองจากปาล์มนํา้มนับางสายต้นอาจจะมีประสิทธิภาพในการสงัคราะห์

แสงสงูแตพื่น้ท่ีใบน้อยกวา่ ในทางกลบักนัในบางสายต้นอาจมีการสร้างพืน้ท่ีใบมากแต่อตัราการสงัเคราะห์แสงต่อ

หน่วยพืน้ท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา ดงันัน้จงึจําเป็นต้องนําค่า4อตัราการ 4สงัเคราะห์แสงสทุธิมาคํานวณต่อพืน้ท่ีใบทัง้หมด 

(ภาพท่ี 3.4) ซึง่พบวา่4สายต้น Agr94, 4Agr134 4และ4 4ST24 4ไม4่มีความ4แตกตา่งกนัทางสถิติ 4 4แต่มีความแตกต่างทางสถิติ 4

อย่างมีนยัสําคญัเม่ือเทียบกบัสายต้น 4Agr144 4และ4 4Agr84 4ตามลําดบั4    
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ภาพที่ 3.4 แผนภมิูแสดงคา่ A ตอ่พืน้ที่ใบทัง้หมดของปาล์มนํา้มนั 4 สายต้น โดยใช้พนัธุ์ ST2 เป็นพนัธุ์เปรียบเทียบ  
 

สรุป 

   ปาล์มนํา้มนัสายต้น Agr13 มีค่าดชันีความเขียวและค่าอตัราการสงัเคราะห์แสงสทุธิสูงสุด เม่ือเทียบกับ

สายต้นอ่ืนและพนัธุ์ทดสอบ และเม่ือนําคา่อตัราการสงัเคราะห์แสงสทุธิมาคํานวณตอ่พืน้ท่ีใบทัง้หมดพบว่า สายต้น 

Agr9, Agr13 และ ST2 ไม่แตกต่างกนั แต่ทัง้ 3 สายต้น มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัสาย

ต้น  Agr14 และ Agr8 ซึง่จากข้อมลูดชันีชีว้ดัต่างๆ ท่ีได้จากการศกึษานี ้สามารถนํามาใช้ในการประเมินศกัยภาพ

ด้านการเจริญเติบโตและพฒันาการของปาล์มนํา้มนัท่ีมีอายุ 1-3 ปีก่อนการให้ผลผลิต สําหรับศกึษาแนวโน้มของ

การให้ผลผลิตในแตล่ะสายต้น (clone) เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับประกอบการปรับปรุงพนัธุ์ปาล์มนํา้มนัท่ีให้ผล

ผลิตท่ีดีมีคณุภาพในพืน้ท่ีดินกรดกํามะถัน ซึ่งมีพืน้ท่ีกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 5 ล้านไร่ (สํานกัวิจัยและ

พฒันาการจดัการท่ีดิน, 2549) รวมทัง้การจดัการทางเขตกรรมท่ีเหมาะสมในอนาคต 

 

กติตกิรรมประกาศ 

            งานวิจัยนีไ้ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
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