การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

การประเมินการเจริญเติบโตของปาล์ มนํา้ มัน 4 สายต้ น (Clone)
ภายใต้ สภาพดินกรดกํามะถัน
Growth Evaluation of 4 Oil Palm Clones under Acid Sulphate Soil Condition
ศรันย์ หงษาครประเสริฐ1 สุตเขตต์ นาคะเสถียร1 เอ็จ สโรบล1 สุเทพ ทองแพ2 วันชัย จันทร์ ประเสริ ฐ1
สุดสายสิน แก้ วเรื อง3 พรชัย เหลืองอาภาพงษ์ 4 ยุวลักษณ์ ขอประเสริ ฐ5 ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล6 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์1
เฉลิมพล ภูมิไชย์1 ธานี ศรี วงศ์ชยั 1 สุขมุ าลย์ เลิศมงคล1 ฐากร สายขุนทด1 พงษ์ ศกั ดิ์ เมืองสมบัต1ิ สุชาดา อํ่าเจริ ญ1
Sarun Hongsakornprasert1 Sutkhet Nakasathien1 Ed Salobol1 Suthep Thongpae2 Wanchai
Chanprasert1 Sudsaisin Kaewrueng3 Pornchai Luengarpaong4 Yuvaluk Khoprasert5 Saksilp Chotisakul6
Sarawut Rungmekarat1 Chalermpol Phumichai1 Tanee Sreewongchai1 Sukumarn Lertmongkol1
Takorn Saikhuntod1 Pongsak muengsombat1 Suchada Amcharein1

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี ้ใช้ สําหรับการประเมินการเจริ ญเติบโตและศักยภาพปาล์มนํ ้ามันลูกผสม
จํานวน 4 สายต้ นได้ แก่ Agr8, Agr9, Agr13 และ Agr14 เทียบกับพันธุ์สุราษฎร์ ธานี2 (ST2) ภายใต้ สภาพดินกรด
กํามะถัน โดยการย้ ายปลูกต้ นกล้ าปาล์มนํ ้ามันอายุ 10 เดือน และเก็บข้ อมูลเมื่อปาล์มนํ ้ามันอายุ 17 เดือนหลัง
ปลูก จากข้ อมูลค่าดัชนีความเขียวของสายต้ น Agr13 และ Agr14 มีคา่ สูงสุด คือ 77.24 and 76.03 SPAD units
ตามลําดับ และค่าดัชนีความเขียวตํ่าสุดคือสายต้ น Agr8 มีคา่ 67.85 SPAD units ส่งผลให้ สายต้ น Agr13 มีคา่
อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิรวมที่ 8.92 µmol CO 2 m-2s-1 ซึง่ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับสายต้ น Agr8 ที่มีคา่
อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิรวมที่ 3.69 µmol CO 2 m-2s-1 แต่อย่างไรก็ตามสายต้ น Agr9, Agr8, ST2, Agr13 และ
Agr14 มีคา่ ดัชนีพื ้นที่ใบ (LAI) เรี ยงจากมากไปหาน้ อยตามลําดับดังนี ้คือ 1.98, 1.73, 1.28, 1.10 and 1.05 m2ha1
แต่เมื่อนําค่าอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิมาคํานวณต่อพื ้นที่ใบทังหมด
้
พบว่าสายต้ น Agr9, Agr13 และ ST2 ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความแตกต่างทางสถิติ อย่างมากเมื่อเทียบกับสายต้ น Agr14 และ Agr8 ตามลําดับ จาก
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ค่าดัชนี ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้สามารถนํามาใช้ สําหรับการประเมินผลของพัฒนาการ
ปาล์มนํ ้ามัน ในช่วง 1-3 ปี ก่อนการให้ ผลผลิต
4

4

และการเจริ ญเติบโตของ

4

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 CO 2 m-2s-1 that was highly
significant when compared to those of Agr8 at 3.69 µmol CO 2 m-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
e-mail address: hong_kc@windowslive.com

คํานํา

ในปั จจุบันมีการขยายพืน้ ที่เพาะปลูกปาล์มนํ า้ มันจากเขตภาคใต้ ขึน้ มาในเขตพืน้ ที่ ภาคกลางประมาณ
12,000 ไร่ (ศักดิ์ศิลป์, 2554) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือประมาณ 70,000- 100,000 ไร่ (สุเมธ, 2552) และภาค
ตะวันออกประมาณ 176,000 ไร่ (สํานักส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตร เขต3, 2553) ซึง่ พื ้นที่เพาะปลูกปาล์มนํ ้ามัน
นอกเขตพื ้นที่ภาคใต้ มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีพืน้ ที่รวมทัง้ ประเทศ ประมาณ 4.65 ล้ านไร่
ภายใน ปี พ.ศ.2555 ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนํ ้ามันและนํ ้ามันปาล์ม ปี พ.ศ. 2551-2555 ดังนัน้ ใน
การวางแนวทางการเขตกรรมในเขตพื ้นที่เหล่านี ้ จึงมีความสําคัญขึ ้น
ในช่วงที่ผ่านมา พื ้นที่ราบลุม่ บริ เวณทุ่งรังสิตได้ ถกู พัฒนามาเป็ นแหล่งเพาะปลูกส้ มเขียวหวาน ที่มีชื่อเสียง
มาก แต่ต่อมาประสบปั ญหาโรคระบาด เป็ นผลทําให้ เกษตรกรผู้ปลูกส้ มเขียวหวานในพืน้ ที่ทุ่งรั งสิตประสบความ
ล้ มเหลวและมีภาระหนีส้ ินกันจํานวนมาก จนกลายเป็ นปั ญหาสะสมที่รอการแก้ ไขถึงปั จจุบัน (เอ็จ, 2553) จาก
ปั ญหาดังกล่าวทําให้ หน่วยงานทัง้ ภาครั ฐและเอกชนพยายามที่จะหาทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ด้ วยการศึกษาพืช
ชนิดใหม่ที่มีศกั ยภาพและเหมาะสมต่อพื ้นที่ราบลุ่มบริ เวณทุ่งรังสิต แต่ด้วยคุณสมบัติของดินบริ เวณทุ่งรังสิตซึง่ มี
ลักษณะเป็ นดินกรดํามะถัน และเหมาะสมกับพืชเพียงบางชนิดเท่านัน้ ซึง่ มีรายงานว่าปาล์มนํ ้ามันเป็ นพืชที่สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ หากมีการจัดการดินและนํ ้าให้ อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม (Corley, 2003)
ดังนันในงานวิ
้
จยั นีจ้ ะเป็ นงานวิจัยเพื่อทดสอบการเพาะปลูกปาล์มนํา้ มัน ในเขตพื ้นที่ราบลุ่มบริ เวณทุ่ง
รังสิต โดยจะมุง่ เน้ นการหาพันธุ์ปาล์มนํ ้ามันที่มีศกั ยภาพเหมาะสม โดยจะศึกษาจากคู่ผสมจํานวน 4 สายต้ น ได้ แก่
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สายต้ น Agr8, Agr9, Agr13 และ Agr14 ที่ปรับปรุ งพันธุ์โดยมีพนั ธุ์พ่อและพันธุ์แม่ที่ได้ จากต้ นปาล์มนํ ้ามันที่ปลูกใน
ประเทศไทยเป็ นระยะเวลานานและสามารถให้ ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพได้ ในสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทย ซึ่ง
ข้ อมูลสําคัญจะประกอบด้ วยการเจริ ญเติบโต และพัฒนาการของสายต้ น ในช่วงระยะเวลา 2 ปี แรก หลังจากย้ าย
ปลูก ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อมูลทางสรี รวิทยาที่สําคัญ สําหรับใช้ เป็ นดัชนีชี ้วัดพัฒนาการ
ของพันธุ์อนั เป็ นข้ อมูลสําคัญที่ประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกพันธุ์ปาล์มนํา้ มันที่เหมาะสมให้ กับโครงการ
ปรับปรุ งพันธุ์ปาล์มนํ ้ามันที่มีความจําเพาะต่อสภาพดินกรดกํามะถันของทุ่งรังสิตต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. การวิเคราะห์ ค่าทางเคมีของดินกรดกํามะถัน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
วิเคราะห์คา่ ทางเคมีของดินในพื ้นที่วิจยั ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยการสุม่ ตัวอย่างดินบริ เวณ
รอบทรงพุ่มปาล์มนํ ้ามัน ที่ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร จํานวน 15 จุด นํามาเคล้ ารวมกันแล้ วแบ่งออกเป็ น 4
ส่วน และนําตัวอย่างดิน 1 ส่วน ส่งวิเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการ
2. การสํารวจข้ อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ของพืน้ ที่ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
สํารวจข้ อมูลทางอุตนุ ิยมวิทยาในพื ้นที่ โดยใช้ ข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยา ได้ แก่ ปริ มาณนํ ้าฝน ความชื ้นสัมพัทธ์
อากาศ
และความเข้ มแสง
จากสถานีตรวจอากาศของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนํ ้ามันเพื่อ
อุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื ้นที่ปลูกใหม่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ตังอยู
้ ่ใน
พื ้นที่วิจยั ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
3. การเก็บข้ อมูลการเจริ ญเติบโตของคู่ผสมปาล์ มนํา้ มันในพืน้ ที่วิจัย
3.1 เตรี ยมตัวอย่างคูผ่ สมปาล์มนํ ้ามันแบบ เทเนอร่ า จํานวน 4 สายต้ น อายุ 10 เดือน โดยได้ รับความ
อนุเคราะห์จาก ห้ างหุ้นส่วนจํากัด โกลด์เด้ นเทเนอร่ า จังหวัดกระบี่ และพันธุ์ ST2 อายุ 10เดือน จากกรมวิชาการ
เกษตร เพื่อประเมินในเบื ้องต้ น ถึงสมรรถนะการปรับตัวเข้ ากับสภาพพื ้นที่ดนิ กรดกํามะถันทุง่ รังสิต
3.2 วางผังปลูกพร้ อมทังวางระบบชลประทานแบบนํ
้
า้ หยด ต้ นละ 8 หัวหยด อัตราไหล 8 ลิตร/ ชัว่ โมง/
หัวหยด เพื่อรองรับการปลูกต้ นกล้ าปาล์มนํ ้ามันทัง้ 4 สายต้ น คือ Agr8 , Agr9, Agr13, Agr14 และ พันธุ์ ST2 เพื่อ
เปรี ยบเทียบ โดยใช้ แผนการทดลองแบบ RCBD 1 แปลงย่อยต่อซํ ้า จํานวน 4 ซํ ้า ภายใต้ 20 แปลงย่อย (1 ไร่ ต่อ
แปลงย่อย) ในระยะปลูก 9 x 9 x 9 เมตร
3.3 ดูแลรักษาโดยในปี แรกให้ นํ ้าทุกวันวันละ 64 ลิตรต่อต้ นต่อวัน และในปี ที่2 ให้ นํ ้าทุกวัน เฉลี่ยประมาณ
256 ลิตรต่อต้ นต่อวัน ให้ ปยเคมี
ุ๋
สตู ร 15-5-20 พร้ อมกับระบบนํ ้า ทุก 30 วันในอัตราต้ นละ 200 กรัม และเพิ่มขึ ้น
100 กรัมต่อต้ นทุก 90 วัน จนครบ 3 ปี หลังจากนันใส่
้ ครัง้ ละ 1.5 กิโลกรัม/ต้ น/ปี สําหรับธาตุอาหารเสริ มจะใช้ ปุ๋ยกี
เซอไรต์ (MgSO 4 .H 2 O) อัตราต้ นละ 500 กรัม/ปี และโบแรกซ์ อัตราต้ นละ 50 กรัม/ปี กําจัดวัชพืชทุก 2 เดือนในช่วง
ฤดูฝน และทุก 4 เดือนในฤดูแล้ ง รวมทังฉี
้ ดพ่นสารเคมี ป้องกันและกําจัดศัตรู พืช ตามสภาพการระบาดของโรค
แมลง
2256

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

3.4 เก็บบันทึกข้ อมูลการเจริ ญเติบโตทุกเดือน จํานวน 2 ต้ น ต่อซํ ้า หลังจากปลูกประมาณ 17 เดือน โดย
เก็บข้ อมูลเป็ นระยะเวลา 4 เดือน โดยวัดข้ อมูลดัชนีความเขียวของใบ ด้ วย Chlorophyll Meter (Anonymous,
1989) วัดอัตราการสังเคราะห์ แสงสุทธิ ด้วย Photosynthesis Meter (Anonymous, 2002) นับจํานวนทางใบ
ทังหมด
้
วัดขนาดใบย่อย และนําข้ อมูลที่บนั ทึกได้ มาคํานวณหาค่าดัชนีพื ้นที่ใบ (LAI) มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดย
โปรแกรม SPSS

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การวิเคราะห์ ค่าทางเคมีของดินกรดกํามะถัน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ผลจากการวิเคราะห์ ค่าทางเคมีของตัวอย่างดินกรดกํามะถัน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี พบว่า
ตัวอย่างดินมีค่า pH ประมาณ 3.4 ซึง่ ส่งผลให้ ค่า pH ของนํ ้าในพื ้นที่มีค่าตํ่าลงในช่วงฤดูฝน เนื่องจากการชะล้ าง
(ภาพที่ 1.1) สภาพเนือ้ ดินเป็ นดินเหนียว มีปริ มาณอินทรี ย์วตั ถุสูงเฉลี่ยร้ อยละ 6.9 มีปริ มาณฟอสฟอรั สตํ่า ธาตุ
โพแทสอยู่ในระดับปานกลางเฉลี่ย 90 มิลลิกรั มต่อกิโลกรั ม ธาตุแคลเซี่ยมในระดับตํ่า และมีธาตุแมกนีเซียมใน
ปริ มาณสูง ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อมูลของ ศักดิ์ศิลป์ (2553) ที่รายงานถึงสภาพของ ดินในที่ล่มุ รังสิตว่า มีการระบาย
นํ ้าไม่ดี มีระดับนํ ้าใต้ ดินสูง มีปัญหาเกี่ยวกับการปลดปล่อยธาตุสงู อะลูมิเนียม แมงกานีส และธาตุเหล็ก ซึง่ อาจเป็ น
อันตรายต่อต้ นพืช ประกอบกับอาจเป็ นผลทําให้ ลดความเป็ นประโยชน์ของหรื อปุ๋ ยเคมีต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธาตุฟอสฟอรัส
ด้ วยสภาพพื ้นที่ท่งุ รังสิตที่เป็ นดินกรดกํามะถัน ซึง่ เหมาะสมสําหรับพืชบางชนิดเท่านันมี
้ รายงานว่าปาล์ม
นํ ้ามันเป็ นพืชชนิดหนึง่ ที่สามารถเจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตได้ ในดินกรด (Corley, 2003) ซึง่ ในการทดลองนี ้ได้ เก็บ
ตัวอย่างใบปาล์มนํ ้ามันมาวิเคราะห์ธาตุอาหาร และผลจากการวิเคราะห์ธาตุโปตัสเซียมในใบพบว่ามีค่าเฉลี่ย 0.71
% ซึง่ ตํ่ากว่าค่าที่เหมาะสม (1.1%- 1.30 %) (IPI-Bulletin No.12, 1990)

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิแสดงค่า pH ของนํ ้าในพื ้นที่วิจยั ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ปี พ.ศ.2554

2. การสํารวจข้ อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ของพืน้ ที่ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ผลจากการสํารวจข้ อมูลทางอุตนิยมวิทยาในพื ้นที่ พบว่าในปี 2554 มีปริ มาณฝนเฉลี่ย 887.8 มิลลิเมตร
และมีฝนทิ ้งช่วงประมาณ 4 เดือน ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยน้ อยกว่าค่าที่เหมาะสมสําหรับการปลูกปาล์มนํ ้ามันซึง่ ควรอยู่ในเขต
ที่มีปริ มาณนํ ้าฝนไม่น้อยกว่า 1,800 มม./ปี และฝนทิ ้งช่วงติดต่อกันนานไม่เกิน 3 เดือน เพราะช่วงแล้ งที่ยาวนานทํา
ให้ จํานวนดอกตัวเมียลดลง ดอกตัวผู้เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ผลผลิตลดลงในเวลา 19 - 22 เดือนหลังจากนัน้ (กรมวิชาการ
เกษตร, 2555) แต่อย่างไรก็ตามสภาพร่ องสวนที่มีนํา้ ขังอยู่ตลอดเวลา ทําให้ ความชืน้ สัมพัทธ์ มีค่าเฉลี่ยตลอดวัน
ประมาณร้ อยละ 76 และมีช่วงแสงประมาณ 7 ชัว่ โมงต่อวัน (เอ็จ, 2555) ซึง่ สูงเพียงพอสําหรับการเจริ ญเติบโต
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ของปาล์มนํ ้ามัน และสอดคล้ องกับการทดลองของ Goh (2000) ที่รายงานถึงความชื ้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยที่เหมาะสมคือ
ประมาณร้ อยละ 75 และงานทดลองของ Harley (1988) ซึง่ พบว่าช่วงแสง 5-7 ชัว่ โมงต่อวันเป็ นช่วงแสงที่เหมาะสม
สําหรับการเจริ ญเติบโตของปาล์มนํ ้ามัน
887.8
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ภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงปริ มาณนํ ้าฝนรายเดือนและปริ มาณนํ ้าฝนสะสมปี พ.ศ.2554

3. การเก็บข้ อมูลการเจริญเติบโตของคู่ผสมปาล์ มนํา้ มันในพืน้ ที่วิจัย
3.1 ผลการวัดอัตราการสังเคราะห์แสง (A) ของปาล์มนํ ้ามันทัง้ 4 สายต้ น พบว่าแต่ละสายต้ น มีอตั ราการ
สังเคราะห์ แสงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าการเจริ ญเติบโตของพื ชจะประกอบด้ วยปั จจัยหลักอยู่ 2
ปั จจัย ซึง่ ได้ แก่พนั ธุกรรมและสิ่งแวดล้ อม (พรชัย, 2550) จากผลการทดลอง อิทธิพลของสายต้ นปาล์มนํ ้ามันที่มีต่อ
อัตราการสังเคราะห์แสงมีความแตกต่างกันในแต่ละสายต้ นเมื่อเทียบกับพันธุ์ ST2 ดังแสดงในภาพที่ 2.1 พบว่าสาย
ต้ น Agr13 มีคา่ อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสงู สุดที่ 8.92 µmol CO 2 m-2s-1 ซึง่ แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญกับสายต้ น
Agr8 ที่ มีคา่ อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิรวมที่ 3.69 µmol CO 2 m-2s-1
4

4

4

ภาพที่ 3.1 แผนภูมิแสดงอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ (A) ของปาล์มนํ ้ามัน 4 สายต้ น โดยใช้ พนั ธุ์ ST2 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ

3.2 จากการทดลองพบว่าค่าดัชนีความเขียว (GI) ของปาล์มนํ ้ามันทัง้ 4 สายต้ น มีความแตกต่างกัน โดย
สายต้ น Agr13 และ Agr14 มีค่าดัชนีความเขียวสูงสุดที่ 77.24 และ 76.03 SPAD units และสายต้ น Agr8 มีค่า
ดัชนีความเขียวตํ่าสุดที่ 67.85 SPAD units ซึง่ หมายถึงประสิทธิภาพของการสร้ างคลอโรฟิ ลมีปริ มาณแตกต่างกัน
ในแต่ละสายต้ น ดังแสดงในภาพที่ 3.2 และมีรายงานว่าปริ มาณคลอโรฟิ ลของใบปาล์มนํา้ มันมีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกันกับค่าดัชนี ความเขียวซึ่งมีสัดส่วนใกล้ เคียงกับพื ช C3 เช่น ไม้ ผล ซึ่งพื ชจะสร้ างคลอโรฟิ ลเท่าที่
จํ าเป็ นสํ าหรั บ การดูดซับ พลัง งานเท่ านัน้ เนื่ องจากพื ชมี ค วามจํ าเป็ นต้ องใช้ พ ลัง งานปริ มาณมากสํ าหรั บ การ
สังเคราะห์ สร้ างคลอโรฟิ ล (สุนทรี และคณะ, 2543) อย่างไรก็ตามจากผลการทดลอง สายต้ น Agr13 มี A สูงกว่า
Agr14 (ภาพที่ 3.1) ซึง่ เมื่อพิจารณาค่า GI ควบคู่ไปด้ วยกัน จะเห็นว่าค่า A และ GI ไม่ได้ ตอบสนองไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากชันความหนาของเนื
้
้อเยื่อเมโซฟิ ลที่แตกต่างกัน จึงทําให้ อตั ราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
ไม่ได้ ขึ ้นกับปริ มาณคลอโรฟิ ลเพียงอย่างเดียว (Beadle,1998)
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ภาพที่ 3.2 แผนภูมิแสดงค่าดัชนีความเขียวของปาล์มนํ ้ามัน 4 สายต้ น โดยใช้ พนั ธุ์ ST2 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ

3.3 จากกการรวบรวมข้ อมูลทางวิชาการ ยังไม่พบรายงานค่า LAI ของปาล์มนํ ้ามัน ในช่วงอายุ 1- 3 ปี ใน
การทดลองนี จ้ ึงมี การเก็บ ข้ อมูลพื น้ ที่ ใบปาล์ มนํ า้ มัน ในช่ วงอายุดังกล่าว เพื่ อนํ ามาคํานวณหาค่า LAI แล้ วมา
วิเคราะห์วิธีการทางสถิติ พบว่าที่อายุ 19 เดือนหลังปลูก สายต้ น Agr9, Agr8, ST2, Agr13 and Agr14 มีค่า LAI
เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้ อยดังนี ้คือ 1.98, 1.73, 1.28, 1.10 and 1.05 m2ha-1 ดังแสดงในรู ปที่ 3.3 ซึง่ มีค่า LAI
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย LAI ของปาล์มนํา้ มันที่อายุ 3 ปี ขึน้ ไปที่มีค่าอยู่ระหว่าง 4-7 (กรมวิชาการเกษตร, 2551) อาจ
เนื่องจากจํานวนทางใบที่น้อยกว่า ซึง่ มีแนวโน้ มที่คา่ LAI จะเพิ่มขึ ้นเมื่อปาล์มนํ ้ามันมีอายุมากขึ ้น (ภาพที่ 3.3.1)

ภาพที่ 3.3 แผนภูมิแสดงค่าดัชนีพื ้นที่ใบ (LAI) ของปาล์มนํ ้ามัน 4 สายต้ น โดยใช้ พนั ธุ์ ST2 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ

ภาพที่ 3.3.1 แผนภูมิแสดงค่าดัชนีพื ้นที่ใบ (LAI) รายเดือนของปาล์มนํ ้ามัน 4 สายต้ น โดยใช้ พนั ธุ์ ST2 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ

3.4 การประเมินการเจริ ญเติบโตของปาล์มนํ ้ามันโดยการใช้ ข้อมูลพื ้นที่ใบ หรื ออัตราการสังเคราะห์แสง
รวมสุทธิอย่างใดอย่างหนึง่ อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากปาล์มนํ ้ามันบางสายต้ นอาจจะมีประสิทธิภาพในการสังคราะห์
แสงสูงแต่พื ้นที่ใบน้ อยกว่า ในทางกลับกันในบางสายต้ นอาจมีการสร้ างพื ้นที่ใบมากแต่อตั ราการสังเคราะห์แสงต่อ
หน่วยพื ้นที่มีประสิทธิภาพตํ่า ดังนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องนําค่า อัตราการ สังเคราะห์แสงสุทธิมาคํานวณต่อพื ้นที่ใบทังหมด
้
(ภาพที่ 3.4) ซึง่ พบว่าสายต้ น Agr9, Agr13 และ ST2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับสายต้ น Agr14 และ Agr8 ตามลําดับ
4
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ภาพที่ 3.4 แผนภูมิแสดงค่า A ต่อพื ้นที่ใบทังหมดของปาล์
้
มนํ ้ามัน 4 สายต้ น โดยใช้ พนั ธุ์ ST2 เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ

สรุ ป
ปาล์มนํา้ มันสายต้ น Agr13 มีค่าดัชนีความเขียวและค่าอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด เมื่อเทียบกับ
สายต้ นอื่นและพันธุ์ทดสอบ และเมื่อนําค่าอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิมาคํานวณต่อพื ้นที่ใบทังหมดพบว่
้
า สายต้ น
Agr9, Agr13 และ ST2 ไม่แตกต่างกัน แต่ทงั ้ 3 สายต้ น มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับสาย
ต้ น Agr14 และ Agr8 ซึง่ จากข้ อมูลดัชนีชี ้วัดต่างๆ ที่ได้ จากการศึกษานี ้ สามารถนํามาใช้ ในการประเมินศักยภาพ
ด้ านการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของปาล์มนํ ้ามันที่มีอายุ 1-3 ปี ก่อนการให้ ผลผลิต สําหรับศึกษาแนวโน้ มของ
การให้ ผลผลิตในแต่ละสายต้ น (clone) เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสําหรับประกอบการปรับปรุ งพันธุ์ปาล์มนํ ้ามันที่ให้ ผล
ผลิตที่ดีมีคณ
ุ ภาพในพืน้ ที่ดินกรดกํามะถัน ซึ่งมีพื ้นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 5 ล้ านไร่ (สํานักวิจัยและ
พัฒนาการจัดการที่ดิน, 2549) รวมทังการจั
้
ดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี ไ้ ด้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานัก งานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ภายใต้ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มนํ ้ามันเพื่ออุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื ้นที่ปลูก
ใหม่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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