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การทดสอบพันธุและเทคโนโลยกีับปาลมน้าํมันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(จังหวัดหนองคาย) 

 
พสุ  สกุลอารีวัฒนา1 กาญจนา  ทองนะ1  ศิริลักษณ  สมนึก1 และ อุดม คําชา1 

 
บทคัดยอ 

ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงกวาพืชน้ํามันชนิดอื่น คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
มกราคม 2548 เห็นชอบแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการใชไบโอดีเซล โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รับผิดชอบดานการผลิต และกําหนดพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน จึงจัดใหมีโครงการนํารองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และคัดเลือกจังหวัดหนองคายเปนพื้นที่นํารองการปลูกปาลมน้ํามัน ดังนั้นจึงมีการทดสอบพันธุและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อศึกษาคัดเลือกพันธุที่ใหผลผลิตสูงและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

จากการทดสอบปลูกปาลมน้ํามันพันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 
กรรมวิธี ปลูกทดสอบเมื่อมกราคม 2549 ปจจุบันอายุ 3 ป วางผังปลูกแบบสามเหลี่ยม ระยะ 9×9×9 เมตร ติดตั้ง
ระบบน้ําแบบมินิสปริงเกลอรใตทรงพุมตน กําจัดวัชพืชรอบโคนตนและภายในแปลงใหปุยตามคําแนะนําในเอกสาร
วิชาการปาลมน้ํามัน (กรมวิชาการเกษตร, 2547) บันทึกผลชวงเดือน ตุลาคม 2551 ถึง มีนาคม 2552 จากขอมูลการ
เจริญเติบโต การออกดอก และผลผลิต พบวาการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี (สฎ.) 1-6 ใน
แปลงทดสอบไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยจํานวนทางใบทั้งหมดมีคาอยูระหวาง 33.7-36.1 
ใบ พันธุ สฎ.5 มีแนวโนมมีจํานวนทางใบทั้งหมดมากที่สุดและพันธุ สฎ.1 มีนอยที่สุด จํานวนทางใบเพิ่มมีคาอยู
ในชวง 15.5-16.5 ใบ พันธุ สฎ.6 มีแนวโนมมีจํานวนทางใบเพิ่มมากที่สุดและพันธุ สฎ.5 มีนอยที่สุด จํานวนใบยอย
อยูในชวง 208.2-222.8 ใบ พันธุ สฎ.4 มีแนวโนมมีจํานวนใบยอยมากที่สุดและพันธุ สฎ.3 มีนอยที่สุด สวนความ
ยาวทางใบมีคาระหวาง 258.5-275.5 เซนติเมตร พันธุ สฎ.1 มีแนวโนมมีความยาวทางใบมากที่สุดและพันธุ สฎ.3 
นอยที่สุด พื้นที่หนาตัดแกนทางใบอยูในชวง 4.2-5.9 ตารางเมตร พันธุ สฎ.2 มีแนวโนมมีคามากที่สุดและพันธุ สฎ.1 
มีคานอยที่สุด พื้นที่ใบมีคาระหวาง 63.2-66.8 ตารางเมตร พันธุ สฎ.6 มีแนวโนมมีคาพื้นที่ใบมากที่สุดและพันธุ สฎ.
4 มีคานอยที่สุด สวนผลการศึกษาการออกดอกและใหผลผลิตของปาลมน้ํามันพันธุ สฎ. 1-6 พบวาการออกดอก
ของปาลมน้ํามันพันธุ สฎ. 1-6 มีเปอรเซ็นตการเกิดชอดอกเพศเมียของพันธุ สฎ. 1 สฎ. 2 สฎ. 4 และสฎ. 5 มากกวา 
75 เปอรเซ็นต สวนพันธุ สฎ. 3 และสฎ. 6 มีเปอรเซ็นตการเกิดชอดอกเพศเมียอยูในชวง 58 - 66 เปอรเซ็นต และมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนการใหผลผลิตปาลมน้ํามันพันธุ สฎ. 2 มีแนวโนมใหผลผลิตทะลายสดสูงกวาทุกพันธุ 
581.1 กิโลกรัม/ไร/ป น้ําหนักตอทะลาย 3.0 กิโลกรัม รองลงมาไดแก พันธุ สฎ. 1 มีคาผลผลิตทะลายสด และน้ําหนัก
ตอทะลายเทากบั 534.8 กิโลกรัม/ไร/ป และ 2.8 กิโลกรัม ตามลําดับ สวนพันธุ สฎ. 3 มีแนวโนมใหผลผลิตต่ําสุด 

 
คําสําคัญ: ปาลมน้ํามัน ทดสอบพันธุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
1ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันหนองคาย กรมวิชาการเกษตร 
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บทนํา 
ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่ใหผลผลิตตอหนวยพื้นที่สูงเมื่อเทียบกับพืชน้ํามันชนิดอื่นๆ ในปจจุบันการ

ขยายตัวของผลผลิตของปาลมน้ํามันที่สูงขึ้นสงผลใหเกิดการขยายตัวอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมอยางรวดเร็ว โดยมี
ฐานการผลิตในเอเชีย แอฟริกา และอเมริกา เชื่อวาปาลมน้ํามันมีจุดกําเนิดอยูในแอฟริกา แตอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลมสวนใหญนั้นอยูในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเปนแหลงผลิตน้ํามันปาลมเขาสูตลาดโลกมากที่สุด 
(Corley and Tinker, 2003) 

ปาลมน้ํามันเปนพืชน้ํามันที่มีศักยภาพในการแขงขันสูงกวาพืชน้ํามันชนิดอื่นทั้งดานการผลิตและการตลาด
สวนแบงการผลิตน้ํามันปาลมตอพืชน้ํามันของโลกมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว สําหรับประเทศไทย
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีอัตราการขยายตัวคอนขางสูงเชนกัน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นจากแผน
ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน พ.ศ. 2548-2552 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดเปาหมายสําคัญ
คือการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันจากเดิม 2 ลานไร เปน 10 ลานไร และน้ํามันปาลมเปนน้ํามันพืชที่มีสวนแบงการ
ผลิตสูงสุดของอุตสาหกรรมน้ํามันพืชของไทย นอกจากนี้จากปญหาวิกฤตของพลังงานซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายพัฒนาพลังงานจากชีวมวลเพื่อนํามาใชทดแทนน้ํามันที่ตอง
นําเขาจากตางประเทศ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 เห็นชอบแนวทางการพัฒนาและ
สงเสริมการใชไบโอดีเซล ใหมีการจัดทําโครงการนํารองใน 3 ภาค ไดแก ภาคใต ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบดานการผลิต และกําหนดพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 
และเมื่อ 18 พฤษภาคม 2548 คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกระทรวงเกษตรฯจัดทําแผนที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาลม
น้ํามัน โดยใหภาคใตและภาคตะวันออกเปนฐานการปลูกปาลมน้ํามัน และจัดทําโครงการนํารองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และไดคัดเลือกจังหวัดหนองคาย เปนพื้นที่นํารองในการปลูกปาลมน้ํามัน จํานวน 60,000 ไร  
 ดังนั้นจึงมีงานทดสอบพันธุที่เหมาะสมเพื่อศึกษาคัดเลือกพันธุที่ใหผลผลิตสูงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันใหดียิ่งขึ้นทางหนึ่งทั้งในเรื่อง
การเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่ที่จะขยายการปลูกปาลมน้ํามันในแหลงปลูกที่
ไมใชภาคใตและภาคตะวันออก เพื่อใหปาลมน้ํามันมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตอยางคุมคากับการลงทุน 
 
วิธีการศึกษา 
1. ดําเนินการทดสอบพันธุปาลมน้ํามันพันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 6 

กรรมวิธี ไดแก สุราษฎรธานี 1 (สฎ.1), สุราษฎรธานี 2 (สฎ.2), สุราษฎรธานี 3 (สฎ.3), สุราษฎรธานี 4 (สฎ.4), 
สุราษฎรธานี 5 (สฎ.5) และ สุราษฎรธานี 6 (สฎ.6) จํานวน 5 ซ้ําๆ  ละ 22  ตน  เริ่มปลูกทดสอบเมื่อมกราคม 
2549 วางผังปลูกแบบสามเหลี่ยม ระยะ 9×9×9 เมตร 

2. ติดตั้งระบบน้ําแบบมินิสปริงเกลอรใตทรงพุมตน จํานวน 2 หัว/ตน คิดเปนปริมาณน้ําประมาณ 130 ลิตร/ตน/วัน  
3. กําจัดวัชพืชรอบโคนตนและภายในแปลง 
4. ใหปุยตามคําแนะนําในเอกสารวิชาการปาลมน้ํามัน (กรมวิชาการเกษตร, 2547)  
5. บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต การออกดอก และผลผลิต ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 
6. วิเคราะหขอมูลทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ RCBD 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2548 - กันยายน 2553 ณ ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันหนองคาย 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6  

จากการศึกษาการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6 ในแปลงทดสอบการปลูกปาลม
น้ํามัน  ณ ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันหนองคายซึ่งยึดหลักการจัดการสวนปาลมน้ํามันตามเอกสารวิชาการปาลมน้ํามัน
ของกรมวิชาการเกษตร (2547) พบวาปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6 มีคาการเจริญเติบโตไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับรายงานของกาญจนาและคณะ (2550) โดยจํานวนทางใบทั้งหมดมีคาอยู
ระหวาง 33.7-36.1 ใบ พันธุ สฎ.5 มีแนวโนมมีจํานวนทางใบทั้งหมดมากที่สุดและพันธุ สฎ.1 มีนอยที่สุด จํานวน
ทางใบเพิ่มมีคาอยูในชวง 15.5-16.5 ใบ พันธุ สฎ.6 มีแนวโนมมีจํานวนทางใบเพิ่มมากที่สุดและพันธุ สฎ.5 มีนอย
ที่สุด จํานวนใบยอยมีคาอยูในชวง 208.2-222.8 ใบ โดยพันธุ สฎ.4 มีแนวโนมมีจํานวนใบยอยมากที่สุดและพันธุ 
สฎ.3 มีนอยที่สุด สวนความยาวทางใบมีคาระหวาง 258.5-275.5 เซนติเมตร พันธุ สฎ.1 มีแนวโนมมีความยาวทาง
ใบมากที่สุดและพันธุ สฎ.3 มีคานอยที่สุด พื้นที่หนาตัดแกนทางใบอยูในชวง 4.2-5.9 ตารางเมตร พันธุ สฎ.2 มี
แนวโนมมีคามากที่สุดและพันธุ สฎ.1 มีคานอยที่สุด พื้นที่ใบมีคาระหวาง 2.4-2.8 ตารางเมตร พันธุ สฎ.1 มีแนวโนม
มีคามากที่สุดและพันธุ สฎ.3 มีคานอยที่สุด (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ใบจะเห็นไดวาพันธุ สฎ.1 ซึ่งปลูกที่
จังหวัดหนองคายมีแนวโนมการเจริญเติบโตทางลําตนไดดีเนื่องจากปาลมน้ํามันพันธุ สฎ. 1-3 และ 6 มีการ
ตอบสนองตอแสงสูงกวาพันธุ สฎ.4 และ 5 (ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี, 2552) 
 
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6 อายุ 3 ป  

จํานวนทาง
ใบทั้งหมด 

จํานวนทาง
ใบเพิ่ม 

จํานวนใบ
ยอย 

ความยาวทาง
ใบ 

พ.ท.หนาตัด
แกนทางใบ พื้นที่ใบ พันธุ 

(ใบ) (ใบ) (ใบ) (ซม.) (ตร.ซม.) (ตร.ม.) 
สฎ. 1 33.7 16.3 222.2 275.5 4.2 2.8 
สฎ. 2 35.9 15.8 218.4 273.9 5.9 2.6 
สฎ. 3 34.9 15.9 208.2 258.5 5.1 2.4 
สฏ. 4 35.1 16.4 222.8 264.6 4.6 2.5 
สฏ. 5 36.1 15.5 216.1 268.7 4.6 2.7 
สฎ. 6 35.9 16.5 210.9 275.4 5.3 2.6 
F-test ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 9.18 10.11 4.58 6.02 14.91 6.21 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงอุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน ความชื้นสัมพัทธและการกระจายตัวของฝนจังหวัดหนองคายตั้งแตป 
2550-2551 

 
จากภาพที่ 1 ขอมูลภูมิอากาศของแปลงทดลอง ณ ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันหนองคายแสดงปริมาณน้ําฝนรวม

เฉล่ียป 2550-2551 มีคามากกวา 2,000 มม. มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 200 มม./เดือน และอุณหภูมิ
เฉล่ียมากกวา 25 องศาเซลเซียส ซึ่งถือวามีปจจัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี, 
2551)  สวนชวงแลงที่มากกวา 4 เดือนตองมีการใหน้ําเพิ่มเติมใหแกตนปาลมน้ํามัน ซึ่งการทดลองนี้มีการใหน้ําแก
ตนปาลมน้ํามันประมาณ 130 ลิตร/ตน/วัน ชวยทําใหตนปาลมน้ํามันไดรับผลกระทบจากชวงแหงแลงลดลง  

  
2. ผลการศึกษาการออกดอกและการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6 
 จากผลการศึกษาการออกดอกของปาลมน้ํามันพันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6 ชวงเดือน ตุลาคม 2551 ถึง 
มีนาคม 2552 พบวา เปอรเซ็นตการเกิดชอดอกเพศเมียของปาลมน้ํามันพันธุ สฎ. 1 สฎ. 2 สฎ. 4 และสฎ. 5 มี
มากกวา 75 เปอรเซ็นต สวนพันธุ สฎ. 3 และสฎ. 6 มีเปอรเซ็นตการเกิดชอดอกเพศเมียอยูในชวง 58 - 66 เปอรเซ็นต 
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยในพันธุ สฎ. 3 แตพันธุ สฎ. 6 มีแนวโนมลดลง อาจเกิดเนื่องจากการตอบสนองของ
พันธุตอการขาดน้ําในชวงเปลี่ยนเพศของตาดอกซึ่งจะเกิดในชวง 20 เดือนกอนดอกบานในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมแตกตางกัน ทําใหเกิดเปอรเซ็นตการเกิดชอดอกเพศเมียแตกตางกัน เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 2 เห็นไดวา
พันธุ สฎ. 2 ซึ่งเปนพันธุที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํามีแนวโนมใหเปอรเซ็นตการเกิดชอดอกเพศเมียสูงเมื่อปลูกใน
สภาพแหงแลงในจังหวัดหนองคายสอดคลองกับคําแนะนําพันธุปาลมน้ํามันของกรมวิชาการเกษตร (2547) ที่
รายงานวาปาลมน้ํามันพันธุ สฎ. 2 มีแนวโนมปรับตัวในสภาพแหงแลงไดคอนขางดี นอกจากนี้พันธุ สฎ. 1 สฎ. 4 
และสฎ. 5 มีแนวโนมในการปรับตัวเขากับสภาพแหงแลงไดคอนขางดีเชนกัน สวนการจัดการดานปุย น้ํา การตัดแตง
ชอดอกในระยะแรกทิ้งนั้นมีผลตอการเกิดอัตราสวนชอดอกเพศเมียดวยเชนกัน (พรชัย, 2549) 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงเปอรเซ็นตการเกิดชอดอกเพศเมียของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6 อายุ 3 ป หลังปลูก 

ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 ณ ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันหนองคาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 กราฟแสดงจํานวนทะลายตอตน จํานวนทะลายที่เก็บเกี่ยวได และน้ําหนักรวม ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2551 

ถึง มีนาคม 2552 ณ ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันหนองคาย 
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จากปาลมน้ํามันอายุ 3 ป หลังปลูกเปรียบเทียบจากปกติที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมน้ํามันตามคําแนะนํา
กรมวิชาการเกษตร จะเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 3.5 – 4 ป หลังปลูก พบวาปาลมน้ํามันพันธุ สฎ. 2 มีแนวโนมใหผลผลิต
ทะลายสด 581.1 กิโลกรัม/ไร/ป น้ําหนักตอทะลาย 3.0 กิโลกรัม รองลงมาไดแก พันธุ สฎ. 1 มีคาผลผลิตทะลายสด 
และน้ําหนักตอทะลายเทากับ 534.8 กิโลกรัม/ไร/ป และ 2.8 กิโลกรัม ตามลําดับ (ภาพที่ 3) สวนพันธุ สฎ. 3 มี
แนวโนมใหผลผลิตต่ําสุด (ตารางที่ 2) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราสวนเพศ พบวาความสัมพันธกันแบบแปรผันกัน
ระหวางอัตราสวนเพศกับการใหผลผลิต นอกจากนี้บางพันธุ เชน พันธุ สฎ. 1 แมมีการติดทะลายคอนขางมากแต
สัดสวนจํานวนทะลายที่เก็บเกี่ยวไดนอยซึ่งอาจเกิดการฝอของทะลายจากสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม หาก
พิจารณาภาพรวมของการใหผลผลิตของปาลมน้ํามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเทียบการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปาลมน้ํามันตามคําแนะนํากรมวิชาการเกษตรจะเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 3.5 – 4 ปหลังปลูก พบวา ผลผลิตปาลม
น้ํามันที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณคอนขางใกลเคียงกับปริมาณผลผลิตที่ไดจากการปลูกปาลม
น้ํามันในพื้นที่ที่เหมาะสมภายใตการจัดการตามหลักวิชาการเชนเดียวกัน (กรมวิชาการเกษตร, 2547) 

 
ตารางที่ 2 ผลผลิตของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6 อายุ 3 ป ณ ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการทดสอบพันธุและเทคโนโลยีกับปาลมน้ํามันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จังหวัด
หนองคาย) เบื้องตนในปาลมน้ํามันอาย ุ3 ปหลังปลูก สรุปไดวา 

1. การเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1-6 ไมมีความแตกตางกัน 
2. เปอรเซ็นตการเกิดชอดอกเพศเมียของปาลมน้ํามันพันธุ สฎ. 1 สฎ. 2 สฎ. 4 และสฎ. 5 มีมากกวา 75 

เปอรเซ็นต สวนพันธุ สฎ. 3 และ สฎ. 6 มีคาอยูในชวง 58 - 66 เปอรเซ็นต 
3. การใหผลผลิตของพันธุ สฎ. 1 และ สฎ. 2 มีแนวโนมใหผลผลิตสูง สวน สฎ. 4 สฎ. 5 และ สฎ.6 ให

ผลผลิตปานกลาง และ สฎ. 3 ใหผลผลิตคอนขางต่ํา 
4. การปลูกปาลมน้ํามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการจัดการน้ํา การจัดการสวนที่ถูกตองตามหลัก

วิชาการและปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมตนปาลมน้ํามันสามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตได 
 

น้ําหนัก/ทะลาย ผลผลิต/ไร/ป 
พันธุ 

กิโลกรัม/ทะลาย กิโลกรัม/ไร/ป 
สุราษฎรธานี 1 2.8 534.8 
สุราษฎรธานี 2 3.0 581.1 
สุราษฎรธานี 3 2.3 331.0 
สุราษฎรธานี 4 2.5 496.1 
สุราษฎรธานี 5 2.4 500.6 
สุราษฎรธานี 6 2.6 473.2 
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