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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 อายุ 1-4 เดือนหลังย้ายปลูก วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ปาล์ม
น้ำมัน 3 ขนาด ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก (1.66-4.85 กรัมต่อเมล็ด) ขนาดปานกลาง (4.86-8.05 กรัมต่อเมล็ด) และ
ขนาดใหญ่ (8.06-14.26 กรัมต่อเมล็ด) ซึ่ง มีน้ำหนักเฉลี่ย 3.78, 6.00 และ 9.74 กรัมต่อเมล็ด ตามลำดับ ผล
การศึกษาพบว่าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันทั้ง 3 ขนาด ให้ความงอกและเวลาเฉลี่ยในการงอกที่ใกล้เคียงกัน มีค่า 61.5063.00 เปอร์เซ็นต์ และ 15.35-15.96 วัน ตามลำดับ เมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ให้ต้นกล้าที่ 4 เดือนหลังย้ายปลูก ที่มีการ
เจริญเติบโตในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น ความกว้างใบ น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง และดัชนีคุณภาพ DQI ของต้น
กล้าดีกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดปานกลางและขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เมล็ดพันธุ์ขนาดปานกลางและขนาดเล็กมี
ศักยภาพที่จะใช้ผลิตเป็นต้นกล้าปาล์มน้ำมันได้ แต่ควรมีการศึกษาการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม
คำสำคัญ : น้ำหนักเมล็ดพันธุ์; ปาล์มน้ำมัน; ความงอก; การเจริญเติบโตของต้นกล้า

Abstract
The effect of different seed weight of oil palm variety Sup PSU 1 on seed germination and
seedling growth at one to four months after transplanting was investigated. The experiment was
designed in a completely randomized design that composed of three seed sizes including small
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seeds (1.66-4.85 g per seed), medium seeds (4.86-8.05 g per seed) and large seeds (8.06-14.26 g per
seed) with an average weight of 3.78 6.00 and 9.74 g per seed, respectively. The results showed that
seed germination and mean germination time was similar among seed sizes ranged from 61.50-63.00
% and 15.35-15.96 days, respectively. The large seeds gave higher seedling growth in terms of stem
diameter, leaf width, seedling fresh weight, seedling dry weight and Dickson quality index at four
months after transplanting than those of medium seeds and small seeds. However, the oil palm
seed weight on viz. medium and small seeds also had potential for oil palm seedling production.
However, appreciate fertilizer management should be further studied.
Keywords: seed weight; Elaeis guineensis; germination; seedling growth

1. บทนำ

สมบู ร ณ์ ต ่ ำ และสภาพแห้ ง แล้ ง ให้ ผ ลผลิ ต ทะลาย
มากกว่า 5,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เมื่ออายุมากกว่า 8
ปี สู งกว่ า ปาล์ มน้ำ มั นลูก ผสมเทเนอร่า ทั ่ว ไปที่อายุ
เท่ากัน [4] การปลูกปาล์มน้ำมันทำโดยใช้ต้นกล้าที่
เพาะจากเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอรา ซึ่งได้จากการผสม
ระหว่างแม่ดูราและพ่อพิสิเพอรา คุณภาพของเมล็ด
พั น ธุ ์ จ ึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที ่ ส ำคั ญ ในการผลิ ต ต้ น กล้ า ที ่ มี
คุณภาพสูง คือ มีความแข็งแรงสมบูรณ์และเจริญเติบโต
ดี
ขนาดและน้ำหนักของเมล็ดมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์รวมถึงการเจริญเติบโตของต้น
กล้า [5] เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันมีรูปร่างหลากหลาย คือ
มีรูปร่างกลมถึงยาวรีและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 3-30 กรัม [1] ต่างกันไปตาม
ตำแหน่งบนทะลาย [6] และพันธุ์ มีรายงานว่าเมล็ด
พันธุ์ปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากและขนาด
ปานกลางมี ค วามงอกสู ง กว่ า เมล็ ด พั น ธุ ์ ข นาดเล็ ก
(น้ ำ หนั ก น้ อ ย) [7,8] เช่ น เดี ย วกั บ เมล็ ด พั น ธุ ์ ป าล์ ม
Euterpe edulis [9] และเมล็ดพันธุ์ก่อ [10] นอกจากนี้
ความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำ มัน
ต่ า งกั น ในแต่ ล ะพั น ธุ์ [11,12] การศึ ก ษานี ้ ม ี ว ั ต ถุ
ประสงค์เพื่อศึกษาผลของขนาดเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ทรัพย์ ม.อ. 1 ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้น

ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) เป็น
พื ชเศรษฐกิ จที ่ม ีสำคั ญของโลก เนื ่ อ งจากเป็ น พืชที่
ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ พื ช น้ ำ มั น ชนิ ด อื ่ น และมี อ ายุ ก ารให้ ผ ลผลิ ต ที่
ยาวนาน [1,2] น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญ
ในด้ า นอุ ตสาหกรรมอาหารคน เครื ่ อ งสำอาง เภสัช
กรรม และพลังงานทดแทน [1] สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2559) รายงานว่าในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่
เพาะปลูกปาล์มน้ำมันทั่วโลกถึง 112.01 ล้านไร่ ส่วน
ใหญ่อยู่บริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
ประเทศอินโดนีเซีย 46.43 ล้านไร่ ประเทศมาเลเซีย
29.93 ล้านไร่ และสำหรับในประเทศไทยได้มีแผนการ
ขยายพื ้ น ที ่ป ลู กตามยุ ทธศาสตร์ แผนพัฒ นาอุตสาห
กรรมปาล์มน้ำมัน ซึ่งปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยที่มี
พื้นที่ปลูกกระจายทั่วประเทศถึง 5.16 ล้านไร่ โดย
ภาคใต้ (4.44 ล้านไร่) รองลงมา คือ ภาคกลาง (0.46
ล้านไร่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.53 ล้านไร่) และ
ภาคเหนือ (0.76 ล้านไร่) หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่ปลูกทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2557-2559 เพิ่มขึ้น
10.36 เปอร์เซ็นต์ [3] การเพาะปลูกโดยใช้ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1
เป็ น พั น ธุ์ ท ี่ สามารถปรับ ตั วได้ด ีใ นดิน ที่ มี ความอุดม
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กล้ า ในระยะอนุ บ าลแรก ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ ม านำไปสู ่ ก าร
จัดการต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้มีประสิทธิภาพสูงต่อไป

เมล็ดพันธุ์แต่ละขนาดใส่ในถุงพลาสติกใสหนาขนาด
8 x 12 นิ้ว นำเมล็ดพันธุ์ไปให้ความร้อนที่ห้องอุณหภูมิ
39±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วัน จากนั้นนำมา
แช่น้ำ และแช่สารป้องกันกำจัดราเมตาแลคซิล ผึ่งให้
แห้ง แล้วนำเมล็ดพันธุ์ใส่ถุงพลาสติกขนาด 8 x 12 นิ้ว
จำนวน 50 เมล็ดต่อถุง ทำ 4 ซ้ำ รวม 200 เมล็ด มัด
ปากถุ ง พลาสติ ก ให้ แ น่ น โดยให้ ม ี อ ากาศอยู ่ ภ ายใน
จากนั้นนำมาวางในห้องเพาะที่อุณหภูมิ 25-30 องศา
เซลเซียส ฉีดพ่นน้ำอย่างสม่ำเสมอ ประเมินความงอก
ทุก 7 วัน จนครบ 49 วัน โดยตรวจนับต้นกล้าปกติของ
เมล็ดพันธุ์แต่ละขนาดที่มีส่วนของรากและยอดอ่อน นำ
ผลตรวจนั บ มาคำนวณเปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอก และ
คำนวณเวลาเฉลี่ยในการงอก [13] โดยใช้สูตร
MGT = ΣDn ÷ Σn
เมื่อ n คือ จำนวนต้นกล้าปกติที่งอกในวันที่ตรวจนับ ;
D คือ อายุวันที่ตรวจนับ
คำนวณเปอร์ เ ซ็ น ต์ ต ้ น กล้ า ผิ ด ปกติ แ ละ
ประเมินลักษณะอื่น ๆ ของเมล็ดพันธุ์หลังเพาะ 49 วัน
โดยนำเมล็ดพันธุ์มาทุบกะลาออก นำเนื้อในเมล็ดมาผ่า
ครึ่งตามความยาวโดยผ่านต้นอ่อน สังเกตเมล็ดเสียด้วย
สายตา เนื้อในเมล็ดที่ผ่าครึ่งแล้วมีลักษณะปกตินำมา
ทดสอบความมี ช ี ว ิ ต โดยแช่ ใ นสารละลาย 2,3,5triphenyl tetrazolium chloride ความเข้ ม ข้ น 0.5
เปอร์เซ็นต์ วางในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง [14] สังเกตต้นอ่อนหากติดสีชมพู
นับเป็นเมล็ดพักตัวที่มีชีวิต และต้นอ่อนไม่ติดสีนับเป็น
เมล็ดไม่มีชีวิต
2.4 การเจริญเติบโตของต้นกล้าระยะอนุบาล
แรก นำเมล็ดงอกจากเมล็ดพันธุ์แต่ละขนาดที่อายุ 49
วันหลังเพาะ มาเพาะในถาดเพาะเมล็ดขนาด 32 หลุม
โดยใช้ พ ี ท มอสเป็ น วั ส ดุ ป ลู ก [15] วางต้ น กล้ า ใน
โรงเรือนพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ รดน้ำทุกวันอย่าง
สม่ำเสมอ วัดการเจริญเติบโตของต้นกล้าทุกเดือนจน

2. วิธีการศึกษา
การศึกษาผลของน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ที่ต่างกันต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ในระยะอนุบาลแรก ศึกษาที่อาคารปฏิบัติการเมล็ด
พั น ธุ ์ พ ื ช และแปลงทดลองของสาขาวิ ช านวั ต กรรม
การเกษตรและการจั ดการ วิ ชาเอกพื ชศาสตร์ มหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2.1 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ใช้เมล็ดพันธุ์ปาล์ม
น้ำมันลูกผสม พันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 ที่สุกแก่ เก็บเกี่ยว
ทะลายและนำผลปาล์มน้ำมันมาแยกชั้นเนื้อผลออก
จากเมล็ด ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม แยกเมล็ดพันธุ์แต่ละขนาด
ออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้ ขนาดเล็ก (มีน้ำหนักเฉลี่ยและ
น้ำหนัก 3.78 และ 1.66-4.85 กรัมต่อเมล็ด ตามลำดับ)
ขนาดปานกลาง (มีน้ำหนักเฉลี่ยและน้ำหนัก 6.00 และ
4.86-8.05 กรัมต่อเมล็ด ตามลำดับ) และขนาดใหญ่ (มี
น้ำหนักเฉลี่ยและน้ำหนัก 9.74 และ 8.06-14.26 กรัม
ต่อเมล็ด ตามลำดับ)
2.2 การวัดขนาดทางกายภาพ สุ่มเมล็ดพันธุ์
จากแต่ละขนาด จำนวน 5 เมล็ด ทำ 4 ซ้ำ วัดความ
กว้างและความยาวเมล็ด แล้วแยกกะลา เนื้อในเมล็ด
และต้นอ่อน วัด ความกว้าง ความยาว และชั่งน้ำหนัก
สด จากนั้นนำไปอบที่ อุณหภูม ิ 105 องศาเซลเซีย ส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำกะลา เนื้อในเมล็ด และต้นอ่อน
มาชั่งน้ำหนักแห้ง
2.3 การทดสอบความงอกและความมีชีวิตของ
เมล็ดพันธุ์ นำเมล็ดพันธุ์แต่ละขนาดมาแช่น้ำ นาน 5
วัน โดยเปลี่ยนน้ำทุกวัน และแช่สารป้องกันกำจัดรา
เมตาแลคซิล นาน 15-20 นาที ผึ่งให้แห้งในที่ร่ม 4
ชั่วโมง หรือสังเกตจากผิวเมล็ดพันธุ์แห้ง จากนั้นนำ
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ครบ 4 เดื อ นหลั ง ย้ า ยปลู ก โดยวั ด ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศู น ย์ ก ลางโคนต้ น (มม.) และความสูง (ซม.) จากที่
ตำแหน่งเหนือผิวดินถึงปลายใบยาวที่สุดของต้ นกล้า
นับจำนวนใบที่โผล่และแผ่กางออกทุกใบ วัดความกว้าง
ใบ (ซม.) ความยาวใบ (ซม.) โดยวัดใบที่แผ่กว้างที่สุด
หาค่าความเขียวของใบ โดยใช้เครื่องวัดคลอโรฟิลล์
มิเตอร์ (SPAD-502 Mimolta Co., Ltd., Japan) วัด
3 จุดต่อใบ ชั่งน้ำหนักสดของต้นกล้าที่ประกอบด้วย
ส่วนยอดและราก (กรัม) โดยนำต้นกล้าไปอบที่อณ
ุ หภูมิ
80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง (จำนวน 4 ซ้ำ
ซ้ำละ 4 ต้น) [16] แล้วชั่งน้ำหนักแห้ง และหาดัชนี
คุณภาพของต้นกล้า Dickson quality index (DQI) ที่
คำนวณหาจากสูตร [17]
ดัชนีคุณภาพ DQI = น้ำหนักแห้งรวมของ
ต้นกล้า (กรัม) ÷ {[ความสูง (ซม.) ÷ เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มม.)] + [น้ำหนักแห้งส่วนยอด (กรัม) ÷ น้ำหนักแห้ง
ส่วนราก (กรัม)]}
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นำข้อมูลมา
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางสถิ ติ (ANOVA) ตาม
แผนการทดลอง completely randomized design
(CRD) โดยใช้โปรแกรม R และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย
ใช้วิธี Duncan’s multiple range test

10.13-12.33 และ 1.05-1.21 มิลลิเมตร ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ส่วนความยาวเมล็ดพบว่าเมล็ดพันธุ์ขนาด
ใหญ่และปานกลางมีความยาวเมล็ด 27.68 และ 27.12
มิลลิเมตร ยาวกว่าทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (p ≤
0.01) กับความยาวเมล็ดของเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก และ
เนื้อในเมล็ดของเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่มีความยาว 18.12
มิลลิเมตร แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (p ≤
0.01) กับความยาวเนื้อในเมล็ดของเมล็ดพันธุ์ข นาด
ปานกลางและขนาดเล็กที ่มีค วามยาว 13.83-15.60
มิลลิเมตร ส่วนขนาดของต้นอ่อนของเมล็ดพันธุ์ท้งั สาม
ขนาดมีความยาว 3.58-3.85 มิลลิเมตร ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางที่ 1) แสดงว่าความกว้างและความยาว
ของต้นอ่อนไม่แตกต่างกันตามน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ แต่
เมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่มีความยาวของเนื้อในเมล็ดสูงสุด
3.1.2 น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้ง
เมื ่ อ นำเมล็ ด พั น ธุ ์ แ ต่ ล ะขนาดมาชั่ ง
น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของกะลา เนื้อในเมล็ด และ
ต้นอ่อน พบว่าเมล็ดพันธุ์แต่ละขนาดมีน้ำหนักสดของ
กะลาและเนื ้ อ ในเมล็ ด แตกต่ า งกั น ทางสถิ ต ิ อ ย่ า งมี
นัยสำคัญยิ่ง (p ≤ 0.01) โดยเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ มี
น้ำหนักสดกะลา 6.96 กรัมต่อเมล็ด มากกว่าเมล็ดพันธุ์
ขนาดปานกลางและขนาดเล็ ก ที ่ ม ี น ้ ำหนักสดกะลา
4.49 และ 2.80 กรัมต่อเมล็ด ตามลำดับ และเมล็ด
พันธุ์ขนาดใหญ่และขนาดปานกลางมีน้ำหนักสดเนื้อใน
เมล็ด 1.40 กรัมต่อเมล็ด มากกว่าน้ำหนักสดเนื้อใน
เมล็ดของเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก ส่วนน้ำหนักสดต้นอ่อน
ของเมล็ ด พั น ธุ ์ แ ต่ ล ะขนาดไม่ แ ตกต่ า งทางสถิ ติ
(0.0022-0.0024 กรัมต่อเมล็ด) ส่วนน้ำหนักแห้งของ
กะลา เนื้อในเมล็ด และต้นอ่อน พบว่าเมล็ดพันธุ์ขนาด
ใหญ่มีน้ำหนักแห้งกะลา 6.07 กรัมต่อเมล็ด แตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (p ≤ 0.01) กับน้ำหนัก
แห้งกะลาของเมล็ดพันธุ์ขนาดปานกลางและขนาดเล็ก
ที่มีน้ำหนักแห้ง 3.91 และ 2.43 กรัมต่อเมล็ด ตาม

3. ผลการศึกษา
3.1 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดพันธุ์
3.1.1 ความกว้างและความยาว
เมื ่ อ สุ ่ ม เมล็ ด พั น ธุ ์ แ ต่ ล ะขนาดมาวั ด
ความกว้างและความยาวของเมล็ด เนื้อในเมล็ด และ
ต้นอ่อน พบว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่มีความกว้างเมล็ด
มากที่สุด (26.06 มิลลิเมตร) แตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนัยสำคัญยิ่ง (p ≤ 0.01) กับความกว้างเมล็ดของเมล็ด
พันธุ์ขนาดปานกลางและขนาดเล็ก ส่วนเนื้อในเมล็ด
และต้นอ่อนของเมล็ดพันธุ์ทั้งสามขนาดมีความกว้าง
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ลำดับ และเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่และขนาดปานกลางมี
น้ำหนักแห้งเนื้อในเมล็ด 1.14 และ 1.09 กรัมต่อเมล็ด
ตามลำดับ แตกต่างกันทางสถิต ิอย่า งมีน ัยสำคั ญ ยิ่ ง
(p ≤ 0.01) กับน้ำหนักแห้งเนื้อในเมล็ดของเมล็ดพันธุ์
ขนาดเล็ก ส่วนน้ำหนักแห้งต้นอ่อนของเมล็ดพันธุ์แต่ละ
ขนาดไม่แตกต่างทางสถิติ (0.0015-0.0018 กรัมต่อ
เมล็ด) (ตารางที่ 2)
3.2 ความสามารถในการงอก

เมื ่ อ นำเมล็ ด พั น ธุ ์ ป าล์ ม น้ ำ มั น แต่ละ
ขนาดมาทดสอบความงอก เวลาเฉลี่ยในการงอก และ
ตรวจสอบลักษณะต่าง ๆ ของเมล็ดพันธุ์ที่ไม่งอกภายใน
49 วันหลังเพาะ พบว่าขนาดเมล็ดพันธุ์ไม่มีผลต่อความ
งอก เวลาเฉลี่ยในการงอก และลักษณะต่าง ๆ ของ
เมล็ดพันธุ์ (รูปที่ 1) โดยเมล็ดพันธุ์มีความงอก และมี
เวลาเฉลี่ยในการงอก 61.50-63.00 เปอร์เซ็นต์ และ
15.35-15.96 วัน ตามลำดับ ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่งอกที่

Table 1 Width and length of seed, endosperm and embryo of oil palm variety Sup PSU 1 of
different seed sizes.
Width (mm)
Length (mm)
Seed
Endosperm Embryo
Seed
Endosperm Embryo
Small
18.53 b
10.13
1.05
21.17 b
13.83 b
3.66
Medium
20.56 b
12.33
1.21
27.12 a
15.60 b
3.85
Large
26.06 a
10.86
1.08
27.68 a
18.12 a
3.58
F-test
**
ns
ns
**
**
ns
CV (%)
6.73
10.52
8.50
4.95
7.52
4.98
Means followed by the same letter in the same column are not significantly different according to
Duncan's multiple range test. ns = not significant different, ** = significant difference at p < 0.01
Seed sizes

Table 2 Fresh weight and dry weight of seed, endocarp and embryo of oil palm variety Sup PSU 1
of different seed sizes.
Fresh weight (g/seed)
Dry weight (g/seed)
Testa
Endocarp
Embryo
Testa
Endocarp
Embryo
Small
2.80 c
1.01 b
0.0022
2.43 c
0.84 b
0.0017
Medium
4.49 b
1.40 a
0.0022
3.91 b
1.09 a
0.0015
Large
6.96 a
1.40 a
0.0024
6.07 a
1.14 a
0.0018
F-test
**
**
ns
**
**
ns
CV (%)
2.07
8.04
11.59
1.93
8.08
12.28
Means followed by the same letter in the same column are not significantly different according to
Duncan's multiple range test. ns = not significant different, ** = significant difference at p < 0.01
Seed sizes
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อายุ 49 วันหลังเพาะ พบว่ามีลักษณะเมล็ดเสียมาก
ที่สุด (15.00-23.00 เปอร์เซ็นต์) รองลงมา คือ เมล็ดไม่
มี ชี ว ิ ต (10.00-17.50 เปอร์ เ ซ็น ต์ ) ต้ น กล้ าผิดปกติ
(2.50-4.50 เปอร์เซ็นต์) และเมล็ดพักตัว (0.50-2.00

เปอร์เซ็นต์) แสดงว่าขนาดเมล็ด พันธุ์ไม่มีผลต่อความ
งอก เวลาเฉลี ่ ยในการงอก และเมล็ ด พัน ธุ์ ท ี ่ ไม่ งอก
หลังจาก 49 วันหลังเพาะ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเมล็ดเสีย
และเมล็ดไม่มีชีวิต

Figure 1 Effect of seed weight of oil palm variety Sup PSU 1 on germination and mean germination
time.
3.3 การเจริญเติบโตของต้นกล้าระยะอนุบาล

จากเมล็ดพันธุ์ทุก ๆ ขนาด มีค่าความเขียวใบสูงสุดที่
อายุ 2 เดือนหลังย้ายปลูก ซึ่งมีค่า 37.90-39.38 แต่
เมื่อต้นกล้ามีอายุที่เพิ่มขึ้น ต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์ขนาด
เล็กและขนาดปานกลางเริ่มมีการลดลงของค่าความ
เขียวของใบอย่างรวดเร็ว ซึ่งต่างกับต้นกล้าที่เจริญมา
จากเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ที่ม ีการลดลงของค่า ความ
เขี ย วใบน้ อ ยกว่ า (รู ป ที ่ 2F) การสะสมน้ ำ หนั ก สด
น้ำหนักแห้ง และดัชนีคุณภาพ DQI ของต้นกล้า พบว่า
ช่วงอายุ 1 และ 2 เดือนหลังย้ายปลูก ต้นกล้ามีการ
สะสมน้ำหนักไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละขนาด
เมล็ดพันธุ์ และเมื่อต้นกล้ามีอายุ 4 เดือนหลังย้ายปลูก
พบว่าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีขนาดใหญ่มีศักยภาพ
ให้ต้นกล้าที่มีน้ำหนักสด (13.16 กรัมต่อต้น) (รูปที่ 3A)
น้ำหนักแห้ง (3.32 กรั มต่อต้น) (รูปที่ 3B) และดัชนี

แรก
เมล็ดพันธุ์แต่ละขนาดให้ต้นกล้าที่มี ก าร
เจริญเติบโตทางด้านความสูง ความยาวของแผ่น ใบ
และจำนวนใบต่อต้นที่ใกล้เคียงกันในแต่ละช่วงอายุการ
พั ฒ นาของต้น กล้า ในระยะอนุ บาลแรก ซึ ่ งที ่ อ ายุ 4
เดื อ นหลั งย้ า ยปลู ก ต้ น กล้ า มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตด้ า น
ต่าง ๆ ทั้งในด้านความสูง ความยาวของใบ และจำนวน
ใบ 28.99-30.40, 23.40-24.02 เซนติเมตร และ 3.854.05 ใบต่ อ ต้ น ตามลำดั บ (รู ป ที ่ 2A, 2C และ 2E)
อย่างไรก็ตาม เมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ให้ต้นกล้าที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น (10.95 มิลลิเมตร) (รูปที่
2B) และความกว้า งของใบ (5.80 เซนติเมตร) สูงสุด
(รูปที่ 2D) ส่วนค่าความเขียวใบแสดงให้เห็นว่าต้นกล้า
231

Thai Science and Technology Journal (TSTJ)

Vol. 29 No. 2 March-April 2021

คุณภาพ DQI ของต้นกล้า (0.72) (รูปที่ 3C) สูงที่สุด
และแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (p ≤ 0.01)
กับต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์ขนาดปานกลางที่มีน้ำหนักสด
11.29 กรัมต่อเมล็ด น้ำหนักแห้ง 2.76 กรัมต่อเมล็ด
และดัชนีคุณภาพ 0.61 และเมล็ด พันธุ์ขนาดเล็กที่มี
น้ำหนักสด 11.06 กรัมต่อเมล็ด น้ำหนักแห้ง 2.45 และ

ดัชนีคุณภาพ 0.52 แสดงให้เห็นว่าต้นกล้าจากเมล็ด
พั น ธุ ์ ข นาดใหญ่ ม ี ก ารเจริ ญ เติ บ ในด้ า นเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางโคนต้น ความกว้างใบ น้ำหนักสด น้ำหนัก
แห้ง และดัชนีคุณภาพ DQI ของต้นกล้ามากกว่าต้น
กล้าจากเมล็ดพันธุ์ขนาดปานกลางและขนาดเล็ก

Figure 2 Effect of different seed weight of oil palm variety Sup PSU 1 on plant height
( A) ; stem diameter (B); leaf length (C); leaf width (D); number of leaf (E) and SPAD Unit
(F) at 1, 2, 3 and 4 months after transplanting.
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Figure 3 Effect of different seed weight of oil palm variety Sup PSU 1 on seedling fresh weight (A);
seedling dry weight ( B) and Dickson quality index; DQI ( C) at 1, 2, 3 and 4 months after
transplanting.

4. วิจารณ์

น้ำหนักแห้งของต้นอ่อนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตาราง
ที่ 2) และเมื่อนำเมล็ดพันธุ์แต่ละขนาดมาทดสอบความ
งอก ความแข็งแรงในรูปเวลาเฉลี่ยในการงอก และการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าระยะเวลา 1-4 เดือนหลังย้าย
ปลูก พบว่าเมล็ดพันธุ์ทั้ง 3 ขนาด มีความงอก 61.5063.00 เปอร์เซ็นต์ และเวลาเฉลี่ยในการงอก 15.3515.96 วั น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ต ิ (รู ป ที ่ 1) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Hartley [6] ที่พบว่าเมล็ด
พันธุ์ปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่ของทะลายด้านนอกและ
เมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กของทะลายด้านใน มีความงอกไม่
ต่ า งกั น แต่ Myint และคณะ [7] พบว่ า เมล็ ด พั น ธุ์
ปาล์มน้ำมันขนาดใหญ่ (4.7-6.1 กรัมต่อเมล็ด) ทั้ง 7
คู่ผสม ได้แก่ คู่ผสมที่ 20, 23, 27, 35, 37, 38 และ 40

การศึกษาน้ำหนักของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่
มี ผ ลต่ อ ความงอกและการเจริ ญ ของต้ น กล้ า ได้ แ ก่
เมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดเล็ ก ปานกลาง และใหญ่ โดยมี
น้ำหนัก 1.66-4.85, 4.86-8.05 และ 8.06-14.26 กรัม
ต่อเมล็ด ตามลำดับ เมื่อจัดกลุ่มเมล็ดพันธุ์แล้วพบว่า
เมล็ดพันธุ์ขนาดปานกลางและขนาดเล็กมีสัดส่วนของ
ขนาดเมล็ด 42.03 และ 41.88 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
มากกว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนเมล็ด 16.08
เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำเมล็ดพันธุ์แต่ละขนาดมาวัดขนาด
ทางกายภาพพบว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่มีน้ำหนักสด
และน้ ำ หนั กแห้งของกะลาและเนื้ อ ในเมล็ ดสู งที่สุด
อย่างไรก็ตาม เมล็ดพันธุ์ทั้ง 3 ขนาด มีน้ำหนักสดและ
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มีความงอกสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดปานกลาง (3.2-4.6
กรัมต่อเมล็ด) และเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก (1.6-3.1 กรัม
ต่อเมล็ด) อย่างไรก็ตาม Murugesan และคณะ [18]
พบว่าเมล็ดพันธุ์แต่ละขนาดมีความ สามารถในการงอก
ต่างกันในแต่ละคู่ผสม อาจเป็นผลมาจากปัจจัยทาง
พันธุกรรมมากกว่าอาหารสะสมภายในเมล็ด โดยพบว่า
น้ำหนักหนักเนื้อในเมล็ดไม่มีความสัมพันธ์กับความงอก
ส่ ว นการเจริ ญ เติ บ โตของต้ น กล้ า พบว่ า ที ่ 1 และ 2
เดือนหลังย้ายปลูก เมล็ดพันธุ์ แต่ละขนาดให้ต้นกล้าที่
มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ต้นกล้าที่
3 และ 4 เดือนหลังย้ายปลูกจากเมล็ดพันธุ์ ที่มี ขนาด
ใหญ่มีการเจริญเติบโตในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น
น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง และดัชนีคุณภาพ DQI ของต้น
กล้าดีกว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดปานกลางและขนาดเล็ก ส่วน
การเจริญเติบโตของต้นกล้าในด้านความสูง จำนวนใบ
และความยาวใบของเมล็ดพันธุ์แต่ละขนาดไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (รูปที่ 2 และ 3) ทั้งนี้การเจริญของต้นกล้า
ปาล์มน้ำมันในช่วง 2 เดือนแรกหลังจากงอก ต้นอ่อน
จะได้รับอาหารจากจาวที่ดูดอาหารสะสมภายในเมล็ด
ส่งผ่านทางก้านใบเลี้ยงที่เชื่อมติดลิ้นใบ [1] เมล็ดพันธุ์
ที่มีขนาดใหญ่มีอาหารสะสมมากกว่าทำให้เมล็ดพันธุ์
ดูดใช้อาหารสะสมได้นาน จึงส่งผลให้มีการเจริญเติบโต
และน้ำหนักของต้นกล้าดีกว่า ทั้งนี้รวมถึงค่าความเขียว
ใบที่ลดลงที่ 2 เดือนหลังย้ายปลูก และลดลงมากที่ 4
เดื อ นหลั งย้ า ยปลู ก อาจเนื ่ อ งจากการเริ ่ ม ขาดธาตุ
อาหารของต้นกล้า ซึ่งต้นกล้าจะใช้อาหารที่สังเคราะห์
เองได้ จ ากใบแทนการใช้ อ าหารสะสมภายในเมล็ ด
หลังจากอายุประมาณ 3 เดือน [19] ทั้งนี้ต้นกล้าปาล์ม
น้ำมันที่อายุ 4 เดือนหลังย้ายปลูก จากเมล็ดพันธุ์ขนาด
ปานกลางและขนาดเล็ก แม้จะมีการเจริญเติบโตที่ต่ำ
กว่าต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ แต่พบว่ามีการ
เจริญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น (10.68 และ
10.31 มิลลิเมตร ตามลำดับ) จำนวนใบ (3.85 และ

4.05 ใบต่อต้น ตามลำดับ) ความกว้างใบ (5.10 และ
5.12 เซนติเมตร ตามลำดับ) และความยาวใบ (23.60
และ 23.40 เซนติเมตร ตามลำดับ) ที่ใกล้เคียงกับการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่อายุ 4 เดือนหลัง
ย้ายปลูกเพื่อการค้าจากการรายงานของ ธีระ [1] และ
สถาบัน วิจัยพืชไร่ [3] แสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ขนาด
ปานกลางและขนาดเล็กให้ต้นกล้าที่มีการเจริญเติบโตดี
เช่นกัน ดังนั้นเมล็ดพันธุ์ขนาดปานกลางและขนาดเล็ก
ที่มีน้ำหนัก 4.86-7.98 และ 1.66-4.85 กรัมต่อเมล็ด
จึงสามารถนำมาผลิตเป็นต้นกล้า นอกจากนี้ควรมีการ
ศึกษาการจัดการปุ๋ยหรือธาตุอาหารแก่ต้นกล้าอย่า ง
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ การผลิ ต ต้ น กล้ า
ปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพสูงสุด

5. สรุป
การทดลองพบว่าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันทั้ง 3
ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ปานกลาง และใหญ่ให้ความ
งอกและเวลาเฉลี ่ ย ในการงอกที ่ ใ กล้ เ คี ย งกั น มี ค่ า
61.50-63.00 เปอร์เซ็นต์ และ 15.35-15.96 วัน ตาม
ลำดับ เมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ให้ต้นกล้าที่ 4 เดือนหลัง
ย้ายปลูก ที่มีการเจริญเติบโตในด้านเส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้น ความกว้างใบ น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง และ
ดัชนีคุณภาพ DQI ของต้นกล้าดีกว่าต้นกล้าจากเมล็ด
พันธุ์ที่มีขนาดปานกลางและขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีขนาดปานกลางและขนาด
เล็กสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์งอกและต้นกล้า ทั้งนี้ควรมี
การศึ ก ษาการจั ด การธาตุ อ าหารให้ ต้ น กล้ า อย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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