
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  - 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามันเพื่อเพ่ิมผลผลิตน ้ามัน 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การประเมินและทดสอบพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่เป็นการค้าของ 

   ประเทศไทย 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายสุรกิตติ ศรีกุล สังกัด ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางฐปนีย์ ทองบุญ2 นายมะนิต สารุณา3 นายสมคิด ด้าน้อย4  

   นางสาวสุพินยา จันทร์มี5 นางสาวสุธีรา ถาวรรัตน์1  

   นายสญชัย ขวัญเกื อ1 นางจินตนาพร โคตรสมบัติ1 

5. บทคัดย่อ    

การประเมินและทดสอบพันธุ์ปาล์มน ้ามันการค้าของประเทศไทย ได้ด้าเนินงานวางแผนการ

ทดลองแบบ RCB 3 ซ ้า 12 กรรมวิธี (สายพันธุ์ปาล์มน ้ามันทดสอบ) ด้าเนินการใน 4 พื นที่ คือ จ.

นครพนม จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ และ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่าง ปีงบประมาณ 2560-2561 จากการ

ส้ารวจสายพันธุ์ปาล์มน ้ามันทางการค้าและสายพันธุ์ที่ก้าลังเป็นที่ต้องการของเกษตรกร ได้ คัดเลือกสาย

พันธุ์เพ่ือน้ามาปลูกและศึกษาศักยภาพ จ้านวน 12 สายพันธุ์ คือ 1.ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 2.UV 3.มอ.

181 4.มอ.222 5.โกลด์เด้นเทเนอรา-4 6.โกลด์เด้นเทเนอรา-5 7.AAR 8.CIRAD Millennium 9.CPI 

10.Deli Nigeria Black 11.Deli Ghana และ 12.Felda ปี 2560 ได้เพาะกล้าและดูแลรักษาต้นกล้า

ปาล์มน ้ามัน เมื่ออายุต้นกล้า 8-12 เดือน ได้ขนส่งไปยังพื นที่ทดลองที่ได้ก้าหนดไว้ ที่มีการเตรียมพื นที่

ปลูกตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร ได้ท้าการปลูกในเดือนพฤษภาคม 2561 และจะด้าเนิน

การศึกษาศักยภาพของสายพันธุ์ในแต่ละพื นที่ทดลองต่อไป ในระยะการวิจัย 2562-2564  

 
1ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
3ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
4ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ 
5ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี 



Abstract 

Assessment and testing of oil palm commercial varieties in Thailand have 

conducted the experimental by RCB design with 3 replications 12 treatments (oil palm 

testing) conducted in 4 areas, namely Nakhon Phanom, Suratthani, Krabi, and Nakhon Si 

Thammarat, during October 2017 to September 2018. From the survey of oil palm 

species were 12 species of oil palm varieties popular, namely 1.Suratthani 7 hybrid 2.UV 

3.PSU181 4.PSU222 5.Golden Tenera4 6.Golden Tenera5 7.AAR 8.CIRAD Millennium 9.CPI 

10.Deli Nigeria Black 11.Deli Ghana and 12.Felda. In 2017, have cultivated and 

maintained oil palm seedlings to 8-12 months years old and transport to 4 areas. And 

grow in May 2018 and will continue to study the potential of the species in each 

experimental area in the research phase 2562-2564 

ค าน า                                  
ปาล์มน ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญของประเทศไทย ปี 2560 มีพื นที่ปลูกทั งประเทศ 5.508 ล้าน

ไร่ เป็นพื นที่ให้ผลผลิตแล้ว 4.773 ล้านไร่ ในภาคใต้มีพื นที่ปลูก 4.756 ล้านไร่ ภาคกลาง 0.529 ล้านไร่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื นที่ 0.140 ล้านไร่ และภาคเหนือ เนื อที่ 0.081 ล้านไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) และมีการขยายพื นที่ปลูกเพ่ิมมากขึ นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนการผลิตพืชทดแทนพลังงาน เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล 
ปัจจุบันกระทรวงพลังงาน มีประกาศให้มีการผสมไบโอดีเซลในน ้ามันดีเซลในอัตรา B3.5 - B7 (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558)  

ปัจจุบันมีการจ้าหน่ายปาล์มน ้ามัน โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ้านวนมาก และเกษตรกร
ส่วนใหญ่เลือกซื อพันธุ์ปลูกจากค้าโฆษณาชวนเชื่อ แต่มีหรือไม่มีข้อมูลศักยภาพของพันธุ์ที่น่าเชื่อถือน้อย 
ดังนั น จึงควรมีการศึกษาวิจัยถึงศักยภาพของพันธุ์ปลูก ได้แก่ การเจริญเติบโตและคุณภาพของปาล์ ม
น ้ามัน ที่มีจ้าหน่ายให้กับเกษตรกร เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื อต้นกล้าพันธุ์ดีและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมหรือแปลงปลูกของตนได้ต่อไป  

6. วิธีด าเนินการ                           

- อุปกรณ์    
1. ต้นกล้าปาล์มน ้ามันการค้าในเขตพื นที่ภาคใต้ตอนบน จ้านวน 12 สายพันธุ์  
2. อุปกรณ์เพาะปลูกและดูแลรักษาต้นกล้า ได้แก่ ดิน ใยมะพร้าว ถาดเพาะกล้า ถุงเพาะกล้า พลั่ว จอบ 
ตาข่ายพลางแสง ฝักบัวรดน ้า สปริงเกอร์ เป็นต้น 
3. อุปกรณ์ท้าเครื่องหมายต้น ได้แก่ ป้ายชื่อพืชแบบอ่อน และดินสอ เป็นต้น 
4. ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 



5. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ กล้องบันทึกภาพ ปากกา และสมุด เป็นต้น 
 - วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ า้ 12 กรรมวิธี คือ พันธุ์ จ้านวน 25 ต้น/กรรมวิธี/ซ ้า  
วิธีปฏิบัติการทดลอง  
1. ส้ารวจและจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ส้าหรับเพาะกล้า 
2. จัดเตรียมโรงเรือนส้าหรับเพาะกล้า โดยพลางแสงด้วยตาข่ายพรางแสง 60 เปอร์เซ็นต์ 
3. เพาะต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 12 สายพันธุ์ สายพันธุ์ละ 200 เมล็ด รวม 2,400 เมล็ด พร้อมติดป้ายพันธุ์ 
4. ดูแลรักษาต้นกล้าตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
5. เตรียมแปลงปลูกตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร ท้าผังปลูกและต้าแหน่งปลูก  
6. ปลูกต้นปาล์มน ้ามันตามกรรมวิธี  
7. ดูแลรักษาปาล์มน ้ามันตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
8. บันทึกข้อมูล  

1) ลักษณะทางกายภาพของดินปลูกก่อนการทดลอง 
2) การเจริญเติบโตทุก 6 เดือน โดยเก็บข้อมูล 9 ต้น/กรรมวิธี/ซ ้า 

- เวลาและสถานที่      

ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม พ.ศ. 2560 สิ นสุด กันยายน พ.ศ. 2561   
สถานที่ด้าเนินการทดลอง ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี  

7. ผลการทดลองและวิจารณ์   

1. การส ารวจ คัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้ ามันส าหรับการทดลอง  

ได้ส้ารวจพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่มีจ้าหน่ายเป็นการค้าในประเทศไทย มีมากกว่า 20 สายพันธุ์ ทั งที่ผลิต

โดยภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จ้ากัด บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จ้ากัด บริษัทซีพีไอ   

อะโกรเทค บริษัทสหอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม เป็นต้น และภาครัฐ คือ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น จึงได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีเกษตรกรให้ความสนใจปลูกสูง

ในเขตพื นที่ปลูกเดิม คือ ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื นที่ปลูกส้าคัญนิยม คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื นที่

ปลูก 1.218 ล้านไร่ จังหวัดกระบี่มีพื นที่ปลูก 1.123 ล้านไร่ จังหวัดชุมพรมีพื นที่ปลูก 1.000 ล้านไร่ และ

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื นที่ปลูก 0.510 ล้านไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) และสายพันธุ์ที่มี

การผลิตและ/หรือน้าเข้าจากต่างประเทศ ที่ เป็นลูกผสมแบบเทเนอร่าและแหล่งจ้าหน่ายได้รับการรับรอง

มาตรฐานแปลงเพาะกล้ากับกรมวิชาการเกษตร จ้านวน 12 สายพันธุ์ คือ 1.ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 2.UV 3.



มอ.181 4.มอ.222 5.โกลด์เด้นเทเนอรา-4 6.โกลด์เด้นเทเนอรา-5 7.AAR 8.CIRAD Millennium 9.CPI 

10.Deli Nigeria Black 11.Deli Ghana และ 12.Felda  

2. การรวบรวมและเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน 

ได้รวบรวมพันธุ์ปาล์มน ้ามันข้างต้นมาเพาะกล้าและดูแลรักษาในโรงเรือนเพาะกล้า ณ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช กรณีพันธุ์ปลูกที่รวบรวมเป็นเมล็ดงอก ต้นกล้าขนาดเล็ก จะน้ามาเพาะ

ย้ายปลูกและดูแลรักษา ดังภาพที่ 1a และ 1b การให้น ้าวันละ 2 ครั ง คือ เช้าและเย็น เพราะต้นกล้าระยะ

อนุบาลแรกต้องการน ้าวันละ 0.20-0.30 ลิตรต่อวัน เพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต ให้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0),         

18-46-0, 15-15-15, 13-13-21, MgO, คีเซอร์ไรท์ และโบเรท ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 และย้ายถุงเพาะ

ตามระยะการพัฒนาการของต้น จนต้นกล้ามีอายุพร้อมปลูก คือ 8-12 เดือน ท้าการขนส่งจากแปลงเพาะกล้า

ยังแปลงทดลอง ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 ดังภาพที่ 2 ไปดูแลรักษาและปลูกในแปลงปลูกต่อไป 

 

ตารางท่ี 1 ชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยในแปลงอนุบาลแรก (Pre-nursery) 

อายุต้นกล้า (สัปดาห์) ชนิดปุ๋ย อัตราการใช้ 

4 46-0-0 40 กรัม+น ้า 25 ลิตร รดต้นกล้า 500 ต้น 

5 18-46-0 75 กรัม+น ้า 25 ลิตร รดต้นกล้า 500 ต้น 

6 15-15-15, 1.2MgO 75 กรัม+น ้า 25 ลิตร รดต้นกล้า 500 ต้น 

7 18-46-0 100 กรัม+น ้า 30 ลิตร รดต้นกล้า 500 ต้น 

8 15-15-15, 1.2MgO 110 กรัม+น ้า 30 ลิตร รดต้นกล้า 500 ต้น 

9 18-46-0 150 กรัม+น ้า 30 ลิตร รดต้นกล้า 500 ต้น 

10 15-15-15, 1.2MgO 150 กรัม+น ้า 30 ลิตร รดต้นกล้า 500 ต้น 

ที่มา : Von Uexkull และ Fairhurst, 1991 อ้างโดย ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี, 2557 

 

ตารางท่ี 2 ชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยในแปลงอนุบาลหลัก (main-nursery) 

อายุต้นกล้า (สัปดาห์) ชนิดปุ๋ย อัตราการใช้ (กรัมต่อต้น) 

12 18-46-0 7 

14 13-13-21 7 

16 15-15-15, 1.2MgO 7 

18 13-13-21 7 

20 15-15-15+คีเซอร์ไรท์ (27%) 10+10 



22 13-13-21 10 

24 15-15-15+1.2 โบเรท (47%) 10+0.5 

26 13-13-21+คีเซอร์ไรท์ (27%) 10+10 

28 15-15-15, 1.2MgO 10 

30 13-13-21 10 

32 15-15-15, 1.2MgO 15 

34 13-13-21+คีเซอร์ไรท์ (27%) 15+10 

36 15-15-15, 1.2MgO 20 

38 13-13-21 20+0.5 

40 15-15-15, 1.2MgO 20 

42 13-13-21+คีเซอร์ไรท์ (27%) 20+15 

44 15-15-15, 1.2MgO 20 

46 โบเรท 0.5 

48 13-13-21+คีเซอร์ไรท์ (27%) 25+20 

51 15-15-15, 1.2MgO 25 

54 15-15-15, 1.2MgO 30 

57 โบเรท 0.5 

60 13-13-21+คีเซอร์ไรท์ (27%) 30+25 

ที่มา : Von Uexkull และ Fairhurst, 1991 อ้างโดย ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี, 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1a.ระยะอนุบาลแรก (pre-nursery) เพาะในกระบะเพาะและย้ายกล้าลงถุงเพาะกล้า ขนาด 5x7 นิ ว  

     จนอายุต้น 12-14 สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1b.ระยะอนุบาลหลัก (main-nursery) ย้ายกล้าลงถุงเพากล้า ขนาด 12x18 นิ ว จนอายุกล้า 10-14 เดือน 

ภาพที่ 1 การเพาะกล้าระยะอนุบาล 1a) ระยะอนุบาลแรก และ 1b) ระยะอนุบาลหลัก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 การขนย้ายต้นกล้าจากแปลงเพาะกล้าไปแปลงปลูกทดลอง 

3. การเตรียมแปลงปลูก 

   แปลงทดลองด้าเนินการใน 4 พื นที่จังหวัด คือ 1. อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ในพื นที่ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี 2. อ.เมือง จ.กระบี่ ในพื นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ 3. อ.จันดี 

จ.นครศรีธรรมราช ในพื นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 4. อ.เมือง จ.นครพนม โดย

วางผังปลูกตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร คือ ปลูกแนวเหนือ-ใต้ ระยะปลูก ส้าหรับพื นที่ราบ 



ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ และ จ.นครพนม ใช้ระยะปลูก 9x9x9 เมตร สามเหลี่ยมด้านเท่า และ

ส้าหรับพื นที่ลุ่ม ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช ใช้ระยะ 9x9x9 เมตร สามเหลี่ยมด้านเท่าและยกร่องกว้าง 2 

เมตรลึก 1 เมตร ดังภาพที่ 3a และ 3b ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2561  

 
3a. ผังแปลงปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ราบ  



 
3b. แผนผังปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ลุ่ม 

ที่มา : ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี, 2557 

ภาพที่ 3 แผนผังปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่ 3a.พื นที่ราบ และ 3b.พื นที่ราบลุ่ม 

และท้าการปลูกในพื นที่ทดลอง ช่วงฝน เดือนพฤษภาคม 2561  

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การศึกษานี เป็นการคัดเลือกสายพันธ์ปาล์มน ้ามันการค้าเพ่ือปลูกเปรียบเทียบศักยภาพของสาย

พันธุ์ต่อพื นที่ปลูกของประเทศไทย ซึ่งได้ด้าเนินการคัดเลือกสายพันธุ์เป็นพันธุ์ทดลอง 12 สายพันธุ์ 

รวบรวมพันธุ์ ดูแลรักษา ภายใต้สภาพโรงเรือนและแปลงเพาะกล้า และปัจจุบันต้นกล้าอายุ 12-14 เดือน 

เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ซึ่งได้ขนส่งต้นกล้าจากแปลงเพาะสู่แปลงทดลองใน 4 พื นที่จังหวัด บัดนี  ได้

เตรียมพื นที่ปลูกและปลูกลงพื นที่เรียบร้อยแล้ว และหลังจากปลูกในการทดลองระยะแรกนี  จะน้าไป



ด้าเนินการศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตปาล์มน ้ามันของแต่ละสายพันธุ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง

พันธุ์กับสภาพแวดล้อมต่อไป ในงานวิจัยปี 2562-2564 ต่อไป 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

ผลงานวิจัยสิ้นสุดจากระยะนี้ น าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี  

1. น้าไปพัฒนาต่อเพ่ือการสรุปผลศักยภาพพันธุ์ต่อพื นที่ปลูก  

2. น้าไปขยายผลศักยภาพยังเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันต่อไป 

3. น้าไปพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน ้ามันให้เหมาะสมกับพันธุ์ต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย ดังนี  

1. เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน 

2. กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์หรือแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามัน 

3. หน่วยงานภาคการวิจัย ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัย บริษัทผู้พัฒนาพันธุ์ เป็นต้น 

ส้าหรับการวิจัยและพัฒนาต่อยอด 

4. หน่วยงานภาคการถ่ายทอด ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนบริหารราชการในท้องถิ่น  

10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ขอขอบคุณผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตร ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณส้าหรับการวิจัย 

ผู้บริหารส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ที่ให้ค้าปรึกษาเป็นอย่างดียิ่ง 

ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าพันธุ์

ปาล์มน ้ามันส้าหรับการปลูกทดลองในครั งนี  เพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรส้าหรับการพิจารณาพันธุ์ปลูก

ที่เหมาะสมกับพื นที่ต่อไป  

ขอบคุณคณะผู้วิจัยและทีมงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยทุกท่าน ที่มีความตั งใจและช่วยด้าเนิน

งานวิจัยให้ส้าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างไม่ย่อท้อและมุ่งม่ันเป็นอย่างดียิ่ง 

11. เอกสารอ้างอิง  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน . 2558. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579. กระทรวงพลังงาน กรุงเทพ. หน้า 7. 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560. กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กรุงเทพ. หน้า 34-39. 

ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี. 2557. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน. กรมวิชาการเกษตร 

กรุงเทพ.h 


