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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

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

1. แผนงานวิจัย   :  - 
 

2. โครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้้ามัน 
กิจกรรม    : การวิจัยด้านสรีรวิทยาที่มีผลต่อศักยภาพการผลิตปาล์มน ้ามัน  
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปาล์มน ้ามันที่ปลูกในสภาพ
ค่อนข้างแห้งแล้งในจังหวัดหนองคาย 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Physiological responses of oil palm planted in a  
relatively dry state in Nong Khai province 

4. คณะผู้ด้าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวกาญจนา  ทองนะ สังกัด ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันกระบี่ 
ผู้ร่วมงาน                           

นายพสุ  สกุลอารีวัฒนา  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 
นางสาววิชณีย์ ออมทรัพย์สิน สังกัด ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 
นางสาวสุภาวดี นาคแท้  สังกัด ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันกระบี่ 

   
5. บทคัดย่อ 

 ศึกษาการตอบสนองทางนิเวศสรีรวิทยาของต้นปาล์มน ้ามันในสภาพพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ด้าเนินการทดลองในแปลงปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี ต่อ
สภาพแวดล้อมที่มีการให้น ้าและไม่ให้น ้าในสวนปาล์มน ้ามัน ในปาล์มน ้ามันช่วงก่อนให้ผลผลิต อายุ 1-2 ปี ที่แปลง
ปาล์มน ้ามันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ระหว่าง ปี 2559-2561 บันทึกข้อมูลการตอบสนองทาง
สรีรวิทยาของปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานีต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในรอบวันของปาล์มน ้ามันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ค่าศักย์ของน ้าในใบ จ้านวนปากใบ ปริมาณคลอโรฟิลล์ อัตราสังเคราะห์แสง ปัจจัย
สภาพแวดล้อม ด้วยเครื่องมือทางสรีรวิทยา และวัดการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของต้นปาล์มน ้ามันของ
แปลงทดลอง ผลการศึกษา พบว่า ปาล์มน ้ามันที่ให้น ้ามีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ (0.3216-0.6243 กรัมต่อตาราง
เมตร) คลอโรฟิลล์บี (0.1013-0.0.8049 กรัมต่อตารางเมตร) และคลอโรฟิลล์รวม (0.4232-1.4107 กรัมต่อตาราง
เมตร) มีแนวโน้มสูงกว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ของปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า และปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มี
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ บี และคลอโรฟิลล์รวม มากกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 และ 2 ส่วนค่าศักย์ของน ้าในใบปาล์ม 
ที่ให้น ้ามีศักย์น ้าในใบน้อยกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า และมีการตอบสนองแตกต่างกันในฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดู
ร้อน ศักย์ของน ้าในใบมีค่าสูงในช่วงเช้าเวลา 7.00 -9.00 น. มีค่าประมาณ -0.5 ถึง -1.5 MPa และอัตราการ
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สังเคราะห์แสงเพ่ิมตามความเข้มแสงที่เพ่ิมขึ น โดยปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 ที่ให้น ้า มี
อัตราการสังเคราะห์แสงมากกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า ในฤดูฝนปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มีอัตราการ

สังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด 17.5 molCO2m-2s-1 ที่ความเข้มแสง 1300-1,400 molPPFm-2s-1 มากกว่าปาล์ม
น ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี  7 และ 8  ส่วนฤดูร้อน ปาล์มน ้ามันที่ไม่มีการให้น ้าอัตราการสังเคราะห์แสงน้อยกว่าที่
ไม่ให้น ้า และอัตราการสังเคราะห์แสงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อค่าแรงดึงระเหยน ้าเพ่ิมขึ นมากกว่า 1.5-2.0 kPa 
ดังนั นการให้น ้าแก่ปาล์มน ้ามันในฤดูแล้ง เพ่ือลดความรุนแรงของสภาพอากาศ ทั งอุณหภูมิและความชื นสัมพัทธ์
สามารถช่วยปาล์มน ้ามันให้มีการตอบสนองทางสรีรวิทยาในเชิงบวกได้ 
 
ค้ าส้ าคัญ  : ปาล์มน ้ ามั น  การตอบสนองทางสรีรวิทยา อัตราการสั งเคราะห์ แสง การเจริญ เติบ โต  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

Abstract 
Oil palm play an important role of economic oil crop of Thailand, which is high 

amount of oil per area. Mostly of oil palm grown in southern but now they are spreading to the 
northeastern, which environment and climate conditions are different from suitable areas, which 
may affect physiological processes growth and yield of oil palm. Therefore, this experiment aims 
to study the ecophysiology responses of oil palm in the northeastern environment region. The 
experimental were conducting on Suratthani oil palm hybrid grown in Nong Khai Research and 
Development Center, with irrigation system and only relying on rain shade, which conducted on 
1-2 years after planting during 2016 – 2518.   

The results showed that the oil palm that provided water had amount of 
chlorophyll a (0.3216-0.6243 gm-2), chlorophyll b (0.1013-0.0.8049 gm-2) and total chlorophyll 
(0.4232-1.4107 gm-2) tend to be higher than rain shade’s oil palm and suratthani oil palm hybrid 
8 had amount of chlorophyll A, chlorophyll B and total chlorophyll more than suratthani oil 
palm hybrid 7 and 2 respectively. The water potential in irrigated oil palm leaves was lower 
than non-irrigated oil leaves and had different responsed in rainy season winter and summer. 
The water potential would high value during 7.00-9.00 a.m., which was estimated -0.5 to -1.5 
MPa and photosynthesis rate would increase by increasing light intensity. Irrigated of suratthani 
oil palm hybrid 2 7 and 8 had photosynthesis rate more than non-irrigated oil palm. In rainy 

season suratthani oil palm hybrid 2 had highest photosynthesis rate 17.5 molCO2m-2s-1 at light 

intensity 1,300-1,400 molPPFm-2s-1, which higher than suratthani oil palm hybrid 7 and 8. In 
summer, non-irrigated oil palm had photosynthesis rate lower than irrigated oil palm and 
photosynthesis rate decreases continuously when VPD increasing more than 1.5-2.0 kPa. 
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Therefore, providing water to oil palm in dry season for reduced severity of weather, both 
temperature and relative humidity, could help oil palm grown in northeast region had a positive 
physiological response. 

 
Keyword: oil palm, physiological response, photosynthesis rate, growth, Northeast of Thailand 
 

6. ค้าน้า                                    
 ปาล์มน ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทส้าคัญในอุตสาหกรรม ทั งเพ่ือการบริโภคและผลิต 
ไบโอดีเซล ย ุทธศาสตร์ปาล์มน ้าม ันและน ้าม ันปาลม ป 2558–2569 มีเป้าหมายที่จะเพ่ิมพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามัน 
250,000 ไร่ต่อปี  และปลูกทดแทนสวนเก่า 30,000 ไร่ต่อปี เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยให้ได้ 3.50 ตันต่อไร่ต่อปี  และเพ่ิม
อัตราการสกัดน ้ามันจากร้อยละ 18.0 เป็นร้อยละ 20.0 ภายในปี 2569 เดิมแหล่งปลูกปาล์มน ้ามันอยู่ในพื นที่
ภาคใต้ แต่ปัจจุบันมีการขยายไปในทุกภูมิภาค โดยในปี 2560 มีพื นที่ปลูกทั่วประเทศรวม 4.87 ล้านไร่ ผลผลิต
เฉลี่ย 2.92 ตันต่อไร่ โดยพื นที่ปลูกและผลผลิตมากที่สุดอยู่ในภาคใต้ คือ 4.21 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3.05 ตันต่อไร่ 
รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีพื นที่ 0.48  0.12 และ 0.07 ล้านไร่ ผลผลิต
เฉลี่ย 2.42 1.42 และ 1.16 ตันต่อไร่ จะเห็นได้ว่าผลผลิตในภาพรวมยังต่้ากว่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ถึงร้อยละ 
20  ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตปาล์มน ้ามันได้แก่ พันธุ์ สภาพพื นที่ การให้ปุ๋ยและธาตุอาหาร การดูแล
รักษาและการจัดการสวนอื่นๆ เช่น การจัดการศัตรูพืช  การให้น ้าเสริมในช่วงแล้ง การเก็บเกี่ยว เป็นต้น  
 การปลูกปาล์มน ้ามันนั นน ้าเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต ปาล์มน ้ามัน
เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื น ต้องการน ้าฝนเฉลี่ยมากกว่า 2,200 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายตัว
ของฝนสม่้าเสมอตลอดปี (167 มิลลิเมตรต่อเดือน) หรือมีสภาพการขาดน ้า (water deficit) ต่้ากว่า 200 
มิลลิเมตรต่อปี  การที่ปาล์มน ้ามันได้รับปริมาณฝนที่พอเพียงจะช่วยให้กระบวนการพัฒนาและสุกของผลเป็นไป
อย่างปกติ มีสัดส่วนของน ้ามันต่อทะลายสูง ในกรณีที่มีช่วงแล้งยาวนานมีผลท้าให้จ้านวนช่อดอกตัวเมียลดลง 
ส่งผลให้ผลผลิตลดลง สภาวะการขาดฝนมีผลกระทบต่อการสร้างตาดอกและการพัฒนาของตาดอก (25-27 เดือน
ก่อนเก็บผลผลิต) ถ้ามีช่วงแล้งยาวจะท้าให้ตาดอกพัฒนาเป็นดอกตัวผู้มาก นอกจากนั นน ้าฝนยังมีผลต่อการผสม
เกสรและมีผลต่อเนื่องถึงคุณภาพทะลาย พื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มี
ข้อจ้ากัดเรื่องน ้าทั งปริมาณน ้าฝนและการกระจายตัวของฝน การขาดน ้าเป็นปัจจัยส้าคัญของระบบนิเวศที่มีผลต่อ
กระทบต่อการปลูกปาล์มน ้ามันและการให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน โดยเฉพาะปาล์มน ้ามันที่ปลูกในสภาพค่อนข้าง
แห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีแนวโน้มขยายพื นที่ปลูกเพ่ิมมากขึ น ข้อมูลการตอบสนองทางสรีรวิทยา
ของปาล์มน ้ามันในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแห้งแล้งของประเทศไทยมีน้อย ดังนั นการศึกษาการตอบสนองทาง
นิเวศสรีรวิทยาของต้นปาล์มน ้ามันในสภาพพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย) สามารถน้ามาใช้
เป็นข้อมูลส้าหรับการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ทนความแห้งแล้งในปาล์มน ้ามัน ตลอดจนปรับใช้เพ่ือการดูแล
รักษาต้นปาล์มน ้ามันใหม้ีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตได้สม่้าเสมอแม้ปลูกในสภาพแห้งแล้ง  
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7. วิธีด้าเนินการ                         :  
8.1 กรรมวิธีการทดลอง 
แบบการวิจัย:วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 3 กรรมวิธ ี7 ซ ้าคือ 

กรรมวิธีที่ 1 ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 
กรรมวิธีที่ 2 ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 
กรรมวิธีที่ 3 ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 (ควบคุม) 

8.2 วัสดุและอุปกรณ์  
1) เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 
2) เครื่องวัดค่าศักย์ของน ้าในดิน (Tensiometer บริษัท SoilMoisture Equipment ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) 
3) เครื่องวัด อัตราการสั งเคราะห์แสงระบบเปิ ด  (รุ่น  LI6400-40 บริษัท  LICOR ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) 
4) เครื่องวัดความดัน (Pressure bomb บริษัท SoilMoisture Equipment ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
5) เครื่องวัดดรรชนีความเขียว (SPAD index) Chlorophyll meter (รุ่น  SPAD-502 บริษัท 

Minolta Camera ประเทศญี่ปุ่น) 
6) เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) 
 

8.3 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1) ศึกษาศักยภาพการสังเคราะห์แสงของปาล์มน ้ามันลูกผสม โดยการศึกษาเส้นตอบสนองต่อแสง 

(light response curve) โดยวัดต้าแหน่งทางใบที่ 17 จ้านวน 7 ต้น ด้วยเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงระบบ
เปิด เริ่มวัดโดยให้ใบได้รับแสงสูงสุดและลดลงตามล้าดับ ให้ใบได้รับแสงนานสามนาที จากนั นบันทึกค่าแต่ละ
พารามิเตอร์ในสมการ non-rectangular hyperbolar และค้านวณค่า light saturation point (Is) และ light 
compensation point (Ic) และจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 compensation point) และค่าน้าไหลมีโซ
ฟิลล์ (gm) ใช้ใบเดียวกับการวัดเส้นตอบสนองต่อแสงด้วยเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงระบบเปิด เริ่มวัดโดย
ปรับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผ่านใบที่ระดับต่างๆกัน บันทึกค่าหลังจากหนีบใบ 3 นาที เมื่ออัตราการ
สังเคราะห์แสงคงที่ สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ Ci จากนั นค้านวณจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ และ
ค่าน้าไหลมีโซฟิลล์ 

2) ศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาของปาล์มน ้ามันต่อสภาพอากาศและน ้าในดินที่เปลี่ยนแปลง
ในรอบวันของปาล์มน ้ามัน และศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความเข้มแสง แรงดึงระเหยน ้า ความชื นสัมพัทธ์ 
อุณหภูมิอากาศ และอุณหภูมิดิน ที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสง อัตราการคายน ้า และค่าชักน้าการปิดเปิดปากใบ
ด้วยเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ระบบเปิด โดยบันทึกข้อมูลดังนี  

- ข้อมูลสภาพแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในรอบวันขณะท้าการตรวจวัดอัตราการ
สังเคราะห์แสง  



5 

- ค ุณสมบันดินด้านกายภาพและเคมีโดยเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
- ค่าศักดิ์ของน ้าในดิน ด้วยเครื่อง tensiometer ฝังที่ระดับความลึก 30 ซม.และ 60 ซม. 

บริเวณก่ึงกลางทรงพุ่มและอ่านค่าทุกชั่วโมงในรอบวัน  
- ค่าศักดิ์ของน ้าในใบ ด้วยเครื่อง pressure chamber ทุกชั่วโมง เริ่มตั งแต่ 6.00 – 18.00 น. 
- จ้านวนปากใบ เก็บตัวอย่างใบทุก 1 ชั่วโมง เพ่ือนับจ้านวนปากใบ ลักษณะการปิดเปิดปากใบ 
- ดรรชนีความเขียว ด้วยเครื่อง Chlorophyll  meter (SPAD-502) และเก็บตัวอย่างใบชุด

เดียวกันแช่ในสารละลาย DMF และวัดความเข้มสีของตัวอย่างด้วย spectrophotometer และค้านวณปริมาณ
คลอโรฟิลล์ในใบปาล์มน ้ามันตามวิธีการของ กฤษดา และคณะ (2551) จากสูตร 

 

   ปริมาณคลอโรฟิลล์ = 

 

เมื่อ  A664  และ A647 คือค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 664 และ 647 นาโนเมตร 

  Vol  คือ ปริมาตรของ DMF ที่ใช้สกัด (มล.)  

และ Area คือ พื นที่แผ่นใบ (ตร.ซม.) 

 
3) อัตราสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิ อัตราการคายน ้าและค่าการชักน้าปากใบของปาล์มน ้ามัน ด้วย

เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงระบบเปิด ต้าแหน่งทางใบที่ 9 และ 17 ของปาล์มน ้ามันในแต่ละพื นที่ ตั งแต่เวลา 
7.00 น.-18.00 น.  

4) วัดการเจริญเติบโตระยะก่อนการให้ผลผลิตของต้นปาล์มน ้ามันของแปลงทดลอง  
 

- เวลาและสถานที่ เริ่มต้น ปี 2559 สิ นสุด  ปี 2561   
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การตอบสนองทางนิเวศสรีรวิทยาของต้นปาล์มน้้ามันในสภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 สภาพแวดล้อมทั่วไปของแปลงทดลองปาล์มน้้ามันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพ
ภูมิอากาศ จากการบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม บันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุวิทยา
เกษตรที่ตั งอยู่ใกล้เคียงกับแปลงทดลอง และสภาพภูมิอากาศที่ใบสัมผัสในรอบวันขณะท้าการวัดจากเครื่องอัตรา
การสังเคราะห์แสง เป็นปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางสรีรวิทยาของปาล์มน ้ามันและมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามัน จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศรอบ 5 ปี (ตารางที่ 1) พบว่ามีปริมาณน ้าฝน
เฉลี่ย 2147 มิลลิเมตรต่อปี โดยปริมาณน ้าฝนค่อนข้างมากในช่วงฤดูฝน 5 เดือน คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-
กันยายนเมื่อเทียบกับช่วงฤดูแล้ง ซึ่งปริมาณน ้าฝนของจังหวัดหนองคายนี อยู่ในเกณฑ์ที่ต่้ากว่าปริมาณน ้าฝนที่

(7.04A664 + 20.27A647) *Vol 

(Area*10) 
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เหมาะสมส้าหรับปาล์มน ้ามันอยู่ระหว่าง 2,200-3,000 มิลลิเมตรต่อปี (ธีระและคณะ, 2546 และ Hartley, 1988) 
ส้าหรับสภาพภูมิอากาศอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 34.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด 14.0 องศา
เซลเซียส ความชื นสัมพัทธ์ 72.3 เปอร์เซ็นต์ และการกระจายตัวของฝนในรอบปี พบว่าช่วงฤดูแล้ง 3-4 เดือน มี
จ้านวนวันฝนตกเฉลี่ย 113 วัน (ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณน ้าฝน จ้านวนวันฝนตก อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่้าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื นสัมพัทธ์ของ
แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ปี 2557-2561 

Meteorological  

characteristics 

Year Average 
2014  2015 2016 2017 2018  

rainfall (mm) 1,967 1,919 2,143 2,234 2,308 2,147 

rainy day (days) 102 76 108 167 159 113 

max temp (๐C) 32.4 33.8 36.8 40.0 39.9 34.9 

min temp (๐C) 13.6 15.0 11.5 6.4 11.3 14.0 

mean temp (๐C) 25.6 25.9 25.7 26.1 26.1 26.1 

RH (%) 73.3 70.5 73.9 76.8 74.9 72.3 

ที่มาข้อมูล : ศูนย์วิจัยยางหนองคาย  

 

ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและใบปาล์มน้้ามัน 
ส้าหรับคุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดลอง จาการเก็บตัวอย่างดินในแต่ละพื นที่เพ่ือหา

วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน โดยเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-20 20-40 และ 40-60 เซนติเมตร. เพื่อวิเคราะห์
ธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ไนโตรเจนทั งหมดตามวิธีของ Kjeldahl ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Bray II) และ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (NH4 OAc) รวมถึงค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) ค่าการน้าไฟฟ้าของดิน 
(EC) อินทรียวัตถุในดิน (OM) ปฏิกิริยาดิน (pH) พร้อมเก็บตัวอย่างใบวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารเพื่อประเมินการ
ใส่ปุ๋ยในแปลง  
 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินในแปลงทดลอง พบว่า แปลงปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีที่มีการให้
น ้าและไม่ให้น ้า มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 4.77-5.02  มีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.79-1.34 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 2-6 ส่วนในล้านส่วน (ppm) มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 40-73 ส่วนในล้าน
ส่วน (ppm) มีค่าความต้องการปูนเท่ากับ 600-920 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าการน้าไฟฟ้า 0.005-0.018 เดซิซีเมนส์ต่อ
เมตร (dS/m) จัดว่าไม่เค็ม (ตารางท่ี 2)   
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้าที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ปี 2560-2561 

Variety Water 
Soil chemical properties 

pH Lime Req EC.(1:5) Organic  matter mg/Kg (ppm) 

KgCaO/rai mmhos/cm % P K Ca Mg 

 Age 1-2 year        

ST 2 7 8 irrigation 5.02 880 0.005 0.79 2 73 156 88 

 

rainfall 4.77 660 0.007 1.34 2 40 65 36 

ST 2 7 8 = Oil palm var. Suratthani  2 7 8 

 

ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบปาล์มน้้ามัน  

 ระยะก่อนให้ผลผลิตในแปลงปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 ที่มีการให้น ้าและไม่ให้น ้า 
ผลการวิเคราะห์ใบ (ทางใบที่ 9) พบว่ามีไนโตรเจน 2.075 2.679 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.126-0.155 เปอร์เซ็นต์ 
โปแตสเซียม 0.933-1.192 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 0.587-0.964 เปอร์เซ็นต์ และแมกนีเซียม 0.279-0.448 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับค่าวิกฤตระดับธาตุอาหารในใบ พบว่าธาตุอาหารไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส อยู่ในระดับ
ไม่เพียงพอถึงระดับเหมาะสม ส่วนธาตุอาหารโปแตสเซียม และแมกนีเซียม อยู่ในระดับที่เพียงพอ ส่วนธาตุอาหาร
แคลเซียมอยู่ในระดับที่มากเกินพอ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณธาตุอาหารในใบปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้าที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรหนองคาย ปี 2560-2561 

Variety Water 
Nutrients content (% by weight) 

N  

(2.50-2.80) 

P 

(0.17-0.20) 

K 

(0.90-1.10) 

Ca 

(0.43-0.60) 

Mg 

(0.25-0.40) 

B 

 Age 1-2 year        

ST 2 irrigation 2.450 0.140 1.179 0.913 0.333 27 

 

rainfall 2.679 0.155 0.933 0.947 0.448 43 

ST 7 irrigation 2.181 0.137 1.192 0.587 0.279 26 

 

rainfall 2.402 0.137 1.135 0.796 0.336 39 

ST 8 irrigation 2.075 0.126 1.083 0.682 0.344 23 

 

rainfall 2.477 0.144 0.941 0.964 0.392 42 

ST 2 7 8 = Oil palm var. Suratthani  2 7 8, ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าวิกฤติของธาตุอาหารในใบ 

 
การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานีต่อสภาพอากาศและน้้าในดินที่เปลี่ยนแปลงใน
รอบวันของปาล์มน้้ามันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

ค่าศักย์ของน้้าในดิน  
ค่าศักย์ของน ้าในดินในแปลงทดลองของจังหวัดหนองคายที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร มีค่าไม่เกิน 

-20 kPa ในขณะที่ฤดูร้อนอยู่ในช่วง  -20 ถึง -35  kPa แสดงว่าไม่ขาดน ้า 
  

ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบปาล์มน้้ามัน  
 ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 8 ที่ให้น ้าเมื่ออายุ 1 ปี มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 0.4575 0.5778 
และ 0.6043 กรัมต่อตารางเมตร ตามล้าดับ มีปริมาณคลอโรฟิลล์บี 0.1515 0.2225 และ 0.8049 กรัมต่อตาราง
เมตร ตามล้าดับ และมีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเท่ากับ 0.6094 0.8007 และ 1.4102 กรัมต่อตารางเมตร 
ตามล้าดับ ส่วนปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 8 ที่ไม่ให้น ้าหรืออาศัยเพียงน ้าฝนอย่างเดียวมีปริมาณ
คลอโรฟิลล์เอ 0.6033 0.6334 และ 0.6315 กรัมต่อตารางเมตร ตามล้าดับ มีปริมาณคลอโรฟิลล์บี 0.2329 
0.4859 และ 0.5349 กรัมต่อตารางเมตร ตามล้าดับ และมีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเท่ากับ 0.8366 1.1199 และ 
1.1671 กรัมต่อตารางเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) สังเกตได้ว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ทั ง เอ บี และรวมของพันธุ์
ปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้ามีแนวโน้มสูงกว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ของปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า (รูปที่ 1)  
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 ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 8 ที่ให้น ้าเมื่ออายุ 2 ปี มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 0.3216 0.3779 
และ 0.4102 กรัมต่อตารางเมตร ตามล้าดับ มีปริมาณคลอโรฟิลล์บี 0.1013 0.1187และ 0.1509 กรัมต่อตาราง
เมตร ตามล้าดับ และมีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเท่ากับ 0.4232 0.4969 และ 0.5614 กรัมต่อตารางเมตร 
ตามล้าดับ ส่วนปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 8 ที่ไม่ให้น ้าหรืออาศัยเพียงน ้าฝนอย่างเดียวมีปริมาณ
คลอโรฟิลล์เอ 0.3324 0.3283 และ 0.3619 กรัมต่อตารางเมตร ตามล้าดับ มีปริมาณคลอโรฟิลล์บี 0.1111 
0.1143 และ 0.1259 กรัมต่อตารางเมตร ตามล้าดับ และมีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเท่ากับ 0.4437 0.4429 และ 
0.4881 กรัมต่อตารางเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) จากข้อมูลสังเกตได้ว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ บี และรวมของ
พันธุ์ปาล์มน ้ามันอายุ 2 ปี ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้ามีปริมาณคลอโรฟิลล์ใกล้เคียงกัน (รูปที่ 1) 
 นอกจากนี สามารถสังเกตได้ว่าปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีแนวโน้มว่าปริมาณคลอโรฟิลล์เอ บี 
และคลอโรฟิลล์รวมมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 และ สุราษฎร์ธานี 2 ทั งท่ีปาล์มน ้ามันอายุ 1 และ 2 
ปี และมีแนวโน้มว่าปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 8 ที่ให้น ้ามีปริมาณคลอโรฟิลล์มากกว่าการไม่ให้น ้า 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณคลอโรฟิลล์ของปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 8 อายุ 1-2 ปี ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้าที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรหนองคาย ปี 2560-2561 

Age 

(yrs.) 
water variety chlorophyll content (gm-2) 

chlorophyll A chlorophyll B total chlorophyll 

1 Irrigation 
ST2 0.4575 0.1515 0.6094 

ST7 0.5778 0.2225 0.8007 

ST8 0.6043 0.8049 1.4102 

1 rainfall 
ST2 0.6033 0.2329 0.8366 

ST7 0.6334 0.4859 1.1199 

ST8 0.6315 0.5349 1.1671 

2 Irrigation 
ST2 0.3216 0.1013 0.4232 

ST7 0.3779 0.1187 0.4969 

ST8 0.4102 0.1509 0.5614 

2 rainfall 
ST2 0.3324 0.1111 0.4437 

ST7 0.3283 0.1143 0.4429 

ST8 0.3619 0.1259 0.4881 

ST 2 7 8 = Suratthani oil palm hybrid 2 7 8 
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(a) (b) 

 

(c) 

รูปที่ 1 ปริมาณคลอโรฟิลล์ของปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 8 อายุ 1-2 ปี ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้าที่ศูนย์วิจัย  
 และพัฒนาการเกษตรหนองคาย ปี 2560-2561 

 

จ้านวนปากใบ 
 ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 อายุ 1 ปี ที่ให้น ้ามีจ้านวนปากใบเท่ากับ 125.5 133.6 และ 
134.7 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร ตามล้าดับ มากกว่าจ้านวนปากใบของวิธีการไม่ให้น ้าหรืออาศัยเพียงน ้าฝนมี
จ้านวนปากใบเท่ากับ 109.5 98.0 และ 112.7 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร ตามล้าดับ และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับปาล์มน ้ามันอายุ 2 ปี ที่ให้น ้ามีจ้านวนปากใบเท่ากับ 168.3 176.0 และ 170.7 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร 
ตามล้าดับ มากกว่าจ้านวนปากใบที่ไม่ให้น ้าซึ่งมีจ้านวนปากใบเท่ากับ 142.8 149.8 และ 154.6 ปากใบต่อตาราง
มิลลิเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 5) นอกจากนี จากข้อมูลค่าสังเกตมีแนวโน้มว่าปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มี
จ้านวนปากใบมากกว่าปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 และ 2 ตามล้าดับ ทั งที่อายุ 1 และ 2 ปี ทั งที่มีการให้น ้า
และอาศัยเพียงน ้าฝน แต่คงมีความแปรปรวนอยู่เห็นได้จากปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 อายุ 2 ปี มีการให้น ้า 
มีจ้านวนปากใบ 176.0 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร มากกว่าปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 อายุ 2 ปี มีการให้น ้า 
มีจ้านวนปากใบ 170.7 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร (รูปที่ 2 (a)) 
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ตารางที่ 5 จ้านวนปากใบของปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 8 อายุ 1-2 ปี ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้าที่ศูนย์วิจัย  

              และพัฒนาการเกษตรหนองคาย ปี 2560-2561 

Age (yrs.) water stomata number (stomata/mm2) 

ST2 ST7 ST8 

1 Irrigation 125.5 133.6 134.7 

rainfall 109.5 98.0 112.7 

2 Irrigation 168.3 176.0 170.7 

rainfall 142.8 149.8 154.6 

ST 2 7 8 = Suratthani oil palm hybrid 2 7 8 

 

  จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการให้น ้าช่วยให้จ้านวนปากใบต่อพื นที่เพ่ิมขึ นในปาล์มน ้ามัน
พันธุ์ต่างๆ และจ้านวนปากใบเพ่ิมมากขึ นเมื่อปาล์มน ้ามันมีอายุมากขึ น แต่ยังพบความแปรปรวนอยู่บ้างในบาง
พันธุ์ (รูปที่ 3) ซึ่งอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมและหรือการเข้าท้าลายของศัตรูปาล์มน ้ามัน 
 

 
 

 รูปที่ 2 จ้านวนปากใบของปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 8 อายุ 1-2 ปี ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้า ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรหนองคาย ปี 2560-2561 

 

ค่าศักย์ของน้้าในใบปาล์มน้้ามัน 

 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี  2 7 8 อายุ  1 -2 ปี
เปรียบเทียบระหว่างการให้น ้าและไม่ให้น ้าใน 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน พบว่า ค่าศักย์ของน ้าในใบ
ปาล์มน ้ามันในรอบวัน มีคาผันแปรในรอบวัน เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก โดยภาพรวม
ปาล์มน ้ามันทุกสายพันธุ์ ในทุกฤดูกาล ศักย์ของน ้าในใบมีค่าสูงในช่วงเช้าประมาณ -0.5 ถึง -1.5 MPa ซึ่งคาในชวง
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เช้ากอนมีแสงแดดบ่งบอกถึงสภาวะขณะที่พืชมีการดูดน้ าทั งคืนจากพื นดินเติมกลับเขาตนมากท่ีสุดเปนเวลาที่มีแรง
ดึงระเหยน้ าของอากาศและแรงดึงคายน้ าจากใบมีคาต้่าที่สุด สามารถบ่งบอกสภาวะของน้ าในใบได้ และจะเริ่ม
ลดลงเมื่ออัตราการคายน ้าเพ่ิมขึ น และลดลงต่้าสุดช่วงเวลา 12.00-13.00 น. มีค่าประมาณ -2.0 ถึง -2.5 MPa 
และเพ่ิมขึ นเมื่ออัตราการคายน ้าลดลงอีกในช่วงประมาณ 15.00-18.00 น. (รูปที่ 4) โดยเมื่อเปรียบเทียบคาที่ไดใน 
ชวงเชากอนมีแดดกับชวงหลังมีแดด ขณะที่แรงดึงระเหยน้ าของอากาศ และแรงดึงคายน้ าจากใบมีคาสูงขึ น ซึ่งท้า
ใหคาพลังงานศักยรวมของน้ าในใบมีคาลดต้่าลง (สุนทรี และคณะ, 2543ค) 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการให้น ้าและไม่ให้น ้าหรือการอาศัยน ้าฝนอย่าง
เดียว พบว่า ศักย์ของน ้าในใบของปาล์มน ้ามันทุกพันธุ์มีแนวโน้มทิศทางเดียวกันนั่นคือ ปาล์มน ้ามันที่ให้น ้ามีค่า
ศักย์น ้าในใบน้อยกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า โดยในฤดูฝน (รูปที่ 3 a1 b1 c1) และฤดูหนาว (รูปที่ 3 a2 b2 c2)  มี
การตอบสนองที่แตกต่างอย่างชัดเจน ช่วงฤดูฝนปาล์มน ้ามันมีการคายน ้าน้อยกว่าฤดูหนาวและฤดูร้อน ช่ว งหลัง
เวลา 16.00 น. ค่าศักย์น ้าในใบจึงลดลงได้มากกว่าจนมีค่าน้อยกว่า -0.5 MPa ส่วนในฤดูร้อนปาล์มน ้ามันที่ให้น ้ามี
ค่าศักย์น ้าในใบใกล้เคียงกันกับปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า (รูปที่ 3 a3 b3 c3) แสดงว่าปาล์มน ้ามันทั งที่ให้น ้าและไม่ให้
มีการสูญเสียน ้าใกล้เคียงกัน และช่วงเช้าสภาพอากาศที่ร้อนมีอุณหภูมิอากาศสูงกว่าจึงท้าให้ค่าศักย์น ้าในใบช่วง
เช้าเริ่มต้นด้วยค่าสูง -1.5 ถึง -2.0 MPa ทั งนี อาจเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูร้อนในภาคตะวันนออกเฉียง
เหนือมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรง และการให้น ้าอาจจะไม่เพียงพอจนท้าให้ปาล์มน ้ามันลดการสูญเสียและลดการคาย
น ้าได้มากพอ จนท้าให้ค่าศักย์ของน ้าในใบมีความใกล้เคียงกัน แต่ยังคงมีค่าสูงกว่าในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา และคณะ (2553) และ วิชณีย์ และคณะ (2554ข) และโดยทั่วไปปาล์มน ้ามันมี
การตอบสนองทางนิเวศสรีรวิทยาที่แตกต่างกันเมื่อขาดน ้านาน 60 วัน โดยค่าศักย์ของน ้าในใบปาล์มน ้ามันในช่วง
เช้า (pre dawn) มีค่าสูงสุดเนื่องจากมีการระเหยต่้า และความชื นในดินสูง (Mendez และคณะ, 2012)  
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      Rainy season         Winter season Summer season 

 

(a1) (a2) (a3) 

 

 

                (b1) (b2) (b3) 

 

 

(c1) (c2) (c3) 

รูปที่ 3 ค่าศักย์ของน ้าในใบปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 8 อายุ 1-2 ปี เปรียบเทียบระหว่างการให้น ้าและ 
ไม่ให้น ้า ในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน : ค่าศักย์ของน ้าในใบปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ในฤดูฝน 
ฤดูหนาว และฤดูร้อน (a1-a3) ค่าศักย์ของน ้าในใบปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 ในฤดูฝน ฤดูหนาว 
และฤดูร้อน (b1-b3) ค่าศักย์ของน ้าในใบปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 ในฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน 
(c1-c3)  

Time (hr.) Time (hr.) Time (hr.) 

Time (hr.) Time (hr.) Time (hr.) 

Time (hr.) Time (hr.) Time (hr.) 

ST7
2 

ST8
2 

ST2
2 
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1.2 ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของปาล์มน้้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงมีด้วยกันหลายปัจจัย จากศึกษาปาล์มน ้ามันระยะ
ก่อนให้ผลผลิตและระยะให้ผลผลิต ที่ปลูกทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบการให้น ้าและไม่ให้น ้า ในจังหวัดหนองคาย  
พบว่า 
 การตอบสนองของอัตราสังเคราะห์แสงต่อความเข้มแสง  
  ฤดูฝน อัตราการสังเคราะห์แสงของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 8   ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้าใน
ฤดูฝนมีช่วงแสงที่ใช้ส้าหรับการสังเคราะห์แสงใกล้เคียงกัน อัตราการสังเคราะห์แสงเพ่ิมตามความเข้มแสงที่เพ่ิมขึ น 
เมื่อมีการให้น ้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 มีอัตราการสังเคราะห์แสงมากกว่าปาล์มน ้ามันที่
ไม่ให้น ้า  
  เมื่อให้น ้าปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุดมากกว่าปาล์มน ้ามัน
พันธุ์สุราษฎร์ธานี  7 และ 8 มีค่า 17.5 molCO2m-2s-1 ที่ความเข้มแสง 1300-1,400 molPPFm-2s-1 รองลง
คือ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีค่า 14.8 molCO2m-2s-1 ที่ความเข้มแสง 1700-1,800 molPPFm-2s-1  
และ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 มีค่า 11.9 molCO2m-2s-1 ที่ความเข้มแสง 800-900 molPPFm-2s-1 
ตามล้าดับ (รูปที่ 4 a1) ส่วนแปลงที่ไม่ให้น ้า พบว่า ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 มีอัตราการ
สังเคราะห์แสงใกล้เคียงกัน โดยอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุดเมื่อความเข้มแสงเพ่ิมขึ นใกล้เคียง 2 ,000 
molPPFm-2s-1  (รูปที่ 4 b1) ซึ่งเป็นความเข้มแสงที่มากกว่าในแปลงที่ให้น ้า โดยเฉพาะปาล์มน ้ามันพันธุ์ 
สุราษฎร์ธานี 2 จะเห็นอัตราการสังเคราะห์แสงที่แตกต่างเด่นชัดระหว่างให้น ้าและไม่ให้น ้า (รูปที่ 4 a1 b1)  และ
ในฤดูฝนใบมีช่วงแสงที่กว้างส้าหรับสังเคราะห์แสง และสามารถสังเคราะห์แสงเพ่ิมขึ นเมื่อความเข้มแสงเพ่ิมขึ น ท้า
ให้มีช่วงเวลาส้าหรับการสังเคราะห์แสงนานขึ นกว่าในฤดูหนาว และฤดูร้อน   
 ฤดูหนาว แปลงที่ให้น ้า พบว่า มีอัตราการสังเคราะห์แสงใกล้เคียงกัน โดยอัตราการสังเคราะห์แสง
สุทธิสูงสุด ที่ความเข้มแสง 180-1,200 molPPFm-2s-1 (รูปที่ 5 a1)และในฤดูหนาวใบมีช่วงแสงที่กว้างส้าหรับ
สังเคราะห์แสง และสามารถสังเคราะห์แสงเพ่ิมขึ นเมื่อความเข้มแสงเพ่ิมขึ น ท้าให้มีช่วงเวลาส้าหรับการสังเคราะห์
แสงนานขึ นกว่าในฤดูร้อน   
 ฤดูร้อน แปลงที่ไม่มีการให้น ้า พบว่า การตอบสนองอัตราการสังเคราะห์แสงมีความแตกต่างจากฤดู
ฝนที่ไม่ให้น ้า นั่นคือ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด 8.0-13.4 
molCO2m-2s-1 ที่ความเข้มแสง 1,000-1,400 molPPFm-2s-1 และอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิลดลงเริ่มลดลง
ต่้ากว่า 5.0 molCO2m-2s-1 เมื่อความเข้มแสงเพ่ิมขึ นมากกว่า 1,400 molPPFm-2s-1  (รูปที่ 5 b1) ซึ่งมีช่วง
แสงที่แคบส้าหรับใช้ในการสังเคราะห์แสง ความเข้มแสงที่เพ่ิมขึ นจากจุดนี มีผลให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง 
แสดงให้เห็นว่าปาล์มน ้ามันที่มีการให้น ้าจะส่งผลให้มีการสังเคราะห์แสงได้ดีกว่าทั งสามฤดู  และเม่ือเปรียบเทียบใน
ภาคใต้ พบว่าปาล์มน ้ามันมีอัตราการสังเคราะห์แสงมากกว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอัตราการสังเคราะห์
แสงสุทธิสูงสุด 36 molCO2m-2s-1  ที่ความเข้มแสง 900-1,200 molPPFm-2s-1 (สุจิตรา และคณะ, 2553)  
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แสดงว่าปาล์มน ้ามันในจังหวัดหนองคายมีช่วงความเข้มแสงส้าหรับใช้ในการสังเคราะห์สูงกว่าปาล์มน ้ามันทีป่ลูกใน
ภาคใต้ และยังมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิต่้ากว่าด้วย 
 

1) การตอบสนองของอัตราสังเคราะห์แสงต่อความชื้นสัมพัทธ์ 
 อัตราการสังเคราะห์แสงของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 8  ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้าที่ปลูกใน
จังหวัดหนองคาย มีค่าเพ่ิมขึ นเมื่อความชื นสัมพัทธ์เพ่ิมขึ น 45-60 เปอร์เซ็นต์ และเริ่มลดลงเมื่อความชื นสัมพัทธ์
เพ่ิมขึ นมากกว่า 55-60 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการตอบสนองท่ีแตกต่างกันตามสายพันธุ์และสภาพแวดแวดล้อมดังนี  
  ฤดูฝน อัตราการสังเคราะห์แสงของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 8  ที่ให้น ้ามีการตอบสนอง
ทิศทางเดียวกัน โดยปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุดมากกว่าปาล์มน ้ามันพันธุ์
สุราษฎร์ธานี  8 และ 7 มีค่า 17.4 molCO2m-2s-1 ที่ความชื นสัมพัทธ์ 56.6 เปอร์เซ็นต์ รองลงคือ ปาล์มน ้ามัน
พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีค่า 10.68 molCO2m-2s-1 ที่ความชื นสัมพัทธ์ 60.7เปอร์เซ็นต์ และ ปาล์มน ้ามันพันธุ์ 
สุราษฎร์ธานี 7 มีค่า 10.2 molCO2m-2s-1 ที ่ความชื นสัมพัทธ์ 63.1 เปอร์เซ็นต ์ตามล้าดับ (รูปที่ 4 b1) 
  ส่วนแปลงที่ไม่ให้น ้า พบว่า ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 แนวโน้มมีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ
สูงสุดมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆในช่วงความชื นสัมพัทธ์ 50-55 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด 15.57 
molCO2m-2s-1 ที่ความชื นสัมพัทธ์ 54.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อเทียบกับแปลงที่ไม่ให้น ้าพบว่าปาล์มน ้ามันพันธุ์ 
สุราษฎร์ธานี 7 สามารถสังเคราะห์แสงได้มากใกล้เคียงกับแปลงที่ไม่ให้น ้า (รูปที่ 4 b2)  
 ฤดูหนาว แปลงที่ให้น ้า พบว่า ปาล์มน ้ามันทุกสายพันธุ์ มีอัตราการสังเคราะห์แสงลดลงเมื่อความชื น
สัมพัทธ์เพ่ิมขึ นเช่นเดียวกับฤดูฝน โดยอัตราการสังเคราะห์แสงลดลงจากช่วง 10 -15 molCO2m-2s-1 ตาม
ความชื นสัมพัทธ์ที่เพิ่มขึ นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็น 5-10 molCO2m-2s-1 (รูปที่ 5 a1)  
 ฤดูร้อน แปลงที่ไม่มีการให้น ้า พบว่า การตอบสนองอัตราการสังเคราะห์แสงมีความแตกต่างจากฤดู
ฝนที่ไม่ให้น ้า นั่นคือ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุดในช่วง
ความชื นสัมพัทธ์ 25-40 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 13.4 10.9 และ 9.3 molCO2m-2s-1 ตามล้าดับ (รูปที่ 5 b2) ซึ่ง
ต่้ากว่าค่าอัตราการสังเคราะห์แสงในฤดูฝนและฤดูหนาว 
 

2) การตอบสนองของอัตราสังเคราะห์แสงต่ออุณหภูมิใบ   
 อัตราการสังเคราะห์แสงของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 8  ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้าที่ปลูกใน
จังหวัดหนองคาย เริ่มลดลงเมื่ออุณหภูมิใบสูงขึ นกว่า 34 องศาเซลเซียสในฤดูฝน ส่วนฤดูหนาวและฤดูร้อนอัตรา
การสังเคราะห์แสงของปาล์มน ้ามันเริ่มลดลงเมื่ออุณหภูมิใบสูงขึ นกว่า 27 และ 26 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ 
  ฤดูฝน อัตราการสังเคราะห์แสงของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 8 ที่ให้น ้ามีการตอบสนอง
ทิศทางเดียวกัน โดยปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด มีค่า 17.5 molCO2m-

2s-1 ที่อุณหภูมิใบ 34.5 องศาเซลเซียส รองลงคือ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีค่า 13.7 molCO2m-2s-1 ที่
ที่อุณหภูมิใบ 34.5 องศาเซลเซียส และ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 มีค่า 11.2 molCO2m-2s-1 ที่ ความชื น
สัมพัทธ์ 34.8 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ (รูปที่ 4 c1) 
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  ส่วนแปลงที่ไม่ให้น ้า พบว่า อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิของปาล์มน ้ามันทุกพันธุ์มีค่าต่้ากว่าปาล์ม
น ้ามันที่ให้น ้า โดยปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 แนวโน้มมีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุดมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ 
โดยมีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด 14.0 molCO2m-2s-1 ที่ความชื นสัมพัทธ์ 34.4 องศาเซลเซียส ส่วน
ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 และ 8 สามารถสังเคราะห์แสงได้ใกล้เคียง (รูปที่ 4 c2)  
 ฤดูหนาว แปลงที่ให้น ้า พบว่า ปาล์มน ้ามันทุกสายพันธุ์ มีอัตราการสังเคราะห์แสงลดลงเมื่ออุณหภูมิ
เพ่ิมขึ นเช่นเดียวกับฤดูฝน โดยอัตราการสังเคราะห์แสงลดลงจากอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ นมากกว่า 27 องศาเซลเซียส โดย
ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 แนวโน้มมีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุดมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ  เช่นเดียวกับการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความชื นสัมพัทธ์ (รูปที่ 5 c1) แต่อัตราการสังเคราะห์แสงต่้ากว่าปาล์มน ้ามันที่มีการให้
น ้าและไม่ให้น ้าในฤดูฝน 
 ฤดูร้อน แปลงที่ไม่มีการให้น ้า พบว่า การตอบสนองอัตราการสังเคราะห์แสงมีความแตกต่างจากฤดู
ฝนที่ไม่ให้น ้า นั่นคือ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุดในช่วง 
อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส มีค่า 7-10 molCO2m-2s-1 (รูปที่ 5 c2) ซึ่งต่้ากว่าค่าอัตราการสังเคราะห์แสงในฤดู
ฝนและฤดูหนาว 
 

3) การตอบสนองของอัตราสังเคราะห์แสงต่อค่าแรงดึงระเหยน้้า   
ปาล์มน ้ามันจะตอบสนองต่อแรงดึงระเหยน ้า (VPDair) ที่เพ่ิมขึ นโดยปิดปากใบเพ่ือลดการสูญเสียน ้า

เนื่องจากการคายน ้า (Smith, 1989) ปาล์มน ้ามันจะมีค่าการชักน้าปากใบลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อค่าแรงดึงระเหย
น ้าเพ่ิมขึ น ส่งผลให้ปากใบปิด โดยสภาพความชื นอากาศต่้าและอุณหภูมิอากาศสูง มีผลให้แรงดึงระเหยน ้าของ
อากาศ (VPDair) เพ่ิมขึ น และเป็นสาเหตุส้าคัญให้ปากใบปิดในพืชหลายชนิด การปิด-เปิดปากใบของปาล์มน ้ามัน
ขึ นกับค่าแรงดึงระเหยน ้าของอากาศและสภาวะเครียดน ้าของดิน  
  ฤดูฝน อัตราการสังเคราะห์แสงของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 8   ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้าใน
ฤดูฝนมีการตอบสนองต่อค่าแรงดึงระเหยน ้าใกล้เคียงกัน คือ อัตราการสังเคราะห์แสงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ
ค่าแรงดึงระเหยน ้าเพิ่มขึ น  
  เมื่อให้น ้าปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุดมากกว่าปาล์มน ้ามัน
พันธุ์สุราษฎร์ธานี  8 และ 7  มีอัตราการสังเคราะห์แสง 17.6 molCO2m-2s-1 ที่ค่าแรงดึงระเหยน ้า 1.5 kPa 
รองลงคือ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีอัตราการสังเคราะห์แสง 14.8 molCO2m-2s-1 ทีค่่าแรงดึงระเหยน ้า 
1.8  kPa และปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 มีอัตราการสังเคราะห์แสง 11.7 molCO2m-2s-1 ที่ค่าแรงดึง
ระเหยน ้า 2.2 kPa ตามล้าดับ (รูปที่ 4 d1) โดยอัตราการสังเคราะห์แสงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อค่าแรงดึงระเหยน ้า
เพ่ิมขึ น และเริ่มลดลงเมื่อค่าแรงดึงระเหยน ้าใกล้เคียง 2.0 kPa และปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี  8 สามารถ
สังเคราะห์แสงได้ที่ค่าแรงดึงระเหยน ้า 3.0 kPa แต่ในระดับอัตราการสังเคราะห์แสงไม่เกิน 4.0 molCO2m-2s-1 
  ส่วนแปลงที่ไม่ให้น ้า พบว่า ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 มีอัตราการสังเคราะห์แสง
ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกับแปลงที่ให้น ้า โดยปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด
17.5 molCO2m-2s-1 ทีค่่าแรงดึงระเหยน ้า 1.6 kPa รองลงมา คือ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 และ 2 แต่ใน
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แปลงที่ไม่ให้น ้า อัตราการสังเคราะห์แสงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อค่าแรงดึงระเหยน ้าเพ่ิมขึ น และเริ่มลดลงค่าแรงดึง
ระเหยน ้าใกล้เคียง 1.5 kPa ซึ่งลดลงเร็วกว่าปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า (รูปที่ 4 d2) 
 ฤดูหนาว แปลงที่ให้น ้า พบว่า ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด
มากกว่าปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี  2 และ 7 ในช่วงที่ค่าแรงดึงระเหยน ้า 0.5-1.0 kPa และทุกสายพันธุ์มีอัตรา
การสังเคราะห์แสงเพ่ิมขึ นจนถึงที่ค่าแรงดึงระเหยน ้ามากกว่า 2.0 kPa จึงมีแนวโน้มลดลง โดยปาล์มน ้ามันพันธุ์ 
สุราษฎร์ธานี 8 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด 17.9 molCO2m-2s-1 ที่ค่าแรงดึงระเหยน ้า 2.0 kPa 
รองลงมา คือ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 และ 7 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด 16.7 -16.8 
molCO2m-2s-1 ที่ค่าแรงดึงระเหยน ้า 1.9-2.2 kPa (รูปที่ 5 d1) 
  ฤดูร้อน แปลงที่ไม่ให้น ้า พบว่า ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 มีอัตราการสังเคราะห์แสง
ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อค่าแรงดึงระเหยน ้าเพ่ิมขึ น และเริ่มลดลงเมื่อค่าแรงดึงระเหยน ้าใกล้เคียง 2.0 kPa ซึ่งลดลง
เร็วกว่าปาล์มน ้ามันที่ให้น ้า โดยทีค่าแรงดึงระเหยน ้า 0.5-2.0 kPa ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มีอัตราการ
สังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด 12.8 molCO2m-2s-1 ที่ค่าแรงดึงระเหยน ้า 1.9 kPa รองลงมา คือ ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุ
ราษฎร์ธานี 8 และ 2 แต่เมื่อค่าแรงดึงระเหยน ้ามากกว่า 2.5 kPa พบว่า ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 สามารถ
ปรับตัวได้ดีกว่าพันธุ์อ่ืนๆ มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุดค่อนข้างสูง 7.2-8.0 molCO2m-2s-1 (รูปที่ 5 d2) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ปาล์มน ้ามันมีการสูญเสียน ้า ต้องมีการใช้พลังงานมากแต่ต้นปาล์มน ้ามัน พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 
ซึ่งเป็นปัจจัยจะช่วยส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตที่ดีภายใต้สภาวะขาดน ้า 
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิที่ความเข้มแสงต่างกัน (a1,a2) อัตราการสังเคราะห์

ด้วยแสงสุทธิที่ความชื นสัมพัทธ์ต่างกัน (b1,b2) อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิที่อุณหภูมิใบต่างกัน 
(c1,c2) อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิที่ค่าแรงดึงระเหยน ้าต่างกัน (d1,d2) ปาล์มน ้ามันลูกผสม 
สุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 อายุ 1-2 ปี ที่มีการให้น ้าและไม่ให้น ้าในฤดูฝน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรหนองคาย ปี 2560-2561 

  

 

 

 

 

ฤดูฝน ไม่ให้น้้า ฤดูฝน ให้น้้า 

(a1) (a2) 

(b1) (b2) 

(c1) (c2) 

(d1) (d2) 
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รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิที่ความเข้มแสงต่างกัน (a1,a2) อัตราการสังเคราะห์

ด้วยแสงสุทธิที่ความชื นสัมพัทธ์ต่างกัน (b1,b2) อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิที่อุณหภูมิใบต่างกัน 
(c1,c2) อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิที่ค่าแรงดึงระเหยน ้าต่างกัน (d1,d2) ปาล์มน ้ามันลูกผสม 
สุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 อายุ 1-2 ปี ที่มีการให้น ้าและไม่ให้น ้าในฤดูหนาวและร้อน ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรหนองคาย ปี 2560-2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฤดูหนาว ให้น้้า ฤดูร้อน ไม่ให้น้้า 

(d1) (d2) 

(c2) (c1) 

(b1) (b2) 

(a1) (a2) 
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1.2 การเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีทีใ่ห้น้้าและไม่ให้น้้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 จากตารางที่ 6 แสดงผลลักษณะการเจริญเติบโตด้านต่างๆของปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 
ที่ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย เปรียบเทียบการให้น ้าและไม่ให้น ้าเสริมในช่วงฤดูแล้ง (ตั งแต่
เดือน พฤศจิกายน ถึง เมษายน) โดยให้น ้าระบบมินิสปริงเกลอร์ คิดเป็นปริมาณน ้า 151 ลิตรต่อต้นต่อวัน พบว่า 
จ้านวนทางใบทั งหมดเฉลี่ยของปาล์มน ้ามันทุกพันธุ์มีค่าไม่แตกต่างกัน โดยพันธุ์ สฎ.2  สฎ.7 และ สฎ.8 ที่มีการให้
น ้ามีจ้านวนทางใบทั งหมดเฉลี่ย 27.6 28.9 และ 30.6 ทางใบ ตามล้าดับ ส่วนการไม่ให้น ้ามีจ้านวนทางใบทั งหมด
เฉลี่ย 24.6 27.7 และ 33.9 ทางใบ ตามล้าดับ 
 ทางใบเพ่ิมของปาล์มน ้ามันที่ให้น ้าทุกพันธุ์มีแนวโน้มให้จ้านวนทางใบเพ่ิมมากกว่าไม่ให้น ้า โดยพันธุ์ 
สฎ.2  สฎ.7 และ สฎ.8 ที่ให้น ้ามีจ้านวนทางใบเพ่ิมเฉลี่ย 23.2 24.8 และ 24.4 ทางใบ ตามล้าดับ ส่วนแปลงที่
ไม่ให้น ้ามีจ้านวนทางใบเพิ่มเฉลี่ย 19.3 21.7 และ 21.6 ตามล้าดับ 
 จ้านวนใบย่อยของปาล์มน ้ามันที่มีการให้น ้ามีแนวโน้มมากกว่าจ้านวนใบย่อยของปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้
น ้า เห็นได้จากปาล์มน ้ามันพันธุ์ สฎ.2  สฎ.7 และ สฎ.8 ที่ให้น ้ามีจ้านวนใบย่อยเฉลี่ย 200.3 209.5 และ 200.7 
ใบ ตามล้าดับ ส่วนที่ไม่ให้น ้ามีจ้านวนใบย่อยเฉลี่ย 184.7 189.1 และ 191.6 ใบ ตามล้าดับ 
 ความยาวทางใบของปาล์มน ้ามันที่ให้น ้ามีแนวโน้มยาวกว่าทางใบของปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า โดยพันธุ์ 
สฎ.2  สฎ.7 และ สฎ.8 ที่ให้น ้ามีความยาวทางใบเฉลี่ย 259.2 272.8 และ 271.9 เซนติเมตร ตามล้าดับ ส่วนที่
ไม่ให้น ้ามีความยาวทางใบเฉลี่ย 241.8 248.0 และ 253.3 เซนติเมตร ตามล้าดับ 
 พื นที่หน้าตัดแกนทางใบของปาล์มน ้ามันที่ให้น ้ามีแนวโน้มมากกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ได้ให้น ้า โดยพันธุ์ 
สฎ.2  สฎ.7 และ สฎ.8 ที่ให้น ้ามีพื นที่หน้าตัดแกนทางใบเฉลี่ย 9.9 10.1 และ 9.2 ตารางเซนติเมตร ตามล้าดับ 
ส่วนปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้ามีพื นที่หน้าตัดแกนทางใบเฉลี่ย 7.8 8.7 และ 8.9 ตารางเซนติเมตร ตามล้าดับ 
 พื นที่ใบของต้นปาล์มน ้ามันที่ให้น ้ามีแนวโน้มมากกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า โดยพันธุ์ สฎ.2  สฎ.7 
และ สฎ.8 ที่ให้น ้ามีพื นที่ใบเฉลี่ย 2.6 2.4 และ 2.5 ตารางเมตร ตามล้าดับ ส่วนปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้ามีพื นที่ใบ
เฉลี่ย 1.8 1.8 และ 2.1 ตารางเมตร ตามล้าดับ 
 จากข้อมูลการตอบสนองทางสรีรวิทยา และการเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี  2 
7 8 ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้าในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นได้ว่าปาล์มน ้ามันแต่ละพันธุ์มีการตอบสนองใน
ทิศทางเดียวกัน แต่อาจจะมากน้อยแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมที่ได้รับทั งสามฤดู โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงกว่าในฤดูฝน  สอดคล้องกับผลงานวัจัยก่อนหน้านี 
ของศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี ด้านผลกระทบของการให้น ้าต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา (สุรกิตติ และ
คณะ, 2543) และภิญโญ (2546) ได้ศึกษาผลกระทบของการให้น ้าต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา และการให้ผล
ผลิตและน ้ามันของปาล์มน ้ามันที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี ตั งแต่เดือนเมษายน 2534 ถึง เดือนมีนาคม 2543 
พบว่า ในสภาพที่มีการขาดน ้าติดต่อกันอย่างรุนแรง ค่าการวัดสภาวะของน ้าในใบปาล์มน ้ามัน คือ ค่าปริมาณน ้าใน
ใบ (relative water content) และค่าศักย์ของน ้าในใบ (leaf water potential) มีค่าที่วัดได้ไม่แน่นอน และไม่
สอดคล้องต่อสภาพการขาดน ้าของต้นปาล์ม ขณะที่ค่าการชักน้าการเปิดปากใบ (leaf stomatal conductance) 
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มีความสัมพันธ์และตอบสนองต่อการขาดน ้าของต้นปาล์ม  อีกทั งการตอบสนองด้านอัตราการสังเคราะห์แสงต่อ
อุณหภูมิ เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายงานวิจัยของ Cao et al. (2011) ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิต่้าและความแห้ง
แล้งต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโตในต้นกล้าปาล์มน ้ามัน พบว่าอุณหภูมิต่้าและสภาวะ
เครียดจากการขาดน ้า (ความแห้งแล้ง) จะยับยั งการเจริญเติบโตของต้นกล้า ความสัมพันธ์ของ ดัชนีความเสียหาย 
malondialdehyde (MDA) และปริมาณของโพรลีน (proline) ในใบเพ่ิมขึ นแตกต่างกันไปตามแต่ระยะเวลาที่
กระทบกับอุณหภูมิต่้าและความเครียดจากการขาดน ้า 
 ดังนั นการจัดการเรื่องน ้าซึ่งมีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยานั นจึงเป็นเรื่องส้าคัญ ส่วนด้านพันธุ์
ปาล์มน ้ามัน กรมวิชาการเกษตร (2554) ได้ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 8 โดยการปรับปรุง
พันธุ์ในรอบแรก ได้แนะน้าปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 มีแนวโน้มสามารถเจริญเติบโตได้ในพื นที่น ้าน้อย 
ส่วนนวัตกรรมพันธุ์ใหม่ ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี  7 และ 8 นั น จากข้อมูลงานในครั งนี อาจใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือการจัดการสวนให้มีประสิทธิภาพมากขึ น อีกทั งได้ข้อมูลพื นฐานส้าหรับการปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสมส้าหรับ
พื นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 
 
ตารางที่ 6 การเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8  อายุ 1-2 ปี ที่มีการให้น ้าและ   

ไม่ให้น ้า ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ปี 2561 

Vegetative  
characters 

ST2   ST7   ST8 

irrigation rainfall 
 

irrigation rainfall 
 

irrigation rainfall 

number of frond  27.6 24.6 
 

28.9 27.7 
 

30.6 33.9 

leaf production rate 
(leaves/palm/year) 

23.2 19.3 
 

24.8 21.7 
 

24.4 21.6 

number of leaflet  200.3 184.7 
 

209.5 189.1 
 

200.7 191.6 

frond length (cm) 259.2 241.8 
 

272.8 248.0 
 

271.9 253.3 

leaf cross section area 
(cm2) 

9.9 7.8   10.1 8.7   9.2 8.9 

leaf area (m2) 2.6 1.8 
 

2.4 1.8 
 

2.5 2.1 
ST 2 7 8 = Oil palm var. Suratthani 2 7 8 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
  จากการศึกษาการตอบสนองทางนิเวศสรีรวิทยาของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 8 อายุ 1-

2 ปี ที่มีการให้น ้าและไม่ให้น ้าในจังหวัดหนองคาย สรุปได้ว่า 

1) ปาล์มน ้ามันให้น ้ามีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ (0.3216-0.6243 กรัมต่อตารางเมตร) คลอโรฟิลล์บี 
(0.1013-0.0.8049 กรัมต่อตารางเมตร) และคลอโรฟิลล์รวม (0.4232-1.4107 กรัมต่อตารางเมตร) มีแนวโน้มสูง
กว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ของปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า และปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ บี 
และคลอโรฟิลล์รวม มากกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 และ 2 

2) จ้านวนปากใบของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 8 อายุ 1-2 ปี ที่ให้น ้า (168.3 -134.7 
ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) มีจ้านวนปากใบมากกว่าที่ไม่ให้น ้าหรืออาศัยเพียงน ้าฝน (142.8-154.6 ปากใบต่อ
ตารางมิลลิเมตร) แต่ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 อายุ 7-8 ปี มีการตอบสนองแตกต่างกัน คือปาล์มน ้ามันที่ให้
น ้า มีจ้านวนปากใบน้อยกว่า (142.4 ปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) ที่ไม่ให้น ้าหรืออาศัยเพียงน ้าฝน (186.7 ปากใบ
ต่อตารางมิลลิเมตร) 

3) ศักย์ของน ้าในใบปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 8  อายุ 1-2 ปี ที่ให้น ้ามีศักย์น ้าในใบ
น้อยกว่าปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า และมีการตอบสนองแตกต่างกันในฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ศักย์ของน ้าในใบมี
ค่าสูงในช่วงเช้าเวลา 7.00-9.00 น. มีค่าประมาณ -0.5 ถึง -1.5 MPa 

4) อัตราการสังเคราะห์แสงของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี ที่ให้น ้าและไม่ให้น ้า ที่ปลูกใน
จังหวัดหนองคาย อัตราการสังเคราะห์แสงเพิ่มตามความเข้มแสงที่เพ่ิมขึ น  

5) ปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 ที่ให้น ้า มีอัตราการสังเคราะห์แสงมากกว่า
ปาล์มน ้ามันที่ไม่ให้น ้า ในฤดูฝนปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 มีอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิสูงสุด 17.5 
molCO2m-2s-1 ที่ความเข้มแสง 1300-1,400 molPPFm-2s-1 มากกว่าปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี  7 และ 8  
ส่วนฤดูร้อน ปาล์มน ้ามันที่ไม่มีการให้น ้าอัตราการสังเคราะห์แสงน้อยกว่าที่ไม่ให้น ้า และอัตราการสังเคราะห์แสง
ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อค่าแรงดึงระเหยน ้าเพ่ิมขึ นมากกว่า 1.5-2.0 kPa  

6) การให้น ้าแก่ปาล์มน ้ามันในฤดูแล้ง เพ่ือลดความรุนแรงของสภาพอากาศ ทั งอุณหภูมิและ
ความชื นสัมพัทธ์สามารถช่วยปาล์มน ้ามันให้มีการตอบสนองทางสรีรวิทยาในเชิงบวกได้ 

 
10. การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

เป็นข้อมูลพื นฐานทางสรีรวิทยาของปาล์มน ้ามัน และการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกพันธุ์และการจัดการสวนปาล์มน ้ามันที่เหมาะสมในแต่
ละพื นที ่ 

 
11. ค้าขอบคุณ (ถ้ามี)  

ขอขอบคุณทีมงานวิจัยด้านปาล์มน ้ามันของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ศูนย์วิจัยปาล์ม
น ้ามันกระบี่ ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานีทุกท่านที่ช่วยเหลือในการด้าเนินงานจนส้าเร็จตามเป้าหมาย 
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