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5. บทคัดย่อ 

ศึกษาขนาดของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า เพ่ือประโยชน์ใน

การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่มีคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร ด้าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามัน

สุราษฎร์ธานี ปี 2559-2561โดยใช้เมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 วางแผนการทดลองแบบ 

RCB แบ่งเมล็ดเป็น 3 ขนาด คือ 1.6-3.1 (เล็ก) 3.2-4.6 (กลาง) และ 4.7-6.1 (ใหญ)่ กรัม/เมล็ด 7 ซ ้า พบว่า เมล็ด

พันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 8 ขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอก

สมบูรณ์สูงที่สุด และเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ขนาดกลางมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยและ

เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด ดังนั น ขนาดของเมล็ดมีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุ

ราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 การเจริญเติบโตและการสะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน ้ามันที่ได้จากเมล็ด 3 

ขนาด พบว่า ต้นกล้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 7 และ 8 ไม่มีความแตกต่างกันในทุกลักษณะ แต่การเจริญเติบโต

ของต้นกล้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า พื นที่หน้าตัดล้าต้น จ้านวนทางใบทั งหมด ความยาวทางใบ มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ โดยต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดเล็กมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับการสะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้าซึ่งมีผลในทิศทางเดียวกัน  ดังนั น จากผลการวิจัย

พบว่าน ้าหนักเมล็ดมีอิทธิพลต่อการงอก แต่ไม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุ

ราษฎร์ธานี 1 7 และ 8 แต่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 



The effect of oil palm seed size on germination percentage and growth of seedling of oil 

palm hybrid Suratthani 1 2 7 and 8 was established at Suratthani Oil Palm Research Center 

during 2016–2018 with 7 replications, in a randomized complete block design. Seeds were 

divided 3 sizes, 1.6-3.1 (small) 3.2-4.6 (medium) and 4.7-6.1 (large) g/seed. The result showed 

that the large seed of oil palm hybrid Suratthani 1 2 and 8 and medium seed of oil palm hybrid 

Suratthani 7 displayed the highest in germination percentage and normal germinated seed. The 

different sizes of seed were not effect on growth and dry weight of seedling of oil palm hybrid 

Suratthani 1 7 and 8 whereas the seedling came from small seed of oil palm hybrid Suratthani 

2 displayed high value in cross section of trunk, number of leaf and frond length. Although seed 

weigh affected on seed germination of oil palm hybrid Suratthani 1 7 and 8 and growth of oil 

palm hybrid Suratthani 2 was not effect on growth of oil palm hybrid Suratthani 1 7 and 8.  

6. ค าน า 

ปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง รวมทั งเป็นพืชที่ให้ปริมาณน ้ามันต่อพื นที่สูงเมื่อเทียบ

กับพืชให้น ้ามันอ่ืนๆ สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆได้ นอกจากจะน้าไปผลิตน ้ามันเพ่ือบริโภค

แล้ว ยังสามารถน้าไปผลิตเป็นไบโอดีเซลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนน ้ามันที่มีราคาสูงมากขึ นในปัจจุบัน จึงเป็น

สาเหตุให้มีการปลูกปาล์มน ้ามันเพ่ือการค้าอย่างแพร่หลายในพื นที่จังหวัดภาคใต้ และมีการขยายพื นที่ไปภาคอ่ืนๆ 

ของประเทศไทย เมื่อมีการขยายพื นที่ในการเพาะปลูกปาล์มน ้ามันจึงท้าให้มีความต้องการต้นกล้าปาล์มน ้ามันเพ่ิม

มากขึ น ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานีมีงานผลิตเมล็ดงอกเพ่ือผลิตเป็นต้นกล้าต้นกล้าปาล์มน ้ามันเป็นจ้านวน

มากถึงประมาณ 4 ล้านเมล็ด และพบว่าเมล็ดปาล์มน ้ามันที่ผลิตได้มีขนาดที่แตกต่างกัน การใช้ต้นกล้าปาล์มน ้ามัน

ที่มีคุณภาพสูงในการปลูก จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน ้ามันในระยะยาว ศูนย์วิจัย

ปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานีมีงานผลิตเมล็ดงอกเพ่ือผลิตเป็นต้นกล้าต้นกล้าปาล์มน ้ามันเป็นจ้านวนมากถึงประมาณ 4 

ล้านเมล็ดต่อปี และมีการจ้าหน่ายเมล็ดงอกให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกรมวิชาเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั ง

แปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันของเอกชน โดยพบว่าเมล็ดปาล์มน ้ามันที่ผลิตได้มีขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งขนาดของ

เมล็ดปาล์มน ้ามันอาจเป็นอีกปัจจัย ที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามัน  

ดังนั นการทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขนาดของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่มีผลต่อการงอกและการ

เจริญเติบโตของต้นกล้า เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่มีคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร 

เนื่องจากตน้กล้าที่คุณภาพดีย่อมส่งผลให้การปลูกปาล์มน ้ามันได้ผลผลิตที่ดีตามไปด้วย 

ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร  ได้ท้าการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และสร้างสวนพ่อพันธุ์

และแม่พันธุ์ปาล์มน ้ามันเพ่ือผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี  ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ วิจัยฯมีจ้านวนต้นแม่

พันธุ์ที่ใช้ผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามัน จ้านวน 2,582 ต้น  ซึ่งสามารถผลิตเมล็ดงอกเฉพาะพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานีได้ปี



ละประมาณ 4 ล้านเมล็ดงอก และจะเห็นได้ว่าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ผลิตได้จะมีขนาดที่แตกต่างกัน Myint et 

al. (2010) ได้จ้าแนกเมล็ดออกเป็น 3 ขนาด คือ เมล็ดขนาดเล็ก (1.6-3.1 กรัม/เมล็ด) กลาง (3.2-4.6 กรัม/เมล็ด) 

และใหญ่ (4.7-6.1 กรัม/เมล็ด) โดยเมล็ดที่มีขนาดใหญ่มักจะพบอยู่บริเวณส่วนนอกของทะลาย และเมล็ดที่มีขนาด

เล็กจะพบบริเวณที่อยู่ส่วนในของทะลายปาล์มน ้ามัน (Hartley, 1988)  Panyangnoi et al. (1997) ได้

ท้าการศึกษาในเมล็ดปาล์มน ้ามันชนิดดูรา พบว่า น ้าหนักของเมล็ดและลักษณะทางฟิสิกส์มีความส้าพันธ์กัน เช่น 

ความหนาของเปลือก น ้าหนักเปลือก น ้าหนักของส่วนสะสมอาหาร และขนาดของส่วนสะสมอาหาร มีการ

ตอบสนองต่อการงอก โดยน ้าหนักของเมล็ดเป็นตัวก้าหนดสิ่งเหล่านี   

น ้าหนักของเมล็ดมีความเกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์การงอกและระยะเวลาที่ใช้ส้าหรับการงอก (Larsen and 

Andreasen, 2004) โดยเมล็ดที่มีขนาดใหญ่จะมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงกว่าเมล็ดที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง 

(Baskin and Baskin, 1998) เนื่องจากเมล็ดที่มีขนาดใหญ่จะมีอาหารสะสมอยู่ภายในเมล็ดมากกว่าเมล็ดที่มีขนาด

เล็ก Myint et al. (2010) ได้ศึกษาอิทธิพลของน ้าหนักเมล็ดและสายพันธุ์ต่อการงอกของเมล็ดปาล์มน ้ามัน พบว่า

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย แต่พบว่าน ้าหนักของเมล็ดมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 

7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์   

ใช้เมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1, 2, 7 และ 8 โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ เมล็ดขาดเล็ก 

น ้าหนัก 1.6-3.1 กรัม/เมล็ด เมล็ดขนาดกลาง น ้าหนัก 3.2-4.6 กรัม/เมล็ด และเมล็ดขนาดใหญ่ น ้าหนัก 4.7-6.1 

กรัม/เมล็ด (Myint et al. 2010) 

- วิธีการ  

 ใช้เมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 โดยแต่ละพันธุ์วางแผนการทดลองแบบ RCB 

โดยแบ่งขนาดเมล็ดออกเป็น 3 ขนาด จ้านวน 7 ซ ้า ซ ้าละ 200 เมล็ด พันธุ์ละ 3 กรรมวิธี 

1. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันสุราษฏร์ธานี 1 2 7 และ 8 ขนาด 1.6-3.1 กรัม/เมล็ด 

2. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันสุราษฏร์ธานี 1 2 7 และ 8 ขนาด 3.2-4.6 กรัม/เมล็ด 

3. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันสุราษฏร์ธานี 1 2 7 และ 8 ขนาด 4.7-6.1 กรัม/เมล็ด 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามัน พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8   

 คัดขนาดของเมล็ดแห้งโดยวิธีการชั่งน ้าหนักแยกเป็น 3 ขนาด คือ 1.6-3.1  3.2-4.6 และ 4.7-6.1 กรัม/เมล็ด 

(Myint et al. 2010) หลังจากนั นน้าเมล็ดเข้าห้องเพาะ และคัดเมล็ดงอกสมบูรณ์เพ่ือน้าไปเพาะเป็นต้นกล้าใช้ใน

การศึกษาต่อไป บันทึกระยะเวลาที่ใช้ส้าหรับการงอกของเมล็ด เก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดทั ง 3 ขนาด 

2. เตรียมการเพาะต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 

เพาะต้นกล้าปาล์มน ้ามัน ลงในวัสดุปลูกที่ใช้โดยทั่วไป ดูแลรักษาต้นกล้าตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการ

เกษตร บันทึกการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมื่อต้นกล้าอายุ 1 เดือน จึงเริ่มบันทึกข้อมูล และเก็บข้อมูลทุกๆ 3 เดือน 



จนกระทั่งต้นกล้าอายุ 12 เดือน เก็บข้อมูลน ้าหนักสดและน ้าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน ้ามันเมื่ออายุ 12 เดือน 

(ล้างรากให้สะอาด เพ่ือน้าไปชั่งน ้าหนักสดและน ้าหนักแห้ง) 

การบันทึกข้อมูล 

1. บันทึกข้อมูลขนาดของเมล็ดปาล์มน ้ามันของแต่ละสายพันธุ์ นับจ้านวนเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันทั งทะลาย 

และแยกออกเป็น 3 ขนาด  

2. บันทึกการงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามัน ดังนี  เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์  

3. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามัน พื นที่หน้าตัดแกนทาง พื นที่หน้าตัดล้าต้น พื นที่ใบ 

นับจ้านวนใบทั งหมด ความยาวใบ และความสูงต้น ชั่งน ้าหนักสดและน ้าหนักแห้ง บันทึกข้อมูลต้นกล้าผิดปกติ 

4. วิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามัน 

- เวลาและสถานที่      

ระยะเวลา: เริ่มต้น ตุลาคม 2559 – สิ นสุด กันยายน 2561 

สถานที่ท้าการทดลอง: ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. จ านวนและความงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน  

 เมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 

 ข้อมูลจ้านวนเมล็ดต่อทะลาย ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

โดยเมล็ดขนาดเล็ก(1.6-3.1 กรัม) มีจ้านวนเมล็ดมากท่ีสุด 1,014 เมล็ด/ทะลาย รองลงมาคือเมล็ดขนาดกลาง(3.2-

4.6 กรัม) มีจ้านวน 480.4 เมล็ด/ทะลาย และเมล็ดขนาดใหญ่(4.7-6.1 กรัม) มีจ้านวนเมล็ดน้อยที่สุด 196 เมล็ด/

ทะลาย เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยของเมล็ดพันธุ์ พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเมล็ดที่มี

ขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงที่สุด 56.10 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดที่มีขนาดเล็กซึ่งมีจ้านวนเมล็ดต่อ

ทะลายมากที่สุด แต่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยน้อยที่สุด 32.44 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ด

ขนาดกลางที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 33.71 เปอร์เซ็นต์  

 การคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์ เพ่ือน้าไปปลูกลงในแปลงอนุบาลแรก และดูแลรักษาเพ่ือผลิตต้นกล้าต่อไป

นั น พบว่า เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ของเมล็ดทั ง 3 ขนาด มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเมล็ดขนาดใหญ่มี

เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด 24.38 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเมล็ดขนาดกลาง 10.68 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ด

ขนาดเล็กมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์น้อยที่สุด 6.21 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ดขนาดกลาง 

(ตารางที่ 1) 

เมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 

 ข้อมูลจ้านวนเมล็ดต่อทะลาย ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

โดยเมล็ดขนาดเล็ก (1.6-3.1 กรัม) มีจ้านวนเมล็ดมากที่สุด 1,094 เมล็ด/ทะลาย รองลงมาคือเมล็ดขนาดกลาง

(3.2-4.6 กรัม) มีจ้านวน 431.9 เมล็ด/ทะลาย และเมล็ดขนาดใหญ่(4.7-6.1 กรัม) มีจ้านวนเมล็ดน้อยที่สุด 135.6 



เมล็ด/ทะลาย เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยของเมล็ดพันธุ์ พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเมล็ดที่

มีขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงที่สุด 59.09 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดที่มีขนาดเล็กซึ่งมีจ้านวนเมล็ดต่อ

ทะลายมากที่สุด แต่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยน้อยที่สุด 40.32 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ด

ขนาดกลางที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 52.29 เปอร์เซ็นต์  

 การคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์ พบว่า เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ของเมล็ดทั ง 3 ขนาด มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ โดยเมล็ดขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด 32.12 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเมล็ดขนาด

กลาง 18.82 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดขนาดเล็กมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์น้อยที่สุด 13.68 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่

แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ดขนาดกลาง (ตารางท่ี 1) 

เมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 

 ข้อมูลจ้านวนเมล็ดต่อทะลาย ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

โดยเมล็ดขนาดเล็ก (1.6-3.1 กรัม) มีจ้านวนเมล็ดมากที่สุด 1,157 เมล็ด/ทะลาย รองลงมาคือเมล็ดขนาดกลาง

(3.2-4.6 กรัม) มีจ้านวน 320.4 เมล็ด/ทะลาย และเมล็ดขนาดใหญ่(4.7-6.1 กรัม) มีจ้านวนเมล็ดน้อยที่สุด 159.1 

เมล็ด/ทะลาย แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ดขนาดกลาง เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยของเมล็ดพันธุ์ 

พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นเมล็ดขนาดเล็กซึ่งมี เปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยน้อยที่สุด 43.89 

เปอร์เซ็นต์ และการคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์ พบว่า เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ของเมล็ด ไม่มีมีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ ยกเว้นเมล็ดขนาดเล็กมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์น้อยที่สุด 18.21 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 

เมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 

 ข้อมูลจ้านวนเมล็ดต่อทะลาย ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

เมล็ดขนาดเล็ก (1.6-3.1 กรัม) มีจ้านวนเมล็ดมากที่สุด 885.6 เมล็ด/ทะลาย รองลงมาคือเมล็ดขนาดกลาง (3.2-

4.6 กรัม) มีจ้านวน 295.5 เมล็ด/ทะลาย และเมล็ดขนาดใหญ่ (4.7-6.1 กรัม) มีจ้านวนเมล็ดน้อยที่สุด 96.79 

เมล็ด/ทะลาย แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ดขนาดกลาง เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยของเมล็ดพันธุ์ 

พบว่า ไม่มีมีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นเมล็ดที่มีขนาดเล็กซึ่งมีจ้านวนเมล็ดต่อทะลายมากที่สุด แต่มี

เปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยน้อยที่สุด 50.17 เปอร์เซ็นต์ โดยเมล็ดที่มีขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 74.45 

เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดขนาดกลางที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 41.24 เปอร์เซ็นต์  

 การคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์ พบว่า เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ของเมล็ดทั ง 3 ขนาด มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ โดยเมล็ดขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด 51.54 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเมล็ดขนาด

กลาง 41.24 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดขนาดเล็กมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์น้อยที่สุด 20.91 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่

แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ดขนาดกลาง (ตารางท่ี 1) 



ตารางท่ี 1 จ้านวนเมล็ดและความงอกต่อทะลายของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ  

              8 ทั ง 3 ขนาด 

ขนาดเมล็ด 
จ านวนเมล็ด
แห้งท้ังหมด

(เมล็ด) 

จ านวนเมล็ดที่งอก (เมล็ด) 
เปอร์เซ็นต์

ความงอกเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นต์เมล็ด

งอกสมบูรณ์ สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ รวม 
สุราษฎร์ธานี 1 

เล็ก(1.6-3.1 g) 1,014a 58.43a 267.5a 325.9a 32.44b 6.21b 
กลาง(3.2-4.6 g) 480.4b 47.71b 107.8b 155.5b 33.71b 10.68b 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 196.0c 45.50b 59.9b 105.4b 56.10a 24.38a 
เฉลี่ย 563.4 50.55 145.1 195.6 40.75 13.76 
C.V. (%) 31.77 6.39 41.29 31.73 17.70 25.52 

สุราษฎร์ธานี 2 
เล็ก(1.6-3.1 g) 1,094a 179.6a 287.8a 467.4a 40.32b 13.68b 
กลาง(3.2-4.6 g) 431.9b 76.29b 140.6b 216.9b 52.29ab 18.82ab 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 135.6c 43.86b 42.43c 86.29c 59.09a 32.12a 
เฉลี่ย 553.9 99.93 156.9 256.9 50.57 21.54 
C.V. (%) 23.27 64.59 31.06 30.83 22.25 51.63 

สุราษฎร์ธานี 7 
เล็ก(1.6-3.1 g) 1,157a 213.8a 300.43a 514.2a 43.89b 18.21b 
กลาง(3.2-4.6 g) 320.4b 115.6a 66.86b 182.5b 60.38a 40.16a 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 159.1b 62.57a 28.43b 91.00b 55.79a 37.87a 
เฉลี่ย 545.6 130.7 131.9 262.6 53.35 32.08 
C.V. (%) 37.57 78.47 45.77 55.61 15.03 35.95 

สุราษฎร์ธานี 8 
เล็ก(1.6-3.1 g) 885.6a 170.3a 267.4a 437.8a 50.17b 20.91c 
กลาง(3.2-4.6 g) 295.5b 114.0ab 79.86b 193.9b 69.49a 41.24b 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 96.79b 51.71b 23.00b 74.71b 74.45a 51.54a 
เฉลี่ย 425.95 112.0 123.4 235.5 64.71 37.90 
C.V. (%) 41.74 54.90 32.72 38.33 15.48 17.90 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

2. การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 

 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 

 การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดแตกต่าง

กัน เมื่ออายุ 12 เดือน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันในทุกลักษณะ 



(ตารางที่ 2) แสดงว่า ขนาดของเมล็ดที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันลูกผสมสุ

ราษฎร์ธานี 1  

 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 

 การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎรธานี 2 เมื่อมีอายุ 12 เดือน ลักษณะพื นที่หน้าตัด

แกนทาง พื นที่ใบ และความสูงต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  และต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่ มี

พื นที่หน้าตัดล้าต้น จ้านวนทางใบทั งหมด และความความยาวทางใบ แตกต่างกันทางสถิติกับต้นกล้าที่ได้จากเมล็ด

ขนาดกลาง (3.2-4.6 g) และเล็ก (1.6-3.1 g) ซึ่งต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่ (4.7-6.1 g) มีการเจริญเติบโต

น้อยกว่ากรรมวีอ่ืนๆ โดยต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดเล็กมีพื นที่หน้าตัดล้าต้นมากที่สุด 49.04 ตารางเซนติเมตร 

รองลงมาคือต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดกลาง 44.42 ตารางเซนติเมตร และต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่มี

พื นที่หน้าตัดล้าต้นน้อยที่สุด 42.58 ตารางเซนติเมตร จ้านวนใบทั งหมดของต้นกล้า พบว่า ต้นกล้าที่ได้จากเมล็ด

ขนาดกลาง มีจ้านวนใบทั งหมดมากทีสุด 16.13 ทางใบ รองลงมาคือต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดเล็ก 16.06 ทางใบ 

และต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่มีจ้านวนทางใบทั งหมดน้อยที่สุด 15.46 ทางใบ และนอกจากนี ต้นกล้าที่ได้

จากเมล็ดขนาดเล็กและกลางมีความยาวทางใบ 103.7 และ 103.6 เซนติเมตร ตามล้าดับ และต้นกล้าที่ได้จาก

เมล็ดขนาดใหญ่มีความยาวทาวใบน้อยที่สุด 95.05 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 

 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 

 การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎรธานี 2 ที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดแตกต่างกัน  

เมื่อมีอายุ 12 เดือน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันในทุกลักษณะ (ตาราง

ที่ 2) แสดงว่า ขนาดของเมล็ดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7  

 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 

 การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎรธานี 8 เมื่อมีอายุ 12 เดือน ไมม่ีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะความสูงต้น โดยต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดที่มีขนาดกลางมีความสูงต้นมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ 

เท่ากับ 128.7 เซนติเมตร รองลงมาคือต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่ 123.9 เซนติเมตร และต้นกล้าที่ได้จาก

เมล็ดขนาดเล็กมีความสูงต้นน้อยที่สุด 122.4 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 อายุ 12 เดือนที่ได้จาก

เมล็ดทั ง 3 ขนาด 

ขนาดเมล็ด 
พ้ืนที่หน้าตัด

แกนทาง 
(ตร.ซม.) 

พ้ืนที่หน้าตัด
ล าต้น 

(ตร.ซม.) 
พ้ืนที่ใบ 
(ตร.ม.) 

จ านวนทาง
ใบทั้งหมด
(ทางใบ) 

ความยาว
ทางใบ 
(ซม.) 

ความสูงต้น
(ซม.) 

สุราษฎร์ธานี 1 
เล็ก(1.6-3.1 g) 1.33 32.69 1.77 16.30 72.25 90.04 
กลาง(3.2-4.6 g) 1.34 32.29 1.70 16.05 72.36 89.68 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 1.29 33.32 1.72 16.50 73.50 91.51 



เฉลี่ย 1.32 32.77 1.73 16.29 72.70 90.41 
C.V. (%) 13.28 14.81 15.03 2.06 3.36 3.14 

สุราษฎร์ธานี 2 
เล็ก(1.6-3.1 g) 2.96 49.04a 1.89 16.06ab 103.7a 123.8 
กลาง(3.2-4.6 g) 2.98 44.42a 1.96 16.13a 103.6a 124.3 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 2.54 42.58b 1.84 15.46b 95.05b 123.4 
เฉลี่ย 2.82 46.78 1.90 15.89 100.8 123.8 
C.V. (%) 15.34 7.07 6.30 2.83 4.88 2.78 

สุราษฎร์ธานี 7 
เล็ก(1.6-3.1 g) 3.80 49.28 2.02 16.41 106.7 127.3 
กลาง(3.2-4.6 g) 3.87 47.86 2.02 16.73 107.3 128.3 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 3.23 44.66 1.97 16.51 103.8 123.9 
เฉลี่ย 3.63 47.27 2.01 16.55 105.9 126.5 
C.V. (%) 16.61 11.39 4.23 1.87 7.76 7.62 

สุราษฎร์ธานี 8 
เล็ก(1.6-3.1 g) 4.28 48.79 2.06 15.31 101.6 122.4b 
กลาง(3.2-4.6 g) 4.48 48.55 2.10 15.66 106.8 128.7a 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 3.99 44.38 1.90 15.32 102.3 123.9ab 
เฉลี่ย 4.25 47.24 2.02 15.43 103.6 125.0 
C.V. (%) 11.50 6.44 7.03 2.72 4.56 3.07 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

3. การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 

 การชั่งน ้าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน ้ามัน เป็นการประเมินการเจริญเติบโตของต้นกล้าทางด้านของการ

สะสมอาหารที่ใช้ส้าหรับการเจริญเติบโตตลอดจนอายุครบ 12 เดือน ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เหมาะส้าหรับการน้าไปปลูก

ลงในแปลงปลูก การเจริญเติบโตของต้นกล้า คือการที่ต้นกล้าสะสมน ้าหนักแห้ง เนื่องจากต้นกล้าได้รับธาตุอาหาร

และน ้าส้าหรับกระบวนการต่างๆ เพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต ในเนื อเยื่อพืชสดมีน ้าเป็นองค์ประกอบ 80 -90 

เปอร์เซ็นต์ ขึ นอยู่กับชนิดและอายุของพืช และรวมถึงการสะสมน ้าหนักแห้งประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของน ้าหนัก

สด  ข้อเสียของการวัดการเจริญเติบโตด้วยการวิเคราะห์การสะสมน ้าหนักแห้งคือ จะต้องสูญเสียต้นกล้าไป จึงต้อง

ใช้ตัวอย่างต้นกล้าจ้านวนมาก  

ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 

 การสะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่ได้จากเมล็ดที่มีขนาดแตกต่างกัน

นั น เมื่ออายุต้นกล้า 12 เดือน พบว่า การสะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  โดยการ

สะสมน ้าหนักแห้งส่วนในส่วนของราก (ส่วนใต้ดิน) ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการสะสมน ้าหนักแห้งในส่วนของล้า

ต้น (ส่วนเหนือดิน) (ตารางท่ี 3) 



ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 

 การสะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 12 เดือน ที่ได้จากเมล็ดที่มี

ขนาดแตกต่างกันนั น พบว่า การสะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้น การสะสม

น ้าหนักแห้งส่วนของล้าต้น (ส่วนเหนือดิน) โดยต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดเล็กมีการสะสมน ้าหนักแห้งส่วนรากมาก

ที่สุด 157.2 กรัม รองลงมาคือต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดกลาง 153.6 กรัม และต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่มี

การสะสมน ้าหนักแห้งรากน้อยที่สุด 100.2 กรัม โดยน ้าหนักแห้งในส่วนของล้าต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังนั น

น ้าหนักแห้งรวม (รากและล้าต้น) จึงเป็นเช่นเดียวกันกับการสะสมน ้าหนักแห้งราก คือ ต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาด

เล็กมีการสะสมน ้าหนักแห้งรวมมากที่สุด 595.0 กรัม รองลงมาคือต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดกลาง 571.1กรัม 

และต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่มีการสะสมน ้าหนักแห้งรวมน้อยที่สุด 472.9 กรัม (ตารางท่ี 3) 

ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 

 การสะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ที่ได้จากเมล็ดที่มีขนาดแตกต่างกันนั น 

เมื่ออายุต้นกล้า 12 เดือน พบว่า การสะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 

 การสะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 ที่ได้จากเมล็ดที่มีขนาดแตกต่างกันนั น 

เมื่ออายุต้นกล้า 12 เดือน พบว่า การสะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 น ้าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่ได้จากเมล็ดทั ง 3 ขนาด 

ขนาดเมล็ด 
น้ าหนักแห้งราก 

(กรัม) 
น้ าหนักแห้งต้น 

(กรัม) 
น้ าหนักแห้งรากและต้น 

(กรัม) 
สุราษฎร์ธานี 1 

เล็ก(1.6-3.1 g) 75.71 440.4 516.1 
กลาง(3.2-4.6 g) 74.00 464.7 538.7 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 69.36 390.0 459.3 
เฉลี่ย 73.02 431.7 504.7 
C.V. (%) 14.97 11.98 11.91 

สุราษฎร์ธานี 2 
เล็ก(1.6-3.1 g) 157.2a 437.8 595.0a 
กลาง(3.2-4.6 g) 153.6ab 417.5 571.1ab 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 100.2b 372.7 472.9b 
เฉลี่ย 137.0 409.3 546.3 
C.V. (%) 8.92 11.36 13.70 

สุราษฎร์ธานี 7 
เล็ก(1.6-3.1 g) 156.1 435.9 592.0 
กลาง(3.2-4.6 g) 151.7 454.4 606.1 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 146.9 435.7 582.6 



ขนาดเมล็ด 
น้ าหนักแห้งราก 

(กรัม) 
น้ าหนักแห้งต้น 

(กรัม) 
น้ าหนักแห้งรากและต้น 

(กรัม) 
เฉลี่ย 151.6 442.0 593.6 
C.V. (%) 10.34 9.05 7.73 

สุราษฎร์ธานี 8 
เล็ก(1.6-3.1 g) 151.3 414.4 565.7 
กลาง(3.2-4.6 g) 160.1 439.5 599.6 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 154.4 417.7 572.0 
เฉลี่ย 155.2 423.8 579.1 
C.V. (%) 10.12 10.58 9.50 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

4. จ านวนต้นกล้าปาล์มน้ ามันผิดปกติ 

 การคัดต้นกล้าผิดปกติออก เป็นขั นตอนส้าคัญส้าหรับเรือนเพาะช้า เพ่ือให้ได้ต้นกล้าที่มีความแข็งแรง

สมบูรณ์ ต้นกล้าเหล่านี เมื่อปลูกในแปลงแล้วจะให้ผลผลิตสูง ควรคัดต้นกล้าผิดปกติออกอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ 

การจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน ้ามันในงานทดลองนี  เป็นการจัดการแปลงเพาะกล้าแบบอนุบาล 2 ครั ง และมี

การคัดต้นกล้าผิดปกติทั งระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก การคัดทิ งต้นกล้าในระยะอนุบาลแรก ท้าเม่ือต้น

กล้าอายุ 2 เดือน และก่อนย้ายไปแปลงอนุบาลหลัก คัดทิ งประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ และการคัดทิ งในระยะ

อนุบาลหลัก ท้าเม่ือต้นกล้าอายุ 7-9 เดือน และก่อนน้าต้นกล้าไปปลูกในแปลง คัดทิ งประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ 

 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 

 การคัดต้นกล้าผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ทั ง 3 ขนาด พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติทั งในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก ซึ่งจ้านวนต้นกล้าผิดปกติในระยะอนุบาลแรกมี

ค่าเฉลี่ย 7.38 เปอร์เซ็นต์ และในระยะอนุบาลหลักมีจ้านวนต้นกล้าผิดปกติเฉลี่ย 6.83 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 

10 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับระยะอนุบาลแรก และไม่เกินมาตรฐานการคัดทิ งต้นกล้าผิดปกติ ดังนั น ขนาดของเมล็ด

พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ไม่มีผลต่อความผิดปกติของต้นกล้า (ตารางท่ี 4) 

 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 

 การคัดต้นกล้าผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า ในระยะอนุบาลแรก 

จ้านวนต้นกล้าผิดปกติมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยต้นกล้าปาล์มน ้ามันที่ได้จากเมล็ดขนาดเล็กมีจ้านวนต้นกล้า

ผิดปกติน้อยที่สุด 10.08 เปอร์เซ็นต์ และต้นกล้าปาล์มน ้ามันที่ได้จากเมล็ดขนาดกลางมีจ้านวนต้นกล้าผิดปกติมาก

ที่สุด 15.70 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับต้นกล้าปาล์มน ้ามันที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่ ซึ่ง มี

จ้านวนต้นกล้าผิดปกติ 13.88 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของจ้านวนต้นกล้าในระยะอนุบาลหลัก พบว่า ไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ ต้นกล้ามีความผิดปกติเฉลี่ย 15.68 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจ้านวนต้นกล้าผิดปกติมากกว่ามาตรฐานที่ก้าหนด



ไว้ สาเหตุอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมขณะที่เมล็ดก้าลังพัฒนาซึ่งมีผลต่อความผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน ้ามัน  

(ตารางท่ี 4) 

ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 

 การคัดต้นกล้าผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ทั ง 3 ขนาด พบว่า ไม่แตกต่าง

กันทางสถิติทั งระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก ซึ่งจ้านวนต้นกล้าผิดปกติ เฉลี่ยในระยะอนุบาลแรกมีค่า 9.66 

เปอร์เซ็นต์ และระยะอนุบาลหลักมีจ้านวนต้นกล้าผิดปกติเฉลี่ย 10.38 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 

เช่นเดียวกับระยะอนุบาลแรก และไม่เกินมาตรฐานการคัดทิ งต้นกล้าผิดปกติ ดังนั น ขนาดของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุ

ราษฎร์ธานี 7 ไม่มีผลต่อความผิดปกติของต้นกล้า (ตารางท่ี 4) 

 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 

 การคัดต้นกล้าผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 ทั ง 3 ขนาด พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติทั งในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก ซึ่งจ้านวนต้นกล้าผิดปกติในระยะอนุบาลแรกมี

ค่าเฉลี่ย 7.71 เปอร์เซ็นต์ และในระยะอนุบาลหลักมีจ้านวนต้นกล้าผิดปกติเฉลี่ย 8.60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 

10 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับระยะอนุบาลแรก และไม่เกินมาตรฐานการคัดทิ งต้นกล้าผิดปกติ ดังนั น ขนาดของเมล็ด

พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 ไม่มีผลต่อความผิดปกติของต้นกล้า (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์ต้นผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่ได้จากเมล็ดทั ง 3 ขนาด 
ขนาดเมล็ด อนุบาลแรก อนุบาลหลกั 

 (เปอร์เซ็นต์) (เปอร์เซ็นต์) 
สุราษฎร์ธานี 1 

เล็ก(1.6-3.1 g) 8.05 7.11 
กลาง(3.2-4.6 g) 7.25 6.50 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 6.84 6.80 
เฉลี่ย 7.38 6.80 
C.V. (%) 32.46 17.30 

สุราษฎร์ธานี 2 
เล็ก(1.6-3.1 g) 10.08a 15.13 
กลาง(3.2-4.6 g) 15.70b 17.12 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 13.88b 14.79 
เฉลี่ย 13.22 15.68 
C.V. (%) 18.18 34.64 

สุราษฎร์ธานี 7 
เล็ก(1.6-3.1 g) 9.59 10.30 
กลาง(3.2-4.6 g) 8.98 9.69 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 10.39 11.14 
เฉลี่ย 9.66 10.38 



ขนาดเมล็ด อนุบาลแรก อนุบาลหลกั 

 (เปอร์เซ็นต์) (เปอร์เซ็นต์) 
C.V. (%) 20.05 22.07 

สุราษฎร์ธานี 8 
เล็ก(1.6-3.1 g) 8.17 10.94 
กลาง(3.2-4.6 g) 6.95 7.71 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 8.01 7.17 
เฉลี่ย 7.71 8.60 
C.V. (%) 25.27 47.73 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยวิธี DMRT 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาขนาดของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า พบว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์ม

น ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 8 เมล็ดขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์เมล็ดสมบูรณ์สูง

กว่าเมล็ดขนาดกลางและขนาดเล็ก และเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 เมล็ดขนาดกลางมีเปอร์เซ็นต์

ความงอกเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์เมล็ดสมบูรณ์สูงกว่าเมล็ดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ดังนั น ขนาดของเมล็ดมีผลต่อ

การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 การเจริญเติบโตและการสะสมน ้าหนักแห้ง

ของต้นกล้าปาล์มน ้ามันที่ได้จากเมล็ด 3 ขนาด พบว่า ต้นกล้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 7 และ 8 ไม่มีความ

แตกต่างกันในทุกลักษณะ แสดงว่าขนาดของเมล็ดไม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการสะสมน ้าหนักแห้งของ

ต้นกล้าปาล์มน ้ามัน พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 7 และ 8 แต่การเจริญเติบโตของต้นกล้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 

2 พบว่า พื นที่หน้าตัดล้าต้น จ้านวนทางใบทั งหมด ความยาวทางใบ มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยต้นกล้าที่ได้

จากเมล็ดขนาดเล็กมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับการ

สะสมน ้าหนักแห้งของต้นกล้าซึ่งมีผลในทิศทางเดียวกัน ดังนั น ผลการวิจัยพบว่าน ้าหนักเมล็ดมีอิทธิพลต่อการงอก

แต่ไม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 7 และ 8 แต่มีอิทธิพลต่อ

การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่มีคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร เนื่องจากต้นกล้าที่

คุณภาพดีย่อมส่งผลให้การปลูกปาล์มน ้ามันได้ผลผลิตที่ดีตามไปด้วย 
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