ข่ าวประชาสัมพันธ์
สวก.ปรั บปรุ งพันธุ์ปาล์ มนํามันสําเร็จ ให้ ผลผลิตสงู 5 ตันต่ อไร่ และปลกได้
ู ทุกภาค
นําคณะสื+อมวลชนเยี+ยมชมแปลงต้ นกล้ า ณ ม.เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
พร้ อมเปิ ดจําหน่ ายส่ ูมือเกษตรกรทันที
เมือวันที 18 ตุลาคม 2556 คณะผู้บริ หารสํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรื อ สวก. จัด
แถลงข่าว “การผลิตและการจัดจําหน่ ายต้ นกล้ าปาล์ มนํามันพันธุ์ดีไปส่ ูเกษตรกร” พร้ อมนําคณะสือมวลชนเยียมชม
แปลงอนุบาลต้ นกล้ าปาล์ม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พร้ อมเปิ ดจําหน่าย
ต้ นกล้ าสูม่ ือเกษตรกรเป็ นวันแรก
ดร. พีรเดช ทองอําไพ ผ้ ูอํานวยการ สวก. เปิ ดเผยว่า ปาล์ มนํ 6ามันเป็ นพืชพลังงานที มีความต้ องการเป็
อันดับ 2 ของโลก โดยทีประเทศไทยเป็ นผู้ผลิตนํ 6ามันปาล์มมากเป็ นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ปั จจุบนั มี
เกษตรกรไทยปลูกปาล์มนํ 6ามันมากกว่า 1.28 แสนครัวเรื อน และมีพื 6นทีเพาะปลูกประมาณ 4.28 ล้ านไร่ ทีผ่านมา
ประเทศเรายังคงประสบปั ญ หาในเรื องของพัน ธุ์ปาล์ ม นํ า6 มันอยูม่ าก ทั 6งปั ญหาพันธุ์ปาล์ม ที ให้ ผลผลิตตําและปั ญ
พื 6นทีในการปลูก เนืองจากธรรมชาติของปาล์มนํ 6ามันเป็ นพืชทีต้ องการนํ 6าค่อนข้ างสูง การปลูกปาล์มในพื 6นทีภาคเหนือแ
ภาคอีสานจึงมักจะประสบปั ญหาภัยแล้ งอย่างต่อเนือง จนทําให้ ผลผลิตตํา ส่วนภาคกลางก็สามารถปลูกได้ ในพื 6นที
บางส่วน และปั ญหาอืนๆ อาทิ ราคาผลปาล์มดิบตกตํา พันธุ์ปาล์มนํ 6ามันคุณภาพตํา เป็ นต้ น
“สวก. จึงได้ ระดมสมองจากนักวิชาการเพือทําการวิจยั ร่ วมกันแบบบูรณาการ เพือปรับปรุ งสายพันธุ์ปาล์มนํ 6ามั
ให้ ได้ ผลผลิตทีสูงขึ 6น โดยทีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตทีตําลง และสามารถปลูกได้ ผลผลิตดีในทุกภาคของประเทศไทย
และริ เริ ม “โครงการปรั บปรุ งพันธุ์ปาล์ มนํามันแบบก้ าวกระโดด” ซึงเป็ นการเพาะเลี 6ยงเนื 6อเยือแทนการใช้ เมล็ด โดย
สวก.ได้ ให้ ทุ น สนั บ สนุ น แก่ 5 หน่ ว ยงาน ได้ แก่ ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ สวทช.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ กรมวิชาการเกษตร และ หจก.โกลด์เด้ นเทเนอร่ า จังหวัด
กระบี หลัง จากริ เ ริ มจนตอนนี ม6 าเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึงในปั จ จุบัน เรามี ที ม นัก วิ จัย ได้ ประสบความสํ าเร็ จ ในการ
เพาะพันธุ์ ต้นปาล์ ม คุณ ภาพดี และได้ ต่อยอดไปสู่ โครงการต้ นแบบในการขยายผลปาล์ ม นํ ามัน พันธุ์ ด ีไ ปสู
เกษตรกร ได้ ในขณะนี 6”
“นอกจากนี 6 ภายในงานแถลงข่าว สวก. ยังมีการจัดเวทีให้ ทีมนักวิจยั ได้ กล่าวสรุปโครงการฯ โดยได้ รับเกียรติจาก
น.สพ.ยุคล ลิมแหลมทอง รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานเปิ ดงาน
และกล่าวถึงนโยบายเรื องปาล์มนํ 6ามัน บทบาทความสํ าคัญของงานวิจยั ด้ านการเกษตรทีมีผลต่อการพัฒนาประเท
อย่างยังยืนอีกด้ วย พร้ อมทัง6 เปิ ดจําหน่ายต้ นกล้ าปาล์มนํ 6ามัน ให้ กบั ผู้สนใจและเกษตรกรทีสนใจสังซื 6อต้ นกล้ าปาล์ม
นํ 6ามัน ที ได้ ตดิ ต่อสอบถามเข้ ามายัง สวก. และ มก.เป็ นจํานวนมาก โครงการปรั บปรุ งพันธุ์ ปาล์ มนํามันแบบก้ า

กระโดด จึ ง ไม่ เ พี ย งแต่จ ะสร้ างความเป็ นอยู่ที ดี ขึ น6 ให้ แ ก่ เ กษตรกรไทย และสร้ างการเปลี ยนแปลงที ดี ขึ น6 ให้ กับ
อุตสาหกรรมปาล์มนํ 6ามันเท่านั 6น หากแต่ยงั เป็ นประตูบานใหม่ทีจะให้ ประเทศไทยของเราสามารถก้ าวไปยืนอยูแ่ ถวหน้
ในวงการการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลด้ วยการพึงพาตนเองได้ อย่างยังยืน” ดร. พีรเดช กล่าว
ดร.สมวงษ์ ตระกลรุ
ู ่ ง สถาบั นจี โ นม ศนย์
ู พั นธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ งชาติ หั วหน้ า
โครงการ ต้ นแบบในการขยายผลปาล์ มนํามันไปส่ ูเกษตรกร กล่าวว่า หจก.โกลด์เด้ นเทเนอร่ า จังหวัดกระบี เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดหาคูผ่ สมทีเหมาะสม โดยจัดหาพ่อแม่พนั ธุ์ปาล์มทีให้ ผลผลิตสูง มาเพาะเนื 6อเยือขยายพันธุ์ปาล์ม
มาปลูกทดสอบในเมืองไทย ทีสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้ อมภูมิอากาศในบ้ านเราและยังให้ ผลผลิตสูง เพือนํามา
ปรั บปรุ งพัฒนาพ่อแม่พนั ธุ์จนอย่างละ 4 ต้ น มาผสมกันจนได้ จํานวนคู่ผสม 16 คู่ผสม โดยผลสุกนํามาเพาะให้ เกิ ด
เมล็ดงอก เพือทําเป็ นต้ นกล้ า จากนันจึ
6 งนําไปปลูกทดสอบตามภาคต่างๆ ซึง 16 คูผ่ สมนี 6มาจากแม่พนั ธุ์โดร่ า (DURA)
ทีคุณสมบัตเิ ด่นคือมีกะลาหนา ให้ ผลผลิตสูง เปอร์ เซ็นต์นํ 6ามันตํา และพ่อพันธุ์ฟีซิเฟอร่า (Fisifera) ซึงให้ เปอร์ เซ็นต์นํ 6ามั
สูง ไม่มีกะลา ให้ ผลผลิตตํา มาผสมกันกลายเป็ นลูกผสมเทโนร่า (Tenera) ซึงเมือผสมออกมาแล้ วผลทีได้ คือกะลาบาง
ให้ ผลผลิตสูง และเปอร์ เซ็นต์นํ 6ามันสูง
“เราใช้ เทคโนโลยีในการผลิตพันธุ์ปาล์มนํ 6ามัน โดยการเพาะเลี 6ยงเนื 6อเยือและ DNA ตรวจความบริ สทุ ธิTของพันธุ์
ปาล์มนํ 6ามัน ทีตรวจสอบความผิดปรกติของการเพาะเลี 6ยงเนื 6อเยือได้ ซึงจะให้ ความสมําเสมอเท่ากันกว่าการใช้ เมล็ด ช่
ในการเพิมจํานวนต้ นปาล์มทีจะใช้ เป็ นพ่อแม่พนั ธุ์ทงต้
ั 6 นทีเป็ นดูร่าและฟิ ซิเฟอร่ า ซึงจะทําให้ คา่ ใช้ จ่ายในการสร้ างเมล็ด
ลูกผสมถูกลง ปั จจุบนั ประสบความสําเร็ จ เพราะสามารถย่นระยะเวลาให้ สนลง
ั 6 และได้ พนั ธุ์ปาล์มทีดี มีปริ มาณของ
นํ 6ามันทีสูงมากขึ 6น และการทดลองปลูก ณ สถานีทดลองเกษตรจังหวัดขอนแก่น ศรี สะเกษ และหนองคายได้ รับผลเป็
ทีน่าพอใจ โดยปาล์มนํ 6ามันลูกผสมพันธุ์ดี ARDA จะให้ ผลผลิตทีไม่ตํากว่า 5 ตัน/ไร่ /ปี ในสภาพแวดล้ อมทีเหมาะสม
เมืออายุ 8 ปี โดยมีอตั ราการให้ นํ 6ามันต่อทะลายสูง เฉลีย 25-26 % ผลผลิตจํานวนทะลายปาล์มสด 15-20 ทะลาย/ต้ น/
ปี เนื 6อหนา กะลาบาง ลักษณะลําต้ นสูงปานกลาง ความสูงเฉลีย 40-50 ซม./ปี ซึงสะดวกแก่การเก็บเกี ยวและดูแล
รักษาสามารถปรับตัวได้ ดีและให้ ผลผลิตสมําเสมอตลอดปี ในทุกพื 6นที ในทุกสภาพอากาศ ทีสําคัญสามารถทนแล้ งนา
90 วัน”
ขณะเดี ย วกัน ก็ จ ะได้ ต้ น เมล็ ดลูก ผสมที เป็ นเทอเนร่ า ที เป็ นสายพัน ธุ์ ดี เ ป็ นจํ า นวนมากที สามารถ 1.เพิ ม
เปอร์ เซ็นต์นํ 6ามันให้ สงู ขึ 6น 2.เพิมผลผลิตต่อพื 6นที 3.เพิมนํ 6าหนักและจํานวนทลายของผลปาล์ม 4.ได้ ปรับปรุ งต้ นให้ เตี 6ย
ลง 5.สามารถทนทานต่อความแห้ งแล้ ง และ 6.ต้ านทานโรค และสามารถปลูกได้ ครบในทุกพื 6นทีของประเทศ เนืองจาก
ปาล์มซึงเป็ นพืชพลังงานทดแทนทีให้ ปริ มาณนํ 6ามันทีสูง สามารถนําไปผลิตเป็ นนํ 6ามันไบโอดีเซลแทนนํ 6ามันดีเซลได้
ดังนันผู
6 ้ ปลูกและผู้ประกอบการนํ 6ามันให้ ความสนใจโครงการนี 6อย่างมาก เพราะสามารถรองรับวิกฤติการการใช้ พลังงา
ทีมีแนวโน้ มว่าจะเพิมสูงขึ 6นในอนาคต” ดร.สมวงษ์ กล่าวสรุป

เป็ นอีกก้ าวแห่ งความสําเร็ จของนักวิจัยไทย โดยผ่ านการสนับสนุนของ สวก.ที+ได้ เร่ งสนับสนุนและ
ต่ อยอดงานวิจัยชินนี ได้ ลงส่ ูภาคการผลิตและเกษตรกรไทย เพื+อช่ วยยกระดับประเทศให้ มีการพัฒนาด้ าน
การเกษตรที+ย+ ังยืน ผ้ ู สนใจขอทราบรายละเอียดของโครงการได้ ท+ ี สํานั กงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์ การมหาชน) เลขที+ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อโทร.
ติดต่ อที+หมายเลข 02-579-9738 ต่ อ 3306
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