
 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของปาลมน้ํามัน 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทของปาลมนํ้ามันชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของปาลมนํ้ามันพันธุตาง ๆ ได 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope) 
2. ตัวอยางปาลมนํ้ามันสายพันธุตาง ๆ 
3. แผนภาพ 
4. จานแกว (Petri disc) 
5. ใบมีด 
6. เข็มเขี่ย 

 
 ปาลมนํ้ามันชื่อพฤกษศาสตร วา (Scientific name)  :  Elaeis guineensis  
 Common name  :  Oil palm 
 
 ปาลมนํ้ามันเปนพืชยืนตนใบเลี้ยงเดี่ยว สันนิษฐานวามีถิ่นกําเนิดอยู 2 แหง  คือ 
ทวีปอเมริกาใต และทวีปอัฟริกา มีผูนําเขามาปลูกในเอเชียคร้ังแรกที่เมือง Bogor ประเทศ
อินโดนีเซีย และปจจุบันน้ี นับเปนพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกกันอยางกวางขวางแถบประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อัฟริกา และอเมริกาใต 
 ปาลมนํ้ามันเปนพืชในสกุล Elaeis ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ 
 1.  Elaeis guineensis  ปาลมนํ้ามันในกลุมน้ีอาจเรียกวา African oil palm 
เน่ืองจากพบวามีถิ่นฐานด้ังเดิมในอัฟริกากลางและอัฟริกาตะวันตก นับวาปาลมนํ้ามัน

บทที ่ 8 
ปฏิบัติการเร่ือง ปาลมน้าํมัน 

BO 216 79 



 พันธุดูรา (Dura) เปนพันธุท่ีมีช้ันของ mesocarp ประมาณ 35-50% ของน้ําหนัก
ผลปาลมท้ังหมด สวนของกะลาหนา (ประมาณ 2-8 มม.) ปาลมนํ้ามันชนิดน้ีพบมากใน
แถบตะวันออกไกล เชน พันธุ Deli dura ซ่ึงเปนพันธุดูราที่ปลูกในเกาะสุมาตราเปนพันธุท่ี
ใหผลผลิตสูงเมื่อเทียบกับกลุมดูราดวยกัน  ปจจุบันมักจะใชพันธุดูราเปนตนแมสําหรับ
ปรับปรุงพันธุท่ีใชปลูกเปนการคา   
 พันธุฟสิเฟอรา (Pisifera)  เปนพันธุท่ีมีกะลาบางมาก ช้ัน mesocarp หนากวา
พันธุดูรา  เมล็ดใน (kernel) เล็ก ขนาดผลเล็ก ชอดอกตัวเมียมักจะเปนหมัน   และมี
จํานวนทะลายตอตนนอย ไมเหมาะจะปลูกเปนการคา   ปจจุบันใชพันธุฟสิเฟอราเปนตน
พอพันธุสําหรับผลิตลูกผสม  
 พันธุเทเนอรา (Tenera)  เปนพันธุลูกผสมระหวางดูราและฟสิเฟอรา โดยใชพันธุ
ดูราเปนแมและฟสิเฟอราเปนตนพอ พันธุเทเนอราจะมีกะลาบางประมาณ 0.5-4 มม. หรือ
ประมาณ 10% ของน้ําหนักผล ช้ัน mesocarp หนาประมาณ 60-96% ของน้ําหนักผล มี
จํานวนทะลายมากกวาพันธุดูรา นํ้ามันใน mesocarp มีประมาณ 22-24% เน่ืองจากพันธุ
เทเนอราเปนพันธุท่ีมีคุณสมบัติดีหลายประการ จึงมักนิยมปลูกเปนการคา 
 2.  Elaeis oleifera (American oil palm) เดิมเรียก E. melanococca หรือ 
Corozo  พวกน้ีมีถิ่นกําเนิดอยูทางภาคเหนือของลุมนํ้าอเมซอนในอเมริกาใตยาวติดตอไป
ถึงอเมริกากลางและคอสตาริกา ไมนิยมปลูกเปนการคา เน่ืองจากมีการเจริญเติบโตชา ผล
ขนาดเล็ก และใหปริมาณนํ้ามันตํ่ากวาปาลมนํ้ามันชนิดแรก อยางไรก็ตามไดมีการอาศัย
ลักษณะดีบางประการในกลุม เพ่ือใชในโครงการปรับปรุงพันธุปาลมนํ้ามัน ซ่ึงพบวาพวกน้ี
สามารถผสมขาม E. guineensis ไดและใหเมล็ดท่ีไมเปนหมัน 
 3.  Elaeis odora เดิมทีเดียวจัดอยูใน Barcella odora  (มีรายงานวาพบปาลม
ชนิดน้ีข้ึนอยูบริเวณเดียวกับ oleifera แถบลุมนํ้าอเมซอน) ลักษณะของปาลมชนิดน้ีตาง
จาก 2 พวกแรกคือ ในชอดอกเดียวกันมีท้ังสวนของตัวผูและตัวเมีย  โดยตัวเมียจะอยูตรง
สวนฐานของ spikelet  แตอยางไรก็ตามลักษณะชอดอกดังกลาวน้ีก็สามารถคนพบใน E. 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตรของปาลมนํ้ามัน  
 
 1.  ราก (Roots) 
 เม่ือเมล็ดงอกสวนแรกท่ีจะเห็นกอนคือ ราก เรียกรากอันแรกที่งอกโผลออกมาจาก
เมล็ดวา radicle ซ่ึงจะมีการเจริญเติบโตช่ัวระยะหนึ่ง หลังจากน้ันจะถูกแทนท่ีโดยระบบ
รากฝอยที่เกิดจากฐานของลําตนรูปกรวย ระบบรากฝอยประกอบดวยราก 4 ชุด ดังน้ี 
 1.1  รากชุดแรก (primary roots) เปนรากแรกท่ีเกิดจากฐานของลําตนรูป
กรวย มีการเจริญเติบโตใน 2 ลักษณะคือ ด่ิงลง (descending) และในแนวระดับ 
(horizontal) มีเสนผาศูนยกลาง 5-10 มม. ความยาวตั้งแตส้ันจนถึง 19 เมตร สวนที่ทํา
หนาท่ีดูดยึดนํ้าและธาตุอาหารจะอยูตรงบริเวณสวนกลางของราก Lambourne ศึกษาใน
รากปาลม ท่ีมีอายุ 11 ป ในพ้ืนที่ท่ีมีระดับนํ้าใตดินสูง 1 เมตร พบวา การแผกระจายของ
รากแรกถูกจํากัดอยูในชวง 45 ซม. จากระดับผิวดิน รากแรกท่ีงอกลงในแนวดิ่ง ทําหนาท่ี
ชวยค้ําจุนพยุงลําตนเทาน้ันไมไดทําหนาท่ีอื่นมากนัก 
 1.2  รากชุดท่ีสอง (secondary roots) เปนรากท่ีเกิดจากรากแรกในช้ัน ของ 
pericycle  รากท่ี 2  เกิดจากรากแรกในแนวระดับมากกวารากแรกในแนวดิ่ง จึงทําให
ทิศทางของการแตกแขนงของรากที่สองมี 2 ประเภทดวยกันคือ รากท่ีสองที่แตกแขนงใน
แนวด่ิงข้ึนเรียกวา ascending secondary roots และในแนวดิ่งลงเรียกวา descending 
secondary roots ท้ัง 2 ประเภทจะต้ังฉากกับรากแรก ขนาดเล็กกวา  จํานวนที่เกิดเกือบ
เทา ๆ กัน มีเสนผาศูนยกลาง 1-4 มม. 
 1.3  รากชุดท่ีสาม (tertiary roots) เกิดจากช้ันของ pericycle ของรากที่สอง มี
ทิศทางของการเกิดต้ังฉากกับรากที่สอง แตขนานกับรากแรก มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.5-1.5 มม. และอาจมีความยาวถึง 15 ซม. 
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 1.4  รากชุดท่ีส่ี (quaternary roots) อาจจะมีหรือไมมี ถามีจะมีการเจริญ หรือ
พัฒนาการมาจากรากชุดท่ีสาม มีความยาวถึง 3 ซม. มีเสนผาศูนยกลาง 0.2-0.5 ซม.  
 รากทุกชุดจะไมมีขนราก (root  hairs)  การดูดซึมและดูดยึดธาตุอาหารจะเกิดตรง
สวนท่ีเรียกวา hypodermis ถัดจากปลายรากของแขนงรากแตละชุดข้ึนมา  นอกจากน้ีใน
ปาลมนํ้ามันมีรากอีกชุดหน่ึงท่ีแตกออกมาคือ รากอากาศ (aerial root or 
pneumatophore) มีจุดกําเนิดจากช้ันของ epidermis และ hypodermis  ของลําตนใน
ระดับท่ีสูงจากพ้ืนดินต้ังแต 1 เมตรลงมา ลักษณะการงอกจะทํามุมเฉียงกับพ้ืนดิน เรียกวา 
prop root บางอันสามารถงอกลงมาถึงพ้ืนดิน และบางอันจะแหงกอนถึงพื้นดิน เน้ือเยื่อ
สวนใหญของรากประเภทนี้เปนพวก parenchyma cell  มีลักษณะฟาม  ทําหนาท่ีจับและ
แลกเปลี่ยนอากาศระหวางเนื้อเยื่อรากกับบรรยากาศ 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 มีลักษณะต้ังตรง ซ่ึงในชวงแรกท่ีมีการพัฒนาของลําตน ฐานของลําตนจะมี
รูปรางแบบกรวยหัวกลับ (inverted cone) แลวจะสรางรากชุดแรกจากฐานของลําตนน้ีท้ัง
ใตพื้นดินและเหนือพ้ืนดินเล็กนอย ตอมาปลองของลําตนจะยืดยาวเปนลําตนทรงกลม  ลํา
ตนของปาลมนํ้ามันเรียกวา bole กวาจะปรากฏใหเห็นก็กินเวลา 2-3 ป ลําตนที่เห็นจะมี
ฐานใบติดอยู รอยแผลที่ฐานใบติดกับลําตนก็คือ ขอของลําตน และสวนท่ีอยูระหวางขอคือ
ปลองของลําตนน่ันเอง  ลําตนของปาลมนํ้ามันก็เหมือนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไปที่มีเน้ือเยื่อ
เจริญเฉพาะปลายยอด (apical meristem) เทาน้ัน จะไมมีเน้ือเยื่อเจริญทางดานขาง 
(lateral meristem) แตการเจริญเติบโตของปาลมนํ้ามัน ในชวงแรกกอนท่ีจะมีการยืดตัว
ของปลองเปนไปทางดานกวางมากกวาดานสูง  ท้ังนี้เน่ืองจากกิจกรรมของเยื่อเจริญท่ีฐาน
ของฐานใบ (primary thickening meristem)  ซ่ึงมีการแบงตัวอยูในแนวเฉียง (tangential 
phase) เม่ือขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนโตเต็มท่ี (40-60 ซม.) ก็จะเจริญทางดาน
ความสูงแทนอยางรวดเร็วในอัตรา 35-75 ซม.ตอป การเจริญทางดานน้ีเน่ืองมาจาก
กิจกรรมของเยื่อเจริญปลายยอดที่ตา ปลายยอด (terminal bud) ซ่ึงหากถูกทําลายเม่ือใด
ก็จะตายทันที มีนอยมากที่จะมีโอกาสแตกแขนงใหม ในปาลมท่ีมีอายุมากเน้ือเยื่อเจริญ
ดังกลาวจะฝงอยูลึก 2.5-4 ซม. จากปลายยอด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10-12 ซม.  ยอด
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 3.  ใบ (Leaves) 
 เกิดจากการพัฒนาของเน้ือเยื่อเจริญปลายยอดของลําตน ซ่ึงมีความสามารถใน
การที่จะผลิตใบไดถึง 50 ใบ ส่ิงแรกท่ีพัฒนาใหเห็นกอนคือยอดท่ีเรียกวา spear หลังจาก
น้ันจึงคลี่ใบออนใหเห็น ในชวงแรกของการเกิดใบมีการพัฒนาชามาก แตละใบอาจใชเวลา
ถึง 2 ป ใบท่ีแกและมีการพัฒนาเต็มท่ีประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ีคือ 
 3.1  ทางใบ (rachis) ประกอบดวยเสนใยท่ีแข็งแรงเปนจํานวนมาก มีความ
ยาวถึง 8 เมตร เม่ือตัดตามขวางพบวา ปลายทางใบมีลักษณะคอนขางเปนวงกลม มี
ลักษณะสมมาตร ประกอบดวยทางใบดานบนท่ีมีความโคงนอยกวาเรียกวา adaxial และ
ทางใบดานลางเรียกวา abaxial face สวนดานขางท้ัง 2 ดาน (lateral face) เปนที่ต้ังของ
ใบยอยในตําแหนงท่ีตรงกันบนทางใบ  สวนตอนกลางถึงโคนของทางใบมีลักษณะแบน
ราบกวา และไมสมมาตรเหมือนปลายทาง แตสวนประกอบอื่น ๆ เหมือนกัน 
 3.2  กานใบ (petiole) จะส้ันกวาทางใบ แตมีขนาดใหญกวาประกอบดวยเสนใย
ท่ีแข็งแรงและมากกวา ในปาลมบางพันธุ เชน ปาลมเดลี พบวามีความยาวของกานใบถึง 
4 ฟุต เม่ือตัดตามขวางดูไมพบหนาดานขางทั้ง 2 หนา แตจะพบหนามแหลมทั้ง 2 ขาง
ของกานใบ หนามท่ีพบมี 2 ชนิดคือ หนามท่ีเกิดจากเสนใยของกาบใบเรียกวา fiber 
spines และหนามที่เกิดจากเสนกลางใบของใบยอยเรียกวา mid-rib spines ซ่ึงมีขนาดเทา 
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 3.3  ใบยอย (leaflets) เกิดจากการแตกของใบท่ีติดกันในระหวางการยืดตัว
ของแกนใบของยอดตรงตําแหนงหนาดานขางของทางใบ ซ่ึงตอนแรกเกิดจะทํามุมต้ัง เม่ือ
ยอดเร่ิมคลี่บานและเปดออก แตละใบจะยืดยาวออกอยางรวดเร็ว ทํามุมฉากกับทางใบ แต
ละใบจัดเรียงขนานสลับกันแบบขนนก (pinnately compound leaves) อาจมี 2-3 ใบท่ีมี
ตําแหนงตรงกัน จํานวนใบยอยแตกตางกันข้ึนกับอายุและความอุดมสมบูรณของดิน แต
อยูในชวง 150-250 คู ใบยอยแตละใบประกอบดวย เสนใบ (vein) มีการเรียงตัวแบบ
ขนาน เสนกลางใบยอย (mid-rib) อยูบริเวณกลางตัวใบและแผนใบท่ีมีลักษณะแคบยาว 
ความยาวของใบยอยคูท่ียาวที่สุดอาจยาวเกินกวา 1.2 เมตร และใบยอยคูสุดทายจะมี
รูปรางคลายรูปไข เรียกวา terminal pair of ovate leaf 
 จํานวนใบของปาลมนํ้ามันท่ีผลิตในแตละปอยูระหวาง 30-40 ทางใบเม่ืออายุ 5 
หรือ 6 ป หลังจากน้ันจะลดลงเปน 20-25 ตอป การผลิตทางใบของปาลมนํ้ามันมี 2 แบบ 
สังเกตไดจากสวนของตอใบที่ยังคงติดอยูบนตนหลังการตัดแตง แบบแรกคือการผลิตทาง
ใบแบบวนซาย (leaf-hand phyllotaxy) แบบท่ีสองคือการผลิตทางใบแบบวนขวา (right-
hand phyllotaxy) ลักษณะท่ีพบบอย ๆ คือ ทางใบแบบวนขวา ซ่ึงมีคาการจัดเรียงตัวของ
ใบเปน 3/8 ทางใบที่ผลิตใหมจะทํามุมกับทางใบที่มีอายุถัดมาประมาณ 137.5 องศาใน
แนวระดับ 
 
 4.  ชอดอก (Inflorescences) 
 เกิดจากตาตรงซอกใบ จัดเปนชอดอกแบบ monoecious กลาวคือดอกตัวผู
และดอกตัวเมียอยูคนละดอกในตนเดียวกัน ชวงเวลาการพัฒนาของตาซอกใบไปเปนตา
ดอกและชอดอกกินเวลา 2 1/2 - 3 ป ชอดอกท่ีผลิตออกมาเปนแบบ spike หรือ spadic 
เกิดอยูบนกานชอ (peduncle) ซ่ึงมีความยาว 30-45 ซม. ตรงโคนของกานชอจะมีกลีบ
ประดับ (bracts) จํานวน 6-10 กลีบ ในจํานวนนี้มี 2 กลีบท่ียืดยาวจนถึงปลายของชอดอก 
ในชอดอกประกอบดวย ชอดอกยอย (spikelet) จํานวนแตกตางกันออกไปในชวง 85-285 
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 4.1  ชอดอกตัวเมีย (female inflorescences) มีความยาว 30 ซม. หรือ
มากกวา ประกอบดวยชอดอกยอยท่ีมีความหนาแนนตรงโคนชอดอกมากกวาตรงปลาย 
จํานวน 12-30 ชอดอกยอย แตละชอจะมีใบประดับท่ียาว มีปลายแหลม เรียกวา spinous 
bract การเรียงตัวของดอกยอยเปนแบบเกลียว และตอนปลายของดอกยอยแหลม มี
ลักษณะเปนหนาม ในชอ ดอกยอยประกอบดวยดอกตัวเมียถึง 1,000 ดอก  การเรียงตัว
ของดอกมีความหนาแนนตรงกลางของชอดอกยอยมากกวาสวนลางและสวนบนของชอ
ดอกยอย 
 4.2  ชอดอกตัวผู (male inflorescences) เกิดบนกานชอท่ียาวกวากานชอดอก
ตัวเมีย ประกอบดวย ชอดอกยอยท่ีมีรูปรางทรงกระบอกยาวคลายน้ิวมือ (finger-like 
cylindrical spikelets) จํานวน 150 ชอดอกยอย ไมมีหนาม ความยาวของชอดอกยอยอยู
ในชวง 10-20 ซม. แตละชอดอกยอยมีใบประดับขนาดเล็ก ส้ัน  ในชอดอกยอยมีดอกตัวผู
จํานวน 700-1,200 ดอก  ดอกตัวผูมีขนาดเล็กและส้ันกวาดอกตัวเมีย 
 4.3  ชอดอกผสม  หรือชอดอกกะเทย (mixed or hermaphrodyte 
inflorescences) ประกอบดวย ชอดอกยอยตัวผู และชอดอกยอยตัวเมียอยูในชอดอก
เดียวกัน ตําแหนงตรงฐานของชอดอก และชอดอกยอยตัวผูจะอยูสวนบนถัดข้ึนไป พบใน
ปาลมท่ีอายุยงันอย (3-4 ป) เพ่ิงผลิตชอดอกคร้ังแรก 
 ในชอดอกแตละประเภทก็มีชนิดของดอกแตกตางกัน 2 ประเภท ดังน้ี 
 ก.  ดอกตัวผู (staminated or male flowers) พบในชอดอกตัวผูและชอดอก
ผสม มีตําแหนงท่ีต้ังบนชอดอกยอยตัวผู มีสวนประกอบตาง ๆ เปนวงดังน้ี perianthe 
จํานวน 6 กลีบเรียงกัน 2 วง เกสรตัวผูท่ีติดกันเปนหลอดจํานวน 6-7 อัน เกสรตัวเมีย
ขนาดเล็กลีบไมทํางาน (rudimentary pistil) ซ่ึงประกอบดวยรังไขท่ีมียอดเกสรตัวเมีย 3 
แฉก การบานของดอกตัวผูเร่ิมจากโคนของชอดอกยอยไปยังปลาย  การแพรกระจายของ
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ข.  ดอกตัวเมีย ประกอบดวยช้ันตาง ๆ  จากนอกสุดเขามาคือ      กลีบประดับ  
(bract) มีจํานวน 1 กลีบ กลีบรอง (bracteoles) จํานวน 2 กลีบ  ดอกตัวผูท่ีมีขนาดลีบเล็ก
ไมสามารถใหละอองเกสรได (accompanying androecium) จํานวน 2 ดอก  กลีบดอก 
(perianthes) จํานวน 6 กลีบ เรียงกันเปน 2 วง ถัดเขามาอีกเปนเกสรตัวผูท่ีไมสามารถ
ทํางานได (rudimentary androecium) ลอมรอบสวนของรังไขท่ีมีจํานวนพูรังไข 3 พู และ
มียอดเกสรตัวเมีย 3 แฉกบนกานชูท่ีหนา ส้ัน มีสีขาว บนรังไข ยอดเกสรตัวเมียจะมีขน
ปกคลุมและมีเมือกเหนียว ๆ เม่ือพรอมท่ีจะผสม 
 
 5.  ผลและเมล็ด (Fruits and seeds) 
 หลังจากท่ีชอดอกตัวเมียไดรับการผสมเรียบรอย ประมาณ 5 1/2 เดือนข้ึนไป 
ผลปาลมจะสุกใหทะลายของผลที่มีรูปรางคลายรูปไข ขนาดความกวางxความยาว เฉลี่ย 

35x50 ซม2 ประกอบดวยผลชั้นนอกมีรูปราง  และสีสรรตามท่ีตองการ ผลช้ันในมีลักษณะ
แบนไมคอยมีสี เน่ืองมาจากถูกบีบโดยผลช้ันนอก  ผลที่เกิดโดยไมมีการผสม 
(parthenocarpic fruits) มีเพียงจํานวนนอย ผลที่ไมใหนํ้ามัน (unfertiles fruit) จํานวนผล
ท้ังหมดรวมแลวประมาณ 500-4,000 ผล เฉลี่ย 1,500 ผล นํ้าหนัก 10-30 กก. หรืออาจถึง 
100 กก.  การสุกของผลจะเริ่มจากฐานดอกขึ้นมา 
 5.1  ผล (fruit)  ของปาลมนํ้ามันมีผลเปนแบบ sessile drupe ไมมีกานผล มี
ขนาดและรูปรางแตกตางกันออกไปต้ังแต กลม รูปไข ถึงยาวรี ความยาวของผล 2-5 ซม. 
นํ้าหนักของผล 3-20 กรัม ในผลแตละผลประกอบดวยช้ันตาง ๆ ดังน้ี 
 5.1.1  เปลือกผลช้ันนอก (pericarp) มีสีแตกตางกันเน่ืองจากรงควัตถุท่ี
สรางแตกตางกัน ทําใหแบงชนิดผลตามรงควัตถุท่ีสรางได 3 ชนิด คือ 
 ก.  nigrescences type or ordinary type เปนผลที่เห็นไดท่ัวไป ในขณะที่
ยังออนอยู มีสีนํ้าตาลดํา เม่ือผลสุก มีรงควัตถุพวก carotene อยูในปริมาณมาก ทําใหเห็น
เปนสีมวงเขมถึงดํา ยกเวนที่ฐานผลไมมีสี 
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 ข.  virescences type or green-fruited type ผลที่ยังไมสุกมีสีเขียว   
ตอมาเม่ือสุกจะมีสีสมแดง แตท่ีปลายผลยังคงมีสีเขียวอยู พบนอยมากจํานวน 50  ทะลาย
ใน 10,000 ทะลาย ในประเทศไนจีเรีย และ 72 ทะลายใน 10,000 ทะลายในประเทศแอง
โกลา 
 ค.  albescences type เปลือกผลมีรงควัตถุนอย ผลเมื่อสุก สวนของฐาน
ผลจะมีสีเหลืองจาง ๆ ถัดข้ึนไปมีสีนํ้าตาลเขมถึงดํา พบนอยเพียง 3 ทะลาย ใน 10,000 
ทะลาย ในประเทศแถบชายฝงไอวอร่ีโคส 
 5.1.2  ผลช้ันกลาง (mesocarp or pulp) ประกอบดวยเสนใยท่ีมีนํ้ามัน
ปาลมอยูมากมาย มีรงควัตถุพวก carotene จึงทําใหเห็นเปนสีเหลืองเขม นํ้ามันสวนใหญ 
สกัดไดจากสวนน้ี ความหนาของผลชั้นกลางแตกตางกันออกไปแลวแตพันธุ และความ
อุดมสมบูรณของดินโดยเฉลี่ยอยูในระหวาง 35-96% ของสวนประกอบทั้งผล 
 5.1.3  ผลช้ันใน (endocarp)  เปนช้ันในสุดมีลักษณะเปนกะลาแข็ง 
ประกอบดวยเซลลหินเปนสวนมาก ในปาลมน้ํามันบางพันธุอาจไมมีผลช้ันในเลย และบาง
พันธุหนามากถึง 8 มม. ก็มี ลักษณะดังกลาวควบคุมโดยยีน 1 คู คือยีน allele D และ d 
ซ่ึงใชเปนตัวจําแนกพันธุได ผลช้ันในสวนใหญมักมีสีนํ้าตาลเขมถึงดํา 
 5.2  เมล็ด (seeds)  ประกอบดวยเปลือกหุมเมล็ด (testa or seed coat) ท่ี
แข็งมาก พัฒนามาจากสวนของผลช้ันใน  ปลายดานหน่ึงของเปลือกหุมเมล็ดเปนที่ต้ังของ 
ตา 3 ตา ตาอันหน่ึงเปนตาน่ิมท่ีจะยอมใหนํ้าผาน และตนออนงอกออกมาได บนตาอันน้ี
จะมีเสนใย (fibre plug) ปกคลุมอยู ถัดเขามาก็เปนช้ันที่สะสมอาหารที่เรียกวา kernel  
องคประกอบสวนใหญเปน fat และ oil เอาไวเลี้ยงตนออนระยะแรก และสามารถนํามา
สกัดนํ้ามันไดดวย ช้ันอาหารสะสมนี้จะลอมรอบแกนของคัพภะ (embryo axis) ซ่ึงมีขนาด
เล็ก ประกอบดวยรากออน (radicle) ยอดออน (plumule) และใบเลี้ยง (haustorium) เม่ือ
เมล็ดมีสภาพแวดลอมเหมาะแกการงอกจะเริ่มขบวนการงอกโดยรากออนจะโผลออกมา
กอนทางตาน่ิม หลังจากน้ันยอดออนโผลออกมาเชื่อมกับรากออนตรงเยื่อท่ีเรียกวา ligule 
ซ่ึงเปนที่เกิดของรากแรก และตอมา ligule จะพัฒนาไปเปนลําตน ตนออนจะไดรับอาหาร
ใบเลี้ยงในชวงแรกโดยผานทางกานใบเลี้ยงที่เช่ือมติดกับ ligule จนกวาจะมีใบจริงผลิต
อาหารเองได ใบเลี้ยงก็จะเริ่มเหี่ยวหมดสภาพไป 
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ภาคปฏิบัติการ 
 

ศึกษาสวนตาง ๆ ของปาลมนํ้ามันจากตัวอยางจริง และลงรายการสวนตาง ๆ จาก 
รูปท่ีกําหนดใหแลวลงรายการในตารางขางลาง 
 

ราก ลําตน ใบ ดอก  ผล  
(root) (stem) (leaf) (flower) (fruit) 
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ภาพที่ 8.1 ปาลมนํ้ามัน (Elaeis guineensis) A) ลักษณะตนพืช B) กานใบ C) โคนกาน 
   ใบ D) ชอดอกเพศผู E) กิ่ง ชอดอกเพศผู F) กิ่งชอดอกเพศผูผาตามยาว G)  

     ดอกเพศผูผาตามยาว H) กิ่งชอดอกเพศเมีย I) ดอกเพศเมีย J) ทะลาย K) ผล  
     L) ผลผาตามยาว 
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ภาพที่ 8.2 สวนประกอบของผลปาลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.3 ลักษณะปาลมนํ้ามันพันธุดูรา พิสิเฟอรา และเทเนรา 
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