
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

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

ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาปาล์มน ้ามัน 

โครงการวิจัย  การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 

กิจกรรม   การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีในพื นท่ีต่างๆ 

ชื่อการทดลอง  การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีในภาคเหนือ 

 Comparison of Surathani Oil Palm Hybrid Varieties in the North of 

Thailand. 

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง สมพล  นิลเวศน์  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

   สุมาลี  สุวรรณบุตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

ผู้ร่วมงาน  เกริกชัย  ธนรักษ์  ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 

 

บทคัดย่อ   

ทดสอบพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี (สฎ. 1 ถึงสฎ.3 )อายุ 10 ปีณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรหนองคายเพ่ือให้ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน ้ามันในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก ให้น ้า430 ลิตรต่อต้นต่อสัปดาห์ ให้ปุ๋ยตามค้าแนะน้ากรม

วิชาการเกษตร (2548)พบว่าทุกพันธุ์มีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน โดยมีจ้านวนทางใบทั งหมด36-48 ทางใบต่อ

ต้น ทางใบเพ่ิม27 ทางใบต่อต้นต่อปี ความยาวทางใบ5.7 เมตร พื นที่ใบ9-11 ตารางเมตร และความสูงต้น2-2.5 

เมตร พื นที่หน้าตัดแกนทางมีความแตกต่างทางสถิติ พันธุ์ สฎ.6 มีพื นที่หน้าตัดมากที่สุด 43.0 ตารางเซนติเมตร

และพันธุ์ สฎ.1 มีพื นที่หน้าตัดน้อยที่สุด 30.1 ตารางเซนติเมตรอัตราส่วนเพศดอกมีความแปรปรวนมากมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ นตามอายุไม่เห็นความแตกต่างในช่วงแรกจนอายุ 10 ปี เริ่มเห็นความแตกต่างที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและ

การจัดการมีค่าต่้าสุด 32 เปอร์เซ็นต์ สูงสุด 89 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับจ้านวนทะลายต่อต้นต่อปีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น

ตามอายุ มีความแปรปรวนสูง จ้านวนทะลายต่อต้นต่อปีต่้าสุด 6 ทะลาย สูงสุด 15 ทะลาย โดยพันธุ์ สฎ.2 

แปรปรวนน้อยกว่าพันธุ์อ่ืน น ้าหนักต่อทะลายมีความแปรปรวนลดลงเมื่อปาล์มน ้ามันมีอายุมากขึ นน ้าหนักต่อ

ทะลายต่้าสุด 10 กิโลกรัม สูงสุด 20 กิโลกรัมผลผลิตทะลายสดเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีแนวโน้ม

ว่าพันธุ์ สฎ.5 ให้ผลผลิตสูงสุด 3.91 ตัน รองลงมาได้แก่พันธุ์ สฎ.1 สฎ.2 สฎ.4 สฎ.3 และ สฎ.6 ให้ผลผลิต 3.78 



3.50 3.46 3.41 และ 3.40 ตัน ตามล้าดับแสดงให้เห็นว่าปาล์มน ้ามันพันธุ์ สฎ.1 ถึง สฎ.6สามารถเจริญเติบโตและ

ให้ผลผลิตที่ดีได้ในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนถ้ามีการจัดน ้าและปุ๋ยอย่างเหมาะสม 

 

ค าน า 

ปาล์มน ้ามันเป็นพืชอุตสาหกรรมที่ให้ปริมาณน ้ามันต่อหน่วยพื นที่สูงสุด เมื่อเทียบกับพืชอ่ืนๆ  ประกอบ
กับปาล์มน ้ามันเป็นพืชยืนต้น มีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานมากกว่า 20 ปี เดิมพื นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคใต้ 
ปัจจุบันได้ขยายพื นที่ไปปลูกอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ปาล์มน ้ามันเป็นพืชที่ชอบสภาพแวดล้อมแบบร้อนชื น 
สภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น และแห้งแล้งยาวนานจะมีผลกระทบกับผลผลิตโดยตรง ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณน ้าฝน และการกระจายตัวของฝนก็เป็นตัว ก้าหนดปริมาณผลผลิตของปาล์มน ้ามันที่
ส้าคัญด้วยเช่นกัน นอกจากนี เทคโนโลยีในการปลูกและดูแลรักษาสวนปาล์มน ้ามันก็สามารถท้าให้ปาล์มน ้ามันให้
ผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

ข้อได้เปรียบของปาล์มน ้ามันก็คือเป็นพืชยืนต้น การลงทุนครั งเดียวสามารถเก็บผลผลิตไปได้หลายปี ทั งยัง
เป็นพืชที่อนุรักษ์สภาพแวดล้อมด้วย การขยายตัวของพื นที่ปลูกปาล์มน ้ามันจึงได้รับความนิยมจากเกษตรกรภาค
อ่ืนๆนอกจากภาคใต้ด้วย แม้ต้องเพ่ิมปัจจัยการผลิตมีผลท้าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมด้วยก็ตาม ซึ่งกรมวิชาการเกษตร
ก็ได้เล็งเห็นความส้าคัญในเรื่องนี  จึงได้บรรจุงานวิจัยการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีกับปาล์มน ้ามันในพื นที่ต่างๆ
กระจายไปในหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร 20 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม การวิจัยพันธุ์และเทคโนโลยี
การปลูกปาล์มน ้ามัน ในพื นที่ที่มีศักยภาพโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์น ้ามัน แผนงานวิจัยและพัฒนาปาล์ม
น ้ามัน ระหว่างปี 2549 – 2553 เพ่ือให้ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน ้ามันในพื นที่ที่แตกต่างกัน
ไปทั่วประเทศ อันจะเป็นข้อมูลพื นฐานในการขยายพื นที่ และปรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน ้ามันต่อไป อย่างไรก็
ตามงานวิจัยดังกล่าวเริ่มได้ประมาณ 3 – 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงแรกของการให้ผลผลิตปาล์มน ้ามัน จึงยังไม่สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ข้อมูลจากงานวิจัยนี จะเป็นข้อมูลพื นฐานส้าหรับเกษตรกรในการตัดสินใจปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่
ต่างๆของประเทศไทย 

 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. ต้นกล้าปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี  1  2  3  4  5  และ  6 
2. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี 21-0-0, หินฟอสเฟต, 0-0-60, กีเซอร์ไรท์ และโบรอน 
3. ไม้เมตรและเวอเนียร์แคลิปเปอร์ 
4. สารก้าจัดศัตรูพืช 
5. เสียมเคียว และอุปกรณ์ใช้ส้าหรับวัดและเก็บข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

 



วิธีการ 

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ไม่มีแผนการทดลอง บันทึกข้อมูลจากต้นปาล์มน ้ามันพันธุ์ละ 10 ต้น  

ประกอบด้วย 

กรรมวิธีที่ 1 ต้นปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 
กรรมวิธีที่ 2 ต้นปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสม Ekona x Bamenda 
กรรมวิธีที่ 3 ต้นปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสม Ekona x Tanzania 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ ้า 3 กรรมวิธี ประกอบด้วย 

กรรมวิธีที่ 1 ต้นปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 
กรรมวิธีที่ 2 ต้นปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 
กรรมวิธีที่ 3 ต้นปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1) ปลูกปาล์มน ้ามันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ใช้ระยะปลูก 9x9x9 ม. โดยให้ด้านหัวของสามเหลี่ยมหันไปทาง
ทิศตะวันออก 

2) ให้น ้าช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนเมษายน 
3) ก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้นและภายในแปลงโดยใช้แรงงานคนใช้เครื่องสะพายบ่าตัดรอบบริเวณโคนต้น และ

ใช้รถไถตัดตามทางระหว่างแถวและต้น 
4) ให้ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร ปุ๋ยเคมี [แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ร็อคฟอสเฟต (0-3-0) 

โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) คีเซอร์ไรท์ (MgO27%) และโบเรท (Boron 11%)]  

การบันทึกข้อมูล  
1) บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ปีละ 1 ครั ง โดยใช้สีน ้ามันและแปรงทาสีป้ายสีทางใบที่ 1 (ทางใบที่อ่อน

ที่สุดซึ่งคลี่เต็มที่แล้ว) วัดทางใบปาล์มน ้ามันที่มาตรฐานคือทางใบที่ 17 ใช้เทปวัด ไม้บรรทัด เวอร์เนียร์ 
ดินสอ ปากกา แบบบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต บันทึกจ้านวนทางใบที่สร้างขึ นใหม่ จ้านวนทางใบ
ทั งหมด จ้านวนใบย่อย ความกว้าง และความยาวของก่ึงกลางใบย่อยด้านละ 3 ใบ วัดความกว้างและลึก
ของแกนทางใบในต้าแหน่งใบย่อยล่างสุดของโคนทาง (สุรกิตติ, 2554) 

2) บันทึกข้อมูลการออกดอกทุก 15 วัน อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ตารางบันทึกข้อมูล สีน ้ามันและแปรงทาสี โดย
ต้องสังเกตให้เห็นว่าเป็นดอกตัวผู้ ดอกตัวเมีย หรือดอกกระเทยชัดเจนก่อนแล้วใช้สีน ้ามันป้ายสีไว้ จากนั น
บันทึกข้อมูลช่อดอกของแต่ละต้นลงในตารางบันทึกข้อมูล  

3) บันทึกข้อมูลผลผลิตปาล์มน ้ามันทุก 15 วัน โดยใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยวได้แก่เสียมแทงทะลายปาล์มน ้ามัน 
เครื่องชั่งน ้าหนัก กระสอบปุ๋ยใช้แล้วเพ่ือบรรจุผลปาล์มน ้ามันร่วง วิธีการคือตัดทะลายปาล์มน ้ามันที่สุก



เต็มที่แล้วและมีผลร่วงไม่ต่้ากว่า 10 ผล น้ามาชั่งน ้าหนักถ้ามีมากกว่า 1 ทะลาย ให้แยกชั่งน ้าหนักแต่ละ
ทะลาย ท้าการบันทึกข้อมูลน ้าหนักให้ตรงกับตารางบันทึกการเก็บเก่ียว 

สถานที่ด าเนินการ 

ด้าเนินการในภาคเหนือ 2 แห่งดังนี  

1.  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปลูก ปี2551 แปลงทดลองโป่งน้อย 

2.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปลูก ปี2547 

ระยะเวลาการทดลอง 

เริ่มต้น  ตุลาคม 2554 – กันยายน 2558 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ตารางท่ี 1 สภาพภูมิอากาศของแปลงทดลอง 

สถานที่ท าการทดลอง ปีปลูก 
อุณหภูมิเฉลี่ย ปี54 – 58 ( ๐C) ปริมาณน้ าฝน

(มม./ปี) 

ปริมาณน้ าฝน 

<100มม./เดือน สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

1. ศวกล.เชียงใหม่ 2551 27.70 15.30 20.40 1,937 6.00 
2. ศวพ.พิจิตร 2547 33.50 23.10 28.90 1,228 7.00 

ระดับที่เหมาะสม <37 >15 22-32 2,000-2,500 1 – 2 เดือน 

จากตารางที่ 1 พื นที่ท้าการทดลอง 2 แห่งคือ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ แปลงทดลองโป่งน้อย อยู่ใน
เทือกเขาดอยอินทนนท์ มีความสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1,300 – 1,400 เมตร มีอุณหภูมิต่้าเกือบทั งปี ท้าให้
ระดับความเหมาะสมของอุณหภูมิไม่ค่อยเหมาะสม  ส่วนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร มีระดับอุณหภูมิที่
เหมาะสม ทั งอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยไม่เกิน 37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 15 องศาเซลเซียส  และ
อุณหภูมิเฉลี่ย28.90 องศาเซลเซียส สถานที่ทดลองทั ง 2 แห่งมีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยต่อปี มีปริมาณต่้ากว่าระดับที่
เหมาะสม คือต่้ากว่า 2,000 มม./ปี ส้าหรับการกระจายตัวของฝน ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับปริมาณน ้าฝนต่อปี คือ 
มีจ้านวนเดือนที่มีปริมาณน ้าฝนต่้ากว่า 100 มม./เดือนในช่วง 6 - 7 เดือนต่อปี  

  



การเจริญเติบโตของปาล์มน้ ามัน  

ตารางท่ี 2 พื นที่หน้าตัดแกนทางของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี(ตารางเซ็นติเมตร)  

พันธุ์ 
พ้ืนที่หน้าตัดแกนทางใบ(ตร.ซม.) 

ศวกล.เชียงใหม ่ ศวพ.พิจิตร 

สฎ. 2 20.18  

EKONA X BAMENDA 21.49  

EKONA X TANZANIA 25.20  

สฏ. 1 
 

34.20b 

สฏ. 2 
 

31.90b 

สฎ. 3 
 

38.73a 

C.V. (%) 
  

5.70 

ตัวเลขในช่วงสดมภ์เดียวกันที่มีตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้ DMRT 

พื นที่หน้าตัดแกนทางใบปาล์มน ้ามันเป็นลักษณะทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง ในแต่ละพันธุ์ลูกผสมของปาล์ม
น ้ามันจะมีขนาดไม่เท่ากัน แต่ในปาล์มน ้ามันพันธุ์ลูกผสมเดียวกัน มีอายุที่ใกล้เคียงกัน ควรมีพื นหน้าตัดแกนทาง
ใกล้เคียงกัน ดังนั นการวัดพื นที่หน้าตัดแกนทางก็เป็นข้อมูลส้าหรับใช้ประเมินความเหมาะสมของพื นที่ 
สภาพแวดล้อม รวมไปถึงการดูแลรักษาของแปลงทดลองนั นได้ จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยพื นที่หน้าตัดแกนทางที่
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปาล์มน ้ามันลูกผสม Ekona x Bamenda มีขนาดสูงสุด รองลงมาคือ Ekona x Tanzania 

และ สฎ.2 ตามล้าดับ ในขณะที่ ศวพ.พิจิตร สฎ.3 มีขนาดพื นท่ีหน้าตัดแกนทางสูงสดุและแตกต่างทางสถิติกับ สฎ.1 และ สฎ.2 
ตามลา้ดับ    

ตารางท่ี  3 พื นที่ใบทางใบท่ี 17 ของปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี(ตารางเมตร) 

พันธุ์ 
พ้ืนที่ใบทางใบที่ 17 (ตารางเมตร) 

ศวกล.เชียงใหม ่ ศวพ.พิจิตร 

สฎ. 2 7.44  

EKONA X BAMENDA 8.94  

EKONA X TANZANIA 7.78  

สฏ. 1 
 

13.09 

สฏ. 2 
 

12.66 

สฎ. 3 
 

12.62 

C.V. (%) 
  

5.70 



ในรายละเอียดการบันทึกข้อมูลการทดลอง การวัดความกว้าง – ยาวใบย่อย จ้านวนใบย่อยของทารงใบที่ 
17  ก็เพ่ือมาค้านวณหาพื นที่ใบ(ตารางที่ 3) ซึ่งปาล์มน ้ามันใช้ในการสังเคราะห์แสง ดังนั นในเงื่อนไขอายุปาล์ม
น ้ามันที่เท่ากัน ในพันธุ์ลูกผสมเดียวกัน จึงควรมีพื นที่ใบใกล้เคียงกัน ความแตกต่างที่เกิดขึ นสาเหตุจากสภาพพื นที่ 
สภาพภูมิอากาศ และการดูแลรักษา  ซึ่งผลการทดลองของทั ง ศวกล.เชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยพื นที่ใบทางใบที่ 17 
ใกล้เคียงกัน ส่วนที่ ศวพ.พิจิตร พื นที่ใบทางใบท่ี 17ก็ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง
สถานที่ทดลองทั ง 2 แห่ง เห็นได้ชัดว่าที่ศวพ.พิจตรมีขนาดพื นที่ใบทางใบที่ 17 มากกว่าที่ศวกล.เชียงใหม่(โปร่ง
น้อย)ค่อนข้างมาก 

ผลผลิตทะลายสดปาล์มน้ ามัน 
ผลผลิตทะลายสดปาล์มน ้ามันทีไ่ด้รับ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพันธุ์ลูกผสมปาล์มน ้ามัน อันเกิดจากทั ง

พันธุกรรมที่ได้รับมาจากพ่อและแม่พันธุ์ และสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต
ตลอดการอายุการปลูกปาล์มน ้ามัน ตารางที ่4 เป็นผลผลิตทะลายสดปาล์มน ้ามันต่อต้นต่อปีเฉลี่ย ที่ศวกล.
เชียงใหม่ เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 6 หลังปลูก ส่วนที่ศวพ.พิจิตร ให้ผลผลิตในปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลผลิตทะลายสดปาล์ม
น ้ามันอายุ 5 – 11 ปีหลังปลูก หลังปลูก  พบว่าสถานที่ทดลองโปร่งน้อย ศวกล.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่สูงมีอากาศเย็น
เกือบตลอดปี ปาล์มน ้ามันลูกผสม Ekona x Tanzania ให้ผลผลิตสูงสดุ รองลงไปคือ Ekona x Bamenda และน้อยที่สุดคือ 

สฎ.2  ที่ศวพ.พิจิตร สฎ.1 ให้ผลผลิตสูงสุด รองลงมาคือ สฎ.2 และ สฎ.3 ให้ผลผลิตต่้าสดุ 

ตารางท่ี 4 ผลผลิตทะลายสดต่อต้นปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีเฉลี่ย(กิโลกรัม/ต้น) 

พันธุ์ 
ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย(กิโลกรัม/ต้น) 

ศวกล.เชียงใหม ่ ศวพ.พิจิตร 

สฎ. 2 79.62  
EKONA X BAMENDA 92.64  
EKONA X TANZANIA 103.67  

สฏ. 1 
 

107.72 
สฏ. 2 

 
102.36 

สฎ. 3 
 

89.79 

จากตารางที่ 4 เมื่อน้ามาค้านวณเป็นผลผลิตทะลายสดปาล์มน ้ามันต่อไร่ต่อปี(ตารางที่ 5) เทียบกับ
เป้าหมายในยุทธศาสตร์ปาล์มน ้ามันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีก้าหนดไว้ ไม่ต่้ากว่า 3.50 ตันต่อไร่ต่อปี
พบว่า ทั งศวกล.เชียงใหม่ และศวพ.พิจิตร ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีต่้ากว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยที่ศวกล.
เชียงใหม่  

ตารางท่ี 5 ผลผลิตทะลายสดต่อไร่ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่/ปี) 

พันธุ์ 
ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 

ศวกล.เชียงใหม่ ศวพ.พิจิตร 



สฎ. 2 1,815  

EKONA X BAMENDA 2,112  

EKONA X TANZANIA 2,364  

สฏ. 1 
 

2,456 
สฏ. 2 

 
2,334 

สฎ. 3 
 

2,047 

C.V. (%) 
  

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การเปรียบเทียบพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานีในภาคเหนือ ทั ง 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี  

การเจริญเติบโตของปาล์มน ้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2  Ekona x Bamenda  และ Ekona x Tanzania ที่ศว
กล.เชียงใหม่ ทั ง 3 พันธุ์ค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับพื นที่ปลูกในพื นราบทั่วไป   ในขณะที่ศวพ.พิจิตร มีการ
เจริญเติบโตตามปกติ ทั งพื นที่หน้าตัดแกนทาง และพื นที่ใบทางใบที่ 17 ส่วนผลผลิตทะลายสดต่อต้นต่อปีปาล์ม
น ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี ของทั งที่ศวกล.เชียงใหม่ และ ศวพ.พิจิตร ค่อนข้างต่้า ผลผลิตทะลายสดปาล์มน ้ามัน
ต่อไร่ต่อปี ยังต่้ากว่า 3.50 ตันต่อไร่ต่อปี เทียบกับเป้าหมายในยุทธศาสตร์ปาล์มน ้ามันของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

ดังนั นจึงไม่ควรปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่สูง และมีอากาศเย็น เช่นที่สถานที่ทดลองโปร่งน้อย ศูนย์วิจัยเห
ษตรหลวงเชียงใหม่ ส่วนการปลูกปาล์มน ้ามันในเขตภาคเหนือจะต้องมีการให้น ้าในช่วงแล้ง และปุ๋ยเคมีอย่าง
เพียงพอ เพ่ือให้มีผลผลิตสูงขึ น 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1) เป็นข้อมูลช่วยการตัดสินใจปลูกปาล์มน ้ามันแก่เกษตรกรและผู้สนใจที่คิดจะปลูกปาล์มน ้ามันในพื นที่

ภาคเหนือ 

2) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในการดูแลรักษาแปลงปาล์มน ้ามันในเขตพื นที่ภาค เหนือ

เพ่ือให้น้าไปปฏิบัติและประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื นที่ 
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