
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  ระบุชื่อแผนงานวิจัยตามแบบ ว1-ก ที่ผ่านการอนุมัติ 

 

2. โครงการวิจัย   :  ศึกษาและทดสอบพันธุ์มะกอกน ้ามัน (ระยะที่ 2) 

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะกอกน ้ามัน 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษารวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะกอกน ้ามันจากอียิปต์(ระยะที่ 2) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :   

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน    

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวฉัตต์นภา  ข่มอาวุธ สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่ 

   นายยุทธศักดิ์  เจียมไชยศรี สังกัด ส้านักวิจัยและพัฒนาการ

อารักขาพืช 

   นางสาวธารทิพย์ ภาสบุตร สังกัด ส้านักวิจัยและพัฒนาการ

อารักขาพืช 

   นางสาวพรอนันต์  แข็งขันธ์ สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน 

 

5. บทคัดย่อ   :   

 ตามที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มอบพันธุ์ จ้านวน 10 พันธุ์ 133 ต้น ได้แก่ พันธุ์ Toffahi, Aggizi, 

Maraki, Picual, Manzanillo, Coratina,  Arbequina, Koroneiki, Giza 52 และ Giza 91 โดยปลูกในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จังหวัดเชียงใหม่  มีความสูงจากน ้าทะเล

ประมาณ 1,300 เมตร ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เนื อดินหยาบ สีน ้าตาล แปลงปลูกเป็นขั นบันไดเชิงเขา 

พบว่า มะกอกน ้ามันพันธุ์ Koroneiki เริ่มออกดอกและติดผล เมื่อต้นมีอายุประมาณ 2 ปี และจะออกดอกทุกปี (ปี 



พ.ศ. 2552- 2558) โดยเริ่มแทงช่อดอกในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ดอกออกเป็นช่อ (raceme) บริเวณซอกใบ 

ดอกบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (1-2 สัปดาห์) เป็นดอกสมบูรณ์เพศ และจะเริ่มติดผลหลังจากดอกบานประมาณ 2-3 

สัปดาห์ และผลจะสุกแก่ช่วงเดือนกรกฎาคม ( 3-4 เดือนหลังดอกบาน) โดยผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงด้าและ

มีแวกซ์เคลือบที่ผิวผล ขนาดผลเฉลี่ยประมาณ 1.35 กรัม ผลกว้างเฉลี่ย 18.48 มิลลิเมตร ผลยาวเฉลี่ย 24.61 

มิลลิเมตร โดยปริมาณการออกดอกและติดผลเพ่ิมขึ นทุกปีตามอายุและขนาดทรงพุ่มที่เพ่ิมขึ น ส่วนพันธุ์อ่ืนๆที่ออก

ดอกซ่ึงออกดอกในช่วงเวลาเดียวกัน และติดผลจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้  ได้แก่ พันธุ์ Picual ขนาดผลเฉลี่ยประมาณ 

3.71 กรัม ผลกว้างเฉลี่ย 11.21 มิลลิเมตร ผลยาวเฉลี่ย 18.02 มิลลิเมตร 

 According to the Arab Republic of Egypt who have given 10 species, 133 plants; 

Toffahi, Aggizi, Maraki, Picual, Manzanillo, Coratina, Arbequina, Koroneiki, Giza 52 and Giza 91. 

They were grown in December, B.E.2550 at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center in 

Chiangmai Province, located at 1,300 meters height above sea level. The soil was described as 

sandy loam soil and brown in colour.  Olive oil; Koroneiki; was flowering during January-

February. The olive flowers are “raceme” panicle, at the axil of  the leaves on the branch 

during February (1-2 weeks). The olive flowers are perfect flower and the fruit form after 

blossoming about 2-3 weeks. The fruit set were harvested around July (3-4 months after 

blossom). The green fruit will turn to dark purple colour. Average fruit size is about 1.35 gram, 

18.48 millimeter width, 24.61 millimeter length. The amount of flowering and fruiting increased 

in every year upto ages of the trees. Other specie were flowering and developing until 

harvesting picking up fruits at the same time which was Picual. Its average fruit size is about 

3.71 gram, 11.21 millimeters width, 18.02 millimeter length. 

 

6. ค าน า 

 มะกอกน ้ามันเป็นพืชที่มีถ่ินก้าเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียน และในแถบเขตร้อนชื นและตอนกลาง
ของทวีปเอเชีย จนกระทั่งถึงทวีปแอฟริกา (http://www.crfg.org/pubs/ff/olive.html) โดยมีพันธุ์การค้าจะมี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Olea europaea L. อยู่ในวงศ์ Oleacea ซึ่งมีพืชหลายชนิดที่อยู่ในสกุลเดียวกัน ได้แก่ มะลิ
Jusminum (jasmine), Phillyrea, Ligustrum (privet), Syringa (lilac), Fraxinus (ash) 
(http://www.rspg.thaigov.net/experimental_project/olive/olive12.htm) 

http://www.rspg.thaigov.net/experimental_project/olive/olive12.htm


 ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจในเรื่องคุณภาพกันมากขึ น ดังนั นตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

(Neutraceutical) จึงอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่องปีละ 40 – 50 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์จาก

มะกอกน ้ ามัน เป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ (Functional Food) ชนิดหนึ่ ง เพราะมีคุณสมบัติช่วยในการลด            

คลอเลสเตอรอล ลดอัตราการเสี่ยงของโรคหัวใจ และมะเร็งในล้าไส้ใหญ่ ได้มีการศึกษาและส้ารวจแล้วว่า

ประชากรในแถบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะกอกน ้ามันที่ส้าคัญ นิยมบริโภคน ้ามันมะกอกในปริมาณสูง

เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้พวกเขามีปัญหาด้านสุขภาพในเรื่องดังกล่าวน้อยกว่าในชาวอเมริกันหลายเท่าตัว  

จึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปรารภกับหลายหน่วยงาน รวมทั งโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ โครงการ กปร. ได้มีการศึกษาและทดลองปลูกมะกอกน ้ามันใน

ประเทศไทย โดยในช่วงแรกได้มีการน้าพันธุ์เข้ามาจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส โมรอคโค และ

โครเอเชียเข้ามาปลูก โดยมีการปลูกทดสอบในบริเวณตั งแต่ชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออก ภาคกลาง  

ในเขตที่สูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย ผลการทดสอบพบว่าพันธุ์มะกอกน ้ามันที่

สามารถปรับตัวออกดอกติดผลได้ในสภาพการปลูกในพื นที่ภาคกลางและในพื นที่สูง ได้แก่พันธุ์ Arbequina จาก

ประเทศสเปน แต่การติดผลไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้รับการผสมเกสร ผลจึงมีขนาดเล็กและหลุดร่วงไปก่อนแก่ 

นอกจากนั นมีพันธุ์ที่ออกดอกเพียงครั งเดียวจ้านวน 3 ต้น ในเดือนกรกฎาคม 2542 แต่เป็นการออกดอกติดผลที่

ปลายกิ่ง ได้แก่พันธุ์ Cornicarba จากประเทศสเปน และพันธุ์ Barnea จ้านวน 2 ต้น ออกดอกในเดือนมกราคม 

2543 ซึ่งการที่มะกอกน ้ามันพันธุ์ดังกล่าวออกดอกได้เนื่องจากในสภาพก่อนออกดอกมีอุณหภูมิต่้าสุดต่้ากว่า 10-

13  องศาเซลเซียส นานติดต่อกัน เกิน 7 สัปดาห์ 

 มะกอกน ้ามันบางพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีในอียิปต์ ตูนีเซีย และอิสราเอล จะเห็นได้ว่าสามารถ

ออกดอกและติดผลได้ดีในสภาพที่อากาศไม่หนาวเย็นมาก ในขณะที่พันธุ์อ่ืนๆต้องการช่วงอุณหภูมิต่้าในการชักน้า

ให้เกิดการพัฒนาตาดอก เนื่องจากมะกอกน ้ามันเป็นไม้ไม่ผลัดใบ จึงไม่ค่อยสามารถมีความทนทานต่อสภาพที่

อุณหภูมิต่้ากว่าจุดเยือกแข็งได้มากนัก ตาใบและตาดอกจะถูกท้าลายเมื่อกระทบกับสภาพอุณหภูมิที่ต่้ากว่า 5 

องศาเซลเซียส และเม่ืออุณหภูมิที่ต่้ากว่า 10 องศาเซลเซียส กิ่งก้านสาขาและล้าต้นจะถูกท้าลาย 

 ดังนั นในการคัดเลือกพันธุ์ที่มีความต้องการช่วงอากาศหนาวเย็นในระยะสั นจากแหล่งที่พันธุ์ได้มี

การปรับตัวแล้วน้ามาปลูกในไทย จึงควรมีโอกาสในการประสบความส้าเร็จในคัดเลือกพันธุ์มะกอกน ้ามันที่

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย จากการรวบรวมพันธุ์มะกอกน ้ามันทั่วโลก โดยคัดเลือกพันธุ์ที่ต้องการความ

หนาวเย็นต่้า และจากแหล่งพันธุ์ที่มีสภาพภูมิอากาศที่ไม่หนาวเย็นมากนัก ได้ด้าเนินการรวบรวมไว้มากกว่า 40 

พันธุ์  และปลูกคัดเลือกพันธุ์ที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  ในที่สุดจึงคัดเลือกพันธุ์ที่มีความเหมาะส มกับ

สภาพแวดล้อมของอียิปต์ได้ 10 พันธุ์ (Sari El Deen, 2009) 



 มะกอกน ้ามันเป็นพืชที่มีระบบรากตื น รากสามารถลงได้ลึกประมาณ 10.15 – 80 เซนติเมตร มี

การเจริญเติบโตในแนวกว้างของพืชจะเป็น 2-3 เท่าของรัศมีของส่วนยอดสุด ใบของมะกอกน ้ามันมีขนาดเล็ก 

หนา มีขนเล็กๆเพ่ือป้องกันคิวติเคิลเพื่อช่วยควบคุมในการคายน ้า มีการเรียงตัวเป็นคู่ตรงข้าม โดยการเรียงตัวของ

ใบจะมีความแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ตาดอกและตาใบจะอยู่ในบริเวณหูใบ เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม  

ตาใบจะพัฒนาเป็นตาดอก โดยการออกดอกจะเกิดในกิ่งอายุ 1 ปี ดอกจะออกเป็นช่อดอก (paniculate 

inflorescence) ในแต่ละช่อดอกจะมีประมาณ 15-30 ดอกขึ นกับอายุ ความสมบูรณ์ของต้น และพันธุ์ ดอก

มะกอกน ้ ามันจะมีสีขาวอมเหลือง ก้านดอกสั น (Sari El Deen, 2009) มะกอกน ้ามันเป็นพืชไม่ผลัดใบ 

(evergreen) จะมีความต้องการชั่วโมงความหนาวเย็นแตกต่างจากในไม้ผลเมืองหนาวทั่วไปที่ต้องการชั่วโมงความ

หนาวเย็น 150 – 400 ชั่วโมง ตามแต่ชนิดพันธุ์และชนิดพืช แต่ในมะกอกน ้ามันอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชักน้า

ให้ออกดอกคืออุณหภูมิกลางวัน 16-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิกลางคืน 4–6 องศาเซลเซียส มะกอกน ้ามันเป็น

พืชที่มีระบบรากตื น รากสามารถลงได้ลึกประมาณ 10.15–80 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตในแนวกว้างของพืช

จะเป็น 2-3 เท่าของรัศมีของส่วนยอดสุด ใบของมะกอกน ้ามันมีขนาดเล็ก หนา มีขนเล็กๆ เพ่ือป้องกันคิวติเคิล

เพ่ือช่วยควบคุมในการคายน ้า มีการเรียงตัวเป็นคู่ตรงข้าม โดยการเรียงตัวของใบจะมีความแตกต่างกันไปตามสาย

พันธุ์ ตาดอกและตาใบจะอยู่ในบริเวณหูใบ เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม ตาใบจะพัฒนาเป็นตาดอก โดยการออก

ดอกจะเกิดในกิ่งอายุ 1 ปี ดอกจะออกเป็นช่อดอก (paniculate inflorescence) ในแต่ละช่อดอกจะมีประมาณ 

15-30 ดอก ขึ นกับอายุ ความสมบูรณ์ของต้น และพันธุ์ ดอกมะกอกน ้ามันจะมีสีขาวอมเหลือง ก้านดอกสั น (Sari 

El Deen, 2009) 

 Bignami et al., (1994) ศึกษา การเจริญเติบโตของต้นและผลมะกอกน ้ามันพันธุ์ Canino, 

Leccino, Maurino และ Pendolino ที่ปลูกในสภาพภูมิอากาศแตกต่างกัน 2 แห่งในตอนกลางของอิตาลี พบว่า

สภาพอุณหภูมิอากาศ มีผลต่อการการเจริญเติบโตของแต่ละพันธุ์ โดยพันธุ์พื นเมือง Canino  เจริญเติบโตช้าที่สุด  

Bartolini and Fabbri  (1994)  ได้ศึกษาการปรับตัวของมะกอกน ้ามัน  12  พันธุ์จากอิตาลีที่ สามารถแยกพันธุ์

ต่างๆ  ออกได้เป็น  4  กลุ่ม  พันธุ์ที่มีช่วงระยะการเจริญเติบโตทางกิ่งใบยาวนานจะให้การเจริญเติบโตของยอด

โดยรวมสูงกว่าพันธุ์อ่ืน  เช่นพันธุ์  Carolea,  Picholine,  Pendolino,  Coratina  และ  Frantoio  จะเห็นได้

ว่าสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 

 มะกอกน ้ามัน 8 พันธุ์ จากแหล่งปลูก สเปน อิตาลี และอิสราเอล ปลูกเมื่อปี 2540 ที่ศูนย์วิจัย

พืชสวนเลย พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มการเจริญเติบโตเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจริญเติบโตปานกลางถึงดี และ 

เจริญเติบโตไม่ดี มีเพียงพันธุ์ Arbequina และ Barnea ที่สามารถออกดอกและติดผลในช่วงเดือนมกราคม 2543 

มีเพียงพันธุ์ Cornicabra ออกดอกและติดผลที่ปลายกิ่ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2549 พันธุ์ Arbequina แสดง



การเจริญเติบโตได้ดีที่สุดภายใต้สภาพแวดล้อมของไทย โดยออกดอกและติดผล แต่เป็นการติดผลแบบ 

parthenocarpic (Pojanagaroon และ Kaewrak, 2003) 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       
  1. ต้นพันธุ์มะกอกน ้ามัน 
  2. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี (สูตร 15-15-15 และสูตร 13-13-21) ปูนขาว โดโล
ไมท์  ขี เถ้าแกลบ ฟางข้าว สารป้องกันก้าจัดโรคและแมลง 
  3. วัสดุส้านักงาน ได้แก่ กระดาษ กล้องถ่ายรูป 
  4. วัสดุคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ 

 
- วิธีการ  
 1) รวบรวมพันธุ์และศึกษาพันธุ์มะกอกน ้ามันจากประเทศอียิปต์ จ้านวน 10 พันธุ์ ได้แก่ Taffahi 

, Aggizi , Maraki , Picual , Manzanillo , Coratina , Arbequina , Koroneiki ,Giza 52 และ Giza 91 และ 
พันธุ์ Unknown ซึ่งขยายพันธุ์มาจากต้นมะกอกน ้ามันที่ประเทศตุรกีมอบให้ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 
2549 
 2) จัดเตรียมแปลงปลูก โดยปรับปรุงดินแปลงปลูกโดยใช้ปูนขาว เพ่ือปรับระดับความเป็นกรด – 
ด่างของดิน 

 3) ปลูกมะกอกน ้ามันที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แปลงขุนวาง) ระยะปลูก 3x3 เมตร 
 4) จัดท้าร่องระบายน ้า เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วมขังบริเวณหลุมปลูกและแปลงปลูก และคลุมบริเวณ

โคนต้นด้วยพลาสติก 
 5) ตัดแต่งกิ่งบังคับทรงพุ่มให้เป็นล้าต้นเดี่ยว ไว้กิ่งประมาณ 3-4 กิ่งที่ระดับความสูงจากพื นดิน

ประมาณ 60 เซนติเมตร จัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง 
 6) การป้องกันก้าจัดศัตรูพืชด้าเนินการตามความจ้าเป็น 
 7) วางแผนการให้น ้าในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะช่วงที่มีการพัฒนาจากตาใบ

เป็นตาดอก ช่วงการออกดอก และช่วงพัฒนาผล  
 8) เก็บข้อมูล: ลักษณะประจ้าพันธุ์  บันทึกการเจริญเติบโต การออกดอกและติดผล การ

เจริญเติบโต โดยวัดขนาดเส้นรอบวงโคนต้น การเข้าท้าลายของโรค แมลง อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ ปริมาณน ้าฝน 
บันทึกการปฏิบัติดูแลรักษา การให้น ้า การให้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว  
  กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบพันธุ์มะกอกน ้ามันที่ประเทศอียิปต์ได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในเดือนเมษายน 2550 จ้านวน 10 พันธุ์ ได้แก่ 
Taffahi, Aggizi, Maraki, Picual, Manzanillo, Coratina, Arbequina, Koroneiki, Giza 52 แ ล ะ  Giza 91 



ทั งหมดจ้านวน 180 ต้น และพันธุ์ Unknown ซึ่งได้จากสวนตุรกี ที่ประเทศตุรกีมอบให้ประเทศไทย จ้านวน 1 
พันธุ์  ลักษณะต้นที่ได้รับเป็นกิ่งปักช้า โดยได้น้าไปปลูกที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แปลงขุนวาง ) ซึ่งมี
ลักษณะดินร่วนปนทราย เนื อดินหยาบ สีน ้าตาลแดง แปลงปลูกเป็นขั นบันไดเชิงเขา อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูหนาว
อยู่ระหว่าง 12 – 23 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้าฝน 1,600 มิลลิเมตรต่อปี ลงปลูก ธันวาคม 2550 

 
- เวลาและสถานที่     - เริ่มต้น2559 - สิ นสุด 2561  

- สถานที่ท้าการทดลอง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และ   

สถาบันวิจัยพืชสวน 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
           1. การเจริญเติบโต จากการทดลองปลูกมะกอกน ้ามันเมื่อเดือนธันวาคม 2550 พบว่าพันธุ์ที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตดีและสม่้าเสมอ คือ พันธุ์ Koroneikei ซึ่งในการเจริญเติบโตทางล้าต้นของมะกอกน ้ามันนั น สามารถ
เจริญเติบโตได้ตลอดรอบปี อัตราการเจริญเติบโตขึ นกับปัจจัยอุณหภูมิ การให้น ้า และsolar radiation โดยทั่วไป
การเจริญเติบโตในช่วงอุณหภูมิต่้าจะมีผลต่อการเจริญเติบโต รวมทั งการให้น ้าโดยการอาศัยน ้าฝนอย่างเดียว 
พบว่าการให้น ้าจะช่วยให้การเจริญเติบโตทางยอดและการเจริญทางใบในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง จะเห็นได้
ว่าจะมีช่วงการแตกยอดใหม่สองช่วงในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง (Conner and Fereres, 2005) และที่
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่พบว่าช่วงที่มีอัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้นในช่วงในช่วงปี 2552-
2554 มีอัตราการเจริญเติบโตที่ตอบสนองต่อปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยมีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม- 
ธันวาคมเฉลี่ยต่อเดือน 12.9 , 3.3, 88.8, 109.7, 310.5, 297.5, 213.5, 388.4, 426.2, 418.0, 4.1 และ 10.7 
มิลลิเมตร ตามล้าดับ ความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ย 85 , 65, 72, 75, 87, 91.7, 91, 93.7, 94.7, 95.3, 90 และ 89 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ โดยมะกอกน ้ามันพันธุ์ Koroneikei พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.39, 1.77, 2.30, 
1.03 และ 1.01 มิลลิเมตร ในช่วงเดือนมกราคม- ธันวาคม  
 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงโคนต้นมะกอกน ้ามันพันธุ์ Koroneikei ที่ศูนย์วิจัยเกษตร

หลวงเชียงใหม่ ในปี 2552-2554 

ปี/เดือน มค. เมย.. กค. ตค. ธค. 

2552 0.00 3.70 3.37 1.23 1.00 

2553 0.70 0.70 0.96 1.01 1.11 

2554 0.48 0.92 2.58 0.84 0.92 



ค่าเฉลี่ย 0.39 1.77 2.30 1.03 1.01 

SD 0.36 1.68 1.23 0.20 0.09 

      

 

ภาพที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตเส้นรอบวงโคนต้นมะกอกน ้ามันพันธุ์ Koroneikei ในปี 2552-2554 เทียบกับ

ปริมาณน ้าฝน 

 



ภาพที่ 2 แสดงการเจริญเติบโตเส้นรอบวงเฉลี่ยของมะกอกน ้ามัน 11 พันธุ์ปลูกท่ีศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปี 

2556-2559 

 

 

อุณหภูมิสูงสุด                           อุณหภูมิทั งปี                        อุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด 

ภาพที่ 3 แสดงอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่้าสุด และอุณหภูมิเฉลี่ย (๐ซ) ปี 2552-2561ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่  

 



 

ภาพที่ 4 แสดงความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ย ปี 2552-2561 ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) ปี 2552-2561 ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 



 มะกอกน ้ามันซึ่งเป็นพืชที่มีถิ่นก้าเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีการปลูกเป็นการค้าในพื นที่ช่วง

ละติจูด 30-45 องศาเหนือ และใต้ โดยทั่วไปมีลักษณะภูมิอากาศร้อน ปริมาณน ้าฝนน้อยในช่วงฤดูร้อน ส่วน

ในช่วงฤดูหนาวมีอากาศไม่หนาวเย็นมากนัก (Conner and Fereres, 2005) มะกอกน ้ามันเป็นพืชที่ไม่ตอบสนอง

ต่อช่วงวัน (day-neutral plant) โดยที่ในช่วงที่มีการพัฒนาให้เกิดการชักน้าให้ตาดอกพัฒนาบนกิ่งอายุ 1 ปี ใน

ขณะเดียวกันปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก และสภาพทางสรีรวิทยาภายในพืชตอบสนองต่อ

การท้างานการพัฒนาตาดอกจากช่วงฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม่ผลิ Moriana et.al. (2003) พบว่าการเจริญเติบโตของ

ล้าต้นในสภาพที่ขาดน ้าจะท้าให้ชะงักการเจริญเติบโตในช่วงแล้ง ท้าให้การเจริญเติบโตของเส้นรอบวงมะกอก

น ้ามันพันธุ์ Koroneikei ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ชะลอการเจริญเติบโตในช่วงที่อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 

1.77- 1.03 เซนติเมตรในช่วงเดือนเมษายน-ตุลาคม ในช่วงปี 2552-2554 (ตารางที่ 1 และภาพท่ี 1)  

  ในเมดิเตอร์เรเนียนการเจริญเติบโตทางกิ่งจะเกิดขึ นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายฤดูใบไม้ร่วง 

(Fermandez and Moreno, 1999) ในการศึกษาการพัฒนาของมะกอกน ้ามันได้มีรายงานว่ามีสองช่วงของการ

พัฒนาในระยะ vegetative growth (Zigarevic, 1959; Pansiot and Rebour, 1961) ในระยะแรกคือช่วงฤดู

ใบไม้ผลิก่อนการบานของดอก (Bignami et. al.,1993) ในขณะที่ระยะที่สองเกิดขึ นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเมื่อ

อุณหภูมิลดลงในเวลากลางวัน (Lavee, 1997) อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาการ

เจริญเติบโต ตลอดจนความแตกต่างเรื่องเวลาและอัตราการเจริญเติบโตขึ นกับต้าแหน่งสถานที่และรอบปี 

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมากจะมีผลมากกว่าอิทธิพลจากพันธุกรรมซึ่งจะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความ

แตกต่างในทางชีวภาพ ในการเร่งการเจริญเติบโตและการชะลอการเจริญเติบ โตในระยะใดก็ตามจะมีผลต่อ

คุณภาพ (Rollo, 1998) ในการศึกษาพบว่าพันธุ์มะกอกน ้ามันที่มีการเจริญเติบโตที่ เส้นรอบวงโคนต้น คือ 

Coratina, Maraki, Koroneikei, Giza52, Aggizi , Picual, Arbequina, Unknown, Toffahi, Manzanailo 

และ Giza91 โดยมีขนาด 60.25, 50.75, 47.8, 39.5, 37, 36.33, 35.0, 30.88, 30.33, 26 และ 0 เซนติเมตร 

ตามล้าดับ ส่วน Giza 52 ในปี 2559 ต้นตาย โดยจะเจริญเติบโตเร็วในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม ส่วนเดือน

ตุลาคมจะมีอัตราการเจริญเติบโบลดลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาด้าน reproductive  

  ในการเจริญเติบโตของมะกอกน ้ามันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวภาพ (biological 

process) ซึ่งเกิดขึ นในระหว่าง biennial cycle โดยมีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศและผลผลิต (Climato 

et.al.,1990; Bandido and Dettori, 2001) ในพืชที่โตเต็มที่แล้วการเจริญเติบโตในปีปัจจุบันเป็นฐานของการ

เจริญเติบโตในปีถัดไป ได้แก่ การออกดอกและการให้ผลผลิต ดังนั นการที่รักษาให้มีผลผลิตดีต่อเนื่องทุกปีมีความ

จ้าเป็นต่อ การเจริญเติบโตทางกิ่งใบ (vegetative growth) ในทุกปี (Michelakis, 2000) แต่ในพืชที่อายุไม่มาก

นักพลวัต (dynamics) ของการเจริญเติบโตและการติดผลยังไม่มีข้อมูลมากนัก 



 2. การออกดอก จากการศึกษาพบว่า มะกอกน ้ามันที่ปลูกที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เมื่อ

เดือนธันวาคม 2550 โดยใช้ต้นพันธุ์จากประเทศอียิปต์ โดยวิธีการปักช้า พบว่าเริ่มมีการออกดอกครั งแรกหลัง

ปลูกไปแล้วเมื่ออายุ 1 ปี 2 เดือน ช่อดอกของมะกอกน ้ามันเป็นแบบ paniculate จะออกที่ซอกใบด้านตรงข้าม

กับใบ ซึ่งจะเกิดบนกิ่งเล็กๆ ที่มีอายุประมาณ 1 ปี ในแต่ละช่อดอกควรมีดอกย่อยประมาณ 15  – 30 ดอกต่อช่อ 

ทั งนี ขึ นกับพันธุ์และการพัฒนาในช่วงปี ดอกมะกอกน ้ามันจะมีสี เหลือง – ขาว ก้านดอกสั น มี 4 กลีบ ช่วง

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการพัฒนาตาดอกจะอยู่ในช่วง อุณหภูมิสูงสุด 16 – 22 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน 

และ ช่วงอุณหภูมิ 4 – 6  องศาเซลเซียสในเวลากลางคืน และหากว่าอุณหภูมิกลางคืนเกิน 7.5 องศาเซลเซียส 

หรือต่้ากว่า 16 องศาเซลเซียสในเวลากลางวันก็จะไม่ออกดอก ทั งนี ในแต่ละพันธุ์มีความต้องการชั่วโมงความ

หนาวเย็นแตกต่างกัน และบางพันธุ์สามารถออกดอกและติดผลได้เมื่อได้รับช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่นานมาก 

(Seif el Deen , 2553) ในปี 2552 พบว่าในพันธุ์ Arbequina 4 ต้น Koroneiki  2 ต้น Taffahi  1 ต้น ออกดอก

ซึ่งในเบื องต้นแสดงถึงความพร้อมของพันธุ์ในการออกดอก แต่ลักษณะดอกท่ีออกเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์ 

          พันธุ์มะกอกน ้ามันที่ออกดอก ได้แก่ พันธุ์ Koroneiki, Arbequina, Taffahi, Picual, Coratina, 

Maraki, Aggizi, Giza 91, Giza 92 และ Unknown (ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากต้นที่ประเทศตุรกีมอบให้ในการ

สร้างสวนตุรกีระหว่างการจัดงานพืชสวนโลก 2549) ส่วนพันธุ์ Manzanillo ไม่มีการออกดอก ทั งนี มีเพียงบาง

พันธุ์เท่านั นที่สามารถพัฒนาผลจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ได้แก่พันธุ์ Koroneikei, Coratina, Arbequina, Taffahi, 

Picual และ Maraki (ตารางที่ 2 และ 3) ดอกมะกอกน ้ามันเริ่มแทงช่อดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากใน

ระหว่างการได้รับอุณหภูมิต่้าจะมีการสร้างสารฮอร์โมนที่จะช่วยกระตุ้นในการแตกตา แต่ในการแบ่งเซลล์ก็มีความ

ต้องการอุณหภูมิสูงซึ่งจะเกิดขึ นในช่วงกลางวัน แต่ในปี 2554 และ 2555 มะกอกน ้ามันออกดอกในช่วงเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม มีสาเหตุจากในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 12.6 องศาเซลเซียส แล้ว

ดอกเริ่มแทงช่อเดือนพฤศจิกายน แล้วมีระยะเวลาในการแทงช่อดอกค่อนข้างยาวคือจนถึงวันที่ 25 มกราคม 

2555  แต่ส่วนใหญ่ดอกบาน ในช่วงปลายเดือนมกราคม– เดือนกุมภาพันธ์ ในปี 2555 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากได้รับ

อุณหภูมิต่้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 โดยมีอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 

ดังนี  15.9, 12.6  และ 10.6 องศาเซลเซียส และในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 มีอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 12.4 

และ  12.9 องศาเซลเซียส ส่วนความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ยในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 ดังนี  94, 87  และ 90 

เปอร์เซ็นต์และในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555 มีความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ย 81.1 และ 67.3 เปอร์เซ็นต์ ในการ

กระตุ้นในการแตกตาดอก ซึ่งตาดอกและตาใบ ได้มีการพัฒนาในช่วงปีที่มาแล้วยังอยู่ในช่วงการพักตัว และได้รับ

การกระตุ้นโดยอุณหภูมิต่้าให้มีการแทงช่อดอก ซึ่งในระดับอุณหภูมิต่้าสามารถใช้อุณหภูมิสะสมได้ อุณหภูมิที่

เหมาะสมในการเปลี่ยนตาใบเป็นตาดอกคือ ช่วงอุณหภูมิ 7-8 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืน และช่วงอุณหภูมิ 



20-21 องศาเซลเซียส ในเวลากลางวัน และความแตกต่างกันของช่วงอุณหภูมิในเวลากลางวันและเวลากลางคืนมี

อิทธิพลอย่างมากในการเปลี่ยนตาใบเป็นตาดอก (Seif el Deen , 2553)  

 Hartmann 1953; Hartmann and Porlingis 1958; Hackett and Hartmann 1967; 

Hartmann and Whisler 1975 ได้ศึกษาบทบาทพื นฐานของอุณหภูมิ รวมทั งการต้องการช่วงความหนาวเย็น 

(chilling) ในการตอบสนองการออกดอก Denney and McEachern (1983) พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ควบคุม

การออกดอกที่ระดับ 2-4 องศาเซลเซียส และ 15.5-19 องศาเซลเซียส พืชจะเจริญเติบโตไม่มากนักที่ระดับ

อุณหภูมิคงที่ 7 องศาเซลเซียส ถ้าการออกดอกผันผวนตามระดับอุณหภูมิซึ่งจะหมายความว่าในระดับที่ความ

สมดุลของอุณหภูมิระหว่าง chilling signal (vernalization) จะปลดปล่อยให้เกิดการชักน้าตาส้าหรับในการ

พัฒนาต่อไป และในสภาพที่ระดับอุณหภูมิสูงขึ นจะสนับสนุนในการเจริญเติบโตด้านอื่นๆที่เก่ียวข้องโดยปราศจาก

ผลกระทบการย้อนกลับของ chilling effect (vernalization) เป็นที่ทราบกันว่ารูปแบบนี จะสามารถปรับใช้ได้ 

หรือหากระดับอุณหภูมิหรือระยะเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ เป็นที่ทราบกันว่าอย่างไรก็ตามความต้องการ

ความหนาวเย็น (chilling requirement) ไม่ใช่ค้าตอบสมบูรณ์นักของการออกดอกในมะกอกน ้ามัน เนื่องจากการ

ออกดอกของมะกอกน ้ามันและการติดผลในพื นที่เขตก่ึงร้อนอ่ืนๆที่ซึ่งต้องการ vernalization ยังไม่พบ 

 Rallo และ Cuevas (2008) พบว่าตาดอกถูกชักน้าในปีที่ผ่านมา หากได้รับอุณหภูมิต่้าเพียงพอ

ในการชักน้าการออกดอก จะท้าให้กายวิภาคของตาดอกพัฒนา และการสะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมในการท้าให้ตา

แตก Malik และ Perez (2011) พบว่าในการสะสมชั่วโมงความหนาวเย็นเพื่อการออกดอก และอุณหภูมิที่สูงขึ น

ในระหว่างช่วงฤดูหนาวนั น มีผลกระทบทางตรงข้ามต่อการแตกตาดอก ท้าให้จ้านวนชั่วโมงความหนาวเย็นน้อย 

และการแตกตาดอกน้อย ดังนั น การออกดอกและติดผลจะลดลงเมื่อจ้านวนชั่วโมงความหนาวเย็นไม่เพียงพอใน

ระดับท่ีละติจูดต่้ากว่า 30  

ตารางท่ี 2 แสดงวันออกดอกและติดผลของมะกอกน ้ามันที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ปี 2552-2560 
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วัน

แทง

ตา

ดอก

ถึงวัน

ดอก

บาน 

6.8 5.8 6.5 6.5 5.67 6 5.67 6.33 6.33 6 

วัน

ดอก

บาน 

38 37 36.83 37.5 31.6

7 

42 37.67 35 35 31.5 

วันเริ่ม

ติดผล-

เก็บ

เกี่ยว 

150.6 145 121 139 126.

67 

ผลร่วง 140 140 140 ผลร่วง 

 

  Cimato et.al. (2001) กล่าวว่ามะกอกน ้ามันต้องการรูปแบบช่วงอุณหภูมิเฉพาะส้าหรับการ

พัฒนาการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ระดับอุณหภูมิที่ต้องการต่้าสุด 2-4 องศาเซลเซียส สูงสุด 14-18 องศาเซลเซียส 

ส้าหรับการติดผล 25-28 องศาเซลเซียสเหมาะสมกับการสังเคราะห์แสงในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง ส่วนในช่วง

ฤดูหนาวไม่ควรต่้ากว่า 5 องศาเซลเซียส ที่ระดับ 32 องศาเซลเซียสพืชจะหยุดการเจริญเติบโต เซลล์จะเสียหาย 

(cellular damage) จะสังเกตได้ชัดเจนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 44 องศาเซลเซียส (Mancuso and Azzarello, 

2002) 15-30 องศาเซลเซียสจะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการสังเคราะห์แสง  Krueger (1994) พบว่าการหายใจซึ่งถูก

กระตุ้นโดยเอนไซม์จะตอบสนองต่ออุณหภูมิมากท่ีระดับ 10-30  องศาเซลเซียส ทั งนี ระดับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ นสูงทุก 

10 องศาเซลเซียส เอนไซม์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปท้าให้อัตราการหายใจเพ่ิมขึ นสองเท่าทุกระดับ 10 องศา

เซลเซียสที่เพ่ิมขึ น มีนักวิจัยหลายรายรายงานว่าระดับอุณหภูมิที่จ้ากัดการพัฒนาทาง reproduction ที่ระดับ 30-

35 องศาเซลเซียส ได้แก่ การออกดอก การผสมเกสร การติดผล หากอุณหภูมิสูงจะมีผลกระทบเสียหายเมื่อ

อุณหภูมิสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสภาพแวดล้อมแห้งและลมแรง ละอองเกสรของมะกอกน ้ามันจะงอกได้ดี

อุณหภูมิต่้ากว่า 25 องศาเซลเซียส หากสูงกว่านี จะมีผลต่อการงอกของละอองเกสร (Cuevas, 1994; Koubouris 



et.al., 2009) จากที่กล่าวเป็นการยืนยันได้ว่าช่วงอุณหภูมิที่ 15-30 องศาเซลเซียส เหมาะสมในการสังเคราะห์แสง 

และปฏิกิริยาต่างๆในพืช (Krueger, 1994) จากสาเหตุสภาพอากาศที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มีช่วงอุณหภูมิ

เฉลี่ยในช่วงปี 2552-2561 ต่้าสุดในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เฉลี่ยประมาณ 9.3- 10.5 องศาเซลเซียส โดยมี

ช่วงต่้าสุดในปี 2557-2559 อุณหภูมิต่้าสุดในเดือนมกราคมที่ระดับเฉลี่ยประมาณ 5.12-6.66 องศาเซลเซียส จะ

เห็นได้ว่าช่วงอุณหภูมิสูงกว่าช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในระหว่างการพัฒนาตาดอก พบว่าในวันที่มีการสะสมอุณหภูมิ

ความหนาวเย็นที่เหมาะสม (adequate chilling hour accumulation) แต่ระดับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในช่วงปี 

2552-2561 พบว่า ประมาณ 24.2-28.5 องศาเซลเซียส ท้าให้ทราบว่าระดับอุณหภูมิที่สูงกว่า 21 องศาเซลเซียส

บางวันท้าให้กระบวนการ vernalization เกิดการย้อนกลับบางส่วน กระบวนการนี จะเกิดก่อนที่สิ นสุดกระบวนการ 

vernalization  (De- Melo- Abreu et.al. , 2004; Malik and Perez, 2011) จึงเป็นสาเหตุให้การออกดอกไม่

ออกดอกสม่้าเสมอในทุกปี  

 3. ผลผลิต จากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในช่วงปี 2552 – 2560 พบว่าพันธุ์ Koroneikei  มีการออกดอกและ

ติดผลเกือบทุกปี ในปี 2552, 2553,2555, 2557, 2558, 2559 และ 2560 โดยในปี 2554 และ 2556 พบการออก

ดอกแต่ผลร่วง เนื่องจากช่วงติดผลมีลมแรงมาก ส่วนพันธุ์อ่ืน ได้แก่ พันธุ์ Arbequina ออกดอกติดผลในปี 2555 

2558 และ 2559 พันธุ์ Corotina และ Picual ออกดอกติดผลในปี 2558 และ 2559 พันธุ์ Taffahi ออกดอกติด

ผลในปี 2557 2559 และ 2560 พันธุ์ Maraki ออกดอกติดผลในปี 2559 ส่วนพันธุ์ Agizzi, Giza 92, Giza 52 

และ Unknown มีการออกดอกแต่ไม่ติดผล (ตารางที่ 5) ทั งนี ในการติดผลในระยะ PS71 จะเห็นได้ในช่วง 2-3 

สัปดาห์แรกหลังดอกบานซึ่งจะติดผลประมาณ 10-15%  และหลังจากดอกบาน 4-5 สัปดาห์การติดผลจะลดลง

เหลือ 7-10% ระยะ PS75 และสุดท้ายเมื่อเก็บเกี่ยวจะเหลือผลประมาณ 5% (Rapoport and Rollo, 1991) 

ในขณะที่บางรังไข่มีการพัฒนา parthenocarpic โดยปราศจากการผสมเกสร จะมีส่วนน้อยพัฒนาได้จนถึงการเก็บ

เกี่ยว (Rapoport, 1998) อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมและสรีรวิทยาต่างก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาตาดอก การ

ผสมเกสรและการปฏิสนธิ ตลอดจนความสมบูรณ์ของดิน การให้ปุ๋ย ผลมะกอกน ้ามันมักพบติดผลเพียงผลเดียวต่อ

ช่อดอกก็มีประสิทธิภาพแล้ว (Rallo and Fernández-Escobar, 1985) ในการพัฒนาของผลมะกอกน ้ามัน (ผล

แบบ drupe) ในช่วง 4-5 สัปดาห์ (PS71 – PS89) มีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ การขยายขนาดเซลล์ 

กระบวนการเมตาโบลิซึม หลังจาก 1-2 เดือนเป็นช่วงที่เซลล์มีการแบ่งตัวอย่างมากพบว่ามี 80% ของเซลล์มีการ

สร้างในช่วงนี  (Manrique et. al. 1999) ในช่วง 2-3 เดือนหลังจากติดผลจะเป็นช่วงที่ผลจะปกคลุมด้วยชั นของไข 

การพัฒนาของชั น mesocarp ซึ่งจะพัฒนา vacuoles และ endocarpจนสิ นสุดที่เมล็ดในพัฒนาจนแข็งตัว (pit 

hardening; PS75) และหยุดการขยายขนาด หลังจากนี จึงมีการสะสมปริมาณน ้ามันจนกระทั่งสุกแก่ ทั งนี ใน



กระบวนการพัฒนาผล ขนาดผล น ้าหนัก สัดส่วนเนื อและเมล็ด ปริมาณน ้ามัน เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ การติดผล

มากน้อยหรือไม่ และท่ีส้าคัญคือการจัดการแปลง และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ประกอบกัน 

ตารางท่ี 3  แสดงผลผลิตมะกอกน ้ามันพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ผลผลิตในช่วงปี 2552-2560 

พันธุ์ 
จ้านวนต้นที่ออกดอกและติดผลถึงเก็บเกี่ยวในปี 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

Koroneiki 2 2 ผลร่วง 3 ผลร่วง 4 4 2 2 

Coratina       1 1  

Arbequina    3   1 2  

Taffahi      1  1 1 

Picual       2 3  

Maraki        1  

  

 จากการติดผลและพัฒนาผลมะกอกน ้ามันที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จะเห็นว่าในพันธุ์ 

Koroneikei ในปี 2555 มีการออกดอกเต็มต้น แต่มีการติดผลน้อย และบางส่วนผลผลิตมีการพัฒนาผลแบบ 

parthenocarpic fruit ท้าให้ร่วงก่อนถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว นอกจากนี ความสมบูรณ์ของต้นเป็นปัจจัยส้าคัญใน

การสนับสนุนให้ต้นมีความแข็งแรง และพร้อมในการออกดอก และอุณหภูมิในปี  2555 พบว่าในเดือนตุลาคม 

พฤศจิกายน ธันวาคม 2554 มีอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 15.9, 12.6, 10.6 องศาเซลเซียสตามล้าดับ และในเดือน

มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2555 มีอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 12.4, 12.9 และ 16 องศาเซลเซียสตามล้าดับ 

 พบว่ามะกอกน ้ามันออกดอกทั งต้น จ้านวน 16 ต้น ได้แก่พันธุ์ Koroneikei 10 ต้น Arbequina 

3 ต้น Picual 3 ต้น โดยเริ่มเห็นตาดอกเริ่มพัฒนาตั งแต่ 25 ธันวาคม 2554 และดอกบานเต็มที่ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2555 และพบการติดผลในช่วงวันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2555 แต่ในช่วงเดือนมีนาคม 2555 ฝนตกและลมแรงมาก

ท้าให้ผลร่วงไปจ้านวนมาก มีเพียงบางส่วนที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 พันธุ์เท่านั น จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าระดับ

อุณหภูมิต่้า 10-15 องศาเซลเซียส ช่วยให้เกิดการออกดอกจ้านวนมาก และที่ระดับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในช่วง

ดังกล่าว ได้แก่ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2554 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 27.2, 27.1 และ 26.9 องศา



เซลเซียสตามล้าดับ และในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2555 มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26.8, 28.5 และ 

29.7  องศาเซลเซียสตามล้าดับ (ตารางที่  6) ซึ่งระดับอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ท้าให้ไม่เกิดการ 

devernalization จึงแสดงว่าต้นได้มีการสะสมความเย็นมากเพียงพอ และไม่เกิดการยับยั งกระบวนการ 

vernalization จึงท้าให้มีการออกดอกได้เต็มที ่

ตารางท่ี 5  แสดงขนาดผลผลิตเฉลี่ยของมะกอกน ้ามันพันธุ์ต่างๆ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

  

ปี จ้านวน

ต้น 

น ้าหนัก

ผลเฉลี่ย 

SD ความกว้าง

ผลเฉลี่ย

(มม.) 

SD ความยาว

ผลเฉลี่ย 

(มม.) 

SD 

Koroneiki 

  

  

 255

7 3 0.99 0.01 10.695 1.5 17.595 2.18 

 255

8 4 1.0475 

0.37

5 10.4025 

1.45077

9 17.215 

1.69451

1 

 255

9 2 1.29 

0.38

2 11.56 1.754 18.54 

1.78190

9 

Picual 

  

  

 255

8 2 4.855 

0.88

4 18.6 

0.97580

7 24.075 

2.46780

3 

 255

9 3 4.013 

1.58

0 17.867 2.800 23.3 3.110 

Arbequin

a 

  

  

 255

8 1 0.2   8.1   6.91   

 255

9 2 2.97 

0.04

2 16.35 0.778 19.7 

1.55563

5 

 256

0  2 1.95 

0.25

5 14.405 0.318 15.55 

0.87681

2 



Coratina 

  

 255

8 1 2.2   13.59   19.67   

 255

9 1 2   11.12   17   

Maraki 

 255

9 1 2   13.1   17.1   

Taffahi 

  

 255

7 1 1.37   10.87   18.5   

 255

9 1 1.44   12.1   18.6   

  

 256

0  1 4.67   18.79   22.08   

 

 ผลผลิตมะกอกน ้ามันพบว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ในปี 2557 2558 2559 และ 256 ในพันธุ์ 

Koroneiki, Picual, Arbequina, Coratina, Maraki และ Taffahi ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะทั่วไปของแต่ละพันธุ์ 

ดังนี  

  1) Koroneiki เป็นพันธุ์ที่มีถิ่นก้าเนิดที่ประเทศกรีซ ขนาดผลเล็ก (ประมาณ 1-2 กรัม) ออกดอก

ติดผลได้ เร็ว ปริมาณน ้ามันสูง ผลผลิตสูง สุกแก่ในช่วงกลางถึงปลายฤดูกาล ทนทานต่อโรค ดูแลง่าย 

(http://www.australisplants.com.au/olives/olivevarieties.htm) ซึ่งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มีสีม่วงด้า มีขนาด

น ้าหนักเฉลี่ย 0.99-1.04 กรัมต่อผล ขนาดความกว้างผลเฉลี่ย 10.4-11.5 มิลลิเมตร ขนาดความยาวผลเฉลี่ย 17.2-

18.5 มิลลิเมตร 

 2) Picual เป็นพันธุ์ที่มีถิ่นก้าเนิดที่ประเทศสเปน ทรงพุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 5 เมตร ขนาดผล

ปานกลาง (ประมาณ 3-4 กรัม) ออกดอกติดผลเร็ว ผลผลิตสูง ปริมาณน ้ามันสูง สุกแก่ในช่วงกลางถึงปลายฤดูกาล 

ทนทานอากาศเย็น เป็นพันธุ์ที่ผสมตัวเองได้ แต่หากผสมข้ามจะท้าให้ติดผลผลิตได้ดียิ่งขึ น กิ่งอ่อนมีสี Greish 

green ใบเรียวยาว มีส่วนกว้างครึ่งบนใบ สีใบด้านบนเขียวเข้ม ด้านใต้ใบสีเขียวเงิน (silvery green) ผลแบบ 

http://www.australisplants.com.au/olives/olivevarieties.htm)%20ซึ่ง


drupe รูปทรง ellipsoidal บริเวณปลายผลแหลม) ซึ่งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มีผลสีม่วงด้า มีขนาดน ้าหนักเฉลี่ย 4.0-

4.8 กรัมต่อผล ขนาดความกว้างผลเฉลี่ย 8.1-14.4 มิลลิเมตร ขนาดความยาวผลเฉลี่ย 23.3-24.0 มิลลิเมตร 

 3) Arbequina เป็นพันธุ์ที่มีถิ่นก้าเนิดที่ประเทศสเปน ขนาดผลเล็ก (ประมาณ 1-2 กรัม) ออก

ดอกติดผลเร็ว ผลผลิตสูง ปริมาณน ้ามันสูง สุกแก่ในช่วงต้นถึงกลางฤดูกาล เจริญเติบโตได้ดีในที่อากาศอุ่นและ

อากาศเย็น สามารถปลูกเป็นไม้กระถางได้ และเหมาะสมในการปลูกแบบประณีต เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลิ่นหอม สี

ของกิ่งอ่อนมีสีเขียวเทาเข้ม ผลรูปไข่ สั น ซึ่งผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มีผลสีม่วงด้า มีขนาดน ้าหนักเฉลี่ย 1.95-2.97 

กรัมต่อผล ขนาดความกว้างผลเฉลี่ย 17.8-18.6 มิลลิเมตร ขนาดความยาวผลเฉลี่ย 6.9-19.7 มิลลิเมตร 

  4) Coratina  เป็นพันธุ์ที่มีถิ่นก้าเนิดท่ีประเทศ Apulia และอิตาลี ขนาดผลปานกลาง (ประมาณ 

2-3.5 กรัม) ปริมาณน ้ามันสูง สุกแก่ในช่วงปลายฤดูกาล ทนอากาศเย็นได้ดี มักใช้ในการดองผลสีเขียว ผลผลิตที่

เก็บเก่ียวได้มีสีม่วงด้า มีขนาดน ้าหนักเฉลี่ย 2-2.2 กรัมต่อผล ขนาดความกว้างผลเฉลี่ย 11.12-13.59 มิลลิเมตร 

ขนาดความยาวผลเฉลี่ย 17-19.67 มิลลิเมตร 

 5) Maraki ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มีสีม่วงด้า มีขนาดน ้าหนักเฉลี่ย 2กรัมต่อผล ขนาดความกว้างผล

เฉลี่ย 13.1 มิลลิเมตร ขนาดความยาวผลเฉลี่ย 17.1 มิลลิเมตร 

 6) Taffahi ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มีสีม่วงด้า มีขนาดน ้าหนักเฉลี่ย 1.3-4.67 กรัมต่อผล ขนาด

ความกว้างผลเฉลี่ย 10.8-18.7 มิลลิเมตร ขนาดความยาวผลเฉลี่ย 18.5-22.08 มิลลิเมตร 

4. องค์ประกอบทางเคมี  ในกระบวนการสะสมน ้ามันในผลมะกอกน ้ ามันนั น ในตอนเหนือของ 

เมดิเตอร์เรเนียนการสะสมน ้ามันจะเริ่มในสัปดาห์ที่ 3 หลังดอกบาน และจะเก็บเกี่ยว 104 วันหลังดอกบาน ทั งนี 

การสุกแก่จะขึ นกับน ้าและน ้าหนักสดที่หายไปเพ่ือเปลี่ยนแปลงเป็นน ้ามัน การสะสมน ้ามันจะสะสมทั งในเนื อและ

ผล แต่กระบวนการสะสมน ้ามันแตกต่างกันในเนื อผลและในเมล็ด สัดส่วนของน ้ามันจากเมล็ ดต่อเนื อผลจะน้อย 

ดังนั นองค์ประกอบของน ้ามันส่วนใหญ่จะอยู่ในเนื อผล ซึ่งการให้น ้าจะมีผลต่อการสะสมน ้ามันและสารประกอบฟี

นอล นอกจากนี ปัจจัยที่มีผลต่อการสะสมน ้ามันคือปริมาณแสงแดด หากมีน้อยจะท้าให้อัตราการสะสมลดลง ส่วน

อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุดไม่มีส่วนกระทบเช่นกัน (Berton et. al., 2009) สภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ทางสรีรวิทยาของพืช (Osborne et.al., 2000) ความแตกต่างของปัจจัยสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเจริญเติบโต

และการพัฒนาในระยะต่างๆของทางสรีรวิทยาของพืชแตกต่างกัน (Ritchie and Ne Smith, 1991) โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอุณหภูมิท้าให้ชีพจักรชีวิตของพืชมีการเปลี่ยนแปลง (Phenological changes) (Young and Lees, 

1992) อุณหภูมิที่สูงและระดับความชื นสัมพัทธ์ต่้าจะท้าให้ลดการพัฒนาผลและการสะสมน ้ามันในมะกอกน ้ามัน 

(Arji, 2015)  



 ดังนั นปริมาณน ้ามันที่วิเคราะห์ได้จากมะกอกน ้ามันที่ปลูกที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ ผลผลิตมะกอกน ้ามันพันธุ์ Koroneikei จากต้นอายุ 8 ปี จากผลการวิเคราะห์ผลผลิตของพันธุ์ 

Koroneiki ที่เก็บเกี่ยวได้ในปี 2558 ไปวิเคราะห์คุณภาพเนื อใน พบว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐาน CODEX แล้ว มี

คุณสมบัติของน ้ามัน องค์ประกอบที่วิเคราะห์ประกอบด้วย  Palmitic acid C16:0; Palmitoleic acid C16:1; 

Stearic acid C18:0; Oleic acid C18:1 n9; Linoleic acid C18:2, n6; Linolenic acid C18:3 n3  อยู่ ในค่า

มาตรฐานของ CODEX (ตารางที่ 8) ทั งนี ผลผลิตของไทยเป็นครั งแรกที่น้าไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบของน ้ามัน 

เพ่ือทราบศักยภาพในการผลิตมะกอกน ้ามันในภาคเหนือ ว่าสามารถผลิตได้น ้ามันที่มีองค์ประกอบทางเคมีได้ตาม

มาตรฐาน 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเนื อจากผลมะกอกน ้ามันในงานทดลองศึกษาและเปรียบเทียบพันธุ์มะกอก

น ้ามันจากอียิปต์ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (1300 ม.จากระดับน ้าทะเล) ปี 2558  

องค์ประกอบที่วิเคราะห์ พันธุ์ Koroneikei CODEX Standard 

ไขมันทั งหมด (กรัมต่อเนื อ100 กรัม) 52.02   

ไขมันอ่ิมตัว (กรัมต่อเนื อ100 กรัม) 7.05   

กรดไขมัน     

(กรัมต่อ100 กรัม/ร้อยละของกรดไขมัน)     

...Palmitic acid C16:0 5.64/11.41 7.50-20.00 

…Palmitoleic acid C16:1 0.42/0.84 0.3-3.5 

…Stearic acid C18:0 1.34/2.76 0.5-5.0 

…Oleic acid C18:1, n9 38.96/78.84 55.0-83.0 

…Linoleic acid C18:2, n6 2.50/5.07 3.5-21.0 

...Linolenic acid C18:3, n3 0.49/0.98 < 1.5 

กรดไขมันอ่ิมตัวรวม(SFA) 7.01/14.2   



กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยวรวม(MUFA) 39.38/79.7 

 กรดไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อนรวม(PUFA) 2.99/6.0   

 

 5. การดูแลรักษา มะกอกน ้ามันสามารถปลูกได้ในดินหลายชนิด แต่ที่ดีควรเป็นเป็นดินร่วนปนทราย 

(loamy, sandy terrain) และจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีปฏิกิริยาของมีความเป็นกลาง หรือด่างอ่อน (pH 

7-8) หากอยู่ในดินที่มีปฏิกิริยาของดินที่ต่้ากว่า 5 หรือสูงกว่า 8.5 จะกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง 

(http://www.hellagrolip.com/fertilization/olivetree) มะกอกน ้ามันที่ศึกษานั นพบว่า แปลงที่ศูนย์วิจัย

เกษตรหลวงเชียงใหม่ พบว่าในช่วงแรกของการปลูกในปี 2550 ดินจะมี  pH ประมาณ 3.5-4.0 ได้มีการปรับ

ระดับความเป็นกรดด่างของดิน โดยใช้มูลสัตว์หมัก มูลวัว/มูลหมูหมัก อัตรา 5 กิโลกรัม/ต้น แกลบเผา และปูน

ขาวร่วมกัน จนกระทั่งในช่วงปี 2560 ได้ปรับปรุงระดับความเป็นกรดด่างของดิน pH ประมาณ 6-6.5 ซึ่งใกล้เคียง

กับความต้องการดินของพืชมะกอกน ้ามัน (ภาพท่ี 1)  

  ในการปฏิบัติดูแลรักษามะกอกน ้ามันในช่วงแรกพบว่า การดูแลในเรื่องด้านการระบายน ้ามีความส้าคัญ

ต่อการเจริญเติบโตมาก ซึ่ง Fernández et al. (1994) ได้รายงานว่าจุดเจริญเติบโตรากของมะกอกน ้ามันจะ

เจริญเติบโตในสภาพแห้งได้ดีกว่าสภาพดินที่ชื นแฉะ จึงต้องปรับปรุงดินให้มีการระบายน ้าดี ในการปรับปรุงดินให้

มีสภาพความเป็นกรด-ด่าง ใกล้เคียงกับสภาพที่มะกอกน ้ามันต้องการ คือ pH 6 -7 ซึ่งแปลงที่ปลูกนั น มีสภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง ค่อนข้างเป็นกรด ประมาณ pH 4 ซึ่งเป็นเหตุให้เชื อโรคในดินที่เป็นเชื อสาเหตุของโรครากเน่า

โคนเน่า เช่น Pythium sp. , Phytophthora sp. , Verticillium sp. ทั งนี ในการดูแลได้ปรับใช้ในการปรับปรุง

ดิน โดยใส่ขี เถ้าแกลบ ปูนขาว และหากพืชมีการผิดปกติที่สาเหตุเกิดจากระบบราก จะใส่สารป้องกันและก้าจัด

เชื อรา polyaphos และ อะทราซีน  เพ่ือให้รากมีการพัฒนาได้ดีเนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าในการปรับความเป็น

ด่างดีขึ น หากมีการใส่อินทรียวัตถุจะช่วยให้การปรับความเป็นกรดด่างได้เสถียรภาพมากกว่า ร่วมกับการพ่นปุ๋ย

ทางใบ (ไบโฟลาน ผสมไบโอเมอร์)  อัตรา 30 กรัม/น ้า 20  ลิตร ฉีดพ่นยาก้าจัดแมลงหนอน และด้วง คือ ไซเปอร์

เมทริล อัตรา 30 ซีซี/น ้า 20 ลิตร บริเวณล้าต้นและรอบๆโคนต้นมะกอกน ้ามัน 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

 พันธุ์  Koroneiki จะเป็นพันธุ์ที่มีการออกดอกเกือบทุกปี  คือ ต้นที่  B1T15  B2T1  B2T6   

B2T15  B2T16 พันธุ์ Koroneiki พบต้นที่มีการออกดอกเกือบทุกปี (ปี 2552  2553  2555 2556 2557 2558 



เว้นปี 2554) คือ Koroneiki B2T15 แสดงว่า สายต้นดังกล่าวมีลักษณะที่ดี แตกต่างจาก Koroneiki ต้นอ่ืนๆ 

และพบว่า การวางผังแปลงไม่มีผลต่อการออกดอกและติดผล แสดงว่า มะกอกน ้ามันแต่ละสายพันธุ์ มีดอกที่

สมบูรณ์เพศ พร้อมที่จะให้ผลผลิตได้ แสดงว่าพันธุ์นี มีแนวโน้มในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของไทยได้ และ

อิทธิพลของการวางผังแปลงไม่มีผลต่อการออกดอก เนื่องจากมีการวางผังให้มีการปลูกกระจายและสลับพันธุ์ ทั งนี 

พันธุ์ชุดที่ได้รับมานี เป็นพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าสามารถออกดอกในเขตร้อนได้ เนื่องจากว่ามีงานทดลอง

เปรียบเทียบพันธุ์โดยใช้แหล่งพันธุ์จากประเทศอียิปต์ แต่ชุดพันธุ์ที่ได้มานั น ไม่มีพันธุ์ใดออกดอก ซึ่งได้รับการ

ยืนยันจาก Prof.Dr.Seif el Deen Boubak el Deen ว่าพันธุ์ที่มอบให้มานั นเป็นพันธุ์ที่ได้จากการศึกษารวบรวม

มะกอกน ้ามันจากทั่วโลก แล้วมีการคัดพันธุ์เพ่ือให้ทนร้อน สามารถออกดอกได้ในสภาพที่อากาศหนาวเย็นน้อยได้ 

            ดังนั นช่วงระยะเวลาในการออกดอกมีความสอดคล้องกับสภาพอุณหภูมิ  ดอกมะกอกน ้ามันเริ่ม

แทงช่อดอกส่วนใหญ่ในช่วงปลายเดือนมกราคม– เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากได้รับอุณหภูมิต่้าในช่วง

เดือนธันวาคม ในการกระตุ้นในการแตกตาดอก ซึ่งตาดอกและตาใบ ได้มีการพัฒนาในช่วงปีที่มาแล้วยังอยู่ในช่วง

การพักตัว และได้รับการกระตุ้นโดยอุณหภูมิต่้าให้มีการแทงช่อดอก ซึ่งในระดับอุณหภูมิต่้าสามารถใช้อุณหภูมิ

สะสมได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเปลี่ยนตาใบเป็นตาดอกคือ ช่วงอุณหภูมิ 7-8 องศาเซลเซียส ในเวลากลางคืน 

และช่วงอุณหภูมิ 20-21 องศาเซลเซียส ในเวลากลางวัน และความแตกต่างกันของช่วงอุณหภูมิในเวลากลางวัน

และเวลากลางคืนมีอิทธิพลอย่างมากในการเปลี่ยนตาใบเป็นตาดอก 

  ในการดูแลรักษาต้นมะกอกน ้ามันจะต้องพิจารณาพื นที่ปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของ

พืช (1) ต้องได้รับช่วงอุณหภูมิต่้าเพ่ือช่วยในการพัฒนาการแตกตา (2) สภาพพื นที่ไม่เป็นกรดจัด (3) ดินควร

ระบายน ้าด ี

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

 ได้พันธุ์ที่มีแนวโน้มในการปลูกในประเทศไทยในภาคเหนือ และทราบวิธีการดูแลรักษามะกอก

น ้ามัน ทั งนี แม้ว่าโอกาสในการพัฒนาเป็นการค้าค่อนข้างมีความจ้ากัดในพื นที่ปลูก ในขณะนี มีข้อมูลเฉพาะพันธุ์ที่จะ

ปลูกได้ในพันธุ์  Koroneikei  ทั งนี ในประเทศจีนได้มีการศึกษาการปลูกมะกอกน ้ามันในเขตต่ างๆ พบว่ามีการ

เจริญเติบโตได้ดี และเขาได้เปลี่ยนแนวคิดจากพืชปลูกเศรษฐกิจเป็นพืชป่าเศรษฐกิจ เนื่องจากพืชมีความทนทานใน

สภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ เป็นพืชไม่ผลัดใบ แม้ว่าผลผลิตอาจไม่ได้เต็มที่ แต่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ เช่น 

สามารถน้าส่วนของใบมาใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม เครื่องส้าอาง และชา ได้ เพราะในแต่ละพันธุ์มีความจ้าเพาะของ

ลักษณะเฉพาะ เช่นกลิ่นหอมและรสชาติเฉพาะพันธุ์แตกต่างกัน นอกจากนี การศึกษาในครั งนี  จะเป็นแนวทางส้าหรับ



การพัฒนาพันธุ์พืชให้น ้ามันชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ ชาน ้ามัน ซึ่งมีถิ่นก้าเนิดในจีน และสามารถปรับตัวได้ดีในประเทศไทย 

ด้วยในชาน ้ามันมีปริมาณและคุณภาพน ้ามันในระดับใกล้เคียงกัน 

11. ค าขอบคุณ  
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เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยโครงการนี จนส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ตารางผนวกที ่ 1   แสดงค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด ต่้าสุด ความชื นสัมพัทธ์ ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน

ในรอบปี 2552-2561 ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อุณหภูมิ

เฉลี่ย(0C) 

17.5 20.0 22.7 23.9 23.3 23.3 22.7 22.0 22.5 20.6 19.4 16.8 

อุณหภูมิ

สูงสุด(0C) 

26.5 29.0 29.8 29.6 27.4 27.5 27.0 26.2 26.5 26.9 26.7 24.2 

อุณหภูมิ

ต่้าสุด(0C) 

9.3 11.3 14.4 16.6 17.6 16.7 16.5 16.5 16.3 14.8 12.0 10.5 

ความชื น

สัมพัทธ(์%) 

76.9 62.3 59.4 69.6 82.2 88.9 89.5 90.5 92.4 90.7 88.0 84.2 

ปริมาณฝน

เฉลี่ย(มม.) 

20.1 4.9 44.6 96.4 267.1 264.8 285.0 293.6 392.9 306.8 48.9 16.7 

 


