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หน้ำ 1 จำกจ ำนวน 6 หน้ำ 

แบบสรุปย่อผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………… 

 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แผนงาน  พัฒนาบัณฑิตศึกษา

  
ปีงบประมาณ 2563   
 1.1 ชื่อเรื่อง 

(ภำษำไทย) อัตรำพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ของลักษณะทำงกำรเกษตรในปำล์มน  ำมันลูกผสม
  เทเนอรำ         

(อังกฤษ)  Heritability and Correlation of Agronomic Characters in Tenera Oil  
  Palm Varieties         

 1.2 ชื่อคณะผู้รับผิดชอบกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำร นำงสำวพิลำลักษณ ์ โพธิ์เพชร      
  หน่วยงำนที่สังกัด สำขำนวัตกรรมกำรเกษตรและกำรจัดกำร (พืชศำสตร์) คณะทรัพยำกรธรรมชำติ
    มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สงขลำ 90110     
  หมำยเลขโทรศัพท์  063-0801253   โทรสำร   -    
 1.3 งบประมำณและระยะเวลำกำรท ำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย 
  ได้รับงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563  งบประมำณที่ได้รับ 108,000 บำท 
  ระยะเวลำ ตั งแต่ (เดือน, ปี)   ตุลำตม  2562    ถึง (เดือน, ปี)   ธันวำคม 2563  
 
2. สรุปแผนกิจกรรม (เขียนภาพรวมโครงการในลักษณะย่อและกะทัดรัดที่สามารถใช้ในการเผยแพร่ได้) 
 2.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหาในการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย 
  ปำล์มน  ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศไทยมีพื นที่ปลูกมำก

ที่สุดในภำคใต้ เป็นพืชที่ให้ผลผลิตน  ำมันต่อพื นที่สูงกว่ำพืชน  ำมันชนิดอ่ืน ๆ เช่น พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น ในปี 
2562 พื นที่ปลูกปำล์มน  ำมันเพ่ิมขึ นจำกปี 2561 คิดเป็น 4.66% และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นในปี 2563 คิดเป็น 
3.71% (5.81 ล้ำนไร่) ในส่วนของสถำนกำรณ์กำรผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นสอดคล้องกันพื นที่ปลูกที่เพ่ิมขึ น 
อีกทั งปัจจุบันมีกำรส่งเสริมกำรใช้น  ำมันปำล์มดิบเพ่ือใช้เป็นเชื อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ  รวมทั งมี
ส่งเสริมกำรใช้น  ำมันดีเซล B10 เป็นน  ำมันเกรดพื นฐำน ดังนั น ปำล์มน  ำมันยังคงเป็นพืชที่มีควำมส ำคัญทำง
เศรษฐกิจ กำรศึกษำก่อนหน้ำมีกำรเปรียบเทียบปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำ (tenera) ทั งในสถำนที่
เดียวกัน และในหลำยสถำนที่เพ่ือทดสอบกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมนั น ดังนั น กำรศึกษำครั งนี จึงได้
มีกำรรวบรวมพันธุ์ปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำที่นิยมใช้เป็นปำล์มน  ำมันพันธุ์กำรค้ำในภำคใต้  เนื่องจำกมี
ลักษณะกะลำบำง เนื อปำล์ม/ผลสูงกว่ำปำล์มน  ำมันพันธุ์ดูรำ (dura) และพิสิเฟอรำ (pisifera) ซึ่งส่งผลต่อ
ผลผลิตน  ำมันต่อพื นที่ กำรเปรียบเทียบลูกผสม เทเนอรำส ำหรับหำลูกผสมปำล์มน  ำมันเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
น  ำมัน ผลผลิตทะลำย ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมที่ดี  และกำรต้ำนทำนโรคซึ่งเป็น
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วัตถุประสงค์ของกำรปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน  ำมัน นอกจำกนี เป็นกำรสร้ำงประชำกรใหม่ในกำรคัดเลือกพ่อแม่
พันธุ์จำกแปลง รวบรวมเชื อพันธุกรรมเพ่ือสร้ำงลูกผสมโดยเกณฑ์ในกำรคัดเลือกพันธุ์  ได้แก่ น  ำมัน/ผล 
น  ำมัน/ทะลำย และผลผลิตทะลำยซึ่งลักษณะเหล่ำนี เป็นลักษณะที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ นอกจำกนี 
ยังมีลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ลักษณะผลผลิตทะลำย และองค์ประกอบทะลำยที่มีผลต่อลักษณะ
ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกพันธุ์ เนื่องจำกลักษณะที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของปำล์มน  ำมันส่วนใหญ่
เป็นลักษณะเชิงปริมำณที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลำยคู่  ส่งผลให้มีควำมแปรปรวนสูงอันเนื่องจำกพันธุกรรม
และสภำพแวดล้อม ท ำให้เป็นกำรยำกต่อกำรคัดเลือกเพ่ือให้ได้ลักษณะที่ต้องกำรและมีเสถียรภำพ ดังนั น 
กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถิติ ค่ำอัตรำพันธุกรรมเป็นค่ำที่บ่งบอกถึงควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
ลักษณะไปยังรุ่นลูก ค่ำอัตรำพันธุกรรมมักจะมีควำมแปรปรวนค่อนข้ำงสูงขึ นอยู่กับพันธุกรรม อำยุและ
สภำพแวดล้อมที่ปลูก กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์เพ่ือให้ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ของลักษณะแต่ละคู่  ซึ่ง
ควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ นเกิดจำกยีนกลุ่มเดียวกันควบคุมสองลักษณะหรือยีนควบคุมลักษณะอยู่บนโครโมโซม
เดียวกัน ค่ำท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์บอกถึงอิทธิพลรวม ดังนั น กำรวิเครำะห์เส้นทำงจะท ำให้ทรำบ
ถึงควำมสัมพันธ์ของลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลทำงตรง และทำงอ้อมต่อลักษณะที่ให้เป็นเกณฑ์ในกำร
คัดเลือกพันธุ์  

  
 2.2  วัตถุประสงค์ของการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษำลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ผลผลิตน  ำมัน ผลผลิตทะลำย และองค์ประกอบ

ทะลำยของปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำ 
  2. เพ่ือศึกษำอัตรำพันธุกรรมแบบกว้ำงของลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ผลผลิตน  ำมัน ผลผลิต

ทะลำย และองค์ประกอบทะลำยของปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำ 
  3. เพ่ือศึกษำสหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์ และกำรวิเครำะห์เส้นทำงสหสัมพันธ์ทำง ฟีโนไทป์ของลักษณะ

กำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ผลผลิตน  ำมัน ผลผลิตทะลำย และองค์ประกอบทะลำยของปำล์มน  ำมันลูกผสม
เทเนอรำ 

  
 2.3  วิธีการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
  ปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำอำยุ 4 ปี จ ำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่ หนองเป็ด สุรำษฎร์ธำนี 2 โกลด์เด้น    

เทเนอรำ ยังแกมบ ิทรัพย์ม.อ.1 และยูนิวำนิช ปลูกท่ีศูนย์รวบรวมพันธุ์ปำล์มน  ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนำ จังหวัด
ตรัง โดยวำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) จ ำนวน 3 บล็อก 
ท ำกำรเก็บข้อมูลทุก 4 เดือน ระยะเวลำ 1 ปี โดยเก็บข้อมูล ดังนี  

  1. ข้อมูลลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น โดยใช้ทำงใบที่ 17 เพ่ือใช้วิเครำะห์ข้อมูลดังนี  จ ำนวนใบ
ย่อย ควำมยำวใบย่อย ควำมกว้ำงใบย่อย ควำมยำวทำงใบ ควำมกว้ำงโคนทำงใบ ควำมหนำโคนทำงใบ 
ควำมสูงล ำต้น เส้นผ่ำนศูนย์กลำงล ำต้น พื นที่ใบ และน  ำหนักแห้งใบ 

 2. ข้อมูลผลผลิตทะลำยปำล์มน  ำมัน ได้แก่ ผลผลิตทะลำย จ ำนวนทะลำย และน  ำหนักทะลำยเฉลี่ย  
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 3. ข้อมูลองค์ประกอบทะลำยปำล์มน  ำมัน ได้แก่ น  ำหนักผลเฉลี่ย น  ำหนักเนื อในเมล็ดเฉลี่ย  
ผล/ทะลำย เนื อในเมล็ด/ทะลำย เนื อปำล์มสด/สด กะลำ/ผล เนื อในเมล็ด/ผล น  ำมัน/เนื อปำล์มสด 
น  ำมัน/เนื อปำล์มแห้ง น  ำมัน/ผล และน  ำมัน/ทะลำย  
 4. ลักษณะผลผลิตน  ำมัน 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 1. กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงสถิติของลักษณะต่ำง ๆ ของปำล์มน  ำมันในแผนกำรทดลองแบบ
สุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) และกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% 

 2. กำรค ำนวณควำมแปรปรวนทำงพันธุกรรม (genotypic variance, σ2
g) ควำมแปรวนจำกสภำพแวดล้อม 

(environment variance, σ2
e) และควำมแปรปรวนทั งหมด (phenotypic variance, σ2

p) 
 3. ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวนฟีโนไทป์ (PCV) และค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวนจีโนไทป์ (GCV) 
โดยก ำหนดให้ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวนของฟีโนไทป์และจีโนไทป์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ ำ มีค่ำ < 
10% ระดับปำนกลำง มีค่ำ 10 - 20% และระดับสูง มีค่ำ > 20 
 4. กำรประมำณค่ำอัตรำพันธุกรรมอย่ำงกว้ำง (h2

p) โดยก ำหนดให้ค่ำอัตรำพันธุกรรมอย่ำงกว้ำง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับต่ ำ มีค่ำ < 30% ระดับปำนกลำง มีค่ำ 30 - 60% และระดับสูง มีค่ำ > 60%  
 5. กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์ (phenotypic correlation coefficient, rp)  
 6. กำรวิเครำะห์เส้นทำงจำกสหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์ 
 

 2.4  ผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
  1. กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนและค่ำเฉลี่ยของลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ผลผลิตน  ำมัน 

ผลผลิตทะลำย และองค์ประกอบทะลำยในปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำ 6 พันธุ์ 
   ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นส่วนใหญ่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติระหว่ำงปำล์มน  ำมัน

ลูกผสมเทเนอรำ 6 พันธุ์ ได้แก่ ลักษณะจ ำนวนใบย่อย ควำมยำวใบย่อย ควำมกว้ำงใบย่อย พื นที่ใบ ควำม
ยำวทำงใบ ควำมกว้ำงโคนทำงใบ ควำมหนำโคนทำงใบ น  ำหนักแห้งใบ และเส้นผ่ำนศูนย์กลำงล ำต้น 
ยกเว้น ลักษณะควำมสูงล ำต้นไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ  โดยปำล์มน  ำมันพันธุ์ยูนิวำนิชให้ค่ำเฉลี่ยของ
ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นดีที่สุด ได้แก่ ควำมยำวใบย่อย ควำมกว้ำงใบย่อย พื นที่ใบ ควำมยำวทำง
ใบ ควำมกว้ำงโคนทำงใบ ควำมหนำโคนทำงใบ น  ำหนักแห้งใบ และเส้นผ่ำนศูนย์กลำงล ำต้น รองลงมำ คือ 
ปำล์มน  ำมันพันธุ์ทรัพย์ม.อ.1  

   ลักษณะผลผลิตน  ำมัน ผลผลิตทะลำย และองค์ประกอบทะลำยส่วนใหญ่ไม่มีควำมแตกต่ำง
ทำงสถิติระหว่ำงปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำ 6 พันธุ์ ยกเว้น ลักษณะจ ำนวนทะลำย น  ำหนักทะลำยเฉลี่ย 
น  ำหนักเนื อในเมล็ดเฉลี่ย เนื อในเมล็ด/ทะลำย และเนื อในเมล็ด/ผลมีควำมแตกต่ำงทำงสถิติระหว่ำงพันธุ์ 
โดยปำล์มน  ำมันพันธุ์ยังแกมบิให้ค่ำเฉลี่ยของลักษณะผลผลิตน  ำมัน ผลผลิตทะลำย และจ ำนวนทะลำยสูงที่สุด 
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ส่วนปำล์มน  ำมันพันธุ์ยูนิวำนิชให้ค่ำเฉลี่ยของลักษณะน  ำหนักผลเฉลี่ย น  ำหนักเนื อในเมล็ดเฉลี่ย ผล/ทะลำย 
เนื อปำล์มสด/ผล น  ำมัน/เนื อปำล์มสด น  ำมัน/เนื อปำล์แห้ง น  ำมัน/ผล และน  ำมัน/ทะลำยสูง 

 
  2. องค์ประกอบควำมแปรปรวน อัตรำพันธุกรรมแบบกว้ำง และสัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวนฟีโนไทป์

และจีโนไทป์ของลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ผลผลิตน  ำมัน ผลผลิตทะลำย และองค์ประกอบทะลำย
ในปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำ 

   ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นส่วนใหญ่มีอัตรำพันธุกรรมแบบกว้ำงระดับสูงปำนกลำงถึง
สูงแสดงว่ำกำรแสดงออกของลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นได้รับอิทธิพลของพันธุกรรมมำกกว่ำ
สภำพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวนจีโนไทป์ต่อค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแปรปรวน 
ฟีโนไทป์ 

   ลักษณะที่มีอัตรำพันธุกรรมแบบกว้ำงระดับสูง ได้แก่ ควำมยำวใบย่อย พื นที่ใบ ควำมยำวทำง
ใบ ควำมกว้ำงโคนทำงใบ ควำมหนำโคนทำงใบ และน  ำหนักแห้งใบ 

   ลักษณะที่มีอัตรำพันธุกรรมแบบกว้ำงระดับปำนกลำง ได้แก่ จ ำนวนใบย่อย ควำมกว้ำงใบ
ย่อย ควำมสูงล ำต้น และเส้นผ่ำนศูนย์กลำงล ำต้น 

   ลักษณะที่มีอัตรำพันธุกรรมแบบกว้ำงระดับสูง ได้แก่ จ ำนวนทะลำย น  ำหนักทะลำยเฉลี่ย 
เนื อในเมล็ด/ทะลำย และเนื อในเมล็ด/ผล 

   ลักษณะที่มีอัตรำพันธุกรรมแบบกว้ำงระดับปำนกลำง ได้แก่ น  ำหนักผลเฉลี่ย น  ำหนักเนื อใน
เมล็ดเฉลี่ย และเนื อปำล์มสด/ผล 

   ลักษณะที่มีอัตรำพันธุกรรมแบบกว้ำงระดับต่ ำ ได้แก่ ผลผลิตน  ำมัน ผลผลิตทะลำย ผล/
ทะลำย กะลำ/ผล น  ำมัน/เนื อปำล์มสด น  ำมัน/เนื อปำล์มแห้ง น  ำมัน/ผล และน  ำมัน/ทะลำย 

 
  3. กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์ และกำรวิเครำะห์เส้นทำงของลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำ

ต้น ผลผลิตน  ำมัน ผลผลิตทะลำย และองค์ประกอบทะลำยในปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำ 6 พันธุ์ 
   ลักษณะผลผลิตทะลำย: ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นที่ควรใช้ในกำรพิจำรณำ ได้แก่ 

ลักษณะพื นที่ใบ ควำมหนำโคนก้ำนใบ และควำมกว้ำงโคนก้ำนใบ เนื่องจำกมีสหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์
ในทำงลบกับผลผลิตทะลำย แต่มีอิทธิพลทำงตรงสูงต่อผลผลิตทะลำย และยังเป็นอิทธิพลทำงอ้อมให้กับ
ลักษณะอ่ืน ๆ ไปยังผลผลิตทะลำย   

   ลักษณะจ ำนวนทะลำย: ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นที่ควรใช้ในกำรพิจำรณำ ได้แก่ 
ควำมหนำโคนก้ำนใบ และควำมกว้ำงโคนก้ำนใบ เนื่องจำกมีสหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์ในทำงลบกับจ ำนวนทะลำย 
แต่มีอิทธิพลทำงตรงสูงต่อผลผลิตทะลำย และยังเป็นอิทธิพลทำงอ้อมให้กับลักษณะอ่ืน ๆ ไปยังผลผลิต
ทะลำย 
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   ลักษณะน  ำหนักทะลำยเฉลี่ย: ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นที่ควรใช้ในกำรพิจำรณำ 
ได้แก่ พื นที่ใบ ควำมหนำโคนก้ำนใบ และน  ำหนักแห้งใบ เนื่องจำกมีสหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์ในทำงบวกกับ
น  ำหนักทะลำยเฉลี่ย และมีอิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อมสูงต่อน  ำหนักทะลำยเฉลี่ย 

   ลักษณะผลผลิตทะลำย: ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นที่ควรใช้ในกำรพิจำรณำ ได้แก่ 
จ ำนวนทะลำย เนื่องจำกมีสหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์ในทำงบวกกับผลผลิตทะลำย และมีอิทธิพลทำงตรงต่อ
ผลผลิตทะลำย 

   ลักษณะน  ำมัน/ทะลำย: ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นที่ควรใช้ในกำรพิจำรณำ ได้แก ่ผล/
ทะลำย น  ำมัน/เนื อปำล์มสม และน  ำมัน/ผล เนื่องจำกมีสหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์ในทำงบวกกับน  ำมัน/ทะลำย 
อีกทั งมีอิทธิพลทำงตรงสูงต่อน  ำมัน/ทะลำย และยังเป็นอิทธิพลทำงอ้อมให้กับลักษณะอ่ืน ๆ ไปยังน  ำมัน/
ทะลำย 

   ลักษณะผลผลิตน  ำมัน: ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นที่ควรใช้ในกำรพิจำรณำ ได้แก่ 
ผลผลิตทะลำย และน  ำมัน/ทะลำย เนื่องจำกมีสหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์ในทำงบวกกับผลผลิตน  ำมัน และมี
อิทธิพลทำงตรงและทำงอ้อมสูงต่อผลผลิตน  ำมัน 

 
 2.5  ผลส าเร็จและความคุ้มค่า 
  1. ได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน  ำมัน เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์ปำล์ม

น  ำมันให้ได้สำยพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ น 
  2. ได้ผลงำนทำงวิชำกำรด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน  ำมัน 
   
 2.6  กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
  กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร คือ หน่วยงำนทั งภำครัฐและเอกชน 
  ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำร  
  1. ทรำบลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ผลผลิตน  ำมัน ผลผลิตทะลำย และองค์ประกอบทะลำย

ของปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำ 
  2. ทรำบอัตรำพันธุกรรมแบบกว้ำงของลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ผลผลิตน  ำมัน ผลผลิต

ทะลำย และองค์ประกอบทะลำยของปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำ 
  3. ทรำบสหสัมพันธ์ทำงฟีโนไทป์ของลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้น ผลผลิตน  ำมัน ผลผลิตทะลำย 

และองค์ประกอบทะลำยของปำล์มน  ำมันลูกผสมเทเนอรำ 
 4. สำมำรถน ำข้อมูลพันธุ์ดีไปแนะน ำให้แก่เกษตรกรและใช้ข้อมูลเพ่ือกำรคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุง
พันธุ์ปำล์มน  ำมันต่อไปในอนำคต        
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 2.7  การน าไปใช้ประโยชน์ (ให้อธิบายวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ด้วย) 
  1. นักวิชำกำรทั งภำครัฐและเอกชนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์ปำล์มน  ำมันให้ได้

ปำล์มน  ำมันสำยพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ นและมีกำรน ำผลงำนวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชำกำรและเผยแพร่ในวำรสำร 
  2. เกษตรกรได้ปำล์มน  ำมันสำยพันธุ์ใหม่ที่มีคณุภำพทั งด้ำนผลผลิตและกำรเจริญเติบโตที่ดีขึ น 
  3. เกษตรกรมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปลูกปำล์มน  ำมันที่ดีขึ น 
  4. มีกำรพฒันำปำล์มน  ำมันสำยพันธุ์ใหม่ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร 
 

2.8  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ในปีต่อไป) 

 1. จำกผลกำรศึกษำนักวิชำกำรทั งภำครัฐและเอกชนสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์
ปำล์มน  ำมันให้ได้ปำล์มน  ำมันสำยพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ น 
 2. แปลงรวบรวมเชื อพันธุกรรมของศูนย์รวบรวมพันธุ์ปำล์มน  ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนำ จังหวัดตรัง 
สำมำรถใช้ในกำรคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปำล์มน  ำมัน เพ่ือสร้ำงปำล์มน  ำมันสำยพันธุ์ใหม่ที่มีควำมเหมำะสมกับ
พื นที่นั น ๆ และให้ผลผลิตเพ่ิมขึ น 

 
  

 
 
หมำยเหตุ :  จัดท ำทั งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (ควำมยำวไม่เกิน 10 หน้ำ กระดำษ เอ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


