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บทคัดย่อ 

การผสมพันธุ์แบบผสมกลับมะพร้าวลูกผสมกะทิ (มะพร้าวน ้าหอมXมะพร้าวกะทิ) วางแผนการทดลอง

แบบ RCB จ้านวน 5 ซ ้า 4 กรรมวิธี  ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 Control(ไม่มีการช่วยผสมพันธุ์ด้วยละอองเกสรมะพร้าว

กะทิพันธุ์แท้) กรรมวิธีที่ 2 ผสมพันธุ์ด้วยละอองเกสรมะพร้าวกะทิ โดยไม่ท้าหมัน กรรมวิธีที่ 3 ท้าหมัน และผสม

พันธุ์ด้วยละอองเกสรมะพร้าวกะทิไม่คลุมถุง และกรรมวิธีที่ 4 ท้าหมัน ผสมพันธุ์ด้วยละอองเกสรมะพร้าวกะทิและ

คลุมถุง จากนั นน้าคัพภะมาเพาะเลี ยงในสภาพปลอดเชื อ ส่วนผลมะพร้าวธรรมดาน้ามาเพาะ และปลูก

เปรียบเทียบพันธุ์ลูกผสมแบบผสมกลับ 2 พื นที่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร และศูนย์วิจัยพืชสวน

ตรัง จากการผสมพันธุ์ทุกกรรมวิธีได้มีการเก็บเกี่ยวผลพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิที่ผสมกลับ พบว่า กรรมวิธีที่ 4    

มีเปอร์เซ็นต์เป็นกะทิมากที่สุด คือ 50.68 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลมะพร้าวที่เป็นกะทิ จ้านวนทั งหมด 479 ผล ส่วนผล

มะพร้าวที่เป็นมะพร้าวธรรมดาไม่เป็นกะทิ จ้านวนทั งหมด 1,270 ผล น้ามาเพาะเพ่ือปลูกทดสอบ จากการปลูก

ทดสอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร โดยการวัดการเจริญเติบโต ด้านความสูงต้น ขนาดรอบโคนต้น 

ความยาวก้านใบ ความยาวใบ จ้านวนใบบนต้น จ้านวนใบเพ่ิม และจ้านวนใบย่อยของมะพร้ าวลูกผสมกะทิ เมื่อ

อายุ 12, 18 และ 24 เดือน หลังปลูก พบว่า ทุกกรรมวิธีมีการเจริญเติบโตที่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ  แต่มี

แนวโน้มว่า กรรมวิธีที่ 1 มีการเจริญเติบโตดีกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ และจากการปลูกทดสอบของศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

โดยการวัดการเจริญเติบโต ด้านความสูงต้น ขนาดรอบโคนต้น ความยาวก้านใบ ความยาวใบ จ้านวนใบบนต้น 

และจ้านวนใบย่อย เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน หลังปลูก มีแนวโน้มว่า กรรมวิธีที่ 4 มีการ
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เจริญเติบโตดีกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 พื นที่ปลูก พบว่า ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ซึ่งเป็นตัวแทน

ภาคใต้ตอนล่างมีการเจริญเติบโตดีกว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ซึ่งเป็นตัวแทนภาคใต้ตอนบน 
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Abstract 
 

Back cross of F1 hybrids Kathi Coconut Varieties (aromatic coconut X Kathi) were 

identified and divided into five block of randomized complete block design for four treatments, 

Treatment 1: open pollination of aromatic coconut (as control), Treatment 2: emasculated 

aromatic coconut X Kathi’s pollen, Treatment 3: emasculated aromatic coconut X Kathi’s sterile 

pollens, Treatment 4: emasculated aromatic coconut X Kathi’s sterile pollens and closed them 

with a small sacks. The resulted showed that treatment 4: emasculated aromatic coconut X 

Kathi’s sterile pollens and closed them was high effective in Kathi fruit setting, at 50.68 % (479 

fruits). These 479 Kathi fruits were selected for embryo culture and the seedlings were observed 

their physiology.The seedlings of backcross F1 hybrids Kathi from these 4 treatments, (total 

1,270 fruits) were studied in their physiological, which the resulted showed that there is no 

significantly in all treatment in the measurement of plant high, stem diameter, petiole length, 

leaf length, leaf number, the increasing of leaf, and the number of leaflet by observed at 12, 18 

and 24 day old seedlings in 2 areas (Chumphon Center of Agricultural Research and 

Development and Trang Horticultural Research Centre). However, in Chumphon Center of 

Agricultural Research and Development, the seedlings from treatment 1: open pollination 

coconuts showed the highly development than other treatments, while the seedling from 

treatment 4 given a high growth in Trang Horticultural Research Centre. When comparing the 

two growing areas found Trang Horticultural Research Center are growing better Chumphon 

Center of Agricultural Research and Development 
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ค าน า 

มะพร้าวเป็นพืชอุตสาหกรรมที่คนไทยรู้จักกันดีมานาน ตั งแต่สมัยอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน มะพร้าวกะทิ
ก็เช่นกัน พบได้ในธรรมชาติทั่วไป แต่พบได้ไม่บ่อยมากนัก เพราะในธรรมชาติจะไม่มีมะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ ที่
สามารถให้ผลเป็นกะทิทุกผลในต้นนั น แต่จะเกิดร่วมกับผลปกติในมะพร้าวธรรมดาทั่วไปบางต้นเท่านั น เกษตรกร
จึงมีความสนใจนิยมบริโภคและเฝ้ารอการที่จะเจอมะพร้าวผลเป็นกะทิของมะพร้าวในแต่ละต้น มะพร้าวกะทินิยม
บริโภคเป็นของหวาน มีเนื อหนาฟู อ่อนนุ่ม และหวานมัน ส่วนการแปรรูปสามารถท้าไอศกรีมรสชาติดี ปัจจุบัน
มะพร้าวกะทิมีราคาแพง ราคาที่ซื อจากเกษตรกร ผลละประมาณ 25-30 บาท ส่วนราคาขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
กิโลกรัมละ 90 บาท (สมชาย, 2552) ประเทศฟิลิปปินส์ ยังเป็นประเทศเดียวที่ส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวกะทิ 
ปริมาณและมูลค่าในการส่งออก ในปี 2534 ส่งออก 420 ตัน มูลค่า 40 ล้านบาท ในปี 2537 เพ่ิมขึ นเป็น 643 ตัน 
มูลค่า 64 ล้านบาท (Romulo N. Arancon Jr, 1996) เนื่องตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการมะพร้าวกะทิ
จ้านวนมาก ส้าหรับประเทศไทยผลผลิตยังไม่พอเพียงที่จะบริโภคภายในประเทศ มะพร้าวกะทิไม่ได้จัดเป็นพันธุ์
มะพร้าว แต่เกิดจากความผิดปกติของยีน มะพร้าวกะทิถูกควบคุมโดยยีนเพียงคู่เดียว และลักษณะกะทิเป็น
ลักษณะด้อย (Recessive) ส่วนลักษณะธรรมดาเป็นลักษณะข่ม (Dominance) ต้นมะพร้าวที่ให้ลูกเป็นกะทิอยู่ใน
สภาพ Heterozygote (อุทัย และคณะ 2536) ดร. อี วี เดอ กูซแมน (E.V.de Guzman) ศาสตราจารย์แห่ง
มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ที่ลอสบันยอส ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ว่ามะพร้าวกะทิ เป็นมะพร้าวที่มี endosperm ผิดปกติ 
กล่าวคือ อาหารสะสมในมะพร้าวกะทิมีส่วนประกอบหลักเป็น galactomannan ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรต แทนที่จะ
เป็นน ้ามันมะพร้าวเช่นในมะพร้าวห้าวทั่วๆ ไป หลักโดยปกติการสร้างเนื อมะพร้าว คือหลังจากการสังเคราะห์แสง
แล้วจะได้ monosaccharide เคลื่อนย้ายจากใบผ่านท่ออาหาร เข้าสู่ผลมะพร้าวแล้วแปรรูปโดยเอนไซม์ เป็นกา
แลคโตแมนแนน มีจีโนไทม์ AAA, AAa, Aaa แล้วแปรรูปต่อๆ ไปตามล้าดับ โดยเอนไซม์ A เกิดเป็นน ้ามันมะพร้าว 
เยื่อใยที่เป็นเนื อมะพร้าวและมีโครงสร้างแข็งในมะพร้าวห้าว (แก่) ส่วนมะพร้าวผลกะทิเมื่อแปรรูปถึงขั นตอนกา
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แลคโตแมนแนน จะสะสมเป็นเนื อมะพร้าวกะทิที่มีโครงสร้างนุ่มเหนียว ไม่มีเยื่อใยแข็งปะปนในเนื อมะพร้าว แต่มีจี
โนไทม์  aaa ไม่มีการแปรรูปต่อๆ ไปตามล้าดับ เพราะไม่มีเอนไซม์ A ดังนั นจึงไม่เกิดน ้ามันมะพร้าวไม่เกิดเยื่อใยที่
เป็นเนื อมะพร้าวที่มีโครงสร้างแข็งแต่เกิดเนื อมะพร้าวกะทิที่มีโครงสร้างนุ่มเหนียวขึ นมาแทน (อุทัย, 2547) 
 ต้นมะพร้าวลูกผสมกะทิ  ถ้าปลูกในที่ปลอดจากละอองเกสรของมะพร้าวพันธุ์ธรรมดา ผลผลิตที่ได้จะ

เป็นไปตามกฎของเมนเดล จะได้ผลมะพร้าวเป็นกะทิ   25 % ผลมะพร้าวลูกผสมกะทิ 50% และผลมะพร้าว

ธรรมดา 25% แต่ในสภาพโดยทั่วไปที่พบต้นมะพร้าวลูกผสมกะทิจะขึ นปะปนกับมะพร้าวธรรมดา จึงท้าให้ผลผลิต

จะเป็นกะทิ ในบางทลายและปริมาณผลที่เป็นกะทิจะได้ไม่ถึง 25 % จึงมีการศึกษาเพ่ือให้ได้พันธุ์มะพร้าวกะทิที่มี

เปอร์เซ็นต์กะทิเพ่ิมมากขึ น เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตมะพร้าวกะทิให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  

 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการ   

อุปกรณ ์ 
1. ต้นกล้ามะพร้าวลูกผสมกะทิ (มะพร้าวน ้าหอมXมะพร้าวกะทิ) 
2. ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยคอก 
3. สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดการเจริญเติบโต 
วิธีการ 
ใช้พันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิ มะพร้าวน ้าหอม กับกะทิวางแผนการทดลอง กรรมวิธีละ 5 ต้น  ผสมพันธุ์

ตามกรรมวิธี วางแผนการทดลองแบบ RCB จ้านวน 5 ซ ้า มี 4 กรรมวิธี  ดังนี   
กรรมวิธีที ่1 ต้นกล้ามะพร้าวที่ได้จากการผสมเปิด (Control) 
กรรมวิธีที ่2 ต้นกล้ามะพร้าวที่ได้จากการผสมพันธุ์ด้วยละอองเกสรมะพร้าวกะทิ โดยไม่ท้าหมัน 
กรรมวิธีที ่3 ต้นกล้ามะพร้าวที่ได้จากการท้าหมัน และผสมพันธุ์ด้วยละอองเกสรมะพร้าวกะทิไม่คลุมถุง 
กรรมวิธีที่ 4 ต้นกล้ามะพร้าวที่ได้จากการท้าหมัน ผสมพันธุ์ด้วยละอองเกสรมะพร้าวกะทิและคลุมถุง 
การปฏิบัติการทดลองดังนี  
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1. ผสมพันธุ์ตามกรรมวิธีต่างๆ  
2. วิเคราะห์ผลผลิตมะพร้าวกะทิ น้าผลมะพร้าวกะทิมาเพาะเลี ยงคัพภะ และน้าลงปลูกศึกษาพันธุ์ 

มะพร้าวกะท ิส่วนผลมะพร้าวธรรมดาน้ามาเพาะ และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ลูกผสมแบบผสมกลับ 
3. การปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ลูกผสมแบบผสมกลับใน 2 พื นที่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร

เพ่ือเป็นตัวแทนของภาคใต้ตอนบน และศูนย์วิจัยพืชสวนตรังเป็นตัวแทนภาคใต้ตอนล่าง  ใช้ระยะปลูก 8.5 X 8.5 
เมตร 

4. ดูแลรักษาแปลงปลูกมะพร้าวที่ปลูกทดสอบในพื นที่ 2 พื นที่ ก้าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรม
วิชาการเกษตร 

5. เมื่อต้นมะพร้าวลูกผสมกะทิออกจั่น ท้าหมันและผสมพันธุ์มะพร้าวกะทิทั ง 4 กรรมวิธี ด้วยละออง
มะพร้าวกะทิพันธุ์แท ้

การบันทึกข้อมูล 
1. บันทึกข้อมูลเปอร์เซ็นต์การเป็นเป็นกะทิของแต่ละกรรมวิธี 
2. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของมะพร้าวที่ปลูกลงแปลงทุกๆ 6 เดือน ได้แก่ขนาดรอบโคน ขนาดรอบ

วงล้าต้น ความสูงของล้าต้น จ้านวนใบ และในเพ่ิม ความยาวทางใบ ความกว้าง และความหนาของก้านทาง อายุ
การแตกใบย่อย ขนาดใบย่อย จ้านวนใบย่อย ลักษณะทรงพุ่ม 

3. บันทึกข้อมูลการให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ได้แก่ อายุการออกจั่น ความสูงของจั่น ความยาวและ
เส้นรอบวง จั่น จ้านวนผลต่อต้น ผลผลิตที่เป็นมะพร้าวธรรมดา ผลผลิตที่เป็นมะพร้าวกะทิ ลักษณะและขนาดของ
ผล คุณภาพของผลมะพร้าวธรรมดาและมะพร้าวกะทิ 
 เวลาและสถานที่ 

เวลา ตุลาคม 2553 – กันยายน 2558 
สถานที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์   
 

จากการผสมพันธุ์ตามกรรมวิธีต่าง ๆ ได้มีการเก็บเกี่ยวผลพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิที่ผสมกลับ ได้ทั งสิ น 3 
ครั ง (ตารางที่ 1) พบว่า กรรมวิธีที่ 4 คือ วิธีการท้าหมัน ผสมพันธุ์ด้วยละอองเกสรมะพร้าวกะทิและคลุมถุง มี
เปอร์เซ็นต์เป็นกะทิมากที่สุดเมื่อเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน คือ 50.68 เปอร์เซ็นต์ น้าผลมะพร้าวที่เป็นกะทิ มีจ้านวน
ทั งหมด 479 ผล ไปท้าการเพาะเลี ยงคัพภะ ส่วนผลมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวธรรมดาไม่เป็นกะทิ มีจ้านวนไม่เท่ากัน
ในแต่ละกรรมวิธี ซึ่งมีจ้านวนทั งหมด 1,270 ผล น้ามาเพาะเป็นต้นกล้า เพ่ือน้าไปปลูกทดสอบต่อไป โดยมีการ
ปลูกทดสอบส้าหรับ 2 พื นที่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร และศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  
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ตารางที่ 1 แสดงจ้านวนผลผลิตมะพร้าวที่ได้จากการผสมพันธุ์ 
 

กรรมวิธี ผลรวม ไม่เป็นกะทิ เป็นกะทิ %เป็นกะทิ 

Tr1 584 451 133 22.7 

Tr2 486 374 112 23.0 

Tr3 458 336 122 28.1 

Tr4 221 109 112 50.68 
 
จากการปลูกทดสอบในแปลงปลูก ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ซึ่งขอใช้พื นที่ของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร อ้าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื่องจากเป็นพื นที่
โล่งกว้าง และบริเวณใกล้เคียงไม่มีแปลงมะพร้าวอ่ืนๆ มีเฉพาะแปลงยางพารา เมื่อวัดการเจริญเติบโตของต้น
มะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12, 18 และ 24 เดือนหลังปลูก พบว่า ความสูงต้น กรรมวิธีที่ 1 มีความสูงต้นสูง
ที่สุดมาโดยต่อเนื่อง คือ 166.93, 203.28 และ 287.63 เซนติเมตร ตามล้าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ
กับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางที่ 2) ขนาดเส้นรอบโคนต้น พบว่า กรรมวิธีที่ 1 มีขนาดเส้นรอบโคนต้นมากที่สุด คือ 
21.54, 33.68 และ 57.71  เซนติเมตร ตามล้าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ       
(ตารางที่ 3) ความยาวก้านใบ พบว่า กรรมวิธีที่ 1 มีความยาวก้านใบยาวที่สุด เมื่ออายุ  12 และ 18 เดือน คือ 
36.97 และ 27.76 เซนติเมตร ส่วนอายุ 24 เดือน พบว่า กรรมวิธที่ 4 มีความยาวก้านใบยาวที่สุด คือ 36.97 
เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติในทุกๆกรรมวิธี (ตารางที่ 4) ความยาวใบ พบว่า กรรมวิธีที่ 1 มี
ความยาวใบยาวที่สุด คือ 143.87, 171.54  และ199.06 เซนติเมตร ตามล้าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทาง
สถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางที่ 5) จ้านวนใบบนต้น พบว่า กรรมวิธีที่ 4 มีจ้านวนใบบนต้นมากที่สุดคือ 6, 8 และ9 
ใบ ตามล้าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางที่ 6) จ้านวนใบเพ่ิม พบว่า อายุ 12 
เดือน กรรมวิธีที่  3 มีจ้านวนใบเพ่ิมมากที่สุด คือ 3.6 ใบ แต่เมื่อ อายุ 18 และ24 เดือนพบว่า กรรมวิธที่ 1         
มีจ้านวนใบเพ่ิมมากที่สุด คือ 5.1 และ 4.47 ใบ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติในทุกๆกรรมวิธี (ตารางที่ 7)  
และจ้านวนใบย่อย พบว่า กรรมวิธีที่ 1 มีจ้านวนใบย่อยมากที่สุด 56, 86 และ 112 ใบ แต่ไม่มีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางที่ 8) จากการวัดการเจริญเติบโตของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 
18 และ 24 เดือน พบว่าทุกกรรมวิธีมีการเจริญเติบโตที่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติในทุกๆกรรมวิธี แต่มี
แนวโน้มว่า กรรมวิธีที่ 1 มีการเจริญเติบโตดีกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ 
ตารางที่ 2 ความสูงต้นของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 

 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 
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1 166.93 203.28 287.63 

2 150.30 176.73 264.41 

3 158.36 176.47 257.01 

4 162.88 187.47 282.61 

CV (%) 5.6 11.7 10.3 

F-test ns ns ns 
 
 
ตารางที่ 3 ขนาดรอบโคนต้นของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 

 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 21.54 33.68 57.71 

2 20.86 29.04 53.45 

3 20.30 30.30 51.67 

4 21.14 30.78 57.35 

CV (%) 12.1 10.8 15.6 

F-test ns ns ns 
 

 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 4 ความยาวก้านใบของมะพร้าวลูกผสมกะทิ  เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 
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กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 36.97 27.76 36.81 

2 33.00 25.49 32.94 

3 35.29 26.66 35.99 

4 34.86 26.46 36.97 

CV (%) 9.6 13.8 12.0 

F-test ns ns ns 
 
 
ตารางที่ 5 ความยาวใบของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 

 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 143.87 171.54 199.06 

2 133.51 151.25 183.03 

3 133.81 150.27 179.37 

4 140.02 162.61 197.98 

CV (%) 7.2 14.5 10.7 

F-test ns ns ns 
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ตารางที่ 6 จ้านวนใบบนต้นของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 

 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 5 7 9 

2 5 6 8 

3 5 6 8 

4 6 8 9 

CV (%) 14.3 19.9 12.2 

F-test ns ns ns 
 
 

ตารางที่ 7 จ้านวนใบเพ่ิมของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 
 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 2.99 5.10 4.47 

2 3.42 4.56 4.34 

3 3.60 4.57 4.14 

4 3.40 4.70 4.33 

CV (%) 10.5 8.1 6.4 

F-test ns ns ns 
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ตารางที่ 8 จ้านวนใบย่อยของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 

 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 56 86 112 

2 50 76 105 

3 49 76 102 

4 54 79 109 

CV (%) 8.6 11.7 8.6 

F-test ns ns ns 
 

 จากการปลูกมะพร้าวลูกผสมกะทิทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ตามกรรมวิธีต่าง ๆ เก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตทุกๆ 6 เดือน ของทุกๆ กรรมวิธี พบว่า ด้านความสูงต้น เมื่ออายุ 12 เดือน กรรมวิธีที่ 3 มีความสูงต้น
สูงที่สุด คือ 153.07 เซนติเมตร ส่วนอายุ 18 และอายุ 24 เดือนหลังปลูก พบว่า กรรมวิธีที่ 4 มีความสูงต้นสูงที่สุด 
คือ 244.41 และ376.11 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกับกรรมวิธีอ่ืนๆอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  เมื่ออายุ 24 
เดือนหลังปลูก (ตารางที่ 9) รอบโคนต้น พบว่า เมื่ออายุ 12 เดือน กรรมวิธีที่ 1 มีรอบโคนต้นมากที่สุด คือ 31.17 
เซนติเมตร ส่วนเมื่ออายุ 18 และ24 เดือน พบว่า กรรมวิธีที่ 4 มีรอบโคนมากที่สุดคือ 51.81และ 78.80เซนติเมตร 
แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติในทุกๆกรรมวิธี (ตารางที่ 10) ความยาวก้านใบ เมื่ออายุ 12 เดือน พบว่า  
กรรมวิธีที่ 2 มีความยาวก้านใบยาวที่สุด คือ 41.82 เซนติเมตร ต่อมาเมื่ออายุ 18 เดือน พบว่า กรรมวิธีที่ 3 มี
ความยาวก้านใบยาวที่สุด คือ 76.69 เซนติเมตร และเมื่ออายุ 24 เดือน กรรมวิธีที่ 4 มีความยาวก้านใบยาวที่สุด 
คือ 78.71 เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติในทุกๆกรรมวิธี (ตารางที่ 11) ความยาวใบ เมื่ออายุ 12 
เดือน พบว่า  กรรมวิธีที่ 2 มีความยาวใบยาวที่สุด คือ 122.52 เซนติเมตรต่อมาเมื่ออายุ 18 และ 24 เดือน พบว่า 
กรรมวิธีที่ 4 มีความยาวใบยาวที่สุด คือ 210.44 และ244.43 เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติใน
ทุกๆกรรมวิธี (ตารางที่ 12) จ้านวนใบบนต้น พบว่า กรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่ 4 มีจ้านวนใบบนต้นมากที่สุด
เท่ากัน คือ 8, 7 และ 8 ใบ แต่ไม่มีแตกต่างกันในทางสถิติในทุกๆกรรมวิธี (ตารางที่ 13) จ้านวนใบย่อยพบว่า    
เมื่ออายุ 12 เดือน กรรมวิธีที่ 3 มีจ้านวนใบย่อยน้อยที่สุด คือ มีจ้านวน 43 ใบ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ แต่เมื่ออายุ 18 และ 24 เดือน พบว่า กรรมวิธีที่ 3 กลับมีจ้านวนใบย่อยมากที่สุด คือ 
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76 และ109 ใบ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ  (ตารางที่ 14)  จากการวัดการเจริญเติบโต 
เมื่ออายุ 12, 18 เดือน และ24 เดือน หลังปลูก มีแนวโน้มว่า กรรมวิธีที่ 4 มีการเจริญเติบโตดีกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                           (ก.)                                              (ข.) 
แปลงปลูกมะพร้าวลูกผสมกะทิ อายุ 24 เดือน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร (ก.) ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง (ข.) 

ตารางที่ 9 ความสูงต้นของมะพร้าวลูกผสมกะท ิเมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 
 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 150.64 227.14 345.32 ab 

2 149.08 227.93 346.75 ab 

3 153.07 241.38 323.38 b 

4 150.73 244.41 376.11 a 

CV (%) 2.4 9.2 7.4 

F-test ns ns * 
 

ตารางที่ 10 ขนาดรอบโคนต้นของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 
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กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 31.17 47.51 78.53 

2 30.35 49.38 73.5 

3 30.69 48.37 75.85 

4 29.42 51.81 78.80 

CV (%) 10.1 11.4 11.0 

F-test ns ns ns 
ตารางที ่11 ความยาวก้านใบของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 

 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 41.82 70.85 78.02 

2 40.95 67.04 78.20 

3 40.00 76.69 74.23 

4 38.76 74.66 78.71 

CV (%) 6.3 19.0 10.6 

F-test ns ns ns 
  

ตารางที่ 12 ความยาวใบของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 
 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 121.40 199.66 228.04 

2 122.52 193.28 236.38 

3 115.79 207.85 223.38 

4 117.18 210.44 244.43 



13 

 

CV (%) 4.4 10.2 9.0 

F-test ns ns ns 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 13 จ้านวนใบบนต้นของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 
 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 8 7 8 

2 7 7 7 

3 7 7 7 

4 8 7 8 

CV (%) 10 11.2 12.6 

F-test ns ns ns 
 

ตารางที่ 14 จ้านวนใบย่อยของมะพร้าวลูกผสมกะทิ เมื่ออายุ 12 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน 
 

กรรมวิธี อายุ 12 เดือน อายุ 18 เดือน อายุ 24 เดือน 

1 51 a 72 109 

2 48 a 75 108 
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3 43 b 76 109 

4 51 a  74 107 

CV (%) 4.9 9.4 7.4 

F-test ** ns ns 
 
หมายเหตุ  ns =  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

* =  มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
** =  มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการน้าต้นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิ ทดสอบ 2 พื นที่ปลูก เพ่ือเป็นตัวแทนเขตภาคใต้ตอนบน และ
เขตภาคใต้ตอนล่าง พบว่า ในแต่ละเขตพื นที่ปลูก ต้นมะพร้าวลูกผสมกะทิมีการเจริญเติบโตที่ไม่มีความแตกต่างกัน
ในทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 พื นที่ปลูก พบว่า ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ซึ่งเป็นตัวแทน
ภาคใต้ตอนล่างมีการเจริญเติบโตดีกว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ซึ่งเป็นตัวแทนภาคใต้ตอนบน 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

1. ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต วิธีการปฏิบัติในสวนมะพร้าว และการดูแลรักษา ส้าหรับแนะน้าเจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร หรือผู้เกี่ยวข้อง  

2. ได้พันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิ (มะพร้าวน ้าหอมXมะพร้าวกะทิ)ที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดีตามความต้องการ
ของตลาดส้าหรับเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพ่ิมแหล่งผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง  
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