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บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิ ชั่วที่ 2 ได้ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครพนม จากการคัดเลือกต้นกล้ามะพร้าวกะทิลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์ที่สมบูรณ์ตรงตามสายพันธุ์ ที่สวนผลิตพันธุ์
มะพร้าวคันธุลี (ศวพ.สุราษฎร์ธานี)  ได้แก่ น้ าหอม x กะทิ (NHK)   สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK)  สีแดง
มลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK)  ทุ่งเคล็ด x กะทิ (TKK) และเวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ (WAK) อายุประมาณ 3 เดือน 
โดยด าเนินการปลูกมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 ทั้งหมด 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 16 ต้นจ านวน 4 ซ้ า โดยปลูก
แบบสามเหลี่ยมด้านเท่าระยะห่างระหว่างต้น 8.5 ม. และปลูกแถวคั่นแนวเขตระหว่างซ้ า (border row) จ านวน 
2 แถว และได้ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต สรุปได้ว่า มะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 ทั้ง 5 สายพันธุ์ ปลูก
เปรียบเทียบและวัดการเจริญเติบโตในช่วงอายุ 6 – 36 เดือน พบว่า การเจริญเติบโตในด้านต่างๆ ในช่วงอายุ      
6 – 24 เดือน มีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และค่อนข้างคงที่ในส่วนของจ านวนใบ และจ านวนใบเพ่ิม
มะพร้าว แต่มะพร้าวในช่วงอายุ 30 – 36 เดือนจะมีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน โดยพันธุ์มะพร้าวลูกผสม
กะทิชั่วที่ 2 ในคู่ผสมระหว่างเวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) และสีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) มีแนวโน้ม
การเจริญเติบโตดีกว่าคู่ผสมอ่ืนๆ ส่วนคู่ผสมระหว่างน้ าหอม x กะทิ (NHK) มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตช้าที่สุด 
เมื่อเทียบกับคู่ผสมอ่ืนๆ และได้ด าเนินการดูแลรักษาต้นมะพร้าวตามวิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (สมชาย, 
2555) โดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 3 กิโลกรัม/ต้น ร่วมกับปุ๋ยคอก อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น และหินปูน
โดโลไมท์ 3 กิโลกรัม ให้น้ าตามความชื้นของดิน มีการตรวจสอบโรคและแมลงในทุกสัปดาห์ พบว่า ยังมีการระบาด
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ของแมลงด าหนาม และหนอนร่านเข้าท าลาย  จึงได้ด าเนินการก าจัดโดยการหมั่นตรวจแปลงเมื่อพบตัวหนอน ตัว
เต็มวัยที่เข้าท าลายจึงก าจัดทิ้ง และท าการฉัดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงด าหนามร่วมด้วยอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง 
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Abstract 
 

The comparison on growth and yield of F2 hybrids coconut varieties were studied in 

Nakornpanom Agricultural Research and Department Center. The Three month old seedling of 

F2 hybrids of 5 coconut varieties were selected from Coconut Seed Garden in Khanthuli 

(Surathani Agricultural Research and Department Center) e.g. Namhom x Kathi, Malayan Yellow 

Dwaf x Kathi , Malayan Red Dwaf x Kathi, Thung Khled x Kathi and West African Tall x Kathi.    

The experiment was designed for 5 treatments; (16 plants/treatment), by sampled in               

4 replications, grown with spacing 8.5 m in triangular planting system with 2 border rows. The 

plant growth was observed within 6-36 months. The result showed that the F2 hybrids of 5 

coconut varieties were continuously in growth during 6-24 months, excepted in the leaf 

number, and clearly in increasing of growth during 30-36 months. The F2 hybrids of West African 

Tall x Kathi  and Malayan Red Dwaf x Kathi given a highly of growth than Thung Khled x Kathi, 

Malayan Yellow Dwaf x Kathi, and The F2 hybrids of Namhom x Kathi showed a low growth. 

These seedling of F2 hybrids of 5 coconut varieties were maintained in the field by followed 

the instruction of Department of Agriculture. 
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ค าน า 

มะพร้าวเป็นพืชในตระกูลปาล์มมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าCocos  nucifera L. ที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันแหล่งปลูกมะพร้าวที่ส าคัญของประเทศยังคงอยู่ทางภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2555) โดยใช้เพ่ือการบริโภคโดยตรง
ร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด ใช้เพ่ือการแปรรูปในอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันมะพร้าวร้อยละ 5 และใช้เพ่ือการแปร
รูปในอุตสาหกรรมกะทิส าเร็จรูป ร้อยละ 35 สถานการณ์ของไทยในการผลิต ช่วงปี 2551 - 2556 เนื้อที่ให้ผลและ
ผลผลิตมะพร้าวลดลง โดยเนื้อที่ให้ผลลดลงจาก 1.536 ล้านไร่ ในปี 2551 เป็น 1.316 ล้านไร่ ในปี 2556 ส าหรับ
ในปี 2557 คาดว่ามีเนื้อที่ให้ผล 1.301 ล้านไร่ และผลผลิตลดลงจาก 1.484 ล้านตัน ในปี 2551 เป็น 1.058 ล้าน
ตันใน 2556 ส าหรับปี 2557 คาดว่าจะมีผลผลิต 1.072 ล้านตัน เพ่ิมข้ึนจากปี 2556   

มะพร้าวกะทิควรได้รับการส่งเสริมให้รับประทานเพ่ือเสริมสุขภาพ นอกจากมะพร้าวกะทิจะมีรสชาติ
อร่อย หวาน หอม นุ่ มแล้ว ยั งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้ งนี้ เนื่ องจากมี เส้นใยอาหารสูงในปริมาณ               
5.14 - 8.77 กรัม/100 กรัมเนื้อมะพร้าวกะทิ ในขณะที่ เนื้อมะพร้าวธรรมดามี เพียง 2.1 กรัม/100 กรัม                        
(Gonzales, 1983) เส้ น ใยอาห ารมี ป ระ โยชน์ ช่ วย ในการขั บ ถ่ าย ในผู้ สู งอายุ  มี ไขมั น ต่ า ในป ริม าณ                 
10.19 - 16.03 กรัม/100 กรัม  ในขณะที่มะพร้าวธรรมดามีไขมัน 26.1 กรัม/100 กรัม  จึงสามารถบริโภค
มะพร้าวกะทิได้มากกว่ามะพร้าวธรรมดา เพ่ือให้ได้ไขมันที่พอเพียงจากมะพร้าวกะทิที่เป็นกรดไขมันอ่ิมตัวชนิดห่วง
โซ่เกาะเกี่ยวระหว่างคาร์บอนและไฮโดรเจนชนิดปานกลาง  โดยเฉพาะกรดลอริคซึ่งมีสูงถึง 46  % คุณสมบัติของ
กรด ลอริก เมื่อบริโภคเข้าไปร่างกายจะเปลี่ยนเป็นโมโนลอริน ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับน้ านมมารดา  กล่าวคือ
เป็นสารต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตซัว และไวรัส โดยเฉพาะเชื้อ HIVs การบริโภคไขมัน
มะพร้าว นอกจากไม่ท าให้อ้วนแล้วยังท าให้คลอเลสโตลอล HDL สูงขึ้น และน้ าหนักลดลง(Bruce Fife, 2004) เนื้อ
มะพร้าวกะทิมีปริมาณของกรดไขมันอ่ิมตัว โดยเฉพาะกรดลอริกสูงกว่าน้ ามันมะพร้าว ซึ่งจัดว่าสูงมากที่สุดใน
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บรรดาน้ ามันหุงต้มด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้น้ ามันมะพร้าวมีคุณค่าทางโภชนาการ และสร้างภูมิคุ้มกันโร ค 
นอกจากนั้น มะพร้าวกะทิยังมีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวทั้งเชิงเดี่ยว (MUFA) และเชิงซ้อน (PUFA) ต่ ากว่าน้ ามันมะพร้าว 
ซึ่งช่วยให้มันไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ (สมชาย, 2552) ทั้งนี้ก็เพราะมีสาร antioxidant จากกรดไขมันอ่ิมตัว
มากพอที่จะช่วยลดอันตรายจากกรดไขมันไม่อ่ิมตัว ซึ่งเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้เกิดโรคต่างๆ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
การบริโภคมะพร้าวกะทิ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่กลับช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค ช่วยต่อต้านโรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ  โรคอ้วน ฯลฯ และลดอันตรายจากอนุมูลอิสระ ซึ่งดีกว่าการบริโภคน้ ามันมะพร้าวเสียด้วย
ซ้ า (สมชาย, 2551) 

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้มีการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิ จ านวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ น้ าหอม x กะทิ 
(NHK), สี เหลืองมลายูต้นเตี้ย X กะทิ  (YDK), สีแดงมลายูต้นเตี้ย X กะทิ  (RDK), ทุ่ งเคล็ด X กะทิ  (TKK) 
และเวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ (WAK) โดยมะพร้าวกะทิลูกผสม 84 - 1 คู่ผสมระหว่างพันธุ์สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย X กะทิ 
(YDK) และมะพร้าวกะทิลูกผสม 84 - 2  คู่ผสมระหว่าง น้ าหอม X กะทิ (NHK) ได้ขอเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการ
เกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่น (สมชาย, 2545) ซึ่งขณะนี้พันธุ์เหล่านี้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร และไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว  ผู้ท าวิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของมะพร้าวกะทิลูกผสมจึงได้มี
การคัดเลือกพันธุ์ในแปลงปลูกเปรียบเทียบมะพร้าวกะทิลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์  โดยท าการผสมพันธุ์แบบเปิด 
(open pollination) ในแปลงรวบรวมพันธุ์และท าการคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมในชั่วที่ 2  ให้ตรงตามลักษณะ
มาตรฐานลูกผสม F1 hybrid เพ่ือน าไปปลูกในแปลง และขยายพื้นที่ปลูกในแหล่งอ่ืนที่มีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ
และการส่งออก ดังนั้นจึงควรมีการคัดเลือกพันธุ์ เพ่ือท าการเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวกะทิทั้ง 5 สายพันธุ์          
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตทั้งปริมาณ และคุณภาพผลผลิตที่มีลักษณะดีเด่น หรือมีศักยภาพทางการค้าเพ่ิมขึ้น
อย่างน้อย  1 - 2 สายพันธุ์ และพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดีตามความต้องการของตลาด
ส าหรับเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนขยายพันธุ์มะพร้าวกะทิให้เพียงพอกับความต้องการ ส าหรับเป็น
ทางเลือกให้กับเกษตรกรและรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวกะทิในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เพ่ิมผลผลิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ  

 

วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์  

1. แปลงปลูกมะพร้าว 
2. อุปกรณ์การเก็บเก่ียว 
3. อุปกรณ์ผสมเกสร 
4. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลความเจริญเติบโตและผลผลิต เช่น เครื่องชั่งน้ าหนัก กรรไกรแต่งกิ่ง ไม้บรรทัด 

สายวัด เชือก ไม้หลัก ฯ 
5. ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ 
6. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
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วิธีการ  

วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที ่1   น้ าหอม x กะทิ (NHK)    
กรรมวิธีที ่2   สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย X กะทิ (YDK)    
กรรมวิธีที่ 3   สีแดงมลายูต้นเตี้ย X กะทิ(RDK)     
กรรมวิธีที ่4   ทุ่งเคล็ด X กะท ิ(TKK)    
กรรมวิธีที่ 5   เวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ (WAK)  

1. ด าเนินการปลูกมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 กรรมวิธีละ 16 ต้นจ านวน 4 ซ้ า โดยปลูกแบบ
สามเหลี่ยมด้านเท่าระยะห่างระหว่างต้น 8.5 ม. และปลูกแถวคั่นแนวเขตระหว่างซ้ าจ านวน 2 แถว  

2. ดูแลแปลงปลูกมะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 โดยการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ต้น ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
โดยใช้ปุ๋ยคอก และหินปูนโดโลไมท์ พร้อมจัดการระบบน้ า ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก และพร้อมกับการตรวจสอบ
โรคและแมลงที่เป็นศัตรูมะพร้าว 

การบันทึกข้อมูล 
1. เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุกๆ 6 เดือน ของทุกสายพันธุ์ ได้แก่ เส้นรอบวงที่โคนต้น ความสูงของต้น  

ความยาวก้านทางใบ วัดความยาวทางใบ จ านวนใบ  จ านวนใบเพ่ิม และจ านวนใบย่อย 
2. บันทึกข้อมูลการให้ผลผลิตและคุณภาพ ได้แก่ อายุการออกจั่น ความสูงของจั่น ความยาวและเส้น   

รอบวง จั่น จ านวนผลต่อต้น ผลผลิตที่เป็นมะพร้าวธรรมดา ผลผลิตที่เป็นมะพร้าวกะทิ ลักษณะและขนาดของผล 
คุณภาพของผลมะพร้าวธรรมดาและมะพร้าวกะทิ (เม่ือมะพร้าวติดผล) 

เวลาและสถานที่ 

เวลา ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2558 

สถานที่  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สวนผลิตพันธุ์มะพร้าวคันธุลี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี) 

และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม   

ผลการทดลองและวิจารณ์   

ได้ด าเนินการทดลองการเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิ ชั่วที่ 2 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครพนม จากการคัดเลือกต้นกล้ามะพร้าวกะทิลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์ที่สมบูรณ์ ที่สวนผลิตพันธุ์มะพร้าวคันธุลี 
(ศวพ.สุราษฎร์ธานี)  ได้แก่ น้ าหอม x กะทิ (NHK)   สีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK)   สีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ 
(RDK)  ทุ่งเคล็ด x กะทิ (TKK) และเวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ (WAK) อายุประมาณ 3 เดือน โดยด าเนินการปลูก
มะพร้าวพันธุ์ลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 ทั้งหมด 5 กรรมวิธี วิธีละ 16 ต้นจ านวน 4 ซ้ า โดยปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า
ระยะห่างระหว่างต้น 8.5 ม. (สมชาย, 2555)  และปลูกแถวคั่นแนวเขตระหว่างซ้ า (border row) จ านวน 2 แถว 
และได้ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตดังนี้  
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วัดเส้นรอบวงที่โคนต้นมะพร้าวระดับพ้ืนดินของมะพร้าวลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์ ตั้งแต่อายุ 6 – 36 เดือน 
หลังจากปลูกในแปลงเปรียบเทียบ พบว่า ขนาดเส้นรอบวงที่โคนต้นมีการขยายขนาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ 6 
เดือน แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี และมีแนวโน้มว่า คู่ผสมระหว่างเวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  
(WAK) มีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นมะพร้าวระดับพ้ืนดินมากที่สุดโดยเฉลี่ย 21.28 – 81.28 เซนติเมตร เนื่องจากว่า
พันธุ์เวสอัฟริกันต้นสูง เป็นมะพร้าวที่จัดอยู่ในกลุ่มต้นสูงจึงส่งผลให้ลูกผสมมีสะโพกใหญ่กว่าลูกผสมพันธุ์อ่ืนๆ 
รองลงมาคู่ผสมระหว่างสีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) มีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นมะพร้าวระดับพ้ืนดินโดยเฉลี่ย 
20.25 – 73.09 เซนติเมตร และคู่ผสมระหว่างน้ าหอม x กะทิ (NHK) มีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นมะพร้าวระดับ
พ้ืนดินน้อยที่สุดโดยเฉลี่ย 18.86 – 64.82 เซนติเมตร โดยทั้ง 4 กรรมวิธีนั้น พันธุ์ที่ใช้เป็นต้นแม่พันธุ์ในการผสม 
ได้แก่ น้ าหอม สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย สีแดงมลายูต้นเตี้ย และทุ่งเคล็ด จัดเป็นมะพร้าวในกลุ่มต้นเตี้ย โดยปกติจะไม่
มีสะโพกเด่นชัดนัก จะมีขนาดรอบวงที่โคน และล าต้นขนาดเล็กตามลักษณะประจ าพันธุ์ ซึ่งอาจส่งผลถึงลูกผสม 
ท าให้ขนาดเส้นรอบวงที่โคนต้นมีขนาดเล็กตามไปด้วย ดังข้อมูลตารางที่ 1   

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงที่โคนต้นมะพร้าวระดับพ้ืนดินจากแปลงเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 

 
 วัดความสูงของต้นมะพร้าวลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์ ตั้งแต่อายุ 6 – 36 เดือน หลังจากปลูกในแปลง
เปรียบเทียบ พบว่า ความสูงต้นมะพร้าวในอายุ 30 เดือน มีความสูงที่แตกต่างกันทางสถิติ โดยคู่ผสมระหว่าง
เวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) มีความสูงต้นมะพร้าวมากที่สุดโดยเฉลี่ย 263.60 เซนติเมตร เนื่องจากพันธุ์ที่ใช้
เป็นต้นแม่พันธุ์ในการผสมจัดอยู่ในกลุ่มต้นสูงดังนั้น ลูกผสมจึงเจริญเติบโตได้เร็วและสูงกว่าลูกผสมพันธุ์อ่ืน 

พันธุ์ 
อายุ (เดือน) 

6 12 18 24 30 36 
น้ าหอม x กะทิ (NHK) 18.86 27.47 31.46 34.94 52.95 64.82 

สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK)    19.59 24.1 32.05 32.26 47.34 65.10 

สีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) 20.25 28.25 41.65 40.93 54.71 73.09 

ทุ่งเคล็ด x กะท ิ(TKK) 19.98 26.86 37.10 38.44 53.02 66.02 

เวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) 21.28 29.83 41.53 41.52 58.31 81.28 

CV. (%) 9.5 11.1 16.6 11.9 14.2 11.8 

F-test ns ns ns ns ns ns 
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รองลงมาคู่ผสมระหว่างสีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) และทุ่งเคล็ด x กะทิ (TKK) มีความสูงต้นมะพร้าวโดย
เฉลี่ย 238.08 และ236.78 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนคู่ผสมระหว่างสีเหลืองมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK) มีความ
สูงต้นมะพร้าวต่ าสุดโดยเฉลี่ย 196.63 เซนติเมตร แต่ในช่วงอายุ 6 – 24 เดือน ความสูงไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติในแต่ละกรรมวิธี และมีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆในช่วงอายุ 6 - 30 เดือนแรก แต่ในช่วงอายุ 36 เดือน พบว่า 
ต้นมะพร้าวลูกผสมมีการเจริญเติบโตในด้านความสูงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงอายุอ่ืนๆในทุกกรรมวิธี ดังข้อมูล
ตารางที่ 2   
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสูงต้นมะพร้าวจากแปลงเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธุ์ 
อายุ (เดือน) 

6 12 18 24 30 36 
น้ าหอม x กะทิ (NHK) 141.51 156.94 197.91 196.35 218.61bc 274.41 

สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK)    138.66 148.19 183.65 175.89 196.63c 267.46 

สีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) 151.15 184.47 225.33 220.31 238.08ab 322.20 

ทุ่งเคล็ด x กะท ิ(TKK) 150.44 166.38 213.66 155.74 236.78ab 295.54 

เวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) 147.00 176.67 218.39 220.89 263.60a 345.52 

CV. (%) 6.2 11.1 13.1 24.4 10.7 13.4 

F-test ns ns ns ns * ns 
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วัดความยาวก้านทางใบมะพร้าวลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์ ตั้งแต่อายุ 6 – 36 เดือน หลังจากปลูกในแปลง

เปรียบเทียบ พบว่า ความยาวก้านทางใบมะพร้าวในอายุ 18 เดือน มีความยาวที่แตกต่างกันทางสถิติ โดยคู่ผสม
ระหว่างเวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) มีความยาวก้านทางใบมะพร้าวมากที่สุดโดยเฉลี่ย 94.16 เซนติเมตร 
เนื่องจากพันธุ์ที่ใช้เป็นต้นแม่พันธุ์ในการผสมจัดอยู่ในกลุ่มต้นสูงดังนั้น ลูกผสมจึงเจริญเติบโตได้เร็วและสูงกว่า
ลูกผสมพันธุ์อ่ืน รองลงมาคู่ผสมระหว่างสีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) มีความยาวก้านทางใบมะพร้าวมากที่สุด
โดยเฉลี่ย 91.40 เซนติเมตร ส่วนคู่ผสมระหว่างสีเหลืองมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK) มีความยาวก้านทางใบมะพร้าว
น้อยที่สุดโดยเฉลี่ย 73.24 เซนติเมตร แต่ในช่วงอายุ 6 – 30 เดือนแรก มีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ แต่ในช่วงอายุ 
36 เดือน พบว่า ความยาวก้านทางใบมะพร้าวลูกผสมมีการเจริญเติบโตในอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงอายุอ่ืนๆ
ในทุกกรรมวิธี ดังข้อมูลตารางที่ 3   
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความยาวก้านทางใบมะพร้าวจากแปลงเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 

 
 
 
 
 
 

พันธุ์ 
อายุ (เดือน) 

6 12 18 24 30 36 
น้ าหอม x กะทิ (NHK) 53.74 58.82 77.12bc 68.04 74.66 101.29 

สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK)    54.64 55.08 73.24c 66.04 72.66 103.70 

สีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) 58.09 66.81 91.40ab 70.54 78.15 123.80 

ทุ่งเคล็ด x กะท ิ(TKK) 57.66 58.35 86.43abc 73.91 81.64 115.38 

เวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) 58.86 67.77 94.16a 76.66 94.94 122.10 

CV. (%) 9.5 12 11.1 10.3 16 11.9 

F-test ns ns * ns ns ns 
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วัดความยาวทางใบมะพร้าวลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์ ตั้งแต่อายุ 6 – 36 เดือน หลังจากปลูกในแปลง

เปรียบเทียบ พบว่า ความยาวทางใบมะพร้าวในอายุ 18 และ36 เดือน มีความยาวที่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
คู่ผสมระหว่างสีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) มีความยาวทางใบมะพร้าวมากที่สุดโดยเฉลี่ย 196.18 และ 
307.41 เซนติเมตร ตามล าดับ รองลงมาคู่ผสมระหว่างเวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) มีความยาวทางใบ
มะพร้าวมากที่สุดโดยเฉลี่ย 180.99 และ306.13 เซนติเมตร ส่วนคู่ผสมระหว่างน้ าหอม x กะทิ (NHK) มีความยาว
ทางใบมะพร้าวน้อยที่สุดโดยเฉลี่ย 88.28 และ220.50 เซนติเมตร แต่ในช่วงอายุ 6 – 12 เดือนแรก และช่วงอายุ 
24 – 30 เดือนหลัง ต้นมะพร้าวลูกผสมมีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ แต่ในช่วงอายุ 36 เดือน พบว่า ความยาวทาง
ใบมะพร้าวลูกผสมมีการเจริญเติบโตในอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆในทุกกรรมวิธี ดังข้อมูลตารางที่ 4   

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความยาวทางใบมะพร้าวจากแปลงเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 

 
 

พันธุ์ 
อายุ (เดือน) 

6 12 18 24 30 36 
น้ าหอม x กะทิ (NHK) 133.33 148.16 88.28b 165.35 180.02 220.50b 

สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK)    130.16 135.85 76.00b 144.86 167.72 244.36b 

สีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) 145.63 163.96 196.18a 182.93 200.71 307.41a 

ทุ่งเคล็ด x กะท ิ(TKK) 146.45 150.46 178.44a 174 191.72 269.66ab 

เวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) 138.13 164.75 180.99a 181.44 225.00 306.13a 

CV. (%) 8.6 11.6 15.5 11.9 15.3 13.8 

F-test ns ns ** ns ns * 
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จ านวนใบมะพร้าวลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์ ตั้งแต่อายุ 6 – 36 เดือน หลังจากปลูกในแปลงเปรียบเทียบ 

พบว่า จ านวนใบมะพร้าวในอายุ 6 เดือน มีจ านวนใบที่แตกต่างกันทางสถิติ โดยคู่ผสมระหว่างเวสอัฟริกันต้นสูง x 
กะทิ  (WAK) และน้ าหอม x กะทิ (NHK) มีจ านวนใบมะพร้าวมากที่สุดโดยเฉลี่ย 4.50 ใบ รองลงมาคู่ผสมระหว่าง
ทุ่งเคล็ด x กะท ิ(TKK) มีจ านวนใบมะพร้าวโดยเฉลี่ย 4.25 ใบ ส่วนคู่ผสมระหว่างสีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะท ิ(RDK) 
มีจ านวนใบมะพร้าวน้อยที่สุดโดยเฉลี่ย 3.50 ใบ ส่วนจ านวนใบมะพร้าวในอายุ 18 เดือน มีจ านวนใบที่แตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยคู่ผสมระหว่างน้ าหอม x กะทิ (NHK) มีจ านวนใบมะพร้าวมากที่สุดโดยเฉลี่ย 6.50 ใบ รองลงมาคู่ผสม
ระหว่างสีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะท ิ(RDK) มีจ านวนใบมะพร้าวโดยเฉลี่ย 5.50 ใบ ส่วนคู่ผสมระหว่างสีเหลืองมลายู
ต้นเตี้ย x กะทิ (YDK)  ทุ่งเคล็ด x กะทิ (TKK) และเวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK)  มีจ านวนใบมะพร้าวน้อย
ที่สุดโดยเฉลี่ย 5.25 ใบ แต่ในช่วงอายุ 12 และ 24-36 เดือนแรก ต้นมะพร้าวลูกผสมมีการเจริญเติบโตโดยมี
จ านวนใบมะพร้าวโดยเฉลี่ย 5.25 – 7.25 ใบ (อ้างอิง) แต่ในช่วงอายุ 36 เดือน พบว่า จ านวนใบมะพร้าวลูกผสมมี
จ านวนใบมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอายุอ่ืนๆในทุกกรรมวิธีและมีจ านวนใบมะพร้าวโดยเฉลี่ย 9.25 – 10 ใบ ดัง
ข้อมูลตารางที่ 5   
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบมะพร้าวจากแปลงเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 

พันธุ์ 
อายุ (เดือน) 

6 12 18 24 30 36 
น้ าหอม x กะทิ (NHK) 3.75ab 6.25 6.50a 5.25 6.25 9.75 

สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK)    3.75ab 5.55 5.25b  5.25 6.75 9.25 

สีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) 3.50b 5.75 5.50ab 5.50 7.25 9.75 
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จ านวนใบเพ่ิมมะพร้าวลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์ ตั้งแต่อายุ 6 – 36 เดือน หลังจากปลูกในแปลงเปรียบเทียบ 
พบว่า จ านวนใบเพ่ิมมะพร้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติตั้งแต่อายุ อายุ 6 - 36 เดือน โดยอายุ 12 - 24 เดือน 
มีจ านวนใบเพ่ิมค่อนข้างคงที่โดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.75 – 2 ใบ แต่ในช่วงอายุ 30 – 36 เดือนพบว่า จ านวนใบเพ่ิมมาก
ขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่นๆในทุกกรรมวิธีโดยเฉลี่ย 4.75 – 6.25 ใบ โดยคู่ผสมระหว่างสีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ 
(RDK) มีจ านวนใบเพ่ิมมะพร้าวมากที่สุดโดยเฉลี่ย 6.25 ใบ รองลงมาคู่ผสมระหว่างทุ่งเคล็ด x กะทิ (TKK) มี
จ านวนใบเพ่ิมมะพร้าวโดยเฉลี่ย 5.25 ใบ ส่วนคู่ผสมระหว่างน้ าหอม x กะทิ (NHK) มีจ านวนใบเพ่ิมมะพร้าวน้อย
ที่สุดโดยเฉลี่ย 4.75 ใบ ดังข้อมูลตารางที่ 6 

  
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบเพ่ิมมะพร้าวจากแปลงเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 

ทุ่งเคล็ด x กะท ิ(TKK) 4.25ab 6.00 5.25b 6.25 6.75 10.00 

เวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) 4.50a 6.00 5.25b  6.25 6.50 9.50 

CV. (%) 13.3 10.6 13.3 12.8 12 12.8 

F-test ** ns ** ns ns ns 

พันธุ์ 
อายุ (เดือน) 

6 12 18 24 30 36 
น้ าหอม x กะทิ (NHK) 0 2.25 2 2 5 4.75 

สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK)    0 1.75 2 2 5 5.00 

สีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) 0 2.25 2 2 5 6.25 
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หมายเหตุ  - ไม่สามารถวิเคราะห์ทางสถิติได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนใบย่อยมะพร้าวลูกผสมทั้ง 5 สายพันธุ์ ตั้งแต่อายุ 6 – 36 เดือน หลังจากปลูกในแปลงเปรียบเทียบ 
พบว่า จ านวนใบย่อยมะพร้าวในอายุ 6 เดือน มีจ านวนใบที่แตกต่างกันทางสถิติ โดยคู่ผสมระหว่างสีเหลืองมลายู
ต้นเตี้ย x กะทิ (YDK) มีจ านวนใบย่อยมะพร้าวมากที่สุดโดยเฉลี่ย 34.75 ใบ รองลงมาคู่ผสมระหว่างน้ าหอม x 
กะทิ (NHK)  มีจ านวนใบย่อยมะพร้าวโดยเฉลี่ย 27.00 ใบ ส่วนคู่ผสมระหว่าง เวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK)    
มีจ านวนใบย่อยมะพร้าวน้อยที่สุดโดยเฉลี่ย 20.50 ใบ โดยในช่วงอายุ 12 – 36 มีจ านวนใบย่อยมะพร้าวในไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่ในช่วงอายุ 30 -36 เดือน พบว่า จ านวนใบย่อยมะพร้าวลูกผสมมีจ านวนใบมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับช่วงอายุอื่นๆในทุกกรรมวิธี ซึ่งในช่วงอายุ 36 เดือน พบว่าคู่ผสมระหว่างเวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) 
มีการเจริญเติบโตโดยเพ่ิมจ านวนใบย่อยมะพร้าวมากท่ีสุดโดยเฉลี่ย 102.50 มี รองลงมาคู่ผสมระหว่างสีแดงมลายู
ต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) มีจ านวนใบย่อยมะพร้าวโดยเฉลี่ย 97.25 ใบ ส่วนคู่ผสมระหว่างน้ าหอม x กะทิ (NHK)      
มีจ านวนใบย่อยมะพร้าวน้อยที่สุดโดยเฉลี่ย 88.00 ใบ ดังข้อมูลตารางที่ 7  
 

ทุ่งเคล็ด x กะท ิ(TKK) 0 1.75 2 2 5 5.25 

เวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) 0 1.25 2 2 5 5.00 

CV. (%) - 40.7 - - 11.3 16 

F-test - ns - - ns ns 
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบย่อยมะพร้าวจากแปลงเปรียบเทียบพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 

 
หมายเหตุ  ns =  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

* =  มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
** =  มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

พันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 ทั้ง 5 สายพันธุ์ ปลูกเปรียบเทียบและวัดการเจริญเติบโตในช่วงอายุ      

6 – 36 เดือน พบว่า การเจริญเติบโตในด้านต่างๆในช่วงอายุ 6 – 24 เดือน มีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง และค่อนข้างคงที่ในส่วนของจ านวนใบ และจ านวนใบเพ่ิมมะพร้าว แต่มะพร้าวในช่วงอายุ 30 – 36 เดือน

จะมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน โดยพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิชั่วที่ 2 ในคู่ผสมระหว่างเวสอัฟริกันต้นสูง x 

พันธุ์ 
อายุ (เดือน) 

6 12 18 24 30 36 
น้ าหอม x กะทิ (NHK) 27.00b 62 69 72 97 83.25 

สีเหลืองมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (YDK)    34.75a  63 59  70 86 88.00 

สีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) 31.00ab  66 65  77 104 97.25 

ทุ่งเคล็ด x กะท ิ(TKK) 30.50ab  63 68  74 102 97.00 

เวสอัฟริกันต้นสูง x กะทิ  (WAK) 20.50c  54 66  73 105 102.50 

CV. (%) 13.3 9.4 16.6 11.4 12.9 15.90 

F-test ** ns ns ns ns ns 



14 

 

กะทิ  (WAK) และสีแดงมลายูต้นเตี้ย x กะท ิ(RDK) มีแนวโน้มการเจริญเติบโตดีกว่าคู่ผสมอ่ืนๆ ส่วนคู่ผสมระหว่าง

น้ าหอม x กะทิ (NHK) มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตช้าที่สุดเมื่อเทียบกับคู่ผสมอ่ืนๆ 

  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต วิธีการปฏิบัติในสวนมะพร้าว และการดูแลรักษา ส าหรับแนะน าเจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร หรือผู้เกี่ยวข้อง  

2. ได้พันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดีตามความต้องการของตลาดส าหรับเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร และเพ่ิมแหล่งผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวลูกผสมกะทิต่อไป 
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ภาพผนวกที่ 1 แปลงปลูกมะพร้าวกะทิลูกผสมชั่วที่ 2 อายุ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 2 แปลงปลูกมะพร้าวกะทิลูกผสมชั่วที่ 2 อายุ 12 เดือน 
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ภาพผนวกที่ 3 แปลงปลูกมะพร้าวกะทิลูกผสมชั่วที่ 2 อายุ 24 เดือน 
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ภาพผนวกที่ 4 แปลงปลูกมะพร้าวกะทิลูกผสมชั่วที่ 2 อายุ 36 เดือน  
 

 


