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บทคัดย่อ 
 

NAA (Naphthyl acetic Acid) เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตประเภท Auxin เป็นสารอินทรีย์ช่วยกระตุ้นให้
ระบบรากเจริญเติบโตได้ดี เร่งการเกิดรากของกิ่งตอน ทารอยแผลหลังการตัดแต่งก่ิง และการเปลี่ยนเพศดอก (พีร
เดช, 25) ซึ่งการน า NAA มาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตมะพร้าวน  าหอม  ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB 4 ซ  า 6 กรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ 1 ให้น  าเปล่าทางราก (กรรมวิธีควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 ให้
ฮอร์โมน NAA  ความเข้มข้น  30 ppm ฉีดพ่นที่จั่น กรรมวิธีที่ 3 ให้ฮอร์โมน NAA ความเข้มข้น   20 ppm  
ทางราก   กรรมวิธีที่ 4 ให้ฮอร์โมน NAA ความเข้มข้น   40 ppm  ทางราก  กรรมวิธีที่ 5 ให้ฮอร์โมน NAA 
ความเข้มข้น   60 ppm  ทางราก และ กรรมวิธีที่ 6 ให้ฮอร์โมน NAA ความเข้มข้น   80  ppm  ทางราก ผล
การทดลองพบว่า กรรมวิธีการให้ NAA ทางรากอัตรา 80 ppm ท าให้การเจริญเติบโต เช่น ขนาดรอบโคน 
จ านวนทางใบเพ่ิม และผลผลิตมะพร้าวน  าหอมเฉลี่ยมากที่สุด (149.40 ผล/ต้น/ป)ี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีที่ 2 แล้วพบว่า ผลผลิตเฉลี่ยใกล้เคียงกัน รวมทั งด้านการเจริญเติบโต และส่วนประกอบของผล ไม่
แตกต่างกัน การให้ NAA 80 ppm เป็นการเพ่ิมต้นทุนและปริมาณของ NAA  ส่วนกรรมวิธีการให้ NAA  30 
ppm ฉีดพ่นทีจ่ั่นเมื่อจั่นเริ่มแตก ผลผลิตน้อยกว่ากรรมวิธีการให้ทางราก  ดังนั นการให้ NAA ทางรากมะพร้าว
สามารถดูดใช้ NAA  ได้เร็วกว่าการฉีดพ่นที่จั่น เพราะการฉีดพ่นที่จั่นอาจเป็นสาเหตุท าให้ละอองเกสรตัวผู้ร่วงก่อน
ได้รับการผสม ส่งผลให้ผลผลิตลดลงเช่นกัน 
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ค้าน้า 
 

มะพร้าวน  าหอมเป็นมะพร้าวบริโภคผลสด ที่มีลักษณะประจ าพันธุ์คือ เป็นมะพร้าวในกลุ่มต้น เตี ย น  ามี
กลิ่นหอม รสหวาน ดับกระหาย ตลาดทั งในและต่างประเทศต้องการเป็นจ านวนมาก จากสภาพภูมิอากาศในช่วง 
2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดความแห้งแล้งฝนทิ งช่วง เกิดผลกระทบต่อพืชอย่างมากโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้งเกิดปัญหาการขาดน  ามะพร้าวจะออกดอกติดผลน้อยกว่าฤดูอ่ืนส่งผลให้มะพร้าวขาดตลาดหรือมี
ปริมาณผลผลิตลดลง ดังนั นเพ่ือให้ผลผลิตมะพร้าวมีเพียงพอกับความต้องการ จ าเป็นต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง 
ไม่ว่าจะเป็นการให้น  า ให้ปุ๋ย การดูแลรักษารวมถึงการป้องกันก าจัดโรค แมลง เนื่องจากมะพร้าวน  าหอมเป็นพืชที่
ต้องการปุ๋ยเพ่ือการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่บริเวณรากมะพร้าวหาอาหารอยู่ในบริเวณที่จ ากัด 
ธาตุอาหารในดินจึงมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการออกดอก ติดผล ประกอบกับเป็นมะพร้าวที่บริโภคผลสด
โดยเฉพาะน  ามะพร้าว ต้องมีรสชาติ หอมหวาน การให้ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมมะพร้าวในรูปของ
สารละลายทางราก โดยเลือกรากที่อยู่ในระยะพัฒนาการเจริญเติบโต  ปลายรากสีชมพูออกแดง และตัดปลาย
ราก น าฮอร์โมนใส่ถุงหุ้มที่รากไว้เป็นระยะเวลา 24 ชม. พืชสามารถดูดธาตุอาหารดังกล่าวไปใช้ได้ตั งแต่ 4 -
24 ชม.กล่าวคือ ในช่วงที่มีแสงแดดอัตราการสังเคราะห์และการคายน  าจะเกิดขึ นอย่างรวดเร็ว   ส่งผลให้ใบมี
สีเขียวเข้ม ขนาดทรงพุ่มใหญ่ขึ น ส่งผลให้มะพร้าวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน (Kamala and Thangaraj 
,2000)  และการได้รับการผสมพันธุ์ของดอกตัวเมียในบางกรณีผสมพันธุ์แล้วดอกร่วง แก้ไขโดย ฉีดพ่น 2,4-
D  30 ppm หรือ NAA  30 ppm (2,4-D  30 mg หรือ NAA  30 mg/ น  า 1 ลิตร) ฉีดพ่นหลังจากจั ่น
เปิดออก  ท าให้เปอร์เซ็นต์การติดผลเพ่ิมขึ น 

ดังนั นจึงได้น าสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชประเภท Auxin (Naphthyl acetic Acid: NAA) มา
ใช้เพ่ือเพ่ิมการดูดธาตุอาหารทางรากและฉีดพ่นที่จั่นในระยะที่จั่นเริ่มบาน ซึ่งสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
NAA เป็นสารอินทรีย์ช่วยกระตุ้นให้ระบบรากเจริญเติบโตได้ดี เร่งการเกิดรากของกิ่งตอน ทารอยแผลหลังการตัด
แต่งกิ่ง และการเปลี่ยนเพศดอก พืชหลายชนิดมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ต่างดอกหรือต่างต้นกัน บางชนิดมีทั ง
ดอกตัวเมียและดอกตัวผู้อยู่ในดอกช่อเดียวกัน อัตราส่วนของเพศดอกมีความส าคัญมากเกี่ยวข้องกับการออกดอก 
ติดผล ในกรณีที่มีดอกตัวเมียน้อย การติดผลก็จะน้อย บางกรณีที่มีแต่ดอกตัวเมียไม่มีดอกตัวผู้ก็ก่อให้เกิดปัญหา
การติดผลเช่นกัน เช่น ในเงาะ มีทั งต้นที่มีดอกตัวเมียอย่างเดียว และต้นที่มีเฉพาะดอกตัวผู้ซึ่งก็จะไม่ให้ผลผลิต จึง
มีการน าสาร  NAA ความเข้มข้นประมาณ 80-160 มก./ลิตร พ่นที่ดอกตัวเมียในระยะดอกตูม ท าให้ดอกเงาะ
กลายเป็นดอกตัวผู้ได้ นอกจากนั น NAA ยังสามารถเพ่ิมการติดผล เพ่ิมขนาดของผล และป้องกันผลร่วง เช่น 
มะม่วง ส้ม องุ่น เป็นต้น (พีรเดช, 2529)  
 ผลของ NAA ต่อขบวนการเมตาโบลิซึมของพืช   มีผลต่อการสร้างเซลและเนื อเยื่อโดยเพ่ิมอัตราการ
หายใจ  การสังเคราะห์แสง  การสร้างกรดอะมิโน  การสังเคราะห์โปรตีน เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช  
(Kamala et al, 2000) 

วิธีด้าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 

1. ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21, 0-0-60, กลีเซอไรท์ 
2. ปุย๋มูลวัว 
3. สารเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช NAA (Naphthyl acetic Acid) 
4. อุปกรณ์ฉึดพ่นสาร 
5. ถุงพลาสติก อุปกรณ์เครื่องแก้ว 



6. ตาชั่ง 
7. อุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับการเก็บข้อมูล  

วิธีการด้าเนินการ 
 วางแผนการทดลองแบบ  RCB  จ านวน  4  ซ  า 6  กรรมวิธี 
  กรรมวิธีที่ 1 ให้น  าเปล่าทางราก (กรรมวิธีควบคุม) 

กรรมวิธีที่ 2 ให้ฮอร์โมน NAA  ความเข้มข้น  30 ppm ฉีดพ่นที่จั่น  
  กรรมวิธีที่ 3 ให้ฮอร์โมน NAA ความเข้มข้น   20 ppm  ทางราก 
  กรรมวิธีที่ 4 ให้ฮอร์โมน NAA ความเข้มข้น   40 ppm  ทางราก 
  กรรมวิธีที่ 5 ให้ฮอร์โมน NAA ความเข้มข้น   60 ppm  ทางราก 
  กรรมวิธีที่ 6 ให้ฮอร์โมน NAA ความเข้มข้น   80  ppm  ทางราก 
วิธีปฏิบัต ิ

1.  คัดเลือกแปลงปลูกมะพร้าวน  าหอมที่ให้ผลผลิตแล้วอายุ  10 ปีและอยู่ในช่วงที่มีการพัฒนาด้านการ
เจริญเติบโตเช่น การพัฒนาของราก   การออกจั่น และมีความสูงใกล้เคียงกันเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน 

2.  เก็บตัวอย่างดินก่อนและระหว่างการทดลองและหลังการทดลองส่งวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี  
3.  ให้ฮอร์โมน NAA ตามที่ก าหนดไว้ในวิธีวิจัยโดยแต่ละกรรมวิธีเลือกมะพร้าว 10 ต้นและเก็บข้อมูล

จ านวน 4 ต้น/กรรมวิธี   การให้ฮอร์โมน NAA ตามความเข้มข้นที่ก าหนด ผสมน  า 1 ลิตรให้ทางราก โดยเลือกต้น
มะพร้าวท าเครื่องหมายที่ต้น และให้ NAA ทางรากโดยขุดรอบโคนต้นรัศมีประมาณ 50 - 70 ซม. ทั งนี ขึ นอยู่กับ
ขนาดของล าต้นโดยเลือกขุดบริเวณที่รากก าลังเจริญเติบโต มีสีชมพูออกแดง  และเลือกรากที่แข็งแรง  และตัด
ปลายรากเล็กน้อยจ านวน 2 ราก/ต้น จากนั นน า NAA ใส่ถุงพลาสติกหุ้มปลายรากไว้  ศึกษาการดูดฮอร์โมนของ
รากเป็นเวลา 24 ชม. ให้ NAA  6 เดือน/ครั งใน 1 ปีให้ NAA  2 ครั ง ส่วนกรรมวิธีการให้ NAA แบบฉีดพ่นที่จั่น 
คัดเลือกต้นมะพร้าวที่มีการพัฒนาช่วงการออกจั่น ก าหนดการฉีดพ่นฮอร์โมนหลังจากจั่นเริ่มบานวันที่ 1 - 2  
(โดยปกติมะพร้าวจะออกจั่นเดือนละ 1 จั่น) ฉีดพ่น 6 เดือนครั ง เช่นเดียวกันกับวิธีให้ฮอร์โมนทางราก ส่วน
กรรมวิธีการให้น  าเปล่าทางรากใช้น  า 2 ลิตร/ต้น/ครั ง  เก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวเมื่ออายุ 7 เดือนหลังจากให้
ฮอร์โมนและน  าเปล่า 

4.  เก็บตัวอย่างใบส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืช 
บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต 

1.  ความสูง  ขนาดรอบโคน จ านวนใบที่เพ่ิม จ านวนใบต่อต้น   
 2.  ผลผลิต   

3.  คุณภาพผลผลิต เช่น สว่นประกอบของผล  ความหวานของน  ามะพร้าว (% Brix) 
4.  รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 
5.  รายงานผล 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

 การเจริญเติบโต   ปี 2555   สุ่มวัดจากต้นที่เก็บข้อมูลจ านวน 4 ต้น/กรรมวิธี น ามาหาค่าเฉลี่ยพบว่า 
ขนาดรอบโคนโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 52.2-75.28 ซม.ส่วนจ านวนทางใบต่อต้นไม่แตกต่างกัน โดยจ านวนทางใบ
อยู่ระหว่าง 20 - 21 ซม. เฉลี่ย 21.2 ใบ ซึ่งใบมะพร้าวน  าหอมโดยเฉลี่ยทั งต้นอยู่ระหว่าง 22-24 ทางใบ 
(ตารางที่ 1)  



- จ านวนจั่นที่ติดผลต่อต้น  จ านวนจั่นที่ติดผลพบว่า กรรมวิธีที่ 6 การให้ NAA ทางรากอัตรา 80 
ppm 

 มีจ านวนจั่นที่ติดผลมากที่สุดเฉลี่ย 7 จั่นต่อต้น ในขณะที่กรรมวิธีอ่ืนๆมีจ านวนจั่นที่ติดผลเฉลี่ย 6 จั่นซึ่งก็ไม่
แตกต่างกันระหว่างกรรมวิธีการให้ NAA ต่างกัน (ตารางท่ี 1) 

- ผลผลิต (ผล/ต้น)  ผลผลิตมะพร้าวน  าหอมพบว่า กรรมวิธีที่ 6 การให้ NAA ทางรากอัตรา 80 ppm  
ให้ผลผลิตต่อต้นมากที่สุด 24 ผล โดยผลผลิตที่สุ่มเก็บในรอบ 6 เดือนปีแรกเป็นผลผลิตของมะพร้าวที่ไม่ได้เกิด
จากผลของ NAA แต่เป็นผลผลิตที่ต่อเนื่องมาจากปี 2554 และผลผลิตก่อนการทดลอง ซึ่งผลผลิตมะพร้าว
น  าหอมหลังจากให้ NAA ทางรากและฉีดพ่นที่จั่นแล้วสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุ 7  เดือนหรือผลมีอายุหลังจั่น
บาน 200-210 วัน เป็นช่วงที่เหมาะสมในการเก็บผลมะพร้าวน  าหอม การพัฒนาของเนื อในผลหนาประมาณครึ่ง
ผลหรือมะพร้าวสองชั นน  ามีรสหวาน สามารถบริโภคได้ทั งน  าและเนื อ   (จุลพันธ์, 2548) 
 
ตารางท่ี 1  การเจริญเติบโตของมะพร้าวน  าหอมเฉลี่ยปี 2555 

กรรมวิธี รอบโคน (ซม.) จ านวนทางใบ/ต้น จ านวนจั่นที่ติดผล/ต้น 
T1 ให้น  าเปล่าทางราก 
T2 ให้ NAA ฉีดพ่นที่จั่น 30 ppm 
T3 ให้ NAA ทางราก 20 ppm 
T4 ให้ NAA ทางราก 40 ppm 
T5 ให้ NAA ทางราก 60 ppm 
T6 ให้ NAA ทางราก 80 ppm 
 

71.06 
70.58 
52.20 
55.41 
73.95 
75.28 

21.29 
20.58 
21.41 
20.87 
21.74 
21.64 

6.49 
6.12 
6.08 
6.01 
6.66 
7.23 

 
การเจริญเติบโตของมะพร้าวน้้าหอมปี 2556 
 - ขนาดรอบโคน  ขนาดรอบโคนของมะพร้าวน  าหอมจากการสุ่มวัดความสูงจากพื นดิน 20 ซม.ระยะ 6 
เดือนหลังการทดลองพบว่า การให้ NAA แต่ละกรรมวิธีท าให้ขนาดรอบโคนมีความแตกต่างกันโดยกรรมวิธีการให้ 
NAA ทางราก 80 ppm.ขนาดรอบโคนใหญ่ที่สุด 69.76 ซม. ส่วนกรรมวิธีการให้ NAA วิธีอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน 
ในขณะที่กรรมวิธีการให้น  าเปล่าขนาดรอบโคนเล็กที่สุด 65.68 ซม. (ตารางท่ี 2) 
 - จ้านวนใบเพิ่มต่อต้น  เก็บข้อมูลทุกเดือน และน ามาหาค่าเฉลี่ยพบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน 
โดยมีใบเพ่ิมต่อต้นอยู่ระหว่าง 7.79-8.16 ใบต่อต้น (ตารางท่ี 2) 
 - จ้านวนใบต่อต้น  จ านวนใบต่อต้นของมะพร้าวน  าหอมหรือมะพร้าวกลุ่มต้นเตี ยอยู่ระหว่าง 22-24 ใบ
และจากการทดลองพบว่า จ านวนใบไม่มีความแตกต่างกันโดยจ านวนใบต่อต้นอยู่ระหว่าง 19-21 ใบ (ตารางที่ 
2)  
ตารางท่ี 2  การเจริญเติบโตของมะพร้าวน  าหอมจากการให้ NAA ที่อัตราต่างกันปี 2556 

กรรมวิธี รอบโคน (ซม.) จ านวนใบเพ่ิม/ต้น จ านวนใบ/ต้น 
T1 ให้น  าเปล่าทางราก 
T2 ให้ NAA ฉีดพ่นที่จั่น 30 ppm 
T3 ให้ NAA ทางราก 20 ppm 
T4 ให้ NAA ทางราก 40 ppm 
T5 ให้ NAA ทางราก 60 ppm 

65.68 b 
67.34 ab 
67.66 ab 
68.18 ab 
68.58 ab 

7.99 
7.79 
7.91 
8.16 
7.99 

20.74 
20.53 
19.87 
19.79 
21.12 



T6 ให้ NAA ทางราก 80 ppm 69.76 a 8.08 20.16 
CV (%) 2.8  5.6 6.6 
F-test ** ns ns 

หมายเหตุ: ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติใช้ DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 99% 
   **  มีความแตกต่างกันทางสถิติอยา่งมีนัยส าคญัที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

  ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
-  ผลผลิต  จากการสุ่มเก็บผลผลิตปี 2556 พบว่า การให้ NAA ทางราก 80 ppm มีแนวโน้มให้ผลผลิต

เฉลี่ยมากที่สุด 315.0 ผล/ต้น/ปี รองลงมาเป็นกรรมวิธีที่ 3 การให้ NAA ทางราก 20 ppm ผลผลิต 306.25 
ผล/ต้น/ป ีเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิตต่ าที่สุดเพียง 256.25 ผล/ต้น/ป ี(ตารางท่ี 3) 

- ส่วนประกอบของผล ประกอบด้วย น  าหนักผลทั งเปลือก  น  าหนักผลปอกเปลือก น  าหนักเนื อ  น  าหนัก
น  า และน  าหนักกะลา พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยน  าหนักผลมาก ไม่ท าให้น  าหนักเนื อและน  ามาก
ตามไปด้วย เช่นเดียวกันกับความหวานของน  ามะพร้าว คือ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยความหวานของน  า
มะพร้าวใกล้เคียงกันคือ  6 บริกซ์ และการให้ NAA ทางราก 80 ppm ความหวานของน  ามะพร้าวมากที่สุด 
6.40 บริกซ์  (ตารางที ่3) 
 
ตารางท่ี  3  ผลผลิตเฉลี่ยและส่วนประกอบของผลมะพร้าวน  าหอมหลังการทดลองให้ NAA ทางรากและฉีดพ่น 

     ที่จั่น ปี 2556 
กรรมวิธ ี องค์ประกอบของผล ความหวาน 

(Brix) น  าหนักผลทั ง
เปลือก (กรัม) 

น  าหนักผลปอก
เปลือก (กรัม) 

น  าหนักเนื อ 
(กรัม) 

น  าหนักน  า 
(กรัม) 

น  าหนักกะลา 
(กรัม) 

1 1,018.33 457.94 90.58 260.83 112.47 6.34 
2 1,360.07 527.90 91.73 300.02 128.81 6.12 
3 1,183.73 523.75 105.51 289.04 126.49 6.30 
4 1,262.89 505.87 91.70 277.09 118.43 6.35 
5 1,069.52 471.92 95.56 253.20 142.77 6.23 
6 1,064.63 504.03 104.30 277.03 116.13 6.40 

CV (%) 11.0 11.0 13.0 14.2 16.5 - 
F-test ns ns ns ns ns - 
หมายเหต:ุ ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ผลผลิตและส่วนประกอบของผลปี 2557 

- ผลผลิต   การให้ NAA ทางรากอัตรา 20 ppm ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากท่ีสุด 87.53 ผล /ต้น/ปี 
รองลงมา เป็นการให้ NAA อัตรา 80 ppm ผลผลิต  81.02 ผล/ต้น/ปี และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการให้ 
NAA ในกรรมวิธีที่ 4 การให้ NAA ทางรากอัตรา 40 ppm และกรรมวิธีที่ 5 การให้ NAA ทางรากอัตรา 60 
ppm ผลผลิต 73.67 และ 81.02 ผล/ต้น/ปี ตามล าดับ ในขณะที่กรรมวิธีที่ 2 การให้ NAA 30 ppm ฉีดพ่นที่
จั่น และกรรมวิธีที่  1 การให้น  าเปล่าให้ผลผลิตน้อยที่สุด 66.38 และ 66.32 ผล/ต้นตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
และจากค่าเฉลี่ยผลผลิตทั ง 3 ปีพบว่า ผลผลิตมะพร้าวกรรมวิธีฉีดพ่นที่จั่น 30 ppm เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี



การให้ทางรากแล้วพบว่า กรรมวิธีการให้  NAA ทางรากผลผลิตมากกว่าสาเหตุอาจเกิดจากช่วงเวลาที่ฉีดพ่น NAA  
ที่จั่นเริ่มบานท าให้ละอองเกสรตัวผู้ร่วง โอกาสที่จะผสมกับละอองเกสรตัวเมียก็น้อยลงแม้ว่าจะมีละอองเกสรจาก
จั่นอื่นๆภายในต้นเดียวกันก็ตาม (ตารางท่ี 5 ) 

- ส่วนประกอบของผล พบว่า น  าหนักผลทั งเปลือก น  าหนักผลปอกเปลือก น  าหนักเนื อ น  าหนักน  า 
และน  าหนักกะลา ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยน  าหนักผลมาก ไมท่ าให้ส่วนประกอบอ่ืนๆของผลเพิ่มขึ นตาม 
ส่วนความหวานของน  ามะพร้าวทุกกรรมวิธีความหวานเฉลี่ย 5.8 บริกซ์ (ตารางที่ 4) ซึ่งความหวานของน  า
มะพร้าวที่เหมาะแก่การบริโภค 6.5-7 บริกซ ์และมีเนื อมะพร้าวที่เหมาะแก่การบริโภค (จุลพันธ์, 2548) 

- ผลผลิตเฉลี่ย (ต้น/ปี)  ผลผลิตเฉลี่ยของมะพร้าวน  าหอมระหว่างปี 2555 -2557 พบว่า การให้ 
NAA 

 ทางราก 80 ppm ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นต่อปีมากท่ีสุดคือ 149.40 ผล และกรรมวิธีการให้ NAA ทางรากอัตรา 
20 ppm ผลผลิตเฉลี่ย 148.27 ผล ส่วนกรรมวิธีการให้น  าเปล่าทางรากให้ผลผลิตน้อยที่สุดเพียง 121.75 ผล 
(ตารางที่ 5) ซึ่งแนะน ากรรมวิธีที่ 2  การให้ NAA 20 ppm ทางรากผลผลิตใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ 6 การให้ 
NAA 80 ppm ทางรากเนื่องจากกรรมวิธีที่ 6 แม้ว่าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นต่อปีมากที่สุด แต่ในแง่ของปริมาณการ
ใช้และต้นทุนการผลิต NAA เพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับการใช้ NAA 20 ppm ส่วนผลผลิตของมะพร้าวน  าหอมในแต่ละ
ปีไม่สม่ าเสมอ สาเหตุ เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ ที่ส าคัญคือ ปริมาณน  าฝน ในช่วงปี 2557 ปริมาณน  าฝน
เฉลี่ยรายเดือนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน  าฝนเฉลี่ยในปี 2554-2556 และช่วงที่มะพร้าวให้ผลผลิตต่ า จะ
ตรงกับช่วงเดือนที่มีฝนตกน้อย (ธ.ค.-พ.ค.) (ภาพท่ี 3) 
ตารางท่ี  4  ส่วนประกอบของผลมะพร้าวน  าหอมหลังการทดลองให้ NAA ทางรากและฉีดพ่นที่จั่นปี  2557 
 

กรรมวิธ ี ส่วนประกอบของผล ความหวาน 
(Brix) น  าหนักผล 

(กรัม) 
น  าหนักผล
ปอกเปลือก 

(กรัม) 

น  าหนักเนื อ 
(กรัม) 

น  าหนักน  า 
(กรัม) 

น  าหนักกะลา 
(กรัม) 

1 1,607.50 912.25 229.62 427.50 255.37 5.4 
2 1,654.17 955.25 265.00 419.58 270.66 5.9 
3 1,840.00 1,004.00 274.62 450.00 278.87 6.0 
4 1,797.50 1,012.13 271.50 463.75 268.50 5.9 
5 1,862.50 1,078.75 321.25 465.83 291.66 5.4 
6 2,021.88 1,061.88 258.28 476.25 321.37 6.1 

CV (%) 15.7 21.7 34.2 18.4 20.0 - 
F-test ns ns ns ns ns - 
หมายเหต:ุ ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
ตารางท่ี 5 ผลผลิตเฉลี่ยของมะพร้าวน  าหอมจากผลการให้ NAA ปี 2555-2557 

กรรมวิธี ผลผลิตเฉลี่ย (ผล/ต้น) ผลผลิตเฉลี่ย 
3 ปี (ผล) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

T1 ให้น  าเปล่าทางราก 42.70 256.25 66.32  121.75 
 

T2 ให้ NAA ฉีดพ่นที่จั่น 30 ppm 44.01 264.00 66.38  124.79 
T3 ให้ NAA ทางราก 20 ppm 51.03 306.25 87.53  148.27 



T4 ให้ NAA ทางราก 40 ppm 48.12 288.75 73.67  136.84 
T5 ให้ NAA ทางราก 60 ppm 45.41 272.50 71.89  129.93 
T6 ให้ NAA ทางราก 80 ppm 52.19 315.00 81.02  149.40 
CV (%) 18.9 18.5 13.3 - 
F-test ns ns ns - 
หมายเหต:ุ ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

 ผลของ NAA ต่อการเพ่ิมผลผลิตของมะพร้าวน  าหอม เป็นการน าเทคโนโลยีการให้ปุ๋ย ธาตุอาหารเสริม
และสารเร่งการเจริญเติบโตแก่พืช เพ่ือช่วยสร้างความสมบูรณ์ แข็งแรง โดยการฉีดพ่นที่ใบหรือให้ทางรากหรือฉีด
เข้าทางล าต้น  เพ่ือเพ่ิมพื นที่ใบของมะพร้าวให้มีสีเขียว เพ่ิมปริมาณคลอโรฟิลช่วยป้องกันโรคและแมลงศัตรู
มะพร้าว และที่ส าคัญคือ เพ่ิมผลผลิตและขนาดของผลมะพร้าว (sudhakar,2000)  โดยฉีดพ่นปีละ 2 ครั ง จาก
ผลการทดลอง การให้ NAA ทางราก และฉีดพ่นที่จั่นอัตราต่างกันนั น พบว่า กรรมวิธีการให้ NAA ทางรากอัตรา 
80 ppm ท าให้การเจริญเติบโต เช่น ขนาดรอบโคน และผลผลิตมะพร้าวน  าหอมเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธีอ่ืน แต่ในแง่ของผลผลิตจะเห็นได้ว่ากรรมวิธีที่ 2 การให้ NAA 20 ppm ผลผลิตเฉลี่ยไม่ต่างจากการ
ใช้ NAA 80 ppm ดังนั นกรรมวิธีที่ 2 เหมาะสมที่สุด ในการน าไปใช้เพ่ิมผลผลิตมะพร้าวน  าหอม ส่วนกรรมวิธีการ
ให้ NAA  30 ppm ฉีดพ่นที่จั่น ผลผลิตจะน้อยกว่ากรรมวิธีการให้ทางราก  ส่วนสาเหตุที่ผลผลิตมะพร้าวไม่
สม่ าเสมอกันทุกปี เนื่องมาจากในปี 2557 เกิดสภาวะอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ งช่วงเป็นเวลานานประกอบกับขาด
แหล่งน  าที่ใช้รดมะพร้าว ท าให้มะพร้าวร่วงก่อนก าหนดจ านวนมากและมีบางส่วนยืนต้นตาย ซึ่งการปลูกมะพร้าว
น  าหอมในสภาพพื นที่ดอน ถ้าขาดแหล่งน  าย่อมส่งผลต่อผลผลิตมะพร้าวเช่นกัน ถึงแม้มีการให้ปัจจัยด้านอ่ืนเต็มที่
ก็ตาม ถ้าขาดน  าซึ่งเป็นตัวท าละลายที่ดี ธาตุอาหารที่ให้ พืชก็ไม่สามารถดูดน าไปใช้ได้เช่นกัน 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ส าหรับเป็นแนวทางในการน าสารควบคุมการเจริญเติบโตมาใช้กับมะพร้าวและปรับใช้กับพืชอ่ืนๆที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกันในการเพ่ิมความสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลต่อผลผลิต 
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2. การเพ่ิมผลผลิตมะพร้าว นอกจากการจัดการด้านธาตุอาหารแล้ว การน าสารควบคุมการเจริญเติบโตมาใช้ 
เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้มะพร้าวมีผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบทั งปี นอกจากนั นรากพืชสามารถดูด
สารละลายไปใช้ได้โดยตรง  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพงานทดลอง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

  
 

 

การให้ NAA ทางราก ตัดปลายราก 

เลือกรากท่ีก าลังพัฒนา ขนาดของรากท่ีเหมาะแก่การให้ NAA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การติดผลของมะพร้าวน้้าหอม 

  

การติดผลของมะพร้าวน้้าหอมหลังการให้ NAA ทางราก แปลงมะพร้าวน  าหอม 
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