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มะพร้าว (Cocos nucifera L.) 

พันธุ์ชุมพร 1 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร) 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 077 259 146 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะพร้าวพันธุ์ชุมพร 1 เป็นมะพร้าวลูกผสมสามทางที่ได้จากการผสมระหว่าง มะพร้าวพันธุ์ 
เรนเนลล์ต้นสูง x เวสท์อัฟริกันต้นสูง (พันธุ์แม่) กับมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง (พันธุ์พ่อ) โดยพันธุ์แม่ เรนเนลล์ต้นสูง x 
เวสท์อัฟริกันต้นสูง น าเข้าจากสถาบันค้นคว้าและวิจัยพืชน้ ามัน (Pour ies Huiles et Ole’agineux : IRHO) 
ประเทศไอเวอรี่โคสท์ (โกตดิวัวร์) เพ่ืองานวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าว และพ่อพันธุ์ไทยต้นสูง จากการ
คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีเด่นในแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง ด้วยวิธีการควบคุมการผสม
พันธุ์แบบใกล้ชิด (Controlled sib pollination) เมื่อปี พ.ศ. 2517 และท าการปลูกพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวจ านวน  
4 พันธุ์ ได้แก่ 1) พันธุ์เรนเนลล์ต้นสูง x เวสท์อัฟริกันต้นสูง) 2) พันธุ์มลายูสีแดงต้นเตี้ย x เรนเนลล์ต้นสูง 3)  
พันธุ์ มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x ตาฮิติ และ 4) พันธุ์มลายูสีแดงต้นเตี้ย x เรนเนลล์ต้นสูง พร้อมกับมะพร้าวพันธุ์ไทย
ต้นสูง เมื่อปี พ.ศ. 2518 ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงพันธุ์แม่ลูกผสมเดี่ยว ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2531 และผสมพันธุ์
เพ่ือสร้างลูกผสมสามทาง จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 1) สายพันธุ์ (เรนเนลล์ต้นสูง x เวสท์อัฟริกันต้นสูง) x ไทยต้นสูง 
2) สายพันธุ์ (มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x เวสท์อัฟริกันต้นสูง) x ไทยต้นสูง 3) สายพันธุ์ (มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x ตาฮิติ) 
x ไทยต้นสูง และ4) สายพันธุ์ (มลายูสีแดงต้นเตี้ย x เรนเนลล์ต้นสูง) x ไทยต้นสูง เมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยปลูก
ทดสอบลูกผสมสายพันธุ์ (เรนเนลล์ต้นสูง x เวสท์อัฟริกันต้นสูง) x ไทยต้นสูง เมื่อปี พ.ศ. 2533 ร่วมกับลูกผสม 
สายพันธุ์ อ่ืนๆ ด าเนินการทดลอง บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต เมื่อปี พ.ศ. 2534 -2538 ข้อมูลผลผลิต  
และองค์ประกอบของผล เมื่อปี พ.ศ. 2557-2560 และผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจาก 
กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera L. วงศ์ Arecaceae กลุ่มปาล์ม ไม้ผลยืนต้น 
ต้น ล าต้นเดี่ยว ตั้งตรง สูงประมาณ 20-30 เมตร มีจ านวนข้อประมาณ 11 ข้อ รวม 103.2 เซนติเมตร 

เส้นรอบโคนล าต้น 151.1 เซนติเมตร ทรงพุ่มครึ่งวงกลม  
ใบ ใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชั้น เรียงเวียน ยาว 451.0 เซนติเมตร ทางใบสีเขียวอมเหลือง  

ก้านทางใบ กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 67.0 เซนติเมตร หนา 4.5 เซนติเมตร ใบย่อยรูปแถบ 
กว้าง 6.0 เซนติเมตร ยาว 44.0 เซนติเมตร จ านวนใบย่อย 106 ใบ 

ดอก ช่อดอก (จั่นมะพร้าว) แบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ ยาว 114 เซนติเมตร เส้นรอบวง  
24 เซนติเมตร กาบหุ้มจั่นสีเขียวอมเหลือง ดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ไม่มีก้านดอกย่อย  
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ดอกเพศผู้มีขนาดเล็กอยู่บริเวณกลางถึงปลายของแกนกลางช่อดอกย่อย ดอกเพศเมียมีขนาดใหญ่ 
ทรงกลม อยู่บริเวณโคนถึงกลางของแกนกลางช่อดอกย่อย 

ผล ผลเดี่ยว รูปกลมรี ยาว 24.6 เซนติเมตร เส้นรอบวง 56.5 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวและ 
สีเหลืองอมน้ าตาล ผลแก่สีน้ าตาลและสีน้ าตาลอมเขียว ในผลหนัก 1882.4 กรัม เป็นเปลือก 
600.5 กรัม (ร้อยละ 31.9) กะลา 240.1 กรัม (ร้อยละ 12.8) น้ ามะพร้าว 494.2 กรัม  
(ร้อยละ 26.3) และเนื้อมะพร้าว 547.6 กรัม (ร้อยละ 29.0) 

 

 
 

 
 

  
 

  

 
 
 
 

ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 1 
ก ล าต้น ข ทรงพุ่ม ค ผลบนต้น ง ก้านทางใบ ทางใบและใบย่อย จ-ซ จั่น หรือช่อดอกมะพร้าว 

ดอกเพศผู้ 

ดอกเพศเมีย 
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ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 1 

ฌ-ญ ผลอ่อนและผลแก่ ฎ-ฏ เปลือก กะลา และเนื้อ  
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มะพร้าว (Cocos nucifera L.) 

พันธุ์ชุมพร 2 
 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร) 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 077 259 146 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะพร้าวพันธุ์ชุมพร 2 เป็นมะพร้าวลูกผสมสามทางที่ได้จากการผสมระหว่างมะพร้าว 
พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x เวสท์อัฟริกันต้นสูง (พันธุ์แม่) กับพันธุ์ไทยต้นสูง (พันธุ์พ่อ) โดยลูกผสมเดี่ยวพันธุ์มลายู
สีเหลืองต้นเตี้ย x เวสท์อัฟริกันต้นสูง ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย และพันธุ์พ่อ 
เวสท์อัฟริกันต้นสูง จากการคัดเลือกต้นพันธุ์แม่และพันธุ์พ่อในแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมภายในศูนย์วิจัยพืชสวน
ชุมพร และพันธุ์พ่อไทยต้นสูง จากการคัดเลือกต้นในแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง  
ด้วยวิธีการควบคุมการผสมพันธุ์แบบใกล้ชิด (Controlled sib pollination) ส่วนลูกผสมเดี่ยว จ านวน 3 พันธุ์ 
ได้แก่ 1) พันธุ์เรนเนลล์ต้นสูง x เวสท์อัฟริกันต้นสูง 2) พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x ตาฮิติ และ 3) พันธุ์มลายูสีแดง
ต้นเตี้ย x เรนเนลล์ต้นสูง น าเข้าจากสถาบันค้นคว้าและวิจัยพืชน้ ามัน (Pour ies Huiles et Ole’agineux : IRHO) 
ประเทศไอเวอรี่โคสท์ (โกตดิวัวร์) เพ่ืองานวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2517 และท าการปลูก
พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว จ านวน 4 พันธุ์ ได้แก่ 1) พันธุ์เรนเนลล์ต้นสูง x เวสท์อัฟริกันต้นสูง 2) พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย 
x เวสท์อัฟริกันต้นสูง 3) พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x ตาฮิติ และ4) พันธุ์มลายูสีแดงต้นเตี้ย x เรนเนลล์ 
ต้นสูง พร้อมกับมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูง เมื่อปี พ.ศ. 2518 ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ระหว่างปี 
พ.ศ. 2519-2531 และผสมพันธุ์เพื่อสร้างลูกผสมสามทาง จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 1) สายพันธุ์ (เรนเนลล์ต้นสูง x 
เวสท์อัฟริกันต้นสูง) x ไทยต้นสูง 2) สายพันธุ์ (มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x เวสท์อัฟริกันต้นสูง) x ไทยต้นสูง 3)  
สายพันธุ์ (มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x ตาฮิติ) x ไทยต้นสูง และ4) สายพันธุ์ (มลายูสีแดงต้นเตี้ย x เรนเนลล์ต้นสูง) x 
ไทยต้นสูง เมื่อปี พ.ศ. 2532  โดยปลูกทดสอบลูกผสมสายพันธุ์ (มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x เวสท์อัฟริกันต้นสูง) x  
ไทยต้นสูง เมื่อปี พ.ศ. 2533 ร่วมกับลูกผสมสายพันธุ์อ่ืน ๆ ด าเนินการทดลองบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต เมื่อปี 
พ.ศ. 2534-2538 ผลผลิต และองค์ประกอบของผล เมื่อปี พ.ศ. 2557-2560 และผ่านการรับรองตามขั้นตอน 
การรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera L. วงศ์ Arecaceae กลุ่มปาล์ม ไม้ผลยืนต้น 
ต้น ล าต้นเดี่ยว ตั้งตรง สูงประมาณ 20-30 เมตร มีจ านวนข้อประมาณ 11 ข้อ รวม 84.2 เซนติเมตร 

เส้นรอบโคนล าต้น 157.0 เซนติเมตร ทรงพุ่มครึ่งวงกลม  
ใบ ใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชั้น เรียงเวียน ยาว 490.0 เซนติเมตร ทางใบสีเขียวอมเหลือง  

ก้านทางใบ กว้าง 8.0 เซนติเมตร ยาว 95.0 เซนติเมตร หนา 4.5 เซนติเมตร ใบย่อยรูปแถบ 
กว้าง 6.0 เซนติเมตร ยาว 118.0 เซนติเมตร จ านวนใบย่อย 110 ใบ 



6 

 
ดอก ช่อดอก (จั่นมะพร้าว) แบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ ยาว 114 เซนติเมตร เส้นรอบวง  

24 เซนติเมตร กาบหุ้มจั่นสีเขียวอมเหลือง ดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ไม่มีก้านดอกย่อย   
ดอกเพศผู้มีขนาดเล็กอยู่บริเวณกลางถึงปลายของแกนกลางช่อดอกย่อย ดอกเพศเมียมีขนาดใหญ่ 
ทรงกลม อยู่บริเวณโคนถึงกลางของแกนกลางช่อดอกย่อย 

ผล ผลเดี่ยว รูปกลมค่อนข้างรี ยาว 23.8 เซนติเมตร เส้นรอบวง 55.0 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว 
ผลแก่สีน้ าตาลและสีน้ าตาลอมเขียว ในผลหนัก 1,509.0 กรัม เป็นเปลือก 517.2 กรัม  
(ร้อยละ 34.3) กะลา 181.1 กรัม (ร้อยละ 12.0) น้ ามะพร้าว 371.7 กรัม (ร้อยละ 35.1) และ
เนื้อมะพร้าว 439.0 กรัม (ร้อยละ 41.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 2 

ก ล าต้น ข ทรงพุ่ม ค ผลบนต้น ง ก้านทางใบ ทางใบและใบย่อย จ-ซ จั่น หรือช่อดอกมะพร้าว 

ดอกเพศผู้ 

ดอกเพศเมีย 
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ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 2 
ฌ-ญ ผลอ่อนและผลแก่ ฎ-ฏ เปลือก กะลา และเนื้อ  
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