
มะพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

มะพร้าว เป็นพืชยนืตน้ชนิดหน่ึง อยูใ่นตระกูลปาลม์ มะพร้าว เป็นพืชซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์ไดใ้น
หลายทาง เช่น น ้าและเน้ือมะพร้าวอ่อนใชรั้บประทาน เน้ือในผลแก่น าไปขดูและคั้นท ากะทิ กะลาน าไป
ประดิษฐส่ิ์งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากน้ีมะพร้าวจดัเป็นพรรณไมม้งคลชนิดหน่ึง ตาม
ต าราพรหมชาติฉบบัหลวง ไดก้ าหนดใหป้ลูกมะพร้าวไวท้างทิศตะวนัออกของบา้น เพื่อความสิริมงคล  

 

เน้ือมะพร้าว 

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม (3.5 ออนซ์) 

พลงังาน 354 kcal (1,480 kJ) 

คาร์โบไฮเดรต  24.23 

น ้าตาล  6.23 

ใยอาหาร  9 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


ไขมัน 33.49 

โปรตีน  3.33 g 

วติามิน  

ไทอามีน (บี1) (6%) 

0.066 มก. 

ไรโบเฟลวิน (บี2) (2%) 

0.02 มก. 

ไนอาซิน (บี3) (4%) 

0.54 มก. 

กรดแพนโทเทนิก (บี5 ) (20%) 

1.014 มก. 

วติามินบี6  (4%) 

0.05 มก. 

วติามินซี  (4%) 

3.3 มก. 

แร่ธาตุ  

แคลเซียม  (1%) 

14 มก. 

เหล็ก  (19%) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B56
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81


2.43 มก. 

แมกนีเซียม  (9%) 

32 มก. 

ฟอสฟอรัส  (16%) 

113 มก. 

โพแทสเซียม  (8%) 

356 มก. 

สังกะสี (12%) 

1.1 มก. 

องค์ประกอบอ่ืน 

น ้า 47 

 หน่วย 
 μg = ไมโครกรัม ● mg = มิลลิกรัม 

 IU = หน่วยสากล 

ประมาณร้อยละคร่าว ๆ โดยใชก้ารแนะน าของ
สหรัฐอเมริกาส าหรับผูใ้หญ่ 

น า้มะพร้าว 

คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม (3.5 ออนซ์) 

พลงังาน 19 kcal (79 kJ) 

คาร์โบไฮเดรต  3.71 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%95


น ้าตาล  2.61 

ใยอาหาร  1.1 

ไขมัน 0.2 

โปรตีน  0.72 

วติามิน  

ไทอามีน (บี1) (3%) 

0.03 มก. 

ไรโบเฟลวิน (บี2) (5%) 

0.057 มก. 

ไนอาซิน (บี3) (1%) 

0.08 มก. 

วติามินบี6  (2%) 

0.032 มก. 

วติามินซี  (3%) 

2.4 มก. 

แร่ธาตุ  

แคลเซียม  (2%) 

24 มก. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B56
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1


เหล็ก  (2%) 

0.29 มก. 

แมกนีเซียม  (7%) 

25 มก. 

ฟอสฟอรัส  (3%) 

20 มก. 

โพแทสเซียม  (5%) 

250 มก. 

สังกะสี (1%) 

0.1 มก. 

องค์ประกอบอ่ืน 

น ้า 95 

 หน่วย 
 μg = ไมโครกรัม ● mg = มิลลิกรัม 

 IU = หน่วยสากล 

ประมาณร้อยละคร่าว ๆ โดยใชก้ารแนะน าของ
สหรัฐอเมริกาส าหรับผูใ้หญ่ 

 

ลกัษณะทัว่ไป 

มะพร้าว เป็นพืชยนืตน้ ใบมีลกัษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบดว้ยเอพิคาร์ป (epicarp) 
คือเปลือกนอก ถดัไปขา้งในจะเป็นมีโซคาร์ป(mesocarp) หรือใยมะพร้าว ถดัไปขา้งในเป็นส่วนเอนโด
คาร์ป (endocarp) หรือกะลามะพร้าว ซ่ึงจะมีรูสีคล ้าอยู ่3 รู ส าหรับงอก ถดัจากส่วนเอนโดคาร์ปเขา้ไปจะ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1


เป็นส่วนเอนโดสเปิร์ม หรือท่ีเรียกวา่เน้ือมะพร้าว ภายในมะพร้าวจะมีน ้ามะพร้าวซ่ึงน ้ ามะพร้าวเกิดจากเอน
โดสเปิร์มของมะพร้าวซ่ึงจะมีเอนโดสเปิร์มทั้งของแขง็และของเหลว คือ เอนโดสเปิร์มของแขง็จะเป็นเน้ือ
มะพร้าว และเอนโดสเปิร์มทั้งของเหลวจะเป็นน ้ามะพร้าว ซ่ึงเม่ือมะพร้าวแก่ เอนโดสเปิร์มก็จะดูดเอาน ้า
มะพร้าวไปหมด ขณะท่ีมะพร้าวยงัอ่อน ชั้นเอนโดสเปิร์ม (เน้ือมะพร้าว) ภายในผลมีลกัษณะบางและอ่อน
นุ่ม ภายในมีน ้ามะพร้าว ซ่ึงในระยะน้ีเรามกัสอยเอามะพร้าวลงมารับประทานน ้าและเน้ือ เม่ือมะพร้าวแก่ ซ่ึง
สังเกตไดจ้ากการท่ีเปลือกนอกเร่ิมเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล ชั้นเอนโดสเปิร์มก็จะหนาและแขง็ข้ึน จนในท่ีสุด
มะพร้าวก็หล่นลงจากตน้ 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

มะพร้าว มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Cocos nucifera L. อยูใ่นตระกูล Palmae มีระบบรากเป็นรากฝอยมี
ขนาดเท่าๆ กนั แผก่ระจายออกรอบตน้ 

ล าต้น มีล าตน้เดียว ไม่แตกแขนง มีรอยแผลจากการหลุดร่วงของใบตลอดล าตน้ สามารถค านวณอายุ
ของตน้มะพร้าวไดจ้ากรอยแผลน้ี คือ ในปีหน่ึงมะพร้าวจะสร้างใบประมาณ 12- 14 ใบ ดงันั้นใน 1 ปี จะมี
รอยแผลท่ีล าตน้ 12 – 14 รอยแผล 

ใบ เป็นใบประกอบ ออกอยูต่ามส่วนของล าตน้ ประกอบดว้ยกา้นทาง ( rechis ) มีขนาดใหญ่และยาว 
และมีใบยอ่ย ( leaflet ) บนกา้นทางประมาณ 200 – 250 ใบ 

ดอก ออกเป็นช่อชนิดพานิเคิล มีทั้งดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมีย อยูใ่นช่อเดียวกนั ดอกมีกลีบดอก 6 กลีบ 
สีครีมหรือสีเหลืองนวล ไม่มีกา้นดอกยอ่ยดอกตวัเมียจะมีกลีบดอกหนาและแขง็กวา่กลีบดอกตวัผู ้

ผล มะพร้าวเป็นชนิดไฟบรัสดรุป ( fibrous drupe ) เรียกวา่ นทั ( nut ) มีเปลือก 3 ชั้นคือ 

1. เปลือกชั้นนอก ( exocarp ) เป็นเส้นใยท่ีเหนียวและแขง็ เม่ือแก่อาจมีสีเขียว แดง เหลืองหรือน ้าตาล 

2. เปลือกชั้นกลาง ( mesocarp ) มีลกัษณะเป็นเส้นใย มีความหนาพอประมาณ 

3. เปลือกชั้นใน ( endocarp ) มีลกัษณะแขง็หรือท่ีเรียกกนัวา่ กะลา ( shell ) 

เมลด็ ( seed of kernel ) คือ เน้ือมะพร้าว ภายในเมล็ดเป็นช่อกลวงขณะผลอ่อนจะมีน ้าอยูเ่ตม็ ผลแก่
น ้ามะพร้าวจะแหง้ไปบางส่วน 

พนัธ์ุ มะพร้าวเป็นพืชผสมขา้มพนัธ์ุ แต่ละตน้จึงไม่เป็นพนัธ์ุแท ้อาศยัหลกัทางการผสมพนัธ์ุท่ีเป็นไป
โดยธรรมชาติ อาจแบ่งมะพร้าวออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทตน้เต้ียและประเภทตน้สูง 

ประเภทต้นเตีย้ มะพร้าวประเภทน้ี มีการผสมตวัเองค่อนขา้งสูง จึงมกัใหผ้ลดกและไม่คอ่ยกลายพนัธ์ุ 
ส่วนใหญ่นิยมปลูกไวเ้พื่อรับประทานผลอ่อน เพราะในขณะท่ีผลยงัไม่แก่ อายปุระมาณ 4 เดือน เน้ือมี
ลกัษณะอ่อนนุ่ม และน ้ามีรสหวาน บางพนัธ์ุน ้ามีคุณสมบติัพิเศษ คือ มีกล่ินหอม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1


ลกัษณะทัว่ไปของประเภทต้นเตีย้ ล าตน้เล็ก โคนตน้ไม่มีสะโพก ตน้เต้ีย โตเตม็ท่ีสูงประมาณ 12 
เมตร ทางใบสั้น ถา้มีการดูแลปานกลางจะเร่ิมใหผ้ลเม่ืออาย ุ3-4 ปี ใหผ้ลผลิตประมาณ 35-40 ปี มะพร้าว
ประเภทตน้เต้ียมีหลายพนัธ์ุ แต่ละพนัธ์ุมีลกัษณะแตกต่างกนั เช่น เปลือกสีเขียวเหลือง นวล (สีงาชา้ง) 
น ้าตาลแดง หรือสีส้ม น ้ามีรสหวาน มีกล่ินหอม มะพร้าวตน้เต้ียทุกพนัธ์ุจะมีผลขนาดเล็ก เม่ือผลแก่มีเน้ือ
บางและนอ้ย ซ่ึงไดแ้ก่พนัธ์ุ นกคุ่ม หมูสีเขียว หมู่สีเหลือง หรือนาฬิกา มะพร้าวเต้ีย น ้าหอม และมะพร้าวไฟ 
แต่ปัจจุบนัมะพร้าวน ้าหอมก าลงัเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึง ท่ีนิยมใชใ้นการบริโภคสดและส่งออกไปยงั
ตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 

ประเภทต้นสูง ตามปกติมะพร้าวตน้สูงจะผสมขา้มพนัธ์ุ คือ ในแต่ละช่อดอก (จัน่) หน่ึง ๆ ดอกตวัผู ้
จะค่อย ๆ ทยอยบาน และร่วงหล่นไปหมดก่อนท่ีดอกตวัเมียในจัน่นั้นจะเร่ิมบาน จึงไม่มีโอกาสผสมตวัเอง 
มะพร้าวประเภทน้ีเป็นมะพร้าวเศรษฐกิจส่วนใหญ่ปลูกเป็นสวนอาชีพ เพื่อใชเ้น้ือจากผลแก่ไปประกอบ
อาหาร หรือเพื่อท ามะพร้าวแหง้ใชใ้นอุตสาหกรรมน ้ามนัพืช 

ลกัษณะทัว่ไปของประเภทต้นสูง ล าตน้ใหญ่ โคนตน้มีสะโพกใหญ่ ตน้สูง โตเตม็ท่ีสูงประมาณ 18 
เมตร ทางใบใหญ่และยาว ถา้มีการดูแลปานกลางจะเร่ิมให้ผลเม่ืออาย ุ5-6 ปี อายยุนืใหผ้ลผลิตนานประมาณ 
80 ปี มะพร้าวตน้สูงมีผลโตเน้ือหนาปริมาณเน้ือมาก มีลกัษณะภายนอกหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนั เช่น ผล
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รูปผลกลม ผลรี บางพนัธ์ุเปลือกมีลกัษณะพิเศษ คือ ในขณะท่ีผลยงัไม่แก่ เปลือก
ตอนส่วนหวัจะมีรสหวานใชรั้บประทานได ้จึงมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนั ไดแ้ก่พนัธ์ุกะโหลก มะพร้าวใหญ่ 
มะพร้าวกลาง ปากจก ทะลายร้อย เปลือกหวานและมะแพร้ว มะพร้าวพนัธ์ุลูกผสมแมว้า่มะพร้าวพื้นเมืองท่ี
เกษตรกรปลูกกนัมาแต่ดั้งเดิม จะมีลกัษณะดีหลายอยา่ง เช่น มีขนาดผลค่อนขา้งโต และทนทานต่อสภาพ
อากาศแลง้ไดดี้ แต่ในวงการอุตสาหกรรมมะพร้าวในปัจจุบนัไดพ้ฒันาทางดา้นคุณภาพมะพร้าวมากมาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปริมาณเปอร์เซ็นตน์ ้ามนั ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร กรมวชิาการเกษตรมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ดา้นวจิยัและพฒันามะพร้าวไดผ้ลิตมะพร้าวพนัธ์ุลูกผสม ซ่ึงไดผ้า่นการรับรองพนัธ์ุออกมาแลว้ 2 พนัธ์ุ ดงัน้ี 

พนัธ์ุสวลีูกผสม 1 (Sawi Hybrid No.1) เป็นมะพร้าวพนัธ์ุลูกผสมท่ีเกิดจากการผสมระหวา่งมะพร้าว
พนัธ์ุมลายสีูเหลืองตน้เต้ีย x เวสทอ์ฟัริกนัตน้สูง (MYD x WAT) ลกัษณะเด่นของมะพร้าวพนัธ์ุน้ีคือมีอายุ
การตกผลเร็ว สามารถเก็บผลผลิตไดใ้นปีท่ี 5 ผลผลิตเฉล่ีย 2,781 ผลต่อไร่ หรือคิดเป็นน ้าหนกัแหง้ 566 กก.
ต่อไร่ จากจ านวนมะพร้าว 22 ตน้ต่อไร่ เน้ือมะพร้าวแหง้มีเปอร์เซ็นตน์ ้ามนัสูงถึง 64 เปอร์เซ็นต ์จึงเป็น
มะพร้าวท่ีเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมน ้ามนัมะพร้าวมาก 

พนัธ์ุชุมพรลูกผสม 60-1 (Chumphon Hybrid 60-1) เป็นมะพร้าวลูกผสมท่ีเกิดจากการผสมระหวา่ง
พนัธ์ุเวสทอ์ฟัริกนัตน้สูง x ไทยตน้สูง สามารถเก็บผลผลิตไดใ้นปีท่ี 5 หลงัจากปลูก ขนาดผลมีตั้งแต่ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ ผลผลิตเฉล่ีย 2,257 ผลต่อไร่ หรือคิดเป็นน ้าหนกัมะพร้าวแหง้สูงถึง 628 กก.ต่อไร่ เน้ือ
มะพร้าวแหง้มีเปอร์เซ็นตน์ ้ามนัสูง 63 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากขนาดผลของมะพร้าวพนัธ์ุน้ีค่อนขา้งโตกวา่
พนัธ์ุสวลูีกผสม 1 จึงสามารถจ าหน่ายไดท้ั้งผลสดและในรูปมะพร้าวแหง้ส่งโรงงานสกดัน ้ามนั มะพร้าว



ลูกผสมทั้ง 2 พนัธ์ุ ใหผ้ลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุพื้นเมืองเกือบ 2 เท่า กล่าวคือ พนัธ์ุไทยใหผ้ลผลิต 1,084 ผลต่อไร่ 
คิดเป็นผลผลิตเน้ือมะพร้าวแหง้ 374 กก.ต่อไร่ และมีปริมาณเปอร์เซ็นตน์ ้ามนั 59-60 เปอร์เซ็นต ์

การเพาะปลูก 

การคัดเลือกสวนพนัธ์ุ เป็นสวนท่ีปลูกมะพร้าวพนัธ์ุเดียวกนั ขนาดสวนไม่นอ้ยกวา่ 10 ไร่ อยูใ่น
แหล่งท่ีมีการปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ ตน้มะพร้าวมีขนาดอายไุล่เล่ียกนั และควรจะมีอายไุม่ต ่ากวา่ 15 ปี เป็น
สวนท่ีมีการดูแลปานกลาง และมีตน้ท่ีมีผลดกอยูเ่ป็นส่วนมาก ไม่มีโรคหรือแมลงระบาด ในกรณีท่ีอยูไ่กล
แหล่งปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ ไม่มีสวนขนาดใหญ่อาจคดัเลือกเพียงบาง หลกัการเท่าท่ีจะท าได ้หรือคดัเลือก
เป็นตน้ ๆ ก็ได ้การคดัเลือกตน้พนัธ์ุควรเป็นตน้ท่ีอยูใ่นบริเวณกลาง ๆ สวน ใหผ้ลดกไม่นอ้ยกวา่ 60 ผล/ตน้/
ปี ควรมีการจดบนัทึกการให้ผลของตน้ท่ีคิดวา่จะใชเ้ป็นตน้พนัธ์ุก่อนสัก 3-4 ปี เพื่อให้แน่ใจวา่ ใหผ้ลดกจริง 
โดยทาสีไวท่ี้ตน้เป็นท่ีสังเกตหรืออาจท าเคร่ืองหมายอยา่งอ่ืนก็ได ้เป็นตน้ท่ีไม่อยูใ่กลบ้า้น คอกสัตวห์รือใน
ท่ีท่ีดีกวา่ตน้อ่ืน ล าตน้ตรง แขง็แรง อวบ ปลอ้งถ่ี พุม่ใบเป็นรูปวงกลม หรือคร่ึงวงกลม มีจ านวนทาง (ใบ) 
มาก โคนทางสั้นและใหญ่ มีจัน่อยา่งนอ้ย 10 จัน่ กระจายอยูร่อบตน้ และทุกจัน่มีผลขนาดต่าง ๆ กนัติดอยู ่
ทะลายควรนัง่ทางกา้นทะลายสั้นและใหญ่ เป็นตน้ท่ีมีอายุไม่นอ้ยกวา่ 15 ปี ใหผ้ลมีลกัษณะกลมขนาดใหญ่ 
เส้นรอบของกะลาไม่ต ่ากวา่ 45 ซม. เน้ือหนาเปลือกไม่หนาหรือบางเกินไป 

การคัดเลือกผลพนัธ์ุ ผลมะพร้าวแมจ้ะเก็บจากตน้แม่พนัธ์ุท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ก็ตาม อาจมีบางผล
ท่ีมีลกัษณะ ไม่เหมาะจะน าไปเพาะท าพนัธ์ุ เช่น ผลแตกระหวา่งเก็บเก่ียว มีโรคแมลงท าลาย จึงควรคดัเลือก
ผลก่อนน าไปเพาะ ซ่ึงมีลกัษณะการพิจารณาดงัน้ี เป็นผลท่ีไดรั้บความกระทบกระเทือนนอ้ย จึงควรเก็บโดย
ใชเ้ชือกโยงลงมา หรือโยนลงน ้า ผลโตไดข้นาด รูปผลค่อนขา้งกลม หรือมีลกัษณะตรงตามพนัธ์ุ ผลแก่จดั 
เปลือกมีสีกา้มปู หรือสีน ้าตาล มีลกัษณะคลอนน ้าไม่มีโรคแมลงท าลาย 

การเตรียมผลพนัธ์ุก่อนเพาะ ปาดเปลือกทางดา้นหวัออกขนาดประมาณเท่าผลส้มเขียวหวานเพื่อให้
น ้าซึมเขา้ไดส้ะดวกใน ระหวา่งเพาะ และช่วยใหห้น่องอกแทงออกมาไดง่้าย ถา้เป็นผลท่ียงัไม่แก่จดั เปลือก
มีสีเขียวปนเหลือง ให้น าไปผึ่งไวใ้นท่ีร่มโดยวางเรียงให ้รอยปาดอยูด่า้นบน ผึ่งไวป้ระมาณ 15-30 วนั จน
เปลือกเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล เตรียมผลพนัธ์ุไวป้ระมาณ 2 เท่าของจ านวนหน่อท่ีตอ้งการเพราะในขณะเพาะจะ
มีพนัธ์ุท่ีไม่ งอกและเม่ืองอกแลว้ก็ตอ้งคดัหน่อท่ีไม่แขง็แรงออก 

การเตรียมแปลงเพาะ แปลงเพาะควรอยูก่ลางแจง้ ใกลแ้หล่งน ้าและมีการระบายน ้าดี ไม่เป็นแหล่งท่ี
เคยมีโรคและแมลงระบาดมาก่อน พื้นแปลงควรเป็นทรายหยาบ เพื่อสะดวกในการเพาะและยา้ยกลา้ ปราบ
วชัพืชออกใหห้มด ถา้พื้นดินเป็นดินแขง็ควรไถดินลึก 15-20 ซม. ถา้แปลงกวา้งมาก ควรแบ่งเป็นแปลงยอ่ย 
ขนาดกวา้งประมาณ 2.50 เมตร ยาวตามความตอ้งการ เวน้ทางเดินระหวา่งแปลง 50 ซม. ในแต่ละแปลงยอ่ย
ขดุเป็นร่องลึกประมาณ 10 ซม. กวา้งเท่าขนาดของผลมะพร้าว ยาวตลอด พื้นท่ี แต่ละแปลงจะเพาะมะพร้าว
ได ้10 แถว 



วธีิการเพาะ วางผลมะพร้าวตามแนวนอนลงในร่องท่ีเตรียมไว ้หนัดา้นท่ีปาดข้ึนขา้งบนเรียงไปตาม
ทิศ ทางเดียวกนั ใหแ้ต่ละผลติดกนัหรือห่างกนัไม่เกิน 5 ซม. กลบทรายหรือดินใหส่้วนของผลมะพร้าวโผล่
พน้ผวิดินประมาณ 1/3 ของผล 

ถา้ฝนไม่ตก รดน ้าใหชุ่้มอยูเ่สมอ โดยสังเกตจากความช้ืนตรงบริเวณรอยปาด 

คอยดูแลก าจดัวชัพืช โรค-แมลงต่าง ๆ 

หลงัจากเพาะแลว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์หน่อจะเร่ิมงอก ในระยะแรก ๆ จะงอกนอ้ย เม่ือเลย 4 สัปดาห์
ไปแลว้หน่อจะงอกมากข้ึน มะพร้าวท่ีไม่งอกภายใน 10 สปัดาห์ หรือ 70 วนั ควรคดัทิ้ง หรือน าไปท า
มะพร้าวแหง้ เพราะถา้ปล่อยทิ้งไวใ้หง้อกก็จะไดห้น่อท่ีไม่ดี ตามปกติมะพร้าวจะ งอกประมาณร้อยละ 60 
ภายใน 10 สัปดาห์ เม่ือหน่อยาวประมาณ 1-3 น้ิว ควรยา้ยลงแปลงช า ในการคา้จะไม่ยา้ยลงแปลงช าทีละ
นอ้ย แต่จะรอยา้ยพร้อมกนัในคราวเดียว 

ในกรณีท่ีท าการเพาะมะพร้าวเป็นจ านวนไม่มากนกัอาจท าการเพาะโดยไม่ตอ้งน าลงแปลงช า ก็ได ้
แต่ในการเพาะจะตอ้งขยายระยะใหก้วา้งข้ึน โดยวางผลห่างกนัประมาณ 45-50 ซม. เพื่อใหห้น่อเจริญไดดี้ 
จะไดห้น่อท่ีอว้นและแขง็แรง เม่ือหน่อมีใบประมาณ 4-6 ใบ ก็คดัไป ปลูกได ้

วธีิการช า เตรียมแปลงช าเช่นเดียวกบัแปลงเพาะ แปลงช าควรอยูใ่กลก้บัแปลงเพาะ เพื่อสะดวกใน
การขนยา้ยหน่อ ถา้ดินไม่ดีใหใ้ส่ปุ๋ยคอกไร่ละ 24 ป๊ีบ (240 กก.) หวา่นใหท้ัว่แปลงแลว้ไถกลบ ขดุหลุม
ขนาดเท่าผลมะพร้าว ระยะระหวา่งหลุม 60 ซม. อาจวางผงัการท าแบบสามเหล่ียมดา้นเท่า หรือแบบส่ีเหล่ียม
จตุรัสก็ได ้ยา้ยหน่อมะพร้าวจากแปลงเพาะลงช าในหลุมใหห้น่อตั้งตรง กลบดินหนาประมาณ 2/3ของผล 
เพื่อไม่ใหดิ้นทบัส่วนคอของหน่อพนัธ์ุ ใชท้างมะพร้าวหรือหญา้แหง้คลุมแปลง (อาจใชว้สัดุอ่ืนก็ได)้ เพื่อ
รักษาความชุ่มช้ืน ถา้ฝนไม่ตก รดน ้าใหชุ่้มอยูเ่สมอ 

สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมสภาพพื้นดิน พื้นท่ีปลูกมะพร้าวในประเทศไทยไม่ควรสูงกวา่
ระดบัน ้าทะเลเกิน 100 เมตร ปลูกไดต้ั้งแต่ดินทรายจนถึงดินเหนียวจดั แต่ในดินร่วนจะมีการระบายน ้าดีท า
ใหร้ากเจริญเติบโตเร็ว หนา้ดินควรลึกไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร และน ้าใตดิ้นไม่สูง เพราะอาจท าใหเ้ห่ียวเฉาและ
ผลอ่อนร่วงหล่นได ้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินควรอยูร่ะหวา่ง 6.4 – 7.0 และมีความอุดมสมบรูณ์ปาน
กลาง 

ดินท่ีเหมาะกบัการปลูกมะพร้าวมี 6 ชนิดคือ 

1. ดินใกลฝ่ั้งแม่น ้า 

2. ดินใกลป้ากน ้าติดทะเลเป็นท่ีราบลุ่มน ้าท่วมในฤดูฝน 

3. ดินตามเกาะต่างๆ 

4. ดินชายทะเลซ่ึงส่วนมากหนา้ดินเป็นดินทราย 



5. ดินเลนท่ีขดุลอกจากสันดอน 

6. ดินบนคนันา 

สภาพอากาศ ถึงแมม้ะพร้าวจะสามารถเจริญเติบโตและใหผ้ลในสภาพลมฟ้าอากาศแทบทุกประเภท 
แต่หากจะปลูกเป็นการคา้ก็ควรจะเลือกปลูกในสภาพท่ีมะพร้าวจะใหผ้ลผลิตสูง ซ่ึงสภาพลมฟ้าอากาศท่ี
เหมาะแก่การปลูกมะพร้าวเป็นดงัน้ี 

ฝน มะพร้าวเจริญเติบโตใหผ้ลผลิตดีเม่ือไดรั้บน ้าฝนอยา่งสม ่าเสมอ 1500 – 2000 มิลลิเมตรต่อปีและ
ไม่ควรไดรั้บน ้านอ้ยกวา่ 50 มิลลิเมตรติดต่อกนันาน 3 เดือน ผูป้ลูกมะพร้าวในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงนิยมขดุร่องสวนเพื่อใหม้ะพร้าวมีน ้าหล่อเล้ียงเพียงพอตลอดปี ทั้งยงัช่วยป้องกนัน ้า
ท่วมรากหากฝนตกชุกเป็นเวลานาน 

ลม ลมพดัอ่อนๆ จะช่วยใหม้ะพร้าวเติบโตไดดี้เพราะเพิ่มการคายน ้าและเร่งการดูดธาตุอาหารและน ้า
จากดิน ทั้งยงัช่วยในการผสมเกสร แต่ถา้ลมแรงเกินไปอาจท าใหย้อดบิดหกัและตายได ้มะพร้าวท่ีปลูกใหม่
จะชะงกัการเจริญเน่ืองจากรากยงัไม่ยดึดินแน่นเท่าท่ีควร 

แสง มะพร้าวตอ้งการแสงแดดสม ่าเสมอประมาณ 2000 ชัว่โมงต่อปี หรือไม่นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมงต่อวนั 
หากไดรั้บแสงแดดนอ้ยมะพร้าวจะไม่ค่อยออกดอกติดผล หรือติดผลแต่เน้ือบาง อุณหภูมิ มะพร้าวเจริญไดดี้
ในอุณหภูมิเฉล่ีย 27 องศาเซลเซียส จะสูงหรือต ่ากวา่ก็ไม่ควรเกิน 7 – 8 องศา และอุณหภูมิไม่ควร
เปล่ียนแปลงอยา่งกระทนัหนั อุณหภูมิท่ีต ่ามากจะกระทบกระเทือนการเจริญและผลผลิต 

การเลือกทีป่ลูกมะพร้าว หลกัทัว่ไปในการคดัเลือกท่ีปลูกมะพร้าวควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ีดิน เป็นดิน
ร่วน หรือร่วนปนทราย อุม้น ้ าไดดี้ ถา้เป็นดินเหนียวตอ้งมีการระบายน ้าดี สภาพดินเป็นกลาง หรือเป็นกรด
เพียงเล็กนอ้ย pH ระหวา่ง 6-7 หนา้ดินมีความลึกไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร ระดบัน ้าใตดิ้นไม่ควรต้ืนกวา่ 2 เมตร 

ปริมาณน า้ ควรมีฝนตกไม่นอ้ยกวา่ 1,300 มม./ปี และตกกระจายสม ่าเสมอแทบทุกเดือน ถา้มีฝนตก
นอ้ยกวา่ 50 มม./เดือน เป็นเวลานานติดต่อกนัเกินกวา่ 3 เดือน ผลผลิตจะลดลง หรือไม่ใหผ้ลเลย 

อุณหภูมิ ถา้มีอุณหภูมิต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกนัหลาย ๆ วนั มะพร้าวจะใหผ้ลนอ้ย อุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมคือ ระหวา่ง 27 + 7 องศาเซลเซียส ระดบัความสูงของพื้นท่ี ถา้ปลูกมะพร้าวในท่ีท่ีสูงกวา่
ระดบัน ้าทะเลมาก ๆ มะพร้าวจะไม่ค่อย ออกผล การท าสวนเพื่อการคา้ควรเป็นท่ีสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลไม่
เกิน 100 เมตร 

แสงแดด มะพร้าวตอ้งการแสงแดดประมาณวนัละ 7 ชัว่โมง ถา้ปลูกมะพร้าวในท่ีแสงแดดส่อง ไม่ถึง 
ตน้จะสูงเร็ว และไม่ค่อยออกผลเน้ือในผลก็จะบาง จึงไม่ควรปลูกมะพร้าวในท่ีร่มหรือ ปลูกถ่ีเกินไป 



ระยะปลูก ระยะปลูกเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีมีผลต่อจ านวนผลผลิตท่ีจะไดรั้บถา้ปลูกถ่ีเกินไปตน้
มะพร้าวจะบงัร่มกนั ไม่สามารถจะปรุงอาหารไดอ้ยา่งเต็มท่ี ตน้สูงชะลูด ออกผลไม่ดก แต่ถา้ปลูกห่างกนั
มาก จะไดจ้  านวนตน้นอ้ย ผลผลิตก็นอ้ย 

หมายเหตุ มะพร้าวตน้เต้ียควรปลูกไร่ละประมาณ 40-45 ตน้ ส าหรับพื้นท่ีลุ่ม หรือดินเป็นดินหนียว 
การระบายน ้าไม่ดี ควรยกร่องใหสู้งกวา่ระดบัน ้าท่วมสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 50 ซม. ขดุร่องตามความยาวของ
พื้นท่ี สันร่องกวา้ง 5 เมตร ส าหรับพนัธ์ุตน้เต้ีย 8 เมตร ส าหรับพนัธ์ุตน้สูง คูร่องกวา้ง 2 เมตร 

การเตรียมหลุมปลูก ควรเตรียมหลุมในฤดูแลง้ ขดุหลุมขนาด 50 X 50 X 50 ซม. แยกดินส่วนบนไว้
ต่างหาก ตากหลุมอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ ถา้มีปลวกใหเ้ผาเศษไมใ้บใมแ้หง้หรือขยะในหลุม อาจจะใชย้ากนั
ปลวกโรยกน้หลุมแทนการเผาก็ได ้ถา้ปลูกมะพร้าวในพื้นท่ีแหง้แลง้ หรือดินท่ีปลูกเป็นทรายจดัใหใ้ชก้าบ
มะพร้าวรองกน้หลุมโดยวางกาบมะพร้าวใหด้า้นท่ีมีเส้นใยหงายข้ึนดา้นบน วางซ้อนกนั 2-3 ชั้น เพื่อช่วย
เก็บความช้ืนในดิน ถา้ไม่มีกาบมะพร้าวจะใชว้สัดุอ่ืนๆ เช่น ฟางขา้ว ใบไมแ้หง้ หญา้แหง้ ฯลฯ แทนก็ไดใ้ส่
ดินบนท่ีผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัในอตัรา 1:7 รองกน้หลุม ส่วนดินล่างผสมดว้ยปุ๋ยร็อคฟอสเฟตหลุมละ
คร่ึงกิโลกรัม (ประมาณ 2 กระป๋องนม) และใส่ฟูราดาน 1 กระป๋องนม เพื่อป้องกนัปลวกกินผลพนัธ์ุมะพร้าว 
เอาดินใส่ลงในหลุมใหเ้ตม็ ทิ้งไวจ้นถึงฤดูปลูก 

วธีิการปลูก ควรปลูกในฤดูฝน ขดุดินบนหลุมปลูกท่ีเตรียมไว ้ใหเ้ป็นหลุมเล็กๆ ขนาดเท่าผลมะพร้าว 
เอาหน่อท่ีคดัเลือกแลว้มาตดัรากท่ีหกัช ้าออก ใชปู้นขาวหรือยากนัราทาตรงรอยตดัวางหน่อลงในหลุม ให้
หน่อตั้งตรง ตดัหน่อไปในทิศทางเดียวกนั เอาดินกลบอยา่งนอ้ย 2/3 ของผล เพื่อใหพ้อดีมิดผลมะพร้าว แต่
ระวงัอยา่ใหดิ้นทบัโคนหน่อ เพราะจะท าใหห้น่อถูกรัด ตน้จะโตชา้ แต่เม่ือมะพร้าวโตข้ึนก็ควรจะกลบดิน
ใหสู้งข้ึนเพื่อป้องกนัโคนลอย เอาไมปั้กเป็นหลกัผกูยดึกบัตน้ใหแ้น่น เพื่อป้องกนัลมโยก เหยยีบดินรอบ
โคนหน่อใหแ้น่น ควรท าร่มใหใ้นระยะแรก เพื่อลดอตัราการตายเน่ืองจากถูกแดดจดัเกินไป ในบริเวณท่ี
ปลูกถา้มีสัตวเ์ล้ียง ใหท้  าร้ัวป้องกนัสัตวม์าท าลาย ปลูกมะพร้าวใหต้น้ตั้งตรง มดัหลกัยดึตน้กนัลมโยก ท าร่ม
บงัแดดใหใ้นระยะแรกหลงัปลูก 

การใส่ปุ๋ย แมว้า่มะพร้าวเป็นพืชท่ีสามารถปลูกไดใ้นสภาพดินแทบทุกชนิด แต่ปริมาณผลผลิตนั้น
ข้ึนอยูก่บัปริมาณธาตุอาหารในดิน และสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
ท่ีเหมาะแก่การปลูกมะพร้าวควรอยูใ่นช่วงระหวา่ง pH 6-7 การใส่ปุ๋ยใหพ้อเหมาะแก่ความตอ้งการของ
มะพร้าวนั้น ควรไดน้ าตวัอยา่งดินไปเขา้วิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการดว้ย พบวา่ในปีหน่ึงๆ มะพร้าวจะดูด
ธาตุอาหารไปใช ้ดงัน้ี 

ไนโตรเจน 9.44-14.56 กก.ต่อไร่ 

ฟอสฟอรัส 4.32-6.40 กก.ต่อไร่ 

โปแตสเซียม 13.60-20.96 กก.ต่อไร่ 



ในบรรดาธาตุดงักล่าว โปแตสเซียมมะพร้าวจะดูดไปใชม้ากท่ีสุด ประมาณ 62 % ของโปแตสเซียม 
ถูกน าไปใชใ้นการเพิ่มจ านวนผลผลิตของมะพร้าว 

ชนิดของปุ๋ยท่ีใชไ้ดผ้ลและเพิ่มผลผลิตของมะพร้าวไดสู้งสุด คือ ปุ๋ยเกรด 13-13-21 และปุ๋ยเกรด 12-
12-17-2 แมกนีเซียมซลัเฟต และปุ๋ยหินปูนโดโลไมท ์ในการใชปุ๋้ยแมกนีเซียมซลัเฟต หรือ โดโลไมท ์นั้นให้
พิจารณาถึงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินดว้ย กล่าวคือ ในสภาพดินท่ีมีแนวโนม้การเป็นกรดเป็นด่าง
สูงใหใ้ชปุ๋้ยแมกนีเซียมซลัเฟต และในสภาพดินท่ีมีความเป็นกรดเป็นด่างต ่าใหใ้ชปุ๋้ยโดโลไมท ์ในการใชปุ๋้ย
โดโลไมทน์ั้น ควรใหก่้อนหรือหลงัใส่ปุ๋ยเคมี ประมาณ 1 เดือน เพื่อป้องกนัการดูดตรึงธาตุอาหารไวใ้นดิน
ท าใหม้ะพร้าวไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้การใส่ปุ๋ยควรใส่ใหส้ัมพนัธ์กบัอายมุะพร้าว 

วธีิการใส่ปุ๋ยฤดูท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะใส่ปุ๋ยใหม้ะพร้าว คือ ในช่วงตน้และปลายฤดูฝน ในช่วงน้ีมี
ความช้ืนเพียงพอท่ีจะช่วยละลายปุ๋ย และรากของมะพร้าวก าลงัเจริญเติบโตเตม็ท่ีสามารถดูดปุ๋ยไปใชไ้ดดี้ 
การหวา่นปุ๋ยจากการศึกษาพบวา่ รากมะพร้าวท่ีสามารถดูดปุ๋ยไดดี้อยูบ่ริเวณติดกบัล าตน้และอยูห่่างจากล า
ตน้ภายในรัศมี 2 เมตร ดงันั้นการใส่ปุ๋ยจึงควรโรยหรือหวา่นปุ๋ยตั้งแต่โคนตน้ไปจนถึง 2 เมตร โดยรอบแต่
ถา้เป็นมะพร้าวท่ียงัเล็กอยูค่วรหวา่นปุ๋ยใกลโ้คนมะพร้าวเพราะรากยงันอ้ย หลงัจากหวา่นปุ๋ยแลว้ควรพรวน
ดินต้ืนๆ ลึกประมาณ 10-15 ซม. เพื่อใหปุ๋้ยไดค้ลุกเคลา้กบัดินและป้องกนัการชะลา้งนัน่เอง 

การเพิม่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสด ประเทศท่ีอยูใ่นเขตร้อนเช่น ประเทศไทย อินทรียวตัถุในดิน
ส่วนมากมีนอ้ยและมีการสลายตวัเร็ว เพราะมีฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงพวกแบคทีเรียในดินจะเจริญเติบโต
ไดดี้คอยยอ่ยและท าลายพวกอินทรียวตัถุไดอ้ยา่งรวดเร็ว อินทรียวตัถุจะเป็นตวัช่วยให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์และสภาพทางฟิสิกส์ของดินดีข้ึน ท าใหดิ้นร่วนซุย การระบายน ้า ระบายอากาศไดดี้ รากของ
มะพร้าวสามารถชอนไชไปหาอาหารไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การเพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินสามารถกระท าได้
หลายแบบ เช่น การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั หรือปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง แลว้ท าการไถกลบ หรือใชว้ธีิการเล้ียง
สัตวใ์นสวนมะพร้าวก็ได ้

การก าจัดวชัพืช ใชแ้รงคน โดยการถากดว้ยจอบ หรือดายดว้ยมีด 

ใชเ้คร่ืองทุ่นแรง เช่น รถไถหญา้ รถไถนาขนาดเล็ก 

ปลูกพืชคลุม ใชพ้ืชตระกูลถัว่ เช่น คาโลโปโกเนียม เพอร์ราเรีย หรือ เซ็นโตรมา โดยการปลูกใหห่้าง
โคนตน้เกินรัศมี 1 วา 

ใชส้ารเคมี เช่น ไกลโฟเซ็ท(ช่ือการคา้วา่ ราวด์-อพั หรือ คาวบอย) หรือดาลาพอน (ช่ือการคา้วา่ คาลา
ล่า หรือ ดาวพอน ฯลฯ) ก าจดัวชัพืชขา้มปี เช่น หญา้คา ใชพ้าราควอท (ช่ือการคา้วา่ กรัมมอ้กโซน กล๊า
สโซน เพลนโซน นอ้กโซน ฯลฯ)ก าจดัวชัพืชลม้ลุกต่างๆ เช่น ตีนนก ตีนกา สาบแร้งสาบกา (อตัราและ
วธีิใชต้ามฉลากยา เวลาใชต้อ้งระวงัอยา่ใหล้ะอองสารเคมีถูกตน้หรือใบมะพร้าว) 



โรคและแมลงในมะพร้าว 

แมลงท่ีเป็นศตัรูพืชกบัมะพร้าวคือ ดว้งแรด เป็นแมลงปีกแขง็ตวัใหญ่มีสีน ้าตาลเขม้ บนหวัมีนอ 
เหมือนแรด ตวัแก่กดักินยอดและใบอ่อนท าใหด้ว้งงวงมาวางไข่ 

สามารถจะป้องกนัและก าจดัไดท้ั้งในระยะท่ีเป็นตวัหนอนและตวัเตม็วยั โดยปฏิบติัดงัน้ี 

รักษาสวนใหส้ะอาด เป็นการท าลายแหล่งวางไข่ เพราะดว้งแรดชอบวางไข่ในกองขยะ กองปุ๋ยหมกั 
กองเศษไม ้ตอไมผ้ ุฯลฯ ถา้เห็นใบยอดขาดเป็นร้ิวๆแสดงวา่ถูกดว้งแรดกดัใหใ้ชต้ะขอหรือเหล็กแหลมแทง 
ดึงเอาตวัออกมาท าลาย ใชส้ารเคมี เช่น 

1. ออลดริน ชนิดน ้า 5 ชอ้นแกง ผสมน ้า 1 ป๊ีบ ราดท่ีคอมะพร้าวทุก 2 เดือน 

2. อโซดริน 3 ชอ้นแกง ผสมน ้า 1 ป๊ีบ ราดท่ีคอมะพร้าวเดือนละคร้ัง 

3. ออลดริน ชนิดผงคลุกกบัข้ีเล่ือยในอตัรา 1 ชอ้นแกง ต่อข้ีเล่ือย 8 กระป๋องนม โรยท่ีคอมะพร้าวตน้
ละ 1 กระป๋องนม ทุก 2 เดือน 

4. ส าหรับตน้มะพร้าวท่ีมีล าตน้สูงมาก ใชพ้วก นูวาครอนหรืออโซดรินฉีดเขา้ล าตน้ โดยเอาสวา่น
เจาะล าตน้ใหเ้ป็นรูจ านวน 2 รู อยูต่รงขา้มกนั ใชเ้ขม็ฉีดยาดูดสารเคมี 10 ซีซี ฉีดใส่ในรูท่ีเจาะไวข้า้งละ 5 ซี
ซี จะมีฤทธ์ิอยูน่านประมาณ 30 วนั วธีิน้ีหา้มเก็บผลมะพร้าวก่อนครบก าหนดหลงัจากฉีดสารเคมีแลว้ อยา่ง
นอ้ย 30 วนั 

ใชว้ธีิชีวอินทรียโ์ดยธรรมชาติจะมีเช้ือราและเช้ือไวรัสท่ีสามารถท าลายดว้งแรดไดท้ั้งท่ีเป็นตวัหนอน
และตวัเตม็วยั คือ 

(1) เช้ือราเขียว Metarhizium anisophiae จะเขา้ท าลายตวัหนอนมองเห็นเป็นเส้นใยสีขาวจบักนัเป็น
กอ้นอยูท่ี่ผวิภายนอกตวัหนอนต่อไปจะเปล่ียนเป็นสีเขียว ถา้ตวัหนอนของดว้งแรดมีลกัษณะดงักล่าวควร
น าไปใส่ใหก้ระจายตามกองขยะ กองปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ตอหรือท่อนมะพร้าวผุๆ  ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะขยายพนัธ์ุ
ของดว้งแรด จะช่วยลดปริมาณดว้งแรดลงไดม้าก 

(2) เช้ือไวรัส Rhabdiomvirus oryctes หรือท่ีเรียกกนัวา่แบคคูลาไวรัส (Baculavirus) จะเขา้ท าลาย
ตวัหนอนมีลกัษณะท่ีสังเกตไดง่้ายคือ ส่วนทา้ยของตวัหนอน (rectum) จะพองโตยืน่ออกมาเห็นไดช้ดั เม่ือ
พบหนอนท่ีมีลกัษณะน้ีควรเก็บใส่ไวต้ามแหล่งขยายพนัธ์ุของดว้งแรด จะท าใหด้ว้งแรดเป็นโรค
แพร่กระจายมากข้ึนปริมาณของดว้งแรดจะลดลง 

แมลงอีกชนิดคือ ดว้งงวง มีขนาดเล็กกวา่ดว้งแรด เขา้ท าลายตน้มะพร้าวโดยการวางไข่ ตามรอยแผล
ท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น แผลท่ีเกิดจากดว้งแรดกดัท าลายเม่ือไข่ฟักตวัแลว้หนอนก็จะกดักินส่วนท่ีอ่อนแลว้เจาะไช
เขา้ในล าตน้ ท าให้ตน้มะพร้าวเห่ียวเฉาและตายได ้

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87


การป้องกนัและก าจัด ป้องกนัก าจดัดว้งแรดอยา่ใหเ้กิดระบาดท าลายตน้มะพร้าวเพราะแผลท่ีดว้งแรด
กดัเป็นช่องทางให้ดว้งงวงเขา้ไปวางไข่ ระวงัอยา่ใหต้น้มะพร้าวเกิดบาดแผล เช่น การใชมี้ดฟันตน้ เพราะ
ดว้งงวงจะเขา้ไปวางไข่ตามรอยแผล อยา่ปลูกมะพร้าวต้ืน เพราะรากจะลอย ดว้งงวงสามารถเขา้ไปในรอย
เปิดของเปลือกตรงส่วนของโคนตน้ท่ีติดกบัพื้นดินได ้ถา้พบตน้ท่ีถูกดว้งงวงท าลาย และตน้ยงัแขง็แรงอยู ่
ใหใ้ชย้าคาร์โบฟูราน (ฟูราดาน หรือ คูราแทร์ 3% G) โรยบริเวณโคนตน้ เกล่ียดินกลบ รดน ้าใหชุ่้ม สารเคมี
จะซึมผา่นข้ึนไปจนถึงยอด ฆ่าหนอนท่ีกินอยูภ่ายในได ้และอยา่เก็บผลไปรับประทานภายใน 30 วนั 
หลงัจากใส่สารเคมีแลว้ ตน้ท่ีถูกดว้งงวงท าลายจนตาย ควรโค่นทิ้งแลว้เผาท าลาย 

รายช่ือพนัธ์ุมะพร้าว 

 

บทความน้ีไม่มีการอ้างองิจากแหล่งทีม่าใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความ
น้ี โดยเพิ่มการอา้งอิงแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือ เน้ือความท่ีไม่มีแหล่งท่ีมาอาจถูก
คดัคา้นหรือลบออก 

 มะพร้าวไฟ 
 มะพร้าวน ้าหอม 
 มะพร้าวทะเล 
 มะพร้าวซอ 
 มะพร้าวพนัธ์ุมลายสีูเหลืองตน้เต้ีย 
 มะพร้าวพวงร้อย 
 มะพร้าวกะทิ 
 มะพร้าวพวงทอง 
 มะพร้าวสีสุก 

ประโยชน ์

มะพร้าวสามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง 

น า้มะพร้าว ใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมเกลือแร่ได ้เน่ืองจากอุดมไปดว้ยโพแทสเซียม นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติั
ปลอดเช้ือโรค และเป็นสารละลายไอโซโทนิก ซ่ึงดว้ยเหตุน้ีจึงสามารถน าน ้ามะพร้าวไปใชฉี้ดเขา้หลอด
เลือดเวน ในผูป่้วยท่ีมีอาการขาดน ้าหรือปริมาณเลือดลดผิดปกติได ้น ้ามะพร้าวสามารถน าไปท า วุ้น
มะพร้าว ได ้โดยการเจือกรดอ่อนเล็กนอ้ยลงในน ้ามะพร้าว 

เน้ือมะพร้าวแก่ น าไปท ากะทิได ้โดยการขูดเน้ือในเป็นเศษเล็ก ๆ แลว้บีบเอาน ้ากะทิออก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Question_book-new.svg


กากมะพร้าว ท่ีเหลือจากการคั้นกะทิ ยงัสามารถน าไปท าเป็นอาหารสัตวไ์ด ้

ยอดอ่อนของมะพร้าว หรือเรียกอีกช่ือวา่ หวัใจมะพร้าว (coconut’s heart) สามารถน าไปใชท้  าอาหาร
ได ้ซ่ึงยอดอ่อนมีราคาแพงมาก เพราะการเก็บยอดอ่อนท าใหต้น้มะพร้าวตาย ดว้ยเหตุน้ีจึงมกัเรียกย  ายอด
อ่อนมะพร้าววา่ “สลดัเจา้สัว“ (millionaire's salad) 

ใยมะพร้าว น าไปใชย้ดัฟูก ท าเส่ือ หรือน าไปใชใ้นการเกษตร 

น า้มันมะพร้าว ไดจ้ากการบีบหรือตม้กากมะพร้าวบด น าไปใชใ้นการปรุงอาหารหรือน าไปท า
เคร่ืองส าอางก็ได ้และในปัจจุบนัยงัมีการผลิตไบโอดีเซลจากน ้ามนัมะพร้าวอีกดว้ย 

กะลามะพร้าว น าไปใชท้  าส่ิงประดิษฐต่์าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ กระดุม ซออู ้ฯลฯ 

ก้านใบ หรือ ทางมะพร้าว ใชท้  าไมก้วาดทางมะพร้าว 

จ่ันมะพร้าว (ช่อดอกมะพร้าว) ใหน้ ้าตาล 

จาวมะพร้าว ใชน้ ามาเป็นอาหารได ้ในจาวมะพร้าวมีฮอร์โมนออกซิน และฮอร์โมนอ่ืนๆแต่ มี 
ฮอร์โมนออกซินปริมาณมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือน าไปคั้น และน าน ้าท่ีไดจ้ากจาวมะพร้าว ไปรดตน้พืช จะช่วย
กระตุน้การเจริญเติบโตของพืชได ้

 
ตน้มะพร้าว 

มะพร้าวในประเทศไทย 

มะพร้าว เป็นพืชท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจพืชหน่ึงของประเทศไทย เน่ืองจากคนไทยรู้จกัใชเ้น้ือ
มะพร้าวในการบริโภคเป็นอาหารทั้งคาวและหวานในชีวิตประจ าวนั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Koh_Phangan_Kokospalmen_8.2001.jpg


ส านกังานสถิติแห่งชาติไดเ้คยส ารวจพบวา่ ประชากรไทย 1 คน จะบริโภคเน้ือมะพร้าวประมาณปีละ 
8,273.2 กรัม หรือประมาณ 18 ผล/คน/ปี ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยมีพลเมืองประมาณ 55 ลา้นคน จะใชผ้ล
มะพร้าวประมาณ 990 ลา้นผล หรือประมาณ 65% ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือประมาณ 35% ของ
ผลผลิตทั้งหมด หรือ 489 ลา้นผล ใชใ้นรูปของอุตสาหกรรมหรือส่งออกต่อไป 

อุตสาหกรรมมะพร้าวสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ผลติภัณฑ์แปรรูปเพ่ือการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมมะพร้าวแหง้อุตสาหกรรมน ้ามนัมะพร้าว 
อุตสาหกรรมกะทิเขม้ขน้ อุตสาหกรรมมะพร้าวขูดแหง้ อุตสาหกรรมน ้าตาลมะพร้าว 

2. ผลติภัณฑ์เพ่ืออุตสาหกรรมและอุปโภค เช่น อุตสาหกรรมเส้นใยมะพร้าว อุตสาหกรรมแท่งเพาะ
ช า อุตสาหกรรมเผาถ่านจากกะลามะพร้าว อุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว 

ผลผลิตมะพร้าวแต่ละปีจะมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ปีละ 2,700 ลา้นบาท คิดแลว้มูลค่ามหาศาล ซ่ึงเราไม่ควร
ท่ีจะละเลยและ ควรเร่งหาทางในการส่งเสริมและพฒันามะพร้าวอีกต่อไป 

มะพร้าวสามารถข้ึนไดใ้นทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ แต่ข้ึนไดดี้ในดินท่ีมีสภาพเป็นกลางหรือเป็นกรด
เล็กนอ้ยคือ (pH ระหวา่ง 6-7 ) ลกัษณะดินร่วน หรือร่วนปนทราย มีการระบายน ้าดี มีฝนตกกระจาย
สม ่าเสมอแทบทุกเดือน อากาศอบอุ่น หรือค่อนขา้งร้อน และมีแสงแดดมาก 

ภาคท่ีมีการปลูกมะพร้าวมากและปลูกเป็นอาชีพ คือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก 

พืน้ทีป่ลูก 

ภาคใต้ ไดแ้ก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี ตรัง 

ภาคกลาง ไดแ้ก่ประจวบคีรีขนัธ์ สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร 

ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ ชลบุรี จนัทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา 

อุปสรรคในการผลิตมะพร้าวในปัจจุบนั 

1. ตน้มะพร้าวส่วนใหญ่มีอายมุากและสวนเส่ือมโทรม 

2. พนัธ์ุมะพร้าวตน้สูงเป็นพนัธ์ุพื้นเมืองท่ีใหผ้ลผลิตต ่า 

3. ปลูกแลว้ไม่มีการดูแลรักษา 

4. สวนมะพร้าวประเภทตน้สูง ไม่ใช่แหล่งรายไดห้ลกัของเกษตรกร เน่ืองจากราคามะพร้าวไม่
แน่นอน ราคามะพร้าวแกงเฉล่ียในปัจจุบนัอยูท่ี่ 2 บาทต่อผล ต ่ากวา่เป้าหมายท่ีกรมวชิาการเกษตรตั้งไวท่ี้ 4 
บาทต่อผล ยกเวน้ท่ี อ าเภอทบัสะแก ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นมะพร้าวผลใหญ่ พื้นท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก 
มะพร้าว จึงเป็นรายไดห้ลกัของเกษตรกรในแถบนั้น 



5. แมรั้ฐบาลใหก้ารคุม้ครองผูผ้ลิตมะพร้าวดว้ยการตั้งก าแพงภาษี แต่รัฐบาลก็ไม่ยงัไม่มีมาตรการท่ี
ชดัเจนเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

6. ขาดขอ้มูลภาพรวมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกะทิท่ีคาดวา่มีมูลค่าการส่งออกสูง 

ปัญหาของผูค้า้มะพร้าวในไทยในปัจจุบนั 

1.ภาวะราคามะพร้าวตกต ่า 

2.ผลกระทบจากเกณฑใ์หเ้กิดการน าเขา้มะพร้าวจากประเทศอ่ืน 

3.ปริมาณมะพร้าวท่ีออกสู่ตลาดในประเทศไทยมีมากเกินความตอ้งการ 

4.ตน้มะพร้าวท่ีเกษตรกรปลูกมีอายมุากและสวนเส่ือมโทรม 

5.พนัธ์ุพื้นเมืองท่ีเกษตรกรปลูกใหผ้ลผลิตต ่า เทคโนโลยีการผลิตยงัไม่เหมาะสม 

แนวทางการช่วยเหลือผูค้า้มะพร้าวในไทย 

1.พฒันาสวนมะพร้าวเส่ือมโทรม โดยปลูกพืชอ่ืนทดแทน 

2.ส่งเสริมใหมี้การปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าว เพื่อเพิ่มรายไดแ้ก่เกษตรกร 

3.ถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสมแก่เกษตรกร 

ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดมะพร้าวโลก 

มะพร้าวอ่อน มะพร้าวอ่อนเป็นท่ีนิยมในตลาดฮ่องกง ไตห้วนั และสิงคโปร์ กอปรกบัมีงานวจิยัท่ี
สนบัสนุนคุณประโยชน์ของมะพร้าวท่ีมีมากมายต่อพฒันาการของเด็ก รวมทั้งมีสารใหค้วามสดช่ืน (สาร
เหล่าน้ีมีมากในมะพร้าวอ่อนอายไุม่เกิน 8 เดือน แต่มีอยูน่อ้ยในมะพร้าวแก่) ท าใหม้ะพร้าวอ่อนไทยเป็น
สินคา้ส่งออกท่ีนิยมแพร่หลาย ตลอดจนใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 

ไทยส่งออกมะพร้าวอ่อนตามพิกดั 0801.190.007 ในปี 2546 รวม 266.4 ลา้นบาท คิดเป็นปริมาณการ
ส่งออก 26.55 พนัตนั ขยายตวัร้อยละ 7.0 จากปี 2545 โดยตลาดมะพร้าวน ้าหอมของไทยท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
สิงคโปร์ ฮ่องกง ไตห้วนั ญ่ีปุ่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา บาร์เรน บรูไน และซาอุดิอาระเบีย 

คู่แข่งมะพร้าวอ่อนของไทยไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย โดยไทยเสียเปรียบในแง่ตน้ทุนการขนส่งใน
บางตลาด เช่น ตลาดฮ่องกง ไทยไกลกวา่ฟิลิปปินส์ ตลาดสิงคโปร์ ไทยไกลกวา่มาเลเซีย แต่ในเร่ืองรสชาติ
แลว้ มะพร้าวอ่อนของไทยมาเป็นอนัดบัหน่ึง เน่ืองจากมะพร้าวอ่อนของประเทศอ่ืนๆ ไม่มีพนัธ์ุเฉพาะอยา่ง 
เช่น มะพร้าวน ้าหอมของไทย แต่เป็นมะพร้าวแกงซ่ึงเก็บผลอ่อนมาขายกนั นอกจากน้ี ไทยยงัมีการแปรรูป
เป็นมะพร้าวน ้าหอมแช่แขง็ และน ้ามะพร้าวบรรจุกระป๋องขาย 



บริษทัท่ีผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออกทั้งมะพร้าวอ่อนปอกเปลือกเป็นลูก มะพร้าวอ่อนแช่แขง็ 
และบรรจุกระป๋อง เช่น บริษทั เฟรช แอนด ์ชิลล ์จ  ากดั ราชบุรี บริษทั มะพร้าวน ้าหอมไทย จ ากดั 
สมุทรสาคร และบริษทั ซี แอนด ์เอ โปรดกัซ์ จ  ากดั ราชบุรี เป็นตน้ 

มะพร้าวแกง ในการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนัมะพร้าวแกงและผลิตภณัฑข์องไทย กบั
ประเทศผูส่้งออกมะพร้าวและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ จะเนน้ท่ีรายการมะพร้าวและผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่นขอ้ผกูพนัและ 
การน าเขา้รายการสินคา้เกษตร 23 รายการของไทยกบั WTO ซ่ึงมี 3 รายการดงัน้ี 

1.มะพร้าวฝอยท าให้แห้ง มะพร้าวฝอยท าใหแ้หง้อยูใ่นพิกดั 0801.110.000 ตามงานศึกษาของ สุภาวดี 
ภทัรโกศล (2540) พบวา่ ตน้ทุนการผลิตมะพร้าวของเกษตรกรไทยอยูท่ี่ผลละ 3.08 บาท และหากตั้งแต่ปี 
2546 เป็นตน้มา ประเทศไทยเปิดเสรีในกรอบ AFTA ซ่ึงท าใหม้ะพร้าวไม่สามารถตั้งก าแพงภาษีน าเขา้ได ้
ไทยจะเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ท่ีมีราคามะพร้าวถูกกวา่ของไทยมาก โดยราคา
ขายอยูท่ี่ประมาณผลละ 1 บาท ขณะท่ีตามรายงานในพิกดัสินคา้ของกรมศุลกากร ไทยเก็บอตัราภาษีน าเขา้
มะพร้าวท่ีร้อยละ 5.0 ในกรอบ AFTA แต่ความจริงแลว้ ไทยไม่เคยเปิดตลาดมะพร้าวตามกรอบ AFTA แต่
อยา่งไร โดยส าหรับพิกดั 0801.110.000 ไทยเก็บอตัราภาษีท่ีร้อยละ 54.6 ตามกรอบ WTO 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมะพร้าวจากกรมวชิาการเกษตร ก็เห็นเช่นกนัวา่มะพร้าวฝอยท าใหแ้หง้
ของไทยตน้ทุนสูงกวา่คู่แข่ง อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ตน้ทุนของไทยจะสูงกวา่ แต่เช่ือวา่ราคามะพร้าว ฝอยท าให้
แหง้ เม่ือบวกค่าขนส่งของฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาไทยจะไม่ถูกกวา่ของไทย แต่อาจจะมีการน าเขา้
มะพร้าวจากเวยีดนามและพม่าเขา้มาได ้เน่ืองจากตน้ทุนขนส่งไม่สูงนกั 

2. เน้ือมะพร้าวแห้ง เน้ือมะพร้าวแหง้อยูใ่นพิกดั 1203.000.005 ไม่มีการน าเขา้มาในไทย แต่มีการ
ส่งออก โดยในปี 2546 มูลค่ารวม 840.9 แสนบาท ปริมาณส่งออก 108.5 ตนั 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมะพร้าวช้ีวา่ เน้ือมะพร้าวแห้งในประเทศแข่งขนักบัเน้ือมะพร้าวแหง้
น าเขา้ได ้แต่การพิจารณาในเชิงตวัเลขน าเขา้ เพื่อเปรียบเทียบราคาน าเขา้กบัราคาในประเทศไม่สามารถท า
ได ้เน่ืองจากไม่มีการน าเขา้ 

ขณะท่ีการตรวจสอบตวัเลขการส่งออกเน้ือมะพร้าวแหง้ พบวา่ ปริมาณการส่งออกมีนอ้ย และตวัเลข
ไม่ไดแ้สดงนยัการเติบโตท่ีน่าสนใจ จึงดูไม่มีความสามารถ ในการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศ 

3. น า้มันมะพร้าว น ้ามนัมะพร้าวอยูใ่นพิกดั 1513.110.008 ไม่มีการน าเขา้มาในไทย แต่มีการส่งออก 
โดยในปี 2546 มูลค่ารวม 43.28 ลา้นบาท ปริมาณส่งออก 3,646.9 ตนั 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมะพร้าวช้ีวา่น ้ามนัมะพร้าวในประเทศแข่งขนักบัน ้ามนัมะพร้าวน าเขา้
ได ้แต่การพิจารณาในเชิงตวัเลขน าเขา้ เพื่อเปรียบเทียบราคาน าเขา้กบัราคาในประเทศไม่สามารถท าได ้
เน่ืองจากไม่มีการน าเขา้ 



เม่ือตรวจดูความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดต่างประเทศพบวา่อยูใ่นเกณฑดี์ โดยไทย
สามารถส่งออกน ้ามนัมะพร้าวไดใ้นมูลค่าสูง 

สถิติการผลิตมะพร้าว 

สถิติการผลติมะพร้าว 10 อันดับแรกของโลก (หน่วย:เมตริกตัน) [2] 

อันดับ ประเทศ ปริมาณ 

1  อินโดนีเซีย 16,300,000 

2  ฟิลิปปินส์ 14,796,600 

3  อินเดีย 9,500,000 

4  บราซิล 3,033,830 

5  ศรีลงักา 1,950,000 

6  ไทย 1,500,000 

7  เมก็ซิโก 950,000 

8  เวยีดนาม 940,000 

9  ปาปัวนิวกินี 650,000 

10  มาเลเซีย 642,000 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_India.svg
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Malaysia.svg


สถานการณ์มะพร้าวในตลาดโลก 

สถานการณ์มะพร้าวในแหล่งผลิตอยา่งประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม พม่า และไทย มี
แนวโนม้ผลผลิตลดลง เน่ืองจากหนัไปปลูกปาลม์มากข้ึน แต่ความตอ้งการใชม้ะพร้าวกลบัเพิ่มข้ึน ประกอบ
กบัภาวะภยัแลง้ และพื้นท่ีปลูกส าคญัไดรั้บความเสียหายจากแมลง รวมทั้งประเทศผูส่้งออกไม่ผลกัดนัการ
ส่งออกผลมะพร้าวมายงัประเทศไทย ส่งผลใหร้าคามะพร้าวผลและกะทิในไทยสูงข้ึน เพื่อส ารองผลผลิตไว้
ท าเป็นผลิตภณัฑ์จากมะพร้าว เช่น นมมะพร้าว เพื่อส่งออกไปยงัประเทศจีนท่ีมีความตอ้งการสูงในขณะน้ี 
จึงคาดการณ์ผลผลิตมะพร้าวในปีน้ี จะลดลงจากปีก่อนร้อยละ 60 – 70 ส าหรับการแกไ้ขในเบ้ืองตน้ ได้
เร่งรัดใหก้รมการคา้ต่างประเทศ ออกระเบียบการน าเขา้มะพร้าว ภายใตข้อ้ตกลงอาฟตา้โดยไม่เสียภาษี 
เพราะประเทศอินโดนีเซียยงัพอมีผลผลิตเพราะไม่ไดป้ระสบภยัแลง้ โดยคาดวา่ จะสามารถออกประกาศ
และเร่งน าเขา้ ส่งผลใหส้ถานการณ์ราคามะพร้าวในประเทศน่าจะคล่ีคลาย ส่วนราคามะพร้าวผลใหญ่ขณะน้ี 
ราคาปรับสูงข้ึนเป็นผลละ 24 บาท สูงข้ึนประมาณผลละ 14 บาท จากเดิมท่ีราคาผลละ 10.60 บาท ส่งผลให้
ราคากะทิปรับเพิ่มข้ึนเป็น 60 บาทต่อกิโลกรัม 

จากผลส ารวจพื้นท่ีปลูกมะพร้าวของประเทศพบวา่ พื้นท่ีปลูกและผลผลิตมะพร้าวมีแนวโนม้ลดลง
อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากพื้นท่ีบางส่วนถูกทดแทนดว้ยปาล์มน ้ามนั โดยปัจจุบนัมีพื้นท่ีปลูกมะพร้าวอยู่
ประมาณ 1.610 ลา้นไร่ จาก 2.549 ลา้นไร่ในปี 2549 ส่งผลใหพ้ื้นท่ีเก็บเก่ียวลดลงเช่นกนั แต่ในทางกลบักนั
เม่ือพิจารณาถึงผลผลิตพบวา่ ผลผลิตมะพร้าวมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนจาก 606 
กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2549 เป็น 1,077 กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2550 ส าหรับสาเหตุท่ีท าใหพ้ื้นท่ีปลูกมะพร้าวลดลง 
เป็นผลมากจากพื้นท่ีปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่เป็นมะพร้าวอายมุากจึงท าใหป้ระสิทธิภาพต่อพื้นท่ีต ่า และตอ้ง
ปลูกทดแทนดว้ยพนัธ์ุดี รวมทั้งเกษตรกรมีความตอ้งการมะพร้าวพนัธ์ุดีปีละ 2 แสนหน่อ แต่กรมวชิาการ
เกษตรสามารถผลิตได ้41,495 หน่อ เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณในการขยายสวนแม่พนัธ์ุและ
บ ารุงรักษาพอ่-แม่พนัธ์ุมะพร้าว ขณะเดียวกนั เกษตรกรตอ้งประสบปัญหาแมลงศตัรูพืชระบาด เช่น แมลง
ด าหนาม และมีมะพร้าวราคาถูกท่ีน าเขา้มาทดแทนมะพร้าวผลภายในประเทศ ดงันั้น กระทรวงเกษตรฯ จึง
ไดก้ าหนด 5 แนวทางการพฒันาพื้นท่ีปลูกมะพร้าว คือ 

1.รักษาระดบัพื้นท่ีปลูกมะพร้าวคงท่ีท่ี 1.4 ลา้นไร่ และสนบัสนุนการปลูกมะพร้าวพนัธ์ุดีทดแทน
สวนมะพร้าวเดิมหรืออายมุาก 

2. พฒันาสายพนัธ์ุมะพร้าวลูกผสมและส่งเสริมถ่ายทอดต่อใหเ้กษตรกร รวมทั้งอนุรักษเ์ช้ือพนัธ์ุ
มะพร้าวพื้นเมือง โดยรัฐสนบัสนุนมะพร้าวพนัธ์ุพื้นเมืองภายในครัวเรือน 

3. ส่งเสริมการควบคุมแมลงศตัรูพืชดว้ยชีววธีิ 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนการเพิ่มมูลค่ามะพร้าวผา่นสถาบนัเกษตรกร โดยรัฐใหค้วามช่วยเหลือดา้น
วชิาการ และจดัท าโครงการ 



5. รณรงคแ์ละสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ในการบริโภคและใชป้ระโยชน์
จากการบริโภคมะพร้าว 

ปัจจุบนัไทยส่งออกมะพร้าวในรูปมะพร้าวฝอย เน้ือมะพร้าวแหง้ น ้ามนัมะพร้าว และกะทิส าเร็จรูป 
ซ่ึงมีแนวโนม้เพิม่ข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการบริโภคอาหารไทยในต่างประเทศ และความนิยมอาหารไทย
ของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน โดยปี 2550 ตั้งแต่ มค.- ตค. ปริมาณส่งออกกะทิส าเร็จรูปมีเท่ากบั 85,897 ตนั โดย
มีตลาดท่ีส าคญั คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป นิวซีแลนด ์และในเอเชีย ขณะเดียวกนั แนวโนม้ความ
ตอ้งการน ้ามนัพืชเพิ่มข้ึนทั้งเพื่อการบริโภค และในรูปพลงังานเช้ือเพลิง ดงันั้น ในอนาคตคาดวา่ราคาน ้ามนั
พืชจะมีแนวโนม้สูงข้ึน 

ความเช่ือ[แก]้ 

ตามต าราพรหมชาติฉบบัหลวง ไดก้ าหนดใหป้ลูกมะพร้าวบริเวณทิศตะวนัออกของบา้นเพื่อให้เป็น
สิริมงคล คนท่ีเกิดปีชวด ปีเถาะ ตามต าราพรหมชาติฉบบัหลวง ก็จดัใหม้ะพร้าวเป็นม่ิงขวญัของคนท่ีเกิดใน
ปีดงักล่าว นอกจากน้ี การลา้งหนา้ศพดว้ยน ้ามะพร้าว ก็เพราะมีความเช่ือวา่น ้ามะพร้าวเป็นน ้าบริสุทธ์ิ ใน
พิธีกรรมทั้งทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ จะจดัใหมี้มะพร้าวอ่อนเป็นเคร่ืองสังเวย เพราะมีความเช่ือ
วา่มะพร้าวเป็นตวัแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ และน ้ามะพร้าวเป็นน ้าท่ีบริสุทธ์ิเหมาะแก่การช าระลา้งและ
การด่ืมเพื่อเป็นสิริมงคล 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&section=14

