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ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“มะพร้าวน า้หอม” 

บทน า  

 หลักการและเหตุผล 

  มะพร้าวน้้าหอม เป็นผลไม้ดาวรุ่งน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจุบันความต้องการมะพร้าวน้้าหอมในตลาดผู้บริโภคสูงมาก  มีการ
น้ามะพร้าวไปแปรรูปเป็น  ขนม  เครื่องดื่ม เครื่องใช้ ของที่ระลึก และ
ของว่างต่างๆหลากหลายชนิด  และนับวันจะมีการคิดค้นน้าเอาส่วน
ต่างๆ  ของมะพร้าวไปแปรรูปมากขึ้น  ท้าให้ความต้องการปริมาณ
มะพร้าวน้้าหอมสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว 

  อาชีพการปลูกมะพร้าวน้้าหอม  จึงถือเป็นโอกาสทางอาชีพหนึ่งที่
สามารถสร้างรายได้อย่างมาก  หากเพียงต้องปลูกมะพร้าวน้้าหอมให้
ถูกวิธีจึงจะให้ได้ผลผลิตคุ้มค่า 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าชุดความรู้ท ามาหากิน 
  1.  เพื่อน้าเสนอเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพหลัก หรือ

      อาชีพเสริม 

  2.  เพื่อให้ผู้ที่สนใจใช้เป็นคู่มือการปลูกที่ได้ผลคุ้มค่า 



ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“มะพร้าวน า้หอม” 

 กลุ่มเป้าหมาย 

  1.  ผู้ที่ปลูกมะพร้าวน้้าหอมอยู่เดิมแต่ยังไม่ประสบผลส้าเร็จ 

  2.  ผู้ที่มีพื้นที่แต่ปล่อยพ้ืนที่โดยเปล่าประโยชน์ สามารถปลูกเป็น 

      อาชีพเสริม 

  3.  บคุคลท่ีสนใจประกอบอาชีพปลกูมะพร้าวน า้หอม 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าชุดความรู้ท ามาหากิน 
  1.  เพื่อน้าเสนอเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพหลัก หรือ

      อาชีพเสริม 

  2.  เพื่อให้ผู้ที่สนใจใช้เป็นคู่มือการปลูกที่ได้ผลคุ้มค่า 

 ขั้นตอนการจัดท าชุดความรู้ท ามาหากิน 

  1.  วิเคราะห์ความต้องการอาชีพ 

  2.  รวบรวมความรู้ 

  3.  ประมวลและเรียบเรียงเนื้อหาความรู้ 

  4.  ตรวจสอบเนื้อหาชุดความรู้ว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

  5.  เผยแพร่ชุดความรู ้

 

 

 



ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“มะพร้าวน า้หอม” 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.  ใช้เป็นคู่มือในการประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพ 
 2.  ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

  3. สามารถน าความรู้  ขั้นตอน  เทคนิคต่างๆ มาใช้ประกอบ 

      อาชีพให้ประสบผลส าเร็จ 



Mind Map 



 

Infographic 



ประมวลเนือ้หา 
๑. กระบวนการผลิต 
 ความรู้ / ทักษะการด าเนินการ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าว 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าท่ีควรทราบคือ อนุกรมวิธานของมะพร้าว สัณฐาน
วิทยาของมะพร้าว  การเจริญเติบโตของมะพร้าวน้้าหอม การให้ผลของมะพร้าวน้้าหอม  แหล่งก้าเนิด
ของมะพร้าวน้้าหอม  และการแพร่กระจายของมะพร้าว  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 อนุกรมวิธานของมะพร้าว  อนุกรมวิธานของมะพร้าวตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
มีรายละเอียดดังนี้ 
  อันดับ (Order)  : Palmales 
  วงศ์ (Family)  : Palmae หรือ Arecaceae (plam) 
  เผ่า (Tribe)  : Cocoideae มีมากกว่า 20 genara 
  สกุล (Genus)  : Cocos 
  ค้าระบุชนิด (specific epithet)               : nucifera 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)          : Cocos nucifera Linn 
  ชื่อสามัญอังกฤษ : coconut plam 
  ภาษาไทย  : มะพร้าว 
  ภาษาถิ่น  : หมากอูน,บักพร้าว,ลูกพร้าว 
 มะพร้าวเป็นพืชเพียงชนิดเดียวท่ีอยู่ในสกุล Cocos และเป็นพืชท่ีส้าคัญท่ีสุดของวงศ์
ปาล์มหรือตระกูลปาล์ม  เนื่องจากแทบทุกส่วนของมะพร้าวมีประโยชน์ต่อมนุษย์ 
 สัณฐานวิทยาของมะพร้าว 
  1. ราก (Roots)  
 มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นชนิดใบเลี้ยงเดี่ยว มีระบบรากแบบรากฝอย (fibrous root 
system) ซึ่งรากมะพร้าวท่ีท้าหน้าท่ียึดเหนี่ยวล้าต้น ดูดซึมน้้าและธาตุอาหารต่าง ๆ เน่ืองจากมะพร้าว
เป็นพืชท่ีไม่มีขนราก (root hairs) ดงันัน้รากฝอยท่ีแผ่กระจาย ออกไปตามดินชัน้ต่าง ๆ ก็จะท า
หน้าท่ีดูดซึมน า้และธาตุอาหารส่งมายงัรากใหญ่ พร้อมทัง้ ช่วยยึดล าต้นไม่ให้โค่นล้มด้วย ส าหรับ
รากใหญ่นัน้ มีหน้าท่ีล าเลียงอาหารเข้าสู่ล าต้น มากกว่าท าหน้าท่ีดูดอาหารโดยตรง แต่รากใหญ่ก็
ดดูซมึน า้และธาตอุาหารได้บ้าง เหมือนกนัตรงบริเวณท่ีอยู่ใกล้กบัหมวกราก 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าว (ต่อ) 
 ซึ่งรากใหญ่บริเวณดังกล่าวนี ้ผนังเซลล์ราก บาง นอกจากนีแ้ล้วรากใหญ่ยังมีรู
ส าหรับหายใจ ท าหน้าท่ีดดูเอาอากาศท่ีมีอยู่ในดินเข้า ไปในรากและถ่ายเทอากาศจากรากออกมา
ให้แก่ดิน ซึ่งอวยัวะท่ีรากใช้แลกเปล่ียนอากาศ รากชนิดต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนัน้ เป็นรากท่ี
เกิดจากส่วนล่างสดุของล าต้น ทัง้สิน้ แต่ถ้ามะพร้าวมีอายมุาก ๆ หรือดินมีน า้ขงัอยู่ตลอดเวลา ราก
เหล่านีข้องมะพร้าวจะ เน่าตายหรือสิน้สภาพไป ดงันัน้มะพร้าวจะสร้างรากชุดใหม่ท่ีเรียกว่า ราก
อากาศ (aerial roots) ขึน้มาทดแทนรากชดุเดิม ซึ่งรากชดุใหม่นีเ้จริญออกมาจากโคนต้น
เหนือผิวดิน 
  2. ล าต้น (Stem)  
 มะพร้าวท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว ล้าต้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนท่ีส้าคัญคือ ส่วนแรก เป็น
ส่วนของล้าต้นที่อยู่ในดิน มีลักษณะทรงกรวยคว้่า พร้อมท้ังมีรากใหญ่เจริญออกมา โดยรอบ เรียกส่วน
ของล้าต้นท่ีอยู่ในดินนี้ว่า bole ล้าต้นส่วนท่ีสองคือ ล้าต้นท่ีอยู่เหนือผิว ดินขึ้นมาท่ีเรียกว่า trunk ล้า
ต้นมะพร้าวในส่วนนี้มีรูปร่างลักษณะเป็นกระบอกทรงสูง แต่ ตอนส่วนโคนต้นท่ีอยู่เหนือพื้นดิน
เล็กน้อยมีลักษณะคล้ายตะโพก และมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนล้าต้นท่ีอยู่สูงขึ้นไป ท่ีส่วนยอดสุดของล้าต้น
มะพร้าวจะมีตาอยู่เพียงตาเดียวเท่านั้น ท่ี จะเจริญเติบโตเป็นล้าต้น ใบ และช่อดอก ถ้าหากตายอดนี้
ถูกท้าลายหรือเน่าตายไป มะพร้าวท้ังต้นก็จะตายไปด้วย  ซึ่งตายอดท่ีมีความส้าคัญท่ีสุดของมะพร้าวนี้
เรียกว่า terminal bud ล้าต้นมะพร้าวส่วนท่ีอยู่เหนือดิน จะเริ่มปรากฏรูปร่างเป็นทรงกระบอกเมื่อ 
มะพร้าวมีอายุได้ประมาณ 4-5 ปี โดยในช่วงแรกของการเจริญเติบโตทางล้าต้นนั้น ตา ยอดจะ
เจริญเติบโตทางด้านกว้างเพื่อเพิ่มขนาดของล้าต้น จนกระท่ังการเพิ่มขนาดล้าต้น เป็นไปตามลักษณะ
ประจ้าพันธุ์แล้ว  ตายอดก็จะเร่ิมเจริญเติบโตทางด้านความสงู มี ลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอกสงูขึน้
ไปเร่ือย ๆ จนชัว่ชีวิต ล าต้นมีสีเทาอ่อนและตัง้ตรง แต่ มกัจะเอียงออกไปหาแสงสว่างหรือเอียงตาม
ทิศทางลมท่ีพดัประจ ามาสู่บริเวณนัน้ได้ โดยทั่วไปแล้ว ล าต้นมะพร้าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 25-30 เซนติเมตร  บน ส่วนของล าต้นประกอบด้วย ข้อ ปล้อง และใบ เช่นเดียวกบัพืช
ใบเลีย้งเด่ียวทั่ว ๆ ไป แต่ ทว่าความห่างของปล้องจะอยู่ใกล้ชิดติดกันมาก   ในปีแรก ๆ ของการ
เจริญเติบโตจนกระทั่งมะพร้าวตกผลนัน้ ล าต้นมะพร้าวจะ เจริญเติบโตเพิ่มความสูงขึน้อย่าง
รวดเร็ว หลงัจากนัน้เจริญเติบโตจะช้าลง 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าว (ต่อ) 
 และเมื่อผ่าล้าต้นมะพร้าวออกตามขวาง จะเห็นเนื้อเยื่อชั้นในหยาบเป็นเสี้ยนแข็ง สี 
เหลืองจาง และมีท่อน้้าท่ออาหารกระจายอยู่ท่ัวไป โดยเฉพาะบริเวณใจกลางล้าต้นแล้วจะ มีท่ออาหาร
อยู่มากกว่าบริเวณรอบนอก ส้าหรับเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของล้าต้นจะแข็งและ ค่อนข้างเปราะ ซึ่งเป็น
เนื้อเยื่อพวก rhytidome และท่ีผิวด้านนอกของล้าต้นมีรอยแตกตื้น ๆ ขนาดเล็กอยู่ท่ัวไป ท้าให้น้้า
และเชื้อโรคเข้าสู่ล้าต้นตรงรอยแตกนี้ได้ 
  3. ใบ (Leaves)  
 ใบมะพร้าวมีชื่อเรียกเฉพาะว่า fronds ซึ่งเป็นใบประกอบแบบ pinnately 
compound leaf ท่ีเกิดจากตาส่วนยอดของต้น และรวมกันอยู่เป็นกระจุก ปลายใบกระจาย ออกเป็น
รัศมีรอบ ๆ ล้าต้น โดยจ้านวนใบท่ีคงอยู่บนล้าต้นและอัตราการสร้างใบของ มะพร้าวในแต่ละปีนั้น ใช้
เป็นเครื่องวัดความเจริญเติบโตของมะพร้าวได้เป็นอย่างดี กล่าวคือถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
มะพร้าวท่ีมีการเจริญเติบโตดี จะสร้างจ้านวนใบได้ มาก และมีใบสดติดอยู่บนล้าต้นได้มากด้วย แต่
อย่างไรก็ตาม จ้านวนใบท่ีเกิดขึ้นบนล้าต้น จะผันแปรไปตามอายุของมะพร้าว อัตราการเกิดใบ อัตรา
การร่วงของใบ ความอุดม สมบูรณ์ของดิน และสภาพลมฟูาอากาศต่าง ๆ ซึ่งมะพร้าวท่ีมีอายุ 1-2 ปี 
จะมีใบประมาณ 8-10 ใบ ต่อมาเมื่อมะพร้าวมีอายุ 3-4 ปี จะมีใบประมาณ 12-18 ใบ และเมื่อ
มะพร้าวเริ่ม ออกดอกหรือมีอายุได้ประมาณ 6 ปี อัตราการสร้างใบในแต่ละปีจะสม่้าเสมอ จ้านวนใบ
บน ล้าต้นจะมีประมาณ 21-34 ใบ โดยมีอัตราการสร้างใบในแต่ละปีประมาณ 12-18 ใบ แต่ เมื่อ
มะพร้าวมีอายุมาก ๆ จ้านวนใบของมะพร้าวจะเริ่มลดลง  การเกิดของใบมะพร้าวนั้น กลุ่มเซลล์ท่ีจะ
เป็นใบ (leaf primodia) ใช้เวลาในการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างประมาณ 30 เดือน จึงจะโผล่ใบอ่อนเป็น
ยอดแหลมคล้ายลูกศรขึ้นมา จากแผ่นใยของใบ (fibrous leaf sheath) ท่ีห่อหุ้มตายอดอยู่ ใบอ่อนนี้
จะยืดตัวอย่าง รวดเร็ว โดยใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน และหลังจากท่ีใบมะพร้าวเจริญเติบโตเต็มท่ี
แล้ว ประมาณ 2 1/2 - 3 ปี จึงจะร่วงจากล้าต้น โดยใบท่ีแห้งจนเกือบร่วงจากล้าต้นจะท้ามุม 120-
170 องศากับล้าต้น  ใบมะพร้าวแต่ละใบประกอบด้วย ก้านใบ (rachis or leaf stalk or petiole) 
และใบ ย่อย (leaflets) ความยาวก้านใบประมาณ 4.5-6.0 เมตร แต่ละใบจะมีใบย่อยประมาณ 200-
250 ใบ โดยใบย่อยจะเรียงติดกันเป็นแผงท้ังสองข้างของก้านใบ   
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 ใบย่อยท่ีโคนใบและ ปลายใบจะมีขนาดใบแคบและสั้นกว่าใบย่อยท่ีอยู่ตอนกลางใบ ใบ
ย่อยท่ีโคนใบจะยาว ประมาณ 76 เซนติเมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร ส่วนใบย่อยท่ีปลายใบจะยาว
ประมาณ 45 เซนติเมตร กว้าง 1.3 เซนติเมตร ส้าหรับใบย่อยท่ียาวท่ีสุดประมาณ 1 เมตร ซึ่งจะเป็นใบ 
ย่อยท่ีอยู่ประมาณ 1/3 ของก้านใบท่ีนับจากโคนใบ โคนใบส่วนท่ียึดติดกับล้าต้นอย่าง เหนียวแน่น มี
ขนาดใหญ่เกือบครึ่งรอยล้าต้น และมีร่องเหนือโคนใบให้น้้าไหลสู่ยอดได้  
ใบท่ีอยู่บนล้าต้นและรวมกันอยู่เป็นกระจุกนั้น ใบแต่ละใบจะมีการเร่งตัวอย่างมี ระเบียบเพื่อให้ใบทุก
ใบรับแสงแดดอย่างเต็มท่ี การเรียงตัวของใบบนล้าต้นมีลักษณะเป็น เกลียว ซึ่งมีท้ังเกลียวเวียนซ้าย 
(ตามเข็มนาฬิกา) และเกลียวเวียนขวา (ทวนเข็มนาฬิกา) ถ้ามะพร้าวมีใบเรียงเป็นเกลียวเวียนซ้ายแล้ว 
ทะลายมะพร้าวจะพาดอยู่ทางขวาของก้าน ใบ ในทางตรงกันข้ามกัน ถ้ามะพร้าวมีใบเรียงเป็นเกลียว
เวียนขวา ทะลายมะพร้าวจะพาด อยู่ทางซ้ายของก้านใบ ซึ่งการเรียงตัวของใบท้ัง 2 ลักษณะนี้ การ
จัดเรียงของใบบนล้าต้น (phyllotaxy) ประมาณ 2/5 กล่าวคือใบแต่ละใบห่างกันท้ามุมประมาณ 137-
140 องศา ดังนั้นถ้าก้าหนดให้ใบยอดเป็นใบท่ี 1 ซึ่งมีอายุอ่อนท่ีสุด แล้วนับใบท่ีแก่กว่าลงมาเรื่อย ๆ 
จะพบว่าเมื่อใบเวียนครบ 2 รอบ ประมาณ 2/5 ของรอบล้าต้น ใบท่ี 6 จะอยู่เกือบตรงกับ ใบท่ี 1 โดย
ท้ามุมห่างกันประมาณ 15-35 องศา และในท้านองเดียวกัน ใบท่ี 7 จะอยู่เกือบ ตรงกันใบท่ี 2 ใบท่ี 8 
จะอยู่เกือบตรงกับใบท่ี 3 เป็นเช่นนี้เรื่อย ๆ ไป ดังภาพแสดงการ เรียงของใบมะพร้าว เมื่อมะพร้าว
เจริญเติบโตเต็มที่จะมีใบประมาณ 30-40 ใบ ใบต่าง ๆ บนล้าต้นมะพร้าวนี้แบ่งออกได้เป็น 4 ชุด คือ  
 ชุดที่ 1 มีใบประมาณ 3-5 ใบ เป็นใบอ่อนท่ีอยู่ในตามะพร้าว อาจจะมีบางใบท่ีใบ ย่อย
เริ่มคลี่ออกบ้างแล้ว  
 ชุดที่ 2 มีใบประมาณ 10-12 ใบ เป็นใบท่ีใบย่อยคลี่ออกแล้ว และมีช่อดอกอายุ ต่าง ๆ 
กันอยู่ระหว่างมุมใบ  
 ชุดที่ 3 มีใบประมาณ 10-14 ใบ เป็นใบท่ีรองรับทะลายมะพร้าวท่ีมีอายุต่าง ๆ กัน  
 ชุดที่ 4 มีใบประมาณ 10-12 ใบ เป็นใบท่ีได้เก็บเกี่ยวทะลายมะพร้าวแล้ว ใบชุดนี้ ไม่มี
ประโยชน์อะไร  
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  4. ช่อดอก (Inflorescence)  
 มะพร้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ช่อดอกจะมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่แยกกัน แต่ดอก
ท้ังสองชนิดอยู่ในช่อดอกเดียวกัน ลักษณะประจ้าพันธุ์ของมะพร้าวจะเป็นสิ่ง ก้าหนดระยะเวลาการ
ออกดอก มะพร้าวพันธ์ุต้นสูงจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 6 ปี แต่ มะพร้าวพันธ์ุเตี้ย หรือพันธุ์ลูกผสม
จะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 4-5 ปี ช่อดอกมะพร้าว เกิดอยู่ในมุมใบระหว่างส่วนของล้าต้นกับโคนใบ
โดยมีแผ่นใยของโคนใบห่อหุ้มอยู่ มะพร้าวท่ีมุมใบทุกใบมีช่อดอกเกิดขึ้นอย่างสม่้าเสมอ เรียกว่า 
regular bearer ส่วน มะพร้าวท่ีมีช่อดอกเกิดไม่สม่้าเสมอ เรียกว่า irregular bearer ดังนั้นมะพร้าว
พวก regular bearer จะมีจ้านวนช่อดอกเท่ากับจ้านวนใบ และมีช่อดอกปีละประมาณ 10-14 ช่อ
ดอก  มะพร้าวท่ีเริ่มออกดอกครั้งแรก หรือในกรณีของมะพร้าวท่ีถูกปาดช่อดอกท้าน้้าตาลเป็น
เวลานาน ๆ พบว่าในช่อดอกจะมีเฉพาะดอกตัวผู้เท่านั้น ช่อดอกมะพร้าวหรือ ท่ีเรียกว่าจั่น (spadix) 
หรือมีขนาดเล็กจะเจริญเติบโตออกมาก่อนแล้ว หยุดการเจริญเติบโต หลังจากนั้นกาบหุ้มอันในจะ
เจริญเติบโตแทงทะลุกาบนอกออกมา และท้าหน้าท่ีหุ้มช่อดอกไว้ จั่นมะพร้าว เมื่อแรกเกิดมีสีเหลือง
ค่อนข้างแบน เมื่อจั่น เจริญเติบโตเต็มที่จะมีลักษณะคล้ายลูกกระสวย (fusi-form) สีเขียวกลมยาวและ
โค้งออก บางท้องถิ่นอาจเรียกว่า นกมะพร้าวนั้น มีกาบ (spathe) จ้านวน 2 อันหุ้มช่อดอก โดยกาบ
หุ้มอันนอกส่วนโคนเล็กเรียวแต่ส่วนปลายเล็กแหลม ความยาวของจั่นประมาณ 1-2 เมตร บริเวณท่ี 
ใหญ่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร ต่อมาทางด้านล่างของกาบหุ้มจะแตก  ช่อดอก
มะพร้าวเป็นแบบ panicle ประกอบด้วยแกนกลางช่อดอก (rachis) ซึ่งมี แขนงช่อดอกแยกออกไป
เป็นระแง้ (panicle) ติดกับช่อดอกเรียงเป็นเกลียว จ้านวน ประมาณ 40 อัน ในแต่ละระแง้มีดอกตัวผู้
อยู่ตอนปลายเป็นจ้านวนมาก และตอนโคนของ ระแง้แต่ละอันจะมีดอกตัวเมียอยู่ประมาณ 1-2 ดอก 
 ดอกตัวผู้ (male flower or male spikelet) ในแต่ละจั่น จะมีเป็นจ้านวนมาก ตั้งแต่ 
200-300 ดอก จนถึงจ้านวนนับพัน ๆ ดอก โดยอาจจะเกิดเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 ดอก
ก็ได้ ลักษณะของดอกคล้ายข้าวเปลือก เมล็ดใหญ่ ไม่มีก้านดอก ขนาดของ ดอกยาวประมาณ 0.7-1.3 
เซนติเมตร กว้างประมาณ 0.5-0.7 เซนติเมตร มีกลีบดอก (perianth of floral leaves) สีเหลือง 
จ้านวน 6 กลีบ แยกออกเป็น 2 วง ๆ ละ 3 กลีบ โดย กลีบดอกวงนอกมีขนาดเล็กกว่า และเกิดสลับ
กับกลีบดอกวงใน เมื่อดอกแก่จะแตกออก ตามยาวของดอก 
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 ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ (stamen) จ้านวน 6 อัน และแยกออกเป็น 2 วง ๆ ละ 3 
stamen ตรงกลางดอกซึ่งเป็นชั้นในสุดมีเกสรตัวเมียท่ีพัฒนาไม่สมบูรณ์และไม่ท้าหน้าท่ีแล้ว 
(rudimentary pistil) ซึ่งปลายแยกเป็น 3 แฉก แต่ละแฉกมีต่อมน้้าหวานเพื่อ ล่อแมลงให้ช่วยถ่ายเท
ละอองเกสรตัวผู้ การบานของดอกตัวผู้นั้น ดอกที่อยู่ปลายระแง้และ ดอกที่ติดอยู่บนฐานดอกตัวเมียจะ
เริ่มบานก่อน หลังจากนั้นดอกท่ีอยู่ถัดลงไปตามระแง้ ล่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ บานทยอยไปเรื่อย ๆ แต่ละ
ดอกจะบานอยู่ประมาณ 1 วัน ก็ร่วงหล่น ไป ระยะเวลาตั้งแต่ดอกตัวผู้ดอกแรกเริ่มบานไปจนถึงดอก
สุดท้ายร่วง (male phase) ใช้ เวลาประมาณ 20-24 วัน และละอองเกสรตัวผู้ท่ีแตกออกจากอับเกสร
นั้น จะมีละอองเกสร อยู่ 2 ชนิดคือ ละอองชนิดกลมท่ีไม่เป็นหมัน กับละอองเกสรท่ีเหี่ยวท่ีเป็นหมัน 
ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์  
 ดอกตัวเมีย (female flowers or button) ดอกตัวเมียมีลักษณะกลมนูน มีกลีบ
ดอก (perianth) ห่อหุ้มเป็นปลีคล้าย ๆ กับกะหล่้าปลีขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ  เมื่อ
ดอกตัวเมียได้รับการผสมจากละอองเกสรตัวผู้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเจริญเติบโต เป็นผลต่อไป กลีบดอก
ตัวเมียท้ัง 6 อัน ท่ีติดอยู่กับระแง้ก็จะขยายใหญ่ขึ้น และติดอยู่บน ฐานของผลต่อไปจนกระท่ังผลแก่
และแห้ง  
  5. ผล (Fruit)  
 ผลมะพร้าวจะมีขนาดโตเต็มที่หลังจากท่ีมีการผสมเกสรแล้ว 6 เดือน และ หลังจากนั้น
อีก 6 เดือน ผลก็จะสุกแก่พร้อมท่ีจะเก็บเกี่ยว ลักษณะของผลเป็นแบบ fibrous drups ท่ีเรียกกันว่า 
nut ขนาดของผล สีของผล จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ ประจ้าพันธุ์ ผลของมะพร้าวหรือเปลือก
มะพร้าวนี้ประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ 3 ชั้น คือ  
1. Exocarp คือ เปลือกนอกสุดของผล เป็นแผ่นของเส้นใยท่ีเหนียวและแข็ง เมื่อ ผลแก่จะมีสีเขียว 
แดง หรือเหลืองตามลักษณะประจ้าพันธุ์ ส้าหรับผลท่ีแก่และแห้งจัดจะมี สีน้้าตาลเข้ม  
2. Mesocarp เป็นชั้นท่ีอยู่ถัดจากเปลือกนอกเข้ามา เมื่อผลยังอ่อนมีลักษณะอ่อน นุ่มบางพันธุ์อาจมี
รสหวานรับประทานได้ แต่เมื่อผลแก่จะกลายเป็นชั้นของเส้นใยท่ีเรียกว่า กาบมะพร้าว (coir) ซึ่งชั้นนี้
จะหนาประมาณ 4-8 เซนติเมตร  
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3. Endocarp เป็นชั้นในสุดท่ีมีกาบมะพร้าวหุ้มล้อมรอบ เมื่อผลแก่จะมีลักษณะ แข็ง สีน้้าตาลด้า ท่ี
เรียกว่า กะลา (husk or shell) ซึ่งผิวด้านนอกของกะลาจะมีสันนูน 3 สัน ท่ีกะลาด้านท่ีอยู่ทางขั้วของ
ผลจะมีตาอยู่ 3 ตา carpel ละ 1 ตา โดยมีตาแข็ง 2 ตา และตานิ่มอันใหญ่ 1 ตา ตานิ่มนี้จะอยู่บน
ส่วนของกะลาอันใหญ่ที่สุด เมื่อมะพร้าวงอกหน่อ ออกมา ต้นอ่อนจะแทงทะลุผ่านตานิ่มอันนี้  
  6. เมล็ด (Seed)  
 เมล็ดมะพร้าวมีขนาดใหญ่ ซึ่งเมล็ดมะพร้าวนี้ก็คือเนื้อมะพร้าว (kernel or meat or 
endosperm) ท่ีอยู่ภายในกะลานั่นเอง ประกอบด้วย seed coat เป็นแผ่นบาง ๆ สีน้้าตาลคั่นอยู่
ระหว่างกะลากับเนื้อมะพร้าว ซึ่ง seed coat นี้จะติดแน่นกับเนื้อมะพร้าว เนื้อมะพร้าวโดยท่ัวไปจะมี
ความหนาเฉลี่ยประมาณ 1-2 เซนติเมตร สีขาวและมีน้้ามันอยู่ มาก ส่วนของคัพภะ(embryo) จะอยู่
ใต้ตานิ่ม มีลักษณะคล้ายหัวเข็มหมุดสีเหลืองขนาด 0.5-1 เซนติเมตร ฝังอยู่ในเนื้อมะพร้าว ภายใน
เมล็ดจะเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ เมื่อผลอ่อน จะมีน้้า (liquid endosperm) บรรจุอยู่เต็ม ซึ่งน้้า
มะพร้าวมีน้้าตาลพวกกลูโคสและซูโคส เมื่อผลแก่จะมีสารท่ีขับออกมาจากเซลล์ของ endosperm 
รวมอยู่ด้วย ท้าให้น้้ามะพร้าวมี รสกร่อยลงไป ปริมาณน้้าก็มีน้อยลง ดังนั้นเมื่อเขย่าผลมะพร้าวจะได้
ยินเสียงของน้้า เมล็ดมะพร้าวไม่มีการพักตัว ดังนั้นคัพภะจะเจริญเติบโตได้ทันทีหลังจากท่ีผลแก่ เต็มท่ี
แล้ว โดยคัพภะจะงอกหน่อออกมาทางตานิ่มและโผล่ยอดอ่อนออกมาจากเปลือกของ มะพร้าวพร้อม
ท้ังมีรากเกิดขึ้นท่ีหน่ออ่อนด้วย ซึ่งระยะเวลาท่ีคัพภะเจริญเติบโตเป็นหน่อ และมีรากนั้น ใช้เวลา
ประมาณ 4 เดือน เมื่อน้าผลมะพร้าวท่ีมีลักษณะดังกล่าวนี้มาผ่าออก ตามยาวของผลจะพบว่า ส่วน
ของใบเลี้ยงท่ีหุ้มยอดอ่อน (plumule) และรากอ่อน ของคัพภะ เกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้นภายใน
ช่องว่างของเมล็ดท่ีเรียกว่า จาวมะพร้าว (haustorial organ or apple) ซึ่งผิวนอกมีสีเหลืองอ่อน แต่
เนื้อเยื่อภายในมีลักษณะฟุาม ชุ่มน้้าคล้าย ๆ กับฟองน้้า จาวมะพร้าวนี้จะท้าหน้าท่ีล้าเลียงอาหารจาก  
endosperm ไป หล่อเลี้ยงคัพภะ รากอันแรกของมะพร้าวท่ีเจริญออกมาจากคัพภะนั้น เป็นรากท่ีมี
อายุสั้น ชั่วระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจะมีรากวิสามัญเจริญเติบโตออกมาจากส่วนข้อของล้าต้น แทน 
พร้อมท้ังมีรากฝอยแตกสาขาเจริญอยู่ภายในชั้น mesocarp และรากจะแทงทะลุ เปลือกของผล
ออกมาหลังจากที่หน่ออ่อนโผล่ขึ้นมาแล้ว 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะพร้าว (ต่อ) 
  7. พันธุ์ (Varieties)  
 ในการจ้าแนกพันธุ์มะพร้าวออกเป็นหมวดหมู่นั้น ใช้การพิจารณาลักษณะต่าง ๆ ท่ี
ส้าคัญ 3 ประการคือ (1) การเจริญเติบโตของล้าต้น (2) อายุท่ีมะพร้าวเริ่มตกผล และ (3) ลักษณะการ
บานของดอก จากหลักเกณฑ์ท้ัง 3 ประการนี้ ท้าให้แบ่งมะพร้าว ออกเป็น 2 พันธุ์ คือ (1) มะพร้าว
พันธุ์ต้นเตี้ย (Dwarf type var.nana) และ (2) มะพร้าว พันธุ์ต้นสูง (Tall type var. typica) ซึ่ง
มะพร้าวท้ัง 2 พันธุ์มีลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้ คือ  
มะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ย หมายถึง มะพร้าวท่ีมีล้าต้นเล็ก ทางใบสั้น ความสูงล้าต้น ไม่เกิน 12 เมตร เริ่ม
ออกดอกและผลหลังปลูกประมาณ 3-4 ปี มะพร้าวพันธ์ุนี้เป็นพวก ผสมตัวเอง ขนาดผลเล็ก มะพร้าวท่ี
จัดเป็นพวกพันธุ์เตี้ย มีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่น ได้แก่ นกคุ่ม หมูสีเขียว หมูสีแดง หรือนาฬิเก 
มะพร้าวเตี้ย มะพร้าวน้้าหอม เป็นต้น  
ส าหรับมะพร้าวพันธุ์ต้นสูง ส่วนมากเป็นมะพร้าวท่ีปลูกเพื่อขายผลแก่ หรือท้า มะพร้าวแห้ง มี
ลักษณะล้าต้นสูงใหญ่ อายุมากอาจถึง 80-90 ปี ความสูงล้าต้นประมาณ  
 นอกจากมะพร้าวท้ัง 2 พันธุ์แล้ว ยังมีมะพร้าวอีกชนิดหนึ่งท่ีมีลักษณะของช่อ ดอก 
แบบ spike ไม่มีระแง้ ดอกตัวเมียมีจ้านวนมากติดอยู่กับก้านดอก และมีดอกตัวผู้อยู่ ตรงส่วนปลาย
ของก้านดอก มะพร้าวชนิดนี้เรียกชื่อเฉพาะว่า มะแพร้ว  ส้าหรับปัจจุบันนี้ มะพร้าวท่ีปลูกเป็นการค้า
ในประเทศไทยให้ผลผลิตต่้า จึงได้ มีการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นท่ีศูนย์วิจัยพืชสวนสวี จังหวัด
ชุมพร ท้าให้ได้ มะพร้าวลูกผสมพันธุ์สวีลูกผสม 1 ซึ่งมะพร้าวพันธุ์นี้มีผลผลิตสูงเนื้อมะพร้าวหนา 
เปอร์เซ็นต์น้้ามันมาก และเป็นพันธ์ุท่ีแนะน้าให้กับชาวสวนมะพร้าว  
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สายพันธุ์ 
 มะพร้าวเป็นพืชผสมข้ามพันธุ์ แต่ละต้นจึงไม่เป็นพันธุ์แท้ อาศัยหลักทางการผสมพันธุ์ท่ี
เป็นไปโดยธรรมชาติ สามารถแบ่งมะพร้าวเป็น 2 พันธุ์คือ พันธุ์ต้นเตี้ยกับพันธ์ุต้นสูง 
 มะพร้าวต้นเตี้ย 
มะพร้าวประเภทนี้มีการผสมตัวเองค่อนข้างสูง จึงมักให้ผลดกและไม่ค่อยกลายพันธ์ุ ส่วนใหญ่นิยมปลูก
ไว้เพื่อรับประทานผลอ่อนเพราะในขณะท่ีผลยังไม่แก่ อายุประมาณ 4 เดือน เนื้อมีลักษณะอ่อนนุ่ม 
และน้้ามีรสหวาน บางพันธุ์น้้ามีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีกลิ่นหอม   
  ลักษณะทั่วไป  
 ล้าต้นเล็ก โคนต้นไม่มีสะโพก ต้นเตี้ย โตเต็มที่สูงประมาณ 12 เมตร ทางใบสั้น ถ้ามี
การดูแลปานกลางจะเร่ิมให้ผลเมื่ออายุ 3-4 ปี ให้ผลผลิตประมาณ 35-40 ปี 
 มะพร้าวประเภทต้นเตี้ยมีหลายพันธ์ุ แต่ละพันธุ์มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เปลือกสี
เขียวเหลือง นวล(สีงาช้าง) น้้าตาลแดง หรือสีส้ม  น้้ามีรสหวาน มีกลิ่นหอม มะพร้าวต้นเตี้ยทุกพันธุ์จะ
มีผลขนาดเล็ก เมื่อผลแก่มีเนื้อบางและน้อย ซึ่งได้แก่ พันธุ์นกคุ่ม หมูสีเขียว หมู่สีเหลืองหรือนาฬิกา 
มะพร้าวเตี้ยน้้าหอม และมะพร้าวไฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มะพร้าวไฟ 
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สายพันธุ์ (ต่อ) 
 มะพร้าวน้ าหอมของไทย  เป็นการกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ยสีเขียวท่ี
เรียกว่า หมูสีเขียว เนื่องจากได้มีการน้าไปทดลองปลูกท่ี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม แล้วมะพร้าวหมูสี
เขียวนี้กลายเป็นมะพร้าวน้้าหอมขึ้นมาจึงท้าให้ไทยมีมะพร้าวสายพันธ์ุน้้าหอมนี้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์
เดียวในโลก พื้นท่ีท่ีเหมาะในการปลูกมะพร้าวน้้าหอม เป็นพื้นท่ีในภาคกลาง โดยเฉพาะในแถบ อ.นคร
ชัยศรี จ.นครปฐม รวมท้ัง จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมมีส่วนท้าให้คุณภาพของมะพร้าวน้้าหอมยังคงลักษณะของความหอมอยู่ เพราะถ้าน้าไป
ปลูกในท่ีห่างไกลออกไป ความหอมจะหายไปหรือจะมีความหอมน้อยลง 
 ปัจจุบันมะพร้าวน้้าหอมก้าลังเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ท่ีนิยมใช้ในการบริโภคสด
และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 มะพร้าวต้นสูง 
 ตามปกติมะพร้าวต้นสูงจะผสมข้ามพันธุ์ คือ ในแต่ละช่อดอก (จั่น) หนึ่งๆ ดอกตัวผู้จะ
ค่อยๆ ทยอยบาน และร่วงหล่นไปหมด  ก่อนท่ีดอกตัวเมียในจั่นนั้นจะเริ่มบาน จึงไม่มีโอกาสผสม
ตัวเอง มะพร้าว  ประเภทนี้เป็นมะพร้าวเศรษฐกิจส่วนใหญ่ปลูกเป็นสวนอาชีพ เพื่อท้าน้้าตาลมะพร้าว 
ใช้เนื้อจากผลแก่ไปประกอบอาหาร หรือเพื่อท้ามะพร้าวแห้งใช้ในอุตสาหกรรมน้้ามันมะพร้าว 
 มะพร้าวต้นสูง พื้นท่ีท่ีเหมาะ คือภาคใต้ท้ัง 14 จังหวัด เพราะว่ามีปริมาณน้้าฝนสูงกว่า 
1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายฝนท่ีดี มีฤดูแล้งไม่เกิน 3 เดือน โดยจะมีการปลูกกันมากท่ี จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นท่ีปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศไทย คือประมาณ 450,000 
ไร่ โดยเฉพาะในพื้นท่ี อ.ทับสะแก ซึ่งได้มะพร้าวลูกใหญ่ ฉะนั้นเวลาประกาศขายมะพร้าว จึงใช้
มาตรฐานของมะพร้าวท่ี อ.ทับสะแก เป็นเกณฑ์ เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศราคา 
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สายพันธุ์ (ต่อ) 
  ลักษณะทั่วไป  

 ล้าต้นใหญ่ โคนต้นมีสะโพกใหญ่ ต้นสูง โตเต็มท่ีสูงประมาณ 18 เมตร ทางใบใหญ่และ
ยาว ถ้ามีการดูแลปานกลางจะเริ่มให้ผลเมื่ออายุ 5-6 ปี อายุยืนให้ผลผลิตนานประมาณ 80 ปี มะพร้าว
ต้นสูงมีผลโตเนื้อหนาปริมาณเนื้อมาก มีลักษณะภายนอกหลายอย่างท่ีแตกต่างกัน เช่น ผลขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ รูปผลกลมผลรี บางพันธุ์เปลือกมีลักษณะพิเศษ คือ ในขณะท่ีผลยังไม่แก่ เปลือกตอนส่วน
หัวจะมีรสหวานใช้รับประทานได้ จึงมีชื่อเรียกต่างๆ กัน ได้แก่ พันธุ์กะโหลก มะพร้าวใหญ่ มะพร้าว
กลาง ปากจก ทะลายร้อย เปลือกหวานและมะแพร้ว 
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การคัดเลือก 
 เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชยืนต้นท่ีมีอายุยาวนานมาก หลังจากปลูกแล้ว 5-6 ปี จึงจะ
ให้ผล การสร้างสวนมะพร้าวต้องลงทุนพอสมควร และใช้เวลานาน จึงควรทราบสภาพแวดล้อมท่ี
มะพร้าวชอบ ลักษณะวิธีการคัดเลือกพันธ์ุการเพาะช้า การคัดเลือกหน่อ การปลูก ตลอดจนการปฏิบัติ
ดูแลรักษาเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากสวนมะพร้าวอย่างคุ้มค่า 

 หลักทั่วไปในการคัดเลอืกที่ปลูกมะพร้าว  ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 ๑. ดิน เป็นดินร่วน หรือร่วนปนทราย อุ้มน้้าได้ดี ถ้าเป็นดินเหนียวต้องมีการระบายน้้าดี 
สภาพดินเป็นกลาง หรือเป็นกรดเพียงเล็กน้อย pH ระหว่าง 6-7 หน้าดินมีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
ระดับน้้าใต้ดินไม่ควรตื้นกว่า 2 เมตร 
 ๒. ปริมาณน้้า ควรมีฝนตกไม่น้อยกว่า 1,300 มม./ปี และตกกระจายสม้่าเสมอแทบทุก
เดือน ถ้ามีฝนตกน้อยกว่า 50 มม./เดือน เป็นเวลานานติดต่อกันเกินกว่า 3 เดือน ผลผลิตจะลดลง 
หรือไม่ไห้ผลเลย 
 ๓. อุณหภูมิ ถ้ามีอุณหภูมิต้่ากว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกันหลายๆ วัน มะพร้าวจะ
ให้ผลน้อย อุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ ระหว่าง 27 + 7 องศาเซลเซียส 
 ๔. ระดับความสูงของพื้นท่ี ถ้าปลูกมะพร้าวในท่ีท่ีสูงกว่าระดับน้้าทะเลมากๆ มะพร้าว
จะไม่ค่อยออกผล การท้า สวนเพื่อการค้าควรเป็นท่ีสูงกว่าระดับน้้าทะเลไม่เกิน 100 เมตร 
 ๕. แสงแดด มะพร้าวต้องการแสงแดดประมาณวันละ 7 ชั่วโมง ถ้าปลูกมะพร้าวในท่ี
แสงแดดส่องไม่ถึง ต้นจะสูงเร็ว และไม่ค่อยออกผลเนื้อในผลก็จะบาง จึงไม่ควรปลูกมะพร้าวในท่ีร่ม
หรือปลูกถี่เกินไป 
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การคัดเลือก (ต่อ) 
 การคัดเลือกมะพร้าวเพื่อใช้ท าพันธุ์ 

  เพื่อให้ได้ต้นมะพร้าวท่ีมีลักษณะดีตามท่ีต้องการ จ้าเป็นจะต้องคัดเลือกท่ีจะน้าไป
เพาะ และเมื่อเพาะงอกเป็นหน่อแล้วก็จะต้องคัดเลือกหน่อพันธ์ุด้วย โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้ 
 ๑. การคัดเลือกสวนพันธุ ์
 ๒. เป็นสวนท่ีปลูกมะพร้าวพันธ์ุเดียวกัน 
 ๓. ขนาดสวนไม่น้อยกว่า 10 ไร่ 
 ๔. อยู่ในแหล่งท่ีมีการปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ 
 ๕. ต้นมะพร้าวมีขนาดอายุไล่เล่ียกัน และควรจะมีอายุไม่ต้่ากว่า 15 ปี 
 ๖. เป็นสวนท่ีมีการดูแลปานกลาง และมีต้นที่มีผลดกอยู่เป็นส่วนมาก 
 ๗. ไม่มีโรคหรือแมลงระบาด 
 ในกรณีท่ีอยู่ไกลแหล่งปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพ ไม่มีสวนขนาดใหญ่อาจคัดเลือกเพียง
บางหลักการเท่าท่ีจะท้าได้ หรือคัดเลือกเป็นต้นๆ ก็ได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนือ้หา 

การคัดเลือก (ต่อ) 
 การคัดเลือกต้นพันธุ์ 

 ๑. ควรเป็นต้นที่อยู่ในบริเวณกลางๆ สวน ให้ผลดกไม่น้อยกว่า 60 ผล/ต้น/ปี 
 ๒. ควรมีการจดบันทึกการให้ผลของต้นท่ีคิดว่าจะใช้เป็นต้นพันธุ์ก่อนสัก 3-4 ปี เพื่อให้
แน่ใจว่าให้ผลดกจริง โดยทาสีไว้ท่ีต้นเป็นท่ีสังเกตหรืออาจท้าเครื่องหมายอย่างอื่นก็ได้ 
 ๓. เป็นต้นที่ไม่อยู่ใกล้บ้าน คอกสัตว์หรือในท่ีทีดีกว่าต้นอื่น 
 ๔. ล้า ต้นตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่ พุ่มใบเป็นรูปวงกลม หรือครึ่งวงกลม มีจ้านวน
ทาง (ใบ) มากโคนทางสั้นและใหญ่ มีจั่นอย่างน้อย10 จั่น กระจายอยู่รอบต้น และทุกจั่นมีผลขนาด
ต่างๆ กันติดอยู่ทะลาย ควรนั่งทางก้านทะลายสั้นและใหญ่ 
 ๕.เป็นต้นท่ีมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี ให้ผลมีลักษณะกลมขนาดใหญ่ เส้นรอบของกะลา
ไม่ต้่ากว่า 45 ซม. เนื้อหนา เปลือกไม่หนาหรือบางเกินไป 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนือ้หา 

การคัดเลือก (ต่อ) 
 การคัดเลือกผลท าพันธุ์ 

 ผลมะพร้าวแม้จะเก็บจากต้นแม่พันธุ์ท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตาม อาจมีบางผลท่ีมี
ลักษณะไม่เหมาะจะน้า ไปเพาะท้าพันธุ์ เช่น ผลแตกระหว่างเก็บเกี่ยว มีโรคแมลงท้า ลาย จึงควร
คัดเลือกผลก่อนน้าไปเพาะ ซึ่งมีลักษณะการพิจารณาดังนี้ 
 ๑. เป็นผลท่ีได้รับความกระทบกระเทือนน้อย จึงควรเก็บโดยใช้เชือกโยงลงมา หรือโยน
ลงน้้า 
 ๒. ผลโตได้ขนาด รูปผลค่อนข้างกลม หรือมีลักษณะตรงตามพันธุ์ 
 ๓. ผลแก่จัด เปลือกมีสีก้ามปู หรือสีน้้าตาล มีลักษณะคลอนน้้า 
 ๔. ไม่มีโรคแมลงท้าลาย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนือ้หา 

การปลูก 
 การเตรียมผลพันธุ์ก่อนเพาะ 

 ๑. ปาดเปลือกทางด้านหัวออกขนาดประมาณเท่าผลส้มเขียวหวานเพื่อให้น้้าซึมเข้าได้
สะดวกในระหว่างเพาะ และช่วยให้หน่องอกแทงออกมาได้ง่าย 
 ๒. ถ้าเป็นผลท่ียังไม่แก่จัด เปลือกมีสีเขียวปนเหลือง ให้น้าไปผึ่งไว้ในท่ีร่มโดยวางเรียง
ให้รอยปาดอยู่ด้านบน ผึ่งไว้ประมาณ 15-30 วัน จนเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล 
 ๓. เตรียมผลพันธุ์ไว้ประมาณ 2 เท่าของจ้านวนหน่อท่ีต้องการ  เพราะในขณะเพาะจะ
มีพันธ์ุท่ีไม่งอกและเมื่องอกแล้วก็ต้องคัดหน่อท่ีไม่แข็งแรงออก 

  การเตรียมแปลงเพาะ 

 ๑. แปลงเพาะควรอยู่กลางแจ้ง ใกล้แหล่งน้้า และมีการระบายน้้าดี 
 ๒. ไม่เป็นแหล่งท่ีเคยมีโรคและแมลงระบาดมาก่อน 
 ๓.พื้นแปลงควรเป็นทรายหยาบ เพื่อสะดวกในการเพาะและย้ายกล้า 
 ๔. ปราบวัชพืชออกให้หมด ถ้าพื้นดินเป็นดินแข็งควรไถดินลึก 15-20 ซม. 
 ๕. ถ้าแปลงกว้างมาก ควรแบ่งเป็นแปลงย่อย ขนาดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาว
ตามความต้องการ เว้นทางเดินระหว่างแปลง 50 ซม. 
 ๖. ในแต่ละแปลงย่อยขุดเป็นร่องลึกประมาณ 10 ซม. กว้างเท่าขนาดของผลมะพร้าว 
ยาวตลอดพื้นที่แต่ละแปลงจะเพาะมะพร้าวได้ 10 แถว 
 
 
  
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนือ้หา 

การปลูก (ต่อ) 
 วิธีการเพาะ 

 ๑. วางผลมะพร้าวตามแนวนอนลงในร่องท่ีเตรียมไว้ หันด้านท่ีปาดขึ้นข้างบนเรียงไป
ตามทิศ ทางเดียวกันให้แต่ละผลติดกันหรือห่างกันไม่เกิน 5 ซม. 
 ๒. กลบทรายหรือดินให้ส่วนของผลมะพร้าวโผล่พ้นผิวดินประมาณ 1/3 ของผล 
 ๓. ถ้าฝนไม่ตก รดน้้าให้ชุ่มอยู่เสมอ โดยสังเกตจากความชื้นตรงบริเวณรอยปาด 
 ๔. คอยดูแลก้าจัดวัชพืช โรค-แมลงต่างๆ 
 ๕. หลังจากเพาะแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์หน่อจะเริ่มงอก ในระยะแรกๆ จะงอกน้อย 
เมื่อเลย 4 สัปดาห์ไปแล้วหน่อจะงอกมากขึ้นมะพร้าวท่ีไม่งอกภายใน 10 สัปดาห์ หรือ 70 วัน ควรคัด
ท้ิง หรือน้าไปท้ามะพร้าวแห้ง เพราะถ้าปล่อยท้ิงไว้ให้งอกก็จะได้หน่อท่ีไม่ดี ตามปกติมะพร้าวจะงอก
ประมาณร้อยละ 60 ภายใน 10 สัปดาห์ เมื่อหน่อยาวประมาณ 1-3 นิ้ว ควรย้ายลงแปลงช้า ในการค้า
จะไม่ย้ายลงแปลงช้าทีละน้อย แต่จะรอย้ายพร้อมกันในคราวเดียว 
  ในกรณีท่ีท้าการเพาะมะพร้าวเป็นจ้านวนไม่มากนักอาจท้า การเพาะโดยไม่ต้องน้าลง
แปลงช้าก็ได้ แต่ในการเพาะจะต้องขยายระยะให้กว้างขึ้น โดยวางผลห่างกันประมาณ 45-50 ซม. 
เพื่อให้หน่อเจริญได้ดี จะได้หน่อที่อ้วนและแข็งแรง เมื่อหน่อมีใบประมาณ 4-6 ใบ ก็คัดไปปลูกได้ 

  วิธีการช า 

 ๑. เตรียมแปลงช้า เช่นเดียวกับแปลงเพาะ  
 ๒. แปลงช้าควรอยู่ใกล้กับแปลงเพาะ เพื่อสะดวกในการขนย้ายหน่อ ถ้าดินไม่ดีให้ใส่ปุ๋ย
คอกไร่ละ 24 ปี๊บ (240 กก.) หว่านให้ท่ัวแปลงแล้วไถกลบ 
 ๓. ขุดหลุมขนาดเท่าผลมะพร้าว ระยะระหว่างหลุม 60 ซม. อาจวางผังการท้าแบบ
สามเหลี่ยมด้านเท่า หรือแบบส่ีเหลี่ยมจัตุรัสก็ได้ 
 ๔. ย้ายหน่อมะพร้าวจากแปลงเพาะลงช้า ในหลุมให้หน่อตั้งตรง กลบดินหนาประมาณ 
2/3 ของผล เพื่อไม่ให้ดินทับส่วนคอของหน่อ 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนือ้หา 

การปลูก (ต่อ) 
 ระยะปลูก 

  ระยะปลูกเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งท่ีมีผลต่อจ้านวนผลผลิตท่ีจะได้รับถ้าปลูกถี่เกินไป
ต้นมะพร้าวจะบังร่มกัน ไม่สามารถจะปรุงอาหารได้อย่างเต็มท่ี ต้นสูงชะลูด ออกผลไม่ดก แต่ถ้าปลูก
ห่างกันมาก จะได้จ้านวนต้นน้อย ผลผลิตก็น้อย  ระยะปลูกที่เหมาะสมกับแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแบบ
สามเหลี่ยมด้านเท่าของมะพร้าวพันธ์ุต่างๆ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มะพร้าวต้นเตี้ยควรปลูกไร่ละประมาณ 40-45 ต้น ส้าหรับพื้นท่ีลุ่ม หรือดินเป็นดิน
เหนียว การระบายน้้าไม่ดี ควรยกร่องให้สูงกว่าระดับน้้าท่วมสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 ซม. ขุดร่องตาม
ความยาวของพื้นท่ี สันร่องกว้าง 5 เมตร ส้าหรับพันธุ์ต้นเตี้ย 8 เมตร ส้าหรับพันธุ์ต้นสูง คูร่องกว้าง 2 
เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนื้อหา 

การปลูก (ต่อ) 
 การเตรียมหลุมปลูก 

  ควรเตรียมหลุมในฤดูแล้ง ขุดหลุมขนาด 50 X 50 X 50 ซม. แยกดินส่วนบนไว้
ต่างหาก ตากหลุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ถ้ามีปลวกให้เผาเศษไม้ใบไม้แห้งหรือขยะในหลุม อาจจะใช้ยา
กันปลวกโรยก้นหลุมแทนการเผาก็ได้ ถ้าปลูกมะพร้าวในพื้นท่ีแห้งแล้ง หรือดินท่ีปลูกเป็นทรายจัดให้ใช้
กาบมะพร้าวรองก้นหลุม โดยวางกาบมะพร้าวให้ด้านท่ีมีเส้นใยหงายขึ้นด้านบนวางซ้อนกัน 2-3 ชั้น 
เพื่อช่วยเก็บความชื้นในดิน ถ้าไม่มีกาบมะพร้าวจะใช้วัสดุอื่นๆ เช่น ฟางข้าว ใบไม้แห้ง หญ้าแห้ง ฯลฯ 
แทนก็ได้ใส่ดินบนท่ีผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 1:7 รองก้นหลุม ส่วนดินล่างผสมด้วยปุ๋ยร็อค
ฟอสเฟตหลุมละครึ่งกิโลกรัม (ประมาณ 2 กระป๋องนม)และใส่ฟูราดาน 1 กระป๋องนม เพื่อปูองกัน
ปลวกกินผลพันธุ์มะพร้าว เอาดินใส่ลงในหลุมให้เต็ม ท้ิงไว้จนถึงฤดูปลูก 

 วิธีการปลูก 

 ๑. ควรปลูกในฤดูฝน 
 ๒. ขุดดินบนหลุมปลูกท่ีเตรียมไว้ ให้เป็นหลุมเล็กๆ ขนาดเท่าผลมะพร้าว 
 ๓. เอาหน่อท่ีคัดเลือกแล้วมาตัดรากท่ีหักช้้าออก ใช้ปูนขาวหรือยากันราทาตรงรอยตัด
วางหน่อลงในหลุม ให้หน่อตั้งตรง ตัดหน่อไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๔. เอาดินกลบอย่างน้อย 2/3 ของผล เพื่อให้พอดีมิดผลมะพร้าว แต่ระวังอย่าให้ดินทับ
โคนหน่อ  เพราะจะท้าให้หน่อถูกรัด ต้นจะโตช้า แต่เมื่อมะพร้าวโตขึ้นก็ควรจะกลบดินให้สูงขึ้นเพื่อ
ปูองกันโคนลอย 
 ๕. เอาไม้ปักเป็นหลักผูกยึดกับต้นให้แน่น เพื่อปูองกันลมโยก เหยียบดินรอบโคนหน่อ
ให้แน่น 
 ๖. ควรท้าร่มให้ในระยะแรก เพื่อลดอัตราการตายเนื่องจากถูกแดดจัดเกินไป 
 ๗. ในบริเวณท่ีปลูกถ้ามีสัตว์เล้ียง ให้ท้าร้ัวปูองกันสัตว์มาท้าลาย 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



การปลูก (ต่อ) 
 การใส่ปุ๋ย 
 แม้ว่ามะพร้าวเป็นพืชท่ีสามารถปลูกได้ในสภาพดินแทบทุกชนิด แต่ปริมาณผลผลิตนั้น
ขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุอาหารในดิน และสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพความเป็นกรดเห็นด่าง
ของดินท่ีเหมาะแก่การปลูกมะพร้าวควรอยู่ในช่วงระหว่าง pH 6-7 การใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะแก่ความต้อง
ของมะพร้าวนั้น ควรได้น้า ตัวอย่างดินไปเข้าวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วย พบว่าในปีหนึ่งๆ มะพร้าว
จะดูดธาตุอาหารไปใช้ ดังนี้ 

 ไนโตรเจน      9.44-14.56   กก.ต่อไร ่
 ฟอสฟอรัส     4.32-6.40     กก.ต่อไร ่
 โปแตสเซียม   13.60-20.96  กก.ต่อไร ่

 ในบรรดาธาตุดังกล่าว โปแตสเซียมมะพร้าวจะดูดไปใช้มากท่ีสุด ประมาณ 62 % ของ
โปแตสเซียมถูกน้าไปใช้ในการเพิ่มจ้านวนผลผลิตของมะพร้าว 
 มะพร้าวอายุ 1 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21หรือ12-12-17-2 1 กก./ต้น/ปี แมกนีเซียม
ซัลเฟต 200 กรัม/ต้น/ปี  
 มะพร้าวอายุ 2 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21หรือ12-12-17-2 3 กก./ต้น/ปี แมกนีเซียม
ซัลเฟต 300 กรัม/ต้น/ปี โดโลไมท์ 1 กก./ต้น/ปี  
 มะพร้าวอายุ 3 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21หรือ12-12-17-2 3 กก./ต้น/ปี แมกนีเซียม
ซัลเฟต 400 กรัม/ต้น/ปี โดโลไมท์ 2 กก./ต้น/ปี  
 มะพร้าวอายุ 4 ปีขึ้นไปใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21หรือ12-12-17-2 4 กก./ต้น/ปี 
แมกนีเซียมซัลเฟต 500 กรัม/ต้น/ปี โดโลไมท์ 2 กก./ต้น/ปี  
 ค าแนะน า : ควรใส่กลีเซอไรด์หรือเกลือแกงให้มะพร้าว 1 กก./ต้น/ปี เพื่อเพิ่มธาตุคลอ
ไรด์ ช่วยให้มะพร้าวติดผลและมีเนื้อหนา  
ท้ังนี้การใส่ปุ๋ยให้กับมะพร้าวขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ดินด้วยจึงจะท้าให้การใช้ปุ๋ยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนื้อหา 

การปลูก (ต่อ) 
  ชนิดของปุ๋ยท่ีใช้ได้ผลและเพิ่มผลผลิตของมะพร้าวได้สูงสุด คือ ปุ๋ยเกรด 13-13-21 
และปุ๋ยเกรด 12-12-17-2 แมกนีเซียมซัลเฟต และปุ๋ยหินปูนโดโลไมต์ ในการใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต 
หรือ โดโลไมต์ นั้นให้พิจารณาถึงสภาพความเป็นกรดเห็นด่างของดินด้วย กล่าวคือ ในสภาพดินท่ีมี
แนวโน้มการเป็นกรดเห็นด่างสูงให้ใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต และในสภาพดินท่ีมีความเป็นกรดเป็นด่าง
ต้่าให้ใช้ปุ๋ยโดโลไมต์ในการใช้ปุ๋ยโดโลไมต์นั้น ควรให้ก่อนหรือหลังใส่ปุ๋ยเคมี ประมาณ 1 เดือน เพื่อ
ปูองกันการดูดตรึงธาตุอาหารไว้ในดินท้า ให้มะพร้าวไม่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ การใส่ปุ๋ยควรใส่
ให้สัมพันธ์กับอายุมะพร้าวดังตารางข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีการใส่ปุ๋ย 
  ฤดูท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะใส่ปุ๋ยให้มะพร้าว คือ ในช่วงต้นและปลายฤดูฝน ในช่วงนี้มี
ความชื้นเพียงพอท่ีจะช่วยละลายปุ๋ย และรากของมะพร้าวก้าลังเจริญเติบโตเต็มท่ีสามารถดูดปุ๋ยไป
ใช้ได้ดี 
  การหว่านปุ๋ยจากการศึกษาพบว่า รากมะพร้าวท่ีสามารถดูดปุ๋ยได้ดีอยู่บริเวณติดกับล้า
ต้นและอยู่ห่างจากล้า ต้นภายในรัศมี 2 เมตร ดังนั้นการใส่ปุ๋ยจึงควรโรยหรือหว่านปุ๋ยตั้งแต่โคนต้นไป
จนถึง 2 เมตร โดยรอบแต่ถ้าเป็นมะพร้าวท่ียังเล็กอยู่ควรหว่านปุ๋ยใกล้โคนมะพร้าวเพราะรากยังน้อย 
หลังจากหว่านปุ๋ยแล้วควรพรวนดินตื้นๆ ลึกประมาณ 10-15 ซม. เพื่อให้ปุ๋ยได้คลุกเคล้ากับดินและ
ปูองกันการชะล้างนั่นเอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนื้อหา 

การปลูก (ต่อ) 
  การเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสด 

  ประเทศท่ีอยู่ในเขตร้อนเช่นประเทศไทย อินทรีย์วัตถุในดินส่วนมากมีน้อยและมีการ
สลายตัวเร็ว เพราะมีฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงพวกแบคทีเรียในดินจะเจริญเติบโตได้ดีคอยย่อยและ
ท้าลายพวกอินทรีย์วัตถุได้อย่างรวดเร็ว อินทรียวัตถุจะเป็นตัวช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และสภาพ
ทางฟิสิกส์ของดินดีขึ้น ท้า ให้ดินร่วนซุย การระบายน้้า ระบายอากาศได้ดี รากของมะพร้าวสามารถ
ชอนไชไปหาอาหารได้อย่างกว้างขวาง การเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินสามารถกระท้าได้หลายแบบ เช่น 
การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง แล้วท้าการไถกลบ หรือใช้วิธีการเลี้ยงสัตว์ในสวน
มะพร้าวก็ได้ 
 การก าจัดวัชพืช 

 ๑. ใช้แรงคน โดยการถากด้วยจอบ หรือดายด้วยมีด 
 ๒. ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถหญ้า รถไถนาขนาดเล็ก ปลูกพืชคลุม ใช้พืชตระกูลถั่ว 
เช่น คาโลโปโกเนียม เพอร์ราเรีย หรือ เซ็นโตรมา โดยการปลูกให้ห่างโคนต้นเกินรัศมี 1 วา 
 ๓. ใช้สารเคมี เช่น ไกลโฟเซ็ท(ชื่อการค้าว่า ราวด์-อัพ หรือ คาวบอย) หรือดาลาพอน 
(ชื่อการค้าว่า คาลาล่า หรือ ดาวพอน ฯลฯ) ก้าจัดวัชพืชข้ามปี เช่น หญ้าคา ใช้พาราควอต ก้าจัด
วัชพืชล้มลุกต่างๆ เช่น ตีนนก ตีนกา สาบแร้ง สาบกา (อัตราและวิธีใช้ตามฉลากยา เวลาใช้ต้องระวัง
อย่าให้ละอองสารเคมีถูกต้นหรือใบมะพร้าว) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนื้อหา 

ศัตรูที่ส าคัญของมะพร้าว  
 ด้วงแรด 

 

 

 

 

 

  เป็นแมลงปีกแข็งตัวใหญ่มีสีน้้าตาลเข้ม บนหัวมีนอ เหมือนแรด ตัวแก่กัดกินยอดและ
ใบอ่อนท้าให้ด้วงงวงมาวางไข่ สามารถจะปูองกันและก้าจัดได้ท้ังในระยะท่ีเป็นตัวหนอนและตัวเต็มวัย 
โดยปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. รักษาสวนให้สะอาด เป็นการท้าลายแหล่งวางไข่ เพราะด้วงแรดชอบวางไข่ในกอง
ขยะ กองปุ๋ยหมัก กองเศษไม้ ตอไม้ผุ ฯลฯ 
 ๒. ถ้าเห็นใบยอดขาดเป็นริ้วๆ แสดงว่าถูกด้วงแรดกัดให้ใช้ตะขอหรือเหล็กแหลมแทง 
ดึงเอาตัวออกมาท้าลาย 
 ๓. ใช้สารเคมี เช่น 
     ๓.๑ ออลดริน ชนิดน้้า 5 ช้อนแกง ผสมน้้า 1 ปี๊บ ราดที่คอมะพร้าวทุก 2 เดือน 
     ๓.๒ อโซดริน 3 ช้อนแกง ผสมน้้า 1 ปี๊บ ราดที่คอมะพร้าวเดือนละครั้ง 
     ๓.๓ ออลดริน ชนิดผงคลุกกับขี้เลื่อยในอัตรา 1 ช้อนแกง ต่อขี้เลื่อย 8 กระป๋องนม 
โรยท่ีคอมะพร้าวต้นละ 1 กระป๋องนมทุก 2 เดือน 
     ๓.๔ ส้าหรับต้นมะพร้าวท่ีมีล้าต้นสูงมาก ใช้พวกนูวาครอนหรืออโซดรินฉีดเข้าล้าต้น 
โดยเอาสว่านเจาะล้าต้นให้เป็นรูจ้านวน 2 รูอยู่ตรงข้ามกัน ใช้เข็มฉีดยาดูดสารเคมี 10 ซีซี ฉีดใส่ในรูท่ี
เจาะไว้ข้างละ 5 ซีซี จะมีฤทธิ์อยู่นานประมาณ 30 วัน วิธีนี้ห้ามเก็บผลมะพร้าวก่อนครบก้าหนด
หลังจากฉีดสารเคมีแล้วอย่างน้อย 30 วัน 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนื้อหา 

ศัตรูที่ส าคัญของมะพร้าว (ต่อ) 
 ๔. ใช้วิธีชีวิอินทรีย์โดยธรรมชาติจะมีเชื้อราและเชื้อไวรัสท่ีสามารถท้าลายด้วงแรดได้ท้ัง
ท่ีเป็นตัวหนอนและตัวเต็มวัย คือ 

     ๔.๑ เชื้อราเขียว Metarhizium anisophiae จะเข้าท้าลายตัวหนอนมองเห็นเป็น
เส้นใยสีขาวจับกันเป็นก้อนอยู่ท่ีผิวภายนอกตัวหนอนต่อไปจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ถ้าตัวหนอนของด้วง
แรดมีลักษณะดังกล่าวควรน้าไปใส่ให้กระจายตามกองขยะ กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ตอหรือท่อนมะพร้าว
ผุๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ของด้วงแรด จะช่วยลดปริมาณด้วงแรดลงได้มาก 

     ๔.๒ เชื้อไวรัส Rhabdiomvirus oryctes หรือท่ีเรียกกันว่าแบคคูลาไวรัส
(Baculavirus) จะเข้าท้าลายตัวหนอนมีลักษณะท่ีสังเกตได้ง่ายคือส่วนท้ายของตัวหนอน(rectum) จะ
พองโตยื่นออกมาเห็นได้ชัด เมื่อพบ 

 ด้วงงวง 

 

 

 

 

  

 มีขนาดเล็กกว่าด้วงแรด เข้าท้าลายต้นมะพร้าวโดยการวางไข่ ตามรอยแผลท่ีมีอยู่แล้ว 
เช่น แผลท่ีเกิดจากด้วงแรดกัดท้าลายเมื่อไข่ฟักตัวแล้วหนอนก็จะกัดกินส่วนท่ีอ่อนแล้วเจาะไชเข้าในล้า
ต้น ท้าให้ต้นมะพร้าวเหี่ยวเฉาและตายได้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนื้อหา 

ศัตรูที่ส าคัญของมะพร้าว (ต่อ) 
  การป้องกันและก าจัด 

 ๑. ปูองกันก้าจัดด้วงแรดอย่าให้เกิดระบาดท้าลายต้นมะพร้าวเพราะแผลท่ีด้วงแรดกัด
เป็นช่องทางให้ด้วงงวงเข้าไปวางไข่ 
 ๒. ระวังอย่าให้ต้นมะพร้าวเกิดบาดแผล เช่น การใช้มีดฟันต้น เพราะด้วงงวงจะเข้าไป
วางไข่ตามรอยแผล 
 ๓. อย่าปลูกมะพร้าวตื้น เพราะรากจะลอย ด้วงงวงสามารถเข้าไปในรอยเปิดของ
เปลือกตรงส่วนของโคนต้นท่ีติดกับพื้นดินได้ 
 ๔. ถ้าพบต้นท่ีถูกด้วงงวงท้าลาย และต้นยังแข็งแรงอยู่ ให้ใช้ยาคาร์โบฟูราน(ฟูราดาน 
หรือคูราแทร์ 3% G) โรยบริเวณโคนต้น เกลี่ยดินกลบ รดน้้าให้ชุ่ม สารเคมีจะซึมผ่านขึ้นไปจนถึงยอด 
ฆ่าหนอนท่ีกินอยู่ภายในได้ และอย่าเก็บผลไปรับประทานภายใน 30 วัน หลังจากใส่สารเคมีแล้ว 
 ๕. ต้นท่ีถกูด้วงงวงท าลายจนตาย ควรโค่นทิง้แล้วเผาท าลาย 

  แมลงด าหนามมะพร้าว (coconut hispine beetle) 

           แมลงด้าหนามมะพร้าว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brontispa 
     longissima Gestro แมลงด้าหนามมะพร้าวเป็นแมลงพื้นเมืองของ
  อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี รวมท้ังกลุ่มเกาะบิสมาร์ก อาร์คิปิลาโก 
  นอกจากนั้นยังพบท่ีหมู่เกาะโซโลมอน ประเทศวานาอาตู เกาะนิงกินี 
  หมู่เกาะเฮบริดีส์ ดินแดนนิงแดลีโดเนีย เกาะตาฮิติ หมู่เกาะเวสเทิร์นซา
  มัว ออสเตรเลียตอนเหนือและไต้หวัน ท่ีฮ่องกงมีการปลูกปาล์มประดับ
  กันมากโดยน้าพันธุ์เข้ามาจากมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ปี พ.ศ. 2531 พบแมลงด้าหนามมะพร้าวท้าลายเปต ติโคตรปาล์มใน
  เรือนเพาะช าในฮ่องกง และปี พ.ศ.2534 พบท าลายมะพร้าวต้นสงู ( 
  อายุมากกว่า 30 ปี) แสดงว่าแมลงชนิดนีแ้พร่กระจายมาจากปาล์ม
  ประดบัของจีน (CABI, 2003) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

มะพร้าวน้ าหอม 



ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 

ศัตรูที่ส าคัญของมะพร้าว (ต่อ) 
 การท าลาย 

 ตัวเต็มวัยและหนอนอาศัยกินอยู่ในใบย่อยของยอดมะพร้าวท่ียังไม่คลี่ โดยแทะผิวใบท้ัง
ด้านหน้าและด้านหลังท้าให้พื้นท่ีสังเคราะห์แสงน้อยลง ใบไหม้แห้ง แมลงชนิดนี้ท้าลายพืชตระกูล
ปาล์มหลายชนิด เช่น ปาล์มในสกุล Areca, Elaeis, Caryata, Latania, Metroxylon, Phoenix, 
Ptychosperma, Roystonea และ Washingtonia (Lever, 1969) ส่วนแมลงด้าหนามชนิดท่ีเคยพบ
เป็นศัตรูมะพร้าวในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2520 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plesispa reichei Chapuis ซึ่ง
เข้าท้าลายมะพร้าวในระยะต้นกล้า ส่วน B. longissima เคยพบท้าลายมะพร้าวต้นสูงในเขตจังหวัด
นราธิวาสเมื่อปี พ.ศ.2543 และมีการระบาดท้าความเสียหายแก่มะพร้าวในประเทศเวียดนาม 

 ลักษณะการท าลาย  

 ตัวหนอนและตัวเต็มวัยกัดแทะผิวใบอ่อนท่ียังไม่คลี่ เมื่อใบยอดคลี่กางออกจะไม่พบ
แมลงเหล่านี้อาศัยอยู่ แต่จะเห็นใบเป็นรอยแห้งท้ังทางใบ  

วงจรชีวิต 

         

      ไข่ รูปยาวรีสีน้้าตาล ค่อนข้างแบน 
                   ขนาด 0.8 x 2 มิลลิเมตร วางไข่ท้ังเป็น                           
                   ฟองเดี่ยวๆ และเป็นแถวๆ ละ 2-3 ฟอง 
                   วางไข่บนใบอ่อนท่ียังไม่คลี่ บริเวณขอบ
                   ของไข่จะเป็นขุยสีน้้าตาลอ่อน ระยะไข่ 5-
9                    วัน ตัวเต็มวัยเพศเมีย 1 ตัว วางไข่ได้
                    ประมาณ 100 ฟอง 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   



ศัตรูที่ส าคัญของมะพร้าว (ต่อ) 
  หนอน ตัวหนอนท่ีฟักจากไข่ใหม่ๆ สีขาว มีขาจริง 3 คู่ ด้านข้างของล้าตัวทุกปล้องมี
ลักษณะคล้ายหนามยื่นออกมา ท่ีปลายสุดของส่วนท้องมีอวัยวะคล้ายคาลิปเปอร์ 1 คู่ เมื่อใกล้ลอก
คราบ ล้าตัวจะมีสีเข้มขึ้นจนเป็นสีน้้าตาล คราบท่ีลอกออกมาจะเห็นส่วนของคาลิปเปอร์ชัดเจน หนอน
มี 4 วัย ระยะหนอน 30-40 วัน  

  ดักแด้ หนอนท่ีเจริญเต็มท่ีจะหยุดกินอาหาร และเปลี่ยนรูปร่างเป็นดักแด้ โดยเข้า
ดักแด้บริเวณใบท่ีอาศัยอยู่ ระยะดักแด้ ประมาณ 4-7 วัน  

  ตัวเต็มวัย เป็นด้วงขนาดล้าตัว 2 x 9 มิลลิเมตร หนวดมี 11 ปล้อง ส่วนหัวสีด้า ส่วน
อกมีสีน้้าตาลปนส้ม ปีกคู่แรกสีด้าหรือมีสีน้้าตาลปนส้ม ชนิดท่ีมีสีน้้าตาลปนส้ม จะพบสีของปีกท่ัวไป
เป็นสีน้้าตาลแก่ บริเวณโคนปีกท่ีติดกับส่วนอกมีสีส้มประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวปีก ตัวเต็มวัยมี
อายุนานมากกว่า 3 เดือน วางไข่ได้ประมาณ 100 ฟอง/ตัว มีความว่องไวในช่วงพลบค่้า (nocturnal 
insect) 

  แนวทางการป้องกันก าจัด 

  มะพร้าวเป็นพืชท่ีมีล้าต้นสูงเป็นการยากในการจัดการปูองกันก้าจัดด้วงชนิดนี้ การ
แก้ปัญหาในระยะยาวมีโอกาสเป็นไปได้ในการน้าแตนเบียน Asecodes hispinarum ชนิดเดียวกันกับ
ท่ีเวียดนามเคยใช้ในการปูองกันก้าจัดส้าเร็จมาใช้ ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรก้าลังด้าเนินการจัดท้า
โครงการเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการน้าแตนเบียนชนิดนี้เข้ามาขยายพันธุ์ให้ได้ปริมาณมาก และน้าไป
ปลดปล่อย เพื่อลดการระบาดของแมลงด้าหนามมะพร้าว โดยได้รับการสนับสนุนจาก Food and 
Agriculture Organization (FAO)  

 อีกแนวทางหนึ่งคือการก้าจัดแมลงด้าหนามบนต้นกล้ามะพร้าวและพืชตระกูลปาล์ม
จากพื้นท่ีท่ีมีการระบาด ก่อนท้าการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นท่ีอื่นๆ โดยการพ่นสารฆ่าแมลง carbaryl 
(Sevin 85%WP) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ imidacloprid (Admire 5%EC) อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 โรคที่ส าคัญ 
  

     

 

 

            โรคยอดเน่า (Heart leaf rot)  

   เกิดจากเชื้อรา Pythium sp. และมักเกิดกับมะพร้าว
   พันธุ์ท่ีน้าเข้าจากต่างประเทศ เช่น พันธุ์มลายูสีเหลือง
   ต้นเตี้ย โรคนี้มกพบบ่อยในระยะต้นกล้า ในสภาพท่ีมี
   ฝนตกชุก และอากาศมีความชื้นสูง 

 

 

 ลักษณะอาการ 

 ระยะแรกจะพบแผลเน่าสีด้าบริเวณตรงโคนยอด จากนั้นจะขยายลุกลามต่อไปจนท้าให้
ใบย่อยท้ังใบแห้งเป็นสีน้้าตาล สามารถดึงหลุดออกได้ง่าย ต้นกล้าจะเหี่ยวเฉาและแห้งตายไปในท่ีสุด 
หากเกิดกับมะพร้าวใหญ่ อาจมีทางใหม่เกิดขึ้นแต่ใบจะผิดปกติ ก้านทางจะสั้น มีใบย่อยเล็กๆ เกิด
เฉพาะบริเวณปลายก้านทาง 

 การป้องกันก าจัด 

 ในการย้ายต้นกล้าอย่าพยายามให้หน่อช้้า เพราะโรคอาจจะเข้าท้าลายได้ง่าย หากพบ
อาการของโรคในระยะแรกให้ตัดส่วนท่ีเป็นโรคออก แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อราท่ีมีสารประกอบ
ทองแดง ต้นกล้าหรือส่วนท่ีโรคท้าลายให้เผาท้าลายให้หมดเพื่อปูองกันการท้าลายต่อไป 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 โรคที่ส าคัญ (ต่อ) 
    

   โรคใบจุด (Helminthosporium leaf rot) 

   เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp. 
   โรคนี้จะท้าความเสียหายให้แก่มะพร้าวในระยะต้นกล้า
   มากและลุกลามอย่างรวดเร็ว 

 

 

 ลักษณะอาการ 

 เร่ิมแรกจะเกิดจุดแผลสีเหลืองอ่อน ขนาดหวัเข็มหมดุ ต่อมาจะเปล่ียนเป็นสีน า้ตาล
แดง มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผลจะขยายใหญ่ออก มีลักษณะค่อนข้างกลม กลางแผลจะมีจุดสีน า้
ตาลแดง ขอบแผลสีน า้ตาลเข้ม ในท่ีสุดจะขยายรวมกันท าให้ใบแห้ง ต้นมะพร้าวชะงักการ
เจริญเติบโตและตายในท่ีสดุ 

 ป้องกันก าจัด 

 ฉีดพ่นด้วยสารก้าจัดศัตรูพืช เช่น เธอร์แรม (thiram) อัตรา 50 กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร 
ผสมสารลงไป 15 ซีซี ฉีดพ่นทุก 10-14 วัน 

 นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ เช่น โรคตาเน่า(Bud rot) โรคโคนผุ (Stem bleeding) โรคใบ
จุดสีเทา (Grey leaf spot) โรคก้านทางแตก(Frond Break) โรครากเน่า (Root rot) เป็นต้น โรค
ดังกล่าวนี้แม้ว่าจะพบในแหล่งปลูกมะพร้าวมากแต่ก็ไม่พบท้าความเสียหายให้แก่มะพร้าวมากนัก 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 มะพร้าวออกดอกโดยเฉลี่ยปีละ 7-12 จั่น ถ้าได้รับการดูแลดีก็จะติดผลทุกจั่น ได้
ผลผลิตทุกเดือนเดือนละ 1 ทะลาย แต่ตามปกติจะเก็บผลมะพร้าวได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เดือนที่ให้
ผลผลิตน้อยคือ ระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ต่อจากนั้นจะเก็บผลมะพร้าวได้มากขึ้นเรื่อยๆ ช่วงท่ี
เก็บผลได้มากที่สุดคือ เดือนสิงหาคมถึงกันยายน 

 ผลมะพร้าวจะเริ่มแก่เมื่ออายุประมาณ 11 เดือน จนอายุ 12 เดือน ก็จะแก่เต็มท่ี 
ลักษณะผลแก่สังเกตได้จากผิวของเปลือก จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีก้ามปู หรือสีน้้าตาล และปริมาณ
น้้าในผลจะน้อยลง ดังนั้นเมื่อเขย่าผลดูก็จะได้ยินเสียงน้้าคลอน มะพร้าวในทะลายเดียวกันจะแก่ไม่
พร้อมกันจึงควรเลือกเก็บผลจากมะพร้าวท่ีผลมะพร้าวแก่หมดแล้ว  

 เกษตรกรนิยมสอยมะพร้าวทุกๆ 45-60 วัน แล้วแต่ปริมาณผลมะพร้าวในสวน การ
สอยส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้ไผ่ล้ายาวๆ ท่ีมีตะขอผูกติดไว้ท่ีปลายล้า ใช้ตะขอเกี่ยวทะลายท่ีมีผลแก่แล้ว ดึง
กระตุกให้ผลหลุดตกลงมา แต่ถ้าต้นมะพร้าวสูงมากๆ เกษตรกรมักใช้ลิงเก็บผลมะพร้าวแทน ใน 1 วัน
จะเก็บผลมะพร้าวได้ประมาณ 600 ผล 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 ประโยชน์ของมะพร้าว 
  สรรพคุณของมะพร้าว  

 ๑. ประโยชน์น้้ามะพร้าว จะช่วยท้าให้ผิวพรรณสดใส เปล่งปลั่ง ขาวนวลขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาติ เพราะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ (น้้ามะพร้าว) 
 ๒. น้้ามะพร้าวมีส่วนส้าคัญอย่างมากต่อการสร้างคอลลาเจนและอิลาสติน ซึ่งท้าให้ผิวมี
ความยืดหยุ่น กระชับ ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้เป็นอย่างดี (น้้ามะพร้าว) 
 ๓. ประโยชน์ของน้้ามะพร้าว  มีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญโตและการแบ่งเซลล์ได้เป็นอย่าง
ดี (น้้ามะพร้าว) 
 ๔. ในเนื้อและน้้ามันมะพร้าวอ่อนมีวิตามินและแร่ธาตุที่จ้าเป็นส้าหรับร่างกายอย่าง
ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น วิตามินซี วิตามินบี กรดอะมิโน ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุ
โพแทสเซียม ธาตุเหล็ก และยังมีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมได้
ภายใน 5 นาที (น้้ามะพร้าว) 
 ๕. น้้ามะพร้าว ประโยชน์ใช้เป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ท้าให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและไม่มี
อันตรายใดๆ ต่อร่างกาย (ยกเว้นผู้ท่ีเป็นโรคเบาหวานและโรคไต) 
 ๖. น้้ามะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีฤทธ์ิเย็นจึงช่วยดับร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดี (น้้ามะพร้าว) 
 ๗. น้้ามะพร้าวอ่อนมีคุณสมบัติเป็นธาตุเย็น ช่วยล้างพิษขับพิษของเสียออกจากร่างกาย 
หรือช่วยดีท็อกซ์นั่นเอง (น้้ามะพร้าว) 
 ๘. ประโยชน์ของมะพร้าว ช่วยบ้ารุงร่างกาย (เนื้อมะพร้าว) 
 ๙. ช่วยปรับสมดุลของร่างกาย ในช่วงท่ีร่างกายมีความเป็นกรดสูง เพราะน้้ามะพร้าวมี
ความเป็นด่าง ท้าให้กลไกการท้างานของระบบต่างๆภายในร่างกายเป็นปกติส่งผลให้มีสุขภาพดีและ
แข็งแรง (น้้ามะพร้าว) 
 ๑๐. ช่วยบ้ารุงโลหิต (ดอก) 
 ๑๑. ใช้เป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่ให้เกลือแร่ได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะส้าหรับนักกีฬา 
เนื่องจากอุดมไปด้วย ธาตุโพแทสเซียม (น้้ามะพร้าว) 
 ๑๒. ช่วยแก้กระหายน้้า (น้้ามะพร้าว,เนื้อมะพร้าว,ดอก) 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 ประโยชน์ของมะพร้าว (ต่อ) 
  สรรพคุณของมะพร้าว  

 ๑๓. น้้ามะพร้าวลดบวม ช่วยแก้อาการบวมน้้า (น้้ามะพร้าว) 
 ๑๔. น้้ามะพร้าวมีคุณสมบัติปลอดเชื้อโรค จึงน้าไปใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดได้ ส้าหรับผู้ปุวยท่ีมี
อาการขาดน้้าหรือปริมาณเลือดลดแบบผิดปกติได้ (น้้ามะพร้าว) 
 ๑๕. ประโยชน์ของน้้ามะพร้าวอ่อน ช่วยปูองกันหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ภาวะ
ความจ้าเสื่อมในสตรีวัยทอง เนื่องจากมีปริมาณของฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง (น้้ามะพร้าวอ่อน) 
 ๑๖. ช่วยปูองกันการเกิดโรคหัวใจ และช่วยรักษาผู้ปุวยโรคหัวใจ (น้้ามะพร้าวอ่อน) 
 ๑๗. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการใช้มะพร้าวแก่ขูดเอาเนื้อมาคั่วให้เหลือง โรยเกลือ
เล็กน้อย ใส่ภาชนะปิดให้แน่น แล้วน้ามารับประทานคร้ังละ 1 ช้อนแกง เช้า กลางวัน เย็น ประมาณ 10 
วันจะช่วยท้าให้ระดับน้้าตาลลดลงเรื่อยๆช่วยเบาท้าอาการปวดหัวปวดศีรษะได้ (น้้ามะพร้าวอ่อน) 
 ๑๘. น้ามาใช้รักษาโรคคอตีบได้ (เปลือกหุ้มรากของมะพร้าว ) 
 ๑๙. ช่วยแก้อาการตาอักเสบ ด้วยการใช้น้้ามะพร้าวอ่อน 1 ถ้วย น้ามาผสมกับน้้าตาล
ทรายแดงไว้ดื่มเช้าและเย็น อาการอักเสบก็จะค่อยๆหายไปเอง (น้้ามะพร้าวอ่อน) 
 ๒๐. ช่วยแก้อาการระคายเคืองตา ด้วยการใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนสดๆ แปะท่ีดวงตา อาการ
จะค่อยๆทุเลาลง (เนื้อมะพร้าว) 
 ๒๑. ช่วยลดอาการไข้สูง ตัวร้อน เพราะมีฤทธ์ิเป็นยาเย็นจึงช่วยทุเลาอาการไข้ได้(น้้า
มะพร้าวอ่อน,เนื้อมะพร้าว) 
 ๒๒. ใช้รักษาคนไข้ท่ีมีภาวะความเป็นกรดในเลือดสูง (น้้ามะพร้าวอ่อน) 
 ๒๓. ช่วยแก้ไข้ทับระดู ด้วยเอาจั่นมะพร้าว ท่ียังมีกาบหุ้มอยู่น้ามาต้มน้้าดื่ม เช้า กลางวัน 
เย็น อาการจะค่อยดีขึ้น (บางคนใช้รากก็ได้ผลเหมือนกัน) 
 ๒๔. ช่วยแก้อาการร้อนใน ด้วยการดื่มน้้ามะพร้าวอ่อนในช่วงเช้า และช่วงบ่าย 
(รับประทานเนื้อด้วย) 
 ๒๕. ช่วยแก้อาการไอ ด้วยการดื่มน้้ามะพร้าวห้าว (น้้ามะพร้าวห้าว) 
 ๒๖. ช่วยแก้อาการปากเป่ือย ปากเป็นแผล ด้วยการอมน้้ากะทิสดๆ จากมะพร้าวแก่
ประมาณ 5-10 นาที ประมาณ 3 วันแผลจะหายเร็วขึ้น (น้้ากะทิสด) 
 

 
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 ประโยชน์ของมะพร้าว (ต่อ) 
  สรรพคุณของมะพร้าว  
 ๒๗. ใช้แก้อาการเจ็บฟัน ด้วยการใช้เปลือกต้นสดน้าไปเผาไฟให้เป็นเถ้าแล้วน้ามาสีฟัน 
(เปลือกต้นสดมะพร้าว) 
 ๒๘. ใช้เป็นยาแก้อาการเจ็บปากเจ็บคอ (ดอก) 
 ๒๙. รากใช้อมบ้วนปากแก้อาการเจ็บคอ (ราก) 
 ๓๐. ช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน ด้วยการใช้มะนาว 1 ซีกบีบผสมกับน้้ามะพร้าวอ่อน
แล้วดื่ม (น้้ามะพร้าวอ่อนผสมมะนาว) 
 ๓๑. ส้าหรับผู้ท่ีอาเจียนและท้องร่วงในเวลาเดียวกันให้ดื่มน้้ามะพร้าว จะช่วยท้าให้
ร่างกายดูดซึมกลูโคสไปใช้ได้เร็ว ท้าให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติได้ (น้้ามะพร้าว) 
 ๓๒. ช่วยแก้อาการปวดฟัน ด้วยการใช้กะลามะพร้าวแก่จัด ท่ีมีรู ขูดเอาเนื้อออกใหม่ๆ ใส่
ถ่านไฟแดงลงไป แล้วรองเอาน้้ามันมะพร้าวท่ีไหลออกมาเก็บใส่ภาชนะปิดให้มิดชิด แล้วใช้ส้าลีพันปลาย
ไม้ชุบน้้ามันท่ีได้อุดรูฟันท่ีปวด แต่อย่าให้สัมผัสกับเหงือกหรือเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆโดยตรง เพราะจะท้าให้
ชาได้ (น้้ามันจากกะลามะพร้าว) ประโยชน์มะพร้าว ช่วยกล่อมเสมหะ (ดอก) 
 ๓๓. ประโยชน์มะพร้าว ช่วยกล่อมเสมหะ (ดอก) 
 ๓๔. ช่วยแก้อาการอาเจียนเป็นเลือด (น้้ามะพร้าว) 
 ๓๕. สรรพคุณน้้ามะพร้าว ช่วยรักษาโรคกระเพาะ (น้้ามะพร้าวอ่อน) 
 ๓๖. ใช้แก้อาการท้องเสีย ด้วยการใช้รากล้างสะอาดประมาณ 3 ก้ามือ ทุบพอแตกต้มน้้า 
5 แก้ว เคี่ยวเอา 2 แก้ว แบ่งรับประทานครั้งละครึ่งแก้ว เช่า กลางวัน เย็น (ดอก,ราก,กะลา) 
 ๓๗. ช่วยแก้โรคบิด ด้วยการดื่มน้้ามะพร้าวอ่อน เช้า กลางวัน เย็น อาการจะดีขึ้น (น้้า
มะพร้าวอ่อน) 
 ๓๘. ช่วยรักษาโรคล้าไส้อักเสบ ด้วยการใช้เปลือกมะพร้าวมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วน้ามา
ต้มน้้าดื่ม อาการจะค่อยๆดีขึ้น (ควรใช้เปลือกมะพร้าวห้าว หรือมะพร้าวแก่) 
 ๓๙. ช่วยแก้อาการท้องอืด ท้องเฟูอ จุกเสียดแน่นท้อง ด้วยการใช้กะลามะพร้าวสะอาดมา
เผาไฟจนแดง แล้วคีบเก็บไว้ในป๊ีปสะอาดปิดฝาให้เรียบร้อย จะได้ถ่านกะลาสีด้า น้ามาบดเป็นผง
รับประทานคร้ังละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (กะลา) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 

 
   

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 ประโยชน์ของมะพร้าว (ต่อ) 
  สรรพคุณของมะพร้าว  
 ๔๐. ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากอาการท้องเสียท้องร่วงได้ ช่วยเติมพลังหลังการเสีย
เหงื่อ เสียน้้าและเกลือแร่ในร่างกาย (น้้ามะพร้าวอ่อน) 
 ๔๑. ช่วยขับปัสสาวะ (น้้ามะพร้าวอ่อน,เนื้อมะพร้าว,ราก) 
 ๔๒. น้้ามะพร้าว สรรพคุณช่วยรักษาโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ (น้้ามะพร้าวอ่อน) 
 ๔๓. ช่วยแก้นิ่ว ด้วยการดื่มน้้ามะพร้าวอ่อน เช้า กลางวัน เย็น อาการจะดีขึ้นมาก (น้้า
มะพร้าวอ่อน) 
 ๔๔. ช่วยรักษาโรคตับและไต (น้้ามะพร้าวอ่อน) 
 ๔๕. ช่วยรักษาโรคดีซ่าน ด้วยการดื่มน้้ามะพร้าวอ่อน เช้า กลางวัน เย็น เพียง 2 วันอาการ
ก็จะดีขึ้นมาก (น้้ามะพร้าว) 
 ๔๖. ใช้ถ่ายพยาธิได้ (น้้ามะพร้าว,เนื้อมะพร้าว) 
 ๔๗. ช่วยบ้ารุงและแก้อาการปวดกระดูกและเอ็น (น้้ามันจากกะลามะพร้าว) 
 ๔๘. ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ อักเสบ ช้้าบวม ด้วยการใช้น้้ากะทิเคี่ยวให้
ร้อน แล้วน้าผักเส้ียนผีล้างให้สะอาดสับเคี่ยวเข้าด้วยกัน ใส่เมนทอลเล็กน้อยเพื่อให้มีกลิ่นหอมและช่วยให้
ตัวยาแทรกซึมได้ดีขึ้น เสร็จแล้วน้ามานวดบริเวณท่ีมีอาการ (น้้ากะทิเคี่ยว) 
 ๔๙. ช่วยแก้อาการเม็ดผดผื่นคันตามตัว ด้วยการดื่มน้้ามะพร้าวอ่อนเป็นประจ้า (น้้า
มะพร้าวอ่อน) 
 ๕๐. สรรพคุณของมะพร้าว สามารถใช้รักษาโรคผิวหนังได้ (น้้ามันจากกะลามะพร้าว) 
 ๕๑. ช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นและปูองกันการเกิดแผลเป็น ด้วยการใช้น้้ามันมะพร้าวท่ี
ได้จากกะลาเผาไฟถ่าน น้ามาทาท่ีแผล จะท้าให้แผลหายเร็วภายในไม่กี่วัน และจะไม่เกิดรอยแผลเป็น 
(น้้ามันจากกะลามะพร้าว) 
 ๕๒. ใช้รักษาแผลเรื้อรัง ด้วยการเอากะลามะพร้าวมาถูตะไบเอาผง น้ามาผสมกับน้้ามัน
มะพร้าว ใส่พิมเสนเล็กน้อย แล้วน้ามาทาบริเวณแผลเช้า กลางวัน เย็น 
 ๕๓. ใช้ทาแก้ผิวหนังแตกลาย (น้้ามันจากกะลามะพร้าว) 
 

 
   

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 ประโยชน์ของมะพร้าว (ต่อ) 
  สรรพคุณของมะพร้าว  
 ๕๔. ใช้เป็นยาทาแก้กลากเกลื้อนได้ ด้วยการใช้กะลามะพร้าวแก่จัดท่ีขูดแล้ว มีรู มาใส่
ถ่านไฟแดงๆ น้้ามันมะพร้าวจะไหลออกมา แล้วน้ามาทาบริเวณท่ีเป็นท้ิงไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ ยางจะ
ติดอยู่เกลื้อนจะค่อยๆหายไป (น้้ามันจากกะลามะพร้าว) 
 ๕๖. ช่วยรักษาโรคอีสุกอีใส ด้วยการใช้ใบมะพร้าวต้มน้้าดื่ม (ใบมะพร้าว) 
 ๕๗. ใช้ทาแก้หิด (เปลือกต้นสดมะพร้าว) 
 ๕๘. ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้้าร้อนลวก ด้วยการใช้มะพร้าวกะทิปิดบริเวณแผล (มะพร้าว
กะทิ) 
 ๕๙. ในไต้หวันและจีน นิยมดื่มน้้ามะพร้าวเพื่อช่วยลดอาการเมา แก้อาเจียนหลังการดื่ม
แอลกอฮอล์ (น้้ามะพร้าว) 
 ๖๐. ช่วยแก้พิษเบื่อเมา ด้วยการดื่มน้้ามะพร้าว ซึ่งจะช่วยล้างพิษที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
(น้้ามะพร้าวอ่อน) 
  

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 ประโยชน์ของมะพร้าว (ต่อ) 
  ประโยชน์ของมะพร้าว 

  ๑. ประโยชน์ของมะพร้าว ช่วยก้าจัดริ้วรอยของครกหินท่ีซื้อมาใหม่ ด้วยการใช้เนื้อ
มะพร้าวท่ีใช้คั้นกะทิตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 4-5 ชิ้น แล้วใส่ลงไปในครกแล้วต้าเนื้อมะพร้าวจนละเอียด ให้น้้ามัน
จากเนื้อมะพร้าวออกมาสัมผัสกับผิวครกไปเรื่อยๆประมาณสิบนาที แล้วท้ิงไว้อย่างนั้นประมาณ 1 คืน
เพื่อให้น้้ามะพร้าวซึมเข้าตามริ้วรอยของเนื้อครก ก้นครกก็จะลื่นเป็นมันดูสดใสใช้งานได้อย่างคล่องมือ 
 ๒. มารดาท่ีเพิ่งคลอดบุตรแต่ไม่มีน้้านมเพียงพอ ก็สามารถให้บุตรกินน้้ามะพร้าวแทน
น้้านมแม่ได้ชั่วคราวได้ เพราะน้้ามะพร้าวมีกรดลอริคท่ีมีอยู่มากในน้้านมแม่นั่นเอง แถมยังมีความบริสุทธิ์
ไม่มีสารเคมีเจือปนจึงไม่เป็นอันตรายต่อเด็กทารก (น้้ามะพร้าว) 
 ๓. ผู้ท่ีเป็นสิวหรือมีประจ้าเดือนติดต่อกันไม่หยุดให้ดื่มน้้ามะพร้าว จะช่วยท้าให้ร่างกายขับ
ของเสียออกมาได้มากย่ิงขึ้น (น้้ามะพร้าว)  
 ๔. มะพร้าว ประโยชน์ใช้ท้าเป็นน้้าส้มสายชูได้ (น้้ามะพร้าว) 
 ๕. ยอดอ่อนมะพร้าว หรือ “หัวใจมะพร้าว” (Coconut’s Heart) ซึ่งมีราคาแพงมาก 
เพราะการเก็บยอดอ่อนจะท้าให้ต้นมะพร้าวตายท้ังต้น (ต้องโค่นกันเลยทีเดียว) โดยน้าไปใช้ท้าอาหารได้
หลายอย่าง เช่น ผัด แกงส้ม แกงคั่ว รวมไปถึงย้ายอดอ่อนมะพร้าว หรือ “สลัดเจ้าสัว” (Millionaire’s 
Salad) 
 ๖. น้้ามะพร้าว น้าไปแปรรูปเป็นวุ้นมะพร้าวได้ ด้วยการเจือกรดอ่อนเล็กน้อยลงในน้้า
มะพร้าว (น้้ามะพร้าว)  
 ๗. มะพร้าวอ่อน นอกจากรับประทานสดแล้ว ยังน้ามาท้าเป็น วุ้นมะพร้าว มะพร้าวเผา 
ส่วนประกอบในอาหารคาวหวาน เป็นต้น  
 ๘. มะพร้าวแก่ น้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น คั้นกะทดสด 
กะทิกล่อง มะพร้าวอบน้้าผ้ึง น้้ามันมะพร้าว รวมไปถึงน้้ามันไบโอดีเซลด้วย เป็นต้น 
 ๙. เนื้อในของมะพร้าวแก่ ใช้ท้าเป็นกะทิ ด้วยการขูดเนื้อเป็นเศษๆ แล้วบีบคั้นเอาน้้ากะทิ
ออก (เนื้อมะพร้าว) 
 ๑๐. กากท่ีเหลือจากการคั้นน้้ากะทิ สามารถน้าไปใช้ท้าเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย  (กาก
มะพร้าว) 
 
 
 
 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 ประโยชน์ของมะพร้าว (ต่อ) 
  ประโยชน์ของมะพร้าว 

  ๑๑. กาบมะพร้าว หรือ เปลือกมะพร้าว คุณสมบัติแข็งแรง คงทน ยืดหยุ่นมีสปริง 
น้ามาใช้ท้า เชือก พรม กระสอบ แปรง อวน ไม้กวาด และเส้นใบสั้นใช้อัดไส้ของท่ีนอน เบาะรถยนต์ 
 ๑๒. ใยมะพร้าว น้าไปใช้ยัดฟูกเพื่อท้าเป็นเสื่อได้ หรือจะน้าไปใช้ในการเกษตรก็ได้เช่นกัน 
 ๑๓. จั่นมะพร้าว หรือ ช่อดอกมะพร้าว อุดมไปด้วยฟรุกโตส ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของผึ้ง
และแมลงนานาชนิด จึงได้มีการน้าน้้าหวานส่วนนี้มาท้าเป็นน้้าตาลเพื่อใช้ปรุงอาหารคาวหวาน หรือท้า
เป็นน้้าตาลสดไว้เป็นเครื่องดื่มเพิ่มพลังก็ได้  
 ๑๔. จาวมะพร้าว น้ามาใช้ท้าเป็นอาหารได้  
 ๑๕. จาวมะพร้าว ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบของพืชท่ีปลูกได้ เพราะมีฮอร์โมนออกซิน ซึ่ง
เมื่อน้าไปคั้นก็จะได้น้้าไว้ส้าหรับรดต้นพืชที่ปลูก  
 ๑๖. ใบมะพร้าว นิยมน้ามาใช้สานเป็นภาชนะใส่ของ ห่อขนม สานหมวกกันแดดหรือ
เครื่องเล่นเด็ก กระจาด กระเช้า ตะกร้า ท้าของท่ีระลึกรูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น  
 ๑๗. กะลามะพร้าวประดิษฐ์ ก้านใบมะพร้าว หรือ ทางมะพร้าว น้ามาใช้ท้าเป็นไม้กวาด
ทางมะพร้าว เสวียนหม้อหรือก้นหม้อ เครื่องประดับข้างฝา พัด ภาชนะปักดอกไม้ กระเป๋า กระจาด 
 ๑๘. รกมะพร้าว หรือ เยื่อหุ้มคอมะพร้าว ลักษณะเป็นแผ่นใยหยาบๆ บางๆ มีความ
ยืดหยุ่น (แต่ขาดง่าย) นิยมน้ามาท้าเป็น กระเป๋า หมวก รองเท้าแตะ ดอกไม้ประดิษฐ์ กล่องใส่ของ 
สิ่งประดิษฐ์ใช้ตกแต่งงานศิลปะต่างๆ เป็นต้น  
 ๑๙. กะลามะพร้าว นิยมน้าไปใช้ท้าส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระบวย กระดุม ซออู้ 
โคมไฟ เครื่องประดับ เครื่องดนตรี ท่ีวางแก้วน้้า ท่ีเขี่ยบุหร่ี รวมไปถึงท้าเป็นถ่านหุงต้ม ถ่านกัมมัน น้้า
ควัน และถ่านส้าหรับปูองกันมอดแมลงก็ได้เช่นกัน และอีก  
 ๒๐. รากมะพร้าว มีเส้นยาว เหนียวเป็นพิเศษ ใช้สานเป็น ตะกร้า ถาด ภาชนะต่างๆ และ
สิ่งประดิษฐ์ท่ัวๆไป  
 ๒๑. ล้าต้น เมื่อถูกโค่นท้ิงแล้วสามารถน้ามาใช้ท้าเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ท้าร้ัว ฝาผนัง 
กระถางต้นไม้ ตกแต่งสวน เป็นต้น 
 
 
 
 
 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 ประโยชน์ของมะพร้าว (ต่อ) 
 คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อมะพร้าวต่อ 100 กรัม  

 พลังงาน 1,480 กิโลแคลอรี่  คาร์โบไฮเดรต 24.23 กรัม  

 น้้าตาล 6.23 กรัม   เส้นใย 9 กรัม  

 ไขมัน 33.49 กรัม   โปรตีน 3.33 กรัม  
 วิตามินบ1ี 0.66 มิลลิกรัม 6%  วิตามินบ2ี 0.02 มิลลิกรัม 2%  

 วิตามินบี3 0.54 มิลลิกรัม 4%  วิตามินบี5 1.014 มิลลิกรัม 20%  

 วิตามินบ6ี 0.05 มิลลิกรัม 4%  วิตามินซี 3.3 มิลลิกรัม 4%  

 ธาตุแคลเซียม 14 มิลลิกรัม 1%  ธาตุเหล็ก 2.43 มิลลิกรัม 19%  

 ธาตุแมกนีเซียม 32 มิลลิกรัม 9%  ธาตุฟอสฟอรัส 113 มิลลิกรัม 16%  

 ธาตุโพแทสเซียม 356 มิลลิกรัม 8%  ธาตุสังกะสี 1.1 มิลลิกรัม 12% 

 

 

 

 

 

 

% ร้อยละของปริมาณแนะนา้ที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันส้าหรับผู้ใหญ่  

(ข้อมูลจาก : USDA Nutrient database) 
 

 
 
 
 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 ประโยชน์ของมะพร้าว (ต่อ) 
  คุณค่าทางโภชนาการของน้ ามะพร้าวต่อ 100 กรัม 
 พลังงาน 79 กิโลแคลอรี่   คาร์โบไฮเดรต 3.71 กรัม  

 น้้าตาล 2.61 กรัม   เส้นใย 1.1 กรัม 

  ไขมัน 0.2 กรัม   โปรตีน 0.72 กรัม  

 วิตามินบี1 0.03 มิลลิกรัม 3%   วิตามินบี2 0.057 มิลลิกรัม 5%  

 วิตามินบี3 0.08 มิลลิกรัม 1%   วิตามินบี6 0.032 มิลลิกรัม 2%  

 วิตามินซี 2.4 มิลลิกรัม 3%   ธาตุแคลเซียม 24 มิลลิกรัม 2%  

 ธาตุเหล็ก 0.29 มิลลิกรัม 2%   ธาตุแมกนีเซียม 25 มิลลิกรัม 7%  

 ธาตุฟอสฟอรัส 20 มิลลิกรัม 3%  ธาตุโพแทสเซียม 250 มิลลิกรัม 5%  

 ธาตุสังกะสี 0.1 มิลลิกรัม 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 % ร้อยละของปริมาณแนะน้าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันส้าหรับผู้ใหญ่  

(ข้อมูลจาก : USDA Nutrient database) 
 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



-เงินลงทุนเท่าไร / การจัดการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รายได้ 270 x 10 กก. x 15 บาท = 40,500 บาท 

                  ก้าไร   31,260 บาท /ไร่ / 2 ปี เหลือไร่ละ 15,630 บาท/ปี 

 ***  ต้นทุนการผลิตอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค่าพันธ์ุ ค่าเตรียมดิน ไถพรวน ชักร่อง  
และค่าปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต การปลูก  อาจมีราคาสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

  

   
 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 

ต้นทุนการปลูกมะพร้าว 

ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ 
1. ค่าเตรียมแปลงปลูก ไถพรวน ไถ 

แปร ชักร่อง 
600 บาท/ไร่ 

- 

2. ค่าพันธ์ุมะพร้าว 10 บาท x 270 

ต้น/ไร่ 
2,700 บาท - 

3. ปุ๋ยเคมี 270 ต้น x 1/2 กก. x 8 

บาท 
2,160 บาท 2,160 

รวม 6,270 บาท 2,970 บาท 



-การจัดการก าลังคน 
  

          

      คนปลูก จ้านวนคนปลูกจะก้าลังคนมาก
                หรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นท่ี  (พื้นท่ีมากใช้คนมาก)  

 

 

 

 

                                       คนดูแล การดูแลต้นมะพร้าวควรใช้
           อุปกรณ์ต่างๆ  เข้ามาช่วยเพื่อทุนแรงลดรายจ่าย 

            อาทิ  เครื่องรดน้้า เครื่องพรวนดิน 

 

 
        

     

    คนเก็บมะพร้าว การเก็บเกี่ยวมะพร้าว  
     ควรน้าลิงมาฝึกหัดเพื่อใช้งาน 

              

    
 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



- เครื่องมือ / อุปกรณ์ 
 

          

   ๑. จอบ ใช้ขุดหลุมปลูก หรือก้าจัดวัชพืชขนาดเล็ก 

 

 

 

 

   ๒. เสียม  ใช้ขุดหลุมปลูก พรวนดิน 

   
 

 

    

   ๓.พลั่ว ใช้ตักดิน  เตรียมดิน 

 

 

 

   ๔. บุ้งกี๋ ใช้ขนดิน  เตรียมดิน 

 

 

 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



- เครื่องมือ / อุปกรณ์ (ต่อ) 
 

          

   ๕. มีด ใช้ฟันมะพร้าว  ก้าจัดวัชพืช 

 

 

 

 

   ๖. ลิง  ใช้เก็บมะพร้าว 

   
 

 

    

   ๗.รถขุด ท้าร่องมะพร้าว 

 

 

 

   ๘. รถพรวนดิน    ใช้พรวนดิน 

 

 

 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



- เครื่องมือ / อุปกรณ์ (ต่อ) 
 

          

   ๙. รถไถ ใช้เตรียมดิน  ก้าจัดวัชพืช พรวนดิน ปลูก 

 

 

 

 

   ๑๐. บัวรดน้ า     
 

 

    

   ๑๑.ถังฉีดยา ใช้พ่นยาเพื่อปราบศัตรูพืช และแก้ไขโรค 

 

 

 

    

   ๑๒. เรือรดน้ า    ใช้กรณีเป็นร่องสวน 

 

 

 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



- วัตถุดิบ 
 

     

    ที่ดิน ท่ีดินถือเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญท่ีสุด ใน
   การปลูกมะพร้าวน้้าหอม  ท่ีดินท่ีเหมาะสมกับการปลูก
   มะพร้าวน้้าหอม จะท้าให้ได้ผลผลิตที่ดี  และคุ้มค่า  

    

 

 

 

 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 

พันธุ์มะพร้าว  ใช้มะพร้าวน้้าหอมท่ีดี 
ผลผลิตท่ีได้ก็จะดี  พันธ์มะพร้าวจะ
แบ่งเป็น ชนิดต้นเตี้ย และชนิดต้นสูง 

ปุ๋ย จะแบ่งเป็นปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 
การใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องต้องตามความ
ต้องการของพืช ช่วงเวลาที่เหมาะสมจะ
ท้าให้พื้นเจริญเติบโต  ได้ผลผลิตดี 



- การตลาด 
การประชาสัมพันธ์ 

 

ทาง social network   

     

     

 

 

 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



- การตลาด (ต่อ) 
ความโดดเด่นและภาพลักษณ์ของสินค้า 

 ๑. มีสรรพคุณมากมาย 

 ๒. ดีต่อสุขภาพ 

 ๓. สะอาด ปลอดภัย 

 ๔. รสชาติอร่อย มาจากธรรมชาติ ๑๐๐% 

ราคา 

 ขายส่ง   ประมาณ  ๗ - ๑๐  บาท/ลูก 

 ขายปลีก    ประมาณ ๑๐ - ๒๐ บาท/ลูก 

 แปรรูปเป็นมะพร้าวเผา ประมาณ ๑๐ - ๒๐ บาท/ลูก 

ตัวอย่างราคาตลาดสี่มุมเมือง 

ราคาสินค้า มะพร้าวอ่อนน้้าหอมเบอร์เล็ก (3) 

  

     

     

 

 

 

 

ราคาเฉลี่ยวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗:  11.00 บาท/ลูก 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



- การตลาด (ต่อ) 
ขายพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม 

 น้าไปเพาะเอง จะได้ราคา ๑๐ บาทขึ้นไป 

 มะพร้าวน้้าหอมเตี้ยเเท้พร้อมจ้าหน่าย  50  บาท 

 กรณีจอง เพาะมะพร้าวน้้าหอม 3 เดือนรับสินค้า ราคา 35 บาท 

 

ช่องทางการจ าหน่าย 

 ร้านค้าที่ขายน้้ามะพร้าว 

 ตลาดกลาง อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง  ตลาดทะเลไทย 

 เว็บไซต์ facebook  และ  IG 

 งานต่างๆ ที่ทางราชการหรือเอกชนจัดขึ้น 

 

 

  

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



- ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 ๑. ผู้จะประกอบอาชีพนี้ต้องมีใจรัก ด้านการเกษตร 

 ๒. ต้องมีความรู้เรื่องต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น ปุ๋ย การคัดเลือกสถานท่ี ต้นพันธุ์  โรคและ
แมลง  เป็นต้น 

 ๓. ต้องมีความช่างสังเกต มั่นตรวจตรา โรคและแมลง การเจริญเติบโต และควรจดบันทึก 

 ๔. ความอดทน เพราะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย  ๒ – ๓ ปี มะพร้าวจึงจะออกลูก 

 ๕. ความขยัน การท่ีผู้ประกอบอาชีพปลูกมะพร้าวน้้าหอม ต้องมีความขยัน มั่นเรียนรู้ และ
สามารถน้าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในสวนของตน 

 ๖. ความเชื่อ ถ้าหากขาดความเชื่อท่ีว่าจะต้องประสบความส้าเร็จให้ได้  ก็จะขาดก้าลังใจ 

 ๗. เทคนิค และเคล็ดลับในการปลูก 

 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



 

 

  

มะพร้าวน้ าหอม 
ปัญหา/วิธีการตัดสินใจ/กระบวนการแก้ปัญหา 
 



- แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ 
  การเพิ่มรายได้ในสวนมะพร้าว  

 เนื่องจากมะพร้าวจะเริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกแล้วอย่างน้อยประมาณ ๒ - ๓ ปี ดังนั้น
ในขณะท่ีต้นยังเล็กอยู่ จึงควรปลูกพืชแซม ระหว่างแถวมะพร้าวประเภทพืชท่ีมีอายุสั้น อาจเป็นพืชไร่เช่น
สับปะรด ถั่วต่างๆ หรือพืชผักเช่นฟักทอง แตงกวา แตงโม ข้าวโพดหวาน เป็นต้น 

 เมื่อมะพร้าวโตขึ้นมีอายุได้ ๔-๕ ปี จะมีทรงพุ่มใหญ่ บังแสงแดด จึงไม่ควรปลูกพืชแซม 
เพราะจะได้ผลไม่ คุ้มค่า จะท้าให้ต้นมะพร้าวโตช้า แต่เมื่อมะพร้าวมีอายุได้ ๑๒-๑๕ ปี ทางใบจะเริ่มสั้นลง 
เปิดให้แสงแดดส่องถึงพื้นดิน ได้มากขึ้น ควรปลูกพืชยืนต้นท่ีเจริญเติบโตได้ดีในท่ีท่ีมีร่มเงาแซมลงในสวน
มะพร้าว เช่นกาแฟ โกโก้ พริกไท ดีปลี เป็นต้น  

 ในสวนมะพร้าวท่ีให้ผลแล้วนอกจากจะเพิ่มรายได้โดยการปลูกพืชแซมแล้ว ยังอาจเลี้ยงผึ้ง
หรือสัตว์จ้าพวก วัว ควาย ในสวนมะพร้าว ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในสวนมะพร้าวและเป็นแนวทาง
ในการเพิ่มผลผลิตของมะพร้าว อีกทางหนึ่งด้วย  

 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



- แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ (ต่อ) 
หากสวนไหนปลูกไม่มากมีผลผลิตน้อยก็หารายได้จากการแปรรูป 

 การซื้อขายขายมะพร้าวน้้าหอมจากสวนนั้นจะส่งกันมาท้ังทะลายโดยมีผู้รวบรวมผลผลิต
ส่งมายังผู้ขายปลีกอีกต่อหนึ่ง  และผู้ขายปลีกนี้เอง  จะเป็นผู้ท่ีแปรรูปมะพร้าวให้เป็นรูปแบบต่างๆกัน  
เพื่อจ้าหน่ายสู่ผู้บริโภคอีกทีหนึ่งมะพร้าวน้้าหอมท่ีจ้าหน่ายภายในประเทศมีหลายรูปแบบด้วยกันคือ  
จ้าหน่ายเป็นน้้ามะพร้าว  มะพร้าวท้ังผล  มะพร้าวเผา และวุ้นมะพร้าวเป็นต้น ซึ่งแต่ล่ะแบบมีวิธีการดังนี้ 

 น้ ามะพร้าว  เป็นการจ้าหน่ายท้ังน้้าและเนื้อของมะพร้าวพร้อมๆกัน  โดยไม่ต้องให้
ผู้บริโภคเสียเวลาในการผ่าผลมะพร้าวเพื่อขูดเอาเนื้อออกมารับประทาน  ผู้ค้าปลีกจะผ่าผลแล้วขูดเอา
เนื้อออกมาบรรจุแก้วหรือบรรจุในถุงพลาสติกแล้วแช่ตู้เย็นเพื่อจ้าหน่ายต่อไป  ข้อเสียของมะพร้าวแปร
รูปแบบนี้คือค่อนข้างเก็บไว้ได้ไม่นาน  ยกเว้นมีการผ่านกรรมวิธีท่ีดีจึงจะเก็บได้นาน 
 มะพร้าวทั้งผล  เป็นรูปแบบของมะพร้าวน้้าหอมท่ีจ้าหน่ายกันมากท่ีสุดภายในประเทศ  
รวมท้ังผลผลิตมะพร้าวน้้าหอมท่ีส่งตลาดต่างประเทศด้วย  มะพร้าวท้ังผลจะต้องน้ามาปอกให้ได้รูปแบบท่ี
ต้องการ  เรียกขั้นตอนรี้ว่า “การช้าแหละ” รูปทรงของมะพร้าวน้้าหอมคือด้านก้นผลจะช้าแหละให้มี
ปลายแหลมเป็นรูปกรวยปูาน  ส่วนทรงผลจะเฉือนเป็นรูปทรงกระบอกซึ่งด้านหัวผลสอบลงเล็กน้อย  ด้าน
หัวผลตัดตรงๆ เพื่อให้ผลตั้งอยู่ได้ 
 มะพร้าวเผา  เป็นมะพร้าวน้้าหอมท่ีนิยมบริโภคกันอีกรูปแบบหนึ่ง  เนื่องจากมะพร้าวเผา
มีรสชาติท่ีแปลกออกไป  น้้ามีความหวานมากกว่ามะพร้าวปกติ  ท้ังความหอมของน้้าก็คงอยู่เหมือนเดิม 
 การเผามะพร้าวจะเผาลงไปทีเดียวท้ังผลไม่มีการปอกเปลือกก่อนเชื่อเพลิงท่ีใช้เผามะพร้าว  
ก็ใช้พวกทางแห้ง  กาบจั่น และทลายแห้งของมะพร้าวนั่นเอง  การเปุาจะใช้เวลาประมาณ  ๑  ชั่วโมง 
เปลือกนอกของมะพร้าวจะไหม้เกรียมท่ัวท้ังผล  ขั้นตอนต่อไปน้ามะพร้าวท่ีเผาแล้วนี้มาเฉือนเอาเปลือกท่ี
ไหม้ออกเหลือเฉพาะผลมะพร้าวล้วนๆ  คงเว้นร่องรอยการเผาไว้ท่ีส่วนหัวของมะพร้าวซึ่งมีรอยไหม้
เหลืออยู่  ปัจจุบันมีผู้พยามยามท้า มะพร้าวเผาเทียม กันขึ้น คือน้ามะพร้าวปอกเปลือกจนเหลือเฉพาะ
ผลภายในจากนั้นน้าผลมะพร้าวไปต้มจนสุก  แล้วน้ามาเผาไฟพอลวกๆ  อีกครั้งหนึ่ง  วิธีท้ามะพร้าวต้มก็
จะท้าได้ง่ายกว่ามะพร้าวเผา  แต่รสชาติจะด้อยกว่ามาก 

 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 



- แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ (ต่อ) 
หากสวนไหนปลูกไม่มากมีผลผลิตน้อยก็หารายได้จากการแปรรูป 

 วุ้นน้ ามะพร้าว  วุ้นน้้ามะพร้าวเป็นผลผลิตจากการหมักมะพร้าวด้วยเชื้อแบคทีเรีย  วุ้นท่ี
ได้มีลักษณะเป็นก้อนหรือเยื่อเหนียว  เนื้อวุ้นเนียนนุ่ม  อาจมีชื่อเรียกวุ้นน้้ามะพร้าวอย่างอื่นอีกว่า  วุ้น
น้้าส้ม  วุ้นน้้าสวรรค์  ลูกมะพร้าวหรือลูกพร้าวเป็นต้น 
 ปัจจุบันตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์  วุ้นน้้ามะพร้าว สูงมากท้ังตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ  แต่ตลาดท่ีส้าคัญของต่างประเทศคือญี่ปุุน  มีการส่งออกในรูปแบบวุ้นในน้้าเชื่อม  และวุ้น
ต้มสุกบรรจุกระป๋อง  ขณะนี้ตลาดก้าลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากวุ้นมะพร้าวถือเป็นอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 

น ้ามะพร้าว มะพร้าวทั้งลกู 

มะพร้าวเผา วุน้น ้ามะพร้าว 



- แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ (ต่อ) 
เมนูง่ายๆ จากมะพร้าวน้ าหอม  

ส่วนผสมและสัดส่วน 

1. เนื้อไก่หั่นชิ้นเล็กๆ 1 ถ้วย 
2. ตะไคร้บุบหั่นเป็นท่อน 1 ต้น  
3. รากผักชีบุบ 2 ราก  
4. ใบมะกรูด(ฉีกเอาเส้นกลางใบออก) 4 ใบ  
5. ข่าอ่อนหั่นแว่น ¼ ถ้วยตวง  
6. กะทิ 1 ถ้วย  
7. น้้ามะพร้าวอ่อน 1 ถ้วย 
8. เนื้อมะพร้าวอ่อน 1 ลูก 
9. เห็ดฟางหรือชนิดอื่นๆ ตามชอบ 1 ถ้วย  
10. ผักชี ส้าหรับโรยหน้า 
11. ซุปผง 1 ช้อนชา  
12. เกลือ 1 ช้อนชา 
เครื่องปรุง 
1. พริกขี้หนูบุบ ½ - 1 ช้อนโต๊ะ  
2. น้้าตาล ½ ช้อนชา  
3. น้้ามะนาว ¼ ถ้วย 
4. น้้าปลา 1 ช้อนชา 
วิธีปรุง 
1. รากผักชีบุบใส่ลงในน้้ากะทิและน้้ามะพร้าวลงในหม้อ ยกขึ้นตั้งไฟรอจนเดือด  
2. ตะไคร้ ข่าและใบมะกรูด ต้มจนได้กลิ่นสมุนไพรต่างๆ ท่ีใส่ลงไป  
3. ใส่เนื้อไก่ลงไป ต้มจนเนื้อไก่สุก ใส่เห็ดและเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป  
4. เติมซุปผง เกลือลงไป คนให้เข้ากัน ต้มต่อให้เดือดอีกครั้งจึงปิดไฟยกลง ใส่พริกขี้หนูบุบ น้้ามะนาว 
น้้าปลา  
5. ตักใส่ชามโรยหน้าด้วยผัก 
 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 

ต้มข่าไก่มะพร้าวอ่อน 



- แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ (ต่อ) 
เมนูง่ายๆ จากมะพร้าวน้ าหอม  

ส่วนผสมและสัดส่วน 
กุ้งสด 5 ตัว 
หอยแมลงภู่ 5 ตัว 
เนื้อปลากะพง 5 ชิ้น 
ปลาหมึกกล้วย 1 - 2 ตัว 
ไข่ไก่ 1 ฟอง 
ใบโหระพา ½ ถ้วย 
พริกแดงซอย 1 - 2 เม็ด 
เครื่องปรุง 
น้้าพริกแกง ½ ถ้วย 
กะทิ 1 ถ้วย 
นมสด 4 - 5 ช้อนโต๊ะ 
น้้าปลา 2 ช้อนโต๊ะ 
น้้าตาลทราย 2 ช้อนชา 
วิธีปรุง 
 1. ล้างท้าความสะอาดปลากะพง กุ้งและปลาหมึกเตรียมไว้ จากนั้นเอาไปลวกในน้้าเดือด
จัด ๆ ใส่จานพักไว้ จากนั้นเอามะพร้าวอ่อนมาผ่าเอาฝาออก น้้าใส่แก้วเก็บไว้กินได้ จากนั้นขูดเอาเนื้อออก
ใส่ถ้วยพักไว้ 
 2. ติดเตาตั้งกะทะ เทน้้าพริกแกงใส่กะทะรอให้กะทิแตกมัน จากนั้นเอาเครื่องซีฟููดที่ลวก
ไว้ใส่ลงไป ปรุงรสด้วยน้้าปลา น้้าตาล ผัดให้เข้ากัน  
 3. จากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนผัดให้เข้ากัน ตอกไข่ไก่ใส่ลงไป ยีให้ท่ัวกะทะ เติมนมสดลง
ไป ตามด้วยใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟ ตักใส่ลูกมะพร้าวอ่อนเตรียมเสิร์ฟได้ 

 

 

ประมวลเนื้อหา มะพร้าวน้ าหอม 

ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน 



มะพร้าวน้ าหอม 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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6 

7 

12 



มะพร้าวน้ าหอม 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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มะพร้าวน า้หอม คู่มือการท าสวนมะพร้าวน้ าหอมอย่างมืออาชีพ 

โดย  อภิชาติ  ศรสีอาด 
มารู้จกัการคดัเลือกพนัธุ์และการเพาะช าผลมะพร้าว  การคดัเลือกหน่อพนัธุ์  การ
คัดเลือกพืน้ท่ีปลูกและการปลูกมะพร้าวน า้หอม  การปลูกพืชแซมระหว่างรอ
ผลผลิต  ดูแลรักษาอย่างไรให้ได้ผลดี และพบกับ  8  เซียนมะพร้าวน า้หอมท่ี
ประสบผลส าเร็จในการปลกูมะพร้าวน า้หอม 

มะพร้าวน า้หอม  เสือนอนกิน  ท าเงนิตลอดปี : มนตรี  แสนสุข 
หนงัสือเลม่นี ้สร้างสรรค์ขึน้มาจากประสบการณ์ของเกษตรกร และนกัวิชาการในภาคปฏบิตัิจริง ซึง่ได้รวบรวมรวมข้อมลูเก่ียวกบัมะพร้าว
น า้หอมเอาไว้หลากหลายแงม่มุ โดยเฉพาะวธีิปลกูและเลีย้งเพื่อการพาณิชย์ ทางการเกษตร จงึเหมาะส าหรับเกษตรกรมือใหมท่ี่ก าลงัหา
ชอ่งทางปลกูพืชยืนต้นระยะยาว มะพร้าวน า้หอมจงึเสมือน "เสือนอนกิน" ที่สามารถเก็บ ผลผลิตได้ไปอีกนบัสิบปี 
 
การปลูกมะพร้าวน า้หอม : ยุพยงษ์ ทิพสิงห ์ 
มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของบ้านเราที่สามารถท ารายได้ให้เจ้าของสวนได้เป็นอยา่งดี พบมากทางภาคใต้ไปจนถึงหมูเ่กาะทะเล
ใต้ สว่นมากจะปลกูเป็นสวนเพ่ือน าผลไปจ าหน่ายให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมน ามนัพืช หรืออยา่งอ่ืนเพ่ือน าไปประกอบอาหารตา่งๆ 
 

8 เซียน มะพร้าวน า้หอมที่ประสบผลส าเร็จ และข้อมูลเชิงวิชาการ  
การปลกูและการดแูลรักษา  , การคดัเลือกหน่อพนัธุ์มะพร้าว , โรคและแมลง , บทสมัภาษณ์เกษตรกรผู้ปลกูมะพร้าวน า้หอม ที่ประสบ
ความส าเร็จ  
 

E-book การปลูกมะพร้าว : โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร  
http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/ebooks/2011/2011-002-0264 
 
 

แผ่นพับ : มะพร้าวน า้หอม โดย  :  ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพีชสวน กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ 
 
 



กรมวิชาการเกษตร - http://www.doa.go.th 

มะพร้าวน้ าหอม 
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กรมพัฒนาที่ดิน  http://www.ldd.go.th/ldd/ 

มีบริการศนูย์บริการรับแจ้งเบาะแส / ข้อสงสยั ปัจจยัการผลิต : ปุ๋ ย  สาร
ก าจดัศตัรูพืช  พนัธุ์พืช และให้ข้อมลูต่างๆ เก่ียวกบัการเกษตร 

การปลูกและการผลิตมะพร้าวน้ าหอม http://www.rdi.ku.ac.th/kufair50 

การใส่ปุ๋ยมะพร้าวให้ได้ผลผลิตสูงสุด http://www.akesuphan.com/web/product 

เทคนิคคัดเลือกพันธุ์ มะพร้าวน้ าหอม  http://awaty.blogspot.com/2010/09/blog-post_5456.html 

การปลูกมะพร้าว    http://www.angelfire.com/hero/t_coconut/page2x2.htm 

โรคและแมลงที่ส าคัญ “ศัตรูมะพร้าว”   http://www.gotoknow.org/posts/428355 



รถไถ 
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มะพร้าวน้ าหอม 

เคร่ืองพ่นสารเคมี 

รถขุดตัก มีด 

มีดอีโต้ รถพรวนดนิ 



บุ้งกี๋ 
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มะพร้าวน้ าหอม 

เคร่ืองสูบน า้ 

สปริงเกอร์ ท่อน า้ 

เสียม พล่ัว 



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ 

๑. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

๒. เผยแพร่ทาง facebook ของอทุยานการเรียนรู้
สมทุรสาคร 

๓. จดันิทรรศการช่องทางอาชีพ 

๔. เข้าร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนเพื่อเผยแพร่ความรู้ 

๕. จดัเสวนา ผู้ประกอบอาชีพ ปลกูมะพร้าวน า้หอม 

๖. จดัอบรม ผู้ปลกูมะพร้าวน า้หอม 

๗. จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ตา่งๆ 

๘. จดัศกึษาดงูานลงพืน้ท่ีจริง เพื่อฝึกปฏิบตัิเรียนรู้จาก
ผู้ ท่ีประสบผลส าเร็จ 

๙. ก่อตัง้เว็บเพจเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  ปัญหา และ
วิธีการแก้ไข ด้าน อาชีพการปลกูมะพร้าวน า้หอม 

 




