


������ 

มะพร�าวกะทิเปนท่ีนิยมบริโภคเปนของหวาน มีเน้ือหนาฟู อ�อนนุ�ม และหวานมัน อร�อย 
และมีราคาแพง สําหรับประเทศไทยผลผลิตยังไม�พอเพียงท่ีจะบริโภคภายในประเทศ จึงยังไม�มี
การส�งออกท้ัง ๆ ท่ีตลาดต�างประเทศยังมีความต�องการ มะพร�าวกะทิไม�ได�จัดเปนมะพร�าวพันธุ0
หน่ึง ในธรรมชาติไม�มีต�นมะพร�าวกะทิพันธุ0แท� แต�ผลมะพร�าวกะทิจะเกิดร�วมกับผลปกติใน
มะพร�าวธรรมดาท่ัวไปบางต�นเท�าน้ัน และไม�ได�เกิดจากทุกผลในต�นน้ัน มะพร�าวกะทิถูกควบคุม
โดยยีนเพียงคู�เดียว และลักษณะกะทิเปนลักษณะด�อย (recessive) ส�วนลักษณะธรรมดาเปน
ลักษณะข�ม (dominance) ต�นมะพร�าวลูกผสมกะทิ ถ�าปลูกในท่ีปลอดจากมะพร�าวพันธุ0ธรรมดา 
ผลผลิตท่ีได�จะเปนไปตามกฎของเมนเดล จะได�ผลมะพร�าวเปนกะทิ 25 % แต�ในสภาพโดยท่ัวไป
ท่ีพบต�นมะพร�าวลูกผสมกะทิจะข้ึนปะปนกับมะพร�าวธรรมดา จึงทําให�ผลผลิตจะเปนกะทิ ในบาง
ทลายและปริมาณผลท่ีเปนกะทิจะได�ไม�ถึง 25 %  

จากการศึกษาค�นคว�าการปรับปรุงพันธุ0มะพร�าวกะทิของกรมวิชาการเกษตร จึงทําให�
ประเทศไทยเปนประเทศแรกและประเทศเดียวในโลก ท่ีศึกษาเรื่องการปรับปรุงพันธุ0มะพร�าว
กะทิ จนกระท่ังได�พันธุ0มะพร�าวกะทิลูกผสม 84 - 1 และ 84 - 2 ส�งเสริมให�เกษตรกรปลูกเปน
การค�าเพ่ือเพ่ิมรายได�ในการทําสวนมะพร�าว ซ่ึงจะได�รายได�สูงกว�าการทําสวนมะพร�าวธรรมดา  
3 - 4 เท�า นอกจากน้ันยังได�พันธุ0มะพร�าวกะทิพันธุ0แท�มีความหลากหลายได�แก� มะพร�าวกะทิพันธุ0
ต�นสูง ก่ึงสูง และต�นเตี้ย ซ่ึงมีสีต�าง ๆ ได�แก� เขียว เหลือง นํ้าตาล และแดง สามารถสร�างเปนสวน
แม�พันธุ0ผลิตพันธุ0มะพร�าวกะทิพันธุ0แท�เปนพันธุ0การค�า ตลอดจนนักวิจัยท่ีเปนองค0ความรู�หลักคือ 
นายสมชาย วัฒนโยธิน นักปรับปรุงพันธุ0มะพร�าวจะเกษียณอายุในปM 2555 ดังน้ัน สถาบันวิจัย 
พืชสวน จึงได�เลือกการจัดการความรู� เรื่อง มะพร�าวกะทิ ในการถ�ายทอดความรู�ด�านการ 
ปรับปรุงพันธุ0 และขยายผลให�กับบุคลากรในกรมวิชาการเกษตรได�นําไปใช�ประโยชน0ในการพัฒนา
เกษตรกร และเสริมสร�างความเข�มแข็ง และมูลค�าผลิตภัณฑ0มวลรวมเพ่ิมข้ึน หวังเปนอย�างย่ิงว�า
เอกสารเล�มน้ีจะเปนประโยชน0ต�อเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง  และเกษตรกรผู�ปลูกมะพร�าวกะทิ ซ่ึงจะ
ส�งผลให�เกษตรกรได�รับผลผลิตจากการทําสวนมะพร�าวกะทิ และมะพร�าวผลธรรมดาเพ่ิมข้ึน ช�วย
ให�เกษตรกรมีรายได�และอาชีพท่ียั่งยืน และยังเสริมสร�างสภาพแวดล�อมให�น�าอยู�ตลอดไป 
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มะพร�าวกะทิ คือมะพร�าวท่ีผลมีเน้ือหนากว�าปกติ มีลักษณะน่ิม อ�อนนุ�ม ฟู

ปานกลาง และฟูเต็มกะลา นํ้ามะพร�าวภายในมีลักษณะข�นเล็กน�อย ข�นปานกลาง 
และข�นเหนียว เน้ือมะพร�าวน่ิมและฟู หนาประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร ผิวหน�าขรุขระ
คล�ายผิวมะกรูด อ�อนนุ�ม ชุ�มนํ้า หรือเหลวเป.นครีม มีรสชาติหวานมัน  
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มีพบน�อยมากในประชากรของมะพร�าวใหญ� ผลมะพร�าวกะทิ เกิดมาจากต�น

มะพร�าวท่ีออกผลเป.นมะพร�าวธรรมดาเป.นส�วนใหญ� แต�นาน ๆ ครั้ง ก็เกิดเป.น
มะพร�าวกะทิ โดยไม�ทราบสาเหตุ บางคนบอกว�า เกิดบนทะลายทางทิศตะวันออก 
แต�บางคนก็ว�า เกิดบนทะลายทางทิศตะวันตก ในทะลายหน่ึง ๆ มีมะพร�าวกะทิ  
1 - 3 ผล เน่ืองจากผลมะพร�าวกะทิ เม่ือนําไปเพาะแล�วไม�งอก ชาวสวนจึงนําผล
ธรรมดา จากต�นท่ีเคยออกผลเป.นกะทิไปเพาะ ซ่ึงบางครั้ง ก็ออกผลเป.นกะทิ แต�
บางครั้งก็ไม�ได� 
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ก�	����ก�: มะพร�าวกะทิเกิดในมะพร�าวบางต�นในอัตราตํ่ามาก และเกิดใน

บางผลในทะลาย ไม�รู�สาเหตุแน�นอน บางคนก็ว�าเกิดจากเชื้อโรค หรือความวิปริตของ
สิ่งแวดล�อม เม่ือนําผลธรรมดาท่ีเกิดจากต�นท่ีเกิดมะพร�าวกะทิไปปลูก บางครั้งก็ออก
ผล เป.นมะพร�าวกะทิ บางครั้งก็ไม�เกิด ต�นท่ีให�ผลเป.นกะทิ เป.นเฮตเตอโรไซโกต  

ก�	�����: ได�มีการควบคุมการผสมเกสรของต�นมะพร�าวท่ีออกผลเป.น
มะพร�าวกะทิ พบว�าผลท่ีเกิดข้ึนจากการผสมตัวเอง ได�ผลมะพร�าวธรรมดา 3 ส�วน
และมะพร�าวกะทิ 1 ส�วน สรุปได�ว�า เป.นเรื่องของพันธุศาสตร; กล�าวคือ ลักษณะ
มะพร� าวกะทิ ควบคุมโดย ยีนเ พียง คู� เ ดียว  ลักษณะกะทิเป.นลั กษณะด�อย  
(recessive - k) ลักษณะธรรมดาเป.นลักษณะข�ม (dominance - K) ต�นท่ีให�ผลกะทิ
ต�องเป.น heterozygote (Kk) 
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ก�	�ก����	
��ก���� 		�!��: เม่ือนําผลธรรมดา (จากต�นท่ีให�ผล
เป.นกะทิ) ไปเพาะมีโอกาส 2 ใน 3 ท่ีผลน้ันจะเป.น heterozygote หากมีการผสม
ตัวเอง (Kk x Kk) จะได�ผลเป.นกะทิ (kk) เพียง 1 ใน 4 จึงมีโอกาสได�มะพร�าวกะทิ
เพียง 2/3 x ¼ = 1/6 แต�หากเป.นมะพร�าวใหญ�ท่ีผสมข�าม จึงแทบไม�มีโอกาสผสม
ตัวเองเลย นอกจากมีต�น Kk อยู�ใกล� ๆ 
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�����%��&ก�: พืชท่ีมีดอกท่ัวไปจะเกิดการผสม 2 

ครั้ง คือ:  
(1)  ระหว�างสเปWร;มนิวเคลียส (n) ของละอองเกสร กับไข� (n) เกิดเป.นเอ็มบริโอ 

(2n)  
(2)  ระหว�างสเปWร;มนิวเคลียส (n) ของละอองเกสร กับโพลาร;นิวคลีไอ (2n) 

เกิดเป.นเอนโดสเปWร;ม (3n)  
ในกรณีของมะพร�าว เอ็มบริโอจะฝYงอยู�ในเน้ือตรงตาท่ีใหญ�และโปนท่ีสุด  
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มะพร�าวกะทิเกิดเฉพาะในมะพร�าวใหญ� เป.นพันธุ;ผสมข�าม ละอองเกสรท่ีปลิว

มาตกบนยอดเกสรเพศเมียของต�นมะพร�าวกะทิ (Kk) มักจะเป.นละอองเกสรธรรมดา 
(K) ผลท่ีเกิดข้ึน จึงมีองค;ประกอบของยีนเป.น KK และ Kk ในอัตราส�วน 1 : 1 แต�ท้ัง
คู�ก็มีลักษณะเป.นมะพร�าวธรรมดาท้ังหมด เพราะมียีนลักษณะข�ม (K) อยู�อย�างน�อย 1 
ตัว หากผสมกับละอองเกสร k จากต�นกะทิด�วยกัน (Kk) โอกาสท่ีจะได�มะพร�าวกะทิ 
มีเพียง 1 ใน 4 
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มะพร�าวปกติ มีเอนไซม; α-D-galactosidase ท่ีใช�ย�อยกาแลกโตแมนแนน  

ใ ห� เ ป. น แมน แนน  ( คื อ เ น้ื อมะพร� า ว ท่ี แ ข็ ง )  ม ะ พร� า ว กะ ทิ ไ ม� มี เ อน ไ ซ ม;  
α-D-galactosidase จึงมีแต�กาแลกโตแมนแนน ซ่ึงมีลักษณะน่ิมคล�ายวุ�น อันเป.น
สาเหตุท่ีทําให�เน้ือมะพร�าวกะทิ มีความอ�อนนุ�ม ชุ�มนํ้า และมีรสชาติอร�อย  
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การท่ีเน้ือมะพร�าวกะทิฟูข้ึนมาเพราะการเปลี่ยนสภาพกลับไปสู�สภาวะด้ังเดิม

ของเซลล; (dedifferentiation) ท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ีเกิดการพัฒนาผลมะพร�าวกะทิ 
จากอิทธิพลของยีนลักษณะด�อยท้ังสามตัว (kkk) ในเอนโดสเปWร;มมีความแตกต�างกัน
ในทางเคมีของเซลล; ระหว�างเอนโดสเปWร;มของมะพร�าวธรรมดากับของมะพร�าวกะทิ 
ทําให�เกิดความวิปริตของเซลล;ในมะพร�าวกะทิเช�นเดียวกันกับการเกิดเซลล;คล�ายเน้ือ
งอก (tumor-like cell) มีการเพ่ิมปริมาณของ oil globules และ protein bodies 
มีการสังเคราะห; organelles เหล�าน้ีในขณะท่ีเอนโดสเปWร;มกําลังพัฒนา  
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จากการศึกษาค�นคว�าการปรับปรุงพันธุ;มะพร�าวกะทิของกรมวิชาการเกษตร 
จึงทําให�ประเทศไทยเป.นประเทศแรกและประเทศเดียวในโลก ท่ีศึกษาเรื่องการ
ปรับปรุงพันธุ;มะพร�าวกะทิ จนกระท่ังได�พันธุ;มะพร�าวกะทิลูกผสม 84 - 1 และ 84 - 2 
ส�งเสริมให�เกษตรกรปลูกเป.นการค�าเพ่ือเพ่ิมรายได�ในการทําสวนมะพร�าว ซ่ึงจะได�
รายได�สูงกว�าการทําสวนมะพร�าวธรรมดา 3 - 4 เท�า นอกจากน้ันยังได�พันธุ;มะพร�าว
กะทิพันธุ;แท�มีความหลากหลายได�แก� มะพร�าวกะทิพันธุ;ต�นสูง ก่ึงสูง และต�นเต้ีย ซ่ึงมี
สีต�างๆ ได�แก� เขียว เหลือง นํ้าตาล และแดง สามารถสร�างเป.นสวนแม�พันธุ;ผลิตพันธุ;
มะพร�าวกะทิพันธุ;แท�เป.นพันธุ;การค�า ในขณะน้ีประเทศอินโดนีเซียได�บันทึกไว�ใน
อีเมล;ของ Dr. Hengky Novarianto นักปรับปรุงพันธุ;มะพร�าว ประเทศอินโดนีเซีย 
แจ�งการปรับปรุงพันธุ;มะพร�าวของอินโดนีเซีย ถึง Coconut Google (Mr. Harries) 
เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2555 ว�าขณะน้ีได�รวบรวมพันธุ;มะพร�าวกะทิต�นเต้ียจากสวน
มะพร�าวของเกษตรกร มีสีเหลือง เขียว นํ้าตาล และแดง โดยอ�างว�าเป.นครั้งแรกท่ีพบ
มะพร�าวกะทิในต�นเต้ีย ขณะท่ีฟWลิปปWนส; ไทย กัมพูชา อินเดีย ศรีลังกา และเวียดนาม 
เป.นพันธุ;ต�นสูง ความจริงแล�วไทยได�พัฒนาพันธุ;มะพร�าวกะทิจนได�พันธุ;กะทิต�นเต้ีย
พันธุ;แท� นับว�าก�าวไกลท่ีสุดในโลก  
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ประวัติความเป.นมาในการปรับปรุงหรือสร�าง (พัฒนา) พันธุ;มะพร�าวพันธุ;

ลูกผสมกะทิ เริ่มดําเนินการตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ; ต้ังแต�การศึกษาลักษณะ
ประจําพันธุ; การผสมข�ามพันธุ; การศึกษาการเจริญเติบโตของต�นกล�าพันธุ;ลูกผสม 
การเปรียบเทียบพันธุ; และการคัดเลือกพันธุ;ท้ังด�านผลผลิตและคุณภาพ ต้ังแต�ปl พ.ศ. 
2538 - 2548 ตามแผนภูมิแสดงข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ;มะพร�าวลูกผสมกะทิ โดยมี
ลําดับความเป.นมาสรุปได� ดังน้ี 
 พ.ศ. 2517 ได�มีการดําเนินการสร�างสวนผลิตพันธุ;มะพร�าวลูกผสมคันธุลี ท่ี  
ต.คันธุลี อ.ท�าชนะ จ.สุราษฎร;ธานี โดยได�รวบรวมต�นแม�พันธุ; พ�อพันธุ;ท้ังจากในและ
ต�างประเทศ มาปลูกรวบรวมไว� โดยมีมะพร�าวพ�อแม�พันธุ;ท่ีใช�ในการปรับปรุงพันธุ;
มะพร�าวลูกผสมกะทิ ดังน้ี 

1  ��� �,�".����#
���'�ก����&	���/ 
 พันธุ;มลายูสีเหลืองต�นเต้ีย เป.นพันธุ;ท่ีนําเข�ามาจากประเทศมาเลเซีย เม่ือปl 
พ.ศ. 2517 ตกผลเร็ว เริ่มให�ผลผลิตเม่ืออายุ 3-3 ½ ปl ลําต�นเต้ีย ความสูงของต�นเม่ือ
เริ่มออกจั่น 43 เซนติเมตร ทําให�สะดวกต�อการทําหมันตัวผู�หรือขจัดเกสรตัวผู� 
(emasculation) จึงเหมาะสําหรับเป.นต�นแม�พันธุ; ตอบสนองต�อปุoยสูง ให�ผลผลิต 
125 ผล/ต�น/ปl ผลมีขนาดเล็ก นํ้าหนักผลท้ังเปลือก 0.74 - 1.1 กิโลกรัม นํ้าหนักเน้ือ
มะพร�าวแห�ง 147 - 223 กรัม/ผล เปอร;เซ็นต;น้ํามันเน้ือมะพร�าวแห�ง 65 % 

2. ��� �,�".�������ก'�ก��&	���/ 
��� �,�)��3�� ในปl พ.ศ. 2530 ได�คัดเลือกหน�อจากการเพาะผลมะพร�าว

นํ้าหอมจากสวนเกษตรกร อ.บ�านแพ�ว จ.สมุทรสาคร มาปลูกรวบรวมเพ่ือคัดเลือก
พันธุ;ท่ีสวนผลิตพันธุ;มะพร�าวลูกผสมคันธุลี จ.สุราษฎร;ธานี เป.นพันธุ;ตกผลเร็ว ให�
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ท้ังนํ้าและเน้ือมีความหอม และนํ้ามีความหวาน 

��� �,ก�� คัดเลือกจากต�นมะพร�าวกะทิ อายุ 7 - 8 ปl จากสวนมะพร�าวกะทิ
ของบริษัทอูติเมล็ดพันธุ;ปาล;มนํ้ามัน จํากัด เข่ือนวชิราลงกรณ; อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี จํานวน 2,000 ต�น ทําการคัดเลือกต�นพ�อพันธุ;กะทิท่ีมีลักษณะดีได�  



 

5 

44 ต�น โดยมีลักษณะประจําพันธุ; คือ ลักษณะลําต�นสูง ความสูงของลําต�นเม่ืออายุ 
7-8 ปl วัดต้ังแต�ข�อท่ี 1 - 11 เหนือระดับพ้ืนดิน 150 เซนติเมตร มีความยาว 75 
เซนติเมตร มีขนาดลําต�นสมํ่าเสมอ ต�นต้ังตรง ความยาวเส�นรอบวงลําต�น 120 - 150 
เซนติเมตร (วัดเหนือระดับพ้ืนดิน 20 เซนติเมตร) ความยาวก�านทางใบ 150 
เซนติเมตร ความยาวทางใบ 603 เซนติเมตร ความยาวใบย�อย 135 เซนติเมตร 

3. #�)����ก�	&	��&	����� �,  
ระยะเวลา (พ.ศ.) แผนภูมิการปรับปรุงพันธุ� 

ขั้นตอนการดําเนินงานปรับปรุงพันธุ� 

2538 คัดเลือกต+นแม,พันธุ� มลายูสเีหลืองต+นเตี้ย มลายสีูแดงต+นเตี้ย 
นํ้าหอม ทุ,งเคล็ด เวสท�อัฟริกันต+นสูง พันธุ�ละ 100 ต+น ที่สวน
ผลิตพันธุ�มะพร+าวคันธุลี และต+นมะพร+าวกะทิพันธุ�แท+ จํานวน 

44 ต+น ที่เกาะมะพร+าวกะท ิ
  

2539 ทําการผสมข+ามพ,อแม,พันธุ�มะพร+าว จํานวน 5 คู,ผสม 
              มลายูสีเหลืองต+นเตี้ย X กะทิ (YDK) 
              มลายูสีแดงต+นเตี้ย X กะท ิ(RDK) 
              นํ้าหอม X กะทิ (NHK) 
              ทุ,งเคล็ด X กะทิ (TKK) 
              เวสท�อัฟริกันต+นสูง X กะทิ (WAK) 

  
2539-2540 ศึกษาลักษณะการงอกของผลและการเจริญเตบิโตของต+นกล+า

มะพร+าวลูกผสมกะทิ 5 พันธุ� ในแปลงเพาะชํา 
  

2540-2548 ศึกษาการเจริญเติบโตของมะพร+าวลูกผสมกะทิ 5 พันธุ�  
ในแปลงเปรียบเทยีบพันธุ� 

  
2542-2548 

 
ศึกษาด+านการให+ผลผลิตและคุณภาพของมะพร+าว 

ลูกผสมกะทิ 5 พันธุ� 
  

2548 ศึกษาคุณค,าทางโภชนาการของผลมะพร+าว 
ลูกผสมกะทิ 5 พันธุ� 

  
 คัดเลือกมะพร+าวลูกผสมกะทิพันธุ� YDK และ NHK 

เสนอเปKนพันธุ�แนะนํา 
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���	
��ก����� �,-�
��)���� 
เป.นมะพร�าวพ�อพันธุ;กะทิของบริษัทอูติเมล็ดพันธุ;ปาล;มนํ้ามันจํากัด อยู�บนเกาะใน

เข่ือนวชิราลงกรณ; (เข่ือนเขาแหลม) อําเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี จํานวนต�นมะพร�าวกะทิ 
2,000 ต�น อายุ 7 - 8 ปl เน่ืองจากลักษณะของมะพร�าวกะทิเป.นลักษณะด�อย มะพร�าวกะทิท่ี
ปลูกโดยท่ัวไปเป.นลูกผสมระหว�างมะพร�าวธรรมดากับกะทิ จึงไม�พบลักษณะด�อย แต�
หลังจากนําเอมบริโอของมะพร�าวกะทิมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห; และได�ต�นพันธุ;มะพร�าว
กะทิพันธุ;แท� ซ่ึงมีลักษณะเป.น homozygous จึงพบต�นท่ีมีลักษณะท่ีผิดปกติ ได�แก� ปล�อง
ห�าง ทรงพุ�มใบเป.นรูปตัว V ก�านทางทํามุมแหลมกับลําต�น ก�านทางยาวและเล็ก ก�านทางสั้น
มาก ผลบิดเบ้ียว จํานวนผลลีบต�อทะลายมาก ทําการคัดเลือกต�นพ�อพันธุ;กะทิท่ีมีลักษณะท่ี
ดีได� 44 ต�น หรือ 2 % 

��� �,���	
��ก����� �,-�
 �".��
'�กก�	&	��&	����� �, 
พันธุ;มะพร�าวกะทิลูกผสมจํานวน 5 พันธุ; ท่ีได�จากการผสมพันธุ; ระหว�าง 5 

คู�ผสม ได�แก� 
1. มะพร�าวนํ้าหอม x กะทิ 
2. มลายูสีเหลืองต�นเต้ีย x กะทิ 
3. ทุ�งเคล็ด x กะทิ 
4. มลายูสีแดงต�นเต้ีย x กะทิ 
5. เวสต;แอฟริกันต�นสูง x กะทิ 
ผลมะพร�าวกะทิท่ีได�จากมะพร�าวกะทิลูกผสม 5 พันธุ; เม่ือนําเอมบริโอมา

เพาะเลี้ยงโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเอมบริโอในห�องปฏิบัติการ ได�เป.นต�นกล�า นําลงปลูก
ในแปลง ปรากฏว�าได�มะพร�าวกะทิพันธุ;แท�ท่ีมีความหลากหลาย พันธุ;ท่ีได�มีลักษณะ
เป.นพันธุ;ต�นสูง ก่ึงสูง และต�นเต้ีย มีสีต�าง ๆ ได�แก� เขียว เหลือง นํ้าตาล และแดง 

พันธุ;ท่ีได�ท้ังหมด นํามาขยายพันธุ;โดยการเพาะเลี้ยงเอมบริโอ และปลูกสร�าง
เป.นสวนแม�พันธุ;มะพร�าวกะทิพันธุ;แท� ตามชนิดของพันธุ;เพ่ือใช�ขยายพันธุ;จําหน�ายให�
เกษตรกร พันธุ;มะพร�าวกะทิพันธุ;แท�น้ีมีเปuาหมายสูงสุดท่ีต�องการคือ พันธุ;กะทิ
นํ้าหอมต�นเต้ีย 
  



 

7 

���	
��ก���+ก$�� 
1.  ���	
��ก���+ก$�� 84 - 1 (����+�"�3�����
���")� X ก��)  
ให�ผลผลิต รวม 3 ปlแรก 3,378 ผล/ไร� โดยให�ผลผลิตเป.นมะพร�าวกะทิไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 18 ซ่ึงต�นมะพร�าวธรรมดาจะไม�มีผลเป.นมะพร�าวกะทิ ให�ผลผลิตเร็ว ต�นแรกออกจั่น
เม่ืออายุ 2 ปl 5 เดือน และต�นมะพร�าวครึ่งหน่ึงของสวน ออกจั่นเม่ืออายุ 3 ปl 1 เดือน ให�
ผลผลิตเม่ือทะลายแรกสูงจากพ้ืนดิน 73 เซนติเมตร มะพร�าวมีเน้ือฟูเต็มกะลานํ้าข�นเหนียว 
ร�อยละ 21.74 เน้ือฟูปานกลางร�อยละ 47.83 และเน้ือฟูเล็กน�อย นํ้าใสมีร�อยละ 30.43 

2.  ���	
��ก���+ก$�� 84 - 2 (�)��3�� X ก��)  
ให�ผลผลิตมะพร�าวกะทิท่ีมีกลิ่นหอม ซ่ึงในแต�ละต�นจะให�ผลเป.นมะพร�าวกะทิร�อยละ 

25 และเป.นมะพร�าวกะทิท่ีมีกลิ่นหอมร�อยละ 1.5 ให�ผลผลิตรวม 3 ปlแรก 1,917 ผล/ไร� โดย
ให�ผลผลิตท่ีเป.นมะพร�าวกะทิไม�น�อยกว�าร�อยละ 18 ต�นแรกออกจั่นเม่ืออายุ 2 ปl 7 เดือน 
และต�นมะพร�าวครึ่งหน่ึงของสวนออกจั่นเม่ืออายุ 3 ปl 3 เดือน ให�ผลผลิตเม่ือทะลายแรกสูง
จากพ้ืนดิน 71 เซนติเมตร มะพร�าวกะทิมีเน้ือฟูเต็มกะลา นํ้าข�นเหนียว ร�อยละ 19.55 เน้ือฟู
ปานกลาง นํ้าข�นเล็กน�อยร�อยละ 42.46 และเน้ือฟูเล็กน�อย นํ้าใส ร�อยละ 37.99  

���	
��ก���)��3���
���")� 
จากการผสมพันธุ;มะพร�าวระหว�างต�นแม�พันธุ;มะพร�าวนํ้าหอมกับละอองเกสร

มะพร�าวกะทิ พบว�าได�ต�นพันธุ;มะพร�าวลูกผสมกะทิ ท่ีให�ผลผลิตเป.นมะพร�าวกะทิท่ีมี
เน้ือและนํ้ามีกลิ่นหอม เหมือนกับแม�พันธุ; ซ่ึงเป.นพันธุ;นํ้าหอม คิดเป.น 55 % ของ
จํานวนต�นทดลอง ตามกฎของเมนเดล ต�นมะพร�าวลูกผสมกะทิจะให�ผลกะทิ 25 % 
และจํานวนผลท่ีเป.นกะทิ 1/16 จะเป.นผลท่ีเป.นกะทิน้ําหอมต�นเต้ีย  

เม่ือนําเอมบริโอของผลมะพร�าวกะทินํ้าหอมไปเพาะเลี้ยง โดยใช�เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเอมบริโอมะพร�าวกะทิ ก็จะให�ต�นมะพร�าวกะทินํ้าหอมต�นเต้ีย ตาม
ข้ันตอนต�อไปน้ี 

1.  ผสมพันธุ;ระหว�างมะพร�าวพันธุ;น้ําหอม กับ มะพร�าวกะทิ 
2. นําลูกมะพร�าวระหว�างมะพร�าวนํ้าหอม กับกะทิ ไปปลูกเพ่ือคัดเลือกต�นท่ี

ให�ผลมะพร�าวกะทิน้ําหอม  
3. นําเอมบริโอมะพร�าวกะทิผลท่ีเป.นมะพร�าวกะทินํ้าหอมไปเพาะเลี้ยงโดย

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเอมบริโอมะพร�าวกะทิ 
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4. นําต�นท่ีได�จากการเพาะเลี้ยงเอมบริโอ ลงปลูกในแปลงและคัดเลือกต�นท่ี
ให�ผลผลกะทินํ้าหอมและผลผลิตสูง ปลูกขยายพันธุ;เป.นต�นแม�พันธุ;เพ่ือ
ขยายพันธุ;มะพร�าวกะทิน้ําหอม จําหน�ายให�เกษตรกรต�อไป 

���	
��ก���+ก$��ก��� (back cross) 
การปลูกมะพร�าวกะทิลูกผสมในท่ีปลอดจากมะพร�าวพันธุ;อ่ืนจะได�ให�ผลผลิตเป.น

มะพร�าวกะทิ 25 % และมะพร�าวธรรมดา 75 % ถ�าทําหมันมะพร�าวกะทิลูกผสมแล�วนํา
ละอองเกสรมะพร�าวกะทิผสมกลับ จะทําให�ได�ผลผลิตเป.นมะพร�าวกะทิ 50 % และได�
มะพร�าวผลธรรมดา 50 % ซ่ึงเป.นพันธุ;กะทิลูกผสมท้ังหมด 50 % 
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#�)����ก�	$�����	
��ก���+ก$�� 
1. ก�	��	"���
�-����� �, 

-  การปลูกต�นแม�พันธุ;มลายูสีเหลืองต�นเต้ีย และมะพร�าวนํ้าหอม ปลูกแบบ
สามเหลี่ยมด�านเท�า ใช�ระยะปลูก 7.2 x 7.2 เมตร ปลูกให�ห�างจากมะพร�าว
พันธุ;อ่ืนอย�างน�อย 300 เมตร โดยมีต�นไม�ใหญ�ล�อมรอบ 

-  การดูแลรักษาต�นแม�พันธุ; โดยการใส�ปุoยเคมีสูตร 21 - 0 - 0 อัตรา 1.5 
กิโลกรัม/ต�น/ปl ปุoยเคมีสูตร 0 – 46 – 0 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต�น/ปl ปุoยเคมี
สูตร 0 - 0 - 60 อัตรา 3 กิโลกรัม/ต�น/ปl และและคีเชอร;ไรต; (Mg 27 %) 
อัตรา 1.5 กิโลกรัม/ต�น/ปl โดยการแบ�งใส�ปlละ 2 ครั้ง ต�นฤดูฝนและปลาย
ฤดูฝน พ�นสารเคมีปuองกันกําจัดศัตรูพืช และกําจัดวัชพืชโดยการตัดหญ�า 
และให�น้ําในฤดูแล�ง 

-  การทําหมันต�นแม�พันธุ; วิธีการ โดยการตัดดอกตัวผู�ท้ิงก�อนท่ีจั่นจะแตก
ประมาณ 7 - 10 วัน โดยการเปWดจั่น และตัดดอกตัวผู� ให�มีระยะห�างจาก
ดอกตัวเมีย ประมาณ 5 เซนติเมตร และปลิดดอกตัวผู�ท่ีเหลือติดอยู�ท่ีระแง�
ออกให�หมด 

 

2. ก�	��	"��������ก�	���$+
 (������ �,)  
���	
��ก����� �,-�
   
โดยการเก็บรวบรวมจากดอกตัวผู�ของมะพร�าวกะทิพันธุ;แท�จากจั่นท่ีแก�เต็มท่ี 

และเริ่มปริ ซ่ึงปลูกบนเกาะมะพร�าวกะทิ ในเข่ือนวชิราลงกรณ; อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี และนําดอกมะพร�าวกะทิพันธุ;แท�มาผลิตละอองเกสรท่ีสวนผลิตพันธุ;
มะพร�าวลูกผสมคันธุลี  

ก�	$��������ก�	 
การผลิตละอองเกสร มีข้ันตอนการผลิต ดังน้ี 
1. คัดเลือกจั่นท่ีแก�เต็มท่ี โดยการดูท่ีเริ่มมีรอบปริท่ีปลายจั่นและดอกตัวเมีย

โตเต็มท่ีจนดันกาบหุ�มจั่นนูนออกมา  
2. ตัดเอาเฉพาะส�วนท่ีเป.นระแง� ปลิดดอกตัวผู�ออกจากระแง�โดยมือ และบด

ดอกให�แตก โดยใช�เครื่องช�วยบดดอกหรือใช�ลูกกลิ้งท่ีทําจากไม�บด  
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3. ตากดอกท่ีบดจนแตกแล�วไว�ในห�องควบคุมอุณหภูมิ 25 °C และความชื้น
สัมพัทธ; 30 % เป.นระยะเวลา 2 - 3 วัน ดอกตัวผู�ท่ีผึ่งแล�วจะมีความชื้น 15 % 

4. หลังจากท่ีดอกมะพร�าวแห�งจนสามารถร�อนละอองได�แล�ว ร�อนละอองเกสร
ด�วยตะแกรงร�อนขนาดเบอร; 72 ละอองเกสรจะผ�านตะแกรงลงสู�ภาชนะรองรับ  

5. เก็บละอองเกสรท่ีผลิตได�ไว�ในช�องแช�แข็งของตู�เย็น ของตู�เย็นระบบ no 
frost โดยสามารถเก็บละอองเกสรไว�ใช�ได�เป.นระยะเวลา ไม�เกิน 3 เดือน เน่ืองจาก
หากเก็บไว�นานเกิน 3 เดือน เปอร;เซ็นต;การมีชีวิตของละอองเกสรจะตํ่า  

6. ตรวจสอบความงอกหากเก็บไว�นานเกินไป ถ�าเปอร;เซ็นต;ความงอกตํ่ากว�า 
35 % ให�ท้ิงไปไม�ควรนํามาใช�ในการผลิตพันธุ;  

 

3. ก�	$���ก�	  
การผสมเกสรมะพร�าวลูกผสมสามารถกระทําได� 2 วิธีการได�แก�  
3.1  ก�	$���ก�	�
��� "ก�	&:��  

ใช�ในกรณีท่ีต�นมะพร�าวยังเต้ีย ไม�ต�องใช�บันไดไต� อุปกรณ;ท่ีใช�ในการ
ผสมเกสรได�แต� ขวดสีชาขนาดเท�าขวดยาบํารุงท่ีมีขายโดยท่ัวไป และฟองนํ้า 
หลังจากท่ีทําหมันแล�วประมาณ 6 วัน stigma ของดอกตัวเมียจะเปWดออก 
rudimentary pistil ดอกตัวเมียจะ receptive อยู�นาน 1 - 3 วัน สังเกตเห็นปลาย
ดอกตัวเมียจะเปWดออกเป.น 3 แฉก มีสีขาวหรือนํ้าหวานเย้ิม เม่ือตรวจสอบพบว�าดอก
พร�อมจะผสมเกสรแล�ว ให�ใช�ละอองเกสรตัวผู�ผสมกับแปuง talcum ในอัตรา 1 ต�อ 8 
โดยนํ้าหนักบรรจุลงในขวดสีชา แล�วใช�ฟองนํ้าอุดท่ีปากขวดเวลาใช�เขย�าขวดแล�วดึง
ฟองนํ้าออกจากขวด เอาฟองนํ้าท่ีมีละอองเกสรติดอยู�แตะลงบนปลาย stigma 

3.2  ก�	$���ก�	�
��� "ก�	���  
ใช�ในกรณีท่ีมะพร�าวมีลําต�นสูงต�องใช�บันไดไต�ซ่ึงไม�สะดวก อุปกรณ;ใน

การผสมเกสร ได�แก� ขวดพลาสติกพ�นนํ้ายา ท�อพลาสติกขนาดเล็ก ลูกยางปYzมลม 
และท�ออลูมิเนียมโดยการประกอบขวดพ�นนํ้ายาเข�ากับปลายด�านหน่ึงของท�อ
อลูมีเนียม แล�วใช�ท�อพลาสติกต�อไปยังอีกปลายหน่ึงซ่ึงต�อไปยังลูกยางปYzมลม หลังจาก
ท่ีตรวจสอบพบดอกตัวเมียพร�อมท่ีจะผสมเกสรให�ใช�ละอองเกสรผสมกับแปuง 
talcum ในอัตราส�วน 1 ต�อ 20 โดยนํ้าหนัก บรรจุใสขวดแล�วนําไปพ�นท่ีดอกตัวเมีย 
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ดอกตัวเมียท่ียังไม�ได�รับการผสมเกสรตรงปลาย Stigma จะมีสีขาวหลังจาก
ผสมเกสรแล�วจะมีสีน้ําตาล เม่ือผสมแล�ว 1 เดือน ถ�าดอกใดร�วงแสดงว�าดอกน้ันได�รับ
การผสมเกสรแล�ว อาหารไม�พอเลี้ยงดอกน้ันจึงร�วง ถ�าดอกแห�งฟ|อติดอยู�กับระแง� 
แสดงว�าดอกน้ันไม�ได�รับการผสม สําหรับดอกท่ีผสมเกสรติดจะพัฒนาจนอายุ 11 
เดือนเริ่มคลอนนํ้าจึงเก็บผลมาเพาะได� 
4. ก�	�ก;��ก".��  

หลังจากการผสมเกสรเป.นระยะเวลา 12 เดือน จะเหมาะสมท่ีสุด โดยการ
สังเกตสีของเปลือกจะเปลี่ยนเป.นสีนํ้าตาล โดยในฤดูฝนผลของมะพร�าวท่ีแก�จัดสีของ
เปลือกจะเปลี่ยนเป.นสีนํ้าตาลเพียงเล็กน�อย สําหรับในฤดูแล�งท่ีมีแสงแดดจัด สีของ
เปลือกจะเปลี่ยนสีเร็วกว�าปกติ การเก็บผลมาเพาะจึงต�องเก็บผลทีมีสีนํ้าตาลแก� ท้ังน้ี
ต�องประกอบกับการนับอายุของผลเป.นหลักด�วย  

การเก็บเก่ียวผลพันธุ;มะพร�าวโดยการใช�ตะขอเก่ียวผลมะพร�าวลงมาจากต�น 
เก็บรวบรวมผลพันธุ;มะพร�าวและทําการปาดผล เพ่ือใช�ในการเพาะขยายพันธุ;ต�อไป 
5. ก�	����$���� �,���	
��  

ผลพันธุ;มะพร�าวท่ีทําการปาดผลแล�วทําการบ�มผลในท่ีร�มเป.นระยะเวลา 
ประมาณ 2 สัปดาห; เพ่ือให�การงอกของผลพันธุ;ดีข้ึน การเพาะผลพันธุ;มะพร�าวโดย
การไถพรวน เตรียมพ้ืนท่ี และนําผลมะพร�าวท่ีปาดแล�วมาทําการเรียงแถวละ 2 เมตร 
ความยาวตามขนาดของพ้ืนท่ี เว�นทางเดินเป.นระยะ 50 เซนติเมตร เม่ือต�นกล�าเพาะ
ได�ประมาณ 2 เดือน ทําการย�ายต�นกล�าท่ีสมบูรณ; โดยคัดต�นกล�าท่ีงอกและมีความ
แข็งแรงถูกต�องตามพันธุ;จํานวน 55 % ไปเลี้ยงในแปลงเพาะชําอีกครั้ง เลี้ยงต�นกล�า
อีกประมาณ 3 เดือน จนต�นมะพร�าวมีความสูงไม�ตํ่ากว�า 50 เซนติเมตร มีใบไม�น�อย
กว�า 4 ใบ จึงสามารถนําไปใช�ประโยชน;ได� การดูแลรักษาต�นกล�ามะพร�าวโดยการให�
นํ้าอาทิตย;ละ 2 ครั้งในฤดูแล�ง และพ�นสารเคมีกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชต�างๆ   
6.  �
�ก�
����	
��ก���+ก$���	
��'��3���� 

ต�นกล�าท่ีมีใบไม�น�อยกว�า 4 ใบ เป.นต�นกล�าท่ีพร�อมปลูก สามารถจําหน�ายได� 
การขุดย�ายต�นกล�าเพ่ือจําหน�ายต�องตัดรากเดิมออกให�หมด เพราะในผลมะพร�าวยังมี
อาหารสําหรับเลี้ยงต�นกล�า เม่ือนําไปปลูก รากใหม�จะงอกออกมาในไม�ช�า โดยสังเกต
จากใบยอดท่ียังไม�คลี่ เม่ือใบคลี่ออกเต็มท่ีรากใหม�ก็จะงอกออกมาหาอาหาร 
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���>�>��"ก�	������")������	>����	
��ก�� 

การเพาะเลี้ยงเอมบริโอมะพร�าวกะทิ เป�นวิธีท่ีใช�ในการเลี้ยงเอมบริโอของ
มะพร�าวกะทิ เน่ืองจากผลมะพร�าวกะทิไม!สามรถเพาะเลี้ยงให�งอกในธรรมชาติได� ผล
มะพร�าวกะทิจะมีเน้ือมะพร�าวภายในผล น่ิม และฟูเต็มกะลา ปกติเน้ือและนํ้า
มะพร�าว เป�นอาหารสําหรับเลี้ยงเอมบริโอให�พัฒนาเจริญเติบโตเป�นจาวและต�นอ!อน 
แต!เน้ือของมะพร�าวกะทิจะเน!าเสียก!อนท่ีเอมบริโอจะพัฒนาเป�นต�นได� การเพาะเลี้ยง
เอมบริโอมะพร�าวกะทิจะต�องนําเอมบริโอท่ีปกติอออกมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห1 
เม่ือเจริญเติบโตเป�นต�นท่ีสมบูรณ1ให�ผลผลิตเป�นมะพร�าวกะทิประมาณ 78 – 95 % 
แต!ถ�าปลูกในสภาพท่ีปลอดจากมะพร�าวพันธุ1ปกติจะได�ผลท่ีเป�นกะทิ 100 % ปกติ
มะพร�าวกะทิท่ีปลูกโดยท่ัวไปจะเป�นลูกผสม ระหว!างมะพร�าวปกติและมะพร�าวกะทิ 
และถูกควบคุมโดยยีนท่ีเป�นลักษณะด�อย 1 คู! เม่ือนําลงปลูกจนให�ผลผลิต จะได�ผลท่ี
เป�นกะทิ 2 – 21 % การเพาะเลี้ยงเอมบริโอมะพร�าวจะประสบความสําเร็จได� ต�อง
ข้ึนอยู!กับองค1ประกอบท่ีสําคัญ คือ อายุของเอมบริโอต�องมีอายุระหว!าง 12 – 13 
เดือน และพยายามหลีกเลี่ยงอย!าให�เอมบริโอถูกกระทบกระเทือนจากการเก็บเก่ียว 

#�)����-��� "ก�	������")�����)����.� 

1. ����ก	
��	����������
�����
�	�ก�� 

− เก็บเก่ียวผลมะพร�าวอายุ 12 – 13 เดือน การปลอกเปลือกใช�ใบหอก
ป?กบนฐานไม�ปอกเปลือกออก 

− ใช�มีดเปAดกะลาด�านบนบริเวณส!วนท่ีมีตาน่ิม ให�สังเกตท่ีกะลามะพร�าว
จะมีเส�นแบ!งผลออกเป�น 3 ส!วน แต!ละส!วนมีตาช!องละ 1 ตา ตรง
ส!วนบนของผล ตาท่ีบริเวณส!วนท่ีใหญ!ท่ีสุดจะเป�นตาน่ิม และใต�ตามี
เอมบริโอฝ?งตัวอยู!  

− ใช�มีดคว�านเน้ือรอบตาน่ิมเป�นวงกลมหรือสี่เหลี่ยม 
− ล�างก�อนเน้ือมะพร�าวท่ีมีเอมบริโออยู!ภายในด�วยนํ้าฝนหรือนํ้าประปา

หลาย ๆ ครั้ง ล�างด�วยแอลกอฮอล1 95 % อย!างเร็ว แล�วค!อยๆ รินท้ิง
เพ่ือขจัดไขมัน แล�วนําไปฟอกด�วยนํ้ายาฆ!าเชื้อ bleach (Zonrox TM) 
100 % ท่ีใส!ในบีกเกอร1สะอาดเป�นเวลา 20 นาที สําหรับการฟอกฆ!า
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เชื้อเอมบริโอมะพร�าว เพ่ือเก็บและขนย�ายเอมบริโอจากท่ีหน่ึงไปยังอีก
ท่ีหน่ึงควรแช!ใน bleach 100 % นานเพียง 5 นาที  

− หลังจากฟอกฆ!าเชื้อเอมบริโอมะพร�าวแล�ว นําเข�าไปดําเนินการข้ัน
ต!อไปในตู�เข่ียเชื้อ ค!อย ๆ ริน bleach ออกและล�างด�วยนํ้ากลั่นท่ีน่ึงฆ!า
เชื้อแล�วอย!างน�อย 5 ครั้ง 

− นําก�อนเน้ือมะพร�าวท่ีมีเอมบริโอ ซ่ึงผ!านการฆ!าเชื้อเบ้ืองต�น วางบน
กระดาษกรองในจานเพาะเลี้ยง ใช�เครื่องมือผ!าเอาเอมบริโอออกมาใส!
ลงใน flask ท่ีปลอดเชื้อ นําเอมบริโอมะพร�าวท่ีได�ท้ังหมดมาฟอกฆ!า
เชื้อด�วย bleach 10 % เป�นเวลา 1 นาที แล�วล�างด�วยนํ้ากลั่น 3 – 5 
ครั้ง 

− นําเอมบริโอท่ีฟอกฆ!าเชื้อแล�วใส!จานเพาะเลี้ยงท่ีมีกระดาษกรองรอง
และนําเอมบริโอมะพร�าวลงเพาะในขวดแก�วท่ีบรรจุอาหารเหลว Y3 
นําไปวางไว�ในห�องเพาะเลี้ยงท่ีมีอุณหภูมิ 28 – 30 °C แสง 4,000 – 
5,000 ลักซ1 นาน 9 ชั่วโมง (มืด 15 ชั่วโมง มีแสง 9 ชั่วโมง) 

− ย�ายเอมบริโอลงเพาะในอาหารใหม!สูตรเดิมทุก ๆ เดือน ตรวจการ
ปนเป]^อนจากจุลินทรีย1เป�นระยะ ๆ เอมบริโอมีการเจริญเติบโตในอัตรา
ท่ีแตกต!างกันไป ในอาหารท่ีใส!ฮอร1โมน NAA หรือ IBA 7 – 10 ppm 
ในการย�ายต�นกล�าครั้งแรกจะช!วยกระตุ�นให�เกิดรากได�มากและยาวกว!า
ไม!ใช�ฮอร1โมน ภายหลังจากการนําลงเพาะเลี้ยงในอาหารเป�นเวลา  
6 – 8 สัปดาห1 อายุต�นกล�าท่ีสามารถย�ายลงชําในโรงเรือนเพาะชํา
ประมาณ 4 – 5 เดือน 

− รวมระยะเวลาเพาะเลี้ยงเอมบริโอ ประมาณ 1 ปf หรือมากกว!าน้ัน และ
ต�นกล�ารอดตายจากการย�ายลงปลูกประมาณ 45 % 

2. ก	
��	����ก���ก��	  

− นําต�นกล�าท่ีอยู�ในขวดออกจากห�องปฏิบัติการ นํามาไว�ในเรืองพรางแสง
นาน 1 – 2 สัปดาห; เพ่ือให�ต�นกล�าค�อย ๆ ปรับตัวให�เข�ากับสภาพ
ภายนอกและมีความทนทานต�อสภาพแวดล�อม 

− นําต�นกล�าออกจากขวด 
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− ล�างต�นกล�าให�สะอาด เน่ืองจากอาหารท่ีเพาะเลี้ยงเอมบริโอมีนํ้าตาล ถ�า
ล�างไม�สะอาดจะทําให�มดทําลายต�นกล�า จุ�มต�นกล�าในสารเคมีปuองกัน
กําจัดเชื้อราละลายนํ้า เช�น ดาโคนิล ในอัตรา 2.5 กรัม/นํ้า 1 ลิตร 

− นําต�นกล�าชําในทรายท่ีฆ�าเชื้อแล�วซ่ึงบรรจุในถุงพลาสติกสีดํา 
− เพ่ือรักษาความชื้นให�สูง ใช�ถุงพลาสติกใสครอบบนต�นกล�า ใช�ไม�ไผ�คํ้า

ไม�ให�พลาสติกติดกับใบของต�นกล�า ครอบไว�นาน 3 – 4 สัปดาห; หรือ
จนกว�าต�นกล�าจะฟ~�นคืนสู�สภาพท่ีสมบูรณ;หลังออกจากห�องเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ 

− หลังจากน้ันยกถุงพลาสติกใสท่ีครอบเพียงบางส�วน เพ่ือให�ต�นกล�า ได�
สัมผัสกับสภาพในเรือนชํา ทําเช�นน้ีนานประมาณ 1 สัปดาห; 

− เปWดถุงพลาสติกออกให�หมด ให�ต�นกล�าสัมผัสกับสภาพในเรือนเพาะชํา
อย�างเต็มท่ี 

− ให�น้ําอย�างสมํ่าเสมอ และปุoยนํ้าทางใบทุกสัปดาห; 
− หลัง 3 เดือน ย�ายต�นกล�าลงในถุงพลาสติกสีดําท่ีใหญ�ข้ึน ใช�ทรายท่ีไม�ต�อง

ฆ�าเชื้อ 
− หลังจากน้ันอีก 3 – 5 เดือน สามารถย�ายต�นกล�าลงปลูกในแปลง ต�นกล�าท่ี

จะย�ายปลูกควรมีใบ 4 – 6 ใบ การย�ายต�นกล�าควรย�ายในช�วงระหว�าง
เดือนท่ีมีอากาศค�อนข�างเย็น ควรหลีกเลี่ยงสภาพอากาศท่ีแห�งแล�ง ในช�วง
ฤดูร�อน ควรพรางแสงด�วยทางมะพร�าวเพ่ือปuองกันการชะงักงันหลังจาก
ย�ายลงปลูกในแปลง 

ก�	��	"����3�	������")������	>� 

�+�	��3�	 Y3 
เป�นสูตรอาหารเฉพาะสําหรับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือมะพร�าว ซ่ึงค�นพบโดย Dr. C. 

J. Eeuwens แห!งวิทยาลัย Wye มหาวิทยาลัย ลอนดอน Ashford, Kent ประเทศ
อังกฤษ เม่ือปf 2519 การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือมะพร�าว จะเตรียมจาก stock 
solution โดยมีข้ันตอนต!าง ๆ ดังต!อไปน้ี 
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ก�	��	"�� stock solution Y3 macronutrient (10x) &	���	 1 ��	 
ชั่งสารและแยกสารละลายสารทีละชนิด ในนํ้ากลั่น 50 ซีซี 

� Potassium nitrate (KNO3) 20.20 กรัม 
� Potassium Chloride (KCl) 14.92  กรัม 
� Ammonium Chloride (NH4Cl)   5.35  กรัม 
� Sodium di-hydrogen phosphate dehydrate   3.12  กรัม 

(NaH2PO4.2H2O)  
� Calcium Chloride dehydrate (CaCl2.2H2O)   2.94  กรัม 
� Magnesium sulphate heptahydrate     2.47  กรัม 

(MgSO4.7H2O)  
หลังจากใช�ท่ีกวนสารแม!เหล็กกวนสารละลายแล�ว แทสารละลายรวมกัน เติมนํ้า

ให�ได�ปริมาตร 1 ลิตร แล�วเก็บในขวดสีชา 

ก�	��	"�� stock solution Y3 micronutrient (100x)  
ชั่งสารและแยกสารละลายสารทีละชนิด ในนํ้ากลั่น 50 ซีซี 

� Manganese sulphate tetrahydrate  1.120 กรัม 
(MnSO4.4H2O)  

� Zinc sulphate heptahydrate (ZnSO4.7H2O) 0.720  กรัม 
� Boric Acid (H3BO3) 0.310  กรัม 
� Potassium iodide (KI)  0.830  กรัม 
� Copper sulphate pentahydrate (CuSO4.5H2O) 0.025  กรัม 
� Sodium molybdate dehydrate   0.024 กรัม 

(Na2MoO4.2H2O)   
� Cobalt chloride hexahydrate (CoCl2.6H2O) 0.024 กรัม 
� Nickel chloride hexahydrate (NiCl2.6H2O) 0.0024  กรัม 

หลังจากกวนสารด�วยเครื่องกวนสารแม!เหล็กแล�ว นําสารละลายเทรวมกันแล�วเติม
นํ้ากลั่นให�ได�จํานวน 1 ลิตร 
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ก�	��	"�� stock solution ��	&	�ก���".�3
 ����3�;ก (100x)  
ชั่งสารละลายเทรวมกันแล�วเติมนํ้ากลั่นให�ได�จํานวน 500 ซีซี 

� Sodium EDTA dehydrate (Na2EDTA.2H2O) 5.58 กรัม 
� Iron sulfate heptahydrate (FeSO4.7H2O) 4.17  กรัม 

เติมนํ้ากลั่นให�ได�จํานวน 1 ลิตร แล�วเก็บในขวดสีชา 

ก�	��	"�� stock solution ����� (100x) &	���	 1 ��	 
ชั่งสารละลายและแยกละลายสารอย!างละชนิดในนํ้ากลั่น 50 ซีซี 

� Thiamine - HCl 0.005 กรัม 
� Nicotinic Acid 0.005 กรัม 
� Pyridoxine - HCl 0.005 กรัม 
� Ca D - pantothenate  0.005 กรัม 
� Biotin  0.005 กรัม 
� Falic Acid  0.005 กรัม 
� Glycine  0.1 กรัม 

หลังจากกวนสารละลายด�วยท่ีกวนสารแม!เหล็กจนละลายหมดแล�ว นํามาเท
รวมกันแล�วเติมนํ้ากลั่นให�ได�ปริมาตร 1 ลิตร เก็บในขวดสีชา 

ก�	��	"����3�	������")�� Y3 -�����-&�� 
����  Stock solution 

Macronutrients   10X 
Micronutrients 100X 
Vitamins 100X 
Fe EDTA 100X 
Sucrose 60    กรัม/ลิตร 
AC (activated charcoal)  1.0   กรัม/ลิตร 
วุ�น 7 - 8 กรัม/ลิตร 

หมายเหตุ ใช�นํ้าตาลปริมาณ 60 กรัม/ลิตร จนกระท่ังต�นกล�าพัฒนาต�นและราก (1 – 4 เดือน) 
หลังจากน้ันให�ลดนํ้าตาลลงเหลือ 45 กรัม/ลิตร ข้ันแรกของการเพาะเลี้ยงเอมบริโอใช�อาหารเหลว 
อาหารสําหรับย�ายกล�าครั้งท่ี 1 และ 2 ใช�อาหารแข็ง หลังจากน้ันใช�อาหารเหลว 
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� "������ก�	 
การเตรียม Y3 liquid medium จํานวน 1 ลิตร 
1. ชั่งและตวง Stock solution 

Stock   '����� 
Macronutrients (10X) 100    ml 
Micronutrients (100X)   10    ml 
Vitamins (100X)   10    ml 
Fe EDTA (100X)   10    ml 
AC (activated charcoal)    1.0   กรัม/ลิตร 
วุ�น   7 - 8 กรัม/ลิตร 

2. ชั่งนํ้าตาล 60 กรัม ใส!ในสารละลายกวนให�น้ําตาลละลาย 
3. เทสารละลายลงในกระบอกแก�วตวง แล�วเติมนํ้ากลั่นให�ได�จํานวน 1 ลิตร 
4. ใช�โซเดียมไฮดรอกไซด1 (NaOH) 0.1 – 0.5 M หรือ ไฮโดรคลอไรด1 (HCl)  

0.1 – 0.5 M ปรับ pH ให�ได� 5.6 
5. ใส!ถ!านกัมมันต1 (activate charcoal) และกวนให�เข�ากัน 
6. ตวงอาหารเหลว ใส!ในขวดแก�วขนาด 25 x 150 มิลลิเมตร ขวดละ  

80 มิลลิลิตร ขณะท่ีตวงอาหารเหลวจะต�องคอยกวนให�ถ!านกัมมันต1ละลาย
เข�ากับอาหารเหลว 

7. ใช�ฝาปAดขวด ห!อด�วยกระดาษ แล�วนําไปน่ึงในหม�อน่ึงความดัน 120 ปอนด1/
ตารางน้ิว เป�นเวลา 15 นาที 

8. ปล!อยให�อาหารท่ีนึ่งฆ!าเชื้อเย็นก!อนนําไปใช� 

ก�	*�กP���!�)�����	>����	
�� 
เพ่ือการเก็บและขนย�ายเอมบริโอจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง ทําได�โดย หลังจากได�

ก�อนเน้ือมะพร�าวรูปทรงกระบอก ท่ีมีเอมบริโออยู!ภายใน นําก�อนเน้ือมะพร�าวน้ันไปล�าง
ด�วยนํ้าประปา แล�วจุ!มลงในเอทานอล 95 % อย!างเร็ว เพ่ือขจัดไขมัน แล�วนําไปฟอก
ด�วยนํ้ายาฆ!าเชื้อ bleach (Zonrox TM) 100 % เป�นเวลา 5 นาที แล�วล�างด�วยนํ้า
กลั่น 3 ครั้ง เพ่ือขจัดนํ้ายาฟอกฆ!าเชื้อให�หมด ข้ันตอนดังกล!าว ควรทําในห�องสะอาด
เพ่ือลดการปนเป]^อนจากเชื้อ เม่ือได�ก�อนเน้ือมะพร�าวท่ีสะอาดแล�ว นําไปบรรจุใน
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ถุงพลาสติกท่ีฆ!าเชื้อ ใส!สําลีจุ!มนํ้า เพ่ือรักษาความชื้น นํามาใส!ในกล!องโฟม โดยไม!
ต�องแช!นํ้าแข็ง ในกรณีท่ีต�องขนย�ายโดยเครื่องบิน และสายการบินไม!อนุญาตให�นํา
นํ้าแข็งข้ึนเครื่องบิน 

ก�	�
���
�ก�
����	
��'�กก�	������")������	>����%��
&����!�)� 

ย�ายลงปลูกในเรือนเพาะชํา (สภาพภายนอก) ต�องดําเนินการอย!างระมัดระวัง 
เพ่ือให�ต�นกล�าชะงักการเจริญเติบโตน�อยท่ีสุด และสูญเสียต�นกล�าน�อยท่ีสุด เน่ืองจาก
เปอร1เซ็นต1การรอดตายหลังย�ายปลูกอยู!ท่ีประมาณ 45 % 

ก�	P���!�)��	�� 

ฆ!าเชื้อโดยหม�อน่ึง อุณหภูมิ 121 °C ความดัน 15 ปอนด1/ตารางน้ิว นาน 30 
นาที หรือค่ัวในกะทะใบใหญ!จนกระท่ังทรายท่ีเปfยกชื้นน้ันแห�งสนิท ต�องให�ทรายเย็น
จึงนํามาใช� 
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ก�	$�����	
��ก�� 

1.  ก�	&�+ก���	
��ก���+ก$�� 
การทําสวนมะพร�าวลูกผสมกะทิ จะต�องอยู�ห�างไกลจากมะพร�าวพันธุ;อ่ืนๆ 

เน่ืองจาก ถ�ามะพร�าวกะทิลูกผสมได�รับการผสมเกสรจากมะพร�าวธรรมดา จะทํา
ให�ผลกลายเป.นมะพร�าวธรรมดา 
 การปลูกด�วยมะพร�าวกะทิลูกผสม จะได�ผลผลิตท่ีเป.นมะพร�าวกะทิ 25 % แต�
ถ�าใช�เทคโนโลยีการช�วยผสมพันธุ;ด�วยละอองเกสรมะพร�าวกะทิพันธุ;แท� จะทําให�ได�
มะพร�าวกะทิเพ่ิมข้ึนเป.น 50 % และอีก 50 % เป.นผลมะพร�าวธรรมดาท่ีเป.นลูกผสม
ท้ังหมด สามารถนําไปปลูกเป.นสวนมะพร�าวกะทิลูกผสมต�อไปได� 
 สําหรับลูกผสมมะพร�าวกะทิ ท่ีกรมวิชาการเกษตรได�คัดเลือกไว� มี 5 คู�ผสม 
ได�แก�   

1. มลายูสีเหลืองต�นเต้ีย X กะทิ 
2. มลายูสีแดงต�นเต้ีย X กะทิ 
3. นํ้าหอม X กะทิ 
4. ทุ�งเคล็ด X กะทิ 
5. เวสท;อัฟริกันต�นสูง X กะทิ  
พบว�ามี 2 พันธุ;ท่ีเหมาะสมผลิตเป.นพันธุ;ส�งเสริมให�เกษตรกรนําไปปลูก ได�แก� 

มลายูสีเหลืองต+นเต้ีย X กะทิ (กะทิลูกผสมชุมพร 84-1) และ น้ําหอม X กะทิ (กะทิ
ลูกผสมชุมพร 84 - 2) โดยได�รับการสนับสนุนละอองเกสร จากบริษัท อูติเมล็ดพันธุ;
ปาล;ม 

2.  ก�	&�+ก���	
��ก����� �,-�
 
 ต�นพันธุ;มะพร�าวกะทิพันธุ;แท� ได�จากการนําเอมบริโอมะพร�าวกะทิมาเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะห;ในสภาพท่ีปลอดเชื้อ ต�นพันธุ;มะพร�าวกะทิท่ีได�เม่ือนําไปปลูกใน
สภาพท่ีปลอดจากมะพร�าวพันธุ;อ่ืน ๆ ผลผลิตท่ีได�จะเป.นมะพร�าวกะทิ 100 % 

กรมวิชาการเกษตร ได�ทําการปรับปรุงพันธุ;มะพร�าวกะทิโดยใช�เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเอมบริโอมะพร�าวกะทิ เพราะผลมะพร�าวกะทิไม�สามารถจะเพาะให�งอกได�
เองในธรรมชาติ โครงการท่ีกําลังดําเนินการมีวัตถุประสงค; 2 อย�าง คือ  
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1.  เพ่ือคัดเลือกต�นพันธุ;มะพร�าวกะทิพันธุ;แท�สําหรับเป.นต�นพ�อพันธุ;ใช�ผลิต
ละอองเกสร เพ่ือผลิตพันธุ;มะพร�าวลูกผสมกะทิ และเป.นต�นแม�พันธุ;สําหรับขยายพันธุ;
มะพร�าวกะทิพันธุ;แท�โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเอมบริโอ 

2.  การพัฒนาพันธุ;มะพร�าวกะทินํ้าหอมต�นเต้ีย ซ่ึงเป.นพันธุ;หน่ึงเดียวในโลก 
ได�จากผลมะพร�าวกะทิน้ําหอมของคู�ผสมระหว�าง พันธุ;น้ําหอม X กะทิ 
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� "ก�	&�+ก���	
��ก�� 

ก�	����ก��)��".&�+ก 
ประเทศไทยต้ังอยู�บนบริเวณท่ีมีลมฟuาอากาศเหมาะสมสําหรับปลูกมะพร�าว 

หลักท่ัวไปในการเลือกท่ีปลูกมะพร�าวควรคํานึงถึงสิ่งต�อไปน้ี 

+� เป.นปYจจัยสําคัญอันหน่ึงในการปลูกมะพร�าว จะต�องมีปริมาณนํ้าฝนตกไม�
น�อยกว�า 1,500 มิลลิเมตร/ปl และมีฝนตกสมํ่าเสมอทุกเดือน ถ�ามีฝนตกน�อยกว�า 50 
มิลลิเมตร/เดือน ติดต�อกันเกินกว�า 3 เดือน มะพร�าวจะออกผลให�น�อยลง  

� ,-.��� บริเวณท่ีอากาศหนาวจัดเป.นเวลานาน ๆ คือ มีอุณหภูมิตํ่ากว�า  
15 °C ติดต�อกันหลาย ๆ วัน จะมีผลให�มะพร�าวออกผลน�อยลง เพราะอากาศหนาว
ไปเปลี่ยนระบบการปรุงอาหารและกิจกรรมอ่ืน ๆ แต�ถ�าเป.นท่ีซ่ึงหนาวเป.นครั้งคราวก็
ไม�มีปYญหามากนัก ท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิอยู�ระหว�าง 20 - 27 °C เช�น ภาคใต� ภาคกลาง 
และตะวันออก สามารถปลูกมะพร�าวได�ผลดี 

/��/�� เป.นปYจจัยสําคัญอย�างหน่ึงสําหรับการปลูกมะพร�าวกะทิ บริเวณซ่ึง
แสงแดดส�องไม�ค�อยถึง มะพร�าวจะไม�ค�อยออกดอกออกผล หรือมีเน้ือบาง ดังน้ันจึง
ไม�ควรปลูกมะพร�าวในท่ีร�ม หรือท่ีซ่ึงมีเมฆหนาทึบอยู�ตลอดปl ปริมาณแสงแดดท่ี
เหมาะสมวันละ 7.1 ชั่วโมง 

0�	����1���2����3 ระดับความสูงทุก ๆ 100 เมตร อุณหภูมิจะลดตํ่าลง  
0.6 °C ดังน้ันการทําสวนมะพร�าวเพ่ือการค�า ควรเลือกท่ีไม�สูงเกิน 500 เมตรเหนือ
ระดับนํ้าทะเล ผลผลิตท่ีได�ไม�ต�างจากการทําสวนมะพร�าวใกล�ทะเล 

�����345����ก��
�	� มะพร�าวเป.นพืชท่ีไม�ค�อยเลือกชนิดดินท่ีปลูกมากนัก 
แต�ต�องคํานึงถึงลักษณะพ้ืนท่ีดังน้ี 

ท่ีลุ,ม ท่ีดอน มะพร�าวปลูกเจริญงอกงามบนท่ีดอนมากกว�าท่ีลุ�ม การท่ี
จะปลูกมะพร�าวให�เจริญงอกงามในท่ีลุ�ม ต�องยกเป.นคันร�องให�สูงพ�นระดับนํ้าท่ีขังอยู� 
ให�หลังคันดินท่ียกข้ึนมาสูงกว�าระดับนํ้าในฤดูนํ้าสูงสุดประมาณ 60 เซนติเมตร เป.น
คันยาวไปตามรูปเน้ือท่ีท่ีมีอยู� จึงจะพอใช�ปลูกมะพร�าวให�ได�ผลดี 
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ดินดาน ดินท่ีมีชั้นหินแข็งหรือหินดานอยู�ลึกจากผิวดินน�อยกว�า 1 เมตร 
ไม�ควรใช�ปลูกมะพร�าว เพราะจะไม�ค�อยได�รับผลดี ถ�าจะได�ผลดีก็ต�องลงทุนสูง 

ดินดี ไม,ดี หมายถึง ดินท่ีความอุดมสมบูรณ;มากน�อยเพียงใด สังเกตได�
จากต�นไม� หรือต�นมะพร�าวท่ีข้ึนอยู�ในบริเวณใกล�เคียง ถ�าต�นไม�เหล�าน้ันมีใบเขียวเข�ม 
ออกดอกออกผลงามก็แสดงว�าดินดี แต�ถ�าต�นมะพร�าวหรือต�นไม�อ่ืนท่ีอยู�ใกล�เคียงน้ัน
ไม�เจริญงอกงาม ควรจะสอบดูให�แน�ชัดโดยการเก็บตัวอย�างดินส�งไปวิเคราะห;  

ก�	��	"����)��".&�+ก  

ท่ีดินซ่ึงจะใช�ปลูกมะพร�าว ควรทําให�เตียนและถอนตอออกให�หมด ส�วนท่ีลุ�ม
หรือท่ีน้ําท�วมถึง ต�องยกร�องปลูก โดยให�คันร�องอยู�สูงกว�างระดับนํ้าท�วมสูงสุดไม�น�อย
กว�า 60 เซนติเมตร 

การปลูกมะพร�าวบนเขาหรือท่ีชันมาก ๆ ควรทําข้ันบันไดแล�วปลูกพืชกันดิน
พังทลาย หลังจากถางป|าแล�วควรไถดินและปรับระดับดิน อย�าให�มีนํ้าขังในแปลงปลูก 
แล�วจึงวางผังปลูกมะพร�าว 

ระยะปลูกมะพร�าว การปลูกมะพร�าวควรปลูกแบบสามเหลี่ยมด�านเท�า เพราะจะ
ได�จํานวนต�นมากกว�าการปลูกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ 15 % ถ�าปลูกมะพร�าวชนิด
ต�นสูงควรปลูกห�างกัน 8.50 - 9.00 เมตร ถ�าปลูกมะพร�าวต�นเต้ียหรือหมูสี ใช�ระยะปลูก
ห�างกัน 6.5 เมตร ระยะห�างระหว�างแถวในการปลูกแบบสามเหลี่ยมด�านเท�า มีดังน้ี 

ระยะระหว�างต�น  9.00  เมตร ระยะระหว�างแถว 7.80  เมตรจํานวน  22  ต�นต�อไร� 
ระยะระหว�างต�น  8.50  เมตรระยะระหว�างแถว  7.36  เมตรจํานวน  25  ต�นต�อไร� 
ระยะระหว�างต�น  6.50  เมตรระยะระหว�างแถว  5.63  เมตรจํานวน  43  ต�นต�อไร� 

(มะพร�าวเตี้ย)  



 

23 

ก�	��	"��3���&�+ก การปลูกมะพร�าวบนท่ีดอนและดินมีความอุดม
สมบูรณ;ตํ่า เช�น ดินทราย ดินลูกรัง ควรขุดหลุมกว�าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และ ลึก 
1 เมตร ส�วนในท่ีลุ�มหรือท่ีท่ีดินอุดมสมบูรณ;อาจขุดหลุมให�เล็กกว�าน้ีได� การเตรียม
หลุมปลูกท่ีดีจะช�วยให�หน�อมะพร�าวเจริญเติบโตเร็ว 

ก�	#��3��� ให�ขุดเอาดินผิวไว�ด�านหน่ึง และดินชั้นล�างไว�อีกทางหน่ึง และ
ควรขุดในฤดูแล�ง หลังจากขุดหลุมแล�วให�ตากดิน 7 วัน หากสามารถหาไม�มาเผาใน
ก�นหลุมจะช�วยปuองกันปลวก ควรรองก�นหลุมด�วยกาบมะพร�าว 2 ชั้น แล�วเอาดินชั้น
บนใส�ลงไปประมาณครึ่งหลุม จากน้ันใส�ดินผสมกับปุoยคอก หรือผสมปุoยกับดิน และ
กาบมะพร�าวสลับกันไปเป.นชั้น ๆ ปุoยคอกใส�หลุมละ 1 ปlบ หรือ ร็อคฟอสเฟตครึ่ง
กิโลกรัมต�อหลุม ใส�ดินและปุoยท่ีผสมกันแล�วจนเต็มหลุมและท้ิงไว�จนถึงฤดูปลูก 

Q�+&�+ก ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกมะพร�าว ควรเริ่มปลูกในฤดูฝน
หลังจากท่ีฝนตกใหญ�แล�ว 2 ครั้ง 

ก�	&�+ก ควรปลูกตํ่ากว�าปากหลุม 15 เซนติเมตร แต�ในท่ีบางแห�งซ่ึงเป.นท่ี
ลุ�มระดับนํ้าใต�ดินสูง ควรปลูกให�เสมอกับปากหลุมหรือสูงกว�าปากหลุมเล็กน�อย 

� "&�+ก นําหน�อมะพร�าววางลงในหลุม เอาดินกลบและเหยียบดินข�าง ๆ ให�
แน�น การกลบดิน อย�าให�สูงมากนัก เพราะดินจะทับคอหน�อมะพร�าว ทําให�
เจริญเติบโตช�า หลังจากปลูกแล�วเกลี่ยดินปากหลุมให�เรียบร�อย และเอาไม�ปYกผูกต�น
ไว�กับหลักเพ่ือกันลมโยก 
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การปลูกมะพร�าวพวกต�นเต้ียสีเหลือง หรือแดง ควรมีร�มกันแดดไว�ตอนย�าย
ปลูกใหม� ๆ เพราะมะพร�าวท้ังสองชนิดไม�ทนทานต�อแดด ใบอาจไหม�ได�เม่ือถูกแดด
จัด ๆ  
ก�	�+-�	�กR� 

1.  การใส�ปุoยต�นมะพร�าวท่ีเริ่มปลูก ควรใส�ต้ังแต�มีอายุ 6 เดือน หรือใบยอด
เริ่มคลี่ออกหลังจากปลูกเป.นต�นไป ใส�ปlละ 2 ครั้ง ปุoยท่ีใส�อาจใช�ได�ท้ังปุoยมูลสัตว;และ
ปุoยเคมี ปุoยมูลสัตว;พวกมูลวัวมูลควาย ควรใส�ต�นละ 2 ปlบ/ปl มูลเป.ด มูลไก�ควรแบ�ง
ใส� 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปlบ การใส�ปุoยเคมี แบ�งใส�ทุก 6 เดือน ตอนต�นฝนช�วงเดือน
พฤษภาคม หรือ มิถุนายน ครั้งท่ี 2 ตอนปลายฝน ระหว�างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
แล�วแต�ฤดูกาลของแต�ละแห�ง ปุoยเคมีท่ีแนะนําให�ใช�เป.นปุoยผสมสูตร 13 : 13 : 21 รวม
กับปุoยแมกนีเซียมซัลเฟต หรือหินปูนไดโลไมท; จํานวนปุoยและอายุท่ีใช�ดังตารางข�างล�าง
น้ี 

 
สําหรับปุoยแมกนีเซียมซัลเฟตและหินปูนไดโลไมท;ให�ใช�อย�างใดอย�างหน่ึง ถ�าใช�

หินปูนไดโลไมท; ให�หว�านก�อนใส�ปุoยอย�างอ่ืนอย�างน�อย 1 เดือน 
� "���&�S� ก�อนใส�ปุoย ควรถางโคนต�นให�เตียน แล�วใช�ปุoยโรยต้ังแต�โคนต�นออก

มาถึงรัศมี 1.5 เมตร โรยรอบต�น และบริเวณใส�ปุoยควรขยายออกไปทุกที 
� "���&�S��+�����, ให�กับต�นมะพร�าว ควรขุดรางรอบต�นให�ลึกประมาณ 10 

เซนติเมตร กว�าง 12 เซนติเมตร วงในห�างต�น 1 เมตร เอามูลสัตว;ท่ีต�องการใส� ๆ ลง
ไปในรางท่ีขุดแล�วกลบดิน อีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมกัน คือ ขุดเป.นหลุม กว�างประมาณ 30 x 
30 x 30 เซนติเมตร ท่ีโคนต�น ห�างจากลําต�น 1.5 เมตร ต�นละ 3 หลุม แล�วใส�ปุoยใน
หลุมท่ีขุด หลุมท่ีขุดใส�ปุoยเปลี่ยนท่ีทุกปlจนรอบต�น 

�������	
�� 
&�S�$�� 

13 : 13: 21 
&�S� 

-�ก�"�U"��U���*� 
3	��3�&+� 
��>����, 

ปU (กิโลกรัม) (กรัม) (กิโลกรัม) 
1 1 - - 
2 2 200 2 
3 3 300 3 

4 หรือมากกว,า 4 500 4 
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ก�	�+-�	�กR�������	
���".��ก$�-�
� 
1 ก�	�V�	�� ไถพรวนระหว�างแถวมะพร�าวไม�ให�ลึกเกินกว�า 20 

เซนติเมตร ไถแถวเว�นแถวให�ห�างจากต�นข�างละ 2 เมตร ไถสลับกันทุก 2 ปl ตอน
ปลายฤดูแล�ง รากท่ีอยู�ผิวดินจะแห�ง ไม�ดูดอาหาร เม่ือถูกตัดก็จะแตกใหม�เม่ือฝนตก 

2 ก�	#���+	�����)��-��ก�		��)����Q�+-�
� ถ�ามีฝนตกมากและท่ี
ปลูกเป.นท่ีลุ�ม นํ้าท�วมแปลงปลูก ควรขุดคูระบายนํ้าออกอย�าให�มีนํ้าขังในแปลง ถ�า
ฝนแล�งนานก็จะกระทบต�อการติดดอกออกผล ดังน้ันเม่ือถึงฤดูแล�ง ถ�าท่ีใดพอจะหา
นํ้ารดให�ต�นมะพร�าวได� ก็จะทําให�มะพร�าวงามดี ออกผลดก ไม�เหี่ยวเฉา นํ้าท่ีรดต�น
ควรใช�น้ําจืด แต�น้ําทะเลก็สามรถใช�รดได� 

3  ก�	��������!��!��������	
�� ในพ้ืนท่ีแล�งนาน ควรคอยถาง
หญ�าให�เตียน หรือใช�จอบหมุนตีดินบนหน�าดิน อย�าให�ลึกกว�า 10 เซนติเมตร หรือใช�จาน
พรวนระหว�างแถวมะพร�าวส�วนบริเวณท่ีมีฝนตกต�องเก็บหญ�าหรือพืชคลุมไว� แต�ก็ไม�ให�
ข้ึนรกมาก จึงควรมีการตัดหญ�าหรือใช�จานพรวนลาก แต�ไม�กดให�ลึกมากเพ่ือให�พืชคลุม
ดินหรือหญ�าน้ันราบลงไปบ�างหรือการใช�สารเคมีกําจัดวัชพืช ในมะพร�าวต�นเล็ก ให�ใช�
ไกลโฟเสทท่ีมีส�วนผสมของไกลโฟเสทไพรพิลามีนซอลต;ซ่ึงไม�ทําลายใบมะพร�าวแต�จะ
ช�วยให�มะพร�าวเจริญเติบโตดี ส�วนในมะพร�าวท่ีตกผลแล�วไม�แนะนําให�ใช�สารกําจัดวัชพืช 

4  ��!������ การปลูกพืชคลุมในสวนมะพร�าว เพ่ือควบคุมวัชพืชและช�วย
รักษาความชื้นในดิน นอกจากน้ันพืชคลุมยังช�วยเพ่ิมธาตุอาหารและช�วยปรับปรุงดิน
ในสวนมะพร�าวโดยเฉพาะพืชคลุมท่ีเป.นพืชตระกูลถ่ัว ช�วยเพ่ิมธาตุไนโตรเจนพืชคลุม
ท่ีนิยมปลูกกันมาก ได�แก� เพอราเลีย เซ็นโทรซีมา และคาโลโปโกเน่ียม 

5 &�S����	"�,-����!�� ปุoยอินทรีย;มีอยู�หลายชนิดด�วยกัน ไม�ว�าจะเป.นปุoย
คอก เช�น ปุoยมูลวัว มูลไก� มูลหมู มูลแพะ เป.นต�น และปุoยหมักต�าง ๆ ปุoยพืชสด เช�น 
การปลูกพืชตระกูลถ่ัวระหว�างแถวมะพร�าว เช�น โสน คาร;โลโปโกเนียม เม่ือต�นเริ่มออก
ดอกตัดเอาไปใส�ในร�อง ในกรณีท่ีขุดดินเป.นร�องรอบโคนต�นหรือคลุมต�นมะพร�าว ปุoย
อินทรีย;และปุoยพืชสดช�วยทําให�ดินร�วนซุย เหมาะสําหรับการไชชอนของราก 
นอกจากน้ัน ธาตุอาหารท่ีมีอยู�ในอินทรียวัตถุยัง ช�วยทําให�แบคทีเรียในดินทํางานได�ดี 
ซ่ึงแบคทีเรียจะช�วยเปลี่ยนธาตุอาหารท่ีพืชดูดไปใช�ไม�ได� ให�มาอยู�ในรูปธาตุท่ีพืชดูดไป
เป.นอาหารได�การเพ่ิมอินทรียวัตถุให�กับดิน จึงเป.นประโยชน;ต�อต�นมะพร�าวมาก การ
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เพ่ิมอินทรียวัตถุทําดังน้ี คือ ใส�ปุoยคอก ข้ีควาย ข้ีไก� ปุoยขยะ ปุoยหมัก ฝYงกาบมะพร�าว
หรือจะปลูกพืชคลุมแล�วไถกลบ หรือเลี้ยงสัตว;ในสวนมะพร�าวก็ได� 
�&�	,�U;��, �����3�	��&�S����	"�,���� W 

 ��>�	�'� *��*�	�-�U� >&-�� -���U"�� 

ขี้วัว ขี้ควาย 1.2 0.6 1.2 - 
ขี้แพะ 2.4 0.9 2.0 - 
ขี้ไก, 1.5 6.9 2.0 - 
กากปลา 4.0 4.0 - - 
กากถ่ัว 7.6 1.3 1.2 - 
เถ+าไม+เผา - - 1.5 4.0 
เถ+ากาบมะพร+าว - - 10-20 - 
ต+นโครตาลาเรีย 2.3 0.5 1.5 - 
กระดูกปYน 4.4 23.6 - 41.8 
เลือดแห+ง - 10.5 1.2 - 

วัสดุเหล�าน้ี นํามาใช�เป.นปุoยได�โดยคํานวณปริมาณธาตุอาหารให�เท�ากับท่ีแนะนําไว� 
คือ ให�มีปริมาณไนโตรเจน 520 กรัม ฟอสฟอริคแอซิค 520 กรัม โปแตช 840 กรัม 

ก�	���&�S���ก ใช�รองก�นหลุมๆ ละประมาณ 40 กิโลกรัม ถ�าใส�ต�นมะพร�าว
ใหญ�มีวิธีใส�ให� 2 วิธี 

วิธีท่ี 1 หว�านลงไปบนดินแล�ว พรวนกลบหรือใช�จอบหมุนพรวน ให�ลึก
ประมาณ 10 เซนติเมตร โดยให�ใส�ต�นละประมาณ 50 กิโลกรัม 

วิธีท่ี 2  ใส�ในรางซ่ึงขุดระหว�างต�นมะพร�าวหรือรอบต�นมะพร�าว แล�วใส�
ปุoยลงไปแล�วกลบ ปุoยท่ีใส�ควรใช�ปุoยพืชสด การใส�ปุoยควรใส�ตอนต�นฤดูฝน 

ก�	���&�S�3��ก3	��&�S�#�� ควรใส�ในรางซ่ึงขุดรอบต�น ห�างต�นละ
ประมาณ 2 เมตร แล�วใส�ปุoยลงไปและกลบ การขุดรางบริเวณรอบต�นอย�าขุดให�ลึกจน
ตัดรากมากนัก อาจขุดเป.นหลุม ๆ แล�วใส�ก็ได� 

ก�	�!
ก�����	
���&X�&�S� เอากาบมะพร�าวใส�ในหลุมกว�าง 1 เมตร ยาว 
4 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร แล�วกลบ การฝYงกาบมะพร�าวช�วยทําให�มะพร�าวออกผล
ดกข้ึน และช�วยสงวนความชื้นไว�ในดินในฤดูแล�งกาบมะพร�าวนอกจากจะใช�ฝYงดินแล�ว 
ยังนํามาเผาเป.นเถ�าถ�านซ่ึงมีธาตุโปแตชถึงประมาณ 20 % 
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6  ก�	�!
&�S����" การท่ีเราจะทราบว�าควรใส�ปุoยให�กับต�นมะพร�าวหรือ
อยากทราบว�าในปYจจุบันบริเวณท่ีปลูกมะพร�าวขาดธาตุอาหารอะไร วิธีการท่ีสะดวก
และได�ผลดี คือ การเก็บเอาใบมะพร�าวไปวิเคราะห;โดยใช�ใบมะพร�าวใบท่ี 14 ผลการ
วิเคราะห;ใบเป.นเปอร;เซ็นต;ของธาตุต�าง ๆ คือ N, P, K, Ca, Mg นํามาเปรียบเทียบ
กับระดับมาตรฐานซ่ึงเรียกว�า ระดับวิกฤต (critical level) ซ่ึงระดับมาตรฐานของ
ธาตุอาหารในใบมะพร�าวใบท่ี 14 ประกอบด�วย N 18, P 0.12, K 0.8 - 1.0,  
Ca 0.35, Mg 0.35, Na 0.30 

การใส�ปุoย ควรใส�ปุoยเคมีร�วมกับปุoยอินทรีย;เพ่ือให�ได�ปริมาณธาตุอาหาร
เพียงพอ ทําให�ดินมีความอุดมสมบูรณ; สามารถเพ่ิมผลผลิตมะพร�าวได�อย�างย่ังยืน 

ความต�องการธาตุอาหารของมะพร�าว ธาตุ N, P, K, Ca, Mg และ S พบมาก
ในส�วนของใบและผล ซ่ึงธาตุดังกล�าวจําเป.นสําหรับมะพร�าวในการสร�างใบและผล 
และพบว�า มะพร�าว 1 ไร� จะดูดธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ประกอบด�วย N 
9 กิโลกรัม, P 4.4 กิโลกรัม, K 5.68 กิโลกรัม, Ca 7.68 กิโลกรัม และ Mg 3.56 
กิโลกรัม 
 �����3�	����������W#�����	
�� 

ธาตุอาหาร 
ผลมะพร+าว

(g) 
ก+านเกสร 

(g) 
จั่น 
(g) 

ใบและหูใบ 
(g) 

ลําต+น 
(g) 

รวม 

ไนโตรเจน (N) 43.0 4.2 3.5 4.12 8.1 100 
ฟอสฟอรัส (P) 40.2 7.0 2.9 45.1 5.0 100 
โพแทสเซียม (K) 63.0 12.1 2.7 12.4 9.8 100 
แคลเซียม (Ca) 15.0 3.3 4.5 73.8 3.1 100 
แมกนีเซียม (Mg) 25.0 11.4 4.9 56.5 2.1 100 

นอกจากธาตุอาหารหลักแล�วธาตุอาหารรองก็มีความจําเป.นต�อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของมะพร�าว แต�ต�องการในปริมาณน�อยได�แก� Mo, Cu, B, Fe, Mn, Zn และ Cl จะ
ขาดขาดธาตุใดธาตุหน่ึงไม�ได�ถ�าขาดทําให�รากไม�พัฒนา ใบมีสีเหลือง นํ้าหนักเน้ือมะพร�าว
แห�งและนํ้ามันลดลง 
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�����
��ก�	 �����3�	-�� �����3�		�������	
��������ก���&Y 

ธาตุอาหารหลัก กิโลกรัม(kg) ธาตุอาหารรอง กรัม (g) 
13 – 13 – 21  
(N – P – K) 

4 แคลเซียมซัลเฟต 200 

  เฟอรัสซัลเฟต 150 
  แมกนีเซียมซัลเฟต 300 
  แมงกานีสซัลเฟต 100 
  ซิงค�ซัลเฟต 100 
  โบแรกซ� 150 

7  ก�	����ก���-ก� 

เกลือแกง (NaCl) คุณสมบัติของเกลือแกงต�อมะพร�าว 
1.  มีราคาถูกเม่ือเทียบกับปุoยมะพร�าวชนิดอ่ืน  ๆ
2.  สะดวกในการใช� 
3. ช�วยเร�งการเจริญเติบโตและพัฒนาการด�านการเจริญเติบโต 
4.  เพ่ิมความหนาของเน้ือมะพร�าว และเพ่ิมนํ้าหนักเน้ือมะพร�าวแห�ง 
5.  เพ่ิมจํานวนผลต�อต�น 
6.  ทําให�มะพร�าวทนทานต�อความแห�งแล�งและต�านทานต�อโรคและแมลง ลดการ

เข�าทําลายของโรคใบจุดในแปลงเพาะชํา 
การใส�เกลือแกงแนะนําให�ใส�ตามอายุมะพร�าว ในอัตราต�าง ๆ กัน โดยแบ�งใส� 

2 ครั้ง/ปl คือ ต�นฤดูฝน และก�อนสิ้นฤดูฝน  
 

����#�����	
�� (&Y) ���	�ก�	�3
�ก���-ก� (ก	�� /�
�/&Y) 

6 เดือนหลังปลูก 150 
1 500 
2 750 
3 1,100 
4 1,300 

5 ปUข้ึนไป 1,500 
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ผลของการใส�เกลือแกงอัตรา 1,500 กรัม/ต�น/ปl สามารถเพ่ิมผลผลิตมะพร�าวได�ถึง 
125 % คือให�ผลผลิตมะพร�าว 1,600 ผล/ไร�/ปl ส�วนการไม�ใส�เกลือแกงให�ผลผลิตเพียง 544 
ผล/ไร�/ปl 

8  ก�	��")��$()� 

เพ่ือช�วยแก�ปYญหามะพร�าวไม�ค�อยติดผล ควรมีการเลี้ยงผึ้งในสวนมะพร�าวเพราะ
ผึ้งจะออกมาหานํ้าหวานจากดอกมะพร�าวในช�วงท่ีฝนหยุดตกแล�วนําละอองเกสรตัวผู�ไปผสม
กับดอกตัวเมีย ทําให�ผลผลิตมะพร�าวเพ่ิมข้ึน 46 - 56 % นอกจากน้ันยังมีแมลงอ่ืน ๆ ท่ีช�วย
ในการผสมเกสร คือ ต�อ แตน มดดํา เป.นต�น 

9  ก�	�������� 
ทําในมะพร�าวอายุไม�เกิน 30 ปl สูงไม�เกิน 12 เมตร มีใบ 30 - 36 ทาง 

ทางมะพร�าว 6 - 8 ทาง ท่ีอยู�ล�างสุดเป.นใบแก� มีประโยชน;น�อย การตัดทางมะพร�าวท่ี
แก�มากท่ีสุด 10 - 12 ทาง จะทําให�ทางมะพร�าวท่ียังอ�อนกว�าได�รับธาตุอาหารและ
ความชื้นมากข้ึน ในพ้ืนท่ีแล�ง การตัดทางใบแก�ออกจะช�วยให�สงวนนํ้าท่ีมีอยู�จํากัดไว�
ให�ทางท่ีอ�อนกว�าได�ใช�ประโยชน; ทางมะพร�าวท่ีแก�มากจะคายนํ้าได�เร็วกว�า
ทางมะพร�าวท่ีอ�อน การตัดทางท่ีแก�ออกจะช�วยลดการคายนํ้าลงได� 25 – 50 % ใน
พ้ืนท่ีท่ีมีช�วงแล�งนาน 3 - 6 เดือน และมีฝนตกน�อยกว�า 100 มิลลิเมตร การตัด
ทางมะพร�าว พร�อมการเก็บเก่ียวมะพร�าวก�อนถึงฤดูแล�ง จะช�วยให�เกิดผลกระทบต�อ
การติดผลน�อยลง ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของศัตรูมะพร�าวกับทางมะพร�าวท่ีอยู�
ล�างๆท่ีแก�แล�ว การตัดทางมะพร�าวท่ีถูกแมลงทําลาย เป.นการควบคุมด�วยมาตรการ
ทางวิธีกลซ่ึงไม�มีผลกระทบต�อกิจกรรมทางสรีรวิทยาของมะพร�าว 

ผลการตัดทางมะพร�าวตัดทางมะพร�าวให�เหลือ 13 ทาง ทุก 45 วัน เป.นเวลา 
3 ปl ในปlท่ี 1 ไม�กระทบต�อผลผลิตมะพร�าว ปlท่ี 2 ผลผลิตมะพร�าวลดลง 29 % และ
ปlท่ี 3 ผลผลิตจะลดลงน�อยกว�าปlท่ี 2 เพียง 20 %  

การตัดทางมะพร�าวให�เหลือ 18 ทางทุก 45 วัน นานกว�า 3 ปl ในปlท่ี 1 - 3 ให�
ผลผลิตท่ีเหมาะสม หลังปlท่ี 3 จะทําให�จํานวนผลและผลผลิตลดลง 20 – 25 % แต�
ขนาดผลหรือเน้ือมะพร�าวต�อผลจะมีแนวโน�มสูงข้ึน 10 – 15 % 

การตัดทางมะพร�าวให�เหลือ 23 ทาง ทุก 45 วัน ไม�กระทบต�อผลผลิตของ
มะพร�าว  
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>	�-��-��� 
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1. >	�$�	���(immature nut fall)  
เกิดเชื้อรา Phytophthora palmivora ผลมะพร�าวจะร�วงก�อนกําหนด อายุ

ของมะพร�าวท่ีร�วงต้ังแต� 3   - 9   เดือนผลมะพร�าวท่ีเก็บเก่ียวได�อายุ 12 เดือน ดังน้ัน
ผลมะพร�าวท่ีร�วงจึงอ�อนเกินกว�าท่ีจะนํามาใช�ประโยชน;เป.นมากกับมะพร�าวพันธุ;
มลายูสีเหลืองต�นเต้ีย 

ก�	&:��ก��ก��'�� 
สภาพท่ีจะเกิดโรคผลร�วงระบาด คือ มะพร�าวมีผลดกมาก และฝนตกชุก

ติดต�อกันเป.นเวลาหลายวัน ให�หม่ันตรวจเช็คผลมะพร�าว โดยวิธีการสุ�มข้ึนไปดูบนต�น 
ถ�าพบมะพร�าวท่ีเป.นโรคให�ตัดออก และนําผลไปเผาท้ิงนอกแปลงมะพร�าวทันที  

2. >	���'�� (helminthosporium leaf spot)  
เกิดจากเชื้อรา Heiminthosporium sp. ทําความเสียหายให�แก�มะพร�าวใน

ระยะต�นกล�ามากและลุกลามอย�างรวดเร็ว 
ก�	&:��ก��ก��'�� 
ฉีดพ�นด�วยสารปuองกันกําจัดโรคพืช เช�น thiram อัตรา 50 กรัม ต�อนํ้า 2 ลิตร 

ผสมยาลงไป 15 ซีซี. ฉีดพ�นทุก 10 - 14 วันนอกจากน้ียังมีโรคอ่ืนๆ อีก เช�น โรคตาเน�า 
(bud rot) โรคโคนผุ (stem bleeding) โรคใบจุดสีเทา (grey leaf spot) โรคก�านทาง
แตก (frond break) โรครากเน�า (root rot) โรคเรื้อนดิน เป.นต�น โรคดังกล�าวน้ีแม�ว�า
จะพบในแหล�งปลูกมะพร�าว แต�ไม�ทําความเสียหายให�กับมะพร�าวมากนัก 

3. >	�������� (heart leaf rot)  
เกิดจากเชื้อรา Pythium sp. มักเ กิดกับมะพร�าวพันธุ; ท่ี นํา เข�ามาจาก

ต�างประเทศ เช�น พันธุ;มลายูสีเหลืองต�นเต้ีย โรคน้ีมักพบในระยะต�นกล�าในสภาพท่ีมี
ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นสูง 

ก�	&:��ก��ก��'�� 
ในการย�ายต�นกล�าพยายามอย�าให�หน�อช้ํา เพราะโรคอาจจะเข�าทําลายได�ง�าย 

หากพบอาการของโรคในระยะแรกให�ตัดส�วนท่ีเป.นโรคออก แล�วฉีดพ�นด�วยสารฆ�า
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เชื้อราท่ีมีสารประกอบทองแดง ซ่ึงส�วนต�นกล�าหรือส�วนท่ีถูกโรคทําลายให�เผาทําลาย
ให�หมดเพ่ือปuองกันกันแพร�ระบาดต�อไป 

4. >	������ก�  
เป.นโรคท่ีเกิดกับผลมะพร�าวซ่ึงยังไม�ทราบสาเหตุท่ีแน�นอน ลักษณะของผล

ภายนอกปกติ แต�เน้ือมะพร�าวจะมีลักษณะฟ|าม หนาประมาณ 2 เซนติเมตร ยุบง�าย
เน้ือมะพร�าวหนาไม�เท�ากัน บางแห�งไม�มีเน้ือมีแต�กะลา ผิวของเน้ือขรุขระ สันนิษฐาน
ว�าอาจเกิดจากสภาพแวดล�อมไม�เหมาะสม ในขณะท่ีมะพร�าวเริ่มสร�างเน้ือ เช�น
กระทบแล�ง เน่ืองจากยังไม�ทราบสาเหตุท่ีแน�นอน จึงไม�มีวิธีการท่ีจะปuองกันกําจัดท่ี
ได�ผล 

-���/��	+���	
���".�����] 

1. �
��-	� (rhinoceros beetle)  
ชื่อวิทยาศาสตร; Oryctes rhinoceros Linnaeus เป.นศัตรูท่ีสําคัญร�ายแรง

สําหรับมะพร�าวมาก ด�วงแรดมี 2 ชนิด คือชนิดเล็กและชนิดใหญ� 
ก�	&:��ก��ก��'�� 
1.  ทําความสะอาดบริเวณสวนมะพร�าว กําจัดแหล�งขยายพันธุ; เช�น กองปุoย

หมัก ปุoยคอก กองขยะ กองข้ีเลื่อย แกลบ ควรกําจัดออกจากบริเวณสวน หรือต�อง
คอยหม่ันกลับเพ่ือตรวจดูหนอนท่ีด�วงวางไข�ไว� ตรวจพบให�จับทําลายหรือเผากองขยะ
น้ันเสีย 

2.  ใช�เชื้อราเขียว (Metarrhizium anisopliae) ใส�ไว�ตามกองขยะ กองปุoย
คอกหรือท�อนมะพร�าวท่ีหนอนด�วงแรดอาศัยอยู� เชื้อราจะแพร�กระจายและสามารถ
ทําลายด�วงแรดได� 

2. �
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มี 2 ชนิด คือ ชนิดเล็กและชนิดใหญ� ด�วงงวงชนิดเล็กพบแพร�ระบาดอยู�ท่ัวไป

ทุกภาคของประเทศ ส�วนชนิดใหญ�พบในแหล�งปลูกมะพร�าวทางภาคใต�วงจรชีวิตจาก
ไข�จนเป.นตัวเต็มวัยใช�เวลา 2 - 4 เดือน 
  



 

32 

ก�	&:��ก��ก��'�� 
1.  หม่ันตรวจดูในแปลงมะพร�าว หากเริ่มมีการเข�าทําลายของด�วงงวงเป.นจุด

แรกและต�นมะพร�าวอยู�ในลักษณะทรุดโทรมมาก ตรวจดูและทําลายแหล�งท่ีอยู�อาศัย
รวมท้ังจับด�วงงวงท่ีพบทําลายให�หมดสิ้นไปจากสวนมะพร�าว ก�อนท่ีจะมีการแพร�
ลูกหลานต�อไป 

2. การเกิดบาดแผลกับต�นมะพร�าว จะเป.นสิ่งชักจูงให�ด�วงงวงเข�ามาทําลายต�น
มะพร�าว ซ่ึงบาดแผลต�างๆ อาจเกิดจากการเข�าทําลายของด�วงแรด หรือเกิดจากรอย
แผลท่ีทําข้ึนโดยไม�ต้ังใจ ซ่ึงจะเป.นท่ีอาศัยและขยายพันธุ;ของด�วงงวงต�อไป 

3. เม่ือพบว�ามีการระบาดและต�นมะพร�าวถูกทําลายมากควรใช�สารฆ�าแมลง
ประเภทดูดซึม เช�น คลอร;ไพรีฟอสฉีดเข�าลําต�นมะพร�าวโดยใช�สว�านเจาะเป.นรู
บริเวณโคนต�นให�ลึกประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร แล�วจึงใช�เข�มฉีดยาท่ีมีสารฆ�า
แมลงเข�มข�นปริมาณ 10 – 20 ซีซี ฉีดสารฆ�าแมลงเข�าไปในลําต�น หลังจากน้ันใช�ไม�
อุดรูท่ีเจาะน้ันเพ่ือปuองกันการเข�าทําลายของด�วงงวงและแมลงชนิดอ่ืนหลังจากหมด
ฤทธิ์ของสารฆ�าแมลงแล�ว (ปรับปริมาณการใช�สารฆ�าแมลงจะมากน�อยแตกต�างกันตาม
ขนาดของต�นมะพร�าวแต�ไม�ควรเกิน 30 ซีซี) 

3 -������3������	
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เป.นด�วงชนิดหน่ึงลําตัวแบนสีดํา มี 2 ชนิด คือ Plesispa reichei Chapuis 

พบในแปลงเพาะชํา และ Brontispa longissima Gastro ทําลายมะพร�าวในแปลง
ปลูกแมลงดําหนามมะพร�าวเป.นศัตรูพืชต�างถ่ินมีถ่ินกําเนิดในประเทศอินโดนีเซีย 
และปาปYวนิวกินีแพร�กระจายเข�ามาในประเทศไทยโดยพบระบาดรุนแรงใน 
ประจวบคีรีขันธ; สุราษฎร;ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช ต้ังแต�ปl 2547 เน่ืองจาก
มะพร�าวส�วนใหญ�มีลําต�นสูง แมลงดําหนามมะพร�าวทําลายมะพร�าวโดยท้ังตัวเต็มวัย
และตัวอ�อนอาศัยอยู�ในใบอ�อนท่ียังไม�คลี่ของมะพร�าวและแทะกินผิวใบ แมลงดํา
หนามเพศเมีย เม่ือได�รับการผสมพันธุ;แล�วจะวางไข�เป.นฟองเด่ียว หรือเป.นกลุ�มกลุ�ม
ละ 2 - 5 ฟอง ระยะไข� 2 - 6 วัน เม่ือเลี้ยงด�วยใบอ�อนมะพร�าว ระยะหนอน 23 - 34 
วัน มีการลอกคราบ 4 - 5 ครั้ง ระยะดักแด� 2 - 7 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุ  
13 - 134 วัน เพศผู�มีอายุ 21 - 110 วัน 
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การฉีดพ�นสารเคมีฆ�าแมลง เพ่ือควบคุมแมลงดําหนามมะพร�าวทําได�ยากและ

ไม�ปลอดภัยต�อเกษตรกรและสภาพแวดล�อม กรมวิชาการเกษตรจึงนําเข�าแตนเบียน
หนอนแมลงดําหนามมะพร�าว ชื่อ Asecodes hispinarum จากประเทศเวียดนาม
เข�ามาใช�ควบคุมโดยชีววิธี โดยความช�วยเหลือจากองค;การอาหารและเกษตรแห�ง
สหประชาชาติและมหาวิทยาลัยลงนามในประเทศเวียดนาม ใบมะพร�าวท่ีถูกทําลาย
เม่ือใบคลี่กางออกจะมีสีน้ําตาลอ�อน หากใบมะพร�าวถูกทําลายติดต�อกันเป.นเวลานาน
จะทําให�ยอดมะพร�าวมีสีนํ้าตาล เม่ือมองไกล ๆ จะเห็นเป.นสีขาวโพลน ชาวบ�าน
เรียกว�า “มะพร�าวหัวหงอก” นอกจากน้ันยังมีแตนเบียนท่ีเบียนดักแด�ของแมลงดํา
หนาม ชื่อ Tetratichus brontispae ในช�วงฤดูร�อนได�ดี ซ่ึงเป.นแตนเบียนท่ีพบใน
ประเทศไทย 

แตนเบียนหนอนแมลงดําหนามมะพร�าวเป.นแตนเบียนขนาดเล็กจัดอยู�ในวงศ; 
Eulophidae ลําตัวยาว 0.5 - 0.7 มิลลิเมตร มีปlกใส 2 คู� การทําลายเกิดจากการใช�
อวัยวะวางไข�แทงเข�าไปวางไข�ในลําตัวหนอนแมลงดําหนาม ไข�ฟYกเป.นตัวหนอน ตัว
หนอนจะดูดกินของเหลวภายในลําตัวหนอนแมลงดําหนาม ทําให�แมลงดําหนาม
มะพร�าวเคลื่อนไหวช�า กินอาหารน�อยลงและตายในทีสุด จึงต�องเพาะเลี้ยงแตนเบียน
เป.นปริมาณมากและนําปล�อยในสวนมะพร�าว 

4.3���3��������	
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ชื่อวิทยาศาสตร; Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) มี

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษว�า coconut black-headed caterpillar ตัวเต็มวัยเป.นผีเสื้อ
กลางคืน ขนาดลําตัววัดจากหัวถึงปลายท�องยาวประมาณ 1 - 1.2 เซนติเมตร ลําตัว
แบน ชอบเกาะน่ิงแนบตัวติดผิวพ้ืนท่ีเกาะ เวลากลางวัน จะเกาะน่ิงหลบอยู�ใต�ใบ
มะพร�าว หรือในท่ีร�ม เริ่มวางไข� 3 วันหลังออกจากดักแด� และวางไข�ทุกวัน ติดต�อกัน
ไป 4 - 6 วัน จะวางไข�ตัวละ 157 - 490 ฟอง ระยะไข� 5 - 6 วัน ระยะหนอน  
32 - 48 วัน มีการลอกคราบ 6 - 10 ครั้ง ระยะดักแด� 9 - 11 วัน ตัวเต็มวัยผีเสื้อมี
อายุ 5 - 14 วัน ตัวหนอนเม่ือฟYกออกจากไข�ใหม� จะอยู�รวมกันเป.นกลุ�ม 1 - 2 วัน 
ก�อนจะย�ายไปกัดกินใบมะพร�าว มักจะพบหนอนหลายขนาดกัดกินอยู�ในใบมะพร�าว
ใบเดียวกัน ตัวหนอนจะสร�างใย ผสมกับมูลทําเป.นอุโมงค;ยาวคล�ายทางเดินของปลวก 
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คลุมเส�นทางท่ีหนอนแทะกินผิวใบ ยาวตามทางใบมะพร�าว และอาศัยอยู�ภายใน
อุโมงค;ท่ีสร�างข้ึน การทําลายส�วนใหญ�พบบนใบแก� ใบท่ีถูกทําลายจะมีลักษณะแห�ง
เป.นสีน้ําตาล ตัวหนอนจะสร�างใยดึงใบย�อยให�ติดกันเป.นแพ 

ก�	&:��ก��ก��'�� 
1. ตัดและเผาใบท่ีถูกทําลาย 
2. การควบคุมโดยชีววิธี โดยใช�ชีวภัณฑ; บีที อัตรา 80 กรัม ผสมนํ้า 20 ลิตร 

ฉีดพ�นต�นละ 3 - 5 ลิตร ข้ึนกับขนาดทรงพุ�มและเครื่องพ�น พ�น 3 ครั้งติดต�อกัน ห�าง
กันครั้งละ7 - 10 วัน  
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เน่ืองจากกะทิ และมะพร�าวกะทิ เป.นของคู�กัน มีชื่อเรียกคล�ายๆกัน อีกท้ังมี

รสชาติคล�ายคลึงกัน จึงทําให�หลายคนเข�าใจผิดว�า มะพร�าวกะทิ ก็คือมะพร�าวท่ีมี
กะทิมาก และคนท่ีกลัวอ�วนและกลัวเป.นโรคหัวใจ ซ่ึงไม�ยอมรับประทานกะทิ เลย
พลอยไม�รับประทานมะพร�าวกะทิไปด�วย 
 อาหารไทยท้ังคาวและหวานหลายชนิด ใช�กะทิเป.นองค;ประกอบทําให�อาหาร
ไทยมีรสหวานมันกลมกล�อม อร�อยจนเป.นท่ีติดใจของผู�บริโภค ท้ังชาวไทยและชาว
ต�างประเทศ อาหารคาวท่ีเป.นท่ีรู�จักกันดีคือแกงเขียวหวาน แกงเผ็ด แกงมัสม่ัน แกง
กะหรี่ แกงค่ัว แกงข้ีเหล็ก แกงหมูเทโพ พะแนง ห�อหมก ฉู�ฉ่ี ต�มข�า นํ้ายานํ้าพริก 
ส�วนของหวานก็มีบัวลอย กล�วยบวชชี มันบวช เผือกบวช วุ�นกะทิ ตะโก� ขนมหม�อ
แกง ทับทิมกรอบ ลอดช�องนํ้ากะทิ สังขยา ครองแครงกะทิ สาคูถ่ัวดํา ข�าวเหนียวมูล 
นํ้ากะทิ (สําหรับใส�ผลไม� เช�น ทุเรียน แตงไทย)  
 อย�างไรก็ตาม มีหลายคนไม�กล�ารับประทานอาหารท่ีมีกะทิเป.นองค;ประกอบ 
เพราะกลัวเป.นโรคหัวใจ จากการเกิดคอเลสเตอรอลอุดตันเส�นโลหิต ซ่ึงเป.นเรื่องท่ี
เข�าใจผิด เน่ืองจากการให�ข�อมูล เป.นการใส�ร�ายนํ้ามันมะพร�าวและกะทิ (ซ่ึง
ประกอบด�วย กรดไขมันอ่ิมตัว) โดยสมาคมถ่ัวเหลืองอเมริกัน เพ่ือให�คนหันมาบริโภค
นํ้ามันถ่ัวเหลือง (ซ่ึงประกอบด�วย กรดไขมันไม�อ่ิมตัว) แต�บรรพบุรุษของชาวไทยก็ได�
ใช�กะทิในการปรุงอาหารมาต้ังแต�สมัยโบราณ โดยไม�มีปYญหาโรคหัวใจ รวมท้ังโรค
อ่ืนๆอีกมากมาย เช�น มะเร็ง เบาหวาน โรคอ�วน ฯลฯ ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังท่ีเราเปลี่ยน
มาบริโภคนํ้ามันถ่ัวเหลือง อย�างไรก็ตาม “สงครามนํ้ามันพืชเขตร�อน” ก็ทําให�
อุตสาหกรรมนํ้ามันมะพร�าวในประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในแถบเอเชียและ
แปซิฟWกต�องปWดกิจการ เพราะไม�สามารถขายนํ้ามันมะพร�าวท่ีผลิตได� ทําให�เศรษฐกิจ
ของประเทศเหล�าน้ีพังพินาศ เน่ืองจากนํ้ามันมะพร�าวเป.นผลิตภัณฑ;หลักของประเทศ
เหล�าน้ี โชคดีท่ีประเทศไทยของเรายังมีการใช�กะทิในการประกอบอาหารหวานคาว 
และโดยเฉพาะร�านอาหารไทยท่ีมีอยู�ท่ัวโลก ได�ใช�กะทิประกอบอาหาร เรายังพอมี
อุตสาหกรรมผลิตกะทิกล�องจําหน�าย และกสิกรผู�ปลูกมะพร�าว จึงยังพอมีรายได�จาก
การขายผลมะพร�าวให�แก�โรงงานผลิตกะทิทันใจ แต�ถึงกระน้ัน ก็ได�ราคาตํ่ามาก 
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 ท่ีจริงนํ้ามันมะพร�าวมีคอเลสเตอรอลเพียง 14 ส�วนในล�าน ซ่ึงน�อยกว�านํ้ามัน
ถ่ัวเหลืองท่ีมี 24 ส�วนในล�าน แต�จํานวนน้ีก็นับว�าน�อยมาก (ในรายงานเรื่อง “กรด
ไขมันและคอเลสเตอรอลในอาหารไทย” กรมอนามัย (2545) ระบุว�านํ้ามันมะพร�าว 
มีคอเลสเตอรอล 0 มก./100 กรัม) จนไม�มีบทบาทในการทําให�เกิดคอเลสเตอรอลใน
กระแสเลือด จึงไม�ใช�สาเหตุของการมีคอเลสเตอรอลอุดตันในหลอดเลือด  
 อย�างไรก็ตามก็มีเสียงคัดค�านจากแพทย;โรคหัวใจบางคนว�า ถึงแม�นํ้ามัน
มะพร�าวจะไม�มีคอเลสเตอรอลเลย แต�เม่ือบริโภคเข�าไปร�างกายก็อาจเปลี่ยนกรด
ไขมันอ่ิมตัวของนํ้ามันมะพร�าว เป.นคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดได�  แต�เม่ือ
นักวิชาการชาวนิวซีแลนด;คนหน่ึง (ชื่อ I.A. Prior) วิเคราะห;ปริมาณคอเลสเตอรอลใน
กระแสเลือด ของชาวเกาะสองเกาะ ท่ีอยู�มหาสมุทรแปซิฟWก ท่ีบริโภคไขมันจาก
มะพร�าว คิดเป.นสองเท�าของปริมาณท่ีแนะนําของไขมันข้ันตํ่าต�อวัน ปรากฏว�า
ปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดของคนเหล�าน้ัน ก็ไม�ได�สูงไปกว�าปรกติแต�อย�าง
ใด และโรคหัวใจก็พบน�อยมาก จึงสรุปได�ว�า การบริโภคไขมันอ่ิมตัวในปริมาณสูง ไม�
ก�อให�เกิดผลเสียต�อสุขภาพของชาวเกาะท้ังสองแต�อย�างใด 

��^��������3�	#�����	
��ก�� 
 คุณค�าทางโภชนาการของมะพร�าวกะทิ พบว,า จากการวิเคราะห;คุณค�าทาง
โภชนาการของมะพร�าวพันธุ;ลูกผสม 5 สายพันธุ;ในตารางท่ี 1 พบว�าทุกสายพันธุ;มี
สารอาหารท่ีมีคุณค�าทางโภชนาการหลายชนิดโดยสายพันธุ;ท่ีมีสารอาหารโดยรวมท่ีมี
ประโยชน;ในปริมาณท่ีค�อนข�างสูงกว�าสายพันธุ;อ่ืน ๆ ได�แก� สายพันธุ;มลายูสีเหลือง 
ต�นเต้ีย x กะทิ (YDK) และสายพันธุ;เวสท;อัฟริกันต�นสูง x กะทิ (WAK) โดยท้ัง 2 สาย
พันธุ;มีปริมาณสารอาหาร Calcium 90.19 mg/kg และ 97.61 mg/kg, Sucrose 
1.44 % และ 1.62 %, Calories 179.62 Kcal/100g และ 200.67 Kcal/100g, 
Calories from Fat 134.82 Kcal/100g และ 144.27 Kcal/100g, Carbohydrate 
10.06 g/100g และ 12.78 g/100g, Protein 1.14 g/100g และ 1.32 g/100g, Fat 
14.98 g/100g และ 16.03 g/100g, Dietary Fiber 8.77 g/100g และ 8.02 
g/100g, Phosphorus 0.04 g/100g และ 0.04 g/100g ตามลําดับ นอกจากน้ีสาย
พันธุ; YDK ยังมีปริมาณ Iron สูงสุด 4.15 mg/kg ส�วนสายพันธุ;มลายูสีแดงต�นเต้ีย x 
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กะทิ จะมีปริมาณสารอาหาร Vitamin B2 และ Vitamin C สูงท่ีสุด จํานวน 0.03 
mg/100g และ 0.87 mg/100g ตามลําดับ 
��	���". 1 �&	"����"����^������>%!��ก�	#�����	
����� �,�+ก$��ก��  

	��ก�	
����� 

3���� NHK* YDK* RDK* TKK* WAK* 

 Calcium mg/kg 83.3 90.19 89.61 121.2 97.61 

 Iron mg/kg 2.13 4.15 2.65 <1.581 1.581 

 Fructose % <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 

 Glucose % 0.56 0.57 0.46 0.73 0.59 

 Sucrose % 1.48 1.44 1.14 1.14 1.62 

 Calories Kcal/100g 137.09 179.62 129.13 124.63 200.67 

 Calories from 
Fat 

Kcal/100g 
 

96.21 134.82 92.97 91.71 144.27 

 Carbohydrate g/100g 9.24 10.06 8.39 7.35 12.78 

 Protein g/100g 0.98 1.14 0.65 0.88 1.32 

 Ash g/100g 0.69 0.68 0.65 0.64 0.7 

 Moisture g/100g 78.4 73.14 79.98 80.94 69.17 

 Fat g/100g 10.69 14.98 10.33 10.19 16.03 

 Dietary Fiber g/100g 6.93 8.77 5.14 6.37 8.02 

 Phosphorus g/100g 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 

 Vitamin B2 mg/100g 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 

 Vitamin C mg/100g 0.25 0.26 0.87 0.58 0.44 

หมายเหตุ : *มะพร�าวพันธุ;ลูกผสม 
NHK = น้ําหอม x กะทิ   
YDK = มลายูสีเหลืองต�นเต้ีย x กะทิ 

RDK = มลายูสีแดงต�นเต้ีย x กะทิ 
TKK = ทุ�งเคล็ด x กะทิ 
WAK = เวสท;อัฟริกันต�นสูง x กะทิ 
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มะพร�าวกะทิควรได�รับการส�งเสริมให�รับประทานเป.นอาหารว�างเสริมสุขภาพ 
นอกจากมะพร�าวกะทิจะมีรสชาติอร�อย หวาน หอม นุ�มแล�ว ยังมีคุณค�าทาง
โภชนาการสูง ท้ังน้ีเน่ืองจากมีเส�นใยอาหารสูงในปริมาณ 5.14 - 8.77 กรัม/100 กรัม
เน้ือมะพร�าวกะทิ ในขณะท่ีเน้ือมะพร�าวธรรมดามีเพียง 2.1 กรัม/100 กรัม เส�นใย
อาหารมีประโยชน;ช�วยในการขับถ�ายในผู�สูงอายุ มีไขมันตํ่าในปริมาณ 10.19 - 16.03 
กรัม/100 กรัม ในขณะท่ีมะพร�าวธรรมดามีไขมัน 26.1 กรัม/100 กรัม จึงสามารถ
บริโภคมะพร�าวกะทิได�มากกว�ามะพร�าวธรรมดาเพ่ือให�ได�ไขมันท่ีพอเพียงจาก
มะพร�าวกะทิท่ีเป.นกรดไขมันอ่ิมตัวชนิดห�วงโซ�เกาะเก่ียวระหว�างคาร;บอนและ
ไฮโดรเจนชนิดปานกลาง โดยเฉพาะกรดลอริคซ่ึงมีสูงถึง 46 % คุณสมบัติของกรดล
อริคเม่ือบริโภคเข�าไปร�างกายจะเปลี่ยนเป.นโมโนลอริน ซ่ึงมีคุณสมบัติเช�นเดียวกับ
นํ้านมมารดา  กล�าวคือเป.นสารต�อต�านเชื้อจุลินทรีย; ได�แก�แบคทีเรีย เชื้อราโปรโตซัว
และไวรัส โดยเฉพาะเชื้อ HIVs การบริโภคไขมันมะพร�าว นอกจากไม�ทําให�อ�วนแล�ว
ยังทําให�คลอเลสโตลอล HDL สูงข้ึน และนํ้าหนักลดลง 

จากการวิเคราะห;ปริมาณของกรดไขมันให� ดังปรากฎในตารางท่ี 2 จะเห็นได�
ว�า เน้ือมะพร�าวกะทิมีปริมาณของกรดไขมันอ่ิมตัว โดยเฉพาะกรดลอริกสูงกว�านํ้ามัน
มะพร�าว ซ่ึงจัดว�าสูงมากท่ีสุดในบรรดานํ้ามันหุงต�มด�วยกัน ซ่ึงเป.นสิ่งท่ีทําให�นํ้ามัน
มะพร�าวมีคุณค�าทางโภชนาการ และสร�างภูมิคุ�มกันโรค นอกจากน้ัน มะพร�าวกะทิยัง
มีกรดไขมันไม�อ่ิมตัวท้ังเชิงเด่ียว (MUFA) และเชิงซ�อน (PUFA) ตํ่ากว�านํ้ามันมะพร�าว 
ซ่ึงช�วยให�มันไม�ก�อให�เกิดปYญหาต�อสุขภาพ ท้ังน้ีก็เพราะมีสาร antioxidant จากกรด
ไขมันอ่ิมตัวมากพอท่ีจะช�วยลดอันตรายจากกรดไขมันไม�อ่ิมตัว ซ่ึงเป.นตัวการสําคัญท่ี
ทําให�เกิดโรคต�างๆ ดังน้ันจึงสรุปได�ว�า การบริโภคมะพร�าวกะทิ ไม�เป.นอันตรายต�อ
สุขภาพ แต�กลับช�วยให�ร�างกายมีภูมิคุ�มกันโรค ช�วยต�อต�านโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ โรคอ�วน ฯลฯ และลดอันตรายจากอนุมูลอิสระ ซ่ึงดีกว�าการบริโภคนํ้ามัน
มะพร�าวเสียด�วยซํ้า 
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 &	��^ก	��#��� % 

	��ก�	��3�	 SFA MUFA PUFA Lauric acid 

เน้ือมะพร+าวกะทิ 93.3 5.5 0.8 50.4 

นํ้ามันมะพร+าว 91.6 6.0 2.4 48.0 

นํ้ามันมะพร+าว 87.22 10.31 2.30 45.54 

 
�����#��ก�-�ก>�-��-�� 
 ดังได�กล�าวมาแล�วว�า จากผลของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ทําให�เน้ือ
ของมะพร�าวกะทิ ยังคงมีองค;ประกอบอยู�ในรูปกาแลกโตแมนแนน ไม�เปลี่ยนไปเป.น
แมนแนน ดังเช�นมะพร�าวธรรมดา กาแลกโตแมนแนนเกิดจากการรวมตัวของนํ้าตาล
ชนิดกาแลกโตส (Gelatos) ท่ี ทําหน� า ท่ี เป.นแกนกลางให�แมนแนน ซ่ึง เป.น
สารประกอบท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงของนํ้าตาลแมนโนส (mannose) มาจับ กาแลกโต
แมนแนนมีคุณสมบัติพิเศษในการเพ่ิมความเหนียวหนืด (viscosity) ของอาหาร เช�น 
เม่ือใส�ลงไปในนมก็จะเกิดเป.นไอศกรีม ถ�าใส�ในโกโก�ก็จะเกิดเป.นชอกโกแลต หรือถ�า
ใส�ลงไปในแปuงสาลี ก็จะได�เส�นหม่ี จึงสรุปได�ว�ามะพร�าวกะทิ นอกจากจะมีคุณค�าทาง
อาหารแล�ว ยังมีรสชาติอร�อย เพราะมีกาแลกโตแมนแนน ทําให�เน้ือมะพร�าวกะทิมี
ความเหนียวหนืดและอ�อนนุ�ม นอกจากน้ัน นํ้ามะพร�าวเข�มข�นท่ีหลงเหลืออยู� ก็มี
สรรพคุณช�วยกําจัดเซลท่ีตายแล�ว ทําให�ผิวหนังอ�อนนุ�ม ชุ�มนํ้า 
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 คนไทยนิยมบริโภคมะพร�าวกะทิแบบสดๆ : เป.นวิธีท่ีนิยมปฏิบัติกันมาช�านาน 
ท้ังน้ีเพราะมะพร�าวกะทิมีเน้ืออ�อนนุ�ม ชุ�มนํ้า รสชาติหวานมัน และอร�อยถูกปากของ
คนไทย การรับประทาน ทําได�โดยผ�าซีกมะพร�าวกะทิ แล�วใช�ช�อนขูดเอาเน้ือมะพร�าว
มารับประทาน โดยเติมนํ้าตาลลงไปบ�างหรือนําไปเชื่อม นอกจากการรับประทาน
สดๆแล�ว ยังอาจใช�เ น้ือมะพร�าวกะทิ เป.นองค;ประกอบของขนมหลายอย�าง 
โดยเฉพาะพวกท่ีรับประทานกับนํ้าเชื่อม หรือนํ้ากะทิ แล�วเติมนํ้าแข็งไสลงไป หรือ
เป.นไส�ในของขนมทับทิมกรอบ หรือจะเชื่อมกินแบบกล�วยเชื่อมก็ได� 
นอกจากน้ีนิยมใช+ในการแปรรูป โดยนํามาทําผลิตภัณฑ;ต�างๆ ดังน้ี 
 ��/ก	"����	
��ก�� : ทําได�โดยขูดมะพร�าวกะทิออกจากกะลา ส�วนหน่ึง
ทําให�เป.นชิ้นเล็กๆ แล�วใช�เครื่องปY�นๆจนเป.นนํ้า แล�วเติมลงไปในส�วนผสมเพ่ือทําเป.น
ไอศกรีม อีกส�วนหน่ึงทําเป.นเส�น หรือก�อน แล�วใส�ลงไปในไอศกรีมก�อนบริโภค 
ไอศกรีมมะพร�าวกะทิมีรสอร�อยกว�าไอศกรีมกะทิท่ีใช�นํ้ากะทิปรุงแต�งรส หรือไอศกรีม
กะทิสด ท่ีใช�น้ํากะทิท่ีค้ันสดๆปรุงแต�งรสชาติ 
 #����� : ขนมพาย (pie) คือขนมอบท่ีมีเปลือกกรอบและยัดไส�ด�วยผลไม� 
หรือเน้ือสัตว; เราอาจใช�เน้ือของมะพร�าวกะทิยัดไส�ขนมพาย เช�นเดียวกับท่ีใช�ผลไม�
อ่ืนๆ เช�น แอปเปWล สตรอเบอรรี ราสเบอรี ฯลฯ ขนมพายมะพร�าวกะทิมีรสอร�อยไม�
แพ�ผลไม�ต�างประเทศ แต�ไม�ค�อยมีขายมากนัก เพราะหามะพร�าวกะทิไม�ค�อยได� 
 �		'�#�� : เราสามารถผลิตมะพร�าวบรรจุขวดโดยคว�านเน้ือให�เป.นลูก
กลมๆ (โดยใช�ช�อนพิเศษ) หรือตัดเป.นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบลูกเต�า แล�วแช�ในนํ้าหวาน
เข�มข�น (heavy syrup) เป.นท่ีหวังว�าผลิตภัณฑ;มะพร�าวกะทิอันน้ี จะเป.นท่ีต�องการ
ของตลาดต�างประเทศ เช�น ในยุโรป และอเมริกา เพราะมีคนเชื้อชาติเอเชียอพยพไป
อยู�มาก คนเหล�าน้ีชอบกินมะพร�าวกะทิ และมีกําลังซ้ือมาก ปYญหาอย�างเดียวของเรา 
คือต�องการมีการผลิตมะพร�าวกะทิให�ได�ปริมาณมากพอเสียก�อน 

  



 

41 

$����-��&�+ก���	
��ก������/	R�ก' 

จากผลผลิตท่ีได�จากการปลูกมะพร�าวสายพันธุ;ลูกผสมกะทิ ซ่ึงมีท้ังผลผลิต
มะพร�าวกะทิและผลผลิตมะพร�าวธรรมดา เม่ือนําผลผลิตท้ังหมดท่ีได�มาคํานวณ
รายได�โดยคิดราคาผลมะพร�าวกะทิท่ีราคาผลละ 30 บาท และมะพร�าวธรรมดาราคา
ผลละ 3 บาท พบว�าผลผลิตรวม 3 ปl (ปlท่ี 4 - 7) ของผลผลิตรวมสายพันธุ;มลายูสี
เหลืองต�นเต้ีย x กะทิ (YDK) ให�รายได�รวมสูงสุด 28,008 บาท/ไร� รองลงมา ได�แก� 
รายได�จากผลผลิตรวมของสายพันธุ;ทุ�งเคล็ด x กะทิ (TKK) โดยมีรายได�รวม 22,346 
บาท/ไร� ส�วนรายได�ของผลผลิตรวมของสายพันธุ;เวสท;แอฟริกันต�นสูง x กะทิ (WAK) 
มีรายได�น�อยท่ีสุด 13,764 บาท/ไร� สําหรับสายพันธุ;มลายูสีแดงต�นเต้ีย x กะทิ (RDK) 
และนํ้าหอม x กะทิ (NHK) ให�รายได�ผลผลิตรวม 3 ปl 20,892 บาท/ไร� และ 15,177 
บาท/ไร� ตามลําดับ  
��	���". 3 $�$��	�����	
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1 นํ้าหอม x กะทิ 1,917 c 18 15,177 
2 มลายูสีเหลืองต#นเตีย้ x กะทิ 3,378 a 20 28,008 
3 มลายูสแีดงต#นเตีย้ x กะทิ 2,768 b 17 20,892 
4 ทุ)งเคล็ด x กะทิ 2,864 b 18 22,346 
5 เวสท-แอฟริกันต#นสูง x กะทิ 1,887 c 18 13,764 

หมายเหต ุ: ปlท่ี 4 มีการช�วยผสมเกสรด�วยละอองเกสรมะพร�าวกะทิพันธุ;แท� เฉล่ียพันธุ;ละ 2 จั่น ปlท่ี 6-7    
 เป.นการผสมเปWดธรรมดา  

จากตารางท่ี 3 พบว�า ตัวเลขผลผลิตท้ังท่ีเป.นมะพร�าวกะทิและมะพร�าว
ธรรมดา รวมท้ังผลผลิตรวมแสดงให�เห็นว�ามะพร�าวพันธุ;ลูกผสมมลายูสีเหลือง 
ต�นเต้ีย x กะทิ (YDK) มีแนวโน�มให�ผลผลิตดีท่ีสุด โดยให�ผลผลิตท่ีเป.นมะพร�าวกะทิ
สูงถึง 20 % สําหรับพันธุ;ลูกผสมนํ้าหอม x กะทิ (NHK) ให�ผลผลิตมะพร�าวกะทิ
ค�อนข�างสูงเช�นกัน คิดเป.น 18 % แต�เม่ือพิจารณาจากผลผลิตรวมพบว�า จํานวนผล/ไร� 
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ค�อนข�างตํ่าโดยให�ผลผลิตรวมเพียง 1,917 ผล/ไร� ดังน้ันเม่ือคํานวณผลผลิตเป.น
รายได� พบว�า สายพันธุ;มลายูสีเหลืองต�นเต้ีย x กะทิ (YDK) มีรายได�ในช�วง 3 ปlแรก
สูงสุด 28,008 บาท/ไร� รองลงมาคือรายได�จากการขายผลผลิตของพันธุ;ลูกผสมทุ�ง
เคล็ด x กะทิ (TKK), มลายูสีแดงต�นเต้ีย x กะทิ (RDK), นํ้าหอม x กะทิ (NHK) 
และเวสท;แอฟริกันต�นสูง x กะทิ (WAK) ซ่ึงให�รายได�/ไร� (ในช�วง 3 ปl) 22,346 บาท/ไร� 
20,892 บาท/ไร� 15,177 บาท/ไร� และ 13,764 บาท/ไร� ตามลําดับ 

จากการพิจารณารายได� จากการทําสวนมะพร�าวลูกผสมกะทิพันธุ;มลายูสี
เหลืองต�นเต้ีย x กะทิ (YDK) ในรอบ 3 ปlแรก ได�จากการขายผลมะพร�าวธรรมดา 
จํานวน 2,717 ผล/ไร� ราคาผลละ 3 บาท เป.นเงิน 8,151 บาท ขายผลมะพร�าวกะทิ 
จํานวน 661 ผล ราคาผลละ 30 บาท เป.นเงิน 19,830 บาท รวมเป.นเงิน 28,008 
บาท/ไร� ในกรณีท่ีทําสวนมะพร�าวพันธุ;ลูกผสมกะทิคู�น้ี ในท่ีปลอดพันธุ;มะพร�าว
ธรรมดา ผลผลิตท่ีควรจะได� คือ มะพร�าวกะทิ 884 ผล และมะพร�าวธรรมดา 2,494 
ผล ขายได�รายได� 34,002 บาท/ไร� และในกรณีท่ีใช�เทคโนโลยีช�วยผสมพันธุ; ด�วยพันธุ;
มะพร�าวกะทิพันธุ;แท� ผลผลิตท่ีควรจะได� คือ มะพร�าวกะทิ 1,689 ผล และมะพร�าว
ธรรมดา 1,689 ผล ขายได�รายได� 55,737 บาท/ไร�  
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พันธุมะพราวลูกผสมกะทิ ชุมพร 84 – 1 

 

 

ตนมะพราวกะทิ 

พันธุชุมพร 84 – 1 

 

 

 

ผลมะพราวกะทิ 

พันธุชุมพร 84 - 1 
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พันธุมะพราวลูกผสมกะทิ ชุมพร 84 – 2 

 

 

ตนมะพราวกะทิ 

พันธุชุมพร 84 - 2 

 

 

ผลมะพราวกะทิ 

พันธุ ชุมพร 84 - 2 
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พันธุมะพราวลูกผสมกะทิ มลายูสีแดงตนเต้ีย X กะทิ 

 

 

ตนมะพราวกะทิพันธุ 

มลายูสีแดงตนเตี้ย X กะทิ 

 

 

ผลมะพราวกะทิพันธุ  

มลายูสีแดงตนเตี้ย X กะทิ 
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พันธุมะพราวลูกผสมกะทิ ทุงเคล็ด X กะทิ 
 

 

ตนมะพราวกะทิ 

พันธุทุงเคลด็ X กะทิ 

 

 

ผลมะพราวกะทิ 

พันธุ ทุงเคล็ด X กะทิ 
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พันธุมะพราวลูกผสมกะทิ เวสทอัฟริกันตนสูง X กะทิ 

 

 

ตนมะพราวกะทิ 

พันธุเวสทอัฟริกันตนสูง 

X กะทิ 

 

 

ผลมะพราวกะทิ 
พันธุเวสทอฟัริกันตนสูง  

X กะทิ 
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ตนแมพันธุ พอพันธุ มะพราวกะทิลูกผสม 

 

  

ตนแมพันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย 

 

ตนแมพันธุมลายูสีแดงตนเตี้ย 

  

ตนแมพันธุนํ้าหอม ตนพอพันธุมะพราวกะทิพันธุแท 



 

 

(แหงพพอพันธุมะพ
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เกาะมะพร

พราวกะทิ สําห

 

 

ราวกะทิ 

หรับใชในการรปรับปรุงพันนธุ) 
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มะพราวกะทิพันธุแท 
 

 

มะพราวกะทิพันธุแทสีเขียวตนเตี้ย 

 

 

มะพราวกะทิพันธุแทสีเหลืองตนเตีย้ 
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มะพราวกะทิพันธุแทสีแดงตนเตีย้ 

 

 

มะพราวกะทิพันธุแทสนี้ําตาลก่ึงสูง 

   



 

52 

ขั้นตอนการผลิตมะพราวกะทิลูกผสม 

  

1  จ่ันแกพรอมทําหมัน 

 

2 จ่ันที่ทําหมันเหลือแตดอกตัวเมีย 

 

3 ละอองเกสรมะพราวกะทิ 
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4 การผสมเกสรแบบปาย 

  

 

5 การผสมพันธุแบบพน 

  

 

6 ตนกลามะพราว 

กะทิลูกผสมพรอมจําหนาย 

   



 

 

 

 

เทคโนนโลยีการเ
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เพาะเล้ียง

 

 

 

 

 

เอมบริโอม

1   ใชมีดเป

ตรงบริ

ฝงอยูใ

 

2   ใชมีดค

รอบตา

กะทิทีม่ี

 

3   ใชมีดค

บริเวณ

 

4   นํากอน

เช้ือในน

(Haiter 

มะพราวกะ

ปดกะลามะพ

ริเวณตานิ่ม

ตตานิ่ม 

ควานเนื้อมะ

านิ่มกอนเน้ือ

มีเอมบริโออ

ควานเนื้อมะ

ณตานิม่เปนรู

นเนื้อมะพรา

นํ้ายาฆาเช้ือ

 bleach) 

ะทิ 

พราวกะทิ 

มเีอมบริโอ

พราวกะทิ

อมะพราว

อยูภายใน 

พราว

รปูส่ีเหลี่ยม

าวกะทิฆา

อ bleach 

ม 



 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

5   ใชมีดเฉื

มะพรา

ดําเนิน

 

6   คัพภะม

จะลง เ

สังเครา

 

7   นําคัพภ

เพาะเลี้

บรรจุข

 

 

8   นําขวด

มะพรา

ฉือนเอาคัพ

าวกะทิ ออก

การในตูปล

มะพราวกะทิ

พาะเลี้ยงใน

าะห 

ภะมะพราวก

ลีย้งในอาหา

ขวด 

ดเพาะเลี้ยงค

าวกะทิไปไวใ

ภะ

กจากเนื้อ

ลอดเช้ือ 

ทิพรอมท่ี

นอาหาร

กะทิลง

ารเหลว

คัพภะ

ในหองมืด 
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9   ตนกลา

การทด

ในเรือน

 

10 ตนกลา

ลงปลูก

 

11 โรงเรือ

มาตรฐ

กลามะ

เปอรเซ็

 

12 ตนกลา

ามะพราวกะ

ดลองพรอม

นอนุบาล 

ามะพราวกะ

กในโรงเรือน

นอนุบาลทีไ่

ฐานในการอ

พราวทําให

ซน็ตการรอ

ายายปลูก 2

ะทิที่ไดจาก

มลงปลกูลง

ะทิที่เตรียม

นอนุบาล 

ได

อนุบาลตน

หมี

ดตายสูง 

2 เดือน 

ม



 

 

 

14 

1

 ตนกลากะทิ

13 มะพราว

ทิจากตนลูก
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วกะทิที่พรอ

กผสมกะทนิ้ํา

กะทิน้ําหอ

 

 

อมลงปลูก ใ

 

้าหอมมีจําน

อมตนเตีย้ 

ในแปลง 

นวนหนึ่งทีเ่ป

 

 

ปนมะพราวว



 

การปปรับปรุงพั

2 มะพร
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พันธุมะพรา

 
 

ราวกะทิพัน

 

าวกะทิน้ําห

1 มะพราว

(แมพันธุ

นธุแท (พอพั

หอมตนเต้ี

นํ้าหอมตน

ธุ) 

พันธุ) 

ต้ีย 

เตี้ย  

 



 

 

5 ค

เ

3 มะพราวลู

(นํ้าห

คัพภะมะพรา

พาะเลี้ยงใน

กผสมกะทินํ้า

หอมxกะท)ิ 

าวกะทิพรอม

นอาหารสังเค
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้าหอม 

 

มที่จะลง 

คราะห 

 

4 คัพภะมะ

เพาะเลี้ย

6 มะพรา

 ไดจาก

ะพราวกะทิพร

งในอาหารสั

าวกะทินํ้าหอ

การเพาะเลี้ย

รอมที่จะลง 

ังเคราะห 

 

มตนเตี้ย 

ยงคัพภะ 

 



 

60 

โรคและแมลงศัตรูสําคัญท่ีพบในมะพราว 

 

 

Phytophthora palmivora เช้ือสาเหตุโรคผลรวง 

 

  

Heiminthosporium sp. 

 

โรคใบจุด 

  

Pythiumsp. โรคยอดเนา 



 

หนอนดวง

ดวงงวงมะ

แมลง

งแรดมะพรา

 

ะพราวชนิดให

 

งดําหนาม 

61 

 

าว 

 

หญ ค

ต

 

ตนมะพรา

คอมะพราวถูก

ตนมะพราวที่

าวที่ถูกดวงแร

กดวงงวงมะ

ที่ถูกแมลงดําห

 

รดทําลาย 

 

พราวทําลาย

 

หนามทําลาย

 

ย 

ย 
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ผีเส้ือ 
หนอนหัวดํามะพราว 

หนอนหัวดํามะพราว 

  

 

ลักษณะการทําลายของหนอนหัวดํามะพราว 

   



 

 

 

 

ม

มะพราวก

ผ

มะพราวกะทิ 

กะทิในนํ้าเช่ือ
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ผลิตภัณฑม

 

อม 

 

 

 

มะพราวก

 

ขนมทับทิ

ไอศก

ะทิ 

ทมิกรอบใสมะ

กรีมมะพราว

ะพราวกะทิ 

วกะทิ 

 



 

มะพร

 

คัพเค็กจา

ราวกะทิในน้าํ

สําหรับเ

หรือ Top

กมะพราวกะ

 

 

าเช่ือมเขมขน

เปนของหวาน

ppingไอศกรีม
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ะทิ 

 

นบรรจุขวด 

น 

ม 

 

ทอฟ

แ

ฟฟจากมะพรา

 

แยมมะพราว

 

 

าวกะทิ 

 

กะทิ 
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