คานา
สถาบั น วิ จั ย พื ช สวน ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการรวบรวมความรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ น
หน่วยงาน ทั้งที่มีในตัวบุคคลหรือเอกสารเพื่อจัดทาให้มีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นระบบการจัดการ
องค์ความรู้ เพื่อง่ายต่อการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลากรในหน่วยงาน สามารถ
เข้าถึงได้ และนาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การจัดทาการจัดการความรู้ (Knowledge Management; KM) ยังเป็นการพัฒนาหน่วยงาน
เข้าสู่รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ในปี 2562 สถาบันวิจัยพืชสวนจึงได้พิจารณา
คัดเลือกการจัดการองค์ความรู้ โดยนากระบวนงานหลักของหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา
ในเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้้าหอม” และได้แต่งตั้งคณะทางานระดับความสาเร็จ
ของการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยพืชสวน เพื่อดาเนินการจัดทาองค์ความรู้ดังกล่าว ซึ่งการ
ดาเนินงานครั้งนี้สถาบันวิจัยพืชสวนได้รับความกรุณาและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากแหล่ง
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายบุญประเสริฐ ทรัพย์มา เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว
น้ าหอมพั น ธุ์ ดี บ้ า นแพ้ ว จั ง หวั ด สมุ ทรสาคร และนายวิ ล าศ ก าเนิ ด โทน เกษตรกรผู้ ป ลู ก
มะพร้าวน้าหอม จังหวัดชุมพร รวมถึงนักวิชาการรุ่นพี่ที่เกษียณอายุราชการ และนักวิชาการ
ด้านมะพร้าวที่มีความรู้และประสบการณ์ทุกสาขาวิชา จากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร ในการประมวล และกลั่นกรองความรู้ จนกระทั่งได้เป็นตาราวิชาการองค์ความรู้ใน
เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้้าหอม” และสามารถนาความรู้ที่ได้มา ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้บุคลากร นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น สามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยพืชมะพร้าวน้าหอม รวมถึงเผยแพร่และถ่ายทอดแก่ บุคคลที่มี
ความสนใจในเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้าหอมนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

(นายสนอง จรินทร)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
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บทที่ 1
ประวัตม
ิ ะพร้าวน้าหอมและการพัฒนาพันธุ์
วิไลวรรณ ทวิชศรี ปรีดา หมวดจันทร์
และหยกทิพย์ สุดารีย์
 ประวัติและความสาคัญของมะพร้าวน้าหอม
มะพร้าวน้าหอมกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวตระกูลหมูสีซึ่ง มีถิ่นกาเนิดบริเวณลุ่มน้านครชัยศรี
จ.นครปฐม การกระจายพันธุ์เริ่มจากมีผู้มาซื้อพันธุ์จากฟาร์มอ่างทอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร แล้ว
นาไปปลูกและคัดเลือกพันธุ์ของตนเองในหลายพื้นที่ เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิต มะพร้าวอ่อนที่
สาคัญของโลกและมะพร้าวน้าหอมของไทยมี จุดเด่นเรื่องกลิ่นหอมมากกว่าคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์และ
อินโดนีเซีย จึงทาให้มะพร้าวน้าหอมของไทยเป็นสินค้าส่งออกที่นาเงินตราเข้าสู่ประเทศปีละมากกว่า 2
พันล้านบาท
จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรีและนครปฐม เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้าหอมที่สาคัญ
ของไทย และจัดได้ว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ให้รสชาติของมะพร้าวน้าหอมหวานอร่อยกว่าที่อื่น ๆ เขตนี้
เกษตรกรยึดอาชีพปลูกมะพร้าวน้าหอมกันมานานกว่า 20 ปี มีล้งมะพร้าวน้าหอมกระจายอยู่ทั่วไปเพื่อ
รองรั บ ผลผลิ ตส าหรั บ ปู อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีประมาณ 105 ล้ ง เกษตรกรผู้ ปลู ก
มะพร้าวน้าหอมสามารถจาหน่ายมะพร้าวน้าหอมได้หลากหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น น้ามะพร้าวแช่เย็น
มะพร้าวทั้งผลปอกตัดแต่ง มะพร้าวเผา วุ้นในลูกมะพร้าว เป็นต้น
นอกจากนี้มะพร้าวน้าหอมในเขตดังกล่ าวยังเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical
Indication; GI) กล่าวคือ เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
หนึ่ง เนื่องจากมีการปลูกมายาวนานและมีลักษณะเด่นเฉพาะ เช่น
- มะพร้าวน้าหอมราชบุรี เป็นมะพร้าวพันธุ์เตี้ย เดิมปลูกกันมากในจังหวัดนครปฐม ด้ว ย
เอกลักษณ์โดดเด่นของมะพร้าวน้าหอมราชบุรี คือ ลาต้นขนาดเล็ก ใบสั้นกว่ามะพร้าวพันธุ์ไทยทั่วไป อายุ
การออกจั่นจะทยอยออกประมาณ 15-18 จั่นต่อปี มีความหอมตั้งแต่ราก เมื่อขยี้ปลายรากมะพร้าวดมดูจะ
มีกลิ่นคล้ายใบเตย น้ามะพร้าวมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย มีรสหวาน
- มะพร้าวน้าหอมสามพราน นิยมปลูกกันแพร่หลายทั้งในอาเภอสามพราน อาเภอนครชัยศรี
และอาเภอพุทธมณฑล รวมถึงอาเภอใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม พันธุ์ที่นิยมปลูกจะเป็นพันธุ์ก้นจีบและพันธุ์
ผลกลม หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า “พันธุ์หมูสี” น้ามะพร้าวมีกลิ่นหวานหอมคล้ายกลิ่นใบเตยและเนื้อนิ่ม
- มะพร้าวน้าหอมบ้านแพ้ว เป็นมะพร้าวน้าหอมพันธุ์ต้นเตี้ย บริเวณก้นเป็นจีบ 3 จีบอย่าง
ชัดเจน ซึ่งในจังหวัดสมุทรสาครนั้นเดิมนิยมปลูกมากในอาเภอบ้านแพ้ว จนกลายเป็นพันธุ์ท้องถิ่น เนื่องจาก
ในพื้นที่นี้ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียว มีอนุมูลของธาตุโพแทสเซียม (K+) ที่จาเป็นสาหรับมะพร้าวน้าหอม
เพราะช่วยในการสร้างน้าตาล ทาให้มะพร้าวน้าหอมมีรสชาติหวาน และธาตุโพแทสเซียมยังช่วยในการ
สร้างไขมัน และช่วยให้เนื้อมะพร้าวมีหนาขึ้น อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครยังเป็นเมืองที่เรียกว่า เมือง 3 น้า (มี
แม่น้าท่าจีนไหลผ่านทาให้บริเวณปากแม่น้า เมื่อมีน้าทะเลหนุนในบางฤดูน้าจะเป็นน้ากร่อยและเมื่อน้า
ทะเลหนุนสูงขึ้นจะเป็นน้าเค็ม ต่อเมื่อในช่วงฝนตกชุกน้าจึงเป็นน้าจืด) เช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงคราม ที่
1

มีแม่น้าแม่กลองไหลผ่านและมีปากแม่น้าที่เกิดลักษณะ 3 น้า ทาให้มะพร้าวน้าหอมที่ปลูกจากทั้งสองแหล่ง
ดังกล่าว น้ามะพร้าวมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต่างจากมะพร้าวที่อื่นๆ (สานักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี,
2561)
 การคัดเลือกพันธุ์และการพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้าหอม
มะพร้าวน้าหอมเป็นพืชผสมตัวเอง แต่สามารถผสมข้ามพันธุ์ได้ถ้าในแหล่งปลูกมีมะพร้ าวพันธุ์
ต้นสูงรวมอยู่ด้วย โอกาสที่เกิดการผสมข้ามมีสูงและก่อให้เกิดความผันแปรทางพันธุกรรมมาก การคัดเลือก
พันธุ์ก่อนปลูกจึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามีการคัดเลือกเพาะพันธุ์ที่ดีแล้ว ย่อมเป็นหลักประกัน
ได้ว่าจะได้หน่อพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถออกจั่นติดผลได้เร็ว ผลมีขนาดสม่าเสมอ
1. การคัดเลือกมะพร้าวเพื่อทาพันธุ์
มะพร้าวมีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอาศัยเพศเพียงอย่างเดียว มีโอกาสที่มะพร้าวมีการผสมแบบ
ข้ามต้นได้มาก โอกาสที่แต่ละผลจะกลายพันธุ์จึงมีมากตามไปด้วย แม้จะมีหลักฐานยืนยันว่าในมะพร้าว
น้าหอม การบานของดอกตัวเมียจะเกิดขณะที่ดอกตัวผู้ยังร่วงไม่หมด การผสมตัวเองในมะพร้าวต้นเตี้ยจึง
เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าในมะพร้าวต้นเตี้ยจะไม่มีการผสมข้ามต้น ดังนั้นโอกาสที่จะกลายพันธุ์จึงมี
เช่นเดียวกัน
ความพร้อมในการผสมพันธุ์ของมะพร้าวมี 5 รูปแบบ (Type I – Type IV) โดยมะพร้าวกลุ่ม
ต้นเตี้ย เช่น มะพร้าวน้าหอมนั้น มีรูปแบบเหมือนกับ รูปแบบที่ 4 (Type IV) คือ ดอกตัวเมียรุ่นที่ 1 และ
ดอกตัวผู้รุ่นที่ 1 บานพร้อมที่จะผสมพันธุ์ในเวลาคาบเกี่ยวกัน จึงมีโอกาสที่จะผสมพันธุ์ในจั่นเดียวกันได้

ภาพที่ 1.1 รูปแบบการผสมเกสรของมะพร้าวน้าหอม
การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวมาทาพันธุ์ จึงต้องมีหลักการเพื่อให้ได้มะพร้าวที่มีคุณภาพ เพราะ
หากการคัดเลือกพันธุ์ไม่พิถีพิถัน ตลอดจนการคัดผลพันธุ์ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะทาให้ต้นมะพร้าวที่
ได้เจริญเติบโตสมบูร ณ์ไม่เต็มที่ ให้ผลผลิ ตไม่ตรงตามความต้องการ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือกว่าจะทราบว่า
ผลผลิตที่ได้มีการกลายพันธุ์หรือไม่ มะพร้าวพันธุ์เตี้ยอย่างมะพร้าวน้าหอมจะต้องใช้เวลา 3-4 ปี จึงจะ
ทราบ ถ้าได้ผลผลิตไม่ตรงตามพันธุ์ ไม่มีกลิ่นหอมของน้ามะพร้าว การติดผลไม่ดก ลักษณะผลไม่เป็นที่
ต้องการของตลาดแล้วหมายความว่าเสีย เวลาอย่างไม่คุ้มค่าถึง 3-4 ปีทีเดียว แต่ถ้าหากว่าการปลูกและ
บารุงรักษาอย่างตรงตามหลักวิชาการ ย่อมทาให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน
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สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรได้เล็งเห็นความสาคัญในการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวน้าหอม
ของไทย แต่เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการเริ่มให้ผลผลิตจึงทาให้ต้องใช้เวลานานใน
การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพันธุ์ สถาบันวิจัยพืชสวนจึงได้เริ่มรวบรวมพันธุ์มะพร้าวน้าหอมจากแหล่งปลูกใน
พื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และนครปฐม) มาปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ์
ของสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี และต่อมาปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
และได้เริ่มคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ปี 2540 และผลการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์
มะพร้าวที่ได้ในปี 2549-2553 พบว่าการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้าหอม ได้พันธุ์มะพร้าว
น้าหอมพันธุ์ใหม่ที่มีน้าและเนื้อที่มีความหอมและความหวานไม่ต่ากว่า 7 องศาบริกซ์ อย่างสม่าเสมอ
จานวน 14 ต้น และคัดเลือกมะพร้าวน้าหอมเพิ่มขึ้นเป็น 30 ต้นในลาดับต่อมา พร้อมทั้งได้เตรียมต้นพันธุ์
มะพร้าวน้าหอมที่ได้จากต้นแม่พันธุ์ทั้ง 30 ต้น ปลูกเป็นสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวน้าหอมในปี 2553 จานวน
5 ไร่ (จุลพันธ์, 2553) ซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแม่พันธุ์ในการผลิตต้นพันธุ์เพื่อการกระจายพันธุ์ ทั้งนี้ศูนย์วิจัย
พืชสวนชุมพรยังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผลิตพันธุ์มะพร้าวน้าหอมจาหน่ายแก่เกษตรกร
ต่อมานักวิชาการปรับ ปรุงพันธุ์ ดร.ศิวเรศ อารีกิจ และคณะ ได้ศึกษาการค้นหายีนควบคุมความ
หอมในมะพร้ าวน้ าหอม เนื่ องจากยั งไม่มีข้ อมูล ทางล าดับเบสดีเอ็ นเอทั้งจี โ นม (Whole genome
sequence) ของมะพร้าวหรือยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เนื่องจากยังไม่ได้มีการเปิดเผยไว้ในฐานข้อมูล
สาธารณะ (NCBI) จึงทาให้ ไม่สามารถนาเอาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ด้ว ยเทคนิคอณูชีววิทยา (Molecular
breeding) ซึ่งเป็น วิธีที่จะช่ว ยร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์พืชมาประยุกต์ใช้ได้ ส่งผลให้ โครงการ
ปรับปรุงพันธุ์ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน และในปี 2559 ผู้วิจัยได้ค้นพบยีนความหอม
2. ลักษณะที่ดีของพ่อแม่พันธุ์มะพร้าวน้าหอม
การคัดเลือกต้นแม่พันธุ์เบื้องต้น ควรพิจารณาลักษณะอื่น ๆ ของต้นที่จะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์
ดังนี้
2.1 การคัดเลือกตามลักษณะทรงต้นและใบ
(1) อายุต้นแม่ไม่ต่ากว่า 10 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มะพร้าวให้ผลผลิต สูงสุดและคงที่
จนกระทั่งอายุ 30 ปีผลผลิตจะเริ่มลดลง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา)
(2) จานวนผลผลิตไม่ต่ากว่า 120 ผล/ต้น/ปี ผลดก ไม่ควรเลือกต้นที่มีผลดกเพียงด้าน
เดียวหรือแถวเดียว
(3) อายุ เริ่ มตกผล อายุเก็บเกี่ยวผลผลิ ต ต้องมีอายุไม่มากกว่า 3.5 ปี บ่งบอกได้ ว่า
มะพร้าวจะให้ผลผลิตเร็ว
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ภาพที่ 1.2 แปลงแม่พันธุ์มะพร้าวน้าหอมอายุประมาณ 15 ปี

 ภาพที่ 1.3 ผลผลิตดกทุกทะลาย 
 ภาพที่ 1.4 ลักษณะผลที่สมบูรณ์และผลไม่สมบูรณ์
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(4) ลักษณะลาต้นลาต้นสมบูรณ์ แข็งแรงส่งผลให้ต้นมะพร้าวสามารถเจริญเติบโตได้ดี
ปล้องถี่ บ่งบอกลักษณะที่ดีว่ามะพร้าวเจริญเติบโตทางด้านความสูง ช้า ต้นเตี้ย ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไม่ควรเลือกต้นที่มีความสูงมากนัก
(5) ทรงพุ่ม ใบควรเป็ นรู ปทรงกลม แสดงว่า ต้น มะพร้า วมี ความสมบู รณ์ ทางใบไม่
กระจุกตัวบริเวณปลายยอด และทางใบไม่ลู่ลง
(6) ทางก้านใบ ทางก้านใบสั้น ก้านทางแข็งแรง แผ่กระจายโดยรอบต้นเป็ นรูปทรง
กลม บ่ งบอกลั กษณะที่ดีว่าก้ านทางสามารถรองรับทะลายผลผลิ ตได้ดี ทะลายไม่ หั กส่ งผลให้ ผ ลผลิ ต
เสียหาย
(7) จานวนทางใบไม่ต่ากว่า 25 ทางใบ ไม่กระทบต่อผลผลิต พืชสามารถสังเคราะห์
แสงและให้ผลผลิตได้เต็มที่ และสามารถมีจานวนทางใบได้ถึง 30-35 ทางใบ แต่ ควรตัดทางใบแก่ออก
ในช่วงหน้าแล้งเพราะทางใบที่แก่มากจะคายน้าได้เร็วกว่าทางมะพร้าวที่อ่อน และช่วยให้ทางใบอ่อนได้รับ
ธาตุอาหารได้เต็มที่
(8) ลักษณะอื่น ๆ ต้นมะพร้าวต้องไม่เป็นโรคและแมลงเข้าทาลายหรือมีอาการผิดปกติ
ส่งผลกระทบต่อผลผลิต

ภาพที่ 1.5 ลักษณะผลที่เหมาะสมในการนาไปเพาะพันธุ์

ภาพที่ 1.6 ลักษณะจั่นและลาต้นที่สมบูรณ์
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ภาพที่ 1.7 ลักษณะทรงพุ่มที่สมบูรณ์เป็นทรงกลมเปรียบเทียบกับต้นที่มีทรงพุ่มไม่สมบูรณ์

ภาพที่ 1.8 ก้านทางใบที่แข็งแรงจะสามารถรองรับทะลายได้ดี

 ภาพที่ 1.9 ใบที่สมบูรณ์จะมีสี
เขียวเข้มเป็นมัน
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ภาพที่ 1.10 ต้นมะพร้าวน้าหอมที่สมบูรณ์กับต้นที่ถูกแมลงศัตรูทาลาย
2.2 การคัดเลือกตามลักษณะจั่นและผล
- ลักษณะจั่น
จั่น ควรมีจั่นทุกทางใบ และมีผลมะพร้าวขนาดอายุต่าง ๆ ติดอยู่ที่จั่น บ่งบอกลักษณะ
ที่ดีว่ามะพร้าวจะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
- ลักษณะผลสด อายุเก็บเกี่ยว 6-7 เดือน
(1) เนื้อมะพร้าวสด มีเนื้อมะพร้าวอ่อนประมาณ 90 – 100 กรัม บ่งบอกลักษณะดี
เนื้อมะพร้าว มีความหนาประมาณ 2 – 2 ½ ชั้น (4 มิลลิเมตร) เนื้อมะพร้าวนิ่มทั้งผล และบริเวณขั้วผลเนื้อ
หนาขาวขุ่น (ไม่เป็นวุ้นบาง)
(2) ปริมาณน้าไม่ต่ากว่า 250 มิลลิลิตร/ผล โดยเฉพาะน้าหอม และน้าหวานจะเน้น
ปริมาณน้าเป็นหลักจึงไม่ควรต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
(3) ขนาดผลทั้งเปลือกไม่ต่ากว่า 1,500 กรัมแสดงให้เห็นว่าผลมีขนาดพอดีสม่าเสมอ
(4) ความหวาน (ปริมาณของแข็งที่มีความหวานละลายน้าได้ (Total Soluble Solid:
TSS) ความหวานของน้ามะพร้าวอ่อนที่เหมาะสาหรับการบริโภคจะมีความหวานแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่
จะมีความหวานอยู่ระหว่าง 6.5-7.0 องศาบริกซ์ ถ้าความหวานต่ากว่า 6.0 องศาบริกซ์ จะไม่ค่อยหวาน
ความหวานของน้ามะพร้าวจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความแก่ของผลมะพร้าว อาจมีความหวานมากกว่า 8.0
องศาบริกซ์ ซึ่งถือว่าหวานมากแต่ผลที่หวานระดับนี้เนื้อจะเริ่มหนาเกินไป ผลที่มีอายุประมาณ 9 เดือนกว่า
ความหวานจะเริ่มลดลงและน้ามะพร้าวจะมีรสซ่าอีกด้วย เคยมีผู้กล่าวว่ามะพร้าวน้าหอมจะไม่หวานและ
มะพร้าวน้าหวานจะไม่หอม ซึ่งไม่เป็นความจริง ถ้ามีการคัดเลือกที่ดี จะได้มะพร้าวน้าหอมที่หวานอยู่ใน
ระดับที่พอใจ
(5) รูปร่างผลรีเล็กน้อย เมื่อวัดผลอ่อนทั้งเปลือกมีเส้นรอบวงตามแนวนอนและแนวดิ่ง
ของผลเฉลี่ย 45 และ 52 เซนติเมตร ตามลาดับ ผลปอกเปลือกค่อนข้างกลมก้นปูาน มีเส้นรอบวงแนวนอน
และแนวดิ่งเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 30 และ 32 เซนติเมตร ตามลาดับ
(6) ความหอมของมะพร้าวน้าหอม ซึ่งไม่พบในมะพร้าวอ่อนทั่ว ๆ ไป ทาให้เป็นที่นิยม
บริโภคมะพร้าวพันธุ์นี้ทั้งในและต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการออกกฎระเบียบการส่งออก
มะพร้าวว่าถ้าต้องการส่งออกหรือ เรียกมะพร้าวน้าหอมจะต้องระบุว่ามีกลิ่น หอมคล้ายใบเตย ซึ่งเกิดจาก
สารให้กลิ่นหอมชื่อ 2–อเซตทิล-1-ไพโรลีน (2-acetyl-1-pyrroline) เรียกย่อ ๆ ว่า 2-เอพี (2 A-P)
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- ลักษณะผลแก่
(1) ขนาดผลพันธุ์ ผลแห้งต้องมีน้าหนักไม่ต่ากว่า 0.8 กก./ผล ผลขนาดใหญ่สม่าเสมอ
ผลสมบูรณ์ไม่มีลักษณะผลลีบและผลทุย
(2) ลักษณะผล ผลที่เหมาะนาไปเพาะพันธุ์ต้องแก่เต็มที่ สังเกตสีของเปลือกมีสีน้าตาล
เป็นจุดตกกระมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผิวเปลือก
2.3) การพิจารณาความหอมจากส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวน้้าหอม
(1) ปลายรากอ่อนของหน่อมะพร้าว
(2) กะลาของผลอ่อนสามารถพิสูจน์กลิ่นได้จากการผ่าผลอ่อน ซึ่งกะลายังอ่อนกดแล้ว
เป็นรอยเล็บ
(3) น้าและเนื้อมะพร้าว

ภาพที่ 1.11 การตรวจเช็คความหอมด้วยการเด็ดปลายรากอ่อนมาขยี้แล้วดม

ภาพที่ 1.12 กะลาของผลอ่อนที่มีกลิ่นหอมและความหอมจากน้าและเนื้อมะพร้าว
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอาจจะมีส่วนอื่น ๆ ที่แสดงความหอมแต่ไม่ สามารถ
ทดสอบได้ด้วยการดม อาจจะต้องใช้เทคนิคอื่น ๆ ช่วย ตามปกติสารหอมระเหยในพืชจะอยู่ในต่อมหรือท่อ
ของส่วนหนึ่งของพืช ดังนั้นความหอมจึงเกิดขึ้นได้ในเนื้อเยื่อของส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวน้าหอม การ
ทดสอบความหอมใช้วิธีดมกลิ่นน้าและเนื้อมะพร้าวและในการทดสอบต้องใช้ผู้ ที่มีความช านาญในการ
ทดสอบ สามารถแบ่งความหอมได้เป็น 3 ระดับ คือ หอมน้อย หอมปานกลาง และหอมชัดเจน ความหอม
ของมะพร้าวน้าหอมมีอิทธิพลมาจากละอองเกสรตัวผู้ที่มาผสม (Xenia effect) โดยอิทธิพลของละออง
เกสรตัวผู้ที่มีต่อความหอมของน้ามะพร้าว เมื่อดอกตัวเมียของมะพร้าวน้าหอมได้รับการผสมจากเกสรตัวผู้
จากมะพร้ าวพันธุ์อื่น เช่น มะพร้ าวน้าหวาน หรือ มะพร้าวใหญ่ที่ปลูกเป็นการค้าทั่ว ๆ ไปจะส่ งผลให้
มะพร้าวไม่มีความหอม แม้มะพร้าวน้าหอมจะเป็นพันธุ์ต้นเตี้ยก็มีโอกาสผสมข้ามต้น ซึ่งแปลงปลูกมะพร้าว
8

น้าหอมในประเทศไทยบางแปลงมักจะมีมะพร้าวใหญ่หรือมะพร้าวน้าหวานอยู่ตามสวนใกล้เคียงทาให้เพิ่ม
โอกาสการผสมข้ามได้มากจึงเป็นสาเหตุที่มะพร้าวน้าหอมไม่หอม (จุลพันธ์ และคณะ, 2545)
 สาเหตุที่มะพร้าวน้้าหอมไม่หอม
ปัญหาที่ผู้ปลูกมะพร้าวน้าหอมพบบ่อย ๆ คือ ความหอมจะหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
ถึงแม้ว่าหน่อพันธุ์ที่ปลูกจะเป็นพันธุ์แท้และเคยให้ความหอมมาก่อน ดังนั้นการศึกษาสาเหตุของความหอม
ที่ไม่คงที่ โดยการทดสอบคู่ผสม 4 คู่ผสม ได้แก่ พันธุ์ 1) น้าหอม x ไทยต้นสูง 2) น้าหอม x น้าหวาน 3)
น้าหอม x น้าหอม ด้วยวิธีการควบคุมผสมพันธุ์แบบใกล้ชิ ด (controlled sib pollination) และ 4)
น้าหอมผสมตัวเองภายในต้นเดียวกัน จากการทดลอง ใช้ละอองเกสรตัวผู้ พันธุ์ไทยต้นสูง และน้าหวาน
พบว่า ผลมะพร้าวที่ได้จากการผสมพันธุ์ไม่มีความหอม 100% แต่เมื่อใช้ละอองเกสรตัวผู้ พันธุ์น้าหอมด้วย
วิธีการควบคุมผสมพันธุ์แบบใกล้ชิ ด (controlled sib pollination) และผสมตัวเองภายในต้นเดียวกัน
พบว่า ผลมะพร้าวที่ได้จากการผสมพันธุ์มีความหอม 100%
จากการสันนิษฐานเบื้องต้นของเกษตรกรที่ว่าความหอมเกิดจากวิธีการปลูก แหล่ง
ปลูกที่ไม่เหมาะสมทาให้เกิดการกลายพันธุ์ส่งผลให้มะพร้าวน้าหอมไม่หอมถึงแม้ว่า จะเป็นพันธุ์แท้ แต่
สาเหตุที่มะพร้าวน้าหอมไม่หอมที่แท้จริงเนื่องจากพันธุกรรมของมะพร้าวน้าหอม ความหอมของมะพร้าว
น้าหอมได้รับอิทธิพลมาจากละอองเกสรตัวผู้ (Xenia effect) เกิดการผสมข้ามพันธุ์ที่เป็นพันธุ์อื่น
นอกเหนือจากละอองของน้าหอมนั่นเอง (จุลพันธ์ และคณะ, 2545)
ตารางที่ 1.1 ผลของละอองเกสรตัวผู้ (Xenia effect) ที่มีผลต่อคุณภาพความหอมเมื่อใช้ละอองเกสรตัวผู้
จากมะพร้าวพันธุ์ต่าง ๆ
คูผ
่ สม
ต้นแม่

ต้นพ่อ

1. มะพร้าวน้าหอม
x
มะพร้าวใหญ่
2. มะพร้าวน้าหอม
x
มะพร้าวน้าหวาน
3. มะพร้าวน้าหอม
x
มะพร้าวน้าหอม
4. มะพร้าวน้าหอมผสมตัวเอง 100% ในจั่นเดียวกัน

จานวนผล
ที่ทดสอบ

จานวนผล
ทีห
่ อม

จานวนผล
ที่
ไม่หอม

46
47
30
53

30
53

46
47
-

ซีเนียเอฟเฟ็กต์ (Xenia Effect) คือ ปรากฏการณ์
ทางสรีรวิทยาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพืชบางชนิด เมื่อ
เกสรตัวเมียมะพร้าวน้้าหอมได้รับละอองเกสรตัวผู้จาก
มะพร้ า วแกง (มะพร้ า วกลุ่ ม ต้ น สู ง ) และมะพร้ า ว
น้้ า หวาน น้้ า ของผลมะพร้ า วนั้ น จะไม่ มี ค วามหอม
ขณะที่ ม ะพร้ า วน้้ า หอมที่ ผ สมตั ว เองหรื อ ผสมกั บ ต้ น
มะพร้าวน้้าหอมต้นอื่นจะยังคงมีความหอมอยู่
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บทที่ 2
สถานการณ์มะพร้าวอ่อน
สุภาภรณ์ สาชาติ และวิไลวรรณ ทวิชศรี
 สถานการณ์การผลิตมะพร้าวอ่อน
มะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวน้าหอม พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย คื อ พันธุ์ก้นจีบ ซึ่ง
ให้ผลดกและเก็บเกี่ยวผลยาวนาน จังหวัดที่มีเนื้อที่ปลูกมะพร้าวอ่อนมากที่สุด ในปี 2561 ได้แก่ ราชบุรี
สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุ รี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม นครปฐม นครราชสี มา สงขลา และ
นครศรีธรรมราช ตามลาดับ โดยทั้ง 10 จังหวัดรวมกันมีเนื้อที่ ปลูกเท่ากับ 127,873 ไร่ คิดเป็น 86% ของ
พื้นที่ปลูกมะพร้าวอ่อนทั้งประเทศ และให้ผลผลิตเท่ากับ 375,161 ตัน คิดเป็น 90% ของผลผลิตทั้งหมด
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2562)

ภาพที่ 2.1 สถานการณ์การผลิตมะพร้าวอ่อน ปี 2561
จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ปลูกและผลผลิตมากเป็น 3 อันดับ
แรกของประเทศ ตั้งแต่ปี 2556-2561 ทั้ง 3 จังหวัด มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวอยู่ระหว่าง 57-61% ของเนื้อที่เก็บ
เกี่ยวทั้งหมด และมีผลผลิตอยู่ระหว่าง 72-81% ของผลผลิตทั้งหมด
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ภาพที่ 2.2 เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมะพร้าวอ่อน ปี 2556-2561
มะพร้าวอ่อนนิยมปลูกมากในภาคกลางใกล้กับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแหล่งบริโภคที่สาคัญ มีล้ง
รวบรวมผลผลิต และมีโรงงานแปรรูปตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสาคร นอกจาก อาเภอดาเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี จะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดแล้ ว ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีด้วย โดยในปี
2561 มีผลผลิต 8,314 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ 4,447 กิโลกรัมต่อไร่ ทาให้เป็นจังหวัดที่
มีผลผลิตมากที่สุด
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ตารางที่ 2.1 ผลผลิตต่อไร่ของมะพร้าวอ่อน ปี 2561 และ 2559 ของ 3 จังหวัดที่มีผลผลิตที่มากที่สุด
จังหวัด

ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ
ราชบุรี
สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา

ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่)
ปี 2561

ปี 2559

4,447
8,314
2,826
1,785

2,923
5,503
3,129
1,736

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

 สถานการณ์การค้ามะพร้าวอ่อน
ตลาดผลิตภัณฑ์มะพร้าวอ่อนของไทย มีทั้งตลาดในและตลาดต่างประเทศ และแปรรูปได้
หลากหลายชนิด ได้แก่ มะพร้าวลูกปอกเปลือก (มะพร้าวควั่น มะพร้าวเจีย) น้ามะพร้าวสด หรือบรรจุ
ขวด/กล่อง/กระป๋อง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ เช่น ไอศกรีม พุดดิ้ง เป็นต้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของไทย
ยังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดในอนาคต

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว
ที่มา : https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_32279

2.1) ตลาดในประเทศ คนไทยนิยมบริโภคมะพร้าวอ่อนมานาน โดยทั่วไปมักซื้อทั้งผลในรูป
มะพร้าวควั่น น้ามะพร้าวสด ไอศกรีมมะพร้าว พบได้ทั่วไปในตลาดสด และแหล่งชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทาให้การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ นอกจากนี้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Sport drink) เป็นที่นิยมมากขึ้น ทาให้เกิด
ผลิตภัณฑ์น้ามะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ประกอบในประเทศหลายบริษัทที่มีการผลิตน้าผลไม้อยู่แล้ว หรือ
ผลิตกะทิสาเร็จรูป ได้นาน้ามะพร้าวมาผลิตจาหน่ายในหลากหลายขนาดและบรรจุภัณฑ์ ทั้งยังมีน้ามะพร้าว
ผสม เช่น น้ามะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว น้ามะพร้าวผสมรังนก เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแตกต่างและมูลค่าให้สินค้า
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ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะพร้าว
ที่มา : http://www.cocomax.com/

ปั จ จุ บั น ประเทศไทยก าลั ง ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ผลผลิ ต เนื่ อ งจากสภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลงทาให้ผลผลิตลดลงและบางส่วนไม่ได้คุณภาพรวมไปถึงการระบาดของแมลงศัตรูที่สาคัญไม่ว่า
จะเป็นหนอนหัวดาและแมลงดาหนามมะพร้าวส่งผลให้ผลิตลดลง ผลผลิตมะพร้าวอ่อนในรอบปี มักจะขาด
แคลนในช่วง เม.ย.– ก.ค. ของทุกปี ทาให้ราคามะพร้าวอ่อนในช่วงนั้นสูงกว่าปกติ ดังแสดงในภาพที่ 2.5

ราคาเฉลี่ย (บาท)

ราคาเฉลี่ยมะพร้าวอ่อนน้้าหอม เบอร์ใหญ่
40

ปี 57

30

ปี 58

20

ปี 59

10

ปี 61
ปี 62

0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ภาพที่ 2.5 ราคาเฉลี่ยมะพร้าวอ่อนน้าหอมเบอร์ใหญ่
ที่มา : ตลาดสี่มมุ เมือง บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จากัด

2.2) ตลาดต่างประเทศ ประเทศไทยมีการส่งออกมะพร้าวอ่อนไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
เช่น ในปี 2556 ประเทศไทยมีปริมาณส่งออกมะพร้าวอ่อนทั้งหมด 50,884 ตัน ส่งออกเฉพาะมะพร้าวควั่น
ไปยังประเทศจีน 2,380 ตัน คิดเป็นมูลค่า 33,495 ล้านบาท และมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2558 มีปริมาณการส่งออกเพิ่มเป็น 82,818 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,008 ล้านบาท (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร อ้างโดย วรรณภา และสุ ภาพร, 2562) รายงานข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกมะพร้าว
น้าหอมของไทย สาหรับประเทศคู่ค้า 10 อันดับแรก แสดงในตารางที่ 2.2 และผู้ประกอบการที่ส่งออกราย
หนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ลูกค้ารายใหญ่ของเขา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รัสเซีย ยุโรป จีน ฮ่องกง เกาหลี
ญี่ปุ น และอิสราเอล โดยส่ งออกมะพร้ าวควั่นได้ปีละมากกว่า 20 ล้ านผล/ปี และ วรรณภา และปกปูอง
(2560) รายงานว่า ในปี 2559 ประเทศไทยส่งออกมะพร้าวอ่อน ประมาณ 95,788 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,471
ล้านบาท ปี 2560 มีปริมาณการส่งออก 118,461 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,011 ล้านบาท และ ปี 2561 มีปริมาณ
การส่งออก 134,659 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,548 ล้านบาท และมีปริมาณการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประเทศคู่
ค้าที่สาคัญ คือ จีน และมีแนวโน้มว่าความต้องการมะพร้าวจากจีนจะเพิ่มขึ้น มีการเปิดโรงคัดบรรจุ (ล้ง)
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เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก คาดการณ์ว่ามีโรงคัดบรรจุประมาณ 150 โรง ซึ่งเป็นนักธุรกิจจีนประมาณ 10 โรง
และบางส่วนเป็นคนจีนที่ร่วมลงทุนกับคนไทย โรงคัดบรรจุมะพร้าวน้าหอม เฉพาะอาเภอดาเนินสะดวกมี
มากกว่า 40 ล้ง ถ้ารวมกับอาเภอบ้านแพ้วประมาณ 70 ล้ง ซึง่ เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้วมีไม่เกิน 10 ล้ง

ภาพที่ 2.6 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมะพร้าวอ่อนของไทย ปี 2554 -2560
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตารางที่ 2.2 การส่งออกมะพร้าวน้าหอมของไทยไปประเทศคู่ค้า 10 อันดับ ปี 2561
ประเทศ

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. สหรัฐอเมริกา
3. ฮ่องกง
4. เนเธอร์แลนด์
5. ออสเตรเลีย
6. สิงคโปร์
7. ไต้หวัน
8. สหรัฐอาหรับ
9. ญี่ปุน
10. แคนาดา

ปริมาณ (กก.)

มูลค่า (บาท)

91,262,324
16,796,096
9,911,996
4,128,411
2,725,964
2,916,223
2,149,404
847,821
105,254
798,888

2,270,197,349
536,990,768
198,070,427
157,139,295
80,843,715
74,686,754
74,390,626
26,997,585
23,105,486
22,837,706

ที่มา : วรรณภา และสุภาพร, 2562
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บทที่ 3
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และการผลิตพันธุ์
หยกทิพย์ สุดารีย์ ปริญดา หรูนหีม ทิพยา ไกรทอง
และดารากร เผ่าชู
มะพร้าวน้าหอมเกิดการกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวกลุ่มต้นเตี้ย หมูสีเขียว น้าหวาน ในเขตลุ่มแม่น้า
นครชัยศรี จัดอยู่ในกลุ่มมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ย (Dwarf coconut palm) หรือกลุ่มพันธุ์ Nana (Griff) เมื่อ
มะพร้าวน้าหอมอายุประมาณ 20 ปี ลาต้นจะมีความสูง 8-10 เมตร เริ่มตกผลเมื่ออายุ 3 ปี หลังจากปลูก
ซึ่งช่วงนี้ลาต้นจะสูงไม่เกิน 1 เมตร มีช่วงอายุให้ผลผลิตคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ประมาณ 5-20 ปี เป็นพืชผสม
ตัวเอง โอกาสเกิดการกลายพันธุ์มีน้อยกว่ากลุ่มพันธุ์ต้นสูง (จุลพันธ์, 2549) ในการปูองกันการกลายพันธุ์
ควรปลูกห่างจากมะพร้าวกลุ่มพันธุ์ต้นสูง หรือปลอดจากมะพร้าวกลุ่มต้นสูง เพื่อปูองกันละอองเกสรจาก
พันธุ์ต้นสูงมาผสม สาหรับการปลูกมะพร้าวน้าหอมให้ได้ผลผลิตสูง นอกจากการปฏิบัติดูแลรักษาแล้วพันธุ์
เป็นปัจจัยสาคัญ การคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีลักษณะดี คือ มีความหอมและหวาน ตรงตามพัน ธุ์ จะทาให้ได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ
1) ราก (root) เจริญขนานไปกับผิวดินและพบมากใกล้บริเวณชั้นหน้ าดินในรัศมีห่างจากโคนต้น
ประมาณ 1.5-2.0 เมตร รากมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ไม่มีเนื้อไม้ แต่มีเนื้อเยื่อพิเศษ ทา
ให้รากมีขนาดใหญ่ ส่วนปลายรากถัดจากบริเวณนี้เข้ามาจะเป็นส่วนที่ดูดน้าและอาหาร รากที่มีอายุมากขึ้น
ผิวชั้นนอกเป็นชั้นที่หนาและแข็งมีสีเข้มขึ้น รากที่อยู่ใกล้ผิวดินทาหน้าที่ในการหายใจ
2) สะโพก (bole) เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของลาต้นมีรูปร่างเหมือนกรวยหัวกลับ รากจะเจริญออก
จากส่วนฐานของสะโพกนี้ ต้นมะพร้าวที่ปลูกลึกสะโพกอาจยาว 80-100 เซนติเมตร แต่ถ้าปลูกตื้นจะยาว
ประมาณ 30 เซนติเมตร มะพร้าวน้าหอมอาจมีสะโพกเล็กน้อยในกรณีที่ต้นมีความสมบูรณ์เต็มที่
3) ลาต้น (stem) เจริญมาจากตายอด ซึ่งเป็นตาที่ใช้เจริญเพียงตาเดียว ตานี้เป็นที่เกิดของลาต้น
ใบและจั่น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ลาต้นจะเจริญเติบโตเต็มที่ตามแนวกว้าง ในพันธุ์ต้นสูงเมื่อ
อายุได้ 3-4 ปี โคนต้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 เมตร หลังจากนั้นจะมีการเจริญเติบโตทางความ
สูง ทาให้ ลาต้น มีลั กษณะเรี ยวเล็ กรู ปทรงกระบอกมีเส้ นผ่ านศูนย์กลาง 0.4 เมตร เมื่ออายุมากขึ้นการ
เจริญเติบโตด้านความสูงจะช้าลง เช่น เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป จะมีการเจริญเติบโตด้านความสูงประมาณ 1015 เซนติเมตรต่อปี เมื่ออายุ 3 ปี มะพร้าวน้าหอมจะหยุดการเจริญด้านกว้างแต่ จะเจริญด้านสูงเพียงอย่าง
เดียวและจะเจริญเติบโตขนาดนี้ตลอดไป จึงไม่มีสะโพก แต่ถ้าสมบูรณ์เต็มที่จะมีสะโพกเล็กน้อ ย ในกรณีที่
สภาพอากาศไม่เหมาะสมหรือการดูแลรักษาไม่ดี ลาต้นอาจเรียวเล็กได้บางช่วง ในระยะแรกลาต้นจะสูง
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากลาต้นไม่มีเยื่ออ่อน (meristematic tissue) ระหว่างเปลือกกับเนื้อไม้ หากเกิด
บาดแผลจะไม่สามารถซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่เสียหายได้ แต่ลาต้นมะพร้าวมีท่อลาเลียงน้าและอากาศ มาก
ถึง 1,800 กลุ่ม จึงช่วยปูองกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับท่อน้าท่ออาหารที่กระจายทั่วลาต้นได้
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ลาต้น

สะโพก

ภาพที่ 3.1 มะพร้าวน้าหอมที่สมบูรณ์เต็มที่จะมีสะโพกเล็กน้อย
4) ใบ (leaf)
มี ลั ก ษณะเป็ น ใบแบบประกอบ
ประกอบด้วยก้านใบและใบย่อย ส่วนของก้านใบจากส่วนที่ติดกับ
ลาต้นจนถึงส่วนที่ติดใบย่อยใบแรก ใบแรกของมะพร้าวจะมีแผ่น
ใบติ ดกั น หลั งจากมะพร้ าวผลิ ตใบได้ 8-10 ใบ หรื อมี อายุ
ประมาณ 1-2 ปี จะเริ่มมีใบย่อย ภายในระยะเวลา 1 ปีมะพร้าว
จะผลิตใบได้ 12-16 ใบ มะพร้าวที่โตเต็มที่จะมีใบประมาณ 30-40
ใบ ตาที่เจริญเป็นใบใช้เวลา 30 เดือนก่อนที่จะโผล่เป็นใบที่ยังไม่
คลี่ ใบแก่มีความยาว 3-4 เมตร มีใบย่อย 200-250 ใบ ใบ
มะพร้าว 1 ใบจะมีอายุอยู่บนต้นประมาณ 3 ปี ก่อนจะเปลี่ยนเป็น
สีน้าตาจนแห้งและร่วงหล่นไปซึ่งจะทิ้งรอยแผล (scar) ไว้บนลา
ต้น อายุของต้นมะพร้าวจะสัมพันธ์กับรอยแผลบนลาต้น ใช้ในการ
คานวณอายุของมะพร้าวได้ กล่าวคือ รอยแผลบนต้นมะพร้าว 13
แผลถือว่ามะพร้าวมีอายุประมาณ 1 ปี ใบบนต้นมีการเรียงตัวเป็น
ระเบียบแบบเกลียว (spiral) มี 5 ใบต่อหนึ่งเกลียว ลักษณะการ
เวี ย นจะเป็ น แบบตามเข็ ม นาฬิ ก าหรื อ ทวนเข็ ม นาฬิ ก า การ ภาพที่ 3.2 การจัดเรียงของใบมะพร้าว
จัดเรียงของใบบนต้น (phyllotaxy) ประมาณ 2/5 คือ ใบสอง
ใบจะทามุมกันประมาณ 142 องศา โดยใบที่ 1 กับใบที่ 6 จะอยู่
เยื้องกัน ประมาณ 15-35 องศา
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5) จั่นหรือช่อดอก (inflorescence) มะพร้าวน้าหอมมีทั้งเกสรตัวผู้ และเกสรตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน
ชนิดของช่อดอกเป็นแบบสไปค์ (spike) คือ ดอกย่อยทุกดอกไม่มีก้านดอกย่อย ช่อดอกอยู่ภายในกาบ ช่อดอก
เรียกว่า จั่น จานวนดอกตัวผู้มีมากกว่าดอกตัวเมีย ดอกตัวผู้จะอยู่ด้านบนระแง้ ซึ่งติดกับแกนกลางของจั่น
ส่วนดอกตัวเมียจะอยู่บริเวณโคนของระแง้ การเจริญเติบโตจากตาดอกจนถึงจั่นบานใช้เวลา 38 เดือน เมื่อจั่น
เริ่มบาน ดอกตัวผู้ที่อยู่ปลายสุดของระแง้ก็จะบานในเวลาเดียวกัน การบานจะบานจากบนลงล่าง ดอกตัว ผู้
บานแล้วปล่อยละอองเกสรออกมาและหลุดร่วงภายใน 1 วัน ระยะเวลาที่ดอกตัวผู้ดอกแรกบานจนถึงดอก
สุดท้ายใช้เวลาประมาณ 8-15 วัน ระยะที่ดอกตัวเมียพร้อมผสมพันธุ์ตั้งแต่ดอกแรกจนถึงดอกสุดท้ายใช้
ระยะเวลา 3-5 วัน อาจช้าหรือเร็วกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและพันธุ์ โดยปกติช่อดอกจะมีดอกตัวเมีย
10-50 ดอก ประมาณ 50-70% ของดอกตัวเมียจะไม่เจริญและหลุดร่วงไปโดยเฉพาะในฤดูแล้ง มะพร้าว
น้าหอมมีระยะการบานของดอกทีใ่ กล้เคียงกันจึงทาให้มีการผสมตัวเองภายในจั่นเดียวกัน

ดอกตัวผู้

ดอกตัวเมีย
ก)
ภาพที่ 3.3 จั่นหรือช่อดอกมะพร้าว
ก) จั่นมะพร้าวที่ยังอ่อนอยู่ ข) จั่นมะพร้าวที่บานแล้ว

ข)

6) ผล (fruit) ผลมะพร้าว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้
 เปลือก มีลักษณะเป็นชั้นผิวเรียบอยู่นอกสุดมีหลายสีด้วยกัน เช่น เขียว เหลืองและน้าตาล
 เนื้อเยือ่ ชั้นกลาง เมื่อผลยังอ่อนมีสีขาวนิ่ม เมื่อผลแก่จะเป็นเส้นใยเหนียว
 ชั้นในสุด มีลักษณะแข็ง เรียกว่า กะลา ภายในกะลาจะเป็นเมล็ด

ภาพที่ 3.4 ลักษณะสีเปลือกมะพร้าวน้าหอม
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7) เมล็ด (nut) มีเปลือกหุ้มเมล็ด (testa) ซึ่งเป็นชั้นบาง ๆ สีน้าตาลอยู่ระหว่างกะลาและเนื้อ
มะพร้าวโดยยึดติดแน่นกับเนื้อมะพร้าว เนื้อมะพร้าวผลแก่หนาประมาณ 1.20 เซนติเมตร เมล็ดมี 3 ตา
บริเวณที่กว้างที่สุดเป็นบริเวณตานิ่มมีคัพภะ (embryo) หรือจุดเจริญฝังอยู่ คัพภะจะเจริญเป็นต้นอ่อนแทง
ทะลุ ออกมาจากตานิ่ ม โดยปกติในผลมะพร้ าวจะมีน้ามะพร้าว 3 ใน 4 ของช่องว่างในกะลา น้าและเนื้อ
มะพร้าวจะถูกนาไปใช้ในช่วงการงอกของคัพภะ โดยจาวจะดูดน้าไปสร้างต้นอ่อนและจะแห้งหมดภายใน 5
เดือน

ภาพที่ 3.5 ลักษณะเมล็ดมะพร้าวน้าหอม
 พันธุ์มะพร้าวน้าหอม
มะพร้าวน้าหอมเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่กาลังเป็นที่สนใจของเกษตรกร ปัจจุบันเป็นผลไม้ส่งออกที่มี
แนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ และยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ตลาดที่สาคัญ
ของมะพร้าวน้าหอม ได้แก่ ญี่ปุน สิงคโปร์ ฮ่องกง และตะวันออกกลาง เป็นต้น มะพร้าวน้าหอมเป็นพืชที่ปลูก
และดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใช้เทคนิคหรือประสบการณ์เหมือนไม้ผลชนิดอื่น ให้ผลผลิตได้เร็ว สามารถเริ่มเก็บ
ผลผลิตขายได้หลังปลูกประมาณ 3 ปี ราคาจาหน่ายผลอ่อนอยู่ในเกณฑ์ดี
มะพร้ าวน้าหอมจั ดอยู่ในกลุ่มต้นเตี้ยหรือที่รู้จักกันในชื่อมะพร้าวพันธุ์หมูสี มีหลายพันธุ์ เช่น
มะพร้าวน้าหอม ทุ่งเคล็ด ปะทิว นกคุ่ม ฯลฯ มะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ยจะมีลักษณะประจาพันธุ์ที่แตกต่างจากพันธุ์
ต้นสูง ดังนี้
 ลาต้นมีขนาดเล็ก มีโคนต้นไม่มีสะโพก หรือมีเพียงเล็กน้อย การเจริญเติบโตทางความสูงของ
ลาต้นเป็นไปอย่างช้า ๆ เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงโดยเฉลี่ยไม่เกิน 12 เมตร
 ทางใบและใบย่อยสั้นกว่าพันธุ์ต้นสูง
 อายุตกจั่นเร็ว หลังปลูกประมาณ 3 ปี ก็เริ่มเก็บผลได้ แต่จะมีอายุให้ผลประมาณ 35-40 ปี
 มีโอกาสผสมตัวเองในจั่นเดียวกันสูง ทาให้มีการกลายพันธุ์น้อย
มะพร้ าวพันธุ์ต้น เตี้ย หรื อหมูสี จ ะมีสี ของผลแตกต่างกันไป เช่น สี เขียว สีเหลือง ส้ ม และสี
น้าตาล แต่ที่ปลูกเป็นการค้าจะเป็นพันธุ์หมูสีเขียว เนื่องจากมีผลดกและซื้อพันธุ์ได้ง่ายกว่า พันธุ์ที่เกษตรกร
นิยมปลูกในปัจจุบันจะเป็นมะพร้าวน้าหอมเนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ความหอม
โดยพันธุ์มะพร้าวน้าหอม พบที่อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนใหญ่
และมีรูปร่างของผลค่อนข้างกลมจนถึงผลรี นอกจากมีมะพร้าวน้าหอมผลสีเขียวแล้วยังพบว่ามีสีเหลืองและ
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สีน้าตาล ซึ่งมีความหอมและความหวานใกล้เคียงกัน แต่ผลสีเขียวจะดกที่สุด โดยลักษณะของพันธุ์มะพร้าว
น้าหอมที่แตกต่างกันมี 5 แบบ ดังนี้
1) น้าหอมก้นกลม ผลสีเขียว ขนาดผลค่อนข้างใหญ่ และกลม ขนาดเส้นรอบวงผลทั้งเปลือก
แนวนอน มีความยาว 51 เซนติเมตร แนวตั้งมีความยาว 51 เซนติเมตร ขนาดผลปอกเปลือก แนวนอนมีความ
ยาว 37 เซนติเมตร แนวตั้งมีความยาว 35 เซนติเมตร ปริมาณน้าในผล 460 มิลลิลิตร และน้าหนักเนื้อสด
ระยะเก็บเกี่ยวผลอ่อน 120 กรัม

ภาพที่ 3.6 มะพร้าวน้าหอมก้นกลม ผลสีเขียว
2) น้าหอมก้นกลม ผลสีเหลือง ขนาดผลปานกลาง ค่อนข้างกลม ขนาดเส้นรอบวงผลทั้งเปลือก
แนวนอน มีความยาว 52 เซนติเมตร แนวตั้งมีความยาว 54 เซนติเมตร ขนาดผลปอกเปลือก แนวนอนมีความ
ยาว 35 เซนติเมตร แนวตั้งมีความยาว 35 เซนติเมตร ปริมาณน้าในผล 390 มิลลิลิตร และน้าหนักเนื้อสด
ระยะเก็บเกี่ยวผลอ่อน 100 กรัม

ภาพที่ 3.7 มะพร้าวน้าหอมก้นกลม ผลสีเหลือง
3) น้าหอมก้นกลม ผลสีน้าตาล ขนาดผลปานกลาง ค่อนข้างกลม ขนาดเส้นรอบวงผลทั้งเปลือก
แนวนอน มีความยาว 52 เซนติเมตร แนวตั้งมีความยาว 54 เซนติเมตร ขนาดผลปอกเปลือก แนวนอนมีความ
ยาว 35 เซนติเมตร แนวตั้งมีความยาว 35 เซนติเมตร ปริมาณน้าในผล 390 มิลลิลิตร และน้าหนักเนื้อสด
ระยะเก็บเกี่ยวผลอ่อน 100 กรัม

19

ภาพที่ 3.8 มะพร้าวน้าหอมก้นกลม ผลสีน้าตาล
4) น้ าหอมก้ นจี บ ผลสี เขี ยว ขนาดผลปานกลาง ค่ อนข้ า งรี ขนาดเส้ นรอบวงผลทั้ งเปลื อก
แนวนอน มีความยาว 53 เซนติเมตร แนวตั้งมีความยาว 58 เซนติเมตร ขนาดผลปอกเปลือก แนวนอนมีความ
ยาว 34 เซนติเมตร แนวตั้งมีความยาว 33 เซนติเมตร ปริมาณน้าในผล 330 มิลลิลิตร และน้าหนักเนื้อสด
ระยะเก็บเกี่ยวผลอ่อน 90 กรัม

ภาพที่ 3.9 มะพร้าวน้าหอมก้นจีบ ผลสีเขียวขนาดปานกลาง
5) น้าหอมก้นจีบ ผลสีเขียว ขนาดผลเล็ก ค่อนข้างรี ขนาดเส้นรอบวงผลทั้งเปลือก แนวนอน มี
ความยาว 36 เซนติเมตร แนวตั้งมีความยาว 43 เซนติเมตร ขนาดผลปอกเปลือก แนวนอนมีความยาว 25
เซนติเมตร แนวตั้งมีความยาว 25 เซนติเมตร ปริมาณน้าในผล 120 มิลลิลิตร และน้าหนักเนื้อสดระยะเก็บ
เกี่ยวผลอ่อน 50 กรัม

ภาพที่ 3.10 มะพร้าวน้าหอมก้นจีบ ผลสีเขียวขนาดเล็ก
มะพร้าวน้าหอมเป็นพืชผสมตัวเอง เมื่อจั่นแตกละอองเกสรตัวผู้ และตัวเมียบานใกล้เคียงกัน ทา
ให้โอกาสกลายพันธุ์น้อย การกลายพันธุ์จะมากหรือน้อยขึ้นกับพันธุ์มะพร้าวน้าหอม เช่น มะพร้าวน้าหอมก้น
กลม และก้นจี บ ผลสี เขียว และมะพร้ าวน้ าหอมก้นกลม ผลสี น้าตาล จะมีช่วงการบานของดอกตัวเมีย
(Female Phase) ประมาณ 2-3 วัน แต่มะพร้าวน้าหอมก้นกลม ผลสีเหลืองจะมีช่วงการบานของดอกตัวเมีย
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นานกว่า คือ ประมาณ 1 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น ดังนั้น การกลายพันธุ์ของมะพร้าวน้าหอมก้นกลม ผลสี
เหลืองจะมีน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆ ทั้งนี้มีโอกาสผสมต่างจั่นภายในต้นเดียวกันได้เช่นกัน และการผสมข้ามระหว่าง
มะพร้าวต่างพันธุ์กรณีพื้นที่ปลูกใกล้กัน จานวนดอกตัวเมียของจั่นมะพร้าวอาจพบได้น้อยกว่า 10 ดอก/จั่น
จนกระทั่งมากกว่า 40 ดอก/จั่น ทั้งนี้ขึ้นกับความสมบรูณ์ของต้นมะพร้าว ฤดูกาล และพันธุ์
การศึกษามะพร้าวน้าหอมก้นกลม และก้นจีบ ผลสีเขียว พบว่า ดอกตัวเมียจะเจริญเป็นผลได้
ประมาณ 70 % (ภายหลังจากดอกบานและรับการผสมเกสรแล้ว 3 เดือน) หลังจากนี้จนถึงระยะเก็บเกี่ ยว
ผลอ่อนมีโอกาสร่วงได้อีกจากสาเหตุต่าง ๆ 5-10 % และในผลที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว อาจพบว่ามีผลไม่
สมบูรณ์อีก 5-10 % เช่น ผลลีบ ผลเล็กผิดปกติ ผลไม่มีเนื้อ มีแต่น้าที่มีรสเปรี้ยว เป็นต้น (จุลพันธ์, 2549)
 การผลิตพันธุ์ แบ่งเป็น 2 กรณี
1. การผลิตพันธุ์สาหรับจาหน่าย โดยการคัดเลือกผลพันธุ์มะพร้าวน้าหอมจากต้นที่มี ความหอม
หวานในแปลงแม่พั น ธุ์ และปลู ก ห่ า งจากมะพร้ า วพัน ธุ์ อื่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง มะพร้ า วในกลุ่ ม ต้ น สู ง
เนื่องจากหากปลูกใกล้กันจะทาให้มีโอกาสเกิดการผสมข้ามพันธุ์ได้ มะพร้าวน้าหอมที่ได้จะกลายพันธุ์และ
ไม่มีความหอม เมื่อนาผลพันธุ์ไปเพาะจาหน่ายจึงไม่ได้คุณภาพ และไม่ตรงตามพันธุ์
การผสมพันธุ์มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวน้าหอมจะผสมตัวเองเนื่องจากระยะการบานของดอกตัวผู้
และดอกตัวเมียใกล้เคียงกัน ในกรณีที่มีมะพร้าวพันธุ์อื่นปลูกไม่ห่างจากแปลงมะพร้าวน้าหอมจะต้องมีการ
คลุมถุงก่อนดอกตัวเมียบานเพื่อปูองกันการผสมข้ามพันธุ์ โดยคลุมถุงหลังจากที่มีการแตกของกาบจั่นไปแล้ว
ประมาณ 7 วัน เพราะหากคลุมก่อนกาบจั่นแตกจะส่งผลต่อการติดผลน้อยลง เนื่องจากอุณหภูมิภายในถุงคลุม
ค่อนข้างสูงทาให้ผลร่ วงได้ ภายหลั งจากคลุมถุงต้องเขย่าถุง 2-3 ครั้ง เพื่อช่วยเพิ่ มการผสมติดได้ดียิ่งขึ้น
เนื่องจากเกิดการฟุูงการกระจายของละอองเกสรภายในถุงคลุมดังกล่าว

ภาพที่ 3.11 การคลุมถุงเพื่อให้มะพร้าวน้าหอมผสมตัวเอง ปูองกันการผสมข้ามต้น
2. การผลิตผลพันธุ์สาหรับสร้างแปลงแม่พันธุ์ มะพร้าวน้าหอมจัดเป็นพืชผสมตัวเอง แต่ก็มีโอกาส
ผสมข้ามพันธุ์ได้ 5 % (Whitehead, 1965) ดังนั้นวิธีที่จะให้ได้ผลพันธุ์ที่มีความหอม สามารถทาได้โดยวิธี
ควบคุมการผสมพันธุ์แบบใกล้ชิด (Controlled sib pollination) เพื่อเพิ่มลักษณะดีเด่น คงลักษณะทาง
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พันธุกรรมที่ดีไว้และช่วยในการติดผล การเพิ่มผลผลิตให้กับมะพร้าวน้าหอมและขยายแปลงปลูกเพื่อนาไป
สร้างแปลงสาหรับผลิตพันธุ์ มีขั้นตอนดังนี้
2.1) การผลิตละอองเกสร
 การคัดเลือกจั่น จั่นที่จะตัดมาผลิตละอองต้องแก่จัด และเลือกจั่นที่ยังไม่แตกออกเริ่มมี
รอยปริตรงปลายจั่น และดอกตัวเมียโตเต็มที่จนดันกาบหุ้มจั่นนูนออกมา

ภาพที่ 3.12 จั่นที่มีความเหมาะสมในการผลิตละอองเกสร
 การตัดจั่น ให้ใช้กรรไกรตัดกาบหุ้มจั่นออกแล้วตัดระแง้ (ส่วนที่เป็นดอกตัวผู้) ให้ห่าง
ดอกตัวเมีย 5-6 เซนติเมตร นาระแง้บรรจุถุงผ้าใบหรือพลาสติกใส ผูกปากถุงให้แน่น
แล้วนาส่งห้องปฏิบัติการผลิตละอองเกสรมะพร้าว

ภาพที่ 3.13 การตัดดอกตัวผู้เพื่อนาไปผลิตละอองเกสร
 ปลิดดอกตัวผู้ออกจากระแง้ ด้วยมือ หรือเครื่องปลิดดอกตัวผู้ นาดอกตัวผู้ไปบีบให้
แตกด้วยเครื่องบีบ และใส่ถาดอะลูมิเนียมเกลี่ยให้กระจายซ้อนกันได้เล็กน้อย
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 นาถาดที่ใส่ดอกตัวผู้มะพร้าว ไปผึ่งในห้องควบคุมความชื้นโดยเครื่องดูดความชื้น ให้
อยู่ในระดับ 30-40 % และควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ระดับ 2526 องศาเซลเซียส ผึ่งเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง
 ดอกตัวผู้มะพร้าวที่ผึ่งแล้วจะมีความชื้น 15 % นามาร่อนด้วยตะแกรงขนาดเบอร์ 72
ละอองเกสรจะผ่านตะแกรงลงสู่ภาชนะที่รองรับ นาไปบรรจุในขวดยาขนาดเล็กขวดละ
20 กรัม และเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็นระบบ no frost ถ้าต้องการเก็บละอองเกสร
มะพร้าวไว้ใช้เป็นเวลานาน 6 เดือน ถึง 1 ปี ต้องนาละอองเกสรมะพร้าวบรรจุในขวด
สุญญากาศ แล้วนาไปแช่ในช่องแช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส

ก)

ข)

ค)

ง)
จ)
ภาพที่ 3.14 ขั้นตอนการผลิตละอองเกสรมะพร้าวน้าหอม
ก) เกสรตัวผู้ที่ตัดจากต้น ข) และ ค) ดอกตัวผู้ที่นาไปบีบให้แตกด้วยเครื่องบีบ
ง) ผึ่งดอกตัวผู้ในห้องควบคุมความชื้น จ) การเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู้ในช่องแช่แข็ง
 ตรวจสอบการงอกของละอองเกสรก่อนนาไปผสมพันธุ์ โดยต้องมี% การงอกไม่ต่ากว่า
35 % ทั้งนี้การตรวจสอบความงอกของละอองเกสรมะพร้าว ใช้เวลานานเนื่องจาก
ละอองเกสรจะงอกตลอดเวลา ทาให้การตรวจนับมีความคลาดเคลื่อน กรณีการตรวจ
นับไม่สามารถทาได้เสร็จภายในวันเดียวให้เก็บจานเพาะเลี้ยงละอองเกสรไว้ในตู้เย็นที่
อุณหภู มิ 4 องศาเซลเซีย ส แล้ ว จึง นามาตรวจนับ ต่อในวันถั ดไป ซึ่งละอองเกสร
มะพร้าวจะไม่งอกเพิ่ม และละอองเกสรที่งอกแล้ว (Pollen tube) จะคงอยู่ในสภาพ
เดิม ทาให้สามารถตรวจนับได้
 สูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงละอองเกสรมะพร้าวที่เหมาะสม จะมีส่วนประกอบดังนี้
Ca (NO3) 4H2O
= 300 มิลลิกรัม/ลิตร
MgSo47 H2O
= 200 มิลลิกรัม/ลิตร
H3BO3
= 100 มิลลิกรัม/ลิตร
KNO3
= 100 มิลลิกรัม/ลิตร
* อาหารที่ใช้คืออาหารแข็ง
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ภาพที่ 3.15 ตรวจสอบความงอกของละอองเกสรบนอาหารแข็ง
2.2) การผสมพันธุ์ สังเกตการบานของปลายดอกตัวเมียซึ่งจะเห็นเป็น 3 แฉก และมีน้าหวาน
เยิ้ม เมื่อดอกตัวเมียเริ่มบานให้ทาการพ่นด้วยละอองเกสรที่เจือจางด้วยแปูงทาลคัม ในอัตราส่วน 1 : 20 โดย
น้าหนัก โดยจะต้องผสมละอองเกสรประมาณ 2-3 ครั้ง/จั่น

ภาพที่ 3.16 ลักษณะของดอกตัวเมียที่บาน ภาพที่ 3.17 พ่นละอองเกสรเพื่อทาการผสมพันธุ์
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บทที่ 4
การขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวน้าหอม
ทิพยา ไกรทอง ปริญดา หรูนหีม และหยกทิพย์ สุดารีย์
ปัจจุบันมะพร้าวน้าหอมเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่ผลผลิตมีไม่พียงพอ
กับความต้องการ ดังนั้นการขยายพื้นที่ปลูกมีเพิ่มมากขึ้น เดิมแหล่งปลูกที่สาคัญจะอยู่บริ เวณเขตภาคกลาง
ได้แก่ จังหวัด สมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร เป็นต้น แต่ในปัจจุบันได้กระจายแหล่งปลูกไปยังจังหวัดอื่นๆ
ที่มีศักยภาพมากขึ้น ทาให้ความต้องการต้นพันธุ์มะพร้าวน้าหอมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือก
พันธุ์จากแหล่งปลูกที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตรกร หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งการคัดเลือกต้นแม่พันธุ์
สาหรับการผลิตต้นกล้าเป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้เกษตรกรได้รับพันธุ์มะพร้าวน้าหอมที่ดีตรงตามพันธุ์ เริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีลักษณะดี เก็บผลพันธุ์ที่อายุเหมาะสม ความสมบูรณ์ของผลพันธุ์ การปาดผล
การปฏิบัติดูแลผลพันธุ์ให้งอกได้ไวขึ้น การให้น้า ปุ๋ย การพรางแสง เนื่องจากมะพร้าวน้าหอมมีเปอร์เซ็นต์การ
งอกต่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมะพร้าวกลุ่มต้นสูง การดูแลรักษาต้นกล้าหลังงอก การปูองกันกาจัดโรคแมลง
เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ ตรงตามพันธุ์ สามารถจาหน่ายให้เกษตรกรนาไปปลูกแล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
และสามารถเก็บผลผลิตได้นาน
 การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อทาพันธุ์
 อายุผล ไม่ต่ากว่า 11-12 เดือน เพราะหากอายุผลอ่อนกว่านี้นาไปเพาะจะทาให้เปอร์เซ็นต์
การงอกต่ามาก หรือได้ต้นกล้าที่เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์
 ลักษณะสีเปลื อก สี น้าตาลอมเขียว สังเกตฤดูฝนผลของมะพร้าวที่แก่จัดสี ของเปลือกจะ
เปลี่ ย นเป็ น สี น้ าตาล ฤดู แล้ งสี ของเปลื อกจะเปลี่ ยนเป็ นสี น้ าตาลเร็ วกว่ าปกติ ทั้ งนี้ ต้ อง
ประกอบกับการนับอายุของผลเป็นหลักด้วย
 ขนาดผล ผลแห้งต้องมีน้าหนักไม่ต่ากว่า 0.8 กิโลกรัม/ผล ผลมีขนาดใหญ่สม่าเสมอ สมบูรณ์
ไม่มีลักษณะผลลีบและผลทุย
 ความสมบูรณ์ของผล เขย่าผลแล้วต้องได้ยินเสียงน้า (คลอนน้า) ผลใดไม่คลอนน้า น้าหนักเบา
ควรคัดทิ้ง เพราะเมื่อนามาเพาะเปอร์เซ็นต์ความงอกจะต่า
 ลักษณะอื่นๆ ผลมะพร้าวต้องไม่เป็นโรคและแมลงเข้าทาลายหรือมีอาการผิดปกติ ส่งผล
กระทบต่อการงอกของผลพันธุ์
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ภาพที่ 4.1 ผลมะพร้าวน้าหอม
ที่ ส มบู ร ณ์ สี เ ปลื อ กน้ าตาลอม
เขี ย วเหมาะสมในการน ามา
เพาะขยายพันธุ์ 
 การเก็บรักษาผลพันธุ์
 สถานที่เก็บรักษาผลพันธุ์ เก็บในที่ร่ม โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นแห้ง ไม่มีน้าขัง
ปูองกันการเกิดโรคและแมลงเข้าทาลาย
 ระยะเวลาการเก็บผลพันธุ์ ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์หากเก็บนานเกินผลจะงอก เมื่อนาไปเพาะ
จะได้หน่อพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์
 การเตรียมผลมะพร้าวก่อนเพาะ
ผลมะพร้าวน้าหอมก่อนนาลงเพาะในแปลงเพาะชา เพื่อจะได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
โดยการปาดเปลือกใกล้หัวจุกมะพร้าวขนาดเท่าฝุามือ ช่วยให้ต้นกล้างอกได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ภาพที่ 4.2 การปาดเปลือกใกล้หัวจุกมะพร้าวขนาดเท่าฝุามือช่วยให้ต้นกล้างอกได้ง่ายและรวดเร็ว
 การเพาะต้นกล้า
4.1) การเตรียมแปลงเพาะ ที่เหมาะสมสาหรับผลมะพร้าวงอกได้ดี แปลงเพาะควรอยู่กลางแจ้ง
และเพื่อความสะดวกในการรดน้า แปลงเพาะควรตั้งอยู่ใกล้บ่อน้า หรือแหล่งน้าที่ซึ่งระบายน้าได้ดี ไม่มีน้า
ขัง เนื้อที่สาหรับทาแปลงเพาะ 1 ไร่ จะเพาะมะพร้าวได้ประมาณ 10,000 ผล ก่อนเพาะพันธุ์ผลมะพร้าว
อ่อนควรจะไถหรือขุดดินให้ทั่วทั้งแปลง เพื่อให้หญ้าหรือวัชพืชตายให้หมด แล้วจึงพรวนดินให้ดินแตกอีก
ครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นยกเป็นแปลงกว้าง 2.80 เมตร ยาว 10 เมตร จะเพาะมะพร้าวได้ ประมาณ 350 ผล
(ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่) เมื่อเตรียมแปลงแล้วเอาผลมะพร้าวฝังลงในแปลงวางเรียงผลให้เกือบชิดกัน เอา
ผลด้านที่ปาดเปลือกไว้วางขึ้นข้างบนหันไปทางทิศเดียวกันวางเป็นแถว ด้านกว้างแถวละ 10 ผล และด้าน
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ยาวก็วางต่อๆ กันไป แล้วแต่จานวนผลมะพร้าวที่เพาะ และกลบดินให้ผลมะพร้าวอยู่ใต้ดินประมาณ 2 ใน
3 ส่วนของผลมะพร้าว อีก 1 ใน 3 ส่วนของมะพร้าวโผล่พ้นดินขึ้นมา
4.2) การเพาะผลพันธุ์ เมื่อเพาะผลพันธุ์ได้ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ จะเริ่มงอกเป็นต้นกล้า การใช้
วัสดุเพาะมะพร้าวโดยทั่วไปที่นิยมใช้ ได้แก่ ขุยมะพร้าว ดิน และ/หรือทราย ซึ่ง เป็นวัสดุเพาะที่หาง่ าย
ประกอบกับพรางแสงด้วยซาแรน 70 % จะช่วยส่งเสริมการงอกของต้นกล้าได้ดียิ่งขึ้นถึง 70-80 %
4.3) การดูแลแปลงเพาะ ถ้าฝนไม่ตก ต้องรดน้าให้ชุ่มทุกวัน วิธีการจะดูว่ารดน้าชุ่มพอหรือยัง
หลังจากรดน้าแล้วให้เอามือกดที่เปลือกมะพร้าวตรงรอยปาดดู ถ้ามีน้าเอ่อขึ้นมาก็แสดงว่ารดน้าให้ เพียงพอ
แล้ว ปริมาณน้าที่ใช้ครั้งหนึ่งๆประมาณ 4-5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร และสังเกตหากมีแมลงรบกวนหรือ
เข้าทาลายให้พ่นสารเคมีปูองกันกาจัดแมลงตามความเหมาะสม

ภาพที่ 4.3 การเพาะผลพันธุ์บนพื้นที่ราบ/ลาดเอียง

ภาพที่ 4.4 การเพาะผลพันธุ์บนพื้นที่ลุ่ม
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ภาพที่ 4.5 ต้นกล้าจะเริ่มงอกประมาณ 2-3 อาทิตย์หลังจากทาการเพาะ

ภาพที่ 4.6 ควรรดน้าให้ชุ่มทุกวัน สังเกตโดยการใช้มือกดที่เปลือกมะพร้าวตรงรอยปาด
 การคัดเลือกต้นกล้า

5.1) การคัดเลือกต้นกล้า จากผลการทดลองแปลงมะพร้าวที่ปลูกโดยคัดเอาแต่ต้นกล้าที่งอก
เร็ว และแข็งแรงไปปลูกจะได้ผลผลิตสูงกว่าแปลงที่ปลูกโดยไม่คัดหน่อในแปลงเพาะ 20-30 % เพราะผล
มะพร้าวที่เก็บมาจากต้นแม่พันธุ์ เมื่อนามาเพาะแล้ว ไม่ตรงตามพันธุ์ สามารถคัดทิ้งได้โดยวิธีการคัดเลือก
หน่อในแปลงเพาะ
5.2) ลักษณะต้นกล้าที่ปกติ
 ต้นกล้าสมบูรณ์ ต้นตรง ไม่คดงอ
 รอบโคนต้น ไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นกล้า โคนใหญ่ไม่
เรียวเล็ก
 ใบกว้าง มีสีเขียวเข้ม ถ้าเป็นสีอื่นแสดงว่า ไม่ตรงตามสายพันธุ์ เส้นใบเห็นเด่นชัด
 จานวนใบจริง ไม่ต่ากว่า 5 ใบ บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของต้นกล้า เมื่อนาไปปลูกจะมี
ใบไม่ต่ากว่า 9 ใบเมื่ออายุครบ 1 ปีหลังปลูก
 ความสูง ไม่ต่ากว่า 40 เซนติเมตร วัดจากโคนต้นกล้าถึงปลายใบ
 สีก้านใบ สีเขียว ถ้าเป็นสีอื่นแสดงว่า ไม่ตรงตามสายพันธุ์ที่คัดเลือกไว้
 อายุต้นกล้า ไม่ต่ากว่า 5 เดือน หากคัดเลือกไปปลูกก่อน 5 เดือน จะพบต้นที่มีความ
ผิดปกติ และไม่สมบูรณ์ถึง 15 %
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 ลักษณะอื่น ๆ ต้นกล้าต้องมีลักษณะอวบ ใบกว้าง แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงเข้า
ทาลาย

ภาพที่ 4.7 ลักษณะต้นกล้ามะพร้าวน้าหอมที่สมบูรณ์
5.3) ลักษณะต้นกล้าผิดปกติ ต้องทาการคัดทิ้ง
 ต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวที่มีโรคและแมลงเข้าทาลาย
 ต้นกล้ามะพร้าวแคระแกร็นไม่สมบูรณ์
 ต้นกล้ามีการงอกทีผ่ ิดปกติ และหน่อพันธุ์ไม่สมบูรณ์

ภาพที่ 4.8 ลักษณะต้นกล้ามะพร้าวน้าหอมที่ผิดปกติ
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บทที่ 5
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
การให้ผลผลิตของมะพร้าวน้าหอม
ทิพยา ไกรทอง ลาวัณย์ จันทร์อัมพร เกริกชัย ธนรักษ์
กุลินดา แท่นจันทร์ สราวุฒิ ปานทน และปริญดา หรูนหีม
การปลู ก มะพร้ า วน้ าหอมให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ดี มี คุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย หลั ก ส าคั ญ ได้ แ ก่
สภาพแวดล้ อม เช่น ปริ มาณน้าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แสงแดด ระดับความสู งของพื้นที่ปลู ก
ลักษณะดิน ลม เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องคานึงถึง พันธุ์ดี การปฏิบัติดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
การปูองกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู ตลอดจนสัตว์ศัตรู เช่น กระรอก กระแต และหนู การปฏิบัติดังกล่าว
จะช่ ว ยให้ ก ารปลู ก มะพร้ า วน้ าหอมมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตดี ติ ด ผลได้ เ ร็ ว และให้ ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ดั ง
รายละเอียดดังนี้
 สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
1.1) ปริมาณน้าฝน ในพื้นที่ปลูกมะพร้าวควรมีปริมาณน้าฝนไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร/ปี
และมีฝนตกสม่าเสมอทุกเดือน หากฝนแล้งติดต่อกันนาน 3 เดือน (ปริมาณน้าฝนต่ากว่า 50 มิลลิเมตร) จะ
ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตรวมถึงปริมาณเนื้อมะพร้าวต่อผลลดลง (กิตติพงศ์และคณะ, 2549; คนอง,
2538; Peiris et al., 1995; Thampan, 1975) ดังนั้น ควรจัดเตรียมแหล่งน้าอย่างน้อย 10% ของพื้นที่
ปลูกมะพร้าว
1.2) อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต คือ 27 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิ
ในช่วง 19 - 35 องศาเซลเซียส) และหากอุณหภูมิต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส จะมีผลกระทบต่อกระบวนการ
สังเคราะห์แสงของพืช เป็นสาเหตุให้มะพร้าวน้าหอมมีการเจริญเติบโตช้า และการออกดอกตัวผู้และตัวเมีย
น้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผสมพันธุ์น้อยลง (Grimwood, 1975)
1.3) ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ที่ เ หมาะสมภายในแปลงมะพร้ า วจะท าให้ ก าร
เจริญเติบโตดี และการผสมพันธุ์ของละอองเกสรดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตของมะพร้าวน้าหอมมากขึ้นตามไป
ด้วยซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ ที่เหมาะสมไม่ต่ากว่าประมาณ 70 %
1.4) แสงแดด มะพร้าวชอบแสงแดดจัด ควรได้รับแสงเฉลี่ยประมาณวันละ 5 ชั่วโมง/วัน จึง
จะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี (Child, 1974)
1.5) ระดับ ความสูง ของพื้นที่ปลู ก ความสู งของพื้นที่มีความสั มพันธ์กับอุณหภูมิ โดยพื้นที่
สูงขึ้นทุก ๆ 1 กิโลเมตรจากระดับน้าทะเล อุณหภูมิจะลดลง 6.5 องศาเซลเซียส
1.6) ดิน ควรเป็นดินร่วนหรือร่วนปนทราย อุ้มน้าได้ดี ถ้าเป็นดินเหนียวต้องมีการระบายน้าดี
แต่ดินที่เหมาะสมดีที่สุดในการปลูกมะพร้าว คือ ดินตะกอนแม่น้า เนื่องจากมีการสะสมของอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารต่าง ๆ เป็นจานวนมาก (กิตติพงศ์ และคณะ, 2549; Thampan, 1975) ความเป็นกรดเป็น
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ด่างของดินควรอยู่ระหว่าง 6.4-7.0 (วาสนา, 2541) หน้าดินควรมีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีระดับน้า
ใต้ดินลึกกว่า 2 เมตร หากปลูกในที่มีน้าขังต้องมีการขุดยกร่อง ไม่ควรให้รากมะพร้าวแช่น้า
1.7) ลม ในแปลงมะพร้าวน้าหอมควรมีการหมุนเวียน และการถ่ายเทของอากาศที่พอเหมาะ
หากมีน้อยเกินจะมีผลทาให้อัตราการคายน้าของพืชต่า ทาให้พืชไม่สามารถดูดแร่ธาตุต่าง ๆ ขึ้นมาใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์แสงได้ แต่หากมีลมแรงจัดและอากาศแห้ง จะทาให้อัตราการคายน้าสูง อาจทาให้
พืชได้รับอันตรายเนื่องจากการขาดน้าได้ (มีอาการใบเหี่ยว ใบตก ใบแห้ง และทางใบหักครึ่ง) จึงควรปลูกไม้
โตเร็วสาหรับปูองกันความแรงของลมในช่วงแรกของการเจริญเติบโต

ภาพที่ 5.1 สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมะพร้าวน้าหอม
 การปลูก
2.1) การเตรียมพื้นที่ปลูก
- บริเวณพื้นที่ราบ/ลาดเอียง ที่ราบ ควรทาให้เตียน ถอนตอและรากไม้ออกให้หมด เพื่อให้ไถ
พรวนได้สะดวก ปูองกันและทาลายแหล่งอาศัยของแมลงศัตรูมะพร้าว ส่วนพื้นที่ลาดเอียง ควรทาขั้นบันได
แล้วปลูกพืชเพื่อปูองกันการพังทลายของดิน เช่น หญ้าแฝก หลังจากถางปุาแล้วควรไถและปรับระดับดินอย่า
ให้มีน้าขังในแปลงปลูก (กรมวิชาการเกษตร, 2555)

ภาพที่ 5.2 การเตรียมพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้าหอมในพื้นที่ราบ/ ลาดเอียง
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- บริเวณพื้นที่ลุ่ม ที่ลุ่มหรือที่น้าท่วมขังต้องทาการยกร่อง หรือคันดินปลูกเพื่อปูองกันน้า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยให้สัน ร่องอยู่สูงกว่าระดับน้าท่วมสูงสุด ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เพื่อใช้ระบาย
น้าและไม่ให้น้าท่วมขังต้นมะพร้าว ขนาดท้องร่องมาตรฐาน คือ สันร่องกว้าง 6-7 เมตร ฐานกว้าง 6 เมตร
และท้องร่องกว้าง 1 เมตร ร่องน้าลึก 80-100 เซนติเมตร ยกสันร่องเป็นหลังเต่าเพื่อมิให้น้าท่วมขังบริเวณ
กลางร่อง (เปรม, 2558)

ภาพที่ 5.3 การปลูกมะพร้าวน้าหอมในพื้นที่ลุ่ม
2.2) ระยะปลูกมะพร้าว
1) บริเวณพื้นที่ราบ/ลาดเอียง
- รูปแบบการปลูกมะพร้าวสามารถปลูกได้ 2 แบบ คือ ปลูกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และปลูก
แบบสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยการปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ได้จานวนต้นมากกว่าการปลูกแบบสี่เหลี่ยม
จัตุรัสประมาณ 15 %
- ระยะปลูกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ระยะระหว่างต้น 6.50 เมตร ระยะระหว่างแถว 6.50 เมตร
จะได้จานวนต้น 37 ต้น/ไร่ ส่วนระยะปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะระหว่างต้น 6.50 เมตร ระยะระหว่าง
แถว 5.63 เมตร จะได้จานวนต้น 43 ต้น/ไร่
2) บริเวณพื้นที่ลุ่ม
- รูปแบบการปลูกมะพร้าวที่สะดวกในการปฏิบัติงาน คือ ปลูกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- ระยะปลูกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ระยะระหว่างต้น 6.50 เมตร ระยะระหว่างแถว 6.50
เมตร จานวนต้น 37 ต้น/ไร่
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ก)

ข)
ภาพที่ 5.4 ระยะปลูกมะพร้าวแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ก) และแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า (ข)

2.3) การเตรียมหลุมปลูก การเตรียมหลุมปลูกที่ดีจะช่วยให้ต้นกล้ามะพร้าวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
- บริเวณพื้นที่ราบ/ลาดเอียง ประกอบกับลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า เช่น ดินทราย
และ/หรือดินลูกรัง ขนาดหลุมปลูก ควรขุดหลุมให้มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และลึก 1 เมตร หรือ
ขนาดกว้าง 0.7 เมตร ยาว 0.7 เมตร และลึก 0.7 เมตร
- บริเวณพื้นที่ลุ่ม ประกอบกับลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะแถบภาคกลางที่มีน้า
ทะเลหนุนเข้ามาผสมกับน้าจืด หรือมีระบบน้าชลประทาน ส่วนใหญ่ปลูกมะพร้าวน้าหอมแบบยกร่องสวน
ขนาดของหลุมสามารถขุดหลุมให้มีขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 0.5 เมตร และลึก 0.5 เมตร
- การเตรียมวัสดุรองก้นหลุม ให้ขุดเอาดินชั้นบนไว้ด้านหนึ่ง และดินชั้นล่างไว้อีกด้านหนึ่ง และ
ควรขุดในฤดูแล้ง หลังจากขุดหลุมแล้วให้ตากดินประมาณ 7 วัน หากสามารถหาไม้มาเผาในก้นหลุมจะช่วย
ปูองกันปลวกได้ ควรรองก้นหลุมด้วยกาบมะพร้าว 2 ชั้น แล้ วเอาดินชั้นบนใส่ลงไปประมาณครึ่งหลุ ม
จากนั้นใส่ดินผสมกับปุ๋ยคอก และกาบมะพร้าว สลับกันไปเป็นชั้นๆ โดยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกปริมาณ 1015 กิโลกรัม/หลุม และ/หรือหินฟอสเฟต (0-3-0) ปริมาณ 0.5 กิโลกรัม/หลุม ใส่ดินและปุ๋ยที่ผสมกันแล้วจน
เต็มหลุมและทิ้งไว้จนถึงฤดูปลูก

ภาพที่ 5.5 ขั้นตอนการเตรียมหลุมปลูกมะพร้าวน้าหอม
2.4 ) วิธีการปลูก เริ่มปลูกในฤดูฝนหลังจากที่ฝนตกในปริมาณมากถึง 2 ครั้ง ควรปลูกต่ากว่าปาก
หลุม 15 เซนติเมตร แต่หากปลูกในพื้นที่ที่มีระดับน้าใต้ดินสูง ควรปลูกให้เสมอกับปากหลุม หรือสูงกว่าปาก
หลุมเล็กน้อย เมื่อนาต้นกล้ามะพร้าววางลงในหลุมให้กลบดิน และอัดดินรอบบริเวณต้นกล้าให้แน่น ข้อควร
ระมัดระวังอย่ากลบดินบริเวณคอต้นกล้าแน่นเกินไป เพราะอาจทาให้บริเวณคอมะพร้าวเน่าและเจริญเติบโต
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ช้า หลังจากปลูกเสร็จเกลี่ยดินบริเวณปากหลุมให้เรียบร้อยและเอาไม้หลักปักผูกติดกับต้นกล้าเพื่อปูองกันลม
แรงซึ่งอาจทาให้กระทบกระเทือนต่อระบบรากมะพร้าวได้

ภาพที่ 5.6 ขั้นตอนการปลูกมะพร้าวน้าหอม
 การดูแลรักษา
3.1) การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต มะพร้าวเป็นพืชที่มีอายุยาวประมาณ 30-40
ปี บริเวณรากที่หาอาหารอยู่ในบริเวณจากัด ธาตุอาหารในดินจะน้อยไม่เพียงพอในการออกดอกติดผล
จาเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยเพิ่มเติม ซึ่งการใส่ปุ๋ยทาให้ผลผลิตมะพร้าวน้าหอมเพิ่มขึ้นได้ เฉลี่ย 5,500 ผล/ไร่/ปี
(สุดประสงค์, 2549) ฤดูที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยคือต้นฝนและปลายฝน จากการทดลองของ Jayasekara
(1993) พบว่า การใส่ปุ๋ยให้ กับมะพร้าวน้าหอมบนพื้นฐานของปริมาณธาตุอาหารและผลผลิต จากการ
วิเคราะห์ตัวอย่างใบมะพร้าวพบว่าร้อยละ 80 ขาดธาตุโพแทสเซียมและแมกนีเซียม ร้อยละ 20 ขาดธาตุ
ไนโตรเจน และร้อยละ 10 ขาดธาตุฟอสฟอรัส โดยโพแทสเซียมมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลผลิต เนื้อมะพร้าว
แห้งต่อต้น จานวนช่อดอกต่อต้น จานวนดอกตัวเมียในช่อดอก และการเพิ่มขนาดความสูง เส้นรอบวงลา
ต้น และเพิ่มจานวนทางใบ ด้านคุณภาพผล น้ามะพร้าวหวานขึ้น เนื้อหนา และกะลาแข็งแรงลดการแตก
ของผล (Mahatim and Mishra,1993) นอกจากปุ๋ยเคมีที่แนะนาสูตร 13-13-21 ร่วมกับปุ๋ยแมกนีเซียม
ซัลเฟต แล้วควรมีการใส่ปุ๋ย อินทรีย์อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ต้น/ปี ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มการติดผลและคุณภาพ
ของมะพร้าวน้าหอม และช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย
- บริเวณพื้นที่ราบ ที่ราบให้หว่านสับพรวนรอบโคนต้นห่างจากโคน 1 เมตร หว่านแล้ว
พรวนดินกลบ และที่ลาดเอียงให้ขุดร่องใส่ปุ๋ย
- บริเวณพื้นที่ยกร่อง
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ก)

ข)

ภาพที่ 5.7 การใส่ปุ๋ยมะพร้าวในพื้นที่ราบ
ก) การใส่ปุ๋ยเคมี ข) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์
- การประเมินความต้องการปุ๋ย ทาให้ทราบชนิดและอัตราของปุ๋ยที่เหมาะสมก่อนการใส่ปุ๋ยเป็น
การลดต้นทุนการผลิต โดยจะประเมินจากผลวิเคราะห์ใบ ค่าวิเคราะห์ดินและลักษณะอาการขาดธาตุอาหาร
ของมะพร้าว โดยมีวิธีการประเมิน ดังนี้
1) การประเมินจากค่าวิเคราะห์ใบ เพื่อใช้ในการพิจารณาปริมาณธาตุอาหารในใบย่อยทาง
ใบที่ 14 ของต้นมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว เพื่อนามาเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐาน เรียกว่า “ระดับวิกฤต”
(Critical level) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ให้เก็บตัวอย่างใบตั้งแต่เวลา 6.00 น.–12.00 น. การเก็บตัวอย่างทางใบที่
14 ให้นับจากใบแรกที่คลี่เต็มที่แล้ว ตัดใบย่อยบริเวณตรงกลางทางใบ จานวน 3–6 ใบย่อยของแต่ละด้าน ใบ
ย่อยทัง้ หมดให้ตัดส่วนปลายทั้งสองข้างออกให้เหลือตรงกลาง 20–30 เซนติเมตร ใบย่อยทั้งหมดที่ตัดแล้ว ให้
ล้างด้วยน้าสะอาดและเช็ดให้แห้ง เอาก้านและขอบใบออก ตัดแผ่นใบให้ได้ขนาด 2 เซนติเมตร จากนั้นจึงอบ
ที่อุณหภูมิ 70–75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จึงนามาบดให้ ละเอีย ด ก่อนนาตัวอย่างส่ ง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารต่อไป โดยควรเก็บตัวอย่างใบปีละ 1 ครั้ง ควรหลีกเลี่ยงช่วง
ฝนตกหนักหรือแล้งจัดและการเก็บตัวอย่างใบควรทิ้งระยะห่างจากการใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน
ตารางที่ 5.1 ค่ามาตรฐานของปริมาณธาตุอาหารในใบมะพร้าวต้นเตี้ย (ตาแหน่งใบที่ 14)

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

1.8-2.0
0.12
ที่มา : Chew, 1978

0.6-0.8

0.15-0.20

0.25

โซเดียม
(%)

0.30

การประเมินความต้องการธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ใบ
1. ถ้าค่าวิเคราะห์ใบ มีธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอยู่ในช่วงเบี่ยงเบนร้อยละ 5 จาก
ค่าวิกฤติ และโพแทสเซียมในช่ว งเบี่ยงเบนร้อยละ 10 ให้ ใส่ปุ๋ยในอัตราเดิม
ตามปกติในปีถัดไป
2. ถ้าระดับธาตุอาหารในการวิเคราะห์ใบน้อยกว่าค่าต่าสุดของค่าเบี่ยงเบนจากค่า
วิกฤติ ควรเพิ่มปุ๋ยให้ได้ธาตุอาหารชนิดนั้นอีกร้อยละ 25 ในการใส่ปุ๋ยปีต่อไป
3. ถ้าค่าวิเคราะห์ใบสูงกว่าค่าเบี่ยงเบนจากค่าวิกฤติ ให้ลดปุ๋ยร้อยละ 25 ในปีต่อไป
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2) การประเมินจากค่าวิเคราะห์ดินและปริมาณความต้องการธาตุอาหารของพืช การ
วิเคราะห์ดินมีความสาคัญต่อการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ค่าวิเคราะห์ดินบอกให้ทราบว่าดินมีปริมาณธาตุ
อาหารพืชที่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของพืชมากหรือน้อยเพียงใด จึงเป็นเครื่องมือ
ของการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การใส่ปุ๋ยตามคาแนะนาเป็นสูตรตายตัวอาจจะทาให้เกิดปัญหาการขาด
สมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน มีผลทาให้พืชดูดใช้ธาตุอาหารอื่นได้ลดลงเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาร่วมกับธาตุ
อื่นทาให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุทั้งสองลดลง ซึ่งการใส่ปุ๋ยเคมีเป็นการส่งเสริมและเร่งการเจริญเติบโต
ของพืชเนื่องจากปุ๋ยเคมีมีปริมาณธาตุอาหารสูง พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเมื่อใส่ลงไปในดินที่
มีความชื้ น เหมาะสม ปุ๋ ย เคมี จ ะละลายให้ พืช ดูด ธาตุ อ าหารไปใช้รวดเร็ ว อย่า งไรก็ตามการใช้ปุ๋ย เคมี
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน โดยขาดการปรับปรุงบารุงดิน อาจเป็นสาเหตุให้ดินเสื่อมคุณภาพได้ เช่น pH
ดินลดลงเนื่องจากปุ๋ยเคมีบางชนิดเป็นปุ๋ยก่อกรดและดินอาจมีค่าความเค็มเพิ่มขึ้น เพื่อลดข้อจากัดดังกล่าว
จึงควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพือ่ ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ดินอุ้มน้าได้ดีขึ้น เพิ่มความ
จุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินและยังเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน แต่ปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหาร
พืชน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ เมื่อ
จุลินทรีย์ในดินย่อยสลายก็จะปลดปล่อยธาตุอาหาร รากพืชจึงสามารถดูดไปใช้ได้ ซ่ึงอัตราการย่อยสลาย
ดังกล่าวช้ามาก ปุ๋ยอินทรีย์จึงปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมาในปีแรกได้เพียงร้อยละ 10-70 ของน้าหนัก
ธาตุอาหารพืชทั้งหมดซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปุ๋ยอินทรีย์และสภาพของดิน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจึงเป็นวิธีการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทาให้ต้นทุนการผลิตลดลง
- การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ การเก็บตัวอย่างดินมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ปริ มาณธาตุอาหารพืช ที่ส าคัญ เช่น ธาตุอาหารหลั ก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม เพื่อใช้เป็น
คาแนะนาในการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์จะต้องเป็นตัวแทนที่แท้จริง
ของดินในพื้นที่นั้น ๆ ดังนั้นผู้ที่เก็บตัวอย่างดิ นมาวิเคราะห์ต้องทราบถึงสภาพพื้นที่ที่เก็บ วิธีการเก็บและ
การเตรียมตัวอย่างดิน สาหรับเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเก็บตัวอย่างดิน คือ หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
หรือระยะต้นของฤดูกาลของการผลิตพืช ระยะเริ่มต้นของฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ดินมีความชื้นเหมาะสม การ
เก็บตัวอย่างดินที่ดินไม่ควรเก็บดินในสภาพเปียกแฉะหรือแห้งเกินไปเพื่อทาให้สะดวกในการใช้เครื่องมือ
และการคลุกเคล้าดินให้เข้ากัน การเก็บตัวอย่างดินมีวิธีการ ดังนี้
1. แบ่งขนาดของแปลงย่อย ควรมีพื้นที่สม่าเสมอ ดินมีลักษณะเหมือนกัน ขนาดไม่
เกิน 30 ไร่ (1 ตัวอย่างดิน : 1 แปลงย่อย)
 กรณีที่พื้นที่มีขนาดใหญ่ หรือดินไม่สม่าเสมอ เช่น ที่ราบ ที่ลุ่ม ที่ลาดชัน พื้น
ลาดเท เนื้อดิน สีดินต่างกัน จะต้องแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงย่อยและแยก
เก็บตัวอย่างดิน
2. สุ่มเก็บตัวอย่างดิน กระจายให้ครอบคลุมทั่วแต่ละแปลงย่อย แปลงละประมาณ
15 จุด เพื่อเป็นตัวแทน ก่อนขุดดินจะต้องถางหญ้า กวาดเศษพืช หรือวัสดุที่อยู่
ผิวหน้าดิน
 เก็บตัวอย่างดินที่ 2 ระดับความลึก คือ ดินบน 0-30 เซนติเมตร และดินล่าง
30-60 เซนติเมตร
 อุปกรณ์ที่เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่ปนเปื้อนปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบ
ศัตรูพืช หรือสารเคมีอื่น ๆ
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 ข้อควรระวัง ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณจอมปลวก กองปุ๋ยคอก กองปุ๋ยหมัก
และบริเวณที่มีปุ๋ยตกค้างอยู่

3. คลุกเคล้าตัวอย่างดินแต่ละจุดให้เข้ากัน เทลงบนผ้าพลาสติก แล้วคลุกเคล้า
ดินให้เข้ากัน อีกครั้งหนึ่ง ถ้าดินมีความชื้น ให้นามาตากไว้ใ นที่ร่ม จนกว่า จะ
แห้ง ห้า มตากแดด ดิน ที่เ ป็น ก้อ นให้ย่อ ยให้ล ะเอีย ด แบ่ง ดิน ออกเป็น 4
ส่ว น นาตัวอย่างดินเพียง 1 ส่วน (ประมาณครึ่งกิโลกรัม) ส่งวิเคราะห์ปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน
4. ส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดิน ได้แก่ 1)
ค่าปฏิกิริยาดิน 2) pH 3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 4) ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ 5) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 6) แคลเซียมที่เป็นประโยชน์ 7)
แมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ 8) เนื้อดิน ในกรณีที่เป็นดินกรดควรหาค่าความ
ต้องการปูน (Lime requirement) ด้วย
ตารางที่ 5.2 การใส่ปุ๋ยมะพร้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน
รายการวิเคราะห์

อัตราปุย
๋ แนะนา/ต้น

1) อินทรียวัตถุ (OM, %)
< 1.5
1.5-2.5
> 2.5
2) ฟอสฟอรัส (P, มก./กก.)
< 15
15-45
> 45
3) โพแทสเซียม (K, มก./กก.)
< 50
50-100
> 100

ปุ๋ย N
ปุ๋ย N
ปุ๋ย N
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1,200 กรัม
600 กรัม
300 กรัม

ปุ๋ย P2O5
ปุ๋ย P2O5
ปุ๋ย P2O5

500 กรัม
250 กรัม
125 กรัม

ปุ๋ย K2O
ปุ๋ย K2O
ปุ๋ย K2O

1,000 กรัม
500 กรัม
250 กรัม

ตารางที่ 5.3 การใส่ปุ๋ยตามเนื้อดิน
ลักษณะเนื้อดิน

อัตราปุย
๋ แนะนา
(กรัม N-P2O5-K2O/ ขนาดทรงพุ่ม 1 ต้น)
ขนาดทรงพุ่ม 1 เมตร
ระยะทีย
่ งั ไม่ให้ผลผลิต

ขนาดทรงพุ่ม 3 เมตร
ระยะทีใ
่ ห้ผลผลิตแล้ว

75-75-150

450-450-900

ดินร่วนเหนียว, ดินเหนียว

ดินทราย, ดินร่วมปนทราย
100-100-200
600-600-1,200
ที่มา : สานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2549
- ความส้าคัญของธาตุอาหาร
ธาตุอาหารพืช (Plant Nutrition) หมายถึง “สารประกอบทางเคมีที่จาเป็นสาหรับพืช
เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต” ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ (Fertile Soil) สามารถให้ธาตุอาหาร
แก่พืชใช้ในปริมาณ สัดส่วนและในรูปที่พืชต้องการ เพื่อให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตมากที่สุด
ธาตุอาหารที่จาเป็นต่อพืช แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
1. ธาตุอาหารมหัพภาค (macronutrient)
- ธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K)
- ธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกามะถัน (S)
2. ธาตุอาหารจุลภาค (micronutrient) คือ เหล็ก (Fe), ทองแดง (Cu), แมงกานีส
(Mn), สังกะสี (Zn), โบรอน (B), โมลิบดีนัม (Mo), คลอรีน (Cl) และนิกเกิล (Ni)
ธาตุไนโตรเจน (N) เป็นธาตุที่มีความสาคัญต่อพืชมากที่สุด มีหน้าที่ในพืช คือ ส่งเสริม
การสร้ างคลอโรฟิล ล์ (CHONMg) และส่ งเสริมการเจริญเติบโตด้าน Vegetative แหล่งที่มาของธาตุ
ไนโตรเจน คือ จากปุ๋ ย เคมีและปุ๋ ย อินทรี ย์ จากน้าฝนและจากการตรึงโดยจุลิ นทรีย์ โดยกระบวนการ
Symbiotic fixer เช่น Rhizobium และ Nonsymbiotic fixer เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน (Blue
green algae), Azotobacter, เชื้อรา
การสูญเสียไนโตรเจนจากดินเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ การติดไปกับพืชที่เก็บเกี่ยว
(Harvesting) การชะพา/การกร่อน (Erosion) การชะละลาย (Leaching) การเปลี่ยนเป็นแก๊ส เช่น แอมโมเนีย
(NH3), ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
อาการขาดธาตุไนโตรเจนจะเกิดที่ใบแก่ คือ ใบมีสีเหลืองหรือเหลืองปนส้ม เนื่องจาก
ขาดคลอโรฟิลล์ (chlorosis) หากขาดมากใบจะมีสีน้าตาล โดยเริ่มแสดงอาการที่ปลายทางใบจนกระทั่งมีสี
เหลืองทั้งทางใบ หากเกิดอาการขาดขณะที่ต้นมะพร้าวยังเล็ก จะทาให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต สาหรับ
มะพร้าวต้นเล็กอาจแก้ไขโดยการพ่นปุ๋ยไนโตรเจนทางใบทุก 15 วัน สาหรับต้นใหญ่แก้ไขโดยใส่ปุ๋ยยูเรีย
อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น (Ramkhelawan and Paul, 2016) ซึ่งธาตุไนโตรเจนมีบทบาทสาคัญต่ อ
กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ทาให้ดอกมะพร้าวตัวเมียพัฒนาเป็ นผลได้มากและมีน้าหนักเพิ่มขึ้น
หากพืชขาดธาตุไนโตรเจนจะทาให้ผลผลิตลดลง
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ภาพที่ 5.8 มะพร้าวที่แสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจน
ธาตุฟอสฟอรัส (P) มีหน้าที่ในพืชคือ เป็นองค์ประกอบของสารที่เป็นแหล่งพลังงานของ
พืช เป็นองค์ประกอบของ Phosphorylated sugar เกี่ยวข้องกับการหายใจของพืช เป็นองค์ประกอบของ
สารพันธุกรรม และโคเอนไซม์หลายชนิด ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก
โดยเฉพาะในระยะแรกของการเจริญเติบโต ช่วยการออกดอก การติดผลและการสร้างเมล็ด
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ช้าในดิน เนื่องจากมักถูกตรึงไว้ ด้วยอนุภาคของดิน แล้ว
เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีดินไปอยู่ในรูปละลายน้ายาก แต่เมื่อเข้าสู่ต้นพืชแล้ว สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นอย่าง
ดีในพืช ปัจจัยควบคุมความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน คือ ความเป็นกรดด่างของดิน (soil pH)
สาหรับธาตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลักที่มะพร้ าวต้องการในปริมาณค่อนข้างน้อยแต่มีบทบาทที่สาคัญ
ในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาดอกตัวเมียและผล
อาการขาดธาตุฟอสฟอรัส ในมะพร้าวจะแตกต่างจากการขาดธาตุอาหารอื่นๆ ในใบ
มะพร้าวมักจะไม่แสดงอาการอย่างชัดเจน แต่สังเกตได้จากทางใบที่สั้นลง ใบย่อยมีขนาดเล็กลงหรือสังเกตได้
จากวัชพืชบริเวณใกล้เคียงมีใบเล็กผิดปกติ และใบล่างมีสีม่วง การขาดธาตุฟอสฟอรัสทาให้การออกดอกช้า
จานวนดอก ผล และเมล็ดน้อยลง ผลผลิตมะพร้าวต่า แก้ไขโดยการใส่ปุ๋ย 0-46-0 อัตรา 1.5-2.0 กก./ต้น
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 5 กก./ต้น
แต่ในพืชทั่วไป การใช้ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราสูง จะทาให้พืชสะสมฟอสฟอรัสระดับฟุุมเฟือย
ซึ่งมีผลให้อัตราส่วนระหว่าง ฟอสฟอรัสต่อเหล็ก และฟอสฟอรัสต่อสังกะสี สูงเกินไป เป็นเหตุให้พืชแสดง
อาการขาดจุลธาตุ ได้แก่ เหล็ก และสังกะสี ซึ่งใบพืชที่ขาดธาตุเหล็กและสังกะสีจะมีอาการใบเหลืองซีด
ระหว่างเส้นใบ พบในใบอ่อน หากได้รับปุ๋ยฟอสเฟตอัตราสูงและพืชมีภาวะขาดสังกะสี พืชจะดูดฟอสฟอรัส
เข้าไปสะสมมากจนเป็นพิษ
ธาตุโพแทสเซียม (K) เป็นธาตุอาหารที่ช่วยทาให้มะพร้าวมีการพัฒนาสร้างน้าและเนื้อ
ภายในผล ผลขยายขนาดได้ไวขึ้น และช่วยสร้างความแข็งแรงของเปลือกและเส้นใยมะพร้า ว นอกจากนั้น
โพแทสเซียมยังมีผลต่อความหวานของน้ามะพร้าว ซึ่งธาตุโพแทสเซียมเป็นธาตุที่มะพร้ าวมีปริมาณความ
ต้องการมากที่สุด ซึ่งร้อยละ 62 ของธาตุโพแทสเซียมถูกนาไปใช้ในการเพิ่มจานวนผลผลิต ดังนั้นหากพืช
ขาดธาตุโพแทสเซียมจะทาให้ผลผลิตลดลง
พืชที่ขาดโพแทสเซียม ใบจะเหลืองเป็นแนว ซึ่งมักเกิดขึ้นในใบแก่ก่อน และใบแห้งตาย
เป็นจุด ๆ โดยเฉพาะบริเวณขอบ แก้ไขโดยใส่โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) อัตรา 3–4 กก./ต้น
แต่ในพื ชทั่วไป โพแทสเซียมจะมีภาวะปฏิปักษ์ต่ อการดู ดแคลเซียมและแมกนีเซียม
รวมทั้งลดการเคลื่อนย้ายของแมกนีเซียมไปยังต้นพืชในระดับสูงกว่าพื้นดิน ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีปริมาณ
โพแทสเซียมในความเข้มข้นต่าพืชจะดูดฟอสฟอรัสและแคลเซียมได้มากขึ้น
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ภาพที่ 5.9 มะพร้าวที่แสดงอาการขาดธาตุโพแทสเซียม
ที่มา : https://www.growables.org/information/TropicalFruit/PalmNutrientDeficiencies.htm

ธาตุแคลเซียม (Ca) เป็นธาตุที่มีความจาเป็น และช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง
ช่ว ยในการแบ่ งเซลล์ เสริ มสร้ างความแข็งแรงของเปลื อกและเส้ นใยมะพร้าว ช่ ว ยลดการร่ว งของผล
มะพร้าวก่อนระยะเก็บเกี่ยว
อาการขาดแคลเซียมจะมี การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของใบอ่อนคล้ายการขาดโบรอน
ใบอ่อนมีแถบสีขาวแคบ ๆ ที่ขอบ ใบหยักเป็นคลื่น อาจพบอาการตายอดตายหากขาดรุนแรง ส่วนมากพบ
ในดินที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด แก้ไขโดยการปรับปรุงดินด้วยปูนขาวเพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่างของดิน หรือ
ใส่ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท 1% ปุ๋ยนี้พืชดูดไปใช้ได้ดี

ภาพที่ 5.10 มะพร้าวที่แสดงอาการขาดธาตุแคลเซียม
ที่มา : http://agritech.tnau.ac.in/horticulture/plant_nutri/cnut_phos.html
ธาตุแมกนีเซียม (Mg) เป็นธาตุอาหารรองที่มีความสาคัญ มะพร้าวน้าหอมจะขาดไม่ได้
เนื่องจากช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง ทาให้มะพร้าวมีการเจริญเติบโตดี สร้างผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
ธาตุแมกนีเซียมมีการชะล้างจากดินได้ง่ายโดยเฉพาะในดินทราย ทั้งนี้ปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน โพแทสเซียม หรือแคลเซียมที่มีในดินมากเกินไปจะชักนาการขาดธาตุแมกนีเซียมด้วย แก้ไขโดย
ใส่ MgSO4 (คีเซอร์ไรด์) อัตรา 0.5–1 กก./ต้น/ปี
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ภาพที่ 5.11 มะพร้าวที่แสดงอาการขาดธาตุแมกนีเซียม
ที่มา : http://agritech.tnau.ac.in/horticulture/plant_nutri/cnut_phos.html
ธาตุกามะถัน (S) เป็นธาตุที่ส่งเสริมให้ผลพันธุ์ที่นาลงเพาะมีความงอกสมบูรณ์ ลด
อาการผิดปกติของต้นจากการงอก และส่งเสริมการงอกของละอองเกสร นอกจากนั้นยั งทาให้น้าและเนื้อ
มะพร้าวน้าหอมมีความหอมและหวาน หากมะพร้าวขาดธาตุกามะถันให้แก้ไขโดยใส่ยิปซัมอัตรา 2–5 กก./
ต้น/ปี
นอกจากนี้ หากมะพร้าวได้รับธาตุอาหารจุล ภาค (micronutrient) ไม่เพียงพอ จะ
แสดงการขาดธาตุให้เห็นดังภาพที่ 5.13-5.16
การขาดธาตุ โ บรอน (B) แนวทางแก้ ไ ข ในระยะโรงเรื อ นอนุ บ าลต้ น กล้ า ใช้ ส าร
Borax/Sodium tetra borate 0.2% (2 กรัม/ลิตร) อัตรา 75-100 มิลลิลิตร/ต้นกล้า ในแปลงปลูกใช้สาร
Borax/Sodium tetra borate 0.2% อัตรา 30–50 กรัม/ต้น ปีละ 1 ครั้ง ใส่ทุก 2 ปี

ภาพที่ 5.12 มะพร้าวที่แสดงอาการขาดธาตุโบรอน
การขาดธาตุแมงกานีส (Mn) แนวทางการแก้ไข ให้ MnSO4 ในอัตรา 4 กก./ไร่

ภาพที่ 5.13 มะพร้าวที่แสดงอาการขาดธาตุแมงกานีส
การขาดธาตุเหล็ก (Fe) แนวทางการแก้ไขใช้ FeSO4 อัตรา 0.25–0.5 กก. ทุก 3 ปี

41

ภาพที่ 5.14 มะพร้าวที่แสดงอาการขาดธาตุเหล็ก

ภาพที่ 5.15 มะพร้าวที่แสดงอาการขาดสังกะสี
3.2) การให้น้า การปลูกมะพร้าวน้าหอมส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลาง ราชบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร ซึ่งอยู่ในเขตน้ากร่อยที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกมะพร้าวน้าหอม มีการยกร่องปลูก สาหรับ
ในพื้นที่ราบ/ลาดเอียงปลูกโดยอาศัยน้าฝนเป็นหลัก ในช่วงฤดูแล้งฝนทิ้งช่วงนานเกิน 3 เดือน ไม่มีการให้
น้า สวนมะพร้ าวน้าหอมที่ป ลูกในพื้น ที่ดังกล่ าวจะแสดงอาการขาดน้า ทางใบหั กพับลง ตาดอกที่แตก
ออกมาใหม่หยุดชะงักการเจริญ ผลร่วงก่อนถึงระยะเก็บผลผลิต มะพร้าวผลผลิตลดลงทาให้ได้รับความ
เสียหายอย่างมาก ดังนั้นควรมีการให้น้ามะพร้าวอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาของตาดอก อย่าง
ต่อเนื่องและมะพร้าวผลผลิตไม่ขาดคอ ปัจจุบันมีการทาระบบน้าในแปลงปลูก เนื่องจากสภาพแวดล้อมมี
ความแปรปรวนสูง ส่งผลกระทบต่อมะพร้าวในการให้ผลผลิต
- การให้น้าในพื้นที่ดอน/ลาดเอียงด้วยระบบสปริงเกลอร์และระบบน้าหยด

ภาพที่ 5.16 การให้น้ามะพร้าวในพื้นที่ราบด้วยระบบสปริงเกลอร์ และระบบน้าหยด
- การให้น้าในพื้นที่ลุ่ม
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 รูปแบบการให้น้า
ปัจจุ บั นเกษตรกรผู้ ปลู กไม้ผลส่ วนใหญ่ เริ่มติดตั้งระบบให้ น้าแบบเต็มพื้นที่กันมากขึ้น
เนื่องจากใช้แรงงานในการให้น้าน้อยและสะดวกในการใช้งาน โดยมีระบบให้น้า 2 รูปแบบให้เลือกใช้ คือ
การให้น้าด้วยสปริงเกลอร์ และการให้น้าแบบน้าหยด ที่จะให้น้าเฉพาะบริเวณรากหรือบริเวณรอบทรงพุ่ม
รูปแบบการให้น้าทั้งสองวิธี มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป การนาไปใช้งานจึงต้องเลือกให้เหมาะสม ในการ
ติดตั้งระบบให้น้าโดยส่วนใหญ่ เกษตรกรจะสอบถามจากร้านขายวัสดุระบบน้า หรือเพื่อนเกษตรกรที่ติดตั้ง
ระบบมาก่อน ซึ่งบางครั้งอาจได้รับข้อมูลการติดตั้งระบบน้าที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลก็อาจไม่มีความรู้
ด้านการออกแบบระบบให้น้าที่ดีพอ จึงทาให้ได้ระบบให้น้าที่ไม่สม่าเสมอ หรืออาจจะเผื่ออุปกรณ์ให้ใหญ่เกิน
ความจาเป็น ทาให้มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงเกินไป หากมีการออกแบบ ติดตั้ง มีการใช้งานและบารุงรักษาที่
เหมาะสม จะช่วยให้การใช้งานระบบให้น้ามีประสิทธิภาพคุ้มกับค่าใช้จ่าย
รูปแบบการให้น้าในสวนมะพร้าวที่เหมาะสม จะเป็นการให้น้าแบบสปริงเกลอร์ แบ่งย่อย
ออกเป็น 2 แบบ คือ การให้น้าแบบสปริงเกลอร์ และการให้น้าแบบมินิสปริงเกลอร์ การให้น้าทั้งสองแบบมี
รูปแบบการให้น้าที่เหมือนกัน คือ หัวจ่ายน้าทั้งสองแบบจะมีรัศมีการจ่ายน้าประมาณ 2-4 เมตร และมี
แรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 1–3 บาร์ (10–30 เมตร) จะแตกต่างกันที่ปริมาณการจ่ายน้า หัวมินิสปริงเกลอร์จะ
มีอัตราจ่ายน้า 35–300 ลิตร/ชั่วโมง และหัวสปริงเกลอร์จะมีอัตราจ่ายน้า 300–1,000 ลิตร/ชั่วโมง โดย
รูปแบบการให้น้าที่แนะนา คือ การให้น้าแบบมินิสปริงเกลอร์ เนื่องจากรัศมีการให้น้าสามารถครอบคลุมทรง
พุ่มของมะพร้าว และจะลดการท่วมขังหรือความสูญเสียน้าที่เกิดจากการไหลออกนอกเขตรากเนื่องจากการ
ซึมลงดินไม่ทัน ในกรณีที่ดินมีอัตราการซึมน้าช้า
 องค์ประกอบของระบบให้น้า
1. เครื่องสูบน้า (ปั๊มน้า) ในการเลือกใช้เครื่องสูบน้าจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับระบบให้
น้าที่จะใช้และแหล่งน้าที่มี กรณีเป็นน้าบาดาล หากระดับผิวน้าไม่ลึกมากสามารถเลือกใช้ปั๊มเจ็ทได้ ข้อดีคือ
สามารถติดตั้ง บารุงรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย แต่หากเป็นบ่อบาดาลที่มีระดับผิวน้าลึกจะต้องใช้ปั๊มน้า
บาดาลหรือปั๊มเทอร์ไบน์ ข้อดีของปั๊มทั้งสองชนิดนี้คือ สามารถดูดน้าได้ลึก แต่ราคาปั๊ มจะแพงกว่าปั๊มเจ็ท
หากแหล่งน้าที่มีเป็นน้าผิวดิน เช่น น้าชลประทาน สระน้า ห้วย หนอง คลอง บึง จะนิยมใช้เครื่องสูบน้าแบบ
หอยโข่ง ต้นกาลังขับเครื่องสูบน้าเป็นเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟูา
ในการติดตั้งปั๊มแบบหอยโข่งควรมีระยะยกน้าน้อยที่สุด (ระดับผิวน้าถึงกึ่งกลางใบพัด
เครื่องสูบน้า) โดยทั่วไปไม่ควรสูงเกิน 6 เมตร วัดในแนวดิ่ง ฟุตวาล์วหรือหัวกะโหลกควรสูงจากท้องน้าไม่
น้อยกว่า 4 เท่าของขนาดท่อดูด ลึกจากผิวน้าไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ท่อทางดูดและท่อทางส่งควรขยาย
ให้ใหญ่กว่าขนาดข้อต่อเครื่องสูบน้าไม่น้อยกว่า 1 ขนาดท่อ เช่น เครื่องสูบน้ามีท่อทางดูด 2 นิ้ว ควรขยาย
เป็น 2 ½ นิ้ว หรือ 3 นิ้ว เป็นต้น โดยท่อทางดูดให้ใช้ข้อต่อเยื้องศูนย์หรือข้อต่อคางหมู ส่วนท่อทางส่งใช้ข้อ
ลด-ขยายกลมแบบปกติ ท่อทางดูดในช่วงที่ขนานกับผิวน้าควรติดตั้งให้อยู่ระนาบเดียวกับเครื่องสูบน้า หรือ
ลาดเทจากเครื่องสูบน้าลงมาหาข้องอเล็กน้อย
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ภาพที่ 5.17 การติดตั้งเครื่องสูบน้า (ปั๊มน้า)
2. เครื่องกรองน้า เครื่องกรองน้าที่ได้รับความนิยมและใช้งานกันทั่วไปจะมีไส้กรองสอง
แบบ คือ ไส้กรองแบบแผ่นดิสก์ (รูป 5.20 ก) และไส้กรองแบบตะแกรง (รูป 5.20 ข) กรองแบบดิสก์จะกรอง
ได้ดีและทนทานกว่ากรองแบบตะแกรง แต่จะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อย สาหรับระดับความละเอียดของการ
กรอง สาหรับระบบการให้น้าแบบหัวพ่นฝอยหรือสปริงเกลอร์ใช้ไส้กรองความละเอียด 80 เมช (MESH) ก็
เพียงพอ โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบแผ่นดิสก์และแบบตะแกรง

ก)
ข)
ภาพที่ 5.18 ไส้กรองแบบแผ่นดิสก์ (ก) และแบบตะแกรง (ข)
ขนาดของเครื่องกรองน้าที่ใช้ อย่างน้อยต้องมีขนาดข้อต่อเท่ากับขนาดของท่อเมน หาก
ท่อเมนมีขนาด 2 นิ้ว ก็ต้องเลือกใช้เครื่องกรองน้าขนาดข้อต่อ 2 นิ้วเป็นอย่างน้อย หากจะใช้เครื่องกรอง
ขนาดเล็กกว่าท่อเมน จะต้องต่อเครื่องกรองขนานกันหลายๆตัวให้เหมาะสมกับอัตราการไหลในท่อ เช่น ท่อ
เมนขนาด 3 นิ้ว หากจะใช้เครื่องกรองขนาดข้อต่อ 2 นิ้ว จะต้องต่อขนานกัน 2 ตัว เป็นต้น ในการใช้งาน
เครื่องกรองน้าจะต้องมีการถอดล้างอย่างสม่าเสมอ ขึ้นกับคุณภาพน้าและจานวนเครื่องกรองน้าที่ใช้
3. ระบบท่อส่งน้า
- ท่อประธานหรือท่อเมน (Main pipe) เป็นท่อที่ต่อจากเครื่องสูบน้าไปยังแปลงให้น้า
- ท่อรองประธานหรือท่อเมนย่อย (Sub-main pipe) เป็นท่อที่ต่อแยกจากท่อเมน
จ่ายน้าเฉพาะพื้นที่ (โซนให้น้า)
- ท่อแขนงหรือท่อย่อย (Lateral pipe) ท่อที่ต่อจากท่อเมนย่อย ส่งน้าเฉพาะแถวของ
ต้นไม้
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ก)
ภาพที่ 5.19 การต่อเครื่องกรองน้าแบบเดี่ยว (ก) และแบบขนาน (ข)

ข)

ภาพที่ 5.20 การวางระบบท่อส่งน้า
4. หัวจ่ายน้า
- หัวมินิสปริงเกลอร์ มีอัตราจ่ายน้า 35-300 ลิตร/ชั่วโมง ความดันใช้งานอยู่
ระหว่าง 10-30 เมตร
- หัวสปริงเกลอร์ หัวขนาดกลาง อัตราจ่ายน้า 300-500 ลิตร/ชั่วโมง และหัว
ขนาดใหญ่ 600-1,000 ลิตร/ชั่วโมง ความดันใช้งานอยู่ระหว่าง 10-30 เมตร

ภาพที่ 5.21 หัวมินิสปริงเกลอร์ อัตราจ่ายน้า 20-250 ลิตร/ชั่วโมง
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ภาพที่ 5.22 หัวมินิสปริงเกลอร์ขนาดกลาง อัตราจ่ายน้า 300-500 ลิตร/ชั่วโมง

ภาพที่ 5.23 หัวมินิสปริงเกลอร์ขนาดใหญ่ อัตราจ่ายน้า 600-1,000 ลิตร/ชั่วโมง
ตารางที่ 5.4 การเลือกขนาดและความยาวของท่อแขนง (Lateral)
อัตรา
การ
ปล่อย
น้า/
ต้น
(ลิตร/
ชม.)

จานวนต้นไม้ที่มากทีส
่ ด
ุ ในแถวท่อแขนงขนาดต่าง ๆ

2

ท่อพีอี 16 มิลลิเมตร หรือ

ท่อพีอี 20 มิลลิเมตร หรือ

ท่อพีอี 25 มิลลิเมตร หรือ

ท่อพีวซ
ี ี ½ นิว
้

ท่อพีวซ
ี ี ¾ นิว
้

ท่อพีวซ
ี ี 1 นิ้ว

ระยะระหว่างต้น (เมตร)

ระยะระหว่างต้น (เมตร)

ระยะระหว่างต้น (เมตร)

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

35

23 20 18 16 15 14 14 33 29 26 24 22 21 20 49 42 38 35 33 31 30

50

18 16 14 13 12 11 11 26 23 21 19 18 17 16 39 34 30 28 26 25 24

70

14 12 11 10 10

9

9

21 18 16 15 14 13 13 31 27 24 22 21 20 19

90

12 11 10

9

8

8

7

18 15 14 13 12 11 11 25 23 21 19 18 17 16

120

10

9

8

7

7

6

6

15 13 12 11 10

9

9

22 19 17 16 15 14 13

150

9

8

7

6

6

6

5

13 11 10

9

9

8

8

19 17 15 14 13 12 11

200

7

6

5

5

5

4

4

10

9

8

7

7

6

6

15 13 12 11 10 10

9

250

6

5

5

4

4

4

4

9

8

7

6

6

6

5

13 12 10 10

9

8

8

300

5

5

4

4

4

3

3

8

7

6

6

5

5

5

12 10

8

7

7

9

8

หมายเหตุ :
1. อัตราการปล่อยน้าต่อต้น หมายถึง จานวนหัวจ่ายน้า x อัตราการปล่อยน้าต่อหัว เช่น 1 หัว/
ต้น หัวละ 120 ลิตร/ชม. คิดเป็นอัตราการปล่อยน้าต่อต้น = 1 x 120 = 120 ลิตร/ชม. หรือ 2 หัว/ต้น หัว
ละ 70 ลิตร/ชม. คิดเป็นอัตราการปล่อยน้าต่อต้น = 2 x 70 = 140 ลิตร/ชม.
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2. ถ้าไม่มีค่าในตารางให้ใช้ค่าใกล้เคียง เช่น 140 ลิตร/ชม. ไม่มีในตารางให้อ่านค่าถัดไปที่มากกว่า
คือ 150 ลิตร/ชม. เป็นต้น
3. ตัวอย่าง อัตราปล่อยน้าต่อต้น 140 ลิตร/ชม. ระยะหว่างต้น 6 ม. ให้อ่านบรรทัดที่ 150 ลิตร/
ชม. พบว่า
- ถ้าใช้ท่อพีวีซีขนาด 1/2 นิ้ว ระยะระหว่างต้น 6 ม. จะได้ท่อวางยาวไม่เกิน 6 ต้น
- ถ้าใช้ท่อพีวีซีขนาด 3/4 นิ้ว ระยะระหว่างต้น 6 ม. จะได้ท่อวางยาวไม่เกิน 9 ต้น
- ถ้าใช้ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้ว ระยะระหว่างต้น 6 ม. จะได้ท่อวางยาวไม่เกิน 13 ต้น
4. ค่าที่กาหนดในตารางเป็นแนวทางคร่าวๆเท่านั้ น จานวนและระยะใดๆ ที่มากกว่าที่กาหนดใน
ตารางนี้อาจส่งน้าให้ไหลไปได้ แต่น้าที่ปล่อยจากหัวจ่ายน้าอาจไหลไม่สม่าเสมอกัน
ตารางที่ 5.5 การเลือกขนาดท่อประธานหรือท่อรองประธาน
ขนาดท่อพีวซ
ี ี
(นิว
้ )

อัตราการไหลมากทีส
่ ด
ุ
(ลบ.ม./ซม.)

¾
1.2
1
2.5
1½
7
2
13
2½
20
3
30
4
45
5
70
6
100
หมายเหตุ : 1 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) = 1,000 ลิตร

ความดันน้าทีส
่ ูญเสีย
(100 ม. ต่อระยะท่อ ม.)

4
4
4
4
3
3
2
1.5
1.5

ตัวอย่างหาขนาดท่อรองประธาน
จากภาพที่ 5.24 การหาขนาดท่อรองประธาน (C-D)
ท่อรองประธานรับภาระในการส่งน้าครั้งละ 1 ประตูน้า ซึ่งครอบคลุมท่อแขนง 8 เส้น เส้นละ 6 ต้น รวม
48 ต้น โดยใช้หัวมินิสปริงเกลอร์ทมี่ ีอัตราการปล่อยน้า 120 ลิตร/ชม.
ดังนั้นท่อรองประธานต้องรับภาระส่งน้า = 48 ต้น x 120 ลิตร/ชม. ต่อต้น
= 5,760 ลิตร/ชม. หรือประมาณ 6 ลบ.ม./ชม.
ดูจากตาราง 5.5 พบว่าถ้าใช้ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้ว ควรใช้รับภาระอัตราการไหลได้ไม่เกิน 2.5 ลบ.
ม./ชม. ถ้าท่อแยกต้องรับภาระ 6 ลบ.ม./ชม. จึงต้องเลือกท่อขนาด 1 ½ นิ้ว ซึ่งรับภาระอัตราการไหลได้
ถึง 7 ลบ.ม./ชม. (จะเลือกใช้ท่อขนาดโตกว่านี้ก็ได้แต่ราคาจะแพงเกินความจาเป็น)
จากภาพที่ 5.24 การหาขนาดท่อรองประธาน (A-B-C)
กรณีที่ 1 หากเปิดให้น้าทีละ 1 ประตูน้า ท่อประธานจะมีขนาดเท่ากับท่อรองประธาน
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กรณีที่ 2 หากเปิดให้น้าทีละ 2 ประตูน้า
ท่อประธานต้องรับภาระส่งน้า

= 5,760 ลิตร/ชม. X 2 ประตูน้า
= 11,520 ลิตร/ชม. หรือประมาณ 12 ลบ.ม./ชม.

ดูจากตาราง 5.5 พบว่าถ้าใช้ท่อพีวีซีขนาด 1 ½ นิ้ว ควรใช้รับภาระอัตราการไหลได้ไม่เกิน 7 ลบ.
ม./ชม. ถ้าท่อประธานต้องรับภาระ 12 ลบ.ม./ชม. จึงต้องเลือกท่อขนาด 2 นิ้ว ซึ่งรับภาระอัตราการไหลได้
ถึง 13 ลบ.ม./ชม. (จะเลือกใช้ท่อขนาดโตกว่านี้ก็ได้แต่ราคาจะแพงเกินความจาเป็น)

ภาพที่ 5.24 การหาขนาดท่อประธานและท่อรองประธาน
3.3) การจัดการสวน

ภาพที่ 5.25 มะพร้าวน้าหอมที่ปลูกในพื้นที่ลุ่ม ดินจะอุดมสมบูรณ์
48

(1) การตัดทางใบ เพื่อช่วยลดการคายน้าและสงวนธาตุอาหารในช่วงแล้ง
- ควรตัดทางใบแก่ที่ไม่รองรับทะลายมะพร้าว ทางใบแห้งเป็นสีน้าตาล ทางใบกางออก
และทางใบลู่ลง/ห้อยลงขนานลาต้น เนื่องจากทางใบเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง แต่มี
อัตราการคายน้ าอย่ างรวดเร็ ว และแย่งธาตุอาหารต่าง ๆ จากทางใบอ่อน ทาให้พืชไม่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในส่วนอื่น ๆ ได้เต็มที่ เพราะฉะนั้นควรตัดทางใบแห้งและที่ไม่ได้รองรับทะลายออกบ้าง และให้น้า
ถี่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใส่ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์อย่างสม่าเสมอเพื่อบารุงและฟื้นฟูต้นมะพร้าวโดยเฉพาะในช่วง
ฤดูแล้ง
- ทางใบที่แก่แต่ต้องรองรับทะลาย ควรตัดทางใบให้เหลือครึ่งทางใบ เพื่อให้แสงส่องผ่าน
เอื้อต่อการปลูกพืชแซม และควบคุมโรคและแมลงอีกด้วย

ก)
ข)
ภาพที่ 5.26 ลักษณะทางใบแก่ที่ควรตัดออก (ก และ ข) และการตัดทางใบเหลือครึ่งใบ (ค)

ค)

(2) การควบคุมวัชพืช
- ช่วงฤดูแล้ง ไม่ควรกาจัดวัชพืช หรือปลูกพืชคลุมไว้ เพื่อช่วยรักษาความชื้นสัมพัทธ์
ภายในแปลงมะพร้าว แต่ไม่ควรให้รกมากจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ฟันแทะศัตรูมะพร้าวที่ทาความ
เสียหายต่อผลผลิต ควรมีการตัดหญ้าหรือใช้จานพรวนลากแต่ไม่ลึกลงในดินมาก เพื่อให้วัชพืชและพืชคลุม
ดินนั้นราบขนานไปกับพื้นดิน
- ช่ ว งฤดู ฝ น ควรถางหญ้ า ให้ เ ตี ย น หรื อ ใช้ จ อบหมุ น ตี ดิ น บนหน้ า ดิ น ลึ ก ไม่ เ กิ น 10
เซนติเมตร หรือใช้จานพรวนระหว่างแถวมะพร้าว
- การใช้สารเคมีฉีดพ่น กรณี วัชพืชมีการเจริญเติบโตอย่ างรวดเร็ว และหนาแน่นมาก
ยากต่อการกาจัดด้วยวิธีกล ควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีบ้างในระยะก่อนให้ผลผลิต แต่ถ้าสามารถปูองกันกาจัด
ด้ว ยวิ ธี อื่ น ได้ ผ ลกว่ า ก็ ไ ม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ส ารเคมี ใ นการก าจัด วั ช พื ช โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งระยะให้ ผลผลิ ต
เนื่องจากมะพร้าวน้าหอมเป็นมะพร้าวที่บริโภคผลอ่อน การงดใช้สารเคมีน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในด้านความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
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ภาพที่ 5.27 การควบคุมวัชพืชในฤดูแล้ง

ภาพที่ 5.28 การควบคุมวัชพืชในฤดูฝน

ภาพที่ 5.29 กาจัดวัชพืชด้วยการฉีดพ่นสารเคมีในกรณีที่วัชพืชเจริญเติบโตรวดเร็วและหนาแน่นมาก
(3) พืชคลุมดิน การปลูกพืชคลุมดินในสวนมะพร้าวเพื่อควบคุมวัชพืชและช่วยรักษาความชื้น
ในดิน นอกจากนั้นพืชคลุมดินยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารและช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน โดยเฉพาะพืชคลุม
ดินที่เป็นพืชตระกูลถั่วช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนและทนแล้งได้ดี ที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ ซีรูเลียม เพอราเลีย
เซ็นโทรซีมา และคาโลโปโกเนี่ยม ควรปลูกห่างจากโคนต้นรัศมีทรงพุ่มมะพร้าวประมาณ 1-1.5 เมตรและ
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ควบคุมพืชคลุมดินไม่ให้พันขึ้นต้นมะพร้าว และไม่ให้รกมากจนเป็นแหล่งที่อยู่อ าศัยของสัตว์ฟันแทะศัตรู
มะพร้าว
(4) การคลุมโคน ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น ทางมะพร้าวแห้ง ฟางแห้ง หรือใบไม้แห้ง
คลุมโคน เพื่อรักษาความชื้นให้กับต้นมะพร้าวในช่วงฤดูแล้ง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหากวัสดุคลุมโคนยังไม่ย่อย
สลายให้เกลี่ยออกห่างจากโคนมะพร้าวเล็กน้อยเพื่อปูองกันการเกิดโรคและแมลงศัตรูมะพร้าว

ภาพที่ 5.30 การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน

ภาพที่ 5.31 การใช้ทางมะพร้าวแห้งคลุมโคนในช่วงฤดูแล้ง
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 เทคนิคการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต
4.1) การเลี้ยงผึ้ ง การเลี้ ยงผึ้งในแปลงมะพร้าวนอกจากเป็นการเพิ่มการติดผลของมะพร้าว
น้าหอม การเลี้ยงผึ้งยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวอีกด้วย โดยผึ้งจะออกหาน้าหวานจาก
ดอกมะพร้าวเอาละอองเกสรตัวผู้ไปผสมพันธุ์กับดอกตัวเมีย ผึ้งจะตอมดอกตัวผู้บานเวลา 7.30-11.30 น. คิด
เป็นจานวนครั้งได้ 52-148 ครั้ง ตอมดอกตัวเมียบานเวลา 8.30-15.30 น. คิดเป็นจานวนครั้งได้ 77-88 ครั้ง
และผึ้งใช้เวลาตอมช่อดอกมะพร้าว 3-5 นาที/ช่อ ทาให้ผลผลิตมะพร้าวเพิ่มขึ้น 46-56 %
ทั้งนี้หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เนื่องจากฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน ความชื้น
สัมพัทธ์สูงทาให้ผึ้งเก็บตัวอยู่ในรัง ไม่ยอมบินออกหาน้าหวาน ส่งผลให้ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียไม่สามารถ
เกิดการผสมพันธุ์ได้ หรือผสมพันธุ์ได้น้อยมากประกอบกับละอองเกสรตัวผู้โดนฝนชะล้างไปส่วนหนึ่ง ทาให้
มะพร้าวน้าหอมไม่ค่อยติดผล และสภาวะลมแรงหรือฝนตกในช่วงอากาศร้อน ก็เป็นสาเหตุทาให้ผลผลิต
ลดลง เนื่องจากผลร่วงก่อนกาหนด

ภาพที่ 5.32 ผึ้งช่วยผสมเกสรมะพร้าว
4.2) การให้ น้ าช่ ว ยในการพั ฒ นาตาดอก
มะพร้าว ตาดอกมะพร้าวน้าหอมที่พัฒนาจะแทงออกมา
ให้เห็นตรงซอกทางใบ ลักษณะคล้ายดาบที่ประกอบไป
ด้วยดอกตัวผู้ และดอกตัว เมีย หรือที่เรีย กว่า “จั่น” ใช้
ร ะ ย ะ เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ 3 8 เ ดื อ น ใ น ก า ร พั ฒ น า
เพราะฉะนั้ นหากต้องการให้จั่นมีความสมบูรณ์ และติด
ผลในปริ ม าณมาก ควรมี ก ารให้ น้ าและใส่ ปุ๋ ย อย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่องในช่วงฤดูแล้ง
ภาพที่ 5.33 ตาดอกมะพร้าว (จั่น) ที่แทง
ออกมาบริเวณซอกทางใบ 
4.3) การลอกเลน การเอาดินตะกอนที่มีลักษณะเป็นดินเหนียวสีเทาดาที่ถูกพัดพามากั บน้า ที่
มีปริมาณการสะสมของแร่ธาตุอาหารค่อนข้างดีต่อคุณภาพมะพร้าวน้าหอมเป็นจานวนมาก เกษตรกรผู้
ปลูกมะพร้าวน้าหอมแถบจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม และราชบุรี ฯลฯ จึงนิยมลอกเลน
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ในช่วงฤดูแล้งปีละ 1 ครั้ง โดยนาดินในท้องร่องขึ้นมาใส่บนคันดินและบริเวณโคนมะพร้าว หรือด้านข้างของ
คันดิน ประโยชน์ของการลอกเลน เพื่อปูองกันไม่ให้ท้องร่องตื้น สามารถกักเก็บน้าได้ดีและเพื่อให้มะพร้าว
ได้รับธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้การติดผลของมะพร้าวดียิ่งขึ้น

ภาพที่ 5.34 การลอกเลนในช่วงแล้งสาหรับแปลงมะพร้าวในพื้นที่ลุ่ม
4.4) การใส่ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน โดยขุดร่อง
รอบโคนต้น ระยะห่างจากต้นในรัศมี 0.5 – 2.0 เมตร (ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของต้น) แล้วโรยปุ๋ยในร่องรอบ
โคนต้น พรวนดินกลบ และรดน้าตาม
4.5) การใส่ปุ๋ยเพื่อลดผลแตก และช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ ลักษณะของอาการผลแตก เกิดจาก
การแตกของกะลามะพร้ าวภายในผลไม่ใช่ที่เปลื อกภายนอก ส่ ว นใหญ่มัก พบแถบจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม นครปฐมและราชบุรี ทางภาคใต้พบอาการดังกล่าวน้อยมาก มักพบในช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของฤดูกาลช่วงปลายฝนเข้าสู่ฤดูหนาวก่อนกระทบแล้ง เนื่องจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในช่วงรอยต่อของฤดูกาล ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวทางด้านสรีระวิทยาของพืชทาให้เกิดอาการผลแตก
ขึ้น หรืออาจเกิดจากการขาดธาตุอาหารแคลเซียมและโบรอน ซึ่งหากมีการให้ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น
การให้น้าสม่าเสมอ การใส่ปุ๋ยก่อนหมดช่วงฤดูฝนอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน จะช่วยลดอาการผลแตกของ
มะพร้าว ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพ
4.6) การให้ น้ าสม่าเสมอเพื่อปูองกันปัญหาผลลี บ เกิดจากการผสมละอองเกสรไม่ส มบูรณ์
ประกอบกับสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม (ฤดูแล้ง) ส่งผลให้การพัฒนาการสร้างน้า เนื้อ และกะลามะพร้าว
ไม่สมบูรณ์จึงทาให้เกิดอาการผลลีบและผิดปกติดังกล่าว ดังนั้น ควรมีการให้น้าอย่างสม่าเสมอ และใส่ปุ๋ย
บารุงต้นในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง เพื่อให้มะพร้าวสามารถดูดธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ภาพที่ 5.35 ลักษณะผลลีบ
4.7) การเลื อกพื้ น ที่ และจั ดการระยะปลู กที่ เหมาะสม เพื่ อปู องกั นการเกิ ดปั ญหาเอื อนกิ น
ลักษณะของผลภายนอกปกติ แต่เนื้อมะพร้าวมีลักษณะฟุามหนาประมาณ 2 เซนติเมตร ยุบง่าย เนื้อ
มะพร้าวหนาไม่เท่ากัน บางผลไม่มีเนื้อมีแต่กะลาและผิวของเนื้อขรุขระ ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่
สันนิษฐานว่าเกิดจากสภาพแวดล้ อมที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดี สภาวะอากาศมืดครึ้ม แสงแดดน้อยแต่กระทบ
แล้ง ทาให้อัตราการคายน้าและกระบวนการสังเคราะห์แสงน้อยลง ส่งผลให้รากพืชไม่สามารถดูด แร่ธาตุ
อาหารและน้าได้เพียงพอในขณะที่มะพร้าวเริ่มสร้างเนื้อ จึงพบลักษณะอาการดังกล่าวขึ้น ไม่มีวิธีการที่จะ
ปูองกันกาจัด ดังนั้นเบื้องต้นควรเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมต่อการปลูกมะพร้าวน้าหอม

ภาพที่ 5.36 ลักษณะผลมะพร้าวเอือนกิน
4.7 การใส่เกลือแกง (NaCl) เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต
- บริเวณพื้นที่ลุ่ ม หากพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่ มใกล้ ปากแม่น้า เป็นดิน
เหนียวที่เกิดจากตะกอนและได้รับอิทธิพลของเกลือทะเลที่เคยเป็นพื้นที่ที่น้าทะเลท่วมถึง ไม่จาเป็นต้องใส่
เกลือแกงเพิ่มเติม เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารต่าง ๆ ซึ่งมักพบโพแทสเซียมคลอไรด์
และโซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) ในปริมาณที่เพียงพอต่อการนาไปใช้เป็นประโยชน์ของมะพร้าวน้าหอม
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- บริ เวณพื้น ที่ราบ/ลาดเอียง หากพื้นที่ ราบ/ลาดเอียงปลู กมะพร้าวใกล้ ชายฝั่ งทะเล
ลักษณะดินเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย ไม่จาเป็นต้องใส่เกลือแกงเพิ่มเติม เนื่องจากได้รับโซเดียม
คลอไรด์จากการพัดพาของลมทะเลหรือน้าทะเลท่วมถึง
- ส่วนบางพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกมะพร้าวใกล้ชายฝั่งทะเลให้ใส่เกลือในอัตราที่กาหนดซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ การใส่เกลือให้ใส่ตามอายุของมะพร้าว เริ่มใส่เกลือเมื่อมะพร้าวอายุ 6 เดือนหลังปลูกใน
อัตรา 150 กรัม/ต้น/ปี อายุ 1 ปีในอัตรา 500 กรัม/ต้น/ปี อายุ 2 ปี ในอัตรา 750 กรั ม/ต้น/ปี อายุ 3 ปี
ในอัตรา 1,100 กรัม/ต้น/ปี อายุ 4 ปีในอัตรา 1,300 กรัม/ต้น/ปี และอายุ 5 ปี ขึ้นไปในอัตรา 1,500 กรัม/
ต้น/ปี ซึ่งการใส่เกลือแกงเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตมะพร้าว ช่วยให้มะพร้าวมีเปอร์เซ็นต์การติดผลสูงขึ้น และ
เนื้อมะพร้าวหนามากขึ้น (Severino, 2000) และจากการศึกษาเปรียบเทียบรายจ่ายและรายได้ในสวน
มะพร้าวที่ไม่ใส่เกลือแกง (NaCl) และใส่เกลือแกง 1.76 กก./ต้น ในประเทศฟิลิปปินส์ พบว่าเมื่อใส่เกลือแกง
จะเพิ่มผลตอบแทน 4,309.48 บาท ต่อพื้นที่ 1 เฮกแตร์
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บทที่ 6
การปลูกพืชแซมสร้างรายได้ในสวนมะพร้าว
น้าหอม
สุภาพร ชุมพงษ์ และทิพยา ไกรทอง


ข้อควรพิจารณาในการปลูกพืชร่วม/พืชแซม

การปลูกมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงจะเริ่มให้ผลผลิตอายุ 7-8 ปี มะพร้าวพันธุ์ลูกผสมเริ่มให้ผลผลิต
อายุ 4-5 ปี และมะพร้าวน้าหอม มะพร้าวต้นเตี้ย จะเริ่มให้ผลผลิตอายุ 3-4 ปี ในการปลูกมะพร้าวจะมี
ระยะห่างระหว่างต้นและแถวมาก เช่น มะพร้าวไทยต้นสูง ระยะปลูก 9 x 9 เมตร มะพร้าวลูกผสม ระยะ
ปลูก 8.5 x 8.5 เมตร มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวต้นเตี้ย ระยะปลูก 6.5 x 6.5 เมตร เป็นต้น อีกทั้งมะพร้าว
เป็นพืชที่มีอายุยาวนาน สวนมะพร้าวไทยต้นสูงส่วนมากต้นมะพร้าวจะมีอายุมากกว่ า 50 ปี ซึ่งโดยปกติ
ผลผลิตมะพร้าวจะเริ่มลดลงเมื่อมะพร้าวมีอายุประมาณ 40 ปี จึงทาให้ผลผลิตและรายได้ลดลง และเมื่อ
มะพร้าวอายุมากขึ้นจะมีพื้นที่ว่างในระหว่างแถวมะพร้าวที่แสงแดดจะสามารถส่องถึงพื้นดินได้ มากขึ้นโดย
เฉลี่ยถึง 56 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 6.1) ทาให้พื้นดินมีความร้อนสูงขึ้น รากใหม่เกิดขึ้นได้น้อย ส่งผลต้นพืช
อ่อนแอแคระแกร็น โดยพบว่ารากมะพร้าวที่มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้ดีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์จะ
อยู่ที่ความลึก 25-60 เซนติเมตรและรัศมีของรากกระจายรอบต้นระยะ 2 เมตร ดังนั้นจะเห็นว่ายังมีพื้นที่
เหลือให้ใช้ปลูกพืชอื่นได้อีก 70-75 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงควรปลูกพืชแซมเมื่อมะพร้าวมีช่วงอายุ เริ่มปลูกถึง
อายุ 3-5 ปี ตามกลุ่มพันธุ์ของมะพร้าว ในช่วงระยะนี้มะพร้าวยังมีต้นเล็กพืชแซมจะได้รับแสงแดดเพียงพอ
และอี ก ระยะก็ คือ ช่ ว งอายุ ม ากกว่ า 25 ปี โดยวิ ธี ก ารปลู ก พืช แซม แนะน าให้ ป ลู ก พืช แซมในแนวทิ ศ
ตะวันออก-ตะวันตก (Proud, 2005)
แสงที่ปรากฏบนพื้นดิน (apparent coverage of ground)

แสงที่ส่องผ่านทรงพุ่ม (light transmission through canopy)

ภาพที่ 6.1 แสดงความสัมพันธ์ของการเกิดร่มเงาใต้ต้นมะพร้าวและแสงแดดที่สามารถส่องถึงพื้นดินได้
เมื่อต้นมะพร้าวมีอายุต่างๆ กัน (Nelliat et al., 1974)
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 เขตพื้นที่ปลูกมะพร้าวและสภาพพื้นที่ในการปลูกพืชแซม
พื้นที่ปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้และภาคกลาง จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและ
ปัตตานี (ส านั กงานเศรษฐกิจ การเกษตร, 2562) ส าหรับพื้นที่ปลู กมะพร้าวน้าหอมและมะพร้าวอ่อน
จังหวัดที่ปลูกมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสงขลา (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2560)
ดังนั้น จะเห็นว่าพื้นที่ปลูกมะพร้าว สามารถแบ่งได้ตามสภาพพื้นที่ใหญ่ๆ ได้ 2 ลักษณะ คือ
1) พื้นที่ลุ่มปากแม่น้าของภาคกลางและภาคตะวันตก ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกมะพร้าวน้าหอมและ
มะพร้าวเตี้ย มีสภาพเป็นดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนดินที่ถูกน้าพัดพามาทับถมไว้ ซึ่งเป็นดินที่เหมาะสมดี
ที่สุดในการปลูกมะพร้าว เนื่องจากมีการสะสมของอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และ
มีอิทธิพลจากเกลือทะเลที่เคยเป็นพื้นที่น้าทะเลท่วมถึง ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระหว่าง 6-8 มักพบ
โพแทสเซียมคลอไรด์และโซเดียมคลอไรด์ที่ระดับความลึก 50-100 เซนติเมตร
2) พื้นที่ดอน โดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเล ที่มีทั้งดินเหนียวและดินร่วนปนทราย ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละจัง หวัดของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะปลูกมะพร้าวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
และมีการปลูกมะพร้าวน้าหอมและมะพร้าวต้นเตี้ยกระจายอยู่ทั่วไปแต่มีจานวนน้อย
ดังนั้น จึงต้องมีการคัดเลือกชนิดพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ ศึกษาวิธีการจัดการพืชแซมแต่
ละชนิดและแรงงานที่เกษตรกรมีในครัวเรือน ความต้องการของตลาดและความคุ้มค่าของการลงทุนด้วย การ
ปลูกพืชแซมหรือพืชร่วมจะต้องใช้พืชที่เหมาะสม เช่น พืชที่ทารายได้เร็ว ให้ผลผลิตสูง ราคาสูง และทนต่อ
สภาพร่มเงาหรือสภาพดินได้ดี พืชแซมหรือพืชร่วมในมะพร้าวมีหลายชนิดตั้งแต่ พืชล้มลุก พืชกึ่งล้มลุก และ
พืชยืนต้น ซึ่งมีตั้งแต่ ไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม้พุ่มขนาดกลาง และไม้พุ่มขนาดใหญ่ จากการศึกษาการปลูกพืชร่วม
และพืชแซมมะพร้าวที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (คนอง, 2536) โดยใช้พืชชนิดต่างๆ ปลูกแซมในมะพร้าว จะ
ทาให้มะพร้าวมีการเจริญเติบโตดี ตกผลเร็วกว่ากาหนด และให้ผลผลิตของมะพร้าวสูงกว่าการปลูกมะพร้าว
เพียงพืชเดียว
ในช่วงมะพร้าวอายุยังน้อย คือ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึง 3-5 ปี พืชแซมที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก
ประเภทพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว อ้อย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีข้าวไร่และพืชสวนชนิด
ต่างๆ เช่น ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ กะหล่าปลี คะน้า แตงร้าน แตงกวา ฟักทอง เผือก มันเทศ ขิง ข่า ขมิ้น
สับปะรด เสาวรส กล้วย มะละกอ ฝรั่ง เป็นต้น มะพร้าวที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป สภาพของพื้นที่ในสวนจะมี
ร่มเงามาก พืชที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่ต้องการร่มเงา แต่อย่างไรก็ตามในการปลูกพืชบางชนิดต้องคานึงถึง
สภาพแวดล้อม สภาพของดิน และอื่นๆ เป็นองค์ประกอบด้วย
การปลูกพืชแซมหรือพืชร่วมกับมะพร้าวนั้น ส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวมะพร้าวหรือ
ระหว่างต้นมะพร้าว ในการปลูกพืชแซมจะต้องปลูกอย่างมีระบบ เป็นแถวเป็นแนว ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการ
จัดการและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการขนย้ายวัสดุการเกษตร และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กับระยะปลูกและความเหมาะสมของชนิดพืชเป็นหลัก
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 การเลือกชนิดของพืชแซม
การปลูกพืชแซมเป็นการใช้พื้นที่ ว่างระหว่างแถวมะพร้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาให้มีการ
ผสมผสานการให้ปุ๋ยให้น้าและการกาจัดวัชพืช เป็นการเสริมรายได้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิต การ
เลือกชนิดพืชที่ปลูกอาจจะปลูกสลับกับพืชตระกูลถั่วเพื่อช่วยปรับปรุงดินและเลือกปลูกพืชหมุนเวียนตาม
ช่วงอายุมะพร้าว ในการปลูกพืชแซมควรมีการหมุนเวียนชนิดของพืชเพื่อปูองกันการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรูของพืชแซม

ภาพที่ 6.2 การปลูกพืชแซมรูปแบบต่างๆ ตามอายุของมะพร้าวและชนิดของพืชแซม
ตารางที่ 6.1 ชนิดของพืชแซม วิธีการปลูก และผลผลิตที่ได้ จากการปลูกในแปลงมะพร้าวอายุต่างๆ
อายุ
มะพร้าว

พืชปลูก

1-3 ปี

ถั่วฝักยาว

ผลผลิตต่อไร่

เผือก

ระยะปลูก 30x50 ซม.
ผลผลิต 504 กิโลกรัม/ไร่/ฤดูปลูก
ปลูก 8 แถว/1 ร่องมะพร้าว
ระยะปลูก 30x50 ซม.
ผลผลิต 900 กิโลกรัม/ไร่/ฤดูปลูก
ปลูก 8 แถว/1 ร่องมะพร้าว
ระยะปลูก 50x100 ซม.
ผลผลิต 1,106 กิโลกรัม/ไร่/ฤดูปลูก

แตงโม

ระหว่างต้น/แถวมะพร้าว

ผลผลิต 1,350 กิโลกรัม/ไร่/ฤดูปลูก

ปลูกระหว่างแถวและต้น
มะพร้าว 2,500 หน่อต่อไร่
ระยะ 3x4 เมตร
ปลูก 2 แถว/1 ร่องมะพร้าว
ระยะ 3x3 เมตร
ปลูก 2 แถว/1 ร่องมะพร้าว

ผลผลิต 2,500 กิโลกรัม/ไร่

แตงร้าน

สับปะรด
เสาวรส
3 ปี ขึ้นไป

ระยะปลูก/
จานวนต้นต่อไร่

กาแฟ

ผลผลิตในปีที่ 1-3 จานวน 200, 1,437 และ
1,765 กิโลกรัม/ไร่/ปี ตามลาดับ
ผลผลิตในปีที่ 2 ขึ้นไป
ให้ผลผลิตสูงสุด 155 กิโลกรัม/ไร่/ปี

ที่มา : คนอง, 2536
 พืชทนเค็มในสวนมะพร้าวน้าหอม

พื้นที่หลักที่เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สาคัญ โดยเฉพาะมะพร้าวน้าหอมจะอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม
น้ าภาคกลาง ลั ก ษณะดิ น เป็ น พื้ น ที่ ลุ่ ม ดิ น เหนี ย วเกิ ด จากตะกอนปากแม่ น้ า ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ราชบุ รี
สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรสงคราม สมศรี (2539) ได้ศึกษาพื้นที่บริเวณดังกล่าว พบว่าเป็นพื้นที่ซึ่ง
เป็นเขตพื้นที่ดินเค็มและพื้นที่ที่มีศักยภาพจะเป็นดินเค็มในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ส่วนใหญ่มี
การยกร่องใช้ปลูกมะพร้าวในดินชุดท่าจีนเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่เป็นดินเค็มระดับน้าใต้ดินอยู่
ลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ตลอดปี สาหรับมะพร้าวเป็นพืชที่สามารถทนดินเค็มได้ถึงระดับเค็มมาก ดังนั้น
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จึงควรเลือกชนิดของพืชแซมที่เหมาะสมกับชนิดดิ น และจะต้องเป็นพืชที่จะสามารถเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิตได้ในดินที่มีระดับความเค็มแตกต่างกัน จาแนกระดับความเค็มที่มีผลกระทบต่อพืช (ตารางที่ 6.2 และ
ตารางที่ 6.3)
ตารางที่ 6.2 การจาแนกระดับความเค็มที่มีผลกระทบต่อพืช
ค่าการ
นาไฟฟ้า

เกลือ
ในดิน

(dS/m)

(%)

ระดับ
ความเค็ม
ของดิน

อิทธิพลต่อพืช

2
< 0.1
ไม่เค็ม
ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
2-4
0.1-0.2
เค็มเล็กน้อย มีผลต่อพืชที่ไม่ทนเค็ม
4-8
0.2-0.4
เค็มปานกลาง มีผลต่อพืชหลายชนิด
8-16
0.4-0.8
เค็มมาก
พืชทนเค็มเท่านั้นที่ยังเจริญเติบโตได้ดี
16
> 0.8
เค็มจัด
พืชทนเค็มน้อยชนิดหรือพืชชอบเกลือที่เจริญเติบโตได้ดี
ที่มา : U.S. Soil Salinity Laboratory Staff, 1954

ภาพที่ 6.3 การปลูกไม้ผล ไม้ดอก แซมในแปลงปลูกมะพร้าวอายุ 1-3 ปี
ตารางที่ 6.3 ความสามารถในการทนดินเค็มของพืชเศรษฐกิจบางชนิด
ค่าการนาไฟฟ้า (dS/m)

2

4

8

12

16

เปอร์เซ็นต์เกลือ

0.12

0.25

0.5

0.75

1.0

ระดับความเค็มดิน

เค็มน้อย

เค็มปานกลาง

อาการของพืช

พืชบางชนิด
แสดงอาการ

พืชทัว
่ ไป
แสดงอาการ

เค็มมาก

พืชทนเค็มบางชนิดเจริญเติบโตให้ผลผลิต

พืชผัก
หมายเหตุ ในระดับความ
เค็มที่กาหนดไว้ในตาราง
พืชสามารถเจริญเติบโต
และมีผลผลิตลดลงไม่เกิน
50 เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบ
กับการปลูกในดินปกติ

ถั่วฝักยาว
ผักกาด
พริกไทย
แตงไทย
แตงร้าน
แตงกวา
มะเขือ

บวบ
พริกยักษ์
ถั่วลันเตา
น้าเต้า
หอมใหญ่
ข้าวโพดหวาน
ผักกาดหอม
แตงกวาญี่ปุน
บรอกโคลี

กะหล่าดอก
กะหล่าปลี
มันฝรั่ง
กระเทียม
หอมแดง
แตงโม
แคนตาลูป
สับปะรด
หน่อไม้ฝรั่ง
ผักชี
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เค็มจัด

ผักโขม
ผักกาดหัว
มะเขือเทศ
ถั่วพุ่ม
ชะอม
คะน้า
กะเพรา
ผักบุ้งจีน

เยอบีร่า

ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง ถั่วแดง
ถั่วแขก ถั่วดา
งา

อะโวกาโด กล้วย
ลิ้นจี่
มะนาว
ส้ม
มะม่วง

ไม้ดอก
กุหลาบ

พืชไร่และพืชอาหารสัตว์
ข้าว โสนอินเดีย
หญ้านวลน้อย
ปุาน โสนพื้นเมือง โสนคางคก
ทานตะวัน ปอแก้ว ข้าวทนเค็ม
ข้าวโพด หม่อน
คาฝอย
ข้าวฟุาง หญ้าเจ้าชู้ โสนอัฟริกัน
อัญชัน มัน
มันเทศ
สาปะหลัง
หญ้าขน
ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า
หญ้ากินนี
ไม้ผลและต้นไม้
ทับทิม ปาล์มน้ามัน กระถินณรงค์
ชมพู่
ขี้เหล็ก
มะกอก
ฝรั่ง
แค
ยูคาลิปตัส
มะเดื่อ
มะม่วงหิมพานต์
องุ่น
มะยม
สมอ
มะขามเทศ

ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 6.4 การปลูกพืชแซมในแปลงปลูกมะพร้าว
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บานบุรี
บานไม่รู้โรย
เล็บมือนาง
ชบา เฟื่องฟูา

คุณนายตื่นสาย
เข็ม
เขียวหมื่นปี
แพรเซี่ยงไฮ้

ฝูาย
หญ้าแพรก
หญ้าไฮบริดเน
เปียร์
หญ้าชันอากาศ
หญ้าแห้วหมู
ปุานศณนารายณ์

หญ้าดิกซี่
หญ้าสเมียร์นา
หญ้าซีบรูค
หญ้าคาลลา
หญ้าจอร์เจีย

ละมุด
พุทรา
มะขาม
มะพร้าว
อินทผลัม
สน
สะเดา

โกงกาง
ชะคราม
หนามแดง
เสม็ด
แสม
กระถิน
ออสเตรเลีย

บทที่ 7
การจัดการศัตรูมะพร้าว
ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
 แมลงศัตรูมะพร้าวน้าหอมที่สาคัญ
 หนอนหัวด้ามะพร้าว (Opisina arenosella Walker)
ความส้าคัญและลักษณะการเข้าท้าลาย
หนอนหัวดามะพร้าวระยะตัวหนอนเท่านั้น ที่เข้าทาลายใบมะพร้าว โดยจะแทะกินผิวใบ
บริเวณใต้ทางใบ จากนั้นจะถักใยนามูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้น นามาสร้างเป็นอุโมงค์คลุม
ลาตัว ยาวตามทางใบบริ เวณใต้ทางใบ ตัว หนอนจะอาศัยอยู่ภ ายในอุโ มงค์ที่ส ร้างขึ้นและแทะกินผิว ใบ
โดยทั่วไปหนอนหัวดามะพร้าวชอบทาลายใบแก่ ใบที่ถูกทาลายจะมีลักษณะแห้งเป็นสีน้าตาล หากการ
ทาลายรุนแรงอาจทาให้ต้นมะพร้าวตายได้

ภาพที่ 7.1 ลักษณะการเข้าทาลายของหนอนหัวดามะพร้าว
ที่มา : ดารากร เผ่าชู
ศัตรูธรรมชาติ ศัตรูธรรมชาติของหนอนหัวดามะพร้าว ได้แก่ แตนเบี ยนโกนีโอซัส นีแฟนติดิส
(Goniozus nephantidis) แตนเบียนบราคอน (Bracon sp.) แตนเบียนดักแด้ Brachymeria sp. และเชื้อ
ราบิวเวอร์เรีย
การป้องกันก้าจัด
1) วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบที่มีหนอนหัวดามะพร้าวนาไปเผาทาลาย ไม่ควรเคลื่อนย้าย
ต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด
2) การใช้แตนเบียน โดยการใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับหนอนหั วดามะพร้าว ได้แก่
แตนเบียนโกนีโอซัส นีแฟนติดิส (Goniozus nephantidis) ก่อนปล่อยแตนเบียนออกสู่ธรรมชาติ ควรให้
แน่ใจว่าแตนเบียนผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้ว (จะผสมพันธุ์ห ลังจากออกจากดักแด้แล้ว 4-7 วัน) ซึ่งเมื่อปล่อย
แตนเบียนในธรรมชาติ แตนเบียนจะสามารถไปเบียนและวางไข่บนตัวหนอนหัวดามะพร้าวได้ทันที
3) การใช้ชีวภัณฑ์ โดยใช้แบคทีเรียบาซิลลัส ทูริ งเจียนซีส อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้า 20
ลิตร ใช้เครื่องพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม (ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากกรมวิชาการ
เกษตรแล้วเท่านั้น)
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4) การใช้สารเคมี กรณีมะพร้าวต้นเล็กที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร รวมทั้ง มะพร้าวน้าหอม
เนื่องจากการวิจัยการฉีดสารเข้าต้น ยังอยู่ระหว่างการวิจัยหาอัตราที่เหมาะสมทั้งด้านประสิทธิภาพและการตกค้าง
ดังนั้นหากในพื้นที่การระบาดรุนแรง และไม่มีการปล่อยแตนเบียน ให้ ใช้สาร ฟลูเบนไดเอไมด์ 20% WG อัตรา 5
กรัม หรือคลอแรนทรานิลิโพร์ล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือสปินโนแสด 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร
หรือลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร (ฟลูเบนไดเอไมด์ และคลอแรนทรานิลิโพร์ลมีพิษน้อยต่อผึ้ง สปินโน
แสดมีพิษสูงต่อผึ้ง ส่วนลูเฟนนูรอนมีพิษสูงต่อกุ้ง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมสารอัตราที่กาหนดผสมน้า 20
ลิตร พ่น 1 -2 ครั้ง ให้ทั่วทรงพุ่มจะมีประสิทธิภาพปูองกันกาจัดได้ประมาณ 2 สัปดาห์ กรณีที่มีการปล่อยแตน
เบียน ให้พ่นสารเคมีก่อน ประมาณ 2 สั ปดาห์ ค่อยทาการปล่อยแตนเบียน กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์
สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกันเพื่อปูองกันการแพร่กระจายของหนอนหัวดามะพร้าว
 แมลงด้าหนามมะพร้าว (Brontispa longissima (Gestro))

ความส้าคัญและลักษณะการเข้าท้าลาย
แมลงดาหนามมะพร้าวทาลายส่วนใบของมะพร้าว โดยทั้งตัวเต็มวัย และตัวอ่อนอาศัยอยู่
ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าว และแทะกินผิวใบ ใบมะพร้าวที่ถูกทาลายเมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้าตาล
อ่อน หากใบมะพร้าวถูกทาลายติดต่อกันเป็นเวลานานจะทาให้ยอดของมะพร้าวมีสี น้าตาลเมื่อมองไกลๆ
จะเห็นเป็นสีขาวโพลน ชาวบ้านเรียกว่า “มะพร้าวหัวหงอก”

ภาพที่ 7.2 ลักษณะการเข้าทาลายของแมลงดาหนามมะพร้าว
ที่มา : ดารากร เผ่าชู
ศัตรูธรรมชาติ ศัตรูธรรมชาติของแมลงดาหนามมะพร้าว ได้แก่ แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพ
นารัม (Asecodes hispinarum) แตนเบียนเตตระสติคัส บรอนทิสปี้ (Tetrastichus brontispae) และ
เชื้อราบิวเวอร์เรีย
การป้องกันก้าจัด
1) วิธีเขตกรรมและวิธีกล ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มี
การระบาด
2) การใช้ชี ว วิ ธี โดยการใช้แตนเบียนที่ เฉพาะเจาะจงกั บ แมลงด าหนามมะพร้ าว ได้ แก่
แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม (Asecodes hispinarum) ซึ่งนาเข้าจากประเทศเวียดนาม มาเลี้ยงขยาย
ปล่อยช่วยทาลายหนอนแมลงดาหนามมะพร้าว และแตนเบียนเตตระสติคัส บรอนทิสปี้ (Tetrastichus
brontispae) ทาลายดักแด้แมลงดาหนามมะพร้าว
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3) การใช้สารเคมี ได้แก่ สาร อิมิดาโคลพริด 70% WG, ไทอะมีทอกแซม 25% WG และได
โนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 4, 4 และ 10 กรัมละลายน้า 1 ลิตรต่อต้น ราดบริเวณยอดและรอบคอมะพร้าว
หรือการใช้สารคาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ 4% GR ใส่ถุงผ้าที่ดัดแปลงคล้ายถุงชา อัตรา 30 กรัมต่อต้น มี
ประสิทธิภาพปูองกันกาจัดแมลงดาหนามมะพร้าวได้นานประมาณ 1 เดือน
 ด้วงแรดมะพร้าว (Oryctes rhinoceros L.)

ความส้าคัญและลักษณะการเข้าท้าลาย
การเข้าทาลายพืชของด้วงแรดมะพร้าวจะเกิดขึ้นเฉพาะในระยะที่เป็นตัวเต็มวัยเท่านั้น โดย
การบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว รวมทั้งเจาะทาลายยอดอ่อนที่ใบยังไม่คลี่ ทาให้
ใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้ว ๆ คล้ายหางปลา หรือรูปพัด ถ้าโดนทาลายมาก ๆ จะทาให้
ใบที่เกิดใหม่แคระแกร็ น รอยแผลที่ถูกด้วงแรดมะพร้าวกัดเป็นเนื้อเยื่ออ่อนทาให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามา
วางไข่ หรือเป็นทางให้เกิดยอดเน่า จนถึงต้นตายได้ในที่สุด

ภาพที่ 7.3 ลักษณะการเข้าทาลายของด้วงแรดมะพร้าว
ที่มา : ดารากร เผ่าชู
ศัตรูธรรมชาติของด้วงแรดมะพร้าว ได้แก่ เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae
การป้องกันก้าจัด
1) วิธีเขตกรรม โดยการทาความสะอาดบริเวณสวนมะพร้าวเพื่อ กาจัดแหล่งขยายพันธุ์ เป็น
วิธีที่ใช้ได้ผลดี ถ้ามีกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื้อย แกลบควรกาจัดออกไปจากบริเวณสวน หรือ
กองให้เป็นที่แล้วหมั่นกลับเพื่อตรวจดู หากพบหนอนให้จับทาลายหรือเผากองขยะนั้นเสีย ส่วนของลาต้น
และตอมะพร้าวที่โค่นทิ้งไว้ หรือมะพร้าวที่ยืนต้นตายควรโค่นลงมาเผาทาลาย ต้นมะพร้าวที่ถูกตัดเพื่อปลูก
แทน ถ้ายั งสดอยู่ เผาทาลายไม่ได้ ควรทอนออกเป็นท่อนสั้ นๆ นามารวมกันไว้ ปล่ อยให้ ผุ ส ลายล่ อให้
ด้วงแรดมะพร้าวมาวางไข่ ด้วงจะวางไข่ตามเปลือกมะพร้าวที่อยู่ติดกับพื้นดินเพราะมีความชุ่มชื้นสูงและ
ผุเร็ว แล้วเผาทาลายท่อนมะพร้าวนั้นเสีย ซึ่งจะเป็นการกาจัดทั้งไข่ หนอนและดักแด้ของด้วงแรดมะพร้าว
ที่ถูกโค่นเหลือตอไว้ ใช้น้ามันเครื่องใช้แล้วราดให้ทั่วตอ ปูองกันการวางไข่ได้
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2) การใช้ชีววิธี โดยใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ใส่ไว้ตามกองขยะ กองปุ๋ย
คอก หรือท่อนมะพร้าวที่มีหนอนด้วงแรดมะพร้าวอาศัยอยู่ เชื้อราจะแพร่กระจายไปเอง และจะทาลาย
ด้วงแรดมะพร้าวทุกระยะการเจริญเติบโต
3) การใช้สารเคมี
- ต้นมะพร้าวอายุ 3-5 ปี ซึ่งยังสูงไม่มาก ใช้ลูกเหม็นใส่บริเวณคอมะพร้าวที่โคนทางใบ
รอบ ๆ ยอดอ่อน ทางละ 2 ลูก ต้นละ 6-8 ลูก กลิ่นของลูกเหม็นจะไล่ไม่ให้ด้วงแรดมะพร้าวบินเข้าไป
ทาลายคอมะพร้าว
- ใช้สารฆ่าแมลงไดอะซินอน 60% EC หรือ คาร์โบซัลแฟน 20% EC ชนิดใดชนิดหนึ่ง
อัตรา 80 มิลลิลิตรผสมน้า 20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพร้าวตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมาให้เปียก โดยใช้ปริมาณ
1-1.5 ลิตร ทุก 15-20 วัน ควรใช้ 1-2 ครั้งในช่วงระบาด

ข)
ก) ยมเพื่อทาลายด้วงแรดมะพร้าว
ภาพที่ 7.4 การใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซี
ก) กองกับดักที่ใส่เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม ข) ด้วงแรดมะพร้าวที่ถูกเชื้อราเขียวเมตรไรเซียมทาลาย
 ด้วงงวงมะพร้าว (Rhynchophorus ferrugineus (Olivier))

ด้วงงวงมะพร้าว หรือด้วงสาคู หรือ ด้วงลาน ในประเทศไทยพบทาลายมะพร้าวอยู่ 2 ชนิด
คือ ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก และด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ ทั้งสองชนิดจัดเป็นแมลงศัตรูที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจมาก ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่มักชอบทาลายมะพร้าวบริเวณยอดอ่อน ในขณะที่ด้วงงวงชนิดเล็ก
ชอบเจาะหรือทาลายบริเวณลาต้น

ภาพที่ 7.5 ลักษณะการเข้าทาลายของด้วงงวงมะพร้าว
ที่มา : ดารากร เผ่าชู
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ความส้าคัญและลักษณะการเข้าท้าลาย
ด้วงงวงมะพร้าว ทาลายมะพร้าวโดยเจาะเข้าไปในลาต้น และส่วนยอด เช่น บริเวณคอ
มะพร้ า ว การเข้ า ท าลายในระยะเริ่ ม แรกเกษตรกรอาจไม่ ทราบ เพราะหนอนเจาะเข้ าไปกั ด กิ นและ
เจริญเติบโตอยู่ภายในต้นมะพร้าว กว่าจะทราบมะพร้าวก็ถูกทาลายอย่างรุนแรง เช่น ยอดเน่า หรือลาต้นถูก
กัดกินจนเป็นโพรงไม่อาจปูองกันหรือรักษาได้ทันการณ์ มะพร้าวที่ถูกด้วงงวงมะพร้าวทาลายส่วนใหญ่จะตาย
ด้วงงวงมักทาลายตามรอยทาลายของด้วงแรดมะพร้าว โดยวางไข่บริเวณบาดแผลตามลาต้นหรือบริเวณที่
ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้ หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก ด้วงงวงเองก็สามารถเจาะส่วนที่อ่อนของมะพร้าว
เพื่อวางไข่ได้ หนอนที่ฟักออกจากไข่จะกัดกินชอนไชไปในต้นมะพร้าว ทาให้เกิดแผลเน่าภายใน ต้นมะพร้าว
ที่ถูกทาลายจะแสดงอาการเฉาหรือยอดหักพับ เพราะบริเวณที่หนอนทาลายจะเป็นโพรง มีรูและแผลเน่า
ต่อเนื่องไปในบริเวณใกล้เคียง หนอนจะกัดกินไปจนกระทั่งต้นเป็นโพรงใหญ่ไม่สามารถส่งน้าและอาหารไปถึง
ยอดได้ และทาให้ต้นมะพร้าวตายในที่สุด
การป้องกันก้าจัด
1) ปู อ งกั น และก าจั ดด้ ว งแรดมะพร้ าวอย่ า ให้ ร ะบาดในสวนมะพร้ า ว เพราะรอยแผลที่
ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้จะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และเมื่อฟักออกเป็นตัวหนอนแล้วหนอน
ของด้วงงวงมะพร้าวจะเข้าไปทาลายในต้นมะพร้าวได้ง่าย
2) ใช้วิธีเดียวกับวิธีการปูองกันกาจัดด้วงแรดมะพร้าว จะสามารถกาจัดไข่ หนอนและตัวเต็ม
วัยของด้วงงวงมะพร้าวได้
3) ใช้น้ามันเครื่องใช้แล้ว หรือชันผสมน้ามันยางทาบริเวณแผลโคนต้นหรือลาต้นมะพร้าวเพื่อ
ปูองกันการวางไข่
4) ต้นมะพร้าวที่ถูกด้วงงวงมะพร้าวทาลาย ควรตัดโค่นทอนเป็นท่อนแล้วผ่าจับหนอนทาลาย
ไม่ควรให้ต้นมะพร้าวเกิดแผลหรือปลูกโคนลอยเพราะจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และหนอนที่
ฟักจากไข่จะเจาะเข้าไปทาลายในต้นมะพร้าวได้ หากลาต้นเป็นรอยแผล ควรทาด้วยน้ามันเครื่องหรือชันผสม
น้ามันยาง เพื่อปูองกันการวางไข่
ไรสี่ขามะพร้าว (Colomerus novahebridensis Keifer)
ความส้าคัญและลักษณะการท้าลาย
ลักษณะอาการที่สาคัญพบว่าไรชนิดนี้จะเข้าทาลายอยู่ภายในกลีบของขั้วผล ตั้งแต่ระยะ
ผลขนาดเล็ ก เมื่อ แกะขั้ ว ผลออก จะเห็ นด้ า นในของขั้ ว ผลเป็น สี น้าตาล หากน าไปส่ องดู ภ ายใต้ก ล้ อ ง
จุล ทรรศน์ จะเห็น ไรสี่ ขาเล็ ก ๆ เป็ นจ านวนมาก ส าหรับบริเวณผลภายนอกจะพบเห็นแผลเล็ กๆ โดย
ลักษณะของแผลจะมีลักษณะเป็นแผลที่ส่วนปลายจะมีลักษณะค่อยเรียวแหลม เมื่อผลมีขนาดโตขึ้นจะเห็น
แผลได้ชัดเจนขึ้น แผลจะมีลักษณะเป็นแผลสีน้าตาลแข็ง แต่หากพบแผลที่ผลมีลักษณะตัดเป็นเส้นตรงใน
แนวนอน จะเป็นลักษณะอาการที่เกิดจากการเข้าทาลายของไรขาว ซึ่งบางครั้งพบลักษณะอาการทั้งที่เกิด
จากไรสี่ขาและไรขาวอยู่ภายในผลเดียวกัน
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ภาพที่ 7.6 ลักษณะการเข้าทาลายของไรสี่ขามะพร้าวในผลมะพร้าวขนาดเล็ก

ภาพที่ 7.7 อาการที่เกิดจากการทาลายของไรสี่ขา และอาการที่เกิดจากไรขาว
การป้องกันก้าจัด
ไม่สามารถพ่นสารฆ่าไรอย่างเดียวแล้วจะกาจัดไรได้อย่างสิ้นซาก เนื่องจากสารฆ่าไรเป็น
สารประเภทถูกตัวตายเท่านั้น ไรจะเข้าทาลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าว ทาให้การฉีด สารไม่สามารถโดนตัว
ไรได้ ดังนั้นจึงต้องตัดทาลายจั่นช่อดอก และช่อผลของมะพร้าวทั้งหมดจนกว่าจะไม่พบอาการลูกลาย โดย
วิธีกาจัดไรหลังจากตัดช่อดอก และช่อผลมีหลายวิธี ดังนี้ 1. นาไปฝังกลบโดยให้มีหน้าดินลึกประมาณ 50
เซนติเมตร 2. ถ่วงน้า โดยต้องกดให้จมน้าทั้งหมด 3. ใส่ถุงพลาสติกดาตากแดดไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และ
4. เผาทาลายจั่นช่อดอกและช่อผลทั้งหมด พ่นสารฆ่าไรอย่างน้อย 4 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ หลังตัดจั่นช่อ
ดอกและช่อผลทุกครั้งจนกว่าจะไม่พบอาการเข้าทาลาย
หากยังพบอาการลูกลาย ให้เปลี่ยนชนิดสารฆ่าไรตามกลุ่มสารออกฤทธิ์ ได้แก่ โพรพาร์
ไกต์ 30%WP อัตรา 30 กรัมต่อน้า 20 ลิตร อะมิทราซ 20%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
กามะถันผง 80%WP อัตรา 60 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ไพริดาเบน 20%WP อัตรา 10 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
(กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม, สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช)
 ไรแมงมุมเทียมปาล์ม (Raoiella indica Hirst)

ความส้าคัญและลักษณะการท้าลาย
เป็นศัตรูที่สาคัญของมะพร้าว หมาก และปาล์ม โดยจะดูดทาลายอยู่ที่ บริเวณใต้ใบ การ
ทาลายรุนแรงมากในระยะต้นกล้า มีลักษณะเป็นจุดประสีขาวจางที่บริเวณใต้ใบ ส่วนหน้าใบเหนือบริเวณที่ไร
ดูดทาลายอยู่ จะมีลักษณะเหลืองซีดในระยะแรก และจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแดง หากระบาดมากๆ
ใบจะสีเหลือง เมื่อระบาดรุนแรงมากขึ้นจะหลบซ่อนอยู่ภายใต้เส้นใยบาง ๆ ที่มันสร้างขึ้นบริเวณใต้ใบนั้น
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ภาพที่ 7.8 ลักษณะการเข้าทาลายของไรแมงมุมเทียมปาล์ม
การป้องกันก้าจัด
ยังไม่มีการศึกษาถึงวิธีการปูองกันกาจัด
 ไรแมงมุมฟิจิ (Tetranychus fijiensis Hirst)

ความส้าคัญและลักษณะการท้าลาย
สาหรับมะพร้าว ไรเข้าทาลายบริเวณใต้ใบมะพร้าว มักอยู่รวมเป็นจุด ๆ มีจานวนตัวไม่มาก
นักบนใบมะพร้าว และพบบนใบมะพร้าวทั่ว ๆ ไปเป็นปกติ อาการเข้าทาลายจึงไม่เด่นชัด ไรจะสร้างเส้นใย
บาง ๆ บริเวณใต้ใบมะพร้าว

ภาพที่ 7.9 ไรแมงมุมฟิจิเพศเมียและเพศผู้
การป้องกันก้าจัด
พ่นสาร เฟนบูทาทินออกไซด์ (fenbutatin oxide) 50% W/V SC 15 มิลลิลิตรต่อน้า 20
ลิตรเฟนไพรอกซิเมต (fenpyroximate) 5% W/V SC 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
 สัตว์ฟันแทะศัตรูมะพร้าวน้าหอม
 หนูท้องขาวบ้านหรือหนูท้องขาวสวน (Rattus rattus L.)
ความส้าคัญและลักษณะการเข้าท้าลาย
หนูชนิดนี้เป็นหนูชนิดเดียวที่เป็นศัตรูมะพร้าวที่ สาคัญ หนูจะใช้ฟันแทะคู่หน้า (Incisors)
กัดแทะผลมะพร้าว โดยหนูจะชอบกัดทาลายตั้งแต่ผลอ่อนขนาดเล็กยังไม่มีเนื้อจนถึงผลค่อนข้างแก่มีเนื้อ
แข็งเป็นมะพร้าวทาขนม หนูจะกัดทาลายบริเวณส่วนหัวที่ติดกับขั้วของผลเป็นส่วนที่เปลือกมะพร้าวยัง
อ่อนนุ่ม โดยจะกัดเจาะเป็นรูกลมจนทะลุเข้าไปกินทั้งน้าและเนื้อมะพร้าวและกัดกินซ้าจนกว่ามะพร้าวผล
นั้นหล่นจากต้นหรือกินเนื้อ จนหมด หนูจะกัดกินเวลากลางคืน บางครั้งอาจพบเห็นเวลากลางวันบ้าง ถ้า
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บริเวณผลที่กัดกินอยู่ในที่ค่อนข้างปกปิดพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติ เช่น นกเหยี่ยว นกเค้าแมว เป็นต้น จึง
ทาให้หนูระบาดได้ตลอดจนกว่าจะไม่มีผลผลิต มักจะระบาดมากในช่วงฤดูแล้ง

ภาพที่ 7.10 หนูท้องขาวบ้านและลักษณะผลมะพร้าวที่ถูกทาลาย
การป้องกัน
1) กาจัดแหล่งอาศัยทั้งบริเวณโคนต้นและกาจัดวัชพืช กองทางมะพร้าว เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่
หลบซ่อนของหนู และบนยอดมะพร้าวจะต้องไม่รกเป็นที่อาศัยทารังของหนู
2) ตัดต้นไม้บริเวณรอบ ๆ แปลง โดยเฉพาะด้านที่ติดกับต้นไม้ปุา เพื่อไม่ให้หนูจากปุาเข้ามา
อาศัยในสวน
3) ใช้แผ่ นสังกะสีแผ่ นเรี ยบกว้าง 30–35 เซนติเมตร ติดล้อมรอบล าต้น สูงจากพื้นดิ น 1
เมตร จะช่วยไม่ให้หนูปีนต้นไปทาลายผลผลิตได้
4) ใช้เสียงไล่ เช่น จุดประทัด เสียงไม้ตีกันเวลากลางคืน เป็นต้น
การก้าจัด
1) ใช้กับดักชนิดต่าง ๆ เช่น กับดักตีตาย บ่วงลวด กรงดัก นามาดักกาจัดหนู โดยวางกับดัก
ตามพื้นดินบนต้นไม้ที่มีหนูวิ่งผ่าน เป็นการช่วยลดประชากรได้
2) ใช้เหยื่อโปรโตซัวสาเร็จรูป ซึ่งบรรจุโปรโตซัว (Sarcocystis singaporensi) จานวน
200,000 สปอโรซีสต์ (Sporocyst)/ก้อน วางบริเวณทางเดินหนู รูหนู โคนต้นไม้ หรือใช้ภาชนะบรรจุเหยื่อ
2 ก้อนต่อจุด จานวน 20-25 ก้อน/ไร่ สามารถทาให้หนูปุวยตายภายใน 7–15 วัน
3) การใช้สารเคมี ใช้สารออกฤทธิ์เร็ว ได้แก่ ซิงค์ฟอสไฟด์ 80% PW เป็นผง ผสมกับข้าวสาร
หรือผลไม้ เป็นเหยื่อพิษ อัตรา 0.8–1 % วางเป็นจุด ๆ ตามพื้นดิน หรือวางบนคอมะพร้าว ซึ่งจะตายใน 1
วัน หรือใช้สารออกฤทธิ์ช้า ได้แก่ โฟคูมาเฟน หรือ ไดฟิทิอาโลน ชนิดก้ อนขี้ผึ้ ง โดยใส่ สารชนิดนี้ลงใน
ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ท่อละ 30 ก้อน วางที่โคนต้นมะพร้าวทุก
3 ต้นต่อท่อ สามารถลดประชากรหนูได้มากกว่า 75%
4) อนุรักษ์สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เช่น เหยี่ยว นกแสก นกเค้า งู และสัตว์ศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น
 กระรอกหลากสี (Variable Squirrel)

ความส้าคัญและลักษณะการท้าลาย
กระรอกใช้ฟันแทะคู่หน้า (Incisors) กัดแทะผลมะพร้าว โดยจะกัดทาลายตั้งแต่ผลอ่อน
ขนาดเล็กยังไม่มีเนื้อจนถึงผลแก่มีเนื้อแข็งจนเปลือกมะพร้าวแห้ง จะกัดทาลายทุกส่วนของผลมะพร้าว
ตั้งแต่ส่วนหัวที่ติดกับขั้วของผลเป็นส่วนที่เปลือกมะพร้าวยังอ่อนนุ่ม แต่ชอบกัดทาลายบริเวณกลางผล และ
ก้นผลมากกว่า จะกัดเจาะเป็นรูกลมจนทะลุเข้าไปกินทั้งน้าและเนื้อมะพร้าว จะกัดกินซ้าจนกว่ามะพร้าวผล
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นั้นหล่นจากต้นหรือกินเนื้อหมดผล กระรอกออกหากินตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเวลาเย็น ดังนั้นจึงระบาดกัดกินได้
ตลอดทั้งปีจนกว่าจะไม่มีผลผลิตให้กิน จะระบาดมากในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น

ภาพที่ 7.11 กระรอกหลากสีและลักษณะผลมะพร้าวที่ถูกทาลาย
การป้องกัน
1) กาจัดแหล่งอาศัยทั้งบริเวณโคนต้นและกาจัดวัชพืช กองทางมะพร้าว เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่
หลบซ่อนของกระรอก และบนยอดมะพร้าวจะต้องไม่รกเป็นที่อาศัยทารังของทั้งหนูและกระรอก
2) ตัดต้นไม้บริเวณรอบ ๆ แปลง โดยเฉพาะด้านที่ติดกับต้นไม้ปุา เพื่อไม่ให้ กระรอกเข้ามา
อาศัยในสวน
3) ใช้แผ่ นสังกะสีแผ่ นเรี ยบกว้าง 30–35 เซนติเมตร ติดล้อมรอบล าต้น สูงจากพื้นดิน 1
เมตร จะช่วยไม่ให้กระรอกปีนต้นไปทาลายผลผลิตได้
4) ใช้เสียงไล่ เช่น จุดประทัด เสียงไม้ตีกัน เวลากลางคืน เป็นต้น
การก้าจัด
1) ใช้กับดักชนิดต่างๆ เช่น กับดักตีตาย บ่วงลวด กรงดัก นามาดักกาจัด กระรอกโดยจะวาง
กับดัก บนต้นไม้หรือต้นมะพร้าวที่กระรอกเคยวิ่งผ่าน เป็นการช่วยลดประชากรได้
2 การใช้สารเคมี ใช้สารออกฤทธิ์เร็ว ได้แก่ ซิงค์ฟอสไฟด์ 80% PW เป็นผง ผสมกับข้าวสาร
หรือผลไม้ เป็นเหยื่อพิษ อัตรา 0.8–1 % วางเป็นจุด ๆ ตามพื้นดิน หรือวางบนคอมะพร้าว ซึ่งจะตายใน 1
วัน หรือใช้สารออกฤทธิ์ช้า ได้แก่ โฟคูมาเฟน หรือ ไดฟิทิ อาโลน ชนิดก้อนขี้ผึ้ ง โดยใส่ สารชนิดนี้ลงใน
ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ท่อละ 30 ก้อน วางบนคอมะพร้าวหรือ
บนต้นไม้ที่กระรอกเคยวิ่งผ่าน
3) อนุรักษ์สัตว์ศัตรูธรรมชาติ เช่น เหยี่ยว นกแสก นกเค้า งู และสัตว์ศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น
 โรคที่สาคัญของมะพร้าวน้าหอม
 โรคยอดเน่าและผลร่วง (Bud Rot and Nut Fall Disease; Phytophthora
palmivora)
ลักษณะอาการ
มะพร้าวแสดงอาการผลร่วงได้ตั้งแต่ผลอายุ 2-8 เดือน โรคจะเกิดการระบาดหลังจากฝน
ตกหนักติดต่อกัน 2-7 วัน หลังจากนั้นผลจะเริ่มร่วง โดยเชื้อราสาเหตุสามารถเข้าทาลายผลได้ตั้งแต่เริ่มติด
ผลจนถึงผลใกล้เก็บเกี่ยว บริเวณขั้วผลเกิดแผลสีน้าตาล แห้ง ลุกลามไปบนผลทาให้ผลร่วง เชื้อราเจริญเข้า
ไปในผลทาให้เกิดอาการเน่า ผลที่อายุน้อยกว่า 5 เดือน ยังไม่สร้างเนื้อมะพร้าวราจะทาลายตั้งแต่เปลือกผล
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กะลาที่ยังอ่อนทาให้เกิดแผลสีน้าตาลจากบริเวณขั้วลงมา เมื่อมีความชื้นสูงเชื้อราจะสร้ างเส้นใยฟูขึ้นที่แผล
บนเปลือกผล ส่วนผลที่มีอายุมากกะลาแข็ง เชื้อราจะเข้าทางตาไปทาลายเนื้อมะพร้าวทาให้เกิดอาการเน่า
ในมะพร้าวแก่สีของเปลือกผลมีสีน้าตาลทาให้มองอาการแผลบนเปลือกไม่ชัดเจน แต่เมื่อนามะพร้าวไป
เพาะ จะไม่งอกและเมื่อผ่าผลพบว่าภายในมีอาการเน่า ในต้นที่อาการรุนแรงเชื้อราจะเข้าทาลายยอดอ่อน
ลุกลามถึงตา ทาให้เกิดอาการยอดและตาเน่า และยืนต้นตายในที่สุด

ภาพที่ 7.12 ลักษณะอาการ
ของโรคยอดเน่าและผลร่วง 

ภาพที่ 7.13 ลักษณะอาการผลเน่า
การแพร่ระบาด
เชื้อราแพร่ไปกับน้าจากการให้น้าหรือน้าฝน
การป้องกันก้าจัด
1) ทาลายต้นและผลที่แสดงอาการของโรค
2) ทาความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว
3) เมื่อพบอาการในระยะแรกเก็บส่วนที่แสดงอาการของโรคออกให้หมด แล้วพ่นด้วยสาร
ปูองกันกาจัดโรคพืช เช่น ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือเมทาแลกซิล
25% WP อัตรา 20-40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
 โรครากเน่า (Root Rot Disease; Ganoderma lucidum)

ลักษณะอาการ
ใบแก่ห้อยพับลงขนานกับลาต้นและเหี่ยว ใบจะห้อยในลักษณะนี้เป็นเวลาหลายเดือน
จนกว่าจะหลุดร่วงไป ใบอ่อนยังเขียวอยู่ชั่วระยะหนึ่ง มะพร้าวไม่ติดช่อดอก ทาให้ไม่มีลูก ขนาดของคอ
มะพร้าวเล็กลง ใบที่ออกใหม่มีสีเหลืองและลักษณะสั้นกว่าปกติ บริเวณโคนต้นประมาณ 1-2 ฟุต จาก
ระดับผิวดินมีของเหลวสีน้าตาลแดงไหลออกมาทาให้เปลือกเสีย ในสภาพที่มีความชื้นสูง จะพบดอกเห็ดสี
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น้าตาลแดงเกาะติดอยู่ที่บริเวณโคนต้น เมื่อขุดดูรากจะพบรากเน่าเป็นสีน้าตาลและบางครั้งพบเส้นใยสีขาว
ๆ หรือขาวแกมชมพูของราที่เป็นสาเหตุร่วมอยู่ด้วย

ภาพที่ 7.14 ลักษณะอาการโรครากเน่าในมะพร้าวที่เกิดจากเชื้อรา Ganoderma lucidum
การแพร่ระบาด
โรคแพร่ระบาดโดยการสัมผัสของรากกับเชื้อสาเหตุบนเศษซากพืชที่เป็นโรค
การป้องกันก้าจัด
1) เผาทาลายต้นที่เป็นโรค และพยายามทาลายซากในดินให้หมด
2) ปูองกันไม่ให้ราขยายไปสู่ต้นอื่นที่อยู่ข้างเคียงโดยขุดรอบ ๆ ต้นมะพร้าวที่เป็นโรคกว้าง 0.5
เมตร ลึก 1 เมตร ห่างจากต้นประมาณ 2 เมตร ใส่ผงกามะถัน 500 กรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม
 โรคใบจุดสีเทา (Gray Leaf Spot Disease; Pestalotia palmarum)

ลักษณะอาการ
เกิดจุดแผลเล็ก ๆ บนใบย่อยของใบ
แก่ ต่ อ มาจุ ด แผลขยายใหญ่ ขึ้ น มี รู ป ร่ า งกลมหรื อ
ค่ อ นข้ า งรี แผลมี สี น้ าตาล บริ เ วณกลางแผลสี เ ทา
ล้ อมรอบด้ ว ยขอบเล็ ก ๆ สี น้ าตาลเข้ มมี ว งสี เหลื อ ง
ล้อมรอบ เมื่ออาการรุนแรงแผลขยายตัวมารวมกันทา
ให้ ใ บย่ อ ยแห้ ง เป็ น สี น้ าตาลแดง ในกรณี ที่ เ กิ ด การ
ระบาดของโรคอย่ า งรุ น แรงจะเห็ น ว่ า ทางใบที่ อ ยู่
ด้านล่างของต้นแห้งเป็นสีน้าตาลแดง มีลักษณะคล้าย
ถูกไฟไหม้เมื่อมองจากระยะไกล
ภาพที่ 7.15 ลักษณะอาการของโรคใบจุดสีเทาที่เกิด
จากเชื้อรา Pestalotia palmarum 
การแพร่ระบาด
เชื้อสาเหตุกระจายไปกับลมและฝน
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การป้องกันก้าจัด
1) ตัดและเผาทาลายทางใบที่เป็นโรค
2) เพิ่มปุ๋ยพวกโพแทสเซียม
3) พ่นใบมะพร้าวด้วยสารเคมีปูองกันกาจัดโรค เช่น ไซเนป, มาเนบ หรือ แคปทาโฟล
 โรคใบจุด (Leaf Spot Disease; Helminthosporium sp.)
ลักษณะอาการ
เป็นโรคในระยะต้นกล้า เริ่มแรกเกิดจุดแผลสีเหลืองบนใบมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุด ต่อมา
แผลเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแดงลักษณะบุ๋มลงเล็กน้อย มีวงสีเหลืองล้อมรอบ แผลขยายตัวมีลักษณะรูปไข่ สี
น้าตาลเทา ขนาดแผล 0.3-0.8 x 0.9-2.2 เซนติเมตร บริเวณกลางจุดแผลมีสีน้าตาลแดงใส ขอบแผลมีสี
น้าตาลเข้มล้อมรอบด้วยวงสีเหลือง และมีผงละเอียดสีดาเกิดอยู่บนแผล เมื่ออาการรุนแรง จุดแผลขยายตัว
รวมกัน ใบแห้ง ต้นกล้ามะพร้าวชะงักการเจริญเติบโตและตายในที่สุด
การแพร่ระบาด
เชื้อสาเหตุแพร่กระจายไปกับลม น้าฝน หรือ น้าจากการให้น้า โรคจะระบาดรุนแรงมาก
ขึ้นหากมีไรแดงระบาดมาก่อนในช่วงฤดูแล้ง

ภาพที่ 7.16 ลักษณะอาการโรคใบจุดในมะพร้าวที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp.
การป้องกันก้าจัด
1) เผาทาลายใบที่เป็นโรค
2) พ่นด้วยสารปูองกันกาจัดโรคพืช เช่น ไทแรม 80% อัตรา 50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ควร
ผสมสารจับใบทุกครั้งที่พ่น (ในกรณีเกิดการระบาดมากและรุนแรงควรเพิ่มอัตราสารเคมีที่ใช้ให้มากขึ้น
และฉีดพ่นทุกสัปดาห์ติดต่อกันจนกว่าโรคจะลดความรุนแรงลง โดยสังเกตจากใบที่เกิดขึ้นใหม่)
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 โรคโคนต้นผุ (Stem bleeding; Thielaviopsis paradoxa)
ลักษณะอาการ
เกิดเมือกสีน้าตาลแดงคล้ายสนิมไหลเยิ้มออกจากรอยแตกที่เกิดตามความยาวบริเวณโคน
ต้นที่มีระดับความสูง 3–6 ฟุต จากผิวดิน แต่บางครั้งอาจจะพบบริเวณความสูง 20–25 ฟุต ของเหลวนี้
ต่อมาจะกลายเป็นสีดา เนื้อเยื่อบริเวณที่แตกเน่าจะค่อย ๆ แห้งตาย หากปล่อยไว้แผลจะขยายใหญ่ขึ้นทา
ให้ลาต้นเกิดเป็นโพรงมีเมือกเหลวบรรจุอยู่ภายในเต็มไปหมด ส่วนของยอดมะพร้าว (crown) หดเล็กลง
โรคนี้จะทาให้ผลผลิตลดลง หากปล่อยทิ้งไว้จนเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้น ต้นมะพร้าวจะตาย
การป้องกันก้าจัด
1) ถากส่วนที่เป็นโรคออกให้หมด ทารอยด้วย Bordeaux น้ามันสน ไทอะเบ็นดาโซล 40%
WP อัตรา 20 กรัมต่อน้า1 ลิตร หรือ ออกซาไดซิล+แมนโคเวบ 10+56%WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 1 ลิตร
ผสมสารจับใบ 2 มิลลิลิตร ทารอยถาก และเก็บส่วนที่เป็นโรคที่ถากอออกแล้ว ไปเผานอกแปลงปลูก
2) พยายามระมัดระวังอย่าให้เกิดแผลบริเวณลาต้น
3) เพิ่มปุ๋ยคอก และปุ๋ยโพแทสเซียม

 ภาพที่ 7.17 ลักษณะอาการโรคโคนเน่าที่
เกิดจากเชื้อรา Thielaviopsis paradoxa
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 วัชพืชในสวนมะพร้าว

หญ้าคา (feathery pennisetum)

หญ้าแดง (natal grass)

หญ้าตีนกา (goose grass)

หญ้าตีนติด (running grass)

หญ้าตีนนก (crabgrass)

หญ้าปากควาย (egyptian grass)

หญ้านกสีชมพู (jungle rice)

ต้อยติ่ง (minnieroot)

ผักแครด (nodeweed)

สาบเสือ (bitter bush)

สาบม่วง (thoroughwort)

กระดุมใบเล็ก (buttonweed)
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การควบคุมวัชพืชในสวนมะพร้าว แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
1. การควบคุมวัชพืชโดยไม่ใช้สารก้าจัดวัชพืช
1) การไถพรวน ไถระหว่างแถวมะพร้าวไม่ให้ลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร และห่างจากต้นข้างละ
2 เมตร ในระยะที่มะพร้าวยังไม่ติดผล (มะพร้าวอายุตั้งแต่ 3 ปี) อาจกระทบต่อระบบรากมะพร้าวได้ แต่
หลังจากนั้นเมื่อมะพร้าวมีอายุมากกว่า 10 ปี สามารถไถพรวนเข้าใกล้โคนต้นได้
2) การตัดหญ้า และการใช้จอบถาก การตัด และการใช้จอบถากวัชพืชให้ได้ผลดีต้องปฏิบัติ
ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 1-2 เดือนต่อครั้งถ้ามีวัชพืชขึ้นหนาแน่น หากวัชพืชขึ้นไม่หนาแน่นสามารถทาได้ 23 เดือนต่อครั้ง เพื่อควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพควรตัดหญ้า หรือจอบถากในช่วงที่วัชพืชยังไม่ออก
ดอกผลิตเมล็ด สามารถจะยับยั้งการขยายตัวของส่วนใต้ดินในพวกวัชพืชประเภทข้ามปี และช่วยปูองกัน
การสร้างเมล็ดวัชพืช
3) การปล่อยสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โคและแพะ ลงแทะเล็มหญ้าในสวนมะพร้าว ควรปล่อยในสวน
มะพร้าวที่อยู่ในระยะติดผลแล้ว ซึ่งเป็ นระยะที่ต้นมะพร้าวมีความสูง แพะและโคไม่ สามารถสร้างความ
เสียหายกับต้นมะพร้าวได้
4) พืชคลุมดิน การปลูกพืชคลุมในสวนมะพร้าว เพื่อควบคุมวัชพืชและช่วยรักษาความชื้นในดิน
นอกจากนั้นพืชคลุมดินยังช่วยเพิ่มธาตุอาหารและช่วยปรับปรุงดินในสวนมะพร้าวโดยเฉพาะพืชคลุม ดินที่
เป็ น พื ช ตระกู ล ถั่ ว ช่ ว ยเพิ่ มธาตุ ไ นโตรเจน พื ช คลุ มที่ นิ ย มปลู กกั นมาก ได้ แก่ ถั่ ว เพอราเรี ย (Pueraria
phaseoloides) ถั่วเซนโตรซีมา (Centrosema pubescens) และถั่วคาโลโปโกเนียม (Calopogonium
mucunoides) เป็นต้น
2. การควบคุมโดยใช้สารก้าจัดวัชพืช
สารกาจัดวัชพืชที่แนะนาให้ใช้ในการควบคุมวัชพืชในสวนมะพร้าว สามารถเลือกใช้ได้ดังนี้
สารกาจัดวัชพืช
กลูโฟซิเนตแอมโมเนี่ยม
(glufosinateammonium 15% SL)

อัตราการใช้
ต่อไร่
(น้า 80 ลิตร)
600-1,000
มิลลิลิตร

ระยะเวลา
การใช้
พ่นหลังวัชพืชงอก
วัชพืชมีความสูงไม่
เกิน30 เซนติเมตร
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วัชพืชที่
ควบคุมได้

หมายเหตุ

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด
พ่นโดยตรงไปยังวัชพืชระวัง
ประเภทใบแคบ และประเภท ละอองสารปลิวไปสัมผัสใบ
ใบกว้าง
และต้นมะพร้าว

บทที่ 8
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และการส่งออกมะพร้าวน้าหอม
วิไลวรรณ ทวิชศรี และทิพยา ไกรทอง
 พัฒนาการของผลมะพร้าวน้าหอม
การเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้าหอม โดยเฉลี่ยมะพร้าวน้าหอมจะออกจั่น 15-16 จั่นต่อปี ซึ่งบางต้น
สามารถออกจั่นได้ถึง 20 จั่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมบูรณ์ของต้น จั่นที่ให้ผลดกมีจานวนผลมากกว่า 20 ผลต่อ
ทะลาย การเก็บเกี่ยวควรเลือกเก็บเกี่ยวผลในระยะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณภาพดี คือ น้ามีรสชาติ หวาน
เนื้อมะพร้าวเหมาะต่อการบริโภค ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป มะพร้าวที่อ่อนเกินไปน้าจะมีรสชาติเปรี้ยว เนื้อ
บางและนิ่มเกินไป ถ้าเลยระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เนื้อมะพร้าวจะหนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ น้ามะพร้าวจะมีรส
ซ่า และมีไขมันลอยอยู่ พัฒนาการของผลมะพร้าวน้าหอมได้แสดงไว้ในตารางที่ 8.1 ดังนั้นควรเลือกเก็บ
ผลผลิตที่ได้ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คุณภาพดี หลังจากการเก็บเกี่ยวควรเคลื่อนย้ายผลผลิต ขนส่ง
โรงงานแปรรูป ตลาด หรือล้งรวบรวมผลผลิต เพื่อให้ผลผลิตสดอยู่เสมอและปูองกันไม่ให้ผลผลิตได้รับ
ความเสียหาย
ตารางที่ 8.1 การพัฒนาของผลมะพร้าวน้าหอม
อายุนบ
ั จาก
จัน
่ บาน
5 เดือน
5 เดือน 2 สัปดาห์
5 เดือน 3 สัปดาห์
6 เดือน
6 เดือน 1 สัปดาห์
6 เดือน 2 สัปดาห์
6 เดือน 3 สัปดาห์
7 เดือน
7 เดือน 2 สัปดาห์
7 เดือน 3 สัปดาห์

เนือ
้ มะพร้าว
ไม่มเี นื้อ, กะลายังอ่อน
เป็นวุ้นบาง ๆ ประมาณ 1/3 ของผล
กะลาเริ่มแข็งขึ้น
เป็นวุ้นบาง ๆ ประมาณครึ่งผล
เป็นวุ้นบาง ๆ เต็มผล เริ่มมีกลิ่นหอม
เป็นวุ้ นบาง ๆ ครึ่งผล อีกครึ่งเริ่ มเป็ น
เนื้อนิ่ม
เนื้อสามารถบริโภคได้ทั้งผล
เนื้อนิ่มทั้งผลแต่บริเวณขั้วผลเนื้อจะเริ่ม
หนาขึ้นเล็กน้อย
เนื้อเริ่มหนาขึ้นประมาณครึ่งผล
เนื้อหนา ไม่เหมาะสาหรับบริโภคสด
เนื้อจะหนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับเริ่ม
สร้างคัพภะขนาดหัวเข็มหมุด
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รสชาติของ
น้ามะพร้าว

ความหวานของ
น้ามะพร้าว
(องศา
บริกซ์)

ไม่หวาน มีรสอมเปรี้ยว
ไม่หวาน

4.6
-

มีรสหวานเล็กน้อย

5.0-5.6

มีรสหวานเล็กน้อย
หวานไม่มาก

5.6
6.0

หวาน
หวาน

7.0
7.0

หวาน
หวานมาก
หวานมาก

7.0
7.6-8.0
7.6-8.0

8 เดือน 3 สัปดาห์
9 เดือน

มีรสซ่า และมีไขมันลอยอยู่ใน
น้ามะพร้าว ความหวามเริ่ม
ลดลง

8.0-9.0
7.6-8.0

9 เดือน 2 สัปดาห์
จนถึงผลแก่

ที่มา : จุลพันธ์และคณะ, 2545

 การเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้าหอม แบ่งเป็น 2 กรณี
การเก็บเกี่ยวผลมะพร้าวอ่อนเพื่อนาไปจาหน่ายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนาไปใช้ เช่น ตลาด
บริโภคผลสด มักนิ ยมมะพร้าวอ่อนที่มีเนื้อชั้นครึ่งถึงสองชั้น ส่ วนการผลิ ตมะพร้าวเผามักใช้มะพร้าวอายุ
มากกว่า 7 เดือน ซึ่งมีเนื้อหนาขึ้น แต่ยังไม่แข็งและมีเส้นใย และการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้าหอมเพื่อการแปรรูป
มีเกณฑ์การรับซื้อวัตถุดิบ ตามตารางที่ 8.2
แต่การรับซื้อในตลาดค้าส่ง เช่น ตลาดสี่มุมเมือง ได้แบ่งการรับซื้อตามน้าหนักผลเป็นขนาด น้อย
กว่า 800 กรัม (XS), 800 – 1,000 กรัม (S), 1,000 – 1,150 กรัม (M), 1,150 – 1,300 กรัม (L) และ มากกว่า
1,300 กรัม (XL) ส่วนการรับซื้อของล้งที่นาส่งโรงงานตัดแต่งผลส่งออกโดยทั่วไป จะใช้เกณฑ์น้าหนักผลอ่อน
1,500 กรัม/ผล และขึ้นกับผู้ประกอบการที่จะกาหนดเกณฑ์รับซื้อตามความต้องการของลูกค้า เช่น
1) มะพร้าวควั่นขาว เกรด a ต้องมีน้าหนัก 900 กรัม เกรด b น้าหนักต่ากว่า 900 กรัม
2) มะพร้าวหัวโต (มะพร้าวเจียกลึงแล้ว) เกรด a น้าหนัก 600 กรัม เกรด b น้าหนักต่ากว่า 600 กรัม
3) มะพร้าวหัวโต (มะพร้าวเจียกลึงแล้ว) ทีจ่ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ น้าหนัก 480 – 550 กรัม
ตารางที่ 8.2 เกณฑ์การรับซื้อมะพร้าวผลอ่อน
เกณฑ์

1. เส้นรอบวงผล
2. น้าหนักเนื้อ
มะพร้าว
3. น้าหนักน้า
4. ความหนาของเนื้อ
มะพร้าว
5. ความหวาน
6. ความเป็นกรดด่าง
(pH)
7. ลักษณะทั่วไป

บริษท
ั ซีแอนด์เอ
โปรดักส์ จากัด

บริษท
ั เอ็นซี
โคโคนัท จากัด

บริษท
ั โนรี
คิงส์ฟรุต
๊ (ประเทศ
ไทย) จากัด

> 45 ซม.

43 - 52 ซม.

-

>100 กรัม/ผล

-

-

>250 กรัม/ผล

-

-

2 ½ ชั้น

1½ - 2.0 ชั้น

2 - 2 ½ ชั้น

>5-6 องศาบริกซ์

6-8 องศาบริกซ์

7 องศาบริกซ์

5 - 5.5

4-6

-

เปลือกมะพร้าวเป็น
สีเขียวและสด ขั้วผลไม่เน่า
และไม่มีรอยแตกที่ผล

สภาพจุกไม่เน่า
ลูกไม่แตก
เปลือกสีเขียว

ผลไม่เน่าเสีย ไม่เรียวเล็ก
ไม่มีผลแตก
ไม่มีหนอนเจาะขั้วผล
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ดัชนีการเก็บเกี่ยว

1.1) เก็บเกี่ยวสาหรับบริโภคสด อายุประมาณ 7 เดือน พิจารณาจากอายุ และคุณภาพผล
มะพร้าว ดังนี้
- มะพร้าวชั้นเดียว คือ มะพร้าวที่มีอายุหลังจั่นเปิดประมาณ 5 เดือน น้ายังไม่ค่อยหวาน
วัดความหวานได้ ประมาณ 5.0-5.6 องศาบริกซ์ มะพร้าวที่เริ่มจะสร้างเนื้อภายในกะลา เนื้อจะมีลักษณะ
เป็นวุ้นบาง ๆ ประมาณครึ่งผล ไม่เหมาะในการบริโภค

ภาพที่ 8.1 ลักษณะเนื้อมะพร้าวชั้นเดียว
- มะพร้าวชั้นครึ่ง คือ มะพร้าวอายุประมาณ 6 เดือน น้ามีความหวานประมาณ 6.0-7.0
องศาบริกซ์ มะพร้าวเริ่มสร้างเนื้อมากขึ้นจนเกือบเต็มกะลา แต่บริเวณส่วนขั้วของผลยังคงมีลักษณะเป็นวุ้น
อยู่บ้าง เริ่มรับประทานได้ ขึ้นกับความชอบของผู้บริโภค

ภาพที่ 8.2 ลักษณะเนื้อมะพร้าวชั้นครึ่ง
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- มะพร้าวสองชั้น คือ มะพร้าวอายุประมาณ 7 เดือน น้ามีความหวานประมาณ 7.0-8.0
องศาบริกซ์ มีเนื้อเต็มกะลา เนื้อหนาอ่อนนุ่ม สามารถรับประทานได้ทั้งผล ขนาดของผลมะพร้าวสองชั้นจะ
มีเส้นรอบวงของผลทั้งเปลือกเฉลี่ย 50 เซนติเมตร เส้นรอบวงของผลปอกเปลือกเฉลี่ย 37 เซนติเมตร และ
มีน้าประมาณ 250 มิลลิลิตร ส่วนใหญ่ชาวสวนจะเก็บเกี่ยวมะพร้าวในระยะนี้

ภาพที่ 8.3 ลักษณะเนื้อมะพร้าวสองชั้น
- มะพร้าวทึนทึก คือ มะพร้าวอายุมากกว่า 7 เดือน น้าตาลในน้ามะพร้าวจะเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ตามความแก่ของผล น้ามะพร้าวมีความหวานมากกว่า 8 องศาบริกซ์ ซึ่งถือว่าหวานจัด และมีรสซ่า
เนื้อหนาเกินไปไม่เหมาะแก่การบริโภคสด น้าอาจมีไขมันลอยตัวอยู่ด้วย

ภาพที่ 8.4 ลักษณะเนื้อมะพร้าวทึนทึก
1.2) เก็บเกี่ยวสาหรับผลิตผลพันธุ์ มะพร้าวอายุประมาณ 11-12 เดือน เหมาะแก่การเก็บเกี่ยว
สาหรับนาไปเพาะเพื่อผลิตพันธุ์ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกของผลไม่ต่ากว่า 60 %
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ก)

ข)



ค)
ภาพที่ 8.5 มะพร้าวน้าหอมที่เหมาะสมในการนาไปผลิตพันธุ์
ก) ลักษณะสีผลและ ข) เนื้อมะพร้าวสาหรับเพาะพันธุ์ อายุผล 11
และ ค) เนื้อมะพร้าวสาหรับเพาะพันธุ์ อายุผล 12 เดือน
ข้อสังเกตในการเก็บเกี่ยว

2.1) ลักษณะของผล ดังนี้
- สีของเปลือก มีสีเขียว ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป
- การฟังเสียงดีด เสียงที่ดีดจะแตกต่างกันไปตามอายุ (ต้องใช้ผู้ชานาญการ)
- สีรอบกลีบเลี้ยง บริเวณรอยต่อกลีบเลี้ยงที่ติดอยู่กับตัวผลจะเห็นเป็นวงสีขาว วงสีขาว
รอบขั้ว ผลนี้ อ าจเริ่ ม จางหรื อเลื อนหายไปหรือเหลื อเพี ยงเล็ กน้ อย เมื่ อปอกเปลื อ กจะเห็ นเปลื อกขาว
(mesocarp) และเส้นใยเป็นสีขาวนวล

ภาพที่ 8.6 มะพร้าวน้าหอมที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว สังเกตจากสีของเปลือกและสีรอบกลีบเลี้ยง
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2.2) สังเกตจากปลายหางหนู (spikelet) โดยปลายหางหนูจะแห้งไปประมาณครึ่งหนึ่ง ใน
สภาพแวดล้อมปกติ

ภาพที่ 8.7 มะพร้าวน้าหอมที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว สังเกตจากปลายหางหนู
2.3) การนับจั่นและทะลาย สังเกตจากทะลายที่เหมาะในการเก็บเกี่ยว เหนือขึ้นไปจะเป็น
ทะลายผลอ่อนใหญ่กว่ากาปั้นเล็กน้อย และเหนือทะลายอ่อนจะเป็นจั่นที่บานแล้วดอกตัวเมียเพิ่งได้รับการ
ผสมพันธุ์ (ถ้าดอกตัวเมียได้รับการผสมแล้ว ปลายดอกจะมีสีน้าตาล แล้ว จะติดผลอ่อนขนาดเท่าผลหมาก
หรือโตกว่า) เนื้อของผลในทะลายนี้ที่จะเก็บเกี่ยวจะค่อนข้างหนา หรือแก่เกินไป แต่ถ้าจั่นที่บานยังมีดอก
ตัวผู้อยู่มาก และดอกตัวเมียยังไม่ ได้รับการผสม เนื้อของผลในทะลายนี้จะบางและเป็นวุ้น สามารถเก็บ
เกี่ยวเป็นผลอ่อนที่เหมาะต่อการบริโภคสด

ภาพที่ 8.8 อายุและทะลายแต่ละระยะการพัฒนา
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2.4) การนับระยะเวลาเก็บเกี่ยว โดยปกติเมื่อต้นมะพร้าวมี ความสมบูรณ์ จะออกจั่นอย่าง
สม่าเสมอตลอดทั้งปี และเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้โดยเฉลี่ยทุก 20 วัน แต่วิ ธีการนี้หากต้นมะพร้าวไม่ สมบูรณ์
หรือกระทบแล้ง อาจส่งผลต่อการออกจั่น ซึ่งการนับระยะเวลาเก็บเกี่ยวอาจมีความคลาดเคลื่อนได้

ภาพที่ 8.9 ลักษณะผลและเนื้อที่เหมาะแก่การเก็บเกี่ยว
 วิธีการเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้าหอม
3.1) การเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้าหอมในพื้นที่ราบ/ ลาดเอียง เกษตรกรนิยมเก็บเกี่ยวมะพร้าวทุก
15-20 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตมะพร้าวในสวน การเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่นิยมใช้บันไดไม้ไผ่ปืนขึ้นต้นตัด
ทะลายมะพร้าว โดยใช้เชือกมัดกับก้านทะลายและเกี่ยวทะลายที่มีผลแก่ทั้งทะลายเพื่อปูองกันผลกระแทก
กับพื้น ทาให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพไม่เกิดการเสียหาย จากนั้นนาผลผลิตรวมกองไว้และรวบรวมผลผลิตใส่
รถบรรทุกเพื่อนาผลผลิตไปจาหน่ายทันทีหรือแปรรูปต่อไป
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ภาพที่ 8.10 การเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวน้าหอมในพื้นที่ราบ/ลาดเอียง
ณ สวนนายวิลาศ กาเนิดโทน จ.ชุมพร
3.2) การเก็บเกี่ยวมะพร้าวน้าหอมในพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรจะใช้วิธีการตัดทะลายมะพร้าวที่มีอายุ
เหมาะสมสาหรับการบริโภค ลงในท้องร่องที่มีน้าขังและใช้เชือกผูกทะลายเพื่อนาผลผลิตขึ้นบนฝั่ง หรือการ
ใช้เรือขนย้ายผลผลิต ก่อนนาผลผลิตมายังแหล่งรวบรวมและเคลื่อนย้ายผลผลิตใส่รถบรรทุก เพื่อจาหน่าย
หรือเข้าโรงงานแปรรูป ต่อไป ส่วนใหญ่เกษตรกรขายผลผลิต ให้กับพ่อค้าในท้องถิ่นหรือพ่อค้าต่างถิ่นและ
โรงงานแปรรูป
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ภาพที่ 8.11 การเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวน้าหอมในพื้นที่ลุ่ม
 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
หลังจากการปอกเปลือกเอาส่วนสีเขียวออกหมดและแต่งรูปทรงแล้ว จะต้องรีบแช่ในสารเคมี
เพื่อรักษาผิวให้ขาวไว้เหมือนเดิ ม สารเคมีที่นิยมใช้ คือ เกลือซัลไฟต์ของโซเดียมหรือโพแทสเซียม ความ
เข้มข้น 3% นาน 3 นาที ช่วยปูองกันการเกิดสีน้าตาลหลังการปอกเปลือกแบบควั่น ทั้งยังช่วยยับยั้งการ
เจริญของเปลือก หลังจากนั้นจะห่อผลด้วยแผ่นฟิล์มพีวีซีเพื่อรักษาความสดของผล ถ้าต้องการเก็บรักษาไว้
เป็นเวลานานหรือเพื่อการส่งออกจะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่า หลังการเก็บเกี่ยวอาจจะมีเชื้อราเข้าทาลายผล
ดังนั้ น ผลที่เ ก็บ มาทั้งทะลายไม่ควรทิ้ง ไว้น านเกิน ไปอาจจะเน่าได้ ส่ ว นขั้น ตอนในการปอกเปลื อ ก ถ้ า
พยายามรักษาความสะอาดหรือรีบแช่สารเคมีก็จะช่วยปูองกันโรคจากเชื้อราได้ดี
 การจาหน่ายในประเทศและส่งออก
5.1) ลักษณะผลมะพร้าว
- มะพร้าวควั่น (เจีย น) (trimmed coconut) หมายถึง มะพร้าวที่นามาปอกเปลือก
เขียว (exocarp) ออกทั้งหมดหรือบางส่วน ตกแต่งให้มีรูปทรงกระสอบ ด้านบนเป็นรูปฝาชี หรือตกแต่ง
เฉพาะด้านบนให้เป็นรูปฝาชี
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ก)

ข)

ค)

ภาพที่ 8.12 มะพร้าวควั่น (เจียน)
ก) มะพร้าวควั่นขาว (เจียน) ที่ปอกเปลือกเขียวออกทั้งหมด
ข) มะพร้าวควั่นเขียว (เจียน) ที่ปอกเปลือกเขียวออกบางส่วน ตกแต่งให้มีรูปทรงกระบอกสอบ
ด้านบน
ค) มะพร้าวควั่นเขียว หรือควั่นฮาวาย (เจียน) ที่ปอกเปลือกเขียวออกบางส่วน ตกแต่งเฉพาะด้านบน
ให้เป็นรูปฝาชี
- มะพร้าวเจีย (กลึง) (polished/ground coconut) หมายถึง มะพร้าวที่นามาปอก
เปลือกขาว (mesocarp) ออกทั้งหมด หรือเหลือบางส่วนไว้เป็นฐานแล้วเจีย และแต่งผิวกะลาให้เรียบ

ก)

ข)

ภาพที่ 8.13 มะพร้าวเจีย (กลึง)
ก) มะพร้าวเจีย (กลึง) ทรงหัวแหลม ข) มะพร้าวเจีย (กลึง) ฐานทรงกระบอก
5.2) คุณภาพสาหรับการส่งออก
- คุณภาพขั้นต่า มะพร้าวน้าหอมทุกชั้นคุณภาพต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมี
ข้อกาหนดเฉพาะของแต่ละชั้น และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้
1. น้ามะพร้าวมีกลิ่นหอม
2. มีความสด มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
- สาหรับมะพร้าวควั่น (เจียน) มีเนื้อประมาณหนึ่งชั้นครึ่งถึงสองชั้น
- สาหรับมะพร้าวเจีย (กลึง) มีเนื้อประมาณหนึ่งชั้นครึ่งถึงสองชั้นครึ่ง
3. สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอม ที่สามารถมองเห็นได้
4. ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ และการยอมรับของผู้บริโภค
5. ไม่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตผล
6. รอยช้าหรือตาหนิที่เห็นชัดที่พื้นผิวด้านนอก ต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพภายใน
7. ไม่มีความผิดปกติของความชื้นภายนอก โดยไม่รวมถึงหยดน้าที่เกิดจากการนา
ผลิตผลออกจากห้องเย็น
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8. ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่าและ/หรืออุณหภูมิสูง
9. ไม่มีกลิ่นหรือรสชาติที่ผิดปกติ
- มะพร้าวน้าหอม ต้องเก็บเกี่ยวที่อายุเหมาะสมและได้รับการเก็บเกี่ยวตามกระบวนการ
เก็บเกี่ยวและดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการขนส่งอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตอยู่ใน
สภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
5.3) การแบ่งชั้นคุณภาพ มะพร้าวน้าหอมตามมาตรฐานสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช., 2550) แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
- ชั้นพิเศษ (extra class) มะพร้าวน้าหอมชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด ผลไม่มีตาหนิ ใน
กรณีที่มีตาหนิต้องเป็นตาหนิผิวเผินเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล
คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
- ชั้นหนึ่ง (class I) มะพร้าวน้าหอมชั้นนี้ต้องคุณภาพดี ผลที่มีตาหนิเล็กน้อยโดยไม่มี
ผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอใน
ภาชนะบรรจุ ซึ่งตาหนิโดยรวมต่อผลต้องไม่เกิน 5 % ของพื้นผิวทั้งหมดและไม่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อ
มะพร้าว
- ชั้นสอง (class II) มะพร้าวน้าหอมชั้นนี้รวมผลมะพร้าวน้าหอมที่ไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่
มีคุณภาพชั้นต่า และยังคงคุณภาพผลผลิต คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ซึ่ง
ตาหนิโดยรวมต่อผลต้องไม่เกิน 10 % ของพื้นที่ผิวทั้งหมด และไม่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อมะพร้าว
5.4) ขนาด ขนาดของมะพร้าวพิจารณาจากเส้ นรอบวงหรือน้าหนักผล อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
- มะพร้าวควั่น (เจียน) มีน้าหนักผล 700-1,400 กรัม
- มะพร้าวเจีย (กลึง) โดยมีรหัสขนาด ดังนี้
1. เส้นรอบวง > 35-40 เซนติเมตร /น้าหนักผล > 600-850 กรัม
2. เส้นรอบวง > 30-35 เซนติเมตร /น้าหนักผล > 450-600 กรัม
3. เส้นรอบวง 27-30 เซนติเมตร /น้าหนักผล 350-450 กรัม
การแบ่งชั้นคุณภาพและข้อกาหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนาไปใช้พิจารณา
ในทางการค้า โดยนาข้อกาหนดการแบ่งชั้นคุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อกาหนดเรื่องขนาด เพื่อกาหนดเป็นชั้น
ทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื้อชั้นทางการค้าที่แตกต่างกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจากัดที่มี
เนื่องมาจากฤดูกาล
5.5) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดในภาชนะบรรจุ
สาหรับผลิตผลที่ไม่เข้าชั้นที่ระบุไว้
5.6) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
- ชั้นพิเศษ (extra class) ไม่เกิน 5 % โดยจานวนผล หรือน้าหนักผลของมะพร้าว
น้าหอมที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของชั้นพิ เศษ แต่เป็นไปตามคุณภาพชั้นหนึ่งหรือคุณภาพยังอยู่
ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง
- ชั้นหนึ่ง (class I) ไม่เกิน 10 % โดยจานวนผล หรือน้าหนักผลมะพร้าวน้าหอมที่มี
คุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของชั้นหนึ่ง แต่เป็นไปตามคุณภาพชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์
ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง
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- ชั้นสอง (class II) ไม่เกิน 10 % โดยจานวนผลหรือน้าหนักของมะพร้าวน้าหอมที่มี
คุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของชั้นสอง หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 5.2.1 (1) หรือ (2) ของเกณฑ์
คุณภาพขั้นต่า โดยไม่มีผลเน่าเสียหรือมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการบริโภค
5.7) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
- มะพร้าวควั่น (เจียน) ในภาชนะบรรจุเดียวกันมีขนาดต่างกันได้ไม่เกิน 10 % โดย
น้าหนัก
- มะพร้าวเจีย (กลึง) ทุกรหัสขนาดมีมะพร้าวน้าหอมขนาดที่ใหญ่หรือเล็กกว่าชั้นถัดไป
หนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10% ของจานวนผลหรือน้าหนักผล
5.8) การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ
- ความสม่าเสมอ มะพร้าวน้าหอมที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุต้องมีความสม่าเสมอทั้ง
ในเรื่องของพันธุ์ คุณภาพ ขนาด สี และส่วนของผลที่มองเห็นได้ต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด
- การบรรจุ ต้องบรรจุมะพร้าวน้าหอมในลักษณะที่สามารถเก็บรักษามะพร้าวน้าหอมได้
เป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องใหม่ สะอาดและมีคุณภาพ สามารถปูองกันความเสียหายอัน
จะมีผลคุณภาพภายนอกหรือภายในของมะพร้าวน้าหอม การใช้วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มี
ข้อกาหนดทางการค้าสามารถทาได้ หากการพิมพ์หรือการแสดงฉลากใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็ นพิเศษ
สาหรับมะพร้าวควั่น (เจียน) อาจหุ้มด้วยพลาสติก

ภาพที่ 8.14 บรรจุภัณฑ์มะพร้าวน้าหอมเพื่อการส่งออก
5.9) รายละเอียดของภาชนะบรรจุ ภาชนะบรรจุมีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นและสิ่ง
แปลกปลอมและมีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่งและรักษาผลมะพร้าวน้าหอมได้
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ภาพที่ 8.15 ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้าหอมเพื่อการส่งออก
ที่มา : https://pantip.com/topic/36668118
http://www.asiafoodbeverage.com/2083/
http://damnoensaduak.ratchaburi.doae.go.th/webpage/visahakit18.html
5.10) เครื่องหมายและฉลาก
- เครื่องหมายและฉลากอย่างน้อยต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ
มะพร้าวน้าหอมที่เห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของผลิตผล กรณีที่ไม่สามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะ
บรรจุได้ ให้ระบุข้อความว่า “มะพร้าวน้าหอม” และ/หรือ ประเภทของมะพร้าวน้าหอม
2. จานวนผลต่อภาชนะบรรจุ หรือน้าหนักสุทธิเป็นกรัม หรือกิโลกรัม
3. ข้อมูลผู้ผลิตและผู้จาหน่าย ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ
หรือจัดจาหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ ตั้งสานักงานใหญ่ของผู้ผลิต หรือผู้ แบ่งบรรจุก็ได้ กรณีมะพร้าว
น้าหอมนาเข้าให้ระบุชื่อและที่ตั้งของของผู้นาเข้า
4. ข้อมูลแหล่งผลิต ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีมะพร้าวน้าหอมที่ผลิตเพื่อ
จาหน่ายในประเทศ
5. ภาษา กรณีที่ผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย กรณีที่
ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศ
- ภาชนะบรรจุสาหรับขายส่ง แต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสาร
กากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุโดยข้อความต้องอ่านได้ชัดเจน ไม่หลุดออก ไม่เป็นเท็จหรือ
หลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ภาชนะบรรจุสาหรับขายส่ง แต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสาร
กากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุโดยข้อความต้องอ่านได้ชัดเจน ไม่หลุดออก ไม่เป็นเท็จหรือ
หลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2. ชั้นคุณภาพ
3. รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด
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4. จานวนผลต่อภาชนะบรรจุ หรือน้าหนักสุทธิเป็นกรัม หรือกิโลกรัม
5. ข้อมูลผู้ผลิตและผู้จาหน่าย ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้รวบรวม หรือผู้
แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจาหน่าย และหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสานักงานใหญ่ของ
ผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุก็ได้ กรณีมะพร้าวน้าหอมนาเข้าให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้นาเข้า
6. ข้อมูลแหล่งผลิต ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีมะพร้าวน้าหอมที่ผลิตเพื่อ
จาหน่ายในประเทศ
7. ภาษา กรณีที่ผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย กรณีที่
ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้
- การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรอง
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