
เทคโนโลยีการผลิตมะพรา้ว 

และการคดัเลือกมะพรา้วพนัธุด์ี 

บรรยายใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 

โดย วิไลวรรณ ทวิชศรี นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ สถาบนัวิจยัพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 



หวัขอ้บรรยาย ประกอบดว้ย 

 เทคโนโลยกีารผลิตมะพรา้ว 

1) ความสมัพนัธข์องลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ต่อ การจดัการแปลงมะพรา้ว 

2) รปูแบบการผสมเกสรมะพรา้วและโอกาสในการติดผล 

3) การใส่ปุ๋ย และ ใหน้ ้า และการรกัษาความช้ืนดิน 

4) สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของมะพรา้ว 

5) เทคนิค การเพิ่มผลผลิต 

6) ไร ศตัรสู าคญัปี 2564 

 การคดัเลือกมะพรา้วพนัธุดี์ 

1) การคดัเลือกพนัธุม์ะพรา้วมะพรา้วน ้าหอม 

2) สาเหตุท่ีมะพรา้วน ้าหอมไมห่อม 

3) ความส าคญัของสณัฐานวทิยามะพรา้ว 



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   
และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าว 



สณัฐานวทิยามะพรา้ว 

ความส าคญัของลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์และ สณัฐานวิทยามะพรา้ว 

1. ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เรื่อง หลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขการ การออกหนงัสือรบัรองพนัธุพ์ืชข้ึนทะเบียน ตาม 

พระราชบญัญตัพินัธุพ์ืช พ.ศ.2518 (* ผูย้ืน่ค าขอตอ้งแนบเอกสาร ลกัษณะประจ  า

พนัทางพฤกษศาสตรท์ี่กรมวิชาการเกษตรก าหนด) 

2. ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา อนุญาตสง่ออกผลมะพรา้ว ตามประกาศ

กระทรวง เรื่องมะพรา้วพนัธุส์งวน 

3. ใชเ้ป็นขอ้มูลค านวณอายุตน้มะพรา้ว 

4. ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ การวิจยั เช่น การปรบัปรุงพนัธุม์ะพรา้ว 

 ตน้ มีโคน - ไม่มี 

 ผล กลม ผลรูปไข่ ผลยาวรี 

 ใบ ใบสั้น ใบยาว   

 ฯลฯ 

 



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   
และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ 



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   
และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ 

 3) ล าต้น (stem) เจริญมาจากตายอด ซึ่งเป็นตาที่ใช้เจริญเพียงตาเดียว ตานี้เป็นที่เกิดของล าต้นใบและ
จั่น ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

 ล าต้นจะเจริญเติบโตเต็มที่ตามแนวกว้าง ในพันธุ์ต้นสูงเมื่ออายุได้ 3-4 ปี โคนต้นจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 0.8 เมตร หลังจากนั้นจะมีการเจริญเติบโตทางความสูง ท าให้ล าต้นมีลักษณะเรียวเล็กรูป
ทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร  

 เมื่ออายุมากขึ้นการเจริญเติบโตด้านความสูงจะช้าลง เช่น เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป จะมีการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรต่อปี 

 เมื่ออายุ 3 ปี มะพร้าวน้ าหอมจะหยุดการเจริญด้านกว้างแต่จะเจริญด้านสูงเพียงอย่างเดียวและจะ
เจริญเติบโตขนาดนี้ตลอดไป จึงไม่มีสะโพก  

 



ความสมัพนัธข์องลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ 

ต่อการคดัพนัธุ ์

 ตน้พนัธุม์ะพรา้ว ท่ีตอ้งการคดัมาท าพนัธุคื์อ สงูชา้ 

 สงัเกตวา่ ตน้ท่ีมีจ านวนทางใบ (leaf scar) ถ่ี เชน่ พนัธุค์่อมของ

เกษตรกรท าตาล จะสงูชา้  หรือพนัธุม์ะพรา้วพวกตน้เต้ีย (Dwarf) จะมี

ทางใบถ่ี ส่วนมะพรา้วตน้สงูจะมทีางใบหา่ง สงัเกตไดช้ดัเจน 

หากพบมะพรา้วในสวน

เกษตรกร จะสงัเกตเบ้ืองตน้

จากอะไร วา่เป็นพนัธุต์น้เต้ีย 

หรือพนัธุต์น้สงู? 



ตน้มะพรา้ว – ยอดมะพรา้ว อาหารของชาวเวยีดนาม 



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   
และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ 

4) ใบ (leaf) มีลักษณะเป็นใบแบบประกอบ ประกอบด้วย
ก้านใบและใบย่อย มะพร้าวจะผลิตใบได้ 12-16ใบต่อปี  
• มะพร้าวที่โตเต็มที่จะมีใบประมาณ 30-40 ใบ  
• ตาที่เจริญเป็นใบใช้เวลา30 เดือนก่อนที่จะโผล่เป็นใบที่ยังไม่คลี่  
• ใบแก่มีความยาว3-4 เมตร มีใบย่อย200-250 ใบ  



ความสมัพนัธข์องลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ 

ต่อการวางผงัแปลงมะพรา้ว 

 ใบมะพรา้วน ้าหอม มีความยาว 3-4 เมตร การใส่ปุ๋ย ควรหา่งจากโคนตน้ 

1 เมตร และออกไปรอบรศัมีวงกลม ในระยะรศัมี คร่ึงหน่ึงของทางใบ 

 ความยาวของทางใบ มีความส าคญัต่อการวางผงัปลกู และระยะปลกู  

ระยะปลกู ตอ้งไมใ่หใ้บซอ้นทบักนั จนทึบแน่น และ ตน้แขง่กนัสงูเพื่อยดืรบัแสง 

มะพรา้วน ้าหอม 

ควรมีระยะปลกู 

หา่งกนัก่ีเมตร ? 



การวางผงัปลกูมะพรา้วน ้าหอม 



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   
และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ 

ดอกตัวผู้ 

ดอกตัวเมีย 

5) จั่นหรือช่อดอก (inflorescence) มะพร้าวน้ าหอมมีทั้งเกสรตัวผู้ และ
เกสรตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน  
• ชนิดของช่อดอกเป็นแบบสไปค์ (spike) คือ ดอกย่อยทุกดอกไม่มีก้าน

ดอกย่อย  
• ช่อดอกอยู่ภายในกาบ ช่อดอกเรียกว่า จั่น  
• จ านวนดอกตัวผู้มีมากกว่าดอกตัวเมีย ดอกตัวผู้จะอยู่ด้านบนระแง้ ซึ่ง

ติดกับแกนกลางของจั่น  
• ส่วนดอกตัวเมียจะอยู่บริเวณโคนของระแง้  
• การเจริญเติบโตจากตาดอกจนถึงจั่นบานใช้เวลา 38 เดือน  
• เมื่อจั่นเริ่มบาน ดอกตัวผู้ที่อยู่ปลายสุดของระแง้ก็จะบานในเวลา

เดียวกัน 



ความสมัพนัธข์องลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ 

ต่อการคดัพนัธุ ์

 มะพรา้วพนัธุดี์ ท่ีตอ้งการคดัมาท าพนัธุคื์อ แทงจัน่เร็ว 

 ทุกซอกใบมะพรา้ว มีตาดอก ท่ีจะพฒันาไปเป็นจัน่ จึงควรใหน้ ้าและปัจจยั

การผลิตท่ีเหมาะสม เพื่อใหติ้ดผลไดเ้ร็ว 

 การเลือกพนัธุ ์ตอ้งสงัเกตวา่ มีจ านวนดอกตวัเมยี ต่อจัน่ จ านวนมาก 

สงัเกตไดอ้ยา่งไรวา่ 

ดอกตวัเมีย ท่ีพรอ้มรบัการผสม

เกสร จากละอองเกสรตวัผู ้? 



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   
และหน้าที่ของส่วนต่าง 

 6) ผล (fruit)  ผลมะพร้าว แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้ 

 เปลือก มีลักษณะเป็นชั้นผิวเรียบอยู่นอกสุดมีหลายสีด้วยกัน เช่น เขียว เหลืองและ
น้ าตาล 

 เนื้อเย่ือชั้นกลาง เม่ือผลยังอ่อนมีสีขาวนิ่ม เมื่อผลแก่จะเป็นเส้นใยเหนียว 

 ชั้นในสุด มีลักษณะแข็ง เรียกว่า กะลา ภายในกะลาจะเป็นเมล็ด 



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   
และหน้าที่ของส่วนต่าง 

 7) เมล็ด (nut)  
 เมล็ดมี 3 ตา บริเวณที่กว้างที่สุดเป็นบริเวณตานิ่มมีคัพภะ (embryo) หรือจุดเจริญฝังอยู่ คัพภะจะเจริญ

เป็นต้นอ่อนแทงทะลุออกมาจากตานิ่ม  

 โดยปกติในผลมะพร้าวจะมีน้ ามะพร้าว 3 ใน 4 ของช่องว่างในกะลา น้ าและเนื้อมะพร้าวจะถูกน าไปใช้
ในช่วงการงอกของคัพภะ โดยจาวจะดูดน้ าไปสร้างต้นอ่อนและจะแห้งหมดภายใน 5 เดือน  



รูปแบบการผสมเกสรมะพรา้วและโอกาสในการตดิผล 



รูปแบบการผสมเกสรของมะพร้าว 



การบานของจัน่มะพรา้วน ้าหอม 

 มะพรา้วน ้าหอมมีระยะการบานของดอกท่ีใกลเ้คียงกนัจึงท าใหมี้การผสมตวัเอง

ภายในจัน่เดียวกนั 

 การบานของจัน่ จะบานจากบนลงล่าง  

 ดอกตวัผูบ้านแลว้ปล่อยละอองเกสรออกมาและหลุดร่วงภายใน 1 วนั 

 ระยะเวลาท่ีดอกตวัผูด้อกแรกบานจนถึงดอกสุดทา้ยใชเ้วลาประมาณ 8-15 วนั 

 ระยะท่ีดอกตวัเมียพรอ้มผสมพนัธุต์ั้งแต่ดอกแรกจนถึงดอกสุดทา้ยใชร้ะยะเวลา 

3-5 วนั อาจชา้หรือเร็วกวา่น้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพภมิูอากาศและพนัธุ ์ 

 โดยปกติชอ่ดอกจะมีดอกตวัเมีย 10-50 ดอก ประมาณ 50-70% ของดอกตวั

เมียจะไมเ่จริญและหลุดร่วงไปโดยเฉพาะในฤดแูลง้  

 หลังจาก 3 เดือน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ผลอ่อนมีโอกาสร่วงได้อีกจากสาเหตุต่าง ๆ 5-10 %  และในผลที่เก็บเกี่ยวมาแล้ว 
อาจพบว่ามีผลไม่สมบูรณ์อีก 5-10 % (จุลพันธ์, 2549) 

 



รูปแบบการผสมเกสรของมะพร้าว (ต่อ) 

• มะพร้าวน้ าหอมเป็นพืชผสมตัวเอง เมื่อจั่นแตกละอองเกสรตัวผู้ และตัวเมียบานใกล้เคียงกัน ท าให้โอกาส
กลายพันธุ์น้อย  
 

• การกลายพันธุ์จะมากหรือน้อยขึ้นกับพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม เช่น มะพร้าวน้ าหอมก้นกลม และก้นจีบ ผลสี
เขียว และมะพร้าวน้ าหอมก้นกลม ผลสีน้ าตาล จะมีช่วงการบานของดอกตัวเมีย (Female Phase) 
ประมาณ 2-3 วัน  

 
• ทั้งนี้มีโอกาสผสมต่างจั่นภายในต้นเดียวกันได้เช่นกัน และการผสมข้ามระหว่างมะพร้าวต่างพันธุ์กรณีพื้นที่

ปลูกใกล้กัน  



การติดผลของมะพรา้วน ้าหอมท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิตใน1ตน้มี 6 จัน่  

โดย จัน่ท่ี 6 เร่ิมดอกบาน – จัน่ท่ี 1 ขนาดผลเร่ิมโตกวา่ลกูปิงปอง 

5 6 



การติดผลของมะพรา้วน ้าหอมท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิตใน1ตน้มี 6 จัน่  

โดย จัน่ท่ี 6 เร่ิมดอกบาน – จัน่ท่ี 1 ขนาดผลเร่ิมโตกวา่ลกูปิงปอง 

4 3 



การติดผลของมะพรา้วน ้าหอมท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิตใน1ตน้มี 6 จัน่  

โดย จัน่ท่ี 6 เร่ิมดอกบาน – จัน่ท่ี 1 ขนาดผลเร่ิมโตกวา่ลกูปิงปอง 

2 1 



การประมาณการผลผลิต 

 มะพรา้วน ้าหอม ออกจัน่ 15-17 จัน่ต่อปี 

 หลงัจากผสมติด(ปลายดอกเป็นสีน ้าตาล) มะพรา้วจะเก็บเก่ียวไดทุ้กๆ 20 วนั 

หรือ เมื่ออายุผลครบ 6 - 7 เดือน หรือ 180-210 วนั 

หากภาพพวกน้ีถ่าย เมื่อ

วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

ถามวา่ มะพรา้วตน้น้ี  

ออกจัน่แรก มาแลว้กี่เดือน  

จะเก็บเก่ียวผลอ่อน 

ของจัน่ท่ี 4 ได้

เมื่อไร 



การคาดการณผ์ลผลิต และ ราคา 
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ราคาเฉลี่ยมะพร้าวอ่อนน้ าหอม เบอร์ใหญ่ 

ปี 57 

ปี 58 

ปี 59 

ปี 61 

ปี 62 



ค าแนะน า ในการใสปุ๋่ยและการใหน้ ้า 



การใส่ปุ๋ยตามเนื้อดิน 

ลักษณะเนื้อดิน 

อัตราปุ๋ยแนะน า  
(กรัม N-P2O5-K2O/ ขนาดทรงพุ่ม 1 ต้น) 

ขนาดทรงพุ่ม 1 เมตร 
ระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิต 

ขนาดทรงพุ่ม 3 เมตร 
ระยะที่ให้ผลผลิตแล้ว 

ดินร่วนเหนียว,  
ดินเหนียว 

75-75-150 450-450-900 

ดินทราย,  
ดินร่วมปนทราย 

100-100-200 600-600-1,200 

ท่ีมา : ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2549   



ก) ข) 

การใส่ปุ๋ยมะพร้าวในพื้นที่ราบ 
ก) การใส่ปุ๋ยเคมี   ข) การใส่ปุ๋ยอินทรีย ์



การใส่ปุ๋ยมะพร้าวตามค่าวิเคราะหด์ิน 

รายการวิเคราะห์ 
 

อัตราปุ๋ยแนะน า/ต้น 
 

 1) อินทรียวัตถุ (OM, %)   
   < 1.5  ปุ๋ย N  1,200 กรัม 
   1.5-2.5  ปุ๋ย N  600กรัม 
   > 2.5  ปุ๋ย N   300 กรัม 
 2) ฟอสฟอรัส (P, มก./กก.)   
   < 15  ปุ๋ย P2O5500 กรัม 
   15-45  ปุ๋ย P2O5250 กรัม 
   > 45  ปุ๋ย P2O5125 กรัม 
 3) โพแทสเซียม (K, มก./กก.)   
   < 50  ปุ๋ย K2O1,000 กรัม 
   50-100  ปุ๋ย K2O500 กรัม 
   > 100  ปุ๋ย K2O250 กรัม 



สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะพร้าว 



สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะพร้าว 

  1.1) ปริมาณน้ าฝน ในพื้นที่ปลูกมะพร้าวควรมีปริมาณน้ าฝนไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร/
ปี และมีฝนตกสม่ าเสมอทุกเดือน หากฝนแล้งติดต่อกันนาน 3 เดือน (ปริมาณน้ าฝนต่ ากว่า 50 
มิลลิเมตร) จะส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตรวมถึงปริมาณเนื้อมะพร้าวต่อผลลดลง (กิตติพงศ์และ
คณะ, 2549; คนอง, 2538; Peiris et al., 1995; Thampan, 1975) ดังนั้น ควรจัดเตรียมแหล่ง
น้ าอย่างน้อย 10% ของพื้นที่ปลูกมะพร้าว 

  1.2) อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต คือ 27 องศาเซลเซียส 
(อุณหภูมิในช่วง 19 - 35 องศาเซลเซียส) และหากอุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส จะมี
ผลกระทบต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช เป็นสาเหตุให้มะพร้าวน้ าหอมมีการเจริญเติบโต
ช้า และการออกดอกตัวผู้และตัวเมียน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผสมพันธุ์น้อยลง 
(Grimwood, 1975) 



สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะพร้าว 

 1.3) ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมภายในแปลงมะพร้าว
จะท าให้การเจริญเติบโตดี และการผสมพันธุ์ของละอองเกสรดีขึ้น ส่งผล
ให้ผลผลิตของมะพร้าวน้ าหอมมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ ที่
เหมาะสมไม่ต่ ากว่าประมาณ 70 %  

  1.4) แสงแดด  มะพร้าวชอบแสงแดดจัด ควรได้รับแสงเฉลี่ย
ประมาณวันละ 5 ชั่วโมง/วัน จึงจะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี 
(Child, 1974) 

 



การเก็บเกี่ยวผลผลิตมะพร้าวน้ าหอม 
ณ สวนนายวิลาศ ก าเนิดโทน จ.ชุมพร 



สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะพร้าว 

  1.5) ระดับความสูงของพื้นที่ปลูก  ความสูงของพื้นที่มีความสัมพันธ์กับ
อุณหภูมิ โดยพื้นที่สูงขึ้นทุก ๆ 1000เมตรจากระดับน้ าทะเล อุณหภูมิจะลดลง 
6.5 องศาเซลเซียส  

  1.6) ดิน  ควรเป็นดินร่วนหรือร่วนปนทราย อุ้มน้ าได้ดี ถ้าเป็นดินเหนียว
ต้องมีการระบายน้ าดีแต่ดินที่เหมาะสมดีที่สุดในการปลูกมะพร้าว คือ ดิน
ตะกอนแม่น้ า  

 เนื่องจากมีการสะสมของอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินควรอยู่ระหว่าง 6.4-7.0  

 หน้าดินควรมีความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีระดับน้ าใต้ดินลึกกว่า 2 เมตร หาก
ปลูกในที่มีน้ าขังต้องมีการขุดยกร่อง ไม่ควรให้รากมะพร้าวแช่น้ า 



สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะพร้าว 

  1.7) ลม  ในแปลงมะพร้าวน้ าหอมควรมีการหมุนเวียน และการถ่ายเท
ของอากาศที่พอเหมาะ  
 

 หากมีลมน้อยเกินจะมีผลท าให้อัตราการคายน้ าของพืชต่ า ท าให้พืชไม่สามารถ
ดูดแร่ธาตุต่าง ๆ ขึ้นมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้  

 แต่หากมีลมแรงจัดและอากาศแห้ง จะท าให้อัตราการคายน้ าสูง อาจท าให้พืช
ได้รับอันตรายเนื่องจากการขาดน้ าได้ (มีอาการใบเหี่ยว ใบตก ใบแห้ง และทาง
ใบหักครึ่ง)  

 จึงควรปลูกไม้โตเร็วส าหรับป้องกันความแรงของลมในช่วงแรกของการ
เจริญเติบโต 



สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมะพร้าวน้ าหอม 



การใหน้ ้า 



การใหน้ ้า 

 ในช่วงฤดูแล้งฝนทิ้งช่วงนานเกิน 3 เดือน ไม่มีการให้น้ า สวนมะพร้าวน้ าหอมที่ปลูก
ในพื้นท่ีดังกล่าวจะแสดงอาการขาดน้ า  

1. ทางใบหักพับลง  

2. ตาดอกที่แตกออกมาใหม่หยุดชะงักการเจริญ  

3. ผลร่วงก่อนถึงระยะเก็บผลผลิต  

4. มะพร้าวผลผลิตลดลงท าให้ได้รับความเสียหาย 

 ดังนั้นควรมีการให้น้ ามะพร้าวอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดการพัฒนาของตาดอก 
อย่างต่อเนื่องและมะพร้าวผลผลิตไม่ขาดคอ 

 



รปูแบบการใหน้ ้า 

 ข้อด-ี ใช้แรงงานในการให้น้ าน้อยและสะดวกในการใช้งาน  

 มีระบบให้น้ า 2 รูปแบบให้เลือกใช้ คือ การให้น้ าด้วยสปริงเกลอร์ และการให้น้ า
แบบน้ าหยด ที่จะให้น้ าเฉพาะบริเวณรากหรือบริเวณรอบทรงพุ่ม  

 รูปแบบการให้น้ าทั้งสองวิธี มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไป การน าไปใช้งานจึงต้อง
เลือกให้เหมาะสม  

 ในการติดตั้งระบบใหน้้ า  หากมีการออกแบบ ติดตั้ง มีการใช้งานและบ ารุงรักษา
ที่เหมาะสม จะช่วยให้การใช้งานระบบให้น้ ามีประสิทธิภาพคุ้มกับค่าใช้จ่าย 



รปูแบบการใหน้ ้า (ต่อ) 

 การให้น้ าแบบสปริงเกลอร ์แบ่งได้ 2 แบบ คือ การให้น้ าแบบสปริงเกลอร์ และการให้
น้ าแบบมินิสปริงเกลอร์  

 การให้น้ าทั้งสองแบบมีรูปแบบการให้น้ าที่เหมือนกัน คือ หัวจ่ายน้ าทั้งสองแบบจะมี
รัศมีการจ่ายน้ าประมาณ 2-4 เมตร และมีแรงดันใช้งานอยู่ระหว่าง 1–3 บาร์ (10–30 
เมตร)  

 แต่จะแตกต่างกันที่ปริมาณการจ่ายน้ า หัวมินิสปริงเกลอร์จะมีอัตราจ่ายน้ า 35–300 
ลิตร/ชั่วโมง และหัวสปริงเกลอร์จะมีอัตราจ่ายน้ า 300–1,000 ลิตร/ชั่วโมง  

 โดยรูปแบบการให้น้ าที่แนะน า คือ การให้น้ าแบบมินิสปริงเกลอร ์เนื่องจากรัศมีการ
ให้น้ าสามารถครอบคลุมทรงพุ่มของมะพร้าว และจะลดการท่วมขังหรือความสูญเสีย
น้ าที่เกิดจากการไหลออกนอกเขตรากเนื่องจากการซึมลงดินไม่ทัน ในกรณีที่ดินมี
อัตราการซึมน้ าช้า 



Treatments 

  

 Pre-experimental 
(During 1991-93)  

After application of 
treatment  

(Average 1993-99) 

Female 
flowers 

Nut yield Female 
flowers 

Nut yield 

T1: Drip irrigation @33 % E0  daily 79.9 28.2 184.5 68.2 

T2: Drip irrigation @ 66 % E0  daily 73.2 30.1 214.7 96.5 

T3: Drip irrigation @ 100 % E0  daily 66.0 24.9 200.8 89.8 

T4: Basin irrigation @ 100 % E0  
applied once in four days through 
hose pipe 

78.6 31.6 225.5 98.2 

T5: Rainfed control 79.5 30.8 157.4 52.6 

CD0.05 NS NS 25.6 9.5 

Nut yield and female flower production as influenced by irrigation in WCT in laterite soil  

ขอ้มลูการวิจยัของ สถาบนัวิจยัมะพรา้ว (CPCRI) ประเทศอินเดีย พบวา่ 

การใหน้ ้าจะช่วยใหก้ารผลิตดอกตวัเมียและ การติดผลของมะพรา้ว 

มากกวา่ท่ีมะพรา้วไดร้บัเพียงน ้าฝนอยา่งเดียว 



ข้อมูลของ CPCRI - การให้ปุ๋ยในระบบน า้หยดแก่มะพร้าว  

Drip Fertigation  in coconut 
 Drip irrigation 66% Eo @ 30-32 l palm-1 day-1  

  - from December to May   

  - can save 34% of water 

  - cost of installation :  Rs 50,000/ha  

• Fertilizer application through drip irrigation 

  -  50% reduction in quantity of fertilizers  

  -  Six splits from December to May   

• Urea 91 g; Phosphoric acid 33 ml; & MOP 167 g  per palm per split dose 

Treatments I Year II Year III Year IV Year 

25% N:P:K (Drip) 93 88 95 102 

50% N:P:K (Drip) 112 102 106 126 

75% N:P:K (Drip) 111 99 103 128 

100% N:P:K (Drip) 120 97 110 117 

100% N:P:K (Soil) 123 101 109 113 

C D(5%) 13.7 6.8 7.0 13.2 

Effect of fertigation on coconut yield in red sandy loam soil 



การลดการสญูเสียน ้า 

การตัดทางใบ เพื่อช่วยลดการคายน้ าและสงวนธาตุอาหารในช่วงแล้ง 

 ควรตัดทางใบแก่ที่ไม่รองรับทะลายมะพร้าว ทางใบแห้งเป็นสีน้ าตาล ทางใบ
กางออก และทางใบลู่ลง/ห้อยลงขนานล าต้น  

 เนื่องจากทางใบเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง แต่มีอัตราการ
คายน้ าอย่างรวดเร็ว และแย่งธาตุอาหารต่าง ๆ จากทางใบอ่อน ท าให้พืชไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่น ๆ ได้เต็มที่  

 ทางใบที่แก่แต่ต้องรองรับทะลาย ควรตัดทางใบให้เหลือครึ่งทางใบ เพื่อให้
แสงส่องผ่านเอื้อต่อการปลูกพืชแซม และควบคุมโรคและแมลงอีกด้วย 



การรกัษาความช้ืนหน้าดิน 

 การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 



การรกัษาความช้ืนหน้าดิน 

การใช้ทางมะพร้าวแห้งคลุมโคนในช่วงฤดูแล้ง 



ความสมัพนัธข์องลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ 

ต่อการใหปั้จจยัการผลิต 

 รากมะพรา้ว รากท่ีหาอาหารอยูบ่ริเวณผิวดิน – ลึก 30 ซม.  ดงัน้ัน การใหน้ ้า
และคลุมดิน จะท าใหร้ากท่ีดูดอาหาร ข้ึนมาบนผิวดิน  

ระบบรากมีความส าคญัต่อการวางผงัการใหน้ ้า และ ใส่ปุ๋ย  

ระยะท่ีวางหวัจ่ายน ้า ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม รากมะพรา้วสามารถดูดใชปุ๋้ยได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ควรวางหวัจา่ยน ้า

หยด หา่งจากตน้ 

ก่ีเมตร ? 

ควรใส่ปุ๋ยหา่งจาก

โคนตน้อยา่งน้อยก่ี

เมตร ก่ีเมตร ? 



ความสัมพันธ์ของปริมาณรากมะพร้าวที่มีประสิทธิภาพต่อระยะห่างจากโคนต้น และระดับความ
ลึกของราก (Anikumar and Wahid, 1988) 



เทคนิคการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต 

 การเลี้ยงผึ้งในแปลงมะพร้าวนอกจากเป็นการเพิ่มการติดผลของมะพร้าวน้ าหอม ยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวอีกด้วย  

 โดยผึ้งจะออกหาน้ าหวานจากดอกมะพร้าวเอาละอองเกสรตัวผู้ไปผสมพันธุ์กับดอกตัวเมีย ผึ้งจะตอมดอกตัวผู้
บานเวลา 7.30-11.30 น.  

 คิดเป็นจ านวนครั้งได้ 52-148 ครั้ง ตอมดอกตัวเมียบานเวลา 8.30-15.30 น. คิดเป็นจ านวนครั้งได้ 77-88 ครั้ง  

 และผึ้งใช้เวลาตอมช่อดอกมะพร้าว 3-5 นาที/ช่อ ท าให้ผลผลิตมะพร้าวเพ่ิมขึ้น 46-56 %  



เทคนิคการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต 

 การปลกูพืชแซม ในสวนมะพรา้ว นอกจากจะมรีายไดเ้พิม่จากการใชพ้ื้ นท่ีให้

เกิดประโยชน์สงูสุดแลว้  ยงัเอ้ือต่อการเพิม่ปริมาณผลผลิตมะพรา้วดว้ย 

 การปลกูพืชแซม ควรค านึงถึงแสงท่ีส่องผ่านทรงพุม่ใบมะพรา้วดว้ย 



ความสัมพันธ์ของการเกิดร่มเงาใต้ต้นมะพร้าว และแสงแดดที่สามารถส่องผ่านถึงพื้นดินได้เมื่อต้นมะพร้าว
มีอายุต่าง ๆ กัน (Nelliat et al., 1974) 



การปลูกพลู ในแปลงปลูกมะพร้าวน้ าหอม ที่ อ.บ้านแพ้ว 



Collection 1041(Thevam) Panniyur 1 Panchami 

Dry berry yield                

(kg/vine)                :  1.97                    0.96                                    1.00 

 

No. of spikes in  

1m column height:  168.7                  135.0                                 113.3 

 

Spike length (cm):    12.3                   15.2                                   12.4 

Mixed cropping of Black pepper in coconut garden 



ไร- ศตัรท่ีูส าคญั ในปี 2564 



อาการที่เกิดจากการท าลายของไรส่ีขา และอาการที่เกิดจากไรขาว 



ไรสี่ขามะพร้าวเข้าท าลายอยู่ภายในขั้วผล
มะพร้าว ท าให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถ
โดยตัวไรได้โดยตรง  
ดังนั้นการป้องกันก าจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไร
ในช่วงระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผล
เล็ก ห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็น
ระยะท่ีไรสี่ขาเร่ิมเข้าท าลาย  
สารฆ่าไรสี่ขามะพร้าวตามค าแนะน ามีดังนี้ 
(ให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกการ
ออกฤทธิ์ โดย IRAC) 



การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม 



การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม 
ตามลักษณะทรงต้นและใบ 

1) อายตุ้นแม่ไม่ต่ ากว่า 10 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มะพร้าวให้ผลผลิตสูงสุดและคงที่ 

2) จ านวนผลผลิตไม่ต่ ากว่า 120 ผล/ต้น/ปี ผลดก  

3) อายเุริ่มตกผล อายุเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องมีอายุไม่มากกว่า 3 ปีครึ่ง บ่งบอกได้ว่ามะพร้าวจะ
ให้ผลผลิตเร็ว 

4) ลักษณะล าต้นล าต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ปล้องถี่ บ่งบอกลักษณะที่ดีว่ามะพร้าวเจริญเติบโต
ทางด้านความสูงช้า ต้นเตี้ย ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต 



ลกัษณะตน้พนัธุม์ะพรา้วน ้าหอม 

แมพ่ันธุ์มะพร้าวน้ าหอม 
อายุประมาณ 15 ป ี

ผลผลิตดกทุกทะลาย 



การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม 
ตามลักษณะทรงต้นและใบ (ต่อ) 

5) ทรงพุ่มใบควรเป็นรูปทรงกลม ทางใบไม่กระจุกตัวบริเวณปลายยอด และทางใบไม่ลู่ลง 

6) ทางก้านใบสั้น ก้านทางแข็งแรง แผ่กระจายโดยรอบต้นเป็นรูปทรงกลม สามารถรองรับ
ทะลายผลผลิตได้ดี ทะลายไม่หัก 

7) จ านวนทางใบไม่ต่ ากว่า 25 ทางใบ ไม่กระทบต่อผลผลิต พืชสามารถสังเคราะห์แสงและ
ให้ผลผลิตได้เต็มท่ี จ านวนทางใบมีได้ถึง 30-35 ทางใบ  

8) ลักษณะอื่น ๆ ต้นมะพร้าวต้องไม่เป็นโรคและแมลงเข้าท าลายหรือมีอาการผิดปกติ ส่งผล
กระทบต่อผลผลิต 



การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม 
ตามลักษณะจั่นและผล 

ควรมีจั่นทุกซอกทางใบ และ มีผลมะพร้าวขนาด
อายุต่าง ๆ ติดอยู่ที่จั่น บ่งบอกลักษณะที่ดีว่า
มะพร้าวจะให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง 



การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม 
ตามลักษณะจั่นและผล (ต่อ) 

ลักษณะผลสด อายุเก็บเก่ียว 6-7 เดือน 

 (1) เนื้อมะพร้าวสด มีเนื้อมะพร้าวอ่อนประมาณ 90 – 100 กรัม บ่งบอกลักษณะดี เนื้อมะพร้าว มีความหนาประมาณ 2 – 2 
½ ช้ัน (4 มิลลิเมตร) และบริเวณขั้วผลเนื้อหนาขาวขุ่น (ไมเ่ป็นวุ้นบาง) 

 (2) ปริมาณน้ าไม่ต่ ากว่า 250 มิลลิลิตร/ผล  

 (3) ขนาดผลทั้งเปลือกไม่ต่ ากว่า 1,500 กรัม ผลมีขนาดพอดีสม่ าเสมอ 



 (4) ความหวาน (วัดปริมาณของแข็งที่มีความหวานละลาย
น้ าได้ (Total Soluble Solid: TSS) ความหวาน ส่วนใหญ่
จะมีความหวานอยู่ระหว่าง 6.5-7.0 องศาบริกซ์ ถ้าความ
หวานต่ ากว่า 6.0 องศาบริกซ์ จะไม่ค่อยหวาน  

 (5) รูปร่างผลรีเล็กน้อย เมื่อวัดผลอ่อนทั้งเปลือกมีเสน้รอบ
วงตามแนวนอนและแนวดิ่งของผลเฉลีย่ 45 และ 52 
เซนติเมตร ตามล าดับ ผลปอกเปลือกค่อนขา้งกลมก้นป้าน 
มีเส้นรอบวงแนวนอนและแนวด่ิงเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 30 และ 
32 เซนติเมตร ตามล าดับ 

การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม 
ตามลักษณะจั่นและผล (ต่อ) 



การคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวน้ าหอม 
ตามลักษณะจั่นและผล (ต่อ) 

ลักษณะผลแก่ 

  (1) ขนาดผลพันธุ์ ผลแห้งต้องมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 0.8 กก./ผล ผล
ขนาดใหญ่สม่ าเสมอ ผลสมบูรณ์ไม่มีลักษณะผลลีบและผลทุย 

  (2) ลักษณะผล ผลที่เหมาะน าไปเพาะพันธุ์ต้องแก่เต็มที่ สังเกตสี
ของเปลือกมีสีน้ าตาลเป็นจุดตกกระมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผิว
เปลือก 

 



การคัดเลือกพันธุ์มะพรา้วน้ าหอม โดยการพิจารณาความหอมจากส่วนต่าง ๆ 
ของมะพร้าวน้ าหอม 

 ความหอมของมะพร้าวน้ าหอม เกิดจากสารให้กลิ่นหอมชื่อ 2–อเซตทิล-1-ไพโรลีน (2-
acetyl-1-pyrroline) เรียกย่อ ๆ ว่า 2-เอพี (2 A-P)  

 

(1) ปลายรากอ่อนของหน่อมะพร้าว 

(2) กะลาของผลอ่อนสามารถพิสูจน์กลิ่นได้จากการผ่าผลอ่อน ซึ่งกะลายังอ่อนกดแล้วเป็นรอย
เล็บ 

(3) น้ าและเนื้อมะพร้าว 

 



การตรวจเช็คความหอม 

ด้วยการเด็ดปลายรากอ่อนมาขยี้แล้วดม 

ตรวจเช็คความหอมจาก 

กะลาของผลอ่อน  

น้ าและเนื้อมะพร้าว 



สาเหตุที่มะพร้าวน้ าหอมไม่หอม 

 สามารถแบ่งความหอมได้เป็น 3 ระดับ คือ หอมน้อย หอมปานกลาง และหอมชัดเจน  
 ความหอมของมะพร้าวน้ าหอมมีอิทธิพลมาจากละอองเกสรตัวผู้ที่มาผสม (Xenia 

effect) โดยอิทธิพลของละอองเกสรตัวผู้ที่มีต่อความหอมของน้ ามะพร้าว  
 เมื่อดอกตัวเมียของมะพร้าวน้ าหอมได้รับการผสมจากเกสรตัวผู้จากมะพร้าวพันธุ์อื่น 

เช่น มะพร้าวน้ าหวาน หรือ มะพร้าวใหญ่ที่ปลูกเป็นการค้าทั่ว ๆ ไป ส่งผลให้มะพร้าว
ไม่มีความหอม จึงเป็นสาเหตุที่มะพร้าวน้ าหอมไม่หอม (จุลพันธ์ และคณะ, 2545) 
 



สาเหตุที่มะพร้าวน้ าหอมไม่หอม (ต่อ) 

 การศึกษาสาเหตุของความหอมที่ไม่คงที่ โดยการทดสอบคู่ผสม 4 คู่ผสม ได้แก่  
 1) พันธ์ุน้ าหอม x ไทยต้นสูง  

 2) น้ าหอม x น้ าหวาน  

 3) น้ าหอม x น้ าหอม ด้วยวิธีการควบคุมผสมพันธ์ุแบบใกล้ชิด (controlled sib pollination) และ  

 4) น้ าหอมผสมตัวเองภายในต้นเดียวกัน 

  จากการทดลอง พบว่า เมื่อใช้ละอองเกสรตัวผู้พันธุ์น้ าหอมด้วยวิธีการควบคุมผสมพันธุ์แบบใกล้ชิด (controlled sib 
pollination) และผสมตัวเองภายในต้นเดียวกัน พบว่า ผลมะพร้าวที่ได้จากการผสมพันธุ์มีความหอม 100% 

  สาเหตุที่มะพร้าวน้ าหอมไม่หอม เนื่องจากพันธุกรรมของมะพร้าวน้ าหอม ความหอมของมะพร้าวน้ าหอมได้รับอิทธิพลมา
จากละอองเกสรตัวผู้ (Xenia effect) เกิดการผสมข้ามพันธุ์ที่เป็นพันธุ์อื่นนอกเหนือจากละอองของน้ าหอมนั่นเอง (จุลพันธ์ และ
คณะ, 2545) 



เกณฑก์ารคดัเลือกพนัธุม์ะพรา้วเพื่อการปรบัปรุงพนัธุ ์

และการคดัเลือกผลพนัธุ ์



การคดัเลือกพนัธุม์ะพรา้ว 

 วิธีการคดัเลือกตน้แม่พนัธุ ์  ควรเลือกจากสวนท่ีตน้มะพรา้วใหผ้ลผลิตสงู ตน้แม่

พนัธุค์วรมีลกัษณะดงัน้ี 

 ล าตน้   ล าตน้ใหญ่ แข็งแรง ขอ้ถ่ี  และไมค่วรคดัเลือกตน้ท่ีสงูมากๆไวท้ าพนัธุ ์ 

 ทาง  กา้นทางสั้น ทางแผ่กระจายโดยรอบเป็นครึ่งวงกลม มีทางใบมาก 

 จัน่   ทุกๆทางใบควรมีจัน่ และมีผลมะพรา้วขนาดต่างๆติดอยูท่ี่จัน่ และไม่ควร

เลือกตน้ท่ีมีผลดกอยูเ่พียงแถวเดียว 

 ขนาดผล  ควรมีขนาดผลใหญ่สม า่เสมอ ตน้ใดมีผลลีบ หรือมะพรา้วทุยไมค่วร

เลือกมาท าพนัธุ ์

 ไมค่วรเลือกจากตน้ท่ีอยูใ่กลบ้า้น ใกลบ้่อน ้า ใกลค้อกสตัว ์หรือปลกูในท่ีไดร้บัปุ๋ย

ดีกวา่ตน้อ่ืนๆเป็นพิเศษ 

 ตน้มะพรา้วท่ีเป็นโรค แมลง หรือมีอาการผิดปกติ 

 



หลกัการคดัเลือกตน้แม่พนัธุ ์เพื่อการปรบัปรุงพนัธุ ์

จุลพนัธ ์(2549) การคดัเลือกพนัธุแ์ต่ละตน้ท่ีมีลกัษณะดีเด่นโดยมีหลกัการคดัเลือกตน้แมพ่นัธุ์

ดงัน้ี 

 1. ใหผ้ลผลิตเน้ือมะพรา้วแหง้ในช่วงเวลา 3-5 ปีเฉล่ียไมต่ า่กวา่ 15-20 กก./ตน้ 

 2. อตัราส่วนของ   น ้าหนักเน้ือมะพรา้วสดต่อผล   มีค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.40 

                  น ้าหนักผลแก่ทั้งเปลือก – น ้าหนักน ้าในผล 

 3. มีอายุจัน่แรกบานเร็วหลงัจากปลกู 

 4. มีล าตน้แข็งแรง ทรงพุม่ใบเป็นรปูวงกลม หรือครึ่งวงกลม 

ซ่ึงค่าน้ีเป็นค่าสดัส่วนของการตอบสนองต่อการคดัเลือกพนัธุ ์และลกัษณะท่ีถ่ายทอดทาง

พนัธุกรรม โดยสถาบนั IRHO ประเทศฝรัง่เศสไดศึ้กษาเก่ียวกบัการปรบัปรุงพนัธุม์ะพรา้ว 

 5. ผล  เปอรเ์ซ็นตเ์น้ือ 28 % เปอรเ์ซ็นตน์ ้าไมเ่กิน25% เปอรเ์ซ็นตเ์ปลือกไม่

มากกวา่ 35%  และเปอรเ์ซ็นตก์ะลาไมเ่กิน 12 %  



การคดัเลือกผลพนัธุม์ะพรา้วส าหรบัเพาะ   

 เป็นผลท่ีแก่จดั เปลือกมีสีน ้าตาล เมื่อเขยา่มีน ้าคลอน 

 ขนาดผลปานกลางถึงค่อนขา้งกลม  

 ผลควรคลอนน ้าทุกผล ไมมี่โรค แมลงท าลาย 

 ในผลมะพรา้วมีส่ิงจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของตน้อ่อน 2 อยา่ง คือ เน้ือ

มะพรา้ว และน ้าในผล ซ่ึงเป็นแหล่งใหอ้าหารและความชุม่ช้ืนในขณะท่ีตน้ออ่น

ยงัเล็กอยู ่และไดอ้าหารจากภายนอกไมพ่อ ถา้ในผลมีเน้ือและน ้าน้อยเกินไป

ตน้ออ่นจะไดร้บัน ้าและอาหารเพียงพอ ท าใหห้น่อมะพรา้วเจริญเติบโตชา้ 

  การเก็บรกัษาผลพนัธุ ์  ควรเก็บผลพนัธุไ์วใ้นท่ีร่ม อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

และไมค่วรเก็บผลมะพรา้วไวน้านเกินไป เพราะตน้ออ่นจะเจริญเติบโตและบาง

ผลมีหน่องอก ท าใหเ้วลาน าไปเพาะไดห้น่อพนัธุท่ี์ไมส่มบรูณ ์ 



การเพาะมะพรา้ว  

 ควรเป็นแปลงเพาะท่ีอยูก่ลางแจง้  การระบายน ้าดี ไม่มีน ้าขงั ไถพรวนดิน  

 ปาดผลมะพรา้ววางผลมะพรา้วเรียงเป็นแถว กลบดินใหม้ะพรา้วอยูใ่นดิน

ประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของผลมะพรา้ว  แลว้รดน ้าใหชุ่้มสม า่เสมอ  

 หน่อมะพรา้วจะเร่ิมงอกประมาณ 2-3 อาทิตยห์ลงัจากน าลงเพาะและจะ

ทยอยงอกเร่ือยๆ 

 หลงัจากเพาะไปแลว้ 10 สปัดาห ์ความงอกมากกวา่ 60 เปอรเ์ซ็นต ์ซ่ึง

หน่อพนัธุง์อกยาวประมาณ 1-3 น้ิว  

 หลงัจากน้ันยา้ยหน่อพนัธุไ์ปช าในแปลงช าหรือถุงพลาสติก เพื่อใหห้น่อ

พนัธุเ์จริญเติบโตดีและเก็บรกัษาไดน้านก่อนน าไปปลกูลงแปลง 

 



การคดัเลือกกลา้พนัธุม์ะพรา้ว  

การคดัเลือกหน่อมะพรา้วก่อนน าไปปลกูพบวา่ หน่อพนัธุจ์ากผลท่ีงอกเร็ว และ

แข็งแรงไปปลกูใหผ้ลผลิตสงูกวา่แปลงท่ีไมม่กีารคดัเลือกหน่อพนัธุถึ์ง 20-30 

เปอรเ์ซ็นต ์

 ลกัษณะของหน่อพนัธุม์ะพรา้วท่ีคดัเลือกไปท าพนัธุ ์ควรมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นหน่อพนัธุพ์นัธุท่ี์สมบรูณ ์ตน้ตรง ไมค่ดงอ 

2. โคนหน่อใหญ่ รอบโคนไมน่้อยกวา่ 3 น้ิว 

3. ใบกวา้งมีสีเขียวเขม้ เสน้ใบเห็นชดัเจน 

4. มีใบจริง 5-7 ใบ 

5. อายุหน่อพนัธุ ์4-8 เดือน 

 



สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

Email :  

industrailcrop@gmail.com 

wilaiwan_hri@Hotmail.com 

mailto:industrailcrop@gmail.com

