
 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของมะพราว 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทมะพราวชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของมะพราวพันธุตาง ๆ ได 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope) 
2. ตัวอยางตนมะพราวสายพนัธุตาง ๆ 
3. แผนภาพ 
4. จานแกว (Petri disc) 
5. ใบมีด 
6. เข็มเขี่ย 

 
  มะพราว ชื่อพฤกษศาสตรวา (Scientific name)   :  Cocos nucifera 
 Common name  :  Coconut, Coconut Palm, Ocean Going Nut 
 มะพราวจัดเปนพืชตระกูลปาลม ท่ีมีความสําคัญยิ่งตระกูลหน่ึงของพืชพวกใบเลี้ยง
เด่ียว  นอกจากมะพราวแลว อินทผลัม ปาลมนํ้ามัน ตาลตะโนด จาก หมาก สาคู ลาน 
และหวาย ตางก็เปนพืชท่ีจัดอยูในตระกูลปาลมท่ีมีความสําคัญเชนเดียวกัน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมะพราว  
 
 1.  ราก (Roots) 
 มะพราวเปนพืชยืนตนชนิดใบเลี้ยงเด่ียว มีระบบรากแบบรากฝอย (fibrous 
root system) ซ่ึงรากมะพราวท่ีทําหนาท่ียึดเหน่ียวลําตน ดูดซึมนํ้าและธาตุอาหารตาง ๆ 
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 เน่ืองจากมะพราวเปนพืชท่ีไมมีขนราก (root hairs)  ดังน้ันรากฝอยที่แผกระจาย
ออกไปตามดินช้ันตาง ๆ ก็จะทําหนาท่ีดูดซึมนํ้าและธาตุอาหารสงมายังรากใหญ พรอมท้ัง
ชวยยึดลําตนไมใหโคนลมดวย สําหรับรากใหญน้ัน มีหนาท่ีลําเลียงอาหารเขาสูลําตน
มากกวาทําหนาท่ีดูดอาหารโดยตรง แตรากใหญก็ดูดซึมนํ้าและธาตุอาหารไดบาง
เหมือนกันตรงบริเวณท่ีอยูใกลกับหมวกราก ซ่ึงรากใหญบริเวณดังกลาวน้ี ผนังเซลลราก
บาง นอกจากน้ีแลวรากใหญยังมีรูสําหรับหายใจ ทําหนาท่ีดูดเอาอากาศที่มีอยูในดินเขา
ไปในรากและถายเทอากาศจากรากออกมาใหแกดิน ซ่ึงอวัยวะท่ีรากใชแลกเปลี่ยนอากาศ
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 รากชนิดตาง ๆ ท่ีไดกลาวมาขางตนน้ัน เปนรากท่ีเกิดจากสวนลางสุดของลําตน
ท้ังส้ิน แตถามะพราวมีอายุมาก ๆ หรือดินมีนํ้าขังอยูตลอดเวลา รากเหลาน้ีของมะพราวจะ
เนาตายหรือส้ินสภาพไป ดังน้ันมะพราวจะสรางรากชุดใหมท่ีเรียกวา รากอากาศ (aerial 
roots) ข้ึนมาทดแทนรากชุดเดิม ซ่ึงรากชุดใหมน้ีเจริญออกมาจากโคนตนเหนือผิวดิน 
 
 2.  ลําตน (Stem) 
 มะพราวท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว ลําตนจะแบงเปน 2 สวนท่ีสําคัญคือ สวนแรก
เปนสวนของลําตนที่อยูในดิน มีลักษณะทรงกรวยคว่ํา    พรอมท้ังมีรากใหญเจริญออกมา
โดยรอบ เรียกสวนของลําตนที่อยูในดินน้ีวา bole ลําตนสวนท่ีสองคือ ลําตนที่อยูเหนือผิว
ดินขึ้นมาท่ีเรียกวา trunk ลําตนมะพราวในสวนน้ีมีรูปรางลักษณะเปนกระบอกทรงสูง แต
ตอนสวนโคนตนที่อยูเหนือพ้ืนดินเล็กนอยมีลักษณะคลายตะโพก และมีขนาดใหญกวา
สวนลําตนที่อยูสูงข้ึนไป ท่ีสวนยอดสุดของลําตนมะพราวจะมีตาอยูเพียงตาเดียวเทาน้ัน ท่ี
จะเจริญเติบโตเปนลําตน ใบ และชอดอก ถาหากตายอดน้ีถูกทําลายหรือเนาตายไป 
มะพราวท้ังตนก็จะตายไปดวย ซ่ึงตายอดที่มีความสําคัญท่ีสุดของมะพราวน้ีเรียกวา 
terminal bud ลําตนมะพราวสวนท่ีอยูเหนือดิน จะเริ่มปรากฏรูปรางเปนทรงกระบอกเม่ือ
มะพราวมีอายุไดประมาณ 4-5 ป โดยในชวงแรกของการเจริญเติบโตทางลําตนน้ัน ตา
ยอดจะเจริญเติบโตทางดานกวางเพื่อเพ่ิมขนาดของลําตน จนกระทั่งการเพ่ิมขนาดลําตน
เปนไปตามลักษณะประจําพันธุแลว ตายอดกจ็ะเร่ิมเจริญเติบโตทางดานความสูง มี
ลักษณะเปนรูปทรงกระบอกสูงข้ึนไปเรื่อย ๆ จนช่ัวชีวิต ลําตนมีสีเทาออนและตั้งตรง แต
มักจะเอียงออกไปหาแสงสวางหรือเอียงตามทิศทางลมที่พัดประจํามาสูบริเวณนั้นได 
โดยท่ัวไปแลว ลําตนมะพราวมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 25-30 เซนติเมตร บน
สวนของลําตนประกอบดวย ขอ ปลอง และใบ เชนเดียวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่ว ๆ ไป แต
ทวาความหางของปลองจะอยูใกลชิดติดกันมาก 
 ในปแรก ๆ ของการเจริญเติบโตจนกระทั่งมะพราวตกผลน้ัน  ลําตนมะพราวจะ
เจริญเติบโตเพิ่มความสูงข้ึนอยางรวดเร็ว   หลังจากน้ันเจริญเติบโตจะชาลง และเม่ือ
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 เม่ือผาลําตนมะพราวออกตามขวาง จะเห็นเน้ือเยื่อช้ันในหยาบเปนเส้ียนแข็ง สี
เหลืองจาง และมีทอนํ้าทออาหารกระจายอยูท่ัวไป โดยเฉพาะบริเวณใจกลางลําตนแลวจะ
มีทออาหารอยูมากกวาบริเวณรอบนอก สําหรับเน้ือเยื่อช้ันนอกสุดของลําตนจะแข็งและ
คอนขางเปราะ ซ่ึงเปนเนื้อเยื่อพวก rhytidome และที่ผิวดานนอกของลําตนมีรอยแตกตื้น 
ๆ ขนาดเล็กอยูท่ัวไป ทําใหนํ้าและเชื้อโรคเขาสูลําตนตรงรอยแตกนี้ได 
 
 3.  ใบ (Leaves) 
 ใบมะพราวมีช่ือเรียกเฉพาะวา fronds ซ่ึงเปนใบประกอบแบบ pinnately 
compound leaf ท่ีเกิดจากตาสวนยอดของตน และรวมกันอยูเปนกระจุก ปลายใบกระจาย
ออกเปนรัศมีรอบ ๆ ลําตน โดยจํานวนใบที่คงอยูบนลําตนและอัตราการสรางใบของ
มะพราวในแตละปน้ัน ใชเปนเคร่ืองวัดความเจริญเติบโตของมะพราวไดเปนอยางดี 
กลาวคือถาสภาพแวดลอมเหมาะสม มะพราวท่ีมีการเจริญเติบโตดี จะสรางจํานวนใบได
มาก และมีใบสดติดอยูบนลําตนไดมากดวย แตอยางไรก็ตาม จํานวนใบที่เกิดข้ึนบนลําตน
จะผันแปรไปตามอายุของมะพราว อัตราการเกิดใบ อัตราการรวงของใบ ความอุดม
สมบูรณของดิน และสภาพลมฟาอากาศตาง ๆ ซ่ึงมะพราวท่ีมีอายุ 1-2 ป จะมีใบประมาณ 
8-10 ใบ ตอมาเม่ือมะพราวมีอายุ 3-4 ป จะมีใบประมาณ 12-18 ใบ และเม่ือมะพราวเร่ิม
ออกดอกหรือมีอายุไดประมาณ 6 ป อัตราการสรางใบในแตละปจะสมํ่าเสมอ จํานวนใบบน
ลําตนจะมีประมาณ 21-34 ใบ โดยมีอัตราการสรางใบในแตละปประมาณ 12-18 ใบ แต
เม่ือมะพราวมีอายุมาก ๆ จํานวนใบของมะพราวจะเร่ิมลดลง 
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 การเกิดของใบมะพราวนั้น กลุมเซลลท่ีจะเปนใบ (leaf primodia) ใชเวลาในการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางประมาณ 30 เดือน จึงจะโผลใบออนเปนยอดแหลมคลายลูกศรขึ้นมา
จากแผนใยของใบ (fibrous leaf sheath) ท่ีหอหุมตายอดอยู ใบออนน้ีจะยืดตัวอยาง
รวดเร็ว โดยใชเวลาประมาณ 4-6  เดือน  และหลังจากท่ีใบมะพราวเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว
ประมาณ 2 1/2 - 3 ป จึงจะรวงจากลําตน โดยใบที่แหงจนเกือบรวงจากลําตนจะทํามุม 
120-170 องศากับลําตน 
 ใบมะพราวแตละใบประกอบดวย กานใบ (rachis or leaf stalk or petiole) และใบ
ยอย (leaflets)  ความยาวกานใบประมาณ 4.5-6.0 เมตร แตละใบจะมีใบยอยประมาณ 
200-250 ใบ โดยใบยอยจะเรียงติดกันเปนแผงท้ังสองขางของกานใบ ใบยอยท่ีโคนใบและ
ปลายใบจะมีขนาดใบแคบและสั้นกวาใบยอยท่ีอยูตอนกลางใบ ใบยอยท่ีโคนใบจะยาว
ประมาณ 76 เซนติเมตร กวาง 2.5 เซนติเมตร สวนใบยอยท่ีปลายใบจะยาวประมาณ 45 
เซนติเมตร กวาง 1.3 เซนติเมตร สําหรับใบยอยท่ียาวท่ีสุดประมาณ 1 เมตร ซ่ึงจะเปนใบ
ยอยท่ีอยูประมาณ 1/3 ของกานใบที่นับจากโคนใบ โคนใบสวนท่ียึดติดกับลําตนอยาง
เหนียวแนน มีขนาดใหญเกือบคร่ึงรอยลําตน และมีรองเหนือโคนใบใหนํ้าไหลสูยอดได 
 ใบท่ีอยูบนลําตนและรวมกันอยูเปนกระจุกน้ัน ใบแตละใบจะมีการเรงตัวอยางมี
ระเบียบเพื่อใหใบทุกใบรับแสงแดดอยางเต็มท่ี การเรียงตัวของใบบนลําตนมีลักษณะเปน
เกลียว ซ่ึงมีท้ังเกลียวเวียนซาย (ตามเข็มนาฬิกา) และเกลียวเวียนขวา (ทวนเข็มนาฬิกา) 
ถามะพราวมีใบเรียงเปนเกลียวเวียนซายแลว ทะลายมะพราวจะพาดอยูทางขวาของกาน
ใบ ในทางตรงกันขามกัน ถามะพราวมีใบเรียงเปนเกลียวเวียนขวา ทะลายมะพราวจะพาด
อยูทางซายของกานใบ ซ่ึงการเรียงตัวของใบทั้ง 2 ลักษณะน้ี การจัดเรียงของใบบนลําตน 
(phyllotaxy) ประมาณ 2/5 กลาวคือใบแตละใบหางกันทํามุมประมาณ 137-140 องศา  
ดังน้ันถากําหนดใหใบยอดเปนใบท่ี 1 ซ่ึงมีอายุออนท่ีสุด แลวนับใบที่แกกวาลงมาเรื่อย ๆ 
จะพบวาเม่ือใบเวียนครบ 2 รอบ ประมาณ 2/5 ของรอบลําตน ใบท่ี 6 จะอยูเกือบตรงกับ
ใบท่ี 1 โดยทํามุมหางกันประมาณ 15-35 องศา และในทํานองเดียวกัน ใบท่ี 7 จะอยูเกือบ
ตรงกันใบท่ี 2  ใบท่ี 8 จะอยูเกือบตรงกับใบที่ 3 เปนเชนน้ีเร่ือย ๆ ไป ดังภาพแสดงการ
เรียงของใบมะพราว เม่ือมะพราวเจริญเติบโตเต็มท่ีจะมีใบประมาณ 30-40 ใบ ใบตาง ๆ 
บนลําตนมะพราวน้ีแบงออกไดเปน 4 ชุด คือ 
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ชุดท่ี 1  มีใบประมาณ 3-5 ใบ เปนใบออนท่ีอยูในตามะพราว อาจจะมีบางใบท่ีใบ
ยอยเริ่มคลี่ออกบางแลว 

ชุดท่ี 2  มีใบประมาณ 10-12 ใบ  เปนใบท่ีใบยอยคลี่ออกแลว และมีชอดอกอายุ
ตาง ๆ กันอยูระหวางมุมใบ 

ชุดท่ี 3   มีใบประมาณ 10-14 ใบ เปนใบท่ีรองรับทะลายมะพราวท่ีมีอายุตาง ๆ 
กัน  

ชุดท่ี 4  มีใบประมาณ 10-12 ใบ เปนใบที่ไดเก็บเกี่ยวทะลายมะพราวแลว ใบชุดน้ี
ไมมีประโยชนอะไร 

 
 4.  ชอดอก (Inflorescence) 
 มะพราวเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ชอดอกจะมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูแยกกัน 
แตดอกท้ังสองชนิดอยูในชอดอกเดียวกัน ลักษณะประจําพันธุของมะพราวจะเปนส่ิง
กําหนดระยะเวลาการออกดอก มะพราวพันธุตนสูงจะออกดอกเม่ืออายุประมาณ 6 ป แต
มะพราวพันธุเต้ีย หรือพันธุลูกผสมจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 4-5 ป ชอดอกมะพราว
เกิดอยูในมุมใบระหวางสวนของลําตนกับโคนใบโดยมีแผนใยของโคนใบหอหุมอยู 
มะพราวท่ีมุมใบทุกใบมีชอดอกเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ เรียกวา regular bearer สวน
มะพราวท่ีมีชอดอกเกิดไมสมํ่าเสมอ เรียกวา irregular bearer ดังน้ันมะพราวพวก regular 
bearer จะมีจํานวนชอดอกเทากับจํานวนใบ และมีชอดอกปละประมาณ 10-14 ชอดอก 
 มะพราวท่ีเร่ิมออกดอกคร้ังแรก หรือในกรณีของมะพราวท่ีถูกปาดชอดอกทํา
นํ้าตาลเปนเวลานาน ๆ พบวาในชอดอกจะมีเฉพาะดอกตัวผูเทาน้ัน ชอดอกมะพราวหรือ
ท่ีเรียกวาจ่ัน (spadix) หรือบางทองถิ่นอาจเรียกวา นกมะพราวน้ัน มีกาบ (spathe) 
จํานวน 2 อันหุมชอดอก โดยกาบหุมอันนอกมีขนาดเล็กจะเจริญเติบโตออกมากอนแลว
หยุดการเจริญเติบโต หลังจากน้ันกาบหุมอันในจะเจริญเติบโตแทงทะลุกาบนอกออกมา 
และทําหนาท่ีหุมชอดอกไว จ่ันมะพราว เม่ือแรกเกิดมีสีเหลืองคอนขางแบน เม่ือจ่ัน
เจริญเติบโตเต็มท่ีจะมีลกัษณะคลายลกูกระสวย (fusi-form) สีเขียวกลมยาวและโคงออก 
สวนโคนเล็กเรียวแตสวนปลายเล็กแหลม ความยาวของจั่นประมาณ 1-2 เมตร บริเวณท่ี
ใหญสุดมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 15 เซนติเมตร ตอมาทางดานลางของกาบหุมจะแตก
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 ชอดอกมะพราวเปนแบบ panicle ประกอบดวยแกนกลางชอดอก (rachis) ซ่ึงมี
แขนงชอดอกแยกออกไปเปนระแง (panicle) ติดกับชอดอกเรียงเปนเกลียว จํานวน
ประมาณ 40 อัน ในแตละระแงมีดอกตัวผูอยูตอนปลายเปนจํานวนมาก และตอนโคนของ
ระแงแตละอันจะมีดอกตัวเมียอยูประมาณ 1-2 ดอก 
 ดอกตัวผู (male flower or male spikelet) ในแตละจ่ัน จะมีเปนจํานวนมาก ต้ังแต 
200-300 ดอก จนถึงจํานวนนับพัน ๆ ดอก โดยอาจจะเกิดเปนดอกเดี่ยวหรือเปนกลุม ๆ 
ละ 2-3 ดอกก็ได ลักษณะของดอกคลายขาวเปลือก เมล็ดใหญ ไมมีกานดอก ขนาดของ
ดอกยาวประมาณ 0.7-1.3 เซนติเมตร กวางประมาณ 0.5-0.7 เซนติเมตร มีกลีบดอก 
(perianth of floral leaves) สีเหลือง จํานวน 6 กลีบ แยกออกเปน 2 วง ๆ ละ 3 กลีบ โดย
กลีบดอกวงนอกมีขนาดเล็กกวา และเกิดสลับกับกลีบดอกวงใน เม่ือดอกแกจะแตกออก
ตามยาวของดอก ภายในดอกมีเกสรตัวผู (stamen) จํานวน 6 อัน และแยกออกเปน 2 วง 
ๆ ละ 3 stamen ตรงกลางดอกซ่ึงเปนช้ันในสุดมีเกสรตัวเมียท่ีพัฒนาไมสมบูรณและไมทํา
หนาท่ีแลว (rudimentary pistil) ซ่ึงปลายแยกเปน 3 แฉก แตละแฉกมีตอมนํ้าหวานเพื่อ
ลอแมลงใหชวยถายเทละอองเกสรตัวผู การบานของดอกตัวผูน้ัน ดอกท่ีอยูปลายระแงและ
ดอกท่ีติดอยูบนฐานดอกตัวเมียจะเร่ิมบานกอน หลังจากน้ันดอกท่ีอยูถัดลงไปตามระแง
ลาง ๆ ก็จะคอย ๆ บานทะยอยไปเรื่อย ๆ แตละดอกจะบานอยูประมาณ 1 วัน ก็รวงหลน
ไป ระยะเวลาตั้งแตดอกตัวผูดอกแรกเร่ิมบานไปจนถึงดอกสุดทายรวง (male phase)   ใช
เวลาประมาณ 20-24 วัน และละอองเกสรตัวผูท่ีแตกออกจากอับเกสรน้ัน จะมีละอองเกสร
อยู 2 ชนิดคือ ละอองชนิดกลมท่ีไมเปนหมัน กับละอองเกสรที่เหี่ยวที่เปนหมัน ประมาณ 
25 เปอรเซ็นต 
 ดอกตัวเมีย (female flowers or button) ดอกตัวเมียมีลักษณะกลมนูน มีกลีบดอก 
(perianth) หอหุมเปนปลีคลาย ๆ กับกะหล่ําปลีขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางดอกประมาณ 
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 เม่ือดอกตัวเมียไดรับการผสมจากละอองเกสรตัวผูเรียบรอยแลว ก็จะเจริญเติบโต
เปนผลตอไป กลีบดอกตัวเมียท้ัง 6 อัน ท่ีติดอยูกับระแงก็จะขยายใหญข้ึน และติดอยูบน
ฐานของผลตอไปจนกระทั่งผลแกและแหง 
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 5.  ผล (Fruit) 
 ผลมะพราวจะมีขนาดโตเต็มท่ีหลังจากท่ีมีการผสมเกสรแลว 6 เดือน และ
หลังจากน้ันอีก 6 เดือน ผลก็จะสุกแกพรอมท่ีจะเก็บเกี่ยว ลักษณะของผลเปนแบบ 
fibrous drups ท่ีเรียกกันวา nut ขนาดของผล สีของผล จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ
ประจําพันธุ ผลของมะพราวหรือเปลือกมะพราวน้ีประกอบดวยช้ันตาง ๆ 3 ช้ัน คือ 
 1.  Exocarp  คือ เปลือกนอกสุดของผล เปนแผนของเสนใยท่ีเหนียวและแข็ง เม่ือ
ผลแกจะมีสีเขียว แดง หรือเหลืองตามลักษณะประจําพันธุ สําหรับผลท่ีแกและแหงจัดจะมี
สีนํ้าตาลเขม 
 2.  Mesocarp เปนช้ันท่ีอยูถัดจากเปลือกนอกเขามา เม่ือผลยังออนมีลักษณะออน
นุมบางพันธุอาจมีรสหวานรับประทานได แตเม่ือผลแกจะกลายเปนช้ันของเสนใยท่ีเรียกวา 
กาบมะพราว (coir) ซ่ึงช้ันน้ีจะหนาประมาณ 4-8 เซนติเมตร 
 3.  Endocarp เปนช้ันในสุดท่ีมีกาบมะพราวหุมลอมรอบ เม่ือผลแกจะมีลักษณะ
แข็ง สีนํ้าตาลดํา ท่ีเรียกวา กะลา (husk or shell) ซ่ึงผิวดานนอกของกะลาจะมีสันนูน 3 
สัน ท่ีกะลาดานท่ีอยูทางขั้วของผลจะมีตาอยู 3 ตา  carpel ละ 1 ตา  โดยมีตาแข็ง 2 ตา 
และตาน่ิมอันใหญ 1 ตา ตาน่ิมน้ีจะอยูบนสวนของกะลาอันใหญท่ีสุด เม่ือมะพราวงอกหนอ
ออกมา ตนออนจะแทงทะลุผานตาน่ิมอันน้ี 
 
 6.  เมล็ด (Seed) 
 เมล็ดมะพราวมีขนาดใหญ ซ่ึงเมล็ดมะพราวน้ีก็คือเน้ือมะพราว (kernel or 
meat or endosperm) ท่ีอยูภายในกะลาน่ันเอง ประกอบดวย seed coat เปนแผนบาง ๆ 
สีนํ้าตาลคั่นอยูระหวางกะลากับเน้ือมะพราว ซ่ึง seed coat น้ีจะติดแนนกับเน้ือมะพราว  
เน้ือมะพราวโดยท่ัวไปจะมีความหนาเฉลี่ยประมาณ 1-2 เซนติเมตร สีขาวและมีนํ้ามันอยู
มาก สวนของคัพภะ(embryo) จะอยูใตตาน่ิม มีลักษณะคลายหัวเข็มหมุดสีเหลืองขนาด 
0.5-1 เซนติเมตร ฝงอยูในเนื้อมะพราว ภายในเมล็ดจะเปนชองวางขนาดใหญ เม่ือผลออน
จะมีนํ้า (liquid endosperm) บรรจุอยูเต็ม ซ่ึงนํ้ามะพราวมีนํ้าตาลพวกกลูโคสและซูโคส 
เม่ือผลแกจะมีสารท่ีขับออกมาจากเซลลของ endosperm รวมอยูดวย ทําใหนํ้ามะพราวมี
รสกรอยลงไป ปริมาณนํ้าก็มีนอยลง ดังน้ันเม่ือเขยาผลมะพราวจะไดยินเสียงของน้ํา
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 เมล็ดมะพราวไมมีการพักตัว ดังน้ันคัพภะจะเจริญเติบโตไดทันทีหลังจากท่ีผลแก
เต็มท่ีแลว โดยคัพภะจะงอกหนอออกมาทางตาน่ิมและโผลยอดออนออกมาจากเปลือกของ
มะพราวพรอมท้ังมีรากเกิดข้ึนท่ีหนอออนดวย ซ่ึงระยะเวลาที่คัพภะเจริญเติบโตเปนหนอ
และมีรากน้ัน ใชเวลาประมาณ 4 เดือน เม่ือนําผลมะพราวท่ีมีลักษณะดังกลาวน้ีมาผาออก
ตามยาวของผลจะพบวา สวนของใบเลี้ยงที่หุมยอดออน (plumule) และรากออน
ของคัพภะ เกิดการขยายตัวใหญข้ึนภายในชองวางของเมล็ดท่ีเรียกวา จาวมะพราว 
(haustorial organ or apple) ซ่ึงผิวนอกมีสีเหลืองออน แตเน้ือเยื่อภายในมีลักษณะฟาม
ชุมนํ้าคลาย ๆ กับฟองนํ้า จาวมะพราวน้ีจะทําหนาท่ีลําเลียงอาหารจาก endosperm  ไป
หลอเลี้ยงคัพภะ รากอันแรกของมะพราวท่ีเจริญออกมาจากคัพภะนั้น เปนรากท่ีมีอายุส้ัน
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง หลังจากน้ันจะมีรากวิสามัญเจริญเติบโตออกมาจากสวนขอของลําตน
แทน พรอมท้ังมีรากฝอยแตกสาขาเจริญอยูภายในชั้น mesocarp และรากจะแทงทะลุ
เปลือกของผลออกมาหลังจากท่ีหนอออนโผลข้ึนมาแลว 
 
 7.  พันธุ (Varieties) 
 ในการจําแนกพันธุมะพราวออกเปนหมวดหมูน้ัน ใชการพิจารณาลักษณะตาง 
ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการคือ (1) การเจริญเติบโตของลําตน    (2) อายุท่ีมะพราวเริ่มตกผล 
และ (3) ลักษณะการบานของดอก  จากหลักเกณฑท้ัง 3 ประการน้ี ทําใหแบงมะพราว
ออกเปน 2 พันธุ คือ (1) มะพราวพันธุตนเต้ีย (Dwarf type var.nana) และ (2) มะพราว
พันธุตนสูง (Tall type var. typica) ซ่ึงมะพราวท้ัง 2 พันธุมีลักษณะท่ีแตกตางกันดังน้ี คือ 
 มะพราวพันธุตนเต้ีย หมายถึง มะพราวที่มีลําตนเล็ก ทางใบส้ัน ความสูงลําตน
ไมเกิน 12 เมตร เร่ิมออกดอกและผลหลังปลูกประมาณ 3-4 ป  มะพราวพันธุน้ีเปนพวก
ผสมตัวเอง ขนาดผลเล็ก มะพราวท่ีจัดเปนพวกพันธุเต้ีย มีช่ือเรียกตามภาษาทองถิ่น 
ไดแก นกคุม หมูสีเขียว หมูสีแดง หรือนาฬิเก มะพราวเตี้ย มะพราวนํ้าหอม เปนตน 
 สําหรับมะพราวพันธุตนสูง สวนมากเปนมะพราวที่ปลูกเพ่ือขายผลแก หรือทํา
มะพราวแหง มีลักษณะลําตนสูงใหญ อายุมากอาจถึง 80-90 ป ความสูงลําตนประมาณ 
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 นอกจากมะพราวท้ัง 2 พันธุแลว ยังมีมะพราวอีกชนิดหน่ึงท่ีมีลักษณะของชอ
ดอก แบบ spike ไมมีระแง ดอกตัวเมียมีจํานวนมากติดอยูกับกานดอก และมีดอกตัวผูอยู
ตรงสวนปลายของกานดอก มะพราวชนิดน้ีเรียกช่ือเฉพาะวา มะแพรว 
 สําหรับปจจุบันนี้ มะพราวที่ปลูกเปนการคาในประเทศไทยใหผลผลิตตํ่า จึงได
มีการปรับปรุงพันธุใหไดผลผลิตสูงข้ึนท่ีศูนยวิจัยพืชสวนสวี จังหวัดชุมพร ทําใหได
มะพราวลูกผสมพันธุสวีลูกผสม 1  ซ่ึงมะพราวพันธุน้ีมีผลผลิตสูงเน้ือมะพราวหนา 
เปอรเซ็นตนํ้ามันมาก และเปนพันธุท่ีแนะนําใหกับชาวสวนมะพราว 
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ภาคปฏิบัติการ 
 
 ศึกษาสวนตาง ๆ ของมะพราวจากตัวอยางจริง และลงรายการลักษณะสวนตาง ๆ 
จากรูปท่ีกําหนดให 

ใหนักศึกษา เรียนรูสวนตาง ๆ ของมะพราวจากตัวอยางจริง แลวลงรายการสวน
ตาง ๆ  ของมะพราวจากรูปท่ีให แลวลงรายการในตารางขางลาง 
 

ราก ลําตน ใบ ดอก  ผล 
(root) (stem) (leaf) (flower)  (fruit) 
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ภาพที่ 9.1 มะพราว (Cocos nucifera L.) A) ลักษณะลําตนพืช B) บางสวนกานใบ C)  
     ปลายใบ D) ชอดอก (จ่ัน) E) ดอกเพศผู F) ดอกเพศผูเม่ือเอากลีบออก G)  

       ดอกเพศเมีย H) ดอกเพศเมียผาตามยาว I) ทะลาย J,K) หนอท่ีเร่ิมงอกและ 
       ผาตามยาว L) ผลท่ีเร่ิมงอก 
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