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ผลมะพร้าว เป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต เนื้อมะพร้าวที่ได้จากผลมะพร้าวแก่

น าไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด ตัวอย่างเช่น เนื้อมะพร้าวแห้ง (copra)             

น้ ามันมะพร้าว (coconut oil) เนื้อมะพร้าวฝอยอบแห้ง (dessicated coconut) และกะทิ (coconut milk) 

นอกจากนี้ส่วนประกอบอื่นๆ ของมะพร้าวยังน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้า

เกษตร จึงเห็นควรจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะพร้าว เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการผลิต             

และการค้า  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

มะพร้าว 

1  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมผลมะพร้าวแก่ (mature coconut) พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า
1/
 ซึ่งได้มา

จากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera L. วงศ์ Arecaceae  ส าหรับบริโภคสดหรือเป็นวัตถุดิบส าหรับ

การผลิตในอุตสาหกรรม  

1.2 มาตรฐานนี้ไม่รวมถึงผลมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวน้ าหอมตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะพร้าว

น้ าหอม (มกษ. 15-2550)   

2  นิยาม 

2.1 มะพร้าวทั้งผล (whole mature coconut) หมายถึง ผลมะพร้าวแก่ที่ยังไม่ปอกเปลือก โดยยังมีส่วน

ของเปลือกชั้นนอก (exocarp) และเปลือกชั้นกลาง (mesocarp) หุ้มเปลือกชั้นในหรือกะลามะพร้าว 

(endocarp)  

2.2 มะพร้าวปอกเปลือกชั้นนอก
2/
 (semi-dehusked mature coconut) หมายถึง ผลมะพร้าวแก่ที่ผ่านการ

ปอกเปลือกชั้นนอกออก เหลือส่วนของเปลือกชั้นกลางบางส่วนหุ้มกะลามะพร้าว 

2.3 มะพร้าวปอกเปลือกเหลือจุก (dehusked mature coconut except perianth area) หมายถึง ผลมะพร้าวแก่         

ที่ผ่านการปอกเปลือกชั้นนอกและเปลือกชั้นกลางออก โดยเหลือส่วนของเปลือกชั้นกลางหุ้มเฉพาะ         

บริเวณตา (perianth area) ของกะลามะพร้าวไว ้

2.4 มะพร้าวปอกเปลือกออกทั้งหมด (fully dehusked mature coconut) หมายถึง ผลมะพร้าวแก่ที่ผ่านการ

ปอกเปลือกชั้นนอกและเปลือกชั้นกลางออกทั้งหมด เหลือเฉพาะกะลามะพร้าว 

 

1/
 มะพร้าวพันธ์ุท่ีนิยมเก็บเก่ียวเม่ือผลแก่ ท่ีมีการปลูกเป็นการค้า และคุณภาพของเนื้อมะพร้าวมีความเหมาะสมท่ีจะ

น าไปผลิตกะทิ เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ ามันมะพร้าว รวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น มะพร้าวพันธ์ุไทยต้นสู ง

มะพร้าวพันธ์ุสวีลูกผสม 1 มะพร้าวพันธ์ุชุมพรลูกผสม 60 มะพร้าวพันธ์ุลูกผสมชุมพร 2 มะพร้าวพันธ์ุกะทิลูกผสม

ชุมพร 84-1 และมะพร้าวพันธ์ุกะทิลูกผสมชุมพร 84-2 เป็นต้น 

2/
 ภาษาท้องถ่ิน เรียกว่า มะพร้าวปอกเปลือกหยอย หรือมะพร้าวหยอย 

http://www.21food.com/products/semi-husked-mature-coconut-77415.html
http://www.21food.com/products/semi-husked-mature-coconut-77415.html
http://www.21food.com/products/semi-husked-mature-coconut-77415.html
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3  ประเภท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ประเภทของมะพร้าวทางการค้ามี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้  

3.1 มะพร้าวทั้งผล 

3.2 มะพร้าวปอกเปลือกชั้นนอก  

3.3 มะพร้าวปอกเปลือกเหลือจุก 

3.4 มะพร้าวปอกเปลือกออกทั้งหมด 

4  คุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.1 มะพร้าวทุกประเภทต้องมีคุณภาพทั่วไป ดังต่อไปนี้  

4.1.1 มีลักษณะตรงตามพันธุ์ 

4.1.2 ไม่เกิดการงอก
3/
 

4.1.3 ไม่มรีอยแตกทีม่ีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะพร้าว 

4.1.4 ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพ  

4.1.5 ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะทั่วไปของมะพร้าว 

4.1.6 ไม่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืช กรณีที่มีความเสียหายต้องไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ

เนื้อมะพร้าว 

4.1.7 ไม่มีกล่ินผิดปกติ 

4.2 มะพร้าวต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพันธุ์ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) ได้รับการดูแล

ภายหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และขนส่งอย่างถูกต้อง เพื่อให้มะพร้าวอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อ

ถึงปลายทาง  

 

 

 

 

3/
 มะพร้าวท่ีเก็บรักษาไว้ประมาณ 45 วัน จะเกิดการงอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะพร้าวท าให้ได้                

เนื้อมะพร้าวท่ีมีคุณภาพต่ า ท้ังนี้ระยะเวลาของการงอกขึ้นกับพันธ์ุของมะพร้าว โดยมะพร้าวพันธ์ุไทยจะเกิดการงอกเร็ว

กว่ามะพร้าวพันธ์ุลูกผสม 
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5  ขนาด 

ขนาดของมะพร้าวพิจารณาจากน้ าหนักมะพร้าว ดังนี้  

ตารางที่ 1 ขนาดของมะพร้าว
4/ 

(ข้อ 5) 

รหัสขนาด 
น้ าหนักมะพร้าวทั้งผล

5/
  

(มะพร้าวประเภทท่ี 3.1) 

 (กิโลกรัม) 

น้ าหนักมะพร้าวปอกเปลือก
6/
  

(มะพร้าวประเภทที่ 3.2, 3.3 และ 3.4)  

(กิโลกรัม) 

1  2.0  1.2 

2  1.0 ถึง 2.0  0.8 ถึง 1.2 

3                     0.5 ถึง 1.0                        0.3 ถึง 0.8 

หมายเหต ุ

การแบ่งชั้นขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้า เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการ

เรียกชื่อรหัสทางการค้าแตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

6  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องขนาดที่ยอมให้มีได้ในสินค้าแต่ละรุ่น ส าหรับมะพร้าวที่ไม่เข้าชั้นที่ระบุไว้ ดังนี้  

มะพร้าวทุกรหัสขนาด มีมะพร้าวที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10% โดย

จ านวนหรือน้ าหนักของมะพร้าว 

 

 

 

 

4/
 ข้อมูลจากผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออก และจากโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะส าคัญท่ีใช้เป็นเกณฑ์บ่งชี้คุณภาพของ

มะพร้าวแก่และเนื้อมะพร้าวแห้ง ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการด าเนิน

โครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

5/
 น้ าหนักมะพร้าวท้ังผล เป็นน้ าหนักของมะพร้าวท่ีมีอายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมตามข้อ 4.2 โดยการพิจารณาอายุการ

เก็บเก่ียวที่เหมาะสมได้แนะน าไว้ในภาคผนวก ข 

6/
 น้ าหนักมะพร้าวปอกเปลือก เป็นน้ าหนักของมะพร้าวปอกเปลือกออกท้ังหมดและมะพร้าวปอกเปลือกเหลือจุก กรณี

มะพร้าวปอกเปลือกชั้นนอกใหน้ ามาปอกเปลือกออกก่อนชั่งน้ าหนัก 
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7  เอกสารก ากับสินค้า 

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ที่อ่านได้ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง 

ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้รวบรวม หรือประเทศผู้ผลิต 

(2) รหัสขนาดในกรณีที่มีการคัดขนาด 

8  เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรก าหนด หรือให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยตรวจ หรือหน่วยรับรอง  

9  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในมะพร้าวให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

10 สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในมะพร้าวให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9002 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดท่ีปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

11  สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติต่อมะพร้าวในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง               

ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  

12  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ เกี่ยวกับ             

วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างมะพร้าว 

(ข้อ 3 และข้อ 4.1) 

 

 

      
                   (ก) มะพร้าวทั้งผล                               (ข) มะพร้าวปอกเปลือกชั้นนอก  

     

               (ค) มะพร้าวปอกเปลือกเหลือจุก               (ง) มะพร้าวปอกเปลือกออกทั้งหมด 
 

ภาพที่ ก.1 ประเภทของมะพร้าวทางการค้า 
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(ก)  มะพร้าวทีง่อก 

     

             (ข)  มะพร้าวทีมี่รอยแตก                                      (ค)  มะพร้าวทีเ่น่าเสีย 

 
ภาพที่ ก.2 ลักษณะต าหนิของมะพร้าวทั้งผลที่ยอมรับไม่ได้ 
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(ก)  มะพร้าวปอกเปลือกที่งอก (ภาพซ้าย) เมื่อผ่าผลจะพบจาวมะพรา้ว (ภาพขวา) 

    

(ข)  มะพร้าวปอกเปลือกที่มีรอยแตก 

    

(ค)  มะพร้าวปอกเปลือกที่ตาทะลุ (ภาพซ้าย) เมื่อผ่าผลแล้วจะพบราและหนอน (ภาพขวา) 

    

(ง) มะพร้าวปอกเปลือกทีเ่น่าเสีย สังเกตได้จากบริเวณจุกจะมีลักษณะฉ่ าน้ า (ภาพซ้าย)  

เมื่อผ่าผลแล้วพบว่าเนื้อมะพร้าวเน่าและเกิดรา (ภาพขวา) 

ภาพที่ ก.3 ลักษณะต าหนิของมะพร้าวปอกเปลือกที่ยอมรับไม่ได้ 
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ภาคผนวก ข 

การพิจารณาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมะพร้าว 

(ข้อ 4.2) 

 

การพิจารณาอายุการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมของมะพร้าว พิจารณาได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(1) อายุของผล: ผลมะพร้าวเริ่มแก่เมื่ออายุประมาณ 11 เดือน จนอายุ 12 เดือนหลังจากดอกเพศเมีย

พร้อมผสมพันธุ์ 50% ผลก็จะแก่เต็มท่ี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ 

(2) สีของผิวเปลือก: เมื่อผลมะพร้าวเริ่มแก่สีของผิวเปลือกจะเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลหรือสีก้ามปู  

(3) ปริมาณน้ าในผล: เมื่อผลมะพร้าวเริ่มแก่ปริมาณน้ าในผลจะน้อยลง ดังนั้นเมื่อเขย่าผลจะได้

ยินเสียงน้ ามะพร้าวคลอน  

 

      

ภาพที่ ข.1 มะพร้าวเปลือกสีก้ามปู     

ที่มา :  นายณรงค์ โฉมเฉลา. 2551. ศัพท์มะพร้าว : พจนานุกรมที่แสดงบทนิยามของศัพท์ที่เกี่ยวกับ 

มะพร้าว. เครือข่ายพืชปลูกพื้นเมืองไทย จัดท าภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทาง

อนุ ก รมวิ ธ าน  และกล ยุทธ์ ทั่ ว โ ลกว่ าด้ ว ยการอนุ รั กษ์พื ช  ส านั กน โยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (ภาพที่ ข.1) 
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