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คาชี้แจงสาหรับการเรียนรู้ของนักเรียน
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 จานวน 2 ชั่วโมง
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะพร้าว

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความเป็นมาของมะพร้าวได้
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของมะพร้าวได้
3. นักเรียนสามารถแยกประเภทของมะพร้าวและเลือกมะพร้าว
เพือ่ ประดิษฐ์งานได้
4. นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการทางาน
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คาชี้แจง
เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
การใช้ชุดฝึกทักษะชุดที่ 2
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะพร้าว

1. นักเรียนทาแบบทดสอบย่อยก่อนเรียนประจาชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 จานวน 10 ข้อ
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มๆละ 8 คน
3. นักเรียนศึกษาชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะพร้าว
ใบความรู้ 2.1
4. นักเรียนทาใบงานชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 ใบงาน 2.2
5. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติงานชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 การนาเสนองาน 2.3
6. นักเรียนทาแบบฝึกหัดชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 แบบฝึกหัด 2.2
7. นักเรียนทาแบบทดสอบย่อยหลังเรียนประจาชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 ตรวจข้อสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน
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แบบทดสอบย่อยก่อนเรียนประจาชุดฝึกทักษะชุดที่ 2
เรือ่ ง ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับมะพร้าว

คาชี้แจง
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย ( x )
ลงในกระดาษคาตอบ ( 10 คะแนน )
1. มะพร้าวตามข้อใดเป็นมะพร้าวพันธุ์สูง
ก. มะพร้าวใหญ่
ข. มะพร้าวนกคุ่ม
ค. มะพร้าวน้าหอม
ง. มะพร้าวหมูสีเขียว
2. มะพร้าวเป็นพืชชนิดใด
ก. ใบเลี้ยงคู่
ข. ใบเลี้ยงเดี่ยว
ค. ใบแหลมยาว
ง. ใบเรียว ๆ ยาว
3. จั่นหรืองวงมะพร้าวมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า
ก. ช่อดอก
ข. ใบมะพร้าว
ค. ใบมะพร้าว
ง. ทะลายมะพร้าว
4. กะลามะพร้าวซีกที่มีตามะพร้าวมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก. กะลาตัวผู้
ข. กะลาตัวเมีย
ค. กะลากะเทย
ง. กะลาที่ไม่สมบูรณ์
5. ผลมะพร้าวส่วนที่มีเปลือกหุ้มส่วนเปลือกหุ้มเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก. กาบมะพร้าว
ข. เปลือกมะพร้าว
ค. ที่หุ้มมะพร้าว
ง. กะลามะพร้าว
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6. น้ามันมะพร้าวหรือกะทิมะพร้าวเมื่อนาไปต้มแล้ว สามารถนาไปทาเป็นน้ามันชนิดใด
ก. ทาเป็นแก๊สหุงต้ม
ข. ทาเป็นน้ามันเบนซิน
ค. ทาเป็นน้ามันไบโอดีเซล
ง. ทาเป็นน้ามันแก๊สโซฮอล์
7. ลักษณะของมะพร้าวเป็นพืชประเภทใด
ก. ไม้ล้มลุก
ข. ไม้ยืนต้น
ค. ไม้เนื้อแข็ง
ง. ไม้เถาวัลย์
8. มะพร้าวมีมากในภาคใด
ก. ภาคใต้
ข. ภาคเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคตะวันออก
9. พันธุ์มะพร้าวในข้อใดมีความแข็งแรง น้อยที่สุด
ก. มะพร้าวน้าหอม
ข. มะพร้าวใหญ่
ค. มะพร้าวกลาง
ง. มะพร้าวหมูสี
10. ข้อใดกล่าวผิด
ก. มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีกะลาแข็งแรงเท่ามะพร้าวน้าหอม
ข. การนามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับจาเป็นต้องรู้จักชนิดของมะพร้าว
ค. จาเป็นต้องมีการเลือกกะลาก่อนที่จะนาไปประดิษฐ์ชิ้นงาน
ง. ความแก่อ่อนของลูกมะพร้าวมีผลต่อการประดิษฐ์ชิ้นงานด้านความสวยงาม แข็งแรง
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ชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 ใบความรู้ 2.1
เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะพร้าว

ประเภทและความสาคัญของมะพร้าว
มะพร้าว(coconut) พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ตามท้องถิ่นซึ่งสามารถนามาบริโภคได้
ปัจจุบันผู้คนนิยมนามาใช้ประกอบอาหาร ใช้ประกอบในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใช้
เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ซึ่งกาลังนิยมทั่วไปในปัจจุบัน นามาประกอบทาขนมหวาน อาหาร
รับประทาน
ส่วนประกอบของมะพร้าวมี ราก ลาต้น ใบ ก้าน เยื่อหุ้ม คอมะพร้าว หรือรกมะพร้าว
จั่นหรืองวงมะพร้าว ผลมะพร้าว และกะลามะพร้าว
ภาพที่ 1
ต้นมะพร้าว

ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).
มะพร้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีทั้งพันธุ์ต้นสูง และพันธุ์ต้นเตี้ย
มะพร้าวพันธุ์ต้นสูง ได้แก่ มะพร้าวกะโหลก มะพร้าวใหญ่
มะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ย ได้แก่ มะพร้าวน้าหอม มะพร้าวนกคุ่ม มะพร้าวหมูสีเขียว

6

ส่วนประกอบของมะพร้าว
ราก ที่เกิดจากลาต้น เรียกว่า “รากสะโพก” มีหน้าที่คอยดูดอาหารไปเลี้ยงลาต้น
มีรูสาหรับหายใจและถ่ายเทอากาศจากรากออกไปสู่ดิน ”รากสาขา”จะแผ่กระจายออกไป
ตามดิน มีหน้าที่ยึดเหนี่ยวลาต้น
ลาต้น มีลักษณะเป็นปล้อง ๆ ที่เกิดจากโคนทางของใบ และจั่นที่เคยติดอยู่กับลาต้น
ลาต้นเป็นรูปทรงกระบอกสีน้าตาลเทา ลาต้นมะพร้าวไม่มีการขยายตัว หรือแตก
กิ่งก้านสาขา สาหรับการเจริญเติบโตมีที่เดียว คือ ที่ยอดมะพร้าว คือจะเจริญเติบโต
ทางด้านความสูง เพียงอย่างเดียว
ใบ ใบมะพร้าวเมื่อสดจะมีสีเขียวเข้ม ใบเรียวปลายแหลม แฝงอยู่สองข้าง
ของทางมะพร้าว ทางมะพร้าวจะอยู่รอบยอดมะพร้าว เวียนเหมือนตะปูเกลียว แต่ละทาง
มีความยาวประมาณ 50 – 110 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2.5 – 5 เซนติเมตร
ก้าน ก้านมะพร้าวเป็นส่วนของแกนใบ เป็นกระดูกอยู่กลางใบ โคนก้านมีขนาดใหญ่
และแข็ง ปลายก้านเรียวเล็กและอ่อน
เยื่อหุ้มคอมะพร้าว หรือรกมะพร้าว มีสีน้าตาล ลักษณะผิวหยาบระคายไม่แข็งแรง
เส้นใบแยกและขาดง่าย
จั่นหรืองวงมะพร้าว
มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ ช่อดอก”มีทั้งช่อดอกตัวผู้และ
ช่อดอกตัวเมีย

ภาพที่ 2
จัน่ หรืองวงมะพร้าว

ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).
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ผลมะพร้าว ส่วนที่เป็นเปลือกเรียกว่า “กาบมะพร้าว”
มีเส้นใยทัง้ ชนิดสั้นและชนิดยาว
กะลามะพร้าว ส่วนที่แข็งหุ้มเนื้อมะพร้าว ถ้าผ่าซีก
ซีกที่มีตาเรียกว่า “กะลาตัวผู้”
ซีกที่ก้นเรียกว่า“กะลาตัวเมีย”

ภาพที่ 3
ผลมะพร้าว
ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).
ประโยชน์ของมะพร้าว
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ในผลมะพร้าวอ่อนจะมีน้าอยู่ภายใน เรียกว่า
น้ามะพร้าว ใช้เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ได้ เนื่องจากอุดมไปด้วยโพแทสเซียม นอกจากนี้
น้ามะพร้าว ยังมีคุณสมบัติปลอดเชื้อโรคและเป็นสารละลายไอโซโทนิก (สารละลายที่มี
ความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์ ซึ่งไม่ทาให้เซลล์เสียรูปทรง) ซึ่งด้วยเหตุนี้
จึงสามารถนาน้ามะพร้าวไปใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดเวน (หลอดเลือดดา) ในผู้ป่วยที่มี
อาการ ขาดน้าหรือปริมาณเลือดลดผิดปกติได้
 น้ามะพร้าวสามารถนาไปทาวุ้นมะพร้าวได้ โดยการเจือกรดอ่อนเล็กน้อยลงใน
น้ามะพร้าว
 เนื้อในของมะพร้าวแก่ นาไปทากะทิได้ โดยการขูดเนื้อในเป็นเศษเล็ก ๆ แล้วบีบเอา
น้ากะทิออก กากที่เหลือจากการคั้นกะทิ ยังสามารถนาไปทาเป็นอาหารสัตว์ได้
 ยอดอ่อนของมะพร้าว หรือเรียกอีกชื่อว่า หัวใจมะพร้าว (coconut’s heart) สามารถนา
ไปใช้ทาอาหารได้ ซึ่งยอดอ่อนมีราคาแพงมาก เพราะการเก็บยอดอ่อนทาให้ต้นมะพร้าวตาย
 ใยมะพร้าว นาไปใช้ยัดฟูก ทาเสื่อ หรือนาไปใช้ในการเกษตร
 น้ามันมะพร้าว ได้จากการบีบหรือต้มกากมะพร้าวบด นาไปใช้ในการปรุงอาหารหรือ
นาไปทาเครื่องสาอางก็ได้ และในปัจจุบันยังมีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันมะพร้าวอีกด้วย
 กะลามะพร้าว นาไปใช้ทาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ กระดุม ซออู้
 ก้านใบ หรือทางมะพร้าว ใช้ทาไม้กวาดทางมะพร้าว
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 จั่นมะพร้าว (ช่อดอกมะพร้าว) ให้น้าตาล
 จาวมะพร้าวใช้นามาเป็นอาหารได้
 น้ามะพร้าวและเนื้อมะพร้าวใช้ถ่ายพยาธิได้
 เปลือกหุ้มรากมะพร้าวใช้รักษาโรคคอตีบได้
น้ามันจากกะลามะพร้าวใช้รักษาโรคผิวหนังได้

ลักษณะทั่วไปของมะพร้าว
มะพร้าว เป็นพืชยืนต้น ใบมีลกั ษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ผลประกอบด้วย
เอพิคาร์ป (epicarp) คือเปลือกนอก ถัดไปข้างในจะเป็นมีโซคาร์ป (mesocarp) หรือใยมะพร้าว
ถัดไปข้างในเป็นส่วนเอนโดคาร์ป (endocarp) หรือกะลามะพร้าว ซึ่งจะมีรูสีคล้าอยู่ 3 รู สาหรับ
งอก ถัดจากส่วนเอนโดคาร์ปเข้าไปจะเป็นส่วนเอนโดสเปิร์ม หรือที่เราเรียกว่าเนื้อมะพร้าว
ภายในมะพร้าวจะมีน้ามะพร้าว ซึ่งเมื่อมะพร้าวแก่ เอนโดสเปิร์มก็จะดูดเอาน้ามะพร้าวไปหมด
ขณะที่มะพร้าวยังอ่อน ชั้นเอนโดสเปิร์ม (เนื้อมะพร้าว) ภายในผลมีลักษณะบางและอ่อนนุ่ม
ภายในมีน้ามะพร้าว ซึ่งในระยะนี้เรามักสอยเอามะพร้าวลงมารับประทานน้าและเนื้อ เมื่อ
มะพร้าวแก่ ซึ่งสังเกตได้จากการที่เปลือกนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล ชั้นเอนโดสเปิร์มก็จะหนา
และแข็งขึ้น จนในที่สุดมะพร้าวก็หล่นลงจากต้น

กะลามะพร้าว
กะลา เป็นส่วนหนึ่งของมะพร้าว สามารถปลูกมะพร้าวได้เกือบทุกจังหวัด แต่บริเวณ
ที่มีการเพาะปลูกอย่างหนาแน่นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คือ บริเวณจังหวัดทางภาคใต้
มะพร้าวที่ปลูกในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ เช่น มะพร้าวใหญ่ มะพร้าวกลาง มะพร้าวหมูสี
มะพร้าวไฟ มะพร้าวน้าหอม เป็นต้น และส่วนใหญ่ จะนากะลาของมะพร้าวใหญ่ มะพร้าว
กลางและมะพร้าวหมูสีมาใช้ในงานประดิษฐ์ เพราะมีความแข็งแรง มีสีสันลวดลาย
เป็นริ้วรอยธรรมชาติ เมื่อนามาขัดให้เรียบ ก็จะมีความมันวาวเหมือนเคลือบด้วยแลคเกอร์
ด้วยเหตุนี้คนสมัยโบราณจึงได้นากะลามาดัดแปลงทาเป็น ซออู กระบวยตักน้า ทัพพี เพื่อใช้
ในชีวิตประจาวัน ต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
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ประเภทและลักษณะของมะพร้าว

ภาพที่ 4
มะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ย

ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).

ภาพที่ 5
มะพร้าวพันธุ์ต้นสูง

ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).

ภาพที่ 6
มะพร้าวไฟ
ลูกมะพร้าวออกแดง

ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).
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รูปที่ 4 ผลมะพร้าวแก่
ภาพที่ 7
มะพร้าวแก่เปลือกมะพร้าว
สีน้าตาล

ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).

ภาพที่ 8
กะลามะพร้าว

ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).

ภาพที่ 9
กะลาตัวเมีย

ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).
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ภาพที่ 10
กะลาตัวผู้

ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).
ภาพที่ 11
กะโหลกมะพร้าว
น้ามะพร้าว
เนื้อมะพร้าว
กะลามะพร้าว
กาบมะพร้าว
เปลือกหุ้มผลมะพร้าว
ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).

ภาพที่ 12
จาวมะพร้าว

ฉันท์ติ จุลกองฮ้อ. (ถ่ายภาพ) (2559, พฤษภาคม 25).
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ชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 ใบงาน 2.2
เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะพร้าว

การปฏิบัติงาน
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาความรู้จากการศึกษา ลักษณะ ความสาคัญและประโยชน์
เกี่ยวกับมะพร้าว แล้วคิดวิเคราะห์สรุปเขียนเป็นแผนผังความคิด เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว
กับมะพร้าว
2. ให้นักเรียนนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การเขียนแผนผังความคิด
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกะลามะพร้าว
ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับมะพร้าว

ประเภทของ
มะพร้าว

ลักษณะของมะพร้าว
ประโยชน์ของมะพร้าว

คุณค่าของ
กะลามะพร้าว
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ชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 การนาเสนองาน 2.3
เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะพร้าว

การปฏิบัติงาน
ให้ทุกกลุ่มนาเสนองาน กลุ่มละ 5 นาที เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะพร้าว
หัวข้อที่แต่ละกลุ่มจะนาเสนองาน
1.
2.
3.
4.

กล่าวทักทายสมาชิก แนะนาตนเองและสมาชิกที่ร่วมนาเสนอ
แจ้งจุดประสงค์ หลักการ แนวคิดหรือขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
อธิบายผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
สรุปผล แสดงความคิด ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดที่ได้รับจากการเรียนรู้
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ชุดฝึกทักษะชุดที่ 2 แบบฝึกหัด 2.4
เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวมะพร้าว

คาชี้แจง
จงกาเครื่องหมาย (
) หน้าข้อที่เห็นว่าถูก กาเครื่องหมาย () หน้าข้อเห็นว่าที่ผิด
…..1. กะทิมะพร้าวนาไปต้มสามารถทาเป็นน้ามันไบโอดีเซลได้
…..2. มะพร้าวเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
…..3. มะพร้าวมีพันธุ์สูงและพันธุ์เตี้ย
…..4. ส่วนที่เป็นเปลือกมะพร้าว เรียกว่า กาบมะพร้าว
…..5. จาวมะพร้าวนามาใช้ทาอาหารได้
…..6. เปลือกหุ้มรากมะพร้าวใช้รักษาโรคคอตีบได้
…..7. น้ามันจากกะลามะพร้าวใช้รักษาโรคผิวหนังได้
…..8. จั่นหรืองวงมะพร้าว เรียกว่า ช่อดอก
…..9. กะลาอ่อนลายสวยและแข็งแรงกว่ากะลาแก่
…..10. การเลือกกะลาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งนิยมใช้กะลาอ่อน
ชื่อ....................................................................เลขที.่ ..........................ชั้น....................
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนจะต้องทาให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 8 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์
ผ่าน

ไม่ผ่าน
ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน
(นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อ)

15

แบบทดสอบย่อยหลังเรียนประจาชุดฝึกทักษะชุดที่ 2
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะพร้าว

คาชี้แจง
ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมาย ( x )
ลงในกระดาษคาตอบ ( 10 คะแนน )
1. ข้อใดกล่าวผิด
ก. มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีกะลาแข็งแรงเท่ามะพร้าวน้าหอม
ข. การนามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับจาเป็นต้องรู้จักชนิดของมะพร้าว
ค. จาเป็นต้องมีการเลือกกะลาก่อนที่จะนาไปประดิษฐ์ชิ้นงาน
ง. ความแก่อ่อนของลูกมะพร้าวมีผลต่อการประดิษฐ์ชิ้นงานด้านความสวยงาม แข็งแรง
2. พันธุ์มะพร้าวในข้อใดมีความแข็งแรง น้อยที่สุด
ก. มะพร้าวน้าหอม
ข. มะพร้าวใหญ่
ค. มะพร้าวกลาง
ง. มะพร้าวหมูสี
3. มะพร้าวมีมากในภาคใด
ก. ภาคใต้
ข. ภาคเหนือ
ค. ภาคกลาง
ง. ภาคตะวันออก
4. ลักษณะของมะพร้าวเป็นพืชประเภทใด
ก. ไม้ล้มลุก
ข. ไม้ยืนต้น
ค. ไม้เนื้อแข็ง
ง. ไม้เถาวัลย์
5. น้ามันมะพร้าวหรือกะทิมะพร้าวเมื่อนาไปต้มแล้ว สามารถนาไปทาเป็นน้ามันชนิดใด
ก. ทาเป็นแก๊สหุงต้ม
ข. ทาเป็นน้ามันเบนซิน
ค. ทาเป็นน้ามันไบโอดีเซล
ง. ทาเป็นน้ามันแก๊สโซฮอล์
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6. ผลมะพร้าวส่วนที่มีเปลือกหุ้มส่วนเปลือกหุ้มเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก. กาบมะพร้าว
ข. เปลือกมะพร้าว
ค. มะพร้าว
ง. กะลามะพร้าว
7. กะลามะพร้าวซีกที่มีตามะพร้าวมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก. กะลาตัวผู้
ข. กะลาตัวเมีย
ค. กะลากะเทย
ง. กะลาที่ไม่สมบูรณ์
8. จั่นหรืองวงมะพร้าวมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า
ก. ช่อดอก
ข. ใบมะพร้าว
ค. ใบมะพร้าว
ง. ทะลายมะพร้าว
9. มะพร้าวเป็นพืชชนิดใด
ก. ใบเลี้ยงคู่
ข. ใบเลี้ยงเดี่ยว
ค. ใบแหลมยาว
ง. ใบเรียว ๆ ยาว
10. มะพร้าวตามข้อใดเป็นมะพร้าวพันธุ์สูง
ก. มะพร้าวใหญ่
ข. มะพร้าวนกคุ่ม
ค. มะพร้าวน้าหอม
ง. มะพร้าวหมูสีเขียว
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