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คํ าน ํา
มะพราวออนผูบริโภคทั้งชาวไทยและตางประเทศจะนึกถึงรสชาติของน้ํ ามะพราวที่หวานหอม

และเน้ือท่ีหวานมันสามารถชวยดับความกระหายคลายรอนไดดี สํ าหรับตลาดในตางประเทศแถบยุโรป
มะพราวออนเปนผลไมที่คอนขางใหมและกํ าลังเปนที่นิยมบริโภคในหมูนักบริโภคทั้งหลาย  ทํ าให
ปริมาณความตองการในตลาดตางประเทศมีมาก ประกอบกับมะพราวออนของไทยมีรสชาติที่หอม
หวานดีกวาประเทศคูแข็งที่ส ําคัญอยางประเทศฟลิปปนสหรือศรีลังกา

การจํ าหนายมะพราวออนในปจจุบันจะมีท้ังการจํ าหนายในรูปบริโภคผลสด และการแปรรูปผล
สดโดยเอาเฉพาะสวนเน้ือและน้ํ ามาบรรจุในภาชนะตางๆ เชน บรรจุในภาชนะพลาสติกหรือกระปอง ทํ า
ใหแนวโนมดานการตลาดและการสงออกของไทยคอนขางสดใส และถาเกษตรกรไดมีการพัฒนาการ
ผลิตมะพรามออนใหมีคุณภาพดีข้ึนตามความตองการของตลาดรวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการ
แปรรูป ใหมะพราวออนสามารถเก็บไวบริโภคไดนานๆ โดยรสชาตไมเปลี่ยนแปลงแลวนั้นประเทศไทยก็
จะเปนประเทศผูสงออกมะพราวออนท่ีสํ าคัญระดับโลกประเทศหนึ่ง

• คํ าน ํา
• พันธุ
• การปลูก
• การใสปุย
• การปลูกพืชแซม
• การใหผลผลิต
• โรคและแมลงศัตรูมะพราว
• การแปรรูปมะพราวออน
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พันธุ
พันธุมะพราวแบงตามลักษณะของผลที่แตกตางกัน ดังน้ี  คือ
1. มะพราวนํ ้าหอมชนิดผลยาวหรือผลเล็ก
ขนาดผลคอนขางเล็ก ลักษณะผลยาวรี ผลภายในหัวแหลมทายยาวร ี  ผลภายในหัวแหลมทาย

แหลม ทรงผลไมสวยงาม
2. มะพราวนํ้ าหอมชนิดผลกลม
เปนมะพราวน้ํ าหอมที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดามะพราวน้ํ าหอมดวยกัน รูปทรงจะเปนทรง

กลมไมเหมาะที่จะนํ ามาขายผลสดเพราะเปลือกบางและกะลาแตกงายเวลาปอกเปลือก
3. มะพราวนํ้ าหอมชนิดผลรีหรือชนิดกนจีบ
เปนพันธุที่ใหผลรีกนจีบมีขนาดใหญพอสมควร ซึ่งเหมาะแกการนํ าไปปลูกเปนผลสดสงขาย

ปลีกแกผูบริโภคโดยตรงเพราะเปนรูปทรงที่สวยงาม รวมทั้งน้ํ ามีรสชาติกํ าลังดี กล่ินหอม นารับ
ประทาน

การปลูก
นิยมปลูกในชว
- ปลูกบนแน
- ปลูกแบบเป
ระยะปลูกที่เหม

ความกวาง  ยาว  และล
ถาปลูกในรองส

ขุดหลุมปลูก 50X50X
แถวใหระยะระหวางตน
จากทองรองขางละ 1 
ประมาณ 1 ฟุต ปลูกล
ตองใชไมปกยึด กลบด
ถึงโคนตนเพราะจะท ําให
ชุม และควรมีการใหน้ํ า
1

งฤดูฝน  การปลูกมะพราวออน
วคันโอบ (คันสวน)
นสวน
าะสม 6X6 เมตร โดยขุดห
ึก ประมาณ 50X50X50  เซน
วน ใหหลังรองสวนกวาง 7-
50 เซนติเมตร ปลูกบนหล
หางกัน 6 เมตร และแตละ
เมตร แลวนํ าหนอพันธุท่ีม
งในหลุมท่ีเตรียมไว หากสูงเก
นิเพียงคร่ึงลูกมะพราว ไมให
เจริญเติบโตชา หลังจากน้ัน
อยางสม่ํ าเสมอ
2

โดยท่ัวไปมี 2 แบบ คือ

ลุมใหมี
ติเมตร

8 เมตร 
งัรอง 2 
แถวหาง
คีวามสูง
นิกวาน้ี
กลบจน
รดน้ํ าให
3
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การใสปุย
ปุยที่ใหควรมีทั้งปุยเคมีและปุยอินทรีย โดยแบงใสปกละ 2 คร้ัง จ ํานวนปุยท่ีใสตอตนมีดังน้ี

อายุมะพราว
(ป)

ปุยสูตร 12-12-17-2
(กิโลกรัม)

ปุยแมกนีเซียมซับเฟต
(กรัม)

1
2
3

1
2
3

-
200
300

เม่ือมะพราวใหผลแลวในปที ่4 ก็ใหปุยสูตรเดิม แตเพ่ิมปริมาณข้ึนตามความเหมาะสม

การปลูกพืชแซม
ในแปลงปลูกมะพราวออนสามารถปลูกพืชแซมได เชน พืชผักสวนครัว พืชตระกูลถ่ัวตางๆ   

ขาวโพด สับปะรด เพราะพืชเหลานี้มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น สามารถเพ่ิมรายไดใหกับผูปลูกมะพราวออน
ได

การใหผลผลิต
จะเร่ิมใหผลผลิตหลังจากปลูกได 3 ป แตจะใหผลไมคอยดก ประมาณทะลายละ 2-3 ผล และ

จะท ําใหผลดกในปที ่4-5 ประมาณทะลายละ 10 ผล ปละ 8-10 ทะลาย

โรคและแมลงศัตรูมะพราว
1. โรคราแปง  จะพบบนตนมะพราวขนาดเล็กๆ
การปองกันกํ าจัด  ฉีดพนดวยสารเคมีปองกันกํ าจัดเช้ือรา เชน แคปแทน
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2. โรคผลรวงของมะพราว  จะระบาดในชวงฤดูฝน เม่ือมะพราวเปนโรคน้ี จะแสดงอาการผล
รวงต้ังแตอาย ุ2-10 เดือนในมะพราวอาย ุ3-4 เดือน จะพบเสนใยขาวบริเวณข้ัวผลท่ีรวงแตในท่ีมีอายุ 
4-10 เดือน จะมีแผลบริเวณเปลือกที่ผลสัมผัสกัน แผลมีสีน้ํ าตาลออน

การปองกันและก ําจัด  ใชสารปองกันและกํ าจัดเชื้อราไดแกแคปตาโฟล
3. ดวงแรด  ลักษณะการเขาทํ าลาย ตัวเต็มวัยจะเจาะใบมะพราวบริเวณโคนทางใบที ่ 2 หรือ

ใบที่ 3 ทะลุไปถึงสวนยอดออน เจาะท ําลายยอดท่ียังไมคล่ีใบ สวนใบมะพราวที่โดนท ําลาย เม่ือถึงระยะ
คล่ีใบใบจะขาดแหวงเปนรูปสามเหล่ียมหรือหากดวงกัดกินทางใบจะทํ าใหใบหักพับลงมา ตนมะพราวจะ
ชะงักการเจริญเติบโต หรือหากสวนยอดออนโดนทํ าลายมากอาจเกิดจากโรคเนา นอกจากน้ีรูท่ีดวงแรด
เจาะไว จะเปนชองใหดวงงวงเขาวางไขและทํ าลายเจาะชอนไชภายในลํ าตนจนตายในท่ีสุด

การปองกันและก ําจัด  ใชสารฆาแมลงโมโนโครโตฟอส เชน อโซดริน อัตรา 40 ซีซ ีผสมน้ํ า  
20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพราวในชวงระบาดทุก 15-20 วัน ในมะพราวตนสูงใหใชสารประเภทเดียว
กันผสมนํ ้าฉีดเขาลํ าตน โดยใชสวานเจาะรูใหเฉียง 45 องศา ในทิศทางตรงกันขาม 2 รู รูละ 5 ซีซ ีปดรู
ดวยดินหรือจุกไมจะปองกันดวงแรดกัดกินคอมะพราวได

4. ดวงงวงมะพราว ดวงชนิดน้ีจะทํ าลายมะพราว โดยเจาะ
เขาไปในลํ าตนและสวนยอดบริเวณคอมะพราวโดยตัวหนอนซึ่งเกิด
จากการวางไขของตัวแกจะเขากัดกินลํ าตนจนเปนโพรงสวนใหญดวง
งวงมะพราวจะเขาทํ าลายตามรอยของดวงแรดมะพราวที่ถูกดวง
ชนิดน้ีทํ าลายมักจะตาย

การปองกันกํ าจัด  ใชวิธีเดียวกับการปองกันก ําจัดดวงแรด
และบริเวณโคนตนมะพราวใหใชน้ํ ามันเคร่ืองหรือชันผสมน้ํ ามันยาง
ทาเพ่ือปองกันการวางไข

5. แมลงจํ าพวกหนอน  ไดแก หนอนราน หนอนบุง  
หนอนปลอก

การปองกันกํ าจัด ใชสารเคมี เชน เซฟวินหรืออโซดรินฉีด
พนใบที่ถูกทํ าลาย โดยผสมน้ํ าในอัตรา 3-5 ชอนแกงตอน้ํ า 20 
ลิตร

6.  สัตวศัตรูมะพราว ไดแก หนู กระรอก ซ่ึงจะกัดกินผลออน
การปองกันและก ําจัด
- วางเหยื่อพิษบนคอมะพราว
- ควรท ําความสะอาดคอมะพราวใหสะอาดและโปรง

การแปรรูปมะพราวออน
การสงมะพราวออนไปจํ าหนายยังตางประเทศ จะมีการสงออกในรูปของผลสดท้ังทะลายกับผล

สดปอกเปลือกสวนที่เขียวออกตกแตงผิวใหสวยงามแลวผานขบวนการบรรจุหีบหอ นอกจากน้ีแลวยังมี
การแปรรูปมะพราวออนในรูปแบบตางๆ อีก คือ
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1.  มะพราวออนบรรจุพลาสติก  ภายในถุงจะบรรจุท้ังเน้ือและน้ํ ามะพราวท่ีผานขบวนการฆา
เชื้อแลวดวยความรอน 1 คร้ัง แลวเก็บไวในตูเย็น อายุการบริโภคประมาณ 2 สัปดาห

2.  นํ ้ามะพราวออนบรรจุกระปอง  นํ าน้ํ ามะพราวออนมาปรุงแตงรสและกล่ินแลวผานขบวน
การฆาเชื้อ บรรจุกระปองแลวผานขบวนการฆาเช้ือท้ังกระปองอีกคร้ังหน่ึง

3.  เน้ือมะพราวออนบรรจุกระปอง  แกะเน้ือใสกระปองขนาดช้ินท่ีพอเหมาะแลวนํ าไปฆาเชื้อ
ดวยความรอน เติมดวยน้ํ าเช่ือมท่ีผานการฆาเช้ือแลวบรรจุกระปอง นํ ามาฆาเช้ืออีกทีหน่ึง วิธีน้ีสามารถ
เก็บไวไดนาน วิธีน้ีจะตองใชเน้ือมะพราวสดจํ านวน 10 ผลตอ 1 กระปอง

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย  :  ส ํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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