
  มะพราว การเตรียมหลุมปลูก
พันธุมะพราว  การใสปุย
มะพราวพันธุลูกผสม การกํ าจัดวัชพืช
การสรางสวนมะพราว การเพ่ิมรายไดในสวนมะพราว
การเลือกท่ีปลูกมะพราว ศัตรูมะพราว
การคัดเลือกมะพราวเพ่ือใชทํ าพันธุ     โรคท่ีสํ าคัญ
การวางผังการปลูกมะพราว การเก็บผล



การปลูกมะพราว 2

มะพราว (Coconut = โคโคนัท) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cocos nucifera Linn.
เปนพืชที่มีความส ําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย เน่ืองจากคน
ไทยรูจักใชเน้ือมะพราวในการบริโภคเปนอาหารท้ังคาวและหวานในชีวิต
ประจํ าวัน ซึ่งจากส ํานักงานสถิติแหงชาติไดเคยส ํารวจพบวา ประชากรไทย
1 คน      จะบริโภคเนื้อมะพราวประมาณปละ 8,273.2 กรัม หรือประมาณ 18
ผล/คน/ป ซึ่งปจจุบันประเทศพลเมืองประมาณ 55 ลานคน จะใชผลมะพราว
ประมาณ 990 ลานผล หรือประมาณ 65% ของผลผลิตทั้งหมด สวนที่เหลือ
ประมาณ 35% ของผลผลิตทั้งหมด หรือ 489 ลานผล             ใชในรูปของ
อุตสาหกรรมหรือสงออกตอไป ซึ่งสามารถแบงกลมอุตสาหกรรมมะพราว

ใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ
        1. ผลิตภัณฑแปรรูปเพือ่การบริโภค เชน อุตสาหกรรมมะพราวแหงอุตสาหกรรมน้ํ ามันมะพราว อุต
สาหกรรมกะทิเขมขน อุตสาหกรรมมะพราวขูดแหง อุตสาหกรรมน้ํ าตาลมะพราว
        2. ผลิตภัณฑเพ่ืออุตสาหกรรมและอุปโภค เชน อุตสาหกรรมเสนใยมะพราว อุตสาหกรรมแทง
เพาะชํ า อุตสาหกรรมเผาถานจากกะลามะพราว อุตสาหกรรมแปรรูปมะพราว
        ผลผลิตมะพราวแตละปจะมีมูลคาไมตํ ่ากวาปละ 2,700 ลานบาท คิดแลวมูลคามหาศาล ซึ่งเราไม
ควรที่จะละเลยและ ควรเรงหาทางในการสงเสริมและพัฒนามะพราวอีกตอไป
        มะพราวสามารถขึ้นไดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แตข้ึนไดดีในดินท่ีมีสภาพเปนกลางหรือเปนกรด
เล็กนอยคือ (pH ระหวาง 6-7 )ลักษณะดินรวน หรือรวนปนทราย มีการระบายน้ํ าดี มีฝนตกกระจาย
สมํ่ าเสมอแทบทุกเดือน อากาศอบอุน หรือคอนขางรอน และมีแสงแดดมาก
        ภาคที่มีการปลูกมะพราวมากและปลูกเปนอาชีพ คือ ภาคใต ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก
            ภาคใต : จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ฯลฯ
            ภาคตะวันออก : จังหวัดชลบุรี ระยอง ฯลฯ
            ภาคตะวันตก : จังหวัดประจวบคีรีขันธ สมทุรสงคราม ฯลฯ

มะพราวเปนพืชผสมขามพันธุ แตละตนจึงไมเปนพันธุแท อาศัยหลักทางการผสมพันธุที่เปนไปโดย
ธรรมชาติ อาจแบงมะพราวออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทตนเต้ียและประเภทตนสูง
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        มะพราวประเภทน้ี มีการผสมตัวเองคอนขางสงู จึงมักใหผลดกและไมคอยกลายพันธุ สวนใหญ
นิยมปลูกไวเพื่อรับประทานผลออนเพราะในขณะที่ผลยังไมแก อายุประมาณ 4 เดือน เน้ือมีลักษณะออนนุม
และน้ํ ามีรสหวาน บางพันธุนํ ้ามีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีกลิ่นหอม ลักษณะทั่วไป :-
            ลํ าตนเล็ก       โคนตนไมมีสะโพก        ตนเต้ีย โตเต็มที่สูงประมาณ 12 เมตร
            ทางใบสั้น           ถามีการดูแลปานกลางจะเริ่มใหผลเมื่ออาย ุ3-4 ป
            ใหผลผลิตประมาณ 35-40 ป
        มะพราวประเภทตนเตี้ยมีหลายพันธุ แตละพันธุมีลักษณะแตกตางกัน เชน เปลือกสีเขียวเหลือง นวล
(สีงาชาง) น้ํ าตาลแดง หรือสีสมนํ้ ามีรสหวาน มีกลิ่นหอม มะพราวตนเตี้ยทุกพันธุจะมีผลขนาดเล็ก เม่ือผล
แกมีเน้ือบางและนอย ซึ่งไดแกพันธุ นกคุม หมูสีเขียว หมูสีเหลืองหรือนาฬิกา มะพราวเต้ีย น้ํ าหอม และ
มะพราวไฟ แตปจจุบันมะพราวน้ํ าหอมก ําลังเปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึง ท่ีนิยมใชในการบริโภคสดและ
สงออกไปยังตลาดตางประเทศ ตลอดจนใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม

ตามปกติมะพราวตนสูงจะผสมขามพันธุ คือ ในแตละชอดอก (จ่ัน) หน่ึง ๆ ดอกตัวผูจะคอย ๆ
ทยอยบาน และรวงหลนไปหมดกอนท่ีดอกตัวเมียในจ่ันน้ันจะเร่ิมบาน จึงไมมีโอกาสผสมตัวเอง มะพราว
ประเภทนี้เปนมะพราวเศรษฐกิจสวนใหญปลูกเปนสวนอาชีพ เพื่อใชเนื้อจากผผลแกไปประกอบอาหาร
หรือเพื่อทํ ามะพราวแหงใชในอุตสาหกรรมนํ ้ามันพืช
ลักษณะทั่วไป :-
            ลํ าตนใหญ             โคนตนมีสะโพกใหญ             ตนสงู โตเต็มท่ีสูงประมาณ 18 เมตร
            ทางใบใหญและยาว             ถามีการดูแลปานกลางจะเริ่มใหผลเมื่ออาย ุ5-6 ป
            อายุยืนใหผลผลิตนานประมาณ 80 ป
        มะพราวตนสูงมีผลโตเน้ือหนาปริมาณเน้ือมาก มีลักษณะภายนอกหลายอยางที่แตกตางกัน เชน ผล
ขนาดกลาง ขนาดใหญ รูปผลกลมผลรี บางพันธุเปลือกมีลักษณะพิเศษ คือ ในขณะที่ผลยังไมแก เปลือกตอน
สวนหัวจะมีรสหวานใชรับประทานได จึงมีชือ่เรียกตาง ๆ กัน ไดแกพันธุกะโหลก มะพราวใหญ   มะพราว
กลาง ปากจก ทะลายรอย เปลือกหวานและมะแพรว

แมวามะพราวพื้นเมืองท่ีเกษตรกรปลูกกันมาแตด้ังเดิม จะมีลักษณะดีหลายอยาง เชน มีขนาดผล
คอนขางโต และทนทานตอสภาพอากาศแลงไดดี แตในวงการอุตสาหกรรมมะพราวในปจจุบันไดพัฒนา
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ทางดานคุณภาพมะพราวมากมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงปริมาณเปอรเซ็นตน้ํ ามัน ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร กรม
วิชาการเกษตรมีหนาที่รับผิดชอบดานวิจัยและพัฒนามะพราวไดผลิตมะพราวพันธุลูกผสม ซึ่งไดผานการรับ
รองพันธุออกมาแลว 2 พันธุ ดังน้ี

พันธุสวีลูกผสม 1 (Sawi Hybrid No.1) เปนมะพราวพันธุลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหวางมะพราว
พันธุมลายูสีเหลืองตนเต้ีย xเวสทอัฟริกันตนสูง (MYD x WAT) ลักษณะเดนของมะพราวพันธุนี้คือมีอายุ
การตกผลเร็ว สามารถเก็บผลผลิตไดในปที ่5 ผลผลิตเฉลี่ย 2,781ผลตอไร หรือคิดเปนน้ํ าหนักแหง 566 กก.
ตอไร จากจํ านวนมะพราว 22 ตนตอไร เน้ือมะพราวแหงมีเปอรเซ็นตน้ํ ามันสูงถึง 64 เปอรเซ็นต จึงเปน
มะพราวที่เหมาะส ําหรับอุตสาหกรรมน้ํ ามันมะพราวมาก

        พันธุชุมพรลูกผสม 60-1 (Chumphon Hybrid 60-1) เปนมะพราวลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหวาง
พันธุเวสทอัฟริกันตนสูง x ไทยตนสูง สามารถเก็บผลผลิตไดในปที ่ 5 หลังจากปลูก ขนาดผลมีต้ังแตขนาด
กลางถึงขนาดใหญ ผลผลิตเฉลี่ย 2,257 ผลตอไร หรือคิดเปนน้ํ าหนักมะพราวแหงสูงถึง 628 กก.ตอไร เน้ือ
มะพราวแหงมีเปอรเซ็นตน้ํ ามันสูง 63 เปอรเซ็นต เน่ืองจากขนาดผลของมะพราวพันธุน้ีคอนขางโตกวา
พันธุสวีลูกผสม 1 จึงสามารถจ ําหนายไดทั้งผลสดและในรูปมะพราวแหงสงโรงงานสกัดนํ้ ามัน มะพราวลูก
ผสมทั้ง 2 พันธุ ใหผลผลิตสูงกวาพันธุพื้นเมืองเกือบ 2 เทา กลาวคือ พันธุไทยใหผลผลิต 1,084 ผลตอไร คิด
เปนผลผลิตเนื้อมะพราวแหง 374 กก.ตอไร และมีปริมาณเปอรเซ็นตนํ้ ามัน 59-60 เปอรเซ็นต
        ลักษณะทั่วไป :-
            ตนโตปานกลาง             ถามีการดูแลดีจะใหผลเมื่ออาย ุ4 ป หลังจากปลูก
            มีความตอบสนองตอปุยดี             ทนตอสภาพแหงแลงไดดีพอสมควร ถาฝนแลง 2-3 เดือน

ตนจะยังไมแสดงอาการขาดนํ ้า               ผลดก ขนาดคอนขางเล็ก แตเน้ือหนา
        ขอหาม เนื่องจากมะพราวพันธุสวีลูกผสม 1 เกิดจากการผสมขามพันธุ ลักษณะของลูกชั่วที ่1 จะมี
ลักษณะดีขมลักษณะที่ดอยไว แตถาเอาผลไปท ําพันธุตอจะเกิดการกลายพันธุ เพราะลักษณะดอยที่อยูในตน
พอและตนแมจะปรากฏออกมาใหเห็นในลูกชั่วที่ 2 จึงหามไมใหเก็บผลไปเพาะทํ าพันธุ

เนื่องจากมะพราวเปนพืชยืนตนที่มีอายุยาวนานมาก หลังจากปลูกแลว 5-6 ป จึงจะใหผล การสราง
สวนมะพราวตองลงทุนพอสมควร และใชเวลานาน จึงควรทราบสภาพแวดลอมที่มะพราวชอบ ลักษณะวิธี
การคัดเลือกพันธุการเพาะชํ า การคัดเลือกหนอ การปลูก ตลอดจนการปฏิบัติดูแลรักษาเพ่ือใหไดผลตอบ
แทนจากสวนมะพราวอยางคุมคา
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หลกัท่ัวไปในการคัดเลือกท่ีปลูกมะพราวควรคํ านึงถึงสิ่งตอไปนี้
        ดิน เปนดินรวน หรือรวนปนทราย อุมน้ํ าไดดี   ถาเปนดินเหนียวตองมีการระบายน้ํ าดี สภาพดิน
เปนกลาง หรือเปนกรดเพียงเลก็นอยpH ระหวาง 6-7 หนาดินมีความลึกไมนอยกวา 1 เมตร ระดับน้ํ าใตดิน
ไมควรต้ืนกวา 2 เมตร
        ปริมาณน้ํ า ควรมีฝนตกไมนอยกวา 1,300 มม./ป และตกกระจายสมํ ่าเสมอแทบทุกเดือน ถามีฝน
ตกนอยกวา 50 มม./เดือน เปนเวลานานติดตอกันเกินกวา 3 เดือน ผลผลิตจะลดลง หรือไมไหผลเลย
        อุณหภูม ิถามีอุณหภูมิตํ ่ากวา 15 องศาเซลเซียส ติดตอกันหลาย ๆ วัน มะพราวจะใหผลนอย
อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ระหวาง 27 + 7  องศาเซลเซียส
        ระดับความสูงของพ้ืนท่ี ถาปลูกมะพราวในที่ที่สูงกวาระดับนํ้ าทะเลมาก ๆ มะพราวจะไมคอย
ออกผล การท ําสวนเพื่อการคาควรเปนที่สูงกวาระดับนํ ้าทะเลไมเกิน 100 เมตร
        แสงแดด มะพราวตองการแสงแดดประมาณวันละ 7 ช่ัวโมง   ถาปลูกมะพราวในที่แสงแดดสอง
ไมถึง ตนจะสูงเร็ว และไมคอยออกผลเน้ือในผลก็จะบาง จึงไมควรปลูกมะพราวในที่รมหรือ ปลูกถี่เกินไป

เพื่อใหไดตนมะพราวที่มีลักษณะดีตามที่ตองการ จํ าเปนจะตองคัดเลือกท่ีจะนํ าไปเพาะ และเมื่อ
เพาะงอกเปนหนอแลว ก็จะตองคัดเลือกหนอพันธุดวย โดยมีข้ันตอนการคัดเลือกดังน้ี

 เปนสวนที่ปลูกมะพราวพันธุเดียวกัน
             ขนาดสวนไมนอยกวา 10 ไร
             อยูในแหลงที่มีการปลูกมะพราวเปนอาชีพ
             ตนมะพราวมีขนาดอายุไลเลี่ยกัน และควรจะมีอายุไมตํ ่ากวา 15 ป
             เปนสวนที่มีการดูแลปานกลาง และมีตนที่มีผลดกอยูเปนสวนมาก
             ไมมีโรคหรือแมลงระบาด
        ในกรณีที่อยูไกลแหลงปลูกมะพราวเปนอาชีพ ไมมีสวนขนาดใหญอาจคัดเลือกเพียงบาง หลักการ
เทาที่จะท ําได หรือคัดเลือกเปนตน ๆ ก็ได

 ควรเปนตนที่อยูในบริเวณกลาง ๆ สวน ใหผลดกไมนอยกวา 60 ผล/ตน/ป
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 ควรมีการจดบันทึกการใหผลของตนที่คิดวาจะใชเปนตนพันธุกอนสัก 3-4 ป เพ่ือใหแนใจวา ให
ผลดกจริง โดยทาสีไวท่ีตนเปนท่ีสังเกตหรืออาจทํ าเคร่ืองหมายอยางอ่ืนก็ได
             เปนตนที่ไมอยูใกลบาน คอกสัตวหรือในท่ีทีดีกวาตนอ่ืน
             ลํ าตนตรง แข็งแรง อวบ ปลองถี่ พุมใบเปนรูปวงกลม หรือคร่ึงวงกลม มีจํ านวนทาง (ใบ) มาก
โคนทางสั้นและใหญ มีจั่นอยางนอย10 จ่ัน กระจายอยูรอบตน และทุกจั่นมีผลขนาดตาง ๆ กันติดอยู ทะลาย
ควรนั่งทางกานทะลายสั้นและใหญ
             เปนตนที่มีอายุไมนอยกวา 15 ป ใหผลมีลักษณะกลมขนาดใหญ เสนรอบของกะลาไมตํ่ ากวา
 45 ซม. เน้ือหนา เปลือกไมหนาหรือบางเกินไป

ผลมะพราวแมจะเก็บจากตนแมพันธุที่ไดรับการคัดเลือกแลวก็ตาม อาจมีบางผลที่มีลักษณะ ไม
เหมาะจะนํ าไปเพาะท ําพันธุ เชน ผลแตกระหวางเก็บเกี่ยว มีโรคแมลงทํ าลาย จึงควรคัดเลือกผลกอนนํ าไป
เพาะ ซึ่งมีลักษณะการพิจารณาดังนี้
             เปนผลที่ไดรับความกระทบกระเทือนนอย จึงควรเกบ็โดยใชเชือกโยงลงมา หรือโยนลงน้ํ า
             ผลโตไดขนาด รูปผลคอนขางกลม หรือมีลักษณะตรงตามพันธุ
             ผลแกจัด เปลือกมีสีกามปู หรือสีน้ํ าตาล มีลักษณะคลอนนํ ้า
             ไมมีโรคแมลงท ําลาย

 ปาดเปลือกทางดานหัวออกขนาดประมาณเทาผลสมเขียวหวานเพื่อใหนํ ้าซึมเขาไดสะดวกใน
ระหวางเพาะ และชวยใหหนองอกแทงออกมาไดงาย
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             ถาเปนผลที่ยังไมแกจัด เปลือกมีสีเขียวปนเหลือง ใหน ําไปผึ่งไวในที่รมโดยวางเรียงให รอยปาด
อยูดานบน ผึ่งไวประมาณ 15-30 วัน จนเปลือกเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาล
             เตรียมผลพันธุไวประมาณ 2 เทาของจํ านวนหนอที่ตองการเพราะในขณะเพาะจะมีพันธุที่ไม
งอกและเม่ืองอกแลวก็ตองคัดหนอท่ีไมแข็งแรงออก

 แปลงเพาะควรอยูกลางแจง ใกลแหลงนํ้ า และมีการระบายนํ ้าดี
             ไมเปนแหลงที่เคยมีโรคและแมลงระบาดมากอน
             พื้นแปลงควรเปนทรายหยาบ เพื่อสะดวกในการเพาะและยายกลา
             ปราบวัชพืชออกใหหมด ถาพื้นดินเปนดินแข็งควรไถดินลึก 15-20 ซม.
             ถาแปลงกวางมาก ควรแบงเปนแปลงยอย ขนาดกวางประมาณ 2.50 เมตร ยาวตามความตองการ
เวนทางเดินระหวางแปลง 50 ซม.
             ในแตละแปลงยอยขุดเปนรองลึกประมาณ 10 ซม. กวางเทาขนาดของผลมะพราว ยาวตลอด
 พื้นที่แตละแปลงจะเพาะมะพราวได  10 แถว
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 วางผลมะพราวตามแนวนอนลงในรองท่ีเตรียมไว หันดานที่ปาดขึ้นขางบนเรียงไปตามทิศ ทาง
เดียวกันใหแตละผลติดกันหรือหางกันไมเกิน 5 ซม.
             กลบทรายหรือดินใหสวนของผลมะพราวโผลพนผิวดินประมาณ 1/3 ของผล
             ถาฝนไมตก รดน้ํ าใหชุมอยูเสมอ โดยสังเกตจากความช้ืนตรงบริเวณรอยปาด
             คอยดูแลก ําจัดวัชพืช โรค-แมลงตาง ๆ
        หลังจากเพาะแลวประมาณ 2-3 สัปดาหหนอจะเร่ิมงอก ในระยะแรก ๆ จะงอกนอย เม่ือเลย 4 
สัปดาหไปแลวหนอจะงอกมากขึ้นมะพราวที่ไมงอกภายใน 10 สัปดาห หรือ 70 วัน ควรคัดท้ิง หรือนํ าไปท ํา
มะพราวแหง เพราะถาปลอยทิ้งไวใหงอกก็จะไดหนอที่ไมดี ตามปกติมะพราวจะ งอกประมาณรอยละ 60 
ภายใน 10 สัปดาห เม่ือหนอยาวประมาณ 1-3 น้ิว ควรยายลงแปลงช ํา ในการคาจะไมยายลงแปลงชํ าทีละ
นอย แตจะรอยายพรอมกันในคราวเดียว
        ในกรณีที่ทํ าการเพาะมะพราวเปนจ ํานวนไมมากนักอาจท ําการเพาะโดยไมตองนํ าลงแปลงช ํา ก็ได
แตในการเพาะจะตองขยายระยะใหกวางขึ้น โดยวางผลหางกันประมาณ 45-50 ซม. เพ่ือใหหนอเจริญไดดี
จะไดหนอท่ีอวนและแข็งแรง เม่ือหนอมีใบประมาณ 4-6 ใบ ก็คัดไป ปลูกได

 เตรียมแปลงช ําเชนเดียวกับแปลงเพาะ
             แปลงช ําควรอยูใกลกับแปลงเพาะ เพื่อสะดวกในการขนยายหนอ ถาดินไมดีใหใสปุยคอกไรละ
24 ปบ (240 กก.) หวานใหทั่วแปลงแลวไถกลบ
             ขุดหลุมขนาดเทาผลมะพราว ระยะระหวางหลุม 60 ซม. อาจวางผังการทํ าแบบสามเหลี่ยมดาน
เทา หรือแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสก็ได
            ยายหนอมะพราวจากแปลงเพาะลงช ําในหลุมใหหนอต้ังตรง กลบดินหนาประมาณ 2/3ของผล
เพื่อไมใหดินทับสวนคอของหนอ
พันธุ  ใชทางมะพราวหรือหญาแหงคลุมแปลง (อาจใชวัสดุอื่นก็ได) เพื่อรักษาความชุมชื้น
             ถาฝนไมตก รดน้ํ าใหชุมอยูเสมอ
             ปองกันกํ าจัดวัชพืช โรค-แมลง
             เมื่อมะพราวมีอายุระหวาง 6-8 เดือน( อยูในแปลงช ํา 4-6 เดือน) หรือมีใบประมาณ 4-6 ใบ (ทาง)
ก็คัดเลือกหนอที่สมบูรณไปปลูกได

             หนอมีอายุ 6-8 เดือน หรือมีใบ 4-6 ใบ
             หนอมีลักษณะอวบ โคนหนอโต ใบกวางสีเขียวเขม กานทางสั้นใหญ
             ไมมีโรคและแมลงท ําลาย
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ในพื้นที่ราบสามารถวางผังปลูกได 2 แบบ คือ

จะมีระยะระหวางตนและระหวางแถวเทากัน
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จะมีระยะระหวางตนยาวกวาระยะระหวางแถว แตทุกตนก็มีระยะหางเทากัน เชนเดียวกับการปลูก
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ดูรูปประกอบ)การปลูกแบบสี่เหลี่ยมดานเทานี้จะไดจํ านวนตนตอไรมากกวาการปลูก
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ 15 %

ระยะปลูกเปนปจจัยส ําคัญอยางหน่ึงท่ีมีผลตอจํ านวนผลผลิตที่จะไดรับถาปลูกถี่เกินไปตนมะพราว
จะบังรมกัน ไมสามารถจะปรุงอาหารไดอยางเต็มที ่ตนสูงชะลูด ออกผลไมดก แตถาปลูกหางกันมาก จะได
จํ านวนตนนอย ผลผลิตก็นอย
        ระยะปลูกที่เหมาะสมกับแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแบบสามเหลี่ยมดานเทาของมะพราวพันธุตางๆ มี
ดังน้ี

แบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส แบบสามเหล่ียมดานเทา
พันธุ ระยะปลูก

(เมตร) ตน/
แถว

ตน/ไร
ระยะปลูก

(เมตร) ตน/แถว
ตน/ไร

ตนเต้ีย 6X6 44 6.5X5.6 43
ตนสงู 9X9 20 9X7.8 22
ลูกผสม 8.5X8.5 22 8.5X7.4 25

หมายเหตุ
        มะพราวตนเต้ียควรปลูกไรละประมาณ 40-45 ตน ส ําหรับพื้นที่ลุม หรือดินเปนดินเหนียว    การ
ระบายนํ้ าไมดี ควรยกรองใหสูงกวาระดับนํ ้าทวมสูงสุดไมนอยกวา 50 ซม. ขุดรองตามความยาวของพ้ืนท่ี
สันรองกวาง 5 เมตร ส ําหรับพันธุตนเต้ีย 8 เมตร ส ําหรับพันธุตนสูง คูรองกวาง 2 เมตร

ควรเตรียมหลุมในฤดูแลง ขุดหลุมขนาด 50 X 50 X 50 ซม. แยกดินสวนบนไวตางหาก ตากหลุม
อยางนอย 1 สัปดาห   ถามีปลวกใหเผาเศษไมใบใมแหงหรือขยะในหลุม อาจจะใชยากันปลวกโรยกนหลุม
แทนการเผาก็ได ถาปลูกมะพราวในพื้นที่แหงแลง หรือดินที่ปลูกเปนทรายจัดใหใชกาบมะพราวรองกนหลุม
โดยวางกาบมะพราวใหดานที่มีเสนใยหงายขึ้นดานบนวางซอนกัน 2-3 ชั้น เพื่อชวยเก็บความชื้นในดิน ถา
ไมมีกาบมะพราวจะใชวัสดุอื่นๆ เชน ฟางขาว ใบไมแหง หญาแหง ฯลฯ แทนก็ไดใสดินบนที่ผสมปุยคอก
หรือปุยหมักในอัตรา 1:7 รองกนหลุม สวนดินลางผสมดวยปุยรอคฟอสเฟตหลุมละครึ่งกิโลกรัม (ประมาณ
2 กระปองนม)และใสฟูราดาน 1 กระปองนม เพื่อปองกันปลวกกินผลพันธุมะพราว เอาดินใสลงในหลุมให
เต็ม ทิ้งไวจนถึงฤดูปลูก
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 ควรปลูกในฤดูฝน
             ขุดดินบนหลุมปลูกที่เตรียมไว ใหเปนหลุมเล็กๆ ขนาดเทาผลมะพราว
             เอาหนอที่คัดเลือกแลวมาตัดรากที่หักชํ้ าออก ใชปูนขาวหรือยากันราทาตรงรอยตัดวางหนอลง
ในหลุม ใหหนอต้ังตรง ตัดหนอไปในทิศทางเดียวกัน
             เอาดินกลบอยางนอย 2/3 ของผล เพื่อใหพอดีมิดผลมะพราว แตระวังอยาใหดินทับโคนหนอ
เพราะจะทํ าใหหนอถูกรัด ตนจะโตชา แตเม่ือมะพราวโตข้ึนก็ควรจะกลบดินใหสูงข้ึนเพ่ือปองกันโคนลอย
             เอาไมปกเปนหลักผูกยึดกับตนใหแนน เพื่อปองกันลมโยก เหยียบดินรอบโคนหนอใหแนน
             ควรทํ ารมใหในระยะแรก เพ่ือลดอัตราการตายเน่ืองจากถูกแดดจัดเกินไป
             ในบริเวณที่ปลูกถามีสัตวเลี้ยง ใหท ํารั้วปองกันสัตวมาท ําลาย

ปลูกมะพราวใหตนตั้งตรง มัดหลักยึดตนกันลมโยก
ทํ ารมบังแดดใหในระยะแรกหลังปลูก

แมวามะพราวเปนพืชที่สามารถปลูกไดในสภาพดินแทบทุกชนิด แตปริมาณผลผลิตน้ันขึ้นอยูกับ
ปริมาณธาตุอาหารในดิน และสภาพความอุดมสมบูรณของดิน สภาพความเปนกรดเห็นดางของดินท่ีเหมาะ
แกการปลูกมะพราวควรอยูในชวงระหวาง pH 6-7 การใสปุยใหพอเหมาะแกความตองของมะพราวนั้น ควร
ไดนํ าตัวอยางดินไปเขาวิเคราะหในหองปฏิบัตติการดวย พบวาในปหนึ่งๆ มะพราวจะดูดธาตุอาหารไปใช 
ดังน้ี                           ไนโตรเจน 9.44-14.56   กก.ตอไร
                                           ฟอสฟอรัส 4.32-6.40 กก.ตอไร
                                           โปแตสเซียม 13.60-20.96 กก.ตอไร
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        ในบรรดาธาตุดังกลาว โปแตสเซียมมะพราวจะดูดไปใชมากที่สุด ประมาณ 62 % ของโปแตสเซียม 
ถูกนํ าไปใชในการเพิ่มจํ านวนผลผลิตของมะพราว
        ชนิดของปุยที่ใชไดผลและเพิ่มผลผลิตของมะพราวไดสูงสุด คือ ปุยเกรด 13-13-21 และปุย
เกรด 12-12-17-2 แมกนีเซียมซัลเฟต และปุยหินปูนโดโลไมล ในการใชปุยแมกนีเซียมซัลเฟต 
หรือ โดโลไมท น้ันใหพิจารณาถึงสภาพความเปนกรดเห็นดางของดินดวย กลาวคือ ในสภาพดินที่มีแนว
โนมการเปนกรดเห็นดางสูงใหใชปุยแมกนีเซียมซัลเฟต และในสภาพดินที่มีความเปนกรดเปนดางตํ ่าใหใช
ปุยโดโลไมทในการใชปุยโดโลไมทน้ัน ควรใหกอนหรือหลังใสปุยเคม ี ประมาณ 1 เดือน เพื่อปองกันการ
ดูดตรึงธาตุอาหารไวในดินทํ าใหมะพราวไมสามารถนํ าไปใชประโยชนได การใสปุยควรใสใหสัมพันธกับ
อายุมะพราวดังตารางขางลางนี้

อายุมะพราว
(ป)

ปุยผสม 13-13-21
12-12-17-2(กก.)

แมกนีเซียมซัล
เฟต(กรัม)

โดโลไมท
(กก.)

1 1 200 -
2 2 300 2
3 3 400 3

4 หรือมากกวา 4 500 4

ฤดูที่เหมาะที่สุดที่จะใสปุยใหมะพราว คือ ในชวงตนและปลายฤดูฝน ในชวงนี้มีความชื้นเพียงพอที่
จะชวยละลายปุย และรากของมะพราวก ําลังเจริญเติบโตเต็มท่ีสามารถดูดปุยไปใชไดดี
        การหวานปุยจากการศึกษาพบวา รากมะพราวที่สามารถดูดปุยไดดีอยูบริเวณติดกับล ําตนและอยู
หางจากลํ าตนภายในรัศม ี2 เมตร ดังน้ันการใสปุยจึงควรโรยหรือหวานปุยต้ังแตโคนตนไปจนถงึ 2 เมตร
โดยรอบแตถาเปนมะพราวที่ยัเล็กอยูควรหวานปุยใกลโคนมะพราวเพราะรากยังนอย หลังจากหวานปุยแลว
ควรพรวนดินตื้นๆ ลึกประมาณ 10-15 ซม. เพื่อใหปุยไดคลุกเคลากับดินและปองกันการชะลางนั่นเอง
การเพ่ิมปุยอินทรียและปุยพืชสด
        ประเทศท่ีอยูในเขตรอนเชน ประเทศไทย อินทรียวัตถุในดินสวนมากมีนอยและมีการสลายตัวเร็ว 
เพราะมีฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงพวกแบคทีเรียในดินจะเจริญเติบโตไดดีคอยยอยและทํ าลายพวกอินทรีย
วัตถุไดอยางรวดเร็ว อินทรียวัตถุจะเปนตัวชวยใหดินมีความอุดมสมบูรณและสภาพทางฟสิกสของดินดีขึ้น 
ทํ าใหดินรวนซุย การระบายนํ้ า ระบายอากาศไดด ี รากของมะพราวสามารถชอนไชไปหาอาหารไดอยาง
กวางขวาง การเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินสามารถกระท ําไดหลายแบบ เชน การใสปุยคอก ปุยหมัก หรือปุย
พืชสด เชน ปอเทือง แลวท ําการไถกลบ หรือใชวิธีการเลี้ยงสัตวในสวนมะพราวก็ได
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แสดงบริเวณที่ใสปุย

ใชแรงคน โดยการถากดวยจอบ หรือดายดวยมีด
ใชเคร่ืองทุนแรง เชน รถไถหญา รถไถนาขนาดเลก็

               ปลูกพืชคลุม ใชพืชตระกูลถั่ว เชน คาโลโปโกเนียม เพอรราเรีย หรือ เซน็โตรมา โดยการปลูก
ใหหางโคนตนเกินรัศมี 1 วา
               ใชสารเคม ีเชน ไกลโฟเซ็ท(ชื่อการคาวา ราวด-อัพ หรือ คาวบอย) หรือดาลาพอน (ชื่อการคาวา
คาลาลา หรือ ดาวพอน ฯลฯ) กํ าจัดวัชพืชขามป เชน หญาคา   ใชพาราควอท    (ชื่อการคาวา กรัมมอกโซน
กลาสโซน เพลนโซน นอกโซน ฯลฯ)กํ าจัดวัชพืชลมลุกตางๆ เชน ตีนนก  ตีนกา สาบแรง    สาบกา (อัตรา
และวิธีใชตามฉลากยา เวลาใชตองระวังอยาใหละอองสารเคมีถูกตนหรือใบมะพราว)

เนื่องจากมะพราวจะเริ่มใหผลหลังจากปลูกประมาณ 5-6 ป ดังนั้นในขณะที่ตนยังเล็กอยู จึงควร
ปลูกพืชแซมระหวางแถวมะพราว เปนประเภทพืชที่มีอายุสั้น อาจเปนพืชไร เชน สับปะรด ถั่วตาง ๆ หรือ
พืชผัก เชน ฟกทอง แตงกวา แตงโมขาวโพดหวาน ฯลฯ
        เมื่อมะพราวโตขึ้น มีอายุได 4-5 ป จะมีทรงพุมใหญ บังแสงแดดจึงไมควรปลูกพืชแซม เพราะจะได
ผลไมคุมคา และท ําใหตนมะพราวโตชา แตเม่ือมะพราวมีอายุได 12-15 ป ทาง(ใบ) จะเริ่มสั้นลง เปดใหแสง
แดดสองถึงพื้นดินไดมากขึ้น จึงควรปลูกพืชยืนตนท่ีเจริญเติบโตไดดี ในที่ที่มีรมเงาแซมลงในสวนมะพราว
เชน กาแฟ โกโก พริกไท ดีปล ีฯลฯ
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        ในสวนมะพราวที่ใหผลแลว นอกจากจะจะเพิ่มรายไดโดยการปลูกพืชแซมแลว ยังอาจเลี้ยงผึ้งหรือ
เลี้ยงวัวในสวนมะพราวได ซึ่งเปนวิธีการเพิ่มผลผลิตของมะพราวอีกทางหนึ่งดวย

ศัตรูท่ีสํ าคัญของมะพราวมีอยู 2 ชนิดคือ

        เปนแมลงปกแข็งตัวใหญมีสีนํ ้าตาลเขม บนหัวมีนอ เหมือนแรด ตัวแกกัดกินยอดและใบออนท ําให
ดวงงวงมาวางไข สามารถจะปองกันและก ําจัดไดท้ังในระยะท่ีเปนตัวหนอนและตัวเต็มวัย โดยปฏิบัติดังนี้
             รักษาสวนใหสะอาด เปนการทํ าลายแหลงวางไข เพราะดวงแรดชอบวางไขในกองขยะ กองปุย
หมัก  กองเศษไม ตอไมผุ ฯลฯ
              ถาเห็นใบยอดขาดเปนริ้วๆแสดงวาถูกดวงแรดกัดใหใชตะขอหรือเหล็กแหลมแทง ดึงเอาตัว
ออกมาทํ าลาย
              ใชสารเคม ีเชน
                1. ออลดริน ชนิดน้ํ า 5 ชอนแกง ผสมนํ้ า 1 ปบ ราดที่คอมะพราวทุก 2 เดือน
                2. อโซดริน 3 ชอนแกง ผสมนํ้ า 1 ปบ ราดที่คอมะพราวเดือนละครั้ง
                3. ออลดริน ชนิดผงคลุกกับข้ีเล่ือยในอัตรา 1 ชอนแกง ตอขี้เลื่อย 8 กระปองนม โรยท่ีคอมะพราว
ตนละ 1 กระปองนมทุก 2 เดือน
 4. สํ าหรับตนมะพราวท่ีมีลํ าตนสูงมาก ใชพวก นูวาครอนหรืออโซดรินฉีดเขาลํ าตน โดยเอาสวาน
เจาะลํ าตนใหเปนรูจํ านวน 2 รูอยตูรงขามกัน ใชเข็มฉีดยาดูดสารเคม ี10 ซีซ ีฉีดใสในรูที่เจาะไวขางละ 5 ซีซี
จะมีฤทธิ์อยูนานประมาณ 30 วัน วิธีนี้หามเก็ยผลมะพราวกอนครบกํ าหนดหลังจากฉีดสารเคมีแลว อยาง
นอย 30 วัน
             ใชวิธีชีวิตินทรียโดยธรรมชาติจะมีเชื้อราและเชื้อไวรัสที่สามารถท ําลายดวงแรดไดทั้งที่เปนตัว
หนอนและตัวเต็มวัย คือ
        (1.) เชื้อราเขียว Metarhizium anisophiae จะเขาท ําลายตัวหนอนมองเห็นเปนเสนใยสีขาวจับกันเปน
กอนอยูที่ผิวภายนอกตัวหนอนตอไปจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ถาตัวหนอนของดวงแรดมีลักษณะดังกลาวควรน ํา
ไปใสใหกระจายตามกองขยะ กองปุยหมัก ปุยคอก ตอหรือทอน
มะพราวผุๆ ซึ่งเปนแหลงเพาะขยายพันธุของดวงแรด จะชวยลดปริมาณดวงแรดลงไดมาก
        (2.) เชื้อไวรัส Rhabdiomvirus oryctes หรือท่ีเรียกกันวาแบคคูลาไวรัส(Baculavirus) จะเขาท ําลาย
ตัวหนอนมีลักษณะที่สังเกตไดงายคือสวนทายของตัวหนอน(rectum) จะพองโตย่ืนออกมาเห็นไดชัด เม่ือพบ
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หนอนที่มีลักษณะนี้ควรเก็บใสไวตามแหลงขยายพันธุของดวงแรด จะทํ าใหดวงแรดเปนโรคแพรกระจาย
มากขึ้นปริมาณของดวงแรดจะลดลง

มีขนาดเล็กกวาดวงแรด เขาท ําลายตนมะพราวโดยการวางไข ตามรอยแผลที่มีอยูแลว เชน แผลที่
เกิดจากดวงแรดกัดทํ าลายเมื่อไขฟกตัวแลวหนอนก็จะกัดกินสวนที่ออนแลวเจาะไชเขาในล ําตน ท ําใหตน
มะพราวเหี่ยวเฉาและตายได
การปองกันและกํ าจัด
             ปองกันกํ าจัดดวงแรดอยาใหเกิดระบาดทํ าลายตนมะพราวเพราะแผลที่ดวงแรดกัดเปนชองทางให
ดวงงวงเขาไปวางไข
            ระวังอยาใหตนมะพราวเกิดบาดแผล เชน การใชมีดฟนตน เพราะดวงงวงจะเขาไปวางไขตาม
 รอยแผล
             อยาปลูกมะพราวตื้น เพราะรากจะลอย ดวงงวงสามารถเขาไปในรอยเปดของเปลือกตรงสวนของ
โคนตนที่ติดกับพื้นดินได
             ถาพบตนที่ถูกดวงงวงท ําลาย และตนยังแข็งแรงอยู ใหใชยาคารโบฟูราน(ฟูราดาน หรือ คูราแทร
3% G) โรยบริเวณโคนตน เกลี่ยดินกลบ รดน้ํ าใหชุม สารเคมีจะซึมผานขึ้นไปจนถึงยอด ฆาหนอนท่ีกินอยู
ภายในได และอยาเก็บผลไปรับประทานภายใน 30 วัน หลังจากใสสารเคมีแลว
             ตนที่ถูกดวงงวงท ําลายจนตาย ควรโคนท้ิงแลวเผาทํ าลาย

โรคยอดเนา (Heart leaf rot) เกิดจากเช้ือรา Pythium sp. และมักเกิดกับมะพราวพันธุที่น ําเขาจากตาง
ประเทศ เชน พันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย โรคน้ีมกพบบอยในระยะตนกลา ในสภาพที่มีฝนตกชุก และอากาศ
มีความชื้นสูง

ลักษณะอาการ
        ระยะแรกจะพบแผลเนาสีดํ าบริเวณตรงโคนยอด จากนั้นจะขยายลุกลามตอไปจนท ําใหใบยอยทั้งใบ
แหงเปนสีน้ํ าตาล สามารถดึงหลุดออกไดงาย ตนกลาจะเหี่ยวเฉาและแหงตายไปในที่สุด   หากเกิดกับ
มะพราวใหญ อาจมีทางใหมเกิดขึ้นแตใบจะผิดปกติ กานทางจะสั้น มีใบยอยเล็กๆ เกดิเฉพาะบริเวณปลาย
กานทาง
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การปองกันกํ าจัด
        ในการยายตนกลาอยาพยายามใหหนอชํ ้า เพราะโรคอาจจะเขาทํ าลายไดงาย หากพบอาการของโรค
ในระยะแรกใหตัดสวนท่ีเปนโรคออก แลวฉีดพนดวยสารฆาเช้ือราท่ีมีสารประกอบทองแดง ตนกลาหรือ
สวนท่ีโรคทํ าลายใหเผาท ําลายใหหมดเพื่อปองกันการทํ าลายตอไป

โรคใบจุด (Helminthosporium leaf rot) เกิดจากเช้ือรา Helminthosporium sp. โรคน้ีจะทํ าความเสีย
หายใหแกมะพราวในระยะตนกลามากและลุกลามอยางรวดเร็ว

ลักษณะอาการ
        เร่ิมแรกจะเกดิจุดแผลสเีหลอืงออน ขนาดหัวเข็มหมุด ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลแดง มีวงสีเหลือง
ลอมรอบแผลจะขยายใหญออก มีลักษณะคอนขางกลม กลางแผลจะมีจุดสีนํ ้าตาลแดง ขอบแผลสีนํ้ าตาลเขม
ในที่สุดจะขยายรวมกันท ําใหใบแหง ตนมะพราวชะงักการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด

การปองกันกํ าจัด
        ฉีดพนดวยสารก ําจัดศัตรูพืช เชน เธอรแรม (thiram) อัตรา 50 กรัม ตอน้ํ า 20 ลิตร ผสมสารลงไป
15 ซีซ ีฉีดพนทุก 10-14 วัน
        นอกจากน้ียังมีโรคอ่ืนๆ เชน โรคตาเนา(Bud rot) โรคโคนผุ (Stem bleeding) โรคใบจุดสเีทา (Grey
leaf spot) โรคกานทางแตก(Frond Break) โรครากเนา (Root rot) เปนตน โรคดังกลาวนี้แมวาจะพบในแหลง
ปลูกมะพราวมากแตก็ไมพบท ําความเสียหายใหแกมะพราวมากนัก

มะพราวออกดอกโดยเฉลี่ยปละ 12 จ่ัน ถาไดรับการดูแลดีก็จะติดผล
ทุกจ่ัน ไดผลผลิตทุกเดือนเดือนละ 1 ทะลาย แตตามปกติจะเก็บผลมะพราวได
ไมเทากันในแตละเดือน เดือนท่ีใหผลผลิตนอยคือ ระหวางเดือนธันวาคมถึง
มีนาคม ตอจากนั้นจะเก็บผลมะพราวไดมากขึ้นเรื่อยๆ ชวงที่เก็บผลไดมาก
ที่สุดคือ เดือนสิงหาคมถึงกันยายน

ผลมะพราวจะเร่ิมแกเม่ืออายุประมาณ 11 เดือน จนอาย ุ12 เดือน ก็จะแกเต็มที ่ลักษณะผลแกสังเกต
ไดจากผิวของเปลอืก จะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีกามป ู หรือสีน้ํ าตาล และปริมาณนํ ้าในผลจะนอยลง ดังน้ัน
เมือเขยาผลดูก็จะไดยินเสียงน้ํ าคลอน มะพราวในทะลายเดียวกันจะแกไมพรอมกันจึงควรเลือกเก็บผลจาก
มะพราวที่ผลมะพราวแกหมดแลว

เกษตรกรนิยมสอยมะพราวทุกๆ 45-60 วัน แลวแตปริมาณผลมะพราวในสวน การสอยสวนใหญ
นิยมใชไมไผล ํายาวๆ ที่มีตะขอผูกติดไวที่ปลายล ํา ใชตะขอเกี่ยวทะลายที่มีผลแกแลว ดึงกระตุกใหผลหลุด
ตกลงมา แตถาตนมะพราวสูงมากๆ เกษตรกรมักใชลิงเก็บผลมะพราวแทน ใน 1 วันจะเก็บผลมะพราวได
ประมาณ 600 ผล

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย  :  ส ํานักสงเสรมิและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร


