มะพราว
พันธุม ะพราว
มะพราวพันธุล กู ผสม
การสรางสวนมะพราว
การเลือกทีป่ ลูกมะพราว
การคัดเลือกมะพราวเพือ่ ใชทําพันธุ
การวางผังการปลูกมะพราว

การเตรียมหลุมปลูก
การใสปยุ
การกําจัดวัชพืช
การเพิม่ รายไดในสวนมะพราว
ศัตรูมะพราว
โรคทีส่ ําคัญ
การเก็บผล
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มะพราว (Coconut = โคโคนัท) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cocos nucifera Linn.
เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย เนือ่ งจากคน
ไทยรูจักใชเนือ้ มะพราวในการบริโภคเปนอาหารทัง้ คาวและหวานในชีวติ
ประจําวัน ซึ่งจากสํานักงานสถิติแหงชาติไดเคยสํารวจพบวา 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. ผลิตภัณฑแปรรูปเพือ่ การบริโภค เชน อุตสาหกรรมมะพราวแหงอุตสาหกรรมนํามั
้ นมะพราว อุต
สาหกรรมกะทิเขมขน อุตสาหกรรมมะพราวขูดแหง อุตสาหกรรมนํ้าตาลมะพราว
2. ผลิตภัณฑเพือ่ อุตสาหกรรมและอุปโภค เชน อุตสาหกรรมเสนใยมะพราว อุตสาหกรรมแทง
เพาะชํา อุตสาหกรรมเผาถานจากกะลามะพราว อุตสาหกรรมแปรรูปมะพราว
ผลผลิตมะพราวแตละปจะมีมูลคาไมตากว
ํ่ าปละ 2,700 ลานบาท คิดแลวมูลคามหาศาล ซึ่งเราไม
ควรที่จะละเลยและ ควรเรงหาทางในการสงเสริมและพัฒนามะพราวอีกตอไป
มะพราวสามารถขึ้นไดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แตขน้ึ ไดดใี นดินทีม่ สี ภาพเปนกลางหรือเปนกรด
เล็กนอยคือ (pH ระหวาง 6-7 )ลักษณะดินรวน หรือรวนปนทราย มีการระบายนํ้าดี มีฝนตกกระจาย
สมํ่าเสมอแทบทุกเดือน อากาศอบอุน หรือคอนขางรอน และมีแสงแดดมาก
ภาคที่มีการปลูกมะพราวมากและปลูกเปนอาชีพ คือ ภาคใต ภาคตะวันออก
และภาคตะวันตก
ภาคใต :
จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ฯลฯ
ภาคตะวันออก : จังหวัดชลบุรี ระยอง ฯลฯ
ภาคตะวันตก : จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ สมุทรสงคราม ฯลฯ

มะพราวเปนพืชผสมขามพันธุ แตละตนจึงไมเปนพันธุแท อาศัยหลักทางการผสมพันธุที่เปนไปโดย
ธรรมชาติ อาจแบงมะพราวออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทตนเตีย้ และประเภทตนสูง
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มะพราวประเภทนี้ มีการผสมตัวเองคอนขางสูง จึงมักใหผลดกและไมคอยกลายพันธุ สวนใหญ
นิยมปลูกไวเพื่อรับประทานผลออนเพราะในขณะที่ผลยังไมแก อายุประมาณ 4 เดือน เนือ้ มีลกั ษณะออนนุม
และนํ้ามีรสหวาน บางพันธุนํามี
้ คุณสมบัติพิเศษ คือ มีกลิ่นหอม ลักษณะทั่วไป :ลําตนเล็ก
โคนตนไมมีสะโพก
ตนเตีย้ โตเต็มที่สูงประมาณ 12 เมตร
ทางใบสั้น
ถามีการดูแลปานกลางจะเริ่มใหผลเมื่ออายุ 3-4 ป
ใหผลผลิตประมาณ 35-40 ป
มะพราวประเภทตนเตี้ยมีหลายพันธุ แตละพันธุมีลักษณะแตกตางกัน เชน เปลือกสีเขียวเหลือง นวล
(สีงาชาง) นํ้าตาลแดง หรือสีสมนํ้ามีรสหวาน มีกลิ่นหอม มะพราวตนเตี้ยทุกพันธุจะมีผลขนาดเล็ก เมือ่ ผล
แกมเี นือ้ บางและนอย ซึ่งไดแกพันธุ นกคุม หมูสีเขียว หมูสีเหลืองหรือนาฬิกา มะพราวเตีย้ นํ้าหอม และ
มะพราวไฟ แตปจจุบันมะพราวนํ้าหอมกําลังเปนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึง่ ทีน่ ยิ มใชในการบริโภคสดและ
สงออกไปยังตลาดตางประเทศ ตลอดจนใชเปนวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่

ตามปกติมะพราวตนสูงจะผสมขามพันธุ คือ ในแตละชอดอก (จัน่ ) หนึง่ ๆ ดอกตัวผูจ ะคอย ๆ
ทยอยบาน และรวงหลนไปหมดกอนทีด่ อกตัวเมียในจัน่ นัน้ จะเริม่ บาน จึงไมมโี อกาสผสมตัวเอง มะพราว
ประเภทนี้เปนมะพราวเศรษฐกิจสวนใหญปลูกเปนสวนอาชีพ เพื่อใชเนื้อจากผผลแกไปประกอบอาหาร
หรือเพื่อทํามะพราวแหงใชในอุตสาหกรรมนํามั
้ นพืช
ลักษณะทั่วไป :ลําตนใหญ
โคนตนมีสะโพกใหญ
ตนสูง โตเต็มทีส่ งู ประมาณ 18 เมตร
ทางใบใหญและยาว
ถามีการดูแลปานกลางจะเริ่มใหผลเมื่ออายุ 5-6 ป
อายุยืนใหผลผลิตนานประมาณ 80 ป
มะพราวตนสูงมีผลโตเนือ้ หนาปริมาณเนือ้ มาก มีลักษณะภายนอกหลายอยางที่แตกตางกัน เชน ผล
ขนาดกลาง ขนาดใหญ รูปผลกลมผลรี บางพันธุเปลือกมีลักษณะพิเศษ คือ ในขณะที่ผลยังไมแก เปลือกตอน
สวนหัวจะมีรสหวานใชรับประทานได จึงมีชอ่ื เรียกตาง ๆ กัน ไดแกพันธุกะโหลก มะพราวใหญ มะพราว
กลาง ปากจก ทะลายรอย เปลือกหวานและมะแพรว

แมวามะพราวพื้นเมืองทีเ่ กษตรกรปลูกกันมาแตดง้ั เดิม จะมีลักษณะดีหลายอยาง เชน มีขนาดผล
คอนขางโต และทนทานตอสภาพอากาศแลงไดดี แตในวงการอุตสาหกรรมมะพราวในปจจุบันไดพัฒนา
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ทางดานคุณภาพมะพราวมากมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ปริมาณเปอรเซ็นตน้ํามัน ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร กรม
วิชาการเกษตรมีหนาที่รับผิดชอบดานวิจัยและพัฒนามะพราวไดผลิตมะพราวพันธุลูกผสม ซึ่งไดผานการรับ
รองพันธุออกมาแลว 2 พันธุ ดังนี้
พันธุสวีลูกผสม 1 (Sawi Hybrid No.1) เปนมะพราวพันธุลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหวางมะพราว
พันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย xเวสทอฟั ริกนั ตนสูง (MYD x WAT) ลักษณะเดนของมะพราวพันธุนี้คือมีอายุ
การตกผลเร็ว สามารถเก็บผลผลิตไดในปที่ 5 ผลผลิตเฉลี่ย 2,781ผลตอไร หรือคิดเปนนําหนั
้ กแหง 566 กก.
ตอไร จากจํานวนมะพราว 22 ตนตอไร เนือ้ มะพราวแหงมีเปอรเซ็นตนามั
้ํ นสูงถึง 64 เปอรเซ็นต จึงเปน
มะพราวที่เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมนํามั
้ นมะพราวมาก

พันธุชุมพรลูกผสม 60-1 (Chumphon Hybrid 60-1) เปนมะพราวลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหวาง
พันธุเวสทอัฟริกันตนสูง x ไทยตนสูง สามารถเก็บผลผลิตไดในปที่ 5 หลังจากปลูก ขนาดผลมีตง้ั แตขนาด
กลางถึงขนาดใหญ ผลผลิตเฉลี่ย 2,257 ผลตอไร หรือคิดเปนนําหนั
้ กมะพราวแหงสูงถึง 628 กก.ตอไร เนือ้
มะพราวแหงมีเปอรเซ็นตนามั
้ํ นสูง 63 เปอรเซ็นต เนือ่ งจากขนาดผลของมะพราวพันธุน ค้ี อ นขางโตกวา
พันธุสวีลูกผสม 1 จึงสามารถจําหนายไดทั้งผลสดและในรูปมะพราวแหงสงโรงงานสกัดนํ้ามัน มะพราวลูก
ผสมทั้ง 2 พันธุ ใหผลผลิตสูงกวาพันธุพื้นเมืองเกือบ 2 เทา กลาวคือ พันธุไทยใหผลผลิต 1,084 ผลตอไร คิด
เปนผลผลิตเนื้อมะพราวแหง 374 กก.ตอไร และมีปริมาณเปอรเซ็นตนํ้ามัน 59-60 เปอรเซ็นต
ลักษณะทั่วไป :ตนโตปานกลาง
ถามีการดูแลดีจะใหผลเมื่ออายุ 4 ป หลังจากปลูก
มีความตอบสนองตอปุย ดี
ทนตอสภาพแหงแลงไดดีพอสมควร ถาฝนแลง 2-3 เดือน
ตนจะยังไมแสดงอาการขาดนํา้
ผลดก ขนาดคอนขางเล็ก แตเนือ้ หนา
ขอหาม เนื่องจากมะพราวพันธุสวีลูกผสม 1 เกิดจากการผสมขามพันธุ ลักษณะของลูกชั่วที่ 1 จะมี
ลักษณะดีขมลักษณะที่ดอยไว แตถาเอาผลไปทําพันธุตอจะเกิดการกลายพันธุ เพราะลักษณะดอยที่อยูในตน
พอและตนแมจะปรากฏออกมาใหเห็นในลูกชั่วที่ 2 จึงหามไมใหเก็บผลไปเพาะทําพันธุ
เนื่องจากมะพราวเปนพืชยืนตนที่มีอายุยาวนานมาก หลังจากปลูกแลว 5-6 ป จึงจะใหผล การสราง
สวนมะพราวตองลงทุนพอสมควร และใชเวลานาน จึงควรทราบสภาพแวดลอมที่มะพราวชอบ ลักษณะวิธี
การคัดเลือกพันธุการเพาะชํา การคัดเลือกหนอ การปลูก ตลอดจนการปฏิบตั ดิ แู ลรักษาเพือ่ ใหไดผลตอบ
แทนจากสวนมะพราวอยางคุมคา
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หลักทัว่ ไปในการคัดเลือกทีป่ ลูกมะพราวควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
้ สภาพดิน
ดิน เปนดินรวน หรือรวนปนทราย อุม นํ้าไดดี ถาเปนดินเหนียวตองมีการระบายนําดี
เปนกลาง หรือเปนกรดเพียงเล็กนอยpH ระหวาง 6-7 หนาดินมีความลึกไมนอยกวา 1 เมตร ระดับนํ้าใตดนิ
ไมควรตืน้ กวา 2 เมตร
่
กเดือน ถามีฝน
ปริมาณนํา้ ควรมีฝนตกไมนอยกวา 1,300 มม./ป และตกกระจายสมําเสมอแทบทุ
ตกนอยกวา 50 มม./เดือน เปนเวลานานติดตอกันเกินกวา 3 เดือน ผลผลิตจะลดลง หรือไมไหผลเลย
ํ่ า 15 องศาเซลเซียส ติดตอกันหลาย ๆ วัน มะพราวจะใหผลนอย
อุณหภูมิ ถามีอุณหภูมิตากว
อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ระหวาง 27 + 7 องศาเซลเซียส
ระดับความสูงของพืน้ ที่ ถาปลูกมะพราวในที่ที่สูงกวาระดับนํ้าทะเลมาก ๆ มะพราวจะไมคอย
ออกผล การทําสวนเพื่อการคาควรเปนที่สูงกวาระดับนําทะเลไม
้
เกิน 100 เมตร
แสงแดด มะพราวตองการแสงแดดประมาณวันละ 7 ชัว่ โมง ถาปลูกมะพราวในที่แสงแดดสอง
ไมถึง ตนจะสูงเร็ว และไมคอ ยออกผลเนือ้ ในผลก็จะบาง จึงไมควรปลูกมะพราวในที่รมหรือ ปลูกถี่เกินไป

เพื่อใหไดตนมะพราวที่มีลักษณะดีตามที่ตองการ จําเปนจะตองคัดเลือกทีจ่ ะนําไปเพาะ และเมื่อ
เพาะงอกเปนหนอแลว ก็จะตองคัดเลือกหนอพันธุด ว ย โดยมีขน้ั ตอนการคัดเลือกดังนี้
เปนสวนที่ปลูกมะพราวพันธุเดียวกัน
ขนาดสวนไมนอยกวา 10 ไร
อยูในแหลงที่มีการปลูกมะพราวเปนอาชีพ
ตนมะพราวมีขนาดอายุไลเลี่ยกัน และควรจะมีอายุไมตากว
ํ่ า 15 ป
เปนสวนที่มีการดูแลปานกลาง และมีตนที่มีผลดกอยูเปนสวนมาก
ไมมโี รคหรือแมลงระบาด
ในกรณีที่อยูไกลแหลงปลูกมะพราวเปนอาชีพ ไมมีสวนขนาดใหญอาจคัดเลือกเพียงบาง หลักการ
เทาที่จะทําได หรือคัดเลือกเปนตน ๆ ก็ได
ควรเปนตนที่อยูในบริเวณกลาง ๆ สวน ใหผลดกไมนอยกวา 60 ผล/ตน/ป

การปลูกมะพราว

6

ควรมีการจดบันทึกการใหผลของตนที่คิดวาจะใชเปนตนพันธุกอนสัก 3-4 ป เพือ่ ใหแนใจวา ให
ผลดกจริง โดยทาสีไวทต่ี น เปนทีส่ งั เกตหรืออาจทําเครือ่ งหมายอยางอืน่ ก็ได
เปนตนที่ไมอยูใกลบาน คอกสัตวหรือในทีท่ ดี กี วาตนอืน่
ลําตนตรง แข็งแรง อวบ ปลองถี่ พุมใบเปนรูปวงกลม หรือครึง่ วงกลม มีจํานวนทาง (ใบ) มาก
โคนทางสั้นและใหญ มีจั่นอยางนอย10 จัน่ กระจายอยูร อบตน และทุกจั่นมีผลขนาดตาง ๆ กันติดอยู ทะลาย
ควรนั่งทางกานทะลายสั้นและใหญ
เปนตนที่มีอายุไมนอยกวา 15 ป ใหผลมีลักษณะกลมขนาดใหญ เสนรอบของกะลาไมตํ่ากวา
45 ซม. เนือ้ หนา เปลือกไมหนาหรือบางเกินไป
ผลมะพราวแมจะเก็บจากตนแมพันธุที่ไดรับการคัดเลือกแลวก็ตาม อาจมีบางผลที่มีลักษณะ ไม
เหมาะจะนําไปเพาะทําพันธุ เชน ผลแตกระหวางเก็บเกี่ยว มีโรคแมลงทําลาย จึงควรคัดเลือกผลกอนนําไป
เพาะ ซึ่งมีลักษณะการพิจารณาดังนี้
เปนผลที่ไดรับความกระทบกระเทือนนอย จึงควรเก็บโดยใชเชือกโยงลงมา หรือโยนลงนํา้
ผลโตไดขนาด รูปผลคอนขางกลม หรือมีลักษณะตรงตามพันธุ
ผลแกจัด เปลือกมีสีกามปู หรือสีน้าตาล
ํ
มีลักษณะคลอนนํา้
ไมมีโรคแมลงทําลาย

ปาดเปลือกทางดานหัวออกขนาดประมาณเทาผลสมเขียวหวานเพื่อใหนาซึ
ํ้ มเขาไดสะดวกใน
ระหวางเพาะ และชวยใหหนองอกแทงออกมาไดงาย
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ถาเปนผลที่ยังไมแกจัด เปลือกมีสีเขียวปนเหลือง ใหนาไปผึ
ํ ่งไวในที่รมโดยวางเรียงให รอยปาด
อยูดานบน ผึ่งไวประมาณ 15-30 วัน จนเปลือกเปลี่ยนเปนสีนาตาล
ํ้
เตรียมผลพันธุไวประมาณ 2 เทาของจํานวนหนอที่ตองการเพราะในขณะเพาะจะมีพันธุที่ไม
งอกและเมือ่ งอกแลวก็ตอ งคัดหนอทีไ่ มแข็งแรงออก

แปลงเพาะควรอยูกลางแจง ใกลแหลงนํ้า และมีการระบายนําดี
้
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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วางผลมะพราวตามแนวนอนลงในรองทีเ่ ตรียมไว หันดานที่ปาดขึ้นขางบนเรียงไปตามทิศ ทาง
เดียวกันใหแตละผลติดกันหรือหางกันไมเกิน 5 ซม.
กลบทรายหรือดินใหสว นของผลมะพราวโผลพน ผิวดินประมาณ 1/3 ของผล
ถาฝนไมตก รดนําให
้ ชุมอยูเสมอ โดยสังเกตจากความชืน้ ตรงบริเวณรอยปาด
คอยดูแลกําจัดวัชพืช โรค-แมลงตาง ๆ
หลังจากเพาะแลวประมาณ 2-3 สัปดาหหนอจะเริม่ งอก ในระยะแรก ๆ จะงอกนอย เมือ่ เลย 4
สัปดาหไปแลวหนอจะงอกมากขึ้นมะพราวที่ไมงอกภายใน 10 สัปดาห หรือ 70 วัน ควรคัดทิง้ หรือนําไปทํา
มะพราวแหง เพราะถาปลอยทิ้งไวใหงอกก็จะไดหนอที่ไมดี ตามปกติมะพราวจะ งอกประมาณรอยละ 60
ภายใน 10 สัปดาห เมือ่ หนอยาวประมาณ 1-3 นิว้ ควรยายลงแปลงชํา ในการคาจะไมยายลงแปลงชําทีละ
นอย แตจะรอยายพรอมกันในคราวเดียว
ในกรณีที่ทําการเพาะมะพราวเปนจํานวนไมมากนักอาจทําการเพาะโดยไมตอ งนําลงแปลงชํา ก็ได
แตในการเพาะจะตองขยายระยะใหกวางขึ้น โดยวางผลหางกันประมาณ 45-50 ซม. เพือ่ ใหหนอเจริญไดดี
จะไดหนอทีอ่ ว นและแข็งแรง เมือ่ หนอมีใบประมาณ 4-6 ใบ ก็คัดไป ปลูกได
เตรียมแปลงชําเชนเดียวกับแปลงเพาะ
แปลงชําควรอยูใกลกับแปลงเพาะ เพื่อสะดวกในการขนยายหนอ ถาดินไมดีใหใสปุยคอกไรละ
24 ปบ (240 กก.) หวานใหทั่วแปลงแลวไถกลบ
ขุดหลุมขนาดเทาผลมะพราว ระยะระหวางหลุม 60 ซม. อาจวางผังการทําแบบสามเหลี่ยมดาน
เทา หรือแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสก็ได
ยายหนอมะพราวจากแปลงเพาะลงชําในหลุมใหหนอตัง้ ตรง กลบดินหนาประมาณ 2/3ของผล
เพื่อไมใหดินทับสวนคอของหนอ
พันธุ ใชทางมะพราวหรือหญาแหงคลุมแปลง (อาจใชวัสดุอื่นก็ได) เพื่อรักษาความชุมชื้น
ถาฝนไมตก รดนําให
้ ชุมอยูเสมอ
ปองกันกําจัดวัชพืช โรค-แมลง
เมื่อมะพราวมีอายุระหวาง 6-8 เดือน( อยูในแปลงชํา 4-6 เดือน) หรือมีใบประมาณ 4-6 ใบ (ทาง)
ก็คัดเลือกหนอที่สมบูรณไปปลูกได
หนอมีอายุ 6-8 เดือน หรือมีใบ 4-6 ใบ
หนอมีลักษณะอวบ โคนหนอโต ใบกวางสีเขียวเขม กานทางสั้นใหญ
ไมมีโรคและแมลงทําลาย
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จะมีระยะระหวางตนยาวกวาระยะระหวางแถว แตทุกตนก็มีระยะหางเทากัน เชนเดียวกับการปลูก
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส(ดูรปู ประกอบ)การปลูกแบบสี่เหลี่ยมดานเทานี้จะไดจํานวนตนตอไรมากกวาการปลูก
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณ 15 %
ระยะปลูกเปนปจจัยสําคัญอยางหนึง่ ทีม่ ผี ลตอจํานวนผลผลิตที่จะไดรับถาปลูกถี่เกินไปตนมะพราว
จะบังรมกัน ไมสามารถจะปรุงอาหารไดอยางเต็มที่ ตนสูงชะลูด ออกผลไมดก แตถาปลูกหางกันมาก จะได
จํานวนตนนอย ผลผลิตก็นอ ย
ระยะปลูกที่เหมาะสมกับแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแบบสามเหลี่ยมดานเทาของมะพราวพันธุตางๆ มี
ดังนี้
แบบสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั
แบบสามเหลีย่ มดานเทา
พันธุ
ระยะปลูก
ระยะปลูก
ตน/ไร
ตน/ไร
(เมตร) ตน/
(เมตร) ตน/แถว
แถว
ตนเตีย้
6X6
44
6.5X5.6
43
ตนสูง
9X9
20
9X7.8
22
ลูกผสม
8.5X8.5
22
8.5X7.4
25

หมายเหตุ
มะพราวตนเตี้ยควรปลูกไรละประมาณ 40-45 ตน สําหรับพื้นที่ลุม หรือดินเปนดินเหนียว การ
ระบายนํ้าไมดี ควรยกรองใหสูงกวาระดับนําท
้ วมสูงสุดไมนอยกวา 50 ซม. ขุดรองตามความยาวของพืน้ ที่
สันรองกวาง 5 เมตร สําหรับพันธุต น เตีย้ 8 เมตร สําหรับพันธุตนสูง คูรอ งกวาง 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
เอาหนอที่คัดเลือกแลวมาตัดรากที่หักชํ้าออก ใชปนู ขาวหรือยากันราทาตรงรอยตัดวางหนอลง
ในหลุม ใหหนอตัง้ ตรง ตัดหนอไปในทิศทางเดียวกัน
เอาดินกลบอยางนอย 2/3 ของผล เพื่อใหพอดีมิดผลมะพราว แตระวังอยาใหดนิ ทับโคนหนอ
เพราะจะทําใหหนอถูกรัด ตนจะโตชา แตเมือ่ มะพราวโตขึน้ ก็ควรจะกลบดินใหสงู ขึน้ เพือ่ ปองกันโคนลอย
เอาไมปกเปนหลักผูกยึดกับตนใหแนน เพื่อปองกันลมโยก เหยียบดินรอบโคนหนอใหแนน
ควรทํารมใหในระยะแรก เพือ่ ลดอัตราการตายเนือ่ งจากถูกแดดจัดเกินไป
ในบริเวณที่ปลูกถามีสัตวเลี้ยง ใหทารั
ํ ้วปองกันสัตวมาทําลาย

ปลูกมะพราวใหตนตั้งตรง มัดหลักยึดตนกันลมโยก
ทํารมบังแดดใหในระยะแรกหลังปลูก

แมวามะพราวเปนพืชที่สามารถปลูกไดในสภาพดินแทบทุกชนิด แตปริมาณผลผลิตนั้นขึ้นอยูกับ
ปริมาณธาตุอาหารในดิน และสภาพความอุดมสมบูรณของดิน สภาพความเปนกรดเห็นดางของดินทีเ่ หมาะ
แกการปลูกมะพราวควรอยูในชวงระหวาง pH 6-7 การใสปุยใหพอเหมาะแกความตองของมะพราวนั้น ควร
ไดนําตัวอยางดินไปเขาวิเคราะหในหองปฏิบัตติการดวย พบวาในปหนึ่งๆ มะพราวจะดูดธาตุอาหารไปใช
ดังนี้
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
ถูกนําไปใชในการเพิ่มจํานวนผลผลิตของมะพราว
ชนิดของปุยที่ใชไดผลและเพิ่มผลผลิตของมะพราวไดสูงสุด คือ ปุยเกรด 13-13-21 และปุย
เกรด 12-12-17-2 แมกนีเซียมซัลเฟต และปุย หินปูนโดโลไมล ในการใชปุยแมกนีเซียมซัลเฟต
หรือ โดโลไมท นัน้ ใหพจิ ารณาถึงสภาพความเปนกรดเห็นดางของดินดวย กลาวคือ ในสภาพดินที่มีแนว
โนมการเปนกรดเห็นดางสูงใหใชปุยแมกนีเซียมซัลเฟต และในสภาพดินที่มีความเปนกรดเปนดางตําให
่ ใช
ปุยโดโลไมทในการใชปยุ โดโลไมทนน้ั ควรใหกอนหรือหลังใสปุยเคมี ประมาณ 1 เดือน เพื่อปองกันการ
ดูดตรึงธาตุอาหารไวในดินทําใหมะพราวไมสามารถนําไปใชประโยชนได การใสปุยควรใสใหสัมพันธกับ
อายุมะพราวดังตารางขางลางนี้
อายุมะพราว
(ป)
1
2
3
4 หรือมากกวา

ปุยผสม 13-13-21
12-12-17-2(กก.)
1
2
3
4

แมกนีเซียมซัล
เฟต(กรัม)
200
300
400
500

โดโลไมท
(กก.)
2
3
4

ฤดูที่เหมาะที่สุดที่จะใสปุยใหมะพราว คือ ในชวงตนและปลายฤดูฝน ในชวงนี้มีความชื้นเพียงพอที่
จะชวยละลายปุย และรากของมะพราวกําลังเจริญเติบโตเต็มทีส่ ามารถดูดปุย ไปใชไดดี
การหวานปุยจากการศึกษาพบวา รากมะพราวที่สามารถดูดปุยไดดีอยูบริเวณติดกับลําตนและอยู
หางจากลําตนภายในรัศมี 2 เมตร ดังนัน้ การใสปยุ จึงควรโรยหรือหวานปุย ตัง้ แตโคนตนไปจนถึง 2 เมตร
โดยรอบแตถาเปนมะพราวที่ยัเล็กอยูควรหวานปุยใกลโคนมะพราวเพราะรากยังนอย หลังจากหวานปุยแลว
ควรพรวนดินตื้นๆ ลึกประมาณ 10-15 ซม. เพื่อใหปุยไดคลุกเคลากับดินและปองกันการชะลางนั่นเอง

การเพิม่ ปุย อินทรียแ ละปุย พืชสด
ประเทศที่อยูใ นเขตรอนเชน ประเทศไทย อินทรียวัตถุในดินสวนมากมีนอยและมีการสลายตัวเร็ว
เพราะมีฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงพวกแบคทีเรียในดินจะเจริญเติบโตไดดีคอยยอยและทําลายพวกอินทรีย
วัตถุไดอยางรวดเร็ว อินทรียวัตถุจะเปนตัวชวยใหดินมีความอุดมสมบูรณและสภาพทางฟสิกสของดินดีขึ้น
ทําใหดินรวนซุย การระบายนํ้า ระบายอากาศไดดี รากของมะพราวสามารถชอนไชไปหาอาหารไดอยาง
กวางขวาง การเพิ่มอินทรียวัตถุใหแกดินสามารถกระทําไดหลายแบบ เชน การใสปุยคอก ปุยหมัก หรือปุย
พืชสด เชน ปอเทือง แลวทําการไถกลบ หรือใชวิธีการเลี้ยงสัตวในสวนมะพราวก็ได
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แสดงบริเวณที่ใสปุย

ใชแรงคน โดยการถากดวยจอบ หรือดายดวยมีด
ใชเครือ่ งทุน แรง เชน รถไถหญา รถไถนาขนาดเล็ก
ปลูกพืชคลุม ใชพืชตระกูลถั่ว เชน คาโลโปโกเนียม เพอรราเรีย หรือ เซ็นโตรมา โดยการปลูก
ใหหา งโคนตนเกินรัศมี 1 วา
ใชสารเคมี เชน ไกลโฟเซ็ท(ชื่อการคาวา ราวด-อัพ หรือ คาวบอย) หรือดาลาพอน (ชื่อการคาวา
คาลาลา หรือ ดาวพอน ฯลฯ) กําจัดวัชพืชขามป เชน หญาคา ใชพาราควอท (ชื่อการคาวา กรัมมอกโซน
กลาสโซน เพลนโซน นอกโซน ฯลฯ)กําจัดวัชพืชลมลุกตางๆ 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 จะมีทรงพุม ใหญ บังแสงแดดจึงไมควรปลูกพืชแซม เพราะจะได
ผลไมคุมคา และทําใหตน มะพราวโตชา แตเมือ่ มะพราวมีอายุได 12-15 ป ทาง(ใบ) จะเริ่มสั้นลง เปดใหแสง
แดดสองถึงพื้นดินไดมากขึ้น จึงควรปลูกพืชยืนตนทีเ่ จริญเติบโตไดดี ในที่ที่มีรมเงาแซมลงในสวนมะพราว
เชน กาแฟ โกโก พริกไท ดีปลี ฯลฯ
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ในสวนมะพราวที่ใหผลแลว นอกจากจะจะเพิ่มรายไดโดยการปลูกพืชแซมแลว ยังอาจเลี้ยงผึ้งหรือ
เลี้ยงวัวในสวนมะพราวได ซึ่งเปนวิธีการเพิ่มผลผลิตของมะพราวอีกทางหนึ่งดวย

ศัตรูทส่ี ําคัญของมะพราวมีอยู 2 ชนิดคือ
เปนแมลงปกแข็งตัวใหญมีสีนาตาลเข
ํ้
ม บนหัวมีนอ เหมือนแรด ตัวแกกัดกินยอดและใบออนทําให
ดวงงวงมาวางไข สามารถจะปองกันและกําจัดไดทง้ั ในระยะทีเ่ ปนตัวหนอนและตัวเต็มวัย โดยปฏิบัติดังนี้
รักษาสวนใหสะอาด เปนการทําลายแหลงวางไข เพราะดวงแรดชอบวางไขในกองขยะ กองปุย
หมัก กองเศษไม ตอไมผุ ฯลฯ
ถาเห็นใบยอดขาดเปนริ้วๆแสดงวาถูกดวงแรดกัดใหใชตะขอหรือเหล็กแหลมแทง ดึงเอาตัว
ออกมาทําลาย
ใชสารเคมี เชน
1. ออลดริน ชนิดนํา้ 5 ชอนแกง ผสมนํ้า 1 ปบ ราดที่คอมะพราวทุก 2 เดือน
2. อโซดริน 3 ชอนแกง ผสมนํ้า 1 ปบ ราดที่คอมะพราวเดือนละครั้ง
3. ออลดริน ชนิดผงคลุกกับขีเ้ ลือ่ ยในอัตรา 1 ชอนแกง ตอขี้เลื่อย 8 กระปองนม โรยทีค่ อมะพราว
ตนละ 1 กระปองนมทุก 2 เดือน
4. สําหรับตนมะพราวทีม่ ลี ําตนสูงมาก ใชพวก นูวาครอนหรืออโซดรินฉีดเขาลําตน โดยเอาสวาน
เจาะลําตนใหเปนรูจานวน
ํ
2 รูอยูตรงขามกัน ใชเข็มฉีดยาดูดสารเคมี 10 ซีซี ฉีดใสในรูที่เจาะไวขางละ 5 ซีซี
จะมีฤทธิ์อยูนานประมาณ 30 วัน วิธีนี้หามเก็ยผลมะพราวกอนครบกําหนดหลังจากฉีดสารเคมีแลว อยาง
นอย 30 วัน
ใชวิธีชีวิตินทรียโดยธรรมชาติจะมีเชื้อราและเชื้อไวรัสที่สามารถทําลายดวงแรดไดทั้งที่เปนตัว
หนอนและตัวเต็มวัย คือ
(1.) เชื้อราเขียว Metarhizium anisophiae จะเขาทําลายตัวหนอนมองเห็นเปนเสนใยสีขาวจับกันเปน
กอนอยูที่ผิวภายนอกตัวหนอนตอไปจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ถาตัวหนอนของดวงแรดมีลักษณะดังกลาวควรนํา
ไปใสใหกระจายตามกองขยะ กองปุยหมัก ปุยคอก ตอหรือทอน
มะพราวผุๆ ซึ่งเปนแหลงเพาะขยายพันธุของดวงแรด จะชวยลดปริมาณดวงแรดลงไดมาก
(2.) เชื้อไวรัส Rhabdiomvirus oryctes หรือทีเ่ รียกกันวาแบคคูลาไวรัส(Baculavirus) จะเขาทําลาย
ตัวหนอนมีลักษณะที่สังเกตไดงายคือสวนทายของตัวหนอน(rectum) จะพองโตยืน่ ออกมาเห็นไดชดั เมือ่ พบ
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หนอนที่มีลักษณะนี้ควรเก็บใสไวตามแหลงขยายพันธุของดวงแรด จะทําใหดว งแรดเปนโรคแพรกระจาย
มากขึ้นปริมาณของดวงแรดจะลดลง

มีขนาดเล็กกวาดวงแรด เขาทําลายตนมะพราวโดยการวางไข ตามรอยแผลที่มีอยูแลว เชน แผลที่
เกิดจากดวงแรดกัดทําลายเมื่อไขฟกตัวแลวหนอนก็จะกัดกินสวนที่ออนแลวเจาะไชเขาในลําตน ทําใหตน
มะพราวเหี่ยวเฉาและตายได

การปองกันและกําจัด
ปองกันกําจัดดวงแรดอยาใหเกิดระบาดทําลายตนมะพราวเพราะแผลที่ดวงแรดกัดเปนชองทางให
ดวงงวงเขาไปวางไข
ระวังอยาใหตนมะพราวเกิดบาดแผล เชน การใชมีดฟนตน เพราะดวงงวงจะเขาไปวางไขตาม
รอยแผล
อยาปลูกมะพราวตื้น เพราะรากจะลอย ดวงงวงสามารถเขาไปในรอยเปดของเปลือกตรงสวนของ
โคนตนที่ติดกับพื้นดินได
ถาพบตนที่ถูกดวงงวงทําลาย และตนยังแข็งแรงอยู ใหใชยาคารโบฟูราน(ฟูราดาน หรือ คูราแทร
3% G) โรยบริเวณโคนตน เกลี่ยดินกลบ รดนําให
้ ชุม สารเคมีจะซึมผานขึ้นไปจนถึงยอด ฆาหนอนทีก่ นิ อยู
ภายในได และอยาเก็บผลไปรับประทานภายใน 30 วัน หลังจากใสสารเคมีแลว
ตนที่ถูกดวงงวงทําลายจนตาย ควรโคนทิง้ แลวเผาทําลาย

โรคยอดเนา (Heart leaf rot) เกิดจากเชือ้ รา Pythium sp. และมักเกิดกับมะพราวพันธุที่นาเข
ํ าจากตาง
ประเทศ เชน พันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย โรคนีม้ กพบบอยในระยะตนกลา ในสภาพที่มีฝนตกชุก และอากาศ
มีความชื้นสูง

ลักษณะอาการ
ระยะแรกจะพบแผลเนาสีดาบริ
ํ เวณตรงโคนยอด จากนั้นจะขยายลุกลามตอไปจนทําใหใบยอยทั้งใบ
แหงเปนสีนํ้าตาล สามารถดึงหลุดออกไดงาย ตนกลาจะเหี่ยวเฉาและแหงตายไปในที่สุด
หากเกิดกับ
มะพราวใหญ อาจมีทางใหมเกิดขึ้นแตใบจะผิดปกติ กานทางจะสั้น มีใบยอยเล็กๆ เกิดเฉพาะบริเวณปลาย
กานทาง
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การปองกันกําจัด
ในการยายตนกลาอยาพยายามใหหนอชํา้ เพราะโรคอาจจะเขาทําลายไดงาย หากพบอาการของโรค
ในระยะแรกใหตดั สวนทีเ่ ปนโรคออก แลวฉีดพนดวยสารฆาเชือ้ ราทีม่ สี ารประกอบทองแดง ตนกลาหรือ
สวนทีโ่ รคทําลายใหเผาทําลายใหหมดเพื่อปองกันการทําลายตอไป
โรคใบจุด (Helminthosporium leaf rot) เกิดจากเชือ้ รา Helminthosporium sp. โรคนีจ้ ะทําความเสีย
หายใหแกมะพราวในระยะตนกลามากและลุกลามอยางรวดเร็ว

ลักษณะอาการ
เริ่มแรกจะเกิดจุดแผลสีเหลืองออน ขนาดหัวเข็มหมุด ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลแดง มีวงสีเหลือง
ลอมรอบแผลจะขยายใหญออก มีลักษณะคอนขางกลม กลางแผลจะมีจุดสีนาตาลแดง
ํ้
ขอบแผลสีนํ้าตาลเขม
ในที่สุดจะขยายรวมกันทําใหใบแหง ตนมะพราวชะงักการเจริญเติบโตและตายในทีส่ ดุ

การปองกันกําจัด
ฉีดพนดวยสารกําจัดศัตรูพชื เชน เธอรแรม (thiram) อัตรา 50 กรัม ตอนํา้ 20 ลิตร ผสมสารลงไป
15 ซีซี ฉีดพนทุก 10-14 วัน
นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ เชน โรคตาเนา(Bud rot) โรคโคนผุ (Stem bleeding) โรคใบจุดสีเทา (Grey
leaf spot) โรคกานทางแตก(Frond Break) โรครากเนา (Root rot) เปนตน โรคดังกลาวนี้แมวาจะพบในแหลง
ปลูกมะพราวมากแตก็ไมพบทําความเสียหายใหแกมะพราวมากนัก
มะพราวออกดอกโดยเฉลี่ยปละ 12 จัน่ ถาไดรับการดูแลดีก็จะติดผล
ทุกจั่น ไดผลผลิตทุกเดือนเดือนละ 1 ทะลาย แตตามปกติจะเก็บผลมะพราวได
ไมเทากันในแตละเดือน เดือนทีใ่ หผลผลิตนอยคือ ระหวางเดือนธันวาคมถึง
มีนาคม ตอจากนั้นจะเก็บผลมะพราวไดมากขึ้นเรื่อยๆ ชวงที่เก็บผลไดมาก
ที่สุดคือ เดือนสิงหาคมถึงกันยายน
ผลมะพราวจะเริม่ แกเมือ่ อายุประมาณ 11 เดือน จนอายุ 12 เดือน ก็จะแกเต็มที่ ลักษณะผลแกสังเกต
ไดจากผิวของเปลือก จะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีกามปู หรือสีน้าตาล
ํ
และปริมาณนําในผลจะน
้
อยลง ดังนัน้
เมือเขยาผลดูก็จะไดยินเสียงนํ้าคลอน มะพราวในทะลายเดียวกันจะแกไมพรอมกันจึงควรเลือกเก็บผลจาก
มะพราวที่ผลมะพราวแกหมดแลว
เกษตรกรนิยมสอยมะพราวทุกๆ 45-60 วัน แลวแตปริมาณผลมะพราวในสวน การสอยสวนใหญ
นิยมใชไมไผลายาวๆ
ํ
ที่มีตะขอผูกติดไวที่ปลายลํา ใชตะขอเกี่ยวทะลายที่มีผลแกแลว ดึงกระตุกใหผลหลุด
ตกลงมา แตถาตนมะพราวสูงมากๆ เกษตรกรมักใชลิงเก็บผลมะพราวแทน ใน 1 วันจะเก็บผลมะพราวได
ประมาณ 600 ผล

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

