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มะพราวน้ํ าหอมเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันอยางกวางขวาง เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษคือ
น้ํ ามะพราวและเนื้อมะพราวมีรสชาติหวานกลมกลอมและมีกลิ่นหอมชื่นใจ ปจจุบันจึงเปนพืชท่ีนิยมบริโภค
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ก็นิยมรับ
ประทาน นอกจากนี้ยังมีการสงมะพราวออกไปจํ าหนายยังตลาดตางประเทศทั้งในรูปผลสด และแปรรูปมูล
คาปละหลายสิบลานบาท

             
น้ํ ามะพราวกระปอง มะพราวปอกเปลือก มะพราวทั้งผล

ใบ
      มีทางใบสั้นแผกระจายรอบล ําตน เม่ือมองทรงพุมจากภายนอก จะคลายรูปวงกลม
 จั่น
      มีจั่นอยูทุกโคนทางและที่จั่นมีผลมะพราวทุกขนาดอายุติดอยู
 ผล
      มีผลโตสมํ ่าเสมอทั้งทะลาย น้ํ าหนักผลประมาณ 900 กรัมตอผล ผลยาวรีเล็กนอย และตรงกันเปน
จีบเล็กนอย      น้ํ ามีรสหวานและกลิ่นหอม    เนื้อนุมรสชาติกลมกลอม
 ตน
      ลํ าตนต้ังตรง แข็งแรง อวบ ปลองถี่
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นํ ้าฝน ฝนควรตกกระจายสมํ่ าเสมอประมาณ 1,500-2,000 มิลลิเมตรตอป ไมควรมีฝนตกนอยกวา
50 มิลลิเมตร เกนิ 3 เดือน

สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉล่ีย 27 องศาเซลเซียส จะสูงหรือต่ํ ากวานี้ไมเกิน 7-8 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิไมควรเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหัน
        แสงแดด มะพราวควรไดรับแสงแดดอยางนอย 5 ช่ัวโมงตอวัน แสงแดดตองสาดสองอยาง
สมํ่ าเสมอตลอดป มะพราวจึงจะเติบโตไดดี

       ลม    ควรมีลมพัดออน ๆ แตพัดอยางสมํ่ าเสมอ
       ดิน    ดินไมเปร้ียวหรือเค็มจัด จะเปนดินอะไรก็ไดที่มีปุยเพียงพอ และความชื้นพอเหมาะ แตถา
เปนดินน้ํ าไหลทรายมูลที่เกิดจากนํ ้าพัดพามาสะสม เชนดินริมแมน้ํ า จะปลูกมะพราวไดดีที่สุด

ไมควรปลูกมะพราวในพื้นที่ลุมมีนํ ้าขัง
        ไมควรปลูกมะพราวในพื้นที่ที่เปนดินดาน หรือเปนช้ันหินท่ีมีหนาดินลึกนอยกวา 1 เมตร

ฤดูปลูก ควรปลูกในชวงตนฝน หลังจากที่ฝนตกหนักๆ แลว ประมาณ 2 คร้ัง

การเตรียมท่ีปลูก

        1. ที่ลุม พื้นที่ลุมนํ ้าทวมขังจํ าเปนตองยกรองใหสูงกวาระดับนํ ้า ไมนอยกวา 50 ซม. คันรอง กวาง 5-
8 เมตร รองลึก 1 เมตร กวาง   1.5 - 2  เมตร
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2. ท่ีดอน ถาเปนพื้นทีร่กราง ตองถางใหเตียน โคนตนไมและขดุตอออกใหหมด เพื่อสะดวกในการ
ดูแลรักษามะพราวตอไป

ระยะปลูก
        ระยะปลกูท่ีเหมาะสมในการปลูกมะพราวออน คือ ระยะระหวางตน x ระยะระหวางแถว 6x6 เมตร

การเตรียมหลุม
        ขุดหลุมขนาดกวางยาวลึกประมาณ 1 เมตร ลวงหนา 1-2 เดือน กอนปลูกแยกดินบนและดินลางไว
คนละดานของขอบหลุมทิ้งไว 7 วันใชเศษหญาหรือใบไมรองกนหลุมใชดินบน 1 สวน ผสมปุยคอก 7 สวน
รองกนหลุม แลวจึงใสดินลางผสมกับปุยรอคฟอสเฟต คร่ึงกิโลกรัมตอหลุม ใสลงใหเต็มหลุม ทิ้งไวจนถึง
ฤดูฝน
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การปลูก
        หลังจากฝนตกหนัก 2 คร้ัง ในชวงตนฝนจึงเร่ิมลงมือปลูก โดยขดุดินตรงกลางหลุม ขนาดเทาผล
มะพราว เอาหนอมะพราววางลงจัดรากใหแผตามธรรมชาติ เอาดินกลบเหยียบดานขางใหแนน กลบดินให
เสมอผิวของผลมะพราว ปกหลักกันลมโยกในระยะแรก ๆ ควรทํ ารมบังแดดดวย

การใหน้ํ า
        ในชวง 1-2 ปแรก การใหนํ ้าแกตนมะพราวเปนสิ่งจํ าเปนในฤดูแลง ควรรดน้ํ าอยางนอยอาทิตยละ
คร้ัง และใชเศษหญาคลุมโคนมะพราวเพื่อรักษาความชื้น

การกํ าจัดวัชพืช
        วัชพืชจะแยงอาหารทํ าใหการเจริญเติบโต และผลผลิตมะพราวลดลง จึงควรก ําจัดวัชพืชโดยการไถ
พรวน, ใชมีดดาย หรือใชสารเคมีเชน พาราควอท, ตาราพอน แอททราซีน ฉีดพนท ําลาย
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การใสปุย
        ใสปุย 2 คร้ัง ในชวงฤดูฝน ปุยเคมีสูตร 13-13-21 ปริมาณเทาจํ านวนอายุของมะพราว แตไมเกิน 4
กิโลกรัม ตอตนตอป ส ําหรับปุยคอก
ใสประมาณ 2 ปบตอตนตอป ควรใสปุยคอกหรือปุยเคมีหางจากโคนตนมะพราวออกมา 15 เซน็ติเมตร จน
ถึงรัศม ี1.5 เมตร รอบตน

การปลูกพืชแซม
        ในปที ่1-2 มะพราวออนยังมีทรงพุมไมใหญนัก และยังไมไดผลผลิต ชวงนี้จึงควรปลูกพืชอายุสั้น
เชน พืชผัก พืชตระกูลถั่ว พืชไร หรือ พืชสวน เพื่อเพิ่มรายไดใหกับผูปลูกมะพราวออน

ดวงแรด จะกัดกินยอดมะพราวท ําใหใบมะพราวขาดเปนริ้ว ๆ รูปสามเหลี่ยม ตอมาทางมะพราว
จะหักพับลงทํ าใหมะพราวโทรม หรือตายได

การปองกันกํ าจัด
        ใชสารพวกคารโบฟูรานโรยบริเวณโคนทางมะพราวประมาณ 3 ทาง นับจากยอดลงมา
        ใชสารพวกโมโนโครโตฟอสกับมะพราวที่มีล ําตนสูง ยากตอการขึ้นไปท ําความสะอาดหรือพนยา
โดยใชสารนี้ฉีดเขาทางล ําตนประมาณ 15-20 ซีซ.ี เดือนละ 1 คร้ัง ควรใชดินน้ํ ามันอุดรูหลังจากฉีดเสร็จ วิธี
น้ีตองงดการเก็บผลเปนเวลา 30 วัน หลังจากฉีดสารเขาตน
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        ดวงงวงหรือดวงไฟ ตัวหนอนจะกดักินสวนออนของมะพราว เชน ยอดออนหรือโคนมะพราว
ทํ าใหมะพราวแคระแกร็น ใบหดส้ันใบออนรวงหลน คอมะพราวเนา และตายในที่สุด

การปองกันกํ าจัด
        ใชดินน้ํ ามันอุดหรือทารอยแผลท่ีเกิดข้ึน และพรวนดินถมโคนมะพราวอยาใหรากลอย
        ใชสารเคมีพวกคลอรเดนผสมกับทรายหรือขี้เลื่อยใสตามยอดมะพราวหรือรูที่พบดวงท ําลาย

การเก็บเกี่ยวมะพราวออนจะกระท ําประมาณ 20 วันตอ 1 คร้ัง เปนระยะที่มะพราวมีเนื้อเต็มกะลา
พอดีไมออนหรือแกเกินไป หรือท่ีเรียกวามะพราวเน้ือสองช้ัน มีวิธีการสังเกตุ ดังน้ี
        สังเกตจากสีผลบริเวณรอยตอผลกับขั้วผล ถาเห็นสีขาวเปนวงกวางแสดงวามะพราวออนเกินไป แต
เมื่อสวนสีขาวบริเวณรอยตอเหลือเพียงเล็กนอย แสดงวาไดระยะเก็บเกี่ยวพอดี

        เมื่อปอกเปลือกจะเห็นเปลือกสีกรานขึ้น เปลือกดานในจะมีเสี้ยนหยาบขึ้นแตเปลือกในยังไมถึงกับ
เปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาล ซึ่งเปนมะพราวที่แกเกินไป
        การเก็บเกี่ยวมะพราวออนเกษตรกรควรใชเชือกผูกทะลายแลวหยอนลงพื้น ซึ่งจะท ําใหมะพราวไม
ชํ้ าหรือแตกเสียหาย สามารถเก็บไดนานขึ้น และเปนผลดีตอการจํ าหนายยังตลาดตอไป
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