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มะพราวนําหอมเป
้
นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันอยางกวางขวาง เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษคือ
นํ้ามะพราวและเนื้อมะพราวมีรสชาติหวานกลมกลอมและมีกลิ่นหอมชื่นใจ ปจจุบนั จึงเปนพืชทีน่ ยิ มบริโภค
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ก็นิยมรับ
ประทาน นอกจากนี้ยังมีการสงมะพราวออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศทั้งในรูปผลสด และแปรรูปมูล
คาปละหลายสิบลานบาท

นํ้ามะพราวกระปอง

มะพราวปอกเปลือก

มะพราวทั้งผล

ใบ
มีทางใบสั้นแผกระจายรอบลําตน เมือ่ มองทรงพุม จากภายนอก จะคลายรูปวงกลม

จั่น
มีจั่นอยูทุกโคนทางและที่จั่นมีผลมะพราวทุกขนาดอายุติดอยู

ผล
มีผลโตสมําเสมอทั
่
้งทะลาย นํ้าหนักผลประมาณ 900 กรัมตอผล ผลยาวรีเล็กนอย และตรงกันเปน
จีบเล็กนอย นํามี
้ รสหวานและกลิ่นหอม เนื้อนุมรสชาติกลมกลอม

ตน
ลําตนตัง้ ตรง แข็งแรง อวบ ปลองถี่
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นําฝน
้ ฝนควรตกกระจายสมํ่าเสมอประมาณ 1,500-2,000 มิลลิเมตรตอป ไมควรมีฝนตกนอยกวา
50 มิลลิเมตร เกิน 3 เดือน
่ านี้ไมเกิน 7-8 องศาเซลเซียส
สภาพภูมอิ ากาศ อุณหภูมเิ ฉลีย่ 27 องศาเซลเซียส จะสูงหรือตํากว
อุณหภูมิไมควรเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหัน
แสงแดด มะพราวควรไดรบั แสงแดดอยางนอย 5 ชัว่ โมงตอวัน แสงแดดตองสาดสองอยาง
สมํ่าเสมอตลอดป มะพราวจึงจะเติบโตไดดี

ลม ควรมีลมพัดออน ๆ แตพัดอยางสมํ่าเสมอ
ดิน ดินไมเปรีย้ วหรือเค็มจัด จะเปนดินอะไรก็ไดที่มีปุยเพียงพอ และความชื้นพอเหมาะ แตถา
เปนดินนําไหลทรายมู
้
ลที่เกิดจากนําพั
้ ดพามาสะสม เชนดินริมแมนา้ํ จะปลูกมะพราวไดดีที่สุด

ไมควรปลูกมะพราวในพื้นที่ลุมมีนาขั
ํ้ ง
ไมควรปลูกมะพราวในพื้นที่ที่เปนดินดาน หรือเปนชัน้ หินทีม่ หี นาดินลึกนอยกวา 1 เมตร
ฤดูปลูก ควรปลูกในชวงตนฝน หลังจากที่ฝนตกหนักๆ แลว ประมาณ 2 ครัง้

การเตรียมทีป่ ลูก

1. ที่ลุม พื้นที่ลุมนําท
้ วมขังจําเปนตองยกรองใหสูงกวาระดับนํา้ ไมนอยกวา 50 ซม. คันรอง กวาง 58 เมตร รองลึก 1 เมตร กวาง 1.5 - 2 เมตร
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2. ทีด่ อน ถาเปนพื้นทีร่ กราง ตองถางใหเตียน โคนตนไมและขุดตอออกใหหมด เพื่อสะดวกในการ
ดูแลรักษามะพราวตอไป

ระยะปลูก
ระยะปลูกทีเ่ หมาะสมในการปลูกมะพราวออน 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 ครึง่ กิโลกรัมตอหลุม ใสลงใหเต็มหลุม ทิ้งไวจนถึง
ฤดูฝน

การปลูกมะพราวออน

5

การปลูก
หลังจากฝนตกหนัก 2 ครัง้ ในชวงตนฝนจึงเริม่ ลงมือปลูก โดยขุดดินตรงกลางหลุม ขนาดเทาผล
มะพราว เอาหนอมะพราววางลงจัดรากใหแผตามธรรมชาติ เอาดินกลบเหยียบดานขางใหแนน กลบดินให
เสมอผิวของผลมะพราว ปกหลักกันลมโยกในระยะแรก ๆ ควรทํารมบังแดดดวย

การใหน้าํ
ในชวง 1-2 ปแรก การใหนาแก
ํ้ ตนมะพราวเปนสิ่งจําเปนในฤดูแลง ควรรดนํ้าอยางนอยอาทิตยละ
ครั้ง และใชเศษหญาคลุมโคนมะพราวเพื่อรักษาความชื้น

การกําจัดวัชพืช
วัชพืชจะแยงอาหารทําใหการเจริญเติบโต และผลผลิตมะพราวลดลง จึงควรกําจัดวัชพืชโดยการไถ
พรวน, ใชมีดดาย หรือใชสารเคมีเชน พาราควอท, ตาราพอน แอททราซีน ฉีดพนทําลาย
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การใสปยุ
ใสปุย 2 ครัง้ ในชวงฤดูฝน ปุยเคมีสูตร 13-13-21 ปริมาณเทาจํานวนอายุของมะพราว แตไมเกิน 4
กิโลกรัม ตอตนตอป สําหรับปุย คอก
ใสประมาณ 2 ปบตอตนตอป ควรใสปยุ คอกหรือปุย เคมีหา งจากโคนตนมะพราวออกมา 15 เซ็นติเมตร จน
ถึงรัศมี 1.5 เมตร รอบตน

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

ดวงแรด จะกัดกินยอดมะพราวทําใหใบมะพราวขาดเปนริ้ว ๆ รูปสามเหลี่ยม ตอมาทางมะพราว
จะหักพับลงทําใหมะพราวโทรม หรือตายได

การปองกันกําจัด
ใชสารพวกคารโบฟูรานโรยบริเวณโคนทางมะพราวประมาณ 3 ทาง นับจากยอดลงมา
ใชสารพวกโมโนโครโตฟอสกับมะพราวที่มีลาต
ํ นสูง ยากตอการขึ้นไปทําความสะอาดหรือพนยา
โดยใชสารนี้ฉีดเขาทางลําตนประมาณ 15-20 ซีซ.ี เดือนละ 1 ครัง้ ควรใชดนิ นํามั
้ นอุดรูหลังจากฉีดเสร็จ วิธี
นี้ตองงดการเก็บผลเปนเวลา 30 วัน หลังจากฉีดสารเขาตน

การปลูกมะพราวออน

7

ดวงงวงหรือดวงไฟ ตัวหนอนจะกัดกินสวนออนของมะพราว เชน ยอดออนหรือโคนมะพราว
ทําใหมะพราวแคระแกร็น ใบหดสัน้ ใบออนรวงหลน คอมะพราวเนา และตายในที่สุด

การปองกันกําจัด
ใชดินนํ้ามันอุดหรือทารอยแผลทีเ่ กิดขึน้ และพรวนดินถมโคนมะพราวอยาใหรากลอย
ใชสารเคมีพวกคลอรเดนผสมกับทรายหรือขี้เลื่อยใสตามยอดมะพราวหรือรูที่พบดวงทําลาย

การเก็บเกี่ยวมะพราวออนจะกระทําประมาณ 20 วันตอ 1 ครัง้ เปนระยะที่มะพราวมีเนื้อเต็มกะลา
พอดีไมออนหรือแกเกินไป หรือทีเ่ รียกวามะพราวเนือ้ สองชัน้ มีวิธีการสังเกตุ ดังนี้
สังเกตจากสีผลบริเวณรอยตอผลกับขั้วผล ถาเห็นสีขาวเปนวงกวางแสดงวามะพราวออนเกินไป แต
เมื่อสวนสีขาวบริเวณรอยตอเหลือเพียงเล็กนอย แสดงวาไดระยะเก็บเกี่ยวพอดี

เมื่อปอกเปลือกจะเห็นเปลือกสีกรานขึ้น เปลือกดานในจะมีเสี้ยนหยาบขึ้นแตเปลือกในยังไมถึงกับ
เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล ซึ่งเปนมะพราวที่แกเกินไป
การเก็บเกี่ยวมะพราวออนเกษตรกรควรใชเชือกผูกทะลายแลวหยอนลงพื้น ซึ่งจะทําใหมะพราวไม
ชํ้าหรือแตกเสียหาย สามารถเก็บไดนานขึ้น และเปนผลดีตอ การจําหนายยังตลาดตอไป
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