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พันธุ
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การปลูกพืชแซม
การใหผลผลิต
โรคและแมลงศัตรูมะพราว
การแปรรูปมะพราวออน

คํานํา
มะพราวออนผูบริโภคทั้งชาวไทยและตางประเทศจะนึกถึงรสชาติของนํ้ามะพราวที่หวานหอม
และเนื้อที่หวานมันสามารถชวยดับความกระหายคลายรอนไดดี สําหรับตลาดในตางประเทศแถบยุโรป
มะพราวออนเปนผลไมที่คอนขางใหมและกํ าลังเปนที่นิยมบริโภคในหมูนักบริโภคทั้งหลาย ทําให
ปริมาณความตองการในตลาดตางประเทศมีมาก ประกอบกับมะพราวออนของไทยมีรสชาติที่หอม
หวานดีกวาประเทศคูแข็งที่สาคั
ํ ญอยางประเทศฟลปิ ปนสหรือศรีลงั กา
การจําหนายมะพราวออนในปจจุบนั จะมีทง้ั การจําหนายในรูปบริโภคผลสด และการแปรรูปผล
สดโดยเอาเฉพาะสวนเนือ้ และนํามาบรรจุ
้
ในภาชนะตางๆ เชน บรรจุในภาชนะพลาสติกหรือกระปอง ทํา
ใหแนวโนมดานการตลาดและการสงออกของไทยคอนขางสดใส และถาเกษตรกรไดมีการพัฒนาการ
ผลิตมะพรามออนใหมีคุณภาพดีขึ้นตามความตองการของตลาดรวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการ
แปรรูป ใหมะพราวออนสามารถเก็บไวบริโภคไดนานๆ โดยรสชาตไมเปลี่ยนแปลงแลวนั้นประเทศไทยก็
จะเปนประเทศผูส ง ออกมะพราวออนทีส่ าคั
ํ ญระดับโลกประเทศหนึ่ง
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พันธุ
พันธุมะพราวแบงตามลักษณะของผลที่แตกตางกัน ดังนี้ คือ
1. มะพราวนําหอมชนิ
้
ดผลยาวหรือผลเล็ก
ขนาดผลคอนขางเล็ก ลักษณะผลยาวรี ผลภายในหัวแหลมทายยาวรี ผลภายในหัวแหลมทาย
แหลม ทรงผลไมสวยงาม
2. มะพราวนํ้าหอมชนิดผลกลม
เปนมะพราวนํ้าหอมที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดามะพราวนํ้าหอมดวยกัน รูปทรงจะเปนทรง
กลมไมเหมาะที่จะนํามาขายผลสดเพราะเปลือกบางและกะลาแตกงายเวลาปอกเปลือก
3. มะพราวนํ้าหอมชนิดผลรีหรือชนิดกนจีบ
เปนพันธุที่ใหผลรีกนจีบมีขนาดใหญพอสมควร ซึ่งเหมาะแกการนําไปปลูกเปนผลสดสงขาย
ปลีกแกผูบริโภคโดยตรงเพราะเปนรูปทรงที่สวยงาม รวมทั้งนํ้ามีรสชาติกํ าลังดี กลิ่นหอม นารับ
ประทาน

1

2

การปลูก
นิยมปลูกในชวงฤดูฝน การปลูกมะพราวออนโดยทัว่ ไปมี 2 แบบ คือ
- ปลูกบนแนวคันโอบ (คันสวน)
- ปลูกแบบเปนสวน
ระยะปลูกที่เหมาะสม 6X6 เมตร โดยขุดหลุมใหมี
ความกวาง ยาว และลึก ประมาณ 50X50X50 เซนติเมตร
ถาปลูกในรองสวน ใหหลังรองสวนกวาง 7-8 เมตร
ขุดหลุมปลูก 50X50X50 เซนติเมตร ปลูกบนหลังรอง 2
แถวใหระยะระหวางตนหางกัน 6 เมตร และแตละแถวหาง
จากทองรองขางละ 1 เมตร แลวนําหนอพันธุท ม่ี คี วามสูง
ประมาณ 1 ฟุต ปลูกลงในหลุมทีเ่ ตรียมไว หากสูงเกินกวานี้
ตองใชไมปกยึด กลบดินเพียงครึง่ ลูกมะพราว ไมใหกลบจน
ถึงโคนตนเพราะจะทําใหเจริญเติบโตชา หลังจากนัน้ รดนํ้าให
ชุม และควรมีการใหนาอย
้ํ างสมําเสมอ
่

3

3

การใสปยุ
ปุยที่ใหควรมีทั้งปุยเคมีและปุยอินทรีย โดยแบงใสปก ละ 2 ครัง้ จํานวนปุย ทีใ่ สตอ ตนมีดงั นี้
อายุมะพราว
(ป)
1
2
3

ปุย สูตร 12-12-17-2
(กิโลกรัม)
1
2
3

ปุยแมกนีเซียมซับเฟต
(กรัม)
200
300

เมื่อมะพราวใหผลแลวในปที่ 4 ก็ใหปุยสูตรเดิม แตเพิม่ ปริมาณขึน้ ตามความเหมาะสม

การปลูกพืชแซม
ในแปลงปลูกมะพราวออนสามารถปลูกพืชแซมได เชน พืชผักสวนครัว พืชตระกูลถัว่ ตางๆ
ขาวโพด สับปะรด เพราะพืชเหลานี้มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น สามารถเพิม่ รายไดใหกบั ผูป ลูกมะพราวออน
ได

การใหผลผลิต
จะเริ่มใหผลผลิตหลังจากปลูกได 3 ป แตจะใหผลไมคอยดก ประมาณทะลายละ 2-3 ผล และ
จะทําใหผลดกในปที่ 4-5 ประมาณทะลายละ 10 ผล ปละ 8-10 ทะลาย

โรคและแมลงศัตรูมะพราว
1. โรคราแปง จะพบบนตนมะพราวขนาดเล็กๆ
การปองกันกําจัด ฉีดพนดวยสารเคมีปอ งกันกําจัดเชือ้ รา เชน แคปแทน
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2. โรคผลรวงของมะพราว จะระบาดในชวงฤดูฝน เมือ่ มะพราวเปนโรคนี้ จะแสดงอาการผล
รวงตั้งแตอายุ 2-10 เดือนในมะพราวอายุ 3-4 เดือน จะพบเสนใยขาวบริเวณขัว้ ผลทีร่ ว งแตในทีม่ อี ายุ
4-10 เดือน จะมีแผลบริเวณเปลือกที่ผลสัมผัสกัน แผลมีสนี าตาลอ
้ํ
อน
การปองกันและกําจัด ใชสารปองกันและกําจัดเชื้อราไดแกแคปตาโฟล
3. ดวงแรด ลักษณะการเขาทําลาย ตัวเต็มวัยจะเจาะใบมะพราวบริเวณโคนทางใบที่ 2 หรือ
ใบที่ 3 ทะลุไปถึงสวนยอดออน เจาะทําลายยอดทีย่ งั ไมคลีใ่ บ สวนใบมะพราวที่โดนทําลาย เมือ่ ถึงระยะ
คลี่ใบใบจะขาดแหวงเปนรูปสามเหลีย่ มหรือหากดวงกัดกินทางใบจะทําใหใบหักพับลงมา ตนมะพราวจะ
ชะงักการเจริญเติบโต หรือหากสวนยอดออนโดนทําลายมากอาจเกิดจากโรคเนา นอกจากนีร้ ทู ด่ี ว งแรด
เจาะไว จะเปนชองใหดว งงวงเขาวางไขและทําลายเจาะชอนไชภายในลําตนจนตายในทีส่ ดุ
การปองกันและกําจัด ใชสารฆาแมลงโมโนโครโตฟอส เชน อโซดริน อัตรา 40 ซีซี ผสมนํ้า
20 ลิตร ราดบริเวณคอมะพราวในชวงระบาดทุก 15-20 วัน ในมะพราวตนสูงใหใชสารประเภทเดียว
กันผสมนําฉี
้ ดเขาลําตน โดยใชสวานเจาะรูใหเฉียง 45 องศา ในทิศทางตรงกันขาม 2 รู รูละ 5 ซีซี ปดรู
ดวยดินหรือจุกไมจะปองกันดวงแรดกัดกินคอมะพราวได
4. ดวงงวงมะพราว ดวงชนิดนีจ้ ะทําลายมะพราว โดยเจาะ
เขาไปในลําตนและสวนยอดบริเวณคอมะพราวโดยตัวหนอนซึ่งเกิด
จากการวางไขของตัวแกจะเขากัดกินลําตนจนเปนโพรงสวนใหญดว ง
งวงมะพราวจะเขาทํ าลายตามรอยของดวงแรดมะพราวที่ถูกดวง
ชนิดนีท้ ําลายมักจะตาย
การปองกันกําจัด ใชวิธีเดียวกับการปองกันกําจัดดวงแรด
และบริเวณโคนตนมะพราวใหใชนํ้ามันเครือ่ งหรือชันผสมนํามั
้ นยาง
ทาเพือ่ ปองกันการวางไข
5. แมลงจําพวกหนอน ไดแก หนอนราน หนอนบุง
หนอนปลอก
การปองกันกําจัด ใชสารเคมี เชน เซฟวินหรืออโซดรินฉีด
พนใบที่ถูกทําลาย โดยผสมนําในอั
้ ตรา 3-5 ชอนแกงตอนํ้า 20
ลิตร
6. สัตวศตั รูมะพราว ไดแก หนู กระรอก ซึง่ จะกัดกินผลออน
การปองกันและกําจัด
- วางเหยื่อพิษบนคอมะพราว
- ควรทําความสะอาดคอมะพราวใหสะอาดและโปรง

การแปรรูปมะพราวออน
การสงมะพราวออนไปจําหนายยังตางประเทศ จะมีการสงออกในรูปของผลสดทัง้ ทะลายกับผล
สดปอกเปลือกสวนที่เขียวออกตกแตงผิวใหสวยงามแลวผานขบวนการบรรจุหีบหอ นอกจากนีแ้ ลวยังมี
การแปรรูปมะพราวออนในรูปแบบตางๆ อีก คือ

5

1. มะพราวออนบรรจุพลาสติก ภายในถุงจะบรรจุทง้ั เนือ้ และนํามะพร
้
าวทีผ่ า นขบวนการฆา
เชื้อแลวดวยความรอน 1 ครัง้ แลวเก็บไวในตูเย็น อายุการบริโภคประมาณ 2 สัปดาห
2. นํามะพร
้
าวออนบรรจุกระปอง นํานํามะพร
้
าวออนมาปรุงแตงรสและกลิน่ แลวผานขบวน
การฆาเชื้อ บรรจุกระปองแลวผานขบวนการฆาเชือ้ ทัง้ กระปองอีกครัง้ หนึง่
3. เนือ้ มะพราวออนบรรจุกระปอง แกะเนือ้ ใสกระปองขนาดชิน้ ทีพ่ อเหมาะแลวนําไปฆาเชื้อ
ดวยความรอน เติมดวยนําเชื
้ อ่ มทีผ่ า นการฆาเชือ้ แลวบรรจุกระปอง นํามาฆาเชือ้ อีกทีหนึง่ วิธนี ส้ี ามารถ
เก็บไวไดนาน วิธนี จ้ี ะตองใชเนือ้ มะพราวสดจํานวน 10 ผลตอ 1 กระปอง

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

