
ปลูกมะพร้าวนํ �าหอม ให้ต้นเตี �ย ลูกดก ออกผลท ั �งปี 

จิรภทัร  รัตนพนัธ์ 1 

 การปลกูมะพร้าวนํ �าหอม มีพื �นที�ปลกูมากที�จงัหวดัราชบรีุ สมทุรสาคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา  

มะพร้าวนํ �าหอม ด้วยคณุสมบตัจิะเป็นมะพร้าวที�มเีนื �อออ่น นํ �าหอมบริสทุธิ� เมื�อบริโภคจะทําให้ได้รับวิตามิน

เกลือแร่ที�ช่วยบํารุงสมอง และเสริมร่างกายให้แขง็แรง มะพร้าวนํ �าหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที�ปลกูง่าย ใช้ต้นทนุ  

การผลิตตํ�า ให้ผลตอบแทนตอ่เนื�องนานกวา่ 10 ปี การปลกูในเชิงการค้าจะให้ผลตอบแทนคุ้มทนุหรือไม ่      

ต้องรู้จกัเลือกพื �นที�ปลกูเหมาะสม พนัธุ์มะพร้าวดีมีคณุภาพ วิธีการปลกู ใช้ปัจจยัการผลิตผสมผสานเพื�อลด

ต้นทนุ การปฏิบตัิดแูลบํารุงรักษาที�ดกี็จะช่วยให้ได้ผลมะพร้าวนํ �าหอมคณุภาพ 

แนวทางการปลูกและการผลิตมะพร้าวนํ �าหอม 

  การปลกูมะพร้าว จํานวนปลกูในระยะห่าง 4×6 เมตร 1 ไร่ ปลกูได้ 66 ต้น มะพร้าวนํ �าหอม     

ที�นิยมปลกูมี 2 พนัธุ์ คือ พนัธุ์ตดูจีบบ้านแพ้ว และพนัธุ์ดําเนินต้นเตี �ย ซึ�งมีจดุเดน่ที�แตกตา่งกนั 

  1. พ ันธุ์ตูดจีบบ้านแพ้ว ลกัษณะเดน่ มีผลขนาดใหญ่ ออกผลหลงัปลกู เฉลี�ย 3 ปี ตดูจีบ   

บ้านแพ้วลําต้นจะมีสะโพกเลก็น้อย ลกัษณะจั�นจะมเีอกลกัษณ์เฉพาะ ปลายจั�นมน ระยะเรียงตวัของจั�นคอ่น 

ข้างยาวพ้นคอคือไมต่ิดอยู่ในคอ ถือเป็นลกัษณะดี ดงันั �น การติดผลจะดก ใบจะมีสเีขียวสดใสเป็นเอกลกัษณ์ 

ลกูใหญ่แตค่วามหวานของนํ �าสู้ดําเนินต้นเตี �ยไมไ่ด้ เหมาะแก่การทําตลาดมะพร้าวควั�น มะพร้าวสง่ออก 

เพราะวา่ลกูใหญ่สวย การตดิผลดีสมํ�าเสมอ การบํารุงช่วงใกล้เวลาผลผลิตออก ใช้ปุ๋ ยสตูร 13-13-21 ให้มี  

ความหวานเพิ�มขึ �นได้  

   

       ตูดจบีบ้านแพ้ว 

  2. พ ันธุ์ด ําเน ินต้นเตี �ย มีลกัษณะใกล้เคยีงกบัตดูจีบบ้านแพ้ว สนันิษฐานวา่สายพนัธุ์อาจจะ

ผสมกนั แตด่ําเนินต้นเตี �ยอาจจะมีพวงร้อยเข้ามาผสมอยูบ้่าง เพราะลกัษณะเวลาพบปัญหา จะเหมือนพวงร้อย  

   
1 นกัวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุม่วิชาการสง่เสริมการเกษตร สาํนักงานสง่เสริมและพฒันาการเกษตรที� 5 จงัหวดัสงขลา 



-2- 

 

ลกัษณะลกูจะตา่งกนั การตดิผลจะดกกวา่ ลกัษณะต้นไมม่ีสะโพก ต้นตรง จั�นจะชิดอยูที่�คอ ไมค่อ่ยพ้นกาบ  

ซึ�งปัญหาตรงนี �ต้องดตูอนออกจั�นครั �งแรกอายหุลงัปลกู 18 เดือน ถือวา่ออกลกูเร็ว เพียง 2 ปีครึ�ง จะเริ�มตดัได้

แล้ว ต้นจะเลก็และเตี �ยกวา่ ได้ 18 จั�น ตอ่ปี ระยะบางทีไมถ่ึง 20 วนั ตดัได้ รสชาตินํ �าหวานกวา่ตดูจีบบ้านแพ้ว  

ตลาดต้องการมาก เพราะลกัษณะลกูคอ่นข้างเลก็ 

        

           ทรงต้นมะพร้าวพนัธุ์ตดูจีบบ้านแพ้ว 

ข ั �นตอนการปลูกมะพร้าวนํ �าหอม 

  1. ในช่วงหน้าแล้ง ประมาณ เดือน เม.ย. – พ.ค. เตรียมพนัธุ์ต้นกล้าให้พร้อมปลกู กรณีเลือก

พนัธุ์จากผลมะพร้าว ให้นําไปปาดบริเวณขั �วออก แล้วรดนํ �าเช้า-เยน็เพื�อให้ต้นกล้างอก ขั �นตอนนี �ใช้เวลา

ประมาณ 2 เดือน เพื�อเริ�มต้นปลกูในฤดฝูน 

  2. ระหวา่งรอต้นกล้างอก หาพืชแซมดินปลกูไปก่อนเพื�อหารายได้ เช่น ขา่ เผือก พืชผกั ฯลฯ 

เพราะจะช่วยเพิ�มธาตอุาหารในดินด้วย นอกจากนี � พืชดงักลา่วสามารถปลกูได้อย่างตอ่เนื�อง จนกวา่มะพร้าว  

จะออกผล 

  3. เตรียมหลมุสําหรับปลกู ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใสปุ่๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกัลงไปด้วย 

ขดุหลมุปลกู แล้วเอาขี �ไก่ตากแห้งมาคลกุกบัดนิไว้รองก้นหลมุ จากนั �นนําต้นมะพร้าวลงหลมุหนัทางทิศ

ตะวนัออก วางลําต้นให้เอียงประมาณ 45 องศา จากนั �นกลบดินให้สงู 2/3 ปลอ่ยให้สว่นด้านบนโดนแสงแดด

เพื�อจะได้ใช้ปรุงอาหารเลี �ยงลําต้นในช่วงแรก และช่วยให้ต้นมะพร้าวสลดัลกูออกได้ง่ายด้วย จากนั �นหาเศษหญ้า

มาคลมุดินเอาไว้เพื�อรักษาความชุ่มชื �นของดิน แล้วรดนํ �าให้ชุ่ม 
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  4. นํากล้ามะพร้าวมาวางในหลมุ ปิดด้วยดินประมาณ ⅔ ของผลมะพร้าว แตอ่ย่าให้ถึงโคน 

ต้นกล้า 
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วางมะพร้าวให้เอียงไปทางทิศตะวนัออก ให้ผลด้านบนโดนแสงแดดเพื�อช่วยเรื�องการปรุงอาหารเลี �ยงต้นมะพร้าว

ในช่วงแรก ผา่นไป 2 สปัดาห์ ต้นมะพร้าวที�ปลกูเอียงไว้เริ�มกลบัมาตั �งตรงเหมือนเดิม แตถ้่าหมดหน้าฝนแล้ว 

ควรวางระบบติดตั �งสปริงเกอร์ แล้วตั �งเวลาให้รดนํ �าในแตล่ะวนั และตั �งใจจะปลกูพืชระยะสั �นแทรกระหวา่งต้น

มะพร้าวด้วย จะได้มีผลผลิตในช่วงแรกที�มะพร้าวยงัไมโ่ต 

  5. หาไม้มาปักข้างๆ และผกูยึดกบัต้นให้แนน่ เพื�อไมใ่ห้ต้นกล้าล้ม 

  6. หาร่มมาบงัแดดให้ต้นกล้าของเรา เนื�องจากแดดที�ร้อนจดัอาจทําให้ต้นกล้าตายได้ 

  7. เมื�อต้นมะพร้าวมีอายปุลกูประมาณ 3 ปี จะติดจั�นให้ผลผลิต 

เทคนิคนํ �าสลับแห้ง ทาํให้น ํ �ามะพร้าวรสชาติหวานอร่อย 

  การปลกูที�นี�จะไมใ่ช้การขดุหลมุระยะ 50x50x50 เซนตเิมตร แตจ่ะใช้วิธีการไถดะผาน 3      

แล้วไถแปร ขดุหลมุเพียงหน้าจอบเดียวแล้วปลกู คือแคใ่ห้ถมได้ครึ�งลกู แล้วไถยกร่องอีกครั �งหนึ�ง และทําร่อง   

มาอยู่ข้าง ๆ เพื�อการจดัการในอนาคต ขบัซาเล้งเข้ามาเกบ็ได้เลย ไมต้่องใช้แรงงานขนออกมาจากสวน             

ช่วยประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายได้มาก สวนมะพร้าวทั�วไปจะอยู่ตรงกลาง ต้องร่องเรือออกมา นบัวา่เสียเวลา 

ระบบนํ �าสลบัแห้ง ที�นี�เป็นดินร่วนปนทราย การให้นํ �ามีระบบชลประทาน สวนจะตอ่กบัระบบผา่นร่องสวนมา แต่

ต้องใช้วิธีนํ �าสลบัแห้ง ไมใ่ช่ขงัร่องเหมือนที�ดําเนินสะดวก บ้านแพ้ว หรือสมทุรปราการ จะมีนํ �าขงัไว้เตม็ร่อง

ตลอด แตจ่ะผนันํ �าเข้า 1 เดือน ผนันํ �าเข้าครั �งหนึ�ง พอประมาณ 1 สปัดาห์ วงรอบการเปิดนํ �าชลประทานจะปิด 

นํ �าก็จะแห้ง ดงันั �น ก็จะได้รสชาติของนํ �าที�หวานกวา่ เพราะปริมาณนํ �าไมไ่ด้ขงัอยู่ตลอด 

ผลผลิตตอ่ต้น ตอ่ปี จั�นละ 10 ลกู 180 ผล ตอ่ต้น ตอ่ปี โดยประมาณ ช่วงแรกที�ปลกูความสมบรูณ์ของต้นจะยงั

ไมม่ี ช่วงที�ติดผลใหม่ๆ  ลกูจะเยอะ แตอ่ย่าเพิ�งไปดใีจ พอจั�นที� 5-6 จะไมค่อ่ยติดลกู ดงันั �น ต้องรออาย ุ5 ปีขึ �น จึง

จะมีความสมํ�าเสมอของต้น คือตดิทะลายสมํ�าเสมอ 

 

 
 

    เนื �อบาง ไมห่นาเกินไป รสชาติหวานกําลงัด ี
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ข้อแนะนํา 

  1. อย่าปลกูร่วม หรือปลกูใกล้กบัมะพร้าวนํ �าหวานหรือต้นสงู มะพร้าวแกง ถ้ามีการผสมข้าม 

ลกูที�ได้จะไมห่อม  

  2. พื �นที�ปลกูลุม่ให้ยกร่อง จะต้องดแูลต้นมะพร้าวอย่างดีที�สดุ 

  3. ถ้าปลกูระยะถี�ลกูจะเลก็ไมด่ก รอบการเก็บผล 20 วนัครั �ง  

  4. อย่าให้ขาดนํ �าผลจะตดิน้อย ให้นํ �าอย่างสมํ�าเสมอ และใสปุ่๋ ยทกุ ๆ 2 เดือน 

  5. หมั�นเติมอินทรียวตัถ ุปุ๋ ยโปตสัเซี�ยม เพื�อให้นํ �าหวาน 

  6. ถ้าปลกูขายควรตกลงกบัแหลง่รับซื �อให้เรียบร้อยก่อน 

การมองตลาดให้กว้าง  

    

        

  มะพร้าว ถือเป็นพืชมหศัจรรย์ของโลก มีพืชไมกี่�ชนิดในโลกที�จะสามารถนํามาแปรรูปได้

หลากหลาย หากปลกูมะพร้าวเป็นลกูไมม่ีคนซื �อ เราสามารถเปลี�ยนเป็นนํ �าตาลมะพร้าวได้ภายใน 5 วนั นํ �าตาล

มะพร้าวตอนนี �ราคากิโลกรัมละ 30 บาท ถ้ามะพร้าวที�สวน 15 ไร่ เราสามารถที�จะเคี�ยวนํ �าตาลได้ 15 ปีบ ตอ่วนั 

1 ปีบ บรรจ ุ20 กิโลกรัม ราคาอย่างน้อยก็ปีบละ 700 บาท แตต้่องแลกกบัคา่แรงงานที�คอ่นข้างเยอะ ถือวา่ดีกวา่

ปลอ่ยให้ผลผลิตไร้ประโยชน์ หรือถ้าไมอ่ยากทําเป็นนํ �าตาล ก็นํามาหมกัทํานํ �าส้มสายช ูดงันั �น เกษตรกรที�ปลกู

มะพร้าวคณุสามารถไปได้หลายทางมาก มองตลาดให้กว้าง และรู้จกัแนะนําลกูค้า ตอนนี �สนิค้าเพื�อสขุภาพ

กําลงัมาแรง โรงแรม หลายแห่งต้องการมะพร้าวที�มีคณุภาพอีกมาก ตลาดโรงแรมมีมานานแล้ว เพียงแตว่า่ไม่

ได้มาเข้าถึงสวน กําหนดขนาดไมไ่ด้ แตถ้่าคณุกําหนดปริมาณวา่คณุต้องการนํ �าเท่านี � เรากะได้เพียงแตว่า่ลกูเลก็

อาจจะนบัควบ ซึ�งเขากเ็ข้าใจ ถือเป็นเทคนิคให้ทั �งผู้ ซื �อ ผู้ขายมาเจอกนัและเข้าใจกนัมากขึ �น  
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การปลกูแบบยกร่องสงู และในระยะ 1-2 ปีแรก ควรเพาะต้นกล้ามะพร้าวระหวา่งแถว ปลกูมะละกอหรือพืชผกั

อายสุั �น เป็นพืชแซมเสริมรายได้ 

  โดยสรุป มะพร้าวนํ �าหอม พืชเศรษฐกิจสําคญัเชิงการค้า เป็นพืชที�ปลกูได้ทกุพื �นที�ในประเทศ

ไทย ควรตรวจคณุสมบตัิของดินในพื �นที�ปลกูมีความเหมาะสมเพียงใด มีธาตอุาหารใดบ้าง เพื�อจะได้จดัการใส่

ปุ๋ ยให้ถกูสตูร  ถกูอตัราสว่น และตรงกบัระยะเวลา เพื�อให้ต้นมะพร้าวนํ �าหอมเจริญเตบิโต ลดต้นทนุการผลิต

และให้ผลผลิตคณุภาพดี คณุภาพชีวติผู้ปลกูมั�นคง 

แหล่งข้อมูล 

 1. https://www.forfarm.co/252 

 2. www.baantip.com หรือ โทร. 096-346-9496, 092-252-5160 

 3. http://bit.ly/1E1rSqe http://bit.ly/1SJQY71 http://bit.ly/1TXaXAy http://bit.ly/24XIyO9 

 4. https://www.baantip.com/2016/04/12/%E0% 

 5.  https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_36016 

 6. https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_71633 

 

 


