ปลูก มะพร้ าวนําหอม ให้ ต้ น เตีย ลูก ดก ออกผลทังปี
จิรภัทร รัตนพันธ์ 1
การปลูกมะพร้ าวนําหอม มีพืนทีปลูกมากทีจังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา
มะพร้ าวนําหอม ด้ วยคุณสมบัตจิ ะเป็นมะพร้ าวทีมีเนืออ่อน นําหอมบริสทุ ธิ เมือบริโภคจะทําให้ ได้ รับวิตามิน
เกลือแร่ทีช่วยบํารุงสมอง และเสริมร่างกายให้ แข็งแรง มะพร้ าวนําหอมเป็นพืชเศรษฐกิจทีปลูกง่าย ใช้ ต้นทุน
การผลิตตํา ให้ ผลตอบแทนต่อเนืองนานกว่า 10 ปี การปลูกในเชิงการค้ าจะให้ ผลตอบแทนคุ้มทุนหรือไม่
ต้ องรู้จกั เลือกพืนทีปลูกเหมาะสม พันธุ์มะพร้ าวดีมีคณ
ุ ภาพ วิธีการปลูก ใช้ ปัจจัยการผลิตผสมผสานเพือลด
ต้ นทุน การปฏิบตั ิดแู ลบํารุงรักษาทีดีก็จะช่วยให้ ได้ ผลมะพร้ าวนําหอมคุณภาพ
แนวทางการปลูก และการผลิต มะพร้ าวนําหอม
การปลูกมะพร้ าว จํานวนปลูกในระยะห่าง 4×6 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ 66 ต้ น มะพร้ าวนําหอม
ทีนิยมปลูกมี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ตดู จีบบ้ านแพ้ ว และพันธุ์ดําเนินต้ นเตีย ซึงมีจดุ เด่นทีแตกต่างกัน
1. พัน ธุ์ต ูด จีบ บ้ านแพ้ ว ลักษณะเด่น มีผลขนาดใหญ่ ออกผลหลังปลูก เฉลีย 3 ปี ตูดจีบ
บ้ านแพ้ วลําต้ นจะมีสะโพกเล็กน้ อย ลักษณะจันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ปลายจันมน ระยะเรียงตัวของจันค่อน
ข้ างยาวพ้ นคอคือไม่ติดอยู่ในคอ ถือเป็นลักษณะดี ดังนัน การติดผลจะดก ใบจะมีสเี ขียวสดใสเป็นเอกลักษณ์
ลูกใหญ่แต่ความหวานของนําสู้ดําเนินต้นเตียไม่ได้ เหมาะแก่การทําตลาดมะพร้ าวควัน มะพร้ าวส่งออก
เพราะว่าลูกใหญ่สวย การติดผลดีสมําเสมอ การบํารุงช่วงใกล้ เวลาผลผลิตออก ใช้ ปยสู
ุ๋ ตร 13-13-21 ให้ มี
ความหวานเพิมขึนได้

ตูด จีบ บ้ านแพ้ ว
2. พัน ธุ์ด ําเนิน ต้ น เตีย มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับตูดจีบบ้ านแพ้ ว สันนิษฐานว่าสายพันธุ์อาจจะ
ผสมกัน แต่ดําเนินต้นเตียอาจจะมีพวงร้ อยเข้ ามาผสมอยูบ่ ้ าง เพราะลักษณะเวลาพบปัญหา จะเหมือนพวงร้ อย

1

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กลุม่ วิชาการส่งเสริมการเกษตร สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที 5 จังหวัดสงขลา

-2ลักษณะลูกจะต่างกัน การติดผลจะดกกว่า ลักษณะต้นไม่มีสะโพก ต้ นตรง จันจะชิดอยูท่ ีคอ ไม่คอ่ ยพ้ นกาบ
ซึงปัญหาตรงนีต้ องดูตอนออกจันครังแรกอายุหลังปลูก 18 เดือน ถือว่าออกลูกเร็ว เพียง 2 ปี ครึง จะเริมตัดได้
แล้ ว ต้ นจะเล็กและเตียกว่า ได้ 18 จัน ต่อปี ระยะบางทีไม่ถึง 20 วัน ตัดได้ รสชาตินําหวานกว่าตูดจีบบ้ านแพ้ ว
ตลาดต้ องการมาก เพราะลักษณะลูกค่อนข้ างเล็ก

ทรงต้ นมะพร้ าวพันธุ์ตดู จีบบ้ านแพ้ ว
ขันตอนการปลูก มะพร้ าวนําหอม
1. ในช่วงหน้ าแล้ ง ประมาณ เดือน เม.ย. – พ.ค. เตรียมพันธุ์ต้นกล้ าให้ พร้ อมปลูก กรณีเลือก
พันธุ์จากผลมะพร้ าว ให้ นําไปปาดบริเวณขัวออก แล้ วรดนําเช้ า-เย็นเพือให้ ต้นกล้ างอก ขันตอนนีใช้ เวลา
ประมาณ 2 เดือน เพือเริมต้ นปลูกในฤดูฝน
2. ระหว่างรอต้ นกล้ างอก หาพืชแซมดินปลูกไปก่อนเพือหารายได้ เช่น ข่า เผือก พืชผัก ฯลฯ
เพราะจะช่วยเพิมธาตุอาหารในดินด้ วย นอกจากนี พืชดังกล่าวสามารถปลูกได้ อย่างต่อเนือง จนกว่ามะพร้ าว
จะออกผล
3. เตรียมหลุมสําหรับปลูก ขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใส่ปยคอกหรื
ุ๋
อปุ๋ ยหมักลงไปด้ วย
ขุดหลุมปลูก แล้ วเอาขีไก่ตากแห้ งมาคลุกกับดินไว้ รองก้ นหลุม จากนันนําต้นมะพร้ าวลงหลุมหันทางทิศ
ตะวันออก วางลําต้ นให้ เอียงประมาณ 45 องศา จากนันกลบดินให้ สงู 2/3 ปล่อยให้ สว่ นด้ านบนโดนแสงแดด
เพือจะได้ ใช้ ปรุงอาหารเลียงลําต้นในช่วงแรก และช่วยให้ ต้นมะพร้ าวสลัดลูกออกได้ ง่ายด้ วย จากนันหาเศษหญ้ า
มาคลุมดินเอาไว้ เพือรักษาความชุ่มชืนของดิน แล้ วรดนําให้ ช่มุ
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4. นํากล้ ามะพร้ าวมาวางในหลุม ปิ ดด้ วยดินประมาณ ⅔ ของผลมะพร้ าว แต่อย่าให้ ถึงโคน
ต้ นกล้ า

-4วางมะพร้ าวให้ เอียงไปทางทิศตะวันออก ให้ ผลด้ านบนโดนแสงแดดเพือช่วยเรืองการปรุงอาหารเลียงต้ นมะพร้ าว
ในช่วงแรก ผ่านไป 2 สัปดาห์ ต้ นมะพร้ าวทีปลูกเอียงไว้ เริมกลับมาตังตรงเหมือนเดิม แต่ถ้าหมดหน้ าฝนแล้ ว
ควรวางระบบติดตังสปริงเกอร์ แล้ วตังเวลาให้ รดนําในแต่ละวัน และตังใจจะปลูกพืชระยะสันแทรกระหว่างต้น
มะพร้ าวด้ วย จะได้ มีผลผลิตในช่วงแรกทีมะพร้ าวยังไม่โต
5. หาไม้ มาปักข้ างๆ และผูกยึดกับต้นให้ แน่น เพือไม่ให้ ต้นกล้ าล้ ม
6. หาร่มมาบังแดดให้ ต้นกล้ าของเรา เนืองจากแดดทีร้ อนจัดอาจทําให้ ต้นกล้ าตายได้
7. เมือต้ นมะพร้ าวมีอายุปลูกประมาณ 3 ปี จะติดจันให้ ผลผลิต
เทคนิค นําสลับ แห้ ง ทําให้ น ํามะพร้ าวรสชาติห วานอร่ อ ย
การปลูกทีนีจะไม่ใช้ การขุดหลุมระยะ 50x50x50 เซนติเมตร แต่จะใช้ วิธีการไถดะผาน 3
แล้ วไถแปร ขุดหลุมเพียงหน้ าจอบเดียวแล้ วปลูก คือแค่ให้ ถมได้ ครึงลูก แล้ วไถยกร่องอีกครังหนึง และทําร่อง
มาอยู่ข้าง ๆ เพือการจัดการในอนาคต ขับซาเล้งเข้ ามาเก็บได้ เลย ไม่ต้องใช้ แรงงานขนออกมาจากสวน
ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายได้ มาก สวนมะพร้ าวทัวไปจะอยู่ตรงกลาง ต้ องร่องเรือออกมา นับว่าเสียเวลา
ระบบนําสลับแห้ ง ทีนีเป็ นดินร่วนปนทราย การให้ นํามีระบบชลประทาน สวนจะต่อกับระบบผ่านร่องสวนมา แต่
ต้ องใช้ วิธีนําสลับแห้ ง ไม่ใช่ขงั ร่องเหมือนทีดําเนินสะดวก บ้ านแพ้ ว หรือสมุทรปราการ จะมีนําขังไว้ เต็มร่อง
ตลอด แต่จะผันนําเข้ า 1 เดือน ผันนําเข้ าครังหนึง พอประมาณ 1 สัปดาห์ วงรอบการเปิ ดนําชลประทานจะปิ ด
นําก็จะแห้ ง ดังนัน ก็จะได้ รสชาติของนําทีหวานกว่า เพราะปริมาณนําไม่ได้ ขงั อยู่ตลอด
ผลผลิตต่อต้ น ต่อปี จันละ 10 ลูก 180 ผล ต่อต้ น ต่อปี โดยประมาณ ช่วงแรกทีปลูกความสมบูรณ์ของต้นจะยัง
ไม่มี ช่วงทีติดผลใหม่ๆ ลูกจะเยอะ แต่อย่าเพิงไปดีใจ พอจันที 5-6 จะไม่คอ่ ยติดลูก ดังนัน ต้ องรออายุ 5 ปี ขนึ จึง
จะมีความสมําเสมอของต้ น คือติดทะลายสมําเสมอ

เนือบาง ไม่หนาเกินไป รสชาติหวานกําลังดี
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1. อย่าปลูกร่วม หรือปลูกใกล้กบั มะพร้ าวนําหวานหรือต้ นสูง มะพร้ าวแกง ถ้ ามีการผสมข้ าม
ลูกทีได้ จะไม่หอม
2. พืนทีปลูกลุม่ ให้ ยกร่อง จะต้ องดูแลต้นมะพร้ าวอย่างดีทีสุด
3. ถ้ าปลูกระยะถีลูกจะเล็กไม่ดก รอบการเก็บผล 20 วันครัง
4. อย่าให้ ขาดนําผลจะติดน้ อย ให้ นําอย่างสมําเสมอ และใส่ปยทุ
ุ๋ ก ๆ 2 เดือน
5. หมันเติมอินทรียวัตถุ ปุ๋ ยโปตัสเซียม เพือให้ นําหวาน
6. ถ้ าปลูกขายควรตกลงกับแหล่งรับซือให้ เรียบร้ อยก่อน
การมองตลาดให้ ก ว้ าง

มะพร้ าว ถือเป็ นพืชมหัศจรรย์ของโลก มีพืชไม่กีชนิดในโลกทีจะสามารถนํามาแปรรูปได้
หลากหลาย หากปลูกมะพร้ าวเป็นลูกไม่มีคนซือ เราสามารถเปลียนเป็ นนําตาลมะพร้ าวได้ ภายใน 5 วัน นําตาล
มะพร้ าวตอนนีราคากิโลกรัมละ 30 บาท ถ้ ามะพร้ าวทีสวน 15 ไร่ เราสามารถทีจะเคียวนําตาลได้ 15 ปี บ ต่อวัน
1 ปี บ บรรจุ 20 กิโลกรัม ราคาอย่างน้ อยก็ปีบละ 700 บาท แต่ต้องแลกกับค่าแรงงานทีค่อนข้ างเยอะ ถือว่าดีกว่า
ปล่อยให้ ผลผลิตไร้ ประโยชน์ หรือถ้ าไม่อยากทําเป็ นนําตาล ก็นํามาหมักทํานําส้ มสายชู ดังนัน เกษตรกรทีปลูก
มะพร้ าวคุณสามารถไปได้ หลายทางมาก มองตลาดให้ กว้าง และรู้จกั แนะนําลูกค้ า ตอนนีสินค้ าเพือสุขภาพ
กําลังมาแรง โรงแรม หลายแห่งต้ องการมะพร้ าวทีมีคณ
ุ ภาพอีกมาก ตลาดโรงแรมมีมานานแล้ ว เพียงแต่วา่ ไม่
ได้ มาเข้ าถึงสวน กําหนดขนาดไม่ได้ แต่ถ้าคุณกําหนดปริมาณว่าคุณต้ องการนําเท่านี เรากะได้เพียงแต่วา่ ลูกเล็ก
อาจจะนับควบ ซึงเขาก็เข้ าใจ ถือเป็นเทคนิคให้ ทงผู
ั ้ ซือ ผู้ขายมาเจอกันและเข้ าใจกันมากขึน
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การปลูกแบบยกร่องสูง และในระยะ 1-2 ปี แรก ควรเพาะต้ นกล้ ามะพร้ าวระหว่างแถว ปลูกมะละกอหรือพืชผัก
อายุสนั เป็ นพืชแซมเสริมรายได้
โดยสรุป มะพร้ าวนําหอม พืชเศรษฐกิจสําคัญเชิงการค้ า เป็ นพืชทีปลูกได้ทกุ พืนทีในประเทศ
ไทย ควรตรวจคุณสมบัติของดินในพืนทีปลูกมีความเหมาะสมเพียงใด มีธาตุอาหารใดบ้ าง เพือจะได้ จดั การใส่
ปุ๋ ยให้ ถกู สูตร ถูกอัตราส่วน และตรงกับระยะเวลา เพือให้ ต้นมะพร้ าวนําหอมเจริญเติบโต ลดต้ นทุนการผลิต
และให้ ผลผลิตคุณภาพดี คุณภาพชีวติ ผู้ปลูกมันคง
แหล่ งข้ อ มูล
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

