
การเตรียมพื้ นที่ปลูก 

 พ้ืนที่ราบ เตรียมพ้ืนที่ปลูกแบบสามเหล่ียมหรือสี่เหล่ียม

ด้านเท่า ระยะปลูกมีตั้งแต่ 6x6 ถึง 8x8 เมตร ได้มะพร้าว

น า้หอมจ านวน 25 ต้นต่อไร่ 

การปลกู

                                     ในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั 
มะพรา้วน ้าหอม เป็นพืชเศรษฐกจิที่นิยมในการบริโภคสด

และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนการใช้เป็นวัตถุดิบ

ในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม เน่ืองจากมีสรรพคุณต่างๆ มากมาย 

อาท ิ รักษาสมดุลแร่ธาตุและสร้างภมูิคุ้มกนั ป้องกันการเกดิ

โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นแหล่งรวมของวิตามินบี ด้วยเหตุน้ี 

ท าให้ความต้องการมะพร้าวน า้หอมเพ่ิมสงูขึ้นอย่างต่อเน่ือง การ

ปลูกมะพร้าวน า้หอมในพ้ืนที่ดินเปร้ียวจดั จะตอ้งปรบัสภาพ

พ้ืนที่ให้เหมาะสม เพ่ือให้มีผลตอบแทนทางเศรษฐกจิอย่างคุ้มค่า  

 พ้ืนที่ลุ่ม ยกร่องปลูกและขุดคูน า้  

 - ร่องปลูกมีขนาด 6 เมตร และคูน า้กว้าง 2 เมตร ลึก 80 

เซนติเมตร  

 - ส่วนที่เป็นคูน า้ ขุดดินบนโดยปาดหน้าดินลึก 25-30 

เซนติเมตร มากองไว้กลางสันร่อง ส าหรับดินล่าง ให้กองไว้

ด้านข้างของร่องปลูก 

    - คูน า้ไม่ควรขุดลึกมากกว่า 80 เซนติเมตร หรือไม่ลึกถงึ

ช้ันดินเลนที่มีสารประกอบไพไรทอ์ยู่ เพราะจะท าให้ดินจะเป็น

กรดเพ่ิมขึ้น  

แบบสามเหล่ียม แบบสี่เหล่ียมด้านเท่า  

การหว่านปูนร่องปลูก การขุดคูน ้า 

มะพรา้วน ้าหอมปลูกบนร่อง 

การเตรียมดินและการปลูก 

 ตรวจสอบความเป็นกรดของดิน เพ่ือค านวณอตัราปูนที่

ต้องใช้เพ่ือลดความเป็นกรด โดยค าแนะน าทั่วไปให้ใส่

หินปูนฝุ่ นอตัรา 1-2 ตันต่อไร่ หว่านให้ทั่วร่อง 

 ขุดหลุมปลูกขนาด 80x80x70 เซนติเมตร แยกดินช้ันบน

และดินช้ันล่างออกจากกนั ตากหลุมและดินทิ้งไว้ 1 เดือน

เพ่ือฆ่าเช้ือโรคในดิน   

 ก่อนปลูกมะพร้าว น าดินบนผสมกบัปุ๋ยหมัก 25 กโิลกรัม

ต่อหลุม และหินปูนฝุ่ นอตัรา 2.5 กโิลกรัมต่อหลุม 

คลุกเคล้าให้เข้ากนั ใส่รองก้นหลุมปลูก   

 น าต้นพันธุม์ะพร้าวน า้หอมอายุ 6 เดือน ปลูกตรงกลาง

หลุม และน าดินล่างกลบดินให้เตม็หลุม (ควรส ารองต้น 5 

เปอร์เซน็ต์ ไว้ส าหรับการปลูกซ่อม) 



ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

การจดัการน ้า 

ถ้าฝนตกน้อยหรือแล้งติดต่อกนัเกนิกว่า 3 เดือน ควรให้น า้แก่ต้น

มะพร้าว หากปลูกมะพร้าวลงในแปลงแล้ว น า้ท่วมขังต้นมะพร้าว

เป็นเวลานาน จะท าให้การเจริญเติบโตช้า ควรระบายน า้ออกจาก

พ้ืนที่ทนัท ี 

การจดัการปุ๋ย  

การใส่ปุ๋ยท าโดยหว่านปุ๋ยรอบๆ บริเวณทรงพุ่ม พรวนดินต้ืนๆ 

10-15 เซนติเมตร เพ่ือคลุกเคล้ากบัดินและป้องกนัการชะล้าง  

 ในช่วงแรก (ก่อนให้ผลผลิต) ใส่ปุ๋ยเคมีสตูร 15-15-15 

หรือ 16-16-16 อัตรา 1 กโิลกรัมต่อต้น ใส่จ านวน 3 คร้ัง

ต่อปี  

 ในช่วงที่มะพร้าวให้ผลผลิต

แล้ว ใส่ปุ๋ยสตูร 13-13-21 

อตัรา 5 กโิลกรัมต่อต้น โดย

แบ่งใส่จ านวน 3 คร้ังต่อปี 

การควบคุมวชัพชื 

 ใช้แรงงานคนหรือเคร่ืองจักร โดยในช่วงฤดูแล้ง ควรไถ

พรวนตื้นๆ เพ่ือก าจัดวัชพืชออก ส่วนในช่วงหน้าฝนที่มี

การชะล้างหน้าดินสงู ไม่ควรก าจัดวัชพืชจนหมด แต่ควร

ตัดให้สั้นหรือลากจานพรวนให้วัชพืชราบลงกบัพ้ืน  

 การไถพรวนนอกจากจะช่วยก าจัดวัชพืชแล้ว ยังเป็นวิธทีี่

สามารถป้องกนัการระบาดของโรคและแมลง แต่ไม่ควรไถ

ลึกเกนิกว่า 20 เซนติเมตร เพราะจะท าให้รากมะพร้าวถูก

ตัดขาดและท าให้การเจริญเติบโตชะงักได้  

 การใช้พืชคลุมดิน  โดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น คาโลโป

โกเนียม เพอร์ราเรีย หรือเซน็โตรมา เป็นต้น จะช่วยลด

การเจริญเติบโตของวัชพืชได้ 

มะพร้าวน า้หอมจะเร่ิมให้ผลผลิตหลังจากปีที่สาม โดยผลตอบแทน

ทางเศรษฐกจิของการปลูกมะพร้าวน า้หอม  ดังนี้   

1. ต้นทุนการผลิต (ได้แก่ วัสดุปูน ค่าแรงงานเตรียมพ้ืนที่ ต้นพันธุ ์

ค่าปุ๋ย) ในปีแรกเฉล่ีย 16,175 บาทต่อไร่ ในปีต่อๆ มา ต้นทุน

การผลิตจะลดลงหรือประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ต่อปี 

2. รายได้จากการขายมะพร้าวในปีที่สามที่เร่ิมให้ผลผลิต มีค่าโดย 

เฉล่ีย 19,720 บาทต่อไร่ (คดิจากผลผลิตมะพร้าวน า้หอมจ านวน

2,465 ลูกๆ ละ 8 บาท)  

3. ก าไรสทุธเิฉล่ีย 14,645 บาทต่อไร่ ส าหรับส าหรับปีแรก และ

รายได้จะเพ่ิมมากข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยู่กบัจ านวนผลผลิตที่ได้รับ

ในแต่ละปี จากสถิติพบว่ารายได้สทุธมิักจะเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจาก

ผลผลิตมะพร้าวมากขึ้นและต้นทุนการผลิตในปีต่อมาลดลงมาก  

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ กลุ่มว ิจยัและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว 
กองวิจยัและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กทม โทร 02-579-7562 

การควบคุมก าจดัโรคและศตัรูมะพรา้วน ้าหอม 

 การควบคุมก าจัดโรค เช่น โรคใบจุด โรคตาเน่า และโรค

ลูกร่วง เป็นต้น ท าได้โดยการตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งและ/

หรือเผาท าลาย หรือให้ใช้จุลินทรีย์ควบคุมสาเหตุโรคพืช

ซุปเปอร์ พด. 3 อตัรา 3 กโิลกรัมต่อต้น หว่านให้ทั่วทรง

พุ่ม ในกรณทีี่โรคมีความรุนแรงมาก ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมี 

เช่น แคปแทน ไพรีน้อคไทแรม หรืออาลิเอทอามีน เป็นต้น 

 การควบคุมก าจัดแมลงศัตรู เช่น ด้วงแรด และด้วงงวง 

เป็นต้น ท าได้โดยท าลายแหล่งขยายพันธุ์ หากมีการระบาด

ของแมลงศัตรูอย่างรุนแรง ให้ฉีดพ่นสารเคมีร่วมด้วย เช่น 

คาร์บาริล ไตรโครฟอน หรือโมโนโครโตฟอส  


