
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการวิจัย 
 
 

เรื่อง 
 

 
การศึกษาทดสอบการจัดการแปลงปลูกมะขามเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

โดย 
 
 

นายคณกร ทองสุขนอก 
นางสาวสุดาจิต จิตลดาพร 
นายวิทย์ ชาญชาติณรงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3  จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ. 2560 

 



การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ประจ าปี 2561 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3  จังหวัดนครราชสีมา 

“การศึกษาทดสอบการจัดการแปลงปลูกมะขามเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิต” 
  

บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 แนวคิดที่มาและความส าคัญ 

มะขามเทศเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เกษตรกรจ านวนไม่น้อยนิยมปลูกมะขามเทศเป็นพืชเสริมรายได้
และยังน า ไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลายอาทิ ปลูกเป็นรั้วเพราะมีแนวทรงพุ่มแน่น กิ่งเหนียวมีหนาม เมื่อมีอายุมาก
ขึ้น เนื้อไม้จะแข็งน าไปใช้ประโยชน์เป็นไม้ใช้สอย และท าฟืน ท าถ่าน  

ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน มะขามเทศท ารายได้ให้กับอ าเภอโนนไทย เป็นเงินกว่า 6 ล้านบาท มะขามเทศ
อ าเภอโนนไทยเป็นมะขามเทศที่มีรสชาติดี หวาน เนื้อละเอียด ซึ่งจะแตกต่างกับมะขามเทศเขตอ่ืน สาเหตุที่มะขาม
เทศอ าเภอโนนไทยมีรสชาติดีน่าจะเป็นเพราะดินเค็ม ท าให้มะขามเทศอ าเภอโนนไทยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ราคา
ขายส่งจากสวนจะอยู่ที่ 40 - 45 บาท/กิโลกรัม ราคาขายปลีกอยู่ที่ 80 - 90 บาท/กิโลกรัม 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  ๒  จังหวัด  คือ จังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ  เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา แต่ในพ้ืนที่ของ ๒ จังหวัดนี้มีบางอ าเภอ ที่มีพ้ืนที่ทาง
การเกษตรเป็นพ้ืนที่ดินเค็มไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ท าให้ได้ผลผลิตต่ า  ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ดินเค็มเช่นกัน ซึ่งมีพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ดินเค็ม 
สามารถให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อไร่สูงกว่าการปลูกข้าว คือ การปลูกมะขามเทศ และศูนย์ฯ ก็ได้มีการปลูก
มะขามเทศเพ่ือทดสอบการปลูกพืชทนเค็มในพ้ืนที่ของหน่วยงาน  แต่ยังประสบปัญหาว่าต้นพันธุ์ที่ปลูกมีอายุมาก 
ปลูกมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ต้นโทรม ให้ผลผลิตน้อยและไม่ได้คุณภาพ 
 ศูนย์ฯ จึงมีความเห็นว่าควรมีการศึกษาทดสอบจัดการแปลงที่ดีตามหลักวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตมะขามเทศให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นและได้คุณภาพ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประสบผลส าเร็จสู่เกษตรกร
ในพ้ืนที่ต่อไป 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.๒.๑ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมะขามเทศ 
 1.๒.๒ เพ่ือหาแนวทางการจัดการแปลงปลูกมะขามเทศท่ีเหมาะสมต่อการผลิต 
 1.๒.๓ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตของมะขามเทศให้แก่เกษตรกร 
 
1.3 สถานที่ด าเนินการ  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา    
 
1.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ  

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 



1.5 ผลผลิต ผลลัพธ์ นวัตกรรม และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ผลผลิต 
  ผลการศึกษาทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบวิธีการตัดแต่งกิ่ง, ตัดแต่งทรงพุ่ม และการตัดราก     

รอบโคนต้น รัศมี 1 เมตรของต้นมะขามเทศ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา  น าผลการศึกษาทดสอบ
การจัดการแปลงมะขามเทศเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มีคุณภาพกับความต้องการของตลาดไปให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เกษตร
อ าเภอและเกษตรกร  
  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ศูนย์ฯ มีการพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของมะขามเทศ 

2. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจัดการแปลงมะขามเทศเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มีคุณภาพกับความ   
    ต้องการของตลาด 
3. เกษตรกรที่มีพ้ืนที่นาไม่เหมาะสมสามารถมีพืชอ่ืนที่เป็นทางเลือก 

 
1.6 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา   
 ผู้รับผิดชอบ 1. นายคณกร ทองสุขนอก         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
    2. นางสาวสุดาจิต จิตลดาพร      ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 3. นายวิทย์ ชาญชาติณรงค์        ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
   โทรศัพท์ 0 – 4437 – 9617 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

วรรณกรรม 

 
 
 การวิจัยเรื่อง   ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ  บทความวิชาการ  เอกสารรายงาน
การวิจัย  Internet  โดยจะน าเสนอวรรณกรรมที่เก่ียวข้องตามล าดับดังนี้ 

2.1  การปลูกมะขามเทศ 
2.2  บทความเก่ียวกับมะขามเทศ 
2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  การปลูกมะขามเทศ 

2.1.1  ข้อมูลพื้นฐานของมะขามเทศ 
ชื่อสามัญ  Manila Tamarind หรือ Madas Tamarind 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pithecellabium dulce, Baneth 
ลักษณะต้น  เป็นไม้เนื้อแข็ง มีหนามที่ล าต้น 
ใบ   ใบเล็กสีเขียวบาง รูปร่างกลม – กลมรี 
ดอก   เป็นช่อแบบแพนิเดิล (panicle) 
ออกดอก  ประมาณต้นเดือนตุลาคม ทยอยบานเรื่อยๆ 
ผลแก่   ประมาณเดือนธันวาคมต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคม 
ลักษณะฝัก โค้งเป็นวงกลม หรือเกือบวงกลม หรือโค้งเป็นวงแบบสปริง เปลือกฝักสี

เขียวเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีชมพู-แดง-แดงเข้ม 
เนื้อฝัก   สีขาว สีชมพู แดงเรื่อๆ 
เมล็ด   เล็ก สีด 

 
2.1.2  ความเป็นมาของมะขามเทศ 
มะขามเทศ พบเห็นกระจายอยู่แทบทุกภาคของประเทศไม่ว่าจะเป็นริมถนนหนทาง สวนหลังบ้าน หรือท้อง

ทุ่งนา หรือเกิดข้ึนเองในที่รกร้าง เพราะเป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตเร็ว ทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ไม่ค่อยมีปัญหาโรค-
แมลงศัตรูพืช เหมาะที่จะปลูกไว้เป็นร่มเงาและพืชบ ารุงดิน  มะขามเทศเป็นพืชที่ปลูกง่าย เพียงปีเดียวก็เริ่มให้ผลผลิต
แล้วและถ้าเป็นพันธุ์ดีฝักโตรสหวานมันจะมีราคาสูงกิโลกรัมละ 30-40 บาท แบะมีวางขายในห้างสรรพสินค้าชนิดฝัก
ใหญ่รสชาติดี ราคากิโลกรัมละ 120 บาท 

แหล่งปลูกที่ส าคัญ คือ อ าเภอด าเนินสะดวก อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ้งปลูกยกร่อง แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนได้ 
ที่อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และอีกหลายจังหวัดเช่น สมุทรสงคราม,สุพรรณบุรี,สมุทรสาคร,กาญจนบุรี 
และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พบปลูกมากเช่นกัน 

การปลูกมะขามเทศเหมือนกับไม้ผลอ่ืนๆ มีการขุดหลุม เตรียมหลุมปลูก และใช้ระยะปลูกเช่นเดียวกับไม้ผล
อ่ืนๆ ซึ้งในระยะต้นเล็กสามารถปลูกพืชอ่ืนแซมได้ เช่น มะม่วง,ฝรั่ง,กล้วย ฯลฯ เมื่อปลูกแล้วรดน้ าทุกวัน จนต้นมัน
แข็งแรง จากนั้นก็ทิ้งระยะเวลาการให้น้ าประมาณ 4-5 วัน/ครั้งก็ได้ ทั้งนี้เพราะรากหาอาหารได้ไกล และทนแล้ง เมื่อ



โตเต็มที่แล้วแทบไม่ต้องให้น้ า นอกจากได้รับน้ าฝนตามธรรมชาติก็เจริญเติบโตอยู่รอดได้ แต่ถ้ามีการให้น้ าและให้ปุ๋ย
เพ่ิมเติมจะท าให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
มะขามเทศเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเกือบทุกสภาพพ้ืนที่ทนสภาพแล้ง และทนดินเค็ม แต่ถ้าปลูกแบบเป็น

การค้าต้องค านึงถึงแหล่งน้ า และตลาด เป็นส าคัญเพราะฝักที่มีคุณภาพดีต้องมีการดูแลเรื่องการให้น้ าอย่างพอเพียง 
นอกจากนี้แล้วการขนส่งผลผลิตจากแหล่งปลูกไปยังตลาดต้องท าได้สะดวก เพราะฝักมะขามเทศที่เก็บมาแล้วจะเก็บ
ได้ไม่นาน จะเน่าเสียต้องรีบขายทันที 

2.1.3  ประโยชน์มากมายของมะขามเทศ 
มะขามเทศเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น เกษตรกรจ านวนไม่น้อยนิยมปลูกมะขามเทศเป็นพืชเสริมรายได้

และยังน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลายอาทิ ปลูกเป็นรั้วเพราะมีแนวทรงพุ่มแน่น กิ่งเหนียวมีหนาม พบเห็นได้ตาม
สถานีรถไฟหลายแห่ง เมื่อมีอายุมากขึ้น เนื้อไม้จะแข็งน าไปใช้ประโยชน์เป็นไม้ใช้สอย และท าฟืน 

การปลูกมะขามเทศ  นอกจากนี้ยังทนต่อความแห้งแล้งและปลูกได้ในดินเค็มอย่างเช่น ในภาคอีสานไม่ต้อง
ดูแลมาก ส่วนหนึ่งนิยมปลูกรับประทานฝัก เวลาออกฝักก็ทยอยออกฝักเรื่อยๆท าให้เก็บได้เรื่อยๆ ซึ่ งฝักดิบนั้นแกะ
เปลือกเขียวออก น าเนื้อมานึ่ง จะมีรสหวาน น ามาปรุงแทนผักได้ เช่น ใส่แกงส้ม ผัดผัก ย าต่างๆ หรือจิ้มน้ าพริกก็ได้ 

ประโยชน์ทางอ้อมประโยชน์ทางอ้อมมะขามเทศยังมีมาก เช่น ปลูกในระบบ “วนเกษตร” ซึ่งหมายถึงระบบ
การจัดการที่ดินโดยอาศัยการปุาไม้เป็นหลักร่วมกับการเกษตรทุกแขนง การปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดินที่เสื่อม
โทรม เนื่องจากมะขามเทศเป็นพืชตระกูลถั่ว ปลูกเป็นแนวกันลมและท ารั้วใช้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้ และสุดท้ายใช้ฝัก
เป็นอาหาร 

2.1.4  ลักษณะพันธุ์และการขยายพันธุ์ 
เนื่องจากการคัดเลือกพันธุ์มะขามเทศ ยังไม่มีการขัดเลือกพันธุ์ไว้อย่างชัดเจน จึงได้มีการแบ่งพันธุ์มะขามเทศ

ไว้ 3 กลุ่มด้วยกันตามลักษณะของใบ ฝัก และขนาดของฝัก ดังนี้ 
1. พันธุ์ฝักขนาดใหญ่ 

ก.   น้ าหนักประมาณ 15-20 ฝักต่อกิโลกรัม เปลือกของฝักมีสีเขียวอ่อน ขาวปนสีแดงและชมพู 
เนื้อสีขาวปนแดงเล็กน้อย ลักษณะของฝักโค้งเป็นวงกลม ถ้าฝักยาวจะม้วนเป็นเกลียว รสชาติหวานค่อนข้าง
นุ่ม ทรงพุ่มใหญ่ และแผ่ออกด้านข้าง มีหนามยาวกว่าพันธุ์อื่นๆ ใบค่อนข้างใหญ่กว่าพันธุ์พ้ืนเมือง ลักษณะใบ
กลมรีปลายเป็นหยักจ านวน 4 ใบต่อก้านใบ ขนาดใบกว้างประมาณ 2-2.5 ซ.ม. 

ข.   น้ าหนักประมาณ 15-20 ฝักต่อกิโลกรัม เปลือกของฝักแก่มีสีเขียวอ่อนปนสีชมพูอ่อนๆ 
แตกต่างจากพันธุ์แรกคือ เปลือกสีเขียวกว่าลักษณะของฝักโค้งเป็นวงกลมปลายใบมน 

ค.   น้ าหนักประมาณ 17-20 ฝักต่อกิโลกรัม เปลือกของฝักแก่มีสีเขียวอ่อน มีลักษณะของฝักโค้ง
เป็นวงกลม เนื้อสีขาว รสชาติหวานมัน ทรงพุ่มใหญ่ ลักษณะใบกลม ปลายใบมน  
2.พันธุ์ฝักขนาดกลาง 

ก.   น้ าหนักประมาณ 20-30 ฝักต่อกิโลกรัม เปลือกของฝักแก่มีสีเขียวอ่อนปนสีชมพูกึ่งแดง
ลักษณะของฝักโค้งเป็นวงกลม ทรงพุ่มเป็นวงกลม รสชาติหวานมันใบค่อนข้างใหญ่ไม่ค่อยมีหนามหรือ หนาม
เล็กมาก 

ข.   น้ าหนักประมาณ 20-30 ฝักต่อกิโลกรัม เปลือกของฝักแก่มีสีเขียวอ่อนปนสีชมพูกึ่งกลาง
ลักษณะของฝักโค้งเป็นวงกลม รสชาติหวานมัน ขนาดใบปานกลาง 



ค.  หนักประมาณ 20-30 ฝักต่อกิโลกรัม เปลือกของฝักแก่มีสีเขียวอ่อนปนแดงเนื้อสีขาวปนแดง 
ลักษณะของฝักโค้งเป็นวงกลม ทรงพุ่มใหญ่ ขยายข้างแบบวงกลม มีรสหวานมัน ขนาดในปานกลางมีหนาม
ยาว 
3.พันธุ์พื้นเมือง  

น้ าหนักประมาณ 30 ฝักขึ้นไปต่อกิโลกรัม เปลือกของฝักแก่มีสีเขียวปนชมพูกึ่งแดง ลักษณะชองฝัก
แก่มีสีเขียวปนสีชมพูกึ่งแดง ลักษณะของฝักโค้งเป็นวงกลม  ทรงพุ่มค่อนข้างใหญ่เป็นวงกลม รสชาติหวาน
มันปนฝาด ขนาดใบปานกลางค่อนข้างเล็ก ลักษณะใบกลมรี ปลายใบมน มีหนามค่อนข้างมาก 
การขยายพันธุ์ 

มะขามเทศ สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การเปลี่ยนยอด การทาบกิ่ง การตอน แต่ที่นิยม
ได้แก่การตอน แต่ต้นที่ได้จากการปลูกวิธีเพาะเมล็ดจะทนแล้งได้ดีมาก 
2.1.5  เทคนิคการตอนกิ่งมะขามเทศ 

ต้องควั่นกิ่งที่บริเวณใต้ตาประมาณ 1 นิ้ว ใช้มีดคมควั่น เปลือกนอกแล้วลอกออกให้รอยควั่นกว้าง
ประมาณ 1 นิ้ว แล้วใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ าหมาดๆ พอรอยแผลโดยใช้ถุงพลาสติกหุ้มใช้เชือกผูกหัวและท้ายมัด
ให้แน่น ทิ้งไว้อย่างนั้นโดยไม่ต้องรดน้ าประมาณ 20-25 วัน โดยใช้หลักพิจารณาว่าเป็นกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่ 
ถ้ากิ่งเล็กก็ประมาณ 20 วัน ถ้ากิ่งใหญ่ก็เลื่อนเป็น 24-25 วันจึงตัดไปปักช า เมื่อตัดกิ่งตอนจากต้นลงถุง
เพาะช า จะต้องทิ้งไว้อีกประมาณ 2 อาทิตย์ จึงน าไปปลูกได้ การตอนควรท าในช่วงฤดูฝนจะได้ผลดี  
2.1.6  การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา 

การเตรียมปลูก  ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดอย่างน้อย 50x50x50 เซนติเมตร ตากดินไว้อย่างน้อย 
2 สัปดาห์ ผสมดินปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ประมาณหลุมละ 2-3 ปุ๋ยกี๋ 

การปลูก  มะขามเทศสามารถปลูกทั้งแบบยกร่องและเป็นพ้ืนที่ราบแบบยกร่องและเป็นพ้ืนที่ราบ 
แบบยกร่องจะใช้ระยะปลูกประมาณ 8-10 x 8-10 เมตรใน 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 16-25 ต้น ส่วนใน
พ้ืนที่ราบ จะใช้ระยะปลูกประมาณ 10-12 x 10-12 เมตร ในพ้ืนที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 10-16 ต้น 

การปฏิบัติดูแลรักษา 
การให้น้ า ควรมีการให้น้ าอย่างสม่ าเสมอทั้งในมะขามเทศต้นเล็กและต้นโต ส าหรับมะขามเทศต้นโต

ควรงดน้ าในช่วงก่อนออกดอกเช่นเดียวกับไม้ผลชนิดอื่นๆเพ่ือให้มะขามเทศพักตัวสะสมอาหาร 
การปลูกมะขามเทศ 
เตรียมความพร้อมที่จะออกดอก และเมื่อมะขามเทศติดดอกออกฝักแล้ว จึงเริ่มให้น้ าตามปกติ แต่

ควรระวังในช่วงที่ฝักเริ่มแก่เพราะถ้าให้น้ าในช่วงนี้มากเกินไปจะท าให้คุณภาพฝักไม่ดี ฝักแตกเร็วขึ้นเมื่อเนื้อ
ไม่แน่นและรสชาติไม่ดี 

การใส่ปุ๋ย แบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่ส าคัญคือ  
1. หลังจากเก็บผลผลิตและตัดแต่งก่ิง ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16  
2. ก่อนออกดอก ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนต่ าๆ เช่น 8-24-24 , 9-24-24 
3. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในช่วงฝักเริ่มแก่ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพเนื้อให้มี

รสชาติดีขึ้น 
 
 



2.1.7  โรคและแมลง 
เนื่องจากมะขามเทศเป็นไม้ผลที่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงน้อยในช่วงออกดอกใหม่ๆ ใช้สารฆ่า

แมลงผสมกับสารกันราฉีดพ่นเพื่อให้ติดฝักดก ส่วนปัญหาเรื่อง แมลงกัดกินผิวและเมล็ด ใช้สารไมแทคพ่นทุก 
15-20 วัน และหยุดเมื่อฝักมะขามเทศเริ่มแตก ส่วนโรคราใช้สารยูคาร์โฟนฉีดพ่น 

การพ่นสารเคมีปูองกันก าจัดโรคและแมลงจึงควรพ่นเท่าที่จ าเป็นจริงๆ และควรหยุดก่อนเก็บฝัก
อย่างน้อย 15 วัน เพ่ือปูองกันสารเคมีตกค้างในฝัก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพราะมะขามเทศเมื่อใกล้
เก็บเก่ียวเนื้อจะปริพองท าให้เนื้อของฝักแตกออก สารเคมีสัมผัสได้โดยตรงเมื่อท าการพ่นสารก าจัดศัตรูพืช 

 
การระบาดของศัตรูมะขามเทศท่ีพบในประเทศไทย 
1) ไรแดงชมพู ่

ช่วงเดือนพฤศจิการยน พบมะขามเทศ มีลักษณะอาการท่ีเกิดจากการท าลายของไรบนใบและฝัก 
มะขามเทศ ซึ่งศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ได้ส่งตัวอย่างไรที่พบบนใบและฝักมะขามเทศที่มีอาการผิดปกติใน
พ้ืนที่ อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์ (ภาพที่ 1-5) ไปตรวจสอบและจ าแนกชนิดที่ กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ่ม
กีฏวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร พบว่า ไรที่ท าลายมะขามเทศเป็นชนิดไรแดง
ชมพู่ (rose apple red mite) ชื่อวิทยาศาสตร์ Oligonychus biharensis  พบที่ใบและท าให้เกิดความ
เสียหายเมื่อเข้าท าลายที่ฝัก ท าให้ผิวของฝักมีสีน้ าตาล คล้ายสนิม หากท าลายตั้งแต่ฝักยังเล็ก ท าให้ฝักลีบ 
แห้ง เมื่อท าลายฝักโตที่ยังไม่แก่ท าให้ผิวด้านนอกของเปลือกเป็นสะเก็ดแข็งสีน้ าตาล 

ปกติมักพบการระบาดของไรแดงชมพู่ ในชมพู่ ลิ้นจี่ ชงโค ส้มเสี้ยว  ส่วนพืชอื่นๆ เช่น มะขามเทศ 
แคฝรั่ง ฝูาย ทองหลาง กระถิน กุหลาบ มันส าปะหลัง และน้อยหน่า จะมีการเข้าท าลายเป็นครั้ง
คราว ลักษณะการท าลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย  จะดูดกินน้ าเลี้ยงจากพืช (ข้อมูลจาก คู่มือตรวจไรศัตรูพืช
เศรษฐกิจ กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม กลุ่มกีฏวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร)  
การปูองกันก าจัดไรแดงชมพู่ 
  ในแหล่งที่มีการระบาด เกษตรกรสามารถตรวจสอบที่ใบมะขามเทศด้วยแว่นขยาย เนื่องจากไรมี
ขนาดเล็ก  หากพบไรตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะสีแดงเข้มอมม่วง หรือ ตัวอ่อนไรที่มีลักษณะใส สีน้ าตาล
อ่อน ควรพิจารณาปูองกันก าจัดในระยะก่อนหรือใกล้กับช่วงที่จะเริ่มติดฝัก เพ่ือลดปัญหาสารตกค้างในฝักซึ่ง
เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  โดยพ่นด้วยสารก าจัดไร เช่น ไพริดาเบน (แซนไมท์ 20%WP) อัตรา 10 กรัม ต่อ
น้ า 20 ลิตร หรือ ก ามะถันผง 80%WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
** หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรใน
พ้ืนที่   

ภาพที่ 1 ลักษณะการท าลายของไรแดงชมพู่บนฝักมะขามเทศ 
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ภาพที่ 2 ลักษณะตัวอ่อนของไรแดงชมพู่บนฝักมะขามเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ลักษณะตัวเต็มวัยของไรแดงชมพู่ท่ีเข้าท าลายมะขามเทศ 
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2) หนอนเจาะผลลิ้นจี่ 
(litchi fruit moth, macadamia nut borer;  Cryptophlebia ombrodelta (Lower)) 

หนอนเจาะผลลิ้นจี่ หรือ หนอนเจาะผลมะคาเดเมีย เข้าท าลายโดยผีเสื้อตัวเมียวางไข่ในผลหรือฝัก
ของพืชอาศัย หนอนที่ฟักออกมาเจาะเข้าไปในผลหรือฝักกัดกินเมล็ด เข้าดักแด้ในผลหรือฝัก หรือ
พ้ืนดิน หนอนเจาะผลลิ้นจี่ มีพืชอาศัยค่อนข้างกว้าง ท าลายพืชได้หลายชนิด เป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญของมะคา
เดเมีย ลิ้นจี่ ล าไย พบการระบาดในประเทศออสเตรเลีย กวม ญี่ปุุน อินเดีย ไทย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไต้หวัน 
เกาะฮาวาย (ข้อมูลจาก http://idtools.org/id/leps/tortai/Cryptophlebia_ombrodelta.htm) 

วิธีการปูองกันก าจัด ถ้าพบหนอนหรือรอยท าลาย ให้เก็บผลที่ร่วงทุกวันไปเผาท าลาย สารธรรมชาติ
ใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา โดยใช้เมล็ดสะเดาบด 1 กิโลกรัมต่อน้ํา 20 ลิตรแช่ทิ้งไว้ 1 คืน น ามากรองด้วย
ผ้าขาวบางแล้วน าสารสะเดาที่ได้มาผสมกับสารจับใบฉีดพ่นเมื่อพบหนอนเจาะขั้วผล และหยุดพ่นก่อนเก็บ
เกี่ยวผล 15 วัน 
  สารเคมีที่ใช้ เช่นคาร์บาริล 85 %WP อัตรา 45 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร อิมิดาโคลพริด 10 %SL 
อัตรา 10 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตรไซฟลูทริน 5 % EC อัตรา 5 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
ส าหรับประเทศไทยพบการท าลายมะขามเทศเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์  2561 ในพ้ืนที่  อ.โนนสูง             
จ.นครราชสีมา (จ าแนกชนิดโดยกลุ่มวิจัยกีฏวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร)  
 

ภาพที่ 4 ผีเสื้อหนอนเจาะผลลิ้นจี่ หรือ หนอนเจาะผลมะคาเดเมีย มีสีน้ าตาล น้ าตาลแดง 
ตัวเมียมีจุดสีน้ าตาลเข้มที่ปีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-TH6E6zvFCFQ/W0LTcCgv_fI/AAAAAAAACBg/tPlZ5q3uIrw0FGQXtYud0S2Jo81ZRc0igCLcBGAs/s1600/18-07-09-10-01-37-646_deco.jpg


ภาพที่ 5 ลักษณะการท าลายในฝักมะขามเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์, 2561) 
 

2.1.8  การบ ารุงดินโดยการปลูกมะขามเทศ 
การปลูกมะขามเทศถือเป็นการบ ารุงดินแนวทางหนึ่ง เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่ว ไม่มีใบใหญ่เกินไป

จึงสลายตัวได้ง่ายเมื่อฝนตกหรือเปียกชื้น เราปลูกมะขามเทศเพ่ือหวังการขายฝักมะขามเทศมัน เช่น พันธุ์ฝัก
ใหญ่ไร้หนาม ซึ่งฝักใหญ่สม่ าเสมอทั้งต้น การผลิตอาหารเลี้ยงต้นได้มากก็ต้องมีใบมาก เราก็ปล่อยให้ทั้งต้นมี
ใบมาก แต่เมื่อมีใบใหม่ทดแทนเพียงพอแล้วใบแก่ก็จะค่อยๆ ร่วงหล่นลงพ้ืนใต้ต้น เราก็กวาดทั้งใบแห้งผสม
กับเศษดิน และปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ ไปตากแห้งแล้วบรรจุถุงขายได้ หรือปลูกมะขามเทศตามแนวรั้ว ตามคันนา 
ใบที่ร่วงหล่นลงไปในไร่นาก็ท าหน้าที่เป็นวัตถุบ ารุงดินโดยอัตโนมัติ ส าหรับปุาที่ เสื่อมโทรมรอการฟ้ืนฟู
สามารถเพ่ิมความสมบรูณ์ให้มากขึ้นโดยการใช้เมล็ดมะขามเทศหว่านกระจายไปบางๆ ในส่วนปุา พอได้ฝน
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เมล็ดก็จะงอกแล้วแทงต้นสูงขึ้นมารับแสงแดดเบื้องบน ใบของมะขามเทศจะกลายเป็นอาหารสัตว์ในกรณีของ
มะขามเทศหนามกุดหรือหนนามนิ่มหรือไร้หนาม 

เมื่อเติบโตพอก็ออกฝักกลายเป็นอาหารของนก ค้างคาว หนู กระรอก กระแต และของคน เมื่ออยู่ใน
ปุาก็เพ่ิมสีสันของปุาโดยมีสัตว์ต่างๆ มาคอยกินฝักแก่ นกจะรู้ดีจะเลือกกินลงต้นที่มีรสมัน หรือฝักมีรสฝาด
น้อย การปลูกเป็นการค้าจึงต้องมีการขับไล่นกเอ้ียงและนกอ่ืนๆ ที่ลงมาแย่งผลผลิตแต่ในสวนนกนั้นการปลูก
มะขามเทศมันไว้จะได้ทั้งอาหารนก และการบ ารุงดินรอบข้างไปพร้อมกันถ้าปุาต้นน้ ามีพืชถั่วมาก น้ าก็มีปุ๋ย
มาก 
2.1.9  เทคนิคการปลูกให้ออกก่อนฤดู 

หลังจากตัดแต่งกิ่งไปแล้วในเดือนตุลาคม ก็เริ่มอดน้ าหรือปล่อยน้ าออกจากร่องสวน ถ้าอากาศแห้ง
จะใช้เวลา 20-25 วันจึงปล่อยน้ าเข้าร่องสวน แล้วให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 เพื่อเร่งสร้างตาดอก 

มะขามเทศจะเริ่มออกดอกในเดือนพฤศจิกายน ใช้ฮอร์โมนเพ่ิมความอุดมสมบรูณ์ให้ดอกติดฝักมาก
ขึ้น และช่วงออกดอกนี้ จะมีการฉีดพ่นแลนเนท 1-2 ครั้ง เพ่ือปูองกันหนอนเจาะดอก โดยผสมกับสาร
ปูองกันเชื้อราด้วย เมื่อมะขามเทศติดฝักแล้ว ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 บ ารุงต้นและท าให้ติดฝักดก และ
เก็บเกี่ยวฝักได้ ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม ทยอยเก็บได้เรื่อยๆ หลายครั้งซึ่งขายได้ราคาดีมาก เพราะ
ปกติมะขามเทศจะเก็บเกี่ยวผลได้ในช่วงมีนาคม-เมษายน ดังนั้นช่วงที่มะขามเทศออกก่อนฤดู จะขายได้ราคา
ถึงกิโลกรัมละ 80-100 บาท ( ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่กรุงเทพฯ ราคา 120 บาท ) ส่วนช่วงเดือนมีนาคม -
เมษายน ราคากิโลกรัมละ 30-50 บาท 
2.1.10  ข้อจ ากัดฝักมะขามเทศเน่าเสียเร็ว 

ในสภาวะปัจจุบัน ตลาดมะขามเทศมันฝักใหญ่ยังไปได้ดีมีราคาสูงและราคาสูงมากเมื่อผลิตได้นอก
ฤดู แต่มีข้อเสีย คือ เมื่อเก็บฝักมาแล้ว ต้องรีบขายโดยเร็วหรือระหว่างการขนส่งมายังตลาดต้องอยู่ในอากาศ
เย็น เพราะผลผลิตจะเสียได้ง่าย คือ เปลือกจะแห้ง และเนื้อจะเน่า รสชาติเปลี่ยนไปไม่น่ารับประทาน ซึ่ง
ข้อจ ากัดนี้ท าให้ผู้ปลูกมะขามเทศต้องตัดสินใจให้ดีหากจะขยายพ้ืนที่ปลูกแล้ว จะมีปัญหาเรื่อง การเก็บฝัก 
ต้องมีการจัดการเรื่องการเก็บเกี่ยวให้ถึงตลาดอย่างรวดเร็วจะขายได้ราคาดีส่วนเรื่องอ่ืนๆ    ยังไม่มีปัญหา
มากนัก 

นอกจากนี้ ยังทนต่อความแห้งแล้ง และปลูกได้ในดินเค็มอย่าง เช่น ในภาคอีสานโดยไม่ต้องดูแลมาก 
ส่วนหนึ่งนิยมปลูกเพ่ือรับประทานฝัก เวลาออกฝักก็ทยอยออกฝักเรื่อยๆ ท าให้เก็บขายได้เรื่อยๆ ซึ่งฝักดิบนั้น
แกะเปลือกเขียวออก น าเนื้อมานึ่ง จะมีรสหวาน น ามาปรุงแทนผักได้ เช่น แกงส้ม ผัดผัก ย าต่างๆ หรือจิ้ม
น้ าพริกก็ได้ 
2.1.11  เทคนิคการปลูกมะขามเทศ 

ลักษณะทางธรรมชาติ 
- ปลูกได้ทุกพ้ืนที่ ทุกภาคและทุกฤดูกาล ชอบดินด าร่วนมีอินทรีย์วัตถุมากๆให้ผลผลิตปีละรุ่นยังไม่

พบสายพันธุ์ทะวายและยังไม่มีสารหรือฮอร์โมนใดๆบังคับให้ออกนอกฤดูได้ 
- ช่วงพักต้นต้องการน้ าพอหน้าดินชื้นแต่ช่วงที่ก าลังมีดอกและผลต้องการน้ ามากขึ้นโดยเฉพาะช่วง

ผลแก่ก่อนเก็บเกี่ยวถ้าขาดน้ าเนื้อจะแห้ง รับประทานแล้วฝืดคอ ถ้ามีการให้น้ าสม่ าเสมอเนื้อจะฉ่ านุ่ม
รับประทานได้อร่อย 

- ต้นพันธุ์ดีเสียบยอดบนตอมะขามเทศฝาดแล้วเสริมรากด้วยมะขามเทศฝาดอีก 1-2 รากนอกจาก
ท าให้มีรากจ านวนมากขึ้น ซึ่งหมายถึงปริมาณสารอาหารที่ส่งไปเลี้ยงต้นไม้มากขึ้ นแล้วยังช่วยสะสม



ไนโตรเจน(มะขามเทศเป็นพืชตระกูลถั่ว) ได้มากขึ้นอีกด้วย เมื่อต้นไม้รับสารอาหารและไนโตรเจนจากราก
เพ่ิมมากข้ึนจึงส่งผลผลิตดีอีกต่างหาก 

- อายุต้น 5 ปีขึ้นไปปริมาณและคุณภาพผลผลิตจะลดลงแก้ไขโดยตัดแต่งกิ่งแบบท าสาวและตัดแต่ง
รากหลังจากนั้นก็ให้ตัดแต่งหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ปีละครั้ง 

- ออกดอกติดผลจากปลายกิ่งท่ีแตกใหม่ในปีนั้นเท่านั้น 
- กิ่งแขนงที่ออกตามโคนก่ิงของต้นที่สมบูรณ์จริงๆก็สามารถออกดอกติดผลได้ 
- ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศผสมกันเองในดอกหรือต่างดอกในต้นเดียวกันหรือต่างต้นได้ 
- เกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างไม่สมบูรณ์เกิดจากขาดสารอาหาร /

ฮอร์โมนหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม (อากาศร้อนหรือฝนตกชุก)แล้วผสมกันแล้วพัฒนาเป็นผลจะเป็นผล
ไม่สมบูรณ์ ไม่โต รูปทรงบิดเบี้ยว 

- เป็นผลไม้ท่ีออกสู่ตลาดในฤดูกาลที่ไม่ตรงกับไม้ผลเด่นอื่นๆยกเว้นไม้ผลทะวายหรือไม้ผลที่บังคับให้
ออกนอกฤดูกาลจึงท าให้มะขามเทศไม่มีคู่แข่งทางตลาดและได้ราคาดี 

- ให้ฮอร์โมนบ ารุงราก 2-3 เดือน / ครั้งและฮอร์โมนไซโตคินนิน 1-2 เดือน /ครั้งจะช่วยให้ต้นออก
ดอกติดผลดี 

สายพันธุ์ 
พันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริม คือ มะขามเทศฝักใหญ่พันธุ์พระพุทธบาท ปัจจุบันมีพันธุ์เกิดขึ้นใหม่ซึ่ง

กลายพันธุ์มาจากพันธุ์พระพุทธบาทอีกหลายพันธุ์ จุดเด่นของพันธุ์ดี คือ ใบขนาดใหญ่ ในขณะที่พันธุ์พ้ืนเมือง
ใบขนาดเล็ก 

การขยายพันธุ์ 
   ตอน,  เสียบยอด, เพาะเมล็ดเสริมรากเสียบยอด (ดีท่ีสุด) 

ระยะปลูก 
- ระยะปกติ  4× 6 ม. หรือ  6× 6 ม. 
- ระยะชิดพิเศษ  2 ×4 ม. หรือ 2 ×3 ม. 
เตรียมดินและอินทรียวัตถุ 
- ใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัวเนื้อ/นม+ มูลไก่ไข/่เนื้อ/นกกระทา (แห้งเก่าข้ามปี) ปีละ 2 ครั้ง 
- ให้ยิบซั่มธรรมชาติปีละ 2 ครั้ง 
- ให้กระดุกปุนปีละ 1 ครั้ง 
- คลุมโคนต้นด้วยเศษพืชแห้งหนาๆเต็มพ้ืนที่บริเวณทรงพุ่มล้ าออกไปถึงนอกเขตทรงพุ่ม 
- ให้ปุ๋ยน้ าชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิงหรืออินทรีย์ 1-2 เดือน/ครั้ง 
หมายเหตุ : 
- การฝังซากสัตว์ เช่น หอยเชอรี่ ปลาสด เป็นชิ้นเท่าลูกมะนาวหรือบดละเอียดที่ชายเขตทรงพุ่ม 4-

5 หลุม/ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม. ฝังปีเว้นปีเพื่อให้ต้นมีสารอาหารกินตลอด  24 ซม. ต่อเนื่องหลายๆปีจะท าให้ต้น
มีความสมบูรณ์สูงพร้อมต่อการบ ารุงทุกขั้นตอน 

- ให้ปุ๋ยน้ าชีวภาพ(ทางใบ - ทางราก)บ่อยเกินไปจะท าให้ต้นหยุดการเจริญเติบโต ไม่แตกใบอ่อน ผล
หยุดขยายขนาดแล้วกลายเป็นผลแก่ การให้ทางใบอาจเป็นแหล่งอาศัยและแพร่ระบาดของเชื้อราได้ 

- ฮอร์โมนธรรมชาติและฮอร์โมนวิทยาศาสตร์จะให้ประสิทธิภาพเต็มร้อยก็ต่อเมื่อต้นมีสภาพความ
สมบูรณ์สูง 

 
 
 



เตรียมต้น 
ตัดแต่งกิ่ง : 
- ตัดแต่งเพ่ือการแตกยอดใหม่ให้ตัดกิ่งกระโดง กิ่งในทรงพุ่ม กิ่งคดงอ กิ่งชี้ลง กิ่งไขว้ กิ่งหางหนู กิ่ง

เป็นโรค ทั้งนี้ภายในทรงพุ่มควรให้โปร่งจนแสงส่องผ่านลงไปถึงโคนต้นได้ 
- ตัดแต่งเพ่ือไม่ให้แตกใหม่ปูองกันทรงพุ่มทึบเกินไปให้ตัดชิดล ากิ่งประธาน 
- ตัดแต่งก่ิงเพ่ือเข้าสู่วงรอบการบ ารุงเพ่ือให้ได้ผลผลิตให้ตัดแต่งก่ิงพร้อมกับตัดแต่งราก 
- ต้นที่ตัดแต่งกิ่งออกมากๆ (มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์)ควรเรียกใบอ่อน 2 ชุด ส่วนต้นที่ตัดแต่งกิ่ง

ออกไม่มาก (ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์)เรียกใบอ่อน  1 ชุด 
- ตัดยอดก่ิงประธาน(ฝากบาล) ณ ความสูงต้นตามต้องการ นอกจากช่วยท าให้แสงแดดผ่านจากยอด

เข้าสู่ภายในทรงพุ่มได้อย่างทั่วถึงแล้วแสงแดดที่ร้อนยังช่วยก าจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดีและเพ่ือควบคุมขนาด
ความสูงทรงพุ่มอีกด้วย 

- นิสัยการออกดอกของมะขามเทศไม่จ าเป็นต้องกระทบหนาวแต่ถ้าตัดแต่งกิ่ง -เรียกใบอ่อนช่วงต้น
หน้าฝนแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการบ ารุงต่อไปตามล าดับอย่างถูกต้องสม่ าเสมอ จะท าให้ต้นมีความสมบูรณ์เต็มที่
ดีกว่าการตัดแต่งก่ิงในช่วงอ่ืน 

ตัดแต่งราก : 
- มะขามเทศระยะต้นอายุยังน้อยไม่ควรตัดแต่งรากแต่ถ้าต้องการสร้างรากใหม่ให้มีประสิทธิภาพใน

การหาอาหารดียิ่งขึ้นใช้วิธีล่อรากด้วยการพูนโคนต้นด้วยดิน 3 ส่วนกับอินทรียวัตถุ 1 ส่วน 
- ต้นอายุหลายปีระบบรากเก่าและแก่มากให้พิจารณาตัดแต่งรากส่วนปลายออก 1 ใน 4 ด้วยการ

พรวนดินรอบทรงพุ่มลึก 10-15 ซม. หลังจากให้ฮอร์โมนบ ารุงรากไปแล้วต้นจะแตกรากใหม่จ านวนมากขึ้น
และมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารอาหารได้ดีกว่าเดิม 

- ต้นที่อายุเกิน 5 ปีขึ้นไปแล้วต้องตัดแต่งรากทุกปีหรือปีเว้นปี ถ้าไม่ตัดแต่งรากเพ่ือเรียกรากใหม่ต้น
จะไม่สมบูรณ์ส่งผลให้ผลผลิตไม่ดีด้วย 

ขั้นตอนการปฏิบัติบ ารุงต่อมะขามเทศ 
1. เรียกใบอ่อน 
ทางใบ : 
- ให้น้ า 100 ล. + 25-5-5  (200 กรัม) หรือ 46-0-0 ( 200 กรัม) สูตรใดสูตรหนึ่ง + จิ๊บเบอ

เรลลิน 10 กรัม + สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี  1 รอบต่อการเรียกใบอ่อน 1 ชุด ฉีดพ่นพอเปียกใบ 
- ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร ทุก 2-3 วัน 
ทางราก: 
- ใส่น้ าหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง + 25-7-7 (1/2 กก.) / ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม. 
- ให้น้ าปกติ ทุก 2-3 วัน 
หมายเหตุ : 
- ลงมือปฏิบัติทันทีหลังตัดกิ่งและตัดแต่งรากเสร็จ 
- หลังจากให้ทางใบแล้ว 5-7 วัน ถ้าต้นใดแตกใบอ่อนน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ให้ฉีดพ่นซ้ ารอบสอง

ด้วยอัตราและวิธีการเดิม เพราะถ้าต้นแตกใบอ่อนไม่พร้อมกันทั่วทั้งต้นจะส่งผลเสียหลายอย่างตั้งแต่การเร่ง
ใบอ่อนใบแก่ การสะสมอาหารเพ่ือการออก การปรับ ซี /เอ็น เรโช . การเปิดตาดอกซึ่งจะออกดอกไม่พร้อม
กันทั่วทั้งต้น และเมื่อดอกออกไม่พร้อมกันก็กลายเป็นผลไม่พร้อมกันท าให้ยุ่งยากต่อการปฏิบัติบ ารุงตาม
ขั้นตอนอย่างมาก……แนวทางแก้ไข คือ ต้องบ ารุงใบอ่อนให้ออกมาเป็นชุดเดียวพร้อมกันทั้งต้นให้ได้ 

- ต้นที่ตัดแต่งกิ่งออกมากๆ (มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์) ควรเรียกใบอ่อน 2 ชุด ส่วนต้นที่ตัดแต่งกิ่ง
ออกไม่มาก (ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์) เรียกใบอ่อน 1 ชุดก็พอ 



2. เร่งใบอ่อนเป็นใบแก่ 
    ทางใบ: 

- ให้น้ า 100 ล.+ 0-21-74 (200 กรัม) หรือ 0-39-39 (200 กรัม) สูตรใดสูตรหนึ่ง +ธาตุรอง/
ธาตุเสริม 100 กรัม +สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. 1-2 รอบ ห่างกันรอบละ 5-7 วัน ฉีดพ่นพอเปียกใบ 

- ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร ทุก 2-3 วัน 
ทางราก: 
ให้น้ าตามปกติ ทุก 2-3 วัน 
หมายเหตุ : 
- ลงมือปฏิบัติเมื่อใบเริ่มแผ่กางรับแสงแดดได้ 
- วัตถุประสงค์เพ่ือเร่งใบชุดใหม่ให้สามารถสังเคราะห์อาหารและเร่งระยะเวลาเรียกใบอ่อนชุดต่อไป

ได้เร็วขึ้นกับทั้งเพ่ือให้ใบอ่อนรอดพ้นจากการท าลายของแมลงปากกัดปากดูด 
- มะขามเทศต้นที่สะสมความสมบูรณ์เต็มที่มานานหลายปีติดต่อกัน หลังจากใบอ่อนเริ่มแผ่กางแล้ว

ช่วยเร่งใบอ่อนเป็นใบแก่ได้แล้วยังช่วยเปิดตาดอกได้อีกด้วย 
3. สะสมอาหารเพื่อการออกดอก 
ทางใบ: 
- ให้น้ า 100 ล.+ 0-42-56 (200 กรัม) + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี. + แคลเซียมโบรอน 

100 ซีซี. + สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. ทุก 5-7 วัน ติดต่อกัน 2-3 รอบแล้วให้น้ า 100 ล.+ เอ็นเอ
เอ. 25 ซีซี. + ฮอร์โมนไข่ 25 ซีซี. + สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. สลับ 1 รอบ ฉีดพ่นพอเปียกใบ 
ติดต่อกัน 1-2 เดือน จะช่วยให้ต้นสมบูรณ์เต็มที่ 

- ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร ทุก 2-3 วัน 
ทางราก : 
- ใหปุ้๋ยน้ าชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง+8-24-24 (250-500 กรัม)/ต้น ทรงพุ่ม 3-5 ม./ เดือน 
- ให้น้ าปกติ ทุก 2-3 วัน 
หมายเหตุ:  
- เริ่มปฏิบัติเม่ือใบเพสลาด 
- แนวทางบ ารุงให้ต้นได้สะสมอาหารเพื่อการออกดอกไว้มากที่สุดควรเตรียมแผนใช้เวลาบ ารุง 

2-2 เดือนครึ่ง โดยให้กลูโคสหรือนมสัตว์สดรอบแรกเม่ือเริ่มลงมือบ ารุง และให้รอบสองห่างจากรอบแรก 
20-30 วัน 

- วัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นได้สะสมอาหารทั้งกลุ่มสร้างดอก –  บ ารุงผล (ซี.) และกลุ่มสร้างใบ – 
บ ารุงต้นไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จนกระทั่งเกิดอาการอ้ันตาดอก ไม่มีการแตกใบอ่อนออกมาอีก 
ถ้าต้นแตกใบอ่อนออกมาใหม่ก็ต้องย้อนกลับไปบ ารุงที่ขั้นตอนเร่งใบอ่อนให้เป็นใบแก่อีกครั้งซึ่งท าให้
เสียเวลา 

- เพื่อให้ต้นได้มีการสะสมอาหารเพื่อการออกดอกมากยิ่งข้ึน แนะน าให้ใส่มูลค้างคาว 100-200 
กรัม/ ต้นทรงพุ่ม 5 ม. ด้วยการละลายน้ ารดโคนต้นหรือฉีดอัดลงดินทุก 1 ตร.ม. บริเวณชายพุ่มจะเป็น
การดียิ่งขึ้น….. ใช้มูลค้างคาวด้วยความระมัดระวังเพราะในมูลค้างคาวมีสารอาหารในการสร้างเมล็ด 
อาจมีผลกระทบช่วงบ ารุงผลกลาง (หยุดเมล็ด – สร้างเนื้อ) ได้ 

- ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการบ ารุงข้ันตอนไป คือ ปรับ ซี./ เอ็น เรโซ. ให้ทบทวนความทรงจ าเม่ือครั้ง
เรียกใบอ่อนแล้วใบอ่อนออกมาพร้อมกันเป็นชุดเดียวทั่วทั้งต้นหรือไม่ ถ้าใบอ่อนออกมาพร้อมกันดีทั่วทั้ง
ต้นให้ปรับ ซี/เอ็น เรโซ. ต่อไปได้เลย แต่ถ้าใบอ่อนออกมาไม่พร้อมกันเป็นชุดเดียวทั่วทั้งต้นและค่อนข้าง
ต่างรุ่นกันมากก็ให้บ ารุงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกต่อไปอีก 2-3 รอบ เพื่อรอให้ใบอ่อนชุดหลังสะสม



อาหารจนอ้ันตาดอกดีเท่ากับใบอ่อนชุดแรกจากนั้นจึงลงมือปรับ ซี/ เอ็น เรโซ . ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อท า
ให้ดอกออกมาพร้อมกันเป็นชุดเดียวกันทั่วทั้งต้นนั่นเอง 

4. ปรับ ซี/ เอ็น เรโซ 
ทางใบ : 
- ในรอบ 7-10 วัน ใน 100ล. + ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี. / แคลเซียมโบรอน 100 ซีซี. + 

สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. 1-2 รอบ ห่างกกันรอบละ 5-7 วัน ฉีดพ่นพอเปียกใบ ระวังอย่าให้ลงพ้ืน 
- ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร ทุก 2-3 วัน 
ทางราก :  
งดน้ า เปิดหน้าดินโคนต้น 
หมายเหตุ : 
- ลงมือปฏิบัติเมื่อสังเกตเห็นความสมบูรณ์ของต้นชัดเจน 
- ต้นที่มีอาการอ้ันตาดอกดีจนพอใจแล้วไม่ต้องฉีดพ่นกลูโคสหรือนมสัตว์สดเพ่ิมอีกแต่ถ้าต้นมีอาการ

อ้ันตาดอกไม่ดีหรือยังไม่น่าพอใจ แนะน าให้ฉีดพ่นกลูโคสหรือนมสัตว์ทางใบอีกซ้ าอีก 1 รอบ โดยเว้น
ระยะเวลาให้ห่างจากท่ีเคยให้เมื่อช่วงสะสมอาหารไม่น้อยกว่า 30-45 วัน 

- วัตถุประสงค์เพ่ือ “เพ่ิม” ปริมาณสารอาหารกลุ่มสร้างดอก – บ ารุงผล (ซี.) และ “ลด” ปริมาณ
สารอาหารกลุ่มสร้างใบ – บ ารุงต้น (เอ็น .) 

5.เปิดตาดอก 
ทางใบ : 
- ในรอบ 5-7 วัน ให้น้ า 100 ล. + ฮอร์โมนไข่ 100 ซีซี. + สาหร่ายทะเล 50 กรัม + สารสกัด

สมุนไพร 250 ซีซี . อีก 1 รอบ ฉดีพ่นพอเปียกใบ 
- ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร ทุก 2-3 วัน 
ทางราก : 
- ยังคงเปิดหน้าดินโคนต้น 
- ให้น้ าพอหน้าดินชื้นหรือให้ต้นได้รู้สึกตัว 

  หมายเหตุ :  
- ลงมือปฏิบัติเมื่อต้นมีอาการอ้ันตาดอกทั่วทั้งต้นหรือทุกจุดที่สามารถออกดอกได้ 
- อาจจะพิจารณาใส่ 8-24-24 (100-200 กรัม) / ต้น อีก 1 รอบก็ได้ด้วยการละลายน้ ารดโคน

ต้นพอหน้าดินชื้นเพื่อเสริมของเก่าที่ใส่เมื่อช่วงสะสมอาหารและช่วงที่ปรับ ซี / เอ็น เรโช. 
- หลังจากเปิดตาดอกแล้ว ถ้าดอกออกมาไม่มากพอ ระหว่างที่ดอกชุดแรกยังเป็นดอกตูมอยู่นั้นให้

เปิดตาดอกซ้ าอีก 1 – 2 รอบด้วยสูตรเดิม หรือจนกระท่ังดอกชุดแรกบานแล้วจึงยุติการเปิดตาดอกซ้ า 
- มะขามเทศเป็นไม้ผลมีนิสัยออกดอกง่าย หากบ ารุงต้นได้สมบูรณ์เต็มท่ีก็สามารถออกดอกเองได้ 
6.บ ารุงดอก 
ทางใบ: 
- ให้น้ า 100 ล. + 15-45-15 (200 กรัม) +ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี +เอ็นเอเอ. 100 ซีซี+ 

แคลเซียม โบรอน 100 ซีซี + สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. ฉีดพ่นพอเปียกใบ 1-2 รอบ ห่างกันรอบละ 5-7 
วัน 

- ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพรช่วงค่ า ทุก2-3วัน 
ทางราก: 
- ยังคงเปิดหน้าดินโคนต้น 
- ให้น้ าพอหน้าดินชื้น 



หมายเหตุ: 
- ช่วงดอกตั้งแต่เริ่มแทงออกมาให้เห็น (ก้านดอกยาว1-2 ซม.) หรือดอกระยะตูม บ ารุงด้วยฮอร์โมน 

เอ็นเอเอ.1-2 รอบจะช่วยบ ารุงเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียให้สมบูรณ์พร้อมรับผสม การให้ฮอร์โมนเอ็นเอเอ . 
ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าให้เข้มข้นเกินไปจะเกิดความเสียหายต่อดอกถ้าให้อ่อนเกินไปจะไม่ได้ผล 

- ช่วงดอกเริ่มแทงออกมาใหม่ๆให้แคลเซียม โบรอน. 1 รอบจะช่วยให้ดอกสมบูรณ์ผสมติดดี 
- ฉีดพ่นสารอาหารบ ารุงดอกด้วยเครื่องมือฉีดพ่นที่มีแรงลมพ่นเบาที่สุดตามความเหมาะสมเพ่ือไม่ให้

กระทบกระเทือนต่อส่วนต่างๆของดอก ฉีดพ่นที่ช่อดอกโดยตรงพอเปียกหรือฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มพอเปียกใบก็
ได ้

- บ ารุงดอกช่วงฝนชุกให้เน้น “ ฮอร์โมนน้ าด า และ แคลเซียม โบรอน” โดยให้เมื่อดอกออกมาแล้ว
หรือให้แบบสะสมล่วงหน้าตั้งแต่เปิดตาออก ให้แบบเดี่ยวๆหรือผสมรวมไปกับธาตุอาหารอื่นๆก็ได้ 

- ช่วงดอกตูมควรฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพรให้บ่อยขึ้น เพ่ือผปูองกันก าจัดโรคและแมลงจนถึงช่วงดอก
บาน 

- ช่วงดอกบานควรงดการฉีดพ่นทางใบโดยเฉพาะช่วงกลางวัน (08.00-12.00 น.) เพราะอาจท า
ให้เกสรเปียกจนผสมไม่ติดได้ หากจ าเป็นต้องฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพรให้ฉีดพ่นช่วงหลัง 

- ระยะดอกบานถ้าตรงกับช่วงฝนชุกเกสรจะเปียกชื้นท าให้ผสมเกสรไม่ติด  แก้ไขโดยกะระยะเวลา
บ ารุงให้ดอกออกมาแล้วไม่ตรงกับช่วงฝนชุกเม่านั้น แต่ถ้าดอกออกมาตรงกับช่วงแล้งอากาศร้อนมากเกสรจะ
ฝุอท าให้ผสมไม่ติดเช่นกัน แก้ไขโดยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและพ้ืนดิน ทั้งในแปลงปลูก…. มาตรการ
บ ารุงต้นและดอกให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงอยู่เสมอสามารถช่วยลดความสูญเสียได้เป็นอย่างมาก 

7.บ ารุงผลเล็ก 
ทางใบ: 
ให้น้ า 100 ล.+ 15-45-15 (200 กรัม) + ธาตุรอง/ ธาตุเสริม 100ซีซี. (เน้นจิ๊บเบอเรลลิน)+

แคลเซียมโบรอน 100 ซีซี. + ฮอร์โมนไข่ 25 ซีซี. + สารสกัดสมุนไพร250ซีซี. ทุก 7-10 วัน ฉีดพ่นพอ
เปียกใบ 

- ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร ทุก 2-3 วัน 
ทางราก: 
- ให้น้ าหมักชีวภาพสูตรระเบิดเถิดเทิง + 25-5-5 (250-500 กรัม )/ ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม. /เดือน 
- น าอินทรียวัตถุกลับเข้าคลุมโคนต้นพร้อมกับเสริมยิบซั่มธรรมชาติ อัตรา 1ใน 10 ส่วนของครั้งที่

ใส่เมื่อช่วงเตรียมต้น 
- ให้น้ าน้ าแบบค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ าทีละน้อยๆของการให้น้ า 3-4 รอบเพ่ือให้ต้นรู้ตัว 
หมายเหตุ: 
- เริ่มบ ารุงเมื่อผลเริ่มติดหรือหลังกลีบดอกร่วง… ระยะนี้ฝักมีรูปร่างแบนๆเรียกว่า “ฝักดาบ” 

แนวทางบ ารุงด้วยจิบเบอเรลลินจะช่วยให้ฝักยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายขนาดฝักในช่วงบ ารุงขั้นต่อไป 
- เทคนิคการให้ปุ๋ยทางใบสูตร 15-45-15 ซึ่งเป็นสูตรเดียวกับบ ารุงดอกนั้น วัตถุประสงค์เพ่ือให้ P 

สร้างเมล็ดก่อนในช่วงแรก ซึ่งเมล็ดนี้จะเป็นผู้สร้างเนื้อต่อไปเมื่อผลโตขึ้น 
-ระยะผลเล็กหรือฝักเล็กหรือฝักดาบ การบ ารุงแบบเน้นจิบเบอเรลลินหมายถึงการใส่เพ่ิมให้ไปพร้อม

กับธาตุรอง/ธาตุเสริมตัวอ่ืนๆหรือแยกให้เฉพาะจิบเบอเรลลินเดี่ยวๆโดยเฉพาะก็ได้ 
8.บ ารุงผลกลาง 
ทางใบ:  
ให้น า 100 ล. + 21-7-14 ( 200 กรัม) ธาตุรอง/ธาตุเสริม ( 100 ซีซี.) + ไคโตซาน 100 ซีซี. + 

แคลเซียม โบรอน 100 ซีซี . + สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. ทุก 7-10 วัน ฉีดพ่นพอเปียกใบ 



ทางราก: 
- ให้น้ าหมักชีวภาพระเบิดเถิดเทิง + 21-7-14 ( 250-500 กรัม/ ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม. / เดือน 
- ให้น้ าปกติทุก 2-3 วัน 
หมายเหตุ: 
- เริ่มบ ารุงเมื่อเปลือกหุ้มเมล็ดเริ่มนูน เรียกว่า “ ขึ้นรูป” 
- วัตถปุระสงค์เพ่ือขยายขนาดผลและลดขนาดเมล็ด ( หยุดเมล็ด-สร้างเนื้อ) 
- ให้ฮอร์โมนน้ าด า กับ แคลเซียม โบรอน 250 ซีซี. 1-2 รอบ ตลอดระยะผลกลางจะช่วยให้ต้นไม่

โทรมเนื่องจากรับภาระเลี้ยงผล 
9. บ ารุงผลแก่ 
ทางใบ: 
- ให้น้ า 100 ล. + 0-0-50 (200 กรัม) หรือ 0-21-74 ( 200 กรัม) สูตรใดสูตรหนึ่ง + ธาตุ

รอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี. + สารสกัดสมุนไพร 250 ซีซี. หรือน้ า 100 ล. +มูลค้างคาวสกัด 100 ซีซี. + 
ธาตุรอง/ธาตุเสริม 100 ซีซี. สารสกัดสมุนไพร 250ซีซี.1-2 รอบ ห่างกันรอบละ 5-7 วันก่อนเก็บเกี่ยว ฉีด
พ่นพอเปียกใบ 

- ฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร ทุก2-3 วัน 
ทางราก 
- ให้13-13-21 หรือ 8-24-24 (1/2-1 กก.)/ ต้นทรงพุ่ม 3-5 ม. 
- ให้น้ าปกติทุก 2-3 วัน 
หมายเหตุ: 
- มะขามเทศต่างจากผลไม้อ่ืนๆที่ระยะผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยวจะต้องให้น้ าตามปกติหรือมากกว่าปกติ

เล็กน้อยเพ่ือให้เนื้อฉ่ าน้ า  เมื่อรับประทานจะไม่ติดคอหรือฝืดคอ ( รับประทานมะขามเทศเนื้อแห้งๆเหมือน
รับประทานขนมโก๋ ) ในขณะที่ผลไม้อ่ืนๆต้องงดให้น้ าเพ่ือท าให้เนื้อแห้งและกรอบ 

- เริ่มให้ก่อนเก็บเก่ียว 7-10 วัน 1-2 รอบ ห่างกันรอบละ 5-7 วัน 
- การให้ 13-13-21 เหมาะส าหรับมะขามเทศที่มีผลรุ่นเดียวกันทั้งต้น หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วต้นมัก

โทรมจึงต้องเร่งบ ารุงฟื้นฟูความสมบูรณ์ของต้น (เรียกใบอ่อน) กลับคืนมาโดยเร็วแล้วเข้าสู่วงการบ ารุงใหม่ 
- การให้ 8-24-24 เหมาะส าหรับต้นที่มีผลหลายรุ่นในต้นเดียวกันหรือประเภททะวายทยอย

ออกแบบไม่มีรุ่นซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลแก่จัดไปแล้วต้นไม่โทรม ใน 8-24-24 เป็นปุ๋ยประเภทสะสมอาหาร
เพ่ือการออกดอก ซึ่งส่งผลให้กิ่งที่ยังไม่ออกติดผลเกิดอาการอ้ันแล้วออกดอกติดเป็นผลเป็นผลรุ่นใหม่ขึ้นมา
อีกได้ 

- ให้ฮอร์โมนน้ าด า. กับ แคลเซียม โบรอน . เดือนละ 1 ครั้ง จะช่วยให้ต้นสมบูรณ์อยู่เสมอซึ่งส่งผล
ให้ผลผลิตคุณภาพดี 

 
2.2  บทความวิชาการมะขามเทศ 

        2.2.1  มะขามเทศ : พืชเด่นของพ้ืนที่ดินเค็มและดินเปรี้ยว 
สภาพดินของแต่ละพ้ืนที่ในประเทศไทยมีความแตกต่างกัน บริเวณจังหวัดสมุทรสาครจัดว่าเป็นพื้น 

ที่ดินเค็มและดินเปรี้ยว เกษตรกรยึดอาชีพปลูกไม้ผล และเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง แต่การปลูกไม้ผลส่วนใหญ่แล้ว
จะพบปัญหาพืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้เต็มที่ การเลี้ยงกุ้งกุลาด าท าให้เกษตรกรหลายราย
ขาดทุนไปตามๆกัน ในช่วงที่เกษตรกรเกิดปัญหานั่นก็ค้นพบพืชตัวใหม่ที่ทนดินเค็มและดินเปรี้ยวมาปลูก
ทดแทนไม้ผลอ่ืนๆ มะขามเทศจึงถือได้ว่าเป็นพืชเด่นของพ้ืนที่ดินเค็มและดินเปรี้ยว ถึงแม้มะขามเทศจะมี



ข้อจ ากัดตรงที่มีผู้นิยมบริโภคน้อยและเก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน แต่เมื่อชาวสวนไม่สามารถท าการเกษตรอย่าง
อ่ืนที่ดีกว่าได้มะขามเทศจึงเป็นพืชทางเลือกหนึ่งในขณะนี้ คุณบุญส่งเหรียญทอง เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่
หันมาปลูกมะขามเทศเป็นอาชีพ เมื่อก่อนเลี้ยงกุ้งกุลาด า ปลูกมะพร้าว มะม่วง มะนาว ส้ม พืชเหล่านี้ปลูกไป
แล้วเมื่อเพ่ิมผลให้ผลผลิตต้นไม้ผลเหล่านี้ก็เกิดอาการยืนต้นตาย เหี่ยวเฉาและทยอยตายไป พอหันมาเลี้ยงกุ้ง
กุลาด าก็ต้องประสบปัญหาและขาดทุน ดังนั้นเมื่อเห็นคนข้างบ้านเขาปลูกมะขามเทศให้ผลผลิตดีและมีรายได้
ดีจึงได้ซื้อกิ่งพันธุ์จากสวนข้างเคียงมาปลูกโดยเริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2533 ขณะนี้มีพ้ืนที่ปลูกมะขามเทศทั้งหมด 
30 กว่าไร่ พื้นที่แห่งนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ ฉะนั้นจึงต้องท าการเกษตรต่อไป คุณบุญส่งทดลองน า
พืชอ่ืนๆ มาปลูกในสวนแต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จมีเพียงมะขามเทศเท่านั้นที่ทนดินเค็มและดินเปรี้ยว ถึงแม้
มะขามเทศจะมีข้อจ ากัดอยู่หลายข้ออาทิเช่น ติดผลน้อย เน่าเสียง่าย ต้องพ่นสารปูองกันก าจัดแมลงบ่อยๆ 
ตลาดผู้บริโภคมีน้อย แต่มะขามเทศก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในช่วงนี้ ส่วนในอนาคตข้างหน้าถ้ามีพืชคัวอ่ืนที่
เหมาะส าหรับปลูกในดินเค็มและดินเปรี้ยวราคาและการปลูกดูแลรักษาง่ายก็อยากจะเปลี่ยนพืชเหมือนกัน 
ในช่วงนี้ก็คงต้องปลูกมะขามเทศไปเรื่อยๆ ก่อนเพราะคุณบุญส่งเองก็มีแม่ค้ามารับซื้อถึงสวน มีขาประจ าอยู่
แล้ว และราคามะขามเทศค่อนข้างะเป็นที่น่าพอใจ  มะขามเทศอายุมากต้นทุนการผลิตสูง 

มะขามเทศปลูกเพียงปีกว่าๆ ก็เริ่มเก็บผลผลิตขายได้การลงทุนและการดูแลรักษาในช่วงแรกๆ  
ค่อนข้างสบายแต่พอมะขามเทศอายุมากขึ้นต้นทุนในการผลิตก็ยิ่งสูงขึ้นในขณะที่รายรับค่อนข้างจะอยู่ตัว 
อย่างเช่นช่วงต้นเล็กเคยลงทุนค่าสารเคมีและค่าปุ๋ยเพียงปีละ1แสนบาท แต่พอมะขามเทศอายุมากขึ้น ค่า
สารเคมี ค่าปุ๋ยสูงขึ้นเป็น 2-3 แสนบาท (พ้ืนที่30 กว่าไร่) จึงอยากจะเตือนพ่ีน้องที่คิดจะปลูกมะขามเทศให้
รับทราบกันว่าปลูกมะขามเทศช่วงแรกๆนั้นการดูแลรักษาง่าย การลงทุนต่ า แต่พอมะขามเทศอายุ 5 -6 ปี 
การลงทุน ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีเพ่ิมขึ้นหลายเท่าตัว การเก็บดูแลรักษาค่อนข้างจะล าบาก ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งเข้าไป
ท างานได้ล าบาก ดังนั้นคุณบุญจึงคิดว่าจะตัดต้นมะขามเทศต้นใหญ่ทิ้งทั้งหมดแล้วท าการปรับปรุงดินเตรียม
ปลูกมะขามเทศจริงๆแล้วน่าจะใช้วิธีตัดแต่งไม่ให้สูงได้โดยท าการตัดแต่งทุกปีหลังเก็บผลแล้ว 

มะขามเทศปลูกใหม่ๆดูแลรักษาง่าย 
มะขามเทศที่คุณบุญส่งน ามาปลูกครั้งแรกได้กิ่งพันธุ์มาจากคุณทองห่อ วรรณศิริ ลักษณะของก่ิงพันธุ์ 

เป็นกิ่งตอนราคาช่วงนั้นค่อนข้างจะสูง แต่ปัจจุบันราคากิ่งพันธุ์ก็ลดลงมาเหลือกิ่งละ35บาท การปลูกในช่วง
ปีแรกๆ แทบไม่ต้องท าอะไรมากเพียงแต่ให้ปุ๋ยและน้ า สารเคมีก็พ่นเพียงเล็กน้อย หลังจากต้นมะขามเทศโต
มากขึ้น การลงทุนก็เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ การเก็บเก่ียวและการเข้าไปปฏิบัติงานก็เริ่มจะล าบากขึ้น โดยเฉพาะต้นทุน 
ค่าสารเคมี การให้ปุ๋ยมะขามเทศต้องให้บ่อย ต้องพ่นทุกๆ 7 วัน หรืออย่างมากไม่ควรเกิน 15 วัน การให้ปุ๋ย
แต่ละครั้งจะให้ต้นละ 2-3 กก. โดยหว่านไปรอบๆ ทางต้น หลังจากหว่านแล้วต้องรดน้ า ตามปกติแล้ว
มะขามเทศจ้ะองรดน้ าวันเว้นวัน (ใช้เรือรดน้ ารด) น้ าที่ใช้มีตลอดทั้งปี การพ่นสารเคมีต้องพ่นทุกๆ 7 วัน 
ในช่วงที่เก็บผลผลิจะพยายามใช้สารเคมีที่สลายตัวเร็ว เพราะมะขามเทศจะต้องเก็บทุกๆ 2 วัน ไม่อย่างนั้น
แล้วมะขามเทศจะสุกและเน่าบนต้นเลย 

การบังคับให้มะขามเทศออกดอก 
การบังคับให้มะขามเทศออกดอกนั้นจะท าการกักน้ าแล้วพ่นปุ๋ยทางใบและอาหารเสริมจะเป็นกาน 

ช่วยเร่งให้มะขามเทศออกดอกเร็วขึ้น มะขามเทศจะเริ่มออกดอกและติดผล  สามารถเก็บผลผลิขายได้ตั้งแต่
เดือนธันวาคมโดยที่มะขามเทศจะทยอยออกดอกและติดผลให้ได้เก็บเกี่ยวไปเรื่อยจนกว่าจะเริ่มมีฝนตกลงมา
จึงเลิกเก็บผลผลิต หลังจากหยุดเก็บผลผลิตแล้วก็ไม้องดูแลอะไรมาก อาจจะให้ปุ๋ยบ ารุงบ้างและตัดแต่งกิ่งที่
สูงเกินไปทิ้งบ้าง ตัดแงก่ิงปีละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นจะไปเริ่มบ ารุงกันอีกครั้งก่อนที่จะให้ผลผลิตในรุ่นถัดไป 

มะขามเทศตัดเพียง 2 เกรด 
มะขามเทศในบางปีเริ่มเก็บเก่ียวต้นเดือนธันวาคม แต่ในบางปีเริ่มเก็บได้ช่วงปลายเดือนธันวาคม  



มะขามเทศจะเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์วิธีการเก็บเกี่ยวมะขามเทศต้นทุนสูงนั้น ใช้ตะกร้อ
เก็บมะม่วงช่วยเก็บในและในและวันที่เก็บมะขามเทศ คุณบุญส่งจะจ้างคนงานวันละ 10 -30 คน แล้วแต่ว่า
ผลผลิตแต่ละวันมากน้อยแค่ไหน ค่าแรงตกวันละ 100 กว่าบาท หลังจากเก็บเสร็จแล้วคนงานก็สามารถ
กลับบ้านได้เลย แต่ถ้าวันไหนท างานเกินเวลา 16.00 น. จะต้องคิดค่าล่วงเวลาให้อีกต่างหาก มะขามเทศที่
เก็บได้จะน ามาคัดเกรดโดยคัดเพียง 2 เกรด คือเกรดใหญ่และเกรดเล็ก เกรดใหญ่ที่ขายให้แม่ค้าขายประจ า
กิโลกรัมละ 47 บาท (แม่ค้าจากกรุงเทพฯ) เกรดเล็กกิโลกรัมละ 25 บาท (แม่ค้าจากมหาชัยรับซื้อไปขาย
ให้กับสาวโรงงาน) นอกจากนี้ยังมีมะขามเทศที่แกะเปลือกแล้วเอาเฉพาะเนื้อเป็นมะขามเทศที่ฝักแตก แกะ
เอาเฉพาะเนื้อที่ดีๆ ชั่งกิโลขายกิโลกรัมละ 15 บาท (ขายส่ง) ขายปลีกกิโลกรัมละ 20 บาท มะขามเทศที่
เก็บมาจะขายได้ทั้งหมดนอกจากเปลือก แม่ค้าประจ าจากกรุงเทพฯเข้ามารับซื้อถึงสวนโดยส่งมะขามเทศไป
ขายถึงเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 

กลุ่มผู้บริโภคมะขามเทศ 
มะขามเทศเป็นพืชที่มีกลุ่มผู้บริโภคอยู่ในวงจ ากัด บางคนไม่ชอบเพราะเหม็นเขียว แต่ถ้ามีการ 

แนะน าและให้เขาทดลองรับประทานดูแล้วเขาจะติดใจ เป็นผลไม้ที่เหมาะส าหรับทานเล่น กลุ่มผู้บริโภค
มะขามเทศส่วนใหญ่จะเป็นคนมีสตางค์ แต่การบริโภคยังไม่แพร่หลายนัก มะขามเทศเบอร์ใหญ่เหมาะส าหรับ
ขายให้กับผู้มีอันจะกินส่วนมะขามเทศเบอร์เล็กนั้นสาวโรงงานแถบมหาชัยก็นิยมบริโภคกันเพราะราคาไม่แพง 
ซึ่งมะขามเทศเบอร์ใหญ่กว่าจะถึงมือผู้บริโภคก็ตกกิโลกรัมละ 120-130 บาท นอกจากมะขามเทศ 2 เบอร์
นี้แล้วยังมีมะขามเทศที่แกะเอาเฉพาะเนื้อเป็นมะขามเทศที่สุกเต็มที่มีรสหวานเพียงแต่ฝักแตก เจ้าของก็เลย
ต้องแกะเอาเฉพาะเนื้อมาจ าหน่ายกิโลกรัมละ 15-20 บาท กิโลหนึ่งได้ปริมาณมากทีเดียว แถมรสชาติหวาน
กว่ามะขามเทศเบอร์ใหญ่และเบอร์เล็กเสียอีก แต่ปริมาณที่แกะได้ละวันมีไม่มากนัก จะเห็นว่ามะขามเทศที่
เก็บมาจะขายได้เกือบทั้งหมด ส่วนเปลือกบางครั้งยังเอาไปให้วัวกินได้ 

ผู้ที่ปลูกมะขามเทศจะต้องมีตลาดเป็นของตัวเอง 
มะขามเทศจัดว่าเป็นพืชที่เน่าเสียง่าย ตลาดมีจ ากัด ฉะนั้นผู้ที่คิดจะปลูกมะขามเทศจะต้องมีตลาด 

รองรับปัจจุบันมีเกษตรกรหลายๆ คนตัดพุทราทิ้งหันมาปลูกมะขามเทศแล้วน ามาวางขายกันเองกิโลกรัมละ 
30 บาท การขายในราคานี้อาจจะได้ราคาดีกว่าพุทรา ซึ่งพุทรากิโลกรัมละ 2-3 บาท แต่มะขามเทศเป็นพืช
ที่คายน้ าเร็วน้ าหนักลดลงเมื่อเก็บไว้นานๆ การปลูกมะขามเทศในช่วงแรกๆ นั้นปัญหาค่อนข้างจะมีน้อย 
เมื่อใดที่มะขามเทศโตเต็มที่การดูแลรักษาจะเริ่มล าบากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยว การให้ปุ๋ย การ
พ่นสารเคมี การปูองกันก าจัดแมลง ปัญหาโรคราด าที่เกิดกับฝักมะขามเทศ ปัญหาโรคกิ่งแห้งตาย สิ่งเหล่านี้
ล้วนแต่เป็นภาระท่ีท่านผู้ปลูกมะขามเทศจะต้องพบในโอกาสต่อไป ยิ่งถ้าปีไหนฝนตกชุกแล้ว โอกาสขาดทุนก็
ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น ผลผลิตปี 2537/2538 มะขามเทศสวนคุณบุญส่งต้องขาดทุนเพราะฝนตกชุก ฝนตก
ลงมาช่วงที่ก าลังเก็บเก่ียวมะขามเทศเน่าเก็บขายไม่ได้ ส าหรับปี2538/2539 นี้นับว่าโชคดีฝนยังไม่ตกทั้งที่
ฝนตกที่กรุงเทพฯแต่ที่สมุทรสาครไม่ตก ถ้าฝนตกลงมามะขามเทศเก็บขายไม่ได้จะต้องเสียรายได้ของวันนั้น
ไปเลย รายได้ของแต่ละวันไม่แน่นอน บางวันไม่น่าเชื่อว่าจะเก็บได้มากก็ต้องเชื่อปีไหนฝนตกช่วงเก็บผลผลิต
มีรายได้อยู่ในหลักล้าน แต่รายจ่ายเฉพาะค่าสารเคมีตกประมาณ 2-3 แสนบาทยังไม่รวมค่าคนงาน แต่ก็ถือ
ว่าพอมีก าไรยกเว้นปี 2537/2538 ขาดทุนหลายแสนเช่นกัน 

จากข้อจ ากัดของมะขามเทศในเรื่องของลาดผู้บริโภคน้อย ผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดต้องขายได้หมด 
ภายในวันเดียว การแปรรูปมะขามเทศและวิธีการเก็บรักษายังไม่สามารถกระท าได้ ฉะนั้นการจะปลูกมะขาม
เทศนั้น ผู้ที่คิดจะปลูกจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าเรามีตลาดแล้วหรือยัง สินค้าทุดอย่างถ้ามีปริมาณที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาราคาตกต่ าก็มีน้อย แต่ถ้าเมื่อใดที่ที่สินค้าเกษตรมีมากกว่าความต้องการ
ของผู้บริโภค เมื่อนั้นปัญหาราคาตกต่ าก็จะตามมา ยิ่งมะขามเทศเป็นพืชที่เน่าเสียง่าย อัตราการเสี่ยงยิ่งสูง 

อย่างไรก็ตามมะขามเทศนั้นหากมองในแง่มุมอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าเป็นพืชที่ทั้งทนเค็มทนเปรี้ยวและทน 



แล้งรวมไปถึงโตเร็ว หากปลูกเป็นพืชยืนต้นตามโรงเรียนในเขตทุรกันดาร นอกจากจะให้ร่มเงาแก่เด็กๆ แล้ว
ยังมีฝักให้เด็กสอยกินเป็นอาหารกลางวันได้อย่างดีเพราะเป็นพืชมี่ทีแปูงและน้าตาลสูง ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ 
ปลูกแบบเทวดาเลี้ยงก็ได้ฝักธรรมชาติของมะขามเทศเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแล้ว เพ่ิงจะปลูกเป็นการค้าไม่กี่ปี
มานี้เอง 
 

2.2.2  ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากใบมะขามเทศ 
มะขามเทศ เป็นพืชตระกูลถั่ว มีธาตุไนโตรเจนสูง มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ส าหรับ

เกษตรกรที่เห็นถึงประโยชน์ของต้นมะขามเทศ ส่วนใหญ่จะใช้ใบและกิ่งเล็กๆน ามารวมๆกันแล้วน าไปใส่นา
ข้าวหรือพืชสวนเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอย่างดีในการบ ารุงต้นพืช แต่ส าหรับคุณนวล อินทสุข เกษตรส านึกรักบ้านเกิด
ปี 2551 จ.บุรีรัมย์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Farmer info ทางด่วนข้องมูลการเกษตร ว่า ตนมีวิธีใน
การใช้ใบมะขามเทศให้เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงมากกว่าการน ามารวมกันแล้วน าไปใส่ต้นพืชเปล่าๆ ด้วยกรรมวิธีใน
การหมักง่ายๆ เกษตรสามารถท าตามได้ ดังนี้ 

 สูตรปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากใบมะขามเทศ 
1.ใบและกิ่งสดๆของต้นมะขามเทศรวมๆกัน 100-150 กิโลกรัม 
2.มูลสัตว์แห้ง 200 กิโลกรัม 
3.ปุ๋ยยูเรีย 0.5 กิโลกรัม 
4.ฟอสเฟต 5 กิโลกรัม 
5.น้ าหมักชีวภาพหรือน้ าเปล่า 

  วิธีการท า 
คลุกเคล้าส่วนผสมรวมกัน จากนั้นหว่านปุ๋ยยูเรีย 0.5 ก.ก.ให้ทั่วกองปุ๋ยเป็นอันดับสุดท้าย รดด้วย

น้ าเปล่า แต่ถ้าให้ดีที่สุดให้ใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.2 เจือจาง (10 ซีซีต่อน้ า 10 ลิตร) รดให้ชุ่มความชื้น 40% 
คลุมกองปุ๋ยด้วยวัสดุให้มิดชิด จากนั้นทิ้งไว้ 3 วันให้กลับกองปุ๋ย และจากนั้นทิ้งไว้ทุกๆ 7 วัน รวม 3 ครั้งให้
หมั่นกลับกองปุ๋ย รวมใช้เวลาในการหมัก 24 วัน ให้สังเกตโดยการจับกองปุ๋ย ถ้าปุ๋ยไม่ร้อน แสดงว่าใช้ได้ 
เกษตรกรจะได้ปุ๋ยหมักรวมคุณภาพสูงจากใบมะขามเทศ เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพมากกว่าปุ๋ยหมักสูตรทั่วไปและ
สามารถน าไปใช้กับพืชได้ทุกชนิด 

  การน าไปใช้และประโยชน์ 
ใช้ได้กับ พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก ไม้ประดับและนาข้าว สามารถน าไปหว่านระหว่างเตรียมแปลงก่อน

ปลูกในอัตรา 30 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ ใช้คลุกเคล้าหรือรองก้นหลุมก่อนปลูกพืชในปริมาณอินทรีย์ วัตถุในดิน 
ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ ช่วยไม่ให้เกิดเชื้อรา ท าให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดีสามารถน้ าไปใส่โคนพืชเพ่ือ
ท าลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา หรือ ลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินได้อย่างดี 

 
2.2.3  มะขามเทศ พืชเศรษฐกิจ ‘ตัวใหม่ของเมืองแม่กลอง’ 
เกษตรกรในเมืองแม่กลอง พ่ึงจะทดลองปลูกมะขามเทศ เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยการโค่นล้ม

มะพร้าวที่มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากน้ าเค็มรุกกล้ า ไม่สามารถผลิตน้ าตาลมะพร้าวได้และพ้ืนที่ที่เป็นบ่อกุ้ง
เดิม ที่อดีตเคยเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด าและเลิกลาไปจึงหันมาปลูกมะขามเทศทดแทน ส่วนมากนิยมปลูกในเขต
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม เช่น ที่ต าบลลาดใหญ่ และ ต าบลนางตะเคียน โดยที่ต าบลลาดใหญ่ปลูกประมาณ 
200 กว่าไร่ และต าบลนางตะเคียนปลูกกันประมาณ 100 กว่าไร่  

น าพันธุ์มาจากจังหวัดสระบุรี แล้วขยายพันธุ์ต่อๆ กันไป ขายในราคากิ่งละ 20-30 บาท ส่วน
ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 500-700 กิโลกรัมต่อ 1 ปี ราคาขายกิโลกรัม 50-60 บาท 1ไร่จะได้เงินประมาณ 
40,000 – 60,000 บาทต่อ 1ปี มะขามเทศจึงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามอง 



นายบุญลือ จันทร์เจริญ อายุ 60 ปี อยู่ที่ 41/1 หมู่ 6 ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่ง
ยึดอาชีพปลูกมะขามเทศ 10 กว่าปีมาแล้ว พร้อมยังเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อขะขามเทศจากรายอ่ืนๆ ไปส่ง
ตลาดอีกทอดหนึ่ง เปิดเผยว่า เริ่มปลูกมะขามเทศมาตั้งแต่ปี 2540 โดยใช้เนื้อที่ทดลองปลูกครั้งแรก
ประมาณ 5 ไร่ เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอในจึงได้เช่าที่ของผู้อ่ืนปลูกเพ่ิมเติมอีกประมาณ 10กว่าไร่ ลงทุนไป
ประมาณ 2 แสนกว่าบาทโดยซื้อพันธุ์ทองห่อมาจากจังหวัดสระบุรี มาในราคากิ่งละ 50 บาทและในปัจจุบัน
ก าลังปลูกพันธุ์ไร้หนาม เพราะดูแลได้ง่ายการรักษา และการเก็บผลผลิตก็ง่ายตามไปด้วย 

นายบุญลือเปิดเผยว่าถึงวิธีการปลูกมะขามเทศว่า ไม่มีอะไรยุ่งยากไปกว่าการปลูกพืชชนิดอ่ืน 
เริ่มแรกจากการเตรียมพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่ที่เหมาะสม ก็ควรเป็นร่องสวน ให้น้ าไหลถ่ายเทได้ ขุดหลุมกว้าง
ประมาณ 50 เซนติเมตร และลึกประมาณ 10 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก แล้วน ากิ่งช าลง
ปลูก กลบโคนให้เป็นโคนเล็กน้อย หมั่นดูแลรดน้ าวันเว้นวัน ให้ปุ๋ย 15 วันต่อ 1 ครั้ง ประมาณ 6เดือน ถึง 1 
ปี มะขามเทศจะเริ่มให้ผลผลิตซึ่งชุดแรกจะเริ่มให้ผลผลิตไม่มากนัก ต้องเร่งน้ าเร่งปุ๋ย จนเมื่ออายุได้ 3-4 ปี
จะให้ผลผลิตอย่างเต็มท่ี โดยจะให้ผลผลิตมากที่สุดในเดือนมีนาคาของทุกปี 

ศัตรูของมะขามเทศที่ส าคัญคืออากาศ เพราะมาขามเทศชอบอากาศหนาว หนาวเย็น ไม่ชอบอากาศ
ชื้นและร้อน เพราะท าให้ฝักแตกก่อนก าหนด และขึ้นรา ส่งผลให้แมลงเข้าไปรบกวนเจาะฝักให้เสียหาย ขาย
ไม่ได้ราคา ส่วนโรคก็มีเชื้อราแอนเทคโนสและราสนิม  ท าให้ฝักฝุอและเชื่อราทั้ง 2 ชนิด ยังท าลายใบ ล าต้น 
และราก ตลอดจนแมลงวันทองที่คอยมาท าลายฝักให้เสียหาย สิ่งที่น่าวิตกก็คือผลกระทบจาก โรงงาน
อุสาหกรรมและโรงงานผลิตกระแสไฟฟูาของจังหวัดใกล้เคียง ท าให้เกิดอากาศเสีย เกิดฝนกรด ส่งผลให้
มะขามเทศเป็น ราสนิม ผลผลิตก็ลดลงน้อยไปด้วย 

สิ่งที่ผู้ปลูกมะขามเทศต้องพึงระวังก็คือ ต้องดูแลไม่ให้ต้นมะขามเทศ สูงมากเกินไป เพราะถ้ายิ่งสูง
มากการดูแลและการเก็บผลผลิตจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้น ต้องหมั่นตัดแต่ง ตอนกิ่ง และล าต้นให้อยู่ในระดับที่
พอดี ส่วนปุ๋ยที่ใช้ควรเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ถ้าเป็นปุ๋ยเคมี ต้องเป็นสูตร 16-16-16 ใส่ในประมาณ 1-2 
กิโลกรัมต่อต้น 15 วันใส่ 1 ครั้งและควรใช้สารสะเดาซึ่งเป็นสารธรรมชาติ ก าจัดแมลงศัตรู ตั้งแต่ออกใบ
อ่อนมาควรใช้สารเคมีตอนออกฝัก เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 

ปัญหาของมะขามเทศที่พบก็คือ ฝักเก็บไว้ได้ไม่คงทน ต้องจ าหน่ายหรือเก็บขายวันต่อวัน ไม่เกิน 2 
วัน หากเกินกว่านั้น ฝักจะเน่าเละขึ้นรา รับประทานไม่ได้ ซึ่งสร้างความยุ่งยากให้กับเกษตรกรและพ่อค้ า
แม่ค้าที่รับไปจ าหน่าย  เพราะถ้าขายไม่ออก ก็จะขาดทุน และเกษตรส่วนใหญ่ในระหว่างออกฝัก ต้องใช้เคมี
เป็นจ านวนมาก เนื่องจากศัตรูพืชค่อยรบกวนมากหากใช้สารเคมีท่ีมาจากธรรมชาติ ผู้บริโภคก็จะปลอดภัย 

นายบุญลือ กล่าวเพ่ิมเติมว่า สิ่งที่เกษตรกรต้องการก็คือ อยากให้กรมส่งเสริมการเกษตรและ
เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด อ าเภอ หรือต าบล ดุแลแนะน าเกษตรกรบ้างในเรื่องของการเพาะปลูก การใช้
สารเคมี การให้ปุ๋ยและน้ า  เพราะเกษตรกรบางรายยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง ไม่ใช้บ่อยให้ปลูกกันเองไปตาม
บุญตามกรรม  ไม่มีการพัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งการจัดหาตลาด ซึ่งในปัจจุบันตลาดรับชื้อมะขามเทศยังไม่กว้าง
นัก จ าหน่ายได้ในจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรสาคร เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร เท่านั้น 
หากมีตลาดจ าหน่ายมากขึ้นเชื่อว่าเกษตรในเมืองแม่กลองคงทดลองปลูกมะขามเทศกันมากขึ้น ส่งผลให้เป็น
การกระจายรายได้ เพ่ิมขึ้นให้กับเกษตรเอง และจังหวัดสมุทรสงครามด้วย เกษตรกรรายใดต้องการจะ
ทดลองปลูกมะขามเทศดูบ้าง สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณบุญลือ จันทร์เจริญ บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 6 ต.
นางตะเคียน อ.เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000  หรือที่ส านักงานเกษตรจังหวัด สมุทรสงคราม ถนนเอกชัย 
ต าบลลาดใหญ่  อ. เมือง  จ. สมุทรสงคราม 75000 โทร 034-711-711 ในวันและเวลาราชการ และถ้า
จะชื้อมะขามเทศที่สดและอร่อยต้องที่ตลาดแม่กลองเท่านั้น ณ เวลานี้ เป็นฤดู ที่มะขามเทศก าลังมีจ าหน่าย 
หากเดือนเมษายนผ่านพ้นไปแล้ว จะไม่มีมะขามเทศแม่กลองให้ชิมลิ้มลองกัน 

 



 

 2.3  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธิติพัทธ์ ชัญถาวร (2554)  ได้ท าการศึกษาการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับการผลิตมะขาม

เทศของเกษตรกรในอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษา 1) สภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกร 2) ความรู้พ้ืนฐานและแหล่งความรู้พ้ืนฐานของเกษตรกรผู้ผลิตมะขามเทศ 3) การ
ยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับการผลิตมะขามเทศของเกษตรกร  4) ปัญหาและข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตมะขามเทศ ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกมะขามเทศภายในอ าเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา ปีการผลิต2553/2554 จ านวน 80 ราย เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และการจัดอันดับ  ผลการวิจัยพบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุเฉลี่ย 53.4 ปี ส่วนมากจบการศึกษาจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และมีสถานภาพสมรส จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.4 คน มีสมาชิกในครัวเรือนที่ใช้เป็นแรงงาน 2 คน มีการจ้างแรงงานนอก
ครัวเรือน 1.3 คน มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 14 ไร่ จ านวนต้นมะขามเทศเฉลี่ย 107.6 ต้น แหล่งเงินทุน
ส่วนใหญ่ ใช้ทุนตนเอง ต้นทุนการผลิตมะขามเทศเฉลี่ยต่อต้น 194.5 บาท รายได้จากการปลูกมะขามเทศ
เฉลี่ยต่อต้น ปี 2551/52 665.5 บาท การศึกษาดูงานเฉลี่ย 1.3 ครั้ง ได้รับการฝึกอบรม เฉลี่ย 2 .1 ครั้ง 
การติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเฉลี่ย 5.4 ครั้ง และมีประสบการณ์ในการปลูกมะขามเทศ เฉลี่ย 6 ปี 
2) ความรู้พ้ืนฐานและแหล่งความรู้พ้ืนฐานของเกษตรกรผู้ผลิตมะขามเทศ ส่วนใหญ่ตอบถูกร้อยละ 80 ขึ้น
ไป ได้รับความรู้จาก เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ผู้น าชุมชน ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนฝูง เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรประจ า อบต. และคณะกรรมการบริหารศูนย์ อาสาสมัครเกษตร 3) การยอมรับเกษตรดีที่
เหมาะสมของเกษตรกรเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การควบคุมศัตรูมะขามเทศ วิทยาการหลังการ
เก็บเก่ียว พันธุ์มะขามเทศที่ใช้ สุขลักษณะและความสะอาด การปลูกมะขามเทศ การดูแลมะขามเทศ การใส่
ปุ๋ย การให้น ้า แหล่งปลูก/พ้ืนที่ปลูก การบันทึก และการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะขามเทศ 4) ในการผลิตมะขาม
เทศมีปัญหาได้แก่ ดินเค็มลดลงท าให้รสชาติของมะขามเทศเปลี่ยนไป น ้ามัน ปุ๋ยเคมี และสารเคมีราคาแพง 
แมลงศัตรูพืชและโรคระบาด และขาดการบันทึกข้อมูล ข้อเสนอแนะภาครัฐควรให้การสนับสนุนไฟฟูาเพ่ือ
การเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง เกษตรดีที่เหมาะสม เพ่ือให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของมะขามเทศ ๒) เพ่ือหาแนวทางการจัดการแปลงปลูกมะขามเทศที่เหมาะสมต่อการผลิต               
3) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตของมะขามเทศให้แก่เกษตรกร 
 3.๑ วธิีด าเนินการศึกษา  ท าการวางแผนการทดลอง โดยท าการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นมะขามเทศ  จ านวน 2 ปัจจัย  ดังนี้    

ปัจจัยที่ 1   การตัดแต่งกิ่งมะขามเทศ  จ านวน 3 วิธีการ 
  วิธีการที่ 1  ตัดยอดกิ่งประธาน     ===> T1 
  วิธีการที่ 2  ตัดแต่งกิ่งแขนงเพ่ือปูองกันทรงพุ่มทึบ   ===> T2   
  วิธีการที่ 3  ท าสาวต้นพันธุ์ *   ===> T3 

(* หมายเหตุ  ท าสาวต้นพันธุ์โดยคัดต้นพันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป) 
ปัจจัยที่ 2 การตัดรากต้นมะขามเทศ 
  วิธีการที่ 1  ตัดรากรอบโคนต้น รัศมี 1 เมตร ===> R1 
  วิธีการที่ 2  ไม่ตัดราก    ===> R2 

   
สามารถแบ่งการทดลองเป็น ๖ วิธี  ดังนี ้

การตัดราก การตัดแต่งกิ่ง 
ตัดกิ่งประธาน 

(T1) 
ตัดแต่งกิ่งแขนง 

(T2) 
ท าสาวต้นพันธุ์ 

(T3) 
ตัดราก (R1) 
 

T1R1 
ตัดกิ่งประธาน+ตัดราก 

Treatment 1 

T2R1 
ตัดกิ่งแขนง+ตัดราก 

Treatment 3 

T3R1 
ท าสาว+ตัดราก 
Treatment 5 

ไม่ตัดราก (R2) T1R2 
ตัดกิ่งประธาน+ไม่ตัดราก 

Treatment 2 

T2R2 
ตัดกิ่งแขนง+ไม่ตัดราก 

Treatment 4 

T3R2 
ท าสาว+ไม่ตัดราก 
Treatment 6 

  
   

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ท าการทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ

ต้นมะขามเทศตามวิธีการจัดการผลิตตามแผนการทดลอง  โดยด าเนินการเก็บข้อมูล  ดังนี้ 
  - ขนาดทรงพุ่ม 
  - ความสูงของต้นพันธุ์ 
  - จ านวนการแตกกิ่งใหม่ 
  - ลักษณะการแตกก่ิง 
  - จ านวนผลผลิต 



  - โรคและแมลงศัตรูมะขามเทศ 
     แผนปฏิบัติงาน 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 

ปี 2560 ปี 2561 

ต.
ค.

60
 

พ.
ย.

 6
0 

ธ.ค
. 6

0 

ม.
ค.

61
 

ก.
พ.

61
 

มี.
ค.

61
 

เม
.ย

.6
1 

พ.
ค.

61
 

มิ.
ย.

61
 

ก.
ค.

61
 

ส.
ค.

61
 

ก.
ย.

61
 

1. ตัดแต่งกิ่งต้นพันธุ์มะขามเทศ             

2. ตัดแต่งทรงพุ่ม             

3. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15             

4. ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21             

5. ใส่ปุ๋ยคอก             

6. ฉีดพ่นฮอร์โมน             

7. เก็บผลผลิต             

  
 3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ของการเจริญเติบโตของ
มะขามเทศและผลผลิต   วิเคราะห์การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชของมะขามเทศในแปลงปลูกในศูนย์ปฏิบัติการ  และ
แปลงปลูกของเกษตรกรเพ่ือหาสาเหตุและวิธีการปูองกันก าจัด 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 

ในการศึกษาการจัดการแปลงมะขามเทศในครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัย 2 
ปัจจัย คือ รูปแบบการตัดแต่งก่ิง และการตัดรากต้นพันธุ์ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นมะขามเทศ  ดังนี้   

1) การเจริญเติบโตของต้น  โดยท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละของขนาดทรงพุ่ม, ความสูงต้น, 
จ านวนการแตกกิ่ง 

2) ผลผลิต  โดยท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละของจ านวนการติดผล, จ านวนผลผลิต 
3) การเกิดโรคและแมลงศัตรูมะขามเทศในแปลงปลูก 

 
4.1 การเจริญเติบโตของต้น 
1) ผลการเจริญเติบโตของขนาดทรงพุ่ม   พบว่า หลังการตัดแต่งก่ิงขนาดทรงพุ่มมีการเจริญเติบโตขยาย 

ขนาดมากขึ้นตามระยะเวลาที่ท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 5 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบการขยาย
ขนาดของทรงพุ่มตามวิธีการตัดแต่งกิ่ง พบว่า การตัดแต่งกิ่งแขนงมีการขยายขนาดของทรงพุ่มมากที่สุด  เท่ากับ 
638.00 เซนติเมตร (ตัดราก)  และ 663.33 เซนติเมตร (ไม่ตัดราก) รองลงมาคือการตัดกิ่งประธาน และการตัดท า
สาวต้นพันธุ์ตามล าดับ ซึ่งมีผลเป็นไปในทางเดียวกันกับการเปรียบเทียบการตัดรากและไม่ตัดรากร่วมด้วย 

 
ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยในแต่ละเดือน   

เดือนที่ 
(หลังตัดแต่งกิ่ง) 

ขนาดทรงพุ่ม (เซนติเมตร) 
ตัดกิ่งประธาน 

(T1) 
ตัดแต่งกิ่งแขนง 

(T2) 
ท าสาวต้นพันธุ์ 

(T3) 
ตัดราก  
(R1) 

ไม่ตัดราก(R2) ตัดราก  
(R1) 

ไม่ตัดราก 
(R2) 

ตัดราก  
(R1) 

ไม่ตัดราก 
(R2) 

1 461.00 515.13 534.00 571.00 249.80 283.20 

2 572.00 554.67 575.33 632.67 306.73 336.67 

3 558.67 556.67 584.67 630.33 346.33 381.67 

4 594.67 564.67 628.33 638.67 375.33 409.33 

5 606.67 597.33 638.00 663.33 409.00 417.33 

 
2) ผลการเจริญเติบโตทางความสูงต้น   พบว่า หลังการตัดแต่งก่ิงขนาดทรงพุ่มมีการเจริญเติบโตขยายขนาด 

มากขึ้นตามระยะเวลาที่ท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนที่ 1 ถึง เดือนที่ 5 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความ
สูงต้นตามวิธีการตัดแต่งกิ่ง พบว่า การตัดแต่งกิ่งแขนงมีความสูงต้นสูงสุด เท่ากับ 682.00 เซนติเมตร (ตัดราก)  และ 
689.33 เซนติเมตร (ไม่ตัดราก) รองลงมาคือการตัดกิ่งประธาน และการตัดท าสาวต้นพันธุ์ตามล าดับ ซึ่งมีผลเป็นไป
ในทางเดียวกันกับขยายขนาดทรงพุ่ม  เมื่อเปรียบเทียบการตัดรากและไม่ตัดรากของการตัดแต่งกิ่งแต่ละวิธีการต้น
พันธุ์มีความสูงใกล้เคียงกัน 



 
ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงความสูงต้นเฉลี่ยในแต่ละเดือน   

เดือนที่ 
(หลังตัดแต่งกิ่ง) 

ความสูงต้น (เซนติเมตร) 
ตัดกิ่งประธาน 

(T1) 
ตัดแต่งกิ่งแขนง 

(T2) 
ท าสาวต้นพันธุ์ 

(T3) 
ตัดราก  
(R1) 

ไม่ตัดราก 
(R2) 

ตัดราก  
(R1) 

ไม่ตัดราก 
(R2) 

ตัดราก  
(R1) 

ไม่ตัดราก 
(R2) 

1 407.73 402.07 539.27 611.67 248.60 282.60 

2 463.67 488.33 612.67 661.00 285.20 310.67 

3 496.67 520.00 621.67 654.67 364.67 362.67 

4 528.67 516.00 658.00 680.00 386.67 385.33 

5 519.33 522.67 682.00 689.33 399.33 378.00 

% การพัฒนา

ความสูงต้ังแต่ 

เดือนที่ 1-5 27.37% 29.99% 26.47% 12.70% 60.63% 33.76% 

 
 3) ผลการแตกกิ่งใหม่  พบว่า  วิธีการตัดกิ่งประธานและการท าสาวต้นพันธุ์มีการแตกกิ่งใหม่จ านวนมาก  
เท่ากับ 59.80 กิ่ง  (ตัดกิ่งประธานร่วมกับไม่ตัดราก)  และ 61.80 กิ่ง (ท าสาวต้นพันธุ์ร่วมกับไม่ตัดราก)  ส่วนการ
ตัดแต่งก่ิงแขนงพบว่า มีการแตกกิ่งใหม่น้อยที่สุด  การเปรียบเทียบวิธีการตัดรากพบว่าจ านวนกิ่งแตกใหม่เกิดขึ้นมาก
กับวิธีการไม่ตัดราก 
 
ตารางท่ี 4.3  ตารางแสดงจ านวนรวมการแตกกิ่งใหม ่

เดือนที ่
(หลังตัดแต่งกิ่ง) 

จ านวนรวมการแตกกิ่งใหม่ (ก่ิง) 
ตัดกิ่งประธาน 

(T1) 
ตัดแต่งกิ่งแขนง 

(T2) 
ท าสาวต้นพันธุ์ 

(T3) 
ตัดราก  
(R1) 

ไม่ตัดราก 
(R2) 

ตัดราก  
(R1) 

ไม่ตัดราก 
(R2) 

ตัดราก  
(R1) 

ไม่ตัดราก 
(R2) 

1 37.07 43.47 12.27 12.60 33.33 36.13 

2 47.53 54.33 19.80 20.67 42.27 47.60 

3 49.27 57.00 22.07 22.00 44.67 55.33 

4 51.20 58.13 23.47 23.60 46.20 60.13 

5 52.60 59.80 25.00 24.20 46.60 61.80 

 



4.2  ผลผลิต     
1) ปริมาณการติดดอกของการตัดแต่งมะขามเทศทั้ง 6 วิธี  พบว่ามีการติดดอกทุกต้น คิดเป็น 100% ของ 

กลุ่มทดลองท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 4.4  ร้อยละของจ านวนการติดดอก 

วิธีการ จ านวนการติดดอก (ร้อยละ) 
ตัดกิ่งประธาน 

(T1) 
ตัดแต่งกิ่งแขนง 

(T2) 
ท าสาวต้นพันธุ์ 

(T3) 
เฉลี่ย 

ตัดราก (R1) 100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

ไม่ตัดราก (R2) 100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

เฉลี่ย 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
2) จ านวนการติดผลอ่อนของการตัดแต่งมะขามเทศ  พบว่าจ านวนการติดผลอ่อนเฉลี่ยจากการตัดแต่งกิ่ง

แขนงมีจ านวนการติดผลอ่อนมากที่สุด เท่ากับ ร้อยละ 83.34  รองลงมาคือการตัดกิ่งประมาณ  เท่ากับ ร้อยละ 
60.00 ส่วนการท าสาวต้นพันธุ์มีจ านวนการติดผลอ่อนน้อยที่สุด เท่ากับ ร้อยละ 36.67  เมื่อเปรียบเทียบจ านวน
การติดผลอ่อนเฉลี่ยระหว่างการตัดรากและไม่ตัดรากพบว่า  จ านวนติดผลอ่อนจากการตัดรากมีจ านวนมากกว่าไม่ตัด
ราก เท่ากับ ร้อยละ 64.44 และ 55.56 ตามล าดับ  แต่เมื่อเปรียบเทียบร่วมกับการตัดแต่งกิ่งพบว่ามีจ านวนการติด
ผลอ่อนจากการตัดแต่งก่ิงแขนงของการไม่ตัดรากกลับมีมากกว่าการตัดราก 
 
ตารางท่ี 4.5  ร้อยละของจ านวนการติดผลอ่อน 

วิธีการ จ านวนการติดผลอ่อน (ร้อยละ) 
ตัดกิ่งประธาน 

(T1) 
ตัดแต่งกิ่งแขนง 

(T2) 
ท าสาวต้นพันธุ์ 

(T3) 
เฉลี่ย 

ตัดราก (R1) 73.33 
 

80.00 
 

40.00 
 

64.44 

ไม่ตัดราก (R2) 46.67 
 

86.67 
 

33.33 
 

55.56 

เฉลี่ย 60.00 83.34 36.67 60.00 

 
3) ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งประธานสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้มากท่ีสุด เท่าดับ 5.03  

กิโลกรัมต่อต้น  รองลงมาคือการตัดแต่งกิ่งแขนงเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ยได้เท่ากับ  4.38 กิโลกรัมต่อต้น  ส่วนการท า
สาวต้นพันธุ์เก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยที่สุดเท่ากับ 2.42 กิโลกรัมต่อต้น 

เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการตัดรากและไม่ตัดราก  พบว่า  ผลผลิตเฉลี่ยที่ได้จากการไม่ตัดรากมี 
ปริมาณมากกว่าตัดราก  เท่ากับ  4.39 และ 3.49 กิโลกรัมต่อต้น ตามล าดับ แต่ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบการตัดรากกับ
วิธีการตัดแต่งกิ่งพบว่าในการท าสาวต้นพันธุ์ผลผลิตที่ได้จากการตัดรากมีจ านวนมากกว่าไม่ตัดรากซึ่งแตกต่างจาก
วิธีการตัดแต่งกิ่งประธานและกิ่งแขนงที่ได้ผลผลิตจากการไม่ตัดรากมากกว่า 
 



ตารางท่ี 4.6  จ านวนผลผลิต (กิโลกรัมต่อต้น) 
วิธีการ จ านวนผลผลิต (กก./ต้น) 

ตัดกิ่งประธาน 
(T1) 

ตัดแต่งกิ่งแขนง 
(T2) 

ท าสาวต้นพันธุ์ 
(T3) 

เฉลี่ย 

ตัดราก (R1) 4.23 
 

3.62 
 

2.61 
 

3.49 

ไม่ตัดราก (R2) 5.82 
 

5.13 
 

2.23 
 

4.39 

เฉลี่ย 5.03 4.38 2.42 3.94 

  
4.3 การเกิดโรคและแมลงศัตรูมะขามเทศ 
 4.3.1  โรคเข้าท าลายมะขามเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4.3.2  แมลงศัตรูมะขามเทศ 
1)  ไรแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  2) หนอนเจาะฝักมะขามเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีของมะขามเทศสู่เกษตรกร 
 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3  ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแก่เกษตรกร  ผู้

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561  หลักสูตร “การปลูกมะขามเทศเพ่ือการค้า” โดยถ่ายทอดเนื้อหาการปลูก
มะขามเทศเพ่ือการค้า  การตัดแต่งก่ิงมะขามเทศ  การขยายพันธุ์มะขามเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม การเรียนรู้การตัดแต่งกิ่งมะขามเทศ 

กิจกรรม การเรียนรู้การขยายพันธ์ุมะขามเทศด้วยวิธีตอนกิ่ง 

กิจกรรม การเรียนรู้การดูแลแปลงมะขามเทศ และการผลิตเชือ้ราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรคมะขามเทศ 



บทที่ 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

5.1 การเจริญเติบโตของต้นมะขามเทศ 
1)  ขนาดทรงพุ่ม  การตัดแต่งกิ่งท าให้ขนาดทรงพุ่มแผ่กว้างขึ้นทั้ง 3 วิธี โดยการท าสาวต้นพันธุ์

หลังตัดแต่งกิ่งได้ 5 เดือน มีขนาดทรงพุ่มประมาณ 4 เมตร  ส่วนการตัดแต่งกิ่งอีก 2 วิธี มีขนาดทรงพุ่ม
ประมาณ 6 เมตร  ดังนั้น จึงควรก าหนดระยะห่างการปลูกของต้นตามวิธีการตัดแต่งกิ่ง หากท าสาวสามารถ
ก าหนดระยะห่างได้ 8 เมตร ส่วนการตัดแต่งกิ่งแขนงและกิ่งประธานสามารถก าหนดระยะห่างที่ 12 เมตร  
เมื่อเปรียบเทียบวิธีการตัดรากกับไม่ตัดราก  พบว่า หากต้องการเพิม่ขนาดทรงพุ่มไม่จ าเป็นต้องตัดราก 

2) ความสูงต้น  หากต้องการเพ่ิมความสูงให้กับต้นควรท าการตัดรากร่วมกับการตัดแต่งกิ่ง
โดยเฉพาะการท าสาวต้น เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ของการพัฒนาความสูงถึง 60.63 % ส่วนการไม่ตัดรากมี
การพัฒนาความสูงต้นเพียง 33.76% ส่วนการตัดแต่งกิ่งประธานและกิ่งแขนงในต้นที่สมบูรณ์พร้อมให้
ผลผลิตไม่จ าเป็นต้องตัดรากเนื่องจากต้องการให้ต้นเตี้ยเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเก็บเก่ียว  แต่ส าหรับต้นที่
ยังไม่สมบูรณ์หากต้องการเร่งการเจริญทางความสูงสามารถตัดรากร่วมการตัดแต่งกิ่งแขนงได้เนื่อ งจากมี
เปอร์เซนต์การพัฒนาความสูงเช่นเดียวกับการท าสาวต้นพันธุ์ 

3) การแตกกิ่งใหม่  เมื่อต้องการให้มีการแตกกิ่งใหม่ควรใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งประธานหรือการท าสาว
ต้นพันธุ์เพ่ือให้มีกิ่งแตกขึ้นใหม่และไม่ต้องท าการตัดรากเมื่ออยู่ในระยะของการเจริญเติบโตทางต้นและใบ  
แต่หากก่ิงทีอ่อกมาใหม่มีจ านวนมากเกินไปให้ท าการตัดกิ่งทิ้งบ้างเพ่ือไม่ให้กิ่งเบียดกันมากเกินไป 

 5.2  ผลผลิต     
ผลของการติดดอกของต้นมะขามเทศ พบว่า จ านวนต้นที่เก็บวัดผลติดดอกทุกต้นโดยท าการนับ

จ านวนต้นที่ติดดอกแล้วในวันเก็บข้อมูล  ทางผู้วิจัยสามารถวัดปริมาณการออกดอกได้โดยท าการสุ่มวันเก็บ
ข้อมูลในวันที่มีการติดดอกและติดผลอ่อนเพ่ือเปรียบเทียบความรวดเร็วในการติดผลผลิตของแต่ละทรีทเม้นต์ 

การติดผลอ่อน  พบว่า  การตัดแต่งกิ่งแขนงพบจ านวนต้นที่ติดผลอ่อนสูงที่สุด ซึ่งสรุปได้ว่า  วิธีการ
ตัดแต่งก่ิงแขนงสามารถติดผลผลิตได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเมื่อเก็บบันทึกผลในวันเดียวกันและวิธีการตัดแต่ง
ที่ใช้ระยะเวลาในการติดผลผลิตช้าที่สุดคือการท าสาวต้นพันธุ์  ดังนั้นหากต้องการให้ได้ผลผลิตเร็วเพ่ือให้ได้
ราคาขายสูงควรรีบท าการตัดแต่งกิ่งให้เสร็จสิ้นก่อนถึงระยะเวลาติดผลเพ่ือปูองกันผลผลิตออกล่าช้า อาจ
ส่งผลให้ราคาผลผลิตต่ าลง 

ส่วนจ านวนผลผลิต  พบว่า วิธีการตัดกิ่งประธานและกิ่งแขนงการไม่ตัดรากได้ผลผลิตมากกว่า  
โดยการตัดแต่งกิ่งประธานจ าได้ผลผลิตมากที่สุด  แต่ทั้งนี้ทางผู้วิจัยไม่ได้ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกวัน และ
ต้นที่ทดลองมีความสูงมากเกินไปท าให้มีส่วนของผลผลิตที่เสียหายค่อนข้างมาก  ส่วนการท าสาวต้นพันธุ์
ผลผลิตออกค่อนข้างช้าจึงเก็บผลผลิตเฉพาะช่วงที่มีผลผลิตออกจ านวนมากๆ เท่านั้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 หากด าเนินการจัดการแปลงปลูกมะขามเทศครั้งต่อไปควรก าหนดความสูงต้นในการตัดแต่งกิ่งให้ต่ ากว่าใน
การทดลอง  เนื่องจากจะท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตง่ายขึ้นเพราะต้นที่ท าการทดลองสูงเกินไปท าให้ผลผลิตเสียหาย
ค่อนข้างมาก 
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