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คํ านํ า

มะมวงเปนพืชที่ปลูกเพื่อรับประทานผล และผลที่ไดนั้น สามารถรับประทานไดท้ังดิบและสุก  
มะมวงสามารถปลูก และผลิดอกออกผลไดดีในพื้นที่ทุกจังหวัด และทุกภาคของประเทศ  แตจะใหผล
แตกตางกันไปตามสภาพของทองที่ มะมวงหลายพันธุยังเปนผลไมท่ีตลาดตางประเทศตองการอีกดวย 
อยางไรก็ตาม การปลูกมะมวงแบบเปนการคาน้ัน จะตองศึกษาถึงสภาพความเหมาะสมตางๆ หลาย
ประการดวยกัน ผูปลูกจะตองเลือกพ้ืนท่ีใหเหมาะสมดวย เพ่ือใหประหยัดตนทุนในการผลิตตลอดจน
สามารถผลิตผลมะมวงที่มีคุณภาพออกสูตลาดได เอกสารน้ีไดใหความรูพื้นฐานกวางๆ ตลอดจน
เทคโนโลยีบางอยางที่เปนประโยชน ผูที่สนใจจะปลูกมะมวง สามารถใชเปนคูมือเบ้ืองตนในการทํ าสวน
มะมวงไดเปนอยางดี

พันธุมะมวง/การขยายพันธุ
พันธุมะมวง

     มะมวงมีมากมายหลายสิบพันธุ อาจแบงเปนพวกไดตามลักษณะการใชประโยชน คือ

(1) มะมวงสํ าหรับรับประทานผลดิบ เชน พิมเสนมัน แรด เขียวเสวย มันหนองแซง ฟาล่ัน
เปนตน
      (2) มะมวงสํ าหรับรับประทานผลสุก เชน อกรอง น้ํ าดอกไม หนังกลางวัน ทองดํ า เปนตน
      (3) มะมวงท่ีปลูกเพ่ือการอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม
         - มะมวงสํ าหรับดอง เชน มะมวงแกว เปนตน
         - มะมวงสํ าหรับบรรจุกระปอง เชน ทํ าน้ํ าค้ัน มะมวงแชอ่ิม เชน มะมวงสามป เปนตน
    สํ าหรับมะมวงพันธุท่ีตลาดตางประเทศตองการ ไดแก มะมวงสุกพันธุหนังกลางวัน น้ํ าดอกไม
ทองดํ า และมะมวงแกว ซึ่งตลาดตางประเทศที่ประเทศไทยสงไปจ ําหนายมากไดแก ฮองกง สิงคโปรและ
มาเลเซีย

การขยายพันธุ
     การขยายพนัธุมะมวงสามารถทํ าไดหลายวิธ ีเชน การเพาะเมล็ด การตอน การติดตา และการ
ทาบกิ่ง เปนตน
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 1. การเพาะเมล็ด
     โดยทั่วไป การเพาะเมล็ดมีจุดประสงคสองประการคือ เพื่อใชปลูกโดยตรง และเพ่ือใชเปนตนตอ
สํ าหรับการขยายพันธุแบบตางๆ เชน การติดตา การทาบกิ่ง เปนตน การเพาะเมล็ดเปนวิธีด้ังเดิมท่ีใช
กันมานาน ขอดีของการขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ดคือ ทํ าไดงาย ไดจ ํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
ตนมะมวงที่ไดจากการเพาะเมล็ด ตนจะใหญโตมีอายุยืนนาน เพราะมีระบบรากที่แข็งแรง สวนขอเสีย
คือ ออกดอกออกผลชากวาการขยายพันธุดวยการติดตา การตอน หรือการทาบกิ่ง และตนมะมวงท่ีได
จากการเพาะเมล็ดน้ัน อาจกลายพันธุ ไมตรงตามพันธุเดิมก็ได ซ่ึงอาจดีกวาหรือเลวกวาพันธุเดิม กลาย
เปนพันธุใหมไป
     1.1 การเพาะเมล็ด การเพาะเมล็ดจ ํานวนไมมากนักอาจจะเพาะในกระบะหรือในภาชนะตางๆ
เชน หมอดิน กระถาง กระบอกไมไผ และถุงพลาสติก เปนตน สวนการเพาะเมล็ดจํ านวนมากๆ ควร
เพาะในแปลงเพาะชํ าเสียกอน แลวจึงขุดไปปลูก หรือนํ าไปทาบก่ิงตอไป
     1.2 การเก็บเมล็ดท่ีจะนํ ามาเพาะ ควรคัดเลือกเก็บจากตนแมท่ีสมบูรณแข็งแรง ไมแคระแกร็น
ที่จะเก็บมาตองแกจัด หรือสุกปากตะกรอควรมีขนาดและน้ํ าหนักเทาๆเมล็ดท่ีจะนํ ามาเพาะเพื่อใช
เปนตนตอควรเปนเมล็ดของมะมวงพันธุท่ีแข็งแรงทานกะลอนแกวแดงรองตนมะมวงพวกน้ีจะแข็งแรง
ทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆดี

1.3 การเตรียมเมล็ด แกะเมล็ดในมาเพาะ ใหใชมีดคมๆ ตัดปลายเมล็ดออกเล็กนอยเพ่ือให
เห็นชองวางภายใน รอยท่ีตัดใหคอนไปทางดานทองของเมล็ด แลวฉีกเปลือกของเมล็ดนอกออกเปน 2
ซีก แลวเอาเมล็ดท่ีอยูภายในซ่ึงมีเย่ือบางๆ หุมอยูออกมาทํ าการเพาะ วิธีน้ีจะชวยใหเมล็ดโปรงอากาศ
และน้ํ าเขาไปในเมล็ดไดงาย เมล็ดงอกไดเร็ว และถามีแรงงานพอ ใหแกะเอาเปลือกแข็งท่ีหุมเมล็ดออก
ท้ังหมดเอาแตเน้ือขางในไปเพาะ ก็จะท ําใหงอกไดดีย่ิงข้ึนอีก

เมล็ดที่เอาเน้ือออกแลว ใหรีบเพาะภายใน 1 สัปดาห ไมควรเก็บไวนานเกินกวา 1 เดือน จะ
เพาะไมงอก หรือถางอกตนก็จะไมคอยแข็งแรง การท้ิงเมล็ดใหโดนแดดโดนลมจะทํ าใหความงอกเสียไป 
เม่ือไดเมล็ดมาแลว ควรคัดเมล็ดโดยการนํ าเมล็ดไปแชนํ้ า เมล็ดท่ีจมน้ํ าจะเปนเมล็ดท่ีสมบูรณนํ าไป
เพาะไดดี สวนเมล็ดลอยน้ํ าใหคัดทิ้งไป เมล็ดท่ีดีจะนํ าไปเพาะเลยก็ได แตอาจจะงอกชา
     1.4 วิธีเพาะเมล็ด วัสดุที่ใชในการเพาะที่ดีควรใช ทรายผสมกับขี้เถาแกลบ ใสอัตราสวน 1 ตอ 
1 และใชปุยอินทรีย 902 (ปุยเทศบาล) ผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวใสในกระบะเพาะ รดน้ํ าใหชุม 
แลวนํ าเมล็ดทีแ่กะออกมาแลว มาปกชํ าลงในกระบะเพาะท่ีเตรียมไว



การปลูกมะมวง 4

การเพาะในภาชนะตางๆ ใหฝงเมล็ดลงไป 12 เมล็ด แลวแตขนาดของภาชนะ สวนการเพาะใน
กระบะหรือในแปลงเพาะใหเพาะเปนแถวๆ หางกัน 6-8 น้ิว และแตละเมล็ดหางกัน 6 น้ิว การฝงเมล็ด
ควรใหลึกประมาณ 2 น้ิว โดยใหดานทองของเมล็ดอยูดานลาง ต้ังสวนทองของเมล็ดเอียงเปนมุม
ประมาณ 45 องศา ใหสวนหัวของเมล็ดข้ึนมาเหนือทรายในกระบะเพาะเล็กนอย หรือประมาณ 1 ใน 4  
ของความยาวของเมล็ด จะท ําใหเมล็ดงอกดี และตนท่ีไดต้ังตรง เสร็จแลวรดน้ํ าใหชุม และรดน้ํ าทุกวัน
ถาฝนไมตกเมล็ดท่ีสมบูรณจะงอกภายใน 1 สัปดาห ถึงประมาณ 20 วัน

หลังจากงอกแลวประมาณ 3 เดือน นํ าตนกลาท่ีงอกน้ันไปชํ าในถุงพลาสติกขนาดเล็ก ประมาณ
4x6 น้ิว ใสดินท่ีมีใบไมผุมากๆ หรือขุยมะพราวผสมกับปุยอินทรีย 902 หลังจากปกช ําอีกประมาณ 3-
4 เดือน ตนกลามะมวงจะมีขนาดประมาณเทาแทงดินสอดํ า ซ่ึงเปนขนาดท่ีพอเหมาะในการนํ าไปทาบ
กิ่งมะมวงพันธุดีตอไป สวนการขุดตนเพ่ือนํ าไปปลูกในสวนน้ัน ควรรอใหตนโตไดขนาดเสียกอนจึงขุด
หรืออาจขุดมาปลูกไวในกระถางเสียกอน เพ่ือความสะดวกในการขนยายหรือรอเวลาปลูก

 2. การทาบก่ิง
      เปนวิธีท่ีนิยมกันมากในปจจุบัน เพราะการเพาะเมล็ดจะท ําใหมีการกลายพันธุไดงาย จึงเปนวิธี
ที่เหมาะที่สุดสํ าหรับมะมวง การทาบก่ิงตนท่ีไดจะตรงตามพันธุเดิม และยังมีรากแกวที่แข็งแรงเชนเดียว
กับการปลูกดวยเมล็ด ตนท่ีไดก็ตกผลเร็วกวาการปลูกดวยเมล็ด วิธีทาบก่ิงตองเตรียมตนตอเพ่ือนํ าไป
ทาบกิง่มะมวงพันธุดีท่ีตองการ

2.1 การเตรียมตนตอ ตนตอที่จะนํ ามาทาบก่ิงก็คือ ตนกลามะมวงท่ีไดจากการเพาะเมล็ดดังท่ี
กลาวถึงแลวซึ่ง ตางกับผลไมชนิดอ่ืน คือ การที่จะทํ าใหเมล็ดมะมวงงอกเร็วข้ึนตองแกะเอาเปลือกซ่ึงหุม
เมล็ดออกแลวจึงเอาเมล็ดที่อยูภายในมาเพาะ อายุของตนกลาที่จะใชเปนตนตอควรมีอายุต้ังแต 1 
เดือนขึ้นไปหรือลํ าตนมีเสนผาศูนยกลางประมาณ คร่ึงเซนติเมตร (สํ าหรับตนกลาท่ีงามๆ อายุเพียง 3 
สัปดาหก็โตพอท่ีจะใชเปนตนตอได) และใบชุดแรกเปลี่ยนเปนสีเขียวแกแลว เม่ือตองการจะทาบก่ิงก็ขุด
แยกตนตอออกจากกระบะเพาะ นํ าไปช ําในถุงพลาสติกท่ีมีขนาดปากถุงกวาง 4-5 น้ิว ใสขุยมะพราวที่
แชน้ํ าเตรียมไวลงไปใหเต็มถุง ผูกปากถุงอยาใหแนนมาก ก็พรอมที่จะน ําไปทาบกิ่งได

2.2 การเลือกกิ่งพันธุ กิ่งของตนพันธุดีที่ตองการจะทาบน้ัน ใหเลือกก่ิงท่ีมีขนาดไลเล่ียกับ
ขนาดของตนตอ จะใหญกวาสักเล็กนอยก็ได แตอยาใหใหญกวามากนัก (ถาใหญกวามากใหใชตนตอ
หลายตน) ก่ิงพันธุควรเปนก่ิงท่ีกํ าลังเจริญเติบโต ไมแคระแกรน ก่ิงมีลักษณะกลม ไมเปนเหล่ียม กิ่ง
พันธุตองไมแกกวาตนตอมากนัก และไมมีโรคแมลงรบกวน ถาไดก่ิงท่ีต้ังตรงจะดีมาก เพราะสะดวกใน
การทํ างาน สวนก่ิงท่ีเอนก็ใชได แตกิ่งที่หอยยอยลงลางไมควรใชทาบกิ่ง ถาจ ําเปนตองใช ใหผูกกิ่งใหตั้ง
ตรงเสียกอน
     2.3 ฤดูกาล ฤดูที่เหมาะที่สุดคือฤดูฝน เพราะตนไมกํ าลังเจริญเติบโต จะท ําใหก่ิงติดกันไดดีและ
เร็วกวา แตถาท้ังตนตอและยอดพันธุมีความสมบูรณจะทาบก่ิงตอนไหนก็ได
     2.4 วิธีการทาบกิ่ง ใชมีดท่ีสะอาดและคมเฉือนตนตอออกประมาณ 1 ใน 3 ของตนตอ โดย
เฉือนขึ้นไปหายอดของลํ าตน เฉือนใหหางจากปากถุงพลาสติกราว 2-3 น้ิว ยอดของตนตอจะถูกตัด
ขาดออกไป แลวใชมีดบากใหเปนปากฉลาม ยาวประมาณ  2-3 น้ิว
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ใชมีดคมๆ เฉือนท่ีก่ิงพันธุ ลึกเขาไปในเน้ือไมเล็กนอย รอยเฉือนยาวประมาณ  2 น้ิว ไหมี
ขนาดและลักษณะเชนเดียวกับรอยเฉือนของตนตอ นํ ารอยเฉือนท้ังสองมาประกบกันใหแนบสนิทโดยให
ปากฉลามสอดเขาไปในรอยเฉือนพอดีกับก่ิงพันธุดี ใหเปลือกของท้ังสองสัมผัสกันใหมากท่ีสุดแลวใชผา
พลาสติกขนาดกวางประมาณ 1 น้ิว ยาวประมาณ 12 น้ิว พันและรัดรอยตอท้ังสองใหแนบสนิทเพ่ือกัน
น้ํ าซึมเขาไปในรอยทาบ โดยพันจากลางข้ึนบน เสร็จแลวใชเชือกผูกถุงที่หุมโคนตนตอใหติดกับกิ่งพันธุ                     
เพื่อไมใหตนตอแกวง เม่ือทาบก่ิงครบ 30 วัน ใหคว่ันก่ิงพันธุดี ลึกประมาณคร่ึงก่ิงในระหวางน้ีใหคอยดู
ความช้ืนในถุงดวย ถาเห็นวาขุยมะพราวในถุงแหงเกินไปใหรดน้ํ าหลังจากน้ันท้ิงไวประมาณ 45-60 วัน 
รอยทาบของก่ิงจะประสานกันสนิทก็ตัดก่ิงพันธุดีตรงใตรอยทาบประมาณ 1 น้ิว เพ่ือนํ าไปช ํา แลวปลูก
ตอไป

2.5 การชํ าตนทาบก่ิง เม่ือตัดตนทาบก่ิงออกมาแลว ใหแกะเอาถุงพลาสติกท่ีหุมโคนอยูออก 
เอาไปช ําในน้ํ าสักพักหนึ่งกอน แลวจึงนํ าไปช ําในดิน ตนที่เห็นวาขุยมะพราวแหงมาก อาจช ําไวในน้ํ า
กอนสกั 1-3 วัน จึงนํ าไปช ําในดิน การช ําน้ํ าท ําไดดังน้ี คือ นํ าตนทาบก่ิงวางในกระปองหรือกาละมัง 
เติมน้ํ าลงไป สูงประมาณ 1 ใน 3 ของกระเปาะท่ีหุมรากอยู อยาใสน้ํ าจนทวมกระเปาะ      เม่ือชํ าน้ํ า
เสร็จแลวจึงนํ าไปช ําในดิน ภาชนะที่สามารถใชชํ าไดแก กระถาง หรือถุงพลาสติก เปนตน โดยแกะขุย
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มะพราวออกบาง แลวใสดินลงไป กดดินรอบๆ โคนตนใหแนนพอประมาณ แลวปลอยใหตนทาบก่ิงน้ี
เจริญตอไปอีกประมาณ 1 เดือน ตนก็จะต้ังตัวแข็งแรง นํ าไปปลูกหรือจ ําหนายได

เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทาบกิ่งมะมวง
     เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ฤดูฝน เพราะเปนระยะท่ีก่ิงพันธุมะมวงกํ าลังเติบโต แตฤดูอื่นก็ทาบกิ่ง
ไดเชนกัน แตใชระยะเวลามากข้ึนกวารอยแผลจะเช่ือมติดกัน

ขอควรระวัง
     อยารีบตัดก่ิงท่ีรอยทาบยังติดกันไมดี หรือตัดมาแลวนํ าไปปลูกหรือจ ําหนายเลย

สภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
      มะมวงสามารถปลูกและผลิดอกออกผลไดดีในพ้ืนท่ีทุกจังหวัด และทุกภาคของประเทศ แตจะให
ผลแตกตางกันไป ตามสภาพของทองที่ ยกเวน บางจังหวัดในภาคใตท่ีมีปริมาณฝนตกมาก และการ
กระจายของฝนเกือบตลอดป กลาวคือ ถาปลูกในท่ีท่ีมีฝนตกมากแลว จะท ําใหมะมวงเจริญเติบโตทาง
ดานลํ าตนมาก แตไมออกดอกออกผลเทาทีค่วร การปลูกมะมวงเปนการคา และปลูกเปนจ ํานวนมากๆ
 ควรคํ านึงถึงสภาพดินฟาอากาศท่ีเหมาะสม ดังตอไปน้ี

 1. ปริมาณนํ้ าฝนและความช้ืนในอากาศ
      สิ่งสํ าคัญอยางหน่ึงในการปลูกมะมวงคือ ปริมาณน้ํ าฝน และความช้ืนในอากาศ มะมวงทัว่ๆ ไป
ตองการชวงแลงกอนการออกดอก สํ าหรับในประเทศไทยซ่ึงมีปริมาณน้ํ าฝนเฉล่ีย 1,500 มิลลิเมตร ตอ
ป และมีชวงแลงค่ันระหวางชวงท่ีฝนตก อาจกลาวไดวาสามารถปลูกมะมวงไดทุกภาค นอกจากบางทอง
ที่ที่มีฝนตกชุกทั้งป ไมมีชวงแลงค่ันเลย โดยเฉพาะในชวงเดือนธันวาคม มกราคม และ กุมภาพันธ ซึ่ง
เปนระยะที่มะมวงจะออกดอก ถามีฝนตกหรือความชื้นมาก ยอดที่แตกมาใหมจะเจริญไปเปนใบเสีย
หมด แทนที่จะเจริญเปนดอก ในสภาพดินฟาอากาศเชนน้ี จึงไมเหมาะท่ีจะปลูกมะมวงเปนการคา นอก
จากจะปลูกพันธุท่ีออกดอกงาย หรือใชวิธีการอ่ืนๆ ชวยเรงการออกดอก
     ในระยะที่มะมวงแทงชอ ดอกก ําลังบาน ไมควรมีฝนตกเลย หรือมีฝนตกเพียงเล็กนอย เพราะ
ฝนที่ตกหนักในชวงนี้จะท ําใหดอกเสียหาย ฝนจะชะละอองเกสรหลุดไปจนหมด ทํ าใหแมลงตางๆ ไม
สามารถชวยผสมเกสรได มะมวงก็จะไมติดผล ฝนที่ตกจะท ําใหความช้ืนของอากาศสูง เหมาะแกการ
ระบาดของเพล้ียจ๊ักจ่ันมะมวง ชึง่จะท ําลายดอกใหเสียหาย และเกิดเช้ือราดํ าตามมา ทํ าใหดอกและผล
ออนรวงเสียหายไดมาก เชนกัน

 2. อุณหภูมิ
      ปกติมะมวงชอบอากาศรอน และทนตออากาศท่ีรอนและแหงแลงได ไมชอบอากาศที่เย็นจัด ถา
อากาศเย็นจัดเกินไปตนมะมวงอาจตายได สํ าหรับในประเทศไทย ยังไมพบวา เกิดความเสียหายเน่ือง
จากอุณหภูมิรอนหนาวของอากาศอยางเดนชัดนัก จึงสามารถปลูกมะมวงไดทุกภาค และเปนท่ีสังเกตได
วา ปใดอากาศหนาวมาก ปน้ันมะมวงจะออกดอกมาก
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 3. ดิน
      มะมวงปลูกไดในดินท่ัวไป ดินท่ีมะมวงชอบดือ ดินรวน ดินรวนปนทราย ท่ีอุดมสมบูรณดวย
อินทรียวัตถุ มีธาตุอาหารอยางเพียงพอ ที่สํ าคัญคือดินปลูกตองระบายน้ํ าไดดี มะมวงไมชอบดินที่
เหนียวจัด จับกันเปนกอนแข็งจนน้ํ าระบายไมได ตนมะมวงท่ีปลูกในดินท่ีระบายน้ํ าไมดี หรือที่นํ้ าขังแฉะ
จะเติบโตชา รากไมคอยเจริญ รากดํ า และอาจเนาตายในท่ีสุด การปลูกมะมวงจึงนิยมปลูกกันในท่ีสูง ๆ 
เพื่อใหการระบายน้ํ าดี สวนการปลูกในท่ีลุมควรยกรอง เชนเดียวกับการปลูกไมผลอยางอ่ืน และปรับ
ปรุงดินใหรวน โดยการใสปุยคอก ปุยหมักใหมากๆ กอนท่ีจะลงมือปลูก

 4. ความลึกของหนาดินและระดับนํ้ าในดิน
      ความลึกของหนาดิน และระดับน้ํ าในดินจะเปนสิ่งที่คอยบังคับการเจริญเติบโตของรากมะมวง
และตนมะมวง ถาระดับความลึกของหนาดินนอย มีดินดานอยูขางลาง หรือดินปลูกมีระดับน้ํ าในดินต้ืน 
รากมะมวงก็ไมสามารถหย่ังลึกลงไปในดินได แตจะแผขยายอยูในระดับตื้นๆ ทํ าใหตนมะมวงไมเติบโต
เทาที่ควร ตนมีอายุไมคอยยืน และโคนลมไดงาย ดังจะเห็นไดจากตนมะมวงท่ีปลูกในท่ีดอน จะมีอายุอยู
ไดนานและตนใหญโตมาก สวนการปลูกในทีลุ่มอายุของตนมักไมคอยยืน และเติบโตชากวาการปลูก
แบบอื่น

 5. ความเปนกรดเปนดางของดิน
      มะมวงไมชอบดินท่ีเปนดางมาก หรือดินท่ีมีหินปูนมาก ดินท่ีเปนดางจะทํ าใหมะมวงเติบโตชา 
โดยเฉพาะตนออนจะตายงาย ดินท่ีเหมาะสํ าหรับมะมวงคือ ดินท่ีมีสภาพเปนกรดออนๆ ถึงเปนกลาง 
(pH. 6.5 - 7.5)

 6. นํ ้า
      ถึงตนมะมวงจะเปนพืชที่ทนแลงไดด ี แตน้ํ าก็เปนส่ิงจํ าเปนสํ าหรับการปลูกมะมวง เชนกัน หาก
มีน้ํ าที่จะใหแกตนมะมวงอยางเพียงพอ จะชวยใหตนมะมวงเติบโตเร็ว แข็งแรง ไมชะงักการเติบโต โดย
เฉพาะระยะที่มะมวงก ําลังติดผลเล็กๆ ถามีน้ํ าใหอยางเพียงพอ จะท ําใหติดผลไดมาก ผลมักไมรวง การ
ปลูกมะมวงจึงควรมีแหลงนํ ้าอยูใกลๆ  การพ่ึงแตน้ํ าฝนเพียงอยางเดียวยอมไมไดผลเทาทีค่วร

 7. ลม
      ปญหาอีกประการหน่ึงของการปลูกมะมวงก็คือ ผลมะมวงรวงหลนเพราะลมแรง ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
กานผลมะมวงยาวและแกวงไกวไดเม่ือลมพัด ทํ าใหผลกระทบกระแทกกัน รวงหลนมาก บางแหงผล
มะมวงอาจรวงหลนเพราะเหตุน้ีเกินกวาคร่ึง

การปลูก
1. การเตรียมดิน
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1.1 ในท่ีลุมน้ํ าทวมถึง เชน ท่ีราบริมฝงแมน้ํ าตางๆ ตองยกรองเสียกอน เชนเดียวกับการปลูก
ไมผลอยางอื่นเพื่อไมใหนํ ้าทวมถึงโคนตนได ขนาดของรองกวางอยางนอย 6 เมตร รองน้ํ ากวางอยาง
นอย 1.5 เมตร สวนความยาวของรองน้ันแลวแตขนาดของพ้ืนท่ีหลังรองย่ิงยกไดสูงมากย่ิงดี รากจะได
เจริญเติบโตอยางเต็มท่ี

เม่ือขุดยกรองเสร็จแลว ใหปรับปรุงดินใหรวนซุย โดยการขุดตากดินใสปุยคอกปุยหมัก หรือถา
ดินเหนียวมากใหโรยปูนขาวเสียกอนจึงลงมือขุด ปูนขาวจะชวยแกความเปนกรดของดิน และท ําใหดินไม
จับตัวกันแนน เน่ืองจากมะมวงไมชอบดินท่ีจับตัวกันแนนการปรับปรุงดินใหรวนชุยจึงเปนส่ิงสํ าคัญอยาง
ยิ่งของการปลูกแบบยกรองเพราะดินตามที่ราบลุมมักจะเปนดินเหนียวจัด การขุดยกรองใหมในปแรก 
ดินอาจยังไมรวนซุยดีพอใหปลูกพืชผักอยางอื่นสัก 1-2 ป จนเห็นวาดินรวนซุยดีพอแลว จึงลงมือปลูก
มะมวงซ่ึงจะไดผลดีและไมเสียเวลาโดยเปลาประโยชน สวนในท่ีท่ีเปนรองสวนเกามีคันคูและเคยปลูกพืช
อยางอื่นจนดินรวนซุยอยูแลว อาจตองปรับปรุงดินอีกเพียงเล็กนอยก็ลงมือปลูกไดเลย

         
                สวนมะมวงท่ีมีการยกรองน้ํ า มะมวงในสภาพไร

1.2 ในท่ีดอนน้ํ าทวมไมถึง ที่ปา หรือที่ที่เคยเปนไรเกา ซ่ึงไมมีปญหาเร่ืองน้ํ าทวม การเตรียมที่
ปลูกถามีไมใหญข้ึนอยู ใหโคนถางออกใหหมด เหลือไวตามริมๆ ไรเพ่ือใชเปนไมกันลม แตถาบริเวณน้ัน
มีลมแรงอยูเปนประจํ าก็ไมควรโคนไมใหญออกจนหมด ใหเหลือไวเปนระยะๆ จะใชกันลมไดดี เม่ือ
ปราบที่เรียบรอยแลวใหปรับปรุงดิน โดยไถพรวนพลิกดินสัก 1-2 คร้ัง หรือจะกํ าจัดวัชพืช แลวลงมือขุด
หลุมปลูกเลยก็ไดถาดินที่ปลูกน้ันอุดมสมบูรณดวยอินทรียวัตถุอยูแลว ก็ไมจํ าเปนตองปรับปรุงดินอีก 
สวนที่เปนทรายจัดมีอินทรียวัตถุนอย ใหปรับปรุงดินใหดีเสียกอนลงมือปลูก โดยการหาปุยคอก ปุย
หมัก เพิ่มเติมลงในดิน วัสดุที่พอหาไดในทองถิ่น เชน มูลสัตวตางๆ กระดูกปน กากถั่ว เปลือกถ่ัว เศษ
ใบไม ใบหญา ที่ผุพัง ลวนแตเปนประโยชนตอดินและพืชท่ีปลูกท้ังส้ิน ควรหามาเพ่ิมลงในดินใหมากๆ
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 นอกจากน้ี การปรับปรุงดินอาจใชปุยพืชสดก็ได วิธีทํ าก็คือ ปลูกพืชพวกตระกูลถั่วตางๆ หรือปอเทอืง 
แลวไถกลบลงในดินใหผุพัง เปนประโยชนตอดิน การปรับปรุงดินดวยวิธีตางๆ ดังกลาวจะชวยใหดิน 
รวนซุย การระบายน้ํ า และอากาศของดินดี ทํ าใหดินอุมน้ํ าดี เหมาะตอการเจริญเติบโตของตนมะมวง
      สวนการปลูกจํ านวนเล็กนอยตามบานเรือน ที่อยูอาศัย มีขอทีค่วรคํ านึงอยู สองประการคือ 
ความลึกของระดับน้ํ าในดิน และความแนนทึบของดิน ท่ีบางแหงระดับน้ํ าในดินต้ืน เม่ือขุดลงไปเพียง
เล็กนอย น้ํ าก็จะซึมเขามา เวลาจะปลูกมะมวงควรยกระดับดินใหสูงข้ึน เพราะระดับน้ํ าจะเปนตัวคอย
บังคับการเจริญเติบโตของราก เม่ือรากเจริญไปถึงระดับน้ํ าแลว จะไมสามารถเติบโตลึกลงไปไดอีก แต
จะแผขยายออกดานขาง ทํ าใหรากของมะมวงอยูต้ืน ไมเจริญเติบโตเทาที่ควร เปนผลใหตนมะมวงโตชา 
แคระแกร็นและโคนลมงาย
      สํ าหรับเร่ืองความแนนทบึของดินน้ัน ตามปกติ เวลาถมท่ีเพ่ือปลูกสรางอาคาร บานเรือน ก็มัก
จะถมใหแนนที่สุดเทาที่จะทํ าได เพื่อไมใหดินทรุดในภายหลัง ดินที่แนนทึบน้ีไมเหมาะตอการปลูก
มะมวง หรือไมยืนตนตางๆ เลย เพราะรากไมสามารถเจริญเติบโตไดอยางเต็มท่ี การระบายน้ํ าและการ
ถายเทอากาศของดินไมดี ทํ าใหตนมะมวงโตชาและแคระแกร็น การแกไขท ําไดโดย ขุดหลุมปลูกให
กวางๆ และลึก ตากดินท่ีขุดข้ึนมาจนแหงสนิท ยอยใหเปนกอนเล็กๆ แลวผสมกับปุยคอก ปุยหมัก ให
มากๆ ใสปุยคอก ปุยหมัก ลงไปในกนหลุมดวย เสร็จแลวจึงกลบดินลงหลุม รดน้ํ าใหยุบตัวดีเสียกอนจึง
ลงมือปลูก

2. การขุดหลุมปลูก
2.1 การขุดหลุมปลูก ทั้งแบบปลูกบนรองและปลูกในที่ดอน ควรปลูกใหเปนแถวเปนแนว เพื่อ

สะดวกในการดูแลรักษาและการปฏิบัติงาน ขุดหลุมปลูกใหมีขนาดกวางยาว และลึก 50 เซนติเมตร - 
1 เมตร ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน ถาดินดี รวนซุย มีอินทรียวัตถุมากก็ขุดหลุมขนาดเล็ก
ได สวนดินที่ไมคอยดี ใหขุดหลุมขนาดใหญ เพ่ือจะไดปรับปรุงดินในหลุมปลูกใหดีข้ึน  ดินท่ีขุดข้ึนมา
จากหลุมน้ัน ใหแยกเปนสองกอง คือ ดินช้ันบนแยกไวกองหน่ึง ดินช้ันลางอีกกองหน่ึง ตากดินท่ีขุดข้ึน
มาสัก 15 - 20 วัน แลวผสมดินท้ังสองกองดวยปุยคอก ปุยหมัก กนหลุมก็ใสปุยคอกปุยหมัก รองพ้ืน
ดวย แลวจึงกลบดินลงไปในหลุมตามเดิม โดยเอาดินช้ันบนลงไวกนหลุมและดินช้ันลางกลบทับลงไปท่ี
หลัง ดินที่กลบลงไปจะสูงกวาปากหลุม ควรปลอยท้ิงไวใหดินยุบตัวดีเสียกอน  หรือรดน้ํ าใหดินยุบตัวดี
เสียกอน จึงลงมือปลูก
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      2.2 ระยะปลูก    ระยะปลูกมีหลายระยะดวยกัน แลวแตวัตถุประสงคในการปลูก ไดแก

(1) ระยะปลูกแบบถี ่หรือการปลูกระยะชิด เชน 2.5 X 2.5 เมตร, 4 X 4 เมตร หรือมากนอย
กวาน้ีตามความเหมาะสม ซ่ึงจะไดมะมวงประมาณ 256 ตนตอไร การปลูกระยะชิดน้ี จ ําเปนจะตองดู
แลตัดแตงก่ิงอยูเสมอดวย
      2) ระยะปลูกแบบหาง เชน 8 X 8 เมตร, 10 X 10 เมตร หรือมากนอยกวาน้ีตามความเหมาะ
สม แนะนํ าใหปลูกระยะ 8 X 8 เมตร หรืออยางนอยไมควรต่ํ ากวา 6 X 6 เมตร สํ าหรับมะมวงท่ีขยาย
พันธุดวยการทาบกิ่ง

 3. วิธีปลูก
      การปลูกมะมวงไมวาจะปลูกดวยก่ิงตอน กิ่งทาบ หรือตนท่ีเพาะเมล็ดก็ตาม ตองท ําดวยความ
ระมัดระวัง อยาใหรากขาดมาก เพราะจะท ําใหตนชะงักการเติบโตหรือตายได ตนมะมวงท่ีปลูกไวใน
ภาชนะนานๆ ดินจะจับตัวกันแข็ง และรากก็พันกันไปมา เวลานํ าออกจากภาชนะแลวใหบิแยกดินกน
ภาชนะใหกระจายออกจากกันบาง สวนรากที่มวนไปมาใหพยายามคลี่ออกเทาที่จะท ําได เพื่อจะไดเจริญ
เติบโตตอไปอยางรวดเร็ว
      3.1 การปลูกดวยกิ่งทาบ กิ่งติดตา ใหปลูกลึกระดับเดียวกับดินในภาชนะปลูกเดิม หรือสูงกวา
เดิมเล็กนอย แตตองไมมิดรอยท่ีติดตาหรือตอก่ิงไว เพ่ือจะไดเห็นวาก่ิงท่ีแตกออกมาน้ันแตกออกมาจาก
กิ่งพันธุหรือจากตนตอ ถาเปนก่ิงท่ีแตกจากตนตอใหตัดท้ิงไป
      3.2 การปลูกดวยก่ิงตอน ใหปลูกลึกระดับเดียวกับดินในภาชนะเดิม หรือใหเหลือจุกมะพราวที่
ใชในการตอนโผลอยูู เล็กนอย ไมควรกลบดินจนมิดจุกมะพราว เพราะจะท ําใหเนาไดงายเม่ือปลูกเสร็จ 
ใหปกไมเปนหลักผูกตนกันลมโยก แลวรดน้ํ าใหชุม ตนที่นํ ามาปลูกถาเห็นวายังต้ังตัวไมดีคือแสดง
อาการเห่ียวเฉาตอนแดดจัด ควรหาทางมะพราวมาปกบังแดดใหบาง ก็จะชวยใหตนต้ังตัวไดเร็วข้ึนใน
ระยะท่ีตนยังเล็กอยูน้ี ใหหม่ันรดน้ํ าอยูเสมอ อยาใหดินแหงได การปลูกในฤดูฝนจึงเหมาะท่ีสุดเพราะจะ
ประหยัดเร่ืองการใหน้ํ าไดมาก และตนจะต้ังตัวไดเร็ว โดยเฉพาะการปลูกในท่ีคอนขางแหงแลง ไมมีน้ํ า
ท่ีจะใหแกตนมะมวงไดท้ังป ใหปลูกในระยะตนฤดูฝน ชวงแรกๆ อาจตองรดน้ํ าใหบาง เม่ือฝนเร่ิมตก
หนักแลวก็ไมตองใหน้ํ าอีก ตนจะสามารถต้ังตัวไดเต็มที่กอนจะหมดฝนและสามารถจะผานฤดูแลงได
โดยไมตาย สวนท่ีมีน้ํ าอุดมสมบูรณ จะปลูกตอนไหนก็ไดแลวแตความสะดวก

3.3 การปลูกพืชแชม ตนมะมวงที่ปลูกดวยกิ่งตอน ก่ิงติดตา หรือตอก่ิง ทาบกิ่ง จะใชเวลา
ประมาณ 3 - 4 ป จึงจะใหผล สวนการปลูกดวยตนท่ีไดจากการเพาะเมล็ด  จะใชเวลาประมาณ 4 - 6 
ปข้ึนไป ในระหวางท่ีตนยังไมไหผลน้ี ถาปลูกแบบระยะตนหางๆ กันจะมีท่ีวางเหลืออยูมาก ควรปลูกพืช
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อยางอื่นที่มีอายุสั้นๆ หรือพืชท่ีคอนขางถาวรแซมเปนการหารายไดไปพลางๆกอน ไมควรปลอยใหดิน
วางเปลา นอกจากจะไมเกิดประโยชนอะไรแลว ยังตองคอยดายหญาอยูเสมออีกดวยพชืทีค่วรปลูกแซม
ระหวางท่ีตนมะมวงยังเล็กอยูคือ พวกพืชตระกูลถั่วตางๆ ซึ่งเปนพืชชวยบ ํารุงดิน เม่ือเก็บถ่ัวแลว ขุดสับ
ลงดิน เพื่อเปนประโยชนแกดินและพืชตอไป สวนพืชที่ไมควรปลูกแซมคือขาวโพด ขาวฟาง มัน
สํ าปะหลัง เปนตน เพราะเปนพืชที่ท ําใหดินเส่ือมความอุดมสมบูรณอยางรวดเร็ว

การปลูกพืชแซมอีกวิธีหน่ึง ซึ่งนิยมกันในการปลูกไมผลทั่วไปคือ ปลูกกลวยลงไปกอน เม่ือ
กลวยโตพอสมควรจึงปลูกมะมวงตามลงไป ตนกลวยจะชวยเปนรมเงาไมใหตนมะมวงโดนแดดจัดเกินไป 
และทํ าใหสวนชุมช้ืนอยูเสมอ จะชวยใหตนมะมวงโตเร็ว และประหยัดการใหนํ ้าดวย จนเม่ือเห็นวา ตน
มะมวงโตมากแลว และโดนตนกลวยบังรมเงา ก็ทยอยขุดตนกลวยออก โดยขุดตนกลวยท่ีอยูใกลๆ  ตน
มะมวงออกกอน จนกวาตนกลวยจะหมดไป และตนมะมวงโตข้ึนมาแทนท่ี ตนกลวยท่ีตัดหรือขุดร้ือท้ิง
น้ัน ใหผาเปนสองซีก ใชเปนวัตถุคลุมดินไดดี ปองกันไมใหหญาข้ึน และชวยรักษาความช้ืนของดิน การ
ปลูกตนกลวยแซมน้ี มีขอเสียตรงท่ีตองเสียแรงงานมากในการขุดร้ือตนกลวยออก

4. ฤดูปลูก
      มะมวงควรปลูกตอนตนฤดูฝน หรือในประมาณเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เพ่ือใหมะมวงต้ัง
ตัวไดเร็วข้ึน เน่ืองจากในฤดูฝนอากาศมีความชุมช้ืนดี ทํ าใหมะมวงต้ังตัวไดเร็ว และเปนการสะดวกไม
ตองรดน้ํ าในระยะแรก

การดูแลรักษา
1. การใหน้ํ า

      หลังจากการปลูกใหมๆ  ถาฝนไมตก ควรรดน้ํ าใหทุกวัน และคอยๆ หางข้ึนเปน 3 - 4 วันตอ
คร้ัง จนกวาตนมะมวงจะต้ังตัวได การใหน้ํ าเปนส่ิงจํ าเปนอยางหน่ึงในการปลูกมะมวง เพื่อใหผลไดอยาง
เต็มที่ การใหน้ํ าอยางเพยีงพอตามทีต่นมะมวงตองการ จะชวยใหตนมะมวงเจริญเติบโตอยางสม่ํ าเสมอ 
ไมชะงักการเจริญเติบโต ทํ าใหไดผลเร็วข้ึน การปลูกมะมวงในท่ีท่ีน้ํ าไมอุดมสมบูรณ ควรจะกะเวลาปลูก
ใหดี ใหตนกลามะมวงไดรับน้ํ าฝนนานท่ีสุด เพ่ือตนจะไดต้ังตัวไดกอนท่ีจะถึงฤดูแลง หรือการปลูกตน
กลวยกอน แลวจึงจะปลูกมะมวงตามลงไป ดังท่ีไดกลาวถึงแลว ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยประหยัดการให
น้ํ าไดมาก
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2. การกํ าจัดวัชพืช
      การกํ าจัดวัชพืชตองท ําอยูเสมอ เพราะวัชพืชตางๆ จะคอยแยงน้ํ าและอาหารจากตนมะมวง และ
การปลอยใหแปลงปลูกรกรุงรัง จะกลายเปนท่ีอยูอาศัยของโรคแมลงตางๆ ที่จะท ําลายตนมะมวงอีกดวย 
การกํ าจัดวัชพืชท ําไดหลายวิธ ี เชน การถางดวยจอบ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชแซม การใชสาร
เคมี และการคลุมดินดวยวัสดุคลุมดินตางๆ เปนตน การจะใชวิธีใดข้ึนอยูกับความสะดวกและเหมาะสม
ของแตละราย เชน ถามีแรงงานเพียงพอควรปลูกพืชแซม แลวเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรื่อยๆ หรือใชวิธีไถ
พรวนดินกํ าจัดหญาอยูเสมอ แตถามีแรงงานพอ ควรใชวิธีปลูกพืชคลุมดิน เพราะพืชคลุมดินปลูกคร้ัง
เดียวสามารถอยูไดหลายป

 3. การใสปุย
      มะมวงชอบดินที่โปรง รวนซุย การระบายน้ํ าและอากาศของดินดี จึงควรใสปุยอินทรีย เชน พวก
ปุยคอก ปุยหมัก ใหเปนประจ ําทุกๆ ป เพ่ือปรับปรุงดินใหรวนซุย เหมาะตอการเจริญเติบโตของตน
มะมวง การใสปุยอินทรียอาจใสปละสองคร้ังคือ ตนฝน และปลายฝน ปุยอินทรียน้ี แมจะมีธาตุอาหารที่
พืชตองการไมมากนัก แตก็เปนประโยชนตอดินในดานอ่ืนๆ นอกจากจะชวยท ําใหดินดีข้ึนแลว ยังชวยให
ปุยเคมีท่ีใสลงไปน้ันถูกนํ ามาใชประโยชนไดมากย่ิงข้ึน

3.1 ปุยวิทยาศาสตร เปนปุยที่ใหประโยชนแกตนพืชอยางรวดเร็ว และมีธาตุอาหารมากกวาปุย
อินทรียในดินท่ีคอนขางขาดธาตุอาหาร จึงควรใสปุยวิทยาศาสตรใหบาง จะท ําใหตนโตเร็วใหดอกใหผล
ไดมากและสม่ํ าเสมอ ปุยวิทยาศาสตรอาจใหต้ังแตระยะเปนตนกลาโดยใชปุยแอมโมเน่ียมชัลเฟต 2 - 
4 ชอนแกง ผสมน้ํ า 1 ปบรดท่ีตนกลาเดือนละ 2 คร้ังจะชวยใหตนกลาโตเร็ว แข็งแรง สามารถนํ าไป
ปลูกหรือใชเปนตนตอไดเร็วและเม่ือนํ าตนมะมวงไปปลูกในแปลงจริง การใชปุยฟอสเฟตหรือกระดูกปน
ใสรองกนหลุมก็จะชวยใหรากเจริญเติบโตดี ทํ าใหตนต้ังตัวเติบโตเร็ว
      สวนตนมะมวงท่ีโตแลวแตยังไมใหผล อาจใชปุยวิทยาศาสตรสูตร 4-7-5 หรือ 4-9-3 ใสใหแก
ตนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน สํ าหรับตนมะมวงท่ีใหผลแลว อาจใชปุยสูตร 15-5-15 หรือ 16-16-
16 ซึ่งเปนสูตรที่ใชกับไมผลทั่วไป อยางไรก็ตาม การใชปุยวิทยาศาสตรเปนเร่ืองท่ีจะตองศึกษาเสียกอน
 เพื่อใหไดผลอยางเต็มท่ี ไมเกิดการสูญเปลา เพราะความอุดมสมบูรณของดิน และสภาพแวดลอมตางๆ 
ของแตละทองที่ ยอมไมเหมือนกัน อีกประการหน่ึง ตนมะมวงเปนไมผลท่ีมีขนาดใหญ รากสามารถหยั่ง
ลึกหาอาหารไดไกลๆ ถาดินน้ันเปนดินดี อุดมสมบูรณดวยธาตุอาหารอยูแลว ก็อาจไมตองใชปุยวิทยา
ศาสตรเลยก็ได การปรับปรุงดินโดยการใชปุยคอก ปุยหมัก อยูเสมอก็เพียงพอ
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      3.2 จ ํานวนปุยท่ีใส ปุยคอกหรือปุยอินทรียท ําใหดินโปรง เปนการเพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน 
จํ านวนที่ใสไมจํ ากัด ถาดินทรายจัดก็ใสปุยคอกหรือปุยอินทรียใหมากหนอย สํ าหรับปุยวิทยาศาสตร 
สูตร 15-15-15 น้ัน จ ํานวนปุยท่ีใสข้ึนอยูกับวา ดินมีความอุดมสมบูรณมากนอยเพียงใด แตมีหลักคิด
อยางคราวๆ ไดดังน้ีคือ จ ํานวนกิโลกรัมของปุยท่ีใสตอตนตอป เทากับคร่ึงหน่ึงของอายุของตนมะมวง 
เชน มะมวงอายุ 2 ปใส 1 กิโลกรัม อาย ุ3 ปใส 1.5 กิโลกรัม อาย ุ8 ป ใส 4 กิโลกรัม เร่ือยไป จนถึง
มะมวงอายุ 10 ปใส 5 กิโลกรัม หลังจากมะมวงอายุ 10 ปข้ึนไปแลวไมยึดหลักดังกลาวน้ี แตดูจากผล
ผลิตมะมวงแตละป ถาปที่แลวใหผลมาก ก็จ ําเปนตองเพ่ิมปริมาณปุยใหมากข้ึนตามสวน และยังข้ึนอยู
กับคุณสมบัติของดินดวย

      3.3 วิธีใสปุย เมื่อตนยังเล็กอยู ควรใชวิธีขุดพรวนดินต้ืนๆ รอบ ตน ในรัศมีทรงพุม แบงจํ านวน
ปุยที่จะใสออกเปน 4 สวน ใสปุยบริเวณรอบๆ ทรงพุมตรงบริเวณที่พรวน ประมาณ 3 สวน อีก 1 สวน
โรยบนพื้นดินภายในทรงพุม แตควรระวังอยาใสปุยใหชิดกับโคนตน เพราะปุยจะท ําใหเปลือกของลํ าตน
เนา และจะท ําใหมะมวงตายได จากน้ันจึงรดน้ํ าใหชุม สวนในตนท่ีโตแลว อาจใชวิธีขุดเปนรางดินรอบ
ตนภายในรัศมีของทรงพุม ขุดรางดินลึกประมาณ 6 น้ิว ใสปุยคอก ปุยหมักลงไปในราง ตามดวยปุย
วิทยาศาสตร แลวกลบดิน รดน้ํ าใหชุม สวนภายในบริเวณทรงพุมใหขุดพรวนเพียงเล็กนอย แลวหวาน
ปุยเชนเดียวกัน เหตุผลที่ใสปุยรอบบริเวณรัศมีทรงพุม เพราะรากที่หาอาหารไดแกรากฝอย จะอยูมาก
ในบริเวณรัศมีทรงพุม หลังจากใสปุยแลวควรรดน้ํ าตาม

4. การกํ าจัดวัชพืช
      ควรดูแลรักษาความสะอาด และก ําจัดวัชพืชพวกหญาไมใหขึ้นในบริเวณทรงพุมและบริเวณใกล
เคียง สํ าหรับในฤดูแลงควรใชหญาแหง ฟาง คลุมโคนตนบริเวณรอบๆ ทรงพุมเพ่ือรักษาความช้ืนในดิน
ใหคงอยู

5. การตัดแตงก่ิง
      ควรตัดกิ่งกระโดงที่ข้ึนแขงกับลํ าตนทิ้งใหหมด และตัดกิ่งที่ไมไดระเบียบ หรือกิ่งที่มีโรคและ
แมลงทํ าลายออกท้ิงเสีย
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6. ระยะเวลาการตัดแตงก่ิง
ควรตัดแตงหลังจากเก็บผลแลว รอยแผลท่ีตัดแลวควรใชสารปองกันเช้ือรา หรือปูนขาว หรือปูน

กินกับหมากทา เพ่ือกันแผลเนาเน่ืองจากเช้ือรา การตัดอยาตัดไวตอ ควรตัดใหแผลเรียบสนิทไปกับลํ า
ตนหรือกิ่งใหญ

7. ประโยชนของการตัดแตงก่ิง
         (1) เพ่ือใหตนมะมวงมีรูปทรงตามท่ีตองการ และเปนผลดีตอการปฏิบัติดูแลอ่ืน ๆ
         (2) ทํ าใหออกดอกติดผลดีข้ึน และผลกระจายสม่ํ าเสมอ เน่ืองจากใบมะมวงไดรับแสงแดดท่ัวกัน 
อันเปนประโยชนในขบวนการปรุงอาหารของใบ
         (3) ชวยลดการระบาดของศัตรูพืช เน่ืองจากตัดแตงก่ิงท่ีมีโรคแมลงท้ิงไป
         (4) ชวยท ําใหมีการสะสมอาหารในลํ าตนไดพอดีพอเหมาะ กลาวคือ ก่ิงท่ีชาวสวนตัดแตงออก
สวนใหญจะเปนกิ่งที่อยูภายในทรงพุม ก่ิงเหลาน้ีจะแยงอาหาร และไมคอยออกดอกติดผล
         (5) ใบและก่ิงมะมวงท่ีตัดออก นํ ามาคลุมไวบริเวณโคนตนเพ่ือเปนการเพ่ิมอินทรียวัตถุ ซ่ึงจะมี
ประโยชนในแงบํ ารุงดินอีกดวย หากมีกิ่งที่ตัดออกมากพอ ใหนํ าสุมกองไวระหวางตนมะมวง เม่ือแหงดี
แลวจึงจุดไฟใหเกิดควัน ประโยชนของควันไฟท่ีสุมน้ีคือจะชวยในการทํ าใหมะมวงเกิดชอดอกข้ึนอีกทาง
หน่ึงดวย
         (6) ลดความเสียหายจากลมพาย ุพุมตนแนนทบึรับแรงปะทะมาก ทํ าใหก่ิงฉีกขาด

การออกดอกของมะมวง
พัฒนาการของผลมะมวง

      การพัฒนาการของผลมะมวง โดยท่ัวไปมะมวงจะออกดอกติดผลในชวงเดือน พฤศจิกายน - 
ธันวาคม และเก็บเก่ียวในเดือน มีนาคม - เมษายน (ปลูกในภาคกลาง) สํ าหรับการปลูกในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะออกดอกในชวงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ (ยกเวนพวกมะมวง
ทะวาย) เก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

                   การออกดอกของมะมวงข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน พันธุมะมวง ความอุดมสมบูรณ
ของตน   และยังเก่ียวของกับสภาพของอากาศอีกดวย โดยจะเห็นวา ถาปใดอากาศหนาวเย็นมาก 
มะมวงจะออกดอกมาก เปนตน ส่ิงเหลาน้ีผูปลูกควรไดคํ านึงถึงดวย เพราะจะท ําใหการปลูกมะมวงได
ผลอยางเต็มที่  กลาวคือ ควรเลือกพันธุมะมวงท่ีออกดอกงาย สามารถออกดอกไดทุกปไมมีเวน รวมทั้ง
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การบํ ารุงตนมะมวงใหสมบูรณ ก็เปนสิ่งที่จ ําเปนอยางหน่ึง ซ่ึงจะกลาวถึงในเร่ือง การบํ ารุงตนมะมวง
หลังจากเก็บผลแลว เม่ือตนมะมวงสมบูรณเต็มท่ี ก็จะสามารถออกดอกไดงายกวาตนท่ีไมคอยสมบูรณ

รอบระยะพัฒนาการของผลมะมวง
     ระยะการพัฒนาจนครบรอบเปนดังน้ี

มกราคม--->ดอกบาน สิงหาคม--->แตกใบออน
กุมภาพันธุ --->ผสมเกษร--->ตัดผลออน กันยายน--->แตกใบออน คร้ังท่ี 2
มีนาคม--->ขยายผล ตุลาคม--->ฟกตัว
เมษายน--->เขาไคล พฤศจิกายน--->ฟกตัว
พฤษภาคม--->เขาไคล--->ผลแก --->เก็บเกี่ยว ธันวาคม--->แทงชอดอก
มิถุนายน--->ตัดแตงก่ิง มกราคม--->แทงชอดอก
กรกฎาคม--->ตัดแตงก่ิง--->แตกใบออน คร้ังท่ี 1

การบังคับใหมะมวงออกดอก
การบังคับใหตนมะมวงออกดอก ทํ าไดหลายวิธี แตวิธีที่นิยมกันมากในปจจุบันก็คือการใช 

สารพาโคลบิวทราโชล (ช่ือการคาคือ คัลทาร )โดยราดสารน้ีลงในดินรอบๆ ตน ซ่ึงมีวิธีการดังน้ีคือ
1) ตองบํ ารุงตนมะมวงใหสมบูรณเต็มท่ีกอน กลาวคือ หลังจากเก็บผลแลวใหตัดแตงก่ิงใสปุย 

ใหน้ํ า เพื่อใหตนมะมวงสมบูรณเต็มท่ี หลังจากน้ันปลอยใหมะมวงแตกใบออนอยางนอย2 ชุด
2) ระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอการใชสารคือ ชวงท่ีใบยังอยูในระยะใบออนหรือใบพวง
3) กอนราดสาร ควรตรวจดูดินท่ีมีความช้ืนพอสมควร และเม่ือราดสารลงดินแลวใหรดน้ํ าตาม

ดวยเพือ่รากดูดสารไดอยางเต็มท่ี
4) หลังจากราดสารประมาณ 2 เดือน ถึง 2 เดือนคร่ึง มะมวงจะออกดอก (พวกออกดอกไม

ยากนัก สวนพวกที่ไมออกดอกภายใน 2 เดือนคร่ึง อาจใชสารกระตุนการแตกตาชวยเชน ใชโปรแตสเซี่
ยมไนเตรท 2.5% หรือ ไทโอยูเรีย 0.5% พนใหทั่วทั้งตน จะท ําใหการออกดอกเปนไปอยางสม่ํ าเสมอ
ท้ังตน

5)  อัตราการใชสารพาโคลบิวทราโซลเปล่ียนแปลงไปตามขนาดและอายุของตนมะมวง ดังน้ี

        6) การรดดวยสารพาโค

อัต
10
เสนผาศูนยกลางทรงพุม อัตราการใชสาร ตอตน*
2-3 เมตร
3-4 เมตร
4-5 เมตร
5-6 เมตร
6-10 เมตร

20-30 มิลลิเมตร
30-40 มิลลิเมตร
40-60 มิลลิเมตร

60-100 มิลลิเมตร
100-200 มิลลิเมตร

ราการใชน้ีคิดจากผลิตภัณฑเคมีเกษตรท่ีมีเน้ือสารพาโคลบิวทาโซล
% เชน คัลทาร
ลบิวทราโซลใหรดทั่วบริเวณทรงพุมอยางสมํ่ าเสมอ
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การติดผลของมะมวงและการเก็บเก่ียว
      การติดผลของมะมวง

แสดงวายังออนอยูพอเก็บได และเวลาเก็บต
เกษตรกรสามารถนับอายุของมะมวงเพ่ือการเ

จะติดเป
หลายปร
เปนดอก
อยูเสมอค
มาก  ห
หวาน   
ซ่ึงระบาด
กินน้ํ าหว
มูลออกม
ตามใบแล

และมีหม
ชอดอกแ
หมด จน
มะมวงบา
รวง ซ่ึงค
เพล้ียจ๊ักจ

หน่ึง ตอ
ตองการข
ทั้งนี้ข้ึนอ
สํ าคัญ ข
2 ประกา

1
เปนสีขาว
คลุมผล

2
นํ ามะมวง
มะมวงจะออกดอกคร้ังหน่ึงๆ เปนจ ํานวนมากมาย แต
นผลเพียงไมกี่ผลตอชอเทาน้ันทั้งน้ีเปนเพราะสาเหตุ
ะการ เชน ลักษณะของดอกมะมวง ซึ่งดอกสวนใหญจะ
ท่ีไมสมบูรณไมสามารถเจริญเปนผลได และปญหาที่พบ
อื การเกิดราดํ าท่ีดอก ทํ าใหดอกรวงหลนเสียเปนสวน
รือหมดท้ังตน ทัง้น้ีเพราะวาทีด่อกมะมวงจะมีตอมน้ํ า
ทํ าใหแมลงตางๆมาดูดกิน โดยเฉพาะพวกเพลี้ยจั๊กจั่น 
มากในชวงมะมวงออกดอก เพลี้ยจั๊กจั่นนอกจากจะดูด
านและน้ํ าเลี้ยงที่ดอกท ําใหดอกรวงหลนแลว    ยังถาย
าเปนอาหารของราดํ าอีกดวย จึงท ําใหราดํ าซ่ึงมีอยูแลว
ะในอากาศเจริญอยางรวดเร็ว
ในชวงที่มะมวงออกดอกน้ี อากาศมักจะหนาวเย็น
อกมากในตอนเชา เม่ือหมอกจับตัวเปนละอองน้ํ าตาม
ละใบราดํ าก็จะเจริญไดดียิ่งข้ึน ทํ าใหดอกรวงหลนจน
กลายเปนความเช่ือวา ถาปใดมีหมอกจัดในระยะทีด่อก
นปน้ันมะมวงจะติดผลนอยเพราะนํ ้าคางเค็มทํ าใหดอก
วามจริงแลว น้ํ าคางไมไดเค็ม แตเปนเพราะราดํ าและ
ัน่ดังกลาว
การเก็บเก่ียว
     การเก็บผลมะมวงเปนข้ันตอนที่สํ าคัญอีกข้ันตอน
องอยาใหชา มิฉะน้ันจะเนาและเสียไดงายเวลามะมวงสุก
ก็บเก่ียวได ดังน้ี

งเก็บใหถูกตอง เพื่อใหผลมะมวงที่ไดมีคุณภาพดี เปนที่
องตลาดไมออนเกินไป หรือปลอยไวจนสุกงอมเกินไป 
ยูกับพันธุของมะมวง และความใกลไกลของตลาด เปน
อสังเกตงายๆ วามะมวงจะแกเม่ือใดน้ัน ส่ิงท่ีนาสังเกต 
รคือ
. แกมผลทั้ง 2 ขางพองโตเต็มท่ี สีผิวเปลี่ยนจากสีเขียว
จาง สังเกตจากผิวของผลมะมวงมีสีขาวนวลหรือไขปก

. เก็บตัวอยางผลมะมวงมา 2-3 ผล เพื่อทดสอบ โดย
มาแชน้ํ าดู หากผลมะมวงจมน้ํ าแสดงวาแกจัด ถาลอย
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พันธุ อายุการเก็บเก่ียว (วัน) นับตั้งแต
1. เขียวเสวย 110 เร่ิมออกดอก
2. น้ํ าดอกไม 100 ดอกบานเต็มท่ี
3. หนังกลางวัน 110-115 ดอกบานเต็มท่ี
4. ทองดํ า 102 ดอกบานเต็มท่ี
5. ฟาล่ัน 70 หลังชอดอกติดผล 50%
6. แรด 77 หลังชอดอกติดผล 50%
7. พิมเสน 95 ดอกบานเต็มท่ี

สิ่งที่ตองระวังอีกประการหนึ่ง คือ อยาใหยางมะมวงไหลและจับที่ผล จะท ําใหเปนตํ าหนิ 
ไมสวยงามไมนาช้ือ หรืออาจท ําใหมะมวงเนาและช้ํ าไดงาย โดยเฉพาะอยางย่ิงมะมวงท่ีมีเปลือกบางหรือ
ที่รับประทานผลสุก เชน มะมวงอกรอง

วิธีการเก็บมะมวงท่ีถูกตองคือ ใชใบมีดคมๆติดท่ีปากตะกรอสอยมะมวง เพ่ือตัดข้ัวผลติดมาดวย
หลังจากเก็บใหมๆ ตองวางคว่ํ าผลลง แลวปลิดข้ัวผลออกใหข้ัวมะมวงคว่ํ าลงท่ีกนภาชนะ ยางจะไหลออก
ไปโดยไมถูกผลและท่ีกนภาชนะตองมีวัสดุน่ิมๆ รองอยู เชน ใบตองแหงเม่ือยางแหงแลวจงึนํ าไปบม 
ใหสุก เพื่อจ ําหนายตอไป

การชวยใหชอดอกมะมวงติดผลดีข้ึน
เน่ีองจากมีผูสนใจปลูกมะมวงกันแพรหลาย และมักจะประสบปญหาอยางเดียวกันวา มะมวง

ออกชอดอกแลวไมคอยติดผล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถามีหมอกลงจัดในขณะท่ีชอดอกกํ าลังบานแลว ก็จะ
ยิ่งทํ าใหมะมวงไมติดผล ซ่ึงก็มีความเช่ือกันอยางน้ัน ซ่ึงสาเหตุหรืออุปสรรคตางๆ ที่ทํ าใหมะมวงเม่ือ
ออกดอกแลวไมติดผล มีดังตอไปน้ีคือ

 1. สาเหตุอันเกิดจากเพลี้ยจั๊กจั่นและโรคราด ํา
     สาเหตุน้ีเปนสาเหตุท่ีสํ าคัญที่สุดในการที่จะใหชอมะมวงไมติดผล ซ่ึงพบสาเหตุน้ีในเกือบ

ทุกสวนมะมวง หรือทุกตนมะมวงในทองท่ีจังหวัดตางๆ เกือบทุกจังหวัดก็วาได การทํ าลายของเพล้ีย 
จั๊กจั่น หรือที่ชาวสวนเรียกกันวา แมงกะอา กับโรคราดํ าน้ัน เกิดควบคูกันไป กลาวคือ
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 เพล้ียจั๊กจั่นทํ าลายชอดอกมะมวง โดยดูดน้ํ าเล้ียงชอดอกมะมวง ทํ าใหดอกมะมวงขาดน้ํ า
เล้ียง ไมสามารถเจริญตอไปเปนผลมะมวงได ดอกจะรวงหลนในท่ีสุด และในขณะเดียวกัน เพลี้ยจั๊กจั่นก็
จะขับถายออกมา เปนของเหลวที่มีรสหวาน ที่เปนอาหารอันโอชะของเชื้อราดํ า ซึ่งมีอยูทั่วไปใน
บรรยากาศ ทํ าใหราดํ าเจริญไดดีตามชอดอกมะมวง เหน็ชอดอกมะมวงเปนสีดํ า และโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ถาเกิดมีหมอกลงจัด น่ันยอมหมายความวา มีละอองน้ํ าในอากาศอยูมาก มีความช้ืนสูง ซ่ึงธรรมชาติ
ของเช้ีอราดํ าหรือราตางๆ จะชอบเจริญไดดีในที่ๆ มีความชุมชี้นสูง ดังน้ันจึงกลาวไดวา หมอกมีสวน
ชวยใหโรคราด ําเจริญ หรือระบาดไดอยางรวดเร็ว

วิธีปองกันและกํ าจัด เพลี้ยจัก๊จั่นและโรคราด ํา
เน่ืองจากเพลี้ยจั๊กจั่นจะเริ่มท ําลายโดยดูดน้ํ าเล้ียงชอดอกมะมวง ต้ังแตชอดอกมะมวงเร่ิมออก

ชอดอก ยาวประมาณ 3-4 น้ิว เร่ือยไป จนกระท่ังมะมวงติดผลขนาดเทาหัวแมมือจึงหยุดทํ าลาย ดังน้ัน 
การพนสารเคมีฆาแมลงเพ่ือทํ าลายเพล้ียจั๊กจั่น ก็ควรเร่ิมต้ังแตชอดอกเร่ิมออก ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ีคือ

         (1) ใชยาเซฟวนิ 85% จ ํานวน 2 ชอนแกง ผสมน้ํ าสะอาด 1 ปบ หรือดีลดริน 25% 
อัตรา 5-6 ชอนแกงตอน้ํ า 1 ปบ พนที่ชอดอกทุกๆ 7 วัน โดยเร่ิมต้ังแตชอดอกยาวประมาณ 3-4 น้ิว
นอกจากน้ี ยังมียาฆาแมลงที่ใชกับเพลี้ยจั๊กจั่นไดผลด ี ไมเปนอันตรายตอคน และสามารถท ําเองได ได
แก โลต้ินหรือหางไหล และยาฉุน      วิธีเตรียมโลต้ิน ใชโลต้ิน 1 กิโลกรัม ทุบใหแหลก แชนํ้ า 1 ปบ ไว
หน่ึงคืน แลวกรองใหสะอาด เติมน้ํ าเปลาลงไปอีก 19 ปบ ใชฉีดฆาแมลงไดดี

         วิธีเตรียมยาฉุน ใชยาฉุน 1 กิโลกรัม ตมกับน้ํ า 2 ลิตร นาน 1 ชั่วโมง หรือแชนํ ้าไว 1 
คืน แลวค้ันเอาแตน้ํ า กรองใหสะอาด เติมน้ํ าอีก 3 ปบ ถาใสสบูซัลไลทลงไปดวย สักกอนตอน้ํ ายาทุก 4 
ปบ จะย่ิงไดผลในการฆาแมลงมากข้ึน

         (2) หยุดพนสารเคมีในระยะท่ีดอกมะมวงกํ าลังบาน เพราะถาพนสารเคมีในระยะดอก
บานแลว สารเคมีจะไปเคลือบปลายเกสรตัวเมียของดอก ทํ าใหละอองเกสรตัวผูไมสามารถเคล่ือนตัวไป
ผสมกับเกสรตัวเมียไดสะดวก เปนเหตุใหมะมวงไมติดผล เน่ืองจากดอกไมไดรับการผสมเกสร และ
สาเหตุอีกประการหน่ึงก็คือ สารเคมีจะไปฆาแมลงตางๆ รวมทั้งผึ้ง ท่ีมีสวนชวยในการผสมเกสรดอก
มะมวง ทํ าใหดอกมะมวงไมไดรับการผสมเกสร มะมวงจึงไมติดผล

         (3) หลังจากมะมวงติดผลขนาดเทาหัวแมลงวัน หรือเทาเมล็ดถ่ัวเขียวแลว จึงคอยพน
สารเคมีเซฟวินอีก โดยพนทุกๆ 7 วัน และหยุดพนเมื่อผลโตเทาหัวแมมือแลว หรือหยุดพนกอนน้ีก็ได 
ถาเห็นวาไมมีเพลี้ยจั๊กจั่นทํ าลายตอไปแลว โดยใหสังเกตดูตามชอมะมวง ตัวเต็มวัยของเพล้ียจ๊ักจ่ันจะมี
ขนาดเทาเมล็ดถ่ัวเขียวหรือหัวไมขีดไฟ มีสีน้ํ าตาล กระโดดไปมาตามชอดอกและใบมะมวง         การ
พนสารเคมีฆาแมลงปราบเพล้ียจ๊ักจ่ันเปนการปราบราดํ าในทางออมดวย เพราะถาเพลี้ยจั๊กจั่นหมดไป 
ก็ไมมีสารที่เพลี้ยจั๊กจั่นขับถายออกมา ท่ีเปนอาหารของราดํ า โรคราดํ าก็ไมระบาดตอไป

 เน่ืองจากชอดอกมะมวงอยูสูง ในการพนสารเคมี จึงจ ําเปนตองระมัดระวังเปนพิเศษ ดังน้ีคือ
      (1) พนสารเคมีในขณะท่ีลมสงบ ถามีลมเล็กนอยก็ใหอยูหัวลม หรือหันหลังใหลม ระวัง

อยาใหละอองสารเคมีปลิวมาถูกตัวได
      (2) ถาพนสารเคมีท่ีชอดอกมะมวงใกลบาน ตองระวังอยาใหละอองสารเคมีปลิวไปถูก

อาหาร เคร่ืองนุงหมหรือสัตวเล้ียง
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      (3) ผูพนสารเคมีควรปองกันไมใหละอองยาปลิวมาถูกตัวได กลาวคือ ควรสวมหมวก มี
หนากาก หรือใชผาปดจมูกสวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว หรือใสเส้ือกันฝน ก็ได และควรสวมถุงมือ
ดวย

      (4) อยาสูบบุหร่ีในขณะท่ีพนสารเคมี
      (5) เม่ือพนสารเคมีเสร็จแลว ใหรีบอาบน้ํ าท ําความสะอาดรางกาย ฟอกสบูหลายๆ คร้ัง 

เพราะสบูจะมีสวนชวยละลายคราบสารเคมีฆาแมลง ท่ีติดตามผิวหนังได
2. สาเหตุอันเกิดจากส่ิงอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากแมลงและโรคท ําลายชอดอก
      2.1 เม่ือตนมะมวงมีอายุไมถึงวัยทีจ่ะออกดอกออกผล แตออกดอกกอนกํ าหนด ตน

มะมวงเหลาน้ี เม่ือออกดอกแลว มีดอกไมติดผล เพราะตนมะมวงยังไมแข็งแรงและสมบูรณพอ อายุหรือ
วัยที่ตนมะมวงควรจะออกดอกออกผล คือ ถาปลูกดวยก่ิงทาบหรือก่ิงติดตา ควรมีอายุประมาณ 4-5 ป
จึงเร่ิมออกดอกออกผล ถาปลูกดวยเมล็ด ควรมีอายุประมาณ 5-6 ป ดังน้ีเปนตน

วิธีปองกันรักษา คือ ใหเด็ดดอกทิง้เสียในขณะทีช่อดอกเร่ิมออก เพ่ือตนมะมวงจะไดไมเสียน้ํ า
เล้ียงไปสรางชอดอกตอไป ถาปลอยชอดอกไวไมเด็ดท้ิง อาจติดผลได แตเปนผลท่ีไมสมบูรณ และตน
มะมวงจะเสียน้ํ าเล้ียงในการไปสรางผล จึงท ําใหการเจริญเติบโตของลํ าตนชาลง หรือชะงักงัน

2.2 ตนมะมวงขาดน้ํ า หรืออากาศแหงแลงในระยะท่ีมีชอดอก จะท ําใหดอกเหี่ยวแหง และรวง
หลนไปได

 วิธีปองกันรักษา คือ หลังจากมะมวงออกชอดอกแลว ใหรดน้ํ าอยางสม่ํ าเสมออยาปลอยให
แหง

2.3 ชอดอกมะมวงสกปรก มีดอกแหงรวงหลนติดคางอยูท่ีชอดอกมาก ซ่ึงสาเหตุเน่ืองมาจาก 
เพลี้ยจั๊กจั่นและราด ําเขาทํ าลายชอดอก และส่ิงขับถายของเพล้ียจ๊ักจ่ัน ซ่ึงเปนสารเหนียวๆ ยึดเกาะดอก
ที่แหง และรวงหอยติดอยูกับดอกเปนกระจุก ทํ าใหผลมะมวงลูกเล็กๆซ่ึงเพ่ิงติดผลน้ัน ไมไดรับอากาศ
และแสงแดดเต็มท่ี เปนเหตุใหผลมะมวงไมเจริญตอไป และรวงหลนไดงาย

วิธีปองกันรักษา โดยปกติแลว ในขณะท่ีชอดอกมะมวงบานเต็มท่ี และติดเปนผลมะมวงลูก
เล็กๆขนาดประมาณเมล็ดถั่วเขียว หรือเทาหัวแมลงวัน ตามท่ีชาวสวนมะมวงเรียกกันน้ัน จะมีฝนตกมา
ชั่วขณะหน่ึง ซ่ึงชาวบานเรียกวา ฝนชะชอมะมวง ฝนท่ีตกมาชวงน้ี จะเปนประโยชนอยางย่ิงในการชวย
ชะลาง ทํ าความสะอาดชอมะมวง ทํ าใหดอกมะมวงท่ีแหงลวงหลนลงสูดิน เหลือไวแตผลมะมวงลูกเล็กๆ 
ติดอยูที่ชอ จึงท ําใหผลมะมวงเหลาน้ันเจริญเติบโตได ตามปกติและรวดเร็วข้ึน เน่ืองจากส่ิงแวดลอม
อํ านวยใหไดรับอากาศและแสงแดดเต็มท่ี     แตถาหากวาไมมีฝนดังกลาวแลว ในระยะท่ีมะมวงติดผล
เล็กๆ โดยผลมีขนาดประมาณเมล็ดถ่ัวเขียว หรือหัวแมลงวันน้ัน ใหชวยท ําความสะอาดชอดอก โดยการ
พนน้ํ าท่ีสะอาด เพี่อชวยชะลางชอมะมวง พนเบาๆ อยาพนแรง ถาพนแรงจะท ําใหผลมะมวงเล็กๆ เหลา
น้ันรวงหลนได

2.4 ตนมะมวงไมสมบูรณและแข็งแรงพอ หากตนมะมวงไมสมบูรณและแข็งแรงพอ ก็จะท ําให
ชอดอกมะมวงไมติดผล เน่ืองจากขาดอาหาร หรือน้ํ าเล้ียงท่ีจะมาเล้ียงชอดอกหรือผลตอไปได

         วิธีปองกันรักษา ใสปุยบํ ารุงตนมะมวงใหสมบูรณและแข็งแรง โดยพรวนดินต้ืนๆ 
บริเวณรอบรัศมีทรงพุม และใสปุยวิทยาศาสตรสูตร 15-15-15 ควบคูไปกับปุยคอกหรือปุยอินทรีย 
รดน้ํ าตาม จะท ําใหตนมะมวงเจริญเติบโตไดดีข้ึน และใหตัดแตงกิ่งมะมวงที่แหง หรือกิ่งที่มีโรคหรือ
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แมลงทํ าลาย ออกเสีย   อน่ึง อาจมีสาเหตุอ่ืนอีกทีม่ะมวงออกชอดอก แลวไมติดผล เชน อาจเปนเพราะ 
ในทองท่ีที่ปลูกมะมวงน้ัน มีแมลงชวยผสมเกสรอยูนอย หรืออาจเปนเพราะ ตนมะมวงท่ีปลูกน้ันอยูในท่ี
อับ ไมมีอากาศพัดผาน และแสงแดดนอย เร่ืองพันธุมะมวงก็เปนส่ิงสํ าคัญเชนกัน เชน มะมวงพนัธุ
น้ํ าดอกไม พันธุพิมเสนมัน มักจะออกดอกติดผลไดดีกวาพันธุอ่ืน และมักจะออกดอกนอกฤดูกาลอีก
ดวย พันธุแรดมักจะออกดอกกอนพันธุอื่น และออกดอกติดผลสม่ํ าเสมอเกือบทุกป เหลาน้ีเปนตน

สรปุการปฎิบัติเพ่ือชวยใหมะมวงติดผลมาก
1) เม่ือชอมะมวงเจริญพนพุมใบออกมาอยางเดนชัดแลว ควรรดน้ํ าใหดินชุมอยูเสมอและให

ปุยดวยจะดียิ่งขึ้น การรดน้ํ าควรรดแตนอยกอน แลวจึงมากข้ึนๆ เรื่อยๆ
2) การพนยาก ําจัดแมลงที่จะมาท ําลายชอมะมวง ครั้งแรกใหพนระยะที่ดอกยังตูมและครั้งที่

สองเม่ือเห็นวามะมวงติดผลมีขนาดเทาหัวแมลงวัน การพนยาคร้ังที่สองอาจเติมยากันราลงไปดวยถา
เห็นวายังมีราดํ าอยูตามชอดอกและใบ

3) ถาไมพนยากํ าจัดแมลง อาจพนน้ํ าเปลาๆในระยะท่ีดอกมะมวงบานและติดเปนผลออน
เพื่อลางชอดอก

ขอควรระวังในการใชสารเคมี

โรคแมลงศัตรูและการปองกันก ําจัด

กลามะมวงที่ใชสํ าหรับเพาะท ําตนตอ อาจมีเชื้อราและเพลี้ยท ําลายยอดออนรวมท้ังแมลงกัด
กินใบออนที่โผลขึ้นมา จึงจ ําเปนตองพนสารเคมีฆาเช้ือราและเพล้ียกันไวสารเคมีท่ีใชกันแพรหลาย ได
แก คูปราวิท ปองกันเช้ือรา และเซฟวิน ปองกันแมลงกัดกินใบรวมท้ังพาราไธออน หรือมาลาไธออน 
กันเพล้ียหรือแมลงดูดน้ํ าเล้ืยง

     สํ าหรับมะมวงตนใหญ ศัตรูที่ส ําคัญ ไดแก
1. แมลง
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     1.1 เพลี้ยจั๊กจั่นมะมวง (Mango hopper: Idiocerus spp) จะเขาท ําลายมะมวงต้ังแตเร่ิม
ออกดอก โดยจะดูดกินน้ํ าเล้ียงจากดอกและชอดอก ทํ าใหดอกรวงหลน ถาดูดน้ํ าเล้ียงท่ีผลออนก็จะทํ า
ใหผลออนรวงหลน มะมวงไมคอยติดผล เพล้ียจ๊ักจ่ันมะมวงยังถายมูลท่ีมีลักษณะเปนน้ํ าหวานออกมา
ติดอยูตามใบ เปนอาหารของราดํ า ทํ าใหราดํ าระบาดจับอยูตามใบมะมวง ทํ าใหใบมะมวงสังเคราะห
อาหารไดนอยลง

      การปองกันและกํ าจัด ใหพนสารเคมี เชน เซฟวินทุก 7 วัน โดยเร่ิมตนเม่ือมะมวงเร่ิม
แตกชอดอก แตงดเวนการพนสารเคมีเม่ือดอกมะมวงกํ าลังบาน และเม่ือเห็นวามะมวงติดผลดีแลว

      นอกจากวิธีที่กลาวแลว ยังอาจไลใหเพล้ียจั๊กจั่นหนีไปได โดยการสุมควันท่ีโคนตนมะมวง
ใหมีควันมากๆ สวนการกํ าจัดโดยใชยาฆาแมลงน้ัน ใหทํ ากอนท่ีจะระบาดมาก หรือท ําในระยะที่ยังเปน
ตัวออน จะสามารถกํ าจัดไดงาย ถาปลอยไวจนเปนตัวแกจะมีปกบินหนีไปยังตนอ่ืน เม่ือคนเดินเขาไป
ใกล หรือเม่ือพนยาฆาแมลง ซึ่งจะท ําใหการกํ าจัดไมคอยไดผล

1.2 เพลี้ยไฟ นอกจากเพล้ียจั๊กจั่นมะมวงแลว ในระยะท่ีมะมวงออกดอกน้ี อาจมีเพลี้ยไฟเขา
ทํ าลายชอดอกดวย โดยการดูดกินน้ํ าเล้ียงท่ีดอก

 ทํ าใหดอกรวง เชนกัน เพลี้ยไฟท ําลายพืชบริเวณใบออน ยอดออน ชอดอกมะมวง ทํ าใหเปน
แผลจุดสีดํ า ถาระบาดรุนแรงผลมะมวงจะเปนสีดํ าเกือบทั้งหมด ถาเปนระยะดอกจะท ําใหชอดอกหงิกงอ 
ดอกรวง ไมติดผลหรือติดผลนอย ซ่ึงจะระบาดเม่ืออากาศรอนและแหงแลง อยางไรก็ตามมีการพบเห็น
เพลี้ยไฟหลังจากฝนตกบาง

      การปองกันและกํ าจัด ถาพบไมมากใหตัดท ําลาย เผาทิ้ง ถาพบมากควรใชสารเคมีปอง
กนัก ําจัดแมลงพน Cyhalothrim หรือ โมโนโครโตฟอส หรือคารบาริล ฉีดพนอยางนอย 2 คร้ังเม่ือเร่ิม
แทงชอดอก และชวงมะมวงติดผลขนาด 0.5-1 ซม. หรือเทามะเขือพวง

1.3 หนอนเจาะลํ าตน เปนหนอนของดวงปกแข็ง หนวดยาว ตัวสีน้ํ าตาล โดยตัวแมวางไขตาม
รอยแตกของเปลือกตนมะมวง แลวตัวหนอนจะกัดกินเน้ือไมเขาไปในตนหรือก่ิง และจะสรางขุยปดรูที่
มันเจาะเขาไป ถาระบาดมากๆ ตนหรือก่ิงจะตายได

      การปองกันและกํ าจัด ปองกันไมใหดวงชนิดน้ีมาวางไขท่ีเปลือกของลํ าตน โดยการทํ า
ความสะอาดสวนอยูเสมอ โดยเฉพาะบริเวณโคนตนและลํ าตน อยาใหลํ าตนมีรอยแผล ไมใหเปนที่อยู
อาศัยของแมลง การฉีดยาฆาแมลงอยางสม่ํ าเสมอจะท ําใหดวงไมมีโอกาสวางไข โดยฉีดตามรอยแตก
ของเปลือกไม พนสารชนิดท่ีมีกล่ินและดูดซึมเคลือบเปลือกลํ าตนเปนคร้ังคราว หากพบวามีตัวหนอน
กัดกินเขาไปขางในแลว และสรางขุยปดปากรูอยู ใหรีบท ําลายตัวหนอนทันที โดยหาเหล็กแหลมเขี่ยเอา
ตัวหนอนออกมา หรือฆาตัวหนอนเสีย แตถาตัวหนอนเขาไปลึกแลว ใหไชยาฉีดยุงแบบสเปรยฉีดเขาไป
ในรู แลวอุดรูดวยดินเหนียวหรือดินน้ํ ามัน หรือเคมีชนิดฟุงกระจาย เชน ฟูโมแกส พนเขาไปตามรูเพ่ือ
ใหสารเคมีระเหยไปฆาตัวหนอน จะท ําใหตัวหนอนตาย

1.4 ดวงมะมวง เปนดวงปกแข็ง มีงวงยาว ตัวแกจะวางไขที่ผลออน แลวตัวหนอนจะเจริญอยู
ในเมล็ด พอเปนตัวแกก็จะกัดกินเน้ือออกมา

การปองกันและกํ าจัด เม่ือตัวหนอนเขาไปอยูขางในแลว กํ าจัดไดยาก และผลมะมวงมักเสีย
หายไปแลว การฉีดยาฆาแมลงประเภทดูดซึมจะชวยไดบาง การดูแล หม่ันท ําความสะอาดสวนอยูเสมอ 
ไมใหเปนท่ีอยูอาศัยของดวงและแมลงตางๆ จะชวยปองกันการระบาดของดวงมะมวงได
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1.5 แมลงวันผลไมท ําลายผลมะมวง แมลงวันผลไมตัวเมียจะวางไขใตผิวของผลมะมวง เม่ือไข
เจริญเปนตัวหนอน หนอนจะไชชอนกินเน้ือมะมวงเปนอาหาร ทํ าใหผลมะมวงเนาเสียหายรวงหลนได

      การปองกันและกํ าจัด ทํ าไดหลายวิธี
         1. หอผลมะมวงดวยกระดาษหรือใบตองแหง
         2. ทํ าลายดักแดโดยการไถพรวนดินบริเวณโคนตน หรือใชสารเคมีฆาแมลงพนลงดิน

เพื่อฆาดักแด เชน ดีลดริน คลอเดน
         3. เก็บผลมะมวงที่ถูกท ําลายโดยแมลงวันผลไมท่ีหลนโคนตนทํ าลายเสีย

2. โรค
     โรคตางๆ ของมะมวงไมคอยพบวาระบาดรุนแรงมากนัก ที่พบเสมอไดแก โรคแอนแทรค

โนส (anthracnose : Colletotrichum gleosporiodes, Penz) ซึ่งท ําอันตรายกับทุกสวนของตน อาการ
บนใบจะเห็นเปนจุดๆ สีน้ํ าตาลดํ า และขยายตัวออกเปนแผลแหงๆ ขอบแผลมีสีเขม ที่ใบ กิ่ง ชอดอก 
และผล ทํ าใหใบเปนรูพรุนทั่วไป ถาเปนกับใบออนหรือยอดออน จะท ําใหใบบิดเบี้ยวและยอดแหง

 ถาเกิดที่ดอกจะท ําใหดอกรวง ถาเกิดกับผลออนจะทํ าใหผลน้ันแคระแกร็น ไมเจริญเติบโต 
สวนผลที่มีขนาดเล็ก ถาเปนโรคน้ีอาจรวงไปเลย

      การปองกันและกํ าจัด
         1. ตัด ทํ าลาย และเผาไฟเสีย
         2. พนสารกันเช้ือรา เชน ไชเนบ (Zinep), แมนเซทดี (Manzate-D), หรือ เบนเลท 

50 จ ํานวน 10-12 กรัม ตอน้ํ า 20 ลิตร ทุกๆ 7-10 วัน โดยเฉพาะในระยะท่ีมีอากาศชุมช้ืนมาก เชน 
ในฤดูฝน     นอกจากโรคแอนแทรคโนสแลว อาจมีโรคราแปง หรือโรคราข้ีเถา ทํ าลายใบและดอกให
รวงหลน แตไมคอยพบวาระบาดรุนแรงนัก

 นอกจากสวนท่ีปลอยปละละเลย ไมไดดูแลท ําความสะอาดสวนเลย การทํ าความสะอาดสวน
อยูเสมอ และบํ ารุงตนมะมวงใหเจริญเติบโตแข็งแรง จะเปนการปองกันไมใหโรคและแมลงศัตรูตางๆ 
ระบาดไดเปนอยางดี

การบ ํารุงตนมะมวงหลังการเก็บผล
ตนมะมวงที่ติดผลจะตองใชแรธาตุอาหารจ ํานวนมากสํ าหรับเลี้ยงผล ย่ิงติดผลมากก็ย่ิงตองใช

ธาตุอาหารมาก ดังน้ัน การบํ ารุงตนใหสมบูรณหลังจากท่ีเก็บผลแลวจึงเปนส่ิงจํ าเปน เพ่ือใหตนสมบูรณ
แข็งแรง สามารถจะใหผลในปตอไปได

การบํ ารุงตน ทํ าไดดังน้ีคือ ขุดพรวนบางๆ รอบโคนตน โรยปุยคอก ปุยหมัก หรืออาจเติมปุย
วิทยาศาสตรลงไปดวยก็จะย่ิงดี เสร็จแลวรดน้ํ าใหชุม หลังจากน้ัน ถาใหน้ํ าอยูเสมอเปนระยะๆ จะชวยให
ตนสมบูรณแข็งแรง แตควรจะงดการใหน้ํ าประมาณ 5-6 เดือน กอนท่ีมะมวงจะออกดอก เพราะถาให
น้ํ าในระยะน้ี ตนมะมวงอาจแตกใบออน แลวใบออนจะแกไมทัน การท่ีมะมวงจะออกดอกได ใบตองแก
จัดเต็มทีก่อนเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธุ
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     อีกวธีิหน่ึงคือ การทํ ารางดินรอบตน โดยการขุดเปนรองลึกประมาณ 1 ศอก รอบตน ใน
รัศมีทรงพุม แลวใสปุยคอก ปุยหมัก และปุยวิทยาศาสตรลงไปในรางดินน้ัน แลวกลบดินรดน้ํ าใหชุม ให
ทํ าเชนน้ีทุกๆ ป รางดินน้ีจะขยายออกไปเร่ือยๆ เพราะตนมะมวงจะโตข้ึนทุกๆ ป

     สํ าหรับการปลูกในท่ีๆ น้ํ าไมอุดมสมบูรณ ตองอาศัยแตน้ํ าฝนเพียงอยางเดียว เมื่อเก็บผล
แลว ก็ใหทํ าเชนเดียวกับท่ีกลาวมาแลว แตไมตองรดน้ํ า รอจนกวาฝนจะตก   นอกจากการใสปุยและให
น้ํ าแลว ควรจะตัดแตงก่ิงดวย กิ่งที่แกเกินไป ก่ิงท่ีมีโรคแมลงรบกวน ก่ิงท่ีอยูในพุมควรตัดออก เพื่อ
ประหยัดอาหารที่จะไปเลี้ยงกิ่งที่ไมมีประโยชนเหลานี้

สํ าหรับการปลูกมะมวงในสภาพยกรอง ซึ่งสวนใหญอยูในที่ต่ํ ามีน้ํ าทวมถึง ดินมักเปนดิน
เหนียว การเจริญเติบโตดานทรงพุม คอนขางชากวามะมวงท่ีปลูกในดินทราย หรือดินรวนปนทราย 
สภาพความชื้นสูงกวาสภาพไร หลังเก็บเกี่ยวควรตัดแตงกิ่ง ใสปุย โดยพิจารณาปริมาณปุยที่ใสในปที่
ผานมาประกอบดวย โดยทั่วไปใชปุยวิทยาศาสตรสูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15    อัตรา 2-3 
กก./ตน อาจใสแบบเปนจุดๆบริเวณทรงพุม หรือหวานรอบของพุมก็ได และควรเพิ่มปุยอินทรียดวย 
กรณีดินเปนกรดอาจ ปรับดินดวยปูนขาว หรือโคโลไบค การใหธาตุอาหารแกตนมะมวงอีกวิธีหน่ืงคือ 
การลอกเลนมาปรับแตงคันรองสวน

เม่ือมะมวงแตกใบออน 2 คร้ังแลว ใหลดระดับน้ํ าในทองรอง กระตุนใหมะมวงพักตัวในระยะ
แตกใบออน อาจพบโรคและแมลงระบาด  ควรใชสารเคมีปองกันกํ าจัด     ระยะดอกใชเวลาประมาณ 
17 วัน ต้ังแตเร่ิมแทงชอดอกจนถึงดอกบาน ควรใหน้ํ าประปรายทางใบ และรดน้ํ าบริเวณโคนตนเล็ก
นอย เม่ือติดผลแลว อาจใหปุยเพื่อบ ํารุงผล โดยใชปุยนํ ้าสูตร 15-30-15 หรือ 6-24-24 อัตรา 10 ซี
ซี. ตอน้ํ า 20 ลิตร จนถึงอาย ุ 60 วัน อาจมีการรวงหลนของผลได การรวงหลนอาจเกิดจากอุณหภูมิ
หรือความชื้น ท่ีเปล่ียนแปลงมาก ชวงผลออนขนาดไขไก อาจท ําการตัดแตงชอผล ชวยใหผลที่เหลือ
เจริญเติบโตดี และไมหลุดรวง     ระยะผลมะมวงเขาไคล 90 วันหลังดอกบาน ควรเร่ิมลดระดับน้ํ า เพื่อ
ใหผลแก หรืออาจใหปุยสูตร 9-24-24 ทางดินและใหน้ํ าดวย ประมาณ 10 วัน จะเห็นผลขยายขึ้น 
และถาตองการใหแกเร็วข้ึน ควรฉีดพนปุยสูตร 6-24-24 อัตรา 20-30 ซีซ.ี ตอน้ํ า 20 ลิตร นวลจะ
ข้ึนหลังจากน้ัน 7-10 วัน
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ปฎทิินการปฎบิตัดิแูลและรักษาสวนมะมวง

เดือน การปฎิบัติดูแล
มกราคม    -   รักษาชอดอกมะมวง ปองกันเพล้ียจ๊ักจ่ันและราดํ าดูดน้ํ าเล้ียงทํ าลายชอดอกมะมวง
กมุภาพันธ   - ปองกันกํ าจัดเพลี้ยจั๊กจั่นดูดนํ้ าเล้ียงผลมะมวงท่ียังเล็กอยู ชะลางชอดอก และชอผล

มะมวงดวย
มีนาคม  -      ใสปุย รดน้ํ า หาฟาง เศษใบไม หญาผุคลุมผิวดินบริเวณโคนตนมะมวง ปองกันกํ าจัด

แมลงวันผลไมคอยท ําลายผลมะมวง
เมษายน -       ฤดูกาลเก็บผลมะมวง
พฤษภาคม  -  ตัดแตงก่ิงมะมวง หลังจากเก็บผลหมดแลวใสปุย บ ํารุงรักษาตนมะมวง
มิถุนายน   -   กํ าจัดวัชพืช บ ํารุงรักษาตนมะมวง ฤดูกาลขยายพันธุมะมวงโดยวิธีทาบกิ่ง
กรกฎาคม  -   ฤดูกาลขยายพันธุมะมวง
สิงหาคม    -   กํ าจัดวัชพืช บ ํารุงรักษาตนมะมวง ปราบศัตรูพืช ตามความจํ าเปน
ตุลาคม     -   กํ าจัดวัชพืช บ ํารุงรักษาตนมะมวง ปราบศัตรูพืช ตามความจํ าเปน
พฤศจิกายน - สุมก่ิงไม ใบไม หญาแหงระหวางตนมะมวง เพ่ือรมควันมะมวง เพี่อชวยกระตุนในการ

เกิดชอดอก และเปนการปองกันกํ าจัดศัตรูพืชอีกทางหนึ่งดวย
ธันวาคม    -  ระยะเวลาออกชอดอกของมะมวง ปองกันกํ าจัดเพล้ียจัก๊จัน่ และราดํ าดูดน้ํ าเล้ียงทํ าลาย

ชอดอกมะมวง

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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