กองเกษตรสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร
เอกสารเผยแพร
โดย รศ.วัฒนา สวรรยาธิปต ิ ศูนยสง เสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม
โดย พัฒนา นรมาศ

ํ
สารบัญ
พันธุม ะมวง/การขยายพันธุ
สภาพพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม
การปลูก
การดูแลรักษา
การออกดอก
การติดผลของมะมวงและการเก็บเกีย่ ว
การชวยใหชอ ดอกมะมวงติดผลดีขน้ึ
โรคแมลงศัตรูและการปองกันกําจัด
การบํารุงตนมะมวงหลังการเก็บผล
ปฎิทนิ การปฎิบตั ดิ แู ล
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คํานํา
มะมวงเปนพืชที่ปลูกเพื่อรับประทานผล และผลที่ไดนั้น สามารถรับประทานไดทง้ั ดิบและสุก
มะมวงสามารถปลูก และผลิดอกออกผลไดดีในพื้นที่ทุกจังหวัด และทุกภาคของประเทศ แตจะใหผล
แตกตางกันไปตามสภาพของทองที่ มะมวงหลายพันธุย งั เปนผลไมทต่ี ลาดตางประเทศตองการอีกดวย
อยางไรก็ตาม การปลูกมะมวงแบบเปนการคานัน้ จะตองศึกษาถึงสภาพความเหมาะสมตางๆ หลาย
ประการดวยกัน ผูป ลูกจะตองเลือกพืน้ ทีใ่ หเหมาะสมดวย เพือ่ ใหประหยัดตนทุนในการผลิตตลอดจน
สามารถผลิตผลมะมวงที่มีคุณภาพออกสูตลาดได เอกสารนี้ไดใหความรูพื้นฐานกวางๆ ตลอดจน
เทคโนโลยีบางอยางที่เปนประโยชน ผูที่สนใจจะปลูกมะมวง สามารถใชเปนคูม อื เบือ้ งตนในการทําสวน
มะมวงไดเปนอยางดี

พันธุมะมวง/การขยายพันธุ
พันธุมะมวง
มะมวงมีมากมายหลายสิบพันธุ อาจแบงเปนพวกไดตามลักษณะการใชประโยชน คือ

(1) มะมวงสําหรับรับประทานผลดิบ เชน พิมเสนมัน แรด เขียวเสวย มันหนองแซง ฟาลัน่
เปนตน
(2) มะมวงสําหรับรับประทานผลสุก เชน อกรอง นํ้าดอกไม หนังกลางวัน ทองดํา เปนตน
(3) มะมวงทีป่ ลูกเพือ่ การอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม
- มะมวงสําหรับดอง เชน มะมวงแกว เปนตน
- มะมวงสําหรับบรรจุกระปอง เชน ทํานําคั
้ น้ มะมวงแชอม่ิ เชน มะมวงสามป เปนตน
สําหรับมะมวงพันธุท ต่ี ลาดตางประเทศตองการ ไดแก มะมวงสุกพันธุห นังกลางวัน นํ้าดอกไม
ทองดํา และมะมวงแกว ซึ่งตลาดตางประเทศที่ประเทศไทยสงไปจําหนายมากไดแก ฮองกง สิงคโปรและ
มาเลเซีย

การขยายพันธุ
การขยายพันธุม ะมวงสามารถทําไดหลายวิธี เชน การเพาะเมล็ด การตอน การติดตา และการ
ทาบกิ่ง เปนตน
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1. การเพาะเมล็ด
โดยทั่วไป การเพาะเมล็ดมีจดุ ประสงคสองประการคือ เพื่อใชปลูกโดยตรง และเพือ่ ใชเปนตนตอ
สําหรับการขยายพันธุแ บบตางๆ เชน การติดตา การทาบกิ่ง เปนตน การเพาะเมล็ดเปนวิธดี ง้ั เดิมทีใ่ ช
กันมานาน ขอดีของการขยายพันธุด ว ยการเพาะเมล็ดคือ ทําไดงา ย ไดจานวนมากในเวลาอั
ํ
นรวดเร็ว
ตนมะมวงที่ไดจากการเพาะเมล็ด ตนจะใหญโตมีอายุยนื นาน เพราะมีระบบรากที่แข็งแรง สวนขอเสีย
คือ ออกดอกออกผลชากวาการขยายพันธุด ว ยการติดตา การตอน หรือการทาบกิ่ง และตนมะมวงทีไ่ ด
จากการเพาะเมล็ดนัน้ อาจกลายพันธุ ไมตรงตามพันธุเ ดิมก็ได ซึง่ อาจดีกวาหรือเลวกวาพันธุเ ดิม กลาย
เปนพันธุใ หมไป
1.1 การเพาะเมล็ด การเพาะเมล็ดจํานวนไมมากนักอาจจะเพาะในกระบะหรือในภาชนะตางๆ
เชน หมอดิน กระถาง กระบอกไมไผ และถุงพลาสติก เปนตน สวนการเพาะเมล็ดจํานวนมากๆ ควร
เพาะในแปลงเพาะชําเสียกอน แลวจึงขุดไปปลูก หรือนําไปทาบกิง่ ตอไป
1.2 การเก็บเมล็ดทีจ่ ะนํามาเพาะ ควรคัดเลือกเก็บจากตนแมทส่ี มบูรณแข็งแรง ไมแคระแกร็น
ที่จะเก็บมาตองแกจัด หรือสุกปากตะกรอควรมีขนาดและนําหนั
้ กเทาๆเมล็ดทีจ่ ะนํามาเพาะเพื่อใช
เปนตนตอควรเปนเมล็ดของมะมวงพันธุท แ่ี ข็งแรงทานกะลอนแกวแดงรองตนมะมวงพวกนีจ้ ะแข็งแรง
ทนทานตอสภาพแวดลอมตางๆดี
1.3 การเตรียมเมล็ด แกะเมล็ดในมาเพาะ ใหใชมดี คมๆ ตัดปลายเมล็ดออกเล็กนอยเพือ่ ให
เห็นชองวางภายใน รอยทีต่ ดั ใหคอ นไปทางดานทองของเมล็ด แลวฉีกเปลือกของเมล็ดนอกออกเปน 2
ซีก แลวเอาเมล็ดทีอ่ ยูภ ายในซึง่ มีเยือ่ บางๆ หุม อยูอ อกมาทําการเพาะ วิธนี จ้ี ะชวยใหเมล็ดโปรงอากาศ
และนํ้าเขาไปในเมล็ดไดงา ย เมล็ดงอกไดเร็ว และถามีแรงงานพอ ใหแกะเอาเปลือกแข็งทีห่ มุ เมล็ดออก
ทั้งหมดเอาแตเนือ้ ขางในไปเพาะ ก็จะทําใหงอกไดดยี ง่ิ ขึน้ อีก

เมล็ดที่เอาเนือ้ ออกแลว ใหรีบเพาะภายใน 1 สัปดาห ไมควรเก็บไวนานเกินกวา 1 เดือน จะ
เพาะไมงอก หรือถางอกตนก็จะไมคอ ยแข็งแรง การทิง้ เมล็ดใหโดนแดดโดนลมจะทําใหความงอกเสียไป
เมื่อไดเมล็ดมาแลว ควรคัดเมล็ดโดยการนําเมล็ดไปแชนํา้ เมล็ดทีจ่ มนําจะเป
้
นเมล็ดทีส่ มบูรณนาไป
ํ
เพาะไดดี สวนเมล็ดลอยนําให
้ คัดทิ้งไป เมล็ดทีด่ จี ะนําไปเพาะเลยก็ได แตอาจจะงอกชา
1.4 วิธเี พาะเมล็ด วัสดุที่ใชในการเพาะที่ดีควรใช ทรายผสมกับขี้เถาแกลบ ใสอตั ราสวน 1 ตอ
1 และใชปุยอินทรีย 902 (ปุยเทศบาล) ผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวใสในกระบะเพาะ รดนํ้าใหชุม
แลวนําเมล็ดทีแ่ กะออกมาแลว มาปกชําลงในกระบะเพาะทีเ่ ตรียมไว
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การเพาะในภาชนะตางๆ ใหฝง เมล็ดลงไป 12 เมล็ด แลวแตขนาดของภาชนะ สวนการเพาะใน
กระบะหรือในแปลงเพาะใหเพาะเปนแถวๆ หางกัน 6-8 นิว้ และแตละเมล็ดหางกัน 6 นิว้ การฝงเมล็ด
ควรใหลึกประมาณ 2 นิ้ว โดยใหดานทองของเมล็ดอยูด า นลาง ตัง้ สวนทองของเมล็ดเอียงเปนมุม
ประมาณ 45 องศา ใหสว นหัวของเมล็ดขึน้ มาเหนือทรายในกระบะเพาะเล็กนอย หรือประมาณ 1 ใน 4
ของความยาวของเมล็ด จะทําใหเมล็ดงอกดี และตนทีไ่ ดตง้ั ตรง เสร็จแลวรดนําให
้ ชุม และรดนําทุ
้ กวัน
ถาฝนไมตกเมล็ดทีส่ มบูรณจะงอกภายใน 1 สัปดาห ถึงประมาณ 20 วัน
หลังจากงอกแลวประมาณ 3 เดือน นําตนกลาทีง่ อกนัน้ ไปชําในถุงพลาสติกขนาดเล็ก ประมาณ
4x6 นิว้ ใสดนิ ทีม่ ใี บไมผมุ ากๆ หรือขุยมะพราวผสมกับปุยอินทรีย 902 หลังจากปกชําอีกประมาณ 34 เดือน ตนกลามะมวงจะมีขนาดประมาณเทาแทงดินสอดํา ซึง่ เปนขนาดทีพ่ อเหมาะในการนําไปทาบ
กิ่งมะมวงพันธุดีตอ ไป สวนการขุดตนเพือ่ นําไปปลูกในสวนนัน้ ควรรอใหตน โตไดขนาดเสียกอนจึงขุด
หรืออาจขุดมาปลูกไวในกระถางเสียกอน เพือ่ ความสะดวกในการขนยายหรือรอเวลาปลูก

2. การทาบกิง่
เปนวิธีทน่ี ยิ มกันมากในปจจุบนั เพราะการเพาะเมล็ดจะทําใหมกี ารกลายพันธุไ ดงา ย จึงเปนวิธี
ที่เหมาะที่สุดสําหรับมะมวง การทาบกิง่ ตนทีไ่ ดจะตรงตามพันธุเ ดิม และยังมีรากแกวที่แข็งแรงเชนเดียว
กับการปลูกดวยเมล็ด ตนทีไ่ ดกต็ กผลเร็วกวาการปลูกดวยเมล็ด วิธที าบกิง่ ตองเตรียมตนตอเพือ่ นําไป
ทาบกิง่ มะมวงพันธุด ที ต่ี อ งการ
2.1 การเตรียมตนตอ ตนตอที่จะนํามาทาบกิง่ ก็คอื ตนกลามะมวงทีไ่ ดจากการเพาะเมล็ดดังที่
กลาวถึงแลวซึ่ง ตางกับผลไมชนิดอืน่ คือ การที่จะทําใหเมล็ดมะมวงงอกเร็วขึน้ ตองแกะเอาเปลือกซึง่ หุม
เมล็ดออกแลวจึงเอาเมล็ดที่อยูภายในมาเพาะ อายุของตนกลาที่จะใชเปนตนตอควรมีอายุตั้งแต 1
เดือนขึ้นไปหรือลําตนมีเสนผาศูนยกลางประมาณ ครึง่ เซนติเมตร (สําหรับตนกลาทีง่ ามๆ อายุเพียง 3
สัปดาหก็โตพอทีจ่ ะใชเปนตนตอได) และใบชุดแรกเปลี่ยนเปนสีเขียวแกแลว เมือ่ ตองการจะทาบกิง่ ก็ขดุ
แยกตนตอออกจากกระบะเพาะ นําไปชําในถุงพลาสติกทีม่ ขี นาดปากถุงกวาง 4-5 นิว้ ใสขุยมะพราวที่
แชนาเตรี
้ํ ยมไวลงไปใหเต็มถุง ผูกปากถุงอยาใหแนนมาก ก็พรอมที่จะนําไปทาบกิ่งได
2.2 การเลือกกิ่งพันธุ กิ่งของตนพันธุดีที่ตองการจะทาบนั้น ใหเลือกกิง่ ทีม่ ขี นาดไลเลีย่ กับ
ขนาดของตนตอ จะใหญกวาสักเล็กนอยก็ได แตอยาใหใหญกวามากนัก (ถาใหญกวามากใหใชตน ตอ
หลายตน) กิง่ พันธุค วรเปนกิง่ ทีก่ ําลังเจริญเติบโต ไมแคระแกรน กิง่ มีลกั ษณะกลม ไมเปนเหลีย่ ม กิ่ง
พันธุตองไมแกกวาตนตอมากนัก และไมมโี รคแมลงรบกวน ถาไดกง่ิ ทีต่ ง้ั ตรงจะดีมาก เพราะสะดวกใน
การทํางาน สวนกิง่ ทีเ่ อนก็ใชได แตกิ่งที่หอยยอยลงลางไมควรใชทาบกิ่ง ถาจําเปนตองใช ใหผูกกิ่งใหตั้ง
ตรงเสียกอน
2.3 ฤดูกาล ฤดูที่เหมาะที่สุดคือฤดูฝน เพราะตนไมกาลั
ํ งเจริญเติบโต จะทําใหกง่ิ ติดกันไดดแี ละ
เร็วกวา แตถา ทัง้ ตนตอและยอดพันธุม คี วามสมบูรณจะทาบกิง่ ตอนไหนก็ได
2.4 วิธีการทาบกิ่ง ใชมดี ทีส่ ะอาดและคมเฉือนตนตอออกประมาณ 1 ใน 3 ของตนตอ โดย
เฉือนขึ้นไปหายอดของลําตน เฉือนใหหา งจากปากถุงพลาสติกราว 2-3 นิว้ ยอดของตนตอจะถูกตัด
ขาดออกไป แลวใชมดี บากใหเปนปากฉลาม ยาวประมาณ 2-3 นิว้
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ใชมีดคมๆ เฉือนทีก่ ง่ิ พันธุ ลึกเขาไปในเนือ้ ไมเล็กนอย รอยเฉือนยาวประมาณ 2 นิว้ ไหมี
ขนาดและลักษณะเชนเดียวกับรอยเฉือนของตนตอ นํารอยเฉือนทัง้ สองมาประกบกันใหแนบสนิทโดยให
ปากฉลามสอดเขาไปในรอยเฉือนพอดีกบั กิง่ พันธุด ี ใหเปลือกของทัง้ สองสัมผัสกันใหมากทีส่ ดุ แลวใชผา
พลาสติกขนาดกวางประมาณ 1 นิว้ ยาวประมาณ 12 นิว้ พันและรัดรอยตอทัง้ สองใหแนบสนิทเพือ่ กัน
นํ้าซึมเขาไปในรอยทาบ โดยพันจากลางขึน้ บน เสร็จแลวใชเชือกผูกถุงที่หุมโคนตนตอใหติดกับกิ่งพันธุ
เพื่อไมใหตน ตอแกวง เมือ่ ทาบกิง่ ครบ 30 วัน ใหควัน่ กิง่ พันธุด ี ลึกประมาณครึง่ กิง่ ในระหวางนีใ้ หคอยดู
ความชื้นในถุงดวย ถาเห็นวาขุยมะพราวในถุงแหงเกินไปใหรดนําหลั
้ งจากนัน้ ทิง้ ไวประมาณ 45-60 วัน
รอยทาบของกิง่ จะประสานกันสนิทก็ตดั กิง่ พันธุด ตี รงใตรอยทาบประมาณ 1 นิว้ เพือ่ นําไปชํา แลวปลูก
ตอไป

2.5 การชําตนทาบกิง่ เมื่อตัดตนทาบกิง่ ออกมาแลว ใหแกะเอาถุงพลาสติกทีห่ มุ โคนอยูอ อก
เอาไปชําในนําสั
้ กพักหนึ่งกอน แลวจึงนําไปชําในดิน ตนที่เห็นวาขุยมะพราวแหงมาก อาจชําไวในนํา้
กอนสัก 1-3 วัน จึงนําไปชําในดิน การชํานําทํ
้ าไดดงั นี้ คือ นําตนทาบกิง่ วางในกระปองหรือกาละมัง
เติมนํ้าลงไป สูงประมาณ 1 ใน 3 ของกระเปาะทีห่ มุ รากอยู อยาใสนาจนท
้ํ
วมกระเปาะ
เมือ่ ชํานํา้
เสร็จแลวจึงนําไปชําในดิน ภาชนะที่สามารถใชชําไดแก กระถาง หรือถุงพลาสติก เปนตน โดยแกะขุย
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มะพราวออกบาง แลวใสดนิ ลงไป กดดินรอบๆ โคนตนใหแนนพอประมาณ แลวปลอยใหตน ทาบกิง่ นี้
เจริญตอไปอีกประมาณ 1 เดือน ตนก็จะตัง้ ตัวแข็งแรง นําไปปลูกหรือจําหนายได
เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทาบกิ่งมะมวง
เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ฤดูฝน เพราะเปนระยะทีก่ ง่ิ พันธุม ะมวงกําลังเติบโต แตฤดูอื่นก็ทาบกิ่ง
ไดเชนกัน แตใชระยะเวลามากขึน้ กวารอยแผลจะเชือ่ มติดกัน
ขอควรระวัง
อยารีบตัดกิง่ ทีร่ อยทาบยังติดกันไมดี หรือตัดมาแลวนําไปปลูกหรือจําหนายเลย

สภาพพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม
มะมวงสามารถปลูกและผลิดอกออกผลไดดใี นพืน้ ทีท่ กุ จังหวัด และทุกภาคของประเทศ แตจะให
ผลแตกตางกันไป ตามสภาพของทองที่ ยกเวน บางจังหวัดในภาคใตทม่ี ปี ริมาณฝนตกมาก และการ
กระจายของฝนเกือบตลอดป กลาวคือ ถาปลูกในทีท่ ม่ี ฝี นตกมากแลว จะทําใหมะมวงเจริญเติบโตทาง
ดานลําตนมาก แตไมออกดอกออกผลเทาทีค่ วร การปลูกมะมวงเปนการคา และปลูกเปนจํานวนมากๆ
ควรคํานึงถึงสภาพดินฟาอากาศทีเ่ หมาะสม ดังตอไปนี้
1. ปริมาณนํ้าฝนและความชืน้ ในอากาศ
สิ่งสําคัญอยางหนึง่ ในการปลูกมะมวงคือ ปริมาณนําฝน
้ และความชืน้ ในอากาศ มะมวงทัว่ ๆ ไป
ตองการชวงแลงกอนการออกดอก สําหรับในประเทศไทยซึง่ มีปริมาณนํ้าฝนเฉลีย่ 1,500 มิลลิเมตร ตอ
ป และมีชวงแลงคัน่ ระหวางชวงทีฝ่ นตก อาจกลาวไดวา สามารถปลูกมะมวงไดทกุ ภาค นอกจากบางทอง
ที่ที่มีฝนตกชุกทั้งป ไมมชี ว งแลงคัน่ เลย โดยเฉพาะในชวงเดือนธันวาคม มกราคม และ กุมภาพันธ ซึ่ง
เปนระยะที่มะมวงจะออกดอก ถามีฝนตกหรือความชื้นมาก ยอดที่แตกมาใหมจะเจริญไปเปนใบเสีย
หมด แทนที่จะเจริญเปนดอก ในสภาพดินฟาอากาศเชนนี้ จึงไมเหมาะทีจ่ ะปลูกมะมวงเปนการคา นอก
จากจะปลูกพันธุท อ่ี อกดอกงาย หรือใชวธิ กี ารอืน่ ๆ ชวยเรงการออกดอก
ในระยะที่มะมวงแทงชอ ดอกกําลังบาน ไมควรมีฝนตกเลย หรือมีฝนตกเพียงเล็กนอย เพราะ
ฝนที่ตกหนักในชวงนี้จะทําใหดอกเสียหาย ฝนจะชะละอองเกสรหลุดไปจนหมด ทําใหแมลงตางๆ ไม
สามารถชวยผสมเกสรได มะมวงก็จะไมตดิ ผล ฝนที่ตกจะทําใหความชืน้ ของอากาศสูง เหมาะแกการ
ระบาดของเพลีย้ จั๊กจัน่ มะมวง ชึง่ จะทําลายดอกใหเสียหาย และเกิดเชือ้ ราดําตามมา ทําใหดอกและผล
ออนรวงเสียหายไดมาก เชนกัน
2. อุณหภูมิ
ปกติมะมวงชอบอากาศรอน และทนตออากาศทีร่ อ นและแหงแลงได ไมชอบอากาศที่เย็นจัด ถา
อากาศเย็นจัดเกินไปตนมะมวงอาจตายได สําหรับในประเทศไทย ยังไมพบวา เกิดความเสียหายเนือ่ ง
จากอุณหภูมิรอนหนาวของอากาศอยางเดนชัดนัก จึงสามารถปลูกมะมวงไดทกุ ภาค และเปนทีส่ งั เกตได
วา ปใดอากาศหนาวมาก ปนน้ั มะมวงจะออกดอกมาก
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3. ดิน
มะมวงปลูกไดในดินทัว่ ไป ดินทีม่ ะมวงชอบดือ ดินรวน ดินรวนปนทราย ทีอ่ ดุ มสมบูรณดว ย
อินทรียวัตถุ มีธาตุอาหารอยางเพียงพอ ที่สําคัญคือดินปลูกตองระบายนํ้าไดดี มะมวงไมชอบดินที่
เหนียวจัด จับกันเปนกอนแข็งจนนําระบายไม
้
ได ตนมะมวงทีป่ ลูกในดินทีร่ ะบายนําไม
้ ดี หรือที่นํ้าขังแฉะ
จะเติบโตชา รากไมคอ ยเจริญ รากดํา และอาจเนาตายในทีส่ ดุ การปลูกมะมวงจึงนิยมปลูกกันในทีส่ งู ๆ
เพื่อใหการระบายนําดี
้ สวนการปลูกในทีล่ มุ ควรยกรอง เชนเดียวกับการปลูกไมผลอยางอืน่ และปรับ
ปรุงดินใหรวน โดยการใสปุยคอก ปุยหมักใหมากๆ กอนทีจ่ ะลงมือปลูก
4. ความลึกของหนาดินและระดับนํ้าในดิน
ความลึกของหนาดิน และระดับนํ้าในดินจะเปนสิ่งที่คอยบังคับการเจริญเติบโตของรากมะมวง
และตนมะมวง ถาระดับความลึกของหนาดินนอย มีดนิ ดานอยูข า งลาง หรือดินปลูกมีระดับนํ้าในดินตืน้
รากมะมวงก็ไมสามารถหยัง่ ลึกลงไปในดินได แตจะแผขยายอยูในระดับตื้นๆ ทําใหตน มะมวงไมเติบโต
เทาที่ควร ตนมีอายุไมคอ ยยืน และโคนลมไดงา ย ดังจะเห็นไดจากตนมะมวงทีป่ ลูกในทีด่ อน จะมีอายุอยู
ไดนานและตนใหญโตมาก สวนการปลูกในทีล่ มุ อายุของตนมักไมคอ ยยืน และเติบโตชากวาการปลูก
แบบอื่น
5. ความเปนกรดเปนดางของดิน
มะมวงไมชอบดินทีเ่ ปนดางมาก หรือดินทีม่ หี นิ ปูนมาก ดินทีเ่ ปนดางจะทําใหมะมวงเติบโตชา
โดยเฉพาะตนออนจะตายงาย ดินทีเ่ หมาะสําหรับมะมวงคือ ดินทีม่ สี ภาพเปนกรดออนๆ ถึงเปนกลาง
(pH. 6.5 - 7.5)
6. นํา้
ถึงตนมะมวงจะเปนพืชที่ทนแลงไดดี แตนาก็
้ํ เปนสิง่ จําเปนสําหรับการปลูกมะมวง เชนกัน หาก
มีน้ําที่จะใหแกตน มะมวงอยางเพียงพอ จะชวยใหตน มะมวงเติบโตเร็ว แข็งแรง ไมชะงักการเติบโต โดย
เฉพาะระยะที่มะมวงกําลังติดผลเล็กๆ ถามีน้าให
ํ อยางเพียงพอ จะทําใหตดิ ผลไดมาก ผลมักไมรว ง การ
ปลูกมะมวงจึงควรมีแหลงนําอยู
้ ใ กลๆ การพึง่ แตนาฝนเพี
้ํ
ยงอยางเดียวยอมไมไดผลเทาทีค่ วร
7. ลม
ปญหาอีกประการหนึง่ ของการปลูกมะมวงก็คอื ผลมะมวงรวงหลนเพราะลมแรง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
กานผลมะมวงยาวและแกวงไกวไดเมือ่ ลมพัด ทําใหผลกระทบกระแทกกัน รวงหลนมาก บางแหงผล
มะมวงอาจรวงหลนเพราะเหตุนเ้ี กินกวาครึง่

การปลูก
1. การเตรียมดิน
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1.1 ในทีล่ มุ นํ้าทวมถึง เชน ทีร่ าบริมฝง แมนาต
้ํ างๆ ตองยกรองเสียกอน เชนเดียวกับการปลูก
ไมผลอยางอื่นเพื่อไมใหนาท
ํ้ วมถึงโคนตนได ขนาดของรองกวางอยางนอย 6 เมตร รองนํากว
้ างอยาง
นอย 1.5 เมตร สวนความยาวของรองนัน้ แลวแตขนาดของพืน้ ทีห่ ลังรองยิง่ ยกไดสงู มากยิง่ ดี รากจะได
เจริญเติบโตอยางเต็มที่

เมื่อขุดยกรองเสร็จแลว ใหปรับปรุงดินใหรว นซุย โดยการขุดตากดินใสปยุ คอกปุย หมัก หรือถา
ดินเหนียวมากใหโรยปูนขาวเสียกอนจึงลงมือขุด ปูนขาวจะชวยแกความเปนกรดของดิน และทําใหดนิ ไม
จับตัวกันแนน เนือ่ งจากมะมวงไมชอบดินทีจ่ บั ตัวกันแนนการปรับปรุงดินใหรว นชุยจึงเปนสิง่ สําคัญอยาง
ยิ่งของการปลูกแบบยกรองเพราะดินตามที่ราบลุมมักจะเปนดินเหนียวจัด การขุดยกรองใหมในปแรก
ดินอาจยังไมรวนซุยดีพอใหปลูกพืชผักอยางอื่นสัก 1-2 ป จนเห็นวาดินรวนซุยดีพอแลว จึงลงมือปลูก
มะมวงซึ่งจะไดผลดีและไมเสียเวลาโดยเปลาประโยชน สวนในทีท่ เ่ี ปนรองสวนเกามีคนั คูและเคยปลูกพืช
อยางอื่นจนดินรวนซุยอยูแลว อาจตองปรับปรุงดินอีกเพียงเล็กนอยก็ลงมือปลูกไดเลย

สวนมะมวงทีม่ กี ารยกรองนํา้

มะมวงในสภาพไร

1.2 ในทีด่ อนนําท
้ วมไมถงึ ที่ปา หรือที่ที่เคยเปนไรเกา ซึง่ ไมมปี ญ
 หาเรือ่ งนําท
้ วม การเตรียมที่
ปลูกถามีไมใหญขึ้นอยู ใหโคนถางออกใหหมด เหลือไวตามริมๆ ไรเพือ่ ใชเปนไมกนั ลม แตถา บริเวณนัน้
มีลมแรงอยูเปนประจําก็ไมควรโคนไมใหญออกจนหมด ใหเหลือไวเปนระยะๆ จะใชกนั ลมไดดี เมือ่
ปราบที่เรียบรอยแลวใหปรับปรุงดิน โดยไถพรวนพลิกดินสัก 1-2 ครัง้ หรือจะกําจัดวัชพืช แลวลงมือขุด
หลุมปลูกเลยก็ไดถาดินที่ปลูกนั้นอุดมสมบูรณดวยอินทรียวัตถุอยูแลว ก็ไมจําเปนตองปรับปรุงดินอีก
สวนที่เปนทรายจัดมีอินทรียวัตถุนอย ใหปรับปรุงดินใหดเี สียกอนลงมือปลูก โดยการหาปุยคอก ปุย
หมัก เพิ่มเติมลงในดิน วัสดุที่พอหาไดในทองถิ่น เชน มูลสัตวตา งๆ กระดูกปน กากถั่ว เปลือกถัว่ เศษ
ใบไม ใบหญา ที่ผุพัง ลวนแตเปนประโยชนตอ ดินและพืชทีป่ ลูกทัง้ สิน้ ควรหามาเพิม่ ลงในดินใหมากๆ
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นอกจากนี้ การปรับปรุงดินอาจใชปยุ พืชสดก็ได วิธีทําก็คือ ปลูกพืชพวกตระกูลถั่วตางๆ หรือปอเทือง
แลวไถกลบลงในดินใหผุพัง เปนประโยชนตอ ดิน การปรับปรุงดินดวยวิธตี า งๆ ดังกลาวจะชวยใหดิน
รวนซุย การระบายนํา้ และอากาศของดินดี ทําใหดนิ อุม นําดี
้ เหมาะตอการเจริญเติบโตของตนมะมวง
สวนการปลูกจํานวนเล็กนอยตามบานเรือน ที่อยูอาศัย มีขอ ทีค่ วรคํานึงอยู สองประการคือ
ความลึกของระดับนําในดิ
้
น และความแนนทึบของดิน ทีบ่ างแหงระดับนํ้าในดินตืน้ เมือ่ ขุดลงไปเพียง
เล็กนอย นําก็
้ จะซึมเขามา เวลาจะปลูกมะมวงควรยกระดับดินใหสงู ขึน้ เพราะระดับนําจะเป
้
นตัวคอย
บังคับการเจริญเติบโตของราก เมือ่ รากเจริญไปถึงระดับนํ้าแลว จะไมสามารถเติบโตลึกลงไปไดอกี แต
จะแผขยายออกดานขาง ทําใหรากของมะมวงอยูต น้ื ไมเจริญเติบโตเทาที่ควร เปนผลใหตน มะมวงโตชา
แคระแกร็นและโคนลมงาย
สําหรับเรื่องความแนนทึบของดินนัน้ ตามปกติ เวลาถมทีเ่ พือ่ ปลูกสรางอาคาร บานเรือน ก็มกั
จะถมใหแนนที่สุดเทาที่จะทํ าได เพื่อไมใหดินทรุดในภายหลัง ดินที่แนนทึบนี้ไมเหมาะตอการปลูก
มะมวง หรือไมยนื ตนตางๆ เลย เพราะรากไมสามารถเจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ การระบายนําและการ
้
ถายเทอากาศของดินไมดี ทําใหตน มะมวงโตชาและแคระแกร็น การแกไขทําไดโดย ขุดหลุมปลูกให
กวางๆ และลึก ตากดินทีข่ ดุ ขึน้ มาจนแหงสนิท ยอยใหเปนกอนเล็กๆ แลวผสมกับปุยคอก ปุยหมัก ให
มากๆ ใสปุยคอก ปุยหมัก ลงไปในกนหลุมดวย เสร็จแลวจึงกลบดินลงหลุม รดนํ้าใหยุบตัวดีเสียกอนจึง
ลงมือปลูก
2. การขุดหลุมปลูก
2.1 การขุดหลุมปลูก ทั้งแบบปลูกบนรองและปลูกในที่ดอน ควรปลูกใหเปนแถวเปนแนว เพื่อ
สะดวกในการดูแลรักษาและการปฏิบัติงาน ขุดหลุมปลูกใหมขี นาดกวางยาว และลึก 50 เซนติเมตร 1 เมตร ทั้งนี้ ขึ้นอยูก บั ความอุดมสมบูรณของดิน ถาดินดี รวนซุย มีอนิ ทรียว ตั ถุมากก็ขดุ หลุมขนาดเล็ก
ได สวนดินที่ไมคอยดี ใหขดุ หลุมขนาดใหญ เพือ่ จะไดปรับปรุงดินในหลุมปลูกใหดขี น้ึ ดินทีข่ ดุ ขึน้ มา
จากหลุมนั้น ใหแยกเปนสองกอง คือ ดินชัน้ บนแยกไวกองหนึง่ ดินชัน้ ลางอีกกองหนึง่ ตากดินทีข่ ดุ ขึน้
มาสัก 15 - 20 วัน แลวผสมดินทัง้ สองกองดวยปุย คอก ปุยหมัก กนหลุมก็ใสปุยคอกปุยหมัก รองพืน้
ดวย แลวจึงกลบดินลงไปในหลุมตามเดิม โดยเอาดินชัน้ บนลงไวกน หลุมและดินชัน้ ลางกลบทับลงไปที่
หลัง ดินที่กลบลงไปจะสูงกวาปากหลุม ควรปลอยทิง้ ไวใหดนิ ยุบตัวดีเสียกอน หรือรดนําให
้ ดนิ ยุบตัวดี
เสียกอน จึงลงมือปลูก
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2.2 ระยะปลูก ระยะปลูกมีหลายระยะดวยกัน แลวแตวตั ถุประสงคในการปลูก ไดแก

(1) ระยะปลูกแบบถี่ หรือการปลูกระยะชิด เชน 2.5 X 2.5 เมตร, 4 X 4 เมตร หรือมากนอย
กวานี้ตามความเหมาะสม ซึง่ จะไดมะมวงประมาณ 256 ตนตอไร การปลูกระยะชิดนี้ จําเปนจะตองดู
แลตัดแตงกิง่ อยูเ สมอดวย
2) ระยะปลูกแบบหาง เชน 8 X 8 เมตร, 10 X 10 เมตร หรือมากนอยกวานีต้ ามความเหมาะ
สม แนะนําใหปลูกระยะ 8 X 8 เมตร หรืออยางนอยไมควรตํากว
่ า 6 X 6 เมตร สําหรับมะมวงทีข่ ยาย
พันธุดวยการทาบกิ่ง
3. วิธปี ลูก
การปลูกมะมวงไมวา จะปลูกดวยกิง่ ตอน กิ่งทาบ หรือตนทีเ่ พาะเมล็ดก็ตาม ตองทําดวยความ
ระมัดระวัง อยาใหรากขาดมาก เพราะจะทําใหตน ชะงักการเติบโตหรือตายได ตนมะมวงทีป่ ลูกไวใน
ภาชนะนานๆ ดินจะจับตัวกันแข็ง และรากก็พนั กันไปมา เวลานําออกจากภาชนะแลวใหบิแยกดินกน
ภาชนะใหกระจายออกจากกันบาง สวนรากที่มวนไปมาใหพยายามคลี่ออกเทาที่จะทําได เพื่อจะไดเจริญ
เติบโตตอไปอยางรวดเร็ว
3.1 การปลูกดวยกิ่งทาบ กิ่งติดตา ใหปลูกลึกระดับเดียวกับดินในภาชนะปลูกเดิม หรือสูงกวา
เดิมเล็กนอย แตตอ งไมมดิ รอยทีต่ ดิ ตาหรือตอกิง่ ไว เพือ่ จะไดเห็นวากิง่ ทีแ่ ตกออกมานัน้ แตกออกมาจาก
กิ่งพันธุหรือจากตนตอ ถาเปนกิง่ ทีแ่ ตกจากตนตอใหตดั ทิง้ ไป
3.2 การปลูกดวยกิง่ ตอน ใหปลูกลึกระดับเดียวกับดินในภาชนะเดิม หรือใหเหลือจุกมะพราวที่
ใชในการตอนโผลอยููเล็กนอย ไมควรกลบดินจนมิดจุกมะพราว เพราะจะทําใหเนาไดงา ยเมือ่ ปลูกเสร็จ
ใหปกไมเปนหลักผูกตนกันลมโยก แลวรดนํ้าใหชุม ตนที่นํามาปลูกถาเห็นวายังตั้งตัวไมดีคือแสดง
อาการเหี่ยวเฉาตอนแดดจัด ควรหาทางมะพราวมาปกบังแดดใหบา ง ก็จะชวยใหตน ตัง้ ตัวไดเร็วขึน้ ใน
ระยะที่ตนยังเล็กอยูน ้ี ใหหมัน่ รดนํ้าอยูเ สมอ อยาใหดินแหงได การปลูกในฤดูฝนจึงเหมาะทีส่ ดุ เพราะจะ
ประหยัดเรือ่ งการใหนาได
้ํ มาก และตนจะตัง้ ตัวไดเร็ว โดยเฉพาะการปลูกในทีค่ อ นขางแหงแลง ไมมนี า้ํ
ที่จะใหแกตน มะมวงไดทง้ั ป ใหปลูกในระยะตนฤดูฝน ชวงแรกๆ อาจตองรดนําให
้ บา ง เมือ่ ฝนเริม่ ตก
หนักแลวก็ไมตองใหน้ําอีก ตนจะสามารถตั้งตัวไดเต็มที่กอนจะหมดฝนและสามารถจะผานฤดูแลงได
โดยไมตาย สวนทีม่ นี าอุ
้ํ ดมสมบูรณ จะปลูกตอนไหนก็ไดแลวแตความสะดวก
3.3 การปลูกพืชแชม ตนมะมวงที่ปลูกดวยกิ่งตอน กิง่ ติดตา หรือตอกิง่ ทาบกิ่ง จะใชเวลา
ประมาณ 3 - 4 ป จึงจะใหผล สวนการปลูกดวยตนทีไ่ ดจากการเพาะเมล็ด จะใชเวลาประมาณ 4 - 6
ปขึ้นไป ในระหวางทีต่ น ยังไมไหผลนี้ ถาปลูกแบบระยะตนหางๆ กันจะมีทว่ี า งเหลืออยูม าก ควรปลูกพืช
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อยางอื่นที่มีอายุสั้นๆ หรือพืชทีค่ อ นขางถาวรแซมเปนการหารายไดไปพลางๆกอน ไมควรปลอยใหดนิ
วางเปลา นอกจากจะไมเกิดประโยชนอะไรแลว ยังตองคอยดายหญาอยูเ สมออีกดวยพืชทีค่ วรปลูกแซม
ระหวางทีต่ น มะมวงยังเล็กอยูค อื พวกพืชตระกูลถั่วตางๆ ซึ่งเปนพืชชวยบํารุงดิน เมือ่ เก็บถัว่ แลว ขุดสับ
ลงดิน เพื่อเปนประโยชนแกดินและพืชตอไป สวนพืชที่ไมควรปลูกแซมคือขาวโพด ขาวฟาง มัน
สําปะหลัง เปนตน เพราะเปนพืชที่ทาให
ํ ดนิ เสือ่ มความอุดมสมบูรณอยางรวดเร็ว
การปลูกพืชแซมอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งนิยมกันในการปลูกไมผลทั่วไปคือ ปลูกกลวยลงไปกอน เมือ่
กลวยโตพอสมควรจึงปลูกมะมวงตามลงไป ตนกลวยจะชวยเปนรมเงาไมใหตน มะมวงโดนแดดจัดเกินไป
และทําใหสวนชุม ชืน้ อยูเ สมอ จะชวยใหตน มะมวงโตเร็ว และประหยัดการใหนาด
ํ้ วย จนเมือ่ เห็นวา ตน
มะมวงโตมากแลว และโดนตนกลวยบังรมเงา ก็ทยอยขุดตนกลวยออก โดยขุดตนกลวยทีอ่ ยูใ กลๆ ตน
มะมวงออกกอน จนกวาตนกลวยจะหมดไป และตนมะมวงโตขึน้ มาแทนที่ ตนกลวยทีต่ ดั หรือขุดรือ้ ทิง้
นั้น ใหผาเปนสองซีก ใชเปนวัตถุคลุมดินไดดี ปองกันไมใหหญาขึน้ และชวยรักษาความชืน้ ของดิน การ
ปลูกตนกลวยแซมนี้ มีขอ เสียตรงทีต่ อ งเสียแรงงานมากในการขุดรือ้ ตนกลวยออก
4. ฤดูปลูก
มะมวงควรปลูกตอนตนฤดูฝน หรือในประมาณเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เพือ่ ใหมะมวงตัง้
ตัวไดเร็วขึ้น เนือ่ งจากในฤดูฝนอากาศมีความชุม ชืน้ ดี ทําใหมะมวงตัง้ ตัวไดเร็ว และเปนการสะดวกไม
ตองรดนํ้าในระยะแรก

การดูแลรักษา
1. การใหน้าํ
หลังจากการปลูกใหมๆ ถาฝนไมตก ควรรดนําให
้ ทุกวัน และคอยๆ หางขึน้ เปน 3 - 4 วันตอ
ครั้ง จนกวาตนมะมวงจะตัง้ ตัวได การใหนาเป
้ํ นสิง่ จําเปนอยางหนึง่ ในการปลูกมะมวง เพื่อใหผลไดอยาง
เต็มที่ การใหนาอย
ํ้ างเพียงพอตามทีต่ น มะมวงตองการ จะชวยใหตน มะมวงเจริญเติบโตอยางสมําเสมอ
่
ไมชะงักการเจริญเติบโต ทําใหไดผลเร็วขึน้ การปลูกมะมวงในทีท่ น่ี าไม
้ํ อดุ มสมบูรณ ควรจะกะเวลาปลูก
ใหดี ใหตนกลามะมวงไดรบั นํ้าฝนนานทีส่ ดุ เพือ่ ตนจะไดตง้ั ตัวไดกอ นทีจ่ ะถึงฤดูแลง หรือการปลูกตน
กลวยกอน แลวจึงจะปลูกมะมวงตามลงไป ดังทีไ่ ดกลาวถึงแลว ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยประหยัดการให
นําได
้ มาก
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2. การกําจัดวัชพืช
การกําจัดวัชพืชตองทําอยูเ สมอ เพราะวัชพืชตางๆ จะคอยแยงนํ้าและอาหารจากตนมะมวง และ
การปลอยใหแปลงปลูกรกรุงรัง จะกลายเปนทีอ่ ยูอ าศัยของโรคแมลงตางๆ ที่จะทําลายตนมะมวงอีกดวย
การกําจัดวัชพืชทําไดหลายวิธี เชน การถางดวยจอบ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชแซม การใชสาร
เคมี และการคลุมดินดวยวัสดุคลุมดินตางๆ เปนตน การจะใชวธิ ใี ดขึน้ อยูก บั ความสะดวกและเหมาะสม
ของแตละราย เชน ถามีแรงงานเพียงพอควรปลูกพืชแซม แลวเก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรื่อยๆ หรือใชวิธีไถ
พรวนดินกําจัดหญาอยูเสมอ แตถา มีแรงงานพอ ควรใชวธิ ปี ลูกพืชคลุมดิน เพราะพืชคลุมดินปลูกครัง้
เดียวสามารถอยูไ ดหลายป

3. การใสปยุ
มะมวงชอบดินที่โปรง รวนซุย การระบายนําและอากาศของดิ
้
นดี จึงควรใสปุยอินทรีย เชน พวก
ปุยคอก ปุยหมัก ใหเปนประจําทุกๆ ป เพือ่ ปรับปรุงดินใหรว นซุย เหมาะตอการเจริญเติบโตของตน
มะมวง การใสปยุ อินทรียอ าจใสปล ะสองครัง้ คือ ตนฝน และปลายฝน ปุย อินทรียน้ี แมจะมีธาตุอาหารที่
พืชตองการไมมากนัก แตกเ็ ปนประโยชนตอ ดินในดานอืน่ ๆ นอกจากจะชวยทําใหดนิ ดีขน้ึ แลว ยังชวยให
ปุยเคมีทใ่ี สลงไปนัน้ ถูกนํามาใชประโยชนไดมากยิง่ ขึน้
3.1 ปุยวิทยาศาสตร เปนปุยที่ใหประโยชนแกตนพืชอยางรวดเร็ว และมีธาตุอาหารมากกวาปุย
อินทรียในดินทีค่ อ นขางขาดธาตุอาหาร จึงควรใสปุยวิทยาศาสตรใหบาง จะทําใหตนโตเร็วใหดอกใหผล
ไดมากและสมําเสมอ
่
ปุย วิทยาศาสตรอาจใหตง้ั แตระยะเปนตนกลาโดยใชปยุ แอมโมเนีย่ มชัลเฟต 2 4 ชอนแกง ผสมนํ้า 1 ปบ รดทีต่ น กลาเดือนละ 2 ครัง้ จะชวยใหตน กลาโตเร็ว แข็งแรง สามารถนําไป
ปลูกหรือใชเปนตนตอไดเร็วและเมือ่ นําตนมะมวงไปปลูกในแปลงจริง การใชปุยฟอสเฟตหรือกระดูกปน
ใสรองกนหลุมก็จะชวยใหรากเจริญเติบโตดี ทําใหตน ตัง้ ตัวเติบโตเร็ว
สวนตนมะมวงทีโ่ ตแลวแตยงั ไมใหผล อาจใชปุยวิทยาศาสตรสูตร 4-7-5 หรือ 4-9-3 ใสใหแก
ตนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน สําหรับตนมะมวงทีใ่ หผลแลว อาจใชปุยสูตร 15-5-15 หรือ 16-1616 ซึ่งเปนสูตรที่ใชกับไมผลทั่วไป อยางไรก็ตาม การใชปยุ วิทยาศาสตรเปนเรือ่ งทีจ่ ะตองศึกษาเสียกอน
เพื่อใหไดผลอยางเต็มที่ ไมเกิดการสูญเปลา เพราะความอุดมสมบูรณของดิน และสภาพแวดลอมตางๆ
ของแตละทองที่ ยอมไมเหมือนกัน อีกประการหนึง่ ตนมะมวงเปนไมผลทีม่ ขี นาดใหญ รากสามารถหยั่ง
ลึกหาอาหารไดไกลๆ ถาดินนัน้ เปนดินดี อุดมสมบูรณดว ยธาตุอาหารอยูแ ลว ก็อาจไมตอ งใชปยุ วิทยา
ศาสตรเลยก็ได การปรับปรุงดินโดยการใชปยุ คอก ปุยหมัก อยูเสมอก็เพียงพอ
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3.2 จํานวนปุย ทีใ่ ส ปุยคอกหรือปุยอินทรียทาให
ํ ดนิ โปรง เปนการเพิม่ อินทรียว ตั ถุใหกบั ดิน
จํานวนที่ใสไมจํากัด ถาดินทรายจัดก็ใสปุยคอกหรือปุยอินทรียใหมากหนอย สําหรับปุยวิทยาศาสตร
สูตร 15-15-15 นัน้ จํานวนปุย ทีใ่ สขน้ึ อยูก บั วา ดินมีความอุดมสมบูรณมากนอยเพียงใด แตมีหลักคิด
อยางคราวๆ ไดดงั นีค้ อื จํานวนกิโลกรัมของปุย ทีใ่ สตอ ตนตอป เทากับครึง่ หนึง่ ของอายุของตนมะมวง
เชน มะมวงอายุ 2 ปใส 1 กิโลกรัม อายุ 3 ปใส 1.5 กิโลกรัม อายุ 8 ป ใส 4 กิโลกรัม เรือ่ ยไป จนถึง
มะมวงอายุ 10 ปใส 5 กิโลกรัม หลังจากมะมวงอายุ 10 ปขน้ึ ไปแลวไมยดึ หลักดังกลาวนี้ แตดูจากผล
ผลิตมะมวงแตละป ถาปที่แลวใหผลมาก ก็จาเป
ํ นตองเพิม่ ปริมาณปุย ใหมากขึน้ ตามสวน และยังขึน้ อยู
กับคุณสมบัตขิ องดินดวย

3.3 วิธใี สปยุ เมื่อตนยังเล็กอยู ควรใชวธิ ขี ดุ พรวนดินตืน้ ๆ รอบ ตน ในรัศมีทรงพุม แบงจํานวน
ปุยที่จะใสออกเปน 4 สวน ใสปยุ บริเวณรอบๆ ทรงพุมตรงบริเวณที่พรวน ประมาณ 3 สวน อีก 1 สวน
โรยบนพื้นดินภายในทรงพุม แตควรระวังอยาใสปุยใหชิดกับโคนตน เพราะปุยจะทําใหเปลือกของลําตน
เนา และจะทําใหมะมวงตายได จากนัน้ จึงรดนําให
้ ชุม สวนในตนทีโ่ ตแลว อาจใชวธิ ขี ดุ เปนรางดินรอบ
ตนภายในรัศมีของทรงพุม ขุดรางดินลึกประมาณ 6 นิว้ ใสปยุ คอก ปุย หมักลงไปในราง ตามดวยปุย
วิทยาศาสตร แลวกลบดิน รดนํ้าใหชุม สวนภายในบริเวณทรงพุม ใหขดุ พรวนเพียงเล็กนอย แลวหวาน
ปุยเชนเดียวกัน เหตุผลที่ใสปุยรอบบริเวณรัศมีทรงพุม เพราะรากที่หาอาหารไดแกรากฝอย จะอยูม าก
ในบริเวณรัศมีทรงพุม หลังจากใสปยุ แลวควรรดนํ้าตาม

4. การกําจัดวัชพืช
ควรดูแลรักษาความสะอาด และกําจัดวัชพืชพวกหญาไมใหขึ้นในบริเวณทรงพุมและบริเวณใกล
เคียง สําหรับในฤดูแลงควรใชหญาแหง ฟาง คลุมโคนตนบริเวณรอบๆ ทรงพุม เพือ่ รักษาความชืน้ ในดิน
ใหคงอยู

5. การตัดแตงกิง่
ควรตัดกิ่งกระโดงที่ขึ้นแขงกับลําตนทิ้งใหหมด และตัดกิ่งที่ไมไดระเบียบ หรือกิ่งที่มีโรคและ
แมลงทําลายออกทิง้ เสีย
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6. ระยะเวลาการตัดแตงกิง่
ควรตัดแตงหลังจากเก็บผลแลว รอยแผลทีต่ ดั แลวควรใชสารปองกันเชือ้ รา หรือปูนขาว หรือปูน
กินกับหมากทา เพือ่ กันแผลเนาเนือ่ งจากเชือ้ รา การตัดอยาตัดไวตอ ควรตัดใหแผลเรียบสนิทไปกับลํา
ตนหรือกิ่งใหญ

7. ประโยชนของการตัดแตงกิง่
(1) เพือ่ ใหตน มะมวงมีรปู ทรงตามทีต่ อ งการ และเปนผลดีตอ การปฏิบตั ดิ แู ลอืน่ ๆ
(2) ทําใหออกดอกติดผลดีขน้ึ และผลกระจายสมําเสมอ
่
เนือ่ งจากใบมะมวงไดรบั แสงแดดทัว่ กัน
อันเปนประโยชนในขบวนการปรุงอาหารของใบ
(3) ชวยลดการระบาดของศัตรูพชื เนือ่ งจากตัดแตงกิง่ ทีม่ โี รคแมลงทิง้ ไป
(4) ชวยทําใหมกี ารสะสมอาหารในลําตนไดพอดีพอเหมาะ กลาวคือ กิง่ ทีช่ าวสวนตัดแตงออก
สวนใหญจะเปนกิ่งที่อยูภายในทรงพุม กิง่ เหลานีจ้ ะแยงอาหาร และไมคอ ยออกดอกติดผล
(5) ใบและกิง่ มะมวงทีต่ ดั ออก นํามาคลุมไวบริเวณโคนตนเพือ่ เปนการเพิม่ อินทรียว ตั ถุ ซึง่ จะมี
ประโยชนในแงบารุ
ํ งดินอีกดวย หากมีกิ่งที่ตัดออกมากพอ ใหนําสุมกองไวระหวางตนมะมวง เมือ่ แหงดี
แลวจึงจุดไฟใหเกิดควัน ประโยชนของควันไฟทีส่ มุ นีค้ อื จะชวยในการทําใหมะมวงเกิดชอดอกขึน้ อีกทาง
หนึง่ ดวย
(6) ลดความเสียหายจากลมพายุ พุม ตนแนนทึบรับแรงปะทะมาก ทําใหกง่ิ ฉีกขาด

การออกดอกของมะมวง
พัฒนาการของผลมะมวง
การพัฒนาการของผลมะมวง โดยทัว่ ไปมะมวงจะออกดอกติดผลในชวงเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม และเก็บเกีย่ วในเดือน มีนาคม - เมษายน (ปลูกในภาคกลาง) สําหรับการปลูกในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะออกดอกในชวงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ (ยกเวนพวกมะมวง
ทะวาย) เก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายน

การออกดอกของมะมวงขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายอยาง เชน พันธุม ะมวง ความอุดมสมบูรณ
ของตน
และยังเกีย่ วของกับสภาพของอากาศอีกดวย โดยจะเห็นวา ถาปใดอากาศหนาวเย็นมาก
มะมวงจะออกดอกมาก เปนตน สิง่ เหลานีผ้ ปู ลูกควรไดคานึ
ํ งถึงดวย เพราะจะทําใหการปลูกมะมวงได
ผลอยางเต็มที่ กลาวคือ ควรเลือกพันธุม ะมวงทีอ่ อกดอกงาย สามารถออกดอกไดทุกปไมมเี วน รวมทั้ง

การปลูกมะมวง

15

การบํารุงตนมะมวงใหสมบูรณ ก็เปนสิ่งที่จาเป
ํ นอยางหนึง่ ซึง่ จะกลาวถึงในเรือ่ ง การบํารุงตนมะมวง
หลังจากเก็บผลแลว เมือ่ ตนมะมวงสมบูรณเต็มที่ ก็จะสามารถออกดอกไดงา ยกวาตนทีไ่ มคอ ยสมบูรณ

รอบระยะพัฒนาการของผลมะมวง
ระยะการพัฒนาจนครบรอบเปนดังนี้
มกราคม--->ดอกบาน
กุมภาพันธุ --->ผสมเกษร--->ตัดผลออน
มีนาคม--->ขยายผล
เมษายน--->เขาไคล
พฤษภาคม--->เขาไคล--->ผลแก --->เก็บเกี่ยว
มิถุนายน--->ตัดแตงกิง่
กรกฎาคม--->ตัดแตงกิง่ --->แตกใบออน ครัง้ ที่ 1

สิงหาคม--->แตกใบออน
กันยายน--->แตกใบออน ครัง้ ที่ 2
ตุลาคม--->ฟกตัว
พฤศจิกายน--->ฟกตัว
ธันวาคม--->แทงชอดอก
มกราคม--->แทงชอดอก

การบังคับใหมะมวงออกดอก
การบังคับใหตนมะมวงออกดอก ทํ าไดหลายวิธี แตวิธีท่ีนิยมกันมากในปจจุบันก็คือการใช
สารพาโคลบิวทราโชล (ชือ่ การคาคือ คัลทาร )โดยราดสารนีล้ งในดินรอบๆ ตน ซึง่ มีวธิ กี ารดังนีค้ อื
1) ตองบํารุงตนมะมวงใหสมบูรณเต็มทีก่ อ น กลาวคือ หลังจากเก็บผลแลวใหตดั แตงกิง่ ใสปยุ
ใหนํ้า เพื่อใหตน มะมวงสมบูรณเต็มที่ หลังจากนัน้ ปลอยใหมะมวงแตกใบออนอยางนอย2 ชุด
2) ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมตอการใชสารคือ ชวงทีใ่ บยังอยูใ นระยะใบออนหรือใบพวง
3) กอนราดสาร ควรตรวจดูดนิ ทีม่ คี วามชืน้ พอสมควร และเมือ่ ราดสารลงดินแลวใหรดนําตาม
้
ดวยเพือ่ รากดูดสารไดอยางเต็มที่
4) หลังจากราดสารประมาณ 2 เดือน ถึง 2 เดือนครึง่ มะมวงจะออกดอก (พวกออกดอกไม
ยากนัก สวนพวกที่ไมออกดอกภายใน 2 เดือนครึง่ อาจใชสารกระตุนการแตกตาชวยเชน ใชโปรแตสเซี่
ยมไนเตรท 2.5% หรือ ไทโอยูเรีย 0.5% พนใหทั่วทั้งตน จะทําใหการออกดอกเปนไปอยางสมําเสมอ
่
ทัง้ ตน
5) อัตราการใชสารพาโคลบิวทราโซลเปลีย่ นแปลงไปตามขนาดและอายุของตนมะมวง ดังนี้
เสนผาศูนยกลางทรงพุม
อัตราการใชสาร ตอตน*
2-3 เมตร
20-30 มิลลิเมตร
3-4 เมตร
30-40 มิลลิเมตร
4-5 เมตร
40-60 มิลลิเมตร
5-6 เมตร
60-100 มิลลิเมตร
6-10 เมตร
100-200 มิลลิเมตร
อัตราการใชนค้ี ดิ จากผลิตภัณฑเคมีเกษตรทีม่ เี นือ้ สารพาโคลบิวทาโซล
10% เชน คัลทาร
6) การรดดวยสารพาโคลบิวทราโซลใหรดทั่วบริเวณทรงพุมอยางสมํ่าเสมอ
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การติดผลของมะมวงและการเก็บเกีย่ ว

การติดผลของมะมวง

มะมวงจะออกดอกครัง้ หนึง่ ๆ เปนจํานวนมากมาย แต
จะติ ดเป นผลเพี ย งไม กี่ ผ ลตอชอเทานั้นทั้งนี้เปนเพราะสาเหตุ
หลายประการ เชน ลักษณะของดอกมะมวง ซึ่งดอกสวนใหญจะ
เปนดอกทีไ่ มสมบูรณไมสามารถเจริญเปนผลได และปญหาที่พบ
อยูเสมอคือ การเกิดราดําทีด่ อก ทําใหดอกรวงหลนเสียเปนสวน
มาก หรือหมดทัง้ ตน ทัง้ นีเ้ พราะวาทีด่ อกมะมวงจะมีตอ มนํา้
หวาน ทําใหแมลงตางๆมาดูดกิน โดยเฉพาะพวกเพลี้ยจั๊กจั่น
ซึ่งระบาดมากในชวงมะมวงออกดอก เพลี้ยจั๊กจั่นนอกจากจะดูด
กินนําหวานและนํ
้
้าเลี้ยงที่ดอกทําใหดอกรวงหลนแลว ยังถาย
มูลออกมาเปนอาหารของราดําอีกดวย จึงทําใหราดําซึง่ มีอยูแ ลว
ตามใบและในอากาศเจริญอยางรวดเร็ว
ในชวงที่มะมวงออกดอกนี้ อากาศมักจะหนาวเย็น
และมีหมอกมากในตอนเชา เมือ่ หมอกจับตัวเปนละอองนําตาม
้
ชอดอกและใบราดําก็จะเจริญไดดียิ่งขึ้น ทําใหดอกรวงหลนจน
หมด จนกลายเปนความเชือ่ วา ถาปใดมีหมอกจัดในระยะทีด่ อก
มะมวงบานปนั้นมะมวงจะติดผลนอยเพราะนําค
้ างเค็มทําใหดอก
รวง ซึง่ ความจริงแลว นําค
้ างไมไดเค็ม แตเปนเพราะราดําและ
เพลีย้ จั๊กจัน่ ดังกลาว

การเก็บเกีย่ ว
การเก็บผลมะมวงเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอน
หนึ่ง ตองเก็บใหถกู ตอง เพื่อใหผลมะมวงที่ไดมีคุณภาพดี เปนที่
ตองการของตลาดไมออ นเกินไป หรือปลอยไวจนสุกงอมเกินไป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธุของมะมวง และความใกลไกลของตลาด เปน
สําคัญ ขอสังเกตงายๆ วามะมวงจะแกเมือ่ ใดนัน้ สิง่ ทีน่ า สังเกต
2 ประการคือ
1. แกมผลทั้ง 2 ขางพองโตเต็มที่ สีผิวเปลี่ยนจากสีเขียว
เปนสีขาวจาง สังเกตจากผิวของผลมะมวงมีสขี าวนวลหรือไขปก
คลุมผล
2. เก็บตัวอยางผลมะมวงมา 2-3 ผล เพื่อทดสอบ โดย
นํามะมวงมาแชนาดู
้ํ หากผลมะมวงจมนําแสดงว
้
าแกจัด ถาลอย
แสดงวายังออนอยูพอเก็บได และเวลาเก็บตองอยาใหชา มิฉะนัน้ จะเนาและเสียไดงา ยเวลามะมวงสุก
เกษตรกรสามารถนับอายุของมะมวงเพือ่ การเก็บเกีย่ วได ดังนี้
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พันธุ
1. เขียวเสวย
2. นําดอกไม
้
3. หนังกลางวัน
4. ทองดํา
5. ฟาลัน่
6. แรด
7. พิมเสน
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อายุการเก็บเกีย่ ว (วัน)
110
100
110-115
102
70
77
95

นับตั้งแต
เริ่มออกดอก
ดอกบานเต็มที่
ดอกบานเต็มที่
ดอกบานเต็มที่
หลังชอดอกติดผล 50%
หลังชอดอกติดผล 50%
ดอกบานเต็มที่

สิ่งที่ตองระวังอีกประการหนึ่ง คือ อยาใหยางมะมวงไหลและจับที่ผล จะทําใหเปนตําหนิ
ไมสวยงามไมนา ชือ้ หรืออาจทําใหมะมวงเนาและชําได
้ งา ย โดยเฉพาะอยางยิง่ มะมวงทีม่ เี ปลือกบางหรือ
ที่รับประทานผลสุก เชน มะมวงอกรอง
วิธีการเก็บมะมวงทีถ่ กู ตองคือ ใชใบมีดคมๆติดทีป่ ากตะกรอสอยมะมวง เพือ่ ตัดขัว้ ผลติดมาดวย
หลังจากเก็บใหมๆ ตองวางควําผลลง
่
แลวปลิดขัว้ ผลออกใหขว้ั มะมวงควําลงที
่
ก่ น ภาชนะ ยางจะไหลออก
ไปโดยไมถกู ผลและทีก่ น ภาชนะตองมีวสั ดุนม่ิ ๆ รองอยู เชน ใบตองแหงเมือ่ ยางแหงแลวจึงนําไปบม
ใหสุก เพื่อจําหนายตอไป

การชวยใหชอ ดอกมะมวงติดผลดีขน้ึ
เนี่องจากมีผสู นใจปลูกมะมวงกันแพรหลาย และมักจะประสบปญหาอยางเดียวกันวา มะมวง
ออกชอดอกแลวไมคอยติดผล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถามีหมอกลงจัดในขณะทีช่ อ ดอกกําลังบานแลว ก็จะ
ยิ่งทําใหมะมวงไมตดิ ผล ซึง่ ก็มคี วามเชือ่ กันอยางนัน้ ซึง่ สาเหตุหรืออุปสรรคตางๆ ที่ทําใหมะมวงเมือ่
ออกดอกแลวไมติดผล มีดงั ตอไปนีค้ อื
1. สาเหตุอันเกิดจากเพลี้ยจั๊กจั่นและโรคราดํา
สาเหตุนเ้ี ปนสาเหตุทส่ี ําคัญที่สุดในการที่จะใหชอมะมวงไมติดผล ซึง่ พบสาเหตุนใ้ี นเกือบ
ทุกสวนมะมวง หรือทุกตนมะมวงในทองทีจ่ งั หวัดตางๆ เกือบทุกจังหวัดก็วาได การทําลายของเพลีย้
จั๊กจั่น หรือที่ชาวสวนเรียกกันวา แมงกะอา กับโรคราดํานัน้ เกิดควบคูกันไป กลาวคือ
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เพลี้ยจั๊กจั่นทําลายชอดอกมะมวง โดยดูดนํ้าเลี้ยงชอดอกมะมวง ทําใหดอกมะมวงขาดนํ้า
เลี้ยง ไมสามารถเจริญตอไปเปนผลมะมวงได ดอกจะรวงหลนในทีส่ ดุ และในขณะเดียวกัน เพลี้ยจั๊กจั่นก็
จะขับถายออกมา เปนของเหลวที่มีรสหวาน ที่เปนอาหารอันโอชะของเชื้อราดํา ซึ่งมีอยูทั่วไปใน
บรรยากาศ ทําใหราดําเจริญไดดตี ามชอดอกมะมวง เห็นชอดอกมะมวงเปนสีดาํ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาเกิดมีหมอกลงจัด นัน่ ยอมหมายความวา มีละอองนําในอากาศอยู
้
ม าก มีความชืน้ สูง ซึง่ ธรรมชาติ
ของเชี้อราดําหรือราตางๆ จะชอบเจริญไดดีในที่ๆ มีความชุมชี้นสูง ดังนัน้ จึงกลาวไดวา หมอกมีสว น
ชวยใหโรคราดําเจริญ หรือระบาดไดอยางรวดเร็ว
วิธปี อ งกันและกําจัด เพลี้ยจัก๊ จั่นและโรคราดํา
เนื่องจากเพลี้ยจั๊กจั่นจะเริ่มทําลายโดยดูดนําเลี
้ ย้ งชอดอกมะมวง ตัง้ แตชอ ดอกมะมวงเริม่ ออก
ชอดอก ยาวประมาณ 3-4 นิว้ เรือ่ ยไป จนกระทัง่ มะมวงติดผลขนาดเทาหัวแมมอื จึงหยุดทําลาย ดังนัน้
การพนสารเคมีฆา แมลงเพือ่ ทําลายเพลี้ยจั๊กจั่น ก็ควรเริม่ ตัง้ แตชอ ดอกเริม่ ออก ซึง่ มีขน้ั ตอนดังนีค้ อื
(1) ใชยาเซฟวิน 85% จํานวน 2 ชอนแกง ผสมนํ้าสะอาด 1 ปบ หรือดีลดริน 25%
อัตรา 5-6 ชอนแกงตอนํ้า 1 ปบ พนที่ชอดอกทุกๆ 7 วัน โดยเริม่ ตัง้ แตชอ ดอกยาวประมาณ 3-4 นิว้
นอกจากนี้ ยังมียาฆาแมลงที่ใชกับเพลี้ยจั๊กจั่นไดผลดี ไมเปนอันตรายตอคน และสามารถทําเองได ได
แก โลต้ินหรือหางไหล และยาฉุน วิธเี ตรียมโลตน้ิ ใชโลตน้ิ 1 กิโลกรัม ทุบใหแหลก แชนํ้า 1 ปบ ไว
หนึ่งคืน แลวกรองใหสะอาด เติมนํ้าเปลาลงไปอีก 19 ปบ ใชฉดี ฆาแมลงไดดี
วิธเี ตรียมยาฉุน ใชยาฉุน 1 กิโลกรัม ตมกับนํ้า 2 ลิตร นาน 1 ชั่วโมง หรือแชนาไว
ํ้ 1
คืน แลวคัน้ เอาแตน้าํ กรองใหสะอาด เติมนํ้าอีก 3 ปบ ถาใสสบูซ ัลไลทลงไปดวย สักกอนตอนํายาทุ
้
ก4
ปบ จะยิง่ ไดผลในการฆาแมลงมากขึน้
(2) หยุดพนสารเคมีในระยะทีด่ อกมะมวงกําลังบาน เพราะถาพนสารเคมีในระยะดอก
บานแลว สารเคมีจะไปเคลือบปลายเกสรตัวเมียของดอก ทําใหละอองเกสรตัวผูไ มสามารถเคลือ่ นตัวไป
ผสมกับเกสรตัวเมียไดสะดวก เปนเหตุใหมะมวงไมตดิ ผล เนือ่ งจากดอกไมไดรบั การผสมเกสร และ
สาเหตุอีกประการหนึง่ ก็คอื สารเคมีจะไปฆาแมลงตางๆ รวมทั้งผึ้ง ทีม่ สี ว นชวยในการผสมเกสรดอก
มะมวง ทําใหดอกมะมวงไมไดรบั การผสมเกสร มะมวงจึงไมตดิ ผล
(3) หลังจากมะมวงติดผลขนาดเทาหัวแมลงวัน หรือเทาเมล็ดถัว่ เขียวแลว จึงคอยพน
สารเคมีเซฟวินอีก โดยพนทุกๆ 7 วัน และหยุดพนเมื่อผลโตเทาหัวแมมือแลว หรือหยุดพนกอนนีก้ ไ็ ด
ถาเห็นวาไมมีเพลี้ยจั๊กจั่นทําลายตอไปแลว โดยใหสงั เกตดูตามชอมะมวง ตัวเต็มวัยของเพลีย้ จัก๊ จัน่ จะมี
ขนาดเทาเมล็ดถัว่ เขียวหรือหัวไมขดี ไฟ มีสนี าตาล
้ํ
กระโดดไปมาตามชอดอกและใบมะมวง
การ
พนสารเคมีฆาแมลงปราบเพลี้ยจั๊กจัน่ เปนการปราบราดําในทางออมดวย เพราะถาเพลี้ยจั๊กจั่นหมดไป
ก็ไมมีสารที่เพลี้ยจั๊กจั่นขับถายออกมา ทีเ่ ปนอาหารของราดํา โรคราดําก็ไมระบาดตอไป
เนื่องจากชอดอกมะมวงอยูส งู ในการพนสารเคมี จึงจําเปนตองระมัดระวังเปนพิเศษ ดังนีค้ อื
(1) พนสารเคมีในขณะทีล่ มสงบ ถามีลมเล็กนอยก็ใหอยูห วั ลม หรือหันหลังใหลม ระวัง
อยาใหละอองสารเคมีปลิวมาถูกตัวได
(2) ถาพนสารเคมีทช่ี อ ดอกมะมวงใกลบา น ตองระวังอยาใหละอองสารเคมีปลิวไปถูก
อาหาร เครือ่ งนุง หมหรือสัตวเลีย้ ง
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(3) ผูพ น สารเคมีควรปองกันไมใหละอองยาปลิวมาถูกตัวได กลาวคือ ควรสวมหมวก มี
หนากาก หรือใชผา ปดจมูกสวมเสือ้ แขนยาว กางเกงขายาว หรือใสเสือ้ กันฝน ก็ได และควรสวมถุงมือ
ดวย
(4) อยาสูบบุหรีใ่ นขณะทีพ่ น สารเคมี
(5) เมือ่ พนสารเคมีเสร็จแลว ใหรบี อาบนําทํ
้ าความสะอาดรางกาย ฟอกสบูหลายๆ ครัง้
เพราะสบูจะมีสว นชวยละลายคราบสารเคมีฆา แมลง ทีต่ ดิ ตามผิวหนังได
2. สาเหตุอนั เกิดจากสิง่ อืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากแมลงและโรคทําลายชอดอก
2.1 เมื่อตนมะมวงมีอายุไมถึงวัยทีจ่ ะออกดอกออกผล แตออกดอกกอนกําหนด ตน
มะมวงเหลานี้ เมือ่ ออกดอกแลว มีดอกไมตดิ ผล เพราะตนมะมวงยังไมแข็งแรงและสมบูรณพอ อายุหรือ
วัยที่ตนมะมวงควรจะออกดอกออกผล คือ ถาปลูกดวยกิง่ ทาบหรือกิง่ ติดตา ควรมีอายุประมาณ 4-5 ป
จึงเริ่มออกดอกออกผล ถาปลูกดวยเมล็ด ควรมีอายุประมาณ 5-6 ป ดังนีเ้ ปนตน
วิธีปองกันรักษา คือ ใหเด็ดดอกทิง้ เสียในขณะทีช่ อ ดอกเริม่ ออก เพือ่ ตนมะมวงจะไดไมเสียนํ้า
เลี้ยงไปสรางชอดอกตอไป ถาปลอยชอดอกไวไมเด็ดทิง้ อาจติดผลได แตเปนผลทีไ่ มสมบูรณ และตน
มะมวงจะเสียนํ้าเลีย้ งในการไปสรางผล จึงทําใหการเจริญเติบโตของลําตนชาลง หรือชะงักงัน
2.2 ตนมะมวงขาดนํ้า หรืออากาศแหงแลงในระยะทีม่ ชี อ ดอก จะทําใหดอกเหี่ยวแหง และรวง
หลนไปได
วิธีปองกันรักษา คือ หลังจากมะมวงออกชอดอกแลว ใหรดนําอย
้ างสมําเสมออย
่
าปลอยให
แหง
2.3 ชอดอกมะมวงสกปรก มีดอกแหงรวงหลนติดคางอยูท ช่ี อ ดอกมาก ซึง่ สาเหตุเนือ่ งมาจาก
เพลี้ยจั๊กจั่นและราดําเขาทําลายชอดอก และสิง่ ขับถายของเพลีย้ จั๊กจั่น ซึง่ เปนสารเหนียวๆ ยึดเกาะดอก
ที่แหง และรวงหอยติดอยูก บั ดอกเปนกระจุก ทําใหผลมะมวงลูกเล็กๆซึง่ เพิง่ ติดผลนัน้ ไมไดรบั อากาศ
และแสงแดดเต็มที่ เปนเหตุใหผลมะมวงไมเจริญตอไป และรวงหลนไดงา ย
วิธีปองกันรักษา โดยปกติแลว ในขณะทีช่ อ ดอกมะมวงบานเต็มที่ และติดเปนผลมะมวงลูก
เล็กๆขนาดประมาณเมล็ดถั่วเขียว หรือเทาหัวแมลงวัน ตามทีช่ าวสวนมะมวงเรียกกันนัน้ จะมีฝนตกมา
ชั่วขณะหนึ่ง ซึง่ ชาวบานเรียกวา ฝนชะชอมะมวง ฝนทีต่ กมาชวงนี้ จะเปนประโยชนอยางยิง่ ในการชวย
ชะลาง ทําความสะอาดชอมะมวง ทําใหดอกมะมวงทีแ่ หงลวงหลนลงสูด นิ เหลือไวแตผลมะมวงลูกเล็กๆ
ติดอยูที่ชอ จึงทําใหผลมะมวงเหลานัน้ เจริญเติบโตได ตามปกติและรวดเร็วขึน้ เนือ่ งจากสิง่ แวดลอม
อํานวยใหไดรบั อากาศและแสงแดดเต็มที่
แตถา หากวาไมมฝี นดังกลาวแลว ในระยะทีม่ ะมวงติดผล
เล็กๆ โดยผลมีขนาดประมาณเมล็ดถัว่ เขียว หรือหัวแมลงวันนัน้ ใหชวยทําความสะอาดชอดอก โดยการ
พนนํ้าทีส่ ะอาด เพี่อชวยชะลางชอมะมวง พนเบาๆ อยาพนแรง ถาพนแรงจะทําใหผลมะมวงเล็กๆ เหลา
นั้นรวงหลนได
2.4 ตนมะมวงไมสมบูรณและแข็งแรงพอ หากตนมะมวงไมสมบูรณและแข็งแรงพอ ก็จะทําให
ชอดอกมะมวงไมติดผล เนือ่ งจากขาดอาหาร หรือนําเลี
้ ย้ งทีจ่ ะมาเลีย้ งชอดอกหรือผลตอไปได
วิธีปองกันรักษา ใสปุยบํ ารุงตนมะมวงใหสมบูรณและแข็งแรง โดยพรวนดินตื้นๆ
บริเวณรอบรัศมีทรงพุม และใสปุยวิทยาศาสตรสูตร 15-15-15 ควบคูไปกับปุยคอกหรือปุยอินทรีย
รดนํ้าตาม จะทําใหตน มะมวงเจริญเติบโตไดดขี น้ึ และใหตัดแตงกิ่งมะมวงที่แหง หรือกิ่งที่มีโรคหรือ
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แมลงทําลาย ออกเสีย อนึง่ อาจมีสาเหตุอน่ื อีกทีม่ ะมวงออกชอดอก แลวไมติดผล เชน อาจเปนเพราะ
ในทองที่ท่ีปลูกมะมวงนัน้ มีแมลงชวยผสมเกสรอยูน อ ย หรืออาจเปนเพราะ ตนมะมวงทีป่ ลูกนัน้ อยูใ นที่
อับ ไมมีอากาศพัดผาน และแสงแดดนอย เรือ่ งพันธุม ะมวงก็เปนสิง่ สําคัญเชนกัน เชน มะมวงพันธุ
นํ้าดอกไม พันธุพ มิ เสนมัน มักจะออกดอกติดผลไดดกี วาพันธุอ น่ื และมักจะออกดอกนอกฤดูกาลอีก
ดวย พันธุแรดมักจะออกดอกกอนพันธุอื่น และออกดอกติดผลสมําเสมอเกื
่
อบทุกป เหลานีเ้ ปนตน
สรุปการปฎิบัติเพือ่ ชวยใหมะมวงติดผลมาก
1) เมื่อชอมะมวงเจริญพนพุม ใบออกมาอยางเดนชัดแลว ควรรดนําให
้ ดนิ ชุม อยูเ สมอและให
ปุยดวยจะดียิ่งขึ้น การรดนําควรรดแต
้
นอ ยกอน แลวจึงมากขึน้ ๆ เรื่อยๆ
2) การพนยากําจัดแมลงที่จะมาทําลายชอมะมวง ครั้งแรกใหพนระยะที่ดอกยังตูมและครั้งที่
สองเมื่อเห็นวามะมวงติดผลมีขนาดเทาหัวแมลงวัน การพนยาครั้งที่สองอาจเติมยากันราลงไปดวยถา
เห็นวายังมีราดําอยูต ามชอดอกและใบ
3) ถาไมพนยากําจัดแมลง อาจพนนําเปล
้ าๆในระยะทีด่ อกมะมวงบานและติดเปนผลออน
เพื่อลางชอดอก

ขอควรระวังในการใชสารเคมี

โรคแมลงศัตรูและการปองกันกําจัด
กลามะมวงที่ใชสําหรับเพาะทําตนตอ อาจมีเชื้อราและเพลี้ยทําลายยอดออนรวมทัง้ แมลงกัด
กินใบออนที่โผลขึ้นมา จึงจําเปนตองพนสารเคมีฆา เชือ้ ราและเพลีย้ กันไวสารเคมีทใ่ี ชกนั แพรหลาย ได
แก คูปราวิท ปองกันเชือ้ รา และเซฟวิน ปองกันแมลงกัดกินใบรวมทัง้ พาราไธออน หรือมาลาไธออน
กันเพลีย้ หรือแมลงดูดนําเลื
้ ย้ ง

สําหรับมะมวงตนใหญ ศัตรูที่สาคั
ํ ญ ไดแก
1. แมลง
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1.1 เพลี้ยจั๊กจั่นมะมวง (Mango hopper: Idiocerus spp) จะเขาทําลายมะมวงตัง้ แตเริม่
ออกดอก โดยจะดูดกินนํ้าเลีย้ งจากดอกและชอดอก ทําใหดอกรวงหลน ถาดูดนําเลี
้ ย้ งทีผ่ ลออนก็จะทํา
ใหผลออนรวงหลน มะมวงไมคอ ยติดผล เพลีย้ จัก๊ จัน่ มะมวงยังถายมูลทีม่ ลี กั ษณะเปนนําหวานออกมา
้
ติดอยูต ามใบ เปนอาหารของราดํา ทําใหราดําระบาดจับอยูต ามใบมะมวง ทําใหใบมะมวงสังเคราะห
อาหารไดนอ ยลง
การปองกันและกําจัด ใหพน สารเคมี เชน เซฟวินทุก 7 วัน โดยเริม่ ตนเมือ่ มะมวงเริม่
แตกชอดอก แตงดเวนการพนสารเคมีเมือ่ ดอกมะมวงกําลังบาน และเมือ่ เห็นวามะมวงติดผลดีแลว
นอกจากวิธีที่กลาวแลว ยังอาจไลใหเพลี้ยจั๊กจั่นหนีไปได โดยการสุมควันทีโ่ คนตนมะมวง
ใหมคี วันมากๆ สวนการกําจัดโดยใชยาฆาแมลงนัน้ ใหทํากอนทีจ่ ะระบาดมาก หรือทําในระยะที่ยังเปน
ตัวออน จะสามารถกําจัดไดงา ย ถาปลอยไวจนเปนตัวแกจะมีปก บินหนีไปยังตนอืน่ เมือ่ คนเดินเขาไป
ใกล หรือเมือ่ พนยาฆาแมลง ซึ่งจะทําใหการกําจัดไมคอยไดผล
1.2 เพลี้ยไฟ นอกจากเพลี้ยจั๊กจั่นมะมวงแลว ในระยะทีม่ ะมวงออกดอกนี้ อาจมีเพลี้ยไฟเขา
ทําลายชอดอกดวย โดยการดูดกินนําเลี
้ ย้ งทีด่ อก
ทําใหดอกรวง เชนกัน เพลี้ยไฟทําลายพืชบริเวณใบออน ยอดออน ชอดอกมะมวง ทําใหเปน
แผลจุดสีดํา ถาระบาดรุนแรงผลมะมวงจะเปนสีดาเกื
ํ อบทั้งหมด ถาเปนระยะดอกจะทําใหชอ ดอกหงิกงอ
ดอกรวง ไมติดผลหรือติดผลนอย ซึง่ จะระบาดเมือ่ อากาศรอนและแหงแลง อยางไรก็ตามมีการพบเห็น
เพลี้ยไฟหลังจากฝนตกบาง
การปองกันและกําจัด ถาพบไมมากใหตัดทําลาย เผาทิ้ง ถาพบมากควรใชสารเคมีปอ ง
กันกําจัดแมลงพน Cyhalothrim หรือ โมโนโครโตฟอส หรือคารบาริล ฉีดพนอยางนอย 2 ครัง้ เมือ่ เริม่
แทงชอดอก และชวงมะมวงติดผลขนาด 0.5-1 ซม. หรือเทามะเขือพวง
1.3 หนอนเจาะลําตน เปนหนอนของดวงปกแข็ง หนวดยาว ตัวสีนาตาล
้ํ
โดยตัวแมวางไขตาม
รอยแตกของเปลือกตนมะมวง แลวตัวหนอนจะกัดกินเนือ้ ไมเขาไปในตนหรือกิง่ และจะสรางขุยปดรูที่
มันเจาะเขาไป ถาระบาดมากๆ ตนหรือกิง่ จะตายได
การปองกันและกําจัด ปองกันไมใหดว งชนิดนีม้ าวางไขทเ่ี ปลือกของลําตน โดยการทํา
ความสะอาดสวนอยูเ สมอ โดยเฉพาะบริเวณโคนตนและลําตน อยาใหลาต
ํ นมีรอยแผล ไมใหเปนที่อยู
อาศัยของแมลง การฉีดยาฆาแมลงอยางสมําเสมอจะทํ
่
าใหดว งไมมโี อกาสวางไข โดยฉีดตามรอยแตก
ของเปลือกไม พนสารชนิดทีม่ กี ลิน่ และดูดซึมเคลือบเปลือกลําตนเปนครัง้ คราว หากพบวามีตัวหนอน
กัดกินเขาไปขางในแลว และสรางขุยปดปากรูอยู ใหรีบทําลายตัวหนอนทันที โดยหาเหล็กแหลมเขี่ยเอา
ตัวหนอนออกมา หรือฆาตัวหนอนเสีย แตถา ตัวหนอนเขาไปลึกแลว ใหไชยาฉีดยุงแบบสเปรยฉีดเขาไป
ในรู แลวอุดรูดว ยดินเหนียวหรือดินนํามั
้ น หรือเคมีชนิดฟุง กระจาย เชน ฟูโมแกส พนเขาไปตามรูเพือ่
ใหสารเคมีระเหยไปฆาตัวหนอน จะทําใหตวั หนอนตาย
1.4 ดวงมะมวง เปนดวงปกแข็ง มีงวงยาว ตัวแกจะวางไขที่ผลออน แลวตัวหนอนจะเจริญอยู
ในเมล็ด พอเปนตัวแกกจ็ ะกัดกินเนือ้ ออกมา
การปองกันและกําจัด เมือ่ ตัวหนอนเขาไปอยูข า งในแลว กําจัดไดยาก และผลมะมวงมักเสีย
หายไปแลว การฉีดยาฆาแมลงประเภทดูดซึมจะชวยไดบาง การดูแล หมั่นทําความสะอาดสวนอยูเ สมอ
ไมใหเปนที่อยูอ าศัยของดวงและแมลงตางๆ จะชวยปองกันการระบาดของดวงมะมวงได
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1.5 แมลงวันผลไมทาลายผลมะม
ํ
วง แมลงวันผลไมตวั เมียจะวางไขใตผวิ ของผลมะมวง เมือ่ ไข
เจริญเปนตัวหนอน หนอนจะไชชอนกินเนือ้ มะมวงเปนอาหาร ทําใหผลมะมวงเนาเสียหายรวงหลนได
การปองกันและกําจัด ทําไดหลายวิธี
1. หอผลมะมวงดวยกระดาษหรือใบตองแหง
2. ทําลายดักแดโดยการไถพรวนดินบริเวณโคนตน หรือใชสารเคมีฆา แมลงพนลงดิน
เพื่อฆาดักแด เชน ดีลดริน คลอเดน
3. เก็บผลมะมวงที่ถูกทําลายโดยแมลงวันผลไมทห่ี ลนโคนตนทําลายเสีย
2. โรค
โรคตางๆ ของมะมวงไมคอ ยพบวาระบาดรุนแรงมากนัก ที่พบเสมอไดแก โรคแอนแทรค
โนส (anthracnose : Colletotrichum gleosporiodes, Penz) ซึ่งทําอันตรายกับทุกสวนของตน อาการ
บนใบจะเห็นเปนจุดๆ สีนาตาลดํ
้ํ
า และขยายตัวออกเปนแผลแหงๆ ขอบแผลมีสเี ขม ที่ใบ กิ่ง ชอดอก
และผล ทําใหใบเปนรูพรุนทั่วไป ถาเปนกับใบออนหรือยอดออน จะทําใหใบบิดเบี้ยวและยอดแหง
ถาเกิดที่ดอกจะทําใหดอกรวง ถาเกิดกับผลออนจะทําใหผลนัน้ แคระแกร็น ไมเจริญเติบโต
สวนผลที่มีขนาดเล็ก ถาเปนโรคนีอ้ าจรวงไปเลย
การปองกันและกําจัด
1. ตัด ทําลาย และเผาไฟเสีย
2. พนสารกันเชือ้ รา เชน ไชเนบ (Zinep), แมนเซทดี (Manzate-D), หรือ เบนเลท
50 จํานวน 10-12 กรัม ตอนํา้ 20 ลิตร ทุกๆ 7-10 วัน โดยเฉพาะในระยะทีม่ อี ากาศชุม ชืน้ มาก เชน
ในฤดูฝน
นอกจากโรคแอนแทรคโนสแลว อาจมีโรคราแปง หรือโรคราขีเ้ ถา ทําลายใบและดอกให
รวงหลน แตไมคอ ยพบวาระบาดรุนแรงนัก
นอกจากสวนทีป่ ลอยปละละเลย ไมไดดูแลทําความสะอาดสวนเลย การทําความสะอาดสวน
อยูเสมอ และบํารุงตนมะมวงใหเจริญเติบโตแข็งแรง จะเปนการปองกันไมใหโรคและแมลงศัตรูตา งๆ
ระบาดไดเปนอยางดี

การบํารุงตนมะมวงหลังการเก็บผล
ตนมะมวงที่ติดผลจะตองใชแรธาตุอาหารจํานวนมากสําหรับเลี้ยงผล ยิง่ ติดผลมากก็ยง่ิ ตองใช
ธาตุอาหารมาก ดังนัน้ การบํารุงตนใหสมบูรณหลังจากทีเ่ ก็บผลแลวจึงเปนสิง่ จําเปน เพือ่ ใหตน สมบูรณ
แข็งแรง สามารถจะใหผลในปตอ ไปได
การบํารุงตน ทําไดดงั นีค้ อื ขุดพรวนบางๆ รอบโคนตน โรยปุยคอก ปุยหมัก หรืออาจเติมปุย
วิทยาศาสตรลงไปดวยก็จะยิง่ ดี เสร็จแลวรดนําให
้ ชุม หลังจากนัน้ ถาใหนาอยู
้ํ เ สมอเปนระยะๆ จะชวยให
ตนสมบูรณแข็งแรง แตควรจะงดการใหนาประมาณ
้ํ
5-6 เดือน กอนทีม่ ะมวงจะออกดอก เพราะถาให
นํ้าในระยะนี้ ตนมะมวงอาจแตกใบออน แลวใบออนจะแกไมทัน การทีม่ ะมวงจะออกดอกได ใบตองแก
จัดเต็มทีก่ อ นเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธุ
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อีกวิธหี นึง่ คือ การทํารางดินรอบตน โดยการขุดเปนรองลึกประมาณ 1 ศอก รอบตน ใน
รัศมีทรงพุม แลวใสปยุ คอก ปุยหมัก และปุย วิทยาศาสตรลงไปในรางดินนัน้ แลวกลบดินรดนําให
้ ชุม ให
ทําเชนนีท้ กุ ๆ ป รางดินนีจ้ ะขยายออกไปเรือ่ ยๆ เพราะตนมะมวงจะโตขึน้ ทุกๆ ป
สําหรับการปลูกในทีๆ่ นําไม
้ อดุ มสมบูรณ ตองอาศัยแตนาฝนเพี
้ํ
ยงอยางเดียว เมื่อเก็บผล
แลว ก็ใหทําเชนเดียวกับทีก่ ลาวมาแลว แตไมตอ งรดนํา้ รอจนกวาฝนจะตก นอกจากการใสปุยและให
นํ้าแลว ควรจะตัดแตงกิง่ ดวย กิ่งที่แกเกินไป กิง่ ทีม่ โี รคแมลงรบกวน กิง่ ทีอ่ ยูใ นพุม ควรตัดออก เพื่อ
ประหยัดอาหารที่จะไปเลี้ยงกิ่งที่ไมมีประโยชนเหลานี้
สํ าหรับการปลูกมะมวงในสภาพยกรอง ซึ่งสวนใหญอยูในที่ตํ่ามีนํ้าทวมถึง ดินมักเปนดิน
เหนียว การเจริญเติบโตดานทรงพุม คอนขางชากวามะมวงทีป่ ลูกในดินทราย หรือดินรวนปนทราย
สภาพความชื้นสูงกวาสภาพไร หลังเก็บเกี่ยวควรตัดแตงกิ่ง ใสปยุ โดยพิจารณาปริมาณปุยที่ใสในปที่
ผานมาประกอบดวย โดยทั่วไปใชปุยวิทยาศาสตรสูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15 อัตรา 2-3
กก./ตน อาจใสแบบเปนจุดๆบริเวณทรงพุม หรือหวานรอบของพุม ก็ได และควรเพิ่มปุยอินทรียดวย
กรณีดินเปนกรดอาจ ปรับดินดวยปูนขาว หรือโคโลไบค การใหธาตุอาหารแกตน มะมวงอีกวิธหี นืง่ คือ
การลอกเลนมาปรับแตงคันรองสวน

เมื่อมะมวงแตกใบออน 2 ครัง้ แลว ใหลดระดับนําในท
้
องรอง กระตุน ใหมะมวงพักตัวในระยะ
แตกใบออน อาจพบโรคและแมลงระบาด ควรใชสารเคมีปอ งกันกําจัด
ระยะดอกใชเวลาประมาณ
17 วัน ตัง้ แตเริม่ แทงชอดอกจนถึงดอกบาน ควรใหน้าประปรายทางใบ
ํ
และรดนําบริ
้ เวณโคนตนเล็ก
นอย เมือ่ ติดผลแลว อาจใหปุยเพื่อบํารุงผล โดยใชปุยนําสู
้ ตร 15-30-15 หรือ 6-24-24 อัตรา 10 ซี
ซี. ตอนํ้า 20 ลิตร จนถึงอายุ 60 วัน อาจมีการรวงหลนของผลได การรวงหลนอาจเกิดจากอุณหภูมิ
หรือความชื้น ทีเ่ ปลีย่ นแปลงมาก ชวงผลออนขนาดไขไก อาจทําการตัดแตงชอผล ชวยใหผลที่เหลือ
เจริญเติบโตดี และไมหลุดรวง ระยะผลมะมวงเขาไคล 90 วันหลังดอกบาน ควรเริม่ ลดระดับนํา้ เพื่อ
ใหผลแก หรืออาจใหปุยสูตร 9-24-24 ทางดินและใหนาด
ํ้ วย ประมาณ 10 วัน จะเห็นผลขยายขึ้น
และถาตองการใหแกเร็วขึน้ ควรฉีดพนปุย สูตร 6-24-24 อัตรา 20-30 ซีซ.ี ตอนํา้ 20 ลิตร นวลจะ
ขึ้นหลังจากนัน้ 7-10 วัน

การปลูกมะมวง
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ปฎิทินการปฎิบตั ดิ แู ลและรักษาสวนมะมวง
เดือน
การปฎิบตั ดิ แู ล
มกราคม - รักษาชอดอกมะมวง ปองกันเพลีย้ จัก๊ จัน่ และราดําดูดนําเลี
้ ย้ งทําลายชอดอกมะมวง
กุมภาพันธ - ปองกันกําจัดเพลี้ยจั๊กจั่นดูดนํ้าเลีย้ งผลมะมวงทีย่ งั เล็กอยู ชะลางชอดอก และชอผล
มะมวงดวย
มีนาคม - ใสปยุ รดนํ้า หาฟาง เศษใบไม หญาผุคลุมผิวดินบริเวณโคนตนมะมวง ปองกันกําจัด
แมลงวันผลไมคอยทําลายผลมะมวง
เมษายน ฤดูกาลเก็บผลมะมวง
พฤษภาคม - ตัดแตงกิง่ มะมวง หลังจากเก็บผลหมดแลวใสปุย บํารุงรักษาตนมะมวง
มิถนุ ายน - กําจัดวัชพืช บํารุงรักษาตนมะมวง ฤดูกาลขยายพันธุมะมวงโดยวิธีทาบกิ่ง
กรกฎาคม - ฤดูกาลขยายพันธุม ะมวง
สิงหาคม - กําจัดวัชพืช บํารุงรักษาตนมะมวง ปราบศัตรูพชื ตามความจําเปน
ตุลาคม - กําจัดวัชพืช บํารุงรักษาตนมะมวง ปราบศัตรูพชื ตามความจําเปน
พฤศจิกายน - สุมกิง่ ไม ใบไม หญาแหงระหวางตนมะมวง เพือ่ รมควันมะมวง เพี่อชวยกระตุน ในการ
เกิดชอดอก และเปนการปองกันกําจัดศัตรูพืชอีกทางหนึ่งดวย
ธันวาคม - ระยะเวลาออกชอดอกของมะมวง ปองกันกําจัดเพลี้ยจัก๊ จัน่ และราดําดูดนําเลี
้ ย้ งทําลาย
ชอดอกมะมวง
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