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ความเปนมาของมะขามเทศ
มะขามเทศ พบเห็นกระจายอยูแทบทุกภาคของประเทศไทย 

ไมวาจะเปนริมถนนหนทาง สวนหลังบาน หรือทองทุงนา หรือ 
เกิดข้ึนเองในท่ีรกราง เพราะเปนไมผลที่เจริญเติบโตเร็ว ทนทาน
ตอสภาพแหงแลงไดดี ไมคอยมีปญหาโรค-แมลงศัตร ู เหมาะที่ 
จะปลูกไวเปนรมเงาและพืชบํ ารุงดิน

มะขามเทศเปนพืชที่ปลูกงาย เพียงปเดียวก็เร่ิมใหผลผลิตแลว
จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 30-40 บาท และมีวางขายในหางสรรพ
กิโลกรัมละ 120 บาท

แหลงปลูกท่ีสํ าคัญ คือ อํ าเภอดํ าเนินสะดวก อ.เมือง จ.ราชบ
ทวมในฤดูฝนได ที่อํ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และอีก
สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร, กาญจนบุร ีและในภาคตะวันออกเฉียงเหน

การปลูกมะขามเทศเหมือนกับไมผลอ่ืน ๆ มีการขุดหลุม เตร
เดียวกับไมผลอ่ืน ๆ ซ่ึงในระยะตนเล็กสามารถปลูกพืชอ่ืนแซมได เช
ปลูกแลวรดน้ํ าทุกวัน จนตนมันแข็งแรง จากน้ันก็ท้ิงระยะเวลาการให
น้ีเพราะรากหาอาหารไดไกล และทนแลง เม่ือโตเต็มท่ีแลวแทบไมต
ธรรมชาติก็เจริญเติบโตอยูรอดได แตถามีการใหน้ํ าและใหปุยเพิ่มเติม

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
มะขามเทศเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในเกือบทุกสภาพพื้นที่ 

ทนสภาพแลง และทนดินเค็ม แตถาจะปลูกแบบเปนการคา  
ตองคํ านึงถึงแหลงน้ํ า และตลาด เปนสํ าคัญเพราะฝกที่มีคุณภาพดี
ตองมีการดูแลเร่ืองการใหน้ํ าอยางพอเพียง นอกจากน้ีแลวการขน
สงผลผลิตจากแหลงปลูกไปยังตลาดตองทํ าไดสะดวก เพราะฝก
มะขามเทศที่เก็บมาแลวจะเก็บไดไมนาน จะเนาเสียตองรีบขาย 
ทันที

ประโยชนมากมายของมะขามเทศ
มะขามเทศเปนพืชเศรษฐกิจระดับทองถิ่น เกษตรกรจ ํานวน

ไมนอยนิยมปลูกมะขามเทศเปนพืชเสริมรายไดและยังนํ าไปใช
ประโยชนไดอีกหลากหลายอาทิ ปลูกเปนร้ัวเพราะมีแนวทรงพุม
แนน ก่ิงเหนียวมีหนาม  พบเห็นไดตามสถานีรถไฟหลายแหง เม่ือ
มีอายุมากข้ึน เน้ือไมจะแข็งนํ าไปใชประโยชนเปนไมใชสอย และท ําฟ
และถาเปนพันธุดีฝกโตรสหวานมัน 
สินคาชนิดฝกใหญรสชาติดี ราคา

รีุ ซึ่งปลูกแบบยกรอง แกปญหานํ้ า
หลายจังหวัดเชน สมุทรสงคราม, 
อื ก็พบปลูกมากเชนกัน

ยีมหลุมปลูก และใชระยะปลูกเชน
น มะมวง, ฝรั่ง, กลวย ฯลฯ เม่ือ
น้ํ าประมาณ 4-5 วัน/คร้ังก็ได ทั้ง
องใหน้ํ า นอกจากไดรับน้ํ าฝนตาม
จะท ําใหไดผลผลิตมากย่ิงข้ึน

น
สารบัญ
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นอกจากน้ียังทนตอความแหงแลงและปลูกไดในดินเค็ม
อยางเชน ในภาคอีสานโดยไมตองดูแลมาก สวนหน่ึงนิยมปลูก
เพือ่รับประทานฝก เวลาออกฝกก็ทยอยออกเร่ือย ๆ ทํ าใหเก็บขาย
ไดเร่ือย ๆ ซ่ึงฝกดิบน้ันแกะเปลือกเขียวออก นํ าเน้ือมาน่ึง จะมีรส
หวาน นํ ามาปรุงแทนผักได เชน ใสแกงสม ผัดผัก ยํ าตาง ๆ หรือ
จิม้น้ํ าพริกก็ได

ประโยชนทางออม
 ประโยชนทางออมของมะขามเทศยังมีมาก เชน ปลูกในระบบ

จัดการจัดการที่ดินโดยอาศัยการปาไมเปนหลักรวมกับการเกษตร
ฟนฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม เน่ืองจากมะขามเทศเปนพืชตระกูลถ่ัว ป
อาหารสัตวก็ได และสุดทายใชฝกเปนอาหาร

ลักษณะพันธุและการขยายพันธุ
เน่ืองจากการคัดเลือกพันธุมะขามเทศ ยังไมมีการคัดเลือกพ

มะขามเทศไว 3 กลุมดวยกันตามลักษณะของใบ ฝก และขนาดของฝ
1. พันธุฝกขนาดใหญ
ก. น้ํ าหนักประมาณ 15-20 ฝกตอกิโลกรัม เปลือกของฝ

ชมพู เน้ือสีขาวปนแดงเล็กนอย ลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม ถ
หวานมันคอนขางนุม ทรงพุมใหญ และแผออกดานขาง มีหนามยาว
พันธุพื้นเมือง ลักษณะใบกลมรีปลายเปนหยักจํ านวน 4 ใบตอกาน
ซ.ม.

ข. น้ํ าหนักประมาณ 15-20 ฝกตอกิโลกรัม เปลือกของ
แตกตางจากพันธุแรกคือ เปลือกสีเขียวกวาลักษณะของฝกโคงเปนว
ทรงพุมใหญ มีหนามยาว ใบใหญ ปลายใบมน

ค. น้ํ าหนักประมาณ 17-20 ปกตอกิโลกรัม เปลือกขอ
โคงเปนวงกลม เน้ือสีขาว รสชาติหวานมัน ทรงพุมใหญ ลักษณะใบก

2. พนัธุฝกขนาดกลาง
ก. น้ํ าหนักประมาณ 20-30 ฝกตอกิโลกรัม เปลือกขอ

ลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม ทรงพุมเปนวงกลม รสชาติหวานมัน
หนามเล็กมาก

ข. น้ํ าหนักประมาณ 20-30 ฝกตอกิโลกรัม เปลือกของ
ลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม รสชาติหวานมัน ขนาดใบปานกลาง
สารบัญ

 "วนเกษตร" ซ่ึงหมาย ถึงระบบการ
ทุกแขนง การปลูกเปนพันธุไมเพื่อ 
ลูกเปนแนวกันลมและทํ าร้ัว ใชเปน

นัธุไวอยางชัดเจน จึงไดมีผูแบงพันธุ
ก ดังน้ี

กแกมีสีเขียวออน ขาวปนสีแดงและ
าฝกยาวจะมวนเปนเกลียว รสชาติ
กวาพันธุอ่ืน ๆ ใบคอนขางใหญกวา
ใบ ขนาดใบกวางประมาณ 2-2.5 

ฝกแกมีสีเขียวออนปนสีชมพูออน ๆ 
งกลม รสชาติหวานมันคอนขางนุม 

งฝกแกมีสีเขียวออน ลักษณะของฝก
ลม ปลายใบมน

งฝกแกมีสีเขียวออนปนสีชมพูก่ึงแดง 
ใบคอนขางใหญไมคอยมีหนามหรือ

ฝกแกมีสีเขียวออนปนสีชมพูก่ึงกลาง 
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ค . หนักประมาณ 20-30 ฝกตอกิโลกรัม เปลือกของฝกแกมีสีเขียวออนปนแดง  
เน้ือสีขาวปนแดง ลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม ทรงพุมใหญ ขยายขางแบบวงกลม มีรสชาติหวานมัน 
ขนาดใบปานกลางมีหนามยาว

3. พันธุพ้ืนเมือง
น้ํ าหนักประมาณ 30 ฝกข้ึนไปตอกิโลกรัม เปลือกของฝกแกมีสีเขียวปนชมพูก่ึงแดง ลักษณะของฝก

แกมีสีเขียวปนสีชมพูกึ่งแดง ลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม ทรงพุมคอนขางใหญเปนวงกลม รสชาติ
หวานมันปนฝาด ขนาดใบปานกลางคอนขางเล็ก ลักษณะใบกลมรี ปลายใบมน มีหนามคอนขางมาก

การขยายพันธุ
มะขามเทศ สามารถขยายพันธุไดหลายวิธ ี เชน การเปล่ียนยอด การทาบกิ่ง การตอน แตที่นิยม

ไดแกการตอน แตตนท่ีไดจากการปลูกวิธีเพาะเมล็ดจะทนแลงไดดีมาก

เทคนิคการตอนก่ิงมะขามเทศ
ตองควั่นก่ิงท่ีบริเวณใตตาประมาณ 1 น้ิว ใชมีดคมคว่ัน

เปลือกนอกแลวลอกออกใหรอยคว่ันกวางประมาณ 1 น้ิว แลวใช
ขุยมะพราวแชนํ้ าหมาด ๆ พอรอยแผลโดยใชถุงพลาสติกหุม ใช
เชือกผูกหัวและทายมัดใหแนน ทิ้งไวอยางน้ันโดยไมตองรดน้ํ า
ประมาณ 20-25 วัน โดยใชหลักพิจารณาวาเปนกิ่งเล็กหรือกิ่ง
ใหญ ถาก่ิงเล็กก็ประมาณ 20 วัน ถาก่ิงใหญก็เล่ือนเปน 24-25
วัน จึงตัดไปปกช ํา เม่ือตัดก่ิงตอนจากตนลงถุงเพาะชํ า จะตองท้ิงไว
ได การตอนควรทํ าในชวงฤดูฝนจะไดผลดี

การปลูกและปฎิบัติดูแลรักษา
การปลูก
การเตรียมดิน ควรขุดหลุมปลูกใหมีขนาดอยางนอย 50 x 5

เซนติเมตร ตากดินไวอยางนอย 2 สัปดาห ผสมดินปลูกดวยปุยห
ปุยคอก ประมาณหลุมละ 2-3 ปุยกี๋

การปลูก มะขามเทศสามารถปลูกไดท้ังแบบยกรองและเปนพ
แบบยกรองและเปนพ้ืนท่ีราบ แบบยกรองจะใชระยะปลูกประมาณ
x 8-10 เมตร ใน 1 ไร จะปลูกไดประมาณ 16-25ตน สวนในพ
จะใชระยะปลูกประมาณ 10-12 x 10-12 เมตร ในพ้ืนท่ี 1 ไร
ไดประมาณ 10-16 ตน
การปฏิบัติดูแลรักษา
การใหน้ํ า ควรมีการใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอทัง้ในมะขามเทศต

ตนโตควรงดใหน้ํ าในชวงกอนออกดอกเชนเดียวกับไมผลชนิดอ่ืนๆ


 

อีกประมาณ 2 อาทิตย จึงนํ าไปปลูก

0 x 50 
มักหรือ

ืน้ท่ีราบ 
 8-10 
ืน้ท่ีราบ
 จะปลูก

นเล็กและ
เพ่ือใหมะข
สารบัญ

ตนโต สํ าหรับมะขามเทศ 
ามเทศพักตัวสะสมอาหาร
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เตรียมความพรอมที่จะออกดอก และเม่ือมะขามเทศติดดอกออก
ฝกแลว จึงเริ่มใหน้ํ าตามปกติ แตควรระวังในชวงที่ฝกเร่ิมแก 
เพราะถาใหนํ ้าในชวงน้ีมากเกินไปจะทํ าใหคุณภาพฝกไมดี ฝกแตก
เร็วข้ึนเม่ือเน้ือไมแนนและรสชาติไมดี

การใสปุย แบงออกเปน 3 ชวงที่สํ าคัญคือ
1.หลังจากเก็บผลผลิตและตัดแตงก่ิง ใสปุยคอกและปุยเคมี

สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16
2.กอนออกดอก ใสปุ ยที่มีธาตุไนโตรเจนต่ํ า ๆ เชน  

8-24-24 9-24-24
3.ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในชวงฝกเร่ิม

แก เพ่ือปรับปรุงคุณภาพเน้ือใหมีรสชาติดีข้ึน

โรคและแมลง
เน่ืองจากมะขามเทศเปนไมผลที่มีปญหาเร่ืองโรคและแมลง

นอยในชวงออกดอกใหม ๆ ใชสารฆาแมลงผสมสารกันราฉีดพน 
เพื่อใหติดฝกดก สวนปญหาเร่ือง แมลงกัดกินผิวและเมล็ด ใชสาร
ไมแทคพนทุก 15-20 วัน และหยุดเม่ือฝกมะขามเทศเร่ิมแตก  
สวนโรคราใชสารยูคารโฟนฉีดพน

การพนสารเคมีปองกันกํ าจัดโรคและแมลงจึงควรพนเทาที่
จํ าเปนจริง ๆ และควรหยุดกอนเก็บฝกอยางนอย 15 วัน เพ่ือปอง
กันสารเคมีตกคางในฝก ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูบริโภค เพราะ
มะขามเทศเมื่อใกลเก็บเกี่ยวเนื้อจะปริพองท ําใหเปลือกของฝกแตก
ออก สารเคมีสัมผัสไดโดยตรงเม่ือทํ าการพนสารกํ าจัดศัตรูพืช

การบํ ารุงดินโดยการปลูกมะขามเทศ
การปลูกมะขามเทศถือวาเปนวิธีบํ ารุงดินแนวทางหน่ึง เน่ืองจาก

ใหญเกินไปจึงสลายตัวไดงายเมื่อฝนตกหรือเปยกชื้น เราอาจปลูกมะขา
เทศมัน เชน พันธุฝกใหญไรหนาม ซึ่งฝกใหญสมํ่ าเสมอท้ังตน, การผล
ใบมาก, เราก็ปลอยใหท้ังตนมีใบมาก แตเมื่อมีใบรุนใหมทดแทนเพียงพ
ลงพื้นใตตน เราก็กวาดทั้งใบแหงผสมกับเศษดิน, และปุยอินทรียตางๆ ไ

หรือปลูกมะขามเทศตามแนวร้ัว, ตามคันนา, ใบทีร่วงหลนลงไปใ
ดินโดยอัตโนมัติ สํ าหรับปาที่เสื่อมโทรมรอการฟนฟูสามารถเพิ่มควา
เมล็ดมะขามเทศหวานกระจายไปบาง ๆ ในสวนปา พอไดฝนเ
สูงขึ้นมารับแสงแดดเบื้องบน ใบของมะขามเทศจะกลายเปนอาหารสัตว
หรือหนามน่ิมหรือไรหนาม
สารบัญ

ความเปนพืชตระกูลถ่ัว มีใบไม
มเทศเพ่ือหวังการขายฝกมะขาม
ติอาหารเล้ียงตนไดมากก็ตองมี
อแลวใบแกก็จะคอย ๆ รวงหลน
ปตากแหงแลวบรรจุถุงขายได

นไรนาก็ทํ าหนาท่ีเปนวัถตุบํ ารุง
มสมบูรณใหมากข้ึนโดยการใช
มล็ดก็จะงอกแลวแทงตน                        
ในกรณีของมะขามเทศหนามกุด
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หนากอนนี้ หนาถัดไป สารบัญ

เม่ือเติบโตพอกอ็อกฝกกลายเปนอาหารของนก คางคาว หนู กระรอก กระแต และของคน เม่ืออยู
ในปาก็เพ่ิมสีสันของปาโดยมีสัตวตางๆ มาคอยกินฝกแก นกจะรูดีและเลือกลงกินตนท่ีมีรสมัน หรือฝก 
มีรสฝาดนอย การปลูกเปนการคาจึงตองมีการขับไลนกเอ้ียงและนกอ่ืน ๆ ท่ีลงมาแยงกินผลผลิต แตใน
สวนนกน้ันการปลูกมะขามเทศมันไวจะไดท้ังอาหารนก, และการบ ํารุงดินรอบขางไปพรอมกันถาปาตน
น้ํ ามีพืชถั่วมาก น้ํ าก็มีปุยมากดวย

เทคนิคการปลูกใหออกกอนฤดู
หลังจากตัดแตงก่ิงไปแลว ในเดือนตุลาคม ก็เร่ิมอดน้ํ าหรือปลอยน้ํ าออกจากรองสวน ถาอากาศ                     

แหงจะใชเวลา 20-25 วัน จึงเร่ิมปลอยน้ํ าเขารองสวน แลวใหปุยสูตร 12-24-12 เพ่ือเรงสราง 
ตาดอก

มะขามเทศจะเร่ิมออกดอกในเดือนพฤศจิกายน ใชฮอรโมนเพิ่มความอุดมสมบูรณใหดอก                       
ติดฝกมากข้ึน และชวงออกดอกน้ี จะมีการฉีดพนแลนเนท 1-2 คร้ัง เพือ่ปองกันหนอนเจาะดอก                     
โดยผสมกับสารปองกันเช้ือราดวย เม่ือมะขามเทศติดฝกแลว ใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 บ ํารุงตนและ                     
ทํ าใหติดฝกดก และเก็บเกี่ยวฝกได ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม ทยอยเก็บไดเรื่อย ๆ หลายครั้ง                     
ซึ่งขายไดราคาดีมาก เพราะปกติมะขามเทศจะเก็บเกี่ยวผลไดในชวงมีนาคม-เมษายน ดังน้ัน                       
ชวงที่มะขามเทศออกกอนฤดู จะขายไดราคาถึงกิโลกรัมละ 80-100 บาท (ในซูเปอรมารเก็ตที่
กรุงเทพฯ ราคา 120 บาท) สวนชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ราคากิโลกรัมละ 30-50 บาท

ขอจํ ากัดฝกมะขามเทศเนาเสียเร็ว
ในสภาวะปจจุบัน ตลาดมะขามเทศมันฝกใหญ ยังไปไดดีมีราคาสูง และราคาสูงมากเม่ือผลิตได

นอกฤดู แตมีขอเสียบาง คือ เม่ือเก็บฝกมาแลว ตองรีบขายโดยเร็วหรือระหวางการขนสงมายังตลาด 
ตองอยูในอากาศเย็น เพราะผลผลิตจะเสียไดงาย คือ เปลือกจะแหง และเน้ือจะเนารสชาติเปล่ียนไปไม
นารับประทาน ซ่ึงขอจํ ากัดน้ีทํ าใหผูปลูกมะขามเทศตองคิดตัดสินใจใหดีหากจะขยายพ้ืนท่ีปลูกแลว จะมี
ปญหาเร่ือง การเก็บฝก ตองมีการจัดการเร่ืองการเก็บเกี่ยวใหถึงตลาดอยางรวเร็วจะขายไดราคาดี 
สวนเร่ืองอ่ืน ๆ ยังไมมีปญหามากนัก
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