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ความเปนมาของมะขามเทศ
มะขามเทศ พบเห็นกระจายอยูแทบทุกภาคของประเทศไทย

ไมวาจะเปนริมถนนหนทาง สวนหลังบาน หรือทองทุงนา หรือ
เกิดขึ้นเองในทีร่ กราง เพราะเปนไมผลที่เจริญเติบโตเร็ว ทนทาน
ตอสภาพแหงแลงไดดี ไมคอยมีปญหาโรค-แมลงศัตรู เหมาะที่
จะปลูกไวเปนรมเงาและพืชบํารุงดิน
มะขามเทศเปนพืชที่ปลูกงาย เพียงปเดียวก็เริม่ ใหผลผลิตแลวและถาเปนพันธุด ฝี ก โตรสหวานมัน
จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 30-40 บาท และมีวางขายในหางสรรพสินคาชนิดฝกใหญรสชาติดี ราคา
กิโลกรัมละ 120 บาท
แหลงปลูกทีส่ าคั
ํ ญ คือ อําเภอดําเนินสะดวก อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งปลูกแบบยกรอง แกปญหานํ้า
ทวมในฤดูฝนได ที่อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และอีกหลายจังหวัดเชน สมุทรสงคราม,
สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร, กาญจนบุรี และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พบปลูกมากเชนกัน
การปลูกมะขามเทศเหมือนกับไมผลอืน่ ๆ มีการขุดหลุม เตรียมหลุมปลูก และใชระยะปลูกเชน
เดียวกับไมผลอื่น ๆ ซึง่ ในระยะตนเล็กสามารถปลูกพืชอืน่ แซมได เชน มะมวง, ฝรั่ง, กลวย ฯลฯ เมือ่
ปลูกแลวรดนําทุ
้ กวัน จนตนมันแข็งแรง จากนัน้ ก็ทง้ิ ระยะเวลาการใหน้ําประมาณ 4-5 วัน/ครัง้ ก็ได ทั้ง
นี้เพราะรากหาอาหารไดไกล และทนแลง เมือ่ โตเต็มทีแ่ ลวแทบไมตอ งใหนา้ํ นอกจากไดรบั นําฝนตาม
้
ธรรมชาติกเ็ จริญเติบโตอยูร อดได แตถา มีการใหนาและให
้ํ
ปุยเพิ่มเติมจะทําใหไดผลผลิตมากยิง่ ขึน้

สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม
มะขามเทศเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในเกือบทุกสภาพพื้นที่
ทนสภาพแลง และทนดินเค็ม แตถาจะปลูกแบบเปนการคา
ตองคํานึงถึงแหลงนํา้ และตลาด เปนสําคัญเพราะฝกที่มีคุณภาพดี
ตองมีการดูแลเรือ่ งการใหน้ําอยางพอเพียง นอกจากนีแ้ ลวการขน
สงผลผลิตจากแหลงปลูกไปยังตลาดตองทําไดสะดวก เพราะฝก
มะขามเทศที่เก็บมาแลวจะเก็บไดไมนาน จะเนาเสียตองรีบขาย
ทันที

ประโยชนมากมายของมะขามเทศ
มะขามเทศเปนพืชเศรษฐกิจระดับทองถิ่น เกษตรกรจํานวน
ไม น  อยนิ ยมปลู กมะขามเทศเปนพืชเสริมรายไดและยังนํ าไปใช
ประโยชนไดอีกหลากหลายอาทิ ปลูกเปนรั้วเพราะมีแนวทรงพุม
แนน กิง่ เหนียวมีหนาม พบเห็นไดตามสถานีรถไฟหลายแหง เมือ่
มีอายุมากขึน้ เนือ้ ไมจะแข็งนําไปใชประโยชนเปนไมใชสอย และทําฟน

หนากอนนี้

หนาถัดไป
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นอกจากนี้ ยั ง ทนต อ ความแห ง แล ง และปลู ก ได ใ นดิ น เค็ ม
อยางเชน ในภาคอีสานโดยไมตองดูแลมาก สวนหนึง่ นิยมปลูก
เพือ่ รับประทานฝก เวลาออกฝกก็ทยอยออกเรือ่ ย ๆ ทําใหเก็บขาย
ไดเรื่อย ๆ ซึง่ ฝกดิบนัน้ แกะเปลือกเขียวออก นําเนือ้ มานึง่ จะมีรส
หวาน นํามาปรุงแทนผักได เชน ใสแกงสม ผัดผัก ยําตาง ๆ หรือ
จิม้ นําพริ
้ กก็ได

ประโยชนทางออม
ประโยชนทางออมของมะขามเทศยังมีมาก เชน ปลูกในระบบ "วนเกษตร" ซึง่ หมาย ถึงระบบการ
จัดการจัดการที่ดินโดยอาศัยการปาไมเปนหลักรวมกับการเกษตรทุกแขนง การปลูกเปนพันธุไมเพื่อ
ฟนฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม เนือ่ งจากมะขามเทศเปนพืชตระกูลถัว่ ปลูกเปนแนวกันลมและทํารัว้ ใชเปน
อาหารสัตวกไ็ ด และสุดทายใชฝกเปนอาหาร

ลักษณะพันธุและการขยายพันธุ
เนื่องจากการคัดเลือกพันธุม ะขามเทศ ยังไมมกี ารคัดเลือกพันธุไ วอยางชัดเจน จึงไดมีผูแบงพันธุ
มะขามเทศไว 3 กลุม ดวยกันตามลักษณะของใบ ฝก และขนาดของฝก ดังนี้
1. พันธุฝกขนาดใหญ
้ กประมาณ 15-20 ฝกตอกิโลกรัม เปลือกของฝกแกมสี เี ขียวออน ขาวปนสีแดงและ
ก. นําหนั
ชมพู เนื้อสีขาวปนแดงเล็กนอย ลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม ถาฝกยาวจะมวนเปนเกลียว รสชาติ
หวานมันคอนขางนุม ทรงพุมใหญ และแผออกดานขาง มีหนามยาวกวาพันธุอ น่ื ๆ ใบคอนขางใหญกวา
พันธุพื้นเมือง ลักษณะใบกลมรีปลายเปนหยักจํานวน 4 ใบตอกานใบ ขนาดใบกวางประมาณ 2-2.5
ซ.ม.
ข. นําหนั
้ กประมาณ 15-20 ฝกตอกิโลกรัม เปลือกของฝกแกมสี เี ขียวออนปนสีชมพูออ น ๆ
แตกตางจากพันธุแรกคือ เปลือกสีเขียวกวาลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม รสชาติหวานมันคอนขางนุม
ทรงพุมใหญ มีหนามยาว ใบใหญ ปลายใบมน
้ กประมาณ 17-20 ปกตอกิโลกรัม เปลือกของฝกแกมสี เี ขียวออน ลักษณะของฝก
ค. นําหนั
โคงเปนวงกลม เนือ้ สีขาว รสชาติหวานมัน ทรงพุมใหญ ลักษณะใบกลม ปลายใบมน
2. พันธุฝกขนาดกลาง
้ กประมาณ 20-30 ฝกตอกิโลกรัม เปลือกของฝกแกมสี เี ขียวออนปนสีชมพูกง่ึ แดง
ก. นําหนั
ลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม ทรงพุม เปนวงกลม รสชาติหวานมันใบคอนขางใหญไมคอ ยมีหนามหรือ
หนามเล็กมาก
้ กประมาณ 20-30 ฝกตอกิโลกรัม เปลือกของฝกแกมสี เี ขียวออนปนสีชมพูกง่ึ กลาง
ข. นําหนั
ลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม รสชาติหวานมัน ขนาดใบปานกลาง

หนากอนนี้
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ค . หนั ก ประมาณ 20-30 ฝ ก ต อ กิ โ ลกรั ม เปลื อ กของฝ ก แก มี สี เ ขี ย วอ อ นปนแดง
เนื้อสีขาวปนแดง ลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม ทรงพุมใหญ ขยายขางแบบวงกลม มีรสชาติหวานมัน
ขนาดใบปานกลางมีหนามยาว
3. พันธุพ
 น้ื เมือง
นําหนั
้ กประมาณ 30 ฝกขึน้ ไปตอกิโลกรัม เปลือกของฝกแกมสี เี ขียวปนชมพูกง่ึ แดง ลักษณะของฝก

แกมีสีเขียวปนสีชมพูกึ่งแดง ลักษณะของฝกโคงเปนวงกลม ทรงพุม คอนขางใหญเปนวงกลม รสชาติ
หวานมันปนฝาด ขนาดใบปานกลางคอนขางเล็ก ลักษณะใบกลมรี ปลายใบมน มีหนามคอนขางมาก

การขยายพันธุ
มะขามเทศ สามารถขยายพันธุไดหลายวิธี เชน การเปลีย่ นยอด การทาบกิ่ง การตอน แตที่นิยม
ไดแกการตอน แตตน ทีไ่ ดจากการปลูกวิธเี พาะเมล็ดจะทนแลงไดดมี าก

เทคนิคการตอนกิง่ มะขามเทศ
ตองควั่นกิง่ ทีบ่ ริเวณใตตาประมาณ 1 นิว้ ใชมดี คมควัน่
เปลือกนอกแลวลอกออกใหรอยควัน่ กวางประมาณ 1 นิว้ แลวใช
ขุยมะพราวแชนํ้าหมาด ๆ พอรอยแผลโดยใชถุงพลาสติกหุม ใช
เชือกผูกหัวและทายมัดใหแนน ทิ้งไวอยางนั้นโดยไมตองรดนํ้า
ประมาณ 20-25 วัน โดยใชหลักพิจารณาวาเปนกิ่งเล็กหรือกิ่ง
ใหญ ถากิง่ เล็กก็ประมาณ 20 วัน ถากิง่ ใหญกเ็ ลือ่ นเปน 24-25
วัน จึงตัดไปปกชํา เมือ่ ตัดกิง่ ตอนจากตนลงถุงเพาะชํา จะตองทิง้ ไวอกี ประมาณ 2 อาทิตย จึงนําไปปลูก
ได การตอนควรทําในชวงฤดูฝนจะไดผลดี

การปลูกและปฎิบัติดูแลรักษา
การปลูก
การเตรียมดิน ควรขุดหลุมปลูกใหมขี นาดอยางนอย 50 x 50 x 50

เซนติเมตร ตากดินไวอยางนอย 2 สัปดาห ผสมดินปลูกดวยปุยหมักหรือ
ปุยคอก ประมาณหลุมละ 2-3 ปุยกี๋
การปลูก มะขามเทศสามารถปลูกไดทง้ั แบบยกรองและเปนพืน
้ ทีร่ าบ
แบบยกรองและเปนพืน้ ทีร่ าบ แบบยกรองจะใชระยะปลูกประมาณ 8-10
x 8-10 เมตร ใน 1 ไร จะปลูกไดประมาณ 16-25ตน สวนในพืน้ ทีร่ าบ
จะใชระยะปลูกประมาณ 10-12 x 10-12 เมตร ในพืน้ ที่ 1 ไร จะปลูก
ไดประมาณ 10-16 ตน

การปฏิบัติดูแลรักษา
การใหนาํ้ ควรมีการใหนํ้าอยางสมําเสมอทั
่
ง้ ในมะขามเทศตนเล็กและตนโต สําหรับมะขามเทศ

ตนโตควรงดใหนาในช
ํ้ วงกอนออกดอกเชนเดียวกับไมผลชนิดอืน่ ๆเพือ่ ใหมะขามเทศพักตัวสะสมอาหาร
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เตรียมความพรอมที่จะออกดอก และเมือ่ มะขามเทศติดดอกออก
ฝกแลว จึงเริ่มใหนํ้าตามปกติ แตควรระวังในชวงที่ฝกเริ่มแก
เพราะถาใหนาในช
ํ้ วงนีม้ ากเกินไปจะทําใหคุณภาพฝกไมดี ฝกแตก
เร็วขึ้นเมือ่ เนือ้ ไมแนนและรสชาติไมดี
การใสปุย แบงออกเปน 3 ชวงที่สําคัญคือ
1.หลังจากเก็บผลผลิตและตัดแตงกิง่ ใสปยุ คอกและปุย เคมี
สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16
2.กอนออกดอก ใสปุยที่มีธาตุ ไนโตรเจนตํ่ า ๆ เชน
8-24-24 9-24-24
3.ใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในชวงฝกเริม่
แก เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพเนือ้ ใหมรี สชาติดขี น้ึ

โรคและแมลง
เนื่องจากมะขามเทศเปนไมผลที่มีปญหาเรื่องโรคและแมลง
นอยในชวงออกดอกใหม ๆ ใชสารฆาแมลงผสมสารกันราฉีดพน
เพื่อใหตดิ ฝกดก สวนปญหาเรือ่ ง แมลงกัดกินผิวและเมล็ด ใชสาร
ไมแทคพนทุก 15-20 วัน และหยุดเมือ่ ฝกมะขามเทศเริม่ แตก
สวนโรคราใชสารยูคารโฟนฉีดพน
การพนสารเคมีปองกันกํ าจัดโรคและแมลงจึงควรพนเทาที่
จําเปนจริง ๆ และควรหยุดกอนเก็บฝกอยางนอย 15 วัน เพือ่ ปอง
กันสารเคมีตกคางในฝก ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูบริโภค เพราะ
มะขามเทศเมื่อใกลเก็บเกี่ยวเนื้อจะปริพองทําใหเปลือกของฝกแตก
ออก สารเคมีสมั ผัสไดโดยตรงเมือ่ ทําการพนสารกําจัดศัตรูพืช

การบํารุงดินโดยการปลูกมะขามเทศ
การปลูกมะขามเทศถือวาเปนวิธบี ํารุงดินแนวทางหนึง่ เนือ่ งจากความเปนพืชตระกูลถัว่ มีใบไม
ใหญเกินไปจึงสลายตัวไดงายเมื่อฝนตกหรือเปยกชื้น เราอาจปลูกมะขามเทศเพือ่ หวังการขายฝกมะขาม
เทศมัน เชน พันธุฝกใหญไรหนาม ซึ่งฝกใหญสมํ่าเสมอทัง้ ตน, การผลิตอาหารเลีย้ งตนไดมากก็ตอ งมี
ใบมาก, เราก็ปลอยใหทง้ั ตนมีใบมาก แตเมื่อมีใบรุนใหมทดแทนเพียงพอแลวใบแกก็จะคอย ๆ รวงหลน
ลงพื้นใตตน เราก็กวาดทั้งใบแหงผสมกับเศษดิน, และปุย อินทรียต า งๆ ไปตากแหงแลวบรรจุถุงขายได
หรือปลูกมะขามเทศตามแนวรั้ว, ตามคันนา, ใบทีร่ ว งหลนลงไปในไรนาก็ทําหนาทีเ่ ปนวัถตุบารุ
ํ ง
ดินโดยอัตโนมัติ สํ าหรับปาที่เสื่อมโทรมรอการฟนฟูสามารถเพิ่มความสมบูรณใหมากขึ้นโดยการใช
เมล็ ดมะขามเทศหวานกระจายไปบาง ๆ ในสวนปา พอไดฝนเมล็ดก็ จะงอกแลวแทงตน
สูงขึ้นมารับแสงแดดเบื้องบน ใบของมะขามเทศจะกลายเปนอาหารสัตวในกรณีของมะขามเทศหนามกุด
หรือหนามนิม่ หรือไรหนาม
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เมื่อเติบโตพอก็ออกฝกกลายเปนอาหารของนก คางคาว หนู กระรอก กระแต และของคน เมือ่ อยู
ในปาก็เพิ่มสีสันของปาโดยมีสตั วตา งๆ มาคอยกินฝกแก นกจะรูด แี ละเลือกลงกินตนทีม่ รี สมัน หรือฝก
มีรสฝาดนอย การปลูกเปนการคาจึงตองมีการขับไลนกเอีย้ งและนกอืน่ ๆ ทีล่ งมาแยงกินผลผลิต แตใน
สวนนกนั้นการปลูกมะขามเทศมันไวจะไดทง้ั อาหารนก, และการบํารุงดินรอบขางไปพรอมกันถาปาตน
นํามี
้ พืชถั่วมาก นําก็
้ มปี ยุ มากดวย

เทคนิคการปลูกใหออกกอนฤดู
หลังจากตัดแตงกิง่ ไปแลว ในเดือนตุลาคม ก็เริม่ อดนํ้าหรือปลอยนําออกจากร
้
องสวน ถาอากาศ
แหงจะใชเวลา 20-25 วัน จึงเริม่ ปลอยนําเข
้ ารองสวน แลวใหปุยสูตร 12-24-12 เพือ่ เรงสราง
ตาดอก
มะขามเทศจะเริ่มออกดอกในเดือนพฤศจิกายน ใชฮอรโมนเพิ่มความอุดมสมบูรณใหดอก
ติดฝกมากขึน้ และชวงออกดอกนี้ จะมีการฉีดพนแลนเนท 1-2 ครัง้ เพือ่ ปองกันหนอนเจาะดอก
โดยผสมกับสารปองกันเชือ้ ราดวย เมือ่ มะขามเทศติดฝกแลว ใชปยุ เคมีสตู ร 15-15-15 บํารุงตนและ
ทําใหตดิ ฝกดก และเก็บเกี่ยวฝกได ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม ทยอยเก็บไดเรื่อย ๆ หลายครั้ง
ซึ่งขายไดราคาดีมาก เพราะปกติมะขามเทศจะเก็บเกี่ยวผลไดในชวงมีนาคม-เมษายน ดังนั้น
ชวงที่มะขามเทศออกกอนฤดู จะขายไดราคาถึงกิโลกรัมละ 80-100 บาท (ในซูเปอรมารเก็ตที่
กรุงเทพฯ ราคา 120 บาท) สวนชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ราคากิโลกรัมละ 30-50 บาท

ขอจํากัดฝกมะขามเทศเนาเสียเร็ว
ในสภาวะปจจุบัน ตลาดมะขามเทศมันฝกใหญ ยังไปไดดมี รี าคาสูง และราคาสูงมากเมือ่ ผลิตได
นอกฤดู แตมีขอเสียบาง คือ เมือ่ เก็บฝกมาแลว ตองรีบขายโดยเร็วหรือระหวางการขนสงมายังตลาด
ตองอยูในอากาศเย็น เพราะผลผลิตจะเสียไดงาย คือ เปลือกจะแหง และเนือ้ จะเนารสชาติเปลีย่ นไปไม
นารับประทาน ซึง่ ขอจํากัดนีท้ ําใหผปู ลูกมะขามเทศตองคิดตัดสินใจใหดหี ากจะขยายพืน้ ทีป่ ลูกแลว จะมี
ปญหาเรื่อง การเก็บฝก ตองมีการจัดการเรื่องการเก็บเกี่ยวใหถึงตลาดอยางรวเร็วจะขายไดราคาดี
สวนเรือ่ งอืน่ ๆ ยังไมมปี ญ
 หามากนัก
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