
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ค าน า 
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           คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

                                                              เมษายน 2557  

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง         หน้า 

การพัฒนาผลผลิต        1 

    - การควบคุมทรงพํุม        1 

    - การบ ารุงต๎นมะขามหวาน       3 

    - การให๎น้ าในสวนมะขาม       7 

    - โรคมะขามหวานที่ส าคัญ       8 

    - แมลงศัตรูมะขามหวานที่ส าคัญและวิธีการป้องกัน   12 

การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่า      16 

    - การคัดคุณภาพมะขามหวาน      16 

    - การลดต๎นทุน       17 

    - การแปรรูปมะขาม       18 

เอกสารอ้างอิง        21 

ค าสั่งแต่งตั้ง        23 

ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร และสังเคราะห์องค์ความรู้  26 

ภาพกิจกรรมการวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้   28 

ประวัติ นักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร     29 

การน าไปเผยแพรํ       34 
 

 



“มะขามหวาน จงัหวดัเพชรบรูณ์” 

‘การพัฒนาการผลิต’ 

การควบคุมทรงพุ่ม 
 การควบคุมทรงพุ่ม เป็นการตัดแตํง
ต๎นมะขามหวานที่มีอายุมาก ตั้งแตํ 20 ปีขึ้นไป 
ซึ่งมีทรงต๎นสูงใหญํยากตํอการดูแลรักษาและ
ท าให๎ผลผลิตด๎อยคุณภาพ ควรตัดให๎ตอสูง
ประมาณ 120-250 ซม. จะได๎ต๎นใหมํที่เตี้ยลง
มาก ใช๎เวลา 3-4 ปี  จึงจะให๎ผลในการตัด ควร
เก็บกิ่งไว๎เลี้ยงต๎นตอบ๎าง 1 - 2 กิ่ง เพ่ือไมํให๎ต๎นตอตาย ในปีแรกจะมีกิ่งเล็กๆ แตก
ออกมาเป็นจ านวนมาก ให๎ปลํอยไว๎ยังไมํควรแตํงก่ิง เพ่ือให๎มีใบสังเคราะห์แสงจ านวน

มากพอที่จะผลิตอาหารเลี้ยงราก หากตัด
แตํงกิ่งจนให๎เหลือเฉพาะกิ่งที่ต๎องการ ท าให๎
กิ่งที่เหลือไมํมีอะไรชํวยพยุง เมื่อมีลมแรงกิ่ง
จะหักและฉีกขาดบริเวณรอยตํอได๎งําย 
เพราะขาดกิ่งชํวยพยุง ควรปลํอยกิ่งไว๎ในปีที่ 
3 จึงตัดกิ่งเล็กๆ ออกเหลือไว๎แตํกิ่งหลักที่
ต๎องการประมาณ 3-4 กิ่ง ตํอตอ ในปีที่ 3 

กิ่งที่แตกใหมํจะเริ่มออกดอกติดฝัก หากต๎องการให๎มีผลผลิตทุกปี ให๎ใช๎วิธีการตัดกิ่งที่
อยูํตรงกลาง ทรงพุํมเพ่ือลดความสูงลง ให๎ผลดีคือชํวยให๎ แสงแดดสามารถสํองเข๎าไป
ในทรงพํุมได๎ทั่วถึง คุณภาพของฝักดีขึ้น ฝักใหญํเนื้อหนาขึ้น 
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การตัดแต่งกิ่งมะขามหวาน เป็น
การตัดสํวนที่ ไมํต๎องการออก เชํน กิ่ ง
กระโดง กิ่งแนํนทึบ กิ่งเล็ก กิ่งน๎อย กิ่งแกํ 
กิ่งแห๎งตาย เพ่ือเป็นการพัฒนาต๎นมะขาม
หวานให๎มีโครงสร๎างที่แข็งแรง ได๎รูปทรงที่
ต๎ อ ง ก า ร  ท า ใ ห๎ ติ ด ดอกออกผลดี ขึ้ น 
โดยเฉพาะต๎นมะขามหวานที่มีอายุมาก จะมีขนาดสูงใหญํ แสงแดดสํองเข๎าไปในทรง
พํุมไมํทั่วถึง ท าให๎ติดฝักน๎อย และจะตดิเฉพาะรอบๆทรงพํุม มีคุณภาพต่ า โดยเฉพาะ
มะขามพันธุ์ประกายทองจะเกิดเชื้อรามาก  เพราะความชื้นในทรงพุํมสูง   

 วิธีด าเนินการ ตัดแตํงกิ่งหลังจาก
เก็บผลผลิตเสร็จสิ้นแล๎ว หรือ พร๎อมกับเก็บ
ผลผลิตมะขามหวานครั้งสุดท๎าย มะขามที่มี
การตัดแตํงกิ่งจะมีการสร๎างตาดอกที่สมบูรณ์ 
ก๎านดอกแข็งแรงท าให๎ดอกไมํรํวงงํายติดฝักดี
ขึ้น ฝักจะมีความสมบูรณ์สํงผลให๎คุณภาพ

ผลผลิตดีที่สุด นอกจากนี้การตัดแตํงกิ่งยังชํวยลดต๎นทุนด๎านปัจจัยการผลิต และลด
การระบาดของแมลงศัตรูมะขามหวานได๎  
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การบ ารุงต้นมะขามหวาน 
 การบ ารุงต้นมะขามหวาน เพ่ือปรับ
โครงสร๎ า งของดินและเ พ่ิมแรํ ธ าตุอาหารให๎
ต๎นมะขามหวานสมบูรณ์ ดังนี้ 
 1. ปุ๋ยอินทรีย์ การใสํอินทรียวัตถุลงไปในดินจะได๎ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์

ตํอพืช วิธีการใสํปุ๋ย ใช๎วิธีการหวํานใต๎ทรงพํุม หรือ
ขุดเป็นรํองเล็กๆ รอบชายพํุม การหวํานปุ๋ยจะได๎
ประโยชน์มาก ถ๎าผิวดินมีอินทรียวัตถุ หรือเศษใบไม๎ 
ใบหญ๎า ปกคลุมอยูํ ท าให๎ลดการไหลบําของน้ าลง 
การซึมของน้ าเข๎าสูํผิวดินจะมากขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์ 

ได๎แกํ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด  
 

 ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เกษตรต๎องใสํทุกปีปริมาณเฉลี่ยประมาณ 15 – 30 
กิโลกรัม / ต๎น ขึ้นอยูํกับขนาดของต๎น จะท าให๎มะขามหวานมีความสมบูรณ์ขึ้น 
 

ปุ๋ยพืชสด โดยเน๎นพืชตระกูลถั่ว เชํน   ปอ
เทือง เนื่องจากได๎ทั้งอินทรียวัตถุที่เกิดจากชีวมวล
ของล าต๎น  ใบ ดอก ยั งได๎ธาตุ ไนโตรเจนจาก
แบคทีเรียที่อยูํในปมราก ปุ๋ยพืชสดมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
หวํานเมล็ดพืชบริเวณทรงพํุมประมาณ 45 วัน 
จากนั้นไถกลบ หรือ ตัดให๎คลุมดิน พืชจะสลายเนําเปื่อยเป็นอินทรียวัตถุให๎แกํดิน 
และการปลูกปุ๋ยพืชสดระหวํางแถวจะชํวยควบคุมวัชพืชไมํให๎ขึ้นมาแยํงอาหาร 
อนุรักษ์หน๎าดินและธาตุอาหารไมํให๎ถูก ชะล๎างพังทลายจากฝน และแสงแดด ท าให๎จุ
ลินทรีในดินมีชีวิตและขยายพันธุ์  พร๎อมทั้งมีกิจกรรมในการเสริมสร๎างความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 
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 2. ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ  
วิธีท า ใช๎เศษปลา หอยเชอรี่ น ามาบด หรือสับ
สํวนผสมทั้งหมด คลุกเคล๎า ให๎เข๎ากัน บรรจุลง
ในภาชนะที่ไมํใชํโลหะ ใสํกากน้ าตาลในอัตรา
วัสดุ 3 สํวน กากน้ าตาล 1 สํวน หัวเชื้อจุรินท
รีย์ 1 สํวน และน้ า 10 สํวน ใช๎วัสดุมีน้ าหนัก
วางทับ เพ่ือกดไลํอากาศ  ปิดภาชนะ ให๎สนิท

เพ่ือป้องกันไมํให๎อากาศเข๎าหมักไว๎ประมาณ 2 เดือน   
  วิธีใช๎น้ าหมักชีวภาพกับมะขามหวาน ใช๎เศษพืชตําง ๆ ฟางข๎าว        
วางรอบต๎น โรยด๎วยปุ๋ยคอก รดด๎วยน้ าสกัดชีวภาพ ที่ผสมน้ าอัตราสํวน 1 ช๎อนแกง 
ตํอน้ า 10 ลิตร ในชํวงต๎นฤดูฝน ท า 3 - 4 ครั้ง ดินรอบต๎นมะขามจะรํวนซุย มะขาม
หวานเจริญเติบโตดี การใช๎น้ าหมักชีวภาพในอัตรา 1:300 ฉีดพํนทุก 7 วัน เป็นการ
ให๎ปุ๋ยทางใบ หากปฏิบัติได๎ ตั้งแตํมะขามติดฝั ก 
จนถึงคํอนระยะคาบหมู จะได๎ฝักที่สมบูรณ์ เพราะ
มะขามหวานได๎ปุ๋ยตลอดระยะการพัฒนาฝัก ท าให๎
ฝักมะขามหวานสมบูรณ์ฝักใหญํ เนื้อหนา ผิวสวย
ขายได๎ราคาดี  
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 3. การใส่ปูนโดโลไมท์ ควรใสํบริเวณทรง
พํุมมะขามหวานเพ่ือปรับความเป็นกรดของดิน ท า
ให๎ดินเป็นกลาง สามารถใช๎ธาตุอาหารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ   
 มะขามหวานเป็นพืชที่ใบมีรสเปรี้ยวเมื่อรํวง

หลํนทับถมกันนานๆ จะเกิดดินบริเวณใต๎ต๎นเป็นกรด ดังนั้น เกษตรกรควรใสํปูนโดโล
ไมท์กํอนฝนตก หรือชํวงต๎นฤดูกาลผลิต เพราะจะท าให๎มะขามหวานได๎ธาตุแคลเซียม 
และธาตุแมกนีเซียม ซึ่งเป็นธาตุ ที่มะขามหวานต๎องการมาก ชํวยแก๎ปัญหามะขาม
หวานเกิดโรคขาดธาตุอาหารรอง 

 4. การใช้ฮอร์โมน การฉีดพํนฮอร์โมน
ขยายขนาดของใบ เพ่ือชํวยในการสังเคราะห์
แสง และสะสมอาหาร และการฉีดพํนฮอร์โมน
เป็นการกระตุ๎นตาดอก และชํวยเพ่ิมความ
สมบรูณ์ของเกสร ป้องกันดอกรํวงท าให๎ติดฝัก
มากขึ้น  

     * แนะน าให๎ฉีดพํนด๎วยสารจิบเบอเรลลิน โดยผสม 1 หลอด (20 มล) ผสมน้ า 
100 ลิตร (5 ปั๊ม) พํน 1-2 ครั้ง หํางกัน 7-10 วัน 
จะท าให๎มะขามติดฝักดก  

    ** ควรฉีดพํนฮอร์โมนเพ่ือให๎มะขามหวาน
ออกดอกมาก และติดฝักในรุํนแรก จะท าให๎
ขนาดของฝักยาว     



- 6 - 

ฮอร์โมนไข่ การใช๎ฮอร์โมนไขํฉีดพํนมะขามหวาน ท าให๎มะขามออกดอกมาก 
ชํอดอกยาว มีปริมาณการติดฝักมากขึ้น และ ฮอร์โมนไขํ ประกอบด๎วย ไขํไกํ 30 
ฟอง นมสด 5 ก.ก. กลูโคส 1 ก.ก. ยาคูล 5 ขวด    
 วิธีท า ทุบไขํไกํใสํลงในนมทั้งเปลือก ใสํกลูโคส และยาคูลผสม ให๎เข๎ากัน
หมักไว๎ 15 วัน ผสมน้ าอัตราสํวน 1: 300 ฉีดพํนสัปดาห์ละครั้ง 

  5. การให้ปุ๋ยทางใบ หลังจากมะขามแตกใบอํอนจะมีการสร๎างตาดอก
ตามมาจนตาดอกเริ่มผลิ ในชํวงนี้จึงต๎องการปุ๋ยมาก หากขาดปุ๋ยจะสํงผลให๎ดอกรํวง 
แนะน าให๎ใสํปุ๋ยทางใบกับมะขามตามระยะตําง ๆ ดังนี้ 
  1) ระยะพักตัวและระยะแตกใบอ่อน ให๎ใช๎สูตรที่มีฟอสฟอรัส สูง 
เชํน 11-45-11 หรือ 10-52-17 ให๎ทุก 2-3 สัปดาห์ หลังจากแตกใบอํอน ให๎ฉีด
สัปดาห์ละครั้ง จนกระท่ังเริ่มออกดอก และในชํวงที่มะขามหวาน ก าลังออกดอก  
 ** ปุ๋ยชีวภาพที่หมักจากหอยเชอรี่ มีประโยชน์มาก ท าให๎มะขามติดฝักดี 
ทั้งนี้เพราะน้ าหมักจากหอยเชอรี่จะมีธาตุแคลเซียมสูง  ท าให๎มะขามหวานติดฝัก
สมบูรณ์   
  2) ระยะติดฝักอ่อนและฝักขนาดกลาง ชํวงที่มะขามออกดอกติด
ฝัก มะขามต๎องใช๎อาหารมาก ท าให๎ต๎นมะขามหวานโทรม จึงต๎องบ ารุงต๎นมะขามโดย
การให๎ปุ๋ยอินทรีย์ ได๎แกํ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือถ๎ามีความจ าเป็นต๎องใช๎
ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนสูง เพ่ือบ ารุงฝัก เชํน สูตร 30-20-1  ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 
รํวมกับ สูตร 15-15-15 สํวนปุ๋ยชีวภาพใช๎ได๎ตั้งแตํ มะขามออกดอก จนกระทั่งฝักโต
เต็มที่  
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3) ระยะติดฝักใหญ่ การดูแลมะขามหวานในชํวงที่ฝักใหญํ ต๎อง
บ ารุงด๎วยการให๎ปุ๋ย และน้ า ประมาณเดือน กันยายน – ตุลาคม และในชํวง 1 เดือน 
ถึง 1 เดือนครึ่ง กํอนเก็บฝัก ควรงดปุ๋ยที่มีไนโตรเจน หรือปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ระยะนี้จะ
เริ่มมีการสะสมน้ าตาลเพ่ิมขึ้น ควรปรับเปลี่ยนสัดสํวนของธาตุอาหาร ที่มีโปแตส 
เซียมสูง เพ่ือชํวยให๎สะสมน้ าตาลในฝักสูงมากข้ึน  

การให้น้ าในสวนมะขามหวาน   
น้ ามีความส าคัญมาก เพราะถ๎า

มะขามหวานได๎รับน้ าอยํางเพียงพอ จะ
ท าให๎มะขามหวาน ไมํชะงักการ
เจริญเติบโต และชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช๎ปุ๋ยของมะขามหวาน ให๎มะขาม
หวานแตกใบอํอน ติดดอก ตามความ
ต๎องการ โดยเฉพาะพันธุ์สีทองที่ออกดอกช๎ากวําพันธุ์อ่ืนๆ ถ๎าให๎น้ ากํอนฤดูฝน พันธุ์สี
ทองจะมีความพร๎อมในการออกดอกและติดฝักดีขึ้น นอกจากนี้การให๎น้ า จะท าให๎
การปฏิบัติขั้นตอนการผลิตมะขามหวานได๎อยํางดีเพราะสามารถให๎ปุ๋ยได๎ตามก าหนด 
จะท าให๎ฝักมะขามหวานสมบูรณ์ ฝักใหญํ   เนื้อหนา รสหวาน  

การให๎น้ าของมะขามหวานที่นิยมใช๎ คือ แบบเฉพาะจุด เป็นการให๎น้ าแบบ 
สปริงเกอร์ หรือเป็นหยดน้ าเล็กๆ วางในบริเวณโคนต๎นมะขามหวาน หัวฉีดหรือทํอ
พลาสติก จะขึ้นอยูํกับความต๎องการน้ าของมะขามหวาน  

**ข๎อควรระวัง  หัวสปริงเกอร์ท าหน๎าที่จํายน้ ามีขนาดเล็กมาก ดังนั้น น้ าที่ใช๎
จึงต๎องปราศจากตะกอนที่มาอุดตัน ทํอน้ าและหัวสปริงเกอร์  
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โรคมะขามหวานที่ส าคัญ 

 1. โรคเชื้อราในฝักมะขามหวาน   
โรคเชื้อราในฝักมะขาม พบมากและเป็นปัญหา
ส าคัญ ยากที่จะป้องกันก าจัด เพราะมีปัจจัย
หลายอยํางท่ีท าให๎มะขามเกิดเชื้อรา  

การเกิดเชื้อราในเนื้อภายในฝักเกิดรุนแรง
มากเมื่อมีฝนตก ในขณะที่มะขามก าลังสุก ราสีขาวที่
เป็นเชื้อสาเหตุคือ Peatalotiopsis sydowiana 
เป็นเชื้อที่อาศัยอยูํในต๎นมะขามหวาน จึงพบได๎ทุก
ระยะ ตั้งแตํ ดอกบานจนฝักสุก แม๎น าเมล็ดมาเพาะ

เป็นต๎นอํอน ยังพบเชื้อราเกิดข้ึนที่ใบ จึงเป็นการยากที่จะป้องกันก าจัดโดยฉีดพํนด๎วย
สารเคมี ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให๎เกิดเชื้อราประกอบด๎วย 3 ปัจจัยหลักดังนี้  

 

  

 

  

 

 

 

เชื้อรามีปรมิาณมาก 
แข็งแรง 

มะขามอํอนแอ  
ขาดการบ ารุง 

สิ่งแวดล๎อม 
ความช้ืนสูง 

ลดปรมิาณเชื้อรา 

บ ารุงมะขามหวานให๎
แข็งแรง ต๎านทานเช้ือรา 

ลดความชื้น 
ในสวนมะขาม 
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วิธีการป้องกันจ ากัดเชื้อราในฝักมะขาม 
 1) การลดปริมาณและก าจัดเชื้อรา 
      1.1) มี่ควรทิ้งมะขามที่เป็นราลงใต๎ต๎น ควรเก็บรวบรวมไปท าลาย
โดยการเผา หรือ ท าปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผํานขบานการหมักท าให๎เชื้อถูกท าลายไป 
     1.2) เก็บรวบรวมฝักที่อยูํบนต๎นที่ยังไมํสุกท าปุ๋ย เพราะหากปลํอย
ไว๎นาน เมื่อสุกในชํวงฤดูฝนพอดีจะเกิดเชื้อราทั้งหมด  
     1.3) ราดโคนต๎นด๎วยราเขียวไตรโดเดอร์มา (Trichodeuna)       
ราชนิดนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของราขาว ทั้งในห๎องปฏิบัติการและในสวน
มะขาม 
     1.4) ฉีดพํนด๎วยน้ าหมักชีวภาพที่มีรสฝาด โดยใช๎ลูกตะโก เปลือก
มังคุด หมาก เปลือกแค หมักกับกากน้ าตาลอัตรา 3 : 1 ฉีดพํนเป็นประจ า หาก
ต๎องการใช๎สารเคมีฉีดพํน ให๎ใช๎สารในกลุํมคาร์เบนดาร์ซิม (Corbendazim) ฉีดกํอน
ระยะคาบหมู เพ่ือทิ้งชํวงไมํให๎เกิดการตกค๎างของสารเคมี  
  1.5) ฉีดพํนด๎วยน้ าส๎มควั่นไม๎ น้ าส๎มควั่นไม๎ที่มีความเข็มข๎นสูง      
มีฤทธิ์ในการฆําเชื้อราที่รุนแรง ได๎ผลดีที่สุดในการป้องกันก าจัดเชื้อราในฝักมะขาม
หวาน และยังมีผลในการป้องกันก าจัดแมลง ใช๎อัตราสํวน 1 : 200 ฉีดพํนที่ใบและ
รอบทรงพุํม ตั้งแตํมะขามหวานออกดอกจนถึงระยะคาบหมู 

 2) การบ ารุงมะขามหวานให้แข็งแรง เพ่ือให๎เกิดความต๎านทานเชื้อรา ดังนี้ 
2.1) ใช๎พันธุ์ต๎านทาน มีมะขามหวานหลายพันธุ์ที่ไมํเป็นเชื้อราหรือ

เป็นน๎อย ได๎แกํ พันธุ์ขันตี  พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์ประกายเพชร   
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2.2) บ ารุงด๎วยปุ๋ยคอก มูลสุกร มูลไกํ
ไขํ จะท าให๎มะขามหวานเกิดเชื้อราน๎อยกวําปุ๋ย
ชนิดอ่ืนแล๎ว ยังท าให๎ฝักใหญํ เนื้อหนา รส
หวาน  
   2.3) ใช๎กรดซิลิคอนโรยรอบทรงพํุม
ตั้งแตํเริ่มออกดอก  ผลึกซิลิเกตจะไปสะสมที่ผิว
ใบและฝัก ท าให๎มะขามหวานแข็งแรง   เชื้อรา

และแมลงจึงไมํท าลาย นอกจากนี้ยังท าให๎มีรสชาติดี 

     2.4) ใสํปูนโดโลไมท์ ชํวยปรับความเป็นกรดของดิน ท าให๎สามารถ
น าแรํธาตุตํางๆ  ในดินไปใช๎ได๎ และยังได๎ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม ท าให๎แข็งแรง 
     2.5) ใสํปุ๋ยหมักชีวภาพ กํอนมะขามหวานจะออกดอกติดฝัก เพ่ือ
บ ารุงให๎ต๎นสมบูรณ์  แข็งแรงให๎มีภูมิต๎านทานโรค   

 3) การลดความชื้นในสวนและฝักมะขามหวาน  
      3.1) ไมํควรปลูกมะขามหวานให๎ชิด
เกินไป ควรใช๎ระยะ 12 x 12 ม.  ถ๎าปลูกชิดกันควรตัด
แตํงให๎โปรํง เพ่ือให๎ได๎รับแสงแดดตลอดวัน และไมํควร
ปลูกมะขามหวานในที่ลุํม  
      3.2) การตัดแตํงกิ่ง  ตัดกิ่งที่รก+ทึบ 
ไมํสมบูรณ์ออกให๎โปรํง แสงแดด สํองได๎ทั่วถึง ลมพัด
ผํานได๎ ท าให๎ความชื้นในต๎นต่ า ฝักที่เปียกจากน้ าค๎าง
หรือฝนจะแห๎งเร็ว 
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3.3) ดายหญ๎ารอบทรงพํุมเพ่ือลดความชื้นในดิน กํอนมะขามหวาน
จะเข๎าระยะคาบหมู ให๎แสงแดดสํองเข๎าถึงพ้ืนดิน 
     3.4) ถ๎าเชื้อราระบาดมาก ควรเก็บฝักในระยะคาบหมู ซึ่งก าลังเกิด
เชื้อรา มาอบในตู๎อบพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 1 สัปดาห์ ท าให๎ฝักแห๎งเร็ว เชื้อรา
ไมํสามารถเจริญเติบโตตํอได๎  
    3.5) น ามะขามหวานมาอบในตู๎ ไมโครเวฟ ประมาณ 7 นาที 
หลังจากนั้นจึงผึ่งแดดอีก 2 แดด เชื้อราจะไมํเจริญเติบโต  

2. โรคราแป้ง (oidium  sp) ลักษณะอาการ เกิดกับ ใบอํอน เกิดเป็นจุด
ดํางเหลืองด๎านบนใบ เป็นจุดเดี่ยวๆ หรือรวมเป็นกลุํม ตํอมาจุดดํางเหลืองกระจาย
คลุมทั่วพ้ืนที่ใบ เมื่อมีสภาพแวดล๎อมเหมาะสมเชื้อราแป้งสีขาวจะเจริญฟูขึ้นตรง
บริเวณจุดดํางเหลือง มีลักษณะเป็นผงสีขาวปกคลุมทั่วทั้งต๎น ใบและดอกที่มีราแป้ง
เข๎าท าลายอยํางรุนแรง ใบจะรํวงมาก เมื่อเกิดใบใหมํก็จะเกิดการรํางอีก การรํวงของ
ใบท าให๎พ้ืนที่การสังเคราะห์แสงลดลง การเจริญเติบโตหยุดชะงัก และดอกจะรํวง
หมด  

การป้องกันก าจั ด   ฉี ด พํนป้ องกันด๎ วย  รา เขี ยว  ไตร โด เดอร์ มา 
(Tricoderma) สารก ามะถันหรือสารประเภทดูดซึม เชํน triadimefon ควรท าการ
ตัดแตํงให๎โปรํงควบคุมราแป้งโดยฉีดพํนสารเคมีระยะต๎นโต  
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แมลงศัตรูมะขามหวานที่ส าคัญและวิธีการป้องกัน 

1. แมลงกินูน(Microlrichai Sp.) 
ลักษณะการท าลาย กัดกินยอดอํอนใบอํอนและ
ชํอดอกในเวลากลางคืน  มักระบาด
ในสวนมะขามหวานอยูํ ใกล๎ป่ า 
โดยเฉพาะบริเวณต๎นที่อยูํรอบนอก
ของสวนประมาณเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ซึ่งเป็นชํวงเวลา ที่ต๎นมะขามหวานแตก
ใบอํอนและออกดอก  

การป้องกันและก าจัด ให๎ใช๎ไฟลํอที่ใต๎ต๎น การฉีดพํนด๎วยสารก าจัดแมลง
เพ่ือป้องกันการเข๎าท าลา  ได๎แกํ คาร์บาริล 85% หรือ สารเมทามิโดฟอส 60 %    
เอสแอล อัตรา 25 ซีซี ตํอน้ า 20 ลิตร 

 2. หนอนคืบละหุ่ง ( Achaea janat) 
ลักษณะการท าลาย กัดกินยอด
อํอนและชํอดอก ระบาดในชํวง
เวลาใกล๎ เคี ยงกับแมลงนูน
หนอนที่ฟักออกจากไขํใหมํๆ  
มีสีน้ าตาล หนอนวัยนี้จะกิน
อาหารน๎อยมาก แตํจะเจริญเติบโต
รวดเร็วภายใน 7 วัน หนอนจะโตเกือบเต็มที่และอยูํในวัย 4 หรือ 5 ซึ่งเป็นวัยที่กินจุ 
และท าความเสียหายรุนแรงมาก ระบาดมากเมื่อฝนชุกประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง 
มิถุนายน 
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การป้องกันและก าจัด เกษตรกรหมั่นตรวจดูยอดอํอนและชํอดอกของ
มะขามหวาน เมื่อตรวจพบวํามีหนอนระบาด ให๎ฉีดพํนด๎วย คาร์บาริล 85% ดับบลิว 
พี (เซฟวิน 85%) อัตรา 40 กรัมตํอน้ า 20 ลิตร หรือไซเฟอร์เมทริน 15 % อีซี อัตรา 
15 ซีซีตํอน้ า 20 ลิตร   

หรือใช๎น้ าหมักชีวภาพที่มีสํวนผสมดังนี้  1. ขําตะไคร๎หอม พริก หนอนตาย
หยาก กลอย ไหลแดง หรือรสเผ็ดร๎อนอ่ืนๆ 30 กิโลกรัม  2. กากน้ าตาลหรือน้ าตาล
ทรายแดง 10 กิโลกรัม 3. หัวเชื้อน้ าสกัดชีวภาพ  1 ลิตร หรือพด.2  1 ซอง 4. เติม
น้ าเต็มถัง 200 ลิตร ใช๎ฆําหนอนและการป้องกันก าจัด  

 3. หนอนเจาะฝัก หนอนเจาะ
ท าลายฝักมะขามที่พบมี 2 ชนิดด๎วยกัน 
คือ Citripestis sagittiferella และ 
Cryptophebia ombrodelta ลักษณะ
การท าลาย เจาะท าลายฝักอํอนระยะ
เมล็ดสีเขียวใส หรืออายุประมาณ 4 
เดือน จนถึงมะขามหวานเริ่มให๎ความ
หวาน ประมาณ   เดือนตุลาคม - พฤษศจิกายน จะเห็นเป็นรอยแผลมีน้ าสีด าไหล
ออกมา ตัวหนอนอาศัยกัดกินเนื้อและเมล็ดมะขามอยูํภายในฝัก จนกระท่ังเข๎าดักแด๎  

 การป้องกันและก าจัด ใช๎สารเคมีกลุํมคาร์บาริล  เชํน เซฟวิน -85, คาร์โบ
น็อกซ์, เอส-85 ฉีดพํนป้องกันในระยะฝักอํอนหรือตลอดชํวงฝักที่ถูกท าลาย กํอนที่ตัว
หนอนจะเจาะเข๎าไปในฝักมะขามหวาน 
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 4. หนอนเจาะกิ่ง (Zeuzera coffeae) มีทั้งเกิดจากผีเสื้อและด๎วง  
ลักษณะการท าลาย ผีเสื้อจะวางไขํไว๎ตามเปลือก

ของกิ่งและล าต๎น ลักษณะไขํ มีสีเหลืองแดง 
เมื่อไขํฟักออกเป็นตัวหนอนแล๎ว
มันจะเจาะกินเนื้อไม๎  สํวนด๎วง 
ลักษณะการท าลาย ตัวเต็มวัยจะ

กัดผิวของก่ิงให๎เป็นแผลแล๎ววางไขํ ลักษณะไขํ จะมีสีขาว เมื่อไขํฟักออกเป็นตัวหนอน
แล๎วจะเจาะ เข๎าไปกินเนื้อไม๎เหมือนหนอนผีเสื้อ ทั้งสองประเภทนี้ จะท าลายกิ่ง
คํอนข๎างเล็ก เมื่อเกิดการระบาดท าให๎มองเห็นกิ่งแห๎งตายเป็นสีแดงตามทรงพํุม
มะขามหวาน  

 การป้องกันและก าจัด เมื่อตรวจพบกิ่งแห๎งตาย ให๎ตัดเหนือจากแผล ที่เป็น
รอยเจาะท าลายของแมลงประมาณ 1 คืบ และน ากิ่งที่ตัดไปเผาท าลายทิ้ง วิธีการ
ป้องกันให๎ฉีดพํนด๎วยสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์  

 5. เพลี้ยหอย (Diaspididae) 
มีเกราะหุ๎มเป็นไข และ ชนิด  ไมํมีเกราะหุ๎ม จะมี
ผนังล าตัวหุ๎มตัวเองเป็นเกราะ เพลี้ยหอยเกล็ด 
ลักษณะการท าลาย ใช๎ปากดูดน้ าเลี้ยงชํอดอก โดย

เกาะแนํนตามชํอดอกและฝักของมะขามหวานท าให๎ชะงักการ
เจริญเติบโต และถ๎ามีการท าลายมาก ๆ จะไมํติดฝักหรือฝัก
แห๎งลีบ สํวนเพลี้ยหอยยักษ์ ลักษณะการท าลายเหมือนกับ
เพลี้ยหอยเกล็ด แตํตัวมีขนาดใหญํกวํามาก  
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 การป้องกันก าจัด หมั่นตรวจดูสวน ถ๎าพบการระบาดไมํมากนัก ให๎ท าการ
รูดเพลี้ยหอยเกล็ดออกจากพืชแล๎วท าลาย  ถ๎ามีการระบาดท าลายมาก ให๎ฉีดพํนด๎วย 
มาลาไธออน หรือ อะเซฟเฟทให๎ทั่วทั้งต๎น 

 6. ด้วงขาโต Caryedon gonagra 
ลักษณะการท าลาย ตัวเต็มวัยจะวางไขํที่
เปลือกมะขามหวาน ในระยะที่มะขามหวาน
เริ่มให๎ความหวานกํอนที่เปลือกจะแข็ง  
แล๎วหนอนจะเจาะผํานเปลือกและเนื้อ 
เข๎าไปกัดกินและเจริญเติบโตในเมล็ด  
และยังเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแพรํ
พันธุ์อยูํในฝักมะขามหลังการเก็บเก่ียวอยํางรวดเร็ว   

 การป้องกันและก าจัด ตรวจดูในชํวงที่ฝักมะขามหวาน หรือกํอน มะขาม
หวานสุกประมาณ 1 – 2 เดือน ถ๎าเห็นไขํสีขาวนวลบริเวณผิวฝัก หรือเมื่อตรวจพบ
ตัวเต็มวัยอยูํในบริเวณสวนมะขามหวานให๎ป้องกันโดยใช๎สารป้องกันก าจัดแมลง คาร์
บาริล  มาลาไธออน และสารเมทมิโดฟอส   

 หรือ หลังตัดแตํงฝักเสร็จเรียบร๎อย ให๎น ามะขามหวานผึ่งแดด ลดความชื้น
แล๎วน าเข๎าห๎องเย็นทันทีเพ่ือป้องกันไขํฟักออกเป็นตัว นอกจากนี้ ยังสามารถใช๎วิธีการ
นึ่งและอบ เพ่ือท าลายไขํด๎วงขาโตได๎  
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‘การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่า’ 

การคัดคุณภาพมะขามหวาน 
การสร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎บริโภคในการเลือกซื้อมะขามหวานผลไม๎        

ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์ให๎ได๎ฝักที่มีคุณภาพปราศจากมอดแมลงและรา
สามารถใช๎ภาพถํายมาประยุกต์กับการตรวจสอบฝักมะขามได๎ จากการศึกษา       
จะพบวําฝักมะขามจะมีพ้ืนผิวที่แตกตํางกันระหวํางฝักดีกับฝักเสีย โดยพ้ืนผิว       
ของฝักมะขามเสียนั้นจะมีสีของพ้ืนผิวจะไมํเรียบตลอดทั้งฝักหรือต าหนิ  

    
       (ก)           (ข)           (ค) 

ภาพตัวอย่างโรคของมะขามหวาน (ก) มะขามที่เป็นเชื้อรา  
(ข) มะขามที่ถูกมอดและแมลงเจาะและ (ค) มะขามที่เป็นโรคหูด 

จากความแตกตํางตรงนี้เราสามารถน ามาพัฒนาเป็นวิธีการตรวจสอบฝัก
มะขามเสียด๎วยการใช๎เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ซึ่งจะใช๎ภาพที่ได๎จากการถําย
ฝักมะขามมาท าการประมวลผลด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการพิจารณาที่คําความ
เข๎มของแสงภายในภาพ  
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   (ก)    (ข)     (ค)    (ง)     (จ) 

ภาพถ่ายด้านหน้าของตัวอย่างฝักมะขามที่ท าการหาค่าระดับความเข้มของแสงในระดับค่าต่างๆ 
 

ขั้นตอนแรกเราจะต๎องท าให๎ระบบคอมพิวเตอร์เกิดการรู๎จ าระดับคําความ
เข๎มของแสงภายในภาพถํายฝักมะขามกํอน หลังจากนั้นเราท าการก าหนดคําระดับ
ความเข๎มที่จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินฝักมะขามใดเป็นฝักที่เสีย ซึ่งวิธีการนี้ให๎ความ
แมํนย าในการท านายผลถูกต๎องมากกวําการท านายผลจากมนุษย์  

การลดต้นทุน 

 การลดต๎นทุนในการแปรรูปมะขามหวาน เราสามารถลดต๎นทุนได๎โดยการใช๎

เครื่องทุนแรง เพื่อลดอัตราการจ๎างแรงงานในการถอดรกมะขาม จึงได๎เกิดนวัตกรรม 

“ชุดถอดรกมะขาม” ขึ้นมา 

 
                         ชุดถอดรกมะขาม               มะขามที่ถอดรกส าเรจ็แล๎ว 
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การแปรรูป 

 1. สีย้อมผ้าจากมะขาม 
ขั้นตอนการท าสีจากสํวนประกอบของมะขามหวาน น าสํวนประกอบของ

มะขามหวานมาท าสีจากเปลือกฝักมะขามหวานโดยใช๎ เปลือกฝักมะขามหวานแห๎ง 1 
สํวน : น้ า 3 สํวน มีล าดับขั้นตอน คือ น าเปลือกฝักมะขามหวานแห๎งใสํชามอําง เติม
น้ าที่เตรียมไว๎เทใสํให๎ทํวมเปลือกฝักมะขาม ใช๎ไม๎พายคนกลับไปมา เมื่อแชํได๎ 24 
ชั่วโมง เปลือกมะขามจะพองตัวเล็กน๎อย คนกลับไป-มาทุก 24 ชั่วโมง จนครบ 5 ครั้ง 
กรองน้ าแชํเปลือกมะขามแยกออกจากเปลือกมะขาม น้ าแชํเปลือกฝักมะขามจะมีสี
น้ าตาลเหลือง สํวนการท าสีจากเมล็ดมะขามหวานใช๎ เมล็ดมะขาม   1 สํวน : น้ า 3 
สํวน มีล าดับขั้นตอน คือ น าเมล็ดมะขามใสํชามอําง เติมน้ าที่เตรียมไว๎เทใสํให๎ทํวม
เมล็ดมะขาม ใช๎ไม๎พายคนกลับไปมา เมื่อแชํได๎ 24 ชั่วโมง เปลือกที่หุ๎มเมล็ดมะขาม
จะพองเล็กน๎อย แชํตํอไปอีกและคนกลับ ไป-มาอีก 1 ครั้ง เมื่อได๎ 24 ชั่วโมง จะ
พบวําเปลือกที่หุ๎มเมล็ดมะขามจะพองตัวมากขึ้นจนเห็นได๎เดํนชัด  คนกลับไป-มาทุก 
24 ชั่วโมงจนครบ 5 ครั้ง ใช๎ไม๎พายคนจนเยื่อหุ๎มเมล็ดมะขามแยกตัวออกมาจาก
เมล็ดใน กรองน้ าแชํเมล็ดมะขามแยกออกจากเมล็ด น้ าแชํเมล็ดมะขามจะมีสีน้ าตาล
แดง 

                         

ฝ้ายย๎อมสีเปลือกฝักมะขามหวาน           ฝ้ายย๎อมสีเมล็ดมะขามหวาน 
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สีจากสํวนประกอบของมะขามหวานที่สามารถใช๎ย๎อมฝ้ายพ้ืนเมือง พบวํา 
เปลือกฝักมะขามให๎สีน้ าตาลอมเหลือง เมล็ดมะขามสีน้ าตาลอมแดง และต๎องน ามา
เคลือบเส๎นฝ้ายด๎วยสารชํวยติดสี หรือ ซิลิเกด เพ่ือไมํให๎สีตก โดยผสมสารชํวยติดสี 1 
สํวน กับน้ า 5 สํวน น าเส๎นฝ้ายทีย่๎อมแล๎วลงแชํในน้ า ผสมสารชํวยติดสี กลับเส๎นฝ้าย
ในน้ าสารชํวยติดสีจนเปียกทั่วกันรีดน้ าที่เกาะเส๎นฝ้ายออก และน าปลายเชือกผูก
แขวนไว๎ในรํมลมโกรกดี ตากลมจนแห๎งดี โดยกลับด๎านในออกนอก คลี่เส๎นฝ้ายให๎
แตกตัวออกจากกันไมํเกาะติด กระจายเส๎นฝ้ายให๎แยกมากที่สุดคลายปมฝ้ายออกเส๎น
ฝ้ายจะแยกตัวได๎ดี น าเส๎นฝ้ายกรอใสํกระสวย เตรียมพร๎อมน าไปทอเป็น ผ๎าฝ้ายย๎อม
สีมะขามหวาน ผ๎าฝ้ายย๎อมสีเปลือกฝักมะขามหวานจะมีสีน้ าตาลอมเหลือง และผ๎า
ฝ้าย ย๎อมสีเมล็ดมะขามจะมีสีน้ าตาลอมแดงทั้งสองสีมีความสวยงามแปลกตามี
เอกลักษณ์ และน าผ๎าฝ้ายไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได๎ตํอไป 

2. ผลิตภัณฑ์จากไม้มะขาม 
ต๎นมะขามสามารถจัดท าเป็นของที่ระลึก ของใช๎ของตกแตํง เพ่ือการจัด

จ าหนําย โดยใช๎แนวคิดจากรูปลักษณ์สํวนตํางๆ ของต๎นมะขาม ประยุกต์เข๎ากับ 
วัฒนธรรมการอ๎ุมพระด าน้ า และศิลปกรรมเมืองศรีเทพ ดังนี้ 

 
การรํางแบบ 
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โต๏ะจากไม๎มะขาม 

 

 
ของที่ระลึกจากไม๎มะขาม 
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