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แบบสอบถาม 
“ความเปนไปไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม” 

 
ขอมูลพืน้ฐานเกษตรกร 

1. ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร (ผูเปนเจาของ) 
 1.1. ภูมิลําเนาจังหวัด..........................................  
 1.2. ท่ีอยูปจจุบันและท่ีต้ังสวน..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 1.3. เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง  อายุ ...................... ป 
 1.4. ระดับการศึกษา  
( ) ประถมศึกษาปที่ 6 ( ) มธัยมศกึษาปท่ี 3 ( ) มธัยมศกึษาปที่ 6   
( ) ปวช   ( ) ปวส   ( ) ปริญญาตร ี   
( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 
 1.5. สถานะภาพครอบครัว  
( ) โสด  ( ) สมรส ( ) หยาราง ( ) แยกกันอยู 
 1.6. สมาชิกในครอบครัว   
( ) 1-2 คน ( ) 3-5 คน ( ) มากกวา 5 คนข้ึนไป 
 1.7. สถานะทางการเงนิในปจจุบัน  
( ) ไมมีหน้ี ( ) มีหนี้ โปรดระบุ..................................................... 
 1.8. อาชีพหลักปจจุบัน  
( ) พนกังานองคกรรัฐบาล ( ) พนกังานรฐัวิสาหกิจ ( ) พนกังานองกรเอกชน   
( ) ทําสวนมะยงชิด  ( ) ธุรกิจสวนตัว  ( ) รับจาง 
( ) ทําเกษตรโปรดระบุ...................................  ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 
 1.9. อาชีพกอนทําสวนมะยงชิด (สําหรับคนท่ีทําอาชีพปลูกมะยงชิดเปนอาชีพหลักอยูแลว) 
( ) พนกังานองคกรรัฐบาล ( ) พนกังานรฐัวิสาหกิจ  ( ) พนกังานองคกรเอกชน     
( ) ธุรกิจสวนตัว   ( ) รับจาง   ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
 1.10. อาชีพรอง (ถาม)ี โปรดระบุ........................................................................................ 
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 1.11. ประสบการณในทําสวน   
( ) ไมเคย ( ) เคยมี เปนเวลา..............ป 
 1.12. ประสบการณในการทําสวนมะยงชิด 
( ) ไมเคย ( ) เคยมี เปนเวลา..............ป 
2. พ้ืนท่ีการถือครองท่ีดิน 
( ) ของตนเอง จํานวน.............ไร ราคาเริ่มตน................บาท/ไร คาภาษีไรละ.........บาท/ป 
( ) เชาท่ีดนิ จํานวน.............ไร ราคาเชา....................บาท/ไร/ป 
( ) อ่ืนๆ ระบุ............................................... จํานวน.............ไร  คาภาษีไรละ.........บาท/ป 
3. การจัดการสวน 
 3.1. ขนาดพื้นที่เพาะปลูกมะยงชิด..............ไร  
แบงเปนอายุ.............ป จํานวน....................ไร  อายุ.............ป จํานวน....................ไร 

อายุ.............ป จํานวน....................ไร  อายุ.............ป จํานวน....................ไร 
 3.2. สายพันธมะยงชิดท่ีปลกู........................................ 
จัดหาจาก.............................................ราคา..........ตอตน 
 3.3. ผลผลิตตอไร...........................กิโลกรมั 
 3.4. การต้ังราคาผลผลิตต้ังโดย.............................................. 
พิจารณาจาก................................................................. 
 3.5. การจําหนาย 
( ) ดวยตัวเอง ท่ี..........................................  
( ) พอคามารับซ้ือแลวนําไปขายที่.......................................... 
4. ทัศนคต ิ
 4.1. ทัศนคติที่มีกอนปลกูมะยงชิด
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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4.2. ทัศนคติที่มีตอมะยงชดิในปจจุบัน 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 4.3. ทานคิดวาปจจัยใดบางทีม่ีผลตอการออกผลผลิตมะยงชิด เรยีงลําดับจากมากไปนอยและ
ในแตละปจจัยสงผลอยางไรตอการออกผลของมะยงชิด 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถาม 
“ความเปนไปไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม” 

 
แบบสอบถามเพ่ือการเทียบเคียง 

สถานท่ี 
1. ที่ต้ังสวน

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
2. ความสูงจากระดับนํ้าทะเล.....................เมตร 
3. อุณหภูมิเฉลีย่ตอป........................องศาเซลเซียส 
4. ลักษณะของดนิ.................................................... ความเปนกรดเปนดาง................................ 
5. แหลงนํ้าที่นํามาใช............................................................... 
6. ขนาดพ้ืนที่ท้ังหมด..................ไร แบงเปนพ้ืนทีใ่ชสอย..............ไร  

พื้นที่ต้ังอาคาร/โรงเรือน..........ไร พื้นที่เพาะปลกู...........ไร อ่ืนๆ(...........................)............ไร 
7. การเดินทางเขาถึงสวน 

7.1. เสนทางที่ใช
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
7.2. สภาพเสนทาง
................................................................................................................................................................... 

8. ตลาดทีว่างขาย 
................................................................................................................................................................... 
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ผลติภัณฑ 

1. แหลงตนพันธ..........................................................................อายุของตนพันธุ.................ป  
ราคา...............บาท/ตน 

2. ชนิดของผลิตภัณฑ   
( ) ผลมะยงชดิ  ( ) ตนมะยงชดิ  ( ) อืนๆโปรดระบุ............................ 

3. ลักษณะของผลผลิต(มะยงชิด)ที่ได 
3.1. ลักษณะภายนอก
............................................................................................................................................................... 
3.2. ลักษณะภายใน
.................................................................................................................................................................. 

4. การใหปุยและน้ํา 
4.1. ชวงเริ่มตน 1-3 ปแรก
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
4.2. ชวงหลังปที่ 3  
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

5. ลักษณะบรรจภุัณฑ 
………....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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ราคา 
1. ราคาผลผลิต ( ) มีการคัดเกรดโดย..............................  ( ) ไมมกีารคัดเกรด 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
2. ราคาปุย 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
3. ราคาสารเคมีทีใ่ชในการเกษตร 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
4. คาอุปกรณและแรงงาน 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 
 การประชาสัมพันธ 

1. วิธกีารท่ีใชในการประชาสัมพันธ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

2. พื้นที่ที่ทําการประชาสัมพนัธ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

3. กลุมลูกคาเปาหมาย 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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4. ส่ือที่ใชในการประชาสัมพนัธ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

การบริหารจัดการ 
1. เหตุผลท่ีทําใหสนใจปลกูมะยงชิด 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
2. ประสบการณหรือความรูเดมิที่เกี่ยวของ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
3. กลยุทธหรือวธิีการในการแกปญหาที่พบ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
4. ผลงานที่ไดรับ 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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แรงจูงใจ 

1. ปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจปลูกมะยงชิด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
( ) ปจจัยดานครอบครวั  ( ) ปจจัยดานราคาและตลาด ( ) ปจจัยจากหนวยงานสนับสนุน 
( ) ปจจัยอ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................................ 
อธิบายเพ่ิมเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 วธิีปฏิบัตกิารดานการผลิต 

1. วิธกีารบริหารจัดการสถานท่ี แบงเปน 
1.1. การเริ่มตนปลกูมะยงชิด 

- การเตรยีมพื้นที่ปลูก…................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

- การเตรยีมหลมุปลูก...................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

- ระยะหางระหวางตน.................................................................................................................... 
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- วิธกีารปลกู……........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

- ปญหาที่พบ…………….............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

1.2. การดแูลชวง 1-3 ปแรก 
- การใหนํ้า…….............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 
- การใสปุย...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
- การตดัแตงกิ่ง…........................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
- การกําจัดวัชพชืและศัตรูพืช.......................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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- เทคนิคอ่ืนๆ…….......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

- ปญหาที่พบ................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

1.3. การดแูลชวงหลัง 3 ปขึ้นไป 
- การใหนํ้า…….............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 
- การใสปุย...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
- การตดัแตงกิ่ง…........................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
- การกําจัดวัชพชืและศัตรูพืช.......................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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- เทคนิคอ่ืนๆ…….......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

- ปญหาที่พบ................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



82 
 

แบบสอบถาม 
“ความเปนไปไดในการปลกูมะยงชดิเชิงพาณิชยในจังหวดัเชียงใหม” 

 

แบบสอบถามเพื่อวิเคราะหตนทุนผลตอบแทน 

1. แหลงที่มาของเงินทุนเพ่ือทําสวนมะยงชิด 
 1.1 ทานกูยืมเงินเพื่อใชในการทําสวนมะยงชิดหรือไม ( ) กู ( ) ไมกู (ขามทําขอ 2.ไดเลย) 
 1.2 ถาทานกูยืมเงิน 

ระยะเวลากู 
จํานวนเงนิ 

(บาท) 

อัตรา
ดอกเบ้ียตอ
ป (%) 

ระยะเวลา
การชาํระ

คืน 

จํานวนเงินใช
คืน (บาท) 

เงินคางชาํระ เง่ือนไข แหลงเงินกู 

เงินกูระยะส้ัน        

เงินกูระยะปานกลาง        

เงินกูระยะยาว        

 
2. สินเชื่อเพ่ือวัตถุประสงคดานอื่น 

แหลงเงิกู 
วัตถุประสงค
ของการกู 

อัตราดอกเบ้ีย 
(%ตอป) 

ระยะเวลากู 
(ป) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หลักประกัน 
จํานวนเงินใชคนื 

(บาท) 
ยอดคางชาํระ 

(บาท) 

ธนาคารพาณิชย        
ธ.ก.ส.        
สหกรณการเกษตร        
กลุมเกษตรกร        
นอกระบบ        
อ่ืนๆ        

รวม        
วัตถุประสงคของการกูเงิน 
( ) เพ่ือการบริโภค  ( ) เพ่ือชําระหน้ีสิน  ( ) เพ่ือการศึกษา   
( ) อ่ืนๆ ระบุ......................................... 
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3. การใชปจจัยการผลิต และคาใชจายในการทําสวนมะยงชิดในปที่ 1 
พันธุ..........................................................จํานวน...........................ไร  จํานวน...............................ตนตอไร 

รายการ แรงงานครัวเรอืน/ครั้ง รวม แรงงานจาง/ครั้ง รวม คาจาง 
(บาท/
วัน) 

มูลคา
คาจาง
ทั้งหมด 
(บาท) 

ชื่อและจํานวนปจจัยที่
ใช 

มูลคา
ทั้งหมด 

คาน้าํมนั
เชื้อเพลิง 

(บาท/
ครั้ง) 

หมายเหตุ 

คน วัน ชม./วนั คน วัน ชม./วนั จํานวนที่
ใชตอป 
(หนวย) 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

ปรับที่ดิน                
ไถ/ถางที ่                
วางแนวปลูก                
ขุดหลุมปลูก                
คลุมโคนตน                
วางระบบการใหน้ํา                
อื่นๆระบุ......................                
ปลูก...............ครั้ง               ของตนเอง

......ตน 
ซื้อ.........ตน 
ไดฟรี......ตน 

ใหน้ํา.......ครั้ง/เดือน                
ปุยคอก........ครั้ง                
ปุยหมัก.........ครั้ง                
ปุยเคมี...........ครั้ง                
ครั้งที่ 1 สูตร.......................                
ครั้งที่ 2 สูตร.......................                
ครั้งที่ 3 สูตร.......................                

83 
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3. การใชปจจัยการผลิต และคาใชจายในการทําสวนมะยงชิดในปที่ 1 (ตอ) 
 

รายการ แรงงานครัวเรอืน/ครั้ง รวม แรงงานจาง/ครั้ง รวม คาจาง 
(บาท/
วัน) 

มูลคา
คาจาง
ทั้งหมด 
(บาท) 

ชื่อและจํานวนปจจัยที่
ใช 

มูลคา
ทั้งหมด 

คาน้าํมนั
เชื้อเพลิง 

(บาท/
ครั้ง) 

หมายเหตุ 

คน วัน ชม./วนั คน วัน ชม./วนั จํานวนที่
ใชตอป 
(หนวย) 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

ครั้งที่ 4 สูตร.......................                
ฮอรโมน...........ครั้ง                
กําจัดวัชพืชแรงงานคน........ครั้ง                
ปองกันและกําจัดแมลง......ครั้ง                
ปองกันและกําจัดเชื้อรา.......ครั้ง                
หอผลผลติ                
อื่นๆ ระบุ...................................                
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4. การใชปจจัยการผลติและคาใชจายในการทําสวนมะยงชิด หลังปที่ 1 เปนตนไป 
 

รายการ แรงงานครัวเรอืน/ครั้ง รวม แรงงานจาง/ครั้ง รวม คาจาง 
(บาท/
วัน) 

มูลคา
คาจาง
ทั้งหมด 
(บาท) 

ชื่อและจํานวนปจจัยที่
ใช 

มูลคา
ทั้งหมด 

คาน้าํมนั
เชื้อเพลิง 

(บาท/
ครั้ง) 

หมายเหตุ 

คน วัน ชม./วนั คน วัน ชม./วนั จํานวนที่
ใชตอป 
(หนวย) 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

คลุมโคนตน                
อื่นๆระบุ......................                
ปลูก...............ครั้ง               ของตนเอง

......ตน 
ซื้อ.........ตน 
ไดฟรี......ตน 

ใหน้ํา.......ครั้ง/เดือน                
ปุยคอก........ครั้ง                
ปุยหมัก.........ครั้ง                
ปุยเคมี...........ครั้ง                
ครั้งที่ 1 สูตร.......................                
ครั้งที่ 2 สูตร.......................                
ครั้งที่ 3 สูตร.......................                
ครั้งที่ 4 สูตร.......................                
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4. การใชปจจัยการผลติและคาใชจายในการทําสวนมะยงชิด หลังปที่ 1 เปนตนไป (ตอ) 
 

รายการ แรงงานครัวเรอืน/ครั้ง รวม แรงงานจาง/ครั้ง รวม คาจาง 
(บาท/
วัน) 

มูลคา
คาจาง
ทั้งหมด 
(บาท) 

ชื่อและจํานวนปจจัยที่
ใช 

มูลคา
ทั้งหมด 

คาน้าํมนั
เชื้อเพลิง 

(บาท/
ครั้ง) 

หมายเหตุ 

คน วัน ชม./วนั คน วัน ชม./วนั จํานวนที่
ใชตอป 
(หนวย) 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

ฮอรโมน...........ครั้ง                
กําจัดวัชพืชแรงงานคน........ครั้ง                
ปองกันและกําจัดแมลง......ครั้ง                
ปองกันและกําจัดเชื้อรา.......ครั้ง                
หอผลผลติ                
ตัดแตงกิ่ง                
อื่นๆ ระบุ...................................                
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5. การใชเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรในการทําสวนมะยงชิด 
 

ชนิด ของตนเอง เชา ยืม 
จํานวน ราคาซื้อ 

(บาท) 
อายุการใชงาน 

(ป) 
ใชมาแลว 

(ป) 
มูลคาซากหรอืมูลคา
ปจจุบัน (บาท) 

% การใชงานใน
สวน 

คาซอม/ป จํานวน เคาเชา 
(บาท) 

1. เครื่องสูบน้ํา           
2. เครื่องกรองน้ํา           
3. ทอสูบน้ํา           
4. หัวจายน้ํา/สปริงเกอร           
5. สายยาง           
6. ทอพลาสตกิพีวีซี           
7. เครื่องพนยา/สารเคมี           
8. ถังผสมสําหรับฉีดพนยา           
9. รถจกัรยานยนต           
10. รถบรรทุก 4 ลอ           
11. รถบรรทุก 6 ลอขึ้นไป           
12. รถเข็น           
13. พลั่ว           
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5. การใชเครื่องมือและอุปกรณการเกษตรในการทําสวนมะยงชิด (ตอ) 
 

ชนิด ของตนเอง เชา ยืม 
จํานวน ราคาซื้อ 

(บาท) 
อายุการใชงาน 

(ป) 
ใชมาแลว 

(ป) 
มูลคาซากหรอืมูลคา
ปจจุบัน (บาท) 

% การใชงานใน
สวน 

คาซอม/ป จํานวน เคาเชา 
(บาท) 

14. บุงกี๋           
15. จอบ           
16. เสียม           
17. มีดดายหญา           
18. กรรไกรตดักิง่           
19. เลื่อยตดักิ่ง           
20. เครื่องตัดหญา           
21. ไมค้ํายัน           
22. เชือกฟาง/ไนลอน           
23. เขงใสผลผลติ           
24. ถุงหอมะปราง           
25. อื่นๆ ระบุ.........................           
 

 อายุการใชงานคอือายุที่คาดวาจะใหอุปกรณชิ้นนั้นๆ ไดนานกี่ปโดยประมาณ 
 มูลคาซาก คือมูลคาเมื่อหมดอายกุารใชงานจะสามารถขายไดหรอืไม 
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6. คาใชจายในการสรางสิ่งกอสราง 
 

รายการ ลักษณะสิ่งกอสราง ขนาด  
(กวางxยาว) 

คาจาง
คนงาน 

คาวัสด ุ รวม คอซอมแซม/
ครั้ง 

อายุการใชงาน มูลคาปจจุบัน 

บานพักคนงาน         
โรงเรือน         
รั้ว         
อื่นๆ ระบุ...........         
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7. ปริมาณผลผลติและรายได 
 7.1 ปริมาณและราคาผลผลิตมะยงชิดท่ีขายไดในป 2554 มีดังน้ี 
วัน/เดือน ปริมาณผลผลติที่ขาย (กก.) ราคาขายตอกิโลกรัม (บาท) รายได 

(บาท) ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
        
        
        

รวม        
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ภาคผนวก ข 
วิธีการปลูกและดูแลรักษามะยงชิด 
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1) ลักษณะทางพฤกษศาสตร จาก พฤษภะ, 2542 
 มะยงชิดเปนผลไมเมืองรอนเปนไมยืนตนที่รูจักกันแพรหลาย มีผลคลายฟองไข เม่ือดิบมีสี
เขียวออน เม่ือแกมีสีเหลือง มีท้ังรสเปรี้ยว รสหวาน และรสเปรี้ยวอมหวาน ผลจะแกชวงเดือนมีนาคม – 
เมษายน สวนตางๆ ของมะยงชิดมีลักษณะดังนี้ 

- ลําตน มะยงชิดเปนไมผลที่มีทรงตนคอนขางแหลม มีกิ่งกานสาขาคอนขางทึบ มีลําตนคลาย
มะมวง ระยะแรกๆ จะเจริญเติบโตอยางเช่ืองชา 

- ใบ ใบมะยงชิดเปนใบเดี่ยว ใบเรียวแหลมคลายๆ ใบมะมวง แผนใบเรียบ ใบมีสีเขียวเปนมัน 
- ดอก ดอกของมะยงชิดออกเปนชอแบบพานิเคิลและสวนใหญเปนดอกสมบูรณ มีสีเหลืองออน 
- ผล ผลมะยงชิดคลายมะปราง รูปรางเหมือนไขนก พันธุผลใหญคลายไขไกหรือไขหาน  

เนื้อนุม มะยงชิดจะมีเปลือกหุมเมล็ดแข็ง เสนใยโดยรอบเมล็ดของมะยงชิดจะมีขนาดคอนขางใหญ ใน
ระยะออกผลออนจะมีสีเขียวนวล 
 

2) สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูกมะปราง โดย สรัสวดี, 2531 อางอิงใน นุชา, 2547: 35 - 44 
2.1) นํ้า และความชื้นสัมพัทธ แหลงที่จะปลูกมะปรางเปนการคาน้ัน ควรมีฤดูฝนสลับ

กับฤดูแลง (หนาวและรอน) ที่เดนชัด เพราะในชวงแลงเปนชวงที่ชวยใหมะปรางมีการพักตัว ชะงักการ
เจริญเติบโตทางใบและก่ิง และชวงดังกลาวถามีอุณหภูมิตํ่าจะชวยในมะปรางมีการออกดอกและ 
ติดผลดี การปลูกมะปรางควรเลือกพื้นที่ที่มีนํ้าเพียงพอ เพราะในระยะท่ีมีการออกดอกและติดผลนั้น
เปนชวงท่ีมีผลนอยคือในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม ซ่ึงชวงดังกลาวตนมะปรางตองการนํ้าในการ
เจริญเติบโตของผลและถามีการขาดนํ้าทําใหผลมีขนาดเล็ก ผลรวงและใหผลผลิตตํ่า 

2.2) อุณหภูมิ อุณหภูมิเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการแทงชอดอก การติดผล และ
ระยะเวลาการสุกของผลมะปราง แหลงปลูกมะปรางท่ีไดผลดีน้ัน ควรมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดป 
อยูในชวง 20-30 องศาเซลเซียส 

2.3) แสง มะปรางเปนพืชที่สามารถเจริญเติบโตไดท้ังที่มีแสงแดดรําไร (แสงแดด  
รอยละ 50 ) จนถึงแสงแดดกลางแจง (แสงแดดรอยละ 100 ) 

2.4) ความสูงและเสนละติจูด มะปรางเปนไมผลที่สามารถเจริญเติบโตไดในความสูง
ต้ังแตระดับน้ําทะเลจนถึงความสูงระดับ 1,000 เมตร แตความสูงที่เหมาะสมในการปลุกมะปรางนั้น ไม



93 
 
ควรสูงเกิน 600 เมตร ซ่ึงถาสูงเกินมะปรางจะไมออกดอก ใหผลผลิตตํ่า นอกจากน้ีความสูงของพ้ืนที่มี
อิทธิพลตอระยะเวลาการออกดอกของมะปรางมะยงชิด คือทุก ๆ ความสูง 130 เมตร มะปรางจะออก
ดอกชาไป 4 วัน 

2.5) ดิน มะปรางสามารถปรับตัวเขากับสภาพดินปลุกหลายชนิด แตถาจะใหดีที่สุด 
ควรเปนดินรวนท่ีอุดมสมบูรณ มีหนาดินลึก มีความเปนกรด-ดางอยูระหวาง 5.5-7.5 
 

3) การปลูกมะปรางหรือมะยงชิด โดย สรัสวดี, 2531 อางอิงใน นุชา, 2547: 35 - 44 
  3.1) การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก สวนมะยงชิดสวนใหญในจังหวัดเชียงใหมเปนที่ดอน  
สวนในท่ีดอนโดยทั่วไปหมายถึง การทําสวนในพื้นที่ที่น้ําไมทวมขัง ตองมีการปรับพื้นที่ใหเรียบเตียน 
จากน้ันจะมีการกําหนดแถวในการปลูกใหเปนระเบียบ แลวจึงขุดหลุมปลูกใหไดมาตรฐานพอเหมาะ
กับขนาดของกิ่งพันธุ 
  3.2) ระยะปลูก ระยะปลูกมะปรางในพื้นที่ดอนนั้น ควรใชระยะหางระหวางตน 
 8 เมตร ระหวางแถว 8 เมตร หรือปลูกแถวชิด ระยะหางระหวางตน 4 เมตร และระหวางแถว 4 เมตร ซ่ึง
พ้ืนท่ี 1 ไร ระยะ 8x8 เมตร จะปลูกมะปรางได 25 ตน และระยะชิด 4x4 เมตร จะตองใชตนพันธุ 50 ตน
ตอไร 
  4.3) การเตรียมหลุมปลูก การขุดหลุมหลังจากเตรียมพื้นที่เรียบนอยแลว ใหขุดหลุม
กวาง 75 เซนติเมตร ลึก 100 เซนติเมตร อยางนอยสุด 50 เซนติเมตร (1 ศอก) จากนั้นนําปุยหมักหรือปุย
คอกแกลบดิบและแกลบสุก อยางละ 1 บุงก๋ี ผสมใหเขากัน แลวนําส่ิงที่เตรียมผสมใหเขากันกับดินท่ีขุด
ในหลุม ไมควรใสปุยเคมีในการปลูก 
  4.4) วิธีการปลูก ฤดูที่เหมาะสมท่ีสุดในการปลูกมะปรางควรปลูกตนฤดูฝน สวนเวลา
ปลูกนั้นควรปลูกในตอนเชาหรือตอนเย็นซ่ึงเปนชวงที่อากาศไมรอน วิธีปลูกใหนํากิ่งตนพันธวาง 
ปากหลุม ถาเปนกิ่งทาบควรใชมีดกรีดพลาสติกที่พันโคนตนออก แตถาเปนกิ่งพันธุท่ีชําอยูใน
ถุงพลาสติกสีดําใชมีดกรีดดานขางกนถุงโดยรอบกนถุงพลาสติกจะหลุดออก ตอจากน้ันยกตนมะยงชิด
ไปปลูกลงหลุมกลบดินลงหลุมเล็กนอยแลวดึงถุงดําท่ีเหลือข้ึนมาใชมีดตัดออก กลบดินปลูกลงหลุมให
สูงกวาระดับเดิมเล็กนอย เพื่อปองกันไมใหน้ําขังและไมใหกลบถึงรอยที่ทําการเสียบยอด จากนั้นคลุม
โคนตนดวยหญาหรือฟางแหง และรดนํ้าตามใหชุมทันทีหลังจากปลูกเพื่อใหเม็ดดินกระชับราก 
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นอกจากน้ีจะตองจัดทํารมเงาใหมะปรางที่เพ่ิงปลูก เชน ใชทางมะพราว ทางจาก แผงหญาคา ฯลฯ เพ่ือ
ชวยพลางแสงแดด 
  4.5) การใหนํ้า ในระยะแรกปลูกถึง 3 ปแรก ควรมีการใหน้ําใหชุมอยูเสมอเฉลี่ย 3 วัน
ตอครั้ง เวนแตชวงฝนตกงดการใหน้ํา เม่ือตนมะยงชิดเจริญเติบโตพรอมที่จะใหผลผลิตในปที่ 4 ก็ยังให
นํ้าเฉลี่ย 3 วันตอครั้ง หลังจากน้ันต้ังแตปท่ี 6 เปนตนไปจะมีการใหน้ํา 7 วันตอครั้งหากเปนชวงที่ฝน 
ไมตกหรือชวงฤดูแลง 
 อยางไรก็ตามการใหน้ํามะปรางมะยงชิดที่ใหผลผลิตแลวจะตองมีชวงระยะเวลาการบังคับน้ํา
เพื่อทําใหตนมะปรางเกิดสภาวะแหงแลง และพรอมที่จะออกดอกดวย โดยมีชวงระยะเวลาการบังคับน้ํา
ได คือการบังคับน้ําชวงกอนออกดอก มะยงชิดจะเริ่มออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกายนเกษตรกรจะ
ควบคุมการใหนํ้าแกตนมะปรางเพื่อใหเกิดสภาวะแหงแลง โดยงดการใหน้ํากอนออกดอกประมาณ 
1 เดือน หรือจนสังเกตเห็นวาใบมะปรางเริ่มแสดงอาการขาดน้ํา คือ สวนยอดหรือปลายก่ิงท่ีเปนใบออน
จะออนตัวลง ใบแกจะลูเขาหากันเล็กนอย เนื่องจากจะตองทําใหโคนตนแหงและเมื่ออากาศหนาวเขามา
ในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคมจะชวยกระตุนใหการออกดอกของมะยงชิดดีข้ึนและจะเริ่มให
นํ้าเพียงเล็กนอยพอใหมะยงชิดอยูไดโดยไมแสดงอาการเห่ียว จนกวามะยงชิดจะเริ่มผลิตาดอก หากวา
มะยงชิดไดรับน้ําและแตกใบออนในชวงที่กลาวมาแลวขางตน จะทําใหมะยงชิดไมออกดอกหรือออก
ดอกเปนจํานวนนอยมาก 
  4.6) การใสปุยมะปราง จากการสํารวจขอมูลจากเกษตรกร พบวา การทําสวนมะปราง
ของเกษตรกรตัวอยางมีการใชปุย 2 ชนิด คือ ปุยคอก ปุยเคมี รายละเอียดการใชปุยท้ัง 2 ชนิด มีดังน้ี 
   4.6.1) ปุยคอก การทําสวนมะปรางปริมาณปุยคอกที่ใชจะข้ึนอยูกับขนาดตน
มะปรางและอายุมะปรางเปนหลัก ชวงที่ตนมะปรางมีอายุระหวาง 1-3 ป จะมีการใสปุยคอกเฉลี่ยปละ  
2 ครั้ง ครั้งละ5 กิโลกรัมตอตน   
ชวงท่ีตนมะปรางมีอายุระหวาง 4-10 ปจะมีการใสปุยคอกเฉลี่ยปละ 1 ครั้งละ 20กิโลกรัมตอตน  
ชวงท่ีตนมะปรางมีอายุระหวาง 11-15 ปจะมีการใสปุยคอกเฉลี่ยปละ 1 ครั้งละ 35กิโลกรัมตอตน  
ชวงท่ีตนมะปรางมีอายุระหวาง 16-20 ปจะมีการใสปุยคอกเฉลี่ยปละ 1 ครั้งละ 45กิโลกรัมตอตน  
ชวงท่ีตนมะปรางมีอายุระหวาง 21 ปข้ึนไปจะมีการใสปุยคอกเฉลี่ยปละ 1 ครั้งละ 60กิโลกรัมตอตน  
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การใสปุยคอกจะใสในชวงใดของปการผลิตก็ไดเพื่อบํารุงดินใหสมบูรณและปองกันการเส่ือม
ของดิน แตที่เกษตรกรนิยมใสคือชวงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมะปรางเสร็จเรียบรอยแลวคือประมาณเดือน
เมษายน-กันยายนน่ันเอง 
   4.6.2) ปุยเคมี ปุยเคมีที่ใชในการทําสวนมะปราง เมื่อใสปุยชนิดนี้แลวตน
มะปรางจะเจริญเติบโตงอกงามอยางรวดเร็วแตมีขอเสียคือมีราคาแพงและเม่ือใชไปนานๆ จะทําลาย
ความอุดมสมบูรณของดิน การใสปุยเคมีในการทําสวนมะปรางจะใสปละประมาณ 3 ครั้ง ชวงที่ตน
มะปรางยังไมใหผลผลิตคือปที่ 1-3 จะใสปุยเคมีประมาณตนละ 0.25 กิโลกรัมตอครั้ง ควรแบงใส 3 ครั้ง 
ครั้งแรกใสประมาณเดือนพฤษภาคม ครั้งท่ีสองประมาณเดือนตุลาคม และครั้งที่สามประมาณเดือน
พฤศจิกายน 
 สําหรับการใสปุยเคมีใหกับตนมะปรางท่ีใหผลผลิตแลวคือต้ังแตปที่ 4 ข้ึนไปจะใสปละ 3 ครั้ง
ในชวงหลังเก็บผลผลิตแลว ระยะกอนออกดอก และในระยะติดผล มีรายละเอียดดังน้ี 
 ครั้งที่ 1 ใสปุยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวประมาณเดือนเมษายน สูตรปุยท่ีใส คือ 15-15-15 
หรือ 16-16-16 ปริมาณท่ีใชขึ้นอยูกับอายุและขนาดของทรงพุมตนมะปราง ใสเพ่ือชวยบํารุงตนให
สมบูรณ และชวยใหมะปรางมีการแตกใบออน และฟนตัวไดเร็วยิ่งข้ึน 
 ครั้งที่ 2 ใสในระยะกอนมะปรางออกดอกประมาณ 30-45 วันหรือประมาณเดือนกันยายนถึง
เดือนตุลาคมสูตรปุยที่ใสคือ 8-24-24 ปริมาณท่ีใชข้ึนอยูกับอายุและขนาดของทรงพุมตนมะปราง เพ่ือ
ชวยกระตุนหรือเรงการออกดอก 
 ครั้ง 3 ใสในระยะที่ตนมะปรางติดผลออนประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมสูตรปุยที่ใส
คือ 13-13-21 ปริมาณท่ีใชข้ึนอยูกับอายุและขนาดของทรงพุมตนมะปราง เพื่อเรงการเจริญเติบโตและ
เพิ่มคุณภาพของผลมะปราง 
 วิธีการใสปุยของเกษตรกรคือใชวิธีหวานรอบโคนตน โดยใหหางจากโคนตนประมาณ 
 แนวรัศมีทรงพุมตนมะปราง แลวพรวนดินกลบ หลังจากน้ันรดน้ําใหชุมเพ่ือใหปุยละลายไดเร็วข้ึน จาก
การสํารวจขอมูลจากเกษตรกร พบวา สวนใหญเกษตรกรจะใหปุยทางดินเปนหลักการใหปุยทางใบหรือปุยเคมีชนิดนํ้า
น้ันจะใชในกรณีที่มะปรางแสดงอาการขาดธาตุอาหาร อยางรุนแรงเทานั้น 
 การพรวนดินและคลุมโคนตน ควรหาฟางขาวหรือเศษหญามาคลุมบริเวณโคนตนที่ทําการ
พรวนดินเพ่ือรักษาความชื้น การพรวนดินรอบ ๆ โคนตนควรทําทุกป ปละ 3 ครั้ง คือชวงตนฝน  
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ปลายฤดูฝน (ตนฤดูหนาว) และฤดูรอนถาเปนไปไดการพรวนดินและคลุมโคนตนนั้นควรทําพรอม ๆ 
กันกับการใสปุย 

4.7) การใชฮอรโมนและการใหสารอาหารพืชเพ่ือเรงการออกดอก ในการบํารุงรักษา
ตนมะปรางใหมีความแข็งแรงเพื่อพรอมตอการใหผลผลิต นอกจากการใสปุยแลว ยังตองมีการบํารุงตน
มะปรางดวยการใชสารฮอรโมนสําหรับบํารุงใบและเรงการออกดอกไดแก สารประกอบคารโบไฮเดรท 
และฮอรโมนสําเร็จรูป ซ่ึงประกอบดวยสารจิบเบอเรลลิน สารออกซิน และสารไซโตไคนิน เปนตน 
ผสมน้ําในอัตราสวนสารฮอรโมน 10 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตร โดยการพนทางใบมะปรางปละ 2 ครั้ง ในชวงที่
แตกใบออนประมาณเดือนมิถุนายนถึง สิงหาคม 
  4.8) การกําจัดวัชพืช การปองกันและกําจัดวัชพืชในสวนมะปรางน้ัน เกษตรกรจะทํา
โดยใชหลายวิธี เชน การดายดวยจอบ การใชเครื่องตัดหญา ซ่ึงเปนการใชแรงงานคน ควบคูไปกับการ
ใชสารเคมีกําจัดวัชพืชไดแก สารกลุมไกลโฟเลท เชน ราวดอัพ สปารค เปนตน เกษตรกรจะทําการ
สํารวจและกําจัดวัชพชืปละ 4 ครั้ง 
  4.9) การตัดแตงกิ่ง/ดอก/ผล การตัดแตงกิ่งมะปรางในชวงท่ียังไมใหผล เกษตรกรจะ
เริ่มตัดแตงกิ่งตั้งแตปแรกที่ปลูกเปนตนไป และจะตัดแตงกิ่งไปอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับการ
เจริญเติบโตของตน โดยจะตัดใหกิ่งลางสุดอยูสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร และตัดแตงกิ่งที่
เปนโรค กิ่งแหงตาย กิ่งที่อยูในทรงพุมปลายก่ิงไมสามารถย่ืนออกไปรับแสงแดดได ตลอดจนกิ่งที่ทํา
มุมแคบกับลําตนออกใหหมด เพ่ือใหทรงพุมมะปรางคอนขางโปรง แสงแดดสองเขาไปในทรงพุงและ
อากาศถายเทไดโดยตลอด 
 การตัดแตงกิ่งมะปรางที่ใหผลแลว เกษตรกรจะตัดแตงกิ่งที่เปนโรค กิ่งแหงตาย และกิ่งที่อยูใน
ทรงพุมออกใหหมด แตจะไมใหโปรงจนเกินไปจนตนขาดความสมบูรณจากการสํารวจและสัมภาษณ
เกษตรกรในทองที่สํารวจพบวา เกษตรกรจะทําการตัดแตงกิ่งปละครั้งในชวงหลังเก็บเกี่ยวประมาณ
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม อุปกรณที่ใชในการตัดแตงกิ่ง ไดแก กรรไกรตัดกิ่ง ซ่ึงใชสําหรับกิ่งขนาด
เล็ก และเลื่อยตัดกิ่งซ่ึงใชสําหรับกิ่งขนาดใหญ 
 การตัดแตงผล มะปรางท่ีมีการออกดอกเปนชอยาว 8-15 เซนติเมตร ในชอหน่ึงอาจติดผลตั้งแต 
1-5 ผล ควรมีการตัดแตงผลมะปรางท่ีมากเกินไปออก เหลือชอละ 1 ผล 
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  4.10) การค้ํายัน การคํ้ายันกิ่งจะทําเม่ือตนมะปรางใหผลผลิตแลว โดยเฉพาะชวงที่
มะปรางใหผลผลิตในแตละปผลมีนํ้าหนักผลมากข้ึน จะทําใหกิ่งมะปรางมีปญหาในการรับน้ําหนัก จึง
แกไขโดยการใชไมไผคํ้าเปนกิ่ง ๆ ไปเพ่ือชวยแบกรับนํ้าหนักของผลผลิตมะปราง 

4.11) การขยายพันธุ มะยงชิดเปนไมผลที่เติบโตชา ขยายพันธุไดยาก และใชเวลา
ขยายพันธุยาวนานกวาไมผลท่ีสําคัญบางชนิด การขยายพันธุทําไดหลายวิธีเชน การเพาะเมล็ด การตอน
กิ่ง แตที่นิยมกันมากในปจจุบันคือ การทาบก่ิง เปนวิธีขยายพันธุมะปรางที่เหมาะสมท่ีสุด เพราะทํา
มะปรางมีระบบรากแกวที่แข็งแรง เหมาะที่ทนสภาพแลงไดดี 
 
 
5) การปองกันกําจัดโรคและแมลง จาก ดวงใจ (2553) 

โรคของมะปรางและมะยงชิด 
 5.1) โรคราดําแอนแทรกโนส เปนโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา Colletrichum sp. มีการระบาดและทํา
ความเสียหายใหกับมะปรางในชวงอากาศรอน ช้ืน อบอาว โดยสามารถเขาทําลายไดทุกสวนของ
มะปราง ต้ังแตตนกลาเล็กๆ ยอดออน ใบออน กิ่งออน ชอดอก ดอก ผล จนถึงผลแก และผลมะปราง
หลังการเก็บเกี่ยว โดยลักษณะอาการของโรคจะพบอาการของโรคน้ีไดท้ังที่ใบและลําตน ซ่ึงอาการที่ใบ
เริ่มแรกจะเปนจุดเล็กๆ บนใบออน สังเกตุจะใสกวาเนื้อใบรอบๆ จุดนั้น และจะขยายออกเปนวงกวาง
ขนาดตางๆ ข้ึนอยูกับความช้ืน และความออนแกของใบ สวนอาการท่ียอดออนหรือกิ่งแขนงจะเปนแผล
สีน้ําตาลคอนขางดํา หากอาการของโรครุนแรงแผลจะขยายอยางรวดเร็ว ทําใหยอดแหงตายในท่ีสุด 
และในชวงท่ีตนโตเช้ือราก็จะเขาทําลายยอดออนหรือชอดอก 
 วิธีปองกัน สามารถทําไดโดยการใชสารเคมีปองกันเชน แมนโคเซ็บ คารเบนดาซิม เบนโนมิค 
เปนตน และในชวงอากาศชื้นจะทําใหโรคน้ีระบาดไดมาก ควรมีการพนสารดังกลาวอยางใดอยางหนึ่ง
ตามความเหมาะสม และควรเอาใจใสอยางใกลชิดโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ โคนตนและทรงพุงให 
โปรงแสงเขาถึงประมาณรอยละ 30 และหากพบเห็นก็ใหตัดสวนท่ีเปนโรคเผาทําลาย ซ่ึงเปนการตัด
วงจรเบ้ืองตน 

5.2) โรคราดํา มีสาเหตุมาจากเช้ือราดําดูดกินน้ําเลี้ยงโดยตรงทําใหมีผลตอการเจริญเติบโตของ
มะปราง ยิ่งถาเปนชวงที่มะปรางออกดอกการผสมเกสรก็ไมสามารถเกิดข้ึนไดเนื่องจากเช้ือราดํา 
ปกคลุมปลายเกสรตัวเมียอยู โดยท่ัวไปเชื้อราชนิดนี้อยูในอากาศ ซ่ึงไมสามารถเจริญเติบโตไดบนใบ
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หรือชอดอกของมะปรางได หากไมมีพาหะคือแมลงจําพวกปากดูด เชนเพลี้ยหอย เพลี้ยแปง เพลี้ยจั๊กจ่ัน 
และแมลงปากดูดอ่ืนๆ 
 การปองกันและกําจัดการระบาดของโรคควรปองกันกําจัดแมลงจําพวกปากดูดในชวงที่
มะปรางเริ่มแทงชอดอก ดวยสารเคมี คารโบซัลแพน พนสารเคมีปองกันกําจัดกอนมะปรางออกดอก
หนึ่งครั้ง หากพบมีการเขาทําลายจากแมลงปากดูดอีก ควรฉีดในชวงดอกตูมอีกครั้ง สวนการปองกัน
กําจัดราดําโดยเฉพาะใหฉีดพน แมนโคเซฟ คอปเปอรออกซีคลอไรด 

5.3) โรคขอบใบแหง เปนโรคที่พบบอยในชวงหนาแลง ชวงที่มีอากาศรอนจัด อาการของโรค
ชวงแรกจะสังเกตุเห็นปลายใบหรือขอบใบมีสีน้ําตาลออน ขอบแผลจะเรียบหรือมีคลื่นเล็กนอย สาเหตุ
ของโรคอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุเชน อากาศรอนจัด หรือแมลงจําพวกปากดูด เปนตน สําหรับการ
ปองกันควรดูแลเอาใจใสอยางสมํ่าเสมอตรวจดูลําตนและทรงพุมรวมถึงส่ิงแวดลอมโดยรอบ โดย
สังเกตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและพิจารณาถึงสาเหตุ แตทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมะปรางเร่ิมจะแตกใบออน 
เราควรปองกัน หรือพนยากอนที่แมลงจะเขามาทําลาย 

 แมลงศัตรูมะปรางและมะยงชิด 
 5.4) เพลี้ยไฟ  พบในชวงท่ีดอกมะปรางเร่ิมบานจนกระทั่งติดผลออน จะมีเพลี้ยไฟเขาดูดกิน
นํ้าเลี้ยงโดยเฉพาะบริเวณฐานรองดอกและข้ัวของผลออน ทําใหเซลลบริเวณน้ันถูกทําลาย เม่ือมีการ
ระบาดของเพลี้ยไฟมากมีผลทําใหการติดผลนอยลงดวย นอกจากน้ันยังพบวาเพลี้ยไฟจะระบาดในชวง
ท่ีมีการแตกใบออนดวย โดนจะทําลายบริเวณขอบใบและปลายใบทําใหมวนงอและมีอาการไหม 
ปลายใบ 
 การปองกันและกําจัดทําไดโดย กอนอ่ืนตองทําความเขาใจวา เพลี้ยไฟมักจะอยูรวมกันเปน
กลุมและถามีสภาพแหงแลงจะมีการระบาดมาก ขั้นตอนแรกจะหลีกเลี่ยงการใชสารฆาแมลงโดยจะตอง
สรางสภาพที่ไมเหมาะสมใหกับเพลี้ยไฟ กลาวคือ ทําใหอากาศเย็นและมีความช้ืนสูงในชวงท่ีมีการ
ระบาดมาก ถามีการฉีดพนนํ้าจะลดการระบาดลงไดมาก เนื่องจากไปสรางสภาพแวดลอมที่ 
ไมเหมาะสมกับเพลี้ยไฟ ดังนั้นสวนท่ีมีการจัดระบบนํ้าที่ดี เชน ระบบนํ้าประเภทสปริงเกอรจะ
ไดเปรียบแตถาจะตองใชยาฆาแมลงในแตละปจะตองไมซํ้ากันเพื่อปองกันการด้ือยาของเพลี้ยไฟยาที่ใช
ไดผลดีมีอยูหลายชนิดเชน คารโบซัลแฟน โปรฟโนฟอส ฉีดพนในระยะดอกโรยหรือติดผลออนเพียง 
1-2 ครั้ง 
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 5.5) เพลี้ยออน จะดูดกินนํ้าเลี้ยง ทําใหตนมะปรางชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงกําจัด
โดย พนสารเคมี เชน มาลาไธออน 20 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ไบดริน 18 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร  
 5.6) เพลี้ยแปง จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากเน้ือเย่ือในตน ทําใหผลมะยงชิดแคระแกร็น กําจัดโดย พนสารเคมีเชน 
 เซวิ่น-เอส 85 ปริมาณ 25 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร หรือใชอะโซดริน 20 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร 
 5.7) เพลี้ยจั๊กจั่น จะเขาทําลายดวยการดูดกลิ่นน้ําเลี้ยง ใบออน ยอดออนและชอดอก 
เชนเดียวกับเพลี้ยไฟ ทําใหชอดอกแหงดอกรวง ติดผลนอยหรือไมติดเลย และเปนพาหะทําใหเกิดโรค
ราดํา การระบาดพบไดตลอดทั้งป การปองกันกําจัดหากเปนแหลงปลูกมะปรางกันมาก ควรปองกัน
หรือกําจัดดวยสารเคมี ใชสารจําพวกคารลาริล สารเฟอรมาวิน ฉีดพนในชวงมะปรางติดผลขนาดเทา 
หัวไมขีด 
 5.8) ดวงวงกรีดใบ จะพบไดในระยะที่มะปราง ลักษณะการทําลายเหมือนกับเอากรรไกรตัดใบ 
การปองกันและกําจัด ควรฉีดพนสารฆาแมลงชนิดดูดซึม ใชสารในกลุมของโมโนโครโตฟอส ฉีดพน
เม่ือพบมะปรางแตกใบออน อยางนอย 1 ครั้ง นอกจากน้ันยังสามารถปองกันครอบคลุมไปถึงแมลงปาก
ดูดชนิดอ่ืนไดดวย 
 5.9) ดวงเจาะลําตน ตัวหนอนของแมลงชนิดน้ีจะทําการเจาะลําตน หรือตากิ่งมะปราง สงผล 
ทําใหมะปรางชะงักการเจริญเติบโตและถาเขาทําลายอยางหนัก อาจทําใหตนตายลงในที่สุด สําหรับการ
ปองกันกําจัดหากเปนกิ่งหรือตนที่โดนทําลายจนตายแลวตองตัดทิ้งและเผาทันที แตหากพบในระยะที่
เพิ่งเริ่มทําลาย ก็ใชสารเคมีอยางเชน พอส พนใสเขารูที่โดนดวงเจาะ ลักษณะลําตนที่โดนดวงเจาะลําตน
จะมีรูหลายรูรอบตน ลักษณะรูจะมีขนาดเล็กตองสังเกตุใหดี เม่ือดวงเจาะลําตนบริเวณใตโคนตนจะพบ
เศษข้ีเลื่อยมะปรางตกอยูใตบริเวณรอบโคนตน 
 5.10) แมลงคอมทอง ทําลายโดยการกัดกินใบในชวงท่ีแตกใบออน ในกรณีที่พบรุนแรงควรพน
สารเคมีไดแก สารคารบาริล หรือสารเมธาไมโดฟอสอยางใดอยางหนึ่ง แตหากพบวาการระบาดไมมาก 
ก็ควรใชวิธีเก็บไปเผาทําลาย 

5.11) แมลงวันทอง เปนศัตรูสําคัญของผลไมเขตรอนอยางหนักซ่ึงการทําลายของแมลงวันทอง
จะเจาะวางไข และภายใน 24 ช่ัวโมงจะกลายเปนตัวหนอนและกัดกินผลของมะปราง ทําใหมะปรางรวง 
เนาเสียหายในท่ีสุด สําหรับการปองกันและกําจัดมีหลายวิธีเชนการใชสารเคมี หรือการหอ 
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 5.12) ปลวก เขากัดกินรากของมะปรางทําใหมะปรางไมออกดอกออกผล และยืนตนตายใน
ท่ีสุด กําจัดโดย โรงผงสารเคมี เชน เฮปตาคลอร หรือ เอนดริน จํานวน 33 cc ตอนํ้า 20 ลิตร ราดโคน 
ใหชุม 
 
6) การเก็บเกี่ยว 
 ในการเก็บเกี่ยวมะปรางแตละครั้งควรเก็บเกี่ยวผลที่แก คือมีลักษณะบริเวณข้ัวของผลจะมีสี
เหลืองเขม โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสม เก็บผลใหมีกานติดมาดวยอยางนอย 4-5 เซนติเมตร ควรระวัง
มะปรางจะช้ําเนื่องจากมะปรางเปนผลไมผิวบาง 
 วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะปราง ถาตนไมสูงควรใชกระดาษตัดเปนฝอยปูรองกนเขงใสมะปราง 
แลวใชกรรไกรตัดข้ัวผล นํามะปรางมาใส ถาตนสูงเกินไปควรใชบันไดปนหรือใชตะกรอสอยมะปราง 
เม่ือเก็บเกี่ยวเสร็จควรนําไปไวในที่รม ตัดผลที่มีบาดแผล มีจุดดํา หรือเนาเสียออกไมใหปะปนกับผลท่ีดี 
ทําการคัดขนาด หลังจากนั้นบรรจุใสเขงที่รองดวยกระดาษตัดเปนฝอยหรือใบตอง เพ่ือจําหนายใหแก
ผูบริโภคตอไป 
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