
Crop requirement: มะละกอ (Papaya)
เรียบเรียง: ทรงพล ทาเจริญ  นักวิชาการเกษตร 7ว
                กลุมสงเสริมการผลิตไมผล 

ที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด
1 สภาพภูมิอากาศ -มะละกอเจริญเติบโตไดดีบริเวณเขตรอนชื้น -สภาพพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจัดโดยเฉพาะบริเวณ

จึงเจริญเติบโตไดดีบริเวณที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25-32 ที่มีอุณหภูมิต่ํากวา -2 องศาเซลเซียส จะทําให
องศาเซลเซียสโดยเฉพาะบริเวณใกลเสนศูนยสูตร ตนมะละกอเสียหายได
-มะละกอเจริญเติบโตไดดีบริเวณพื้นที่ที่ไดรับแสง -มะละกอที่ปลูกบริเวณที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น
แดดเต็มที่ จะแกและสุกชากวาปกติ
-สภาพพื้นที่ปลูกมะละกอควรเปนที่อับลม หรือไม -บริเวณที่มีลมพัดแรงเปนประจําจะทําใหตนมะละกอ
มีลมพัดแรงเปนประจํา โคนลมงาย หักงาย หรือใบหักเสียหาย
-มะละกอเจริญเติบโตออยูในบริเวณเขตละติจูด -บริเวณพื้นที่มีลมพัดแรงเปนประจําควรปลูกไมกันลม
32 องศาเหนือ ถึง 32 องศาใต เชน ไผ กระถิน สน หรือยูคาลิปตัส เปนตน

2 สภาพพื้นที่ -เปนพื้นที่ที่น้ําไมทวมถึง หรือน้ําขังแฉะ -สภาพพื้นที่ที่เปนที่สะสมของโรคใบจุดวงแหวน
-การปลูกมะละกอเพื่อการคาควรปลูกในพื้นที่ที่มี ไมควรปลูกมะละกอ
ความสูงไมเกิน 1,500 เมตร จากระดับน้ําทะเล และมี -มะละกอเปนพืชที่ไมทนทานตอการถูกน้ําทวม
ความลาดชันนอยกวา 15 เปอรเซ็นต ถาน้ําทวมโคนตนนาน 1-2 วัน มะละกอจะตายหมด
-พื้นที่ปลูกมะละกอควรมีการกระจายตัวของฝน -การปลูกมะละกอในที่ลุม หรือที่มีน้ําทวมขังเปน
อยูระหวาง 1,500-2,000 มิลลิเมตรตอป หรือมี ประจําตองยกรองปลูก หรือทําคันคูปองกันน้ํา
ฝนตกจํานวน 6-8 เดือนตอป

3 สภาพดิน -มะละกอสามารถเจรญิเติบโตไดในดินทั่วไป -การปลูกมะละกอในดินเหนียวควรปรับปรุงดินให
แตตองเปนดินที่ระบายน้ําดี และน้ําไมขังแฉะ รวนซุย และระบายน้ําไดดี
-ดินควรมีสภาพความเปนกรดเปนดางอยูใน -การปลูกมะละกอในดินทราย หรือทรายจัด ตน
ระดับปานกลาง (pH =  6.-7.0) มะละกอมักโคนลมงาย เมื่อฝนตกหนักหรือลมแรง
-ดินควรมีลักษณะเปนดินรวนปนทรายเพียง ควรปรับปรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัสตุใหแกดินให
เล็กนอย หรือดินเหนียวปนดินรวน มาก และทําติดตอกันทกุๆป ใหดินอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น
-ดินควรมีหนาดินลึกไมนอยกวา 1 เมตร -ดินที่เปนกรดจัด หรือดางจัด ตองปรับปรุงดินกอน
-ดินควรเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง ปลูกมะละกอ

-มะละกอเปนพืชไมทนดินเค็ม (ดินเค็ม คือ ดินที่มี
ปริมาณเกลือที่ละลายน้ําไดมากเกินไปจนเปนอัตราย
ตอพืช โดยมะละกอดินที่มีคาการนําไฟฟาของสาร
ละลายดิน (EC)ที่สกัดจากดินที่อิ่มตัวดวยน้ําสูงกวา
2 เดซิซีเมนตอเมตร(dS/m) จะทําใหการเจริญเติบโต
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ที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด
4 ความตองการธาตุอาหาร -มะละกอเปนพืชที่มีความตองการธาตุอาหารครบ -บริเวณพื้นที่ที่เปนดินทราย หรือทรายจัด ดินมักจะ

ทุก 16 ธาตุเชนเดียวกับพืชอื่นๆ หากพื้นที่ใดขาด ขาดธาตุโบรอน และมะละกอจะแสดงอาการผล 
ธาตุอาหารใดธาตุอาหารหนึ่งมะละกอก็จะเจริญ เปนตะปุมตะปา ดังนั้นควรใสดวยโบแรกซ(Borex)
เติบโตไมดี นอกจากธาตุอาหารหลักที่ตองใสใหกับแลว อัตรา 0.5 กรัมโรยรอบๆโคนตนที่เปนโรคจะชวยลด 
ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมที่มีความสําคัญ อาการดังกลาวได
กับมะละกอไมนอยไดแก แคลเซี่ยม(Ca) แมกนีเซี่ยม
(Mg) สังกะสี(Zn) และโบรอน(B) เปนตน

5 สภาพน้ํา -มะละกอเปนพืชที่ตองการน้ํามากเชนเดียวกับพืชผัก -ตนมะละกอที่ขาดน้ําจะชะงักการเจรญิเติบโต
โดยพบวาในตอนเหนือของรัฐ Queenland ประเทศ สวนยอดเรียวเล็กลง ใบเล็กลง ผลเล็กลง
Australian มะละกอมีความตองการน้ําประมาณ ดอกที่ออกมาจะเปนดอกตัวผู หรือเปนหมันมาก
70 ลิตร/ตน/สัปดาห ทําใหการติดผลนอย และผลผลิตลดลง

-การปลูกมะละกอในเชิงธุรกิจ ตองมีแหลงน้ํา
ที่สามารถใหแกตนมะละกอไดในชวงเวลาที่ตองการ
-มะละกอเปนพืชที่ไมชอบน้ํากรอย หรือน้ําเค็ม ถา
หากไดรับน้ําเค็มหรือน้ํากรอยมากจะเกิดอาหารใบไหม
และแหงเหี่ยว
-ไมควรรดตนมะละกอดวยน้ําที่มีความเค็มมากกวา
1.2 เดซิซีเมนตอเมตร (dS/m)
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