
การใสปุย ครั้งแรกควรใสหลังจากการลงปลูกแลว

หน่ึงสัปดาห ประมาณ 30 กรัมตอหน่ึงตน และคร้ังท่ีสอง

เมื่อตนไมเริ่มตั้งตัวไดอายุ 3 เดือน และควรใสปุยขณะ

ชวงที่ฝนตกเพราะจะชวยใหตนไมสามารถนำธาตุอาหาร

ไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่

ลิดกิ่ง เมื ่อตนมะฮอกกานีใบใหญเจริญเติบโตขึ ้น 

เรือนยอดจะชิดกัน ควรมีการลิดก่ิง เพ่ือไมใหมีการแกงแยง

แสงกันทำใหตนไมมีการเติบโตที่ดีมากขึ้น

การตัดสางขยายระยะ เมื ่อเรือนยอดชิดกัน 

ควรทำการตัดสางขยายระยะ เพื่อใหตนไมที่เหลือมีการ

เติบโตดีขึ้น ลดการแกงแยงธาตุอาหารและน้ำ

การปองกันไฟ ขณะท่ีตนไมยังมีขนาดเล็ก จะมีความ

ออนแอ โดยเฉพาะไฟจะทำใหเกิดความเสียหายตอตนกลา

ในแปลงปลูกเปนอยางมาก ควรมีการทำแนวกันไฟรอบ

แปลงปลูก ระยะหางกวางประมาณ 2-5 เมตร รอบแปลง

ปลูกเพื่อเปนการลดปริมาณเชื้อเพลิงในแปลงปลูก ควรมี

การถางวัชพืชเพื่อลดเชื้อเพลงอยางสม่ำเสมอ

การปลูกพืชอื่น ๆ  การปลูกพืชเกษตรควบระหวาง

ตนและแถว เปนการชวยกำจัดวัชพืช พืชเกษตรบางชนิด 

เชน พืชตระกูลถั่ว ซึ่งมีปมรากที่สามารถตรึงธาตุไนโตรเจน

ไดดีจากอากาศ จะทำใหตนมะฮอกกานีใบใหญที่ปลูกมี

การเจริญเติบโตไดดีขึ้น

บริเวณพื้นที่ราบมากกวาบริเวณ ที่เปนภูเขา (Lamb. 1966 
อางในกรมปาไม, 2537)
- โรคไสเนา เกิดจากเชื้อ Formes sp. เปนเชื้อที่ติดจากดิน 
  หรือปลวก ซึ่งเชื้อจะเขาทำลายทางบาดแผลหรือกิ่งแหง 
(Lamb,1966)
- ไสเดือนฝอยในดิน ทำใหเกิดโรคตายยอดของตนมะฮอก
  กานีใบใหญ
- หนอนผีเสื ้อเจาะยอด เปนผีเสื ้อกลางคืน Hypsipyla 
  robusta เปนอันตรายตอลูกไมอายุระหวาง 1-3 ป 
  โดยตัวหนอนจะชอนไชและอาศัยอยูภายในยอดออนโดย
  เฉพาะยอดกลาง และจะกินเนื้อเยื่อตอนกลางคืนจากยอด
  ไปตามลำตน และขับถายกากอาหารออกมาปดปากรู 
  เมื่อเนื้อเยื่อภายในถูกทำลายมากขึ้น จะทำใหยอดหักพับ
  และแหงตายติดลำตน ถาตนไมไมตายก็จะมีอัตราการ
  เจริญเติบโตลดลง
- ดวงงวงเจาะคอราก เปนดวงปกแข็งชนิด Pagiophloeus 
  longiclavis ดวงงวงนี้จะใชปากเจาะลำตน และคอราก
  เพื่อวางไขและดูดกินน้ำเลี้ยงที่ไหลออกมา รอยแผลตาม
  ลำตนที่เกิดจากการกัดเจาะของดวงงวงชนิดนี้จะมียาง
  ไหลออกมา สวนมากพบอยูบริเวณโคนตน

การกำจัดวัชพืช ควรทำอยางนอยปละ 2 ครั้ง

โดยการกำจัดคร้ังแรก เพ่ือลดการแกงแยง และคร้ังท่ีสอง

เม่ือเขาฤดูแลง เพ่ือเปนการกำจัดวัสดุเช้ือเพลิงท่ีจะกอให

เกิดไฟในสวนปา อาจจะทำได 3 รูปแบบ ดังนี้

- การใชกำลังคนในการแผวถาง โดยเฉพาะชวงที่

  กลาไมยังมีขนาดเล็ก

- การใชเครื่องจักรกล เชน รถไถ เครื่องตัดหญา

- การใชสารเคมี ใชในกรณีที่มีวัชพืชมากในแปลง เชน   

  ยาฆาหญา เปนตน

โรคแคงเกอร (โรคลำตนเปนแผล) เปนโรคที่เกิดกับลำตน 

กิ ่งหรือใบ เชื ่อวาเกิดจากเชื ้อไวรัสและเชื ้อราประเภท

Nectriaswieteniae – mahagonii อาการของโรค ลำตน

จะพองบวมจนเปลือกแตก จากนั้นเชื้อราก็จะระบาดตอไป

ทางดานบนของแผล โรคแคงเกอร จะไปทำลายเนื้อเยื่อ

ของลำตน ทำใหการเจริญเติบโตลดลงเสียรูปทรง ลำตน

ขาดความแข็งแรง สามารถทำใหตนมะฮอกกานีใบใหญ

ขนาดใหญตายได  (สรายุทธ, 2527 อางในกรมปาไม, 2537) 

และมีเชื้อราอีกชนิด คือ Corticium salmonicolor ทำให

เกิดโรคแคงเกอรกับก่ิงและลูกไมมะฮอกกานีใบใหญ มักพบ

การระบาดของเชื้อ

กรมปาไม

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

มะฮอกกานี

ใบใหญ
Swietenia macrophylla King

การบำรุงดูแลรักษาการบำรุงดูแลรักษา

โรคพืชและแมลงตาง ๆโรคพืชและแมลงตาง ๆ

สวนสงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจ 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม 

กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

สำนักเศรษฐกิจการปาไม

โทร. 0 - 2579 7725

0 - 2561 4292–3 ตอ 5536



มะฮอกกานีใบใหญ
ชื่อวิทยาศาสตร Swietenia macrophylla King

ชื่อวงศ MELIACEAE

ชื่อทางการคา lronwood

ลำตน มะฮอกกานีใบใหญเปนไมขนาดกลาง–ใหญ 

สูงประมาณ 20-30 เมตรลำตนเปลาตรง เม่ือมีขนาดใหญ

โคนต นอาจเกิดพูพอน

เปลือก เปลือกนอกสีน้ำตาลออนถึงแก ขรุขระแตก

เปนรอง หนา 1-1.5 เซนติเมตร เปลือกในสีแดงเขม

ใบ มะฮอกกานีใบใหญมีใบแบบผสม ใบเรียงตัวแบบสลับ 
กานใบกลมเรียวยาวมีสีเขียวอมเหลือง แตละใบประกอบ
ดวยใบยอย 5-12 คู  ใบยอยรูปรีหรือรูปขอบขนาน 
ขอบใบเรียบ ฐานใบและปลายใบแหลม ฐานใบเยื้อง
ไมเทากัน มุมที่ฐานใบกวางกวามุมที่ปลายใบ ใบหนา 
ผิวใบดานบนหลังใบมีสีเขียวเขมเปนมัน ผิวใบดานลาง
สีจางกวาผิวใบดานบน แผนใบยอยยาวประมาณ 0.5 
เซนติเมตร

ดอก ออกดอกเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ดอกออก
เปนชอที่ซอกใบออนบริเวณปลายกิ่ง ชอดอกประกอบดวย
ดอกเล็ก ๆ จำนวนมาก ดอกแตละดอกมีลักษณะคลาย
ดอกทิวลิป กานดอกสั้น ดอก  สีเขียวอมเหลืองมีกลิ่นหอม 
ดอกบานมีขนาด 1.2 เซนติมตร กลีบเลี้ยงจำนวน 5 กลีบ 
สีเขียวออนยาว 0.15 เซนติเมตร กลีบดอก มีจำนวน 5 กลีบ 
แตละกลีบ ยาว 0.6 เซนติเมตร มีเกสรเพศผู จำนวน 10 กาน 
ขนาดยาว 0.6 เซนติเมตร รวมเปนกลุมเดียวกัน สวนปลาย
เกสรเพศผูแยกจากกัน เปนแฉกสีน้ำตาล เกสรเพศเมียยาว 
0.5 เซนติเมตร ยอดเกสรเพสเมียแผเป นแผนกวาง 
รังไขแบงออกเปน 5 ชอง

ผล เปนผลเดี ่ยวรูปไขขนาดใหญ เปลือกหนาแข็ง 
กานคอนขางยาว ผลแกสีน้ำตาลเขม ขนาดผล 6-9 x 14-18 
เซนติเมตร ผลออกใกลปลายกิ่ง โดยกานผลชูขึ ้นตั ้งตรง
เมื ่อผลแก จะแตกเปน 5 แฉก แตกจากดานบนและ
แหงคาตน เมล็ดมีลักษณะแบน ปกยาว สีน้ำตาล 

เมล็ด (รวมปก) มีขนาด 1.5-2.5 x 6.0-9.0 เซนติเมตร
เรียงกันเปนแถวคู 4-5 แถว ขนานไปตามความยาวของผล 
ผลแกจะแตกชวงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 
แตละผล มี 50- 60 เมล็ด เมล็ดจะปลิวไปไกล มะฮอกกานีใบใหญ 
จะเริ่มใหเมล็ดเมื่ออายุ 15 ป และใหเมล็ดทุก ๆ ป

    เนื้อไมมะฮอกกานีใบใหญมีสีแดงอมน้ำตาล มีแถบแววสีทอง 
    ขวางเสี้ยนไมดูสวยงาม เลื่อยไสกบ ตบแตงและขัดเงาไดงาย   
    มีความทนทานตอการทำลายของปลวกเนื้อไมยึดตะปูไดดี
    มีตำหนินอย นิยมทำเฟอรนิเจอร และใชกอสรางภายในไดดี    
    ไมขนาดเล็ก ทำปารเก ขาตูหรือโตะทำดามปน เปยโน บานประตู 
    ตอเรือ นอกจากน้ียังใชทำผิวหนาไมอัดและสามารถใชทำเปน
    ไมขีดไฟไดดี

ลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไป

พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก
การใชประโยชนการใชประโยชน

การปลูกการปลูก

1. ดิน มะฮอกกานีใบใหญเปนพันธุไมที่เจริญเติบโตไดดี  
ในดินรวนหรือดินทรายปนดินเหนียวเล็กนอยท่ีมีการระบายน้ำ
ไดดี น้ำไมทวมขัง
2. อุณหภูมิ เปนพันธุไมที่ชอบอากาศรอนชื้น อุณหภูมิ 
10-36 องศาเซลเซียส
3. ปริมาณน้ำฝน เฉลี ่ย 1,542-5,080 มิลลิเมตรตอป
เปนพันธุไมท่ีทนแดด ไมทนพายุ และไมทนตอการถูกน้ำทวม
ขังนาน ๆ 
4. สภาพภูมิประเทศ สามารถขึ้นไดตั้งแตที่ระดับต่ำจนถึง
ที่สูงจากระดับทะเลปากลาง 1,500 เมตร

เมื่อไดพื้นที่ที่เหมาะสมแลวทำการปกหลักหมายแนวปลูก

ขุดหลุมขนาด 30x30 เซนติเมตร และลึกไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 

รองกนหลุมดวยปุยคอก ใชกลาไมอายุประมาณ 5-6 เดือน 

ขนาดความสูงประมาณ 30-50 เชนติเมตร กอนปลูกใหฉีก

ถุงชำออกเสียกอน กลบดินและกดใหแนน ควรปลูกชวงตน

ฤดูฝนหรือ ชวงกลางฤดูฝน เพื่อกลาไมจะไดมีชวงเวลา

สำหรับการต้ังตัว และมีความแข็งแรงท่ีจะรอดในชวงฤดูแลง 

เนื่องจากมะฮอกกานีใบใหญเปนพันธุไมที่มีโรคและแมลง

รบกวนมาก จึงไมควรปลูกมะฮอกกานีใบใหญเพียงชนิดเดียว 

แตควรปลูกผสมกับพันธุไมชนิดอ่ืน เพ่ือเปนการลดการรบกวน

จากโรคและแมลง


