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คำนำ 
 

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกมังคุดรายใหญ่ของโลก แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ในภาคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกมังคุดมากที่สุดใน
ภาคใต้ นอกจากจะมีผลผลิตมังคุดในฤดูกาลออกจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศแล้ว ยังสามารถผลิต
มังคุดนอกฤดูกาล ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่เป็นอย่างมาก การที่มังคุดในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช จะออกดอกนอกฤดูได้นั ้น มีหลายปัจจัยเป็นตัวควบคุม นอกจากสภาพทางภูมิศาสตร์ 
สภาพภูมิอากาศจะเอ้ืออำนวยต่อการติดดอก ออกผลของมังคุดแล้ว การจัดการสวนที่ถูกต้องและเหมาะสม 
ก็เป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งผลิตมังคุดนอกฤดูกาลแหล่งสำคัญของประเทศ
ไทย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การผลิตมังคุดประสบความสำเร็จ ได้ผลผลิตเป็นที่พอใจต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค  
การรู้ถงึห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบของการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จะทำให้เกษตรกรสามารถจัดการสวน
มังคุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

เอกสารวิชาการเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตมังคุด
นอกฤดใูนพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนมังคุดและผู้สนใจ ได้ศึกษา ทำความเข้าใจ 
จะได้ปฏิบัติจัดการสวนมังคุดได้อย่างถูกต้อง เพิ่มปริมาณและผลผลิตมังคุดคุณภาพ ทั้งนี้ผู้เขียนหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะให้องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน  และสามารถนำไปปรับ
ประยุกต์ใช้ได้ตามเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ให้มีความปลอดภัย และมีคุณภาพถูกใจผู้บริโภค  

 
 
         นางสาววิริยา ประจิมพันธุ์ 
                      ผู้จัดทำ 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “มังคุด” 
 

 

               มังคุด มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Garcinia mangostana Linn. จัดอยู่ในวงศ์มังคุด Guttiferae 

เป็นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบเขตร้อนชนิดหนึ่ง เชื่อกันว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่เกาะซุนดา และหมู่เกาะโมลุกกะ
แพร่กระจายพันธุ์ไปสู่หมู่เกาะอินดีสตะวันตกเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 24 แล้วจึงไปสู่กัวเตมาลา ฮอนดูรัส
ปานามา เอกวาดอร์ ไปจนถึงฮาวาย ในประเทศไทยมีการปลูกมังคุดมานานแล้วเช่นกัน เพราะมีกล่าวถึงใน
พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ ในสมัยรัชกาลที่ 1 นอกจากนี้ ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ยังเคยเป็นที่ตั้ง
ของวังที่มีชื่อว่า "วังสวนมังคุด" ในจดหมายเหตุของราชทูตจากศรีลังกาที่เข้ามาขอพระสงฆ์ไทย ได้กล่าวว่า
มังคุดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่นำออกมารับรองคณะทูต 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
 

มังคุดเป็นไม้ยืนต้น สูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมียางสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ หรือรูปวงรี
แกมขอบขนาน กว้าง 6-11 เซนติเมตร ยาว 15-25 เซนติเมตร เนื้อใบหนาและค่อนข้างเหนียวคล้ายหนัง 
หลังใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกเดี่ยวหรือเป็นคู่ ออกท่ีซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สมบูรณ์เพศหรือ
แยกเพศ กลีบเลี้ยงสีเขียวอมเหลืองติดอยู่จนเป็นผล กลีบดอกสีแดง ผลเป็นผลสด ค่อนข้างกลม เปลือกนอก
ค่อนข้างแข็ง แก่เต็มที่มีสีม่วงแดง ยางสีเหลือง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 เซนติเมตร เนื้อในมีสีขาวฉ่ำน้ำ 
อาจมีเมล็ดอยู่ในเนื้อผลได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของผล จำนวนกลีบของเนื้อจะเท่ากับจำนวนกลีบดอกที่
อยู่ด้านล่างของเปลือก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร เมล็ดไม่สามารถใช้รับประทานได้ 

 

ส่วนของเนื้อผลที่กินได้ของมังคุดเป็นชั้นเอนโดคาร์ป ซึ่งพัฒนามาจากเปลือกหุ้มเมล็ดเรียกว่า aril 
มีสีขาว มีกลิ่นหอม สารระเหยได้ส่วนใหญ่ คือ hexyl acetate, hexenol และ α-copaene ส่วนล่างสุด
ของผลที่เป็นแถบสีเข้มที่ติดอยู่เรียงเป็นวง พัฒนามาจากปลายยอดเกสรตัวเมีย (stigma) มีจำนวนเท่ากับ
จำนวนเมล็ดภายในผล เมล็ดมังคุดเพาะยาก และต้องได้รับความชื้นจนกว่าจะงอก เมล็ดมังคุดเกิดจากชั้น
นิวเซลลาร์ ไม่ได้มาจากการปฏิสนธิ เมล็ดจะงอกได้ทันทีเม่ือออกจากผล แต่จะตายทันทีที่แห้ง  

 

มังคุดมีพันธุ ์พื ้นเมืองเพียงพันธุ ์เดียว แต่ถ้าปลูกต่างบริเวณกันอาจมีความผันแปรไปได้บ้าง         
ในประเทศไทยจะพบความแตกต่างได้ระหว่างมังคุดในแถบภาคกลาง หรือมังคุดเมืองนนท์ ที่ผลเล็ก ขั้วยาว 
เปลือกบาง กับมังคุดปักษ์ใต้ที่ผลใหญ่กว่า ขั้วผลสั้น เปลือกหนา ต้นมังคุดต้องปลูกในสภาพอากาศอบอุ่น 
หากอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 4°C จะทำให้ต้นมังคุดตายได ้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexyl_acetate&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Hexenol&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Copaene&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
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  การใช้ประโยชน ์
              

มังคุดเป็นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิยมมาก มังคุดได้รับขนานนามว่าเป็น "ราชินีของผลไม้" 
อาจเป็นเพราะด้วยลักษณะภายนอกของผล ที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวขั้วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินี  
ส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาด มีรสชาติหวาน อร่อย มีการนำมังคุดมาประกอบอาหารบ้างทั้งอาหารคาว เช่น 
แกง ยำ และอาหารหวาน เช่น มังคุดลอยแก้ว แยมมังคุด มังคุดกวน มังคุดแช่อิ่ม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีการทำมังคุดคัด โดยการแกะเนื้อมังคุดห่ามออกมาเสียบไม้รับประทาน ในขณะที่ส่วนใหญ่จะนิยมรับประ
ทางมังคุดสุกเป็นผลไม้ ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับ
ร่างกาย มีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้วรอย และยังมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสอีก
ด้วย เนื้อมังคุดมีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะโพแทสเซียม โปรตีน สารเยื่อใย วิตามินซี ฟอสฟอรั ส 
แคลเซียม และแมกนีเซียม จากการตรวจวิเคราะห์พบว่า ในน้ำมังคุด 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
โพแทสเซียมปริมาณสูงถึง 87.14 มิลลิกรัม แคลเซียม 34.53 มิลลิกรัม และแมกนีเซียม 111.22 มิลลิกรัม 

      เปลือกของมังคุดมีสารให้รสฝาด คือ แทนนิน แซนโทน (โดยเฉพาะแมงโกสติน) แทนนินมีฤทธิ์ฝาด
ทำให้แผลหายเร็ว มังคุดช่วยลดอาการอักเสบ และมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองได้ดี ในทางยา
สมุนไพร ใช้เปลือกมังคุดตากแห้งต้มกับน้ำหรือย่างไฟ ฝนกับน้ำปูนใส แก้ท้องเสีย เปลือกแห้งฝนกับน้ำปูน
ใส ใช้รักษาอาการน้ำกัดเท้า แผลเปื่อย เปลือกมังคุดมีสารป้องกันเชื้อราเหมาะแก่การหมักปุ๋ย ชาวโอรังอัซลี 
ในรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย ใช้เปลือกผลแห้งรักษาแผลเปิด 

ยางมังคุด มีประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมหลายประเภท เนื่องจากยางมังคุดใช้เป็นวัตถุดิบใน
การสกัดสารกลุ่มแซนโทน ซึ่งแต่ละชนิดที่มีฤทธิ์ทางยาแตกต่างกัน รวมทั้งมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
พลาสติก นอกจากนี้ยางมังคุดยังเข้ามามีบทบาทในการใช้เป็นสารเจือปนในอาหาร เพราะมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2
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 ความสำคัญทางเศรษฐกิจ 
 

           ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกมังคุดมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ไปสู่ในหลายๆ ประเทศทั่ว
โลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และเนเธอแลนด์ โดยมีมูลค่าการส่งออกปีละมากกว่า 1,500 ล้านบาท 
มังคุดที่ถูกส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศมีทั้งในรูปของผลสด และมังคุดแปรรูป ภาคใต้จัดเป็นแหล่ง
ปลูกมังคุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถผลิตมังคุดที่มีคุณภาพดีและมีรสชาติดีเมื่อเทียบกับมังคุดใน
ภูมิภาคอ่ืนของประเทศ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จากการที่มังคุดมีเอกลักษณ์ทั้งในรูปร่างของ
ผลที่สวยงาม และมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ จนได้รับ
ฉายาว่า “ราชินีแห่งผลไม้” ในปัจจุบันมังคุดจัดเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพสูงในการส่งออก และในอนาคตมี
แนวโน้มว่ามังคุดจะมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากว่าประเทศไทยได้ทำการขยายตลาดการส่งออกมากขึ้น 
โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งมีประชากรสูง ก็ให้ความสนใจกับไม้ผลชนิดนี้ด้วย 

  มังคุดนอกฤดใูนพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีลักษณะของภูมิประเทศที่แตกต่างกันในหลายพื้นที่ ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ทำให้มังคุดออกผลผลิตนอกฤดูกาล จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่
ปลูกมังคุดมากที่สุดในภาคใต้ ลักษณะพื้นที่ปลูกมังคุดจะมีทั้งพื้นที่ราบ และพื้นที่ลาดเทบนภูเขา แถบ
เทือกเขาอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ต้นมังคุดปกติจะต้องผ่านช่วงแล้งประมาณ 20-25 วัน จึงจะออกดอก  
โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีปริมาณน้ำฝนที่ต่ำมาก ทำให้มังคุดออกดอกในฤดู 
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม และจะเก็บเกี ่ยวผลผลิตประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคม สภาพพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อได้เปรียบทางธรรมชาติ ฝนจะทิ้งช่วงอีกครั้งประมาณ
เดือนกรกฎาคม สามารถทำให้มังคุดออกดอกได้อีกครั้งประมาณเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เขตฝั่งตะวันออกของ
เทือกเขานครศรีธรรมราช บริเวณนี้เป็นเขตเงาฝน ในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนสิงหาคม ทำให้มีฝนน้อย ต่างจากทางฝั่งตะวันตกของเทือกเขา มีผลทำให้สวนมังคุดในบริเวณพ้ืนที่
อำเภอลานสกา อำเภอชะอวด อำเภอพรหมคีรี อำเภอเมือง อำเภอท่าศาลา และอำเภอสิชล เกิดความแห้ง
แล้งในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนเดือนสิงหาคม มังคุดจึงออกดอกนอกฤดูประมาณเดือน
กันยายนอีกครั้ง และจะเก็บเก่ียวผลผลิตได้ในช่วงปลายเดือนธันวาคมหรือต้นเดือนมกราคม นอกจากนี้การ
ออกดอกและเก็บเกี่ยวของมังคุด จะไล่ไปตามระดับความสูงของพื้นที่ ทำให้ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชยาวนานประมาณ 3-4 เดือน ปริมาณผลผลิตออกกระจายตัว ลดปัญหาราคา
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ผลผลิตตกต่ำ นอกจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ จะมีผลต่อการออกดอกของมังคุดแล้ว พบว่ายังมี
ผลต่อคุณภาพของผลผลิตด้วย โดยมังคุดนอกฤดูแถบเทือกเขานครศรีธรรมราช จะมีลักษณะเด่นคือ       
ผลใหญ่ประมาณ 6-8 ผลต่อกิโลกรัม ผิวมันสวยเป็นสีชมพู จึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ช่วงเก็บ
เกี่ยวผลผลิตจะมีพ่อค้าคนกลาง และบริษัทผู้ส่งออกเข้ามาตั้งจุดรับซื้อในหมู่บ้าน โดยราคารับซื้อจะสูงถึง
กิโลกรัมละ 100-300 บาท ปริมาณผลผลิตในแต่ละปีมีมากหรือน้อยแตกต่างกันไป ขึ ้นอยู ่กับความ
แปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปี ผลผลิตมังคุดนอกฤดูส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซ็นต์ จะส่งออก
จำหน่ายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และสหภาพยุโรป  

 
 การพัฒนาของมังคุดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 
                              การพัฒนาของมังคุดในฤดูกาล                     การพัฒนาของมังคุดนอกฤดูกาล 
 

 
 

สภาพพื้นที่ปลูก 
 

ลักษณะพ้ืนที่มีท้ังการปลูกในพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่เชิงเขา และภูเขาสูง พ้ืนที่ราบ ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอเมือง 
อำเภอชะอวด อำเภอพระพรหม พ้ืนที่ลาดเท เชิงเขา ภูเขาสูง มีความลาดชันตั้งแต่ 1-30 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ 
อำเภอลานสกา อำเภอพรหมคีร ีอำเภอท่าศาลา และอำเภอนบพิตำ 

 

 

       

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 
 

           

 
 

           
 แตกใบอ่อน พัฒนาใบ ออกดอก พัฒนาผล เก็บเกี่ยวผลผลิต 

แตกใบอ่อน พัฒนาใบ ออกดอก พัฒนาผล เก็บเกี่ยวผลผลิต 

พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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สภาพภูมิอากาศ 
 

  จ ังหว ัดนครศร ีธรรมราช ได ้ร ับอ ิทธ ิพลจากลมมรส ุมตะว ันตกเฉ ียงใต้  และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน สำหรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทำให้มีฝนในบริเวณพ้ืนที่ไม่มากนัก เพราะมีภูเขาสูงด้านทิศตะวันตกขวาง
ทิศทางลมไว้ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านบริเวณอ่าวไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคม ทำให้ปริมาณฝนตกชุก ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ สภาพภูมิอากาศทั่วไปจะเป็นแบบร้อนชื้น         
มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  

 

การใส่ปุ๋ย 
 

ปุ๋ยที่ให้กับต้นมังคุดอาจแยกได้เป็น 2 ชนิด คือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก    
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด นอกจากจะให้ธาตุอาหารแก่มังคุดแล้วยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก หลายประการ เช่น ช่วย
ปรับโครงสร้างของดิน และช่วยให้ธาตุอาหารบางอย่างเป็นประโยชน์ต่อมังคุดมากขึ้น เป็นต้น ควรให้ปุ๋ย
อินทรีย์แกม่ังคุดอย่างน้อยปีละครั้ง ถ้าใหม้ากครั้งได้ก็ยิ่งดี ทั้งนี้ก็แล้วแต่เงินทุนและแรงงานที่มีอยู่ ซึ่งการให้
ในแต่ละครั้งควรโรยที่รอบทรงพุ่มในปริมาณที่พอสมควร ระยะที่เหมาะกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คือ หลังจาก
เก็บผลแล้ว อาจใส่ในช่วงกลางของฤดูฝน และหลังจากติดผลแล้วอีก 1-2 ครั้ง โดยทั่วไปหากดินอุดม
สมบูรณ์ดี การใส่ปุย๋อินทรียอ์ย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว  

สำหรับปุ๋ยเคมีนั้น แม้ว่าจะเป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารแก่มังคุดในปริมาณมาก และมังคุดสามารถ
ตอบสนองต่อปุ๋ยอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่ปุ๋ยเคมีจะสลายตัวเร็ว และอาจทำให้เกิดผลตกค้างอย่างอื่นๆ เช่น 
ดินมีสภาพเป็นกรดมากขึ้น ดินจับตัวเป็นกอ้น และมีการระบายอากาศไม่ดี ดังนั้นจึงควรให้ปุย๋เคมีเพียงเพ่ือ
ทดแทนธาตุอาหารในดินส่วนที่มังคุดนําไปใช้ก็เพียงพอต่อความต้องการ ปกติชาวสวนจะให้ปุ๋ยเคมีปีละ 2 
ครั้ง คือ หลังจากเก็บผลแล้วโดยให้ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 และหลังจากมังคุดออกดอกก็จะให้ปุ๋ยสูตร
ที่มีโปรแทสเซียมสูง เช่น 12-12-17-2 หรือ 13-13-21 เป็นต้น การให้ปุ๋ยจะ ใช้วิธีหว่านรอบตามแนวรอบ
ทรงพุ่ม  

การให้ปุ๋ยทางใบ ก็เป็นวิธีการให้ปุ๋ยเพื่อให้ต้นมังคุดตอบสนอง อย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่การให้ปุ๋ย
ประเภทนี้ ปุ๋ยก็จะสลายตัวอย่างรวดเร็วซึ ่งทำให้สิ ้นเปลืองเงินทุน ทั ้งค่าปุ๋ย ค่าแรงงานในการฉีดพ่น        
ค่าเชื้อเพลิง และค่าสึกหรอของเครื่องยนต์ แต่หากให้ไปพร้อมกับการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช   
ก็จะสิ้นเปลืองน้อยลง สำหรับการใช้ฮอร์โมนหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนั้น ควรพิจารณาให้
รอบคอบว่ามีประโยชน์เพียงใด และก่อให้เกิดผลเสียต่อต้นมังคุดดว้ยหรือไม่ 
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การจัดการน้ำ 
 

ต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอช่วงการเจริญเติบโตทางใบ และงดให้น้ำช่วงปลายฝน ต้นมังคุดที่มีอายุตา 
ยอด 9-12 สัปดาห์ และผ่านสภาพแล้ง 20-25 วัน เมื่อแสดงอาการใบตก ปลายใบบิด ก้านใบ และกิ่งที่
ปลายยอดเริ่มเป็นร่อง ให้กระตุ้นการออกดอกโดยการให้น้ำอย่างเต็มที่ ให้มากถึง 1,100-1,600 ลิตรต่อต้น 
จากนั้นให้หยุดดูอาการ 7-10 วัน เมื่อพบว่าก้านใบ และกิ่งที่ปลายยอดเริ่มเต่งขึ้น ก็ให้น้ำเป็นครั้งที่ 2      
ในปริมาณ 1/2 ของครั้งแรก หลังจากนั้น 10-14 วัน ตาดอกจะผลิออกมา และควรมีการจัดการน้ำเพ่ือ
ควบคุมให้มีปริมาณดอกเพียงร้อยละ 35-50 ของยอดทั้งหมด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยหลังจาก
มังคุดออกดอกแล้ว 10-15 เปอร์เซ็นต์ของตายอดทั้งหมด ควรให้น้ำปริมาณมากถึง 220-280 ลิตรต่อต้นทุก
วัน จนกระท่ังพบว่า ยอดท่ียังไม่ออกดอกเริ่มมียอดอ่อนแทนตาดอก จึงเริ่มให้น้ำตามปกต ิคือ 80-110 ลิตร
ต่อต้น และจะต้องให้น้ำในปริมาณนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวัน เพ่ือให้ผลมังคุดมีพัฒนาการที่ดีช่วงงดน้ำ 
ถ้าสภาพฝนทิ้งช่วงน้อยไป เกษตรกรจะจัดการสวนโดยการกวาดใบตรงโคนต้นออก มีเกษตรกรบางรายจะมี
การขุดร่องน้ำระหว่างแถวมังคุด เพ่ือเป็นการเร่งการระเหยของน้ำ ทำให้หน้าดินแห้งเร็วขึ้น 

 
         

 
 
 
 
 

การใหน้  า้ตน้มงัคดุ
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การจัดการศัตรูพืช 
 

ช่วงมังคุดแตกใบอ่อน ออกดอก และผลอ่อน จะมีศัตรูหลายชนิดที่เป็นศัตรูสำคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ 

ไรแดง หนอนกินใบ หนอนชอนใบ เป็นต้น เกษตรกรต้องเฝ้าระวัง หมั่นสังเกตและสำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอ 

ซึ่งจะช่วยลดการระบาดของศัตรูพืชได้ดี และหากเกิดการระบาดจะสามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ทันต่อ

เหตุการณ ์โรคและแมลงศัตรูสำคัญของมังคุด มีดังนี ้
 

เพลี ้ยไฟ ทำลายมังคุดมี 2 ชนิด คือ Scirtothrips dorsaris Hood ส่วนใหญ่พบที่ใบ และ 

Scirtothrip soligochaetus Karny พบที่ดอกของมังคุด ลำตัวมีสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน ขนาด 0.7-0.8 
มิลลิเมตร กว้าง 0.075 มิลลิเมตร เคลื่อนไหวได้เร็ว ไข่มีขนาดเล็กมากฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อพืช ใช้เวลาฟัก
ประมาณ 6-9 วัน การสืบพันธุ์มีทั้งใช้เพศและไม่ใช้เพศ การป้องกันกำจัดต้องหมั่นตรวจดูแปลงมังคุดระยะ
แตกใบอ่อน ออกดอก และติดผล โดยเคาะใบอ่อนบนกระดาษขาว หากพบจำนวนเพลี้ยไฟมากกว่า 1 ตัวต่อ 
1 ใบหรือยอด ควรใช้สารเคมกีำจัดศัตรูพืชฉีดพ่น เช่น อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิตรต่อน้ำ 20 
ลิตร หรือฟิโปรนิล 5% EC อัตรา 50 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลเฟน 20% EC อัตรา 50 มิลลิตร
ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน  

 
 

เพลีย้ไฟแมลงศตัรูส าคญัของมงัคดุ
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ตวัออ่นของเพลีย้ไฟ ดดูกินน า้เลีย้งจากสว่นออ่นของตน้มงัคุด

อาการยอดออ่นมงัคดุ ถกูท าลายโดยเพลีย้ไฟ
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หนอนกินใบ (Leafeating: Caterpillar, Scriptotera Columba Walk) เป็นศัตรูสำคัญของ

มังคุดโดยเฉพาะช่วงมังคุดแตกใบอ่อน ตัวหนอนมีสีเขียวอ่อนคล้ายใบอ่อนมังคุด ขนาดตัวหนอนยาว
ประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร จะกัดกินใบในตอนกลางคืน ส่วนตอนกลางวันจะหลบซ่อนตัวในดินหรือตามกอ
หญ้า กัดกินใบทำให้ใบมังคุดขาดแหว่ง เริ่มจากขอบเข้าไปด้านใน มีผลต่อการให้ผลผลิต การป้องกันกำจัด 
หากพบร่องรอยการทำลาย ให้ใช้ไฟฉายส่องดูในตอนกลางคืน ใช้หญ้าแห้งสุ่มไว้ที่โคนต้น ตอนกลางวัน
หนอนเข้าไปหลบ ให้ทำลายโดยใช้สารเคมีคาร์บาริล 85% อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้สารเคมีฉีด
พ่นเมื่อพบใบอ่อนถูกทำลายมากกว่า 20-30 เปอร์เซ็นต ์

 

 

 
 

ผลมงัคดุท่ีมีอาการผิวผลลาย (ขีก้ลาก) ยางไหล เน่ืองจากถกูเพลีย้ไฟเขา้ท าลาย

หนอนกินใบมังคุด
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ไรแดงและไรขาว  

ไรแดง (Red Mite) เป็นศัตรูที่สำคัญต่อพืชหลายๆชนิด โดยไรแดงจะดูดกินน้ำเลี้ยงของพืชโดยใช้
ส่วนปากที่มีลักษณะเป็นเข็มแหลมแทงเข้าไปในเนื้อเยื่อของพืชและดูดทำลาย ซึ่งในขณะที่กำลังดูดทำลาย
พืชอยู่นั้น จะปล่อยสารพิษที่เรียกว่า Toxin ออกมาด้วย ทำให้เกิดแผลที่ผิวของพืชในบริเวณนั้น พืชจึงเกิด
การสูญเสียคลอโรฟิลล์ ทำให้ใบและส่วนต่างๆของพืชที่ถูกทำลายจะมีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ สีขาวซีด และ
ถ้าเกิดการทำลายหรือแพร่ระบาดอย่างรุนแรง จุดเล็กๆนี้จะแพร่ขยายติดต่อกันเป็นวงกว้าง และใบจะค่อยๆ
เปลี่ยนจากสีขาวซีดเป็นสีน้ำตาล แห้ง และร่วงหล่นจากต้นในที่สุด ไรแดงชอบอากาศร้อน อุณหภูมิสูง 
ความชื้นต่ำ การแพร่กระจายจึงสามารถเกิดได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับกระแสลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ยังเป็นส่วนในการที่จะพาไรแดงหรือไรแมงมุมแพร่กระจายไปได้ในบริเวณกว้าง 

 

ไรขาว (Broad mite) มีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้โดยการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ มักพบ
ระบาดหนักในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ทำให้เกิดการหยุดเจริญในพืช ส่งผลกระทบต่อพืช
เศรษฐกิจจำนวนมาก ไรขาวมีอวัยวะส่วนปากไม่ค่อยแข็งแรง ทำลายพืชโดยการกินดูดกินน้ำเลี้ยงที่พื้นผิว
ของใบอ่อนด้านใต้ใบ วงจรชีวิตของไรขาวอยู่ที่พื้นผิวใบอ่อนด้านใต้ใบ พื้นผิวใต้ใบจะส่องแสงระยิบเมื่อ
นำมาส่องกระทบกับแสงอาทิตย์ จากนั้นจะพบว่าใบเริ่มมีสีเหลืองซีดเกิดอาการหงิก ขอบใบม้วนลง และ
เกิด necrosis ที่ยอดทำให้เกิดการแคระแกร็น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะพบไรขาวหรือไข่ของมัน ที่อยู่บนกิ่ง
ไม้ ตาดอก ดอก และผล แต่ไม่พบอาการเสียหายใด 

 

การป้องกันกำจัด หากพบเข้าทำลายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ ฉีดพ่นด้วยกำมะถันผง
ละลายน้ำ หรือใช้สารเคมีกำจัดไรศัตรูพืช ได้แก่ สารโพรพาไกด์ สารอามีทราซ เป็นต้น 

 
 
 
 

 

ไรแดง ไรขาว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9D%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/Necrosis
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เพลี้ยแป้งมังคุด (mealybugs) เพลี้ยแป้ง คือ เป็นแมลงปากดูด ทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัย     

ดูดกินน้ำเลี้ยงตามส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ยอด และส่วนตา ของต้นมังคุด โดยใช้ส่วนของปากที่มี
ลักษณะเป็นท่อยาวเรียกว่า stylet เพลี้ยแป้งจะขับถ่ายมูลของเหลวมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวๆ ลักษณะการ
ทำลายของเพลี้ยแป้งในมังคุด พบการระบาดมากในช่วงการติดผลมังคุดโดยเฉพาะช่วงอายุผลตั้งแต่ 2 เดือน 
จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ขณะที่ผลมังคุดขนาดเล็กเพลี้ยแป้งจะอาศัยอยู่บริเวณด้านล่างของผล เมื่อผลมังคุดโต
ใกล้เก็บเกี่ยว จะเข้าไปอาศัยและทำลายภายใต้กลีบเลี้ยง ซึ่งเป็นบริเวณที่สภาพเหมาะสมกับการขยายพันธุ์ 
หลบซ่อนตัว จึงทำการป้องกันกำจัดได้ยาก เมื่อปริมาณมากขึ้นจะปล่อยมูลน้ำหวาน (honey dew) ทำให้
เกิดราดำ ผลมังคุดไม่มีคุณภาพ ราคาต่ำ และมีปัญหาการส่งออก การส่งออกมังคุดบางครั้งจึงจำเป็นต้องตัด
กลีบเลี้ยงออกทำให้มังคุดสูญเสียรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม การป้องกันกำจัดเมื่อพบระบาดรุนแรง โดยทำการฉีด
พ่นด้วยสารเคมี ต้นที่พบการระบาดมากถ้าขนาดไม่ใหญ่มาก (สูงไม่เกิน 3 เมตร) โรยโคนต้นด้วยไดโนทีฟู
แรน แล้วรดน้ำ อัตรา 10-20 กรัมต่อต้น ห่างกัน 2-3 อาทิตย์ หรือใช้สารอิมิดาโคลพริด 70 % WG     
ไทอะมีทอกแซม 25 % WG ผสมน้ำอัตรา 5-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รดโคนต้นทุก 2 อาทิตย์  
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หนอนชอนใบ (Leaf miners:  Phyllocnistis sp. หรือ Melanocercops sp.) ตัวหนอนผีเสื้อ

มีขนาดเล็กมาก สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ลำตัวมีสีขาวปนแดง จะกินอยู่ใต้ผิวใบมังคุด มองเห็นเป็น
ทางสีขาวคดเคี้ยวไปมา ใบมังคุดที่ถูกหนอนชอนใบเข้าทำลายจะบิดเบี้ยว ไม่เจริญเติบโต หนอนจะทำลาย
ใบอ่อนของมังคุด การป้องกันกำจัด ถ้าหนอนชอนใบระบาดรุนแรง (ใบอ่อนถูกทำลายมากกว่า 20-30 
เปอร์เซ็นต์) ควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีอิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ       
คาร์บาริล 85% อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน 

 

       

                                   

                   

ตวัเต็มวยัหนอนอนใบ

ตวัอ่อนหนอนชอนใบ

ลกัษณะการเขา้ท าลาย
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โรคใบจุด เกิดจากการทำลายของเชื้อรา ทำให้ใบเกิดเป็นรอยแผลไหม้สีน้าตาล มีขอบแผลสี

เหลือง รูปร่างของแผลไม่แน่นอน ทำให้ใบเสียพื้นที่ในการสังเคราะห์แสง ความสมบูรณ์ของต้นลดลง และ
ถ้าระบาดรุนแรง ใบจะแห้งทั้งใบและร่วงหล่น ทำให้ผลมังคุดไม่มีใบปกคลุม ผิวของผลมังคุดจะกร้านแดดไม่
สวย การป้องกันกำจัด ฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ แมนโคเซบ คาร์เบนดาซิม หรือ
เบนโนมิล เป็นต้น 

 

 
 
 

โรคใบแห้งและขอบใบแห้ง เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม คือ แสงแดดจัด ความชื้น

ต่ำ ทำให้น้ำระเหยออกจากขอบใบมาก จนกระทั่งขอบใบแห้ง ทำให้มังคุดเจริญเติบโตช้า ต้นขาดความ
สมบูรณ์ ให้ผลผลิตน้อย จึงควรหลีกเลี่ยงการปลูกมังคุดในสภาพที่มีภูมิอากาศไม่เหมาะสม โดยทั่วไปมักจะ
พบอาการใบไหม้ ขอบใบแห้งในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งตรงกับช่วงที่ผลมังคุดกำลังออกดอกติดผล เมื่อใบมังคุดขาด
ความสมบูรณ์ จะทำให้ผลมังคุดขาดความสมบูรณ์ 

 

 

สปอรเ์ชือ้ราสาเหตโุรคใบจดุ

โรคขอบใบแหง้ 
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อาการยางไหลที่ผิว จะพบได้ทั้งระยะผลอ่อนและผลแก่ อาการยางไหลในระยะผลอ่อน    

เกิดจากเพลี้ยไฟดูดกินน้ำเลี้ยงระยะผลอ่อน ทำให้เกิดยางไหลออกมาจากผิวเปลือกเป็นสีเหลือง ผลมีการ
เจริญเติบโตช้า การป้องกันกำจัดอาการยางไหลของผลอ่อน โดยการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ ตั้งแต่ระยะที่
มังคุดเริ่มออกดอก ส่วนอาการยางไหลระยะผลขนาดใหญ่ จะพบยางไหลในขณะผลใกล้แก่แต่ยังมีสีเขียวอยู่ 
ยังไม่พบสาเหตุที่แน่นอน สันนิษฐานว่าเกิดจากมังคุดได้รับน้ำมากเกินไป ทำให้ปริมาณน้ำยางในผลมีมาก 
และปะทุออกมาเอง หรืออาจจะมีแมลงไปทำให้เกิดบาดแผลทำให้ยางไหลออกมาได้  ภายหลังจากการเก็บ
เกี่ยวก็สามารถขูดยางเหล่านี้ออกได้ โดยผลมังคุดจะไม่เสียหาย แต่จะสิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน 

 
 

 
 
 
 

อาการเนื้อแก้ว เป็นอาการของเนื้อมังคุดที่มีสีขาวใสในบางกลีบ โดยมากจะเป็นกับกลีบที่มี

ขนาดใหญ่ ในบางผลเป็นเนื้อแก้วทั้งผล อาการเนื้อแก้วจะสังเกตได้จากลักษณะภายนอก โดยพบว่า ผลที่มี
รอยร้าวอยู่ที่ผิว มักจะมีอาการเนื้อแก้วด้วย ในบางครั้งลักษณะภายนอกเป็นปกติ เมื่อผ่าดูก็อาจพบอาการ
เนื้อแก้วได้เช่นกัน อาการยางไหลภายในผล จะพบยางสีเหลืองอยู่ตรงกลางระหว่างกลีบผล มักจะพบคู่กับ
อาการเนื้อแก้ว หรืออาจจะพบแต่อาการยางไหลเพียงอย่างเดียวก็ได้ อาการเนื้อแก้วและยางไหลภายในผล
ยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด แต่จะพบมากในมังคุดที่ขาดการดูแลรักษา เช่น การได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ หรือขาด
น้ำเป็นเวลานานๆ เมื่อได้รับน้ำฝนที่ตกชุกในช่วงผลใกล้แก่ ผลมังคุดได้รับน้ำอย่างกะทันหัน ทำให้เปลือก
ขยายตัวไม่ทันจนเกิดรอยร้าว ท่อน้ำยางภายในผลเกิดแรงดันมาก จึงปะทุแตกมีน้ำยางไหลออกมา 
นอกจากนี้การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้มังคุดได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการ
เจริญเติบโตผิดปกติ เกิดเป็นเนื้อแก้วได้ 
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การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 

ปกติการออกดอกของมังคุดจะไม่ออกพร้อมกัน แต่จะทยอยออกอยู่นาน 30 วัน ทำให้การเก็บเกี่ยว
มังคุดต้องทยอยเก็บเกี่ยวไปด้วยเช่นกัน หลังจากมังคุดเริ่มติดผลประมาณ 11-12 สัปดาห์ ก็จะทยอยเก็บ
เกี่ยวได้ การเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี  ยึดหลักให้มังคุดได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุด จะช่วยรักษา
คุณภาพไว้ได้มาก เพราะผลมังคุดหากได้รับความกระทบกระเทือน เช่น ตกลงพื้นด้วยระยะเพียง 20 
เซนติเมตร ในเวลาต่อมาผลจะแข็ง และทำให้เนื้อเสียจนบริโภคไม่ได้ สามารถใช้ดัชนีการเก็บเกี่ยวจาก
ระดับสีของผลมังคุด ดังนี้ 
 

ระยะที่ 1  - ผลมีสีเหลืองอมเขียว 
                        - เริ่มมีจดุประสีชมพูเล็กน้อย 
                        - มียางสีเหลืองในเปลือกมาก 
                        - เนื้อและเปลือกมากไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 

ระยะที่ 2   - ผลมีสีเหลืองอ่อนอมชมพู 
     - เริ่มมีจุดประสีชมพูทั่วผล 

    - มียางสีเหลืองในเปลือกปานกลาง 
    - เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันได้ยากถึงปานกลาง 
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ระยะที่ 3   - ผลมีสีชมพูสม่ำเสมอ 
    - จุดประสีชมพูขยายรวมกัน 
    - มียางสีเหลืองในเปลือกน้อยถึงน้อยมาก 
    - เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันได้ปานกลาง 
 

          ระยะที่ 4  - ผลมีสีแดง หรือน้ำตาลอมแดง 
   - มียางสีเหลืองในเปลือกน้อยมาก 
   - เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันได้ 
   - เป็นระยะที่รับประทานได้ 
 

          ระยะที่ 5  - ผลมีสีม่วงอมแดง 
   - ไม่มียางสีเหลืองในเปลือกเลย 
   - เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันได้ง่าย 
   - เปลือกจะอ่อนนุ่มมากข้ึนไม่ทนต่อแรงกด 
 

          ระยะที่ 6  - ผลมีสีม่วงอมดำ 
                       - ไม่มียางสีเหลืองในเปลือกเลย 

  - เนื้อและเปลือกมากไม่สามารถแยกออกจากกันได้ง่าย 
  - เปลือกจะอ่อนนุ่มมากขึ้นไม่ทนต่อแรงกด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีการเก็บเกี่ยวจากระดับสีของมังคุด 
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เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลมังคุด ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้ 
 

1) ไม้สอย คือ ไม้ที่ทำจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียกว่า ไม้จำปาสอย เป็นเครื่องมือที่ทำจากไม้ไผ่ 
โดยผ่าเป็น 4-5 แฉก และลบเหลี่ยมที่ปลายจำปา เพื่อป้องกันผลเกิดรอยแผล สอยหรือเก็บมังคุดได้ครั้งละ 
1-3 ผล แต่จะต้องระวังอย่าให้ปลายไม้ตะแคง จะทำให้ผลมังคุดร่วงหล่นเสียหาย ปัจจุบันมีการดัดแปลงใช้
พลาสติกแทนไม้ไผ่ ซึ่งทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตต่อครั้งได้มากขึ้น และลดความเสี่ยงในการร่วงหล่นของผล
มังคุด วิธีนี้เกษตรกรในพ้ืนที่นิยมใช้  

 

2) ถุงกาแฟ สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งละ 5-7 ผล และค่อนข้างจะมีความปลอดภัยต่อการบอบช้ำ
ของผลมังคุด แต่ปัญหาที่ยุ่งยากคือ เครื่องมือชนิดนี้หนัก เป็นปัญหามากสำหรับการขึ้นต้นเก็บผลมังคุด 
 

 

 

 
 
 
 
 

ไม้จำปาสอยมังคุดท่ีนิยมใช้ในพ้ืนที่
นครศรีธรรมราช 

 

ไม้สอยมังคุดแบบถุงกาแฟ 
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การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
 

ผลมังคุดแม้มีเปลือกหนา ผลค่อนข้างแข็งแรง เกิดบาดแผลได้ยาก แต่เมื่อถูกระทบกระเทือน เช่น 
ตกจากที่สูง มีแรงกระแทกจากการกดทับหรือการขนส่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในส่วนของเปลือกที่อยู่
ถัดเข้าไป ทำให้เปือกแข็ง ปอกเปลือกได้ยาก และเนื้อในอาจเสียได้ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอน ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดบาดแผล หรือกระทบกระเทือน เกิด
อาการช้ำ มังคุดที่แก่จัดหลังการเก็บเกี่ยวจะถูกบรรจุใส่ภาชนะ แล้วลำเลียงไปยังแหล่งคัดบรรจุ โดยมีขั้น 
ตอนดังนี้ 

 1. การคัดเลือก (sorting) เพื่อคัดเอาผลเสียและผิดปกติไม่ได้ขนาด มีตำหนิออก เป็นการป้องกัน
การแพร่กระจายของจุลินทรียทั้งแบคทีเรียและเชื้อราจากผลเสียไปยังผลปกติ ซ่ึงจุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวน
มากขึน้หากเกิดแผลเปิดหรือรอยช้ำบนผลมังคุด 

 2. การล้างทำความสะอาด (cleaning) การกำจดัแมลงในผลมังคุด หลังการเก็บเกี่ยวผลมังคุดอาจ 
มีแมลงหรือไข่แมลงวันผลไม้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ไฟ อยู่ภายในผล การกำจัดแมลงหรือไข่แมลงวันผลไม้ทำได้โดย
นำผลมังคุดมาแช่ในน้ำร้อนที่ 40-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที อาจผสมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในน้ำ
เช่น ไทอะเบนดาโซล หรือเบโนมิล หรืออาจใช้การฉายรังสี (food irradiation) สำหรับปริมาณรังสีที่
อนุญาติให้ใช้เพื่อควบคุมการแพร่พนัธุ์ของแมลงและชะลอการสุกของมังคุดไม่เกิน 1 กิโลเกรย์ 

3. การลดอุณหภูมิ (pre - cooling) โดยแช่ในน้าเย็นไหลผ่าน (hydro cooling) เพื่อลดปริมาณ 
ความร้อนภายในผลการหายใจ โดยมังคุด 1 ตัน จะปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมากถึง 16,500-
33,300 BTU / วัน การลดอุณหภูมิของมังคุดดด้วยน้าเย็นจะทำให้มีอุณหภูมิภายในผลเพียงแค่ 13 องศา
เซลเซียส จากนั้นนำไปทำให้สะเด็ดน้าด้วยพัดลม ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง บรรจุผลตั้งในกล่องกระดาษ 
แล้วปิดฝากล่อง  

4. เก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 
เปอร์เซ็นต ์เพ่ือรอการขนส่ง ผลมังคุดมีอายุการเก็บรักษา 2-4 สัปดาห์  

 
การเกิดการสะท้านหนาวของมังคุด  

การแช่เย็นมังคุดที่อุณภูมิ 10-13 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านี้ ทำให้เกิดอาการสะท้านหนาว 
(chilling injury) ทำให้การสุกผิดปกต ิเกิดกลิ่นผิดปกต ิสีผิวผลเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล และเป็นสาเหตุของการ
เสียด้วยจุลินทรีย์ (microbial spoilage) ได้ง่าย  

 
 
 
 



มังคุดนอกฤดูจังหวัดนครศรีธรรมราช    22 
 

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมังคุด 
 
ปัจจุบันมังคุดมีแนวโน้มการส่งออกมากขึ้น โดยการขนส่งไปขายยยังต่างประเทศนั้น หากใช้วิธีการ

ขนส่งทางเครื่องบินจะใช้้เวลาสั้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะค่อนข้างสูง ผู้ส่งออกจึงนิยมใช้วิธีการขนส่งโดย
ทางเรือ ซ่ึงจะมีค่าใชจ่ายในการขนส่งถูกกว่า แต่มีข้อเสียคือใช้ระยะเวลาในการขนส่งมากกว่า และเนื่องจาก
มังคดุมีระยะเวลาในการเปลี่ยนสีผิวผล และมีการแปรเปลี่ยนสภาพเร็ว เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและมีอายุ
การวางขายไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการส่งออกมังคุดเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นการหาแนวทางสำหรับการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดจึงเป็นทางออกสำหรับการแก้ปัญหา
ดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการยืดอายุการเก็บ รักษาเพื่อให้สามารถเก็บได้นาน และ
สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยที่องค์ประกอบทางเคมีของผลผลิตมังคุดยังเหมือนเดิม โดยมี
การนำเอาสารเคลือบผิวมาใช้สำหรับการยืดอายุไม่ว่าจะเป็น ไคโตซาน ไขคานูบา เป็นต้น ร่วมกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่ำ 13-15 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุการเก็บรักษามังคุดได้ 28-32 วัน ขึ้นอยู่กับชนิด
ของสารเคลือบ 

 

 

การตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลติ  
 

ทำการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่ฉีกขาดในช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต กิ่งที่อยู่ติดพ้ืนดิน และก่ิงที่ปลายกิ่งชนกัน นอกจากนี้ ควรมีการตัดแต่งกิ่งที่แตกใหม่ภายในทรงพุ่ม 
ต้นมังคุดที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ควรมีการตัดยอดออกเพื่อเปิดทรงพุ่มให้แสงทะลุผ่าน ทำให้ใบและกิ่ง
ภายในทรงพุ่มได้รับแสงเต็มที่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง มีผลทำให้ผลผลิตสูง และมี
ประสิทธิภาพในการลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิดได้ 
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวนรอบ 10 วันในรอบปี 

เดือน มกราคม 

วัน/เดือน สภาพภูมิอากาศ 
การพัฒนาการของ 

มังคุด 
ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 ม.ค. 
น้ำฝน 256.9มม. 
ความชื้น 86.3% 
อุณหภูมิ 26.6oC 

เก็บเกี่ยวผลผลิต

 

 

- มดดำ  
- อาการเนื้อแก้ว  
ยางไหล 

 

1. เป็นช่วงฝนชุก เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือ
ทีป ้องก ันไม่ให้ผลมังคุดร ่วงหล่น หรือ
กระแทกรุนแรงระวังอย่าให้ขั ้วหัก หรือ
กลีบเลี้ยงช้ำ เลือกเก็บเฉพาะผลทีสกุแก่ใน
ระยะสายเลือด (ระดับสีที่ 4) 
2. ป้องกันผลผลิตเสียหาย ในระหว่างการ
ปฏ ิบ ัต ิหล ั งการเก ็บ เก ี ่ ยวในสวนไม่
เหมาะสม หลังการเก็บเกี่ยวผลมังคุดแล้ว 
เก็บไว้ในที่ร่ม ทำความสะอาดผล ขูดยางที่
เปลือกออก และคัดแยกคุณภาพก ่อน
จําหน่าย 

11-20 ม.ค. 
น้ำฝน 256.9 มม. 
ความชื้น 86.3% 
อุณหภูมิ 26.6 oC 

เก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

 

- มดดำ  
- อาการเนื้อแก้ว ยางไหล 

 

1. เป็นช่วงฝนชุก เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือ
ทีป ้องก ันไม่ให้ผลมังคุดร ่วงหล่น หรือ
กระแทกรุนแรงระวังอย่าให้ขั ้วหัก หรือ
กลีบเลี้ยงช้ำ เลือกเก็บเฉพาะผลทีสกุแก่ใน
ระยะสายเลือด (ระดับสีที่ 4) 
2. ป้องกันผลผลิตเสียหาย ในระหว่างการ
ปฏ ิบ ัต ิหล ั งการเก ็บ เก ี ่ ยวในสวนไม่
เหมาะสม หลังการเก็บเกี่ยวผลมังคุดแล้ว 
เก็บไว้ในที่ร่ม ทำความสะอาดผล ขูดยางที่
เปลือกออก และคัดแยกคุณภาพก ่อน
จําหน่าย 

21-31 ม.ค. 
น้ำฝน 256.9 มม. 
ความชื้น 86.3 % 
อุณหภูมิ 26.6 oC 

เก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

 
 

- มดดำ  
- อาการเนื้อแก้ว ยางไหล 

 

1. เป็นช่วงฝนชุก เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือ
ทีป ้องก ันไม่ให้ผลมังคุดร ่วงหล่น หรือ
กระแทกรุนแรงระวังอย่าให้ขั ้วหัก หรือ
กลีบเลี้ยงช้ำ เลือกเก็บเฉพาะผลทีสกุแก่ใน
ระยะสายเลือด (ระดับสีที่ 4) 
2. ป้องกันผลผลิตเสียหาย ในระหว่างการ
ปฏ ิบ ัต ิหล ั งการเก ็บ เก ี ่ ยวในสวนไม่
เหมาะสม หลังการเก็บเกี่ยวผลมังคุดแล้ว 
เก็บไว้ในที่ร่ม ทำความสะอาดผล ขูดยางที่
เปลือกออก และคัดแยกคุณภาพก ่อน
จําหน่าย 

 
 

ปฏิทินคำแนะนำการจัดการสวนมังคุดนอกฤดู รอบ 10 วัน ในรอบปี 
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน กุมภาพันธ ์

วัน/เดือน สภาพภูมิอากาศ 
การพัฒนาการของ 

มังคุด 
ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 ก.พ. 
น้ำฝน 44.4 ม.ม. 
ความชื้น 83.3% 
อุณหภูมิ 27oC 

เก็บเกี่ยวผลผลิต-จัดการปุย๋ 

 

 

- มดดำ 
 

1.เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือทีป้องกันไม่ให้ผลมังคุดร่วงหล่น หรือ
กระแทกรุนแรงระวังอย่าให้ขั้วหัก หรือกลีบเลี้ยงช้ำ เลือกเก็บเฉพาะ
ผลทีสุกแก่ในระยะสายเลือด (ระดับสีที่ 4) 
2. ป้องกันผลผลิตเสียหาย ในระหว่างการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวใน
สวนไม่เหมาะสม หลังการเก็บเกี่ยวผลมังคุดแล้ว เก็บไว้ในที่ร่ม ทำ
ความสะอาดผล ขูดยางที ่เปลือกออก และคัดแยกคุณภาพก่อน
จําหน่าย 
3. จัดการปุ๋ยเพื่อเตรียมความพร้อมต้นสำหรับการออกดอก หว่าน
ปุ๋ยเคมี สูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ13-13-21 ให้ทั่วใต้ทรงพุ่ม 
อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นเท่ากับ 1/3เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 

11-20 ก.พ. 
น้ำฝน 44.4 ม.ม. 
ความชื้น 83.3% 
อุณหภูมิ 27 oC 

จัดการน้ำ-ตัดแต่งกิ่ง 

 

 

 1. จัดการน้ำ โดยปล่อยให้ ต้นมังคุดผ่านช่วงแล้งจนก้านระหวา่งข้อ
สุดท้ายของยอดแสดงอาการเหี่ยวอย่างชัดเจน และใบคู่สุดท้ายของ
ยอดเริ่มมีอาการใบตก 
2. ตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมขนาดทรงพุ่ม  
    2.1 ตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านข้างของทรงพุ่มที่ประสานกันออกให้มี
ช่องว่างระหว่างชายพุ ่มโดยรอบกับต้นข้างเคียงประมาณ50-75 
เซนติเมตร 
    2.2 ตัดยอดในส่วนที่สูงเกินต้องการออก 
    2.3 ตัดกิ่งประธาน หรือกิ่งรองออกด้านละ 1-5 กิ่ง เพื่อทำเป็น
ช่องเปิดให้แสงส่องผ่านเข้าไปในทรงพุ่ม ในกรณีต้นมังคุดที่ให้ผลผลติ
แล้ว เมื่อแสงส่องผ่านเข้าไปในทรงพุ่ม ทำให้มีกิ่งแขนงเกิดจำนวน
มาก ให้เลี้ยงกิ่งแขนงที่อยู่ในทรงพุ่มไว้ 

21-28ก.พ. 
น้ำฝน 44.4 ม.ม. 
ความชื้น 83.3% 
อุณหภูมิ 27 oC 

จัดการน้ำ กำจัดวัชพืช 

 

 

 1. จัดการน้ำ โดยปล่อยให้ ต้นมังคุด 
ผ่านช่วงแล้งจนก้านระหว่างข้อสุดท้ายของยอดแสดงอาการเหี่ยว
อย่างชัดเจน และใบคู่สุดท้ายของยอดเริ่มมีอาการใบตก 
2. กําจัดวัชพืช  
     2.1 วัชพืชฤดูเดียว เช่น หญ้าขจรจบ หญ้าตีนนก เป็นต้นตัด
วัชพืชให้สั ้นด้วยเครื ่องตัดหญ้า หรือใช้สารกําจัดวัชพืชเช่น พา
ราควอท 27.6% เอสแอล อัตรา 75-150 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 
20 ลิตร พ่นให้ทั่วในพื้นที่ 1/4 ไร่หลังวัชพืชงอก เมื่อวัชพืชกําลัง
เจริญเติบโต และมีใบมาก และควรพ่นก่อนวัชพืชออกดอก ขณะพ่น
ควรมีแดดจัด ลมสงบ ระวังละอองสารสัมผัสใบและต้นมังคุด 
    2.2 วัชพืชข้ามปี เช่น หญ้าคา หญ้าชันกาด แห้วหมู เป็นต้นตัด
วัชพืชให้สั้นด้วยเครื่องตัดหญ้าหรือใช้สารกําจัดวัชพืชเช่น ไกลโฟเสท 
48% เอสแอล อัตรา 150-200 มิลลิลิตร หรือ กลูโฟชิเนตแอมโมเนยี 
15% เอสแอลอัตรา 250-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่ว
ในพื้นที่ 1/4 ไร่  
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
                                             เดือน มีนาคม 

วัน/เดือน 
สภาพ

ภูมิอากาศ 
การพัฒนาการของ 

มังคุด 
ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 มี.ค. 
น้ำฝน 168 ม.ม. 
ความชื้น 82.6% 
อุณหภูมิ 28oC 

จัดการน้ำเพื่อชกันำการออกดอก 
และใบอ่อน 

 

 

 จัดการน้ำ โดยปล่อยให้ ต้นมังคุดผ่านช่วงแล้ง
จนก้านระหว่างข้อสุดท้ายของยอดแสดงอาการ
เหี่ยวอย่างชัดเจน และใบคู่สุดท้ายของยอดเริ่ม
มีอาการใบตก  

11-20 มี.ค. 
น้ำฝน 168 ม.ม. 
ความชื้น 82.6% 
อุณหภูมิ 28oC  

จัดการน้ำเพื่อชกันำการออกดอก 
และใบอ่อน

 

 

 จัดการน้ำ โดยเมื่อปล่อยให้ ต้นมังคุดผ่านช่วง
แล้งจนก้านระหว่างข้อสุดท้ายของยอดแสดง
อาการเหี่ยวอย่างชัดเจน และใบคู่สุดท้ายของ
ยอดเริ่มมีอาการใบตก แล้วจึงให้น้ำครั้งแรกใน
ปริมาณ 35-40 มิลลิเมตร (1 มิลลิเมตร เท่ากับ
ปริมาณน้ำ 1 ลิตร ต่อพื้นที่ทรงพุ่ม 1 ตาราง
เมตร) และครั้งต่อมาทุก 7-10 วัน ในปริมาณ 
17.5-20.0 มิลลิเมตร จนกว่าต้นมังคุดจะออก
ดอกมากกว่า หรือเท่ากับ15% ของจำนวนยอด
ทั้งหมด 

21-31 มี.ค. 
น้ำฝน 168 ม.ม. 
ความชื้น 82.6% 
อุณหภูมิ 28oC 

         แทงตาดอกและใบอ่อน 

 

 
 

1. แมลงเพลี้ยไฟพริก 
2. ไรขาวพริก 
3. หนอนชอนใบ 
4.หนอนกินใบอ่อน 

1. ตรวจประเมินการทำลายของเพลี้ยไฟพริก 
และไรขาวพริก หากพบการทำลายหรือแมลง
ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีสำหรับกำจัดเพลี้ยไฟพริก 
ใช้อิมิดาโคลพริด อัตรา 10 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร
หรือ ไรขาวพริกใช้ไพริดาเบน อัตรา 10 กรัม 
ต่อน้ำ 20 ลิตร 
2. จัดการน้ำเพื่อควบคุมปริมาณดอก 
     - ให้น้ำในอัตรา 80% ของอัตราการระเหย
น้ำจากถาดระเหยชนิด A ทุก 3 วัน เพื่อควบคุม
ให้มีปริมาณดอกต่อต้นเท่ากับ 
35-50% ของยอดทั้งหมด 
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบป ี
                      เดือน เมษายน 

วัน/เดือน 
สภาพ

ภูมิอากาศ 
การพัฒนาการของ 

มังคุด 
ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 เม.ย. 
น้ำฝน 153.8 มม. 
ความชื้น 82.3% 
อุณหภูมิ 29.1oC 

ดอกตูม- ใบอ่อน 

 

 

1. แมลงเพลี้ยไฟพริก 
2. ไรขาวพริก 
3. หนอนชอนใบ 
4.หนอนกินใบอ่อน 

ป้องกันกําจัดแมลงและไรศัตรูทำลายใบอ่อน พ่นด้วยสารเคมี
เมื่อความเสียหายเกินระดับเศรษฐกิจ ดังนี้ 
       1. เพลี้ยไฟพ่นอิมิดาโคลพริด10% เอสแอล อัตรา10 
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโปรนิล 5%เอสซี อัตรา10 
มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ ไซเพอร์เมทริน/โฟซาโลน 
6.25%/22.5% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร    หรือ
คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
       2. หนอนกินใบอ่อน พ่น คาร์บาริล 85%ดับบลิวพี 
อัตรา50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
       3. หนอนชอนใบ พ่นสารเคมี 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน โดย
ใช้คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 
       4. ไรแดง พ่นด้วยโพรพาร์ไกด์ 30% ดับบลิวพี อัตรา 
30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เฮกซีไทอะซอกซ์ 2% อีซี อัตรา 
40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

11-20 เม.ย. 
น้ำฝน 153.8มม. 
ความชื้น 82.3% 
อุณหภูมิ 29.1oC 

ดอกบาน-ใบอ่อน 

 

 

1. แมลงเพลี้ยไฟพริก 
2. ไรขาวพริก 
3. หนอนชอนใบ 
4.หนอนกินใบอ่อน 

1. จัดการน้ำเพื่อควบคุมปริมาณดอก 
    - ให้น้ำในอัตรา 80% ของอัตราการระเหยน้ำจากถาด
ระเหยชนิด A ทุก 3 วัน เพื่อควบคุมให้มีปริมาณดอกต่อต้น
เท่ากับ 35-50% ของยอดทั้งหมด 
2. ป้องกันกําจัดแมลงศัตรูทำลายดอก 
    2.1 พ่น ด้วยสารเคมี เมื่อความเสียหายเกนิระดบัเศรษฐกจิ 
(จำนวนเพลี้ยไฟมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ดอก) ดังนี้ 
         - เพลี้ยไฟ พ่นด้วย อิมิดาโคลพริด10% เอสแอล อัตรา
10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโปรนิล 5%เอสซี อัตรา10 
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไซเพอร์เมทริน /โฟซาโลน 
6.25%/22.5% อีซี อัตรา40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

21-30 เม.ย. 
น้ำฝน 153.8 มม. 
ความชื้น 82.3% 
อุณหภูมิ 29.1oC 

ผลอ่อน-ใบเพสลาด 

 

 

1. แมลงเพลี้ยไฟพริก 
2. ไรขาวพริก 
3. หนอนชอนใบ 
4.หนอนกินใบอ่อน 

1. ป้องกันกําจัดแมลงศัตรูทำลายผลมังคุด  
    1.1 พ่นด้วยสารเคมี เมื่อความเสียหายเกินระดับเศรษฐกิจ 
(จำนวนเพลี้ยไฟมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 ผล) ดังนี้ 
        - เพลี้ยไฟ พ่นอิมิดาโคลพริด10% เอสแอล อัตรา10 
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟิโปรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ ไซเพอร์เมทริน/โฟซาโลน
6.25%/22.5% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 
คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร 
    1.2 ไรขาว พ่นอามีทราช 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อ
น้ำ20 ลิตร 
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน พฤษภาคม 

วัน/เดือน สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาการของ 
มังคุด 

ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 พ.ค. 
น้ำฝน 180.8 มม. 
ความชื้น 83.1% 
อุณหภูมิ 29.5oC 

ผลอ่อนใบเพสลาด 

 

 

1. แมลงเพลี้ยไฟพริก 
2. ไรขาวพริก 
3. หนอนชอนใบ 
4.หนอนกินใบอ่อน 

1. ประเมินจำนวนผลต่อต้น ถ ้าม ีจำนวนผล
มากกว่า 50% ของยอดทั้งหมด ให้ใส่ปุ ๋ยยูเรีย 
อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น หว่านใต้ทรงพุ่ม บริเวณ
ที่น้ำชลประทานซึมไปถึง เพื่อทำให้ผลร่วงเหลือ
ประมาณ 35-50% ของยอดทั้งหมด 
2. ป้องกันกําจัดโรคที่ทำลายใบด้วยสารเคมี ดังนี้ 
      - โรคใบจุด พ่นคาร์เบนดาซิม50% ดับบลิวพี
อัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
      - โรคจุดสนิมพ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอ
ไรด ์80% ดับบลิวพีอัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 

11-20 พ.ค. 
น้ำฝน 180.8  มม. 
ความชื้น 83.1% 
อุณหภูมิ 29.5 oC 

ผลอ่อน 
 

 

 

มดดำ 1. จัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - เพิ่มปริมาณการให้ น้ำจากอัตรา 80% เป็น 
90% ของอัตราการระเหยน้ำ จากถาดระเหยน้ำ
ชนิด A 
2. จัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือสูตร 12-17-2 
อ ัตราเป็นก ิโลกรัมต ่อต ้นเท ่า ก ับ 1/3 ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มโดยการหว่านใต้ทรงพุ่ม
บริเวณที่น้ำชลประทานซึมไปถึง 

21-31พ.ค. 
น้ำฝน 180.8  มม. 
ความชื้น 83.1% 
อุณหภูมิ 29.5 oC 

จัดการปุ๋ยเพือ่พัฒนาการของผล 

 

 

มดดำ 1. จัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - เพิ่มปริมาณการให้ น้ำจากอัตรา 80% เป็น 
90% ของอัตราการระเหยน้ำ จากถาดระเหยน้ำ
ชนิด A 
2. จัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือสูตร 12-17-2 
อ ัตราเป็นก ิโลกรัมต ่อต ้นเท ่า ก ับ 1/3 ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มโดยการหว่านใต้ทรงพุ่ม
บริเวณที่น้ำชลประทานซึมไปถึง 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=comblack&date=22-06-2010&group=19&gblog=4&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=jXQFVNq7ItWD8gXbtICIDw&ved=0CCMQ9QEwBg&usg=AFQjCNG_a3zhWooh8sSbtht0vWclWf4HCg
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
                                                       เดือน มถิุนายน 

วัน/เดือน สภาพภูมิอากาศ 
การพัฒนาการของ 

มังคุด 
ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 มิ.ย. 
น้ำฝน 89.6 มม. 
ความชื้น 81.8% 
อุณหภูมิ 29.1oC 

จัดการปุ๋ยเพือ่พัฒนาการของผล

 

 

อาการผลแตก-มดดำ 1. จัดการน้ำเพื ่อส่งเสริมการพัฒนาการ
ของผล 
   - เพิ่มปริมาณการให้ น้ำจากอัตรา 80% 
เป็น 90% ของอัตราการระเหยน้ำ จาก
ถาดระเหยน้ำชนิด A 
2. จัดการปุ๋ยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ
ของผล 
   - ใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือสูตร 
12-12-17-2 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้น เท่า 
กับ 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มโดย
ก า รหว ่ า น ใต ้ ท ร งพ ุ ่ มบ ร ิ เ วณท ี ่ น้ ำ
ชลประทานซึมไปถึง 

11-20 มิ.ย. 
น้ำฝน 89.6 มม. 
ความชื้น 81.8% 
อุณหภูมิ 29.1oC 

 
จัดการปุ๋ยเพือ่ปริมาณผลผลิตคุณภาพ

 

 

 
อาการผลแตก-มดดำ 

จัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของ
ผลผลิตคุณภาพ 
    - พ ่ นป ุ ๋ ยทา ง ใบท ี ่ ม ี ส า ร เ ร ่ ง ก า ร
เจริญเติบโตของพืช อัตรา 30-40 มิลลิลิตร 
ต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 3 คร้ัง ทุก 7 วัน 

21-30 มิ.ย. 
น้ำฝน 89.6 มม. 
ความชื้น 81.8% 
อุณหภูมิ 29.1oC 

 
จัดการปุ๋ยเพือ่ปริมาณผลผลิตคุณภาพ 

 

 

 
อาการผลแตก-มดดำ 

จัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของ
ผลผลิตคุณภาพ 
    - พ ่ นป ุ ๋ ยทา ง ใบท ี ่ ม ี ส า ร เ ร ่ ง ก า ร
เจริญเติบโตของพืช อัตรา 30-40 มิลลิลิตร 
ต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 3 คร้ัง ทุก 7 วัน 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=31107&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-XUFVK3rG5PZ8gX_moDABA&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNGOnf2K9zgSDG5Tz7Qbh8KJDuXWaA
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
                                                          เดือน กรกฎาคม 

วัน/เดือน สภาพภูมิอากาศ 
การพัฒนาการของ 

มังคุด 
ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 ก.ค. 
น้ำฝน 111.4  มม. 
ความชื้น 82.1% 
อุณหภูมิ 28.9oC 

เก็บเกี่ยวผลผลิต

 

 

- มดดำ  
 

1. เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือที่ป้องกันไม่ให้ผลมังคดุร่วง
หล่น หรือกระแทกรุนแรงระวังอย่าให้ขั้วหัก หรือกลีบ
เลี้ยงช้ำ เลือกเก็บเฉพาะผลที่สุกแก่ในระยะสายเลือด 
(ระดับสีที่ 4) 
2. ป้องกันผลผลิตเสียหาย ในระหว่างการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวในสวนไม่เหมาะสม หลังการเก็บเกี่ยวผล
มังคุดแล้ว เก็บไว้ในที่ร่ม ทำความสะอาดผล ขูดยางที่
เปลือกออก และคัดแยกคุณภาพก่อนจําหน่าย 
 

11-20 ก.ค. 
น้ำฝน 111.4 มม. 
ความชื้น 82.1% 
อุณหภูมิ 28.9oC 

จัดการน้ำโดยปลอ่ยให้มังคุดผ่านช่วงแล้ง 

 

 

- มดดำ  
 

1. เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือที่ป้องกันไม่ให้ผลมังคุดร่วง
หล่น หรือกระแทกรุนแรงระวังอย่าให้ขั้วหัก หรือกลีบ
เลี้ยงช้ำ เลือกเก็บเฉพาะผลที่สุกแก่ในระยะสายเลือด 
(ระดับสีที่ 4) 
2. ป้องกันผลผลิตเสียหาย ในระหว่างการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวในสวนไม่เหมาะสม หลังการเก็บเกี่ยวผล
มังคุดแล้ว เก็บไว้ในที่ร่ม ทำความสะอาดผล ขูดยางที่
เปลือกออก และคัดแยกคุณภาพก่อนจําหน่าย 
 

21-31 ก.ค. 
น้ำฝน 111.4 มม. 
ความชื้น 82.1% 
อุณหภูมิ 28.9oC 

เก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

 

- มดดำ  
  

1. เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือที่ป้องกันไม่ให้ผลมังคดุร่วง
หล่น หรือกระแทกรุนแรงระวังอย่าให้ขั้วหัก หรือกลีบ
เลี้ยงช้ำ เลือกเก็บเฉพาะผลที่สุกแก่ในระยะสายเลือด 
(ระดับสีที่ 4) 
2. ป้องกันผลผลิตเสียหาย ในระหว่างการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวในสวนไม่เหมาะสม หลังการเก็บเกี่ยวผล
มังคุดแล้ว เก็บไว้ในที่ร่ม ทำความสะอาดผล ขูดยางที่
เปลือกออก และคัดแยกคุณภาพก่อนจําหน่าย 
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
                                                        เดือน สิงหาคม 

วัน/เดือน สภาพภูมิอากาศ 
การพัฒนาการของ 

มังคุด 
ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 ส.ค. 
น้ำฝน 177.3 มม. 
ความชื้น 81.9% 
อุณหภูมิ 29oC 

เก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

 

- มดดำ  
 

1. เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือทีป้องกันไม่ให้ผลมังคุด
ร่วงหล่น หรือกระแทกรุนแรงระวังอย่าให้ขั้วหัก หรือ
กลีบเลี ้ยงช้ำ เลือกเก็บเฉพาะผลทีสุกแก่ในระยะ
สายเลือด (ระดับสีที่ 4) 
2. ป้องกันผลผลิตเสียหาย ในระหว่างการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวในสวนไม่เหมาะสม หลังการเก็บเกี่ยวผล
มังคุดแล้ว เก็บไว้ในที่ร่ม ทำความสะอาดผล ขูดยางที่
เปลือกออก และคัดแยกคุณภาพก่อนจําหน่าย 
3. จัดการปุ๋ยเพื่อเตรียมความพร้อมต้นสำหรับการ
ออกดอก 
    - หว่านปุ๋ยเคมี สูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 หรือ
13-13-21 ให้ทั่วใต้ทรงพุ่ม อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้น
เท่ากับ 1/3เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 

11-20 ส.ค. 
น้ำฝน 177.3 มม. 
ความชื้น 81.9% 
อุณหภูมิ 29oC 

             จัดการน้ำ-ตัดแต่งกิ่ง 

 

 

 จัดการน้ำ โดยปล่อยให้ ต้นมังคุดผ่านช่วงแล้งจนก้าน
ระหว่างข้อสุดท้ายของยอดแสดงอาการเหี่ยวอย่าง
ชัดเจน และใบคู่สุดท้ายของยอดเริ่มมีอาการใบตก 

21-31ส.ค. 
น้ำฝน 177.3 มม. 
ความชื้น 81.9% 
อุณหภูมิ 29oC 

จัดการน้ำ กำจัดวัชพืช 

 

 

 จัดการน้ำ โดยเมื่อปล่อยให้ ต้นมังคุดผ่านช่วงแลง้จน
ก้านระหว่างข้อสุดท้ายของยอดแสดงอาการเหี่ยว
อย่างชัดเจน และใบคู่สุดท้ายของยอดเริ่มมีอาการใบ
ตก แล้วจึงให้น้ำครั้งแรกในปริมาณ 35 -40 มิลลิเมตร 
(1 มิลลิเมตร เท่ากับปริมาณน้ำ 1 ลิตร ต่อพื้นที่ทรง
พุ่ม 1 ตารางเมตร) และครั้งต่อมาทุก 7-10 วัน ใน
ปริมาณ 17.5-2.00 มิลลิเมตร จนกว่าต้นมังคุดจะ
ออกดอกมากกว่า หรือเท่ากับ15% ของจำนวนยอด
ทั้งหมด 
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
                                                              เดือน กันยายน 

วัน/เดือน สภาพภูมิอากาศ 
การพัฒนาการของ 

มังคุด 
ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 ก.ย. 
น้ำฝน 110 มม. 
ความชื้น 83.7 % 
อุณหภูมิ 28.6oC 

จัดการน้ำเพื่อชกันำการออกดอก
และใบอ่อน 

 

 

1. แมลงเพลี้ยไฟพริก 
2. ไรขาวพริก 
3. หนอนชอนใบ 
4.หนอนกินใบออ่น 

1. ตรวจประเมินการทำลายของเพลี้ยไฟพริก และไรขาวพริก 
หากพบการทำลายหรือแมลงให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีสำหรับ
กำจัดเพลี้ยไฟพริก ใช้อิมิดาโคลพริด อัตรา 10 มล. ต่อน้ำ 20 
ลิตรหรือ ไรขาวพริกใช้ไพริดาเบน อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 
ลิตร 
2. จัดการน้ำเพื่อควบคุมปริมาณดอก 
     - ให้น้ำในอัตรา 80% ของอัตราการระเหยน้ำจากถาด
ระเหยชนิด A ทุก 3 วัน เพื่อควบคุมให้มีปริมาณดอกต่อต้น
เท่ากับ 35-50% ของยอดทั้งหมด 

11-20 ก.ย. 
น้ำฝน 110 มม. 
ความชื้น 83.7 % 
อุณหภูมิ 28.6 oC 

ดอกตูม- ใบอ่อน 

 

 

1. แมลงเพลี้ยไฟพริก 
2. ไรขาวพริก 
3. หนอนชอนใบ 
4.หนอนกินใบออ่น 

ป้องกันกําจัดแมลงและไรศัตรูทำลายใบอ่อน พ่นด้วยสารเคมี
เมื่อความเสียหายเกินระดับเศรษฐกิจ ดังนี้ 
1. เพลี ้ยไฟฉีดพ่นอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา10 
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโปรนิล 5% เอสซี อัตรา10 
มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือไซเพอร์เมทริน/โฟซาโลน 
6.25% / 22.5% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
2. หนอนกินใบอ่อน พ่น คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 
กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
3. หนอนชอนใบ พ่นสารเคมี 2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน โดยใช้
คาร์บาริล 85% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร 
4. ไรแดง พ่นด้วยโพรพาร์ไกด์ 30% ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ เฮกซีไทอะซอกซ์ 2% อีซี อัตรา 40 
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

21-30 ก.ย. 
น้ำฝน 110 มม. 
ความชื้น 83.7 % 
อุณหภูมิ 28.6oC 

ดอกบาน-ใบอ่อน 

 

 

1. แมลงเพลี้ยไฟพริก 
2. ไรขาวพริก 
3. หนอนชอนใบ 
4.หนอนกินใบออ่น 

1. จัดการน้ำเพื่อควบคุมปริมาณดอก โดนให้น้ำในอัตรา 80% 
ของอัตราการระเหยน้ำจากถาดระเหยชนิด A ทุก 3 วัน เพ่ือ
ควบคุมให้มีปริมาณดอกต่อต้นเท่ากับ 35-50% ของยอด
ทั้งหมด 
2. ป้องกันกําจัดแมลงศัตรูทำลายดอก 
     2.1 พ่นด้วยสารเคมี เม ื ่อความเส ียหายเก ินระดับ
เศรษฐกิจ (จำนวนเพลี้ยไฟมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตัวต่อ 4 
ดอก) ดังนี้ 
     - เพลี้ยไฟพ่นด้วยอิมิดาโคลพริด10% เอสแอล อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโปรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 
มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไซเพอร์เมทริน / โฟซาโลน  
6.25% / 22.5% อีซี อัตรา40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร 
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
                                                          เดือน ตุลาคม 

วัน/เดือน 
สภาพ

ภูมิอากาศ 
การพัฒนาการของ 

มังคุด 
ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 ต.ค. 
น้ำฝน 319 ม.ม. 
ความช้ืน 87.2% 
อุณหภูมิ 26.8oC 

ผลอ่อน-ใบเพสลาด 

 

 

1. แมลงเพลี้ยไฟพรกิ 
2. ไรขาวพรกิ 
3. หนอนชอนใบ 
4.หนอนกินใบอ่อน 

1. ป้องกันกําจัดแมลงศัตรูทำลายผลมังคุด 
    1.1 พ่นด้วยสารเคมีเมื่อความเสียหายเกินระดับ
เศรษฐกิจ (จำนวนเพลี้ยไฟมากกว่าหรือเท่ากับ 1 
ตัวต่อ 4 ผล) ดังนี้ 
        - เพลี้ยไฟ พ่นอิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา
10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือฟิโปรนิล 5% SC 
อัตรา10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไซเพอร์เมท
ร ิ น / โฟซา โลน  6.25%/22.5% EC อ ั ต ร า  40 
มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์โบซัลแฟน 20% 
EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 
    1.2 ไรขาว พ่นอามีทราช 20% EC อัตรา 40 
มิลลิลิตร ต่อน้ำ20 ลิตร 

11-20 ต.ค. 
น้ำฝน 319 ม.ม. 
ความช้ืน 87.2% 
อุณหภูมิ 26.8oC 

ผลอ่อนใบเพสลาด 

 

1. แมลงเพลี้ยไฟพรกิ 
2. ไรขาวพรกิ 
3. หนอนชอนใบ 
4.หนอนกินใบอ่อน 

1. ประเม ินจำนวนผลต่อต ้น ถ ้าม ีจำนวนผล
มากกว่า 50% ของยอดทั ้งหมด ให้ใส่ปุ ๋ยยูเรีย 
อัตรา 3-5 กิโลกรัมต่อต้น หว่านใต้ทรงพุ่ม บริเวณ
ที่น้ำชลประทานซึมไปถึง เพื่อทำให้ผลร่วงเหลือ
ประมาณ 35-50% ของยอดทั้งหมด 
2. ป้องกันกําจัดโรคที่ทำลายใบด้วยสารเคมี ดังนี้ 
      - โรคใบจุด พ่นคาร์เบนดาซิม 50% WP อัตรา
10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
      - โรคจุดสนิม พ่นด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 
80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
 

21-30 ต.ค. 
น้ำฝน 319 ม.ม. 
ความช้ืน 87.2% 
อุณหภูมิ 26.8oC 

ผลอ่อน 

 

 

มดดำ 1. จัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - เพิ ่มปริมาณการให้ น้ำจากอัตรา 80% เป็น 
90% ของอัตราการระเหยน้ำจากถาดระเหยน้ำ
ชนิด A 
2. จัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือสูตร 12-12-17-
2 อ ัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นเท่า ก ับ 1/3 ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม โดยการหว่านใต้ทรงพุ่ม
บริเวณที่น้ำชลประทานซึมไปถึง 
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
                                                     เดือน พฤศจกิายน 

วัน/เดือน สภาพภูมิอากาศ 
การพัฒนาการของ 

มังคุด 
ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 พ.ย. 
น้ำฝน 602.9 มม. 
ความชื้น 90.4% 
อุณหภูมิ 27oC 

ผลอ่อน 

 

 

มดดำ 1. จัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - เพิ่มปริมาณการให้ น้ำจากอัตรา 80% เป็น 90% 
ของอัตราการระเหยน้ำจากถาดระเหยน้ำชนิด A 
2. จัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือสูตร 12-12-17-2 
อ ัตรา เป ็นก ิ โลกร ัมต ่อต ้ น เท ่ า  ก ับ  1/3 ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ ่ม โดยการหว่านใต้ทรงพุ่ม
บริเวณที่น้ำชลประทานซึมไปถึง 

11-20 พ.ย. 
น้ำฝน 602.9 มม. 
ความชื้น 90.4% 
อุณหภูมิ 27oC 

จัดการปุ๋ยเพือ่พัฒนาการของผล 

 

 

มดดำ 1. จัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - เพิ่มปริมาณการให้ น้ำจากอัตรา 80% เป็น 90% 
ของอัตราการระเหยน้ำจากถาดระเหยน้ำชนิด A 
2. จัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือสูตร 12-12-17-2 
อ ัตรา เป ็นก ิ โลกร ัมต ่อต ้ น  เท ่ าก ับ  1/3  ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ ่มโดยการหว่านใต้ทรงพุ่ม
บริเวณที่น้ำชลประทานซึมไปถึง 
 
 

21-30 พ.ย. 
น้ำฝน 602.9 มม. 
ความชื้น 90.4% 
อุณหภูมิ 27oC 

จัดการปุ๋ยเพือ่พัฒนาการของผล 

 

 

มดดำ 1. จัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - เพิ่มปริมาณการให้ น้ำจากอัตรา 80% เป็น 90% 
ของอัตราการระเหยน้ำจากถาดระเหยน้ำชนิด A 
2. จัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือสูตร 12-12-17-2 
อ ัตรา เป ็นก ิ โลกร ัมต ่อต ้ น  เท ่ าก ับ  1/3 ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ ่มโดยการหว่านใต้ทรงพุ่ม
บริเวณที่น้ำชลประทานซึมไปถึง 

 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=31107&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-XUFVK3rG5PZ8gX_moDABA&ved=0CCsQ9QEwCw&usg=AFQjCNGOnf2K9zgSDG5Tz7Qbh8KJDuXWaA
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การพัฒนาการของมังคุดนอกฤดู ศัตรูพชื สภาพภูมิอากาศ และการจัดการสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
                                                       เดือน ธันวาคม 

วัน/เดือน สภาพภูมิอากาศ การพัฒนาการของ 
มังคุด 

ศัตรูมังคุด 
ที่สำคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 ธ.ค. 
น้ำฝน 430.3 มม. 
ความชื้น 88.1 % 
อุณหภูมิ 26.7 oC 

จัดการปุ๋ยเพือ่เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ 

 

 

มดดำ 1. จัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - เพิ ่มปริมาณการให้ น้ำจากอัตรา 80% 
เป็น 90% ของอัตราการระเหยน้ำจากถาด
ระเหยน้ำชนิด A 
2.จัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของผล 
   - ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือสูตร 12-12-
17-2 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้น เท่ ากับ 1/3 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มโดยการหว่านใต้
ทรงพุ่มบริเวณที่น้ำชลประทานซึมไปถึง 

11-20 ธ.ค. 
น้ำฝน 430.3 มม. 
ความชื้น 88.1 % 
อุณหภูมิ 26.7 oC 

จัดการปุ๋ยเพือ่ปริมาณผลผลิตคุณภาพ 

 

 

มดดำ จัดการปุ ๋ย เพื ่อส่งเสริมการพัฒนาการของ
ผลผลิตคุณภาพ 
    - พ่นปุ๋ยทางใบที่มีสารเร่งการเจริญเติบโต
ของพืช อัตรา 30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร 
จำนวน 3 คร้ัง ทุก 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

21-30 ธ.ค. 
น้ำฝน 430.3 มม. 
ความชื้น 88.1 % 
อุณหภูมิ 26.7 oC 

จัดการปุ๋ยเพือ่ปริมาณผลผลิตคุณภาพ 

 

 

มดดำ การจัดการปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของ
ผลผลิตคุณภาพ 
    - พ่นปุ๋ยทางใบที่มีสารเร่งการเจริญเติบโต
ของพืช อัตรา 30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร 
จำนวน 3 คร้ัง ทุก 7 วัน 
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การตลาดมังคุดนอกฤดู 
 

ผลผลิตมังคุดนอกฤดูเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แกเ่กษตรกร เนื่องจากผลผลิตจะมีปริมาณน้อยกว่าปกติ
ทำให้มีราคาสูง ปริมาณผลผลิตในแต่ละปี มีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ 
โดยปกติมังคุดนอกฤดูจะเริ่มแทงช่อดอกในช่วงเดือนสิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนธันวาคมหรือ
ต้นเดือนมกราคม โดยผลผลิตมังคุดนอกฤดูส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซ็นต์ จะส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เช่น 
ประเทศจีน ไต้หวัน เวียดนาม เกาหลี และยุโรป แต่ไม่มากนัก ส่วนผลผลิตที่ตกเกรด จะจำหน่ายในประเทศ 
และแปรรูป การขายผลผลิตมังคุดพบว่ามีการขายใน 3 ลักษณะ คือ 

 

1) ขายพ่อค้าคนกลาง มีจำนวนมาก และกระจายอยู่ในพื้นที่ปลูกมังคุดในอำเภอต่างๆ โดยพ่อค้า
คนกลางจะเป็นผู้รวบรวม รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ตามราคาท่ีโรงคัดบรรจุกำหนดในแต่ละวัน ราคาขาย
แบบเหมารวม ไม่มีการคัดเกรด ซึ่งเป็นการซื้อแบบกดราคา เกษตรกรมักเสียเปรียบ จากนั้นทำการคัดเกรด
ส่งโรงคัดบรรจุ ตามขนาดที่โรงคัดบรรจุกำหนด โดยจะส่งผลผลิตให้โรงคัดบรรจุในวันถัดไป 

 

2) กลุ่มเกษตรกรเป็นผู้รวบรวม โดยเกษตรกรสมาชิกจะนำผลผลิตที่เก็บได้ในแต่ละวันมาขายที่
กลุ่ม มีการคัดเกรด จากนั้นจะทำการประมูลราคาในแต่ละวัน วิธีนี้เกษตรกรจะได้ราคาค่อนข้างสูง การ
ดำเนินงานแบบกลุ่มมีน้อย เนื่องจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ทำได้ยาก ต้องมีผู ้นำที่เข้มแข็ง 
เสียสละ และเกษตรกรต้องมีความสามัคคี จังหวัดนครศรีธรรมราชมีกลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 กลุ่ม ในพ้ืนที่  
อำเภอชะอวด อำเภอลานสกา อำเภอพรหมคีรี และอำเภอท่าศาลา 

 

3) ขายให้โรงคัดบรรจุ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโรงคัดบรรจุมังคุดแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ จำนวน
โรงคัดบรรจ ุท ี ่ข ึ ้นทะเบียนกับกรมว ิชาการเกษตร  และได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน  GMP (Good 
Manufacturing Practice)  

 

ขั้นตอนการดำเนินงานของโรงคัดบรรจุ 
 

1. จุดรับวัตถุดิบโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และจากพ่อค้าคนกลาง (บางโรงคัดบรรจุอาจรับซื้อ
ผลผลิตจากพ่อค้าคนกลางอย่างเดียว เนื่องจากลดขั้นตอนการคัดเกรด) 

2. จุดคัดแยกมังคุด จะคัดแยกมังคุดตกไซด์ โดยแยกมังคุดดำ มังคุดดิบ และมังคุดผลแตกเสียหาย

ออก  
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3. จุดคัดผลมังคุดคุณภาพพร้อมบรรจุ เป็นจุดที่แยกลักษณะผิวของมังคุด มี 3 ลักษณะ คือ  
 
3.1 มังคุดผิวมัน คือ มังคุดท่ีมีสีผิวมันเกลี้ยงสม่ำเสมอ หูมีสีเขียว และมีผิวมันทั้งลูก เป็นมังคุด 
     คุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด มีราคาสูง 

           3.2 มังคุดผิวลาย คือ มังคุดท่ีมีลักษณะผิวลาย หูสีเขียว คุณภาพ และราคารองจากมังคุดผิวมัน 
3.3 มังคุดผิวกาก คือ มังคุดที่มีผิวตกกระ หรือผิวกากรุนแรง แต่จะต้องมีหูสีเขียว 
 

4. จุดคัดขนาดของผลมังคุดลงตะกร้า เป็นจุดที่นำผลมังคุดที่แยกผิวไว้แล้วมาแยกขนาด แล้วบรรจุ
ตะกร้า ขั้นตอนนี้พนักงานบรรจุมังคุดลงตะกร้า จะตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง ถ้าผิวมังคุดยัง
ไม่สม่ำเสมอจะต้องมีการใส่ตะกร้ารองกระดาษบ่มไว้ รอให้สีสม่ำเสมอ จึงบรรจุลงตะกร้าในวัน
ต่อไป 

5. จุดชั่งตะกร้า นำมังคุดท่ีบรรจุลงตะกร้ามาแต่งหน้าให้สวย และชั่งน้ำหนักตะกร้าๆ ละ 7.5 กิโลกรัม 
6. จุดพ่นน้ำ ทำการพ่นน้ำลงไปในตะกร้ามังคุด ปิดทับด้วยฟองน้ำ บางโรงคัดบรรจุ อาจมีการผสม 

Wax หรือสารป้องกันกำจัดเชื้อราด้วย เพื่อทำให้ผิวมังคุดในตะกร้าคงความสดและชุ่มชื ้นใน
ระหว่างการขนส่ง 

7. จุดติดสติ๊กเกอร์ นำสติ๊กเกอร์ติดที่ตะกร้ามังคุด เพื่อบอกขนาดมังคุดในตะกร้า เช่น 2A 3A 4A 5A 
และสติ๊กเกอร์ยังบอกลักษณะผิวของมังคุดในตะกร้าด้วย ดังนี้ 

- มังคุดผิวมัน ใช้สติ๊กเกอร์สีน้ำเงิน 
- มังคุดลาย ใช้สติ๊กเกอร์สีเขียว 
- มังคุดผิวกาก ใช้สติ๊กเกอร์สีแดง 

8. จดุบรรจุตะกร้า นำตะกร้าบรรจุรวมก่อนขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ 
9. จุดเช็คจำนวนสินค้า รอการขนส่ง โดยทำการตรวจสอบจำนวนสินค้าก่อนการส่งออกต่างประเทศ  

 

 
 

 

มงัคดุคณุภาพสง่ออกตา่งประเทศ มังคุดคุณภาพต่ำ ผลเล็ก ผิวและหูลาย 
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แผนผังขบวนการผลิตของโรงคัดบรรจ ุ
 

 
 
 

จดุรบัซือ้มงัคดุ

จดุคดัแยกมงัคดุ

มงัคดุคณุภาพ
พรอ้มบรรจุ

จดุคดัผิวของมงัคดุ

ผิวมนั ผิวลาย

จดุคดัขนาดและสี
ผิวของลกูใสต่ะกรา้

สีเขียว บม่ สีแดง บรรจุ

จดุชั่งน า้หนกั

จดุพน่น า้

ติดสติก๊เกอร์

แพ็คกิง้

จดุเช็คจ านวนสินคา้
รอการขนสง่

ตลาดตา่งประเทศ

ตกไซค-์แตก

ผิวกาก

มงัคดุตกไซค์

มงัคดุด  า มงัคดุผิวสีแดง

ใสต่ะกรา้

ชั่งน า้หนกั

จดุเช็คจ านวนสินคา้
รอการขนสง่

ตลาดในประเทศ

มงัคดุดิบ-แตก



มังคุดนอกฤดูจังหวัดนครศรีธรรมราช    38 
 

ตลาดส่งออกมังคุดที่สำคัญ 
 

ประเทศไทยเป็นผู ้ส ่งออกผลไม้อันดับที ่ 6 ของโลก รองจากสเปน เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก 
สหรัฐอเมริกา และชิลี โดยผลไม้ท่ีได้รับความนิยมเป็นกลุ่มผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน ลำไย และมังคุด ไทย
เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกมังคุดรายใหญ่ของโลก โดยผลิตภัณฑ์มังคุดเพื่อการส่ งออกของไทย แบ่งออกเป็น 
มังคุดสดและมังคุดแช่แข็ง ตลาดหลักที่สำคัญของไทย ได้แก่ จีน เวียดนาม และเกาหลีใต้  
 

มังคุดเป็นผลไม้ที่มีความต้องการของต่างประเทศ เพราะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย ปลูกได้เฉพาะ
ประเทศเขตร้อน ประเทศแถบที่มีอากาศหนาว เช่น จีน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น จึงต้อง
นำเข้า ทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกปีละหลายร้อยล้านบาท โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชน
จีน เป็นประเทศที่นำเข้ามังคุดมากที่สุด เนื่องจากมีประชากรมาก เส้นทางการขนส่งสะดวก ทั้งทางบก ทาง
ทะเล และทางอากาศ ใช้ระยะเวลาในการขนส่งไม่นาน รองลงมา คือ เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และเกาหลี 
นอกจากนี้ยังมีประเทศทางสหภาพยุโรปบ้างแต่มีปริมาณไม่มากนัก  บริษัทที่ส่งออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้
ส่งออกมังคุดไปต่างประเทศกับกรมวิชาการเกษตร   

 

มาตรการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ในการส่งออกผลไม้ของไทย ยังเผชิญความท้าทายที่สำคัญจาก
มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Nontariff Measures: NTMs) จากประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะมาตรการ
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวเชิงรุก เพื่อรักษาระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อลดการพึ่งพิง การส่งออกผลไม้สด เพื่อกระจายความเสี่ยง ควรส่งเสริมให้เกษตรกร
และผู้ประกอบการ ส่งออกผลไม้แปรรูปหรือวัตถุดิบจากผลไม้มากขึ้น ตลอดจนหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ มาตรการส่งออก ผู้ส่งออกต้องดำเนินการกับกรมวิชาการ
เกษตร ดังนี้  

1) การส่งออกไปสิงคโปร์ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (EU) ต้องมีหนังสือรับรองสารพิษตกค้าง หรือ การ
ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์  

2) การส่งออกไปสหภาพยุโรป (EU) และนอร์เวย์ ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผ่านการรับรองสวน 
แหล่งผลิต Good Agricultural Practices (GAP) และโรงคัดบรรจุต้องได้รับรอง Good Manufacturing 
Practice (GMP)  

3) ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืชจากกรมวิชาการเกษตร  
4) การส่งออกไปประเทศอ่ืนๆ มีเฉพาะหนังสือรับรองสุขอนามัยพืชประกอบการส่งออก  
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มาตรการภาษีด้านการส่งออก ไม่เสียภาษี ส่วนการนำเข้า ลดอัตราภาษี FTA อาเซียน จีน อินเดีย 
เกาหลี ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-ชิลิ ไทย-ญี่ปุ่น อัตราภาษีร้อยละ 0  

 
มาตรการนำเข้าที่ไม่ใช่ภาษี  
 

สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้นำเข้ามังคุดจากไทยได้ โดยต้องผ่านการฉายรังสี  
ไต้หวัน ห้ามนำเข้ามังคุดสดตาม Quarantine Requirements for Importation of Plants 

Production into Republic of China แต่อนุญาตให้นำเข้ามังคุดแช่แข็งได้  
จีน อนุญาตให้นำเข้ามังคุดที ่มีการปฏิบัติตาม Good Agricultural Practices (GAP) และการ

จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน Integrated Pest Management (IPM)  
เกาหลีใต้ อนุญาตให้นำเข้ามังคุดสดได้โดยจะต้องส่งออกจากสวนที่ได้การรับรอง และต้อง  รมยา

กำจัดแมลงศัตรูพืช  
มาเลเซีย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เรื่อง Import Permit (IP) และ Phytosanitary Certificate 

(PC) ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศมาเลเซีย 
 
 

ศักยภาพและตลาดของมังคุด 
 

ห่วงโซ่สินค้ามังคุด  
 

ห่วงโซ่สินค้า (Supply Chain) หมายถึง การกำหนดกระบวนการบูรณาการ วางแผน การจัดหา 
การผลิต การจัดส่ง และการคืนสินค้า ตั้งแต่ผู้ขายสินค้าทุกระดับจนถึงลูกค้าทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล ขจัดความล่าช้าในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ รวมถึงการขจัดปัญหาในการส่งหรือรับมอบ
สินค้าและบริการล่าช้า เป็นการบริหารจัดการตั ้งแต่ต้นน้ำหรือแหล่งวัตถุดิบในการผลิตตั ้งแต่แหล่ง
เพาะปลูก ตลาด ป้อนสินค้าเข้าโรงงาน จนถึงมือผู้บริโภค โครงสร้างสินค้ามังคุด ประกอบไปด้วย  

 

ต้นน้ำ คือ เกษตรกรชาวสวนมังคุด พื ้นที ่ปลูกมังคุดที ่สำคัญ ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง 
นครศรีธรรมราช ชุมพร และ นราธิวาส เดือนที่มังคุดออผลผลิตในฤดูจำนวนมากช่วงเดือนมิถุนายนถึง
กรกฎาคมของทุกปี และให้ผลผลิตนอกฤดูในช่วงปลายเดือนธันวาคมและมกราคม  

 

กลางน้ำ ประกอบด้วย พ่อค้าแม่ค้า ผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีก สถาบันเกษตรกร ผู้รวบรวม (ล้ง) ซึ่งมีบทบาท
สำคัญในการเคลื่อนย้ายผลผลิตของเกษตรกรสู่ตลาด โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การจั ดการ การรวบรวม การ
เก็บรักษา การคัดแยก การตรวจสอบคุณภาพสินค้า รวมถึง การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และการเก็บรักษา 
เพ่ือลดหรือป้องกันความเสียหายของผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ผลผลิตการเกษตร
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จะถูกรวบรวมจะถูกนำไปดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ 1) รวบรวมเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในรูปมังคุดสด 
ซึ่งจะส่งต่อไปยังตลาดที่อยู่ในระดับปลายน้ำ 2) รวบรวมเพื่อส่งเข้าโรงงานแปรรูปสินค้า เช่น มังคุดแช่เย็น
แช่แข็ง น้ำมังคุด เป็นต้น  

 

ปลายน้ำ เป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรทั้งที่อยู่ในรูปของผลสดและสินค้าเกษตร  แปร
รูปออกสู่ตลาด โดยสินค้าจะถูกจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีก สถาบันเกษตรกร ผู้รวบรวม  
(ล้ง) ซึ่งทำหน้าที่กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค สำหรับมังคุดนอกฤดู มีการบริโภคภายในประเทศร้อยละ 10 
และส่งออก ไปยังต่างประเทศในรูปแบบมังคุดสดและมังคุดแช่เย็นแช่แข็ง ร้อยละ 90 
 

ห่วงโซ่อุปทานการผลิตมังคุดนอกฤดูในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัการผลิต

ตน้พนัธุ ์ปุ๋ ย สารปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช

เกษตรกร

กลุม่เกษตรกร โรงคดับรรจุ

ตลาดในประเทศ ตลาดตา่งประเทศ บรษิัทสง่ออก

ตลาดตา่งประเทศ

พอ่คา้คนกลาง แปรรูป

ตลาดในประเทศ

ตลาดตา่งประเทศ
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การแปรรูป 
 

พืชผลทางการเกษตร มีการพึ ่งพาปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศ หากสภาพอากาศเอื ้ออำนวย 
เกษตรกรขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น ประกอบการกับดูแลที่ใส่ใจผลผลิตของเกษตรกร ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาด
จำนวนมาก ราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมาก วิธีถนอมอาหารจึงเป็นการแปรรูปอย่างหนึ่งในการ 
แก้ปัญหาเพื่อยืดอายุของผลผลิต พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร  ปัจจุบันมังคุดมีแนวโน้ม
การส่งออกเพ่ิมขึ้น โดยการขนส่งทางเครื่องบินไปขายยังต่างประเทศ แต่การขนส่งดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้
ส่งออกจึงนิยมใช้การขนส่งทางเรือที่มีต้นทุนค่าขนส่งถูกกว่า แต่ข้อเสีย คือ ระยะเวลาในการขนส่งมากกว่า 
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการส่งมอบมังคุด เนื่องจากมังคุดมีระยะเวลา ในการเปลี่ยนสีผิวและการแปรสภาพเร็ว 
เมื่อเก็บไวในอุณหภูมิห้องไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากเก็บเกี่ยว จึงเป็น ปัญหาหลักของผู้ส่งออกอย่างมาก 
ดังนั้น จึงต้องมีการแปรรูป ยืดอายุการเก็บรักษา เพื่อให้สามารถเก็บได้นานขึ้น  บริโภคนอกฤดูกาลได้และ
สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศการแปรรูปมังคดุ สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ 

1) มังคุดแช่แข็ง เป็นการนามังคุดแช่แข็ง โดยใช้มังคุดผ่าครึ่งลูกแช่แข็ง หรือเนื้อมังคุดแช่แข็ง      
ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้นานกว่า 6 เดือน เก็บไว้บริโภคหรือนาไปเป็น
วัตถุดิบตั้งต้นในการแปรรูปมังคุดอ่ืนๆ 

2) แยมมังคุด เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแยมทาจากเนื้อมังคุดสด และเนื้อมังคุดแช่อิ่มอบแห้ง ไม่แต่ง
สีและกลิ่น รสเปรี้ยวหวาน รับประทานกับขนมปังโยเกิร์ต หรือดัดแปลงใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ 

3) น้ำมังคุด เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มที่มีเนื้อมังคุดผสมปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ 20 เปอร์เซ็นต์ 25 
เปอร์เซ็นต ์50 เปอร์เซ็นต์ และเนื้อมังคุด 100 เปอร์เซ็นต์ ตามความต้องการของผู้บริโภค  

4) มังคุดกวน เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อและเมล็ดมังคุด มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว พร้อมความ
มันที่ได้จากเมล็ด เหนียว นุ่ม เคี้ยว กรุบ เป็นวิธีถนอมอาหารที่ทาง่าย เก็บไว้รับประทานได้นาน 

5) น้ำส้มสายชูมังคุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากการหมักเนื้อมังคุดด้วยเชื ้อ Gluconobacter 
Oxydans ภายในเวลา 7 วัน จะได้ปริมาณกรดน้ำส้มอยู่ระหว่าง 4-5 เปอร์เซ็นต ์ 

6) มังคุดไซเดอร์ มีลักษณะคล้ายแอปเปิ้ลไซเดอร์ เป็นเครื่องดื่มผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ  เพ่ือ
ทดแทนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูง เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อีกทั้งน้ำมังคุดไซเดอร์ ยังมีคุณค่าทาง  
โภชนาการสูง เช่น โพแทสเซียมสูงถึง 871 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 

ทั้งนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งผลิตมังคุดที่สำคัญอีก
แห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้รวมกลุ่มกันนำผลผลิตที่ได้จากสวนมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น มังคุด
กวน น้ำมังคุด เป็นต้น ซึ่งช่วยให้มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุดออกมาขายได้ทั้งปี  แม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงฤดูที่
ผลผลิตออกมามาก และสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค และท่ีสำคัญคือการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูก
มังคุดได้มีช่องทางในการระบายสินค้า ในช่วงที่สินค้าล้นตลาด เพราะปกติมังคุดสุกงอมเหล่ านี้ ถ้าไม่ได้
นำมาแปรรูปเหลือทิ้งไม่มีค่า แต่เมื่อนำมาแปรรูปช่วยสร้างมูลค่าให้กับมังคุดได้หลายเท่าตัว นอกจากนี้  
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อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเป็นโมเดลมังคุดต้นแบบการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็น กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว ได้วางแผนการผลิต บริหารจัดการ โดยชุมชนได้วิเคราะห์ปัญหา และจัดหาทาง  
จัดการร่วมกัน โดยเน้นถึงปัจจัยทางการเกษตร ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และการขอรับรองสินค้า  
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI มังคุดลานสกา) รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (สวนมังคุด 100 ปี)     
มีการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น  
 

 
 

“ผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป” 
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คุณค่าทางโภชนาการ 

สำหรับการบริโภคมังคุดเป็นอาหารนิยมรับประทานเนื้อของผลมังคุด ซึ่งนักโภชนาการได้ศึกษา
คุณค่าทางโภชนาการของมังคุดขนาด 100 กรัม พบว่าให้พลังงาน 76 แคลอรี และ มีสามารอาหารสำคัญ 
ประกอบด้วย โปรตีน 0.5 กรัม คาร์โบไฮเดรท 18.4 กรัม ใยอาหาร 1.7 กรัม แคลเซียม 11 มิลลิกรัม 
ฟอสฟอรัส 17 มิลลิกรัม เหล็ก 0.9 มิลิลกรัม วิตามินบี1 0.09 มิลลิกรัม วิตามินบี2 0.06 มิลลิกรัม ไนอะซิน 
0.01 มิลลิกรัม 

สรรพคุณของมังคุด  

สำหรับการใช้ประโยชน์จากมังคุดด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค ใช้ประโยชน์จากเปลือก
มังคุด ซึ่งสรรพคุณของเปลือกมังคุดมี ดังนี้ 

• รักษาโรคท้องเสียเรื้อรัง และโรคลำไส้ โดยใช้เปลือกมังคุดครึ่งผลต้มกับน้ำรับประทานครั้งละ 1 แก้ว 
• รักษาอาการท้องเดิน ท้องร่วง โดยเปลือกมังคุดต้มกับน้ำปูนใส ในเด็กให้รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อน

ชาทุก 4 ชั่วโมง ในผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะทุก 4 ชั่วโมง 
• รักษาแผลน้ำกัดเท้า แผลพุพอง ใช้เปลือกผลสดหรือแห้ง ฝนกับน้ำปูนใส ทาแผลน้ำกัดเท้า แผลพุพอง 

วันละ 2-3 ครั้ง 
• บำรุงผิวพรรณ รักษาสิว รักษากลากเกลือน 
• ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 
• ช่วยลดไข้ 
• ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง 
• ช่วยเพิ่มพลังงานแก่ร่างกาย เพ่ิมความกระปรี้กระเปร่า 
• ช่วยลดความเครียด ป้องกันสมองเสื่อม บำรุงระบบประสาท บำรุงสมอง 
• ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม 

มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร 
• บำรุงหัวใจ ช่วยขยายหลอดเลือด ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดความดันโลหิต ลด

คอเลสเตอรอลในเส้นเลือด 
• ช่วยบำรุงและรักษาสายตา 
• ช่วยบำรุงสุขภาพช่องปาก รักษาแผลในช่องปาก 
• แก้อักเสบ ช่วยรักษาข้อเข่าอักเสบ 
• มีสารแทนนิน ช่วยสมานแผล ทำให้แผลหายเร็ว 
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