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บทคัดยอ 

 

ศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยว ขนาดผลขณะหอและสภาวะอากาศแวดลอมระหวางการพัฒนาของผล

มะมวงน้ําดอกไม ที่มีตอคุณภาพภายหลังเก็บเกี่ยวในฤดูกาลปลูกปพ.ศ. 2554-2555 รวมกับเกษตรกรสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก ต.ปาไหน อ.พราว จ.เชียงใหม วางแผนการทดลองแบบ 

3x8 factorial in RCB ปจจัยที่ 1 มี 3 ระดับ คือการหอผลขนาด 5-7 8-9 และ 10-11 ซม. ปจจัยที่ 2  มี 8 ระดับ 

คือ อายุการเก็บเกี่ยวภายหลังการหอผล 45 50 55 60 65 70 75 และ 80 วัน รวม 24 กรรมวิธีรวม ดําเนินการ

รวมกับเกษตรกร 4 ราย (บล็อค) แตละกรรมวิธีรวมหอผล 15 ผล/บล็อค เก็บเกี่ยวผลผลิตมะมวง 2 ชวง ไดแก 

กลางฤดูกาล (กลางเมษายน-กลางพฤษภาคม 2555) และลาฤดูกาล (กลางพฤษภาคม-กลางมิถุนายน 2555) โดย

ทดสอบความสุกแกโดยใชเทคนิคการจมลอยในน้ํา วิเคราะหคุณภาพผลผลิตขณะบริโภคของแตละกรรมวิธีรวม 

ผลการศึกษาพบวา อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมแปรผกผันกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และ

ปริมาณน้ําฝนระหวางการพัฒนาของผล โดยพิจารณาจากคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวดานปริมาณของแข็งที่ละลาย

น้ําไดของผลขณะบริโภคนั้น กลาวคือ มะมวงลาฤดูมีอายุการเก็บเกี่ยว (40-55 วันหลังการหอผล) สั้นกวา มะมวง

กลางฤดูกาล (55-60 วัน) และกอนฤดูกาล (60-70 วัน) ตามลําดับ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบผลผลิตมะมวงลาฤดูใน 

3 ฤดูกาลที่มีสภาวะอากาศระหวางการพัฒนาการของผลแตกตางกัน พบวา มีผลตออายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต

มะมวงน้ําดอกไม โดยพบวา ฤดูกาลป 2552-2553 (ปรากฏการณเอลนิโญ) ซึ่งมีอุณหภูมิระหวางการพัฒนาของ

ผลสูงกวา และมีความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนต่ํากวา (รอน-แหง) มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกวา (40-50 วัน)  

ฤดูกาลป 2554-2555  ซึ่งมีอุณหภูมิสูง และมีความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง (รอน-ชื้น) มีอายุการ

เก็บเกี่ยวยาวขึ้น (45-55 วัน) ขณะที่ฤดูกาลป 2553-2554 (ปรากฏการณลานิญญา) ซึ่งมีอุณหภูมิระหวางการ

พัฒนาของผลต่ําที่สุด และมีความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนสูงที่สุด (เย็น-ชื้น) มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวที่สุด 

(50-60 วัน)   สําหรับขนาดผลขณะหอ พบวา ขนาด 10-11 ซม. มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลขณะ

บริโภคสูงกวา 8-9 ซม. และ 5-7 ซม. ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ทุกสภาวะอากาศ สามารถสรุปไดวา 

สภาวะอากาศระหวางการพัฒนาการของผล และขนาดผลขณะหอมีผลตออายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะมวง

น้ําดอกไมโดยเฉพาะปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลขณะบริโภค 
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คํานํา 

 

ปญหาการผลิตของเกษตรกรและผูสงออกมะมวงน้ําดอกไม  คือ ขาดเกณฑมาตรฐานที่แมนยําในการ

กําหนดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะมวงน้ําดอกไม เพื่อแกปญหาความไมสม่ําเสมอดานความออนแกของผลผลิต 

ซึ่งเกษตรกรสวนใหญยังใชเทคนิคการจมลอยในน้ํา และการสังเกตในการกําหนดอายุการเก็บเกี่ยว (ศิริพร และ

คณะ,  รอการตีพิมพ) แตเปนที่ยอมรับกันวาอายุการเก็บเกี่ยวเกี่ยวของโดยตรงกับจํานวนวันหลังติดผล ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ําได และความเปนกรดของผลมะมวง (Jha et al, 2010; Subedi et al., 2007) สามารถแบง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวมะมวงไดเปน 3 กลุม ไดแก มะมวงนอกฤดูซึ่งมีทั้งกอนฤดู (ออกสูตลาดเดือนมกราคม-มีนาคม 

ผลิตมากในภาคเหนือตอนล าง) และหลั งฤดู (ออกสู ตลาดเดือนสิ งหาคม-ธันวาคม ผลิตมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ)  มะมวงในฤดู (ออกสูตลาดเดือนเมษายน-พฤษภาคม พบทั่วไป) และมะมวงลาฤดู เปน

มะมวงที่สามารถเก็บเกี่ยวและนําออกสูผูบริโภคไดในตอนปลายสุดของฤดูกาลผลิตตามปกติ (ออกสูตลาดเดือน

มิถุนายน-กรกฎาคม ผลิตไดเฉพาะภาคเหนือตอนบนเทานั้น  ซึ่งเปนชวงเวลาหลังจากที่ผลผลิตสวนใหญของ

ประเทศหมดไปจากตลาดแลว (ธวัชชัย, 2553) ดังนั้น พื้นที่จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย จึงมีความไดเปรียบมาก

ที่สามารถผลิตมะมวงน้ําดอกไมลาฤดูไดในเดือนมิถุนายน ซึ่งเปนเดือนที่มีมะมวงเพียงแหลงเดียวในประเทศ 

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกมีเทคนิคการรูดใบที่สามารถชะลอการออกดอกและให

ผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมลาฤดูได (ศิริพร, 2553: ศิริพร และคณะ, 2554ก) โดยพบวา อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต

มะมวงน้ําดอกไมแปรผกผันกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนระหวางการพัฒนาของผล เมื่อใช

คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวดานปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลขณะบริโภคเปนเกณฑ พบวา มะมวงลาฤดูมี

อายุการเก็บเกี่ยว (50-55 วันหลังการหอผล) สั้นกวา มะมวงกลางฤดูกาล (55-60 วัน) และกอนฤดูกาล (60-70 

วัน) ขนาดผลขณะหอ 10-11 ซม. มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลขณะบริโภคสูงกวา 8-9 ซม. อยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) ทุกสภาวะอากาศ กลาวคือสภาวะอากาศระหวางการพัฒนาการของผลมีผลตออายุการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมโดยเฉพาะปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลขณะบริโภค กลาวคือภายใตสภาวะ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงในปจจุบัน มีผลกระทบอยางมากตอการออกดอก ติดผล การพัฒนาการของผล

จนสุกแกพรอมเก็บเกี่ยว คุณภาพของผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนความเสียหายของผลผลิตจาก

การเกิดโรคขั้วผลเนา โรคแอนแทรคโนส และราปนดําบนผิวของผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมที่แปรปรวนไปจากสภาพ

อากาศปกติมากนอยแตกตางกันไปตามรูปแบบสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการ

ดําเนินการวิจัยเรงดวนเพื่อสามารถคาดการณผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมสําหรับภาคเหนือตอนบน  (เชียงใหม) ทั้ง



 

เชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถกําหนดอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมทั้งกอนฤดู กลางฤดู และลาฤดูในแตละ

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงแตละรูปแบบ เชน รูปแบบปที่เกิดปรากฏการณเอลนิญโญรุนแรง   

รูปแบบปที่เกิดปรากฏการณลานิญญารุนแรง รูปแบบปที่สภาพอากาศปกติ เปนตน ดังนั้น วัตถุประสงคหลักของ

งานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยวภายหลังการหอผล สภาวะอากาศแวดลอมระหวางการพัฒนาของผล

มะมวงน้ําดอกไม และขนาดผลขณะหอที่มีตอคุณภาพภายหลังเก็บเกี่ยวของผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมกลางฤดูกาล 

(กลางเมษายน-กลางพฤษภาคม 2555) และลาฤดูกาล (กลางพฤษภาคม-กลางมิถุนายน 2555) ที่เหมาะสมที่สุดที่

จะใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด  

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตําแหนง 

2. เครื่องวัดความหวาน 

3. เกลือ 

4. น้ําสะอาด 

5. ถังน้ํา 10 ลิตร 

6. ตะกราพลาสติก 

7. ถุงหอคารบอน 2 ชั้น 

8. เชือกไหมพรมสีตางๆ 

9. มีด กระดาษทิชชู ผาเช็ดมือ 

วิธกีาร 

ศึกษาผลของอายุการเก็บเกี่ยว ขนาดผลขณะหอ และสภาวะอากาศแวดลอมระหวางการพัฒนาของผล

มะมวงน้ําดอกไม มีตอคุณภาพภายหลังเก็บเกี่ยวในฤดูกาลปลูกปพ.ศ. 2554-2555 รวมกับเกษตรกรสมาชิก

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม วางแผนการ

ทดลองแบบ 3x8 factorial in RCB ปจจัยที่ 1 มี 3 ระดับ คือการหอผลขนาด 5-7 8-9 และ 10-11 ซม. ปจจัยที่ 

2  มี 8 ระดับ คือ อายุการเก็บเกี่ยวภายหลังการหอผล 45 50 55 60 65 70 75 และ 80 วัน รวม 24 กรรมวิธี

รวม ดําเนินการรวมกับเกษตรกร 4 ราย (บล็อค) แตละกรรมวิธีรวมหอผล 15 ผล/บล็อค เก็บเกี่ยวผลผลิตมะมวง 

2 ชวง ไดแก กลางฤดูกาล (กลางเมษายน-กลางพฤษภาคม 2555) และลาฤดูกาล (กลางพฤษภาคม-กลาง

มิถุนายน 2555) ทดสอบความสุกแกโดยใชเทคนิคการจมลอยในน้ํา (กําหนดใหทุกผลที่เก็บเก่ียวตองจมในน้ําเปลา 

จึงจะนํามาวิเคราะหคุณภาพ)วิเคราะหคุณภาพผลผลิตขณะบริโภคของแตละกรรมวิธีรวม เปรียบเทียบกับผลผลิต

เชิงคุณภาพและปริมาณ ทดสอบความสุกแกโดยใชเทคนิคการจมลอยในน้ําเกลือ วิเคราะหคุณภาพผลผลิตขณะ



 

บริโภคของแตละกรรมวิธีรวม ดานคุณภาพทางกายภาพของผล คือ รอยละการสูญเสียน้ําหนักของผล และดาน

คุณภาพทางเคมีของผล คือ วัดคาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) ดวยเครื่อง Hand refractometer หนวย

เปน °Brix   

 

 
Figure 1  Fruit sizes of ‘Nam Dok Mai’ mangoes at bagging 

เวลาและสถานที ่ 

เวลา เริ่มตน มีนาคม 2555 สิ้นสุด  กันยายน 2555  รวม 7  เดือน 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมกลางฤดู เปรียบเทียบกับลาฤดู ในแตละปจจัยที่ศึกษา 

สําหรับฤดูกาลป 2554-2555  (Table 1) พบวา ปจจัยอายุเก็บเกี่ยว (ปจจัยที่ 1) พบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) ทุกลักษณะคุณภาพของผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมทั้งกลางฤดู และลาฤดู กลาวคือ 

อายุการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้นมีผลทําใหปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได และน้ําหนักผลขณะเก็บเกี่ยวมีคาเพิ่มขึ้น  

ขณะที่รอยละการสูญเสียน้ําหนักมีคาลดลง ทั้งนี้หากพิจารณาจากคุณภาพหลังการเก็บเกีย่วดานปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ําได (คาความหวาน) ของผลมะมวงน้ําดอกไมสุกขณะบริโภค เปนเกณฑในการเก็บเกี่ยวโดยมีคาตั้งแต 16 

องศาบริกซขึ้นไป พบวา อายุการเก็บเกี่ยวของมะมวงลาฤดู (ตั้งแต 45 วันหลังการหอผล) สั้นกวา มะมวงกลาง

ฤดูกาล (ตั้งแต 60 วันหลังการหอผล) สําหรับปจจัยขนาดผลที่หอ (ปจจัยที่ 2) พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p< 0.05) เฉพาะน้ําหนักผลขณะเก็บเกี่ยว และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ยกเวนรอยละการสูญเสีย

น้ําหนักของผลสุกเทานั้นที่ไมแตกตางกันทางสถิติ ทั้งในผลผลิตมะมวงกลางฤดูกาล และลาฤดูกาลที่ศึกษา 

กลาวคือ ขนาดผลขณะหอเพิ่มขึ้นมีผลทําใหน้ําหนักผลขณะเก็บเกี่ยว และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดมีคา

เพิ่มขึ้น ขณะที่รอยละการสูญเสียน้ําหนักมีคาลดลง พบวา ขนาด 10-11 ซม. มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของ



 

ผลขณะบริโภคสูงกวา 8-9 ซม. และ 5-7 ซม. อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ทุกสภาวะอากาศ ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาคุณภาพผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมกลางฤดู เปรียบเทียบกับลาฤดู สําหรับฤดูกาลป 2553-2554  อยางไร

ก็ตาม สําหรับปจจัยรวมที่ศึกษา ไมพบความแตกตางกันทางสถิติทุกลักษณะคุณภาพของผลผลิตมะมวงน้ําดอกไม

ทั้งกลางฤดู และลาฤดู ที่ศึกษาสําหรับฤดูกาลป 2554-2555 แตอยางใด ยกเวนเพียง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา

ไดของผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมกลางฤดูเทานั้นที่แตกตางกันทางสถิตินั่นคืออายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะมวง

น้ําดอกไมจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนระหวางการพัฒนาของผล โดยพิจารณา

จากคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวดานปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลขณะบริโภค กลาวคือ มะมวงลาฤดูมีอายุ

การเก็บเกี่ยว (50-55 วันหลังการหอผล) สั้นกวา มะมวงกลางฤดูกาล (55-60 วัน) และกอนฤดูกาล (60-70 วัน) 

ตามลําดับ สําหรับขนาดผลขณะหอ พบวา ขนาด 10-11 ซม. มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลขณะบริโภค

สูงกวา 8-9 ซม. และ 5-7 ซม. อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ทุกสภาวะอากาศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1  Effect of harvesting time and fruit sizes at bagging on postharvest qualities of mid and 

late-seasonal 'Nam Dok Mai' mango in the season of 2011-2012.  

Factors 

Fruit weight (g) Weight loss (%) TSS of ripening fruits 

Mid 

seasonal 

late 

seasonal 

Mid 

seasonal 

late 

seasonal 

Mid 

seasonal 

late 

seasonal 

1. Harvesting time (days after bagging) (Factor 1) 

45 312.4 f 345.9 c 14.2 a 12.98 e 14.29 e 16.12 e 

50 305.8 f 359.8 c 12.8 ab 12.65 e 14.39 e 17.41 d 

55 336.7 e 398.3 bc 11.0 ab 11.62 c 15.16 d 18.32 c 

60 353.3 de 423.7 b 10.6 ab 10.88 c 16.55 c 19.20 b 

65 370.5 cd 443.8 b 9.1 ab  9.42 b 16.64 c 19.80 a 

70 378.8 c 469.8 a 6.3 b 8.64 a 18.97 ab 20.14 a 

75 404.7 b - 5.2 b - 19.22 a - 



 

80 430.3 a - 5.4 b - 18.73 b - 

2. Fruit sizes at bagging (cm) (Factor2) 

5-7 350.2 b 399.1 ab 8.2 ns 12.1  ns 16.18 c 16.95 c 

8-9 350.4 b 401.6 a 10.2 11.20  16.60 b 18.62 b 

10-11 388.2 a 420.1 a  9.5   9.8   17.38 a 19.85 a 

1*2 ns ns  ns ns * ns 

* Means within the same column with different common letters differ significantly by DMRT (p < 

0.05);  * =  p < 0.05 ;  **=  p < 0.01; ns= non-significant 

 

หากเปรียบเทียบผลผลิตมะมวงลาฤดูใน 3 ฤดูกาลที่มีสภาวะอากาศระหวางการพัฒนาการของผลแตกตาง

กัน (Figure 2 and 3)  พบวา มีผลตออายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะมวงน้ําดอกไม กลาวคือ ฤดูกาลป 2552-2553 

(ปรากฏการณเอลนิโญ) ซึ่งมีอุณหภูมิระหวางการพัฒนาของผลสูงกวา และมีความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝน

ต่ํากวา (รอน-แหง) มีอายุการเก็บเก่ียวสั้นกวา (40-50 วัน) (ศิริพรและคณะ, 2554ข) ฤดูกาลป 2554-2555  ซึ่งมี

อุณหภูมิสูง และมีความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง (รอน-ชื้น) มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวขึ้น (45-55 

วัน) ขณะที่ฤดูกาลป 2553-2554 (ปรากฏการณลานิญญา) ซึ่งมีอุณหภูมิระหวางการพัฒนาของผลต่ําที่สุด และมี

ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝนสูงที่สุด (เย็น-ชื้น) มีอายุการเก็บเกี่ยวยาวที่สุด (50-60 วัน)   สําหรับขนาดผล

ขณะหอ พบวา ขนาด 10-11 ซม. มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลขณะบริโภคสูงกวา 8-9 ซม. และ 5-7 

ซม. ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ทุกสภาวะอากาศ สามารถสรุปไดวา สภาวะอากาศระหวางการ

พัฒนาการของผล และขนาดผลขณะหอมีผลตออายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมโดยเฉพาะปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายน้ําไดของผลขณะบริโภค สามารถกําหนดอายุการเก็บเก่ียวที่เหมาะสมเบื้องตนท้ังกอนฤดู กลาง

ฤดู และลาฤดูในแตละสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงแตละรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2  Maximum, minimum and mean temperature compared between the year 2011 and 
2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3    Maximum and minimum temperature compared between the year 2010 and 2011. 
 

 
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 
1. อายุการเก็บเก่ียวผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมแปรผกผันกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ําฝน

ระหวางการพัฒนาของผล  
2.  เมื่อใชคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวดานปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดของผลขณะบริโภคเปนเกณฑ 

พบวา มะมวงลาฤดูมีอายุการเก็บเก่ียว (50-55 วันหลังการหอผล) สั้นกวา มะมวงกลางฤดูกาล (55-60 วัน) และ
กอนฤดูกาล (60-70 วัน)  

3. ขนาดผลขณะหอ 10-11 ซม. มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําไดของผลขณะบริโภคสูงกวา 8-9 ซม. 
อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ทุกสภาวะอากาศ  

4. สามารถสรุปไดวา สภาวะอากาศระหวางการพัฒนาการของผลมีผลตออายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะมวง
น้ําดอกไมโดยเฉพาะ ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําไดของผลขณะบริโภค 

5. ขอเสนอแนะ ภายใตสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงในปจจุบัน มีผลกระทบอยางมากตอการ
ออกดอก ติดผล การพัฒนาการของผลจนสุกแกพรอมเก็บเกี่ยว คุณภาพของผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตลอดจนความเสียหายของผลผลิตจากการเกิดโรคขั้วผลเนา โรคแอนแทรคโนส และราปนดําบนผิวของผลผลิต
มะมวงน้ําดอกไมที่แปรปรวนไปจากสภาพอากาศปกติมากนอยแตกตางกันไปตามรูปแบบสภาวะอากาศที่
เปลี่ยนแปลงจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการวิจัยเรงดวนเพื่อสามารถคาดการณผลผลิตมะมวงน้ําดอกไม
สําหรับภาคเหนือตอนบน  (เชียงใหม) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถกําหนดอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมทั้ง
กอนฤดู กลางฤดู และลาฤดูในแตละสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงแตละรูปแบบ เชน รูปแบบปที่เกิด
ปรากฏการณเอลนิญโญรุนแรง   รูปแบบปที่เกิดปรากฏการณลานิญญารุนแรง รูปแบบปที่สภาพอากาศปกติ เปน
ตน 

 
 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 



 

 สามารถนําผลงานวิจัยนี้ไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับกําหนดเปนรูปแบบเบื้องตนในการคาดการณ
ผลผลิตมะมวงน้ําดอกไมสําหรับจังหวัดเชียงใหมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถกําหนดอายุการเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสมทั้งกอนฤดู กลางฤดู และลาฤดูในแตละสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงแตละรูปแบบ เชน 
รูปแบบปที่เกิดปรากฏการณเอลนิญโญรุนแรง (รอน-แลง)  รูปแบบปที่เกิดปรากฏการณลานิญญารุนแรง (เย็น-
ชื้น) รูปแบบปที่สภาพอากาศปกต ิเปนตน 
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