
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปีงบประมาณ 2556 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนามังคุด 

2. โครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาเพ่ือลดปัญหาการเกิดอาการเนื้อแก้วภายในผลมังคุด 

3. ชื่อการทดลอง  :  การส ารวจข้อมูลพื้นฐานเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพพ้ืนที่ปลูกมังคุด

       ที่มีผลต่ออาการเนื้อแก้วในภาคตะวันออก   

Mangosteen Growing Areas Survey to Study the Relationship on      

The Translucent Flesh Disorder in Eastern Region      
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5. บทคัดย่อ 

การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานการปลูกมังคุดกับการเกิดอาการเนื้อแก้วในภาคตะวันออกได้ด าเนินการสัมภาษณ์

เกษตรชาวสวนมังคุดภาคตะวันออก ในจังหวัดจันทบุรี  4 อ าเภอได้แก่ อ าเภอมะขาม, อ าเภอเขาคิชฌกูฏ, 

อ าเภอขลุง และอ าเภอเมือง  และ 3 อ าเภอของจังหวัดตราด ได้แก่ อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ และอ าเภอเมือง 

จ านวน 288 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี 190 ราย และเกษตรกรจังหวัดตราด 98 ราย  พบว่าเกษตรกร

ที่ท าสวนมังคุดในภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 57 ปี มีประสบการณ์ในการท าสวนเฉลี่ย 27 ป ี

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีพ้ืนที่ท าสวนมังคุดเฉลี่ย 11 ไร่ ปลูกมังคุดด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ต้น

มังคุดมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี ใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร  นิยมปลูกร่วมกับลองกองมากท่ีสุด ใช้น้ าจากสระหรือ

บ่อขุดในการให้น้ ามังคุดด้วยระบบหัวเหวี่ยง และไม่มีการท าร่องระบายน้ า มีการจัดการต่างๆ โดยการตัดแต่งกิ่ง

เพ่ือควบคุมทรงพุ่ม ท าให้อากาศถ่ายเทสะดวก ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 บ ารุงต้น ใช้ปุ๋ยขี้ไกม่ากท่ีสุดในการบ ารุงต้น

และปรับโครงสร้างดินให้โปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ าได้ด ี อาการเนื้อแก้วเกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ในช่วงปลายฤดูกาลที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน มักพบในผลมังคุดที่มีรอยร้าวที่ผิว มังคุดที่มีผิว

มัน ผลที่มีขนาดใหญ่ และผลที่อยู่ภายในทรงพุ่ม การควบคุมทรงพุ่มมังคุดให้โปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การ

ใส่อินทรียว์ัตถเุพ่ือบ ารุงดิน ปรับโครงสร้างดินให้โปร่ง ระบายน้ าได้ดีช่วยลดการเกิดอาการเนื้อแก้วได้ รวมทั้งการ



จัดการให้ต้นมังคุดออกดอกติดผลเร็วเพ่ือหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฝนตกชุก การจัดการให้น้ าต้นมังคุด

อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอในช่วงการพัฒนาการของผลช่วยลดปริมาณผลผลิตที่มีอาการเนื้อแก้วได้  

 

 

6. ค าน า  

ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกมังคุดรายใหญ่ของโลก ทั้งในรูปของผลสด และ

แช่แข็ง ประเทศท่ีน าเข้ามังคุดสดจากประเทศไทยได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน จีน ลาว อาหรับ ฟิจิ เวียดนาม 

เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา ส่วนมังคุดแช่แข็ง ประเทศไทยส่งออกให้กับประเทศญี่ปุ่น อเมริกา ไต้หวัน นิวซีแลนด์ 

เกาหลี สิงคโปร์ และแคนาดา (ส านักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2556) แต่เกษตรกรไม่สามารถผลิตมังคุดที่มีคุณภาพใน

ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มักพบกับปัญหาด้านอาการเนื้อแก้ว 

ยางไหลรวมระหว่าง 21.76-48.43% ของผลผลิตทั้งหมด (ชมภู และคณะ, 2552) อาการเนื้อแก้วเกิดจากการที่ผล

มังคุดได้รับน้ าในปริมาณที่มากเกินไปท าให้เซลเสียหาย สารละลายไหลออกมานอกเซลท าให้เห็นเป็นเนื้อใส มี

ลักษณะแข็ง (ศิริวรรณ, 2543, วรภัทร, 2539)  ซึ่งอาการเนื้อแก้วเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นภายในผล ไม่สามารถ

มองเห็นได้จากภายนอก ยังไม่มีวิธีการคัดแยกผลที่เป็นเนื้อแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า จึงจ าเป็นต้องมี

การศึกษาหาข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการเกิดอาการเนื้อแก้ว เพ่ือลดปริมาณผลผลิตที่มีอาการเนื้อแก้วและเพ่ิม

ปริมาณผลผลิตคุณภาพต่อไป  

 

7. วิธีด าเนินการ 

วิธีการ 

1. ออกแบบฟอร์มสัมภาษณ์เกษตรกร ลักษณะค าถามมีทั้งปลายเปิดและปลายปิดโดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วย  

1) เพศ 

2) ชื่อ-นามสกุล 

3) อายุ 

4) ที่อยู่ 

5) เบอร์โทรศัพท์ 

6) ระดับการศึกษา 

7) ระยะเวลาในการท าสวนมังคุด 



ตอนที่ 2 ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ปลูก 

1) พ้ืนที่ปลูกมังคุด 

2) จ านวนต้นมังคุด 

3) อายุต้นมังคุด 

4) ระยะปลูกต้นมังคุด 

5) ระบบการปลูกพืช (มังคุดชนิดเดียว/มังคุดร่วมกับพืชชนิดอื่น) 

6) ประเภทดิน (ดินเหนียว/ดินร่วน/ดินทราย/ลูกรัง) 

7) วิธีการขยายพันธุ์ (เมล็ด/เสียบยอด) 

8) แหล่งน้ าที่ใช้ (น้ าฝน/สระ-บ่อขุด/บ่อบาดาล/ล าธาร-คลอง/คลองชลประทาน) 

ตอนที่ 3 ข้อมูลการจัดการ 

1) การระบายน้ าในแปลง 

2) การให้น้ า 

3) การตัดแต่งกิ่ง 

4) การใส่ปุ๋ยเคมี 

5) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 

6) การให้ธาตุอาหารเสริม 

7) การจัดการโรค  

8) การจัดการแมลง 

ตอนที่ 4 ปริมาณผลผลิตและการเกิดอาการเนื้อแก้ว 

1) ปริมาณผลผลิตทั้งหมด 

2) ช่วงระยะเวลาในการสุกแก่ (ต้นฤดู/กลางฤดู/ปลายฤดู) 

3) ผลผลิตที่มีอาการเนื้อแก้ว (เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่มีอาการเนื้อแก้ว/ความถ่ีในการ

เกิดอาการเนื้อแก้ว/ต้นที่เกิดอาการเนื้อแก้ว) 

4) ข้อสังเกตอ่ืนๆเกี่ยวกับการเกิดอาการเนื้อแก้ว 

2. สุ่มตัวอย่างและสัมภาษณ์เกษตรกร GAP ในจังหวัดจันทบุรี ตราด  

3. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

      เวลาและสถานที่  ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 

    แปลงเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ตราด และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานการปลูกมังคุดกับการเกิดอาการเนื้อแก้วโดยการสัมภาษณ์เกษตรชาวสวน

มังคุดภาคตะวันออก ในจังหวัดจันทบุรี  4 อ าเภอได้แก่ อ าเภอมะขาม, อ าเภอเขาคิชฌกูฏ อ าเภอขลุง และอ าเภอ

เมือง  ที่เป็นแหล่งผลิตมังคุดที่ส าคัญ (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี, 2554) และ 3 อ าเภอของ

จังหวัดตราด ได้แก่ อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ และอ าเภอเมือง (ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด, 2556) จ านวน 

288 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี 190 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.97 และเกษตรกรจังหวัดตราด 98 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 34.03 (ตารางที่ 1)  
 

ตารางท่ี 1 จ านวนเกษตรกรที่ท าการส ารวจข้อมูลพื้นฐานการปลูกมังคุดกับการเกิดอาการเนื้อแก้วในภาค

ตะวันออก 

อ าเภอ จังหวัด จ านวนเกษตร (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
มะขาม จันทบุรี 68 23.61 
คิชฌกูฏ จันทบุรี 54 18.75 
ขลุง จันทบุรี 34 11.80 
เมือง จันทบุรี 34 11.80 
เขาสมิง ตราด 55 19.10 
บ่อไร่ ตราด 18 6.25 
เมือง ตราด 25 8.68 
รวม  288 100 

 

พบว่าสัดส่วนของเกษตรกรที่ท าสวนมังคุดในภาคตะวันออกเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายอยู่ท่ีร้อยละ 

61.11 ต่อ 38.89 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 57 ปี มีอายุน้อยที่สุดคือ 23 ปี และอายุมากที่สุดเท่ากับ 85 ปี  อายุของ

เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.78 รองลงมาอยู่ในช่วง 41-50 ปี และ 61-70 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 20.83 และ 20.49 ตามล าดับ อายุตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป ร้อยละ 19.79 และอายุน้อยกว่า 40 ปี มเีพียงร้อย

ละ 11.11 เท่านั้น มีประสบการณ์การท าสวนมังคุดเฉลี่ย 27 ปี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท าสวนมังคุดอยู่ในช่วง 

21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.21 รองลงมาคือ 11-20 คิดเป็นร้อยละ 28.13 มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ร้อยละ 

27.43 และประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 14.24 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็น

ร้อยละ 72.22 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 18.75 ระดับปวช., ปวส., และอนุปริญญา ร้อยละ 3.47 ส่วนระดับ

การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 5.56  เกษตรกรในภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ในการท าสวนมังคุดเฉลี่ย 11 ไร่ 



โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกมังคุดอยู่ในช่วง 1-10 ไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.83 รองลงมาอยู่ในช่วง 

11-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีเพียงร้อยละ 12.50 ที่มีพ้ืนที่ท าสวนมังคุดมากกว่า 20 ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรมี

ต้นมังคุดอยู่ในช่วง 51-100 ต้น คิดเป็นร้อยละ 30.90 รองลงมาอยู่ในช่วง 8-50 ต้น และ 151-200 ต้น คิดเป็น

ร้อยละ 24.65  และ 17.36 ตามล าดับ ต้นมังคุดท่ีปลูกมาจากการเพาะเมล็ด ร้อยละ 81.60 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่

ในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.81 รองลงมาอยู่ในช่วง 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.25 ระยะ 8x8 เป็นระยะที่

ใช้ปลูกมังคดุมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.06 รองลงมาคือ ระยะ 10x10 และ 6x6 คิดเป็นร้อยละ 29.86 และ 

23.26 ตามล าดับ เกษตรกรนิยมปลูกมังคุดร่วมกับไม้ผลชนิดอื่นๆร้อยละ 86.82 และลองกองเป็นไม้ผลที่เกษตร

ส่วนใหญ่ปลูกร่วมกับมังคุดท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.86 รองลงมาคือ ปลูกมังคุดร่วมกับทุเรียนร่วมกับลองกอง คิด

เป็นร้อยละ 13.89 ดินที่ใช้ในการท าสวนมังคุดส่วนใหญ่เป็นดินร่วน คิดเป็นร้อยละ67.71 รองลงมาเป็นดินลูกรัง 

คิดเป็นร้อยละ 26.74 สระหรือบ่อขุดเป็นแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าสวนมังคุดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.88 

รองลงมาคือ คลองหรือล าธาร คิดเป็นร้อยละ 36.81 (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปและสภาพพ้ืนที่ปลูกของเกษตรท าสวนมังคุดภาคตะวันออก 

ข้อมูลทั่วไปและสภาพพื้นที่ปลูก จ านวนเกษตร (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
อายุ (ปี)   

23-30 8 2.78 
31-40 24 8.33 
41-50 60 20.83 
51-60 80 27.78 
61-70 59 20.49 
71 -80 53 18.40 
81-85 4 1.39 

ประสบการณ์ท าสวน (ปี)   
2-10 41 14.24 
11-20 81 28.13 
21-30 87 30.21 
31-40 42 14.58 
41-50 30 10.42 
51-60 7 2.43 
 
 

  



ข้อมูลทั่วไปและสภาพพื้นที่ปลูก จ านวนเกษตร (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 208 72.22 
มัธยมศึกษา 54 18.75 
ปวช. 7 2.43 
ปวส./อนุปริญญา 3 1.04 
ปริญญาตรี 15 5.21 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.35 

พื้นที่ (ไร่)   
1-10 204 70.83 
11-20 48 16.67 
21-30 17 5.90 
31-40 15 5.21 
มากกว่า 40 4 1.39 

จ านวนต้น (ต้น)   
8-50 71 24.65 
51-100 89 30.90 
101-150 30 10.42 
151-200 50 17.36 
มากกว่า 200 48 16.67 

การขยายพันธุ์   
เพาะเมล็ด 235 81.60 
ไม่แน่ใจ 53 18.40 

อายุต้น (ปี)   
3-10 18 6.25 
11-20 90 31.25 
21-30 106 36.81 
31-40 32 11.11 
41-50 24 8.33 
มากกว่า 50 18 6.25 
 
 

  



ข้อมูลทั่วไปและสภาพพื้นที่ปลูก จ านวนเกษตร (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
ระยะปลูก   

6 x 6  67 23.26 
8 x 8  124 43.06 
10 x 10 86 29.86 
อ่ืนๆ (4 x 4, 5 x 5, 12 x 12)  11 3.82 

พืชแซม   
ทุเรียน 22 7.64 
ลองกอง 86 29.86 
เงาะ 15 5.21 
ยางพารา 18 6.25 
ลองกอง + ทุเรียน 40 13.89 
ลองกอง + เงาะ 35 12.15 
ยางพารา + เงาะ 13 4.51 
ทุเรียน + ลองกอง + เงาะ 18 6.25 
อ่ืนๆ (กล้วยไข่, ล าไย, สละ, ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น) 41 14.24 

ประเภทดิน   
ดินเหนียว 16 5.56 
ดินร่วน 195 67.71 
ลูกรัง 77 26.74 

แหล่งน้ า   
สระ/บ่อขุด 135 46.88 
ล าธาร/คลอง 106 36.81 
สระ + ล าธาร 39 13.54 
อ่ืนๆ (น้ าฝน, บ่อบาดาล, คลองชลประทาน) 8 2.78 

 

 ระบบหัวเหวี่ยงเป็นระบบน้ าที่เกษตรกรสวนมังคุดใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86.11 รองลงมาคือการใช้

สายยางรดน้ าต้นมังคุดและระบบสปริงเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 8.68 และ 4.17 ตามล าดับ ไม่มีการขุดร่องระบายน้ า

ร้อยละ 84.09  เนื่องจากว่าไม่มีการท่วมขังของน้ าบริเวณต้นมังคุด เกษตรกรมีการตัดแต่งก่ิงต้นมังคุดคิดเป็นร้อย

ละ 62.73 เพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ท าให้ต้นมังคุดได้รับปริมาณแสงทั่วทั้งต้น เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการสังเคราะห์แสง (เสริมสุขและคณะ, 2545) การใส่ปุ๋ยเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีคิดเป็น



ร้อยละ 78.64 สูตรปุ๋ยที่ใช้มากท่ีสุดคือ ปุ๋ยสูตร 16-16-16/15-15-15 คิดเป็นร้อยละ 39.24 รองลงมาคือ ปุ๋ยสูตร 

16-16-16 ร่วมกับ 8-24-24 คิดเป็นร้อยละ 28.13 และใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ร่วมกับ 8-24-24 ร่วมกับ 12-12-17 

คิดเป็นร้อยละ 22.22 เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 73.18 ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้มากท่ีสุดคือ ปุ๋ยขี้ไก่ คิดเป็นร้อย

ละ 28.47 รองลงมาคือ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด, ปุ๋ยขี้หมู และปุ๋ยหมัก คิดเป็นร้อยละ 15.63, 14.24 และ 12.15 

ตามล าดับ มีการใส่ธาตุอาหารเสริมพวกแคลเซียมและโบรอน เพียงร้อยละ 14.56  

  การเกิดอาการเนื้อแก้วในผลผลิตมังคุดภาคตะวันออกเกิดขึ้นทุกปี โดยเฉพาะผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในช่วง

ปลายฤดูกาลที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่นเดียวกับพรรณีและคณะ (2554) ที่พบว่าผลแก่

มังคุดที่เซลล์ได้หยุดขยายขนาดเมื่อได้รับน้ าในปริมาณมากจะสร้างความดันน้ าในเซลล์ให้สูงขึ้นมากอย่างรวดเร็ว

จนท าให้เซลล์เสียหายเกิดอาการเนื้อแก้ว เปอร์เซ็นต์การเกิดอาการเนื้อแก้วส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6-10 เปอร์เซ็นต์

ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 3) ข้อสังเกตอ่ืนๆเกี่ยวกับอาการเนื้อแก้วคือ มักพบในผลมังคุดที่มีรอยร้าวที่

ผิว มังคุดที่มีผิวมัน ผลที่มีขนาดใหญ่ และผลที่อยู่ภายในทรงพุ่ม การควบคุมทรงพุ่มมังคุดให้โปร่ง มีอากาศถ่ายเท

ได้สะดวก การใส่อินทรีย์เพ่ือบ ารุงดิน ปรับโครงสร้างดินให้โปร่ง ระบายน้ าได้ดีช่วยลดการเกิดอาการเนื้อแก้วได้ 

เช่นเดียวกับการจัดการให้ต้นมังคุดออกดอกติดผลเร็วเพ่ือหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฝนตกชุก การ

จัดการให้น้ าต้นมังคุดอย่างสม่ าเสมอและเพียงพอในช่วงการพัฒนาการของผลช่วยลดปริมาณผลผลิตที่มีอาการเนื้อ

แก้วได้ สอดคล้องกับการทดลองของธีรวุฒิและคณะ (2552) ที่พบว่าการให้น้ าต้นมังคุดให้เพียงพออย่างสม่ าเสมอ 

เช่น การปล่อยน้ าขังในร่องหรือการให้น้ าทุก 2 วัน  มีเปอร์เซ็นต์ผลที่เป็นอาการเนื้อแก้วน้อยกว่าการให้น้ าทุก 4 

วันหรือไม่มีการให้น้ า นอกจากนี้สภาพดินปลูกทีร่ะบายน้ าได้ดี เช่นดินร่วนปนทรายจะมีเปอร์เซ็นต์ผลที่เกิดอาการ

เนื้อแกว้น้อยกว่าการปลูกในพ้ืนที่ที่ดินระบายน้ าไม่ดีเช่นดินเหนียวอีกด้วย 

ตารางท่ี 3 การจัดการและการเกิดเนื้อแก้วในสวนมังคุดภาคตะวันออก 

การจัดการและการเกิดอาการเนื้อแก้ว จ านวนเกษตร (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
ระบบน้ า   

สปริงเกอร์ 12 4.17 
หัวเหวี่ยง 248 86.11 
สายยาง 25 8.68 
ไม่มีระบบน้ า 3 1.04 

สูตรปุ๋ยเคมี   
16-16-16/15-15-15 113 39.24 
16-16-16 + 8-24-24 81 28.13 
16-16-16 + 8-24-24 + 12-12-17 64 22.22 
อ่ืนๆ (13-13-21, 46-0-0, ตามค่าวิเคราะห์ดิน) 30 10.42 



การจัดการและการเกิดอาการเนื้อแก้ว จ านวนเกษตร (ราย) คิดเป็นร้อยละ 
ปุ๋ยอินทรีย์   

ขี้ไก่ 82 28.47 
อินทรีย์อัดเม็ด 45 15.63 
ขี้หมู 41 14.24 
ปุ๋ยหมัก 35 12.15 
น้ าหมัก 25 8.68 
ขี้วัว 20 6.94 
อ่ืนๆ (ขี้ค้างคาว, หลายอย่างร่วมกัน) 40 13.89 

ช่วงการสุกแก่   
ต้นฤดู + กลางฤดู 19 6.60 
กลางฤดู + ปลายฤดู 91 31.60 
ต้นฤดู + กลางฤดู + ปลายฤดู 178 61.80 

เปอร์เซ็นต์เนื้อแก้ว   
1-5 เปอร์เซ็นต์ 143 49.65 
6-10 เปอร์เซ็นต์ 69 23.96 
11-15 เปอร์เซ็นต์ 32 11.11 
มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ 14 4.86 
ไม่แน่ใจ 30 10.42 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การท าสวนมังคุดในภาคตะวันออก ปลูกด้วยการเพาะเมล็ด  ใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร  นิยมปลูกร่วมกับ

ไม้ผลชนิดต่างๆโดยลองกองเป็นไม้ผลที่นิยมปลูกร่วมกับมังคุดมากที่สุด ไม่มีการท าร่องการระบายน้ าเนื่องจากไม่มี

น้ าท่วมขงับริเวณต้น มีการจัดการต่างๆเช่น การตัดแต่งก่ิงเพ่ือควบคุมทรงพุ่มทั้งทางด้านความสูงและขนาดทรงพุ่ม 

เพ่ืออากาศถ่ายเทสะดวก และปฏิบัติงานง่าย ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 บ ารุงต้น ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยขี้ไก่บ ารุงต้นและ

ปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย อาการเนื้อแก้วเกิดข้ึนทุกปี โดยเฉพาะผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในช่วงปลายฤดูกาลที่มีฝนตก

หนักต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน มักพบในผลมังคุดที่มีรอยร้าวที่ผิว มังคุดที่มีผิวมัน ผลที่มีขนาดใหญ่ และผลที่

อยู่ภายในทรงพุ่ม การควบคุมทรงพุ่มมังคุดให้โปร่ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การใส่อินทรีย์เพ่ือบ ารุงดิน ปรับ

โครงสร้างดินให้โปร่ง ระบายน้ าได้ดีช่วยลดการเกิดอาการเนื้อแก้วได้ รวมทั้งการจัดการให้ต้นมังคุดออกดอกติดผล

เร็วเพ่ือหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฝนตกชุก การจัดการให้น้ าต้นมังคุดอย่างสม่ าเสมอและเพียงพอในช่วง



การพัฒนาการของผลช่วยลดปริมาณผลผลิตที่มีอาการเนื้อแก้วได้ ทั้งนี้ต้องท างานวิจัยเพ่ือพิสูจน์หาสาเหตุของการ

เกิดอาการเนื้อแก้วและวิธีการจัดการเพ่ือลดความเสียหายของอาการเนื้อแก้วต่อไป 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้ในการท างานวิจัยเพื่อลดการเกิดอาการเนื้อแก้วในมังคุดต่อไป 
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