
รายงานเรื่องเต็มผลการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2556 

1. ชุดโครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนามังคุด 
2. โครงการ  วิจัยและพัฒนาเพื่อลดปัญหาการเกิดอาการเนื้อแก้วภายในผลมังคุด  

กิจกรรม   การจัดการด้านเขตกรรมเพื่อลดปัญหาอาการเนื้อแก้ว 
กิจกรรมย่อย   - 

3. ชือ่การทดลอง (ภาษาไทย)  การจัดการระบายน้้าออกจากแปลงเพื่อลดปัญหาอาการเนื้อแก้วในผลมังคุด 
4. คณะผู้ด าเนินการ 

หัวหน้าโครงการ  นางสาวมาลัยพร  เชื้อบัณฑิต 

หัวหน้าการทดลอง  นางสาวมาลัยพร  เชื้อบัณฑิต 
ผู้ร่วมงาน   นายส้าเริง ช่างประเสริฐ 

นายพุฒินันท์ จารุวัฒน์ 
นางอรุณนี      สระเก้า 
นายวิชาญ ประเสริฐ 

5. บทคัดย่อ 

  การศึกษาการระบายน้้าออกจากแปลงมังคุดเพ่ือลดปัญหาอาการเนื้อแก้วในผลมังคุด ได้ท้าการ

ทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และแปลงมังคุดเกษตรกร อ้าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือน 

ตุลาคม 2555 -กันยายน 2556 โดยแบ่งกรรมวิธีการทดลองออกเป็น 2 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ขุดร่องระบายน้้า

ออกจากแปลงทดลอง และ 2) ไม่ขุดร่องระบายน้้าออกจากแปลงทดลอง โดยมีเป้าหมายเพ่ือหาวิธีการจัดการ

เพ่ือลดอาการเนื้อแก้วภายในผลมังคุดให้น้อยลง พบว่า การเกิดอาการเนื้อแก้วในแปลงที่ขุดร่องของทั้งสองที่

ลดลง แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยที่แปลงของเกษตรกร แปลงขุดร่องมีอาการเนื้อแก้ว  36.87 เปอร์เซ็นต์  

อาการยางไหล 1.87  เปอร์เซ็นต์  และอาการเนื้อแก้วและยางไหล 10  เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงที่ไม่ขุดร่อง

ระบายน้้า พบว่ามีอาการเนื้อแก้ว 48.75  เปอร์เซ็นต์ ยางไหล 1.87  เปอร์เซ็นต์ และอาการเนื้อแก้วและยาง

ไหล 7.5  เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และแปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี พบว่า แปลงขุดร่องมีอาการ

เนื้อแก้ว  40.62  เปอร์เซ็นต์  อาการยางไหล 4.37 เปอร์เซ็นต์  และอาการเนื้อแก้วและยางไหล 12.5 

เปอร์เซ็นต์  ส่วนแปลงที่ไม่ขุดร่องระบายน้้า พบว่ามีอาการเนื้อแก้ว 44.39 เปอร์เซ็นต์ ยางไหล 2.5 

เปอร์เซ็นต์ และอาการเนื้อแก้วและยางไหล 9.37 เปอร์เซ็นต์   

 

ค าส าคัญ : มังคุดเนื้อแก้ว , การระบายน้้า 



6. ค าน า 
 อาการเนื้อแก้ว เป็นลักษณะอาการผิดปกติที่ส่วนเนื้อมังคุดเมื่อสุกมีลักษณะใสและแข็ง พบมาก

เมื่อเก็บเกี่ยวผลมังคุดในช่วงที่ผ่านการมีฝนตกหนักมาแล้ว ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  (2540) พบว่าผลมังคุดที่
เก็บเกี่ยวก่อนเข้าฤดูฝนไม่ปรากฏอาการเนื้อแก้วเลย แต่อาการเนื้อแก้วจะพบในมังคุดที่เก็บเกี่ยวหลังฝนตก
ในช่วงต้นฤดูและตกต่อเนื่องกัน 2-3 วันจากนั้นอีกประมาณ 3-7 วัน เมื่อท้าการเก็บเกี่ยวจะพบผลที่เกิดเนื้อ
แก้วและความรุนแรงของเนื้อแก้วจะพบมากในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนานสลับกับฝนตกมาก (ฝนมากกว่า 20 มม.ต่อ
วัน) ซึ่งการที่ฝนตกมากส่งผลให้ความชื้นสัมพันธ์มีมากด้วย  Sdoodee และ Chiarawipa (2003) จึงได้ท้าการ
ทดลองจัดการความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับต่างๆกันต่อการเกิดเนื้อแก้วพบว่า ยิ่งจัดการให้ต้นมังคุดได้รับความชื้น
สัมพันธ์มากอาการเนื้อแก้วก็มีมากขึ้นเช่นกัน  จากรายงานของศิริวรรณ (2543) พบว่า การที่ผลมังคุดได้รับน้้า
เข้าไปมากเกินไป  ท้าให้เซลล์เกิดความเสียหาย สารละลายต่างๆจึงรั่วไหลออกมาภายนอกแทนที่อากาศใน
ช่องว่างระหว่างเซลล์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเพกติน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์เปลี่ยนสภาพ
จากละลายน้้าเป็นไม่ละลายน้้า ท้าให้มังคุดท่ีมีอาการเนื้อแก้วมีลักษณะใสและแข็งกว่าผลมังคุดปกติ   

กิจกรรมการระบายน้้าออกจากแปลงอย่างรวดเร็ว  เมื่อฝนตกและมีน้้าท่วมขัง โดยมีสมมุติฐานว่า
เมื่อฝนตกหนัก และมีน้้าท่วมขังการระบายน้้าออกจากแปลงอย่างรวดเร็วจะสามารถลดปริมาณอาการเนื้อแก้ว
ภายในผลมังคุดลงได้ จึงได้ท้าการศึกษาเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานดังกล่าวต่อไป 

 
7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
 สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง        
    1) ต้นมังคุดอายุ 15-20 ป ี จ้านวน 2 สวนที่มีลักษณะของพ้ืนที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด  
สวนละ  20 ต้น รวม 40 ต้น  สวนแรกใช้แปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ส่วนสวนที่สองใช้แปลง
ของเกษตรกร 
   2) อุปกรณ์การให้น้้า  การตัดแต่งก่ิง  เก็บเกี่ยวผลผลิต และตรวจสอบคุณภาพผลผลิต 
  3) ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16, 8-24-24, 12-12-17+2, 46-0-0, ไทโอยูเรีย ฯลฯ 
  4) สารเคมีก้าจัดโรคแมลง เช่น คลอไพริฟอส, อะบาเมกติน, อิมิดาคลอพริด, คาร์เบน- 
ดาซิม  
  5) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบอัตโนมัติ  ความชื้นในดิน อุปกรณ์บันทึกภาพ 
และบันทึกข้อมูล  
 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. คัดเลือกสวนที่มีต้นมังคุดอายุ 15-20 ปี  จ้านวน 2 สวนๆ ละ 20 ต้น ที่มีความสม่้าเสมอ
กัน 

2. ค้านวณ/ วัดความลาดเอียงของพ้ืนที่โดยเกษตรวิศวกรรม พร้อมทั้งออกแบบการขุดร่อง
ตามสภาพพ้ืนที่ 



3. ในสวนที่ 1 ขุดร่องระบายน้้าตามการค้านวณของเกษตรวิศวกรรม ส่วนสวนที่ 2 ไม่มีการ
ขุดร่องระบายน้้า 
  4.    ปฏิบัติดูแลรักษาต้นมังคุด เพื่อชักน้าการออกดอกเหมือนกันทั้ง 2 สวน 
  5.    ตรวจวัดข้อมูลความชื้นดิน  ชนิดของดิน ของทั้ง 2 แปลง 
  6.    ตรวจวัดคุณภาพภายในผล ประเมินการเกิดอาการเนื้อแก้ว  
  7.    บันทึก รวบรวม และแปรผลข้อมูล 
  8.   วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 การบันทึกข้อมูล 
  1. รูปแบบแปลง ความลาดเอียงของพ้ืนที่ รูปแบบร่องระบายน้้า 
  2.  บันทึกข้อมูลความชื้นดิน น้้าในดิน  ความชื้นสัมพัทธ์  ชนิดของดิน 
       3.  บันทึกข้อมูลคุณภาพภายในผล ประเมินการเกิดอาการเนื้อแก้ว  
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การการด้าเนินงานทดลอง จัดการระบายน้้าออกจากแปลงเพ่ือลดปัญหาอาการเนื้อแก้วในผล
มังคุด ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และสวนเกษตรกร อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2555 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 มีผลการด้าเนินงาน ดังนี้ 

8.1 รูปแบบแปลงทดลอง 
 แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดเอียงประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ความเป็น

กรด- ด่าง ประมาณ 4.0-4.5 ขุดร่องระบายน้้ารอบต้น และให้น้้าไหลออกด้านข้างแปลง โดยขุดร่องลึก
ประมาณ 50 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับส่วนที่ไม่มีการขุดร่องระบายน้้า  และฝังเครื่องมือวัดความชื้น           
(Tensiometer) ที่โคนต้นมังคุดเพ่ือวัดความชื้นในดิน พบว่าที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร แปลงไม่ขุดร่อง มี
ความชื้นในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่าง 0-20 เซนติบาร์ และแปลงขุดร่องระบายน้้ามีความชื้น 0 เซนติบาร์ 
และความชื้นที่ความลึก 60 เซนติเมตร แปลงไม่ขุดร่อง มีความชื้นในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่าง 0-45 เซนติ
บาร์ และแปลงขุดร่องระบายน้้ามีความชื้นระหว่าง 0-60  เซนติบาร์ แปลงเกษตรกร  

  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ความลาดเอียงประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ความเป็น
กรด –ด่างประมาณ 4.0-4.5 ขุดร่องระบายน้้า 2 ข้างของต้น ตามความยาวของแปลง โดยขุดร่องลึกประมาณ 
50 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับส่วนที่ไม่มีการขุดร่องระบายน้้า  และฝังเครื่องมือวัดความชื้น( Tensiometer) 
ที่โคนต้นมังคุดเพ่ือวัดความชื้นในดิน พบว่าที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร แปลงไม่ขุดร่อง มีความชื้นในช่วง
เก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่าง 0-55 เซนติบาร์ และแปลงขุดร่องระบายน้้ามีความชื้นระหว่าง 0-80 เซนติบาร์ และ
ความชื้นที่ความลึก 60 เซนติเมตร แปลงไม่ขุดร่อง มีความชื้นในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต 0 เซนติบาร์ และแปลง
ขุดร่องระบายน้้ามีความชื้นระหว่าง 0- 10 เซนติบาร์ 



ความชื้นที่วัดได้จากทั้งสองแปลงทดลอง ทั้งในส่วนที่มีการขุดร่องระบายน้้า และไม่มีการขุดร่อง
ระบายน้้า เป็นความชื้นที่มังคุดยังมีการใช้น้้าปกติ หายใจ  ไม่มีผลกระทบต่อสรีรวิทยาของมังคุดแต่อย่างใด 

8.2 คุณภาพภายในผลผลิต 

  แปลงมังคุดศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี   เริ่มเก็บผลผลิตวันที่ 5  มิถุนายน  2556  แปลงขุด
ร่องระบายน้้าออกจากต้นทั้ง 4 ด้าน เก็บผลผลิตต้นละ 40 ผล ผ่าดูอาการเนื้อแก้ว พบว่า มีอาการเนื้อแก้ว  
40.62  เปอร์เซ็นต์  อาการยางไหล 4.37 เปอร์เซ็นต์  และอาการเนื้อแก้วและยางไหล 12.5 เปอร์เซ็นต์  ส่วน
แปลงที่ไม่ขุดร่องระบายน้้า พบว่ามีอาการเนื้อแก้ว 44.39 เปอร์เซ็นต์ ยางไหล 2.5 เปอร์เซ็นต์ และอาการเนื้อ
แก้วและยางไหล 9.37 เปอร์เซ็นต์  

แปลงมังคุดเกษตรกร อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เริ่มเก็บผลผลิตวันที่ 5 มิถุนายน 2556  
แปลงขุดร่องระบายน้้าออกจากต้น 2  ด้าน เก็บผลผลิตต้นละ 40 ผล ผ่าดูอาการเนื้อแก้ว พบว่า มีอาการเนื้อ
แก้ว  36.87   เปอร์เซ็นต์  อาการยางไหล 1.87  เปอร์เซ็นต์  และอาการเนื้อแก้วและยางไหล 10  เปอร์เซ็นต์  
ส่วนแปลงที่ไม่ขุดร่องระบายน้้า พบว่ามีอาการเนื้อแก้ว 48.75  เปอร์เซ็นต์ ยางไหล 1.87  เปอร์เซ็นต์ และ
อาการเนื้อแก้วและยางไหล 7.5  เปอร์เซ็นต์ 
ตารางท่ี 1  ความสัมพันธ์ระหว่างการขุดร่องระบายน้้า และการเกิดอาการเนื้อแก้วในผลมังคุด 

วิธีการ 
คุณภาพผลผลิต 

เนื้อแก้ว  ยาง
ไหล 

เนื้อแก้ว+
ยางไหล 

ปกติ 

แปลงศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี      
     ขุดร่องระบายน้้า  40.62 a 4.37 a 12.5 a 42.5 a 
     ไม่ขุดร่องระบายน้้า 44.39 a 2.5 a 9.37 a 43.7 a 
แปลงเกษตรกร     
     ขุดร่องระบายน้้า 36.87 a 1.87 a 10 a 51.2 a 
     ไม่ขุดร่องระบายน้้า 48.75 a 1.87 a 7.5a 41.8 a 
CV (%) 6.74 48.60 15.86 9.94 
 จากตาราง จะพบว่า การขุดร่องระบายน้้าออกจากแปลงของทั้งสองแปลงทดลองมีอาการเนื้อ
แก้วลดลงจากแปลงที่ไม่ขุดร่องระบายน้้า แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
9.1  การจัดการระบายน้้าออกจากแปลงทดลองในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุด พบว่าสามารถ

ลดปริมาณอาการเนื้อแก้วลงได้เล็กน้อย ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
9.2   การทดลองนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้าเนินการให้ท้าแบบเร่งด่วนเพียง 1 ปี ข้อมูล

ที่ได้ยังไม่สามารถตอบค้าถาม และบ่งชี้ได้ทั้งหมดว่าการขุดร่องระบายน้้าออกจากแปลงทดลองสามารถลด
ปริมาณอาการเนื้อแก้วลงได้จริงหรือไม่ ควรมีการศึกษา และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีก 



9.3   เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2556 ได้รับการจัดสรรงบช้า ท้าให้การด้าเนินการขุดร่องล่าช้า
ตามไปด้วย ส่งผลให้เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกลาง ค่อนไปปลายฤดู  ท้าให้ข้อมูลที่ได้ ไม่มีความแตกต่างกันมาก
นัก และยังไม่สามารถสรุปผลได้ว่า เป็นผลจากการขุดร่องระบายน้้า หรือไม่ เพราะช่วงเดือนมิถุนายน 2556 
ฝนเริ่มตกตลอดทั้งเดือน ท้าให้ความชื้นในดินของทั้ง 2 แปลง ไม่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนที่มีการขุดร่องระบาย
น้้า และไม่ขุดร่องระบายน้้า  ในปี งบประมาณ 2557 จึงควรต้องเก็บข้อมูลอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่ต้นฤดู กลางฤดู 
และปลายฤดู ซึ่งน่าจะเห็นความแตกต่างของข้อมูลแต่ละชุดชัดเจนยิ่งขึ้น  และควรต้องมีการเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ มาประกอบด้วย 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

มีแนวทางที่นักวิชาการด้านไม้ผลที่จะน้าผลการทดลองในปีแรกไปต่อยอด เพื่อหาวิธีการจัดการเพ่ือ
ลดอาการเนื้อแก้วในผลมังคุด โดยการขุดร่องระบายน้้าออกจากแปลงปลูกมังคุดในช่วงที่มีฝนตกหนักใน
ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 
11.  ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ที่สนับสนุนงบประมาณ
ในการท้าวิจัยในครั้งนี้ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ผู้ช่วยวิจัย ตลอดจนบุคลากร ของศูนย์วิจัยพืช
สวนจันทบุรีทุกท่าน ที่มีส่วนท้าให้งานวิจัยครั้งนี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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13. ภาคผนวก 

 
รูปที่ 1 การขุดร่องระบายน้้าออกจากแปลง 

 

รูปที่ 2  ผลผลิตจากแปลงที่ไม่ขุดร่องระบายน้้า 

 

รูปที่ 3  ผลผลิตจากแปลงที่ขุดร่องระบายน้้า 


