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บทคัดย่อ  
จังหวัดสกลนคร มีพืชท้องถิ่นประจ้าจังหวัดที่ส้าคัญและเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงมะ

เม่ าปลูกมากที่ สุดคืออ้าเภอภูพาน ปัจจุบั น เป็นที่ ต้องการของตลาดด้านการแปรูปอย่างต่อเนื่ อง                
แต่ผลผลิตยังไม่พอต่อท้องตลาดเพราะมะเม่าออกผลผลิตปีละครั้ง และในช่วงให้ผลผลิตยังพบปัญหาผลร่วงซึ่ง
อาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน จากข้อสันนิฐานดังกล่าวทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
และกลุ่มวิชาการ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ได้ทดลองการให้น้้าแบบละออง
หมอกต่อการติดผลของมะเม่า ด้าเนินการใน 2 พ้ืนที่คือแปลงเกษตรกรและแปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสกลนคร วางแผนการทดลองแบบ RCB 2 กรรมวิธี ๆ ละ 5 ต้น กรรมวิธีที่ 1 ไม่มีระบบการให้น้้า 
(อาศัยน้้าฝน) กรรมวิธีที่ 2 ให้น้้าแบบละอองหมอก ให้น้้าสัปดาห์ละ 2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ระยะเวลาที่
ด้าเนินการปี 2557 และ2558 ผลการศึกษาพบว่า กรรมวิธีที่1 แปลงเกษตรกรน้้าหนักผลต่อช่อระหว่าง 17-38 
กรัม สัดส่วนการสุกต่อช่อผลระหว่าง 40-50 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,347-2,388 กิโลกรัมต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 2 น้้าหนักผลต่อช่อระหว่าง 20-50 กรัม สัดส่วนการสุกเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 40-70 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิต
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3,081-3,854 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครได้ผลผลิตเฉลี่ย
เท่ากับ น้้าหนักผลต่อช่อระหว่าง 3-10 กรัม สัดส่วนการสุกต่อช่อผล โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60-70 เซนติเมตร 
ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 138-291กิโลกรัมต่อไร่ วิธีที่ 2 น้้าหนักผลต่อช่อระหว่าง 9-10 กรัม สัดส่วนการสุกต่อ
ช่อผลโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 50-60 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 148-420 กิโลกรัมต่อไร่ การให้น้้าในช่วง
ให้ผลผลิตควรมีการให้อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้งๆละ2 ชั่วโมงในช่วงติดผลอ่อน
และติดผลอ่อนมากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ควรดูแลเป็นพิเศษจึงจะสามารถลดการร่วงของผลหมากเม่าได้ 
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บทน า  
มะเม่า หรือ เม่าหรือหมากเม่า (Mamao, Mao) (Antidesma spp.) เป็นไม้ผลท้องถิ่น ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในจังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ปลูกบนเทือกเขาภูพานประมาณ 5,000 ไร่ ส่วนใหญ่
พบมะเม่า 3 ชนิด คือ มะเม่าไข่ปลา (A. ghaesembilla) มะเม่าขี้ตาควายหรือมะเม่าสร้อย (A. acidum 
Retz.) และมะเม่าหลวง (A. thwaitesianum Muell Arg.) (วินัยและกาญจนา, 2547) ปัจจุบันพบการปลูก
มะเม่าหลวงเป็นการค้าท่ีอ้าเภอภูพาน วาริชภูมิ และกุดบาก กลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปมะเม่าในจังหวัดสกลนครมี
ความต้องการมะเม่าเพ่ือใช้ในการแปรรูปเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะโรงงานดอยค้า และกลุ่มสหกรณ์แปรรูปมะเม่า
จ้านวน 9 กลุ่ม มูลค่าของการแปรรูปมะเม่าปี 2551 ประมาณ 18.7 ล้านบาท มะเม่าที่นิยมน้าผลสุกมาบริโภค 
โดยเฉพาะมะเม่าหลวงและใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เช่น น้้ามะเม่าพร้อมดื่ม น้้ามะเม่าชนิดเข้มข้น 
แยม มะเม่ากวน และไวน์มะเม่า น้้าเม่าสกัดเข้มข้น 100% มีสารอาหาร วิตามินหลายชนิด ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายรวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ส้าคัญไวน์หมากเม่ามีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยป้องกันการเกิด
โรคมะเร็ง(http://www.mediathai.net/module/newsdesk/)  นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารอาหารที่จ้าเป็น
ต่อความต้องการของมนุษย์หลายชนิด เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี  และวิตามิน B1 B2 และวิตามิน E 
นอกจากนี้แล้วยังมีกรดอะมิโนที่จ้าเป็นต่อร่างกายที่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ถึง 18 ชนิด จากกรดอะมิโน
ที่จ้าเป็นต่อร่างกายทั้งหมด 20 ชนิด (วินัย และกาญจนา, 2547) ปัจจัยที่เหมาะกับการเจริญเติบโต เช่น 
สภาพภูมิอากาศ แร่ธาตุอาหารในดินอุดมสมบูรณ์ การปลูกมะเม่าควรปลูกในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนเมษายน 
ถึงเดือนมิถุนายน ควรรดน้้าและดูแลในช่วงปีแรกที่เริ่มปลูก ต้นหมากเม่าจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วน
ปนทรายไม่ชอบดินที่มีน้้าขัง ในฤดูแล้งควรน้าเศษวัชพืชมาคลุมโคนต้น เพ่ือป้องกันการระเหยของน้้าจากผิว
ดินหมากเม่าเริ่มติดผลหลังจากปลูกประมาณ 2 ปีให้ผลผลิตเต็มที่ในปีที่3 (http://phuphanphet.igetweb.com/) 
เกษตรกรสนใจปลูกเม่าหลวงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นน้้าผลไม้ และไวน์ 
เกษตรกรในหลายพืน้ที ่ได้หนัมาปลูกเมาหลวงเพ่ือส่งโรงงานแปรรูปอยา่งจริงจัง แต่ในการปลูกสร้างสวนหมาก
เม่าของเกษตรกรยังพบปัญหาที่ส้าคัญ คือ การออกดอกปีเว้นปี การสุกของผลที่ไม่พร้อมกันทั้งช่อ  ผลสุก
เตม็ทีห่ลุดร่วงได้ง่าย  ท้าให้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตลดลง (อร่ามและวินัย, 2540) ปัญหาโรคและแมลง
เข้าท้าลายต้นและผลมะเม่า ปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  มาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้้า
มะเม่าปัญหาบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เหมาะสมโดยเฉพาะปัญหาผลผลิตไม่สม่้าเสมอในแต่ละปีจากปัญหาดังกล่าว 
ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครได้เล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรจึงได้ท้าการศึกษาการให้น้้า แบบ
ละอองหมอกต่อการติดผลของมะเม่าเพ่ือเพ่ิมความชื่นและอุณหภูมิที่ส่งผลต่อการติดผลของมะเม่าเพ่ือตอบ
ปัญหาการร่วงของหมากเม่าในแปลงเกษตรกร 

http://www.mediathai.net/module/newsdesk/
http://phuphanphet.igetweb.com/
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วิธีการด าเนินงาน 
วางแผนการทดลองแบบ RCB 2 กรรมวิธี ๆ ละ 5 ต้นๆละ 10 ช่อ โดยใช้ต้นมะเม่าที่ให้ผลผลิตแล้ว

แปลงทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มีอายุ 3 ปี พ่ึงเริ่มให้ผลผลิตและแปลงเกษตรกร
ให้ผลผลิตแล้วอายุ 7 ปี ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการค้าทั้งเพ่ือการแปรรูปและบริโภคผลสด ด้าเนินการใน
แปลงเกษตรกร 1 แปลง และแปลงทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 1 แปลง  วิธีการ
ทดลอง กรรมวิธีที่ 1 ไม่มีระบบการให้น้้า (อาศัยน้้าฝน) กรรมวิธีที่ 2 ให้น้้าแบบละอองหมอก ให้น้้าสัปดาห์ละ 
2 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ทั้ง 2 กรรมวิธี มีการปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกัน ระยะเวลาที่ด้าเนินการเริ่มต้น 2557 
สิ้นสุด 2558 รวม 2 ปี การบันทึกข้อมูลได้แก่ ข้อมูลสภาพแวดล้อม เช่น ปริมาณน้้าฝน อุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์ตลอดช่วง การทดลองจากเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Data logger)  และข้อมูลด้านเกษตรศาสตร์ 
เช่น วันเริ่มออกดอก จ้านวนช่อดอก ความกว้าง ความยาวช่อดอก ร้อยละการติดผล ผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิต 

  
ผลการทดลองและวิจารณ์  

ผลของการให้น้้าแบบละอองหมอกต่อการติดผลของมะเม่า ด้าเนินการในแปลงเกษตรกรจ้านวน 1 
แปลง และแปลงทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครจ้านวน 1 แปลง ผลการด้าเนินงานใน
พ้ืนที่เกษตรกรแบบกรรมวิธีที่ 1 ไม่มีระบบการให้น้้า (อาศัยน้้าฝน) และกรรมวิธีที่ 2 ให้น้้าแบบละอองหมอก  
เก็บข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ตลอด โดยการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิใต้ต้นมะเม่าทั้ง 2 แบบกรรมวิธี ให้
น้้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยสังเกตจากต้นมะเม่าแตกยอดอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ และเริ่มวัดอุณหภูมิ 
พบว่าในแปลงเกษตรกรของกรรมวิธีที่1 ที่มีการให้น้้าพบว่ามีอุณหภูมิสูงสุด-ต่้าสุด เท่ากับ 37-23 องศา
เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด-ต่้าสุดเท่ากับ 100-25 เปอร์เซ็นต์ และวิธีที่ 2 ไม่ให้น้้าพบว่าอุณหภูมิ
สูงสุด-ต่้าสุดและเท่ากับ39-24 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด-ต่้าสุดเท่ากับ 89-34 เปอร์เซ็นต์ 
แปลงทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร วิธีที่1ที่มีการให้น้้าพบว่ามีอุณหภูมิสูงสุด-ต่้าสุด 
เท่ากับ 41-27 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด-ต่้าสุดเท่ากับ 100-23 เปอร์เซ็นต์ และวิธีที่ 2 ไม่ให้
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น้้าพบว่าอุณหภูมิสูงสุด-ต่้าสุดและความชื่นสัมพัทธ์เท่ากับ 44-29 องศาเซลเซียส  และความชื่นสัมพัทธ์สูงสุด-
ต่้าสุดเท่ากับ 96-25 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเรียกใช้ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ(Data logger)  
 
    ตารางท่ี 1 ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติทั้ง 2 พ้ืนที่ด้าเนินการวิจัย 

 

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แปลงเกษตรกร แปลง ศวพ สกลนคร 

  ให้น้ า ไม่ให้น้ า ให้น้ า ไม่ให้น้ า 

อุณหภูมิสูงสุด 37 39 41 44 

อุณหภูมิต่้าสุด 23 24 27 29 

อุณหภูมิค่าเฉลี่ย 26 27 29 30 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.6 5.2 4.2 4.8 

ความชื่นสัมพัทธ์สูงสุด 100 89 100 96 

ความชื่นสัมพัทธ์ต่้าสุด 25 34 23 24 

ค่าเฉลี่ยความชื่นสัมพัทธ์ 75 69 72 88 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.8 15.7 16.9 16.8 
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ผลการด้าเนินงานในพ้ืนที่เกษตรกรแบบกรรมวิธีที่ 1 ไม่มีระบบการให้น้้า (อาศัยน้้าฝน) ในฤดูการ

ผลิต 2557 มะเม่ามีค่าเฉลี่ย ความกว้างใบ 7.37±0.8 เซนติเมตร ความยาวใบ 17.22±0.9 เซนติเมตร ความ
ยาวช่อผล 13.92±3.2 เซนติเมตร จ้านวนผลต่อช่อ 21.98±5.2 ผล ความกว้างผล 10.12±0.8 มิลลิเมตร 
น้้าหนักผลต่อช่อ 17.31±6.1 กรัม สัดส่วนการสุกช่อผล 53.5±7.7 เปอร์เซน็ต์ น้้าหนักผล 10 ผล 6.26±1.2 
กรัม ความหวาน 19±1.1  Brix ปริมาณน้้าคั้น136.48±24.2 มิลลิลิตร และผลผลิต 2,388 กิโลกรัมต่อไร่     
(ดังตารางที่ 2)  ผลการด้าเนินงานในพื้นที่เกษตรกรแบบกรรมวิธีที่ 1 ไม่มีระบบการให้น้้า (อาศัยน้้าฝน) ในฤดู
การผลิต 2558 มะเม่ามีค่าเฉลี่ย ความกว้างใบ 7.64±0.9 เซนติเมตร ความยาวใบ 18.28±2.1 เซนติเมตร 
ความยาวช่อผล 16.4±1.7เซนติเมตร จ้านวนผลต่อช่อ 39.8±6.7 ผล ความกว้างผล 10.68±0.4 มิลลิเมตร 
น้้าหนักผลต่อช่อ 38.756±9.8 กรัม สัดส่วนการสุกช่อผล 41.8±7.3 เปอร์เซ็นต์ น้้าหนักผล 10 ผล 6.9±0.4 
กรัม ความหวาน 17±2.4 Brix ปริมาณน้้าคั้น162.2±28.6 มิลลิลิตร และผลผลิต 1,347 กิโลกรัมต่อไร่       
(ดังตารางที่ 3) ทั้งนี้อายุของมะเม่าในพื้นที่เกษตรกร ที่ร่วมท้าการทดลอง มีอายุระหว่าง 7-8 ปี 

ผลการด้าเนินงานในพ้ืนที่เกษตรกรแบบกรรมวิธีที่ 2 ให้น้้าแบบละอองหมอก ในฤดูการผลิต 2557 
หมากเม่ามีค่าเฉลี่ย ความกว้างใบ 8.32±0.6เซนติเมตรความยาวใบ 19.24±0.4เซนติเมตร ความยาวช่อผล 
13.63±1 เซนติเมตร จ้านวนผลต่อช่อ 27.62±4.9 ผล ความกว้างผล 11.33±0.4 มิลลิเมตร น้้าหนักผลต่อช่อ 
19.73±5.6 กรัม  สัดส่วนการสุกช่อผล 56.2±7.5 เปอร์เซ็นต์ น้้าหนักผล 10 ผล 7.26±0.6 กรัม ความหวาน  
18±5.1 Brix ปริมาณน้้าคั้น 152.8±41.0 มิลลิลิตร และผลผลิต 3,081กิโลกรัมต่อไร่ (ดังตารางที่ 2) ผลการ
ด้าเนินงานในพ้ืนที่เกษตรกรแบบกรรมวิธีที่ 2 ให้น้้าแบบละอองหมอก ในฤดูการผลิต 2558 มะเม่ามีค่าเฉลี่ย 
ความกว้างใบ 8.43±0.5 เซนติเมตรความยาวใบ 20.48±0.8 เซนติเมตร ความยาวช่อผล 17.48±8.5 
เซนติเมตร จ้านวนผลต่อช่อ 47.86±11.1 ผล ความกว้างผล 11.31±0.3 มิลลิเมตร น้้าหนักผลต่อช่อ 
46.28±9.9 กรัม  สัดส่วนการสุกช่อผล 73.33±7.9 เปอร์เซ็นต์ น้้าหนักผล 10 ผล 9.21±1.1 กรัม ความหวาน  
18±0.4 Brix ปริมาณน้้าคั้น 210.6±75.2 มิลลิลิตร และ3,854 กิโลกรัมต่อไร่ (ดังตารางที่ 3)    
 
   ตารางท่ี 2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ยมะเม่าในพ้ืนที่เกษตรกรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการ  
       เกษตรสกลนคร ประจ้าปี 2557 

องค์ประกอบ แปลงเกษตรกร แปลง ศวพ. สกลนคร 

ไม่ให้น้ า ให้น้ า ไม่ให้น้ า ให้น้ า 
ความกว้างใบ(ซม.) 7.37±0.8 8.32±0.6 7.26±0.3 7.92±0.4 
ความยาวใบ(ซม.) 17.22±0.9 19.24±0.4 19.54±1.9 17.3±0.4 
ความยาวช่อผล (ซม.) 13.92±3.2 13.63±1.0 8.62±0.4 12.2±0.8 
จ้านวนผลต่อช่อ (ผล) 21.98±5.2 27.62±4.9 13.8±6.2 22.2±6.0 
ความกว้างผล  (มม.) 10.12±0.8 11.33±0.4 8.4±0.2 8.12±0.5 
นน.ผลต่อช่อ (กรัม) 17.31±6.1 19.73±5.6 2.86±0.2 8.98±0.8 
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    หมายเหต:ุ ปริมาณน้า้คั้นได้จากผลมะเมา่สดจ้านวน 500 กรัม   

 
    ตารางท่ี 3 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ยมะเม่าในพ้ืนที่เกษตรกรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
       เกษตรสกลนคร ประจ้าปี 2558 

    หมายเหต:ุ ปริมาณน้้าคั้นได้จากผลมะเม่าสดจ้านวน 500 กรัม   

ผลการด้าเนินงานในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครแบบกรรมวิธีที่ 1 ไม่มีระบบการให้
น้้ า (อาศัยน้้าฝน) ในฤดูการผลิต  2557 มีค่าเฉลี่ย ความกว้างใบ  7.26±0.3 เซนติ เมตร ความยาวใบ 
19.54±1.9 เซนติเมตร ความยาวช่อผล 8.62±0.4 เซนติเมตร จ้านวนผลต่อช่อ 13.8±6.2 ผล ความกว้างผล 
8.4±0.2 มิลลิเมตร น้้าหนักผลต่อช่อ 2.86±0.2 กรัม สัดส่วนการสุกช่อผล 63.8±15.7 เปอร์เซ็นต์ น้้าหนักผล 
10 ผล 5.82±0.6กรัมความหวาน 13±2.3 Brix ปริมาณน้้าคั้น58.74±14.9 มิลลิลิตร และผลผลิต 291กิโลกรัม
ต่อไร่ (ดังตารางที่ 2) ผลการด้าเนินงานในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครแบบกรรมวิธีที่ 1 ไม่มี
ระบบการให้น้้า (อาศัยน้้าฝน) ในฤดูการผลิต 2558 มีค่าเฉลี่ย ความกว้างใบ 6.79±0.8 เซนติเมตร ความยาว
ใบ 16.57±1.7 เซนติเมตร ความยาวช่อผล 9.93±1.0 เซนติเมตร จ้านวนผลต่อช่อ 17.67±2.1 ผล ความกว้าง
ผล 7.86±0.9 มิลลิเมตร น้้าหนักผลต่อช่อ 9.78±1.5 กรัม สัดส่วนการสุกช่อผล 45.42±11.2 เปอร์เซ็นต์ 

สัดส่วนการสุกช่อผล(%) 53.5±7.7 56.2±7.5 63.8±15.7 59.6±23.4 
นน.ผล 10 ผล (กรัม) 6.26±1.2 7.26±0.6 5.82±0.6 5.86±1.8 
ความหวาน (% Brix)  19±1.1 18±5.1 13±2.3 14±1.6 
ปริมาณน้้าคั้น (ม.ล.) 136.48±24.2 152.8±41.0 58.74±14.9 55.21±11.1 

ผลผลิต(ก.ก./ไร่) 2,388 3,081 291 420 

องค์ประกอบ แปลงเกษตรกร แปลง ศวพ. สกลนคร 

ไม่ให้น้ า ให้น้ า ไม่ให้น้ า ให้น้ า 
ความกว้างใบ (ซม.) 7.64±0.9 8.43±0.5 6.79±0.8 7.12±1.1 
ความยาวใบ (ซม.) 18.28±2.1 20.48±0.8 16.57±1.7 17.57±2.5 
ความยาวช่อผล (ซม.) 16.4±1.7 17.48±8.5 9.93±1.0 10.31±1.0 
จ้านวนผลต่อช่อ (ผล) 39.8±6.7 47.86±11.1 17.67±2.1 18.1±7.5 
ความกว้างผล  (มม.) 10.68±0.4 11.31±0.3 7.86±0.9 8.53±0.9 
นน.ผลต่อช่อ (กรัม) 38.756±9.8 46.28±9.9 9.78±1.5 9.73±3.4 
สัดส่วนการสุกช่อผล(%) 41.8±7.3 73.33±7.9 45.42±11.2 53.82±8.7 
นน.ผล 10 ผล (กรัม) 6.9±0.4 9.21±1.1 5.11±0.9 5.193±0.7 
ความหวาน (% Brix)  ผลรวม 17±2.4 18±0.4 17±1.3 18±1 
ปริมาณน้้าคั้น (ม.ล.) 162.2±28.6 210.6±75.2 70.6±13.4 139±42.5 

ผลผลิต(ก.ก./ไร่) 1,347 3,854 138 148 
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น้้าหนักผล 10 ผล 5.11±0.9 กรัม ความหวาน 17±1.3 Brix ปริมาณน้้าคั้น70.6±13.4 มิลลิลิตร และผลผลิต 
138กิโลกรัมต่อไร่ (ดังตารางที่ 3)  

ผลการด้าเนินงานในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครแบบกรรมวิธีที่ 1 ให้น้้าแบบละออง
หมอก ในฤดูการผลิต 2557 มีค่าเฉลี่ย ความกว้างใบ 7.92±0.4 เซนติเมตรความยาวใบ 17.3±0.4 เซนติเมตร 
ความยาวช่อผล 12.2±0.8 เซนติเมตร จ้านวนผลต่อช่อ 22.2±6.0 ผล ความกว้างผล 8.12±0.5 มิลลิเมตร 
น้้าหนักผลต่อช่อ 8.98±0.8 กรัม  สัดส่วนการสุกช่อผล 59.6±23.4 เปอร์เซ็นต์ น้้าหนักผล 10 ผล 5.86±1.8 
กรัม ความหวาน  14±1.6 Brix ปริมาณน้้าคั้น 55.21±11.1 มิลลิลิตร และผลผลิต 420 กิโลกรัมต่อไร่ (ดัง
ตารางที่ 2) ผลการด้าเนินงานในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครแบบกรรมวิธีที่ 1 ให้น้้าแบบ
ละอองหมอก ในฤดูการผลิต 2558 มีค่าเฉลี่ย ความกว้างใบ 7.12±1.1 เซนติเมตรความยาวใบ 17.57±2.5 
เซนติเมตร ความยาวช่อผล 10.31±1.0 เซนติเมตร จ้านวนผลต่อช่อ 18.1±7.5 ผล ความกว้างผล 8.53±0.9
มิลลิเมตร น้้าหนักผลต่อช่อ 9.73±3.4 กรัม  สัดส่วนการสุกช่อผล 53.82±8.7 เปอร์เซ็นต์ น้้าหนักผล 10 ผล 
5.193±0.7 กรัม ความหวาน  18±1 Brix ปริมาณน้้ าคั้น 139±42.5 มิลลิลิตร และ148 กิโลกรัมต่อไร่       
(ดังตารางที่ 3) ทั้งนี้อายุของมะเม่าในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มีอายุ 3-4 ปียังให้ผลผลิต
ไม่เต็มที ่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               ภาพที่ 2 การให้น้้าแบบละอองหมอกต่อการติดผล
ของมะเม่า พันธุ์ฟ้าประทานในแปลงเกษตรกร 
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   ภาพที่ 3 ลักษณะช่อผลและผลมะเม่า (ก) แปลงเปรียบเทียบ (ข)แปลงทดสอบ ปี พ.ศ.2558 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะช่อผล ใบและผลมะเม่า ในแปลงปลูก ศวพ.สกลนคร ปี 2558  

ก ข 
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               ภาพที่ 5 ลักษณะช่อผล ใบและผลมะเม่า ในแปลงปลูกเกษตรกร(นายคนพ วรรณวงศ์) ปี 2558  
 
 

จ้าเริญ ยืนยงสวัสดิ์ (2543) กล่าวว่าพืชบางชนิดต้องการความชื้นแต่ละระยะการเจริญเติบโตแตกต่างกัน 
ในไม้ผลเขตร้อนชื้นหลายชนิด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ลองกอง และส้มโอ เป็นต้น จะมีการเจริญเติบโต
ทางล้าต้น เช่น การแตกใบและยอดอ่อนมากในช่วงฤดูฝน หรือเมื่อได้รับน้้าและความชื้นสูงติดต่อกันนาน แต่เมื่อ
ฝนลดลงหรือเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง อัตราการเจริญเติบโตทางล้าต้นจะค่อย ๆ ลดลง เกิดการพักตัว สะสมอาหาร จน
น้าไปสู่การออกดอก ดังนั้นการออกดอก เกี่ยวข้องอยู่กับความชื้นของดินและความชื้นบรรยากาศสภาพอากาศมี
ความแปรปรวนติดต่อกันนานจะส่งผลท้าให้เกิดการเจริญเติบโตทางล้าต้นแทนที่การออกดอกได้ อัตราการใช้น้้าจะ
ขึ้นอยู่กับชนิดและอายุของพืช แล้วจ้าเป็นต้องพิจารณาร่วมด้วย คือ สภาพภูมิอากาศ เช่น รังสีดวงอาทิตย์ 
อุณหภูมิ และความชื้น บรรยากาศ และการจัดการเพาะปลูก เช่น ฤดูกาลที่ท้าการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ความ
หนาแน่นของพืชปลูก การใช้ปุ๋ย เป็นต้น ไม้ผลที่มีการให้น้าเช่น มะม่วงระยะบ้ารุงต้น มีความต้องการน้้าประมาณ 
0.5 เท่าของอัตราการระเหยน้้ากล่าวคือ ถ้าสภาพอากาศมีอัตราการระเหยน้้า 5 มิลลิเมตรต่อวัน ต้นมะม่วงที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 3 ม. จะต้องให้น้้าประมาณ 22.5 ลิตรต่อต้นต่อวัน (ครั้ง) มะม่วงหลังการติดผล ถือเป็น
ระยะวิกฤตที่มะม่วงต้องการใช้น้้ามากที่สุด ประมาณ  0.7 - 0.8 เท่าของอัตราการระเหยน้้า กล่าวคือ ถ้าสภาพ
อากาศมีอัตราการระเหยน้้า 5 มิลลิเมตรต่อวัน ต้นมะม่วงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 5เมตรจะต้องให้น้้าประมาณ 
87.5-100 ลิตรต่อต้นต่อวัน(ครั้ง) http://natres.psu.ac.th/Researchcenter/tropicalfruit/fruit/mango.htm 
กลุ่มสื่อสงเสริมการเกษตรกล่าวว่าลิ้นจี่พันธุ์ นพ.1 ต้องการความชื้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน ซึ้งในช่วงนี้
เป็นช่วงวิกฤต ซึ่งส่งผลต่อการออกดอกท้าให้ดอกที่ออกมามักจะแห้งหรือดอกร่วง ในลิ้นจี่ที่มีอายุมากกว่า 4 ขึ้นไป  
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ในช่วงฤดูแล้งควรให้น้้า2-3 ครั้งต่อเดือนหลังจากสังเกตเห็นลิ้นจี่ แทงช่อดอก ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของทรงต้น 
ควรเริ่มให้น้้าบริเวณรอบนอกทรงพุ่มต่อจากนั้นจึ่งเพ่ิมปริมาณน้้าให้มากขึ้นทีละน้อยในบริเวณทรงพุ่ม โดยให้  2 
ครั้งต่อสัปดาห์                 

นายคนพ วรรณวงศ์ (บทสัมภาษณ์ ,2558) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบุว่าจากการสังเกตและร่วม
ทดลองระบบน้้าแบบละอองหมอกมีข้อแตกต่างไปจากต้นที่ไม่ให้น้้าหรือให้น้้าตามปกติ ผลผลิตส่วนใหญ่กระจาย
ผลผลิตอยู่ภายในต้นเป็นส่วนมาก มีจ้านวนความยาวช่อและผลต่อช่อมากขึ้น ปัญหาที่เกษตรกรพบในระหว่าง
ด้าเนินการพบว่าในปลายเดือนมีนาคม-เมษายนเป็นช่วงที่ท่ีหมากเม่าก้าลังออกดอกและติดผลผลิตมีสภาพอากาศที่
แปรปรวนโดยมีฝนตกในช่วงต้นมีนาคมและแล้งในช่วงเมษายนส่งผลให้ผลหมากเม่าที่ก้าลังติดผลเล็กมากกว่า50 
เปอร์เซ็นต์ร่วงเป็นจ้านวนมากเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตต่อช่อต่อต้นลดลง โดยเฉพาะต้นที่
ไม่มีการให้น้้า 

แปลงเกษตรกรของกรรมวิธีที่ 1 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียสและความชื่นสัมพัทธ์ 69 เปอร์เซ็นต์ 
และข้อมูลค่าเฉลี่ยองศ์ประกอบผลผลิตและผลิตเท่ากับ ความยาวช่อผลระหว่าง 13-27 เซนติเมตร น้้าหนักผลต่อ
ช่อระหว่าง 17-38 กรัม สัดส่วนการสุกต่อช่อผลระหว่าง 40-50 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,347-2,388 
กิโลกรัมต่อไร่ วิธีที่ 2 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียสและความชื่นสัมพัทธ์  75 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 15.7และ18.8 และข้อมูลค่าเฉลี่ยองศ์ประกอบผลผลิตและผลิตเท่ากับ ความยาวช่อผลระหว่าง
17-19  เซนติเมตร และน้้าหนักผลต่อช่อระหว่าง 20-50 กรัม พบว่าสัดส่วนการสุกเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 40-70 
เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3,081-3,854 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรสกลนคร กรรมวิธีที่1 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส และความชื่นสัมพัทธ์ 88 เปอร์เซ็นต์ และข้อมูล
ค่าเฉลี่ยองศ์ประกอบผลผลิตและผลิตเท่ากับความยาวช่อผลระหว่าง 8-10 เซนติเมตร และน้้าหนักผลต่อช่อ
ระหว่าง 3-10 กรัม สัดส่วนการสุกต่อช่อผล โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60-70 เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 138-
291กิโลกรัมต่อไร่ วิธีที่ 2 มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียสและความชื่นสัมพัทธ์ 72 เปอร์เซ็นต์ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 16.8 และ16.9 ตามล้าดับ และข้อมูลค่าเฉลี่ยองศ์ประกอบผลผลิตและผลิตเท่ากับความยาวช่อ
ผลระหว่าง8-12 เซนติเมตร และน้้าหนักผลต่อช่อระหว่าง 9-10 กรัม สัดส่วนการสุกต่อช่อผลโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
50-60 เปอร์เซ็นต ์ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 148-420 กิโลกรัมต่อไร่  
 

สรุปผลการทดลองและข้อเนอแนะ 
 

1. ควรมีการให้น้้าในช่วงให้ผลผลิตควรมีการให้อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้งๆ
ละ2 ชั่วโมงในช่วงติดผลอ่อนและติดผลอ่อนมากว่า 50 เปอร์เซ็นต์และควรดูแลเป็นพิเศษจึงจะสามารถลดการร่วง
ของผลหมากเม่าได้ 

2. อายุของมะเม่าในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มีอายุ 3-4 ปียังให้ผลผลิตไม่เต็มที่  
3. ปัจจัยจากสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในแต่ละปีมี

ความแตกกัน  
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4. ควรมีการศึกษารูปแบบการให้น้้าเพ่ือเป็นตัวเลือกให้เกษตรกรน้าไปใช้ประโยชน์และให้มีความ

หลากหลายในด้านเทคโนโลยีการให้น้้าไม้ผลเฉพาะถิ่นและปัจจัยจากสภาพภูมิอากาศที่มี อิทธิผลต่อผลผลิตต่างๆ 
ต่อไป 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 

ผลของการให้น้้าแบบละอองหมอกต่อการติดผลของมะเม่าในแหล่งปลูกบริเวณเทือกเขาภูพานจังหวัด
สกลนคร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและเผยแพร่เพ่ือให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชนที่สนใจเกี่ยวกับการให้
น้้าแบบละอองหมอกต่อการติดผลของมะเม่าและการจัดการสวน รวมไปถึงเป็นฐานข้อมูลเกษตรกรเบื้องต้นให้
เกษตรกรที่จะเริ่มปลูกสามารถสืบค้นแหล่งศึกษาดูงานและการตลาดต่อไปในอนาคต  
เอกสารอ้างอิง  
กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, (2539). ผลการวิเคราะห์ผลมะเม่าสด กรมวิทยาศาสตร์บริการ. 
กลุ่มสื่อสงเสริมการเกษตร.มปป. ลิ้นจี่ก่อนฤดู นพ 1, เอกสารเผยแพร่,กลุ่มสื่อสงเสริมการเกษตร                 

ส้านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร : เอ้ือเฟ้ือข้อมูลและภาพ ; ชูศรี ค้าลี 
นักวิชาการเกษตรช้านาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม กรมวิชาการเกษตร. 

คนพ วรรณวงศ์. 2558. บทสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทดสอบผลของการให้น้้าแบบละออง   
หมอกต่อการติดผลของหมากเม่า.วันที่ 28 กรกฎาคม2558.ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาพืชท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.กรมวิชาการเกษตร. 

จ้าเริญ ยืนยงสวัสดิ์. เอกสารประกอบค้าสอน, 2543.หลักการกสิกรรม.ภาควิชาพืชศาสตร์                           
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 
วินัย  แสงแก้ว และกาญจนา  รุจิพจน์. 2547. พืชสกุลเม่า (Antidesma sp.) จากไม้ผลท้องถิ่นสู่ไวน์ราช  
             มงคล ใน เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการปรับปรุงพันธ์และขยายพันธ์พืชครั้งที่ 17   
             ก้าวไปข้างหน้ากับการปรับปรุงพันธ์พืชยุคใหม่ วันที่ 15-17 ธันวาคม  2547    
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก้าแพงแสน จ.นครปฐม. 236 น. 
อร่าม คุ้มกลาง และวินัย แสงแก้ว. 2540. มะเม่าไม้ผลที่ต้องพัฒนาวารสารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฉบับ 

พิเศษ คล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบรอบ 22 ปี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว, 
กรุงเทพฯ. 107 น. 

http://www.mediathai.net/module/newsdesk 
http://natres.psu.ac.th/researchcenter/tropicalfruit/fruit/mango.htm 
http://phuphanphet.igetweb.com 
 
 
 

http://natres.psu.ac.th/Department/plantscience/510-111web/Book%20outline.htm
http://www.mediathai.net/module/newsdesk/
http://phuphanphet.igetweb.com/
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