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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนามังคุด 
2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ 
 กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการด้านเขตกรรม อารักขาพืชในการผลิตมังคุดคุณภาพ 
    1.1  ศึกษาการจัดการขยายช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตมังคุด 
 กิจกรรมย่อยท่ี  1.1.1  ศึกษาการชักน าการออกดอกนอกฤดู   
3. ช่ือการทดลองท่ี 1.1.1.4 การพัฒนาชุดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดก่อนฤดูที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
  Development of Technology for Precocious Production in Mangosteen.  
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง นางชมภู จันที     สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
 ผู้ร่วมงาน นางอรุณี  วัฒนวรรณ   สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
   นางจิตติลักษณ์ เหมะ  สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
   นางสาวมาลัยพร เชื้อบัณฑิต  สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
   นางสาวอรวินทินี ชูศรี    สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
   นางอัจฉรา  ศรีทองค า  สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
5. บทคัดย่อ 
 การพัฒนาชุดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดก่อนฤดูที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ มุง่เน้นให้มังคุดมีการออก
ดอก-เก็บเก่ียวผลผลิตได้เร็ว ท าให้ผลผลิตกระจายตัว และมีราคาสูงข้ึน ด าเนินการทดลองที่สวนเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ดอน/ราบ ต. พลับพลา อ. เมือง จ. จันทบุรี และสวนเกษตรกร ในพ้ืนทีลุ่่ม ต. ตรอกนอง อ. ขลุง  
จ. จันทบุรี ในฤดูกาลผลิตปี 2558 ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ได้แก่ 1.  ชักน าให้มังคุดออกดอกตามวิธีของ
เกษตรกร (control) และ 2. ชักน าให้มังคุดออกดอกตามค าแนะน าของกรมฯ พบว่า สวนมังคุดในที่ดอน/
ราบ  วิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตามค าแนะน าของกรมฯ (กรรมวิธีที่ 2) ต้นทดลองมีการออกดอกครบทุก
ต้นเร็วกว่าวิธีชักน าให้มังคุดออกดอกของเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 1) 42 วัน และพบว่า วิธีชักน าให้มังคุด
ออกดอกตามค าแนะน าของกรมฯ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอก/ต้น เฉลี่ย 36.45% มากกว่าวิธีชักน าให้มังคุด
ออกดอกตามวิธีของเกษตรกร มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกเฉลี่ย 20.00% ส่วนสวนมังคุดในพ้ืนที่ลุ่ม พบว่า
การชักน าให้มังคุดออกดอกตามค าแนะน าของกรม ฯ (กรรมวิธีที่ 2) โดยปล่อยให้มีน้ าขังบริเวณต้นมังคุด
ช่วงปลายฤดูฝน มังคุดเริ่มมีการออกดอกในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 มีจ านวนต้นที่ออกดอก 30.33% 
ของจ านวนต้นทั้งหมด เร็วกว่าวิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตามวิธีของเกษตรกร 12 วัน ซึ่งวิธีชักน าให้มังคุด
ออกดอกตามค าแนะน าของกรมฯ มีการออกดอกครบทุกต้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เร็วกว่า วิธีชัก
น าให้มังคุดออกดอกตามวิธีของเกษตรกร 15 วัน และพบว่าวิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตามค าแนะน าของ
กรมฯ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอก 28.61% มากกว่าวิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตามวิธีของเกษตรกร มี
เปอร์เซ็นต์การออกดอก 25.00%  
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6. ค าน า 
 การออกดอกของมังคุดมีปัจจัยที่เก่ียวข้องหลายปัจจัย แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ปัจจัยภายใน 
ประกอบด้วย อายุของตายอดไม่น้อยกว่า 9 สัปดาห์หลังการแตกใบอ่อนชุดสุดท้าย สภาพความสมบูรณ์
ของต้นสูง โดยสังเกตได้จากต้นมังคุดมีใบดกหนาแน่นเต็มต้น ใบมีสีเขียวสดใส ขนาดใบใหญ่สมบูรณ์ แผ่น
ใบแผ่กว้าง ไม่มีร่องรอยการท าลายของโรคแมลง  และปัจจัยภายนอกซึ่งก็คือสภาพแวดล้อม เนื่องจาก
มังคุดเป็นไม้ผลเขตร้อนที่โดยทั่วไปต้องอาศัยช่วงแล้งในการชักน าให้เกิดตาดอก จึงต้องมีการจัดการ
เพ่ือให้ต้นเกิดความเครียดเนื่องจากการขาดน้ า ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับสารควบคุมการ
เจริญเติบโตภายในต้น  และชักน าให้เกิดตาดอก ซึ่งในมังคุดโดยเฉลี่ยจะต้องการช่วงแล้งต่อเนื่องกันอย่าง
น้อย 21-30 วันหลังฝนหยุดตกครั้งสุดท้าย  (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, 2545) ชมภู และคณะ (2557) 
พบว่าการพ่นปุ๋ยสูตร 46-0-0 กระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อน 1 ครั้งหลังจากเก็บเก่ียว และเมื่อใบมังคุดเข้าสู่
ระยะเพสลาดพ่นด้วยปุ๋ยสูตร 0-52-34 ช่วยท าให้มังคุดมีความพร้อมในการออกดอกได้ และสามารถออก
ดอกและเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าการไม่พ่นปุ๋ยสูตรดังกล่าว ซึ่งการที่มังคุดมีการแตกใบอ่อนมาแล้วอย่างน้อย 1 
ครั้งหลังจากเก็บเก่ียวจะเป็นการเลี่ยงไม่ให้มังคุดมีการแตกใบอ่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
(เนื่องจากมีฝนหลงฤดู) มังคุดจึงสามารถออกดอกได้เร็วขึ้น แต่เทคโนโลยีการจัดการชักน าให้เกิด
ความเครียดจากการขาดน้ า  ยังมีข้อจ ากัดอยู่ตรงที่เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถจัดการน้ าช่วงก่อนออก
ดอกได้ เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกเป็นที่ลุ่ม ดินเนื้อละเอียดมีการอุ้มน้ าสูง  บางครั้งอาจมีฝนตกระหว่างการงดน้ า  
ท าให้การชักน าการออกดอกไม่ได้ผล  และจากค ากล่าวที่ว่าสภาวะเครียดน้ า (water stress) เกิดข้ึนได้ทั้ง
กรณีท่ีน้ าไม่เพียงพอ (water deficit) และ สภาพที่น้ ามากเกินไปหรือน้ าขัง (water logging) (Levitt, 
1980 อ้างโดย สายัณห์, 2534)  ประกอบกับ ในปี 2549 ที่ผ่านมามีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ปลูกไม้ผลหลาย
แห่งในเขตจังหวัดจันทบุรี  และจากการสังเกตของชาวสวนมังคุดพบว่า แปลงที่โดนน้ าท่วมก็มีการออก
ดอกเป็นปกติ อีกทั้งในบางพ้ืนที่ยังส่งผลให้มีการออกดอกเร็วกว่าต้นที่ไม่โดนน้ าท่วม  โดย รวี (2539) ได้
รายงานว่า ต้นไม้ที่โดนน้ าท่วมขังจะตอบสนองทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช คือส่งผลให้
ต้นไม้มีการกระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเอทธิลีน (ethylene) ในปริมาณท่ีสูงกว่าปกติอย่างมาก 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้ระบบรากมีอาการขาดออกซิเจนค่อนข้างรุนแรงหรือกะทันหัน  รากไม่สามารถ
หายใจได้ ส่งผลให้มีการดูดน้ าและแร่ธาตุส่งไปเลี้ยงส่วนใบได้ในวงจ ากัด  และจากการทดลองของ Liao 
และ Lin (2001) และ Jackson และ Colmer (2005) พบว่าในสภาวะน้ าท่วมขังการตอบสนองของพืช
จะแสดงอาการที่ยอดและรากต่างกัน โดยรากจะไม่สามารถดึงออกซิเจนและแร่ธาตุต่างๆ ไปใช้ได้หรือ
อาจส่งผลให้มีกระบวนการหมักจนเป็นพิษต่อพืชเกิดขึ้นได้  ส่วนที่ยอดหรือใบการตอบสนองของปากใบ
จะลดน้อยลง และอาจเป็นการชักน าให้มีการปรับตัวทางด้านชีวเคมี โมเลกุลภายในหรือ ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาได้ อีกท้ัง Wang (1983) ยังรายงานว่าชาวสวนในตอนใต้ของประเทศไต้หวัน ได้ปล่อยน้ า
ท่วมขังภายในสวนที่ปลูกชมพู่ เป็นระยะต่อเนื่องนาน 30-40 วันช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดการชักน าการ
ออกดอกก่อนฤดูของชมพู่ได้ สอดคล้องกับการทดลองของ Lin และ Lin (1992) ที่ปล่อยน้ าท่วมขังชมพู่
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เป็นเวลาต่อเนื่องนาน 40 วัน พบว่านอกจากต้นชมพู่ไม่แสดงอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาแล้วยังท าให้
ชมพู่ออกดอกเร็วขึ้นด้วย และการทดลองของธีรวุฒิและคณะ (2552) พบว่าการงดน้ า และการขังน้ าใน
ร่องเพ่ือให้ดินอ่ิมตัวในช่วงการชักน าดอกส่งผลให้มังคุดออกดอกและดอกบานเร็วกว่าการให้น้ าต่อเนื่อง 1 
และ 2 สัปดาห์ ต่อมาธีรวุฒิ และคณะ (2556) ศึกษาการจัดการน้ าเพื่อชักน าการออกดอกก่อนฤดูของ
มังคุดในภาคตะวันออก พบว่า กรรมวิธีการให้น้ าสม่ าเสมอ (ให้น้ าทุก 7 วัน ครั้งละ 200 ลิตร), การงดน้ า
จนใบเหี่ยวจนถึงข้อที่ 2 (ตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรแนะน า) และการขังน้ ารอบโคนต้นจนต้น
มังคุดออกดอก  (ท าแนวดินกั้นน้ ารอบบริเวณทรงพุ่มต้นมังคุดและให้น้ ามากจนท่วมโคนต้นมังคุด) 
สามารถชักน าให้มังคุดออกดอก ได้ก่อนและมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ โดยมีค่าเท่ากับ 58.57, 51.42 และ 
36.57 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ กับกรรมวิธีการอื่นๆ  ในทาง
ปฏิบัติสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของเกษตรกร โดย ถ้าพ้ืนที่ปลูกมังคุด เป็นพื้นที่ราบหรือ
ลาดเอียงอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ า อาจจะใช้กรรมวิธีการงดน้ า ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร แต่
ถ้าพ้ืนที่ปลูกเป็นแบบยกร่อง หรือปลูกอยู่ใกล้แหล่งน้ าไม่สามารถงดน้ าได้ก็สามารถปล่อยน้ าท่วมขังในร่อง 
หรือให้น้ าปริมาณมาก ก็จะสามารถชักน าให้มังคุดออกดอกได้เช่นเดียวกัน โดยสัมฤทธิ์ (2537) กล่าวว่า
หากปริมาณน้ าที่มากเกินไป ดินมีการระบายน้ าไม่ดีเป็นการน าไปสู่สภาพการหายใจที่ไม่มีออกซิเจน และ
จะไปยับยั้งการดึงดูดน้ าของราก ค่าความดันของน้ าในท่อน้ าจะมีผลทางลบมากขึ้นท าให้พืชเกิดสภาพการ
ขาดน้ าในสภาวะน้ าท่วมขังได้   ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นเป็นไปได้ว่าพืชอาจแสดงการตอบสนองต่อสภาวะ
เครียดแบบน้ าท่วมขังเหมือนกรณีท่ีพืชได้รับสภาวะขาดน้ าจนท าให้เกิดการชักน าในการออกดอกได้   จึง
น่าจะมีการศึกษาถึงอิทธิพลของความเครียดน้ ากรณีน้ าท่วมขังต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของมังคุด 
ตลอดจนผลต่อการชักน าการออกดอกเพ่ือทดสอบการที่มังคุดสามารถออกดอกได้และออกเร็วขึ้นในแปลง
ที่โดนน้ าท่วมขัง เพ่ือน าไปพัฒนาเทคนิคในการกระตุ้นการออกดอกของมังคุดในสภาพพ้ืนที่ปลูก ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ลุ่มนาข้าวเก่า หรือพ้ืนที่ที่มักโดนน้ าท่วมขัง ในช่วงก่อนออกดอกท าให้ไม่สามารถจัดการสภาวะ
เครียดโดยการงดน้ าได้ ซึ่งหากการจัดการสภาวะเครียดน้ าแบบปล่อยน้ าท่วมขังเพ่ือชักน าการออกดอก
ได้ผลยังสามารถน าวิธีดังกล่าวไปศึกษาต่อเนื่องเพ่ือไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีในการชักน าให้มังคุดออกดอก
นอกฤดูต่อไป   

7. วิธีด าเนินการ 
  7.1 อุปกรณ์        

  1. ต้นมังคุดใน 2 สวน ที่มีขนาดและความสมบูรณ์ต้นสม่ าเสมอกัน สวนละ 36 ต้น 
  2. อุปกรณ์การให้น้ า  การตัดแต่งก่ิง  เก็บเกี่ยวผลผลิต และตรวจสอบคุณภาพผลผลิต 

  3. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16, 8-24-24, 12-12-17+2, 46-0-0 ปุ๋ยเกร็ดสูตร 0-52-34 ธาตุอาหาร 
รองและธาตุอาหารเสริม และปุ๋ยอินทรีย์น้ า ฯลฯ 

  4. สารเคมีก าจัดโรคแมลง เช่น คลอไพริฟอส, อะบาเมกติน, อิมิดาคลอพริด, คาร์เบนดาซิม  
  5. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ พาโคลบิวทราโซล, เมพิควอทคลอไรด์  ฯลฯ 
  6. สารเคมีวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและใบพืช ได้แก่ สารโซเดียมไฮดรอกไซด์,  กรดไนตริก   
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  7. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบอัตโนมัติ  อุปกรณ์บันทึกภาพ และบันทึกข้อมูล  
 7.2 วิธีการ  
 7.2.1 ไม่มีแผนการทดลอง เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกรรมวิธีโดยใช้ t-test จ านวน 
18 ซ้ า มี 2 กรรมวิธี ได้แก่ 
  กรรมวิธีที่ 1  ชักน าให้มังคุดออกดอกตามวิธีของเกษตรกร (control) 
 กรรมวิธีที่ 2 ชักน าให้มังคุดออกดอกโดยจัดการน้ า และปุ๋ยแบบผสมผสาน ตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร (น าผลที่ได้จากการทดลองเรื่องการจัดการน้ าเพื่อชักน าการออกดอกก่อนฤดูของ
มังคุดในภาคตะวันออก การจัดการปุ๋ยและสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือการผลิตมังคุดก่อนฤดู และ
การพัฒนาการจัดการน้ า ปุ๋ย และสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือการผลิตมังคุดก่อนฤดู มาผสมผสานกัน) 
 7.2.2 คัดเลือกสวนมังคุดใน จ. จันทบุรี จ านวน 2 สวน ได้แก่ สวนที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ดอน/
ราบ และสวนที่เป็นตัวแทนของพ้ืนที่ลุ่ม ในแต่ละสวนเลือกต้นมังคุดท่ีมีขนาดและความสมบูรณ์สม่ าเสมอ
กัน สวนละ 36 ต้น  
 7.2.3 เตรียมต้นมังคุดให้พร้อมส าหรับการออกดอก และชักน าให้มังคุดออกดอกตามกรรมวิธีที่
ก าหนด  
 7.2.4 ดูแลรักษาต้นและผลมังคุดตามกรรมวิธีที่ก าหนด   
 7.2.5 ประเมินช่วงเวลาการออกดอก และช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
 7.2.6 บันทึก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล  
 
 -  การบันทึกข้อมูล 
  1. ประเมินการออกดอก ได้แก่ วันที่เริ่มออกดอก วันที่ออกดอกครบทุกต้น เปอร์เซ็นต์การ
ออกดอก  
   2. เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่ละช่วงเวลา  
   3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุปและรายงานผลการทดลอง   
 
 - สถานที่ท าการทดลอง / เก็บข้อมูล 
  1. สวนมังคุดของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี  
  2. ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกรรมวิธีโดยใช้ t-test สามารถสรุปผลการทดลอง
ได้ดังนี้ 
  8.1 สวนมังคุดในที่ดอน/ราบ (ต. พลับพลา อ. เมือง จ. จันทบุรี) 
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 พบว่า มังคุดเริ่มมีการออกดอกในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 (หลังจัดการตามกรรมวิธี 72 วัน) 
พร้อมกันทั้ง 2 กรรมวิธี เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมจึงมีการออกดอกพร้อมกัน แต่วิธีชักน าให้
มังคุดดอกตามค าแนะน าของกรมฯ (กรรมวิธีที่ 2) มีจ านวนต้นที่ออกดอก 70% ของจ านวนต้นทั้งหมด 
มากกว่าวิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตามวิธีของเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 1) มีจ านวนต้นที่ออกดอก 25% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด จากนั้นต้นมังคุดมีการออกดอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า วิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตาม
ค าแนะน าของกรมฯ (กรรมวิธีที่ 2) มีการออกดอกครบทุกต้นในวันที่ 1 มกราคม 2558 (หลังจัดการตาม
กรรมวิธี 81 วัน) เร็วกว่าวิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตามวิธีของเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 1)  42 วัน (วิธี
เกษตรกรออกดอกครบทุกต้นวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558 หลังจัดการตามกรรมวิธี 123 วัน) (ตารางที่ 1) 
จากการประเมินเปอร์เซ็นต์การออกดอก พบว่า วิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตามค าแนะน าของกรมฯ 
(กรรมวิธีที่ 2) มีเปอร์เซ็นต์การออกดอก/ต้น เฉลี่ย 36.45% มากกว่าวิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตามวิธี
ของเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 1) มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกเฉลี่ย 20.00% (ภาพที่ 1) ซ่ึงวิธีชักน าให้มังคุดออก
ดอกตามค าแนะน าของกรมฯ (กรรมวิธีที่ 2) นี้มีการพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 ในช่วงใบระยะเพสลาด 
และมีการจัดการน้ าหลังจากปล่อยให้ต้นมังคุดมีอาการใบตก ก้านใบ และกิ่งที่ปลายยอดเริ่มแสดงอาการ
เหี่ยวเป็นร่อง จึงให้น้ ากระตุ้นการออกดอก และมีการเว้นช่วงการให้น้ า 7-10 วัน ซึ่งห่างกว่าวิธีชักน าให้
มังคุดออกดอกของเกษตรกร (กรรมวิธีที่ 1) เกษตรกรจะให้น้ าก่อนที่กิ่งที่ปลายยอดจะเริ่มแสดงอาการ
เหี่ยวเป็นร่อง และมีการเว้นช่วงการให้น้ าเพียง 3-5 วัน ท าให้มีการแตกใบอ่อนแทนการออกดอก จึงมี
เปอร์เซ็นต์การออกดอกน้อยกว่า วิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตามค าแนะน าของกรมฯ (กรรมวิธีที่ 2) 
สอดคล้องกับรายงานชมภูและคณะ (2557) พบว่าการพ่นปุ๋ยสูตร 46-0-0 กระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อน 1 
ครั้งหลังจากเก็บเกี่ยว และเมื่อใบมังคุดเข้าสู่ระยะเพสลาดพ่นด้วยปุ๋ยสูตร 0 -52-34 ช่วยท าให้มังคุดมี
ความพร้อมในการออกดอกได้ และสามารถออกดอกและเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าการไม่พ่นปุ๋ยสูตรดังกล่าว ซึ่ง
การที่มังคุดมีการแตกใบอ่อนมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งหลังจากเก็บเกี่ยวจะเป็นการเลี่ยงไม่ให้มังคุดมีการ
แตกใบอ่อนในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม (เนื่องจากมีฝนหลงฤดู) มังคุดจึงสามารถออกดอกได้เร็วขึ้น 
 เมื่อพิจารณาช่วงเวลาเก็บเกี่ยว พบว่า มังคุดทั้ง 2 กรรมวิธี เริ่มเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันในวันที่ 24 
เมษายน 2558 ผลมังคุดทยอยสุก และเก็บเกี่ยวได้มากช่วงกลางถึงปลายเดือนมิถุนายน 2558 และเก็บ
เกี่ยวได้หมดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (ภาพที่ 2) 
 
ตารางที่ 1 การออกดอกของมังคุด ทีไ่ด้รับการจัดการตามกรรมวิธีต่างกัน  
 (สวน ต. พลับพลา อ. เมือง จ. จันทบุรี) 

 

ผลการทดลอง                กรรมวิธ ี  
1.วิธีเกษตรกร 2.ค าแนะน าของกรมฯ 

1. วันที่เริ่มออกดอก 
   - หลังจัดการตามกรรมวิธี (วัน) 

18 ธ.ค.57 
72  

18 ธ.ค.57 
72 
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   - จ านวนต้นที่ออกดอก (%) 
2. วันที่ออกดอกครบทุกต้น 
   - หลังจัดการตามกรรมวิธี (วัน) 

25.00 
12 ก.พ.58 

123  

70.00 
1 ม.ค.58 

81 
3. วันที่เริ่มเก็บเกี่ยว 20 เม.ย.58 20 เม.ย.58 
4. วันที่สิ้นสุดการเก็บเก่ียว 13 ก.ค. 58 13 ก.ค. 58 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ : ปริมาณดอกที่เหมาะสมของมังคุด คือ ประมาณ 35-50 % ของจ านวนยอดทั้งหมด 
 

ภาพที่ 1 เปอร์เซ็นต์การออกดอกสะสมในแต่ละสัปดาห์ของมังคุด ที่ได้รับการจัดการตามกรรมวิธีต่างกัน  
            (สวน ต. พลับพลา  อ. เมือง จ. จันทบุรี) 
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ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวสะสมในแต่ละสัปดาห์ของมังคุด ที่ได้รับการจัดการตามกรรมวิธีต่างกัน  
            (สวน ต. พลับพลา  อ. เมือง จ. จันทบุรี) 
 
  2. สวนมังคุดในที่ลุ่ม (ต. ตรอกนอง อ. ขลุง จ. จันทบุรี) 
 เนื่องจากธีรวุฒิ และคณะ (2556) ศึกษาการจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอกก่อนฤดูของ
มังคุดในภาคตะวันออก พบว่าการขังน้ ารอบโคนต้นจนต้นมังคุดออกดอก  (ท าแนวดินกั้นน้ ารอบบริเวณ
ทรงพุ่มต้นมังคุดและให้น้ ามากจนท่วมโคนต้นมังคุด) สามารถชักน าให้มังคุดออกดอก ได้ก่อนวิธีการอ่ืน 
จึงได้น ามาทดสอบในพ้ืนที่สวนเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ลุ่ม ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้ าไม่สามารถงดน้ าได้ โดยในกรรมวธิี
การชักน าให้มังคุดออกดอกตามค าแนะน าของกรมฯ (กรรมวิธีที่ 2) มีการปล่อยให้น้ าท่วมขังบริเวณต้น
มังคุด ในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม) พบว่า การชักน าให้มังคุดออกดอกตามค าแนะน าของกรม ฯ (กรรมวิธี
ที่ 2) มังคุดเริ่มมีการออกดอกในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 มีจ านวนต้นที่ออกดอก 30.33% ของจ านวนต้น
ทั้งหมด เร็วกว่าวิธีชักน าให้มังคุดออกดอกของเกษตร 12 วัน (วิธีเกษตรกรเริ่มออกดอกวันที่ 30 ธันวาคม 
2557)   จากนั้นต้นมังคุดมีการทยอยออกดอก พบว่า วิธีชักน าให้มังคุดออกดอกตามค าแนะน าของกรมฯ 
มีการออกดอกครบทุกต้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เร็วกว่า วิธีชักน าให้มังคุดออกดอกของเกษตรกร 
15 วัน (วิธีเกษตรกรออกดอกครบทุกต้นวันที่ 3 มีนาคม 2558)   (ตารางที่ 1) และพบว่าวิธีชักน าให้มังคุด
ออกดอกตามค าแนะน าของกรมฯ มีเปอร์เซ็นต์การออกดอก 28.61% มากกว่า วิธีชักน าให้มังคุดออกดอก
ของเกษตรกร มีเปอร์เซ็นต์การออกดอก 25.00% (ภาพท่ี 3) 
 เมื่อพจิารณาช่วงเวลาเก็บเกี่ยว พบว่า มังคุดทั้ง 2 กรรมวิธี เริ่มเก็บเก่ียวได้พร้อมกันในวันที่ 27 
เมษายน 2558 ผลมังคุดทยอยสุก และเก็บเกี่ยวได้มากช่วงกลางถึงปลายเดือนมิถุนายน 2558 และเก็บ
เกี่ยวได้หมดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (ภาพที่ 2) 
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ตารางท่ี 1.1.1.4-2 การออกดอกของมังคุด ที่ได้รับการจัดการตามกรรมวิธีต่างกัน  
  (สวน ต. ตรอกนอง อ. ขลุง จ. จันทบุรี) 
 

ผลการทดลอง                กรรมวิธ ี  
1.วิธีเกษตรกร 2.ค าแนะน าของกรม

ฯ 
1. วันที่เริ่มออกดอก 
   - หลังจัดการตามกรรมวิธี (วัน) 
   - จ านวนต้นที่ออกดอก (%) 
2. วันที่ออกดอกครบทุกต้น 
   - หลังจัดการตามกรรมวิธี (วัน) 

30 ธ.ค. 57 
84  

5.55 
3 มี.ค. 58 

142  

18 ธ.ค. 57 
72 

33.33 
16 ก.พ. 58 

127 
3. วันที่เริ่มเก็บเกี่ยว 27 เม.ย.58 27 เม.ย.58 
4. วันที่สิ้นสุดการเก็บเก่ียว 13 ก.ค. 58 13 ก.ค. 58 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ : ปริมาณดอกที่เหมาะสมของมังคุด คือ ประมาณ 35-50 % ของจ านวนยอดทั้งหมด 
 

ภาพที่ 3 เปอร์เซ็นต์การออกดอกสะสมในแต่ละสัปดาห์ของมังคุด ที่ได้รับการจัดการตามกรรมวิธีต่างกัน  



 
F:\010306\55(1.1.1.4)การพฒันาชดุเทคโนโลยีการผลิตมงัคดุก่อนฤดท่ีูเหมาะสมในแตล่ะพืน้ท่ี 

9/9 

            (สวน ต. ตรอกนอง อ. ขลุง จ. จันทบุรี) 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์การเก็บเกี่ยวสะสมในแต่ละสัปดาห์ของมังคุด ที่ได้รับการจัดการตามกรรมวิธีต่างกัน  
  (สวน ต. ตรอกนอง อ. ขลุง จ. จันทบุรี) 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 1. สวนมังคุดที่มีพ้ืนที่ดอน/ราบ ควรพ่นปุ๋ยสูตร 46-0-0 กระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อน 1 ครั้งหลังจาก
เก็บเก่ียว และเมื่อใบมังคุดเข้าสู่ระยะเพสลาดพ่นด้วยปุ๋ยสูตร 0-52-34 และมีการจัดการน้ าหลังจากปล่อย
ให้ต้นมังคุดมีอาการใบตก ก้านใบ และก่ิงที่ปลายยอดเริ่มแสดงอาการเหี่ยวเป็นร่อง จึงให้น้ ากระตุ้นการ
ออกดอก และมีการเว้นช่วงการให้น้ า 7-10 วัน สามารถกระตุ้นให้มังคุดออกดอกได้เร็วขึ้นกว่าวิธีที่
เกษตรกรปฏิบัติ 
 2. สวนมังคุดท่ีมีพ้ืนที่ลุ่ม การปล่อยให้น้ าท่วมขังในช่วงปลายฤดูฝน สามารถกระตุ้นให้มังคุดออก
ดอกได้เร็วขึ้นกว่าวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติเช่นกัน  
  
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 น าผลการทดลองที่ได้ไปทดสอบและปรับใช้ในแปลงเกษตรกร และน าข้อมูลที่ได้มาผนวกเป็น
เทคโนโลยีการผลิตมังคุดก่อนฤดูเพ่ือเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป 
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11. ค าขอบคุณ 
 - 
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