
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 
1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนามังคุด 
2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ 

กิจกรรม  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการด้านเขตกรรมอารักขาพืชในการผลิตมังคุด
คุณภาพ 

3. ชื่อการทดลอง  การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมังคุดในภาคตะวันออก   
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง  นางสาววีรญา เต็มปีติกุล  สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  
 ผู้ร่วมงาน   นายสมบัติ  ตงเต๊า     สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
     นายธีรวุฒิ  ชุตินันทกุล  สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
     นางชมภู  จันที   สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
     นางสาวอรวินทินี  ชูศรี  สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
5. บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมังคุดในภาคตะวันออก  ได้ด าเนินสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกร 
GAP ในจังหวัดจันทบุรี 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอขลุง, อ าเภอคิชฌกูฏ, อ าเภอท่าใหม่, อ าเภอโป่งน  าร้อน, อ าเภอ
มะขาม, อ าเภอเมือง และอ าเภอแหลมสิงห์ ใน 3 อ าเภอของจังหวัดตราด ได้แก่ อ าเภอเขาสมิง, อ าเภอบ่อไร่ และ
อ าเภอเมือง รวมทั งอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมทั งสิ น 514 ราย พบต้นมังคุดท่ีมีลักษณะแตกต่างจากต้นปกติ 
ใน 9 ลักษณะคือ คือ 1. พญามังคุด (มังคุดท่ีแตกกิ่งแขนงฉัตรละ 3 กิ่ง)  จ านวน 90 ต้น ในจังหวัดจันทบุรี 68 ต้น 
และจังหวัดตราด 22 ต้น 2. แตกกิ่งเป็นกระจุก ข้อสั น ใบบิด 1 ต้น 3. ใบมีรูปทรงยาวเรียว ผลมีขนาดเล็ก มีเมล็ด  
2 ต้น 4. ใบมีรูปทรงยาวเรียว ปลายใบบิด ผลมีขนาดเล็ก ไม่มีเมล็ด 4 ต้น 5. ใบกว้าง ผลมีขนาดเล็ก มีเมล็ด 2 ต้น 
6. แผ่นใบเป็นคลื่น ผลมีขนาดเล็ก เมล็ดลีบ 1 ต้น 7. ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบแหลมเรียว ขนาดผลและเมล็ดเล็ก 
1 ต้น 8. ใบปกติ ผลมีขนาดเล็ก เมล็ดลีบ 6 ต้น  9. ใบด่างในลักษณะต่างๆ จ านวน 8 ต้น รวมทั งหมด 115 ต้น 

 
6. ค าน า  
 ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกมังคุดรายใหญ่ของโลก ทั งในรูปของผลสด 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 เนื่องจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มักพบกับปัญหาด้านอาการเนื อแก้ว 
ยางไหลรวมระหว่าง 21.76-48.43% ของผลผลิตทั งหมด (ชมภู และคณะ, 2552)  
 มังคุดเป็นไม้ผลยืนต้น มีถ่ินก าเนิดในคาบสมุทรมลายู มีจ านวนโครโมโซม 2n= 96 มีลักษณะทรงตน้
แข็งแรงไม่มีการผลัดใบ มีทรงต้นเป็นแบบปิรามิด มีการแตกก่ิงก้านสาขาแบบสมดุล มีกิ่งใหญ่ท ามุมกับล าต้น กิ่ง
แขนงแตกออกจากล าต้นที่เป็นแกนกลาง รอบล าต้น  ใบเป็นใบเดี่ยว ค่อนข้างหนา สีเขียวเข้ม ดอกมังคุดจะเกิด



บนปลายกิ่งท่ีมีอายุมากกว่า 2 ปี อาจเกิดเป็นดอกดอก หรือเป็นกลุ่ม ดอกมีกลีบเลี ยง 4 กลีบ และกลีบดอก 4 
กลีบ มีอับละอองเกสรตัวผู้ขนาดเล็กและเป็นหมัน รังไข่มีลักษณะเป็นแฉกเรียงตัวเป็นวงกลม ผลมังคุดเป็นแบบ 
berry ประกอบด้วยยอดของรังไข่ในดอก ห่อหุ้มด้วยกลีบเลี ยง ผลมีรูปร่างกลมรีหรือกลมแป้น เปลือกหนา ผลมี
ยางสีเหลือง ส่วนของเนื อที่รับประทานได้มีสีขาว ผลมังคุดเจริญได้โดยไม่ได้รับการผสมเกสร (Parthenocarpic 
fruit) (ไพโรจน์, 2545) ภายในมีเมล็ดที่อาจพัฒนาหรือไม่พัฒนาอยู่ เมล็ดที่พัฒนาจะมีรูปร่างแบน  เกิดจากการ
พัฒนาของเนื อเยื่อ nucellus  (อัมพิกา และคณะ, 2547) ท าให้มังคุดท่ีปลูกทุกต้นมีพันธุกรรมเหมือนกันหมด มี
เพียงพันธุ์เดียว แต่สมศักดิ์ (2541) รายงานว่า มังคุดสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ชนิด คือ มังคุดเมืองนนท์ ที่มี
ลักษณะของใบค่อนข้างเรียว ผลมีขนาดเล็กกว่ามังคุดปักษ์ใต้ ขั วผลเล็กและยาว เปลือกผลค่อนข้างบาง สีของกลีบ
เลี ยงมีสีแดง เมื่อผลสุกมีสีม่วงด า เนื อมีคุณภาพดี และมังคุดปักษ์ใต้  ที่มลีักษณะของใบอ้วนและป้อม ผลมีขนาด
ใหญ่กว่ามังคุดเมืองนนท์ ขั วผลสั น เปลือกหนากลีบเลี ยงมีสีเขียวเข้ม เมื่อผลสุกมีสีแดงอมชมพู และเปลี่ยนเป็นสี
ม่วงช้ากว่ามังคุดเมืองนนท์ Osman และ Milan (2006) ได้ศึกษาตัวอย่างมังคุดจากแหล่งผลิตต่างๆในประเทศ
มาเลเซีย จ านวน 830 ตัวอย่าง พบว่า มีมังคุดที่ให้ลักษณะต่างๆแตกต่างกัน เช่น ผลมขีนาดเล็ก ก้านผลยาว ออก
ดอก และออกดอกไม่เป็นฤดูกาล จ านวน 16 ตัวอย่าง  อย่างไรก็ตามความแตกต่างของมังคุด อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ดังนั นจึงควรมีการศึกษาถึงความหลากหลายของลักษณะมังคุด 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาพันธุ์ต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
- ต้นมังคุดในสวนของเกษตรกร และภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
- แบบฟอร์มการส ารวจมังคุด 
- วัสดุอุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพผลผลิตมังคุด 
- วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี สารป้องกันก าจัดแมลง ถุงเพาะช า วัสดุเพาะกล้า 

วิธีการ 
1. ออกแบบฟอร์มการส ารวจมังคุดท่ีมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ดัดแปลงจาก IPGRI (2003) โดยมี
รายละเอียดดังนี  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วย  
1) ชื่อ-นามสกุล 
2) เบอร์โทรศัพท์ 
3) ที่อยู่ 
4) พื นที่ปลูก 
5) จ านวนต้น 
6) อายุต้น 

ตอนที่ 2 ลักษณะมังคุด 



1) การแตกกิง่ (Erect/Semi-erect/Horizontal/Irregular) 
2) ทรงพุ่ม (Pyramidal/Spherical/Oblong/Elliptical) 
3) รูปร่างใบ (Ovate/Obovate/Elliptic/Oblong/Lanceolate) 
4) ปลายใบ (Acute/Acuminate/Retuse/Obtuse) 
5) ขอบใบ (Entire/Undulate) 
6) รูปทรงผล (Round/Flattened/Ovoid/Oblong) 
7) รอยหยักที่ก้นผล (Thick/Thin) 
8) จ านวนต้นที่มอีาการเนื อแก้ว ยางไหล  
9) ลักษณะอ่ืนๆ เช่น ลักษณะของสีใบ (ใบด่าง/ใบปกติ) เป็นต้น 

2. สุ่มส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกร GAP ในจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง 
3. คัดเลือกสวนมังคุดท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน 
4. บันทึกข้อมูลคุณภาพผลผลิตมังคุดที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม 
5. เตรียมต้นตอ ส าหรับการเสียบยอดพันธุ์ 
6. ท าการเสียบยอดพันธุ์ และดูแลต้นกล้า น าต้นกล้าลงปลูกในแปลง 
7. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดท ารายงาน 

 เวลา 
 ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558 

สถานที ่  
- แปลงเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง 
- ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกร GAP ในภาคตะวันออกจ านวน 514 ราย แบ่งออกเป็นเกษตรกรจังหวัด
จันทบุรี จ านวน 385 ราย  ใน 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอขลุง 70 ราย, อ าเภอคิชฌกูฏ 64 ราย, อ าเภอท่าใหม่ 69 
ราย, อ าเภอโป่งน  าร้อน 14 ราย, อ าเภอมะขาม 68 ราย, อ าเภอเมือง 66 ราย และอ าเภอแหลมสิงห์ 34 ราย 
จังหวัดตราดส ารวจ จ านวน 127 ราย ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเขาสมิง 84 ราย, อ าเภอบ่อไร่ 18 ราย และ
อ าเภอเมือง 25 ราย และอ าเภอเมืองระยองจ านวน 2 ราย พบว่า ต้นมังคุดส่วนใหญ่มีลักษณะการแตกกิ่งแบบ 
Semi-erect ทรงพุ่มเป็นแบบ Pyramidal  รูปร่างใบเป็นแบบ Oblong ปลายใบเป็นแบบ Acute ขอบใบแบบ 
Entire รูปทรงผลแบบ Flattened รอยหยักที่ก้นผลแบบ Thick แตพ่บต้นมังคุดที่มีลักษณะแตกต่างจากปกติ
จ านวน ดังต่อไปนี   

1. พญามังคุด (มังคุดท่ีแตกกิ่งแขนงฉัตรละ 3 กิ่ง)  จ านวน 90 ต้น จากจังหวัดจันทบุรี 68 ต้น จาก
อ าเภอขลุง, คิชฌกูฏ, มะขามและอ าเภอเมือง จังหวัดตราดจ านวน 22 ต้นจากอ าเภอเขาสมิง, บ่อไร่และอ าเภอ
เมือง (ภาพที่ 1)  



2. แตกกิ่งเป็นกระจุก ข้อสั น ใบบิด จากสวนคุณบรรจง พูลชัย อ าเภอขลุง 1 ต้น (ภาพที ่2)  
3. ใบมีรูปทรงยาวเรียว ผลมขีนาดเล็ก มีเมล็ด จ านวน 2 ต้น จากสวนคุณย้อม เขียวผ่อง อ าเภอขลุง 1 

ต้น และสวนคุณสมศักดิ ์พลอยพานิชย์เจริญ อ าเภอโป่งน  าร้อน 1 ต้น   (ภาพท่ี 3) 
4. ใบมีรูปทรงยาวเรียว ปลายใบบิด ผลมีขนาดเล็ก ไม่มีเมล็ด จ านวน 4 ต้น จากสวนคุณเขียน พูลผล 

และป้าเดือน อ าเภอแหลมสิงห์ 2 ต้น  สวนคุณโกศล โกฐ์ปภา อ าเภอมะขาม 1ต้น และจากสวนคุณมานพอ าเภอ
โป่งน  าร้อน 1 ต้น (ภาพท่ี 4) 

5. ใบกว้าง ผลมีขนาดเล็ก มีเมล็ด จ านวน 2 ต้น จากสวนคุณบันลือ สืบญาติ อ าเภอแหลมสิงห์ 1 ต้น 
และสวนคุณปราณี สืบวงศ์ชัย อ าเภอมะขาม 1 ต้น (ภาพท่ี 5) 

6. แผ่นใบเป็นคลื่น ผลมีขนาดเล็ก เมล็ดลีบ จ านวน 1 ต้น  สวนคุณวันเพ็ญ สมนาค อ าเภอท่าใหม่ 1 ต้น 
(ภาพท่ี 6) 

7. ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบแหลมเรียว ขนาดผลและเมล็ดเล็ก จ านวน 1 ต้นของคุณสมศักดิ์ สาระเกศ 
อ าเภอมะขาม (ภาพที่ 7) 

8. ใบปกติ ผลมีขนาดเล็ก เมล็ดลีบ จ านวน 6 ต้น ของคุณวันเพ็ญ สมนาค อ.ท่าใหม่ จ านวน 3 ต้น คุณ
สภาพ คุ้มคง อ.ท่าใหม่ 1 ต้น และคุณวิไล ประเสริฐผล อ.แหลมสิงห์ 2 ต้น (ภาพท่ี 8)  

9. ใบด่างในลักษณะต่างๆ จ านวน 8 ต้น จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อ.แหลมสิงห์ 3 ต้น คุณส าราญ 
รู้คุณ อ.แหลมสิงห์ 2 ต้น คุณปรีชา นามธรรม อ.เมืองจันทบุรี 2 ต้น และคุณอภิชัย ทองเงิน 1 ต้น (ภาพท่ี 9) 

 

 
 

ภาพที่ 1  พญามังคุด 



 

ภาพที่ 2 ต้นมังคุดที่มีแตกก่ิงเป็นกระจุก ข้อสั น ใบบิด 

 
ภาพที่ 3 ใบมีรูปทรงยาวเรียว ผลมีขนาดเล็ก 

 
ภาพที่ 4 ใบมีรูปทรงยาวเรียว ปลายใบบิด ผลมีขนาดเล็ก ไม่มีเมล็ด 



 
ภาพที่ 5 ใบกว้าง ผลมีขนาดเล็ก 
 

 
ภาพที่ 6 แผ่นใบเป็นคลื่น ผลมีขนาดเล็ก เมล็ดลีบ 
 

 
ภาพที่ 7 ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบแหลมเรียว ขนาดผลและเมล็ดเล็ก 



 
ภาพที่ 8 ผลมีขนาดเล็ก เมล็ดลีบจากต้นที่มีใบปกติ 
 

 
 
ภาพที่ 9 ใบด่างในลักษณะต่างๆ 
 
 
 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกร GAP ในจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง จ านวน 514 ราย พบต้นมังคุดท่ีมี

ความหลากหลาย จ านวน 115 ต้น 9 ลักษณะคือ คือ 1. พญามังคุด (มังคุดที่แตกก่ิงแขนงฉัตรละ 3 กิ่ง)  2. แตก
กิ่งเป็นกระจุก ข้อสั น ใบบิด 3. ใบมีรูปทรงยาวเรียว ผลมีขนาดเล็ก มีเมล็ด 4. ใบมีรูปทรงยาวเรียว ปลายใบบิด ผล
มีขนาดเล็ก ไม่มีเมล็ด 5. ใบกว้าง ผลมีขนาดเล็ก มีเมล็ด 6. แผ่นใบเป็นคลื่น ผลมีขนาดเล็ก เมล็ดลีบ 7. ขอบใบ
เป็นคลื่น ปลายใบแหลมเรียว ขนาดผลและเมล็ดเล็ก 8. ใบปกติ ผลมีขนาดเล็ก เมล็ดลีบ  และใบด่างในลักษณะ
ต่างๆ 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ข้อมูลพื นฐานส าหรับใช้ในการท างานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์มังคุดต่อไป 
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