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35 ค ําถามกับการปลูกมังคุด
เอกสารเผยแพร อันดับท่ี 53
ี ่มา :   เอกสารเผยแพรอันดับที ่53 โดย ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ
          สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํ าแพงแสน นครปฐม

 พิมพคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2536
ัดทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย :  สํ านักสงเสริมและฝกอบรม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

. ตนมังคุดมีรูปรางหนาตาเปนอยางไร 

. เราสามารถปลูกมังคุดไดทั่วไปทุกแหงเลยหรือไม เพราะเหตุใด

. ถาชาวสวนสนใจปลูกมังคุดกันมาก ๆ จะมีตลาดรับซื้อหรือไม แลวราคาจะดีไหม

. ในประเทศไทยมีการทํ าสวนมังคุดกันมากนอยเพียงใด

. ดินแบบไหนที่ปลูกมังคุดไดด ีและแบบไหนที่มังคุดไมชอบ

. มงัคุดชอบอากาศแบบไหน

. ตองการใหน้ํ ามังคุดมากหรือไม และตนมังคุดสามารถทนแลงทนนํ ้าไดนานแคไหน

. ตนมังคุดออกดอกใหผลในฤดูใด และออกพรอมกันทั่วประเทศเลยหรือไม

. มงัคดุมีพันธุอะไรบาง และจะหาตนพันธุมังคุดปลูกไดอยางไร
0. ถาไมตองการเพราะเมล็ด จะสามารถขยายพันธุโดยวิธีอื่นไดหรือไม
1. ถาตองการหาซื้อตนพันธุมาปลูกจะหาซื้อไดจากที่ไหน และราคาสักเทาใด
2. การซ้ือตนพันธุจากราน เพื่อมาปลูกควรท ําอยางไร
3. ควรใชระยะปลูกเทาใด และควรวางแผนผังสวนอยางไร
4. วธิกีารปลูกมังคุดที่ถูกตองควรทํ าอยางไร
5. หลงัจากนํ าตนมังคุดลงปลูกแลว ควรดูแลรักษาในระยะแรกอยางไร
6. ควรปลูกใหรมเงาและไมกันลมในสวนมังคุดหรือไม  ถาจ ําเปนตองมีควรใชตนอะไรดี
7. การใหนํ ้ามังคุดมีวิธีการอยางไร
8. การใหปุย ควรใหปุยอะไร ใหมากนอยเทาใด และใหในระยะไหนบาง
9. การก ําจัดวัชพืชในแปลงปลูกมังคุดมีความจ ําเปนแคไหนและควรปลูกพืชคลุมดินดวยหรือไม
0. โรคท่ีส ําคัญที่พบในมังคุด มีอะไรบาง และมีวิธีการปองกัน ก ําจัดอยางไร
1. แมลงศัตรูที่สํ าคัญที่พบในมังคุด มีอะไรบาง
2. มีสาเหตุอ่ืนหรือไม ท่ีทํ าใหเกิดความเสียหายแกมังคุด
3. ขอใหทํ าตารางการดูแลรักษามังคุดแบบงาย ๆ ใหดวย

ผศ.ดร.กวิศร    วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน     คณะเกษตร

ม. เกษตรศาสตร  วิทยาเขตกํ าแพงแสน
                   อ.กํ าแพงแสน  จ.นครปฐม  73140
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24. มงัคดุเริ่มออกดอกใหผลเมื่ออายุเทาใด และการใหผลจะมากนอยเทาไหน
25. เมือ่มงัคุดออกดอกติดผลแลว ควรดูแลรักษาผลมังคุดอยางไร
26. การเก็บเกี่ยวผลมังคุดที่ถูกตองควรท ําอยางไร
27. หลงัจากเกบ็ผลมังคุดจากตนแลว กอนสงตลาดควรทํ าอยางไร จึงจะขายไดราคาดี
28. ตลาดรับซื้อมังคุดมีที่ไหนบาง
29. การลงทุนทํ าสวนมังคุดใชเงินมากนอยแคไหน และผลตอบแทนจะคุมกันหรือไม
30. มเีทคนิคพิเศษอะไรหรือไมที่จะทํ าใหการท ําสวนมังคุด แลวไดกํ าไรมาก ๆ
31. เคยไดยนิวาเขามีการทํ ามังคุดคุณภาพ เขาทํ ากันอยางไร และท ําเพื่ออะไร
32. การน ําผลมังคุดไปขายใหกับพอคาสงหรือผูสงออก ควรปฏิบัติอยางไร
33. ปญหาหรืออุปสรรตาง ๆ ในการท ําสวนมังคุดมีอะไรบาง
34. หากตองการติดตอขอคํ าปรึกษาจากนักวิชาการที่รูเรื่องเกี่ยวกับมังคุด จะติดตอไดที่ไหนบาง
35. เนือ้ผลมังคุดใหคุณคาทางโภชนาการอะไรบาง

”"35 คํ าถามกับ
และเร่ืองราวของผลไมชน
คํ าถามตาง ๆ ท่ีเก่ียวชอ
อยางมาก ซ่ึงเม่ืออานจบแ
อาจไดรับการแกไขคล่ีคลา
เชื่อม่ันวาทานจะรูจักมังค
ซึ่งคณะผูจัดท ําตองขอขอบ
มาเผยแพรใหพี่นองเกษ
ประโยชนไดบางรวมทั้งส
ดีและมีปริมาณท่ีมากข้ึนต

คํ านํ า
การปลูกมังคุด”””นับวาเปนเอกสารเผยแพรฉบับแรกท่ีมีการนํ าเสนอเน้ือหา
ดิหน่ึง ที่แตกตางจากเอกสารเผยแพรฉบับอื่นๆ เพราะเปนการรวบรวม
งกับมังคุดมาเสนอแนะประเด็นหลัก โดยมีเน้ือหานาสนใจ และชวนติดตาม
ลว ทางคณะผูจัดท ําหวังวาบางคํ าถามท่ีเปนปญหาคางอยูในใจของทานผูอาน
ยลงบาง และส ําหรับผูท่ีไมมีความรูเก่ียวกับมังคุดมากอน คณะผูจัดท ํามีความ
ดุในแงมุมอ่ืนมากข้ึน นอกเหนือจากความอรอยของผลมังคุดท่ีทานรูจักดี
พระคุณ ผศ.ดร.กวิศร  วานิชกุล เปนอยางสูง ท่ีไดเรียบเรียงเร่ืองราวเหลาน้ี
ตรกรและประชาชนผูสนใจไดรับทราบและหวังวาผูอานจะนํ าความรูน้ีไปใช
ามารถนํ าเทคนิคบางอยางไปปรับใชในการปลูกมังคุดใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ
อไป

โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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35 คํ าถามกับการปลูกมังคุด
                                                                              ผศ.ดร.กวิศร  วานิชกุล

มังคุด เปนผลไมพื้นบานของเราท่ีขายไดราคาดี มีตลาดรับซ้ืออยางไมจํ ากัด ท้ังตลาดในเมือง
ไทยและตลาดตางประเทศ ชาวสวนจ ํานวนมากท้ังผูท่ีเคยปลูกไมผลอ่ืนๆอยูแลว และผูที่จะเริ่มท ํา
สวนใหม  จึงสนใจท่ีจะปลูกมังคุด พูดงายๆ ก็คือ อยากทํ าสวนมังคุด เพราะเห็นวาราคาดี มีพอคา
รับซื้อมาก  จึงนาจะเปนผลไมท่ีมีอนาคตดีวาผลไมอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด

พอเร่ิมตนจะทํ าสวนมังคุดชาวสวนที่ไมเคยปลูกมังคุดหรือคนที่เคยทํ าสวนแตอยากจะทํ าสวน
มังคุดมีคํ าถามเกิดข้ึนมากมายต้ังแตคํ าท่ีวาตนมังคุดหนาตาเปนอยางไร ไปจนถึงวาเก็บขายอยางไร
เพื่อชวยใหชาวสวนรุนใหมคุนเคยกับวิธีการปลูกมังคุด และมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการทํ าสวนมังคุด
อยางเพียนพอ ผูเขียนจึงไดรวบรวมค ําถามท่ีทานอยางไดคํ าตอบมาไวในเอกสารเผยแพรน้ี คํ าตอบท่ีมี
เปนแบบปฏิบัติแทรกดวยความรูทางวิชาการค ําถามเบ้ืองตนท่ีรวบรวมไดมี 35 คํ าถาม คํ าถามอ่ืนๆ
นอกเหนือจากนี้มักเปนค ําถามที่ไมพบทั่วไป หากจะเอามาตอบท้ังหมดคงไดตํ าราเลมโตและคงไมมีใคร
ใหเงินมาพิมพแบบน้ีแน ดังน้ันหากทานอานแลวยังไมพบคํ าถามที่ทานอยากใหคํ าตอบก็อยาเสียใจไป
เลยครับ เขียนจดหมายไปถึงผูเขียนสักหนอย ตามที่อยูที่ใหไวในเอกสารเผยแพรนี้ หากมีคํ าถามมาก
และซํ ้ากันบอยๆ ตอนท่ีพิมพอีกคร้ัง อาจจะไดเปล่ียนช่ือเปน “40 หรือ (50) คํ าถาม กับการปลูก
มังคุด” ก็เปนไดนะครับ ตอไปน้ีเชิญอานคํ าถามกับคํ าตอบไดแลวครับ……….

1. ตนมังคุดมีรูปรางหนาตาเปนอยางไร
มังคุด เปนตนไมพ้ืนบานท่ีพบทางภาคใตของเมืองไทยน่ีเอง ในประเทศเพ่ือนบานของเรา เชน

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส หรือพมา ก็พบวามีตนมังคุดปลูกอยูอยางเหมือนกัน มังคุดเปนตนไมท่ี
โตชาแตวามีอายุยืนยาวเราจัดมังคุดไวประเภทของผลไมขนาดใหญ  โดยตนมังคุดจะมีขนาดใหญข้ึน
เร่ือยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ลํ าตนของมังคุดมักจะต้ังตรง และแตกก่ิงกานอยางเปนระเบียบ ซ่ึงก่ิงจะมี
ลักษณะเปนคูๆ  สลับกันไป ทรงพุมเม่ืองมองจากภายนอกจะมองดูคลายกับรูปกรวยคว่ํ า มังคุดมีใบหนา
ผิวใบเรียบเปนมัน  ในมีรูปรางงกลมยาว  จากการสังเกตพบวา
ตนมังคุดมักไมคอยแตกกิ่งภายในพุมตน      ท้ังน้ีก็เพราะวาใบ
ที่อยูบริเวณดานนอกจะบดบังแสงแดดไวจนหมด  มังคุดจะออก
ดอกเฉพาะท่ีบริเวณปลายก่ิงเทาน้ัน โดยอาจเปนดอกเดี่ยวหรือ
เปนพวงก็ได   แตสวนใหญมักจะมีเพียงดอกเดียว  และเม่ือดอก
ติดเปนผล ก็จะไดผลมังคุดท่ีมีรูปรางคอนขางกลมมน ที่โคนผลี
กานผลส้ันๆ    และมีกลีบเล้ียง 4 กลีบติดอยู ผลมังคุดมีเปลือก
หนา     เม่ือยังดิบอยูผิวเปลือกจะมีสีเขียวภายในมียางสีเหลือง
เม่ือผลสุกเปลือกจะเปล่ียนสีเปนสีมวงแดงหรือมวงดํ า เน้ือมังคุดม
มีอยูประมาณ 4-8 กลีบแตในจํ านวนน้ีจะมีเมล็ดเพียง 1-3 กลีบ
สีีขาวแบ
เทาน้ัน
ภาพท่ี 1  ผลมังคุด
งเปนกลีบๆ เหมือนสม ซึ่งจะ
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ภาพท่ี 2    ตนมังคุดอาย ุ5 ป
               จากการเพาะเมลด็

ภาพท่ี 4-5   ลกัษณะการแตกก

ภาพท่ี 6   ดอกมังคุดและการพ
ภาพท่ี 3    ตนมังคุดอาย ุ10  ป
               จากการเพาะเมลด็
ิง่และใบของมังคุด
ฒันาของดอกมังคุด
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2. เร

เขตภ
ภาคใ
สํ าหร
นัก  
อยูเห
โดยต
คายน
คายน
หมด 

ระยอ
ดงัรา
รับปร
มีตนม
าสามารถปลูกมังคุดไดทั่วไปทุกแหงเลยห
ในประเทศไทยน้ันมีแหลงท่ีชาวสวนปลูกมังคุด

าคตะวันออก ภาคใต และภาคกลาง ในภาคตะว
ตก็ตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป สวนภาคกลางก็ได
ับภาคอ่ืนๆ เชนภาคเหนือ ก็มีปลูกบางเหมือนกัน
สวนภาคอีสานเชนที่ จังหวัดนครพนม หนองคาย
มือนกัน เขตอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีกลาวมาน้ีก็มีกา
นมังคุดท่ีปลูกจะเกิดอาการแหงตาย กอนที่จะใหผ
ํ้ าเกง ดังน้ันพืชท่ีปลูกจึงตองเปนท่ีท่ีมีความช้ืนสูง
ํ้ าอยางรวดเร็ว จนรากไมสามารถดูดน้ํ ามาทดแท
เหมือนกับคนท่ีตายเพราะโรคขาดน้ํ า

จงัหวดัทีม่ีการปลูกมังคุดมากที่สุด 4 อันดับ
ง  และ จันทบุรี    หากวาทานเปนผูหน่ึงท่ีไมได
ยชื่อขางตนแตมีความสนใจที่จะทดลองปลูกมัง
ะทานเน้ือแลวไปทดลองเพาะดูหรือหากมีธุระผ
งัคุดวางขายอยู   จะลองซื้อใสรถมาปลูกขางบ

ภาพท่ี 7 ดอกมังคุดแบบกระจุก/พวง

ภาพท่ี 9 สวนมังคุดท่ีจังหวัดจันทบุรี
รือไม เพราะเหตุใด
กันมากอยู 3 แหลงใหญๆ ดวยกัน คือ พื้นที่ใน
นัออกก็ไดแก จังหวัดจันทบุร ี ระยอง และตราด
แกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี
ท่ีจังหวัดอุตรดิตถ และเชียงใหม แตก็ยังมีไมมาก
 และพ้ืนท่ีบริเวณริมแมน้ํ าโขงก็ก ําลังทดลองปลูก
รทดลองปลูกบางเหมือนกัน แตมักไมคอยไดผล
ลผลิต เหตุท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะวามังคุดเปนพืชท่ี
 หากไปปลูกในที่มีอากาศแหงก็จะท ําใหใบมีการ
นไดทัน ตนมังคุดก็อยูไมได เพราะน้ํ าระเหยไป

ภาพท่ี 8 ดอกมังคุดแบบดอกเด่ียว
แรก ไดแก จังหวัดชุมพร   นครศรีธรรมราช
มีสวนอยูในเขตจังหวัดท่ีเปนแหลงปลูกมังคุด
คุดดูบาง  กข็อแนะน ําใหนํ าเมล็ดมังคุดท่ีทาน
านไป    ทางภาคตะวันออกหรือภาคใตที่เขา
านสักตนสองตนก็ได แลวดูแลใหดีตามวิธีปฏิบัติ

ภาพท่ี 10  ตนมังคุดอาย ุ3 ป จากการเพาะเมลด็
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ที่จะอธิยายไวในคํ าตอบขอหลังๆเม่ือผานไปสักปตนมังคุดยังแตกใบดีและไมพบหรือใบแหงนอยมาก  
อยางน้ีก็พอจะลองปลูกเปนสวนกันดูไดแตถาเพาะเมล็ดข้ึนมาแลวใบแหงตายซื้อตนมาปลูกดูอาการใบ
แหงตายและรวงไปทีละใบสองใบจนหมดตน   แบบน้ีผูเขียนไมแนะนํ าใหทดลองตอเพราะจะเสียเงินเสีย
เวลาไปเปลาๆ แตถาทานเปนผูหน่ึงท่ีชอบรับประทานมังคุดมากก็ควรอุดหนุนชาวสวนมังคุดก็แลวกัน
นะครับ

3. ถาชาวสวนสนใจปลูกมังคุดกันมากๆ จะมีตลาดรับซ้ือหรือไม  แลวราคาจะดีไหม
อยากใหถามคํ าถามน้ีกอนคํ าถามอ่ืนๆดวยซ้ํ า  เพราะถาจะปลูกพืชอะไรเพ่ือขายละก็ตองดูกอน

วาคุมหรือไม  แลวก ําไรจะดีไหม อีกท้ังในอนาคตเรายังสามารถขายผลผลิตไดราคาดีเหมือนเด๋ียวน้ีหรือ
ไมถาตองพูดถึงควมตองการของตลาดตอผลไมชนิดหน่ึง  ก็คงจะตองดูท่ีคนซ้ือกอนวาชอบรับประทาน
กันไหม  แตส ําหรับมังคุดแลวตลาดของผลไมชนิดน้ียังไปไดอีกไกล  ท้ังตลาดภายในประเทศและตาง
ประเทศ  โดยท่ีตลาดภายในประเทศน้ัน  ราคาขายสงท่ีตลาดกรุงเทพฯ ของมังคุดเฉล่ียตลอดป  ราคา
ประมาณกิโลกรัมละ 13  บาท  และพอคาก็ยินดีรับซื้อทั้งหมด   นอกจากกน้ีตลาดสงอกก็ยังเปนท่ีนิยม
เชนกัน  โดยสามารถสงออกไปไดทุกประเทศ  ท้ังน้ีก็เพราะวาไมมีขอจํ ากัดในเร่ืองของกล่ิน  หรือรสชาติ
เหมือนกับผลไมชนิดอ่ืนๆและในขณะนี้มังคุดเปนผลไมอีประเภทหนึ่งที่ก ําลังไดรับการสงเสริมใหสงออก
ไปจํ าหนายยังตางประเทศอีดวยส ําหรับราคาขายในการสงอกน้ันจะสูงกวาตลาดภายในถึงประมาณ 2
เทาตัว  เชน  ถาตลาดภายในกิโลกรัมละ  13  บาท  ตลาดสงออกจะไดถึงกิโลกรัมละ  40  บาท
เปนตน   ซึ่งราคาขยในระดับนี้ก็พอที่จะท ําใหผูปลูกมีก ําไรและอยูไดอยางสบาย แตถาหากวาวิตกกันวา
ถาปลูกกันมากๆแลวตลาดขยายตัวไมทัน  แลวราคาจะตกเชนเดียวกับฝร่ังหรือสมน้ันก็ขอตอบวาเปนไป
ไดยากเพราะมังคุดเปนพืชที่โตชาและใหผลชา  ดังน้ัน การเพ่ิมผลผลิตมังคุดในตลาดจึงคอนขางจะ
สมดุลกับการขยายตัวของตลาดและอีกประการหน่ึงคูแขงก็มีไมมาก  เพราะในบานเราก็ปลูกไดดีเฉพาะ
ในบางจังหวัดเทาน้ันสวนในตางประเทศก็ปลูกไดดีไมก่ีประเทศ  และในขณะน้ีประเทศเหลาน้ันไมวาจะ
เปนมาเลเซีย หรือ อินโดนีเซียก็ยังมีการปลูกแบบด้ังเดิมกันอยู  อีกท้ังการพัฒนาชากวาเราคูแขงของ
เราจึงนอยมาก

4. ในประเทศไทยมีการทํ าสวนมังคุดกันมากนอยเพียงใด
ในขอน้ีถาจะตอบลอยๆก็คงจะไมนาเชื่อถือ  จึงขอยกเอาผลการสํ ารวจของกรมสงเสริมการ

เกษตรมาแสดงใหดูกันเลยแลวกัน
ป พ.ศ. พืน้ที่ปลูก (ไร) *เปลี่ยนแปลง ผลผลิต (ตัน) เปลี่ยนแปลง
2527 72179 - 61888 -
2528 77494 +7.36 68745 +11.08
2529 84423 +8.94 64562 -9.12
2530 93841 +0.04 6423 +4.24
2531 115644 +23.23 73349 +8.79
2532 138862 +16.72 90119 +22.86
2533 150983 +8.72 90623 +0.16
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พื้นที่ปลูกน้ี  รวมทั้งตนที่ใหผลแลวและตนที่ยังไมไดใหผล
จะเห็นไดวามังคุดมีพ้ืนท่ีปลูกและผลผลิตยังไมมากนัก  เพราะมีขอจํ ากัดในเร่ืองของแหลงปลูก

หากจะเทียบกับผลไมชนิดอ่ืนแลวในป พ.ศ. 2530พ้ืนท่ีปลูกมังคุดจัดอยูในลํ าดับที ่ 17  ในขณะท่ีผลไม
ชนิดอ่ืนๆ เชน  มะมวงมีพ้ืนท่ีปลูก  1151342  ไร  ทุเรียนมีพื้นที่ปลูก 529413  ไร  เงาะมีพ้ืนท่ีปลูก
444697  ไร   สมเขียวหวานและสมโอ  377956   ไร   เปนตน  เชนเดียวกัน  กับในดานปริมาณของ
การผลิตมีปริมาณของผลผลิต คือ ผลผลิตมะมวงมีประมาณ 422237276 ตน เงาะ  448542300
ตน และสมเขียวหวาน  554668660  ตน  เปนตน  ซ่ึงจะเห็นไดวาผลผลิตมีปริมาณมากกวามังคุด
มากดังน้ันโอกาสท่ีผลผลิตมังคุดจะลนตลาดจึงมีนอย  เมื่อแยกผลการส ํารวจออกเปนรายจังหวัดโดย
ส ํารวจเฉพาะผูปลูกตั้งแต 5 ไรหรือ 80 ตนข้ึนไป โดยการท ําสํ ารวจในป พ.ศ. 2530 จะไดผลดังน้ี

ขอมูลท่ีสํ ารวจ จันทบุรี ระยอง ชุมพร นครศรีธรรมราช รวม
พื้นที่ปลูก (ไร) 406.3 489.5 2236.7 916.3 4048.8
จ ํานวนตน (ตัน) 7617 10532 35051 19198 72398
จ ํานวนเกษตรกร (ราย) 54 55 267 88 464

5. ดินแบบไหนที่ปลูกมังคุดไดด ี และแบบไหนที่มังคุดไมชอบ
ดินที่มีหนาดินลึก  มีอินทรียวัตถุสูงและระบายน้ํ าไดดี เปนดินท่ีมังคุดเจริญเติบโตไดดีมาก  ซึ่ง

ดินประเภทน้ีจะมีลักษณะเปนกรดออนๆ  ถาเทียบระดับในทางวิชาการ  ก็บอกไดวามี  pH ประมาณ
5.5-6  หากเปนท่ีลุมระดับน้ํ าใตดินสูงก็ควรยกรองกอนปลูกมังคุด  (เชน สวนเมืองนนท)   เพราะตน
มังคุดจะหยัง่รากยึดดินไวได  ทํ าใหตนไมโคนลมงาย  และอากาศในพ้ืนดินมีเพียงพอตอการหายใจ
ของราก  สวนดินท่ีมังคุดไมชอบก็คือดินท่ีมีลักษณะตรงกันขามกับท่ีกลาวมา  เชน  ดินท่ีมีหนาต้ืน  มี
อินทรียวัตถุนอยดินมีลักษณะเปนกรดมาก  (ดินเปร้ียว)  หรือดินท่ีเปนดางมาก  (มีหินปูนในดินมาก)
ดินที่มีการระบายน้ํ าไมดี  เม่ือฝนตกเพียงเล็กนอยก็เกิดการขังแฉะหรือพอหยุดการใหน้ํ าก็จะแหงและ
จับตัวเปนกอนแข็ง เหลาน้ีเปนตน  ดินพวกน้ีนอกจากจะไมอุน้ํ าและระบายน้ํ าไมดีแลวอากาศภายในดิน
ก็ยังมีนอยอีกดวยท ําใหรากมีการเจริญชาหรือไมเจริญเลย  แตถาหากวาดินในสวนของทานผูอานเปน
ดินที่มีหนาดินไมลึก  และมีลักษณะเปนกรดหรือดางมากกวาปกติเล็กนอย  ก็อาจแกไขไดโยใชวิธีการ
ปรับปรุงดิน เชน  การเพ่ิมอินทรียวัตถุ การใสปูนขาวหรือปูนมาลก  และการเลือกใชปุยเคมีใหเหมาะ
กับดินน้ัน  ก็อาจท ําใหทานปลูกมังคุดไดผลดีเชนกัน

6. มังคุดชอบอากาศแบบไหน
นอกจากเรื่องของดินแลว  ทีน้ีก็มาเร่ืองของลมฟาอากาศกันบางโดยธรรมชาติแลวมังคุดชอบข้ึน

ในท่ีที่มีอากาศรอนและความช้ืนสูง  อากาศรอนก็ขนาดภาคกลางหรือภาคใตของเราน่ีแหละ  อุณหภูมิ
ที่ชอบก็อยูระหวาง  25 – 35  องศาเซลเซียส  ถาอุณหภูมิต่ํ ากวา 20  องศาเซลเซียสตนมังคุดจะหยุด
การเจริญเติบโตและถาต่ํ ากวา  5  องศาเซลเซียส  ก็อาจทิ้งใบและตายได  ดังน้ันในเขตภาคเหนือหรือ
บนภูเขาที่มีอากาศเย็นจึงปลูกมังคุดไมได  สวนในเร่ืองของฝน  พ้ืนท่ีท่ีใชปลูกมังคุดควรมีฝนตกอยาง
สม่ํ าเสมอและมีฝนกระจายตลอดป  แตถาพ้ืนท่ีน้ันมีฝนตกนอยหรือตกเพียงแค  2 – 3 เดือน แตวาน้ํ า
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ในดินมีปริมาณมากและสามารถใหน้ํ าอยางสะดวก  ก็อาจปลูกมังคุดไดเหมือนกัน  ในบริเวณท่ีปลูก
มังคุดควรปลูกไมกันลมไวดวย   ท้ังน้ีก็เพ่ือชวยกันลมและเพ่ิมความช้ืนใหแกอากาศรอบๆตนมังคุด  ซึ่ง
ก็จะทํ าใหมังคุดมีการคายน้ํ านอยลง  ไมกันลมท่ีนิยมปลูกกันก็ไดแก  ตนทองหลางหรือตนไผก็ใชไดดี
การปลูกไมกันลมและใหความชืน้น้ี  มีตัวอยางใหเห็นกันท่ัวไปในสวนแถบจังหวัดนนทบุรี  แตถาหาก
เปนเขตทีมี่ความช้ืนในอากาศต่ํ า  ฝนตกนอย  และมีน้ํ าไมเพียงพอท่ีจะรดใหกับตนมังคุดไดตลอดท้ังป
แลวละก็พ้ืนท่ีน้ันจะไมสมควรปลูกมังคุดเปนอยางย่ิง

7.  ตองมีการใหน้ํ ามังคุดมากหรือไม และตนมังคุดสามารถทนแลงทนนํ ้าขังไดนาน
แคไหน

น้ํ าจ ําเปนอยางย่ิงสํ าหรับการท ําสวนมังคุด  หากในเขตท่ีจะปลูกมังคุดมีฝนตกอยูเพียงชวงส้ันๆ
และฝนตกไมกระจายตลอดทั้งป  จ ําเปนตองมีแหลงน้ํ าที่จะเพิ่มเติมแกตนมังคุดอยางเพียงพอ  โดย
ธรรมชาติแลวมังคุดเปนพืชท่ีตองการน้ํ าตลอดท้ังป  ยกเวนชวงกอนการออกดอกประมาณ  1  เดือน
เทาน้ันที่ชาวสวนจะใหน้ํ านอยกวาปกติ  ท้ังน้ีก็เพ่ือใหมีการติดดอกดีข้ึน  ธรรมชาติของมังคุดอีกอยาง
หน่ึงก็คือมังคุดอาจจะทิ้งใบและตายได  ดังน้ันทานท่ีสนใจปลูกมังคุดจึงควรเลือกสถานท่ีปลูกใหดีหาก
พื้นที่ปลูกมีแนวโนมที่จะขาดน้ํ าไดงายเชนเปนท่ีดอนหรือเปนท่ีเนินท่ีมีความลาดเท  ก็ควรจะใหนํ ้ามาก
ข้ึนในฤดูแลง  และควรคลุมผิวดินบริเวณใตทรงพุมดวยฟางขาวหรือหญาแหงใหหนา  เพื่อรดการระเหย
น้ํ าจากผิวดิน  แตหากมีแนวโนมที่นํ ้าจะทวมขังไดงาย  เชน  เปนท่ีลุมต่ํ าท ําใหมีน้ํ าไหลไปรวมกันใน
บริเวณน้ันมาก  ก็ควรขุดรองระบายน้ํ าเพื่อชวยระบายนํ้ าใหดวย
ภาพท่ี  11  สภาพแปลงปลูกมังคุดในที่ดอน
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8. ตนมังคุดออกดอกใหผลในฤดูใด   และออกพรอมกันท่ัวประเทศเลยหรือไม
มังคุดที่ปลูกอยูในแตละภาคของประเทศไทยน้ัน  จะออกดกและเก็บผลไดในฤดูกาลท่ีตางกัน

โดยทั่วไปมังคุดที่ปลูกในภาคตะวันออกจะออกดอกและเก็บผลไดกอนมังคุดที่ปลูกในภาคใตประมาณ  
1 – 2  เดือน  ทั้งนี้ก็เพราะวา  การออกดอกของมังคุดจะเร่ิมข้ึนก็ตอเม่ือผานชวงแลงมาแลวระยะหน่ึง
ซึงมักจะเปนระยะหลังฤดูฝน  หากปใดท่ีฤดูฝนลาออกไปมังคุดก็จะออกดอกลาไปดวย

พ้ืนท่ี ระยะเวลาออกดอก ระยะเวลาผลสุก
ภาคตะวันออก มกราคม - กุมภาพันธ พฤษภาคม – มีนาคม
ภาคใต มีนาคม - เมษายน กรกฎาคม - สิงหาคม

สํ าหรับมังคุดท่ีปลูกในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนน้ัน  มักจะมีระยะการออกดอกและเก็บ
ผลกอนภาคตะวนัออกเล็กนอย  ท้ังน้ีก็เพราะวาฝนน่ันจะหยุดตกกอนภาคตะวันออก  ซ่ึงการออกดอก
และใหผลของมังคุดในระยะท่ีตางกันน้ี  นับวาสงผลดีตอสวนมังคุดเปนอยางมากเพราะจะไมเกิดปญหา
การลนตลาด  ทํ าใหราคาขายไมตกต่ํ า  และผูบริโภคยังสามารถหาซ้ือมังคุดมารับประทานไดหลาย
ฤดูกาลอีกดวย

9. มังคุดมีพันธุอะไรบาง  และจะหาตนพันธุมังคุดมาปลูกไดอยางไร
ชาวสวนมังคุดมักจะพูดถึงมังคุดวา  มังคุดก็คือมังคุด  เพราะยังไมมีใครแยกไดวามังคุดมี

หลายพันธุ  แมวาจะน ําเมล็ดมาเพราะตนทีไ่ดมาก็ยังใหผลเหมือนเดิมทุกประการ  ตางจากไมผลชนิด
อ่ืนๆ  เชน  ทุเรียน  ขนุน  สมโอ  ฯลฯ  ซ่ึงนํ าเมล็ดมาเพาะ  ตนใหมท่ีไดมักจะกลายพันธุเสมอซ่ึงอาจ
จะดีกวาหรือเลวกวาเดิมก็ได  ดวยเหตุนี้เองไมผลโดยทั่วไปจึงใชวิธีการขยายพันธุดวยวิธีการตอนหรือ
ทาบกิ่ง  ทั้งนี้ก็เพื่อใหคงพันธุที่ดีไว  แตสํ าหรับมังคุดแลวชาวสวนนิยมขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเมล็ด
ซ่ึงมังคุดท่ีปลูกเปนการคาในปจจุบันก็ไดจากการเพาะเมล็ดท้ังส้ิน  แมวาจะมีการพูดกันวามังคุดมีหลาย
พันธุไมใชมีเพียงพันธุเดียว  เชน  พันธุมังคุดพวง  พันธุมังคุดลูกเล็ก  พันธุเปลือกบาง  และพันธุปลาย
แหลมเปนตน  แตก็ยังไมมีนักวิชาการทานใดมายืนยันในเร่ืองน้ี  เพราะฉะน้ันในขณะน้ีใหถือวามังคุดมี
เพียงพันธุเดียวเทานั้น

ภาพท่ี 12 
               
 กลามังคุดท่ีงอกหลังจากเพาะเมล็ด
 3-4 สัปดาห
ภาพท่ี 13 ตนมังคุดอาย ุ1 ป หลังจากเพาะเมล็ด
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สํ าหรับการเพาะเมล็ดมังคุด  ชาวสวนมักเลือกเมล็ดท่ีมีขนาดใหญมาเพาะ  ควรใชเมล็ดท่ีสด
และใหม  ไมแกะเม็ดจากผลทิ้งไว   เพราะจะท ําใหเมล็ดงอกชาหรือไมงอดเลย  กอนเพาะควรลางเน้ือ
ออกจากเมล็ดเสียกอนเพ่ือปองกันการติดเช้ือรา  ควรเพาะในท่ีรมซ่ึงมีความช้ืนสูงโดยจะตองใหน้ํ าอยาง
สม่ํ าเสมอ  เมล็ดมังคุดจะงอกภายใน  3 – 4 สัปดาห  ถาเปนการเพาะไวในกระบะชํ ารวมกัน  เม่ือ
มังคุดมีใบจริงแลว 2 ใบ  ควรแยกใสถุงเพาะช ําถุงละ 1 ตน หลังจากช ําไวได 1 ป  ควรเปล่ียนถุงเพาะ
ชํ าใหมีขนาดใหญข้ึน  ในปท่ี 2  ตนมังคุดจะแตกก่ิงขาง หรือท่ีเรียกกันวาตนมังคุด มีชั้น หรือ ขึ้นชั้น
เม่ือตนมังคุดมีอายุครบ 2 ป ก็เร่ิมนํ ามาปลูกลงแปลงได  แตหากยังไมพรอมทีจ่ะปลูกก็อาจจะนํ าลง
ปลูกในปตอไป  คือเม่ือ อาย ุ3 ปก็ได  แตมักจะไมเก็บไวนานกวานี้เพราะตนจะใหญเกินท ําใหตนต้ังตัว
ไดชา

แมวาการขยายพันธุโดยวิธีเพาะเมล็ดจะมีขอดีท ําไดงาย  และไดตนท่ีตรงตามพันธุท่ีไดจะมีการ
จัดระบบรากที่ดีก็ตาม  แตวิธีน้ีก็มีขอเสียอยูเหมือนกัน  คือวาตองใชเวลานาน 2 ถึง 3 ป  กวาจะนํ าตน
พันธุลงปลูกในแปลงได  และระยะเวลาการออกดอกใหผลก็ชา  คือ  ประมาณ  7 – 8 ป หลังจากการ
เพาะเมล็ด

10. ถ

ดวยวิธ
ออกผ
เพาะเ
แบบผ
กลางต
ลางปร
ใหเปน
หน่ึงเพ
าไมตองการเพาะเมล็ดจะสามารถขยายพันธุโดย
เดิมมีชาวสวนพยายามตอนก่ิงมังคุด แตเน่ืองจากมังคุด
ีการตอนก่ิงจึงไมประสบผลสํ าเร็จ  แมกระนั้นก็ยังไมละ
ลเร็วข้ึน  วิธีที่ใชไดในขณะนี้ก็คือวิธีทาบกิ่งและเสียบยอด
มล็ด    โดยเลือกใชตนตอท่ีมีอายุประมาณ 2 ป วิธีการเส
ากลางโดยการตัดตนตอใหสูงจากพ้ืนประมาณ 20 – 25 
นลึกประมาณ   1 – 2 ซม. จากน้ันตัดก่ิงพันธุใหมีใบติด
ะมาณ 1 – 2 ซม.  นํ ามาตัดใบออกคร่ึงใบของทุกใบ  เพ
รูปล่ิมเสียบบนรอยผาของตนตอ  พันดวยพลาสติกปองก
ื่อรักษาความชื้น  ยอดพันธุจะติดกับตนตอภายใน 5 –
ภาพท่ี  15  การทาบก่ิงมังคุด
ภาพท่ี 14   มังคุดเร่ิมแตกก่ิงขาง (มีช้ันหรือข้ึนช้ัน)
                 ในปท่ี 2
วิธีอื่นไดหรือไม
เปนพืชท่ีมียางมาก ทํ าใหการขยายพันธุ
ความพยายามที่จะขยายพันธุที่ออกดอก
ซึ่งทั้ง 2  วิธี จะใชตนตอที่ไดจากการ
ียบยอดที่ทํ าไดผลน้ันเปนการเสียบยอด
ซม. ตัดเหนือขอใบ 1 – 2 ซม.  แลวผา
อยู 4 ใบ ใหรอยตัดตออยูใตขอของใบคู
ือ่ลดการคายน้ํ าแลวาดก่ิงพันธุดานลาง
นัน้ํ าเขา  แลวคลุมดวยพลาสติกอีกคร้ัง
 8 สัปดาห สํ าหรับการทาบกิ่งจะใชวิธี
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การทาบแบบปากฉลาม  เหมือนกับกรทาบไมทั่วไป  พบวาการทาบก่ิงน้ันนอกจากจะใหผลเร็วข้ึนแลว   
ยังทํ าใหตนมังคุดมีขนาดเล็กลงอีกดวย

นอกจากน้ียังมีการทอลองใชวิธีการขยายพันธุโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  ซ่ึงก็พบวาสามารถ
เพิ่มจํ านวนตนพันธุไดเร็วกวาวิธีอ่ืน  และในขณะน้ีกํ าลังอยูในข้ันตอนการทดลองนํ าไปปลูกเพื่อการ
ศึกษาดูวาจะดีกวาวิธีการขยายพันธุอ่ืนๆ หรือไม

11. ถาตองการหาซ้ือตนพันธุมาปลูกจะหาซ้ือไดจากท่ีไหนและมีราคาสักเทาใด
แหลงขายตนพันธุที่ใหญที่สุดในขณะนี ้  คือ ท่ีจังหวัดจันทบุรีบนเสนทางสายสุขุมวิท  ระหวาง

อํ าเภอเมืองกับอํ าเภอขลุง  รานขายตานไมพันธุบริเวณน้ีเปนรานขนาดใหญและมีตนพันธุมังคุดจํ านวน
มาก แตหากตองการซ้ือตนพันธุไมมากนักก็อาจหาซ้ือไดจากรานขายพันธุไมผลท่ีต้ังอยูริมถนนสุขุมวิท  
ต้ังแตอํ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จนถึงเขตอํ าเภอเมือง จังหวัดตราด  สวนทานท่ีอยูทางภาคใต  หาก
ตองการซื้อตนพันธุ มังคุดในปริมาณไมมากนัก อาจจะหาซื้อไดจากรานเพาะชํ าตนไมในจังหวัด
สุราษฏรธานีหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได  แตราคาอาจจะแตกตางจากภาคตะวันออกไปบาง

ตนพันธุมังคุดทีมีขายนี้ไดจากการเพาะเมล็ดทั้งสิ้น  โดยตนพันธุท่ีขายมีท้ังตนท่ีมีอายุ 2 ป และ 
3 ป แตสวนใหญจะเปนตนพันธุที่มีอาย ุ2 ป  ราคาขายประมาณตนละ 35 – 45 บาท แลวแตขนาด
ตนหรือราท่ีขายวาจะต้ังราคาอยางไร  ในชวงตนฤดูฝนตนมังคุดจะมีราคาแพง  เพราะมีผูตองการมาก  
แตในชวงปลายฝนราคาจะถูกลงเพราะความตองการนอยลงและผูขายไมตองการเก็บไวขมป  อยางไรก็
ตาม  ตนพันธุทีมีการขายอยูในชวงน้ีอาจจะนอยและไมมีใหเลือกมากนัก

12. การซ้ือตนพันธ
คํ าถามน้ีกวางไ

เตรียมตนพันธุกอนลงป
นอนวาจะปลูกมังคุดคว
มีโอกาสเลือกพันธุท่ีแข
ปลูกอยางนอย 1 อา
1 – 2 เดือนก็ได  เพ่ือ
ุจากรานเพ่ือมาปลูกควรทํ าอยางไร
ปหนอย คิดวาคงอยากใหตอบต้ังแตการเลือกซ้ือการขนสงตนพันธุไปจนถึงการ
ลูก  ก็ขอเร่ิมตอบต้ังแตการเลือกซ้ือตนพันธุเปนอันดับแรก  หากตกลงใจแนน
รติดตอส่ังจองตนพันธุไวลวงหนาเน่ินๆ เพ่ือใหแนใจวามีตนพันธุแนนอน และจะ
ง็แรง สมบูรณ เม่ือใกลจะถึงกํ าหนดปลูกควรเดินทางไปรับตนพันธุมังคุดกอน
ทิตย หากภายในสวนมีเรือนเพาะชํ าที่ดี  ก็อาจเลือกซ้ือตนพันธุลวงหนาสัก
ใหตนพันธุมีเวลาปรับตัวมากข้ึน การเลือกซ้ือตนพันธุมังคุดน้ัน  หากตองการตน

ภาพท่ี 16  รานขายตนพันธุมังคุดใน จ. จันทบุรี
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พันธุที่จะปลูกต้ังตัวดีและไมรีบรอนตองการใหออกผลเร็วก็ควรใชตนพันธุอายุ 2 ป  แตหากตองการให
ออกผลเร็วเร็วก็ควรใชตนพันธุอายุ 3 ป การเลือกตนพันธุควรเลือกตนท่ีมีขนาดใหญ  และสม่ํ าเสมอกัน
อีกทั้งตนที่มีความแข็งแรง ไมมีโรค ใบไมฉีกขาด กิ่งไมหัก ลํ าตนตรงไมโคงงอ  ก่ิงและใบไดขนาดสม
สวน ควรซื้อตนพันธุใหมากกวาจ ํานวนท่ีตองการปลูก  ประมาณรอยละ 5 คือถาตองการปลูก 100 ตน
ก็ควรซื้อสัก  105  ตน  เพ่ือเอาไวปลูกซอมเม่ือตนท่ีปลูกไวตายลง  หากมิไดซ้ือตนพันธุสํ ารองเอาไว
แตซื้อตนพันธุมาปลูกซอมในปตอไป  ตนจะเติบโตไมทันกัน  และใหผลชากวากันอีกดวย

เม่ือเลือกตนพันธุไดตามท่ีตองการแลว ควรนํ าข้ึนรถบรรทุกอยางระมัดระวัง  ถาเปนไปไดควร
งดใหน้ํ ากอนสัก 1 วัน รถท่ีใชขนสงควรปดดวยผาใบใหมิดชิดทุกดานไมควรวางตนซอนทับกัน หาก
ตองการวงหลายชั้นควรใชไมกระดานวางพาดในแตละชั้น  และควรขนสงในเวลากลางคืน เพราะอากาศ
เย็นไมเกิดการอบไอแดดขณะขนสง  เม่ืถึงสวนควรจอดในท่ีรมเปดผาใบโดยเร็วและนํ าตนพันธุมังคุดลง
จากรถอยางระมัดระวังรดน้ํ าใหชุม  ควรวางตนพันธุในท่ีก่ึงรมก่ึงแดด กอนถึงเวลาปลูกสัก  7  วัน ควร
ใหน้ํ าในปริมาณเพียงคร่ึงหน่ึงของการใหน้ํ าปกติ  ท้ังน้ีก็เพ่ือใหตนพันธุมีความทนทานตอการเปล่ียน
สภาพแวดลอมไดดีข้ึน

13.  ควรใชระยะปลูกมังคุดเทาใด   และควรวางแผนผังสวนอยางไร
มังคุด  เปนไมผลขนาดใหญและมีอายุยืนยาว  ประกอบกับในขณะน้ียังไมมีวิธีท่ีจะตัดแตงให

ตนมังคุดมีขนาดเล็กลงอยางไดผล ดังน้ันจึงควรใชระยะปลูกหาง โดยทั่วไปจะใชระยะหางระหวางตน
10-12  เมตร  และระหวางแถวก็ใช  10-12 เมตรเชนเดียวกัน  การใชระยะปลูกขนาดน้ีจะทํ าใหมีพื้น
ท่ีระหวางตนมังคุดอยูมากในระยะ 6-8 ปแรกหลังปลูก  ดังน้ันอาจใชพืชอ่ืนท่ีมีอายุไมยาวนักปลูกแซม
ลงไปเพื่อเพิ่มรายไดก็ได  พืชที่ปลูกอาจเปนพวกพืชไร  เชน  ขาวโพด  ถั่ว  ฯลฯ  หรือพืชสวน  เชน  พืช
ผัก กลวย สับปะรด สม เปนตน

การวางแผนผังมังคุดน้ัน  ก็เหมือนกับไมผลชนิดอ่ืน ๆ โดยสิ่งที่ควรคํ านึงถึงคือ  ควรจะแบงเขต
แปลงปลูกใหเหมาะสม  กํ าหนดเสนทางถนนภายในสวนและบริเวณท่ีจะใชปลูกใหเหมาะสม  กํ าหนด
เสนทางถนนภายในสวนและบริเวณท่ีจะใชปลูกสรางอาคาร  รวมท้ังแหลงเก็บน้ํ ากํ าหนดเสนทางวางทอ
ชลประทานใหทั่วถึงตลอดพื้นที ่  หากบริเวณน้ันฝนตกชุกและเปนท่ีลุมควรขุดรองระบายน้ํ าไวดวย  ถา
เปนเขตทีมี่ลมแรงควรปลูกไมกันลมไวบริเวณริมสวน  และระหวางแปลงปลูก  สํ าหรับการคํ านวนหา
จํ านวนตนมังคุดท่ีจะปลูกไดในพ้ืนท่ีสามารถคํ านวณไดโดยใชสูตรงายๆ ดังน้ี

จํ านวนตนท่ีจะปลูกได      =   พ้ืนท่ีสํ าหรับปลูกมังคุดท้ังหมด
                                               ระยะระหวางตน x ระยะหางระหวางแถว

น่ันคือ เอาพื้นที่ทั้งหมดที่จะปลูกมังคุดได  (ตองตัดพ้ืนท่ีท่ีเปนถนน อาคาร สระน้ํ า ฯลฯ ออก
เสียกอน)  เปนตัวต้ัง  สมมติวาเปนท่ีดินท้ังหมด  10  ไร  เม่ือคิดเปนตารางเมตร   ( 1 ไร = 1600
ตารางเมตร)  จะไดเทากับ 10*1600 = 16000  ตารางเมตร     หากใชเปนถนน  ปลูกสรางอาคาร
ฯลฯ  400  ตารางเมตร  จะเหลือพื้นที่ปลูกเพียง 16000 – 400 = 15600 ตารางเมตร  ถาก ําหนด
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วาจะปลูกดวยระยะหางระหวางตน 10 เมตร  และระหวางแถว 10 เมตร  จะคํ านวณตนตามจํ านวน
สูตรไดดังน้ี

จํ านวนตนท่ีปลูกได   =    15600 = 156 ตน
      10 x 10

ดังน้ัน พื้นที ่10 ไรน้ี  จะปลูกมังคุดไดท้ังหมด  156  ตน  หากตองการปลูกระยะชิดกวาน้ี เชน
8*8 เมตร   หรือ 6*8  เมตร  ก็ยอมทํ าไดแตเม่ือพุมชนกันแลว  จ ําเปนตองตัดตนกลางออก  มิฉะน้ัน
ผลผลิตจะลดลงมาก

14. วิธีการปลูกมังคุดท่ีถูกตองควรทํ าอยางไร
กอนปลูกควรวัดพื้นที ่ แบงแปลงปลูกและก ําหนดหลุมปลูกใหเรียบรอยเสียกอน  จากน้ันจึงควร

นํ าตนพันุที่ซ้ือเตรียมไวลงปลูกเวลาปลูกน้ันอาจจะปลูกในชวงตนฤดูฝน คือ  ต้ังแตเดือนมิถุนายน
เปนตนไปหรือชวงกลางฤดูฝนคือประมาณเดือนกันยายน  จนถึงออกพรรษาก็ไดและจะตองดูแลรดน้ํ าให
ดีในตอนที่ฝนทิ้งชวง  ถาหากจะปลูกมังคุดทดแทนผลไมอ่ืน  เชนทุเรียนหรือเงาะ  ซ่ึงใชระยะเวลาปลูก
เทากับมังคุดอยูแลวก็สามารถปลูกแซมกลางไดเลย  โดยไมตองวัดแปลงปลูกใหม  หากเปนพื้นที่ที่ยังไม
ไดใชประโยชนและมีตนไมเบญจพรรณข้ึนรกรุงรังควรจะถางขุด  ไถพลิกดินเพื่อปรับพื้นที่และก ําจัด
วัชพืชเสียกอน  แลวจึงปกไมกํ าหนดหลุมปลูก  การปรับพ้ืนท่ีน้ันตนไมเบญจพรรณท้ังหลายอยูในแนว
ปลูกของไมกันลมควรจะเวนใหเปนไมกันลมไปในตัวซึ่งจะไดแนวไมกันลมที่รวดเร็วกวาการปลูกใหม

เม่ือกํ าหนดหลุมปลูกไดแลว  จึงขุดหลุมปลูก  ซ่ึงควรมีความกวาง  ความยาว  และความลึก
ต้ังแต 50 ซม.  ถึง  1 เมตร  ถาดินดีหนาดินลึกก็ขุดหลุมเล็ก  ถาดินไมดีตองขุดหลุมใหมีขนาดใหญ
จากน้ันนํ าปุยคอกหรือปุยอินทรียอื่น ๆ มาผสมกับดินท่ีขุดไวบนปากหลุม  ในอัตราดิน 3 สวนตอปุย
คอก 1 สวน  อาจผสมปุยเคมีสูตร 15-15-15  ลงไปดวยสัก 2-3  กํ ามือ  และปุยร็อคฟอสเฟตสัก
1 กํ ามือก็ได  จากน้ันจึงนํ าตนมังคุดออกจากถุงชํ าหรือกระถางเพาะชํ า  ตองระวังอยาใหรากกระทบ
กระเทือนหรือฉีกขาด  ตองนํ าตนวางลงกลางหลุม  เล็งแนวใหตรงแถวแลงกลบดินใหแนนพอสมควร
ปกไมผูกยึดตนกันลมโยกดวย  จากน้ันจึงคลุมโคนตนดวยฟางขาวหรือเศษใบไมแหงแลวรดน้ํ าใหชุม
หลังการปลูกควรท ํารมเงาใหมังคุดโดยการใชทางมะพราวหรือเขงไมไผท่ีไมใชแลวเปนท่ีบังรม เพราะใน
ระยะแรกมังคุดตองการรมเงา  หากไมมีรมเงาใหตนมังคุดอาจโตชาเกิดอาการใบไหมและตายได

15. หลังจากน ําตนมังคุดลงปลูกแลว ควรดูแลรักษาในระยะแรกอยางไร
หากจะใหตนมังคุดท่ีปลูกรอดตายและเติบโตดี ควรจะตองดุแลรักษาในระยะแรกใหดี ระยะแรก

ในที่น้ีหมายถึงระยะ 2 ปแรก หลังจากปลูกโดยเฉพาะในชวงฤดูแลงจ ําเปนตองดูแลอยางใกลชิด ซ่ึงการ
ดูแลรักษามังคุดน้ัน สิ่งจ ําเปนอันดับแรกก็คือการใหน้ํ าโดยไมปลอยใหพ้ืนดินโคนตนแหง ควรใหน้ํ าเปน
ระยะเพื่อใหพ้ืนดินโคนตนชุมช้ืนอยูเสมออาจใชวิธีคลุมโคนต ดวยฟางขาวหรือเศษพืชบาง เพื่อใหดิน
แหงชาลงนอกจากน้ีการกํ าจัดวัชพืช รวมท้ังการปองกันการกํ าจัดโรคและแมลงก็เปนส่ิงจํ าเปนเชนกัน
โดยวัชพืชน้ันอาจมีแรงงานและเคร่ืองจักรพอจะใชวิธีตัดหรือถากก็ได สวนการฉีดพนยาปองกันกํ าจัด
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ศัตรูพืช ใหตรวจดูกอนวามีการระบาดหรือไม ถาไมมีก็ไมจ ําเปนตองฉีด เร่ืองตอไปก็ตือการเปล่ียนหลัก
ที่ผูกยึดโคนตนและการเปลี่ยนวัสดุที่ใชท ํารมเงา (มักใชทางมะพราวเพราะทนทานด)ี ซ่ึงจะเปล่ียนเม่ือ
ผุพัง

สํ าหรับการใหปุยเคมีและปุยอินทรีย มักจะใสปละประมาณ 2 คร้ัง คือ ชวงตนฤดูฝนและ
ปลายฤดูฝน ปุยอินทรียมักจะใชปุยคอก 2-3 บุงก๋ี (หากเปนมูลเปดมูลไก จะใชนอยกวามูลวัว)
 สวนปุยเคมีมักใชสูตรเสมอเชน 15-15-15  หวานรอบโคนตนบริเวณชายพุม ซ่ึงจะใชมากหรือนอย
ข้ึนอยูกับความกวางของทรงพุมตน (การใชปุยเคมีน้ัน หากจะใหถูกตองตามหลักวิชาการ ควรมีการ
ตรวจสอบธาตุอาหารในดินกอน แลวจึงคอยเลือกใชปุยท่ีมีสูตรเหมาะสมกับดินน้ัน)  มังคุดเปนพืช
ท่ีมีการตอบสนองตอปุยไดดี หากไดรับปุยอยางเพียงพอ ตนจะโตเร็วและใหผลเร็วแตไมควรเรง
ใหปุยไนโตรเจนมากจนเกินไป เพราะจะท ําใหปลองยืดยาวเกงกาง หลังจากพนปที ่ 2 ไปแลว มังคุด
จะเร่ิมต้ังตัวได ในระยะน้ีจึงไมตองดูแลรักษาอยางใกลชิดเหมือนในชวงแรก ๆ แตการใหนํ ้าใหปุย
ยงัจะตองกระทํ าอยางสม่ํ าเสมอดวย

16. ควรปลูกไมรมเงาและไมกันลมในสวนมังคุดหรือไม ถาจ ําเปนตองมีควรเลือกใช
ตนอะไรดี

ไมใหรมเงาเปนส่ิงจํ าเปนสํ าหรับมังคุด โดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปแรก ไมใหรมเงาท่ีดี
ตองโตเร็ว  รมเงาไมทึบ ไมแยงอาหารจากมังคุดและควรจะมีอายุไมยาวนักหรือตัดท้ิงไดงาย
หากขายผลหรือขายตนไดก็ย่ิงดี ไมใหรมเงาท่ีใชในสวนยกรองแถบนนทบุรีมักจะเปนตนทองหลาง สวน
ทางภาคตะวันออกและภาคใต  นิยมใช กล วยปลูกแซมระหว างต นมังคุดห รือปลูกล อมรอบ
ตนมังคุด หางจากตนมังคุด ประมาณ 1.5-2 เมตร เม่ือตนมังคุดโตข้ึน จึงตัดตนกลวยที่อยูชิด   เกินไป
ออกบาง สวนตนทองหลางน้ันมักปลูกแซมไปบนหลังรองเลย หากมีเวลาเตรียมการพอควรปลูกไมใหรม
เงาไวกอนสัก  6 เดือนถึง 1 ป เพ่ือใหมีรมเงาพรอมกอนท่ีจะนํ ามังคุดลงปลูก หากปลูกมังคุดที่ระยะ
10 * 10 เมตร และแซมดวยกลวยระยะหาง 2-2.5 เมตร  จะปลูกกลวยไดถึงไรละ  380-240 ตน ซึ่ง
จะทํ ารายไดใหกับเจาของสวนในปแรกๆไดเปนอยางดีและยังมีสวนชวยใหมังคุดเติบโตดีอีกดวยหรับ
กลวยทีป่ลูกมักใชกลวยน้ํ าวาเพราะทนทานตอการโคนลมและใหผลไดหลายรุน
ภาพท่ี 17    การปลูกมังคุดในระยะแรก  ควรใชทาง
มะพราวคลุม    เพ่ือใหรมเงารวมกับการปลูกไมชนิด
ตาง ๆ ใหรมเงา
   รูปแผนผังแสดง  การปลูกกลวยแซมในสวนมังคุด
    เม่ือปลูกมังคุดระยะ 10*10 เมตร และกลวยระยะ
   2.5*2.5 เมตร
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สํ าหรับสวนท่ีอยูในเขตท่ีมีลมแรง และไมมีแนวตนไมลอมรอบสวนควรจะปลูกไมกันลมไวบาง
เพื่อลดความเร็วลม ซ่ึงจะชวยปองกันไมใหดอกและใบมังคุดรวง ตนไมท่ีนิยมใชปลูกเปนแนวกันลมมี
หลายชนิด  เชน    สนไผ   ทองหลาง   หรือแมแตตนผลไมหลายชนิด   เชน มะมวง  มะมวงหิมพานต
ก็ใชเปนไมกันลมได โดยเม่ือวางแผนผังสวนแลวควรปลูกไมกันลมเปนอันดับแรก ไมกันลมและไมรมเงา
น้ี นอกจากจะท ําหนาท่ีหลักดังกลาวแลว ยังชวยเพ่ิมความช้ืนในอากาศรอบตนมังคุดใหสูงข้ึนอีกดวย

17. การใหน้ํ ามังคุดมีวิธีการอยางไร

การใหน้ํ าแบบประหยัดนั้น ควรจะใหแตนอย แต
ชุมชื้นอยูเสมอ และปองกันไมใหน้ํ าสวนเกินไหลไปทาง
ระดับที่ลึกกวารากมังคุด ควรมีบอหรือสระเก็บน้ํ าไวใชใ
กันวาพื้นที่ที่เปนบอหรือสระควรมีสัก 5 เปอรเซ็นตของ
น้ํ าสักประมาณ 200 ตารางวาเปนตน แตถามีการใชน้ํ า
ท่ีมีฝนตกกระจายตลอดป ก็ไมจํ าเปนตองเก็บน้ํ าไวมากน

การเตรียมการใหน้ํ ามังคุดน้ัน ควรเร่ิมพรอมกับ
ท ําบอหรือสระะเก็บน้ํ าใหอยูในตํ าแหนงที่จะเก็บนํ้ าไดดี 
ไดอยางถ่ัวถึงและท่ีสํ าคัญคือตองประหยัด (ใชทอนอย) 
โดยใหอยูในตํ าแหนงที่ซอมแซมไดสะดวก ควรมีกอกน
และทนทานมากที่สุด ในชวงท่ีมังคุดจะออกดอกประมาณ
หรือที่ชาวสวน เรียกวา งดน้ํ า แตก็ไมไดหมายถึงกับไม
การพักตัวเทานั้น เพราะจะท ําใหตนมังคุดออกดอกไดดี

วิธีการใหน้ํ าตนมังคุดน้ัน เดิมที่ชาวสวนใช
วิธีตักรด หากปลูกบนหลังรอง หรือใชวิธีสูบน้ํ าผาน
สายยางรด หากปลูกในพ้ืน้ัราบสํ าหรับในเขตท่ีราบ
หรือที่ดอนน้ันในระยะหลังเม่ือน้ํ าในคูคลองนอยลง
ฝนตกนอยลง ประกอบกับคาแรงงานสูงข้ึน ดังน้ันจึง
เปล่ียนมาใชวิธีการใหน้ํ าแบบหัวปลอยน้ํ าที่โคนตน 
เรียกวา มินิสปริงเกอร หรือที่เรียกกันในหมูชาวสวน
วา น้ํ าเหวี่ยง บาง น้ํ าดัน บาง วิธีการใหน้ํ าแบบน้ี
สะดวกมากข้ึนกวาเดิม ใชแรงงานนอย แตตองลงทุน
สูงข้ึนถึงแมจะไมประหยัดน้ํ าเทาวิธีการใหน้ํ าแบบ
หยด แตก็สะดวกในการปฏิบัติงานและประหยัดกวา
วิธีอ่ืนๆ เคยใชกันมา และยังสามารถควบคุมการให
น้ํ าไดดีอีกดวย
ภาพท่ี 18  หัวปลอยน้ํ าแบบมินิสปริงเกอรที่ใชใน
ใหบอยครั้ง เพ่ือใหดินบริเวณรอบ ๆ รากมังคุด
หนาดิน หรือไหลซึมลงไปในดินช้ันลาง ซ่ึงเปน
นหนาแลงอยางเพียงพอ โดยมีการกะประมาณ
พ้ืนท่ีท้ังหมด เชน ที่ดิน 10 ไร ควรใชเปนสระ
อยางประหยัดพื้นที่เก็บนํ้ าก็ลดลงไดหรือในเขต
กั
การวางแผนผังสวน คือ ควรก ําหนดพื้นที่ที่จะ

(ต่ํ า หรือ ลุมกวาท่ีอ่ืน ) และจายนํ ้าไปยังที่ปลูก
สํ าหรับการวางทอ ทอใหญควรผานกลางแปลง
ํ ้าใหเพียงพอและควรเลือกทอที่มีราคาประหยัด
 1 เดือน จะตองลดปริมาณการใหน้ํ ากับมังคุด
ไดใหเลย คือจะใหในปริมาณที่จะทํ าใหตนเกิด

               สวนมังคุด
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 18. การใหปุย  ควรใหปุยอะไร  ใหมากนอยเทาใด และใหในระยะไหนบาง
ปุยที่ใหกับตนมังคุดอาจแยกไดเปน 2 พวกใหญ ๆ คือ ปุยอินทรียและปุยเคมี ปุยอินทรี เชน

ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุยอินทรียนอกจากจะใหธาตุอาหารแกมังคุดแลวยังมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ อีก
หลายประการ เชน ชวยปรับโครงสรางของดิน และชวยใหธาตุอาหารบางอยางเปนประโยชนตอมังคุด
มากข้ึน เปนตน สํ าหรับการเลือกใชปุยอินทรีย ควรเลือกใชปุยอินทรียท่ีมีอยูแลวภายในสวนเปนอันดับ
แรก เชน ปุยพืชสด และ ปุยหมัก หากจํ าเปนตองนํ าเขาจากนอกสวนก็ควรเลือกประเภทท่ีหางายราคา
ถูก และอยูใกลสวนมากท่ีสุด ทั้งนี้ก็เพื่อความประหยัด เชน ฟางขาว แกลบ ข้ีเล่ือย และปุยคอกตาง ๆ
เปนตน ปุยอินทรียน้ันควรใหแกมังคุดอยางนอยปละคร้ัง ถาใหมากคร้ังไดก็ย่ิงดี ท้ังน้ีก็แลวแตเงินทุน
และแรงงานที่มีอยู ซ่ึงการใหในแตละคร้ังควรโรยท่ีรอบทรงพุมในปริมาณท่ีพอสมควร ระยะที่เหมาะกับ
การใสปุยอินทรีย คือ หลังจากเก็บผลแลวอาจใสในชวงกลางของฤดูฝน และหลังจากติดผลแลวอีกสัก
1-2 คร้ัง  ก็ไดโดยท่ัวไปหากดินอุดมสมบูรณดี การใสปุยอินทรียอยางเดียวก็เพียงพอแลว

สํ าหรับปุยเคมีน้ันแมวาจะเปนปุยที่ใหธาตุอาหารแกมังคุดในปริมาณมากและมังคุดสามารถ
ตองสนองตอปุยอยางรวดเร็วก็ตาม  แตปุยเคมีจะสลายตัวเร็วและอาจท ําใหเกิดผลตกคางอยางอ่ืน ๆ 
เชน ดินมีสภาพเปนกรดมากข้ึน ดินจับตัวเปนกอนและมีการระบายอากาศไมดี ดังน้ันจึงควร 
ใหปุยเคมีเพียงเพ่ือทดแทนธาตุอาหารในดิน   สวนท่ีมังคุดนํ าไปใชเทานั้นก็พอ  ปกติชาวสวนจะใหปุย
เคมีปละ 2 คร้ัง คือหลังจากเก็บผลแลวโดยใหปุยสูตรเสมอ เชน 15-15-15 และหลังจากมังคุดออก
ดอกก็จะใหปุยสูตรที่มีโปรแตสเซียมสูง  เชน 12-12-17-2  หรือ 13-13-21 เปนตน การใหปุยจะ
ใชวธีิหวานรอบตามแนวรอบทรงพุม

สวนการใหปุยทางใบก็เปนวิธีการใหปุยเพ่ือใหตนมังคุดตอบสนองอยางรวดเร็วเชนกัน แตการ
ใหปุยประเภทนี้ปุยก็จะสลายตัวอยางรวดเร็วซึ่งท ําใหส้ินเปลืองเงินทุน ทั้งคาปุย คาแรงงานในการฉีด
พน คาเชื้อเพลิง และคาสึกหรอของเคร่ืองยนต แตหากใหไปพรอมกับการฉีดพนยาปอกันกํ าจัดศัตรูพืช
ก็จะสิ้นเปลืองนอยลง สํ าหรับการใชฮอรโมนหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชน้ัน ควรพิจารณาให
รอบคอบวามีประโยชนเพียงใด และกอใหเกิดผลเสียตอตนมังคุดดวยหรือไม

19.  การกํ าจัดวัชพืชในแปลงปลูกมังคุด  มีความจ ําเปนแคไหน  และควรปลูกพืชคลุม
ดินดวยหรือไม
        ในระยะท่ีตนมังคุดยังเล็กอยู คือในชวง 4-5 ปแรกนั้น หากไมมีการปลูกพืชแซมก็จ ําเปนตองชวย
กํ าจัดวัชพืชใหมังคุดดวย เพราะมังคุดโตชาและนิยมปลูกหางจึงทํ าใหมีพ้ืนท่ีวางมาก วัชพืชจึงเจริญได
อยางรวดเร็วถามีแรงงานและเคร่ืองจักรพอ ควรใชวิธีการตัดหรือพรวนแกลบ แลวปลอยใหเศษวัชพืช
เหลาน้ันเปนปุยพืชสดในแปลงปลูกตอไปหากมีความจ ําเปนจริง ๆ  จึงจะใชสารเคมีก ําจัด เม่ือตนมังคุด
มีทรงพุมแผกวางแลว ปญหาเรื่องวัชพืชก็จะลดนอยลง เพราะตนมังคุดมีทรงพุมทึบทํ าใหวัชพืชไม
สามารถข้ึนภายใตทรงพุมได แตหากยังมีวัชพืชขึ้นก็จะใชวิธีถากหรือตัดเพียง 1-2 คร้ัง วัชพืชก็จะหมด
ไป นอกจากน้ีการคลุมโคนตน ดวยเศษพืชหรือฟางขาว จะชวยปองกันวัชพืชไดอีกทางหนึ่งดวย

หากไมมีการปลูกพืชแซมระหวางตนมังคุด ขอแนะนํ าใหปลูกพืชคลุมดินดวย เพราะนอกจากจะ
ชวยคลุมวัชพืชแลว ยังชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินและปองกันการชะหนาดิน เม่ือฝนตกหนักดวย
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พืชคลุมดินท่ีนิยมปลูกกันก็คือพืชตระกูลถ่ัว เชน เซนโตรีมา เพอราเรีย และคาโลโปโกเนียม เปนตน ซึ่ง
อาจจะติดตอขอเมล็ดพันธุไดจากศูนยพัฒนาท่ีดินใกลบานทาน

20.  โรคสํ าคัญท่ีพบในมังคุดมีอะไรบาง และมีวิธีการปองกันกํ าจัดอยางไร
ยังไมเคยพบวามังคุดมีโรคระบาดรายแรงดังเชนผลไมชนิดอ่ืนเลยโรคที่พบบอยไมทํ าความเสีย

หายกับตนมังคุดมากนักก็คือ โรคใบจุดและโรคแอนแทรคโนส ซึ่งจะท ําใหใบแหงตายเปนจุดๆ มักเกิด
เม่ือมีฝนตกชุกโดยโรคใบจุดน้ันใบของตนท่ีเปนโรคจะเกิดจุดสีน้ํ าตาลแหง บริเวณกลางแผลจะแหงเปน
สีเทาและมีสีเขมาดํ าเปนจุด ๆ ประปราย  ถาอาการลุกลามติดตอกันใบจะแหงท้ังใบ สารเคมีท่ีใชปอง
กันก ําจัดโรคนี้ไดแก สารประกอบทองแดง เชน คูปราวิท หรือ แคปแทน เชน ออรโธไซด หรือ แมนโค
เซ็บ เชน ไดเทนเอ็ม 45 หรือ เบนโนมิล เชน เบนเลท เปนตน สวนโรคแอนแทรคโนส น้ันมีชักเกิดใน
ระยะใบออน โดยจะเกิดจุดสีนํ ้าตาลบนใบตอมาแผลจะขยายใหญข้ึน พบกลุมสปอรสีสมของเช้ือรา
ปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนปองกันกํ าจัดโดยใชสารเบนโนมิล หรือแคปแทน หรือ แมนโคเซ็บ ก็ได
สวนการปองกันโรคโดยวิธีอื่นนั้น ในชวงฤดูฝนควรตัดแตงก่ิงท่ีรกรุงรังออกบาง สํ าหรับสวนท่ีเปนโรค
แนะนํ าใหนํ าไปเผาไฟ  ก็จะชวยลดการระบาดของโรคได

21. แมลงศัตรูสํ าค
แมลงที่เปนศัต

และเพล้ียไฟ หนอนช
วางไวบนใบออนท่ีเพ่ิง
สวนหนอนกินใบออน
อาจไมออกดอก   การ
หรือประเภทโมโนโคร
ผิวผลหยาบกราน และ
หรือ คารโบซัลแฟน 
ญัท่ีพบในมังคุดมีอะไรบาง
รูสํ าคัญของมังคุดเทาท่ีพบมี 3 ชนิดดวยกันคือ หนอนชอนใบ  หนอนกินใบออน
อนใบมักเขาท ําลายในชวงท่ีมังคุดแตกใบออน เปนหนอนของผีเส้ือกลางคืน ซ่ึงมา
เร่ิมแตกออกมา ตัวหนอนจะกัดกินอยูใตใบ ทํ าใหใบออนบิดเบ้ียวไมเจริญเติบโต
นั้นจะกัดกินใบออนใหเวาแหวง หนอนท้ังสองชนิดน้ีหากมีการระบาดมาก มังคุด
ปองกันกํ าจัดมักใชวิธีการฉีดพนดวยสารฆาแมลงประเภทคารบาริล  เชน เซฟวิน
โตฟอส เชน อโซดริน  นูวาเรน สวนเพลี้ยไฟนั้น จะดูดกินน้ํ าเล้ียงท่ีใบออน ทํ าให
มียางไหล การปองกันกํ าจัดท ําไดโดยการใชสารฆาแมลงประเภทโมโนโครโตฟอส
เชน พอสซ คาแมง เปนตน ปกติแมลงศัตรูมังคุดเหลาน้ีจะมีศัตรูธรรมชาติคอย

ภาพท่ี 19   โรคแอนแทรคโนสในมังคุด
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ควบคุมอยูแลว  ดังน้ัน หากไมระบาดท ําการเสียหายมากนัก ไมควรใชสารฆาแมลงในการปองกันกํ าจัด
ควรปลอยใหมีการกํ าจัดโดยธรรมชาติจะดีกวา

นอกจากนี้ยังมีไรแดง ซ่ึงไมจัดเปนแมลง แตก็ทํ าความเสียหายไมใชนอย โดยจะดูดกินน้ํ าเล้ียง
จากผลออนท ําใหผิวผลกราน และถามีการระบาดมากจะท ําใหผลลีบ ไรแดงมักระบาดในหนาหนาวซ่ึง
เปนชวงท่ีมังคุดติดผลออน อาจใชวิธีปองกันกํ าจัดโดยการพนดวยก ํามะถันผงชนิดละลายน้ํ าได หรือสาร
ไดโคโฟล เชน เคลแทน ไดโคลหรือสารโปรฟาไลท เชน โอไมท เปนตน

ตามธรรมชาติแลว มังคุดมีความตานทานตอโรคและแมลงเน่ืองจากภายใตตนมียางมาก จึงชวย
แพรกระจายการระบาดของเช้ือโรคตาง ๆ ได และท ําใหแมลงไมชอบกัดกินอีกดวย

22.  มีสาเหตุอื่นหรือไมที่ทํ าใหเกิดความเสียหายกับมังคุด
สาเหตุอ่ืน ๆ ที่ทํ าใหเกิดความเสียหายกับมังคุด พอสรุปไดดังน้ี
1) การขาดน้ํ า เม่ือมังคุดไดรับน้ํ าไมเพียงพอ จะเกิดอาการใบแหงและรวง หากมีผลออนผล

มักจะรวงดวย แตถาผลไมรวงก็จะไมเติบโตและลีบเล็ก ดังน้ันจึงจํ าเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใหน้ํ าอยางเพียง
พอและควรฉีดพนน้ํ าที่ทรงพุมบริเวณโดยรอบดวย เพ่ือเพ่ิมความช้ืนในอากาศ ซึ่งจะชวยลดการคายนํ ้า
ของมังคุดได

2) การเกิดผลแตก และผลบุบ เน่ืองจากการเก็บเกี่ยวและการขนสงที่ไมดีพอ จะตองปรับปรุง
การเก็บเก่ียวและการขนสง ตลอดจนตองใชความระมัดระวังมากข้ึน

3) การเกิดเน้ือแกว เน้ือแกวคือการเน้ือผลมังคุดเปนสีใสในบางสวน หรือทั้งหมดมีลักษณะ
กรอบ แข็ง ยังไมมีการยืนยันแนชัดวาอาการเน้ือแกวน้ีเกิดจากสาเหตุอะไร

4) อาการยางไหล  เทาที่พบมี 2 แบบ คือยางไหลภายนอก   จะมียางไหลออกมาเกาะเปนกอน
คลายหยดน้ํ าอยูท่ีผิวนอกของผลมังคุดเช่ือวาเกิดจากการดูดกินน้ํ าเล้ียงของเพล้ียไฟ หรือจากการวางไข
ของแมลงวันทอง อาการยางไหลแบบน้ีไมมีผลตอเน้ือภายใน อีกแบบคือยางไหลที่เกิดจากภายในผล
แบบน้ีจะเกิดยางท่ีเน้ือผลหรือตรงกลางระหวางกลีบของเน้ือผลทํ าใหรับประทานไมได

5) อาการผลแตกราว เน่ืองจากในชวงท่ีผลเจริญเติบโตไดรับน้ํ านอย เม่ือไดรับน้ํ าฝนในปริมาณ
มากทันทีทันใด ทํ าใหเปลือกนอกของมังคุดขยายตัวตามการขยายตัวของเปลือกและเน้ือภายในไมทัน
เปลือกนอกจึงแตก วิธีแกควรใหนํ ้ากับมังคุดอยางเพียงพอในชวงท่ีผลกํ าลังเจริญเติบโต
ภาพท่ี 20   อาการผลแตกและยางไหล
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23. ขอใหทํ าตารางการดูแลรักษามังคุดแบบงาย ๆ ใหดวย
ตารางที่ทํ าใหตอไปน้ี  ดัดแปลงมาจากตนแบบของสมาคมชาวสวนผลไมจังหวัดระยอง

ตารางแสดงผลการดูแลรักษามังคุดในรอบป
เดือน การเปลี่ยนแปลง การดูแลรักษา
ม.ค. ออกดอกและติดผล หากมีเพล้ียไฟและไรแดงระบาดใหฉีดพนสารเคมีกํ าจัด
ก.พ. ผลเจริญเติบโต 1-15 ก.พ. ใหใสปุยคอกและปุยเคมีสูตร 13-13-21 บ ํารุงผล

หากมีเพลี้ยไฟและไรแดงระบาดใหฉีดพนสารเคมีกํ าจัด
มี.ค. "       -          -
เม.ย. "       -          -
พ.ค. ผลแก เก็บเก่ียวผล
มิ.ย. การเจริญเติบโตทางตนและใบ ตัดแตงก่ิงและใหปุยคอกกับปุยเคมีสูตร 15-15-15
ก.ค. "      -          -
ส.ค. "      -          -
ก.ย. " ใหปุยคร้ังท่ี 3 โดยใชปุยคอกและปุยเคมี สูตร 15-15-15 หรอื

12-24-12
ต.ค. "      -           -
พ.ย. "      -           -
ธ.ค. "      -           -

ตารางน้ีใชสํ าหรับมังคุดท่ีปลูกในภาคตะวันออก สํ าหรับมังคุดท่ีปลูกในภาคอ่ืน ๆ ก็ดัดแปลง
หรือปรับเปล่ียนใหเหมาะสม โดยดูจากตารางน้ีเปนตัวอยางได  และในตารางน้ีไมไดระบุเร่ืองของการดู
แลรักษาบางอยางไว เชน การกํ าจัดวัชพืช และการใหน้ํ า เพราะตองท ําเปนประจ ําและผูปลูกสามารถตัด
สินใจไดเอง

24. มังคุดเร่ิมออกดอกใหผลเม่ืออายุเทาใด และการใหผลมากนอยแคไหน
โดยทั่วไปตนมังคุดทีเ่กิดจากการเพาะเมล็ดจะเร่ิมออกดอกเม่ือตนมีอายุ 8 ปข้ึนไป ถาสังเกต

จากตน จะพบวามีการแตกกิ่งขาง 16 ชั้น รวมเปน 32 กิ่ง (มังคุดจะแตกก่ิงขางปละ 2 ชั้น ๆ ละ 2 กิ่ง)
แมวาตนมังคุดจะโตชาแตหลังจากการเร่ิมใหผลแลวก็จะใหเพ่ิมผลมากข้ึนเร่ือย ๆ ทุกป มังคุดจะออก
ดอกที่บริเวณปลายยอดของก่ิงเทาน้ันดังน้ันถาย่ิงตนโตมีก่ิงมากก็จะย่ิงใหดอกและผลมากดวย โดยเฉล่ีย
แลวผลมังคุดท่ีไดในแตละชวงอายุจะเปน ดังน้ี

ผลผลิต อายุ 8-10 ป อายุ 10-15 ป อายุ 15 ปข้ึนไป
ผลผลิตตอตน 10-50 กก. 50-80 กก. 80 กก. ข้ึนไป
ผลผลิตตอไร 160-800 กก. 800-180 กก. 1280 กก. ข้ึนไป

(กรณีที่ปลูกระยะ 10 x 10 เมตร)

จากการสํ ารวจของการสงเสริมการเกษตรในป พ.ศ. 2530/31 พบวาพื้นที่ปลูกมังคุดเฉพาะที่
ใหผลแลวมีจ ํานวนท้ังส้ิน 63411  ไร ในจ ํานวนน้ีใหผลผลิต 67432 ตัน ดังน้ัน โดยเฉลี่ยแลวมังคุดจะ
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ใหผลผลิตไรละ 1.063 ตัน หรือ 1063 กิโลกรัม แตหากจะคิดเฉลลี่ยผลผลิตโดยรวมตนที่ใหผลแลวตัน
ที่ไมใหผลเขาดวยกัน ก็มีผลการวิจัยของสํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา มังคุดจะใหผลผลิต 571
กิโลกรัม/ไร โดยในภาคตะวันออกท่ีมีการดูแลรักษาดีกวา จะใหผล 962.9 กิโลกรัม/ไร และในภาคใต
ใหผล 403 กิโลกรัม/ไร

25. เม่ือมังคุดออกดอกติดผลแลว ควรดูแลรักษาผลมังคุดอยางไร
การดูแลใหมังคุดมีผลขนาดใหญ ผลสวย ไมมีตํ าหนิน้ัน ทํ าไดโดยหลังจากดอกบานแลว ใหใส

ปุยคอกรอบทรงพุมประมาณ 1 เขง (หากมีตนขนาดใหญ ก็ใสใหมากกวาสัดสวน) และใสปุยเคมีสูตร
13-13-21 หรือ 12-12-17-2 ก็ได ในขณะเดียวกันก็ตองคอยดูวามีเพล้ียไฟและไรแดงระบาดหรือ
ไม หากเห็นวาการระบาดมากข้ึน ก็ใชใชสารเคมีฉีดพน มังคุดจะใชเวลาหลังจากดอกบานถึงเก็บผลได
ประมาณ 3 เดือน ในระยะน้ีจะตองใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ หากมังคุดขาดน้ํ าผลจะรวงได และหากฝนตก
หนักก็จะท ําใหผลแตกราวได ทํ าใหเกิดการสูญเสีย  ถามังคุดติดผลมากเกินไปและติดในลักษณะเปนชอ
ผล หลังจากติดผลแลวควรปลิดเอาดอกออกบางโดยเหลือไวเพียงผลเดียว เพ่ือใหผลท่ีเหลือไวมีขนาด
ใหญและขายไดราคา  ประมาณ 2-3  อาทิตยกอนเก็บผลควรตรวจดูวามีแมลงเชน เพลี้ยแปง เพลี้ย
หอย หรือมดระบาดมากหรือไมหากมีมากควรใชสารเคมีจํ าพวกคารบาริล เชน   เซฟวิน  หรือ พวกคาร
โบซัลแฟน  เชน   พอสซ   ฉีดพน   จะชวยท ําใหผลสะอาดไมมีตํ าหนิและขายงาย

26. การเก็บเก่ียวผลมังคุดท่ีถูกตองควรทํ าอยางไร
หลังจากผานชวงดอกบานไปแลวประมาณ 3 เดือน ก็จะเร่ิมเก็บผลมังคุดได แตเน่ืองจากมังคุด

ออกดอกไมพรอมกัน คือระยะต้ังแตออกดอกแรก จนถึงดอกสุดทายในแตละตนจะกินเวลาประมาณ 1
เดือน ผลมังคุดจึงสุกไมพรอมกันทั้งตน  ดังน้ันจึงตองใชเวลาในการเก็บผลประมาณ 1 เดือนดวย ใน
การเก็บผลมังคุดน้ันจะดูท่ีการเปล่ียนสีของเปลือก มังคุดท่ีสุกสีของเปลือกจะเปล่ียนสีจากสีเขียนเปนสี
มวงแดง จนถึงมวงดํ า จะใชเวลาเปล่ียนแปลงประมาณ 7 วัน หลังจากน้ันผลจะรวงจากตนดังน้ันการ
เก็บผลจึงเริ่มเก็บไดตั้งแตระยะที่สีผิวเปลือกเกิดจุดแตมหรือประสีมวงแดงขึ้นเพียงเล็กนอย ซึ่งชาวสวน
เรียกกันวาระยะที่เกิด "สายเลือด" หลังจากหารเก็บผลมาแลวสีผิวจะเปล่ียนเปนสีมวงดํ าไดเมือนกับผล
ที่อยูบนตน การเก็บผลมังคุดชาวสวนมักจะเก็บทุกวันหรือวันเวนวัน จะไมปลอยท้ิงชวงไวนาน เพราะจะ
ทํ าใหมีผลสุกงอมมาก ซึ่งผลที่สุกงอมจะเนาเสียเร็วท ําใหไมสามารถสงไปขายตลาดท่ีไกล ๆ ได

แตเดิมชาวสวนเช่ือกันวามังคุดเปนผลไมเปลือกแข็ง  จะเก็บแรงไปบางก็ไมเสียหายอะไรนัก แต
ภายหลังพบวามังคุดท่ีสอยหลนจากตนมากระทบกับพ้ืน
น้ันมักจะชํ ้า ดานที่กระทบกับพื้นนั้นจะมียางไหลที่ภาย
ในผลและเกิดอาการเปลือกแข็งตามมา    ทํ าใหผูซื้อไม
นิยมเพราะไดผลเสียตามมามาก   ดังน้ันในการเก็บผล
จึงตองระวังไมใหผลชํ ้า วิธีเก็บมังคุดน้ัน  เดิมมักจะใชวิธี
สอยดวยเคร่ืองมือตางๆ ตามความนิยมของแตและทองถ่ิน
เชน   ใชจ ําปา    ใชไมงาม    ใชตะขอกระตุก   เปนตน
ภาพท่ี 21 ระยะท่ีสีผิวเปลือกมังคุดเกิดสายเลือด
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แตเคร่ืองมือเหลาน้ันมักทํ าใหผลมังคุดช้ํ า  ดังน้ันจึงไดมีการประดิษฐเคร่ืองมือเก็บมังคุดแบบอ่ืน ๆ  ข้ึน
มาซึ่งจะไมท ําใหผลมังคุดรวงสูพ้ืน   เชนเคร่ืองมือแบบถุงกาแฟมีเข้ียว   ที่ประดิษฐโดยคุณนิวัติ พนชั่ว
แหงสวนลุงสุน   จังหวัดระยอง  หรือ  เคร่ืองมือเก็บมังคุดแบบตะกรอท่ีมีฟนรอบตัว  ที่ประดิษฐโดย
ดร.สุรพงษ โกสิยะจินดา  แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และเคร่ืองมือเก็บมังคุดท่ีพัฒนาโดยกอง
เกษตรวศิวกรรม  กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงปจจุบันชาวสวนเร่ิมนํ ามาใชกันมากข้ึน  แตหากยังใชวิธีเก็บ
ผลดวยเคร่ืองมือแบบด้ังเดิมอยู ควรจะคลุมโคนตนดวยฟางขาวหรือเศษพืชใหหนา  จะชวยลดการชํ ้า
ของผลที่ตกกระทบพื้นไดบาง

27. หลังจากการเก็บผลมังคุดจากตนแลวกอนสงตลาด 
หลักในการจัดการผลมังคุดภายหลังจากท่ีเก็บผลมังคุดจาก
1. ทุกคร้ังท่ีจับหรือเคล่ือนยายผลมังคุดตองระวังไมใหช้ํ าแ

          2. เม่ือเก็บผลมังคุดมาจากตนแลวกอนอ่ืนจะตองนํ ามาแย
เขมของสีมวงแดงท่ีเปลือก อาจแยกไดเปน 3 พวกคือ พวกที่ยังมีสีเ
จนถึงนํ้ าตาลแดง และพวกท่ีผิวผลมีสีมวงแดงจนถึงมวงดํ า ซ่ึงสอง
อยูไกล สวนพวกสุกทายควรเก็บไวสงตลาดทองถ่ินหรือตลาดท่ีอยูไ

ภาพ
    

ภาพท่ี 24  เคร่ืองมือเก็บเก่ียวแบบ กวศ. 2

ภาพท่ี 25 เคร่ืองมือเก็บเก่ียวแบบ กวศ. 4

ภาพท่ี 22 เคร่ืองมือเก็บเก่ียวมังคุดแบบตาง ๆ
 ท่ี 23  เคร่ืองมือเก็บเก่ียวแบบตะกรอ
           ที่มีฟนรอบตัว
ควรทํ าอยางไรจึงขายไดราคาดี
ตนแลว มีดังน้ี
ละไมวางซอนทับกันมากเกินไป
กผลที่แก-ออนออกจากกันตามความ
ขียวที่ผิวผล  พวกที่ผิวผลมีสีแดงออน
พวกแรกน้ันเหมาะสํ าหรับสงตลาดท่ี
มไกลนัก
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3. หลังจากแยกมังคุดเปน 3 พวก ตามความแก - ออนของผลแลว ในแตละพวกยังจะตองนํ า
มาแยกตามขนาดของผลออกเปน 3 ประเภทดวยกันคือ ขนาดเล็กประมาณ 16-25 ผลตอกิโลกรัม
และขนาดกลางประมาณ 10-15 ผลตอกิโลกรัม และขนาดใหญประมาณ 7-9 ผลตอกิโลกรัม ซ่ึงการ
แยกขนาดน้ีจะทํ าใหการขายไดราคาดีกวาการขายคละในกรณีท่ีจะนํ าสงพอคาสงออกก็จะท ําไดงายข้ึน

4. ในระหวางที่ท ําการคัดผล ถาพบวาผลมีตํ าหนิ ชํ ้า มีแมลงเชนเพล้ีย มด ติดอยูหรือเนาเสีย
ควรคัดแยกไวตางหากไมนํ ามารวมกับพวกท่ีจะสงตลาด แตอาจขายใหกับคนที่จะซื้อไปเพาะเมล็ดก็ได

5. ภาชนะที่ใชใสผลมังคุด ควรใชเขงขนาดเล็กหรือตะกราพลาสติก ดานในควรใชวัสดุ เชน
กระดาษ หรือกระสอบปุยกร ุ เพื่อกันชํ ้าหรือลดการเสียดสี  ในการบรรจุไมควรบรรจุผลมังคุดเกิน 20
กิโลกรัม เพราะจะท ําใหผลซอนทับกันมากเกินไป ในขณะน้ีท่ีพวกชาวสวนนิยมใชใสผลมังคุด เพื่อสง
ตลาดมีท้ังเขงไมไผ ลังไม และตะกราพลาสติค สํ าหรับภาชนะบรรจุมังคุดท่ีดีควรมีสมบัติ 3 ประการ ดัง
ตอไปน้ีคือ ขอแรก ตองมีขนาดกระทัดรัด นํ าหนักไมมาก สะดวกตอการขนสง  ขอท่ีสอง ตองปองกัน
การกระทบกระแทกและรับนํ ้าหนักไดดี  และขอที่สามคือ มีราคาถูกและมีความทนทาน

6. เม่ือเก็บผลมังคุดจากตนแลว ควรวางผลมังคุดไวในท่ีรมซ่ึงมีอากาศถายเทไดดี และเมื่อท ํา
การบรรจุเสร็จควรรีบสงตลาดทันทีหากบรรทุกบนรถ ควรมีหลังคาและไมควรจอดรถในท่ีแจง ควรจอด
ใตรมเงา

28

     
ตลา

ผูสง
.  ตลาดรับซ้ือมังคุดมีท่ีไหนบาง
ตลาดมังคุดภายในประเทศน้ัน  แบงออกไดดังน
1. ตลาดสงในระดับทองถ่ิน ประกอบดวย

     1.1 ตัวแทนหรือผูรวบรวมสินคาใน
ดกรุงเทพ  พอคาเรจากตางจังหวัดหรือผูสงออก

1.2 ตลาดกลางขายสงในจังหวัด  จะส
ออก

1.3 พอคาเรจากตางจังหวัด มักจะซื้อจ

ภาพท่ี 26 เม่ือเก็บมังคุดมาแลวควร  ตัด
ขนาดและ คัด คุณภาพความ

                แก - ออน
ี้

ทองถ่ิน จะรวบรวมสงพอคารายใหญในจังหวัด

งใหตลาดกลางกรุงเทพ ตลาดในระดับภาคหรือ

ากชาวสวนหรือตัวแทนแลวน ําไปขายใหผูบริโภค

ภาพท่ี 27 เม่ือแยกขนาดและคุณภาพเสร็จแลว
จะบรรจุในเขงหรือตะกราพลาสติก 
เพ่ือจํ าหนายตอไป
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2. ตลาดตางจังหวัด จะรับซื้อมาจากตลาดกรุงเทพ ตลาดกลางขายสงในจังหวัดท่ีปลูกมังคุด
หรือจากพอคาเร แลวสงขายแกพอคาขายปลีก

3. ตลาดกรุงเทพ จะรับซ้ือจากตลาดกลางขายสงในจังหวัดท่ีปลูกมังคุด หรือจากเกษตรกร แลว
ขายตอใหกับพอคาขายปลีก ตลาดตางจังหวัดหรือผูสงออกตอไป

นอกจากนี้ยังมีผูซื้ออีก 2 ประเภท ท่ีจะติดกับชาวสวนโดยตรงหรือกับตลาดในทองถ่ิน คือ
ผูสงออกและผูซื้อผลไปเพาะเมล็ด ผูซ้ือท้ังสองประเภทน้ีจะเลือกซ้ือผลมังคุดท่ีดีท่ีสุดและเลวท่ีสุดเทาน้ัน

ในดานน้ันก็ข้ึนอยูกับวาข้ันตอนการขายจากชาวสวนถึงผูบริโภคมีหลายข้ันตอนหรือไม ถามี
นอยชั้นชาวสวนก็จะขายไดราคาสูงและผูบริโภคจะซื้อไดราคาถูก แตถามีหลายข้ันตอนราคาก็จะตรงกัน
ขามตลาดท่ีชวยใหราคาผลมังคุดสูงข้ึนในระยะหลังน้ีคือตลาดตางประเทศ ซ่ึงผูสงออกจะรับซ้ือผลมังคุด
ที่มีคุณภาพดีจากชาวสวนในราคาที่สูงกวาราคาปกติ

29. การลงทุนทํ าสวนมังคุดใชเงินมากนอยแคไหน  และผลตอบแทนจะคุมกันหรือไม
ไดมีการประเมินตนทุนการผลิตมังคุดโดยกรมการคาภายใน พอสรุปไดวาหากปลูกมังคุด 16

ตัน/ไร  ในเวลา 3 ป จะตองใชเงินลงทนุ 39352 บาท/ไร แตหากปลูก 20ตัน/ไร ในเวลา 3 ป จะตอง
ใชเงินลงทนุ 46880 บาท/ไร ซึ่งจะแยกรายละเอียดใหเห็นไดดังนี้

เงินลงทุน ปลูก 16  ตัน/ไร ปลูก 20 ตัน/ไร
เงินลงทุนปท่ี 1 2512 3410
เงินลงทุนปท่ี 2-6 ปละ 1880 2280
เงินลงทุนปท่ี 7-13 ปละ 3920 4620

นอกจากน้ีสํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการปลูก
มังคุดทั้วในภาคใตและภาคตะวันออกโดยเฉล่ียทุกอายุ พบวาตนทุนตอปโดยเฉลี่ยทั้งประเทศ 4430
บาท/ไร โดยการลงทุนในภาคใตจะตํ่ ากวาภาคตะวันออกประมาณ 2500 บาท/ไร แตพบวามังคุดที่
ปลูกในภาคตะวันออกใหผลผลิตสูงกวาทางภาคใตประมาณ 2 เทา  ดังน้ันเม่ือคิดเปนตนทุนตอกิโลกรัม
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ของผลมังคุดแลว ในภาคตะวันออกจะใชเพียง 6.42 บาทตอมังคุด 1 กิโลกรัม ขณะที่ภาคใตใชถึง
9.01111 บาท/มังคุด 1 กิโลกรัม จากการคิดก ําไรที่จะไดรับตอพื้นที ่ 1 ไรโดยเฉล่ียในแตละป ชาว
สวนภาคตะวันออกจะไดกํ าไร 2478 บาท (ขายในกิโลกรัมละ 9 บาท) ในขณะท่ีภาคใตไดต่ํ ากวา คือ
เพียง 398 บาท (ขายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท) ท้ังน้ีเพราะชาวสวนในภาคตะวันออกใชเทคนิคการ
ผลิตที่กาวหนาและอาศัยหลักวิชาการมากกวา ถาสังเกตจากตัวเลขท่ีแสดงราคาตนทุนและกํ าไรของ
สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตรนี ้ จะพบวามีการประเมินผลผลิตตอไรคอนขางต่ํ าคือ ในภาคตะวันออก
เพียง  962 กิโลกรัม/ไร ซ่ึงเปนการคิดคาเฉล่ียในชวง 1-15 ปของการปลูก แตหลังจากน้ีผลผลิตตอไร
จะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ กํ าไรจึงควรจะเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวยชาวสวนมังคุดภาคตะวันออกผูมีประสบการณ
บอกวา การทํ าสวนมังคุดน้ันจะคืนทุนไดในปท่ี 12 หลังจากน้ันจะไดกํ าไรมากข้ึนเร่ือย ๆ  ซ่ึงเม่ือเปรียบ
เทียบกับผลไมอ่ืน ๆ ก็จะเห็นไดวาทุนคืนชากวาแตในระยะยาวแลวม่ันคงกวา

30. มีเทคนิคพิเศษอะไรหรือไมท่ีจะทํ าใหการทํ าสวนมังคุดแลวไดก ําไรมากๆ
คํ าวา ทํ าใหไดกํ าไรมาก ๆ ที่ผูถาม ถามมาน้ีคิดวาคงหมายถึงทํ าใหไดผลผลิตสูง และตน

มีความแข็งแรง สามารถเก็บผลไดนานหลายสิบป การทํ าใหไดกํ าไรมากน้ีถามองอีกมุมหน่ึงจะเปนการ
ใหไดกํ าไรมากโดยเร็วเรียกวาการอยากรวยเร็ววาง้ันเถอะ ซ่ึงก็มักจะใชวิธีการมังคับใหตนมังคุดออก
ดอกใหผลผลิดไปจากธรรมชาติ  เชน ออกดอกมากเกินไป  หรือออกดอกนอกฤดูกาลปกติ  เปนตน   
เปรียบเสมือนกับการฆาหานท่ีไขเปนสีทองเพราะอยากไดไขในทองหานโดยเร็ว   จึงไมขอตอบคํ าถาม
ในแนวทางน้ี

ขอกลับมาที่การท ํากํ าไรมาก ๆ โดยใหผลผลิตสูง และใหผลผลิตนาน ๆ อีคร้ัง กอนอ่ืนขอย้ํ า
เร่ืองผลผลิตสูงเสียกอนวาไมใชใหผลดกเกินกวาธรรมชาติ แตใหผลดกพอประมาณ โดยท่ีตนสามารถ
เล้ียงผลไดและใหผลดกไดสมํ ่าเสมอทกุป รวมทัง้ผลมังคุดทีไ่ดจะตองมีขนาดใหญพอเหมาะ และไมมี
ตํ าหนิเสียหายดวย หมายความวาจะตองขายไดราคาดีดวยน่ันเอง   การทํ าแบบนี้ท ําใหไดผลตอบแทน
(ตัวเงิน) ที่สูง แมวาจะมีผลมังคุดออกขายไมมาก  พูดงาย ๆ ก็คือขายไดราคาน่ันเอง เทคนิคหรือวิธี
การที่จะท ําใหไดกํ าไรมาก ๆ ดังท่ีตอบไวขางตนพอสรุปเปนขอ ๆ ไดดังน้ี

1. ตองวางแผนผังสวนและแผนการดูแลรักษาใหดี ซึ่งก็จะชวยท ําใหการดูแลรักษาท ําไดงาย อีก
ทั้งยังเปนการใชประโชนืจากพื้นที่ไดอยางคุมคาและประหยัดเงินลงทุน นอกจากน้ีควรมีแหลง
น้ํ าสํ ารองเพียงพอและถามีการการปลูกพืชแซมดวย ก็จะยิ่งท ําใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน

2. ตองถือหลักท่ีวาลงทุนนอยท่ีสุด แตไดก ําไรมากที่สุด โดยดูจากเปอรเซ็นตกํ าไรตอ
เงินลงทุน ตัวอยางเชน ถาลงทุน 30000 บาทตอไร ไดกํ าไร 3000 บาท เทากับกํ าไร
10 เปอรเซ็นตแตถาลงทุน  40000  บาทตอไร  ไดกํ า  3500 บาท   แบบน้ีดูจากตัวเงินท่ีไดกํ าไรแลว   
จะเห็นวาสูงกวา แตเม่ือคิดเปนเปอรเซ็นตแลวจะไดเพียง  8.15  เปอรเซ็นต   แบบน้ีตอง
ทบทวนดูใหดี   การลงทุนแค 30000 บาทตอไร อาจจะดีกวาก็ได

3. ตองบํ ารุงตนใหแข็งแรงสมบูรณ ตนมังคุดท่ีแข็งแรงสมบูรณไมมีโรคภัยเบียดเบียนน้ัน นอก
จากจะเก็บผลไดมากและใหผลสม่ํ าเสมอทุกปแลว ยังมีอายุยืนสามารถเก็บผลไดนานหลายสิบปดวย
การทํ าตนใหแขงแรงสมบูรณ ไมไดหมายความวาตองฉีดพนสารเคมีปองกันกํ าจัดศัตรูพืชเสมอไป การ
ตัดแตงกิ่งแหงออกไป การใหปุยและนํ ้าอยางเหมาะสมรวมท้ังการไมปลอยใหติดผลดกจนเกินไป  ตลอด
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จนการรักษาใหเกิดสมดุลของธรรมชาติในการกํ าจัดศัตรูของมังคุด   ลวนเปนวิธีการที่ท ําใหตนมังคุด
แข็งแรงสมบูรณไดท้ังส้ิน

4 .การจัดการใชแรงงานคนและเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ คุ มคาที่ สุดการใชแรงงานคนให 
เหมาะสมกับความสามารถและใหท ํางานอยางมีประสิทธิภาพ จะท ําใหประหยัดคาจางแรงงานได อีกทั้ง
มีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมก็จะลดการจางแรงงานไปไดมาก เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีจะซ้ือมาใชแต
ละชิ้นควรตรวจสอบกอนซื้อวาใชคุมคากับเงินที่เสียไปหรือไม เชน เปรียบเทียบกับการใชแรงงานคน
หรือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองจักรชนิดหรือย่ีหออ่ืน ท้ังในดานความบอยคร้ังในการใชงานความทนทาน
และผลงานที่ได การใชเครื่องจักรจะชวยใหท ํางานไดเร็วข้ึนแตถาซ้ือมาเพ่ือใชปละ 1 คร้ัง ก็ไมคุมคา

5. ขายผลมังคุดไหไดราคาดีที่สุด  จะตองเตรียมผลมังคุดใหมีคุณภาพดี และเลือกขายให
กับตลาดที่รับซื้อราคาสูง ปจจุบันผูสงออกใหราคาดีกวาตลาดทองถ่ิน 2-3 เทา แตจะรับซ้ือผลมังคุดท่ีมี
คุณภาพตามที่กํ าหนดเทาน้ัน เพราะฉะน้ันหากจะขายใหกับผูสงออก ก็ตองมีการดูแลรักษาและเก็บผล
ใหไดผลมังคุดท่ีมีคุณภาพตามท่ีเขากํ าหนดไว

31. เคยไดยินมาวาเขามีการทํ ามังคุดคุณภาพ เขาทํ ากันอยางไรและทํ าเพื่ออะไร
ทานเคยซื้อผลมังคุดมา 1 กิโลกรัม แลวรับประทานไดเพียงคร่ึงกิโลกรัมหรือไมหลายคน

คงตอบวาเคยถาเปนอยางน้ีทานจะเข็ดไปอีกนาน หากทานเปนชาวสวนผูปลูกมังคุด ทานคงไมอยากให
คนซ้ือ  "เข็ด"  ไมกลาซือ้มังคุดอีก เพราะถาคนซ้ือไมซ้ือทานก็จะขายไมได ราคาก็จะตก ถามวาแลว
มังคุดเสียมากๆ  น่ีเกิดจากอะไรละก็ตอบไดวาเปนเพราะไมมี  "คุณภาพ"  นะซ ี  แลวเจาตัวคุณภาพนี้
ถามีแลวคนซ้ือมังคุดจะกินไดหมด ทุกลูกทั้ง 1 กิโลกรัม ทีซ้ื่อมาเลยหรือไม ตอบวา  "ออ ! แนนอน" ถา
จะเสียก็ลูกสองลูก คนซ้ือเขาคงไมถือ แถมถามังคุดท่ีขายมีคุณภาพดีดวยแลวนอกจากคนซ้ือกินไดท้ัง
หมดแลวยังอยากจะซื้อดวย   เพราะลูกใหญ รสดีเปลือกบาง   เน้ือมาก  แหม!  มันดีไปซะท้ังน้ันอยางน้ี
ราคาสูงไปอีกกิโลกรัมละ 5 บาท ก็ยังจะซื้อ  เพราะคุมคากวา น่ีแหละครับ แลวทานไมคิดท ําใหคุณภาพ
มังคุดของทาน  "มี" และ "ดี"  บางหรือครับ

ถาทานตองการใหมังคุดของทานมีคุฯภาพดี อยากจะแนะน ําใหลองทํ าตามดูดังน้ี
1. เตรียมการเก็บผลไดแนะนํ าไปเปนสวนใหญแลวในคํ าตอบขอ 25 ในท่ีน้ีทานจะขอเพ่ิมเติม

อีกเล็กนอยคือ ในการบย ํารุงตนหลังจากเก็บผลไปจนถึงชวงท่ีมังคุดออกดอกในปตอไปน้ัน ไมควรเรง
ปุยไนโตรเจนมากจนเกินไป เพราะอาจเกิดการ "เฝอใบ" ได แตสิ่งที่จํ าเปนคือตองดูแลรักษาใหใบท่ีมีอยู
สมบูรณไมขาดวิ่น หรือแหงตาย เพราะใบจะเปนแหลงสรางอาหารท่ีสํ าคัญของมังคุด

2.การจัดการเม่ือเก็บผลและหลังจากเก็บผลจากตนแลว วิธีการเก็บผลและการจัดการหลังเก็บ
ผลไดอธิบายไวคอนขางละเอียดแลวในคํ าตอบขอที่ 26-27 สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือ หลีกเล่ียงการ
เก็บผลขณะท่ีฝนตกหรือแดดรอนจัด  พยายามแยกผลเสียหรือผลที่มีตํ าหนิออกจากผลดีทันทีที่พบ การ
คัดสีแยกความแกและการคัดขนาดน้ัน ตองมีเขาขางตัวเอง ในขณะเก็บเกี่ยวหากมีผลรวงมากระทบพื้น
อยางแรงตองแยกไปรวมกับพวกที่มีต ําหนิและหลังจากการคัดขนาดแลว ควรจะนํ าสงตลาดทันทีไมควร
เก็บไวคางคืนหรือนานเกินไป
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32. การนํ าผลมังคุดไปขายใหกับพอคาสงออก ควรปฏิบัติอยางไร
พอคาสงออกมังคุด มีกฎเกณฑการรับซื้อมังคุดที่แตกตางไปจากตลาดภายในประเทศ คือ จะ

เลือกซื้อมังคุดท่ีมีคุณภาพท่ีเขาตองการ ซ่ึงมีลักษณะดังน้ีคือ
1. จะรับซื้อผลมังคุดท่ีมีขนาดกลางหรือคอนขางใหญ มีน้ํ าหนักผลละ 70-100 กรัม หรือ

ประมาณ 10-15 ผลตอกิโลกรัม จะไมรับซ้ือผลมังคุดท่ีมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป ดังน้ันกอนนํ าไป
ขายควรคัดขนาดเสียกอน

2. ผิวผลมังคุดจะตองสะอาด ไมดางดํ า ไมมีแมลงหรือราดํ าตืดอยู ไมมีรอยแผลหรือรอยกัดรอย
ดูดของแมลง ผิวไมหยาบกรานหรือตกสะเก็ด กลีบเล้ียงใกลข้ัวผลควรมีสีเขียวสด ไมเหี่ยวแหง ถามี
อาการยางไหลอาจใชมีดขูดยางออกใหหมดก็จะนํ าไปขายได

3. บริเวณใกลกลีบเล้ียง หรือซอกมุมอ่ืน ๆ ของผลมังคุดตองสะอาดไมมีแมลงอาศัยอยู
เร่ืองน้ีเปนส่ิงสํ าคัญ เพราะบางประเทศจะหามน ําผลมังคุดไปขาย หากตรวจพบวามีแมลงติดอยูที่ผล ดัง
น้ันหากพบควรใชผาเช็ด ใชแปรงเข่ียออกหรืออาจใชลมเปาก็ได

4. ตองเปนมังคุดท่ีใชรับประทานเน้ือไดท้ังหมด ไมมีอาการเปลือกแข็ง ยางไหล เนื้อแกวหรือ
เนาเสีย จึงจ ําเปนตองคัดเลือกผลท่ีเสียหรือมีตํ าหนิออกทุกครั้งที่พบ ต้ังแตเก็บผลถึงกอนสงขาย ขณะที่
สงขายก็จะตองไมบรรจุในภาชนะที่ใหญเกินไป เพราะอาจจะท ําใหผลท่ีอยูดานลางช้ํ าได

สวนการรับซื้อของผูสงออกนั้น มีท้ังท่ีมาติดตอรับซ้ือถึงสวนหรือติดตอผานนายหนาหรือ
ผูที่รวบรวมในทองถิ่น แลวแตวาจะเปนแบบไหนจะสะดวกกวากัน หากในทองถ่ินน้ันมีการรวมตัวของ
ชาวสวนเปนกลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพหรือกลุมผูผลิตมังคุดเพื่อการสงออกจะงายกวาการติดตอกับพอ
คาสงออกมากย่ิงข้ึน เพราะพอคาจะเขามาติดตอกับกลุมไดโดยตรง สํ าหรับราคาขายใหกับ
พอคาสงออกน้ัน ในชวง 2-3 ปท่ีผานมาราคาคอนขางสูง คืออยูในชวง 30-40 บาทตอกิโลกรัม
ซึ่งเปนราคาขายที่ดีทีเดียว

33. ปญหาหรืออุปสรรคในการทํ าสวนมังคุดมีอะไรบาง
ทานไดอานคํ าถามตอมา 32 ขอแลว อาจคิดวาการปลูกมังคุดน่ีดีไปทุกอยาง ราคาก็ดี ตลาด

รับซื้อก็มีมาก โรคแมลงก็นอย นาปลูกเสียจริงแตอันท่ีจริงแลวการปลูกมังคุดก็ยังมีปญหาอยูหลายขอ
เหมือนกัน  ซ่ึงพอจะสรูปไดดังน้ี

1. ปญหาเร่ืองของการใหผลชา เน่ืองจากชาวสวนนิยมปลูกมังคุดโดยวิธีเพาะเมล็ด แมจะ
ไมกลายพันธุ แตกวาจะเร่ิมขายไดก็ตองมีอายุถึง 8 ปหรือปลูกลงในแปลงแลว 5-6 ป ในระหวางน้ีหาก
ไมมีรายไดทางอื่นหรือไมไดปลุกพืชแซม ผูปลูกก็คงจะส้ินเปลืองเงินทุนมาก ขณะน้ีนักวิชาการกํ าลังหา
วิธียนระยะเวลาชวงดังกลาวใหนอยลงเชน ลองทาบก่ิงเสียบก่ิง เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ แตก็ยังอยูในระหวาง
การทดลองจึงยังไมสามารถตอบไดวาการใชวิธีไหนจึงจะดีที่สุดและจะแกปญหาไดแคไหน

2. เร่ืองของคุณภาพมังคุด ปญหาใหญก็คือเร่ืองของการเก็บผล และการจัดการหลังเก็บผล การ
เก็บผลน้ันตองทํ าอยางระมัดระวังไมใหหลนกระทบพ้ืน แมจะมีการพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวที่ใชไดผล
คอนขางดีแลวก็ตาม แตก็ยังเก็บผลไดชาเพราะมังคุดไมสุกพรอมกันท้ังตน และตนมังคุดก็สูงมากดวย
ทํ าใหส้ินเปลืองคาแรงเก็บผลมากย่ิงข้ึนในอนาคตคาแรงงานคนจะแพงมากข้ึนเร่ือย ๆ ถาปลูกเปนแปลง
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ใหญแลวเก็บผลไมทันก็คงจะเสียหายมาก ดังน้ัน ผูปลูกจะตองคิดถึงเร่ืองน้ีไวดวยกอนท่ีจะปลูกมังคุด   
สวนการจัดการหลังการเก็บผลมาแลวน้ันตองเรียนรูกันพอสมควร    ตองคัดแยกใหเปนและผลที่เสีย
ตองคัดท้ิงไป   ทํ าใหมังคุดท่ีขายไปมีคุณภาพเช่ือถือได   เร่ืองน้ียังมีปญหามากพอสมควร เพราะชาว
สวนเกิดความเสียดาย จึงอยากจะขายแบบคละกัน แตเม่ือมาคิดดูแลว การขายแบบคละน้ันจะไดราคา
ต่ํ ากวาการขายแบบแยกมาก

3. ปญหาเร่ืองสภาพแวดลอม ปจจุบันมีปญหาเร่ืองฝนแลงและนับวันก็จะย่ิงแลงมากข้ึน   ท ําให
เกิดปญหาใหมกับมังคุด 2  ประการดวยกันคือ  ประการแรก  หากฝนไมตก   แตยังมีบอหรือสระใหสูบ
น้ํ ามารดไดแมจะผลิตมังคุดไดเหมือนเดิม แตคาใชจายในการลงทุนไมวาจะเปนคาเคร่ืองจักร คาน้ํ ามัน
คาทอ หรือคาแรงงานยอมเพ่ิมข้ึน ทํ าใหอาจจะขาดทันได ประการที่สองคือ นอกจากฝนไมตกแลว น้ํ า
ในบอยังแหงอีกดวย แบบนี้อาจจะท ําใหตนมังคุดทรุดโทรมหรือตายได ดังน้ันกอนปลูกมังคุดในพ้ืนท่ีใด
ตองตรวจสอบกอนวามีฝนตกมาก และการกระจายตัวของฝนดีหรือไม อีกท้ังมีแหลงน้ํ าพอที่จะสูบมาใช
รดมังคุดไดตลอดหนาแลงหรือไม

34. หากตองการติดตอขอคํ าปรึกษาจากนักวิชาการท่ีรูเร่ืองเก่ียวกับมังคุด จะติดตอได
ที่ไหนบาง

เทาที่ไดตรวจสอบดูนักวิชาการที่ท ําเร่ืองเก่ียวกับมังคุดมีอยู 4 แหงท่ีจะติดตอขอคํ าปรึกษาได
คือ

1.  ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี  ต.ตะปอน  อ.ขลุง  จ. จันทบุร ี 22110
2.  ศูนยวิจัยพืชสวนสุราษฎรธานี   อ.กาญจนดิษฐ  จ. สุราษฎรธานี 84160
3. ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํ าแพงแสน

               นครปฐม 73140
4.  ภาควิชาพืชศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
     อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110

หากทานตองการเรียนรูเร่ืองการปลูกหรือการปฏิบัติดูแลรักาาท่ัวไปอาจติดตอกับเจาหนาท่ีของ
กรมสงเสริมการเกษตร เชน เกษตรตํ าบล หรือเกษตรอํ าเภอ นอกจากน้ี ชาวสวนท่ีปลูกมังคุด
มานานก็อาจจะใหขอแนะนํ าในทางปฏิบัติไดเชนเดียวกัน

35. เน้ือผลมังคุดใหคุณคาทางโภชนาการอะไรบาง
คุณคาทางโภชนาการของเน้ือผลมังคุด   จากการตรวจสอบของนักวิชาการ พอสรุปไดดังน้ี

ในสวนประกอบของเน้ือผลมังคุด 100 กรัม ประกอบไปดวย
น้ํ า 79.2 กรัม
พลังงาน 79 แคลอรี่
โปรตีน 0.8 กรัม
ไขมัน 1 กรัม
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คารโบไฮเดรท 18.8 กรัม
เสนใย 1.6 กรัม
แคลเซี่ยม 10 กรัม
ฟอสฟอรัส 15 กรัม
เหล็ก 0.8 กรัม
วิตามินบี 1 0.03 มิลลิกรัม
วิตามินบี 2 0.01 มิลลิกรัม
ไนอาซิน 0.5 มิลลิกรัม
วิตามิน ซี 3 มิลลิกรัม

(ขอมูลจากหนังสือตารางแสดงคุณคาทางอาหารไทยในสวนที่กินได   100  กรมั ของกองยุวกาชา กรมพลศึกษา)
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