เอกสารเผยแพร อันดับที่ 53

35 คําถามกับการปลูกมังคุด
ผศ.ดร.กวิศร วานิชกุล
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
ม. เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

ที่มา : เอกสารเผยแพรอันดับที่ 53 โดย ศูนยสง เสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม
พิมพครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2536
จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. ตนมังคุดมีรูปรางหนาตาเปนอยางไร
2. เราสามารถปลูกมังคุดไดทั่วไปทุกแหงเลยหรือไม เพราะเหตุใด
3. ถาชาวสวนสนใจปลูกมังคุดกันมาก ๆ จะมีตลาดรับซื้อหรือไม แลวราคาจะดีไหม
4. ในประเทศไทยมีการทําสวนมังคุดกันมากนอยเพียงใด
5. ดินแบบไหนที่ปลูกมังคุดไดดี และแบบไหนที่มังคุดไมชอบ
6. มังคุดชอบอากาศแบบไหน
7. ตองการใหน้ามั
ํ งคุดมากหรือไม และตนมังคุดสามารถทนแลงทนนําได
้ นานแคไหน
8. ตนมังคุดออกดอกใหผลในฤดูใด และออกพรอมกันทั่วประเทศเลยหรือไม
9. มังคุดมีพันธุอะไรบาง และจะหาตนพันธุมังคุดปลูกไดอยางไร
10. ถาไมตองการเพราะเมล็ด จะสามารถขยายพันธุโดยวิธีอื่นไดหรือไม
11. ถาตองการหาซื้อตนพันธุมาปลูกจะหาซื้อไดจากที่ไหน และราคาสักเทาใด
12. การซือ้ ตนพันธุจากราน เพื่อมาปลูกควรทําอยางไร
13. ควรใชระยะปลูกเทาใด และควรวางแผนผังสวนอยางไร
14. วิธกี ารปลูกมังคุดที่ถูกตองควรทําอยางไร
15. หลังจากนําตนมังคุดลงปลูกแลว ควรดูแลรักษาในระยะแรกอยางไร
16. ควรปลูกใหรมเงาและไมกันลมในสวนมังคุดหรือไม ถาจําเปนตองมีควรใชตนอะไรดี
17. การใหนามั
ํ้ งคุดมีวิธีการอยางไร
18. การใหปยุ ควรใหปุยอะไร ใหมากนอยเทาใด และใหในระยะไหนบาง
19. การกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกมังคุดมีความจําเปนแคไหนและควรปลูกพืชคลุมดินดวยหรือไม
20. โรคทีส่ าคั
ํ ญที่พบในมังคุด มีอะไรบาง และมีวิธีการปองกัน กําจัดอยางไร
21. แมลงศัตรูที่สาคั
ํ ญที่พบในมังคุด มีอะไรบาง
22. มีสาเหตุอน่ื หรือไม ทีท่ าให
ํ เกิดความเสียหายแกมังคุด
23. ขอใหทําตารางการดูแลรักษามังคุดแบบงาย ๆ ใหดว ย
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24. มังคุดเริ่มออกดอกใหผลเมื่ออายุเทาใด และการใหผลจะมากนอยเทาไหน
25. เมือ่ มังคุดออกดอกติดผลแลว ควรดูแลรักษาผลมังคุดอยางไร
26. การเก็บเกี่ยวผลมังคุดที่ถูกตองควรทําอยางไร
27. หลังจากเก็บผลมังคุดจากตนแลว กอนสงตลาดควรทําอยางไร จึงจะขายไดราคาดี
28. ตลาดรับซื้อมังคุดมีที่ไหนบาง
29. การลงทุนทําสวนมังคุดใชเงินมากนอยแคไหน และผลตอบแทนจะคุมกันหรือไม
30. มีเทคนิคพิเศษอะไรหรือไมที่จะทําใหการทําสวนมังคุด แลวไดกําไรมาก ๆ
31. เคยไดยนิ วาเขามีการทํามังคุดคุณภาพ เขาทํากันอยางไร และทําเพื่ออะไร
32. การนําผลมังคุดไปขายใหกับพอคาสงหรือผูสงออก ควรปฏิบัติอยางไร
33. ปญหาหรืออุปสรรตาง ๆ ในการทําสวนมังคุดมีอะไรบาง
34. หากตองการติดตอขอคําปรึกษาจากนักวิชาการที่รูเรื่องเกี่ยวกับมังคุด จะติดตอไดที่ไหนบาง
35. เนือ้ ผลมังคุดใหคุณคาทางโภชนาการอะไรบาง

คํานํา

”"35 คําถามกับการปลูกมังคุด”””นับวาเปนเอกสารเผยแพรฉบับแรกทีม่ กี ารนําเสนอเนือ้ หา
และเรื่องราวของผลไมชนิดหนึง่
ที่แตกตางจากเอกสารเผยแพรฉบับอื่นๆ เพราะเปนการรวบรวม
คําถามตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วชองกับมังคุดมาเสนอแนะประเด็นหลัก โดยมีเนือ้ หานาสนใจ และชวนติดตาม
อยางมาก ซึง่ เมือ่ อานจบแลว ทางคณะผูจัดทําหวังวาบางคําถามทีเ่ ปนปญหาคางอยูใ นใจของทานผูอ า น
อาจไดรบั การแกไขคลีค่ ลายลงบาง และสําหรับผูท ไ่ี มมคี วามรูเ กีย่ วกับมังคุดมากอน คณะผูจัดทํามีความ
เชื่อมั่นวาทานจะรูจ กั มังคุดในแงมมุ อืน่ มากขึน้
นอกเหนือจากความอรอยของผลมังคุดทีท่ า นรูจ กั ดี
ซึ่งคณะผูจัดทําตองขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กวิศร วานิชกุล เปนอยางสูง ทีไ่ ดเรียบเรียงเรือ่ งราวเหลานี้
มาเผยแพรใหพี่นองเกษตรกรและประชาชนผูสนใจไดรับทราบและหวังวาผูอานจะนํ าความรูนี้ไปใช
ประโยชนไดบางรวมทั้งสามารถนําเทคนิคบางอยางไปปรับใชในการปลูกมังคุดใหไดผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ดีและมีปริมาณทีม่ ากขึน้ ตอไป
โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

35 คําถามกับการปลูกมังคุด ✽ 3

35 คําถามกับการปลูกมังคุด
ผศ.ดร.กวิศร วานิชกุล
ํ ด ทัง้ ตลาดในเมือง
มังคุด เปนผลไมพ้ืนบานของเราทีข่ ายไดราคาดี มีตลาดรับซือ้ อยางไมจากั
ไทยและตลาดตางประเทศ ชาวสวนจํานวนมากทัง้ ผูท เ่ี คยปลูกไมผลอืน่ ๆอยูแ ลว และผูที่จะเริ่มทํา
สวนใหม จึงสนใจทีจ่ ะปลูกมังคุด พูดงายๆ ก็คือ อยากทําสวนมังคุด เพราะเห็นวาราคาดี มีพอคา
รับซื้อมาก จึงนาจะเปนผลไมทม่ี อี นาคตดีวา ผลไมอน่ื ๆ อีกหลายชนิด
พอเริ่มตนจะทําสวนมังคุดชาวสวนที่ไมเคยปลูกมังคุดหรือคนที่เคยทําสวนแตอยากจะทําสวน
มังคุดมีคําถามเกิดขึน้ มากมายตัง้ แตคาที
ํ ว่ า ตนมังคุดหนาตาเปนอยางไร ไปจนถึงวาเก็บขายอยางไร
เพื่อชวยใหชาวสวนรุน ใหมคนุ เคยกับวิธกี ารปลูกมังคุด และมีความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับการทําสวนมังคุด
อยางเพียนพอ ผูเขียนจึงไดรวบรวมคําถามทีท่ า นอยางไดคาตอบมาไว
ํ
ในเอกสารเผยแพรน้ี คําตอบทีม่ ี
เปนแบบปฏิบัติแทรกดวยความรูทางวิชาการคําถามเบือ้ งตนทีร่ วบรวมไดมี 35 คําถาม คําถามอืน่ ๆ
นอกเหนือจากนี้มักเปนคําถามที่ไมพบทั่วไป หากจะเอามาตอบทัง้ หมดคงไดตําราเลมโตและคงไมมใี คร
ใหเงินมาพิมพแบบนีแ้ น ดังนัน้ หากทานอานแลวยังไมพบคําถามที่ทานอยากใหคําตอบก็อยาเสียใจไป
เลยครับ เขียนจดหมายไปถึงผูเ ขียนสักหนอย ตามที่อยูที่ใหไวในเอกสารเผยแพรนี้ หากมีคาถามมาก
ํ
และซํากั
้ นบอยๆ ตอนทีพ่ มิ พอกี ครัง้ อาจจะไดเปลีย่ นชือ่ เปน “40 หรือ (50) คําถาม กับการปลูก
มังคุด” ก็เปนไดนะครับ ตอไปนีเ้ ชิญอานคําถามกับคําตอบไดแลวครับ……….

1. ตนมังคุดมีรูปรางหนาตาเปนอยางไร
มังคุด เปนตนไมพน้ื บานทีพ่ บทางภาคใตของเมืองไทยนีเ่ อง ในประเทศเพือ่ นบานของเรา เชน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส หรือพมา ก็พบวามีตน มังคุดปลูกอยูอ ยางเหมือนกัน มังคุดเปนตนไมท่ี
โตชาแตวามีอายุยนื ยาวเราจัดมังคุดไวประเภทของผลไมขนาดใหญ
โดยตนมังคุดจะมีขนาดใหญขน้ึ
เรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ลําตนของมังคุดมักจะตัง้ ตรง และแตกกิง่ กานอยางเปนระเบียบ ซึง่ กิง่ จะมี
ลักษณะเปนคูๆ สลับกันไป ทรงพุม เมือ่ งมองจากภายนอกจะมองดูคลายกับรูปกรวยควํา่ มังคุดมีใบหนา
ผิวใบเรียบเปนมัน ในมีรปู รางงกลมยาว จากการสังเกตพบวา
ตนมังคุดมักไมคอยแตกกิ่งภายในพุมตน ทัง้ นีก้ เ็ พราะวาใบ
ที่อยูบริเวณดานนอกจะบดบังแสงแดดไวจนหมด มังคุดจะออก
ดอกเฉพาะทีบ่ ริเวณปลายกิง่ เทานัน้ โดยอาจเปนดอกเดี่ยวหรือ
เปนพวงก็ได แตสวนใหญมักจะมีเพียงดอกเดียว และเมือ่ ดอก
ติดเปนผล ก็จะไดผลมังคุดทีม่ รี ปู รางคอนขางกลมมน ที่โคนผลี
กานผลสัน้ ๆ และมีกลีบเลีย้ ง 4 กลีบติดอยู ผลมังคุดมีเปลือก
ภาพที่ 1 ผลมังคุด
หนา เมือ่ ยังดิบอยูผ วิ เปลือกจะมีสเี ขียวภายในมียางสีเหลือง
เมื่อผลสุกเปลือกจะเปลีย่ นสีเปนสีมว งแดงหรือมวงดํา เนือ้ มังคุดมีสขี าวแบงเปนกลีบๆ เหมือนสม ซึ่งจะ
มีอยูประมาณ 4-8 กลีบแตในจํานวนนีจ้ ะมีเมล็ดเพียง 1-3 กลีบเทานัน้
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ภาพที่ 2 ตนมังคุดอายุ 5 ป
จากการเพาะเมล็ด

ภาพที่ 3 ตนมังคุดอายุ 10 ป
จากการเพาะเมล็ด

ภาพที่ 4-5 ลักษณะการแตกกิง่ และใบของมังคุด

ภาพที่ 6 ดอกมังคุดและการพัฒนาของดอกมังคุด
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ภาพที่ 7 ดอกมังคุดแบบกระจุก/พวง

ภาพที่ 8 ดอกมังคุดแบบดอกเดีย่ ว

2. เราสามารถปลูกมังคุดไดทั่วไปทุกแหงเลยหรือไม เพราะเหตุใด
ในประเทศไทยนัน้ มีแหลงทีช่ าวสวนปลูกมังคุดกันมากอยู 3 แหลงใหญๆ ดวยกัน คือ พื้นที่ใน
เขตภาคตะวันออก ภาคใต และภาคกลาง ในภาคตะวันออกก็ไดแก จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
ภาคใตก็ตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป สวนภาคกลางก็ไดแกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี
สําหรับภาคอื่นๆ เชนภาคเหนือ ก็มปี ลูกบางเหมือนกันทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ และเชียงใหม แตกย็ งั มีไมมาก
นัก สวนภาคอีสานเชนที่ จังหวัดนครพนม หนองคาย และพืน้ ทีบ่ ริเวณริมแมนาโขงก็
้ํ
กาลั
ํ งทดลองปลูก
อยูเหมือนกัน เขตอืน่ ๆนอกเหนือจากทีก่ ลาวมานีก้ ม็ กี ารทดลองปลูกบางเหมือนกัน แตมักไมคอยไดผล
โดยตนมังคุดทีป่ ลูกจะเกิดอาการแหงตาย กอนที่จะใหผลผลิต เหตุทเ่ี ปนเชนนีก้ เ็ พราะวามังคุดเปนพืชที่
คายนํ้าเกง ดังนัน้ พืชทีป่ ลูกจึงตองเปนทีท่ ม่ี คี วามชืน้ สูง หากไปปลูกในที่มีอากาศแหงก็จะทําใหใบมีการ
คายนํ้าอยางรวดเร็ว จนรากไมสามารถดูดนํามาทดแทนได
้
ทัน ตนมังคุดก็อยูไ มได เพราะนํ้าระเหยไป
หมด เหมือนกับคนทีต่ ายเพราะโรคขาดนํา้

ภาพที่ 9 สวนมังคุดทีจ่ งั หวัดจันทบุรี

ภาพที่ 10 ตนมังคุดอายุ 3 ป จากการเพาะเมล็ด

จังหวัดทีม่ ีการปลูกมังคุดมากที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช
ระยอง และ จันทบุรี หากวาทานเปนผูห นึง่ ทีไ่ มไดมสี วนอยูใ นเขตจังหวัดทีเ่ ปนแหลงปลูกมังคุด
ดังรายชื่อขางตนแตมีความสนใจที่จะทดลองปลูกมังคุดดูบาง ก็ขอแนะนําใหนําเมล็ดมังคุดทีท่ า น
รับประทานเนือ้ แลวไปทดลองเพาะดูหรือหากมีธรุ ะผานไป ทางภาคตะวันออกหรือภาคใตที่เขา
มีตน มังคุดวางขายอยู จะลองซื้อใสรถมาปลูกขางบานสักตนสองตนก็ได แลวดูแลใหดตี ามวิธปี ฏิบตั ิ
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ที่จะอธิยายไวในคํ าตอบขอหลังๆเมื่อผานไปสักปตนมังคุดยังแตกใบดีและไมพบหรือใบแหงนอยมาก
อยางนี้ก็พอจะลองปลูกเปนสวนกันดูไดแตถาเพาะเมล็ดขึ้นมาแลวใบแหงตายซื้อตนมาปลูกดูอาการใบ
แหงตายและรวงไปทีละใบสองใบจนหมดตน แบบนีผ้ เู ขียนไมแนะนําใหทดลองตอเพราะจะเสียเงินเสีย
เวลาไปเปลาๆ แตถา ทานเปนผูห นึง่ ทีช่ อบรับประทานมังคุดมากก็ควรอุดหนุนชาวสวนมังคุดก็แลวกัน
นะครับ

3. ถาชาวสวนสนใจปลูกมังคุดกันมากๆ จะมีตลาดรับซือ้ หรือไม แลวราคาจะดีไหม
อยากใหถามคําถามนีก้ อ นคําถามอืน่ ๆดวยซํา้ เพราะถาจะปลูกพืชอะไรเพือ่ ขายละก็ตอ งดูกอ น
วาคุมหรือไม แลวกําไรจะดีไหม อีกทัง้ ในอนาคตเรายังสามารถขายผลผลิตไดราคาดีเหมือนเดีย๋ วนีห้ รือ
ไมถาตองพูดถึงควมตองการของตลาดตอผลไมชนิดหนึ่ง ก็คงจะตองดูทค่ี นซือ้ กอนวาชอบรับประทาน
กันไหม แตสาหรั
ํ บมังคุดแลวตลาดของผลไมชนิดนีย้ งั ไปไดอกี ไกล ทัง้ ตลาดภายในประเทศและตาง
ประเทศ โดยทีต่ ลาดภายในประเทศนัน้ ราคาขายสงทีต่ ลาดกรุงเทพฯ ของมังคุดเฉลีย่ ตลอดป ราคา
ประมาณกิโลกรัมละ 13 บาท และพอคาก็ยินดีรับซื้อทั้งหมด นอกจากกนีต้ ลาดสงอกก็ยงั เปนทีน่ ยิ ม
เชนกัน โดยสามารถสงออกไปไดทุกประเทศ ทัง้ นีก้ เ็ พราะวาไมมขี อ จํากัดในเรือ่ งของกลิน่ หรือรสชาติ
เหมือนกับผลไมชนิดอื่นๆและในขณะนี้มังคุดเปนผลไมอีประเภทหนึ่งที่กาลั
ํ งไดรบั การสงเสริมใหสง ออก
ไปจําหนายยังตางประเทศอีดวยสําหรับราคาขายในการสงอกนัน้ จะสูงกวาตลาดภายในถึงประมาณ 2
เทาตัว เชน ถาตลาดภายในกิโลกรัมละ 13 บาท ตลาดสงออกจะไดถงึ กิโลกรัมละ 40 บาท
เปนตน ซึ่งราคาขยในระดับนี้ก็พอที่จะทําใหผูปลูกมีกาไรและอยู
ํ
ไ ดอยางสบาย แตถาหากวาวิตกกันวา
ถาปลูกกันมากๆแลวตลาดขยายตัวไมทัน แลวราคาจะตกเชนเดียวกับฝรัง่ หรือสมนัน้ ก็ขอตอบวาเปนไป
ไดยากเพราะมังคุดเปนพืชที่โตชาและใหผลชา ดังนัน้ การเพิม่ ผลผลิตมังคุดในตลาดจึงคอนขางจะ
สมดุลกับการขยายตัวของตลาดและอีกประการหนึง่ คูแ ขงก็มไี มมาก เพราะในบานเราก็ปลูกไดดเี ฉพาะ
ในบางจังหวัดเทานัน้ สวนในตางประเทศก็ปลูกไดดไี มกป่ี ระเทศ และในขณะนีป้ ระเทศเหลานัน้ ไมวา จะ
เปนมาเลเซีย หรือ อินโดนีเซียก็ยังมีการปลูกแบบดั้งเดิมกันอยู อีกทัง้ การพัฒนาชากวาเราคูแ ขงของ
เราจึงนอยมาก

4. ในประเทศไทยมีการทําสวนมังคุดกันมากนอยเพียงใด
ในขอนี้ถาจะตอบลอยๆก็คงจะไมนาเชื่อถือ
เกษตรมาแสดงใหดกู นั เลยแลวกัน
ป พ.ศ.
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533

พืน้ ที่ปลูก (ไร)
72179
77494
84423
93841
115644
138862
150983

จึงขอยกเอาผลการสํารวจของกรมสงเสริมการ

*เปลี่ยนแปลง
+7.36
+8.94
+0.04
+23.23
+16.72
+8.72

ผลผลิต (ตัน)
61888
68745
64562
6423
73349
90119
90623

เปลี่ยนแปลง
+11.08
-9.12
+4.24
+8.79
+22.86
+0.16
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พื้นที่ปลูกนี้ รวมทั้งตนที่ใหผลแลวและตนที่ยังไมไดใหผล
จะเห็นไดวา มังคุดมีพน้ื ทีป่ ลูกและผลผลิตยังไมมากนัก เพราะมีขอ จํากัดในเรือ่ งของแหลงปลูก
หากจะเทียบกับผลไมชนิดอืน่ แลวในป พ.ศ. 2530พืน้ ทีป่ ลูกมังคุดจัดอยูใ นลําดับที่ 17 ในขณะทีผ่ ลไม
ชนิดอืน่ ๆ เชน มะมวงมีพน้ื ทีป่ ลูก 1151342 ไร ทุเรียนมีพื้นที่ปลูก 529413 ไร เงาะมีพน้ื ทีป่ ลูก
444697 ไร สมเขียวหวานและสมโอ 377956 ไร เปนตน เชนเดียวกัน กับในดานปริมาณของ
การผลิตมีปริมาณของผลผลิต คือ ผลผลิตมะมวงมีประมาณ 422237276 ตน เงาะ 448542300
ตน และสมเขียวหวาน 554668660 ตน เปนตน ซึง่ จะเห็นไดวา ผลผลิตมีปริมาณมากกวามังคุด
มากดังนั้นโอกาสทีผ่ ลผลิตมังคุดจะลนตลาดจึงมีนอ ย เมื่อแยกผลการสํารวจออกเปนรายจังหวัดโดย
สํารวจเฉพาะผูปลูกตั้งแต 5 ไรหรือ 80 ตนขึน้ ไป โดยการทําสํารวจในป พ.ศ. 2530 จะไดผลดังนี้
ขอมูลทีส่ ํารวจ
พื้นที่ปลูก (ไร)
จํานวนตน (ตัน)
จํานวนเกษตรกร (ราย)

จันทบุรี
406.3
7617
54

ระยอง
489.5
10532
55

ชุมพร
2236.7
35051
267

นครศรีธรรมราช
916.3
19198
88

รวม
4048.8
72398
464

5. ดินแบบไหนที่ปลูกมังคุดไดดี และแบบไหนที่มังคุดไมชอบ
ดินที่มีหนาดินลึก มีอนิ ทรียว ตั ถุสงู และระบายนําได
้ ดี เปนดินทีม่ งั คุดเจริญเติบโตไดดีมาก ซึ่ง
ดินประเภทนีจ้ ะมีลกั ษณะเปนกรดออนๆ ถาเทียบระดับในทางวิชาการ ก็บอกไดวา มี pH ประมาณ
5.5-6 หากเปนทีล่ มุ ระดับนํ้าใตดนิ สูงก็ควรยกรองกอนปลูกมังคุด (เชน สวนเมืองนนท) เพราะตน
มังคุดจะหยัง่ รากยึดดินไวได ทําใหตน ไมโคนลมงาย และอากาศในพืน้ ดินมีเพียงพอตอการหายใจ
ของราก สวนดินทีม่ งั คุดไมชอบก็คอื ดินทีม่ ลี กั ษณะตรงกันขามกับทีก่ ลาวมา เชน ดินทีม่ หี นาตืน้ มี
อินทรียวัตถุนอยดินมีลักษณะเปนกรดมาก (ดินเปรีย้ ว) หรือดินทีเ่ ปนดางมาก (มีหินปูนในดินมาก)
ดินที่มีการระบายนํ้าไมดี เมือ่ ฝนตกเพียงเล็กนอยก็เกิดการขังแฉะหรือพอหยุดการใหนาก็
้ํ จะแหงและ
จับตัวเปนกอนแข็ง เหลานีเ้ ปนตน ดินพวกนีน้ อกจากจะไมอนุ าและระบายนํ
้ํ
าไม
้ ดแี ลวอากาศภายในดิน
ก็ยังมีนอยอีกดวยทําใหรากมีการเจริญชาหรือไมเจริญเลย แตถา หากวาดินในสวนของทานผูอ า นเปน
ดินที่มีหนาดินไมลกึ และมีลกั ษณะเปนกรดหรือดางมากกวาปกติเล็กนอย ก็อาจแกไขไดโยใชวิธีการ
ปรับปรุงดิน เชน การเพิม่ อินทรียว ตั ถุ การใสปนู ขาวหรือปูนมาลก และการเลือกใชปยุ เคมีใหเหมาะ
กับดินนัน้ ก็อาจทําใหทา นปลูกมังคุดไดผลดีเชนกัน

6. มังคุดชอบอากาศแบบไหน
นอกจากเรื่องของดินแลว ทีนก้ี ม็ าเรือ่ งของลมฟาอากาศกันบางโดยธรรมชาติแลวมังคุดชอบขึน้
ในที่ท่ีมีอากาศรอนและความชืน้ สูง อากาศรอนก็ขนาดภาคกลางหรือภาคใตของเรานีแ่ หละ อุณหภูมิ
ที่ชอบก็อยูระหวาง 25 – 35 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมติ ่ากว
ํ า 20 องศาเซลเซียสตนมังคุดจะหยุด
การเจริญเติบโตและถาตํ่ากวา 5 องศาเซลเซียส ก็อาจทิ้งใบและตายได ดังนัน้ ในเขตภาคเหนือหรือ
บนภูเขาที่มีอากาศเย็นจึงปลูกมังคุดไมได สวนในเรือ่ งของฝน พืน้ ทีท่ ใ่ี ชปลูกมังคุดควรมีฝนตกอยาง
สมํ่าเสมอและมีฝนกระจายตลอดป แตถา พืน้ ทีน่ น้ั มีฝนตกนอยหรือตกเพียงแค 2 – 3 เดือน แตวา นํา้
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ในดินมีปริมาณมากและสามารถใหน้าอย
ํ างสะดวก ก็อาจปลูกมังคุดไดเหมือนกัน ในบริเวณทีป่ ลูก
มังคุดควรปลูกไมกนั ลมไวดว ย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ชวยกันลมและเพิม่ ความชืน้ ใหแกอากาศรอบๆตนมังคุด ซึ่ง
ก็จะทําใหมงั คุดมีการคายนํ้านอยลง ไมกนั ลมทีน่ ยิ มปลูกกันก็ไดแก ตนทองหลางหรือตนไผกใ็ ชไดดี
การปลูกไมกนั ลมและใหความชืน้ นี้ มีตวั อยางใหเห็นกันทัว่ ไปในสวนแถบจังหวัดนนทบุรี แตถาหาก
เปนเขตทีม่ คี วามชืน้ ในอากาศตํา่ ฝนตกนอย และมีนาไม
้ํ เพียงพอทีจ่ ะรดใหกบั ตนมังคุดไดตลอดทัง้ ป
แลวละก็พน้ื ทีน่ น้ั จะไมสมควรปลูกมังคุดเปนอยางยิง่

7. ตองมีการใหน้ํามังคุดมากหรือไม และตนมังคุดสามารถทนแลงทนนําขั
้ งไดนาน
แคไหน
นํ้าจําเปนอยางยิง่ สําหรับการทําสวนมังคุด หากในเขตทีจ่ ะปลูกมังคุดมีฝนตกอยูเ พียงชวงสัน้ ๆ
และฝนตกไมกระจายตลอดทั้งป จําเปนตองมีแหลงนําที
้ ่จะเพิ่มเติมแกตนมังคุดอยางเพียงพอ โดย
ธรรมชาติแลวมังคุดเปนพืชทีต่ อ งการนํ้าตลอดทัง้ ป ยกเวนชวงกอนการออกดอกประมาณ 1 เดือน
เทานั้นที่ชาวสวนจะใหนํ้านอยกวาปกติ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ใหมกี ารติดดอกดีขน้ึ ธรรมชาติของมังคุดอีกอยาง
หนึ่งก็คือมังคุดอาจจะทิ้งใบและตายได ดังนัน้ ทานทีส่ นใจปลูกมังคุดจึงควรเลือกสถานทีป่ ลูกใหดหี าก
พื้นที่ปลูกมีแนวโนมที่จะขาดนําได
้ งา ยเชนเปนทีด่ อนหรือเปนทีเ่ นินทีม่ คี วามลาดเท ก็ควรจะใหนามาก
ํ้
ขึ้นในฤดูแลง และควรคลุมผิวดินบริเวณใตทรงพุมดวยฟางขาวหรือหญาแหงใหหนา เพื่อรดการระเหย
นําจากผิ
้
วดิน แตหากมีแนวโนมที่นาจะท
ํ้
วมขังไดงา ย เชน เปนทีล่ มุ ตําทํ
่ าใหมนี ้าไหลไปรวมกั
ํ
นใน
บริเวณนัน้ มาก ก็ควรขุดรองระบายนําเพื
้ ่อชวยระบายนํ้าใหดวย

ภาพที่ 11 สภาพแปลงปลูกมังคุดในที่ดอน

35 คําถามกับการปลูกมังคุด ✽ 9

8. ตนมังคุดออกดอกใหผลในฤดูใด และออกพรอมกันทัว่ ประเทศเลยหรือไม
มังคุดที่ปลูกอยูในแตละภาคของประเทศไทยนั้น จะออกดกและเก็บผลไดในฤดูกาลทีต่ า งกัน
โดยทั่วไปมังคุดที่ปลูกในภาคตะวันออกจะออกดอกและเก็บผลไดกอนมังคุดที่ปลูกในภาคใตประมาณ
1 – 2 เดือน ทั้งนี้ก็เพราะวา การออกดอกของมังคุดจะเริม่ ขึน้ ก็ตอ เมือ่ ผานชวงแลงมาแลวระยะหนึง่
ซึงมักจะเปนระยะหลังฤดูฝน หากปใดทีฤ่ ดูฝนลาออกไปมังคุดก็จะออกดอกลาไปดวย
พืน้ ที่
ภาคตะวันออก
ภาคใต

ระยะเวลาออกดอก
มกราคม - กุมภาพันธ
มีนาคม - เมษายน

ระยะเวลาผลสุก
พฤษภาคม – มีนาคม
กรกฎาคม - สิงหาคม

สําหรับมังคุดทีป่ ลูกในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนัน้ มักจะมีระยะการออกดอกและเก็บ
ผลกอนภาคตะวันออกเล็กนอย ทัง้ นีก้ เ็ พราะวาฝนนัน่ จะหยุดตกกอนภาคตะวันออก ซึง่ การออกดอก
และใหผลของมังคุดในระยะทีต่ า งกันนี้ นับวาสงผลดีตอ สวนมังคุดเปนอยางมากเพราะจะไมเกิดปญหา
การลนตลาด ทําใหราคาขายไมตกตํา่ และผูบ ริโภคยังสามารถหาซือ้ มังคุดมารับประทานไดหลาย
ฤดูกาลอีกดวย

9. มังคุดมีพนั ธุอ ะไรบาง และจะหาตนพันธุมังคุดมาปลูกไดอยางไร
ชาวสวนมังคุดมักจะพูดถึงมังคุดวา มังคุดก็คอื มังคุด เพราะยังไมมใี ครแยกไดวา มังคุดมี
หลายพันธุ แมวาจะนําเมล็ดมาเพราะตนทีไ่ ดมาก็ยงั ใหผลเหมือนเดิมทุกประการ ตางจากไมผลชนิด
อื่นๆ เชน ทุเรียน ขนุน สมโอ ฯลฯ ซึง่ นําเมล็ดมาเพาะ ตนใหมทไ่ี ดมกั จะกลายพันธุเ สมอซึง่ อาจ
จะดีกวาหรือเลวกวาเดิมก็ได ดวยเหตุนี้เองไมผลโดยทั่วไปจึงใชวิธีการขยายพันธุดวยวิธีการตอนหรือ
ทาบกิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อใหคงพันธุที่ดีไว แตสําหรับมังคุดแลวชาวสวนนิยมขยายพันธุโ ดยวิธกี ารเพาะเมล็ด
ซึ่งมังคุดที่ปลูกเปนการคาในปจจุบนั ก็ไดจากการเพาะเมล็ดทัง้ สิน้ แมวาจะมีการพูดกันวามังคุดมีหลาย
พันธุไมใชมีเพียงพันธุเดียว เชน พันธุม งั คุดพวง พันธุม งั คุดลูกเล็ก พันธุเ ปลือกบาง และพันธุป ลาย
แหลมเปนตน แตกย็ งั ไมมนี กั วิชาการทานใดมายืนยันในเรือ่ งนี้ เพราะฉะนัน้ ในขณะนีใ้ หถอื วามังคุดมี
เพียงพันธุเดียวเทานั้น

ภาพที่ 12 กลามังคุดทีง่ อกหลังจากเพาะเมล็ด
3-4 สัปดาห

ภาพที่ 13 ตนมังคุดอายุ 1 ป หลังจากเพาะเมล็ด
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สําหรับการเพาะเมล็ดมังคุด ชาวสวนมักเลือกเมล็ดทีม่ ขี นาดใหญมาเพาะ ควรใชเมล็ดทีส่ ด
และใหม ไมแกะเม็ดจากผลทิ้งไว เพราะจะทําใหเมล็ดงอกชาหรือไมงอดเลย กอนเพาะควรลางเนือ้
ออกจากเมล็ดเสียกอนเพือ่ ปองกันการติดเชือ้ รา ควรเพาะในทีร่ ม ซึง่ มีความชืน้ สูงโดยจะตองใหนาอย
้ํ าง
สมํ่าเสมอ เมล็ดมังคุดจะงอกภายใน 3 – 4 สัปดาห ถาเปนการเพาะไวในกระบะชํารวมกัน เมือ่
มังคุดมีใบจริงแลว 2 ใบ ควรแยกใสถุงเพาะชําถุงละ 1 ตน หลังจากชําไวได 1 ป ควรเปลีย่ นถุงเพาะ
ชําใหมขี นาดใหญขน้ึ ในปท่ี 2 ตนมังคุดจะแตกกิง่ ขาง หรือทีเ่ รียกกันวาตนมังคุด มีชั้น หรือ ขึ้นชั้น
เมื่อตนมังคุดมีอายุครบ 2 ป ก็เริม่ นํามาปลูกลงแปลงได แตหากยังไมพรอมทีจ่ ะปลูกก็อาจจะนําลง
ปลูกในปตอไป คือเมือ่ อายุ 3 ปก็ได แตมักจะไมเก็บไวนานกวานี้เพราะตนจะใหญเกินทําใหตน ตัง้ ตัว
ไดชา
แมวาการขยายพันธุโดยวิธีเพาะเมล็ดจะมีขอดีทาได
ํ งา ย และไดตน ทีต่ รงตามพันธุท ไ่ี ดจะมีการ
จัดระบบรากที่ดีก็ตาม แตวธิ นี ก้ี ม็ ขี อ เสียอยูเ หมือนกัน คือวาตองใชเวลานาน 2 ถึง 3 ป กวาจะนําตน
พันธุลงปลูกในแปลงได และระยะเวลาการออกดอกใหผลก็ชา คือ ประมาณ 7 – 8 ป หลังจากการ
เพาะเมล็ด

ภาพที่ 14 มังคุดเริม่ แตกกิง่ ขาง (มีชน้ั หรือขึน้ ชัน้ )
ในปที่ 2

ภาพที่ 15 การทาบกิง่ มังคุด

10. ถาไมตองการเพาะเมล็ดจะสามารถขยายพันธุโดยวิธีอื่นไดหรือไม
เดิมมีชาวสวนพยายามตอนกิง่ มังคุด แตเนือ่ งจากมังคุดเปนพืชทีม่ ยี างมาก ทําใหการขยายพันธุ
ดวยวิธีการตอนกิง่ จึงไมประสบผลสําเร็จ แมกระนั้นก็ยังไมละความพยายามที่จะขยายพันธุที่ออกดอก
ออกผลเร็วขึ้น วิธีที่ใชไดในขณะนี้ก็คือวิธีทาบกิ่งและเสียบยอดซึ่งทั้ง 2 วิธี จะใชตนตอที่ไดจากการ
เพาะเมล็ด โดยเลือกใชตน ตอทีม่ อี ายุประมาณ 2 ป วิธีการเสียบยอดที่ทําไดผลนัน้ เปนการเสียบยอด
แบบผากลางโดยการตัดตนตอใหสงู จากพืน้ ประมาณ 20 – 25 ซม. ตัดเหนือขอใบ 1 – 2 ซม. แลวผา
กลางตนลึกประมาณ 1 – 2 ซม. จากนัน้ ตัดกิง่ พันธุใ หมใี บติดอยู 4 ใบ ใหรอยตัดตออยูใ ตขอ ของใบคู
ลางประมาณ 1 – 2 ซม. นํามาตัดใบออกครึง่ ใบของทุกใบ เพือ่ ลดการคายนําแล
้ วาดกิง่ พันธุด า นลาง
ใหเปนรูปลิ่มเสียบบนรอยผาของตนตอ พันดวยพลาสติกปองกันนํ้าเขา แลวคลุมดวยพลาสติกอีกครัง้
หนึ่งเพื่อรักษาความชื้น ยอดพันธุจ ะติดกับตนตอภายใน 5 – 8 สัปดาห สําหรับการทาบกิ่งจะใชวิธี
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การทาบแบบปากฉลาม เหมือนกับกรทาบไมทั่วไป พบวาการทาบกิง่ นัน้ นอกจากจะใหผลเร็วขึน้ แลว
ยังทําใหตน มังคุดมีขนาดเล็กลงอีกดวย
นอกจากนี้ยังมีการทอลองใชวธิ กี ารขยายพันธุโ ดยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
ซึง่ ก็พบวาสามารถ
เพิ่มจํานวนตนพันธุไ ดเร็วกวาวิธอี น่ื
และในขณะนีก้ าลั
ํ งอยูใ นขัน้ ตอนการทดลองนําไปปลูกเพื่อการ
ศึกษาดูวา จะดีกวาวิธกี ารขยายพันธุอ น่ื ๆ หรือไม

11. ถาตองการหาซือ้ ตนพันธุม าปลูกจะหาซือ้ ไดจากทีไ่ หนและมีราคาสักเทาใด
แหลงขายตนพันธุที่ใหญที่สุดในขณะนี้ คือ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรบี นเสนทางสายสุขมุ วิท ระหวาง
อําเภอเมืองกับอําเภอขลุง รานขายตานไมพนั ธุบ ริเวณนีเ้ ปนรานขนาดใหญและมีตน พันธุม งั คุดจํานวน
มาก แตหากตองการซือ้ ตนพันธุไ มมากนักก็อาจหาซือ้ ไดจากรานขายพันธุไ มผลทีต่ ง้ั อยูร มิ ถนนสุขมุ วิท
ตั้งแตอาเภอแกลง
ํ
จังหวัดระยอง จนถึงเขตอําเภอเมือง จังหวัดตราด สวนทานทีอ่ ยูท างภาคใต หาก
ต อ งการซื้ อ ตนพั นธุมังคุ ดในปริ มาณไมมากนัก อาจจะหาซื้ อ ได จ ากร า นเพาะชํ าตนไมในจังหวัด
สุราษฏรธานีหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได แตราคาอาจจะแตกตางจากภาคตะวันออกไปบาง
ตนพันธุมังคุดทีมีขายนี้ไดจากการเพาะเมล็ดทั้งสิ้น โดยตนพันธุท ข่ี ายมีทง้ั ตนทีม่ อี ายุ 2 ป และ
3 ป แตสวนใหญจะเปนตนพันธุที่มีอายุ 2 ป ราคาขายประมาณตนละ 35 – 45 บาท แลวแตขนาด
ตนหรือราที่ขายวาจะตัง้ ราคาอยางไร ในชวงตนฤดูฝนตนมังคุดจะมีราคาแพง เพราะมีผตู อ งการมาก
แตในชวงปลายฝนราคาจะถูกลงเพราะความตองการนอยลงและผูข ายไมตอ งการเก็บไวขม ป อยางไรก็
ตาม ตนพันธุท มี กี ารขายอยูใ นชวงนีอ้ าจจะนอยและไมมใี หเลือกมากนัก

ภาพที่ 16 รานขายตนพันธุมังคุดใน จ. จันทบุรี

12. การซือ้ ตนพันธุจ ากรานเพือ่ มาปลูกควรทําอยางไร
คําถามนี้กวางไปหนอย คิดวาคงอยากใหตอบตัง้ แตการเลือกซือ้ การขนสงตนพันธุไ ปจนถึงการ
เตรียมตนพันธุกอนลงปลูก ก็ขอเริม่ ตอบตัง้ แตการเลือกซือ้ ตนพันธุเ ปนอันดับแรก หากตกลงใจแนน
นอนวาจะปลูกมังคุดควรติดตอสัง่ จองตนพันธุไ วลว งหนาเนิน่ ๆ เพือ่ ใหแนใจวามีตน พันธุแ นนอน และจะ
มีโอกาสเลือกพันธุท แ่ี ข็งแรง สมบูรณ เมือ่ ใกลจะถึงกําหนดปลูกควรเดินทางไปรับตนพันธุม งั คุดกอน
ปลูกอยางนอย 1 อาทิตย หากภายในสวนมีเรือนเพาะชําที่ดี ก็อาจเลือกซือ้ ตนพันธุล ว งหนาสัก
1 – 2 เดือนก็ได เพือ่ ใหตน พันธุม เี วลาปรับตัวมากขึน้ การเลือกซือ้ ตนพันธุม งั คุดนัน้ หากตองการตน
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พันธุท่ีจะปลูกตัง้ ตัวดีและไมรบี รอนตองการใหออกผลเร็วก็ควรใชตน พันธุอ ายุ 2 ป แตหากตองการให
ออกผลเร็วเร็วก็ควรใชตน พันธุอ ายุ 3 ป การเลือกตนพันธุค วรเลือกตนทีม่ ขี นาดใหญ และสมําเสมอกั
่
น
อีกทั้งตนที่มีความแข็งแรง ไมมโี รค ใบไมฉกี ขาด กิ่งไมหัก ลําตนตรงไมโคงงอ กิง่ และใบไดขนาดสม
สวน ควรซื้อตนพันธุใหมากกวาจํานวนทีต่ อ งการปลูก ประมาณรอยละ 5 คือถาตองการปลูก 100 ตน
ก็ควรซื้อสัก 105 ตน เพือ่ เอาไวปลูกซอมเมือ่ ตนทีป่ ลูกไวตายลง หากมิไดซอ้ื ตนพันธุส ํารองเอาไว
แตซ้ือตนพันธุม าปลูกซอมในปตอ ไป ตนจะเติบโตไมทนั กัน และใหผลชากวากันอีกดวย
เมื่อเลือกตนพันธุไ ดตามทีต่ อ งการแลว ควรนําขึน้ รถบรรทุกอยางระมัดระวัง ถาเปนไปไดควร
งดใหนํ้ากอนสัก 1 วัน รถทีใ่ ชขนสงควรปดดวยผาใบใหมดิ ชิดทุกดานไมควรวางตนซอนทับกัน หาก
ตองการวงหลายชั้นควรใชไมกระดานวางพาดในแตละชั้น และควรขนสงในเวลากลางคืน เพราะอากาศ
เย็นไมเกิดการอบไอแดดขณะขนสง เมืถ่ งึ สวนควรจอดในทีร่ ม เปดผาใบโดยเร็วและนําตนพันธุม งั คุดลง
จากรถอยางระมัดระวังรดนํ้าใหชุม ควรวางตนพันธุใ นทีก่ ง่ึ รมกึง่ แดด กอนถึงเวลาปลูกสัก 7 วัน ควร
ใหนํ้าในปริมาณเพียงครึง่ หนึง่ ของการใหนาปกติ
้ํ
ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ใหตน พันธุม คี วามทนทานตอการเปลีย่ น
สภาพแวดลอมไดดขี น้ึ

13. ควรใชระยะปลูกมังคุดเทาใด และควรวางแผนผังสวนอยางไร
มังคุด เปนไมผลขนาดใหญและมีอายุยืนยาว ประกอบกับในขณะนีย้ งั ไมมวี ธิ ที จ่ี ะตัดแตงให
ตนมังคุดมีขนาดเล็กลงอยางไดผล ดังนัน้ จึงควรใชระยะปลูกหาง โดยทั่วไปจะใชระยะหางระหวางตน
10-12 เมตร และระหวางแถวก็ใช 10-12 เมตรเชนเดียวกัน การใชระยะปลูกขนาดนีจ้ ะทําใหมีพื้น
ที่ระหวางตนมังคุดอยูม ากในระยะ 6-8 ปแรกหลังปลูก ดังนัน้ อาจใชพชื อืน่ ทีม่ อี ายุไมยาวนักปลูกแซม
ลงไปเพื่อเพิ่มรายไดก็ได พืชที่ปลูกอาจเปนพวกพืชไร เชน ขาวโพด ถั่ว ฯลฯ หรือพืชสวน เชน พืช
ผัก กลวย สับปะรด สม เปนตน
การวางแผนผังมังคุดนัน้ ก็เหมือนกับไมผลชนิดอืน่ ๆ โดยสิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ ควรจะแบงเขต
แปลงปลูกใหเหมาะสม กําหนดเสนทางถนนภายในสวนและบริเวณทีจ่ ะใชปลูกใหเหมาะสม กําหนด
เสนทางถนนภายในสวนและบริเวณทีจ่ ะใชปลูกสรางอาคาร รวมทัง้ แหลงเก็บนํ้ากําหนดเสนทางวางทอ
ชลประทานใหทั่วถึงตลอดพื้นที่ หากบริเวณนัน้ ฝนตกชุกและเปนทีล่ มุ ควรขุดรองระบายนําไว
้ ดวย ถา
เปนเขตทีม่ ลี มแรงควรปลูกไมกนั ลมไวบริเวณริมสวน และระหวางแปลงปลูก สําหรับการคํานวนหา
จํานวนตนมังคุดทีจ่ ะปลูกไดในพืน้ ทีส่ ามารถคํานวณไดโดยใชสตู รงายๆ ดังนี้
จํานวนตนทีจ่ ะปลูกได

=

พื้นทีส่ าหรั
ํ บปลูกมังคุดทัง้ หมด
ระยะระหวางตน x ระยะหางระหวางแถว

นัน่ คือ เอาพื้นที่ทั้งหมดที่จะปลูกมังคุดได (ตองตัดพืน้ ทีท่ เ่ี ปนถนน อาคาร สระนํา้ ฯลฯ ออก
เสียกอน) เปนตัวตัง้ สมมติวา เปนทีด่ นิ ทัง้ หมด 10 ไร เมือ่ คิดเปนตารางเมตร ( 1 ไร = 1600
ตารางเมตร) จะไดเทากับ 10*1600 = 16000 ตารางเมตร หากใชเปนถนน ปลูกสรางอาคาร
ฯลฯ 400 ตารางเมตร จะเหลือพื้นที่ปลูกเพียง 16000 – 400 = 15600 ตารางเมตร ถากําหนด
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วาจะปลูกดวยระยะหางระหวางตน 10 เมตร และระหวางแถว 10 เมตร จะคํานวณตนตามจํานวน
สูตรไดดงั นี้
จํานวนตนทีป่ ลูกได

=

15600
=
156 ตน
10 x 10
ดังนั้น พื้นที่ 10 ไรน้ี จะปลูกมังคุดไดทง้ั หมด 156 ตน หากตองการปลูกระยะชิดกวานี้ เชน
8*8 เมตร หรือ 6*8 เมตร ก็ยอ มทําไดแตเมือ่ พุม ชนกันแลว จําเปนตองตัดตนกลางออก มิฉะนัน้
ผลผลิตจะลดลงมาก

14. วิธกี ารปลูกมังคุดทีถ่ กู ตองควรทําอยางไร
กอนปลูกควรวัดพื้นที่ แบงแปลงปลูกและกําหนดหลุมปลูกใหเรียบรอยเสียกอน จากนั้นจึงควร
นําตนพันุท่ีซ้ือเตรียมไวลงปลูกเวลาปลูกนัน้ อาจจะปลูกในชวงตนฤดูฝน คือ
ตัง้ แตเดือนมิถนุ ายน
เปนตนไปหรือชวงกลางฤดูฝนคือประมาณเดือนกันยายน จนถึงออกพรรษาก็ไดและจะตองดูแลรดนําให
้
ดีในตอนที่ฝนทิ้งชวง ถาหากจะปลูกมังคุดทดแทนผลไมอน่ื เชนทุเรียนหรือเงาะ ซึง่ ใชระยะเวลาปลูก
เทากับมังคุดอยูแ ลวก็สามารถปลูกแซมกลางไดเลย โดยไมตอ งวัดแปลงปลูกใหม หากเปนพื้นที่ที่ยังไม
ไดใชประโยชนและมีตน ไมเบญจพรรณขึน้ รกรุงรังควรจะถางขุด
ไถพลิกดินเพื่อปรับพื้นที่และกําจัด
วัชพืชเสียกอน แลวจึงปกไมกําหนดหลุมปลูก การปรับพืน้ ทีน่ น้ั ตนไมเบญจพรรณทัง้ หลายอยูใ นแนว
ปลูกของไมกันลมควรจะเวนใหเปนไมกันลมไปในตัวซึ่งจะไดแนวไมกันลมที่รวดเร็วกวาการปลูกใหม
เมื่อกําหนดหลุมปลูกไดแลว จึงขุดหลุมปลูก ซึง่ ควรมีความกวาง ความยาว และความลึก
ตั้งแต 50 ซม. ถึง 1 เมตร ถาดินดีหนาดินลึกก็ขดุ หลุมเล็ก ถาดินไมดตี อ งขุดหลุมใหมขี นาดใหญ
จากนั้นนําปุยคอกหรือปุยอินทรียอื่น ๆ มาผสมกับดินทีข่ ดุ ไวบนปากหลุม ในอัตราดิน 3 สวนตอปุย
คอก 1 สวน อาจผสมปุย เคมีสตู ร 15-15-15 ลงไปดวยสัก 2-3 กํามือ และปุยร็อคฟอสเฟตสัก
1 กํามือก็ได จากนั้นจึงนําตนมังคุดออกจากถุงชําหรือกระถางเพาะชํา ตองระวังอยาใหรากกระทบ
กระเทือนหรือฉีกขาด ตองนําตนวางลงกลางหลุม เล็งแนวใหตรงแถวแลงกลบดินใหแนนพอสมควร
ปกไมผูกยึดตนกันลมโยกดวย
จากนัน้ จึงคลุมโคนตนดวยฟางขาวหรือเศษใบไมแหงแลวรดนํ้าใหชุม
หลังการปลูกควรทํารมเงาใหมงั คุดโดยการใชทางมะพราวหรือเขงไมไผทไ่ี มใชแลวเปนทีบ่ งั รม เพราะใน
ระยะแรกมังคุดตองการรมเงา หากไมมรี ม เงาใหตน มังคุดอาจโตชาเกิดอาการใบไหมและตายได

15. หลังจากนําตนมังคุดลงปลูกแลว ควรดูแลรักษาในระยะแรกอยางไร
หากจะใหตน มังคุดทีป่ ลูกรอดตายและเติบโตดี ควรจะตองดุแลรักษาในระยะแรกใหดี ระยะแรก
ในที่นี้หมายถึงระยะ 2 ปแรก หลังจากปลูกโดยเฉพาะในชวงฤดูแลงจําเปนตองดูแลอยางใกลชดิ ซึง่ การ
ดูแลรักษามังคุดนัน้ สิ่งจําเปนอันดับแรกก็คอื การใหนาโดยไม
้ํ
ปลอยใหพน้ื ดินโคนตนแหง ควรใหน้าเป
ํ น
ระยะเพื่อใหพน้ื ดินโคนตนชุม ชืน้ อยูเ สมออาจใชวธิ คี ลุมโคนต ดวยฟางขาวหรือเศษพืชบาง เพื่อใหดิน
แหงชาลงนอกจากนีก้ ารกําจัดวัชพืช รวมทัง้ การปองกันการกําจัดโรคและแมลงก็เปนสิง่ จําเปนเชนกัน
โดยวัชพืชนั้นอาจมีแรงงานและเครือ่ งจักรพอจะใชวธิ ตี ดั หรือถากก็ได สวนการฉีดพนยาปองกันกําจัด
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ศัตรูพืช ใหตรวจดูกอ นวามีการระบาดหรือไม ถาไมมีก็ไมจาเป
ํ นตองฉีด เรือ่ งตอไปก็ตอื การเปลีย่ นหลัก
ที่ผูกยึดโคนตนและการเปลี่ยนวัสดุที่ใชทาร
ํ มเงา (มักใชทางมะพราวเพราะทนทานดี) ซึง่ จะเปลีย่ นเมือ่
ผุพัง
สําหรับการใหปุยเคมีและปุยอินทรีย มักจะใสปล ะประมาณ 2 ครัง้ คือ ชวงตนฤดูฝนและ
ปลายฤดูฝน ปุยอินทรียมักจะใชปุยคอก 2-3 บุง กี๋ (หากเปนมูลเปดมูลไก จะใชนอ ยกวามูลวัว)
สวนปุยเคมีมกั ใชสตู รเสมอเชน 15-15-15 หวานรอบโคนตนบริเวณชายพุม ซึง่ จะใชมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับความกวางของทรงพุมตน (การใชปยุ เคมีนน้ั หากจะใหถูกตองตามหลักวิชาการ ควรมีการ
ตรวจสอบธาตุอาหารในดินกอน แลวจึงคอยเลือกใชปยุ ทีม่ สี ตู รเหมาะสมกับดินนัน้ ) มังคุดเปนพืช
ที่มีการตอบสนองตอปุย ไดดี หากไดรับปุยอยางเพียงพอ ตนจะโตเร็วและใหผลเร็วแตไมควรเรง
ใหปุยไนโตรเจนมากจนเกินไป เพราะจะทําใหปลองยืดยาวเกงกาง หลังจากพนปที่ 2 ไปแลว มังคุด
จะเริ่มตั้งตัวได ในระยะนีจ้ งึ ไมตอ งดูแลรักษาอยางใกลชดิ เหมือนในชวงแรก ๆ แตการใหนาให
ํ้ ปุย
ยังจะตองกระทําอยางสมําเสมอด
่
วย

16. ควรปลูกไมรมเงาและไมกันลมในสวนมังคุดหรือไม ถาจําเปนตองมีควรเลือกใช
ตนอะไรดี
ไมใหรม เงาเปนสิง่ จําเปนสําหรับมังคุด โดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปแรก ไมใหรม เงาทีด่ ี
ตองโตเร็ว
รมเงาไมทบึ
ไมแยงอาหารจากมังคุดและควรจะมีอายุไมยาวนักหรือตัดทิง้ ไดงา ย
หากขายผลหรือขายตนไดกย็ ง่ิ ดี ไมใหรม เงาทีใ่ ชในสวนยกรองแถบนนทบุรมี กั จะเปนตนทองหลาง สวน
ทางภาคตะวั น ออกและภาคใต นิ ย มใช ก ล ว ยปลู ก แซมระหว า งต น มั ง คุ ดหรื อ ปลู ก ล อ มรอบ
ตนมังคุด หางจากตนมังคุด ประมาณ 1.5-2 เมตร เมือ่ ตนมังคุดโตขึน้ จึงตัดตนกลวยที่อยูชิด เกินไป
ออกบาง สวนตนทองหลางนัน้ มักปลูกแซมไปบนหลังรองเลย หากมีเวลาเตรียมการพอควรปลูกไมใหรม
เงาไวกอนสัก 6 เดือนถึง 1 ป เพือ่ ใหมรี ม เงาพรอมกอนทีจ่ ะนํามังคุดลงปลูก หากปลูกมังคุดที่ระยะ
10 * 10 เมตร และแซมดวยกลวยระยะหาง 2-2.5 เมตร จะปลูกกลวยไดถงึ ไรละ 380-240 ตน ซึ่ง
จะทํ ารายไดใหกับเจาของสวนในปแรกๆไดเปนอยางดีและยังมีสวนชวยใหมังคุดเติบโตดีอีกดวยหรับ
กลวยทีป่ ลูกมักใชกลวยนํ้าวาเพราะทนทานตอการโคนลมและใหผลไดหลายรุน

ภาพที่ 17 การปลูกมังคุดในระยะแรก ควรใชทาง
มะพราวคลุม เพือ่ ใหรม เงารวมกับการปลูกไมชนิด
ตาง ๆ ใหรมเงา

รูปแผนผังแสดง การปลูกกลวยแซมในสวนมังคุด
เมือ่ ปลูกมังคุดระยะ 10*10 เมตร และกลวยระยะ
2.5*2.5 เมตร
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สําหรับสวนที่อยูใ นเขตทีม่ ลี มแรง และไมมแี นวตนไมลอ มรอบสวนควรจะปลูกไมกนั ลมไวบา ง
เพื่อลดความเร็วลม ซึง่ จะชวยปองกันไมใหดอกและใบมังคุดรวง ตนไมทน่ี ยิ มใชปลูกเปนแนวกันลมมี
หลายชนิด เชน สนไผ ทองหลาง หรือแมแตตน ผลไมหลายชนิด เชน มะมวง มะมวงหิมพานต
ก็ใชเปนไมกันลมได โดยเมือ่ วางแผนผังสวนแลวควรปลูกไมกนั ลมเปนอันดับแรก ไมกนั ลมและไมรม เงา
นี้ นอกจากจะทําหนาทีห่ ลักดังกลาวแลว ยังชวยเพิม่ ความชืน้ ในอากาศรอบตนมังคุดใหสงู ขึน้ อีกดวย

17. การใหน้ามั
ํ งคุดมีวธิ กี ารอยางไร
วิธีการใหนาต
้ํ นมังคุดนัน้ เดิมที่ชาวสวนใช
วิธีตักรด หากปลูกบนหลังรอง หรือใชวธิ สี บู นําผ
้ าน
สายยางรด หากปลูกในพืน้ ร้ั าบสําหรับในเขตทีร่ าบ
หรือที่ดอนนั้นในระยะหลังเมื่อนํ้ าในคูคลองนอยลง
ฝนตกนอยลง ประกอบกับคาแรงงานสูงขึน้ ดังนัน้ จึง
เปลี่ยนมาใชวิธีการใหนํ้าแบบหัวปลอยนํ้าที่โคนตน
เรียกวา มินสิ ปริงเกอร หรือที่เรียกกันในหมูชาวสวน
วา นํ้าเหวี่ยง บาง นํ้าดัน บาง วิธกี ารใหนาแบบนี
้ํ
้
สะดวกมากขึน้ กวาเดิม ใชแรงงานนอย แตตอ งลงทุน
สู งขึ้ นถึ งแม จ ะไม ป ระหยัดนํ้ าเทาวิธีการใหนํ้ าแบบ
หยด แตก็สะดวกในการปฏิบัติงานและประหยัดกวา
วิธีอ่ืนๆ เคยใชกนั มา และยังสามารถควบคุมการให
นําได
้ ดอี กี ดวย

ภาพที่ 18 หัวปลอยนําแบบมิ
้
นิสปริงเกอรที่ใชใน
สวนมังคุด

การใหนาแบบประหยั
ํ้
ดนั้น ควรจะใหแตนอย แตใหบอยครั้ง เพือ่ ใหดนิ บริเวณรอบ ๆ รากมังคุด
ชุมชื้นอยูเสมอ และปองกันไมใหน้าส
ํ วนเกินไหลไปทางหนาดิน หรือไหลซึมลงไปในดินชัน้ ลาง ซึง่ เปน
ระดับที่ลึกกวารากมังคุด ควรมีบอ หรือสระเก็บนําไว
้ ใชในหนาแลงอยางเพียงพอ โดยมีการกะประมาณ
กันวาพื้นที่ที่เปนบอหรือสระควรมีสัก 5 เปอรเซ็นตของพืน้ ทีท่ ง้ั หมด เชน ที่ดิน 10 ไร ควรใชเปนสระ
นํ้าสักประมาณ 200 ตารางวาเปนตน แตถา มีการใชนาอย
้ํ างประหยัดพื้นที่เก็บนํ้าก็ลดลงไดหรือในเขต
ที่มฝี นตกกระจายตลอดป ก็ไมจําเปนตองเก็บนําไว
้ มากนัก
การเตรียมการใหนํ้ามังคุดนัน้ ควรเริม่ พรอมกับการวางแผนผังสวน คือ ควรกําหนดพื้นที่ที่จะ
ทําบอหรือสระะเก็บนําให
้ อยูใ นตําแหนงที่จะเก็บนํ้าไดดี (ตํา่ หรือ ลุม กวาทีอ่ น่ื ) และจายนําไปยั
้ งที่ปลูก
ไดอยางถัว่ ถึงและทีส่ าคั
ํ ญคือตองประหยัด (ใชทอ นอย) สําหรับการวางทอ ทอใหญควรผานกลางแปลง
โดยใหอยูใ นตําแหนงที่ซอมแซมไดสะดวก ควรมีกอ กนําให
้ เพียงพอและควรเลือกทอที่มีราคาประหยัด
และทนทานมากที่สุด ในชวงทีม่ งั คุดจะออกดอกประมาณ 1 เดือน จะตองลดปริมาณการใหน้ากั
ํ บมังคุด
หรือที่ชาวสวน เรียกวา งดนํ้า แตก็ไมไดหมายถึงกับไมไดใหเลย คือจะใหในปริมาณที่จะทําใหตน เกิด
การพักตัวเทานั้น เพราะจะทําใหตน มังคุดออกดอกไดดี
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18. การใหปยุ ควรใหปุยอะไร ใหมากนอยเทาใด และใหในระยะไหนบาง
ปุยที่ใหกับตนมังคุดอาจแยกไดเปน 2 พวกใหญ ๆ คือ ปุยอินทรียและปุยเคมี ปุย อินทรี เชน
ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ปุย อินทรียน อกจากจะใหธาตุอาหารแกมงั คุดแลวยังมีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ๆ อีก
หลายประการ เชน ชวยปรับโครงสรางของดิน และชวยใหธาตุอาหารบางอยางเปนประโยชนตอ มังคุด
มากขึ้น เปนตน สําหรับการเลือกใชปุยอินทรีย ควรเลือกใชปยุ อินทรียท ม่ี อี ยูแ ลวภายในสวนเปนอันดับ
แรก เชน ปุยพืชสด และ ปุยหมัก หากจําเปนตองนําเขาจากนอกสวนก็ควรเลือกประเภททีห่ างายราคา
ถูก และอยูใ กลสวนมากทีส่ ดุ ทั้งนี้ก็เพื่อความประหยัด เชน ฟางขาว แกลบ ขีเ้ ลือ่ ย และปุยคอกตาง ๆ
เปนตน ปุยอินทรียน น้ั ควรใหแกมงั คุดอยางนอยปละครัง้ ถาใหมากครัง้ ไดกย็ ง่ิ ดี ทัง้ นีก้ แ็ ลวแตเงินทุน
และแรงงานที่มีอยู ซึง่ การใหในแตละครัง้ ควรโรยทีร่ อบทรงพุม ในปริมาณทีพ่ อสมควร ระยะที่เหมาะกับ
การใสปุยอินทรีย คือ หลังจากเก็บผลแลวอาจใสในชวงกลางของฤดูฝน และหลังจากติดผลแลวอีกสัก
1-2 ครั้ง ก็ไดโดยทัว่ ไปหากดินอุดมสมบูรณดี การใสปุยอินทรียอยางเดียวก็เพียงพอแลว
สํ าหรับปุยเคมีนั้นแมวาจะเปนปุยที่ใหธาตุอาหารแกมังคุดในปริมาณมากและมังคุดสามารถ
ตองสนองตอปุยอยางรวดเร็วก็ตาม แตปุยเคมีจะสลายตัวเร็วและอาจทําใหเกิดผลตกคางอยางอืน่ ๆ
เช น ดิ นมีสภาพเปนกรดมากขึ้น ดิ นจั บตัวเปนกอนและมีการระบายอากาศไมดี ดังนั้นจึงควร
ใหปุยเคมีเพียงเพือ่ ทดแทนธาตุอาหารในดิน สวนทีม่ งั คุดนําไปใชเทานั้นก็พอ ปกติชาวสวนจะใหปุย
เคมีปละ 2 ครัง้ คือหลังจากเก็บผลแลวโดยใหปุยสูตรเสมอ เชน 15-15-15 และหลังจากมังคุดออก
ดอกก็จะใหปุยสูตรที่มีโปรแตสเซียมสูง เชน 12-12-17-2 หรือ 13-13-21 เปนตน การใหปุยจะ
ใชวธิ หี วานรอบตามแนวรอบทรงพุม
สวนการใหปุย ทางใบก็เปนวิธกี ารใหปยุ เพือ่ ใหตน มังคุดตอบสนองอยางรวดเร็วเชนกัน แตการ
ใหปุยประเภทนี้ปุยก็จะสลายตัวอยางรวดเร็วซึ่งทําใหสน้ิ เปลืองเงินทุน ทั้งคาปุย คาแรงงานในการฉีด
พน คาเชื้อเพลิง และคาสึกหรอของเครือ่ งยนต แตหากใหไปพรอมกับการฉีดพนยาปอกันกําจัดศัตรูพืช
ก็จะสิ้นเปลืองนอยลง สําหรับการใชฮอรโมนหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนัน้ ควรพิจารณาให
รอบคอบวามีประโยชนเพียงใด และกอใหเกิดผลเสียตอตนมังคุดดวยหรือไม

19. การกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกมังคุด มีความจําเปนแคไหน และควรปลูกพืชคลุม
ดินดวยหรือไม
ในระยะทีต่ น มังคุดยังเล็กอยู คือในชวง 4-5 ปแรกนั้น หากไมมีการปลูกพืชแซมก็จาเป
ํ นตองชวย
กําจัดวัชพืชใหมังคุดดวย เพราะมังคุดโตชาและนิยมปลูกหางจึงทําใหมพี น้ื ทีว่ า งมาก วัชพืชจึงเจริญได
อยางรวดเร็วถามีแรงงานและเครือ่ งจักรพอ ควรใชวธิ กี ารตัดหรือพรวนแกลบ แลวปลอยใหเศษวัชพืช
เหลานั้นเปนปุยพืชสดในแปลงปลูกตอไปหากมีความจําเปนจริง ๆ จึงจะใชสารเคมีกาจั
ํ ด เมือ่ ตนมังคุด
มีทรงพุมแผกวางแลว ปญหาเรื่องวัชพืชก็จะลดนอยลง เพราะตนมังคุดมีทรงพุม ทึบทําใหวัชพืชไม
สามารถขึน้ ภายใตทรงพุม ได แตหากยังมีวัชพืชขึ้นก็จะใชวิธีถากหรือตัดเพียง 1-2 ครัง้ วัชพืชก็จะหมด
ไป นอกจากนีก้ ารคลุม โคนตน ดวยเศษพืชหรือฟางขาว จะชวยปองกันวัชพืชไดอีกทางหนึ่งดวย
หากไมมกี ารปลูกพืชแซมระหวางตนมังคุด ขอแนะนําใหปลูกพืชคลุมดินดวย เพราะนอกจากจะ
ชวยคลุมวัชพืชแลว ยังชวยเพิม่ ความอุดมสมบูรณของดินและปองกันการชะหนาดิน เมือ่ ฝนตกหนักดวย
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พืชคลุมดินทีน่ ยิ มปลูกกันก็คอื พืชตระกูลถัว่ เชน เซนโตรีมา เพอราเรีย และคาโลโปโกเนียม เปนตน ซึ่ง
อาจจะติดตอขอเมล็ดพันธุไ ดจากศูนยพฒ
ั นาทีด่ นิ ใกลบา นทาน

20. โรคสําคัญทีพ
่ บในมังคุดมีอะไรบาง และมีวธิ กี ารปองกันกําจัดอยางไร
ยังไมเคยพบวามังคุดมีโรคระบาดรายแรงดังเชนผลไมชนิดอื่นเลยโรคที่พบบอยไมทําความเสีย
หายกับตนมังคุดมากนักก็คอื โรคใบจุดและโรคแอนแทรคโนส ซึ่งจะทําใหใบแหงตายเปนจุดๆ มักเกิด
เมื่อมีฝนตกชุกโดยโรคใบจุดนัน้ ใบของตนทีเ่ ปนโรคจะเกิดจุดสีนาตาลแห
้ํ
ง บริเวณกลางแผลจะแหงเปน
สีเทาและมีสเี ขมาดําเปนจุด ๆ ประปราย ถาอาการลุกลามติดตอกันใบจะแหงทัง้ ใบ สารเคมีทใ่ี ชปอ ง
กันกําจัดโรคนี้ไดแก สารประกอบทองแดง เชน คูปราวิท หรือ แคปแทน เชน ออรโธไซด หรือ แมนโค
เซ็บ เชน ไดเทนเอ็ม 45 หรือ เบนโนมิล เชน เบนเลท เปนตน สวนโรคแอนแทรคโนส นัน้ มีชกั เกิดใน
ระยะใบออน โดยจะเกิดจุดสีนาตาลบนใบต
ํ้
อมาแผลจะขยายใหญขน้ึ
พบกลุม สปอรสสี ม ของเชือ้ รา
ปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจนปองกันกําจัดโดยใชสารเบนโนมิล หรือแคปแทน หรือ แมนโคเซ็บ ก็ได
สวนการปองกันโรคโดยวิธีอื่นนั้น ในชวงฤดูฝนควรตัดแตงกิง่ ทีร่ กรุงรังออกบาง สําหรับสวนทีเ่ ปนโรค
แนะนําใหนําไปเผาไฟ ก็จะชวยลดการระบาดของโรคได

ภาพที่ 19 โรคแอนแทรคโนสในมังคุด

21. แมลงศัตรูสําคัญทีพ
่ บในมังคุดมีอะไรบาง
แมลงที่เปนศัตรูสําคัญของมังคุดเทาทีพ่ บมี 3 ชนิดดวยกันคือ หนอนชอนใบ หนอนกินใบออน
และเพลี้ยไฟ หนอนชอนใบมักเขาทําลายในชวงทีม่ งั คุดแตกใบออน เปนหนอนของผีเสือ้ กลางคืน ซึง่ มา
วางไวบนใบออนทีเ่ พิง่ เริม่ แตกออกมา ตัวหนอนจะกัดกินอยูใ ตใบ ทําใหใบออนบิดเบีย้ วไมเจริญเติบโต
สวนหนอนกินใบออนนั้นจะกัดกินใบออนใหเวาแหวง หนอนทัง้ สองชนิดนีห้ ากมีการระบาดมาก มังคุด
อาจไมออกดอก การปองกันกําจัดมักใชวธิ กี ารฉีดพนดวยสารฆาแมลงประเภทคารบาริล เชน เซฟวิน
หรือประเภทโมโนโครโตฟอส เชน อโซดริน นูวาเรน สวนเพลี้ยไฟนั้น จะดูดกินนําเลี
้ ย้ งทีใ่ บออน ทําให
ผิวผลหยาบกราน และมียางไหล การปองกันกําจัดทําไดโดยการใชสารฆาแมลงประเภทโมโนโครโตฟอส
หรือ คารโบซัลแฟน เชน พอสซ คาแมง เปนตน ปกติแมลงศัตรูมงั คุดเหลานีจ้ ะมีศตั รูธรรมชาติคอย
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ควบคุมอยูแลว ดังนัน้ หากไมระบาดทําการเสียหายมากนัก ไมควรใชสารฆาแมลงในการปองกันกําจัด
ควรปลอยใหมกี ารกําจัดโดยธรรมชาติจะดีกวา
นอกจากนี้ยังมีไรแดง ซึง่ ไมจดั เปนแมลง แตก็ทําความเสียหายไมใชนอ ย โดยจะดูดกินนํ้าเลีย้ ง
จากผลออนทําใหผิวผลกราน และถามีการระบาดมากจะทําใหผลลีบ ไรแดงมักระบาดในหนาหนาวซึง่
เปนชวงทีม่ งั คุดติดผลออน อาจใชวธิ ปี อ งกันกําจัดโดยการพนดวยกํามะถันผงชนิดละลายนําได
้ หรือสาร
ไดโคโฟล เชน เคลแทน ไดโคลหรือสารโปรฟาไลท เชน โอไมท เปนตน
ตามธรรมชาติแลว มังคุดมีความตานทานตอโรคและแมลงเนือ่ งจากภายใตตน มียางมาก จึงชวย
แพรกระจายการระบาดของเชือ้ โรคตาง ๆ ได และทําใหแมลงไมชอบกัดกินอีกดวย

22. มีสาเหตุอื่นหรือไมที่ทําใหเกิดความเสียหายกับมังคุด
สาเหตุอน่ื ๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหายกับมังคุด พอสรุปไดดงั นี้
1) การขาดนํ้า เมื่อมังคุดไดรบั นําไม
้ เพียงพอ จะเกิดอาการใบแหงและรวง หากมีผลออนผล
มักจะรวงดวย แตถา ผลไมรว งก็จะไมเติบโตและลีบเล็ก ดังนัน้ จึงจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองใหน้ําอยางเพียง
พอและควรฉีดพนนําที
้ ่ทรงพุมบริเวณโดยรอบดวย เพือ่ เพิม่ ความชืน้ ในอากาศ ซึ่งจะชวยลดการคายนํา้
ของมังคุดได
2) การเกิดผลแตก และผลบุบ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวและการขนสงที่ไมดีพอ จะตองปรับปรุง
การเก็บเกี่ยวและการขนสง ตลอดจนตองใชความระมัดระวังมากขึน้
3) การเกิดเนือ้ แกว เนื้อแกวคือการเนือ้ ผลมังคุดเปนสีใสในบางสวน หรือทั้งหมดมีลักษณะ
กรอบ แข็ง ยังไมมกี ารยืนยันแนชดั วาอาการเนือ้ แกวนีเ้ กิดจากสาเหตุอะไร
4) อาการยางไหล เทาที่พบมี 2 แบบ คือยางไหลภายนอก จะมียางไหลออกมาเกาะเปนกอน
คลายหยดนํ้าอยูท ผ่ี วิ นอกของผลมังคุดเชือ่ วาเกิดจากการดูดกินนําเลี
้ ย้ งของเพลีย้ ไฟ หรือจากการวางไข
ของแมลงวันทอง อาการยางไหลแบบนีไ้ มมผี ลตอเนือ้ ภายใน อีกแบบคือยางไหลที่เกิดจากภายในผล
แบบนี้จะเกิดยางทีเ่ นือ้ ผลหรือตรงกลางระหวางกลีบของเนือ้ ผลทําใหรบั ประทานไมได
5) อาการผลแตกราว เนื่องจากในชวงทีผ่ ลเจริญเติบโตไดรบั นําน
้ อย เมือ่ ไดรบั นํ้าฝนในปริมาณ
มากทันทีทันใด ทําใหเปลือกนอกของมังคุดขยายตัวตามการขยายตัวของเปลือกและเนือ้ ภายในไมทนั
เปลือกนอกจึงแตก วิธีแกควรใหนากั
ํ้ บมังคุดอยางเพียงพอในชวงทีผ่ ลกําลังเจริญเติบโต

ภาพที่ 20 อาการผลแตกและยางไหล
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23. ขอใหทําตารางการดูแลรักษามังคุดแบบงาย ๆ ใหดวย
ตารางที่ทําใหตอ ไปนี้ ดัดแปลงมาจากตนแบบของสมาคมชาวสวนผลไมจงั หวัดระยอง
ตารางแสดงผลการดูแลรักษามังคุดในรอบป
เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

การเปลี่ยนแปลง
ออกดอกและติดผล
ผลเจริญเติบโต

การดูแลรักษา
หากมีเพลีย้ ไฟและไรแดงระบาดใหฉดี พนสารเคมีกาจั
ํ ด
1-15 ก.พ. ใหใสปยุ คอกและปุย เคมีสตู ร 13-13-21 บํารุงผล
หากมีเพลี้ยไฟและไรแดงระบาดใหฉีดพนสารเคมีกาจั
ํ ด
"
"
ผลแก
เก็บเกีย่ วผล
การเจริญเติบโตทางตนและใบ ตัดแตงกิง่ และใหปยุ คอกกับปุย เคมีสตู ร 15-15-15
"
"
"
ใหปยุ ครัง้ ที่ 3 โดยใชปยุ คอกและปุย เคมี สูตร 15-15-15 หรือ
12-24-12
"
"
"
-

ตารางนี้ใชสาหรั
ํ บมังคุดทีป่ ลูกในภาคตะวันออก สําหรับมังคุดทีป่ ลูกในภาคอืน่ ๆ ก็ดดั แปลง
หรือปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม โดยดูจากตารางนีเ้ ปนตัวอยางได และในตารางนีไ้ มไดระบุเรือ่ งของการดู
แลรักษาบางอยางไว เชน การกําจัดวัชพืช และการใหนา้ํ เพราะตองทําเปนประจําและผูป ลูกสามารถตัด
สินใจไดเอง

24. มังคุดเริม่ ออกดอกใหผลเมือ่ อายุเทาใด และการใหผลมากนอยแคไหน
โดยทั่วไปตนมังคุดทีเ่ กิดจากการเพาะเมล็ดจะเริม่ ออกดอกเมือ่ ตนมีอายุ 8 ปขน้ึ ไป ถาสังเกต
จากตน จะพบวามีการแตกกิ่งขาง 16 ชั้น รวมเปน 32 กิ่ง (มังคุดจะแตกกิง่ ขางปละ 2 ชั้น ๆ ละ 2 กิ่ง)
แมวาตนมังคุดจะโตชาแตหลังจากการเริม่ ใหผลแลวก็จะใหเพิม่ ผลมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ทุกป มังคุดจะออก
ดอกที่บริเวณปลายยอดของกิง่ เทานัน้ ดังนัน้ ถายิง่ ตนโตมีกง่ิ มากก็จะยิง่ ใหดอกและผลมากดวย โดยเฉลีย่
แลวผลมังคุดทีไ่ ดในแตละชวงอายุจะเปน ดังนี้
ผลผลิต
อายุ 8-10 ป
ผลผลิตตอตน
10-50 กก.
ผลผลิตตอไร
160-800 กก.
(กรณีที่ปลูกระยะ 10 x 10 เมตร)

อายุ 10-15 ป
50-80 กก.
800-180 กก.

อายุ 15 ปขน้ึ ไป
80 กก. ขึน้ ไป
1280 กก. ขึน้ ไป

จากการสํารวจของการสงเสริมการเกษตรในป พ.ศ. 2530/31 พบวาพื้นที่ปลูกมังคุดเฉพาะที่
ใหผลแลวมีจานวนทั
ํ
ง้ สิน้ 63411 ไร ในจํานวนนีใ้ หผลผลิต 67432 ตัน ดังนัน้ โดยเฉลี่ยแลวมังคุดจะ
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ใหผลผลิตไรละ 1.063 ตัน หรือ 1063 กิโลกรัม แตหากจะคิดเฉลลี่ยผลผลิตโดยรวมตนที่ใหผลแลวตัน
ที่ไมใหผลเขาดวยกัน ก็มผี ลการวิจยั ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา มังคุดจะใหผลผลิต 571
กิโลกรัม/ไร โดยในภาคตะวันออกทีม่ กี ารดูแลรักษาดีกวา จะใหผล 962.9 กิโลกรัม/ไร และในภาคใต
ใหผล 403 กิโลกรัม/ไร

25. เมือ่ มังคุดออกดอกติดผลแลว ควรดูแลรักษาผลมังคุดอยางไร
การดูแลใหมงั คุดมีผลขนาดใหญ ผลสวย ไมมตี ําหนินน้ั ทําไดโดยหลังจากดอกบานแลว ใหใส
ปุยคอกรอบทรงพุมประมาณ 1 เขง (หากมีตน ขนาดใหญ ก็ใสใหมากกวาสัดสวน) และใสปยุ เคมีสตู ร
13-13-21 หรือ 12-12-17-2 ก็ได ในขณะเดียวกันก็ตอ งคอยดูวา มีเพลีย้ ไฟและไรแดงระบาดหรือ
ไม หากเห็นวาการระบาดมากขึน้ ก็ใชใชสารเคมีฉีดพน มังคุดจะใชเวลาหลังจากดอกบานถึงเก็บผลได
ประมาณ 3 เดือน ในระยะนีจ้ ะตองใหนาอย
้ํ างสมําเสมอ
่
หากมังคุดขาดนํ้าผลจะรวงได และหากฝนตก
หนักก็จะทําใหผลแตกราวได ทําใหเกิดการสูญเสีย ถามังคุดติดผลมากเกินไปและติดในลักษณะเปนชอ
ผล หลังจากติดผลแลวควรปลิดเอาดอกออกบางโดยเหลือไวเพียงผลเดียว เพือ่ ใหผลทีเ่ หลือไวมขี นาด
ใหญและขายไดราคา ประมาณ 2-3 อาทิตยกอ นเก็บผลควรตรวจดูวา มีแมลงเชน เพลี้ยแปง เพลี้ย
หอย หรือมดระบาดมากหรือไมหากมีมากควรใชสารเคมีจาพวกคาร
ํ
บาริล เชน เซฟวิน หรือ พวกคาร
โบซัลแฟน เชน พอสซ ฉีดพน จะชวยทําใหผลสะอาดไมมตี ําหนิและขายงาย

26. การเก็บเกีย่ วผลมังคุดทีถ่ กู ตองควรทําอยางไร
หลังจากผานชวงดอกบานไปแลวประมาณ 3 เดือน ก็จะเริม่ เก็บผลมังคุดได แตเนือ่ งจากมังคุด
ออกดอกไมพรอมกัน คือระยะตัง้ แตออกดอกแรก จนถึงดอกสุดทายในแตละตนจะกินเวลาประมาณ 1
เดือน ผลมังคุดจึงสุกไมพรอมกันทั้งตน ดังนัน้ จึงตองใชเวลาในการเก็บผลประมาณ 1 เดือนดวย ใน
การเก็บผลมังคุดนั้นจะดูทก่ี ารเปลีย่ นสีของเปลือก มังคุดทีส่ กุ สีของเปลือกจะเปลีย่ นสีจากสีเขียนเปนสี
มวงแดง จนถึงมวงดํา จะใชเวลาเปลีย่ นแปลงประมาณ 7 วัน หลังจากนัน้ ผลจะรวงจากตนดังนัน้ การ
เก็บผลจึงเริ่มเก็บไดตั้งแตระยะที่สีผิวเปลือกเกิดจุดแตมหรือประสีมวงแดงขึ้นเพียงเล็กนอย ซึ่งชาวสวน
เรียกกันวาระยะที่เกิด "สายเลือด" หลังจากหารเก็บผลมาแลวสีผวิ จะเปลีย่ นเปนสีมว งดําไดเมือนกับผล
ที่อยูบนตน การเก็บผลมังคุดชาวสวนมักจะเก็บทุกวันหรือวันเวนวัน จะไมปลอยทิง้ ชวงไวนาน เพราะจะ
ทําใหมผี ลสุกงอมมาก ซึ่งผลที่สุกงอมจะเนาเสียเร็วทําใหไมสามารถสงไปขายตลาดทีไ่ กล ๆ ได
แตเดิมชาวสวนเชือ่ กันวามังคุดเปนผลไมเปลือกแข็ง จะเก็บแรงไปบางก็ไมเสียหายอะไรนัก แต
ภายหลังพบวามังคุดทีส่ อยหลนจากตนมากระทบกับพืน้
นั้นมักจะชํา้ ดานที่กระทบกับพื้นนั้นจะมียางไหลที่ภาย
ในผลและเกิดอาการเปลือกแข็งตามมา ทําใหผูซื้อไม
นิยมเพราะไดผลเสียตามมามาก ดังนัน้ ในการเก็บผล
จึงตองระวังไมใหผลชํา้ วิธเี ก็บมังคุดนัน้ เดิมมักจะใชวธิ ี
สอยดวยเครือ่ งมือตางๆ ตามความนิยมของแตและทองถิน่
เชน ใชจาปา
ํ
ใชไมงา ม ใชตะขอกระตุก เปนตน
ภาพที่ 21 ระยะทีส่ ผี วิ เปลือกมังคุดเกิดสายเลือด
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แตเครื่องมือเหลานัน้ มักทําใหผลมังคุดชํา้ ดังนัน้ จึงไดมกี ารประดิษฐเครือ่ งมือเก็บมังคุดแบบอืน่ ๆ ขึน้
มาซึ่งจะไมทาให
ํ ผลมังคุดรวงสูพ น้ื เชนเครือ่ งมือแบบถุงกาแฟมีเขีย้ ว ที่ประดิษฐโดยคุณนิวัติ พนชั่ว
แหงสวนลุงสุน จังหวัดระยอง หรือ เครือ่ งมือเก็บมังคุดแบบตะกรอทีม่ ฟี น รอบตัว ที่ประดิษฐโดย
ดร.สุรพงษ โกสิยะจินดา แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเครือ่ งมือเก็บมังคุดทีพ่ ฒ
ั นาโดยกอง
เกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ซึง่ ปจจุบนั ชาวสวนเริม่ นํามาใชกนั มากขึน้ แตหากยังใชวิธีเก็บ
ผลดวยเครือ่ งมือแบบดัง้ เดิมอยู ควรจะคลุมโคนตนดวยฟางขาวหรือเศษพืชใหหนา จะชวยลดการชํา้
ของผลที่ตกกระทบพื้นไดบาง

ภาพที่ 22 เครือ่ งมือเก็บเกีย่ วมังคุดแบบตาง ๆ

ภาพที่ 23 เครือ่ งมือเก็บเกีย่ วแบบตะกรอ
ที่มีฟนรอบตัว

ภาพที่ 24 เครือ่ งมือเก็บเกีย่ วแบบ กวศ. 2
ภาพที่ 25 เครือ่ งมือเก็บเกีย่ วแบบ กวศ. 4

27. หลังจากการเก็บผลมังคุดจากตนแลวกอนสงตลาด ควรทําอยางไรจึงขายไดราคาดี
หลักในการจัดการผลมังคุดภายหลังจากทีเ่ ก็บผลมังคุดจากตนแลว มีดงั นี้
1. ทุกครั้งที่จับหรือเคลือ่ นยายผลมังคุดตองระวังไมใหชาและไม
้ํ
วา งซอนทับกันมากเกินไป
2. เมือ่ เก็บผลมังคุดมาจากตนแลวกอนอืน่ จะตองนํามาแยกผลที่แก-ออนออกจากกันตามความ
เขมของสีมว งแดงทีเ่ ปลือก อาจแยกไดเปน 3 พวกคือ พวกที่ยังมีสีเขียวที่ผิวผล พวกที่ผิวผลมีสีแดงออน
จนถึงนํ้าตาลแดง และพวกทีผ่ วิ ผลมีสมี ว งแดงจนถึงมวงดํา ซึง่ สองพวกแรกนัน้ เหมาะสําหรับสงตลาดที่
อยูไกล สวนพวกสุกทายควรเก็บไวสง ตลาดทองถิน่ หรือตลาดทีอ่ ยูไ มไกลนัก
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3. หลังจากแยกมังคุดเปน 3 พวก ตามความแก - ออนของผลแลว ในแตละพวกยังจะตองนํา
มาแยกตามขนาดของผลออกเปน 3 ประเภทดวยกันคือ ขนาดเล็กประมาณ 16-25 ผลตอกิโลกรัม
และขนาดกลางประมาณ 10-15 ผลตอกิโลกรัม และขนาดใหญประมาณ 7-9 ผลตอกิโลกรัม ซึง่ การ
แยกขนาดนีจ้ ะทําใหการขายไดราคาดีกวาการขายคละในกรณีทจ่ี ะนําสงพอคาสงออกก็จะทําไดงา ยขึน้
4. ในระหวางที่ทาการคั
ํ
ดผล ถาพบวาผลมีตาหนิ
ํ
ชํา้ มีแมลงเชนเพลีย้ มด ติดอยูห รือเนาเสีย
ควรคัดแยกไวตา งหากไมนํามารวมกับพวกทีจ่ ะสงตลาด แตอาจขายใหกับคนที่จะซื้อไปเพาะเมล็ดก็ได
5. ภาชนะที่ใชใสผลมังคุด ควรใชเขงขนาดเล็กหรือตะกราพลาสติก ดานในควรใชวสั ดุ เชน
กระดาษ หรือกระสอบปุยกรุ เพื่อกันชําหรื
้ อลดการเสียดสี ในการบรรจุไมควรบรรจุผลมังคุดเกิน 20
กิโลกรัม เพราะจะทําใหผลซอนทับกันมากเกินไป ในขณะนีท้ พ่ี วกชาวสวนนิยมใชใสผลมังคุด เพื่อสง
ตลาดมีทง้ั เขงไมไผ ลังไม และตะกราพลาสติค สําหรับภาชนะบรรจุมงั คุดทีด่ คี วรมีสมบัติ 3 ประการ ดัง
ตอไปนีค้ อื ขอแรก ตองมีขนาดกระทัดรัด นําหนักไมมาก สะดวกตอการขนสง ขอทีส่ อง ตองปองกัน
การกระทบกระแทกและรับนําหนั
้ กไดดี และขอที่สามคือ มีราคาถูกและมีความทนทาน
6. เมื่อเก็บผลมังคุดจากตนแลว ควรวางผลมังคุดไวในทีร่ ม ซึง่ มีอากาศถายเทไดดี และเมื่อทํา
การบรรจุเสร็จควรรีบสงตลาดทันทีหากบรรทุกบนรถ ควรมีหลังคาและไมควรจอดรถในทีแ่ จง ควรจอด
ใตรม เงา

ภาพที่ 26 เมือ่ เก็บมังคุดมาแลวควร ตัด
ขนาดและ คัด คุณภาพความ
แก - ออน

ภาพที่ 27 เมือ่ แยกขนาดและคุณภาพเสร็จแลว
จะบรรจุในเขงหรือตะกราพลาสติก
เพือ่ จําหนายตอไป

28. ตลาดรับซือ้ มังคุดมีทไ่ี หนบาง
ตลาดมังคุดภายในประเทศนัน้ แบงออกไดดงั นี้
1. ตลาดสงในระดับทองถิน่ ประกอบดวย
1.1 ตัวแทนหรือผูร วบรวมสินคาในทองถิน่ จะรวบรวมสงพอคารายใหญในจังหวัด
ตลาดกรุงเทพ พอคาเรจากตางจังหวัดหรือผูส ง ออก
1.2 ตลาดกลางขายสงในจังหวัด จะสงใหตลาดกลางกรุงเทพ ตลาดในระดับภาคหรือ
ผูส ง ออก
1.3 พอคาเรจากตางจังหวัด มักจะซื้อจากชาวสวนหรือตัวแทนแลวนําไปขายใหผูบริโภค
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2. ตลาดตางจังหวัด จะรับซื้อมาจากตลาดกรุงเทพ ตลาดกลางขายสงในจังหวัดทีป่ ลูกมังคุด
หรือจากพอคาเร แลวสงขายแกพอ คาขายปลีก
3. ตลาดกรุงเทพ จะรับซือ้ จากตลาดกลางขายสงในจังหวัดทีป่ ลูกมังคุด หรือจากเกษตรกร แลว
ขายตอใหกบั พอคาขายปลีก ตลาดตางจังหวัดหรือผูส ง ออกตอไป
นอกจากนี้ยังมีผูซื้ออีก 2 ประเภท ทีจ่ ะติดกับชาวสวนโดยตรงหรือกับตลาดในทองถิน่ คือ
ผูสงออกและผูซื้อผลไปเพาะเมล็ด ผูซ อ้ื ทัง้ สองประเภทนีจ้ ะเลือกซือ้ ผลมังคุดทีด่ ที ส่ี ดุ และเลวทีส่ ดุ เทานัน้

ในดานนั้นก็ข้ึนอยูกบั วาขัน้ ตอนการขายจากชาวสวนถึงผูบ ริโภคมีหลายขัน้ ตอนหรือไม ถามี
นอยชั้นชาวสวนก็จะขายไดราคาสูงและผูบริโภคจะซื้อไดราคาถูก แตถา มีหลายขัน้ ตอนราคาก็จะตรงกัน
ขามตลาดที่ชวยใหราคาผลมังคุดสูงขึน้ ในระยะหลังนีค้ อื ตลาดตางประเทศ ซึง่ ผูส ง ออกจะรับซือ้ ผลมังคุด
ที่มีคุณภาพดีจากชาวสวนในราคาที่สูงกวาราคาปกติ

29. การลงทุนทําสวนมังคุดใชเงินมากนอยแคไหน และผลตอบแทนจะคุมกันหรือไม
ไดมีการประเมินตนทุนการผลิตมังคุดโดยกรมการคาภายใน พอสรุปไดวา หากปลูกมังคุด 16
ตัน/ไร ในเวลา 3 ป จะตองใชเงินลงทุน 39352 บาท/ไร แตหากปลูก 20ตัน/ไร ในเวลา 3 ป จะตอง
ใชเงินลงทุน 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
นอกจากนี้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนของการปลูก
มังคุดทั้วในภาคใตและภาคตะวันออกโดยเฉลี่ยทุกอายุ พบวาตนทุนตอปโดยเฉลี่ยทั้งประเทศ 4430
บาท/ไร โดยการลงทุนในภาคใตจะตํ่ากวาภาคตะวันออกประมาณ 2500 บาท/ไร แตพบวามังคุดที่
ปลูกในภาคตะวันออกใหผลผลิตสูงกวาทางภาคใตประมาณ 2 เทา ดังนัน้ เมือ่ คิดเปนตนทุนตอกิโลกรัม
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ของผลมังคุดแลว ในภาคตะวันออกจะใชเพียง 6.42 บาทตอมังคุด 1 กิโลกรัม ขณะที่ภาคใตใชถึง
9.01111 บาท/มังคุด 1 กิโลกรัม จากการคิดกําไรที่จะไดรับตอพื้นที่ 1 ไรโดยเฉลีย่ ในแตละป ชาว
สวนภาคตะวันออกจะไดกาไร
ํ 2478 บาท (ขายในกิโลกรัมละ 9 บาท) ในขณะทีภ่ าคใตไดต่ากว
ํ า คือ
เพียง 398 บาท (ขายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท) ทัง้ นีเ้ พราะชาวสวนในภาคตะวันออกใชเทคนิคการ
ผลิตที่กาวหนาและอาศัยหลักวิชาการมากกวา ถาสังเกตจากตัวเลขทีแ่ สดงราคาตนทุนและกําไรของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนี้ จะพบวามีการประเมินผลผลิตตอไรคอ นขางตําคื
่ อ ในภาคตะวันออก
เพียง 962 กิโลกรัม/ไร ซึง่ เปนการคิดคาเฉลีย่ ในชวง 1-15 ปของการปลูก แตหลังจากนีผ้ ลผลิตตอไร
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กําไรจึงควรจะเพิม่ มากขึน้ ตามไปดวยชาวสวนมังคุดภาคตะวันออกผูม ปี ระสบการณ
บอกวา การทําสวนมังคุดนัน้ จะคืนทุนไดในปท่ี 12 หลังจากนัน้ จะไดกาไรมากขึ
ํ
น้ เรือ่ ย ๆ ซึง่ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับผลไมอน่ื ๆ ก็จะเห็นไดวา ทุนคืนชากวาแตในระยะยาวแลวมัน่ คงกวา

30. มีเทคนิคพิเศษอะไรหรือไมทจ่ี ะทําใหการทําสวนมังคุดแลวไดกาไรมากๆ
ํ
คําวา ทําใหไดกําไรมาก ๆ ที่ผูถาม ถามมานีค้ ดิ วาคงหมายถึงทําใหไดผลผลิตสูง และตน
มีความแข็งแรง สามารถเก็บผลไดนานหลายสิบป การทําใหไดกําไรมากนีถ้ า มองอีกมุมหนึง่ จะเปนการ
ใหไดกําไรมากโดยเร็วเรียกวาการอยากรวยเร็ววางัน้ เถอะ ซึง่ ก็มกั จะใชวธิ กี ารมังคับใหตน มังคุดออก
ดอกใหผลผลิดไปจากธรรมชาติ เชน ออกดอกมากเกินไป หรือออกดอกนอกฤดูกาลปกติ เปนตน
เปรียบเสมือนกับการฆาหานทีไ่ ขเปนสีทองเพราะอยากไดไขในทองหานโดยเร็ว จึงไมขอตอบคําถาม
ในแนวทางนี้
ขอกลับมาที่การทํากําไรมาก ๆ โดยใหผลผลิตสูง และใหผลผลิตนาน ๆ อีครัง้ กอนอืน่ ขอยํา้
เรื่องผลผลิตสูงเสียกอนวาไมใชใหผลดกเกินกวาธรรมชาติ แตใหผลดกพอประมาณ โดยทีต่ น สามารถ
เลี้ยงผลไดและใหผลดกไดสมําเสมอทุ
่
กป รวมทัง้ ผลมังคุดทีไ่ ดจะตองมีขนาดใหญพอเหมาะ และไมมี
ตําหนิเสียหายดวย หมายความวาจะตองขายไดราคาดีดว ยนัน่ เอง การทําแบบนี้ทาให
ํ ไดผลตอบแทน
(ตัวเงิน) ที่สูง แมวา จะมีผลมังคุดออกขายไมมาก พูดงาย ๆ ก็คอื ขายไดราคานัน่ เอง เทคนิคหรือวิธี
การที่จะทําใหไดกําไรมาก ๆ ดังทีต่ อบไวขา งตนพอสรุปเปนขอ ๆ ไดดงั นี้
1. ตองวางแผนผังสวนและแผนการดูแลรักษาใหดี ซึ่งก็จะชวยทําใหการดูแลรักษาทําไดงา ย อีก
ทั้งยังเปนการใชประโชนืจากพื้นที่ไดอยางคุมคาและประหยัดเงินลงทุน
นอกจากนีค้ วรมีแหลง
นําสํ
้ ารองเพียงพอและถามีการการปลูกพืชแซมดวย ก็จะยิ่งทําใหมรี ายไดเพิม่ มากขึน้
2. ตองถือหลักทีว่ า ลงทุนนอยทีส่ ดุ
แตไดกาไรมากที
ํ
่สุด โดยดูจากเปอรเซ็นตกําไรตอ
เงินลงทุน ตัวอยางเชน ถาลงทุน 30000 บาทตอไร ไดกําไร 3000 บาท เทากับกําไร
10 เปอรเซ็นตแตถา ลงทุน 40000 บาทตอไร ไดกํา 3500 บาท แบบนีด้ จู ากตัวเงินทีไ่ ดกําไรแลว
จะเห็นวาสูงกวา แตเมือ่ คิดเปนเปอรเซ็นตแลวจะไดเพียง 8.15 เปอรเซ็นต
แบบนีต้ อ ง
ทบทวนดูใหดี การลงทุนแค 30000 บาทตอไร อาจจะดีกวาก็ได
3. ตองบํารุงตนใหแข็งแรงสมบูรณ ตนมังคุดทีแ่ ข็งแรงสมบูรณไมมโี รคภัยเบียดเบียนนัน้ นอก
จากจะเก็บผลไดมากและใหผลสมําเสมอทุ
่
กปแลว ยังมีอายุยนื สามารถเก็บผลไดนานหลายสิบปดว ย
การทําตนใหแขงแรงสมบูรณ ไมไดหมายความวาตองฉีดพนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพชื เสมอไป การ
ตัดแตงกิ่งแหงออกไป การใหปุยและนําอย
้ างเหมาะสมรวมทัง้ การไมปลอยใหตดิ ผลดกจนเกินไป ตลอด
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จนการรักษาใหเกิดสมดุลของธรรมชาติในการกําจัดศัตรูของมังคุด ลวนเปนวิธีการที่ทาให
ํ ตน มังคุด
แข็งแรงสมบูรณไดทง้ั สิน้
4 .การจั ด การใช แ รงงานคนและเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รที่ คุ  ม ค า ที่ สุ ด การใช แ รงงานคนให
เหมาะสมกับความสามารถและใหทางานอย
ํ
างมีประสิทธิภาพ จะทําใหประหยัดคาจางแรงงานได อีกทั้ง
มีเครื่องมือเครื่องจักรทีเ่ หมาะสมก็จะลดการจางแรงงานไปไดมาก เครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีจ่ ะซือ้ มาใชแต
ละชิ้นควรตรวจสอบกอนซื้อวาใชคุมคากับเงินที่เสียไปหรือไม เชน เปรียบเทียบกับการใชแรงงานคน
หรือเปรียบเทียบกับเครือ่ งจักรชนิดหรือยีห่ อ อืน่
ทัง้ ในดานความบอยครัง้ ในการใชงานความทนทาน
และผลงานที่ได การใชเครื่องจักรจะชวยใหทางานได
ํ
เร็วขึน้ แตถา ซือ้ มาเพือ่ ใชปล ะ 1 ครัง้ ก็ไมคมุ คา
5. ขายผลมังคุดไหไดราคาดีที่สุด จะตองเตรียมผลมังคุดใหมคี ณ
ุ ภาพดี และเลือกขายให
กับตลาดที่รับซื้อราคาสูง ปจจุบนั ผูส ง ออกใหราคาดีกวาตลาดทองถิน่ 2-3 เทา แตจะรับซือ้ ผลมังคุดทีม่ ี
คุณภาพตามที่กําหนดเทานัน้ เพราะฉะนัน้ หากจะขายใหกบั ผูส ง ออก ก็ตอ งมีการดูแลรักษาและเก็บผล
ใหไดผลมังคุดทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีเ่ ขากําหนดไว

31. เคยไดยนิ มาวาเขามีการทํามังคุดคุณภาพ เขาทํากันอยางไรและทําเพื่ออะไร
ทานเคยซื้อผลมังคุดมา 1 กิโลกรัม แลวรับประทานไดเพียงครึง่ กิโลกรัมหรือไมหลายคน
คงตอบวาเคยถาเปนอยางนีท้ า นจะเข็ดไปอีกนาน หากทานเปนชาวสวนผูป ลูกมังคุด ทานคงไมอยากให
คนซือ้ "เข็ด" ไมกลาซือ้ มังคุดอีก เพราะถาคนซือ้ ไมซอ้ื ทานก็จะขายไมได ราคาก็จะตก ถามวาแลว
มังคุดเสียมากๆ นีเ่ กิดจากอะไรละก็ตอบไดวา เปนเพราะไมมี "คุณภาพ" นะซี แลวเจาตัวคุณภาพนี้
ถามีแลวคนซือ้ มังคุดจะกินไดหมด ทุกลูกทั้ง 1 กิโลกรัม ทีซ่ อ้ื มาเลยหรือไม ตอบวา "ออ ! แนนอน" ถา
จะเสียก็ลูกสองลูก คนซือ้ เขาคงไมถอื แถมถามังคุดทีข่ ายมีคณ
ุ ภาพดีดว ยแลวนอกจากคนซือ้ กินไดทง้ั
หมดแลวยังอยากจะซื้อดวย เพราะลูกใหญ รสดีเปลือกบาง เนือ้ มาก แหม! มันดีไปซะทัง้ นัน้ อยางนี้
ราคาสูงไปอีกกิโลกรัมละ 5 บาท ก็ยังจะซื้อ เพราะคุม คากวา นีแ่ หละครับ แลวทานไมคิดทําใหคุณภาพ
มังคุดของทาน "มี" และ "ดี" บางหรือครับ
ถาทานตองการใหมงั คุดของทานมีคฯุ ภาพดี อยากจะแนะนําใหลองทําตามดูดงั นี้
1. เตรียมการเก็บผลไดแนะนําไปเปนสวนใหญแลวในคําตอบขอ 25 ในทีน่ ท้ี า นจะขอเพิม่ เติม
อีกเล็กนอยคือ ในการบยํารุงตนหลังจากเก็บผลไปจนถึงชวงทีม่ งั คุดออกดอกในปตอ ไปนัน้ ไมควรเรง
ปุยไนโตรเจนมากจนเกินไป เพราะอาจเกิดการ "เฝอใบ" ได แตสิ่งที่จําเปนคือตองดูแลรักษาใหใบทีม่ อี ยู
สมบูรณไมขาดวิ่น หรือแหงตาย เพราะใบจะเปนแหลงสรางอาหารทีส่ าคั
ํ ญของมังคุด
2.การจัดการเมือ่ เก็บผลและหลังจากเก็บผลจากตนแลว วิธีการเก็บผลและการจัดการหลังเก็บ
ผลไดอธิบายไวคอ นขางละเอียดแลวในคําตอบขอที่ 26-27 สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือ หลีกเลีย่ งการ
เก็บผลขณะทีฝ่ นตกหรือแดดรอนจัด พยายามแยกผลเสียหรือผลที่มีตําหนิออกจากผลดีทันทีที่พบ การ
คัดสีแยกความแกและการคัดขนาดนัน้ ตองมีเขาขางตัวเอง ในขณะเก็บเกี่ยวหากมีผลรวงมากระทบพื้น
อยางแรงตองแยกไปรวมกับพวกที่มีตาหนิ
ํ และหลังจากการคัดขนาดแลว ควรจะนําสงตลาดทันทีไมควร
เก็บไวคา งคืนหรือนานเกินไป
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32. การนําผลมังคุดไปขายใหกบั พอคาสงออก ควรปฏิบตั อิ ยางไร
พอคาสงออกมังคุด มีกฎเกณฑการรับซื้อมังคุดที่แตกตางไปจากตลาดภายในประเทศ คือ จะ
เลือกซื้อมังคุดทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีเ่ ขาตองการ ซึง่ มีลกั ษณะดังนีค้ อื
1. จะรับซื้อผลมังคุดทีม่ ขี นาดกลางหรือคอนขางใหญ มีนาหนั
้ํ กผลละ 70-100 กรัม หรือ
ประมาณ 10-15 ผลตอกิโลกรัม จะไมรบั ซือ้ ผลมังคุดทีม่ ขี นาดใหญหรือเล็กเกินไป ดังนัน้ กอนนําไป
ขายควรคัดขนาดเสียกอน
2. ผิวผลมังคุดจะตองสะอาด ไมดา งดํา ไมมแี มลงหรือราดําตืดอยู ไมมรี อยแผลหรือรอยกัดรอย
ดูดของแมลง ผิวไมหยาบกรานหรือตกสะเก็ด กลีบเลีย้ งใกลขว้ั ผลควรมีสเี ขียวสด ไมเหี่ยวแหง ถามี
อาการยางไหลอาจใชมดี ขูดยางออกใหหมดก็จะนําไปขายได
3. บริเวณใกลกลีบเลี้ยง หรือซอกมุมอืน่ ๆ ของผลมังคุดตองสะอาดไมมแี มลงอาศัยอยู
เรื่องนี้เปนสิง่ สําคัญ เพราะบางประเทศจะหามนําผลมังคุดไปขาย หากตรวจพบวามีแมลงติดอยูที่ผล ดัง
นั้นหากพบควรใชผา เช็ด ใชแปรงเขีย่ ออกหรืออาจใชลมเปาก็ได
4. ตองเปนมังคุดทีใ่ ชรบั ประทานเนือ้ ไดทง้ั หมด ไมมอี าการเปลือกแข็ง ยางไหล เนื้อแกวหรือ
เนาเสีย จึงจําเปนตองคัดเลือกผลทีเ่ สียหรือมีตาหนิ
ํ ออกทุกครั้งที่พบ ตัง้ แตเก็บผลถึงกอนสงขาย ขณะที่
สงขายก็จะตองไมบรรจุในภาชนะที่ใหญเกินไป เพราะอาจจะทําใหผลทีอ่ ยูด า นลางชํ้าได
สวนการรับซื้อของผูสงออกนั้น
มีทง้ั ทีม่ าติดตอรับซือ้ ถึงสวนหรือติดตอผานนายหนาหรือ
ผูที่รวบรวมในทองถิ่น แลวแตวาจะเปนแบบไหนจะสะดวกกวากัน หากในทองถิน่ นัน้ มีการรวมตัวของ
ชาวสวนเปนกลุมผูผลิตมังคุดคุณภาพหรือกลุมผูผลิตมังคุดเพื่อการสงออกจะงายกวาการติดตอกับพอ
คาสงออกมากยิง่ ขึน้
เพราะพอคาจะเขามาติดตอกับกลุม ไดโดยตรง
สําหรับราคาขายใหกับ
พอคาสงออกนั้น ในชวง 2-3 ปทผ่ี า นมาราคาคอนขางสูง คืออยูใ นชวง 30-40 บาทตอกิโลกรัม
ซึ่งเปนราคาขายที่ดีทีเดียว

33. ปญหาหรืออุปสรรคในการทําสวนมังคุดมีอะไรบาง
ทานไดอานคําถามตอมา 32 ขอแลว อาจคิดวาการปลูกมังคุดนีด่ ไี ปทุกอยาง ราคาก็ดี ตลาด
รับซื้อก็มีมาก โรคแมลงก็นอ ย นาปลูกเสียจริงแตอนั ทีจ่ ริงแลวการปลูกมังคุดก็ยงั มีปญ
 หาอยูห ลายขอ
เหมือนกัน ซึง่ พอจะสรูปไดดงั นี้
1. ปญหาเรื่องของการใหผลชา เนือ่ งจากชาวสวนนิยมปลูกมังคุดโดยวิธเี พาะเมล็ด แมจะ
ไมกลายพันธุ แตกวาจะเริม่ ขายไดกต็ อ งมีอายุถงึ 8 ปหรือปลูกลงในแปลงแลว 5-6 ป ในระหวางนีห้ าก
ไมมีรายไดทางอื่นหรือไมไดปลุกพืชแซม ผูป ลูกก็คงจะสิน้ เปลืองเงินทุนมาก ขณะนีน้ กั วิชาการกําลังหา
วิธียนระยะเวลาชวงดังกลาวใหนอ ยลงเชน ลองทาบกิง่ เสียบกิง่ เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ แตก็ยังอยูในระหวาง
การทดลองจึงยังไมสามารถตอบไดวาการใชวิธีไหนจึงจะดีที่สุดและจะแกปญหาไดแคไหน
2. เรื่องของคุณภาพมังคุด ปญหาใหญกค็ อื เรือ่ งของการเก็บผล และการจัดการหลังเก็บผล การ
เก็บผลนั้นตองทําอยางระมัดระวังไมใหหลนกระทบพืน้ แมจะมีการพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวที่ใชไดผล
คอนขางดีแลวก็ตาม แตกย็ งั เก็บผลไดชา เพราะมังคุดไมสกุ พรอมกันทัง้ ตน และตนมังคุดก็สงู มากดวย
ทําใหส้ินเปลืองคาแรงเก็บผลมากยิง่ ขึน้ ในอนาคตคาแรงงานคนจะแพงมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ถาปลูกเปนแปลง
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ใหญแลวเก็บผลไมทันก็คงจะเสียหายมาก ดังนัน้ ผูป ลูกจะตองคิดถึงเรือ่ งนีไ้ วดว ยกอนทีจ่ ะปลูกมังคุด
สวนการจัดการหลังการเก็บผลมาแลวนัน้ ตองเรียนรูก นั พอสมควร
ตองคัดแยกใหเปนและผลที่เสีย
ตองคัดทิง้ ไป ทําใหมงั คุดทีข่ ายไปมีคณ
ุ ภาพเชือ่ ถือได เรื่องนีย้ งั มีปญ
 หามากพอสมควร เพราะชาว
สวนเกิดความเสียดาย จึงอยากจะขายแบบคละกัน แตเมือ่ มาคิดดูแลว การขายแบบคละนัน้ จะไดราคา
ตํากว
่ าการขายแบบแยกมาก
3. ปญหาเรื่องสภาพแวดลอม ปจจุบนั มีปญ
 หาเรือ่ งฝนแลงและนับวันก็จะยิง่ แลงมากขึน้ ทําให
เกิดปญหาใหมกับมังคุด 2 ประการดวยกันคือ ประการแรก หากฝนไมตก แตยงั มีบอ หรือสระใหสบู
นํ้ามารดไดแมจะผลิตมังคุดไดเหมือนเดิม แตคา ใชจา ยในการลงทุนไมวา จะเปนคาเครือ่ งจักร คานํามั
้ น
คาทอ หรือคาแรงงานยอมเพิม่ ขึน้ ทําใหอาจจะขาดทันได ประการที่สองคือ นอกจากฝนไมตกแลว นํ้า
ในบอยังแหงอีกดวย แบบนี้อาจจะทําใหตน มังคุดทรุดโทรมหรือตายได ดังนัน้ กอนปลูกมังคุดในพืน้ ทีใ่ ด
ตองตรวจสอบกอนวามีฝนตกมาก และการกระจายตัวของฝนดีหรือไม อีกทัง้ มีแหลงนําพอที
้
่จะสูบมาใช
รดมังคุดไดตลอดหนาแลงหรือไม

34. หากตองการติดตอขอคําปรึกษาจากนักวิชาการทีร่ เู รือ่ งเกีย่ วกับมังคุด จะติดตอได
ที่ไหนบาง
เทาที่ไดตรวจสอบดูนักวิชาการที่ทาเรื
ํ อ่ งเกีย่ วกับมังคุดมีอยู 4 แหงทีจ่ ะติดตอขอคําปรึกษาได
คือ
1. ศูนยวจิ ยั พืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ. จันทบุรี 22110
2. ศูนยวจิ ยั พืชสวนสุราษฎรธานี อ.กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรธานี 84160
3. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
นครปฐม 73140
4. ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อ. หาดใหญ จ. สงขลา 90110
หากทานตองการเรียนรูเรื่องการปลูกหรือการปฏิบตั ดิ แู ลรักาาทัว่ ไปอาจติดตอกับเจาหนาทีข่ อง
กรมสงเสริมการเกษตร เชน เกษตรตําบล หรือเกษตรอําเภอ นอกจากนี้ ชาวสวนทีป่ ลูกมังคุด
มานานก็อาจจะใหขอแนะนําในทางปฏิบตั ไิ ดเชนเดียวกัน

35. เนือ้ ผลมังคุดใหคณ
ุ คาทางโภชนาการอะไรบาง
คุณคาทางโภชนาการของเนือ้ ผลมังคุด จากการตรวจสอบของนักวิชาการ พอสรุปไดดงั นี้
ในสวนประกอบของเนือ้ ผลมังคุด 100 กรัม ประกอบไปดวย
นํา้
79.2 กรัม
พลังงาน
79 แคลอรี่
โปรตีน
0.8 กรัม
ไขมัน
1
กรัม
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คารโบไฮเดรท
เสนใย
แคลเซี่ยม
ฟอสฟอรัส
เหล็ก
วิตามินบี 1
วิตามินบี 2
ไนอาซิน
วิตามิน ซี

18.8
1.6
10
15
0.8
0.03
0.01
0.5
3

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

(ขอมูลจากหนังสือตารางแสดงคุณคาทางอาหารไทยในสวนที่กินได 100 กรัม ของกองยุวกาชา กรมพลศึกษา)

