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 นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย ท่ีมีภูมิอากาศเหมาะส�าหรับการปลูก
มังคุดเป็นอย่างดี   เน่ืองจากมีความช้ืนสูงและมีฝนตก
ชุกตลอดปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคมของทุกปี 
เป็นช่วงท่ีมีมังคุดออกสู่ตลาดเป็นจ�านวนมาก มังคุดจึง
เป็นผลไม้ท่ีมีช่ือเสียง และท�ารายได้ให้แก่จังหวัด
นครศรีธรรมราชมากกว่าผลไม้อ่ืนๆ และยังสามารถ 
ใ ห้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้  ในอ�า เภอพรหมคี รี  
ท่าศาลา เมืองและลานสกา เพราะอิทธิพลของสภาพ
ภูมิประเทศท่ีมีภูเขาสูงท�าให้เกิดความแห้งแล้งใน 
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ส่งผลให้มังคุด
ออกดอกในช่วงปลายปีได้  ซ่ึึ่งนับว่าเป็นผลดีเพราะ

ผลผลิตท่ีออกนอกฤดูกาลจะมีราคาสูงกว่าผลผลิตในฤดูกาลประมาณ 4 ถึง 5 เท่า การพัฒนา
ก้าวสู่เกษตรกรรมยุคใหม่ ท่ีเรียกว่า “เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม” (Smart Farm Technology) 
คือเกษตรกรรมยคุใหม่ท่ีน�าเทคโนโลยมีาใช้ในสวนเกษตร นอกจากน้ีรฐับาลโดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ก�าลังขับเคล่ือนเพ่ือสร้าง “ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์” (Young Smart Farmer)  
คือเกษตรกรเด็กรุ่นใหม่ เพ่ือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเกษตร และการต้องการควบคุม
สภาพแวดล้อมของการเกษตรเพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตต่อไร่ท่ีดีและคุ้มค่าท่ีสุด ดังน้ัน
เกษตรกรจ�าเป็นจะต้องใช้เทคโนโลย ีมาช่วยในการวิเคราะห์ และวางแผนการเพาะปลกูท่ีเหมาะ
สม มีการควบคุมสภาพแวดล้อม อาทิเช่น ความช้ืน อุณหภูมิ แสงสว่าง ฯลฯ ให้อยู่ในระดับท่ี 
พอดีกับพืชแต่ละชนิด 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้
สนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการ 
ใช้ประโยชน ์ภายใตโ้ครงการการจดัการความรู้การวจัิยเพ่ือการใช้ประโยชน ์ได้ด�าเนินจัดท�าคู่มอื 
“เร่งมังคุดออกนอกฤดูกาลด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม” เน้ือหาน้ีประกอบด้วย การผลิตมังคุด
นอกฤดู มังคุดคุณภาพส่งออก โรคและแมลงศัตรูมังคุด เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม และเกษตรกร
ต้นแบบมังคุดนอกฤดู ซ่ึึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรสวนมังคุด เพ่ือน�าไปสู่การท�าเกษตร
แม่นย�าของมังคุดนอกฤดูกาล อีกท้ังยังสามารถแก้ปัญหาผลมังคุดผิวลาย เป็นยางไหลและ 
เป็นเน้ือแก้ว ซ่ึึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพส�าหรับมังคุดมาตรฐานส่งออก และท�าการถ่ายทอดผล
งานและนวัตกรรม
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บทที่ 1 ทำาไมตอ้งปลูกมงัคุดนอกฤดู

 มังคุดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยโดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก 

รายใหญ่ของโลก ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ 80 ของตลาดโลก ในปี พ.ศ. 2558  

มีพื้นที่ เก็บเ ก่ียว 415,020 ไร ่  มีป ริมาณผลผลิต 178.69 ล ้านตัน มีมูลค ่ า  

4,349.76 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญได้แก่ ประเทศจีน เวียดนาม ฮ่องกง ญี่ปุ่น 

สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ภาคใต้จัดเป็น 

แหล่งปลูกมังคุดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย สามารถผลิตมังคุดท่ีมีคุณภาพดีและมี 

รสชาติดีเมื่อเทียบกับมังคุดในภูมิภาคอื่นของประเทศ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อม 

ท่ีเหมาะสม จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ปลูกมังคุดมากที่สุดในภาคใต้ มีพ้ืนที่ปลูกมังคุด 

90,835 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 79,359 ไร่ โดยในปี 2558 มีผลผลิตรวม 31,124 ตัน 

(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช, 2559) เกษตรกรชาวสวนมังคุดมักจะเจอ

ปัญหาผลผลิตมังคุดได้ราคาต�่า สาเหตุหลักๆ เนื่องจากผลผลิตมังคุดไม่ได้มาตรฐานส่งออก 

อาทิ ขนาดผลมังคุดเล็กกว่า 90 กรัมต่อผล มังคุดมีลักษณะเป็นเนื้อแก้วยางไหล ผิวผลลาย 

ท�าให้ผลผลิตมังคุดที่ผลิตได้ต้องส่งขายตลาดภายในประเทศ ปริมาณผลผลิตมังคุดมีจ�านวน

มากเกินปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้ราคาลดลงไปตามกลไกราคา

ตลาด ดงันัน้การแก้ปัญหาราคามงัคดุตกต�า่ควรแก้ตรงการท�ามงัคดุให้มคีณุภาพตามมาตรฐาน

การส่งออก โดยลดการเกิดเนื้อแก้วยางไหลและผิวลายลงและเพิ่มขนาดน�้าหนักผลเป็น  
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90 กรัมต่อผล (กองส่งเสรมิการอารกัขาพชืและจดัการดนิปุ�ย กรมส่งเสรมิการเกษตร, 2560)

 สภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อการผลิตมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจัย 

ท่ีมีผลต่อการออกดอกติดผลของมังคุดได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน�้าฝน ความชื้น จากการ 

เกบ็ข้อมลูปริมาณน�า้ฝน 20 ปีย้อนหลงั พบว่าปัจจบุนัฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล และมปีริมาณ

ลดลง อุณหภูมิอากาศท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 1-2 ºC ส่งผลกระทบต่อการออกดอกมังคุดผิดฤดูกาล 

ปกติมังคุดจะออกดอกปีละ 1 ครั้ง อาจจะเพิ่มเป็น 2-3 ครั้ง หรือหากช่วงใกล้ออกดอก  

ถ้ามังคุดเจอฝนตกก็จะท�าให้ไม่ออกดอก ส่งผลให้ฤดูกาลนั้นก็จะมีผลผลิตมังคุดลดลงหรือ

ไม่มีผลผลิตเลย นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศยังมีผลต่อโรคและแมลงเพิ่มข้ึนด้วย เช่น  

ถ้าอากาศร้อนจัดจะพบเพลี้ยไฟเข้าท�าลายผลผลิต ท�าให้มังคุดผิวลายไม่มีคุณภาพ ถ้าฝนตก

มากเกินไปจะเกิดสภาวะยางไหลในผลมังคุด ส่งผลกระทบต่อราคามังคุดที่ตกต�า่ แนวทาง

การแก้ปัญหาราคามังคุดตกต�่าสามารถท�าได้ดังนี้คือ เกษตรกรอาจท�ามังคุดนอกฤดู  

การแปรรูปมังคุดเพื่อเพิ่มมูลค่า หรือควบคุมคุณภาพของมังคุดให้สูงขึ้น

 หลักการของแนวคิดการท�าสวนมังคุดแบบเกษตรแม่นย�า (Precision Farming) 

ส�าหรับท�ามังคุดคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกต้องอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูงเข้ามาช่วย  

เช่น หัววัดความชื้นในดินท่ีอ่านค่าได้ตลอดเวลา และให้ค่าที่ถูกต้องแม่นย�า สถานี 

ตรวจวัดอากาศที่แสดงข้อมูลสภาพอากาศแบบทันที (Real time online) ซึ่ึ่งความรู้ 

ส่วนนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีอยู่ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวราคาค่อนข้างสูง ท�าให้เกษตรกรสวนมังคุดส่วนใหญ่ไม่สามารถ 

ซึ่ื้อมาใช้ในสวนมังคุดได้ ปัจจุบันนี้ ทางศูนย์ฯ มีความร่วมมือกับเกษตรกรสวนมังคุดที่ตั้งใจ

ท�ามงัคดุเกรด พรีเมียมส่งออกต่างประเทศ โดยต้องการน�าเทคโนโลยมีาใช้แบบเกษตรแม่นย�า 

(Precision Farming) ในราคาที่จับต้องได้

 จากการลงพื้นที่สวนมังคุด อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้ามา 

พูดคุยสอบถามถึงปัญหาและความต้องการ เกี่ยวกับการหาวิธีป้องกันการเกิดโรคจากการ

ระบาดของเพลี้ยไฟ เป็นสาเหตุให้ผลมังคุดเป็นกระหรือที่เรียกกันว่ามังคุดผิวลายขาย 

ไม่ได้ราคากลายเป็นมังคุดตกเกรด ซึ่ึ่งการระบาดของเพลี้ยไฟยังขึ้นอยู่กับอุณหภูม ิ

และปริมาณน�้าฝน โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นท�าให้ประชากรเพลี้ยไฟเพ่ิมสูงข้ึน และปริมาณ 

น�้าฝนที่เพิ่มมากขึ้นมีผลให้ประชากรเพลี้ยไฟลดลง การแก้ปัญหาในด้านการผลิตเพื่อ 

เพิ่มคุณภาพมังคุดให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก สามารถท�าได้โดยลดโอกาส 

การเกิดมังคุดผิวลายและเป็นเนื้อแก้วยางไหล น�าข้อมูลจากเซึ่นเซึ่อร์สถานีตรวจวัดอากาศ

อัตโนมัติและสถานีดิน แสดงผลอุณหภูมิและความชื้นท่ีเหมาะสมส�าหรับการระบาด 

ของเพลี้ยไฟและท�าการเตือนภัยเพื่อให้เกษตรกรด�าเนินการลดภาวะความเสี่ยงในการเกิด

การระบาดของเพล้ียไฟ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐาน 

การส่งออก

 หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนมังคุดออกนอก

ฤดูกาล ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�า โครงการ 

จะท�าประมวลองค์ความรู้เกีย่วกบัการจดัการสวนมังคดุจากเกษตรทีป่ระสบความส�าเรจ็ การ

ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ พัฒนาหัววัดอุณหภูมิและความช้ืนในดินแบบแม่นย�า  

น�าข้อมูลเชิงสภาพอากาศที่วัดได้นี้มาหาองค์ความรู้ พัฒนาระบบแสดงผลแบบทันที เพื่อน�า

ไปสู่การท�าเกษตรแม่นย�าของมังคุดนอกฤดูกาล ซ่ึึ่งจากผลการทดลองท่ีได้จะถูกน�ามา

วิเคราะห์หาสภาวะและช่วงการงดการให้น�้าท่ีเหมาะสมในการท�าให้มังคุดออกนอกฤดูกาล 

อีกท้ังยังสามารถแก้ปัญหาผลมังคุดผิวลาย เป็นยางไหลและเป็นเน้ือแก้ว ซ่ึึ่งเป็นการพัฒนา

คุณภาพส�าหรับมังคุดมาตรฐานส่งออก และท�าการถ่ายทอดผลงานและนวัตกรรมให้กับ

เกษตรกรสวนมังคุด
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บทที่ 2 เร่ืองควรรู้กอ่นปลูกมงัคุดนอกฤดู

การขยายพนัธ์ุ

พนัธ์ุ

การเลือกตน้พนัธ์ุ

 มังคุด (Garcinic mangostana L.) เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ ชอบสภาพอากาศ

ร้อนชืน้ อณุหภมูทิีเ่หมาะสมอยูใ่นช่วง 25 ถงึ 30 องศาเซึ่ลเซีึ่ยส ความชืน้สมัพทัธ์สงูประมาณ 

75 ถึง 85 เปอร ์ เ ซ็ึ่นต ์  ดินควรมีค ่าความเป ็นกรดด ่างประมาณ 5.5 ถึง 6.5  

และที่ส�าคัญควรเลือกพื้นที่ปลูกที่มีน�้าเพียงพอตลอดในช่วงฤดูแล้ง มังคุดจะให้ผลผลิต

ประมาณปีที่ 7 หลังจากมีการปลูก แต่ผลผลิตต่อต้นในระยะแรกจะต�่า ช่วงที่ให้ผลผลิตดีจะ

อยู่ประมาณ 13 ปีขึ้นไป โดยเฉีลี่ย 60 กิโลกรัมต่อต้น (น�้าหนักผลเฉีลี่ย 80 กรัมต่อผล) มังคุด

เป็นไม้ผลท่ีมีระบบรากที่หาอาหารค่อนข้างลึก ประมาณ 90 ถึง 120 เซึ่นติเมตร 

จากผิวดิน ดังนั้นจึงต้องการสภาพแล้งก่อนออกดอกค่อนข้างนาน โดยต้นมังคุดที่สมบูรณ์ใบ

ยอดมีอายุระหว่าง 9 ถึง 12 สัปดาห์เมื่อผ่านช่วงแล้งติดต่อกัน 21 ถึง 30 วัน และ 

มีการกระตุ้นน�้าถูกวิธีมังคุดจะออกดอก ช่วงพัฒนาการของดอก (ผลิตาดอกถึงดอกบาน) 

ประมาณ 30 วัน ช่วงพัฒนาของผล (ดอกบานถึงเก็บเกี่ยว) ประมาณ 11 ถึง 12 สัปดาห์ 

ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ เริ่มมีสายเลือดได้ 1 ถึง 2 วัน ผลมังคุดท่ีมีสีม่วงแดง  

จะเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 ถึง 13 องศาเซึ่ลเซึ่ียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90 ถึง 95 เปอร์เซึ่็นต์ 

สามารถเก็บรักษาได้นานประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์ ฤดูกาลผลผลิตของภาคใต้อยู่ใน 

ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน (กรมวิชาการเกษตร)

 มังคุดสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การเสียบยอด และ 

การทาบกิ่ง แต่วิธีที่นิยมปฏิิบัติกันอยู่คือ การเพาะเมล็ดโดยตรง เพราะสามารถท�าได้สะดวก

และรวดเร็ว ต้นมังคุดที่ได ้ไม ่กลายพันธุ ์  แต่มีข ้อเสียคือ ต้องใช้เวลาประมาณ 7  

ถึง 8 ปีกว่าจะให้ผลผลิต และหากมีการบ�ารุงรักษาเป็นอย่างดีก็อาจเร็วได้ผลเร็วกว่านี้ 

ได้เล็กน้อย ส่วนการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบยอดนั้น เป็นการน�าพันธุ์ดีจากต้นที่เคยให้ผลมา

แล้วซึ่ึ่งเป็นวิธีท่ีจะช่วยให้มังคุดให้ผลผลิตได้เร็วขึ้น ในการเพาะเมล็ดนั้นเมล็ดมังคุด 

ที่น�ามาเพาะควรจะน�ามาจากผลมังคุดท่ีแก่จัดและเป็นผลท่ียังสดอยู่เพราะจะงอกได้ดีกว่า 

เลือกเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ น�ามาล้างเนื้อและเส้นใยออกให้สะอาด แล้วรีบน�าไปเพาะ แต่หาก

ไม่สามารถเพาะได้ทันทีก็ให้ผึ่งเมล็ดที่ท�าความสะอาดแล้วให้แห้ง (ผึ่งลม) เก็บเมล็ดไว้ในถุง

พลาสติก และน�าไปแช่ตู้เย็นไว้จะเก็บไว้ได้นานขึ้น การเพาะเมล็ดสามารถเพาะลงในถุง

พลาสติกได้โดยตรง แต่หากท�าในปรมิาณมากๆ กค็วรเพาะในแปลงเพาะช�าหรอืกระบะเพาะ

ช�า ส�าหรับวัสดุเพาะช�าจะใช้ขี้เถ้าแกลบล้วนๆ โดยใช้ขี้เถ้าแกลบผสมทรายหรือดินร่วนหรือ

ผสมทรายก็ได้ แปลงเพาะช�าต้องมีวัสดุพรางแสง และรดน�้าให้วัสดุเพาะมีความชื้นอยู ่

เสมอ หลังจากเพาะจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 วัน เมล็ดจึงเริ่มงอก จากนั้นก็คัดเลือกต้น

กล้าที่มีความสมบูรณ์ และย้ายจากแปลงเพาะไปปลูกในถุงบรรจุดินผสมปุ�ยคอก ใช้ถุง 

ขนาด 4 ถึง 5 นิ้ว การย้ายควรท�าในช่วงที่ต้นกล้ามีอายุไม่เกิน 1 เดือน เพราะระบบราก 

 มังคุดที่ปลูกในประเทศไทยมีเพียง

พันธุ์เดียว เนื่องจากเกสรตัวผู้ของดอกมังคุด

เป็นหมัน เมล็ดจะเจริญจากเนื้อเยื่อของ 

ต้นแม่ โดยไม่ได้รับการผสมเกสร

 เลอืกต้นพนัธุท์ีไ่ด้จากการเพาะเมลด็ 

ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง อายุไม่น้อยกว่า 2 ปี 

หรอืมคีวามสงูมากกว่า 30 เซึ่นติเมตร มรีะบบ

รากสมบูรณ์ ไม่คดหรืองอ

ทำาความรู้จักมงัคุด
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ยังไม่แผ่กระจาย จะท�าให้ต้นกล้าไม่กระทบกระเทือนมาก แต่ต้องระวังล�าต้นอาจจะหักได้

เพราะยังต้นยังอ่อนอยู่ ต้องมีการพรางแสงและให้น�้ากับต้นกล้าเช่นเคย เมื่อต้นโตข้ึน 

ก็เปล่ียนเป็นถุงท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น ในการเปลี่ยนถุงก็ต้องระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือน 

ระบบรากเดิม และควรจะเปลี่ยนถุงบ่อยๆ สัก 5 ถึง 6 เดือนต่อครั้ง เพราะจะท�าให้มังคุด 

มีการเจริญเติบโตดีขึ้น และไม่มีปัญหาเรื่องรากคดงอก้นถุง เมื่อมังคุดมีอายุประมาณ 2 ปี  

มีความสูงราว 30 ถึง 35 เซึ่นติเมตร มียอด 1 ถึง 2 ฉีัตร ก็พร้อมที่จะปลูกในแปลงได้

การปลูกและการดแูลรักษามงัคุด
การเตรียมพืน้ที่

สภาพอากาศที่เหมาะสำาหรับการปลูกมงัคุด

ดนิที่เหมาะสำาหรับการปลูกมงัคุด

วธีิการปลูก

 พ่้นท่�ดอน ให้ท�าการไถพรวน เพื่อปรับพื้นที่ให้เรียบและขุดร่องระบายน�้า หากมี

ปัญหาน�้าท่วมขัง หากเป็นพื้นที่ดอนที่เคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อน ไม่ต้องท�าการไถพรวน

 พ่้นท่�ลูุ่ม เป็นพื้นที่ที่มีน�้าท่วมขังไม่มาก ให้น�าดินมาเทกองตามผังปลูก ความสูง

ประมาณ 1.0 ถงึ 1.5 เมตร แล้วปลกูมงัคดุบนสนักลางของกองดนิ หากพืน้ทีม่นี�า้ท่วมขงัมาก 

ท�าการยกร่องสวนให้มีขนาดสันร่องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน�้ากว้าง 1.5 เมตร  

ลึก 1 เมตร มีระบบระบายน�้าเข้าและออกเป็นอย่างดี

 มังคุดชอบขึ้นในที่ท่ีมีอากาศร้อนและความชื้นสูงอากาศร้อน อุณหภูมิระหว่าง  

25 – 35 องศาเซึ่ลเซึ่ียส ถ้าอุณหภูมิต�่ากว่า 20 องศาเซึ่ลเซึ่ียส ต้นมังคุดจะหยุดการ 

เจริญเติบโต และ ถ้าต�่ากว่า 5 องศาเซึ่ลเซึ่ียสก็อาจทิ้งใบและตายได้ดังนั้นในเขตภาคเหนือ

หรือบนภูเขาที่มีอากาศเย็นจึงปลูกมังคุดไม่ได้ส่วนในเร่ืองของฝน พ้ืนที่ที่ใช้ปลูกมังคุด 

ควรมีฝนตกอย่างสม�่าเสมอและมีฝนกระจายตลอดปี ในบริเวณท่ีปลูกมังคุดควรปลูก 

ไม้กันลมเพ่ือช่วยกันลมและเพ่ิมความช้ืนให้แก่อากาศรอบๆ ต้นมังคุดซ่ึึ่งก็จะท�าให้มังคุด 

มีการคายน�้าน้อยลง ไม้กันลมท่ีนิยมปลูกกันก็ได้แก่ต้นทองหลางหรือต้นไผ่

 ดินที่มีหน้าดินลึกมีอินทรีย์วัตถุสูงและระบายน�้าได้ดีเป็นดินท่ีมังคุดเจริญเติบโต 

ได้ดีมากซึ่ึ่งดินประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นกรดอ่อนๆ มีค่าความเป็นกรดด่างประมาณ  

5.5-6.0 ที่ลุ่มระดับน�้าใต้ดินสูงก็ควรยกร่องก่อนปลูกมังคุดเพราะต้นมังคุดจะหยั่งรากยึดดิน

ไว้ได้ท�าให้ต้นไม้โค่นล้มง่ายและอากาศในพื้นดินมีเพียงพอต่อการหายใจของราก ดินที ่

ไม่เหมาะสมส�าหรับการปลูกมังคุดคือดินที่มีหน้าตื้นมีอินทรีย์วัตถุน้อย ดินมีลักษณะเป็น 

กรดหรอืด่างสงู ระบายน�า้ไม่ดเีมือ่ฝนตกเพยีงเลก็น้อยกเ็กดิการขงัแฉีะหรอืพอหยดุการให้น�า้

ก็จะแห้งและจับตัวเป็นก้อนแข็ง

 การเพาะเมล็ดมังคุดชาวสวนมักเลือกเมล็ดที่มีขนาดใหญ่มาเพาะควรใช้เมล็ดที่สด

และใหม่ไม่แกะเมด็จากผลทิง้ไว้เพราะจะท�าให้เมลด็งอกช้าหรอืไม่งอกเลย ก่อนเพาะควรล้าง

เนื้อออกจากเมล็ดเสียก่อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อรา ควรเพาะในที่ร่มซึ่ึ่งมีความชื้นสูง 

โดยจะต้องให้น�า้อย่างสม�า่เสมอ เมล็ดมงัคุดจะงอกภายใน 3–4 สัปดาห์ ถ้าเป็นการเพาะไว้ใน

กระบะช�ารวมกันเมื่อมังคุดมีใบจริงแล้ว 2 ใบควรแยกใส่ถุงเพาะช�าถุงละ 1 ต้นหลังจากช�า

ไว้ได้ 1 ปีควรเปลีย่นถงุเพาะช�าให้มขีนาดใหญ่ขึน้ในปีที ่2 ต้นมงัคดุจะแตกกิง่ข้างหรอืทีเ่รยีก

กนัว่าต้นมงัคดุมชีัน้หรอืขึน้ชัน้ เมือ่ต้นมงัคดุมอีายคุรบ 2 ปีกเ็ร่ิมน�ามาปลกูลงแปลงได ้แต่หาก

ยังไม่พร้อมท่ีจะปลูกก็อาจจะน�าลงปลูกในปีต่อไปคือเมื่ออายุ 3 ปีก็ได้แต่มักจะไม่เก็บไว้ 

นานกว่านี้เพราะต้นจะใหญ่เกินท�าให้ต้นตั้งตัวได้ช้า แม้ว่าการขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเมล็ด 

จะมีข้อดีท�าได้ง่ายและได้ต้นที่ตรงตามพันธุ์ที่ได้จะมีการจัดระบบรากที่ดีก็ตาม แต่วิธีนี้ก็

มีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือว่าต้องใช้เวลานาน 2 ถึง 3 ปีกว่าจะน�าต้นพันธุ์ลงปลูกในแปลงได้ 
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และระยะเวลาการออกดอกให้ผลก็ช้าคือประมาณ 7–8 ปีหลังจากการเพาะเมล็ด

 การทาบกิง่และการเสยีบยอด จะใช้ต้นตอทีไ่ด้จากการเพาะเมลด็โดยเลอืกใช้ต้นตอ

ที่มีอายุประมาณ 2 ปีวิธีการเสียบยอดที่ท�าได้ผลนั้นเป็นการเสียบยอดแบบผ่ากลางโดยการ

ตัดต้นตอให้สูงจากพื้นประมาณ 20–25 ซึ่ม. ตัดเหนือข้อใบ 1–2 ซึ่ม. แล้วผ่ากลางต้นลึก

ประมาณ 1–2 ซึ่ม. จากน้ันตัดก่ิงพันธ์ุให้มีใบติดอยู่ 4 ใบให้รอยตัดต่ออยู่ใต้ข้อของใบคู่ล่าง

ประมาณ 1–2 ซึ่ม. น�ามาตัดใบออกคร่ึงใบของทุกใบเพ่ือลดการคายน�้าแล้ววาดก่ิงพันธุ์ 

ด้านล่างให้เป็นรปูลิม่เสยีบบนรอยผ่าของต้นตอพนัด้วยพลาสตกิป้องกนัน�า้เข้าแล้วคลมุด้วย

พลาสติกอีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษาความชื้นยอดพันธุ ์จะติดกับต้นตอภายใน 5–8 สัปดาห์  

การทาบกิ่งมังคุดแบบปากฉีลามเหมือนกับการทาบไม้ทั่วไป พบว่าการทาบก่ิงนั้นนอกจาก

จะให้ผลเร็วขึ้นแล้ว ยังท�าให้ต้นมังคุดมีขนาดเล็กลงอีกด้วย

 การปลูกมังคุดสามารถท�าได้ทั้งการขุดหลุมปลูก ซึ่ึ่งเหมาะกับพ้ืนที่ท่ีค่อนข้างแห้ง

แล้งและยังไม่มีการวางระบบน�้าไว้ก่อนปลูก วิธีนี้ดินที่อยู ่ในหลุมจะช่วยเก็บความชื้น 

ได้ดีขึ้น แต่หากมีฝนตกชุก น�้าขังรากเน่า และต้นจะตายได้ง่าย ส่วนการปลูกโดยไม่ต้อง 

ขุดหลุม (ปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก) เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก วิธีนี้ช่วยในการระบายน�้า 

ได้ดี น�้าไม่ขังโคนต้น แต่ต้องมีการวางระบบน�้าไว้ก่อนจะท�าการปลูก ซึ่ึ่งต้นมังคุดจะ 

เจริญเติบโตเร็วกว่าการขุดหลุม ทั้งนี้จุดเน้นที่ส�าคัญในการปลูกมังคุด คือ ควรใช้ต้นกล้าที่มี

ระบบรากด ีไม่ขดงอในถุง แต่หากจะใช้ต้นกล้าขนาดใหญ่กใ็ห้ตดัดนิและรากทีข่ดหรอืพนัตรง

ก้นถุงออก ถ้าดินดีหน้าดินลึกก็ขุดหลุมเล็ก ถ้าดินไม่ดีต้องขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่ จากนั้นน�า

ปุ�ยคอกหรือปุ�ยอินทรีย์อื่นๆ มาผสมกับดินที่ขุดไว้บนปากหลุมในอัตราดิน 3 ส่วนต่อปุ�ยคอก 

1 ส่วนอาจผสมปุ�ยเคมีสูตร 15-15-15 ลงไปด้วย 2-3 ก�ามือและปุ�ยร็อคฟอสเฟตสัก 1 ก�ามือ

ก็ได้ จากนั้นจึงน�าต้นมังคุดออกจากถุงช�าหรือกระถางเพาะช�า ต้องระวังอย่าให้รากกระทบ

กระเทือนหรือฉีีกขา ต้องน�าต้นวางลงกลางหลุมเล็งแนวให้ตรงแถวแล้งกลบดินให้แน่นพอ

สมควร ปักไม้ผูกยึดต้นกันลมโยกด้วย จากนั้นจึงคลุมโคนต้นด้วยฟางข้าวหรือเศษ

ใบไม้แห้งแล้วรดน�้าให้ชุ่ม หลังการปลูกควรท�าร่มเงาให้มังคุด โดยการใช้ทางมะพร้าว หรือ 

เข่งไม้ไผ่ที่ไม่ใช้แล้วเป็นท่ีบังร่ม เพราะในระยะแรกมังคุดต้องการร่มเงา หากไม่มีร่มเงา

ให้ต้นมังคุดอาจโตช้า เกิดอาการใบไหม้และตายได้

ระยะปลูก

การใหน้�า

 เนื่องจากมังคุดเป็นไม้ผลที่มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ เจริญเติบโตช้า ระยะปลูกที่แนะน�า

คือ 8 ถึง 9 x 8 ถึง 9 เมตร ส�าหรับสวนที่จะใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานควรจะเว้นระยะ

ระหว่างแถวให้ห่างพอที่เครื่องจักรกลจะเข้าไปท�างานแต่ให้ระยะระหว่างต้นชิดข้ึน โดยมี

จ�านวนต้นต่อไร่ประมาณ 20-25 ต้นต่อไร่

 ต้องให้น�้าอย่างสม�่าเสมอช่วงการเจริญเติบโตทางใบ และงดให้น�้าช่วงปลายฝน  

ต้นมังคุดที่มีอายุตายอด 9 ถึง 12 สัปดาห์ และผ่านสภาพแล้ง 20 ถึง 30 วัน เมื่อแสดงอาการ

ใบตก ปลายใบบิด ก้านใบและกิ่งที่ปลายยอดเริ่มเป็นร่อง ให้กระตุ้นการออกดอกโดยการ 

ให้น�้าอย่างเต็มที่ให้มากถึง 1,100 ถึง 1,600 ลิตรต่อต้น จากนั้นให้หยุดดูอาการ 7 ถึง 10 วัน 

เมื่อพบว่าก้านใบและกิ่งที่ปลายยอดเริ่มเต่งขึ้นก็ให้น�้า เป็นครั้งที่ 2 ในปริมาณ 1/2 ของครั้ง

แรก หลังจากนั้น 10 ถึง 14 วัน ตาดอกจะผลิออกมาให้เห็น และควรมีการจัดการน�้า 

เพื่อควบคุมให้มีปริมาณดอกเพียง ร้อยละ 35 ถึง 50 ของยอดท้ังหมด เพื่อให้ได้ผลผลิต 

ท่ีมีคุณภาพ โดยหลังจากมังคุดออกดอกแล้ว 10 ถึง 15 เปอร์เซ็ึ่นต์ของตายอดทั้งหมด  

ควรให้น�้าปริมาณมากถึง 220-280 ลิตรต่อต้นทุกวัน จนกระทั่งพบว่ายอดที่ยังไม่ออกดอก

เริ่มมียอดอ่อนแทนตาดอก จึงค่อยให้น�้าตามปกติ คือ 80-110 ลิตรต่อต้น และจะต้องให้น�้า

ในปริมาณนี้อย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ผลมังคุดมีพัฒนาการที่ดี
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การให้ปุ�ยเคมีและปุ�ยอินทรีย์มักจะใส่ปีละประมาณ 2 ครั้งคือ ช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน 

ปุ�ยอินทรีย์มักจะใช้ปุ�ย คอก 2-3 บุ้งกี๋ (หากเป็นมูลเป็ดมูลไก่จะใช้น้อยกว่ามูลวัว) ส่วนปุ�ย

เคมีมักใช้สูตรเสมอ เช่น 15-15-15 หว่านรอบโคนต้นบริเวณชายพุ่ม ซึ่ึ่งจะใช้มากหรือน้อย

ขึน้อยูก่บัความกว้างของทรงพุม่ต้น (การใช้ปุ�ยเคมนีัน้หากจะให้ถกูต้องตามหลกัวชิาการควร

มีการตรวจสอบธาตุอาหารในดินก่อนแล้วจึงค่อยเลือกใช้ปุ�ยที่มีสูตรเหมาะสมกับดินนั้น) 

มังคุดเป็นพืชที่มีการตอบสนองต่อปุ�ยได้ดี หากได้รับปุ�ยอย่างเพียงพอต้นจะโตเร็วและให้ผล

เร็ว แต่ไม่ควรเร่งให้ปุ�ยไนโตรเจนมากจนเกินไปเพราะจะท�าให้ปล่องยืดยาวเก้งก้างหลังจาก

พ้นปีที ่2 ไปแล้วมงัคดุจะเริม่ต้ังตัวได้ในระยะนีจึ้งไม่ต้องดูแลรกัษาอย่างใกล้ชดิเหมอืนในช่วง

แรกๆ แต่การให้น�้าให้ปุ�ยยังจะต้องกระท�าอย่างสม�่าเสมอ

การใส่ปุ�ยแก่มังคุดจะแบ่งใส่ตามระยะพัฒนาของต้นและการเก็บเกี่ยวเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 1. เพื่อบ�ารุงต้นหลังการเก็บเกี่ยว ปุ�ยอินทรีย์ 20 ถึง 50 กิโลกรัม/ต้น หรือ ปุ�ยเคมี 

สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในปริมาณ 1 ถึง 3 กิโลกรัมต่อต้น

 2. เพื่อส่งเสริมการออกดอก (ช่วงปลายฝน) ปุ�ยเคมีสูตร 8-24-24 หรือ 9-24-24 

ในปริมาณ 2 ถึง 3 กิโลกรัมต่อต้น

 3. เพื่อบ�ารุงผล (หลังติดผล 3 ถึง 4 สัปดาห์) ปุ�ยเคมีสูตร 13-13-21 ในปริมาณ  

2 ถึง 3 กิโลกรัม/ต้น

 ปุ�ยท่ีให้กับต้นมังคุดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ปุ�ยอินทรีย์และปุ�ยเคมี ปุ�ยอินท

รีย์เช่น ปุ�ยคอก ปุ�ยหมัก ปุ�ยพืชสด ปุ�ยอินทรีย์นอกจากจะให้ธาตุอาหารแก่มังคุดแล้วยังมี 

คุณสมบัติอ่ืนๆ อีก เช่น ช่วยปรับโครงสร้างของดินและช่วยให้ธาตุอาหารบางอย่างเป็น 

ประโยชน์ต่อมังคุดมากข้ึน เป็นต้น ส�าหรับการเลือกใช 

้ปุ �ยอินทรีย์ควรเลือกใช้ปุ�ยอินทรีย์ท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ปุ�ย 

พืชสด และ ปุ�ยหมัก หากจ�าเป็นต้องน�าเข้าจากนอกสวน

ก็ควรเลือกประเภทท่ีหาง่ายราคาถูกและอยู่ใกล้สวน  

เช่น ฟางข้าวแกลบ ข้ีเล่ือย และ ปุ�ยคอกต่างๆ เป็นต้น 

ปุ�ยอินทรีย์น้ันควรให้แก่มังคุดอย่างน้อยปีละคร้ัง ถ้าให 

มากคร้ังได้ก็ยิง่ดีท้ังน้ีก็แล้วแต่เงินทุนและแรงงานท่ีมีอยูซ่ึ่ึ่ง

การให้ในแต่ละคร้ังควรโรยท่ีรอบทรงพุ่มในปริมาณท่ี 

พอสมควร ระยะท่ีเหมาะกับการใส่ปุ�ยอินทรีย์คือหลังจาก

การใสปุ่ย๋

การกำาจัดวชัพชื

เก็บผลแล้ว อาจใส่ในช่วงกลางของฤดฝูนและหลงัจากตดิผลแล้วอกีสัก 1-2 คร้ังก็ได้โดยท่ัวไป

หากดินอุดมสมบูรณ์ดี การใส่ปุ�ยอินทรีย์อย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว ส�าหรับปุ�ยเคมีน้ันแม้ว่า

จะเป็นปุ�ยท่ีให้ธาตุอาหารแก่มังคุดในปริมาณมากและมังคุดสามารถตอบสนองต่อปุ�ย 

อย่างรวดเร็วก็ตาม แต่ปุ�ยเคมีจะสลายตัวเร็วและอาจท�าให้เกิดผลตกค้างอย่างอ่ืนๆ เช่น ดิน

มีสภาพเป็นกรดมากข้ึน ดินจับตัวเป็นก้อน และ มีการระบายอากาศไม่ดี ดังน้ันจึงควรให 

ปุ�ยเคมีเพียงเพ่ือทดแทนธาตุอาหารในดินส่วนท่ีมังคุดน�าไปใช้เท่าน้ันก็พอ ปกติชาวสวน

จะให้ปุ�ยเคมีปีละ 2 คร้ังคือหลังจากเก็บผลแล้ว โดยให้ปุ�ยสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 และหลัง

จากมังคุดออกดอกก็จะให้ปุ�ยสูตรท่ีมีโปแตสเซีึ่ยมสูง เช่น 12-12-17 หรือ 13-13-21 เป็นต้น 

การให้ปุ�ยจะใช้วิธีหว่านรอบตามแนวรอบทรงพุม่ ส่วนการให้ปุ�ยทางใบกเ็ป็นวิธีการให้ปุ�ยเพ่ือ

ให้ต้นมังคุดตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่การให้ปุ�ยประเภทน้ี ปุ�ยก็จะสลายตัวอย่าง 

รวดเร็วซ่ึึ่งท�าให้ส้ินเปลืองเงนิทุนท้ังค่าปุ�ยค่าแรงงานในการฉีีดพ่น ค่าเช้ือเพลงิ และ ค่าสกึหรอ

ของเคร่ืองยนต์ แต่หากให้ไปพร้อมกับการฉีีดพ่นยาก�าจัดศัตรูพืชก็จะส้ินเปลืองน้อยลง  

ส�าหรบัการใช้ฮอร์โมนหรอืสารควบคมุการเจรญิเติบโตของพชืน้ันควรพจิารณาให้รอบคอบว่า 

มีประโยชน์เพียงใด และ ก่อให้เกิดผลเสียต่อต้นมังคุดด้วยหรือไม่

 ในระยะท่ีต้นมังคุดยังเล็กอยู่คือในช่วง 4-5 ปีแรกนั้นหากไม่มีการปลูกพืชแซึ่ม 

ก็จ�าเป็นต้องช่วยก�าจัดวัชพืชให้มังคุดด้วย เพราะมังคุดโตช้าและนิยมปลูกห่าง จึงท�าให้มี 

พื้นที่ว่างมากวัชพืชจึงเจริญได้อย่างรวดเร็วถ้ามีแรงงานและเคร่ืองจักรพอควรใช้วิธีการตัด

หรือพรวนแกลบ แล้วปล่อยให้เศษวัชพืชเหล่านั้นเป็นปุ�ยพืชสดในแปลงปลูกต่อไป หากมี

ความจ�าเป็นจรงิๆ จงึจะใช้สารเคมกี�าจดัเมือ่ต้นมงัคดุมทีรงพุม่แผ่กว้างแล้ว ปัญหาเรือ่งวชัพชื

ก็จะลดน้อยลง เพราะต้นมังคุดมีทรงพุ่ม ทึบท�าให้วัชพืชไม่สามารถขึ้นภายใต้ทรงพุ่มได้ 

แต่หากยังมีวัชพืชขึ้นก็จะใช้วิธีถากหรือตัดเพียง 1-2 ครั้งวัชพืชก็จะหมดไป นอกจากนี้การ

คลุมโคนต้นด้วยเศษพืชหรือฟางข้าวจะช่วยป้องกันวัชพืชได้อีกทางหนึ่งด้วย หากไม่มีการ

ปลูกพืชแซึ่มระหว่างต้นมังคุดขอแนะน�าให้ปลูกพืชคลุมดินด้วยเพราะนอกจากจะช่วยคลุม

วชัพชืแล้วยงัช่วยเพ่ิมความอดุมสมบรูณ์ของดนิและป้องกันการชะหน้าดนิเมือ่ฝนตกหนกัด้วย 

พืชคลุมดินที่นิยมปลูกกันก็คือพืชตระกูลถั่ว เช่น เซึ่นโตรีมา เพอราเรีย และ คาโลโปโกเนียม 

เป็นต้น
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การปฏิบตัอิื่นๆ
 1. การเตรียมสภาพต้นมังคุดให้พร้อม คือ การจัดการให้ต้นมังคุดแตกใบอ่อน 

ในเวลาที่เหมาะสม และพัฒนาไปเป็นใบแก่ได้พอดีกับช่วงที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมปกติ 

ต้นมังคุดที่ตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ�ยตามค�าแนะน�าจะแตกใบอ่อนตามเวลาท่ีเหมาะสม แต่ต้นท่ี 

ไว้ผลมากและขาดการบ�ารุงที่ดีในฤดูที่ผ่านมา แม้จะจัดการต่างๆ แล้ว แต่ก็มักจะไม่ค่อย 

แตกใบอ่อนหรือแตกใบอ่อนช้า จึงควรกระตุ้นการแตกใบอ่อนโดยฉีีดพ่นปุ�ยยูเรีย อัตรา  

100 ถึง 200 กรัมต่อน�า้ 20 ลิตร แต่หากพ่นปุ�ยยูเรียไปแล้ว มังคุดยังไม่ยอมแตกใบอ่อน 

ก็ให้ใช้ไทโอยูเรีย จ�านวน 20 ถึง 40 กรัม ผสมน�้าตาลเดกซึ่์โตรส จ�านวน 600 กรัม ในน�้า  

20 ลิตร (ไทโอยูเรียมีความเป็นพิษต่อพืชสูงจะท�าให้ใบแก่ร่วงได้จึงต้องใช้ด้วยความ

ระมัดระวัง) เม่ือมังคุดแตกใบอ่อนแล้วให้ดูแลรักษาใบอ่อนท่ีแตกออกมาให้สมบูรณ์  

โดยการหมัน่ตรวจสอบและป้องกนัการระบาดของหนอนกดักนิใบและโรคใบจดุอย่างใกล้ชดิ

 2. การจดัการเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลติทีม่คุีณภาพ (มังคดุคณุภาพ หมายถึง ผลมงัคดุ

ที่มีผิวลายไม่เกิน 5 เปอร์เซึ่็นต์ของผิวผลและมีน�้าหนักไม่น้อยกว่า 80 กรัม ปราศจากอาการ

เนื้อแก้ว ยางไหลภายในผล และจะต้องเป็นผลที่เก็บเกี่ยวถูกวิธี) ส่วนการควบคุมปริมาณ 

ดอก มังคุดทุกดอกจะเจริญเติบโตเป็นผลได้โดยไม่ต้องผสมเกสร หากปล่อยให้ออกดอกมาก

เกินไป ผลที่ได้มีขนาดเล็กราคาไม่ดี และยังมีผลต่อความสมบูรณ์ของต้นในปีถัดไป นอกจาก

จะจัดการน�้าตามที่กล่าวแล้ว ในกรณีที่พบว่ามังคุดออกดอกมากเกินไป ให้หว่านปุ�ยทางดิน 

สูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15 ในปริมาณ 2 เท่าของปกติควบคู่กับการให้น�้าจะท�าให้ 

ผลที่มีอายุ 2 ถึง 3 สัปดาห์ร่วงได้บางส่วน และจะต้องท�าการตรวจสอบและป้องกันก�าจัด

ศัตรูเพลี้ยไฟ ไรแดง ไรขาวอย่างใกล้ชิดในช่วงดอกใกล้บาน และติดผลขนาดเล็ก

 3. การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลมังคุดที่แก่พอเหมาะ เมื่อผลเริ่มเป็นระยะสายเลือด 

คือ ผลที่มีสีเหลืองอ่อนปนสีเขียว มีจุดประสีชมพูกระจายอยู่ทั่วผล แนะน�าให้เก็บเกี่ยวด้วย

ตะกร้อผ้าเพื่อป้องกันผลตกลงมากระแทกกับพื้นและรอยขีดข่วนที่ผิว
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บทที่ 3 มงัคุดคุณภาพสง่ออก
การทำามงัคุดคุณภาพสง่ออก

การทำามงัคุดตน้ฤดเูกบ็เกีย่วใหม้รีาคาสงู

การแตง่กิง่ ฉีดยาล้างตน้

มังคุดที่มีคุณภาพส่งออกมีลักษณะดังนี้คือ

 1. ผลมังคุดที่มีขนาดใหญ่มีน�้าหนักผลละ 70-100 กรัมหรือประมาณ 10-15 ผล 

ต่อกิโลกรัม 

 2. ผิวผลมังคุดจะต้องสะอาด ไม่ด่างด�า ไม่มีแมลง หรือ ราด�าติดอยู่ ไม่มีรอยแผล 

หรือ รอยกัดรอยดูดของแมลง ผิวไม่หยาบกร้าน หรือ ตกสะเก็ด กลีบเลี้ยงใกล้ขั้วผลควรมี 

สีเขียวสดไม่เหี่ยวแห้ง ถ้ามีอาการยางไหลอาจใช้มีดขูดยางออกให้หมด

 3. บริเวณ กลีบเลี้ยงต้องสะอาดไม่มีแมลงอาศัยอยู่เรื่องนี้เป็นสิ่งส�าคัญ เพราะ 

บางประเทศจะห้ามน�าผลมังคุดไปขายหากตรวจพบว่ามีแมลงติดอยู่ท่ีผล ดังนั้นหากพบ 

ควรใช้ผ้าเช็ด ใช้แปรงเขี่ยออก หรือ อาจใช้ลมเป่าก็ได้

 4. มังคุดไม่มีอาการเปลือกแข็ง ยางไหล เนื้อแก้วหรือเน่าเสีย

 การท�ามงัคดุคณุภาพส่งออกต้องมกีารจดัการทีเ่ป็นระบบ ตัง้แต่ดอกมงัคดุเริม่บาน

จนถึงเก็บเกี่ยวได้ เพราะผิวของผลมังคุดต้องมันไร้ต�าหนิและกลีบเลี้ยงรองผลสีเขียว  

ซึ่ึ่งบริเวณกลีบเลี้ยงรองผลเป็นเนื้อเยื่อที่บอบบาง ถูกโรคแมลงสร้างความเสียหายได้ง่ายใน

ทุกระยะที่มีการพัฒนาผล โดยเฉีพาะหลังดอกบาน 30 วัน เป็นระยะเวลาที่มีการพัฒนาผล

ท่ีรวดเร็วมาก ข้ัวผลจึงต้องมีประสิทธิภาพในการเคล่ือนยา้ยสารอาหารจากใบไปยงัผล ซ่ึึ่งข้ัว

ผลท่ีมีประสิทธิภาพจะท�าให้ผลพัฒนาการได้เร็วไหลล่ืน มวลของ

ผลจะมีมาก กลีบเล้ียงรองผลของมังคุดก็จะเขียว

สดใสจนถึงผลแก่ การท�าให้ข้ัวผลส่งผ่าน

สารอาหารได้ไหลล่ืนจึงเป็นเคล็ดลับ

ส�าคัญในการท�ามังคุดผิวมันกลีบ

เล้ียงรองผลเขียว การโตของผลท่ีมี

การหยดุชะงักเป็นระยะ เพ่ือรอสาร

อาหารหรือกระทบจากอากาศ ผิว

และข้ัวผลมกัเกิดการปรแิตก เกดิยาง

ไหลได้ง่าย

 การท�ามังคุดต้นฤดูต้องท�าใบให้พร้อมก่อน ใบมีเวลาสังเคราะห์แสงมากพอจน 

สะสมอาหารได้มากส�าหรับการออกดอกก่อนมังคุดปี มังคุดปีออกมากเพราะสภาพอากาศ 

ท่ีใบมังคุดมีเวลาสะสมอาหารจนพอท่ีจะออกดอก การท�ามังคุดต้นฤดูเป็นการเลียนแบบ

ธรรมชาตใิห้มงัคดุมใีบทีด่ก่ีอน โดยการจดัการของเราแทนทีจ่ะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ

ท่ีสภาพอากาศเป็นตัวจัดการให้มังคุดออกดอก ส�าหรับมังคุดภาคตะวันออกเป็นเพราะ 

ลมหนาว เก็บขายเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม ส่วนมังคุดภาคใต้เก็บขายในช่วงเดือน

สงิหาคม-เดอืนกนัยายน มงัคดุออกดอกเพราะแล้ง ซึ่ึง่เป็นช่วงเวลาทีม่งัคดุออกสูต่ลาดพร้อมๆ 

กนั ท�าให้ราคาไม่สูงนกั แต่ถ้าท�าแผนการจดัการทีดี่ มีใบสมบรูณ์ มเีวลาสะสมอาหารพอ การ

ออกดอกก่อนเพ่ือให้ได้มังคุดต้นฤดูของภาคตะวันออกเพื่อขายในเดือนกุมภาพันธ์- 

เดอืนมนีาคม กม็คีวามเป็นไปได้มาก หรือจะให้ออกดอกในเดอืนกรกฎาคม ส�าหรับมงัคุดทาง 

ภาคใต้ก็จะสามารถมาเก็บขายได้ในเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม ก็จะได้ราคาดีเช่นกัน

 ก�รื่แต้่งกิ�ง เป็นการจัดการต้นที่มีประสิทธิภาพ 

เพือ่การสงัเคราะห์แสง สะสมอาหาร และเพือ่การสร้างดอก 

ติดผล ตามที่ต้องการ ต้องก�าจัดกิ่งเสีย กิ่งไม่ดี กิ่งท�ามุมไม่

ดี เพื่อที่ทุกใบ ทุกยอดได้รับแสงอย่างเต็มที่มากที่สุด การ

สังเคราะห์แสงก็จะมีประสิทธิภาพ 

 ก�รื่ฉด่ย�ลู้�งต้้น เป็นการท�าความสะอาดต้น เพือ่

ก�าจดั โรคและแมลง ตะใคร่น�า้ สาหร่ายทีส่ะสมในต้น ก�าจดั

แหล่งหลบซึ่่อนของโรคและแมลงที่มักสะสมและเพิ่ม

จ�านวน ท�าความเสียหาย ได้แก่ เพล้ียไพ ไรแดง หนอนเจาะ

ท�าลายกิ่ง ท�าลายต้น เพล้ียหอย เพล้ียแป้ง โรคสะสมมา

จากตะไคร่น�้าและเชื้อรา เป็นคราบสีเขียว สีขาว ตามก่ิง

และต้น ท�าให้ต้นช้ืน ผิวเปลือกอ่อนนุม่จนแมลงมาวางไข่ได้

ง่าย ส่วนไรแดง ไรสนมิ เม่ือมคีวามชืน้พอทีจ่ะทวจี�านวนได้

จนวกิฤต และการสะสมของเพลีย้หอย เพลีย้แป้ง เพลีย้ข้าว

ตอกเพิ่มจ�านวนได้มาก
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ธาตอุาหารที่สำาคัญในการฟื้ นตน้-สะสมอาหาร การสร้างดอกเสริมความแขง็แรงเพือ่การตดิผลที่ดี

เร่งใบแกห่ยุดใบอ่อน

 ธาตุอาหารที่ฉีีดพ่นทางใบ เป็นการให้ธาตุอาหารที่มังคุดต้องการในการสร้างใบ 

ที่เขียวเข้ม ทันเวลากับการสร้างเนื้อใบที่ดีมากพอ เพราะใบมังคุดท่ียังอ่อนอยู่หรือระยะ

เพสลาดเป็นเวลาที่ส�าคัญ ในการรวบรวมธาตุอาหารเพื่อการสร้างสีเขียว และเนื้อใบ 

ให้มากพอ ทันกับปุ�ยในโตรเจนที่เข้ามาเพื่อสร้างเนื้อใบใหม่ หากใบแก่เลยระยะเพสลาด 

แล้ว การสร้างเม็ดสีเขียวจะท�าได้น้อย เพราะเนื้อใบแก่เกินไปแล้วนั้น การเกิดอาการใบลาย 

ใบเหลืองจะมมีาก จ�านวนใบทีด่อีาจมไีม่มากพอกบัการสงัเคราะห์แสง สร้างอาหาร เลีย้งราก 

เลี้ยงผล จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ท�าให้ต้นไว้ผลได้น้อย ต้นโทรมง่าย ผลมังคุดไม่สามารถใหญ่

ได้ขนาดตามที่ต้องการ ซึ่ึ่งธาตุที่จ�าเป็นในการสร้างใบท่ีเขียวเข้ม ใบใหญ่ ใบหนา ใบม ี

อายุยาว ไม่หลุดร่วงง่าย ได้แก่ ธาตุแมกนีเซึ่ียม สังกะสี เหล็ก แมงกานีส และก�ามะถัน

 การเร่งใบให้เขียวเข้มแก่รอบพร้อมกันเป็นชุด หรืออ้ันใบ เพ่ือไม่ให้มีใบอ่อน

กระจัดกระจาย ท�าให้ต้นสะสมสารอาหาร เพ่ือการสร้างดอกเป็นชุดเดียวกันโดยการใช้  

ปุ�ยน�้าเคมีสูตร 0-28-18 ร่วมกับ ปุ�ยน�้าเคมีท่ีประกอบด้วยธาตุแคลเซีึ่ยม 

แม็กนีเซีึ่ยม เป็นการให้ธาตุฟอสเฟตโพแทสเหลว ร่วมกับ

ธาตุแคลเซีึ่ยม แมกนีเซีึ่ยม ใบจะเขียวเข้ม แก่จัด เป็นมัน 

การสะสมน�้าตาลท่ีระดับเรือนยอดและตาดอกจะมาก 

การจะมีตาดอกมากต้องสามารถตัดตอนการแตกใบ

อ่อนได้มากกว่า 15 วัน เพ่ือจัดการระดับฮอร์โมนใน

ต้นให้มาทางการสร้างดอก แต่หากสภาพแวดล้อมมี

ฝนตกมาก จนใบอ่อนออกไม่หยุด เพราะปัจจัยปุ�ย

ไนโตรเจนทางดินมากเกินไป ต้องแก้ไขด้วยการใช้ปุ�ย

น�้าเคมีท่ีมีแคลเซีึ่ยม 14% เพ่ือกดใบอ่อน 1-2 คร้ัง 

เพราะในการฉีีด 1 คร้ัง จะคุมยอดอ่อนได้ 10 วัน

ระยะดอกบานตดิผล

ขึ้นลูกด ีบำารุงผลอ่อน

 การมีดอกพร้อมกันจ�านวนมาก ซึ่ึ่ง

ทุกๆ ดอกนั้นต้องการ ธาตุอาหารและสาร

อินทรีย์ชนิดเดียวกันเป็นจ�านวนมาก หากเกิด

การขาด หรือไม่เพียงพอ มักเกิดปัญหาการ

หลุดร่วงหลังดอกบานได้ ดังนั้นจึงควรฉีีดก่อน

ดอกบานและหลังดอกบาน ส่วนมากได้ 3 วัน 

เพื่อท�าให้การติดผลที่ดีสมบูรณ์ การพัฒนา 

ผลอ่อนไม่ติดขัด สภาพอากาศที่เย็นอุณหภูมิ

ต�่าเกินไป หรืออุณหภูมิกลางวัน กลางคืนที ่

แตกต่างกนัเกนิไป การหลดุร่วงกจ็ะมมีากหรอื

มีลมร้อนพัดผ่าน ท�าให้การหลุดร่วงเกิดมาก

เช่นกัน

 มังคุดระยะผลอ่อนต้องการธาตุอาหารส�าคัญเพื่อการพัฒนาผล คือ แคลเซีึ่ยม 

แมกนีเซึ่ียม และ ฟอสเฟต ซึ่ึ่งเป็นธาตุอาหารที่จ�าเป็นส�าหรับการสร้างเนื้อสร้างเปลือกของ

ผล การติดผลจ�านวนมากพร้อมกัน และต�าแหน่งของผลอยู่ท่ีซึ่อกใบ ข้ัวผลมังคุดจึงมีความ

ส�าคัญ ต้องท�างานได้ดีสามารถส่งผ่านอาหารจากใบไปทุกๆ ผลอย่างท่ัวถึงพร้อมๆ กัน เพ่ือ

การโตของผลที่สม�่าเสมอ ปัญหาการหลุดร่วงมาก ผลเล็ก ผลแกร็น เปลือกแตกยางไหล มัก

เกิดจากการท�างานของขั้วผลติดขัดทั้งสิ้น

 ฉีีดพ่นในระยะผลอ่อน เพ่ือการข้ึนผลท่ีดี สมบูรณ์ แข็งแรงและการท�างานของข้ัว

ผลท่ีปกติ ปุ�ยน�้าเคมีสูตร 0-17-5 ร่วมกับปุ�ยน�้าเคมีท่ีประกอบด้วยธาตุแคลเซีึ่ยม แม็กนีเซีึ่ยม

และ อมฤต (ข้ัวผลจะสด ท�าการส่งผ่านสารอาหารได้ดีไปยังทุกผล ลดปัญหาข้ัวผลแห้ง ยาง

ไหล) และต้องเสริมทางดินด้วย เปอร์ก้า และ ยูท่า 10
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การเพิม่ขนาดผล
 ต้องฉีีดพ่นด้วยปุ�ยน�้าเคมีสูตร 0-17-5 อัตราใช้ 200 ซีึ่ซีึ่. และ ปุ�ยน�้าเคมีท่ีประกอบ

ด้วยธาตุแคลเซีึ่ยม แม็กนีเซีึ่ยม อัตราใช้ 200 ซีึ่ซีึ่. ฉีีดพ่นทุกๆ 10 วัน 2-3 คร้ัง เพ่ือการมีผล

ใหญ่ ข้ัวผลเขียวสด ลดอาการเปลือกแตก ข้ัวผลแตก ลดอาการยางไหลซ่ึึ่งปัญหาจะรุนแรง

ข้ึนเม่ือมีฝนตกในระยะใกล้เก็บเก่ียว

 การท�าเน้ือหวาน เป็นการยกระดับน�า้ตาลในผลให้สูงข้ึน เพราะมังคุดหวานจากการ

เปล่ียนแปลงของกรดท่ีมีมากเป็นน�้าตาลท่ีสูงข้ึนด้วยการเพ่ิม แคลเซีึ่ยม โบรอน และ

โพแทสเซีึ่ยมเหลว ฉีีดพ่นทางใบ ได้ผลเร็วและเกิดผลข้างเคียงน้อย อัตราใช้ 200 ซีึ่ชี. และ

ปุ�ยน�้าเคมีสูตร 0-0-30 อัตราการใช้ 200 ซีึ่ซีึ่. ฉีีดพ่นทุก 10 วัน 1-2 คร้ังก่อนการเก็บเก่ียว

 บ่อยครั้ง ที่เกษตรกรพบว่าการป้องกันก�าจัดแมลง เช่น เพลี้ยไฟ ได้ผลลัพธ์ไม่เป็น

ที่น่าพอใจนัก เนื่องจากปัจจุบัน เพลี้ยไฟ มีความต้านทาน หรือดื้อต่อสารก�าจัดแมลงมากขึ้น 

อีกทั้ง เพลี้ยไฟยังเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าไห้เกิด ผิวข้ีกลากบนผลมังคุดอีกด้วย เกษตรกรจึง

ต้องมีการใช้สารก�าจัดแมลงแบบสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกลไกการออกฤทธิ� (IRAC) 

ไม่ควรใช้สารก�าจัดแมลงท่ีมีกลไกการออกฤทธิ�แบบเดียวกันร่วมกัน หรือซึ่�้าติดต่อกัน เกิน 2-3 

คร้ัง 

  เพ่ือชะลอความต้านทานและสร้างความยั่งยืนของการใช้สารก�าจัดแมลง นอกจาก

จะได้ผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนแล้ว ยังสามารถควบคุมศัตรูพืชได้กว้างและครอบคลุม

ดียิ่งข้ึน 

โรคราดำา

อาการหเูน่า

โรคใบจุดมงัคุด

 เชื้อราด�า พบอยู่ทั่วไปในสวนที่ขาดการดูแลจะพบแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง 

เพล้ียอ่อน ท่ีมาดูดกินน�้าเล้ียงแล้วยังถ่ายมูลน�้าหวานท้ิงเอาไว้เป็นอาหารของมดและ 

ท�าให้เกิดเช้ือราด�าตามมาท้ังบนใบ ก่ิง และผล หากเกิดบนผลจะท�าให้ผลมีคราบสีด�า  

เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ผิวมังคุดไม่สวย ไม่เนียนใส เชื้อราด�าแพร่กระจายไปกับลมและ 

น�้าฝน โดยเฉีพาะในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวท�าให้ผิวมังคุดแลดูสกปรก ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

 เกดิจากการปล่อยปะละเลย ขาดการดแูลในช่วงมงัคดุตดิผลหรอืขัว้ผลส่งสารอาหาร

ติดขัด โดยเฉีพาะช่วงฝนตกชุกท�าให้เกิดเช้ือราเข้าท�าลาย หรืออาจมีแมลงปากดูด เช่น  

เพลี้ยไฟ หรือเพลี้ยแป้ง ท�าให้กลีบเลี้ยงหรือมังคุดเกิดบาดแผลให้เชื้อราเข้าท�าลายซึ่�้า 

 ลักษณะอาการพบเป็นแผลสีน�้าตาลบริเวณหูมังคุด โดยเฉีพาะในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว ท�าให ้

ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

 เชื้อราสาเหตุเข้าท�าลายใบมังคุดใน

ระยะใบอ่อนและใบเพสลาด ลักษณะอาการ

พบแผลทีม่ขีนาดและรูปร่างไม่แน่นอน มสีีเทา

ปนน�้าตาล ขอบแผลสีน�้าตาลเข้ม รอบแผลด้าน

นอกมีสีเหลืองท่ีบริเวณกลางแผลอาจพบเห็น 

สปอร์ของเช้ือราเป็นผงหรือเม็ดเล็กๆ สีด�าเกิด

ขึ้น ส่งผลเสียต่อการออกดอกและท�าให้ผล

มังคุดไม่โต

 ก�รื่ป้องกนักำ�จดั ฉีดีพ่นด้วยสารเคมี 

เช่น คอปเปอร์ออกซึ่ีคลอไรด์ แมนโคเซึ่บ คาร์

เบนดาซึ่ิม หรือเบนโนมิล เป็นต้น

บทที่ 4 โรคและแมลงศตัรูมงัคุด
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โรคใบแหง้และขอบใบแหง้

โรคใบจุดสาหร่ายหรือจุดใบสนิม

เปลือกแตกยางไหล
 โรคใบแห้งและขอบใบแห้ง เกิดจาก

สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม คือ แสงแดดจัด 

ความชื้นต�่า ท�าให้น�้าระเหยออกจากขอบใบ

มาก จนกระทั่งขอบใบแห้ง ท�าให้มังคุดเจริญ

เติบโตช้า ต้นขาดความสมบรูณ์ให้ผลผลติน้อย 

จงึควรหลีกเลีย่งการปลกูมงัคดุในสภาพทีม่ภีมูิ

อากาศไม่เหมาะสม และโดยทั่วไปก็มักจะพบ

อาการใบไหม้ขอบใบแห้งในช่วงฤดูแล้ง ซึ่ึง่ตรง

กับช่วงที่ผลมังคุดก�าลังออกดอก ติดผลพอดี 

เมื่อใบมังคุดขาดความสมบูรณ์จะท�าให้ผล

มังคุดขาดความสมบูรณ์ตามไปได้ 

 ก�รื่ป้องกันกำ�จัด ควรจะดูแลให้ต้น

มังคุดได้รับน�้าอย่างสม�่าเสมอและพอเพียง

 ในสวนท่ีรกมคีวามช้ืนสงูและขาดการ

บ�ารุงรักษาจะพบว่ามีสาหร่ายขึ้นปกคลุม 

เนื้อใบมองเห็นเป็นสีสนิม สาหร่ายดูดกินน�้า

เล้ียงใบพืชและลดการสังเคราะห์ท�าให้ต้นพืช 

ทรุดโทรม ผลผลิตและคุณภาพต�่าลง พบการ

ระบาดของสาหร่ายได้ทุกฤดู แต่จะพบระบาด

รุนแรงในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูงโดยเฉีพาะใน

ช่วงฝนตกชุก

 การท่ีผลมังคุดมียางสีเหลืองไหลออก

มา อาจมีอาการเปลือกแตกร่วมด้วยเกิดจาก

สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม หรือช่วงที่สภาพ

แวดล้อมเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น มังคุดได้รับน�้า

มากเกินไป หรือได้รับน�้าไม่สม�่าเสมอ และมี

ความไม่สมดุลของธาตุอาหารในผล มักพบใน

ระยะผลที่โตแล้ว 1-2 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยว

ผลผลิต พบได้ทั้งระยะผลอ่อนและผลแก่  

อาการยางไหลในระยะผลอ่อน เกดิจากเพล้ียไฟ

ดูดกินน�้าเลี้ยงระยะผลอ่อน จะท�าให้เกิด 

ยางไหลออกมาจากผวิเปลอืกเป็นสเีหลือง ท�าให้

ผลมีการเจริญเติบโตช้า การป้องกันก�าจัด

อาการยางไหลของผลอ่อน โดยการป้องกัน

ก�าจัดเพลี้ยไฟ ตั้งแต่ระยะที่มังคุดเริ่มออกดอก  

ส่วนอาการยางไหลระยะผลขนาดใหญ่ จะพบ

ยางไหลในขณะผลใกล้แก่แต่ยังมีสีเขียวอยู ่ 

ยงัไม่พบสาเหตทุีแ่น่นอน สนันษิฐานว่าเกดิจาก

มังคุดได ้รับน�้ามากเกินไป ท�าให ้ปริมาณ 

น�้ายางในผลมีมาก และปะทุออกมาเอง หรือ

อาจจะมีแมลงไปท�าให้เกิดบาดแผลท�าให้ยาง

ไหลออกมาได้ ซึ่ึ่งภายหลังจากการเก็บเกี่ยว ก็

สามารถขูดยางเหล่านี้ออกได้ โดยผลมังคุดจะ

ไม่เสียหายแต่จะสิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน
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 เนื้อมังคุดใส ลักษณะฉี�่าน�้า มักเป็นกับกลีบ

ทีใ่หญ่ท่ีสดุของผล บางครัง้อาจเกดิยางไหลภายในผล

ด้วยท�าให้รสชาติไม่ดีไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เกิด

จากปริมาณน�้าที่ได้รับมากเกินไป เช่น มีฝนตกชุกใน

ช่วงเก็บเกีย่ว เป็นอาการของเนือ้มังคดุทีม่สีขีาวใสใน

บางกลบี โดยมากจะเป็นกบักลบีทีมี่ขนาดใหญ่ ในบาง

ครัง้กเ็ป็นเน้ือแก้วทัง้ผล อาการเนือ้แก้วนีจ้ะสงัเกตได้

จากลักษณะภายนอก โดยพบว่าผลที่มีรอยร้าวอยู่ที่

ผวิ มกัจะมอีาการเน้ือแก้วด้วย แต่ในบางครัง้ลกัษณะ

ภายนอกเป็นปกติ เม่ือผ่าดูก็อาจพบอาการเนื้อแก้ว

ได้เช่นกนั อาการยางไหลภายในผล จะพบยางสเีหลอืงอยูต่รงกลางระหว่างกลบีผล มกัจะพบ

คูก่บัอาการเน้ือแก้วหรืออาจจะพบแต่อาการยางไหลเพยีงอย่างเดยีวกไ็ด้ อาการเนือ้แก้วและ

ยางไหลภายในผลยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัด แต่จะพบมากในมังคุดที่ขาดการดูแลรักษา เช่น 

การได้รับน�้าไม่สม�่าเสมอ หรือขาดน�้าเป็นเวลานานๆ เมื่อได้รับน�้าจากฝนท่ีตกชุกในช่วงผล

ใกล้แก่ ผลมังคุดได้รับน�้าอย่างกะทันหัน ท�าให้เปลือกขยายตัวไม่ทันเกิดรอยร้าว ท่อน�้ายาง

ภายในผลก็ได้รับน�้ามากเช่นกัน เกิดแรงดันมากจึงปะทุแตก มีน�้ายางไหลออกมา นอกจาก

นัน้แล้วการบ�ารงุรกัษาทีไ่ม่ถกูต้องท�าให้มงัคดุได้รบัธาตอุาหารไม่เพยีงพอ อาจจะเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ท�าให้มีการเจริญเติบโตผิดปกติเกิดเป็นเนื้อแก้วได้

เน้ือแกว้

เพลี้ยไฟ
 เพลี้ยไฟเป็นแมลงศัตรูที่ส�าคัญมากในมังคุด พบว่ามี 2 ชนิด ได้แก่ เพล้ียไฟพริก 

และ เพลี้ยไฟมังคุด ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน�้าเลี้ยงที่ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอก และผล

อ่อน ใบทีถ่กูท�าลายจะมลีกัษณะหงกิงอ ใบไหม้ และยอดแคระแกรน็หากเข้าท�าลายในระยะ

ดอก ดอกอาจร่วง หากท�าลายผลอ่อนผลมังคุดจะแคระแกร็น และเกิดเป็นรอยแผลขรุขระที่

เรียกว่า ขี้กลาก ผิวมังคุดจะไม่มัน ผิวลาย ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เพลี้ยไฟ แพร่ระบาด

โดยการบินหรือปลิวไปตามลมและมีการระบาดอย่างรุนแรงในช่วงแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วง

สามารถส�ารวจการระบาดของเพลี้ยไฟได้โดยการเคาะส่วนยอดบนกระดาษขาวแล้ว 

ตรวจนบัจ�านวนเพลีย้ไฟทีพ่บ เป็นแมลงขนาดเลก็ เคลือ่นไหวตวัได้รวดเรว็ จะระบาดในช่วง

ท่ีอากาศแห้งแล้งติดต่อกันนานๆ โดยทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ของศัตรูชนิดนี้จะดูดกินน�้าเลี้ยง

จากยอดอ่อนดอกอ่อน และผลอ่อนของมังคุด หากเป็นยอดอ่อนจะท�าให้ยอดแห้ง แต่หาก

เป็นดอกอ่อนและผลอ่อนจะท�าให้ดอกร่วง และผลมรีอยสีน�า้ตาลกร้านมยีางไหล และจะท�าให้

ผลร่วงได้ ศัตรูชนิดนี้นับเป็นศัตรูส�าคัญท่ีมี

ผลกระทบในการส่งออกมงัคดุเป็นอย่างมาก

 ก�รื่ป้องกนักำ�จดั เมือ่มงัคดุเริม่ติด

ดอกให้หมั่นตรวจดูดอกมังคุด หากพบว่ามี 

เพลี้ยไฟอยู่ตามโคนก้านดอกหรือตามกลีบ

ดอกให้ฉีีดพ่นสารเคมีประเภทดูดซึึ่ม เช่น  

สารโมโนโครโตฟอส เมทธิโอคาร์โบซัึ่ลแฟน 

หรือ คาร์โบซึ่ัลแฟน หลังพ่นสารเคมีแล้ว  

5-7 วัน ให้ตรวจดูอีก หากยังพบอยู่ให้พ่นซึ่�้า 

การป้องกันก�าจัดเพลี้ยไฟ ให้ได้ผลดี ควรท�า

พร้อมกันกับสวนข้างเคียงเพื่อป้องกันการ

เคลื่อนย้ายของแมลง
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เพลี้ยแปง้มงัคุด

หนอนชอนใบ

 เพลีย้แป้ง เป็นแมลงศตัรท่ีูส�าคญัมากอกีชนดิ
หนึง่ของมงัคดุ โดยเฉีพาะทีผ่ลมงัคดุส่งออก เพลีย้แป้ง
จะดูดกินน�้าเลี้ยง ท�าให้ผลแคระแกร็น ไม่ขยายใหญ่ 
และเมือ่ผลมงัคุดใกล้เก็บเก่ียว เพลีย้แป้งจะไปซ่ึ่อนตวั
ดูดกินน�้าเลี้ยงอยู่ใต้กลีบเลี้ยง หรือหูมังคุดยากท่ีจะ 
มองเห็น นอกจากนี้ ยังท�าให้ผิวมังคุดเกิดราด�าขึ้นมา 
ผิวไม่เนียนใส และหูอาจเน่า ไม่เป็นท่ีต้องการของ
ตลาด เนื่องจากเพลี้ยแป้งที่ดูดกินน�้าเลี้ยง แล้วยังถ่าย
มูลน�้าหวานทิ้งเอาไว้ซึ่ึ่งเป็นอาหารของมด และท�าให้
เกิดเชื้อราด�าตามมานอกจากนี้มดยังเป็นตัวน�าพา
เพลีย้แป้ง ให้ขยายการระบาดเพิม่ข้ึน ตวัเพลีย้แป้งถกู
ปกคลุมด้วยไขสีขาว คล้ายผงซึ่้อนกันหนาหลายช้ัน 
จ�าเป็นต้องใช้สารป้องกันก�าจัดแมลงชนิดดูดซึ่ึมจึงจะ
ได้ผลดี

 หนอนชอนใบเป็นหนอนของผีเสื้อชนิดหนึ่ง ตัวหนอนมีขนาดเล็ก ยาวประมาณ  
3 มลิลเิมตร ตัวสขีาวนวลปนแดง จะกนิอยูใ่ต้ผวิใบท้ังสองด้านและเหน็เป็นทางสขีาวคดเค้ียว
ไปมา ใบที่ถูกท�าลายจะมีรูปร่างบิดเบี้ยวใบไม่เจริญเติบโตและมีขนาดเล็ก หนอนชนิดนี้จะ
ท�าลายเฉีพาะใบอ่อนเท่านัน้ รวมทัง้ต้นกล้ามงัคดุทีอ่ยูใ่นเรอืนเพาะช�า ก็มกัจะพบการท�าลาย
ของหนอนชอนใบด้วย หนอนชอนใบทัง้ 2 ชนดิ 
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนจะวางไข่ภายใน
เนื้อเยื่อใต้ผิวใบ เมื่อตัวหนอนฟักตัวออกมาจะ
กัดกินและชอนไชอยูใ่นระหว่างผวิใบ ท�าให้เหน็
เป็นเส้นทางสขีาววกวน พบการระบาดได้ตลอด
ท้ังปีโดยเฉีพาะในระยะแตกใบอ่อน ท�าให้ใบ
แคระแกร็น บิดเบี้ยวเสียรูปทรง หากระบาด
รุนแรงจะท�าให้มงัคดุแตกใบอ่อนบ่อยครัง้ เพ่ือ
ชดเชยใบที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่ึ่งใบอ่อนจะเป็นตัว
ดึงดูดแมลงศัตรูชนิดอื่นๆ เข้ามาท�าลายเพ่ิม
มากขึ้น

หนอนกนิใบ
 หนอนกัดกินใบเป็นหนอนของผีเสื้อ
ชนิดหนึ่งขนาดของตัวหนอน ยาวประมาณ  
2 ถงึ 2.5 เซึ่นตเิมตร สขีองตวัหนอนเหมือนกบั
สีของใบอ่อนมังคุด (สีเขียวแกมเหลือง)  
ถ้าหากไม่สงัเกตอย่างละเอยีดรอบคอบจะมอง
ไม่เห็น ตัวหนอนจะกัดกินแต่ใบอ่อนเท่านั้น 
ลกัษณะการท�าลายท�าให้ใบเว้าๆ แหว่งๆ เหลอื
แต่ก ้านใบท�าให ้มังคุดขาดความสมบูรณ์  
หนอนกัดกินใบอ่อนมังคุดในเวลากลางคืน 
ส่วนกลางวันจะหลบซึ่่อนในดิน หรือหลบตาม 
ซึ่ากใบไม้ หรือระหว่างใบในทรงพุ่มมังคุดที่มี
ความมืด หนอนวัยแรกๆ ล�าตัวสีเขียวใส  
เมือ่โตขึน้จะมสีสีนัและลวดลายแตกต่างกนัไป 
แต่มกีารท�าลายทีเ่หมอืนกนั คอื กดักนิใบอ่อน
มังคุดจนเหลือแต่ก้านใบหรือบางครั้งกินหมด
ทั้งใบ หากระบาดรุนแรงใบอ่อนจะถูกท�าลาย
จนหมด มังคุดต้องแตกใบอ่อนชุดใหม่เพ่ือ
ชดเชยจากการศึกษาพบว่าต้นมังคุดท่ีใบอ่อน 
ถูกท�าลายมาก จะออกดอกและติดตามผลลด
ลง
 ก�รื่ป้องกันกำ�จัด หมั่นตรวจดูแล
บริเวณใบมังคุด หากพบว่ามีการท�าลายให้หา 
เศษหญ้าแห้ง น�ามากองรอบโคนต้นมังคุด 
ประมาณช่วงเวลาสายๆ ให้รือ้กองหญ้าท�าลาย
หนอนหรือให้พ่นสารประเภทดูดซึ่ึม เช่น คาร์
บาริล ในอัตรา 60 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร ทุกๆ  
5 ถึง 7 วัน

 ก�รื่ป้องกันกำ�จัด ในระยะที่มังคุดเร่ิมแตกใบอ่อน หากพบการท�าลายให้พ่น 
ด้วยสารป้องกันก�าจัดแมลงในกลุ่มคาร์บาริล ทุก 7 วัน เมื่อใบแก่แล้วก็ให้หยุดพ่น
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 ไรแดง เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น ตัวโตเต็มวัยมีรูป 

ร่างกลมหรือรูปไข่ มีสีแดง เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว มักอยู่รวมเป็นกลุ่มและระบาดควบคู่

ไปกับเพลี้ยไฟ โดยไรแดงจะดูดกินน�้าเลี้ยงที่ดอกและผลอ่อน ท�าให้ดอกและผลอ่อนแห้งร่วง

หล่นไปหรือท�าให้ผลไม่เจริญ เปลือกมีผิดตกกระ เป็นขุย เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกเช่น

เดียวกันกับเพลี้ยไฟ

 ก�รื่ป้องกันแลูะกำ�จัด ให้หมั่นตรวจดูในระยะที่มังคุดก�าลังออกดอกและติดผล  

หากพบให้พ่นด้วยก�ามะถันผงหรือสารไดโคโพลทุก 7 ถึง 10 วัน

ไรแดง

ไรขาวพริก
 ไรขาวพริกเข้าท�าลายมังคุดในระยะเริ่มติด

ผลอ่อน โดยดูดกินน�้าเลี้ยงที่ผลอ่อนหลบซึ่่อนตัวอยู่

ภายใต้กลีบเลี้ยง หรือหูมังคุด ผลที่อยู่ภายในทรงพุ่ม

มกัพบไรขาวจ�านวนมาก ผวิมงัคุดทีถ่กูท�าลายจะค่อยๆ 

เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลอ่อนและเข้มขึ้น หากถูกท�าลาย

รุนแรงมากขึ้น ผิวจะด้าน สาก ไม่เป็นที่ต้องการของ

ตลาด ตวัเตม็วยัไรขาวมขีนาดเลก็มากซ่ึึ่งยากทีจ่ะเหน็

ได้ด้วยตาเปล่า ไรขาวพรกิสามารถแพร่ระบาดโดยการ

ปลิวไปตามลม

บทที่ 5 เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม

 จากการสมัภาษณเ์จ้าของสวนมงัคุดอรวรรณ อ�าเภอทา่ศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ในปี 2563 การผลิตมังคุดในฤดูกาล บริเวณรดน�้า ได้ผลผลิตมังคุด 2300 กิโลกรัมขายมังคุด

ได้  72,000 บาท หรือ  24,000 บาทต่อไร่ต่อปี ในพ้ืนท่ีสวนมังคุด  3 ไร่ ราคามังคุดโดยเฉีล่ีย

เท่ากับ  72,000/2300 = 31.30 บาทต่อกิโลกรัมแสดงว่าพ้ืนท่ีสวนมังคุดบริเวณท่ีไม่ได้รดน�้า 

เกษตรกรสวนมังคุดจะได้ผลผลิตมังคุดท่ีมีเน้ือแก้วเกิดข้ึน 31% คิดเป็น 713 กิโลกรัม  

คิดเป็นจ�านวนเงินท่ีเกษตรกรต้องสูญเสียรายได้เท่ากับ 22,316 บาท หรือ 7,439 บาทต่อไร่

ต่อปี ถ้าหักค่าใช้จ่ายกับรายรับค่ามังคุด สวนมังคุดท่ีติดต้ังระบบควบคุมการรดน�้า จะได้ก�าไร

สุทธิ 20,510 บาทต่อไร่

การชกันำาใหม้งัคุดออกผลนอกฤดกูาล
ระหวา่งสวนมงัคดุทีไ่มร่ดน�าและสวนมงัคดุทีใ่ชร้ะบบควบคมุการรดน�า

รื่�ยจ่�ย สวนมังคุุดท่�ไม่รื่ดนำ้�
สวนมังคุุดท่�ใช้้

รื่ะบบคุวบคุุมก�รื่รื่ดนำ้�

ระบบเซึ่นเซึ่อร์รดน�้า 
(4,470 บาท)

0  บาท 1,490 บาท/ไร่

ค่าปุ�ย 1,000 บาท/ไร่ 1,000 บาท/ไร่

ค่ายาฆ่่าแมลง ค่าจ้าง 500 บาท/ไร่ 500 บาท/ไร่

ค่าน�้า-ค่าไฟ 500 บาท/ไร่ 400 บาท/ไร่

ค่าจ้างแรงงาน 10,000 บาท/ไร่ 0 บาท/ไร่

รวมรายจ่าย 12,000 บาท/ไร่ 3,490 บาท/ไร่

รายรับ ค่ามังคุด 16,561 บาท/ไร่ 24,000 บาท/ไร่

รายได้สุทธิ 4,561บาท/ไร่ 20,510 บาท/ไร่

ตาราง รายรับ รายจ่าย รายไดส้ทุธิ

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม26 27



รูปที่ 3 ตัวอย่างระบบ MCU Node ตรวจวัดสภาพอากาศ ความชื้นและอุณหภูมิในดินแบบอัตโนมัติและ
ทุกเซนเซอร์จะส่งข้อมูลไปคลาวด์ เพื่อดูผลข้อมูลใน ThingSpeak

ระบบประมวลผลแบบเวบ็ท่า
 1. พัฒนาและออกแบบระบบเว็บท่าท่ีตอบสนองการใช้งานของกลุ่มเกษตรกร 

ในการตัดสินใจในการให้น�้าในสวนมังคุดเมื่ออุณหภูมิสูง (รูปที่ 4)

 2. น�าข ้อมูลจากเครือข ่ายเซึ่นเซึ่อร ์สวนมังคุด อ�าเภอพรหมคีรี  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่เก็บได้มารวบรวมประมวลผลและสร้าง Cloud Web Element ตามการ

ออกแบบที่ท�าไว้

 3. พัฒนาระบบเว็บท่าแบบก่ึงเรียลไทม์ เผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้กลุ่ม

เกษตรกรสวนมังคุดในพ้ืนท่ีเป้าหมายได้น�ามาใช้

เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม
 เซึ่นเซึ่อร์ท่ีใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรสวนมังคุด คือเซึ่นเซึ่อร์ 

ของระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) หรือ

ไอโอที (IoT) ประกอบด้วยอุปกรณ์เซึ่นเซึ่อร์วัดความช้ืนในดิน ข้อมูลจากเซึ่นเซึ่อร์จะถูกส่ง

ข้อมูลไปยังโหนด เอ็มซีึ่ยู และจะส่งไปเก็บไว้บนคลาวด์ ต่อเพ่ือดูผลข้อมูลและกราฟ (รูปท่ี 

1) และจะส่งข้อมูลไปยัง NB – IoT shield ด้วยอาดูโน่ และจะส่งไปเก็บไว้บนคลาวด์ของ 

แพลตฟอร์มของ IoT ต่อเพ่ือดูผลและกราฟ (รูปท่ี 2) ระบบสถานีตรวจวัดอากาศและดินแบบ 

IoT มีความเสถียรสูง โดยได้ด�าเนินการทดสอบระบบแล้ว ระบบสามารถวัดและส่งข้อมูล

สภาพอากาศและดนิได้อยา่งต่อเน่ืองเปน็ระยะเวลา 1 ปี โดยข้อมูลจะส่งผ่านระบบเครอืข่าย

ของ AIS หรือ CAT ซ่ึึ่งมีค่าใช้จ่ายรายปีประมาณ 300 บาทต่อปีต่อ 1 IoT ซ่ึึ่งถือว่าเป็นค่าใช้

จ่ายท่ีไม่แพง เกษตรกรสามารถจ่ายได้

รูปที่ 1 ชุดต้นแบบระบบสถานีตรวจวัดอากาศและดินแบบ IoT เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในสวนมังคุด
ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก ทุกเซนเซอร์จะส่งข้อมูลไปยัง Node MCU

รูปที่ 2 ชุดต้นแบบระบบสถานีตรวจวัดอากาศและดินแบบ NB-IoT เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงในสวน
มังคุดให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก ทุกเซนเซอร์จะส่งข้อมูลไปยัง NB – IoT shield ด้วย Arduino

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม28 29



รูปที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอระบบติดตามสภาพอากาศแบบปัจจุบันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสวนมังคุด

 การใช้งานของบอร์ด Arduino ที่ใช้ในการตรวจวัดสภาพอากาศ ดิน และน�้า

2. สายไฟจัมเปอร์
สายไฟส�าหรับเสียบลงบนบอร์ดทดลอง 
และต่อวงจรเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ  มีท้ังแบบ
หัวตัวผู้ท้ังสองด้าน และแบบหัวตัวเมียกับ
ตัวผู้มีสีต่างๆ คละกันไป

อุปกรณ์ในการตอ่เซ็นเซอร์

ตวัเมยีตวัผู้

1. เบรดบอร์ด
ถือเป ็นอุปกรณ ์ส�าคัญที่จะช ่วยให ้ เรา
ออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ได้ง่ายขึน้เพราะ
การใช้งาน Bread board ไม่ต้องใช้การบัดกรี
วงจร เพียงแค่ใช้สายไฟเสียบลงไป ที่รูบน
บอร์ดก็สามารถเชื่อมต่อจุดในวงจรได้ตามที่
เราต้องการ

การนำา NB-IoT และ Arduino 
มาใชใ้นระบบสมาร์ทฟาร์มสวนมงัคุดนอกฤดกูาล

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม30 31



4. เซ็นเซอร์
วดัอณุหภมูนิ�า
ใช้ในการวัดอุณหภูมิในน�้า

5. บอร์ด Arduino 
บอร์ด Arduino ที่สามารถเชื่อมต่อ
กับ WiFi ได้

3. เซ็นเซอร์ DHT22
เซึ่็นเซึ่อร ์วัดอุณหภูมิ  ที่ ใช ้ ในการวัด
อุณหภูมิในอากาศ

การต่อวงจร Water Temperature sensor กับ บอร์ด Arduino โดยใช้สาย Jumper 
wirespack
 1) ส�ยส่แดง Vcc ต่อ ขั้วบวก 5v
 2) ส�ยส่ดำ� Gnd ต่อ ขั้วลบ Gnd 
 3) ส�ยส่เหลู่อง Data เป็นสายส่งข้อมูลต่อเข้าขั้ว  D2

2. ก�รื่ต่้อ เซ็็นเซ็อร์ื่วัดอุณหภูมินำ้� ใช้้ในก�รื่วัดอุณหภูมิของนำ้�

การต่อวงจร DHT22 กับ บอร์ด Arduino โดยใช้สายไฟจัมเปอร์  
 1) ส�ยส่แดง Vcc ต่อ ขั้วบวก 5v
 2) ส�ยส่ดำ� Gnd ต่อ ขั้วลบ Gnd 
 3) ส�ยส่เหลู่อง Data เป็นสายส่งข้อมูลต่อเข้าขั้ว  D7

1. ก�รื่ต้่อเซ็็นเซ็อรื่์ DHT22 วัดอุณหภูมิในอ�ก�ศั 

การเชือ่มตอ่เซ็นเซอร์เขา้กบับอร์ด

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม32 33



การต่อวงจร Water Temperature sensor 2 หัว กับ บอร์ด Arduino 
 1) ส�ยส่แดง Vcc ต่อ ขั้วบวก 5v
 2) ส�ยส่ดำ� Gnd ต่อ ขั้วลบ Gnd 
 3) ส�ยส่เหลู่อง Data เป็นสายส่งข้อมูลต่อเข้าขั้ว  D2
 4) การเพ่ิมจ�านวน Water Temperature sensor ใช้หลักการต่อแบบขนาน

3. ก�รื่ต่้อเซ็็นเซ็อร์ื่วัดอุณหภูมินำ้� 2 หัว วัดอุณหภูมิของนำ้�

ราคาอุปกรณ์ทั้งหมด
4,500 บาท

 การใช้งาน NB – IoT shield ด้วย Arduino ในการตรวจวัดสภาพอากาศ ดิน และ

น�้า โดยใช้อุปกรณ์เช่ือมต่อเซ็ึ่นเซึ่อร์ การเขียนโปรแกรม Arduino การเก็บข้อมูลลงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และการส่งข้อมูลเก็บบนคลาวด์ โดยเก็บข้อมูลไว้ท่ี MAGELLAN และแสดงข้อมูล

ดังต่อไปน้ี

เข้าไปที่เว็บไซึ่ด์ https://www.aismagellan.io/authentication/signin

การใชง้าน Magellan

1. การสร้าง Things
เร่ิมต้นด้วยเรามีพร็อกซ่ีึ่ส�าหรับเช่ือมต่อ Magellan

 1) คลิกช่อง Thing ในหน้า All Things

  • การแสดงข้อมูล ใน All thing

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม34 35



 2) เราสามารถตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดในแพลตฟอร์ม Maggellan หรือ

จอภาพ Arduino IDE

 3) การแสดงค่าข้อมูลใน History สามารถแสดงย้อนหลังได้มากที่สุด 2 วัน และ

สามารถเลือกแสดง เป็น 1 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 1 วัน หรือ 2 วัน 

เราสามารถตรวจสอบหรือโต้ตอบกับ Things ได้

 1) ไปที่หน้า Dashboard และคลิก “Create Dashboard”

 2) กรอกข้อมูลใน Dashboard

2. การสร้าง Dashboard

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม36 37



Widget เป็นตัวควบคุมหรือตรวจสอบส�าหรับ Things

 1) ไปที่หน้า Dashboard และคลิก “Create Widget”

 2) ตรวจสอบ proxy ของ Things และ รหัสตรวจสอบการเช่ือมต่อระหว่าง  

Thing และ Magellan จะแสดงค�าว่า “Connected”

3. การสร้าง Widget  3) เราสามารถเห็นภาพข้อมูล กราฟ แบตเตอรี่ พิกัด และอื่นๆ ของเราบน  

dashboard 

 เราสามารถใช้ API REST HTTP เพื่อรับข้อมูลของ Things จาก Magellan ไปยัง

แอพพลิเคชันอื่นๆ คลาวด์ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่ 3

 1) การลงิค์ไปยงัข้อมลูจะปรากฏิใน HTTP API ซึ่ึง่เราสามารถคดัลอกไปยงัลงิก์เพือ่

ใช้ในแพลตฟอร์มของบุคคลที่ 3

4. HTTP API

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม38 39



 2) ตัวอย่างข้อมูลในรูปแบบ json 

 3) ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ dweet.io หรือ Freeboard เพื่อแสดงและควบคุม

ข้อมูล

สถานีตรวจวดัสภาพแวดล้อมแบบระบบ NB – IoT 
บริเวณสวนมงัคุด อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 

 สถานีตรวจวัดอากาศได้ด�าเนินการติดตั้งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ทั้งหมด  

5 สวน ประกอบด้วยสวนมังคุดสุพจน์ สวนมังคุดวินัย สวนมังคุดสุรักษ์ สวนมังคุดสมศรี  

และสวนมังคุดจ�านงค์ อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีวัดอากาศสามารถ

บนัทกึอณุหภมูอิากาศ ความชืน้สมัพทัธ์ อณุหภมิูของดนิ และความชืน้ของดนิของสวนมงัคดุ 

เช่นตวัอย่างข้อมลูสวนมงัคดุวนิยั มอีณุหภมูอิากาศเฉีลีย่ 27.83 ± 4.42 ºC ความชืน้สมัพทัธ์

เฉีลีย่ 93.69 ± 13.753 % อณุหภูมดินิเฉีลีย่ 27.23 ± 0.46 ºC และความชืน้ดนิเฉีลีย่ 865.24 

± 155.27
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(ก) อุณหภูมิอากาศ (เส้นสีแดง) 

(ข) ความชื้นสัมพัทธ์ (เส้นสีน�้าเงิน)

(ค) อุณหภูมิดิน (เส้นสีส้ม) และ 

(ง) ความชื้นดิน (เส้นสีเทา) ระยะเวลา 1 เดือน (มิ.ย. 2563)

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ระบบควบคุมระบบใหน้�า
เพือ่ลดโอกาสการระบาดของเพลี้ยไฟ 

รื่ะบบคุวบคุุมก�รื่ให้นำ้�แบบอัต้โนมัต้ิ

 ข้อมูลความชื้นในดินสามารถน�ามาประมวลผล และเช่ือมต่อกับระบบควบคุม 

การให้น�้าแบบอัตโนมัติได้ การท�าระบบควบคุมการให้น�้าแบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการปิด 

และปิด ในช่วงแล้งก่อนมังคุดออกดอก ช่วงมังคุดออกดอก และช่วงผลเจริญเติบโตรอ 

เก็บเก่ียว การให้น�้าเพื่อลดโอกาสการระบาดของเพลี้ยไฟ ท�าให้มังคุดมีลักษณะผิวเกลี้ยง 

ไม่ลาย และเมื่อได้รับน�้าที่สม�่าเสมอจะท�าให้ไม่เกิดเนื้อแก้วยางไหล ลดแรงงานในการรดน�้า 

ลดการพลังงานไฟฟ้าส�าหรับระบบสปริงเกอร์ และลดค่าใช้จ่ายของเจ้าสวนมังคุดในกรณี 

ที่รดน�้าเกินความจ�าเป็น เนื่องจากช่วงที่ดินมีความชื้นสูง เกษตรกรไม่จ�าเป็นต้องรดน�้ามังคุด
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บทที่ 6 เทคนิคการทำามงัคุดนอกฤดู

 เกษตรกรสวนมังคุดต้องการเพ่ิมผลผลิต ต้องการเพ่ิมราคาในการขายมังคุด  

ซ่ึึ่งในบางปี มังคุดออกผล 2 รอบคือ ในฤดูกาล และ นอกฤดูกาล แน่นอนว่า การท่ีมังคุด 

ออกผล 2 รอบย่อมน�ารายได้มาให้เกษตรชาวสวนมังคุด 2 เท่า แต่พบว่า ราคามังคุดนอก

ฤดูกาลน้ันราคาจะประมาณ 150-200 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึึ่งรายได้ท่ีเกิดข้ึนมากกว่ารายได้ 

ท่ีชาวสวนมังคุดขายมังคุดในฤดูกาลถึง 5 ปี แนวทางในการท�าให้มังคุดออกนอกฤดูกาล 

สามารถชักน�าการออกดอกนอกฤดูได้ดังน้ี

 1. การใช้พืชพันธ์ุเบา ออกดอกง่าย ติดผลง่าย แต่ให้ผลผลิตน้อยต่อคร้ัง หาก 

เทียบกับพืชพันธ์ุหนัก แต่พืชพันธ์ุเบาสามารถเจริญเติบโตได้เร็วกว่าพืชพันธ์ุหนัก ชาวสวน 

จึงนิยมเอาพืชพันธ์ุเบามาบังคับให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาล

 2. การประวิงวงจรการเก็บเก่ียว ถ้าต้องการให้มังคุดออกผลก่อนฤดูกาล ก็จะท�าให้

ใบของมงัคุดแก่เร็วกว่าปกติ มีระยะพักตัวเร็วข้ึน ถ้าต้องการใหอ้อกผลชา้กว่าปกติ ก็จะท�าให้

ใบของต้นมังคุดแก่ตัวช้าลง มังคุดก็จะออกดอกช้าลงด้วย เทคนิคท่ีท�าให้มังคุดออกดอก 

เร็วข้ึนท�าได้โดยการงดให้น�้าต้นมังคุดให้ใบเห่ียว เม่ือใบเร่ิมร่วงก็ให้รถน�้าใหม่อีกคร้ัง  

แล้วมังคุดจะเร่ิมออกดอก

 เกษตรกรสวนมังคุดต้องการเพ่ิมผลผลิต ต้องการเพ่ิมราคาในการขายมังคุด  

ซ่ึึ่งในบางปี มังคุดออกผล 2 รอบคือ ในฤดูกาล และ นอกฤดูกาล แน่นอนว่า การท่ีมังคุด 

ออกผล 2 รอบย่อมน�ารายได้มาให้เกษตรชาวสวนมังคุด 2 เท่า แต่พบว่า ราคามังคุดนอก

ฤดูกาลน้ันราคาจะประมาณ 150-200 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึึ่งรายได้ท่ีเกิดข้ึนมากกว่ารายได้ 

การชกันำาใหม้งัคุดออกผลนอกฤดกูาล
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 เราจ�าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาตขิองมังคุดก่อนทีจ่ะถงึฤดกูาลเกบ็เกีย่วว่าเป็นอย่างไร 
แล้วเปลีย่นปัจจยัการเกดิผลผลตินัน้ในฤดกูาลเพือ่ประวงิเวลาไม่ให้มงัคดุออกดอกตามฤดกูาล 
เราก็จะประสบความส�าเร็จในการชักน�ามังคุดนอกฤดูกาลได้ ปัจจัยที่ส�าคัญมีดังนี้
 1. ก�รื่สะสมอ�ห�รื่ ต้นมังคุดต้องสะสมอาหารในรูปของคาร์โบไฮเดรตจาก
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ท�าให้มังคุดมีพลังงานเพ่ือสร้างดอกและเล้ียงผลให้เป็น 
ผลไม้ลูกใหญ่สมบูรณ์ได้
 2. คุว�มสมดุลูของก�รื่ใช้้พลูังง�นสะสม พลังงานของมังคุดได้จากการะบวนการ
สังเคราะห์ด ้วยแสงเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี แล้วเก็บสะสมในรูปของ
คาร์โบไฮเดรต พลังงานส่วนหนึ่งใช้ในการเจริญเติบโต ซึ่่อมแซึ่มส่วนที่สึกหรอ พลังงาน 
ที่เหลือจะถูกสะสมไว้ในรูปผลไม้
 3. คุว�มสมดุลูของฮอรื่์โมนพ่ช้ การพัฒนาของต้นมังคุดเป็นผลมาจากฮอร์โมน 
จิบเบอเรลลิน ที่ควบคุมการสังเคราะห์เอนไซึ่ม์ โปรตีน และสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ  
ในระหว่างการเจริญเตบิโตทางกิง่ก้าน ล�าต้นจะสังเคราะห์โปรตนีในปริมาณมาก และโปรตนี
จะค่อยๆ ลดลง เมื่ออยู่ในช่วงการชักน�าให้ออกดอก และปริมาณโปรตีนจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้น 
อีกครั้งเมื่อต้นมังคุดมีการพัฒนากิ่งก้าน ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินท�าให้เซึ่ลล์พืชมีการยืดตัว  
ก่ิงก้านจะยืดยาวสูงขั้น ดังนั้นถ้าเราควบคุมให้ปริมาณ ฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน ลดลง  
การพัฒนากิ่งก้านจะลดลง ท�าให้ต้นมังคุดสามารถออกดอกได้
 4. อ�ยุท่�เหม�ะสม การท�ามังคุดนอกฤดูต้องค�านึงถึงอายุของต้นมังคุดและ 
ความสมบูรณ์ของต้นมังคุด ถ้าเร่งการออกนอกฤดูในมังคุดอายุน้อย ทรงพุ่มเล็ก จะท�าให ้
ต้นทรุดโทรมและตายได้ ยากแก่การฟ้�นฟูใหม่ ถ้าท�าในต้นมังคุดขนาดใหญ่อายุมากเกินไป 
การบังคับให้ออกดอกนอกฤดูจะยุ่งยากและประสิทธิภาพต�่า
 5. คุว�มสมบูรื่ณ์ของต้้นมังคุุด ควรบ�ารุงให้แตกใบอ่อน พุ่มใบหนาแน่น กิ่งก้าน
ใหญ่ อวบแข็งแรง ใบเขียวเข้ม ไม่เป็นโรค
 6. ช้่วงเวลู�ท่�เหม�ะสม สภาพอากาศไม่ร้อนจนเกินไปจนท�าให้เกสรตัวผู้ฝ่อ  
และ เกสรตัวเมียแห้ง ท�าให้ประสิทธิภาพการผสมเกสรต�่าการติดผลน้อย ไม่เป็นช่วงที่ฝนตก
ชุก ในช่วงการกระตุ้นการแทงช่อถ้าฝนตกชุกจะไม่ประสบผลส�าเร็จ เพราะจะเกิดตาใบ 
แทนตาดอกและมีความเสี่ยงต่อเชื้อราเข้าท�าลายช่อดอก ถ้าดอกบานในช่วงฝนตกหนัก  
เกสรตัวผู้อาจจะไม่แตก แมลงผสมเกสรไม่ออกมาหาอาหาร ท�าให้มังคุดไม่มีแมลงมาช่วย 
ผสมเกสร

ปจัจัยเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลิตนอกฤดกูาลท่ีชาวสวนมังคุดขายมังคุดในฤดูกาลถึง 5 ปี แนวทางในการท�าให้มังคุดออกนอกฤดูกาล 

สามารถชักน�าการออกดอกนอกฤดูได้ดังน้ี

 1. การใช้พืชพันธ์ุเบา ออกดอกง่าย ติดผลง่าย แต่ให้ผลผลิตน้อยต่อคร้ัง หาก 

เทียบกับพืชพันธ์ุหนัก แต่พืชพันธ์ุเบาสามารถเจริญเติบโตได้เร็วกว่าพืชพันธ์ุหนัก ชาวสวน 

จึงนิยมเอาพืชพันธ์ุเบามาบังคับให้ได้ผลผลิตนอกฤดูกาล

 2. การประวิงวงจรการเก็บเก่ียว ถ้าต้องการให้มังคุดออกผลก่อนฤดูกาล ก็จะท�าให้

ใบของมังคุดแก่เร็วกว่าปกติ มีระยะพักตัวเร็วข้ึน ถ้าต้องการใหอ้อกผลชา้กว่าปกติ ก็จะท�าให้

ใบของต้นมังคุดแก่ตัวช้าลง มังคุดก็จะออกดอกช้าลงด้วย เทคนิคท่ีท�าให้มังคุดออกดอก 

เร็วข้ึนท�าได้โดยการงดให้น�้าต้นมังคุดให้ใบเห่ียว เม่ือใบเร่ิมร่วงก็ให้รถน�้าใหม่อีกคร้ัง  

แล้วมังคุดจะเร่ิมออกดอก

 3. การตัดแต่งก่ิง เม่ือมังคุดได้รับการตัดแต่งก่ิง มังคุดจะเร่ิมงอกก่ิงใหม่ สร้าง 

ตาดอก แตกใบอ่อน และเติบโต ในระหว่างท่ีแตกใบอ่อนน้ัน ดอกจะงอกออกมาด้วย  

การท�ามังคุดนอกฤดูจะต้องมีการตัดแต่งก่ิงใหม่เพ่ือให้มังคุดแตกใบอ่อน ตัดแต่งก่ิงท่ีเป็นโรค

ออก ก่ิงท่ีมีแมลง ก่ิงฉีีก ก่ิงหัก ก่ิงซ้ึ่อนทับ ก่ิงแซึ่มในพุ่มท่ีมีขนาดเล็ก ก่ิงน�้าค้าง ก่ิงกระโดง 

 4. การตัดแต่งราก เป็นการท�าให้กระบวนการเติบโตของมังคุดหยุดชะงัก เพ่ือ 

บังคับให้มังคุดสะสมอาหารเตรียมความพร้อมในการออกดอก เม่ือรากถูกตัด มังคุดจะ 

รู้ตัวเองว่า น�้าในกระบวนการเติบโตจะมีน้อย และหยุดงอกก่ิงก้านใหม่ ต้นมังคุดจะเร่ง 

สะสมอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตมากข้ึน ช่วงเวลาน้ีเราจะบังคับให้มังคุดออกดอก โดยการ 

ใส่ปุ�ยอินทรีย์ท่ีมีธาตุฟอสฟอรัสสูง เพ่ือเร่งให้ต้นมังคุดแตกใบอ่อน จะเกิดการสะสมตาดอก 

และเม่ือถึงเวลาต้นมังคุดจะออกดอกเต็มต้น

 5. การรมควัน เป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นปู่ยาท่ีเก็บเก่ียวข้าวแล้วเผาฟางแห้งเพ่ือ 

ไถดิน ควันลอยไปรมต้นมังคุดท่ีอยู่ใกล้ๆ ปรากฏิว่ามังคุดออกดอกนอกฤดูกาลและ 

ออกดอกมากกว่าปกติ

 6. การงดให้น�้า เป็นการบังคับให้มังคุดออกดอกโดยท�าให้ต้นขาดน�้า ท�าให้ดิน 

มีความช้ืนน้อยลง ใบเห่ียวแห้งกรอบและร่วง เราจะชักน�าให้มังคุดออกดอกโดยการใส่ปุ�ย 

เร่งดอกและเร่ิมให้น�้าอย่างสม�่าเสมอ

 7. การทรมานต้นมังคุด เช่นการคว่ันก่ิงเพ่ือตัดท่ออาหารในต้นมังคุด บังคับให้ 

ต้นมังคุดกักอาหารไว้บริเวณเหนือรอบคว่ัน อีกไม่ก่ีวันเหนือบริเวณท่ีคว่ันจะแตกใบอ่อน 

ออกดอก หรือการสับเปลือก การลอกเปลือก

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม46 47



 7. ก�รื่ใช้้เทคุโนโลูย่ท่�เหม�ะสม การตัดแต่งกิ่ง งดน�้า การใช้สารเคมีที่ไม่เป็น
อันตราย การน�าเซึ่นเซึ่อร์วัดความชื้นในดินเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการงดการให้น�้า
 8. พันธุ์ การเลือกสายพันธุ์มังคุดที่เป็นสายพันธุ์เบา ให้ผลเร็ว ผลสุก แก่เร็ว  
ตอบสนองต่อการชักน�าให้ออกนอกฤดูได้ดี

 มังคุดเป็นไม้ผลที่ถือว่าปลูกยากที่สุด เพราะชาวสวนมังคุดมักประสบปัญหา 
มังคุดเนื้อแก้ว เพราะขาดน�้าในฤดูแล้ง ท�าให้เซึ่ลล์แตกและฉีีกขาด ผลผลิตมังคุดที่ได้ 
ปอกเปลือกออกมาเน้ือจะเป็นแก้วใส เนื้อกรอบ และไม่หวาน ดังนั้นหากมังคุดติดลูกใน 
ฤดูแล้ง เราจะต้องบริหารจัดการน�้าให้ดี รักษาความชุ่มชื้นในดิน อย่าให้ดินแห้งจนเกินไป
 มังคุดที่เหมาะสมส�าหรับการท�านอกฤดูคือ มังคุดอายุครบ 5-7 ปี ท่ีนับกิ่งได ้
ไม่น้อยกว่า 32 กิ่ง
 เดือนพฤษภาคม ควรตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งที่เป็นโรค กิ่งที่มีแมลง กิ่งฉีีก กิ่งหัก  
กิ่งซึ่้อนทับ ก่ิงแซึ่มในพุ่มที่มีขนาดเล็ก กิ่งน�้าค้าง กิ่งกระโดงออก เพราะกิ่งเหล่านี้จะแย่ง 
อาหาร ท�าให้มังคุดไม่เจริญเติบโตได้เท่าที่ควร ถ้าการตัดแต่งกิ่งมีแผลใหญ่ ให้ใช้ปูนแดง 
ทาบริเวณแผลเพื่อป้องกันเชื้อราแพร่กระจายในเน้ือเย่ือ จากนั้นใส่ปุ�ยซูึ่เปอร์ไนโตรเจน  
ปุ�ยหมักอินทรีย์พรวนดินรอบโคนต้น ใส่ปุ�ย 30-50 กก. ต่อต้น ใส่ปุ�ยเคมีสูตร 15-15-15  
หรือ 16-16-16 ตามด้วยปุ�ยยูเรียน 40-0-0 ในอัตรา 200 กรัมต่ออายุต้นมังคุด 1 ปี เช่น  
ถ้าต้นมังคุด 5 ปี ก็ใส่ปุ�ยยูเรีย 1000 กรัม หลังจากใส่ปุ�ยแล้วท�าการให้น�้าต้นมังคุดอย่าง 
เต็มที่และสม�่าเสมอทุกวัน
 เกษตรกรสวนมังคุดหลังจากใส่ปุ�ย จะนิยมพ่นสารไทโอยูเรีย ในอัตรา 20-40 กรัม 
ผสมกับน�้าตาลเดกซึ่์โทรส 600 กรัมต่อน�้า 20 ลิตร ฉีีดพ่นทางใบให้ท่ัวต้น มังคุดจะแตก 
ใบอ่อนภายใน 7-10 วัน ถ้าความชื้นในดินต�่าจะส่งผลให้ต้นมังคุดใบร่วง เกษตรกรควรลด
ปริมาณส่วนผสมลงตามความชื้นในดิน หลังจากใส่ปุ �ยต่างๆ จะต้องให้น�้าต้นมังคุด 
อย่างสม�่าเสมออย่าให้ขาดน�้า เพื่อเร่งให้ต้นมังคุดแตกใบอ่อน และระวังแมลงศัตรูพืช
 หลังจากมังคุดแตกใบอ่อนได้ 2 ชุด ถือว่า ต้นมังคุดพร้อมที่จะชักน�าให้ออกดอก  
แต่การบังคับให้มังคุดออกดอกได้ดีจะขึ้นกับสภาพอากาศที่เหมาะสม เช่น ช่วงหลังหน้าฝน
ใหม่ๆ ให้ใส่ปุ�ยอินทรีย์ที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูง เพื่อเร่งให้มังคุดออกดอก โดยใช้ปุ�ยสูตรซึู่เปอร์
ฟอสฟอรัส ต่อด้วยฉีีดพ่นปุ�ยทางใบด้วยปุ�ยสูตรน�้าฟอสฟอรัส สูตร 0-52-34 หรือ 15-30-15 
ฉีีดพ่นทางใบให้ทั่วต้น ซึ่ึ่งปุ�ยเคมีสูตรนี้จะช่วยป้องกันการแตกใบอ่อนในต้นมังคุดด้วย

การจัดการมงัคุดนอกฤดกูาล

 หลังจากให้ปุ�ยและรดน�้าอย่างสม�่าเสมอ 7 วัน ให้ท�าการจ�ากัดเวลาในการให้น�้า  
โดยลดการให้น�้าลงเป็น 2-3 วันต่อครั้ง ช่วงเวลานี้ส�าคัญมาก ถ้าเราให้น�้ามากเกินไป ยอดที่
แตกออกมาจะเป็นใบอ่อน แทนที่จะเป็นยอดดอก หลังจากต้นมังคุดออกดอกตูมแล้ว  
จะพัฒนาเป็นผลอ่อน ภายใน 20-30 วัน
 เมื่อมังคุดติดผลอ่อนแล้ว ชาวสวนมังคุดจะนิยมฉีีดพ่นแคลเซึ่ียม 50-100 มิลลิลิตร
ต่อน�้า 200 ลิตรเพื่อปรับโครงสร้างของเซึ่ลล์ให้มีความแข็งแรง ไม่ฉีีดขาดง่าย ป้องกันไม่ให้
เป็นเนื้อแก้ว ยางไหล จากนั้นให้ปุ�ยสูตรที่ให้ธาตุโพแทสเซีึ่ยมสูง เช่นน�าถั่วเขียวจ�านวน  
30 กิโลกรัมกับใบฉี�าฉีาจ�านวน 30 กิโลกรัมใส่ลงไปในถัง 100 ลิตร ใส่กากน�้าตาลจ�านวน  
30 กิโลกรัม ละลายในน�้าเพียงเล็กน้อยใส่ไปในถัง เติมเชื้อจุลินทรีย์ พด. 2 จ�านวน 2 ซึ่อง 
คนให้เข้ากันประมาณ 20 นาที เติมน�้าลงไปในถัง 100 ลิตรให้ท่วมพอดี หมักทิ้งไว้ 30 วัน  
กน็�าน�า้หมกัไปใช้งานได้ ปุ�ยอนิทรีย์สูตรนีจ้ะให้ธาตโุพแทสเซึ่ยีม 5.8 เปอร์เซึ่น็ต์ ท�าให้รสชาติ
ของมังคุดหวานฉี�่า
 หลังจากที่ต้นมังคุดติดผลแล้ว จะค่อยๆ เริ่มให้น�้ามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ควรให้เพิ่ม 
ทีละน้อยไปจนถึงปริมาณปกติ ในขั้นตอนหลังจากตัดแต่งกิ่ง ซึ่ึ่งช่วงเวลาในการให้น�้านี้ก็มี
ความส�าคัญเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นมังคุดขาดน�้าและรักษาความชื้นในดิน 
ให้เป็นปกติ
 เดือนมีนาคม ช่วงปลายเดือนมีนาคม มังคุดจะเริ่มแก่และสามารถเก็บผลผลิตได ้
ในช่วงเดือนเมษายน 
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 สารเคมีที่มีบทบาทในการชักน�าให้มังคุดออกนอกฤดูกาล จะมีฤทธิ�ยับยั้ง หรือ 
ชะลอกระบวนการเจริญเติบโตของต้นพืช สารเคมีที่ปลอดภัยและแนะน�าให้ใช้ในการชักน�า
การออกดอก คือ 
 1. ฮอรื่์โมนจิบเบอเรื่ลูลูิน ซึ่ึ่งปกติต้นมังคุดผลิตได้เองอยู่แล้ว เพียงแต่ในบางเวลา 
ที่ต้องการบังคับให้ต้นมังคุดออกดอก จะต้องใช้สารเคมีอย่างสารพาโคลบิวทราโซึ่ลไป 
ยับยั้งฮอร์โมนจิบเบอเรลลินในต้นมังคุด เพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อมีการเจริญเติบโต และชะลอการ
ออกดอก แต่เมื่อต้นมังคุดออกดอกเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องการฮอร์โมนจิบเบอเรลลินไปเร่งการ
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาช่อดอก ผสมเกสร และ การติดลูก  
การให้ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินควรให้ในช่วงเตรียมความพร้อมในการออกดอกของมังคุด  
จะท�าให้มังคุดแตกกิ่งก้านสาขาออกมาใหม่ เป็นการเร่งให้ต้นมังคุดออกดอก
 2. ส�รื่พ�โคุลูบวิทรื่�โซ็ลู เป็นสารเคมสีงัเคราะห์มาใช้งานกบัพชืโดยตรง สามารถ
สลายตัวได้ ไม่มีสารตกค้างในต้นมังคุด “ออกฤทธิ�แล้วหายไป” ไม่เป็นอันตรายต่อ 
ต้นมังคุด และไม่เป็นอันตรายต่อคน สารพาโคลบิวทราโซึ่ลไปยับยั้งการสังเคราะห์ฮอร์โมน 
จิบเบอเรลลนิในต้นมงัคดุ การเคลือ่นย้ายสารพาโคลบวิทราโซึ่ลในล�าต้นมงัคุดจะเคลือ่นย้าย
ผ่านท่อน�้าตรง และ ตกค้างตามบริเวณใต้เนื้อเยื่อเจริญ ออกฤทธิ�ยับยั้งการเจริญเติบโต 
ของมังคุด ส่งผลให้มังคุดชะลอการออกดอก การให้สารพาโคลบิวทราโซึ่ลท�าไโดยการผสม
กับน�้าแล้วรดให้ทั่วบริเวณโคนต้น ราดลงดิน  และต้องรดน�้าต้นมังคุดอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้รากดูดซึ่ึมสารเคมีผ่านไปยังท่อน�้าตรงและออกฤทธิ�ยับยั้งการเจริญเติบโตของ 
ไม้ผล หรืออาจจะใช้วิธีฉีีดพ่นให้ทั่วใบ การใช้สารพาโคลบิวทราโซึ่ลให้ได้ผลมากที่สุด  
ควรเป็นช่วงที่ไม่มีฝนตกอย่างน้อย 7 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีถูกชะล้างไปจากต้นพืช 
และหลังจากให้สารเคมแีล้ว ควรใส่ปุ�ยฟอสฟอรสัสงู เช่นมลูสกุร มลูค้างคาว เพ่อให้ได้ผลเรว็ 
หรือใช้ปุ�ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ สูตร 15-30-15 ได้
 หลงัจากใส่สารพาโคลบวิทราโซึ่ลแล้ว มงัคุดจะออกดอกภายใน 1-2 เดอืน ในระหว่าง
การรอการออกดอก เกษตรกรสวมมังคุดจะต้องเฝ้าระวัง ผลกระทบที่อาจเกิดกับมังคุดดังนี้
ยอดสั้น ทรงพุ่มแคระ แก้ไขโดยการปรับลดปริมาณการใช้สารพาโคลบิวทราโซึ่ลครั้งต่อไป 
ให้น้อยลง ตัดกิ่งแคระออก เพื่อให้มังคุดแตกใบอ่อนชุดใหม่ ฉีีดพ่นฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน 
เพื่อเร่งให้ต้นมังคุดแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่
 แต่ละก่ิงแตกใบอ่อนไม่พร้อมกัน แก้ได้โดยการตัดแต่งก่ิงเพื่อให้ต้นมังคุดแตกใบ
อ่อนพร้อมกัน หรือใช้สารไทโอยูเรีย กระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อนได้ทันพร้อมกัน

การชกันำามงัคุดออกดอกโดยใชส้ารเคมี  3. ส�รื่โพแทสเซ็่ยมคุลูอเรื่ต้ เป็นสารเคมีท่ีท�าให้การเจริญเติบโตของรากพืช 
หยดุชะงกัอย่างรุนแรง รากขนอ่อนของมงัคุดจะถกูสารเคมที�าลาย ท�าให้ไม่สามารถดดูซึ่มึน�า้
และอาการได้ ลดปริมาณธาตุไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นมังคุด 
อย่างฉีับพลัน แต่คาร์โบไฮเดรตยังคงถูกสร้างและถูกล�าเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของมังคุด 
ตามปกต ิท�าให้คาร์โบไฮเดรตในมงัคดุเพิม่ปรมิาณสงูขึน้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มงัคดุออกดอก  
การใช้สารโพแทสเซึ่ียมคลอเรต เกษตรกรจะต้องรดน�้ามังคุดมากกว่าปกติและต้องเพียงพอ
ในแต่ละวันเพื่อให้เนื้อเยื่อของมังคุดสามารถท�าหน้าที่แทนรากขนอ่อนที่ถูกสารเคมีท�าลาย 
ถ้าดินในแปลงมังคุดมีสารไนเตรดมากเกินไป การใช้สารโพแทสเซึ่ียมคลอเรตจะไม่ได้ผล 
เท่าที่ควร
 4. ส�รื่ไทโอยูเรื่่ย เป็นสารเสริมให้มังคุดออกดอกได้ดี หลังจากที่มังคุดได้รับ 
สารชักน�าการออกดอกไปแล้ว เช่น สารพาโคลบิวทราโซึ่ล หรือ โพแทสเซึ่ียมคลอเรต  
สารไทโอยเูรยีส�าคัญมากต่อกระบวนการเร่งให้มงัคุดออกนอกฤดเูพราะ สารไทโอยเูรียจะช่วย
ให้มังคุดแตกใบอ่อนพร้อมกันท้ังหมด วิธีใช้คือ การฉีีดพ่นใส่ใบและกิ่งของมังคุดโดยตรง 
ในช่วงเช้าและเย็น แดดไม่จัด เพราะถ้าฉีีดพ่นในเวลาแดดจัดจะท�าให้ใบไหม้ได้
 5. ส�รื่โพแทสเซ่็ยมไนเต้รื่ด หรอืดนิประสิว เป็นแม่ปุ�ยเคมทีีม่แีร่ธาตอุาหารทีส่�าคญั
คือ โพแทสเซึ่ียมและไนโตรเจน ช่วยให้ต้นมังคุดแตกใบอ่อนและแตกตาดอกได้นอกฤดูกาล 
สารโพแทสเซึ่ียมไนเตรดช่วยกระบวนการผลิตกรดอะมิโน ซึ่ึ่งเป็นส่วนประกอบการสร้าง 
สารเคมีน�าต้นพืช กระตุ้นการสร้างตาดอก การสร้างดอก การสร้างอาหารภายในเซึ่ลล์ที่จะ
เติบโตไปสู่การออกดอก ยับยั้งฮอร์โมนจิบเบอเรลลินที่ออกฤทธิ�ช่วยให้มังคุดแตกยอดใหม่ 
เพื่อไม่ให้มังคุดแตกตาใบ หยุดการแทงยอดใหม่ และหันไปพัฒนาตาดอกให้ดียิ่งขึ้น
 การใส่สารโพแทสเซึ่ียมไนเตรดใส่หลังตัดแต่งกิ่งก้าน เพ่ือเร่งให้ต้นพืชแตกยอดได้
พร้อมกัน ส่งผลให้มังคุดสามารถออกดอกได้พร้อมกัน เร่งการออกดอก ใช้ผสมน�้าใน 
อัตรา 2.5 เปอร์เซึ่็นต์ ฉีีดพ่นทางใบโดยตรงให้ทั่วต้น เร่งแตกยอดใหม่ หรือ ฉีีดที่นอกทรงพุ่ม 
เร่งออกดอก ไม่ควรพ่นใส่ใบเวลาแดดจัด จะส่งผลให้ใบไหม้ได้ สารโพแทสเซึ่ียมไนเตรดเป็น
สารก่อมะเร็ง ควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
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บทที่ 7 เกษตรกรตน้แบบมงัคุดนอกฤดู

 ช่วงปลายฤดูฝน ประมาณปลายเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนปรับสภาพพ้ืนท่ี

แปลงปลูกให้เกิดความแห้งเพ่ือสร้างความเครียดให้กับต้นมังคุด ดังน้ี

 1. สำ�หรัื่บมงัคุดุปลููกในท่�ดอน ท�าความสะอาดโคนต้นโดยกวาดใบมงัคุดใต้ทรงพุ่ม

ออกให้หมด หากมีวัชพืช ควรก�าจัดวัชพืชภายในทรงพุ่มออก

 2. สำ�หรื่ับมังคุุดท่�ปลููกในรื่่องสวน ให้ปล่อยน�้าออกจากแปลงปลูกให้น�้าแห้ง  

มังคุดจะขาดน�้า เริ่มจากปลายยอดเริ่มเหี่ยวเป็นสี่เหลี่ยม หรือก้านใบเริ่มชักร่อง เริ่มลู่ลง

แทนที่จะตั้งขึ้น อาการเช่นนี้แสดงว่า มังคุดพร้อมที่จะกระตุ้นการออกดอกได้แล้ว

 ส�าหรับมงัคุดทีป่ลูกในร่องสวน ให้ปล่อยน�า้เข้าร่องสวนในปริมาณสูงท่วมปลายราก 

ส่วนพื้นท่ีราบให้น�้าโดยสายยางบริเวณทรงพุ่ม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ สังเกตท่ียอดมังคุด  

ก้านใบท่ีเคยเหี่ยวหักร่องกับเต่งเหมือนเดิม ตายอดที่ซึ่่อนอยู่ใต้โคนก้านใบคู่ปลายสุดของ 

ยอดแสดงอาการบวม เต่ง เปิดอ้า นั่นหมายถึงมังคุดก�าลังจะออกดอก ให้น�้าต่อไปเรื่อยๆ  

จนมังคุดแทงดอกออกมา โดยจะเห็นมีกลีบใบคู่ ปลายมีสีแดงหุ้มดอกไว้ มองดูคล้ายก้ามปู 

ชาวสวนมงัคดุจะเรยีกลกัษณะนีว่้า ก้ามป ูหรอื ปากนกแก้ว ก้ามปนูีจ้ะอ้าออกเหน็ดอกสขีาว

คล้ายมะเขือพวง แต่หากตายอดที่แตกออกเป็นสีเขียวและพัฒนาต่อไปเป็นใบอ่อน แสดงว่า 

ให้น�้ามากเกินไป ให้หยุดให้น�้า และระบายน�้าออกจากสวน ปล่อยให้หน้าดิน บริเวณโคนต้น

ให้แห้งอีกครั้งเพื่อเริ่มด�าเนินการใหม่

 1. รื่ะยะดอกตู้ม (มะเข่อพวง) ควรฉีีดพ่นธาตุโบรอนในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน�้า 

200 ลิตร ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนดอกบาน เพื่อให้ดอกและเกสรสมบูรณ์แข็งแรง

 2. รื่ะยะดอกบ�น ฉีดีพ่นธาตแุคลเซึ่ยีม เช่นแคลเซีึ่ยมแมก็ซ์ึ่ อตัรา 50-100 มิลลิลิตร

ต่อน�้า 200 ลิตร เพื่อให้ขั้วมังคุดแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่าย

มงัคุดนอกฤดกูรมสง่เสริมการเกษตร

การเตรียมความพร้อมเพือ่การออกดอก (กอ่นฤด)ู

การใหน้�าในปริมาณที่เหมาะสมกบัตน้มงัคุดเพือ่กระตุน้การออกดอก

การดแูลรักษามงัคุดตั้งแตร่ะยะออกดอก-เกบ็เกีย่ว

 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (2559) ได้สรุปขั้นตอนการ

ผลิตมังคุดนอกฤดูดังนี้
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 3. รื่ะยะผลูอ่อนขน�ดเลู็ก ควรป้องกันเพลี้ยไฟ ซึ่ึ่งท�าให้ผลตกกระ ช่วงนี้ผลมังคุด

ต้องการธาตุแคลเซีึ่ยมเพ่ือให้โครงสร้างของเซึ่ลล์มีความแข็งแรง ช่วยลดอาการเนื้อแก้ว 

ยางไหลในช่วงฝนชุกได้ ควรให้ปุ�ยทางใบสูตร 20-20-20 ฉีีดพ่นทางใบทุกๆ 15 วัน 2-3 ครั้ง 

ท�าให้มังคุดมีผลโต

 4. รื่ะยะผลู เป็นระยะที่มังคุดมีผลขนาดใหญ่ก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ช่วงนี้ต้อง 

ฉีีดพ่นแคลเซึ่ียม อัตรา 50-100 มิลลิลิตรต่อน�้า 200 ลิตร เพื่อให้โครงสร้างของเซึ่ลล์ 

มีความแข็งแรง ป้องกันเนื้อแก้วยางไหล ให้ปุ�ยทางใบสูตร 12-12-24 ท�าให้มังคุดมีคุณภาพ

และรสชาติดี

 หลังมังคุดติดผลอ่อนขนาดเล็กแล้ว ให้ท�าการให้น�้าทีละน้อยและค่อยๆ เพิ่มขึ้นไป

เรื่อยๆ และลดลงก่อนท�าการเก็บเกี่ยวประมาณ 10-20 วัน ส�าหรับมังคุดแบบร่องสวน  

ให้ปล่อยน�้าเข้าร่องและรักษาระดับน�้าที่มีความสูง 805 ของร่องสวน เพื่อช่วยให้มังคุด 

มีผิวสวย เพราะโดยธรรมชาติเพลี้ยไฟจะระบาดได้ดีในสภาพอากาศร้อนแล้ง กรณีที ่

ไม่ต้องการให้มังคุดดกมากเกินไป ท�าให้ผลเล็ก ให้หมั่นสังเกตการออกดอกของมังคุด  

หากออกมาแล้ว 70% ของทรงพุ่มของต้น ให้น�้าเต็มที่เพื่อให้ต้นมังคุดหยุดการออกดอก  

จะช่วยให้ผลมังคุดมีขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาด

 การเก็บเกี่ยวต้องค�านึงถึงความสุกตามที่ตลาดต้องการ ปกติมังคุดจะมีอายุการสุก

แก่ประมาณ 120 วัน ถ้ามังคุดออกดอกในเดือนพฤศจิกายน ก็จะสามารถเก็บผล 

ปลายเดือนมีนาคม ผลที่มีคุณภาพดีและมีอายุวางจ�าหน่ายได้ยาวนาน ควรเก็บเกี่ยวผลที่มีสี

ผิวผลสีเขียวอ่อนอมชมพูและจุดประสีชมพูเข้มกระจายทั่วผล

การใหน้�ามงัคุดหลังตดิผล

การเกบ็เกีย่ว

 การผลิตมังคุดนอกฤดูของสวนเกรียงศักดิ� ขุนฤทธิ� บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่1 ต�าบล

หินตก อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขั้นต้อนก�รื่ผลูิต้มังคุุดนอกฤดู

ขั้นต้อนท่� 1 : ต้ัดแต้่งกิ�ง (เด่อนกุมภ�พันธ์) - การเตรียมต้นมังคุดให้พร้อมในการออกดอก

มีวิธีการดังนี้

 1. สังเกตดูใบของมังคุด จะต้องมีใบกว้างและหนาอยู่ในระยะเพสลาดแก่

 2. กวาดหญ้าบริเวณใต้ทรงพุ่มออกไว้นอกบริเวณทรงพุ่ม

 3. ตดัแต่งกิง่น�า้ค้างภายในทรงพุม่และปลายกิง่ให้สงูจากพืน้ดนิ 1.50 ถงึ 2.00 เมตร

 4. เปิดยอดสุดออกเพื่อให้แสงเข้าภายในทรงพุ่มได้ ซึ่ึ่งจะท�าให้ต้นมีความแข็งแรง 

ผลผลิตออกมามีผิวลายน้อย ผลผลิตจะโตกว่าต้นที่ไม่เปิดยอด และมังคุดจะออกดอกก่อน

ขั้นต้อนท่� 2 : เปิดต้�ดอก (เด่อนมิถุน�ยน - เด่อนกรื่กฎ�คุม) - ตรวจดูความพร้อมของ 

ต้นและใบมังคุดว่ามีความพร้อมที่จะออกดอกหรือไม่ ซึ่ึ่งมังคุดต้นที่พร้อมจะออกดอกจะ 

ต้องมีลักษณะดังนี้

 1. ใบมังคุดใบหนาและเขียวกว้าง

 2. สีใบเหมือนกันทั่วต้นและมีปลายใบเหลือง

 3. ให้น�้าติดต่อกัน 3 วัน จึงใส่ปุ�ย

 4. กวาดใบออกแล้วใส่ปุ�ยเร่ง สูตร 8-24-24 / 9-24-24 / 12-24-12 ต้นละ  

1 กิโลกรัม

 5. ให้ปุ�ยทางใบ โดยการฉีีดพ่นทุก 7-15 วัน / ครั้ง ให้ชุ่มทั้งรอบทรงพุ่ม

ขั้นต้อนท่� 3 : บำ�รืุ่งดอกแลูะลููก ป้องกันเพลู่้ยไฟไรื่แดง - ให้ตรวจดูต้นมังคุด ถ้าต้น 

พร้อมออกดอก จะมีลักษณะดังนี้

 1. งดน�้าและปุ�ย

 2. ใบร่วงใต้โคนถึง 70 % หรือยัง

 3. กิ่งมังคุดเหี่ยวถึงปล้องที่ 2 หรือยัง

 4. เมื่อปล้องที่ 2 เหี่ยวมองเห็นชัดเจนแล้ว ให้เราให้น�้า 50 %

 5. สงัเกตการณ์แตกตาดอกว่ามจี�านวนเท่าไหร่ ถ้าไม่ได้ 20 %.ให้เรางดน�า้ต่อไปอกี

 6. เมื่อดอกออกถึง 30-40 % ให้เราให้น�้าสม�่าเสมอ วันเว้นวัน

มงัคุดนอกฤดสูวนคุณเกรียงศกัดิ ์ขนุฤทธ์ิ
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 7. ให้เราสังเกตดูว่าดอกที่ออกมาว่ามียางหรือไม่ ถ้ายางออกรอบต้นเกิน 10 ดอก 

ให้เราใช้ยาเลย

 8. ให้สังเกตลูกหากลูกมีขนาดเท่ากับด้ามของมีดพร้า ให้ใส่ปุ�ยบ�ารุงลูก สูตร  

13-13-21

สรืุ่ปต้�รื่�งก�รื่ผลูิต้มังคุุดนอกฤดู 

 1. เดือนธันวาคม-เดือนมกราคม เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกฤดูกาล

 2. เดือนกุมภาพันธ์ ให้เราตัดแต่งกิ่งของมังคุดใส่ปุ�ยและให้น�้ามากประมาณ 60% 

โดยใช้ปุ�ยชีวภาพควบคู่กับปุ�ยเคมีที่มีเลขตัวหน้าสูง เพ่ือเร่งใบชุดท่ี 1 ชักน�าให้แตกใบอ่อน

หลังเก็บเกี่ยว 2 อาทิตย์

 3. เดือนมีนาคม ให้ฉีีดยาป้องกันหนอนกัดกินใบและเพลี้ยไฟไรแดง

 4. เดือนเมษายน ใบชุดที่ 2 มีลักษณะเป็นเพสลาด ในช่วงนี้ให้น�้า ใส่ปุ�ยเร่ง  

นับเวลาหลังเก็บเกี่ยว 14-16 สัปดาห์หรือ 100 วันนั่นเอง จากนั้นให้งดน�้า 9 สัปดาห์หรือ  

2 เดือนครึ่ง

 5. เดือนมิถุนายน เมื่อเรางดให้น�้า 9 สัปดาห์ จะสังเกตเห็นลักษณะของมังคุดท่ี 

แล้งน�้าจนกิ่งมังคุดปล้องที่ 2 เหี่ยว ถ้าจะเห็นให้ชัดเจนให้ดูท่ีใบปลายสุดมีอาการปลายใบ 

ตก แล้วให้น�้าคร้ังแรกประมาณ 30-40 มิลลิเมตร พร้อมกับฉีีดพ่นปุ�ยเร่งให้ชุ่มทั้งต้น  

ถ้าหากมังคุดยังไม่ออกดอกให้น�้าอีกครั้งห่างกัน 7-10 วัน จ�านวนน�้าท่ีให้ประมาณ  

17.5- 20 มิลลิลิตร

 6. เดือนกรกฎาคมมังคุดจะออกดอก

 7. ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนให้น�้าอย่างสม�่าเสมอ

 8. ประมาณต้นเดือนกันยายนใส่ปุ�ยสูตรเสมอเพื่อบ�ารุงต้นและผล

 9. เดือนกันยายนให้ใส่ปุ�ยที่มีตัวเลขหลังสูงเช่น 13-13-21 เพื่อบ�ารุงผลมังคุด

 10. เมื่อเข้าเดือนธันวาคม มกราคม ก็สามารถเก็บเกี่ยวมังคุดขายได้ ซึ่ึ่งรวมระยะ

เวลาตั้งแต่มังคุดเริ่มออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

หม�ยเหตุ้ : ส�าหรับการใส่ปุ�ยทุกครั้งจะต้องวัดรอบทรงพุ่มของมังคุดด้วย คือถ้าทรงพุ่ม 

มีขนาด 3 เมตร ให้เราใส่ปุ�ย 1 กิโลกรัม หรือเทียบได้คือ 3:1 ให้หว่านรอบทรงพุ่มห่าง 

จากต้น 1 เมตร

 คุณจ�านงค์ ระวังวงศ์ ต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พื้นที่สวนมังคุดจ�านวน 7 ไร่ อายุประมาณ 40 ปี ให้ผลผลิตแล้ว 7 ไร่ จ�านวน 200 ต้น  

คุณจ�านงค์ได้กล่าวว่าสวนมังคุดเป็นสวนท่ีได้รับมาจากบรรพบุรุษ การปลูกสมัยก่อน 

ไม่ได้ก�าหนดระยะห่างระหว่างต้น แต่จะเป็นการปลูกแบบสวนผสม ซึ่ึ่งมีพืชหลายชนิด 

ผสมกันในสวน คุณจ�านงค์มีการเทคนิคการดูแลสวนมังคุดดังนี้

 ก�รื่เต้รื่ย่มดนิ เตรียมด้วยวิธีธรรมชาต ิปรับหน้าดนิให้เรียบ แต่ถ้าหากพ้ืนทีน่�า้ท่วม

ขัง ยกร่องสวนแล้วปลูกบนสันกลางของกองดิน

 ก�รื่คุัดเลู่อกต้้นพันธุ์ เลือกต้นพันธุ์มังคุดท่ีได้จากการเพาะเมล็ด มีความสมบูรณ์ 

แข็งแรง มีรากสมบูรณ์ไม่คดไม่งอ

 ก�รื่ปลููก การปลูกมังคุดควรขุดหลุมขนาดกว้าง-ยาว 50 เซึ่นติเมตร และลึก  

50 เซึ่นติเมตร ระยะห่างของต้น 10 เมตร x 10 เมตร ผสมดินปลูกด้วยหญ้าแห้ง ปุ�ยคอก 

หรืออาจจะเป็นปุ�ยเคมี 

 ก�รื่ดูแลู ใส่ปุ๋ย แลูะฉ่ดย� มังคุดนอกฤดูจะออกดอกประมาณเดือนกันยายน- 

มงัคุดนอกฤดสูวนคุณจำานงค์ ระวงัวงศ์

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม58 59



เดือนตุลาคม ก่อนจะออกดอกรดน�้าเช ้าเย็นต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน  

ปลายเดือนใส่ปุ�ยเร่งดอก สูตร 8-24-24 ประมาณ 3 กิโลกรัม/ต้น แล้วรดน�้าอีกประมาณ  

10 วัน หลังจากนั้นงดการให้น�้า ตัดตกแต่งกิ่ง เพื่อให้แสงเข้าถึง รอการออกดอก ในระยะ 

เร่ิมออกดอก จะใส่ปุ�ยบ�ารุงทั้งดอกและผล โดยใช้ปุ�ยสูตร 15-15-15 และฉีีดยาป้องกัน 

เพลี้ยไฟ โดยใช้อะบาเม็กติน การฉีีดยา 1 ฤดูกาล จะฉีีดประมาณ 4-5 ครั้ง คือ ดอกกลม 

ดอกบาน และติดลูก และรดน�้าตลอดจนเก็บเกี่ยว แต่เมื่อผลสุกแล้ว จะให้น�้าวันเว้นวัน

 โรื่คุท่�พบบ่อยในมังคุุด โรคหนอนกินใบ และโรคเพลี้ยไฟ ซึ่ึ่งสามารถแก้ปัญหาได้

โดยการฉีีดอะบาเม็กติน 

 ก�รื่เก็บเก่�ยวผลูผลูิต้ เริ่มตั้งแต่มีดอกนับไป 120 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

เกษตรสวนมังคุดนอกฤดู นายจ�านงค์ ระวังวงศ์ ต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 093-5835381

พิกัด GPS ( 8.573611 N, 99.837481 E)

จ�านวนพ้ืนท่ี 7 ไร่ 230 ต้น 

อายุต้นมังคุด 35-40 ปี

วิธีการท�ามังคุดนอกฤดู ท�าต้นให้สมบูรณ์โดยการให้น�้า ปุ�ยเร่งดอก ปุ�ยบ�ารุงผล 
เต่งกิ่งให้โดนแดด ปุ�ยมูลสัตว์ (ขี้ค้างคาว)

ที่มาของการท�ามังคุดนอกฤดู

ปริมาณ ในฤดู 15 ตัน กก ละ 20 บาท / นอกฤดู 3 ตัน กก ละ 
100 บาท ก�าไรต่อปี 300,000 บาท

ลักษณะสวน - สวนมังคุดล้วน
- มีระบบน�้าสปริงเกอร์
- พื้นที่เป็นเนินสูง น�้าระเหยได้เร็วกว่า
- ดินร่วนปนดินเหนียว

เปรียบเทียบใน-นอกฤดู ในฤดู 15 ตัน กก ละ 20 บาท / นอกฤดู 3 ตัน กก ละ 
100 บาท ก�าไรต่อปี 300,000 บาท

จ�านวนการผลิตมังคุดต่อปี 2 ครั้งต่อปี เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม

ระยะเวลาที่ท�านอกฤดู 10 ปี

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม60 61



 คุณสุพจน์ คีรีคช หมู่ที่ 7 ต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีพื้นที่สวนมังคุดจ�านวน 5 ไร่ อายุประมาณ 30 ปี ให้ผลผลิตแล้ว 5 ไร่ จ�านวน 100 ต้น  

คุณสุพจน์คุณสมศรีปลูกมังคุดแบบผสมผสาน มีทั้งมังคุด ทุเรียน เงาะ และพืชชนิดอื่นๆ  

การปลูกสมัยก่อนไม่ได้ก�าหนดระยะห่างระหว่างต้นที่แน่นอน คุณสุพจน์มีการเทคนิค 

การดูแลสวนมังคุดดังนี้

มงัคุดนอกฤดสูวนคุณสพุจน์ คีรีคช  ก�รื่เต้รื่่ยมดิน ก่อนปลูกปรับพื้นที่หน้าดินให้เรียบ แต่ถ้าหากพื้นที่น�้าท่วมขัง  

ยกร่องสวนแล้วปลูกบนสันกลางของกองดิน

 ก�รื่คุัดเลู่อกต้้นพันธุ์ เลือกต้นพันธุ์มังคุดที่ได้จากการเพาะเมล็ด ซึ่ึ่งเป็นมรดกตก 

ทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นพันธุ์พื้นเมืองของอ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เลือกต้นมังคุดที่มีความสมบูรณ์

 ก�รื่ปลููก การปลูกมังคุดควรขุดหลุมขนาดกว้าง-ยาว 50 เซึ่นติเมตร และลึก  

50 เซึ่นติเมตร ระยะห่างของต้น 8 เมตร x 8 เมตร ผสมดินปลูกด้วยหญ้าแห้ง ปุ�ยคอก  

หรืออาจจะเป็นปุ�ยเคมี 

 ก�รื่ดูแลู ใส่ปุ๋ย แลูะฉ่ดย� มังคุดนอกฤดูจะออกดอกประมาณเดือนกันยายน- 

เดือนตุลาคม ก่อนจะออกดอกประมาณตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนรดน�้าเช้า-เย็น 

และใส่ปุ�ยบ�ารุงสูตร 15-15-15 เพื่อรอการออกดอก ในระยะเริ่มออกดอก ให้รดน�้าทุกวัน 

และพ่นยาป้องกนัเพลีย้ไฟและหนอนกนิใบ โดยใช้อะบาเมก็ตนิ เมือ่สงัเกตว่าลกูเจรญิเตบิโต 

และก็สมบูรณ์ จะใส่ปุ �ยบ�ารุงผลโดยใช้ปุ �ยสูตร 13-13-21 และ 15-10-30 ประมาณ  

0.5–1 กิโลกรัม /ต้น และก่อนเก็บเกี่ยว จะใส่ปุ�ยสูตร 0-0-60 บ�ารุงเพื่อท�าให้มีลูกขนาดใหญ่ 

 โรื่คุท่�พบบ่อยในมังคุุด โรคหนอนกินใบ และโรคเพล้ียไฟ ซึ่ึ่งสามารถแก้ปัญหา 

ได้โดยการฉีีดอะบาเม็กติน 

 ก�รื่เก็บเก่�ยวผลูผลูิต้ เริ่มตั้งแต่มีดอก นับไป 120 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยว 

ผลผลิตได้

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม62 63



เกษตรสวนมังคุดนอกฤดู คุณสุพจน์ คีรีคช หมู่ที่ 7 ต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 084-8371270

พิกัด GPS (8.564239 N, 99.8297410 E)

จ�านวนพ้ืนท่ี 5 ไร่ มังคุด 100 ต้น

อายุต้นมังคุด 10 ปี

วิธีการท�ามังคุดนอกฤดู - การท�าโคนต้นมังคุดให้เตียนโล่ง (1เดือน)
- เคล็ดลับใช้ปุ�ยชีวภาพบ�ารุงต้น บ�ารุงผล (16-16-16) 
ช่วงระหว่างเก็บผล และช่่วงออกดอก
- บ�ารุงต้น ให้สมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อให้ยอดแต่ละยอด
พร้อมออกดอกเสมอเพื่อสภาพอากาศเอื้ออ�านวย

ที่มาของการท�ามังคุดนอกฤดู คิดเอง ลองผิดลองถูก 

ปริมาณ 4 ตัน

ลักษณะสวน สวนสมรม (ลองกอง มังคุด ปาล์ม ทุเรียน ลูกเนียง)

เปรียบเทียบใน-นอกฤดู ปี 2561 ปริมาณและคุณภาพพอกัน ช่วงเดือน
กรกฎาคม-เดือนสิงหาคม ปริมาณมากสุดขนาดลูกไม่
ใหญ่ แต่ช่วงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ราคาสูง
กว่า มังคุดผลโตกว่า

จ�านวนการผลิตมังคุดต่อปี 2 ครั้งต่อปี เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ และ เดือน
กรกฎาคม-เดือนสิงหาคม

ระยะเวลาที่ท�านอกฤดู 20 ปี

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม64 65



 คุณสมศรี ดีแก้ว ต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่

สวนมังคุดจ�านวน 28 ไร่ อายุประมาณ 30 ปี ให้ผลผลิตแล้ว 28 ไร่ จ�านวน 220 ต้น  

คุณสมศรีปลูกมังคุดแบบผสมผสาน มีทั้งมังคุด ทุเรียน เงาะ และพืชชนิดอื่นๆ การปลูก 

ไม่ได้ก�าหนดระยะห่างระหว่างต้นที่แน่นอน คุณสมศรีมีการเทคนิคการดูแลสวนมังคุดดังนี้

มงัคุดนอกฤดสูวนคุณสมศรี ดแีกว้  ก�รื่เต้รื่่ยมดิน ก่อนปลูกปรับพื้นที่หน้าดินให้เรียบ แต่ถ้าหากพื้นที่น�้าท่วมขัง 

ยกร่องสวนแล้วปลูกบนสันกลางของกองดิน

 ก�รื่คุัดเลู่อกต้้นพันธุ์ เลือกต้นพันธุ์มังคุดที่ได้จากการเพาะเมล็ด ซึ่ึ่งเป็นมรดก

ตกทอดมาตัง้แต่สมยัโบราณ เป็นพันธุพ์ืน้เมอืงของอ�าเภอพรหมครี ีเลอืกต้นทีม่คีวามสมบรูณ์

การปลูก การปลูกมังคุดควรขุดหลุมขนาดกว้าง-ยาว 50 เซึ่นติเมตร และลึก 50 เซึ่นติเมตร 

ระยะห่างของต้น 8 เมตร x 8 เมตร ผสมดินปลูกด้วยหญ้าแห้ง ปุ�ยคอก หรืออาจจะเป็น 

ปุ�ยเคมี 

 ก�รื่ดูแลู ใส่ปุ๋ย แลูะฉ่ดย� มังคุดนอกฤดูจะออกดอกประมาณเดือนกันยายน- 

เดือนตุลาคม ก่อนจะออกดอกประมาณตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนรดน�้าเช้า-เย็น 

และใส่ปุ�ยบ�ารงุสตูร 15-15-15 เพือ่รอการออกดอก ในระยะเริม่ออกดอก ให้รดน�า้ทกุวนัและ

พ่นยาป้องกันเพล้ียไฟและหนอนกินใบ โดยใช้อะบาเม็กติน เมื่อสังเกตว่าลูกเจริญเติบโต  

และก็สมบูรณ์ จะใส่ปุ �ยบ�ารุงผลโดยใช้ปุ �ยสูตร 13-13-21 และ 15-10-30 ประมาณ  

0.5–1 กิโลกรัม /ต้น และก่อนเก็บเกี่ยว จะใส่ปุ�ยสูตร 0-0-60 บ�ารุงเพื่อท�าให้มีลูกขนาดใหญ่ 

 โรื่คุท่�พบบ่อยในมังคุุด โรคหนอนกินใบ และโรคเพลี้ยไฟ ซึ่ึ่งสามารถแก้ปัญหาได้

โดยการฉีีดอะบาเม็กติน 

 ก�รื่เก็บเก่�ยวผลูผลูิต้ เริ่มตั้งแต่มีดอกนับไป 120 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม66 67



เกษตรสวนมังคุดนอกฤดู นางสมศรี ดีแก้ว ต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 095-0324221

พิกัด GPS (8.564589 N, 99.839972 E)

จ�านวนพ้ืนท่ี 6 ไร่ 100 ต้น 

อายุต้นมังคุด  40ปี และ 20 ปี

วิธีการท�ามังคุดนอกฤดู ปุ�ยเร่งดอก ปุ�ยบ�ารุงต้น 15-15-15 ปุ�ยคอก กวาดโคน
ต้น

ที่มาของการท�ามังคุดนอกฤดู

ปริมาณ

ลักษณะสวน -สวนมังคุดล้วน
-มีระบบน�้าสปริงเกอร์
- พี้นที่เป็นเนินสูง น�้าระเหยได้เร็วกว่า

เปรียบเทียบใน-นอกฤดู

จ�านวนการผลิตมังคุดต่อปี 2 ครั้งต่อปี เดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนกรกฎาคม

ระยะเวลาที่ท�านอกฤดู 4 ปี
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 คณุสรุกัษ์ มงัสาทอง หมูท่ี ่6 ต�าบลทอนหงส์ อ�าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 

มีพ้ืนที่สวนมังคุดจ�านวน 28 ไร่ อายุประมาณ 30-50 ปี ให้ผลผลิตแล้ว 28 ไร่ จ�านวน  

400 ต้น คุณจงรักษ์มีการเทคนิคการดูแลสวนมังคุดดังนี้

มงัคุดนอกฤดสูวนคุณสรัุกษ ์มงัสาทอง  ก�รื่เต้รื่่ยมดิน ก่อนปลูกปรับพื้นที่หน้าดินให้เรียบ แต่ถ้าหากพื้นที่น�้าท่วมขัง  

ยกร่องสวนแล้วปลูกบนสันกลางของกองดิน

 ก�รื่คุัดเลู่อกต้้นพันธุ์ เลือกต้นพันธุ์มังคุด ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของอ�าเภอพรหมคีรี 

เลือกต้นที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง

 ก�รื่ปลููก การปลูกมังคุดควรขุดหลุมขนาดกว้าง-ยาว 50 เซึ่นติเมตร และลึก  

50 เซึ่นติเมตร ระยะห่างของต้น 9 เมตร x 9 เมตร 

 ก�รื่ดูแลู ใส่ปุ๋ย แลูะฉ่ดย� มังคุดนอกฤดูจะออกดอกประมาณเดือนกันยายน-

ตุลาคม ก่อนจะออกดอกประมาณตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมรดน�้าเช้า-เย็น  

ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ�ยชีวภาพ สลับกับปุ�ยเคมี โดยใช้สูตร 15-5-20 ซึ่ึ่งจะซึ่ื้อแม่ปุ�ยมาผสมเอง  

และฉีดีฮอร์โมนกระตุน้ตาดอกด้วยสาหร่ายเขยีว เพ่ือรอการออกดอก ในระยะเดอืนสิงหาคม 

งดการให้น�้า กวาดโคนต้น เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เร่ิมออกดอก ให้รดน�้าทุกวัน 

และพ่นยาป้องกันเพลี้ยไฟ โดยใช้อะบาเม็กติน อิมิดา ฟิโปรนิล สลับกันไป เป็นจ�านวน  

6 ครั้ง/ฤดูกาล 

 โรื่คุท่�พบบ่อยในมังคุุด โรคหนอนกินใบ และโรคเพลี้ยไฟและแมลง ซึ่ึ่งสามารถ 

แก้ปัญหาได้โดยการฉีีดอะบาเม็กติน อิมิดา และฟิโปรนิล

 ก�รื่เก็บเก่�ยวผลูผลูิต้ เริ่มตั้งแต่มีดอกนับไป 120 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
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เกษตรสวนมังคุดนอกฤดู คุณสุรักษ์ มังสาทอง หมู่ที่ 6 ต�าบลทอนหงส์  
อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โทร. 086-951-5461

พิกัด GPS (8.595016 N, 99.800349 E)

จ�านวนพ้ืนท่ี 28 ไร่ 400 ต้น

อายุต้นมังคุด 32 ปี

วิธีการท�ามังคุดนอกฤดู -ใส่ปุ�ย 8-24-24 (เดือนกรกฏิาคม)
-กระตุ้นตาดอก โดยฉีีดฮอร์โมนสาหร่ายสีเขียว  
เพื่อเปิดตาดอก+ รดน�้า (เดือนกันยายน)
-หลังเก็บผลผลิตทุกครั้งใส่ปุ�ยคอก ขี้ไก่

ที่มาของการท�ามังคุดนอกฤดู คิดเอง

ปริมาณ 10-16 ตัน ก�าไร 200,000-300,000 บาทต่อปี 
ปริมาณมากในฤดูกาล 2561

ลักษณะสวน สวนมังคุดล้วน

เปรียบเทียบใน-นอกฤดู ปี 2561 นอกฤดู ราคาเฉีล่ีย 50 บาทต่อกิโลกรัม 
ปริมาณมาก คุณภาพดี

จ�านวนการผลิตมังคุดต่อปี 2 ครั้งต่อปี

ระยะเวลาที่ท�านอกฤดู - เริ่มท�าตั้งแต่ ปี 2550
- ปี 2553-2557ผลิตปริมาณไม่มาก ประมาณ 20 ตัน 
ในฤดูมากกว่า
- ปี 2558-2560 มังคุดไม่ออกทั้งในและนอกฤดู 
เพราะฝนตกมากเกินไป

เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม เร่งมงัคุดออกนอกฤดกูาลดว้ยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม72 73



 คณุวินัย โชตพินัธ์ หมู่ที ่5 ต�าบลปากคลอก อ�าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช 

มีพื้นที่สวนมังคุดจ�านวน 6 ไร่ อายุประมาณ 35 ปี ให้ผลผลิตแล้ว 6 ไร่ จ�านวน 120 ต้น  

คุณวินัยมีการเทคนิคการดูแลสวนมังคุดดังนี้

มงัคุดนอกฤดสูวนคุณวนัิย โชตพินัธ์  ก�รื่เต้รื่่ยมดิน ก่อนปลูกปรับพื้นที่หน้าดินให้เรียบ แต่ถ้าหากพื้นที่น�้าท่วมขัง  

ยกร่องสวนให้มีความกว้าง 10 เมตร แล้วปลูกบนสันกลางของกองดิน

 ก�รื่คัุดเลูอ่กต้้นพนัธุ ์การเลอืกต้นพนัธุม์งัคดุ เลือกต้นพนัธุท์ีม่าจากการเพาะเมลด็ 

ซึ่ึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองของอ�าเภอพรหมคีรี เลือกต้นที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง

 ก�รื่ปลููก การปลูกมังคุดควรขุดหลุมขนาดคลุกเคล้าด้วยปุ�ยคอก หลุมกว้าง-ยาว  

50 เซึ่นติเมตร และลึก 50 เซึ่นติเมตร ระยะห่างของต้น 8-9 เมตร 

 ก�รื่ดูแลู ใส่ปุ๋ย แลูะฉ่ดย� มังคุดนอกฤดูจะออกดอกประมาณเดือนสิงหาคม  

ก่อนจะออกดอกประมาณตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–เดือนเมษายน รดน�้าวัน เว้นวัน วันละ  

1 ชัว่โมง ตดัแต่งกิง่ ใส่ปุ�ยสตูร 15-15-15 ก่อนออกดอก ประมาณ 1-2 เดอืน ให้ใส่ปุ�ยกระตุน้

ดอกสูตร 8-24-24 ตราเรือใบไวกิ้ง ดอกบานให้ใส่ปุ�ยสูตร 15-15-15 ตราเรือใบไวกิ้ง

 ก�รื่พ่นย�เพลู่้ยไฟ จะพ่นทั้งหมดจ�านวน 5 ครั้ง ตั้งแต่

 1. ดอกปากนกแก้ว 

 2. ดอกกลม

 3. ดอกบาน

 4. หลังจากดอกบานประมาณ 10 วัน

 5. ผลประมาณเท่านิ้วโป้ง 

 เมื่อติดผล ใส่ปุ�ย สูตร 15-15-15 เพื่อขยายให้ผลโต รดน�้าทุกวัน สม�่าเสมอ  

เมื่อลูกโตได้ที่ขนาดเท่าข้อมือ ให้ใส่ปุ�ย สูตร 13-13-21 หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ก็ให้บ�ารุงต้น 

ใส่ปุ�ยสูตร 15-15-15 เพื่อให้มังคุดออกยอด และท�าในฤดูกาลถัดไป

 โรื่คุท่�พบบ่อยในมังคุุด โรคเพลี้ยไฟ ซึ่ึ่งสามารถแก้ป ัญหาได้โดยการฉีีด 

อะบาเม็กติน

 ก�รื่เก็บเก่�ยวผลูผลูิต้ เริ่มตั้งแต่มีดอกนับไป 120 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
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เกษตรสวนมังคุดนอกฤดู คุณวินัย โชติพันธ์ หมู่ที่ 5 ต�าบลปากคลอก 
อ�าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิกัด GPS (8.529173 N, 99.853196 E)

จ�านวนพ้ืนท่ี 6 ไร่ 120 ต้น

อายุต้นมังคุด 35 ปี

วิธีการท�ามังคุดนอกฤดู - เคล็ดลับ สภาพอากาศ ปุ�ย ระบบน�้า พร้อม
- ใส่ปุ�ย 8-24-24 3 กิโลกรัมแบ่ง 2 ครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ 
รดน�้าให้ชุ่มตลอด 2 สัปดาห์ (เดือนมิถุนายน)
- กวาดโคนให้โล่ง แห้ง งดการรดน�้า ดูดน�้าออก 30 วัน 
สังเกตใบตก รดน�้าเต็มที่ 2-4 วันให้ท่วม (เดือนกรกฎาคม)
- ใส่ปุ�ย15-15-15+ยูเรีย+น�้า (ต้นเดือนสิงหาคม)
- ใสปุ�ย 13-13-21 แบ่งใส่ 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ รดน�้า
ให้ชุ่ม (เดือนกันยายน)
- ใส่ปุ�ย 13-13-21 แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ 
รดน�้าให้ชุ่ม (เดือนตุลาคม)
-เก็บผล (ธันวาคม)
- ดูแลต้นหลังเก็บเกี่ยว ใส่ปุ�ย 15-15-15 แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
รดน�้าให้ชุ่มตลอด 2 สัปดาห์ ตัดแต่งกิ่ง

ที่มาของการท�ามังคุดนอกฤดู คิดเอง เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ปริมาณ - ในฤดู 5 ตัน ก�าไร 180,000บาท
- นอกฤดู 4 ตัน ก�าไร 120,000 บาท

ลักษณะสวน - เป็นสวนมังคุดล้วน เป็นร่องน�้า ลักษณะดินชั้นล่างเป็น
ทราย
- มีระบบน�้าท่อ สปริงเกอร์เปิด 1 ชม/วัน

เปรียบเทียบใน-นอกฤดู ปี2561 ปริมาณและคุณภาพพอๆ กัน ราคาในนอกฤดูปีนี้
ไม่สูงเพื่อเทียบกับปีก่อนๆ

จ�านวนการผลิตมังคุดต่อปี 2 ครั้งต่อปี

ระยะเวลาที่ท�านอกฤดู 7 ปี ออกทุกปี แต่อาจจะออกมากออกน้อยข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ และปริมาณที่ออกในฤดูด้วย ถ้าปีไหนในฤดูออก
มาก นอกฤดูจะน้อย
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ทนุอดุหนุนการท�ากิจกรรมสง่เสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการสง่เสริม 
และสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใชป้ระโยชน์

จากส�านักงานการวิจัยแหง่ชาติ (วช.) ประจ�าปีงบประมาณ 2563
-----------------
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