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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2558 
 

------------------------ 
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โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาการผลิตมะปรางอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรม   การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มะปราง  
ชื่อการทดลอง  ศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์มะปรางหวานเพื่อการค้า 
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บทคัดย่อ 
 ศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์มะปรางหวานเพ่ือการค้า ระยะเวลาด าเนินการ เริ่ม ตุลาคม 2554 สิ้นสุด 
กันยายน 2558 รวม 4 ปี ปลูกลงแปลงทดลอง 30 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์วิจั ยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร มี
การวางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 7 กรรมวิธี 4 ซ้ า ซ้ าละ 4 ต้น พันธุ์มะปรางหวานชนิดผลหหญ่คือ พจ 
01, พจ 02, พจ 09, พจ 041, พจ 044, พจ  022 และ พันธุ์หวานท่าอิฐเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ (check) ระยะปลูก 
6x6 เมตร ผลการทดลองพบว่า ด้านการเจริญเติบโตความสูงต้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
พันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์ที่มีความสูงต้นสูงที่สุดคือพันธุ์ พจ 044 มีความสูง 139 10 เซนติเมตร พันธุ์ที่มีความสูงน้อย
ที่สุดคือพันธุ์พจ 02 มีความสูง 87 12 เซนติเมตร พันธุ์หวานท่าอิฐซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบมีความสูงต้น 124 62 
เซนติเมตร ด้านความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์
เปรียบเทียบ ซึ่งมีความกว้างทรงพุ่มอยู่ระหว่าง 63 37-109 00 เซนติเมตร ด้านความยาวเส้นรอบวงของโคนต้นไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ ซึ่งมีความยาวเส้นรอบวงโคนต้นอยู่หนช่วง 6 83-
10 16 เซนติเมตร ด้านผลผลิต ทุกพันธุ์ยังไม่ออกดอกติดผล 
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1/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
2/ ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร 
                       ค าน า 

มะปรางเป็นไม้ผลพ้ืนบ้านชนิดหนึ่งบริโภคกันภายหนประเทศ และเริ่มมีศักยภาพหนการส่งออกไปขายยัง
ต่างประเทศ หนปี 2549 มีปริมาณการส่งออกมะปราง 24,330 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,486,381บาท โดยส่งออก
ไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย ฝรั่งเศส แคนาดา เป็นต้น (ส านัก
เศรษฐกิจการเกษตร, 2549) มะยงชิดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะปราง โดยมะปรางจะมีรสหวานจัดกับเปรี้ยวจัด 
ส่วนมะยงชิดจะมีรสหวานอมเปรี้ยว ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดหนต่างประเทศมากกว่ามะปราง มีลักษณะเด่น
เฉพาะตัวเป็นผลไม้ที่หายากมีผลผลิตออกสู่ตลาดหนขณะที่ผลไม้อ่ืนมีน้อย ผลมีรูปทรงและผิวสีที่สวยงาม จึงเป็น
แรงดึงดูดหจแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก จึงไม่น่าแปลกหจเลยที่มะยงชิดจะเป็นผลไม้ที่คนซื้อไม่ได้กิน คนกินไม่ได้
ซื้อ โดยมากจะนิยมซื้อไปเป็นของฝากผู้หหญ่หรือญาติที่เคารพรักและนับถือ (มนตรี, 2551) มะยงชิดเป็นผลไม้ที่
ส าคัญ หากได้ผลผลิตมะยงชิด ที่มีรสชาติหวาน และผลหหญ่ เมล็ดเล็ก ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดหนประเทศ 
และต่างประเทศ มะปรางหวานและมะยงชิดถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็น
การค้า โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคม แหล่งปลูกส าคัญได้แก่ นครนายก อ่างทอง, 
ปราจีนบุรี, นครสวรรค์ พิจิตร, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, นครราชสีมา, ชัยนาท, ก าแพงเพชร, ล าพูน, สิงห์บุรี เพชรบุรี, 
และ ระนอง เป็นต้น การขยายพ้ืนที่ปลูกท าได้ช้า เนื่องจากต้นพันธุ์ยังมีราคาแพง โดยมีราคากิ่งพันธุ์ประมาณ 
150-500 ต่อต้น หนปี 2546 มีพ้ืนที่ปลูกรวมทั้งประเทศ ประมาณ 17,421 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 14,162 ตัน 
ส่วนหหญ่หช้บริโภคภายหนประเทศ โดยจังหวัดนครนายก เป็นแหล่งที่มีพ้ืนที่ปลูกมากท่ีสุดถึง 5,000 ไร่ เป็นไม้ผลที่
มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาด การจ าหน่ายมะปรางหวาน มะยงชิดผลหหญ่ จากสวนที่มีคุณภาพ ผู้ซื้อจะต้อง
สั่งจองไว้ล่วงหน้า ซึ่งหนปีนี้เกษตรกรชาวสวนมะปรางหวาน มะยงชิด จ. นครนายก สามารถขายผลผลิตได้ดังนี้ ผล
ขนาดเล็ก กิโลกรัมละ 100 บาท ผลขนาดกลาง กิโลกรัมละ 150 -200 บาท และผลขนาดหหญ่ กิโลกรัมละ 200 - 
250 บาท ผลที่มีต าหนิ หรือตกเกรดยังสามารถขายได้หนราคา 30-40 บาท ซึ่งถือว่าได้ราคาดีมากเมื่อเทียบกับไม้
ผลชนิดอ่ืนๆ ปัญหาที่ส าคัญหนการผลิตไม้ผลชนิดนี้ก็คือ ผลผลิตมีคุณภาพต่ า และอายุการเก็บรักษาสั้น (ชวนชม, 
2550) 
 ดังนั้นจึงควรศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์มะปรางหวานเพ่ือการค้า เพ่ือหห้ได้พันธุ์มะปรางหวานชนิดผลหหญ่ที่
หห้ผลผลิตสูง มีคุณภาพและรสชาติดี 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
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 1  ต้นพันธุ์มะปรางหวานชนิดผลหหญ่ 7 พันธุ์ 
 2  ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16, 13-13-21, 12-24-12 
 3  สารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
 4  อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่ง 
 5  อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล 
วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 4 ซ้ า 7 กรรมวิธี ประกอบด้วยพันธุ์
มะปรางหวานชนิดผลหหญ่ 7 พันธุ์ดังนี้ 

1  พจ 01   
2  พจ 02   
3  พจ 09           
4  พจ 022 
5  พจ 031   
6. พจ 044   
7. พันธุ์หวานท่าอิฐ (check) 
- ระยะปลูก 6X6 เมตร กรรมวิธีละ 4 ต้นต่อซ้ า รวม 112 ต้น พ้ืนที่ปลูก 2 5 ไร่ 
- ดูแลรักษาต้นมะปรางหนแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ โดยหห้น้ า 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ (ช่วงฤดูแล้ง) หส่ปุ๋ยคอก

และปุ๋ยเคมี เพ่ือบ ารุงต้น ก าจัดวัชพืชบริเวณแปลงทดลอง พ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชเมื่อพบ
 การระบาด 
การบันทึกข้อมูล 

- บันทึกการเจริญเติบโต ขนาดเส้นรอบวงโคนต้น ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม 
- การติดดอก และการติดผล 
- อายุการเก็บเกี่ยว 
- ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
- คุณภาพผลผลิตหนด้านต่างๆ เช่น ขนาดผล, สีเปลือก, สีเนือ้, ขนาดเมล็ด, ความหนาของเนื้อ, รสชาติ 

และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) 
เวลาและสถานที่ 

เวลา  เริ่มต้น 2555  สิ้นสุด  2558  
สถานที ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ต าบลโรงช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ด้านการเจริญเติบโต 
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 ความสูงของต้น หนปี 2555 พบว่า ความสูงต้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์
เปรียบเทียบ โดยพันธุ์พจ.01 มีความสูงของต้นสูงที่สุด 66.75 เซนติเมตร และพันธุ์พจ.041 มีความสูงของต้นต่ า
ที่สุดที่ 46.50 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับพันธุ์หวานท่าอิฐที่มีความสูงของต้น 52 37 เซนติเมตร ปี 2556 พบว่า 
ความสูงต้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์พจ.01 มีความสูงของต้นสูง
ที่สุด 80.62 เซนติเมตร หนขณะที่พันธุ์พจ.022 มีความสูงของต้นต่ าที่สุดที่ 58.12 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับพันธุ์
หวานท่าอิฐที่มีความสูงของต้น 66 87 เซนติเมตร ปี 2557 พบว่า ความสูงต้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ โดยพันธุ์พจ.044 มีความสูงต้นสูงที่สุดที่ 105 00 เซนติเมตร เปรียบเทียบ
กับพันธุ์หวานท่าอิฐที่มีความสูงของต้น 88 12 เซนติเมตร และหนปี 2558 พบว่าความสูงต้นมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ โดยพันธุ์พจ .044 มีความสูงของต้นสูงที่สุด 139.10 เซนติเมตร 
หนขณะที่พันธุ์พจ 02 มีความสูงของต้นต่ าที่สุด 87 12 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับพันธุ์หวานท่าอิฐที่มีความสูงของ
ต้น 124 62 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)  
 
 
 
ตารางท่ี 1  การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้น (ซม.) ที่เป็นผลจากเปรียบเทียบพันธุ์มะปรางหวานเพ่ือการค้า ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2555-2558 
พันธุ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 พจ 01 66 75 a 80.62 a 89 75 ab 110.62 bc 
2 พจ 02 65.87 ab 73.12 ab 81 25 b 87 12 c 
3 พจ 09 57.00 abc 70.62 ab 84 37 ab 108 00 bc 
4 พจ 044 55.75 abc 76 25 ab 105 00 a 139 10 a 
5 พจ 041 46 50 c 61.25 ab 70 62 b 108.75 bc 
6 พจ 022 54.00 bc 58.12 b 74.37 b 96.50 b 

7 หวานท่าอิฐ 52.37 b 66.87 ab 88.12 ab 124.62 ab 
CV % 13.16 17.54 16.78 41.02 

หมายเหตุ   - ข้อมูลที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 95%  โดยหช้การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ DMRT 

 
ด้านเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม หนปี 2555 พบว่า ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ โดยพันธุ์พจ .09 มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มกว้างที่สุด 38 75 
เซนติเมตร เปรียบเทียบกับพันธุ์หวานท่าอิฐที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 32 50 เซนติเมตร ปี 2556 พบว่า ความ
กว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์พจ.041 
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มีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มกว้างที่สุด 40 12 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับพันธุ์หวานท่าอิฐที่มีความ
กว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 35 62 เซนติเมตร ปี 2557 พบว่า ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ โดยพันธุ์พจ.09 มีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ทรงพุ่มกว้างที่สุดที่ 86.25 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับพันธุ์หวานท่าอิฐที่มีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 
59 37 เซนติเมตร และหนปี 2558 พบว่า ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ โดยพันธุ์พจ .09 มีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มกว้างที่สุดที่ 
109 00 เซนติเมตร หนขณะที่พันธุ์พจ 02 มีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มน้อยที่สุดที่ 63 37 เซนติเมตร 
เปรียบเทียบกับพันธุ์หวานท่าอิฐที่มีความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มที่ 87 75 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 2  การเจริญเติบโตด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่ม (ซม.) ที่เป็นผลจากเปรียบเทียบพันธุ์มะปรางหวาน

เพ่ือการค้า ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2555-2558 
พันธุ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 พจ 01 33.75 ab 36.85 a 73.12a 94.50 abc 
2 พจ 02 37.50 ab 33.75 a 59.37 ab 63.37 c 
3 พจ 09 38.75 a 40.00 a 86.25 a 109.00 a 
4 พจ 044 32.50 ab 38.75 a 71.25 a 103.87 ab 
5 พจ 041 33.12 ab 40.12 a 76.87 a 98.50 ab 

     
     
ตารางท่ี 2 (ต่อ)     

พันธุ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
6 พจ 022 29.75 b 31.87 a 43.75 b 70.12 b 

7 หวานท่าอิฐ 32.50 ab 35.62 a 59.37 ab 87.75 abc 
CV % 14.03 16.78 25.08 23.13 

หมายเหตุ   - ข้อมูลที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 95%  โดยหช้การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ DMRT 

 
ด้านความยาวเส้นรอบวงโคนต้น หนปี 2555 พบว่า ความยาวเส้นรอบวงโคนต้นไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ โดยพันธุ์พจ .044 มีความยาวเส้นรอบวงโคนต้นยาวที่สุด 4 90 
เซนติเมตร เปรียบเทียบกับพันธุ์หวานท่าอิฐที่มีความยาวเส้นรอบวงโคนต้น 4 13 เซนติเมตร ปี 2556 พบว่า ความ
ยาวเส้นรอบวงโคนต้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ พันธุ์พจ 044 และพจ 
01 มีความยาวเส้นรอบวงโคนต้นยาวที่สุด 6 25 และ 6 18 เซนติเมตรตามล าดับ เปรียบเทียบกับพันธุ์หวานท่าอิฐ
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ที่มีความยาวเส้นรอบวงโคนต้น 5 52 เซนติเมตร ปี 2557 พบว่า ความยาวเส้นรอบวงโคนต้นไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ โดยพันธุ์พจ .044 มีความยาวเส้นรอบวงโคนต้นยาวที่สุดที่ 9 52 
เซนติเมตร เปรียบเทียบกับพันธุ์หวานท่าอิฐที่มีความยาวเส้นรอบวงโคนต้น 8 48 เซนติเมตร และหนปี 2558 
พบว่า ความยาวเส้นรอบวงโคนต้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เปรียบเทียบ โดยพันธุ์
พจ.044 มีความยาวเส้นรอบวงโคนต้นยาวที่สุด 10 16 เซนติเมตร เปรียบเทียบกับพันธุ์หวานท่าอิฐที่มีความยาว
เส้นรอบวงโคนต้น 8 56 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3  การเจริญเติบโตด้านความยาวของเส้นรอบโคนต้น (ซม.) ที่เป็นผลจากเปรียบเทียบพันธุ์มะปรางหวาน

เพ่ือการค้า ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2555-2558 
พันธุ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1 พจ 01 4.41 ab 6.18 a 7.78 b 8.72 abc 
2 พจ 02 4.31 ab 4.92 b 6.81 b 6.83 c 
3 พจ 09 3.85 b 5.75 ab 8.41 ab 9.47 ab 
4 พจ 044 4.90 a 6.25 a 9.52 a 10.16 a 
5 พจ 041 3.70 b 5.07 b 8.25 ab 8.75 abc 
6 พจ 022 4.05 ab 5.10 b 7.36 b 7.18 b 

7 หวานท่าอิฐ 4.13 ab 5.52ab 8.48 ab 8.56 abc 
CV % 12.88 9.93 13.07 17.01 

หมายเหตุ   - ข้อมูลที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 95%  โดยหช้การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ DMRT 

 
 ทุกพันธุ์ยังไม่ออกดอกติดผล ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องท าการทดลองต่อเพ่ือจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพ่ือ
แนะน าต่อไป 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การเปรียบเทียบพันธุ์มะปรางหวานเพ่ือการค้า ได้ผลการเจริญเติบโตทั้ง 3 ด้าน คือ การเจริญเติบโตด้าน

ความสูงของต้น จะเห็นความแตกต่างกันแต่ละพันธุ์เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์เปรียบเทียบ  (หวานท่าอิฐ) พบว่า 

พันธุ์พจ 044 มีความสูงที่สุด มีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มกว้างที่สุด และมีความยาวเส้นรอบวงโคนต้นยาวที่สุด ส่วน

ด้านผลผลิตและคุณภาพยังไม่มีข้อมูลจึงควรท าการทดลองต่อ 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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 การเปรียบเทียบพันธุ์มะปรางหวานเพ่ือการค้าต้องพัฒนาต่อไปเพ่ือจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทุกด้าน เป็นพันธุ์
แนะน าของกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรปลูกเป็นการค้าต่อไป 
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