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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  นางเพ็ญจันทร์  สุทธานุกูล  ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 
ผู้ร่วมงาน   นายรักชัย  คุรุบรรเจิดจิต   ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 
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    นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ์  สถาบันวิจัยพืชสวน 

5. บทคัดย่อ   :   
จากการศึกษาการปลูกมะม่วงระบบปลูกชิดในมะม่วงพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ คือ มะม่วงมหาชนก และ

มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทอง โดยวางแผนการทดลอง แบบ RCBD มี 5 ซ ้า 4 กรรมวิธี คือ ปลูกระยะปลูก 
2.5 x 4 เมตร และควบคุมความสูงต้นที่ 2 เมตร     ปลูกระยะปลูก 3 x 4 เมตร  ปลูกระยะปลูก 3.5 x 4 
เมตร  ปลูกระยะปลูก 4 x 4 เมตร    และควบคุมความสูงต้นที่ 3 เมตร โดยปลูกมะม่วงทั ง สองพันธุ์ เมื่อ 
มีนาคม 2554  พบว่า ในมะม่วงมหาชนกท่ีปลูกระยะชิดมีการเจริญเติบโตระยะแรกหลังปลูกดีกว่าการปลูก
ที่ระยะที่ห่างกว่าแต่เมื่อมะม่วงอายุ 4 ปี การปลูกท่ีระยะ 3.5x4 และ3x4 เมตร จะมีการเจริญเติบโต ดีที่สุด 
คือ มี ความสูงต้น 383 เซนติเมตร  ขนาดทรงพุ่มต้น 367 เซนติเมตร ผลผลิตมะม่วงพันธุ์มหาชนกเฉลี่ย 2 
ปี การปลูกท่ีระยะ 3.5x4 เมตร ให้จ้านวนผลต่อต้นมากกว่ากรรมวิธี อื่นๆ  13.16 ผลต่อต้น  รองลงมาคือ
การปลูกที่ระยะ 4x4 เมตร  ให้ 11.3 ผลต่อต้น ส่วนขนาดผลเฉลี่ยทุกกรรมวิธีมีขนาดผล 352-429 กรัม 
ทุกระยะของการปลูกมะม่วงมหาชนก มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) น้อยกว่า 1 แสดงว่า
รายได้จากการเก็บเกี่ยวมะม่วงเพียง 2 ปี ยังน้อยกว่าต้นทุนที่ได้ลงไป ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่จะ
สังเกตเห็นว่า การปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนกที่ระยะ 3.5x4 เมตร ผลประโยชน์สุทธิของผลผลิตปีที่ 2 สูงขึ น 
(7,758 บาท) มากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ และมีค่า BCR ใกล้ 1 มากที่สุด (-0.66) 

มะม่วงน ้าดอกไม้สีทองที่ปลูกระยะชิดมีการเจริญเติบโตระยะแรกหลังปลูกดีกว่าการปลูกท่ีระยะที่
ห่างกว่าแต่เมื่อมะม่วงอายุ 4 ปี การปลูกท่ีระยะ 3.5x4  เมตร จะมีการเจริญเติบโต ดีที่สุด คือ มี ความสูง
ต้น 347 เซนติเมตร  ขนาดทรงพุ่มต้น 354 เซนติเมตร ผลผลิตมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองเฉลี่ย 2 ปี การ
ปลูกท่ีระยะ 3x4 เมตร ให้จ้านวนผลต่อต้นมากกว่ากรรมวิธี อื่นๆ  17.13 ผลต่อต้น  รองลงมาคือการปลูกท่ี



ระยะ 2.5x4 เมตร  ให้ 16.08 ผลต่อต้น ส่วนขนาดผลเฉลี่ยทุกกรรมวิธีมีขนาดผล 321-354 กรัม ซึ่งเป็น
ขนาดมาตรฐานส้ารับมะม่วง  ทุกระยะของการปลูกมะม่วงน ้าดอกไม้สีทองมีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (BCR) น้อยกว่า 1 แสดงว่ารายได้จากการเก็บเก่ียวมะม่วงเพียง 2 ปี ยังน้อยกว่าต้นทุนที่ได้ลงไป ไม่
คุ้มค่ากับการลงทุน แต่จะสังเกตเห็นว่า การปลูกมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ระยะ 2.5x4 เมตร 
ผลประโยชน์สุทธิของผลผลิตปีที่ 2 สูงขึ น (27,438 บาท) มากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ และมีค่า BCR ใกล้ 1 มาก
ที่สุด (-0.51) 

ซึ่งหากได้มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องอีก 3-4 ปี โดยเฉพาะข้อมูลด้านผลผลิต และการดูแลแปลง
โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมขนาดทรงพุ่มให้เหมาสมกับการให้ผลผลิตของแต่ละระยะปลูก น่าจะได้ค่า
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนที่ชัดเจนขึ น เนื่องจากมะม่วงเป็นพืชยืนต้น มีการลงทุนมากในการสร้าง
สวน และข้อมูลผลผลิต เพียง 2 ปีไม่เพียงพอ  มะม่วงยังให้ผลผลิตไม่เต็มที่ ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุนในการทดลองนี จึงต่้า 

6. ค าน า 
        ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส้าคัญของโลก  ผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดโลกมากมาย  หนึ่งในสินค้า
เกษตรที่ส่งออกไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศ คือ ผลไม้ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมะม่วงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
โดยในปี 2550 มีการส่งออกปริมาณ 29,663 ตัน มูลค่า 1,148.148 ล้านบาท ตลาดส่งออกผลผลิตที่ส้าคัญ 
ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินโดนีเซีย เป็นต้น   ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมะม่วงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
โดยในปี 2550 มีการส่งออกปริมาณ 29,663 ตัน มูลค่า 1,148.148 ล้านบาท ตลาดส่งออกผลผลิตที่ส้าคัญ 
ได้แก่ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินโดนีเซีย เป็นต้น พันธุ์มะม่วงที่ส่งออก เช่น มะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง 
น ้าดอกไม้เบอร์4 เขียวเสวย หนังกลางวัน แรด มหาชนก   ในการส่งออกจ้าเป็นต้องค้านึงถึงปริมาณความ
ต้องการผลผลิต ตลอดจนคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต โดยที่ปริมาณการส่งออกส่วนหนึ่งขึ นอยู่กับ
การกระจายตัวของผลผลิต ซึ่งทราบกันดีว่าโดยธรรมชาติผลไม้ส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาดเป็นฤดูกาล  แต่ความ
ต้องการบริโภคมีเกือบตลอดทั งปี  จึงได้มีการพัฒนาการผลิตไม้ผลให้สามารถออกดอก -ติดผลนอกฤดู ให้มี
ผลผลิตกระจายออกสู่ตลาดได้ตลอดทั งปี แต่ก็ประสบผลส้าเร็จได้ในพืชเพียงบางชนิดเท่านั น เช่น ล้าไย และ
มะม่วง เป็นต้น   

อัศจรรย์ และคณะ (2543) หลังการตัดแต่งกิ่งมะม่วง จะท้าการให้ปุ๋ยทางดิน โดยใส่ปุ๋ยคอกอัตราต้น
ละ 20-30 กิโลกรัม ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กิโลกรัมหรือตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้จังหวะพอดีกับฝน
เริ่มตกและกระตุ้นตาใบ เพ่ือให้ผลิใบอ่อนเป็นรุ่น  

ชูชาติ และอรุณี (2550) การผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก หลังตัดแต่งกิ่ง จะให้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
ทางดินเพ่ือให้ผลิใบอ่อนเป็นรุ่น ป้องกันก้าจัดโรคและแมลงเมื่อใบพัฒนาสมบูรณ์ โดยนับจากวันที่เริ่มผลิใบ
ประมาณ 25 วัน ซึ่งเป็นระยะที่ใบมะม่วงเริ่มเข้าสู่ระยะใกล้ใบเพสลาด ท้าการราดสารเพ่ือกระตุ้นให้มีการออก
ดอก เมื่อตาดอกพัฒนา จะกระตุ้นตาดอกเพ่ือให้ออกดอกพร้อมๆ กัน หลังกระตุ้นตาดอกประมาณ 30 วันดอก
จะเริ่มบาน จากนั นจะดูแลผลมะม่วงอีกประมาณ 115 วัน จึงเก็บเกี่ยว รวมเวลาทั งหมดจากตัดแต่งกิ่งถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ใช้เวลา 6 เดือน  



เทคโนโลยีการกระจายการผลิตมะม่วงในปัจจุบันนับได้ว่าได้พัฒนาไปค่อนข้างมากโดยประเทศไทย
สามารถผลิตมะม่วงนอกฤดูได้ แต่ยังไม่สามารถผลิตได้ตลอดทั งปี ผลิตมะม่วงได้เพียง 8 เดือนในรอบปี คือมี
ผลผลิตออกตั งแต่เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน นอกจากนี ผู้ส่งออกสามารถหาผลผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออกได้
เพียง 6 เดือน คือตั งแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายนเท่านั น ในขณะที่ตลาดปลายทางต้องการผลผลิตปริมาณที่
สม่้าเสมอต่อเนื่องทั งปี  การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในช่วงที่ขาดผลผลิตจึงยังคงมีความจ้าเป็นเพ่ือการ
รักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่   ในการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกเกษตรกรต้องพิถีพิถันเพ่ิมมากขึ น ต้อง
ห่อผลเพ่ือให้ผลมีสีสวยเมื่อสุก  ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ และปลอดจากศัตรูพืช ต้องดูแลรักษามะม่วงเป็น
อย่างดี ท้าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ น  ดังนั นการจัดการการผลิตและลดต้นทุนการผลิต  เช่น การจัดการระบบ
ปลูกที่เหมาะสม การจัดการทรงพุ่ม การควบคุมความสูงต้นที่เหมาะสมให้สะดวกในการปฏิบัติงาน และดูแล
รักษาแปลงได้ง่าย เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกมากขึ น เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั ง
ลดต้นทุนการผลิตในด้านปัจจัยการผลิตและแรงงานในการดูแลรักษาแปลงมะม่วง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ส้าคัญ
ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการแข่งขัน 
7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ ์
- ต้นพันธุ์มะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง และมะม่วงมหาชนก 
- ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี และสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช   
- อุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ เช่น เครื่องมือในการตัดแต่งก่ิง ควบคุมขนาดทรงพุ่ม 
- อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น  ไม้เมตร สายวัด ตาชั่ง ป้าย เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ฯ 

   - วิธีการ      
วางแผนการทดลอง :  แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ประกอบด้วย  
5 ซ ้าๆ ละอย่างน้อย 6 ต้น มี 4 กรรมวิธี ได้แก่  

    กรรมวิธีที่ 1 ปลูกระยะปลูก 2.5 x 4 เมตร และควบคุมความสูงต้นที่ 2 เมตร 
              กรรมวิธีที่ 2 ปลูกระยะปลูก 3 x 4 เมตร และควบคุมความสูงต้นที่ 3 เมตร 
              กรรมวิธีที่ 3 ปลูกระยะปลูก 3.5 x 4 เมตร และควบคุมความสูงต้นที่ 3 เมตร 
     กรรมวิธีที่ 4 ปลูกระยะปลูก 4 x 4 เมตร    และควบคุมความสูงต้นที่ 3 เมตร 

  วิธีปฏิบัติการทดลอง    
- เตรียมแปลงปลูก เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ และปลูกมะม่วงพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ คือ พันธุ์มหาชนกและ

น ้าดอกไม้สีทอง เมื่อ 1 มีนาคม 2554 พันธุ์ละ 300 ต้น รวม 600 ต้น ใช้ระยะปลูกตามก้าหนดใน
แผนการทดลอง วางระบบน ้าแบบมินิสปริงเกลอร์ในแปลงปลูกมะม่วง 
- ดูแลรักษา ก้าจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้า ท้าโคน ใส่ปุ๋ย ให้น ้าหลังการใส่ปุ๋ยและเมื่อฝนทิ งช่วง 

ปล่อยให้มะม่วงมีการเจริญเติบโต จนอายุ 2 ปี ในระยะปลูก 2.50x 4.00 เมตร จึงมีการควบคุมความ
สูงที่ระดับ 2 เมตร ตามที่ก้าหนดในแผนการทดลอง ส่วนกรรมวิธีอ่ืน ๆ (ระยะปลูก 3.00x 4.00,  
3.50x 4.00 และ 4.00x 4.00 เมตร) เริ่มตัดแต่ควบคุมขนาดทรงพุ่ม เมื่ออายุ 3 ปี 



- การบันทึกข้อมูล 
- ข้อมูลการเจริญเติบโต ขนาด และน ้าหนักผล ข้อมูลโรคและแมลง  
- บันทึกข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทน  
- วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผลงานวิจัย 

ด้าเนินการทดลอง ที ่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  ตั งแต ่ตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2558 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ พบว่า แปลงทดลองมีเนื อดินแบบ Silty clay มีค่า
ความเป็นกรดด่าง (pH)  ที่ 6.33  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 2.29 %   ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
147.78 ppm.    ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 198 ppm.  และปริมาณไนโตรเจนในดิน 0.21%   

การเจริญเติบโตของมะม่วงพันธุ์มหาชนก 
เส้นรอบวงโคนต้นมะม่วงพันธุ์มหาชนก   
ช่วง 2 ปีแรกของการเจริญเติบโตในทุกระยะการปลูกของมะม่วงพันธุ์มหาชนก มีการเจริญเติบโตด้าน

เส้นรอบวงโคนต้นแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ โดยที่ระยะปลูก 2.5x4 เมตร  เมื่อมะม่วงมหาชนกมี
อายุ 1 ปี  1ปี 6 เดือน  และ 2 ปี มีขนาดเส้นรอบวงโคนต้นเป็น 10.9, 18.2 และ 25.0  เซนติเมตร ตามล้าดับ 
แตกต่างมากกว่าเส้นรอบวงโคนต้นของมะม่วงที่ปลูกระยะ 3x4,  3.5x4 และ 4x4 เมตร มีเส้นรอบวงโคนต้นที่
อายุ 1ปี เป็น 9.3, 9.1 และ 8.9 เซนติเมตร  ที่อายุ 1 ปี 6 เดือนมีเส้นรอบวงโคนต้น เป็น 16.0, 16.0 และ 
15.4  เซนติเมตร  ที่อายุ 2 ปี มีเส้นรอบวงโคนต้น เป็น 21.7, 21.8 และ 20.9 เซนติเมตร ตามล้าดับ แต่เมื่อ
อายุขึ นปีที่ 3 ขึ นไป ขนาดเส้นรอบวงของมะม่วงมหาชนก มีขนาดใกล้เคียงกัน คือ ที่อายุ 2 ปี 6 เดือน มีเส้น
รอบวงโคนต้นเป็น 30.2, 28.1, 29.6 และ  28.1 เซนติเมตร  ที่อายุ 3 ปี มีเส้นรอบวงโคนต้นเป็น 32, 32, 
33.1 และ  31.7 เซนติเมตร  ที่อายุ 3 ปี 6 เดือน มีเส้นรอบวงโคนต้นเป็น 36.6, 37.1, 37.2 และ  37.9 
เซนติเมตร  ที่อายุ 4 ปี ขนาดเส้นรอบวงโคนต้นที่ระยะปลูกต่างๆ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ 
โดยที่ระยะปลูก 4x4 เมตร มีขนาดเส้นรอบวงใหญ่ที่สุด คือ 41.3 เซนติเมตร รองลงมาเป็นระยะปลูก 3.5x4, 
3x4 และ 2.5x4  เมตร  มีขนาดเส้นรอบวงเป็น 40.9, 40.0 และ 38.6 เซนติเมตร ตามล้าดับ (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที ่1 เส้นรอบวงโคนต้น (เซนติเมตร) ของมะม่วงพันธุ์มหาชนกอายุ 1 ถึง 4 ปี ที่ระยะปลูกต่างๆ 

ระยะปลูก 1ปี 1ปี 6 เดือน 2 ปี 2ปี 6 เดือนns 3ปีns 3ปี 6 เดือนns 4 ปnีs 
2.5x4 ม. 10.9 a 18.2 a 25.0 a 30.2 32.0 36.6 38.6   

3x4 ม. 9.3 b 16.0 b 21.7 b 28.1 32.0 37.1 40.0   

3.5x4ม. 9.1 b 16.0 b 21.8 b 29.6 33.1 37.2 40.9  

4x4ม. 8.9 b 15.4 b 20.9 b 28.1 31.7 37.9 41.3   

CV. 7.6 4.9 8.55 7.59 6.39 5.50 5.40 

Means followed by a common letter are not  significantly different at the 5% level by   DMRT 

ns : nonsignificant 



การเจริญเติบโตระยะแรกหลังปลูก มะม่วงมหาชนกท่ีปลูกระยะชิดจะมีการเพ่ิมขนาดเส้นรอบวงโคน
ต้นมากกว่ามะม่วงมหาชนกท่ีปลูกระยะห่างกว่า หลังจากนั นมีแนวโน้มว่าการปลูกระยะที่ห่างขึ น ขนาดของเส้น
รอบวงโคนต้นจะใหญ่กว่าการปลูกในระยะที่ใกล้กว่า จนมะม่วงมีอายุเข้าปีท่ี 4 การปลูกที่ระยะ 4x4 เมตร ให้
ขนาดของเส้นรอบวงโคนต้นใหญ่ที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับการปลูกท่ีระยะ 3.5x4 เมตร  

 
ความสูงต้นมะม่วงพันธุ์มหาชนก  
เช่นเดียวกับขนาดเส้นรอบวงโคนต้นมะม่วง คือ ช่วง 2 ปีแรกของการเจริญเติบโตในทุกระยะการปลูก

ของมะม่วงพันธุ์มหาชนก มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ โดยที่ระยะ
ปลูก 2.5x4 เมตร  เมื่อมะม่วงมหาชนกมีอายุ 1 ปี  1ปี 6 เดือน  และ 2 ปี มีขนาดความสูงต้นเป็น  152, 197 
และ 259 เซนติเมตร ตามล้าดับ แตกต่างมากกว่าความสูงต้นของมะม่วงที่ปลูกระยะ 3x4,  3.5x4 และ 4x4 
เมตร มีความสูงต้นที่อายุ 1ปี เป็น 139, 130 และ 120 เซนติเมตร  ที่อายุ 1 ปี 6 เดือน มีความสูงต้นเป็น 
181, 176 และ 173 เซนติเมตร  ที่อายุ 2 ปี มีความสูงต้น เป็น 220, 229และ 212 เซนติเมตร ตามล้าดับ แต่
เมื่ออายุขึ นปีที่ 3 ขึ นไป ความสูงต้นของมะม่วงพันธุ์มหาชนก มีขนาดใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 
ที่อายุ 2 ปี 6 เดือน มีความสูงต้นปลูกระยะ 2.5x4,  3x4,  3.5x4 และ 4x4 เมตร เป็น 250,  275,  274  และ 
247 เซนติเมตร  ที่อายุ 3 ปี มีความสูงต้นเป็น 279,  278,  282 และ 255 เซนติเมตร  แต่เมื่อขึ นปีที่ 4 ขนาด
ความสูงต้นที่ระยะปลูกต่างๆ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ โดยมะม่วงพันธุ์มหาชนกที่อายุ 3 ปี 
6 เดือน การปลูกมะม่วงที่ระยะปลูก 3.5x4, 3x4 และ 4x4 เมตร มีความสูงต้นไม่แตกต่างกัน คือ322, 312 
และ 300 เซนติเมตร แต่แตกต่างกับการปลูกระยะ 2.5x4 เมตร (สูง 255 เซนติเมตร)  ที่อายุ 4 ปี การปลูก
มะม่วงที่ระยะปลูก 3.5x4 และ 3x4 เมตร มีความสูงใกล้เคียงกัน คือ383.3 และ 382.6 เซนติเมตร แตกต่าง
กับการปลูกระยะ 4x4 และ 2.5x4 เมตร (สูง 347 และ 340  เซนติเมตรตามล้าดับ) (ตารางที่ 2)    

การเจริญเติบโตระยะแรกหลังปลูก มะม่วงมหาชนกท่ีปลูกระยะชิดจะมีความสูงต้นมากกว่ามะม่วง
มหาชนกที่ปลูกระยะห่างกว่า หลังจากนั นมีแนวโน้มว่าการปลูกระยะที่ห่างขึ น ความสูงต้นจะใหญ่กว่าการปลูก
ในระยะที่ใกล้กว่า จนมะม่วงมีอายุเข้าปีท่ี 4 การปลูกท่ีระยะ 3.5x4 เมตร ให้ความสูงต้นมากที่สุด แต่ไม่
แตกต่างกับการปลูกท่ีระยะ 3x4 เมตร  

 
ตารางที ่2 ความสูงต้น (เซนติเมตร) ของมะม่วงพันธุ์มหาชนกอายุ 1 ถึง 4 ปี ที่ระยะปลูกต่างๆ 
ระยะปลูก 1ปี  1ปี 6 เดือน 2 ปี 2ปี 6 เดือนns 3ปีns 3ปี 6 เดือน 4 ป ี
2.5x4 ม. 152 a 197 a 259 a 250 279 255 b 340.3 b 
3x4 ม. 139 b 181 b 220 b 275 278 312 a 382.6 a 
3.5x4ม. 130 bc 176 b 229 b 274 282 322 a 383.3 a 
4x4ม. 120 c 173 b 212 b 247 255 300 a 347.3 b 

CV. 6.7 4.9 7.56 8.17 10.1 6.20 6.40 

Means followed by a common letter are not  significantly different at the 5% level by   DMRT 

 



ขนาดทรงพุ่มต้นมะม่วงพันธุ์มหาชนก 
 ที่อายุ 1ปีและ 1 ปี 6 เดือน มะม่วงพันธุ์มหาชนกมีขนาดทรงพุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
โดยที่ระยะปลูก 2.5x4 เมตรมีขนาดทรงพุ่มกว้างที่สุด คือ 94.8 เซนติเมตร (อายุ 1 ปี) และ 186 เซนติเมตร 
(อายุ 1 ปี 6 เดือน) 

ที่อายุ 2 ปี มะม่วงพันธุ์มหาชนกมีขนาดทรงพุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าระยะปลูก 
2.5x4 เมตรมีขนาดทรงพุ่มกว้างที่สุด คือ 250 เซนติเมตร 

ที่อายุ 2 ปี 6 เดือน มะม่วงพันธุ์มหาชนกมีขนาดทรงพุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยที่
ระยะปลูก 2.5x4 เมตรมีขนาดทรงพุ่มกว้างที่สุด คือ 236 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มของมะม่วง
ที่ระยะปลูก 3.5x4 และ 3x4 เมตร  (219 และ 216 เซนติเมตร) 
 ที่อายุ 3 ปี มะม่วงพันธุ์มหาชนกมีขนาดทรงพุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าระยะปลูก 
3.5x4 เมตรมีขนาดทรงพุ่มกว้างที่สุด คือ 282 เซนติเมตร รองลงมาเป็นการปลูกที่ระยะ 2.5x4, 3x4 และ 4x4 
เมตร มีขนาดทรงพุ่มเป็น 276, 267 และ 257 เซนติเมตร ตามล้าดับ  

ที่อายุ 3 ปี 6 เดือน และ 4 ปี มะม่วงพันธุ์มหาชนกมีขนาดทรงพุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ โดยที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตรมีขนาดทรงพุ่มกว้างที่สุด คือ 284 เซนติเมตร (อายุ 3 ปี 6 เดือน) และ367 
เซนติเมตร (อายุ 4 ปี) แต่ไม่แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มของมะม่วงที่ระยะปลูก 3x4 และ 4x4 เมตร แต่แตกต่าง
กับขนาดทรงพุ่มของมะม่วงที่ระยะปลูก 2.5x4 เมตร 179เซนติเมตร (อายุ 3 ปี 6 เดือน) และ 300 เซนติเมตร 
(อายุ 4 ปี)  (ตารางที่ 3 ) 

การเจริญเติบโตระยะแรกหลังปลูก มะม่วงมหาชนกท่ีปลูกระยะชิดจะมีขนาดทรงพุ่มต้นมากกว่า
มะม่วงมหาชนกที่ปลูกระยะห่างกว่า หลังจากนั นมีแนวโน้มว่าการปลูกระยะที่ห่างขึ น ขนาดทรงพุ่มต้นจะใหญ่
กว่าการปลูกในระยะที่ใกล้กว่า จนมะม่วงมีอายุเข้าปีท่ี 4 การปลูกท่ีระยะ 3.5x4 เมตร ให้ขนาดทรงพุ่มต้นมาก
ที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับการปลูกท่ีระยะ 3x4 และ 4x4 เมตร 

  
 

ตารางที่ 3 ขนาดทรงพุ่มต้น (เซนติเมตร) ของมะม่วงพันธุ์มหาชนกอายุ 1 ถึง 4 ปี ที่ระยะปลูกต่างๆ 
ระยะปลูก 1ปี  1ปี 6 เดือน 2 ปีns 2 ปี 6 เดือน 3 ปีns 3 ปี 6 เดือน 4 ปี 
2.5x4 ม. 94.8 a 186 a 250  236 a 276  179 b 300 b 
3x4 ม. 77.0 b 146 b 232  216 ab 267  279 a 362 a 
3.5x4ม. 81.2 b 142 b 233  219 ab 282 284 a 367 a 
4x4ม. 79.8 b 127 c 214  207 b 257 280 a 362 a 

CV.  8.5 5.1 11.59 6.62 9.76 9.50 7.20 

 
การเจริญเติบโตของมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง 

เส้นรอบวงโคนต้นมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง   



มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองปลูกที่ระยะปลูกแตกต่างกัน 4 ระยะ คือ 2.5x4,  3x4, 3.5x4  และ 4x4 
เมตร มีเส้นรอบวงโคนต้นเมื่ออายุ 1ปี   1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมะม่วงอายุ 1 ปี มี
ขนาดเส้นรอบวง 8.6-9.6 เซนติเมตร ที่อายุ 1 ปี 6 เดือน มีขนาดเส้นรอบวง 14.4-15.4 เซนติเมตร และ ที่
อายุ 2 ปี มีขนาดเส้นรอบวง 19.3-20.4 เซนติเมตร 

ที่อายุ 2 ปี 6 เดือน มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองมีเส้นรอบวงโคนต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ โดยที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตรมเีส้นรอบวงโคนต้นใหญ่ที่สุด คือ 27.7 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับเส้นรอ
บวงโคนต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 2.5x4 และ 4x4 เมตร (27.2 และ 26.3 เซนติเมตร) 

ที่อายุ 3 ปี และ 3 ปี 6 เดือน มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองมีเส้นรอบวงโคนต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
โดยมะม่วงอายุ 3 ปี มีขนาดเส้นรอบวง 28.5-29.9 เซนติเมตร และ ที่อายุ 3 ปี 6 เดือน มีขนาดเส้นรอบวง 
32.8-35.1 เซนติเมตร  

ที่อายุ  4 ปี มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองมีเส้นรอบวงโคนต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดย
ที่ระยะปลูก 4x4 เมตร มีเส้นรอบวงโคนต้นใหญท่ี่สุด คือ 39.3 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มของ
มะม่วงที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตร (38.7 เซนติเมตร)  แต่แตกต่างกับเส้นรอบวงโคนต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 
3x4 และ 2.5x4 เมตร (37.4 และ 35.5เซนติเมตร) (ตารางที่ 4 )  

การเจริญเติบโตระยะแรกหลังปลูก มะม่วงน ้าดอกไม้สีทองที่ปลูกระยะชิดจะมีเส้นรอบวงโคนต้น 
มากกว่ามะม่วงน ้าดอกไม้สีทองที่ปลูกระยะห่างกว่า หลังจากนั นมีแนวโน้มว่าการปลูกระยะท่ีห่างขึ น เส้นรอบ
วงโคนต้นจะใหญ่กว่าการปลูกในระยะที่ใกล้กว่า จนมะม่วงมีอายุเข้าปีท่ี 4 การปลูกท่ีระยะ 4x4 เมตร ให้เส้น
รอบวงโคนต้นมากท่ีสุด แต่ไม่แตกต่างกับการปลูกท่ีระยะ 3.5x4 เมตร  

 
ตารางที่ 4 เส้นรอบวงโคนต้น (เซนติเมตร) ของมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทอง อายุ 1 ถึง 4 ปี ที่ระยะปลูกต่างๆ 
ระยะปลูก 1ปnีs 1ปี 6 เดือนns 2 ปีns 2ปี 6 เดือน 3ปีns 3ปี 6 เดือนns 4 ป ี
2.5x4 ม. 9.6 15.4 20.2  27.2 ab 29.9 32.8 35.5  c 

3x4 ม. 8.6 14.4 19.3  25.7 b 28.5 33.4 37.4  b 

3.5x4ม. 9.0 15.2 20.4  27.7 a 29.5 35.1 38.7 ab 

4x4ม. 8.9 14.6 19.3  26.3 ab 28.9 34.6 39.3 a 

CV. 5.9 4.6 8.43 4.39 4.38 4.10 3.20 

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by   DMRT 

 
 
ความสูงต้นมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง   
มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองปลูกที่ระยะปลูกแตกต่างกัน 4 ระยะ คือ 2.5x4,  3x4, 3.5x4  และ 4x4 

เมตร มีความสูงต้นเมื่ออายุ 1ปี  แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยที่ระยะปลูก 2.5x4 เมตรมีความสูง



ต้นมากที่สุด คือ 116 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับความสูงต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 3x4 (109 เซนติเมตร) 
แต่แตกต่างกับความสูงต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 3.5x4 และ 4x4 เมตร (107 และ 105เซนติเมตร) 

ที่อายุ  1 ปี 6 เดือน มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองมีความสูงต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมะม่วงอายุ 
1 ปี มีขนาดเส้นรอบวง 150-158 เซนติเมตร  

ทีอ่ายุ  2 ปี    2 ปี 6 เดือน  3 ปี   3 ปี 6 เดือน และ 4 ปี มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองมีความสูงต้น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

ที่อายุ  2 ปี มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ระยะปลูก 2.5x4 เมตร มีความสูงต้นมากที่สุด คือ 202 
เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับความสูงต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 3.5x4  (196 เซนติเมตร)  แตกต่างกับความสูงต้น
ของมะม่วงที่ระยะปลูกและ 3x4 และ4 x4 เมตร (185 และ 180 เซนติเมตร) 

ที่อายุ  2 ปี 6 เดือน มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตร มีความสูงต้นมากท่ีสุด คือ 
230 เซนติเมตร แตกต่างกับความสูงต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 2.5x4  (222 เซนติเมตร)  ที่ระยะปลูกและ 
3x4 และ4 x4 เมตร (215 และ 208 เซนติเมตร) 

ที่อายุ  3 ปี มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตร มีความสูงต้นมากที่สุด คือ 242
เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับความสูงต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 2.5x4  (237 เซนติเมตร)  และแตกต่างกับความ
สูงต้นของมะม่วงที่ระยะปลูกและ 3x4 และ4 x4 เมตร (226 และ 222 เซนติเมตร) 

ที่อายุ  3 ปี 6 เดือน มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตร มีความสูงต้นมากท่ีสุด คือ 
283 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับความสูงต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 3x4  (273 เซนติเมตร)  และแตกต่างกับ
ความสูงต้นของมะม่วงที่ระยะปลูกและ 4x4 และ2.5x4 เมตร (267 และ 224เซนติเมตร) 

ที่อายุ  4 ปี มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตร มีความสูงต้นมากที่สุด คือ 347 
เซนติเมตร แตกต่างกับความสูงต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 3x4  และ 4x4 เมตร (329 และ 317 เซนติเมตร)  
และแตกต่างกับความสูงต้นของมะม่วงที่ระยะปลูกและ 2.5x4 เมตร (289เซนติเมตร) (ตารางที่ 5)   

การเจริญเติบโตระยะแรกหลังปลูก มะม่วงน ้าดอกไม้สีทองที่ปลูกระยะชิดจะมีความสูงต้น มากกว่า
มะม่วงน ้าดอกไม้สีทองที่ปลูกระยะห่างกว่า หลังจากนั นมีแนวโน้มว่าการปลูกระยะที่ห่างขึ น ความสูงต้นจะ
มากกว่าการปลูกในระยะที่ใกล้กว่า จนมะม่วงมีอายุเข้าปีท่ี 4 การปลูกที่ระยะ 3.5x4 เมตร ให้ความสูงต้นมาก
ทีสุ่ด  

 

ตารางที่ 5 ความสูงต้น (เซนติเมตร) ของมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทอง อายุ 1 ถึง 4 ปี ที่ระยะปลูกต่างๆ 
ระยะปลูก 1ปี  1ปี 6 เดือนns 2 ปี 2ปี 6 เดือน 3ปี 3ปี 6 เดือน 4 ปี 
2.5x4 ม. 116 a 150 202 a 222 b 237  a 224 c 289  c 
3x4 ม. 109 ab  151 185 bc 215 bc 226 b 273 ab 329 b 
3.5x4ม. 107 b 158 196 ab 230 a 242 a 283 a 347 a 
4x4ม. 105 b 152 180. c 208 c 222  b 267 b 317 b 

CV.  4.9 6.3 5.51 2.45 2.25 4.0 3.7 

Means followed by a common letter are not  significantly different at the 5% level by DMRT 



 
 
ขนาดทรงพุ่มต้นมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง   
มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองปลูกที่ระยะปลูกแตกต่างกัน 4 ระยะ คือ 2.5x4,  3x4, 3.5x4  และ 4x4 

เมตร มีขนาดทรงพุ่มต้นเมื่ออายุ 1ปี   1 ปี 6 เดือน และ 2 ปี แตกต่างกันทางสถิติ โดยมะม่วงอายุ 1 ปี ที่
ระยะปลูก 3.5x4 เมตรมีขนาดทรงพุ่มต้นใหญ่ที่สุด คือ 73.0 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มต้นของ
มะม่วงที่ระยะปลูก 4x4 และ 2.5x4 เมตร (71.2 และ 70.2 เซนติเมตร) แต่แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มต้นของ
มะม่วงที่ระยะปลูก 3x4 เมตร (62.2 เซนติเมตร)  มะม่วงอายุ 1 ปี 6 เดือน ที่ระยะปลูก 2.5x4 เมตรมีขนาด
ทรงพุ่มต้นใหญ่ที่สุด คือ 137 เซนติเมตร แต่แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตร 
(121 เซนติเมตร) และที่ระยะปลูก 3x4 และ 4x4 มีขนาดทรงพุ่มต้นน้อยที่สุด (113 และ 111 เซนติเมตร)  ที่
อายุ 2 ปี ที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตรมีขนาดทรงพุ่มต้นใหญ่ที่สุด คือ 199  เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับขนาดทรง
พุ่มต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 2.5x4 เมตร (189 เซนติเมตร) และที่ระยะปลูก 4x4 เมตร (185 เซนติเมตร) 
แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 3x4 ทีม่ีขนาดทรงพุ่มต้นน้อยที่สุด 175 เซนติเมตร 

ที่อายุ 2 ปี 6 เดือน และ 3 ปี มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองมีขนาดทรงพุ่มต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
โดยมะม่วงอายุ 2 ปี 6 เดือน  มีขนาดทรงพุ่มต้น 192-206 เซนติเมตร และ ที่อายุ 3 ปี มีขนาดทรงพุ่มต้น 
221-247 เซนติเมตร  

ที่อายุ 3 ปี 6 เดือน และ 4 ปี มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองมีขนาดทรงพุ่มต้นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ โดยมะม่วงอายุ 3 ปี 6 เดือนที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตรมีขนาดทรงพุ่มต้นใหญ่ที่สุด คือ 273 
เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 4x4 และ 3x4 เมตร (264 และ 258 
เซนติเมตร) แต่แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 2.5x4 เมตร (188 เซนติเมตร) 

ที่อายุ 4 ปี มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองมีขนาดทรงพุ่มต้น ที่ระยะปลูก 3.5x4 เมตร มีขนาดทรงพุ่มต้น
ใหญ่ที่สุด คือ 354 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มของมะม่วงที่ระยะปลูก 3x4 และ 4x4 เมตร 
เมตร (339 และ 337 เซนติเมตร)  แต่แตกต่างกับขนาดทรงพุ่มต้นของมะม่วงที่ระยะปลูก 2.5x4 เมตร (259) 
(ตารางท่ี 6)  

การเจริญเติบโตระยะแรกหลังปลูก มะม่วงน ้าดอกไม้สีทองที่ปลูกระยะชิดจะมีขนาดทรงพุ่มต้น 
มากกว่ามะม่วงน ้าดอกไม้สีทองที่ปลูกระยะห่างกว่า หลังจากนั นมีแนวโน้มว่าการปลูกระยะท่ีห่างขึ น ขนาดทรง
พุ่มต้นจะใหญ่กว่าการปลูกในระยะที่ใกล้กว่า จนมะม่วงมีอายุเข้าปีท่ี 4 การปลูกท่ีระยะ 3.5x4 เมตร ให้ขนาด
ทรงพุ่มต้นมากที่สุด แต่ไม่แตกต่างกับการปลูกที่ระยะ 3x4 และ 4x4 เมตร  

 
ตารางที่ 6 ขนาดทรงพุ่มต้น (เซนติเมตร) ของมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทอง อายุ 1 ถึง 4 ปี ที่ระยะปลูกต่างๆ 
ระยะปลูก 1ปี  1ปี 6 เดือน 2 ปี 2ปี 6 เดือนns 3ปีns 3ปี 6 เดือน 4 ปี 
2.5x4 ม. 70.2 a 137 a 189 ab 197 224 188 b 259 b 
3x4 ม. 62.2 b 113 c 175 b 192 221 258 a 339 a 



3.5x4ม. 73.0 a 121 b 199 a 206 247 273 a 354 a 
4x4ม. 71.2 a 111 c 185 ab 194 230 264 a 337 a 

CV. 7.3 5.1 7.19 7.9 7.94 8.70 6.7 

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
 
ผลผลิตมะม่วงพันธุ์มหาชนก 
 มะม่วงพันธุ์มหาชนกเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุเข้าปีที่ 3  

ผลผลิต ปี 2556 /57 ในแต่ละระยะปลูกของมะม่วงมหาชนก มีจ้านวนผลเฉลี่ยต่อต้นแตกต่างกันทาง
สถิติ โดยมะม่วงพันธุ์มหาชนกที่ปลูกระยะ 4x4 เมตร ให้จ้านวนผลต่อต้นมากที่สุด 6.1 ผล ไม่แตกต่างกับที่
ปลูกท่ีระยะ 3.5x4 เมตร (3.9 ผล) แต่แตกต่างกับการปลูกที่ระยะ 3x4 และ 2.5x4 เมตร ที่มีจ้านวนผลต่อต้น 
เป็น 2.36 และ 1.86 ผล ตามล้าดับ  ส่วนน ้าหนักผลเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันทุกระยะการปลูก โดยมี น ้าหนักผล
เฉลี่ย 334-448 กรัม (ตารางที่ 7) 

ผลผลิต ปี 2557/58 ในแต่ละระยะปลูกมะม่วงมหาชนก มีจ้านวนผลเฉลี่ยต่อต้นแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยมะม่วงพันธุ์มหาชนกที่ปลูกระยะ 3.5x4  เมตร ให้จ้านวนผลต่อต้นมากที่สุด 22.4 ผล ไม่แตกต่างกับที่ปลูก
ที่ระยะ 4x4 เมตร (16.5 ผล) แต่แตกต่างกับการปลูกที่ระยะ 2.5x4 และ 3x4 เมตร ที่มีจ้านวนผลต่อต้น เป็น 
13.8 และ 12.9 ผล ตามล้าดับ  ส่วนน ้าหนักผลเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันในทุกระยะการปลูก โดยมี น ้าหนักผลเฉลี่ย 
356-407 กรัม  (ตารางท่ี 7) 

ผลผลิตมะม่วงพันธุ์มหาชนกเฉลี่ย 2 ปี การปลูกที่ระยะ 3.5x4 เมตร ให้จ้านวนผลต่อต้นมากกว่า
กรรมวิธี อื่นๆ  13.16 ผลต่อต้น  รองลงมาคือการปลูกท่ีระยะ 4x4 เมตร  ให้ 11.3 ผลต่อต้น ส่วนขนาดผล
เฉลี่ยทุกกรรมวิธีมีขนาดผล 352-429 กรัม ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานส้ารับมะม่วง 

การก้าหนดขนาดผลมะม่วง 
รหัสขนาด น้าหนักต่อผล   (กรัม) 

1 >450 
2 >350 - 450 
3 >250 - 350 
4 >150 - 250 
5 100 - 150 

ที่มา : มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5-2558 มะม่วง สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 



ตารางที่ 7 ผลผลิตปี 2556/57 และ ปี 2557/58 ของมะม่วงพันธุ์มหาชนกที่ระยะปลูกต่างๆ 

ระยะ
ปลูก 

ผลผลิต ปี 2556/57  ผลผลิต ปี 2557/58 
จ้านวนผล
เฉลี่ย 2 ปี 

น ้าหนักผล
เฉลี่ย 2 ปี 

(กรัม) 
จ้านวนผล

ต่อต้น 
น ้าหนักผล

เฉลี่ยns (กรัม) 
 จ้านวนผล

ต่อต้น 
น ้าหนักผลเฉลี่ย

ns (กรัม) 
2.5x4 ม. 1.86 b 450  13.8 b 407 7.83 429 
3x4 ม. 2.36 b 448  12.9 b 356 7.63 402 

3.5x4 ม. 3.92 ab 334  22.4 a 370 13.16 352 
4x4ม. 6.10 a 396  16.5 ab 362 11.3 379 
CV. 62.1 28.1  26.8 7.4   

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
ผลผลิตมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง 
 มะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุเข้าปีที่ 3  

ผลผลิต ปี 2556 /57 ในแต่ละระยะปลูกของมะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง มีจ้านวนผลเฉลี่ยต่อต้นแตกต่าง
กันทางสถิติ โดยมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ปลูกระยะ 3x4 เมตร ให้จ้านวนผลต่อต้นมากท่ีสุด 7.06 ผล ไม่
แตกต่างกับท่ีปลูกท่ีระยะ 2.5x4 และ 3.5x4 เมตร (3.56 และ 3.4 ผลตามล้าดับ) แต่แตกต่างกับการปลูกที่
ระยะ 4x4 ที่มีจ้านวนผลต่อต้น 2.86 ผล  ส่วนน ้าหนักผลเฉลี่ย ไม่แตกต่างกันทุกระยะการปลูก โดยมี น ้าหนัก
ผลเฉลี่ย 349-376 กรัม (ตารางที่ 8) 

ผลผลิต ปี 2557/58 ในแต่ละระยะปลูกมะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง มีจ้านวนผลเฉลี่ยต่อต้นไม่แตกต่างกัน
ทางสถิต ิโดยจ้านวนผลเฉลี่ยต่อต้น   17-28.6 ผล  น ้าหนกัผลเฉลี่ยของมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ปลูก
ระยะ 4x4  เมตร ให้น ้าหนักผลเฉลี่ยมากที่สุด 331 กรัม  ไม่แตกต่างกับที่ปลูกที่ระยะ 3.5x4 เมตร (320 กรัม) 
แต่แตกต่างกับการปลูกที่ระยะ 2.5x4 และ 3x4 เมตร ที่มีน ้าหนักผลเฉลี่ยเป็น 300 และ 293 กรัม ตามล้าดับ  

ผลผลิตมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองเฉลี่ย 2 ปี การปลูกท่ีระยะ 3x4 เมตร ให้จ้านวนผลต่อต้นมากกว่า
กรรมวิธี อื่นๆ  17.13 ผลต่อต้น  รองลงมาคือการปลูกท่ีระยะ 2.5x4 เมตร  ให้ 16.08 ผลต่อต้น ส่วนขนาดผล
เฉลี่ยทุกกรรมวิธีมีขนาดผล 321-354 กรัม ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานส้ารับมะม่วง (ตารางที่ 8) 
 
ตารางที่ 8 ผลผลิตปี 2556/57 และ ปี 2557/58 ของมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ระยะปลูกต่างๆ 

ระยะ
ปลูก 

ผลผลิต ปี 2556/57  ผลผลิตปี 2557/58 
จ้านวนผล
เฉลี่ย 2 ปี 

น ้าหนักผล
เฉลี่ย 2 ปี 

(กรัม) 
จ้านวนผล

ต่อต้น 
น ้าหนักผลเฉลี่ย

ns (กรัม) 
 จ้านวนผล

ต่อต้น 
น ้าหนักผลเฉลี่ย

ns (กรัม) 
2.5x4 ม. 3.56 ab 371  28.6 300 bc 16.08 336 



3x4 ม. 7.06 a 349  27.2 293 c 17.13 321 
3.5x4ม. 3.40 ab 349  20.4 320 ab 11.9 335 
4x4ม. 2.86 b 376  17.0 331 a 9.93 354 
CV. 60.7 12.1  46.1 5.6   

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ/ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
 เมื่อน้าข้อมูลการลงทุนสร้างแปลงมะม่วง ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแปลงตลอด 5 ปี และผลผลิตที่
เก็บเก่ียวได้มาค้านวณหาผลประโยชน์สุทธิในแต่ละปี ผลประโยชน์สุทธิรวมตลอด 5 ปี และหาอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการปลูกมะม่วงมหาชนกและมะม่วงน ้าดอกไม้สีทองแล้ว ได้ผลดังนี  

ทุกระยะของการปลูกมะม่วงมหาชนก มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) น้อยกว่า 1 แสดง
ว่ารายได้จากการเก็บเกี่ยวมะม่วงเพียง 2 ปี ยังน้อยกว่าต้นทุนที่ได้ลงไป ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่จะ
สังเกตเห็นว่า การปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนกที่ระยะ 3.5x4 เมตร ผลประโยชน์สุทธิของการเก็บมะม่วงในปี
ผลผลิตที่ 2 สูงขึ น (7,758 บาท) มากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ และมีค่า BCR ใกล้ 1 มากท่ีสุด (-0.66) รองลงมาคือ
การปลูกมะม่วงที่ระยะ 4x4, 3x4 และ 2.5x4 เมตร มีผลประโยชน์สุทธิเป็น 2,135, -425 และ -84 บาท 
ตามล้าดับ  ค่า BCR เป็น -0.71, -0.79 และ -0.80 ตามล้าดับ  

 ในท้านองเดียวกัน ทุกระยะของการปลูกมะม่วงน ้าดอกไม้สีทองมีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
(BCR) น้อยกว่า 1 แสดงว่ารายได้จากการเก็บเกี่ยวมะม่วงเพียง 2 ปี ยังน้อยกว่าต้นทุนที่ได้ลงไป ไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน แต่จะสังเกตเห็นว่า การปลูกมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ระยะ 2.5x4 เมตร ผลประโยชน์สุทธิของ
การเก็บมะม่วงในปีผลผลิตที่ 2 สูงขึ น (27,438 บาท) มากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ และมีค่า BCR ใกล้ 1 มากท่ีสุด (-
0.51) รองลงมาคือการปลูกมะม่วงที่ระยะ 3x4, 3.5x4 และ 4x4 เมตร มีผลประโยชน์สุทธิเป็น  8,607, 3,778 
และ 1,240 บาทตามล้าดับ   ค่า BCR เป็น -0.61, -0.72 และ -0.77 ตามล้าดับ  (ตารางที ่9) 

ซึ่งหากได้มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องอีก 3-4 ปี โดยเฉพาะข้อมูลด้านผลผลิต และการดูแลแปลง
โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมขนาดทรงพุ่มให้เหมาสมกับการให้ผลผลิตของแต่ละระยะปลูก น่าจะได้ค่าอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนที่ชัดเจนขึ น เนื่องจากมะม่วงเป็นพืชยืนต้น มีการลงทุนมากในการสร้างสวน และข้อมูล
ผลผลิต เพียง 2 ปีไม่เพียงพอ  มะม่วงยังให้ผลผลิตไม่เต็มที่ ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการทดลองนี 
จึงต่้า 
  
ตารางที่ 9 ต้นทุน ผลผลิต รายได้ ผลประโยชน์สุทธิ และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ในการปลูกมะม่วง
น ้าดอกไม้สีทองและมหาชนก อายุ 5 ปี 

ระยะปลูก 
 

ปีที่ 

ลงทุน
สร้าง
แปลง 
(บาท) 

ดูแลรักษา
แปลง 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

 

มะม่วงมหาชนก มะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง 
ผลผลิต 
(กก./
ไร่) 

รายได้ 
(บาท) 

ผลประโยชน์
สุทธิ  

BCR 
ผลผลิต 
(กก./
ไร่) 

รายได้ 
(บาท) 

ผลประโยชน์
สุทธิ 

BCR1/    



2.5x4 ม. ปีที่1  12,530  14,260  26,790      - 26790       - 26,790    
  ปีที่2   14,260  14,260      - 14260       - 14,260    
  ปีที่3   16,180  16,180      - 16180       - 16,180    
  ปีที่4   25,780  25,780  134 2,681  - 23099   211 4,226  - 21,554    
  ปีที่5   18,100  18,100  901 18,016  - 84   1372 27,438    27,438    
  รวม 12,530  88,580  101,110    20,696  - 80,414  - 0.80     1,664  - 51,346  - 0.51 

3x4 ม. ปีที่1 10,565  9,415  19,980      - 19980       - 19,980    
  ปีที่2   9,415  9,415      - 9415       -  9,415    
  ปีที่3   11,011  11,011      - 11011       - 11,011    
  ปีที่4   18,991  18,991  141 2,815  - 16176   328 6,554  - 12,437    
  ปีที่5   12,607  12,607  609 12,182  - 425   1061 21,214     8,607    
  รวม 10,565  61,439  72,004    14,997  -  57,007  - 0.79    27,768  - 44,236  - 0.61 

3.5x4ม. ปีที่1 9,520  8,370  17,890      - 17890      - 17,890    
  ปีที่2   8,370  8,370      - 8370      -   8,370    
  ปีที่3   9,738  9,738      - 9738      -   9,738    
  ปีที่4   16,578  16,578  149 2,989  - 13589   135 2,705  - 13,873    
  ปีที่5   11,106  11,106  943 18,864  7758   744 14,884      3,778    
  รวม 9,520  54,162  63,682    21,853  -  41,829  - 0.66    17,589  - 46,093  - 0.72 

4x4ม. ปีที่1 8,750  7,600  16,350      - 16350       - 16,350    
  ปีที่2   7,600  7,600      - 7600       -  7,600    
  ปีที่3   8,800  8,800      - 8800       -   8,800    
  ปีที่4   14,800  14,800  241 4,829  - 9971   108 2,151  - 12,649    
  ปีที่5   10,000  10,000  607 12,135  2135   562 11,240     1,240    
  รวม 8,750  48,800  57,550    16,964  -  40,586  - 0.71    13,391  - 44,159  - 0.77 

หมายเหต ุ:  
รายได้ ค้านวณราคาผลผลิตที่กิโลกรัมละ 20 บาท 
1/   = อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (Benefit- Cost Ratio : BCR)  หมายถึง รายได้ต่อต้นทุน 

 BCR < 1   รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด้าเนินการนั นขาดทุนไม่ควรท้าการผลิต 
 BCR = 1   รายได้เท่ากับรายจ่าย กิจกรรมที่จะด้าเนินการนั นไม่มีก้าไรและไม่ขาดทุน มีความเส่ียงในการผลิต ไม่สมควรท้าการผลิต  
 BCR > 1   รายได้มากกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด้าเนินการนั นมีก้าไรมีความเส่ียงน้อย สามารถท้าการผลิตได้ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
มะม่วงมหาชนกที่ปลูกระยะชิดมีการเจริญเติบโตระยะแรกหลังปลูกดีกว่าการปลูกท่ีระยะที่ห่างกว่า

แต่เมื่อมะม่วงอายุ 4 ปี การปลูกที่ระยะ 3.5x4 และ3x4 เมตร จะมีการเจริญเติบโต ดีที่สุด คือ มี ความสูง
ต้น 383 เซนติเมตร  ขนาดทรงพุ่มต้น 367 เซนติเมตร ผลผลิตมะม่วงพันธุ์มหาชนกเฉลี่ย 2 ปี การปลูกท่ี
ระยะ 3.5x4 เมตร ให้จ้านวนผลต่อต้นมากกว่ากรรมวิธี อื่นๆ  13.16 ผลต่อต้น  รองลงมาคือการปลูกท่ี
ระยะ 4x4 เมตร  ให้ 11.3 ผลต่อต้น ส่วนขนาดผลเฉลี่ยทุกกรรมวิธีมีขนาดผล 352-429 กรัม ทุกระยะของ
การปลูกมะม่วงมหาชนก มีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) น้อยกว่า 1 แสดงว่ารายได้จากการ
เก็บเก่ียวมะม่วงเพียง 2 ปี ยังน้อยกว่าต้นทุนที่ได้ลงไป ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน แต่จะสังเกตเห็นว่า การปลูก
มะม่วงพันธุ์มหาชนกที่ระยะ 3.5x4 เมตร ผลประโยชน์สุทธิของผลผลิตปีที่ 2 สูงขึ น (7,758 บาท) มากกว่า
กรรมวิธีอ่ืน ๆ และมีค่า BCR ใกล้ 1 มากที่สุด (-0.66) 



มะม่วงน ้าดอกไม้สีทองที่ปลูกระยะชิดมีการเจริญเติบโตระยะแรกหลังปลูกดีกว่าการปลูกท่ีระยะที่
ห่างกว่าแต่เมื่อมะม่วงอายุ 4 ปี การปลูกท่ีระยะ 3.5x4  เมตร จะมีการเจริญเติบโต ดีที่สุด คือ มี ความสูง
ต้น 347 เซนติเมตร  ขนาดทรงพุ่มต้น 354 เซนติเมตร ผลผลิตมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองเฉลี่ย 2 ปี การ
ปลูกท่ีระยะ 3x4 เมตร ให้จ้านวนผลต่อต้นมากกว่ากรรมวิธี อื่นๆ  17.13 ผลต่อต้น  รองลงมาคือการปลูกท่ี
ระยะ 2.5x4 เมตร  ให้ 16.08 ผลต่อต้น ส่วนขนาดผลเฉลี่ยทุกกรรมวิธีมีขนาดผล 321-354 กรัม ซึ่งเป็น
ขนาดมาตรฐานส้ารับมะม่วง  ทุกระยะของการปลูกมะม่วงน ้าดอกไม้สีทองมีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (BCR) น้อยกว่า 1 แสดงว่ารายได้จากการเก็บเก่ียวมะม่วงเพียง 2 ปี ยังน้อยกว่าต้นทุนที่ได้ลงไป ไม่
คุ้มค่ากับการลงทุน แต่จะสังเกตเห็นว่า การปลูกมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองที่ระยะ 2.5x4 เมตร 
ผลประโยชน์สุทธิของผลผลิตปีที่ 2 สูงขึ น (27,438 บาท) มากกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ และมีค่า BCR ใกล้ 1 มาก
ที่สุด (-0.51) 

ซึ่งหากได้มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องอีก 3-4 ปี โดยเฉพาะข้อมูลด้านผลผลิต และการดูแลแปลง
โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมขนาดทรงพุ่มให้เหมาสมกับการให้ผลผลิตของแต่ละระยะปลูก น่าจะได้ค่า
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนที่ชัดเจนขึ น เนื่องจากมะม่วงเป็นพืชยืนต้น มีการลงทุนมากในการสร้าง
สวน และข้อมูลผลผลิต เพียง 2 ปีไม่เพียงพอ  มะม่วงยังให้ผลผลิตไม่เต็มที่ ค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุนในการทดลองนี จึงต่้า 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : 
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