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บทคดัย่อ 
  การส่งออกเงาะผลสดของประเทศไทยตอ้งการผลท่ีมีขนาดไดม้าตรฐาน < 26 ผล/กก. การจดัการตดัแต่งผลหรือ
ช่อผลเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมขนาดของผลเงาะให้ได้ตามมาตรฐานและช่วยเพ่ิมศักยภาพการส่งออก ดังนั้นจึงได้
ท าการศึกษาการจดัการช่อและซอยผลเงาะเพ่ือเพ่ิมปริมาณเงาะคุณภาพส่งออก โดยท าการทดลองท่ีศูนยพ์ฒันาไมผ้ลภาค
ตะวนัออก (หว้ยสะพานหิน) ศูนยว์ิจยัพืชสวนจนัทบุรี ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 – กนัยายน 2555 โดยวางแผนการทดลอง
แบบ RCB มี 5 กรรมวธีิ ไดแ้ก่ การซอยผลเงาะให้เหลือจ านวนผลต่อช่อ 8, 12 และ 15 ผล/ช่อ และตดัช่อผล 1/3 ของความ
ยาวช่อ เปรียบเทียบกบักรรมวธีิท่ีไม่มีการจดัการช่อผล (ควบคุม)  ผลปรากฏวา่กรรมวธีิซอยผลใหเ้หลือ 8 ผล/ช่อใหผ้ลเงาะ
ท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุด ตามดว้ยการซอยผลให้เหลือ 12 และ 15 ผล/ช่อ และตดัช่อผล 1/3 ของความยาวช่อ ตามล าดบั แต่ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ ในขณะท่ีกรรมวิธีควบคุมให้ผลท่ีมีน ้ าหนักน้อยท่ีสุด และแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับ
กรรมวิธีจดัการช่อผลทั้ง 4 กรรมวิธี และเม่ือคิดจ านวนผลต่อกิโลกรัมและจดัขนาดตามมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ พบว่า กรรมวิธีซอยผลให้เหลือ 8 ผล/ช่อ ใชจ้ านวนผล 25 ผล/กิโลกรัม จดัอยู่ในขนาดท่ี 1 กรรมวิธีซอยผลให้
เหลือ 12 และ 15 ผล/ช่อ และตดัช่อผล 1/3 ของความยาวช่อ ใชจ้ านวนผล 27 ผล/กิโลกรัม จดัอยู่ในขนาดท่ี 2 ในขณะท่ี
กรรมวธีิควบคุมให้จ านวนผล 30 ผล/กิโลกรัม จดัอยูใ่นขนาดท่ี 3 และผลตอบแทนท่ีไดจ้ากกรรมวิธีจดัการช่อทุกกรรมวิธี
สูงกวา่กรรมวธีิควบคุม 2-5 เท่า ดงันั้นการจดัการช่อโดยการซอยผลให้เหลือ 8, 12, 15 ผล/ช่อ และตดัช่อผล 1/3 ของความ
ยาวช่อใหผ้ลผลิตเงาะท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานการส่งออกสูงกวา่การไม่มีการจดัการช่อผล 
 
ค าน า 
  การจดัการผลผลิตให้ได้ขนาดและคุณภาพตามมาตรฐานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการส่งออก ไมผ้ลบางชนิดโดย
เฉพาะท่ีออกดอกติดผลเป็นช่อจ าเป็นตอ้งท าการตดัแต่งช่อหรือซอยผลออกบา้งเพื่อให้ผลไดข้นาดและคุณภาพตามความ
ตอ้งการของตลาด เช่น การตดัแต่งผลองุ่น ท าการซอยผล 1-2 คร้ัง เพ่ือไม่ใหผ้ลในช่อแน่นเกินไป ซ่ึงท าให้ผลท่ีไดมี้ขนาด
เล็ก คุณภาพไม่ดี หรือเบียดเสียดกนัจนผลบิดเบ้ียว ส าหรับการตดัแต่งช่อผลและผลลองกอง กรรมวิธีท่ีตดัแต่งเหลือ 1 ช่อ
ดอก ให้ผลดีท่ีสุด คือท าให้ช่อผลลองกองมีความยาวสูงสุด ปริมาณผลท่ีเหลือเม่ือเก็บเก่ียวและเปอร์เซ็นตก์ารติดผลสูงสุด 
ท าใหไ้ดช่้อผลลองกองท่ีสวยและเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด การตดัแต่งควรท าเม่ือผลมีอายุ 2-3 สัปดาห์หลงัดอก
บาน ตดัช่อท่ีมีผลร่วงมาก และช่อท่ีผลเจริญเติบโตชา้ ช่อผลท่ีมีผลแตกหรือผลท่ีแคระแกร็น ควรเด็ดผลออกเพื่อให้ผลใน
ช่อมีขนาดสม ่าเสมอ (กรมวิชาการเกษตร, 2552)  ในการตดัแต่งผลล าไย พบวา่การตดัช่อล าไยในระยะท่ีผลมีขนาดเลก็เท่า
เมล็ดถัว่เหลืองประมาณ 1/2 หรือ 1/3 ของความยาวช่อ เพ่ือให้เหลือผลในช่อประมาณ 30-50 ผล ถา้ตดัผลเหลือในช่อ
ประมาณ 60 ผล พบว่า มีน ้ าหนักผลผลิตเท่ากัน แต่ได้ล าไยผลใหญ่เกรด AA มากกว่าร้อยละ 80 ให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมข้ึนถึง 4 เท่า (ข่าวเกษตรประจ าวนั, 2551) มะปราง มะยงชิด ออกดอกเป็นช่อยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร ในช่อหน่ึง
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อาจติดผลตั้งแต่ 1-5 ผลแตกต่างกนัข้ึนกบัพนัธ์ุและความสมบูรณ์ของตน้ โดยปกติเพ่ือเพ่ิมขนาดของผลผลิตจะมีการตดัแต่ง
ผลใหเ้หลือช่อละ 1 ผล 

ในการผลิตเงาะเพื่อส่งออกของประเทศไทยมีขอ้จ ากดัและอุปสรรคค่อนขา้งมาก ทั้งในดา้นลกัษณะของผลเงาะ
เอง ซ่ึงจะมีการสูญเสียไดง่้ายหลงัการเก็บเก่ียว มีการสูญเสียน ้ ามากโดยเฉพาะท่ีขน ท าให้ขนด า อายเุก็บรักษาสั้น ในดา้น
มาตรฐานคุณภาพ ผลท่ีจะส่งออกจะตอ้งมีขนาดผลไดม้าตรฐาน เกรด1 จะตอ้งมีจ านวนผล <26 ผล/กิโลกรัม ซ่ึงพบวา่โดย
ปกติเงาะจะมีจ านวนผลประมาณ 24-30 ผล/กิโลกรัม ตน้เงาะท่ีมีผลต่อช่อมาก ท าใหผ้ลเงาะมีขนาดเล็กลง จึงตอ้งมีการคดั
ขนาดท่ีไม่ไดเ้กณฑม์าตรฐานออก ท าให้ส้ินเปลืองเวลา และเพ่ิมการชอกช ้ าให้กบัผลเงาะ ดงันั้นถา้มีการจดัการช่อและผล
ตั้งแต่ตน้ เพ่ือให้ไดข้นาดผลท่ีไดม้าตรฐานส่งออก จะเป็นการช่วยให้มีผลผลิตท่ีไดม้าตรฐานส่งออกเพ่ิมข้ึน ลดการสูญเสีย 
รวมทั้งลดแรงงานในการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวเงาะผลสดเพ่ือการส่งออก 
  
วธีิด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

1. เงาะพนัธ์ุโรงเรียน 20 ตน้ 
2. สารเคมีป้อกนัเช้ือรา 
3. ปุ๋ยบ ารุงตน้ 
4. เคร่ืองมือตดัแต่งก่ิง 
5. ป้ายผกูช่อ 
6. เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั 
7. เวอร์เนียร์ 
8. อุปกรณ์อ่ืนๆ 

 
 วธีิการ  

วางแผนการทดลองแบบ RCB ท า 4 ซ ้ าๆ ละ 1 ตน้ มี 5 กรรมวธีิ  
กรรมวธีิท่ี 1 ไม่ซอยผล (control) 

               กรรมวธีิท่ี 2 ซอยผลใหเ้หลือจ านวนผล/ช่อ 8 ผล 
               กรรมวธีิท่ี 3 ซอยผลใหเ้หลือจ านวนผล/ช่อ 12 ผล 
               กรรมวธีิท่ี 4 ซอยผลใหเ้หลือจ านวนผล/ช่อ 15 ผล  
            กรรมวธีิท่ี 5 ตดัช่อผล 1/3 ของความยาวช่อ แต่ไม่ซอยผล 

วธีิปฏิบติัการทดลอง 
1) คดัเลือกแปลงและตน้ท่ีมีความสมบูรณ์ 

                2) เตรียมตน้โดยการตดัแต่งก่ิงและปฏิบติัดูแลรักษา 
                3) เตรียมตน้ใหพ้ร้อมส าหรับการออกดอกติดผลและท าการซอยผล ตดัแต่งช่อตามกรรมวธีิเม่ือผลเงาะมี
อายปุระมาณ 60 วนั หลงัการติดผล 

4) เม่ือผลสุกเก็บเก่ียวผลผลิต คดัเกรด 
5) บนัทึกการเจริญเติบโต พฒันาการของผลเงาะ 
6) บนัทึกค่าใชจ่้ายในการตดัแต่ง 



 เวลาและสถานที ่
 ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2554-2555 รวม 2 ปี ท่ี ศวส. จนัทบุรี และ สวส. 
 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองในปี 54 และ ปี 55  เม่ือน ามาหาค่าเฉล่ียแลว้พบวา่ ขนาดของผลโดยวดัเป็นความยาว และความ
กวา้งผลในกรรมวิธีจดัการช่อทุกกรรมวิธีมีค่าอยูร่ะหว่าง 5.06-5.41 ซม. และ 4.10-4.50 ซม. ตามล าดบั มากกวา่กรรมวิธี
ควบคุม (ไม่ซอยผล) ซ่ึงมีค่า 4.95 และ 3.93 ซม. ตามล าดบั  โดยกรรมวิธีซอยผลให้เหลือ 8 ผล/ช่อ มีค่าสูงสุดตามด้วย
กรรมวิธีซอยผลให้เหลือ 15 ผล/ช่อ   แต่อยา่งไรก็ตามความแตกต่างดงักล่าวไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (ภาพท่ี 1)  นอกจากน้ี 
ความหนาเปลือก ความหนาเน้ือ และความหนาเมล็ดของทุกกรรมวิธีมีค่าใกลเ้คียงกันและไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
เช่นกนั (ภาพท่ี 1 ) 
 แต่เม่ือพิจารณาน ้ าหนกัเฉล่ียต่อผล พบวา่ กรรมวธีิจดัการช่อทุกกรรมวธีิมีค่าน ้ าหนกัอยูร่ะหวา่ง 37.24-39.29 กรัม 
มากกวา่และแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบักรรมวธีิควบคุมซ่ึงมีค่า 33.17 กรัม  โดยกรรมวธีิซอยผลใหเ้หลือ 8 ผล/ช่อ 
มีค่าสูงสุด 39.29 กรัม  แต่เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีจัดการช่อด้วยกันไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (ภาพท่ี 2)  
นอกจากน้ี น ้ าหนกัเปลือก น ้ าหนกัเน้ือ น ้ าหนกัเมล็ด และค่าความหวานของเน้ือ (%Brix) มีค่าใกลเ้คียงกนัและไม่แตกต่าง
ทางสถิติในทุกกรรมวธีิ (ภาพท่ี 3) 
 เม่ือค านวณจ านวนผลต่อกิโลกรัมโดยคิดจากน ้ าหนกัเฉล่ีย พบวา่ กรรมวิธีซอยผลใหเ้หลือ 8 ผล/ช่อ ใชจ้ านวนผล
นอ้ยท่ีสุด คือ 25 ผล/กก. ในขณะท่ีกรรมวิธีจดัการช่อท่ีเหลือ คือ ซอยผลให้เหลือ 12 ผล/ช่อ 15 ผล/ช่อ และตดัช่อผล 1/3 
ของความยาวช่อใชจ้ านวนผลเท่ากนัท่ี 27 ผล/กก.  และกรรมวิธีควบคุมใชจ้ านวนผลมากท่ีสุด 30 ผล/กก. (ตารางท่ี 1)  ซ่ึง
จากการก าหนดมาตรฐานเงาะโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2549 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีขอ้ก าหนดเร่ืองขนาดของเงาะผลเด่ียวจากจ านวนผลต่อกิโลกรัม ดงัน้ี 
 

รหสัขนาด จ านวนผลต่อกิโลกรัม 
1 < 26 
2 26-29 
3 30-33 
4 34-38 

 
น ามาตรฐานดงักล่าวมาจดัขนาดของผลท่ีไดจ้ากการทดลองจะพบวา่ กรรมวธีิซอยผลใหเ้หลือ 8 ผล/ช่อ ใหผ้ลเงาะขนาดท่ี 1 
ส่วนกรรมวธีิซอยผลใหเ้หลือ 12 ผล/ช่อ 15 ผล/ช่อ และตดัช่อผล 1/3 ของความยาวช่อ จดัอยูใ่นขนาดท่ี 2 ในขณะท่ีกรรมวิธี
ควบคุมจดัอยูใ่นขนาดท่ี 3 (ตารางท่ี 1)   
 เม่ือค านวณผลตอบแทนท่ีเกษตรกรจะได้รับจากผลผลิตในแต่ละกรรมวิธี โดยค านวณจากราคาท่ีขายได้ต่อ
กิโลกรัมซ่ึงขนาดผลท่ี 1-2 ขายไดร้าคาส่งออกระหวา่ง 40-50 บาท/กก. ขนาดผลท่ี 3-4 ขายไดร้าคาเงาะคละ 8-23 บาท/กก.
หักตน้ทุนคือค่าแรงในการซอยผลต่อกิโลกรัมซ่ึงมีราคาเฉล่ีย 1.5-2.0 บาท/กก. พบว่า กรรมวิธีจดัการช่อทุกรรมวิธีให้
ผลตอบแทน 38.0-48.5 บาท/กก. ในขณะท่ีกรรมวิธีควบคุมให้ผลตอบแทน 8-23 บาท/กก. ซ่ึงน้อยกว่าผลตอบแทนจาก
กรรมวธีิจดัการช่อถึง 25-30 บาท/กก.  (ตารางท่ี 1)  



การท่ีกรรมวธีิซอยผลหรือตดัแต่งช่อไดผ้ลเงาะท่ีมีขนาดและน ้ าหนกัมากกวา่กรรมวธีิควบคุม คือไม่มีการตดัแต่ง
หรือซอยผล  เน่ืองจากจ านวนผลเงาะท่ีเหลืออยูบ่นช่อมีนอ้ยกวา่ท าใหไ้ดรั้บสารอาหาร และพ้ืนท่ีในการเจริญเติบโตได้
เตม็ท่ีมากกวา่ช่อท่ีมีผลเงาะเหลืออยูจ่  านวนมาก  ซ่ึงจากการทดลองน้ีพบวา่ กรรมวธีิควบคุมมีจ านวนเงาะต่อช่ออยูร่ะหวา่ง 
1-19 ผล/ช่อ น ้ าหนกัเฉล่ียต่อผลอยูร่ะหวา่ง 22-42 กรัม โดยจะสงัเกตไดว้า่ยิง่จ  านวนผลบนช่อมากน ้ าหนกัผลจะนอ้ยลง ท า
ใหน้ ้ าหนกัเฉล่ียต่อผลโดยรวมของกรรมวธีิควบคุมนอ้ยกวา่กรรมวธีิจดัการช่อต่างๆทั้ง 4 กรรมวธีิ 
 
สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 กรรมวิธีจดัการช่อผลเงาะมีแนวโน้มให้ผลเงาะท่ีมีคุณภาพมากกว่ากรรมวิธีควบคุม โดยการซอยผลให้เหลือ
จ านวน 8 ผล/ช่อ ให้ผลเงาะท่ีมีขนาดและน ้ าหนกัมากท่ีสุด ในขณะท่ีกรรมวิธีควบคุมให้ผลท่ีมีขนาดและน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด 
เม่ือจดัขนาดผลตามมาตรฐานของสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กรรมวิธีซอยผลให้เหลือ 8 ผล/ช่อ จดัอยูใ่นขนาดท่ี 1 
กรรมวธีิซอยผลใหเ้หลือ 12 ผล/ช่อ 15 ผล/ช่อ และตดัช่อผล 1/3 ของความยาวช่อจดัอยูใ่นขนาดเดียวกนั คือ ขนาดท่ี 2 และ
กรรมวิธีควบคุมจดัอยูใ่นขนาดท่ี 3  และเม่ือพิจารณาผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการหักตน้ทุนค่าแรงในการจดัการช่อผลแลว้
พบว่ากรรมวิธีจดัการช่อทุกกรรมวิธีให้ผลตอบแทนท่ีมากกวา่กรรมวิธีควบคุม 2-5 เท่า ดงันั้นกรรมวิธีจดัการช่อผลทั้ง 4 
กรรมวธีิใหผ้ลผลิตเงาะท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานและราคาส าหรับการส่งออกดีกวา่กรรมวธีิควบคุม 
 
เอกสารอ้างองิ 
กรมวชิาการเกษตร. 2552. ลองกอง. ระบบขอ้มูลทางวชิาการ. กรมวชิาการเกษตร. 
ข่าวเกษตรประจ าวนั. 1 กนัยายน 2551. ตดัแตง่ก่ิงล าไยเพ่ิมคุณภาพ. ศูนยน์วตัรกรรมเทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว.  

 http://www.phtnet.org/news51/view-news.asp?nID=530 
วษิณุ อุทโยภาศและสุเทพ โสมภีร์. การปลูกองุ่น. กองส่งเสริมพืชสวน. กรมส่งเสริมการเกษตร. 
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ภาพที ่1:  กราฟแสดงค่าเฉล่ีย (ผลการทดลองปี 54 และ 55) ขนาดของผล เปลือก เน้ือ และเมลด็เงาะ และผลวเิคราะห์ทาง
สถิติแสดงความไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวธีิ DMRT   
 

 
ภาพที ่ 2: กราฟแสดงน ้ าหนกัเฉล่ียต่อผลเงาะ และผลการวเิคราะห์ทางสถิติแสดงบนกราฟตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่าง
กนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวธีิ DMRT 

 
 
 



 
ภาพที ่3: กราฟแสดงค่าเฉล่ีย (ผลการทดลองปี 54 และ 55) น ้ าหนกัเปลือก เน้ือ และเมลด็ และค่าความหวาน (%Brix) ของ
ผลเงาะ และผลการวเิคราะห์ทางสถิติแสดงความไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวธีิ DMRT 
 
ตารางที ่1: แสดงจ านวนผลต่อกิโลกรัม รหสัขนาดจากคา่เฉล่ียตามก าหนดมาตรฐานเงาะโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้
เกษตรและอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และผลตอบแทนตอ่กิโลกรัมท่ีไดใ้นแต่ละกรรมวธีิ 

กรรมวิธี 
จ านวนผล/

กก. 
รหสัขนาด
ตามก าหนด
มาตรฐานเงาะ 

ราคาผลผลิต 
บาท/กก. 

ค่าแรงงานในการ
ซอยผล 3 

ผลตอบแทน/
กก. 

 
บาท/กก. 

1. กรรมวิธีควบคุม 30 3 8-231 0 8.0-23.0 
2. ซอยผลจ านวน 8 ผล/ช่อ 25 1 40-502 1.5-2.0 38.0-48.5 
3. ซอยผลจ านวน 12 ผล/ช่อ 27 2 40-50 1.5-2.0 38.0-48.5 
4. ซอยผลจ านวน 15 ผล/ช่อ 27 2 40-50 1.5-2.0 38.0-48.5 
5. ตดัช่อผล 1/3 ของความยาวช่อ แต่ไม่ซอยผล 27 2 40-50 1.5-2.0 38.0-48.5 
1ราคาเงาะคละเฉล่ียต่อกิโลกรัมในช่วง เม.ย.- พ.ค. 2555 ภาคตะวนัออก โดยส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3 จ.ระยอง 
2ราคาเงาะส่งออก จ.ตราด ขอ้มูลจากผูจ้ดัการออนไลน ์12 พ.ค. 2556 

3ค านวณจากสดัส่วนของค่าจา้งแรงงานต่อตน้ ซ่ึงมีราคาประมาณ 240 บาท  ต่อจ านวนผลผลิตต่อตน้ ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 120-150 กก/ตน้ (ตน้อายุ 10 ปี) 


