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5. บทคัดย่อ  

ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงเพ่ือการส่งออก 

ด าเนินการในแหล่งผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรร่วมด าเนินงาน

จ านวน  10 ราย ด าเนินงานในปี พ.ศ. 2559-2562 เพ่ือทดสอบ พัฒนา และขยายผลเทคโนโลยีการ

ผลิตมะม่วงคุณภาพ การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกที่ เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ ประกอบด้วยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง การจัดท า

แปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก ผลการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง พบว่าการใช้สารเคมี Thiamethoxam 25% WG อัตรา 2.5 กรัม/ น้ า 20 

ลิตรจ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วันก่อนการห่อผลด้วยถุงกระดาษเคลือบคาร์บอน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



และฉีดพ่นหลังจากห่อผล 7-10 วันอีก 1 ครั้ง พบเพลี้ยแป้งเฉลี่ยร้อยละ 14 ซึ่งน้อยกว่าวิธีที่  

เกษตรกรปฏิบัติร้อยละ 11 ท าให้มีผลผลิตคุณภาพเฉลี่ย 189 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิต 

เฉลี่ย 9,675 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 17,164 บาทต่อไร่  ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7,489 บาท

ต่อไร่ มีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.77 ซึ่งสูงกว่าวิธีเกษตรกร และให้ส่วนต่างของ

ผลตอบแทนสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 1,633 บาทต่อไร่ เมื่อน าผลการทดสอบมาจัดท าแปลงต้นแบบ 

โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก จ านวน 10 แปลง ผลการปฏิบัติตาม

เทคโนโลยีพบว่าผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพสามารถส่งออกได้คิดเป็นร้อยละ 35 ของผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวได้ สูงกว่าการปฏิบัติเดิมของเกษตรกรที่มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพร้อยละ 13 ผลจากการ

ด าเนินงานพบว่าเกษตรกรสามารถผลิตมะม่วงคณุภาพเพ่ือการส่งออกเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการ

ส่งออกและมลูค่าของผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 

ค าหลัก :  เพลี้ยแป้ง มะม่วงคุณภาพ การส่งออก 

ABSTRACT 

On-farm trial and development of mealybug mango pest management 

technology for exported mango,  conducted with 10 farmers at exported mango 

orchard in Chachoengsao during 2016-2019, to on-farm trial, development of quality 

mango production technology as well as  management insect pests control in the 

production of exported mangoes which are suitable in the area. The project consists 

of on-farm trial and development technology to control mealybug (Dysmicoccus 

neobrevipes Breardsley) and established a farm model. The results showed that 

using thiamethoxam 25% WG 2.5 g /20 l of water, spray 2 times in 7 days apart 

before wrapping with the carbon-bag and after wrapping 7-10 days 1 more time. In 

DOA method found an average mealybug on mango fruits 14 percent, which is 11 

percent less than the farmers practice. an average harvested quality yield were 

obtained in 2017 and 2018 as 189 kg./rai. The total variable input, income and 

benefit of production system were recorded as 9,675 17,164 and 7,489 baht/rai 

respectively, and the Benefit Cost Ratio (BCR) was 1.77. Moreover BCR and benefit of 

DOA method was higher than farmer method both 2 years of the production 

seasons. From the result of on-farm trial, the farm model were established for 

knowledge transfer and expand the 



network of farmers by selecting 10 farmers who produce quality mangoes for export. 

The results showed that the quality mango of the farm model can be exported up 

to 35 percent higher than the farmer method which has 13 percent of quality mango 

yield.  

Key words : Mealybug (Dysmicoccus neobrevipes Breardsley)  Quality mango,      

Exportation 

6. ค าน า 

มะม่วงจัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลัก 1 ใน 6 ชนิดของประเทศไทย ที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์มีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการให้มีการผลิตอย่างเป็น

ระบบ ส าหรับการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยปี 2562 มีปริมาณส่งออกมะม่วงสดหรือมะม่วง

แช่เย็นจนแข็ง 60,329 ตัน มูลค่า 2,139 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ประเทศที่

ส่งออกส าหรับมะม่วงสด ได้แก่ เวียดนาม  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และ

สหภาพยุโรป ทั้งนี้มะม่วงพันธุ์ที่ส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ ได้แก่ พันธุ์น้ าดอกไม้ ทั้งน้ าดอกไม้สีทอง

และน้ าดอกไม้เบอร์สี่ หนังกลางวัน แรด พิมเสนแดง มหาชนก เขียวเสวย และโชคอนันต์ อย่างไรก็

ตามปริมาณการส่งออกไม่ได้เพ่ิมขึ้นมากนักท้ังที่มีการเปิดตลาดเพ่ิมมากข้ึน เนื่องมาจากเกษตรกรต้อง

ประสบกับปัญหาการผลิตด้านต่างๆ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาศัตรูพืชทั้งโรค

และแมลงที่ระบาดท าความเสียหายต่อมะม่วงอย่างมาก ส่งผลให้ผลผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตต่ าลง 

ท าให้เกษตรกรต้องใช้สารก าจัดแมลงเพ่ิมขึ้นอย่างมากในการจัดการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งจ าหน่าย

ต่างประเทศ (สราญจิต, 2540) จากการส ารวจระบบการจัดการผลิตมะม่วงน้ าดอกไม้เพ่ือการส่งออก

ของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2559  พบปัญหาด้านการจัดการเพลี้ยแป้งหลังจากการห่อผล 

ส่งผลให้คุณภาพผิวของผลมะม่วงเสียหาย เนื่องจากเพลี้ยแป้งมีการขับถ่ายมูลหวาน และเกิดราด าขึ้น

ภายในถุงห่อ ท าให้ไม่สามารถส่งออกได้  (จารุณี และคณะ, 2560)  

ดังนั้นจึงได้ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพสารควบคุมปริมาณเพลี้ยแป้งร่วมกับการห่อผล

ด้วยถุงกระดาษเคลือบคาร์บอนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งถ่ายทอดองคความรู้ขยายผลสู่แปลง

เกษตรกรรายอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งในถุงห่อผลมะม่วง โดยเกษตรกร

สามารถประยกุตใช เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพเหมาะส าหรับการส่งออกตอไป 

 

 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์     



- สวนมะม่วงแปลงต้นแบบ อายุ 8-14 ป ี
- สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น คาร์บาริล อิมิดาโคลพริด บูโพเฟซีน  
อะบาเมคติน สไปเนโธแรม ไทอะมีโธแซม  
- สารเคมีป้องกันโรคพืช เช่น โพรพิเนบ โพรคลอราซ คาร์เบนดาซิม อะซอกซ่ีสโตรบิน  
- ถุงกระดาษห่อผลเคลือบคาร์บอน  

- วิธีการ  

ด าเนินการคัดเลือกแปลงทดสอบของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงตามระบบการจัดการคุณภาพ 

GAP  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 10 แปลง 40 ไร่  

ปีการผลิต 2559/60 ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง โดยใช้สารเคมีที่มี

ประสิทธิภาพ และมีพิษต่ าต่อผู้ใช้และผู้บริโภค เป็นเทคโนโลยีแนะน าจาก ส านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โดยใช้สารเคมีก่อนการห่อผล ดังนี้ 

กรรมวิธีแนะน า ใช้สารเคมี Thiamethoxam 25% WG อัตรา 2.5 กรัม/ น้ า 20 ลิตร ก่อน

การห่อผล 2 ครั้ง ห่างกัน  7 วัน โดยใช้เมื่อผลมะม่วงอายุ 35 วัน หลังจากนั้นจึงห่อผลมะม่วงด้วยถุง

กระดาษห่อผลเคลือบคาร์บอนด้านใน  

กรรมวิธีเกษตรกร ใช้สารเคมี Imidacloprid 70% WG อัตรา 8 กรัม/น้ า 20 ลิตร ผสมกับ 

Buprofezin 25% WP อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 1 ครั้ง ก่อนการห่อผลที่อายุ 40-60 วันหลังดอก

บาน และหยุดการใช้สารเคมีหลังจากห่อผล   

เมื่อมะม่วงมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม (90-110 วันหลังดอกบาน) ให้เก็บเกี่ยวมะม่วงด้วย

ความระมัดระวัง หลังถอดถุงห่อแล้วท าการตรวจนับเพลี้ยแป้งที่เข้าท าลายผลผลิต 

ปีการผลิต 2560/61 ปรับใช้เทคโนโลยี โดยเพิ่มจ านวนครั้งในการใช้หลังจากห่อผล เพื่อ

ป้องกันเพลี้ยแป้งเข้าท าลายบริเวณข้ัวผล โดยกรรมวิธีปรับใช้ คือ การฉีดพ่นสารเคมี 

Thiamethoxam 25% WG อัตรา 2.5 กรัม/ น้ า 20 ลิตร เพ่ิมอีก 1 ครั้งหลังการห่อผล 7-10 วัน 

เปรียบเทียบกบัวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ 

- เวลาและสถานที่     - ระบุเวลา (เริ่มต้น 2559 -สิ้นสุด 2562)   

ที่แปลงเกษตรกร อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอ

แปลงยาว อ าเภอคลองเขื่อน จ านวน 10 ราย/ 40 ไร่ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การเข้าท าลายของเพลี้ยแป้ง 



ปีการผลิต 2559/60 ผลการทดสอบพบว่า กรรมวิธีแนะน ามีจ านวนผลมะม่วงที่พบเพลี้ยแป้ง

เฉลี่ย  5 ผล ตรวจนับปริมาณเพลี้ยแป้งบนผลและที่ขั้วผล พบเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 78 ตัวบนผล และ 18 

ตัวที่ขั้วผล ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีจ านวนผลมะม่วงที่พบเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 15 ผล พบเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 

332 ตัวบนผล และ 30 ตัวที่ขั้วผล (ตารางที่ 1) เห็นได้ว่าจ านวนผลมะม่วงที่พบเพลี้ยแป้งของวิธี

แนะน ามีความแตกต่างกับวิธีเกษตรกร โดยผลผลิตมะม่วงวิธีแนะน าจะมีจ านวนผลที่พบเพลี้ยแป้ง

น้อยว่าผลผลิตมะม่วงวิธีเกษตรกร ส่วนปริมาณเพลี้ยแป้งที่พบบนผลมะม่วงและบริเวณขั้วผลมะม่วง

ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การใช้สารเคมี Thiamethoxam 25% WG อัตรา 2.5 

กรัม/ น้ า 20 ลิตร ก่อนการห่อผลด้วยถุงกระดาษเคลือบคาร์บอนด้านใน จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 

ท าให้จ านวนผลผลิตมะม่วงที่พบเพลี้ยแป้งในถุงห่อน้อยกว่าการใช้สารเคมีตามวิธีที่ เกษตรกรใช้ใน

ปัจจุบัน 

ปีการผลิต 2560/61 มีการปรับใช้เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงเพ่ือการ

ส่งออก พบว่าเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง เกษตรกรยังคงพบเพลี้ยแป้งบริเวณข้ัวผลจึงด าเนินการปรับ

เทคโนโลยีที่ใช้ทดสอบร่วมกัน โดยเพ่ิมจ านวนครั้งที่ใช้สารเคมีจากเดิมมีการใช้จ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 

7 วันก่อนการห่อผลด้วยถุงกระดาษเคลือบคาร์บอน ให้มีการฉีดพ่นหลังการห่อผล 7-10 วันอีก 1 ครั้ง 

โดยเกษตรกรมีการจัดการแปลงตามแผนการผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก และเก็บเกี่ยว

ผลผลิตมะม่วงในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 พบว่า กรรมวิธีแนะน ามีจ านวนผล

มะม่วงที่พบเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 23 ผล ตรวจนับปริมาณเพลี้ยแป้งบนผลและที่ขั้วผล พบเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 

129 ตัวบนผล และ 79 ตัวที่ขั้วผล ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีจ านวนผลมะม่วงที่พบเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 34 

ผล พบปริมาณเพลี้ยแป้งเฉลี่ย 1,631 ตัวบนผล และ 172 ตัวที่ขั้วผล (ตารางที่ 1) จากข้อมูล จ านวน

ผลมะม่วงที่พบเพลี้ยแป้งของวิธีปรับใช้มีความแตกต่างกับวิธีเกษตรกร โดยผลผลิตมะม่วงที่ปฏิบัติตาม

กรรมวิธีปรับใช้จะมีจ านวนผลที่พบเพลี้ยแป้งน้อยกว่าผลผลิตมะม่วงของวิธีเกษตรกร เช่นเดียวกันกับ

จ านวนเพลี้ยแป้งที่พบบนขั้วผลมะม่วงของวิธีปรับใช้น้อยว่าจ านวนเพลี้ยแป้งที่พบบนขั้วผลของวิธี

เกษตรกร  

ดังนั้นการใช้สารเคมี Thiamethoxam 25% WG อัตรา 2.5 กรัม/ น้ า 20 ลิตรจ านวน 2 

ครั้ง ห่างกัน 7 วันก่อนการห่อผลด้วยถุงกระดาษเคลือบคาร์บอน และหลังการห่อผล 7-10 วันอีก 1 

ครั้ง มีผลท าให้จ านวนผลมะม่วงที่พบเพลี้ยแป้ง และปริมาณเพลี้ยแป้งที่พบบนขั้วผลของมะม่วงน้อย

กว่าวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ 

ตารางที่ 1  ปริมาณเพลี้ยแป้งที่พบบนผลมะม่วงเฉลี่ย จากการสุ่มนับผลมะม่วงในแปลงทดสอบ

จ านวน 100 ผล ปีการผลิต 2559/60 และ ปี 2560/61 (แปลงทดสอบจ านวน 10 แปลง) 



ปีการผลิต 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

จ านวนผลมะมว่งที่

พบเพลี้ยแป้ง 

จ านวนเพลีย้

แป้งที่พบบนผล

มะม่วง (ตัว) 

จ านวนเพลีย้แป้งที่

พบบนขั้วผลมะมว่ง 

(ตัว) 

จ านวนผลมะมว่งที่

พบเพลี้ยแป้ง 

จ านวนเพลีย้แป้ง

ที่พบบนผล

มะม่วง (ตัว) 

จ านวนเพลีย้แป้งที่

พบบนขั้วผลมะมว่ง 

(ตัว) 

2559/60 5 78 18 15 332 30 

2560/61 23 129 79 34 1,631 172 

เฉลี่ย 14 104 49 25 982 101 

2. ปริมาณผลผลิต และผลด้านเศรษฐศาสตร์  

ปีการผลิต 2559/60  เปรียบเทียบการปฏิบัติระหว่างวิธีแนะน า คือ ฉีดพ่นสารเคมี 

Thiamethoxam 25% WG อัตรา 2.5 กรัม/ น้ า 20 ลิตร ก่อนการห่อผล 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ก่อน

ห่อผลมะม่วงด้วยถุงกระดาษห่อผลเคลือบคาร์บอน กับวิธีเกษตรกรซึ่งท าการฉีดพ่นสารเคมีที่ประเทศ

คู่ค้าอนุญาตให้ใช้ 1 ครั้ง ก่อนการห่อผล พบว่าวิธีแนะน ามีปริมาณผลผลิตมะม่วงคุณภาพเฉลี่ย 216 

กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 11,641 บาทต่อไร่ รายได้ 20,839 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 9,198 บาท

ต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 1.79 ส่วนวิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิตมะม่วงคุณภาพเฉลี่ย 192 

กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 11,992 บาทต่อไร่ รายได้ 19,213 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 7,221 บาท

ต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 1.60 วิธีแนะน ามีค่า BCR สูงกว่าวิธีเกษตรกร และให้ผลตอบแทน

มากกว่า 1,977 บาทต่อไร่  

ปีการผลิ ต  2560/61  เป รียบ เที ยบการปฏิ บั ติ ระหว่ างวิ ธีป รับ ใช้  คื อ  ใช้ สารเคมี 

Thiamethoxam 25% WG อัตรา 2.5 กรัม/ น้ า 20 ลิตร ก่อนการห่อผล 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ก่อน

ห่อผลมะม่วงด้วยถุงกระดาษห่อผลเคลือบคาร์บอนแล้วฉีดพ่นซ้ าอีก 1 ครั้งหลังจากห่อผลมะม่วงแล้ว 

7 วัน กับวิธีเกษตรกรซึ่งท าการฉีดพ่นสารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ 1 ครั้ง ก่อนการห่อผล 

พบว่าวิธีแนะน ามีปริมาณผลผลิตมะม่วงคุณภาพเฉลี่ย 162 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 7,709 บาท

ต่อไร่ รายได้ 13,488 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 5,779 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 1.75 ส่วนวิธี

เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตมะม่วงคุณภาพเฉลี่ย 136 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 7,722 บาทต่อไร่ 

รายได้ 12,213 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 4,491 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 1.58 วิธีแนะน ามีค่า 

BCR สูงกว่าวิธีเกษตรกร และให้ผลตอบแทนมากกว่า 1,288 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 2) 

จากผลการทดสอบทั้ง 2 ปีการผลิต พบว่าวิธีแนะน าและวิธีปรับใช้มีปริมาณผลผลิตมะม่วง

คุณภาพเฉลี่ย 189 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,675 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 17,164 บาท

ต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 7,489 บาทต่อไร่ และมีคา BCR เทากับ 1.77 วิธีเกษตรกรมีปริมาณผลผลิต



มะม่วงคุณภาพเฉลี่ย 164 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,857 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 

15,713 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 5,856 บาทต่อไร่ และมีคา BCR เทากับ 1.59 โดยวิธีแนะน ามีค

า BCR และให้ผลตอบแทนมากกวาวิธีเกษตรกร 1,633 บาทตอไร 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย และรายได้ของเกษตรกรแปลงทดสอบ 

ปีการผลิต 2559/60 และ ปี 2560/61 (แปลงทดสอบจ านวน 10 แปลง) 

รายการ 
วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

2559/60 2560/61 เฉลีย่ 2559/60 2560/61 เฉลี่ย 
1. ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 216 162 189 192 136 164 
2. ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 11,641 7,709 9,675 11,992 7,722 9,857 
3. รายได้ (บาท/ไร่) 20,839 13,488 17,164 19,213 12,213 15,713 
4. ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 9,198 5,779 7,489 7,221 4,491 5,856 
5. BCR 1.79 1.75 1.77 1.60 1.58 1.59 

ในปีการผลิต 2560/61 เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องมาจากสภาพอากาศที่

เปลี่ยนแปลงไป มีฝนตกชุกต่อเนื่อง (ภาพที่ 1) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ดอกมะม่วงบาน ส่งผล

ให้มะม่วงมีปริมาณกว่าปีการผลิต 2559/60  

ภาพที่ 1 ปริมาณน้ าฝนในช่วงที่เกษตรกรกระตุ้นการออกดอก และช่วงดอกมะม่วงบาน ระหว่างเดือน 

สิงหาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน ในปี 2559 และ 2560  

 

 

3. การจัดท าแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก 

การปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่ร่วมกันทดสอบ ด าเนินการในปีการผลิต 2561/62 โดยการใช้

สารเคมี Thiamethoxam 25% WG อัตรา 2.5 กรัม/ น้ า 20 ลิตรจ านวน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วันก่อน

Stimulate 

flowers 

Blooming 



การห่อผลด้วยถุงกระดาษเคลือบคาร์บอน และหลังการห่อผล 7-10 วันอีก 1 ครั้งเปรียบเทียบกับวิธีที่

เกษตรกรปฏิบัติ พบว่า 

 นางบุญยิ้ม ศรีทุนา ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการห่อผล

มะม่วง เดือนมกราคม 2562 มีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 2562 เฉลี่ย 113 

กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตทั้งฤดูการผลิตของเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ย 333 กิโลกรัม

ต่อไร่  มีต้นทุนผันแปรในการผลิตตามเทคโนโลยีแนะน า 10,340 บาทต่อไร่ ซี่งมากกว่าต้นทุนการ

ผลิตตามกรรมวิธีของเกษตรกร 10,211 บาทต่อไร่ แต่ก็ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพ

คิดเป็นร้อยละ 54.9 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ สูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกรที่มีผลผลิตมะม่วง

คุณภาพร้อยละ 5.4 

 นายสมบูรณ์  ศิรประภาพรสกุล ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มี

การห่อผลมะม่วง เดือนพฤศจิกายน 2561 มีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม 2561 

เฉลี่ย 300 กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตทั้งฤดูการผลิตของเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ย 533 

กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนผันแปรในการผลิตตามเทคโนโลยีแนะน า 5,814 บาทต่อไร่ ซี่งมากกว่าต้นทุน

การผลิตตามกรรมวิธีของเกษตรกร 5,702 บาทต่อไร่ แต่ก็ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตมะม่วงที่มี

คุณภาพคิดเป็นร้อยละ 37.7 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ สูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกรที่มีผลผลิต

มะม่วงคุณภาพร้อยละ 25.0 

 นายสายชล  ลิ้มศาสตร์ ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการห่อผล

มะม่วง เดือนตุลาคม 2561 มีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม 2561 เฉลี่ย 288 

กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตทั้งฤดูการผลิตของเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ย 600 กิโลกรัม

ต่อไร่  มีต้นทุนผันแปรในการผลิตตามเทคโนโลยีแนะน า 8,965 บาทต่อไร่ ซี่งน้อยกว่าต้นทุนการผลิต

ตามกรรมวิธีของเกษตรกร 9,073 บาทต่อไร่ การปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน าท าให้เกษตรกรได้ผล

ผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 26.4 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ สูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของ

เกษตรกรที่มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพร้อยละ 12.5 

 

 นายสุเทพ  พานแก้ว ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการห่อผล

มะม่วง เดือนตุลาคม 2561 มีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2561 เฉลี่ย 99 

กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตทั้งฤดูการผลิตของเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ย 105 กิโลกรัม

ต่อไร่  มีต้นทุนผันแปรในการผลิตตามเทคโนโลยีแนะน า 9,530 บาทต่อไร่ ซี่งมากกว่าต้นทุนการผลิต



ตามกรรมวิธีของเกษตรกร 9,382 บาทต่อไร่ แต่ก็ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพคิดเป็น

ร้อยละ 19.2 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ สูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกรที่มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพ

ร้อยละ 5.7 

 นายสมเกียรติ กิจเจริญไชย ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการ

ห่อผลมะม่วง เดือนมกราคม 2562 มีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เฉลี่ย 

235 กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตทั้งฤดูการผลิตของเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ย 288 

กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนผันแปรในการผลิตตามเทคโนโลยีแนะน า 5,376 บาทต่อไร่ ใกล้เคียงกับต้นทุน

การผลิตตามกรรมวิธีของเกษตรกร 5,373 บาทต่อไร่ ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพคิด

เป็นร้อยละ 22.6 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ สูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกรที่มีผลผลิตมะม่วง

คุณภาพร้อยละ 14.9 

 นางสาวจริยา แซ่เซียว ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการห่อผล

มะม่วง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 2562 เฉลี่ย 203 

กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตทั้งฤดูการผลิตของเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ย 222 กิโลกรัม

ต่อไร่  มีต้นทุนผันแปรในการผลิตตามเทคโนโลยีแนะน า 6,159 บาทต่อไร่ ใกล้เคียงกับต้นทุนการ

ผลิตตามกรรมวิธีของเกษตรกร 6,129 บาทต่อไร่ ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพคิดเป็น

ร้อยละ 17.7 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ซ่ึงวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกรไมม่ีผลผลิตมะม่วงคุณภาพ 

 นายคมสัน  นิราช ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการห่อผล

มะม่วง เดือนมกราคม 2562 มีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 2562 เฉลี่ย 547 

กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตทั้งฤดูการผลิตของเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ย 746 กิโลกรัม

ต่อไร่  มีต้นทุนผันแปรในการผลิตตามเทคโนโลยีแนะน า 8,547 บาทต่อไร่ ซ่ีงน้อยกว่าต้นทุนการผลิต

ตามกรรมวิธีของเกษตรกร 9,052 บาทต่อไร่ การปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน าท าให้เกษตรกรได้ผล

ผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 55.2 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ สูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของ

เกษตรกรที่มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพร้อยละ 13.4 

 นายสุริยา คนใจบุญ ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการห่อผล

มะม่วง เดือนตุลาคม 2561 มีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม 2561 เฉลี่ย 427 

กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตทั้งฤดูการผลิตของเกษตรกรทีม่ีปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ย 705กิโลกรัมต่อ

ไร่  มีต้นทุนผันแปรในการผลิตตามเทคโนโลยีแนะน า 10,098 บาทต่อไร่ ใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต

ตามกรรมวิธีของเกษตรกร 10,038 บาทต่อไร่ ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพคิดเป็นร้อย



ละ 16.4 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ สูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกรที่มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพร้อย

ละ 9.9 

 นายวิชล  สุดทรา ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการห่อผล

มะม่วง เดือนมีนาคม 2562 มีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวปลายเดือนเมษายน 2562 เฉลี่ย 111 

กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตทั้งฤดูการผลิตของเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ย 197 กิโลกรัม

ต่อไร่  มีต้นทุนผันแปรในการผลิตตามเทคโนโลยีแนะน า 5,384 บาทต่อไร่ ซี่งมากกว่าต้นทุนการผลิต

ตามกรรมวิธีของเกษตรกร 5,157 บาทต่อไร่ แต่ก็ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพคิดเป็น

ร้อยละ 76.6 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ สูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกรที่มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพ

ร้อยละ 38.6 

 นายสมบัติ  ปรินจิตต์  ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู มีการห่อผล

มะม่วง เดือนตุลาคม 2561 มีปริมาณผลผลิตมะม่วงที่เก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม 2561 เฉลี่ย 256 

กิโลกรัมต่อไร่ จากผลผลิตทั้งฤดูการผลิตของเกษตรกรที่มีปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ย 422 กิโลกรัม

ต่อไร่  มีต้นทุนผันแปรในการผลิตตามเทคโนโลยีแนะน า 4,555 บาทต่อไร่ ใกล้เคียงกับต้นทุนการ

ผลิตตามกรรมวิธีของเกษตรกร 4,541 บาทต่อไร่ ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพคิดเป็น

ร้อยละ 25.4 ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ สูงกว่าวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกรที่มีผลผลิตมะม่วงคุณภาพ

ร้อยละ 7.2 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณผลผลิตมะม่วงต่อไร่ ต้นทุนการผลิตต่อไร่  และร้อยละของมะม่วงที่มีคุณภาพเพ่ือ

การส่งออก ในแปลงต้นแบบของเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62 

เกษตรกรต้นแบบ 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

ปริมาณ
ผลผลิตมะม่วง
(กิโลกรัม/ไร)่ 

ต้นทุนการผลิต
มะม่วง 

(บาท/ไร่) 

ร้อยละของ
มะม่วงคุณภาพ 

ปริมาณผลผลิต
มะม่วง

(กิโลกรัม/ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
มะม่วง 

(บาท/ไร่) 

ร้อยละของ
มะม่วงคุณภาพ 



1. นางบุญยิ้ม ศรีทุนา 113 10,340 54.9 333 10,211 5.4 

2. นายสมบูรณ์  ศิรประภาพรสกุล 300 5,814 37.7 533 5,702 25.0 

3. นายสายชล  ลิ้มศาสตร์ 288 8,965 26.4 600 9,073 12.5 

4. นายสุเทพ  พานแก้ว 99 9,530 19.2 105 9,382 5.7 

5. นายสมเกียรติ กิจเจริญไชย 235 5,376 22.6 288 5,373 14.9 

6. นางสาวจริยา แซ่เซียว 203 6,159 17.7 222 6,129 0.0 

7. นายคมสัน  นิราช 547 8,547 55.2 746 9,052 13.4 

8. นายสุริยา คนใจบุญ 427 10,098 16.4 705 10,038 9.9 

9. นายวิชล  สุดทรา 111 5,384 76.6 197 5,157 38.6 

10. นายสมบัต ิ ปรินจิตต ์ 256 4,555 25.4 422 4,541 7.2 

 โดยทั่วไปเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง จะมีการจัดการ การเข้าท าลายของแมลงศัตรูที่มีผลต่อ
คุณภาพผลผลิตในการผลิตมะม่วงนอกฤดู เนื่องจากผลผลิตมะม่วงมีราคาแพงมีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน แต่การผลิตมะม่วงนอกฤดูในปัจจุบันประสบความส าเร็จน้อย เนื่องมาจากสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกษตรกรไม่สามารถวางแผนการผลิตมะม่วงได้อย่างแม่นย า การมี
ฝนตกชุกหรืออากาศร้อน แห้งแล้ง ในช่วงดอกมะม่วงบานก็ท าให้มะม่วงน้ าดอกไม้ไม่ติดผล หรือติด
ผลน้อย ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในการรักษาคุณภาพผลผลิต ในการผลิตมะม่วงคุณภาพเกษตรกรมี
วิธีการจัดการ การเข้าท าลายของแมลงศัตรูที่มีผลต่อคุณภาพผลผลิต โดยการฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรู ตามโปรแกรมการฉีดพ่นหลังจากมะม่วงแทงช่อดอก จนถึงระยะก่อนห่อผล ก่อนการ
ห่อผลเกษตรกรจะท าการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคแอนแทรคโนส และก าจัดแมลง โดยเฉพาะ
เพลี้ยแป้งจ านวน 2 ครั้งห่างกัน 7-10 วันแล้วจึงห่อผลทันที หากเกษตรกรประเมินแล้วว่าสภาพ
อากาศเหมาะสม และส ารวจพบเพลี้ยแป้งนอกถุงห่อมากก็จะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดเพลี้ยแป้งซ้ าอีก 1 
ครั้งหลังจากห่อผล 7-10 วัน หลังจากนั้นจึงหยุดการฉีดพ่นสารเคมีจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 การจัดท าแปลงต้นแบบของเกษตรกรปีการผลิต 2561/62 มีเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ
ในการผลิตมะม่วงนอกฤดู จ านวน 5 ราย คือ  นายสมบูรณ์  ศิรประภาพรสกุล นายสายชล  ลิ้ม
ศาสตร์ นายสุเทพ  พานแก้ว นายสุริยา คนใจบุญ และนายสมบัติ  ปรินจิตต์ มะม่วงนอกฤดูจะเริ่มห่อ
ผลในเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม เกษตรกร
รายที่ผลิตมะม่วงนอกฤดูจะมีผลผลิตมะม่วง 2 รุ่นต่อปีท าให้ผลผลิตต่อไร่ของวิธีเกษตรกรสูงกว่า วิธี
แนะน า 1.6-2.1 เท่ายกเว้นแปลง นายสุเทพ  พานแก้ว ที่ประสบปัญหาการติดผลผลิตน้อย เนื่องจาก
สภาพต้นมะม่วงไม่สมบูรณ์  มะม่วงนอกฤดูจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงรุ่งที่ 1 ก่อนที่มะม่วงรุ่นที่ 
2 จะมีช่อดอก หรือมะม่วงรุ่นที่ 2 อยู่ในระยะผลอ่อน และต้นมะม่วงมีความสมบูรณ์สามารถสร้าง



อาหารได้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผลมะม่วง ส่วนเกษตรแปลงต้นแบบรายอ่ืน ๆ คือ นางบุญ
ยิ้ม ศรีทุนา นายสมเกียรติ กิจเจริญไชย นางสาวจริยา แซ่เซียว และนายคมสัน  นิราช มีผลผลิต
มะม่วงรุ่นที่ 1 เป็นมะม่วงก่อนฤดูเริ่มห่อผลในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน มีผลผลิตต่อไร่ของวิธีเกษตรกรใกล้เคียงกับวิธีแนะน า และนายวิชล  
สุดทรา ผลิตมะม่วงในฤดูเนื่องจากสภาพแปลงมะม่วงเป็นแปลงเช่า พื้นที่ปลูกเป็นที่ดอน อาศัยน้ าฝน 
จึงไม่ประสบความส าเร็จในการผลิตมะม่วงนอกฤดูในปีการผลิต  2561/62 แต่ด้วยประสบการณ์การ
ปลูกมะม่วงเพ่ือการส่งออกมายาวนาน จึงท าให้เกษตรกรสามารถผลิตมะม่วงคุณภาพได้ดี   

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งในมะม่วงเพ่ือการส่งออก       
วิธีแนะน าพบเพลี้ยแป้งบนผลผลิตเฉลี่ยร้อยละ 14 ซึ่งน้อยกว่าวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ โดยวิธีที่เกษตรกร
ปฏิบัติพบเพลี้ยแป้งบนผลผลิตเฉลี่ยร้อยละ 25 การปฏิบัติตามวิธีแนะน าได้ผลผลิตคุณภาพเฉลี่ย 189 
กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,675 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 17,164 บาทต่อไร่  ให้
ผลตอบแทนเฉลี่ย 7,489 บาทต่อไร่ และมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.77 ซึ่งสูง
กว่าวิธีเกษตรกร ท าให้ส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของวิธีแนะน าสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1,633 บาทต่อ
ไร่ และไม่พบสารตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออกทั้งสอง
กรรมวิธี  

2. การจัดท าแปลงต้นแบบการผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก ในปีการผลิต 2561/62 
พบว่าการปฏิบัติตามเทคโนโลยี มีผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพสามารถส่งออกได้เฉลี่ยร้อยละ 35 ของ
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ส่วนการปฏิบัติเดิมของเกษตรกรมีผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพสามารถส่งออกได้
เฉลี่ย ร้อยละ 13  

3. การตัดสินใจปฏิบัติในการดูแลรักษาคุณภาพผิวผลมะม่วง เพ่ือให้มะม่วงมีคุณภาพส าหรับ

การส่งออกขึ้นอยู่กับ ปริมาณการติดผลของมะม่วงที่ผลิตนอกฤดู ราคาผลผลิตมะม่วงในแต่ละรุ่น การ

ปฏิบัติตามเทคโนโลยีแนะน า  มีผลท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตคุณภาพไม่มีเพลี้ยแป้งในถุงห่อเพ่ิมขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 22 จากการปฏิบัติเดิมของเกษตรกร 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงในภาคตะวันออก ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการผลิต

มะม่วงเพ่ือการส่งออกของตนเอง ให้มีร้อยละการส่งออกสูงขึ้น สร้างรายไดใ้ห้กับเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน 

2. เกษตรกรในพ้ืนที่อ่ืน ๆ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เหมาะสมต่อการพัฒนาการ

ผลิตมะม่วงคุณภาพส าหรับส่งออกของตนเอง เพิ่มโอกาศในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทาง

หนึ่ง 



3. เป็นข้อมูลในการสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบการส่งออกมะม่วง ได้เห็นว่าเกษตรกร

มีความตั้งใจในการผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออก มีการวางแผนการผลิต วางแผนการจัดการ และปฏิบัติ

ตามข้อบังคับด้านการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด ไม่มีการตกค้างในผลผลิตที่ส่งออก 

11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ที่ให้ค าปรึกษาด้านการ

จัดการแมลงศัตรูมะม่วงและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานพัฒนาการผลิตมะม่วงคุณภาพด้วยดีตลอดมา 

12. เอกสารอ้างอิง 

จารุณี ติสวัสดิ์ ชูชาติ วัฒนวรรณ อรุณี วัฒนวรรณ หฤทัย แก่นลา เพ็ญจันทร์ วิจิตร            นพดล 

แดงพวง อรุณี แท่งทอง และเบญจรัตน์  เลิศการค้าสุข. รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่

สิ้นสุด ปี 2560. โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพเพ่ือการส่งออก

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก. กรมวิชาการเกษตร. 

สราญจิต  ไกรฤกษ์ วิทย์ นามเรืองศรี และสาทร  สิริสิงห์. 2540. การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูมะม่วง

โดยวิธีผสมผสาน. น. 383 ใน รายงานผลการค้นคว้าทดลอง กองกีฏและสัตววิทยา. กรม

วิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2563. ระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าเกษตร

ต่างประเทศของประเทศไทย. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. แหล่งที่มา: 

http://impexp.oae.go.th/service/export.php, 28 มกราคม 2563. 


