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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------------- 

1. แผนงานวิจัย : พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
เกษตรกรรม 

2. โครงการวิจัย : ทดสอบและพัฒนาการผลิตไม้ผลต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
 กิจกรรม : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Test and Development on Early Season of Rambutan Production 

Technology in the East Region 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง : นางสาวกมลภัทร ศิริพงษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 

ผู้ร่วมงาน : นางสาวสุชาดา ศรีบุญเรือง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี 
  นางสาวอรุณี แท่งทอง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
  นางสาวเครือวัลย์ ดาวงษ์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
  นางอุมาพร รักษาพราหมณ์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
  นางชมภู จันที ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
  นางสาวอรวินทินี ชูศรี ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
  นางอรุณี วัฒนวรรณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 

  นายชูชาติ วัฒนวรรณ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ   
เก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

5. บทคัดย่อ : การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีด้านการผลิตเงาะของกรมวิชาการเกษตรในการพัฒนาการผลิตเงาะต้นฤดู 
ด าเนินงานที่แปลงเกษตรกรผู้ปลูกเงาะจังหวัดจันทบุรีและตราด ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2562 
จังหวัดละ 10 รายๆ ละ 2 ไร่ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) มี 2 
กรรมวิธี 2 ซ้ า เปรียบเทียบกรรมวิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรกับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติเป็นประจ าอยู่เดิม ผล
การด าเนินงานในทั้ง 2 พ้ืนที่ พบว่า มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันโดยในแต่ละปีเงาะส่วนใหญ่ยังคงให้ผลผลิตใน
ฤดูกาลเนื่องจากอิทธิพลของฝนที่กระจายตัวตลอดทั้งปีที่ทดสอบ ท าให้การชักน าให้เงาะออกดอกด้วยการงดน้ ายัง
ได้ผลไม่ดีนัก แต่การปฏิบัติตามกรรมวิธีแนะน าท าให้ผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ท าให้
เกษตรกรมีรายได้และผลตอบแทนเพ่ิมมากขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลงได้ ซึ่งในจังหวัดจันทบุรีพบว่า เงาะมี
เปอร์เซ็นต์การออกดอกในแต่ละปีแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามีการออกดอกมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
เท่ากับ 87, 53 และ 85% ตามล าดับ ส่งผลให้เงาะมีปริมาณผลผลิตมากตามไปด้วย เท่ากับ 2,898, 2,884 และ 
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2,825 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ มีคุณภาพของผลผลิตในด้านขนาดผลและความหวานมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ทั้งยัง
พบการเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิตน้อยกว่า ในด้านต้นทุนการผลิตของทั้ง 2 กรรมวิธี พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ แต่กรรมวิธีแนะน ามีการใช้ต้นทุนที่น้อยกว่า จากปริมาณผลผลิตที่มากในกรรมวิธีแนะน า ยังส่งผลถึง
รายได้และผลตอบแทนที่มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรตามไปด้วย อย่างไรก็ดี การปฏิบัติทั้ง 2 กรรมวิธีในแต่ละปีต่างมี
ค่า BCR ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงว่าทั้ง 2 กรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ในจังหวัดตราดพบว่า เงาะมี
เปอร์เซ็นต์การออกดอกและมีปริมาณผลผลิตในแต่ละปีแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามีการออกดอก
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 85, 85 และ 86% ตามล าดับ ส่งผลให้เงาะมีปริมาณผลผลิตมากตามไปด้วย 
เท่ากับ 2,474, 2,723 และ 2,925 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ มีคุณภาพของผลผลิตในด้านขนาดผลและความหวาน
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ทั้งยังพบการเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิตน้อยกว่า ในด้านต้นทุนการผลิต รายได้ 
ผลตอบแทน และค่า BCR ของทั้ง 2 กรรมวิธี พบว่า ในแต่ละปีมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามี
ต้นทุนการผลิตที่น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 28,817, 28,357 และ 28,034 บาท/ไร่ ตามล าดับ จากปริมาณ
ผลผลิตที่มากในกรรมวิธีแนะน า ยังส่งผลถึงรายได้และผลตอบแทนที่มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรตามไปด้วย ทั้งนี้ แม้ว่า
ทั้ง 2 กรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรรมวิธีแนะน ามีค่า BCR ของแต่ละปีสูงกว่า เท่ากับ 2.9, 3.3 และ 
3.6 ตามล าดับ 
 ค าส าคัญ : เงาะ, การออกดอก, ปริมาณผลผลิต, คุณภาพผลผลิต, ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้, ต้นทุนการ
ผลิต, รายได้, ผลตอบแทน, สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน     
 Abstract : Test and development on early season of rambutan production 
technology in the east region in order to tested the rambutan technology production of the Department 
of Agriculture for development early season of rambutan production technology. The experiments was 
conducted at farmer’s rambutan orchard in Chanthaburi and Trat provinces during October 
2016 and September 2019, 10 person each province and 2 rai each person, The experimental 
design was Randomized Complete Block Design (RCB) with 2 methods, 2 replications, compare 
the Department of Agriculture’s recommend method and farmer’s practice method. The result in 
both areas had the same tends direction, with each year, the most of rambutans had still yield 
in normal season. Due to the influence of rain that spreaded throughout the year of test, 
causing flowering induction of rambutan by stop irrigated were not good effective enough. But 
the recommended methods causes the yield tends to increase in both quantity and quality, 
then increased incomes and benefits and reduced production costs. In Chanthaburi province 
found that rambutan has significant difference in percentage of flowering in each year. The 
recommended methods were flowering higher than the farmer’s methods with 87, 53 and 85% 
respectively, resulting more rambutan yield with 2,898, 2,884 and 2,825 kg/rai, respectively. The 
fruit size and TSS more than farmer’s methods and also found less more of diseases/insects 
infect. The production cost of the 2 methods found that was not significant difference, but the 
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recommended methods used a lower production cost. Due to the large amount of yield in the 
recommended methods, also resulted to higher incomes and benefits than the farmer’s 
method. However, both methods were not significant difference in BCR in each year, so that 
both methods were worth the investment. In Trat province found that rambutan has significant 
difference in percentage of flowering and yield quantity in each year. The recommended 
methods were flowering higher than the farmer’s methods with 85, 85 and 86%, respectively, 
resulting more rambutan yield with 2,474, 2,723 and 2,925 kg/rai, respectively. The rambutan’s 
size and TSS more than farmer’s methods and also found less more of diseases/insects infect. 
The production cost, income, benefits and BCR found that significant difference in each year. 
The recommended methods used a lower production cost with 28,817, 28,357 and 28,034 
baht/rai, respectively, also resulted to higher incomes and benefits than the farmer’s method. 
Although both methods are worth the investment, but the recommended methods had more 
BCR with 2.9, 3.3 and 3.6, respectively. 
 Key Words : Rambutan, Flowering, Yield quantity, Yield quality, Total soluble solids (TSS), 
Production Cost, Income, Benefit, Benefit Cost Ratio (BCR)   
6. ค าน า : เงาะเป็นไม้ผลเมืองร้อน เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิระหว่าง 22 -
35 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝน 2,000-3,000 มิลลิเมตร/ปี มีการกระจายตัวของฝนสม่ าเสมอ สภาพพ้ืนที่มี
ความชื้นสูง 75-85% แต่ต้องการสภาพแห้งแล้งก่อนออกดอกติดต่อกัน 21-30 วัน สภาพดินควรเป็นดินร่วน
เหนียว มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบายน้ าดี ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนเริ่มให้ผลผลิตมีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป 
เงาะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ออกดอกจนผลแก่ใช้เวลาประมาณ 130 -160 วัน (กรมวิชาการเกษตร , 
2547) จากการทดสอบและขยายผลเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตเงาะคุณภาพ พบว่ากรรมวิธีการ
ผลิตตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก การชัก
น าการออกดอก การช่วยผสมเกสรเพ่ือส่งเสริมการติดผล การจัดการปุ๋ยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการของผล และ
การป้องกันก าจัดศัตรูเงาะ สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิต 12.7 เปอร์เซ็นต์ (จรีรัตน์ และคณะ, 2556) 

การผลิตเงาะต้นฤดูขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการสวนที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการเตรียมความ
พร้อมของต้นส าหรับการออกดอก และการจัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นการออกดอกในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเป็นปัจจัย
ส าคัญสู่ความส าเร็จขั้นตอนการปฏิบัติประกอบด้วย 

1. การเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก 
ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นเท่ากับ 1 ใน 3 เท่าของ

เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเป็นเมตร หว่านให้ทั่วทรงพุ่มหรือพ่นด้วยปุ๋ยทางใบสูตรทางด่วน (คาร์โบไฮเดรตส าเร็จรูป 
อัตรา 20 มิลลิลิตร + ปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 ที่มีธาตุรองและธาตุปริมาณน้อยร่วมด้วยอัตรา60 กรัม+กรดฮิวมิค 
อัตรา 20 มิลลิลิตร ผสมรวมกันในน้ า 20 ลิตร) จ านวน 1-2 ครั้ง ทุก 7 วัน จะกระตุ้นให้ต้นเงาะแตกใบอ่อนได้   
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2-3 ชุดใบ ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูเงาะโดยเฉพาะหนอนคืบกินใบ และแมลงค่อมทอง และป้องกันก าจัดโรคเงาะที่
ส าคัญ ได้แก่ โรคราแป้ง ราสีชมพู เป็นต้น 

2. การจัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นการออกดอก 
งดการให้น้ าจนต้นแสดงอาการใบห่อเนื่องจากการขาดน้ า แล้วให้น้ าในปริมาณ 30-35 มิลลิเมตร 

หรือประมาณ 850-1,000 ลิตรต่อต้น (เมื่อต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 6 เมตร) เพียง 1 ครั้ง แล้วหยุดเพ่ือรอดู
อาการต้นเงาะภายใน 7-10 วัน หากตายอดมีการพัฒนาและสีของตายอดเปลี่ยนจากสีน้ าตาลด าเป็นน้ าตาลทองก็
ให้น้ าอีกครั้งในปริมาณเท่าเดิม เพ่ือเร่งการพัฒนาการของตายอด เมื่อตายอดเริ่มพัฒนาเป็นตาดอกก็ให้น้ า
ตามปกติเมื่อให้น้ าครั้งแรกแล้ว พบว่าตายอดพัฒนาจากสีน้ าตาลด าเป็นสีน้ าตาลปนเขียว หรือสีเขียวน้ าตาล ต้อง
หยุดให้น้ าและปล่อยให้ต้นเงาะกระทบแล้งอีกครั้งหนึ่ง จนสังเกตพบว่าตายอดเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลทองจึงเริ่มให้น้ า
ในอัตราครึ่งหนึ่งของการให้น้ าครั้งแรก 

3. การช่วยผสมเกสรเพื่อส่งเสริมการติดผล 
ใช้ช่อดอกตัวผู้ที่บานแล้วมาเกาะบนช่อดอกตัวเมียที่บานแล้ว หรือใช้ละอองเกสรประมาณ 0.5 -

1.0 ลิตร ผสมน้ า 1 ลิตร พ่นให้ทั่วต้นตัวเมีย เมื่อช่อดอกส่วนมากบานได้ 50% ของจ านวนดอกในช่อจ านวน 1 -2 
ครั้ง ทุก 7 วัน หรือใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5%WP อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่น
ช่อดอกบริเวณส่วนบนของทรงพุ่มต้นตัวเมียประมาณ 4-5 จุดต่อต้น เมื่อช่อดอกส่วนมากบานได้ 5% ของจ านวน
ดอกในช่อ (กรมวิชาการเกษตร, 2547) 

ปัญหาการผลิตเงาะส่วนใหญ่เกิดจากวิธีการผลิตของเกษตรกรไม่เหมาะสม ท าให้ประสิทธิภาพต่ า ทั้ง
ด้านปริมาณผลผลิตต่อไร่และคุณภาพผลผลิต ตลอดจนต้นทุนการผลิตสูง ท าให้เนื้อที่ปลูกลดลงจาก 547 ,585 ไร่ 
ในปี 2546 เป็น 335,695 ไร่ ในปี 2555 (พ้ืนที่ปลูกลดลง 39%) เป็นผลมาจากปัญหาด้านราคาและแรงงานเก็บ
เกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดหลายรุ่น ประมาณ 3-4 รุ่น เงาะต้นฤดูจะออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนเมษายน -
กลางเดือนพฤษภาคมประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ท าให้เงาะต้นฤดูมีราคาสูงกว่าเงาะกลางฤดู 
2-4 เท่า (ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2558) หากเกษตรกรท าการผลิตเงาะต้นฤดู จะเป็นการเพิ่มทางเลือกใน
การบริหารจัดการผลผลิตให้ได้ราคา มีคุณภาพ และคุ้มค่าการลงทุน ทั้งยังลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัว 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
 1. ปุ๋ยเคมี ได้แก่ 15-15-15, 46-0-0, 8-24-24, 0-0-50 และ 20-20-20 
 2. ปุ๋ยคอก ได้แก่ มูลวัว 
 3. สารคาร์โบไฮเดรตส าเร็จรูป 
 4. กรดฮิวมิค 
 5. สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% WP 
 6. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ คาร์บาริล 85% WP คาร์โบซัลแฟน 20% EC เบโนมิล 50% WP 

และก ามะถันผง 80% WG 
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- วิธีการ 
  1. วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) มี 2 กรรมวิธี 2 ซ้ า 
ประกอบด้วย กรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกร ดังนี้ 

กรรมวิธีแนะน า กรรมวิธีเกษตรกร 
1) การเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการตัด
แต่งกิ่งที่ถูกโรคและแมลงท าลายออกทุกครั้งหลังเก็บ
เกี่ ย ว ผ ล ผ ลิ ต  ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก อั ต ร า  4 เท่ า  ข อ ง
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเป็นเมตร จ านวน 1 ครั้ง และ
ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิมความ
สมบูรณ์ของต้น ได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ร่วมกับ 
46-0-0 อัตราเป็นกิ โลกรัมต่อต้น  และฉีดพ่นสาร
คาร์โบไฮเดรตส าเร็จรูปอัตรา 20 มิลลิลิตร + กรดฮิว
มิคอัตรา 20 มิลลิลิตร + ปุ๋ยเกล็ดทางใบสูตร 20-20-
20 อัตรา 60 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1-2 ครั้ง 
ห่างกัน 7-10 วัน เพ่ือกระตุ้นให้ต้นเงาะแตกใบอ่อน  
2-3 ชุดใบ หลังจากนั้นจึงใส่ปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 8-24-
24 ตามค่าวิเคราะห์ดินก่อนออกดอก 1-2 เดือน เพ่ือ
สะสมอาหารและเตรียมต้นให้พร้อมออกดอก อัตรา
เป็นกิโลกรัมต่อต้น 

1) การเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการตัด
แต่งกิ่ง และใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 
15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้น
หรือไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพียงอย่างเดียว 
อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อต้น ส่วนใหญ่ไม่มีการฉีดพ่น
ปุ๋ยเสริมทางใบ แต่มีการฉีดพ่นสารสกัดจากสาหร่าย
หรืออะมิโนบ้าง 1-2 ครั้ง เมื่อเงาะแตกใบอ่อน 1-2 ชุด
ใบ  จึ งใส่ ปุ๋ ย เคมีทางดิ นสูตร 8-24-24 อัตรา 1-3 
กิโลกรัมต่อต้น  

2) การจัดการน  าเพื่อกระตุ้นการออกดอก โดยการให้
ต้นเงาะกระทบแล้งต่อเนื่องประมาณ 15 วัน และสังเกต
สีของตายอด หากตายอดมีการพัฒนาและเปลี่ยนจากสี
น้ าตาลด าเป็นสีน้ าตาลทอง ก็เริ่มให้น้ าอีกครั้งหนึ่งใน
อัตราเท่าเดิมเพ่ือเร่งการพัฒนาการของตายอด เมื่อตา
ยอดพัฒนาเป็นตาดอกจึงให้น้ าในอัตรา 75% ของการ
ให้น้ าปกติ แต่หากพบว่าตายอดพัฒนาจากสีน้ าตาลด า
เป็นสีน้ าตาลปนเขียวหรือเขียวน้ าตาล ต้องหยุดให้น้ า
และปล่อยให้กระทบแล้งอีกครั้งหนึ่ง จนสังเกตพบว่าตา
ยอดเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลทองจึงเริ่มให้น้ าในอัตรา
ครึ่งหนึ่งของการให้น้ าครั้งแรก 

2) การจัดการน  าเพ่ือกระตุ้นการออกดอก ส่วนใหญ่งด
ให้น้ าจนต้นเงาะแสดงอาการใบห่อ-ใบเหลืองร่วง แล้ว
ให้น้ าในปริมาณมาก บางรายไม่มีการงดให้น้ า แต่ให้น้ า
ในปริมาณลดลง และสังเกตสีของตายอด 
 

3) การช่วยผสมเกสรเพื่อส่งเสริมการติดผล ใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% WP อัตรา 
20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นช่อดอกบางส่วนของ

3) การช่วยผสมเกสรเพื่อส่งเสริมการติดผล ใช้ช่อ
ดอกตัวผู้ที่บานแล้วมาเกาะบนช่อดอกตัวเมียที่บานแล้ว 
หรือใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% 
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กรรมวิธีแนะน า กรรมวิธีเกษตรกร 
ทรงพุ่มประมาณ 4-5 จุดต่อต้น เมื่อช่อดอกส่วนมาก
เริ่มมีดอกบาน 5% ของจ านวนดอกในช่อ เพ่ือเปลี่ยน
เพศดอกจากดอกตัวเมียเป็นดอกตัวผู้  

WP อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเป็นจุดๆ
กระจายทั่วต้น ซึ่งจ านวนจุดที่ฉีดพ่นไม่แน่นอนแล้วแต่
ขนาดทรงพุ่ม บางรายไม่มีการช่วยผสมเกสร 

4) การส่งเสริมพัฒนาการของผลและปรับปรุง
คุณภาพ เมื่อผลเงาะอายุ 3-4 สัปดาห์ หลังดอกบาน 
ตัดแต่งช่อผลโดยตัดปลายช่อออกประมาณ 1 ใน 3 
ของความยาวช่อผล หรือไว้ผลไม่เกิน 10 ผลต่อช่อ 
และใส่ปุ๋ยเคมีทางดินตามค่าวิเคราะห์ดิน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี
สูตร 0-0-50 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้น หากพบว่าผลไม่
สมบูรณ์จึงฉีดพ่นสารคาร์โบไฮเดรตส าเร็จรูปอัตรา 20 
มิลลิลิตร + กรดฮิวมิคอัตรา 20 มิลลิลิตร + ปุ๋ยเกล็ด
ทางใบสูตร 20-20-20 อัตรา 60 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
จ านวน 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน ทันทีท่ีตัดแต่งช่อผล
เสร็จ 

4) การส่งเสริมพัฒนาการของผลและปรับปรุง
คุณภาพ ส่วนใหญ่ไม่มีการตัดแต่งช่อผล ใส่ปุ๋ยเคมีทาง
ดินสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 หรือ 12-12-17+2 
ในระยะติดผลอ่อน 1-2 ครั้ง อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น 
ไม่มีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ     

5) การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส ารวจโรคและแมลงทุก 
7-10 วัน และป้องกันก าจัดศัตรูตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร 

5) การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ระยะเวลาส ารวจโรคและ
แมลงไม่แน่นอน ไม่มีการป้องกันก าจัดศัตรูตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

2. คัดเลือกแปลงเงาะของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในจังหวัดจันทบุรีและตราด จังหวัดละ 10 
รายๆ ละ 2 ไร่ ดังนี้ 

เกษตรกรจังหวัดจันทบุร ี
ที่ตั้งแปลง พิกัด 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ละติจดู (X) ลองติจูด (Y) 
1. นายบัญชา สิทธิวงษ ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร ี 47P 0820922 1411720 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร ี 47P 0820760 1411758 
3. นางเพทาย พุทธรักษา ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร ี 47P 0819824 1410577 
4. นายกฤษฎา สิทธิวงษ ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร ี 47P 0819653 1410423 
5. นางเรณู สมบูรณ ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร ี 47P 0819908 1410390 
6. นางนภา สมบูรณ ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร ี 47P 0821185 1411682 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบรูณ ์ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร ี 47P 0820884 1412092 
8. นายสัมฤทธ์ิ สังฆะเวช ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร ี 47P 0823816 1412002 
9. นางสมนึก นิลบด ี ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร ี 47P 0822658 1414943 
10. นางเกตุสมุา มุงคณุ ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุร ี 47P 0821819 1416998 
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เกษตรกรจังหวัดตราด 
ที่ตั้งแปลง พิกัด 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ละติจดู (X) ลองติจูด (Y) 
1. นายวันชัย สุรรตัน ์ ท่ากุ่ม เมือง ตราด 48P 239850 1363407 
2. นางส าราญ ศิริกายะ ประณตี เขาสมิง ตราด 48P 214102 1384038 
3. นางบุญเยื่อ งามสุข ประณตี เขาสมิง ตราด 48P 215089 1387352 
4. นายสมคดิ สมโฉม ประณตี เขาสมิง ตราด 48P 215194 1383666 
5. นายวิเชียร แกล้วกล้า ช้างทูน บ่อไร ่ ตราด 48P 227184 1394873 
6. นายสมพร ฉัยยากูล นนทรีย ์ บ่อไร ่ ตราด 48P 236713 1384174 
7. นายสมบตัิ กระต่ายจันทร ์ เขาสมิง เขาสมิง ตราด 48P 220199 1373077 
8. นายวันชัย สมานพรรค แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 48P 215194 1383665 
9. นายสุทิน ทองค า ท่ากุ่ม เมือง ตราด 48P 217307 1363296 
10. นายกฤษณ์ ไทยกลู ประณตี เขาสมิง ตราด 48P 213327 1383839 

3. วิเคราะห์พ้ืนที่และเก็บตัวอย่างดินในแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพ่ือประเมินผล
สภาพพ้ืนที่ปลูกเบื้องต้น 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 กรรมวิธีแบบ Paired T-test 
 5. วิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 
 6. วิเคราะห์ผลต่างของผลผลิต (Yield Gap Analysis) 
 7. การบันทึกข้อมูล 

7.1 ข้อมูลการผลิต การตลาด และการจ าหน่าย 
7.2 การออกดอก ประเมินเปอร์เซ็นต์การออกดอกในระยะที่ช่อดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยสุ่ม

10 ต้น ต่อกรรมวิธี ใช้การประเมินด้วยสายตาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกดอกต่อพ้ืนที่ทรงพุ่มทั้ง 4 ทิศ แล้วน ามาหา
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นตก์ารออกดอกต่อต้น  

7.3 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ และคุณภาพผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักต่อผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ (Total soluble solids; TSS) และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 

7.4 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน 
7.5 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ 

- เวลาและสถานที ่
 ด าเนินการทดสอบในแปลงเงาะของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและตราด จังหวัดละ 10 
รายๆ ละ 2 ไร่ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2562 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 8.1 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดจันทบุรี ปี 2559-2562 

ปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์มีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 2 วัน ส่วนเดือนกันยายนมี
จ านวนวันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 29 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 3,401 มิลลิเมตร โดยที่เดือนธันวาคมมี
ปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 1 มิลลิเมตร และเดือนมิถุนายนมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนมากที่สุด 
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คือ 704 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย 27.1 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงที่สุด
เฉลี่ย 30.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 65% ส่วนเดือนกรกฎาคม กันยายน 
และตุลาคมมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 86% (ภาพที่ 1-4) 

ปี 2560 เดือนกุมภาพันธ์มีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 2 วัน ส่วนเดือนกรกฎาคม
มีจ านวนวันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 27 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 3,682 มิลลิเมตร โดยที่เดือน
ธันวาคมมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 14 มิลลิเมตร และเดือนกรกฎาคมมีปริมาณน้ าฝนสะสม
รายเดือนมากที่สุด คือ 813 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย 26.2 องศาเซลเซียส และเดือน
เมษายนมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 28.8 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์และธันวาคม
เฉลี่ย 68% ส่วนเดือนกรกฎาคม มีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 86% (ภาพท่ี 1-4) 

ปี 2561 เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 2 วัน ส่วน
เดือนมิถุนายนมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 28 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 2,341 มิลลิเมตร 
โดยที่เดือนพฤศจิกายนมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 4 มิลลิเมตร และเดือนมิถุนายนมีปริมาณ
น้ าฝนสะสมรายเดือนมากที่สุด คือ 532 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 26.9 องศา
เซลเซียส และเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 28.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ า
ที่สุดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเฉลี่ย 70% ส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุด
เฉลี่ย 85% (ภาพท่ี 1-4) 

ปี 2562 เดือนมกราคมและธันวาคมไม่มีฝนตก ส่วนเดือนสิงหาคมมีจ านวนวันฝนตกรายเดือน
มากที่สุด คือ 26 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 3,817 มิลลิเมตร โดยเดือนกันยายนมีปริมาณน้ าฝนสะสม
รายเดือนมากที่สุด คือ 904 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย 25.9 องศาเซลเซียส และเดือน
พฤษภาคมมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 28.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนธันวาคมเฉลี่ย 71% 
ส่วนเดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 90% (ภาพท่ี 1-4) 

  
ภาพที่ 1 จ านวนวันฝนตกของจังหวัดจันทบุรี ปี 2559-2562 ภาพที่ 2 ปริมาณน้ าฝนของจังหวัดจันทบุรี ปี 2559-2562 
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ภาพที่ 3 อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดจันทบุรี ปี 2559-2562 ภาพที่ 4 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของจังหวัดจันทบุรี ปี 2559-2562 
 
8.2 ผลวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินแปลงเกษตรกรผู้ปลูกเงาะที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดจันทบุรี 

เริ่มด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี จ านวน 10 รายๆ ละ 2 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บผลผลิตเงาะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน 2559 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารแปลงเกษตรที่ร่วมด าเนินงานทั้ง 10 
ราย พบว่าผลการวิเคราะห์ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 3.97-5.25 ค่าความน าไฟฟ้า 0.02-0.1 ms/cm 
ปริมาณอินทรียวัตถุร้อยละ 1.33-3.29 ปริมาณฟอสฟอรัสระหว่าง 8.66-272.59 มก./กก. ปริมาณโพแทสเซียม
ระหว่าง 17.29-77.84 มก./กก. ปริมาณแคลเซียมระหว่าง 49.99-488.17 มก./กก. และปริมาณแมกนีเซียม
ระหว่าง 8.06-46.42 มก./กก.โดยภาพรวมค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มเป็นกรดเล็กน้อย ซึ่งค่าความเป็นกรด – 
ด่างที่เหมาะสมส าหรับปลูกเงาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกอยู่ระหว่าง 4.5 - 6.5 จะเห็นว่ามีตัวอย่างดินแปลง
เกษตรกร 8 ราย ตัวอย่างดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่ ากว่า 4.5 ซึ่งไม่เหมาะสมส าหรับการปลูกเงาะ จึงได้
ด าเนินการใส่ปูนเพื่อปรับสภาพดินกรด (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ดินปลูกเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี 

เกษตรกร 
ความเป็น 
กรด-ด่าง 

ความน าไฟฟ้า 
(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 
(มก./กก.) 

แคลเซียม 
(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 
(มก./กก.) 

1. นายบัญชา สิทธวิงษ ์ 4.32 0.03 2.46 139.34 42.03 125.81 12.33 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 3.97 0.04 3.29 272.59 64.85 96.73 13.46 
3. นางเพทาย พุทธรักษา 5.25 0.04 1.88 8.66 36.40 488.17 14.84 
4. นายกฤษฎา สิทธวิงษ ์ 4.08 0.10 2.22 173.10 77.84 406.48 46.42 
5. นางเรณู สมบูรณ์ 4.36 0.02 3.12 15.02 30.35 104.43 20.32 
6. นางนภา สมบูรณ์ 4.63 0.04 2.66 25.96 51.92 248.26 19.14 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ 4.03 0.03 2.15 63.38 17.29 110.58 8.06 
8. นายสัมฤทธิ ์สังฆะเวช 4.63 0.02 1.81 151.90 49.72 157.79 16.60 
9. นางสมนึก นิลบด ี 4.33 0.03 2.02 101.23 47.04 79.99 10.25 
10. นางเกตุสุมา มุงคุณ 4.46 0.03 1.33 40.19 43.02 92.98 12.52 
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 8.3 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื นที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2559/60 
แนะน าเกษตรกรเตรียมความพร้อมของต้น เริ่มการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดู 

ด าเนินการปรับใช้การปฏิบัติดูแลตามปฏิทินการผลิตเงาะที่แนะน าตามหลักปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับเงาะ 
(GAP) โดยหลังเก็บเกี่ยว ได้แนะน าให้เกษตรกรตัดแต่งก่ิง ซึ่งจะตัดกิ่งกระโดงภายในทรงพุ่ม กิ่งแขนง และก่ิงที่เป็น
โรค แห้งตายออก และใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มและปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-
16 อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม ขณะที่ในช่วงเงาะแตกใบอ่อนให้เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัด
แมลง อิมิดาคลอพริด สลับ ฟิโปรนิล ช่วงต้นเดือนตุลาคม ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมออกดอกหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 
8-24-24 อัตรา 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และฉีดพ่นปุ๋ยทางใบสูตรทางด่วน (คาร์โบไฮเดรตส าเร็จรูป อัตรา 
20 มิลลิลิตร + ปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 หรือ 30-20-10 ที่มีธาตุรองและธาตุปริมาณน้อยร่วมด้วยอัตรา 60 กรัม + 
กรดฮิวมิค อัตรา 20 มิลลิลิตร ผสมรวมกันในน้ า 20 ลิตร) จ านวน 1-2 ครั้ง ทุก 7 วัน ช่วงเดือนเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม 2559 ชักน าการออกดอกโดยการจัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นการออกดอก โดยงดการให้น้ าจนเงาะแสดงอาการ
ใบห่อ แล้วให้น้ าปริมาณ 850-1,000 ลิตรต่อต้น (เมื่อต้นเงาะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 เมตร) 

 เมื่อเงาะเริ่มออกดอก ก่อนถึงดอกบานให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ เมื่อดอกเงาะอยู่ในระยะช่อสะเดา ใส่
ปุ๋ยสูตร 12-12-17+2 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น และฉีดพ่นอาหารเสริมทางด่วน 1-2 ครั้ง ส ารวจการเข้าท าลาย
ของโรคและแมลงในช่วงเงาะออกดอกพบการระบาดของแมลงในกลุ่มเพลี้ย และพบการเข้าท าลายของโรคในกลุ่ม
เชื้อรา ด าเนินการฉีดพ่นสารคาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารอิมิดาโคลพริด 10% SL 
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และเบโนมิล 50%WP อัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 

ประเมินการออกดอกเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดจันทบุรี ปี 2559/2560 พบว่า เงาะออกดอก 2 
รุ่น รุ่นที่ 1 ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 ถึงกลางเดือนมกราคม 2560 รุ่นที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้น
เดือนมีนาคม 2560 การออกดอกมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธีแนะน ามีค่าเฉลี่ยการออกดอกคิดเป็นร้อยละ 
87 มากกว่าวิธีเกษตรกรที่คิดเป็นร้อยละ 83 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดจันทบุรี ปี 2559/60 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายบัญชา สิทธิวงษ์ 90 85 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 89 83 
3. นางเพทาย พุทธรักษา 85 80 
4. นายกฤษฎา สิทธิวงษ์ 80 78 
5. นางเรณู สมบูรณ์ 89 82 
6. นางนภา สมบูรณ์ 80 70 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ 87 85 
8. นายสัมฤทธิ์ สังฆะเวช 90 90 
9. นางสมนึก นิลบดี 90 88 
10. นางเกตุสุมา มุงคุณ 90 85 

เฉลี่ย 87 83 
T-test 4.71* 

หมายเหตุ * = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

ด าเนินการสุ่มผลผลิตเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ และการเข้าท าลายโรคและแมลงที่บริเวณผิวผล
พบว่า ผลผลิตเงาะของทั้ง 2 กรรมวิธี มีความแตกต่างทางสถิติ ยกเว้นขนาดความกว้างผล โดยผลผลิตเงาะของ
กรรมวิธีแนะน ามีคุณภาพส่วนใหญ่ดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ยเท่ากับ 33.98 กรัม/ผล ขนาด
ความกว้างผลเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เซนติเมตร ขนาดความยาวผลเฉลี่ยเท่ากับ 5.10 เซนติเมตร/ผล ค่าของแข็งที่
ละลายน้ าเฉลี่ยเท่ากับ 18.6 Brix และการเข้าท าลายของโรคและแมลงบริเวณผิวผล 22.8% ตามล าดับ กรรมวิธี
เกษตรกรมีน้ าหนักผลเฉลี่ยเท่ากับ 31.52 กรัม/ผล ขนาดความกว้างผลเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เซนติเมตร ขนาดความ
ยาวผลเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 เซนติเมตร/ผล ค่าของแข็งที่ละลายน้ าเฉลี่ยเท่ากับ 18.3 Brix และการเข้าท าลายของ
โรคและแมลงบริเวณผิวผล 27.1% ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 น้ าหนักต่อผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดจันทบุรี ปี 2559/60 

เกษตรกร 

น  าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน  าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลาย
ของโรค/แมลง 

(%) 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

กว้าง ยาว 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายบัญชา สิทธิวงษ ์ 33.41 30.41 3.70 3.60 4.80 4.80 18.0 17.9 30 37 

2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 32.89 32.83 3.70 3.90 5.10 4.70 18.0 17.5 14 20 

3. นางเพทาย พุทธรักษา 35.60 36.23 3.80 3.90 5.30 5.30 18.5 18.3 19 20 

4. นายกฤษฎา สิทธิวงษ ์ 30.30 28.42 3.80 3.60 4.90 4.70 19.0 19.0 22 25 

5. นางเรณู สมบูรณ ์ 32.59 29.20 4.00 3.90 5.00 5.10 18.4 18.1 23 25 

6. นางนภา สมบูรณ ์ 35.55 24.44 3.80 4.10 5.40 5.10 19.1 19.0 33 40 

7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบรูณ ์ 35.88 34.33 4.10 4.00 5.00 4.80 19.3 19.0 21 23 

8. นายสัมฤทธ์ิ สังฆะเวช 34.42 33.92 3.50 3.90 5.10 5.00 18.8 18.5 32 35 

9. นางสมนึก นิลบด ี 33.89 30.99 3.90 3.70 5.20 4.60 18.5 18.2 22 24 

10. นางเกตุสมุา มุงคณุ 35.23 34.44 4.00 4.20 5.20 5.20 17.9 17.5 12 22 

เฉลี่ย 33.98 31.52 3.83 3.88 5.10 4.93 18.6 18.3 22.8 27.1 

T-test 2.33* -0.73ns 2.49* 5.24* -4.56* 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 
 * = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นประมาณต้นเดือน
มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกตามฤดูกาลเช่นเดียวกับช่วงก่อนด าเนินการทดสอบ อาจเนื่องจากปริมาณฝนที่ตก
อย่างต่อเนื่องจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการกระตุ้นให้เงาะออกดอกได้ กระบวนการต่างๆจึงล่าช้าออกไป ในฤดูกาลผลิต
ปี 2559/60 พบว่า กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,898 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 18,811 บาท/ไร่ 
ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 53,655 และ 34,845 บาท/ไร่ ซึ่งปริมาณ
ผลผลิตที่มากนี้มีความสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การออกดอกในทิศทางเดียวกันโดยต้นที่มีการออกดอกมากจะมีการ
ติดผลมากเช่นกัน ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 2,827 กิโลกรัม/ไร่ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูง
กว่าเท่ากับ 19,040 บาท/ไร่ แต่มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่ากรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 52,227 และ 
33,188 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้งสองกรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังแสดงในค่า BCR แต่กรรมวิธีแนะน ามี
ความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่าเท่ากับ 2.9 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 2.8 (ตารางที่ 4)  
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ตารางท่ี 4 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัด
จันทบุรี ปี 2559/60 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี 
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายบัญชา สิทธวิงษ ์ 3,860 3,620 22,450 23,560 69,722 67,265 47,272 43,705 3.1 2.9 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 3,200 3,050 20,240 25,000 56,988 55,200 36,748 30,200 2.8 2.2 
3. นางเพทาย พุทธรักษา 2,685 2,340 17,825 14,670 50,600 49,870 32,775 35,200 2.8 3.4 
4. นายกฤษฎา สิทธวิงษ ์ 2,890 3,000 19,000 18,920 59,900 55,900 40,900 36,980 3.2 3.0 
5. นางเรณู สมบูรณ์ 2,550 2,550 15,620 15,400 45,890 43,785 30,270 28,385 2.9 2.8 
6. นางนภา สมบูรณ์ 3,410 3,200 18,920 19,030 56,000 55,000 37,080 35,970 3.0 2.9 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ 2,565 2,790 18,900 19,600 43,590 44,655 24,690 25,055 2.3 2.3 
8. นายสัมฤทธิ ์สังฆะเวช 2,675 2,350 17,650 16,900 51,000 49,800 33,350 32,900 2.9 2.9 
9. นางสมนึก นิลบด ี 2,650 2,550 17,000 18,000 49,060 48,700 32,060 30,700 2.9 2.7 
10. นางเกตุสุมา มุงคุณ 2,500 2,820 20,500 19,320 53,800 52,100 33,300 32,780 2.6 2.7 

เฉลี่ย 2,898 2,827 18,811 19,040 53,655 52,227 34,845 33,188 2.9 2.8 

T-test 1.09ns 0.40ns 3.70* 2.31* 0.84ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 
 * = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

 8.4 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื นที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2560/61 

 การด าเนินการทดสอบในปี 2560/61 พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน
2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลปกติ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแนะน าให้เกษตรกรบ ารุงและเตรียมความพร้อมของต้นทันที
ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือให้ต้นมีความสมบูรณ์และสะสมอาหารเพียงพอพร้อมส าหรับการชัก
น าให้ออกดอกได้เร็วขึ้นเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม ด้วยการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นตามกรรมวิธี แล้วจึงท า
การจัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นให้ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยการให้ต้นเงาะกระทบแล้งต่อเนื่องประมาณ 
15 วัน พร้อมทั้งสังเกตการห่อของใบและการเปลี่ยนแปลงของตายอดที่เกิดขึ้นซึ่งในรอบปีที่ 2 ยังคงพบว่า เงาะมี
ช่วงการออกดอกและมีปริมาณดอกที่ใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา คือ ออกดอกช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 
จากนั้นพบการออกดอกชัดเจนทั่วทรงพุ่มมากท่ีสุดในช่วงเดือนมกราคม 2561 อาจเนื่องจากการกระจายตัวของฝน
ที่ยังพบมีอยู่จนถึงปลายปี ส่งผลให้การชักน าให้เงาะออกดอกโดยการงดน้ าไม่มีความต่อเนื่อง เงาะจึงยังออกดอก
ในฤดูกาลปกติทั้งสองกรรมวิธี แต่การเตรียมต้นให้พร้อมออกดอกและการส่งเสริมการติดผลช่วยให้เงาะมีการออก
ดอกที่ดีและสม่ าเสมอได้ โดยเฉพาะการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% WP เพ่ือเปลี่ยนเพศ
ดอกอย่างถูกต้อง เมื่อประเมินการออกดอก พบว่า กรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การออกดอกเฉลี่ย 53% ซึ่ง
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 44% (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดจันทบุรี ปี 2560/61 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายบัญชา สิทธิวงษ์ 65 45 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 48 50 
3. นางเพทาย พุทธรักษา 43 56 
4. นายกฤษฎา สิทธิวงษ์ 59 48 
5. นางเรณู สมบูรณ์ 64 43 
6. นางนภา สมบูรณ์ 47 47 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ 49 44 
8. นายสัมฤทธิ์ สังฆะเวช 63 47 
9. นางสมนึก นิลบดี 43 31 
10. นางเกตุสุมา มุงคุณ 44 29 

เฉลี่ย 53 44 
T-test 2.47* 

หมายเหตุ * = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

เงาะเริ่มติดผลอ่อนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทั้ง 10 แปลงทดสอบ แนะน าให้เกษตรกรใส่ปุ๋ย
บ ารุงผล ตัดแต่งช่อผล และเฝ้าระวังโรคและแมลงเข้าท าลายผลผลิตตั้งแต่ผลอายุ 2 สัปดาห์หลังดอกบาน ได้แก่ 
หนอนเจาะขั้ว เพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งและโรคราแป้ง โดยปรับใช้วิธีการป้องกันก าจัดตามแนวทางของเกษตรดีที่
เหมาะสมของเงาะเก็บเกี่ยวผลผลิตเงาะได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นผลผลิตที่ออก
ตามฤดูกาลเช่นเดียวกับช่วงก่อนด าเนินการทดสอบ เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตมาวัดคุณภาพ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่
แตกต่างกันทางสถิติซึ่งคุณภาพของผลผลิตนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลรักษาหลังติดผลโดยปกติเกษตรกรมักมีการ
จัดการได้ดีเช่นการใส่ปุ๋ยและการให้น้ า จึงท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีเช่นเดียวกันได้ในทุกกรรมวิธีแต่ส่วนใหญ่
เกษตรกรมักไม่มีการตัดแต่งช่อผลจึงเห็นแนวโน้มว่ากรรมวิธีแนะน ามีคุณภาพผลที่ดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย 
คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 34.70 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.89 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 5.03 เซนติเมตร และมี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 18.57 Brix ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 34.48 กรัม/ผล 
ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.81 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 4.91 เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 18.51 

Brix ส่วนการเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิต พบว่า กรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง
ที่ผลผลิตเฉลี่ย 23.4% น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 32.5% มาจากการหมั่นส ารวจร่วมกับการป้องกันก าจัด
ศัตรูที่ถูกต้องจึงท าให้ผลผลิตถูกท าลายโดยโรค/แมลงลดลง (ตารางท่ี 6) 
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ตารางที่ 6 น้ าหนักต่อผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดจันทบุรี ปี 2560/61 

เกษตรกร 

น  าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน  าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลาย
ของโรค/แมลง 

(%) 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

กว้าง ยาว 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายบัญชา สิทธิวงษ ์ 32.62 29.23 3.74 3.53 4.75 4.71 18.06 18.31 23 14 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 33.01 34.82 3.95 3.82 5.01 4.68 18.69 19.10 10 30 
3. นางเพทาย พุทธรักษา 38.04 39.86 3.94 3.94 5.27 5.26 18.56 18.42 16 6 
4. นายกฤษฎา สิทธิวงษ ์ 29.02 29.94 3.78 3.58 4.82 4.69 17.80 18.20 26 21 
5. นางเรณู สมบูรณ ์ 33.52 35.94 3.92 3.84 5.05 5.02 17.96 18.33 7 11 
6. นางนภา สมบูรณ ์ 38.77 36.12 3.76 3.91 5.32 5.07 19.06 19.22 33 32 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบรูณ ์ 36.04 36.02 4.03 3.91 5.09 4.90 20.32 18.00 31 34 
8. นายสัมฤทธ์ิ สังฆะเวช 35.76 34.92 3.76 3.87 4.95 4.98 18.71 18.44 35 77 
9. นางสมนึก นิลบด ี 34.07 31.01 3.83 3.65 4.84 4.62 18.46 18.48 41 79 
10. นางเกตุสมุา มุงคณุ 36.17 36.90 3.95 4.01 5.22 5.12 18.07 18.61 12 21 

เฉลี่ย 34.70 34.48 3.89 3.81 5.03 4.91 18.57 18.51 23.4 32.5 

T-test 0.33ns 1.44ns 3.41* 0.22ns -1.55ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 
 * = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

ในฤดูกาลผลิตปี 2560/61 พบว่า ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR 
ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,884 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 18,815 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 50,639 และ 33,608 
บาท/ไร่ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่มากนี้มีความสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การออกดอกในทิศทางเดียวกันโดยต้นที่มีการออก
ดอกมากจะมีการติดผลมากเช่นกัน ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 2,857 กิโลกรัม/ไร่ ใช้ต้นทุน
การผลิตเฉลี่ยสูงกว่าเท่ากับ 19,364 บาท/ไร่ แต่มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่ากรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 
49,645 และ 31,935 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้งสองกรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ดั งแสดงในค่า BCR ซึ่งทั้ง 2 
กรรมวิธีมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเท่ากัน คือ 1.7 (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 7 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัด
จันทบุรี ปี 2560/61 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี 
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายบัญชา สิทธวิงษ ์ 4,050 3,825 20,865 28,675 71,625 67,600 42,950 46,735 1.5 2.2 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 3,556 3,140 20,340 19,605 64,372 56,255 68,103 54,755 3.5 2.7 
3. นางเพทาย พุทธรักษา 2,479 2,486 18,452 16,668 42,748 42,922 26,080 24,470 1.6 1.3 
4. นายกฤษฎา สิทธวิงษ ์ 3,155 2,980 20,750 20,500 55,885 51,285 35,385 20,535 1.7 1.0 
5. นางเรณู สมบูรณ์ 2,555 2,395 15,350 16,775 44,385 41,475 27,609 26,125 1.7 1.7 
6. นางนภา สมบูรณ์ 3,275 3,430 22,245 18,875 54,475 57,205 35,600 34,960 1.9 1.6 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ 2,050 1,900 15,750 18,900 35,375 33,200 16,475 17,450 0.9 1.1 
8. นายสัมฤทธิ ์สังฆะเวช 2,760 2,700 16,775 16,735 47,845 47,225 31,110 30,450 1.9 1.8 
9. นางสมนึก นิลบด ี 2,475 2,425 19,275 17,705 46,100 45,125 28,395 25,850 1.6 1.3 
10. นางเกตุสุมา มุงคุณ 2,490 2,340 19,320 19,200 43,580 40,830 24,380 21,600 1.3 1.1 

เฉลี่ย 2,884 2,857 18,815 19,364 50,639 49,645 33,608 31,935 1.7 1.7 

T-test 2.56* 0.46ns 2.49* 1.75ns 1.33ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 
 * = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

8.5 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื นที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2561/62 
 การด าเนินการทดสอบในปี 2561/62 พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน
2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลปกติ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแนะน าให้เกษตรกรบ ารุงและเตรียมความพร้อมของต้นทันที
ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือให้ต้นมีความสมบูรณ์และสะสมอาหารเพียงพอพร้อมส าหรับการชัก
น าให้ออกดอกได้เร็วขึ้นเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม โดยตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นตามกรรมวิธี แล้วจึงท าการ
จัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นให้ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยการให้ต้นเงาะกระทบแล้งต่อเนื่องประมาณ 15 
วัน พร้อมทั้งสังเกตการห่อของใบและการเปลี่ยนแปลงของตายอดที่เกิดขึ้นซึ่งในรอบปีที่ 3 ยังคงพบว่า เงาะมีช่วง
การออกดอกและมีปริมาณดอกที่ใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา คือ ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม 2561 แต่เริ่มพบได้
ตั้งแต่ต้นเดือนซึ่งเร็วขึ้นกว่าปีที่ที่ผ่านมาที่จะพบได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม อาจเนื่องจากการกระจายตัวของฝน
ที่ยังพบมีอยู่จนถึงปลายปีเริ่มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การชักน าให้เงาะออกดอกโดยการงดน้ ามีความต่อเนื่อง
มากขึ้น เงาะจึงเริ่มมีการออกดอกเร็วขึ้นเล็กน้อยแม้จะยังในฤดูกาลปกติทั้งสองกรรมวิธี สอดคล้องกับ กวิศร์ 
(2524) ที่รายงานว่า ในปีใดที่มีฤดูฝนสั้นกว่าปกติเงาะจะมีการออกดอกเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่การเตรียมต้นให้
พร้อมออกดอกและการส่งเสริมการติดผลช่วยให้เงาะมีการออกดอกที่ดีและสม่ าเสมอได้ โดยเฉพาะการใช้ สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% WP เพ่ือเปลี่ยนเพศดอกอย่างถูกต้อง ดอกบานเต็มที่ทั่วทรงพุ่มในช่วง
เดือนมกราคม 2562 เมื่อประเมินการออกดอก พบว่า ทั้งสองกรรมวิธีมีแนวโน้มออกดอกเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
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เล็กน้อย และมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การออกดอกเฉลี่ย 
85% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 81% (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดจันทบุรี ปี 2561/62 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายบัญชา สิทธิวงษ์ 80 82 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ์ 85 83 
3. นางเพทาย พุทธรักษา 85 80 
4. นายกฤษฎา สิทธิวงษ์ 90 80 
5. นางเรณู สมบูรณ์ 85 80 
6. นางนภา สมบูรณ์ 80 78 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ 90 85 
8. นายสัมฤทธิ์ สังฆะเวช 80 77 
9. นางสมนึก นิลบดี 88 83 
10. นางเกตุสุมา มุงคุณ 82 80 

เฉลี่ย 85 81 
T-test 3.74* 

หมายเหตุ * = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

จากการที่เงาะเริ่มมีการออกดอกท่ีเร็วขึ้น จึงส่งผลให้เงาะเริ่มติดผลอ่อนได้เร็วขึ้นเช่นกัน คือ เริ่ม
พบได้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์แนะน าให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยบ ารุงผล ตัดแต่งช่อผล และเฝ้าระวังโรคและแมลงเข้า
ท าลายผลผลิตตั้งแต่ผลอายุ 2 สัปดาห์หลังดอกบาน ได้แก่ หนอนเจาะขั้ว เพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งและโรคราแป้ง โดย
ปรับใช้วิธีการป้องกันก าจัดตามแนวทางของเกษตรดีที่เหมาะสมของเงาะเมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตมาวัดคุณภาพ 
พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติซึ่งคุณภาพของผลผลิตนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลรักษาหลังติดผล โดย
ปกติเกษตรกรมักมีการจัดการไดด้ีเช่นการใส่ปุ๋ยและการให้น้ า จงึท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีเช่นเดียวกันได้ในทุก
กรรมวิธีแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักไม่มีการตัดแต่งช่อผลจึงเห็นแนวโน้มว่ากรรมวิธีแนะน ามีคุณภาพผลที่ดีกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 40.89 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 4.11 เซนติเมตร ผลยาว
เฉลี่ย 5.21 เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 20.05 Brix ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนัก
ผลเฉลี่ย 38.22 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.96 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 5.11 เซนติเมตร และมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้ 18.89 Brix ส่วนการเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิต พบว่า กรรมวิธีแนะน ามี
เปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิตเฉลี่ย 30% น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 31% มาจากการ
หมั่นส ารวจร่วมกับการป้องกันก าจัดศัตรูที่ถูกต้องจึงท าให้ผลผลิตถูกท าลายโดยโรค/แมลงลดลง (ตารางท่ี 9) 
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ตารางที่ 9 น้ าหนักต่อผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดจันทบุรี ปี 2561/62 

เกษตรกร 

น  าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน  าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลาย
ของโรค/แมลง 

(%) 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

กว้าง ยาว 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายบัญชา สิทธิวงษ ์ 34.80 36.50 3.89 3.94 5.04 5.06 21.00 20.80 29 38 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 42.94 30.73 4.19 3.74 5.14 4.60 18.89 18.36 25 27 
3. นางเพทาย พุทธรักษา 43.97 42.73 4.19 4.13 5.46 5.44 20.01 19.95 36 32 
4. นายกฤษฎา สิทธิวงษ ์ 38.74 32.62 3.97 3.70 4.52 4.59 19.01 18.00 52 52 
5. นางเรณู สมบูรณ ์ 41.82 39.75 4.01 5.03 5.30 5.07 20.10 18.00 38 33 
6. นางนภา สมบูรณ ์ 44.44 38.64 4.25 3.99 5.56 5.22 20.43 18.80 23 16 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบรูณ ์ 39.84 36.81 4.02 3.98 5.29 5.16 20.28 19.13 32 19 
8. นายสัมฤทธ์ิ สังฆะเวช 43.42 45.39 4.17 4.30 5.62 5.69 19.47 19.13 21 37 
9. นางสมนึก นิลบด ี 31.09 32.88 3.76 3.74 4.61 4.75 20.25 17.96 35 45 
10. นางเกตุสมุา มุงคณุ 47.88 46.10 4.14 4.01 5.60 5.50 21.04 18.80 12 13 

เฉลี่ย 40.89 38.22 4.11 3.96 5.21 5.11 20.05 18.89 30 31 

T-test 1.91ns 0.02ns 1.58ns 4.21* -0.32ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 
 * = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

ในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 พบว่า ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR 
ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,825 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 28,350 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 117,190 และ 
88,840 บาท/ไร่ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่มากนี้มีความสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การออกดอกในทิศทางเดียวกันโดยต้นที่
มีการออกดอกมากจะมีการติดผลมากเช่นกัน ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 2,636 กิโลกรัม/
ไร่ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกว่าเท่ากับ 29,183 บาท/ไร่ แต่มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่ากรรมวิธีแนะน า
เท่ากับ 113,900 และ 84,717 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้งสองกรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังแสดงในค่า BCR 
แต่กรรมวิธีแนะน ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่าเท่ากับ 4.1 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 3.9 (ตารางท่ี 10) 
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ตารางที่ 10 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัด
จันทบุรี ปี 2561/62 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี 
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายบัญชา สิทธวิงษ ์ 3,250 3,080 28,880 23,370 97,400 93,000 68,520 67,630 3.4 4.0 
2. นางสมจิตร สิทธิวงษ ์ 2,700 2,200 27,690 20,040 85,600 71,100 57,910 51,060 3.1 3.6 
3. นางเพทาย พุทธรักษา 2,860 2,700 28,380 37,920 145,000 136,500 116,620 98,580 5.1 3.6 
4. นายกฤษฎา สิทธวิงษ ์ 2,500 23,800 27,380 25,810 98,600 112,000 71,220 86190 3.6 4.3 
5. นางเรณู สมบูรณ์ 2,450 2,410 26,720 33,700 135,200 131,000 108,480 97,300 5.1 3.9 
6. นางนภา สมบูรณ์ 2,670 2,550 29,200 30,290 134,600 128,000 105,400 97,710 4.6 4.2 
7. นายเฉลิมศักดิ์ สมบูรณ์ 3,270 2,910 28,680 31,580 112,800 107,600 84,120 76,020 3.9 3.4 
8. นายสัมฤทธิ ์สังฆะเวช 3,350 2,980 30,010 28,390 123,750 115,800 93,740 87,410 4.1 4.1 
9. นางสมนึก นิลบด ี 2,300 2,200 28,080 29,440 124,750 123,000 96,670 93,560 4.4 4.2 
10. นางเกตุสุมา มุงคุณ 2,900 2,950 28,480 29,290 114,200 121,000 85,720 91,710 4.0 4.1 

เฉลี่ย 2,825 2,636 28,350 29,183 117,190 113,900 88,840 84,717 4.1 3.9 
T-test 0.91ns 0.39ns 1.30ns 1.42ns 0.82ns 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 

8.6 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดตราด ปี 2559-2562 
ปี 2559 เดือนกุมภาพันธ์มีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 2 วัน ส่วนเดือนมิถุนายน 

สิงหาคมและกันยายน มีจ านวนวันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 29 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 5,670 
มิลลิเมตร โดยที่เดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 23 มิลลิเมตร และเดือนมิถุนายนมี
ปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนมากที่สุด คือ 1,085 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 24.7 องศา
เซลเซียส และเดือนเมษายนมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 29.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์
และธันวาคมเฉลี่ย 72% ส่วนเดือนกันยายนและตุลาคมมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 90% (ภาพที่ 1-4) 

ปี 2560 เดือนธันวาคมมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 4 วัน ส่วนเดือนกรกฎาคมมี
จ านวนวันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 26 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 4,531 มิลลิเมตร โดยที่เดือน
มกราคมมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 37 มิลลิเมตร และเดือนกรกฎาคมมีปริมาณน้ าฝนสะสม
รายเดือนมากท่ีสุด คือ 977 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์เฉลี่ย 26.9 องศาเซลเซียส และเดือน
พฤษภาคมมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนมกราคมและธันวาคม
เฉลี่ย 71% ส่วนเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม มีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 88% (ภาพท่ี 1-4) 

ปี 2561 เดือนพฤศจิกายนมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 3 วัน ส่วนเดือน
กรกฎาคมมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 30 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 4,800 มิลลิเมตร โดย
ที่เดือนพฤศจิกายนมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 16 มิลลิเมตร และเดือนกรกฎาคมมีปริมาณ
น้ าฝนสะสมรายเดือนมากที่สุด คือ 1,223 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนสิงหาคมเฉลี่ย 27.1 องศา
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เซลเซียส และเดือนพฤษภาคมมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 29.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือน
มกราคมและธันวาคมเฉลี่ย 77% ส่วนเดือนกรกฎาคมมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 90% (ภาพท่ี 1-4) 

ปี 2562 เดือนธันวาคมมีจ านวนวันฝนตกรายเดือนน้อยที่สุด คือ 1 วัน ส่วนเดือนสิงหาคมมี
จ านวนวันฝนตกรายเดือนมากที่สุด คือ 30 วัน ปริมาณน้ าฝนสะสมรวมทั้งปี 5,287 มิลลิเมตร โดยที่เดือน
มกราคมมีปริมาณน้ าฝนสะสมรายเดือนน้อยที่สุด คือ 1 มิลลิเมตร และเดือนสิงหาคมมีปริมาณน้ าฝนสะสมราย
เดือนมากที่สุด คือ 1,260 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ าที่สุดในเดือนสิงหาคมเฉลี่ย 27.1 องศาเซลเซียส และเดือน
เมษายนมีอุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าที่สุดในเดือนพฤศจิกายนเฉลี่ย 72% 
ส่วนเดือนสิงหาคมมีความชื้นสัมพัทธ์สูงที่สุดเฉลี่ย 90% (ภาพที่ 1-4) 

  

ภาพที่ 5 จ านวนวันฝนตกของจังหวัดตราด ปี 2559-2562 ภาพที่ 6 ปริมาณน้ าฝนของจังหวัดตราด ปี 2559-2562 

  

ภาพที่ 7 อุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดตราด ปี 2559-2562 ภาพที่ 8 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยของจังหวัดตราด ปี 2559-2562 

8.7 ผลวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินแปลงเกษตรกรผู้ปลูกเงาะท่ีเข้าร่วมโครงการในจังหวัดตราด 
ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินในแปลงเกษตรกรผู้ปลูกเงาะที่เข้า

ร่วมโครงการในจังหวัดตราดจ านวน 10 แปลง ก่อนท าการทดสอบในปี 2559 ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า โดย
ภาพรวมดินปลูกเงาะของแปลงทดสอบส่วนใหญ่มีความเป็นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 4.24-5.20 
มีความเค็มเล็กน้อยถึงปานกลาง ค่าความน าไฟฟ้า 0.02-0.04 ms/cm ปริมาณอินทรียวัตถุและโพแทสเซียมส่วน
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ใหญ่เพียงพอ อินทรียวัตถุอยู่ในช่วงร้อยละ 0.83-4.29 โพแทสเซียมอยู่ในช่วง 33.79-103.19 มก./กก. แต่ค่า
ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่น้อยกว่าค่าที่ เหมาะสม อยู่ในช่วง 3.07-332.26 มก./กก. ส่วนปริมาณแคลเซียมและ
แมกนีเซียมยังมีปริมาณต่ ากว่าค่าที่เหมาะสม จึงให้เกษตรกรแต่ละรายปรับเพ่ิมลดในส่วนของธาตุอาหารบางชนิด
ตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อปรับสมดุลธาตุอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของเงาะ (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 ผลวิเคราะห์ดินปลูกเงาะในแปลงทดสอบจังหวัดตราด 

เกษตรกร 
ความเป็น 
กรด-ด่าง 

ความน าไฟฟ้า 
(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 
(มก./กก.) 

แคลเซียม 
(มก./กก.) 

แมกนีเซียม 
(มก./กก.) 

1. นายสมบัติ กระต่ายจันทร ์ 4.72 0.03 3.92 34.01 56.10 295.03 44.39 
2. นางบุญเยื่อ งามสุข 5.08 0.02 0.83 3.07 54.0 280.84 22.93 
3. นายกฤษณ์ ไทยกูล 4.88 0.03 4.29 33.85 58.84 174.45 21.55 
4. นางส าราญ ศิริกายะ 4.67 0.02 3.48 10.51 33.79 68.85 13.96 
5. นายสมคิด สมโฉม 4.77 0.02 3.04 8.32 60.25 219.91 22.86 
6. นายวันชยั สุรรัตน์ 5.08 0.03 2.46 98.62 77.79 265.24 48.36 
7. นายสุทิน ทองค า 4.62 0.02 2.06 7.83 44.66 71.30 13.84 
8. นายวันชยั สมานพรรค 4.66 0.03 2.36 66.72 51.23 114.27 24.97 
9. นายสมพร ฉัยยากูล 4.24 0.04 2.43 332.26 103.19 85.60 12.02 
10. นายวิเชียร แกลว้กล้า 5.20 0.04 1.85 6.32 35.84 219.16 25.49 

8.8 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื นที่จังหวัดตราด ปี 2559/60 
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเงาะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปี 2559 ก่อนน าเทคโนโลยี

เข้าไปทดสอบ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแนะน าให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมของต้นส าหรับการออกดอกตามกรรมวิธี
ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งพบว่า เงาะเริ่มออกดอกในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับฤดูกาลที่
ผ่านมา อาจเนื่องจากการกระจายตัวของฝนที่ยังพบมีอยู่จนถึงปลายปี (ภาพที่ 6 และ 7) ส่งผลให้การชักน าให้เงาะ
ออกดอกโดยการงดน้ าไม่มีความต่อเนื่อง เงาะจึงยังออกดอกในฤดูกาลปกติทั้งสองกรรมวิธี แต่การเตรียมต้นให้
พร้อมออกดอกและการส่งเสริมการติดผลช่วยให้เงาะมีการออกดอกที่ดีและสม่ าเสมอได้ โดยเฉพาะการใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% WP เพ่ือเปลี่ยนเพศดอกอย่างถูกต้อง เมื่อประเมินการออกดอก 
พบว่า ทั้งสองกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การออกดอก
เฉลี่ย 85% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 83% (ตารางท่ี 12)   
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ตารางท่ี 12 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดตราด ปี 2559/60 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายสมบัติ กระต่ายจันทร์ 93 92 
2. นางบุญเยื่อ งามสุข 86 83 
3. นายกฤษณ์ ไทยกูล 84 81 
4. นางส าราญ ศิริกายะ 78 72 
5. นายสมคิด สมโฉม 94 93 
6. นายวันชัย สุรรัตน ์ 87 84 
7. นายสุทิน ทองค า 87 85 
8. นายวันชัย สมานพรรค 92 91 
9. นายสมพร ฉัยยากูล 82 81 
10. นายวิเชียร แกล้วกล้า 68 64 

เฉลี่ย 85 83 
T-test 4.79* 

หมายเหตุ * = มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test 

เงาะเริ่มติดผลอ่อนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และทั้ง 10 แปลงที่ทดสอบสามารถเริ่มเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเงาะได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งเป็นผลผลิตที่ออกตามฤดูกาลเช่นเดียวกับช่วงก่อน
ด าเนินการทดสอบ เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตมาวัดคุณภาพ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งคุณภาพ
ของผลผลิตนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลรักษาหลังติดผล โดยปกติเกษตรกรมักมีการจัดการได้ดี เช่น การใส่ปุ๋ย และ
การให้น้ า จงึท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีเช่นเดียวกันได้ในทุกกรรมวิธี แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักไม่มีการตัดแต่งช่อ
ผลจึงเห็นแนวโน้มว่ากรรมวิธีแนะน ามีคุณภาพผลที่ดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 40.82 
กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.84 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 5.27 เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 
19.1 Brix ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 40.09 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.81 เซนติเมตร 
ผลยาวเฉลี่ย 5.18 เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ 18.9 Brix ส่วนการเข้าท าลายของโรค/แมลงที่
ผลผลิต พบว่า กรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิตเฉลี่ย 10.9% น้อยกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรเฉลี่ย 13.4% มาจากการหมั่นส ารวจร่วมกับการป้องกันก าจัดศัตรูที่ถูกต้องจึงท าให้ผลผลิตถูกท าลายโดย
โรค/แมลงลดลง (ตารางท่ี 13) 
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ตารางท่ี 13 น้ าหนักต่อผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดตราด ปี 2559/60 

เกษตรกร 

น  าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน  าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลาย
ของโรค/แมลง 

(%) 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

กว้าง ยาว 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายวันชัย สุรรัตน ์ 41.58 42.12 4.10 4.13 5.37 5.35 19.2 19.4 11 13 
2. นางส าราญ ศริิกายะ 50.26 48.17 4.26 4.35 5.92 5.79 18.6 18.6 6 9 
3. นางบุญเยื่อ งามสุข 45.70 40.41 3.92 3.79 5.43 5.27 18.8 18.6 13 15 
4. นายสมคิด สมโฉม 44.53 42.72 3.86 3.64 5.66 5.28 19.7 18.8 12 14 
5. นายวิเชียร แก้วกล้า 37.78 35.94 3.59 3.49 4.83 4.86 19.5 18.8 8 12 
6. นายสมพร ฉัยยากูล 42.58 39.19 3.52 3.77 5.37 4.99 20.2 19.3 12 15 
7. นายสมบตัิ กระตา่ยจันทร ์ 41.15 40.57 3.87 3.82 5.35 5.43 19.6 19.7 8 11 
8. นายวันชัย สมานพรรค 37.77 42.07 3.54 3.50 5.18 5.2 18.9 19.2 14 15 
9. นายสุทิน ทองค า 34.74 37.08 3.85 3.75 4.86 4.93 17.7 17.9 13 17 
10. นายกฤษณ์ ไทยกูล 32.10 32.66 3.89 3.82 4.75 4.69 19.2 19.0 12 13 

เฉลี่ย 40.82 40.09 3.84 3.81 5.27 5.18 19.1 18.9 10.9 13.4 
T-test 0.82ns 0.82 ns 1.73 ns 1.37 ns -7.32* 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 
 * = มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test 

ในฤดูกาลผลิตปี 2559/60 พบว่า ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR 
ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,474 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 28,871 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 84,111 และ 
55,240 บาท/ไร่ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่มากนี้มีความสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การออกดอกในทิศทางเดียวกัน โดยต้น
ที่มีการออกดอกมากจะมีการติดผลมากเช่นกัน  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 2,411 
กิโลกรัม/ไร่ ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกว่าเท่ากับ 31,444 บาท/ไร่ แต่มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่า
กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 82,043 และ 50.599 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้งสองกรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังแสดง
ในค่า BCR แต่กรรมวิธีแนะน ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่าเท่ากับ 2.9 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 2.6 
(ตารางท่ี 14) 
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ตารางที่ 14 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัด
ตราด ปี 2559/60 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี 
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายวันชยั สุรรัตน ์ 2,755 2,752 26,200 28,350 101,935 101,824 75,735 73,474 3.9 3.6 
2. นางส าราญ ศิริกายะ 2,484 2,425 25,800 30,250 79,488 77,600 53,688 47,350 3.1 2.6 
3. นางบุญเยื่อ งามสุข 2,455 2,387 31,500 34,550 90,835 88,319 59,335 53,769 2.9 2.6 
4. นายสมคิด สมโฉม 2,256 2,225 28,150 31,150 67,680 66,750 39,530 35,600 2.4 2.1 
5. นายวิเชียร แกว้กลา้ 2,673 2,545 32,100 31,800 80,190 76,350 48,090 44,550 2.5 2.4 
6. นายสมพร ฉัยยากูล 2,155 2,118 30,150 31,450 79,735 78,366 49,585 46,916 2.6 2.5 
7. นายสมบัติ กระต่ายจันทร ์ 2,580 2,488 26,950 30,200 77,400 74,640 50,450 44,440 2.9 2.5 
8. นายวันชยั สมานพรรค 2,790 2,765 32,860 35,870 103,230 102,305 70,370 66,435 3.1 2.9 
9. นายสุทิน ทองค า 2,437 2,328 28,650 31,250 85,295 81,480 56,645 50,230 3.0 2.6 
10. นายกฤษณ ์ไทยกูล 2,152 2,080 26,350 29,570 75,320 72,800 48,970 43,230 2.9 2.5 

เฉลี่ย 2,474 2,411 28,871 31,444 84,111 82,043 55,240 50,599 2.9 2.6 

T-test 5.00* -6.29* 5.24* 9.44* 8.04* 

หมายเหตุ * = มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test 

8.9 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื นที่จังหวัดตราด ปี 2560/61 
การด าเนินการทดสอบในปี 2560/61 พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 

2560 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลปกติ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแนะน าให้เกษตรกรบ ารุงและเตรียมความพร้อมของต้นทันที
ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือให้ต้นมีความสมบูรณ์และสะสมอาหารเพียงพอพร้อมส าหรับการชัก
น าให้ออกดอกได้เร็วขึ้นเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม ด้วยการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นตามกรรมวิธี แล้วจึงท า
การจัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นให้ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยการให้ต้นเงาะกระทบแล้งต่อเนื่องประมาณ 
15 วัน พร้อมทั้งสังเกตการห่อของใบและการเปลี่ยนแปลงของตายอดที่เกิดขึ้น ซึ่งในรอบปีที่ 2 ยังคงพบว่า เงาะมี
ช่วงการออกดอกและมีปริมาณดอกที่ใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา คือ ออกดอกช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 
จากนั้นพบการออกดอกชัดเจนทั่วทรงพุ่มมากท่ีสุดในช่วงเดือนมกราคม 2561 อาจเนื่องจากการกระจายตัวของฝน
ที่ยังพบมีอยู่จนถึงปลายปี (ภาพที่ 6 และ 7) ส่งผลให้การชักน าให้เงาะออกดอกโดยการงดน้ าไม่มีความต่อเนื่อง 
เงาะจึงยังออกดอกในฤดูกาลปกติทั้งสองกรรมวิธี แต่การเตรียมต้นให้พร้อมออกดอกและการส่งเสริมการติดผล
ช่วยให้เงาะมีการออกดอกที่ดีและสม่ าเสมอได้ โดยเฉพาะการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด NAA 4.5% 
WP เพ่ือเปลี่ยนเพศดอกอย่างถูกต้อง เมื่อประเมินการออกดอก พบว่า ทั้งสองกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การออกดอก
แตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การออกดอกเฉลี่ย 85% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 
81% (ตารางท่ี 15)  
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ตารางท่ี 15 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดตราด ปี 2560/61 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายสมบัติ กระต่ายจันทร์ 93 93 
2. นางบุญเยื่อ งามสุข 82 81 
3. นายกฤษณ์ ไทยกูล 87 81 
4. นางส าราญ ศิริกายะ 72 64 
5. นายสมคิด สมโฉม 88 81 
6. นายวันชัย สุรรัตน ์ 94 92 
7. นายสุทิน ทองค า 88 85 
8. นายวันชัย สมานพรรค 94 94 
9. นายสมพร ฉัยยากูล 79 79 
10. นายวิเชียร แกล้วกล้า 68 57 

เฉลี่ย 85 81 
T-test 3.05* 

หมายเหตุ * = มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test 

เงาะเริ่มติดผลอ่อนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ทั้ง 10 แปลงทดสอบ แนะน าให้เกษตรกรใส่ปุ๋ย
บ ารุงผล ตัดแต่งช่อผล และเฝ้าระวังโรคและแมลงเข้าท าลายผลผลิตตั้งแต่ผลอายุ 2 สัปดาห์หลังดอกบาน ได้แก่ 
หนอนเจาะขั้ว เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง และโรคราแป้ง โดยปรับใช้วิธีการป้องกันก าจัดตามแนวทางของเกษตรดีที่
เหมาะสมของเงาะ เก็บเกี่ยวผลผลิตเงาะได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นผลผลิตที่ออก
ตามฤดูกาลเช่นเดียวกับช่วงก่อนด าเนินการทดสอบ เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตมาวัดคุณภาพ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งคุณภาพของผลผลิตนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลรักษาหลังติดผล โดยปกติเกษตรกรมักมีการ
จัดการได้ดี เช่น การใส่ปุ๋ย และการให้น้ า จึงท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีเช่นเดียวกันได้ในทุกกรรมวิธี แต่ส่วน
ใหญ่เกษตรกรมักไม่มีการตัดแต่งช่อผลจึงเห็นแนวโน้มว่ากรรมวิธีแนะน ามีคุณภาพผลที่ดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร
เล็กน้อย คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 38.33 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.94 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 5.03 
เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 18.4 Brix ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 
38.01 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.89 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 5.00 เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ 18.1 Brix ส่วนการเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิต พบว่า กรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การเข้า
ท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิตเฉลี่ย 7.3% น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 9.7% มาจากการหมั่นส ารวจร่วมกับ
การป้องกันก าจัดศัตรูที่ถูกต้องจึงท าให้ผลผลิตถูกท าลายโดยโรค/แมลงลดลง (ตารางท่ี 16) 
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ตารางท่ี 16 น้ าหนักต่อผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดตราด ปี 2560/61 

เกษตรกร 

น  าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน  าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลาย
ของโรค/แมลง 

(%) 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

กว้าง ยาว 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายวันชัย สุรรัตน ์ 36.36 36.94 3.97 4.02 4.82 4.97 16.1 16.3 1 2 
2. นางส าราญ ศริิกายะ 34.30 34.99 3.87 3.50 4.85 4.62 19.4 19.5 12 15 
3. นางบุญเยื่อ งามสุข 35.49 33.98 3.95 3.87 4.91 4.80 18.0 19.5 7 10 
4. นายสมคิด สมโฉม 35.06 29.22 3.91 3.64 4.82 4.55 19.9 16.0 13 16 
5. นายวิเชียร แก้วกล้า 36.58 39.67 3.57 3.73 4.89 4.93 17.8 17.7 7 7 
6. นายสมพร ฉัยยากูล 34.33 36.08 3.79 3.92 4.83 4.98 17.2 17.1 9 12 
7. นายสมบตัิ กระตา่ยจันทร ์ 47.42 44.36 4.09 4.15 5.36 5.48 20.0 20.2 14 16 
8. นายวันชัย สมานพรรค 40.38 38.60 3.77 3.68 5.14 4.98 19.0 18.8 5 8 
9. นายสุทิน ทองค า 38.35 38.54 4.26 3.98 5.27 4.94 18.7 18.5 3 7 
10. นายกฤษณ์ ไทยกูล 45.02 47.75 4.27 4.40 5.47 5.74 17.5 17.7 2 4 

เฉลี่ย 38.33 38.01 3.94 3.89 5.03 5.00 18.4 18.1 7.3 9.7 
T-test 0.36ns 0.92 ns 0.55 ns 0.54 ns -6.47* 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถติิ 
 * = มีความแตกตา่งกันในทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยใช้ T-test 

ในฤดูกาลผลิตปี 2560/61 พบว่า ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR 
ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,723 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 28,357 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 94,782 และ 
66,425 บาท/ไร่ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่มากนี้มีความสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การออกดอกในทิศทางเดียวกัน โดยต้น
ที่มีการออกดอกมากจะมีการติดผลมากเช่นกัน  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 2,653 
กิโลกรัม/ไร่ ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกว่าเท่ากับ 30,582 บาท/ไร่ แต่มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่า
กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 92,342 และ 61,760 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้งสองกรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังแสดง
ในค่า BCR แต่กรรมวิธีแนะน ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่าเท่ากับ 3.3 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 3.0 
(ตารางท่ี 17) 

 

 



27 
 

ตารางท่ี 17 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัด
ตราด ปี 2560/61 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี 
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายวันชยั สุรรัตน ์ 3,154 2,965 25,700 26,750 116,698 109,705 90,998 82,955 4.5 4.1 
2. นางส าราญ ศิริกายะ 2,532 2,483 25,650 29,150 88,620 86,905 62,970 57,755 3.5 3.0 
3. นางบุญเยื่อ งามสุข 2,550 2,517 31,450 34,500 94,350 93,129 62,900 58,629 3.0 2.7 
4. นายสมคิด สมโฉม 2,376 2,358 28,000 30,500 71,280 70,740 43,280 40,240 2.5 2.3 
5. นายวิเชียร แกว้กลา้ 2,865 2,752 31,250 31,500 100,275 96,320 69,025 64,820 3.2 3.1 
6. นายสมพร ฉัยยากูล 3,200 3,159 29,120 30,250 118,400 116,883 89,280 86,633 4.1 3.9 
7. นายสมบัติ กระต่ายจันทร ์ 2,673 2,550 26,500 29,220 80,190 76,500 53,690 47,280 3.0 2.6 
8. นายวันชยั สมานพรรค 3,180 3,122 32,500 35,200 120,840 118,636 88,340 83,436 3.7 3.4 
9. นายสุทิน ทองค า 2,455 2,437 27,950 30,450 78,560 77,984 50,610 47,534 2.8 2.6 
10. นายกฤษณ ์ไทยกูล 2,246 2,189 25,450 28,300 78,610 76,615 53,160 48,315 3.1 2.7 

เฉลี่ย 2,723 2,653 28,357 30,582 94,782 92,342 66,425 61,760 3.3 3.0 

T-test 4.02* -6.74* 3.93* 8.95* 9.23* 

หมายเหตุ * = มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test 

8.10 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพื นที่จังหวัดตราด ปี 2561/62 
 การด าเนินการทดสอบในปี 2561/62 พบว่า เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 
2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลปกติ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแนะน าให้เกษตรกรบ ารุงและเตรียมความพร้อมของต้นทันที
ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เพ่ือให้ต้นมีความสมบูรณ์และสะสมอาหารเพียงพอพร้อมส าหรับการชัก
น าให้ออกดอกได้เร็วขึ้นเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม โดยตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นตามกรรมวิธี แล้วจึงท าการ
จัดการน้ าเพ่ือกระตุ้นให้ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยการให้ต้นเงาะกระทบแล้งต่อเนื่องประมาณ 15 
วัน พร้อมทั้งสังเกตการห่อของใบและการเปลี่ยนแปลงของตายอดที่เกิดขึ้น ซึ่งในรอบปีที่ 3 ยังคงพบว่า เงาะมีช่วง
การออกดอกและมีปริมาณดอกที่ใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา คือ ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม 2561 แต่เริ่มพบได้
ตั้งแต่ต้นเดือนซึ่งเร็วขึ้นกว่าปีที่ที่ผ่านมาที่จะพบได้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม อาจเนื่องจากการกระจายตัวของฝน
ที่ยังพบมีอยู่ตั้งแต่ปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562 มีจ านวนวันที่ฝนตกและมีปริมาณฝนลดลงเร็วและยาวนานกว่าปีที่
ผ่านมา (ภาพท่ี 6 และ 7) ส่งผลให้การชักน าให้เงาะออกดอกโดยการงดน้ ามีความต่อเนื่องมากข้ึน เงาะจึงเริ่มมีการ
ออกดอกเร็วขึ้นเล็กน้อยแม้จะยังในฤดูกาลปกติทั้งสองกรรมวิธี สอดคล้องกับ กวิศร์ (2524) ที่รายงานว่า ในปีใดที่
มีฤดูฝนสั้นกว่าปกติเงาะจะมีการออกดอกเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  แต่การเตรียมต้นให้พร้อมออกดอกและการ
ส่งเสริมการติดผลช่วยให้เงาะมีการออกดอกที่ดีและสม่ าเสมอได้ โดยเฉพาะการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
ชนิด NAA 4.5% WP เพ่ือเปลี่ยนเพศดอกอย่างถูกต้อง ดอกบานเต็มที่ทั่วทรงพุ่มในช่วงเดือนมกราคม 2562 เมื่อ
ประเมินการออกดอก พบว่า ทั้งสองกรรมวิธีมีแนวโน้มออกดอกเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย และมีเปอร์เซ็นต์
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การออกดอกแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์การออกดอกเฉลี่ย 86% ซึ่งมากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรเฉลี่ย 84% (ตารางท่ี 18) 

ตารางท่ี 18 เปอร์เซ็นต์การออกดอกของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดตราด ปี 2561/62 

เกษตรกร 
การออกดอก (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
1. นายสมบัติ กระต่ายจันทร์ 90 89 
2. นางบุญเยื่อ งามสุข 87 85 
3. นายกฤษณ์ ไทยกูล 85 83 
4. นางส าราญ ศิริกายะ 83 78 
5. นายสมคิด สมโฉม 92 91 
6. นายวันชัย สุรรัตน ์ 90 90 
7. นายสุทิน ทองค า 86 85 
8. นายวันชัย สมานพรรค 94 92 
9. นายสมพร ฉัยยากูล 78 77 
10. นายวิเชียร แกล้วกล้า 78 72 

เฉลี่ย 86 84 
T-test 3.47* 

หมายเหตุ * = มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test 

จากการที่เงาะเริ่มมีการออกดอกท่ีเร็วขึ้น จึงส่งผลให้เงาะเริ่มติดผลอ่อนได้เร็วขึ้นเช่นกัน คือ เริ่ม
พบได้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ แนะน าให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยบ ารุงผล ตัดแต่งช่อผล และเฝ้าระวังโรคและแมลงเข้า
ท าลายผลผลิตตั้งแต่ผลอายุ 2 สัปดาห์หลังดอกบาน ได้แก่ หนอนเจาะขั้ว เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง และโรคราแป้ง โดย
ปรับใช้วิธีการป้องกันก าจัดตามแนวทางของเกษตรดีที่เหมาะสมของเงาะ เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตมาวัดคุณภาพ 
พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งคุณภาพของผลผลิตนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการดูแลรักษาหลังติดผล โดย
ปกติเกษตรกรมักมีการจัดการได้ดี เช่น การใส่ปุ๋ย และการให้น้ า จงึท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีเช่นเดียวกันได้ใน
ทุกกรรมวิธี แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรมักไม่มีการตัดแต่งช่อผลจึงเห็นแนวโน้มว่ากรรมวิธีแนะน ามีคุณภาพผลที่ดีกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรเล็กน้อย คือ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย 36.72 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.75 เซนติเมตร ผลยาว
เฉลี่ย 4.84 เซนติเมตร และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ 18.5 Brix ซ่ึงมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนัก
ผลเฉลี่ย 34.42 กรัม/ผล ขนาดผลกว้างเฉลี่ย 3.74 เซนติเมตร ผลยาวเฉลี่ย 4.78 เซนติเมตร และมีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้ 18.0 Brix ส่วนการเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิต พบว่า กรรมวิธีแนะน ามีเปอร์เซ็นต์
การเข้าท าลายของโรค/แมลงที่ผลผลิตเฉลี่ย 9.2% น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 13.5% มาจากการหมั่นส ารวจ
ร่วมกับการป้องกันก าจัดศัตรูที่ถูกต้องจึงท าให้ผลผลิตถูกท าลายโดยโรค/แมลงลดลง (ตารางท่ี 19) 
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ตารางท่ี 19 น้ าหนักต่อผล ขนาดผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และเปอร์เซ็นต์การเข้าท าลายของโรค/แมลง 
ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัดตราด ปี 2561/62 

เกษตรกร 

น  าหนัก/ผล 
(กรัม) 

ขนาดผล 
(เซนติเมตร) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่ละลายน  าได้ 

(Brix) 

การเข้าท าลาย
ของโรค/แมลง 

(%) 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

กว้าง ยาว 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร 
วิธี

แนะน า 
วิธี

เกษตรกร วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายวันชัย สุรรัตน ์ 38.90 35.20 4.10 3.80 5.00 5.00 17.8 17.5 9 16 
2. นางส าราญ ศริิกายะ 33.80 33.40 3.50 3.40 4.70 4.60 19.4 13.6 12 17 
3. นางบุญเยื่อ งามสุข 33.70 20.10 3.80 3.60 4.80 4.60 18.6 17.9 6 15 
4. นายสมคิด สมโฉม 37.50 33.40 3.50 3.40 5.00 4.80 19.4 19.2 13 19 
5. นายวิเชียร แก้วกล้า 36.60 41.10 3.60 3.70 4.90 5.20 18.3 18.7 9 10 
6. นายสมพร ฉัยยากูล 46.80 45.90 3.90 3.80 5.40 5.50 18.0 17.8 8 12 
7. นายสมบตัิ กระตา่ยจันทร ์ 39.10 38.00 3.70 3.60 5.30 5.20 18.4 19.1 15 15 
8. นายวันชัย สมานพรรค 34.50 40.50 4.00 5.40 4.90 3.60 17.7 18.8 7 14 
9. นายสุทิน ทองค า 29.60 31.00 4.00 3.30 3.70 4.40 18.7 19.1 1 4 
10. นายกฤษณ์ ไทยกูล 36.70 25.60 3.40 3.40 4.70 4.90 18.9 18.4 12 13 

เฉลี่ย 36.72 34.42 3.75 3.74 4.84 4.78 18.5 18.0 9.2 13.5 
T-test 1.17ns 0.06 ns 0.37 ns 0.83 ns -4.50* 

หมายเหตุ ns = ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 
 * = มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test 

ในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 พบว่า ปริมาณผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR 
ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีแนะน าได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,925 กิโลกรัม/ไร่ จากต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 28,034 บาท/ไร่ ท าให้มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เท่ากับ 101,599 และ 
73,565 บาท/ไร่ ซึ่งปริมาณผลผลิตที่มากนี้มีความสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การออกดอกในทิศทางเดียวกัน โดยต้น
ที่มีการออกดอกมากจะมีการติดผลมากเช่นกัน  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า คือ 2,829 
กิโลกรัม/ไร่ ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกว่าเท่ากับ 30,193 บาท/ไร่ แต่มีรายได้และผลตอบแทนเฉลี่ยน้อยกว่า
กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 98,211 และ 68,018 บาท/ไร่ ทั้งนี้ ทั้งสองกรรมวิธีต่างมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังแสดง
ในค่า BCR แต่กรรมวิธีแนะน ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่าเท่ากับ 3.6 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 3.3 
(ตารางท่ี 20) 
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ตารางท่ี 20 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนผันแปร รายได้ ผลตอบแทน และ BCR ของเงาะในแปลงทดสอบ จังหวัด
ตราด ปี 2561/62 

เกษตรกร 

ปริมาณผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี 
แนะน า 

วิธี 
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

วิธี
แนะน า 

วิธี
เกษตรกร 

1. นายวันชยั สุรรัตน ์ 3,135 2,895 24,650 25,875 115,995 107,115 91,345 81,240 4.7 4.1 
2. นางส าราญ ศิริกายะ 2,876 2,825 25,250 28,950 100,660 98,875 75,410 69,925 4.0 3.4 
3. นางบุญเยื่อ งามสุข 2,695 2,684 31,200 35,270 102,410 101,992 71,210 66,722 3.3 2.9 
4. นายสมคิด สมโฉม 2,472 2,389 27,850 29,345 79,104 76,448 51,254 47,103 2.8 2.6 
5. นายวิเชียร แกว้กลา้ 3,487 3,360 31,150 31,870 122,045 117,600 90,895 85,730 3.9 3.7 
6. นายสมพร ฉัยยากูล 3,430 3,257 28,850 30,150 126,910 120,509 98,060 90,359 4.4 4.0 
7. นายสมบัติ กระต่ายจันทร ์ 2,856 2,825 26,310 28,980 85,680 84,750 59,370 55,770 3.3 2.9 
8. นายวันชยั สมานพรรค 3,672 3,478 32,180 34,760 128,520 121,730 96,340 86,970 4.0 3.5 
9. นายสุทิน ทองค า 2,368 2,345 27,750 29,230 75,776 75,040 48,026 45,810 2.7 2.6 
10. นายกฤษณ ์ไทยกูล 2,254 2,230 25,150 27,500 78,890 78,050 53,740 50,550 3.1 2.8 

เฉลี่ย 2,925 2,829 28,034 30,193 101,599 98,211 73,565 68,018 3.6 3.3 

T-test 3.66* -6.15* 3.52* 6.59* 8.17* 
หมายเหตุ * = มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ T-test 

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูตั้งแต่ ปี 2559/60 ถึง ปี 2561/62 ของทั้งในจังหวัด
จันทบุรีและตราด พบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยเงาะทั้ง 2 พ้ืนที่ยังคงออกในฤดูกาลปกติ แต่กรรมวิธี
แนะน าท าให้เงาะมีปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่า ส่งผลถึงรายได้และผลตอบแทนที่สูงกว่า อีกทั้งยังใช้ต้นทุน
ต่ าท าให้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีผลต่อการออกดอกของเงาะ
มากท่ีสุดคือการจัดการน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอกด้วยการงดน้ า ซึ่งต้องปฏิบัติเพ่ือให้เงาะเกิดความเครียดและสะสม
อาหารส าหรับสร้างตาดอก เกษตรกรบางรายปฏิบัติวิธีการดังกล่าวแต่ใช้เวลาแตกต่างกับกรรมวิธีแนะน าและใน
บางรายไม่มีการปฏิบัติ โดยการงดน้ านั้นมักประสบความส าเร็จในเงาะที่ปลูกในดินทราย (สุรชัย, 2533) ต้อง
ปฏิบัติในช่วงที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและต้นเงาะมีความสมบูรณ์  ซึ่งแปลงเงาะที่ใช้ทดสอบทั้งของจังหวัด
จันทบุรีและตราดส่วนใหญ่เป็นดินร่วน และในแต่ละปีที่ทดสอบพบการกระจายตัวของฝนตลอดทั้งปี (ภาพที่ 1, 2, 
5 และ 6) ซึ่งการสิ้นสุดของช่วงฤดูฝนมีผลต่อการพักตัวก่อนออกดอกของเงาะ (กวิศร์ และคณะ, 2563) 
โดยเฉพาะช่วงที่ต้องการงดน้ าเพ่ือชักน าให้ออกดอกก่อนฤดูคือเดือนพฤศจิกายน ท าให้การจัดการน้ าเป็นไปอย่าง
ไม่ต่อเนื่อง ตายอดที่ก าลังพัฒนาจึงมีโอกาสกลายเป็นตาใบได้ตลอดเวลา แต่จะเริ่มมีการออกดอกที่สมบูรณ์อีกรุ่น
ในฤดูกาลปกติคือเดือนธันวาคมของทุกปีที่มีปริมาณฝนลดลงแต่ยังมีความชื้นสัมพัทธ์สูงอยู่ (ภาพที่ 4 และ 8) ซึ่ง
เหมาะสมต่อการกระตุ้นให้เงาะออกดอก (ปัญจพร และคณะ, 2563) และเก็บเกี่ยวจ าหน่ายในพฤษภาคม-
มิถุนายน เช่นเดียวกับแปลงเงาะอ่ืนๆบริเวณข้างเคียง อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีด้านการเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวเงาะ
ของกรมวิชาการเกษตรที่ใช้ในกรรมวิธีแนะน ามีส่วนท าให้เงาะมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกที่ดีกว่า แม้จะออกใน
ฤดูกาลปกติ เป็นผลจากปัจจัยภายในต้นพืชที่เงาะได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอก่อนออกดอก (Lim et al., 1997; 
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Diczbalis, 2002) ซึ่งความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบชุดสุดท้ายก่อนการออกดอกมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
ของตายอดไปเป็นช่อดอก (สุรพล และคณะ, 2559) การจัดการธาตุอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมจากการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินอาจมีส่วนท าให้เงาะมีปริมาณดอกที่มากกว่าหลังจากงดน้ าหรือปล่อยให้กระทบแล้งในฤดูกาล
ปกติ เนื่องจากมีการสร้างและสะสมอาหารในรูป TNC (Total nonstructural carbohydrate) ได้ดีในระยะก่อน
ออกดอก (จ าเป็น, 2563) การส่งเสริมการติดผลโดยการเปลี่ยนเพศดอกด้วย NAA 4.5% WP ตามกรรมวิธีแนะน า 
ส่งเสริมให้ดอกเงาะมีอัตราส่วนของดอกเพศเมียและเพศผู้ที่เหมาะสมต่อการผสมพันธุ์และติดผลได้ดีเช่นกัน  ส่วน
กรรมวิธีเกษตรนั้นพบว่าบางรายปล่อยให้ดอกมีการผสมเองตามธรรมชาติ เนื่องจากบางสวนมีเงาะต้นตัวผู้ซึ่ง
บางครั้งต้องอาศัยลมและแมลงเป็นตัวพาด้วย และบางรายอาจมีการช่วยผสมเกสรในระยะที่ดอกยังบานไม่
เพียงพออาจท าให้ผลผลิตมีปริมาณน้อยกว่าได้ เมื่อเข้าสู่ระยะติดผล พบว่า การจัดการธาตุอาหารและการตัดแต่ง
ช่อผลตามกรรมวิธีแนะน ายังท าให้ผลผลิตเงาะมีคุณภาพดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร สอดคล้องกับ อรวินทินี (2563) ที่
รายงานว่า เงาะที่ตัดแต่งช่อจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการส่งออกสูงกว่ าเงาะไม่ตัดแต่งช่อผล ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกษตรกรมักไม่มีการปฏิบัติท าให้ผลเงาะมีขนาดเล็กกว่าตามไปด้วย นอกจากนี้ การดูแลเฝ้าระวังโรคและ
แมลงศัตรูอย่างสม่ าเสมอยังช่วยให้ผลเงาะมีศัตรูพืชเข้าท าลายน้อยกว่า สามารถจ าหน่ายได้ในปริมาณมากอีกด้วย 
ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะเห็นว่ากรรมวิธีแนะน ามีการใช้ต้นทุนการผลิตที่น้อยกว่าแม้จะมีการใช้เทคโนโลยีหลายด้าน แต่
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอาจเป็นส่วนหนึ่งของการลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากบางแปลงที่ทดสอบมีการใส่ปุ๋ย
เกินความจ าเป็นของพืช เมื่อท าการปรับลดการใส่ปุ๋ยบางชนิดลงก็ช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตในส่วนนี้ลงได้ และยัง
ท าให้ได้ผลผลิตในปริมาณมาก กรรมวิธีแนะน าจึงมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน (BCR) มากกว่ากรรมวิธีแนะน าในทุก
ปีทั้ง 2 สถานที ่       
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเงาะต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ในพ้ืนที่แปลง
เกษตรกรของจังหวัดจันทบุรีและตราด มีผลการทดสอบไปในทิศทางเดียวกัน พบว่า การผลิตเงาะตามกรรมวิธี
แนะน าของกรมวิชาการเกษตรในแต่ละปีท าให้เงาะมีปริมาณการออกดอกมาก เนื่องจากเงาะมีต้นที่สมบูรณ์จาก
การเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสม ทั้งการตัดแต่งกิ่ ง การจัดการธาตุอาหาร และการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช จึงได้ผลผลิตในปริมาณมากและมีคุณภาพ มีรายได้และผลตอบแทนคุ้มค่ากว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 
เนื่องจากใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า ผลผลิตเงาะคุณภาพมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีท าให้เกษตรกรมีรายได้และ
ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นตามมาแม้เงาะจะยังคงออกดอกในฤดูกาลปกติ การผลิตเงาะต้นฤดูในการทดลองครั้งนี้ได้รับ
อิทธิพลจากการกระจายตัวของฝนในแต่ละปีที่มีจนถึงปลายปี ส่งผลให้การชักน าให้ออกดอกด้วยการงดน้ าไม่มี
ความต่อเนื่อง การพัฒนาของตาดอกจึงมีความแปรปรวนได้แม้จะมีการเตรียมต้นให้พร้อมออกดอก นับเป็นปัจจัย
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตเงาะต้นฤดู ท าให้ออกดอกในปริมาณน้อยและไม่สม่ าเสมอ เกษตรกรจึงมักจะทิ้ง
ดอกรุ่นแรกไป เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการผลิตและจ าหน่าย การปรับใช้เทคนิคคลุมดินด้วยพลาสติกมาช่วยเพ่ือ
ควบคุมปริมาณน้ าในดิน และการใช้สารเคมีบางชนิดที่มีการศึกษาในไม้ผลอ่ืนๆมาช่วยในการบังคับให้เงาะดอก 
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อาจช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการชักน าให้เงาะออกดอกในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ 
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แต่อาจมีผลต่อพืชและเพ่ิมต้นทุนการผลิต จึงควรมีการศึกษาถึงผลกระทบและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะ
เกิดข้ึนต่อไป  
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีที่ได้ไปเป็นทางเลือกในการปฏิบัติดูแลรักษาเงาะ  นักวิชาการ
เกษตร และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปเป็นองค์ความรู้หรือปรับใช้
ในการด าเนินงานต่อไปได ้

11. ค าขอบคุณ  
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณต่อเกษตรกรผู้ปลูกเงาะที่เอ้ือเฟ้ือให้ใช้แปลงทดสอบ และขอขอบคุณ
สถานีตรวจอากาศจังหวัดจันทบุรีที่เอ้ือเฟ้ือข้อมูลด้านสภาพอากาศของจังหวัดจันทบุรีและตราด 
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