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แบบรายงานเรื่องเต็ม ผลการวิจัยท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2559 

1. แผนงานวิจัย   ทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
2. โครงการวิจัย   ทดสอบและพัฒนาการผลิตไม้ผลต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

กิจกรรม      ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
กิจกรรมย่อย    - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่  
ภาคตะวันออก 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Study on Early Season Fruit Crop Technology of  Man-
gosten in the Eastern Region 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  นางอรุณี  วัฒนวรรณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
ผู้ร่วมงาน   นายชูชาติ  วัฒนวรรณ1/  

    นางอุมาพร  รักษาพราหมณ์1/ 
    นางชมภู  จันที2/   

นางสาวสุชาดา  ศรีบุญเรือง3/ 

5. บทคัดย่อ 
ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก เพ่ือให้ได้ข้อมูล

และแนวทางการผลิตมังคุดต้นฤดู โดยการส ารวจข้อมูลการผลิตมังคุดของเกษตรกรที่สามารถผลิตมังคุด
รุ่นแรกในสัดส่วนที่สูงกว่าเกษตรกรทั่วไป  ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกร จากการ
ส ารวจแหล่งผลิตมังคุดในพ้ีนที่ปลูกจังหวัดจันทบุรีและตราด คัดเลือกแหล่งผลิตมังคุดต้นฤดูได้แก่ต าบล
ตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
ท าการศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ต้นแบบ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือ พบว่าเกษตรกรในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร ในด้านการใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก 
และการจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก ส่วนเกษตรกรในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด ใช้เทคโนโลยี
สอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ในด้านการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการปุ๋ย
เพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก และการจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก โดยความส าเร็จ
ของการท ามังคุดต้นฤดูขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ และสภาพภูมิอากาศ เป็นส าคัญ 

                                                        
1 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุร ี
2/ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

3/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจนัทบุรี 
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6. ค าน า 
มังคุด เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  ปี 2556 มังคุดมีพ้ืนที่ปลูก 457,952 ไร่ 

พ้ืนที่ให้ผลผลิต  409,052 ไร่  ผลผลิตรวม 278,919 ตัน แหล่งผลิตที่ส าคัญในภาคตะวันออก ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ปลูก 137,259 ไร่ ตราด 38,302 ไร่ และ ระยอง 30,201 ไร่  (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) 

มังคุดเป็นไม้ผลที่มีระบบรากหาอาหารค่อนข้างลึก ประมาณ 90-120 เซนติเมตรจากผิวดิน 
ดังนั้นจึงต้องการสภาพแล้งก่อนออกดอกค่อนข้างนาน  ตามปกติมังคุดจะออกดอกหลังจากกระทบแล้ง
ประมาณ 21-30 วัน  ถ้าปล่อยให้ออกตามธรรมชาติจะพบว่ามังคุดจากภาคตะวันออกจะออกดอกในเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ และให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน  ส่วนภาคใต้เก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน  มังคุดที่ปลูกในภาคตะวันออกจะออกดอกและเก็บผลได้ก่อนมังคุดที่
ปลูกในภาคใต้ประมาณ 1 - 2  เดือน  โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดหลายรุ่น ประมาณ 4-5 รุ่น  ผลผลิตจะ
ออกมากในช่วงเดือนมิถุนายน โดยจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากถึงร้อยละ 40  ท าให้ราคาตกต่ า  มังคุดต้น
ฤดูจะมีราคาสูงกว่ามังคุดในฤดูถึง 8 - 10 เท่า  หากเกษตรกรสามารถเพ่ิมปริมาณมังคุดต้นฤดูได้  จะสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรเพ่ิมขึ้น  ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการผลิตมังคุดต้นฤดูคือ ความสมบูรณ์ของต้น ความ
พร้อมของตายอด และการกระตุ้นน้ าที่เหมาะสม โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการสวนอย่างมีระบบและ
แบบแผนที่ชัดเจน  หากจัดการได้ดีมังคุดก็จะออกดอกได้ในระยะที่ต้องการดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึง
สถานการณ์ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรและการใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุด
ตามระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) ของเกษตรกร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จึงเห็นความ
จ าเป็นในการด าเนินศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตมังคุดของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
เพ่ือให้ทราบถึงการยอมรับและการน าเทคโนโลยีการผลิตมังคุดตามระบบการจัดการคุณภาพ (GAP) ไปใช้
ของเกษตรกร และประเด็นปัญหาในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรใน
ภาคตะวันออกต่อไป 
7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

- อุปกรณ์ 
1. แบบสัมภาษณ์เรื่องเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ต้นแบบ 

- วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
ส ารวจข้อมูลการผลิตมังคุดของเกษตรกรที่สามารถผลิตมังคุดรุ่นแรกในสัดส่วนที่สูงกว่า

เกษตรกรทั่วไป (เกษตรกรต้นแบบ) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูล และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกร 
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จังหวัดจันทบุรี จ านวน 126 ราย และจังหวัดตราด จ านวน 33ราย ประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการใน
การวิจัยดังนี้ 

 1) จัดท า  Listing Frame ของเกษตรกรที่ปลูกมังคุดต้นฤดู 
 2) สุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนทีต่้นแบบโดยใช้วิธี  Purposive  Sampling  
 2) สร้างแบบสัมภาษณ์  ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิ ดและค าถามแบบ
ปลายเปิด  โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ข้อมูลการปลูก
และการผลิตมังคุด 

ตอนที่ 2  ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุด  ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของต้น การ
จัดการปุ๋ย การชักน าการออกดอก  

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตมังคุดต้นฤดู  
 3) ทดสอบแบบสัมภาษณ์  น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างไปทดสอบใช้กับเกษตรกรที่ปลูกมังคุด

ต้นแบบในจังหวัดจันทบุรีและตราด  จ านวน 20 ราย  น ามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์  
ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์  เพ่ือน าไปใช้สัมภาษณ์ต่อไป 

 4) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดต้นแบบในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 126 ราย และจังหวัดตราด 
จ านวน 33ราย 

 5) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดต้นแบบในจังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตราด 

 6) วิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ (percentage) และค่า มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 
means) 

 7) สรุปผลการศึกษา 
- ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 

 
- สถานที่ด าเนินการ   เกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกมังคุดจังหวัดจันทบุรีและตราด 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ส ารวจข้อมูลการผลิตมังคุดของเกษตรกรที่สามารถผลิตมังคุดรุ่นแรกในสัดส่วนที่สูงกว่า

เกษตรกรทั่วไป (เกษตรกรต้นแบบ) สรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 
1. ส ารวจแหล่งผลิตมังคุดในพ้ีนที่ปลูกจังหวัดจันทบุรีและตราด คัดเลือกแหล่งผลิตมังคุด

ต้นฤดูได้แก่ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 จ านวนเกษตรกร GAP และเกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดต้นฤดู 

จังหวัด ที่ตั้งแหล่งผลิตต้นฤดู 
จ านวนเกษตรกร 

เกษตรกร GAP เกษตรกรต้นแบบ 
จันทบุรี ต.ตรอกนอง อ.ขลุง 176 2 
ตราด ต.ห้วงน้ าขาว อ.เมือง 19 2 

ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง 16 1 
 

ตารางท่ี 2 รายชื่อเกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดต้นฤดู 

ชื่อ-สกุล 
ที่ตั้งแปลง พ้ืนที่ปลูก 

(ไร่) ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
1. นายปราโมช เบญจวรรณ ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี 5 
2. นางเกษร เทพมนตรี ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี 3 
3. นายจเร คงพลิ้ว ห้วงน้ าขาว เมือง ตราด 10 
4. นางเฉลิม ทองค า ห้วงน้ าขาว เมือง ตราด 5 
5. นายจเร เขียวขจี อ่าวใหญ่ เมือง ตราด 10 

2.  ระดมความคิดเห็นของเกษตรกรในแหล่งผลิตมังคุดต้นฤดูจังหวัดจันทบุรีพบว่าปัจจัยที่
ส าคัญที่มีผลต่อการผลิตมังคุดต้นฤดูคุณภาพ ประกอบด้วย 1.ดิน สภาพอากาศ ความชื้น และสภาพพ้ืนที่ 
ต้องเหมาะสม 2.การเตรียมต้นหลังการเก็บเกี่ยว ต้องกระตุ้นให้มังคุดแตกใบอ่อนในช่วงเดือน กันยายน -
สิงหาคม เพ่ือให้ใบแก่เต็มที่ในช่วงกระทบแล้ง  ส่วนจังหวัดตราดพบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อการผลิต
มังคุดต้นฤดูคุณภาพ ประกอบด้วย 1. การเตรียมต้นมังคุดให้พร้อม หลังจากเกี่ยวผลผลิตมังคุดเสร็จต้อง
เร่งตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นให้สมบูรณ์  2. ดินที่ปลูกต้องระบายน้ าดี เพ่ือความสะดวกในการจัดการชัก
น าการออกดอกและควบคุมปริมาณดอกให้เหมาะสม 3. การจัดการเรื่องโรคและแมลง ต้องฉีดพ่นสารเคมี
ในระยะ ใบอ่อน ระยะดอก และระยะผล เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกัน
ก่อนการระบาดของศัตรูพืช เพ่ือความสมบูรณ์ของต้นและผลผลิต ส่งผลต่อคุณภาพและราคาผลผลิต 

3. ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ต้นแบบ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 126 ราย จังหวัด จ านวน 33 ราย ได้ผลการศึกษาดังนี ้

3.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนทีต่้นแบบ 
พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี เป็นเพศหญิงและเพศชาย 

ใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 51 และ 49 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่ร้อยละ 66 มีอายุอยู่ในช่วง 41-60 ปี  
การศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ โดยจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดถึงร้อยละ 46  มีประสบการณ์
ในการท าสวนมังคุดมากกว่า 10 ปีถึงร้อยละ81  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 มีเนื้อที่ปลูกมังคุดไม่เกิน 10 ไร่ 
ร้อยละ 27 มีเนื้อที่ปลูกมังคุด 11-30 ไร่ ร้อยละ 42 ใช้ระยะปลูก 8x8 เมตร ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อปี 
มากกว่า 500 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะการผลิต เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก และจ าหน่ายในประเทศ ร้อย
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ละ 49 และ 51 ตามล าดับ สัดส่วนผลผลิตในแต่ละปี เป็นผลผลิตต้นฤดู ร้อยละ 33 กลางฤดู ร้อยละ 44 
และผลผลิตปลายฤดู ร้อยละ 33 สภาพพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วน
ปนทราย มีอากาศร้อนชื้น 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73 เป็นเพศชาย ร้อยละ 
82 มีอายุมากกว่า 50 ปี การศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ โดยจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษามากที่สุด
ถึงร้อยละ 52  มีประสบการณ์ในการท าสวนมังคุดมากกว่า 10 ปีถึงร้อยละ84  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61 มีเนื้อ
ที่ปลูกมังคุดไม่เกิน 10 ไร่ ร้อยละ 36 มีเนื้อที่ปลูกมังคุด 11-30 ไร่ ร้อยละ 39 ใช้ระยะปลูก 8x8 เมตร 
ร้อยละ 85 มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อปี ไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะการผลิตร้อยละ 97 เป็นการ
ผลิตเพ่ือการส่งออก สัดส่วนผลผลิตในแต่ละปี เป็นผลผลิตต้นฤดู ร้อยละ 34 กลางฤดู ร้อยละ 33 และ
ผลผลิตปลายฤดู ร้อยละ 33 สภาพพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีอากาศ
ร้อนชื้น ใกล้ชายฝั่งทะเล 

3.2 การใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุด 
3.2.1 การตัดแต่งกิ่ง 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีมีการเตรียมความ
พร้อมของต้น โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 69 มีตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว โดยตัดแต่งกิ่งในทรงพุ่ม และกิ่งข้าง
ออก คิดเป็นร้อยละ 42 และ 31 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ตัดแต่งก่ิงแขนง และปลายกิ่งที่ยาวออก ร้อยละ 26 
มีการตัดยอดให้มีความสูงมากกว่า 10 เมตร โดยทิ้งส่วนที่ตัดแต่งไว้ในบริเวณแปลง แต่อย่างไรก็ตามมี
เกษตรกรถึงร้อยละ 31 ไม่มีการตัดแต่งกิ่ง ทั้งนี้เพราะเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ ปล่อยตาม
ธรรมชาติ 

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด มีการเตรียมความพร้อมของ
ต้น โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 94 มีตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว โดยตัดแต่งกิ่งในทรงพุ่ม และกิ่งข้างออก คิด
เป็นร้อยละ 37 และ 34 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ตัดแต่งกิ่งแขนง และปลายกิ่งที่ยาวออก ร้อยละ 29 มีการตัด
ยอดให้มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร โดยน าส่วนที่ตัดแต่งออกไปท าลายนอกแปลง 

3.2.2 การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น   
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบปุ๋ ยคอก และปุ๋ยอัดเม็ด ร้อยละ 44 และ 35 
ตามล าดับ ในอัตรา 1-10 กิโลกรัมต่อต้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64 นิยมใช้ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16  ในอัตรา 
1-5 กิโลกรัมต่อต้น 

กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมี โดยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบปุ๋ยคอก และปุ๋ยอัดเม็ด ร้อยละ 19 และ 78 ตามล าดับ ใน
อัตรา 1-10 กิโลกรัมต่อต้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83 นิยมใช้ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16  ในอัตรา 1-5 กิโลกรัมต่อ
ต้น 
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3.2.3 การกระตุ้นการแตกใบอ่อน 
พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี มีการกระตุ้นการแตกใบอ่อนเพียง

ร้อยละ 18 ส่วนใหญ่นิยมให้มังคุดแตกใบอ่อนเองตามธรรมชาติ เกษตรกรที่กระตุ้นการแตกใบอ่อน ใช้วิธี
ฉีดพ่นยูเรียร่วมกับสาหร่าย 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด มีการกระตุ้นการแตกใบอ่อนเพียงร้อยละ 
30 ส่วนใหญ่นิยมให้มังคุดแตกใบอ่อนเองตามธรรมชาติ เกษตรกรที่กระตุ้นการแตกใบอ่อน ใช้วิธีฉีดพ่น
ยูเรียร่วมกับสาหร่าย 

3.2.4 การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก 
พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ ร้อยละ 79 มีการจัดการ

ปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตรามากกว่า 10 กิโลกรัมต่อต้น 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 และ 16-16-16 ร้อยละ 66 และ 24 ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 91 มีการจัดการปุ๋ยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก โดยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยทางใบ โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 ใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 และมีการใช้ปุ๋ยทางใบ สูตร 0-52-34 

3.2.5 การจัดการน้ าเพ่ือการชักน าการออกดอก 
พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78 มีการจัดการ

น้ าเพ่ือการชักน าการออกดอก เมื่อตาดอกมีอายุมากกว่า 20 สัปดาห์ ผ่านช่วงแล้งมากกว่า 30 วัน ให้น้ า
ครั้งแรกเมื่อต้นแสดงอาการใบสลดหรือเหี่ยว ระบบให้น้ าส่วนใหญ่ร้อยละ 99 เป็นสปริงเกิล 

เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราด ส่วนใหญ่ ร้อยละ 94 มีการจัดการน้ าเพ่ือ
การชักน าการออกดอก เมื่อตาดอกมีอายุ 11-20 สัปดาห์ ผ่านช่วงแล้งมากกว่า 30 วัน ให้น้ าครั้งแรกเมื่อ
ต้นแสดงอาการใบสลดหรือเหี่ยว ระบบให้น้ าส่วนใหญ่ร้อยละ 100 เป็นสปริงเกิล 

3.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการผลิตมังคุดต้นฤดู 
พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีให้ความคิดเห็นว่าสภาพพ้ืนที่ที่

เหมาะสม ควรเป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ าได้ดี  โดยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ควรเป็น
พ้ืนที่ที่มีลมพัดผ่าน และมีอากาศร้อนสลับหนาว โดยเกษตรกรให้ความส าคัญมากกับ การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น 
การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก การจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก และ
ให้ความส าคัญน้อยกับการตัดแต่งกิ่ง การกระตุ้นการแตกใบอ่อน การจัดการปุ๋ยเพ่ือส่งเสริมความสมบูรณ์
ของต้น 
 เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดตราดให้ความคิดเห็นว่าสภาพพ้ืนที่ที่
เหมาะสม ควรเป็นที่ราบเชิงเขา ดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้ าได้ดี  โดยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม 
ควรเป็นพ้ืนที่ที่มีลมพัดผ่าน และมีอากาศร้อนชื้น หรือร้อนสลับหนาว โดยเกษตรกรให้ความส าคัญมากกับ 
การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก การ
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จัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก และให้ความส าคัญปานกลาง-มากกับ การกระตุ้นการแตกใบอ่อน การ
จัดการปุ๋ยเพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ของต้น  
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากส ารวจแหล่งผลิตมังคุดในพ้ีนที่ปลูกจังหวัดจันทบุรีและตราด คัดเลือกแหล่งผลิตมังคุด
ต้นฤดูได้แก่ต าบลตรอกนอง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ต าบลห้วงน้ าขาวและต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด ท าการศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูของเกษตรกรในพ้ืนที่ต้นแบบ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ พบว่าเกษตรกรในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดจันทบุรีใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับ
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ในด้านการใส่ปุ๋ยบ ารุงต้น การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้น
ส าหรับการออกดอก และการจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออกดอก ส่วนเกษตรกรในพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัด
ตราด ใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ในด้านการตัดแต่งก่ิง  การใส่ปุ๋ยบ ารุง
ต้น การจัดการปุ๋ยเพ่ือเตรียมความพร้อมต้นส าหรับการออกดอก และการจัดการน้ าเพ่ือชักน าการออก
ดอก โดยความส าเร็จของการท ามังคุดต้นฤดูข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนที่ และสภาพภูมิอากาศ เป็นส าคัญ 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าข้อมูลไปปรับใช้ในการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุดต้นฤดูในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก ให้เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
11. ค าขอบคุณ 
12. เอกสารอ้างอิง 
ชมภู  จันที  ธีรวุฒิ  ชุตินันทกุล  อรวินทินี  ชูศรี  จิตติลักษณ์  เหมะ  ศิริพร  วรกุลด ารงชัย และอัจฉรา  

ศรีทองค า.  2557. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ.  
รายงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุดปี 2556.  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  สถาบันวิจัยพืชสวน  กรม
วิชาการเกษตร.  23 น. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2557.  ข้อมูลการผลิตมังคุด.  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์.  แหล่งที่มา : http://www.oae.go.th, 30 เมษายน 2557. 
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